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بیانات مهم و مبسوط مقام معظم رهبری در دومین کنگرة جهانی امام رضاعلیه السام � مرداد ۱۳6۵ � 
دربارة عنصر جهاد و مبارزة سیاسی در زندگی ائمهعلیهم السام و طرح عنوان کلیدِی »انسان ۲۵۰ ساله« 
که تصویرگر حرکت یکپارچه و پیوستة ائمه به سوی مقصدی واحد است، ما را بر آن داشت تا 
با جمع آوری بیانات ایشان دربارة زندگی ائمة معصومین که حول این محور متعالی ایراد شده اند، 

کاری ارائه دهیم. محصول جمع آوری بیانات معظم له، کتاِب پیش روست.
عنوان کتاب عیناً برگرفته از کام منّور مقام معظم رهبری است و بیانگر نوع نگاه ایشان به زندگی 
سیاسی �  مبارزاتی ائمهعلیهم السام است. علت این نام گذاری بر روی زندگی ائمه، در مقدمة کتاب به 
تفصیل از بیانات ایشان آورده شده است؛ که توصیه می شود با مطالعة این مقدمه پیش از مطالعة 
فصل های اصلی کتاب، درک کامل تری نسبت به معنا و مفهوم مترّقِی انسان ۲۵۰ ساله به دست 

آورده و از محتوای کتاب بیشتر بهره مند شوید؛ اِن  شاءاهلل.
این کتاب شامل هفده فصل است که نحوة چینش عناوین فصل ها، به صورت ترتیِب تاریخی 
زندگی ائمه از دوران پیامبر اعظم تا دورة امام جواد، امام هادی و امام عسکری می باشد؛ که بیانات 
مقام معظم رهبری دربارة این سه امام بزرگوار در یک فصل ارائه شده است. در اولین فصل مروری 
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گذرا بر زندگی سیاسی پیامبر اسام شده؛ که توجه به وقایع این دوران به عنواِن آینه ای تمام نما از 
کل زندگی ائمه و میزان و ماکی برای شناخت حرکت جریان اصیل اسام طی ۲۵۰ سال، در ابتدا 
ضروری می نماید. سه فصل از این کتاب، تبیین کنندة شرایط اجتماعی و سیاسی جامعة اسامی 
به ویژه پس از حادثة عاشورا تا دورة امامت امام صادق است. اطاع از این شرایط، به درک بهتر 

حرکت انسان ۲۵۰ ساله در این برهة زمانی حساس کمک فراوانی می کند. 
به طور کلی مطالب این کتاب برگرفته از سخنرانی ها و متون دست نویس مقام معظم رهبری است، 
لذا متن کتاب در بخش هایی که به طور مستقیم از قلم معظم  له استفاده شده، نسبت به سایر بخش ها 
که بیانات شفاهی ایشان است، مستلزم تأمل بیشتری از سوی خوانندة محترم است. همچنین به 
دلیل آنکه مطالب دست نویس مستقیماً برآمده از قلم مبارک معظم له است، حفظ اصول نگارشی 
و ویرایشی آنها مورد توجه مرکز صه�با بوده و خوانندة محترم در مطالعة این بخش از مطالب 
کتاب، دستوِر ویرایشی متفاوتی را نسبت به سایر متون مشاهده می کند. از آن جمله می توان به 
پاراگراف بندی های متفاوت، عائم اختصاری احترام به ائمه همچون )ع(، )ص( و )س( و مطالب 
داخل پرانتز اشاره کرد. به عاوه، پاورقی های متون دست نویس که مستقیماً به اصل سند مربوط 
بوده  است، در انتها با ذکر عبارت )نویسنده( مشخص شده اند. این نکته در زمینة مطالبی که از کتاب 

پیشوای صادق و مجلة پاسدار اسام آورده شده اند، قابل مشاهده است. 
به منظور حفظ ارتباط محتوایِی مطالب کتاب، در مواردی بسیار محدود، مطالبی که مربوط به وقایع 
خاصی از دوران معاصر بودند و یا ارتباط مستقیم با زمینه ای که در آن آورده شده اند نداشتند، یا  
حذف گردیدند و یا در صورت مرتبط بودن با بخشی دیگر، به قسمت مربوطه انتقال یافته اند. این 

موارد با عامت )..( مشخص شده است.
در خال متن، آیات و روایات متعددی مشاهده می شود که عبارات عربی آنها توسط مقام معظم رهبری 
آورده شده است؛ به نظر می رسد در پس تأکیدی که تعّمداً از سوی معظم له در بیان عبارات عربی � با 
توجه به زمان محدود یک جلسة سخنرانی  � مشاهده می شود، مقصودی ارزشمند نهفته است و آن 
اهتمام بیشتِر مخاطبان بر اُنس با زبان فصیح و بلیغ عربی است. آشنایی هر چه بیشتر با این زبان، 

منجر به بهره مندی کامل تری از هدایت قرآن کریم و روایات معصومین خواهد شد. 
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محتوای کتاب »انسان ۲۵۰ ساله« به دنبال انتقال مفهومی متعالی از مسیر و مقصد زندگی مجاهدانة 
ائمه است و از این رو بیش از آنکه یک کتاب تاریخِی ِصرف باشد، یک فراتحلیِل تاریخی است؛ 
که به جای شرح و تفصیل وقایع زندگی ائمه، نگاهی کل گرا به زندگی هریک از معصومین با توجه 
به بستر تاریخی دورة مربوطه و در راستای مقصود واحدی که همة این بزرگواران دنبال می کردند 
ارائه می دهد. لذا آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان محترم با تاریخ زندگی ائمه، تنفس در فضای انسان 

۲۵۰ ساله را دلنشین تر می کند. 
در پایان ذکر این نکته قابل توجه است که حجم مطالب بیان شده توسط مقام معظم رهبری دربارة 
ابعاد مختلف زندگی ائمه، به ویژه دربارة زندگی پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین و امام حسین، همچنین در 
زمینة سیره فردِی هر یک از معصومین، بسیار بیش از این مقداری است که در قالب کتاب »انسان 
۲۵۰ ساله« به چاپ رسیده است. از این رو، این کتاب می تواند دیباچه ای مفید برای ورود به معارف 

ناب زندگی ائمة معصومین در بیانات مقام معظم رهبری باشد. 
پس از مطالعة کتاب »انسان ۲۵۰ ساله« شاید از خود بپرسید: آخر چگونه ممکن است کسی که تا 
این حد در زندگی اش مشغول فعالیت های سیاسی بوده � از جمله مبارزات گستردة پیش از انقاب 
و عهده داری مهمترین مسؤولیت های کشور، پس از انقاب  � بتواند با این ظرافت و دقت، در تاریخ 
زندگی ائمه تحقیق و تفحص کرده باشد؟ شاید تحقق نسبی این امر برای یک انسان معمولی 
طی سالیان طوالنی مطالعه و تحقیق در منابع گوناگون و فراغت از بسیاری فعالیت های بزرگ و 
کوچک ممکن باشد. اما پاسخ به این سؤال بدون در نظر گرفتن ظرایف امر پروردگار در استمرار 

والیت خود، ممکن نیست. 
آنچه در سایة انتصاب الهی، نصیب نایب امام عصرعّجل اهلل فرجه شده و ایشان را میراث بر انبیاء و اولیاء 
در عصر غیبت کرده است، نه صرفاً کوششی علمی بر منابع کثیر و متعدد بوده، بلکه مجاهدت 
خستگی ناپذیر در پیروِی عملی از سیرة نیاکان خود در همة شئون زندگی بوده است. و ثمرة تداوم 
این شجرة طّیبه � والیت الهی  � نه استادی توانا و دانشمند در رشتة تاریخ، بلکه ایشان را چشمة 

جوشان حکمتی قرار داده، که یک تراوش آن، »انسان ۲۵۰ ساله« است. 
خوشا به حال رهروانی که جام خود را از صه�بای والیت الهی ُپر کنند.
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قرن ها، عدم  در طول  بلکه  نشد،  منتهی  بزرگواران  این  زندگی  دوران  به  ائمهعلیهم السام  غربت 
توجه به ابعاد مهم و شاید اصلی از زندگی این بزرگواران، غربت تاریخی آنها را استمرار بخشید. 
از ارزش بی نظیری برخوردارند، زیرا توانسته اند  یقیناً کتاب ها و نوشته ها در طول این قرون، 
مجموعه ای از روایاتی را که در باب زندگی این بزرگواران هست، برای آیندگان یادگار بگذارند. 
را در طول ۲۵۰  ائمة هدیعلیهم السام  »مبارزة سیاسِی حاّد«، که خِط ممتد زندگی  لکن عنصِر 
سال تشکیل می دهد، در البه الی روایات و احادیث و شرح حال های ناظر به جنبه های علمی 

و معنوی، گم شده.
زندگي ائمهعلیهم السام را ما باید به عنواِن درس و اسوه فرا بگیریم،  نه فقط به عنواِن خاطره هاي 
شکوه مند و ارزنده؛  و این، بدون توجه به روش و منِش سیاسي این بزرگواران، ممکن نیست. 
بنده شخصاً عاقه اي به این بُعد و جانب از زندگي ائمهعلیهم السام پیدا کردم، و بد نیست این را 
عرض کنم که اول بار این فکر براي بنده در سال ۱۳۵۰ و در دوران محنت باِر یک امتحان و 
ابتا ي دشوار پیدا شد. اگرچه قبل از آن به ائمه به صورِت مبارزان بزرگي که در راه اعاي 



n16 انسان 250 ساله

کلمة توحید و استقرار حکومت الهي فداکاري مي کردند توجه داشتم، اما نکته اي که در آن برهه 
ناگهان براي من روشن شد، این بود که زندگي این بزرگواران، علي رغم تفاوت ظاهري  � که 
بعضی، حتي میان برخي از بخش هاي این زندگي احساس تناقض کردند �  در مجموع یک 
حرکت مستمر و طوالني است، که از سال دهم، یازدهم هجرت شروع مي شود و ۲۵۰ سال 
ادامه پیدا مي کند و به سال دویست وشصت � که سال شروع غیبت صغري است � در زندگی 

ائمه خاتمه پیدا مي کند. 
این بزرگواران یک واحدند، یک شخصیتند. شک نمي شود کرد که هدف و جهت آنها یکي است. 
پس ما به جاي اینکه بیاییم زندگي امام حسن مجتبيعلیه السام را جدا و زندگی امام حسینعلیه السام را 
جدا و زندگی امام سجادعلیه السام را جدا تحلیل کنیم � تا احیاناً در دام این اشتباه خطرناک بیفتیم 
که سیرة این سه امام به خاطر اختاف ظاهري با هم متعارض و مخالفند �  باید یک انساني را 
فرض کنیم که ۲۵۰ سال عمر کرده، و در سال یازدهم هجرت قدم در یک راهي گذاشته و تا 

سال دویست وشصت هجري این راه را طي کرده.
تمام حرکات این انسان بزرگ و معصوم با این دید قابل فهم و قابل توجیه خواهد بود. هر انساني 
که از عقل و حکمت برخوردار باشد �   ولو نه از عصمت �  در یک حرکت بلندمدت، تاکتیک ها و 
اختیارهاي موضعي خواهد داشت. گاهي ممکن است الزم بداند تند حرکت کند و گاهي ُکند، 
گاهي حتي ممکن است به عقب نشیني حکیمانه دست بزند، اما همان عقب نشیني هم از نظر 
کسانی که علم و حکمت و هدف داري او را مي دانند، یک حرکِت به جلو محسوب مي شود. با این 
دید، زندگي امیرالمؤمنین با زندگي امام مجتبي با زندگي حضرت ابی عبداهلل  با زندگي هشت امام 
دیگر � تا سال دویست وشصت � یک حرکت مستمر است. این را بنده در آن سال متوجه شدم و 
با این دید وارد زندگي آنها شدم، یک بار دیگر نگاه کردم و هرچه پیش رفتم این فکر تأیید شد.
توجه به اینکه زندگی مستمر این عزیزان معصوم و بزرگوار �  از اهل بیت رسول خدا � با یک 
جهت گیری سیاسی همراه است، قابل این است که به عنواِن یک فصل جداگانه، مورد عنایت 
قرار بگیرد، و بنده به این مطلب خواهم پرداخت؛ اِن شاءاهلل مایلم این جمله را قدری با شرح و 

تفصیل عرض کنم.
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اواًل مبارزة سیاسي یا مبارزة حاّد سیاسي که ما به ائمهعلیهم السام نسبت مي دهیم یعني چه؟ منظور 
این است که مبارزات ائمة معصومینعلیهم السام فقط مبارزة علمي  و اعتقادي و کامي  نبود؛ از 
قبیل مبارزات کامی ای که در طول همین مدت شما در تاریخ اسام مشاهده می کنید. مثل 
معتزله، مثل اشاعره و دیگران. مقصود ائمه از این نشست ها و حلقات درس و بیان حدیث و 
نقل معارف و بیان احکام فقط این نبود که یک مکتب کامی یا فقهی را که به آنها وابسته بود، 
صددرصد ثابت کنند و خصوم خودشان را ُمفهم کنند، چیزی بیش از این بود. همچنین یک 
مبارزة مسلحانه هم از قبیل آن چیزي که انسان در زندگي جناب زید و بازماندگانش، و همچنین 
بني الحسن و بعضي از آل جعفر و دیگران، در تاریخ زندگي ائمهعلیهم السام مي بیند، نداشتند. البته 
آنها را به طور مطلق هم تخطئه نمي کردند، بعضي را تخطئه مي کردند به دالیلی غیر از نفِس 
مبارزة مسلحانه، بعضي را هم تأیید کامل مي کردند، در بعضي هم به نحو پشت جبهه شرکت 
ِعيالِه1 « کمک مالي و  نََفَقُة  َعليَّ  َو  َخَرَج  الخاِرِجيَّ ِمن آِل محّمٍد  أّن  »لََوِددُت  مي کردند. 
آبرویي، کمک به جادادن و مخفي کردن و از این قبیل. لیکن خودشان به عنواِن ائمهعلیهم السام 
آن سلسله ای که ما می شناسیم، وارد در مبارزة مسلحانه نبودند و نمي شدند. مبارزة سیاسي، نه 
آن اّولي است و نه این دومي، عبارت است از مبارزه اي با یک هدف سیاسي. آن هدف سیاسي 

چیست؟ عبارت است از تشکیل »حکومت اسامي«  و به تعبیر ما »حکومت علوي«. 
ائمه از لحظة وفات رسول اهلل  تا سال دویست وشصت، درصدد بودند که حکومت الهي را در 
جامعة اسامي  به وجود بیاورند، این، اصِل مّدعا است. البته نمی توانیم بگوییم که می خواستند 
بیاورند؛  زمان خودش � به وجود  در  امامی  � یعنی هر  زمان خودشان  در  را  حکومت اسامی 
زمان  در  مثًا  نزدیک مدت وجود داشت.  مواردی هم  در  و  بلند مدت  و  میان مدت  آینده های 
امام مجتبیعلیه السام، به نظر ما تاش برای ایجاد حکومت اسامی، در آیندة کوتاه مدت بود. 
امام مجتبی در جواب به آن کسانی � ُمسیَّب بن نََجبه و دیگران � که می گفتند چرا شما سکوت 
کردید می فرمود: »َو إن أدري لََعّلُه فِتنٌَة لَُكم َو َمتاٌع إلى  حين۲« و در زمان امام سجاد به 
نظر بنده، برای آیندة میان مدت بود، که حاال در این باره شواهد و مطالبی را که هست، عرض 

۱. بحاراالنوار/ ج 46/ ص۱7۲، »امام صادق فرمودند: هر آینه دوست دارم که خروج کنندة آل محمد قیام کند و مخارج خانواده اش بر عهدة من.«
۲. سورة مبارکة انبیاء/ آیة ۱۱۱، »و نمی دانم، شاید آن برای شما آزمایشی و ]مهلت [ برخورداری تا زمانی ]معین [ باشد.«
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خواهم کرد. در زمان امام باقرعلیه الصاةوالسام احتمال زیاد این است که برای آیندة کوتاه مدت بود. 
از بعد از شهادت امام هشتم، به گمان زیاد، برای آیندة بلند مدت بود. برای چه موقع؟ مختلف 

بود، اما همیشه بود. این، معنای مبارزة سیاسی است.
همة کارهای ائمهعلیهم السام، غیر از آن کارهای معنوی و روحی که مربوط به اعای نفِس یک 
َربَّه � یعنی درس، حدیث، علم، کام، ُمحاّجه با  انسان و قرب او به خدا است � بَیَنُه َو بَیَن 
خصوم علمی، با خصوم سیاسی، تبعید، حمایت از یک گروه و رد یک گروه، در این خط است. 

برای این است که حکومت اسامی را تشکیل بدهند. این، مّدعا است.۱۳6۵/4/۲8
اصًا ائمهعلیهم السام آیا یک زندگی سیاسی داشتند یا نه؟ آیا زندگی ائمهعلیهم السام فقط این بود که 
یک عده شاگرد، یک عده مرید، یک عده عاقه مند را دور خودشان جمع کنند، احکام نماز و 
احکام زکات و احکام حج و اخاقیات اسامی و معارف و اصول دین و عرفان و این چیزها را 
به آنها بیان کنند و همین و بس؟! یا نه، غیر از این چیزهایی که گفته شد و روح آنچه که گفته 
شد، یک چهارچوب دیگری در زندگی ائمه است که آن، همان زندگی سیاسی ائمهعلیهم السام 
است؛ این یک مطلب بسیار مهمی است که باید روشن شود. البته در فرصت های کوتاه جای 
بحث استداللی و مشروح نیست. من رئوس مطالب را عرض می کنم برای اینکه آن کسانی که 
شوق دارند دنبال این مسئله بروند، با این چهارچوب یک باِر دیگر روایات را نگاه کنند و کتب 
تاریخ را ببینند، آن وقت معلوم می شود که زندگی موسی بن جعفر یا ائمة دیگر ما علیهم السام 
چه حقیقتی است که امروز هم همچنان مبهم و ناگفته و ناشناخته است. ائمهعلیهم السام بعد از 
آنکه احساس کردند، در محیط امامت و محیط اهل بیت احساس شد، که هدف پیغمبر برآورده 
از آنی که دیدند که  انجام نگرفت. بعد  الِحكَمة1«  الِكتاَب و  يُعلُِّمهُم  نشد، یعنی »يَُزّكيِهم و 
تشکیل یک نظام اسامی، تشکیل یک دنیای اسامی آن طوری که پیغمبران خواسته بودند 
بعد از دوران صدر اول، به کلی فراموش شد، جای نبوت و امامت را سلطنت گرفت، کسری ها 
نامداران ظالم و طاغی تاریخ در لباس جانشینی و  ُقلدرها و اسکندرها و دیگر  و قیصرها و 
خافت با نام سلسلة بنی امیه و بنی عباس روی کار آمدند و قرآن به آن شکلی که ارباب ُملک 

۱. سورة مبارکة آل عمران/ آیة ۱64، »...پاکشان کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد.«
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و قدرت می خواستند تفسیر شد و ذهن های مردم تحت تأثیر عملکرد خائنانة آن عالمانی که 
سر در آخور مطامع و محبت های مادِی ارباب حکومت و ملک داشتند، قرار گرفت، بعد که اینها 

را دیدند یک نقشة کلی در زندگی ائمه به وجود آمد. 
اینی که می گویم ائمه، یعنی همة ائمه، از امیرالمؤمنین تا امام عسکریعلیهم السام. بنده بارها گفتم 
زندگی ائمهعلیهم السام را که ۲۵۰ سال طول کشیده، زندگی یک انسان به حساب بیاوریم، یک 
انسان 250ساله؛ از هم جدا نیستند »ُكلُّهم نوٌر واحد1«. هر کدام از اینها که یک حرفی 
زدند، این حرف در حقیقت از زبان آن دیگران هم هست. هر کدام از اینها که یک کاری انجام 
داده اند، این در حقیقت کار آن دیگران هم هست. یک انسانی که ۲۵۰ سال گویی عمر کرده 
است. تمام کارهای ائمه در طول این ۲۵۰ سال کار یک انسان با یک هدف، با یک نیت، و 

با تاکتیک های مختلف است. 
ائمهعلیهم السام وقتی که احساس کردند که اسام رو به غربت افتاد و جامعة اسامی تشکیل 
نشد، چند هدف را اهداف اصولی خود قرار دادند. یکی »تبیین اسام به شکل درست«. اسام 
از نظر آن کسانی که در رأس قدرت در طول این سالیان طوالنِی درازمدت قرار داشتند، یک 
چیز مزاحم بود. اساِم پیغمبر، اساِم قرآن، اساِم جنگ بدر و حنین، اساِم ضدتجمل پرستی، 
کسانی  آن  درد  به  مستکبران  کوبندة  اساِم  مستضعفان،  طرفدار  اساِم  ضدتبعیض،  اساِم 
نمی خوْرد که می خواستند با ماهیت فرعونی، لباس موسوی بپوشند، با ماهیت نمرودی، لباس 
ابراهیمی بپوشند؛ امکان نداشت. مجبور بودند اسام را تحریف کنند، امکان نداشت که اسام 
را از دل مردم، از ذهن مردم یک باره دور کنند، چون مردم مؤمن بودند، مجبور بودند اسام را 

از روح و محتوا و ماهیت خودش عوض کنند و خالی کنند. 
عین همان کاری که شما یادتان هست و شاهد بودید در دوران رژیم گذشته نسبت به مظاهر 
اسامی انجام می گرفت. در رژیم گذشته با تظاهرات اسامی مخالفت نمی شد، اما با معنای 
اسام و با روح اسام چرا، با جهاد اسام چرا. با امر به معروف و نهی از منکر اسام چرا، 
نزند  آنها صدمه ای  به گاو و گوسفند  با ظواهر اسامی که  اما  بیان حقایق اسامی چرا،  با 

۱. عیون أخبارالرضاعلیه السام/ ترجمة غفاری و مستفید/ ج ۲/ ص4۱7



n20 انسان 250 ساله

مخالفت نمی شد. این حالت در دوران خافت های اموی و عباسی هم وجود داشت، لذا برای 
اینکه اسام را از روح و حقیقت خود خالی کنند، عده ای مزدور قلم به مزد و زبان به مزد داشتند. 
پول می دادند حدیث درست می کردند، پول می دادند منقبت۱ برای آنها درست می کردند، پول 
می دادند کتاب برای آنها می نوشتند. می گوید وقتی سلیمان بن عبدالملک از دنیا رفت، ما دیدیم 
کتاب های فان عالم بزرگ � که اسمش را نمی آورم � بر حیوانات بار شد، بر استرها بار شد و 
از خزانة سلیمان بن عبدالملک بیرون آمد. یعنی این کتاب نویس، این محدث بزرگ، این عالم 
معروفی که این همه نام او در کتاب های اسامی وجود دارد، این برای سلیمان بن عبدالملک 
کتاب می نوشت. ُخب، کتابی که برای سلیمان بن عبدالملک نوشته بشود شما توقع دارید در 
بیاید؟ ُخب سلیمان بن عبدالملکی  ناخوش  را  باشد که سلیمان بن عبدالملک  این کتاب چیزی 
بین  قرار می دهد،  فشار  زیر  را  کفار می سازد، مسلمین  با  که ظلم می کند، شراب می خورد، 
مردم تبعیض قائل می شود، فقرا را رویشان فشار می آورد، اموال مردم را می گیرد، این چه جور 
اسامی را می پسندد؟ این درد بزرگ جامعة اسامی در طول قرن های اول بود، ائمهعلیهم السام 
این را می دیدند، احساس می کردند که میراث ارزشمند پیغمبر، یعنی احکام اسامی که باید 
برای طول تاریخ بماند و انسان ها را در تمام ادوار تاریخ هدایت بکند، دستخوش تحریف شده. 
یکی از هدف های ائمه که خیلی هم مهم بود، تبیین درست اسام و تفسیر حقیقی قرآن و 

افشاگری تحریف ها و تحریف کننده ها بود. 
نگاه کنید در کلمات ائمهعلیهم السام می بینید آنچه که گفته شده، در موارد بسیاری ناظر به آن 
و  به دستگاه های حکومت  وابستة  فقها و محدثیِن  و  نام اسام، علما  به  چیزهایی است که 
دربارهای سلطنتی گفته بودند، آنها را رد می کردند و حقایق را بیان می کردند؛ این یک هدف 

اصلی و بزرگ برای ائمه که تبیین احکام اسامی بود، این یک. 
با  تحریف،  که  می دانیم  ما  که  وقتی  یعنی  دارد.  ماهیت سیاسی  کار، یک  ُخب، خود همین 
تحریک دستگاه سلطنت و خافت انجام می گیرد و قلم به مزدها و مزدورهای علی الظاهر عالِم، 
برای خاطر ساطین و حکمرانان تحریف می کنند، طبیعی است که اگر کسی علیه آن تحریف ها 

