
 
 
  

  
  
  
  

  :سالم اهللا و صلواته عليهامام رضا 
  ان بسم هللا الرحمن الرحیم اقرب الی اسم هللا االعظم من سواد العین الی بیاضها

  بسم اهللا الرحمن الرحيم، به اسم اعظم خداوند 
  ١عيون اخبار الرضا ج   اش است. به سفيديتر از سياهي چشم  نزديك
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 فهرست:

 

 تحليل واقعه عاشورا بر اساس فلسفه انبياء، 

 و نگاهي نو به اسالميت عقالنيت)انقالب( 

 عصر)عج( راهي بسوي فرج حضرت ولي
 

 

نگاهي تخصصي به فرهنگ شيعه در قبال واقعه عاشوراان شب اول: عنو

و بيان « اشک، خون و محبت»تعريف اعتقادات حکومتي در سه سطحِ عرفان عنوان شب دوم: 

تهديدات آن

 بررسي اجمالي نظام ايمان )خداپرستي( و نظام کفر )طاغوت( در فلسفة تاريخ انبياءعنوان شب سوم: 

 سي تفصيلي نظام ايمان )خداپرستي( در فلسفة تاريخ انبياءبررعنوان شب چهارم: 

ديني و « حکومتِ»و « امت»گيری خداپرستي در فرهنگ بعثت در دو سطحِ  شکلعنوان شب پنجم: 

 بيان دو مأموريت پيامبر دردوره رسالتشان

تشريع تمدن ديني در ختم نبوت در چهارچوب امامت و بيان واليت تاريخي عنوان شب ششم: 

 مه)ع( در حفظ فرهنگ بعثتائ

السالم( بعد از رحلت پيامبر در تاويل قرآن در افق امت،  واليت تاريخي ائمه )عليهمعنوان شب هفتم: 

 حکومت و تمدن

السالم( با شرائط  تفاوت شرائط واليت تاريخي پيامبر و ائمة معصومين )عليهم عنوان شب هشتم:

واليت تاريخي سيدالشهداء در واقعة عاشوراء

آورندة امتحانات دورة  چالش عقالنيت غير معصوم در تبعيت از عقالنيت وحي؛ پديدعنوان شب نهم: 

 های اخير پرستي مدرن در سده غيبت و تبيين کيفيت ظهور بت

سير تطور فقاهت در دورة غيبت بعنوان ظرفِ واليت تاريخي حضرت ولي عصر تا عنوان شب دهم: 

   پيدايش انقالب اسالمي ايران

وظائف فقهای عظام شيعه در شرايط فعلي برای گذر از امتحانات؛ راهي بسوی نوان شب یازدهم: ع

 عصر ت وليفرج حضر
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 بسمه تعالي
 

 : نگاهي تخصصي به فرهنگ شعيه در قبال واقعه عاشوراشب اولعنوان 

 االسالم و المسلمين استاد صدوق حجت خالصه سخنراني

 02/2/0223تاريخ:                                                  مریهجری ق 0921دهه اول محرم الحرام 

 

بردار  گاه تعطيل ، امتحانات الهي هيچ(السالم عليهم)بيت از آنجا که بر اساس آيات قرآن و روايات اهل .1

منزلت و  بررسيبود؛  قاعده مستثنا نبوده و نخواهد ننيز از اي وسلّم( آله و عليه اهلل )صلينيست و امت پيامبر اکرم

با توجه  . خصوصاًثير فرهنگ عاشورا و عزاداری محبّين در گذر امتحانات الهي، امری ضروری استأت

ين شرايط همقرار گرفته که  السالم( )عليهمبيت کومت در دست شيعيان اهلح ،ها بعد از قرناکنون که  به اين

 ت. جديد، ماهيت امتحانات جامعه شيعه را دگرگون کرده اس

 در اين جهت بايد توجه داشت که سه نوع از عزاداری در ماه محرم قابل تصوير است:

از  که ظاهراً السالم( )عليهاباعبداهلل حسين تيسنّ عزاداریتوان تأثيرات ناشي از  مي: عزاداري سنتي ـ اول

ه ب گيری نمود: پيابعاد ذيل در  ني شده و تاکنون ادامه داشته است را اجماالًبويه عل زمان حکومت آل

 ، محبينوارد شده السالم( )عليهاباعبداهلل حسينعزاداری به در معارف ديني راواني که های ف توصيهدليل 

 هديبه اين مهم مبادرت ورز خود های زندگي حل مشکالت و گرفتاری و همچنينبرای تضمين آخرت 

ترين جامعه در طول تاريخ هستند  لعاق ،؛ زيرا جامعه شيعيان و محبينکنند ت ميس شرکلدر اين مجاو 

با رودهای حيات زندگي کرده و به اين وسيله از فراز و ف السالم( )عليهمهمواره با نام مبارک معصومين که

برای عرض تسليت و تعزيت به ساحت مقدس امام حيّ، حضرت ولي اند. همه محبين  کرده ايمان عبور

علماء و روحانيون نيز  و گمارند به عزاداری همت مي ،رادت به ايشانو اظهار ا الشريف( فرجه تعالي اهلل )عجلعصر

 کنند. از اين فرصت برای بيان عقائد حقه و اخالق ديني و احکام فقهي استفاده مي

پنجاه سال پيش در  که از زمان آغاز مبارزات فقهای عظام شيعه در صدو :عزاداري مبارزاتي ـ دوم

ت عزاداری در مبارزات ملّ روشن است که اين نوعاما  ؛استشده ری گي ای پي قالب تحقيقات کتابخانه

بود که  0213و اوج آن در راهپيمايي محرم ي يافت تجلّ 93در سال  )ره(ايران به رهبری امام خميني

 و؛ وجود آورده اداری سنتي بعز های ترويج آرمان فضای سياسي آن راهپيمايي بزرگ، فرصتي برای

سخه رژيم را به نحوی در هم پيچيد که با فاصله کوتاهي، منجر به فرار شاه ن، فراگيری و عظمت آن

هايي برای هجمه به عزاداری سنتي انجام شد که با  تالش ،شد. در اولين محرمِ بعد از انقالب
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ولي بسيج سياسي مردم برای مقابله با منافقين، حضور  ،خنثي گرديد )ره(امامحضرت العمل قاطع  عکس

های محرم و صفر ادامه يافت که اوج آن  ، شرکت در انتخابات و... با استفاده از عزاداریدر دفاع مقدس

اهه کشور بر اثر فتنه م در ايجاد ثبات سياسي برای نظام مقدس جمهوری اسالمي در مقابل تالطم چند

را  ی آنو مزايا دی قابل بررسي است. بنابراين عزاداری مبارزاتي، شکل سنتي عزاداری در روز نهم 22

و  های نظام مبارک جمهوری اسالمي برای بسيج سياسي مردم در جهت ضرورت ،از آنو  حفظ کرده

 کند. استفاده مي ها دفع دشمني

 محرم و عزاداریدر آن و   تبيين آن است، ، متکفلمباحثسلسله که اين  :عزاداري حکومتي ـ سوم

گذشته، »گيرد و لذا بايد  ميقرار « يک نظامتوسعه »محور تعريف عنوان رکن توحيد و خداپرستي و ه ب

معين « نظام کفر، نظام نفاق، نظام ايمان»و نسبت آن با  هتحليل شد ها ی ظرفيت عزاداری«حال، آينده

  هديني استخراج شود و چراغ راه جامعه شيعه ب« ت، حکومت، تمدنِامّ»د تا احکام جديدی درباره گرد

سخنراني در اين  اتموضوع مباحث وناوين، دورنمايي از فهرست قرار گيرد. اين ع «فلسفه فرج»سوی 

 دهه است. 

محرم ن است که ماه ايبايد مورد دقت قرار گيرد، آنچه  ،محرم برای آغاز نگاه حکومتي به .2

غم و عزاداری  و آغاز قمری جديد طور که آغازی برای عزاداری حسيني است، اولين ماهِ سال همان

عنوان ماه اول سال ه و هم فروردين ب سال ميالدی عنوان ماه اوله ژانويه بهم که  در حالي است،

  .شود آغاز ميمبارکي شمسي با جشن و شادی و پايکوبي و 

بر اثر توجه زيرا  ؛ارددمحرم جای تبريک فرارسيدن  حال در محرم، تبريک مطرح است يا تسليت؟!

 نوراني شدن ارواح، تطهير قلوب و ا صاحبان مصيبتب دردی و هم السالم( )عليهحسين به مصيبت اباعبداهلل

د و آل ت محمّمتعال به امّ وندهای خدا وعده افتد و اتفاق مي آغاز مجدد خداپرستيبرای 

 حتي فسّاق  ـ جامعه محبّ با ابتال. شود در فضيلت آنان بر تمام مخلوقات محقق مي (السالم عليهم)دمحمّ

، السالم( )عليهعظمت افعال آن حضرتپرتو در قلوب و ذوب شدن  لسالم(ا )عليهبه بالهای امام حسين ـ آنان

برانگيخته و دستگاه طغيان تنفر آنان از ظلم دشمنان خدا  ترحم آنان به مظلوميت اولياء الهي و انزجار و

 . در واقعپذير نيست امکان؛ چون خداپرستي با گناه و زنگار قلوب شود پاک مي از گناه شود و قلوب مي

طيب خلق و طهارت انفس »، و با باالترين سرعت عرفاني خاص افزار الهي و بدون رياضات اين نرمبا 

آمادگي عمل به دستورات و احکام الهي بر لذا شود و  ها محقق مي برای آن «و تزکيه و کفاره ذنوب

فرهنگ های روحانيت شيعه به تبع  آيد. در واقع با تالش وجود مي هب اساس شوق و رغبت و اختيار
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 ای از خداپرستي و توحيد بر اساس آزادی و رغبت و و با تطهير قلوب، فضای تازه السالم( م)عليهمعصومين

 يابد. جريان مي بدون اجبار و تهديد

و محبّين  دشسپری آن يعني يک سال ديگر با زيرا فرارسيدن  ؛اما محرم در واقع جای تسليت دارد

مين زندگي خود أبه دنبال ت ،سازی برای آن زمينهو  السالم( )عليهحسين توجه به انتقام خون اباعبداهللبدون 

، فشار همه همه جناياتآن از انتقام  محرم و با توجه به عدم تحقق اند. در واقع با فرارسيدن بوده

بر وجود مبارک حضرت مجدداً  السالم( )عليهحسين اباعبداهلل و دردهای ها مصيبت

تقلّب احوال است که باعث و  انعکاس اين فشارهاتنها شود و  نازل مي الشريف( هفرج تعالي اهلل )عجلعصر ولي

در واقع عاشورا خاطره نيست و به تکامل معنوی مرتبط  شود. برای اقامه عزاداری ميت حرکت يک امّ

روايات، همگان  طور که حسب همان ؛است و لذا تا انتقام آن خون گرفته نشود، در حال جوشش است

 با چشم سراسرائيل توسط بخت النصر،  را تا قبل از قتل عام بني السالم( )عليهحضرت يحيي جوشش خون

  اند. کرده مشاهده مي

   در مقابل اين خداپرستي ناب وجود دارد، پرداخته خواهد شد. هدر شب دوم به تهديداتي که امروز
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 بسمه تعالي

 ي حق در طول تاریخ ي كلمه ي عاشورا با اقامه عنوان شب دوم: نسبت واقعه

 االسالم و المسلمين استاد صدوق خالصه سخنراني حجت

 09/2/0223تاريخ:     هجری قمری 0921در دهه اول محرم الحرام  

در  السالم( )عليهالحسين گزاری به آستان مقدس اباعبداهلل در شب گذشته، ظرفيت شيعه در خدمت .0

، سعي شد حکومتاء اين ظرفيت در سطح بررسي شد و برای ارتق مبارزاتيو  سنّتيدو سطح 

پرداخته شود. گرچه پاسخ به شبهات عقليِ محض و « عقل عملي»تا به اين موضوع در بُعد 

امّت »شود اما در جهت ساختِ  های آن، حقيقتاً از طريق مباحث عقليِ صرف انجام مي شيطنت

ارد و لذا ظرفيت و برای جماعت اهل ايمان، شبهات نظری موضوعيت ند« و حکومت و تمدن

 اعتقادات بايد از سطح عقل نظری فراتر رود. 

ی خدای متعال برای  ای توحيدی و شيوه ی عاشورا، واقعه بر همين اساس گفته شد که واقعه .3

هدايت عباد است تا در سطح اول، با ذکر مصائب اين واقعه، قلوب ذوب شوند و با ترحّم به 

« رحمت الهي»ها،  نفر از ظلم اعداء و انزجار از بدیها و ت مظلوميت اولياء و ميل به خوبي

 شکل بگيرد.« عرفان اشک»جلب گردد و 

دليل وجود دشمن، اين جلب رحمت الهي در سطح دوم، به مداومت و محافظت احتياج دارد و  اما به

ه يابند که وفاداری خود در خداپرستي را در افق شهادت و مجاهده ب لذا قشری از مؤمنين پرورش مي

شود. اين پرورش  محقق مي« جلب رضايت الهي»زنند و  را رقم مي« عرفان مجاهده»رسانند و  اثبات مي

از مصائب شريف(  فرجه تعالي اهلل )عجلدليل به جوش آمدن خون حضرت ولي عصر به

و  شود اعتقاد برخي از مؤمنين به نثار خون کشيده شود است و باعث ميالسالم(  )عليهالحسين اباعبداهلل

عطا گردد تا درک آله(  و عليه اهلل )صلي، هديه الهي به امّت پيامبر«شهادت»در قالب « خوف مرگ»عبور از 

 عمليِ شکل گرفته در سطح اول حفظ شود.

روی  در ادامه اين مسير و در سطح سوم، نظام کفر و نظام ايمان در ساخت حکومت و تمدن، روبه

های دشمن در دفاع از امّت و حکومت و تمدن،  شناخت حيله گيرند و در اين ميان، يکديگر قرار مي

عبور کنند و بار « عرفان مجاهده»و « عرفان اشک»يابد. يعني فقهايي که بتوانند از  موضوعيت مي
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السالم(  )عليهمو ائمه معصومين آله( و عليه اهلل )صليپرچمداری توحيد را بر دوش خود بپذيرند، معرفت پيامبر

رسند که  مي« عرفان فقاهت»شود و به  لمه حق در مقابل هجمه کفر به آنان عطاء ميبرای دفاع از ک

 را موجب خواهد شد.« جلب بصيرت و حکمت الهي»

اعتقادات »اين سير، تعريفي جديد و غير ذهني از اعتقادات بر اساس عقل عمل است که مبنای  

اسالمي و حرکت امام خميني )ره( را تا  های اعتقادی انقالب تواند ريشه گيرد و مي قرار مي« حکومتي

جلب رحمت در عرفان »های ذيل تبيين کند:  افق يک تمدن توضيح دهد و وظائف شيعه را در عرصه

ايجاد « حکومت ديني»، «جلب رضايت در عرفان مجاهده»دهد،  را تشکيل مي« امّت ديني»، «اشک

خواهد بود. البته اين سير با قرار « ن دينيتمدّ»، موجد «جلب بصيرت و علم در عرفان فقاهت»کند و  مي

« درمان قلوب»به « زيارات»گردد: از طريق  های اداره کشور تکميل مي گرفتن روند ذيل در برنامه

و ارتباط معرفتي با قرآن ضروری « تالوت»، «کارآمدی عقول»شود و بعد از آن برای  پرداخته مي

 شود. نجام مي، عبادت ا«کارآمدی جسم ها»گردد و برای  مي

« تعريف جديد از اعتقادات برای يک نظام»ها به يک  ی عزاداری بر اين اساس است که ظرفيت اقامه 

و مراحل بعدی آن منزلت « ساخت اعتقاداتِ يک امّت ديني»شود و بعنوان رکن توحيد در  تبديل مي

زند و  اسالمي رقم مي يابد و بر اساس دين، برنامه جديدی را برای آينده نظام مبارک جمهوری مي

طلبيِ روحانيت معزّز شيعه را عمالً  ها و افتراهای مبني بر قدرت کند و بهتان اسالميت آن را تکميل مي

 گرداند. رسوا مي

تباکي بر مصائب اباعبداهلل »در واقع اساس فرهنگ عزاداری به نحوی قدرتمند است که حتي 

آيد  ولين تهديد برای اين فرهنگ مقاوم، آن زمان به وجود ميشود اما ا هم پذيرفته مي« السالم( )عليهحسين

ريزی يک نظام و پيشرفت آن  که در سطح حکومت به آن نگريسته نشود و بعنوان شاخصي برای برنامه

به رسميت شناخته نشود. چون در اين صورت، ادبيات توسعه غربي، فرهنگ عاشورا و عزاداری را 

دهد و آن را امری بدون صرفه اقتصادی  های مدني قرار مي آزادی عنوان يک سليقه خاص در زمره به

 کند!  های نظام و تکامل آن را بر اساس دنياطلبي ترسيم مي گذاری پندارد و در مقابل، هدف مي

رغم بلوغ جامعه، به وضعيت گذشته )دوره کودکي جامعه(  گيرد که علي تهديد ديگر هم آنجا شکل مي

مطلقاً به دست عقل « تکامل مادی»مل معنوی از تکامل مادی تفکيک شود و تکيه شود. يعني اگر تکا
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ها پذيرفته نشود، همان تحليل ادبيات  بشر سپرده شود و ارتباط آن با امور معنوی و دين و عزاداری

شود  شود و فرهنگ عاشورا در سطح مديريت جامعه به حاشيه رانده مي توسعه غربي در عمل غالب مي

 يابد. رنوشت اجتماعي حضور نميو در تعيين س

های فرهنگي و اقتصادی  البته ضرورت طرح بحث تا اين عمق آن است که جامعه شيعه دچار چالش

مهمي است: رهبرمعظّم انقالب، تهاجم فرهنگي و ناتوی فرهنگي و عدم جريان دين در سبک زندگي 

ها  نين قرار گرفته است، ارزشرغم آن که حکومت در دست شيعيان و متدي کنند و علي را فرياد مي

بصورت شايسته جريان نيافته و همچنان در معرض هجمه است و لذا ممکن است ترديد در کارآمدی 

دهد دفاع از اسالم و  ای عملي نضج بگيرد. اين خألها نشان مي عنوان شبهه اسالم برای اداره جامعه، به

 حکومت بايد از افق واالتری انجام شود. در شرايط تصدیالسالم(  )عليهمبيت نگاه به معارف اهل
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 بسمه تعالي

 ي فرج ي تاریخ انبياء و نگاهي نو به فلسفه عنوان شب سوم: فلسفه

االسالم و المسلمين استاد صدوق                                                                          خالصه سخنراني حجت

 01/2/0223تاريخ:     هجری قمری 0921دردهه اول محرم الحرام 

که به اصطالح روايات،  –. روشن شد که عاشورا بعنوان محور خداپرستي، مربوط به اقرار زباني 0

نيست بلکه يک خداپرستي مؤمنانه است؛ يعني خدا تنها در صورتي آن را  -شود  اسالم ناميده مي

شود( در ادامه به  ايات، ايمان اطالق ميپذيرد که بر قلب جاری شود )که به آن در قرآن و رو مي

نفسه قابل  تهديداتي که در مقابل اين فرهنگ وجود دارد، اشاره شد؛ گرچه اين ظرفيت از عزاداری في

پذير نيست، اما غفلت خواص از آن و عدم تعريف آن بعنوان محور خداپرستي،  تهديد و ضربه

 ت. هايي جدی را به امت اسالمي در پي خواهد داش آسيب

. در بحث امشب به تعريف فرهنگ کفر و فرهنگ ايمان در دو سطح اجمالي و تفصيلي پرداخته 3

تر گردد و تطبيق آن  پرستي روشن پرستي و طاغوت شود تا معنای جديد از خداپرستي در مقابل هوی مي

 تر شود. به قيام عاشورا در ادامه بحث واضح

ن دنيا و انکار حيات آخرت است و ايمان همان وسيله در سطح اجمالي، کفر همان توجه به حيات اي

شکل « تقوی»و ايمان بر اساس « هوی»قراردادن حيات دنيا برای آخرت است و لذا کفر بر اساس 

در اين جا به معنای کنترل خود در مقابل محرّمات نيست بلکه به معنای زندگي « تقوی»گيرد. البته  مي

. دائماً 3است و  خلق. دائماً در حال 0که در عالم جاری است:  بر محور مديريت خداوند متعال است

انسان  هدایت. در دار امتحان، دائماً در حال 2مخلوقات برای حيات و رشد آنهاست و  ربوبيتدر حال 

جا شکل  های تقوی است. پايه هوی از اين است که اين سه، پايه –به عنوان پذيرندگان عهد  –و جن 

خواهد با اين نقشه و با مديريت خداوند متعال زندگي کند بلکه به دنبال مواجهه  نميگيرد که انسان  مي

 با آن است و آن زندگي را طالب است که خود رقم زده باشد. 

آيد: حرکت بر اساس  اما در صورت دقت بيشتر، خصوصيات بيشتری از اين دو دستگاه بدست مي

گرچه بدليل مخلوقيت، قادر نيست تا به  -متعال است هوی به معنای اراده بر دوری از مديريت خدای 

نهايت)خالق( و علم و قدرت  خواهد در حيطه تصرف خود، از بي يعني مي –تمامه از آن قطع شود 

مطلق او فاصله بگيرد و در اين صورت حتماً به خود و محدوديت خود و ديگر مخلوقات تکيه خواهد 
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و اسير کردن خود در محدوديت قدرت خود و « ست دادن آزادیاز د»کرد. لذا اولين الزمه هواپرستي، 

خود « روح»دهد. در اين صورت است که در  ديگران است و لو شعار آزادی و سعادت و تحول سر مي

دليل تکيه بر محدوديت  ای، به های وهله رغم چشيدن لذت خواهد شد زيرا علي« اضطراب»حتماً دچار 

است که برای تمتعات خود الزم دارد. در ادامه اين حرکتِ همواره در خوف تمام شدن قوايي 

کند و در  تکيه مي« جهل»شود و به  زني خود، از علم دور مي و گمانه« افکار»بار و مضطرب و در  اسارت

خود نيز، از « اعمال»شود. لذا در  کند و صمٌ و بکمٌ و عميٌ مي جهت ظلمت و تاريکي حرکت مي

رود و  مي« زياده خواهي»طلبد و به دنبال  تر از ظرفيت خود مي بيش شود و حرکت متعادل دور مي

ها در کنار هم قرار گيرند، قطعاً  شود. حال اگر اهل هوی با اين خصلت حريص و حسود و مستکبر مي

مبنای حرکت بر اساس « تجاوز»شود و  معنا مي ايجاد شده و اخالق بي« حرص و تنازع بر سر دنيا»

دليل تکيه بر محدوديت همگي به دنبال ضميمه کردن همه امکانات  گيرد؛ زيرا به پرستي قرار مي هوی

 ها هستند. ديگران به خود و تسليم نمودن آن

« آزادی»اما در مقابل اگر کسي قلباً زندگي با دستگاه الهي و اولياء او را انتخاب کند، در اولين قدم به 

ايت متصل شده است؛ خالقي که به هيچ چيزی نياز نه جای تکيه بر محدوديت، به بي رسد چون به مي

رسد.  مي« آرامش»جای اضطراب روحي، به  ها را داراست و لذا شخص به ها و علم ندارد و همه قدرت

هايي  يابد چون در همه جا به تناسبات و تعادل و بصيرت و آگاهي دست مي« علم»به همين دليل به 

ه است. در اين صورت است که در مقابل هجمه دشمن و از ها را خواست کند که خداوند آن تکيه مي

داند که در صورت رضايت الهي  شود چون مي های خود، منفعل و دچار ترس نمي دست دادن دارايي

ها نعمت ديگر را  به اين فداکاری، فضل نامحدود خدا در همان لحظات اول و در همين دنيا، ده

هايي است که در قيامت به او عطا  ازه اين فضل، غير از وعدهکند و ت جايگزين دارايي از دست رفته مي

 شود.  مي

به بدترين السالم(  )عليهوسيله جنايات خود، زندگي اين دنيا را برای ائمه لذا با اينکه دستگاه طغيان به

شد بلکه دستگاه مقابل را  ای انفعال در اين ذوات مقدس مشاهده نمي کرد؛ نه تنها ذره حالت تبديل مي

گرفته السالم(  )عليهداشتند. طبق نقل، هر چه دارايي و قوای بيشتری از اباعبداهلل حسين به انفعال وامي

يافت و اين بخاطر صلواتِ فوق  شد، قدرت و نورانيت حضرت افزايش مي تر مي شد و مصائب بيش مي

شورا به ايشان عطا های امام در روز عا صلوات و قدرتِ فوق قدرتي است که خداوند در مقابل فداکاری
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معنای زندگي کردن با مدير حقيقي عالم  فرمود. اين نتيجه حرکت براساس تقوی است چون تقوی به

طلبد و در  )خدای متعال( است که فراتر از اعتقاد به هستي او، اعتقاد به جريان دائمي مشيت او را مي

باهلل در تکوين و تاريخ و جامعه شهود نسبت به جريان ال حول و ال قوه اال السالم(  )عليهمواقع ائمه

 اند.   داشته

پرستي را به نحوی توضيح داد که از باالترين  توان خداپرستي و طاغوت . بر اساس آنچه گذشت، مي2

ترين سطوح، اين دو دستگاه را درک کنند. کفر يعني تأمين نيازها و شهوات  سطوح عقالنيت تا پايين

ست، محدود به امکانات اين دنيا دانسته شود و به همين دليل بايد از خود در غذا و امور جنسي و ريا

هر نوع فرصتي برای تخليه هر نوع شهوتي استفاده شود. اما نکته آن است که برای اين هدف، بايد 

ها را حول اين محور جمع نمود تا شهوات هر  ديگران را همراه نمود و قبيله و قوم درست کرد و اراده

گردد. در مرحله  ها ضروری مي برای تسليم ديگر اراده« نظام مديريت»أمين شوند و لذا تر ت چه سريع

« سازی فرهنگ»يابد و به همين دليل،  بعد، پايداری اين نظام که براساس هوی شکل گرفته اهميت مي

د، به شود؛ چون تا زيردستان نسبت به تمنيّات رؤساء توجيه نشوند و نسبت به آنان منقطع نشون الزم مي

پرستي و شرک يعني ايجاد يک مکتب و فرهنگ برای کنترل  کنند. در واقع آيين بت راحتي کار نمي

افکار زيردستان به قصد تخليه شهوات رؤساء و انقطاع مردم تا حد کشتن و کشته شدن که در غير اين 

کارهايي که کنند و  شود و آنان هم ادعای رياست مي صورت، فريب رؤساء برای ديگران آشکار مي

شود و فاصله طبقاتي بعنوان  نشيني و مُدُنيّت و ديگر نيازهای رؤساء الزم است، انجام نمي برای کاخ

معنای  گيرد. پس طاغوت و کفر تنها معنای نظری ندارد بلکه به پرستي شکل نمي الزمه ذاتي هوی

برای حرکت  پرستي در طول زمان است؛ يعني ساخت حکومت و تمدن برای پايدار کردن هوی

را « يک نظام محقَّق در خارج»براساس هوی ناگزيرند تا اقامه کلمه کفر و انسجام و امنيت ايجاد کنند و 

 بصورت همه جانبه مهندسي کنند.

رسد.  شود و سپس به )اهلل( مي در مقابل اقامه کلمه کفر، خداپرستي از نفي ديگر معبودها )الإله( آغاز مي

ار و اسير فرهنگ محدوديتِ مخلوقات باشند بلکه بايد با اتصال به قدرت زيرا بندگان نبايد گرفت

گری شدند، خداوند به  های طغيان نهايت آزاد شوند و تکامل يابند. وقتي بندگان دچار چنان نظام بي

جای رفتن به سوی مردم،  بينيم که به دهد که آنان را نجات دهند و لذا در قرآن مي اش دستور مي رسوالن

دار کفر است که بخاطر  شود که به سراغ فرعون برود؛ زيرا او پرچم دستور داده مي)عليه السالم( وسيبه م
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های آنان را تضعيف کرده است و آنان را با وعده به سعادتي پوچ،  تمنّيات خود، مردم را تحقير و اراده

ردم معرفي کرده است. در ها را بعنوان مبدأ رزق و ساير نيازهای م به زندگي موجود عادت داده و بُت

شوند تا اعالم کنند راه و رسم زندگي اين گونه نيست و به همين دليل است که  واقع انبياء مبعوث مي

معنای شکستن کلمه کفر و هدم سلطه نظامات کفر و فرهنگ آنان است تا خوف مردم از  خداپرستي به

 بين برود و بر محور انبياء گردآيند.

