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  مقدمه

  باسمه تعالی
 جمـال  ي نـه یآ در یالهـ  انـوار  کـربال  ي صـحنه  در که نیا به توجه با -1
 کـرده  ظهور اش جلوات متما با ،دالشهداءیس حضرت یعنی کامل انسان

 نظـر  جلـوات  آن تـک  تـک  بـر  قت،یحق آن تیجامع به کردیرو با توان یم
 از. افـت ی گـشوده  خـود  جلـو  در را قتیحق و حق به رجوع يها راه و کرد

 سـخنران  کـه  اسـت  هنگـام  به عملِ روش و راه ها، روش و راه نیا ي جمله
 نیحـس  امامـ  اصـحاب  در را آن بـوده  ممکـن  که جا آن تا نموده تالش
 و دیبگـشا  مـا  خیتـار  ي ندهیآ در موقع به حضورِ يبرا را یراه و دهد نشان

 و محـرم  بـه  منحـصر  را کتـاب  نیا ي مطالعه میکن یم شنهادیپ ما لحاظ نیبد
  .دییننما کربال انیجر

 یخیتـار  گـاه یجا يمعنـا  شـده  دیـ تأک آن بـر  کتـاب  نیـ ا در چـه  آن -2
 فـتح  را نـده یآ خِیتـار  بـزرگ،  يهـا  حادثـه  چگونـه  که نیا و است ها حادثه

 میـ دار ازیـ ن بـدان  امروز ما که است یحساس نکات از یکی نیا و د،نکن یم
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 غفلـت  آن یخیتـار  گاهیجا از و میبنگر یاسالم انقالب به چگونه میبدان تا
   .مینکن

 فهـم  نیحـس  امـام  بزرگوار اصحاب هنر کند یم روشن سندهینو -3
 دیـ پد را آن دالـشهداء یس حـضرت  کـه  اسـت  ینهـضت  یخیتار گاهیجا

 در هـا  آن دسـت  بـه  یبزرگـ  کـار  چـه  دانـستند  یمـ  اصحاب چون و آوردند
 ریشمـش  دیـ ام تمـام  بـا  عاشورا روز يها ساعت نیآخر تا است انجام شرف

  .دانستند یم بزرگ کار نیا از ییجز را شهادت و زدند یم
 امـام  بزرگـوار  اصـحاب  رتیبـص  راز د،یـ دار رو شیپ در که یکتاب -4
 و خـوردن  دل خـون  سـال  ستیب به را ما نگاه و کند یم روشن را نیحس
 همـان  نیا و اندازد یم ه،یمعاو تیحاکم زمان در اصحاب آن نشدن وسیمأ

  . است ازین مورد ینهضت هر در که است ییبایشک و صبر
ــات از -5 ــ نک ــه یمهم ــنو ک ــه سندهی ــه آن ب ــت پرداخت  موضــوع اس
 در را يصـاعد  ي ابوثمامـه  یشناسـ  توق نمونه؛ عنوان به. است یشناس وقت
 دو نیا نسبت و دهد یم ربط او یخیتار یشناس وقت به نماز اوقات به توجه
  .کند یم روشن را یشناس وقت
 را اسـالم  جهـان  اباعبداهللا حضرت نهضت که نکته نیا به توجه -6

 و پرداختـه  آن به یخوب به کتاب که است يا نکته کرد آزاد انیامو روح از
 يشـواهد  ،اباعبداهللا نهضت با رابطه در سنت اهل علماء نظرات طرح با
 را اقـدام  آن کـربال  در نیحس امام اگر شود معلوم تا است داده ارائه را
  .بود ونیوهاب تفکر گرفتار اسالم جهان تمام امروز کردند ینم
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 امـام  ي رهیسـ  بـه  کـربال  در هنگام به عملِ موضوعِ به نظر با سخنران -7
ــو«ینـــیخم ــايل اهللا انرضـ ــعل تعـ  حـــضرت چگونـــه داده نـــشان و پرداختـــه »هيـ

 اسـالم  خـود،  هنگامِ به عملِ با ونیتوالسیکاپ انیجر در »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«اهللا روح
  .داد نجات یشاهنشاه نظام تیحاکم از را

 بزرگوارشـان  ارانیـ  و اباعبـداهللا  حـضرت  نهـضت  گاهیجا یوقت -8
 نموده یسع کتاب لذا و چه یعنی هیمعاو میبفهم که شود یم دهیفهم درست

 روش نیبهتـر  شـود  معلـوم  تـا  کند میترس را هیمعاو تیشخص مختلف ابعاد
 شـکل  دالـشهداء یس حـضرت  که بود یروش همان هیمعاو از عبور يبرا

 و عظمت متوجه یخوب به حضرت آن اصحاب که نیا تر مهم آن از و دادند
  .بودند روش آن ریتأث

 ینـوع  بـه  دیبا هیمعاو فرهنگ با ییارویرو در مینباش متوجه یوقت تا -9
 نـه  است، ینظام يروزیپ ماوراء يروزیپ آن که کرد فکر يروزیپ از خاص
 42 سـال  خـرداد  15 بـا  کـه  ینهـضت  نـه  و شناخت میخواه را کربال نهضت
  .است شده پرداخته آن به کتاب در که است يا نکته نیا و کرد ظهور

 را کتـاب  نیـ ا چـه  آن گفـت  بتـوان  دیشـا  کـه  میکنـ  یمـ  دیتأک باز -10
 اگر که نیا و است خیتار شدن گشوده يمعنا به توجه کرده، فرد به منحصر

 خیتـار  در میتـوان  یمـ  میبفهمـ  را بـزرگ  يهـا  حادثه یخیتار گاهیجا میبتوان
  . میشو حاضر خود ي ندهیآ

ــدار آســان آفــتدر بحــث  -11 ــه يپن ــه ي حادث ــه ،کــربال ي رازگون  ب
 آن بـه  ینـ یرازب کـرد یرو ابتـدا  از شـان کردیرو تـا  شود یم زدگوش مخاطبان

، دنشـو  آگـاه  یآسـمان  ي حادثـه  آن از ییهـا  هیـ ال بـه  دنبتوانتا    باشد حادثه
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 ي هیـ تغذ عامـل  توانـد  یمـ  یولـ  است حرکات و گفتار مافوق که اي حادثه
  .گردد انسان جان

 شـدنِ  کـشته  بـا  شهیـ هم هـا  شکـست  يبـشر  جهـانِ  عـرف  در یوقت -12
 کـه  یملّتـ  يبـرا  تـا  کنـد  یمـ  ظهـور  کـربال  بوده، همراه جبهه کی زانسربا
 هرچـه  سـبقت  در را يروزیـ پ و بزنـد  هم بر را معادله نیا دارد یاله یمکتب

 مرعـوب  چگونه بفهمانند انیعیش به تنها نه و کنند جستجو شهادت در شتریب
ه سنت اهل مردم يبرا نشوند، دشمن بیمه يها اسلحه  شـود  روشـن  زین غزّ

 معنـا  نیـ ا بـه  کربال ابند،یب کجا در را یستیونیصه میرژ بر خود يروزیپ ازر
  .است ساز خیتار يا حادثه

 یخیتار در حضور يبرا دادند نشان نیحس امام بزرگوار ارانی -13
 و داد نـه یهز جـان  فـداکردن  مـرز  تـا  دیبا نباشد انیم در استکبار ي هیسا که

 کـه  دیـ کرد مـشاهده  عـالم  انیجیبس پدر ي رهیس در را فرهنگ نیا انعکاس
 را خـود   قلب  اکنون من«: فرمود خود يخرداد ي پانزده فرهنگ در چگونه
 و ها زورگویی قبول براى ولى کردم، حاضر شما مأمورین هاى سرنیزه براى

   1.»کرد نخواهم حاضر شما هاى جباري مقابل در خضوع
 ،يقـو  يبـازو  و دسـت  مـافوق  هـا  انـسان  کـه  اسـت  يبـستر  کربال -14

 همـراه  سـالخورده  رانیـ پ صـحنه  نیـ ا در. کننـد  فـا یا را خود نقش توانند یم
 بـا  را يروزیـ پ يمعنـا  خیتـار  تـا  کردنـد  هـا  يسلحـشور  باخته، پاك جوانان

  .بنگرد گرید ینگاه

                                                
 .179 ص ،1 ج امام، ي صحیفه - 1
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 يمحمـد  سـلوك  تـا  خـت یآم هـم  در اقـدام  و عرفان کربال در -15
حـ  غابـال  کنـار  در چگونـه  کند روشن و اندیبنما را خود دوباره از دیـ با یو 
 نیـ ا در یفرهنگـ  نیچنـ  فهم يبرا. دیخز خانقاه به و نشد جدا جهاد رِیشمش

 کـربال  همـان  یاسـالم  انقـالب  میبفهمـ  تـا  کرد یط دیبا یطوالن راه دوران
 ریـ ز در بهـشت  2»وفیاَلْجنَّۀُ تَحت ظاللِ الس   «: داد نشان که ییکربال است،

 توانـست  کـربال  بـه  نظـر  با یاسالم البانق لذا و دارد قرار رهایشمش ي هیسا
 نیـ ا و دهـد  پـرورش  مقدس دفاع يها جبهه در را دوش به ریشمش یعارفان

 گـم  کـه  ملکوت راه تا گشود استکبار مقابل در مقاومت فرهنگ در را راه
 و کـربال  نیبـ  دیـ با کـه  یاتـصال  اسـت  نیـ ا و برگردد ها یزندگ به بود شده
  . است آن متذکر شما يرو روبه کتاب و شود برقرار ما امروز یزندگ
 یتعـال  يراسـتا  در کوچـک  هرچنـد  یقدم میباش توانسته که آن دیام به

  .میبردار خود ي جامعه فرهنگ
   الميزانيگروه فرهنگ

                                                
 .83 ص ،يریشع األخبار جامع در خدا رسول از است یسخن - 2





 

  ،اول ي جلسه
  ها  حادثهيجايگاه تاريخ
  و

  هنر اصحاب کربال در فهم آن





 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
»ا عا أَبی کلَیع المالسکنَائبِف لَّتی حاحِ الَّتولَى الْأَرع و اللَّه دب«  

د یقـت کـار حـضرت سـ    یم حقین است که بتـوان ین دوران ا  یهنر ما در ا   
م یخ درك کنـ ی و اصحاب آن حضرت را در آن مرحله از تـار       الشهداء

 مـا گذاشـته   ي  را کـه خداونـد بـه عهـده    یخ خودمان نقـش یم در تار یتا بتوان 
 يها  ارتید در ز  یفرمائ  یطور که مالحظه م     همان. می انجام ده  یخوب  است به 

، د الـشهداء ی در کنار سالم به حضرت سـ     نی معصوم ي ده از ائمه  یرس
دهـد کـه مقـام     ین نـشان مـ  یـ ا. دیـ ده یبه اصحاب آن حضرت هم سالم مـ      

 یستگیـ  است کـه در کنـار آن حـضرت شا   يا  العاده  اصحاب امام مقام فوق   
 يچ وقـت اعتبـار  ی هـ چون سخن امامـان معـصوم   .  را دارند  ین سالم یچن

 یممکـن اسـت بنـده بـه کـس      . انـد    کرده یک تعارف یها    م آن یست تا بگوئ  ین
 را دارد یت سالم الهیا آن فرد ظرفیرم آیکه در نظر بگ نیسالم کنم بدون ا   

 یسالم امام، سـالم بـه مقـام     . ستیطور ن   نی سالم امام معصوم ا    یا ندارد ول  ی
د یـ ن جهـت با ی را دارا است، به همـ    یسمِ سالمِ اله   ا یت تجل یاست که ظرف  

ها را  م و مقام و حرکات و سکنات آن     ی مقام اصحاب امام حساس باش     يرو
 ي هیـ ارت ناح یـ ن امـر در ز    یـ با توجه به ا   . میری نگ يا   ساده ي در کربال مسئله  

 نـام تـک تـک     د وجـود مقـدس صـاحب االمـر        یـ کن  یمقدسه مالحظه م  
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ــام حــس  ــنیاصــحاب ام ــشان را ن آور ی را م ــام قاتالن ــد و ن ــن ــذکر ی ز مت
ک طـرف  یـ م و از یق بـه مـا جهـت دهنـد کـه بـرو       ین طر یگردند تا از ا     یم

ت یگر شخص ی را و از طرف د     د الشهداء یت اصحاب حضرت س   یشخص
ن قاتالن هر کدام به صورت خاص و متناسب یا. میها را دنبال کن  قاتالن آن 

 يهـا   خباثـت يسـاندند، دارا ها او را به قتل ر نی که ا  يدی آن شه  يایبا سجا 
  .خاص بودند

  ني اصحاب امام حساندک بودنراز 
 مقدسـه  ي هیـ ارت ناحیـ  که به تک تـک اصـحاب امـام در ز          ییها  سالم

 انـد  ن را داشته  یهنر ا :  است که اوالً   ی خاص هاي  تیم، سالم به شخص   یکن  یم
ه متوجـ : اًیـ  ثان- اسـت يفـ يار ظرين کـار بـس  يـ کـه ا -د ن خود را بـشناس  ي که زمانه 

د نـ توان یرا مـ مهمـی   یخی چـه فـتح تـار   نیل امام حـس ی که در ذ  اند  بوده
نقـدر  ی در درك موضوع دوم که عرض کردم ایبنده گاه. دننآور وجود   به

 ییـأت «: ندیفرما یافتم که م یت مین روایاد اینم که به    یب  یخودم را ناتوان م   
 دسـت   کـه   ید در حـال   یـ آ  یامـت قـرآن مـ     یروز ق  »القرآن یوم القیامۀ بکـرا    

کـافی  ورود به قرآن براي  ،ر و تذکر هنوزیهمه تفس نی ایعنی. نخورده است 
 ي قـرآن دارا یولـ . د و الزم است ی خود مف  يست، هرچند هرکدام در جا    ین

آدم حـس  . رسـد  ی دست بـشر بـه آن نمـ       ی است که به راحت    یعیگاه رف یجا
ان کـربال بـا تعمـق نگـاه کنـد و جوانـب            یـ  بـه جر   ی کمـ  یکند اگر کس    یم

رت از آن جهـت کـه   یـ ح. کنـد  یرت مـ یـ د، حیـ  نمایف آن را بررسـ مختلـ 
خ ی در تـار یخواهند کـار مهمـ   یل توانستند بفهمند امام م  ی قل ي ا  چگونه عده 
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هنـوز هـم فکـر    . نـد یتواننـد در آن کـار شـرکت نما      یها م   جاد کنند و آن   یا
 ي ش از آن عدهی واقع بشود بیین آسمان بخواهد کربالیر ایکنم اگر ز   ینم
ک ی یدرست است وقت  .  بوده است  یبیز عج یکربال چ . ندیایبه صحنه ب  ل  یقل

هـا را    ذهـن ی بعد از مـدت یروست ول  روبه ی ظهور کند با موانع    یمکتب اله 
ن یکننـد و در همـ   ی بـه آن رجـوع مـ     يادی ز ي کند و عده    یبه خود جلب م   

 ینـصرت الهـ   یوقت 1»یدخُلُونَ فی دینِ اللَّه أَفْواجا    «: دیفرما  یرابطه قرآن م  
 ین الهـ یگروه داخل در د   فرا رسد، مردم به صورت گروه      يروزیو فتح و پ   

ش ی که در پـ   یی از تنگناها  یکین نهضت بخواهد از     ی هم یاما وقت . شوند  یم
 ي متمـادي ها  سالهاخ خود با آن تنگنایکه مسلمانان در تاررو دارد بگذرد  

ر در مقابـل  یکـه نـاگز   ی کم خواهند بود، در حال  داران  نیاند، د   رو بوده   روبه
د یـ  هست که آن مکتـب با ییش رو دارد، تنگناهاین در پی که آن د  یاهداف

 يگـر ی بعـد از د   یکـ یهـا را       خـود، آن   ی آرمان ي  شکوفاشدن در نقطه   يبرا
  . پشت سر بگذارد

ان به ظاهر   یروست، حاال که ابوسف     ان روبه ی امر با ابوسف   ياسالم در ابتدا  
ه و پـس از آن     ی معاو ي روست که در چهره     وبه ر یانیمسلمان شده، با ابوسف   

ع  یـ د بـن معاو   یزی ي در چهره  ی اسـالم  ي  جامعـه  ینیرالمـؤمن ی مقـام ام   یه مـد 
ار یکـار بـس   -ت داشـت يـ خ جاهل يکه ریـشه در تـار     -ن تنگنا   یگذشتن از ا  . است
روز یـ  کـه تـا د  ییهـا  د همان یکن  ین جهت مالحظه م   ی است و به هم    یمشکل

د یـ دادند حاال کـه با  یکردند و خون م یرزه م ن اسالم مبا  یت د ی حاکم يبرا
نـد  یروسـت عبـور نما   ت کـه اسـالم بـا آن روبـه        ی جاهل ي از تنگناها  یکیاز  

                                                
  .2 ي هی نصر، آي  سوره- 1
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چون مـردم بـاور ندارنـد    . شوند ی تنها م  نیکنند و امام حس     ی نم یهمراه
ر امـام  یـ تعب.  فـوق رسـم زمانـه دارد       ییهـا    اسالم نظر بـه آرمـان      یِمکتب اله 

 ی پـس از مـدت  ي اسالم به عهد امو   ي ت جامعه  در رابطه با برگش    نیحس
ذه الـدنْیا قَـد    «: نـد یفرما ین است که مـ   یشان گذشته ا    یکه از مسلمان   إِنَّ هـ

  تَنَکَّرَت و رَتا   -تَغَیرُوفُهعرَ مبأَد و -ۀِ الْإِنَاءابۀٌ کَصاببا إِلَّا صنْهقَ مبی فَلَم - و 
  شٍ کَالْمیع یسخَس         لُ بِهمعقَّ لَا ینَ أَنَّ الْحبِیلِ أَ لَا تَرَوى الْولَ  -رْعاطأَنَّ الْب و 

ا         - لیرْغَب الْمؤْمنُ فی لقَاء اللَّه محقّاً      -عنْه لَا ینْتَهى  وت إِلـَّ ى الْمـفَإِنِّی لَـا أَر 
ع الظَّالمینَ إِلَّا ب -الْحیاةَ اةَ میلَا الْح ا  -رَماً ونْیالـد بِیـدع ینُ  - إِنَّ النَّاسالـد و 

  هِمنَتلَى أَلْسقٌ علَع - مایِشُهعم ترا دم وطُونَهحقَـلَّ    - ی لَـاءوا بِالْبص حـفَإِذَا م 
 باقى و رفته هایش خوبی ،است شده منفور و کرده تغییر دنیا این 2»نالدیانُو
از  مختـصرى  آن تـه  در که اى کاسه همچون ،اى مانده ته مگر دنیا از نمانده

بازده چراگاه همچون. بماندرطوبت   ه بـ  کـه  کنیـد  نمـی  مشاهده شما مگر .و
ن یـ در ا  مـؤمن  سته اسـت  یـ شا نیستند، گریزان باطل از و کنند نمی عمل حق

 زنـدگى  و حیـات  جـز  را مرگ من. ببندد خود پروردگاره لقاء   ب دلحالت  
در حـال حاضـر      ،نمیـ ب  ی نم بدبختى جز را ستمگران با ماندن زنده و بینم نمى
 یچرخـد و تـا وقتـ       یمـ  هـا  آن هـاى  زبـان  سـر  بـر  دین و دنیایند ي بنده مردم
» بـال  «ي لهی بـه وسـ  یاند، اما وقت  آنین بگردد، در پیشان بر محور د  یزندگ
  .شوند یداران اندك م نیش شوند، دیآزما

                                                
  .116، ص 75 بحاراالنوار، ج- 2
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م اسالم پس یم که بفهم یبر  یم ی پ نیاران امام حس  ی به عظمت    یوقت
 و  در آمـده اسـت  ی به چـه صـورت     از شصت سال از هجرت رسول خدا      

 یطی شـرا .آنها متوجه شدند ایـن اسـالم آن اسـالمی نیـست کـه بایـد باشـد        
: يپـور ازغـد   می رحـ  يزمان جناب آقا  یر برادر عز  یفراهم شده بود که به تعب     

ر کـرده بـود، مـردم    ییـ م تغگذاردند، اما طعم اسـال  یمردم رو به قبله نماز م     «
  .»امبر بود و نبودیمسلمان بودند و نبودند، حرف از اسالم و پ

 متوجـه   نیرالمـؤمن یار ام یارانِ هوشـ  یه  یست سال حکومت معاو   یدر ب 
 يشتر از اسـالم جـا  یـ شتر و بی ب ي هیجاد زاو ی بودند که همچنان با ا     یانحرافات

 آن ی اسـالم ي تاً جامعـه قیحق. کرد ی آن زمان باز م ي  خود را در جامعه    يپا
ج ی کـرده بـود و بـه تـدر       ی انحـراف را طـ     ي سـاله   ستیـ  ب ي ک دوره یزمان  
چـه در کـربال اتفـاق     نمود مگـر آن     ی نجات اسالم بسته م    يها برا    راه ي همه

 و اصــحاب بزرگــوار آن حــضرت نی کــه امــام حــسیافتــاد و آن راهــ
  .انتخاب کردند
انحراف     ج یواقـع شـد، بـه تـدر    فه ی کـه در سـق     ی قبلـ   به ظـاهر کوچـک

ک یـ ن طـور نبـود کـه      یـ ا.  را فراهم کرد   يع بزرگ بعد  ی وقوع فجا  ي نهیزم
 با فرزندان امبریت فرزندان پید شده باشد و موقع   یزی يرایمرتبه جامعه پذ  

 متوجـه  ی اسـت کـه مـردم معمـول        يا  ن آن نکتـه   یا. ان جا به جا شود    یابوسف
  .  متوجه آن بودندنینبودند و اصحاب امام حس

 ییهـا   انـسان یت فروزندگی، حکایین شهدایت چنی که حکا  ییز آنجا ا
نـه کردنـد و بـا خـون خـود      یخ نهادی را در تار   یاست که فرهنگ فروزندگ   
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هـا،    آنیخیرت تـار یها و توجـه بـه بـص    اد آنی ما نوشتند که با  ي برا يا  نامه
   .میکن ی از آنان نظر می بعضي رهیم، هر سال به سیهمواره آن نامه را بخوان

 ي  جنـاب ابوثمامـه  نی اصحاب امـام حـس  ي  از جمله :يابوثمامه صائد 
خ کـربال  یم تـا در دل تـار  ی ما است که حـساس باشـ  ي فهی است، وظ يصائد

ــار یجا ــاه تـ ــصیخیگـ ــاص او را پی و شخـ ــت خـ ــیـ ــیاو . میدا کنـ  از یکـ
آنچه .  به ما نشان داده استیخوب خ به ی است که بحمدهللا تار    ییها  تیشخص

 اســت کــه ید همــان شخــصیــه از او ســراغ داری قــضاتیــکــه شــما در کل
هنـوز وقـت   . شـود   یشدن نماز ظهر عاشورا را به حضرت متذکر مـ           کینزد

دهند و ابوثمامه  یاش اقدام الزم را انجام م    ده و مسلّم امام به موقع     ینماز نرس 
نَا وقْتُها «: دیگو  یهم م  د بـه آن توجـه   یآنچه ما با . ک است یوقت آن نزد  » د

شـوند و از   ید مـ یه است که در وسط آن غوغا که همه تهد  یوحن ر یم ا یکن
ک شـدن  یـ اند، متوجه نزد  از لشکر امام کشته شده يا  صبح تا آن وقت عده    
 کـه در کـربال حاضـر اسـت،     ید روحـ یـ فهم ین جا میوقت نماز است، از ا 

ه شود تـا گرفتـار   ید با ارتباط با عالم ملکوت تغذ   یباشد با   یچگونه متوجه م  
  . گردد نیزدگ عمل

 نـسبت  یمـان ی ايا هی است که با روح   ی از جمله کسان   ي صائد ي ابوثمامه
 کـه در آن قـرار داشـت خـوب فکـر کـرده بـود و توانـست در                  يا  به زمانه 

او از اصـحاب  . ونـدد اقـدام الزم را انجـام دهـد       ید بـه امـام بپ     یـ  که با  یموقع
 تـا مـرگ    بود و با شهادت امام حسن     و امام حسن   نیرالمؤمنیام
ه چگونـه بـه نـام    یـ د در زمـان معاو یـ د یهـا خـورد چـون مـ     ه خون دل یاومع

ر پـا گذاشـته   یـ  زيگـر ی بعـد از د    یکـ ی ی اسالم يها  ت اسالم ارزش  یحاکم
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ن یـ ن جهت منتظر اقدام به هنگام بود تا جهان اسالم را از ایشود و به هم   یم
  .ورطه نجات دهد

ده تـا   اسـت و بنـ  یشناس  زمانهنیاران امام حسیات  ی از خصوص  یکی
 داشـته  یضیـ ن نکتـه عرا ی ايکنم رو ی که توان داشته باشم تالش م   ییآنجا
 و نیرالمـؤمن ید کـه بعـد از شـهادت ام    یـ دان  یزان خوب م  یشما عز . باشم

ست سال به عنوان حاکم مطلـق  یه بی، معاوشش ماه حکومت امام حسن   
 رساند کـه  ییج کار را به جا   ی توانست کرد و به تدر     يجهان اسالم هر کار   

 یابیـ  قبـل از اسـالم مـالك ارز   ی جـاهل يهـا  ان با همان ارزش   یفرهنگ امو 
 را کـه در جنـگ بـدر از    یها شد و عمالً در صدد بودنـد شکـست           تیشخص

تر در  ين بلکه به طور جدی خورده بودند نه تنها در صف  ی و عل  امبریپ
 يزیـ  متوجه شـود چـه چ     ی اسالم ي کربال جبران کنند، بدون آن که جامعه      

حقـاد بدرِ   نهیافتد و چگونه با ک     یفاق م دارد ات  ه، یـ نیه و حنیـ برِیه و خَیـ هـا و اَ
 مخالفـت بـا    ي  را بـه بهانـه     یخواهد فرزند حضرت عل     یه م یفرزند معاو 
 که ی کسان ن موضوع که همانیافهم . به قتل برساند!! ی اسالم یدولت قانون 

 بودند، امروز  آمدهبه جنگ اسالم » زنده باد هبل«روز در جنگ بدر با    یتا د 
انـد و در   به انتقام خون پدرانشان به جنـگ همـان اسـالم آمـده        » اهللا اکبر «با  

جـز کـار آن   . ستیـ  نی کار هرکسجنگند، یم نیهمان راستا با امام حس   
ک یـ  رسـاندند تـا در   نی که در کربال خـود را بـه حـس         ي معدود ي عده

اصـحاب امـام   . د بخـشن یه رهـائ ی، اسالم را از آن بل   یخیحرکت بزرگ تار  
 در حال وقـوع اسـت و   یست سال ناظر بودند چه اتفاق    ین ب ی در ا  نیحس

  . بست شکسته شود ن بنی گشوده شود تا ایمنتظر بودند راه
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 ي معاويه در هدم اسالم نقشه

اي را  ید به عنوان نمونه قضیه   که فضاي آن زمان را احساس کن        براي این 
نِ    قول کنم که مسعودي درمروج الذهب از    عرض می  یـرَةِ بـغنِ الْمب طَرِّف م

ف می. آورده است شُعبۀَ   : گوید مطَرّ
»             ثُـم ه عـثُ مد تَحـفَی یـهأْتکَـانَ أَبِـی ی ۀَ واوِیعلَى میرَةِ عغأَبِی الْم ع م تفَدو

سک      ینْصرِف إِلَی فَیذْکُرُ معاوِیۀَ و یعجب بِما یرَى منْه إِذْ          لَۀٍ فَأَمـلَی ذَات اءج 
       ل أَنَّه ظَنَنْت ۀً واعس لَۀِ فَانْتَظَرْتُهنْذُ اللَّیاً م غْتَمم تُهأَیر و َشاءنِ الْععثَ  َشیدح ء

  ی عف ینَا وفمجِ ل نَـیا بلَۀِ فَقَالَ ینْذُ اللَّیاً م غْتَمم اكی أَرا لم نْ   نَا فَقُلْت مـ ئْـت
             لَغْتب قَد إِنَّک بِه تخَلَو قَد و لَه قَالَ قُلْت ا ذَاكم و النَّاسِ قُلْت ثأَخْب نْدع
           لَـو و کَبِرْت قَد راً فَإِنَّکخَی ْطت سب لًا ودع رْتأَظْه ینَ فَلَونؤْمیرَ الْما أَمنّاً یس

   م کتإِلَى إِخْو نَظَرْت          موالْی مهنْدا عم اللَّه فَو مهامحأَر لْتصمٍ فَواشی هننْ ب
َشی        لَ فَـوا فَعلَ مفَع لَ ودمٍ فَعی تَینأَخُو ب لَکم اتهیه اتهیفَقَالَ ه خَافُه ء تَ

قَائلٌ أَبو بکْرٍ ثُـم ملَـک أَخُـو    اللَّه ما عدا أَنْ هلَک فَهلَک ذکْرُه إِلَّا أَنْ یقُولَ      
              لَـکفَه لَکا أَنْ هدا عم اللَّه ینَ فَونشْرَ سرَ عشَم و دتَهفَاج يدی عنب   کْـرُهذ 

ی مثْـلِ              فـ د أَحـ کی لٌ لَمجر لَکانُ فَمْثمع لَکم رُ ثُمملٌ عقُولَ قَائإِلَّا أَنْ ی
بِهنَس       کْـرُهذ لَکفَه لَکا أَنْ هدا عم اللَّه لَ فَوما عم لَ بِهمع لَ وا فَعلَ مفَع و 

              رَّات مـ س مٍ خَمـو ی کُلِّ یـف بِه احصمٍ یاشی هنإِنَّ أَخَا ب و لَ بِها فُعکْرُ مذ و
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      مع فَأَي ولُ اللَّهس داً رمحأَنَّ م دشْه ا             أَ ه إِلـَّ لٍ یبقَى بعد هذَا لَا أُم لَک لَا و اللـَّ
  3؛»دفْناً دفْنا

وارد شدیم، پـدرم مرتبـا نـزد او رفـت و آمـد      ] به شام[با پدرم بر معاویه 
پرداخت و پـس   اى که نزد او بود با وى به گفتگو مى داشت و در هر جلسه   

نمـود و از او بـه    مـى گشت و برایم بازگو      از ترك مجلس به نزد من باز مى       
در یکـى از  . گفـت  کـرد و بـر عقـل و درایـت او آفـرین مـى       خوبى یاد مـى  

ها که به خانه آمد، خیلى ناراحت بود و از خـوردن شـام امتنـاع کـرد،       شب
گفت، نه من، ولى این سکوت در نظرم       ساعتى گذشت که نه او چیزى مى      

، یا حرکتى بر علت نبود، فکر کردم شاید سکوت به خاطر عملى ناپسند          بى
خالف ادب از سوى من بوده از این رو به خود جـرات دادم و از نـاراحتى          

تـرین   فرزندم امشب از نزد پلیـدترین و خبیـث       : او پرسیدم، در جوابم گفت    
چـرا؟  : گفـتم ! معاویـه : او کیـست؟ گفـت    : گفـتم ! ام مردم روى زمین آمده   

ــى  : گفــت ــا او صــحبت م ــا کــردم، از او خواســت پــس از ســاعتى کــه ب م ی
 ال گرفته و به حد عالى رسیده است اگر    امیرالمؤمنین، اکنون که عزت تو با     

اگـر ایـن    و   .اي ی بزرگی کـرده   گسترش ده را  خیر  ظاهر کنی و    عدالت را   
هاشـم را کـه مـدت زمـانى اسـت در حکومـت تـو مظلـوم            برادرانت از بنى  

ي رحـم بـه جـا آورى     اند، مورد لطف و مرحمت قـرار دهـى و صـله        زیسته
زیرا آنان در حال حاضـر پناهگـاهى کـه از آن    ! یار به جا و مناسب است    بس

چنـین پیـشنهادى   ! هیهـات هیهـات  : معاویه گفت! هراس داشته باشى ندارند 
دسـت   قدرت بـه ) ابوبکر(ي تیم نزد من قابل قبول نیست، زیرا فردى از قبیله        
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ا گرفت و با عدل رفتار نمود و کرد آنچـه را کـه بایـد بکنـد، ولـى بـه خـد           
سوگند دیرى نگذشت که از دنیا رفت و زیر خاك پنهان شد و نـامش نیـز     

ابـوبکر  : گوینـد  ىشـود، فقـط مـ    گاهى از او یاد مى مدفون گردید و اگر گه    
ي بنـى    سپس این حکومت به دست یکى از افـراد تیـره          .چنین و چنان کرد   

عرسید؛ وى دامن همت را باال زد و در مدت ده سال حکومتش ) عمر(ى د
ت و تالش مستمر، خدماتى ارزنده انجام داد، ولى به خـدا سـوگند            ب ا جدی !

