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«قیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مُدرن»
مبحث سوم


ّ
شهیر و بزرگان شیعه در دوران حکومت عباسیان است که بنابر تقیه یا اضطرار یا نفوو در دسواها
ادبای
از
یکی
»
یت
ک
«ابن ِس
ِ

تربیت دو فرزندش را می پذیرد .نقل است که روزی ماوکل از او می پرسد :پسر ِان
حاکم ،دساور ماوکل عباسی مبنی بر تعلیم و
ِ
عالم بزرگوار و شجاع شیعه در پاسخ او میفرماید :حای
من افضل هساند یا حسن و حسین ،دو فرزند علی بن ابی طالب؟ این ِ
ِ
فرزندان تو افضل است چه رسد به حسن و حسین (ع)! این جووا توا جوایی بور
غالم علی بن ابیطالب (ع) مقامش از
قنبرِ ،
ِ
خلیفه گران میآید که دساور میدهد زبان ابنسکیت را از پشت سر بیرون بکشند و او را به این وضع فجیع به شهادت برسانند.
ِ
عالم عالی مقام و شجاع ،یک سوال با ارزش از حضرت هادی (ع) میپرسد که در کافی شریف نقل شد « :لما ا بعث الله
این ِ
تعالی موسی بن عمران بآله السحر» چرا خدای ماعال حضرت موسی را با عصایی که به اژدها تبدیل میشد ،مبعوث کورد اموا
حضرت عیسی را با شفادادن بیماران و زند کردن مردگان برانهیخت و پیامبر اسالم را با قرآن مبعوث نموود؟ مهور تموام انبیوا
مردم را به توحید دعوت نمیکنند ،پس این اخاالف ها برای چیست؟ حضرت هادی (ع) در پاسخ او چنین مضومونی را بیوان
کردند :زمانی که خدای ماعال حضرت موسی را بر قومش مبعوث کرد ،موضوعی که بر مردم و جامعه فرعونی غلبه پیودا کورد
بود ،سحر و ساحری بود .همه آنها تحت تاثیر این مطلب قرار داشاند به نحوی که ارتکازات و افکوار و روحیوات موردم تحوت
ات شوبیه
تاثیر قدرت سحر و ساحری بود .خدای ماعال برای اینکه حجت را بر آنها تمام کند حضرت موسی را به همرا معجز ِ
کشواندن بهاورین
مبهوت سحر ساحران بودند ،از طریو بوه عجوز
به سحر (عصا و ید بیضا و )...مبعوث کرد تا مردمی را که
ِ
ِ

ساحران بیدار کند .حضرت عیسی (ع) نیز در زمانی مبعوث شد که بیماری های مخالف ،مردم را زمین گیر کرد بودند و بازار
دوا و درمان و طبابت داغ داغ بود و طب آن زمان ادعای شفای مردم را داشت .لذا او را به همرا معجزاتی شبیه به کوار طبیبوان
مبعوث کرد که سخت ترین مریضی ها را شفا می داد و حای مردگان را نیز زند می کرد تا از این طری حجت را بر تمام موردم
آن زمان تمام کند .حضرت محمد (ص) را در زمانی مبعوث کرد که سخنرانی و خطبه و اشعار جاهلی در آن زموان میوان قووم
عر به اوج خود رسید و غلبه داشت .لذا او را به همرا کالمی مبعوث کرد که علیرغم اینکه نه نظم بود و نه شعر ،تمام ادبای

عر را از آوردن مثل آن عاجز کرد بود تا از این طری حجت را بر همه تمام کرد باشد.
ِ
این روایت یکی از دهها ّ
موید برای مطلبی است که قبال بیان شد :جامعه کفر در عالم خارج« ،قدرت عینی» میسازد و بور بوا
شعارها و غوغاساالریهای خود ،مردم را بر محور طواغیت و مساکبرین جمع میکند و به این طری  ،جامعه مادی و حکومت
الحادی میسازد  .در زمان حضرت موسی (ع) مردم را با سحر به دور خود جمع کرد بود؛ در زمان حضرت عیسی (ع) موردم
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قدرت عینی جامعوه کفور را بوه
را با ادعای شفا دادن به دور خود جمع کرد بود .لذا خدای ماعال انبیا عظام را مبعوث کرد تا
ِ

