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تعالیباسمه



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

 ششممبحث 



به محضرشاان  وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره )س( بعد از ماجرای احراق البیت در بستر بودند که جمعی از زنان مدینه
شرفیاب شدند. از جمله بیانات ارزشمند ایشان خطاب به آنها این است که: اگار ماردو وتیات امیرالماومنین )ا( را بفتیرفتاه 

باا نرمای و « ...لسار به سیرًا ُسجها تیکتب ُخشاشه و ت یّکل سااحره و تیماّل راکباه»شد.  ودند چه برکاتی بر آن ها نازل میب
شاان خساته شاود و  به سمِت جاده حق سیر می داد بدون اینکه آزاری برای مردو پیش آید و بدون اینکه مرکابمالیمت آنها را 

اگار کارد.  ز آب مملو بود و همه را سایراب مایُبرد که ا ود. آنها را بر سر چشمه زتلی میبدون اینکه راکب آن ملول و خسته ش
ولو أن اهل القری آمنوا »سفس به این آیه استناد کردند:  کرد. ن و دنیا سیراب میپتیرفتند، همه را در امور دی مردو وتیت او را می

بودند لتا از لفِظ  به علم الهی از حوادث آینده مطلع ائمه معصومین با توجه «و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و األرض
آوردناد و از  اگر مردو به خدای متعال و ولی الهی ایمان مای فرمایند: کنند و می است استفاده می احتمال کم ه برای امورِ ک« لو»

 رسید. ها به همه مردو می شد. همه نعمت ات آسمان و زمین بر آنها نازل میکردند، برک وی ولی طاغوت تقوا پیشه میپیر

و آب و باتر امروزه بشر برای رسیدن به محصوتِت بهتر کشاورزی، چقدر زحمات و تحقیقات و محاسبات نسبت باه خاا   
و در  کنند شان می وری آنها را افزایش دهد! چند هزار ساعت نفر کار صرف پروژه های عظیم کند تا بهره و... بر خود تحمیل می

اماا اگار وتیات  !هاای طبیعات اساتفاده کنناد شود تا بتوانناد از بششای از فرفیت این میان چه مظالمی بر بشر روا داشته می
 «بشار تماو نیازهای ماادی و معناوی»شد  پتیرفته می ا (های نبی اکرو )ص معنای ادامه تحقق مأموریت به امیرالمومنین )ا( ا

گویند ماا  مدعیاِن تمدن ها می یعنی باشند. متکفل آن می «تمدن ها»؛ امری که شد تامین می بدون آن همه ریاضات و زحمات
برچیدِن بت »اصلی نبی اکرو )ص( که  بعد از تشریِع اولین مأموریتلتا کنیم.  مادی و معنوی شما را برآورده می تماِو نیازهای

، تشاریِع «حکومات الهای»و تحقاِق « الهای امت»بعدی ایشان بعد از تحقِق  بود، مأموریت« ی از روی کره زمینپرستی جل
بیت )ا( قارار علم اهل بدین معناست که تماو نیازهای مادی و معنوی بشریت در قرآن و « تبیانًا لکل شی»بود. « الهی دنتم»

، حضرت سیدالشهداء قبل از روز عاشوراء باه اصاحاب خاود «جالشرائ»جناب قطب راوندی در  وایتر گرفته است. لتا طبق
فاهرا کنایه از شرق و غرب  کهدنیا باز خواهد گشت و هند و روو ا من اولین نفری هستم که در عالم رجعت به این »فرمودند: 

ماند مگر اینکه خدای متعال بالیش را به برکِت ما  اسالو فتح خواهد شد و هیچ مبتال به بالیی باقی نمیبه دسِت  جهان است ا
وتیات اولیاای الهای را  عالمی است که بشریت بعد از هزاران سال حاضار شاده اسات ،ِم رجعتعال  لتا  «کند. از او رفع می
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بفتیرد. امروزه بشریت چقدر ریاضت و زحمات و تحقیقات و... بر خود متحمل می شود تا انواا بیماری های روحی و ذهنی 
 1و جسمی را درمان کند!! چقدر بیمارستان و دارو و... ساخته می شود تا مردو را درمان کنند!! 