دیرى نگذشت که نامى و نشانى از او نماند و اگر گاهى از او نامى به میـان     
ان از سپس زمام امر به دسـت عثمـ  . عمر چنین و چنان کرد : گویند یمآمد،  
 آنچه کـرد،  و کرد!  رسید،کسى در نسب مانند او نیست ه که   امی  بنىي    قبیله

اما به خدا قسم دیـرى نگذشـت کـه از دنیـا رفـت و نـامى و نـشانى از او و              
 که ملک بـه  - يعنى رسول خدا-هاشم  این برادر بنىعملکردش باقى نماند اما  

هـاى مـساجد، نـام او، بـه عظمـت یـاد             دستش آمد هر روز پنج بار بر مأذنه       
سولُ  «شود و مردم     مى داً رمحأَنَّ م دشْه آیـا  ! کننـد   بر زبان جارى مـى » اللَّهأَ

امیدى براى من باقى است که این نام شنیده نـشود، تـو را مـادرى مبـاد کـه       
شـوم، مگـر     نه به خدا سوگند هرگز آرام نمى      ! چنین پیشنهادى به من دادى    

  .زمانى که این نام دفن گردد و اثرى از آن باقى نماند
ي معاویه چیـست      د نقشه ان  خوبی متوجه    به مالحظه کنید امام حسین   

هـاي    نـاظر نقـشه     خودشـان   پس از شهادت امام حسن     و در این ده سال    
خواهـد نـامی از رسـول     معاویه براي رسیدن به چنین هدفی هـستند کـه مـی     

انـد    از آن طرف حضرت همواره فکر کـرده       .  بر صحنه تاریخ نماند    خدا
یـام رسـول   که راه نجات اسـالم در چنـین شـرایطی چـه بایـد باشـد و لـذا پ        
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ج فَإِنَّ اللَّه قَد َشاء أَنْ «: که فرمودند را خوب گرفتند  خدا یا حسینُ اخْرُ
. نـد یخواهـد تـو را کـشته بب    یحرکت کن، خـدا مـ  ! نی حسي ا 4»یرَاك قَتیال 

ستعد شـد، بـه     که یک عارف وقتی خوب تمرکز کرد و قلبش م          طور  همان
  .شود حقیقتی منکشف می

  مين تصميتر سخت
دانـستند   یره مـ  یـ  زودتر از مغ   یلین داشتند خ  ی که سوز د   ییها   آن ي همه

ک راه حـل  ی که داشتند به دنبال ی با آن حکمتیه چه در سر دارد ول    یمعاو
 شـده  ي گرفتار افـراد ید نظام اسالمینیچقدر سخت است که بب.  بودند یاله

د و از یـ ن بکيد حتماً کاریفه دارین افراد هستند و وظیکه از نظر اسالم بدتر    
ط از ید که اثربخش باشد و شـرا    ی دست بزن  يد به کار  یتوان  یگر نم یطرف د 

 خـود را نـشان   یخـوب   بهیخوردن وقت ن خون دل  یا. که هست بدتر نشود     آن
، یح قاضـ  ی شُرَ یعنی نیرالمؤمنی زمان ام  ید قاض یدهد که مالحظه کن     یم

ش ی پیطین معناست که شراین بدیدهد و ا    ی را م  نی قتل امام حس   يفتوا
ن حـال کـه محتـوا    ی کالبدش شـده و در عـ    یآمده بود که روح اسالم قربان     

  . حفظ شده استيحذف گشته شکل ظاهر
گـر بـا گـنج قـارون و تخـت فرعـون             ی به صحنه آمده بود که د      یاسالم

. ستیـ ن اسـالم ن ین عـ یـ د ایتوانست بگو  یکس هم نم    چی نداشت و ه   يکار
آورد کـه در   یبـه همـراه مـ    را یرتی بـص یطین شـرا یخوردن در چن خون دل 
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 را بفهمـد و  نیام امام حـس یتواند پ ی انسان م خون دل خوردن،جه آن ینت
  . کنند درك کند ی را که امام مطرح میراه حل

ار انقـالب  یـ  از جوانان مفتخر شدند که یکه بعض   نیبنده معتقدم علت ا   
  خون دل خوردنـد و علـت  یخوببه ن بود که در زمان شاه ی باشند ا یاسالم

 طـور عـالی   در دفـاع مقـدس وارد شـدند و بـه            یخـوب   ن که همان عده به    یا
ن بود که بـه وقـتش   ید شدند، ا  یها شه    از آن  ياری کردند و بس   يساز  حماسه

خـوردن معجـزه    ن نوع خـون دل یخوردند، ا ید میها خوردند که با    دل  خون
ط یرا در آن شـرا یـ وس شـدند و نـه انتحـار کردنـد، ز        یچون نـه مـأ    . کند  یم

ه و بعـد هـم   یـ  مـرگ بـر معاو  :اد بزننـد یـ  فريا   کار آن نبود که عده     ي چاره
کردنـد   یشـدند و تـصور مـ    یوس هـم مـ  یطور که اگر مأ کشته شوند، همان  

. افتاده و تمام شده، هنرمندانه فکر نکرده بودنـد     هیگر کار در دست معاو    ید
  که عمالًی و عرفانیک نوع تقدس قالبید به   یزیه و   ی معاو یغاتیدستگاه تبل 
زد و امــام  یکــرد، دامــن مــ ی اســالم را خــراب مــی و حماســيروح معنــو

  .د شدی شهي اموی تقابل با اسالمِ جعلي برانیحس
 زدند و نه گرفتار یاسیامام و اصحاب بزرگوارشان نه دست به انتحار س  

ن یـ ن فرصـت بودنـد و ا  ی منتظـر بهتـر  یش الهیأس شدند، با اعتماد به گشا  ی
که امثال عبداهللا بن عمر در همان زمان بـه   یر حالم بود، د  ین تصم یتر  سخت

عبـداهللا بـن عمـر بـه     . أس شدندی کرد گرفتار   يتوان کار   یکه نم    آن ي بهانه
 در یعـت کنـ  ید بیـ زی بـا  یخـواه  یکرد اگر نمـ    یحت م ی نص نیامام حس 
  . عت نکنین و بیخانه بنش
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 تـا   اسـت کـه بعـد از شـهادت امـام حـسن       ی از جمله کسان    ابوثمامه
هـا خـورد و نـاظر بـود        آمد خـون دل     یش م یه در مقابل آنچه پ    ی معاو مرگ

ر پا ی زيگری بعد از دیکی ی اسالميها ت اسالم ارزشیچگونه به نام حاکم
ه در حـال وقـوع   یـ ق معاوی از آنچه از طریشود، به جهت آگاه   یگذاشته م 

 مـا  .در دهییر را تغیموقع مس  بهی مناسب و با اقدام   یبود منتظر بود تا در زمان     
 همچون ابوثمامه در آن قـرار  ی است که انسانیتین چه موقعیم ایز تا نفهم  ین
ق و سنن عالم را ی به حقایمان واقعی ايشود، معنا   یوس نم ی مأ یرد ول یگ  یم

ط یت کفـر، شـرا  یـ  حاکم يد که در تنگنـا    ی اگر معتقد نباش   یعنی .میفهم  ینم
د خود را یشود و با یمش و راه خروج جامعه از آن تنگنا حتماً فراهم        یگشا

د یـ ست و گمـان خواه    یـ مانتان کامـل ن   ید، هنوز ا  یط آماده کن  ی آن شرا  يبرا
  . ها است  آنيها ها و توطئه ل و نقشهیکا و اسرائیا دست آمریکرد دن

ن اسـت کـه فعـالً    یل همـ ی اسـرائ ي  امروز هم فکر کنـد ادامـه      یاگر کس 
هـا را    آنيهـا  نی زمـ رساند و   ین را به قتل م    یهست و همواره او مردم فلسط     

اما . مان خود به حضور خدا در عالم شک کند       ید در ا  یکند، با   یتصاحب م 
 با جهان ید خون دل خورد و مناسبات الهین مرحله بای بداند در ایاگر کس

ن آدم یـ  عـالم شـد، ا  ي بـرا يدیـ ات جد یـ  ح ي امروز را رصد کرد و آمـاده      
د خـود را وارد  یـ آ یش مـ یخ مـا پـ  ی تاري ندهی که در آ یشی در گشا  یخوب  به
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 گذشته تمام شده است، چون متوجـه هنـر خـدا        ي فهمد دوره   یکند و م    یم
   5.خ استی تاريها  صحنهي در همه

ط یخـوردن در شـرا    کـه بـا خـون دل   یرتی کربال بـه جهـت بـص      يشهدا
ش ی کـه او پـ  يا دا کرده بودند و با توجه به عمق فاجعـه      یه پ یت معاو یحاکم

 نیشـدن در کنـار امـام حـس     دند که با کشتهیجه رس ین نت یآورده بود به ا   
 یعنـ ی یات صـدر اسـالم  یـ  خود را حل کنند تـا ادب  ي توانند مشکل زمانه    یم

.  و جهاد دوباره به جامعه برگردديبر و فرهنگ تقویات بدر و احد و خیادب
معنـا شـود    ی بـزرگ بـ  يهـا  آمده، آرمان شیت پی اشرافي در فضا یرا وقت یز
  یهمـان بزرگـواران  . مانـد  ی برگشت اوضاع نمـ ي جز شهادت برا   یچ راه یه

 بـدون  وگرنـه ه ندهنـد   یـ ه مواظب بودند بهانه دست معاو     یکه در زمان معاو   
داً یشوند حاال شـد  می کشته  فقطها داشته باشد،  د شهادت آن  ی که با  يریتأث

  .تالش دارند با شهادت خود اقدام الزم را انجام دهند

  ات برتريدن به حيرس
 نیه از کوفـه بـا امـام حـس        یـ  بعـد از مـرگ معاو      يئد صـا  ي ابوثمامه

ن یـ د این جهت نبای منتظربودن خود را نشان داد، به هم   يمکاتبه کرد و معنا   
خ ی در آن تـار نی را که امام حـس یخید تار یم، با یریها را ساده بگ     مکاتبه

 یها در فرهنگ خاص ن مکاتبهیم ا یم تا بفهم  یقاً مطالعه کن  یصعود کردند عم  

                                                
در آن و  نخوردنـد  یت شاه خون دلـ یها که در زمان حاکم طلب  مثل سلطنتییها   گروه - 5

 نبودند تا با ظهور انقالب متوجـه شـوند   یت نظام شاهنشاه  ی حاکم ی نف ي برا یشیزمان منتظر گشا  
 . زندگی کنندکنند در همان دوران ی هنوز تالش م،آن دوران تمام شده
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 را نیرالمـؤمن ی کـه ام یانیعین شـ یبـ .  انجام شـده اسـت    ی خاص يو با مبنا  
ت یــ حاکميد بـرا یـ ان داشـت کـه با  یــه جریـ ن روحیـ درك کـرده بودنـد ا  

گر امامـان ادامـه   یت دی را با حاکمنیرالمؤمنیت ام ی خود شخص  ي جامعه
طلـب    فرصـت يا   اسـت کـه عـده      یر از مکاتبات  ین نوع مکاتبات غ   یا. بدهند

وه اســت، در یـ  مـا پـر از م  يهـا  د بـاغ یـ اوریف بیرانجـام دادنـد کـه آقـا تـش     
 افـق   یولـ . داهللا وارد لشکر عمر سعد شـدند      ین افراد با فشار عب    یکه هم   یحال

 بودنـد   هـا در تـالش      نی است ا  يگریز د ی به چ  ي صائد ي نگاه امثال ابوثمامه  
ست کـه  یطور ن نیاند لذا ا  فکر کرده  آني بشوند که از قبل رو   یوارد نهضت 

دانـستند امـام    ی را به کوفه کشانده باشند، بلکه برعکس چـون مـ        ها امام   نیا
داننـد   ی مـ یخـوب  م و بـه یبرنامه دارند نامه نوشتند که ما هم در خدمتتان هست  

ل در کوفه به او ی عق ابوثمامه با حضور مسلم بن  .  دارند يا  که امام چه برنامه   
د بـا  د شـ ی مـسلم شـه  یوقتـ .  مـسلم بـود  يد اسلحه بـرا یوست و مأمور خر یپ

جـاد کـرده بـود، خـود را بـه امـام        یداهللا ا یـ  که عب  یها و خفقان    ی سخت ي همه
 یعمر سعد شخـص . ار و زرنگ استیفوق العاده هوشاو  .  رساند نیحس
 عمـر  ي  صحبت کند، ابوثمامه به فرسـتاده     نیفرستند تا با امام حس      یرا م 

 و یر خـود را بـده  ید شمـش یـ د بایـ گو ی بوده م  يسعد که شخص خونخوار   
 یو او راضـ  -ر نکنـد يک مرتبـه امـام را غـافلگ   يـ کـه  - ی با امام صحبت کن   يوبر
د بگـذارد کـه او دسـتش را    یـ کنـد حـداقل با     یشنهاد م یابوثمامه پ . شود  ینم
شـود   یشـود و مجبـور مـ        ی نمـ  یر آن فرد بگذارد، که باز راضـ       ی شمش يرو

هـا را بـه عنـوان     نیـ ا. ک نـشود ی به امام نزدیبرگردد، دقت دارد که هرکس  
مثال عرض کردم تا نسبت اصحاب با امام معلوم شود کـه چگونـه مواظـب      
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رانـه  یگ د و غافـل  یایش ن ی حضرت پ  ي برا ين خطر یتر  امام بودند تا کوچک   
  . به حضرت حمله نشود

 خـود را نـشان داد   ی وقتـ  ي صـائد  ي  و متعادل ابوثمامه   یمانیت ا یشخص
شد و عرض ک ی نزد ظهر عاشورا به حضرت اباعبداهللا   ي که در هنگامه  

د یـ مالحظـه کن  .  شما بـاد   ي جانم فدا  »نفسی لک الفداء  ! یا أباعبداللّه «: کرد
 اسـت از  ی چه فهمي  نشانهر نسبت به امامین تعبیا این نوع برخورد با امام    یا

ک یـ .  وجـودم مـال شـما بـاد        ي همه!  پدر بندگان خدا   يد ا یگو  یماو   .امام
س یه کننـد بـه رئـ   ال بـه حقـوقش اضـاف   یـ ک ریـ خواهد  ی م يوقت کارمند 

 کـه آمـده اسـت تـا در     ی کـس  ي بـرا  یول. می شما هست  يد آقا ما فدا   یگو  یم
اند، و  د شود و شب قبل حضرت خبر شهادت همه را دادهیاش شه کنار امام

چ ی هـ ین حـالت یگـر در چنـ  ی دانـد  دهی به شهادت رسياز صبح تا حال تعداد   
او  .ید درونـ ست مگـر اظهـار اعتقـا   یـ  نيا ن جملـه ی در گفـتن چنـ  يا زهیـ انگ
ل وجـود مقـدس امـام    یـ  ذيات برتـرش در فنـا  یـ ن کـه ح   یده است به ا   یرس

» انی أرى هؤالء قـد اقتربـوا منـک    «: کند  یدر ادامه عرض م   . ممکن است 
و ال و اللّه ال تقتل حتى اقتـل  «. اند  ک شده ین قوم به شما نزد    ینم که ا  یب  یم

شـد مگـر آن    ی به خدا سوگند شما کـشته نخـواه   ی ول »دونک إن شاء اللّه   
ى و قـد     «. مقابل شما به قتل برسم    شاءاهللا من در      که إن  و احب أن القـى ربـ

اما دوست دارم کـه پروردگـارم را کـه       6»صلّیت هذه الصالة التی دنا وقتها     
ک یـ  کـه وقـتش نزد  ين نمـاز یـ شهادت مالقـات کـنم، ا  ن یخواهم در ا   یم
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در آن موقـع  مـا از نـوع برخـورد ابوثمامـه بـا وقـت نمـاز              . است را بخـوانم   
درسـت اسـت کـه    . می لمس کنـ ي کربال را تا حد ي  صحنه يم فضا یتوان  یم

ن حـال امـام   یـ  بـا ا یخود امـام متوجـه شـوند ولـ        ده تا   یهنوز وقت نماز نرس   
نماز را یاد کردى، خـدا شـما        : ند و فرمود  ند را بلند کرد   ان سرش حسین

ول وقـت  آرى، اآلن ا! را از نمازگزاران و یادکنندگان خـویش قـرار بدهـد        
از آنها بخواهیـد دسـت نگـه دارنـد تـا مـا نمـاز               : ندآنگاه فرمود . نماز است 

، خـدا کمـک کنـد    حـصین بـن تمـیم    است بـه نـام       یثیشخص خب . بخوانیم
م، هرچنـد همـه   یتـر بـشناس   م تـا امـام را درسـت   یدشمنان امام را هـم بـشناس      

 که در لشکر عمر سعد بودنـد دشـمن امـام نبودنـد و از سـر تـرس               ییها  آن
ن یقتـاً از دشـمنان امـام بـود همـ     ی کـه حق ییهـا   از آنیکـ ی ی بودند ول  آمده

. ستیـ شما نمازتـان قبـول ن  : دیگو ی است، در جواب امام م    حصین بن تمیم  
 آیـا نمـاز خانـدان رسـول اهللا    : دیـ گو یاش مـ  ب بن مظـاهر در پاسـخ      یحب

ن گفتگـو  یـ  بـر سـر ا   شـود، اى االغ؟    شود و نماز تـو قبـول مـى         پذیرفته نمى 
. د شـدند  ی شـه  یاحیـ ب و سپس حـرّ ر     ی درگرفت که ابتدا حب    یگ سخت جن
ن ی را به درك واصل کرد و همـ يا د و عده ی تمام جنگ  يب با سلحشور  یحب

  . طور حرّ و سپس نماز خوف برگزار شد
 بـه امـام   ،گرفتن جهت جهاد با دشـمنان      اجازه يابوثمامه بعد از نماز برا    

رسانم و نگرانم عقـب بمـانم و   خواهم خود را به همراهانم ب یم: عرض کرد 
ن یـ  اصحاب امام در کربال ایدتی عقيمبنا.  و شهادت شما باشمییناظر تنها 
 شود تـا آنچـه   یت امام فانیل شخصید تمام ابعاد وجودشان در ذ    یبود که با  

ض یل وجود مقدس واسطه فـ   ی عالم در ذ   ي  است که همه   ين جار یدر تکو 
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ض امام اسـت،  ی به مقام واسطه ف وجودشان متعلقي امام وجود دارند و همه  
ع یتوانـستند تـشر     یو بحمداهللا مـ   . ونددیز همان حالت به وقوع بپ     یع ن یدر تشر 

ن جمـالت از امـام اجـازه    یـ بـا ا .  متحد کننـد   ینیقت تکو یخود را با آن حق    
ز یـ  برو مـا ن »ۀاع سک بِ ونَقُاحا لَ نّام فَ دقَتَ «:ز فرمودند یخواست و حضرت ن   

  .میوندیپ ی تو م بهیبعد از ساعت

   يشناس  وقتي معجزه
ش آمـده  ی است که پین فرصتیص ای و خرد ابوثمامه در تشخ ياریهوش

 به هنگام اسـت   یشناس  ن وقت ین اقدام را انجام دهد و هم      یتر  یو فعالً اساس  
ن یـ  در کنـار ا  یدانـست چـه اتفـاق       یکه ابوثمامه را ابوثمامه کـرد، چـون مـ         

رت خـاص در  یک بـص یـ شم و ک حس شی .شهادت در شرف وقوع است    
 يش است کـه بهـا  ی در پیز بزرگیچ: گفت یها م ن بندگان بود که به آن   یا

ن یـ  را در اين حـضور یت چنـ ی صـالح  ی شهادت است و هرکس    ،تحقق آن 
 ی فرصتیفهمند وقت ین بود که م   یات امثال ابوثمامه ا   یخصوص. صحنه ندارد 

 تحقـق  ي بـرا ییـ ط طالیک شراید از آن فرصت به عنوان     یبه وجود آمد با   
ن یهمـ . ن شـکل آن را آراسـت  یبـاتر ی استفاده کرد و به ز ی متعال يها  آرمان
 به هنگام است کـه در هنگـام جنـگ، ابوثمامـه را از         یشناس   وقت ي هیروح

د اسـتفاده  یـ ش آی کـه پـ  یها چون از هـر فرصـت   نیا. دارد  یوقت نماز باز نم   
ــه بهتــر  ــ یکــرده و ب ــا آن برخــورد م ــستند ین نحــو ب  در فرصــت کننــد توان

ست ین بیکه ارا  ییها توانند تمام خون دل یش آمده و می که پيا العاده  فوق
 نین جانانـه و مردانـه در کنـار حـس    ینچنیساله خوردند به ثمر برسانند، ا    
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 نمـاز، فرصـت    ي ه در فرصت اقامـه    ین روح یهم. د آوردند یآن صحنه را پد   
ز از ین فرصت نی ا است شمارد و مواظب یمت میمناجات با پروردگار را غن  

  .دست نرود
دن وقـت نمـاز بـاز نداشـت و بـا      ی ابوثمامه را از فرارس  ، جنگ ي هنگامه

ن جهــت یســاخت و بــه همــ ت اســالم را مجــسم یــگفتــار و رفتــارش معنو
 ي خـود را بـرا     يها  و تالش . دی شهادت در کنار امام معصوم گرد      ي ستهیشا

 نیرالمـؤمن ی امدوار بـه سـخن حـضرت   یرا امی به ثمر رساند، ز    یقرب اله 
ه  «: دگاه ربذه به ابوذر فرمودنـد یبودند آنگاه که در بدرقه اباذر به تبع      و اللـَّ

   لَ لَـهعلَّ جج زَّ و ع اتَّقَى اللَّه تْقاً ثُمر دبلَى عع ضالْأَر و اتاومالس کَانَت لَو
خْرَجا  ا منْهبـشود  بـسته  کسى روى به آسمان و زمین درهاى ي همه  اگر 7»م 

 .داد خواهد نشان او به را ها  بست بن از خروج راه خداوند، بورزد، تقوا او و
 ممتد و آن مناجات با خـدا نبـود   يها یشناس ها و آن وقت    اگر آن خون دل   

آوردنـد و   ی مـ یهین صـحنه حاضـر شـوند، تـوج    یـ  در ا توانـستند   یامروز نم 
فهمنـد و   یدعـوت امـام را مـ   گـاه  یهـا جا    نیـ  ا یولـ . شاءاهللا بعد   گفتند إن   یم
  .اند  قرار گرفتهیفهمند در چه زمان یم

  جايگاه تاريخی انقالب اسالمی
 اصـحاب امـام   ي رهیق نظـر بـه سـ   یـ د از طریـ  که مـا با   ی از مشکالت  یکی
ن یـ ا. م فهم زمانه است و اقدامِ به هنگام  ی در خودمان برطرف کن    نیحس

ــا شخــص یرتیاز بــه بــصیــن ــا اُنــس ب  اصــحاب امــام یخیت تــاری دارد کــه ب
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 را 88 سـال  ي د9 کـه  یرتیهمان بـص . دیآ ی در کربال به دست م  نیحس
 و ی انقالب اسالمي ندهی آي بود برایک فتح قدسیوجود آورد که عمالً  به

ــ ــارزیتجل ــور ي ب ــود از همــان ن  از آن نی کــه اصــحاب امــام حــس ي ب
 ياد و خـداد یرت الهـ ی بـا بـص  88ماه سـال   ي د9مردم در  . برخوردار بودند 

خ ی سال تـار يها  را نمودند که سالیمتوجه ابعاد مختلف فتنه شدند و اقدام    
د بـر  یـ  تأک»اهللا حفظـه «ين جهت مقام معظـم رهبـر  یکند و به هم     یه م یما را تغذ  

  . خ ما دارندیحفظ آن حادثه در تار
 کنـد آن  ی نتوانست با انقـالب همراهـ  يکه امثال نهضت آزاد   نیعلت ا 

 را در دوران  ی انقـالب اسـالم    یخیگـاه تـار   یا آن گـروه ج    يبود که اعـضا   
 فقـط در آن  یدند، تصورشان آن بود که نقش انقـالب اسـالم  یمعاصر نفهم 

کند تا مثل اروپـا   ی آزاد می نظام شاهنشاه يکتاتوریحد است که ما را از د      
 هـستند و مـا   یحیها مس ن تفاوت که آنیم، با ایک کشور مدرن داشته باش  ی

 يان در زمان شاه و تحمل زندان بـرا ین آقا ی ا يها  خوردن  خون دل . مسلمان
 کـه امـام   یی بـه آن معنـا  یآن بود که عرض شد ولذا منتظر انقـالب اسـالم        

. د بدهنـد ی آن شـه يمطرح کردند نبودند که حاال از آن استقبال کنند و برا      
 ي آقـا .»د سـلطنت بکنـد نـه حکومـت    یـ شـاه با «ن بود کـه  یها حرفشان ا   آن

 حـضرت امـام در    .»رانیـ  ا يم بـرا  یخواه  یاسالم را م  ما  «: گفت  یبازرگان م 
از اول فریاد زد که     .  ایران براى اسالم قیام کرد     «: ن حرف فرمودند  یمقابل ا 

گـاه  ین اسـت کـه جا  یها ا ی از مذهب ی مشکل بعض  8.» خواهیم ما اسالم را مى   
توانند آن طـور     ین جهت نم  یفهمند و به هم     ی را نم  ی انقالب اسالم  یخیتار
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 کـه بـه جهـت تنگناهـا و      ییها  حاال هم آن  .  کنند یه است همراه  ستیکه شا 
ن یـ  عبـور از ا   ي بـرا  یشیـ خورنـد بعـداً کـه گشا        یها خون دل نمـ      یبداخالق

شناســند تــا از آن  یت نمــی رســمش را بـه یمـشکالت ظهــور کــرد آن گــشا 
 از يا عـده . کند اقدام کننـد  ی که ظهور مي»وقت«استقبال کنند و بر اساس  

حجـاب اسـت    ین بـود کـه چـرا همـسر شـاه بـ        یشان ا   کل ما مش  يها  یمذهب
 يزیـ هـا از آفـات آن نظـام چ       نیـ دنـد، ا  ید  ی در او نمـ    يگـر یب د یوگرنه ع 

انقـالب بتواننـد سـرباز فـداکار انقـالب      » وقـت «دانـستند کـه بـا ظهـور        ینم
زده حـرام اسـت،       خیـ  که چون گفته بود گوشـت        ییآن آقا .  باشند یاسالم

 کـه حـضرت     یی به آن معنـا    ی انقالب اسالم  دش کرده بودند که منتظر    یتبع
  . انقالب بشودي مد نظر داشتند نبود که حاال بتواند فدا»هيعل تعايل اهللا رضوان«امام

نظـر بـه   تفـاوت   از برادران اهـل سـنت در     یامروز هم تفاوت ما با بعض     
م یگـوئ  یما مـ . ی و امور اجتماعیگاه کل اسالم است در مناسبات جهان   یجا

، یتـ ی و ترب  ي، اقتـصاد  یاسـ یت خدا در تمام مناسـبات س      یکم حا یعنیاسالم  
، مثل نماز و یت حکم خدا در امور شخص    ی حاکم يها اسالم را برا      آن یول

ــد و امــا امــور س  رفتــهیروزه پذ ــه حاکمــان ي، اقتــصادیاســیان  ی جامعــه را ب
داننـد   ی مـ  ی اسـالم  يشدت سکوالراند، اکثر مردم کشورها      اند که به    سپرده

  .ها ندارند  با آنيا ن اساس مسئلهی بر همیفاسداند ولشان  که حاکمان

   جهان اسالم ي در نظر علمانينهضت امام حس
م یتـوان  ی می وقت حرکت حضرت اباعبداهللایخیگاه تار یدر مورد جا  
م اگر حرکت حضرت واقـع نـشده بـود و روح      یم که بفهم  یدرست فکر کن  
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هان اسالم در شکل شد امروز تمام ج ی به اسم اسالم حاکم م     يفرهنگ امو 
در . دیـ کن یون مالحظه مـ ی بود که شما امروز در وهابيو محتوا، همان طور  

 بـا  ی اساسـ ي  جهـان اسـالم فاصـله   ي عه بلکـه همـه  یتنها ش   که امروز نه    یحال
کردنـد امـروز    یدا مـ  یـ  حکومـت پ   ي ان امکان ادامه  یاگر امو . ت دارند یوهاب
مـا بـا   . ان نبـود ی در میسالم بودند و در آن حال ای جهان اسالم وهاب   ي همه

ر نهضت اباعبـداهللا در عمـق روح خـود          ید که جهان اسالم تحت تأث     ین ام یا
ته جهان اسالم  ی فرهنگ مدرن  ي م در دوران غلبه   یکن  ی است تالش م   ینیحس

 به نظرات دانشمندان مهـم  یشما نگاه . می خودش برگردان  ینیات د یرا به ح  
د تا روشن شود تا چـه  یندازی بنیجهان اسالم نسبت به حرکت امام حس      

ان نجـات داده و  یـ قـاً جهـان اسـالم را از چنگـال امو         ین نهضت عم  یاندازه ا 
ر ید که چگونـه تحـت تـأث   ی کرده، به نظرات عالمان اهل سنت بنگر       ینیحس

  . باشند ی مد الشهداءیحضرت س
ــیشــه ــس ید س ــر آید قطــب در تف ــد  ي  ســوره51 ي هی ــافر کــه خداون  غ

وم یقُـوم         إِنَّا لَنَ «: دیفرما  یم یـ نْیا ویـاةِ الـدی الْح نُوا فـالَّذینَ آم لَنا وس رُ رنْص
شْهاد   :دیگو یم»  ظالل القرآنیف«ر یدر تفس »الْأَ

 خـود  يشـده بـرا    را در قالـب مـشخصِ شـناخته        يروزیـ  پ يمردم معنـا  «
کـه    ی دارنـد، در حـال     يروزیـ ن بـه پ   یک بـ  یـ  نزد یمحدود کرده، نگـاه   

 يهـا   د انـسان  یـ  اوقات، در د   یگاه.  دارد یاگون گون يها   شکل يروزیپ
. شـود  یگـر مـ    هـا بـه شـکل شکـست جلـوه      يروزیـ  پ یکوته نگر، برخ  

 خود یده و دعوت الهی از عقیشود ول یدر آتش افکنده م میابراه
ا موضع شکست؟ بـدون  یروزمندانه است ین موضع پ  یا ا یآ. گردد  یبرنم

شـد، در   ی افکنده مـ که به آتش یم در حالیده، ابراه یشک در منطق عق   
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گـر  یافت، بـار د ی از آتش نجات ین وقتی بود، همچنيروزی پ ي اوج قله 
در . گـر ی ديا  است و آن هم چهـره      يروزی از پ  يا  ن چهره یا. روز شد یپ

ک بـه  یار نزدیقت بس ی در حق  ی دارد ول  يروزی با پ  يادی ز ي ظاهر فاصله 
ن یبـا چنـ   - شـامل حـالش بـاد      ي کـه رضـوان الهـ      -ن  یحـس .  است يروزیپ

رسد،  ی به شهادت ميزیآم ن شکل فاجعهین حال به چنی و در ع   یعظمت
 يارهـا ین و معیا شکست؟ بـا نگـاه ظـاهرب   ی بود   يروزین پ یشهادت حس 

قــت خــالص و ی در حقین شکــست بــود ولــیکوچــک، شــهادت حــس
 ين بـرا یزمـ .  استيروزین پی بزرگ، عيارهایشائبه، و بر اساس مع    یب

د بـه  ی شـه يهـا بـرا   د، قلـب یگـشا  یل م شهدا، با عشق و محبت با  یتمام
 -ن ید ماننـد حـس   یـ  با يفـداکار . افتـد   یرت بـه جوشـش مـ      یتپش و با غ   

 ياری بـس یان، حتیعیر ش یان و غ  یعیش. باشد - شامل حالش باد   يرضوان اله 
 . کسان هستندی ين فداکاریر مسلمانان در ایاز غ

 که گونه کردند، آن ی می که اگر هزارسال هم زندگ یدانیار شه یچه بس 
شـان خـدمت    دهیتوانستند به عق ی کردند، نمياریده را یبا شهادتشان عق 

ــا خــون خــود ی کــه شــهيا ن خطبــهیز ماننــد آخــریــچ چیهــ. کننــد د ب
ها جا دهد و هزاران نفـر را   همه معنا را در قلب   نیتواند ا   یسد، نم ینو  یم

ــا  ــام کاره ــه انج ــزرگ وادارديب ــه.  ب ــبش یش ــواره جن ــر د هم ن و یآف
ــت ــش فرز حرک ــت   بخ ــسا حرک ــه ب ــانش و چ ــدان و نوادگ ــش و  ن بخ

  .» خواهد ماندیها باق  نسلی تماميخ و براین در طول تاریآفر جنبش
ه عال  یش  نیام امـام حـس  ی قي  لبنان درباره  ی سن ي از علما  یلیخ عبداللّ

  :سدینو یم
د بـا  یـ زی متفکران مسلمانِ آن روزگار، ثابت شده بود کـه  ي  همه يبرا«

 در  یستگیـ ، شا یت مـشخص آن چنـان     یـ تربتوجه بـه اخـالق خـاص و         
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 سـکوت  یچ مسلمان ی ه يبرا.  را ندارد  یگرفتن زمام جامعه اسالم     دست
 آنـان مخالفـت و اعتـراض     ي فـه یز نبود و وظ   یت هرگز جا  یدر آن موقع  
 يقت اعـالم نـامزد    ی در حق  نیام حس ین صورت ق  یدر ا . آشکار بود 

ن کـار اعتـراض   یز ایش از هرچی حکومت نبود؛ بلکه ذاتاً و ب    يخود برا 
ن ادعــا گفتـار خــود امــام  یـ گــواه ا. رود یشـمار مــ  د بــهیـ زیت یــبـه وال 

 درخواسـت کـرد کـه    نی از امام حس   ید است وقت  ی به ول  نیحس
 است که فسقش نـزد  ید فاسقیزی: عت کند، حضرت فرمودندید ب یزیبا  

  .»خدا آشکار است
  :سدی نوی معروف اهل سنت مصر ميق ابوعلم، از علمایتوف

ام بزنـد و  یک سو دست به قی قصد کربال کرد تا از ن یمام حس ا... «
 او روشـن    يهرچند بـرا  .  کند يد خوددار یزیعت با   یگر از ب  ی د ياز سو 

د منجـر بـه قتـل او خواهـد شـد؛      یزیعت با یام و امتناع از ب ین ق یبود که ا  
د در صـدد بـه وجـود آوردن    یـ زی کـرد  یعـت مـ   ید ب یـ زیرا اگر او با     یز
 را بنـا  يادیـ  زيهـا  آمـد و بـدعت   ین اسالم بر مـ ی د دریرات اساس ییتغ
ن خـود و خـانواده و   یحـس : انـد  ل اسـت کـه گفتـه    یـ ن دل یبه هم . نهاد  یم

ه هـم جـز بـا    یـ ام ی جدش کرد و ارکان حکومت بنـ     يفرزندانش را فدا  
ام یـ ق... ا و مقام و  ی طلب دن  ين برا ین حس یبنابرا... شد  یقتل او متزلزل نم   

  .» خدا را به اجرا درآوردخواست احکام ینکرد؛ بلکه م
 را نیام امـام حـس  یـ  اهل سـنت مـصر، ق  يخالد محمد خالد، از علما   

  :سندی نوی کرده، مین اسالم معرفی حفظ ديصرفا برا
از آن جـا کـه   .  زدين دست به فداکار   ی حفظ د  ي برا ن  یامام حس «

ان اسـت، لـذا   یـ  ادي  همـه ي ک کلمـه عـصاره  یبخش و در     انیاسالم پا 
. د بدان اهتمام بورزندی است که مؤمنان باییز اهم کارها  حفظ آن هم ا   
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ــ و اول اطهــاري  و ائمــهامبر اکــرمیــ پي  صــادقانهيهــا تــالش  يای
ن موضـوعِ  یبنـابرا . ن بوده اسـت  ین د ی حفظ ا  يبزرگوار همه و همه برا    

 به حفظ يادیاز زین بود؛ چرا که در آن زمان نیز حفظ دیام عاشورا ن یق
ا یـ  یدادن امـور عـاطف     انجـام  ي بـرا  س امام پ... شد  ین احساس م  ید

 ي او فـداکار ی نکرد؛ بلکه هدف اصليگران فداکار ی کمک به د   یحت
  .»ن خدا بودی حفظ ديبرا
  : دی گوید پاکستان، می جناح، رهبر فقیمحمدعل
ن نـشان داد در عـالم   ی از شجاعت، بهتر از آنچه امام حسيچ نمونه ا  یه«
 کـه خـود را   يدید از شه ین با یم مسلم  من تما  ي دهیبه عق . شود  یدا نم یپ

  .»ندی نمايروین عراق قربان کرد، پیدر سرزم
اد نو   :سدی نوی، ميب بزرگ مصریسنده و ادیعباس محمود العقّ

 است که تا کنون در یخی تاريها ن جنبشیرترینظ ین از ب  یجنبش حس «
... دار گـشته اسـت   یـ  پد یاسی س يها  ا نهضت ی ینی د يها   دعوت ي نهیزم

 دوام یعـ یک انـسان طب یـ ن جنبش بـه قـدر عمـر         ی پس از ا   يدولت امو 
 سـال  يش از شصت و انـد ین تا انقراض آنان بیافت و از شهادت حس   ین

  .»نگذشت
  :دیگو ی، ميسنده مصری السحار، نوةد جودیعبدالحم
عت کند و به حکومت او تن بدهد، ید بیزی توانست با    ی نم ن  یحس«
گذاشت و ارکان ظلـم و    یرا در آن صورت بر فسق و فجور صحه م         یز
 ین مـ ی باطـل تمکـ  یـی کرد و نـسبت بـه فرمـان روا       یان را محکم م   یطغ

الش بـه  یـ شد، گرچـه اهـل و ع     ی نم ین کار راض  ین به ا  یامام حس . نمود
  .»ارانش کشته شوندیاسارت افتند و خود و 

بدیگو ی موصل می مفتيدیالع :  
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ن آن ین کـه مـسبب  چنـا   است، هميا  خ بشر نادره  ی کربال در تار   ي فاجعه«
 سنت دفـاع از حـقِ مظلـوم و مـصالحِ      ین بن عل  یحس... اند  ز نادره ین

د و در یـ ش دی خـو  ي فـه یعموم را بنـا بـر فرمـان خداونـد در قـرآن وظ             
ــسامح انجــام ــ نورزیدادن آن ت ــست. دی ن قربانگــاه ی خــود را در چنــیه
محـسوب  » دانیسرور شه«ن سبب نزد پروردگار ی فدا کرد و بد   یبزرگ

، بـه آنچـه   يآر. شـمار رفـت   طلبـان بـه    اصـالح  يشوایخ پ یدر تار شد و   
  .»دیاب گردید و بلکه به برتر از آن کامیخواسته بود رس

 یبخـش  تیـ  عاشـورا را در حر     ي  فلـسفه  ) م 1938 يمتوفـا (ياقبال الهور 
 و ی حفـظ آزادگـ  يارانش برای و نیام امام حسید اقبال، قیاز د . داند  یم

 نــسبت بــه خــدا و ی خــدا و اثبــات بنــدگریــ طــاغوت و غیز از بنــدگیــگر
  .  بودی تعبد الهي هی در سايگران از آزادیبرخوردارساختن د

  :گوید سلیمان کتانی می
قیام حسینی جز انقالبی معنـوي بـراي درهـم کوبیـدن ظلـم و جهالـت          «

نبود، دیروز برادرش حسن الگویی سپید عرضه کـرده بـود و امـروز او           
ر دو الگو از مصدري واحد مشتق شـده    کرد و ه    الگویی سرخ ارائه می   

اي استوار بود؛ جـد   تري براي برپاساختن جامعه بودند که مصدر بزرگ  
او و پدرش چنین خواسته بودند و اساس وصیت و امامت چنـین بـود و         

وي کتاب خویش را با » .طلبید امامت درونی او قیامی سرخ را از او می       
مردانـه، تیـغ سـپید بـه دسـتی و         قهرمانانـه و    «: دهد  این کلمات پایان می   

گاه که از پاي در افتـاد و      تهدید سرخ به دست دیگر، پیکار کرد تا آن        
تنها سیراب شد بلکـه آن را بـراي مـردي بـه امانـت            از خون سرخش نه   

آمـد تـا قلـم خـود را از آن      گذاشت که بیش از دوهزارسال دیگـر مـی     
 بنگـارد و  اي دیگـر جـز ایلیـاد بـزرگ او     مرکب رنگین کند و حماسـه  
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اي انـسانی باشـد کـه اینـک کـربال آن را روایـت               بیانی زنده از حماسه   
  9».کند می

 و ینـ ی دي جنـگ، سـخت مواظـب بودنـد فـضا     ي اران امـام در ادامـه  یـ 
ق ی داشـتند ماننـد فرشـتگان کـه حقـا         یه نرود و سع   ی حرکت به حاش   يمعنو

 ی الهـ عتیها را متوجـه عظمـت شـر      کنند تا دل    یاسالم را در جامعه نازل م     
ه، یـ ن روح یـ ا. رفته دوبـاره بـه جامعـه برگـردد           از دست  يِند، نگاه معنو  ینما

خواسـتند تمـام حرکـات و سـکنات و            یار ارزشمند بود که م    ی بس يا  هیروح
توان گفـت   ین رابطه م ی به ملکوت باشد و در هم      ی اسالم ي  جامعه ينظرها

اندنـد   به ظاهر سر قـدرت م   61 سال   ي بعد از عاشورا   ياگرچه حاکمان امو  
 در جامعـه  یگـاه یچ جایهآن به بعد از در باطن شکست خوردند و از    ولی  

از آن بـه بعـد در   .  را که مد نظر داشتند برپا کنند یبرخوردار نبودند تا نظام   
  . بودند تا منقرض شدندیموضع دفاع

  نياران امام حسي ي رهيس
 جنـگ و جـدال    ي انضباط کامل و مراعات وقت و خـود را در صـحنه           

 و مـراوده بـا ملکـوت در همـه حـال،      ی آسـمان ي فـه یختن و اهتمام به وظ نبا
ن یق نشان دادند خردمنـدتر  ین طر ی است و از ا    نیاران امام حس  ی ي رهیس

. ز نـشان دادنـد  یـ ت نیح را به بـشر  ی صح ياند و راه خردمند     خی تار يها  انسان
ت یـ ن قـرار داد تـا نـور معنو   ی زمـ يد بـر رو  یخداوند آنـان را چـون خورشـ       

                                                
رتضى بیروت االمام الحسین - 9 سلیمان کتَّانی دار الم 183 فی حله البرفیر، ص. 



