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


َ َ
مرحوم شیخ صدوق (ره) در کتاب شریف «ثواب األعمال» ،به نقل از داود بن فرقد ،از اماام صاادق (ع) روایتا در فیایِ
سوره فجر نقل م کند« :اقرووا سوره الفجر ف فرائیكم و نوافِكم فانها سوره الحسین بن عِ (ع)» سوره فجر را قرائ کنید
چرا که آن سوره ی اباعبدالِه الحسین اس  .البته چنین تعابیری برای حیرات معصومین ،مطِب غریب نیس ! بهعنوان مثاال
فرمودند سوره واقعه ،مختص به وجود مبارک امیرالمومنین (ع) اس  .جالب این اسا کاه در ساوره فجار ا کاه باه حیارت
سیدالشهداء منسوب شده اس ا خدای متعال بعد از بیان قسمهای جالله در ابتدای سوره ،اشاره به «ضربه زدن و نابود کردن و
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به تزلزل درآوردن قدرت های مادی کفر» دارد« :أل ْم ت َر ک ْیف ف َعل َر ُّبک بعاد إ َر َم ذات العماد الت ل ْم ُیخِ ْق مثِهاا فا الابالد َو
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ساد ف َص َّب عِ ْیه ْم َر ُّبک َس ْوط عذاب»
ذین طغ ْوا ف البالد فأ کثروا فیها الف
الصخ َر بالواد َو ف ْرع ْون ذی األوتاد ال
جابوا
آیاد ندیدی خدا با قوم عاد چه کرد؟ باغ ارم که در اختیار داشتند و مثل و مانندی در هیچ سرزمین نداش ! و قاوم ثماود کاه
صخره ها را م تراشیدند و تمام قدرتشان به کاخ سازی در دل کوه ها بود! و فرعون که دارای میخ ها بود .ذیل آیاه شاریفه نقال
اس که فرعون برای نشان دادن قدرت خودش بر همگان ا و به تعبیر بنده ،گرفتن زهر چشم از دشمنان ا چهارمیخ مهیا کرده و
مخالفین خود را به روی صورت ،بر تخته چوب م خواباند و چهارطرف بدن آنان را به میخ م کشید و سپس رهایشان م کرد
تا بمیرند! خدای متعال ،مظاهر قدرت ائمه کفر ،مستكبرین و طواغی را برای مومنین توصیف م کند و ساپس ما فرمایاد:
ببینید که خدا قدرت آنها چه کار کرد! لذا در ساوره ای کاه باه حیارت سیدالشاهداء (ع) منساوب اسا  ،اولاین مطِاب باه
«فروپاش قدرت های مادی کفار» اشاره دارد .مأموری اصِ پیامبران اله ا که حیرت سیدالشهداء وارث همان مأموری
بود ا «مبارزه با قدرت عین کفر» و «ضربه زدن به مظهر قدرت جامعه کفار» و «فروپاشایدن نظام ماادی» آنهاسا  .در ایان
صورت اس که فیای تنفس برای ارائه اعتقادات و احكام حقه ایجاد م شود .لذا م توان گف بحا ماا پیراماون رساال
انبیاء سِف ،کامال با قیام حیرت سیدالشهداء مرتبط اس  .زیرا تاریخ یک مجموعه واحد اس که سیر و مقصد واحدی دارد
و نباید حوادث تاریخ را به تنهای و به صورت ُبریده و متفک از سیر تاریخ تحِیل کرد.
شب گذشته عرض شد که مأموری اصِ تمام انبیاء عظام« ،به چالش کشیدن قدرت عینا کفار» و «ایجااد جامعاه الها »
اس که حیرت نوح و حیرت ابراهیم اگرچه موفق به انجام امر اول شدند ول به دلیال تارم ماردم از ائماه کفار ،امار دوم
محقق نشد .اما در زمان حیرت موس (ع) هر دو امر محقق شد .یعن برای اولین ،حیرت موس (ع) بهعنوان پیامبر الها
ُ
توانس پس از مستأصل کردن قدرت و ابه مادی فرعون« ،جامعه اله بر محور پرستش خدای متعال» را نیز محقاق کناد.
