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  هموست حقيقت كه حقّ نام به

  
  

  ي اول كلمه  
  

 استاد هاي ديدگاه) »فردا براي طرحي «مجموعه گفتار (داريد دست در ن چهآ
 هاي سخنراني از برگرفته غالبا كه مجموعه، اين. دهد مي بازتاب را ازغدي پور رحيم حسن
 يا آزاد هاي نشست محصول باشد، مي شاگردان برخي دانشجويي تقريرات يا و ايشان

  .است امروز تا 63 سال از بررسي و نقد هاي حلقه و ها مصاحبه و ها  همايش آموزشي،
 يا شنيداري و ديداري هاي رسانه شماري از تر در پيش جلسات اين از اندكي بخش
  . يابد بار انتشار مي نخستين  براي و تدريج به آن تر عمده بخش و شده منتشر نوشتاري،
 است برخوردار بسياري تنوع از فرمود، خواهيد مالحظه چنان كه مباحث، سلسله اين

 علومِ مفاهيم ملتقاي از وسيعي ي عرصه در موضوع لحاظ به دهه، سه تا دو ظرف كه
 و هنر تاريخ، شناسي، روان شناسي، عهجام وتربيت، تعليم حقوق، اقتصاد، سياست، (انساني
 علوم و اسالمي معارف با -كلمه جديد مفهوم به -مضاف هاي فلسفه و) ادبيات
 كه است علت بدين و گشته ارائه) حديث و تفسير فلسفه، كالم، اصول، فقه،(حوزوي
 موضوع اصلي گرايش خواننده، انتخاب حقّ به احترام و مباحث تر آسان تفكيك  براي
  . است شده ثبت آن جلد روي بر مجلد، هر

  :باشد مي چندگروه شامل »فردا براي طرحي «مجموعه مباحث
 و اساتيد جمع در كه است هايي  همايش و ها سخنراني محصول مجلدات، غالب ـ1

 با و معرفتي متنوع موضوعات در علميه هاي حوزه فضالي و ها دانشگاه دانشجويان
  . است شده يرادا اسالمي ي انديشه محوريت

 هاي دانشگاه در عمدتا كه است كشور از خارج هاي  همايش محصول نيز بخشي ـ2
  .است شده برگزار گوناگون

 محدودتري هاي جمع و »بررسي و نقد هاي حلقه «در نيز تري تخصصي هاي بحث ـ3
 جريان درس هاي كالس يا و دانشجويي پژوهش هاي گروه يا گران پژوهش و اساتيد از
 يخاص كتاب يا مقاله نقد گاه و مكتبي يا انديشه نقد حاوي كه ها، آن از بخشي و شتهدا

 آن نام شود مي البته سعي انتشارات از سلسله اين در. گردد مي منتشر تدريج به اينك بوده،
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 ها بحث تا شود خصوصيت الغاي و شده حذف ـ االمكان حتي ـ خاص هاي كتاب يا افراد
   .بچربد اش شخصي جنبه بر آن عمومي و معرفتي كفّة و نيابد يمورد يا شخصي جنبه

 انقالبي هاي مناسبت و تر عمومي محافل در هايي سخنراني شدة پياده اندكي، موارد ـ4
  .است نشده يا و شده منتشر هاي مصاحبه متن يا و اسالمي و

 و ميقل كار محصول شد، خواهد تصريح ها آن ي مقدمه در كه نيز هايي نمونه  ـ5
  .است نوشتاري

 نيست ايشان كتبي يا شفاهي اثر مستقيما كه دارند وجود تري متفاوت هاي نمونه ـ6
 محصول يا و شاگردان برخي دانشجويي تقريرات و ها يادداشت در واقع، بلكه
 توان مي را ها آن و است ايشان وگو با گفت و و پاسخ پرسش  جلسات ي شده بندي جمع

 انتشار زمينه اينك كه دانست ايشان نظريات سنخ از و ها ديدگاه با مرتبط غيرمستقيم،
  .است شده فراهم نيز ها آن

 بدون غالبا و گوناگون مجالت و ها كتاب مجازي، هاي پايگاه از برخي در تر پيش
 با بار اين! است منتشرشده ايشان از سخنراني ها ده هماهنگي، حتي يا ويراستاري هيچ
 كند مي ها آن مكتوب انتشار به اقدام »فردا براي طرحي «ي سسهمؤ مولف محترم، اطالع
 سنخ از غالبا مباحث، اين كه محترم خوانندگان براي ايشان جانب از توضيح اين البتّه با
نظم  و ويژه ويراستاري و شود مي پرداخته منبع ذكر به آن در كه شده، تأليف هاي كتاب

 كه است هايي سخنراني متن غالباً بلكه ست؛نبوده ا دارد، مكتوب كار مناسب و نسقي 
 ساختار تبديل حد در خوانان، نمونه توسط مختصري بسيار ويراستاري با و شده پياده

 شود؛ مي منتشر ها، فاعل و فعل برخي جايي جابه و كتبي عبارات به شفاهي جمالت
  .باشد حد اين در بايد نيز محترم ي خواننده ي مطالبه كه است منطقي بنابراين،
 سطح به ها آن ارتقاي و مباحث اين دقيق و مفصل بازنگري كه است طبيعي   
 و نپذيرفته وقت ضيق دليل به را آن ايشان كه بود خواهد بر زمان رسمي،كاري مقاالت

 مجالي چنين آينده، در آن كه اميد. است داده تن كراهت، با نيز مجموعه همين انتشار به
  .آيد پيش مباحث اين تكميلي و تر دقيق تاريويراس و بازنگري براي

 تمايل محترم، خوانندگان و ايشان از تشكر ضمن ،»فردا براي طرحي «ي مؤسسه   
 كه است اميدوار و دارد مي اعالم نقدها و پيشنهادها دريافت براي را خود آمادگي و

 و رهاي تفكّ شعله كردن گرم و اسالم نظري مفاهيم گسترش جهت در كوچك گامي
  . باشد برداشته عمومي افكار ارتقاي

  

  شما همياري باد گرامي
فردا براي طرحي« ي سهمؤس« 
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  در عاشورا» عقل«با    

  80 تاسوعاى -ل نشست او   
  
 
 اشاره 

 در  ي تلويزيـوني  وگـو  سـه جلـسه گفـت     چه پيش رو داريد، متن پيـاده شـده           آن
و آرمان شهداى عاشوراست كـه       )ع(دالشّهدا، امام حسين بن على    خصوص نهضت سي  

كليه روايـات امـام حـسين بـن          . صورت گرفت  80الحرام سال     محرّم 11 و   10،  9در  
موسوعة كلمـات االمـام     «و  » )ع(مسند االمام الحسين  «وگوها از    در اين گفت  )ع(على

 . نقل شده است» تحف العقول«و » بحاراالنوار«، »)ع(الحسين

   
 ) ص( يكم هجرى، پنجاه سال از رحلت رسول اكـرم        و سال شصت  

نـدازى حكومـت    و برا  )ع(و بيش از دو دهه از شهادت اميرالمـؤمنين        
در اين فاصله زمانى چه چيز باعث شد كه         . گذشته است )ع(سنحامام  
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 10  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

معادله قوا در جامعه و حكومت، يك صد و هشتاد درجه تغيير كرد و              
همه چيز معكوس شد؛ معروف به جاى منكر نشست و منكر به جـاى         

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

و خواهر   )ع(على به ساحت مقدس امام حسين بن     . لرّحمن الرّحيم بسم اللَّه ا  
كريمه ايشان و اوالد و اصحابشان كه طى بيست و چهار ساعت، يك دوره               

شناسى به تاريخ بـشر ارائـه كردنـد، عـرض ارادت و خـضوع                فشرده اسالم 
هاى درخشان تاريخ بشر كه جمع عشق        كنيم و در برابر عظمت آن ستاره       مى

فرسـتيم بـر همـه       زنيم و درود مى     را به نمايش گذاشتند زانو مى      و عقالنيت 
انقالبيون عالم كه در طول تاريخ با الهام از عاشـورا بـراى عـدالت و آزادى                 

در سال شصت و يك هجرى، همه چيـز بـه ظـاهر             . جنگيدند و شهيد شدند   
مى، اوضـاع را چنـدان      درست و طبيعى بود و تـوده مـردم و افكـار عمـو             

در . يغاتى توجيه شـده بـود     هاى تبل  همه چيز در دستگاه   . ديدند ىطبيعى نم غير
دادند و مردم    ها شعار توحيد مى    يك هجرى هم مثل قبل بر مأذنه      و سال شصت 

شهر، شـهر اسـالم   . گزاردند؛ اما طعم اسالم تغيير كرده بود رو به قبله نماز مى 
» بـود «.  نبود حكومت، دينى بود و   . مردم، مسلمان بودند و نبودند    . بود و نبود  

، بـه   »نبود«به اين معنا كه در مجالس، حرف از دين  و پيغمبر و قرآن بود؛                
اين معنا كه بيشتر احكام حكـومتى اسـالم و در رأس آن، اجـراى عـدالت                 
اسالمى و اجراى بدون تبعيض حدود الهى و قوانين حكـومتى، تـرك شـده               

 را زدند و    )ع(لىدر حاشيه همين شهر اسالمى بود كه گردن حسين بن ع          . بود
گذار و مؤسس مدينه دينى و جامعه اسالمى را بدون حجاب بـه              دختران بنيان 

مسئله شما و ما اين است كه چه شد شـهر اسـالمى، جامعـه               . زنجير كشيدند 
دينى و حكومت دينى تا اين حد منحط شد؟ و آيا فرهنگ كوفه سال چهـل    
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 11   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

ل شد؟ كوفـه    يك هجرى بد  و باره به فرهنگ كوفه سال شصت      هجرى يك 
 )س( و زينـب   )ع(بود و حسين   )ع(طالب چهل هجرى، مقر حكومت على بن ابى      

بيست سال قبل از عاشورا در آن حكومت و در همان شهر، در ميـان مـردم                 
تا كوفه   )ع(در اين بيست سال چه اتّفاقى افتاد كه از كوفه على          . حضور داشتند 

  آن مسير به اين سرعت طى شد؟)س( و زينب )ع(حسين

كننـد، متوجـه    البته خصيصين، از همان ابتدا، وقتى انحرافات زاويه باز مى     
هـاى ابتـدايى،     آنان از همان سـال    . زنند شوند و فرياد مى    شوند، نگران مى   مى

ديدند كه بيست سال بعد، چـه اتّفاقـاتى خواهـد            آينده نزديك و دور را مى     
بل از وقوع زلزله شـيهه      شنود و ق   افتاد؛ مثل اسبى كه بوى زلزله را از قبل مى         

گمان فهمند   كند، و بقيه كه نمى     مىكوبد و ناآرامى     كشد و پا به زمين مى      مى
كه مـردم   )ع(طالب بعد از شهادت على بن ابى     . كنند كه او غير طبيعى است      مى

انگيزه بـود و     بيعت كردند، اردوگاه امام، آكنده از سربازان بى        )ع(با امام حسن  
از جمعيتى ترديد كرده و به ستوه آمده از مقاومـت           پشت جبهه ايشان، مملو     

، كه حدود شـش      )ع(پس از برافتادن حكومت امام حسن     . و شهادت شده بود   
ها بـه    تدريج همه راه    شود تا به   ماه طول كشيد، يك دوره بيست ساله طى مى        

 . شود كربال ختم مى

د دهه  سؤالى كه جنابعالى پرسيديد، هميشه پرسيدنى است كه  در اين چن           
به تدريج بر سر افكار عمومى چه آمد؛ چون محال بود كه كسى چون يزيـد                

در سـه   . در رأس حكومت اسالمى بنـشيند      ) ص(بالفاصله بعد از پيامبر اكرم    
كنند و سه تن از خلفاى راشدين كـشته          اى كه چهار خليفه، حكومت مى      دهه
ر شـورش   شود؛ عثمـان، خليفـه سـوم د        خليفه دوم، عمر ترور مى    (شوند   مى

در ) شـوند  شود و خليفه چهارم، اميرالمؤمنين هم ترور مـى         خيابانى كشته مى  
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 12  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

چك قبلى، فجايع بزرگ بعدى     هاى به ظاهر كو    اين بيست و پنج سال، اتّفاق     
آجر باال    كردند و اين ساختار انحراف، آجربه      سازى و توجيه   كم زمينه  را  كم  

 شده باشد و مردم صـبح       اى نبود كه ناگهان نصب     ساخته آمد؛ ساختمان پيش  
از خواب بيدار شوند و ببينند كه حكومت صدر اسالم، بـه حكومـت يزيـد                

تدريج پـيش چـشم مـردم        چنين نبود؛ بلكه اين اتّفاقات به     . تبديل شده است  
افتاد تا يك روز ديدند كه اسالم به ظاهر، همـان اسـالم اسـت و مـردم،                  مى

ا در واقع ديگـر نـه ايـن         اند و حكومت، همان حكومت است؛ ام       همان مردم 
اسالم، آن اسالم است؛ نه اين حكومت، آن حكومت است و نه ايـن مـردم،                

منطق ابوسفيانى آرام آرام به زير پوسـت جامعـه محمـدى            . آن مردم هستند  
 -يزيـد   «بـه معادلـه نبـرد       »   ابوسـفيان  - ) ص(محمد«خزيد و معادله نبرد     

رفـت كـه موقعيـت      جايى كثيفـى صـورت گ      تبديل شد و جابه   » )ع(حسين
جـا شـد يعنـى يزيـد بـر           و ابوسفيان در حكومت، جابه     )ص(فرزندان پيامبر 

. جو خوانـده شـد     شكن و فتنه   ، قانون  )ع(حكومت، سوار شد و حسين بن على      
و اصحابشان شدند خوارج و كسانى كه فرهنگ خوارجى دارنـد و             )ع(حسين

ريـزى   و خـون  شكنى و درگيرى و تفرقه و فتنه و خـشونت            به دنبال قانون  
انونى شـدند كـه ادعـا       هستند و يزيد و عمالش، جانشينان پيغمبر و دولت ق         

دانيـد علـى بـن       شما مـى  . را قبول داريم   ) ص( و سنّت پيغمبر   كردند خط  مى
كه به سركار آمدنـد، در آن چهـار سـال و انـدى، بـا كفّـار و                   )ع(طالب ابى

نين كـه در    جنگيد و سه جنگ خـو      هاى روم و ايران نمى     مشركين و ارتش  
گرفت، هر سه در داخل مركز حكومت اسالمى و با برادران سابق و دشمنان              

هاى داخلى حكومت    جويان امروز و با جناح     الحق، با همرزمان ديروز و كينه     
بودند، صورت گرفـت و عاقبـت       ) ع(كه همه، همرزمان حضرت امير     اسالمى
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 13   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

ت و احكـام    هم با همان سه جنگ و عواقبش و در نبرد براى اجـراى عـدال              
به تعبير بعضى بزرگـان، اسـالم در        . و حكومتش از پا در آمدند      )ع(دين، على 

اش، در هيچ جبهه رويارويى شكـست        تمام اين تاريخ هزار و چهار صد ساله       
جنگيدنـد و چنـد      در جنگى كه با قبيله هوازن مى       ) ص(پيامبر. نخورده است 

ـ      خـاطر قلّـت عـدد     ههزار نيرو بسيج شده بود، فرمودند كه اسـالم هرگـز ب
خطر، اين است كه اسالم مثـل پوسـتين مغلـوب و            . شكست نخواهد خورد  

وارونه پوشيده شود و زننده شود تا بتوانند به آن خيانت بكنند و آن را زير پا                 
مذهب از صحنه   دست ضد   در شكل و محتوا هرگز انديشه مذهب به       . بگذارند

شـود و از آن سـوى        ليم مى ظاهر تس  خارج نشده است؛ ولى وقتى ابوسفيان به      
اش بيست سـال كـانون       آيد و كسى كه خانه     خندق به اين طرف خندق مى     

كند كه من هم اسالمى شدم و شام به دست           توطئه عليه اسالم بوده، تظاهر مى     
شـود و پـسرش       فتح مى  -) عموى آن يزيد و برادر معاويه      (-فرزندش يزيد 

يه، جـزء كاتبـان وحـى و        گيرد و پسر ديگرش معاو     فاتح اسالمى، لقب مى   
تواننـد شكـستى را      شود، بعد از اين است كه اينان مى        المؤمنين ناميده مى   خالُ

تر و   كه در بدر خورده بودند، اينك در صفّين جبران كنند و به شكلى عميق             
را  )ع(تر در كربال تالفى كنند؛ يعنى پسر همين معاويه، پسر همان علـى             جدى

در . كـشد  به خـاك و خـون مـى       !! ونى اسالمى جرم مخالفت با دولت قان     به
هايى  ها احقاد بدريه و خيبريه و حنينيه بود؛ كينه         نامه هم داريم كه اين     زيارت

 .كه در بدر و حنين به دل گرفتند و در كربال و صفّين جبران كردند
جنگ بر سر اصول در گرفـت و سـپس        .  بحث جنگ قبيله با قبيله نبود     

و تظاهر كردند كه ما هم نهضت را قبول داريـم و            آنان جبهه عوض كردند     
وقتى از دژهاى انقالب عبور كردند و وارد حريم اسالم شدند، ضربه زدنـد و               
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 14  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

فرمود هيچ وقـت اسـالم بـه علـت           ) ص(اين كه پيامبر  . اين بار موفق شدند   
خـورد   ها شكست مى   كمبود نيرو شكست نخواهد خورد، بلكه با همين شيوه        

خورد، نمونـه    خورد، بلكه از نفاق ضربه مى      فر ضربه نمى  و هرگز اسالم از ك    
اينان كسانى بودند كـه وقتـى در بـدر بـا اسـالم              . بارز آن همين وقايع بود    

د سـوگن » هاللَ«د؛ اما در صفّين و كربال به        جنگيدند، به هبل سوگند خوردن     مى
 در بدر، قرآن را با تير     .  بود نامش عوض شد ولى خط، همان خط      . خوردند مى

 ) ص(پيغمبر و آل  )ع(جا از على   آن. زدند و در صفّين، قرآن را بر سر نيزه بردند         
ضـربه بزننـد و    ) ص(پيغمبر و آل )ع(جا توانستند به على  ضربه خوردند؛ اما اين   
فروشان، همواره با ظاهرى دينـى       فروشان و مردم   دين. انتقامى تاريخى بگيرند  

كـه   كننـد؛ بـراى آن    سالح مـى آيند و مجاهدين اسالم را خلع و مردمى مى 
صحنه، مشتبه بشود؛ همه چيز متشابه بشود؛ همه اصول مبهم شود؛ تـا ديگـر               

 ) ص( و باطل كجاست؛ همان كه پيـامبر       خيص داد كه دقيقا مرز حق     نشود تش 
است و از حيث    » تنزيل«به حضرت اميرگفت كه دوران من، دوران جنگ         
ر دوران تو و پس از من،       نظرى، شناخت دوست و دشمن، آسان است؛ اما د        

سر خواهد گرفت كه ديگر شناخت دوست و دشمن، آسان          » تأويل«جنگ  
گفتند ما قبول داريـم؛      نبرد تأويل بسى پيچيده است زيرا همه مى       . نخواهد بود 

هـا   در نبرد تأويل، همـه چهـره      . حتى آنان كه دشمن بودند و قبول نداشتند       
آيد و حرف دلـش را در         نمى اش كسى با چهره واقعى    هيچ. گريم شده است  

با كلمـات،   . كنند شان را رو نمى    عقايد واقعى و اهداف نهايى    . زند صحنه نمى 
گويند ايـن درك   زنند و بعد هم مى     نام دين، حرف مى     همه به . كنند بازى مى 

كـه   كنند؛ بـراى آن    طرف مى  جهت و بى   اسالم را خنثى، بى   . ما از دين است   
از مشركان   )ع(على. وانند دين مردم را غارت كنند     قابل سوء استفاده بشود و بت     
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 15   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

ابـوذر در جهـاد     . از رفقاى سابق خودش ضربه خـورد       )ع(على. ضربه نخورد 
ابـوذر در ربـذه، داخـل       . قبرس، با كفار، مشركين و روم و اروپا كشته نشد         

مسلمان كه    يك يهودى تازه   ى اسالمى و به فتواى مفتى حكومت        ها سرزمين
دنظر طلب در حكومت اسالم شـده بـود و ديـن اسـالم را               پرداز تجدي  نظريه

ـله    دارى را توجيه مـى     كرد، سرمايه  تحريف مى  هـاى طبقـاتى را      كـرد، فاص
، در غربـت و گرسـنگى،       صحابى بزرگ پيامبر  .  تبعيد شد  -د  كر مشروع مى 

در داخل سرزمين اسالمى، غريب و تنها مرد؛ در جهـاد قبـرس، جهـاد بـا                 
دست  هم به  ) ص(و حرم پيغمبر   )ع(حسين.  كشته نشد  امپراتورى روم و بيزانس   

قيصر و سزار در يرموك يا قادسيه كشته نشدند؛ بلكه در كنار كوفه كـشته               
اى كه پايگاه حكومت اسالم و مركز حكومت پدرش در بيست            شدند؛ كوفه 

اى كه پادگان مجاهدين اسـالم در نبـرد بـا امپراتـورى              سال قبل بود؛ كوفه   
به فتواى مؤبد مجوس و      )ع(حسين. جا كشته شدند   آنان اين . ساسانى ايران بود  
بـه  هاى سومنات كشته نشد؛   و احبار يهود يا به فتواى برهمن    كشيش نصارى 

اى در حكومت دينـى       هم قاضى بلندمرتبه   فتواى شريح قاضى، كسى كه قبال     
بـود، كـشته شـد و بـه          )ع(طالـب  در زمان عثمان و هم در زمان على بن ابى         

سعد، كسى بـود    . وقّاص، فاتح بزرگ اسالم    ى عمر، پسر سعد بن ابى     فرمانده
پـسر او،   . كه امپراتورى ايران را در هم شكست و اسالم را وارد ايران كـرد             

كنند و سر از تنشان      را محاصره مى   )ع(فرمانده سپاهى است كه حسين بن على      
ند به نظر مـن     ا  هم تذكر داده   سنج ما قبال   ان نكته تفكّركات كه م  اين ن . برند مى

به پـاس پيـروزى در       )ع(قاتالن امام حسين  . بسيار مهم و سزاوار بررسى است     
، نذر كردند كـه     !!اند و قانون دوباره برقرار شده      كه فتنه را برطرف كرده     اين

 . مسجد بسازند و در كوفه به پاس اين پيروزى، مسجدها ساختند
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 16  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

 كالبـدش شـد و       اين تاريخ دردناك اسالم است، روح اسـالم، قربـانى         
اش شهيد گشت و بنابراين، اسالم بـا سـالح رسـتم             محتوايش پيش پاى فرم   

العوجـاء و    بهات كافرانه ابن ابى   نى يا هراكليوس روم يا با زبان ش       زاد ايرا  فرّخ
گير نشد؛ اسالم با روايات جعلـى        كفرگويى امثال او و نظريات جاثليق، زمين      

االحبـار، ابوموسـى اشـعرى و شـريح     ابوهريره و ابودرداء، و با فتواى كعب        
ايـن رونـد   . دالشّهدا در كربال قربانى تحريف اسالم شـد  سي. دقاضى كشته ش  

مسخ مذهب، تفكيك مذهب از حكومت، تفكيك اخالق از سياست، حذف           
، هزار  الهويه كردن اسالم   بود كه به مبهم و مجهول     » حفظ شكل «و  » محتوا«

يف دين و مـنحط كـردن اسـالم         ى قرآن، تحر  اقرائتى كردنش، تفسير به ر    
هاست؛ نه از صحنه روزگار برانداختن اسالم، كـه          انجاميد و همين، هدف آن    

خواسـتند   خواستند اسالم را محو كننـد؛ مـى        آنان نمى . دانند ممكن نيست   مى
خواهند بسازند كه ديگر با گنج       خواستند و مى   اسالمى مى . اسالم را مات كنند   

طرف كه با سياست     يك اسالم بى  . اشته باشد قارون و تخت فرعون، كارى ند     
يـك  . و اجتماعيات و حكومت و عدالت و حقوق بشر، كارى نداشته باشـد            

مذهب فردى و عبادى و خصوصى كه ربطى به اين مسائل عينى نداشته باشد              
خواستند دين را به مقـدارى شـعائر         مى. و در حوزه حقوق بشر، دخالت نكند      

ى تبديل كنند و يك اسالم خـواب و گـيج و         خنثى و غير عينى و غير سياس      
گفتند كه دعواى مـا      گفتند و بارها مى    مى. كور بسازند و تحويل مردم بدهند     

چـرا  . و پدرشان، دعواى اسـالم و كفـر نيـست          )ع(، با حسن  )ع(با امام حسين  
خواهند بگويند كه آنان عـين اسـالم هـستند و            و فرزندانش مدام مى    )ع(على

اميه، مظهر كفر هستند؟ نخير، نبرد شما با ما، نبرد اسالم            مخالفانشان چون بنى  
همـه هـم در     . و كفر نيست؛ بلكه نبرد دو قبيله است با دو قرائت از اسـالم             
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اميه ديرتر از شما     درست است كه ما بنى    . پيروزى انقالب اسالم، سهم داشتيم    
 بـاالخره   پيوستيم و بعد از فتح مكه، مسلمان شديم و شما چند سال زودتر؛ اما             

از اسالم و جهاد     )ع(كنيد؟ بعدها هر وقت امام حسين      دقت مى ! مان بوديم  همه
كردنـد كـه     زد، همينان او را متهم مى      و عدالت و شهادت و جهاد حرف مى       

گفتنـد كـه     مـى . عين اين تعابير در تاريخ و در روايت اسـت         . گر است  فتنه
فرقه بيندازد و مذهب    خواهد در جامعه اسالمى، ت     ايشان قانون شكن است؛ مى    

هايى كه مـسيحيان آن      ها، مذهب شمشير و خشونت است؛ همان حرف        اين
زنند كه   زدند و هنوز هم مى     زدند و مستشرقين تا همين اواخر هم مى        موقع مى 

كدام پيامبر  ...  خشونت و پيامبرش هم، پيامبر مسلح است       اسالم در اصل، دين   
اميـه هـم همـين       بعـدها بنـى   ... ! ومسلح بوده؟ اين اولين پيامبر مسلح است        

 .زدند )ع(ها را درباره حسين بن على حرف
خواستند يـك    آنان مى . شدت فعال بود   دستگاه تبليغاتى معاويه و يزيد، به     

 اتفاقـا . م را در آن منحصر كننـد بى درست كنند و اسالان و معنويت قال  عرف
شـده و    ريـف عرفان و معنويتشان هم معنويت و عرفان اسـالمى نبـود و تح            

نه فقط شريعت اجتماعى اسالم، بلكـه معنويـت اسـالم را هـم              . منحرف بود 
خراب كردند؛ زيرا معنويت اسالم، رهبانيت از نوع بودايى و مسيحى نيـست؛      

در منطق حسين بن    . بلكه رياضت در صحنه جهاد در عين متن زندگى است         
راغـت از   ، فراغت از تكليـف و حقـوق نيـست، ف          »دنيا«، فراغت از    )ع(على

زيرا اسالم فقط يك مقدار شـعار و شـعائر سـاكن            . سياست و اقتصاد نيست   
ديناميسم اسالم، چيزى نبود كه از بيرون به اسـالم، قلمـه زده باشـند؛        . نيست

خواستند ذاتيات اسالم را كتمـان و تحريـف          ها مى  بلكه ذاتى اسالم بود و آن     
 )ع(بـود كـه حـسين   »  سنّتاسالم كتاب و«بنابر اين، دعوا، دعوا بين    . بكنند
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 18  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

، دينى كه در حكومت و حقوق بشر        »اسالم جعلى اموى  «برايش كشته شد با     
دهد؛ يك معنويـت     ند و حكمى نمى   ز كند و حرف نمى    هيچ دخالت نمى  ... و
توانـد داشـته باشـد؛ ولـى در          بى و مبهم و فردى كه هر كسى هـم مـى           قال

ن دسـتگاه امـوى      چو .حكومت و مناسبات عينى اجتماعى نبايد دخالت بكند       
الملـك   «: گفتند مى.  حكومت عقيدتى، حرف مفت است     معتقد بود كه اصال   

 پـدر معنـوى  و از جهـاتى،          -، همان حرفى كه ابوسـفيان       »ملك الجاهلية 
زمانى كه خليفه سوم به حكومـت  .  صريح گفته بود-اميه  جسمانى حزب بنى 

سه حكومتى خطاب   ديد، داخل جل   هايش درست نمى   رسيد، ابوسفيان كه چشم   
. االمـر، امـرٌ عالميـة     . حكومت ربطى به دين نـدارد     ... ببين  : به خليفه گفت  

حكومت دينى، حكومت عقيدتى و اخـالق       . حكومت، حكومت دنيايى است   
الجاهليه، يعنى همـان     بايد بر اساس حكم   . ها شعار است   و عدالت و اين حرف    

 . اين بار به نام اسالمسبكى كه قبل از اسالم داشتيم، حكومت كنيم؛ منتها 

نماينده آن بـود؛ اسـالمى       )ع( نقطه مقابلش، اسالم نابى بود كه امام حسين       
هـا و    داد حكومت، حياط خلوت حاكمان و احزاب و جنـاح          كه آموزش مى  

داد كه حكومت، يك امانت از طرف خـدا          قبايل و افراد نيست؛ آموزش مى     
حتى وقتى حـاكم نبودنـد،      آموخت اولياى خدا     و مردم است؛ اسالمى كه مى     

آوردند كه چون حكومت در دست ما نيست، ديگـر مـا تكليفـى               بهانه نمى 
گذاشتند و به در خانه      نداريم؛ بلكه باز هم كيسه غذا و آرد و خرما بر شانه مى            

كردند؛ چه رسد به وقتى كه به        رفتند و با محروميت و فقر مبارزه مى        فقرا مى 
اسد آمدند بـاالى جنـازه       ربال، بعضى از بنى   وقتى در ك  . رسيدند  مى حاكميت

سيدالشّهدا كه قطعه قطعه شده بود، ديدند بر روى شانه مبارك امـام، زخمـى               
است كه اثر شمشير و نيزه و شالق نيست بلكـه رد يـك تمـاس مـزمن و               
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 19   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

ها با اين فشار، مأنوس      ها سال  اين شانه . هاست مداوم با گوشت و پوست شانه     
هـا چيـست؟ امـام       پرسـيدند كـه ايـن     ) ع( سـجاد  از حـضرت  . بوده اسـت  

هاى پر از آرد و نان و خرماسـت كـه            آثار كيسه «: فرمودند )ع(العابدين زين
آن قدر اين عمل    » .برد گذاشت و به خانه فقرا مى      پدرم هر شب بر دوش مى     

و ايـن از آثـار امامـت در         . تكرار شده بود كه آثارش بر شانه امام مانده بود         
ايد، بدانيد كـه آثـار       اگر از مهر نبوت چيزى شنيده     .  بود )ع (يتب همه ائمه اهل  

ـ )ع( بيـت  ها هم مهر امامت بر شانه اهـل     اين كيسه  ود؛ زيـرا ايـن خـصلت     ب
در ميـان   . آموخته بودند  ) ص( بود كه از پيامبر اكرم     )ع( بيت مشترك همه اهل  

ت عـدل   گفتند بايد به دنبال برقرارى حكوم      اينان مى . آنان يك فرهنگ بود   
ايم، نيز وظايفى داريم و به آن وظـايف          باشيم؛ اما تا وقتى به حكومت نرسيده      

گفتند اقتصاد و فرهنـگ و سياسـت و          مى. كنيم توانيم، عمل مى   تا هر جا مى   
قضاوت، چهار عرصه براى عبادت و براى تأمين حقوق مردم و حدود الهـى              

ه آن لطمـه نزنـد،      اينان معتقد بودند آرمانى كه گرسنگى گرسنگان ب       . است
، )ع( بيـت  اهـل . ؛ چه برسد بـه يـك آرمـان الهـى          يك آرمان انسانى نيست   

ى به يك قطره اشك يتيمان هـم حـساس كـرده بودنـد و               شيعيانشان را حت  
تفاوت عبور نكنيد؛ چه رسد به       گفتند كه از كنار محرومان و مظلومان، بى        مى
 .اض نيستهاى بزرگ در جامعه انسانى كه سزاوار اغم عدالتى بى

 از ورود به سياست و حكومت، اهدافى آرمانى بـود و         )ع( بيت اهداف اهل 
فرهنگى بود كه از ديـدن  .  معنوى بودورودشان به سياست، يك ورود كامال 

در ) ع(دالـشّهدا اى كـه سي    خطبـه . لرزيدند خود مى  ههاى چال افتاده فقرا ب     گونه
 كند كه چـرا سـاكت      خ مى دارند، علما و بزرگان جهان اسالم را توبي       »  منى«

مستـضعفٍ علـى معيـشته      «اى از مـردم،      هبينيد كه عـد    ايد؟ مگر نمى   نشسته
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 20  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

ولـى  ! تواننـد تـأمين كننـد؟      اند و نان شبشان را نمـى       ؛ يعنى گرسنه  »مغلوب
در  )ع(سـخنرانى امـام حـسين     . اند ها در دربار، بخوربخور راه انداخته      حكومتى

ايـن خطبـه بـسيار زيبـا و         . نده بـود  منى، در شرايطى بود كه هنوز معاويه ز       
، بـين حـرف و عمـل حاكمـان و           تشيعدر فرهنگ اسالم و     . باشكوه است 

. كنـد  عالمان دين، تضاد نيست و نبايد باشد، حكومت، محرمانه رفتـار نمـى            
حركات . به دنبال آن است، يك رؤياى خيالى نيست        )ع(حكومتى كه حسين  

ن چشمانش را بـه يـك نقطـه         ايشا. مارپيچ بدون برنامه در حكومت نيست     
در منطـق   . زدنـد  نامعلوم پشت ابرها ندوخته بودند و از مجهول، حرف نمـى          

و .  گيرنده آن باالتر باشد    ، دست دهنده دولت بايد از دست      )ع(على حسين بن 
ماند، پس   هاى دولت، روى پوست و استخوان مردم باقى مى         چون اثر تصميم  

. رانشان و به نفع مردم داشته باشند      حاكمان بايد وسواس شديدى عليه كارگزا     
بـه   )ع(در منطق حكومتى كه حسين بن علـى       . امام هم اين وسواس را داشتند     

زدنـد و    آميز، صدا نمـى    دنبال تشكيل آن بود، مردم را با صداى تيز و توهين          
دولت در اسالم، در ايـن      . كردند كه مردم به حاكمان، شك كنند       كارى نمى 

هايى كه به تدريج بعـد       كند؛ اما انحراف   پيدا مى تعريف، يك كيفيت مقدس     
در داخل حكومت    )ع(و سقوط حكومت امام حسن     )ع(از شهادت اميرالمؤمنين  

هاى قبل از عاشورا افتـاد و        دينى، انبار شد و اتّفاقاتى كه يك به يك در دهه          
يك به يك نيز توجيه شد، باعث شد كه مردم از حكومت دينـى و جامعـه                 

گ دينى، فاصله گرفتند و ناگهان در سـال شـصت و يـك              دينى و از فرهن   
هـاى   تو گويى بيست سال تمـام، پايـه       . ها آوار شد   هجرى، همه اين انحراف   

يك نظام و جامعه را موريانه بخورد و بجود و سپس ناگهان آن ساختمان بعد               
چنين نبود كه در كربال يـك اتّفـاق         . از بيست سال آوار شود و فرو بريزد       
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 21   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

يفتاد، چون كـشتار    هيچ اتّفاق ناگهانى ن   . ير مترقّبه افتاده باشد، نه    ناگهانى و غ  
در آن بيـست سـال، بـسيارى از         . شـد   در زمان معاويه هم مى     انقالبيون قبال 

  علـى « دستور داده بود هركس را كه        اب اميرالمؤمنين را كشتند و اصال     اصح
تمـام  بـه    )ع( بكـشيد و لعـن علـى       -است   )ع(يعنى در خطّ على   -» دين على 