 44 ها و هنر اصحاب کربال در فهم آن  حادثهیجایگاه تاریخ....................................

 حفـظ اسـالم تـا    ي بـرا ین واقعـ یاره درخشان بماند و معلوم شود مـؤمن     همو
  . هستندي فداکاري کجا آماده

فهمانـد کـه وقـت اُنـس بـا       یابوثمامه و توجه او به وقت نماز به انسان م    
د بـه  یـ فرسـا نبا   آنچنان طاقـت ین دفاعی در حیخداوند و نظر به آسمان حت  

  . به نماز محدود شوددینباتنها ق افتد و وقت اُنس با خدا یتعو
 جستجو کـرد  ییها  هین روح ید در چن  ی نهضت کربال را با    يراز ماندگار 
هرچـه هـست در   . کننـد  یز را در اُنس با خدا جـستجو مـ  یچ که چگونه همه  

حـات و  یعالم معنا نهفته است و انقطاع از عـالم معنـا عمـر انـسان را در تفر             
 دارد کـه   یهـاد، قلبـ   قالـب نمـاز و ج     . کنـد   ی جاهالنه تمام مـ    يها  یسرگرم

ن قالب ما را از آن قلب بـاز دارد و کـربال نـشان داد چگونـه               ید ا یهرگز نبا 
 در موقع جهاد تنهـا در قالـب جهـاد    یت کرده که حتی تربییها اسالم انسان 

قـت در دسـترس   یگرچـه حق . قـت داشـتند  ینماندند و در هر حال نظر به حق 
 اتفاقاً به علـت  ی کنند ولم به آن نظری سلی است با قلب یهمگان است و کاف   

شوند  ی محروم مآنها از اُنس با       از انسان  ياریقت، بس یبودن حق   در دسترس 
  .ابندی یرا در منظر خود نمخدا و 

بـودن قابـل      ین متعـال  یز کـه در عـ     ی اسـت اسـرارآم    ي نـور  ،نی د قتیحق
توانـد آن نـور را احـساس     یت مـ یـ  معنويدسترس است و تنها شخصِ دارا    

ن و آسمان بزند و در هر حال چشم ین زمی ب ی و جهاد خود پل    کند و با نماز   
  . خود را از آسمان برندارد تا شهادت را انتخاب کند

 که در انقـالب  ییها انی نشان داد جر   ی انقالب اسالم  ي  گذشته ي تجربه
 ي هیر سـا یـ د نداشـتند نتوانـستند در ز  یت و ارتباط با عالم قدس تأک یبر معنو 
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 انقـالب امـام   ي ن انقالب ادامه یرا ا یه بمانند، ز  یت فق ی و وال  یانقالب اسالم 
ها هنـوز     یبعض. ستمی قرن ب  ي هی عبور از ظلمات معاو    ي است، برا  نیحس

کـه   ید کـرد، در حـال  ی امام را شه61 هستند که سال يا  مشغول دشمن کهنه  
د یخــدا رحمــت کنــد شــه. شه موجودنــدیــت همیــدشــمنان عــدالت و معنو

ر یـ وزان است که آن زمـان  یه دا د زمانه موش  یزی :فرمودند  ی را که م   يمطهر
متوجـه  د یـ م بایکنـ دشمن کهنه را بـه روز  م یاگر بخواه. ل بود یائرجنگ اس 

ت و عـدالت    یـ ت و معنو  یـ م که در مقابـل هـر گونـه عقالن         ی باش ییها  انیجر
ه یـ به دنبالش گـشت، معاو    یاسالم ي جامعهرون  یبدر  د  ینباستند و تنها    یا  یم
هـا و    چهرهي د همهی دارد، با ییها  هیها و ال    فکر چهره ن  یک فکر است و ا    ی
. گـردد  یرود و از پنجـره برمـ       یرون مـ  ید وگرنه از در ب    یش را بشناس  یها  هیال

 دوسـت و دشـمن،   يهـا  انیـ  جریابی ارزيخ ما برا  یمالك روشن امروزِ تار   
ت و یت و معنوی که عقالنیتی است، شخص»هيعل تعايل  اهللا  رضوان«ینیحضرت امام خم  

ت و یجا در او جمع شده که با مالك قراردادن شخـص       کیالت آنچنان   عد
م یـ از داریـ رت الزم که امروز بـه آن ن یتوان به بص ی میخوب  شان به ی ا ي رهیس

 و یاسـ یشان را در مـسائل س یـ  اي رهید سـ یـ توان یرا شما هرگـز نمـ     یم، ز یبرس
  . دیاش جدا کن یت خاصِ ملکوتی، از آن روحانیمسائل نظام

 ي  کـه منـزل امـام در محاصـره        یهنگام: ندیفرما  یم يزدیخاتم  اهللا   تیآ
 ایـ  از امـام بپرسـند   یرفـت احـوال   ی از مراجع که انتظار م یها بود کسان   یبعث

 نگرفتند لذا رفقا و دوستان امام که شانی از ا  ی سراغ ی بزنند، حت  یالاقل تلفن 
 راجـع بـه آنـان       ی سـخن  ی گـاه  یسخت متأثر بودند امکان داشت از ناراحت      

 ي بشوند، قدر  ی عصبان ي قدر کی رفقا   دیشا«: ودندامام به آنها فرم   . ندیبگو
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 حـرف  ایـ  دیـ  کنبـت ی غی از کـس ستمیـ  نی من راضـ  دییناراحت بشوند، بگو  
  10.»دی من بزنیرونی را در بیکس

 میسال با استاد بزرگوارم رهبر عظـ       یمن س : ندیفرما ی م ياهللا مظاهر  تیآ
 یخـورم مطلبـ   ی بزرگوار قـسم مـ  تی شخصنیالشأن انقالب بودم، به جان ا   

 هـم  بـت ی غي  کـه نـه، شـبهه    بـت یغ. دمی ند شانی باشد از ا   بتی غ ي که شبهه 
گفـتن بـه مـسجد      درسي بـرا شانیـ  وقـت ا کیـ کـنم    یفراموش نمـ  . دمیند

واهللا تـا حـال   «:  به شماره افتـاده بـود، فرمودنـد      شانیس ا فَ نَ ،د آمدن یسلماس
 يام کـه قـدر    آمدهم،یام که درس بگو   امدهین«: و افزودند » ام دهی نترس نقدریا

 وقـت  چیرفـتم هـ   ی مـ شانی ده پانزده سال درس ابایمن که تقر  » .حرف بزنم 
: د حالت بود که فرمودنـ نی در ا  ا ام ،دمیها ند   به طلبه  شانی جسارت از ا   کی
 عاقل باش و نخواه کـه  ،ي ندارنی اگر د،ي اگر عقل ندار،ياگر علم ندار «

 عود شانی بعد هم به خانه رفتند و تب مالت ا.»ین را به هم بزتی انسانتیهو
  . تب مالت در خانه ماندنديکرد و سه روز برا

 یکـ ی پشت سـر  يا  بودند طلبه  دهی بود که شن   نی ا ي برا ای قضا نی ا ي همه
 طلبـه  کیـ  نکـرده بـود بلکـه    بتیامام خودش غ.  کرده بودبتیاز مراجع غ 

   11»!به شماره افتاده بودس او فَ کرده اما نَبتی از مراجع غیکیپشت سر 
 یق دسـتورات شـرع    یـ ت دق ین موارد که حضرت امام مواظب رعا      یاز ا 
شان یـ ت ای اسـت کـه در شخـص   يا هیـ ن روحیـ م، ای، دو تـا نـدار  یکیبودند  

ص حـق و باطـل   یت را مـالك تـشخ  ین شخـص یـ نه شـده بـود و اگـر ا        ینهاد

                                                
  .24 ش،شهیهان اندی ک،يزدیاهللا خاتم  تی آ- 10
  .5  ج،ینی امام خمی از زندگژهی ويها  سرگذشت،ياهللا مظاهر تی آ- 11
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زم رت الیت و بـص یـ د و بـه معنو یـ رو ین نمـ ید از بـ یـ  خود قـرار داد    ي زمانه
 ي نـده ید تـا راه کـربال را در آ  یکن  ی خود را حفظ م    یت اله ید و ماه  یرس  یم

 مـافوق انـسان   یقتـ ید متوجـه حق  یـ بودن با    انسان يرا برا ید، ز یخ گم نکن  یتار
ن راسـتا بـه دنبـال    یـ دن به خود خلق شده و در ا       یبخش  ی تعال يانسان برا . بود

ت خـاص قائـل   یـ و اُنس با خدا اول   ي امورش برا  ي د در همه  یخدا است و با   
 با ي مشغول بازین خدا نکند وگرنه در زندگیگزی را جايزیچ چیباشد و ه 

 خـود  ي شهیـ شه بـه ر یق تین طریشود که رو به فنا هستند و از ا       ی م ییزهایچ
  . زند یم

 موهبـت  ي است دارايم انسان موجودیم که بدانیفهم ی کربال را م  یوقت
 ي قلمـرو ي او را بـه سـو  توانـد  یت مـ ی کـه آن هـدا  یت الهـ  ی هدا يگرانبها
 یتی مـسئول ين جهـت دارا   ی، ماوراء عالم محسوسات، برساند و از ا       یروحان

د بر آن نظام یزی که یت ساختن نظامیست، مسئول ی ن يزیاست که از آن گر    
  .ن خدا بر جامعه حاکم باشدیحاکم نباشد و فرام

  يشناس  وقتيمعنا
اه و سـتاره،   د و مـ   ی خورشـ  ی آن است که انسان بدانـد وقتـ        یشناس  وقت

 کـه در طـول   ییهـا  کننـد، در زمـان   یزمان عبادت با خدا را به ما گوشزد م       
ا یـ ز به کمک نور امام معصوم یکند ن ی می در جامعه تجلیعمرمان انوار اله 

 اسـت غافـل   ی نور الهـ یم که مظهر تجلی امام و زعي ، از غافله ی اله یمیزع
طور که شما  ست، همانی نن است که امام و نماز دو مقولهیقت ایحق. مینباش

 ی راهـ ینی زمید از ظلمات زندگ  یخواه  ید و م  یدر نماز نظر به ملکوت دار     
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 تمـام  ،يسـاز  د، امام آمده است تـا بـا نظـام     ییت بگشا ی آسمان معنو  يبه سو 
اگـر  .  ما نمـاز باشـد  ی زندگي جه همهیل کند و در نتی را به نماز تبد    یزندگ

ت را در نمـاز  یـ ات معنویـ ر کنـد و تجل   آن نظ   به نماز و وقت    یخوب  بهانسان  
 ،را در وقـت نمـاز  یـ ز. شـود  ی امـام مـ   متوجـه یراحتـ    به،دیخود احساس نما  

ب را یـ  انـوار غ ید باال آمد تـا وقـت تجلـ   ین خورشید ایگو یآسمان دارد م  
د یـ ن راستا بایها بتابد، نشان دهد و در ا    د به طور خاص بر قلب انسان      یکه با 

 نظـر بـه   يرا هرکـدام از آن اوقـات بـه نحـو    یـ زاوقات نماز را نگه داشـت،    
د ی مواظـب باشـ   یعنـ یداشـتن اوقـات       نگـه .  دارنـد  ی خاص اله  یط تجل یشرا

ق یـ دن به خـدا از طر یتنها وقت نماز که وقت رس ها از دست نرود و نه    وقت
ــس  ــام ح ــم بانیام ــ ه ــرود ی ــت . د از دســت ن ــه دس پــرورده و  ابوثمام

بـه  . ها از دست نرود  د وقت یبا يآر. ن فکر و فرهنگ است    ی ا ي شده  تیترب
جـاد کنـد تـا    ی را ايدیـ خ جد ی تـار  نی بناسـت امـام حـس      یخصوص وقت 

شرفت و یـ  پیهـا برگـردد و سـقوط انـسان، نـوع        یقت گمشده به زندگ   یحق
  . دیای به حساب نیترق

قـت  یکند و دفـاع از حق    یه نور وجود انسان را خاموش م      یفرهنگ معاو 
 حضرت یراث روحانی که می، ظلمات با ظلمات است   يریحتماً مستلزم درگ  

 کرد و منکـر آن اسـت کـه    ی قربانی فرهنگ جاهل ير پا ی را در ز   محمد
 بسازد که  ید نظام ی و با  ی است روحان  ي خدا است و موجود    ي فهیانسان خل 

ــه ــو ي هم ــئون آن معن ــدی و الهــي ش ــه و بق.  باش ــابوثمام ــ ي هی ــام ی اران ام
  . ن امر کنار امام هستندی با توجه به انیحس
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.  اســتیبزرگــ ي  و عمــل بــه هنگــام چــه معجــزهیشناســ  وقــتیراســت
 شناخت وقت و عملِ به هنگام را به نـور حـضرت   ي دوارم بتوانم معجزه  یام
 به محمـد بـن   یطور که حضرت عل  همان.  روشن کنم  د الشهداء یس

جلْ وقْتَها لفَـرَاغٍ و  صلِّ الصلَاةَ لوقْتها الْمؤَقَّت لَها و لَا تُع «: نـد یفرما  یابابکر م 
نماز را در وقت خـودش بـه جـاى آر، نـه              12» لَا تُؤَخِّرْها عنْ وقْتها لاشْتغَال    

که در بیکارى زودتر از وقتش بخوانى، و به هنگام درگیرى و کـار آن              این
. ت کـرد یز رعایر امور نید در ساین فکر و فرهنگ را با  ی ا .را تأخیر بیندازى  

م مــؤمن وقــت را از دســت یــ داريادیـ  زيهــا تیــت در روان جهــیبـه همــ 
 اگـر وقـت هرسـخن را    یست حتـ یـ ن منحـصر بـه وقـت نمـاز ن      یدهد، ا   ینم

ص ی را هـم درسـت تــشخ  یاء الهـ یــگـاه حرکـات و گفتـار اول   یم جاینـشناس 
. رونـد  یک جا سخت جلـو مـ  یند و   یآ  یک جا کوتاه م   یم که چرا    یده  ینم

م قرآن بخوانند و مواظب باشند کـه  شد که مرد    ید م ید هم تأک  یزیدر زمان   
ن یقرائت قرآن ترك نشود بدون آن که نظرها به قرآنِ مجسم باشد، در چن        

فهمد چه بـر سـر قـرآن     یچ کس نمیشود و ه ید م ی قرآن مجسم شه   ییفضا
ن یکه ا نی مهم فراهم شده و آن ا ي ک نکته ی فهم   ي نهی زم ید ول یآ  یدارد م 
د شـرابخوار را تحمـل کـرد،    یزیتوان  ین م که در کنار آییها  خواندن  قرآن

کـه در   ی هستند، در حـال  ست که مسلمانان به دنبال آن   ی ن یآن قرآن خواندن  
ا راز قـرآن خوانـدن سـر    یـ آ. ن تذکر نبـود ی ایه امکان گفتن حتیزمان معاو 

هـا آن    خوان   قرآن يست که ا  ین ن ی ا یکی د الشهداء یمبارك حضرت س  
  د؟یدید شد و شما نفهمیجسم شهد که قرآنِ میقدر به خواب رفت

                                                
 .26ي نامه، هنهج البالغ -12
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  »هيعل تعايل اهللا رضوان«يني امام خميشناس  از وقتيا نمونه
 از آن نگذرنـد  یزان بـه راحتـ   یـ دوارم عز یـ در هر صورت آنچه بنـده ام      

 اسـت و اگـر   یشناسـ  ه بـه وقـت  یها و توص  صحنهي در همه» وقت«توجه به   
ر قابـل  ی غيها متق مکتب اسالم عظیم از طری را بشناس  یاقتضائات هر زمان  

د دارنـد  یز تأکی ن»اهللا حفظه«يمقام معظم رهبر. م کردی را مالحظه خواه  يتصور
دانـست زمـان هـر      ین بود که مـ    ی ا »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیکه هنر حضرت امام خم    

ون و یتوالسـ ی کاپي حـه یاعتراض حضرت امام بـه ال     .  چه وقت است   یاقدام
د کردنـد  یـ  است که به ظاهر امام را تبعان کربالیه جری شبیلیشان خید ا یتبع
 ی شروع شـد کـه بـه انقـالب اسـالم     یاد نهضتی بن،يریگ  با همان جهت   یول

  .  گشتیمنته
د چگونه انسان متوجه وقت عمل شـود؟ اگـر     یممکن است سؤال بفرمائ   

چ ید که در حفظ اسـالم هـ  ی بنا را بر آن گذاشتنیمثل اصحاب امام حس   
د و خـود را گرفتـار تعلقـات    ین فرصـت باشـ  یبهتـر د و بـه دنبـال     ییایکوتاه ن 

ن ید، نـسبت بـه دعـوت حـس    یـ ز از کـف نده ی را نيد و خردمندی نکن ییایدن
د و نـه  یشـو  یه انحرافـات مـ  یگر نه گرفتار توجید شد، دیزمانتان شنوا خواه  

شـان  »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیامام خم. دیزن ی میبدون فکر دست به هر عمل   مثل جد 
د در  یـ مالحظـه کن  . امدندیکردند کوتاه ن    ید عمل م  ی با ی وقت نیامام حس 

در چهـارم   . ون چطور برخـورد کردنـد     یتوالسی کاپ ي حهیموقع برخورد با ال   
ه شدند و یضی وارد مدرسه ف مصادف با تولد امام صادق1343آبان سال 

  :ن طور شروع کردندیا
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ـ  إ  ،حیمحمن الرّ  الرّ بسم اهللا  ـ إا هللا و   نّ عیـد ایـران را عـزا    .  لیـه راجعـون  إا نّ
قلـب مـن در   . تـوانم اظهـار کـنم    من تأثرات قلبى خودم را نمى  ،  کردند

ام خوابم کم   این چند روزى که مسائل اخیر ایران را شنیده        . فشار است 
قلـبم در   ].  حـضار  ي گریـه [ناراحت هستم   ].  حضار ي گریه[شده است   
م که چه کن با تأثرات قلبى روزشمارى مى    ].  حضار ي گریه[فشار است   

ایران دیگـر عیـد نـدارد    ].  شدید حضاري گریه[وقت مرگ پیش بیاید     
؛ عـزا   ] حـضار  ي گریـه [انـد    عیـد ایـران را عـزا کـرده        ].  حضار ي گریه[

؛ عزا کردند و دسـته جمعـى     ] حضار ي گریه[کردند و چراغانى کردند     
ما را فروختند، استقالل ما را فروختند، و باز ].  حضاري گریه[رقصیدند  

 ما را :ر مجلس بردند؛ در آن قانونْ اوالًقانونى د.. چراغانى کردند؛  هم  
] تـا [ الحـاق کردنـد بـه پیمـان ویـن           :ملحق کردند به پیمان وین؛ و ثانیاً      

هایـشان، بـا    مستشاران نظامى، تمام مستشاران نظامى امریکـا بـا خـانواده       
 شـان، بـا هـر    شـان، بـا خدمـه    شـان، بـا کارمنـدان ادارى    کارمندهاى فنى 

که بستگى به آنها دارد، اینهـا از هـر جنـایتى کـه در ایـران بکننـد             کس
اگر یک خادم امریکـایى، اگـر یـک آشـپز امریکـایى،           ! مصون هستند 

مرجع تقلید شما را در وسط بـازار تـرور کنـد، زیـر پـا منکـوب کنـد،             
هاى ایران حق ندارنـد   دادگاه! پلیس ایران حق ندارد جلوى او را بگیرد 

آنجــا در امریکــا !  بازپرســى کننــد، بایـد بــرود امریکــا محاکمـه کننــد، 
اى ارتش ! کنم آقا، من اعالم خطر مى    ...!ها تکلیف را معین کنند     ارباب

اى سیاسـیون ایـران، مـن اعـالم خطـر      ! کـنم  ایران، من اعالم خطـر مـى    
اى علماى ایـران،  ! کنم اى بازرگانان ایران، من اعالم خطر مى     ! کنم مى

اى فـضال، اى طـالب، اى       ! کـنم  اعالم خطـر مـى    اى مراجع اسالم، من     
مراجع، اى آقایان، اى نجف، اى قم، اى مشهد، اى تهران، اى شـیراز،            
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اگـر ایـن مملکـت اشـغال امریکاسـت،          ! آقا ... !کنم من اعالم خطر مى   
» ترقـى «پـس چـرا ایـن قـدر دم از      ! کشید؟ پس چرا این قدر عربده مى     

کـت؛ فکـرى بکنیـد بـراى ایـن      آقا فکرى بکنید براى این ممل     ..زنید مى
البتـه دالر   ! هـى نـوکر بـشوید     ! قـرض بیاوریـد؟     هى قـرض روى   . ملت

خواهید استفاده کنید، نوکریش را  دالرها را شما مى  ! نوکرى هم هست  
هـا   اگر ما زیر اتومبیل رفتیم، کـسى حـق نـدارد بـه امریکـایى      ! ما بکنیم 

کنید؛ مطلب این   اش را ب   لکن شماها استفاده  ! بگوید باالى چشمت ابرو   
گویند که باید خفـه      نباید گفت اینها را؟ آن آقایانى که مى       . طور است 

شد، اینجا هم باید خفه شد؟ اینجا هـم خفـه بـشویم؟ مـا را بفروشـند و       
، گناهکار اسـت   را بفروشند و خفه بشویم؟ و اهللا     قرآن ما ! خفه بشویم؟ 

اد نکنـد  ، مرتکب کبیره اسـت کـسى کـه فریـ           و اهللا  کسى که داد نزند؛   
 ي گریـه [اى سران اسالم، به داد اسـالم برسـید          ]. شدید حضار  ي گریه[

اى ].  حـضار  ي گریـه [اى علماى نجف، بـه داد اسـالم برسـید           ]. حضار
 ..].  شـدید حـضار  ي گریه[علماى قم، به داد اسالم برسید؛ رفت اسالم        

چـون دالر   !  امریکا برویم، چون ملت ضعیفى هـستیم؟       ي ما زیر چکمه  
امریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از امریکـا بـدتر، شـوروى از         ! ؟نداریم

اما امروز سر و کـار مـا   . همه از هم بدتر؛ همه از هم پلیدتر. هر دو بدتر 
 -رئـیس جمهـور امریکـا بدانـد    . سـت  ابـا امریکـا  ! ست اها با این خبیث  

امـروز  .  که منفورترین افراد دنیاسـت پـیش ملـت مـا           -بداند این معنا را   
یک همچـو ظلمـى بـه دولـت     . ین افراد بشر است پیش ملت ما    منفورتر

اسالمى کرده است، امروز قرآن بـا او خـصم اسـت؛ ملـت ایـران بـا او              
  13.خصم است

                                                
  4/7/1343 ] کاپیتوالسیوني در مخالفت با الیحه[سخنرانى، 415، ص 1  صحیفه امام، ج- 13
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 ي حــهیخ کــه مجلــس شــاه الی در آن تــار»هيــعل تعــايل اهللا رضــوان«ینــیامــام خم
ده اسـت و  یانـد وقـت اقـدام فـرا رسـ      ب کرد، متوجه یون را تصو  یتوالسیکاپ

ت کـرد و آن کـار   یرید شروع شود مدی را که بايدیخ جدیآن تار توان    یم
د یـ خ جدیها متوجه نبودند که اگر تـار        ی از مذهب  يا  عده. بزرگ شروع شد  

 ي ق دولـت شـاه، همـه   یـ ته از طریما شروع نشود با تداوم نفوذ فرهنگ مدرن  
قـدرها بـزرگ    گفتند مشکل آن یم. رود ین می هم که مانده از ب    یآن اسالم 

ل یـ لوك ذ س«بنده در کتاب    . اند  ن اندازه ناراحت  یه حضرت امام ا   ست ک ین
ـ عل  تعـايل   اهللا  رضـوان «ینیت امام خم  یشخص ه یـ  کـردم روشـن کـنم چـرا بق    ی سـع  »هي

 بودنـد کـه در حـال    یست و امـام متوجـه مـشکل بزرگـ    یگفتند مشکل ن    یم
نـد  یآ یها که م يدند بازارید یست میگفتند مشکل ن یها که م   آن. وقوع بود 

 ينـدار یخواننـد پـس د   یدهند، مردم هم که نمازشان را م        یشان را م   خمس
طـور جلـو    نیدنـد اگـر همـ    ید  ی م »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینی امام خم  یبرقرار است، ول  

 ی مقهـور فرهنـگ غربـ     یکلـ    مـا بـه    ی فرهنگـ  يها  نهیگر زم ی سال د  10برود  
و  اسـت  ين خبـر ی متديها يگر از آن بازار یشود و در آن صورت نه د        یم

 نجـف بـه داد اسـالم     ي علمـا  يا«: نـد یفرما  یکه م   نیا. ها  نه از آن نمازخوان   
د اسـالم کجـا رفـت؟      یک آدم ساده بگو   یممکن است   » د اسالم رفت  یبرس

 فهمـد  یش اسـت، نمـ   یانـد و قـرآن هـم سـر جـا            همه در حال انجام فرائض    
  .  بشودی ما مقهور نظام غربیحضرت امام نگران آن است که نظام اجتماع

د براسـاس اسـالم   یـ  اسـت کـه با  ی به نظـام »هيعل تعايل  اهللا  رضوان«ینیه امام خم  نگا
رت یک بـص یـ د یـ آ یش می دارد پيزی بفهمد چه چیکه کس  نیا. اداره شود 

رت ین بـص یـ  اسالم نباشد بـه ا يساز  متوجه نظامیخواهد و تا کس یخاص م 
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مام را ون شد به ظاهر ایتوالسی که به کاپین صحبت و اعتراضیبا ا. رسد  ینم
ه فـراهم شـد، چـون معلـوم       یت فق ی وال يساز   نظام ي نهی زم ید کردند ول  یتبع

 دارند و لـذا  يگری نظر به نظام د یشد حضرت امام در مقابل نظام شاهنشاه      
  .د نمودی او را تحمل نکرد و تبعیم شاهنشاهیرژ

 انقــالب یخیگــاه تــاریم، جای کــربال را بفهمــیخیگــاه تــاریاگـر مــا جا 
بـه ظـاهر حـضرت    . میفهمـ  یمـ نیـز   از کـربال اسـت   يتـو  را کـه پر یاسـالم 

د که همـه قبـول دارنـد        ی مالحظه کرد  ید کردند ول  ی را شه  دالشهداءیس
از آن  «: يد مطهـر  ی شـه  ي به گفته .  تمام شد  يخ نظام امو  ین تقابل، تار  یدر ا 

د از خود دفاع یدند و دائماً بایان جهت ادامه خود به بن بست رسیبه بعد امو
ر سـؤال رود و در موضـع   یـ  زيک نظـام از جهـت فکـر    ی یقتو» .کردند  یم

ن رابطـه مقـام معظـم    یشـود و در همـ       یرد انحطاطش شروع مـ    یدفاع قرار گ  
  :د دانشگاه و علماء جهان اسالم فرمودندی در جمع اسات»اهللا حفظه«يرهبر

ــا جهــانى اســتکبار امــروز« ــا بــر دارد علــم و ســالح و پــول ابــزار ب  دنی
 راهنما ى  اندیشه خأل در دارد، قرار فکر خأل در اام کند؛ می فرمانروائى

 فکـرى  دارد؛ را بـزرگ  مـشکل  ایـن  جهـانى  استکبار امروز. دردا قرار
 و کـردن  ارائـه  بـراى  نـدارد  اى ایده هیچ دهد؛ ارائه بشریت به که ندارد

 امـا . روشـنفکران  بـه  مـردم،  خواص به مردم، هاى توده به دادن نشان راه
 راه ى  نقـشه  وقتـى  داریـم،  فکـر  وقتـى . دارید را اسالم شما دارید؛ شما

  14»بایستیم  توانیم می کنیم، ترسیم را هامان هدف توانیم می داریم،

                                                
14- 21/9/1391.  
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ده یند سقوط غرب فـرا رسـ  ی از بزرگان معتقدند فراین که بعضی ا يمبنا
 ي ده و همـه یت خـود رسـ  یـ  بـه تمام   ین مبنا است که غـرب در حـال        یبر هم 

ــتعدادها ــگ را  ياس ــرده کــه در هــ    آن فکــر و فرهن عــدیظــاهر ک يچ ب 
ست و در مقابــل هــزاران ســؤالِ یــت نی بــشری منطقــيازهــای نيگــو جــواب

تـه باعـث   ی فرهنـگ مدرن یخیت تـار یفهم درست موقع. جواب قرار دارد  یب
د و یـ د انجـام ده  یـ توان  ی مـ  يد در حال حاضر چـه کـار       یشود متوجه شو    یم

ـ عل تعايل اهللا رضوان«محضرت امـا . د باشدی بایتان به چه سمت و سوئ يریگ  موضع  »هي
دهنــد چقــدر خــوب زمانــه را  یون نــشان مــیتوالســیه کاپیــ علیدر ســخنران

ز در حال وقوع است و هم از یاند، هم از جهت آن که چه چ      ص داده یتشخ
ت یـ د انجـام دهنـد و ظرف  ی با يش آمده چه کار   یجهت آن که در فرصت پ     

  .دهندت حکم خدا را از دست نی هدف مقدس حاکميآمده برا شیپ

   آسمان يها  و نظر به راهيشناس وقت
 ي برایطیران معنا است که انسان بداند شیتوجه به اوقات شبانه روز به ا

 یکیها از تار ش آمد تا انسانیگران پ بر قلب عبادت ی انوار خاص اله یتجل
ت در ی آسمان معنويها راه ي به سويریسند و یدر آه  خود ب  ینی زم یزندگ

  . رندیش گیپ
رت ی قرار داشتند که آن بصیرتیب حضرت در زمان خود در بص      اصحا

 ی است که پس از شبيدی همان افق سپنیها را متوجه کرد امام حس       آن
شـما بـا درك   . دهـد  یت می را به بشريات معنوید ح ی، بشارت تجد  یظلمان

 دارد، ی بـاطن يد هـر ظـاهر  یـ دان یرا مـ یـ د، زیخوان ینماز صبح م  ین سنت یچن
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 ی نظر به باطن مناسک حـج از شـبل  ي در راستاام سجادطور که ام   همان
را از تــن   دوختــهيهــا  و جامــهيفــرود آمــد »قــاتیم«ا بــه یــآ :پرســند یمــ

گـاه کـه     آن:  فرمـود  امام .يآر:  گفت یشبل ؟ي و غسل کرد   يدرآورد
 و يکـرد » غـسل احـرام    « و ت را درآورده  یها  و جامه  يقات فرود آمد  یبه م 

 زیـ را ن » لباس گنـاه  « که   يت کرد ین ن یا چن یآ یبپوش» لباس احرام  «یخواست
 یشــبل ؟یرا در برکنــ» جامــه اطاعــت خداونــد« و یشتن دورگردانــیـ از خو
رون یـ  دوختـه را از تـن ب      يهـا  آن هنگام که جامه   :  فرمود امام !نه: گفت

ز بـه  یـ نـاك ن  اق و امـور شـبهه    ا و نفـ   یـ  کـه از ر    يا قصد کرد  ی، آ يآورد یم
 بـدن  يهـا  ی کـه آلـودگ   یهنگـام : مـود  فر امام !نه:  گفت یشبل ؟ییدرآ
ز یـ  نشتن رایـ  که خويشه بود ین اند یا در ا  ی، آ يزدود یش را با غسل م    یخو

پـس، نـه بـه    :  فرمودامام !نه:  گفتی شبل؟ییها و گناهان بشو لتیاز رذ 
 15!يا  و نه غسل کردهيا  و نه از لباس دوخته جدا شده   يا قات فرود آمده  یم

  . است ها نداشته  نظر به باطن آنبا انجام ظاهر اعمالشبلی چون 
 ی اُفقـ  یعـت متوجـه نـشود در هـر ظلمـات          یق نظر به طب   ی از طر  یاگر کس 