۱. )ن ق ب( آنچه مایة فخر و مباهات باشد.
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اقدام بکند، یقیناً کاری برخاف سیاست آن حکام و ساطین انجام داده. امروز که در بعضی 
طرف  از  مأجور  عالمان  و  مزدور  نویسندگان  و  قلم به مزدها  از  بعضی  اسامی،  کشورهای  از 
برادران مسلمان  یا چهرة  بکنند،  بین مسلمان ها  تفرقة  ایجاد  تا  کتاب می نویسند  دستگاه ها، 
خودشان را زشت نشان بدهند، اگر در این کشورها یک نویسندة آزادمنش پیدا بشود که کتابی 
بنویسد و دربارة وحدت اسامی و دربارة برادری بین جماعات اسامی در آن قلم فرسایی کند، 
این کار، یک کار سیاسی است در حقیقت؛ ضد دستگاه های حاکم است. ائمه یکی از قلم های 
درشت فعالیت شان این بود، احکام اسامی را که بیان می کردند معنایش این نبود که احکام 
اسامی در آن روز، در جامعة اسامی گفته نمی شد. چرا، در هر گوشه و کناری از دنیای اسام 
کسانی بودند که قرآن می گفتند، حدیث می گفتند، از پیغمبر نقل می کردند، هزاران حدیث را 
بعضی از محدثین بلد بودند، مخصوص مکه و مدینه و کوفه و بغداد و اینها هم نبود، در تمام 
اقطار عالم اسامی � شما نگاه کنید به تاریخ � در خراسان، فان جوان دانشمند چندین هزار 
حدیث مثًا تدوین می کند. در طبرستان، فان عالم بزرگ چندین هزار حدیث از پیغمبر و از 
صحابه نقل می کند. حدیث وجود داشت، حکم اسامی بیان می شد، آنچه بیان نمی شد تفسیر 
و تبیین درست اسام در همة شؤون و امور جامعة اسامی بود که ائمهعلیهم السام می خواستند جلو 

این را بگیرند؛ این یک کار، که از کارهای مهم ائمهعلیهم السام بود.
مسئلة  اسامی.  جامعة  زمامداری  یعنی  امامت  بود.  »امامت«  مسئلة  تبیین  دیگر  مهم  کار 
عمده ای که برای مسلمان ها آن روز روشن نبود و عمًا و از لحاظ تئوری دچار تحریف شده 
بود، مسئلة امامت بود. امامت جامعة اسامی با کیست؟ کار به جایی رسیده بود که کسانی 
ادعا  انجام می دادند،  را علنًا  بیشتر محرمات  و  احکام اسامی عمل نمی کردند  اغلب  به  که 
می کردند جانشین پیغمبرند و می نشستند در مسند پیغمبر و خجالت هم نمی کشیدند. یعنی 
این جور هم نبود که مردم ندانند، مردم می دیدند که یکی به نام خلیفه، مست و الیعقل به 
محل نمازجمعه می آید و پیش نماز مردم می شود و به او هم اقتدا می کردند. مردم می دانستند 
که یزیدبن معاویه دچار بیماری های بزرگ اخاقی و عامل به گناهان بزرگ است، درعین حال 
وقتی به ایشان گفته می شد که علیه یزید قیام کنید، می گفتند ما با یزید بیعت کردیم، نمی شود 
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و  امام مسلمین  نبود. مردم خیال می کردند که  برای مردم روشن  امامت  قیام کنیم. مسئلة 
حاکم جامعة اسامی می تواند با این گناهان، با این خاف ها، با این ظلم ها، با این اعمالی که 
برخاف صریح قرآن و اسام هست آمیخته و آلوده باشد، برای مردم مسئلة مهمی نبود. این 
یک مشکل بزرگی بود که با توجه به اهمیت مسئلة حکومت در یک جامعه و تأثیر حاکم در 
جهت گیری جامعه، بزرگ ترین خطر برای عالَم اسام است. لذا ائمهعلیهم السام الزم می دانستند 

دو چیز را به مردم بگویند. 
یکی اینکه بگویند، امام دارای این شرایط است، حاکم اسامی دارای این خصوصیات است. 
مقابل خدا،  این عمل در  با مردم،  رفتار  این  معنویت،  این  این علم،  تقوا،  این  این عصمت، 
خصوصیات امام یعنی حاکم اسامی را برای مردم بیان کند، این یک؛ و دوم مشخص کنند 
که آن کسی که دارای این خصوصیات هست امروز کیست؟ که معرفی می کردند و خودشان 
را بیان می کردند، این هم یک کار بزرگ ائمه و می بینید که این یکی از مهمترین کارهای 

سیاسی و تبلیغات و تعلیمات سیاسی است. 
اگر ائمهعلیهم السام غیر از این دو کاری که گفتم هیچ کار دیگری نداشتند، کافی بود که ما بگوییم 
زندگی ائمه از اول تا به آخر یک زندگی سیاسی است. آنجایی که تفسیر هم می گویند، بیان 
معارف اسامی را هم می کنند در حقیقت یک عمل سیاسی انجام می دادند. آنجایی هم که 
دربارة خصوصیات امام حرف می زنند باز یک عمل سیاسی دارند انجام می دهند. یعنی ائمه، 
تعلیماتشان اگر در همین دو خصوصیت، دو عنوان و دو موضوعی که گفتم خاصه هم می شد، 
باز ائمه زندگی شان یک زندگی سیاسی بود، اما به این هم اکتفا نمی کردند. عاوة بر همة 
اینها، ائمهعلیهم السام حداقل از دوران امام حسن مجتبی به بعد یک حرکت زیرزمینِی همه جانبة 
سیاسی و انقابی را به قصد قبضه کردن حکومت، شروع کرده بودند. هیچ شکی باقی نمی ماند 
برای کاوشگر زندگی ائمه که ائمهعلیهم السام این حرکت را داشتند. آنی که من عرض می کنم 
ائمه نوشته  این نکتة قضیه است که متأسفانه در کتاب هایی که در زندگی  ناشناخته است، 
شده، دربارة زندگی امام صادق، در زندگی موسی بن جعفر، در زندگی بسیاری از ائمة دیگر این 

نکته معرفی نشده است. 
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اینی که ائمهعلیهم السام یک حرکت سیاسی، تشکیاتی وسیع و گسترده را انجام می دادند با اینکه 
این همه شواهد وجود دارد، این ناگفته مانده و ذکر نشده و مشکل عمدة فهم زندگی ائمهعلیهم السام 

است. حقیقت این است که ائمه این کار را شروع کردند. البته شواهد خیلی زیادی هست. 
..پس این را به طور خاصه همة برادران و خواهران بدانند که ائمهعلیهم السام همه شان به مجّرد 
اینکه بار امانت امامت را تحویل می گرفتند، یکی از کارهایی که شروع می کردند یک مبارزة 
همة  مثل  سیاسی  تاش  این  حکومت.  گرفتن  برای  بود  سیاسی  تاش  یک  بود،  سیاسی 
تاش هایی است که آن کسانی که می خواهند یک نظامی را تشکیل بدهند، انجام می دهند و 

این کار را ائمهعلیهم السام هم می کردند.۱۳64/۱/۲۳
ائمهعلیهم السام بین آنها و دستگاه های ظلم و  تمام این نزاعی که شما در طول دوران زندگی 
جور مشاهده می کنید بر سر همین قضیه است. آنهایی که با ائمة ما مخالفت می کردند، آنها 
بر  زندان می انداختند، محاصره می کردند، دعوایشان  را مسموم می کردند، مقتول می کردند، 
سر داعیة حکومِت ائمهعلیهم السام بود. اگر ائمه داعیة حکومت نداشتند ولو علوم اولین و آخرین 
را هم به خودشان نسبت می دادند، اگر بحث قدرت سیاسی نبود، داعیة قدرت سیاسی نبود، 
هیچ گونه تعرضی نسبت به آنها انجام نمی گرفت، الاقل به این شدت انجام نمی گرفت، اصًا 
مسئله این است. لذا شما می بینید در بین دعوت ها و تبلیغات ائمهعلیهم السام روی کلمة امامت و 
مسئلة امامت حساسیت بسیار باالیی است، یعنی وقتی که امام صادق هم می خواهد ادعای 
اإلمام«  كاَن  الِل  إّن رسوَل  النّاُس  »أيّها  بکند می گوید:  حاکمیت اسامی و قدرت سیاسی 
می گوید ای مردم � در اجتماع مردم در عرفات � می ایستد در میان مردم می گوید: »إّن رسوَل 
الِل كاَن اإلمام« امام جامعه، پیشوای جامعه، رهبر جامعه، حاکم بر جامعه رسول خدا بود، »ثُّم 
الُحَسين۱« تا می رسد به خودش. یعنی تمام بحث  ثَُم  الحسُن  ثُّم  بُن أبي طالٍِب  كاَن َعليُّ 
ائمه در مبارزاتشان، همین مسئلة حکومت و حاکمیت  با مخالفینشان و بحث اصحاِب  ائمه 
و والیت مطلقه و عامة بر مسلمین و قدرت سیاسی بود؛ بر سر مقامات معنوی، آنها با ائمه 

دعوایی نداشتند. 

۱. الکافي/ ج 4/ ص466
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خیلی از اوقات اتفاق می افتاد که کسانی در جامعة زمان خلفا، اهل زهد بودند و اهل علم بودند 
و معروف به تفسیر و به علم و به این چیزها، خلفا هم با آنها نه فقط معارضه ای نمی کردند 
از  آنها می رفتند،  آنها می کردند، پیش  به  ارادت نسبت  اظهار  بودند،  آنها  بلکه حتی مخلص 
امثال  وااِّل  نداشتند  سیاسی  داعیة  خلفا  مقابل  در  آنها  چرا؟ چون  می خواستند،  نصیحت  آنها 
حسن بَصري و ابن ُشبُرَمة و َعمروبن ُعَبید، این بزرگان از علمایی که مورد توجه و قبول خلفا 
اینها کسانی بودند که ادعای علم و ادعای زهد و ادعای معنویت و ادعای تفسیر و  بودند، 
ادعای علوم پیغمبر و همة این ادعاها را هم اینها داشتند، اما نسبت به آنها هیچ گونه از طرف 
خلفا تعرضی نبود؛ چرا؟ چون داعیة قدرت سیاسی وجود نداشت. دعوای ائمهعلیهم السام با خلفای 
بنی امیه و بنی عباس بر سر همین مسئلة امامت و والیت، یعنی همین معنایی از امامت که ما 

امروز آن را به کار می بریم، ]بوده[.۱۳66/۱۱/۲
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خطراتي که اسام را به عنواِن یک پدیدة عزیز تهدید مي کند، از قبل از پدید آمدن و یا از آغاز 
پدید آمدنش از طرف پروردگار، پیش بیني شده است و وسیلة مقابله با آن خطرات هم ماحظه 
شده و در خوِد اسام و در خوِد این مجموعه، کار گذاشته شده است. مثل یک بدن سالم، که 
خداي متعال قدرت دفاعي اش را در خوِد آن کار گذاش��ته اس��ت، یا مثل یک ماشین سالم، که 
مهندس و س��ازندة آن، وسیلة تعمیرش را با خود آن همراه کرده است. اسام یک پدیده است 
و مث��ل همة پدیده ها، خطراتي آن را تهدید مي کند و وس��یله اي براي مقابله الزم دارد. خداي 
متعال این وسیله را، در خوِد اسام گذاشت. اما آن خطر چیست؟ دو خطر عمده، اسام را تهدید 

مي کند که یکي خطِر »دشمنان خارجي« و دیگري خطِر »اضمحال داخلي« است. 
دش��من خارجي یعني کس��ي که از بیرون مرزها، با انواع س��اح ها، موجودیت یک نظام را با 
فکرش و دستگاه زیربنایي عقیدتي اش و قوانینش و همه چیزش هدف قرار مي دهد. ..از بیرون 
یعني چه؟ نه از بیرون کشور. از بیرون نظام؛ ولو در داخل کشور. دشمناني هستند که خودشان 
را از نظام، بیگانه مي دانند و با آن مخالفند. اینها بیرونند. اینها غریبه اند. اینها براي اینکه نظامي 
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را نابود کنند و از بین ببرند، تاش مي کنند. با شمشیر، با ساح آتشین، با مدرن ترین ساح هاي 
مادي، و با تبلیغات و پول و هرچه که در اختیارشان باشد. این، یک نوع دشمن است. 

دش��من و آفِت دوم، آفِت اضمحال دروني اس��ت. یعني در درون نظام؛ که این مال غریبه ها 
نیست، این ماِل خودي هاست. خودي ها ممکن است در یک نظام، بر اثر خستگي، بر اثر اشتباه 
در فهم راه درس��ت، بر اثر مغلوب احساس��اِت نفساني ش��دن و بر اثر نگاه کردن به جلوه هاي 
مادي و بزرگ انگاشتن آنها، ناگهان در درون، دچار آفت زدگي شوند. این، البته خطرش بیشتر 

از خطر اّولي است. 
این دو نوع دش��من  �  آفت بروني و آفت دروني �  براي هر نظامي، براي هر تشکیاتي و براي 
هر پدیده اي وجود دارد. اسام براي مقابله با هر دو آفت، عاج معین کرده و جهاد را گذاشته 
اس��ت. جهاد، مخصوص دشمنان خارجي نیست. »جاِهِد الُكّفاَر َو الُمنافِقين۱« منافق، خودش 
را در درون نظام قرار مي دهد. لذا با همة اینها باید جهاد کرد. جهاد، براي دش��مني اس��ت که 
مي خواهد از روي بي اعتقادي و دش��مني با نظام، به آن هجوم بیاورد. همچنین، براي مقابله با 
آن تفّکِک۲داخلي و از هم پاش��یدگي دروني، تعالیم اخاقي بس��یار باارزشي وجود دارد که دنیا 
را به طور حقیقي به انس��ان مي شناس��اند و مي فهماند که »اعَلُموا أنّما الَحياُة الّدنيا لَِعٌب َو لَهٌو 
ــم َو تَكاثٌُر فِي األمواِل َو األولد3« تا آخر. یعني این زر و زیورها، این  ــٌة َو تَفاُخٌر بَينَُك َو زينَ
جلوه ها و این لذت هاي دنیا اگرچه براي شما الزم است، اگرچه شما ناچارید از آنها بهره ببرید، 
اگرچه زندگي ش��ما وابس��ته به آنهاست و در این ش��کي هم نیست و باید آنها را براي خودتان 
فراهم کنید؛ اما بدانید که مطلق کردِن اینها و چشم بس��ته به دنبال این نیازها حرکت کردن و 

هدف ها را به فراموشي سپردن، بسیار خطرناک است.
 امیرالمؤمنینعلیه الس��ام ش��یر میدان نبرد با دشمن است و هنگامي که سخن مي گوید آدم انتظار 
دارد نصف بیش��تر س��خنان او راجع ب��ه جهاد و جن��گ و پهلواني و قهرماني باش��د؛ اما وقتي 

۱. سورة مبارکة توبه/ آیة 7۳، »ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن .«
۲. )ف ک ک( جدایی

۳. سورة مبارکة حدید/ آیة ۲۰، »بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمی و زینت و فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون خواهی در 
اموال و فرزندان است.«
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در روای��ات و ُخط��ِب نهج الباغة او ن��گاه مي کنیم، مي بینیم اغلب س��خنان و توصیه هاي آن 
حضرت راجع به زهد و تقوا و اخاق و نفي و تحقیر دنیا و گرامي ش��مردن ارزش هاي معنوي و 

واالي بشري است. 
ماجراي امام حسین علیه السام تلفیق این دو بخش است. یعني آنجایي که هم جهاد با دشمن و هم 
جهاد با نفس، در اعلي  مرتبة آن تجلّي پیدا کرد، ماجراي عاشورا بود. یعني خداي متعال مي داند 
که این حادثه پیش مي آید و نمونة اعایي باید ارائه شود و آن نمونة اعلي، الگو قرار گیرد. مثل 
قهرمان هایي که در کش��ورها، در یک رشته مطرح مي شوند، و فرد قهرمان، مشّوِق دیگران در 
آن رش��ته از ورزش مي ش��ود. البته، این یک مثال کوچک براي تقریب به ذهن است. ماجراي 
عاشورا عبارت است از یک حرکت عظیِم مجاهدت آمیز در هر دو جبهه. هم در جبهة مبارزه با 
دش��من خارجي و بروني؛ که همان دس��تگاه خافت فاسد و دنیاطلباِن چسبیده به این دستگاِه 
قدرت بودند و قدرتي را که پیغمبر براي نجات انس��ان ها استخدام کرده بود، آنها براي حرکت 
در عکس مسیر اسام و نبي مکرم اسامصلي اهلل علیه وآله وسلم مي خواستند؛ و هم در جبهة دروني، که 

آن روز جامعه به طور عموم به سمت همان فساد دروني حرکت کرده بود.
 نکته دوم، به نظر من مهمتر است. برهه اي از زمان گذشته بود. دوران سختي هاي اولیة کار، 
طي شده بود. فتوحاتي انجام شده بود. غنائمي به دست آمده بود. دایرة کشور وسیع تر شده بود. 
دش��منان خارجي، اینجا و آنجا س��رکوب ش��ده بودند. غنایم فراواني در داخل کشور به جریان 
افتاده بود. عده اي پول دار ش��ده بودند و عده اي در طبقه اش��راف قرار گرفته بودند. یعني بعد از 
آنکه اسام، اشرافیت را قلع و قمع۱ کرده بود، یک طبقه اشراف جدید در دنیاي اسام به وجود 
آمد. عناصري با نام اس��ام، با ِس��َمت ها و عناوین اسامي  � پسر فان صحابي، پسر فان یار 
پیغمبر، پسر فان خویشاوند پیغمبر  �  در کارهاي ناشایست و نامناسب وارد شدند، که بعضي از 
اینها، اسم هایش��ان در تاریخ ثبت است. کساني پیدا شدند که براي مهریة دخترانشان، به جاي 
آن مهرالّس��نة چهارصدوهش��تاد درهمي که پیغمبر اکرمصلي اهلل علیه وآله وس��لم و امیرالمؤمنینعلیه السام و 
مس��لمانان صدر اس��ام مطرح مي کردند، یک میلیون دینار، یک میلیون مثقال طاي خالص 

۱. )ق ل ع( )ق م ع( ریشه کن ساختن و سرکوب کردن
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قرار دادند! چه کساني؟ پسران صحابي هاي بزرگ، مثًا ُمَصعب بن زبیر و از این قبیل.۱۳7۱/۱۱/6
قضایا، کمتر از یک دهه پس از رحلت پیغمبر ش��روع ش��د. ابتدا س��ابقه داران اس��ام  �  اعم از 
صحاب��ه و یاران و کس��انی که در جنگ های زمان پیغمبر ش��رکت کرده بودن��د  �  از امتیازات 
برخوردار ش��دند، که بهره مندی مالِی بیشتر از بیت المال، یکی از آن امتیازات بود. چنین عنوان 
شده بود که تساوی آنها با سایرین درست نیست و نمی توان آنها را با دیگران یکسان دانست! 
این، خشِت اول بود. حرکت های منجر به انحراف، این گونه از نقطة کمی آغاز می شود و سپس 
هر قدمی، قدم بعدی را س��رعت بیش��تری می بخش��د. انحرافات، از همین نقطه شروع شد، تا 
به اواس��ط دوران عثمان رسید. در دوران خلیفة س��وم، وضعیت به گونه ای شد که برجستگان 
صحابة پیغمبر، جزِو بزرگ ترین س��رمایه داران زمان خود محس��وب می ش��دند! توجه می کنید! 
یعنی همین صحابة عالی مقام که اسم هایش��ان معروف است  � طلحه، زبیر، سعدبن ابی وّقاص و 
غیره �  این بزرگان، که هر کدام یک کتاب قطور سابقة افتخارات در بدر و ُحنین و احد داشتند، 
در ردیف اول سرمایه داران اسام قرار گرفتند. یکی از آنها، وقتی ُمرد و طاهای مانده از او را 
خواس��تند بین َورثه تقسیم کنند، ابتدا به صورت ِشمش درآوردند و سپس با تبر، بنای شکست 
و خ��رد کردن آنها را گذاش��تند. مثل هیزم، که با تبر به قطعات کوچک تقس��یم کنند! طا را 
قاعدتًا با س��نِگ مثقال می کشند؛ ببینید چقدر طا بوده که آن را با تبر می شکسته اند! اینها در 
تاریخ ضبط شده است و مسائلی نیست که بگوییم شیعه در کتاب های خود نوشته اند. حقایقی 
است که همه در ثبت و ضبط آن کوشیده اند. مقدار درهم و دیناری که از اینها به جا می ماند، 

افسانه وار بود.۱۳7۵/۳/۲۰
وقتي مي گوییم فاس��د ش��دن دستگاه از درون، یعني این. یعني افرادي در جامعه پیدا شوند که 
به تدریج بیماري اخاقِي ُمس��ري خود  �  دنیازدگي و ش��هوت زدگي  �  را که متأسفانه مهلک هم 
هست، همین طور به جامعه منتقل کنند. در چنین وضعیتي، مگر کسي دل و جرأت یا حوصله 
پی��دا مي کرد که به س��راغ مخالفت با دس��تگاه یزیدبن معاویه برود؟! مگ��ر چنین چیزي اتفاق 
مي افتاد؟ چه کس��ي به فکر این بود که با دس��تگاه ظلم و فساِد آن روِز یزیدي مبارزه کند؟ در 
چنین زمینه اي، قیام عظیم حس��یني به وجود آمد، که هم با دش��من مبارزه کرد و هم با روحیة 
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راحت طلبِي فسادپذیِر رو به تباهي میاِن مسلماناِن عادي و معمولي. این مهم است.۱۳7۱/۱۱/6

هدف قیام امام حسین
اگر این حادثه را دقیق در نظر بگیرید، ش��اید بش��ود گفت انسان می تواند در حرکت چند ماهة 
حضرت ابی عبداهللعلیه الس��ام، از آن روزی که از مدینه خارج ش��د و به طرف مکه آمد، تا آن روزی 
که در کربا ش��ربت گوارای شهادت نوش��ید بیش از صد درس مهم بشمارد. نخواستم بگویم 
هزارها درس، می شود گفت هزارها درس هست. ممکن است هر اشارة آن بزرگوار، یک درس 
باشد؛ اما اینکه می گویم بیش از صد درس، یعنی اگر ما بخواهیم این کارها را مورد مداّقه قرار 
دهیم، از آن می ش��ود صد عنوان و س��رفصل به دس��ت آورد که هر کدام برای یک امت، برای 
یک تاریخ و یک کش��ور، برای تربیت خود و ادارة جامعه و قرب به خدا، درس اس��ت. به خاطر 
این اس��ت که حسین بن علیارواحنا فداه و فدااس��مه و ذکره در دنیا مثل خورش��یدی در میان مقدسین عالم، 
این گونه می درخشد. انبیاء و اولیاء و ائمه و شهدا و صالحین را در نظر بگیرید. اگر آنها مثل ماه 
و ستارگان باشند، این بزرگوار مثل خورشید می درخشد. و اما آن صد درس مورد اشاره به کنار؛ 
یک درس اصلی در حرکت و قیام امام حسینعلیه الس��ام وجود دارد که من س��عی خواهم کرد آن 
را به شما عرض کنم؛ همة آنها حاشیه است و این متن است. چرا قیام کرد؟ این درس است.

به امام حسینعلیه السام می گفتند شما در مدینه و مکه محترمید و در یمن، آن همه شیعه هست. 
به گوشه ای بروید که با یزید کاری نداشته باشید، یزید هم با شما کاری نداشته باشد. این همه 
مرید، این همه شیعیان؛ زندگی کنید، عبادت و تبلیغ کنید! چرا قیام کردید؟ قضیه چیست؟ این، 
آن س��ؤاِل اصلی است. این، آن درِس اصلی است. نمی گوییم کسی این مطلب را نگفته است؛ 
چ��را، انصافًا در این زمینه، خیلی هم کار و تاش کردند، حرف هم زیاد زدند. حال این مطلبی 
را هم که ما عرض می کنیم، به نظر خودمان یک برداشت و دید تازه ای در این قضیه است. 