 .نامه شده بود منبرهاى حكومتى، بخش
اميـه اتّفـاق     مان بنى خواهم بگويم عاشورا، تنها كشتارى نبود كه در ز         مى
ز عاشورا انجام دادند؛ ولـى      هاى بسيارى قبل ا    ها، ترورها و اعدام    عام قتل. افتاد
م شصت و يك هجرى، وقتى اسـت كـه ديگـر همـه آن فـسادها و                  محر

خصوص، اين اتّفاق، پـيش چـشم نـسل سـوم             د و به  شو ها آوار مى   انحراف
. افتـد  كننـد، مـى    ، تعبير مى  » تابعين تابعين«كه از آنان به     ) ص(انقالب پيغمبر 

، نسل دوم   »تابعين تابعين «و  » تابعين«، نسل اول انقالب پيغمبرند؛      »اصحاب«
كم بـه    هم كم  ) ص(در اين دوران، برخى از بقاياى اصحاب پيغمبر       . اند و سوم 
ن فرهنگ جاهليت قبل از اسالم، رجعت كرده بودند يا به نحوى از خود،              هما

بـرم، ريـگ در      بعضى از اصحاب كه اسمشان را نمى      . كردند رفع تكليف مى  
كه اوضـاع، مـشتبه      دهانشان گذاشته بودند تا حرف سياسى نزنند؛ براى اين        

ـ         گفتند ما نمى   شده بود و مى    ) ص(ردانيم در اين دعواهاى ميان اصـحاب پيغمب
 است و كـدام باطـل؟ و بنـابراين، از صـحنه             با يكديگر، چه كسى بر حق     
و . اى رفتنـد و مـشغول عبـادت شـدند     عـده . سياست، منزوى شـده بودنـد   

شان از زهادِ ثمانيه مشهور در فرهنگ عرفانى اسالم شدند برخـى هـم               بعضى
بيـات صـدر    اد.نشين و از كارافتاده بودند     بسيارى هم مرده يا خانه    . فاسد شدند 

. اسالم، ادبيات بدر و احد و خيبر و فرهنگ تقوى و جهاد تغيير كـرده بـود                
بخش نبـود و     آن ادبيات حتى براى بعضى از اصحاب پيغمبر هم ديگر انگيزه          
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 22  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

براى آنان كهنه شده بود؛ زيرا خودشان عوض شده و فاسد گـشته بودنـد و                
ن خـون بدهنـد و      شعارهايى كه خود در دوران جوانى حاضر بودند به پاى آ          

. ايـم  گفتند ديگـر كهنـه شـده       مزه شده بود و مى     جان ببازند، براى ايشان بى    
علت هم ايـن بـود كـه بـه          . فهميدند شرايط و اوضاع آن زمان را ديگر نمى       

ها فاصله گرفتـه     ها و آرمان   ، از آن ايده   )ص(هاى بعد از پيغمبر    تدريج در دهه  
ـ          عـده . بودند دارهـا و    فانه جـزء سـرمايه    اى از اصـحاب پيغمبـر هـم متأس
شده و در باندهاى حكومتى دوران قبل از        » خور  مردم مال«هاى   كلفت گردن

جاخوش كرده بودند و بعد در دوران معاويه كه همـه چيـز              )ع(اميرالمؤمنين
داد و منافع    تا وقتى كه ديندارى مزه مى     . ها هم علنى فاسد شدند     فاسد شد، آن  

 همين كه ديگر مقرون به صرفه نبـود، ديـن را   داشت، آنان ديندار بودند؛ اما 
 قٌالدين لَعِ « :فرمودند) ع(دالشّهداهمان تعبيرى است كه سي    اين  . كنار گذاشتند 

فقـط بـر سـر      .  دين براى اينان، يك بـازى زبـانى اسـت          ؛». السِنتهم  على
هايشان دين دارند؛ اما موقع امتحان كه برسد و قرار باشـد از چيزهـايى                زبان

دقـت كنيـد كـه تعبيـر        ! ؛ ديندارها چه كم هستند    »قَلَّ الـديانون  «بگذرند،  
كـم   كم. زرگان جهان اسالم و مردم بود     درباره بعضى از همين ب    ) ع(سيدالشّهدا

دارهـاى   اين اصحاب، در دوران حكومت، بـه اشـراف مـذهبى و سـرمايه             
شناختند و نسل بعد آنـان       متظاهرى تبديل شدند كه ديگر حالل و حرام نمى        

هايى در داخل حكومـت تـشكيل        گروه. هايى المذهب شدند   زاده  اشراف هم
كـه منطـق    )ع(دادند و برخالف شـريعت اسـالم و بـرخالف منطـق علـى             

تـدريج از پلكـان قـدرت و          و قرآن بود، عمـل كردنـد و بـه          ) ص(پيغمبر
حكومت باال رفتند و رشد كردند، حـزب سـاختند، حزبهـاى حكـومتى و               
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 23   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

مان دادند و همه جا سوار شدند و بعضى از همينان           هاى حكومتى را ساز    جناح
 . آمدند)ع(بعدها در كربال در اردوگاه يزيد براى كشتن امام حسين

 د و در اردوگاه يزيد بودند، قبال      را كشتن  )ع(ها كه امام حسين    برخى از اين  
بعـضى، از رفقـاى سـابق خـود امـام           . بودنـد  )ع(جزء اصحاب اميرالمؤمنين  

شمر، جزء افـسران    . الجوشن است  ذى ها، شمربن  ى از آن  يك. بودند )ع(حسين
با  )ع(و حسين  )ع(در جنگ صفّين بود كه در كنار حسن        )ع(طالب على بن ابى  

اما اينك شمر، افسر نيروهاى يزيد در كربال شده كـه           . معاويه جنگيده بودند  
 بيـست اسـم     -دست كـم ده     . فقط اين يكى هم نبود    . برد را مى  )ع(سرحسين
 جزء اصحاب اميرالمـؤمنين و از       ها قبال  ها را لو بدهم كه اين      د آن بايدارم كه   

ها بودند و در كربال حـضور        و همرزم آن   )ع(و حسين  )ع(رفقاى سابق حسن  
كـم   براى چه؟ براى اينكه كم    . لوده شد ، آ )ع(يافتند و دستشان به خون حسين     

ن، علما،  هايشان در حكومت و ميان نخبگا      ، اولويت ) ص(بعد از رحلت پيغمبر   
بايـست   روشنفكران و مردم عوض شد و از ايـن رو در مـواردى كـه مـى                

بايـست   كردند و جايى كه مى     دادند و مدارا مى    دادند، وا مى   قاطعيت نشان مى  
شـدند و حتـى بـا دشـمنان          كردند و درگير مـى     كردند، مدارا نمى   مدارا مى 

ن جنگيده بودنـد     يعنى با كسانى كه در بدر و احد و حنين با اينا            -ديروزشان  
هايى را كه با امـام       برويد آن . ها ائتالف كردند    كم كم كنار آمدند و با آن       -

هـاى سياسـى آنـان را        درگير شـدند و ائـتالف      )ع(و با امام حسين    )ع(حسن
. هاى سياهى كه پنهانى و سپس علنى صـورت گرفـت           بررسى كنيد؛ ائتالف  

گيده بودنـد؛    با هم جن   الكديگر دشمن بودند و گاه حتى قب      آنان خودشان با ي   
اسـت،   ) ص(  اصيل پيغمبر اكـرم     كه خط  )ع( بيت ولى همه در برابر خط اهل     

ها كه در بدر و احد با مشركين جنگيده بودنـد،            ايستادند و حتى بعضى از آن     
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 24  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

پس از دو دهه با برخى از همان مشركان كه پس از پيروزى اسالم، مسلمان               
هاى خارج   ائتالف كردند و با جناح     ) ص(ربيت پيامب  و اهل  )ع(شدند، عليه على  

بـا  » خودى و غيرخـودى   «مفهوم  . پيمان شدند  از اسالم و دشمنان پيغمبر، هم     
بـا  » خودى و غيرخـودى   «ها و عدالت، به      معيارهاى انقالبى و مالك ارزش    

جالب است كـه  . بديل شداى، جناحى و مادى و خودخواهانه ت معيارهاى قبيله 
 مخالف، از بين همين نسل دوم و سوم         و هم خط    )ع(ن امام حسي  همه، هم خط  
پيوست و بخش اعظم     كردند؛ يعنى اين نسل به هر دو طرف مى         يارگيرى مى 

گـر  ابتدا وقتى زاويه باز شد، تسامح شد؛ تـا عاقبـت دي           . طرف بود  آن هم بى  
م، با امثال معاويه و يزيد       خليفه اول و دو    توانست تشخيص دهد واال    نسل نمى 

درست است كه ما در مورد سقيفه، نظر ديگرى داريم؛          . فاوت بودند  مت كامال
ولى اين نكته مسلّم است كه نحـوه حكومـت خلفـاى راشـدين  بـا نحـوه                   

دنـد و از    تـر بو   خصوص يزيد، متفاوت بود و آنان سالم       حكومت معاويه و به   
ها فرق داشت؛ ولى زاويه انحـراف         هم با آن   )ع( بيت اين رو نحوه مواجهه اهل    

 .  همان ابتدا باز شده بوداز

در   )ص( كه ده روز بعد از رحلت پيغمبـر        )س(زهرا شما به سخنرانى فاطمه   
مرتضى در شافى،   اين سخنرانى را سيد   .  توجه كنيد  صورت گرفته،   مسجدالنّبى

االخبار و مرحوم طبرسـى      سيد بن طاووس در طرائف، شيخ صدوق در معانى        
 فقـط يـك      )س(زهـرا   بسيار مهم فاطمـه   من از خطبه    . ندا در احتجاج آورده  
را حذف كردند و مسائلى پيش       )ع(كه على  بعد از آن  . كنم عبارت را نقل مى   

آمد، ايشان خطاب به مردم و اصحاب و بزرگان انصار و مهـاجرين، خطبـه               
ـ  فدكيه را در مسجد خواندند كه البته اين عنوان، فدكيه، بسيار كوچك            ر از  ت

يك خانم هجده يـا     . كند  خطبه را ادا نمى     و حق  .مضامين بزرگ خطبه است   

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


  

 25   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

نى بـه بزرگـان و      نوزده ساله و حداكثر بيست و سه ساله در آن شرايط بحرا           
 خوشـى   وشما در رفاه و عيش و امنيـت         «: گويد عا، مى صاحبان قدرت و اد   

 مقـدم بـود و      در خـط   )ع(جنگيديم و علـى    بوديد و در آن دورانى كه ما مى       
فرستاد و او هم بـى محابـا      را به حلقوم خطر مى     )ع(لىهرجا خطر بود، پدرم ع    

رسد و مـا     رفت، شما منتظر بوديد كه چه وقت اوضاع عليه ما به پايان مى             مى
شما آن كنار ايستاده بوديد تا اگـر مـا شكـست            . آييم چه وقت، از پا درمى    
، و اگـر پيـروز شـديم، بـه مـا      »ما كه گفتيم نرويد«: خورديم به ما بگوييد  

ها چه وقـت     شما گوش به زنگ بوديد كه ما در درگيرى        » .بگوييدتبريك  
كرديد، همـواره ميـل بـه        آييم، از لحظات سخت و جهاد فرار مى        از پا درمى  

هايتان را پس بگيريـد و       نشينى داشتيد و هميشه آماده بوديد كه حرف        عقب
  » .ايستاديم اصولتان را ترك كنيد؛ ولى ما تا آخر مى

را روى دست مـا گذاشـتيد و بـه دنبـال              )ص(پيامبرجنازه  «: بعد فرمود 
ذى تـسوقتم        « .قدرت رفتيد  تقسيم نـى  يع »...فمججتُم ما وعيتُم و دسعتُم الـَّ

هاى گوارايى را كه از      چه را كه به دست پيامبر آموخته و آن ارزش          همه آن 
يد؛ ها را زمين گذاشت    دست رسول خدا نوشيده بوديد، باال آورديد و آن ميثاق         

اما بدانيد كه اگر شما كافر هم بشويد، بلكه اگر همه كسانى كه روى زمـين                
شود و خدا غنـى و       كنند هم كافر بشوند، باز هم مسئله عوض نمى         زندگى مى 

 )س(ها بخشى از سخنان حضرت زهـرا       اين»  .چنان ستوده  بى نياز است و هم    
  .، ده روز پس از رحلت ايشان است )ص(در مسجد پيامبر
  

گيرى و تحوالتى كه فضاى آن را ترسيم فرموديد،          اين فاصله   
پـذير؟ و چـه مقـدار طبيعـى بـود؟       چه مقدار عمدى بود و اجتناب    
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 26  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

هـاى   هاى پيروز ديروز به نهضت   هاى دينى و انقالب    چطور نهضت 
 ! شوند؟ خورده فردا تبديل مى شكست

  

ن شناسـا  اين پرسش بسيار كليدى و مهمى است كه بـسيارى از جامعـه            
هاى مبتنى بر    ها، به خصوص در مورد انقالب      شناسى انقالب  سياسى در جامعه  

چـه   آن. هاى مختلفى داده شـده اسـت       اند و نظريه   ردهكايمان دينى، طرح    
مسلّم است، اين كه همه اين تحوالت، عمدى نبوده اما چـه عامدانـه و چـه                 

ات افتـاد و در     غافالنه، چه خزنده و چه جهنده، هر چه بود، كم كم اين اتّفاق            
اين اتّفاقات هميـشه هـم ممكـن        . چه شد  كنار يكديگر چفت شد و شد آن      

 است، اين است كه هيچ چيز در تاريخ انسانى به طور            چه مهم  آن. است بيفتد 
مطلق، ضمانت نشده يعنى تاريخ، شركت بيمه نيست كه  همـه چيـز را بـه                 

ها  ها و جامعه   ومتها و حك   طور مطلق، تضمين كرده باشد، همه افراد و جناح        
 .كُلٌّ مرهونٌ باَعمالهادر گرو اعمال خودشان هستند؛ 

ها وفـا    درستى عمل كرديد و به ارزش       اين منطق اسالم است كه اگر به      
. خداوند، پدرخوانده كسى نيـست    . شويد  فاسد مى  مانيد، و اال   ، سالم مى  كرديد

اگـر عمـل    . نظركرده نيـستيم  . هيچ يك از ما، قوم و خويش خداوند نيستيم        
ه ينـصركُم      شويم صالح بكنيم، از طرف خدا حمايت مى        امـا   ؛ اِن تَنصروا اللـَّ

  : فرمود. اگر خيانت بكنيم، مغضوب خداوند خواهيم شد
؛ شما بـه عهـدى كـه بـا مـن            »اوف بعهدكم  اوفوا بعهدى «

  ».كنم بستيد، وفا كنيد؛ من هم به عهدى كه با شما بستم، وفا مى
فرمايد كه شما پيمانى بستيد؛ پس وفا بكنيد و پـاى            خداوند به همه ما مى    

شـما بـر   . ايم ايم، ايستاده هايتان بايستيد؛ چون ما به پاى عهدى كه بسته   حرف
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 27   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

خوريم، بـراى آن     اى مى  پس هر جا ضربه   . سر قرار بياييد، ما سر قرار هستيم      
 ايـم و مـشكل پـيش آمـده؛ و اال           نرفتهاست كه ما سر قرار، حاضر نبوده و         

 .اوند بر سر قرار، حاضر بوده و هستخد
ليس باَمانيكم و ال امانى اهل      «: فرمايد ها مى   اين آيه قرآن كه به مسلمان     

يعنى آرزو كردن و صرف شعار و ادعا كافى نيست و از اين جهـت،               » الكتاب
؛ هركس بد عمـل  »من يعمل سوء يجزَ بـه    «. شما با اهل كتاب، تفاوتى نداريد     

ايـن  . كند كه نامش مسلمان باشد يا نباشد       اهد خورد و فرقى نمى    كند، ضربه خو  
اى بـه همـين قـضيه        اشاره )ع(حضرت رضا . منطق، سنّت الهى در تاريخ است     

در زمـان حـضرت،     : كنم عالى نقل مى   دارند كه من آن را در پاسخ حضرت       
ها در نقاط مختلـف،      هاى ايشان و علوى    بسيارى از برادران، عموها و عموزاده     

هـاى علـوى در      هاى خودمختار بـا گـرايش      ام مسلّحانه كردند و حكومت    قي
 كـه  -نـام زيـد    مناطق گوناگون ايجاد شده بود؛ از جمله يك برادر ايشان به    

 ايـن   -غير از آن زيد است كه رهبر زيديه است و انسان بسيار شريفى بـود                
 هـم   است، قـدرى   )ع(كه از انقالبيون علوى و برادر حضرت رضا        زيد با اين  
در مدينه قيـام كـرد و       . خواسته دكان سياسى براى خودش باز بكند       انگار مى 

مدينه را فتح كرد و مدتى هم حكومتى خودمختار در مدينه تشكيل داد؛ ولى              
و افكـار   ) ع(البته مأمون از ترس حضرت رضا     . بعد سركوب و بازداشت شد    

ـ               . شروط داد عمومى، از اعدام و مجازات او صرف نظر كرد و به او آزادى م
اى ديگـر بودنـد و       هاى كه مأمون و عـد       آمد و در جلسه    بعدها او هم به مرو    

نيز حاضر بودند، حضرت مشغول سخن گفتن بودنـد؛ ولـى          )ع(حضرت رضا 
 -من  «زد و خيلى     اى جداگانه حرف مى    هدر گوشه جلسه زيد، نشسته و با عد       

حـساب وارد بهـشت      بى   ،)ع(بيت ايم و اهل   رد كه بله، ما اهل بيت     ك مى» من
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 28  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

ناگهان سخنانـشان   ) ع(نقل شده كه حضرت رضا    .  ها شوند و از اين حرف     مى
زيـد، ايـن مهمـالت چيـست كـه          «: را قطع كردند و خطاب به زيد گفتند       

اى كه پاداش خيـر      گويى؟ اين امتيازاتى كه تو براى خودت فرض كرده         مى
ت شده و   براى ما در هر صورت تضمين شده و بهشت در هر صورت، ضمان            
اگر اين  . خالصه تو هر طوركه عمل كردى، كردى، اين ادعاى باطلى است          

  گويى، راست باش كه تو مى
 در نزد خدا افـضل و       ،)ع(جعفر بن شود كه تو از پدرت موسى      معلوم مى د،  

باالتر هستى؛ زيرا پدرت با يك عمر جهاد و عبـادت و عمـل و تـالش و                  
. خواهى به بهشت بـروى     ها مى   اين رود و تو بدون همه     شهادت به بهشت مى   

»!شود تو از پدرمان نزد خدا عزيزتر هستى پس معلوم مى
كـه از مـورخين امـوى و صـاحب           االغانى ابوالفرج اصفهانى   كتابدر   

كند كه يك شيعه بـا يـك مرجئـى، منـاظره             مقاتل الطالبيين است، نقل مى    
احيه مرجئه طـرح     دسته از شبهات كالم جديد، از ن       آن موقع، يك  . كردند مى
ايمان قلبى كافى است و عمل، اهميـت و دخالـت           : گفت مرجئى مى . شد مى

كـرد و    چندانى ندارد و نوعى تفكيك دين و ايمان از شريعت را تعقيب مى            
هـم  : گفـت  زد؛ ولى شيعه مى    از دين منهاى شريعت و منهاى تكليف دم مى        

. د و خسته شـدند    مناظره طول كشي  .  است ايمان قلبى و هم عمل، هر دو، مهم       
براى فيصله اين بحث، هر چه همين فرد        : مرجئى گفت . آمد كسى از دور مى   

 اتفاقـا . ديگر بحث را تمـام بكنـيم      او حكَم باشد و     . گفت، پايان بحث باشد   
گفت ايـن   . مرجئى خوشش آمد  . آمد، موسيقيدان و مطرب بود     كسى كه مى  

 را به او گفتند كه      قضيه. اهل حال است و جواب مناسب حال من خواهد داد         
آن آقـا  . كنـيم   است يا ايمان؟ ما بر سر اين قضيه مناظره مـى آيا عمل، مهم 
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 29   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

هـا را    هـاى آن   حرف. خورد جواب قشنگى داد كه خيلى به درد امروز ما مى         
ـ   » اعالى شيعى و اَسـفَلى مرجئـى      «: كه شنيد، در پاسخ گفت     ام  همـن باالتن

كنم، از حيـث نظـرى،       وقتى فكر مى  يعنى  . رجئىام، م  شيعه است و پايين تنه    
خـواهيم راحـت و      نظر شيعه درست است و عمل هم مهم است؛ اما مـا مـى             

خوش باشيم و زندگى بكنيم و زندگى ارزشى، قدرى سخت است و بنابراين             
حاال اگر قرار شـد كـه در مـا و جامعـه مـا و                . تنه من، مرجئى است    پايين

، »ى و علوى و اسـافلنا مرجئـى       اعالينا شيع «مسئولين ما هم چنين باشد كه       
نحو غليظى ارزشى و دينى و علـوى حـرف           زنيم، به  يعنى وقتى كه حرف مى    

 هر كسى هرجا هست و هر مـسئوليتى در          -كنيم   بزنيم و وقتى كه عمل مى     
 با مردم، غيرعلوى عمل بكنيم، همان       -دولت، مجلس يا دستگاه قضايى دارد       

 . گفتند) ع(آيد كه حضرت رضا بال بر سرما مى

شود؟ اين   ض مى  ببينيد فرهنگ حكومت در اسالم چگونه استحاله و عو        
 است و مقايسه بين اسالم واقعى و اسالم ساختگى ضرورت           مقابله، بسيار مهم  

. اسالم رضوى را با اسالم مأمونى در باب مسئله حكومت مقايسه كنيـد            . دارد
چـه   )ع( رضـا  مأمون نيز به اسم دين و اسالم حكومت كـرد؛ امـا حـضرت             

نام معمر بن خلّاد به ايـشان        به) ع(يكى از اصحاب حضرت رضا    ! فرمودند؟ مى
ه خـدا فـرج شـماها را        ؛ ان شاءاللّ  ».ه تعالى فَرَجك  آقا، عجل اللَّ  «: گويد مى

مـا كـه    . برساند و قدرت به دست شما بيفتد تا ما هم به نان و نوايى برسـيم               
ها مدام زندان و شكنجه و تبعيد و در           سال دوستداران شما هستيم، در تمام اين     

شود كه فرج شما برسد و ما هـم سـر           چه وقت مى  . به درى و بدبختى داشتيم    
خالصه، فرجتان برسد و وضع ما هـم بهتـر شـود؛ امـا              ! سفره شما بنشينيم؟  

؛ »ذاك فـرجكم انـتم    «: گوينـد  به او چه جوابى دادند؟ مى      )ع(حضرت رضا 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 

 30  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

امـا آن فرجـى     . ست؛ فرج مادى براى شماست    يعنى اين فرج به قرائت شما     
بريم تا دولت و قدرت به دست مـا برسـد، آغـاز تكـاليف                كه ما انتظار مى   

مـا اينـك كـه فاقـد قـدرت و           . هـاى ماسـت    بزرگ و سختى و مصيبت    
اكنون كه حكومـت در دسـت مـا نيـست، در     . ايم، راحت هستيم  حاكميت

دانـى   من بيفتد، مى  اگر حكومت و قدرت به دست       . گشايش شخصى هستيم  
واللَّه ما هو الّا مِزود فيـه  « ! سهم من از كل حكومت و دنيا چه خواهد بود؟      

؛ تنها سهم من از دنيا و حكومت، كيسه كـوچكى        كف سويقٍ مختومٍ بخـاتم    
است كه در آن، مشتى آرد جوى نبيخته است و سرش مهر خواهد شـد تـا                 

كـشيم كـه اى      نتظارش را مـى   آن فرجى كه ما ا    . چيزى به آن اضافه نكنند    
تنهـا سـهم مـا از       . بود، فرج مردم است؛ نـه مـا        كاش حكومت دست ما مى    

اين تنها چيزى است كه ما براى خـود         . حكومت، يك كيسه آرد جو است     
 . »برخواهيم داشت

رسيده است كه كـسى خـدمت        )ع( در روايت ديگرى از حضرت رضا     
. ذ خودتان در زنـدگى برسـيد      آقا، شما مقدارى به لذاي    «: ايشان آمد و گفت   

 )ع(حضرت رضـا  » .گيريد شما در خوراك و لباس خيلى بر خود سخت مى         
 : فرمود

واللَّه لئن صرت الى هذا االمر الكلنَّ الخبيِثَ بعد هدالطيب          «
  ».واللبسنَّ الخَشِن و لَاَ تعبنَّ بعدالدهر

ر قـصر   خدا سوگند، اين زندگى كه اينك داريم، نسبت به زنـدگى د             به
دست ما بيفتد و ما حاكم بشويم         ما، شاهانه است و اگر حكومت به       حاكميت

و حكومت دينى تشكيل بدهيم، غذاى بد را آن موقع خواهيم خورد و لبـاس               
امروز، روز آسايش ماست و آن روز است        . خشن را آن موقع خواهيم پوشيد     
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 31   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

ون كه بر خودمان سخت خواهيم گرفت و جز افـراد سـختكوش را بـه در               
 .»حكومت راه نخواهيم داد

، تبيـين   )ع(بيـت  دسـت اهـل    شود و بـه    شروع مى   اين فرهنگ از پيامبر   
هاى جامعه، يكى    يابد كه حاكمان دينى بايد با همه انسان        شود و تداوم مى    مى

ترين فرد در جامعه با باالترين افـراد در حكومـت در حقـوق               باشند و پايين  
هـاى حكـومتى،     ينى، همه مسئوليت  در حكومت د  . شهروندى، يكسان باشد  

است؛ يعنى در فرهنگ حكومتى اسالم، مردم، اشيا نيستند و          » به شرط چاقو  «
ها و بنـدگان     كنند؛ بلكه براى انسان    ريزى نمى  حاكمان براى جمادات، برنامه   

است وقتـى    ) ص(خادم بودن حاكمان، عين تعبير پيامبر     . ريزند خدا برنامه مى  
 مكـه، نـصب فرمودنـد و تعبيـر     حاكميتنى را به كه پس از فتح مكه، جوا 

؛ او بـراى خـدمت      ».فهو خـادم  «: فرستم تا خدمت كند    كردند كه او را مى    
او خادم است و البته شما بايد از او اطاعت كنيد تـا بتوانـد خـدمت                 . آيد مى
در فرهنگ حكومت اسـالمى كـه   . يدنبايد او را تضعيف و نافرمانى كن      . كند
ى استقرار آن قيام كرد و شـهيد شـد، حاكمـان، صـادقانه              برا) ع(دالشّهداسي

ـ         مسئوليت شرعى به گردن مى     ت گيرند و مردم هم صميمانه حمايت و اطاع
ها  پيچ و بر كار آن      دارند مسئولين را سؤال    كنند و در عين حال، مردم حق       مى

 اسـت كـه     )ع( بيت و ساير اهل  ) ع( روايت از حضرت امير    نص. نظارت كنند 
ها شك كنند؛ مردم هـم       اى رفتار كنند كه مردم به آن       گونه د به حاكمان نباي 

نبايد به حاكمان صالح با سوءظن بنگرند و در عين حال نبايد چيزهـاى غيـر     
خواسـت   مـى ) ع(دالشّهداكه سي در حكومتى   .  بخواهند حاكميتممكن هم از    

خوارى، امتيـازطلبى، قـوم و       تشكيل دهد و در راه معرفى آن شهيد شد، رانت         
 يعنى امتيـازطلبى    -» استئثار«بازى در حكومت و به تعبير روايات ما،          خويش
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 32  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

هاى مردم، ترجيح دادن و از امكانات عمـومى،          و منافع خود را بر منافع توده      
 -كننـد    تعبير مـى  » رانت«ها از آن به      استفاده خصوصى كردن كه امروزى    

هـاى   تحت آمـوزش   )ع(در فرهنگ حكومت اسالمى كه على     . ممنوع است 
كرد و آن همه در اين راه شهيد شـدند،           و قرآن كريم تعقيب مى    ) ص(پيامبر

و تبعـيض و    » اسـتئثار «مسموم شدند و زندان رفتند، مبازره با گنـاه كبيـره            
ه خوارى هم بوده است؛ چون ما گنـا     سوءاستفاده از امكانات حكومت و رانت     

بر خـالف   . ه در حكومت اسالمى نداريم    حالل نداريم، دزدى مشروع و موج     
زنند و كـم     قهرمانان دوران صلح كه هم آن روز و هم امروز زياد حرف مى            

 مقـدم،   جاهـدان خـط   كنند، مجاهدان اسالم و حاكمـان علـوى و م          عمل مى 
هاى امروز، قهرمانـان دوران جنـگ، كـسانى          هاى آن روز و بسيجى     بسيجى

 . كنند زنند و زياد عمل مى هستند كه كم حرف مى

مردم با ما بيعت    گفتند كه چون      نمى تشيعتى اسالم و     در فرهنگ حكوم  
ى دادند و كليد شهر را به ما سپردند، ديگر ما هر كارى كه              اكردند و به ما ر    

در فرهنـگ   . كنـيم  كنيم و هـر كـارى نخـواهيم، نمـى          دلمان خواست، مى  
گفتند چون نحوه حكومت     بلكه مى . نداريم» دلمان خواست «حكومت اسالم،   

ها بر روى پوست ملّت خواهد ماند، بايد كـارى           ر انگشت آن  حاكمان و آثا  
ها راضى باشد و بتوانند راحت در چـشم امـت اسـالم و               كنند كه خدا از آن    

ريزيم؛ پس بايد خـوب      ما براى جمادات برنامه نمى    . خانواده شهدا نگاه كنند   
. رسـند  شوند، بد بـه پايـان مـى        هايى كه بد شروع مى     دولت. حكومت كنيم 

توانند خوب بماننـد؛ اگـر حاضـر     هايى كه خوب شروع بشوند، مى    حكومت
 .شوند بهايش را بپردازند
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 33   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

اسـتبداد  «ايـد    در فرهنگ علوى و حسينى و رضـوى، در حكومـت نب           
ايـن عـين تعبيـر      . ف خودسرانه در اموال عمومى باشد     يعنى تصر » باالموال

، همان مصارف   استبداد در مورد مسائل مالى    » .استبد باالموال «: روايت است 
هـاى   استفاده مطالعه نشده و فاقد كارشناسى و غلط يا مصارف شخصى و سوء   

 )ع(حـسين . المال است كه گناه كبيره و از اعظم كبائر است          حكومتى از بيت  
توان فرمان داد و     فقط زير سايه عدالت و خدمت به مردم مى        : خواست بگويد 

ـ       احزاب و گروه  . مشروع ماند  د بـا حكومـت و بـا        هاى حـاكم، حـق ندارن
المال و امكانات آن مثل غنائم جنگى برخورد و اموال دولتـى را غـارت                بيت
 . كنند

شـمر از   . مر هم ناگهان شمر نـشد     ش.  خيانت، يك مسئله تدريجى است    
 همـه بـه   .  مقدم جبهه يزيـد آمـد      به خط  )ع(طالب ابى بن خط مقدم جبهه على   

شـويم؛   كـم شـمر مـى      و كم همه ما اين چنين هستيم      . وندش تدريج شمر مى   
بطورى كه اگر از ابتدا به خود ما بگويند كه شما بيست سـال ديگـر چنـان                  

شـويم و    كنيم؛ ولى بعـد چنـان مـى        آدمى خواهى بود، خودمان هم باور نمى      
مسئله خيانت در انقـالب، غـده بـدخيمى         . كنيم راحتى باور هم مى    كم به  كم

اين . تواند آن گونه باشد    ن نيز مى  است و آن  موقع هم اين گونه بود و هم اال           
كم خـائن    همه كم . آيد كس خائن به دنيا نمى     هيچ. كرد كم رشد مى   غده كم 
آيند و خود نيز در اين قضيه، مقصر هستند و يك نمونـه هـم وقـايع                  بار مى 
 حتـى در     سوابق خوبى در اسالم و     بعضى از جالدهاى كربال قبال    . ستكربال

بهه رفته بودند و در ركاب      رزمنده اسالم بودند، ج    جهاد داشتند و برخى اصال    
جـاى بـازو بـه        بـه   اگر تير مثال   جنگيده بودند؛ چنان كه    )ع(طالب ابى بن على
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 34  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

اما اينك به كربال آمـده      . گلويش خورده بود، اكنون جزء شهداى اسالم بود       
 . را از تن جدا كند )ع(تا سر امام حسين

هـايى   دانست كه چه اتّفـاق      و مى  دانست ها را مى   همه اين  )ع( امام حسين 
بـا   )ع(البته اصـحاب حـسين    . دانستند اصحابش نيز مى  . رف وقوع است  در ش 
پرسيدند كه چرا ايشان چنين بـا عجلـه بـه          فهميدند و مى    ششم خود مى   حس

رود؛ ولى يك حس هفتمى هـم در كـار           سوى كربال و به سوى شهادت مى      
و حكومـت،   » حاكم شدن «نفس  تر از    چيزى مهم : گفت ها مى  بود كه به آن   

» گرايى در حكومت   اصول«وجود دارد كه ابتدا بايد همان تأمين بشود و آن           
و » حقيقت«چرا ضرورت اول است؟ زيرا نه       . اين ضرورت اول است   . است

وقتـى  . ، تابع قراردادها و آراى مـا نيـستند؛ قـراردادى نيـستند            »عدالت«نه  
ـ  دشمنان اسالم در لباس دوسـت، وارد نـرخ         ى انقـالب و    هـا  ذارى ارزش گ

ه زيادى از مردم هم سياهى لشكر دشمن شـدند و           حكومت دينى شدند و عد    
وزيـد، دينـشان را عـوض        تشخيص بودند و هر بادى كه به بادبانشان مى         بى
: كردند، الزم بود كه كسى، يك شخص معتبرى، به اين اوضـاع بگويـد              مى
براى اين  . سيار سختى بود  گفتن، كار ب  » نه«اين  . گفت)ع(، و امام حسين   »نه«
بـراى تـشكيل    . گفتن و براى يك انقالب، زبان چرب، كافى نيـست         » نه«

هـاى ديگـر،     بـسيارى صـالحيت   . دولت صالح هم زبان چرب كافى نيست      
. هاى نظـرى و عملـى الزم اسـت         هاى باطنى و اخالقى، صالحيت     صالحيت

هـاى   اهوار و تحت تأثير جنـگ روانـى دسـتگ          اى هم بودند كه طوطى     عده
گر تلقّى   شكن و فتنه   را قانون  )ع(تبليغاتى حكومت معاويه و يزيد، امام حسين      

هـا تحـت     آن. خواهد تفرقه بينـدازد    طلب است و مى    كردند كه او جنگ    مى
يكـى از   (هاى جنگ روانى معاويـه       تأثير تبليغات دستگاه بودند و تئوريسين     
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 35   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

انى و پخش شـايعه و  ترين نقاط قوت دستگاه معاويه، تيمهاى جنگ رو       اصلى
هم خيلى نقـش     )ع(هاى او بود كه در سقوط حكومت امام حسن         چى تبليغات

در توجيه قضيه   ) ها را گير آوردند و اعدام كردند       داشتند و امام چند تا از اين      
رغم آن   چون على . كربال بسيار قوى و پيچيده عمل كردند و موفق هم بودند          

د، در افكار عمومى جا انداختنـد كـه         ها بودن  ريزترين آدم  كه خودشان، خون  
اى هـم امـام      عـده . ريزى و خـشونت اسـت      ، به دنبال فتنه و خون     )ع(حسين
عمـر، يـك     بـن   عبداللَّه .بگذاريد نمونه بياورم  . كردند را موعظه مى   )ع(حسين

  .نمونه است
كسى كـه   .  ايشان يك آدم مقدس و متشرّع و در عين حال عجيبى بود           

بيعت نكرد، بعـدها بـا پـاى         )ع(بيعت نكرد، با دست على     ، احتياطا )ع(با على 
جا ديگر   جا احتياط شرعى كرد و اين      آن. حجاج بن يوسف ثقفى بيعت كرد     