د، نـه نمـاز   یـ  نماییکند تا ما را به ملکـوت راهنمـا       ید و روشن ظهور م    یسف
توانـد   ی را و نـه مـ     ی را شناخته و نـه انقـالب اسـالم         نیخوانده و نه حس   

 يا  پـس از مرحلـه  يا  در هر مرحلـه   باشد که  ی انقالب اسالم  ي متوجه ادامه 
رسد تا ما را بـه مـرور از ظلمـات دوران عبـور           ی م يدی سف يها  گر به افق  ید

  . برسانداألمر دهد و به صبح ظهور حضرت صاحب
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 اُنـس بـا عـالم    يشـود و دل را بـرا        یکه ابوثمامه متوجه وقت نماز م       نیا
شـود   یرا مگـر مـ  یـ  اسـت، ز   نیکند به جهت نور حس      یملکوت آماده م  

 باشد و نماز را که رجـوع بـه ملکـوت اسـت     نی در کنار امام حس    یکس
 اسـت کـه   نی احواالت ابوثمامه انعکـاس نـور حـس   يفراموش کند؟ آر  

ن قــرآن اســت کــه یــا. قلـب او را طالــب رجــوع بــه ملکــوت کــرده اســت 
رِنـا و  و جعلْناهم أَئمۀً یهدونَ بِأَم« :دیگو  ین نماز است، م   ید امام ع  یفرما  یم

خَیرات و إِقام الصالةِ    م، بـه  یـ ما آن ها را امام قرار داد 16»أَوحینا إِلَیهِم فعلَ الْ
ر و یکنند و فعل خ یت میت را هدا یبشر» کونیکن ف  «ینی تکو ي امر و اراده  

ن یهـا عـ   هـا و نمـاز آن    فعـل آن یعنـ یم، ی کردیها وح  نماز را بر آن ي اقامه
وحینـا  ا«. ند نمـاز بخـوان   یر از آن است که بفرما     ین غ ی است و ا   ی اله یوح

خَیرات و إِقام الصالةِ      هـا    نماز را به آني ر و اقامه  ی فعل خ  یعنی» إِلَیهِم فعلَ الْ
 ي ر انجام دهنـد و اقامـه  یم بروند فعل خی کرد یکه وح   نیم، نه ا  ی کرد یوح

  .  نماز استنیکنم مقام امام، ع ین جهت عرض مینماز کنند، به هم
 باشـد و نمـاز را فرامـوش کنـد؟     نی در کنار حس یشود کس   یمگر م 

ن کس به اسرار جهان است و هرکس در کنار او باشـد           ی آشناتر نیحس
ت رب یریات مــدیــت از تجلیــ افــق، حکاي گانــه فهمــد تحــوالت پــنج یمــ

ت اُنـس بـا ملکـوت عـالم را         یـ ن دارد و آسمان در پـنج موقـع، موقع         یالعالم
د که در اوقـات خـاص از شـب و    ی برویقتیشواز حقیکند تا به پ  یگوشزد م 

ن به یک زمی تاري که بنا دارد ما را از تنگنا یقتیاند، حق ینما  یروز خود را م   
 نــور حــضور امــام ین ســنتی چنــي بــر مبنــا. کنــديگلــستان ملکــوت رهبــر
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هـا توانــستند   دهـد و ابوثمامــه  ید معنـا مــ یــزی در ظلمـات دورانِ  نیحـس 
  .  را درك کنندنی امام حسیخیگاه تاریجا

 است که انـسان را از هبـوط   ی راهي  قصه نی نماز و امام حس    ي قصه
کَـانَ  « امبر خـدا یت است که پ   یدر روا . دهد  ین به بهشت سوق م    یدر زم 

شـدن وقـت    انتظار داخل  17» ینْتَظرُ دخُولَ وقْت الصلَاةِ و یقُولُ أَرِحنَا یا بِلَال        
 بـالل   اى» نا یا باللحرِأ «:فرمودند اند و خطاب به بالل مى      یدهکش مىرا  نماز  
  .ما را آسایشى ببخششود  ی که برپا مي و نمازییگو ی که میبا اذان

  ني در کنار امام حسي صائدي راز حضور ابوثمامه
 یم در هر ظلمـات ین است که بدانی ایگاه نماز در هستیطور که جا   همان
د یـ ان اسـت و با ی در م  ي نور ید، تجل یآ  ی م شی پ ی که در زندگ   یو کدورت 

 عـالم، سـنت ورود   ي م و تحوالت پنج گانهیخود را در آن حضور در آور   
، تحقـق  ی بعد از امام قبلـ نیگاه حضور امام حسی است، جایبه انوار اله  

آورد تا راه رجوع به ملکوت در        یش م ی است که تحوالت روزگار پ     یسنت
م در زمـان  یتـوان  یم نمـ ین سـنت را نـشناس  یت بسته نشود و اگر ا     یمقابل بشر 

م و مقهـور ظلمـات   ی بمـان نیه، منتظـر امـام حـس      ی معاو یت ظلمان یحاکم
 ي بودند که شتابان به سـو ین سنتیم و اصحاب امام متوجه چن   یشو  یزمانه م 

  . امام آمدند
 است کـه   ي قرار داد همان راز    نی که ابوثمامه را در کنار حس      يراز

گاه نماز ی به جانی حسي نهید، او از آید ی عالم م ي گانه  در تحوالت پنج  
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 ی و امـام را گُـل خنـدان   نیگاه حـس ی نماز به جا  ي نهیست و از آ   ینگر  یم
 یخی تـار  يف مثل ابوثمامه، بزرگمـرد    ی ضع یخواهد از انسان    ید که م  ید  یم

خ عرضه ی به تارییها مه روز انسان یک ن یشود در     یچگونه م ! ایخدا. بسازند
  ! ها را درك کرد  آنیتوان بزرگ ی نمشوند که هنوز

چ یتوانستند از پـ   ی بودند که به راحت   ییها   انسان نیاصحاب امام حس  
همــه نبــوغِ  ه بـا آن یــ کــه معاوییهـا  چ و خــمیخ عبــور کننـد، پــ یو خـم تــار 

شتر مطالعـه  یـ ه بیـ بنده هـر انـدازه در کـار معاو      . جاد کرده بود  یاش ا   یطانیش
بـه  . ده است یه د ی معاو یدگیچی به پ  يمتر بشر خ ک یشتر معتقدم تار  یام ب   کرده
 کـه خودشـان دارنـد او را       ییهـا    با مالك  ین غرب ی که امروزه مورخ   يطور

 از یکـ یداننـد و دانـشگاه اکـسفورد     یخ مـ ی از زمامـداران بـزرگ تـار    یکی
 ابعـاد  یکنـد بررسـ   ین مییخ تعی تاري دکترا ي نامه  انی پا ي که برا  ییها  سوژه

: تـوان گفـت   ی مختصر مـ یک بررس یدر  . ته اس یت معاو یگوناگون شخص 
ق یــاســت عمیک سیــ حکومــت خــود بــا ي ست ســالهیــدوران ب ه دریــمعاو
 تـا  ی شـمال يقـا یروز کـه از آفر     آن یِع اسـالم  ی وسـ  بالدسراسر   جانبه بر  سه

 مـت و  یمال ، بـا  ک جانـب  یـ  از. دی مسلط گرد  ،افته بود ین توسعه   یحدود چ 
 جـا  انصار را تا آن    مهاجر و  دانشمندان سران عرب و   ،بخشش فراوان  بذل و 

  ویل راحتـ یو وسـا   خـود جمـع کـرد     اطـراف   در   فـت و  یکه ممکن بود فر   
ک حــوزه بــه ظــاهر یـ ط شــام یمحــ در هــا را فــراهم سـاخت و  ت آنیرضـا 

دانـشمندان قـرآن      و ءق علما یتشو قرآن و  ج اسالم و  یاساس ترو  آبرومند بر 
ار رونق ی را بسقرآن ، مسجد واستی برکنار از سیطیمح در فراهم ساخت و

طرفـدار   فـت و  ین راه فر  یـ عـوام را از ا     و ق کرد یرا تشو  ان آن یمتصد داد و 
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 اسالم قرار مسجد و ن وآبرابر قر خود را در نیف مخالیبه آسان خود نمود و  
  و ين جـد  یمخـالف  ،ینـ یب خـرده   و ياریکمال هوش  با ،گری د از جانب و  . داد 

هـا   رحمانـه بـرآن    ی بـ  یاسـت یس داشت و بـا    ر نظر یر خود را ز   یبص دانشمند و 
 حساب و  یب محاکمه و  یب گداخت و  یها را با آهن وآتش م      تاخت وآن  یم

تـار و    ورسـاند  یبه قتل مها را   آنیدستورات اسالم   قانون و  بدون توجه به  
ه یـ  اب نادبیـ ز کـش و   دل ماننـد حجـاج آدم       سـخت  یافـسران  و  کـرد  یمار م 
 یانـصاف  چ مالحظـه و   یه و ردک یها حکمروا م   مال آن  ز را برجان و   یر خون
ـ يریبرابـر شمـش   ن خـود را در یمخـالف ق ین طری و از ا ودمن یم نظر ن  مد ان رّ ب

 یعمـوم  ع و یار وسـ  ی بـس  یغـات ی، دسـتگاه تبل   و از جانب سـوم    . قرار داده بود  
 ریتفـس  ث محـدثان و یحـد   و ن شـعر شـاعرا    ،ل داده بود که اساس آن     یتشک

 مــاه آنچــه را هــر هفتــه وهــر هــر روز و  جو بــود و ســود وی قالبــمفــسرانِ
 ي  سرجنبان آنها بود از گفتهی که اخطل نصرانیخواست از زبان شاعران یم

حبـار   که کعـب اال یان مفسرانیاز ب  ها بود و    آن یره مرب ی که ابوهر  یمحدثان
 .داد یمسلمانان نشر م  در بازار، مدرس آنان بوديهودی

ه دلخـواه خـود    را بـ یط اسـالم  یمحـ ه  یـ معاو بود که    یفرصتست سال   یب
بـه   د را یـ زی و   نمایـد مـسلط    مـسلمانان امـور    ي همـه  ه را بر  یام یبن درآورد و 

 در بود کـه کمـر همـت بـسته و      نیحسامام  تنها  . دنشانبتخت حکومت   
مـت  یست ساله را به هـر ق     یاه ب یاست س ین س یانتظار فرصت نشسته تا اساس ا     

 ي بـرا  یراهـ امـام بـود کـه       فـت   ل مخا ي هیسـا  در تنهـا    شده واژگون کنـد و    
شکـستن   هـم دانـستند در  ی امـام و اصـحاب بزرگـوار او مـ      د و گران باز ش  ید
ممکـن  ت یـ تحمـل مظلوم   ويرافـداک بـا  ه جـز    ی معاو ي ست ساله ی ب استیس
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بـذل خـون    ب وین مـصا یتـر  سـخت تحمـل   امام بـا ق ین طری از هم  و .ستین
 و  غرقه کـرد ،توانستند غرق کنند یها نم انوسید را که اق  یزیتاج   پاك خود 

  .ه را سرنگون نمودیام ینب ام سلطنت شومجسران
کس بـر آنچـه کـه بـین او و       هـر : گوید یمخود  » سیره«حلبى در کتاب    
چار شگفتى خواهد ى یابد از وفور عقل و زیرکى او د      معاویه رخ داد آگاه   

  18.دش
 دیـ زی يبـرا بیعت گرفتن  ماجراى ي از مطالعه :ری صاحب الغد  ي به گفته 
آور و با تهدیـد و ارعـاب و    در محیطى خفقان  عت  یآن ب شود که    روشن مى 

. تطمیع و رشوه و بـا تهمـت و افتـرا و دروغ و حیلـه صـورت گرفتـه اسـت          
کنـد و دیگـرى    معاویه براى انجام بیعت والیتعهدى یزید یکى را تهدید مى  

سـازد و اسـتانى را تیـول و      را استاندار مـى يگریدرساند و آن     قتل مى ه  را ب 
الـنفس و فرومایـه و    هـاى ضـعیف     و پـول بـر دامـن آدم        گرداند  مى  او لکم

  19.پاشد دنیاپرست مى

  هي معاويهنر عبور از تنگنا
 ییاز به چـه ابـر مردهـا     یه گذشتن ن  ی معاو يد از تنگنا  یریحال در نظر بگ   

ق حـضرت امـام   یـ د از طریـ کـنم اگـر بفهم   ین که بنـده عـرض مـ       یدارد و ا  
خ خود هزاران فتنه را یر تارد د یتوان  ی افتاد م  یخ چه اتفاق  ی در تار  نیحس

 کـه  يدر رابطه با عبور. دیآورند پشت سر بگذار  یوجود م   که دشمنانتان به  
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ه انجـام دادنـد و مـا را         ی معاو ی ظلمان ي از تنگناها  د الشهداء یحضرت س 
  . د فکر کردی بای در پی پيدند روزهای رهانیخیأس تاریشه از ی هميبرا

ن یـ کنـد و در ا  یکوت عالم آشنا م و نماز، انسان را با مل    نیامام حس 
کنـد و   یبا جلوه مـ ید، نازیارایحالت چهره ظلمات به هر شکل که خود را ب    

د یـ ن رابطه به سخن خداوند نظر کن     یدر هم . دینما  یدوران گذار را هموار م    
 انـسان از  ی چـون وقتـ  20» عنِ الْفَحشاء و الْمنْکَرِ إِنَّ الصالةَ تَنْهى« :که فرمود 

هـا   کنـد و از آن  ی گناهـان را احـساس مـ   یماز با نور آشنا شـد زشـت     ق ن یطر
تـه خـود را در     یرد، هرچند آن فحـشاء و منکـر در دوران مدرن          یگ  یفاصله م 

  .  مختلف پنهان کرده باشديها لباس
ه را یــ امی نجـات زمانـه از ظلمـات بنـ    ي معنـا نیاصـحاب امـام حـس   

 یدل خوردنـد و اقـدام  ه خـون  یـ  معاوي ن آن که در زمانه   یدند و در ع   یفهم
ه اقدام به موقع را در خود زنده نگه داشتند تـا وقـتش   ینکردند همواره روح  

هـا   داهللا مـانع آن یـ  خفقـان عب ی حتـ یچ مـانع  یگر ه ین د ید و در موقع مع    یرس
 که از ییها نیا 21.فرسا بود ار طاقتیاد بسیداهللا بن ز  یهر چند خفقان عب   . نشد
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 یهـا اصـول    آنی کراهـت داشـتند ولـ   نیان از قتال با امام حـس ی روح حاکم بر کوف  - 21
 یک تـن از رجـال را بـا سرپرسـت    یـ ن کـه  یاد همی ابن ز.دار بمانندینداشتند که بر کراهت خود پا 

نمانـده   ی بـاق یدند جـز انـدک  یرس یکرد، چون به کربال م ی روانه م  انبوه به قتال با امام     یجمع
 ي بـه مـرد  ، کوفـه مانـده اسـت را بـه نـزدش آورنـد      يها کس در محلهبودند و لذا دستور داد هر     

داهللا بردنـد و او  یـ  کوفه آمده بـود، او را نـزد عب   بهی،راثی گرفتن مياربرخورد کردند که از شام ب     
 نی قتال با حـس يق از مردم زهر چشم گرفت و مردم به سوین طریگردن آن مرد را زد و از ا     

 ي ن مـردم محکـم کـرد و در بـاب خانـه     ی الزم را در بز ارعابِیثم نی با شهادت م ،حرکت کردند 
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 ي و متفکـر بودنـد کـه توانـستند از همـه     ار شـجاع   یوستند بس یکوفه به امام پ   
داهللا ی گسترده عب یتی امن ي موانع بگذرند و خود را به امام برسانند و از شبکه          

  . عبور کنند
 گرد آمدند از آن     نی که در کنار امام حس     یعملِ به موقعِ خردمندان   

 یدند و وقتـ یس بن مـسهر شـن  ی شروع شد که خبر حرکت امام را از ق ییجا
مه خود را بـه امـام   یاند سراس  کربال متوقف کرده   ي را در منطقه  دند امام   یشن

بن عبـداهللا و فرزنـدش و    ق عمرو و مجمعیعمرو بن خالد، سعد رف . رساندند
 ی، بـا طـ  ی طائ ي طرِّماح بن عد   یی ابن حرث و واضعِ تُرك به راهنما        ةجناد

 موقـع   بهیراهه خود را به امام رساندند تا در اقدامیش از چهل فرسخ در ب یب
ز مانند امـام هـر روز   یها ن  که آن یده وارد شوند، اقدام   یاش فرا رس    که وقت 

  .د شده بودیدند و چشمانشان به آن انتظار سفیکش یانتظار آن را م

  نيظرائف نهضت امام حس
ه چـه  یـ دانـستند معاو  ین که می ایکی. دانستند یز را م ین بزرگان دو چ   یا

ــاســالم پا جهــان ي نــدهی آي را بــراییهــا برنامــه  کــرده اســت و يگــذار هی
ب حرکـات بـه ظـاهر     یـ ستاده بـود و هرگـز فر      ی هدم اسالم ا   يقت پا یدرحق

ن یـ دانـستند خداونـد راه عبـور از ا      یکـه مـ     گـر آن  ی او را نخوردنـد، د     ینید
اصــحاب امــام .  فــراهم کــرده اســتنیق امــام حــسیــظلمــات را از طر

 ي مقابلـه ه وقـت  یـ ات معاویـ دنـد کـه در زمـان ح   یفهم  ی خوب م  نیحس

                                                                                           
ن لـشکر بـه کـشتن    یـ ا ایـ آ. هـا را گرفتـه بـود    سنفَق َین طریث او را بردار زد و از ایعمرو بن حر  

  ن جا جمع بودند؟یشدن ا یا براي فرار از کشته آمده بودند و نیحس
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 يا جهیتنها نت م بزنند نه  ی مستق ي ست و اگر دست به مقابله     یه ن یم با معاو  یمستق
ن یز از بـ یـ هـا ن   حرکت به موقـع آن  ي نهی زم يرند بلکه با انگ تندرو    یگ  ینم
 از ی بعـض یوقت.  استنیف نهضت امام حسی از ظرا یکین  یرود و ا    یم

: فرمودنـد  یمـ کردنـد   یرا مـ ه یشنهاد مقابله با معاویافراد دلسوز به حضرت پ 
وجود دارد و گرچه خوشایند من نیـست امـا     ه  یمعاوقرارداد صلحى بین ما     «

که بمیرد ما و شما تجدید  انتظار باشید، پس آن گه   تا معاویه زنده است در    
  22».کنیم نظر مى
؛ قیام بر ضـد  »هذا ما ال یکون و ال یصلح«: فرمودند یارانشان م یا به   یو  

قیام بر «اگر چون  .دارد و نه صالح است شرائطى نه امکان    معاویه در چنین    
کنـد کـه مـصلحت     وجوب پیدا مـى   را یک فعل بدانیم، زمانى    » ضد معاویه 

ر  کـه امـام در پاسـخ امثـال سـلیمان          ه داشته باشد، در حالى    تام خزاعـى  دصـ 
وجـوب قیـام را   هـم  در حقیقت امام    .  این کار فاقد مصلحت است     ندفرمود

چرا که ظـاهر کـالم ایـشان ایـن      .  استحباب و جواز آن را      هم  و ندنفى کرد 
ــیچ   ــه ه ــت ک ــصلحتى  اس ــدر ام ــن قی ــدارد ام ی ــود ن ــصوصیات و .وج  خ

ه یـ کند چرا مصلحت نبـود کـه در زمـان معاو    یمروشن هاى معاویه    ویژگی
 بـه  يا جهیکه نت  آنشد بدون  یخته م یرا خون مردم ر   یز. ردی صورت گ  یامیق

 و  گانـه و امـام علـى       سهخلفاى    برخورد با  دردنبال داشته باشد چون او      
او توانسته بود سـه خلیفـه   . کند ینشان داد که چگونه عمل م      نامام حس 

میـت  کَ را وادار بـه پـذیرش ح  دهد و امام على  قرارخود  را تحت تأثیر    
 وخودمختار گر انی عصیحاکم بیعت نکند و به شکل آن حضرت کند و با    
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  به او تعرّض نشود بلکـه تعـرّض هـم داشـته    تنها د و نهینمادر شام حکومت   
 را سـیاه  علـى حـضرت  کار افتاد کـه نـام    اى به تبلیغات او به گونه . باشد

اى که بعضى درخواست تعویض نام خود را از علـى بـه          گونهه  ب،  جلوه داد 
 نیغات به حضرت امام حس    ین تبل یهمبعضى تحت تأثیر    ! نام دیگر کنند  

!  را دشمن بـداریم علی با تو خوب باشیم ولىگفتند چه اشکال دارد که    مى
امـام  بـه هـر حـال      . هـا مخفـى بـود       هم تـا مـدت     علىحضرت  حتى قبر   
 سیاســـت الهـــى در رویـــارویىِچگونـــه  کـــه نـــدبود  شـــاهدحـــسین

 مجبـور  انمعاویه، پدرشـ   و سیاست شیطانى و ماکیاولیستى   امیرالمؤمنین
  امـام حـسن    انرادرشـ  که ب  ندو نیز شاهد بود   . دنمیت را بپذیر  کَ ح ندشد

تحمیلـى و   آیـا صـلح تحمیلـى و جنـگ    . ندچگونه به صلح تحمیلى تن داد 
 نبود که اگـر   حسینامام   گرانى براى    ي حکمیت تحمیلى و تلخ، تجربه    

د، گرفتار زور و زر و تزویر معاویـه  ندرگیر شوه یبا معاود  نبخواه  هم شانیا
 ؟ا به اسارت بکشد  ها ر  د و این مثلت شوم مثل چنگال وچنگک آرمان        نشو

ه یـ  نـسبت بـه معاو  نی کـه امـام حـس   يا آن سـابقه م یفهم یهمه م بنابراین  
ماشـین تبلیغـاتى و   دانـستند     یرا مـ  ی ز شده  یدر زمان معاو   مانع از قیام     داشتند

 نتـائج را بـه نفـع خـود و         ي  همـه  ، تحریـف  قدرت اى معاویه با   موتور رسانه 
به سالم به فتوحاتى دست یافته بود و  معاویه با نام ا    .کند یمامیه مصادره    بنى

 یطلبـ  ت قدرتینرغم  علىبود که  اسالم يها   سرزمین ي باعث توسعه ظاهر  
، تـصور  شد ها واقع مى  هنگام فتح  و همراه بعضى مفاسد اخالقى و شنیع که       

در نتیجـه قیـام علیـه چنـین     . کنـد  یمـ کمک به اسالم ها  آن فتح ن بود که  یا
معاویه به شـعائر دینـى در       خصوص که     به ،شود خالى از مصلحت مى    کسى
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 شـهر شـام را   ي  امامت جمعـه  و چند بار به حج رفت  و داد ظاهر اهمیت مى  
 را بـه  مسجد بزرگى ساخت و نام رسول خـدا       در شام   و  به عهده داشت    

لـذا   .گذاشـت   هم در ظاهر احترام مىعلى برد و به حسین بن احترام مى 
 چربیـد  الم نمائى او بر اسالم ستیزى او مى    اس ،ویژه شامیان  در نگاه جامعه به   

ل بـود     نمائى او اندك و بـراى بـسیارى   اسالم و  فریبى  عوام و در . قابـل تحمـ
گـر  ی از د  .حاصـل بـود     قیامى بى  نی امام حس  چنین فضایى، قیام حضرت   

ه بـر  یـ  بـود کـه معاو   يا  کرد، سلطه   ی از مصلحت م   یام را خال  ی که ق  یعوامل
هـا   ویـژه کـه آن     تـر بـود بـه      ر مردم شام بسیار قوى    این سلطه د  . مردم داشت 

 ه معاویـ وسـفیان   بن ابـى  را در چهره یزید اولین بار که مسلمان شدند اسالم    
 .شـناختند  رسمیت نمى  یا به  23شناختند سفیان دیدند و دیگران را نمى      بن ابى 

ت طوالنى ریشه گرفتـه و از  ي وجود رژیم مسلّط و مقتدر    که در عرض مد
و  اى مغزهـاى مکـارى مثـل عمروعـاص     گونـه  بـه التى و نظامى  تشکی لحاظ

که ، عامل دیگري بود  بودگرفته   در خدمت    را بن شعبه    ةابیه و مغیر   زیاد بن 
نـه  سـت و  اممکن نه   حسینبه تعبیر امام  درگیري با معاویه داد نشان می 
  .مصلحت
 ي دهند که حـوادث از همـه   ی ما گزارش م  يخ را برا  ی تار ي طور یگاه

عد     ی نم یب بررس جوان نظـر مـا قـرار            يشود و تنها ب از ابعـاد آن حادثـه مـد 
 يهـا  م کـه حـضرت امـام در سـال    یخوانـد  یخ مـ ی ما در تـار   یوقت. ردیگ  یم

حت یمـن بـه تـو نـص     !  جنـاب شـاه    يا«:  در سخنانشان فرمـوده بودنـد      1342
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ن سخن را نگفتـه   ی کاش ا  يگفتم ا   ی م 1350 يها   سال ي در فضا  24»کنم  یم
م در یکه متوجـه نبـود   یکردند در حال ی با شاه تندتر برخورد م  بودند، کاش 

ـ عل تعايل اهللا رضوان«ینـ ی بود که حضرت امام خميط طور ی شرا 42 يها  سال  ابتـدا  »هي
کـه   نیـ کردند تا مردم بتوانند از شاه عبور کنند، نه ا یها را آماده م   د ذهن یبا

جبهـه  ک یـ  درسـت شـود و   یک جبهه طرفدار نظـام شاهنـشاه   یدر کشور   
م یات رژی از مردم متوجه جناياری که هنوز بس42اگر در سال    . طرفدار امام 

شد  ی طرفدار شاه و مخالف شاه م    ي ل به دو جبهه   ی نبودند کشور تبد   يپهلو
 ین همـه ظلمـ    یـ د بـا ا   یشما مالحظه کن  . دیکش  یهرگز کار به اخراج شاه نم     

کشند  یه را ماند و آه دوران شا طلب  سلطنتيا ک عدهیکه شاه کرد هنوز    
ن بود کـه بـه   ی ا»هيعل تعايل اهللا  رضوان«هنر حضرت امام  . گشت  ی کاش شاه برم   يکه ا 

ن ی عبور کنند و به همیملت کمک کردند تا بتوانند از شاه و نظام شاهنشاه
کردند تا مردم  یحت مید به شاه نصیخ باید در آن تاریکن یجهت مالحظه م 

  . د برودی باست پسیر نیپذ حتیمتوجه باشند شاه نص

  ي نظاميروزي پيماورا
 اسالم را ي خاص شعارهایه چگونه با ظرافت  ید که معاو  یمالحظه فرمود 

ن یـ ت منحرف کرده بود بدون آن کـه تـوده مـردم متوجـه ا         ی جاهل يبه سو 
 باشـند  یطید در انتظار شـرا ی بانیانحراف بشوند و لذا اصحاب امام حس  

تا جامعه بتواند به شـعارها و   ظهور کند یکه آن انحراف به صورت ملموس     
 سـال  20د داشـت و مـردم بتواننـد از     یـ  برگردد که اسالم بر آن تأک      یاهداف
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 ي در راسـتا نیاران بزرگـوار امـام حـس   یـ  .ه عبـور کننـد   یت معاو یحاکم
 نیشان امــام حــسیــکنــد از موال ین عبــور را ممکــن مـ یــ کــه ایفرهنگـ 

د بـه  یـ د آورده بایـ پده یـ  کـه معاو  يزدن جـو    هـم    به يآموخته بودند که برا   
 د الـشهداء یرا حـضرت سـ   یـ ز.  فکر کننـد   ی نظام يروزی پ ي ماورا يزیچ

ت از یـ ز حکایـ خواستند از مکه خارج شـوند و همـه چ   ی که میدرست وقت 
نْ کَـانَ باذلًـا فینَـا مهجتَـه و      «: کرد فرمودنـد  یل میت مسلم بن عق  یموفق مـ

    هنَفْس اللَّه قَاءلَى لطِّناً عوم            ه صبِحاً إِنْ شَـاء اللـَّ لٌ مـاحی رنَا فَإِنَّنعلْ مرْحفَلْی 
 ي  خود را در راه ما نثار کند و آمادهجانخواهد خون    می سرکه 25»تَعالَى

حرکـت   انگاهـ  صـبح شـاءاهللا     إن همراه ما کوچ کند که من        ،ستاحرکت  
ب ن نکتـه کـار شـده کـه چـرا اصـحا            یـ  ا يمتأسفانه کمتر رو  . خواهم نمود 

کـشتند و     ی نداشـتند، خـوب مـ      يا  چ مسئله یکربال در موضوع کشته شدن ه     
ن یـ هنر قهرمانان کربال ا. کشتند که کشته نشوند   یشدند، نم   یخوب کشته م  

ل کننـد و  ی بر دشمن تحمی نظاميروزی پي ماورايزیخواستند چ   یبود که م  
ه بـود  د اراده کردیزی باالتر از حذف    يریشان تقد ین راستا برا  یخداوند در ا  

 نهـضت در جــواب  يدر همـان ابتـدا  . دانـستند  ین را خـوب مــ یـ هـا ا  نیـ و ا
د نهـضت   یـ ه با یبا مرگ معاو  حضرت   که چگونه    نی امام حس  ي دغدغه

 نی در خواب به امام حسق رسول خدایرا شروع کند، خداوند از طر    
ج فَإِنَّ اللَّه قَد َشاء أَنْ یرَاك اُ! یا حسینُ «: رساند که  ! اى حـسین  26» قَتیالخْرُ

ران یـ  وي  و الزمـه   .خارج شو، همانا خداوند خواسته است تو را کشته ببیند         
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زان در کتـاب  یـ دوارم کـه عز یـ بنـده ام .  بود ین حرکت ی چن يکردن فکر امو  
 يا دهیـ ان چه پدی را که امو    ن مسئله یا»  در قتلگاه  نی امام حس  يراز شاد «

خ ی تـار ي ر جهان اسالم در ادامـه  بودند مطالعه کرده باشند تا معلوم شود اگ       
  .رفت ین می از بیکل ان بودند چگونه اسالم بهیخود همچنان گرفتار امو

 ی آن قدر مهم بود که اصحاب امام به راحتـ يموضوع عبور از فکر امو  
فهمد  ی ميری هر انسان بص   .رفته بودند ی عبور از آن فکر، شهادت را پذ       يبرا
د خون دل خورد و خود را و آبرو ی باک ملت از آن نوع فکر،   ی عبورِ   يبرا

 کـه خـدا بـه ملـت مـا      ی از الطـاف یکیانصافاً  . ش خود را خرج کرد    یو آسا 
ــرده اســت همــ   ــاريارین هوشــیک ــار یخی ت  مقــام معظــم  یخی و فهــم ت

 عبـور  یخی تاريد از تنگناها  یاند چگونه ما با      است که متوجه   »اهللا  حفظه«يرهبر
ن موضـوعِ   ی همـ  یتان عرض کنم ولـ    توانم خدمت   ی م يادی ز يها  نمونه. میکن
را که در بجنورد در جمع جوانان مطـرح کردنـد مالحظـه         » یسبک زندگ «

 که سعادت جامعه را صـرفاً توسـعه   يکه خود را با آن فکر      د؛ بدون آن  یکن
 کـه در  ییها شرفتیآن پ«: ر کنند، فرمودندیدانست، درگ ی میبه روش غرب  

د در یـ نیب  یهمچنـان کـه مـ     ... ندتواند ما را رستگار ک      یم نم یبخش اول کرد  
 آن ین اسـالم ی تمـدن نـو  یبعد فرمودنـد بخـش اصـل     »  غرب نتوانسته  يایدن

البتـه در انقـالب،    «م و فرمودند    ی خود را اصالح کن    یاست که سبک زندگ   
 27»می کنـ یشناسـ  بید آسـ یـ با... ستیـ ر نیشرفت ما چـشمگ ین بخش، پ  یدر ا 

 کـه همـان   یخیبزرگ تار يخواهند ما را از تنگنا   ید چگونه م  یمالحظه کن 
  . است عبور دهندی فرهنگیزدگ غرب
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کـارِ   کـه مـا راه   تواند به اهدافش برسـد بـه شـرط آن    ی م یانقالب اسالم 
مان  یخی تاري عبور از تنگناهايم برایم و متوجه باشیها را بدان   عبور از تنگنا  
د در ی بایم چه معادالتیدی که فهمیآن وقت. میغ کنید دری نبا یاز هر کوشش  

 بشر امروز   ی زندگ ي برا ی که فرهنگ غرب   ی طرح يد تا بشود ماورا   یان آ یم
م کـه مـد نظـر تمـدن     یشـو  ی میده اقدام کرد، متوجه آن نوع از زندگ     یکش
م، یدیـ  را فهم یخی تـار  ي عبـور از تنگناهـا     ي معنـا  یوقت.  است ین اسالم ینو
 بـه  دادن  اصـالت  يکا به معنا  ی انقالب ما هرگز مذاکره با آمر      يم بنا یفهم  یم

.  هـر نـوع اسـتکبار اسـت    ي انقالب ما نـابود يست، بنایآن فکر و فرهنگ ن 
دهنـد   یشعار ممذاکره با آمریکا ن بندگان خدا که تحت عنوان  ی از ا  یبعض

 یفهمنـد اهـداف انقـالب اسـالم     یدوار اسـت، نمـ  یها ام کا هم به آن یو آمر 
ب گـاه انقـال  ید جایـ مـا با . خ کجا اسـت   یگاهش در امروزِ تار   یست و جا  یچ

 کـه انقـالب در درون خـود دارد را    ي عبـور يم و معناین کن یی را تب  یاسالم
 امروز جهان فاصله  ینیات د یها چقدر از ح     ن حرف یم تا معلوم شود ا    یبفهم
در مـذاکره بـا    :  قبـل فرمودنـد    يهـا    در سـال   »اهللا  حفظه«يمقام معظم رهبر  . دارد
 يزیـ ن کـه چ رد بـدون آ یـ خواهـد انقـالب را از مـا بگ       یکا مـ  یکا، آمر یآمر

ن یـ  تـوان ا ی به لطف الهیانقالب اسالم. داشته باشد که بخواهد به ما بدهد   
 یک زمـان یـ شود  یا مید آیحال اگر بفرمائ. کا عبور کندیرا دارد که از آمر    

ن معنا که ثابـت  ی به ایکنم بله ول یم، بنده عرض م   یکا مذاکره کن  یما با آمر  
 اوبامـا در    ی سخنران ي محتوا .کا تمام شده است   ی آمر يم دوره امپراطور  یکن

چـون  . ران مـذاکره کنـد  یـ خواهـد بـا ا   یکـا مـ  ین بوده که آمر یران ا یمورد ا 
ران روش عـدم مـذاکره      یـ غ کنـد روش ا    یـ کا آن است که تبل    یک آمر یتاکت
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 و مـسئوالن کـشور نگفتنـد مـا       ين جهـت مقـام معظـم رهبـر        یبه همـ  . است
 ي بـرا یعنـ یم، ینـ ک یم، گفتند بـه روش عادالنـه مـذاکره مـ     یکن  یمذاکره نم 

و . میستیـ  ما، قائل نهمانندک کشور است یتر از آن که       اضافه یکا حق یآمر
  .  شدی انقالب خنثي دار کردن چهره  خدشهيها برا غات آنیلذا تبل

 یگـاه خاصـ   ین انقالب جا  ی ا یخیگاه تار ید حواسمان باشد که جا    یما با 
کنند با  ی فکر م .ستی اظهارات اوباما چ   يستند معنا یها متوجه ن    یاست، بعض 