دوس��ت دارند چنین بگویند که حضرت خواس��ت حکومت فاس��د یزید را کنار بزند و خود، یک 
حکومت تش��کیل دهد. این هدف قیام ابی عبداهللعلیه الس��ام بود. این حرف، نیمه درس��ت اس��ت؛ 
نمی گویم غلط است. اگر مقصود از این حرف، این است که آن بزرگوار برای تشکیل حکومت 
قیام کرد، به این نحو که اگر ببیند نمی شود انسان به نتیجه برسد، بگوید نشد دیگر، برگردیم؛ 



n146 انسان 250 ساله

این غلط اس��ت. بله؛ کس��ی که به قصد حکومت حرکت می کند، تا آنجا پیش می رود که ببیند 
این  کار، ش��دنی است. تا دید احتماِل شدِن این  کار، یا احتمال عقایی وجود ندارد، وظیفه اش 
این است که برگردد. اگر هدف، تشکیل حکومت است، تا آنجا جایز است انسان برود که بشود 
رفت. آنجا که نش��ود رفت، باید برگش��ت. اگر آن کسی که می گوید هدِف حضرت از این قیام، 
تش��کیل حکومت حّقة علوی اس��ت، مرادش این است، این درست نیست. برای اینکه مجموع 

حرکت امام، این را نشان نمی دهد.
در نقطة مقابل، گفته می شود: نه آقا، حکومت چیست؟ حضرت می دانست که نمی تواند حکومت 
تش��کیل دهد، بلکه اصًا آمد تا کش��ته و شهید شود! این حرف هم مدتی بر سر زبان ها خیلی 
شایع بود. بعضی با تعبیرات زیبای شاعرانه ای هم این را بیان می کردند. حتی من دیدم بعضی 
از علمای بزرگ ما هم این را فرموده اند. این حرف که اصًا حضرت قیام کرد برای اینکه شهید 
شود، حرف جدیدی نبوده است. گفت: چون با ماندن نمی شود کاری کرد، پس برویم با شهید 
شدن، کاری بکنیم! این حرف را هم، ما در اسناد و مدارک اسامی نداریم که برو خودت را به 
کام کشته ش��دن بیانداز؛ ما چنین چیزی نداریم. ش��هادتی را که ما در شرع مقدس می شناسیم 
و در روایات و آیات قرآن از آن نش��ان می بینیم، معنایش این اس��ت که انسان به دنبال هدف 
مقدس��ی که واجب یا راجح۱ اس��ت، برود و در آن راه، تن به کشتن هم بدهد. این، آن شهادِت 
صحیح اس��امی اس��ت. اما اینکه آدم، اصًا راه بیفتد برای اینکه من بروم کشته شوم، یا یک 
تعبیر ش��اعرانة چنینی که، خون من پای ظالم را بلغزاند و او را به زمین بزند؛ اینها، آن چیزی 
نیس��ت که مربوط بدان حادثة به آن عظمت اس��ت. در این هم بخش��ی از حقیقت هست؛ اما 
هدف حضرت، این نیست. پس به طور خاصه، نه می توانیم بگوییم که حضرت قیام کرد برای 
تش��کیل حکومت و هدفش تش��کیل حکومت بود، و نه می توانیم بگوییم حضرت برای شهید 
ش��دن قیام کرد. چیز دیگری اس��ت. بنده به نظرم این طور می رسد، کسانی که گفته اند هدف، 
»حکومت« بود، یا هدف، »شهادت« بود، میان هدف و نتیجه، َخلط۲ کرده اند. هدف، اینها نبود. 
امام حسینعلیه الس��ام، هدف دیگری داشت؛ منتها رسیدن به آن هدِف دیگر، حرکتی را می طلبید 

۱. )رج ح( غالب، فائق، بهتر
۲. )خ ل ط( آمیختن، مخلوط کردن یک چیز با چیز دیگر
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که این حرکت، یکی از دو نتیجه را داش��ت، حکومت یا شهادت. البته حضرت برای هر دو هم 
آمادگی داشت. هم مقدمات حکومت را آماده کرد و می کرد؛ هم مقدمات شهادت را آماده کرد 
و می کرد. هم برای این توطیِن نفس۱ می کرد، هم برای آن. هرکدام هم می شد، درست بود و 

ایرادی نداشت؛ اما هیچ کدام هدف نبود، بلکه دو نتیجه بود. هدف، چیز دیگری است.
ه��دف چیس��ت؟ اول آن هدف را به طور خاص��ه در یک جمله عرض می کن��م، بعد مقداری 
توضی��ح می دهم. اگر بخواهیم هدف امام حسینعلیه الس��ام را بیان کنیم، باید این طور بگوییم که 
ه��دف آن بزرگ��وار عبارت بود از انجام دادن یک واجب عظی��م از واجبات دین، که آن واجب 
عظیم را هیچ کس قبل از امام حسین � حتی خود پیغمبر � انجام نداده بود. نه پیغمبر این واجب 
را انج��ام داده بود، نه امیرالمؤمنین، نه امام حس��ن مجتبی. واجبی ب��ود که در بنای کلی نظام 
فکری و ارزشی و عملی اسام، جای مهمی دارد. با وجود اینکه این واجب، خیلی مهم و بسیار 
اساس��ی است، تا زمان امام حسین، به این واجب عمل نشده بود، عرض می کنم که چرا عمل 
نش��ده بود. امام حس��ین باید این واجب را عمل می کرد تا درس��ی برای همة تاریخ باشد. مثل 
اینکه پیغمبر، حکومت تشکیل داد؛ تشکیل حکومت درسی برای همة تاریخ اسام شد و فقط 
ُحکمش را نیاورد. یا پیغمبر، جهاد فی س��بیل اهلل کرد و این درس��ی برای همة تاریخ مسلمین و 
تاریخ بش��ر تا ابد شد. این واجب هم باید به وسیلة امام حسینعلیه السام انجام می گرفت تا درسی 

عملی برای مسلمانان و برای طول تاریخ باشد.
حاال چرا امام حسین این کار را بکند؟ چون زمینة انجام این واجب، در زمان امام حسین پیش 
آم��د. اگر این زمینه در زمان امام حس��ین پی��ش نمی آمد؛ مثًا در زمان امام علی النقیعلیه الس��ام 
پیش می آمد، همین کار را امام علی النقیعلیه الصاةوالسام می کرد و حادثة عظیم و ذبح عظیم تاریخ 
اسام، امام علی النقی می شد. اگر در زمان امام حسن مجتبی یا در زمان امام صادقعلیهما السام هم 
پیش می آمد، آن بزرگواران عمل می کردند. در زمان قبل از امام حسین، پیش نیامد؛ بعد از امام 

حسین هم در تمام طول حضور ائمهعلیهم السام تا دوران غیبت، پیش نیامد. 
پس هدف، عبارت ش��د از انجام این واجب؛ که حاال شرح می دهم این واجب چیست. آن وقت 

۱. به خود قبوالندن، چیزی را مقصد نهایی قرار دادن
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به طور طبیعی انجام این واجب، به یکی از دو نتیجه می رسد؛ یا نتیجه اش این است که به قدرت 
و حکومت می رس��د؛ اهًا و س��هًا، امام حسین حاضر بود. اگر حضرت به قدرت هم می رسید، 
ق��درت را محکم می گرفت و جامعه را مثل زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین اداره می کرد. یک وقت 
هم انجام این واجب، به حکومت نمی رسد، به شهادت می رسد. برای آن هم امام حسین حاضر 
بود. خداوند امام حسین و دیگر ائمة بزرگوار را طوری آفریده بود که بتوانند بار سنگین آن چنان 
ش��هادتی را هم که برای این امر پیش می آمد، تحمل کنند، و تحمل هم کردند. البته داس��تان 

مصائب کربا، داستان عظیم دیگری است. حال اندکی قضیه را توضیح دهم.
پیغمب��ر اکرم و هر پیغمبری وقتی که می آید، یک مجموعة احکام می آورد، این احکامی را که 
پیغمبر می آورد، بعضی فردی اس��ت و برای این اس��ت که انسان خودش را اصاح کند؛ بعضی 
اجتماعی اس��ت و برای این اس��ت که دنیای بش��ر را آباد و اداره کند و اجتماعات بش��ر را به پا 
بدارد. مجموعة احکامی اس��ت که به آن نظام اس��امی می گویند. ُخب، اسام بر قلب مقدس 
پیغمبراکرم نازل شد. نماز را آورد، روزه، زکات، انفاقات، حج، احکام خانواده، ارتباطات شخصی، 
جهاِد فی س��بیل اهلل، تش��کیل حکومت، اقتصاد اسامی، روابط حاکم و مردم و وظایف مردم در 
مقابل حکومت را آورد. اسام، همة این مجموعه را بر بشریت عرضه کرد، همه را هم پیغمبر 
بُُكم ِمَن الَجنَِّة َو يُباِعُدُكم ِمَن النّاِر  ــي ٍء يَُقرِّ اک��رم بیان فرمود. »يا أيُّها النّاُس َو اللِ ما ِمن َش
إّل َو قَد أَمرتُُكم بِه1«؛ پیغمبر اکرمصلّی اهلل علیه وآله همة آن چیزهایی را که می تواند انس��ان و یک 

جامعة انسانی را به سعادت برساند، بیان فرمود. نه فقط بیان، بلکه آنها را عمل و پیاده کرد. 
ُخب؛ در زمان پیغمبر حکومت اسامی و جامعة اسامی تشکیل شد، اقتصاد اسامی پیاده شد، 
جهاد اس��امی برپا و زکات اسامی گرفته شد؛ یک کشور و یک نظام، اسامی شد. مهندس 
این نظام و راهبر این قطار در این خط، نبی اکرم و آن کس��ی اس��ت که به جای او می نش��یند. 
خط هم روش��ن و مشخص اس��ت. باید جامعة اسامی و فرد اسامی از این خط، بر روی این 
خ��ط و در ای��ن جهت و از این راه حرکت کند؛ که اگ��ر چنین حرکتی هم انجام گیرد، آن وقت 
انس��ان ها به کمال می رس��ند؛ انسان ها صالح و فرشته گون می شوند، ظلم در میان مردم از بین 

۱. الکافي/ ج۲/ ص74، »ای مردم! به خدا چیزی نبود که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور کند، جز آنکه بدان دستورتان دادم .«
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می رود؛ بدی، فس��اد، اختاف، فقر و جهل از بین می رود. بش��ر به خوشبختی کامل می رسد و 
بندة کامل خدا می شود. اسام این نظام را به وسیلة نبی اکرم آورد و در جامعة آن روز بشر پیاده 
کرد. در کجا؟ در گوشه ای که اسمش مدینه بود و بعد هم به مکه و چند شهر دیگر توسعه داد.
سؤالی در اینجا باقی می ماند و آن اینکه، اگر این قطاری را که پیغمبر اکرم بر روی این خط به 
راه انداخته است، دستی، یا حادثه ای آمد و آن را از خط خارج کرد، تکلیف چیست؟ اگر جامعة 
اس��امی منحرف شد، اگر این انحراف به جایی رس��ید که خوِف انحراِف کل اسام و معارف 

اسام بود، تکلیف چیست؟
دو نوع انحراف داریم. یک وقت مردم فاس��د می شوند؛ خیلی وقت ها چنین چیزی پیش می آید، 
اما احکام اسامی از بین نمی رود؛ لیکن یک وقت مردم که فاسد می شوند، حکومت ها هم فاسد 
می ش��وند، علما و گویندگان دین هم فاسد می شوند. از آدم های فاسد، اصًا دیِن صحیح صادر 
نمی ش��ود. قرآن و حقای��ق را تحریف می کنند. خوب ها را بد، بده��ا را خوب، منکر را معروف و 
معروف را منکر می کنند. خطی را که اسام مثًا به این سمت کشیده است، صدوهشتاد درجه به 
سمت دیگر عوض می کنند. اگر جامعه و نظام اسامی به چنین چیزی دچار شد، تکلیف چیست؟
البته پیغمبر فرموده بود که تکلیف چیس��ت؛ قرآن هم فرموده است: »َمن يَرتَدَّ ِمنُكم َعن دينِِه 
ــوَف يَأتِي الل بَِقوٍم يُِحبُُّهم َو يُِحبُّونَه1« و آیات زیاد و روایات فراوان دیگر و همین روایتی  فََس
که از قول امام حسین برایتان نقل می کنم. امام حسینعلیه السام، این روایت پیغمبر را برای مردم 
خواند. پیغمبر فرموده بود؛ اما آیا پیغمبر می توانست به این حکم الهی عمل کند؟ نه، چون این 
حکم الهی وقتی قابل عمل اس��ت که جامعه منحرف ش��ده باشد. اگر جامعه، منحرف شد، باید 
کاری ک��رد. خ��دا حکمی در اینجا دارد. در جوامعی که انح��راف به حدی پیش می آید که خطر 
انحراِف اصل اسام است، خدا تکلیفی دارد. خدا انسان را در هیچ قضیه ای بی تکلیف نمی گذارد.
پیغمب��ر این تکلیف را فرموده اس��ت. ق��رآن و حدیث گفته اند، اما پیغمبر ک��ه نمی تواند به این 
تکلی��ف عمل کند. چرا نمی تواند؟ چون این تکلیف را آن وقتی می ش��ود عمل کرد که جامعه، 
منحرف شده باشد. جامعه در زمان پیغمبر و زمان امیرالمؤمنین، که به آن شکل منحرف نشده 

۱. سورة مبارکة مائده/ آیة ۵4، »هرکس از شما از دینش برگردد، خدا به زودی جمعیتی را به عرصه می آورد که دوستشان دارد 
و دوستش می دارند.«
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اس��ت. در زمان امام حس��ن که معاویه در رأس حکومت اس��ت، اگرچه خیلی از نشانه های آن 
انحراف، پدید آمده است، اما هنوز به آن حدی نرسیده است که خوف تبدیِل کلی اسام وجود 
داشته باشد. شاید بشود گفت در برهه ای از زمان، چنین وضعیتی هم پیش آمد؛ اما در آن وقت، 
فرصتی نبود که این کار انجام گیرد، موقعیت مناسبی نبود؛ این حکمی که جزو مجموعة احکام 
اس��امی است، اهمیتش از خود حکومت کمتر نیس��ت؛ چون حکومت، یعنی ادارة جامعه. اگر 
جامعه به تدریج از خط، خارج و خراب و فاس��د ش��د و حکم خدا تبدیل ش��د، اگر ما آن حکم 
تغییر وضع و تجدید حیات یا به تعبیر امروز، انقاب؛ اگر آن حکم انقاب را نداش��ته باش��یم، 
ای��ن حکومت به چه دردی می خورد؟ پس اهمی��ت آن حکمی که مربوط به برگرداندن جامعة 
منحرف به خط اصلی اس��ت، از اهمیت خود حکم حکومت کمتر نیس��ت. شاید بشود گفت که 
اهمیتش از جهاد با کفار بیشتر است. شاید بشود گفت اهمیتش از امر به معروف و نهی از منکِر 
معمولی در یک جامعة اسامی بیشتر است. حتی شاید بشود گفت اهمیت این حکم از عبادات 
بزرگ الهی و از حج بیش��تر است. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت این حکم، تضمین کنندة زنده 

شدن اسام است؛ بعد از آنکه مشرف به مردن است، یا مرده و از بین رفته است.
خوب، چه کس��ی باید این حکم را انجام دهد؟ چه کس��ی باید ای��ن تکلیف را به جا بیاورد؟ 
یکی از جانشینان پیغمبر، وقتی در زمانی واقع شود که آن انحراف، به وجود آمده است. البته به 
ش��رط اینکه موقعیت مناسب باشد، چون خدای متعال، به چیزی که فایده ندارد تکلیف نکرده 
است. اگر موقعیت مناسب نباشد، هر کاری بکنند، فایده ای ندارد و اثر نمی بخشد. باید موقعیت 
مناس��ب باشد. البته موقعیِت مناسب بودن هم معنای دیگری دارد، نه اینکه بگوییم چون خطر 
دارد، پس موقعیت مناس��ب نیس��ت؛ مراد این نیس��ت. باید موقعیت مناسب باشد، یعنی انسان 
بداند این کار را که کرد، نتیجه ای بر آن مترتب می ش��ود؛ یعنی اباغ پیام به مردم خواهد شد، 
مردم خواهند فهمید و در اش��تباه نخواهند ماند. این، آن تکلیفی اس��ت که باید یک نفر انجام 
می داد. در زمان امام حسینعلیه السام هم آن انحراف به وجود آمده، هم آن فرصت پیدا شده است. 
پس امام حس��ین باید قیام کند، زیرا انحراف پیدا ش��ده اس��ت. برای اینکه بعد از معاویه کسی 
به حکومت رس��یده است که حتی ظواهر اس��ام را هم رعایت نمی کند. ُشرِب َخمر و کارهای 
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خاف می کند. تعرضات و فس��ادهای جنسی را واضح انجام می دهد. علیه قرآن حرف می زند. 
علنًا شعر برخاف قرآن و بر رّدِ دین می گوید و علنًا مخالف با اسام است. منتها چون اسمش 
رئیس مسلمان هاست، نمی خواهد اسم اسام را براندازد. او عامل به اسام، عاقه مند و دلسوز 
به اسام نیست، بلکه با عمل خود، مثل چشمه ای که از آن مرتب آِب گندیده تراوش می کند و 
بیرون می ریزد و همة دامنه را پر می کند، از وجود او آب گندیده می ریزد و همة جامعة اسامی 
را پر خواهد کرد. حاکم فاس��د، این گونه اس��ت دیگر؛ چون حاکم، در رأس قلّه است و آنچه از 
او ت��راوش کند، در همان ج��ا نمی ماند، برخاف مردم عادی، بلکه می ری��زد و همة قلّه را فرا 
می گیرد. مردم عادی، هر کدام جای خودشان را دارند. البته هرکس که باالتر است، هرکس که 
موقعیت باالتری در جامعه دارد، فساد و ضررش بیشتر است. فساد آدم های عادی، ممکن است 
برای خودش��ان، یا برای عده ای دور و برشان باشد؛ اما آن کسی که در رأس قرار گرفته است، 
اگر فاس��د ش��د، فساِد او می ریزد و همة فضا را پر می کند؛ همچنان که اگر صالح شد، صاح او 
می ریزد و همة دامنه را فرا می گیرد. چنین کس��ی با آن فس��اد، بعد از معاویه، خلیفة مس��لمین 

شده است؛ خلیفة پیغمبر! از این انحراف باالتر؟! 
زمینه هم آماده اس��ت. زمینه آماده اس��ت، یعنی چه؟ یعنی خطر نیس��ت؟ چرا، خطر که هست. 
مگر ممکن است کسی که در رأس قدرت است، در مقابل انسان های معارض، برای آنها خطر 
نیافریند؟ جنگ اس��ت دیگر. ش��ما می خواهی او را از تخت قدرت پایین بکش��ی و او بنش��یند 
تماش��ا کند؟! بدیهی اس��ت که او هم به ش��ما ضربه می زند. پس خطر هست. اینکه می گوییم 
موقعیت مناس��ب اس��ت، یعنی فضای جامعة اسامی، طوری اس��ت که ممکن است پیام امام 
حس��ین به گوش انس��ان ها در همان زمان و در طول تاریخ برس��د. اگر در زمان معاویه، امام 
حس��ین می خواست قیام کند، پیام او دفن می ش��د. این به خاطر وضع حکومت در زمان معاویه 
است. سیاست ها به گونه ای بود که مردم نمی توانستند حقانیت سخن حق را بشنوند. لذا همین 
بزرگوار، ده س��ال در زمان خافت معاویه، امام بود، ولی چیزی نگفت. کاری، اقدامی و قیامی 
نکرد. چون موقعیت آنجا مناس��ب نبود. قبلش هم امام حسنعلیه الس��ام بود. ایشان هم قیام نکرد؛ 
چون موقعیت مناس��ب نبود. نه اینکه امام حسین و امام حسن، اهل این کار نبودند. امام حسن 
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و امام حسین، فرقی ندارند. امام حسین و امام سجاد، فرقی ندارند. امام حسین و امام علی النقی 
و امام حس��ن عسکریعلیهم الس��ام فرقی ندارند. البته وقتی که این بزرگوار، این مجاهدت را کرده 
اس��ت، مقامش باالتر از کسانی اس��ت که نکردند؛ اما اینها از لحاظ مقام امامت یکسانند. برای 
هریک از آن بزرگواران هم که پیش می آمد، همین کار را می کردند و به همین مقام می رسیدند.
خ��وب؛ امام حس��ین ه��م در مقابل چنین انحرافی قرار گرفته اس��ت. پس بای��د آن تکلیف را 
انجام دهد. موقعیت هم مناس��ب اس��ت. پ��س دیگر عذری وجود ندارد. ل��ذا عبداهلل بن جعفر و 
محمدبن حنفی��ه و عبداهلل بن عب��اس، اینها که عامی نبودند، همه دین ش��ناس، آدم های عارف، 
عالم و چیزفهم بودند؛ وقتی به حضرت می گفتند که، آقا! خطر دارد، نروید. می خواستند بگویند 
وقتی خطری در سر راِه تکلیف است، تکلیف، برداشته است. آنها نمی فهمیدند که این تکلیف، 
تکلیفی نیست که با خطر برداشته شود. این تکلیف همیشه خطر دارد. آیا ممکن است انسان، 
علیه قدرتی آن چنان مقتدر به حس��ِب ظاهر قیام کند و خطر نداش��ته باشد؟! مگر چنین چیزی 

می شود؟! این تکلیف، همیشه خطر دارد. 
..کاری که در زمان امام حسین انجام گرفت، نسخة کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت. 
منتها آنجا به نتیجة ش��هادت رس��ید، اینجا به نتیجة حکومت. این همان است، فرقی نمی کند. 
هدف امام حس��ین با هدف امام بزرگوار ما یکی بود. این مطلب، اس��اس معارف امام حس��ین 
است. معارف حسینی، بخش عظیمی از معارف شیعه است. این پایة مهمی است و خود، یکی 

از پایه های اسام است.
پس هدف، عبارت ش��د از بازگرداندن جامعة اس��امی به خط صحیح. چه زمانی؟ آن وقتی  که 
راه، عوضی شده است و جهالت و ظلم و استبداد و خیانِت کسانی، مسلمین را منحرف کرده و 
زمینه و شرایط هم آماده است. البته دوران تاریخ اوقات مختلفی است. گاهی شرایط آماده است 
و گاهی آماده نیست. زمان امام حسین آماده بود، زمان ما هم آماده بود. امام همان کار را کرد. 
هدف یکی بود. منتها وقتی انس��ان به دنبال این هدف، راه می افتد و می خواهد علیه حکومت 
و مرکز باطل قیام کند، برای اینکه اس��ام و جامعه و نظام اس��امی را به مرکز صحیح خود 
برگرداند، یک وقت اس��ت که وقتی قیام کرد به حکومت می رسد؛ یک وقت است که این قیام، 
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به حکومت نمی رسد، به شهادت می رسد؛ آیا در این صورت، واجب نیست؟ چرا، به شهادت هم 
برسد واجب است. آیا در این صورتی که به شهادت برسد، دیگر قیام فایده ای ندارد؟ چرا، هیچ 
فرقی نمی کند. این قیام و این حرکت در هر دو صورت فایده دارد چه به شهادت برسد، چه به 

حکومت، منتها هرکدام یک نوع فایده دارد. باید انجام داد؛ باید حرکت کرد.
این، آن کاری بود که امام حسین انجام داد. منتها امام حسین آن کسی بود که برای اولین بار 
این حرکت را انجام داد. قبل از او انجام نشده بود. چون قبل از او در زمان پیغمبر و امیرالمؤمنین 
چنین زمینه و انحرافی به وجود نیامده بود، یا اگر هم در مواردی انحرافی بود، زمینة مناسب و 
مقتضی نبود. زمان امام حسین هر دو وجود داشت. در باب نهضت امام حسین، این اصل قضیه 
است. پس می توانیم این طور جمع بندی کنیم، بگوییم امام حسین قیام کرد تا آن واجب بزرگی 
را که عبارت از تجدیِد بنای نظام و جامعة اسامی یا قیام در مقابل انحرافاِت بزرگ در جامعة 
اس��امی اس��ت، انجام دهد. این از طریق قیام و از طریق امر به معروف و نهی از منکر است؛ 
بلکه خودش یک مصداق بزرگ امر به معروف و نهی از منکر اس��ت. البته این کار، گاهی به 
نتیجة حکومت می رسد  �  امام حسین برای این آماده بود �  گاهی هم به نتیجة شهادت می رسد؛ 

برای این هم آماده بود. ما به چه دلیل این مطلب را عرض می کنیم؟
این را از کلمات خود امام حسین به دست می آوریم. من در میان کلمات حضرت ابی عبدهللعلیه السام 
چند عبارت را انتخاب کرده ام، البته بیش از اینهاس��ت که همه همین معنا را بیان می کند. اول 
در مدین��ه، آن ش��بی که ولید، حاکم مدینه، حضرت را احضار ک��رد و گفت معاویه از دنیا رفته 
اس��ت و ش��ما باید با یزید بیعت کنید. حضرت به او فرمود: باش��د تا صبح »َو نَنُظُر َو تَنُظروَن 
أيُّنا أَحقُّ بِالبَيَعِة َو الِخالفَة« برویم فکر کنیم، ببینیم ما باید خلیفه ش��ویم، یا یزید باید خلیفه 
ش��ود. مروان فردای آن روز، حضرت را در کوچه ه��ای مدینه دید، گفت اباعبداهلل، تو خودت را 
به کشتن می دهی. چرا با خلیفه بیعت نمی کنی؟ بیا بیعت کن، خودت را به کشتن نده، خودت 
ــا لِل َو إنّا إلَيِه راِجُعوَن َو  ّ را ب��ه زحم��ت نیانداز. حض��رت در جواِب او این جمله را فرمود: »إن
الُم إذ قَد بُلِيَِت اُلّمُة بِراٍع ِمثِل يَِزيد1«؛ دیگر باید با اسام خداحافظی کرد  َعَلى اإلسالِم السَّ

۱. بحاراالنوار/ ج44/ ص۳۲۵و۳۲6
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و بدرود گفت، آن وقتی که حاکمی مثل یزید بر س��ر کار بیاید و اس��ام به حاکمی مثل یزید 
مبتا گردد. قضیة شخِص یزید نیست، هرکس مثل یزید باشد. حضرت می خواهد بفرماید که 
تابه حال هرچه بود قابل تحمل بود؛ اما االن پای اصل دین و نظام اس��امی در میان اس��ت و 
با حکومت کس��ی مثل یزید نابود خواهد ش��د. به اینکه خطر انحراف، خطر جدی اس��ت اشاره 