بـا   را )ع(عبداللَّه بن عمر از كسانى بود كه  امام حـسين          ! احتياط شرعى نكرد  
آقا، اصوال مستحضريد كـه جنـگ فـى         : گفت مى. نيت نصيحت كرد   حسن

ـ     هم مى  )ع(خوب، امام حسين  . نفسه بد است   ى نفـسه بـد     دانست كه جنگ ف
داريـم؟ در   » جنگ فى نفسه  «نام     در تاريخ، چيزى به    است؛ اما مگر ما اساسا    

بله، جنگ فـى نفـسه بـد        . نداريم» جنگ فى نفسه  «صحنه واقعى اجتماع، ما     
جنـگ فـى    «است؛ اما كجاى تاريخ واقعى و جامعه واقعى، چيزى بـه اسـم              

گيرد، ايـن    وقتى عقايدى و آيين ملتى مورد تهاجم قرار مى        ! م؟اي داشته» نفسه
. طرف بمانند  توانند بى  نيست و معتقدينش ديگر نمى    » جنگ فى نفسه  «ديگر  

 يـك فـضيلت نيـست؛ يـك         طلبى در برابر هيئت ظلم، ابدا      لحطرفى و ص   بى
. شـود  ريزى هم مقدس مـى     جا ديگر جنگ و خون     اين. رذيلت عريان است  

ل عج(در دعاهايى كه براى امام زمان     . شود  شدن هم عبادت مى    كشتن و كشته  
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 36  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

خـدايا، از تـو     «رسيده و سند درستى هم دارد، آمده كـه          )  فرجه الشريف   في اهللا تعالي 
خـواهم كـه     خواهم كه خون دشمنانت را به دست من بريزى و از تو مى             مى

 ما، جنگ و صلح، دشمنى و دوستى      . »دست دشمنانت ريخته شود    خون من به  
خـاطر عـدالت، در راه حقيقـت و بـراى             داريم؛ ولى دشمنى و دوستى، بـه      

خاطر دنيا و قدرت و آقايى كردن        اما جنگ و صلح به    . فضيلت را قبول داريم   
ريـزى بـراى كـسب منـافع      خـون . و برده گرفتن و خوردن و بردن نداريم    

هـا را ماسـت مـالى بكننـد          اما اگر قرار شد كـه ارزش      . دنيايى، حرام است  
، )كننـد   مـى  شوند و اين سطل ماست را روى سر شما خالى          اى پيدا مى   هعد(

كـه    و باطل كجاست؟ من مثال بـزنم بـراى ايـن           بايد روشن بشود كه حق    
ها چقـدر عمـدى      چون سؤال فرموديد كه اين انحراف     . مستند به تاريخ شود   

بود؟ چقدر غير عمدى بود؟ چقدر خزنده بود و چقـدر جهنـده و ناگهـانى                
 پذير بود يا نبود؟  يا اجتناببود؟ آ

كـه معاويـه     كند بعد از ايـن      مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج نقل مى      
هـاى مـذاكره بـا امـام         حكومت را در اختيار گرفـت، در يكـى از جلـسه           

اى دارند   با معاويه، مشاجره   )ع(جا امام حسن   كه ديگران هم بودند، آن    )ع(حسن
ى كنند كه ما پشت پـرده قـضايا را          شوند؛ تا به معاويه، حال     و وارد بحث مى   

.  زير سؤال ببرند    دستگاه را علنا   مشروعيتهمانند و   دانيم و به حضّار هم بف      مى
م نظامى را به يك     با آن قرارداد صلح، شكست مسل      )ع(دانيد كه امام حسن    مى

امـا  . شان قطعى بـود    م سياسى تبديل كردند؛ زيرا شكست نظامى      ى مسل پيروز
 دسـتگاه را بـه      مـشروعيت جلسات پـس از قـرارداد،       ايشان حتى در همان     

مرحوم طبرسى در احتجـاج نقـل       . هاى مختلف و علنى زير سؤال بردند       شكل
با معاويه درگير لفظى شدند و فرمودند       )ع(كند كه در آن جلسه، امام حسن       مى
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 37   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

اميـه    كه بنـى   -اى روزى را در آغاز حكومت خليفه سوم          كه آيا از ياد برده    
نـام ديـن وارد       هايى كه خورده بودند، دوباره و اين بـار بـه           بعد از شكست  

ديد، از حسين ما      پدرت ابوسفيان كه چشمانش درست نمى      -حكومت شدند   
 كمك خواست تـا او را بـه قبرسـتان برسـاند و              - كه هنوز نوجوان بود      -

رد و پدرت بـاالى سـر قبـر         حسين، دست پدرت را گرفت و به قبرستان ب        
، روى قبر حمزه ايستاد و چه گفت؟ بـا صـداى بلنـد              د كه رسيد  شهداى اح 

يا اهل القبور، انّ الذى كنـتم تقاتلونـا عليـه صـار             «: خطاب به شهدا گفت   
يعنـى  (خاطرش جنگيـديم     ؛ آن چيزى كه ما و شما به       ».باَيدينا و انتم رميم   

. دست ما افتاد و اينك شما يك مشت خـاك هـستيد             ، دوباره به  )حكومت
گويـد و   يان به شهداى اسالم و به اصحاب پيغمبر چـه مـى           بينيد كه ابوسف   مى

گويد دوباره بعد از بيست سال، حكومت        مى! كند؟ ها را تحقير مى    چگونه آن 
به دست خود ما افتاد؛ اما شما رفتيد و مشتى خاك از شما شـهدا مانـده و در              

وقتى ايـن جملـه را شـنيد،         )ع(در اين لحظه، امام حسين    . زير خاك پوسيديد  
و » !!گـم شـو   ! زشت باد روى تـو    «: ه كودكى بود، به ابوسفيان گفت     گرچ

دستش را از دست ابوسفيان بيرون كشيد و رفت و ابوسـفيان نابينـا هـم در                 
 . بيابان ماند كه اگر نعمان بن بشير، او را پيدا نكرده بود، در بيابان مرده بود

  مثال ديگر كه آن هم جالب است؛ وقتى است كه شورشـى در مدينـه              
هـم  . عليه خليفه سوم به پا شد كه متأسفانه به قتل خليفـه سـوم منجـر شـد                 

 مثل  -ه دستگاه معترض بودند      براى عدالت ب   هاى سالم اسالمى كه واقعا     جناح
 دنبال قدرت بودنـد و  هاى فاسدى كه صرفا  و هم جناح   -اشتر و كميل     مالك

 بودنـد؛   هـا درگيـر    خيلى. هم برخى از خوارج در آن شورش، حضور داشتند        
ها ماهيت حكومت اسالمى داشـت عـوض         زيرا به تدريج ديگر در آن سال      
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 38  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

در مرزهاى اسالمى با كفار      ) ص(شد و از طرفى، بعضى از اصحاب پيغمبر        مى
جنگيدند؛ چون در زمان خليفه دوم و سوم، اسالم بـه سـرعت پيـشرفت                مى
آن وقـت، بعـضى از اصـحاب        . يافـت  كرد و گـسترش فيزيكـى مـى        مى

هاى سياسى مركز حكومت، درگيـر       كه در مدينه و در درگيرى     ) ص(پيغمبر
المال،  از بيت كردند و معترض بودند كه چرا        بودند، عليه خليفه سوم انتقاد مى     

خـصوص در  ه خوارى و مسائلى وجود دارد كه ب شود و رانت   سوء استفاده مى  
ين  اهل سنّت، محـدث    هاى آخر حكومت خليفه سوم پيدا شده بود و خود          سال

 .اند و قبول دارند سنّت هم اين را نقل كرده و مورخين اهل
كه در مدينه در اين شـورش       ) ص( نقل شده كه بعضى از اصحاب پيغمبر      

هايى به دوستانشان نوشتند كه در مرزهاى سرزمين اسالم با           دست داشتند، نامه  
كم در دست    حكومت مركزى هم كم   . جنگيدند ن مى امپراتورى روم و ديگرا   

بى  آمده بودند؛ يعنى همان اسالم قال      اميه افتاده و امثال معاويه بر سركارها       بنى
آن اصحاب پيغمبر در مدينـه كـه در شـورش           . شد كم كم داشت مسلّط مى    

كردنـد،   هاى مرزى جهـاد مـى      اندركار بودند، به اصحابى كه در جبهه       دست
نَّمـا خَـرَجتُم اَن     اِ«: نوشـتند . ها را به مركز فرا خواندند      هايى نوشتند و آن    نامه

تُجاهِدوا فىِ سبيلِ اللَّه و تطلبونَ دِينَ محمد فانَّ دينِ محمد قد اُفـسِد مِـن                
             ادهونَ الْجتُرِيد وا فَإِن كُنْتُمد أَقِدِمحموا دين ماقِيم وا ولُمفَه خَلفِكم و تُرك

ـ  ها رفتيـد و آن     شما به جبهه  « يعنى   ؛».فعندناالجهاد ا در راه خـدا و بـراى        ج
كنيد؛ اما پشت سرتان، پشت جبهه و        گسترش اسالم و احياى اسالم جهاد مى      

اينجـا  . ، فاسد و خراب شده و نزديك است كه منهدم شـود           حاكميتمركز  
جا را رها كنيد و برگرديد، بياييـد         بشتابيد، آن . كند كسى به اسالم عمل نمى    

 بپيونديد و اگر به دنبال جهـاد هـستيد،          جا را اصالح كنيد، بشتابيد و به ما        اين
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 39   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

امروز ابتدا بايد خود حكومت را اصـالح كـرد؛ چـون            . جهاد، همين جاست  
دهد كه چقـدر     اين نشان مى  .  »اند ها از تعاليم قرآن و سنّت فاصله گرفته        اين

  .از انحرافات، عمدى و چقدر غير عمدى بوده است
 

ه نظام اسـالمى    عالى اين گونه دريافت شد ك      از كالم حضرت   
خـواه بـه     گـرا و عـدالت     به تدريج از يك حكومت مردمى، اصول      

اكنون سؤال اين است    . يك حكومت صورى و سلطنتى تبديل شد      
به دنبال آن بود، چـه بـود و         )ع(كه حكومتى كه حضرت اباعبداللَّه    

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

  
سالمى حقيقى، يك حكومت اسالمى ممكـن        اين كه اين حكومت ا     اوالً

بود يا رؤيا و اتوپيا بود؟ خوب، مگر بيست سال قبل از عاشـورا، حكومـت                
ها يك حكومت دينى موفق را       در همان كوفه برقرار نبود؟ مگر سال       )ع(على

قبل از آن، نزديـك بـه ده سـال، خـود            . حكومت موفقى بود  ! نديده بودند؟ 
رده بود و نزديك به شش مـاه هـم امـام            ، اين گونه حكومت ك    ) ص(پيامبر
هـاى داخلـى و      كه درگير كـوران تـرور و جنـگ         رغم اين  ؛ على ) ع(حسن

) ع(دالـشّهدا پس سي . هايى بود كه قبال عملى شده بود       ها نمونه  اين. خارجى بود 
ل دنبـا  ايـشان بـه   . زد نشده يا غيرقابل دسترس حرف نمى       از يك چيز تجربه   

 امتحان موفقى پس داده ولى براندازى شده        قبالتحقّق همان حكومتى بود كه      
 . بود

ابـوذر، از   . شـود   مثال ديگرى عرض كنم كه به قضيه ابوذر مربوط مـى          
ابوذر را متأسفانه بعضى اين گونه      . است ) ص( اصحاب درجه يك پيامبر اكرم    

صـبر بـوده     ، پرحرف و كم   اند كه يك آدم بداخالق     تصور و تصديق كرده   
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 40  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

ابـوذر،  . ابوذر، جزء عباد و زهاد درجه يك است       . ه نيست  اين گون  ابدا. است
 ذَر   كانَ أَكْثِرُ عِبـادة اَبـى     «: گويد در مورد او مى    ) ص(كسى است كه پيغمبر   

 .  بودتفكّر يعنى بيشترين عبادت ابوذر، ؛».أَلتَّفَكُر

ات پردامنه و تأمالت عميق وجودى بـوده        تفكّر او انسانى شريف و اهل      
شما مسئله  . ر، هم يك انقالبى بزرگ و هم يك زاهد بزرگ است          ابوذ. است

در دوره خليفه سـوم،     . تبعيد ابوذر را يك پاسخ نمادين به سؤالتان تلقّى كنيد         
كميل بن زياد مدتى تبعيـد      . اشتر تبعيد شد   مالك .سيارى از افراد تبعيد شدند    ب

 اسالمى، تبعيـد و     غير از ابوذر، ديگرانى هم به دليل نهى از منكر و انتقاد           . شد
شـود و    ابـوذر تبعيـد مـى     ! ابوذر بر سر چه چيز درگير شـد؟       . حذف شدند 

 اسالم  مسلمان است و به احتمال قوى اصال       االَْحبار كه يك يهودى تازه     كعب
او تجديد نظرطلـب    . شود پرداز اصلى حكومت دينى مى     را قبول نداشته، نظريه   

هاى طبقـاتى و     دارى و فاصله   بزرگى بوده كه شروع به توجيه مذهبى سرمايه       
زند  كند؛ همان كسى كه ابوذر با استخوانى مى        هاى اقتصادى و سياسى مى     ظلم

اى  تو يهودى زاده، حـاال بـراى مـا شـده          «: گويد شكند و مى   و سر او را مى    
قـدم و نفـس بـه نفـس بـا            به  اسالم؟ و من كه در همه عمر، قدم        تئوريسين
 » !ام؟ شدهنشناس  ام، اسالم بوده) ص(پيغمبر

اين همان خطّ تهاجم فرهنگى و تجديد نظرطلبـى در ديـن بـود كـه از                 
شود؟ وقتى كـه ابـوذر       اما حكومت چگونه چنين مى     .جانب آنان شروع شد   

 نـدارد بـا     كس حق  ى از طرف دستگاه شد كه هيچ      ا نامه شود، بخش  تبعيد مى 
طلق بايكوت  ابوذر حتى حرف بزند و او را بدرقه كند؛ يعنى بايد در تنهايى م             

 بـه همـه ابـالغ       .»نُودِى فىِ النَّاسِ أَلّا يكَلِّم أَباذَر وال يشَيع       «: بشود و برود  
تنها پـنج تـن ابـوذر را        . كردند و هيچ كس هم جرأت نكرد به بدرقه بيايد         
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 41   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

 ، عمار و عقيل، برادر امام علـى         )السالم   ليهماع( على، حسن، حسين  : بدرقه كردند 
درگيـر   )ع(ها و ابتدا با امام حـسن       اما مروان آمد و با آن     . تكه پدر مسلم اس   

عموجـان،  « :وگويى گرم با ابوذر مـشغول بودنـد        به گفت  )ع(امام حسن . شد
در راه خدا مقاومت كن تا به ديدار پيامبر بـروى و پيـامبر از تـو               . صبر كن 

  .» نَبِيك و هو عنْك راضٍ حتَّى تَلْقى«. راضى باشد
داد، مـروان بـا ايـشان        به ابوذر دلگرمـى مـى      )ع( كه امام حسن   هنگامى 

 نداريد بدرقه كنيد و با      نامه شده كه حق    برخورد كرد كه مگر نشنيديد بخش     
او حرف بزنيد؟ مروان صدايش را باال برد و تهديد تندى كرد كه حـضرت               

يقه مروان را گرفته و از روى اسب، پايين كشيدند و او را بـه زمـين                 ) ع(امير
. مروان بازگشت و قضيه را به خليفه گفت و خليفه هم عصبانى شد            . كوبيدند
كننـدگان، از    خاطر اجتناب از درگيرى و ايجاد مضيقه براى بدرقـه           ابوذر به 
خـواهم شـما     خواهد كه ديگر همين جا از هم جدا بشويم، من نمـى            آنان مى 

بـه او    )ع(اميـر حـضرت   . كنـد  ايستد و وداع مى    ابوذر مى . بيشتر از اين بياييد   
تو به خاطر خـدا خـشمگين  و         « ؛»...يا اَباذَر اِنَّك غَضِبت لِلّهِ    «:  فرمايد مى

اينان بـراى   . خشم تو، يك خشم مقدس و الهى و انقالبى است         . درگير شدى 
ترسى؛ ولى بـدان     ها مى  دنياى خود از تو ترسيدند و تو به خاطر دينت از اين           

ه روى كسى بسته بشود و او تقـوا بـورزد،           اگر همه درهاى زمين و آسمان ب      
بنـابراين نتـرس و     . د داد ها را به او نشان خواه      بست خداوند، راه خروج از بن    

 ».آرام باش. ، انس نگير و جز از باطل نترسجز با حق
بـا عمويتـان    : گوينـد  مـى  )ع(و حسين  )ع(به حسن  )ع( سپس اميرالمؤمنين 

عموجـان،  « :گوينـد  ع با ابوذر مى   هم در ودا   )ع(امام حسين . خداحافظى كنيد 
تواند اين اوضاع را تغيير دهد؛ اما قرار نيست چنين كنـد و بايـد مـا                  خدا مى 
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 42  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

اينان، تو را از دنياى خود محروم كردند و تو از دينت حفاظت             . امتحان بدهيم 
چـه   ها بـه آن  نياز هستى و آن چه اينان محرومت كردند، بى    تو از آن  . كردى

 از خدا مقاومت و صبر و پيروزى بخواه و ضـعف نـشان              .تو دارى، محتاجند  
 . »آورد مده كه دين، كرامت و مقاومت مى

شود و   اين همان تبعيدى است كه ابوذر در بيابان آن به تنهايى شهيد مى             
تو اگر در دنياى اينان بـا اينـان شـريك           « :عمار هم به ابوذر گفت    . ميرد مى

 . »بودى، با تو كارى نداشتند

ينيد كه اين تقابل از پيش، وجود داشت و مفهوم حكومت ناب            ب  پس مى 
دينى هم براى كاروان كربال روشن بود؛ چون آن حكومـت دينـى، تجربـه             

دانـستند و مـزه      العرب هـم مـى     همردم كوفه و عراق و مردم جزير      . دشده بو 
از  )ع(اين گونه نبود كه نفهمند حـسين      . حكومت صالح دينى را چشيده بودند     

زند و بگوينـد كـه حـسين يـك اتوپيـست و              ومتى حرف مى  چه نوع حك  
 كـه يـك      ديده بودنـد   مردم قبال . نه، اين نبود  . اف است ب گراي خيال  آرمان

ف    « : اميـه گفـت     ابوسفيان است كه به بنـى      طرف جبهه، خط   تَلَقَّفوهـا تَلَقـُّ
، مثل توپ، بازى كنيد به حزب خود، حزبى كه بر سـر             »قدرت« با   ؛».الْكُرَه
يادتان باشد كه با حكومت و قدرت از ايـن پـس            «: مده بودند، گفت  كار آ 

مثل يك توپ، بازى كنيد و آن را به يكديگر پاس بدهيد و ديگر نگذاريـد                
 . »ها بيفتد ها و علوى حكومت از دست ما خارج شود و به دست هاشمى

اين .  شكست خوردند  اينان ظاهرا بر سر قدرت ماندند؛ ولى باطنا و واقعا          
پـس از   . كنـد   جالبى است كه حتى بعد از قضيه كربال هم صـدق مـى             نكته

زده بودند، يكى از همـين       به مدينه برگشتند و ماتم    ) ع(عاشورا، وقتى امام سجاد   
تـوزى   طلحه جلو آمد و از سر كينه  بن به نام ابراهيم   ها ها و از سران جناح     اموى
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 43   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

 كسى پيروز شد؟    چه؛  »منِ الْغالِب؟ «: پرسيد )ع(و سرزنش از حضرت سجاد    
خواست امام را زجر و شكنجه روانى بدهد؛ اما          مى! ديدى چه بر سرتان آمد؟    

. اش در تاريخ تا ابـد پيچيـده اسـت          به او پاسخى دادند كه طنين     ) ع(امام سجاد 
وقت نماز كه شـد و مجبـور شـدى اذان و اقامـه بگـويى، و نـام                   «: فرمود
 دانست كه چـه كـسى       را بر زبان جارى كنى، آن وقت خواهى         )ص(محمد

 » .برنده شده و پيروز اين نبرد است

رغم ميلتـان   ورزيد، باز هم على   يعنى تو و همه منكران اسالم كه نفاق مى        
اين پيروزى چه كسى    . را بر زبان بياوريد    ) ص(  مجبوريد نام محمد بن عبداللَّه    

و نگاه  خواستيم و موفق شديم و آن را نگاه داشتيم           ما حفظ دين را مى    ! است؟
 . نيز خواهيم داشت

به دنبال چه نوع حكومت دينى بود        )ع(پرسيد كه حسين بن على      شما مى 
ى ممكن بود، آن حكومـت دينـى        و آيا اين يك حكومت ممكن بود؟ آر       

درست در قطب مقابل حكومت دينى      در راه آن شهيد شد،      ) ع(دالشّهداكه سي 
كه بر سر قـدرت      ض آن حه م ب )ع(على. گرفت بى اموى و عباسى قرار مى     قال

 . آمد، معاويه را عزل كرد

خواست دوباره اقامه بـشود، همـين        مى )ع( آن حكومت دينى كه حسين    
وِيره      ،  )ع(حكومتى كه حاكمش، على   . حكومت بود  نِ هـ قَلَةَ بـصرا كـه از    م

بازى در حكومت، گوشـمالى      كارگزاران خودش بود، به جرم قوم و خويش       
اى اشرافى   ء بن زياد، يكى ديگر از مسئولين كه خانه        داد، حكومتى كه با عال    

نِ جـارود   حكـومتى كـه وقتـى    . براى خود ساخت، برخورد كرد  نْـذِرِ بـم ،
، عبداللَّه بن زمعـه   حكومتى كه وقتى    . بازى كرد، حضرت او را كوبيد      پارتى

) ع(المال براى خود خواست، حضرت اميـر       سهم اضافى از اموال عموم و بيت      
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 44  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

حكومتى كه وقتى عثمـان بـن حنيـف،         . چشم مردم، تحقير كرد   او را پيش    
دارهـا شـركت كـرد و فقـط در ميهمـانى       حاكم بصره، در ميهمانى سرمايه 
. ت تـوبيخ كـرد    ها نشـست، او را بـه شـد         شركت كرد و بر سر سفره آن      

، خطـا  حاكميـت ، در ) ع(عباس، پسر عموى خود على حكومتى كه وقتى ابن  
به خدا سوگند، با شمشيرى تـو را خـواهم          : د و گفت  كرد، او را در هم كوبي     

حكـومتى كـه آهـن      . م رفت  كس را با اين شمشير زدم، به جهن        زد كه هر  
المال  گداخته به دست برادرش عقيل نزديك كرد؛ چون  سهم اضافى از بيت            

حكومتى كه ابواالسود دوئلى  را كه از اصحاب درجه يك خود            . خواست مى
دم صالح و شريفى بود، از قضاوت عزل كرد؛ بـراى           و آ  )ع(طالب بن ابى  على
 . كه صدايش را در جلسه دادگاه بلند كرده بود آن

خاطر آن شهيد شد، حكومتى بـود كـه اهـل            به )ع( حكومتى كه حسين  
اند كه بايـد ايـن       ، نكته مهمى فرموده   )ع(حضرت امير . سازش و سستى نباشد   

  : فرمودند.  بسيار مهمى استروايت. ها ببينند تعبير را مجريان همه حكومت
توانند حكومت دينى واقعى تـشكيل بدهنـد كـه           كسانى مى «

اهل مداهنه و سازشكارى و مصانعه و رياكـارى نباشـند؛ كـسانى             
دارهـا   هاى قوى و سرمايه    كه با صاحبان قدرت و ثروت و با جناح        

هاى داخلى و خارجى، معامله نكنند و نترسـند؛ كـسانى      و با قدرت  
 . »كار نباشند هكه محافظ

 ناظر مالى بازار    -حكومتى كه وقتى ابن حرمه      . توانند  آرى فقط اينان مى   
او را بـه    ) ع( دزدى كرد، رشوه گرفت و اختالس كرد، حضرت امير         -اهواز  

) يعنى مالقات ممنوع شـد    (زندان انداخت و دستور داد او را به انفرادى بردند           
كـه    مردم،  شالق بزنيد نـه ايـن        و فرمود او را در نماز جمعه و جلوى چشم         
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 45   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

 )ع(حكومتى كه امـام حـسين     . مجازات مخفى كنيد؛ بلكه آبرويش را بريزيد      
 تجربـه كـرده      حكومتى بود كه خودش و مردم قـبال        خواست احيا كند،   مى

حكـومتى كـه وقتـى      . بودند و در عاشورا به خاطر همان اصول كشته شـد          
خواست همان  ) ع(رت امير المال يمن رسيده بود، حض     هاى عسل از بيت    ظرف
كرد، به مساوات تقسيم كند و حتـى از          گونه كه همه چيز را تقسيم مى       را آن 

خواهيم بين فقرا    يك ظرف عسل هم نگذشت و گفت آن را نيز بياوريد؛ مى           
 ظرف را باز كرد و ديد كـه دسـت           وقتى آوردند، حضرت در   . وزيع كنيم ت

ا دست زده است؟ معلوم شـد       ه چه كسى به اين   : از قنبر پرسيد  . خورده است 
كه يكى از نزديكان حضرت گويا ميهمان برايش آمده و قبل از تقسيم سهم              

 راحضرت فو .  عسل برداشته است   - و نه بيشتر     -ديگران، به اندازه سهم خود      
بـه اجـازه    : او را خواست و شالق خود را جلوى صورت او گرفت و پرسيد            

من تنهـا بـه انـدازه سـهم        : ها تصرف كردى؟ گفت    چه كسى در اين عسل    
 نداشتى زودتر   تو حق : فرمود. برنداشتمقانونى خود برداشتم و بيشتر از سهمم        

لَيس لَـك اَنْ  «ها حقّى دارى،  گرچه تو هم از اين عسل    . از بقيه مردم بردارى   
      قُوقِهِمون بِحسلِمالْم نْتَفعلَ اَنْ يقَب قِّكبِح مـردم   كه سهم  ؛ قبل از اين   ».تَنْتَفع 

وقتى تقسيم كردم و سهم همـه را دادم، آن          .  نداشتى بردارى  را بدهم، تو حق   
كه از   خاطر آن    به ا حق ندارى جلوتر از بقيه، صرفا      گيرى؛ ام  وقت تو هم مى   

 ! خويشان من هستى، حتى سهم خودت را بردارى

آرى، حكومتى كه وقتى شـخص اول آن در كوفـه، روز عيـد قربـان،                
بند مرواريد بـسته، بـا نگـاه خـود بـه او              ا ديد كه گردن   كلثوم ر  دخترش ام 

اين را براى سـه     : كلثوم گفت   اى؟ ام  اعتراض كرد كه اين چيست كه بسته      
المال، بـوده و     ام و با اجازه مسئول بيت      المال عاريه و امانت گرفته     روز از بيت  
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 46  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

. تام و عاريه اس    اش هم بر عهده من است؛ يعنى كار قانونى كرده          ضمان مالى 
كلثوم، دفاع و او را تأييد كرد و         المال هم آمد و از ام      رافع، مسئول بيت   ابن ابى 

دخترت خالف نكرده و من در جريان هـستم و كـار او             : به حضرت گفت  
يـا بنـت    «: كلثوم و گفـت    حضرت رو كرد به دخترش ام     . قانونى بوده است  

لى، بحث نكن   ؛ اى دختر ع   ».طالب، ال تَذْهبنَّ بِنَفسِك عنِ الْحقّ      على بن ابى  
كنم به دقت توجه كنيد      خواهش مى .  را زير پا بگذارى    و بهانه نتراش تا حق    

 : پرسد  از دخترش مى)ع(حضرت امير. كه خيلى جمله عجيبى است

 آيـا همـه     ؛»أَكُلُّ نِساء المهاجِرين تَتَزين بِمِثل هذا فـى هـذَا العيـد؟            «
بندى را كه تـو      توانند چنين گردن    مى دختران و زنان شهر در روز عيد قربان       

حتى اگر تو از راه قانونى خارج نـشده باشـى، آيـا همـه               » اى، ببندند؟  بسته
تـو  : فرمـود . نه: بندى ببندند؟ گفت   توانند چنين گردن   دختران اين جامعه مى   

 شما وقتى حق  . بند را ببندى    گردن  ندارى اين  پس تو هم حق   . اى دختر خليفه 
دى ببندى كه همه دختـران و زنـان ايـن شـهر چنـين               بن دارى چنين گردن  

 ».امكاناتى داشته باشند؛ چون فرزند مسئولين حكومت اسالمى هستى
به دنبال اعاده چنين حكومت دينى است كه عملى هم بـود و              )ع( حسين

اتوپياى خيالى نبود، فرضيات نبود و دست كم دو سه بار تجربه شده بود؛ در               
، ) ع(و در عـصر امـام حـسن        )ع(ميرالمـؤمنين ، در عـصر ا    )ص(عصر پيـامبر  

توانيـد   اشتر و سرتاسر نهج البالغـه مـى        حكومتى كه شما در عهدنامه مالك     
مختصاتش را  يك به يك ترسيم بكنيد كه چـون فرصـت نيـست، عبـور                 

حكومتى كه به زن اشرافى قريش و كنيز ايرانى او به يك اندازه از              . كنيم مى
كند كه مگر من با ايـن اسـير          ى او اعتراض مى   دهد و وقت   المال سهم مى   بيت

 :پرسد دارد و مى  مشتى خاك برمى)ع(ام؟ حضرت امير مساوى
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 47   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

اين خاك كه در دست من است، آيا اين طرف با آن طرف خاك               «
هـا را جلـوى پـاى زن اشـرافى           خـاك . نـه : گويـد  فرقى دارد؟ مى  

بردار . به سهم خودت و اين برابرى، قانع باش      : گويد ريزد و مى   مى
 ».و برو

خواهد چنين حكومت دينـى را دوبـاره احيـا بكنـد؛             مى )ع( امام حسين 
اعالم كرد، به عمروعاص خبـر دادنـد         )ع(حكومتى كه وقتى اصولش را على     

كند و تـو را از امـوال         كه اگر دست على برسد، تمام اموال تو را مصادره مى          
  خالصـه، ايـن      .كننـد  كند؛ چنان كه پوست از چوب برمى       حرام، عريان مى  
ايـن  . گوييم گويد، غير از دينى است كه من و تو مى          مى )ع(دينى كه حسين  

بع قـرآن و سـنّت بـه دنبـال آن           به ت  )ع(حكومت دينى كه على و آل على      
زنيم  اى است كه من و تو درباره آن حرف مى          هستند، غير از حكومت دينى    

گـذاريم و     مـى  شود كرد و اسمش را فقط اسم دينى        كه در آن، همه كار مى     
بـه   ) ص(بيت پيامبر  اهل. توان گذاشت  يك عنوان مذهبى روى هر چيزى مى      

فقط بايد آنان را از سر      . شود ساخت  ها نمى  دنبال چيز ديگرى هستند و با اين      
هـا، اوليـاى خـدا را از سـر راه      ها و معاويـه    عمروعاص. راه برداشت؛ همين  

يزان، مـسموم شـدند يـا       داشتند تا راحت حكومت كنند و همه آن عز         برمى
 . شهيد شدند يا به زندان رفتند يا تبعيد شدند

به دنبال آن بود، حكومتى بـود كـه در آن            )ع( حكومتى كه امام حسين   
يعنى تندترين منتقدان   » اقولهم بمرّالحقّ «. بشود حاكمان را نهى از منكر كرد      

ـ               دلسوز، نزديك  دون ترين رده به مسئوالن باشـند و كـسانى كـه بتواننـد ب
. كارى عليه فـسادها انتقـاد صـادق و صـريح بكننـد             سازشكارى و محافظه  
 حرام و ممنـوع باشـد       فرادى كه كار بلد نيستند، شرعا     حكومتى كه در آن، ا    

؛ يعنى كسانى   ».فهو خائن «: فرمود) ع(حضرت امير . كه قبول مسئوليت بكنند   

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 

 48  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

 حكـومتى   .كنند، خائن هستند   شناسند ولى مسئوليت قبول مى     كه كار را نمى   
هـا در آن     بازى و اين حـرف     بازى و آقازاده   بازى و پارتى   كه قوم و خويش   

شَر  «: حكومتى كه فرمود  . نيست االْوالِى بـحاكمان، بشرند و مثل همـه     » .إِنَّم
حكـومتى كـه    . بشرها در معرض خطرند و بايـد مراقـب خودشـان باشـند            

كه سطح زندگى   حكومتى بود   به دنبال ساختن آن بود و شهيد شد،          )ع(حسين
ش، وكيلش، رئيس جمهورش، رئيس      درجه يك و دوى آن، وزير      مسئولين

هاى مجلس آن در حد      قضائيه، رئيس دادگسترى، رئيس مجلس و نماينده       قوه
ها در منطقه باالى شهر باشـد و        هاى آن  نبايد خانه . متوسط مردم به پايين باشد    

براى )ع(ين بن على  اين است حكومتى كه حس    . در كنار اشراف زندگى بكنند    
حكومتى كه فرمود حاكمان آن نبايد اهل مـسامحه و          . تشكيل آن شهيد شد   

اگر كسانى در حكومت اسالمى، بانـدبازى و        . سازشكارى و رياكارى باشند   
هـا   ايـن : فرمـود ) ع(بازى بكنند، حـضرت اميـر      بازى و قوم و خويش     حزب

نْ  «:  كه فرمـود   حكومتى. اند محاربند و اعالم جنگ با خدا و رسولش داده         مـ
اگر عدالت را اجـرا بكنيـد،   « يعنى   ؛».عدِلَ فى سلْطانِهِ استغنى عنْ أَعوانِـهِ      

ديگر احتياجى به تبليغات و مهندسى مصنوعى افكار عمومى و جلـب توجـه          
اجـراى عـدالت،   . زند مردم نداريد؛ بلكه خود عدالت، با صداى بلند حرف مى    

. عـدالت را اجـرا كـن      : فرمود. بزنيدبا عملتان حرف    . زند خودش حرف مى  
؛ سـتم و    »أَلْحيـف يـدعوا الَـى الـسيف       «. ؛ از ستم بپرهيـز    »واحذَرِالْحيف«
هـاى اجتمـاعى را ايجـاد        عدالتى، زمينه شورش و درگيـرى و خـشونت         بى
 » .كند مى

ها دنبال حكـومتى بـه ظـاهر دينـى          اسىها و عب   در برابر اين ايده، اموى     
كرد و نزد آنـان،      فظ قدرت به هر قيمت را تعقيب مى       بودند كه كسب و ح    
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 49   در عاشورا» عقل«                                                                                       با 

كومت و سياست، اصالت داشت و      نگاه غير ارزشى و غير ايدئولوژيك به ح       
 .  دنبال مسابقه قدرت و دنياپرستى بودندصرفا

ها توجه داشـتند و      كارى در قيام عاشورا، به همه اين ريزه       )ع( امام حسين 
شقانه بود امـا صـرفا محـدود در       استشهادى و عا  جنبش كربال، يك عمليات     

بـه همـه آثـار       )ع(ه بود امـا امـام     اللّ عشق نبود، باطنا يك سلوك عارفانه الى      
 توجه  تربيتى، سياسى و فرهنگى آن كامال     اجتماعى و تاريخى آن، همه آثار       

 ل، يك رفتار عاقالنه بود و اصـوال       داشتند و اين سلوك عاشقانه، در عين حا       
. ا، هووى يكديگر و پشت به يكديگر نيـستند        عشق و عقل در منطق عاشور     

عشق عاشورايى، عاقالنه است و عقل عاشورايى، عارفانه است، يـك پديـده             
است با دو بعد، يكى بعد سلوكى و رو به خدايى و ديگرى، بعد اجتمـاعى و                 