ک یها بتوانند  گردد تا آن ی اولش برميمت دالر به جا  یکا ق یمذاکره با آمر  
ت نظـام  یـ  کـه عبـور از حاکم     یآن نـوع زنـدگ    .  مرفه داشـته باشـند     یزندگ

  رانیاز به مقاومت در مقابل صـدام حـس  ی ن هرگز در متن آن نبود    ياستکبار
 به ما حمله ینقالب اسالم اي نابودي برایابت استکبار جهانینداشت که به ن

  . کرد
 نی نبـود کـه بـه امـام حـس          ی کربال مثـل تـصور کـسان       يتفکر شهدا 

د فکـر  یـ زیدهندگان مـذاکره بـا       شنهادید مذاکره کند، پ   یزیشنهاد دادند با    یپ
 نیشود امام حس ی است که م   يا  کردند دعوا بر سر موضوعات ساده       یم

که برنامه حـضرت   یر حال د مذاکره کنند و موضوعات مرتفع شود، د       یزیبا  
 نجات دهند و بحمداهللا موفـق     يآن بود که اسالم را از چنگال فرهنگ امو        

ارانشان ی ي  اگر به شهادت همه  یدند حت یفهم  ی عبور را م   يشدند چون معنا  
  . نجامدیب

 يزیـ د چیـ عرض کردم اصحاب امـام مثـل خـود امـام متوجـه بودنـد با              
ن راسـتا  یـ ل کننـد و خداونـد در ا  یـ  بـر دشـمن تحم    ی نظـام  يروزی پ يماورا

رِ ی آن تقـد ي د اراده کرده بـود و الزمـه  یزی باالتر از حذف يریشان تقد یبرا
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 بود، شـهادت اسـت و لـذا       يکردن جهان اسالم از روح امو       باالتر که پاك  
 بنده فکر .رفتند ی نبودند بلکه به استقبال آن م يتنها از شهادت فرار     ها نه   آن

 باالتر از حذف شاه يریز تقدی نیه با انقالب اسالم   کنم خداوند در رابط     یم
ك واصل شد، برا  ررا که ين کاری ما اراده کرده است و اگر ما ايکه به د 

م تمـام  یتـوان  ی مـ یم بـه لطـف الهـ   یم بـا مقاومـت ادامـه دهـ    یـ ا  شروع کـرده  
 ي م، بدون آن که الزم باشد همـه یمعادالت جهان را به نفع اسالم به هم بزن   

ــ ا عه شــوند، حــداقلی شــمــردم جهــان ــن اســت کــه از ای ــه بعــد دالر ی ن ب
م در یتوانـست  ی کـه مـ   يست، کـار  یـ هـا ن     ملت ی ارزش پول مل   ي کننده  نییتع

خداونـد در قـرآن بـه مـسلمانان       . میم و نکـرد   یسـاله انجـام دهـ       دفاع هـشت  
د کـه تنهـا مـانع تجـاوز      یـ  بود ین راض ید شما قبل از جنگ بدر به ا       یگو  یم

د یـ ل بودیـ و ما 28»دونَ أَنَّ غَیرَ ذَات الشَّوکَۀِ تَکُـونُ لَکُـم    وتَو«د  یش باشـ  یقر
قَّ  «. دیـ  مسئله را حل کنی سخت نظام  يها  يریبدون درگ  حـأَن ی اللّه رِیدیو

ع دابِرَ الْکَافرِینَ     طَ  يو خدا اراده کرده بود کـه در راسـتا       »الحقَّ بِکَلماته ویقْ
اگر مـا  . ن ببردی کافران را از بي شهیگردد و ر، حق حاکم یتحقق سنت اله  

کـار   م مقاومت الزم را بـه یا  وارد شدهیق انقالب اسالم ی که از طر   یدر راه 
ق ما معادالت جهـان را بـه نفـع    یر کرده است که از طریم خداوند تقد  یریگ

گاه یم و جایخ قرار داری تاريم در کجاید متوجه باش  یتنها با . ر دهد ییحق تغ 
 و نی که اصـحاب امـام حـس     يزی کجا است، چ   ینقالب اسالم  ا یخیتار

  . دندید ما فهمیسرداران شه
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  خيشدن تار  گشودهيمعنا
 خـود شـدند،     یخی متوجـه رسـالت تـار      نیچون اصحاب امـام حـس     

د اراده کرده و  یزی باالتر از حذف     يریشان تقد یاحساس کردند خداوند برا   
در ابتـداي  ن چنـد تـن کـه    یا. د خوب بکشند و کشته شوندین راستا بایدر ا 

 جنگ به دشمن حملـه بردنـد و همچنـان       ينام بردم در همان ابتدا    عرایضم  
کـه در وسـط لـشکر      لـشکرِ دشـمن جلـو رفتنـد تـا آن     يایـ تاختنـد و در در 

 دسـتور دادنـد     به جناب عباس   نیمحاصره شدند، حضرت امام حس    
 ین کرد ولین چییجناب عباس به تنها. ها را از محاصره آزاد کن       نیبرو و ا  

ست دک یک دل و یر بردند و ی برگشت همه دست به شمش يها در اثنا    آن
 در ی سخت همگی جرأت به دشمن تاختند و در جنگي و هماهنگ با همه 

هـا را واگذاشـت و همـواره      آنجنـاب عبـاس  . د شـدند  یک مکان شه  ی
د ن چنـ یـ دانـم ا   ی نمـ  29.ها را رحمت کند      خدا آن  »ه اللّ مهمحرْی«: گفت  یم

ن ی و چنـ ين شـعور یختند که خداونـد چنـ  یشبان اشک ر    مهینفر چه اندازه ن   
کردند حرکـت   ین کار را میروز اگر ا  یتا د . ها کرد   ب آن ی را نص  یسرنوشت

دادنـد   ید انجام می بود که باين کاریتر حی امروز صحی بود ولیها افراط   آن
د از یـ  بادانـستند  یها مـ    نیا.  قرار گرفتند   جناب عباس  يو لذا شامل دعا   

حـضرت  . اند به هم بزننـد  ان شکل داده ی را که امو   يا   معادله ،ق شهادت یطر
:  بودنـد بلکـه چنـد بـار فرمودنـد     ي تنديها  هم نگفتند چه آدم  ابالفضل

ن یـ مـان و خـرد و عمـلِ بـه هنگـام در ا     ی چه اندازه ایراست. »ه اللّ مهمحرْی«
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 دسـت بزنـد و   ين کـار یبود تا انـسان بتوانـد بـه چنـ           یان م ید در م  یصحنه با 
ه طاقت از کـف  یات معاویاگر در مقابل جنا. کند ی دارد ميبفهمد چه کار 

خواسـتند و کـشته    یط، به مبارزه برمـ یداده بودند و بدون در نظرگرفتن شرا 
 کــه کـربال بــه عهـده داشــت حــضور   یخیش تـار یا در گــشایـ شــدند آ یمـ 
ق نهـضت  یـ  کـه از طر دین امر هستی متوجه ایخوب افتند؟ به نظرم شما به  ی یم

د یـ  کـه با یخیش تاری و اصحاب حضرت در کربال آن گشانیامام حس 
 يزید چیفرمائ ین جهت مالحظه م   یبه هم .  محقق شد  یخوب  شد به   یمحقق م 

 حـضرت امـام بـاقر و امـام     یت فرهنگـ یـ  فعال يط بـرا  یگـذرد کـه شـرا       ینم
 جهـان  شـود کـه چهـار هـزار دانـشمند از      ی فراهم مـ ي طور »هماالسالميعل«صادق
نـد و جهـان اسـالم بـا     یآ ی م درس امام صادقي پا-عهي نه فقط شـ -اسالم  

  افتن معــارف اهــلیــ انیـ  جر، عمــده.شــود یه مـ یــمعـارف آن حــضرت تغذ 
ن همـان  یـ عه بـشوند و چـه نـشوند، ا      ی در جهان اسالم است، چه ش      تیالب

 وارد جهـان اسـالم   یکه معارف الهـ   آن يخ بود برا  یشدن تار    گشوده يمعنا
 را یخی و اصحابـشان تـار  نیکـنم امـام حـس       ین مبنا عرض مـ    ی بر ا  .شود

ر از آن اسـت کـه   یـ ن غ یـ ان عبور کنـد و ا     یگشودند که جهان اسالم از امو     
  . روز شوندیه پید بن معاویزیبخواهند بر 

ک يـ  و نـه  - خـاص   ينـد یک فرا یـ د در   یتوان منکر آن شد که با       یا م یآ
نـد  ی فرايد؟ عـرض بنـده بـر رو   ه عبـور کـر  یاز معاو -ک جنگ   يلحظه و نه با     

ات و مراحـل  یـ  عملي ند عبارت اسـت از مجموعـه  یفرا. بودن حرکت است  
است کـه  » پروسه«ن آن یواژه الت. ک هدف مشخصیدن به ی رسيالزم برا 

رود، امـام و اصـحاب امـام در     یک به کار م   ی استراتژ يزیر  ک برنامه ی يبرا
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د لـذا  ناهداف خـود برسـ    د به   ی با يندیک فرا یدانند که در      یکربال خوب م  
ن یـ  شروع شود و با اي را پشت سر بگذارند تا مراحل بعد ید مراحل یابتدا با 

 زودرس در آن معنـا      ي جـه ی کـه نت   يد کار خود را شـروع کردنـد، کـار         ید
دارند به همان انـدازه بـه اهـداف خـود      ی که برم یدهد هر چند هر قدم      ینم

  .شوند یک مینزد

  جهين نتيباتريز
 ي هیـ  روحیا گروهـ یـ  و یشان داد اگـر خداونـد در کـس        کربال به مـا نـ     

که ما  نیبا ا. دیگشا یها م  را در مقابل آنیبخش  جهی نت يها  ند راه ی بب يفداکار
ــ یم، متأســفانه فرامــوش مــیدیــن را در کــربال دیــا دورانــه جلــو یم و امیکن

- ي فـداکار ي هیـ م و روحیم اگر به وقت اقدام کن یدیدر کربال د  . میرو  ینم
جـه  یدن به نتی رسيها ان باشد، راهی در م- عبور از ظلمات دوران است     ي که الزمه 

 بتواننـد  نی کـه امـام حـس   ییبـا ین ز یـ  به ا  يا  جهینت. شود  یحتماً گشوده م  
 نبود که خداوند در مقابـل  يا ش ناکام کنند، راه سادهیها  ه را در نقشه   یمعاو

 نیخواست امـام حـس   یحضرت و اصحابشان گشود؟ لشکر عمر سعد م    
 ید بدهـد، ولـ  یـ زیل یـ ر کنـد و تحو ی روز عاشورا دسـتگ  يرا در همان ابتدا   

ان بـود و    یـ  اصحاب در م   ي فداکار ي هیرا روح یز. د که نشد  یمالحظه فرمود 
 آن نهضت به صحنه آورد، چون يجا ي خود را در جايلذا خداوند مددها

ر ز به همـان کـا  یاند که خداوند ن     را اراده کرده   يزی فداکار چ  يها  آن انسان 
ــ  ــسان در چن ــدگینظــر دارد، ان ــ ین زن ــرب اله ــا ق ــ ی ت ــو م  يآر. رود ی جل

ب را به همراه دارد، هـر  ی از غیکردن راه خدا که قربِ به خدا و آگاه        یط
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ت عـضالت  یـ آورد تا آن حد که از تقو ید می را در انسان پد    ينوع فداکار 
مام  از اصحاب اید که بعضییفرما یگذارد و لذا مالحظه م  یز کم نم  یخود ن 

دند و کـشتند  ی جنگیخوب  سال سن داشتند به    80که حدود     نی با ا  نیحس
 امبریـ  از اصـحاب پ   نیچند نفر از اصـحاب امـام حـس        . و کشته شدند  

ن افـراد در زمـان   یـ اگـر ا .  شرکت داشتند  امبری پ يها  بودند که در جنگ   
 کـه نهـضت   ي هجـر 61 سال هـم داشـته باشـند در سـال            20رسول خدا 

د انـس بـن    یگو  یخ م یتار. ها حدود هشتاد سالشان است      نیاکربال واقع شد    
 محکـم  يا بندد و کمرش را هم بـا پارچـه   ی م یشانیش را به پ   یحرث ابروها 

  .رساند ی نفر را به قتل م15کند و  یم
ش ی در راه خدا گذاشت در هر چه پـ        ير فداکار ی در مس  ي که پا  یانسان

وب خـود را انتخـاب   کنـد محبـ   ی میرو شد سع  که روبه يآمد و با هر کار    
 ي رود تـا اراده  ینـد و همـواره رو بـه تکامـل مـ     یب یکند، لذا راه را گشاده م     

  . قدم گردد  ثابتی در مرکز وجود او حاکم شود و به نور ثبات الهیاله
 بـه خـدا   یکـ ی نزد ي در راه خدا برا    يتر از راه فداکار     کی نزد یا راه یآ

، ي که در زمان فداکار   ینانینش  د؟ چقدر از راه خدا دورند عزلت      یسراغ دار 
غـا از  یدر! کننـد  ی فرار از غوغا جستجو مـ   يها  خدا را در کوچه پس کوچه     

 هستند که به زعـم آنـان هنـوز فـراهم       یطیها به دنبال شرا     نیا! ین گمراه یا
باشند  یمن خود یکه به دنبال خدا باشند به دنبال تأم      ش از آن  ینان ب یست، ا ین

   .تا گرفتار درد سر نشوند
 و جبهـه  ين داریر دی هستند که در مسین عرفا کسانیروز سلحشورتر ام

  . ستاده باشندیمقابله با ستم ا
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 را  ک نقطـه یـ  دل همواره ي هی است که در ناحیراهرو راه خدا آن کس    
 و ي او با خدا باشد تا در زمان سازگاري  رابطهيروشن بدارد که ضامن بقا   

عبداهللا عمر .  و عمل نگرددتی شخصی روزگار گرفتار دوگانگ   يِناسازگار
. دیـ د عبادتتـان را بکن ینید بنـش ید و برویشه کنیکند تقوا پ یحت م یبه امام نص  

اد است   یکیخودش هم    بجلـو بـرود   يت انسان چطوریکه شخص   نیا.  از ع 
 هـم کـه   ید نمازش را بخواند نمـازش را بخوانـد و وقتـ    ی که با  یکه در وقت  

 آن ین انـسان یچن.  استيگریز د یچر بکشد   یر بکشد بتواند شمش   ید شمش یبا
کند و آن زمـان   ین مینشاند چن  سرکش را فرو يها لید آتش میزمان که با  

 اراده او بـه کـار وا   يد اعضا و عضالت را به فرمان خـدا و در اجـرا           یکه با 
خ را ی، تـار ی چراغ ي ن انسان به منزله   یا. دهد  ی نشان نم  یدارد، از خود سست     

  .ن بودندی چننیبزرگوار امام حسگرداند و اصحاب  یروشن م

»والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«





 

   دومي جلسه
 و خرد و عمل به هنگامماني ايعنيکربال 





 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
»اَلسدبیا اَباع کلَیع المکنائبِف لَّتواحِ الَّتى حلَى االَْرعو اللَّه«  

  لم خلقت عايش رازهاي نماي نهيکربال؛ آ
 کـرده کـربال را بـا آن عمـق         ین اسـت کـه سـع      یعه ا یعرض شد هنر ش   

 يست که کـربال راز و رمزهـا     ی ن یشک. اش، زنده و فعال نگه دارد       رازگونه
 کـه مـا   يا کند، به اندازه ی ما ظهور نم   ي برا ی دارد که به راحت    یقیار عم یبس
 مـا رخ   يا آن بـر   ي باشد رازها  ینیکرد رازب یکردمان به حادثه کربال رو    یرو
ق حـضرت  یـ  از طریم راز بزرگین اعتقاد است که بفهمیعمده ا. اندینما  یم
اساسـاً هـر    . اران حضرت در کربال ظهـور کـرده اسـت         ی و   دالشهداءیس

  . خ، امکان ادامه داردی در عالم محقق بشود در تاريوقت راز
د کــه یــن امیـ  بــا ادالــشهداءی مــا مـسلّم اســت کــه حـضرت س  يبـرا 

د کربال را شـکل داده و   نانی را در کربال بنما    ی از نظام اله   ییاتوانند رازه   یم
 بتـوان بـا آن   یست کـه بـه راحتـ   ی ن يزیکه راز چ    یت کردند، در حال   یریمد

 که از آن ظهـور کـرده   يد تالش کرد تا با اشارات و شواهدیروبرو شد، با 
 کـه  ی از عـوامل یکـ ین جهـت  یبـه همـ   . قت آن منتقـل گـشت     یاست به حق  

اران یـ ت یم، تدبر و تأمل در شخصی کربال را بفهمي رازهاکند تا  یکمک م 
چون حرکـات و گفتـار خـود حـضرت در     .  است دالشهداءیحضرت س 

تـوان بـه    ی نمین راحتی به این سادگ ی قرار دارد که در ع     یار متعال ی بس یافق
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ن مالحظه ین رابطه شما در عرف مؤمن   یدر هم . دا کرد ی پ یرس  آن افق دست  
ق یـ  و اُنسِ با کربال از طر     ها به حضرت اباالفضل     د که رجوع آن   یکن یم

 یشان عملـ  یـ تـر برا     راحـت  نظر به حرکات و سکنات حضرت ابالفضل      
 ن جهت است که در جمال مبارك حضرت اباالفـضل    ین بد ی ا .شود  یم

 بـا آن  ی در همـان جـا هـم اگـر کـس     ی نازل شده اسـت ولـ    ینیقت حس یحق
بـت  یاشـد، نگـاه کنـد ه       داشـته ب   د بـه حـضرت اباالفـضل      ی که با  ینگاه
نـه  یکنـد، مگـر آن کـه در آن آ         یقت آن عبد صالح او را سرگردان مـ        یحق
  .ز رجوعمان رازگونه باشدی نیاله

  ن ي ديپندار آفت آسان
 از راز در آن نهفتـه  ییهـا   بـاطن باشـد و جنبـه   ياساساً اگـر چیـزي دارا   

ز بایـد  د بـدانیم در فهـمِ رمـ   یـ با. گیـرد   در معرض فهم انسان قرار نمی      ،باشد
کـشیده تـا       يادیـ م و شیعه زحمـت ز     یجاد کن ی را در خود ا    ی خاص یآمادگ

 ی و اساسین تفاوت اصل ین محروم نباشد و ا    یتشیع از نظر به راز در امور د       
 ی کـه اگـر کـس   يان است، بـه طـور  یر ادی و با سا یر فرق اسالم  یع با سا  یتش

 دارد يد نظر ج تی که به اهل الب    ین اسالم ی ب یتصور کند تفاوت چندان   
قت ی از حق  یچ اطالع ید بداند ه  یست، با ی ندارد، ن  ين نظر ی که چن  یبا اسالم 

آمده پـس از رحلـت رسـول     شی تصور کند تقابل پیع ندارد و اگر کس  یتش
ع نبـرده و اگـر   ی از تش  يا  چ بهره ید بداند ه  ی بوده با  يک اتفاق عاد  ی خدا
بداند از فهم د یان است بایعی شي ش آمده ساختهی پيری فکر کند درگیکس
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 ی نهفته داشته باشـد، بـا اسـالم   يد در متن خود رازهای که بایتفاوت اسالم 
  . که از سطح عبور نکرده، عاجز است

ایم، اگـر   طور که اگر ما نتوانیم تشیع را درست بفهمیم ضرر کرده  نیهم
م تـا معلـوم شـود    یع را بفهمـ یم تـش یا  م نتوانسته یع ننگر یبا چشمِ رازبین به تش    

رّ و   «: فرماینـد   می صادق  امام. دین راز است  سراسر   رٌّ فـی سـرَنا سنَّ اَما
امـر مـا    1؛»سرٌّ مستَتر و سرٌّ الیفیده الّا سرّ و سرٌّ علی سرِّ و سرٌّ مقْنَـع بِـسرّ              

، و سرّي است پنهان شده در سرّ          اهل سـرّي اسـت   . البیت سرّي است در سرّ
د بـا چـه نگـاهی    یـ ت کنیـ حال عنا. ایده گیرد مگر سرّ تواند از آن ف     که نمی 

عمالً بـا  م یمتوجه باشم و ی نگرديپندار د وارد دین شویم تا گرفتار آسان یبا
دانـم   ینم. میبند یملکوت را در مقابل خود م ي از درها  ي، در يپندار  آسان

 یکنند چه جواب  ی م ین را سطح  ین، د یکردن د    آسان ي  که به بهانه   ییها  آن
د دارنـد  یـ همـه تأک  نی ا ث فوق دارند که حضرت صادق     یبل حد در مقا 

ها  یچین پ یکه امر د   ا یـ آ. شوند مگـر بـا سـرّ       ی است که درك نم    ییده به سرّ
همـه تـالش در سـطح نجـات      نیت را از ایست تا بشر ی ن ین آن نقطه نجات   یا

 رهنمون باشد؟ تالش در سطح تا کجـا مـا را جلـو           ی قدس یدهد و به خلوت   
همـه   نیـ همـه سـرعت و ا   نیـ همه خوانـدن و ا    نیه دانستن و ا   هم  نیبرد؟ ا   یم

از دارد تا در خلـوت   ی ن ، هست که به راز    ي روح بشر  يگو  ا جواب یتنوع، آ 
  ه کند؟ یخود جان خود را تغذ
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  انسان معلق
د بدانـد،  یـ دانـد چـه با   یدانـد امـا نمـ     یشه مـ  یـ ش از هم  یانسان معاصـر بـ    

شد تـا بـه   یـ ندید بیـ  بايزیـ  چ ش مانع آن شـده کـه بفهمـد بـه چـه          یها  ییدانا
ت عقــل یـ  مـدرن در ابتــدا بـا حاکم  یزنـدگ . آور برســد نـان ی اطمياسـتقرار 

 در مهـد  ی با دو جنگ جهـان ین بود ولیب نده خوش ی بر جهان، به آ    یکیتکن
 علـت  ین رفـت ولـ  یش از بیها ینیب  خوشي  مدرن، همهيای دن هاي نیسرزم

خود را ادامـه داد  تالش  یقبلشکست خود را ندانست و باز به همان سبک     
 فاصله گرفت ی روحان يادهایکردن به اسطوره و افسون، از بن        و به نام پشت   

 و کـسب  یالت جنـس ی تمـا يات خود شد و از سطح ارضـا    یو غرق در ذهن   
همــيهــا ی و ســرگرميدرآمـد مــاد  بــر ی تــا بتوانــد متکــ فراتـر نرفــت ،ی و 

د و عمـالً     شـ  ینـ یز زم یـ همه چ .  خود را ادامه دهد    ی، زندگ ي معنو يادهایبن
ن یتوانـد در زمـ   ید آمد که نه به آسمان وصل است و نه م     ی پد ی معلّق انسانِ

داند کـه خـود    یدهد و چون م یب می هر روز خود را فر     . داشته باشد  یپناه
ب دلخـوش باشـد و روزگـار خـود را     یتواند به آن فر  یدهد نم   یب م یرا فر 
رجوع کند گم کـرده   ق  ید از درونِ خود به حقا     ی را که با   یرا راه ی ز .بسازد

دهـد و چـون از سـاختن     ی خـدا و مـرگ انـسان سـر مـ       مرگ ياست و ندا  
نده یکند تا خود را در آ یس می تأسیپژوه ندهی آيها  رشته  باز مانده یزندگ

را از ید زآور یان می سخن به می ذات آدم یجستجو کند و از خطر فرو پاش      
 نظر يها   و راه  است    گانهی عالم است ب   يادهاین بن یدارتری عالم که پا   يرازها

  .  ادها را گم کردهیبه آن بن
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اران حـضرت  یـ م بـه  ی کنـ ید سعیقت کربال بایشدن به حق  کی نزد يبرا
 کـرد تـا    يد کـار  یـ با. میم و مطلب را در چنـد کلمـه خالصـه نکنـ            ینظر کن 

ها را بـه خـودش جلـب کـرده       روحی نبوده ولی که در کربال گفتن   یقیحقا
 آن ظهـور را فـراهم   ي نهیاران حضرت زمی نظر به دا کند و  ی ما ظهور پ   يبرا
ن در کنـار امـام   ین چن یقت ا ید، چون خود اصحاب با درك آن حق       ینما  یم

  . کردندي جانبازنیحس

ن اقداميتر  مهمزمان  
ــ کــه حکاییاز آنجــا عــرض شــد ــدگیــدان، حکایت شــهی  یت فروزن

نِ خـود  ق خـو یـ  را به انتها رسـاندند و از طر ی است که فروزندگ ییها  انسان
اد آنـان آن نامـه را   یـ د در هـر سـال بـا    ی ما همواره با. ما نوشتند  ي برا يا  نامه

ن امر مطالب خـود را در  یبا توجه به ا. می عقب نمانیم تا از فروزندگ   یبخوان
  . کنم ی نکته عرض م12

 بـه حـضرت   ی گونـاگون يها  اران حضرت به صورتی عرض کردم    -1
 هفـت  ي ک مجموعـه یـ  حـضرت،    در بـین یـاران    . وستندی پ دالشهداءیس

هـا مـسلم بـن عوسـجه و       مـشهورند کـه از جملـه آن       یلی هستند که خ   ينفر
س بـن حـرث اسـت          یحب نَ ن کـه  یـ ن هفـت نفـر بعـد از ا   یـ ا. ب بن مظاهر و اَ
ل بـه  یـ کند و حرکت مـسلم بـن عق   یجاد میداهللا آن خفقان را در کوفه ا   یعب

ن را پنهـان     خودشـا  یی و ترفنـدها   یک زرنگـ  یـ خورد، با     یظاهر شکست م  
 رغـم ممانعـت   یهـا علـ   نیـ ا. رسانند یکنند و باألخره خود را به کربال م        یم

مان و خرد، متوجه ی که به پشتوانه ای بسته، نشان دادند کسيها دشمن و راه  
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 را یچ مـانع یکند، هـ  ین اقدام میتر   شود که انسان را دعوت به مهم       يا  زمانه
  .شناسد تا از راه خود برگردد یت نمیبه رسم

د یـ  نظامِ حاکم نبايها م چه موقع ممانعتی مهم است که بفهم  یلین خ یا
ـ عل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیحضرت امام خم  . ت شناخته شود  یبه رسم   قبـل از انقـالب      »هي

 1356در سـال  . ن حقوق بشر، حقـوق بـشرِ مـستکبران اسـت        یفرمودند که ا  
  : فرمودند

 را بـشر  آزادى سلب که اند کرده امضا اینهایى را بشر حقوق ي اعالمیه«
 رسـیده  چیـزى  یـک  به دستشان و بودند کفیل که هایى دوره ي همه در

 کـه  هـا،  توده تخدیر براى! بشر آزادند گویند مى اینها... اند کرده است،
 کــه چیزهــایى ایــن ي قــضیه. کــرد تخدیرشــان شــود نمــى دیگــر حــاال
 اىبـر  این است، بشر حقوق اعالمیه همین هم اش یکى که گذرانند، مى

 نمـاى  خـوش  خیلـى  چیز یک. دارد واقعیتى یک که این نه است اغفال
ق با ر مـوادى  اش همـه  کـه  نویـسند  مى ماده سى نویسند، مى را برقى و ز 

 مقـام  در! کنند نمى عمل را اش یکى و است بشر نفع به خوب که است
   2.»است اغفال این. شود نمى عمل اش یکى عمل،

  : ندیفرما یم 1344ها در سال  نیقبل از ا ای
 دسـت  اشخاص جز غیره، و ملل سازمان قبیل از خارجى، هاى دستگاه«

ــستند نــشانده ــراى کــه نی  ممالــک اغفــال و بــزرگ ممالــک مــصالح ب
 در که اسالمى ممالک از سیاسى اشخاص و است شده ایجاد کوچک
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 اسـالم  و روحانیـت  صـالح  بـه  آنهـا  بـا  تمـاس  کنند، مى زندگى خارج
   3.» نیست

 حفـظ   يم سـازمان ملـل بـرا      یریمـان سـخت بـود بپـذ       یها برا   لدر آن سا  
ن حقـوق بـشرِ   یل همـ یم ذیتوان یم میکرد یل شده، گمان م  ین تشک یمستکبر

 خود را به گـوش  یخواه  حقي مدرن ندا يای مدرن و سازمان ملل دن     يایدن
 دفـاع از  يبعدها که روشن شد چگونـه سـازمان ملـل بـرا          . میان برسان یجهان
 دفـاع از مـردم مظلـوم    يچ وقـت بـرا    ی ه یدهد ول   یل م یل جلسه تشک  یاسرائ
ه جلسه تشکيها ن و بچه یفلسط دهد، بهتر متوجه سخنان حضرت  یل نمی غَزّ
کـه انـسان بفهمـد     یک بـصیرت بـزرگ اسـت        ن  یا. می شد »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«امام

قـت عمـل   ی حاکم به نفع حق و حقی رسمي است که نهادهايا زمانه، زمانه 
ش ی کـه در پـ  ی اقدام بزرگـ يها برا  که از طرف آنیذا ممانعتکنند و ل    ینم

ازدهم یـ  دولـت شـاه در    .ت شناخته شـود   ید به رسم  یشود نبا   یجاد م یاست ا 
 ي بـرا ین حکومـت نظـام  یـ  اعالم کـرد، ا ی حکومت نظام 1357بهمن سال   

 یست حکومـت نظـام  یـ الزم ن:  فرمودند»هيعل تعايل اهللا رضوان«حفظ خودش بود، امام   
 ي کـه هنـوز بـرا    يا  عـده . هـا   ابـان ید در خ  یزید و واجب است بر    ت شو یرعا

گاه قائـل بودنـد در ابتـدا متوجـه راز حرکـت      ی آن زمان جا ی رسم ينهادها
ق حـضرت  یـ  که از طریدانستند اقدام ی نشدند، نم »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«حضرت امام 

  . مناسبات حاکم استيامام در شرف انجام است ماورا
ل ی که به او تحمیخ قرار دارد موانعی تاريدر کجا د که   ی فهم یاگر کس 

 یخیط تـار یهـا در شـرا   ن ممانعـت یـ ا. شـود  یگـردد، مـانع اقـدامش نمـ     یمـ 
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ت یـ  قـرار گرفتـه و رعا  يگریط د یخ در شرا  یخودشان ممنوع بود، حاال تار    
ن نکتـه کـه بـا    یـ فهـم ا . شود یت موجب استحکام نظام حاکم م  ین ممنوع یا

ن یک بـ  یـ ت ندارد و تفک   یام حاکم مشروع  ن نظ ی قوان نیحضور امام حس  
ر است وگرنه نهضت با بن     ی بص يها  سم تنها هنر انسان   ین حرکت با آنارش   یا

هـا بـر نظـام     نیـ ن که ا ی بر ا  ی نظام حاکم مبن    شود و تهمت    یرو م   بست روبه 
 بود کـه  یفی از نکات ظریکین  یکند و ا    یاند، جا باز م     حاکم خروج کرده  

  .ص دهندیانستند تشخ آن حضرت تواران بزرگواری

  راز سبقت در شهادت
 خـود بـه انـدازه رغبـتش بـه         ي آن کس که رغبتش به امـام و مـوال          -2

ــاریــگــر دنیقــت شــد دیحق ــا تنهــا  کــه ينــد، غبــاریب یش نمــی بــيا را غب ب
ن گروه خـود   یاند لذا ا  ینما  ین شکل رخ م   یقت به بهتر  یشدنش، حق   پراکنده

قـت او متحـد شـدند،    یو بـا کـانون حق   به دامن امام انداختند يا را مانند ذره 
 ي کـه قـرب الهـ   -رفت و در قرب خـود       ی که آنان را با آغوش باز پذ       یقتیحق

  . دادي جا-است 
ن یـ ک اشـاره مهـم اسـت کـه ا    یـ ن جهـت    یـ داستان اصحاب کربال از ا    

. قـت حفـظ کننـد   ی نسبتـشان را بـا حق   یطیبزرگان مواظب بودند در هر شرا     
ها  نی ای حضرت علي رهیه سیها عل غات آنی و تبل  يت آداب امو  یحاکم

قت یقت آشنا باشد حقی انسان با حقیقت باز نداشت و وقتیرا از تعلق به حق 
ن لحـاظ اصـحاب حـضرت    یـ شناسـد و از ا   ی م یز به خوب  ی خود را ن   ي زمانه

طور   نی هم . است نیقت مجسم در آن روزگار حس     یتوانستند بفهمند حق  
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ر یـ ر مردهـا و پ یـ  از پياریخصوص بس، ب ی انقالب اسالم  يکه مردم در ابتدا   
 یافتنــد و فرهنــگ رضــاخانیقــت را در ســخنان حــضرت امــام یهــا، حق زن

. ر خـود قـرار دهـد   یگانه کند و تحت تـأث     یقت ب یها را از حق     نتوانسته بود آن  
 خـود را بلنـد   ي نـدا »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینـ ی حضرت امام خمید وقت یمالحظه کرد 

قـت  ین صـدا از جـنس حق      یـ دنـد ا  یناس فهم شـ   قتیکردند چگونه مردمِ حق   
هـا   ل کـرده ی از روشنفکرها و تحصی که در همان زمان بعض    یاست در حال  

 که ییتا آنجا. قت را درك نکردند ی بودند آن حق   یکه مقهور فرهنگ غرب   
هـا و   ین روشـنفکرها و دانـشگاه  ی از همـ يا  عـده 1342 خرداد سـال   15در  

 یچـون تنهـا کـسان   .  اسـت  سـخنِ ارتجـاع  ،ن سـخن یـ حزب توده، گفتنـد ا    
 يا در مقابلـشان همچـون غبـار   یـ د کـه دن نقـت مـرتبط باشـ   یتوانند بـا حق   یم

 مدرن شـما را  يایکند که دن یغاتش القاء مینظام حاکم در تبل. دار باشد یناپا
ا یـ دن: نـد یگو یمـ .  را چـه بـاك   نیشناسد، اصحاب حـس     یت نم یبه رسم 

 از این است  مگر بیش« .ردینپذ: ندیگو یان میرد، حسنیپذ  یحرف شما را نم   
هـاى دار    در سراسر جهان به چوبـه   محمدى که فرزندان عزیز اسالمِ ناب    

اهللا بـه    از این است که زنان و فرزنـدان خردسـال حـزب    روند، مگر بیش  مى
شوند؟ بگذار دنیاى پست مادیت با ما چنین کند ولـى مـا           اسارت گرفته مى  

 4.»ى اسالمى خود عمل کنیم به وظیفه

بـرد بـه    یش نمی از پي کاریا در مقابل انقالب اسالم    یم دن ینیب  یکه م   نیا
امــام . انــد گــذار آن بــوده هیــ پانی اســت کــه امــام حــسیجهــت فرهنگــ

 مـدرن،  يای دني قراردادهاين ملت ماورای کرده است تا ا ي کار نیحس
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 کـرده تـا ملـت      ي با ملت ما کـار     نیامام حس . ردیم بگ یفکر کند و تصم   
 يها ها و رسانه   تیها و سا     جهان استکبار نباشد و ماهواره     ياه  نگران تهمت 

 يهـا    تهمـت  ي مـاورا  نیشان حـس  یـ رد، چون موال  ی نگ يزیها را به چ     آن
چ ی آنچـه را حـق بـود انجـام داد و از مالمـت هـ      ، آن زمـان   ي ئت حاکمه یه

  . هراس به خود راه نداديمالمتگر
 امام  یعنیم  قت مجس ی که حق  یقت کرد در وقت   ی رجوع به حق   یاگر کس 

تواند بـا او متحـد شـود و بـا امـام زمـان        ی می به خوب،کند یمعصوم ظهور م  
 بـا  یقرآن در رابطه با تقابل قوم حـضرت موسـ  . دا کند ی پ یگانگیخود  