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بدین ترتیب ،قوم بن اسرائیل پس از تحمل فشارهای بسیار از سوی فرعون و مشاهده آیات ب نظیر الها از جاناب حیارت
موس (ع) ،از جامعه فرعون کنارهگیری کرده و به حیرت موس (ع) متمایل شدند کاه در نهایا بناا باه فرماان حیارت،
دستور کوچ از سرزمین مصر صادر شد .این وضعی بر فرعون و فرعونیان گران آمد و قصد کشاتن آنهاا را کردناد« :ان هاوءء
لشرذمه قِیِون و انهم لنا لغائظون» در این میان ،بن اسرائیل بعد از مشاهده آن همه معجزات از پیامبرشان ،با معجزه جدیدی
مواجه شدند و رود نیل شكافته شد و مأمور شدند از آن عبور کنند تا به دس سپاهیان فرعاون نیفتناد .بااءخره بارای بشاری
سخ اس که بعد از صدها سال زندگ با ائمه کفر ،بخواهد تن به لطف انبیاء اله بدهد و لذا در روایات به نكات ظریفا
در این باره اشاره شده اس من جمِه اینكه :بن اسرائیل بعد از شكافته شدن رود نیل ،تارم و تردیاد کردناد و گفتناد کاه ماا
نم توانیم از رود عبور کنیم؛ اولین کس که با عبور خود تردید بن اسرائیل را شكس  ،کالب بن یوحنا (پسارعمه موسا بان
عمران) بود .بعد از عبور کالب ،دوباره بهانه آوردند که زمین خیس و باتالق اسا و شااید ماا در آن زمینگیار شاویم! اینهاا
همانهای بودند که به موس گفتند :سپاهیان فرعون حتما به ماا خواهناد رساید اماا چناین بهاناههای م آوردناد .حیارت
موس (ع) از خدای متعال خواس و باد صبا وزید و کف رود را خشک کرد .باز هم بهانه آوردند که ما دوازده قوم از دوازده پدر
هستیم ،ممكن اس با یكدیگر در دیر و زود رفتن دعوا کنیم؛ برای هر قوم راه جداگانه ای قارار باده! حیارت چناین کارد.
دوباره بهانه کردند که در این صورت یكدیگر را نم توانیم مشاهده کنیم ،میان دوازده مسیر در رود نیل ،داءنهای قرار بده تاا
یكدیگر را ببینیم! حیرت چنین کردند تا اینكه باألخره از رود نیل گذشتند که بعد از آن ،رود نیل ساپاهیان فرعاون را در خاود
غرق کرد.
در واقع حیرت موس مأمور به تشكیل ام اله بودند و در تناسب با همین مطِب بود که به فرعون فرمود« :أرسل مع بن
اسرائیل» بن اسرائیل را به همراه من بفرس ! اما فرعون در مقابل نب خدا مقاوم کرد و نهایتا به عذاب اله دچاار شاد .در
روایات نیز آمده اس « :ای بن اسرائیل ابتداء باید از سِطه فرعون رها شوید و «خالص از کرب» حاصل شاود و بعاد از آن
اس که خداوند برای شما تورات نازل م کند و آداب زندگ اله را به شما تعِیم خواهد داد »1.چون وقت کاه ماردم تحا
ظِم و ستم فراعنه و طواغی هستند ،دیگر زمینهای برای جریان احكام در سطح ام دین وجود نخواهد داش  .لذاس کاه
بعد از رهای از سِطه فرعونیان ،خدای متعال الواح و تورات را به آنها ارزان داش .
بنابراین م توان گف بعد از صدها سال وقت مردم از حول «دستگاه کفر» پراکنده شدند و در راستای ایجاد «دستگاه ایماان»
تالش کردند ،در این زمان اس که دستگاه جدیدی به نام «دستگاه نفاق» ظهور پیدا م کند .افارادی کاه اهال قادرت ماادی
بودند ول به خاطر نداشتند اعتبار و شراف مادی در دستگاه کفر نم توانستند به قِه های کفر در آن دستگاه برسند ،از اوصاف
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السال ُم) َیقول ل َبني إ ْس َرائیل :إذا ف َّر َج الِ ُه ع ْنك ْم َو أ ْهِك أعد َاءک ْم أت ْی ُتك ْم بك َتاب م ْن َر ِّبك ْمَ ،یش َتمل عِ أ َوامره َو ن َواهیاه
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َو َم َواعظه و عبره و أمثاله .فِما فرج الِه عنهم ،أمر الِه عز و جل أن یأتي لِمیعاد...