 .  و هر دو، به يكديگر مربوطو مهمروبه خلقى، و هر د

بلكه رو  بـه اهـداف الهـى،          محاسبه و عقالنيت در عاشورا، ترك نشد        
 . هدفگيرى شد
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  عاشورا، پايان تأويل        

   80 تاسوعاى - مدونشست      
  
 

در قلب عالم اسالم يعنى نزديك كوفه، مقر حكومتى حـضرت علـى               
بـه  ،  )ع(، يعنى امام حسين   )ص(  فرزند ايشان و پيامبر اسالم     ،) ع(طالب بن ابى 

 در  و اساسـا  ! زنـد؟  ن حادثه را رقم مـى     هايى اي  ه مؤلفه چ. رسد شهادت مى 
بفرماييـد كـه    )ع(ه از زندگى سياسى حضرت اباعبداللّ     تر يك جغرافياى كلى  

معاويه كه مشهور    بن مثل يزيد هايى شد كه خالفت شخصى       سازى چه زمينه 
شـود؛ حـضرت     راحتـى طـرح مـى      به فساد و فسق در عالم اسالم بود، بـه         

» .لَى اإلِسالم أَلسالم إِذْ بلِيـت الْاسـالم بِـراعٍ مِثْـل يزِيـد             و ع «: فرمايند مى
شود و در    چگونه و چرا خالفت چنين كسى از طرف معاويه قابل طرح مى           

  !رسد؟ عالم اسالم هم متأسفانه به نتيجه مى
صـبح  . ترين ساعات تاريخ بشر اسـت      اسگذرانيم، جزء حس   ين ساعاتى كه مى   ا

و تقدير بزرگـى بـود كـه از وقتـى      اى بسيار تند تاريخ اسالم      ه عاشورا، يكى از پيچ   
. به دنيا آمد، بشارت اين روز و اين ساعات و لحظـات داده شـده بـود                 )ع(دالشّهداسي
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 52  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

بردنـد پيـامبر،     )ص( اش را به محضر پيـامبر اكـرم        وقتى ايشان به دنيا آمدند و قنداقه      
براى كودكى كه تازه    . يستندايشان را در آغوش گرفتند و بوسيدند و همان ابتدا گر          

بيـنم، پـيش     حسين را كه مـى     « :روضه خواندند و گريستند و فرمودند      به دنيا آمده،  
دست همين امت بر سر      شود كه در همين جامعه و به       هايى مجسم مى   چشمم همه ظلم  

دهنـد و مـرا      آورد؛ اما راهش نمى    بينم كه به حرم من پناه مى       او را مى  . او خواهد آمد  
گويم كه از شهر مـن،       چسبانم و به او مى     بيند كه او را به سينه خود مى        اب مى در خو 

سـپس او را بـه   . خانه من و حرم من بيرون برو كه وقت هجـرت خـونين توسـت      
افتـد و بهتـرين      ه مى گاه خويش به را    دهم و آن گاه او به سوى قتل        شهادت مژده مى  

او را . تپنـد  او در خـون مـى  ت من در كنـار      شهداى اين امت و بهترين مجاهدين ام      
افتد و مثل گوسفندى، سر او را با         بينم كه چگونه تير خورده، از اسب به خاك مى          مى

اين وقتى  .  او گريستند  قسپس  در ح    » .و اِنّا للَّه و اِنّا اِليه راجِعونْ      . برند نام خدا مى  
نـامى بـر او     اند كه پـدربزرگش او را ببينـد و           است كه تازه قنداقه حسين را آورده      

خواستند  مى) ع(دالشّهدا موقعى كه سي    .گفته بود  )ص(بعدها همان شد كه پيامبر    . بگذارد
 )ص(سوى مكه و سپس كوفه خارج شوند، براى وداع بر سر قبـر پيغمبـر                از مدينه به  

در . خودشان فرمودند كه سحرگاهان، مرا بر سر قبر پيامبر، خـواب در ربـود             . آمدند
 ديدم كه آمد و مرا در آغوش كشيد و پيشانى مرا بوسيد و بـه                را )ص(خواب، پيامبر 

تو را به همين زودى، كشته و در خون تپيده، تشنه و            ! عزيز من، حسين   « :من فرمود 
. خواننـد  ت خويش كه خود را مـسلمان مـى        بينم؛ به دست گروهى از ام      يده مى سربر

كـه بـراى تـو در عـالم         بدان كه ما منتظر تو هستيم و تو به مقام خود و آن منزلتى               
 . »آخرت تدارك ديده شده، جز با شهادت نخواهى رسيد

     سلمه و ديگران در همان مدينه و كسانى هـم در             كسانى چون محمد حنفيه يا ام
ايـد، الاقـل    مكه، مدام ايشان را نصيحت كردند كه حال اگر به اين تصميم هم رسيده  
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 53   عاشورا، پايان تأويل                                                                                                       

خواهد مرا   خداوند مى «: د؛ اما ايشان فرمود   گاه نبري  ها را به قتل    تنها برويد و زن و بچه     
 .» ببيند"كشته"

خواهـد دختـران،     خدا مـى   « :؛ گفت »زنان و كودكان را با خود نبريد      «:  گفتند
ـ  همسران و كودكان مرا اسير و در زنجير و آواره بيابان         ت جـز بـا   ها ببيند و كار ام

 . »ا اسالم بماندما بايد كشته بشويم ت. ريختن خون ما به سامان نخواهد رسيد

يا شهداى كربال رسـيده، بـه فلـسفه         ) ع(دالشّهداه درباره سي  هايى ك  نامه  در زيارت 
أللّهم اِنَّ كَثِيراً مِـنَ  «كه : از جمله  آمده است. قيام عاشورا به وضوح اشاره شده است      

 ؛»ه و جـارت عـن القـصد       الْاُمة عكَفَت علَى الْقادةِ الظَّلَمةَ و هجرَت الْكِتاب و السنّ         
عدالتى تـسليم شـدند و        ظلم و بى   حاكميتخدايا، بيشتر مردم جامعه اسالمى در برابر        

 گذاشتند و حق را كـشتند و        سازش كردند و كتاب و سنّت را از زندگى خود كنار          
افتاد كه كتـاب خـدا را      طلبى    تو خارج شدند و قدرت به دست احزاب قدرت         از خط 

بـه  » مـن در آوردى « و قرائتهاى  »حرَّفَت الْكِتاب «ريف كردند   ى و تح  اتفسير به ر  
 خدايا، راه تو و سنت تو ضايع شـده و  ؛»أَللَّهم إنَّ سنّتك لَـضائَعة «. آن نسبت دادند 
ى كـن و   را در طول تاريخ ياراند؛ پس رزمندگان جبهه حق   ل كرده قانون تو را تعطي   

 . قمع فرما و نيروهاى سپاه باطل را قلع

، خـونش را در راه تـو داد         )ع(خـدايا، حـسين   «: نامه ديگرى داريـم    ر زيارت  د
كه مردم ديگر سرگردان     براى آن » ؛»لِيستَنِقذ عِبادك مِنَ الْجهالَه و حيرَةِ الضّاللَه      «

 )ع(حـسين . »شده و راه درست را گم كرده بودند و از هـيچ چيـز تحليـل نداشـتند                 
نامـه ديگـرى     در زيارت . وضاع، تحليل پيدا كنند   شد تا مردم از ا     بايست شهيد مى   مى
 : كنيم عرض مى) ع(دالشّهدا به سي؛»الَغْت فىِ النَّصيِحةأَشْهد أنَّك قَد ب«: گوييم مى

گـذارى   دهيم كه تو با همه وجود براى خيرخواهى مـردم مايـه            ما شهادت مى   «
د، ادا كـردى؛    كردى و امانت بزرگ را كه جهاد براى اصالح حكومت و جامعه بو            

را احيـا   » زكات«؛ زكات را پرداختى و فرهنگ       )ارتباط با خدا  (نماز را اقامه كردى     
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 54  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

و أَمرْت بِـالْمعرُوف    «؛  )ارتباط با خلق و مبارزه با گرسنگى و فقر در جامعه          (كردى  
اسيت هميشگى نسبت به ارزش     نظارت و اصالح دائمى و حس     ( »كَرو نَهيت عنِ الْمنْ   

 .»ورزيدى) در جامعهو ضدارزش 
أَشْهد أَنَّك  «: كنيم ، خطاب به ايشان عرض مى     )ع(اسنامه حضرت عب    در زيارت 
دهم كه خط تو     شهادت مى  «؛»جاهِـدونَ  علَيهِ الْبدريونَ الْم     ما مضى   قَد مضيت على  

روى و اين نبرد، همـان        مجاهدين جنگ بدر است و تو همان مسير را مى          همان خط 
 . »رد استنب

اى كاش من با شما    «؛»يا لَيتَنى كُنْت معكُم فَافُوز فَوزاً عظيمـا       «: گوييم  بعد مى 
 من، جبهه شماسـت و      يعنى جبهه . »شدم و در كنار شما بودم و در اين راه كشته مى          

هاى زيادى عمل كردند تـا       توجه داشته باشيد كه مؤلفه     . شما هستيم  ما در همان خط   
ش بنا كرده و پـدرش      اى كه جد   را در جامعه   )ع(شن، حسين بن على   بشود در روز رو   

شرايط زيـادى   . ها بر آن حكومت كرده بود، كشت و سرش را بر سر نيزه برد              سال
من فقط به يكـى دو مـورد        . دست به دست هم داد تا جامعه و تاريخ، كربالخيز شد          

اى اسـت كـه     اغيـه يكى، آن فئه ب   . اس بود ها حس  كنم كه بايد نسبت به آن      اشاره مى 
شوند و قدرت را در دسـت        گفته بودند كه روزى وارد حكومت اسالم مى       ) ص(پيامبر

هـاى قبـل در داخـل حكومـت اسـالمى            آنان به تدريج و از دوره     . خواهند گرفت 
 دينى خزيدند؛ ولى كـم      حاكميتطلب، ابتدا در گوشه      باندهاى فاسد قدرت  . خزيدند

اى براى جنگ قدرت، طراحـى و اجـرا          پيچيدهاى  ه كم فرصت پيدا كردند و توطئه     
ها، احزاب شـرك و نفـاق در حكومـت،           گام، همين احزاب و جناح     به كردند و گام  

را قبول نداشـتند ولـى       ) ص(آنان اصول نهضت پيغمبر   . نفوذ كردند و جاى پا يافتند     
 تو خـالى    كردند كه قبول دارند و شروع به تحريف اين اصول كردند و به             تظاهر مى 

ظـاهر  . تـدريج تغييـر كـرد        به حاكميتپله باال آمدند تا      دن آن پرداختند و پله    كر
 . حكومت دينى، باقى بود ولى باطنش عوض شد
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دار جهـان اسـالم و        اين كه بعضى از سران سابقه      مؤثّرهاى    يكى ديگر از مؤلفه   
كم فاسد شدند و در پى دنيـا افتادنـد تـا زهـد و گذشـت و                   كم) ص(اصحاب پيامبر 

دارهـاى بـزرگ و      هاى  سابق خود را جبران كنند و به اشـراف، سـرمايه             اكارىفد
شان كسانى بودند كه سابقه جهاد و تالش،         بعضى. خواران حكومتى تبديل شدند    رانت

شتند و فقط شهيد نـشده بودنـد؛        هاى بزرگ دا   انفاق، تبعيد، شكنجه شدن و فداكارى     
هايشان عوض   نامى كه كم كم اولويت     ها كرده بودند؛ افراد خوش      بسى فداكارى  واال

هـا و    شد، اخالقشان، طرز فكرشان و طرز حرف زدنشان تغيير كرد و از آن آرمـان              
هاى مخالف اسالم كه به ظاهر، مـسلمان شـده      چنين با جناح   ها فاصله گرفتند، هم    ايده

و براى حفظ منافع خود ائـتالف كردنـد و انحرافـات             )ع(بودند، عليه على و آل على     
 . فاق افتادتدريج در اين مدت ات  و سياسى بهى، عقيدتى، اخالقىمال

 ) ص(در دوره نسل سوم نهضت پيغمبـر      ) ع(دالشّهدا نكته ديگر، اين كه شهادت سي     
چـشم   در ه شده بودند كـه حـالوت تعـاليم چـشم          فاق افتاد كه جوانانى وارد جامع     ات

ديدند كه   ه بودند؛ ولى مى   را نچشيده و بدر و احد و خيبر و خندق را نديد            ) ص(پيامبر
اصحاب پيغمبر با يكديگر درگيرند و همگـى هـم از اسـالم و قـرآن و ديـن، دم                    

، )ع(و حسين  )ع(و حسن  )ع(تشخيص براى اينان بواقع مشكل بود كه آيا على        . زنند مى
گويند يا آن آقايانى كه با اينان درگيرند؟ اين نسل سوم در هر دو جبهه هم                  مى حق

دالشّهدا عرض كـنم،     درباره جغرافياى سياسى زندگى سي     اگر بخواهم . دان حضور داشته 
هاى سه يا چهار هجرى به دنيـا آمدنـد؛ يعنـى حـول               بايد بگويم كه ايشان در سال     

 و پدرشـان بـراى تثبيـت حكومـت     ش جنگ احد و در كوران مبارزات جـد   وحو
از دنيـا    ) ص( هشت ساله هستند كه پيـامبر      -، هفت  )ع(امام حسين . اسالمى در مدينه  

پيـامبر  . افتـد  فاق مـى  آيد و مسايلى كه بعد از آن ات        ىروند و قضيه سقيفه پيش م      مى
توجـه داده    )ع(كه مردم را از همان دوران خردسالى بـه حـسين           براى آن  ) ص(اكرم

هاى بعد توجيه شـده باشـند        ها در دهه   باشند و جامعه اسالمى نسبت به مواضع جريان       
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 56  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

و  )ع(قرن آينده در جهان اسالم كه يك طـرف آن حـسن           هاى نيم    بندى تا در صف  
 و باطل را بتوانند تـشخيص بدهنـد،         اند، حق  طرف ديگر، يزيد و معاويه    و   )ع(حسين

هاى گوناگون بارها و بارها در حـضور مـردم از شـاخص بـودن                ايشان به مناسبت  
 به  ، سخن گفتند تا در حافظه عمومى جامعه اسالمى، آن عزيزان          )ع(و حسين  )ع(حسن

و باند تبهكارى كه با اينان درگيـر        » فئه باغيه «عنوان مالك دين مطرح باشند و بر        
؛ يعنى خط مـن،     » انا مِن حسين   حسينُ منّى و  «: فرمود مى. شوند، نفرين فرستادند   مى
 من است و فردا كه من نيستم، حسين يعنى من           ، خط )ع( حسين ، و خط  )ع( حسين خط

ـ  اهـل   شـباب  رمود حسن و حسين، سيداگر ف. ضع من و موضع حسين يعنى مو      هالجن
. هستند، نوعى تعيين تكليف براى آينده جهان اسالم و تـشخيص خطـوط هـم بـود                

نشاندند و در    در ميان سخنرانى، اين دو كودك را بر روى زانوهايشان مى           ) ص(پيامبر
كه كودك بـود بـر شـانه        )ع(بوسيدند و اگر در هنگام سجده نماز، حسين        مألعام مى 

خـود پـايين بيايـد و        )ع(كرد تا حسين   رفت، پيامبر نماز را معطل مى      مى ) ص(برپيام
به مردم بگويـد كـه      خواست به هر بهانه      مى ) ص(پيامبر. شدند سپس از سجده بلند مى    

. هـستند  )ع(و حسين  )ع( من، حسن  ها معيار خط منند و وقتى من نيستم، ادامه خط          اين
 پنجاه سـال    - چهل   -هاى آينده در سى      ندىب در واقع، جامعه را براى تشخيص جناح      

سين      «گويند   مى ) ص(اگر پيامبر . كردند بعد آماده مى   أنا منْ حـ نُ مِنّى ويسبدان  »ح ،
ها نتوانند بگويند كه ما هم اسـالمى هـستيم و درك و              معنى است كه فردا باند اموى     

د، يك تفسير هم ما     ، يك تفسير دار   )ع(تفسير خودمان را از اسالم داريم؛ يعنى حسين       
سادگى  شد كه نتوانند چنين چيزهايى را به       باعث مى  ) ص(خاطره صداى پيامبر  . داريم
ى و انا من حسين، يعنى اسالم، يك تفـسير          گفت حسين من  ) ص(وقتى پيامبر . بگويند

ها، تفسير درست اسالم نيست      است و تفسير اموى    )ع(بيشتر ندارد و آن تفسير حسين     
 كه اسالم، مقدس و محترم اسـت؛        - چنان كه گفتند     -راحتى نگويند    ها فردا به   تا آن 

ديـن را داخـل مـسائل       ! ولى ربطى به دعواهاى ما ندارد؛ برخورد ابزارى با آن نكنيم          
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 57   عاشورا، پايان تأويل                                                                                                       

، ما با حسن و حسين بر       !!سياسى و اختالفات خود نكنيم، دين در كنار و محترم باشد          
 ربطى بـه ديـن نـدارد، اسـالم،          كنيم و اختالف ما اصال     ى دعوا مى  سر مسائل ديگر  

مقدس است؛ پيغمبر، محترم است و قرآن روى سر ماست؛ اما ما كـار خودمـان را                  
.  دهـيم  جنگد؛ ما هم جواب او را مى       خاطر قدرت با ما مى      دهيم، حسين هم به    انجام مى 

كه  هايى را بزنند و براى آن      كه نتوانند بعدها چنين حرف     براى آن  ) ص( پيامبر اكرم 
و يزيد، جنگ دو قبيله و دو جنـاح و دو قرائـت در          )ع(لوم باشد كه جنگ حسين    مع

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

 سه ساله هستند كه قضيه شورش و قتل خليفه سوم و            -، سى و دو     )ع( امام حسين 
ايـن دو بزرگـوار، در آن    . آيد پيش مى ) ع(سپس بيعت مردم و خالفت حضرت امير      

سه جنگ دوره خالفت حضرت در ركاب امـام، حـضور دارنـد و در سـال چهـل                   
 -، سـى و هفـت       )ع(و حـسين   )ع(شوند، حسن  شهيد مى ) ع(هجرى كه حضرت امير   

سـقوط   )ع(اند و بعد از چند ماه هم حكومت صالح و انقالبى امـام حـسن               هشت ساله 
ها براى عاشورا از چـه   سازى اموى زمينه. آيد دازى پيش مىكند و آن قضاياى بران    مى

: گويـد  شعبه به يزيد مـى     بن عاويه زنده بود كه روزى مغيره     هنوز م ! وقت شروع شد؟  
پيرمـرد هـستند و     ... اند اند، يا در حال رفتن     اصحاب پيغمبر و بزرگان اصحاب رفته     «

عهدى و حكومت تو شود      تاند، به بابا بگو دست به كار والي        فرزندانشان بزرگ شده  
 .»كه ديگر وقتش است

 فضا را بايـد آمـاده كـرد، امـا هنـوز             هنوز زود است، فعال   «: گويد يه مى  معاو
 فرهنگى  -بنابراين، يك پروژه چند ساله تبليغاتى       . »شود اين حرف را صريح زد      نمى

از هايشان اين بود كـه بعـضى         يكى از برنامه  . شود از سوى دستگاه معاويه شروع مى     
گيـر و وارد دسـتگاه    را بخرند؛ به ويژه نسل دوم را نمك        )ص(اصحاب ضعيف پيامبر  

و  )ع(كه اصحاب صاحب تشخيص و مـؤمن اميرالمـؤمنين       ديگر اين . كنند معاويه مى 
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 58  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

حجر، حضْرَمى و بسيارى    . شوند  يك به يك ترور يا مسموم مى       ،)ع(و حسين  )ع(حسن
نحوى از سر راه برداشـته        شوند و هر كدام به     ديگر شهيد، مسموم يا ترور يا تبعيد مى       

از طريـق منبرهـاى     . كننـد  از آن طرف، روى افكار عمومى هم كار مـى         . شوند مى
خواستند يك اسـالم صـامت،       دادند و مى   حكومتى، چهره اموى از اسالم را رواج مى       

گو كه ربطى به عدالت و حقوق مردم و حكومت و سياسـت              ساكت، مقدس و كلى   
سازند و با جعل حديث و تفسير به رأى، كارى كنند كه مردم در اين اسـالم                 ندارد، ب 

آنـان، هنرمنـدان،    . و يزيد را تشخيص بدهنـد كـه كجاسـت          )ع(نتوانند جاى حسين  
شاعران و اقشار فرهنگى را بسيج كردند و با پول و رشوه خريدند تا با شعر و خطابه،                  

 سياسى جامعه عوض شـد و       -گى  افكار عمومى را تغيير دهند و كم كم فضاى فرهن         
گـوييم؛   ها را ما داريم مى     ها را زد، اين حرف     توان اين حرف   به همه آموختند كه مى    

بـه اصـطالح   . شود بحث از خالفـت يزيـد را مطـرح كـرد         مى. شود گفت  پس مى 
ت حـاكم بـر جامعـه را        نى قبح اين سخنان را شكستند و سن       كردند؛ يع » تابوشكنى«

ـ . عهدى يزيد به راه انداختند      عمومى براى واليت   حتى كنگره . عوض كردند  اق و  نف
كنـد و    ويه كه غصب خالفـت مـى       بود كه همين معا    حدرياكارى آنان نيز در اين      

را  )ع(اش قرارداد خود با امام حسن      كند، در سخنرانى    آن را به سلطنت تبديل مى      رسما
و حكومـت را بـراى      مردم، من براى دين با شما نجنگيدم        « :گويد كند و مى   پاره مى 

خواهم؛ من به نماز و حج و زكات شما كارى نـدارم و بـراى ايـن چيزهـا      دين نمى 
 . »دست آوردم نجنگيدم؛ بلكه تنها براى قدرت جنگيدم و آن را به

 حكومت را براى ديـن      گويد من اصال   گ سكوالر است كه مى     اين همان فرهن  
گويد كه دين، زيـر       صراحت مى  همين آدمى كه به   . دانم خواهم و تابع دين نمى     نمى

ميـرد،   خواستم و به آن هـم رسـيدم، وقتـى دارد مـى     پاى من است و من قدرت مى      
 كه يا ادعاى دروغ كـرده       كند كه قدرى مو و ناخن پيامبر را        فريبانه وصيت مى   عوام

 محض تبرك در چشم و دهان مـن         - براى چنين روزهايى نگه داشته بودند        يا واقعا 
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، آن )ع(و حـسين  )ع(ببينيد كسى كه با حـسن . ا كفن و دفن كنيدبريزيد و سپس مر 
كند كه   بعد هم به يزيد وصيت مى     ! كند فريبى چه مى   كند، براى عوام   ها را مى   جنايت

هاى كوتاه عوض كن و بـا        جا را با فاصله    گيرى نكن و حاكمان آن     در عراق سخت  
 و برخورد شـديد نكـن؛       مردم راه بيا؛ يعنى نوعى شبه دموكراسى در عراق پياده كن          
 چهار نفر هـم حريفـان       -چون مردم عراق، خيلى تحمل برخورد شديد ندارند  و سه            

شـان   يكـى .  خـودش برخـورد كـن      خاصاصلى تو هستند كه با هر يك با روش          
و عياشـى  شان مثل خودت اهل شـهوت      يكى. مĤب و ترسوست؛ او را بترسان      مقدس

يكـى  . توزى است؛ او را بكش      بود آدم كينه    كه ابن زبير   يكى هم   . است؛ او را بخر   
است كه هيچ نقطه ضعفى ندارد و كشتن او هم آسان نيست؛ سعى كن               )ع(هم حسين 

اين فـضا   . توانى، او را نكش و با او درگير نشو         هر طور شده، با او مدارا كنى و تا مى         
  .و جغرافياى سياسى دوران معاويه است

 
 بـوده   مـؤثّر اف تاريخ اسالم خيلى     بحث به معاويه رسيد كه در انحر        

كـه بـر شـتر خالفـت سـوار          ) ع(معاويه بعد از حكومت حضرت امير     . است
و سـپس بـا حـضرت        )ع(شود، چه برخوردهايى با حضرت امـام حـسن         مى

 ! دارد؟ )ع(اباعبداللَّه الحسين
  

بيست و يكم ماه مبارك رمضان بود و نيمـه          . شهيد شدند  )ع(اميرالمؤمنين! ببينيد
، هـر دو مخفيانـه دفـن شـدند و قبـر             )س(و فاطمه  )ع(على. فيانه دفن شدند  شب مخ 

 مخفـى مانـد و ايـشان پـس از           - طبق روايات    -)ع(اميرالمؤمنين تا زمان امام صادق    
 هـم كـه     )س(قبر حـضرت زهـرا    . اميه، محل قبر شريف را اعالن كردند       سقوط بنى 

به مسجد آمدنـد     )ع(كه امام حسن مجتبى   )ع(فرداى شهادت على  . تاكنون مخفى است  
و نماز صبح را با مردم خواندند و مردم با ايـشان بـراى رهبـرى و خالفـت، بيعـت        

 . اى خواندند كه خيلى جالب است كردند، خطبه
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 60  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

كـس در   ديشب مردى به آسمان رفت كه هيچ« گويند به مردم مى )ع(امام حسن  
جهاد كرد و با جـان      ،  )ص(در ركاب پيامبر  . عمل صالح بر او مقدم نبود و نخواهد بود        

ه          «.خود از جان و آرمان پيامبر دفاع كرد        لَيـع ه بـه  ؛  »و كان ال يرْجِع حتَّى يفْتَح اللـَّ
او در همان شـبى     .  در هم شكست   كه آن خط    نزد و حمله نكرد مگر آن      هيچ خطى 

درهم ؛  »و ما خَلَّف صفْراء و ال بيضاء      «. به معراج رفت   )ع(مريم بن شهيد شد كه عيسى   
حاكم جهان اسالم و خليفه مسلمين بود و وقتـى          . و دينارى از خود به ارث نگذاشت      

اين جمله را كه امام     .  »اى با جيب خالى رفت     خليفه. از دنيا رفت، جيب او خالى بود      
گفتند، بغض گلويشان را گرفت و گريستند و مـردم هـم بـا صـداى بلنـد           )ع(حسن

 .گريستند
ها، جنگ روانـى، جاسوسـى، ترورهـا و           دسيسه ،)ع(در زمان خالفت امام حسن     

مسائل عجيب و غريبى اتّفاق افتاد؛ بعد هم حمله ارتش معاويـه و خيانـت بعـضى از                  
هـاى سـازش كـه       و ضعفى كه مردم نشان دادند و نامه        )ع(افسران برجسته امام حسن   

ن با تـو را     اى از افراد معتبر براى معاويه نوشتند كه تو اگر بيايى، ما حال جنگيد              عده
بيا كـه   . كنيم يا او را به تو تسليم خواهيم كرد         را ترور مى   )ع(نداريم و خودمان حسن   

 است و تو به دنبال      بر حق  )ع(كه حسن بن على    با اين . ديگر حوصله جنگيدن نداريم   
ها به ايـشان رسـيد و        رشهم كه اين گزا    )ع(امام حسن .  و عدالت نيستى؛ ولى بيا     حق

دادند كه غالب افسرهاى درجـه يـك شـما بـه       ه ايشان خبر مى   العاتى ب نيروهاى اط 
شود جنگيـد و     اند و وضع خراب است، يعنى نمى       اند و خيانت كرده    معاويه نامه نوشته  

بار  اين « :همه چيز متالشى شده است، در يك سخنرانى خطاب به مردم كوفه فرمود            
نيز همين رفتار را     )ع( على شما با . كنيد اولتان نيست كه عدالت را در نيمه راه رها مى         

شما با ميل خودتـان و      . ابتدا به گرمى بيعت كرديد؛ اما بعد تنهايش گذاشتيد        . كرديد
من كـه   . »بايعتُمونى طائِعينَ غَيرَ مكْرَهين   «: به اصرار با من بيعت كرديد؛ نه به زور        
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ونه عمـل   حال چرا اين گ   . شما خود با من بيعت كرديد     . به زور از شما بيعت نگرفتم     
  .چنان گذشت به هر صورت، اين ماجرا آن»  كنيد؟ شما مگر صغيريد؟ مى

 دوره، دوره تابعين يعنى نسل دوم و سوم نهضت اسالم است و صلحاى صـحابه               
 ) ص(اى از اصحاب پيغمبر    هعد. اند يا پيرمرد و منزوى هستند      اند يا مرده   هم شهيد شده  

مختلف با يكـديگر    هاى   دعواهاى بين جناح  ها با هم جنگيده بودند و در         در اين سال  
ـلى حـضرت     . ها هم فاسد و اهل دنيا شده بودند        اى از آن   هدرگير بودند؛ عد   ياران اص

هـا   فاق افتاده بود كه ده    قبل از اين قضيه هم جنگ صفّين ات       . شهيد شده بودند  ) ع(امير
 يـأس و  تحليلى و هزار نفر از دو طرف كشته شده بودند و يك حالت وادادگى و بى         

دوستى و ضعف نفـس      هاى داخلى، مال   هاى شديد، درگيرى   بندى پراكنى، جناح  شايعه
 تحليـل   حتى بعضى از اصـحاب اصـال      . رده بود يا ضعف تشخيص، كار را خراب ك      

چنين وضعيتى بر فضاى جامعه حاكم بـود و بانـد نفـوذى در              . نداشتند كه چه بكنيم   
 آرام  اصالً )ع(كردند كه اين على و آل على        اسالم يعنى امويان دائم تبليغ مى      حاكميت

كنند و وقتـى     اى فتنه مى   توانند بگيرند؛ وقتى حكومت در دستشان است، به گونه         نمى
كننـد و مـدام بـه دنبـال          حكومت در دستشان نيست، باز به گونه ديگرى فتنه مـى          

 !!توانند آرام بنشينند و تمكين كنند درگيرى و جنگ و تفرقه هستند و نمى

و هجرت اين دو بزرگوار به       )ع(ه چهارم اسالم، با سقوط حكومت امام حسن        ده
روند تا دوبـاره بـه       پس از سقوط حكومت اسالمى، به مدينه مى       . شود مدينه آغاز مى  

تربيت نيرو و تشكيل يك هـسته مقاومـت بـراى دهـه چهـارم اسـالم بپردازنـد،                   
دار در   ه مقاومـت ريـشه    شود و يك هست    مى )ع(و حسين  )ع(مسجدالنّبى، پايگاه حسن  

كنند كه بعدها در يك روند ده ساله نيرو گرفت و            نسل سوم انقالب پيغمبر ايجاد مى     
 .ماهيت معاويه را فاش كرد
كسى .  بيست سال، دست خود را رو كرد       -كم در اين ده       دستگاه معاويه هم كم   

، جـست  ، تبـرك مـى    )ص(كرد و با رياكارى به نـاخن پيغمبـر         كه ادعاى اسالم مى   
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 62  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

دهاى علنـى در حكومـت      رياكارى و تظاهر را به تدريج  كنار گـذارد و بـه فـسا              
دارهـا و     آزاد اعالم كردند تا دسـت سـرمايه         معامالت ربوى را رسما    اوالً. پرداخت

قوانين الهى را در مـورد      . ها براى چاپيدن و چپاول مردم باز بشود        اشراف و حكومتى  
هايـشان تعطيـل كردنـد     دهيشان و آقازا  ها صاحبان قدرت و ثروت و حاكمان و بچه       

چنين ديگـر قـانون در       هم. كه مجازات بشوند   كردند؛ بدون اين    فساد مى  يعنى رسما 
بـر روى منبرهـا      ) ص(اسـم پيغمبـر   . شد دارها و سران احزاب اجرا نمى      مورد سرمايه 

، يـك   )ع( علـى  بر منبرها اجبارى شد و حب      )ع(لعن على . كم ترك و ممنوع شد     كم
استفاده از ظرف طال، انگشتر طال و لباس حرير كه اسالم بر مردان،             . سى شد جرم سيا 

ها تيپ لباس و اخالقيات اشرافى       حرام كرده بود و يك علت آن هم اين بود كه اين           
احكام و قـوانين  . كند، دوباره رايج شد   دارى است و اخالق طبقاتى ايجاد مى       و سرمايه 

ند؛ با اين بهانه كه ديگر اوضـاع، عـوض شـده و      الهى را تغيير دادند يا زير پا گذاشت       
بوده و اكنـون     ) ص(شرايط تغيير كرده و آن احكام، قديمى است و مال دوره پيغمبر           

كـم منكـرات و      كـم . جامعه و فضا عوض شده و ما بايد احكام جديدى داشته باشيم           
 گـرى را نيـز تـرويج       جبـرى . فساد اخالقى هم رايج شد    . فساد، علنى و تئوريزه شد    

 اينان را خدا خواسته و اين وضعى را كـه حـاكم بـر               حاكميتكردند كه اى مردم،     
شماست، خدا خواسته است؛ يعنى به اسم دين و خدا سكوت كنيـد و ديگـر تكـان                  

 . نخوريد؛ همين است كه هست

كردنـد و وارد     پى، مكاتب غير اسـالمى را ترجمـه مـى          در ف هم پى   از آن طر  
اميـه شـروع شـد و در زمـان           اين روند  در زمان بنى     ساختند كه    فرهنگ جامعه مى  

متون مكاتب شرقى و غربى، از متون زرتشتى، مـسيحيت و           . عباس به اوج رسيد    بنى
شد؛ با اين بهانه كـه       گرى ترجمه مى   يهودى و يونانى و بودايى و حتى الحاد و دهرى         

بيـت   ، اهـل  ن زمان، در داخل جهان اسالم     است؛ اما در هما   » آزادى بحث و انديشه   «
گذاشـتند و   ران اصلى اسالم و قرآن بودند، الى جرز ديوار مى       را كه مفس   ) ص(پيغمبر
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 63   عاشورا، پايان تأويل                                                                                                       

وگو، نوبت   خواهانه و گفت   رغم همه شعارهاى آزادى    على. دادند ها آزادى نمى   به اين 
 وگو مطلقـا    عقيده و انديشه و گفت     رسيد، آزادى بيان و    ه مى ك ) ص(به عترت پيامبر  

شـد و   لسفه و عرفان شرق و غرب، آزادانه ترجمـه و تـرويج مـى   در كار نبود؛ اما ف 
 .وگو در جريان بود مناظره  و گفت

بيت و شيعيان را خفه كنند اما بـا مبـارزه            شد تا اهل   يد چقدر پيچيده عمل مى     ببين
، )ع(امـام حـسن   . كم ماهيت آنان رو شد     ، كم )س(و زينب  )ع(و حسين  )ع(منفى حسن 

سـفارش   )ع(شوند و به امـام حـسين       ند كه شهيد مى    هشت ساله هست   -چهل و هفت    
ها درگير نشويد؛ چون هر درگيرى در اين شرايط به نفع آنـان               با اين  فعال«: كنند مى

بريد تـا در   حتى جنازه مرا كه مى. اى براى سركوب شما هستند است و به دنبال بهانه    
 شمـشير نكـشيد و      دفن كنيد، اگر نگذاشتند، شما بر سر اين قضيه،         ) ص(كنار پيامبر 

درگير نشويد و مرا در بقيع دفن كنيد؛ يعنى بر سر اين مسائل جزئى درگير نـشويد؛                 
 ».بگذاريد، وقت درگيرى هم خواهد رسيد؛ اما هنوز بايد صبر كنيد

هـا پـس از شـهادت امـام          سال. كنند هم به اين وصيت، عمل مى     ) ع(دالشّهدا سي
يزيد، كسى است كه بـا بوزينـه        . دشو عهدى يزيد مطرح مى    ، بحث واليت  )ع(حسن
خوابيد و با سگ و شراب و فحشا و شكار محشور بود و با فواحش سـر و كـار                     مى

مادرش از يك خانواده مسيحى بود و فاميـل مـادرى او همگـى مـسيحى و                 . داشت
ـلى      » سِرجون«.  نفوذ داشتند  ضى رومى بودند و بر روى او كامال       بع كـه مستـشار اص

پـرداز سياسـى      مـسيحى بـود كـه نظريـه         يزيد است، اصال   ى و نظامى دستگاه   سياس
گرفـت و     مى آمد و يزيد از او خط       به شمار مى   حكومت اسالمى در دستگاه خالفت    