می کند. مسئله عبارت از خطر برای اصل اسام است.
حض��رت ابا عبداهللعلیه الس��ام، هم هنگام خروج از مدینه، ه��م هنگام خروج از مکه، صحبت هایی 
ب��ا محمدبن حنفیه داش��ت؛ به نظر من می رس��د که این وصیت مربوط اس��ت به هنگامی که 
می خواس��ت از مکه خارج ش��ود، در ماه ذي حجه ه��م که محمدبن حنفیه به مک��ه آمده بود، 
صحبت هایی با حضرت داش��ت. حضرت به برادرش محمدبن حنفیه چیزی را به عنوان وصیت 
نوش��ت و داد. آنجا بعد از ش��هادت به وحدانیت خدا به اینجا می رس��د: »أنّي لَم أخُرج أِشراً َو 
ــداً َو ل ظالِما« یعنی کسانی اش��تباه نکنند و تبلیغات چي ها تبلیغ نکنند که  ل بَِطراً َو ل ُمفِس
امام حس��ین هم مثل کسانی که این گوش��ه و آن گوشه خروج می کنند برای اینکه قدرت را به 
چنگ بگیرند، برای خودنمایی، برای عیش و ظلم و فس��اد وارد میدان مبارزه و جنگ می شود. 
کار ما از این قبیل نیس��ت؛ »َو إنّما َخَرجُت لَِطلِب اإلصالِح فِي اُّمِة َجّدي«. عنوان این کار 
همین »اصاح« اس��ت، می خواهم اصاح کنم. این همان واجبی است که قبل از امام حسین 
انجام نگرفته بوده است. این اصاح از طریق »خروج« است. خروج یعنی قیام. حضرت در این 
وصیت نامه این را ذکر کرد، تقریبًا تصریح به این معنی اس��ت یعنی اواًل می خواهیم قیام کنیم 
و این قیام ما هم برای اصاح اس��ت؛ نه برای این اس��ت که حتمًا باید به حکومت برس��یم؛ نه 
برای این اس��ت که حتمًا باید برویم ش��هید ش��ویم، نه؛ می خواهیم اصاح کنیم. البته اصاح، 
کار کوچکی نیس��ت. یک  وقت ش��رایط طوری است که انس��ان به حکومت می رسد و خودش 
زمام قدرت را به دس��ت می گیرد؛ یک وقت نمی تواند این کار را بکند، نمی ش��ود، شهید می شود. 
درعین حال هر دو، قیام برای اصاح اس��ت. بعد می فرمای��د: »اُِريُد أن آُمَر بِالمعُروِف َو أنَهى 
ــيَر بِسيَرِة َجّدي1«؛ این اصاح، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.  َعِن الُمنَكِر َو أس

۱. بحاراالنوار/ ج44/ ص۳۲9، »من برای سرکشی و دشمني و فساد کردن و ظلم نمودن خارج نشدم، بلکه من به منظور ایجاد اصاح در 
میان امت جدم خارج شدم، من در نظر دارم امر به معروف و نهی از منکر نمایم، من مي خواهم مطابق سیرة جدم رسول خدا رفتار نمایم .«
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این هم یک بیان دیگر.
حضرت در مکه دو نامه نوش��ته اس��ت که یکی به رؤسای بصره و یکی به رؤسای کوفه است. 
در نامة حضرت به رؤسای بصره، این طور آمده است: »َو قَد بََعثُت َرسولي إلَيُكم بِهذا الِكتاب، 
َة قَد اُميتَت، و اِّن البِدَعَة قَد اُحييَت فَِان  ــنّ و اِنّى اَدُعوُكم اِلى ِكتاِب اللِ و اِلى نَبيِّه، فَِاّن الُس
ــاد1« من می خواهم بدعت را از بین ببرم  ش ــبيَل الرَّ تُجيبوا َدعوتي و تُطيُعوا اَمرى أهدُكم َس
و س��نت را احیا کنم؛ زیرا س��نت را میرانده اند و بدعت را زنده کرده اند، اگر دنبال من آمدید راِه 
راست با من است؛ یعنی می خواهم همان تکلیف بزرگ را انجام دهم که احیای اسام و احیای 
س��نت پیغمبر و نظام اسامی اس��ت. بعد در نامه به اهل کوفه فرمود: »فََلَعمِري َما اإلماُم إّل 
الحاِكُم بِالِكتاِب القائُِم بِالِقسِط الّدائُِن بِِديِن الَحّق الحابُِس نَفَسُه َعَلى ذلَِك لل2« امام و پیشوا 
و رئیِس جامعة اس��امی نمی تواند کس��ی باشد که اهل فسق و فجور و خیانت و فساد و دوری 
از خدا و اینهاس��ت. باید کسی باش��د که به کتاب خدا عمل کند. یعنی در جامعه عمل کند؛ نه 
اینکه خودش در اتاِق خلوت، فقط نماز بخواند؛ بلکه عمل به کتاب را در جامعه زنده کند، اخذ 
« یعنی آیین و قانون  به قسط و عدل کند و حق را قانون جامعه قرار دهد؛ »الّدائُِن بِِديِن الَحقِّ
و مقررات جامعه را حق قرار دهد و باطل را کنار بگذارد. »الحابُِس نَفَسُه َعَلى ذلَِك لل«؛ ظاهراً 
معنای این جمله این است که خودش را در خط مستقیم الهی به هر کیفیتی حفظ کند و اسیر 

جاذبه های شیطانی و مادی نشود، والسام. بنابراین، هدف را مشخص می کند.
امام حسین از مکه خارج شد. آن حضرت در بین راه در هر کدام از منازل، صحبتی با لحن های 
مختلف دارد. در منزلی به نام »بَیَضه«، درحالی که حّربن یزید هم در کنار حضرت است؛ حضرت 
می رود، او هم در کنار حضرت می رود. به این منزل رس��یدند و فرود آمدند. ش��اید قبل از اینکه 
اس��تراحت کنند یا بعد از اندکی استراحت، حضرت ایس��تاد و خطاب به لشکر دشمن این گونه 
ــلطانًا جائِراً ُمستَِحالاًّ لُِحُرِم الل  ــول اللصّلى الل عليه وآله قال: َمن َرأى ُس فرمود: »ايّها النّاس، اّن رس
ــوِل الل يَعَمُل في ِعباِد اللِ بِاإلثِم َو الُعدَوان لَم يَُغيِّر بَِقوٍل َو  ِة رس ــنّ ناِكثًا لَِعهِد اللِ ُمخالِفًا لُس
ل فِعل كاَن َحّقًا عَلى اللِ أن يُدِخَلُه َمدَخَله« یعنی اگر کس��ی ببیند حاکمی در جامعه بر س��ر 

۱. بحاراالنوار/ ج44/ ص۳4۰
۲. بحاراالنوار/ ج44/ ص۳۳4
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کار اس��ت که ظلم می کند، حرام خدا را حال می ش��مارد، حال خدا را حرام می شمارد، حکم 
اله��ی را کنار می زند، عمل نمی کند و دیگران را به عمل وادار نمی کند، یعنی در میان مردم با 
گناه، با دش��منی و با ظلم عمل می کند � حاکِم فاسِد ظالِم جائر که مصداق کاملش یزید بود � 
»لَم يَُغيِّر بَِقوٍل َو ل فِعل« و با زبان و عمل علیه او اقدام نکند، »كاَن َحّقًا عَلى اللِ أن يُدِخَلُه 
َمدَخَله1« خدای متعال در قیامت این ساکِت بی تفاوِت بی عمل را هم به همان سرنوشتی دچار 
می کند که آن ظالم را دچار کرده اس��ت؛ یعنی با او در یک صف و در یک جناح قرار می گیرد. 
پیغمبر مش��خص کرده بود که اگر نظام اسامی منحرف شد باید چه کار کرد. امام حسین هم 

به همین فرمایش پیغمبر استناد می کند.
پس تکلیف چه ش��د؟ تکلیف، »يَُغيِّر بَِقوٍل و ل فِعل« ش��د. اگر انس��ان در چنین شرایطی قرار 
گرفت  �   البته در زمانی که موقعیت مناسب باشد �  واجب است در مقابل این عمل قیام و اقدام 
کند. به هرکجا می خواهد برس��د؛ کشته ش��ود، زنده بماند، به حسب ظاهر موفق شود یا نشود. 
هر مسلمانی در مقابل این وضعیت باید قیام و اقدام کند. این تکلیفی است که پیغمبر فرموده 
اس��ت. بعد امام حسین فرمود: »َو إنّي أَحقُّ بَِهذا2« من از همة مسلمانان شایسته ترم به اینکه 
این قیام و این اقدام را بکنم، چون من پس��ر پیغمبرم. اگر پیغمبر این تغییر یعنی همین اقدام 
را بر تک تک مس��لمانان واجب کرده است، بدیهی است حسین بن علی پسر پیغمبر، وارث علم 
و حکمت پیغمبر، از دیگران واجب تر و مناسب تر است که اقدام کند. »و من به خاطر این است 

که اقدام کردم«؛ پس امام علت قیام خود را بیان می کند.
در منزِل »ُعَذیب«، که چهار نفر به حضرت ملحق ش��دند، بیان دیگری از امام حسینعلیه الس��ام 
هست. حضرت فرمود: »اَّما و اللِ إنّى أَلرجو أن يَكوَن َخيراً ما أراَد اللُ بِنا، قَتََلنا أم َظَفَرنا3«. 
این هم نش��انة اینکه گفتیم فرقی نمی کند. چه به پیروزی برس��ند، چه کش��ته بشوند تفاوتی 
نمی کند. تکلیف، تکلیف اس��ت. باید انجام بگیرد. فرمود من امیدم این است که خدای متعال، 

۱. بحاراالنوار/ ج44/ ص۳8۲
۲. بحاراالنوار/ ج44/ ص۳8۲

۳. اعیان الشیعه/ ج۱/ ص۵97، »به خدا قسم امید دارم آنچه را خداوند براي ما اراده کرده، خیر است، چه به صورت فتح باشد، 
چه به شکل شهادت.«



 157n امام حسین

آن چیزی که برای ما در نظر گرفته است، خیر ماست؛ چه کشته بشویم، چه به پیروزی برسیم، 
فرق��ی نمی کند؛ م��ا داریم تکلیفمان را انجام می دهیم. در خطبة اول بعد از ورود به س��رزمین 
کرب��ا فرم��ود: »قَد نََزَل ِمَن األمِر َما قَد تََرون«؛ بعد فرمود: »أل تََروَن إلَى الَحقِّ ل يُعَمُل بِِه 

ِِّه َحّقًا َحّقًا1« تا آخر.  َو إلَى الباِطِل ل يُتَنَاَهى َعنُه لِيَرَغِب الُمؤِمُن فِي لِقاِء َرب
پ��س امام حسینعلیه الس��ام ب��رای انجام یک واجب، قیام کرد. این واج��ب در طول تاریخ متوجه 
به یکایک مس��لمانان است. این واجب، عبارت اس��ت از اینکه هر وقت دیدند که نظاِم جامعة 
اس��امی دچار یک فساد بنیانی شده و بیم آن اس��ت که به کلی احکام اسامی تغییر یابد، هر 
مسلمانی باید قیام کند. البته در شرایط مناسب، آن  وقتی  که بداند این قیام، اثر خواهد بخشید. 
جزو ش��رایط، زنده ماندن، کشته نشدن، یا اذیت و آزار ندیدن، نیست. اینها جزو شرایط نیست. 

لذا امام حسینعلیه السام قیام کرد و عمًا این واجب را انجام داد تا درسی برای همه باشد.۱۳74/۳/۱9
حسین بن عليعلیه السام کاري کرد که وجدان مردم بیدار شد. لذا شما مي بینید بعد از شهادت امام 
حسینعلیه الس��ام قیام هاي اس��امي یکي پس از دیگري به وجود آمد. البته سرکوب شد؛ اما مهم 
این نیست که حرکتي از طرف دشمن سرکوب شود. البته تلخ است؛ اما تلخ تر از آن، این است 
که یک جامعه به جایي برسد که در مقابل دشمن، حاِل عکس العمل نشان دادن پیدا نکند. این، 

خطِر بزرگ است. 
حسین بن عليعلیه السام کاري کرد که در همة دوران هاي حکومِت طواغیت، کساني پیدا شدند و با 
اینکه از دوران صدراسام دورتر بودند، اراده شان از دوران امام حسن مجتبيعلیه السام براي مبارزه 
با دس��تگاه ظلم و فس��اد بیشتر بود. همه هم سرکوب ش��دند. از قضیة قیام مردم مدینه که به 
»َحّره« معروف است، شروع کنید تا قضایاي بعدي و قضایاي تّوابین و مختار، تا دوران بني امیه 
و بني عب��اس؛ مرتب در داخل ملت ها قیام به وجود آمد. این قیام ها را چه کس��ي به وجود آورد؟ 
حسین بن عليعلیه السام. اگر امام حسینعلیه السام قیام نمي کرد، آیا روحیة تنبلي و گریز از مسؤولیت 
تبدیل به روحیة ظلم ستیزي و مسؤولیت پذیري مي شد؟ چرا مي گوییم روحیة مسؤولیت پذیري 
مرده بود؟ به دلیل اینکه امام حسینعلیه السام از مدینه که مرکِز بزرگ زادگاِن اسام بود، به مکه 

۱. بحاراالنوار/ ج44/ ص۳8۱، »اکنون کار به اینجا رسید که مشاهده مي کنید، آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل 
جلوگیری نمي گردد، حقًاً که شخص مؤمن به طور قطع راغب ماقات پروردگار خود است.«
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رفت. فرزند عباس، فرزند زبیر، فرزند عمر، فرزند خلفاي صدر اسام، همة اینها در مدینه جمع 
بودند و هیچ کس حاضر نش��د در آن قیام خونین و تاریخي، به امام حسینعلیه الس��ام کمک کند. 
پس، تا قبل از شروع قیام امام حسینعلیه السام خواص هم حاضر نبودند قدمي بردارند. اما بعد از 
قیام امام حسینعلیه السام این روحیه زنده شد. این، آن درس بزرگي است که در ماجراي عاشورا، 

در کنار درس هاي دیگر باید بدانیم. عظمت این ماجرا این است. 
ــهاَدتِِه قَبَل اِستِهاللِِه َو ِولَدتِه«؛ اینکه از قبل از والدت آن بزرگوار »بََكتُه  اینکه »الَموُعوِد بَِش
ماُء َو َمن فيها َو األرُض َو َمن َعَليها1«؛ حسین بن عليعلیه السام را در این عزاي بزرگ مورد  السَّ
توج��ه قرار دادند و عزاي او را گرامي داش��تند و به تعبیر ای��ن دعا یا زیارت، بر او گریه کردند، 
به این خاطر اس��ت. لذا شما امروز وقتي نگاه مي کنید، اسام را زنده شدة حسین بن عليعلیه السام 

مي دانید. او را پاسداِر اسام مي دانید.۱۳7۱/۱۱/6

۱. بحاراالنوار/ ج44/ ص۳47، »کسی که پیش از به دنیا آمدنش، وعده و خبر شهادتش داده شد و آسمان و هرکس که در آن بود 
و زمین و هرکس بر روي آن بود، بر او گریه کرد.«



فصل هفتم
حرکت زينب کبري  
و سفیران کربال
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حماسة زينب کبری 
زینب کب��ری یک زن بزرگ اس��ت. عظمتی که این زن بزرگ در چش��م ملت های اس��امی 
دارد، از چیس��ت؟ نمی شود گفت به خاطر این اس��ت که دختر علی بن ابی طالبعلیه السام یا خواهر 
حس��ین بن علی و حسن بن علیعلیهماالسام است. نس��بت ها هرگز نمی توانند چنین عظمتی را خلق 
کنند. همة ائمة ما، دختران و مادران و خواهرانی داشتند، اما کو یک نفر مثل زینب کبری ؟ ارزش 
و عظمت زینب کبری ، به خاطر موضع و حرکت عظیِم انس��انی و اس��امی او بر اساس تکلیف 
الهی است. کار او، تصمیم او، نوع حرکت او، به او این طور عظمت بخشید. هرکس چنین کاری 
بکند، ولو دختر امیرالمؤمنینعلیه الس��ام هم نباش��د، عظمت پیدا می کند. بخش عمدة این عظمت 
از اینجاست که اواًل موقعیت را شناخت؛ هم موقعیت قبل از رفتن امام حسینعلیه السام به کربا، 
هم موقعیت لحظات بحرانی روز عاشورا، هم موقعیت حوادث ُکشندة بعد از شهادت امام حسین 

را و ثانیًا طبق هر موقعیت، یک انتخاب کرد. این انتخاب ها زینب را ساخت.
قبل از حرکت به کربا، بزرگانی مثل ابن عباس و ابن جعفر و چهره های نام دار صدر اسام، که 



n162 انسان 250 ساله

ادعای فقاهت و ش��هامت و ریاس��ت و آقازادگی و امثال اینها را داشتند، گیج شدند و نفهمیدند 
چه کار باید بکنند. ولی زینب کبری گیج نشد و فهمید که باید این راه را برود و امام خود را تنها 
نگذارد و رفت. نه اینکه نمی فهمید راه سختی است، او بهتر از دیگران حس می کرد. او یک زن 
بود، زنی که برای مأموریت، از ش��وهر و خانواده اش جدا می ش��ود؛ و به همین دلیل هم بود که 
بچه های خردسال و نوباوگان خود را هم به همراه برد. حس می کرد که حادثه چگونه است. در 
آن ساعت های بحرانی که قوي ترین انسان ها نمی توانند بفهمند چه باید بکنند، او فهمید و امام 
خود را پش��تیبانی کرد و او را برای ش��هید شدن تجهیز نمود. بعد از شهادت حسین بن علی هم 
که دنیا ظلمانی شد و دل ها و جان ها و آفاق عالم تاریک گردید، این زن بزرگ یک نوری شد 
و درخش��ید. زینب به جایی رسید که فقط واالترین انسان های تاریخ بشریت  � یعنی پیامبران  �  

می توانند به آنجا برسند.۱۳7۰/8/۲۲
واقعًا کربا بدون زینب کربا نبود. عاشورا بدون زینب کبری آن حادثة تاریخِی ماندنی نمی شد. 
آن چنان ش��خصیت دختر علیعلیه الس��ام در این حادثه از اول تا آخر، بارز و آشکار است که انسان 
احساس می کند یک حسیِن دوم است در پوشش یک زن، در لباس دختر علی. غیر از اینکه اگر 
زینب نبود بعد از عاش��ورا چه می شد، شاید امام سجاد هم کشته می شد، شاید پیام امام حسین 
به هیچ کس نمی رسید. در همان دورانی که قبل از شهادت حسین بن علیعلیه السام هم بود، زینب 
مثل یک غمخواِر صدیق، کسی که با بودن او، امام حسین احساس تنهایی نمی کرد، احساس 
خستگی نمی کرد. یک چنین نقشی را انسان در چهرة زینب و در کلمات و حرکات زینبعلیهاالسام 

مشاهده می کند. 
دو بار زینب احساس اضطراب کرد و به امام حسین این اضطراب را ذکر کرد. یک بار در یکی 
از منازل بود، بعد از ماجرای خبر شهادت جناب مسلم بود که حضرت آمدند و چیزهایی را نقل 
کردند و خبرهای گوناگونی می رس��ید. حضرت زینب، باالخره هم یک زن هس��ت با عواطف 
جوش��ان زنانه، با احساس��ات لطیف یک زن؛ و مظهر جوشش احساس��ات هم، همین خاندان 
پیغمبرن��د. در عین صابت، در عین قدرت، در عین ش��جاعت، در عی��ن مقاومت در مصائب، 
مظهر چش��مة جوشان و زالل لطافت انسانی، ترّحم انس��انی هم باز همین خانواده هست. که 
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حسین بن علیعلیه الس��ام را مث��ال بزنم من، آن آدمی که در مقابل ی��ک دنیا مخالف، یک صحرا 
گرِگ گرسنه تنها مقاومت می کند و تنش نمی لرزد، در مقابل یک چیزهای کوچکی آن چنان 
منقلب می ش��ود؛ مثًا آن وقتی که آن غاِم سیاِه حبشی روی زمین افتاد؛ حضرت آمدند باال 
س��ر این غام. ُخب، یک غام سیاهی اس��ت، جزو مخلصین است، جزو عاقه مندان است، 
شاید ُجون غام ابی ذر بوده که از لحاظ وضع اجتماعی، فرهنگ اجتماعی آن روز، اگرچه در 
بین مس��لمان ها باالخره یک مرحلة خیلی باالیی ندارد، یک مرتبة ش��ریف و عالی ای ندارد. 
این، وقتی کش��ته می شود  �  ُخب، خیلی ها کشته شدند؛ اشراف کوفه، بزرگان و معاریِف کوفه 
مث��ل َحبیب بن ُمظاهر و ُزهیربن قین و دیگران   که اینه��ا جزِو بزرگان و نام داران رجال کوفه 
بودند؛ در کنار امام حس��ین شهید شدند، افتادند حضرت این حرکات را نشان نداد. خطاب به 
مسلم بن عوس��جه حضرت فرمودند که ان ش��اءاهلل از خدا اجر بگیری � اما در مقابل این غام 
س��یاه که کس��ی را ندارد، فرزندی ندارد، خانواده ای در انتظار او نیس��ت تا بر او گریه کنند، 
حس��ین بن علی آمد همان حرکتی را که ب��ا علی اکبر انجام داد، با این غام انجام داد. باالی 
سر غام نشست، این سر خونین غام را روی زانوی خودش گذاشت، اما دلش آرام نگرفت، 
یک وقت همه دیدند حضرت خم ش��د، صورتش را روی صورت این س��یاِه غام گذاش��ت؛ 
این جور عطوفت انس��انی جوشنده است! لذا زینب، یک زن با عواطف جوشان، با احساسات، 
آن وقت، نه یک زن معمولی، خواهر امام حسین، خواهری که عاشقانه امام حسین را دوست 
می دارد؛ خواهری که ش��وهرش را رها کرد، خانواده اش را رها کرد با امام حس��ین آمد؛ تنها 
هم نیامد، عون و محمد، پسرهایش را هم آورد. من احتمال می دهم که عبداهلل بن جعفر حتی 
راضی هم نبود که پسرهایش بیایند، یقین ندارم که عبداهلل راضی بود، اما زینب آنها را آورد، 
برای خاطر اینکه با خودش باش��ند در راه خدا اگر بنای جانبازی است، آنها هم شهید بشوند. 
حاال در یکی از منازل بین راه احس��اس کرد که خطرناک اس��ت، رفت به امام حس��ین عرض 
کرد، برادر احساس خطر می کنم من، وضع را خطرناک می بینم. می داند مسئله، مسئلة شهادت 
و اس��ارت اس��ت، اما درعین حال آن چنان هیجاِن حوادث او را زیر فش��ار می گذارد که به امام 
حس��ین مراجعه می کند، اینجا امام حسین چیز زیادی به او نگفتند. فرمودند چیزی نیست، هر 
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ــاَء الل َكان1« هرچه  چه خدا بخواهد همان پیش خواهد آمد و قریب به این مضمون که »َماَش
خدا بخواهد او خواهد ش��د. دیگر ما از زینب کبریس��ام اهلل علیها چیزی نمی بینیم که به امام حسین 
گفته باش��د یا س��ؤال کرده باشد یا یک فشاری را در روح خودش احساس کرده باشد و به امام 

حسین منتقل کرده باشد، مگر در شب عاشورا. 
اوِل شب عاشورا، آنجا هم آنجایی است که زینب کبریعلیهاالسام شاید بتوان گفت بی تاب شد از 
شدت غم. نقل می کند  �  راوی این قضیه امام سجادعلیه الصاةالسام است، که حضرت بیمار بودند  �  
ام��ام س��جاد نقل می کنند، می گویند در خیمه من خوابیده ب��ودم، عمه ام زینب هم پهلوی من 
نشس��ته بود و از من پذیرایی می کرد. خیمة پهلویی هم پدرم حضرت ابی عبداهلل بود، نشس��ته 
بود و ُجون  � غام ابی ذر �  داشت شمشیر حضرت را اصاح می کرد، خودشان را آماده می کردند 
ب��رای نبردی که فردا در پیش داش��تند. می گوید یک وقت دیدم پ��درم بنا کرد زمزمه کردن و 
یک اش��عاری خواند که مضمون این اش��عار این اس��ت که دنیا روگردان شده و عمر به انسان 
ــراِق َو  وفا نخواهد کرد و مرگ نزدیک اس��ت؛ »يا َدهُر اُفٍّ لََك ِمن َخليِل    َكم لََك بِاإلش
األِصيل2 « این نشان دهندة این است که کسی که این شعر را دارد می خواند مطمئن است که 
به زودی و در زمان نزدیکی دنیا را مفارقت۳ خواهد کرد. امام س��جاد می گوید من این ش��عر را 
ش��نیدم، پیام و معنای این شعر را هم درک کردم، فهمیدم امام حسین دارد خبر مرگ خودش 
را می ده��د، اما خودم را نگه داش��تم. ناگهان نگاه کردم، دیدم عمه ام زینب به ش��دت ناراحت 
ش��د. برخاس��ت رفت به خیمة برادر، گفت برادر جان! می بینم خبر مرگ خودت را می دهی. ما 
تا به حال دلمان به تو خوش بود، وقتی پدرمان از دنیا رفت، گفتیم برادرانمان هس��تند. برادرم 
امام حسن وقتی به شهادت رسید، من گفتم برادرم امام حسین هست، سال ها به تو دل خوش 

کردم، به اتکای تو بودم، امروز می بینم تو هم خبر مرگ می دهی. 
البته زینب کبری حق دارد ناراحت باشد. من تصور می کنم وضعیتی که آن روز برای زینب وجود 
داشته یک وضعیت استثنائی است. هیچ کدام از زن ها را و حتی امام سجاد را نمی توانیم با وضع 

۱. الکافي/ ج۲/ ص۵۳۰
۲. بحاراالنوار/ ج44/ ص۳۱6، »ای روزگار! اُف بر دوستِی تو، چقدر در شب و روز دوستان و هواخواهاِن ]حق[ را کشتی .«

۳. )ف رق( دور شدن، جدا شدن
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زینب مقایس��ه کنیم وضعش��ان را. بسیار وضع زینب وضع س��خت و طاقت فرسایی بوده. تمام 
مردها در روز عاشورا به شهادت رسیدند. عصر عاشورا یک نفر مرد توی تمام این خیمه گاه نبود 
مگر امام سجاد، که او هم مریض بود، آنجا افتاده بود و شاید در حالت اِغما به سر می برد. حاال 
شما ببینید این خیمه گاه و اردوگاهی که در او هشتاد نفر، هشتادوچهار نفر زن و بچه هستند و 
در میان یک دریای دشمن محاصره اند، اینها چقدر کار دارند؛ بعضی تشنه اند، بعضی گرسنه اند، 
یا بشود گفت همه تشنه اند و همه گرسنه اند، دل ها همه لرزان و خائف است، جسدهای شهدا 
همه قلم قلم  شده روی زمین افتاده است، بعضی برادر اینهایند، بعضی فرزند اینهایند. به هرحال 
یک حادثة بس��یار تلخ و وحشت آوری است. یک نفر باید این جمعیت را جمع کند. آن یک نفر 