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حمیدهی دستگاه ایمان (رحم و پرده پوش و )...سوء استفاده م کردند و با ظاهرسازی ایمان  ،چهره بااطن کفار خاود را
ادامه م دادند .آنها از طریق تردید و به چالش کشیدن مدیری و تقدم نب اله  ،فیا را برای مدیری خود مهیا ما کنناد.
لذا به تبع ایجاد «جامعه ایمان » ،فیا برای ایجاد «جامعه نفاق» مهیا شده و در حقیق « ،معادلهی برخورد قادرتهاا» ساه
مولفه پیدا کرد و از مواجهه بین «ایمان و کفر» به تقابل بین سه دستگاه «ایمان و کفر و نفاق» تغییار یافا  .باه تباع ایان امار،
امتحانات جدید و پیچیدهتری شكل گرف  .در همین راستا در مبح گذشته بیاان شاد اگار ظرفیا جامعاه شایعه از ساطح
«تشكیل ام » به سطح «تشكیل حكوم » ارتقاء پیدا کرده اس  ،به همین مناسب امتحانات او نیز سانگینتار و پیچیادهتار
شده اس  .توجه به این نكته م تواند راهنمای ما باشد در اینكه چرا قرآن کریم بیش از دیگر انبیاء به داستان و وقاایع حیارت
موس (ع) و قومش پرداخته اس  .چون شباه های بسیاری میان ام نب اکرم (ص) و بن اسرائیل وجود دارد .روایات ذیل
َ َ َ ً َ َ
آیه شریفه «ل َت ْرک ُب َّن ط َبقا ع ْن ط َبق» ،م فرماید :هر سوراخ که بن اسرائیل بدان وارد شده اس ام نب اکارم (ص) نیاز وارد
خواهد شد .هر امتحان که قوم بن اسرائیل بدان دچار شدند ،ام نب اکرم (ص) نیز بدان دچار خواهند شد .یعن هماانطور
که بن اسرائیل به تبع ایجاد جامعه اله  ،دچار جامعه نفاق م شود« ،ام پیامبر» نیز بعاد از ایجااد «جامعاه الها » ،دچاار
«جامعه نفاق» م شود .لذا آیات و روایات ناظر به قصص انبیاء ،ماجرا و داستان گاوی مرساوم نیسا  ،بِكاه «بیاان احكاام
ً
ام سازی وحكوم سازی و مسائل آن» اس  .اگر ما بخواهیم به «فقه احكام حكومت » برسیم ابتادائا بایاد باه ایان آیاات و
ً
روایات توجه کنیم .اگر دق شود لزوما زبان این آیات و روایات« ،انشائ و دستوری» نیسا  ،بِكاه اکثارا «زباان توصایف »
اس  .همانطور که جامعهشنامها در توصیف جامعه نم گوید مردم فالن کار را انجام دهید و فالن کار را انجام ندهید؛ بِكه
م گوید اگر هنجارها یا ناهنجاری ها دچار این تغییرات شود ،فالن نتیجه حاصل خواهد شد.
بعد از آنكه تورات بر آنها نازل م شود ،سامری مردم را به گوساله پرست دعوت م کند و آنها نیز م پذیرناد! خادای متعاال
برای پذیرفتن توبه آنها حكم قتال (فاقتِوا انفسكم) م دهد .این بدان معناس که عذابها در سطح ام و حكوم  ،متناسب
با همان سطح سخ و سنگین خواهد شد .یعن گناه کس که قصد دارد وحدت کِمهی توحیدی را ا کاه صادها ساال بارای
تحقق آن خونها و فداکاری ها انجام گرفته اس

ا نابود کند ،بسیار سخ خواهد بود؛ چرا که جمعی زیادی را باا خاود باه

ضالل م کشاند .آنها که بر گوساله سامری سجده نكرده بودند به حیرت موس (ع) عرضه کردند :صحیح اسا آنهاا کاه
سجده کردند کشته شوند ول ما که سجده نكردیم چرا باید کسان را که از اقوام و اقرباء ما هستند ،بكشیم؟! در این صورت که
مصیب ما از مصیب آنان باءتر و سختتر اس ! پاسخ آمد :صحیح اس که شما ساجده نكردیاد ولا از آنهاا مفارقا هام
نكردید! سپس دستور داده شد صورتهایشان را بپوشانند تا یكدیگر را نشناسند تا از این طریق از مصیب آنها کاسته شود! ببینید
ام نب اکرم (ص) بعد از اینكه دس از وءی امیرالمومنین (ع) برداشتند به چه کشتارهای دچار شد! بعد از آنها در عصار
حاضر چه اتفاقات ممكن اس برای ما بیفتد؟ تطبیق گوساله پرست در عصر حاضر چگونه قابل تصویر اس ؟! آیا ما به عنوان
ام پیامبر در برابر این موضوعات و این نوع امتحانات بزرگ و پیچید قرار نداریم؟! اینكه ما فرمایناد حیارت سیدالشاهداء
کشت نجات اس به این معناس که ما را از فتنهها و امتحانات به این بزرگ نجات ما دهاد .در روایاات هسا کاه اما
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نب اکرم (ص) بعد رحِ پیامبرشان گوسالهپرس شدند؛ اما مگر ام پیامبر بعد از ایشان ،بت سنگ و چاوب را روباروی
خود قرار دادند و آن را پرستیدند؟! یا حقیق این اس که شكل ب پرست متناسب با هر دوره ای تغییر خواهد کرد؟ رحما
خدای متعال بر حیرت امام (ره) که این تعابیر دشمن شناسانه و بصیرت افزا را به ما یاد داد و بح از «ب پرست ُمادرن» را
مطرح کرد! حال جامعه ایمان چطور م توان د ب پرست مدرن را بشناسد تا بدان دچار نشود؟! مصادیق آن چه خواهد باود؟!