بـراى  . اند كه در ماجراى عاشورا، در پشت پـرده، نقـش داشـته اسـت               بعضى گفته 
شناخت فرهنگ حاكم بر اسالم اموى مالحظه كنيد كه روزى در مراسـم تفريحـى               

رد و دستگاه   خوابيد، از روى اسب افتاد و م       ، بوزينه مخصوص يزيد كه با او مى       شكار
به مدت يك هفته در مناطق اشرافى شمال شام، عزاى عمومى اعـالم كـرد و بـراى                 

آدمى بود اهل شعر و شراب و هنرهاى دربـارى و در            . پوش شدند  بوزينه يزيد، سياه  
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 64  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

عد هم سه سال و نـيم حكومـت         ماجراى كربال حدود سى و پنج سال سن داشت و ب          
 .كرد
تا عاشـورا كـه حـدود ده         )ع(نكته ديگر اين كه دوره بعد از شهادت امام حسن          

در دوران معاويـه ايـن بـود كـه           )ع(انجامد، استراتژى امام حـسين     سالى به طول مى   
هاى كوچـك و قابـل مهـار، حركـت           االمكان بدون درگيرى و يا با درگيرى       حتى
تـر و بيـشتر      خصوص در آن اواخر كه مفاسد دستگاه، علنى        البته گاهى هم، به   . كنند

شوند و حتى براى اين كه به معاويه و دستگاه و به مردم بفهمانند               شده بود، درگير مى   
دانيم و سوء تفـاهم نـشود كـه حـال كـه شمـشير                 را مشروع نمى   حاكميتكه ما   
 كه از يمن براى معاويه، اموال حكـومتى         ايم، كاروانى را   كشيم، معاويه را پذيرفته    نمى

اى به معاويه نوشتند و بـه مـسئول همـان      برد، مصادره كردند و بعد نامه      يا غصبى مى  
 يمن از كنـار مـا عبـور         امعاويه بده و بگو كاروانى از مبد      برو به   « كاروان دادند كه  

بكنـد و   كرد و ما ديديم كه اين اموال قرار است خزانه دستگاه سـتم تـو را پـر                    مى
؛ من اين اموال را الزم داشتم »إِنّى إِحتَجت إِلَيها فَاَخـذتُها «فاميلت آن را غارت بكنند؛ اما     

 ».والسالم. و همه را برداشتم
 دانـيم و حـق      ما شما را مـشروع نمـى       كه  اين مصادره اموال حكومتى يعنى آن     

 . ايم ايم و ايستاده چنين يعنى ما تسليم نشده  با ماست و همحاكميت

چنين مدتى پس از آن كه معاويه، حجر و اصحابش را شهيد كرد كه از عباد                  هم
. و معاويه، يكـديگر را ديدنـد       )ع(دالشّهداو بزرگان بودند، در مراسم حج، سي      و زهاد   

: تـوهين بكنـد، گفـت      )ع(كه به امام حسين    معاويه با لبخندى زهرآگين و براى اين      
گـران را كـشتيم و خودمـان          حجر و بقيه اخالل    ديدى كه شيعه پدرت و شما يعنى      

هـم بـه     )ع(دالـشّهدا  بر جنازه آنان نماز خوانـديم؟ سي       كفنشان كرديم و خودمان هم    
هاى شما را بكشيم، ديگر بر شـما   ولى اگر ما، شما و آدم « حالت لبخند جواب دادند   

 . »نماز نخواهيم خواند و شما را دفن هم نخواهيم كرد

 .ى است معاويه، نشانه بسيار صريح و مهمبه) ع(دالشّهدا سي اين جواب كوبنده
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بـه  : نويـسد  مى )ع(اى تهديد كننده به امام حسين  در موردى ديگر، معاويه در نامه 
جا در مدينه به دنبال فتنه هستى و قرارداد صلح           دهند كه تو آن    من مرتب گزارش مى   

 . از و درگيرى را شروع نكنكنى؛ از خدا بترس و فتنه نكن و تفرقه نيند را نقض مى

ا ندارم و    تصميم نبرد با تو ر     من فعال « :نويسند هم فورى جواب مى    )ع(امام حسين  
ـ     دانى كه اين ادعا دروغ است و خبرهاى بانـد ضـد            خود مى  اى عدالت تـو و نيروه

هـا و    سـازى  ايـن پرونـده   .»حِزْبك القاسِـطين  «جوى تو ساختگى است؛      العاتى فتنه اط
گيـرى بـراى    ار حزب قاسطين است و دستگاه تو، فضاسازى و بهانـه          ها، ك  جوسازى

وانُ       «: اين دستپخت ياران شـيطان اسـت      . كند ريزى بيشتر مى   خون اَعـ ـالِم و ـزْب الظّ حِ
حانه ندارم؛ پس   نه شماهاست و من بناى درگيرى مسل      ها فت  سازى اين پرونده . »الشِّيطان

بيـنم كـه    چه من عذر موجهى هـم نمـى      كشى بيشتر نباش؛ گر      دنبال بهانه براى آدم   
ام عاقبت جنگيـدن     ام؛ يعنى عذرى هم ندارم و وظيفه       تاكنون نبرد با تو را آغاز نكرده      

اى  كنى كه فتنه نكنم، بدان كـه مـن فتنـه           كه به من نصيحت مى     اما اين . با شماست 
شناسم و اين كه براى پس از خـود          تر از حكومت تو براى جامعه اسالمى نمى        بزرگ

اى كـه    كنى و گمان كـرده     باز خود را آماده خالفت مى      خوار و سگ   يز بچه شراب  ن
. ؛ تو در امانت خيانـت كـردى     ».فُخنت أَمانَتَك «. من و مردم متوجه اين توطئه نيستيم      

»  تكعِير تأَخْرَب لـى     «. ؛ و جامعه را از هر حيث تخريب كـردى         »ولّيـهِ عتُو ةِ    كَيـف اُمـ 
كنى كه چنان كسى را نيز پس از خـود بـر جامعـه               ونه جرئت مى  ؛ چگ » )ص(محمد

توان به او اعتماد كرد، آيـا         اسالمى مسلط كنى؟ كسى كه حتى براى يك درهم نمى         
ـتَئثَرَت  «! كنى؟ كل حكومت را نثارش مى     اِس خـوارى،   يعنـى رانـت   » اسـتئثار «. »لَقَد

ى و اشـرافى زنـدگى      دار هطلبى و اموال مردم را باال كشيدن و به روش سـرماي            ويژه
فرمودنـد شـما همگـى      . مـات بـزرگ حكـومتى اسـالم اسـت         كردن كه از محر   

طلبى و امتيازطلبى در حكومت كرديد و به حقوق مردم،           خوارى و فساد و زياده     رانت
 مظلـوم كـه در   يك از اين مردم يعنى به هيچ»  حقّ حقِّه ما بذَلْت الَّذى«. اجحاف كرديد 
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 66  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

 هيچ كس را ادا     و حقوقى داشتند، رحم نكرديد و حق       بودند   حقاين جامعه، صاحب    
 .نكرديد

فَهِمـت  «: فرمودنـد . افتـد  دالشّهدا كه مدتى بعد اتّفاق مى     هاست فلسفه قيام سي    اين 
هِم ماذَكَرْتَهلَياى بـراى    كنى و مشغول چه توطئه پيچيده      فهمم چه مى   ؛ بدان كه من مى    ع

اهى خـو  لّيه عنْ توهم النّاس فى يزيد؟؛ تـو مـى         تو.  سلطنتى يزيدى هستى   حاكميت
كنى كـه     محجوبى را توصيف مى    م بيندازى؟ انگار آدم   مردم را در مورد يزيد به توه      

ايـن مـردم كـه تـو و فرزنـدت را        ! شناسـند   پشت پرده بوده و مردم او را نمى        قبال
ـ    شناسند پس درباره چه كسى در شهرها جوسازى و تبليغات مى          مى ضا را كنـى تـا ف

ايـد، بـس نيـست؟       هايى كه تا كنون بر مردم كـرده        آماده خالفتش كنى؟ آيا ستم    
 »!خواهيد مردم را در شبهه بيندازيد؟ مى

  .نامه ديگرى هم به معاويه دادند كه اين نامه هم بسيار جالب است) ع(دالشّهدا سي
؛ آيا تو قاتل حجـر و       »؟دينأَلَست قاتِلَ حجرٍ و أَصحابِهِ الْعابِ     «: گويند جا نيز مى   در آن 

عـدالتى قيـام     ها كه در برابر بـى       آن ؛».الظُّلـم  ينْكِرونَ«پيشه او نيستى؟     ياران عبادت 
هـايى    آنان كه در برابر بـدعت ؛».الْبِـدع  و يستأذِنونَ «. ها را كشتى   كردند و تو آن   

وال «. كر كردند كه شما در اسالم گذارديد، قيام كردند و امر به معروف و نهى از من              
چـرا  . ؛ آنان كه در راه خدا از سرزنش كسى نترسـيدند          »يخافُونَ فى اللَّه لومة لَـائم     

كشيد؟ شما اصـحاب علـى بـن        ها را مى   هاى شريفى را كشتى؟ چرا اين      چنين انسان 
كنيـد،   مسموم مى . كنيد قمع مى  و يك قلع  به را كه اصحاب پيامبرند، يك     )ع(طالب ابى
آيـا تـو قاتـل      . ن همه، ظلـم اسـت     كنيد و اي   كنيد، قتل عام مى     مى كشيد، ترور  مى

اش از فـرط عبـادت پالسـيده بـود؟ آيـا او مـردى                حمِق نيستى كه چهره    عمربن
زاده  را كه حـرام » زياد« نبود؟ و آيا تو همان كسى نيستى كه     هالعباد الذكر و دائم   ائمد

دى و زنا را مشروع كـردى و        برادر خود خوان  ) نتيجه زناى پدرت با مادرش بود     (بود  
زاده را وارد    ايـن حـرام   ! ط كـردى؟  ين كسى را بر جان و مال مردم مـسل         سپس چن 

ذوعِ النّخـل       «حكومت كردى تا مؤمنين را قتـل عـام كنـد؟             لـى جـم عهلّبص ؛».يـ 
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 67   عاشورا، پايان تأويل                                                                                                       

ـليب مـى           هاى صالح و انقالبيون را بر شاخه       انسان . كـشد  هاى درختـان نخـل بـه ص
ـ  ؛ مثل اين  » لَست مِنْ هذِهِ األُمة و لَيسوا مِنك       سبحانَ اللَّه كانَك  « ه تـو از ايـن      ك

 به كلى با اسالم و با ايـن مـردم بيگانـه    امت نيستى و اين امت از تو نيست؛ تو اصال 
اِنّـه  «نيستى؟ زياد در مورد او به تو گزارش داد كـه           » حضْرمى«آيا تو قاتل    . هستى

و    دينُ على «دانى كه    آيا تو نمى  .  على است  ط؛ يعنى حضرمى در خ    » دينِ على   ىعل هـ 
 ) ص( پـسر عمـويش پيـامبر      ، همان خط  )ع(دانى كه خطّ على     آيا نمى  ؛»؟دينُ اْبنُ عمهِ  

 »است؛ همان دينى كه تو به نام آن دين و آن پيامبر، به قدرت رسيدى؟
د با تـو    به خدا سوگند، من كارى باالتر از جهاد و نبر         «:  در جايى ديگر فرمودند   

كنم و اگر با شما      شناسم و اگر اين نبرد را آغاز كنم، به قصد قربت و عبادت مى              نمى
  . »درگير نشوم، بايد براى اين كوتاهى، استغفار كنم

  
تدريج  رسد، اين است كه وقتى معاويه به       سؤالى كه اينك به ذهن مى      

 حفظ ظاهر را كنار گذارد و هنگام مطـرح شـدن خالفـت يزيـد، اصـحاب                
كردند؟ آيـا    كجا بودند؟ بزرگان و مشاهير جهان اسالم چه مى         ) ص(پيامبر
  كردند؟ اى را بر دوش خود احساس نمى وظيفه

  

كردند؟ و چرا    و بزرگان اسالم كجا بودند و چه مى        ) ص(به راستى اصحاب پيامبر   
اى كه عرض كردم،     همان نامه در پاسخ به معاويه، در       )ع(سكوت كردند؟ امام حسين   

هـر  «:  نويسند دهند كه چه وضعى بوده است؟ سيدالشّهدا به معاويه مى           نشان مى  يقادق
كِدنى إِنّى الَرجوا أَنْ اليـضرّ و أَن ال         «. توطئه كن . توانى، عليه من بچين    اى كه مى   دسيسه

ا اين  آيد، انجام بده؛ ام    ؛ هر كارى از دستت بر مى      ».يكونَ على أَحدٍ أَضَرّ مِنْه على نَفْـسِك       
چرا مـن بـا     . كند و به خود تو باز خواهد گشت        چينى، كمانه مى   ها كه تو مى    دسيسه

اى و حقوق مـردم،      ؛ چون تو مردم را ضايع كرده      »أَضَعت رعِيتَه «! شوم؟ تو درگير مى  
؛آماده قصاص در دنيا و     ».معاويه بِالْقصاص  فَأَبشِرْ يا «. اى و حرمت مردم را پايمال كرده     
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 68  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

ـاسٍ      «. از تو  انتقام گرفته خواهد شد      . تو بايد قصاص بشوى   . اشآخرت ب  ه بِنّ ـيس اللـَّ لَ
هايى كه تـو بـر اسـاس       اشتخداوند اين بازد  . ؛ خدا فراموشكار نيست   ».لِأَخْذِك بِالظّنَه 
دهى، از ياد    هاى وسيعى كه انجام مى     كنى و اين دستگيرى     و احتمال مى   گمان و ظن  
؛ خداوند اين جنايت را كـه اوليـاى خـدا را بـه              ». أَولِيائَه بِالْتُهمة  و قَتْلِك «. نخواهد برد 

. كنى فراموش نخواهد كـرد     كنى و ترور مى    رسانى، اعدام مى   صرف اتهام، به قتل مى    
قمع اولياى خدا را به صـرف        و ؛ خداوند اين قلع   ».رالْغُرْبة دا  و نَفْيِك أولِيائَه مِنْ دونِهم إلى     «

مگر اين اولياى خدا    . كنند، نخواهد بخشيد   كنند، اعتراض مى   تقادى از تو مى   كه ان  اين
گويند؛ اما تو آنان را تبعيد       را مى  )ع(كالم على . كنند قرآن را تفسير مى   ! كنند؟ چه مى 

ايـن  . كنى؛ اما خداوند فراموشـكار نيـست       در مى  هايشان در به   كنى و دور از خانه     مى
 ».مكافات پس خواهى دادپرونده، باز خواهد ماند و تو 

كردند و در دورانى كه معاويه، يزيد را         چه مى   )ص( اصحاب پيغمبر  واقعا خوب،  
كـنم بـه سـخنرانى مهـم         اشـاره مـى   كرد، كجا بودند؟ من      براى خالفت معرفى مى   

ه ايراد كردند؛ زمانى كه      كه در مراسم حج در اواخر دوران معاوي         در منى ) ع(ادالشّهدسي
اين سخنرانى  مختصرى از   .  علنى نشده بود   فت يزيد شده و هنوز كامال     چ خال پ تازه پچ 

فرمايند كه برويد و همه كـسانى        دالشّهدا در حج به يارانشان مى     سي. كنم را ترجمه مى  
هـاى نخبـه،     ران قرآن، علما، اصحاب پيـامبر، آدم      شناسيد، از بزرگان، مفس    را كه مى  

 دارد و االن در مراسـم حـج و در   ها توجـه  روشنفكران و هر كسى كه جامعه به آن     
گروهـى نزديـك بـه      . ى با آنان دارم   من سخنان مهم  . مه را فرا بخوانيد   مكه است، ه  

بيش از دويـست  . نهصد نفر از بزرگانى را كه به مراسم حج آمده بودند، جمع كردند            
ـان        هدر آن جمع بودند و عد      ) ص(تن از اصحاب درجه يك پيغمبر      ـابعين، هم اى نيز از ت

ـاى   من فرمـوده  .  جمع شدند   منىرا نديده بودند، همه در       ) ص(دوم و سوم كه پيغمبر    نسل   ه
اين، مستندترين پاسخ براى    . افزايم كنم و چيزى بر آن نمى      را سريع ترجمه مى     )ع(دالشّهداسي

 .عالى است سؤال جناب
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 69   عاشورا، پايان تأويل                                                                                                       

چـه   اين طاغوت، با ما كرد آن      « :فرمايند  امام خطاب به بزرگان جهان اسالم مى      
گويم، تـصديقم كنيـد و    دانيد؛ اما من سؤالى از شما دارم؛ اگر درست مى          يديد و مى  د

يا لـه   . تفاوت نباشيد  گويم عليه من موضع بگيريد و در هيچ صورت، بى          اگر خطا مى  
ـ       . يا عليه حرفى بزنيد و موضع بگيريد       شنويد و  به سخنانم گوش بسپاريد، استداللم را ب

طرف نمانيد   دانيد، بى   مى - و خالفت    حاكميت ى حق  يعن -اگر ما را سزاوار اين حق       
ترسم كه ايـن     من مى .  شهرهايتان را بعد از مراسم حج به سوى ما بسيج كنيد           و مردم 

ها و حقايقى كـه بـه خـاطرش آن همـه در        ترسم آن ارزش   زخم، كهنه بشود و مى    
آن جنگ بدر و خندق و حنين و خيبر و در صفّين و جمل و نهروان شهيد شـدند و                    

ها كه ريخت و هزاران كودك، يتيم شدند، كهنه و مندرس و از صحنه خـارج                 خون
هـا غلبـه    ها از يادها بروند و منكـرات و ضـد ارزش   ها و ارزش   بشود و آن معروف   

در منزلـت خـود و       ) ص(ايشان سپس آياتى از قـرآن و احـاديثى از پيـامبر           ».كنند
دشان را به تفصيل معرفى كردنـد؛        بر مردم خواندند و جالب است كه خو        )ع( بيت اهل

و  ) ص(در حالى كه نسب ايشان معلوم بود؛ اما براى يـادآورى بـه اصـحاب پيـامبر                
 شصت سال پـيش را      -گفتند كه پنجاه    . گيرى چنين كردند   ها به موضع   واداشتن آن 

ـ   : گفت گفت؟ مى  ه من چه مى   به ياد آوريد كه پيامبر دربار      ى و انـا مـن      حـسين من
به بعد، به نسل جوان يعنى تابعين كه صدها تن از آنان نيز در جلسه               و در مرت  . حسين

جـد  . پرسيد كه من كيـستم   بودند، تفهيم كرد كه دعوى بر سر چيست؟ از مردم مى          
ها چه كسانى    دانند كه اين   من كيست؟ مادرم، پدرم، برادرم كه بودند؟ مگر همه نمى         

 جايگاه خود را روشن كند كه من        پرسد؟ براى اين كه    ها را مى   هستند؟ چرا امام اين   
.  بعد به قضيه غدير اشاره كردنـد      . گويم ام و با شما سخن مى      در چه جغرافيايى ايستاده   

اى  دهنـده  انى بـسيار تكـان    كنم در مفاد اين خطبه دقت كنيد كه سخنر         خواهش مى 
خطاب به علما و بزرگـان جهـان اسـالم در مراسـم حـج و در                 ) ع(دالشّهداسي. است

اى كه خداونـد     اى مردم، بزرگان، عبرت بگيريد از موعظه      « :گويند  مى  ه منى قربانگا
دانيد و اگـر ديـن      اگر شما خود را اولياى خدا مى      . فرمايد به اولياى خود در قرآن مى     
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 70  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

آيـا  .  داريد و مخاطب قرآن هستيد؛ پس بى تفاوت نمانيد و احساس تكليف كنيـد             
ه روحانيون مسيحى و يهودى بـه شـدت،         ايد كه خداوند در قرآن چندين بار ب        نديده

كه چـرا مـردان خـدا در جامعـه و در            ! ها را توبيخ كرده است؟     حمله فرموده و آن   
عدالتى و فساد ديدند و سكوت كردند؟ چرا اعتراض و انتقاد نكردنـد و     حكومت، بى 

كند بر كسانى از     اى ديگر را تالوت فرمود كه نفرين مى        سپس آيه » فرياد نكشيدند؟ 
ها كه امر به معـروف و نهـى از منكـر             چه كسانى؟ آن  . اسرائيل كه كافر شدند    بنى

چـه بـد    «نى   يع ؛».لَبِئس ما كانوا يفعلون   «: فرمايد آورد و مى   تعبير كفر مى  . نكردند
 :فرمايند به بزرگان و علما مى) ع(دالشّهداسي» .عمل كردند

 چرا نكوهش كـرد؟     خداوند، علماى مسيحى، يهودى و روحانيون اديان قبل را         «
؛  سـتمگرانى جلـوى      »كانوا يرونَ مِنَ الظَّلَمة الَّذينَ بين اَظهرَهِم المنكَر و الفساد         «

. آوردند كردند و دم برنمى    ديدند و سكوت مى    كردند و اينان مى    ها فساد مى   چشم آن 
خداونـد، چنـين   . كردنـد  ايستادند و نگـاه مـى      طرف مى  ؛ بى »الينهونهم عن ذلك  «

عدالتى و تبعيض و فساد در       ا كافر خوانده و توبيخ كرده كه چرا در برابر بى          كسانى ر 
كنيـد   مالى مى حكومت و جامعه اسالمى ساكت هستيد و همه چيز را توجيه و ماست           

كنيـد و   دانم كه چرا نهى از منكر نمـى   ايد؟ اما مى   شويد؟ چرا سكوت كرده    و رد مى  
ا     لرغبةً فى ما كانوا ينا    « . ايد سازش كرده  م و رهبةً ممـاى از شـما    ه عـد  »...ونَ مِنه

ترسيد كـه سـبيلتان را دود        اى از شما هم مى     هخواهيد سبيلتان را چرب كنند و عد       مى
گوييد كـه چـرا      خواهيد تا بخوريد و مى     اى طمع داريد و سفره چرب مى       عده. بدهند

! يسك كنـيم؟  تقاد و اعتراض، ر   خودمان را به زحمت بيندازيم و با نهى از منكر و ان           
 .ترسيد اى از شما نيز مى هفعال كه بساطمان رو به راه است و عد

در آن دوران، همـين       )ص(متأسفانه فرهنگ رايج بين بسيارى از اصحاب پيامبر        
شما از سـر تـرس يـا طمـع           « :در اعتراض به آنان فرمود     )ع(دالشّهداشده بود و سي   
التخشوا «: خوانيد كه فرمود   آن نمى كنيد؛ اما مگر قر    ايد و اعتراض نمى    سكوت كرده 

از حاكمـان و صـاحبان قـدرت و ثـروت           . ؛ يعنى از مردم نترسيد    »النّاس و اخشون  
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ايد؟ و آيا آيه هفتـاد و يـك سـوره            آيا شما اين آيه را نديده     . از من بترسيد  . نترسيد
كـديگر، واليـت    گويد زنان و مردان مـؤمن نـسبت بـه ي           ايد كه مى   توبه را نخوانده  

 دارند در كار يكديگر دخالت بكنند؛ به اين اندازه كه يكديگر            عى دارند و حق   اجتما
 و اجـازه را داده اسـت كـه          خداوند اين حق  . ى از منكر بكنند   را امر به معروف و نه     

اگر همين يـك اصـل      .  اس باشيد تفاوت نباشيد؛ بلكه حس    يكديگر بى شما نسبت به    
ائمى و انتقاد و اعتراض و تشويق بـه         يعنى نظارت د  » امر به معروف و نهى از منكر      «

عدالتى و تبعيض اجرا بشود، بقيه فرايض        خيرات و عدالت و مبارزه در برابر ظلم و بى         
همين يك حكم را شما عمل بكنيد، نترسيد، دنبـال          . شود و تكاليف الهى نيز اجرا مى     

مـا  دنيا نباشيد، سورچران نباشيد، به همين يكى برسيد، بقيـه درسـت خواهـد شـد؛ ا                
 .»هيهات كه شما اهل همين يك تكليف نيستيد؛ ولى من هستم

؛ امر به معروف و نهى از منكر، دعوت به اسالم و دين است            «:  در ادامه فرمود  
منتها دعوت زبانى تنها نه كه اى مردم، بياييد مسلمان بشويد، اسالم خوب است و بـه              

فرمود دعوت  .  است يار مهم ، ادامه خطبه بس   »نه! تمامتان پاسخ بدهيم و      بعضى شبهات 
يى كـه   هـا  عدالتى  رد مظالم يعنى جبران همه بى      .»مع رد المظالم  «به اسالم است؛ اما     

» ، خوب است و ظلم، بد است      »عدالت«كه    گفتن اين  شود و شده است؛ نه صرفا      مى
اين مقدار  .  جزء مستقالت عقليه است    دانند و اساسا    اين را كه همه مى     خوب! و همين 

كه ظلم، بد اسـت و عـدل، خـوب           اجى به شرع هم ندارد؛ زيرا صرف اين       حتى احتي 
شعارهاى كلى مثل ظلم، بـد اسـت و         . است، براى همه روشن است؛ اما كافى نيست       

شما تكليف ديگـرى داريـد كـه رد         ! كند؟ عدل، خوب است  چه دردى را دوا مى        
ها را عقـب زدن    آنهايى كه شده، ايستادن و  ها و ستم   مظالم است؛ يعنى در برابر ظلم     

 .ها، وظيفه عملى شماست و جبران بى عدالتى
ها توجيه نكنند و نگوينـد كـه    تر است تا بعضى     ادامه اين سخنرانى باز هم جالب     

؛ زنـيم  ها بايد جبران شود و حرف مى       گوييم كه ظلم   كنيم و مى   پس ما ظلم را نقد مى     
شـود؛ پـس     م بدون ظالم نمـى    دالشّهدا فرمود كه ظل   سي. شويم اما با كسى درگير نمى    
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 72  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

درچـشم   يد درگير شويد و با ستمگران، چشم هم الزم است؛ يعنى با     »مخالفـةالظالم «
 » !نه«: بايستيد و بگوييد

ء و   قِـسمة الفـى    «:سپس فرمود . شان را بگيريد    بايد انتقاد و اعتراض بكنيد و يقه      
اموال عمومى و توزيـع     المال و    يعنى تقسيم عادالنه بيت   . تكليف الهى است  ،  »الغنائِم

. عادالنه ثروت اجتماعى هم جزء موارد اصلى در امر به معروف و نهى از منكر است               
بـه علمـاى اسـالم يـادآورى      )ع(دالشّهداع عادالنه ثروت، حكم خداست كه سي توزي
گرفتن ماليات از ثروتمنـدان و      : كنند اشاره مى » اخذالـصدقات «چنين به    هم. كنند مى

شما گروهى كه بـه      « :فرمود. ه نفع فقرا ادامه همان تكليف است      هزينه كردن آن ب   
شويد، شما به خاطر خداست كـه        هاى خوب، مشهوريد و علماى دين، خوانده مى        آدم

برنـد و همـه      در نزد مردم، هيبت داريد و هم بزرگان و هم ضعفا از شما حساب مى              
دهنـد، در حـالى      رجيح مى گذارند و شما را بر خودشان ت       نام دين به شما احترام مى      به

ايد و مردم، مجـانى   ها نداريد و هيچ خدمتى به اين مردم نكرده        كه هيچ فضيلتى بر آن    
نام دين است كه اعتبـار        پذيرند، شما به   ند و شفاعت شما را مى     ا  براى شما احترام قائل   

 و رويد و با هيبت و كبكبه رفـت  ها مثل شاهان راه مى و نفوذ كلمه داريد، در خيابان     
ايد؟ فقط بـدين     به راستى چگونه به اين اعتبار و احترام اجتماعى رسيده         . كنيد آمد مى 

 خدا قيام كنيد؛ اما شما در اغلب موارد از          مردم از شما توقع دارند كه به حق       علت كه   
 رهبـران الهـى را كوچـك        ايد و حق   ق حق الهى كوتاهى كرده    انجام وظيفه و احقا   

 .»ايد شمرده
ا حـقّ الـضُ     «: در فلسفه قيام عاشورا لحاظ شـده اسـت        هاست كه     همين فاءِ فامـع
شـما  .  را تضييع كرديـد     مستضعفان و طبقات محروم جامعه     ؛ يعنى شما حق   »فَضَيعتُم

اين حقوق را نديده گرفتيد و سـكوت        .  ضعفا و محرومين كوتاه آمديد     نسبت به حق  
 خودتـان   كرديد حـق   فكر مى ؛ اما هر چيز كه      ».اما حقّكم بزعكم فَطَلَبـتُم    «. كرديد

ه آمديد و گفتيـد      ضعفا و مستضعفين بود، كوتا     شما هر جا حق   . است، مطالبه كرديد  
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كند؛ اما هر جا منافع خودتان بـود، آن را بـه             ه خدا در آخرت جبران مى     شاءاللّ كه ان 
 شدت مطالبه كرديد و محكم ايستاديد؛ چرا؟

هـا و    نـه جانتـان را در راه ارزش       شما نه مالى در راه خدا بذل كرديـد،          «: فرمود
ها و دوستانتان بـه خـاطر        عدالت به خطر انداختيد و نه حاضر شديد با قوم و خويش           

هـا، از خـدا    با همه اين كوتاهى. خدا و به خاطر اجراى عدالت و اسالم درگير بشويد    
هـا،   ها و سكوت   ها و دنياپرستى   طلبى پس از همه اين عافيت    . خواهيد بهشت را هم مى   

خواهيد و منتظريد كه در بهشت، همـسايه پيـامبران او باشـيد و ايـن                 بهشت هم مى  
ترسم كه خداوند در همين روزها از شـما انتقـام            من مى . توقعات را از خدا هم داريد     

خدا از شما انتقام    . بگيرد؛ در حالى كه شما منتظر بهشت و جوار انبيا در بهشت هستيد            
شما مردان الهى   . خداست؛ دستاورد خودتان نيست   مقام شما از كرامت     . خواهد گرفت 

شناسـان را قـدر      كنيـد و تكليـف     خواهان را اكرام و احترام نمى      و مجاهدان و عدالت   
هاى خدا در  پيمان بينيد كه مى. نهيد؛ حال آن كه به نام خدا در ميان مردم، محترميد     نمى

اما همين كه بـه يكـى از        زنيد؛   ايد و فرياد نمى    شود و آرام نشسته    اين جامعه نقض مى   
زيـر   )ص(ميثـاق خـدا و پيـامبر      . زنيـد  شود، داد مى   حرمتى مى  هاى پدرانتان بى   ميثاق

لبعض ذمم آباءكم تفزعـون     « :كنيد پاگذاشته شده و شما آراميد، سكوت و توجيه مى        
 .»؛ ميثاق پيامبر در اين جامعه، تحقير شده است»و ذمة رسول اللَّه محقورة

پيمـان پيـامبر در ايـن        « :فرمايد و ميثاق پيامبر چيست؟ آقا مى      اين پيمان خدا    
 و   العمـى ا«: دهنـد كـه    جامعه، تحقير شده و بالفاصله مفاد اين پيمان را توضيح مى          

هـا   گيران، كورها و فقرا و بيچاره ها، زمين ؛ الل ».البكم و الزّمن فى المدائنِ  مهملـة       
. پناهنـد  انـد و بـى      رهـا شـده    ها و شـهرهاى اسـالمى بـر روى زمـين           در سرزمين 

تـان   شما به اين وظيفه الهى و دينى      . كند ها رحم نمى   ؛ و كسى به اين    ».واليرحمـون «
. كنيـد  خواهد عمل كند، كمكش نمـى      كنيد و وقتى كسى مثل من هم مى        عمل نمى 

هـا و    ميثاق خدا اين است كـه بيچـاره       . زنيد ميثاق خدا زير پا گذاشته شده و داد نمى        
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 74  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

ايـن ميثـاق    .  نبايد در شهرها گرسنه بمانند و كسى بـه دادشـان نرسـد             گيرها زمين
  . »بِاالِدهانِ و المصانِعة عندالظَّلمة تعملون«. ايد خداست و شما خيانت كرده

شما مدام به دنبال ماست مالى و مـسامحه       . مالى مالى و ماست   يعنى روغن » ادهان«
ى امنيت و حقـوق     شته باشيد؛ ول   هستيد تا خودتان امنيت دا     حاكميتيعنى سازش با    

افع خود  من.  است و منافع خودتان براى شما مهم     فقط امنيت   .  نيست مردم برايتان مهم  
 . دانيد؛ نه پيمان خدا و رسول خدا و فقرا و محرومين را  مىو پيمان پدرانتان را مهم

كرديـد و    بايست ترك مى   مات الهى بود كه مى    ها محر  همه اين «:  سپس فرمود 
كرديد و نكرديـد     بايست اين ستمگران و فاسدان را نهى از منكر مى          شما مى . دنكردي

بوديـد و    )ص(تان از همه باالتر است؛ چون عالم به دين و اصحاب پيـامبر             و مصيبت 
 . »دانستند چشم مردم به شما بود و مردم، شما را نماينده اسالم مى

د از همين سـخنرانى هـم       گفت؛ اما آنان متأسفانه بع     سوخت و مى   دالشّهدا مى  سي
عـالى اسـت كـه       اين پاسخ سؤال جناب   . باز هم تنها ماند    )ع(تكان نخوردند و حسين   

كردنـد در    هاى سرشناس چه مـى     ، بزرگان و علما و آن همه آدم       )ص(اصحاب پيامبر 
ديدند معاويه حتى يزيد را بـراى تـصدى حكومـت اسـالمى مطـرح        دورانى كه مى  

اين سخنرانى را كردند؛ يعنى حـدود       ) ع(دالشّهدايد كه س  هنوز معاويه زنده بو   . كند مى
  .يك سال قبل از قضيه كربال

 
هـاى دفـاع    تشييع پيكر غواصان شهيد در جبهـه در اين برنامه، مراسم    (
در لحظـاتى را    ). روز عاشـورا از سـيما پخـش شـد          زمان با نيم   س، هم مقد

رار گرفتيم و دالشّهدا در عصر خودمان ق  فضاى معطر شهادت و راهروان سي     
   .ر كنيمجلسه را با ياد آن عزيزان هم معطخوب است 

اصان گمنام و برادرانى كه مراسم تشييع آنان را         من هم بايد يادى بكنم از اين غو       
ها را از    كنند اين بچه   ها سعى مى   هم اكنون ديديم و خطاب به كسانى كه در اين سال          

ها  هاى آن  ن را هتك بكنند و ارزش     هايشا ها و آرمان   تاريخ بيرون كنند و حرمت آن     

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


  

 75   عاشورا، پايان تأويل                                                                                                       

اى  ل جديد بيـرون كننـد و چهـره        را بفراموشانند تا ايشان را از ذهنيت و خاطره نس         
ترين نسل در تاريخ ايران بودند، بسازند        ترين و باشرف   ها كه پاك   ش از اين بچه   مشو

 بـه  و به افكار عمومى جوانان ارائه بدهند، برادرانه عرض كنم كه اين رفتار، خـدمت     
چنين به كسانى كه آماج اين اهداف تبليغاتى هستند و           ايران و آينده ايران نيست؛ هم     

 .ها شده باشند ممكن است دچار سوء تفاهم نسبت به اين بچه
اص عمليات والفجر هشت براى اداى امانت الهى        هاى غو  اى از همين بچه     خاطره

امـروز، روز   . باشـد خـوانى آنـان      كنم كه مقتـل    و پاسداشت آن بزرگان عرض مى     
در قـرن پـانزده      )ع(عاشوراست و بهتر است ذكر مصيبتى هم براى انصار امام حسين          

ياد ماندنى جهـاد و      اين خاطره را به نسل جديد كه آن روزهاى به         . هجرى شده باشد  
هاى غواص   در والفجر هشت، همين بچه    . كنم شهادت را از نزديك نديدند، تقديم مى      