ه، نزدیک است که های درختان از کثرِت میو شود که شاخه یای از آسمان نازل م ونهفرمایند: برکت به گ حضرت )ا( در ادامه می
ای استناد می کنند که مادر گرامیشان  و بالعکس! و در ادامه به آیه های تابستانی در زمستان خورده خواهد شد شکسته شود؛ میوه

. سافس فرمودناد: خداوناد «رضولو أن اهل القری آمنوا و اّتقوا لفتحنا علایهم برکاات مان الساماء و األ»استناد کرده بودند: 
اند تا این حد که وقتای شایعیان م یزی روی زمین بر آنها پوشیده نمیکند که هیچ چ ی به شیعیان ما اهل بیت اعطاء میهای هدیه

گااه مای ،جابجاشدنخواهند از حاِل خانواده خود مطلع شوند بوسیله علم الهی بدون  می شاوند. اماروزه بارای  بر احواِل آنها آ
هاا و  کنیاد. حکومات وبایل و اینترنات و... اساتفاده مایاطالا و ایجاد ارتباط در نقاط مشتلف و دوردست از تلفن و مکسب 

صرف کردند تا زیرساخِت این وسائل )ماهواره و کابل ها و فیبر نوری و...( را  یهای ها و ریاضت ها و وقت دانشمندان چه هزینه
کنند! اما در عالِم رجعت باه برکات وتیات ائماه  هایی صرف می و ارتقاء آنها چه هزینه ای تعمیربرای مردو جهان مهیا کنند! بر

در از طریق علم الهی، تماو نیازهای مادی و معنوی بشر بدون کمترین زحمت و ریاضات برطارف خواهاد شاد. و اطهار )ا( 
کناد کاه چارا  درش سوال مایاهل سنت از پای توسط امیرالمومنین، فرزند یکی از علمای  روایات هست که هنگاو ایراِد خطبه

خیر! به برکت »گوید:  کند؟ پدرش در پاسخ می دهد؟ آیا از شدت گرما چنین می )ا( پیراهن خود را تکان می طالب ابی بن علی
شسته اما دارد که آن را  پیراهنیک گتارد بلکه او به خاطر زهدی که دارد تنها  اثر نمی ، گرما و سرما در علی)ص(اکرو دعای نبی

سارمایش و گرماایش مناازل و اماروزه بشار بارای  «خواهد آن را خشاک کناد. با این کار می هنوز رطوبت آن برطرف نشده و
)بشاری و پکیج و لوله کشی گااز  ها و زحمات و تحقیقات و نیروی انسانی و تکنولوژی ها و ... چه هزینه ها و ماشین ساختمان

پا کرده است تا سرما و گرما او را اذیت نکند! اگر مردو وتیت اهل بیات )ا( را مای پتیرفتناد و برق و نیروگاه ها و...( دست و 
از نداشات. ها نیا ن زحمات و هزینهرابر سرما و گرما بود و بشریت به هیچ یک از ایاستحکاو در ب ،ها برکات آن یکی از میلیون

کنند که ببینید آنهاا باه چاه ابازاری  اوردها و تکنولوژی کفار تحقیر میمومنین را در برابر دستبرخی، که  شود بعضًا مشاهده می
و تشریع تمدن الهی  دست پیدا کردند! این نگاه ناشی از عدو دقت در موضوا مأموریت نبی اکرو )ص( و اهل بیت ایشان )ا(

 خاود دساتباا جنااب سالمان،  است. به همین دلیل است که و تامین همه نیازهای بشر در صورت تولی به وتیت اولیاء الله
 حرارِت آن دستش را بسوزاند! آنکه  بدون زند بود، هم میروی آتش که را غتایی فرِف 

بار بود که علم آن در قارآن کاریم و « الهی تشریِع تمدن»، «برچیدن کفر جلی»مأموریت بعدی پیامبر )ص( بعد از  در نتیجه،
انشایناِن بعاد از او، وتیات ج پیامبرش خبر داد که به دلیِل غصبقلب نبی اکرو )ص( نازل شد؛ ولی همزمان خدای متعال به 