قَ األَرضِ       «: دیفرما  یفرعون م  شَارِ فُونَ مـتَـضْعسینَ کَـانُواْ یالَّذ مثْنَا الْقَو رأَوو
 ا الَّتهغَارِبما    و یلَ بِمـرَآئس ی بارکْنَا فیها وتَمت کَلمت ربک الْحسنَى علَى بنی إِ

شُـونَ             ا کَـانُواْ یعرِ مـو همقَونُ وورْعف ع و مـا آن     5»صبرُواْ ودمرْنَا ما کَانَ یصنَ
ن یآورد وارث شرق و غرب سرزم ی به حساب نم   ی را که نظام فرعون    یقوم
ل بر دشمنانـشان را  ی اسرائیت رساندن غلبه بنیم و سنت به فعل  یس نمود مقد
 یل در مقابـل فرهنـگ فرعـون   ی اسـرائ یم بـه جهـت آن کـه بنـ     ی کرد يجار

ان بـه پـا کـرده    یفرعونرا شه کردند و خود را نباختند و لذا آنچه      یمقاومت پ 
 بـه صـحنه   ی فرهنـگ الهـ  ید چگونه وقتـ یمالحظه کن . میران نمود یبودند و 

آورد وارث  یبـه حـساب نمـ   را چیـزي   را که فرهنگ کفر ی آن گروه دیآ
  . کند ینده جهان میتمدن آ
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  زندگی در کدام تاريخ؟
 يا  آمدنـد تـا بـه صـحنه     یرون مـ ی از شهر کوفه ب ی پنهان ،ن بزرگان ی ا -3
ــوق ــار  ف ــاده حــساس در ت ــایالع ــديخ پ ــان در  یا.  گذارن مــان و خــرد آنچن

 ی توانستند بفهمند چه کـار بزرگـ  یخوب خته بود که به یوجودشان در هم آم   
رنـد و در دشـت   یتوانند به عهـده گ    ی م نیت امام حس  یل شخص یرا در ذ  

  .د آوردندیقت پدی حقي  به وسعت همهیخیکربال، تار
اگـر  .  واقـع شـد  يزیفهمد در کربال چه چ     یهنوز که هنوز است بشر نم     

 خون يروزیز پد راید در کربال چه خبر شد از خودتان بپرسینید ببیخواه  یم
 شکـست  ی کـشته بدهنـد ولـ   یشود ملتـ  یچطور م . ر در کجا است   یبر شمش 
ه گفته بودند آن. نخورند  هستند که دست بسته یانیعیها ش در مورد مردم غَزّ

 يداریـ  که بتوانـد در مقابـل کـشته شـدن پا           یچون فرهنگ .  خوانند ینماز م 
ت یر بـه بـش  نی است که امام حس   یکند و احساس شکست نکند فرهنگ     

 انقالب ي هیم و پای آن را تجربه کرد1342 خرداد سال 15آموخت و ما در    
ک جبهـه  یـ طور بوده که اگـر     نیا ا یشه در دن  یهم. می خود را گذاشت   یاسالم

 ي بوده و راز بقايا خورده  شکست ي داده آن جبهه، جبهه     ی م يشتریکشته ب 
ن یـ  ا کـه در کـربال  ین موضـوع بـوده اسـت در حـال    یز در همـ ین ن یمستکبر

 یم زنــدگیـ خ داری تــاريم کـه در کجـا  یتوجـه کنــ . معادلـه بـه هــم خـورد   
د شکـست را در کـشته شـدن احـساس         یـ مطابق عرف جهان مـا با     . میکن  یم

 واقـع شـد و   الـشهدا دی توسـط حـضرت س    يگـر یز د یدر کربال چ  . میکن
 بودنـد و راز  نیدنـد اصـحاب امـام حـس       ین را فهم  یـ  کـه ا   ین کـسان  یاول
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 را يا دانستند دارند جبهه  یها م   جا نهفته بود که آن    نیسبقت در شهادت در ا    
  . همراه استيروزیند که شهادت با پیگشا یخ میدر تار

 شـهادت  ي ست و الزمـه یـ  شـهادت ن یهر کـشته شـدن  که  درست است   
 شهادت بـه همـان    ي پا ی وقت ی باطل است ول   یت حق و نف   یاصرار بر حاکم  

ن را شــما در یــ ا اســت وی حتمــيروزیــد پیــان آیــ آن بــه می واقعــيمعنــا
ک یـ از . دیـ کن ی در عصر عاشورا مالحظه م     نیاران امام حس  ی يدواریام

گر با تمام یشوند و از طرف د ید میگر همه شهی دیدانند تا ساعات  یطرف م 
دوار نبودنـد  یـ  خـود ام  يروزیـ اگر آن بزرگـوران بـه پ      . زنند  یر م ید شمش یام

هـا    آن. د شـوند  یشـه ر بزننـد و     ی شمـش  ین حرارتـ  یتوانستند با چنـ     یهرگز نم 
ــفهم ــهادت، ســبقت در پ ی ــد ســبقت در ش ــده بودن ــالش  يروزی  اســت و ت
ــ ــن پیــکردنــد از ا یم ــ.  عقــب نماننــد يروزی ن راســتا حــضرت  یدر هم

 ي  عبداهللا و جعفر و عثمان که مادر همـه      یعنی به برادران خود     اباالفضل
 د و ازیـ ش برو ی شـما، پـ    يجـانم فـدا   «: ن بود رو کرد و گفـت      یها ام البن    آن
را یـ ز. ن کردنـد یها چنـ   و آن » دید تا در راه او کشته شو      یت کن یتان حما یآقا

زانش یــ کــه گــشوده شــده اســت عز يا خواســت در جبهــه ی مــعبــاس
د، یـ گو یدند برادرشان عباس چه م یها هم خوب فهم     ب نباشند و آن   ینص  یب
  .درنگ استقبال کردند یب

عد  عمـر سـ  یانست کـه تـصور شـود لـشکر      یـ  ن ین سـادگ  یـ موضوع به ا  
کننـد زودتـر از    ید کنند و اصحاب تـالش مـ  یا شهیر یخواهند امام را اس  یم

دنـد چـه کـار    یفهم ی مـ ب اصحاب بزرگوار حـضرت خـو   .امام کشته شوند  
د در حرکات و گفتار امام و     یبا. ها در حال انجام است       به دست آن   یبزرگ
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 بـه  یشود امروز ملتـ  ی که موجب م ید، کربالئ یدا کن ی کربال را پ   ،اران امام ی
م یـ خواست تا رژ ی که استکبار میماتی تصمي ران بر خالف همه   ینام ملت ا  

ن را از نقشه جهان پاك کنـد،   ی را در منطقه حاکم کند و فلسط       یستیونیصه
 خود ساخته بودنـد بـه   يها برا  را که آن   ی معادالت ي رد و همه  یگ  یم م یتصم
به عنـوان عـضو   ن را ی که سازمان ملل فعالً کشور فلسطییزند، تا جا   یهم م 

خ معاصـر  یران در تاری است که ا  يا  هین به جهت روح   یا. ردیپذ  ی م يافتخار
 ید نسبت آنچه را امروز در مقابل استکبار عملـ         یاگر نتوان . شکل داده است  

. دیـ کن ی نمـ یخ خودتـان زنـدگ   ید در تار  یدا کن ی پ نیشود با امام حس     یم
شـاه قطـر بـه عنـوان      پاد،انینین بردن فرهنـگ مقاومـت در فلـسط        ی از ب  يبرا

ه صـحبت کـرد کـه بـا     یـ ل هنی اسـماع يها رفت و با آقـا    ستیونیوامدار صه 
ده است، یفا یاند مقاومت شما ب ها نصب کرده ستیونی که صهینیسقف آهن

 نـدارد  یگر تـوان یه هم که دیسور. دیائیها کوتاه ب ستیونیپس در مقابل صه   
ن یـ د و آن ایـ د بکنیـ انتو یشتر نمیک کار بیتان بکند، شما   که بتواند کمک  

ن که شـما کـشور مـستقل    ید و فکر ا   یت بشناس یل را به رسم   یاست که اسرائ  
م تـا در  یکنـ  یتان بـاز مـ  یها را برا د، ما هم گذرگاهیرون کن ید را از سر ب    یباش

ــارهیهمــ ــدگ ي ن کن ــه زن ه ب ــزّ ــه ده ی غ ــ خــود ادام ــد . دی  ياز برخــورد بع
بـه  . رفتیاد شاه قطر را نپذشنهیه پیل هنیشود اسماع   یها معلوم م    ستیونیصه
 فرمانده ي احمد الجعبريها شروع شد و با شهادت آقا      ن جهت بمباران  یهم

ن قسام، تصورشان آن بـود کـه چنـد روزه کـار           ی عزالد يها  برجسته گردان 
 ي  اوبامـا مـسئله  ياسـت جمهـور  یکنند و در دور دومِ ر یک سره میغزه را  
شه از موضـوع  یـ  همي بـرا یستیـ ونیم صه یشود و رژ    ی تمام م  یکل  ن به یفلسط
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ک کـشور کوچـک و بـدون    یـ ن به عنـوان  یگردد و فلسط    ین آزاد م  یفلسط
 به جهت عمل به یول. ردیگ ی قرار میستیونیم صهی رژ ي هیر سا یارتش در ز  

 و يهـا    برعکس شـد و اگـر موشـک        ،جهی نت »اهللا  حفظه«يموقع مقام معظم رهبر   
 ي هیـ خـورد، روح  ی مـ  ان مقاومت در غزه شکـست     ی نبود و اگر جر    5الفجر  
خـورد و   یقا بـه شـدت ضـربه مـ    یپا خاسته در شمال آفر  مسلمانانِ به  یانقالب

ل شـده  یـ  که بـر آن تحم  یه امکان ادامه مقاومت در مقابل جنگ      یعمالً سور 
 چرا نیاران امام حسیم ید متوجه باشین جاست که بایا. است را نداشت

 کـه از  یت اسـت، شـهادت  ات اسـالم شـهاد    ین نحوه ادامه ح   یاند بهتر   متوجه
م یتـوان   ی درك نـشود نمـ     ین نکتـه بـه خـوب      یتا ا . ات باالتر است  یهزاران ح 

ست یـ  نیک راز بزرگ اسـت کـه گفتنـ        یشود کربال     یم چرا گفته م   یریبپذ
قـت آن   یشـاءاهللا حق    د إن ی آن تدبر کن   ياگر بر رو  .  است یکردن   کشف یول
ت جامعـه از  اریـ  کـه در آخـر ز   ییشـود، بـه همـان معنـا         یتان کشف مـ   یبرا

ن ی بيها ن قرار دهد تا با رفع حجابید شما را جزء شاهدیخواه یخداوند م
ا  «: دیکن ی شما آشکار شود، عرض ميقت برا یقت، حق یشما و حق   ربنا آمنـَّ

ع الـشَّاهدینَ        نا مولَ فَاکْتُبس َزلْت و اتَّبعنَا الرَّ  پروردگـارا مـا بـه آنچـه     6»بِما أَنْ
 ي م پس مـا را در زمـره  ی نموديرویم و از رسول پ   ین آورد مای ا ينازل کرد 

شه از کـربال  ی هميد براید کربال را خالصه کن    یاگر بخواه . ن قرار ده  یشاهد
  .دیدا کنید کربال را پید، بایشو یمحروم م
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    کرباليساز خيتار
رون یــ از شــهر کوفــه بی پنهــانیآن اصــحاب بــه صــورت: عــرض کــردم

ن یـ  گذارنـد، از ا يخ پـا ی در تار  یالعاده حساس   فوق ي آمدند تا به صحنه     یم
  . دی عبور نکنیراحت نکته به

م تا روشـن شـود چـرا    ی داشته باش يادی ز يها  گر صحبت ید با همد  یما با 
 را در یالعـاده حـساس    فـوق ي دانستند صحنه  یم اصحاب حضرت م   یگوئ  یم

 یها است با کربال زندگ د که ما قرنیت داریعنا. خ شروع خواهند کرد  یتار
 آن را یم بــه راحتــیتوانــست ی بــود کــه مــيا  ســادهي اگــر مــسئله. میکنــ یمــ

م یکـرد  یگـر هـر سـال تـالش نمـ      یشـد و د     یم حتماً تمـام مـ     ی کن يبند  جمع
 آن در دفـاع  يهـا   از چهـره یکـ ی. می کنـ یی از آن را رونما    يگری د ي چهره

ن همه یا.  ما ظاهر شد و آن همه برکت به همراه آورد      ي مقدس هشت ساله  
 که در دفاع مقدس ظهور کرد جز آن است کـه از چـشمه جوشـان      حماسه

ق یـ توان از طر ی نهفته است که ميزیخورد؟ در کربال چه چ      یکربال آب م  
  : ینید آوید و به قول شهین همه حماسه آفریآن ا

کـه پـرواز    سـت و چگونـه در بنـد خـاك بمانـد آن         حرم عـشق کـربال    «
کـس   ه از جان نگـذرد آن شناسد و چگون  یاست و راه کربال م       آموخته

 عاشق کربالست و کـربال را  یجیبس .استدار ی ديداند جان بها یکه م 
 ! نـه ،ان نـام هاسـت  یـ  در میا نامیان شهرها و ی در م  يتو مپندار که شهر   

 .ستی نی را به آن راهنیاران امام حسیکربال حرم حق است و جز      
بنیحس ح    رُّاالسـرار شهداسـت ون؟  یفَـاَ .  سباگـر صـراط    !! نَ تَـذْه
ـ ،شـود  یدا نمـ یـ  پیم تـر راهـ  ین مـستق یـ ا از ا یـ  ب ییجـو   یم م یمستق ح ب 
 به کـربال  ییها  ما دروازهيها جنگ بر پا شده بود تا ازجبهه      .نیحس



 96 ها و هنر اصحاب کربال در فهم آن  حادثهیجایگاه تاریخ....................................

 ابـا  يهجـر  61سـال   ییبـه قافلـه عاشـورا    را  ما خـود يباز شود و شهدا 
  .» برسانندنیعبداهللا الحس

دانـم   ینمـ ! د، اهللا اکبـر یـ نیب ید مـ یـ خوان ی در احواالت اسراء که م    یگاه
لَ  ی دفاع مقدس ب   يشهدا د شـدند،   یران و شه  ی ا يم کردند در کربال   شتر قد ع

همـه فهـم و    نیـ ا. ران بودنـد  یـ  ا ي کربال یا اسراءدفاع مقدس قهرمانان اصل    ی
! دارد ی انسان را بـه اعجـاب وا مـ   شود یده میحضور و نشاط که در اسراء د 

  م؟ یدا کنیکجا پد در ین راز را ما بای اي شهیر
خته بـود کـه   ی در هم آمنیمان و خرد در وجود اصحاب امام حس       یا

ت امام معـصوم  یل شخصی در ذ یتوانستند بفهمند چه کار بزرگ      ی م یخوب  به
 یین فـضا چنـی ز در یـ  دفـاع مقـدس ن  يدر حال وقوع است و شـهدا و اسـرا      

  . ساز شدند خین تارینچنیتنفس کردند که ا
اتمـان را   ی ح یت چـه کـس    یل شخـص  یم ذ یفهم مهم است که ب    یلین خ یا

خ هـالك و  ی در طـول تـار     يادیـ  ز يهـا   اگر ملـت  . میم و شکل ده   یمعنا کن 
 قرار گرفتنـد کـه   یت قهرمانانیل شخصین بود که در ذ   ی ا يساقط شدند برا  

ک یـ ار ی در اختی راه درستي  و نقشهيک تئوریاگر  . قتاً قهرمان نبودند  یحق
ان باشـد  ی در میتید شخصیست، بای نیاتش کافی حي ملت باشد جهت ادامه  

 راه باشد تـا آن ملـت      ي  و نقشه  ي آن تئور  ي ت در آمده  یکه صورت به فعل   
 امبر خـدا یـ ن جهت پیبه هم. ت او معنا کندیل شخصیبتواند خود را در ذ 

حـ یباشند که حق ی میاند، انسان معصوم    ین آن که حامل وح    یدر ع  یقت و 
ن نکتـه در بـرادران اهـل سـنت         یـ لـت از ا   متأسـفانه غف  . سـازند   یان م یرا نما 

 ید در امور اجتمـاع ی آن طور که با  یعت اله یموجب شده که نتوانند از شر     
 فقـط در گـرفتن   امبریها معتقدند پ  خود استفاده کنند، چون آنیاسیو س 
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 ي  در گفتـار و رفتـار از همـه      امبر خـدا  یـ  که پ  یدر حال . اند   معصوم یوح
 بـر قلـب     ی الهـ  ی است، چـون وحـ     يارندین و د  ی کامل د  ي جهات مجسمه 

ت او را در بـر گرفتـه، بـه    ی شخـص ي مبارك آن حضرت نازل شـده و همـه   
 ي قـرار گرفـت و کارهـا      ین انـسان  یت چن یل شخص یتوان ذ   ین جهت م  یهم

  .خ انجام دادی در تاریبزرگ
ل یـ ن نکته است که خود را در ذیخ در ایعه در طول تار  یت ش یراز موفق 

ن رابطه خود را معنا کـرده و لـذا   یر داده و در ا    ت امامان معصوم قرا   یشخص
 ي رفته شدهیت پذی شخصیاند ول  مذهبین که به ظاهر سنیجوانان غزه با ا 

عه و بـه  ی بـه شـ  یکـ ی نزدیعنـ ین یـ ا. انـد  د حسن نصراهللا قرار دادهیخود را س  
عه تمـام توجـه خـود را بـه امامـان معـصوم       یچون ش. فرهنگ امامان معصوم  

 ییهـا   پرتو وجود مقدس آن ذوات مقدس، اگر انـسان        معطوف داشته و در   
انـد، در   بـت یت امامـان معـصوم در زمـان غ   ین نمود شخصیافت که بهتریرا  
خ خـود را در زمـان   یق تـار یـ ن طریرد و از ایگ یها قرار م   ت آن یل شخص یذ
  . قت دارد باز نماندیشه در حقی که ریخیدهد تا از تار یز ادامه میبت نیغ

ت آن امـام معـصوم،   یل شخـص ی در کربال در ذ    نیاصحاب امام حس  
ن ممکـن نبـود مگـر از     ید آوردند و ا   یقت پد ی حق ي  به وسعت همه   یخیتار

  . ها متوجه شده بودند  که آنیقیهمان طر

  يخيجهش تار
 ی از اسـماء الهـ  يتر  مظهر کامل قرآنيها سوره از یطور که بعض  همان

کنند،  یش ظاهر میء حسنا نسبت به اسمايشتریت ب یهستند و حق را با جامع     
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قتـاً  ی را در خـود دارنـد و در کـربال حق      یین توانـا  یز چن یها ن    از حادثه  یبعض
  ن اسـاس بـه جـرأت   ی ظهور کرد و بر اشیبا تمام اسماء حسنا حق  حضرت 

 هنر ما آن است کـه خـود را      .قت در کربال است   ی حق ي توان گفت همه    یم
  :یی سناي به گفته. میقت جامع کرده باشیدن آن حقی دي ستهیشا

  د کننـد  یـ  دو ع  یان در دمـ   یصوف
  

ــان مگــس قد  ــعنکبوت ــدی   د کنن
د، یـ د کـربال را د یـ دانند چطـور با  ی چه و نم   یعنیفهمند کربال     یهمه نم   

ت کرده و لـذا بـه       یری کربال را مد   یعه متوجه است امام معصوم    یالحمدهللا ش 
قت یه حقن است که بی آن که به دنبال نقد آن حرکت باشد به دنبال ا         يجا

  . استیخیک جهش تاری خود يبه خودن یآن وصل شود و ا
 ی رغم خفقانیاد و علی که با تالش ز    یاز جمله کسان   :انس بن حرث   -4
جاد کرده بود، خود را به امام رساند انـس بـن حـرث      یاد ا یداهللا بن ز  یکه عب 
ده و از آن حــضرت یــ را د اســت کــه رســول خــدایاو از کــسان. اســت

 در  -دم  ی شـن  خـودم از رسـول خـدا      : دیـ گو  یجملـه مـ   ت کـرده، از     یروا
إِنَّ ابنی «:  کرد و فرمودنی اشاره به حس- در کنارش بود نيکه حس   يحال

 ینین فرزندم به سرزمیا 7» هذَا یقْتَلُ بِأَرضِ الْعرَاقِ فَمنْ أَدرکَه منْکُم فَلْینْصرْه       
در آن موقـع حـضور    از شـما شـود، هـر کـس     ی عراق کشته مـ يها نیاز زم 

د یـ  دارد بای مهمـ ي برنامه نیحس یعنی.  کندياریاو را  د  یداشته باشد با  
  . دی کنیاتیآن برنامه را عملو  در کنارش دیبرو

 بـه کـربال، بـه کـربال     نی مقارن فرودآمدن امام حس   ،انس بن حارث  
رسـد، طاقـت    ینصف شب به کربال م. آمد و شبانه با حضرت مالقات کرد  
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شـب  . دیـ ن را به من نشان بدهید حسیگو ی صبح شود همان وقت م    ندارد تا 
  . دینما ید می خود را تجدیکند و عهد اله یروز هفتم با حضرت مالقات م

 کهـن سـال   يریـ ش با آن که پیدر روز عاشورا پس از اذنِ نبرد از موال     
ر  بـ ی ابروان را بـا دسـتمال  - بوده امبرين جنگ با پين جنگ تا آخر ي از اول  -بود  

ن رفـتن بـه   یدر حـ .  محکم نموديا ز با پارچه ی بست و کمر خود را ن      یشانیپ
شکر «: فرمود یخت و م  یر  یست و اشک م   ینگر  ی دشمن، امام به او م     يسو

ر یـ  پي خداوند از تو و کوشش تو تشکر کند ا  8»خیا ش یک  یاهللا لک، او سع   
سديِ کَ  بنِ  السلَام علَى أَنَسِ  «: ه آمـده  یارت ناح یدر ز . بزرگ ن یـ ا. » اهل الْأَ

 حـضور  امبریـ  پيهـا   جنگي  در همهیک شخصی است که    ینکته مهم 
 ین شخص اگر وقتیا.  استنیداشته و حاال در کربال در کنار امام حس     

 که حادثـه کـربال اتفـاق    61 سالش باشد، سال     20 بوده   کنار رسول خدا  
د ی بایعیه طور طبکه ب ساله  80ک آدم   ی.  سالش باشد  80د حدوداً   یافتاده با 

بلنـد  ن شـکل  یـ  آن هم به ايا زهی اجتماع به دور باشد با چه انگ   ياز غوغاها 
ن نکته بـه  ی تا ا؟ شرکت کندنی تا در نهضت امام حس دیآ  یمو  شود    یم

حــضرت . ست کــربال درســت شــناخته شــودیــ حــل نــشود ممکــن نیخــوب
رت توان گفت آن حـض     یم.  سال دارند  34 کربال   ي  در صحنه  اباالفضل

 یز در سـر داشـتند، امـا بـه راحتـ     یـ  نی، شـور جـوان  یدر کنار اهـداف قدسـ   
ل کرد مگر آن که کربال را به طور یتوان حرکت انس بن حرث را تحل ینم

  . حرث را بن م و هم انسیده باشیم تا هم ابوالفضل را درست دی بنگریخاص

                                                
  .500، ص 3عه، ج یان الشی اع- 8
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  يخي تاريحضور در فتح
 سـن مـانع اقـدامِ بـه          کهولـت  ید که حت  یمان را بنگر  ی و ا  ي خردمند -5

امدند تا با قدرت بـازوان دشـمن را شکـست دهنـد،             ینان ن یا. شود  یموقع نم 
ن انس بن حرث با کبر سن، هشت نفر را       یاند و هم    دهی جنگ د  یالبته مردان 

ه ین زاویم از ایست تا ما بخواه ین ن ین مرد ا  ی ا یاز پا در آورد اما چهره اصل      
د ی آن را پدنی که حسیخی تاریدر فتحاو آمده بود تا    . میبه او نگاه کن   

  .ک باشدیآورده شر
 شما تقاضا دارم کـه شـعور   ي خود و برايبنده با تمام وجود از خدا برا      

 در کربال و اقدام بـه موقـع آن حـضرت را    نی امام حسیخیفهم فتح تار 
 در کـربال باشـد و   نیاران امـام حـس  یبه ما بدهد تا احساسمان، احساس       

د آنجـا را  یـ دی را فهم نیاگر ا. میفهم یزها را م ی چ یلیم خ یدین را فهم  یاگر ا 
ـ عل  تعـايل   اهللا  رضـوان «ینـ ید که حـضرت امـام خم      یفهم  یهم م   در 1343 در سـال    »هي

  : ندیگو یزنند و م یاد می منبر فريون باالیتوالسی کاپي حهیاعتراض به ال
جـا  نید خفه شـد؟ ا  ینجا هم با  ید خفه شد ا   یند با یگو  ی که م  یانی آقا  آن«

م؟ قـرآن مـا را بفروشـند و      یم؟ ما را بفروشند و خفه بـشو       یهم خفه شو  
و اهللا مرتکـب  .  کـه داد نزنـد    یم؟ و اهللا گناهکـار اسـت کـس        یخفه بشو 

  9.»اد نکندی که فریره است کسیکب
 و آنجـا کـه شـخص    ی کـه در امـور فرعـ   »هيعل تعايل اهللا رضوان«ینیهمان امام خم  

 يد بـرا یـ باو رسـد   ینجا کـه مـ  یبه اان است اهل مدارا است،      یخودش در م  
اد یـ فرانـدازد و   یک لحظـه کـار را بـه عقـب نمـ           یـ  ،حفظ اسالم اقدام کند   

                                                
  .420، ص 1 امام، ج ي فهی صح- 9
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 نجـف بـه داد اسـالم    يد، علمـا یداد اسالم برسـ   ه   سران اسالم ب   يا«: زند  یم
 ن اقـدام را نکـرده     یـ  اگر حـضرت امـام در آن زمـان ا          ».د، اسالم رفت  یبرس

ن یـ بـه ا .  اسالم رفته بـود ،تمام شدشان   دشدنیمت تبع ین که به ق   یبودند، با ا  
شد که فعالً در جهان اسـالم    یل م ی تبد یبه اسالم ان هم   یعیشاسالم  معنا که   

 یات اسـالم  ی دارد با ح   یامروز جهان اسالم تحرک    که اگر    یدر حال . هست
 اگر ما یعنین یا.  استا شدهیآن اسالم اح »هيعل تعايل اهللا رضوان«عه و حرکات امام   یش

م متوقـف  ی که هـست یخیم امروز هم در تار   یدا کن یکربال را درست پ   م  ینتوان
  . میمان یم باز مید در وقت مناسب انجام دهی که بایو از آن اقدام. میشو یم

کنـد تـا در    یخصوص با کبر سن تالش مـ  ن موانع بهیانس بن حرث با ا   
ن یـ ک شود و ایاند شر د آوردهی آن را پد   نی که امام حس   یخی تار یفتح

قت کـربال را شـناختند کـه توانـستند      یحق نی کربال و اصحاب حس    یعنی
ن شـهدا بـا   یـ م این باشد که تالش کنید ا یهنر ما با  .  عمل کنند  ین خوب یبه ا 

خ نرونـد  ی تاري هیده شوند و در حاشین شعور در کربال دیت و ا ین شخص یا
طـور کـه اگـر     نیهمـ . ده نـشده اسـت  یـ را در آن صورت کربال درست د    یز

ـ عل تعـايل  اهللا رضوان«ینـ یم، امام خم ی انقالب را درست نشناس    يدات شه یشخص  و »هي
صاعقه در رابطه بـا      يدر کتاب همپا  . میا   را درست نشناخته   یانقالب اسالم 

   10:می دار»هيعل اهللا رمحة«ییت محسن وزوایشخص

                                                
  هم زمان بـا شـرکت در  يو.  در تهران متولد شد 1339رداد ماه    م 8 در   ی وزوائ محسن - 10

زات دانشجویی را در دانشگاه ت مباریت هدای مسئول1356 از سال   یدتی و عق  یاسی س يت ها یفعال
 تا 19ساز  هاي مسلحانه و سرنوشت وي در درگیري  . علیه رژیم پهلوي را به عهده داشت      ،  شریف

آبـاد شـهامت    یدیه و عـشرت  حضور داشت و در تصرف دو پادگـان مهـم جمـش          1357 بهمن   22
 از یاعتراض اقشار مختلف مردم محسن وزوائ  دولت موقت ويها  به دنبال تالش. نشان دادیباالئ
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امیدشـان   نیروها ي هاي شب در فضا پیچید همه      باد نیمه  ي صداي زوزه «
. امـا گـردان در تـاریکی شـب ناپدیـد شـد          .  بود »ظاهرم  بن  حبیب«به گردان   

 حـاج احمـد متوسـلیان آرام و قـرار     ، عملیات بـه خطـر افتـاد     سرنوشت کلِ 
ــی «. نداشــت ــده »محــسن وزوای ــود فرمان ــردان ب ــی  ، آن گ  وحــشت عجیب

اي رفت و به نماز عـشق ایـستاد و        محسن به گوشه  . سراپایشان را فرا گرفت   
هاي مـا خـالص و فقـط بـراي      دانی نیت  میاگرا یخدا«: زیر لب زمزمه نمود   
 دریـا را    خدایا تو بـراي موسـی     ! راه را نشانمان بده   ! توست یاریمان کن  

                                                                                           
رو یـ ان پی از دانـشجو ی الزم با جمعـ يها ریزي ان آمد و پس از هماهنگی و برنامه    کردستان به تهر  

بـا  .  جاسوسـی تـسخیر کـرد   ي کا را بـه عنـوان النـه   ی سفارت آمر1358 آبان 13خط امام در روز   
 بـه عنـوان فرمانـده    ید و مـدت یـ آ اه پاسداران انقـالب اسـالمی در مـی    سپتیل سپاه به عضو  یتشک

 .گـردد  العات عملیات به او محول می واحد اط یفه کرده سپس سرپرست   یمخابرات سپاه انجام وظ   
ن یـ کند که با ورودش به ا  غرب عزیمت میي ران داوطلبانه به جبههیدنبال تجاوز عراق به ا    وي به 
 بـه  یزانیسـاز پـارت   کـه در عملیـات سرنوشـت    يطوره ب. آید  پدید می  ه تحولی در این محور    منطق

د فاصل تنگ حاجیان را به عهده ت محور تنگ کورك تا ح ی گردان نهم مسئول   ي  عنوان فرمانده 
. ردیگ  بازي دراز در دستور کار قرار می ارتفاعاتيساز طرح آزاد1360در اردیبهشت . یردگ می

مانه با خلبان ی صمي در آنجا رابطه ابد وی ی این حمله حضور می مراحل شناسائز در تمامی نیوزوائ
هـاي   تی متعدد بـا مـسئول  يها وزوائی در طول جنگ در عملیات .کند ي پیدا میرودی اکبر ش یعل

در اسفند سال  .مطلع الفجر، فرمانده عملیات بودات ی در عمل60 ر آذ20در . گونان حضور داشت  
شـود کـه در     مـی یپ تازه تأسیس محمد رسـول اهللا ظاهر تب بن م  ی گردان حب  ي   فرمانده 1360

 ایـن  ي الـشهدا فرمانـده  د ی س10پ یس تیبا تأس. ین گردان نوك عملیات بود  ن ا یات فتح المب  یعمل
ت المقـدس شـده و   یات بی وارد عمل 1361ن ماه   ی فرورد 23د الشهدا در    ی س 10پ  یت .شود تیپ می 

مانـدهی محـور   ز فریـ  نیوزوائـ . شـوند  ادغام می ملیات با تیپ حضرت رسول       بهتر ع  ي اجرا يبرا
ت المقـدس  یـ خـصوص ب  هـاي متعـدد بـه    اتیـ پس از شرکت در عمل  .شود اصلی را عهده دار می    

 تحت امر يروهایت نیت المقدس هنگام هدایات بی در عمل 1361بهشت سال   ی ارد 10سرانجام در   
 .رسد یبه شهادت مبر اثر اصابت گلوله و ترکش 
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 در آن شکافتی و به امر تو عنکبوتی در مقابل غاري که حضرت محمـد  
 به ، به حق نیایش خمینی    خدایا به حق امام زمان    . پنهان شده بود تار تنید    

ـ  حق حسین  مـا بنـدگان حقیـر را از ایـن درمانـدگی         ،دهـیم   مت مـی  س قَ
همـه  . هـا را صـدا زد و خـود بـه راه افتـاد               بچـه . سپس برخاست . نجات بده 

 مقابـل تپـه    سـاعتی بعـد گـردان حبیـب    . مطمئن از تـصمیم او آمـاده شـدند      
د یآن شـه مالحظـه کنیـد   . دیجـه رسـ  ی بـه نت یخـوب  ات بهی و عمل  بود» تانک«

  :دیگو ی خود مي ت نامهیدر وصچه نگاهی به کربال دارد که بزرگوار 
. باید بر مکتب تکیه کرد و دقیقاً روي مـوازین مکتبـی حرکـت نمـود           «

نـشین کنـد و بـا     ا خانـه هاي گوناگون مـردم ر  خواهد با توطئه دشمن می 
بایـد  . ها ضربه بـه انقـالب بزنـد      بازي ها و سیاست   يکار بعضی مصلحت 

 الهی و اسالمی کـه روي  ي باید به وظیفه.  این کار را به او نداد ي اجازه
دوش ما گذاشته شده است عمل کنیم و اصالً نباید فکر کنیم که شاید        

خــصوص   خــود را بــا ملــل جهــان بــهي ایــد رابطــهب. شکــست بخــوریم
هاي آزادیبخش براي صدور انقالب افـزایش دهـیم         مسلمانان و نهضت  

ان و گرایـ  هـاي انحرافـی از قبیـل ملـی         و از آنان پشتیبانی کنیم و کانـال       
مـن کـربال را   .... امثال آنها را بشناسیم و نگذاریم به انقالب ضربه بزنند      

 مـا بـراي   ،خـواهم   بعدي میيها خواهم بلکه براي انسان براي خود نمی 
 ایـن مملکـت     هاي بعديِ   براي نسل . کنیم  خودمان فعالیت و مبارزه نمی    

یـت   با اعتقاد به اسـالم و وال      ... براي هفت هشت سال دیگر     ،جنگیم  می
کـه قـدرت اسـالم بــا     رویـم تـا جــائی   فقیـه تـا آخـرین قـدم پــیش مـی     

ن مـستقر شـود و    در سرتاسـر جهـا  شدن به حکومـت مهـدي    متصل
 ،اي غفلـت  امروز در شرایطی هستیم که لحظـه . دگردعدل الهی برقرار   

باید با هم براي خدا تا آنجا که جـان در    . خیانت به اسالم و قرآن است     
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امروز تمامی مزدوران و طاغوتیان بـه مقابلـه         . توان داریم کوشش کنیم   
 و در رأس آن به تعبیر امام، شـیطان   اند، اسالمی پرداخته با انقالب عزیز  

پـس از خـدا   . بزرگ آمریکا و در دنبال او تمـامی وابـستگان دیگـرش      
ــدارد   ــشیمانی ســودي ن ــشوید کــه پ ــدانی تربیــت  .. .غافــل ن  شــما فرزن

داننـد و فقـط روي        سعادت خـود مـی     اید که شهادت را باالترین      نموده
کنند و شکست در راه چنین حرکتی مفهـومی          پشتوانه الهی حساب می   

کنم که نعمت زجر کشیدن در راهش را نصیبم    خدا را شکر می     ندارد،
خـواهم کـه شـهادت در راهـش را نـصیبم گردانـد و          از خدا مـی   . نمود

ره شـهدا بـه   آنگاه که به مشیت الهـی از ایـن دنیـاي فـانی رفـتم در زمـ               
  .»حساب آیم 

 یطیامـروز در شـرا  «فهمـد کـه    ین را مـ  یـ  سـاله ا   23ک جوان   یچگونه  
ار ین سـخنِ بـس  یا» انت به اسالم و قرآن استی غفلت، خيا م که لحظه  یهست