هـا   ترين آن شجو و طلبه تا عمله سرگذر و از همه طبقات، شريف   ها از دان   كه بين آن  
هاى متنوع    اين تيپ  شناسى جنگ نشان خواهد داد كه چگونه       حضور داشتند و جامعه   

خاطر عقيده مشترك، چنين عاشقانه و گرم، گرد هم جمع آمدند،             به اجتماعى، صرفا 
ياتى و غواصـى را     هاى عمل  ترين آموزش   پنجاه روز در زمستان، سخت     -حدود چهل   

هاى شمال آبادان ديدنـد      شير و كارون و در اردوگاه نخلستان       در اطراف ساحل بهمن   
 هفـت سـاعت   -شـش  هاى زمستان گاهى   ها شب  آورم كه اين بچه    و من به ياد مى    

نـوردى بودنـد و سـپس گـاهى          نوردى و بـاتالق    اصى، لجن درآب سرد مشغول غو   
م هايشان متـرن    در تمام اين مدت، لب     دويدند و  ها با پاى برهنه در نخلستان مى       ساعت

هاى  ها تا چهل درجه تب داشتند؛ ولى در آن شب          بعضى از اين بچه   . به ذكر خدا بود   
ديدند و وقتى كـه از   ها در آب آموزش مى  قبل از عمليات فاو ساعت-سرد زمستان   
شدند  ل مى رفتند و در آن قبرها كه كنده بودند، مشغول نواف          گشتند، مى  آموزش برمى 

اى  ها كنار اروند به سجده رفتند؛ سـجده        شب عمليات هم بچه   . كردند و ختم قرآن مى   
ها  مسئول گروه كه در عمليات مهران شهيد شد، خطاب به بچه          . بسيار طوالنى و گرم   

كنـيم و خـداى ايـن        امشب ما به نام خدا و با عصاى موسى از نيل عبور مـى             : گفت
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 76  عقل سرخ ؛)المالس عليه(                   حسين

. توكل خود را به خدا حفـظ كنيـد        .  اروند است  طرف اروند، همان خداى آن طرف     
آورم كـه    ياد مـى   به.  هدف اصلى، عبور از اروند نيست، هدف ما اداى تكليف است          
 كه ما آموزش ديـديم،  يكى از برادران كه ايشان هم شهيد شد، به او گفت كه جايى     

هاى ارونـد چـه      ت آب، هيچ يك اين قدر نبود؛ به عالوه با كوسه          عرض آب و شد   
ها را در آب زد، چه كنيم؟ برادر مسئول ستون بـه او جـوابى                يم؟ اگر كوسه بچه   كن

شـويم؛    داد كه ما وارد ارونـد مـى        - و نه پاسخ نظامى      -كننده   عقيدتى و بسيار تعيين   
مـا وارد ارونـد     .  و نه خروج و عبور از اروند اسـت         -چون تكليف ما ورود به اروند       

مـن امـشب    .  ما نيست؛ در دست خداسـت      شويم؛ اما خارج شدن از آن در دست        مى
بـراى  .  زدند ها به خط    امام خبر بدهند كه بچه     شوم؛ فقط براى اين كه به      وارد آب مى  

 . مأموريت من ديگر تمام شده است و نتيجه با خداست. من همين كافى است

بايست به روش    هاى تيم نفوذ مى    اصها به آن طرف اروند رسيدند، غو       ه وقتى بچ 
جـا مـستقر     كردنـد و آن     دشمن نفـوذ مـى     ها در پشت خط    به عمق نخل  پارتيزانى  

هـاى   دهم اين بچه   من احتمال مى  شدند كه بعضى همان شب رفتند و برنگشتند و           مى
ها باشند كه آن شب بـا توكـل بـه       آورند، از همان بچه    ها مى  اصى كه در تفحص   غو

هـا را در آن تـاريكى        ها زدند و رفتند و ديگر كسى آن        خدا و به تنهايى به دل نخل      
هـاى بـزرگ     ها ورزيده شد و فـداكارى      ها، بسيار اخالص   در آن تاريكى  . شب نديد 

كـنم از    من خواهش مى  . كس باخبر نشد و نخواهد شد      تاريخى به انجام رسيد كه هيچ     
ها و فرهنگ بـسيجى را       بعضى كسانى كه براى اهداف كوتاه مدت سياسى، اين بچه         

زنند، قدرى تأمل بكنند كـه آيـا         ها اتهام مى    به اين بچه   دهند و  مورد تعرض قرار مى   
كنـد يـا     اين روش، به ايران، به آبادى و توسعه و فرهنگ اين كشور خـدمت مـى               

پذير نخواهد بود؟ وظيفـه خـود دانـستم كـه        صدمات بسيار بزرگى است كه جبران     
 يى، حـق  هاى عاشـورا   ن بچه عرض ادبى به اين برادران در اين ظهر عاشورا بكنم؛ اي          

  .بزرگى بر ذمه همه ما دارند
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  گويد از مستضعفان مي )السالم ليهع(     حسين
80م  محر11 -نشست سوم       

  
  

 بيان شد و فضاى حـاكم        در جلسه پيشين، قسمتى از خطبه آقا در منى         
كنم ضمن اينكه سند ايـن       خواهش مى . را نشان داديد؛ اما خطبه كامل نشد      

  ؟هاى اصلى آن تأكيد بفرماييد ؤلفهفرماييد، بر م به را مىخط
كه امروز به ظاهر از ميان بشريت رفتند اما در واقع،            )ص(سالم بر حسين بن على     

. خواهانه تاريخ بـشر را در دسـت گرفتنـد          هاى عدالت  سكّان فرماندهى همه انقالب   
و  )ع(علـى  بـن  نانـد خـون حـسي    ل خواستهبسيارى، در طول اين هزار و چند صد سا     

وشو كنند؛ انگار كه اتفاقى نيفتاده يا اتفاقى عادى بوده است مثـل              بش را شست  اصحا
گـوييم بـر سـاحت قدسـيه،         م مـى  و سـال  . انـد  افتد؛ اما نتوانسته   فاقاتى كه مى  همه ات 
ست و ايـن جهـاد       كه از امروز بعدازظهر، فرمانده تاريخى انقالب ا        )س(كبرى زينب
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 78  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

شود و خود در حضور يزيد فرمودند كه مـن در كـربال،              ىل م بزرگ به ايشان محو   
به راستى بايد گفت كه بخشى از اين زيبـايى هـم            . چيزى جز زيبايى و شكوه نديدم     

 زيبـا عمـل     )س(زينـب .  و مديون مقاومت زيباى ايشان بود      )س(شاهكار خود زينب  
كـربال  كرد و عاشورا و ماجراى عاشورا را تميز از آب درآورد و نگذاشت قضيه در  

در واقع،  . جا دفن بشود   و دشت بين نواويس و كربال محدود و محصور بماند و همان           
 عاشورا را از يك ظرف محدود زمانى و مكـانى بيـرون كـشيد و                )س(زينب كبرى 

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

ول هم ثبت   العق  تحف  در چند منبع شيعى آمده و در        در منى  )ع( خطبه امام حسين  
ديدند كه شيب سياسى     ها قبل مى   از مدت ) ع(دالشّهدادهد كه سي    نشان مى  شده و كامال  

و اجتماعى به سمت كربالست و عطر عاشورا در فـضا هـست و از ايـن رو افكـار      
نـد و زمينـه را      داد كردند و اخطارهاى قبلـى مـى       ها قبل آماده مى    عمومى را از مدت   

چه ديروز   در آن خطبه، چنان   . ر است چند ماه بعد بيفتد     فاقى كه قرا  ساختند براى ات   مى
ران  علمـا و نخبگـان، روشـنفكران و مفـس          عرض شد، ايشان به صراحت خطاب به      

 و معتبر و در جمعى نزديك به نهصد تـن از            مؤثّر، تابعين   ) ص(قرآن، اصحاب پيامبر  
ح ى كردند كـه نـوعى محاكمـه و استيـضا          گان، سخنرانى تاريخى و بسيار مهم     بزر

ران اسالم بود و نـه فقـط        اصحاب و علما و قرّاء قرآن و مفس       بزرگان جهان اسالم و     
ا فرمودند  ه  تاريخى بلكه يك سند شرعى و عقيدتى است و به آن           -يك سند سياسى    

 باشـد؛ چـرا     افتد، چيزهايى نيست كه از چشم شما پنهان مانـده          فاقاتى كه دارد مى   ات
 را  اشيد؛ زيرا اكنون، يا من كلمه حـق       وت ب  نداريد بى تفا   كنيد؟ شما حق   سكوت مى 

. دهم كه بايد مرا متقاعد كنيد      گويم كه بايد به من ملحق شويد و يا شعار باطل مى            مى
  و حـق     حاكميـت ر حـق    در هر صورت، سخنان مرا بايد بشنويد و اگر ما را سزاوا           

ايتان را  دانيد، برويد و مردم شهره      انقالب و شورش در برابر اينان مى       مقاومت و حق  
 . براى مبارزه، بسيج و به سمت ما فراخوان كنيد تا به ما ملحق شوند
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 79  گويد از مستضعفان مي  )السالم عليه(                     حسين                                                         

ها قبل از عاشورا، آغاز      قيام را از مدت   ) ع(دالشّهدادهد كه سي   ها نشان مى    همه اين 
ترسم كه اگر دير بجنبيد، اسالم بيش از اين كهنه شـود و              من مى «: فرمود. كرده بود 
ها و اصولى كـه       بيفتد و همه آن شعارها و عظمت       ها مندرس گردد و از رواج      ارزش

ها قيام شد و شهيد داديم و مبارزات وسيعى صورت گرفت، همه،             ها سال  به خاطر آن  
دانيم كه گاهى يك اقدام اگر به موقع، انجام          مى. بيات بشود و اصالح امور، دير بشود      

حتى اگر ده برابـر،      است اما اگر پس از موقع و دير هنگام انجام گردد،             مؤثّربشود،  
هـاى   ابين و نمونـه    ندارد؛ چنان كه نهضت انتقامى تـو       انرژى بگذاريد، ديگر تأثيرى   

يعنـى كوفيـان    . ديگر بعد از ماجراى كربال، تأثيرى در سرنوشت مسلمين نگذاشت         
 حتى خيانت كرده بودنـد      كوتاهى يا ) ع(دالشّهدابه كردند كه چرا در همراهى با سي       تو

وفه براى جبران عاشورا پا گرفت و هـزاران تـن هـم كـشته             ابين در ك  و نهضت تو  
 سـه  -اى نداشت؛ حال آن كه همانان اگر دو سال  ها فايده شدند؛ ولى ديگر اين خون   

 بود و شايد    مؤثّرشدند، بسيار    سال قبل يا در عاشورا حاضر بوده و همان جا شهيد مى           
هـاى متعـدد امـا       مپس از عاشـورا، همـه قيـا       . كرد سرنوشت جهان اسالم تغيير مى    

ثمر بود و ذكر برخـى از        نابهنگامى كه در انتقام فاجعه عاشورا انجام گرفت، همه بى         
 درسـت بـودن   «دهـد كـه      تجربه نشان مى  اين  . آنان حتى در تاريخ هم نمانده است      

آن نيز الزم است و عمل صحيح، در زمان         » بهنگام بودن «، كافى نيست؛ بلكه     »عمل
ـ      . انجام بشود خودش بايد    ى در همـه مبـارزات اجتمـاعى،     اين موضـوع بـسيار مهم

عمل صحيح، قبل از وقت     . كند فرهنگى و سياسى و تربيتى است و همه جا صدق مى          
. هم نبايد باشد؛ چون ميوه نارسيده را نبايد چيد، بعد از وقتش هـم ديـر خواهـد بـود        

 كهنـه   هـا  ترسم كه عقايـد و ارزش      هم همين بود كه من مى      )ع(استدالل امام حسين  
  هـا نـشنوند و بـه       شود؛ اين زخم، كهنه شود و اصول كم كم از سكه بيفتد و گوش             

هاى ناحساب،   ها را به روى حرف حساب ببندند و به روى حرف           تدريج همه، گوش  
خيانتى كه روحانيون يهـود و      : امام فرمودند . فاقى بود كه بعدها افتاد    باز كنند و اين ات    

 كردند، همـان خيانـت را       - بوده   )ع(ءشعار همه انبيا   كه   -مسيح به توحيد و عدالت        
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 80  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

خداوند مگر در خصوص احبـار      : فرمود. شماها نسبت به اسالم دوباره مرتكب نشويد      
عـدالتى را در     ؛ يعنى چرا مردان خدا وقتى فـساد و بـى          لَوال ينهاهم الرّبانيون  : نگفت

ـ    ديدند، وقتى تبعيض و دروغ و خيانت را مـى          جامعه مى   كردنـد و    كوتديدنـد، س
به اين معناست كه ايـن آيـات، منحـصر بـه            ) ع(دالشّهدااعتراض نكردند؟ گفته سي   

روحانيون يهودى و مسيحى نيست؛ شما علماى اسالم نيـز مخاطـب همـين آيـات                
ها بر سر اديـان الهـى        آوريد كه آن   زيرا شما بر سر اسالم همان باليى را مى        . هستيد

كوتاهى در همكارى بـا مـن، اسـالم را ضـايع            پيشين آوردند و با اين سكوتتان و        
كنيد  افتد، تنها نگاه مى    كه پيش چشم شما اتفاق مى      ترسيد و به ظلمى    شما مى . كنيد مى

خواهيد به هر قيمـت،   كنيد؛ زيرا به دنبال نام و نان و موقعيت هستيد و مى        و نهى نمى  
ـ  اين سازش، يـا   .  برخورد كنند  ترسيد كه با شما    زنده بمانيد يا مى    ـ     ه رغب  ه و يـا رهب

. از خدا بترسيد، از مردم نترسيد، از صاحبان قدرت نترسـيد          : فرمود. گيرد صورت مى 
و عرض شد كـه در ايـن سـخنرانى، حـضرت            . آيات قرآن را هم بر آنان خواندند      

رد مظالم به معنى عقـب      . باشد» رد مظالم «فرمودند كه دعوت به اسالم بايد همراه با         
وت به اسالم بايد توأم با      چنين فرمود كه دع    هم. هاست عدالتى ىها و جبران ب    زدن ستم 

 نبايـد   شدن با ستمگر هـم الزم اسـت و صـرفا          باشد؛ يعنى درگير    » الظّـالم  همخالف«
ش را  ا گويى كنيد كه ما با ظلم مخالفيم؛ بلكه بايـد ظـالم را پيـدا كنيـد و يقـه                    كلى

چون همـه بزرگـان     .  است  در خطبه منى  ) ع(دالشّهدااين فرمايش حضرت سي   . بگيريد
هاى  فرماييد، ما فرموده   آقا، ما به طور كلى قبول داريم، صحيح مى        : گفتند اصحاب مى 

بـه طـور    «فرمود كه اين     دالشّهدا مى اما سي ! در كل، درست است   . داريمشما را قبول    
گـويى و    كلـى . اى ندارد و بايد به طور جزء و مشخص، درگير بـشويد            ، فايده »كل

شـود و    ديگـر بـا سـخنرانى نمـى       . دبايد درگير شوي  . ت، كافى نيست  تكرار واضحا 
 .بافى، كافى نيست ىكل

 ومر به معروف و نهى از منكر كه جـز          ا  جالب است كه حضرت از موارد اصلى      
كنند كه همـان توزيـع    را ذكر مى» ء و الغنـائم  قسمةُ الفى«فلسفه قيام عاشوراست،   

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


  

 81  گويد از مستضعفان مي  )السالم عليه(                     حسين                                                         

نيز گرفتن مـال از اغنيـا و ثروتمنـدان و           المال و    هاى عمومى و بيت    عادالنه ثروت 
 . هاى طبقاتى است هزينه كردن آن به نفع فقرا و محرومين و كاهش فاصله

ها تكليف شرعى شما بود و كوتاهى كرديد و من           اين« :گويند مى )ع(دالشّهداسي 
شماها در جامعه احترام داريـد و       .  كنم شده، قيام مى   براى همين حقوق و حدود ضايع     

و بـه     )ص(حترام شما هم ناشى از عملكرد خودتان نيست؛ بلكه به خاطر پيـامبر            اين ا 
شـوند و    مردم جلوى پايتان بلند مـى     . احترام دين و انتساب شما به دين و به خداست         

؛ »يؤثركم من ال فضل لكم عليه و ال يد لكم عنـده           «:  دهند شما را بر خود ترجيح مى     
ايد و هيچ فضيلتى هم بر ايـشان نداريـد، بـاز     كسانى كه هيچ خدمتى به ايشان نكرده     

اين احترام و اعتبـار را  . شما جلوتر بفرماييد: گويند دانند و مى  شما را بر خود مقدم مى     
كنيـد؟ در راه خودتـان خـرج     ولى كجـا خـرجش مـى   . ايد؟ از دين   از كجا آورده  

ن، با دبدبـه    مثل حاكمان و شاها   . كنيد اين اعتبار اجتماعى را خرج دين نمى      . كنيد مى
دانيـد   آيا مى . كنيد كنيد و به تكليف شرعى خود عمل نمى        و كبكبه رفت و آمد مى     

مـردم از  كه همه اين اعتبار و احترامى كه در جامعه داريد، بدان خاطر بوده است كه          
اما چنين نكرديد  و در بيشتر حقوق خـدا  !  خدا قيام كنيد؟شما توقع دارند كه به حق 

 . ».عن اكثرِ حقِّه تقصرون«: تكليفتان عمل نكرديدكوتاهى كرده و به 

ت           «:  سپس فرمود  ا حقُّكـم بـزعمكم فطَلَبـتُم و امعا حقّ الضعفا فضي؛ حـق  ».مام 
ضعفا را ضايع كرديد و پيش چشم شما،  مستضعفين و فقرا و محرومين پامال شـدند            

رديـد و همـه آن را       و شما برنياشفتيد؛ اما درباره حقوق و منافع خودتان مجاملـه نك           
ايستيد و هر جا سخن از       هر جا سخن از منافع خودتان است، محكم مى        . مطالبه كرديد 

  )ص(بـه اصـحاب پيـامبر     )ع(امام حسين . آييد حقوق محرومين و ضعفاست، كوتاه مى     
؛ نه مالى در راه ديـن، بـذل كرديـد و نـه در راه خـدا و        »فال ماالً بذلتموه  «: فرمود

و ال نفساً خاطرتم لِلّذى خلقها و ال عشيرةً         «. الت، انفاق كرديد  انقالب و جهاد و عد    
ه    ؛ نه حتى جانتان را يك بار هم در راه خالق اين جـان، بـه   »عاديتموها فى ذات اللـَّ

خطر انداختيد؛ يك سيلى بـراى ديـن نخورديـد و نـه بـه خـاطر خـدا بـا قـوم و                        
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 82  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

ها را كرديد؛ اما با وجـود        ىهمه اين كوتاه  . هايتان كه فاسد بودند، در افتاديد      خويش
انـتم  «! در آخـرت را هـم داريـد         )ص(اين، آرزوى بهشت الهى و همنشينى پيامبر      

خواهيد در بهشت، همنشين پيامبران   ؛ مى » اللَّه جنَّتَه  و مجاورة رسـوله        تَتَمنّون على 
 شـما   حال كه نه  .  هم باشيد در حالى كه من منتظر انتقام الهى براى شما هستم            ءو انبيا 

كنيم، حاضريد از ما طرفـدارى و حتـى          خود، اهل اقدام هستيد و نه وقتى ما اقدام مى         
 »!يك دفاع خشك و خالى كنيد، چگونه اميد بهشت داريد؟

شما كه به نام خـدا و بـه         . كنيد شما، مردان الهى و مجاهد را اكرام نمى       «:  فرمود
بـه شـما احتـرام      )ص(مبرخاطر خدا در ميان مردم محترميد و مردم بـه احتـرام پيـا             

قد ترونَ عهوداللَّه منقوضَه    «كنيد؟   ، فداكارى نمى  ) ص(گذارند، چرا در راه پيامبر     مى
هاى الهى همه نقض شده و زير پا انداخته شـده  و          بينيد كه  پيمان    ؛ مى »فال تَفْزَعـون  

بـه يكـى از     ؛ اما همـين كـه       »اما اَنتم لبعضِ ذِممِ آبائكم تَفْزعون     «. زنيد فرياد نمى 
  )ص( ميثاق رسول اللَّه  . زنيد شود، فرياد مى   اى جسارت مى   هاى پدران خودتان ذره    پيمان

هـا و محـرومين در       گيرها، بيچـاره   ها، زمين  در اين جامعه، تحقير شده و كورها، الل       
كسى به اينان رحـم     . ها نيست  اند و كسى به فكر محرومين و بيچاره        شهرها رها شده  

 ».كند نمى
گويند،  سخن مى   )ص( هر شدن ميثاق رسول اللّ    م بالفاصله بعد از اين كه از تحقي        اما

پـس معلـوم    . انـد  كشند كه چگونه در شهرها رها شـده        بحث محرومين را پيش مى    
 . است  )ص(هز مفاد اصلى پيمان رسول اللّشود كه اين بحث، ا مى

 نه در آن منزلـت      ؛»ال فى منزلتكم تَعملون و ال من عمل فيها تعتبون         «:  فرمود
يـد و نـه از      ا  كنيد يعنى نه خودتان اهل عمل      الهى كه داريد، به تكليف خود عمل مى       

ايـن همـه احتـرام و       . كنيـد  كند و اهل عمل است، حمايت مـى        كسى كه عمل مى   
خواهيد خرجش   كجا مى ! خواهيد؟ خواهيد؟ براى چه وقت مى     حرمت را براى چه مى    

. دهن به معنـى روغـن اسـت       . (»ند الظّلمةِ تعملون  باالدهانِ و المصانعةِ ع   «كنيد؟  
مالى كردن است كه ما در زبان فارسى، به كنايه از            مالى يا همين ماست    ادهان، روغن 
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مـصانعه  . كنيد مالى مى  شما همه چيز را ماست    .) گوييم انگارى مى  سازشكارى و سهل  
كـه   اى آن فرمايد كه شما با ستمگران سازش كرديد بر        مى. همان سازشكارى است  

جانتـان  . ها را فدا كرديد    به خاطر امنيت خود، همه ارزش     . خودتان امنيت داشته باشيد   
مات الهـى بـود كـه       محرها همه،    اين. و منافعتان، از دين خدا نزد شما عزيزتر است        

شما از بقيه مردم    . كرديد و نكرديد   بايست نهى مى   شد و شما مى    بايست ترك مى   مى
مصيبت شما بيشتر است؛ زيرا مجراى حكومت بايد        . استوضعتان در آخرت، بدتر     

و همـين   (علمـاى ديـن باشـد       در دست علماى الهى باشد، حكومت بايد در دست          
ـه  رضوان اللَّه(از اسناد واليت فقيه است كه امام  يكى   )ع(دالشّهداعبارت سي  به آن استناد  )علي

؛ يعنى مجراى حكومـت  »همجارى االمور و االحكام بايدى العلماء باللَّ    «-اند   كرده
و مديريت و رهبرى جامعه بايد به دست علماى الهى باشد كه امين بر حالل و حرام                 
خداوند هستند؛ اما اين مقام را از شما گرفتند و امروز حكومت در اختيار علماى الهى                

دانيد چرا از شما گرفتند و موفـق شـدند      ؛ مى »انتم المسلوبون تلك المنزله   «. نيست
زيرا شـما   ! رون كنند؟ ا منحرف كنند و شما علماى صالح را از قدرت، بي          حكومت ر 

، متّحد نشديد، پراكنده و متفرق شـديد و در سـنّت الهـى، اخـتالف                زير پرچم حق  
ما سلبتم ذلك اِلّا بِتفرُّقِكم عـن الحـقّ بعـد           «. كه همه چيز روشن بود     كرديد با اين  

ه     و ت   لو صبرتم على االذى   . البينهِ الواضحه  ؛ اگـر  »...حملتم المئونـة فـى ذات اللـَّ
حاضر بوديد كه زير بار شكنجه و توهين و اذيت، مقاومت كنيد و در راه خدا رنـج                  

و لكـنّكم   «. بود؛ اما شما حاضر نيستيد رنج ببريـد        ببريد، حكومت در دست شما مى     
 بـه   عدالتى و ستمگران، تمكين و امور الهى و حكومـت را           ؛ شما در برابر بى    »مكّنتم

كنند و طبق شهوات خـود       اينان تسليم كرديد؛ حال آن كه آنان به شُبهات، عمل مى          
ـ  . اند كنند و دين را از حكومت تفكيك كرده       حكومت مى  زى اينـان را بـر   چـه چي

؛ فـرار   »سلّطهم على ذلك فراركم من المـوت      «! ط كرده است؟  جامعه اسالمى مسل  
از . ترسـيد  شـما از مـرگ مـى      . شما از مرگ، اينان را بر جامعه مسلط كرده اسـت          

ها بـر جامعـه      گريزيد و همين فرار شما از كشته شدن باعث شد كه آن            شهادت مى 
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كه اين زندگى از شـما جـدا         ايد حال آن   شما به زندگى دنيايى چسبيده    . مسلط بشوند 
خواهيد از آن جدا شويد؛ اما بدانيد كـه هـركس در راه خـدا                شود؛ ولى شما نمى    مى

مانيد؟  كنيد كه اگر شهيد نشويد، تا ابد مى        آيا گمان مى  . ميرد قبت مى كشته نشود، عا  
داريد؛ اما دنيا    شما دست از دنيا برنمى    . اگر شهيد نشويد، مدتى بعد بايد با ذلّت بميريد        

پس تا دير نشده، شما علماى الهى، جانتان را در خطـر            . دست از شما برخواهد داشت    
 .»ها مايه بگذاريد و فداكارى كنيد ن و ارزشتان در راه دي بيندازيد، از حيثيت

؛شـما  »اَسلمتُم الضُّعفاء فى ايـديهم     « :گويند دالشّهدا رو به بزرگان اسالم مى      سي
بسته تحويل دستگاه ظلم     بسته و كَت   اين ضعفا، مستضعفين، فقرا و محرومين را دست       

هايى از مردم، برده     گروه؛  »فمن بين مستعبد مقهـور    «. ايد ايد و تسليم اينان كرده     داده
خورده، در زير دست و پاى آنـان لـه           هاى مقهور و شكست    اند و مثل برده    اينان شده 

اى هم مستضعف و فقيـر و   ه؛ عد»ه مغلـوب و بين مستضعف على معيشت «. شوند مى
؛ ».يتَقلَّبونَ فى الملـكِ بِـĤرائهم     «. توانند تهيه كنند   اند و نان شبشان را هم نمى       بيچاره
كنند و ايـن محـرومين بيچـاره در ايـن            خواهند، حكومت مى   ها هم هرگونه مى    آن

هـر شـهرى    ؛ در   ».فى كلّ بلدٍ منهم على منبـره خطيـب يـصقع          «. پناهند جامعه، بى 
فاَيـديهم  «. اند كه افكار عمومى را بسازند و به مردم دروغ بگوينـد        اى را گماشته   هعد

 باز است  و مردم هم زيردست و ان كامال؛ دستش».نّاس لهم خَـول فيها مبسوطة و ال  
؛ »اليدفعونَ يد المس  «. توانند از خود دفاع كنند     اند و نمى   بسته افتاده  ها دست  پاى اين 

ها زور بگويد، عقب بزنند و       آيد تا به آن    توانند دستى را كه به سمتشان مى       مردم نمى 
آشـوبيد كـه     د و برنمى  نگري ها را مى   شما همه اين صحنه   . قدرت دفاع از خود ندارند    

 على الـضَّعفةِ    جبار عنيدٍ «اند؟   پناه و گرسنه افتاده    چرا فقرا و محرومين در شهرها بى      
صاحبان قدرتى هـستند كـه عليـه        . هاى ستمگر و معاندند    اى آدم  ه؛ اينان عد  »شـديد 

كننـد و بـه روش غيراسـالمى حكومـت           ضعفا و محرومين بسيار خشن عمل مـى       
شوند؛ در حـالى كـه نـه خـدا را            بى چون و چرا هم اطاعت مى      كنند و متأسفانه     مى
مطـاع ال يعـرف المبـدئ و المعيـد فيهـا            «: شناسند و نه آخرت را قبول دارنـد        مى
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كنم از شـما كـه ايـن         چرا من تعجب نكنم؟ تعجب مى     .  عجيب است  ؛ واقعا ».باًعج
ـ   زمين زير پاى ظالمان، صاف و پهن و رام است و حتى يك پستى و                 يش بلنـدى پ

دفاع زيـر گـام      بار زمين بخورند و جامعه اسالمى، بى       بينند كه الاقل يك    پايشان نمى 
بگير ستمگر   اى باج  هكنند، عد   مى ه غاش و خائن، حكومت    عديك  . آنان افتاده است  

؛ و كارگزاران حكومت هـم      ».المؤمنين بهم غيرُ رحيم    و عامل على  «رانند   حكم مى 
 ».اند و شما باز هم ساكتيد و انسانيت نبردهبويى از عاطفه و مهربانى 

لَـه زدن    دانى كه اين قيام ما، لَه       تو مى  خدايا،«: گويند  امام در پايان همين منبر مى     
براى سلطنت، تنافس در قدرت و گدايى دنيا و شهرت نيست؛ بلكه تنها براى سر پـا                 

 و تابلوهـاى راه را      هاى راهنمـايى   اين عالمت . ايم هاى دين تو قيام كرده     كردن نشانه 
 بر پا   -دهد    كه راه دين را نشان مى      -خواهم دوباره اين تابلوها را       اند و من مى    انداخته
اند و بايد آگاه شوند و بايـد   قيام من براى اين است كه مردم گيج و گمراه شده    . كنم
 » .ها بپاشيم تا بيدار شوند زده مان را به صورت اين خواب خون

مـردم اينـك در حيـرت و    «كربال هـم آمـده اسـت كـه      در زيارت شهداى  
چى است و خون شـما، تحليـل         به تحليلى از اوضاع ندارند كه چى     اند و ديگر     ضاللت

 )ع(حـسين . افى از اوضاع به مردم، ارائه كرد و مردم از حيرت و ابهام خارج شدند              شف
 ريختـه   خواهم دوباره مردم بفهمند كه چه خبر است؛ ولو خون من           من مى : گويد مى

هاى ديـن تـو و اصـالح علنـى در            خدايا، من براى دوباره سر پا كردن نشانه       . بشود
كننـد؛ يعنـى اصـالح       ، اشاره مـى   »اصالح علنى «به   )ع(امام. ام سرزمين تو قيام كرده   

كنيم تا بندگان مظلوم تـو،       يواشكى و قابل تحريف نه؛ بلكه اصالح علنى و ظاهر، مى          
يت اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى بيابند و بـه حـدود و             امنيت پيدا كنند، مردم، امن    

احكام و قوانين تو و سنّت پيامبر تو در حكومت، عمـل بـشود كـه اكنـون عمـل                    
ها اگـر شـما حـضّار و         بعد از همه اين حرف    : و خطاب به اصحاب فرمود    . شود نمى
ين بـر شـما     پيمانان و هوادارانتان ياريمان نكنيد، بدانيد كه اين ستمگران بيش از ا            هم

را بـه كلـى خـاموش        ) ص(روند تا نور پيـامبر     مسلط خواهند شد و آن قدر پيش مى       
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 86  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

ه و نعـم       (در هر صورت، اگر به ما نپيونديد، خدا ما را بس اسـت              . كنند حـسبنا اللـَّ
گفـتم و   . آييـد  دانم كه نمى   من با شما اتمام حجت كردم؛ حال آن كه مى         ). الوكيـل 

 . كرددانم كه شما جهاد نخواهيد  مى

  
از مدينه تا ورود    )ع(سؤال بعدى اين است كه از آغاز خروج اباعبداللَّه         

فاق افتاد؟ چه افرادى در ايـن وقـايع         ه مكه و سپس در مكه چه وقايعى ات        ب
 وشناسـى افـراد      خواهيم به تيـپ    عبارت ديگر مى   هايى داشتند؟ به   چه نقش 

  .دندشناخت فضايى بپردازيم كه امام در آن از مدينه خارج ش
هايى در مدينه و سپس مكه با امام مواجهه داشتند و اغلـب هـم ايـشان را                     آدم

كنيـد و    كردند كه روش شما تند است و شما قدرى افراطى برخورد مى            نصيحت مى 
. مشكل حل بشود  خالصه اين قدر سخت نگيريد و كوتاه بياييد، شايد فرجى برسد و             

كردند،   و دستگاه با ايشان برخورد مى      حاكميتاى هم از طرف خليفه، از موضع         هعد
االمكان درگيرى نشود و بعـضى نيـز از          خواستند ايشان تسليم شوند و حتى      بعضى مى 
در اين جـا    . تر كشته شود    سريع )ع(على بن گشتند تا حسين   نبال درگيرى مى  ابتدا به د  

م و نحوه   ها را نام ببري    شناسى اين است كه ما چند نفر از اين         بهترين روش براى تيپ   
 .را در مدينه و مكه  گزارش كنيم) ع(دالشّهداها با سي مواجهه آن

ـاك               يكى از نمونه    م مدينـه   ها و اولين نمونه كه بايد به آن پرداخت، غير از وليد كه ح
تصميم گرفتند كه از مدينه به سمت مكه خارج شوند،          ) ع(دالشّهداوقتى سي . بود، مروان است  

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

ـنم و در ايـن         اى است و االن در مورد او نمى        شده وليد، فرد شناخته  . بياورند خواهم بحث ك
طلبى و عياشى، مايل بود كه ماجرا        عافيتخواست خيلى درگير شود و از سر         قضيه هم نمى  

ـار        . دردسر خاتمه يابد؛ اما مروان برخورد كرد       نحوى زودتر و بى     به شـما مـروان را در چه
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 87  گويد از مستضعفان مي  )السالم عليه(                     حسين                                                         

مروان، داماد خليفه سوم و از كسانى اسـت كـه           . مقطع از تاريخ صدر اسالم در نظر بگيريد       
فكار عمومى خراب كـرد     خيلى صدمه معنوى و سياسى به خليفه سوم زد و وجهه او را در ا              

هايى كه در اواخر حكومت ايشان شد، دست داشت و در قضيه شـورش               و در سوءاستفاده  
مدينه هم كه به كشته شدن خليفـه سـوم انجاميـد، روش مـشكوكى را  پـى گرفـت و                      

البتـه خـودش هـم در آن        . هاى مختلفى در مورد نقش مروان در آن قضيه هـست           تحليل
است كه مروان، جـزء     ) ع( دوم، زمان حكومت حضرت امير     مقطع. ها مجروح شد   درگيرى

ـا پـس        مـى ) ع(شود و با حضرت اميـر      سران جنگ جمل بود كه درگير مى       از جنگـد؛ ام
 از كسانى هستند كه براى مروان       )ع( حسن و حسين   اتفاقا. شود شكست در جنگ، اسير مى    

ـابر ايـن         به احترام اين  ) ع(نزد حضرت امير    مـصلحت كـه فتيلـه       كه داماد خليفه بوده و بن
ـين         پس اين آدم د   . كنند اختالفات پايين بيايد، شفاعت مى     ر جنگ جمل، اسير شـده و هم

مقطع بعدى،  . ه است هم آزادش كرد  ) ع(او را شفاعت كرده و حضرت امير       )ع(على بن حسين
وقتى ايشان مسموم و در توطئه مشترك بانـد معاويـه و            . است )ع(مجتبى رحلت امام حسن  

ـار        شوند، جنازه امام را كه مـؤمنين بـراى دفـن            مى خوارج، شهيد   در مـسجدالنّبى و در كن
كننـدگان ايـستاد و      بردند، يكى از كسانى كه جلوى جنازه و تـشييع          ) ص( اكرمپيامبر

تيراندازى كردند و به تـابوتش   )ع(حسن رگير شد و حتى به پيكر مطهر امام     مسلّح و د  
دفن شود، همين مروان     ) ص(ر جدش پيامبر  كنا)ع(تير انداخت و اجازه نداد امام حسن      