زینب است. 
زینب فقط این نبود که برادرش را از دس��ت داده بود، یا دو فرزندش را، یا برادرهای دیگرش 
را، یا این همه عزیزان را و هجده نفر جوانان بنی هاشم و اصحاب وفادار را. این هم بود و شاید 
این اهمیتش کمتر از آن هم نبود که در میان این همه دش��من، بار س��نگین اداره و حراست و 
مدیریت این خرگاه شکست خوردة پراکنده شده و متفرق شده را به عهده دارد، حتی امام سجاد 
را ه��م بایس��تی او اداره کند، لذا زینب در آن چند س��اعتی که بعد از حادث��ه اتفاق افتاد، تا آن 
ساعتی که حرکت کردند و رفتند، و دشمن ها مشخص شد که با اینها چه کار خواهند کرد؛ در 
آن چند ساعت که یک شب تاریک و ظلمانی و سخت هم در میان این چند ساعت بوده، خدا 
می داند که به این زینب کبری چه گذش��ته اس��ت. لذا بود که زینب در این چند ساعت دائمًا در 
ح��ال حرک��ت، در حال دوندگی پیش این بچه، پیش آن زن، پیش این مادِر داغ دیده، پیش آن 
خواهِر برادر از دس��ت داده، پیش آن بچة کوچک؛ دائمًا بین این افراد حرکت می کند، اینها را 
جمع می کند، اینها را دل داری می دهد. اما یک  وقت هم طاقت زینب به س��ر می رس��ید، خطاب 
به برادرش می کرد، به برادر ش��هیدش رو می کرد، تنها ملجأ و َماذش۱ او بود. در روایت دارد 
که زینب کبری آمد در باالی س��ِر جس��د کشته و مجروح و قطعه قطعه شدة برادرش ایستاد، از 
ــماء« ای جّد ما! ای پیغمبر!  ته دل فریادش بلند ش��د: »يا ُمحّمداه َصلَّى َعَليَك َمالئَِكُة السَّ

۱. )م ل ذ( پناه گاه، تکیه گاه
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مائکه و فرش��تگان بر تو صلوات و درود بفرس��تند، »هذا الُحَسيُن ُمَرمٌَّل بِالّدماء1« این کشتة 

فتاده به هامون، حسین توست.۱۳6۳/7/۲۰
اینکه گفته مي ش��ود در عاش��ورا، در حادثة کربا، خون بر شمش��یر پیروز شد  � که واقعًا پیروز 
ش��د �  عام��ل این پیروزی، حضرت زینب ب��ود؛ وااِّل خون در کربا تمام ش��د. حادثة نظامی با 
شکس��ت ظاهرِی نیروهای حق در عرصة عاش��ورا به پایان رسید؛ اما آن چیزی که موجب شد 
این شکس��ت نظامِی ظاهری، تبدیل به یک پیروزی قطعِی دائمی ش��ود، عبارت بود از منش 
زینب کبری ؛ نقش��ی که حضرت زینب بر عهده گرفت؛ این خیلی چیز مهمی اس��ت. این حادثه 
نشان داد که زن در حاشیة تاریخ نیست؛ زن در متن حوادث مهم تاریخی قرار دارد. قرآن هم 
در موارد متعددی به این نکته ناطق اس��ت؛ لیکن این مربوط به تاریخ نزدیک است، مربوط به 
اَُمم گذش��ته نیس��ت؛ یک حادثة زنده و ملموس است که انسان زینب کبری را مشاهده مي کند 
که با یک عظمت خیره کننده و درخشنده ای در عرصه ظاهر مي شود؛ کاری مي کند که دشمنی 
که به حسب ظاهر در کارزاِر نظامی پیروز شده است و مخالفین خود را قلع و قمع کرده است 
و بر تخت پیروزی تکیه زده است، در مقر قدرت خود، در کاخ ریاست خود، تحقیر و ذلیل شود؛ 
داِغ ننگ ابدی را به پیش��انی او مي زند و پیروزی او را تبدیل مي کند به یک شکس��ت؛ این کاِر 
زینب کبری اس��ت. زینبس��ام اهلل علیها نش��ان داد که مي توان ُحجب و عفاف زنانه را تبدیل کرد به 

عزت مجاهدانه، به یک جهاد بزرگ.
آنچه که از بیانات زینب کبری باقی مانده اس��ت و امروز در دس��ترس ماس��ت، عظمت حرکت 
زینب کبری را نش��ان مي دهد. خطبة فراموش نشدنِی زینب کبری در بازار کوفه یک حرف زدِن 
معمولی نیس��ت، اظهارنظر معمولی یک ش��خصیت بزرگ نیس��ت؛ یک تحلیل عظیم از وضع 
جامعة اسامی در آن دوره است که با زیباترین کلمات و با عمیق ترین و غنی ترین مفاهیم در 

آن شرایط بیان شده است. قّوت شخصیت را ببینید؛ چقدر این شخصیت قوی است. 
دو روز قب��ل در ی��ک بیاب��ان، برادر او را، ام��ام او را، رهبر او را با این هم��ه عزیزان و جوانان 
و فرزن��دان و اینه��ا از بی��ن برده اند، این جمع چن��د ده نفرة زنان و کودکان را اس��یر کرده اند، 

۱. اللهوف/ سیدبن طاووس/ ص۱۳۳
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آورده اند در مقابل چش��م مردم، روی ش��تِر اس��ارت، مردم آمده اند دارند تماشا مي کنند، بعضی 
ِهلهله مي کنند، بعضی هم گریه مي کنند. در یک چنین ش��رایط بحرانی، ناگهان این خورش��یِد 
عظم��ت طل��وع مي کند؛ همان لحنی را ب��ه کار مي برد که پ��درش امیرالمؤمنین بر روی منبر 
خاف��ت در مقابل امت خود ب��ه کار مي برد. همان جور حرف مي زند؛ ب��ا همان جور کلمات، با 
ــا أهَل الُكوفَِة يا أهَل الَخْتِل َو  هم��ان فصاحت و باغت، با همان بلندی مضمون و معنا؛ »ي
الَغْدر« ای خدعه گرها، ای کس��انی که تظاهر کردید. شاید خودتان باور هم کردید که دنباله رو 
اس��ام و اهل بیت هس��تید؛ اما در امتحان، این جور کم آوردید؛ در فتنه این جور کوری نش��ان 
لُِف َو النَِّطُف َو َمْلُق اإلماِء َو َغْمُز األعداء« ش��ما رفتارتان، زبانتان  دادید. »َهل فيُكم إّل الصَّ
با دلتان یکسان نبود. به خودتان مغرور شدید، خیال کردید ایمان دارید، خیال کردید همچنان 
انقابی هس��تید، خیال کردید همچنان پیرِو امیرالمؤمنین هس��تید؛ درحالی که واقع قضیه این 
نبود. نتوانستید از عهدة مقابلة با فتنه بربیایید، نتوانستید خودتان را نجات دهید. »َمثَُلُكم َكَمثَِل 
الّتي نََقَضْت َغزلَها ِمن بَعِد قُّوٍة أنكاثًا1«؛ مثل آن کس��ی ش��دید که پش��م را مي ریسد، تبدیل 
به نخ مي کند، بعد نخ ها را دوباره باز مي کند، تبدیل مي کند به همان پش��م یا پنبة نریس��یده. با 
بی بصیرتی، با نش��ناختن فضا، با تش��خیص ندادن حق و باطل، کرده های خودتان را، گذش��تة 
خودت��ان را باطل کردید. ظاهر، ظاهر ایم��ان، دهان پر از ادعای انقابي گری؛ اما باطن، باطِن 

پوک، باطِن بی مقاومت در مقابل بادهای مخالف. این، آسیب شناسی است.
با این بیان قوی، با این کلمات رس��ا، آن هم در آن ش��رایط دش��وار، این گونه صحبت مي کرد. 
این جور نبود که یک عده مستمع جلوی حضرت زینب نشسته باشند، گوش فرا داده باشند، او 
هم مثل یک خطیبی برای اینها خطبه بخواند؛ نه. یک عده دش��من، نیزه داراِن دش��من دور و 
برشان را گرفته اند. یک عده هم مردِم مختلف الحال حضور داشتند؛ همان هایی که مسلم را به 
دست ابن زیاد دادند، همان هایی که به امام حسین نامه نوشتند و تخلف کردند، همان هایی که 
آن روزی که باید با ابن زیاد در می افتادند، توی خانه هایشان مخفی شدند، اینها بودند توی بازار 
کوفه. یک عده هم کس��انی بودند که ضعِف نفس نش��ان دادند، حاال هم نگاه مي کنند، دختر 

۱. بحاراالنوار/ ج4۵/ ص۱۰9
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امیرالمؤمنین را می بینند، گریه مي کنند. 
حض��رت زینب کبری با این عدة ناهمگون و غیرقابل اعتماد مواجه اس��ت، اما این جور محکم 
حرف مي زند. او زن تاریخ اس��ت؛ این زن، دیگر ضعیفه نیست. نمي شود زن را ضعیفه دانست. 
این جوهر زنانة مؤمن، این جور خودش را در ش��رایط دش��وار نش��ان مي دهد. این زن است که 
الگوست؛ الگو برای همة مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم. انقاب نبوی و انقاب علوی 
را آسیب شناس��ی مي کند؛ مي گوید شماها نتوانستید در فتنه، حق را تشخیص بدهید؛ نتوانستید 
به وظیفه تان عمل کنید؛ نتیجه این شد که جگرگوشة پیغمبر سرش بر روی نیزه رفت. عظمت 

زینب را اینجا مي شود فهمید.۱۳89/۲/۱ 
حرکت امام سجاد در دوران اسارت 

وضعی��ِت بعد از عاش��ورا در میان ش��یعیان و معتقدان ب��ه خط امامت، وضعی��ت عجیبی بود. 
وحش��ی گری مزدوران اموی و کاری که با خاندان پیغمبر چه در کربا و چه در کوفه و چه در 
شام انجام دادند، همة مردم عاقه مند به خط امامت را مرعوب کرد. البته می دانید که ُزبدگان 
از اصحاب امام حسینعلیه السام در ماجرای عاشورا و یا در ماجرای تّوابین به شهادت رسیدند، اما 
آن کسانی که باقی مانده بودند آن قدر جرأت و شهامت که اجازه بدهد در مقابل قدرت سلطة 
جباِر یزید و س��پس مروان بتوانند حرف حِق خودش��ان را بزنند نداش��تند. یک جمع مؤمن اما 
پراکنده، بی تش��کیات، مرعوب و در حقیقت از راه امامت عمًا منصرف ش��ده، این میراثی بود 
که از جمع ش��یعه برای امام س��جاد باقی ماند. اختناق زیاد، نیروی کمک بسیار ضعیف و امام 
س��جاد باید برای حفظ جریان اس��اِم اصیل و مکتبی و واقعی، دست به یک مبارزه ای بزند و 
این پراکنده ها را جمع بکند و آنها را به حکومت علوی یعنی حکومت اس��امِی واقعی، نزدیک 
کند. با این ش��رایط، امام سجاد سی وچهار س��ال عمل کرد. من فقط بخش های برجسته ای از 

زندگی امام سجاد را برای شما اینجا بازگو می کنم.  
اولین بخش افتخارآمیز زندگی امام چهارم بخش اس��ارت اوس��ت. البت��ه امام چهارم دو مرتبه 
اس��یر ش��ده اس��ت و دو مرتبه با غل و زنجیر به شام برده شده اس��ت، بار اول از کربا بود و 
ب��ار دوم از مدینه در زمان عبدالملک بن مروان. امام س��جاد در این باری که از کربا با کاروان 
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اس��یران حسینی به ش��ام برده شد مجسمة قرآن و اس��ام بود. از لحظه ای که شهدا به روی 
خاک غلطیدند حماسة علی بن الحسینعلیه السام شروع شد. دخترهای خردسال، بچه های کوچک، 
زن ه��ای بی پن��اه، دور امام س��جاد را گرفتن��د در آن کاروانی که م��ردی در آن وجود ندارد و 
امام س��جاد این همه را رهبری کرد. اینها را جمع کرد و در طول راه تا وقتی به ش��ام رس��یدند 
نگذاش��ت امام س��جاد که این جمعی که با پیونِد ایمان به یکدیگر مرتبط هستند دچار تردید و 
تزلزل بش��وند. وارد کوفه ش��دند عبیداهلل بن زیاد دس��تور داده بود که همة مردهای این خانواده 
را به قتل برس��انند، دید مردی در میان کاروان اس��یران هست، پرسید تو که هستی؟ گفت من 
علی بن الحس��ینم. علی بن الحسینعلیه الس��ام را تهدید به قتل کرد، اینجا اولین بروز جلوة امامت و 
ُدنى1« آیا ما را به کشتن تهدید می کنی؟ درحالی که  معنویت و رهبری آشکار شد؛ »أ بِالَقتِل تَُهِدّ
ما کرامتمان به شهادت است، ما کشته شدن در راه خدا را افتخار می دانیم، از مرگ نمی ترسیم. 

دستگاه عبیداهلل زیاد در مقابل این صابت، عقب نشست. 
در ماجرای شام بعد از آنی که روزهای متوالی، امام سجاد را با همة اسیران در وضع ناهنجار و 
نابسامانی نگه  داشتند، یک وضع کامًا اسارت بار، بعد به نظرش رسید که امام سجاد را با خود 
به مس��جد ببرد و در مقابل مردم از لحاظ روحی هم، امام را تضعیف کند و کاری کند که نبادا 
تبلیغات مخالفان او و طرفداران امام که همه جا بودند، تأثیری در وضع حکومت او بگذارد. امام 
سجاد در آن مجلس رو کرد به یزید گفت، اگر بگذاری، من هم بر روی این چوب ها بروم و با 
مردم حرف بزنم. یزید فکر نمی کرد که فرزند پیغمبر، یک جوانی که اس��یر اس��ت، بیمار است، 
قاعدتًا در این مدت به قدر کافی از لحاظ روحی تضعیف شده، بتواند خطری برای او محسوب 
بش��ود؛ اجازه داد. امام س��جاد باالی منبر رفت و فلس��فة امامت و ماجرای ش��هادت و جریان 
طاغوتی حکومت اموی را در مرکز این حکومت برما کرد. کاری کرد که مردم شام شوریدند، 
یعنی امام سجاد این شخصیت عظیمی است که در مقابل عبیداهلل زیاد، در مقابل انبوه جمعیت 
فریب خوردة ش��ام، در دس��تگاه اموی، در مقابل مأمورین یزید، نمی ترسد، حرف حق را می زند، 

روشنگری می کند. این چنین نیست که برای او زندگی، مایه و مقداری داشته باشد.۱۳۵9/9/۱4

۱. بحاراالنوار/ ج4۵/ ص۱۱8
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امام سجاد در حال اسارت و بیماری، همانند قهرمانی بزرگ با گفتار و رفتارش، در این فصل، 
حماس��ه می آفرین��د. در این دوران، امام وضعیت��ی به کلی متفاوت دارد با آنچ��ه  که در دوراِن 
اصلی زندگِی او مش��اهده خواهید ک��رد. در آن دوراِن اصلی، بنای امام بر کار زیربنایِی مایم، 
حساب ش��ده و آرام اس��ت؛ که گاهی حت��ی ایجاب می کند با عبدالملک بن م��روان هم در یک 
مجلس بنشیند و با او رفتاری معمولی و مایم داشته باشد. اما در این فصل امام را به صورت 
یک انقابِی پرخروش��ی می بینید که کمترین سخنی را تحمل نمی کند، و در برابر چشم همه، 

پاسخ های دندان شکن به دشمناِن مقتدر خود می دهد. 
در کوفه در مقابل عبیداهلل بن زیاد، آن وحش��ی خون خواری که از شمش��یرش خون می ریزد و 
سرمست از بادة غروِر کشتِن فرزند پیامبر و سرمست از پیروزی است، آن چنان سخن می گوید 
که ابن زیاد دستور می دهد او را بکشید و اگر کاِر به جای حضرت زینبعلیها السام نبود که خودش 
را انداخت و گفت من نمی گذارم او را بکش��ید و دیدند بایس��تی یک زن را بکش��ند و از طرفی 
بایس��تی اینها را به عنوان اس��را به ش��ام ببرند، اگر این نبود به احتمال زیاد مرتکب قتل امام 

سجاد)ع( نیز می شد. 
در بازار کوفه هم صدا و هم زمان با عمه اش زینب و با خواهرش س��کینه س��خنرانی می کند و 

مردم را تحریک می نماید و حقایق را افشا می کند. 
در ش��ام، چه در مجلس یزید و چه در مس��جد در برابر انبوه جمعیت، حقایق را با روش��ن ترین 
بیان برما می کند، و این گفتارها و خطبه ها متضّمن حقانیت اهل بیت برای خافت، و افشای 

جنایت های دستگاِه حاکِم موجود، و هشداِر تلخ و زننده به آن مردم غافل و ناآگاه است. 
در اینجا مقتضی نیس��ت که آن خطبه را بازگو کرده و پرده از ژرفای آن بردارم که این، کاری 
اس��ت مستقل. و هرکس بخواهد این خطبه را تفس��یر کند باید کلمه کلمة آن را بررسی کرده 

و با توجه به این مبانی انجام دهد. این وضعیت امام سجاد بود در دوران حماسه ساز اسارت.
این سؤال وجود دارد که چرا امام سجادعلیه السام در دوران پس از اسارت بنا را بر مایمت و نرمش 
می گذارد و مایل است که تقّیه کند و پوششی از دعا و کارهای مایم بر روی حرکات انقابی 
و تند بگذارد، و در دوران اسارت بدان سان به کارهای تند و پرخاشگرانه و آشکار دست بزند؟ 
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پاسخ این است که این فصل، فصلی استثنائی بود. اینجا امام سجاد جز آنکه امام است، و باید 
زمین��ة کار آینده را برای حکومت الهی و اس��امی فراهم کند، زب��ان گویایی برای خون های 
ریخته ش��دة عاشورا اس��ت. امام س��جاد در اینجا در حقیقت خودش نیست، بلکه زبان خاموش 
حس��ین)ع( باید در سیمای این جواِن انقابی در شام و در کوفه تجلّی کند. اگر آنجا امام سجاد، 
این چنین تند و بُّرنده و تیز و صریح مسائل را بیان نکند، در حقیقت زمینه ای برای کار آیندة او 
باقی نمی ماند، چون زمینة کار آیندة او، خون جوشان حسین بن علی)ع( بود، چنان که زمینه برای 
همة قیام های تش��یع در طول تاریخ، خون جوشان حسین بن علی)ع( است. نخست باید به مردم 
هش��دار بدهد، س��پس در پرتو این هشدار بتواند مخالفت های اصولی، عمیق، متین و درازمدت 

خود را آغاز کند. و این هشدار جز با این زبان تند و تیز امکان پذیر نیست. 
نقش امام سجاد)ع( در این سفر، نقش حضرت زینب علیهاالسام بود، یعنی پیام آور انقاِب حسین بن علی)ع(. 
اگر مردم بدانند که حس��ین کشته ش��د و چرا کشته شد و چگونه کشته شد، آیندة اسام و آیندة 
دع��وِت اهل بیت به نوعی خواهد بود و اگر ندانند نوِع دیگری. بنابراین برای آگاهی و گس��ترش 
این شناخت در سطح جامعه، باید همة سرمایه ها را به کار انداخت و تا هرجا ممکن است این کار 
را انجام داد. لذا امام س��جاد مانند س��کینه، مانند فاطمة صغری، مانند خود زینبعلیهاالس��ام، و مانند 
تک تِک اسیران  �  هرکسی به قدر توان خویش  �  یک پیام آور است. همة این نیروها باید گرد هم 
آیند تا بتوانند خوِن جوشاِن به غربت ریخته شدة امام حسین)ع( را به تمامی مناطِق بزرگ اسامی 
ببرند، یعنی از کربا شروع کرده به مدینه برسانند. هنگامی که امام سجاد)ع( وارد مدینه شدند، در 
برابر زبان و چشم و چهرة جستجوگر و پرسندة مردم، باید حقایق را بیان کنند، و این اولین اقدام 
است، لذا این فصِل کوتاه از زندگی امام سجاد، فصلی استثنائی است. فصل بعدی هنگامی آغاز 
می شود که امام سجاد)ع( در مدینه به عنوان شهرونِد محترم، مشغول زندگی می شود، و کارش را 
از خانة پیامبر)ص( و حرم او آغاز می کند. برای روشن شدن برنامة امام چهارم)ع( نیاز داریم اوضاع و 

چگونگی و شرایط زمانش را بررسی نماییم.پاسدار اسام، ش6
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هنگامی که حادثة عاشورا رخ داد، در سراسر عالم اسام تا آنجایی که خبر رسید، به خصوص در 
حجاز و عراق، حالت رعب و وحشتی میان شیعیان و طرفداراِن ائمه به وجود آمد، زیرا احساس 
ش��د که حکومت یزید تا آن حد هم آماده اس��ت که حکومت خود را تحکیم کند، یعنی تا حد 
کش��تِن حس��ین بن علی)ع( که فرزند پیامبر و در همة جهان اس��ام به عظمِت اعتبار و قداست 
ش��ناخته ش��ده بود. و این رعب که آثارش در کوفه و مدینه نمایان بود، پس از گذش��ت زمانی 
با چند حادثة دیگر کامل ش��د � که یکی از آن حوادث، حادثة َحّره بود � و اختناق ش��دیدی در 
منطق��ة نفوذ اهل بیت، یعنی حج��از  � به ویژه مدینه  �  و همچنین عراق  � به ویژه کوفه  �  به وجود 
آمد. ارتباطات، ضعیف ش��د و کس��انی که طرفدار ائمه بودند و مخالفان بالقوة دستگاه خافت 

بنی امیه به شمار می آمدند، در حال ضعف و تردید به سر می بردند. 
روایت��ی از امام صادق)ع( نقل ش��ده ک��ه آن حضرت وقتی دربارة اوضاع ائمة قبل از خودش��ان 
ــيِن إّل ثاَلثًَة« مردم پس از امام حسین)ع(  صحبت می کردند، فرمودند: »ارتَدَّ النّاُس بَعَد الُحَس
ُمرتد شدند مگر سه نفر و در روایتی هست پنج نفر و بعضی روایات هفت نفر هم ذکر کرده اند. 
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در روایتی که از حضرت س��جاد)ع(  �  که راوی اش ابوعمرمهدی اس��ت  �  می گوید: از امام سجاد 
َة َو الَمدينَِة ِعشُروَن َرُجاًل يُِحبُّنا1« در همة مکه و مدینه بیست نفر  شنیدم که فرمود: »ما بَِمكَّ

نیستند که ما را دوست می دارند. 
این دو حدیث را از این باب نقل کردم که وضع کلی جهان اس��ام نس��بت به ائمه و طرفداران 
ائمه روش��ن ش��ود؛ یعنی ای��ن خفقانی که به وجود آم��د یک چنین حالت��ی را به وجود آورد که 
طرفداران ائمه متفرق، پراکنده، مأیوس و مرعوب بودند و امکان یک حرکت جمعی برای آنها 
نبود. البته در همان روایت امام صادق)ع( هست: »ثُّم إّن النّاَس لَِحُقوا َو َكثُُروا2« مردم تدریجًا 

ملحق شدند و زیاد شدند. 
اگر همین مسئله ای که ذکر شد یک مقدار با تفصیل بیشتر بخواهیم بیان کنیم به این ترتیب 
می ش��ود که بعد از حادثة ش��هادت امام حس��ین)ع( مقداری مردم مرعوب شدند، لکن آن چنان 
ترس��ی نبود که به کلی نظام تش��کیات پیروان اهل بیت را به هم بریزد. دلیلش هم این است 
که ما می بینیم حتی در همان هنگامی که اس��رای کربا را به کوفه آوردند، حرکاتی مش��اهده 

می شود که این حرکات حاکی از وجود تشکیات شیعه است. 
البته وقتی از »تشکیات پنهانی شیعه« سخن می گوییم منظور یک تشکیات منسجم کامل 
به ش��کلی که امروز در دنیا معمول اس��ت، نمی باشد؛ بلکه منظورمان رابطه های اعتقادی است 
ک��ه م��ردم را به یکدیگر متص��ل می کند و وادار به ف��داکاری می نماید و ب��ه کارهای پنهانی 

برمی انگیزد و در نتیجه یک مجموعه را در ذهن انسان ترسیم می کند. 
در هم��ان روزهایی که خاندان پیامبر)ص( در کوفه بودند، در یکی از ش��ب ها، در محلی که آنها 
زندانی بودند س��نگی فرود می آید. س��نگ را بر می دارند می بینند کاغذی به آن بسته است. در 
آن کاغذ نوش��ته ش��ده بود: »حاکم کوفه شخصی را پیش یزید  �  درش��ام  �  فرستاده که دربارة 
وضعیت و سرنوش��ت شما از او کسب تکلیف کند. اگر تا فردا شب، مثًا صدای تکبیر شنیدید، 
بدانید که شما در همین جا کشته خواهید شد و اگر نشنیدید بدانید که وضع بهتر خواهد شد۳«. 