شد کاه اشاتباه بزرگای  در مبحث قبلی بیان ولی عصر )عج( به تاخیر خواهد افتاد! تا زمان فهور حضرت« تحقِق تمدن الهی»

                                                           
هاا و دردهاا و  شاود کاه اساساا بیماری باره رجوا شود روشن می در این هاست؛ که اگر به روایات . این مطلب فارغ از مالحظه علل ایجاد بیماری1

 .اند های کشاورزی و... همگی به دلیل گناهان بشری و اعراض از وتیت الهی بوجود آمده آفت
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ایجاد نطفه نفاق در همان زمان حیات پیامبر اکارو ید آمد و وتیت را غصب کرد! ه پداست که گمان شود دستگاِه نفاق یک شب
د. نموناه آن توسط ائمه نفاق انجاو می گیارجتب تمایالِت عمومی به سمت خود و زد و بندها با روسای قبایل )ص( از طریِق 

ماردو در برابار ایان از ساوی واکنشای  از منافقین بر اثر ضرب و شتم و عادویکی از دختران پیامبر )ص( توسط یکی  شهادت
کشته شده است! عالوه بار اینکاه هایچ اا  نه پیامبر خدااا حداقل مطلب این است که دختِر رئیس جامعه اسالمی جنایت بود! 

 ینواکنشی دیده نشد، قاتل در تشییع جنازه او شرکت کرد، در این لحظه پیامبر )ص( فرمود کسی که قاتل او بود برگردد، در غیرا
گفات دل کنم! بعد از سه بار تکرار این جمله از سوی پیامبر )ص(، قاتل دست بر دل خود گتاشت و  او را معرفی می صورت،

 می خواهم برگردو! و درد گرفتم

پیامبر آنها را خائن نامید ولی  نسبت به فرمان پیامبر انجاو شد و در جنگ هایی بود که توسط برخی صحابه ، خیانتنمونه دیگر
منجر به ماجرای ستون توبه  ،تر از آن از جانب یکی از صحابه که خیانت کوچک هیچ واکنشی از سوی مردو دیده نشد! در حالی

چاه  فات توساط آنهاا،بعد از غصِب خال ای به این عظمت از سوی ائمه نفاق، امیرالمومنین )ا( شود! علی رغم ایجاد فتنه می
 یتی را عهده دار شد؟مأمور

خواهاد  جاه کارد کاه از پیاامبر میتو« یا ایها النبی جاهد الکفاار و المناافقین»آیه شریفه:  توان به برای پاسخ به این سوال، می
در تفسیر علای بان  نکرد.جنگ  )ص(، با منافقینپیامبر  از سوی دیگر روشن است کهبا کفار و منافقین جهاد کند.  فرماید می

اسات. « یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین» ،مقصود خدای متعال از آیه شریفه :ابراهیم قمی، ذیل این آیه شریفه می فرماید
فرهنِگ جهاد با کفار را  )ص( به کمک امیرالمومنین )ا( به نحویشد نبی اکرو  قبال بیان کفار جهاد کن!یعنی بوسیله منافقین با 

با کفار را ادامه دهند ، مجبور شدند جهاد شان «شدت در دنیاپرستی» امعه اسالمی نهادینه کرده بود که منافقین علی رغِم در ج
لماومنین )ا( باا امیرایعنای فروپاشایدند!  را که ابرقدرتهای جهاان بودناد، که دو امفراطوری بزرِگ روو و ایران آن هم در حدی

های نبی اکرو محقاق  برقرار کردند تا آرمان توازن قدرت را به نحوی« کفر و نفاق و ایمان»دستگاِه تحمل و صبر خود، میان سه 
خالفِت غصب شاده، باا کفاار جهااد  ین مجبور شوند برای از دست نرفتنشود. یعنی از حق خودشان چشم پوشیدند تا منافق