وصـيت   )ع(شوند؛ منتها چون امام حسن     با او درگير مى   ) ع(دالشّهداجا سي  است كه آن  
كرده بودند كه بر سر اين مسائل جزيى درگير نشويد و دشمن به دنبال بهانه است تا                 

 را بـه    شما را همين جا در نطفه، خفه و سركوب كند، از اين مسائل بگذريد و نبـرد                
را در بقيـع دفـن       )ع(حـسن  كوتاه آمدند و پيكر امـام     ) ع(دالشّهداگذاريد، سي وقتش ب 
جا هـم بـاز      آن.  اشاره كرديم  است كه قبال  موقعيت ديگر، قضيه تبعيد ابوذر      . كردند

رسيم كـه    شود تا سرانجام به موقعيت اخير مى       درگيرى مى ) ع(دالشّهدابين مروان و سي   
گيرى كند   سخت )ع( مأموريت دارد كه در مورد امام حسين       آيد و  مروان به مدينه مى   

 . و ايشان را مجبور به تسليم در برابر دستگاه كند
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 88  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

شـما  «: فرمودنـد  )ع(دالـشّهدا  تا همان جا بيعت بگيرد؛ اما سي       مروان فشار آورد   
كـنم و    خواهيد و من هم يواشكى با كـسى بيعـت نمـى            بيعت پنهانى كه از من نمى     

 .»هم نداريم و من حرف آخر را علنى پيش چشم مردم خواهم زدمعامله خصوصى با 
هايشان مخفى   ها را زير لباس    ح بودند و سالح   ان مسل اى از يارانش   هجا امام و عد     آن

ح به سـوى دسـتگاه حكومـت آمـده و            سى نيروى مسل   -امام با بيست    . ندكرده بود 
اى  گيرى شد يا حادثـه خطاب به يارانشان گفته بودند كه وقتى من وارد شدم، اگر در       

 حكومت بريزيـد و     يتان كردم، مسلحانه به داخل مقر     مشكوك پيش آمد يا من صدا     
يـرى از   ى كـه درگ   حدى كه ما بتوانيم بيرون بياييم؛ نه در         حددرگير بشويد؛ البته تا     

حكومـت، بيعـت     شوند و در مقر    تسليم نمى ) ع(دالشّهداسي. طرف ما شروع شده باشد    
پـذيرد؛   وليد مى . را خواهم داد  ايند من تا فردا صبح، پاسخ نهايى شما         فرم مى. كنند نمى
از اينجا بيرون برود،     )ع(نه، اگر حسين  : گويد   كند و به وليد مى     ا مروان مخالفت مى   ام

. بايد همين اكنون او را بكشيم يـا از او بيعـت بگيـريم             . رسد ديگر دستت به او نمى    
شوند و حتى در برخى منابع نقل شده كه          ر مى با مروان درگي   )ع(جا هم امام حسين    آن

ايشان يقه مروان را گرفتند و او را به ديوار كوبيدند و فرمودند هر كس جرئـت آن                  
دارد كه بر روى ما اسلحه بكشد، بكشد؛ يعنى تهديد كردند كه اگر سـالح بكـشيد؛                 

وگـويى   فتتاه آمد؛ ولى گ   مروان به اجبار كو   . گذارم از اينجا زنده بيرون برويد      نمى
 . و مروان نقل شده، گفت و گوى جالبى است) ع(دالشّهداكه از سي

 -پـدر تـو     ! اى؟ اى بارآمـده   تو در چه خانه   «: گويند به مروان مى   )ع( امام حسين 
و مـشركين در پـشت       ) ص( كسى بود كه در مدينه به نفع دشـمنان پيـامبر           -حكَم  

واست به شـدت مجـازاتش      خ ىم ) ص(بعد لو رفت و پيامبر    . كرد جبهه، جاسوسى مى  
پـدر تـو، در     . اى شفاعت كردند و پيامبر تخفيف داد و تبعيدش كـرد           هكند؛ اما عد  

زمان پيامبر، جاسوس و ضد انقالب بود و از پشت به مـا و بـه اسـالم ضـربه زد و                      
هاى شـخص    پدر تو جزء مطرودين اسالم و طرد شده       . او را تبعيد كردند    ) ص(پيامبر
بعد از پيامبر و در دوران بعد، اين مطـرودين كـه شـخص پيـامبر،              .  بود ) ص(پيامبر
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انقالب و ملعون خواند و نفى و طردشان كرد، دوباره بـه درون دسـتگاه               ها را ضد   آن
 سـى سـال بعـد، دوبـاره خـود يـا             -حكومتى برگردانده شدند و به فاصله بيـست         

روان است كـه    ها همين م   فرزندانشان به درون ساخت قدرت برگشتند و از جمله آن         
چنين افـرادى در دهـه دوم و سـوم    . هاى مختلف، نقش ايفا كرد    خيلى هم در صحنه   

توجيه هم اين بود كه اكنون شرايط،       .  نظام، شدند  هاى مهم  حكومت اسالمى جزء مقام   
گيرى نبايد كرد و با عفو عمومى بايد مخالفان اسـالم            عوض شده و خيلى هم سخت     

دانيم معناى عفـو عمـومى،       كه مى  دا كنند؛ حال آن   هم امكان ورود به حكومت را پي      
اين نيست كه چنان كسانى برگردند تا حكومت را به دستشان بدهيم؛ ولى آنـان بـه                 

اگـر  . جا نبايد مغالطه شود    اين. درون حكومت و بر سر مشاغل حساس، نفوذ كردند        
ـ               مى انـد و    دهخواهيد مخالفان را جذب بكنيد و آنان هم از مواضع غلط خود كوتاه آم

كه ما ببخشيم و اجازه دهيم به زنـدگى          اند، اين  در مخالفت با اسالم، تجديدنظر كرده     
عادى خود برگردند و زير سايه حكومت اسالمى، زندگى عادى كنند، عيبى ندارد و              

هم چنين كردند و بايد هم چنين       ) ص(اين البته مقتضاى اخالق اسالمى هست و پيامبر       
 نبايد بگوييم خودت و هفـت پـشتت حـق         ا مخالف بوده،    يعنى اگر كسى با م    . كرد

نه، اگر خود را اصـالح كـرد و تجديـدنظر كـرده و درگيـر                . نفس كشيدن نداريد  
عفو اسالمى، همين است و     . توان بخشيد  كند، او را مى    شود و با اسالم، مبارزه نمى      نمى
 نفـرى كـه     هم پس از فتح مكه، همه دشمنان را عفو كردند؛ به جز چند             ) ص(پيامبر

از جمله، يكى دو شاعر هتّـاك بودنـد        . فرمودند هر كس آنان را هرجا يافت، بكشد       
هـا از   ايـن . كردنـد  گفتند و مبارزه فرهنگى مى    و اسالم، شعر مى    ) ص(كه عليه پيامبر  

 -جمله كسانى بودند كه پيامبر عفوشان نكردند؛ ولى همه دشـمنان حتـى ابوسـفيان          
عفو، الزم است امـا اگـر مخالفـان سـابق اسـالم،             .  را عفو كردند   -رهبر مشركين   

چنان مخالف نهضت هـستند و مـا         نظرياتشان تغيير نكرده و با همان افكار سابق هم        
ايـن اتّفـاق    . ها را وارد حكومت كنيم، اين ديگر يك انحراف و خيانـت اسـت              آن
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 90  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

مـت  متأسفانه در صدر اسالم افتاد و جاى صاحبان انقالب و دشمنان انقالب در حكو             
 .اسالمى، تغيير يافت

ن، به نام اسالم، بيعـت      براى فرزند ابوسفيا  ) ص( مروان آمده بود تا از فرزند پيامبر      
تـو پـسر تبعيدشـده      «: گوينـد  شوند و مـى    با مروان درگير مى   ) ع(دالشّهداسي. بگيرد
ايـد،   اينك شما دوباره حكومت را فتح كرده      . پدر تو جاسوس بود   . هستى ) ص(پيامبر

كـم   روشن است كه حكومتى كه كـم      » .ايد كاره شده  ايم و شما همه     شده ماها حذف 
همـين مـروان، نقـش      . نيـست ) ع(دالـشّهدا ر جاى سي  جاى چنين افرادى باشد، ديگ    

ها، از اسـب   مدتى بعد، يزيد در يكى از عياشى. اى در حكومت اموى ايفا كرد   پيچيده
يعنى كل حكومت   . خليفه شد حدود پنج سال بعد از قضيه كربال، مروان         . افتاد و مرد  

مروان  شده پيامبر، خليفه شد و خودش و نسل بنى         پسر طرد . اسالم را در دست گرفت    
هـايى   تا مدتها كل حكومت اسالمى و جهان اسالم را در دست گرفتنـد و جنايـت               

هاى سياه و عجيب و غريب، از پله قدرت بـاال            ائتالف. كردند كه حسابش جداست   
تدريج، همه چيز را به دسـت گـرفتن، سـير             ر حكومت و به   ها، نفوذ كردن د    رفتن

ها  شود و جبهه   ها عوض مى   ببينيد چگونه صف  . دارى طى كرد   خطرناك و گاه خنده   
هـاى فاسـق و      به مروان فرمودند كه دسـتگاه، آدم       )ع(گردد؟ امام حسين   جا مى  جابه
واليت و  .  كرد  نخواهيم  كرده و ما با چنين دستگاهى بيعت       حاكميتتقوا را وارد     بى

 .  ماست؛ نه شماخالفت، حق

 خـود   كنم كه واليت و خالفت را حق       م مى گفتند كه من فردا در مأل عام، اعال        
. گـويم  جا در داراالمـاره چيـزى نمـى        اكنون و اين  ! دانيم يا حقّ شما و امثال شما       مى

مى ديـن و غيراسـال     نسبت دهد كه تو بى     )ع(توانست به امام حسين    جا نمى  مروان آن 
معاويه هم كه روباهى بسيار پيچيده بود،       . گرفت ها ديگر نمى   هستى؛ چون اين حرف   

و  )ع(قبل از مرگ به باند تبهكاران سفارش كـرده بـود كـه چيزهـايى بـه حـسن                  
سبت دهيد كه بچسبد و در تبليغات سياسى و جنگ روانى عليه آنـان، در                ن )ع(حسين

خـصوص   نباشد و مردم باور كنند و به      جامعه، چيزى بگوييد كه با آنان خيلى ناجور         

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir
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چيزهايى بگوييـد   . دشناسند، هر تهمتى به آنان نزني      ها را مى   در مدينه و عراق كه اين     
اى، سـازماندهى و مهندسـى       طـرز پيچيـده    شايعات به .  به شك بيفتند   كه مردم واقعا  

چـه  پـس   . تواند بزنـد   هيچ اتهامى نمى   )ع(جا مروان ديد كه به امام حسين       آن. شد مى
شـما  : گويـد  مى. است» شكنى قانون«تواند بگويد، تهمت     گفت؟ تنها چيزى كه مى    

شكنى كنيد و در جهان اسالم تفرقه بيندازيد و          خواهيد قانون  كنيد و مى   داريد فتنه مى  
را در افكـار عمـومى       )ع(چنين گفت تا با اين بهانه، امـام حـسين         . خشونت بورزيد 

دور شو دشمن خدا؛ كه رسول خـدا گفتـه بـود            «: فرمايند ملكوك كند؛ اما امام مى    
مردم اين صحنه   . هرگاه معاويه را بر منبر من ديديد، شكمش را بدريد و او را بكشيد             

باال رفت؛ امـا معاويـه را نكـشتند و            )ص(را ديدند و ديدند كه معاويه از منبر پيامبر        
ان ابتـدا كـه زاويـه    بايد از هم  . حال نوبت به شماها رسيده كه از منبر جدم باال رويد          

شدند؛ ولى نشدند تا كـار شـما فاسـدها بـاال             ، مردم با شما درگير مى     انحراف باز شد  
 . »گرفت و مردم مدام توجيه كردند تا قدرت به تو و امثال تو و بعد به يزيـد رسـيد                   

در مدينه و قبل از حركت به سـمت مكـه گفتـه شـده و                 )ع(دالشّهدااين عبارت سي  
عقيـل زدنـد كـه       بن تهام و برچسب را در كوفه به مسلم       ين ا جالب است كه عين هم    

 . ريزى به راه بيندازيد خواهيد فتنه كنيد و درگيرى و خون شما مى

است كـه   » احنف بن قيس  «پردازيم، كسى به نام       يك تيپ ديگر كه به آن مى      
: اى از او هم خواستند كه      هوقتى نهضت حسينى آغاز شد، عد     . ردشناسى جالبى دا   تيپ

 چهل سـال    -ما اين خانواده را سى      : احنف پاسخ داد  . ملحق بشويم  )ع(رويم به حسين  ب
دانند؛ چـون قـدرت      ها سياست، بلد نيستند و روش سلطنت نمى        اين. ايم است آزموده 

  .كه به دستشان رسيده بود؛ نتوانستند آن را نگاه دارند
وقتـى قـدرت    .  براساس منطق ماترياليستى و غير الهى، اين حرف، درست بـود          

هـاى   آمد، بايد به هر قيمتى آن را نگـاه داشـت؛ چنـان كـه ابوسـفيان در توصـيه              
اميه گفته بود كه وقتى قدرت به دستتان افتاد، آن را مثل تـوپ               گروهى به بنى   درون

احنف هم همـين منطـق را       . به يكديگر پاس بدهيد و نگذاريد از دستتان خارج شود         
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 92  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

اند، همين كه سر نـخ قـدرت بـه           اميه چقدر زرنگ   ىببينيد بن : گفت پسنديد و مى   مى
 كه حكومت در دستشان بـود،       )ع( بيت دستشان آمد تا انتهاى نخ را كشيدند؛ ولى اهل        
دانند و سلطنت بلد نيـستند و مـا هـم            نتوانستند آن را حفظ كنند؛ چون سياست نمى       

گرچـه  . اصله بگيريد ف )ع(بنابر اين، از حسين   . ها نبايد گره بزنيم    سرنوشتمان را با اين   
 )ع(كنـيم و  بـا ريـسمان حـسين          نيستيم، اما همراهى هـم نمـى       )ع(ما دشمن حسين  

 شايد او فردا دلش خواسـت كـه بـرود  و كـشته               اصال. توانيم درون چاه برويم    نمى
 به ما چه؟ . بشود

خواستند از مدينه خارج     وقتى امام مى  . است» عبدالرّحمن ابوبكربن«مونه ديگر،    ن
هاى بدى هم نبودند؛ ولى حاضر هم نبودنـد          كردند و آدم   اى دلسوزى مى   هعدبشوند،  

هاى خوب باشـند و هـم در عـين حـال،             خواستند هم آدم   مى. كه مسئوليت بپذيرند  
آمد ) ع(دالشّهدااين آدم نزد سي   . اشندزحمت، آدم خوبى ب    متوسط باشند؛ يعنى خيلى بى    

، حزب باد   )عبيدالدنيا(ها برده دنيايند     ناي. شناسيد آقا، شما مردم عراق را مى     : و گفت 
و وقتى باد عليه تو بـوزد، بـه         . بيا: گويند اگر باد به طرف تو بوزد، به شما مى        . هستند

دانيد كه بـا پـدرت و بـا          شناسيد و مى   ها را مى   شما كه اين  . روند آن سوى جبهه مى   
افتيـد؟   راه مـى  كنيد و به سوى عـراق        چگونه دوباره اعتماد مى   . چه كردند  )ع(حسن

 .كنم نرويد خواهش مى
فرمودند  شنيدند و مى   هاى او و امثال اين نصايح آقامنشانه را مى         دالشّهدا، حرف  سي

تو سعى خودت را كردى؛ ولى هرچـه خـدا          . خدا پاداش خير به تو بدهد     . متشكرم«
 . »بخواهد، همان خواهد شد

هـا   فهميدنـد كـه ايـن      ىخواستند اين افراد را دست به سر كنند؛ چون م           آقا مى 
تواننـد دل از دنيـا       هاى بدى نيستند؛ اما حاضر هم نيستند كه مايه بگذارند و نمى            آدم

كـنم، فكـر     روى پيشنهاد شـما مطالعـه مـى       ! بسيار خوب : فرمود ها مى  به اين . بكنند
 . كنم و سپس تصميم خواهم گرفت مى
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البتـه مـسئله او از       اسـت كـه      - برادر ايشان    - نمونه ديگر، جناب محمد حنيفه      
محمد حنيفـه سـوابق درخـشانى دارد و ايـشان هـم         . كند جهاتى با ديگران فرق مى    

حال كـه شـما   : هايى كرد و وقتى مأيوس شد، به ايشان گفت         دلسوزانه چنين توصيه  
كنيـد كـه     ايد و فكـر مـى      ايد و آماده حركت و مخاطره شده       تصميم خود را گرفته   

جـا   برو به مكـه و آن     ! يد؟ا راق را انتخاب كرده   اكنون، وقت درگيرى است، چرا ع     
كننـد و مـرا درون       اينان، حرمت مكه را نيز رعايت نمى      « گفت )ع(دالشّهداسي. بمان

 . »مكه هم هدف قرار خواهند داد

يعنى دو نوبت خواستند در مكه ايشان را ترور كنند و امام حـج      .  و چنين نيز شد   
عراق ترك كرد؛ با اين استدالل كه اگـر مـن           تمام گذارد و مكه را به سوى         را نيمه 
. من از مكه بايد بـروم     . شود ريزند و حرمت كعبه، پامال مى      جا بمانم، خون مرا مى     اين
جا حـرم امـن الهـى        اين. خواهم حرمت خانه خدا با ريختن خون من ضايع شود          نمى

 . است و بايد امن بماند

محمـد  . بينـى كردنـد    ند و پـيش   دانست  امام حتى قبل از آمدن به مكه، اين را مى         
يا اگـر  . روى، الاقل به يمن برو و از مركز دور شو      اگر به مكه هم نمى    : حنيفه گفت 
پيشنهاد حركت جنگ و گريز و نوعى كـار  ! خواهى بروى، بزن به كوه  به يمن نمى  

د؟ شـايد خـدا     شو از اين كوه، به آن كوه درگير شو تا ببينيم چه مى           . پارتيزانى كرد 
برادر، به خدا اگـر در سراسـر دنيـا هـيچ            «فرمودند   )ع(دالشّهدااما سي . اندفرجى برس 

ها را ديگر براى من امن نگذارند و جاى امنـى            پناهگاهى براى من نماند و حتى كوه      
 . »نداشته باشم، من با يزيد بيعت نخواهم كرد

مـن يـك    . خواهم يك جنگ چريكى و يواشكى و مخفى راه بينـدازم            من نمى 
خـواهم   مـى .  اينان را زير سؤال ببرم     مشروعيتخواهم   من مى . ارى نيستم شورشى فر 

 مـاجرا   ؤال، بلكه عالمت تعجـب بـر روى كـل         خواهم عالمت س   مى. بت را بشكنم  
 .اى بزنم و بگريزم خواهم مخفيانه ضربه  نمىرم و اصالبگذا
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 94  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

بـراى  ) ع(دالـشّهدا ديگر را در آغوش گرفتند و سـپس سي         هر دو گريستند و يك    
شما نصيحت كـردى و مـشورت خـود را دادى و از تـو         : ين خاطر او فرمودند   تسك

 از  محمد باز هم آرام نگرفت و باز      . كنيم متشكرم؛ ولى ما به خواست خدا حركت مى       
من اگر  « پاسخ دادند  )ع(امام حسين .  جايى مخفى شود   برادر خواست كه نرود يا فعال     

 آيند و مرا از سـوراخ بيـرون        م، مى داخل سوراخ مار هم بروم يا در بيابان مخفى بشو         
من اگـر در    . برد ها را زير سؤال مى      اين مشروعيت وجود من،    ؛ زيرا اصال  »كشند مى

آيند و فكـر نكـن    ها، به سراغ من مى سوراخ مار يا پشت صخره هم مخفى بشوم اين        
  ».دارند جا بمانم و چيزى نگويم، دست از سر من برمى كه اگر اين

: رار و التماس كرد و اين بار امام براى آرام كـردن او فرمـود               محمد، دوباره اص  
. خواست او را دست به سر كند       مى. »كنم بسيار خوب، درباره پيشنهاد شما فكر مى      «

 شما وصـى مـن   فعال:  او دادند و به او فرمودند دست اى نوشتند و به    نامه سپس وصيت 
 . باشيد

يامت شهادت داده بودند تا فردا       در آن وصيت، به وحدانيت خدا و به رسالت و ق          
. ام من براى ماجراجويى و افساد و ستم جديدى قيام نكـرده          «نوشت  . تكفيرش نكنند 

طلبانه و مادى بر سر دنيا نيست و من براى اصالح جامعه             اين يك جنبش كور قدرت    
و حكومت اسالمى و براى مقاومت در برابر منكرات و براى نـشر معروفـات قيـام                 

 ».ام كرده
و از   ) ص(يك مورد هم جناب جابربن عبداللّه انصارى، از اصحاب بزرگ پيامبر           

شما در دوران امـام     : پرسد مى )ع(انصار ايشان و انسان شريفى است كه از امام حسين         
شود كه اكنون    ، مصالحه كرديد و خود شما هم ترك جنگ كرديد؛ چه مى           )ع(حسن

 نيز همان روش را ادامه بدهيد؟

قد فَعلَ اخى ذلك بـامرِ  «. نه، شرايط عوض شده است    «: گويند مى) ع(دالشّهداسي 
؛ آن مصالحه را برادر مـن در آن         »اللَّه و رسولِهِ و انا ايضاً افعل بامر اللَّه و رسوله          

كرد؛ من هم اين جهاد را اينك و در اين شرايط بـه               )ص(شرايط به امر خدا و پيامبر     
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در آن زمان، وظيفه همـان      . تغيير كرده است  شرايط جامعه   . كنم امر خدا و رسول مى    
 . »بود و اينك وظيفه ديگرى داريم

 فرمودند ما مذاكره يواشكى و ساخت و پاخت با  كـسى نـداريم و اصـول مـا                   
عقيل پيـشنهاد كـرد كـه از     بن تى عازم مكه بودند، جناب مسلمحتى وق . روشن است 

ه از  زبير هم شبان   بن  كه عبداللّه   بازداشت نشويم؛ چنان   بيراهه برويم تا كمين نخوريم و     
راه  نخير، ما از همان راه اصلى و از شاه        : فرمودند )ع(دالشّهداسي. بيراهه به مكه گريخت   

دف ايـن اسـت     ه. اى بزنم و فرار كنم     رويم؛ يعنى هدف من اين نيست كه ضربه        مى
رات  وارد بكنم و ستون فق     حاكميت وسط معركه و در پيشانى       كه اين ضربه را دقيقا    

ما از همـين وسـط راه       : فرمود. ها را بشكنم و البته خود من هم كشته خواهم شد           اين
خدايا، اين قبـر     « گفت. رفت تا وداع كند    )ص(بعد بر سر قبر پيامبر    . رويم اصلى مى 

دانى كه چـه وضـعيتى بـراى مـا پـيش             توست و من فرزند اويم و مى       ) ص(پيامبر
ها را دوست    ؛ خدايا، من ارزش   »المعروف و اكره المنكـر    اللّهم انّى اُحب    «. اند آورده

 . »ها بيزارم ارزشدارم و از ضد

همه زنـان   : خواستند با خود ببرند، گفت     ها كه نمى   هاشم و آن    سپس به زنان بنى   
ها داشـته    اى با آن   خواهم جلسه  هاشم كه قرار است در مدينه بمانند، بيايند كه مى          بنى
 و اين نهضت با شيون و ناله        قيام ما آغاز شده است    «  فرمودند همه را نشاندند و   . باشم
؛ يعنـى مـا     » نداريد گريه كنيد   علنى و پيش چشم مردم، حق     . رود مىت پيش ن  و ذل 

 . رويم براى كشته شدن مى

كنيـد،   اگر گريه هـم مـى   . خواهيم م نمى ما ترح . م كنيد مبادا جلب ترح  «  فرمود
ايشان با اين وضعيت از مدينه بـه سـمت          . »نيدها گريه ك   آهسته و با وقار و در خانه      

  .مكه حركت كردند
  

ى را از لحـاظ   هاى مهمـ   فضاى عمومى مدينه  روشن شد؛ اما آيا تيپ         
  توانيم در مكه  مورد بررسى قرار بدهيم؟ ى و تأثيرگذارى مىشخصيت
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 و قدر و منزلت با ايشان بحث        شخصيت  بله، در مكه هم افراد معتنابهى از حيث         
موسم حج بود و ايشان هـم محـرِم شـدند؛           . كنم دند كه من دو نمونه را اشاره مى       كر

منتها آن قدر فشار و تهديدات زياد شد و آمدند تا ايشان را حتى در حين حج، ترور                   
در مكه، يك نمونـه،     . كاره رها كرد و از مكه خارج شد        كنند كه ايشان حج را نيمه     

ن اسـالم و     جها هاى مهم  شخصيتز رجال و    عباس است كه ا    وگو با جناب ابن    فتگ
نـصيحت  ) ع(دالـشّهدا ايشان هم در مكه به سي     . قرآن است ران  شناسان و مفس   از اسالم 

شود در اين روش سياسى، تجديدنظر بكنى؟ مسلّم است كه اينان            كند كه آيا نمى    مى
ند؛ زيرا  شناس ى نمى حدبرند و هيچ     رحمانه از بين مى    كشند و همه شما را بى      تو را مى  

 . هيچ اصولى ندارند

گـويى؟ مـن فرزنـد       چرا اين نصايح را به من مـى        « فرمودند)ع(على بن حسين 
و از خانه و شهرمان بيرون كردند و امروز در كـل             ) ص(مرا از كنار پيامبر   . پيامبرم

براى فرزنـد پيـامبر، در      ! جهان اسالم، جايى نمانده كه من بروم و امنيت داشته باشم          
 فـى    اليستقرُّ من قرارٍ و اليـأبى     «. هيچ جا امنيت وجود ندارد     ) ص(يامبرسرزمين پ 

 هـا اصـال    ض من نـشوند؟ ايـن     ها متعر  ؛ من كجا بروم كه اين     ».لهموتٍ يريدونَ قت  
 وجود من، عالمـت سـؤال       ا به هر قيمتى بكشند؛ زيرا اصوال      اند كه مر   تصميم گرفته 

ام و نه مـشى و ايـده و اصـول            من نه شرك به خدا ورزيده     . هاست بزرگى روى اين  
خواهنـد   ام؛ يعنى من چون بر اصول پيامبر باقى هستم، مـى           را تغيير داده   ) ص(پيامبر

 . »مرا بكشند

اين مردم، مـصداق    «گويد   كند و مى   اس در پاسخ به نكته جالبى اشاره مى        ابن عب 
الت، نمـاز   خوانند، اما باكـس    دين نيستند؛ نماز مى    گويد بى  آن آيات از قرآنند كه مى     

خدا را يـاد    . كنند فروشى مى  خوانند، رياكارند، براى جلب توجه، اظهار دين و دين         مى
 روشـن   خط. اند اند و نه آن طرفى     ىنه اين طرف  . مذبذب هستند ! كنند؛ اما بسيار كم    مى

  .»ابتى ندارندو اصول ث
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اب و  اس، درباره جامعه، مردم و افكار عمومى و خيلى از اصـح            اين تعابير ابن عب   
دانم و تكليفشان روشن است؛ امـا سـؤالم از           ها را مى   من اين : گويد مى. بزرگان است 

دهى؟ البته  باز     تو اين است كه چرا خود را براى اينان يا به اعتماد اينان به كشتن مى               
 . دهند ها را مى امام همان پاسخ

بيعت نكرد   )ع(است؛ كسى كه با اميرالمؤمنين    » ه بن عمر  عبداللّ« مورد ديگر هم    
ايـشان هـم    ! يوسف ثقفى بيعت كرد    بن ط شرعى كرد؛ اما بعدها با پاى حجاج       و احتيا 

ابـن عمـر ابتـدا بـه امـام          . اين هم تيپ جالبى است    . را نصيحت كرد  ) ع(دالشّهداسي
هستيد؛ پيامبر را بـين دنيـا و آخـرت           ) ص(گويد كه شما فرزند پيامبر     مى )ع(حسين

تخاب كرد؛ تو فرزند آن خانواده هـستى؛ دنيـا را رهـا    مخير كردند و او آخرت را ان  
خواهد حكومت اسالمى برقرار     كه عليه ظلم، موضع گرفته و مى      ) ع(انگار حسين . كن

دين، يك امر قدسى و مقدس اسـت؛        ! ول كن دنيا را   : گفت!  شود، به دنبال دنياست   
! تت بـرو  چه كار دارد به دنيا و سياست و حكومت؟ ول كن و دنبال آخرت و عباد               

هـا   حسين جان؛ اين حكومت براى اين: گفت. چون خودش هم آدم اهل عبادتى بود     
ها ديگر، بيرون آمدنى نيست و از دست شـماها هـم             چهار ميخه شده و از دست اين      

هاسـت و    دولت و قدرت ديگر در دست ايـن       . خارج شده و ديگر برگشتنى نيست     
 شما هم دنيا را رهـا كـن و سـخت            جد تو، آخرت را انتخاب كرد و      . اند ر شده مستق
ها با تو كـارى نداشـته        كنم اگر تو برگردى، اين     من فكر مى  . به مدينه برگرد  ! نگير

 . شوند و يزيد هم معلوم نيست كه خيلى بماند باشند و اگر ساكت باشى، مزاحم نمى

 ؛ واى بـر ايـن     »اُف لهذا الكالم ابـداً    «دهند   به ابن عمر جواب مى    ) ع(دالشّهدا سي
اين چه منطقى است؟ من چگونـه سـكوت كـنم؟ بـراى مـن               ! منطق براى هميشه  

اگر درست استدالل كنى، من     . كنم استدالل كن ابن عمر و بگو كه من كجا خطا مى          
: گويـد  روم؟ ابن عمر مـى     من كجا بيراهه مى   . كنم بگو كجا دارم خطا مى    . پذيرم مى

ترسم ايـن چهـره      است ولى من مى   يزيد، فاسد   . كنى نه  تو هرگز خطا نمى     . اللّهم ال 
ها  اين« گويد مى )ع(حسين! حيف نيست؟ . زيباى تو با ضربات شمشير متالشى بشود      
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 98  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

را نزد   )ع(زكريا بن مگر سر يحيى  .  حتى اگر ساكت باشم    دارند؛ دست از سر من برنمى    
هايى نبريدنـد؟ گذشتگانـشان در       فاسقان نبردند؟ مگر سر پيامبران خدا را چنين آدم        

سرائيل مگر از يك صبح تا غروب، هفتاد پيامبر را نكشتند و بعد به بـازار و بـر                   ا بنى
هايشان نشستند و به زندگى عادى ادامه دادند؟ تـو           هايشان رفتند و در دكان     سر مغازه 
ه، از خـدا    ند؛ چون فرزند پيامبريم؟ عبداللّ    ترسند ما را بكش    كنى كه اينان مى    گمان مى 

   ».بترس و كمكم كن
اگر پدرت عمـر، امـروز       گفتند )ع(دالشّهدابعضى اسناد نقل شده كه سي     حتى در   

عذر و بهانه، كم    . و اگر هم بترسى، البته عذر زيادى دارى       . گرفت بود، طرف مرا مى   
آيى، الاقل دلت با من باشد و مـرا بعـد از هـر               ترسى و با من نمى     اما اگر مى  . نيست

خواهى شمشير بردارى، برندار؛ ولى از       ىاگر نم . نماز، دعا كن ولى با اينان بيعت نكن       
بـا امـام    ! البته او متأسفانه بعدها بيعت كرد     » .ها بيعت نكن   كنم با اين   تو خواهش مى  

نرفت و ماند و اعمال حج انجام داد، عبادت كرد و  نمـاز شـب خوانـد و                   ) ع(حسين
 كند كه سال پس از     خودش نقل مى  . خودش بعدها فهميد كه چه روشى را رفته است        

سال بعد، در مراسم حج،     ! رفتم هر سال حج مى   . حادثه كربال، من دوباره در مكه بودم      
مردى كوفى آمد و از طهارت و نجاست خون پشه از من پرسـيد؟ مـسئله شـرعى                  
پرسيد كه اگر به لباس احرام من، خون پشه رسيده باشد، آيـا نجـس اسـت؟ ايـن                   

ها خون پسر پيغمبر را       عراقى شود؟ من خنديدم و به او گفتم كه شما         حكمش چه مى  
كنيد؟ به خدا،    ايد از طهارت و نجاست خون پشه از من سؤال مى           ريختيد و حال آمده   

او ديده بـود    . شناخت با چشم باز به كربال رفت؛ زيرا عراق و شماها را مى            )ع(حسين
ـ     )ع(كه شما با پدر و برادرش چه كرده بوديد؛ منتها انتقاد من به حسين              ا اين بود كه ب

كـرد و   آن چيزها كه از عراق و از مردم، ديده بود، ديگر بايـد كـار سياسـى نمـى          
ينبغى له انْ ال يتحرّك ما عاش و ان يدخلَ فـى            «. گذارد كلى كنار مى   سياست را به  

؛ يعنى ديگر سزاوار بود كه تا زنده بود، تحرّك سياسى نكنـد و              »ما دخَلَ فيه الناس   
رفت زير همان پرچمى كـه مـردم         بايست مى  هم مى او  . دانم چرا چنين كرد    من نمى 

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir
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گويند  و حـاال      ؛ چون باالخره اكثريت هميشه درست مى      »فانَّ الجماعة خَير  «. رفتند
 بايـست تـابع جـو    ن است؛ حسين هم مى   اكثريت همين است كه هست و فضا همي       

 . ، سر زد)ع(كرد و اين يك اشتباه سياسى بود كه از حسين شد و سكوت مى مى

 )ع(در بررسى جغرافياى سياسى زندگانى حضرت اباعبداللَّه الحـسين            
مردم كوفه، فضاى كوفه    . رسيم و آن كوفه است     به نقطه عطف تاريخى مى    

رسـد كـه سـؤال       شناسى سياسى كوفـه بـه نظـر مـى          و در حقيقت، جامعه   
ـ  هميشگى تاريخ است و بايد مورد توجـه          خـواهش  . ه قـرار بگيـرد    و مداقّ

 . مينه هم صحبت بفرماييدكنم در اين ز مى
 ابتدا پادگان نظامى بود؛ يعنى خـط      كوفه  . ى در تاريخ است   كوفه، شهر بسيار مهم   

. مقدم جبهه مسلمين در جنگ با امپراتورى ايران و پايگاه نظامى مجاهدين اسالم بود             
. شد؛ حدود بيست سال قبل از عاشـورا        )ع(بعد همين شهر، مقرّ حكومت اميرالمؤمنين     

 را كه فرزندان رهبر و خليفـه بودنـد،   )س(  كوفه، حسن و حسين و زينب     مردم همين 
هاى مختلف داريم كه من چند نمونـه         در كوفه هم تيپ   . ها ديده و شناخته بودند     سال

 . برم را اسم مى

هـا هـم او را       كه بعـضى  » شبث بن ربعى  «هايى داشتيم مثل      از يك طرف، آدم   
. سعد در كـربال اسـت      نظام ابن  فرمانده پياده اند، تيپ خيلى جالبى است،       شيث خوانده 

هاى خيلى بـدى     بينيد هميشه هم آدم    هايى را كه مالحظه بكنيد، مى      زندگى چنين آدم  
شَـبثْ را ببينيـد كـه       ! انـد  هاى مختلف را تجربه و رنگ عوض كرده        تيپ. اند نبوده

 عـوض    جالبى كه ايدئولوژى خود را مثل لبـاس زيـر،          ماد واقعا ن. است چگونه آدمى 
ها در هـر   اصول و بوقلمون صفتى كه هميشه امثال آن  هاى سازشكار، بى   آدم. كند مى

كند كه اين آقا قبل از اسالم، از پولدارهاى كوفـه            البحار نقل مى   هسفين. انقالبى هستند 
، چند نفر ديگر هم از جمله يك خانم، ادعـاى           ) ص(شايد همزمان با بعثت پيامبر    . بود