۱. بحاراالنوار/ ج46/ ص۱4۳ �  شرح نهج الباغه/ ابن ابی الحدید/ ج4/ ص۱۰4
۲. بحاراالنوار/ ج46/ ص۱44

۳. این داستان را ابن اثیر در تاریخش � الکامل � نقل کرده است. )نویسنده(
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م��ا هنگامی که این داس��تان را می ش��نویم به خوبی درک می کنیم که یک نفر از دوس��تان و 
اعضای این تش��کیات در داخل دس��تگاه حاکم ابن زیاد حض��ور دارد و قضایا را می داند و به 
زندان دسترسی دارد و اطاع دارد که برای زندانی ها چه ترتیباتی و چه پیش بینی هایی شده و 
می تواند خبر را با صدای تکبیر به اهل بیت برس��اند و با این ش��دِت عمل که به وجود آمده بود، 

چنین چیزهایی نیز دیده می شد. 
نمونة دیگر عبداهلل بن َعفیف اَزدّي که مرد نابینایی اس��ت؛ در همان مراحل اولیة ورود اس��را به 
کوفه از خود عکس العمل نش��ان می دهد که منجر به ش��هادتش می ش��ود، و از این قبیل افراد 
چه در شام و چه در کوفه پیدا می شدند که هنگام برخورد با اسرا نسبت به آنها اظهار عاقه و 
ارادت می کردند یا گریه می کردند یا همدیگر را مامت می کردند؛ و چنین حوادثی در مجلس 

یزید و در مجلس ابن زیاد نیز پیش آمده است. 
بنابراین با اینکه ارعاب ش��دیدی در اثر این جریان پیش آمده بود، اما آن چنان نبود که به کلی 
نظاِم کار دوس��تان اهل بیت را از هم بپاش��د و آنها را دچار پراکندگی و ضعف بنماید، لکن بعد 
از گذش��ت مدت��ی حوادث دیگری پی��ش آمد که این حوادث اختناق را بیش��تر کرد. و از اینجا 
می توانیم بفهمیم حدیث »ارتَدَّ النّاُس بَعَد الُحَسين« مربوط به دوران آن حوادث یا پس از آن 

حوادث است و یا مربوط به فاصله هایی است که در این بین وجود داشته است. 
در طول دوران این چند س��ال  �  قبل از آنکه آن حادثة مهم و کوبنده به وجود بیاید �  ش��یعیان 
به ترتیب دادن کارهایش��ان و بازگرداندن انس��جام قبلی خودش��ان دس��ت می زنند. در اینجا 
ــتعداِد للِقتال1«  ــِع آلَة الَحرب و اِلس ــم يَزل الَقوم فى َجم طب��ری چنی��ن نقل می کند: »فََل
یعنی آن مردم  �  مقصود ش��یعیان اس��ت �  ابزار جنگ جمع می کردند و خودشان را برای جنگ 
آماده می کردند، و پنهانی مردم را از ش��یعه و غیرش��یعه به خون خواهی حسین بن علی)ع( دعوت 
می کردند و گروه  گروه مردم، به آنها پاسخ مثبت می دادند. و این وضعیت همچنان ادامه داشت 

تا یزید بن معاویه از دنیا رفت. 
بنابراین می بینیم با اینکه فشار و اختناق زیاد بود، درعین حال این حرکات هم انجام می گرفت 

۱. تاریخ طبري/  ج۵/ ص۵۵8
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 �  همان گون��ه که طبری نقل می کند  �  و ش��اید به  همین دلیل اس��ت ک��ه مؤلف کتاِب »جهاد 
الش��یعه۱« با آنکه یک نویسندة غیرشیعی است و نس��بت به امام سجاد)ع( نظرات واقع بینانه ای 
ندارد، اما حقیقتی را درک کرده و آن، این اس��ت که می گوید: »گروه ش��یعیان پس از شهادت 
حسین)ع( مانند یک تشکیات منظمی درآمدند که اعتقادات و روابط سیاسی، آنان را به یکدیگر 
پیون��د می داد و دارای اجتماعات و رهبرانی بودن��د و همچنین دارای نیروهای نظامی بودند. و 

جماعت تّوابین نخستین مظهر این تشکیات هستند«. 
پس احساس می کنیم با وجود اینکه تشکیات شیعی در اثر حادثة عاشورا دچار ضعف شده بود 
اما حرکات ش��یعی در قبال این ضعف مش��غول فعالیت بود که مجدداً آن تشکیات را به وضع 
اول در آورد، تا اینکه واقعة َحّره پیش آمد. به نظر من واقعة حّره در تاریخ تش��یع مقطع بس��یار 

عظیمی است که ضربت بزرگی را وارد آورد. 
واقعة حّره دقیقًا در س��ال شصت وس��ه هجری اتفاق افتاده اس��ت. جریان به طور خاصه به 
این صورت اس��ت که در سال ش��صت ودو هجری جواِن کم تجربه ای از بنی امیه والی مدینه 
ش��د. او فکر کرد برای به دست آوردن دل ش��یعیاِن مدینه خوب است عده ای از آنها را برای 
مسافرت و دیدار با یزید دعوت کند و همین کار را کرد. عده ای از سران مسلمانان و بعضی 
از صحاب��ه و ب��زرگان مدینه را  � ک��ه غالبًا از عاقه مندان به حضرت س��جاد)ع( بودند  �  برای 
رفتن به ش��ام دعوت کرد که بروند با یزید مأنوس ش��وند و این اختافات کم شود. اینان به 
ش��ام رفتند و با یزید ماقات کردند و چند روزی مهمان او بودند و پذیرایی ش��دند. س��پس 
یزی��د به هرکدام از آنه��ا مبالغ زیادی پول  �  در حد پنجاه هزار درهم و صدهزار درهم �  داد و 

اینها به مدینه برگش��تند. 
همین که به مدینه رسیدند  � چون فجایعی که در دستگاه یزید اتفاق می افتاد دیده بودند �  زبان 
به انتقاد از یزید گش��ودند. مس��ئله درست به عکس شد، اینها به جای تعریف از یزید مردم را به 
جنایات او آگاه کردند و به مردم گفتند: یزید چگونه می تواند خلیفه باشد درحالی که اهل ُشربِ  
َخمر، بازی با سگ ها و اهل انواع و اقسام فسق و فجور است و ما او را از خافت خلع کردیم. 

۱. سمیرة مختار اللیثي
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عبداهلل بن َحنَظلة۱ یکی از مردمان با شخصیت و موجه مدینه بود که پیشاپیش مردم علیه یزید 
قیام کردند و یزید را خلع و مردم را به سوی خود دعوت نمودند. 

ای��ن حرک��ت موجب آن گردید که یزید از خود عکس العمل نش��ان ده��د و در نتیجه یکی از 
سرداران پیر و فرتوت بنی امیه به نام مسلم بن ُعقبة را همراه با عده ای به مدینه فرستاد و از او 
درخواس��ت کرد که مردم مدینه را خاموش کند. مسلم بن عقبة به مدینه آمد و چند روزی شهر 
را به منظور در  هم شکستن مقاومت مردم محاصره کرد. سپس وارد شهر شد و آن قدر کشتار 

و ظلم کرد و فجایع به بار آورد که در تاریخ اسام جزِء نمونه های کم نظیر است. 
او چنان در کش��تار و ظلم، زیاده روی کرد که پس از آن حادثه، او را ُمس��رف۲ نام گذاش��تند و 
به او ُمس��رف بن ُعقبة می گفتند. ماجراهای واقعة حّره زیاد اس��ت و من نمی خواهم ش��رح تمام 
ماجراها را بدهم، همین اندازه باید بگویم که آن حادثه، بزرگ ترین وس��یلة ارعاب دوس��تان و 
پیروان اهل بیت ش��د، به خصوص در مدینه که عده ای گریختند، عده ای کشته شدند و گروهی 
از یاران خوب اهل بیت همچون عبداهلل بن حنظلة و دیگران به شهادت رسیدند و جایشان خالی 
ماند. این خبر به تمام اقطار عالم رسید و معلوم شد که دستگاه حکومت قاطعانه در مقابل این 

حرکات ایستاده و اجازة هیچ گونه اقدامی نمی دهد. 
حادثة بعد که باز موجب س��رکوب و ضعف شیعیان شد، حادثة شهادت مختار در کوفه و تسلط 

عبدالملک بن مروان بر همة جهان اسام بود. 
بعد از مرگ یزید، خلفایی که آمدند یکی معاوية بن یزید بود که بیش از سه ماه حکومت نکرد. 
پس از او مروان بن حکم آمد که دو سال یا کمتر خافت کرد و بعد از او عبدالملک به خافت 
رسید که او یکی از مدبرترین خلفای بنی امیه است. دربارة او گفته اند: »كاَن َعبدالَملِك أَشّدُهم 

َشكيَمة، و أمضاُهم َعزيَمة3«. 
عبدالملک توانست تمام عالم اسام را در مشت خودش بیاورد و یک حکومت مسلطی توأم با 

۱. حنظله همان جوانی است که قبل از اینکه شِب دامادی اش به صبح برسد، به ارتش حضرت رسول)ص( ملحق شد و در غزوة احد 
به شهادت رسید و مائکه او را غسل دادند لذا معروف است به حنظلة غسیل المائکه. )نویسنده(

۲. )س رف( اسراف کننده، کسی که بیش از اندازه در کاری پیش می رود.
۳. انساب االشراف/ ج 7/ ص۲۰9، »عبدالملک سرسخت ترین خلیفة ]امویان[ و با اراده ترین آنها بود.«
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ارعاب و اختناِق شدید ایجاد کند. 
تس��لط عبدالمل��ک بر حکومت، متوقف بر این بود که رقب��ای او از بین بروند. مختار که مظهر 
تش��یع بود قبل از روی کار آمدن عبدالملک به دس��ت ُمصَعب بن زبیر نابود شد. ولی عبدالملک 
می خواس��ت به دنباله های حرکِت مختار و غیره و حرکت های دیگر تش��یع خِط پایان بکشد و 
همین کار را کرد و در حقیقت شیعه در عراق به  ویژه کوفه که در آن زمان یکی از مراکز اصلِی 

شیعه بود دچار رکود و خاموشی شد.پاسدار اسام، ش8 
اگرچه حرکت تّوابین در س��ال ش��صت وچهار و ش��صت وپنج  � که ش��هادت تّوابین ظاهراً سال 
شصت وپنج است �  یک هوای تازه ای را در فضای گرفتة عراق به وجود آورد، اما شهادِت همة آنها 
تا آخر، مجدداً جّو رعب و اختناق را در کوفه و عراق بیشتر کرد. و بعد از آنی که دشمنان دستگاه 
ام��وی  � یعنی مختار و مصعب بن زبی��ر �  به جان هم افتاند و عبداهلل زبی��ر از مکه، مختاِر طرفدار 
اهل بیت را هم نتوانس��ت تحمل کند و مختار به دست مصعب کشته شد، باز این رعب و وحشت 
بیش��تر و امیدها کمتر شد. و باالخره عبدالملک که سر کار آمد، بعد از مدت کوتاهی تمام دنیای 
اس��ام با کمال قدرت زیر نگین بنی امیه قرار گرفت، و عبدالملک بیس��ت ویک سال قدرتمندانه 

حکومت کرد.۱۳6۵/4/۲8
در هر صورت این حوادث از حادثة عاشورا شروع شد و دنباله هایی داشت از قبیل واقعة حّره و 
س��رکوب کردن حرکت تّوابین۱ در عراق و شهادت مختار و شهادت ابراهیم بن مالک اشترنخعی 
و دیگر بزرگان ش��یعه؛ که پس از شهادِت این عده، حرکات آزادی خواهانه، چه در مدینه و چه 
درکوفه � که دو مرکز اصلی تشیع بود � سرکوب شد و اختناق شدیدی نسبت به تشیع در عالم 

۱. حرکت تّوابین اولین عکس العمل حادثة عاشورا بود که در کوفه رخ داد. پس از شهادت امام حسین)ع( بعضی از شیعیان همدیگر 
را مورد مؤاخذه و عتاب قرار می دادند زیرا دعوت امام)ع( را اجابت نکرده و برای یاری او به جبهه نشتافته بودند و دیدند چیزی این 
گناه را پاک نمی کند مگر انتقام خون ابی عبداهلل)ع( از قاتلین و دشمنان آن حضرت، و لذا به کوفه آمدند و با پنج نفر از بزرگان شیعه 

اجتماع و گفتگو کردند. و در نتیجه سلیمان صرد خزاعی را رهبر خویش قرار داده و حرکت مسلحانة آشکار را آغاز کردند. 
شب جمعه بیست وپنج ربیع الثانی سال شصت وپنج هجری به زیارت مرقد مطهر امام حسین)ع( آمدند و این قدر گریه و ضّجه کردند 
که تا کنون روزی مثل آن روز دیده نشده است. سپس قبر را وداع کرده و برای مبارزه و نبرد با رژیم به شام رفتند و با ارتش بنی امیه 

جنگیدند و همگی کشته شدند. 
نکته جالب در حرکت تّوابین این است که با اینکه در کوفه بودند، مع ذلک به شام رفتند و با رژیم جنگیدند، برای اینکه ثابت کنند 
که قاتل امام حسین یک شخص و یا بعضی از اشخاص نیست بلکه این رژیم است که امام را به شهادت رسانده است. )نویسنده(
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اسام به وجود آمد و پیروان ائمه)ع(  در نهایِت غربت و تنهایی باقی ماندند.پاسدار اسام، ش8
یک عامل دیگر در کنار این رعب به وجود آمد و آن، انحطاط فکری مردم در سرتاس��ر دنیای 
اس��ام بود؛ که ناش��ی از بی عنایتی به تعلیمات دین، در دوران بیست سالة گذشته بود. از بس 
تعلیم دین و تعلیم ایمان و تفس��یر آیات و بیان حقایق از زمان پیغمبر  � در دوران بیس��ت سال 
بعد از  س��ال چهل هجری به این طرف  �  مهجور شد، مردم از لحاظ اعتقاد و مایه های ایمانی، 
به شدت پوچ و توخالی شده بودند. وقتی انسان زندگی مردِم آن دوران را زیر ذره بین می گذارد، 
در تواریخ و روایات گوناگونی که هس��ت این واضح می شود. البته علما و ُقّراء ومحدثین بودند، 
ک��ه حاال درب��ارة آنها هم عرض خواهم کرد، لکن عامة مردم دچ��ار یک بی ایمانی و ضعف و 
اختاِل اعتقادِی ش��دید شده بودند. کار به جایی رس��یده بود که حتی بعضی از ایادی دستگاه 
خاف��ت، نبوت را زیر س��وال می بردند! در کتاب ها دارد که خالد بن عبداهلل قس��ری، که یکی از 
دست نش��اندگان بسیار پس��ت و دنّی بنی امیه بود، »كاَن يَفضل َخالفَة َعلى النُّبّوة« می گفت: 
خافت از نبوت باالتر است. استداللی هم که می آورد، می گفت: »أ َخليَفتك في أهلِك أحبُّ 
إليك و آثََر ِعندك أم َرسولك1« شما یک نفر را جانشین خودتان  �  در خانواده �  بگذارید، این 
باالتر و نزدیک تر به شما است، یا آن کسی که برای یک پیامی به جایی می فرستید؟ پیدا است 
آن کس��ی را که در خانة خودتان می گذارید و خلیفة شماس��ت، او نزدیک تر است به شما. پس 

خلیفة خدا � که خلیفة رسول اهلل هم نمی گفتند  � خليفةاهلل باالتر از رسول اهلل است!
ای��ن را خالد بن عبداهلل قس��ری می گفت، دیگران هم می گفتند. بنده در اش��عار ش��عرای دوران 
بنی امیه که نگاه کردم، دیدم از زمان عبدالملک، تعبیر »خليفةالل« در اشعار این قدر تکرار شده، 
که آدم یادش می رود که خلیفه، خلیفة پیغمبر هم هست! تا زمان بنی عباس هم ادامه د اشت. 

»بَني اُميّة َهبوا طال نَومكم    إّن الَخليفة يَعقوب بن داُوود
ضاَعت َخالفَتُكم يا قَوم فَالتَمسوا    َخليَفة الل بَيَن الزّق والعود2« 

حت��ی آن وقتی هم که می خواس��ت خلیفه را هجو بکند، باز خليف��ةاهلل می گفت! و همه جا در 

۱. االخبار الطوال/۳46
۲. طبقات الشعرا/ ص۳، »بنی امیه خوابتان طوالنی شده، بلند شوید؛ یعقوب بن داود خلیفه شده. خافتتان تباه شد، بروید خلیفة خدا 

را از بین ِمی و ساز پیدا کنید.«
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اش��عار ش��عرای معروف آن زمان، مثل َجریر و َفَرزَدق و َکثیر و دیگرانی که بودند، صدها شاعر 
معروف و بزرگ هس��تند، وقتی در مدح خلیفه حرف می زنند، خليفةاهلل است، خلیفة رسول اهلل 
نیس��ت. این یک نمونه اس��ت. اعتقادات مردم این گونه حتی نسبت به مبانی دینی سست شده 

بود. اخاق مردم به  شدت خراب شده بود.
ی��ک نکت��ه ای را بنده در مطالعة کتاب »األغانی«  ابوالفرج توجه کردم، و آن این اس��ت که در 
سال های حدود هفتاد، هشتاد و نود و صد، و تقریبًا تا پنجاه، شصت سال بعد از آن، بزرگ ترین 
خواننده ها و نوازنده ها و عیاش ها و عشرت طلب های دنیای اسام، یا مال مدینه اند یا مال مکه! 
هر وقت خلیفه در ش��ام دلش برای ِغنا۱ تنگ می ش��د و یک خواننده و نوازنده ای می خواست، 
می فرس��تاد تا از مدینه یا مکه، خواننده و یا نوازنده های معروف، ُمغّنی ها۲ و ُخنیاگران۳ را برای 
او ببرند. بدترین و هرزه دراترین4 شعرا در مکه و مدینه بود. َمهبط۵ وحی پیغمبر و زادگاه اسام 
مرکز فحش��ا و فس��اد شده بود. خوب اس��ت ما اینها را دربارة مدینه و مکه بدانیم. متأسفانه در 
آثاری که ماها داریم، از یک چنین چیزهایی خبری نیس��ت و این یک واقعیتی اس��ت که بوده. 

بنده یک نمونه از رواج فساد و فحشا را عرض بکنم.
در مکه شاعری بود به نام عمربن ابی َربيعة جزو شاعرهای عریان گوِی بی پردة هرزه درا و البته 
در اوج قدرت و هنِر ش��عری، ُمرد. حاال داستان های خوِد عمربن ابی ربيعة و اینکه اینها در مکه 
چه کار می کردند، یک فصل ُمش��بعی از تاریِخ غم باِر آن روزگار اس��ت؛ که مکه و طواف و رمی 
جمرات و »فََوالل ما أدري و إن ُكنت داريا      بَِسبع َرمين الَجَمر أم بِثَمان« که در »ُمغنی« 

خوانده ایم، مربوط به همین جاهاست؛ مال همین جاهاست. در حال رمی جمره می گوید: 
»بَدأ لي ِمنها ُمعَصم حين َجَمرت      َو َكّف َخضيب زينَت بِبنان6«.

۱. )غ ن ی( آوازخوانی، طرب
۲. )غ ن ی( آوازخوان ها، مطرب ها

۳. آوازخوان ها
4. یاوه گوترین، بیهوده گوترین

۵. )ه ب ط( محل هبوط، جای فرود آمدن
6. مغنی اللبیب/ ص۲۰، »]در هنگام رمی جمرات[ آن قدر مبهوت زیبای دسِت خضاب شدة او شدم که به خدا قسم نمی دانم هفت 

سنگ زد یا هشت تا!«
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ای��ن عمربن ابیربيع��ة وقتی که ُم��رد، راوی نقل می کن��د در مدینه عزای عمومی ش��د و در 
کوچه ه��ای مدینه مردم می گریس��تند. هرجا می رفتم، مجموعه های��ی از جوا ن ها و مرد و زن 
ایس��تاده بودند و بر مرگ عمربن ابی ربيعة در مکه تأس��ف می خوردند؛ دیدم یک کنیزکی دارد 
دنبال کاری می رود، مثًا سطلی در دستش است و می رود آب بیاورد. همین طور اشک می ریزد 
و بر مرگ عمر ابن ابی ربيعة گریه می کند و زاری می کند و تأسف می خورد، به یک جمعی جوان 
رس��ید، گفتند: چرا این قدر گری��ه می کنی؟ گفت: برای اینکه این َمرد ُمرد، از دس��ت ما رفت. 
یکی گفت که غصه نخور، ش��اعر دیگری در مدینه هس��ت، خالد بن مخزومی، که مدتی هم از 
طرف همین علمای شام، حاکم مکه بوده است. از شاعرهایی که او هم مثل عمر بن ابیربيعة، 
هرزه گو و پرده در و عریان س��را بود. که این ش��عر را گفته است؛ و بنا کرد یکی از شعرهای آن 
ش��اعر را خواند، کنیز یک قدری گوش کرد  � که ش��عر و خصوصیات در »األغانی« نقل ش��ده 
اس��ت �  بعد اشک هایش را پاک کرد، گفت: »الَحمُد الل الّذى لَم يَخّل َحرَمه« خدا را شکر که 
حرم خودش را خالی نگذاشت، باالخره اگر یکی رفت، یکی به جایش آمد. این، وضع اخاقی 

مردم مدینه است.
شما داستان های زیادی را از شب نشینی های مکه و مدینه می بینید و نه فقط بین افراد پایین، 
بین همه جور مردم. آدم گداِی گرس��نة بدبختی مثل الش��عب طماِع معروف، که شاعر و دلقک 
ب��وده، و مردم معمول��ی کوچه و بازار و همین کنی��زک و امثال اینها، ت��ا آقا زاده های معروف 
قریش و حتی بنی هاشم  �  که بنده اسم نمی آورم، چهره های معروفی از آقازاده های قریش، چه 
زنانشان، چه مردانشان  �  جزو همین کسانی بودند که غرق در این فحشا بودند. در زمان امارت 
همین ش��خِص مخزومی، عایش��ه بنت طلحه آمد؛ در حال طواف بود. این به او عاقه داش��ت، 
وقت اذان ش��د، آن خانم پیغام داد که بگو اذان نگویند که من طوافم تمام بش��ود، او دس��تور 
داد اذان عص��ر را نگویی��د! به او ایراد کردند که تو برای خاطر یک نفر، یک زن که دارد طواف 
می کند، می گویی نماز مردم را تأخیر بیاندازند؟! گفت به خدا اگر تا فردا صبح هم طوافش طول 

می کشید، می گفتم که اذان را نگوید! این، وضع آن روزگار است.۱۳6۵/4/۲8
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اصل مهدویت مورد اتفاق همة مسلمان هاس��ت. ادیان دیگر هم در اعتقادات خودش��ان، انتظار 
منجی را، در نهایِت زمانه دارند. آنها هم در یک بخش از قضیه، مطلب را درس��ت فهمیده اند؛ 
اما در بخش اصلِی قضیه، که معرفت به شخص منجی است، دچار نقِص معرفتند. شیعه، با خبِر 
مسلّم و قطعِی خود، منجی را با نام، با نشان، با خصوصیات، با تاریخ تولد، می شناسد.۱۳84/6/۲9 
خصوصیت اعتقاد ما ش��یعیان این اس��ت که این حقیقت را در مذهب تشیع از شکل یک آرزو، 
از ش��کل یک امر ذهنِی محض، به صورت یک واقعیت موجود تبدیل کرده است. حقیقت این 
است که شیعیان وقتی منتظر مهدی موعودند، منتظر آن دست نجات بخش هستند و در عالم 
ذهنیات غوطه نمي خورند؛ یک واقعیتی را جس��تجو مي کنند که این واقعیت وجود دارد. حجت 
خدا در بین مردم زنده است؛ موجود است؛ با مردم زندگی مي کند؛ مردم را می بیند؛ با آنهاست؛ 
دردهای آنها، آالم آنها را حس مي کند. انس��ان ها هم، آنهایی که س��عادتمند باش��ند، ظرفیت 
داشته باشند، در مواقعی به طور ناشناس او را زیارت مي کنند. او وجود دارد؛ یک انسان واقعی، 
مش��خص، با نام معین، با پدر و مادر مش��خص و در میان مردم است و با آنها زندگی مي کند. 
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این، خصوصیِت عقیدة ما شیعیان است.
آنهای��ی ه��م که از مذاهب دیگر ای��ن عقیده را قب��ول ندارند، هیچ وقت نتوانس��تند دلیلی که 
عقل پس��ند باشد بر رد این فکر و این واقعیت، اقامه کنند. همة ادلّة روشن و راسخ که بسیاری 
از اهل سنت هم آن را تصدیق کرده اند، به طور قطع و یقین از وجود این انسان واال، این حجت 
خدا، این حقیقت روش��ن و تابناک � با همین خصوصیاتی که من و شما مي شناسیم � حکایت 

مي کند و شما در بسیاری از منابع غیرشیعه هم این را مشاهده مي کنید.
فرزند مبارک پاک نهاد امام حسن عسکریعلیه الصاةوالسام، تاریخ والدتش معلوم است، مرتبطینش 
معلومند، معجزاتش مش��خص است و خدا به او عمر طوالنی داده است و مي دهد. و این است 
تجّس��د آن آرزوی بزرگ همة امم عالم، همة قبایل، همة ادیان، همة نژادها، در همة دوره ها. 