چالش بکشند و از این طری  ،حجت حای برای پایینترین عقالنیت ها تمام شود .لذا عکس العمل پیامبران در برابر هر قومی
ماناسب با موضوعی که جامعه کفر در آن به قدرت رسید است ،تغییر میکند .این روایت یکی از شواهد روایی ماعودد اسوت
بر اینکه کفار فقط در هن خودشان منکر خدا نیساند؛ بلکه بر محور شهوات و تمایالت مادی خود ،مردم را جمع می کننود و
ِ
وحودت جامعوه آنهوا را بوه
شود،
می
محق
انبیا
توسط
که
الهی
ات
ز
معج
با
،
مقابل
در
ماعال
خدای
جامعه تشکیل می دهند.
ِ
چالش می کشد و مظهر قدرت کفر را به تزلزل در میآورد و از این طری با آنها اتمام حجت می کند .لذا «معجز » همان طور
لفظ آن پیداست« ،به عجز درآورند ی مارفین و مساکبرین و مأل و ائمه کفر» اسوت .در روایوت اسوت کوه وقاوی فرعوون،
از ِ

معجز عصای موسوی را دید که به اژدها تبدیل شد ،ناوانست خود را نههدارد و به نجاسوت خوود آلوود شود! خودای ماعوال

قدرت جامعه کفور را
مرکز
ِ
اینطور سردمداران کفر را به عجز و حقارت می کشد .بنابراین ماموریت تمام انبیا عظام این بود که ِ

هدف قرار بدهند و آن را به چالش بکشند تا از این طری مردم ماوجه شوند که حول و قو باالتری نیز وجود دارد و نحو زندگی
دیهری ممکن است و میتوان بر محور انبیا الهی ،یک جامعه ایمانی و یک حیات نورانی را تجربه کرد.
پس ارثی که حضرت سیدالشهدا از انبیا عظام گرفاه ،این است که «قدر ِت عینی کفر» در عالم خارج را به چوالش بکشود و

حجت الهی را بر تمام مردم تمام کند .نباید گمان کرد که
«قدر ِت عینی خداپرسای» را به مردم نشان دهد و نهایاا با این دو امر،
ِ

هر یک از انبیا به سوی مردمی در یک جامعه روساایی و ساد مبعوث می شدند و مامور بودند تا از طری صحبت با تکتوک

مردم ،اعاقادات و اخالق و اعمال آنها را اصالح کنند .حداقل مطلب ،افراد قوم حضرت یونس (ع) بودند که به تصوری قورآن
کریم ،بیش از 011هزار نفر جمعیت داشاند و در روایات نیز وارد شد که قوم حضرت موسوی (ع)  011هوزار نفور جمعیوت
داشاند؛ یعنی اقوام گذشاه ،برای خود شهرنشینی و حکومت و َمدنیت و تمدن داشاهاند.
کشیدن قدرت عینی کفر» روشن شد ،بایود توجوه داشوت کوه الزموهی عقلوی و
حال که ماموریت اصلی انبیا در «به چالش
ِ

وریت کفر ،جامعه الهی را بر
عقالیی انجام این ماموریت در هر عصری ،این است که بعد از پراکند ساخان مردم از حول مح ِ
ِ