ها و  های الهي به رسوالن خود، تفرعن ت الهي آن بوده که با اعطاء قدرتلذا راه و رسم و سن 

های اجتماعي که سبب اسارت مردم شده، منهدم و آنان را نسبت به ظلمتي که گرفتار آن  قدرت

ترين سطوح  است. در واقع پايين« آيات الهي»های آسماني، همان  اند، آگاه کنند که آن قدرت شده

چشند زيرا تا قبل از آن، باالترين قدرتي که مشاهده  ه از آيات الهي را ميعقالنيت هم اين گون

بينند که يک انسان در  ها بوده اما بعد از نزول آيات، به روشني مي کردند، قدرت نمرودها و فرعون مي

مقابل تمام عِده و عُده طاغوتيان، با عصا و يد بيضاء آنان را مبهوت کرده است. از نظر علم هم با 

شود، همه اقشار در جريان دعوت الهي  های الهي که توسط رسوالن اعالم و سپس محقق مي بيني پيش

 گيرند. قرار مي

. پس رکن اول خداپرستي، درگيری با نظاماتي است که ائمه کفر برای زندگي در اين دنيا ايجاد 9

شود و رکن سوم آن،  مياند و رکن دوم آن اين است که اين مبارزه توسط رسوالن الهي انجام  کرده

نزول آيات است که وسيله شکستن هيمنه اجتماعي کفر است و رکن چهارم آن، علمي است که 

زند و رکن پنجم آن، تحقق پيروزی و يا نزول عذاب است که اين روند  های غيبي را رقم مي بيني پيش

ذعان به هستي يا نيستي وجود جای ا کند. يعني معنای خداپرستي به بر حرکت همه انبياء الهي تطبيق مي

خداوند، درگيری دو کلمه حق و باطل در عالم است و مدير و محيط بر هر دو دستگاه نيز حضرت 

حق است. بر همين اساس است که قصص قرآن نه يک مجموعه داستان بلکه بياني برای راه و رسم 

ها نيز  ت و برای عبور از آنزندگي در اين دنياست و اينکه دستگاه ايمان با چه موضوعاتي روبروس

اراده خداوند جاری است و بايد اراده خدا در همه امور خُرد و کالن را تشخيص داد و رضايت و عدم 

های اولياء الهي و پرچمداران توحيد تبيين نمود. در  ها از طريق هدايت رضايت الهي را در همه عرصه

 ست.واقع اعتقادات قرآن برای اهل ايمان و عقول سالم ا
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و از وآله(  عليه اهلل )صليتا بعثت نبي اکرمالسالم(  )عليهدر بحث بعدی اين روند عامّ را از زمان حضرت آدم 

 و از ظهور تا قيامت تطبيق خواهيم داد.شريف(  فرجه تعالي اهلل )عجلبعثت تا ظهور حضرت ولي عصر
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 بسمه تعالي

 «بعثت»ي  عنوان شب چهارم: فرهنگ عاشورا حافظ فلسفه

االسالم و المسلمين استاد صدوق                                                                          خالصه سخنراني حجت

 01/2/0223تاريخ:     هجري قمري  1341اول محرم الحرام در دهه 

يف شد: خداپرستي ساز تعر ساز و تمدّن . در شب گذشته کفر و ايمان به دو دستگاه مديريتي و فرهنگ0

هايي که برای مخلوقات خود تدارک ديده که معدن  يعني همراهي با خداوند متعال برای تحقق برنامه

پرستي هم يعني همراهي با تالش ابليس برای تحقق تمنّيات و اهواء او که معدن  نور است و طاغوت

خبار و رواياتي که در مورد پرستي را بر ا ظلمت است. امشب اين معنای عملي از خداپرستي و طاغوت

 زندگي انبياء به ما رسيده، تطبيق خواهيم داد.

و دستور به سجده بر ايشان آغاز السالم(  )عليهخداپرستي بر اساس قرآن و روايات از خلقت حضرت آدم

سير  السالم( )عليهرغم آن که بيش از صد سال به ابليس اجازه داده شد تا در وجود حضرت آدم شد و علي

د، به گمان خود چيز مهمي را نيافت و برتری ايشان را نپذيرفت و استکبار نمود؛ يعني عقالنيت و کن

ی علم و جايگاه خود را همان  تر و برتر از علم و اراده الهي دانست و عقبه بندی خود را بزرگ جمع

ردستي و کرد که طبق روايات، هزاران سال به درازا کشيده بود. وقتي از زي عبادتي محسوب مي

خدمتگزاری برای مخلوق برتر امتناع کرد و خداوند او را راند، از خدا خواست تا محور شرارت قرار 

در بهشت  السالم( )عليهگيرد و خداوند نيز دعای او را مستجاب کرد. بعد از اين حادثه حيات حضرت آدم

يا و نه در زمين تقدير کرد و با شود؛ يعني خداوند زندگي برای انسان را در آسمان اين دن دنيا شروع مي

را در آن سکني داد و همه اسماء )يعني اطالع السالم(  )عليهما عزّت و تکريم و تشريفات خاص، آدم و حوا

ها( را به او  از وضعيت عالم و آگاهي به نظام خلقت و مراتب آن از جمله اسماء آل کساء و مقامات آن

ا نيز به ايشان تفضل کرد. اما او را از نزديکي به يک درخت های بهشتي ر تعليم فرمود و انواع نعمت

 منع کرد. 

توان درباره اين اخبار تفکر نمود يا بايد به صرف نقل اخبارِ آن اکتفاء کرد يا اخبار رسيده  . حال آيا مي3

 را ناقص نقل نمود؟!

است که به )عليهم السالم( کساء و آلوآله(  عليه اهلل )صليدر روايات آمده که اين درخت، درخت علم نبي اکرم

نيست  )عليهماالسالم(رسد معنای آن اين است که بعضي از سطوح بهشت برای حضرت آدم و حوا نظر مي
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، برترين )عليهماالسالم(بلکه مربوط به مخلوقاتي برتر از آن دو بزرگوار است؛ يعني حضرت آدم و حوا

از اين  السالم( )عليهکساء است که حضرت آدم اطر آلمخلوقات و غايت از خلقت عالم نيستند. در واقع بخ

شود که ايشان به آن انوار  شود و توجه به اين درخت ممنوعه باعث مي مند مي تنعمات الهي بهره

مقدس، معرفت عيني و کاربردی پيدا کند و جايگاه خود را در برابر آنان بشناسد و لذا قرار دادن اين 

است و نه تحقير و تخفيف و به زحمت انداختن السالم(  )عليهت آدمدرخت در بهشت، عين لطف به حضر

بداند تنها مخلوق و  السالم( )عليهشود که حضرت آدم ايشان. پس معني خداپرستي در بهشت دنيا اين مي

برترين مخلوق نيست بلکه در نظام خلقت، مخلوقات ديگری هم هستند که مرکّب و به يکديگر 

و وآله(  عليه اهلل )صليا و مقامات مختلفي هستند و محور تمامي آنها، نبي اکرمه مرتبطند و دارای منزلت

خاندان پاک ايشان هستند. چون اساساً هيچ مخلوقي مجرّد و ساکن نيست بلکه مرکب و تکامل خواه 

چه مخلوقات برتر و چه مخلوقات  –است تا در سير حرکت متکامل و در ترکيب با ديگر مخلوقات 

 به ابتهاج و سرور بيشتری دست يابد. -تر  پايين

تابد زيرا بنا به بحث شب گذشته، در صورت ادامه اين روند، کسي  اما شيطان اين وضعيت را بر نمي 

تواند دستگاهي را برای تمنّيات و اهواء خود ايجاد کند. البته برای مقابله  شود و نمي گرد او جمع نمي

برد  کند، بلکه تدبيرهای خاصي بکار مي ای واضح استفاده نميه گيری آشکار و دشمني گاه از موضع هيچ

که از بهشت خارج شده  –و لذا با علم به عدم امکان ورود به بهشت، طبق روايات، مار و طاووسي 

کند تا او را به شکلي خاص وارد بهشت کنند و از زبان  را بعنوان حيوانات بهشتي راضي مي -بودند 

پردازد و ادامه اين تنعمات و خلود در  ميالسالم(  )عليهبه وسوسه حضرت آدم –در هيأت بهشتي آن  –مار 

 پذيرد. کند اما ايشان نمي آن را وابسته به خوردن از درخت ممنوعه معرفي مي

مندی کمتر از علم  دليل بهره کند و ايشان به را وسوسه مي)عليهاالسالم( لذا در مرحله بعد حضرت حوا 

ترين حيوان بهشتي داشتند، اقدام به  زبان عنوان شيرين و انسي که با مار به السالم( يه)علنسبت به حضرت آدم

کند و مالئکه موکَّل درخت را  کنند. خداوند هم به همين دليل به ايشان رحم مي خوردن از درخت مي

لذا دارد.  از حمله به ايشان باز مي –که مأمور تيراندازی به نزديک شوندگان به درخت بودند  –

اين خبر را به حضرت )عليهاالسالم( شود و حضرت حوا رغم خوردن از درخت، عذابي نازل نمي علي

دهد و با تناول  را نيز فريب مي السالم( )عليهکند و اين شبهه عيني ، حضرت آدم منتقل ميالسالم(  )عليهآدم

توان با نافرماني  ي نميايشان از درخت، عذاب نازل شد؛ يعني از بهشت رانده شدند چون در قرب اله
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زندگي کرد. در واقع تنبيه الهي هم بخاطر پاک کردن آثار سوء اين نافرماني و تزکيه برای فراهم شدن 

 شرايط بازگشت به بهشت است. 

نادرست است، زيرا حسب روايات در « ترک اولي»بر اين اساس تحليل خوردن از درخت ممنوعه به 

بود تا ترک اولي معنا پيدا کند؛ يعني تشريع از شئون هدايت است بهشت دنيا تشريعي صورت نگرفته 

شود. عالوه بر آن که رانده شدن از بهشت، قراردادن مالئکه برای  و هدايت پس از هبوط آغاز مي

های بهشتي بر بدن  ها، قرار نگرفتن برگ تيراندازی به نزديک شوندگان به درخت، فروافتادن لباس

تخلف موجودات تکويني بهشت از ايشان بعد از خوردن از درخت و  السالم(،)عليهماحضرت آدم و حوا

 ندارد.« ترک اولي»گذشت زمان طوالني برای قبول توبه؛ هيچ يک تناسبي با 

شود، جايگاه  طرح مي السالم( )عليه. بايد توجه داشت که وقتي مسأله وجود مخلوق برتر از حضرت آدم2

شود. به عبارت ديگر چرا خداوند  دهند؛ روشن مي ا توضيح ميرواياتي که مرحله قبل از خلقت ر

را از وجود مخلوق برتر مطلع کرد؟ زيرا السالم(  )عليهدرخت ممنوعه را در بهشت قرار داد و حضرت آدم

بداند غرض خلقت او به غرض ديگر و واالتری بازگشت السالم(  )عليهاراده الهي اين بود که حضرت آدم

است که اولين مخلوق قبل از خلقت عالم با فاصله چندهزار  وآله( عليه اهلل )صلينبي اکرمکند و آن، نور  مي

سال است و عرش و مالئکه و آسمان و زمين و خورشيد و ماه و بهشت نيز از نور اين بزرگواران به 

که را توضيح دهد بل« غرض غايي از خلقت عالم»تواند  اند. در واقع کثرت مخلوقات، نمي وجود آمده

است. به بياني ديگر عالم  وآله( عليه اهلل )صليگردد که همانا نور نبي اکرم وحدت عالم به اولين مخلوق باز مي

ای برای  خلق شده تا وسيله وآله( عليه اهلل )صليبرای انسان خلق نشده است بلکه همه چيز برای نبي اکرم

 گردد. وآله( عليه اهلل )صلياشتداد عبادت پيامبر اکرم

هستند و به  جهت و غرض غایي از خلقت عالم)عليهم السالم(، و معصومين وآله( عليه اهلل )صليا پيامبر اکرملذ 

)عليهم های عظيمي که در روايات بخاطر صلوات يا زيارات معصومين توان ثواب اين وسيله است که مي

مبتني بر عقل عملي طرح  ای که در اعتقاداتِ وعده داده شده، تحليل کرد. لذا بزرگترين شبهه السالم(

اش  رغم آن که خداوند متعال خود از غايت فعل شود، مالحظه فعل بدون لحاظ غايت آن است؛ علي مي

و اوصياء پاکش خلق کرده  وآله( عليه اهلل )صليخبر داده است و همه عالم را در تعلّق و کشش بسوی نبي اکرم

 است.
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بعثت، بعثت تا ظهور و ظهور تا قيامت( که فلسفه تاريخ  در ادامه به سه سرفصل اصلي تاريخ )هبوط تا

پردازيم تا وظايف هر يک از پيامبران و اولياء الهي بعد از هبوط به زمين در  دهد مي انبياء را شکل مي

 يک سير تاريخي معين گردد.

  

اهلل  والسالم عليکم و رحمه  



23 
 

 بسمه تعالي

 السالم( )عليهممعصومين يامبر اكرم و ائمهعنوان شب پنجم: تفاوت قيام عاشورا با قيام پ

 االسالم و المسلمين استاد صدوق خالصه سخنراني حجت

 03/2/0223تاريخ:             هجری قمری 0921دهه اول محرم الحرام 

 
معنای زندگي با ارادة هميشه جاری خداوندمتعال در مقابل کفر و  به –. در شب گذشته خداپرستي 0

تبيين شد و ارتباط آن با عوالم قبل از خلقت ايشان نيز، در السالم(  )عليهلقتِ حضرت آدمدر آغاز خ -نفاق 

روشن شد؛ به اين معنا که هدف از خلقت، اشتداد عبادت پيامبر « غرض غايي خلقت»قالب بحث از 

همه سطوح  و پرستش خدا توسط اين انوار مقدس از طريقالسالم(  )عليهمو معصومينوآله(  عليه اهلل )صلياکرم

 نظام خلقت است.

، انبياء و السالم( )عليهبعنوان رسول الهي تا زمان رسالت حضرت نوحالسالم(  )عليهپس از انتخاب حضرت آدم

اوصياء آنان، عالوه بر تبيين راه حق، تنها مأمور به انتقال نسل مطهر پيامبر گرامي اسالم بودند و 

 السالم( )عليهتند و در شرايط تقيه قرار گرفتند. اما حضرت نوحای نسبت به قيام در مقابل کفار نداش وظيفه

گيري امّت  شکل» شوند و بعنوان اولين پيامبر اولوالعزم به قيام در مقابل فرهنگ شرک و کفر، مأمور مي

شود و اين روند در زمان حضرت  دليل انکار مردم، اين تشريع محقق نمي شود اما به تشريع مي« دیني

و  وآله( عليه اهلل )صليدليل بازگشت نسل پيامبر اکرم يابد با اين تفاوت که به هم ادامه ميالسالم(  )عليهابراهيم

 شوند. اسرائيل به ايشان، آن بزرگوار به مقام امامت نائل مي پيامبران بني

 شود و است که تشريع امّت ديني برای اولين بار محقق مي السالم( )عليه. در دوره رسالت حضرت موسي3

تشکيل حکومت »گردد و  وحدت کلمه يک جامعه، حول محور ايمان به مديريت الهي بر عالم واقع مي

دهد تا وارد  اسرائيل، خداوند دستور مي وار بني شود. لذا بعد از نجات معجزه نيز تشريع مي «دیني

ر مقابل اين امر، به اسرائيل د دليل عصيان بني المقدس شوند و کفار را از آن شهر بيرون کنند اما به بيت

در همان زمان  السالم( )عليهشوند و حضرت موسي عذابِ سرگرداني چهل ساله در صحرای سينا دچار مي

شود. حسب آيات و روايات  روند و تشريع الهي درباره تشکيل حکومت ديني، محقق نمي از دنيا مي
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زدند و تنها با قرار  رباز مياسرائيل حتي از پذيرش تورات و عمل به اوامر و نواهي شريعت س بني

 .0گرفتن کوه طور بر باالی سرشان و تهديد عيني به عذاب الهي، به قبول آن با کراهت تن دادند

نيز به همين مهم مأمور بودند با اين تفاوت که با تشکيل امّت ديني توسط  السالم( )عليهحضرت عيسي

هم برای اولين « نظام نفاق»در سطح جامعه، و قدرت گرفتن کلمه خداپرستي  السالم( )عليهحضرت موسي

های مادی، به اوج قدرت برسد و به تمنّيات  گيرد تا از ضميمه کردن اين قدرت به قدرت بار شکل مي

های خود، وحدت کلمه حول محور ايمان  و اهواء خود دست بيابد. لذا نظام نفاق در امّت يهود با تالش

إتخذوا أحبارهم و رهبانهم أرباباً من »آوردند:  گری را به وجود ميرا از بين برد، و محور کلمه باطل دي

های  بوسيله انجيل و عالوه بر به ارث بردن مأموريت السالم( )عليهبر همين اساس حضرت عيسي«. دون اهلل

پردازد و انحرافي را که در وحدت  اسرائيل مي گيری نظام نفاق در قوم بني انبياء گذشته، به افشاءِ شکل

های انجام گرفته در مقابل ايشان از کفار نيست  کند و لذا اکثر دشمني مه ايجاد شده بود، فرياد ميکل

پذيرند و جان ايشان مورد تهديد قرار  بلکه از طرف قوم يهود است. اما مردم اين واقعيت را نيز نمي

هم با  السالم( )عليهيکنند و قوم حضرت عيس گيرد و به صورت اعجازآميز نجات پيدا کرده و عروج مي مي

 گردند. های يهود، انجيل را تأويل کرده و منحرف مي تکيه به همان نحوه شيطنت

 اول از همه اين بوده که وعده تمام انبياء الهي را محقق کنندوآله(،  عليه اهلل )صلي. مأموريت نبي مکرم اسالم2

بوده که « ختم نبوت»ت دوم ايشان، پرستي را از کره زمين برچينند و مأموري و کفر جليّ و آيين بت

است؛ يعني آنچه برای  «تشریع تمدن دیني»تبيين ما از آن عالوه بر تشريع امّت و حکومت ديني، 

شود و لذا  های کفر و نفاق الزم است، ابالغ مي زندگي و نيازهای بشريت در اين دنيا در مقابل شيطنت

وسه صحف الهي بوده و  قرآن است که جامع تمامي صدوسي وآله(، عليه اهلل )صلياکرم بزرگترين معجزه نبي

 است. « ايجاد امّت و برپايي حکومت و ساخت تمدّن»مظهر تامّ عقالنيت انبياست و تبياني برای 

سوی ايمان ضرورت دارد، کنترل و  اما آنچه در مأموريت اول و برای نجات مردم از کفر جليّ به

ا به گذشته بازنگرداند؛ چون منافقين با تکيه به ادبيات ديني و مديريت دستگاه نفاق است تا وضعيت ر

                                                           
به نحو اعجاز بوده و با پشتيباني يک امت انجام نگرفته و لذا با وفات ايشان، حکومت به السالم(،  )عليهالبته پديد آمدن حکومت حضرت يوسف 0

از آن بزرگواران،  مقطعي و موردی بوده و بعد السالم( )عليهو داود  السالم( )عليهطور که حکومت حضرت سليمان افتد؛ همان سرعت بدست قبطيان مي

 ماند. پايدار نمي
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آلودند و آن را به  عدم انکار وجود خداوند، اعتقاد عمومي درباره خداوند را به شرک و تکثّر در االه مي

کردند تا زمينه برای رياست خود را فراهم کنند و فساد و ظلم خود را به آلهه  باور مردم تبديل مي

د و به اين طريق زيردستان را فريب دهند و ساکت کنند. در واقع تحقق اين روند در قوم نسبت دهن

باعث شد تا انحراف در امّت و تفرقه درونيِ جامعه  السالم( )عليهو حضرت عيسي السالم( )عليهحضرت موسي

اني برای ديني توسط منافقين به نحوی اوج بگيرد که فرصت مبارزه با کفر بيروني از بين برود و تو

های خود و  مأمور بودند تا با رفتار و روشنگری وآله( عليه اهلل )صليپرستي باقي نماند. لذا پيامبر سرکوب بت

به مقابله با کفر جليّ و برچيدن بساط آن از  -و لو برای حفظ حيات خود  –مديريت منافقين، آنان را 

تا به اين طريق نگذارند کفر جليّ دوباره بر کره زمين مجبور کنند؛ همچنان که ائمه نيز مأمور بودند 

 زمين حکومت کند.

ی دستاوردهای آن انجام  های الزم برای از بين رفتن دوباره هنگامي که اين مأموريت محقق شد و تالش

گاه مأموريت دوم در ارائه يک راه اثباتي برای زندگي بشر يعني ختم نبوت و تشريع تمدّن الهي  شد، آن

قيام  وآله( عليه اهلل )صليابد و لذا توجه به اين اولويت ضروری است. بر اين اساس پيامبر اکرمي موضوعيت مي

)عليهماالسالم(، و خديجه السالم( )عليهو با استفاده از اقتدار سياسي حضرت ابوطالب کنند و در سيزده سال مي

دهند اما بعد از وفات آن دو  يهای قدرت کفر در مکه را به لرزه درآورده و امّت ديني را تشکيل م پايه

و نقشه کفار برای قتل حضرت و همچنين با مقدماتي که قبالً در مدينه  وآله( عليه اهلل )صليحامي بزرگ پيامبر

نجّار و پيمان عقبه با قبايل مدينه( و  با طايفه بني وآله( عليه اهلل )صليفراهم شده بود )وصلت جدّ اعالی پيامبر

کنند و امّت  ا نسبت به آن حضرت مانند طائف، ايشان به مدينه هجرت ميعدم پذيرش ديگر شهره

 دهند. کنند و حکومت ديني را در مدينه تشکيل مي خود را به آن شهر منتقل مي

 السالم( )عليهکه در واليت اميرالمؤمنين –زمان و از ابتدای بعثت و به صورت تدريجي، تشريع تمدّن  هم

را از بدو تولد ايشان تا نوجواني در  السالم( )عليهکنند و وصايت اميرالمؤمنين ميرا ابالغ  –يابد  تجلّي مي

که  –کنند تا در روز غدير که با تشريفات خاصي، تمدّن ديني  های مهم تبيين مي الدار و باقي صحنه يوم

ه مقام امامت شود. البته اولين نفس نفيسي که ب نيز تشريع مي -ندارد  السالم( )عليهباطني جز امامت علي

« علم ماکان و مايکون»های متعدد،  است که با معراج وآله( عليه اهلل )صليرسد، شخص شخيص پيامبراکرم مي

شود و سپس به اوصياء ايشان منتقل  در وجود ايشان مستقر مي« روح القدس»شود و  به ايشان اعطاء مي

چنان که با فتح مکّه بعنوان مرکز  همشود  گردد. پس ابالغ تشريع به نحو اتمّ و اکمل انجام مي مي
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های ايران و روم  شود و با ارسال نامه به امپراطوری پرستي و معابد برچيده مي پرستي در حجاز، بت بت

های بعثت در سرکوب کفر جليّ و جهاني بودن آن را روشن  و لشگرکشي به مرزهای آنان، آينده آرمان

 کنند. مي

دهد که  افتد و اين نشان مي ، حاکميت به دست دولت نفاق ميوآله( عليه اهلل ي)صل. بعد از رحلت پيامبر اکرم9

در ايجاد يک امّت نفاق و روابط اجتماعي مربرط به آن  وآله( عليه اهلل )صليمنافقين در زمان حيات پيامبر اکرم

تغيير موفق شده بودند و صاحبان قدرت از مهاجر و انصار را با خود هماهنگ کرده بودند و الّا 

صورت دفعي و يک شبه و بدون پشتيباني يک امّت ممکن نيست. به عبارت  حکومت و غصب آن به

شود اراده حکّام جاری شود اما تعلّقات عمومي در تناسب با آن شکل نگرفته باشد. در واقع  ديگر نمي

مختلف و شکستن جايگاه در موضوعات  وآله( عليه اهلل )صليمنافقين با به انزوا کشاندن فرامين پيامبر اکرم

رغم سرپيچي از دستور  ها علي کردند قدرت خود را تثبيت کنند. مثالً در يکي از جنگ ايشان، سعي مي

ای از طرف مردم و خواص  ، هيچ مطالبهوآله( عليه اهلل )صليحضرت و خائن شمرده شدن آنان توسط پيامبر

ها منجر به ماجرای ستون توبه  تر از اين کگيرد در حالي که خيانتي کوچ برای مجازات آنان شکل نمي

دهد که ائمه نفاق، جمعيت زيادی در حمايت از  های متعدد تاريخي از اين قبيل نشان مي شود! نمونه مي

گرايي( استفاده  گرايي و قبيله اند و در اين راه از فرهنگ و روابط اجتماعي آن روز )قوم خود ايجاد کرده

 اند.  برای خود حريم ساخته وآله( عليه اهلل )صلييامبراند و با انتساب به پ کرده

در  –اعم از کفار مکه و کفار اهل کتاب  –العرب  در واقع منافقين با همه صاحبان قدرت در جزيره

ارتباط دائم بودند تا در فرصت مناسب در مقابل فرهنگ بعثت بايستند اما اراده الهي و مبارزات 

شود تا  و رواج فرهنگ و عقالنيت توحيد از طريق تفسير قرآن توسط ايشان مانع مي وآله( عليه اهلل )صليپيامبر

شوند  آنان قدرت استفاده از مفاهيم قبليِ نظام نفاق )مانند تعدد آلهه و شرک( را پيدا کنند. لذا ناچار مي

د فيمابين تا برای تحقق مقاصد خود به ادبيات دين تکيه کنند و به همين دليل در صحيفه ملعونه و عه

، اولين تأويل را برای شکستن السالم( )عليهو جلوگيری از وصايت علي وآله( عليه اهلل )صليخود برای ترور پيامبر

جای وحدت کلمه بر محور مديريت و اراده  زنند و به وحدت کلمه و اعوجاج در امّت ديني رقم مي

دهند و رأی و نظر مردم  را سر مي« لجماعهيداهلل مع ا»کنند و شعار  تکيه مي« جماعت مسلمين»الهي، بر 

 کنند تا تشکيل جامعه نفاق در امّت ديني ميسَّر شود.  را جايگزين نصب الهي مي
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چنان که با اتکاء به اين امّت، حکومت ديني را منحرف و آن را قبضه کردند و حاکميت را بر اساس  هم

پذيرش مردمي، برای خود قداست تراشيدند  جهل و خشونتِ زمان جاهليت بنا گذاشتند اما برای ايجاد

قرار دادند و وصّي السالم(  )عليهو اميرالمومنين وآله( عليه اهلل )صليتا جايي که خود را هم رديف پيامبر

را به تفرقه انگيزی متهم کردند و از سوی ديگر برای خود حق دخالت در تشريع  وآله( عليه اهلل )صليپيامبر

 –زند  را فرياد ميالسالم(  )عليهبيت که همه آن واليت اهل -ر تأويل آيات قرآن قائل شدند! از طرف ديگ

منزوی شود. عالوه بر اين و  السالم( )عليهآغاز کردند و بشدّت با نشر حديث مقابله کردند تا اميرالمؤمنين

ختند و را به راه اندا« جهاد با کفار»برای قانع کردن افکار عمومي نسبت به ادامه فرهنگ بعثت، 

امپراطوری ايران و روم را ساقط کردند. تا اين زمان هنوز زهد نبوی و الگوی مصرفِ زمان 

در جامعه از بين نرفته بود اما با تحقق اين فتوحات و در زمان عثمان، شئونات تمدّن  وآله( عليه اهلل )صليپيامبر

نشيني و لوازم  د کردند و شهوات در مقياس کاخوار وآله( عليه اهلل )صليمادی ايران و روم را هم در امّت پيامبر

 آن در جامعه جريان پيدا کرد و به تعبير امروزی، زندگي و رفاه امريکايي! وارد بالد اسالم شد.

ديني را به مطلوب خود مصادره  تمدّنو هم  حکومت، هم امّتبر اين اساس نظام نفاق توانست هم 

های عبادی دين را  دين را به عبادات تعريف کردند و سنتکند و اين ميسر نشد مگر از اين طريق که 

های اجتماعي و حکومتي و تمدنيِ خود را به قرآن و  رواج دادند و در مقابل، انحراف

 نسبت دادند.  وآله( عليه اهلل )صليپيامبر

عبداهلل و ابا السالم( )عليهو امام حسن مجتبيالسالم(  )عليهدر ادامه بيان خواهد شد که اميرالمؤمنين

 در برابر اين وضعيت چگونه مقابله کردند. السالم(  )عليهالحسين

  

 والسالم عليکم و رحمه اهلل
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 بسمه تعالي

 ي حق ي كلمه در روز عاشورا، تجلّي اقامهالسالم(  )عليهعنوان شب ششم: رفتار اباعبداهلل الحسين

 االسالم و المسلمين استاد صدوق خالصه سخنراني حجت

 02/2/0223تاريخ:     هجري قمري  1341محرم الحرام ول در دهه ا 

. در شب گذشته وظايف انبياء الهي در درگيری ميان نظام کفر و نظام ايمان تا بعثت پيامبر 0

و دو مأموريت بزرگ آن بزرگوار تبيين شد. با قيام آن حضرت و تزلزل قدرت وآله(  عليه اهلل )صلياکرم

العرب، قبائل به فکر حفظ جايگاه خود در شرايط جديد  در جزيرهفرهنگي و سپس نظامي و سياسي 

به کلمه کفر و فروپاشي آن، همگي از روی اشتياق يا  وآله( عليه اهلل )صليافتادند و با ادامه ضربات مکرّر پيامبر

 کراهت به قدرت مرکزی جديد پيوستند.