این، خصوصیت مذهب شیعه دربارة این مسئلة مهم است.۱۳87/۵/۲7
نکاتی در اعتقاد به مهدویت هست، که من به اجمال آنها را عرض می کنم. یک نکته این است 
که وجود مقدس حضرت بقيةاللارواحنافداه استمرار حرکت نبوت ها و دعوت های الهی است از اول 
ــَكنتَُه َجنَّتَك1« که  تاریخ تا امروز؛ یعنی همان طور که در دعای ندبه می خوانید، از »فَبَعٌض اَس
حضرِت آدم اس��ت، تا »إلى أِن انتََهيَت بِاألمر2«، که رسیدن به خاتم االنبیاءصلی اهلل علیه وآله هست؛ و 
بعد مسئلة وصایت و اهل بیِت آن بزرگوار، تا می رسد به امام زمان، همه، یک سلسلة متصل و 
مرتبط به هم در تاریخ بشر است. این، بدین معناست که آن حرکِت عظیِم نبوت ها، آن دعوت 
الهی به وس��یلة پیامبران، در هیچ نقطه ای متوقف نش��ده است. بشر به پیامبر و به دعوت الهی 
و به داعیان الهی احتیاج داش��ته اس��ت و این احتیاج تا امروز باقی است و هر چه زمان گذشته، 

بشر به تعالیم انبیا نزدیک تر شده است. 
امروز جامعة بشری با پیشرفت فکر و مدنیت و معرفت، بسیاری از تعالیم انبیا را  � که ده ها قرن 
پیش از این، برای بشر قابل درک نبود �  درک کرده است. همین مسئلة عدالت، مسئلة آزادی، 
مسئلة کرامت انس��ان، این حرف هایی که امروز در دنیا رایج است، حرف های انبیاست. آن روز 
عام��ة مردم و افکار عمومی م��ردم این مفاهیم را درک نمی کردن��د. پی درپی آمدن پیغمبران 

۱. پس بعضی از آنها را در بهشت منزل دادی.
۲. ]در هر دوره ای رسول فرستادی[ تا آنکه امر رسالت به حبیب گرامی ات محّمد)ص( منتهی گردید. 
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و انتش��ار دع��وت پیغمبران، این اف��کار را در ذهن مردم، در فطرت مردم، در دل مردم، نس��ل 
به نس��ل نهادینه کرده اس��ت. آن داعیان الهی، امروز سلسلةش��ان قطع نش��ده است و وجود 
مقدس بقيةالل العظمارواحنافداه ادامة سلسلة داعیان الهی است، که در زیارت آل یاسین می خوانید: 
ــالُم َعَليَك يا داعَي اللِ َو ربّانيَّ آياتِه1«. یعنی ش��ما امروز همان دعوت ابراهیم، همان  »اَلّس
دعوت موس��ی، همان دعوت عیس��ی، همان دعوت همة پیغمبران و مصلحان الهی و دعوت 
پیامبر خاتم را در وجود حضرت بقيةاهلل مجس��م می بینید. این بزرگوار وارث همة آنهاس��ت و 
دع��وت و پرچ��م همة آنها را در دس��ت دارد و دنیا را به همان معارفی ک��ه انبیا در طول زمان 

آورده اند و به بشر عرضه کرده اند، فرا می خواند. این، نکتة مهمی است.
نکتة بعدی در باب مهدویت، انتظار فرج است. انتظار فرج یک مفهوم بسیار وسیع و گسترده ای 
اس��ت. یک انتظار، انتظاِر فرِج نهایی اس��ت؛ یعنی اینکه بشریت اگر می بیند که طواغیِت عالم، 
ُترک تازی۲می کنند و چپاول گری می کنند و افسارگس��یخته به حق انس��ان ها تعّدی۳ می کنند، 
نباید خیال کند که سرنوش��ت دنیا همین اس��ت. نباید تصور کند که باالخره چاره ای نیس��ت و 
بایس��تی به همین وضعیت تن داد؛ نه، بداند که این وضعیت یک وضعیت گذراست  � »لِلبَاِطِل 
َجولَة4«  �  و آن چیزی که متعلق به این عالم و طبیعت این عالم است، عبارت است از استقرار 
حکوم��ت ع��دل؛ و او خواهد آمد. انتظار فرج و گش��ایش، در نهایِت دوران��ی که ما در آن قرار 
داریم و بش��ریت دچار ستم ها و آزارهاست، یک مصداق از انتظار فرج است، لیکن انتظار فرج، 

مصداق های دیگر هم دارد. 
وقتی به ما می گویند منتظر فرج باش��ید، فقط این نیس��ت که منتظر فرج نهایی باش��ید، بلکه 
معنایش این اس��ت که هر بن بس��تی قابل گش��وده ش��دن اس��ت. فرج، یعنی این؛ فرج، یعنی 
گش��ایش. مسلمان با درِس انتظار فرج، می آموزد و تعلیم می گیرد که هیچ بن بستی در زندگی 
بشر وجود ندارد که نشود آن را باز کرد و الزم باشد که انسان، ناامید دست روی دست بگذارد 

۱. سام بر تو، اي دعوت کنندة به سوي خدا، و داناي بزرگ آیات او
۲. جوالن دادن، تاراج کردن و به غارت بردن 

۳. )ع دو( تجاوز کردن، ستم کردن
4. تصنیف غررالحکم و دررالکلم/ ص7۱، »از برای باطل جوالنی باشد ]که به زودي به سر آید و زایل گردد.[«
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و بنش��یند و بگوید دیگر کاری نمی ش��ود کرد؛ نه، وقتی در نهایِت زندگِی انس��ان، در مقابلة با 
این همه حرکت ظالمانه و س��تمگرانه، خورش��یِد فرج، ظهور خواهد کرد، پس در بن بست های 
جاری زندگی هم همین فرج متوقع و مورد انتظار است. این، درس امید به همة انسان هاست. 

این، درس انتظار واقعی به همة انسان هاست. 
لذا انتظاِر فرج را افضل اعمال دانس��ته اند؛ معلوم می ش��ود انتظار، یک عمل اس��ت، بی عملی 
نیس��ت. نباید اش��تباه کرد، خیال کرد که انتظار یعنی اینکه دست روی دست بگذاریم و منتظر 
بمانیم تا یک کاری بشود. انتظار، یک عمل است، یک آماده سازی است، یک تقویت انگیزه در 
دل و درون است، یک نشاط و تحرک و پویایی است در همة زمینه ها. این، در واقع تفسیر این 
ــتُضِعُفوا في األرِض َو نَجَعَلُهم  آیات کریمة قرآنی اس��ت که: »َو نُريُد أن نَُمنَّ َعَلى الّذيَن اس
أئِّمًة َو نَجَعَلُهُم الواِرثين1« یا »إّن األرَض لِل يُوِرثُها َمن يَشاُء ِمن ِعباِدِه َو العاقِبَُة لِلُمتّقين2«. 

یعنی هیچ وقت ملت ها و امت ها نباید از گشایش مأیوس شوند.
آن روزی که ملت ایران قیام کرد، امید پیدا کرد که قیام کرد. امروز که آن امید برآورده ش��ده 
است، از آن قیام، آن نتیجة بزرگ را گرفته است و امروز هم به آینده امیدوار است و با امید و با 
نشاط حرکت می کند. این نور امید است که جوان ها را به انگیزه و حرکت و نشاط وادار می کند 
و از دل مردگی و افسردگی آنها جلوگیری می کند و روح پویایی را در جامعه زنده می کند. این، 

نتیجة انتظار فرج است.
بنابرای��ن، هم باید منتظر فرج نهایی بود، ه��م باید منتظر فرج در همة مراحل زندگی فردی و 
اجتماعی بود. اجازه ندهید یأس بر دل ش��ما حاکم بش��ود، انتظار فرج داشته باشید و بدانید که 
این فرج، محَقّق خواهد ش��د؛ مش��روط بر اینکه شما انتظارتان، انتظار واقعی باشد، عمل باشد، 

تاش باشد، انگیزه باشد، حرکت باشد.۱۳84/6/۲9
امروز ما انتظار فرج داریم. یعنی منتظریم که دس��ت قدرتمند عدالت گس��تری بیاید و این غلبة 

۱. سورة مبارکة قصص/ آیة ۵، »و  خواستیم بر کسانی که در زمین به ضعف و زبونی کشیده شده اند، مّنت نهیم و آنها را پیشوایاِن 
]مردم [ گردانیم و ایشان را وارثاِن ]زمین [ کنیم.«

۲. سورة مبارکة اعراف/ آیة ۱۲8، »زمین از آن خداست، آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد به ارث می دهد، و فرجاِم ]نیکو[ 
از آن پرهیزکاران است.«
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ظلم و جور را، که همة بش��ریت را تقریبًا مقهور خود کرده اس��ت، بشکند و این فضای ظلم و 
جور را دگرگون کند و نسیم عدل را بر زندگی انسان ها بِوزاند، تا انسان ها احساس عدالت کنند. 
این نیاِز همیش��گِی یک انسان زنده و یک انسان آگاه است؛ انسانی که سر در پیلة خود نکرده 
باش��د، به زندگی خود دل خوش نکرده باش��د. انسانی که به زندگی عمومی بشر با نگاه کان 
نگاه مي کند، به طور طبیعی حالت انتظار دارد. این معنای انتظار است. انتظار یعنی قانع نشدن، 
قبول نکردِن وضع موجوِد زندگی انس��ان و تاش برای رس��یدن به وضع مطلوب؛ که مسلّم 
اس��ت این وضِع مطلوب با دسِت قدرتمند ولّی خدا، حضرت حجة بن الحسن، مهدِی صاحب 

زمانصلوات اهلل علیه و عّجل اهلل فرجه و ارواحنا فداه تحقق پیدا خواهد کرد. 
باید خود را به عنواِن یک س��رباز، به عنواِن انس��انی که حاضر اس��ت برای آن چنان ش��رایطی 
مجاهدت کند، آماده کنیم. انتظار فرج معنایش این نیس��ت که انس��ان بنش��یند، دست به هیچ 
کاری نزن��د، هیچ اصاحی را وجهة همت خ��ود نکند، صرفًا دل خوش کند به اینکه ما منتظر 
امام زمانعلیه الصاة و الس��ام هس��تیم. اینکه انتظار نیست. انتظار چیست؟ انتظار، دسِت قاهِر قدرتمنِد 
الهِی ملکوتی اس��ت که باید بیاید و با کمک همین انس��ان ها سیطرة ظلم را از بین ببرد و حق 
را غالب کند و عدل را در زندگی مردم حاکم کند و پرچم توحید را بلند کند؛ انس��ان ها را بندة 
واقعی خدا بکند. باید برای این کار آماده بود. تشکیل نظام جمهوری اسامی یکی از مقدمات 
این حرکت عظیم تاریخی اس��ت. هر اقدامی در جهت اس��تقرار عدالت، یک قدم به سمت آن 
هدف واالس��ت. انتظار، معنایش این اس��ت. انتظار، حرکت است؛ انتظار، سکون نیست. انتظار، 
رها کردن و نشس��تن برای اینکه کار به خودی ِخود صورت بگیرد، نیست. انتظار، حرکت است. 
انتظار، آمادگی اس��ت. این آمادگی را باید در وجود خودمان، در محیط پیرامون خودمان حفظ 
کنیم. و خدای متعال نعمت داده است به مردم عزیز ما، به ملت ایران، که توانسته اند این قدم 

بزرگ را بردارند و فضای انتظار را آماده کنند. این معنای انتظاِر فرج است.۱۳87/۵/۲7
جامعة مهدوی یعنی آن دنیایی که امام زمان می آید تا آن دنیا را بسازد، همان جامعه ای است 
که همة پیامبران برای تأمین آن در عالم ظهور کردند. یعنی همة پیغمبران مقدمه بودند تا آن 
جامعة ایده آل انس��انی، که باالخره به وسیلة ولیّ عصر و مهدی موعود در این عالم پدید خواهد 
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آمد و پایه گذاری خواهد ش��د، به وجود بیاید. مانند یک بنای مرتفعی که کسی می آید زمین آن 
را تس��طیح می کند و خار و خاش��اک را از آن می َکند، کس دیگری پس از او می آید و زمین را 
برای پایه ریزی می َکند و گود می کند، و کس دیگری پس از او می آید تا پایه ها را شالوده ریزی 
کن��د و بلن��د کند، و کس دیگری پس از او می آید تا دیواره��ا را بچیند، و یکی پس از دیگری 
مأموران و مس��ؤوالن می آیند تا این کاخ مرتفع، این بنیان رفیع به تدریج در طول زمان ساخته 
و پرداخته بش��ود. انبیای الهی از آغاز تاریخ بش��ریت یکی پس از دیگری آمدند تا جامعه را و 
بش��ریت را قدم به ق��دم به آن جامعة آرمانی و آن هدف نهایی نزدی��ک کنند. انبیاء همه موفق 
ش��دند، حتی یک نفر از رس��والن الهی هم در این راه و در این مسیر ناکام نماند، باری بود که 
بر دوش این مأموران عالی مقام نهاده ش��ده بود، هر کدام قدمی آن بار را به مقصد و س��رمنزل 
نزدیک کردند، کوش��ش کردند، هر چه توان داش��تند به کار بردند. آن وقتی که عمر آنان س��ر 
آمد، این بار را دیگری از دس��ت آنان گرفت و همچنان قدمی و مس��افتی آن بار را به مقصد 
نزدیک تر کرد. ولیّ عصرصلوات اهلل علیه میراث بر همة پیامبران الهی است که می آید و گام آخر را در 

ایجاد آن جامعة الهی برمی دارد. 
مقداری دربارة اوصاف آن جامعه من حرف بزنم. البته اگر شما در کتب اسامی، در متون اصلی 
اس��امی دقت کنید همة خصوصیات آن جامعه به دس��ت می آید. همین دعای ندبه ای که در 
روزهای جمعه ان ش��اءاهلل موفق باشید و بخوانید و می خوانید، خصوصیات آن جامعه ذکر شده 
است. آنجایی که می گوید »أيَن ُمِعزُّ األولياَء و ُمِذلُّ األعداء« مثًا، آن جامعه، جامعه ای است 
که اولیای خدا در آن عزیزند و دشمنان خدا در آن ذلیل و خوارند، یعنی ارزش ها و معیارها در 
آن جامعه چنین اس��ت. »أيَن الُمِعدُّ إلقامِة الُحدود« آن جامعه، جامعه ای است که حدود الهی 
در آن اقامه می ش��ود، یعنی همة حّد و مرزهایی که خدا معین کرده اس��ت و اسام معین کرده 
اس��ت در جامعة زمان امام زمان آن حّد و مرزها مراعات می ش��ود. امام زمان وقتی که ظهور 
می کند جامعه ای می س��ازد که به طور خاصه دارای این چند خصوصیت اس��ت، که من آن را 
می گویم و ش��ما برادران و خواهران عزیز دقت کنید در آیات و در ادعیه ای که وارد شده است 
وقت��ی می خوانید، ذهن خود را در این مورد بازت��ر و بازتر کنید، فقط خواندن دعای ندبه کافی 
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نیست، درس گرفتن و فهمیدن آن الزم است. 
ام��ام زمان صلوات اهلل وس��امه علیه جامعه اش را بر این چند پایه بن��ا می کند؛ اواًل بر نابود کردن و قلع و 
قمع کردن ریش��ه های ظلم و طغیان. یعنی در جامعه ای که در زمان ولّیعصر صلوات اهلل علیه ساخته 
می شود باید ظلم و جور نباشد، نه اینکه فقط در ایران نباشد، یا در جوامع مسلمان نشین نباشد، 
در همة دنیا نباشد. نه ظلم اقتصادی و نه ظلم سیاسی و نه ظلم فرهنگی و نه هیچ گونه ستمی 
در آن جامعه دیگر وجود نخواهد داشت. باید استثمار و اختاف طبقاتی و تبعیض و نابرابری و 

زورگویی و گردن کلفتی و قلدری از عالم ریشه کن بشود. این خصوصیت اول. 
دوم، خصوصیت جامعة ایده آلی که امام زمان صلوات اهلل علیه آن را می س��ازد، باال رفتن سطح اندیشة 
انس��ان است؛ هم اندیشة علمی انسان، هم اندیشة اسامی انس��ان. یعنی در دوران ولیّ عصر 
ش��ما باید نشانی از جهل و بی س��وادی و فقر فکری و فرهنگی در عالم پیدا نکنید. آنجا مردم 
می توانند دین را به درس��تی بشناس��ند و این � همچنانی که همه می دانید � یکی از هدف های 
بزرگ پیامبران بود که امیرالمؤمنین صلوات اهلل وسامه علیه این را در خطبة نهج الباغة شریف بیان کرده 
اس��ت، »َو يُثيروا لَُهم َدفائِنَ  الُعُقول۱ «. در روایات ما وارد ش��ده است که وقتی ولیّ عصر ظهور 
می کند، زنی در خانه می نش��یند و قرآن را باز می کند و از متن قرآن حقایق دین را اس��تخراج 
می کند و می فهمد. یعنی چه؟ یعنی آن قدر سطح فرهنگ اسامی و دینی باال می رود که همة 
افراد انس��ان و همة افراد جامعه و زنانی که در میدان اجتماع هم بر فرض ش��رکت نمی کنند 
و در خانه می نش��ینند، آنها هم می توانند فقیه باش��ند، دین ش��ناس باشند. می توانند قرآن را باز 
کنند و خودشان حقایق دین را از قرآن بفهمند. شما ببینید که در جامعه ای که همه � مردان و 
زنان � در س��طوح مختلف، قدرت فهم دین و استنباط از کتاب الهی را دارند، این جامعه چقدر 
نورانی اس��ت و هیچ نقطه ای از ظلمت در این جامعه دیگر نیس��ت. ای��ن همه اختاف نظر و 

اختاف َرویه، دیگر در آن جامعه معنایی ندارد.
خصوصیت س��ومی که جامعة امام زمان � جامعة مهدوی � دارا هس��ت این است که در آن  روز 
همة نیروهای طبیعت و همة نیروهای انسان استخراج می شود، چیزی در بطن زمین نمی ماند 

۱. نهج الباغه/ خطبة ۱، »و عقل های پنهان شده را که در زیر غبار کفر پوشیده شده و بر اثر تاریکی ضالت و گمراهی مستور 
گردیده بود، بیرون آورده و به کار اندازند.«
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که بش��ر از آن استفاده نکند. این همه نیروهای معّطل طبیعی، این همه زمین هایی که می تواند 
انس��ان را تغذیه کند، این همه قوای کشف نش��ده، مانند نیروهایی که قرن ها در تاریخ بود. مثًا 
نی��روی اتم، نیروی برق و الکتریس��یته؛ قرن ها بر عمر جهان می گذش��ت این نیروها در بطن 
طبیعت بود، اما بش��ر آنها را نمی شناخت، بعد یک روزی به تدریج استخراج شد. همة نیروهای 

بي شماری که از این قبیل در بطن طبیعت هست در زمان امام زمان استخراج می شود. 
جملة دیگر و خصوصیت دیگر این است که محور در دوران امام زمان، محور فضیلت و اخاق 

است. هرکس دارای فضیلت اخاقی بیشتر است او مقدم تر و جلوتر است.۱۳۵9/4/6
عِب ُمَؤيٌَّد بِالنَّصِر تُطَوى لَُه األرُض  در ی��ک روایت دیگر می فرماید: »القائُِم ِمنّا َمنصوٌر بِالرُّ
ــِرَق َو الَمغِرب۱« یعنی قائم ما به وسیلة ُرعب نصرت  ــلطانُُه الَمش َو تَظَهُر لَهُ  الُكنُوُز يَبُلُغ ُس
می ش��ود و دولت های س��تمگر و دستگاه های ظالم مرعوب او می شوند. این، چیزی است که 
ما امروز یک نمونة کوچکش را در جامعة خودمان داریم می بینیم. امروز حکومت ما و جامعة 
ما و نظام اس��امی ما که یک رشحه ای۲ از رشحات حکومت اسامی است، یک قطره ای از 
اقیانوس آن عظمت الهی و س��لطان الهی اس��ت، آنچنان در دل قدرتمندان عالَم و ظالمین 
رعب انداخته که خوِد این رعب وس��یلة پیروزی ماس��ت. امروز مستکبرین عالم از جمهوری 
اس��امی و از انقاب ما و از ملت ما و نظام ما می ترس��ند. به خاطر ترسشان تاش می کنند 
که این مزاحم قدرِت ظالمانة خودش��ان را از میان بردارند و به عکِس تاش آنها � همان طور 
که دارید می بینید � در صحنة سیاس��ت دنیا بیش��تر به پیروزی اس��ام و مس��لمین منتهی 
خواهد ش��د. آن وقت یک چنین حالتی در دوران ولیّ عصرارواحنا ف��داه آن چنان همه گیر و عمومی 
اس��ت که می تواند آن حکومت جهانی را به وجود بی��اورد. »ُمَؤيٌَّد بِالنَّصر« نصرت الهی او را 
تأیی��د می کند. زمین در مقابل او پیچیده اس��ت؛ یعن��ی در اختیار او و در قبضة قدرت او قرار 
می گیرد. گنجینه ها برای او ظاهر خواهد ش��د، و قدرت او به مش��رق و مغرب عالم گسترش 

پیدا خواهد کرد. 

۱. کمال الدین و تمام النعمه/ ج ۱/ ص۳۳۱، »قائم ما به وسیلة ترس در دل دشمنان، یاری شده است و به یارِی حق تأیید شده است. 
زمین برایش در نور دیده شود و گنج ها برایش آشکار گردد و تسلطش مشرق و مغرب را فرا گیرد.«

۲. )رش ح( چکه، قطره
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ــراٌب إّل قَد ُعِمر۱« یعنی این  بع��د چن��د جمله دارد، بعد می فرماید: »فاَل يَبَقى في األرِض َخ
قدرت در جهت آبادانی عالم صرف خواهد ش��د، نه در جهت س��یطرة بر منافع انس��ان ها و به 
استضعاف کشاندن انسان ها. در تمام گسترة جهان هیچ نقطة ویرانی وجود نخواهد داشت، مگر 
اینکه آباد بشود؛ حاال چه ویرانی هایی که به دست بشر انجام شده، چه ویرانی هایی که به وسیلة 
جهالت بشر بر انسان ها تحمیل شده. یک روایت دیگر از امام باقرعلیه الصاةوالسام می فرماید: »َحتّى  
ُجُل إلَى ِكيِس أِخيِه فَيأُخُذ حاَجتَُه فَال يَمنَُعه۲« این  إذا قامَ  القائِمُ  جاَءِت الُمزايََلُة َو أتَى الرَّ
اشارة به اخاق برابری طلبی و مساوات گرایی انسان هاست، ایثار و گذشت انسان هاست. نجات 
دل انس��ان ها از تسلِط بُخل و حرص، که بزرگ ترین وسیله برای بدبخت کردن انسان ها بوده؛ 
مبّش��ر یک چنین حالتی اس��ت. برادری، به سراغ جیب برادر دیگرش می رود و از او به قدر نیاز 
خودش برمی دارد و او مانعش نمی ش��ود. این در حقیقت نش��ان دهندة آن نظام س��الم اسامِی 
اخاقِی اقتصادِی اجتماعِی آن روز است. یعنی زور و اجباری در کار نیست، خود انسان ها از آن 
بخِل انسانی و حرِص انسانی نجات پیدا می کنند و یک چنین بهشت انسانیتی به وجود می آید. 
باز در یک روایت دیگر »إذا قامَ  قائُِمنا اضَمَحلَِّت الَقطائُِع فَال قَطائِع۳ « این بخش��ش هایی که 
حکومت های مس��تکبر عالم به دوستانش��ان، به یارانشان همیش��ه می کنند؛ حاتم بخشی ها، از 
کیس��ة ملت ها به این و آن بخش��یدن ها، اینها دیگر بساطش در دنیا برچیده خواهد شد. قطیعه 
که در گذشته به یک شکل بود، امروز به یک شکل دیگر است. در گذشته به این صورت بود 
که یک خلیفه ای، یک سلطانی یک تکه زمینی را، یک صحرایی را، یک دهی را، یک شهری 
را، گاهی یک اس��تانی را می بخش��ید به یک نفر، می گفت برو هر کار می خواهی آنجا بکن؛ از 
مردمش مالیات بگیر، از مزارعش استفاده کن، هرگونه بهرة مادی دارد مال تو. یک حقی هم 
به سلطان باید می داد. امروز هم در شکل انحصارات گوناگوِن نفتی و تجاری و صنعتی و فنی 
و این صنای��ع بزرگ و این انحصارات بي چاره کنندة ملت ها، اینها همه اش در حقیقت در حکم 

۱. کمال الدین و تمام النعمه/ ج ۱/ ص۳۳۱، »و در زمین ویرانه ای نماند جز آنکه آباد گردد.«
۲. وسائل الشیعه/ ج ۵/ ص۱۲۱، »زماني که قائم قیام نماید شخص نیازمند از جیب برادرش بدون هیچ مانعي حاجت خود را برمي دارد.«
۳. جامع أحادیث الشیعه/ بروجردي/ ج ۲۳/ ص۱۰۱۲، »هنگام ظهور قائم ما، واگذار کردن زمین های خراج پایان می یابد، پس زمین 

خراجی در کار نخواهد بود.«
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قطیعه اس��ت، که این انحصارات امروزی هم در حکم همان قطایع اس��ت؛ برای خاطر اینکه 
این هم به کمک بند و بس��ت با حکومت ها و رش��وه دادن و رشوه گرفتن به وجود می آید. این 
بس��اط های انسان ُکش و فضیلت ُکش از بین خواهد رفت و وسیلة بهرة انسان ها در اختیار همة 

آنها قرار خواهد گرفت. 
ي  بَينَ  النّاِس  َحتّى ل تََرى  در یک روایت دیگر باز ناظر به وضع اقتصادی می فرماید: »َو يَُسوِّ
كاة۱« بین مردم آن چنان مساوات در امور مالی و اقتصادی را برقرار خواهد کرد،  ُمحتاجًا إلَى الزَّ
که یک نفر فقیری که شما بتوانید زکات مالتان را به او بدهید پیدا نخواهید کرد؛ و اینجا زکات 
طبعًا مصروف خواهد ش��د برای مصارف عمومی و به فقرا دیگر داده نمی ش��ود، چون فقیری 
آن روز در دنیا نیست؛ و از این قبیل روایات که ترسیم کنندة یک بهشت اسامی و یک دنیای 
واقعی. مثل بقیة مدینة فاضله هایی هم که بعضی ها درست کردند خیالی و توّهماتی نیست، نه. 
همان شعارهای اسامی است که همه اش هم عملی است و ما در جمهوری اسامی احساس 
می کنیم که حقیقتًا یک دسِت قدرتمند و یک دل و اندیشه ای که متصل به وحی و تأیید الهی 
اس��ت و یک معصوم یقینًا می تواند در دنیا یک  چنین وضعی را به وجود بیاورد و بش��ریت هم از 

آن استقبال خواهد کرد. این وضعیت آن دنیاست.۱۳66/۱/۲۱
ح��اال اگ��ر به آی��ات و روای��ات مراجع��ه بکنید � ک��ه البت��ه محققی��ن و متتّبعی��ن۲ مراجعه 
کرده اند � خصوصیات بیشتری را هم پیدا می کنید. جامعه ای که در آن نشانی از ظلم و طغیان 
و ُعدوان و س��تم نیست؛ جامعه ای که در آن اندیش��ة دینی و اندیشة علمی انسان ها در سطح 
باالس��ت؛ جامعه ای که در آن همة برکات و همة نِعم و همة نیکي ها و زیبایی های عالم بروز 
می کند و در اختیار انسان قرار می گیرد؛ و باالخره جامعه ای که در آن تقوا و فضیلت و گذشت 
و ایثار و برادری و مهربانی و یک رنگی، اصل و محور اس��ت. یک چنین جامعه ای را ش��ما در 
نظر بگیرید، این همان جامعه ای اس��ت که مهدی موعوِد ما و امام زماِن ما و محبوب تاریخی 
دیرین ما � که هم اکنون در زیر همین آسمان و بر روی همین زمین زندگی می کند و در میان 

انسان ها هست � به وجود خواهد آورد و تأمین خواهد کرد. این اعتقاد به امام زمان. 