این همان امنیتای اسات کاه بارای مین تامین نمایند. برای اسالو و مسلپرستی را از روی زمین نابود کنند و امنیت را  کنند و بت
از آن زمان را منحرف کردند که  طوری جامعه الهِی  ن تامین نشد! چرا که منافقین در امت موسوی و عیسوی،یهودیان و مسیحیا

 .ندتحِت سلطه کفار قرار گرفتشدت ضعف درونی، 

د را همسر گرامیشان به آن وضِع ناگوار، حضور خو بعد از شهادتشود که  میرالمومنین از این روند روشن میفعِل ا لتا عظمت 
دهند تا فروپاشی کفار و تاامین امنیات بارای کلماه توحیاد را بار  ها ادامه می ها و مشورت گیری وضعدر جامعه نفاق با انواا م

امیرالماومنین )ا( باه او مشاورت شارکت در جناِگ نهاوناد را داشات،  وقتی خلیفه دوو قصادرو  از این منافقین تحمیل کنند.
. به این صورت معناای د شود کفار مسلط خواهند شدای وار ت نکن! اگر بر خلیفه مسلمین ضربهدهند که تو در جنگ شرک می

شود چون ممکن است گفتاه شاود کاه بار  روشن می« کرد امیرالمومنین برای حفظ اصل اسالو سکوت»صحیِح این جمله که 
اساس معارف اهل بیت، اصل اسالو همان وتیت و امامت است که آن هم غصب شد. پس چرا امیرالمومنین ساکوت کارد؟! 

عناا پتیرند و اصل اسالو به ایان م دانست که مردو وتیت ایشان را نمی پاسخ آن است که امیرالمومنین به علم الهی و نبوی می
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شود بلکه اصل اسالو در شرایط امیرالمومنین، ادامه فرهنگ کفرستیزی و تحقق آرمان بعثت و آرمان همه انبیا مبنی  محقق نمی
که این راه را  مجبور شده بودندپرستی و کفر جلی بود و از آنجا که منافقین  بر تامین امنیت برای کلمه توحید و نبوت و محو بت

و لو با نیت حفظ حکومت خود ا ادامه دهند، حضرت علی سکوت کرد و قیاو نکرد تا آنان این مهام را  از طریق جهاد با کفر ا
سال غلبه کفار بر جهان، دین الهی وارد معادتت قدرت جهانی 0066محقق کنند. یعنی اراده الهی بر این قرار گرفته که پس از 

 نبوت را به رسمیت بشناسد.شود و بشریت ا و لو با تکیه به ادبیات نفاق ا توحید و 

سو باه دلیال  ، از یکگیری حق خود و عدو قیاو برای بازپس «دستگاه نفاق»نسبت به  امیرالمومنین )ا(تقیه توان گفت  می پس 
از میان برداشتن کفر » آرمان بعثت یعنی عدو همراهی مردو نسبت به وتیت و از سوی دیگر، به دلیل فعالیت منافقین در جهت

با مدیریتی در توازن بین سه نظاو انجاو دادناد، موفاق شادند دساتگاه کفار را  امیرالمومنینیعنی  بود. «روی کره زمینجلی از 
ای  به علِم بسیار پیچیده رفتار توسط دستگاه نفاق از بین ببرند و همزمان دستگاه ایمان و وتیت را از نابودی نجات دهند که این

علم داشت تاا در « فرفیِت دستگاه ایمان»و « نفاقفرفیِت دستگاِه »و « دستگاه کفر فرفیِت » باید نسبت بهزیرا  نیازمند است.
به همین دلیل است که پس از بعثت نبی اکرو، شاکل آیاات و  توازن قدرت میان آنها، اراده خدای متعال را در عالم جریان داد.