دار كوفى ابتدا به آن خانم       اين سرمايه . ها هم بگيرد   ايد كار آن  پيغمبرى كردند كه ش   
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بعدها دست آن زن رو شد و از صـحنه بيـرون رفـت و               . ايمان آورد و موذّن او شد     
، جزء كسانى بود كه آمد و بـا         )ع(سر قضيه خالفت حضرت امير    . شبث مسلمان شد  

بعد كـه    . هم يافت مسئوليتى   )ع(بيعت كرد و حتى در حكومت على       )ع(اميرالمؤمنين
پـس از   . درگيـر  شـد     )ع(جريان خوارج پيش آمد، او جزء خوارج بود كه با علـى           

بيعت كردند، او هم بـه مـردم    )ع(شهادت امام، پشيمان شد و وقتى مردم با امام حسن         
امـا حكومـت امـام      . پيوست و با امام بيعت كرد و در حكومـت مـشاركت كـرد             

د و حكومت به دست معاويه افتـاد و ايـن           در عمليات براندازى سقوط كر     )ع(حسن
 .آدم جزء افسران ارشد معاويه وارد حكومت او شد

نامه نوشتند كه آقـا،      )ع( كسانى بود كه به امام حسين      وها بعد، در كوفه، جز      سال
بياييد كوفه تا قيام كنيم و شما رهبر ما باشيد؛ ما به نفع تو و در ركاب تو عليه يزيد،                    

بينـد كـه هـوا      همين آدم وقتى مى   . سوى كوفه آمدند    به )ع(م حسين اما. كنيم قيام مى 
پس است و جو سياسى كوفه ناگهان برگشت و شايعات و جنگ روانى و بعـد هـم      

در كوفه شد، با خود گفت بهتر است از شهر فرار كنم و بيرون بروم                حكومت نظامى 
شـوم و اگـر      باشم، كـشته مـى     )ع(تا در اين درگيرى نباشم؛ چون اگر طرف حسين        

پس بهتر اسـت بـروم و   . شود ها باشم، دستم به خون پسر پيغمبر آلوده مى         طرف اين 
ابن زياد اما آدم زرنگى بود و دسـتور داد از           .  گم و گور بشوم تا غائله تمام شود        الفع

ها، هر كسى در كوفه بود يعنـى بـسيارى از بزرگـان كوفـه كـه در                   اين تيپ آدم  
شان  ها را بگيرند و همگى     د تا در صحنه نباشند، گوش آن      هايشان مخفى شده بودن    باغ

گذارم كه فقط دست مـن بـه         من نمى : گفت. شان بكنند  را ببرند و در كربال فرمانده     
هـا هـم بايـد       اين. ها همه در اين ميان، پاك بمانند       آلوده بشود و اين   )ع(خون حسين 

 اين آدم را هم آورد      از جمله، . هاى پشت سرشان بايد خراب بشود      آلوده بشوند و پل   
 . سعد در كربال كرد نظام ابن  فرمانده بخشى از پيادهو

 حملـه    ) ص(شهيد شدند و دشمن به حرم پيغمبـر       ) ع(دالشّهدا ظهر عاشورا شد و سي    
ايـن آدم دلـش بـراى حـرم پيغمبـر           . ها را زدند و غارت كردند      كرد و زنان و بچه    
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ها چـه كـار      گويد به زن و بچه     و مى كند   سوزد و با شمر، درگيرى لفظى پيدا مى        مى
دارى؟ در عين حال هم چون در كوفه، نذر كرده بوده كه اگر فتنه حـسين بخوابـد،                 

سـازد، بعـد از      چند مسجد به پاس خوابيدن فتنه حسين و حفظ حكومت يزيـد مـى             
ختار ها بعد كه م    مدت. گذرد اين ماجرا هم مى   . سازد عاشورا در كوفه، چند مسجد مى     

كشد، باز اين آقـا بـه قيـام     اى از جالدهاى كربال را مى     هكند و عد    قيام مى  عليه يزيد 
چنان كرديم و جزء منتقمين      )ع(كند كه چرا با امام حسين      پيوندد و توبه مى    مختار مى 

ـ  . شـود  و از فرماندهان قيـام مختـار عليـه دسـتگاه مـى             )ع(خون حسين  د، مـدتى بع
كشد و ايـن آدم،      كند و مختار را مى     فتح مى  كوفه را    -ه   برادر عبداللّ  -زبير   بن مصعب

 !شود افسر پليس مصعب بن زبير در كوفه مى
هـا را     اين )س(حضرت زينب . اند و هستند   ها بوده  ها در همه انقالب     اين تيپ آدم  

شـوند، در سـخنرانى      ه آورده مى  ايشان وقتى اسير و به كوف     . اند خوب توصيف كرده  
ها دارند و از جمله در جـايى         اب به همين تيپ آدم     خود، تعابير بسيار زيبايى خط     مهم
مانيد كه عمرى چيزى را رشته است و بعد همـه            شما مردم به پيرزنى مى    «: گويند مى
زحمات را كشيديد و لطمات را خورديـد        . كند ها را دوباره به دست خود پنبه مى        آن

شـما  «: گوينـد  ن مـى  يا به كوفيا  . »ها را باز كرديد    و بعد همه را به باد داديد و رشته        
يعنـى  . »ايـد  شما گنديـده  . ايد گلى هستيد كه در ميان لجن و برفراز سرگين روييده         

دانيد كه به چـه چيـز         مى است كه نه اصولى داريد و نه اصال       ايدئولوژى شما پوسيده    
 !! دانيد كه با چه كسى و بر چه كسى هستيد معتقديد و نه مى

سـت كـه در نـصايح       ا» مطيـع  بـن  للّـه عبدا«كـنم،    نمونه ديگر كه معرفى مـى     
آقا، حرمت قريش، حرمت عـرب و حرمـت         : گويد مى) ع(دالشّهدااش به سي   احمقانه

يعنى بحث مليت و قوميت و نژاد و مـذهب، همـه را پـيش              . اسالم را حفظ بفرماييد   
عقيل، خيلى حـسينى شـده       بن فضاى سياسى كوفه با ورود مسلم     دانيد كه    مى. كشد مى

ر يك برنامه نظامى و تبليغاتى و شبه كودتا ناگهان فـضا يزيـدى شـد و               بود و بعد د   
وا پس شد و ناگهان     سپس ستاد بحران به وجود آمد و حكومت نظامى اعالم شد و ه            
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102  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

نقل شده كه خيلى از زنان كوفه، دست مردهايشان را          . عقيل خالى شد   بن اطراف مسلم 
جـاى خـود؛ ولـى بقيـه         ، به )ع(نبيعت با حسي  . كشيدند كه بيا برويم، بقيه هستند      مى

، تـا ديگـر     »بقيه هستند، بقيه هـستند    «طور، همه گفتند     همين.  هستند، تو بيا برويم   
تـر از   البته زنان بسيار فداكار و بزرگى هم در كوفه بودنـد كـه محكـم              . كسى نماند 

بودند؛ ولى تيپ غالب كوفه، همـين بـود          )ع(شوهران و برادرانشان در صف حسين     
 در  -)ع( دختر نوجوان حسين بن على     -دم؛ همان تيپى كه وقتى فاطمه       كه  عرض كر   

مـن  «: گويـد  آوردند، مى  ها يورش مى   شود و دشمنان به خيمه     عصر عاشورا اسير مى   
خواهنـد   طرف ما حمله آوردنـد و مـى        ديدم همه مردان شهيد شدند و اين جالدها به        

چنـد نفـر بـه      . ا اسير بگيرند  ند و ما ر   را از ما بكن   بند و خلخال       غارت كنند و گردن   
فـرار  . آينـد  طرف من مـى    دانستم به چه قصدى به     نمى. من ترسيدم . سوى من آمدند  

يكى از آنان باالى سر من آمد و شـروع          . به دنبالم دويدند و من زمين خوردم      . كردم
كـشيد،   كرد به باز كردن خلخال از پاى من و در حالى كه خلخال را از پاى من مـى        

آخـر شـما دختـران      : كنى؟ گفـت   به او گفتم كه چرا گريه مى      . كرد گريه هم مى  
دانى كه ما دختران پيغمبر هستيم، پس چرا با ما ايـن گونـه               اگر مى : گفتم. پيغمبريد

آخر اگر من خلخال را از پايـت درنيـاورم، يكـى ديگـر              : كنى؟ گفت  برخورد مى 
 » نم؟پس چرا من نك. كارى است كه بايد بشود.كند آيد و چنين مى مى

البته توجه داشته باشيم كه كوفيان از ابتدا        . ها در كوفه زياد بودند     از اين تيپ آدم    
بـه   )ع(دالـشّهدا بيند كه سي   ق شاعر در راه مكه مى     فرزد.  فاسدى نبودند  هاى اساسا  آدم

وضع كوفه چطور است؟ فـرزدق جـواب        : پرسند امام از او مى   . آيند طرف كوفه مى  
بهتـر اسـت از     . هاسـت  ن با توست و شمشيرهايشان بـا آن       هايشا مردم دل «: دهد مى

پرسـد و    مـى  )ع(بعد هم احكام فقهى طواف را از امـام حـسين          . »جا برگرديد  همين
گويد  آيا من هم بايد با تو بيايم يا نه؟ مى         . پرسد كه اين وسط، وظيفه من چيست       نمى

ـ  )ع(دالشّهداسي. خداحافظ شما. ريمآقا، التماس دعا دا    فـرزدق،  «گوينـد   ىبه فرزدق م
كننـد،   ها درگير شديم؟ زيرا اينان نه تنها فـساد مـى           دانى كه ما چرا با اين      آيا تو مى  
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هـا   هـا و خيابـان     يعنى فساد را در خانه    . كنند گيرند و فساد مى    بلكه سرشان را باال مى    
كننـد و قـبح آن را        هاى خود را تئـوريزه مـى       كارى كثافت. كنند علنى و موجه مى   

و «. »كـشند  المال را باال مى    كنند و بيت   گيرند و ظلم مى    سرشان را باال مى   . شكنند مى
؛ يعنى قانون خدا و قـانون ديـن را در زنـدگى و              ».أَبطَلوا الْحدود و شَرِبوا الْخُمور    

تَئْثروا فـى    «. خورنـد  اند و شراب مى    حكومت، تعطيل كرده   اسـ و       ـوالِ الْفُقَـراءِ وأَم 
 . كشند ها را باال مى ؛ اموال فقرا و حقوق مستضعفين و گرسنه».الْمساكِين

هـا   مـا بـا ايـن     «گوينـد    مى. در راه كربال توجه كنيد     )ع(دالشّهدابه جمالت سي   
نْ قـام      «: و فرمود . كشند جنگيم؛ زيرا سهم فقرا و محرومين را باال مى         مى لى مـأَنَا أَو

يام در يارى دين خدا تا شريعت، عزيز بمانـد          ؛ من سزاوارترينم براى ق    »بِنُصرَةِ الدينِ 
 . »و جهاد در راه خدا فراموش نشود

شود كه مبارزه با استئثار و مبارزه با سوءاستفاده از امكانات حكـومتى،               معلوم مى 
هدف مبـارزات مـا ايـن       : فرمود. تالش براى عزت شريعت و نصرت دين خداست       

. با عدالت اسـت   » علو دين «نده ارتباط   ده است كه كلمه الهى، برتر باشد و اين نشان        
 . »كَلِمةُ اللَّه هِى الْعليا«

شناسى سياسى كوفه و كوفيان را بررسى كنيم، بايـد            بنابراين اگر بخواهيم جامعه   
در . نـد ا هـاى پليـد و جـانى بـالفطره بـوده           بگوييم گمان نكنيد كه آنان همـه، آدم       

 بودنـد، شـما مالحظـه كنيـد كـه           كـرده ) ع(دالشّهداهايى كه كوفيان از سي     دعوت
 الهى و انسانى بود؛ ولى ادامه ندادند و به          هاى كامال  يام مردم كوفه، انگيزه   هاى ق  انگيزه

بايـد  شناسى كسانى بود كه عرض كردم چند نفرشان را           اين تيپ . پاى آن نايستادند  
هايى بـسيار    هتند، نام نوش )ع(هايى كه انقالبيون كوفه به امام حسين        نامه لو بدهيم؛ و اال   

ها كـه     در يكى از نامه    براى نمونه، .  و از اسناد تاريخى جهان اسالم است       عميق و مهم  
انـد نكـات    شداد و ديگران به امام نوشـته    بن همظاهر و رفاع   بن صرد و حبيب   بن سليمان

 : و آل على بودند نوشتند )ع(بسيار ارزشمندى آمده است ، آنان كه از دوستداران على

pdf.tarikhema.org

tarikhema.org
m

an
de

ga
r.t

ar
ik

he
m

a.
or

g

ta
ri

kh
em

a.
ir

https://pdf.tarikhema.org
https://tarikhema.org
https://mandegar.tarikhema.org
http://tarikhema.ir


 

104  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

ل        «. عت خودتان را به كوفه برسانيد     به سر «  جـهـال الع نَك فحـىنْتَظِروي أَلنَّاس
ل  جـزدن است تر بياييد كه هم اكنون وقت ضربه سريع. ؛ مردم منتظر شما هستند  »الع .
اين ترجمه متن نامـه     . كند ى را براندازيم كه به امت خيانت مى       حاكميتخواهيم   ما مى 

قيام عليـه كـسانى اسـت كـه امـوال عمـومى و              گويند وقت    كوفيان است كه مى   
ر       «. كـشند  اند و حقوق مردم را باال مى       المال را غصب كرده    بيت هـا بِغَيـلَيرَ عو تـأم

؛ اينان به زور و بـدون   »رضى مِنْها؟ و جعلَ مالَ اللَّهِ دولَةً بينَ جبابِرَتها و أَغْنِيائهـا           
اند، اشرار را نگـاه      يار و نيكان را كشته    كنند و اخ   رضايت مردم بر مردم حكومت مى     

اند و اموال عمومى را كه متعلق به همه مـردم اسـت، بـين     داشته و بر سر كار آورده    
 .»كنند ها دست به دست مى دارها و حكومتى سرمايه

كنيم؛ چون اينان مال خـدا و        ما قيام مى  «: است )ع( اين نامه كوفيان به امام حسين     
؛ يعنـى   »أَغْنِيائِهـا و جبابِرَتِهـا    «. كننـد  ان دست به دست مى    مال مردم را بين خودش    

نويسند كـه    در ذيل نامه هم مى    . خورند ها اموال عمومى را مى     دارها و حكومتى   سرمايه
اينان قوم ثمودند و ما امام و رهبر نداريم؛ شما رهبـرى مـا را بپذيريـد و خـواهش                    

 . »اند ها رسيده د كه ميوهتر به ما و به كوفه برساني كنيم خود را سريع مى

مانيـد و    ى و نظر خود مـى     ااگر به راستى، بر ر    «: دهند هم پاسخ مى  ) ع(دالشّهدا سي
ايد، من بيايم؛ كه به خدا سوگند، حاكم و رهبر، نيست مگر             هايتان ايستاده  پاى حرف 

ايـن برنامـه قيـام     . »كسى كه عامل به كتاب خدا و مجرى عدالت اجتمـاعى باشـد            
كه به قانون خدا و به قرآن عمل كند           حكومت ندارد مگر آن    سى حق ك. كربالست

ا الْامـام االّ العامـل بالكتـاب و اآلخـذ            «: و قسط و عدالت اجتماعى را اجرا بكند        مـ
 .ايم ؛ اين يعنى ما عاشورا را براى قيام به قسط و عدالت برپا كرده»بالقسط
گـردد و     و ورق برمـى    شود چنين وقتى مسلم بن عقيل در كوفه بازداشت مى          هم

تو آمدى و ميان مردمى كـه قـبال         : گويد زياد مى  آورند، ابن  ن را نزد ابن زياد مى     ايشا
هـا را بـا هـم درگيـر كـردى و              بودند و آرامش داشتند، تفرقه انداختى و آن        حدمت

 . خالصه، خودى و غيرخودى درست كردى
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، ما بـراى تفرقـه      نه« :دهد  جناب مسلم، اين مجاهد بزرگ، پاسخ رسواگرى مى       
اند كه پدر تو و بانـد شـما، اخيـار و نيكـان مـردم را                  مردم اين شهر گفته   . ايم نيامده
كنيد؛ نه   ريزند و شما مثل كسرى و قيصر، حكومت مى         ها را مى   كشند و خون آن    مى

كنيـد و ايـن روش حكومـت اسـالمى و            چون شاهان، شاهنشاهى مى   . چون پيغمبر 
؛ مـا   ».يناهم لِنَأْمرَ بِالْعدل و نَدعوا إِلـى حكْـمِ الْكِتـاب          فَاتَ«. خالفت اسالمى نيست  

شماها در اسالم   . ايم تا امر به عدالت اجتماعى كنيم و به حكم دين، دعوت كنيم             آمده
ها و مؤمنين را مثله و شـكنجه         شما انسان . كش هستيد  شما آدم . گذارى كرديد  بدعت
ريزيد و   خون مردم را مى   . كنيد كومت، بازى مى  با ح . خوريد شما شراب مى  . كنيد مى

 . »ريزيد براساس غضب و سوءظن خون مى

 با توست؟ مـسلم     كنى كه حق    مى  فكر كه آيا واقعا  پرسد   زياد با تمسخر مى     ابن
 : گويد مى

ه الْيقـين         «: كنم؛ يقين دارم   فكر نمى  « ن و لكِنـَّ ؛ مـا بـا شـما       »واللَّهِ ما هو الظـَّ
. قـبح آن را شكـستيد     . ها را علنى كرديد    را شما منكرات و ضد ارزش     جنگيم؛ زي  مى

رُوف و تَـأَمرْتُم علَـى          «: ها را دفن كرديد    ارزش عـالْم فَنْتُمالنَّـاس   اظهرتم الفساد و د
  مضاً مِنْهرِ ر؛ و بر مردم بدون رضايت آنان و براساس زور و استبداد حكومـت              »بِغَي

كنيد كه برخالف شريعت، عمل بكنند  و چون قيـصر            ر مى كنيد و مردم را مجبو     مى
 . »كنيد و كسرى حكومت مى

ين و  در صف  )ع( افسران اميرالمؤمنين  و جز است كه قبال  » حرثمه« يك نمونه هم    
. شـود  رو مى  روبه )ع(بوده و در راه كربال با امام حسين        )ع(از دوستان سابق امام حسين    

اى عرض    خاطرهبگذاريد  «: گويد مى )ع(م حسين به اما . اين مالقات بسيار جالب است    
از اسب پايين    )ع(ين وقتى برگشتيم، همين جا كه رسيديم، على       ما در جنگ صف   . كنم

حـسين مـن    : آمد و مشتى از اين خاك را برداشت و بو كرد و پس از مكثى گفت               
 . »بنده خدمت رسيدم كه اين خبر و خاطره را عرض كنم. جا كشته خواهد شد اين
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106  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

؛ »؟اَمعنا أَنْت أَم علَينا   «! بسيار خوب، حال چه؟   «: گويند به او مى   )ع(ام حسين  ام
؛ من  »المعك و ال علَيك   «: گفت»  !كنى؟ با ما هستى يا بر ما؟ در اين نبرد چه مى          

 . عفو بفرماييد. زندگى دارم. زن و بچه دارم. نه با شما هستم و نه عليه شما

جا دور شـو؛     مانى، از اين   طرف مى  حال كه بى  . پس برو «: گويد  امام هم به او مى    
داى مـا را بـشنود و   آن قدر دور كه صداى غربت ما را نشنوى؛ زيرا هر كـس صـ              

 )ع(آيد تا با امام حـسين  حتى خود ابن سعد هم وقتى مى  . »مى است كمك نكند، جهن  
كنى؛ امـا   ىها را م تو به خاطر حكومت رى اين جنايت    « :گويند مذاكره كند، امام مى   

حاال : گويد او هم به مسخره مى    .  »گندم رى را نخواهى خورد؛ حتى اگر ما را بكشى         
هـاى متوسـط و      اين هـم يـك تيـپ از آدم        . گندم نبود، ما به جو هم راضى هستيم       
  . اند خودخواهى است كه تاريخ را گند زده

 

وز عاشـورا و تاسوعاسـت و   نقطه عطف اين ماجراى بزرگ، وقايع ر    
 .خوب است در اين باره هم توضيحاتى بفرماييد . )س(كبرى ش زينبنق

گيرنـد، در سـخنرانى خـود        در محاصره قرار مى   ) ع(دالشّهدا  در كربال  وقتى سي    
ايد كـه   آيا شما نشنيده« فرمايند اند، مى خطاب به مردم كوفه كه به جنگ ايشان آمده        

يند كه حرام الهى را حالل      هركس حاكم ستمگر و مستبدى را بب      : فرمود ) ص(پيامبر
كرده و پيمان خدا را در مسئله حكومت زير پا گذاشته، مخالف سنّت پيغمبر است و                 

؛ ولى عليه چنين    »ثُم لَم يغَير علَيهِ بِقَولٍ و ال فِعل       «كند   به گناه و تجاوز حكومت مى     
 كنـار حـاكم     ى فرياد نزند و اعتراض نكند و وارد عمل نـشود، در جهـنّم،             حاكميت

فهميد كه من چرا با اينان درگير        ايد؟ و حال آيا نمى     آيا نشنيده ! ستمگر خواهد بود؟  
اينان علنى فـساد    . اين حكومت، دينى نيست   . اين دستگاه، مطيع دين نيست    ! ام؟ شده
خورند  اموال عمومى را خودشان مى    . اند كنند و حدود و قوانين خدا را تعطيل كرده         مى

كنند و كشور را براساس قوم و        لمين را بين خود و باندشان تقسيم مى       المال مس  و بيت 
 . »اند اينان، حرام خدا را حالل كرده. كنند بازى اداره مى بازى و پارتى خويش
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حماسـه   به نماز و عبـادت گذشـته و ايـن يـك ركـن از                  شب عاشورا، تماما  
بحـث  د دوبـاره    در سخنرانى تاريخى خـو    ) ع(دالشّهداصبح عاشورا هم سي   . كربالست

برويـد و در اردوگـاه      «فرماينـد    به اصحاب خود مى    اوالً. را مطرح كردند  » عدالت«
ر ذمه دارد و ادا نكرده است،       ى ب زنيد كه هر كس، بدهكار است يا حق       حسين فرياد ب  

 و حقـوق مـردم      النَّاس حقُيعنى   » ندارد با ما بماند و فردا در كنار ما شهيد بشود           حق
 . رم است، محتحدتا اين 

خـواهم   اى بر گردن اوست، نمى     بگوييد هر كسى ظلمى كرده و بدهى      «: سپس 
در اردوگاه جهاد ما بماند و فردا با ما شهيد بشود و نام او ميان نام شهدا كربال بـراى                    

خطاب به مردم كوفه، در همان سخنرانى صبح عاشـورا رو بـه سـپاه               » .هميشه بماند 
 اين حـق  . شتاب مكنيد تا موعظه كنم    ا بشنويد و    مردم، سخنان مر  «گويند   دشمن مى 

جا بشنويد؛ اگر    تان كنم و استدالل مرا براى آمدن به اين         شما بر من است كه موعظه     
 نبرد با من نخواهيد داشت و اگر انصاف         ت بود، پس انصاف بدهيد و ديگر حق       درس

م؟ از  اى مـردم، مـن كيـست      .  نيست مهمخواهيد بكنيد و براى من       مى ندهيد، هر چه  
انـد و تجربـه      بزرگانتان بپرسيد؛ از آنان كه بيست سال قبل، ما را در اين شهر ديـده              

 »فالنى و فالنى، آيا شما نامه ننوشتيد؟. اند كرده
 !، ما چه وقـت نامـه نوشـتيم؟         نه ما؟: گفتند. ها هم ترسيدند و كتمان كردند       آن

واى بـر  .  نامـه نوشـتيد  آرى، به خدا سوگند، همين شما به من  «: گفت )ع(دالشّهداسي
. سر و صدا و هلهلـه كردنـد       كه صداى حقيقت را نشنوند،       اما آنان براى آن   .  »شما

  ؛ » و بگذاريد سخن بگويمكنيدت وسك«: فرمودند) ع(دالشّهداحضرت سي
شـكمتان از مـال     . شويد دانم كه چرا ساكت نمى     مى«فرمود  . اما هلهله ادامه يافت   

ايد، امـوال    باشتههايتان را از ثروت عمومى ان      ها، شكم  لدر اين سا  . حرام، پر شده است   
 را توانيـد سـخن حـق    يد و بنابراين نمـى ا  مردم و فقرا را باال كشيده      المال و حق   بيت

گوش شما براى شنيدن آيات خدا سـنگين شـده اسـت و بـازوى دشـمن                 . بشنويد
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108  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

اند؛ امـا    اجرا نكرده عدالت را   . ها عدالت را اجرا كرده باشند      كه اين  ايد؛ بدون اين   شده
 » .ايد شما بازوى طواغيت امت عليه ما شده

است كه يـك افـسر نظـامى و از دالوران           » ه بن حر  عبيداللّ« يك نمونه ديگر،    
دارد كه خـودش ايـن مالقـات را گـزارش            )ع(او مالقاتى با امام حسين    . عرب بود 

از . سيار زيبا داشـت   اى ب  چهره. حسين را ديدم كه به خيمه من آمد       : گويد مى. كند مى
). حاال سؤالها را ببينيـد    (ايد؟ خيلى قشنگ است      آقا، ريشتان را رنگ زده    : او پرسيدم 

زن و بچـه    . آقا، من زندگى دارم   : گفتم. خواهيم از تو كمك مى   : حسين به من گفت   
. ام؛ ولى اسبى دارم كه دوم ندارد و شمشيرى كه آن نيز تـك اسـت                دارم و شرمنده  

مـا بـراى    «گويند   به او مى   )ع(دالشّهداسي!  ما تقديم به محضر شما      شمشير اين اسب و  
 . »ايم ايم؛ ما براى خودت آمده اسب و شمشير تو نيامده

آيـى،   حال كـه نمـى    «گويند   روند؛ اما به او مى     شوند و از چادر او مى       و بلند مى  
ربت ما  جا دور شو؛ آن قدر دور كه صداى فرياد غ          از اين : بگذار نصيحتى به تو بكنم    

زيرا به خدا سوگند كه هركس شاهد اين درگيرى نابرابر باشد و صـداى              . را نشنوى 
 » .ما را نشنيده بگيرد، با صورت در آتش افكنده خواهد شد

 نمونه ديگر هم وقتى است كه ديگر ايشان خودشان براى نبرد ظهر عاشورا  بـه                
هـاى مـا     ا كه گـوش   سپاس خداى ر  « گويند در دعايشان مى  . روند گاه مى  سوى قتل 
 يعنى كه شما كـور     اين» .هاى ما آگاه است    بيند و دل   شنود و چشمان ما مى     هنوز مى 
خدايا، چشم بر هر چـه جـز تـو          «: گويد دالشّهدا رو به آسمان مى    سپس سي . و كريد 

 » !بستم؛ كه تويى صاحب اختيار

   فرمود.  آنگاه سوار بر شتر شدند تا آخرين سخنان را با كوفيان بگويند
آيـا مـن پـسر      . ام ندهيد كه ولى من خداست      سخنانم را بشنويد و سپس مهلت     «

 » كيستم؟
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: گويى؟ حبيب بـه او پاسـخ داد        فهميم چه مى   ما كه نمى  :  شمر به تمسخر گفت   
آرى، شكمى كه از    «نيز فرمودند    )ع(دالشّهداسي! تو نبايد هم بفهمى   . گويى راست مى 

 » .تواند آيات قرآن را بشنود ديگر نمىالمال مردم و مال حرام پر شده،  بيت

ظهر :  هم خطاب به نيروهاى دشمن گفت      حر. ها آمده است    اين وقايع، در مقتل   
: فـت  گ - از نيروهاى دشمن     -تميم   ابن. نماز بگزارد  )ع(بگذاريد حسين بن على   . است

آل نمـاز   ! ؛ اى االغ  يـا حِمـار   «: گويد مظاهر به او مى    بن حبيب. نماز شما قبول نيست   
شود و حبيـب     جا درگيرى مى   آن» قبول نيست؛ پس نماز تو قبول است؟       ) ص(پيامبر

پيشتر، يعنـى   . دانستند شود و البته خود او و ديگران، شهادت او را از قبل مى             شهيد مى 
آن . شـوند  به آنان گفته شده بود كه هر يك كجا شهيد مـى   ) ع(از زمان حضرت امير   
 .هم قضيه جالبى دارد

ضرت امير، روزى در وسط ميدان كوفه، حبيب و ميـثم كـه بعـدها                در زمان ح  
يكى در كربال شهيد شد و قبل از او، ديگرى در كوفه به صليب كشيده شد، سوار بر                  

هايشان كه در كنار يكـديگر قـرار گرفـت،           گردن اسب . اسب به يكديگر رسيدند   
رالـرّزق بـه    سالم بر مرد خرما فروش كه بر سر در خانـه دا           «: حبيب به ميثم گفت   

 . »كشند صليبش مى

و سالم بر مردى كه موهاى بلندش به خـون          «:  ميثم خنديد و به حبيب پاسخ داد      
 . »هاى كوفه خواهند گرداند سرش سرخ خواهد شد و سرش را در كوچه

از مكان و نحوه شهادت خود خبردار و         )ع(از پيش، توسط على    )ع( اين ياران على  
 !زيباتر از اين چيست؟. ها خيلى زيباست  صحنهاين. همه آماده شهادت بودند

 يكى ديگر از شهداى بزرگ كربال، جناب زهير است كه كـوفى اسـت و بـه                 
ما از امروز كـه بـين مـا         مردم، ما تا حاال يك امت بوديم؛ ا       « كند كوفيان خطاب مى  

 .» و بدل شود، ديگر دو امت خواهيم شد، ما امتى و شما نيز امتى هستيدشمشير، رد
 جالب است كه اين معلّم و مفسر قرآن، به دست يكـى از شـاگردانش شـهيد                 

صـدايت قطـع    . ساكت شـو  : زند كند و فرياد مى    او سخنان زهير را قطع مى     . شود مى
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110  عقل سرخ ؛)السالم عليه(                   حسين

چقدر شعار؟ ديگر بس    . اجى شنيديم ر از شما شيعيان على و آل على ور        ما چقد . بشود
فرهنگى كه ايستاده و بر      پسر آدم بى  با تو نبودم اى     : دهد زهير به او جواب مى    ! است

. زنـيم  ما با تو حـرف نمـى      .  تو چهارپايى بيش نيستى   . كرد پاشنه خودش، ادرار مى   
 . خطاب من با مردم است؛ مردمى كه شايد هنوز وجدان داشته باشند

ـ   ختم مـى   )س(كبرى اى از زينب   ن، عرايضم را با نكته    و در پايا    وقتـى در   : نم  ك
اين جنـگ، در    «گفت كه    زدند و يزيد مى    چوب مى  )ع(دالشّهداكاخ يزيد به لب  سي     

اى در كار بوده است و نه        حىعوض جنگ بدر است و انتقام پدرانم را گرفتم و نه و           
هاشم به مردم گفتنـد تـا قـدرت را بـه             هايى بوده است كه بنى     همه، دروغ ...  چيزى

هـا همـه     حـرف دست آورند و به دروغ، پاى خدا و دين را پيش كـشيدند و ايـن                 
 آن سخنرانى تاريخى را     )س(كبرى ، در چنين خفقانى، حضرت زينب     »استمزخرف  

: زينب چطور بود؟ اوضاع را چگونه ديدى؟ گفـت        : پرسد   يزيد به طعن مى   . كنند مى
سپاس خداى را و راست گفت خدا دربـاره         ! سراسر زيبا بود؛ بسيار زيبا و پرشكوه      «

. كننـد  گيرند و با همه چيز، بازى مى       سخره مى كسانى كه اصول و آيات الهى را به م        
كنى اين كه    تو فكر مى  . اى كنى كه آسمان و زمين را بر ما تنگ گرفته          تو گمان مى  

ـلطنت              به دست آورده   اى، كرامت است؟ حكومت را به خدمت خود گرفتى و از س
بادآورده، شاد هستى؟ اما بدان كه از پس مهلت خدا، عذاب خداست؛ گرچـه از تـو               

توان به كسى چشم داشت كه مادرش جگر مردى بـزرگ            چگونه مى . قعى نيست تو
را به دندان دريد و مكيد؟ تو گوشت و پوسـتت از خـون شـهداى اسـالم                  ) حمزه(

بوسـه    )ص(زنى؟ همان جا كه پيامبر خـدا       ه مى چوب بر دندان اباعبداللّ   . ده است رويي
عبـدالمطلب را     آسمان بنى  هاى درخشان  خواهى قلب ما را بشكافى؟ ستاره      زد؟ مى  مى
اى تا بـه تـو       جا جمع كرده   نشانى؟ عمال و شيوخ و بزرگانت را اين        الى مى و ر گل د

اى؟ روزى بيايد كه از اعماق دل بگـويى اى           تبريك بگويند؟ جشن پيروزى گرفته    
. چه كردم  كردم آن  چه گفتم و نمى    گفتم آن  كاش الل و دست شكسته بودم و نمى       

انتقام نگذار؛ خشم خـود را بـر         خدايا، ستمگران را بى   . وابيده است بدان كه خداوند نخ   
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 يزيد، تو پوست مـا را        .ها از ما ريختند و مردان ما را كشتند         سر اينان بريز كه خون    
ال تَحسبنَّ الَّذِينَ قُتِلُـوا فـىِ       «به دندان كشيدى و گوشت ما را پاره پاره جويدى؛ اما            

؛ مپندار كسانى كه در راه خدا شـهيد شـدند، مردگاننـد؛    » أَحياءسبِيلِ اللَّه أَمواتا بلْ  
هايى كه با عمل يا سكوتشان با تو در اين جنايـت، همدسـتى               همه آن . اند آنان زنده 

هاى بزرگ، كار مرا بدين جا كـشانده         مصيبت. كردند، در قيامت، وضع تو را دارند      
بيـنم    ن كه تو را كوچك مى     كه مجبور شوم رودررو با مثل تويى حرف بزنم؛ اما بدا          

هـاى مـا     هآرى، سـين  . وگو با مـا باشـى      دانم كه اليق گفت    تر از آن مى    و كوچك 
خوردگـان و    ه به دست حزب شـيطان، بـه دسـت شكـست           اللّ سوزد؛ زيرا حزب   مى

ها به دست شما ريخت و مـزه         اند و خون آن    آزادشدگان فتح مكه، اينك كشته شده     
اى، فردا   بدان كه اگر امروز تو ما را غنيمت گرفته        . گوشت آنان زير دندان شماست    

تو نخواهى توانست ما را محو كنى؛ زيرا وحى الهـى و            . خود به غنيمت خواهى رفت    
زود است كه شيرازه حكومت تو از هم بپاشـد و           . تكليف مقدس ما محوشدنى نيست    

ستم تو  ها همه لعن تو خواهند گفت و بر          دهان. آهنگ حقيقت، همه جا طنين افكند     
سپاس خداى را كه آغاز كار ما را از همان ابتدا درست نهـاد و               . نفرين خواهند كرد  

قرار داد و سنگ آخر،     » شهادت«سنگ اول ما سنگ سعادت بود و پايان كار ما را            
خداى، اجر شهيدان ما را افزون كند و سرنوشـت مـا نيـز بـه                . سنگ جانبازى است  

 .»دست اوست؛ نه به دست تو
 در كاخ يزيد است كه به ظاهر فـاتح          )س( از مضمون سخنرانى زينب     اين بخشى 
در پايان اين عرض    . است كه عزيز و عزتمند است      )س(بينيد كه زينب   شده؛ ولى مى  

 آن   و همـه كـسانى كـه بـر خـط           )س(و زينب  )ع(فرستم بر حسين   ادب، درود مى  
اهم به ما توفيق دهـد      خو و از خداوند مى   .  پايبند هستند  ) ص( اللَّه هاى جگر رسول   پاره
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