شـود و     ی بزرگ مـ   ی خاص دارد موجب انتخاب    يت از شعور  یبلند که حکا  
 یخی در فـتح تـار  گـذارد تـا   ین اعتقاد مـ ی جان خود را بر سر ایلذا به راحت 

 يفهمـد دارد خبـر    ی مـ  ی شرکت کند چون به خوب     »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیامام خم 
ن نـوع  یـ ن سرداران بزرگ بـا ا    یشما در سخنان ا   . ردیگ  یدر عالم صورت م   

ها ابتدا متوجـه شـدند در    نین معنا که اید، به ا یشو  یرو م   اد روبه یجمالت ز 
. ها را به عهـده گرفتنـد      ن جبهه یا يخ قرار دارند و سپس سردار     ی تار يکجا

ت آن یل شخـص یـ توانند در ذ یاند م  که متوجهنین اصحاب امام حس   یع
ک یانـد شـر   د آوردهیـ پد نی کـه امـام حـس   یخی تـار یحضرت در فتحـ 
 محقـق  یخین فـتح تـار  یـ د شـوند ا یدند اگـر شـه  یفهم  ی م یباشند، و به خوب   

 نی حـس  بـه امـام  دنـد چـرا رسـول خـدا     ین طور که فهم   یشود، هم   یم
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ه قَـد شَـاء أَنْ    ! یا حسینُ  «: ندیفرما  یم ج فَـإِنَّ اللـَّ رَاك  اخْرُ یال   یـ ي ا11» قَتـ 
 خداونــد ، خــارج شــويا  کــه اراده کــردهی نهــضتينــه بــرایاز مد! نیحــس

  .ندیخواهد تو را کشته بب یم
دان کربال را یاد هر کدام از شه   یانصافاً ما بعد از هزار و چهار صد سال          

 بـا  يک نحـوه اتحـاد  یـ چون . میکن ی م نیم نظر به نور امام حس     یکنکه ب 
هـا در روز   نیا: ندیفرما  ین رابطه حضرت م   یاند و در هم     دا کرده یحضرت پ 

، نیشما در سالم خود در کنار سـالم بـه امـام حـس        . امت با من هستند   یق
د که در کنار آن حضرت فرود آمدنـد و عرضـه      یده  ی م ییها  سالم بر روح  

 کـه در  ییها  و سالم بر روح»و علَى الْأَرواحِ الَّتی حلَّت بِفنَائک   «: دیدار  یم
  .  تو فرود آمدندي آستانه

  بايد بپرد هر که در اين پهنه عقاب است
ت یل شخصیرد که ذی تعلق گی تواند به اسالم  ی که انسان م   یطیدر شرا 

اشـد، خـواه   دان بیـ د سـخت تـالش کنـد در م        یـ ابد، با ی یامام معصوم معنا م   
دن داشته باشد، خواه نداشته باشد، یر، خواه توان جنگ  یجوان باشد و خواه پ    

 امـام،  ي بـرا ي با خـون جگـر و غمخـوار   یشناس ن وقت یحرث با چن    بن  انس
  :  است کهیطیط شرایرا شرایز.  کردياریامام را 

  ن پهنه عقـاب اسـت     ید بپرد هر که در ا     یبا
  

  د نه اگر بال و نه پـر، داشـته باشـ       یحت
   کوه، نه هـر کـوه      یکوه است دل مرد، ول      

  
  آن کوه که آتش به جگر داشته باشد       
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ــما ا ــش ــن تعبی ــضل  ی ــضرت اباالف ــورد ح ــ در زر را در م ارت آن ی
ی      «: د کـه  ی دار حضرت، از حضرت صادق    فـ الَغْـتب قَـد ک شْـهد أَنـَّ أَ

  ودهجۀَ الْمغَای تطَی أَع ۀِ ویحرا بـه  يه شـما دلـسوز  دهم ک ی شهادت م»النَّص 
 همــان خــون یعنــین یــا. يت تــالش را عطــا کــردیــ و نهايکمــال رســاند

 ي بـرا نیفهمد امام حـس    ی م یخوب  جگرخوردن، چون آن مرد بزرگ به     
ق رفع آن غم را فراهم کرده      ی خورده و حاال خداوند توف     یاسالم غم طوالن  

 نیس رجوع به امام حياین زوای از بهتریکیام    مکرر عرض کرده  . است
ه حاکم بود و حـضرت  ی است که معاوی سال20 در  نیفهم غم امام حس   

 بعد از انقالب يها  از دوره  یشما در بعض  .  بکنند یدانستند اقدام   یصالح نم 
 انقـالب را احـساس   يرفتن شـعارها    هی غم به حاش   ي در حد محدود   یاسالم
امـام   کـه  یطیست بـا شـرا  یسه نیچ وجه قابل مقا   ی که به ه   ید در حال  یا  کرده

کردنـد   ی در آن قرار داشتند و حضرت با چشم خود مالحظـه مـ    نیحس
ن جهت همراه با ین اصحاب بزرگ از ا یا. آورد  یه چه بر سر اسالم م     یمعاو

ن غمخــواران بــزرگ یــ اي خوردنــد و از جملــه  خــون دل نیامــام حــس
  .  استابوالفضل

ر آن جو  د- امبري پي به عنوان صحاب- خود   يبن حرث از آبرو      انس -6
 ساخت و تعلق خود به نبـوت  نی نهضت امام حسي برا يا  هیآشفته سرما 

 اسـناد  امبریـ  که اصحاب پیدر زمان.  اهللا متصل کرد ی را به امامت ول    ینب
 که در آن روزگـار چنـد صـحابه در    ي بودند، هر لشکر امبرین پ یمعتبر د 

ن بـود،   ایـ  درخشان در انظار دوست و دشـمن نما        یخود داشت مانند چراغ   
ــی لــشکریگرمــ هــا موجــب اعتمــاد و پــشت  وجــود آن ــودنِ  یان م شــد و ب
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 در لـشکر  12ربـه  عبـد  عبدالرحمنعوسجه و  بن ب و مسلم  یحرث و حب    بن  انس
افزود، هر چند    یت نهضت کربال م   ی بر اهم  ی در انظار عموم   نیامام حس 
 ي  با بودن صحابهیزان حق و باطل بود ول     ی خود م  ي به خود  نیامام حس 

ت یـ روز معنو  آني  در لشکر او، دعوت او در عـرف جامعـه         خدا رسول
 يا چ صـحابه ین امر که در لشکر دشمن هیکرد، با توجه به ا یدا م ی پ يشتریب

 خود را بـه زحمـت   ین چند صحابه همگیا.  نبوداز اصحاب رسول خدا  
 باشـند در    ی رسانده بودند تا با حضور خـود هـشدارباش         نیبه لشکر حس  

  .آمده شیپت یت موقعیاهم

  يمانيک عمر پشيک ساعت توقف و ي
ش آمـده تـالش کردنـد نگذارنــد    یط پـ ین صـحابه بزرگـوار در شـرا   یـ ا

 را بــه  بــا رســول خــدای همراهــیاز طرفــ. شــان بــرود فرصــت از دســت
 کـه هـوا و   یسـال  گر در کهـن ین شکل به انتها رساندند و از طرف د     یباتریز

 که امـام  يا گونه از صحنه فرو نشسته، روشن کردند چ یهوس و شور جوان   
 در یهـا از نظـر سـن    نیـ ا. تواننـد عقـب بماننـد    ی آراسته است نمـ    نیحس
 نبـود   يا  ن جبهـه  یتـر    بـزرگ  نی امام حس  ي  بودند که اگر جبهه    یطیشرا

از . گذاشـتند  یگرفتند، هرگز به دشت کـربال پـا نمـ     ید در آن قرار م    یکه با 
ها خـوب   آن.  چهیعنی کربال دیتوان فهم یرانِ پخته مین پیلِ ایشتاب و تعج  

                                                
حمن بن عبد ربه انصارى خزرجى از شهداى کربالست         - 12 وى از اصحاب رسول   .عبدالرّ

، اخـالص   بود و پس از رحلت آن حضرت نیز از کسانى بود کـه بـه امیرالمـؤ منـین           خدا
 .)یجوادمحدث/فرهنگ عاشورا (.داشت
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ک عمـر  یـ ک سـاعت توقـف برابـر اسـت بـا      یـ ده بودند در آن زمـان      یفهم
  . یمانیپش

ن یـ نـد، از ا یگو  ی مـ  یشناسـ   وقـت را   نین شعور اصحاب امام حس    یا
 الزم یط، چـه اقـدام  یفهند در کدام شـرا   ی م ینیچن  نی ا يها  جهت که انسان  

 را شـکل داد و کجـا   یگـ  فرهنيها نهید خون دل خورد و زم  یاست، کجا با  
داً بـه آن    یز شـد  یـ  ن ی کـه در انقـالب اسـالم       يزیـ چ.  نمـود  ید اقدام عمل  یبا
د در عمـل غفلـت      یـ  نبا يا  کا لحظـه  یرا از جهت برخورد با آمر     یم ز یازمندین

فهمـد   ی م یید محسن وزوا  یطور که شه    کرد و کار را عقب انداخت، همان      
 از یولـ . رود یز دست مـ د فرصت ایایاگر در صحنه مبارزه با صدام کوتاه ب  

دن بـه   ی رسـ  يکنـد و بـرا      ی در درون انقالب موضوع فرق م      یجهت فرهنگ 
طـور    آن،م تـا امکـان تفکـر   یاز است خون دل بخور  یداً ن ی شد یبلوغ فرهنگ 

ظهور کنـد  » وجود«ط نظر به  یسته است در جامعه فراهم شود و شرا       یکه شا 
ن راسـتا  یـ م، در ای نظر کنـ ضی في م به مقام واسطه   یبتوان» وجود«با نظر به    تا  

 ی فرهنگـ ی تعالي برايخوردن مقام معظم رهبر     و خون دل   ییبایصبر و شک  
  .  استیار ستودنیجامعه بس

ــاهم ــتی ــ ت وق ــهی را در نتیشناس ــام   ي ج ــلِ اصــحاب حــضرت ام  عم
ها عـالوه   آن. ها مؤثر واقع شد د که چقدر عمل آنیتوان فهم ی م نیحس

لـه خـود بودنـد، بـه عنـوان      ین و از سـران قب بر آن که عموماً از افـراد مـتمکّ   
کردنـد و لـذا از نظـر          یافـت مـ   یت المال حقـوق در    ی از ب  امبری پ ي صحابه

 يادیـ  نداشتند بلکه صـاحب امکانـات ز       ي نه تنها کمبود   يامکانات اقتصاد 
 معنـا  امبر خـدا ی چون نسبت خود را تنها با ارتباط با اسالم و پ           یبودند ول 
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ن معنـا  یـ کردنـد و بـه ا      ین کار را انتخاب مـ     ی بهتر کرده بودند، در هر زمان    
 در نیدند با حضور امام حـس ی گشته بودند و فهم  یشناس   وقت يها  انسان

مه شب هم که بـود خـود را بـه     ید درنگ کنند و لذا ن     یک لحظه نبا  یکربال  
 يان بـرا  یهمچنان که حاج  .  رساندند و اعالن حضور کردند     نیامام حس 

 حرکـت شـبانه در   ی، سختی انجام قرباني منا برا نیرفتن از عرفات به سرزم    
  . ستندی راه باز اي کنند تا از ادامه یمشعر را بهانه نمسرزمین 

د یـ ن عرفـات با یان بعد از وقوف در سرزم    یزان مستحضرند که حاج   یعز
ن مـشعر خـود را بـه    ی سرزمیحجه به سرعت با ط   یبعد از غروب روز نهم ذ     

. ن منــا شــوندیع آفتــاب وارد ســرزمن منــا برســانند و بــا طلــویپــشت ســرزم
 شـب  یکیچگونه در دل تـار که د یاوریا بهانه بیام و  د خستهیشود بگوئ   ینم
افتن ی محل یعنیاساساً نام مشعر را مشعر گذاشتند    .  کنم ین را ط  ین سرزم یا

 یکید معطـل تـار  ی و لذا نبا   ید به آن بررس   یها با   یکی که در دل تار    يشعور
ــو ــن  يش ــه روش ــا ب ــدی ت ــوی تب ــد، بال ش ــبِ تار ی ــان ش ــد در دل هم ک ی
طان یها به نماد شـ   و فردا با همانیدا کنی با اندازه مشخص پ    ییها  زهیر  سنگ

 در کـربال   نیاصحاب امام حـس   . ی کن ی خود رم  ی و او را از زندگ     یبزن
ن مـشعرِ دوران  یکنند و همچنـان در سـرزم   یز خواب شب هنگام را رها م ین

 اسـت کـه   نیصد انـسان امـام حـس    مقـ یرا وقتیز. کنند  یخود حرکت م  
را کـه  یـ ست، زیدن، روا ن ی خواب ي برا یها است، توقف حت     منتظر حضور آن  

 یشه در آن زنــدگیــ هميت بــرای کــه بــشریش اســت، صــبحیصــبح در پــ
 بـشر  ي بـرا یطان در هـر دورانـ   ی شـ  یکند و امکان رم     ی را شروع م   يدیجد

  .ری خون بر شمشيروزی با پیشود حت یفراهم م
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  ان و اقدامب عرفيترک
ه و اثبـات  یـ  معاوی شناخت و شناساندن زشت  يست سال توقف برا   ی ب -7
 کـه متـذکر     ی امـام  ي هیر سـا  یـ د در ز  یـ  بـود، با   ی کاف تیت اهل الب  یحقان
ن دو صفت یب کرد، جمع ایترک» اقدام«و » عرفان«ن ی است، بیعت الهیشر

د و ستنیـ انـد اهـل عرفـان ن    ریکه اهل شمـش هایی    آنرا  ی است ز  يکار دشوار 
کـه در مـورد      یدر حـال  . ستندیـ ر ن یانـد اهـل شمـش        کـه اهـل عرفـان      ییها  آن
د که چگونه آن حـضرت در اوج عرفـان،         یکن  ی مالحظه م  نیرالمؤمنیام

. اوج حماسه را در خود جمع کردند و کـربال ادامـه همـان فرهنـگ اسـت                
خ مـا برگردانـد و پـس از    ی دوباره همان فرهنـگ را بـه تـار         یانقالب اسالم 

گر ی که عرفان و حماسه بنا به اقتضائات زمانه از هم جدا بود، با همد    ها  سال
 ي  به جامعـه ی واقعی به صورتتیقتاً فرهنگ اهل الب   ی کردند تا حق   یآشت

د در سـلوك  یـ خواه یام امروز اگـر مـ   بارها به رفقا عرض کرده   . ما برگردد 
ش عمـل  یست سال پـ ی دویشود مثل سلوك عرفان    ید نم یری قرار بگ  یعرفان

 هـم زنـده بودنـد بـه روش       ی قاضـ  ي آقا یامروز اگر مرحوم حاج عل    . دیکن
 یر عرفـان یامـروز تنهـا آن سـ   . کردنـد  ی سـلوك مـ  یجیشهدا و سرداران بس  

مرتفـع  در آن ن سـالک و حـضرت حـق    ی بـ يهـا  دهـد و حجـاب   یجه مـ  ینت
ـ عل تعايل  اهللا  رضوان«ینیت حضرت امام خم   یل شخص یشود که ذ    یم رد، یـ  انجـام گ  »هي

ـ عل تعـايل   اهللا  رضوان«محضرت امـا   خ مـا  ی را بـه تـار   ي محمـد  یقـ ی سـلوك حق   »هي
  : ندیفرما یام خود به رزمندگان میبرگرداندند، در پ

به خضوع ... ها و پشتیبانان آنان آنچه انسان را در مقابل رزمندگان جبهه    
توان سـنجید   کند، بعد معنوى آن است که با هیچ معیارى نمى        وادار مى 
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مانـدگان و   مـا عقـب  . توان عظمـت آن را دریافـت   مىو با هیچ میزانى ن    
سـنجان   نشینان و آن عالمان و نکتـه  گان، و آن سالکان و چله   زده  حیرت

ــداران و آن   و آن متفکــران و اســالم  ــنفکران و قلم شناســان و آن روش
یابـان و آن همـه و      شناسـان و انـسان     بینان و آن جامعـه     فیلسوفان و جهان  

کنند کـه از   ا را حل و این مسأله را تحلیل مى     همه، با چه معیار این معم     
جامعه مسمومى که در هر گوشه آن عفونت رژیـم ستمـشاهى فـضا را                

هـاى معـدود از بطـن ایـن           چگونـه در ظـرف سـال      ... مسموم نموده بود  
 که خود نیز اگـر معیارهـاى عـادى را حـساب کنـیم      -جامعه و انقالب   

ر از معرفـت اهللا و   یک همچو جوانـان سرشـا     -باید کمک به فساد کند    
سراپا عاشق لقاء اهللا و با تمام وجود داوطلب براى شـهادت، جـان نثـار              

اى از آن   جلـوه  براى اسالم، که پیران هشتاد ساله و سالکان کهنسال بـه         
  13اند، بسازد؟  نرسیده

 رجـوع  یعنـ ین یر به دست به صحنه آمدند و ا       ی شمش ییدر کربال، عرفا  
ن را دوستان در  یا. به موقع در مقابل ظلمات زمانه      اهللا در عرفان و اقدامِ       یال

 یر و سـلوك عرفـان  ید در سـ یخواه ی خود دنبال کنند که اگر امروز م  يجا
ر یتـان تقـد  ین زمانـه برا یـ  کـه خداونـد در ا   يرید س ید بدان یری قرار گ  یدرست

ز بـا اسـتکبار و اگـر در کنـار معـارف      ی سـت ي هی است با روح  یکرده، سلوک 
د در راه یـ توان  ید نمـ  یـ  وارد نکن  يزین سـت  یود را در چنـ    ، خـ  ی عرفـان  ي هیعال

د یـ بـاز تأک . دیـ  بردار ی جهت نظر به ملکوت عالم قـدم درسـت         یسلوك اله 
 و  ی همـدان  ینقلی و مرحـوم حـس     یکنم اگـر مرحـوم مـال احمـد کربالئـ            یم

 که شهدا و سرداران ما عمـل  ی امروز بودند به روش  ی طباطبائ یمرحوم قاض 

                                                
  .نیالمب ات فتحی در رابطه با عمل10/1/61ام حضرت امام به رزمندگان در ی پ- 13
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 »اهللا حفظـه «يت اهللا جوادین رابطه حضرت آ   یدر هم کردند و     یکردند، عمل م  
نـده  ین شـهداء در آ یـ تربـت ا : فرمودنـد  یدر درس شرح فصوص الحکم مـ     

ن ی در هم»هيعل تعايل اهللا رضوان« بزرگ خواهد شد و حضرت امام      يمحل توسل عرفا  
  : ندیفرما یرابطه م

ما براى درك کامـل ارزش و راه شـهیدانمان فاصـله طـوالنى را بایـد             «
یماییم و در گـذر زمـان و تـاریخ انقـالب و آینـدگان آن را جـستجو         بپ

خـون  . مسلّم خون شهیدان، انقالب و اسالم را بیمه کرده اسـت       . نماییم
دانـد   و خـدا مـى  . شهیدان براى ابد درس مقاومت به جهانیان داده است     

که راه و رسـم شـهادت کـور شـدنى نیـست؛ و ایـن ملتهـا و آینـدگان              
و همـین تربـت پـاك     . هیدان اقتـدا خواهنـد نمـود      هستند کـه بـه راه شـ       

مـزار عاشـقان و عارفـان و دلـسوختگان و      شهیدان است کـه تـا قیامـت     
  14» .دارالشفاى آزادگان خواهد بود

 متوسـل  نین اصحاب امام حـس ی از ایکی که به یشما به همان شکل 
 يد اگـر بـه شـهدا   یگـشائ  ی ملکوت را در مقابل خود مـ      يها  د و راه  یشو  یم

ر توجـه  یشان مسید و با خواندن قرآن و نماز برا   ی متوسل شو  یب اسالم انقال
ق ملکوت مـأنوس  ید چگونه شما را با حقا  یابی ید، م ییها را به خود بگشا      آن

 را بـه  ی بزرگـ يا، کارهای عبور از ظلمات دنيکنند و به عنوان دار الشّفا    یم
  .عهده دارند

 ين کـه پـا  یاو هم. دادد که انس بن حرث انجام یرین کار را ساده نگ    یا
دار یـ د و همـان شـب بـا حـضرت د    ید خود را به امام رسانیامام به عراق رس  
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 خود را گـم  ي  از مسلمانان قبلهياری که بسيا خواست در زمانه    یکرد، او م  
  . نظر نکرده باشديگری دي به جایقی حقي ک لحظه از قبلهیاند  کرده

د یـ انـد و ام  را گـم کـرده     دوران خـود     ي  قبله يا  امروز هم متأسفانه عده   
 ي  در کـربال، متوجـه شـوند قبلـه       نیق اصـحاب امـام حـس      یـ است از طر  

 و ی حزبـ يها ها با تعصب    ی و در کجا است؟ چرا بعض      یامروزشان چه کس  
سته اسـت نظـر   یـ طـور کـه شا   خ امروزشـان آن ی تـار ی به رهبر قدسـ   یگروه

 شـوند کـه   یلـ  عمي ستهیسپارند تا شا یکنند و تمام دل خود را به او نم        ینم
 ي  همــهيت مــداریــان والی از مــدعید انجــام دهنــد؟ چــرا بعــضیــامـروز با 

کننـد تـا بـا     ی خـود مـستغرق نمـ   یخـود را در سـخنان رهبـرِ قدسـ        هاي    میل
   رهبر امروزِ خود، موفق به عملِ به هنگام شوند؟يرهنمودها

   ني دروغيآبروها
  حـاکم، بــر ضـد امــام  ی رســميهـا   دســتگاهي  کــه همـه یی در فـضا -8

 ی که با همراه   ییم شعائر بدون صرف آبرو    یدهند، تعظ   ی شعار م  نیحس
انس بن حرث چـرا بـه   . ردیپذ ی به دست آمده، صورت نم با رسول خدا  

خواهـد بـه عنـوان     یداهللا مـ  یـ باشد کـه عب    خود به نحوي     يدنبال حفظ آبرو  
  .د کندی امام را شهی به او بدهد ولامبری پي صحابه

 از ید کننـد، اصـحاب  ی را شـه نیرند امام حس  در همان زمان که بنا دا     
ــپ ــتگاه حــاکم   امبری ــد کــه دس ــزی بودن ــرام زيدی ــ احت ــه آنيادی ــا   ب ه
 ی که در بعض   يت عبداهللا بن عمر مشهور است به طور       ی شخص .گذاشت  یم

داهللا، مختـار را  ی عبداهللا بن عمر دستور داد عب   يد با تقاضا  یزیات هست   یروا
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 از مکـه بـه   نین زمان که امـام حـس       هما شخصن  یا. از زندان آزاد کند   
کنـد   یحت مـ ی به امام نصیکنند در مکه است و حت ی کوفه حرکت م  يسو

 مـورد احتـرام    رسول خداي ها به اسم صحابه  نیعت کنند، ا  ید ب یزیکه با   
 ی اسـالم ي د چـرا بـا حـاکم جامعـه    یگو یدستگاه حاکمه هستند و به امام م      

د بـا حـاکم جامعـه    یـ فرمـود نبا  امبر خدایدرست است پ. يشو یر م یدرگ
د حکمتـان  یـ د و بـر او خـروج کرد  یر شدید و اگر درگ یر شو ی درگ یاسالم

هـا اول آمدنـد حـاکم     ؟ آنیاتی کدام حاکم و با چه خصوصیقتل است ول  
خواهنـد آن   یر دادنـد و حـاال مـ   ییـ زمانه را که بنا بود امام معـصوم باشـد تغ   

د اجـرا  یـ  معـصوم با ت امـام  یـ  را اجـرا کننـد کـه در صـورت حاکم           یحکم
ن ین همیع.  گذاردندی بر سر جامعه اسالمید چه کالهیمالحظه کن! شد یم

 سوره 41ه ین صورت که در قرآن در آیبه ا. کار را جناب عثمان انجام داد
ذي  «: میـ انفال دار  لـولِ وس واعلَمواْ أَنَّما غَنمتُم من َشیء فَأَنَّ للّه خُمسه وللرَّ

ک پنجم غنائم از آن خـدا و       ی که   »قُرْبى والْیتَامى والْمساکینِ وابنِ السبِیلِ    الْ
. ن و در راه ماندگان استیمان و مساکیتیکان حضرت و  یرسول خدا و نزد   

ق آن یـ د از طریـ اند و با امبر، امامان معصوم ی پ ي القربا ين که ذ  یبا توجه به ا   
 در يک نـوع تعـادل اقتـصاد   یـ نـد و  ت بکنیریجامعـه را مـد  اقتـصاد    ،غنائم

 القربـا  ير داد و گفت ذییه را تغ  یعثمان آمد و جهت آ    . ندیجاد نما یجامعه ا 
ن دامـاد و  یفه و لذا شروع کرد خمس غنـائم را بـ    یکان خل ی نزد یعنیه  یدر آ 

 القربا را وارونه معنا کرد و بعـد همـان    ياول ذ . م کند یکانش تقس یر نزد یسا
 خودشان اجرا کردند يشد را برا ین اجرا میومد در مورد معص یحکم که با  
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عبد اهللا  15. به هم خوردی به کل  ی اسالم ي  جامعه يجه تعادل اقتصاد  یو در نت  
 بر او خروج کرد حکمـش  ی که اگر کسیست آن حاکم  یبن عمر متوجه ن   

  . مون باز شراب خوارید میزیقتل است امام معصوم است نه 
کننـد کـه    ی فـراهم مـ  یطی شـرا  مستکبران ین بود که گاه   یعرض بنده ا  

د و یر نشویها درگ اند با آن   شما قائل  يها برا    که آن  یی حفظ آبرو  يشما برا 
 يد وگرنه در آن جامعه از احتـرام خبـر  ی نمائیپوش ها چشم از انحرافات آن  

زنند بلکه نـسبت   ی بودن م  ی تهمت خارج  نیست و نه تنها به امام حس      ین
هـا را   ن تهمـت  ی هستند هم  نیمام حس امبر هم که در کنار ا     یبه اصحاب پ  

 نی را که مثـل اصـحاب بزرگـوار امـام حـس            ییها   آن یول. دارند  یروا م 
ها چه بـاك؟ چـرا      ن تهمت ی به آبرو نظر ندارند از ا      یم شعائر اله  ی تعظ يبرا

 ي خواهـد بـه عنـوان صـحابه     یداهللا مـ یـ  باشـند کـه عب  ییبه دنبال حفظ آبرو   
د کنـد؟  یخواهـد امـام را شـه    یداهللا مـ یعب همان یها بدهد ول   به آن  امبریپ
ق اسـت کـه تـا صـبح     یـ ن نکته مهم اسـت و درك جوانـب آن دق          ینقدر ا یا
 ين کـار را فرهنـگ اســتکبار  یمگـر امـروز همــ  .  حــرف دارديامـت جـا  یق

 بـه انقـالب نداشـته    یچ تعلقیگذارد که ه ی احترام میکند؟ به هنرمندان   ینم
شناسـد و   یت نمـ یعنوان هنرمند به رسـم  را ابداً به یباشند و هنرمندان انقالب  

 يداننـد کـه بـر مبنـا     یاسـتمدار مـ  ی را سیهمچنان که کسان . ردیگ  یده م یناد
ن و کاذب را   ی دروغ يها  قداست. ل کنند ی مسائل را تحل   ینگاه فرهنگ غرب  

 مـا در  یامـا وقتـ  . کننـد  ی را مسخره مـ یاء الهی انبیشناسند ول   یت م یبه رسم 

                                                
 ابن ي البالغه  که توسط عثمان انجام شد به شرح نهجییها خت و پاش  ی ر ی جهت بررس  - 15

  .ي سوم رجوع فرمایید ، شرح خطبهدیالحد یاب
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م در یکنـ  ین نـوع آبروهـا نظـر نمـ    یـ گر به ایم دی قرار گرفتینیات د یل ح یذ
 بـه  یم گرفت که حتی روزگار خود قرار خواهیخی در فتح تاريجه طور ینت

 و نین را امام حـس یم و ایم که در آن قرار دار     یستی ن يا  د زمانه ییدنبال تأ 
ق همواره با امـام    ین طر یاصحاب بزرگوار آن حضرت به ما آموختند و از ا         

  . میکن ی میحضرت زندگ و اصحاب آن نیحس

  وظيفه ما در فتح تاريخ جديد
 امبریـ  پیشدن به عنـوان صـحاب   د حاکم است قانعیزی که   یطیدر شرا 

 دنبـال  نی امـام حـس  ياری را در  رسول خداي رهید س یست، با ی ن یکاف
 وارثــان ي هیر سـا یـ  امـام معـصوم در ز  یعنــینجـا حـقِّ مطلـق زمانـه     یا. کـرد 
 ي رهی مانـدن در سـ  يشود، بها ید به قتل م ید ته ن رسول خدا  ینِ د یدروغ

لَـغَ مـا   ی ننی جز ماندن در کنار امام حسيزی چرسول خدا  ست، و لو ب
  . دیش آیخواهد پ یهر چه م. بلغ

 در يم پهلـو یـ  کـه رژ ي بعد از کـشتار »هيعل  تعايل  اهللا  رضوان«ینیحضرت امام خم  
المیـه معـروف   اع در قم انجـام داد   1342ن سال   ی فرورد 2ه در   یضیمدرسه ف 

در ایـن   . ندمنتـشر سـاخت   » دوستى یعنى غـارتگرى    شاه«خود را تحت عنوان     
هاى سیاسى امام خمینى است، رژیـم شـاه    اعالمیه که یکى از تندترین بیانیه    

به محاکمه کشیده شده و در پایان آن تأکید شده بـود کـه در ایـن شـرایط           
در همـین اعالمیـه   ). و لو بلغ ما بلـغ (تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب    

مـن اکنـون قلـب    : دننویس است که امام خمینى خطاب به شاه و عمالش مى        
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هـاى مـأمورین شـما حاضـر کـردم، ولـى بـراى قبـول               خود را براى سـرنیزه    
  16»زورگوییها و خضوع در مقابل جباریهاى شما حاضر نخواهم کرد

خواهـد   یمـ ن راه هـر چـه   یـ ن معنا است که در ا     ی به ا  »و لو بلَغَ ما بلغ    «
ـ عل تعايل اهللا  رضوان« که حضرت امام   یهمان حرف . دیش آ یپ  ين روزهـا ی در آخـر »هي

  : عمر خود زدند و فرمودند
مگر بیش از ایـن اسـت کـه فرزنـدان عزیـز اسـالم نـاب محمـدى در                  «

روند؟ مگر بیش از این است که زنان  هاى دار مى سراسر جهان بر چوبه 
شـوند؟   ان بـه اسـارت گرفتـه مـى    و فرزندان خردسال حزب اللَّه در جه   

بگذار دنیاى پست مادیت با ما چنین کند ولى ما به وظیفه اسالمى خود     
  17».عمل کنیم

م یفهمـ  ی م»هيعل تعايل اهللا رضوان«ینی حضرت امام خميها يریگ  ن نوع موضع  یاز ا 
 کـه  يم و بنـا اسـت ماننـد کـار    یـ خ خـود قـرار دار     ی از تـار   ی خاص يدر جا 

ک یـ ران بزرگوار آن حضرت انجام دادند، در ای و  دالشهدایحضرت س 
مـا در  . شـود  ی مـ يدیـ خ جدیم که منجر به فتح تار     ی گذار ي پا ینیات نو یح

د جـان را  یـ با. میم و فقط نگاه کنـ ینی بنشيا د در گوشهید نبایخ جد یفتح تار 
رود و  ی ما را نـشانه مـ  يکه فرهنگ ظلم آبرو نیکف دست گذاشت و از ا    

در فـتح  . می به خود راه نده   یچ هراس یکند، ه   ی م شرفتیما را متهم به ضد پ     
 که همان  يکند به طور    یدا م ی پ يگری د يها معنا    انسان يد آبرو یخ جد یتار

 يهـا  هـا و انـسان       نهـضت  ي  است، قبلـه   يانگری که متهم به عص    ینیامام حس 

                                                
 .178، ص 1  امام، جي صحیفه -16
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» نیا لثـارات الحـس  یـ « عباس شعار خود را ی که بن ییگردد تا جا    ی م یانقالب
کردند  ی سؤال ميشنهادی که از آنان در مورد حاکم پ       یامقرار دادند و هنگ   

ت آل ی کـه مـورد رضـا   یحاکم» الرضا من آل محمد«: گفتند یدر جواب م  
 یگفتنـد ولـ   یگرانه سـخن مـ   لهیمحمد باشد مورد قبول ما است، هر چند ح      

  د بـا ارزش یـ ز بایـ  عبـاس ن یط چگونه برگشته که بنـ ید که شرا  یمالحظه کن 
  .  به قدرت برسندنینهادن به امام حس

   ني با امام حسيزندگ
کـردن از    دفـاع یست ولی در عصر ما ننی اگر چه امروز امام حس   -9

  .  استنی، ماندن در کنار امام حسیهر حق
  : فرمایند  می»عليه اهللا رضوان «امام خمینی

 شـعار اصـولی انقـالب اسـالمی در        ،آري شعار نه شرقی و نه غربیِ ما       «
 سیاسـت واقعـىِ     ي کننـده  و ترسـیم  . ستضعفین بوده جهان گرسنگان و م   

عدم تعهد کشورهاى اسالمى و کشورهایى است که در آینده نزدیک            
بخـش بـشریت    و به یارى خدا اسـالم را بـه عنـوان تنهـا مکتـب نجـات                

  18».واهد شداى هم از این سیاست عدول نخ پذیرند و ذره مى
هـا و   گودنـشین هـا و   و در یـک کـالم، مـصلحت پابرهنـه         «: ندی فرما یم

مستـضعفین، بـر مـصلحت قاعــدین در منـازل و مناسـک و متمکنــین و      
مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقـوا و نظـام اسـالمى مقـدم باشـد و            
نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت مقدس          

و هـا   رسـیده   بماند و باید سعى شود تـا از راه و جنگ فقر و غنا محفوظ   
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 کفرزدایى و فقرستیزى روشن انقـالب مـا         ي فروشان، چهره دین به دنیا  
خبـر از خـدا را بـر      ننگ دفاع از مرفهین بیي دار نکنند و لکه    را خدشه 

هـاى مجلـل، راحـت و       دامن مسئولین نچسبانند و آنهـایى کـه در خانـه          
هـاى جانفرسـاى    هـا و مـصیبت     رنـج  ي اند و فارغ از همه     درد آرمیده  بى

اند و  هاى محروم، تنها ناظر حوادث بوده    کم انقالب و پابرهنه   ستون مح 
هـاى   انـد، نبایـد بـه مـسئولیت       حتى از دور هم دسـتى بـر آتـش نگرفتـه           

چـه بـسا انقـالب را     کلیدى تکیه کنند، که اگر به آن جا راه پیدا کننـد       
 زحمات ملت ایران را بر باد دهنـد،      ي شبه بفروشند، و حاصل همه     یک

 ي انـد و فـرق و سـینه    شـده را ندیـده   هر گز عمق راه طى   ها   چرا که این  
اند و از  خبران مشاهده نکرده  شکافته نظام و ملت را به دست از خدا بی         

هاى مبارزان و التهاب و بیقـرارى مجاهـدان کـه       زجرها و غربت   ي همه
انـد، غافـل و    براى مرگ و نابودى ظلم بیگانگان دل به دریـاى بـال زده       

 ي نـشینان و شـهیددادگان بـه همـه      سر ایـن کـوخ     یک موى  19. بیخبرند
  20».نشینان جهان شرف و برترى دارد کاخ و کاخ