۱. بحاراالنوار/ ج۵۲/ ص۳9۰
۲. )ت ب ع( متتّبع: تتّبع کننده، مطالعه کننده
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م��ا ملت ایران حاال یک انقابی انجام دادیم. انق��اب ما در راه آن هدفی که امام زمان برای 
تأمین آن هدف مبعوث می ش��ود و ظاهر می ش��ود یک مقدمة الزم و یک گام بزرگ است. ما 
اگر این گام بزرگ را بر نمی داش��تیم، یقینًا ظهور ولیّ عصرصلوات اهلل علیه وعّجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف به عقب 
می افتاد. ش��ما مردم ایران و شما مادران ش��هید داده و پدران داغدار و افرادی که در طول این 
مبارزه زحمت کشیدید بدانید، موجب پیشرفت حرکت انسانیت به سوی سرمنزل تاریخ و موجب 
تسریع در ظهور ولیّ عصرصلوات اهلل علیه شدید. شما یک قدم این بار را به منزل نزدیک تر کردید، با 
این انقاب که مانع را � که همان دس��تگاه و نظام پلید ظلم در این گوش��ة دنیا بود و سرطان 

بسیار خطرناک و موذی و آزاردهنده ای بود � این را کندید و قلع و قمع کردید. 
ُخب، حاال بعد از این، چه کنیم؟ بعد از این تکلیف ما روشن است. اواًل ما باید بدانیم که ظهور 
ولیّ عصرصلوات اهلل علیه همان طوری که با این انقاب ما یک قدم نزدیک ش��د، با همین انقاب ما 
باز هم می تواند نزدیک تر بش��ود. یعنی همی��ن مردمی که انقاب کردند و خود را یک قدم به 
امام زمانشان نزدیک کردند، می توانند باز هم یک قدم و یک قدم دیگر و یک قدم دیگر همین 
مردم خودشان را به امام زمان نزدیک تر کنند. چطور؟ اواًل هرچه شما بتوانید دایرة این مقدار از 
اسامی که من و شما در ایران داریم � مبالغه نمی کنیم، اسام کامل البته نیست، اما بخشی از 
اس��ام را این ملت توانسته در ایران پیاده کند � همین مقدار از اسام را هرچه شما بتوانید در 
آفاق دیگر عالم، در کش��ورهای دیگر، در نقاط تاریک و مظلَم دیگر گس��ترش و اشاعه بدهید، 

همان مقدار به ظهور ولّیامر و حجتِ عصر کمک کردید و نزدیک شدید. 
ثانیًا، نزدیک ش��دن به امام زمان نه نزدیک ش��دن در مکان هست و نه نزدیک شدن به زمان. 
شما که می خواهید به ظهور امام زمان نزدیک بشوید، ظهور امام زمان یک تاریخ معینی ندارد 
که صد س��ال دیگر مثًا، یا پنجاه س��ال دیگر، تا ما بگوییم که ما از این پنجاه سال، یک سال 
و دو س��ال و س��ه سالش را گذراندیم، چهل و شش س��ال و چهل و هفت سال دیگر باقی مانده، 
نه. از لحاظ مکان هم نیس��ت که ما بگوییم ما از اینجا حرکت می کنیم به طرف مثًا ش��رق یا 
غرب عالم، یا ش��مال یا جنوب عالم تا ببینیم که ولیّ عصر کجاست و به او برسیم، نه. نزدیک 
ش��دن ما به امام زمان یک نزدیک ش��دن معنوی است، یعنی ش��ما در هر زمانی تا پنج سال 
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دیگر، تا ده سال دیگر، تا صد سال دیگر که بتوانید کیفیت و کمّیت جامعة اسامی را افزایش 
بدهید، امام زمانصلوات اهلل علیه ظهور خواهد کرد. اگر بتوانید در درون خود جامعة تان � همان جامعة 
انقابی � تق��وا و فضیل��ت و اخاق و دین داری و زهد و نزدیکی معن��وی به خدا را در خود و 
دیگران تأمین کنید، پایه و قاعدة ظهور ولّیعصرصلوات اهلل وس��امه علیه را مستحکم تر کردید و هر چه 
بتوانید از لحاظ کمّیت و مقدار، تعداد مس��لمانان مؤمن و مخلص را افزایش بدهید، باز به امام 
زمان و زمان ظهور ولیّ عصر نزدیک تر شدید. پس ما می توانیم قدم به قدم جامعة خود و زمان 

و تاریخ خود را به تاریخ ظهور ولّیعصرصلوات اهلل وسامه علیه نزدیک کنیم؛ این یک. 
نکتة دوم این است، که ما امروز در انقاب خودمان حرکت ها و روش هایی داریم، این روش ها 
باید به کدام سمت حرکت کند؟ این نکته، بسیار شایان توجه است. ما یک محّصلی را در نظر 
می گیریم که این محّصل مثًا می خواهد در دانش ریاضی استاد بشود. حاال مقدمات کار او را 
چگونه باید فراهم کنیم؟ باید جهت تعلیماتی که به او می دهیم، جهت ریاضی باشد. معنی ندارد 
که ما یک نفری را که می خواهیم ریاضی دان بشود بیاییم درس فقه مثًا به او یاد بدهیم. یا آن 
کس��ی که می خواهد فقیه بشود بیاییم درس طبیعی مثًا به او بدهیم؛ باید مقدمات متناسب با 
نتیجه و غایت باشد. غایت، جامعة آرمانی مهدوی است با همان خصوصیاتی که گفتم. پس ما 
هم باید مقدمات را همان جور فراهم بکنیم. ما باید با ظلم نسازیم و باید علیه ظلم حرکت قاطع 
بکنیم، هرگونه ظلمی و از هرکس��ی. ما باید جهت خودمان را جهت اقامة حدود اس��امی قرار 
بدهیم. در جامعة خودمان هیچ مجالی به گس��ترش اندیش��ة غیراسامی و ضداسامی ندهیم. 
نمی گویم با زور، نمی گویم با قهر و غلبه، که می دانیم با اندیشه و فکر؛ جز از راه اندیشه و فکر 
نمی شود مبارزه کرد، بلکه می گویم از راه های درست و منطقی و معقول، باید اندیشة اسامی 

گسترش پیدا کند. 
باید تمام قوانین ما و مقررات مملکتی و ادارات دولتی و نهادهای اجرایی و همه و همه از لحاظ 
ظاهر و از لحاظ محتوا اسامی بشود و به اسامی شدن روزبه روز نزدیک تر بشود. این جهتی 
اس��ت که انتظار ولیّ عصر به ما و به حرکت ما می دهد. در دعای ندبه می خوانید که امام زمان 
در مقابل فس��وق و عدوان و طغیان و نفاق مقابله می کند و نفاق و طغیان و عصیان و ِش��قاق 
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و دودس��تگی را ریش��ه کن می کند و ازاله۱ می کند. ما هم باید در جامعه مان امروز در آن جهت 
حرکت کنیم و پیش برویم. این است آن چیزی که ما را به امام زمان صلوات اهلل علیه از لحاظ معنوی 
نزدی��ک خواهد کرد و جامعة ما را ب��ه جامعة ولیّ عصرصلوات اهلل وس��امه علیه آن جامعة مهدوِی علوِی 

توحیدی، نزدیک تر و نزدیک تر خواهد کرد.۱۳۵9/4/6
یک تأثیر دیگر و نتیجة دیگری که ترسیم این دنیا برای ما دارد این است، که یأس و نومیدی 
را از دل ملت ها می زداید، می دانیم که مبارزة ما مؤثر و دارای نتیجه اس��ت. گاهی افرادی که 
با این بُعد از تفکر اس��امی آش��نا نیستند، در مقابل معادالت عظیم مادی جهان دچار حیرت و 
یأس می ش��وند، احس��اس می کنند با این قدرت های عظیم، با این تکنولوژی پیشرفته، با این 
س��اح های مخّرب، با بودن بم��ب اتمی در دنیا یک ملت حاال انق��اب هم بکند، مگر چقدر 
می تواند مقاومت کند؟ احس��اس می کنند که برایش��ان اس��تقامت در مقابل فشار قدرت ظلم و 
اس��تکبار ممکن نیس��ت، اما اعتقاد به مهدی، اعتقاد به روزگار دولت اسامی و الهی به وسیلة 
زادة پیغمبر و امام زمان این امید را در انس��ان به وجود می آورد که نه، ما مبارزه می کنیم برای 
اینکه عاقبت متعلق به ماست؛ برای اینکه نهایت کار ما یک وضع آن چنانی است که دنیا باید 
در مقابل او خاضع و تسلیم بشود و خواهد شد. برای اینکه روال تاریخ به سمت آن چیزی است 
که ما امروز پایه اش را ریختیم، نمونه اش را درست کردیم ولو نمونة ناقصش. این امید اگر در 
دل ملت های مبارز � مخصوصًا ملت های اسامی � به وجود بیاید، یک حالت خستگی ناپذیری 
ب��ه آنه��ا خواهد داد که هیچ عاملی نمی تواند آنها را از می��داِن مبارزه روگردان کند و آنها را به 

شکست درونی و انهزام درونی دچار کند. 
یک نکته ای که وجود دارد این است، که تبلیغات غلط در ذهن مردم این جور فرو کرده بود در 
طول س��ال های متمادی، که قبل از قیام حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف هر اقدامی و حرکت 
اصاحی بی فایده اس��ت. اس��تدالل می کردند به اینکه دنیا باید پر بش��ود از ظلم و جور تا بعد 
حضرت مهدی ظهور کند و تا دنیا پر از ظلم و جور نشده باشد، حضرت مهدی ظهور نخواهد 
ک��رد. می گفتند که آن حضرت ظهور می کند بعد از آنی که دنیا پر از ظلم و جور ش��ده باش��د. 

۱. )زول( زایل کردن، از بین بردن
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نکته ای که اینجا وجود دارد این اس��ت که در تمام روایاتی که در باب حضرت مهدی هس��ت، 
ــطًا َو َعدًل َكما ُملِئَت  ُظلمًا َو َجورا۱ً«.  این جمله این جوری اس��ت »يَمَلُ اللُ بِِه األرَض قِس
در یک ج��ا بنده تا حاال ندیدم و گم��ان نمی کنم »بَعَد ما ُملِئَت  ُظلمًا َو َجوراً« وجود داش��ته 
باش��د در روایات. با توجه به این نکته من مراجعه کردم به روایات گوناگون در ابواب مختلف، 
هیچ جا نداریم که »بَعَد ما ُملِئَت  ُظلمًا َو َجوراً«، همه جا این جوری اس��ت »َكما ُملِئَت  ُظلمًا َو 
َجوراً«. یعنی پر کردن دنیا از عدل و داد به وس��یلة حضرت مهدی، بافاصله بعد از آن نیس��ت 
که دنیا پر از ظلم و جور ش��ده باش��د نه، بلکه همان طوری که در طول تاریخ بارها، نه یک بار 
نه در یک زمان، در زمان های گوناگون دنیا پر بوده از ظلم و جور؛ در دوران فراعنه، در دوران 
حکومت های طاغوتی، در دوران س��لطنت های ظالم که همة دنیا زیر فش��ار ظلم و در سایة ابر 
تاریِک جور و عدوان پوشیده شده بود و سیاه بود، و هیچ جا نوری وجود نداشت که نشانة عدالت 
و آزادی باش��د، یک چنین روزی را همچنان که دنی��ا دیده، یک روزی را هم خواهد دید که در 
سرتاس��ر آفاِق این عالِم پهناور یک جا نباش��د که نور عدل در آن نباشد. یک جا نباشد که ظلم 
در آنجا حکومت داشته باشد. یک جا نباشد که انسان ها از فشار، از ظلم، از جور حکومت ها، از 
ج��ور گردن کلفت ها، از تبعیض ها رنج ببرند. یعن��ی این وضعی که امروز در دنیا اغلبیت دارد و 

یقینًا یک روز در دنیا عمومیت داشته، این تبدیل خواهد شد به عمومیت عدل.۱۳66/۱/۲۱
امروز با انقاب اس��امی ما که در خط ایجاد عدالت در س��طح جهان هس��ت، انقاب حضرت 
مهدی علیه الصاةوالس��ام یک گام بزرگ به هدف خود نزدیک ش��د. نه فقط به وجود آمدن حکومت 
اس��امی آن عاقبت موعود را به عقب نمی اندازد، بلکه آن را تس��ریع هم می کند و این اس��ت 
معنای انتظار. انتظار فرج، یعنی انتظار حاکمیت قرآن و اسام. شما به آنچه فعًا جهان در آن 
قرار دارد قانع نیس��تید، حتی به همین پیشرفتی هم که با انقاب اسامی به دست آوردید قانع 
نیس��تید، می خواهید باز هم به حاکمیت قرآن و اس��ام نزدیک تر بشوید، این انتظار فرج است. 

انتظار فرج، یعنی انتظار گشایش از کار انسانیت. 
امروز کار انس��انیت در گره های س��خت، پیچیده و گره خورده اس��ت. امروز فرهنگ مادی، به 

۱. الکافی/ ج۱/ ص۳4۱، »خداوند به وسیلة او زمین را پر از عدل و داد می کند، همان طور که از ظلم و ستم پر شده باشد.«
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زور به انس��ان ها تحمیل شده اس��ت؛ این یک گره است. امروز در سطح دنیا تبعیض، انسان ها 
را می آزارد؛ این گرة بزرگی اس��ت. امروز کاِر ذهنیت غلِط مردم دنیا را به آنجا رس��انده اند که 
فریاد عدالت خواه یک ملت انقابی در میان عربده های مس��تانة قدرت گرایان و قدرتمندان گم 
می ش��ود؛ این یک گره اس��ت. امروز مس��تضعفان آفریقا و آمریکای التین و میلیون ها انسان 
گرسنة آسیا و آسیای دور، میلیون ها انسان رنگین پوستی که از ستِم تبعیض نژادی رنج می برند، 
چشم امیدشان به یک فریادرس و نجات بخش است و قدرت های بزرگ نمی گذارند ندای این 
نجات بخش به گوش آنها برس��د؛ این یک گره اس��ت. فرج یعنی باز ش��دن این گره ها. دید را 
وس��یع کنید، به داخل خانة خودمان و زندگی معمولی خودمان محدود نش��ویم، در س��طح دنیا 

انسانیت فرج می طلبد، اما راه فرج را نمی داند. 
ش��ما ملت انقابی مس��لمان باید با حرکت منظم خود در تداوم انقاب اسامی به فرج جهانی 
انس��انیت نزدیک بش��وید و ش��ما باید به س��وی ظهور مهدی موعود و انقاب نهایی اسامی 
بشریت که سطح عالم را خواهد گرفت و همة این گره ها را باز خواهد کرد قدم به قدم، خودتان 
نزدیک بش��وید و بش��ریت را نزدیک کنید، این اس��ت انتظار فرج. در این راه لطف پروردگار و 
دعای مس��تجاِب ولیّ عصرعجل اهلل تعالی فرجه الش��ریف پشتیبان ماست و ما باید خود را با آن حضرت و با 
یادش هرچه بیش��تر آش��نا کنیم. امام زمان را فراموش نکنیم. مملکت ما، مملکت امام زمان 
اس��ت. انقاب ما، انقاب امام زمان اس��ت، زیرا انقاب اسام اس��ت. یاد ولیّ اهلل اعظم را در 
دل های خوتان داش��ته باش��ید. دعای »ألّلهمَّ إنّا نَرَغُب إليَك فى َدولٍَة َكريَمة۱« را با همة دل 
و با نیاز کامل بخوانید. هم روحتان در انتظار مهدی باش��د، هم نیروی جس��مي تان در این راه 
حرکت بکند. هر قدمی که در راه اس��تواری این انقاب اسامی برمی دارید، یک قدم به ظهور 

مهدی نزدیک تر می شوید.۱۳6۰/۳/۲9
حکومتی که امروز در دس��ت ش��ما مردم است آرزوی هزار سالة مؤمنانِ باهلل بوده است. امامان 
هم��ه در این خ��ط حرکت کرده اند که حاکمیِت خ��دا را، حاکمیِت قانوِن اله��ی را بر جامعه ها 
حکومت بدهند. تاش ها ش��ده است، جهادها شده است، زجرها کشیده شده است. زندان ها و 

۱. الکافی/ دعای افتتاح/ ج۳/ ص4۲4، »پروردگارا از تو می خواهیم، زندگی  در پرتو دولتی بزرگوار را.«
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تبعیدها و ش��هادت های پرثمر و پربار در این راه تحمل ش��ده اس��ت. امروز این فرصت را شما 
پیدا کرده اید؛ همچنانی که بنی اس��رائیل پس از قرن ها این فرصت را در زمان سلیماِن پیغمبر و 
داووِد پیغمبر پیدا کردند. آنچه را که دارید، ای امت مس��لمان، ای ملت قهرمان و مبارز ایران 
قدر بدانید، خود را نگاه دارید تا اِن ش��اءاهلل این حکومت به حکومت حضرت ولیّ عصر، مهدی 

موعود، صاحب الزمانعجل اهلل تعالی فرجه منتهی بشود.۱۳6۰/۲/۱8
این راهی اس��ت که ش��ما ملت عزیز ایران در پیش گرفتید، دنبال مي کنید، حرکت مي کنید و 
به توفیق الهی این راه را ادامه خواهید داد و این راهی اس��ت که خوش��بختانه امروز مش��اهده 
مي کنیم ملت های مس��لمان در گوش��ه و کنار جهاِن اس��ام، به تدریج و آرام آرام دارند به این 
سمت حرکت مي کنند. خدای متعال فرموده است: »َو العاقِبَُة لِلُمتّقين1« اگر چنانچه این تقوا را 
ما شیوة عمل خودمان قرار بدهیم، مسلّم عاقبت و سرانجام کار، متعلق به امت اسامی خواهد 

بود و این آینده به امید خدا چندان دور نیست.۱۳89/۱۲/۲ 
ی��ک جمل��ه در پایان عرض بکنم در مورد ل��زوم ارتباط عاطفی، معن��وی، روحی با آن امام 
بزرگوار و ولّی معصوِم الهی برای یکایک ما. مس��ئله را در حّد تحلیل روش��نفکری و فکری 
مح��دود نکنید. آن معص��وم برگزیدة خدا، امروز در میان ما انس��ان ها، در یک جای دنیا که 
م��ا نمی دانیم، زندگ��ی می کند. او وجود دارد، او دعا می کند، او قرائت قرآن می کند، او تبیین 
مواض��ع الهی می کند، او رکوع و س��جود می کن��د، او عبادت می کند، او دع��ا می کند، او در 
مجامعی ظاهر می شود، کمک به انسان هایی می کند. او وجود خارجی دارد، وجود عینی دارد، 
منتهی برای ما ناشناخته است. این انسان برگزیدة پروردگار، امروز هست و ما باید رابطه مان 
را ب��ه صورت ش��خصی، به صورت قلب��ی، به صورت روحی نیز عاوة بر ش��کل اجتماعی و 
سیاس��ي اش � که بحمداهلل نظام ما در جهت خواس��ت آن بزرگوار ان ش��اءاهلل هس��ت � باید 
تقویت بکنیم. یعنی تک تک افراد جامعة ما توسل به ولیّ عصر و آشنایی با آن حضرت و راز 
و نیاز با آن بزرگوار و س��ام به آن حضرت و توجه به آن حضرت را بایس��تی یک وظیفه و 
یک فریضة خودش��ان بدانند و دعا کنند برای آن حضرت همچنانی که ما در روایات داریم و 

۱. سورة مبارکة اعراف/ آیة ۱۲8، »و فرجاِم ]نیکو[ از آن پرهیزکاران است.«
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این دعای »ألّلهمَّ ُكن لَِوليِّك۱« یکی از انواع دعاهای فراوانی اس��ت که وجود دارد، و زیاراتی 
که در کتاب ها هس��ت که همة این زیارات عاوه بر اینکه بُعد فکری و آگاهی بخشی و معرفت 
دارد برای ما که آنها را بخوانیم، بُعد روحی و قلبی و عاطفی و احساس��ی هم دارد و ما به این 
احتیاج داریم. بچه های ما، جوان های ما، رزمندگان ما در جبهه با توجه و توس��ل به امام زمان 
روحیه می گیرند، شاداب می شوند، امید پیدا می کنند. با گریة شوقی که می کنند و اشک شوقی 
که می افش��انند، دل های خودش��ان را به آن حضرت نزدیک می کنند، خودشان را مورد توجه و 

عنایت خدا و آن بزرگوار قرار می دهند و این بایستی وجود داشته باشد.۱۳66/۱/۲۱
ای امام زمان! ای مهدی موعوِد محبوب این امت! ای سالة پاک پیامبران! و ای میراث بر همة 
انقاب های توحیدی و جهانی! این ملت ما با یاد تو و با نام تو از آغاز خو گرفته است و لطف 
تو را در زندگی خود و در وجود خود آزموده است. ای بندة شایستة صالح خدا! ما امروز محتاج 
دعایی هس��تیم که تو از آن دل پاک الهی و ربّانی و از آن روح قدس��ی برای پیروزی این ملت 
و پیروزی این انقاب بکنی و به دست قدرتی که خدا در آستین تو قرار داده است به این ملت 
و راه ای��ن امت کمک بفرمایی. »َعزيٌز َعَليَّ أن  أَرى  الَخلقَ  َو ل تَُرى۲«. ای امام زمان! برای 
ما خیلی س��خت اس��ت که در این جهان، در این طبیعت بی پایان که متعلق به صالحان است، 
متعلق به بندگان خداست، دشمنان خدا را ببینیم، آثار وجود دشمنان خدا را لمس بکنیم، اما تو 

را نبینیم و فیض حضور تو را درک نکنیم.
پ��روردگارا! به محّمد و آل محّمد تو را س��وگند می دهیم دل ه��ای ما را با یاد امام زمان همواره 

باطراوت بدار.
پروردگارا! چشم های ما را به جمال ولیّ عصر منّور بگردان.

پروردگارا! این جنود اهلل، این انس��ان هایی را که در راه تو مبارزه کرده اند، س��ربازان و جانبازان 

امام زمان قرار بده.۱۳۵9/4/6
پ��روردگارا! به محّمد و آل محّمد قلب مقدس ولّی معصوم خودت را از ما راضی کن. ما را جزو 

ِة بِن الَحَسن َصَلواتَك َعليه و َعلى آبائِه فِي هِذِه الّساَعِة َو في ُكلِّ ساَعٍة َولِيًّا  ۱. الکافی/ ج4/ ص۱6۲، »اللَُّهمَّ  ُكن  لَِوليَِّك  الُحجَّ
َو حافِظًا َو قائِداً َو ناِصراً َو َدلِياًل َو َعينًا َحتّى تُسِكنَُه أرَضَك َطوعًا َو تَُمتَِّعُه فِيها َطِويال.«

۲. بحاراالنوار/ فرازی از دعای ندبه/ ج99/ ص۱۰8، »بر من سخت است که همه را ببینم و تو را نبینم.«
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متوجهین و متوسلین به آن حضرت قرار بده.
پ��روردگارا! به حرم��ت محّمد و آل محّمد فرج آن حضرت و قی��ام آن حکومت الهی را هر چه 

نزدیک تر کن.
پروردگارا! به ما توفیق تش��ّبه به آن روزگار و به آن نظام را در س��ازماندهی و بنای این جامعة 

نوبنیاد اسامی عنایت بفرما.
پ��روردگارا! ب��ه محّمد و آل محّمد ما را از یارانش، از ش��یعیانش در همة احوال و در همة کارها 

قرار بده.۱۳66/۱/۲۱
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