بايد به اين نکته توجه کرد: سنت  وآله( عليه اهلل )صلياما برای تبيين حرکت اوصياء الهي بعد از رحلت پيامبر

است تا مردم شکسته شدن « آيات»ها، نشان دادن  ترين عقالنيت خداوند متعال برای دعوت عباد تا پايين

ها از  العاده و غيرمادی ببينند و تمايالت آن های مادی را توسط يک قدرت خارق نظام کفر و قدرت

ايمان حرکت کنند. اين اصلي است که تا روز قيامت برای نجات محور کفر فاصله بگيرد و به سوی 

ها به دستگاه ايمان، تدبير شده است. نکته مهم در آن است که اين سنت  مردم از نظام کفر و جذب آن

و ملموس تحقق  «آیات تکویني و حسّي»، عمدتاً از طريق وآله( عليه اهلل )صليالهي تا قبل از بعثت نبي اکرم

ست؛ مانند طوفان حضرت نوح و سرد شدن آتش بر ابراهيم و ناقه صالح و عصا و يد بيضاء يافته ا مي

های گِلي توسط حضرت  موسي و زنده کردن مردگان و شفای مريضان و جان دادن به مجسمه

 السالم(.  وعليهم نبيّناوآله عليعيسي)

است که از « قرآن»، باالترين معجزه، 0ت حسّيعالوه بر همه اين آيا وآله( عليه اهلل )صلي. با بعثت پيامبر اکرم3

بعنوان اوصياء ايشان، معجزات السالم(  )عليهمطور که ائمه معصومين جنس علم و عقالنيت است؛ همان

دادند. گرچه آيات حسّي تعطيل نشد اما با رحلت پيامبر  علمي را در مقابل ديدگان مردم قرار مي

شود؛ يعني معجزات تکويني، موضوع امتحان مردم  ن نوع آيات ديده مي، کمتر از ايوآله( عليه اهلل )صلياکرم

هم آيات حسّي و هم آيات علمي و عقالني،  وآله( عليه اهلل )صليگرفتند. در واقع در حيات پيامبر قرار نمي

موضوع امتحان مردم بوده است زيرا سرفصل دوم تاريخ )بعثت تا ظهور( تازه در حال آغاز بوده و 

آیات ت، در حال تبديل از آيات حسّي به آيات علمي بوده اما در ادامه، هدايت از مجرای طريق هداي

                                                           
0
تر بوده همانند زماني که يهود، تبديل  از آيات حسّي پيامبران گذشته هم قویوآله(  عليه اهلل )صليالبته آيات حسّيِ نشان داده شده توسط پيامبر اسالم 

های آنان  های چوبيِ خانه ا نه يک عصا بلکه تمامي سقفکنند و حضرت به اذن خد به اژدها را در مقابل ايشان طرح ميالسالم(  )عليهعصای موسي

 کنند. را به اژدها تبديل مي
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را بعنوان  السالم( )عليهم، تمسّک به قرآن و اهل بيتوآله( عليه اهلل )صليمحقق شده است و پيامبر علمي و عقالني

 کنند. راه صحيح معرفي مي

 وآله( عليه اهلل )صلياکرم ان آيه علمي، قلب مطّهر نبياما بايد توجه داشت که ظرف و محل نزول قرآن بعنو

معنا ندارد و ايشان هستند که حقيقت قرآن را درک  وآله( عليه اهلل )صلياست و قرآني جدایِ از قلب پبامبر

شود  القدس در وجود مبارک ايشان محقق مي کنند . اکمال اين علم هم با استقرار روح کرده و عمل مي

نفس  و با انتقال اين علم به اوصياء خود،، آیه الهي است وآله( عليه اهلل )صليپيامبر اكرمنفس وجود و لذا 

به عبارت ديگر آيات حسّي به آيات علمي تبديل آیه الهي هستند.  السالم( )عليهموجود ائمه معصومين

 کند. شوند و خداوند بندگان خود را از طريق آيات عقالني و انساني دعوت مي مي

توان جريان کلمه توحيد و خداپرستي را در حيات و پس از رحلت  ين اساس است که مي. بر ا2

گيری،  جهت»به نظاره نشست و به روشني مشاهده کرد که اين مهم از طريقِ  وآله( عليه اهلل )صليپيامبراکرم

شود و  مي محقق« امّت، حکومت و تمدّن ديني»در موضوعِ السالم(  )عليهممعصومين« گيری و مجاهدة موضع

آورد و  کند و همه را شگفت زده کرده و به عجز در مي اين افعال مبارک است که قلوب را ذوب مي

های موجود مادی )فريب و دروغ و  بر ضد روش وآله( عليه اهلل )صليکند. يعني پيامبر عقول را منفعل مي

تمدن، بلکه براساس  تطميع و تحقير و..( در کسب قدرت و ايجاد يک جامعه و ساخت يک حکومت و

اراده و رضايت الهي به ساخت يک امّت و حکومت مبادرت کرد که اين مبارزه پيچيده به علمي نياز 

 اسم الهي به ايشان و اوصياء شان انجام شد. 32اسم از  33دارد که حسب روايات با اعطاء 

ر جليّ، ايشان در مدّت ده ساله دستگاه الهي به کف 1211مثالً از همين رهگذر است که بعد از مهلت  

زمين محو کنند و  پرستي را از کره شوند تا از اين طريق، بساط بت سال به هفتاد و دو جنگ مأمور مي

فرهنگ جهاد تا صدها سال بعد از آن هم، توسط منافقين قابل تجديد نظر نگردد. يعني بر اثر چنين 

توان  کنند که نمي طلبي دارند هم درک مي تحرکت عظيمي، کساني مانند منافقين که شمّي قوی از قدر

های قبلي بازگشت و جاهليت را زنده کرد زيرا تمام فحول آن دوران، توسط  به قدرت

اند و قدرتي از آن دستگاه باقي نمانده است.  از دم تيغ گذشتهالسالم(  )عليهو اميرالمؤمنين وآله( عليه اهلل )صليپيامبر

که بر اثر فرهنگ  -و اصحاب راستينش السالم(  )عليهمانند علي -جديدی های الهي  از اين سو هم، قدرت

دادند و  وجود آمده بودند، اجازه بازگشت و ارتجاع را به آنان نمي به وآله( عليه اهلل )صليبعثت و واليت پيامبر

به علي و دان تاريخ فرستاده بودند و مظاهر قدرت  مندان جاهليت را به زباله آوران و قدرت افسانه جنگ

تبديل شده بود. به همين دليل بود که نظام نفاق برای تحقق اميال خود ناچار  عليهم السالم(حمزه و جعفر)

ايجاد کند و بعد از  وآله( عليه اهلل )صليشد به ادبيات دين تکيه کند و از اين طريق امّت نفاق را در زمان پيامبر

 ايشان حاکميت را غصب کند. 



30 
 

را از بين  وآله( عليه اهلل )صليکردند تا جانشين پيامبر ي مانند جنايت احتراق بيت، هوس ميهاي البته در وهله

دانستند که کانون قدرت و  ، چون مي0کن کنند ببرند و با آتش زدن و سوزاندن اهل خانه، حق را ريشه

، به عليها( اهلل م)سالفشاني حضرت زهرا است. اما با فداکاری و جان السالم( )عليهمظهر فرهنگ بعثت، علي

 عليها( اهلل )سالمزهرا شود. در واقع شهادت حضرت برايشان ميسر نميالسالم(  )عليهشهادت رساندن اميرالمؤمنين

آبرويي منافقين گرديد و موجب ايجاد حريم و امنيت جاني و حيات سياسي برای حضرت  باعث بي

شدند برای حفظ قدرت خود، طرح ترور شد و به همين دليل است که آنان مجبور  السالم( )عليهعلي

بروند تا از  عليها( اهلل )سالمزهرا چنين به عيادت حضرت حضرت در مسجد توسط خالد را منتفي کنند و هم

اين ديدار برای اعاده حيثيت خود، استفاده کنند و اصرار بر حضور در تشييع آن شهيده هم به علّت 

 آبرويي بود. ترميم همين بي

توانستند دوباره قيام کنند يا قهر کنند يا از شهر  بعد از اين قضايای تلخ مي السالم( )عليهمؤمنينالبته اميرال

ها محقق نشد بلکه با حاکميت نفاق ارتباط برقرار کردند؛ زيرا  مدينه خارج شوند اما هيچ يک از اين

که مصداق اتمّ آن  –ن کفر جلّي در از بين بردن وحدت کلمه کفر و برچيد وآله( عليه اهلل )صليمأموريت پيامبر

به اتمام نرسيده بود و اصرار حضرت بر حق خود و مبارزه سياسي بر  –در امپراطوری ايران و روم بود 

سر خالفت، باعث شکاف در امّت اسالمي و ناتواني در سرکوب کفر جليّ و از بين رفتن زحمات 

جای پافشاری بر واليت  به السالم( )عليهشد. لذا علي مي های بزرگ خارجي توسط قدرت وآله( عليه اهلل )صليپيامبر

های بعثت در محو کفر  خود بعنوان حقيقت دين، دست از همه حقوق خود برداشت و مرتباً بر آرمان

جليّ پای فشرد تا منافقين از روی حسادت و برای حفظ قدرت خود، ناچار به تحقق آن آرمان بزرگ 

 ود تمام کنند.شوند؛ گرچه فتوحات را به نام خ

، نظام نفاق را به نحوی مديريت کرد که بر ظاهر دين تکيه کند و به جاهليت السالم( )عليهپس اميرالمؤمنين 

، وحدت کلمه کفر را نشانه بگيرد و نابودی آن را وجهه همّت وآله( عليه اهلل )صليبازنگردد بلکه مانند پيامبر

حاب و ياران راستين خود را بر اعتقاد صحيح و تشريع های خود، اص چنان که با تبيين خود سازد؛ هم

ثابت قدم نگه داشت گرچه آنان را به برای همکاری با دولت نفاق بر ضد  وآله( عليه اهلل )صليواقعي پيامبر

ايمان، »نسبت ميانِ سه نظامِ  السالم( )عليهنمود. در واقع اميرالمؤمنين ها سفارش مي کفر و شرکت در جنگ

را به نحوی مديريت کردند که نتيجه آن، محقق شدن اراده و برنامه الهي در محو کفر و  «نفاق و کفر

فروپاشي امپراطوری ايران و روم باشد که اين سطح از مديريت نسبت به هر سه نظام، چيزی جز 
                                                           

0
جا که اراده الهي بر اين بود که مردم با اراده و  دهد؛ اما از آن قدرت خود را در کشتن مهاجمان نشان مي السالم( )عليهالبته در اين حادثه، علي 

هم حاضر نشده بودند با منافقين و وآله(  عليه اهلل )صليکند زيرا مردم حتي با وجود جاذبه پيامبر رها ميتمايل خود راه حق را برگزينند، مهاجمان را 

های آنان برخورد کنند و بعد از رحلت ايشان هم از وصي او دفاع نکرده بودند. به همين دليل است که ايشان در مسجد از  ها و عصيان خيانت

 اهند تا عذاب تکويني را برای مردم درخواست نکنند.خو مي عليها( اهلل )سالمزهرا حضرت
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کند تا  ها را به دولت نفاق ارائه مي نيست. حتي در اين عرصه، بهترين مشورت« واليت تاريخي»

آنان در مقابل کفار از بين نرود که نمونه آن در مشورت به خليفه دوم برای عدم خروج از حکومت 

عليه کفار  وآله( عليه اهلل )صليهای پيامبر مدينه برای جنگ با ايرانيان است؛ زيرا ترس و ناتواني او در جنگ

ناکي برای امت و آشکار شده بود و اين ضعف در صورت مقابله با ابرقدرت جهان آن روز، نتايج خطر

 زد.  حکومت رقم مي

السالم(  )عليهمبيت ترين حقايق واليت اهل گيری داشتند؛ از تبيين عميق ها موضع پس حضرت در همه عرصه

لوال عَلي لَهلَک »ها بار بر  و لعن غاصبين در نمازها تا مشارکت در حفظ دولت نفاق به نحوی که ده

وچهار هزار  که صدوبيست -پرستي  در محو بت وآله( عليه اهلل )صليرمتأکيد شود تا مأموريت پيامبر اک« عُمر

که  محقق گردد؛ ولو اين -صد سال به آن وعده داده بودند  پيامبر در طول شش هزار و هشت

 شان از دست برود و همسرشان فدا شود و بصيرت خود را خرج دستگاه نفاق کنند. منصب

گيرد و  ت که براساس تحقق بخشيدن به برنامه الهي شکل ميبه نظر ما اين همان معنای خداپرستي اس

آن حضرت بر علم الهي و معجزه بودن آن را توضيح « گيری و مجاهدة گيری، موضع جهت»ابتناءِ 

را در سطح « و افعال نوراني ايشان السالم( )عليهآيه بودن نفس وجود مبارک اميرالمؤمنين»دهد و معنای  مي

کند؛ گرچه برای مردم عادی نيز، صبر ايشان بر خيل مصائب باوجود قدرت  معرفت فقهاء تبيين مي

کند. به همين  شود و به تدريج برخي از آنان را از نظام نفاق جدا مي نظير ايشان، به آيه الهي بدل مي بي

های عميق دولت نفاق با فرهنگ بعثت در زمان عثمان بر ضد  دليل است که مردم با آشکار شدن زاويه

را به کرسي خالفت نشاندند. البته مردم در حقيقت دو دسته  السالم( )عليهيام کردند و به اصرار، علياو ق

ای که اکثريت را  ای که امّت اسالمي راستين يعني امّت شيعه را تشکيل دادند و دسته بودند؛ دسته

که عثمان  –م های مردم نسبت به ظاهر اسال دادند در جنگ قدرت با خليفه، بر حساسيت تشکيل مي

سوار شدند و به آن حضرت روی آوردند. در واقع، حکومت حضرت،  –گذاشت  آنها را زير پا مي

دهند  ای از امّت دينيِ حقيقي نداشت و از همين روست که حضرت تمايلي به تصدّی نشان نمي پشتوانه

و واليت تکيه ی خود بر فرهنگ غدير  و بعد از اصرار مردم و پذيرفتن خالفت ظاهری، در خطبه

يابند تا با تحميل سه جنگ به حضرت و اتهام ناکارآمدی  ی دوم قدرت مي کنند. لذا در ادامه، دسته نمي

مديريتي به ايشان و زير سؤال بردن روش مديريت الهي و اخالقيِ حضرت و سلب آبروی سياسي، 

 حکومت ايشان جلوگيری نمايند.فراهم کنند و از ادامه   السالم( )عليهفضا را برای ترور اميرالمؤمنين

بر منابر و کشتن ياران  السالم( )عليهتا لعن نام اميرالمؤمنين السالم( )عليهاين وضعيت در زمان امام حسن مجتبي

ها را بر آن امام تحميل  ها و بيشترين مظلوميت ترين دوران رود و سخت پيش مي السالم( )عليهمبيت اهل

گيری و اصرار بر  ها و حضور در جامعه و موضع ها و ظلم اهانتکند اما ايشان با تحمل اين  مي
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به حفظ فرهنگ  –وآله( عليه اهلل )صليرغم بغض شديدش نسبت به پيامبر علي –های بعثت، معاويه را  آرمان

نمايد و جرأت بازگشتن به  بعثت و ظواهر دين و سلوک شيخين در جنگ با کفر جليّ، مجبور مي

هم در ده سال دوم حکومت معاويه،  السالم( )عليهکند و اباعبداهلل الحسين سلب مي فرهنگ جاهليت را از او

 دهد. همين رويه را ادامه مي

 

 والسالم عليکم و رحمه اهلل
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 بسمه تعالي

 ي غيبت و وظایف فقها نسبت به امّت اسالمي عنوان شب هفتم: فلسفه

                                                                    االسالم و المسلمين استاد صدوق      خالصه سخنراني حجت

 02/2/0223تاريخ:      هجری قمری 0921در دهه اول محرم الحرام 

کفر »نسبت به توازنِ سه نظامِ السالم(  )عليهم. در شب گذشته روشن شد که واليت تاريخي ائمه معصومين0

های دشمنان شد و موضوع  رغم هجمه حق و استمرار آن علي، باعث مقاومت کلمه «و نفاق و ايمان

که شاخصه آن،  -بر اساس علم الهي  السالم( )عليهمامتحان مردم قرار گرفت و افعال نوراني معصومين

و در اوج ايثار و مظلوميت، موجب  –و جانشينانش بود وآله(  عليه اهلل )صليالقدس در پيامبر استقرار روح

 ستي در عالم شد. اهتزاز پرچم خداپر

باعث شد که  السالم( )عليه. در تکميل مباحث قبلي بايد توجه داشت که رفتار و مواضع اميرالمؤمنين3

های بعثت بروند زيرا نه راهي برای بازگشت به جاهليت  منافقين از روی حسادت به دنبال تحقق آرمان

پذيرفتند. به همين دليل بود  مي وآله( عليه اهلل صلي)داشتند و نه تولّي و تسليمي را نسبت به وصيّ بر حق پيامبر

که فقه در جامعه جريان پيدا کرد و در زمان خليفه دوم، عالوه بر اخالق سلطنت و خشونت، زهد هم 

در جامعه ترويج شد و در عرصه جهاد با کفار، دو امپراطوری ايران و روم هم فروپاشيد و بدين گونه 

 شد، شکل گرفت. از آن ياد مي« شيخينسنت »ارکانِ آنچه به عنوان 

دليل انفعال منافقين در برابر آثار تمدّن ايران و روم و تمايل آنان به زندگي مادّی،  اما در دوره عثمان، به 

نشيني در جامعه اسالمي ترويج شد و اخالق زهد را از بين بُرد؛ کما اينکه اجرای فقه در  اخالق کاخ

ستي گراييد و مستضعفين در فشار و مضيقه قرار گرفتند. لذا رؤسای قبائل قبال افراد ذی نفوذ هم به س

سنت »دليل انحصار کانون قدرت در دو نقطة  مستضعف برای کسب قدرت شورش کردند اما به

بعنوان يک عضو فعال  السالم( )عليهاميرالمؤمنين»و  –که عثمان در عمل از آن فاصله گرفته بود  -« شيخين

بود.  السالم( )عليه، نتيجه اين شورش، خالفت و حاکميت علي«های بعثت ي و منادی آرماندر جامعه اسالم

نشيني و زندگي براساس تمدّن ايران و روم به  از سوی ديگر با کشته شدن عثمان، پرچم اخالق کاخ

دامه داد با قدرت بيشتری ا -که از زمان خليفه دوم آغاز کرده بود  -دوش معاويه افتاد و او اين راه را 

 بعنوان مظهر فرهنگ ديني قرار گرفت. السالم( )عليهو در برابر علي

ورزی شورش کرده بودند، اخالق  و راه و رسم مادی در سياست« تئوری قدرت»اما کساني که براساس 

را برنتابيدند زيرا ايشان براساس راه و رسم الهي در هدايت امّت و  السالم( )عليهمديريتي اميرالمؤمنين

کردند و به مستضعفين توجه داشتند و دست همه مفسدين را  سازی حرکت مي داری و تمدن کومتح

المال شکل  المال قطع کردند و با اخالقي که در طول سي سال فساد و خاصه خرجي از بيت از بيت
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 گرفته بود، برخورد کردند. چنين رفتاری برای خواصي که در نزديکي مرکز قدرت قرار داشتند، گران

ای را بر پيکر جامعه اسالمي  کنندگانِ عهدشکن تحميل شد و ضربه آمد و اولين جنگ از طرف بيعت

 وارد آورد و شورش آنان به نفع معاويه تمام شد و طرفداران ناکثين به معاويه پيوستند.

ادّی و های بعدی با زندگي م مهلت دهند، حضرت در گام السالم( )عليهدانستند که اگر به علي دشمنان مي

نشيني در نخبگان و خواص مقابله خواهد کرد و لذا با فريب و بازی دادنِ کساني که  اخالق کاخ

شدند، حکومت مرکزی را تضعيف  عقالنيت ضعيفي داشتند و در برابر ادبيات ديني منافقين منفعل مي

ر ادامه خوارج دستگاهي را در جنگ با معاويه متزلزل نمودند. د السالم( )عليهکردند و سپاه اميرالمؤمنين

نشيني، براساس تقدّس مئآبي و  جای کاخ برای قدرت و رياست خود دست و پا کردند؛ رياستي که به

بعنوان  السالم( )عليهکه در رفتار علميِ امام معصوم -گرفت و به بُعد اصليِ دين  عبادت محوری شکل مي

 السالم( )عليهنگ با ناکثين و مارقين، اميرالمؤمنينهجمه نمودند. لذا بعد از ج -يافت  آيه عقالني تجلّي مي

مانند: اولي به وحدت امّت ديني حول خداپرستي با  و معاويه با دو فرهنگ در مقابل يکديگر باقي مي

کند و دومي برای وحدت  دعوت مي –است  السالم( )عليهکه وجود امام معصوم –محوريت آيات عقالني 

کند و با زر و  يکي در حکومت، مرتباً به تئوری قدرت تکيه مي کند؛ به جماعت مسلمين تمسک مي

خرد و ديگری بر تقوم حکومت  سيم و اموالي که در طول ساليان دراز جمع کرده، صاحبان قدرت را مي

کند و به دنبال جريان  اسالمي به واليت تاريخي و تکويني خدای متعال )تئوری خالفت( تأکيد مي

ها بر محور خداپرستي است؛ يکي، تمدّن ديني را حول علم امامان  اسيتاخالق برای ساماندهي حس

کند. اين  کند و ديگری تمدن مادی ايران و روم را بر محور اهواء ترويج مي ترسيم مي السالم( )عليهممعصوم

شود زيرا يک امّت و جامعه  مي السالم( )عليهفضا باعث تضعيف حکومت مرکزی و شهادت اميرالمؤمنين

بر محور ايشان شکل نگرفته بلکه اکثر کساني که با قيام خود، ايشان را به حکومت رساندند، بر ديني 

 های غير الهي تکيه داشتند.    جامعه مادی و قدرت

و مديريت  السالم( )عليهمها و مجاهدات تمام ائمه معصومين گيری ها و موضع گيری . به نظر ما جهت2

سه نظام، دستاوردهای مهمي به دنبال داشته که توجه به اين تاريخي اين انوار مقدّس نسبت به 

و انزوا و عدم حضور در صحنه  السالم( )عليهمنشيني امامان دستاوردها، برخي ادراکات غلط مبني بر گوشه

 کند: توسط آن بزرگواران را به نحو تحليلي و استداللي ابطال مي

، حفظ نسل اوصياء به بهترين نحو محقق شد و تولّد آنان در السالم( )عليهمنظير معصومين با رفتارهای بي -

شود که ائمه کفر قبلي )مانند نمرود  جا روشن مي محيطي ايمن صورت گرفت. اهميت اين مطلب از آن

ای  کردند تا نطفه و فرعون( برای جلوگيری از تولّد پيامبران الهي، زن و مردِ يک امّت را از هم جدا مي

ها در صورتي است که  دادند و همه اين تمام اطفال ذکور يک امّت را به دم تيغ مي منعقد نشود و سپس
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بوده است؛ اما  السالم( )عليهمبيت تر از درجه عناد و کينه دشمنان اهل درجه شقاوت و بغض آنان قطعاً پايين

با مديريت خود، و  0در مقابل چنين دشمناني، اين مأموريت الهي را انجام دادند السالم( )عليهممعصومين

 قدرت و فرصتِ ممانعت در برابر اين وظيفه الهي را از دشمنان سلب کردند. 

و سپس  السالم( )عليهو مديريت اميرالمؤمنين عليها( اهلل )سالمطور که گذشت، با خون حضرت زهرا همان -

ت به جاهليت از ، اخالق درگيری با کفر نهادينه شد و امکان بازگشالسالم( )عليهمشهادت همه معصومين

به نحوی  السالم( )عليهمهای امّت اسالمي توسط معصومين همه منافقين سلب گرديد. يعني حساسيت

های جور در اين زمينه کوتاهي نشان دهند، الجرم با جمع شدن مردم  شد که اگر حکومت مديريت مي

ا ائمه نفاق برای دور کردن نشيني مواجه شوند و لذ در مقابل اين عقب السالم( )عليهمبر محور معصومين

 کردند. ، به اين موضوع اهتمام مي)عليهم السالم(مردم از ائمه

تشريع  وآله( عليه اهلل )صلي، ارکان فقه و احکامي که در زمان پيامبرالسالم( )عليهمهای معصومين با مجاهدت -

حفظ ظاهر ديني  شده بود، در ساختارهای حکومت به پذيرش رسيد زيرا توجه به مناسک الهي برای

های مادیِ آن روز برايشان  توسط دستگاه نفاق، امری ضروری بود و استفاده از روابط اجتماعيِ تمدن

دليل بغض و دشمني و به پذيرش رساندن حق تشريع برای خود در  غيرممکن شده بود؛ ولو آن که به

در  -ولو به قرائت شيخين  –جامعه، در اين مناسک تصرفاتي هم داشته باشند. لذا در هر صورت فقه 

 جامعه اسالمي به پذيرش رسيد.

های فتح شده نيز،  اخالق عبادت در جامعه اسالمي به راه افتاد و عالوه بر بالد اسالم، در سرزمين -

مسجدسازی و اقامه نماز جماعت و جمعه و روزه و حج و ديگر عبادات و اجتماعات ديني رواج پيدا 

نشيني وزندگي مادّی، فرهنگ عبادت هم ترويج شد و ائمه نفاق مجبور  کاخ رغم ترويج کرد. يعني علي

 نيافتد. السالم( )عليهمبيت بودند پرچم عبادت را به دوش گيرند تا اين پرچم به دست اهل

شود و  ، قرآن اولين کتاب آسماني است که تحريف نميالسالم( )عليهمهای معصومين به برکت مقاومت -

 کند. های منافقانه، جامعه را گمراه مي دد؛ گرچه از نظر معنوی، تأويلگر حدود آن حفظ مي

کنند، حقائق دين و بعثت و واليت تا عالم رجعت و ديگر  ايجاد مي السالم( )عليهمدر پرتو امنيتي که ائمه -

چنان که در طول زمان، حق حيات امّت شيعه به رسميت شناخته  گردد؛ هم معارف الهي حفظ مي

 البته علت اصلي آن، حکم تاريخي تقيه بوده است. شود که مي
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  البته تبيين و تحليل نحوه حفظ نطفه مطهر پيامبر اکرم نيز بحث مهمي است که مجال ديگری را مي طلبد. 
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گوی آن نبودند اما ائمه  رغم هجمه فرهنگي و عقالنيِ تمدن مادی ايران و روم، ائمه نفاق پاسخ علي -

های کالمي، فقهي و...  اين وظيفه را به عهده گرفتند و تبيين تمدّن ديني در عرصه السالم( )عليهممعصومين

 ريح و تفصيل يافت.انجام شد و قرآن، تش

و « تئوری قدرت»ها برای تحقق اين دستاوردها در حالي صورت گرفت که براساس  . همه آن مرارت9

توانستند  بارها و بارها مي السالم( )عليهمهای مادّی و مرسوم برای کسب جايگاه سياسي، معصومين روش

ها، زماني است که مردم کوفه بر  قعيتدست به قيام بزنند اما چنين نکردند که يکي از بارزترين اين مو

، از ايشان تقاضای قيام کرده و آمادگي خود را برای کشتن يزيد السالم( )عليههای امام سجاد اثر روشنگری

؛ چون آنان همان کساني «فال يومٌ لنا و ال علينا»دهند:  پاسخ مي السالم( )عليهکنند اما سيّدالساجدين اعالم مي

را با اصرار خود به حکومت رساندند و سپس با تحميل سه جنگ بر آن  السالم( )عليهينبودند که اميرالمؤمن

بزرگوار، فضا را برای ترور ايشان فراهم کردند و لذا قرار گرفتن شمشيرها در نيام، بعنوان يک حکم 

ی تئور»شود و هنگامي پايان خواهد يافت که همراهي مردم برای تحقق  تاريخي از اين زمان آغاز مي

، باز هم قيامي )عليهماالسالم(باشد. از همين رو و با وجود تضعيف دولت مرکزی در زمان صادقين« خالفت

طور که بعد از مرگ هارون و به  شود؛ همان شود و به نشر معارف حقه همت گمارده مي انجام نمي

ايجاد  السالم( )عليههای متعدد علويان بهترين فرصت را برای امام رضا حسب نگاه مادّی به قدرت، قيام

های بعدی او کارگر  پذيرند چون هم چهره مأمون افشاء نشده و فريب ها را نمي کند اما ايشان قيام مي

شکل نگرفته است و لذاست  السالم( )عليههای موجود براساسِ آيه بودن امام معصوم خواهد افتاد و هم قيام

شود. در واقع  ل خاصي از سوی مدعيان قيام ديده نميالعم ، عکسالسالم( )عليهکه بعد از شهادت امام رضا

نسبت بين سه »همه تالش خود را برای تحقق دستاوردهای مذکور از طريق مديريتِ  السالم( )عليهمائمه

بردند تا شرايط  های مقابل برای تبيين چهره اسالم ناب به کار مي و افشاء نظام« نظام کفر و ايمان و نفاق

حکومت براساس علم و اراده الهي فراهم شود. بر اين اساس بود که به ارزيابي  اجتماعي برای اداره

بعنوان  -جای تکيه به تئوری قدرت برای تشکيل امّت و حکومت  به –پرداختند تا اگر مردم  مردم مي

گاه اين آمادگي ايجاد نشد و در حد نثار خون برای  يک امّت شيعي آمادگي يافتند؛ قيام کنند که هيچ

های منتشر شده و مسجدهای  ائق دين، تعداد الزم شکل نگرفت. به همين دليل است که تمامي قرآنحق

ها و عبادات انجام گرفته توسط اهل سنت و تشيع، مديون خون ائمه  ها و نمازها و حج بناشده و روزه

يچ سطحي و به های پاک نبود، هيچ اثری از خداپرستي در ه است و اگر اين خون السالم( )عليهممعصومين

 ماند. هيچ قرائتي بر روی کره زمين باقي نمي

هايي از آن هنوز هم  و رگه –پيش از انقالب اسالمي، اين تصور در حال غلبه بر نخبگان سياسي بود 

که تنها کساني که از ميان ائمه شيعه، اهل مبارزه بودند، امام اول و امام سوم شيعيان  -وجود دارد 

شد و رفتار اين بزرگواران در  نسبت داده مي السالم( )عليهمت و نابحقي به ديگر ائمههستند و ادراکات زش
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بهترين حالت براساس عمل به واجبات و مستحبات و انجام عبادات و دوری از محرمات و مکروهات 

، السالم( )عليهمشود که تمامي معصومين شد. به نظر ما با تحليلي که گذشت، مستدالً روشن مي تبيين مي

اند و متناسب با شرايط، واالترين تدابير و مواضع را  پرچمداران توحيد و حصن خداپرستي جامعه بوده

گشت و همين هم علّت به شهادت  کردند به نحوی که باعث انفعال دولت مرکزی مي اتخاذ مي

کار آن گير و يا سازش شد، در غير اين صورت دليلي برای قتل يک انسان عابد و گوشه شان مي رسيدن

 هم در سنين نسبتاً پايين وجود ندارد.