محور خالفت الهی تشکیل دهند .چرا که وقای وحدت اجاماعی کفر ضربه بخورد ،نمیتوان مردم را وانهاد بلکه هر جامعهای
به یک محور نیاز دارد که تمایالت مردم حول آن جمع شوند و شکل بهیرند .بله ،اگر مردم دعوت انبیا را نپذیرند جامعه الهی
شکل نمی گیرد .به همین دلیل است که حضرت نوح (ع) بعد از تحمل آن همه سخای و مورارت در دعووت موردم ،موفو بوه
تشکیل امت الهی نمی شوند؛ چون مردم دعوت ایشان را نپذیرفاند .خدای ماعال نیز برای اسامرار حرکت تکاملی تاریخ ناچار
شد بعد از  011سال حلم و مهلت ،قوم نوح (ع) را عذا کند .به همین دلیل است که به هنهام قیام حضرت نوح (ع) ،اولین
َ َ َ ْ َ ُ َّ
واکنش از سوی «مال ِ » قوم او بود« .مال » کسانی هساند که قدرتشان چشم های مردم را ُپر می کند .گفاند« :فقال ال َمأل ال ِذ َین
َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ً ِّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َّ ْ
َ َ ُ ََ
َ ْ ْ َُ ُ
الرأ ِی َو َما ن َری لک ْم عل ْی َنا ِمن فضل َبل نظ َّونک ْم
کفروا ِمن قو ِم ِه ما نریک ِإال بشرا مثلنا وما نریک اتبعک ِإال ال ِذین هم أرا ِ لنا ب ِادی
ٍ
َ
ک ِذ ِب َین» کسانی که به دور تو جمع شد اند ،ارا ل و فرومایهان جامعوه موا هسواند ،پوس معلووم اسوت دعووت توو بوه درد موا
نمیخورد! در زمان حضرت امام (ر ) نیز به او گفاند :تو که می خواهی قیام کنی ،کدام یک از اهل سیاست و خبرگان آن با توو
هساند؟! کدام یک از چریک ها و مبارز ِان مسل با تو هساند؟! آیا تو می خواهی با عد ای مسجدی و هیئای قیام کنوی؟! ایون
2

سخنان ،شکل امروزین همان مطالبی است که به حضرت نوح (ع) گفاه شد .در واقع از مهمارین دالیل منزوی شدن حضرت
امام پس از قیام سال  ، 24این نوع تردیدهایی بود که خواص مبارز در جامعه مطرح میکردند .اما حضرت امام (ر ) بوا ایجواد
ظرفیت نیروی های مسجدی و هیئای ،این انقال را پیروز گردانید و تمام دنیا را بهت زد کورد .بوه
بصیرت و پرورش و ارتقا
ِ
همین دلیل است که گفاه شد «عزاداریها» باید مبنای حل مشکالت جامعه شیعه قرار بهیرند.