اینها امتحانات امروز جامعه ما اس  .اگر امروز به صورت صحیح در جنگ فرهنگ و اقتصاادی وارد و خاارج نشاویم آیاا از
مبتال شدن به چنین عذابهای در أمان خواهیم بود؟! لذا به نظار م رساد «القارآن یجاری مجاری الشامس والقمار» بادین
معناس که «آیات اله و احكام ام سازی و حكوم سازی» در تمام زمان ها جاری اس .
بعد از اینكه مأمور به کشتن گوساله پرستان شدند ،بعد از مدت به یاد آوردند که به هنگام عبور از رود نیل ،حیرت موس (ع)
به آنها فرمود «بر محمد و آل محمد صِوات بفرستید» تا به سالمت از آن عبور کنید! این امید را پیدا کردند کاه باا تكارار ایان
توسل ،از عذاب کشتار نجات پیدا کنند و این ذکر را تكرار کردند .لذا خدای متعال به پیامبرش وح کرد که کشتار را متوقاف
کنید! قوم تو به چیزی متوسل شدند که اگر هنگام ظهور گوساله سامری به آن متوسل م شدند من به آنها عصم از این فتنه را
اعطاء م کردم! کشت نجات حیرت سیدالشهداء (ع) ،هم امتحانات قبل از خودش را سرپرست ما کناد و هام امتحاناات
زمان خودش و ب عد از آن را سرپرست م کند .به همین دلیل بود که عرض شد مجالس عزای اباعبدالِه (ع) بزرگترین فرص
برای عبور از امتحانات و نجات ام شیعه در هر دوره اس .
َّ َ ُ َ َ َ ُّ َ َ َ ُ َ َ
َ
ُ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َّ َ
بعد از این امتحان بزرگ بود که فرمان آمد« :یا ق ْوم ْادخِوا األ ْرض ال ُمقد َسه التي ک َت َب الِ ُه لك ْم َوء ترتدوا عِي أ ْد َبارک ْم ف َت ْنقِ ُباوا
َ
خاسر َین» اکنون که توبه کردید وارد بی المقدم شوید که خدا آن را برای شما تقدیر کرده اس و به عقب برنگردید که دچار
خسران شوید! وقت به مرحِه «ام سازی» رسیدید ،مرحِه بعدی این اس که زندگ اله را با مدیری نب اله آغاز کنید
و «حكوم اله » را در آن سرزمین مقدم تشكیل دهید .طبق روایات ،در بی المقدم قوم کاافری باه ناام عمالقاه وجاود
داشتند که خدای متعال دستور جنگ و بیرون کردن آنها را صادر کرد و فرمود که در آنجا زنادگ کنیاد .ممكان اسا ساوال
مطرح شود و آن اینکه اگر خدای متعال با قدرت اله خود بن اسرائیل را از رود نیل عبور داد و از طرف دیگر تمام فرعونیان را
نابود ساخ  ،چرا دوباره نیل را نشكاف تا بن اسرائیل به سارزمین اصاِ خاود بازگشاته و از تماام نعما هاا و کااخ هاا و
عمارتها و گنجهای فرعونیان بهره مند شوند و با خیال راح و بدون سخت در آن زندگ کنند؟!! پاسخ این اس که خادای
متعال برای بندگان مومن خود ،زندگ مادی و فرعون را اراده نكرده اس  ،چرا که زندگ اله با چنین جاه و جبروت مادی و
ظالمانه سازگاری ندارد .زندگ اله مناسبات و روابط و احكام خاص خود را دارد که خدای متعال برای تحقق آن ،بن اسرائیل
را به جهاد با کفار در سرزمین جدیدی امر م کند .ایان مطِاب نشاانه باارزی از امار باه «حكوما ساازی» اسا  .ساخن