والسالم عليکم و رحمه اهلل





 بسمه تعالي

 عنوان شب هشتم: فرهنگ عاشوار، خاستگاه قيام فقها در صد و پنجاه سال اخير

 االسالم و المسلمين استاد صدوق خالصه سخنراني حجت

 31/2/0223تاريخ:      هجري قمري 1341در دهه اول محرم الحرام  

توان به  های گذشته ارائه شد، مي در شب السالم( )عليهم. براساس تحليلي کلّي که از رفتار ائمه معصومين0

تبيين صحيح و دقيقي از واقعه عاشورا دست يافت: معاويه با همه بغضي که نسبت به نبي 

ای که برای  هيدات همه جانبهرغم تم ها داشت و علي و حتي بُردن نام ايشان در مأذنهوآله(  عليه اهلل )صلياکرم

سلطنت يزيد و بيعت مردم با او اجرا کرده بود؛ در هنگام هالکت به پسرش سفارش کرد تا متعرض 

را ادامه دهد. اما يزيد  السالم( )عليهنگردد و رويه ده ساله او در مورد امام حسين السالم( )عليهالحسين اباعبداهلل

دهد که از  ای به فرماندار مدينه به او دستور مي ر نامهتنها چند روز بعد از هالکت معاويه د

بيعت بگيرد و در صورت امتناع آن حضرت، ايشان را به شهادت برساند. به نظر ما  السالم( )عليهاباعبداهلل

ی به جا مانده از دين در حکومت نفاق هم از بين برود و نهايتاً کفر  اين دستور برای آن بود که پوسته

توانست ابتدائاً حرکات حضرت را زير نظر بگيرد و در صورت ادامه روال گذشته  الّا او ميعلني شود و 

توانست  )عدم فعاليت سياسي برای کسب قدرت( متعرض ايشان نشود؛ يا مي السالم( )عليهامام حسين

را حداقل م( السال )عليهپيشنهاد پايداری بر پيمان صلح را ارائه کند و در سايه آن، امنيت جانيِ امام حسين

ـ که از خالفت دست برداشته و حرکت سياسي ندارد ـ به  وآله( عليه اهلل )صليای از رسول خدا به عنوان ذريّه

 رسميت بشناسد.

سابقه و خطرناکي در  لذا مخير ساختن امام بين بيعت و شهادت، به معنای شکل گرفتن رفتار بي 

خواستند آن را بپذيرند. به  کردند اما نمي را درک مي ها به خوبي آن دستگاه جور بود که همه عقالنيت

کردند که کانون فرهنگ  های گذشته، همه بايد به خوبي درک مي عبارت ديگر و براساس مباحث شب

است که يزيد او را به قتل تهديد کرده است و در حالي که امام هيچ السالم(  )عليهالحسين بعثت، اباعبداهلل

ای جز از بين بردن فرهنگ بعثت  تواند انگيزه درت نداشته، اين تهديد نميحرکت سياسي برای کسب ق

بيت  داشته باشد. در واقع گرچه معاويه نيز مانند فرزندش، فرهنگ و روشي جز فشار شديد بر اهل

هاشم از همه حقوق و قتل اصحاب  و محروم نمودن بني السالم( )عليهعصمت و طهارت و لعن اميرالمؤمنين

و امام  السالم( )عليهنداشت، اما همانند يزيد، جرأت نکرد تا علناً امام حسن السالم( ليهم)عبيت اهل

 را به شهادت برساند و مناديان فرهنگ بعثت را از بين ببرد. السالم( )عليهحسين

گيرد يزيد و تصميم او  نامه، امام تصميم مي از همين رو در فاصله بسيار کمي از مرگ معاويه و ابالغ 

ی ارتجاع به سوی کفر جلي را برای همگان افشا کند و قيام امام با خروج کارواني چند صد نفره از برا

 السالم( )عليهمشود تا در عمل، تهديد به حذف فيزيکي و عدم امنيت جانيِ ذريه رسول خدا مدينه آغاز مي
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ـ بعنوان مرکز ها در مدينه  و هجمه به او در حکومت اسالمي عمومي و علني شود؛ شايد حساسيت

ـ برای دفاع از ايشان تحريک شود که پاسخي به اين اتمام حجت داده نشد. وآله(  عليه اهلل )صليصحابه پيامبر

پندارند که  اند و مي اميه را پذيرفته در واقع سکوت اهل مدينه به اين معنا بود که آنان تبليغات بني

است و نه بر سر حق و باطل؛ در حالي که همراه کردن اميه بر سر قدرت  و بني السالم( )عليهمدعوای ائمه

مخدرات و اطفال با کاروان توسط امام معنايي جز اين نداشت که مسأله، حفظ اصل اسالم است که در 

که چند  -چنان که تعداد اوليه کاروان  اند. هم آن، سنّ و جنسيت شرط نيست و همه در اين باره مکلّف

حضور  السالم( )عليهاکبر و علي السالم( )عليهن، جنگاوراني مانند عباس بن عليصد نفره بوده و در ميان آنا

بهترين وسيله برای کار سياسي و کسب قدرت در مدينه و تصرف آسان دارالخالفه در اين  –اند  داشته

دهد که هدف ايشان، حفظ فرهنگ  دهند. و اين نشان مي ؛ اما امام اين کار را هم انجام نمي0شهر بوده

دليل فقدان  عثت و افشاء کفر يزيد و اثبات ضديّت او حتي با فرهنگ شيخين بوده و نه حاکميتي که بهب

 مانده است.  امّت ديني، قطعاً پايدار نمي

. به همين دليل مکّه بعنوان مقصد انتخاب شد تا طبق اعتقادات جامعه اسالمي درباره تقدّس مکّه و 3

فراهم شود اما با ورود يک گروه برای ترور امام در  السالم( )عليهماهلل ی آلامنيت مسلمانان در آن، امنيتي برا

شود: يزيد به مکه و حرمت آن  الحرام به دستور يزيد، افشاگری ديگری بر ضد او انجام مي اهلل بيت

را مسلمان وآله(  عليه اهلل )صليبعنوان يکي از ارکان دين اعتقاد ندارد و يا تنها ذرية باقيمانده از رسول خدا

دنبال قتل او در حرم است. اين اتمام حجت بزرگ در مقابل ديدگان حجاج از تمام جهان  داند که به نمي

افتد؛ يعني تعداد زيادی از کساني که در مرتبه بااليي از استطاعت مالي و قدرت و فهم  اسالم اتفاق مي

اعتناء دارند. در وآله(  عليه اهلل )صليامبرهای پي سياسي و شوق معنوی و درک عبادی قرار دارند و به توصيه

اند، از مکّه  واقع امام در مقابل چنين فضايي و در روز ترويه و در حالي که همگان عزم اعمال حج کرده

 کنند.  شوند و دليل آن را توطئه يزيد برای قتل خود و حفظ حرمت حرم اعالم مي خارج مي

 السالم( )عليههای کوفيان به ايشان، اباعبداهلل رغم سيل نامه و علي پس در حدود چهار ماه اقامت امام در مکّه

گيرند و اين بزرگترين فرياد و باالترين حجت بر امّت  در چنين زماني تصميم به خروج از مکّه مي

. عزم يزيد برای هدم همه ظواهر اسالم و نابودی آخرين سنگرهای دينداری واضح 0اسالمي بود تا: 

. خط بطالني بر همه عباداتي 2اعالم گردد و  السالم( )عليهممنيت جاني ذريه رسول خدا. عدم ا3شود و 

، صدق کوفيان را تأييد السالم( )عليهکشيده شود که امام آن، ابليسيان باشند. عالوه بر آن که حضرت مسلم

                                                           
0

اند  اند و نه توانسته اند يک شهر مهم را تصرف کنند اما در ادامه شکست خورده شود که توانسته های علويان هم مشاهده مي در بسياری از قيام 

   اند براساس تئوری قدرت، جايگاه سياسي بدست آمده را حفظ کنند. براساس تئوری خالفت، کار را به پيش ببرند و نه توانسته
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بررسي آمادگي اند، موظف به  کرده بود و لذا امام با توجه به جمعيتي که وفاداری خود را اعالم کرده

 شوند.  آنان برای قيام شده و به سوی کوفه رهسپار مي

در نزديکي کوفه  السالم( )عليهبه اباعبداهلل السالم( )عليهرغم رسيدن خبر شهادت حضرت مسلم در ادامه و علي

ر پيش باز هم راه کوفه را د السالم( )عليهسوی مدينه يا يمن و غيره، امام و با وجود امکان تغيير مسير به

گيرند زيرا فرهنگ و مشي عمومي انبياء و اوصيای الهي اينچنين نبوده که دعوت خود برای حفظ  مي

کلمه توحيد و مقابله با کلمه باطل را به صورت مخفيانه و محدود و دور از فضای عمومي جامعه انجام 

ابل ديده همگان بودند دنبال اتمام حجت بر همه بندگان و مفتضح کردن کلمه باطل در مق دهند چون به

پذير نيست؛ و اين معنای  وسيله رودررويي تمام عيار با ائمه کفر در کوفه يا شام امکان و اين جز به

 معنای نزول همه امور در شب قدر به ايشان است. امامت به

هاشم  ان بني، سپاه حرّ نيز در برابر کاروالسالم( )عليهعقيل بن به فاصله کوتاهي از رسيدن خبر شهادت مسلم 

. 0پردازد:  در سه سطح به اتمام حجت مي السالم( )عليهگيرد و در مذاکره با حرّ، باز هم اباعبداهلل قرار مي

. من بخاطر دعوت مردم به سوی کوفه رهسپار شدم و 3حکومت يزيد باطل و غيرقابل پذيرش است 

ای با شما و دعوايي بر سر  زعهاگر آنها از منصرف شدند و تصميمي برای دفاع از دين ندارند، منا

معنای  قدرت ندارم و لذا بايد راه باز شود تا ما بازگرديم. مخالفت دستگاه جور با اين پيشنهاد هم به

در جامعه اسالمي بود؛ يعني دقيقاً همان  السالم( )عليهعزم آنان بر سلب حق حيات و زندگي از امام حسين

خواهد راه باز گذاشته شود تا  دم بود. لذا در سومين سطح ميچيزی که امام به دنبال اثبات آن به مر

کاروان به خارج از مرزهای حکومت اسالمي سفر کند که اين پيشنهاد و ردّ آن توسط حکومت جور، 

معنای اثبات مسلمان نبودنِ يزيد و کنارگذاشتن اصل اسالم در دستگاه او بود؛ يعني تنها بازمانده  دقيقاً به

های کفر را دارد اما در حکومت اسالمي  اجازه زندگي و امنيت در حکومتوآله(  عليه اهلل ا)صليرسول خد

شود که مسأله اصلي در حرکت  !! لذا کامالً روشن مي0شود چنين حقي برای او به رسميت شناخته نمي

 حضرت، حفظ فرهنگ بعثت است و کسب قدرت و حرکت سياسي موضوعيت ندارد.

های  بيني بنابر تقدير تاريخي و پيش السالم( )عليهاجِ امام است که اباعبداهلل. بعد از ردّ اين احتج2

شوند. در واقع، هم خروج از مدينه و هم خروج از مکه،  بسوی کربال رهسپار ميوآله(  عليه اهلل )صليپيامبراکرم

ا ردّ حکم و مأموريتي اجتماعي است که در جامعه آن روز، معاني بسياری را به همراه داشت؛ ام

برای بازگشت يا خروج از مرزها، حکم تاريخي خداوند متعال مبني بر  السالم( )عليههای اباعبداهلل پيشنهاد

انجام  السالم( )عليهآورد و انتخاب مسير و منازل راه، توسط اباعبداهلل دنبال مي شهادت آن حضرت را به

                                                           
صدق  به نظر مي رسد همين نکته است که باعث ترديد حرّ مي شود و لذا  وقتي در روز عاشورا تصميم قطعي سپاه بر قتل امام را مي بيند و 0

 پيش بيني حضرت را مشاهده مي کند، بسوی امام مي شتابد و علت کار خود را مساله حق و باطل و بهشت و جهنم عنوان مي کند. 
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اند و قطراتي از  خود به آن فراخوانده شدهشود تا به سرزميني برسند که تمام انبياء در سير ملکوتي  مي

عجين گردد. پس اين يک مأموريت  السالم( )عليهخون آنان بر آن زمين ريخته است تا با خون امام حسين

فدا  السالم( )عليهماهلل تاريخي است که حفظ جان يا قيام برای حکومت در آن مطرح نيست بلکه جان آل

در جنايت احتراق بيت،  عليها( اهلل )سالمزهرا طور که با شهادت حضرت شود تا فرهنگ بعثت بماند؛ همان مي

را به شهادت برساند تا در ادامه با واليت تاريخي ايشان، دستگاه  السالم( )عليهدشمن نتوانست اميرالمؤمنين

 نفاق وادار به حفظ سطحي از فرهنگ بعثت شود.

رغم عمق قساوت و جنايت دشمنان  اب امام و عليو اصح السالم( )عليهمهاشم . با وجود شهادت همه بني9

در طول  السالم( )عليههای متعدد برای به شهادت رساندن امام سجاد از روز عاشورا تا کوفه و شام و تصميم

و  السالم( )عليهسيدالساجدين وارِ جانِ حضرت اين مدت، نسل اوصياء از طريق حفظ معجزه

شود. بايد توجه داشت  د و ادامه فرهنگ بعثت از اين طريق تضمين ميياب ادامه مي السالم( )عليهباقرالعلوم

کرد و تا  زياد در کوفه، هنوز از ادبيات ديني استفاده مي که دشمن در عاشورا و حتي در مجلس ابن

رسيدن به شام، کساني که شصت سال بعنوان مظهر فرهنگ بعثت در جهان اسالم بودند، بعنوان خارج 

فکار عمومي معرفي شدند؛ اما در شام بود که يزيد نيت خود را آشکار کرد و در شدگان از دين به ا

هاشم به بازی قدرت مشغول بود و اساساً  بني»شعری که سرود، کفر را علني نمود و تصريح کرد که: 

 «ای نازل نشده و من انتقام خون اجداد کافرم در جنگ بدر را گرفتم! وحي

های آنان  بر اعتقادات مردم و حساسيت )عليهاالسالم(و حضرت زينب السالم( ه)عليجاست که امام سجاد در اين

گذارند و با تکيه بر فرهنگ بعثت، محوريت آباء يزيد در  نسبت به خداپرستي و قرآن و نبوت دست مي

کنند و  شوند و بر انتسابات ديني خود تأکيد مي کفر و محوريت جدّ مطهر خود در اسالم را يادآور مي

کنند به نحوی که يزيد که دقايقي پيش، کفر خود را علني کرده بود  مجلس را دگرگون مي فضای

کند و برای نجات خود و کنترل قصر، به نماد اسالم  نشيني مي های خود عقب بالفاصله از تمام نقشه

م خواهد تا اذان بگويد! در اين حين حضرت با اذانِ او ه شود و از مؤذن مي يعني اذان متوسل مي

شود در مرکز قدرت امپراطوری خود، مجلس را  کنند و او ناچار مي تر مي کنند و او را مفتضح محاجّه مي

ترک کند؛ يعني همان شهری که هنگام ورود همين کاروان، به جشن و پايکوبي با آن تشريفات خاص 

يزيد از تمام تدابير پرداخته بودند، در عرض چند روز به عزاخانه تبديل شد. به عبارت ديگر با اينکه 

موفق شدند عالوه  السالم( )عليهمبيت ها به پايان نرسيد بلکه اهل نشيني خود دست کشيد، اما کار با اين عقب

را آن هم در مرکز قدرتِ طرف مقابل، پشتوانه آن « اشک»های بعثت، عواطف عمومي و  بر احياء آرمان

عواطف در شام دست بزنند. به همين دليل است که ها قرار دهند و در طي چند روز، به انقالب  آرمان

را با احترام به مدينه بازگرداند و از عبيداهلل برائت بجويد و حکم  السالم( )عليهمبيت يزيد مجبور شد اهل

اش تهديد نشود.  امارت عمرسعد بر ری را لغو کند تا مردم آرام شوند و بيش از اين در مرکز حکومت
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اسالم تثبيت و معلوم شد که رفتار  وآله( عليه اهلل )صلي، حرکت پيامبر مکرمالسالم( عليه)لذا با قيام امام حسين

توان با خشونت و در علن، کانون  يزيد، کافرانه و بر ضدّ خداپرستي و براساس کفر جليّ است و نمي

در سال بعثت را از بين برد و اين سيليِ سنگين چنان برگوش ظلمه نواخته شد که هنگام فاجعه حرّه 

 اعالم کردند! السالم( )عليهبعد، آنان تنها خانه امن در مدينه را بيت نوراني امام سجاد

تواند در مقابل يک امپراطوری جهاني و بعد از نثار جان هفتادودو نفر و به همراه چند ده  چه کسي مي

بر آن، طرفداران  هایِ پنجاه ساله دستگاه جور را عقيم کند و عالوه گذاری بانو و طفل، تمام هدف

شان، در حد عزاداری و اشک به انفعال بکشاند؟! به نظر ما  حکومت را با آن عمق از جهالت و دشمني

تواند باور کند که در چنين فاصله کوتاهي، يک قدرت بزرگ در  شناختي نمي هيچ عقل سياسي و جامعه

مان بزرگترين معجزه عاشوراست نشينيِ شديدی داشته باشد. اين ه برابر يک اقليت کوچک، چنين عقب

 گرايي است. ترين برهان بر توحيد و فرهنگ آخرت و ثاراهلل، باالترين تجلّي قدرت الهي و قوی

والسالم عليکم و رحمه اهلل
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 بسمه تعالي

 ي غيبت در دوره« رفتار نظام الهي، نظام نفاق و نظام كفر»عنوان شب نهم: نگاه نو به 

    صدوق                                                                  استاد م و المسلمينسالاال خالصه سخنراني حجت

 30/2/0223تاريخ:      هجری قمری 0921در دهه اول محرم الحرام 

های گذشته، براساس اعتقادات حکومتي و تشريع امّت و حکومت و تمدّن ديني، يک سير از  در شب .0

تا فرارسيدن  السالم( )عليهمو ائمه معصومين وآله( عليه اهلل )صليگيریِ پيامبراکرم يفيت تصميمواليت تاريخي و ک

دوران غيبت، توضيح داده شد و تفاوت شرايطي که قيام عاشورا را رقم زد )تصميم دولت نفاق برای 

يک از گرچه هر  روشن شد. السالم( )عليهمبازگشت به کفر جليّ(، با شرايط قيام ديگر معصومين

هايي که در اين سلسله ارائه شده و خواهد شد، منشأ مباحث فراوان و مفصل ديگری خواهد  سرفصل

 شکل بگيرد.  السالم( )عليهمهای اوليه جامعه شيعه برای تفقه در افعال معصومين بود تا قدم

برای  اما در صورتي که آسيب جامعه شيعي معين شود، علت و معنای غيبت هم معلوم شده و فضايي

چه موجب شد  شود. به نظر ما آن در شرايط فعلي فراهم مي السالم( )عليهمتعيين تکليف شيعيان اهل بيت

ها  شکل نگيرد و فرصت السالم( )عليهمگزاری جامعه شيعه، متناسب با منويات معصومين وفاداری و خدمت

قرار « رفتار»و « قلب»با بوده است. عقل، عنصری است که در رابطه « عقالنيت»از دست برود، مشکل 

دارد و اگر حرکت اعتقادی از قلب شروع شود در ادامه، عقل هم نوراني خواهد شد و فهم درستي از 

چه محقق  دين ايجاد شده و رفتارها بصورت همه جانبه به طرف کلمه حق حرکت خواهد نمود. اما آن

برای  –شده  متجسد مي السالم( )عليهمکه در رفتار معصومين –شد، خالف اين بوده و لذا عقالنيت وحي 

های نوراني را  گيری عقول جامعه شيعه قابل هضم نبوده و شيعيان توانايي درک و ارتباط با آن موضع

شان حاکم کنند. با فقدان  که قبل از آن، اعتقادات خود و لوازم آن را بر عقالنيت اند؛ مگر اين يافته نمي

کردند و  از ظرفيت عقالنيت خود برای بررسي مسائل استفاده مياين شرطِ ضروری بود که مستقيماً 

شد تا سؤاالتِ به ظاهر الينحلّي برای آنان در  ها با عقالنيت وحي باعث مي فاصله ظرفيت عقالنيت آن

و رفتار همه جانبه و پيچيده آن بزرگواران پيش بيايد و امکان  السالم( )عليهمقبال علم الهي معصومين

 آنان بگيرد. همراهي را از

. البته مصاديق اين روند بايد به نحو جداگانه در هر يک از مراحل تاريخي تبيين شود. مثالً در 3

های انجام شده توسط علويان، بسياری از فرهنگ شيعي در خواص آنان جريان دارد اما چگونه به  قيام
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 السالم( )عليهسب با تصميم امام رضادهند؟ در حالي که حرکت متنا تن نمي السالم( )عليهتصميمات امام رضا

و  السالم( )عليهادهند و بزرگواراني مانند حضرت معصومه همان کاری بوده که خاندان ايشان انجام مي

جای قيام مسلحانه  به محض احساس خطر برای جان آن حضرت، به السالم( )عليهموسي حضرت احمدبن

که در راه به شهادت برسند؛ ولي  ند ولو اينکن به سوی طوس بعنوان کانون فرهنگ بعثت حرکت مي

ماند و دچار خلل و زلل  عقالنيت بسياری از جامعه شيعه در سطح تئوری قدرت و لوازم آن متوقف مي

از اوضاع متحير  السالم( )عليهچنان که کوفه بعنوان مرکز شيعه، نسبت به تحليل امام حسين شود. هم مي

 311دهد و الّا اگر شيعه در طول  رسد و فرصت را از دست مي بندی نمي است و پيرامون آن به جمع

در  السالم( )عليهداد و همانند اصحاب اباعبداهلل ، همه وظائف خود را انجام ميالسالم( )عليهمسال حيات ائمه

شد، امکان نداشت فساق و فجار و ظلمه توانايي بر قتل  روز عاشورا پيش قدم در مبارزه و فداکاری مي

ها تشکيک  بيابند. ممکن است کسي در صحت و سالمت اعتقادیِ سران اين قيام السالم( )عليهمبيت اهل

ايم  کند، اما بايد توجه داشت که اين شبهات در جامعه امروزِ شيعه هم جاری است و همه مشاهده کرده

حکومتي،  رغم اعتقادات و رفتار صحيح شيعي، ترديدهايي عقالني درباره واليت فقيه و مسائل که علي

هايي را در امّت پديد آورد. به عبارت ديگر  های غلطي شود و چه شکاف تواند موجب چه تطبيق مي

طور که گذشت در دوره دوم تاريخ تا زمان ظهور، موضوع امتحان  بردار نيست و همان امتحان، تعطيل

جريان خواهد داشت های آن است و لذا چنين اختالفاتي در ميان شيعيان  و شيطنت« عقالنيت»همگان 

گون  های متعدد، جامعه شيعه در راه تفقه نسبت به افعالِ معجزه تا به تدريج و با پشت سرگذاشتن عقبه

 و تأدّب نسبت به آستان آنان، به بلوغ برسد.  السالم( )عليهمائمه معصومين

اشک و »ا عرفانِ مانع آن شد ت السالم( )عليهمسال حيات معصومين 311های عقل در  . در واقع شيطنت2

 02به جايگاه خود برسد و کما هو حقه محقق شود و منجر به شهادت « خون و معرفت

را نپذيرفت و خداوند، حضرت ولي  السالم( )عليهمشد و بشر واليت ائمه السالم( )عليهممعصوم

ريخ و فراهم آمدن را بعنوان ذخيره دين خود برای تداوم تکوين و ادامه تا الشريف( فرجه تعالي اهلل )عجلعصر

در پرده غيبت قرار داد. پس علّت غيبت به آسيب  السالم( )عليهمشرايط استضائه شيعيان به نور معصومين

گردد و لذا در دوران غيبت بايد کثافات عقالنيت دفع شود تا عقالنيت نوراني که  عقالنيت شيعه باز مي

است؛ شکل بگيرد و تفقه غير معصومين،  الشريف( فرجه اليتع اهلل )عجلمنشأ آن، آيه بودنِ وجود مبارک امام زمان

گاه هموار  االمر گردد. به عبارت ديگر راه نجات جامعه شيعه آن ظرفي برای نور علم حضرت صاحب
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شود که با گذر از مراحل عرفان اشک و عرفان خون )جان بر کف بودن و توجه هميشگي به عالم  مي

در  الشريف( فرجه تعالي اهلل )عجلعصر خيص فقيهانه رضايت حضرت وليبرزخ و قيامت( و عرفان فقاهت )تش

برای اقامه کلمه حق دست پيدا کند؛ مقامي که مربوط به « نصرت»زمان و مکان(، تازه به مقام 

پرچمداران توحيد است و باالترين درجه برای غير معصوم است و محور آن، تقرّب به حضرت 

 « عم األخ الصابر المجاهد المحامي الناصر...فن»است:  السالم( )عليهابالفضل

چه بر جامعه شيعه از غيبت تا کنون گذشته، بايد نگاهي به وضعيت جامعه کفر و  . اما برای تبيين آن9

 السالم( )عليهمگزاری به معصومين نفاق انداخت تا براساس آن به تکاليف پرچمداران توحيد در خدمت

ن وحدت کلمه امت را براساس اهواء جماعت مسلمين و تشکيل چنا پرداخته شود: جامعه نفاق هم

گرفت و  حکومت را براساس تئوری قدرت و ساخت تمدّن را براساس تمدّن مادی ايران و روم پي مي

کرد و مثالً در  شناسي دين را در روبناها رعايت مي کشيد و زيبايي ای از ظواهر ديني بر مي بر آن اليه

هايي که به نحوی با عبادت تناسب دارند، استفاده  صور خالف شرع از نقشجای  هنر مسجدسازی، به

کند و نظام کفر هم در اين مدت با انفعال و ضعف  شد. اين فرهنگ بيش از هزار سال ادامه پيدا مي مي

در برابر تمدّن مادی اهل نفاق، مرزوقِ اين مرکز قدرت و علم و هنر و صنعت است. يعني دنيای غرب 

ران برای رفع نيازهای خود وابسته به تمدّني بوده است که دولت نفاق آن را از ايران و روم به در آن دو

ارث برده و سپس به تکامل رسانده بود. البته آنان در اين ميان سعي کردند که متناسب با ابر قدرت 

وشاندند و دوران از دينداری عقب نمانند و لذا با برچيده شدن معابد، به کفر خود نقاب نفاق پ

 مسيحيت تحريف شده را پشتوانه حاکميت قرار دادند و کليساها را در قدرت شريک کردند. 

 شود:  . پس از اين هزار سال است که تحولي در تکامل مادی بشر حادث مي1

های آسماني برای  در حوزه روابط اجتماعي، سلطنت و موروثي بودن حکومت و انتساب آن به قدرت

جايگزين شد که باطن آن، آراء « دموکراسي»از بين رفت و « اذا امر مولي بعبده»هنگ فريب مردم و فر

عمومي مردم نسبت به تأمين بهتر اهواء و تخليه بيشتر شهوات بود و نتيجه آن، حذف اخالق و دين 

با « نگری منطق مجموعه»بود. در حوزه عقالنيت، منطق صوری را کنارگذاشتند و با آغاز از استقراء، به 

هدف تصرف بيشتر در عالم طبيعت دست يافتند و در ادامه، قدرت تبديل کيف به کمّ و بالعکس را 

بدست آوردند. به همين دليل بود که مقياس تصرف در طبيعت تغيير کرد و به تبع آن، مقياس دستيابي 
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ميت به شهوات هم ارتقاء يافت. در عرصه سوم هم، صنعت و تکنولوژی ظهور يافت و باعث عمو

 يافتن شهوات از طريق توليد انبوه و عدم انحصار آن در يک خاندان و قشر خاص شد.