وسای و دو عیساوی و...( مبعاوث )ناقاه صاالح و عصاای م الهای اگر انبیاء گتشته به همراه آیات معجزات الهی تغییر کرده و
و تاریشی آنان در مادیریت  های اجتماعی گیری و موضع نفِس نفیِس اهل بیت )ا( این شدند تا بر مردو اتماو حجت کنند، می

تنهایی  که در اوج طالب ابی بن یعنی علی .کند و معجزه الهی است دستگاه کفر و نفاق و ایمان است که با مردو اتماو حجت می
چطور معادتت را سازماندهی می کند که منافقین مجبور به جهاد با کفار شوند!!  ،قرار گرفته است و فشار از سوی تماِو جامعه

استفاده شده است، حضرات معصومین )ا( می فرمایناد: آیااِت الهای ماا هساتیم! « آیه»ن که از عبارت رآلتا ذیل اکثر آیات ق
مین ماتهم همسرش را به شهادت رساندند و او را در انزوای کامل قرار دادناد و او را باه تفرقاه میاان مسال ششصی که آن طور

حاوِل  ،سال از خانه نشینی او، همان مردو مبتال به نفاق 52گیری در برابر آنها دارد که بعد از گتشِت  کردند، چه رفتار و موضع
همین مردِو خو گرفته  هدایت یل نسبت به خواست آنها، به خاطرهت و عدو تماکرا ی شوند. امیرالمومنین نیز در اوجاو جمع م

البالغه فالتناقضت افعالک و  موتی! انت الحجه»لتا در زیارات به ایشان عرض می کنیم:  به نفاق، حکومت را قبول می کنند.
از خصوصایاِت : روح القادس یاات آمادهکاه در روالتا در تنافر با همین آیات است  «.ت اقوالکتتقلبت احوالک و تاختلف

به علام الهای از طریاق نازول  یاء گتشته برای انجاو ماموریتهای خودبیت )ا( است که انبیاء گتشته نداشتند. یعنی اگر انباهل
مناد  بهره علام الهای شان، دائما از ودند، ائمه اطهار )ا( با استقرار روح القدس در قلب مقدسحضرت جبرائیل )ا( محتاج ب

 ودند!ب

 27از  حرف 25است که ضرورِت اعطاء « سه دستگاه کفر و نفاق و ایمان در تماو تاریخ»توجه به پیچیدگِی مدیریِت  در واقع 
به ائمه اطهار )ا( روشن می کند، نه اینکه علم آنهاا منحصار در  ا که در روایات به آن تصریح شده ا را اعظم الهی حرِف اسم

از ائمه اطهاار  ترین حوادث تاریخ که احکاو فقهی فردی چون نماز و روزه و حج و... باشد! به همین دلیل است که در حساس
امت و »که در قرآن کریم، احکاو  آنها تمامًا به آیاِت قرآن استناد می کنند؛ چرا ،هایشان سوال می شود گیری )ا( در مورد موضع

انی کاه خلیفاه شادی دائماا وجود دارد. أشعث بن قیس از حضرت )ا( سوال طعن آمیز کرد که تاو از زما« حکومت و تمدن
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گویی من مظلوو بودو، من مظلوو بودو! تو که چنان شمشیر داشتی با آنها برخورد می کردی! امیرالمومنین )ا( عمِل خاود را  می
قت  بین بن»قرآن مستند کرد:  آیه این به حضارت موسای )ا(  چاون وقتای«! ی اسرائیل و لم ترُقب قومیإنی خشیُت أن تقول فرَّ

مان ترسایدو کاه بگاویی میااِن »در جاواب گفات:  «چرا در برابر گوسااله پرساتی موضاع نگرفتای؟»هارون را توبیخ کرد که 
ائمه اطهار )ا( نافر  اصلیعلوو  در قرآن است و« کلمه حکاِو وحدتا»و « احکاِو تفرقه»پس  «اسرائیل تفرقه ایجاد کردی! بنی

وا أیدیکم ألم تری إلی التین قی»ی فرمایند: به این امور است. نمونه دیگر از در بیان شریف اماو صادق )ا( است که م ل لهم ُکفُّ
 قباول کردناد. ح را بر اساس این آیه مستندمجتبی )ا( نازل شده است که صل، در شأن اماو حسن «و أقیموا الصاله و أتوا الزکاه

ض إنای إجعلنی علی خازائن األر»وقتی از اماو رضا )ا( سوال می کنند که چرا ولیعهدی مأمون را پتیرفتی؟ در پاسخ به آیه  یا
سالمی، یوسف )ا( خودش به پادشاه کافر پیشنهاِد وزارت داد ولی حاکم دولت ا» استناد می کنند و می فرمایند:« حفیظ علیم