بن اسرائیل در برابر دستور خدای متعال چیس ؟ اما بن اسرائیل در برابر دستور جهاد گفتند« :فاذهب ان و ربک فقاتال اناه
هاهنا قاعدون» ای موس  ،تو با خدای به آنجا برو و بجنگ ،بعد از آنكه پیروز شدید ما خواهیم آمد! آنچه که بعنوان گمانهای
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قوی برای استنباط م توان بدان اشاره کرد 2این اس که بن اسرائیل از ظرفی «ام سازی» عبور کرده و به ظرفی «حكوم
سازی و زندگ اله » رسیده بودند که این امر از طریق «جهاد» امكان پذیر بود .اما بن اسرائیل در این سطح توقف م کنناد
َ
ٌ ََ
ً
َ َ َ َّ
و بعد از اینكه حكم خدای متعال مبن بر جهاد نم پذیرند ،عذاب بزرگ بر آنها م آید« :قال فإن َها ُم َح َّر َمة عِ ْیهم أ ْر َبع َین َس َنة
َْ
ََ َْ َ َ َْ َْ
َ
َیت ُیهون في األ ْرض فال تأ َم عِ الق ْوم الفاسق َین» سرزمین بی المقدم بر شما حرام شد 04 ،سال در صحرای ساینا سارگران
باشید .وقت که حكم اجتماع اس  ،تخِف از آن منجر به چنین عذابهای خواهد شد! خطر مسائل اجتماع بسیار بزرگتر
از مسائل فردی اس  ،چرا که بستر پرورش روح افراد را فراهم م کند .اگر جامعه اله از حكم اجتمااع و حكاومت اماام
خود سر باز زد و به سوی امام جور متمایل شد ،عذاب های بزرگ در انتظار آنها خواهد بود .بناابر روایاات صابح از نقطاهای
حرک م کردند و در انتهای روز ،زمین از زیر پای آنها کشیده م شد و در نقطه آغازین قرار م گرفتند 04 .ساال باه چناین
عذاب دچار شدند .بعد از گذش  04سال و توبه آنها ،خدای متعال به نوادگان آنها اجازه داد که وارد بی المقدم شوند .در
ادامه این حرک « ،جامعه اله » که در زمان حیرت موس (ع) بوجود آمده بود ،بعد از گذر زمان توسط عِمای بن اسرائیل
منحرف شد و به «جامعه نفاق» تبدیل گش و لذا به قدری تیعیف شد که تح سِطه کفار (مثل ُبخا النصار و ) ...قارار
گرف و به دلیل نپذیرفتن امر «حكوم اله » ،همان «جامعه اله »شان تكه تكه شد تا حدی که خدای متعال ما فرمایاد:
«ضرب عِیهم الذله و المسكنه»! ذل و خواری بر آنها حكم فرما شد .بعد از شدت خواری شان ،از خدای متعال درخواس
کردند که شخص را بفرستد تا از این ذل رهای یابند .داستان حیرت جالوت (ع) و پیروزی های موق آنها پیش م آید که
دوباره انحراف در آنها سربرم آورد .به همین دلیل ذل و خواری شان ادامه پیدا کرد و در سراسر جهاان باه صاورت پراکناده
زندگ گذراندند .با ظهور حیرت عیس (ع) ،در مقابل او ایستادند و نفاق آنها آشكار شد ،به حدی کاه باا کفاار روم متحاد
شدند تا حیرت عیس (ع) را به شهادت برسانند! اما خدای متعال او را به آسمان ها عروج داد.

 .1البته اینها گمانههای اولیه برای فتح باب در زمینه «فقه احكام حكومت » اس و اء ادعای استناد قطع این مطالاب باه شاارع مقادم ،ادعاای
گزاف اس بِكه انجام این مهم ،از وظائف سنگین فقهای عظام شیعه اس .
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