ها باعث شد که غرب در دنياخواهي از مرکز قدرت آن دوران يعني امپراطوری اسالمي  همه اين 

ه )دولت نفاق( پيش افتد و لذا قادر به تحميل سلطه خود بر جهان اسالم شد و در ابتدا بدليل دستيابي ب

قدرت نظامي برتر و سالح جديد، کشورگشايي و لشگرکشي و استعمار شکل گرفت. سپس اين قدرت 

نظامي با تکامل علمي به قدرت سياسي و صنعتي تبديل شد و پس از انقالب صنعتي، به تحول در هنر 

استعمار انجاميد و در نتيجه، راه و رسم زندگي در سطح جهان تغيير کرد و از شکل استعمار ظاهری به 

پنهان تغيير چهره داد. در واقع قدرت دوباره به دست کلمه کفر افتاد؛ اما چرا اين تکامل مادیِ نشأت 

 کنيم؟ گرفته از رنسانس را به کفر متصف مي

. بنابر تعريفي که در جلسات ابتدائي از هوی و تقوی ارائه شد، کفر به تحقق اهواء و شهوات در اين 1

بازگشت، و تمدّن موجود نيز ادعا دارد که اهواء بشر را با باالترين سرعت و دنيا و نفي عالم آخرت 

رساند و همانند  کند و البته در اين راه، بشر را به انقطاع مي بهترين شيوه و در مقياسي جديد تأمين مي

ن کنند که اين نحوه زندگي به يک آيين تبديل شود تا دوام آ پرستان، فرهنگي برای آن ايجاد مي بت

 گيرد.  پذير نباشد؛ اين امر با توجيهات علم و روش علمي انجام مي تضمين شود و ضربه

بعنوان مظهر قدرت کمّي برای تأمين اهواء است و اولين بُتي است  پولاولين قدم در اين راه، تعريف 

ع شود و در واق گيری هر نوع حرکت اجتماعي وابسته به آن قلمداد مي که حل همه مشکالت و شکل

ترين پول دنيا )دالر( خاضع شوند و  ها بايد نسبت به قوی چهرة کمّيِ سجده بر دنياست. لذا همه ملت

اقتصادهای دويست کشور جهان بمثابه اقماری بر محور آن بگردند و الّا با ويراني اقتصادی مواجه 

 طلبد. شوند که تبيين آن مجال وسيعي مي مي

فل جنگ و صلح جهاني است و سرنوشت امنيت جهاني را است که متکّ شوراي امنيتبُت دوم،  

تعيين  -پنج کشور بعنوان اعضاء دائم اين شورا  –ترين واحدهای پولي  براساس صرفه اقتصادیِ قوی

 های عاصي سياه خواهد شد. کند و در صورت سرپيچي از اوامر و نواهي آن، روزگار ملت مي

ييج نخبگان تمامي کشورهاست به طوری که کشورهای است که پايه ته تکنولوژي و علمبت سوم هم  

فرستند که نتيجه آن، افزايش  ِ تمام، نخبگان خود را به کشورهای پيشرفته مي ديگر با شيفتگي و رغبت
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خرج يا رايگان و زحمات نخبگان کشورهای ديگر است.  ها با تحقيقات کم راندمان اقتصادی ابرقدرت

گيرد که با إصر و أغالل، دست و پای  لي، هزاران بت ديگر شکل ميالبته از هر يک از اين سه بت اص

خيزد و امکان معامله بدون آن وجود ندارد  بندد؛ از سيستم بانکي که از تعريف پول بر مي جهانيان را مي

المللي، امر و نهي برای  دهند و با قوانين بين تا نهادهای جهاني که ساختار سازمان ملل را تشکيل مي

 کنند.  ايجاد مي کشورها

است « عقالنيت غرب»است که باطن آن،  «پرستي مدرن بت»دهندة  ها همان اجزاء تشکيل به نظر ما اين

های خود  که براساس انانيّت و استغناء، هيچ گونه امور وحياني و غيبي و معنوی را در پيش فرض

امي مشکالت و ارضاء همه پذيرد و مستقل از همه چيز، ادعای حل تم ای علمي نمي بعنوان مقوله

های آن، برای هيچ  ها و هدف گذاری نيازهای بشريت را دارد و در ساخت تمدن خود و استراتژی

های  ديني، در هيچ سطحي، هيچ جايگاهي قائل نيست و تنها عقالنيت سازماني خود را حلّال چالش

سياری از مشکالت را حل کند. لذا طور که اين خرد جمعي تا امروز توانسته ب داند؛ همان زندگي دنيا مي

هايي که به آن دست يافته، حرکت  ی نفي وحي و استقالل عقل و تکيه به کارآمدی با سه شاخصه

 کند. کند و به همين دليل، وصف کفر به نحو اتمّ بر آن صدق مي مي

هايي که  معنای مشروعيت اراده بر همين اساس در تشکيل وحدت جامعه مادی، دموکراسي به 

های مادی )اهواء( مردم اصل قرار گرفته و در حاکميت، پول و الگوی درآمد )نظام  کننده نيازمندی تأمين

شود و در ساخت تمدّن هم، تکنولوژی  داری( است که باعث جريان فرماندهي و فرمانبَری مي سرمايه

های فردی و صنفي  ندیدهد و تمامي نيازم مندی از زندگي را افزايش مي است که کيفيت باالتر آن، بهره

 کند.  و حکومتي را با اختراعات جديد با سرعت نور ليزر تأمين مي

که همان تحقق  –. اثر اين روند در جهان اسالم آن بود که تمدّن دولت نفاق منفعل شود و باطن آن 3

اين  در اشتياق به زندگي مادی بهتر معلوم گردد و –شهوات بود ولي در مقياس تمدّن ايران و روم 

تمدّن جديد را سازگار با دين ببينند و بالتبع تهديد بودن کفار برای اسالم و جهاد با آنان را اساساً منتفي 

آميز با آنان را برگزينند تا از مواهب زندگي پيشرفته برخوردار شوند. اين  بدانند و همزيستي مسالمت

و به پنجاه کشور تجزيه شود بدون آن سير باعث شد امپراطوری اسالم بعد از جنگ جهاني فروپاشيده 

ها برانگيخته شود. در واقع کفر جليّ در لباس جديد عقالنيت،  که حساسيتي در خلفاء و مفتيان آن
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تعارضي با  تعاريف بسيط آنان از کفر نداشت و منافقين به محو وصف اسالم از يک نظام رضايت 

 دادند.

متجلّي است، به بسيج  الشريف( فرجه تعالي اهلل )عجلود امام زماناين وقايع باعث شد تا کانون بعثت که در وج 

گزار بپردازد تا پرچم قيام در مقابل کفر بر دوش آنان قرار بگيرد و از  هايي از ميان فقهای خدمت قلب

کلمه خداپرستي و فرهنگ بعثت در مقابل ظرفيت جديد از کفر جليّ محافظت کنند. يعني مبارزه 

« کفر عقالنيت»با کفر جلّي، در جريان تاريخ به مبارزه فقهای عظام شيعه با  السالم( )عليهناباعبداهلل الحسي

 ها به برپايي نظام مبارک جمهوری اسالمي انجاميد.    تبديل شد و تداوم صد وپنجاه ساله اين قيام

 

 والسالم عليکم و رحمه اهلل
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 بسمه تعالي

 ي الهي تحقق تمدّن حقه ي شيعه در جهت عنوان شب دهم: وظایف جامعه

االسالم و المسلمين استاد صدوق                                                                          خالصه سخنراني حجت

 33/2/0223تاريخ:      هجری قمری 0921در دهه اول محرم الحرام 

کفر و نفاق، براساس سنت الهي از طريق  . گفته شد دعوت بندگان به دستگاه الهي و دوری از دستگاه0

شود و در ادامه روشن شد که آيات الهي از بعثت تا ظهور )دوره دوم تاريخ(  محقق مي« آيات»نزول 

شود و لذا در اين  متجلي مي السالم( )عليهمآياتي علمي و عقالني هستند که در نفس وجود ائمه معصومين

ها و مسير صحيح برای  يافت و در اين ميان سفينه نجات امّت جريان خواهد« امتحانات عقالنيت»دوره، 

بيت عصمت و  نسبت به اهل« عرفان فقاهت»و « عرفان خون»و « عرفان اشک»حفظ اعتقادات آنان، 

ی  و سازنده« حکومت ديني»ی  ، پديدآورنده«امت ديني»ی  دهنده طهارت است که به ترتيب شکل

 خواهند بود. « تمدّن ديني»

و  والیت تکوینياست و  الشريف( فرجه تعالي اهلل )عجلعصر اساس، آيه الهي وجود مبارک حضرت وليبر اين 

والیت ، مختصّ ايشان است؛ اما عبور عقالنيتِ غير معصوم از امتحانات در عرصة والیت تاریخي

ه الهي شوند و به ظرفي برای تحقق آي که چگونه آنان در اين عرصه، مرزوقِ حضرت مي و اين اجتماعي

 السالم( )عليهگردند، موضوع بحث امشب است. در واقع آيه الهي، انحصاراً در دست امام معصوم تبديل مي

 است؛ اما ظرف وقوع آن در دوران غيبت، عقالنيت فقهای عظام شيعه است.

ين همواره مورد هجمه بوده و هرکس به ا السالم( )عليهمروشن است که شيعه و فرهنگ غدير و مناقب ائمه

رسيده است و تاريخ نشان داده که حکام جور تلّي از سر  شده، متهم بوده و به قتل مي مکتب نزديک مي

اند و همه آنان را در نقاط  های زيادی از فقهاء و مؤمنين ما را گرفته کرده و جان سادات درست مي

و به شهادت مختلف زمين پراکنده کرده و حتي در اقصي نقاط عالم هم آنان را تعقيب کرده 

رغم اين  اند. فقهای شيعه بعد از غيبت، رضايت وليِّ الهي را در اين تشخيص دادند که علي رسانده مي

بعنوان ترجمان قرآن  السالم( )عليهمبيت آوری کتب و اخبار و روايات اهل شرايط دشوار به حفظ و جمع

ها محدثين و  دهد که به آن مي ای چند صد ساله از تاريخ فقهای ما را شکل همت گمارند. اين دوره

به اين بزرگواران  الشريف( فرجه تعالي اهلل )عجلاالمر شود و اگر عنايات خاصّه حضرت صاحب اخباريون گفته مي

ماند. لذا حفظ دين در آن  برای تالش عقالني و اجتماعي در اين جهت نبود، چيزی از دين باقي نمي
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است که اخبار و رواياتِ دين حق در آن شرايط بسيار سخت  دوران به حفظ اخبار بود و اين آيه الهي

 و در دوران غيبت حجت الهي، باقي بماند و قلوب نوراني فقهای شيعه در اين راه بسيج شود.

گرفتند و اين باعث  را پي« تخصص در فهم از دين»بعد از دوران حفظ اخبار، علمای شيعه ايجاد يک 

و عقالنيت را عمق دهد و طالبان علم دين را در بُعد عقلي پرورش شد که شيعه، نظام علمي پيدا کند 

دهد. اين هم آيه ديگر الهي است که بعنوان مرحله ديگری از دينداری توسط فقهای شيعه محقق شد و 

 شود.  امروزه به عنوان فرهنگ تقليد و براساس استداللِ ضرورت رجوع به متخصص دنبال مي

يعه در مقابل کفر جليّ است که شب گذشته به شرايط و عوامل آن پرداخته . مرحله بعد، قيام فقهای ش3

 شد؛ اما وضعيت اهل نفاق نيز براساس تحوالت جديد نظام کفر شکل گرفت:

های جديد نظامي و  وسيله توانمندی واضح است که استعمار غرب در ابتدا، استعماری آشکار بود که به 

مندی خود را در قالب يک  استعمار پنهان تبديل شد. زيرا وقتي توانتسليحاتي محقق شد اما در ادامه به 

وجود آمد و تمامي مردم کره زمين، براساس احساس  تمدّن جديد به دنيا عرضه کرد، رابطه معکوسي به

نياز خود به آنان و پذيرش توسعه شهوات، به غرب وابسته شدند. اما آسيب نظام کفر اين بود که 

بُرد  افزار مديريتي به کار مي تابيد و فاصله طبقاتي را بعنوان يک ضرورت و يک نرم را بر نمي« عدالت»

دهندة ابعاد اين تمدّن  دار جايگزين شاهان سابق شده بود و بعنوان يک قشر برتر، سفارش و قشر سرمايه

اشتغال،  رفت و بُتِ سرمايه خود را بعنوان عامل رونق توليد و به دستگاه سياسي و علمي به شمار مي

دانست. لذا در دنيای کفر اختالف  کرد و موجب ادامه حيات آنان مي منّتي بر سرکارگران محسوب مي

ای تأسيس کردند و لنين و استالين آن را  عدالتي فلسفه ايجاد شد و مارکس و انگلس برای مبارزه با بي

جا که عدالت،  ت. از آندر قالب يک نظام سياسي محقق کردند و بلوک شرق در مقابل غرب شکل گرف

های اهل تسنن به شعار عدالت بلوک شرق متمايل شد و نتيجه آن  يکي از ارکان فرهنگ بعثت بود، قيام

ها، تبديل اکثر کشورهای جهان اسالم به اقماری برای بلوک شرق شد و مرام مارکسيسم اسالمي در  قيام

 دنيای اسالم رواج يافت.

و  السالم( )عليهمفاقي نيافتاد و خداپرستي به معنايي که در نزد معصومين. اما در جامعه شيعه چنين ات2

فرهنگ شيعه بود، شعار قيام قرار گرفت، به اين طريق که حرکت امام خميني)ره(، ظرف آيه الهي شد 

های موجود در مبارزه )قيام مسلحانه در بلوک شرق و مبارزات پارلماني در بلوک  تا همه عقالنيت
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 -« پيروزی خون بر شمشير»شود و عرفِ متداول در کسب قدرت کنار گذاشته شود و غرب( شکسته 

گيری يک قدرت  مبنای مبارزه و شکل –کردند  گيری مي بعنوان راهي که انبياء در مبارزات خود پي

دنبال نشر فرهنگ شيعه نبود بلکه  جديد شود. پس در مقابل کفر جليّ، حرکتي شکل گرفت که تنها به

ل تشکيل يک نظام سياسي بود و با نظام حساسيت مدرنيته درگير شده بود. اين تفاوت آشکار با دنبا به

ها و مبارزات آن دوران بود که ظرف تحقق آيه الهي شد و معجزه عقالني را رقم زد و به  ديگر قيام

رل جلوه معنا و نامفهوم و غير قابل کنت همين دليل بود که اين حرکت برای دستگاه کفر و نفاق بي

 کرد و خواب غفلت آنان را آشفته نمود.  مي

از سوی ديگر حرکت امام خميني)ره( حتي به عقالنيت متداول حوزوی هم تکيه نداشت؛ زيرا قواعد 

خاصي برای مبارزه و قيام از قرآن و روايات استنباط نشده بود تا مبنای عمل قيام قرار بگيرد و براساس 

يني تربيت شوند و... . در واقع کار امام)ره( برای عقالنيت مراجع و يک چارچوب روشن، مبارزاني د

که براساس فرهنگ محرّم و  –روحانيت و هيئات و مساجد هم نامأنوس بود؛ گرچه برای وجدان آنان 

رسيد. جالب آن که بعد از  کامالً آشنا و روشن به نظر مي -شهادت و شجاعت و قيام شکل گرفته بود 

رسد و تمام مظاهر تمدّن غرب با  تا پيروزی انقالب، قدرت شاه به حدّ اعالی خود ميتبعيد امام)ره( 

کند و مفاسد بيّني از  شود و نحوة زندگي مردم به طور گسترده تغيير مي هزينه پول نفت وارد ايران مي

ما امام)ره( گيرد؛ ا داری ربوی و... نيز در جامعه اوج مي خواری و برهنگي و بانک اين تمدّن مانند شراب

جای  گذارد و آن، شخص شاه است. يعني به تنها بر يک نقطه بعنوان وحدت نظام طاغوت دست مي

کند و  بسيج افکار عمومي بر ضد مظاهر فساد يا موضوعات مختلف، بر هدم کانون مفاسد تأکيد مي

ي که در اوج سپس او را به نظام کفر و استکبار مربوط دانسته و با شهادت حاج آقا مصطفي، رژيم

کشد نيز  پاشد و از نظر زماني که برای پيروزی نهضت طول مي قدرت بود، در طول يک سال فرو مي

 گيرد. ی ديگری شکل مي آيه

حال بدون تکيه بر عقالنيت شرق و غرب و عقالنيت حوزه، چگونه چنين کار عظيمي انجام گرفت؟  

های غيبي و توسل به ذوات مقدسه  قدرت بنابر تصريحات مکرّر امام)ره(، عنايت خدای متعال و

و فرهنگ محرم و عاشورا عامل پيروزی بود و ايشان در پيروزی، هيچ سهمي برای  السالم( )عليهممعصومين

محقق « تشکيل امّت بر محور خداپرستي»هيچ قدرتي جز قدرت الهي قائل نبود و لذا آيه الهي در ظرفِ 
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ليل است که به سادگي قابل اضمحالل و زوال نبوده و نيست شد و اسالميت آن معنا يافت. به همين د

 و بارها و بارها اميدها برای سقوط اين نظام ناکام مانده است. 

البته مهمترين زمينه برای آن که در قيام حضرت امام)ره( خداپرستي محور وحدت کلمه برای تشکيل 

يعي در اين سرزمين در طول امت شود، پذيرش مکتب شيعه توسط مردم ايران و رواج فرهنگ ش

های عنايت خاصه امام  ساليان دراز بود و البته اين بستر تاريخي، خود يکي از نشانه

ای  . در واقع امام خميني)ره( با جامعه0و تصرفات ويژة آن حضرت بوده است الشريف( فرجه تعالي اهلل )عجلزمان

در آن عمق يافته و فقه  السالم( )عليهمئمهسخن گفت که فرهنگ شيعي را پذيرفته و عزاداری و مناقب ا

صادقين در آن رواج دارد و فرهنگ تقليد و تبعيت نسبت فقهای شيعه در آن جاری است. پس نکته 

 السالم( )عليهشکل گرفت؛ بر خالف امّتي که علي« امّت شيعي»مهم آن است که اين حرکت، براساس يک 

پيشنهاد قيام دادند و يا در زمان امام  السالم( )عليهامام سجاد را به خالفت رساند يا شورش مردم کوفه که به

های علوی که عليه دولت مرکزی قيام کردند در واقع ملتي پای کار آمد که تا عمق  جنبش السالم( )عليهرضا

ايمان داشتند و از حرکت فقها در مشروطه تا قيام حضرت امام)ره(  السالم( )عليهمبيت جان، به فرهنگ اهل

ر به فداکاری شدند و به رهبری ايشان در مقابل شاه قيام کردند؛ سلطنت پهلوی که در منطقه به حاض

أخ اليهود و اسرائيل دوم معروف بود و لذا بعنوان يک قدرت کليدی در منطقه، مورد حمايت 

های بزرگ بودند. امام خميني)ره( در برابر چنين دستگاهي براساس فرهنگ عاشورا و برای  قدرت

هايي مانند آزادی قدس از دست کفار  ابله با تسلّط کفر جليّ بر کشور اسالمي قيام کرد و حتي آرمانمق

 از ابتدا بعنوان آرمان انقالب طرح کردند. -که بين سني و شيعه از اهداف مشترک بود –را 

                                                           
البته بايد توجه داشت که بدليل شرايط بسيار سخت در آن مقطع، گاهي اراده الهي از طريق منافقين محقق مي شد؛ مانند تصميم عمر بن  0

پايان دادن به لعن اميرالمومنين يا سالم ماندن خالد بن وليد بعد از نوشيدن سمّ در مقابل سپاه روميان؛ آنگاه که از او نشانه ای عبدالعزيز برای 

برای حقانيت اسالم خواسته بودند که البته چنين اموری جز با اشاره وصي الهي ممکن نيست. از همين روست که بعد از گذشت زمانهای 

آل بويه عزاداری حسيني به امری علني تبديل مي شود با اينکه اين دولت بر اساس تئوری خالفت شکل نگرفته است. يا در  طوالني، در دولت

 -ابتدائاً به زور شمشير و در ادامه با استقبال و پذيرش مردم نسبت به فرهنگ سازیِ علمای شيعه  -دولت صفوی، تشيع در سراسر ايران 

ابد؛ با اينکه اين سلسله، يک دولت حقّه محسوب نمي شود. لذا پذيرش فرهنگ تشيع توسط مردم ايران از تدابير گسترش يافته و تداوم مي ي

 خاص الهي و عنايات ويژه حضرت ولي عصر بوده؛ و لو توسط دولتي حقّه محقق نشده است. 
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اپرستي . با پيروزی انقالب، شيعه از امتحانات صد و پنجاه ساله در تشکيل يک امّت بر محور خد9

دهي در مديريت قيام و به تنهايي، همة اقشار را  آيد و روحانيت بدون ائتالف و سهم سربلند بيرون مي

در مقابله با کفر جليّ به وحدت رساند و امتحان بعدی پيرامون تشکيل حکومت براساس تئوری 

 خالفت آغاز شد و زمينه برای تحقق آيات الهي در اين ظرف فراهم گرديد. 

های متداول در عرصه اداره کشور را کنار گذاشت و  عرصه هم حضرت امام)ره( دوباره روش در اين

گراها و يا کناره گرفتن از اداره کشور و رفتن به قم بعنوان يک مرکز  پيشنهادها برای سپردن کار به ملّي

نمودند. لذا بر مذهبي مانند واتيکان يا االزهر جديد را نپذيرفت و در عمل دين را بر حاکميت تحميل 

تدوين سريع قانون اساسي تأکيد کردند و اين موضوع به اولين مناقشه با افکار غير ديني در اداره نظام 

گيری نظام از قوای  منجر شد. اما با قرار دادن اصل واليت فقيه در قانون اساسي، استراتژی و جهت

يق اصل واليت فقيه به مبدأ توازن قوای گانه تفکيک شده و در اختيار دين قرار گرفته و دين از طر سه

شود. حال  گانه تبديل شد. اين در حالي است که در دنيای امروز اين امور به دست احزاب سپرده مي سه

ها  ها و حساسيت چنين عقالنيتي در کدام يک از کتب تخصصي حوزوی تبيين شده است؟! اين تيزبيني

اهلل نوری و مرحوم مدرس و آيت اهلل کاشاني شروع  ی شيخ فضل های جديد که از انديشه و معماری

ادامه يافته، معجزات مديريتي اسالم است که از  ظلّه( )دامشد و تا امام خميني)ره( و مقام معظم رهبری

خورد؛  در سرپرستي خادمان دين رقم مي الشريف( فرجه تعالي اهلل )عجلهای قدر و با عنايت خاصه امام زمان شب

ها هم باألصاله مربوط به خود آن بزرگواران نيست بلکه به  ها و صدوق مات کلينيطور که زح همان

گردد که سبب شده ظرف نزول آيات  گزاری صحيحي در برابر آستان حضرت صاحب باز مي خدمت

 الهي شوند. 

بديل حضرت امام)ره( در کنترل مسائل امنيتي در ابتدای انقالب و سپس تصميمات آن  ی بي انديشه

در اداره جنگ ادامه يافت و امام با بصيرت نسبت به ناکارآمدی ساختارهای موجود مديريت  حضرت

غربي برای تأمين اهداف و نيازهای انقالب اسالمي، سريعاً اقدام به تأسيس نهادهای جديد مردمي مانند 

ه ثبت رساندند ها را در ساختارهای نظام و قانون اساسي ب سپاه، جهاد سازندگي، بسيج و... نموده و آن

و حضرت امام)ره( با پيروزی در جنگي که حقيقتاً يک جنگ جهاني بود، معادالت کالسيک نظامي 

گاه امام در مقابل رياضياتِ موجودِ اداره کشورها منفعل نشدند و  جهان را تغيير دادند. در واقع هيچ

ه جهتِ الهيِ جامعه ضربه وارد کند همراه با هدايت همه ابعاد جامعه، اجازه نداد هيچ يک از اين ابعاد ب
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ها  رغم خأل و اضطرار شديد علمي از همه عقبه و اين معجزة حاکميت شيعي است که توانسته علي

ها  وجه نبود زيرا آن رو انتظار دشمنان برای سقوط چند روزه يا چند ماهه انقالب بي عبور کند. از همين

مروز چه اقتضائاتي را به سرعت بر حاکمان تحميل دانستند که ساختارهای يک نظام در دنيای ا مي

دانستند که امام به لطف آيات عقالنيت بعنوان بزرگترين معجزة قرن بيستم، تا عمق  کند اما نمي مي

کند و متناسب  کند و آزادی و استقالل حقيقي را محقق مي شود و دست آنان را قطع مي ها وارد مي ريشه

 کند.     ن، جمهوری اسالمي را مديريت ميبا ظرفيت موجود در فهم از دي

دهد و بعد از امّت ديني و حاکميت ديني، تحقق  . امروز هم خَلَف صالح امام، شعار سوم را سر مي1

کند و در يک سير تدريجي و با طرح موضوعاتي چون اسالمي شدن  را دنبال مي« تمدن اسالمي»

وم انساني اسالمي، الگوی اسالمي ايراني پيشرفت، ها، تحول بنيادين در آموزش و پرورش، عل دانشگاه

های  سبک زندگي اسالمي و...، سفارشات علمي و عقالني جديدی به حوزه و دانشگاه بعنوان دستگاه

را به گفتمان « اسالم»خواند و  دهد و آنان را به تحول براساس نيازهای اسالم فرا مي علمي کشور مي

سوی تمدّن ديني  گزاری به حکومت ديني و حرکت به رای خدمتبسياری از دانشگاهيان و نخبگان ب

تبديل کرده است؛ همان دانشگاهي که در ابتدای تولّد خود در ايران، کانوني برای ورود کفر جلي و 

 استعمار غرب به جامعه شيعه بود.

 

 والسالم عليکم و رحمه اهلل         
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 بسمه تعالي

        صدوق                                                                  استاد مينحجه اإلسالم و المسل خالصه سخنراني

 هجري قمري  1341در دهه اول محرم الحرام 

 32/2/0223تاريخ:                  شب یازدهم                                                                

ا آيه بودنِ قيام روحانيت شيعه در صد و پنجاه سال اخير مخصوصاً قيام امام شب گذشته، اسالميّت ي .0

خميني )ره( در تحقق جامعه ديني و حکومت شيعي و ايجاد حساسيت در مقابل بت پرستي جديد و 

مدرن برای اقامة کلمه حق تبيين شد؛ آن هم در شرايطي که چهرة دولت نفاق و يکساني باطن آن با 

 . 0و جريان اسالم آمريکايي در حاکمان کشورهای اهل تسنن واضح گشته استکفر آشکار شده 

بتواند در ادامة  –که بر اساس سنت الهي شکل گرفته  –اما برای آن که جامعه ديني و حکومت ديني 

راه خود، از مسير امتحانات الهي عبور کند و نتيجه رفتار آن، بسترسازی برای فلسفة فرج حضرت 

 ايد امر تشريع شده در بعثت توسط فقهای شيعه محقق گردد.وليعصر شود؛ ب

. برای اين مهم الزم است که ابتدائاً تعريف سه نظام کفر، نفاق و ايمان در شرايط فعلي مشخص شود. 3

شکل گرفته و « رفاه دائم التزايد»نسبت به « حرص دائم التزايد»نظام کفر جهاني امروز بر اساس 

و نه فقط  –رصِ روز افزون، موتور محرکة اين دستگاه و وصف اين نظام وحدت يافته است و اين ح

به گونه ای در الگوی درآمد جريان يافته که « خُلق حسد»قرار گرفته است. همچنان که  –حاکمانِ آن 

فرماندهي و فرمانبَری در تمامي کرة زمين را محقق ساخته است. اين معنای انقطاع  و سجده بر دنيا به 

توليد و توزيع »و در الگویِ   -که اقتصاد محور است  –رن است که در نظام سرمايه داری صورت مد

جاری است و بر بشر تحميل شده است. البته اين تحميل، به صورت دستوری نيست بلکه « و مصرف

انجام شده؛ يعني با ورود محصوالت جديد به بازار، تمامي کشورها، « مديريتِ حادثه سازی»بر اساس 

د به بسيج نيروی انساني و منابع ملّتشان مي پردازند تا بر اساس استراتژی ها و برنامه ريزی های خو

 خاص، زيرساختها و تواناييهای الزم برای دستيابي به آن محصوالت را فراهم آورند.