 یست ولـ یـ  در عـصر مـا ن    نیعرض شـد اگـر چـه امـروز امـام حـس            
 اسـت و موجـب   نی، مانـدن در کنـار امـام حـس      یکردن از هر حقـ      دفاع

ل یـ هر چند احـزاب و قبا . رساند یکه انسان را به حق م  است   یگشودن راه 
 در هـر   نیخـون حـس   .  بخواننـد  ی خارج نی شما را مانند حس    یاسیس

، ین صـحاب ی است و به همان اندازه که اي جار،دفاع شود   که از حق   ییجا
م کردنـد مـا   ی را تعظـ یت الهـ ین آیتر   را بزرگ داشتند و بزرگ     نیحس
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م و آن را بــزرگ یم کنــی را تعظــیم بــا دفــاع از حــق، شــعائر الهــیتــوان یمــ
 آن احتـرام قائـل شـد    يه همان شکل از حق دفاع کرد و برا د ب یبا. میبشمار

ا ی که گويکه اصحاب حضرت در کربال از امام شان دفاع کردند، به طور        
  . میا کربال را از نو شروع کرده

ن مردان بزرگ حـرفم را  ی ایشناس ام در رابطه با زمان بنده هنوز نتوانسته 
 موضـوع روشـن شـود و     نیاخواهد     که خدا می   يبزنم و آرزومندم به نحو    

 محقق ی در هر زمان يم هر کار  یده باش ی است که در ابتدا فهم     ین به شرط  یا
 بزرگ را بـه  يشه انجام کارهاید اند ی نبا یطیدر هر شرا  : شود منتها اوالً    ینم

خ فـراهم  ی سپرد، هـر چنـد زمـان تحقـق آن کارهـا در امـروزِ تـار           یفراموش
شـود آن کـار را       ی مـ  يه تا حد   است ک  يط طور ی که شرا  یوقت: اًیثان. نباشد

م و انـس  یبـاز  یز را میم وگرنه همه چ  یندازیم عقب ن  یانجام داد مواظب باش   
د و اعـالم کنـد کـه او در دو    یخواهد هر دو نکته را به ما بگو       یبن حرث م  

  :اش به ما گفته است یمرحله از زندگ
  ش نمودم به تو هان سـهو مکـن      ی ع ي نقطه

  
  یون باشری از دائره بيورنه چون بنگر

م ینـداز ید آن را بـه عقـب ن  ی فرصـت اقـدام عمـل فـرا رسـ         ین که وقت  یا  
 بـه  ي د9بنـده شـب قبـل از روز    .  در تهـران بـود  ي د9اش تظـاهرات    نمونه

ن حضور در حج مـستحب و حـضور در   یزان عرض کردم اگر بنده را ب  یعز
ح یر کننـد، حـضور در آن تظـاهرات را تـرج    ی در تهران مخ ي د 9تظاهرات  

م، چون حضور در آن تظاهرات عملِ به موقـع بـود و اگـر ملـت آن         ده  یم
 یاتیــ دشـمن عمل ي  سـال نقـشه  30عمـل را در آن روز انجـام نـداده بودنــد    

 یعملـ : ير مقـام معظـم رهبـر   ی بود و به تعب    ییک شعور کربال  ین  یا. شد  یم
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ن یتـر   ی عهـد بـسته بودنـد عـال        نی که بـا حـس     ییها  نهیس. بود خودجوش 
  :  فرمودنديمقام معظم رهبر. م را گرفتندیتصم

مطمئن باشید که روز نهم دىِ امسال هم در تاریخ ماند؛ ایـن هـم یـک         
شاید به یک معنا بشود گفت که در شـرائط کنـونى         . روز متمایزى شد  

ــضاست  - ــارآلودگىِ ف  مــردم اهمیــت  ایــن حرکــت- کــه شــرائط غب
ا هرچه انـسان در اطـراف ایـن قـضای       . مضاعفى داشت؛ کار بزرگى بود    

کند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح والیـت را،           فکر می 
این کارها کارهـائى نیـست کـه بـا     . بیند      را مى  روح حسین بن على   

ى امثال ما انجام بگیرد؛ این کار خداست، این دست قدرت الهـى        اراده
 كه من بارها اين را -است؛ همان طور که امام در یک موقعیت حساسى   

من در تمام ایـن مـدت، دسـت قـدرت       «:  به بنده فرمودند   -ام          نقل كرده 
درست دید آن مرد نافذ بابـصیرت،       . »الهى را در پشت این قضایا دیدم      

  21».آن مرد خدا

  خيرون تاري در بيزندگ
کننـد چـه    ی مـ  ی کـه در آن زنـدگ      ییایـ فهمند در دن    یها اصالً نم    یبعض

 یحـ ی بخورنـد و تفر ییداننـد کـه غـذا    ی را آن مـ   ی زنـدگ  يگذرد، معنا   یم
 يهـا  لیـ  مي مـاورا یکنند و احـساسات  ی میخ زندگیرون تار یها ب   نیبکنند، ا 

ت ی شخـص یت و تنگـ ین محـدود یها بـا همـ   نی ندارند، ا  يمربوط به تن ماد   
د یـ سه کنیها را مقا نیبرند، ا  یش به سر م   یها  تیها و محدود    همراه با حرص  

واي و     هیه«: ندیفرما  ی که م  یت حضرت عل  یبا شخص  ی هـ نـبغْلأَنْ ی ات

                                                
21 - 19/10/1388. 
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             لَـه ع نْ لَا طَمـۀِ ماممالْی ازِ أَوجلَّ بِالْحلَع ۀِ ومرِ الْأَطْعخَی یقُودنی جشَعی إِلَى تَ
       اد أَکْبـ َثى و طُونٌ غَرْ ی بلوح َطاناً و بم أَبِیت عِ أَو بِالشِّب لَه دهلَا ع صِ و فی الْقُرْ

  »ى أَو أَکُونَ کَما قَالَ الْقَائلُحرَّ
ــۀٍ طْنَـ ــسبک داء أَنْ تَبِیـــت بِبِ حـ د           و نُّ إِلَـى الْقـ تَحـ اد أَکْبـ لَکوح 22و  

هیهات که هواى نفس بر من چیره گردد، و حرص و طمع مـرا وا دارد           
کـسى باشـد   » یمامه«یا » حجاز«که در  هاى لذیذ برگزینم، در حالى  که طعام 

که به قرص نانى نرسد، و یا هرگز شکمى سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و           
که از گرسـنگى بـه پـشت چـسبیده، و جگرهـاى          باشد  هایى   پیرامونم شکم 

ایـن درد تـو را      «: سوخته وجود داشته باشد، یا چنان باشم که شـاعر گفـت           
هایى گرسنه و به  بس که شب را با شکم سیر بخوابى و در اطراف تو شکم         

   .»ت چسبیده باشندپش
 متذکر آن هستند و خـود را مطـابق بـا آن    یکه عل ن فرهنگ   یبا هم 
خِ ی و اصـحاب بزرگـوار آن حـضرت در تـار       نیامـام حـس   اند،    پرورانده

ک ظلم در اقصا نقاط کشور را نداشتند که بـر  یخود حاضر بودند و تحمل  
شـوند   یمـ امـت حاضـر   ی در قیها را وقت ن انسان یوسعت ا .  وارد شود  یانسان

کنـد و بهـشت      یها را وصف مـ      ت آن ید که قرآن چگونه موقع    یمالحظه کن 
 مغْفرَةٍ منْ ربکُـم و   و سارِعوا إِلى«: دیـ فرما ی می وقت،دهد یها را شرح م    آن

دت للْمتَّقـین         أُعـ ضالْأَر و ماواتا السضُه و شـتاب کنیـد بـراى        23» جنَّۀٍ عرْ
 و بهشتى که وسعت آن، آسمانها و زمـین اسـت؛ و        یهمغفرت ال رسیدن به   
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ن یهـا و زمـ    که عرض آن آسمانی بهشت.اران آماده شده است  کبراى پرهیز 
 ي  خـود در همـه  ی اسـت کـه در زنـدگ     ییها  شود بهشت انسان    یرا شامل م  

هــا  یزدگــ هــا و اکنــون یانــد و خــود را از خودخــواه خ حاضــر بــودهیتــار
  .اند دهیرهان

  دت  شهايقي حقيمعنا
 بهتـر از  یت خـود محلـ  ی حفظ آبرو و شخـص     يا انسان عاقل برا   ی آ -10

، کـه  ير خرج کند؟ جهـاد یشناسد تا آن آبرو را در آن مس       یدفاع از حق م   
 يجـاد شـده، آبـرو   ی از اتهامات فرهنگ حـاکم و جـو ا  یانسان بدون نگران 

تر از جهاد با بازوان   است بزرگيقت کند، جهاد  یخود را خرج حق و حق     
 و یکـه زنـدگ  امـامی   شـهادت در کنـار   یقـ ی حقين است معنا  یمند و ا  توان

  .کند یمرگ را معنا م
ــرا ــاع از حــق يب ــه م ، دف ــرو را ب ــ آب ــر   انی ــتن، هن آوردن و از آن گذش

 کـه شـما   یتـر از آن شـهادت        است بزرگ  ین شهادت یو به واقع ا   . خواهد  یم
، يا تـاده  اف کننـد کـه عقـب    یشـما را مـتهم مـ   . دیـ آور یان مـ  یجانتان را به م   

 و ي، چـون از انقـالب و رهبـر   ی هـست یانـد، دولتـ     ات داده   بیـ آخوندها فر 
 در دسـت  ي جـو را طـور  ی و حتـ یکنـ  یها دفاع م  از آنیترس یمسئوالن م 

. افتـد  ی شما نزد دوستان خودتان هم به خطر مـ   يرند که به واقع آبرو    یگ  یم
 ی اقتدا کن و اصحاب بزرگوار اونی به امام حسیتوان ین فضا میا در ا  یآ

 کـه  ید از حقـ یـ ن راه چـه بـاك، مـن با   یـ  در ایـی آبرو ی ما را از ب  ییو بگو 
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 مـتهم بـه   نیم حـس ی اگـر مثـل مـوال     یده گرفته شده دفاع کـنم حتـ       یناد
  ن و انقالب خارج شده است؟یند از دی شوم و بگويانگریعص

  ز تو ابروان را باال بزنيامروز ن
ند و ی تا دشمن را درست بب بستیشانی انس بن حرث ابروان را بر پ-11

اورد، یـ  فرودآوردن بر سر باطل، بر سر حـق فـرود ن          ير خود را به جا    یشمش
دگان بـاال بـزن   یز ابروانِ غفلت و تعلق را از جلوِ دیام او آن است که تو ن   یپ

 ییه ننمـا ی که باشد، توجی و عملِ مفسدان را با هر عنوانینیتا حق را بهتر بب    
  . يریوزان انقالب قرار نگو در مقابل دوستان و دلس

 قـرار   نید در جبهـه حـس     یـ دنـد با  ین بزرگانِ اهل تقـوا کـه فهم       یاز ا 
 ي ک جبهه یتفک. ها آموخت   د درس ید هستند، با  یزیرند وگرنه در جبهه     یگ

از بـه گـوهر    یـ ست و حتمـاً ن    یـ  چندان آسـان ن    ير خود ی غ ي  از جبهه  يخود
 هر چند مـسلمان  ،ند دارد وگرنه هر کس را که مثل ما فکر نک          یشیآزاداند

ــل خــود مــیــیوال حت کــه امــام ین همــه نــصیــراز ا. مینــیب ی باشــد در مقاب
کردنـد   ی مقابل مـ ي ر در روز عاشورا به جبههیر و حرّ و بری و زه  نیحس

انـد تـا دلـسوزان      به جان هـم انداختـه  ها را آنان یدانستند امو ین بود که م   یا
 يا  ان دشـمنان کهنـه    یـ ر امو گـ یم امـروز د   ید متوجـه باشـ    یبا. ندخود را ننگر  
 که در حال حاضر فرزنـدان  یها شد و از دشمنان   د مشغول آن  یهستند که نبا  

گر ی در مقابل همـد -ه تالش کننـد يت فقيل والياند در ذ  که همه آماده-انقالب را  
انــد کــه بــا  ییهــا انیــدشــمنِ امــروزِ اســالم، جر. انــد، غافــل شــد قــرار داده

س جـز خـود را بـه عنـوان مـسلمان و      چ کـ ی هی و گروه  ی حزب يها  تعصب
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ها ظهور کرد   آنیاسیرون از معادالت سی بیتابند و اگر کس     ی بر نم  یانقالب
نجاست که اگـر همچـون     یا. کنند  ی م یز نف ی او را ن   ییگرا  ت و اصول  یاسالم
 زندان ي ، با آن همه سابقهيری در دوران پ،میحرث ابروان را باال نزن     بن  انس

م و امروز باال زدن یآور یاران انقالب فرود م ی فرق   ر را بر  یو شکنجه، شمش  
 در رابطـه بـا   » اهللا حفظـه «ي اسـت کـه مقـام معظـم رهبـر     يدیـ ابروان همـان تأک  

  : مطرح کردند و فرمودند» یشیآزاداند«
ي واقعىِ فرهنگ و اندیـشه     ي گسترش و توسعه     اگر بخواهیم در زمینه   «

که از مواهب خـدادادى و   و علم حقیقتاً کار کنیم، احتیاج داریم به این      
امـروز مـا احتیـاج مبرمـى     .... در درجه اول آزاداندیشى اسـتفاده کنـیم       

 که با آن فرهنگ و علم توليد خواهد -که تفکّر آزاداندیشانه  داریم به این
در جامعـه رشـد پیـدا     -ي واقعى پيدا خواهـد کـرد   شد و گسترش و توسعه    

 .... 24.ت خـود جـذب نمایـد   کند و بتواند استعدادهاى افـراد را بـه سـم     
براى مهار هرج و مرج فرهنگى بهترین راه، همین است که آزادى بیان   

. در چارچوب قانون و تولید نظریـه در چـارچوب اسـالم نهادینـه شـود       
هـا و مهـار هـرج و مـرج فرهنگـى نیـز        هـا و هتـاکى    براى عالج بیمارى  

تولیـد  بهترین راه، همین است کـه آزادى بیـان در چـارچوب قـانون و             
  .نظریه در چارچوب اسالم، حمایت و نهادینه شود

آنـى کـه   . ى این پدر پیرتـان را در ایـن زمینـه داشـته باشـید               شما تجربه 
کمک می کند بـه پیـشرفت کـشور، آزادى واقعـىِ فکرهاسـت؛ یعنـى         

                                                
ي علمیـه در مـورد     پاسخ بـه نامـه جمعـى از دانـش آموختگـان و پژوهـشگران حـوزه             - 24
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آزادانه فکرکردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجـال نترسـیدن، بـه     
  25.گاه نکردنتشویق و تحریض این و آن هم ن

 مـانع  ی است کـه بـه هـر شـکل        يدیاد امروز آن دشمن جد    یز  بن  داهللایعب
 دشمن ي از کارهایکی.  استیی انقالب و واليروهاین نی در ب یشیآزاداند

م ی هستیطی که در شراین است که ما را به جان هم انداخته است در حال     یا
 فکـر  یسـالم  انقـالب ا یخیگـاه تـار  ی بـه جا ،ین مسائل جزئ ید فوق ا  یکه با 

. میم بـاز نمـان  ید انجـام دهـ  یـ  که با  یم از عملِ به هنگام    یم و مواظب باش   یکن
ن یـ  داشـتند فرمودنـد ا  یجیزان بـس یـ  که با عزی در صحبتيمقام معظم رهبر  

. دیریگ یگر را میقه همدی چرا یست ولی ن يز بد یقه که هست چ   یتفاوت سل 
م ی کـه بفهمـ   م آن اسـت   ی آزاد شـو   ی جزئـ  يهـا   ن نگـاه  یکه از ا     آن ي الزمه

رد یـ خ انجام گین تاری در ایق ما کار بزرگ یخداوند اراده کرده است از طر     
ن کـار بـزرگ   یـ  متفـاوت در ا    يهـا   قهین سل ین است که با هم    یاش ا   و چاره 

 ي د همـه یـ ن امـر کـه با  یرهبر معظم انقالب بـا توجـه بـه همـ         . میشرکت کن 
در صـحنه بماننـد    باشـند،  یاند سرباز انقالب اسـالم      ها که اراده کرده     قهیسل
  : ندیفرما یم

خـواهى و بــه نـام انقالبیگـرى، اخــالق را زیـر پــا      اگـر بـه نــام عـدالت   «
اگـر بـه نـام    . ایـم  ایم؛ از خـط امـام منحـرف شـده     بگذاریم، ضرر کرده 

خواهى، به برادران خودمان، به مـردم مـؤمن،      انقالبیگرى، به نام عدالت   
دانـیم کـه بـه اصـل      ا مـی به کسانى که از لحاظ فکرى با ما مخالفند، امـ  

نظام اعتقاد دارند، به اسالم اعتقاد دارند، اهانت کـردیم، آنهـا را مـورد            
اگر بخـواهیم بـه   . ایم ایذاء و آزار قرار دادیم، از خط امام منحرف شده  

                                                
  .هاي آزاد اندیشی ي کرسی اي از بیانات رهبر انقالب درباره  گزیده- 25
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نام انقالبیگرى و رفتار انقالبـى، امنیـت را از بخـشى از مـردم جامعـه و               
در کـشور آراء و     . ایـم   دهکشورمان سلب کنیم، از خط امام منحرف ش       

اى بر یـک   اگر چنانچه یک عنوان مجرمانه    . عقاید مختلفى وجود دارد   
حرکتى، بر یک حرفـى منطبـق شـود، ایـن عنـوان مجرمانـه البتـه قابـل            

کنند؛ اما اگـر   هاى موظف باید تعقیب کنند و می        تعقیب است؛ دستگاه  
ى کنـد،  خواهـد برانـداز    اى نباشد، کسى است کـه نمـی         عنوان مجرمانه 

خواهد دسـتور دشـمن را در کـشور اجـرا      خواهد خیانت کند، نمی   نمی
ى سیاسى ما، بـا مـذاق سیاسـى مـا مخـالف اسـت، مـا         کند، اما با سلیقه   

و «توانیم امنیـت را از او دریـغ بـداریم، عـدالت را دریـغ بـداریم؛             نمی
دهـد و   قرآن به ما دستور می. »قوم على الّا تعدلوا الیجرمنّکم شنئان

مخالفت شما با یک قومى، موجب نشود که عـدالت را فـرو          : گوید یم
ى در مورد مخالف هـم عـدالت   »اعدلوا«. بگذارید و فراموش کنید  ؛ حتّ

.  این عدالت، نزدیکتر به تقواست     ؛»هو اقرب للتّقوى   «.به خرج دهید  
مبادا خیال کنید تقوا این است که انسان مخالف خـودش را زیـر پـا لـه        

  26.» ورزیدن با تقوا موافق استکند؛ نه، عدالت
 مقـام معظـم   يل رهنمودهـا یـ  کـه ذ ییها  آني ن انقالب به همه یما در ا  

 اگـر  یم و حتـ  یـ از دار ی بدهند، ن  ینیات د ی ح ي  حاضرند ادامه  « اهللا  حفظه«يرهبر
ات یـ  حي رهبـر يل رهنمودهـا یـ  مخالف باشـند امـا در ذ      یا جنابعال یبا بنده   

د ین بایر بن قین را از زهیا. د تحمل شوندیاند، با ف کرده ی خود را تعر   ینید
تواند   ی متوجه شد م   نی امام حس   با  در مالقات  یآموخت که چگونه وقت   

هـا را کـه بـا طرفـداران عثمـان        آن نـسبت ي رد همـه یـ ل اسالم قرار گ  یدر ذ 
                                                

  .14/3/1390 دري سخنان رهبر- 26
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ن یف کرد و بـه همـ  ی تعرنیداشت رها کرد و نسبت خود را با امام حس       
ر خطاب کردند تـو کـه از مـا    یعد به زه از لشکر عمر سيا   عده یجهت وقت 

از عظمـت   . ستمیـ گـر از شـما ن     ید که حاال د   ینیب  یم: در جواب گفت  . يبود
در  بمانـد مگـر   یا نـسبت یـ  یفـ یچ تعریست در هین بس که حاضر نیر هم یزه

کـه هـم    نیـ ر بـا ا یـ زه. ن امر موجب حسن عـاقبتش شـد  ینسبت با حق و هم  
ن طرفـداران عثمـان   ی، و هم در بـ  تواناي بوده و هم سخنور    ير زن قو  یشمش

 خـرج کـرد تـا    نیت امـام حـس  یل شخـص یـ صاحب آبرو بـود همـه را ذ      
: نـد یفرما ی حضرت م ،ش با لشکر عمر سعد    ی که در رابطه با سخنران     ییآنجا

 اهداف آن نهـضت  يو درست در راستا.  رای حد سخنرانير تمام کرد یزه
  .  که حضرت در نظر داشتند حق مطلب را اداء کردیبزرگ

دگانش عقـب زد حـق را   ی انسان ابروان غفلت و تعلق را از جلو د        یوقت
ه یـ  که باشـد، توج یند و عملِ طرفداران حزب خود را با هر عنوان  یب  یبهتر م 

 يهـا  یکنـد وگرنـه خـوب    ی دوست را با دشمن عـوض نمـ  يد و جاینما  ینم
 کـه  طـور  نـد همـان  یب ی نمـ - اگر از گروه و حزب او نباشـند      -دوستان انقالب را    

ه شده یکه به ما توص نیرد با ایگ یده م ی خود را ناد   يها  یحزب   هم يها  ضعف
ع أَمرَ أَخیک علَى أَحسنه    «: است  صـحت  رعمل بـرادرت را حمـل بـ        27»ضَ
  . کن

 نظـام و انقـالب مـا مـسائل و مـشکالت گونـاگون         يدشمن هر روز برا   
م یط را نشناسین شرایکند، اگر ما ا    ی درست کرده و م    ی و اجتماع  ياقتصاد
م و دشـمن را  ین تنگناها متحـد بـشو  ی عبور از اي برا ین که همگ  ی ا يبه جا 

                                                
 .368، ص  تحف العقول- 27
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که فعل بـرادران خـود را     آنيم و به جایافت یگر میم به جان همد   ید کن یناام
م، یشـو  ی از هم مشغول ميریگ م به نکتهیها حمل بر صحت کن   تیدر مسئول 

د توجـه  یـ با. میـ ا ده و عمل به هنگام غافـل شـ     ين صورت از خردورز   یدر ا 
نـد و  ین با هزاران مـشکل روبرو     ی قوان ي در اجرا  یداشت که مسئوالن اجرائ   

ن را بنده به ید کمکشان کرد تا بتوانند آن موانع را پشت سر بگذارند و ا          یبا
د یـ حاال حـساب کن . ام ام تجربه کرده     که داشته  ی اجرائ يها  تیجهت مسئول 

ر سـؤال  یـ  را زین اجرائـ یمـسئول ماند اگر هر روز  ی کشور م  ي برا يزیچه چ 
ــسبتیببــر ــا انقــالب دار  یم و از ن ــ کــه همــه در رابطــه ب ــل شــوی م و یم غاف

د در یآ یبه نظرم م. میریده بگی و تعهد مسئوالن را ناد   ها و صداقت    يدلسوز
ون شروع کردند بـه انتقـاد از دولـت،        ی از انقالب  يا   بود که عده   60،  59سال  

اگـر  : رنـد، امـام فرمودنـد   ی در نظر بگ دولت رايها تیبدون آن که محدود  
 ين طـور  یـ ا. دین انتقادها را ادامه ده    ید ا ی انقالب را بکن   ي شهید ر یخواه  یم

ت انجـام  یـ ها با موفق    برنامه ی است که بعض   یعیطب. شود  یف م یانقالب تضع 
مگـر مـا در   . ن دلـسوز داد ید نظـر بـه مـسئول   یـ د فرصـت تجد   یـ شـود، با    ینم

ا یم  یریهان را بگ     فرماند ي قهید  ی حاال با  م؟یات رمضان شکست نخورد   یعمل
ات، دست ما را خوانده یخته شد و دشمن زودتر از عمل     ی ر يا  م برنامه یریبپذ
 ی اجرائـ  يکارهـا .  دارد و هم شکست    يروزین است، هم پ   یجنگ هم . بود

 کـرد وگرنـه ابـروان را بـاال     ید بـا مـسئوالن همـدل   یـ طور اسـت با    نیهم هم 
اران بزرگـوار امـام   یـ م و بـه  یا ک نکردهین تفکم و دوست را از دشم یا  نزده
 مـا  يهـا  معلوم است که دشـمن از نقطـه ضـعف   . میا  اقتدا ننموده  نیحس

رت کامل دوست را از ی با بصيد مثل مقام معظم رهبر ی با یشود ول   یوارد م 
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ــسوزیدشــمن تــشخ ــا دل ــام   يص داد و ب ــا انتق ــه موضــوعات نظــر کــرد ت  ب
  . میریست را از دوستان انقالب نگجاد کرده ای که دشمن اییتنگناها

  ن وهميتر سخت
دانه همچون جوانان، برخاستند و کمر یدانِ سالخورده، رش ین شه ی ا -12

ن دشـت تنهـا بمانـد، کـه در آن     یـ  در ا  نیخود را بستند تا نگذارند حس     
خـود را در منظـر آن حـضرت تـا مـرز           . قت تنهـا مانـده اسـت      یصورت حق 

شان نمود تـا شـما   یها تشکر کرد و دعا   شهادت جلو بردند و حضرت از آن      
دان مبـارزه بـا   یـ  در می امروزتـان زنـدگ    یز همـواره در منظـر رهبـرِ قدسـ         ین

منـد    بهرهي رهبريد و از دعایگر عوض نکن یز د یچ  چیظلمات دوران را با ه    
  . دیشو

ستند و  یـ  خـود ن   ی رهبـر قدسـ    ي  که امروز متوجه انگشت اشـاره      یکسان
اند مطمئناً فرصت عملِ بـه هنگـام      خود شده  یلگی و قب  یگرفتار محافل حزب  

 که خداوند به اصـحاب بزرگـوار امـام    يبا نظر به نور   . دهند  یرا از دست م   
 تعلـق بـه حـزب و     يد کـه بـر مبنـا      یطور نباشـ    د آن ی کن ی داد سع  نیحس

د شدند به مـا  یگان که اکثراً شه   رزمند. دیتان رجوع نمائ    يگروهتان به رهبر  
 ید از ولـ یها و افراد، نظر را با  گروهيها  ی و شلوغ   دعواها يآموختند ماورا 

ن انتخـاب را  یهـا توانـستند بهتـر    ن جهـت آن یم و بـه همـ  یه زمانه بر ندار   یفق
ـ عل تعـايل  اهللا رضـوان « حضرت امامي هیر سایداشته باشند و آن شهدا امروز ز       ، در »هي

ص، ت خایات خود با آن نورانیچون در زمان ح.  دارندییها  برزخ چه قهقه  
  . بودندیم و مدافع نظام اسالمتنها مقابل دشمن اسال
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  !ام دهدیخ آمد تا پی بر بام تاری نورانیانس بن حرث آن صحاب
ن بگـو  یییام بـه محمـد   نک که من در خاك کربال خفتـه ی رهگذر ا  يا«

  آن است که همواره در کنـار قـرآن، بـه دودمـان محمـد                يسرفراز
 يهـا  چـه ید تـا در یـ ندوزیشـور ب ن مکتب، عـشق و    ید و در ا   یوفادار باش 

  ».تان گشوده بماندیقت همواره برایرجوع به حق
ــ ــام  ی کــه اصــحاب امــام ا یین فــضایدر چن ــا ام ــد همــواره ب جــاد کردن

اره    د کرد و نفس مطمئنه    ی خواه ی زندگ نیحس تان حـاکم   تان بر نفس ام
هم و عقل، به نفع عقل عمل میماند و در جنگ ب یم دیکن ین و .  

 نید بـه امـام حـس   یـ  واهمـه با   ي  عاقلـه بـر قـوه      ي  قوه تی حاکم يبرا
همیتر سخت. میابی بر واهمه غلبه  يه جهاد یرجوع کرد تا با روح     ترس ،ن و 

همی ترس از مرگ ر  یوقت. از مرگ است   ن بـا  یـ زد و ایـ ر یها مـ  خت تمام و
  . شود ید ممکن میریگ ی مدالشهداءی که از حضرت سي جهادي هیروح

، مـا را از  ياندی که بر اصحاب کربال نمایی رازهاقتیبه حق ! پروردگارا
  .م محروم مگردانیاز دارین دوران نی که در ایرتیبص

 که موجب   ینی ما را از تشعشعات حس     نیقت حس یبه حق ! پروردگارا
و بـه  . شـود، محـروم مگـردان     ی معقول ما م   ي مان و عاطفه  یت عقل و ا   یتقو
دادن خـود     ا نـسبت   که اصحاب بزرگوار آن حضرت بـ       ینیقت آن حس  یحق

 روز بـه  نیبه او، مس وجود خود را طال کردند، نسبت ما را از امام حس 
  . روز افزون بدار
 ی و مردانگي، رسم وفادارقت حضرت اباالفضل  یبه حق ! پروردگارا

  . را به ملت ما عطا بفرما
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مان و عقل را به زنان ما ی، نور عاطفه و انبیقت ز یبه حق ! پروردگارا
  .مامرحمت بفر

ل یـ ن زمانـه در ذ یـ  مـا را در ا نیاران حـس یـ قـت   یبـه حق  ! پروردگارا
  . ن عمل بگردانی موفق به بهتري و مقام معظم رهبریانقالب اسالم

قـت  ین ملـت، بـه حق  یـ ن انقالب لطف بزرگ توست بـه ا   یا! پروردگارا
ن یـ  اين انقـالب و سـرباز  یـ ن مـا را در درك ا      ی و اصحاب حـس    نیحس

  .انقالب موفق بدار
هـا و بانــد   يرت تمـام، آزاد از حــزب بـاز  ی کـه بــا بـص  ینیمـسئول ! یالهـ 

ــاز ــان   يب ــاری و درك شــرایشناســ هــا، بــا زم ، خــود را وقــف  یخیط ت
انـد، موفـق و     به انقالب و به ثمررسـاندن اهـداف آن کـرده         يگذار  خدمت

  .د بداریمؤ
ن قـرن را در   یـ ت تـو در ا    ین زبان هدا  ی، ا يمقام معظم رهبر  ! پروردگارا

  . محفوظ بداری و ارضییات سمای بلي  از همهپناه خودت

  »والسالم عليكم و رحمةاهللا و بركاته«



 

  منابع
  قرآن
  البالغه نهج

  »عليه اهللا رمحة«بحاراألنوار، محمدباقر مجلسی
  »عليه اهللا رمحة«یعقوب کلینی جعفر محمدبن الکافی، ابی

   ، ابن شعبه حرانىتحف العقول
  توحید صدوق

  شیخ حسن دیلمى، وابإرشاد القلوب إلى الص
عاملی، وسائل الشیعه   شیخ حرّ

 د شیخ صدوق و شیخ مفی،اعتقادات امامیه

  يل کمره ایرزا خلیک تن ، حاج میا هفتاد و دوتن و یعنصر شجاعت 
  الوسائل، حسین نوري طبرسی مستدرك

  »عليه اهللا رمحة«اهللا حسینی تهرانی شناسی، آیت امام
قى هندى،کنزالعمال     متّ

  ي غفارى مازندرانى ترجمه ،احتجاج
 ، شیخ صدوقالشیعۀفضائل 

   اإلحتجاج على أهل اللجاج، احمد بن على طبرسى
   شگانه اهل سنت، محمد باقر ساعدى در صحاح شفضائل پنج تن

  االسالم حموئى فرائدالسمطین، شیخ
    ابو الفتح کراجکى،کنز الفوائد

   األطهارامامۀ األئمۀاالنوار فی  عقبات
  ي وجدانى مه حلى، ترجمهالفین، عال

  یخ عباس قمی ش؛اآلمال منتهی
  ی جمهر احسائی ابن ابی؛ اللّالیعوال

  ي نور اهللا شوشترید قاضیشه، احقاق الحق
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  دیخ مفیش، االرشاد
  ، شیخ صدوقالنعمۀکمال الدین و تمام 

  ، شیخ صدوقون اخبار الرضایع
  یرانرزا ابوالفضل تهیم،  العاشورةاری شرح زیشفاء الصدور ف

  يمروج الذهب، مسعود
الغالب دریابن اث، اُس  

  احمد حنبل، مسند
  کثیر شامی تاریخ ابن

  مزاحم ، نصربن»صفین«کتاب 
  ي نوراهللا شوشتریقاض، نیمجالس المؤمن

   طبري ، محب ةاض النضریالر
   االمام الشیخ حسین بن محمد بن الحسن الدیار،تاریخ الخمیس

  قوشجی،  حجج اهللا على العبادمعرفۀفی 
  یدالحد یاب  ابن،شرح نهج البالغه

وز،ةع المودینابی ی شافعي قُنْد  
  ، سید ابن طاووسکشف المحجۀ لثمرة المهجۀ

  ی، خوارزمنیمقتل الحس
    شیخ صدوق،االخبار یمعان

  دبن طاوسیس،  الطفوفی قتلیاللهوف عل
  منظور مختصر تاریخ دمشق، ابن

   صدوقی،امال
م   مقتل مقرّ

  یلیحقق اردبم، عهی الشحدیقۀ
  یلی عبداهللا عال،نیاالمام الحس

  یعقوبیخ یتار



 

  آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده
  )9 و 8ترجمه و تنقیح اسفار جلد  (معرفت النفس و الحشر •
  توحیدي بینش  دریچه  از  تکنولوژي  گزینش •
  علل تزلزل تمدن غرب •
    باخود راستین آشتی خدا ازطریق  با آشتی •
  رگجوان و انتخاب بز •
  ده نکته از معرفت نفس •
  )2و1جلد  (ها کربال، مبارزه با پوچی •
   حسین با امام  روحانی  عاشورا، اتحادي زیارت •
  باید بود چنین فرزندم این •
 فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت •

   مهدویتی معرفتیمبان •
 القدري فاطمه لیلۀمقام  •

 )شرح برهان صدیقین و حرکت جوهري(از برهان تا عرفان  •

 ه رزق انسان در هستیجایگا •

 زیارت آل یس، نظر به مقصد جان هر انسان •

 فرهنگ مدرنیته و توهم •

 ی نورانیی در فردایزندگ ه،ب نديدعا •

 ترین زندگی بازگشت به جدي؛ معاد •

  حضرت فاطمهبصیرت •

 جایگاه و معنی واسطه فیض •

 شود ی پوچ می فرهنگيها تیآنگاه که فعال •

  روحشدن ؛عامل قدسیصلوات بر پیامبر •
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 ی اللهتیعوامل ورود به عالم بق •

  نظر به حقيها چهیاسماء حسنا، در •

 یخی تاری و خودآگاهینیامام خم •

 امام و امامت در تکوین و تشریع •

  به مالئکهمیامام و مقام تعل •

   پنهانشتنیخو •

 سمی مدرني در فضای انقالب اسالمی اشراقگاهیجا •

 تی حب اهل بی و عملي نظریمبان •
 و قلبادب خیال، عقل  •

 ینیعالم انسان د •

  و جادوگر در عالمطانی جنّ و شگاهیجا •

  آدمیهدف حیات زمین •

 گونه که باید باشد زن، آن •

 نی دشدن يخطر ماد •

 ینی دي باورهاافتنی تی فعلیچگونگ •

  هنر مردن •
  در قتلگاهنی امام حسيراز شاد •

 تمدن زایی شیعه •

 تی اهل البي نورقتیحق •

 رت و انتظار فرجیبص •

عد هستنیتر ی ظهور باطنطیشراآخرالزمان؛  • ی ب 

 سلوك ذیل شخصیت امام خمینی •

  رمضان دریچه رؤیت •