0

خدای ماعال در قرآن کریم ،وضعیت حضرت نوح را به «الکر العظیم» توصیف می کند؛ حال آیا با طعن و دشمنی یوک یوا
قودرت عینوی جامعوه کفور»
چند نفر« ،کر عظیم» بوجود می آید؟! نخیر .این زمانی است که نوح (ع) به تنهایی در مقابل «
ِ
ِ
بایساد! مصائب نوح (ع) به گونه ای بود که طب روایات ،او را به حدی کاک می زدند که تا دو سه روز در حالت اغما به سور
می برد و به تصری آیات قرآن ،کفار او را به خاطر ساخت کشای در جایی به دور از دریا دائما به سخر میگرفاند .شما فرض
کنید در مکان زندگی شما ،کسی به کاری مشغول شود که صب و شب همه او را بوه سوخر بهیرنود؛ چنود روز و هفاوه و موا
میتوان تحمل نمود؟! نهایاا به خدا شکایت میکنیم که این چه وظیفهای بود که بر دوش ما گذاشای! اما علویرغوم تموام ایون
ً
ً
روایات یل آیه شریفه مویفرمایود:
نامالیمات ،خدای ماعال در توصیف حضرت نوح (ع) میفرماید« :إنه کان عبدا شکورا».
ِ
نوح (ع) به این دلیل شکور بود که هر روز ،صب و عصر خدای ماعال را با الفاظ خاصی تسبی و تحمید می کرد .این شکر نه
در فضای آرام و بی دردسر بود بلکه در فضایی بود که او مردم را به هدایت الهی دعوت می کرد و تمام جامعه بوا تموام ابوزار و
کردن انبیا عظام نیز مبارزاتی بوود
امکانات او را به سخر و تحقیر گرفاند .این بدان معناست که حای تسبی و تحمید و شکر ِ
است .پس اصالح اعاقادات تکتک افراد و بیان احکام و ...برای پیامبر« ،کور عظویم» بوجوود نمویآورد ،بلکوه بوه تنهوایی
قیامکردن برای هدایت جوامع کفر و بر همزدن نظم مادی آنها است که «کر عظیم» را در پی دارد .در روایت است کوه نووح
(ع) بعد از  011سال انجام وظیفه ،از قوم خود ناامید شد و از درگا خدای ماعال درخواست کرد که عذا نازل کون! خودای
ماعال به او وحی کرد :این اولین قومی است که چنین عصیانی میکند و این اولین باری است که قرار است عذا نازل شود،4
پس  011سال دیهر صبر کن! بعد از اتمام آن ،دوبار حضرت نوح (ع) درخواساش را تکورار کورد کوه خودای ماعوال فرموود:
لعنت خدا بر دساها ابلیس که دساها انبیا الهی و مومنین را به خشوونت مواهم موی کننود!
« 011سال دیهر هم صبر کن!» ِ

کدام نحله و گرو و مکاب است که چنین حلم و صبرهایی در حد 011سال دارد؟!! فقط انبیا الهی هساند که به اسواعانت از

اسم «رحمن» خدای ماعال می شوند.
قدرت تحمل این همه مصائب را دارند و در نهایت با این کارشان،
خدای ماعال،
ِ
مظهر ِ
ِ
ِ
قدرت عینی کفر» در جامعه شکساه شود .زمانی غل و زنجیر
لذا زمانی فضای تنفس برای اعاقادات حقه مهیا خواهد شد که « ِ
دوساان این مسجد نقد داشاند که چرا این مطالب بر منبر مجالس امام حسین (ع) عرضه میشود؛ در این ایام باید به بیان احادیث
 .0بعضا برخی از
ِ
و احکام و کر مصیبت پرداخت! پاسخ بند این است که همین توسعهی عزاداری ها در سراسر کشور و حای جهان که به صورت کمی و کیفی قابول

عینی» تکایا و مساجد و حسینیه ها توسط حضرت اموام (ر ) بوود کوه
مشاهد است از کجا نشأت گرفاه است؟ از ارتقا
ِ
ظرفیت «روحی و هنی و ِ
چنین توسعهای در عزاداریها رخ داد .الباه که با گف ت و گو پیرامون این مباحث باز است که از تمام دوساان درخواست می کنیم در تکامل بحث
به ما کمک کنند.
 .4دوران حضرت آدم (ع) تا دوران حضرت نوح (ع) در فلسفه تاریخ الهی ،دارای بحث مخاص به خود است که بوه دلیول ضوی وقوت آن را بیوان
نکردیم .
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ِ
کفرآمیز که بر گردن مردم انداخاه شد  ،شکساه شود و تمام انبیا الهی مامور به چنین امری بودند.
حضرت ابراهیم (ع) به عنوان دومین نبی اولوالعزم ،در برابر نمرودی ایسااد که در روایات او به عنوان یکی از دو پادشا ِ کوافری