                                                           
0
يگر فرصت يافت تا ظهور و بروز پيدا کند. البته عالوه بر در واقع با عهدشکني نسبت به اهل بيت و حاکميت يافتن دولت نفاق، کفر جلي بار د 

فرصتي که دولت نفاق برای ظهور مجدد کفر جلي فراهم کرد، اگر مومنين هم در سطحي از ايمان بودند که بدون هجمة کفار، بيداری و 

 هوشياری خود را حفظ مي کردند، شايد مهلت دوباره ای به نظام کفر مقدّر نمي شد.     
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وب بر اساس اين ديدگاه، ما مبتال به سلطة مديريتي سازمان ملل هستيم که با ادبيات علمي و در چارچ

مشارکت همة کشورها و هماهنگ کردن آنان، همة جهان  آن و براساس« تعاريف و معادالت و احکامِ»

را به سيطرة خود درآورده است. در واقع تمدن موجود از طريق يک نظام علمي و زبان واحد، بر دنيا 

در طبيعت  و اعداد و آمار و رياضيات جديدی است که برای تصرف« کميت»حاکم شده که آن، زبانِ 

بکار مي رود و در تمام دنيا يکسان است و لذا چارچوب يکساني از آموزش و پرورش و آموزش عالي 

در سراسر جهان بوجود آمده است. بر اساس اين نظام علمي است که ساختارهای سياسي و فرهنگي و 

الت صنعتي اقتصادیِ کفر مهندسي مي شود و مدل های اداره شکل مي گيرد و زمينة توليد محصو

کفر بود و ما امروز در « امت، حاکميت و تمدنِ»توسط کارخانه ها فراهم مي شود. اين فشرده ای از 

 مقابل چنين هجمة همه جانبه ای قرار گرفته ايم.

تعريف مي کند و تمدن موجود و سبک زندگي غربي را با « اوامر و نواهي»نظام نفاق، دين را صرفاً به 

د؛ چون تکامل مادی را موضوعاً خارج از خطابات مي داند و معتقد است آن در تعارض نمي بين

دستاوردهای اين تمدن در بسياری موارد مي تواند بستری برای سرعت در عبادات قرار گيرد. در واقع 

 دولت نفاق، هوی و تقوی را قابل جمع مي داند.

الم مي جويند و همان طور که نظام ايمان، جمهوری اسالمي است که رهبران آن همه چيز را در اس

ديشب گذشت، در مبارزه برای تشکيل امت و در روش اداره حکومت، از عقالنيت موجود استفاده 

تمدن »نکردند و تبديل به ظرف آيات عقالني شدند و در ادامه، مقام معظم رهبری با طرح آرمان 

و در اين رابطه، موضوعاتي ، حرکت در افق يک تمدن را هم در چارچوب اسالم مي دانند «اسالمي

مانند سبک زندگي اسالمي و الگوی اسالمي ايراني پيشرفت و اقتصاد مقاومتي و توليد ملّي را مطرح 

 کرده اند. پس نظام ايمان بر انديشه امام )ره( و مقام معظم رهبری استوار است.

م وحدت سياسي در . بر اين اساس است که وظايف فعلي بسوی فلسفه فرج روشن مي شود: علي رغ2

اختالفهايي درون جامعه  –که در انتخابات بروز مي يابد  –جامعه شيعي و حمايت همة اقشار از نظام 

وجود دارد و اينها، همان مواضعي است که امکان ورود ابليس و ضربه پذيری نظام را فراهم مي کند. 

رداشت از انديشة امام )ره( در رقم خورد که در آن، يک ب 22واضحترين اين نقاط اختالف در فتنة 

مقابل قرائت مقام معظم رهبری از انديشة امام )ره( قرار گرفت. اختالفاتي هم در فرهنگ حوزه وجود 

دارد که از مشروطه آغاز شده: از اختالف در اصل ورود مبارزه و اختالف در کيفيت مبارزه تا اختالف 
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ع آن در يک شخص، سه هويت جداگانه برای او ميان فلسفه و عرفان و فقه که حتي در صورت تجمي

 –ايجاد مي کند؛ بدون آن که ارتباط ميان آنها معلوم شود تا نقطة وحدتي شکل بگيرد. وجود اختالف 

امری خطرناک برای جامعه است و اين پرسش مهم را  –حتي در خانواده ها که به طالق منجر مي شود 

 را رفع کرد و چگونه مي توان يک نظام را بيمه نمود؟ طرح مي کند که: چگونه مي توان اختالفها

از فرهنگ عمومي و « انديشه و تصميمات امام )ره( و رهبری»به نظر ما پاسخ صحيح اين سوال، عبور 

ورود آن به فرهنگ تخصصي است؛ يعني اين راه الهي و نورانيِ طيّ شده بايد عرصه های فرهنگ 

د. اين ضرورت در حوزه به دليل آن است که مسير صحيح تخصصي در حوزه و دانشگاه را فتح کن

گذشته بايد به صورت قاعده مند و اجتهادی به قرآن و روايات مستند گردد و ظرفيت تخصصي قبلي 

و « حفظ امت و حکومت ديني»نسبت به حفظ اسالم در شرايط فقدان امت و حکومت شيعي، به سطح 

و  –گاه به اين دليل است که در نظام اسالمي، عرصة عينيت ارتقاء يابد و در دانش« ساخت تمدن ديني»

به دست دانشگاه سپرده شده و الزم است که دين، جاری شود و تحقق صحيح احکام  –نه فهم از دين 

 تضمين گردد.

بر اين اساس ضرورت دارد که فقهای شيعه با شجاعت تمام و با مقابلة علميِ متناسب در برابر 

رای مهندسي تمدن جديد، وارد عرصه شوند تا بصورت علمي اثبات شود که تالشهای علمي غرب ب

در سه عرصه جامعه و حکومت و تمدن « تعاريف و معادالت و احکام علوم»شهوت و هوی در تمامي 

غرب جاری است. در غير اين صورت، همراهي مطلوبي با نظام برای نخبگان داخلي ميسر نخواهد شد؛ 

ر نخبگان نظام نفاق و نظام کفر اقامه نمي شود و رسالت انبياء در ارائة آيات عالوه بر آن که حجتي ب

و  –برای اهل ضاللت را ادامه نداده ايم. در واقع اگر يک کارآمدی عيني ارائه شود که نتيجة آن آرامش 

 –که از فقر اقتصادی افريقا شديدتر است  –باشد و فقر فرهنگي غرب را  –نه رواج اخالق رذيله 

تمام  30شکار کند؛ آنگاه است که مي توان گفت: حجت بر نخبگان غرب بمثابه سحرة فرعون قرن آ

شده است. گرچه رفتار فعلي نظام مبارک جمهوری اسالمي، قلوب اهل تسنن را متاثر کرده و بيداری 

ا نخبگان و اسالمي را رقم زده و حتي استقبال برخي از شهروندان اروپايي و امريکايي را برانگيخته؛ ام

 .0سحرة علمي آنان تکان نخورده اند و مظالم دستگاههای سياسي خود را امضاء مي کنند

                                                           
0
ا در گامهای بعدی توليد تکنولوژی در جهت عبادت و تعريف اسالمي از پول ضرورت مي يابد تا انگيزشهای الهي، پشتوانة توليد قرار لذ 

 بگيرد.
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تصميم گيری، تصميم سازی و »ضرورتهای پيش گفته، تکاليفي را بر دوش قوای سه گانه و نظام 

صصي قرار مي دهد تا در جهت تئوريزه شدن انديشة امام و رهبری و جريان آن در ادبيات تخ« اجراء

ضرورت استفاده از تمدن موجود در »حوزه و دانشگاه حرکت کنند و از عمل زدگي اجتناب کنند. يعني 

احساس عقب ماندگي و سرعت هر چه بيشتر در »نبايد با « شرايط اضطرار و خأل علمي برای انقالب

تقسيم کشورها به که بر اساس  –اشتباه گرفته شود و برنامه های توسعة جهاني « دستيابي به تمدن مادی

 نبايد پذيرفته شود. –توسعه يافته و کم توسعه يافته است 

همان اندازه خطرناک است که « تمدن ديني». بايد توجه داشت که ترديدافکني و نااميدی در تحقق 9 

ترديد افکني درباره امکان پيروزی انقالب و تشکيل امت ديني و بنای حاکميت ديني و اداره کشور بر 

تحقق »به « موضوع امتحان جامعة شيعه»سالم خطرناک بود؛ زيرا بر اساس مباحثي که گذشت، اساس ا

باز مي گردد و تا « ساخت حاکميت ديني»و « تشکيل امت اسالمي»بعد از موفقيت در « تمدن ديني

 –بعنوان امر تشريع شده در بعثت  –زماني که شيعيان وفاداری و خدمتگزاری خود را در اين مهم 

محقق « فلسفة فرج»ن ندهند و آمادگي برای تحقق رکن سوم از فرهنگ بعثت را اثبات نکنند، نشا

نخواهد شد. همان طور که به نظر ما کار بزرگي که حضرت زينب کبری انجام داد، نه ابالغ پيام بلکه 

ز شکل ادامة راهي بود که اباعبداهلل الحسين پيمود که موضوع آن، شکستن سيطرة يزيد و جلوگيری ا

گيری مجدد جامعة کفری بود که يزيد نقشة آن را طراحي کرده بود اما خون امام حسين، راه حفظ 

وحدت کلمه بر اساس اسالم را گشود. لذا نمي توان بعد از نشکيل امت و پي ريزی حکومت بر اساس 

نند برخي از اسالم، برای تحقق تمدن ديني، سخن از سختي و دشواری راه سر داد و به اين دليل هما

 طي مسير نوراني گذشته هم پشيمان شد.

. البته آنچه دربارة ضرورت تحقق تمدن ديني گفته شد، نبايد اين توهم را ايجاد کند که حتي با 1

راه و رسم »دستيابي به علوم و تکنولوژی جديد بر اساس اسالم، جهان فتح خواهد شد بلکه تنها 

مي شود که با اعطاء آيه عقالني به فقهای شيعه در سه گامِ  در قبل از ظهور حاصل« زندگي مقاومتي

پيش گفته )امت، حکومت، تمدن ديني( امکان بقاء شيعه در مقابل هجمه های جهاني کفر و نفاق را 

فراهم مي آورد. يعني علي رغم اتمام حجت بر دستگاه کفر و نفاق، قطعا آنان به انکار آيات الهي روی 

با توجه به اين که جاذبه ای که فقهای عظام شيعه از طريق تحقق تمدن ديني خواهند آورد؛ خصوصاً 

بوجود خواهند آورد، قطعا باالتر از جاذبه رسول اکرم و اميرالمومنين و حضرت زهرا و ائمه معصومين 
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عليهم السالم نيست. حتي در روايات وارد شده که هنگام ظهور حضرت ولي عصر، سه بار چنان به 

امام حمله مي کنند که تمامي صحن مسجدالحرام را خون فرا مي گيرد. لذا با تحقق تمدن  قصد جان آن

که بجای دنياطلبي بر اساس  -ديني، اختيار و امتحان و هوی از بين نمي رود و آنان، تمدن الهي را 

 نخواهند پسنديد و برنخواهند تافت. –آخرت گرايي و زهد بنا مي شود 

يری خود را در عمل اثبات کند و بعد از تحقق امت و حکومت ديني، پس آنگاه که شيعه عهدپذ

فرهنگ بعثت در تشريع  تمدن ديني را نيز محقق کند و وفاداری خود را به حضرت ولي عصر در اين 

 جاری شده و زمينه ظهور حضرت صاحب االمر فراهم خواهد شد.« فلسفة فرج»سطح اثبات نمايد، 

  

 رحمه اهلل والسالم عليکم و         
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  :شب اولموضوع 
  

اقامه كلمه نفاق براي حفظ  نظام در تحمل السالم عليهم معصومين رسالت پيامبر و
  به كفر جلي جهاد براي عدم بازگشت امت و نبوت ختم توحيد و

  

ي بعثـت  است كه تحليلي از قيام عظيم عاشورا و ارتباط آن بـا فلسـفه   در اين پنج شب سعي بر اين
بيان شود تا در دوران غيبـت، جايگـاه    فرجهتعالياهللاعجلعصر ي ظهور حضرت وليو فلسفه وآلـه عليهاهللاصليپيامبر

بوده است، مشخص  السالمعليهانقالب مردم ايران به رهبري حضرت امام(ره) كه برخاسته از قيام امام حسين
ي وظـايف جامعـه شـيعي نيـز پرداختـه      شناسي فرهنگ مذهب و بهينـه گردد. البته از اين رهگذر به آسيب

  خواهد شد.

  

 تعريف متفاوت از دين علت اختالف در تحليل عاشورا. 1

 در بيان وعاظ سنتي »دفاع از احكام الهي علت قيام عاشورا بهاحياء دين «. 1/1

ي در مقدمه بايد به اين نكته اساسي اشاره نمود كه اختالف نظرهايي كه در رابطه بـا تحليـل حادثـه   
كـه معمـوال آنچـه در    گردد. توضـيح آن برمي» دين«از هاي متفاوتي عاشورا و محرم وجود دارد، به تعريف

ي كننـده حافظ و احياء السـالم عليهشود آن است كه قيام امام حسينهاي ايام محرم و صفر مطرح ميسخنراني
شود؛ همچنان كه به عنوان مظهر عمل بر ضد احكام معرفي مي عليهاهللالعنهاحكام فقهي بوده و در مقابل، يزيد

لس عزا در ماه محرم و صفر امري مستحب و عمل به احكام و فقه موجـود از امـور واجـب    برگزاري مجا
 شود. معرفي مي
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 در موضوع استكبار ستيزي (ع) . ضرورت تحليل از حركت بقيه معصومين2/1

براي احياء فقه  السالمعليهمشود كه چرا ديگر معصوميني مهمي مطرح ميبر اساس اين نگرش، شبهه
انـد و  قيـام كـرده  » ديـن «شجاع بوده و براي احيـاء  السالم عليهشيعه قيام و جهاد نكردند؟! آيا تنها امام حسين

انـد؟! يـا وقتـي در جريـان إحـراق بيـت،       ي دين و ضد استكبار نبودهءكنندهاحيا السالمعليهمديگر معصومين
مـي السـالم  عليـه برند تا از ايشان بيعت بگيرند، اميرالمـؤمنين مي را دست بسته به مسجدالسالم  عليهاميرالمؤمنين

شود تا در نهايـت  گويد: تو را خواهيم كشت! و سه بار اين مطلب بيان ميفرمايند: اگر بيعت نكنم چه؟ مي
د ضـ السـالم  عليـه كنند. حال آيا اين بدين معناست كـه اميرالمـؤمنين  با كراهت بيعت ميالسـالم  عليهاميرالمؤمنين

اند؟! براي احكام الهي بوده كنندهضد استكبار و قيامالسالم عليهاند و فقط امام حسيناستكبار و ضد ظلم نبوده
وظيفه مبـارزه بـا    السالمعليهماطهاروظيفه قيام داشتند و ديگر ائمه السالمعليهيا به بيان بهتر، آيا فقط امام حسين
  حكماي جور و ظلم را نداشتند؟!!

تبيـين شـود،    السـالم عليهمبايست ضد استكبار بودن تمام معصومينبحث ضرورت دارد و ميپس اين 
دادنـد و  ي كفر را مورد هجمـه قـرار مـي   هاي خود ريشهگيريبا موضع السالمعليهمچون تك تك معصومين

ن آن در ي آنان به شهادت است. البته تحليل عقالني اين مطلب و تبيـي  ترين دليل آن، ختم حيات همه ساده
ي ضـد اسـتكباري    شود چهره چه باعث مي مراحل مختلف تاريخ، ضرورتي است كه بايد بدان پرداخت. آن

» دين«ها باقي بماند، ظلمات عقالني است. اگر رياضيات فهم از  در پس حجاب السالم عليهمي معصومين همه
افعـال حضـرت امـام(ره) و مقـام     ارتقا يابد، عالوه بر درك موضوع فوق، به تدريج معجزه بودن ادبيات و 

  قرن حاضر را نيز درك خواهيم كرد.معظم رهبري در 

  

 عاشوراتحليل از فرهنگ براي  رسالت پيامبر (ص)بعثت و فرهنگ . تبيين 2

هـاي  رسـالت ي عاشورا، بايد ابتدا درك درسـتي از جريـان بعثـت و    مند از واقعهبراي تحليل قاعده
ي فرهنگ بعثت كنندهاحياءالسالم عليهمتا در ادامه بتوان گفت چگونه قيام امام حسين داشتوآله عليهاهللاصليپيامبر

 بوده است.
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 حسي و كفر جليپرستي و معبدهاي  اول: برچيدن بت رسالت. 1/2

مبعوث شـدند و  وآلـه  عليهاهللاصليدر سرفصل اول تاريخ، صد و بيست و چهار هزار نبي قبل از نبي اكرم
اهللاصليعبداهللادادند كه روزي پيامبر خاتم حضرت محمدبنتشريع بخشي از دين، وعده ميهركدام عالوه بر 

چنـان كـه در   داشـت؛ هـم  ي زمـين برخواهـد   را از روي كـره  ١پرستي جليخواهد آمد و بساط بتوآله عليه
دهنـد  ان، وعده مـي قدر و فقها و بزرگو علماء و مراجع عالي السالمعليهماطهارسرفصل دوم تاريخ، تمام ائمه
خواهد آمد و حكومت عدل جهاني را به پا خواهد كـرد. پـس   فرجه تعالياهللاعجلكه روزي حضرت ولي عصر

ي پرستي و فرهنـگ ظالمانـه  از بين بردن بساط شرك جلي و بت وآلهعليهاهللاصليهاي پيامبراكرم رسالتيكي از 
كردند. لذا امروز نواميس و اختيارات بشر حكومت ميشاهان بود كه شش هزار و هشتصد سال بر اموال و 

بينيـد و معابـد   خانـه نمـي  كنيد، به جز برخي كشـورهاي معـدود، بـت   وقتي به كشورهاي مختلف سفر مي
  چنيني به صورت موزه در آمده است. اين

  

(تكميل امت و حكومت و تشريع به معناي ختم نبوت دوم: تكامل تشريع  رسالت. 2/2
 تمدن)

القيامه الزم بود، بـه   چه كه براي سعادت بشر تا يوميت دوم ايشان، تكميل تشريع بود و هر آنمأمور
 وآلـه عليـه اهللاصـلي دست مبارك ايشان تشريع شد كه اين به معناي ختم نبوت است و به همين دليل پيامبراكرم

  االنبياء شدند. پس ختم نبوت به معناي تكامل تشريع استملقب به خاتم

 .  

                                                            
پرستي  بت«باشد و در مقابل  مي وآلهعليهاهللاصلي اكرم تا بعثت نبي السالمعليه مربوط به دوران حضرت آدم» پرستي جلي بت. « 1

باشد و لذا عصر حاضر را نيز  مي فرجهتعالياهللاعجلعصر قرار دارد كه مربوط به دوران پس از بعثت تا ظهور حضرت ولي» خفي
 گيرد. در بر مي
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، ماموريت اصلي انبياء از هبوط (ص) نسل پيامبر براي حفظ پرستي نسبت به بت . تقيه1/2/2
 (ع) تا حضرت نوح (ع) حضرت آدم

حال بايد ديد تشريع در بستر رشد خود چه مراحلي را طي كـرده تـا بـه تكامـل رسـيده اسـت. در       
بودنـد مـأمور بـه انتقـال نسـل       السـالم علـيهم توضيح بايد گفت انبيائي كه بين حضرت آدم تا حضـرت نـوح  

. لذا وقتي قابيل، هابيل شدبودند و اين امر از طريق تقيه محقق ميالسالم عليهو اميرالمؤمنين وآلهعليهاهللاصليپيامبر
كند. در حالي كه حكم قصـاص در نـزد   براي قصاص او قيام نمي السالمعليهرساند، حضرت آدم را به قتل مي

ي قابيل دستوري نداشتند! پـس  ي علني با فرهنگ ظالمانهاما حضرت براي مبارزه خداي متعال ثابت است،
  اولين حكم اجتماعي كه تشريع و محقق شد، حكم تقيه بود.

  

ي اسالمي،  پرستي و تشريع تشكيل امت ديني به معناي وحدت كلمه . قيام بر عليه بت2/2/2
 (ع) تا حضرت موسي (ع) ماموريت انبياء از حضرت نوح

امـت  «شوند و لذا بـراي اولـين بـار تشـكيل     پرستي ميمأمور به قيام عليه بت السالمعليهحضرت نوح
ي كفر، امت ديني شكل بگيـرد، البتـه ايـن تشـريع بـه تحقـق       شود تا در مبارزه عليه كلمهتشريع مي» الهي
  افتد.  به تعويق مي السالمعليهانجامد و تحقق آن تا زمان حضرت موسي نمي

رسـند،  كه به مقام امامت هم مـي نيز به همين امر مأمور بودند، به عالوه اينالسالم عليهبراهيمحضرت ا
  نائل شدند.» امامت امت الهي«آورد و به تنهايي، به منزلت كس به ايشان ايمان نمياما هيچ

  

 به معناي تئوري خالفت در دوران حضرت موسي الهيو تشريع حكومت ديني . تحقق امت 3/2/2

تشريع  السـالم عليهرا كه در دوران حضرت نوح» دينيامت «شوند موفق ميالسالم عليهاما حضرت موسي
اسرائيل را تشكيل دهد و سلطنت فرعون و فرعونيان را در هم شكند. امـا  شده بود، محقق سازد و قوم بني

در السـالم  عليـه رت عيسـي گيرد. از اين دوران تا دوران حضدر كنار آن، خط نفاق در امت ديني هم شكل مي
شـود؛ گرچـه تـا تحقـق حكومـت،      هم تشـريع مـي  » الهيحكومت «اسرائيل، برخي از احكام بين انبياء بني

  ي زيادي وجود دارد. فاصله
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 (ع) اسراييل توسط حضرت عيسي بنيدر قوم . قيام بر عليه جريان نفاق 4/2/2

امت الهي و حكومـت  «ي تحقق  بهينهشود،  براي آن مبعوث ميالسالم عليهمأموريتي كه حضرت عيسي
عبارت بهتر، بايد قيام به منظور اصالح تشريع شده بود. بهالسالم عليهاست كه در دوران حضرت موسي» الهي

گرفت؛ چون بـا تحريـف تـورات     و مبارزه با انحرافي كه در امت و حكومت الهي واقع شده بود، انجام مي
فرهنگ تكاثر و فرهنگ مادي بر مردم حاكم شده بـود و لـذا در تشـكيل امـت، مـردم را      توسط خط نفاق، 

حاكم نمودند كه با قيـام  » تئوري خالفت«را به جاي » تئوري قدرت«حول دنيا جمع كردند و در حاكميت، 
  اسرائيل روشن گرديد.ابعاد انحراف در قوم بنيالسالم عليهحضرت عيسي

  

نيازهـاي   (تكامـل  اسـالمي  و تشـريع تمـدن  اسالمي امت و حكومت  و تحقق . تكامل تشريع5/2/2
 در بعثت نبي مكرم اسالم )تحت واليت معصوم دار دنيا زندگي در

كه قبالً تشريع شده بود مورد تأكيد » امت و حكومت الهي«الشأن اسالم، هم اما در بعثت پيامبر عظيم
امـت و  «بـا آن كـه توانسـتند    وآلـه  عليـه اهللاصليتشريع شد! پيامبر» تمدن ديني«قرار گرفت و تكامل يافت و هم 

در دوران ظهور و عـالم رجعـت خواهـد بـود.     » تمدن اسالمي«را محقق كنند، اما تحقق » حكومت اسالمي
حاكميـت  «ي جامعـه بـر محـور خداپرسـتي،     يعني وحدت كلمـه » امت اسالمي«البته بايد توجه داشت كه 

يعني تأمين تمـام نيازهـاي زنـدگي در    » تمدن اسالمي«ري خالفت در مديريت و يعني جريان تئو» اسالمي
السـالم  علـيهم ! لذا مناقبي كه براي ائمه معصـومين السالمعليهمها، تحت واليت حضرات معصوميني عرصههمه

  ي بعثت بود. هاي بحث فلسفهدارد. اين اجمالي از سرفصل» تمدن ديني«شود، معناي بيان مي

  

در  اسالميحكومت دولت نفاق و تحقق تمدن سوم: خبر از حوادث آينده و  الترس. 3/2
 (عج) ظهور امام زمان

امت، حكومت «پس از برچيده شدن كفر جلي و ختم نبوت به معناي تشريع وآلـه  عليهاهللاصليپيامبراسالم
كردند. يعني از ابتـداي بعثـت    ، حوادث آينده (بعد از رحلت خودشان) را نيز براي مردم مطرح مي»و تمدن
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هـاي نفـاق مطـرح    ي دولـت  شـد و غلبـه  بيني مـي هاي مكي، حوادث سرفصل دوم تاريخ پيش و در سوره
السـالم  معلـيه اطهار و ائمه كه همان واليت اميرالمؤمنين» تمدن اسالمي«بيني كرده بودند كه گشت. لذا پيش مي

كردنـد. بـه عبـارت     است، محقق نخواهد شد و افرادي كه اين مناصب را غصب خواهند كرد را معرفي مي
ـ  ديگر در سرفصل اول تاريخ، شش هزار و هشت صد سال قبل از مبعث، غلبه با حكومت ود و هاي كفـر ب

باشد و در سرفصل سـوم تـاريخ بـا ظهـور حضـرت       هاي نفاق ميدر سرفصل دوم تاريخ، غلبه با حكومت
هاي ديني خواهد بود و ظهور، دوران گـذار بـراي رسـيدن بـه عـالم      غلبه با حكومتفرجه تعالياهللاعجلمهدي

كـه  » و تمدن اسـالمي  امت و حكومت«گردند و آن  برميالسالم عليهمرجعت است كه تك تك امامان معصوم
  ي زمين تحقق پيدا كند، به دست آنان در عالم رجعت محقق خواهد شد. بايد بر كره

  

خـتم  توحيـد و   اقامه كلمـه  نفاق براي حفظنظام در تحمل (ع)  معصومين قيام. آغاز 3
 نبوت و جهاد براي عدم بازگشت امت به كفر جلي

رغـم شـدت در حفـظ     علـي (ع) امـام حسـن   صـلح  و (ع)  اميرالمومنين بيعت تحميلي. 1/3
 وحدت امت اسالمي و فرهنگ بعثت

كـه   را غصب كردند و بعد از اينالسالم عليه، حق خالفت اميرالمؤمنينوآلـه عليهاهللاصليرحلت پيامبر پس از
صـلي ي خداپرستي و نام مبارك رسول خدابه علت زنده نگه داشتن كلمه ١ايشان از ياري مردم مأيوس شد،

كردنـد، در دراز مـدت   از حق خالفت خود گذشتند و اگر براي گرفتن حق خالفت خود قيام مـي وآله عليهاهللا
گشتند. لذا قيـام نكردنـد امـا بـا     پرستي و كفر جلي بر ميمردم از توحيد و نبوت نيز اعراض كرده و به بت

م كردند. در تبيـين ايـن   پرستي و نظام كفر قياسكوت ظاهري خود، در واقع بر ضد فرهنگ جاهليت و بت
به آن مـأمور شـدند و پـس از غيبـت     السـالم  عليهممطلب بايد گفت حكم تاريخي كه پيامبر و ائمه معصومين

                                                            
د كه اگر چهل نفر بر بيعت با تو باقي ماندند، قيام كن! اما در عمل فقط سه الي اين بو وآلهعليهاهللاصليي پيامبر. البته توصيه 1

  هفت نفر دور حضرت جمع شدند.
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نيز علماء و فقها بدان مأمورند، اين است كه نبايد امت اسالمي و كسـاني  فرجه تعالياهللاعجلحضرت ولي عصر
ردند و اگر قرائن و شواهدي بر اين مطلب اقامـه شـد، قيـام و    اند، به كفر جلي برگكه به زبان اسالم آورده

شود و اين حكم الهي خدشه ناپـذير اسـت.   جان دادن و هر نوع فداكاري براي جلوگيري از آن واجب مي
هاي نفاق بر اين باشد كه با كفار بجنگند و بـراي سـرزمين اسـالمي    گيري حكومت اما در مقابل، اگر جهت

ي  انـد ـ  بايـد وحـدت كلمـه     رغم تصرفات فاحشي كه در فقه و احكام الهي كرده عليامنيت ايجاد كنند ـ  
امت اسالمي باقي بماند؛ گرچه با قرائت اهل سنت باشد. در طول شش هزار و هشتصد سال قبل از بعثت، 

امـا بعـد از بعثـت و     1سـوزاندند. آورد، او را مـي هر كس تنها نـام مبـارك خـداي متعـال را بـه زبـان مـي       
در راستاي تأمين امنيت براي خداپرستي و عدم امنيـت بـراي كفـر جلـي،      وآلـه عليهاهللاصليهاي پيامبر اهدتمج

وقتي خليفه اول و دوم بر سركار آمدند، مجبور شدند براي حفظ قدرت خود به ظواهر اسالم عمل كنند و 
نيـز  السـالم  عليـه آزادانه رواج پيدا كند. اميرالمؤمنيندر بين مردم وآله عليهاهللاصليبگذارند نام خداي متعال و پيامبر

: ٢گماشت؛ در روايتي آمدهبود و بر اين امر همت مي وآلهعليهاهللاصليحافظ اين فرهنگ ايجاد شده توسط پيامبر
 نماينده ابوبكر در باغ فدك را به قتل رساند و خليفه اول كه خود آن مـأمور را السـالم  عليهروزي اميرالمؤمنين

كند و خالد بن وليد براي ايـن امـر بـا پانصـد      را صادر مي السالمعليهگماشته بود، دستور كشتن اميرالمؤمنين
تـا پـاي جـان    السـالم  عليهسوار راهي شد اما در مواجهه با آن جناب ترسيد و برگشت و فهميد حضرت علي

علـت كشـتن   السـالم  عليهاميرالمؤمنين رسد، از كند. وقتي گزارش به ابوبكر مي ايستاده و از فعل خود دفاع مي
خواست از اش بتي قرار داده بود و هرگاه مياو بر در خانه«فرمايد:  شود، حضرت مي آن نگهبان را جويا مي

ي شدت ايشان بـه ايـن مأموريـت    . اين رفتار حضرت، نشان دهنده»كردخانه خارج شود، آن را استالم مي
دهنـد  قبل از بعثت برگردد و به حكام وقت نشان مي ه شرك جليِخطير است كه نگذارند فرهنگ جامعه ب

كه پرچمدار حقيقي فرهنگ بعثت، خود ايشان است. بر اين اساس خلفا نيز از روي حسادت، پرچم مبارزه 

                                                            
پرستي بودند و فرهنگ خداپرسـتي  ـ كه پرچمدار مبارزه عليه بت  السالمعليه. به طور نمونه نمرود براي تنبيه حضرت ابراهيم 1

منجنيقي گذاشت و در سرزمين گسترده و برافراخته از آتش پرت كرد تا درس عبرتـي  دادند ـ آن حضرت را در  را رواج مي
  براي ديگران باشد و ديگر نام خداي متعال را بر زبان نياورند، كه البته آتش به گلستان تبديل شد.