اساسا تأویل و تحریفی هم که نسابت باه قارآن کاریم انجااو شاد،  «من را مجبور به این کار کرد! پس حجت من اقوی است.
 تری از اهمیت قرار دارد. بود و تحریف و بدعت در احکاو عبادات در درجات پایین« امت و حکومت و تمدن»تحریف احکاو 

کنیاد، وتیات  اولین چیزی که از دیان خاود نقای می»اکرو به صحابه نقل شده که  طور که در برخی روایات از قول نبی همان
. لتا منافقین در احکاو وحدت کلمه و جامعه اسالمی تأویل کردناد و آن «کنید، نماز است است و آخرین چیزی که نقی می

ه جماعت مسلمین در صورتی که از اراده الهی تبعیت کند، ارزشامند خواهاد ک را به جماعت مسلمین منتسب کردند در حالی
که این امار  بود. احکاو حکومت و تعیین حاکم را بر اساس شورا و نظر اهل حل و عقد و روسای قبائل بنیان گتاشتند در حالی

روو را وارد جامعاه اساالمی کردناد و  منوط به نص نبوی بود. احکاو تمدن الهی را واژگونه کردند و رواباط تمادنی در ایاران و
 روکشی از فواهر متهب بر آن کشیدند.

که حقیقِت قرآن آن چیزی است که بر قلب نبی اکارو  بعضًا ما گمان می کنیم قرآن فقط همین وجود کتبی آن است، در حالی   
ی به او داده شده است و پیچیدگی اسم اعظم اله حرِف  27از  حرف 25)ص( نازل شده است! قرآن بر قلبی نازل شده است که 

ساه باین معاادتِت تاوازن »نمی توانناد  ،به قدری است که اگر بشر تا میلیون ها سال هم ابرکامفیوترها را ارتقاء دهد علم قرآن
)ا( در  کنند. لتا ائمه اطهاار « اراده خدای متعال» و نحوه برخورد با فرفیت هریک را بر اساس «دستگاه کفر و نفاق و ایمان

بشواهناد  بودند اما بر اساس رضایت و علم الهی، نه اینکاه« ضربه زدن به جامعه کفر و نفاق»همچون انبیاء گتشته، مأمور به 
ه و ساکوت و تقیاه زرقیاو و مباا»فردازند! آنها احکاو ب ، به غوغاساتری و ابراز تهور و جسارت و...گری به معنای مادِی انقالبی

نگیدناد و اگار ماأمور باه ج به جنگ می شدند با تماو شجاعت میاگر مأمور  و اراده خدای متعال گرفته وم الهی را از عل« و...
وقتای کاه  ! در عصر ما همکردند شدند با تماو قدرت بر کینه خود نسبت ائمه نفاق مسلط شده و سکوت اختیار می سکوت می

ایشاان پیشانهاد ق باه در اوج انزوا و فضای ساکت و پر از خمود بود، مجاهدین خلا 65تا سال  37حضرت اماو )ره( از سال 
ی خاروج از انازوای ایشاان بهتارین فضاا بارا «ماادی قادرت تئوری»از نظر چنین پیشنهادی م اینکه رغ همکاری دادند. علی

این عمال را متناساب باا علام و  زند! چرا که و شجاعت دست رد بر سینه آنها می ولی ایشان با تماو صالبت ،شد محسوب می
سعی می کنیم یاراِن خود را زیاد کنیم تاا  ،را از غاصبی بگیریم یص داده بود. اگر ما بشواهیم مال ششصی خوداراده الهی تشش