فوأت بهوا مون المغور
معرفی میشود که بر سراسر جهان حکومت داشت .به او فرمود« :إن الله یأتی بالشمس من المشورق ِ
ُفب ِهت الذی کفر» خدای ماعال خورشید را از شرق می آورد ،او آن را از شرق بیاور! بعد از آن ،با شکسان بتها همه را به تردید
ِ
انداخت ،فرمود :از بتها بپرسید که چه کسی آنها را شکساه است! لذا نمرود برای حفظ حکومت خود ،تصمیم گرفت ابراهیم
(ع) را در آتش بیاندازد .در روایات هست که آتشی بسیار بزرگی مهیا کردند که از شدت حرارت آن ،نزدیکشدن به آن ممکون

صرف کشان ابراهیم بود می توانست بوا
نبود و لذا تصمیم بر این شد که ایشان را با منجنی به درون آتش بیاندزند! اگر قصد او ِ
ایجاد آتشی به انداز یک نفر به مقصودش برسد ،اما او می خواهد مجازاتی برای ابراهیم رقم بزند که صدای آن کل جهان را ُپر
کند! چرا که پادشا کل جهان است .اما چه شد؟ در دعای شب عرفه میخوانیم« :و باإلسوم الوذی کاوب علوی ورق الزیاوون
فخضعت النیران لالک الورقه» آتش بر ابراهیم از طری برگ زیاون سرد شد .در این دوران نیز ،هنهامی که حز الله لبنوان در
جنگ سیوسه روز پیروز شد و قویترین ارتش منطقه را شکست داد ،موج تشیع به نحوی در کشورهای عربی به را افاواد کوه
صوفیه علی رغم ادعای مدارای دینی در کنار سلفیون ،یک کنفرانس مشارک برای جلوگیری از نفو تشیع در مصر برگوزار کورد!
این در حالی بود که اگر هزاران کاا در اثبات والیت امیرالمومنین نوشاه میشد و هزاران ُمبلغ در این رابطه بوه ایون کشوورها
گسیل میشد ،چنین موجی به را نمیافااد و این دسااورد در ایجاد محیط مناسب برای اعاقادات حقه ،ناشی از ضربه به مظهر
حکومت جهانی نمرود را به چالش
قدرت کفر و به عجزرساندن مساکبرین و طواغیت مدرن بود .پس حضرت ابراهیم (ع) نیز
ِ

کشید؛ گرچه مردم به دلیل ترس از دساها نمرود و ضاللت خود ،به دور ایشان جمع نشدند.

قدرت جامعه کفور» و «دعووت
بنابراین حضرت نوح (ع) و حضرت ابراهیم (ع) به مأموریت الهی مبنی بر «به چالش کشیدن ِ

مردم به ایجاد جامعه الهی» عمل کردند ولی به دلیل ترس موردم از دسواها ظلموه« ،جامعوه ایموانی» محقو نشود .بوا ایون
توضیحات تا حدودی روشن شد که اولین چیزی که توسط خدای ماعال تشریع شد « ،مبارز با جامعه کفر و تشوکیل جامعوه

الهی» است و سایر امور تشریعی از قبیل عبادات ،پس از این مرحلوه قابلیوت طورح مییابنود و بوه تبوع ایون مرحلوه ،تشوریع
میشوند .اما در زمان حضرت موسی (ع) ،عالو بر به چالش کشیدن قدرت فرعون ،بنیاسرائیل به عنوان یک قوم بزرگ حاضر
می شوند که بر محور حضرت موسی جمع شوند و به این صورت ،اولین جامعه ایموانی بور محوور «پرسواش خودای ماعوال»
بوجود می آید؛ امری که در زمان دو پیامبر گذشاه ،علیرغم آن که «تشریع» شد بود« ،تحق » نیافت .لذا سرفصل بسیار مهم
در فلسفه تاریخ انبیا الهی ،دوران حضرت موسی (ع) است که در آن جامعه الهی برای اولین بار شکل میگیرد به ِّ
ظون قووی،
کثرت آیات قرآن نسبت به این دور از تاریخ به همین دلیل است .ان شا الله در مبحث آیند دربار این سرفصل از تاریخ بیشار
توضی خواهیم داد.
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