 ، ترجمه رضايي.336، ص 2. ارشاد القلوب ديلمي، ج 2
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عليـه عليه كفر را به دست گرفتند و باعث فروپاشي دو امپراطوري بزرگ ايـران و روم شـدند. اميرالمـؤمنين   

ها مراقب بود تا اين پرچم كفرستيزي روي زمين نماند، به همـين دليـل   هاي خود به آنمشاورهبا  نيز السـالم 
ي نماز، حج، احكام، مسجدسازي و... (البته به قرائت نفاق) به جريان افتـاد و مـا امـروز ايـن     فرهنگ اقامه

  هستيم.  عليهماالسالم نعمت را مرهون مقاومت اميرالمؤمنين و حضرت زهرا

عليـه ظواهر دين به زبان نفاق آن چنان در بين مردم رسوخ كرد كه وقتـي اميرالمـؤمنين   فرهنگ حفظ

و اگـر بـا تمـام     ١نتوانستند با سنت خلفاء گذشـته برخـورد كننـد    نيز به خالفت رسيدند، در موارديالسالم 
  دند.شداشتند و متفرق ميكردند، مردم از همان اسالم ظاهري هم دست برميفرهنگ آنان برخورد مي

 

 براي مومنين  اقامه كلمه توحيدو  دين. عدم تقيه در ذكر حقايق 2/3

هـاي نفـاق،   عالوه بر تحمل حكومتالسالم عليهمي معصومينالبته اين نكته نيز قابل ذكر است كه ائمه
و تفسير قرآن و فقه و توحيـد   نمودند؛ يعني حقيقت اسالم و ترجمه به بيان و ذكر حقايق دين نيز اقدام مي

  كردند.نمودند و در اين امر اصالً تقيه نميناب را بيان كرده و عمل نيز مي

  

 . تالش يزيد براي بازگشت به كفر جلي علت قيام عاشورا3/3

در جنگ با معاويه، پشتيباني مردم به خصوص فرمانـدهان  السالم عليهمابعد از اميرالمؤمنين، امام حسن
 السالمعليهرا به دليل تطميع معاويه از دست داد و مجبور به صلح شد و همان تحملي كه امام عليو خواص 

همان  السالمعليهمادر مواجهه با خلفا داشت را در پيش گرفت. بعد از شهادت امام حسن مجتبي، امام حسين
در زمان حكومت خود آرزو داشت نام  عليهاهللالعنهمشي را ادامه داده و به صلح برادرشان پايبند بودند. معاويه

كـرد نتيجتـاً ايـن كـار را غيـر      الشأن اسالم را از اذان حذف كند، اما با محاسباتي كه مـي مبارك پيامبر عظيم
 خواند و نسبت به اين موضوع نيز بغض و كينه در دل داشت. همـين مطلـب را هـم در وصـيت    ممكن مي

                                                            
شدند او را در مقام قضاوت كوفه ابقا نمايند؛ يا نماز تراويح كه از جمله ي آن قاضي شريح بود كه حضرت مجبور . نمونه 1

  هاي دوران خليفه دوم بود. بدعت



١٩ 

 

نداشته باش و حكومت تـو نيـز بايـد    السالم عليهرد كه كاري به حسينگوشزد ك عليهاهللالعنهخود به پسرش يزيد
ي جايي كه يزيد جواني خام بود، هوس كـرد كـه همـان اليـه    ي اسالم ظاهري تداوم يابد. اما از آندر اليه

ظاهري اسالم را كه بر روابط اجتماعي كشيده شده بود، بردارد و جامعـه را بـه كفـر جلـيِ قبـل از اسـالم       
و سـخني از قـرارداد صـلح در    » يا بيعت، يا مـرگ «دهد:  پيام ميالسالم عليهبرگرداند. لذا وقتي به امام حسين

ي شوند كه يزيـد قصـد دارد اليـه   اين مطلب را متوجه ميالسالم عليهكند، امام حسين زمان پدرش مطرح نمي
وقتي حضـرت قصـد ايـن ملعـون را     اسالم ظاهري را بردارد و انكار توحيد و نبوت و وحي را علني كند. 

كردند، هيچ كس نمـي مبني بر انكار وحي و قرآن كريم، براي خواص، صحابه، سران و ديگر مردم بيان مي
ي عظـيم عاشـورا شـد!    اش حادثهاش چه شد؟! هزينهدادند. هزينهپذيرفت و به ايشان لقب تندرو بودن مي

در كوفـه و شـام نيـز كشـيد!      السالم عليهمبيتهاي اهلصيبتي عاشورا نيز ختم نشد؛ بلكه به محتي به حادثه
همه فهميدند كه يزيد قصد براندازي اسالم » انتقام خون بدر بود كشتن حسين،«يعني آن جا كه يزيد گفت: 

  هاي زمان مانند ابوجهل كشته شده بودند!را دارد! زيرا در جنگ بدر، فرعونِ

  

 دريزيد اهداف  شكستعلت بيداري مردم و  (ع)گري امام سجاد  . عاشورا و روشن4/3
 جاهليتعلني كردن كفر 

از طرفي آياتي كه در رابطه با جنگ بدر نازل شده بود، حي و حاضر در ذهن مردم جريان داشت و 
از افتخارات اسالم بود و انتقام از جنگ بدر يعني ضد قرآن حرف زدن و عمـل كـردن! ايـن حـرف بـراي      

هاي حضرت زينب و امام سـجاد ها و مجاهدتگريوقتي چنين مطلبي با روشن مردم بسيار سنگين بود و
ظهور و بروز پيدا كرد، جشن شاميان به عزا تبديل شد و كاخ يزيد بر سرش خراب گرديـد. بـه   السالم عليهما

مطلبـي   را نداده بودم، بلكه عبيداهللا چنين كرد! اين همـان السالم عليهناچار اعالم كرد من دستور كشتن حسين
به آن وصيت كرده بود، اما يزيد به وصيت پدر عمـل نكـرد و بعـد از ايـن      عليهم اهللالعنهبود كه پدرش معاويه

سال بعد از واقعه عاشورا، در جريان واقعـه كه يك واقعه فهميد كه بايد روش خود را تغيير دهد. شاهد اين
فرسـتاد و امـوال و نـواميس مـردم را     مدينه ي حره، يزيد سپاهي دويست هزار نفره را براي سركوب قيام 

را استثناء كرد و محل امن قرار داد و اين همان سيلي است كـه  السالم  عليهي امام سجادخانهاما حالل شمرد، 
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ي عاشورا خورده بود و لذا اين فرهنگ (تداوم كفرستيزي و تكيه به ظواهر دين به زبان نفـاق) تـا   از حادثه
ي شـدند در صـحنه  منافقين مجبور مي السالم،عليهماطهارند. يعني به خاطر حضور ائمهماباقي  آخرين معصوم

امنيـت  » ي خداپرسـتي كلمه«كفر ستيزي بايستند و نماز و قرآن و مسجد و اذان و توحيد و در يك جمله، 
  منتقل شد.  نسل به نسل السالمعليهماو فقه صادقينپيدا كند. تحت اين امنيت، فرهنگ شيعه هم زنده ماند 

حكومت «و » امت«حفظ فرهنگ بعثت، يعني تداوم السالم عليهمي معصومينلذا بزرگترين تكليف ائمه
به قرائت اهل تسنن بوده است؛ به طوري كه به شرك جليِ قبل از بعثت برنگردد. به عبارت ديگر » اسالمي

، يـك  1را تحمل كرد. لذا حكـم تقيـه   كنند بايد آنانآرايي ميي كفر صفتا وقتي اهل سنت در مقابل جبهه
ي كفـر  بيت عصمت و طهارت است. بله؛ هـر وقـت نظـام نفـاق بـا جبهـه      حكم تاريخي براي شيعيان اهل

 در آن قرار گرفت، بايد قيام كرد و مانند امام حسـين السالم عليهجهت شوند، مانند شرايطي كه امام حسين هم

قـرار مـي  السـالم  عليـه هر معصوم ديگري هم در شرايط امـام حسـين  ي خود را انجام داد. بنابراين اگر وظيفه
  داد.گرفت، همين كار را انجام مي

ي قابل توجه ديگر اين كه نفاق هميشه دو وجه دارد، اگر نظام ايمـان ضـعيف باشـد، آنـان بـه      نكته
د و به ناچار ظواهر آورنآورند، اما اگر نظام ايمان قوي باشد، به دامن اسالم ظاهري رو ميدامن كفر رو مي
  كنند. اسالم را حفظ مي

كفـر و  «طور خالصه، واليت تاريخي حضرت حق بر اين است كه در توازن بـين سـه نظـام    پس به
هـاي پيـامبر و ائمـه    گيـري ان شاءاهللا در ادامه مباحث، موضـع  نتيجه به نفع نظام ايمان باشد.» نفاق و ايمان

ي خداپرستي و تفاوت آن با ادراك موجود از خداپرستي بيان خواهـد  در دفاع از كلمهالسـالم  عليهممعصومين
  ي معصومين را تبيين كرد.  شد تا بتوان ارتباط انقالب حضرت امام(ره)  با سيره

  

  اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علي ذلك
                                                            

، ص 3اصول كافي، ترجمه مصطفوي، ج » نُه دهم دين تقيه است و هر كه تقيه ندارد، دين ندارد....: «السالم عليه . امام صادق1
  .311همان، ص » باشد و كسي كه تقيه ندارد دين ندارد. و دين پدرانم مي تقيه از دين من: «السالم عليه. امام باقر307
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دوم:شب موضوع   
  

 و (ع) نعلت عدم بيعت امام حسي ،كردن كفر جلي توسط يزيد تالش براي علني
  قيام عاشورا تحقق

  

در سه سرفصل » امت، حكومت و تمدن الهي«ي گذشته، چگونگي تشريع و تحقق احكامِ  در جلسه
و  السـالم  عليـه ي قيام امام حسين بيان شد. همچنين فلسفه» قبل از بعثت، بعد از بعثت و عصر ظهور«تاريخي: 

و  وآلـه عليـه اهللاصـلي در سرفصل دوم تاريخ كه پيـامبر » حكم تاريخي تقيه«ي بعثت روشن و  ارتباط آن با فلسفه
بر اساس آن، مأمور به تحمل نظام نفاق بودند، توضـيح داده شـد. حـال بحـث      السـالم  عليهمي معصومين ائمه

  گردد. تر تبيين مي تاريخي آن، بيش

  

 برزخ و قيامت ـ3 ؛دنيا ـ2؛ ز دنياعالم قبل اـ 1مرحله:  سيمات نظام خلقت به سه. تق1

به طور كلي نظام خلقت خداي متعال در سه مرحله قابل بررسي است؛ اول، عالمي كه قبـل از ايـن   
ي سوم عالم برزخ و قيامت است. در رابطه با هر سه عالم،  ي دوم همين دنياست و مرحله دنيا بوده، مرحله

ها كار اجتهادي شود، يعني  آوري و روي آن بايست تمام روايات جمع است كه مي هاي بسياري آمده روايت
  دقيقاً همان كاري كه در بحث فقه و استخراج احكام صورت گرفته، بايد در اين موضوع هم انجام گيرد.

  

  ها ال و خلق بقيه مخلوقات از نور آن، اولين مخلوقات خداوند متع(ع)  . ائمه اطهار2
اولين چيزي كه خداي متعال  السـالم  عليهله اول بنا به روايات، قبل از خلقت حضرت آدمي مرح درباره

بوده است؛ يعني هنگامي كه هنوز عرش و آسمان و زمـين   السالم عليهمي اطهار خلق فرمود، نور پيامبر و ائمه
از تسبيح و تحميـد  هايي  اند و هزاران سال، در حقبه و مالئكه خلق نشده بودند، اين انوار مقدس خلق شده
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بـود كـه    وآلـه عليـه اهللاصـلي اكـرم  و تهليل و تكبير، نزد خداي متعال مرزوق بودند. سپس حسب نقل، به نور نبي
ها و  آسمان عليها اهللا سالم مالئكه خلق شدند، به نور حضرت زهراالسالم  عليهعرش خلق شد، به نور اميرالمؤمنين

السـالم   عليـه ماه و خورشيد و ستارگان و به نور امام حسـين السالم  عليهشد، به نور امام حسن مجتبي زمين خلق 

بايست نسبت به اين روايات كار اجتهادي شود تا جزئيات آن  طور كه بيان شد مي بهشت آفريده شد. همان
و دار امتحـان،  السـالم   عليـه توان گفـت قبـل از خلقـت حضـرت آدم     جا اجماالً مي مشخص گردد. اما در اين

شوند و پس از دستور به سجده بر ايشان، وارد  خلق ميالسالم  عليهكه حضرت آدم وجود داشته تا اينمراحلي 
ي آن درخت نيـز منـع    بودند و از خوردن ميوه وآلـه عليهاهللاصلياكرم جا مروزق نور نبي شوند و در آن بهشت مي

  شود. خورند و هبوط واقع مي گردند. اما با فريب ابليس از آن مي مي

  

 . تفاوت هاي سرفصل هاي تاريخ زندگي در دنيا3

. غلبه حكومت هاى كفـر در سرفصـل اول و حكومـت هـاي نفـاق در سرفصـل دوم و       1/3
 در سرفصل سوم الهيحكومت 

توان تاريخ اين دنيا را به سه قسمت تقسيم نمـود كـه موضـوع     با هبوط حضرت آدم به اين دنيا، مي
صـل اكرم . از بعثت نبي2؛ وآلـه عليهاهللاصلاكرم تا بعثت نبي السالم عليهدم. از هبوط حضرت آ1بحث ما همين است: 

تـا روز  فرجـه   تعـالي  اهللا عجـل عصـر  . از ظهور حضرت ولي3؛ فرجه تعالي اهللا عجلعصر تا ظهور حضرت ولي وآلهعليهاهللا
ي  ريخ، غلبهي اول تا ي گذشته بيان شد كه در مرحله قيامت. اما خصوصيات اين مراحل چيست؟ در جلسه

ي سـوم غلبـه    ها با نظام نفاق و در مرحله ي حكومت ي دوم، غلبه ها با نظام كفر است و در مرحله حكومت
 است.  الهيها با نظام  حكومت
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. حســي بــودن امتحانــات سرفصــل اول، عقالنــي بــودن امتحانــات در سرفصــل دوم و  2/3
 شهودي بودن امتحانات در سرفصل سوم تاريخ  

يك خصوصيت ديگر مورد دقت قرار خواهد گرفت و آن اين كه موضوع امتحانات مردم جا  در اين
است؛ يعني پرچمداران توحيد براي دعـوت مـردم بـه خداپرسـتي، آيـات      » حسي«در سرفصل اول تاريخ، 

هـا عبـور    ها ارتباط برقرار كرده و از آزمـايش  شان به آن گانه توانند با حواس پنج آورند و مردم مي حسي مي
گونه آيات  كه در اين دوران هيچ است. البته نه اين» عقالني«كنند. در سرفصل دوم تاريخ، موضوع امتحانات 

حسي، ظهور و بروز نداشته است، بلكه موضوع اصلي امتحان مردم آيـات حسـي نبـوده اسـت و در ايـن      
يت شـوند و از گمراهـي   بندي و تحليل برسند تا هـدا  شان به جمع بايست با عقل مرحله از تاريخ، مردم مي

شوند. در سرفصل سوم  شان امتحان مي به عقل وآلهعليهاهللاصلينجات پيدا كنند. در روايت نيز آمده: امت پيامبر
، موضوع اصلي امتحانات، شهودي خواهد شد؛ بـاز نـه بـه    فرجه تعالي اهللا عجلعصر تاريخ با ظهور حضرت ولي

موضوع اصلي براي امتحان مردم، ظهور و بروز كرامات اولياء و  شود، بلكه اين معنا كه كار عقل تعطيل مي
دهـد و در نتيجـه    نيز اجازه حيات مي عليه اهللا لعنه است. البته خداي متعال به ابليس السالم عليهمي معصومين ائمه

  اي خواهد شد.  كند و باعث گمراهي عده او در آيات شهودي نيز شبهه ايجاد مي

  

 ات طرح شدهتقسيممقسم  »اتموضوع امتحان«. 1/2/3

اي  طرح اين بحث به منظور كسب اطالعات عمومي نيست؛ بلكه اگر درك شود كه در چه مرحلـه 
از تاريخ هستيم و قرار است با چه موضوعاتي مورد امتحان قرار گيريم، ديگر در سرفصـل دوم تـاريخ   
(عصر حاضر)، به دنبال موضوعات حسي و شهودي نخواهيم رفت؛ لذا فهم ايـن مطلـب در هـدايت و    

هـايي   ي بشر نقش به سزايي دارد. گرچه در همين عصر نيز ممكن است عالم يا عارفي با رياضتگمراه
كه كشيده، به اذن خداي متعال بتواند در سنگي تصرف كند و آن را به طال تبديل كند، اما ايـن تصـرف   

 براي مسلمانان نخواهد بود و البته از شخصيت و عظمـت آن عـالم هـم چيـزي كـم     » موضوع امتحان«
توان در سرفصل دوم تاريخ، امتحانات و آيات شهوديِ مربوط به سرفصل سـوم   چنين نمي شود. هم نمي
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هاي تاريخ، موضوع امتحان و پرچمدار توحيـد   تاريخ را انتظار داشت. پس بايد در هر كدام از سرفصل
  آن عصر را شناخت.

  

 . تبيين اوصاف سرفصل دوم تاريخ4

  در دوره دوم تاريخ تعقالني خورشيدوحي، . قرآن و مترجمين 1/4

ي دوم تاريخ، قدرت علمي و عقالنـي اسـت. بـه بيـان ديگـر، مـردم در        البته قدرت كفر نيز در مرحله
ي فرعون امتحان شدند، يعنـي مظهـر قـدرت فرعـون كـه باعـث        به سحره السالم عليهي حضرت موسي دوره

هـا مبـتال    مـردم بـه بيمـاري    السـالم  عليهضرت عيسيشد، ساحرانش بودند. در دوران ح تبعيت مردم از او مي
شـد جمعـي از مـردم ايمـان      شدند و ظهور و بروز قدرت حضرت در شفاي بيماران بود كه باعـث مـي   مي

عالوه بر آيات حسي، حضرت با قدرت عظيم ادبي و  وآلـه عليهاهللاصليبياوردند. اما در رابطه با معجزات پيامبر
  سالم جنگيدند.عقالني و فرهنگيِ دشمنان ا

مـردم بـه    فرجـه  تعـالي  اهللا عجـل عصـر  از تاريخ، يعني از بعثت تا ظهـور حضـرت ولـي     پس در اين برهه
شوند و اگر عقل بـه ايـن خورشـيد     خورشيد عقالنيت وحي، يعني قرآن كريم و مترجمان وحي امتحان مي

شـود. كمـا    عث گمراهـي بشـر مـي   كند. اما اگر أنانيت بورزد، با استضائه كندف راه سعادت خود را پيدا مي
اهللاصـلي هاي مختلف به وجود آمده و امـت پيـامبر   ها و فرقه كه امروز شاهد چنين گمراهي بوده و دستگاه اين

اي كـه راه سـعادت را در پـيش گرفتـه و      اند؛ در حالي كه تنها فرقـه  به هفتاد و سه ملت تقسيم شده وآلهعليه
  طهارت هستند. بيت عصمت و پيشرفت كرده، شيعيان اهل

  

 ائمه اطهار  هاي رسالت. تالش در جهت تبيين حقايق اسالم يكي از 2/4

، در طول دويست و پنجاه سال ـ كه حقايق اسـالم را بـدون تقيـه     السالم عليهمي اطهار حضور ائمه
 بـراي عقـل   السالم عليهماي بود براي عقل بشر؛ يعني قول و فعل حضرات معصومين كردند ـ آيه  اعالم مي
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باشد و موضوع امتحان مردم در سرفصل دوم تاريخ نيز همين آيـات اسـت. ايـن آيـات بـا       بشر آيه مي
و ديگـر انبيـاء برابـري    السـالم   عليـه ي حضرت صالح و ناقهالسالم  عليهمعجزاتي چون عصاي حضرت موسي

  كند. مي

  

نسبت به آيه . انفعال اراده، قلب و فعل انسان در آيات عقلي علت برتري آيه عقالني 3/4
 حسي

اين است كه اراده، قلـب و فعـل انسـان را هـدايت      السالم عليهمتفاوت و خصوصيت آيات معصومين
كشاند، حال اگر انسان انكار كرد،  العاده بودنش در اين است كه قدرت انسان را به انفعال مي كند. خارق مي

شود و سـپس افعـالش    ر قلبش جاري ميشود، اما اگر ايمان آورد و براي او پذيرش حاصل شد، د كافر مي
كند؛ يعني نماز، روزه و ديگر مناسكش در جهـت تكامـل و رشـد ظرفيـت او خواهـد بـود.        جهت پيدا مي

ي  شـان و همچنـين رفتـار همـه     بنابراين نفس وجود پيامبر عظيم الشأن اسالم و اميرالمؤمنين و خُلق عظـيم 
ي خـاص الهـي    ي عاشورا آيـه  و واقعهالسالم  عليهقيام امام حسينآيه است. در اين ميان،  السالم عليهممعصومين

  است. 

  

هـاي   رسـالت . مقاومت در جهت عدم بازگشت امت اسـالم بـه كفـر جلـي يكـي ديگـر از       4/4
 (ع) معصومين

و هـم قيـام امـام     و امـام حسـن مجتبـي    ي گذشته بيان شد كه هم سـكوت اميرالمـؤمنين   در جلسه
كه امت اسالمي به دوران جاهليت قبل از بعثت برنگـردد؛ يعنـي    مبنا بود و آن، اينبر يك السـالم   عليهمحسين

به تحمل نظام نفاق ـ نه سازش با آنان ـ    السـالم  عليهمي اطهار منافقان به كفر جلي بازنگردند، لذا پيامبر و ائمه
  1مأمور شدند.

                                                            
نيز چنين امتحاني شدند؛ اين همه تحمل حضرت نوح كه جمعاً نهصد سـال مـردم را    السالم عليهطور كه حضرت نوح . همان 1

منـد شـوند و    خداي متعال گلـه به خداپرستي دعوت كردند براي چه بوده؟! با آن همه شكنجه و درد و بال، بدون اين كه به 
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و قيام  (ع) نتوسط يزيد علت عدم بيعت امام حسي. تالش براي علني كردن كفر جلي 5
 عاشورا

را  عليـه  اهللا لعنـه ، ده سـال حكومـت معاويـه   السـالم  عليهماامام حسين نيز بعد از شهادت امام حسن مجتبي
تحمل كردند و بر صلح برادرشان بـاقي ماندنـد و ايـن در حـالي بـود كـه خـود ايشـان و شيعيانشـان در          

شـدند؛ امـا امـام     تادنـد و شـكنجه مـي   اف بيـت را بـه زنـدان مـي     شديدترين فشارها بودند و دوسـتان اهـل  
ي نفـاق خـارج شـود و مـردم آن را درك كننـد، تحمـل        براي اين كه كفر معاويـه از پـرده  السالم  عليهحسين

ي  مانـد، اصـالً حادثـه    بر سر كار آمد، اگر بر صلح پدرش باقي مـي  عليه اهللا لعنهكردند. لذا هنگامي كه يزيد مي
مجـدداً تحمـل دسـتگاه نفـاق بـود تـا از طـرق ديگـر،          السـالم  عليهحسينداد و واكنش امام  عاشورا رخ نمي

تواند ديد، آن روز كه جريان  هاي اين مطلب را در انقالب اسالمي نيز مي دروغگويي آنان افشاء شود. نمونه
زدند كه كفار بـه دنبـال برانـدازي نظـام اسـالمي       اتفاق افتاد، هر چه مقام معظم رهبري فرياد مي 88ي  فتنه

فهميدنـد! در ايـن    نفوذ دشمن را بست، يك عده پنبه در گوششان گذاشته بودنـد و نمـي   هستند و بايد راه
ي  بايست در قلب هركس هر چه هست، آشكار شود و لذا خداونـد متعـال در ابتـداي سـوره     امتحانات مي
حـان  شوند؟! آري همه مورد امت اند ديگر امتحان نمي فرمايد: آيا مسلمانان و مؤمنين گمان كرده عنكبوت مي

                                                                                                                                                                                       
ها، به معنـاي سـازش نيسـت،     ي خداپرستي از روي زمين برداشته شود. اين شان اين بود كه مبادا كلمه تنها دغدغه و ناراحتي

بلكه صبر به معناي اخالق و تحمل بندگان خداي متعال است و سنت خداي متعال مهلت دادن به مخلوقـاتش اسـت. حتـي    
كشد تا محقق گردد؛ چون خداي متعـال دسـتور    شود، پنجاه سال طول مي ي قوم حضرت نوح مقدر ميوقتي عذاب الهي برا

ها را قطع كرده و با آن كشـتي بسـازيد كـه     دهد حجم زيادي درخت بكاريد و مراقبت كنيد تا درختان رشد كنند، بعد آن مي
شوند. همين وضعيت نيـز   حضرت از ايشان جدا مي انجاميد. در طول اين مدت، دو سوم از ياران خود پنجاه سال به طول مي

دهد و حضرت مأمور به تحمل افرادي چون ابوسـفيان و هنـد جگرخـوار     نسبت به اهل نفاق رخ مي وآلهعليهاهللاصليبراي پيامبر
انـد مقايسـه    جـام داده ان وآلـه عليـه اهللاصليشوند. اگر با رويكرد فقه موجود به اين حوادث نگاه شود و بعد با رفتاري كه پيامبر مي

اي نشده است. چون جناياتي كه سـردمداران كفـر و    ها اشاره بينيد يك سري احكام تاريخي هستند كه در فقه به آن گردد، مي
شـود.   كدام از نظر فقهي قابل بخشش نبوده، اما به دستور خداي متعال ابوسـفيان بخشـيده مـي    نفاق مرتكب شده بودند، هيچ

كند تا بـه او   عال، امنيت دادن به كسي است كه حتي به زبان اسالم آورده و او را مسلمان محسوب مييعني فرهنگ خداي مت
  مهلت دهد و حجت بر او و مردم تمام كند.
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ايد و يا شرايط دستيابي به مناصب و مقام و شهوات  گيرند. اگر امروز شما شهيد نشده خداي متعال قرار مي
گردد. ممكن است امروز بسـيجي   رياست، برايتان فراهم نشده است، پنج يا ده سال ديگر شرايطش مهيا مي

نباشد، در امتحانات آينـده جـزء ايـن    الهي باشيد، اما اگر حواستان به كانون نور و پرچمدار توحيد  و حزب
هايي كه خدايي متعال به هـر يـك از شـما عطـا      شد. لذا بايد دقت كرد كه نعمت دسته يا آن دسته خواهيد 

شوند و البته هميشه كانون  كنيد؟! پس همه در شهوات اين دنيا امتحان مي فرموده است، خرج چه كسي مي
  است نيز شاخص هدايت است.  و ادبيات نور و آن چيزي كه از جنس قرآن

  

مكه و حركت به  علت خروج آن حضرت از مدينه و »(ع) كشتن امام حسين قصد«. 1/5
  كوفهسمت 

جا به كوفه و بعد به سرزمين كـربال،   كشاند و از آن را از مدينه به مكه مي السـالم  عليهچه امام حسين آن
قـرار  » بيعت يا شـهادت «ايشان را بين دو امر كند؛ يعني  عدم امنيتي است كه يزيد براي حضرت درست مي

ضد نظام است و قصد شـورش دارد، در حـالي    السـالم  عليهكند كه حسين دهد و در فرهنگ جامعه القا مي مي
را در مدينـه  السـالم   عليـه خواست خون امام حسين ي پدرش خارج گشته بود و مي نامه كه خود يزيد از صلح

ان خود به شهر مكه، شهر امن الهي كه تمام حيوانـات و نباتـات امنيـت    بريزد. حضرت نيز با زنان و كودك
جا هم مورد تهديد  كنند؛ اما در آن دارند سفر كرده و در ايام حج، با هزاران زبان براي مردم اتمام حجت مي

تي گيرند. از طرف ديگر، چون از كوفه هزاران نامه مبني بر بيعت با واليت و سرپرسـ  دستگاه يزيد قرار مي
را بـه كوفـه روانـه    السـالم   عليـه ي خـود حضـرت مسـلم    شود، حضرت نماينده ارسال مي السالم عليه امام حسين

كنـد،   اي بيعت كوفيان را به حضرت اعالم مي سازد تا از اوضاع كوفيان آگاه شوند و وقتي مسلم در نامه مي
 رسد كه حضرت مسـلم  يشان خبر ميكنند. اما در مسير به ا ايشان نيز با كاروانش به سمت كوفه حركت مي

بـه حـرّ    السـالم  عليـه شـوند. امـام حسـين    رو مـي  كه حضرت، با سپاه حرّ روبه اند. تا اين رسانده را به شهادت 
خواهند، بـه   اند و من هم  در حال سفر به كوفه هستم، اما اگر مرا نمي فرمايند: كوفيان به من نامه نوشته مي

توانيد به مدينه بازگرديد. حتي حضـرت بـراي    يد: دستور رسيده است كه نميگو گردم! حرّ مي مدينه باز مي
ها خارج شوند و به كشورهاي كفر سفر كند تـا بـه تمـام     شان حاضر بودند از مرز حكومت آن رسوا كردن
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 در كشورهاي به ظاهر اسالمي امنيت جاني ندارد، ولي وآلـه عليهاهللاصليمسلمانان نشان دهند فرزند رسول خدا
گذاشت حضرت به مدينـه   ، نه ميعليه اهللا لعنهدر كشورهاي كفر امنيت خواهد داشت! اما حرّ به دستور عبيداهللا

گذارنـد   برگردد و نه حتي به خارج از مرزهاي كشورهاي اسالمي برود، تنها يك راه پيش پاي حضرت مي
ي شـهادت   اي متعال وعـده گيرند، همان شهري كه خد و آن جنگيدن است! لذا حضرت در كربال منزل مي

دهند كه دعـوا سـر    نشان مي  گيري و موضع  جا داده بود. حضرت با اين ادبيات را در آن السالم عليهامام حسين
 السالم عليهقدرت ندارند، بلكه مأمور به تحمل جهل و نفاق هستند! تمام اعمال و حركات و اقوال امام حسين

  بر همگان حجت بود!