 گتراند و جریان های مبارز از خاط رژیم پهلوی اوج قدرِت خود را می بتوان آن مال را از دست او خارج کنیم! اما در زمانی که
 مبارزه خود را پیش ببرد. ،کند که از مسیری غیر از مسیِر الهی اماو )ره( یک ذره به این فکر نمیاند، حضرت  اماو فاصله گرفته
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را نابود کردند؛ از طرف دیگر دائماا مراقاب « دستگاه کفر»، «نفاق مدیریِت دستگاه»ز طرفی، از طریق لتا امیرالمومنین )ا( ا 
علی رغم کمی اا «دستگاه ایمان»برنگردانند؛ و از طرف سوو به حفِظ « کفِر جلی»افعاِل منافقین بودند که جامعه اسالمی را به 

رهنِگ تمدِن مادی روو آشنایی آنها با ف ، به دلیل فتوحات جامعه اسالمی وخلیفه سووهمت گماردند. اما در زماِن اا   تعدادشان
خود هم به  حتی در خانه خلیفه اول و دووالی بود که د. این در حه اسالمی شوارد جامع نشینی طلبی و کاخ رفاه فرهنگ و ایران،

باه  ااا «ریکااییزنادگی آم»ه تعبیر اماروزین آن: بو  اا ایران و روو مادِی  تمدن ود فرهنِگ کردند. لتا ور اند  غتایی اکتفاء می
عثماان  ،گری غیرقاعده مند و مادی شد. لتا مردو با روحیه انقالبی جامعه موجب خشم سشت آمد و جامعه اسالمی، بر مردو 

را کنار زدند و از حضرت درخواسِت خالفت کردند. حضرت با شروطی پتیرفتند ولی پاتیرش حکومات از ساوی ایشاان باه 
آلود در  پس از پتیرش خالفت، همان کسانی که به روابط نفاق جامعه ناب اسالمی نبود. لتای با تکیه بر معنای تشکیل حکومت

طالب باا روش  ابی ابن یریت امیرالمومنین را به چالش کشیدند و تهمت زدند که علی، مدامر قدرت و سیاست انس گرفته بودند
و اخاالق امتیاازدهی و « تئوری قادرت ماادی»کیه به خواست با ت مدیریت جامعه آشنا نیست. بله! امیرالمومنین هیچگاه نمی

اِجٌز ِمْن »گرایی و... جامعه را اداره کند و لتا در پاسخ به این اتهامات فرمود:  قبیله ا ح  ه  ِة، و  ُدون  ْجه  اْلِحیل  ُب و  ُل اْلُقلَّ ی اْلُحوَّ ر  ْد ی    ق 
ی ْقو  ِهُز   ت  ْنت  ْیِن، و  ی  ْأي  اْلع  ا ر  ُعه  د  ی  ِه، ف  ین اللَّ اُه ِفاا الاد  ة  ل  ِریح  ْن ت  ج  ا م  ه  ت  هاا سارانجاو ماردو را از حاول  اماا ایان مشالفت«  ُفْرص 

 امیرالمومنین پراکنده کرد و زمینه شهادت ایشان را فراهم ساخت.

ا شاهید بعد از ایشان، اماو حسن مجتبی )ا( دچار آنهمه ابتالئات شد و در نهایت حکومت را دوباره غصب کردند و یارانش ر
زمانی که معاویه بر منبار مساجد  و فشار قرار دادند. اماکردند و پدرشان را در منابر لعن و نفرین کردند و ایشان را در اوج انزوا 

امااو حسان )ا(  قیر کناد،دهد تا از این طریق ایشان را تح تر از خود قرار می و اماو حسن )ا( را در پله پایین گیرد کوفه قرار می
رایات ان  ش باه و لکانلمت علّی األرض، لقد هممُت أن أبطمانزلت علی األرض إت أف»واندند که معاویه گفت: ای خ خطبه

حسن بعد از خطبه از منبر پایین نیامد مگر اینکه دنیا بر من تیاره و تاار شاد و تصامیم گارفتم او را « ضاء أقرب إلی العافیهاإلغ
نظیار امااو حسان  گیری بی رغم این اتماو حجت و موضاع تر است. علی نزدیک حکومتم بکشم اما دیدو رها کردِن او به عافیت

  خالفت را به سمِت سلطنت بردند. تن دادند و بنی امیه نیزکوفیان به حکومت معاویه  مجتبی )ا(،