و بساط سازش بـا كفـر را فـراهم     1ستگاه نفاق با دستگاه كفر دست دوستي دادهدر دوران معاويه، د
كـه وارث و حـافظ    السـالم  عليـه كرده بودند، اما يزيد، براي علني كردن كفر خود و اين سازش، امام حسـين 

  دانست و كشتن او را مجاز شمرد. فرهنگ بعثت بود را مزاحم مي

  

نسبت يزيد  شكست اهدافدر شام علت (ع) و خطبه امام سجاد  (ع) . خون امام حسين2/5
  و جاهليت بازگشت به كقر جلي به

، از بين بردن فرهنـگ بعثـت و برگشـت بـه زنـدگي      السالم عليهبنابراين علت اصلي كشتن امام حسين
فت تـا ايـن كـه    كرد، كسي نپذير بيني  كفر يزيد را پيش السالم عليهكفرآميز قبل از بعثت بود. وقتي امام حسين

هـاي امـام    ي عاشورا، در شام علني گرديد و و با مقاومت و افشـاگري  كفر يزيد پس از چهل روز از واقعه
شام بر سر يزيد خراب شد! به عبارت ديگر كسـي كـه قـدرت     عليهـا  اهللا سالم و حضرت زينب السالم عليهسجاد

                                                            
كرد و خريـد و فـروش آن    آوري مي ها را بمثابه اشياء قيمتي و ارزشمند جمع اولين كسي بود كه بت طور نمونه، معاويه . به 1

اسـت! در حـالي كـه در      شناسـي در اسـالم، معاويـه    گذار علوم باستان حرمت آن را عمالً انكار كرد؛ يعني پايهرا آغاز كرد و 
السالم وارد مسجدالحرام شويد، به اين دليل  ها، شكسته و دفن شدند و لذا اين كه توصيه شده است از باب فرهنگ اسالم بت

هـا عبـور    ي خدا، از روي ايـن بـت   اند و مسلمانان براي ورود به خانه دهها در ابتداي باب السالم دفن ش باشد كه اين بت مي
  فروش! شكن هستند نه بت ها ملت بت كنند تا هميشه در خاطرشان بماند كه آن مي
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ي قليل ـ صد نفر ـ به وجود آورده    دهي زمين را در دست داشت و جنگي تمام عيار عليه يك ع نصف كره
بود و همه را از بين برده و سرمست از پيروزي بود، اراده كرده بود كـه قـرآن و مسـجد و اذان و... را هـم     

اميه تحليل كند، ولي با قيام عاشورا و حـوادث   هاشم و بني بردارد و هدف بعثت را به جنگ قدرت بين بني
ـ يعني نفاق و   پذيرد كه بر همان فرهنگ دينيِ خلفاي گذشته و معاويه يپس از آن، در كمتر از چهل روز م

  اسالم ظاهري كه جهان اسالم روي آن وحدت پيدا كرده بودند ـ باقي بماند.

  

  . قيام عاشورا علت ايجاد امنيت براي امامان در نشر و عمل به قرائت صحيح از اسالم3/5

گاه امامان ما در نشر و عمل به قرائت صحيح از اسالم كه  هيچالبته در پرتو چنين امنيتي براي اسالم، 
؛ مكتـب شـيعه يعنـي    السالم عليهاست، تقيه نكردند. مكتب شيعه يعني تحمل حضرت نوح  همان مكتب شيعه

و اخالق خداي متعال نسبت به نفاق! با اين اخالق بود كه  السالم عليهماخالق ابراهيم، اخالق موسي و عيسي
قل به زبان ـ براي حفظ تمام مواريث انبياء، اجازه جريان يافتن پيدا كرد و كفر جلي محو شد.  اسالم ـ حدا 

از حق خود گذشتند، تا فرهنگ توحيدي ـ گرچه به زبان نفاق ـ در عـالم جـاري     السـالم   عليهالمؤمنين لذا امير
ي اسالم را حفظ كنند  د كه پوستهها را وادار به اين مطلب كردن آن السالم عليهمي معصومين شود. در واقع ائمه

و در پرتوي اين امنيت، اسالم ناب محمدي (فرهنگ شيعه) زنده بماند! مديريت نفاق نيز براساس محتواي 
هـاي شـديد زمـان خودشـان، بـا       نشيني و شـهوت  فرهنگ مادي امپراطوري ايران و روم، يعني اخالق كاخ

كردند و بساط شـرك جلـي را از    كفار زمان خود نيز مبارزه ظاهري اسالمي ادامه پيدا كرد و البته در مقابل 
  بين بردند.

  

مپراطوري عثماني متأثر از ابعد از فروپاشي به كفر هاي نفاق  دولت. بازگشت 6
 رنسانس، علت قيام علماء شيعه و تشكيل حكومت اسالمي توسط امام خميني

هاي نفاق تا دويست سال گذشته ادامه پيـدا كـرد، امـا بعـد از انقـالب كبيـر        جريان حاكميت دولت
ي زمين تغيير يافـت و ظرفيـت شـهوت از امپراطـوري      فرانسه و رنسانس در غرب، مقياس شهوت در كره
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ليـد شـد و   افزارهاي جديد سياسي، امنيتي و نظـامي تو  مبدل گرديد و نرم» مدرنيته«ايران و روم به شهوت 
ي امـور سياسـي،    ي قدرت را به نفع  غرب تغيير داد و امپراطوري عثماني فروپاشيد. زيرا در موازنـه  معادله

ي امـور و در تنـوع    نظامي و امنيتي دست برتر با غرب بود. از طرف ديگر الگوي زنـدگي غربـي در همـه   
ث شد دست از كفرستيزي بردارنـد و  لرزاند و باع هاي نفاق را  شهوات به گوش جهانيان رسيد و دل دولت

هاي اسالمي كنار رفته و تمايلشان به كفـر علنـي شـود؛ يعنـي سـبك زنـدگي        ي نفاق دولت نقاب از چهره
) در جهـان   ي توليـد ثـروت   و نحـوه   ي توليـد اطـالع   ي توليد قدرت، نحوه غربي، در امور اجتماعي (نحوه

  فراگير شد.

السالم  عليهماطهار فرستيزي را كه از روي حسادت نسبت به ائمهلذا امپراطوري بزرگ اسالمي، پرچم ك

كشيد، بر زمين گذاشت و همين علت باعث فروپاشي و تجزيه آن به پنجاه كشور اسالمي شد.  دوش مي به
ي بلند كـردن پـرچم    رو، وظيفه شان افتاد و قدرتشان تجزيه شد. ازاين ي نفاق به عبارت ديگر پرده از چهره

، فرجـه  تعالي اهللا عجلعصر ي كفرستيزي به دوش علماء شيعه افتاد و با عنايات خاصه حضرت ولي دهبر زمين مان
روحانيت در دويست سال اخير پرچمدار قيام بر عليه كفر شد؛ قيامي كه بر اسـاس ادبيـات عاشـورا بـود!     

  .را عليه كفر موجود بلند كرد السالم عليهانقالب اسالمي نيز پرچم امام حسين

  

نظام نفاق و ضعف كفر بيروني در دوران امام حسين و بالعكس بودن اين  غلبه .1/6
 موضوع، تنها تفاوت قيام عاشورا و انقالب اسالمي

ي  ، معادلـه السـالم  عليـه كـه در دوران امـام حسـين    انقالب اسالمي و قيام عاشورا در اين است تفاوت 
ه بود، اما در اين دويست سـال اخيـر قـدرت    قدرت به دست يزيد (منافقين) بود و كفر بيروني ضعيف شد

حقيقي به دست كفار افتاد و منافقين ضعيف شده بودند؛ يعني ديگر بر كشـورهاي مصـر، اردن، الجزايـر و    
عراق و...، قدرت مركزي به نحوي كه كسي مانند يزيد بر آن حاكم باشد، وجود نداشـت و كفـر در قالـب    

ي  ي كفر بـر جامعـه   امت ديني در خطر افتاد و احتمال سلطه شرك خفي ظاهر شده بود. در اين فضا چون
اسالمي تقويت شده بود، فقهاي ما به دستور قرآن كريم قيام كردند؛ زيرا روح قرآن كريم، قيام عليه كفـر و  
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پرستي است. يعنـي بنـا بـه آنچـه كـه در فرهنـگ بعثـت تحقـق يافتـه بـود و اميرالمـؤمنين و امامـان              بت
  واجب گرديد.» ي كفر قيام عليه سلطه«آن را حفظ كرده بودند،  السالم عليهممعصوم

 

  ـ ذكر مصيبت:
در مقابل امت شقي به ارمغـان آورد تـا آنـان بـه      السالم عليههايي كه امام حسين يكي از آيات و قدرت

 حضرت  انفعال بيفتند و دست از مبارزه عليه اسالم بردارند و به كفرستيزي خودشان ادامه دهند، شخصيت
  درخشيد. است كه مانند خورشيدي در عاشورا مي السالم عليهعلي اكبر

شـود، هيبـت و    مواجـه مـي   السـالم  عليـه در جريان اصحاب فيل، وقتي ابرهه با حضـرت عبـدالمطلب  
نورانيت و زيبايي حضرت، ابرهه ـ كسي كه تمام وجودش را ظلمـت فـرا گرفتـه و سرمسـت از عـيش و       

گويد: اگر اين مرد از من بخواهد از حمله به كعبـه   كشاند و مي انفعال مينوش و شهوات كفر است ـ را به  
  پذيرم! منصرف شوم، مي

هـاي خـاص خـود  منفعـل      اي داشت كه ابرهه را با ويژگـي  يعني حضرت عبدالمطلب چنين جاذبه
اي بودنـد كـه تمـام     ويـژه   داراي هيبت و عظمت و نورانيـت  السالم عليهكند. پدر ايشان نيز حضرت هاشم مي

مان را به ازدواج شما درآوريم  خواهيم دختران نويسند كه ما مي كشورهاي اطراف به حضرت هاشم نامه مي
بـه موضـوع    السـالم  عليـه در نسل ما باشد. يا زيبايي حضرت يوسـف  وآلهعليهاهللاصلتا توفيق انتساب پيامبر خاتم

ي  و مظهر دو چهـره  السـالم  عليهبيت، بسيار زيباتر از حضرت يوسف راي مصريان تبديل شد اما اهلامتحاني ب
السـالم   عليهمـا اكبـر  اي بـاالتر از علـي   چـه آيـه   بودند، لذا امام حسينالسالم  عليهو اميرالمؤمنين وآلهعليهاهللاصليپيامبر

 وآلـه عليـه اهللاصـلي ترين كس به پيامبر خـاتم  شبيهبياورد؟! كسي كه هم از نظر خلق، هم از نظر خو و ظاهرشان، 
شـد، بـه    تنگ مـي  وآلهعليهاهللاصليمان براي پيامبر فرمايند: ما هرگاه دل مي السالم عليهمبيت بودند! به حدي كه اهل

رويي بايست در رويـا  ي كفر را هم داشتند مي ادني مرتبه علـيهم  اهللا لعنهكرديم! و اگر سپاه يزيد نگاه مي اكبر علي
افتادند. چرا كه زنان مصري كه سرمست از  اكبر به تأمل مي يعني حضرت علي السـالم  عليهبا فرزند امام حسين

تواند وضع اين امـت را درك كنـد    شهوت بودند، در برابر زيبايي حضرت يوسف منفعل شدند! انسان نمي
  كه چه خلقي داشتند و چه موجوداتي بودند؟!!  
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اهللاصـلي توانست تمام سپاه را به ياد پيامبر هايي بود كه مي ه يكي از چهر براك وجود مبارك حضرت علي

عليهاهللاصليبياندازد و آنان را از چنين جنايت بزرگي منصرف كند! سپاهي كه بعضا جزء اصحاب پيامبر وآلهعليه

بودند. خداي متعال براي تك تك آنان از ظاهر ظاهر تا امور باطني حجت آورد، اما گفتنـد: بـه خـاطر     وآله
جنگيم! و با چنين شعاري اولين كفر خود را در روز عاشورا  ميالسالم  عليهمابغضي كه از علي داريم با حسين

ي ديگري نيـز   ي اين امت شقي، آيهبرا السالم عليهعلني اعالم كردند و باعث گمراهي سپاه شدند. امام حسين
ي ديگـر عطـش بـود،     بود؛ آب را واسطه قرار دادند تا اينان منفعل شوند. آيـه السالم  عليهاصغر آورد و آن علي

ي ديگر قدرت جنگي اصحابشان و مستأصل كردن دشمن بود، از صبح تا غروب سـعي بـر برگردانـدن     آيه
شان باعث شد كـه چشـم بـر     و دنياخواهي عليه اهللا لعنهبن سعدتك تك آنان كردند، اما وعده و وعيدهاي عمر

و حضـرت   ببندنـد، در حـالي كـه عظمـت امـام حسـين       اين آيات الهي و نورانيت و عظمت امام حسـين 
  درخشيد! در روز عاشورا مثل خورشيد ميالسالم  عليهمااباالفضل

  

  

  ذلك اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علي
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  : سوم شبموضوع 
  

و  تغيير مقياس شهوت در رنسانس علت انفعال نظام نفاق در مقابل نظام كفر
  كفرشرايط به امت اسالمي بازگشت 

  

ي عاشورا و تفـاوت قيـام    و واقعه السـالم  عليهدر جلسات گذشته عرض شد كه تحليل قيام امام حسين
گـردد.   توجه به فرهنگ بعثت و شرايط پـس از آن، روشـن نمـي   ، بدون السـالم  عليهمايشان با ديگر معصومين

خـود، مـأمور شـدند    » 1واليت تاريخيِ«، بر اساس السالم عليهمهمچنين بيان شد پيامبر و ديگر ائمه معصومين
ــت      ــل دول ــاريخيِ تحم ــم ت ــد. حك ــل نماين ــاق را تحم ــتگاه نف ــرت     دس ــور حض ــا ظه ــاق ت ــاي نف ه

طـور كـه تـاكنون     بايست اخالق شيعيان باشـد، همـان   د كه اين خود ميجريان دار فرجـه  تعالي اهللا عجلعصر ولي
  بوده و عمل به اين حكم، دستور خداي متعال است.  اخالق فقهاي شيعه

                                                            
ي  كه علم آن مخصـوص خـداي متعـال و ائمـه    » كفر، نفاق و ايمان«يعني واليت بر توازن بين سه نظام » واليت تاريخي« .1

است؛ بلكه قبل از بعثت، تمام انبيـاء مـرزوق    اين علم را نداشته آله و عليه اهللا صلياست و هيچ نبي قبل از پيامبر السالم عليهم معصومين
شد با توسل به پنج تن آل عبـا از امتحانـات خـود     اند و در مصائب و شدائدي كه بر آنان وارد مي بوده السالم عليهمبيت علم اهل
نيـز پرچمـداران    فرجـه  تعـالي  اهللا عجـل عصـر  و پس از غيبت حضرت ولي آله و عليه اهللا صليبعد از بعثت پيامبر كردند. همچنين عبور مي

، از مراحل امتحانات اجتماعي عبور كنند. لـذا اگـر   السالم عليهمتوانند بدون ذكر مصائب اهل بيت عصمت و طهارت توحيد نمي
د اما توازن بين اين سه نظام را مورد توجه قرار ندهند، اسلوب و قواعـد  ي تاريخ بپردازن پژوهشگران تاريخ، به بررسي فلسفه

  .بحث علمي پيرامون اين موضوع رعايت نشده است
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. ضرورت وجود امام براي مديريت درگيري دايمي بين پرستش خداي متعال و 1
 پرستش طاغوت

 ذهني و نظري). عيني بودن درگيري بين پرستش خدا و پرستش طاغوت (نه 1/1

در توضيح بايد گفت پرستش دو نوع است؛ يكي پرستش خداي متعال و ديگري پرستش طاغوت و 
هميشه اين دو با هم درگيرند. جريان مشيت خداي متعال يعني مديريت اين درگيري؛ نه يك امر نظـري و  

جـا دارد، امـا پرسـتش    ذهني! البته گاهي بحث نظري و ذهني در فلسفه و كالم براي مجادله بـا كفـار نيـز    
و  آلــه و عليــه اهللا صــليخــداي متعــال بــدين معنــا نيســت. بلكــه جريــان پرســتش، امــام دارد و امــام آن پيــامبر

  .هستند السالم عليهممعصومين

  

 با كلمه كفر. ضرورت دستيابي به علوم جامع الهي و اجتهاد احكام مديريت درگيري 2/1

فقه اصطالحي است؛ لذا پرستش خداي متعـال ماننـد علـوم    تر از احكام  بسيار پيچيدهنيز احكام آن 
شناسي، علم مديريت، علم اقتصـاد   شود، نياز به علم تاريخ، علم جامعه ها تدريس مي جامعي كه در دانشگاه

درگيري با «و... دارد و البته علوم الهي؛ نه مادي! پس اگر پرستش به اعتقاد نظري تعريف نشود و به معناي 
  وقت احكام مخصوص به خود را داراست. باشد، آن» ي كفر كلمه

  

 . ابعاد مديريت پرستش طاغوت2

 . ضرورت استفاده از حربه قدسيت براي رسيدن به شهوت رياست1/2

پرستي، بسيار مبسـوط بحـث كـرده     قرآن كريم نيز در اين موضوع، يعني درگيري با كفار، بت و بت
ي امور  شناسند و همه و تنها زندگيِ اين دنيا را به رسميت مي است. زيرا طاغوتيان و كفار، اهل دنيا هستند

كنند. لذا براي رسيدن به اين مقصد، اموال و امور جنسـي و   را براي دستيابي به لذات در اين دنيا تجهيز مي
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كنند. يكي از بزرگترين لذات، لذت رياست است؛ يعني افراد بـه   هاي مردم را مديريت مي مناصب و دارايي
  انسان طواف كنند و كارهاي او را انجام دهند و نيازهايش را برطرف كنند.دور 

دانسـتند تـا مـردم كـارگزار      كفار در ابتداء بهترين راه تسليم كردن مردم را تحكّم و تهديد و زور مي
خـود  تـر تسـليم    هاي آنان را تأمين نمايند؛ اما به تدريج براي اين كه مردم را راحت آنان باشند و  نيازمندي

كنند، براي آنان اعتقادات قدسي ساختند و مردم نيز از از آنجا كه امور ماورائي را فراتر از درك خود تصور 
ي حكّـام پيـدا    هاي ناشي از رفتار متجاوزانه كردند، جرأتي براي سوال و اعتراض نسبت به مظالم و رنج مي
ي وجـوه خـود را خـرج صـاحبان قدسـيت       هـا، همـه   ي ديگري با باور كردن اين خرافـه  كردند و عده نمي
كردند. يعني سران كفر براي دستيابي به دنيا و شهوات آن، تقدس و باور عمومي ايجاد كردنـد و بـراي    مي

ها را به عنوان منشأ قدرت در امور مختلف از خورشيد و ماه  خانه، معبد و قدسيت ساختند و بت بت و بت
  را به فرهنگ مردم تبديل نمودند. تا باد و باران و... معرفي كردند و آن

  

 . بت و بتكده، ابزار قدسي مديريت كفر در رسيدن به شهوات2/2

ي آن، بـت و   مبـادرت كـرد كـه نتيجـه    » سـازي  فرهنگ«لذا مديريت كفر براي رسيدن به شهوات به 
ايجاد كردند. » هوحدت كلم«ها شد! يعني از اين طريق و با تكيه بر نيازهاي دنيايي مردم، براي جامعه  بتكده

هـاي نظـري    الوجود كه در بحث پرستي است؛ نه يك مفهوم ذهني در مقابل واجب اين تعريف شرك و بت
كه ادبيات قرآن كريم ما را به مبارزه عليه بت، شـرك، كفـر و طـاغوت امـر فرمـوده،       بيان شده است و اين

  نظري! سازي است، نه مبارزه با يك سري مفاهيم  مبارزه بر ضد اين فرهنگ

شود و هر كس در مقابل آنان بايستد، از نعمـات   ور مي لذا هميشه فرهنگ كفر به دستگاه انبياء حمله
در مقابل قوم خـود   عليهماالسـالم گردد. به عنوان نمونه وقتي انبيائي مانند شعيب و لوط زندگي محرومش مي

كردنـد و راه و رسـم زنـدگي آنـان را      فروشي، لواط و... محكوم مي گرفتند و آنان را به خاطر كم موضع مي
شناختند، مورد  شمردند و سنگ و چوب و انسان را به عنوان مبدأ قدرت اجتماعي به رسميت نمي باطل مي

شدند. يعني هر كسي كه در آن قوم باشـد   گرفتند و به قتل و سنگسار و تبعيد و ... تهديد مي حمله قرار مي
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شد و هيچ كس  شد و شغلي به او داده نمي ق رذيله نباشد، تهديد ميفروشي و لواط و ساير اخال اما اهل كم
  گرديد.  كرد و از تمامي روابط اجتماعي محروم مي با او معامله نمي

پرسـتي اسـت و    كند كـه خداپرسـتي، ضـد شـرك و بـت      قرآن كريم نيز مدام اين بحث را تبيين مي
ها،  ور است و در درگيري با آن ه الهي حملهي جامع ي جامعه و حاكميت كفر به وحدت كلمه  وحدت كلمه

انـد، مـؤمنين بايـد بـا      بايد ايستادگي كرده و آن را مديريت نمود. يعني اگر آنـان قـدرتي بـه دسـت آورده    
ي الهي با سالمت عبـور   تدبيرهاي خداي متعال و مديريت انبياء الهي همراه شده و از اين مبارزه و مجاهده

  الهي شوند. كنند تا موفق به تشكيل امت

  

 . تغيير مقياس شهوت در رنسانس علت انفعال نظام نفاق در مقابل نظام كفر3

در جلسه قبل بيان شد بعد از هزار سال حكومت كفار، روابط زندگي و ظرفيـت شـهوت در تمـدن    
از شـود كـه پادشـاهان     هاي گذشته در يونان، ايران و... معلوم مـي  غرب تغيير پيدا كرد. با دقت به معماري

بردند، اما بعد از رنسانس ـ از حـدود پانصـد سـال      شدند و لذت مي مند مي ميزان محدودي از شهوت بهره
گذشته ـ به دليل تحول در رياضيات و عقالنيت و منطق، تمدن بشري در تمامي ابعاد آن تغيير مقياس پيدا  

رو هسـتند. بـه عنـوان نمونـه،      هِ نوين است كه امروز همه با آن روب ي آن همين سبك زندگي كرده و نتيجه
تـوان در   ارتباطات از كتبي به نموداري و از روابط اداري به دولت الكترونيك تحول پيدا كرده و امروز مـي 

هـا در   يك دهم ثانيه تصاوير را به صورت زنده از آن سوي دنيا دريافت كرد. بنابراين بسياري از كارآمـدي 
كننده شـهوات   ها است كه تأمين ين علوم و تكنولوژي و فناوريهاي مختلف زندگي، مرهون ا ي عرصه همه

  دنيايي در مقياس جديد است.

ي امپراطوري عثماني بـود ـ    براين اساس دستگاه نفاق، يعني اهل سنت ـ كه سردمداري آن به عهده 
در مقابل اين وضعيت جديد منفعل شدند و طبيعي هم همين بود كه منفعل شوند. چون اين امـر، از امـور   

باشد.  ميتمدن موجود   ، وصف تمدن و وصف دستگاه مديريتي شخصي و فردي نبوده، بلكه وصف جامعه
، امـر   بايست عالوه بر محاسبات كمي سپاهيان و سـالح  ها در امور نظامي خود، مي به عنوان مثال، ابرقدرت
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ديگري به نام تكنولوژي را نيز موضوع دكترين خود قرار بدهند؛ زيرا كارآمـدي ماشـين جنگـي در تمـدن     
را با خاك يكسـان كنـد و عـدم    ي يك كشور  هاي توسعه تواند در عرض چند هفته، زيرساخت موجود مي

شود. لذا با تغييـر مقيـاس شـهوت در رنسـانس و تحـول       توجه به آن، موجب شكست سريع در جنگ مي
جانبه در راه و رسم زندگي ـ  اعم از امور سياسي و امنيتي و دفاعي و صنعتي و هنري و بهداشتي و...   همه

از جمله كشورهاي اسالمي، امپراطـوري نفـاق بـراي    ي كشورهاي جهان و  ـ و تجلّي آثار آن در برابر همه
دست از كفرستيزي و جهاد با كفّار برداشت و موجبات فروپاشي و تقسيم آن به  دستيابي به شهوات جديد،

  پنجاه كشور فراهم آمد.

  

. سجده بر آثار ماده (علم و تكنولوژي) در كفر خفي بر خالف سجده بر ماده (بت 1/3
 جلي، علت عمق پيچيدگي درگيري در دنياي امروز سنگي و چوبي)  در كفر

از اين رو، كفر جلي كه در گذشته به صورت سجده بر سنگ و چـوب بـود، امـروز همگـان را بـه      
شـود و بـا تكنولـوژي و     كند و اين كار طريق علوم و تحقيقات نوين انجام مي سجده بر آثار ماده وادار مي

يعني امروزه تمـدن مهـاجم و فراگيـر غـرب، بشـر را از طريـق       گردد.  آوري در زندگي مردم جاري مي فن
هاسـت. در واقـع    كند كه اين وصف جامعـه و تمـدن آن   هويت علمي خود به سجده بر آثار ماده وادار مي

طور نيست كه افراد در انتخاب اين الگو آزاد باشند و بتوانند نوع زندگي خـود را انتخـاب كننـد؛ بلكـه      اين
  باشند.   و نظامات اجتماعي مي  ي الگوهاي تمدن سيطره ها هميشه تحت انسان

بايد توجه داشت كه توليد ثروت، توليد علم و توليـد قـدرت در تمـدن مدرنيتـه داراي راه و روش     
ريزند كه به آن  كنند و يك كشور را بهم مي خاصي است. رسانه ابزار توليد قدرت است؛ با رسانه كودتا مي

دهند تا حزبي را بر سـر   ي علمي انجام مي گويند. يعني يك كار همه جانبه مي هاي رنگي يا مخملي انقالب
افتد، بلكه بـه طـور مـنظم روي     قدرت برسانند. لذا نبايد گمان كرد كه اين تغييرات سياسي دفعتاً اتفاق مي

نظـام را   جانبـه، آن  كنند تا در زمان مناسب با دسـتور العملـي همـه    تمام كشورها كار اطالعاتي و امنيتي مي
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فروبپاشند. وقتي دنيا مقابل اين تمدن و سبك زندگي قرار گرفت و دولت نفاق نيز در برابر آن منفعل شد، 
  فقهاي شيعه مستقيماً در برابر دستگاه كفر قرار گرفتند و مقابل اين استعمار پنهان، قيام كردند.

  

 . ضرورت مقابله تخصصي با پيچيدگي هاي تهاجم تمدن كفر2/3

بيات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري، اين مطلب با تعابيري همچون مقاومـت در مقابـل   در اد
مند و با علم اصـول   شود. اما بايد نخبگان كشور بتوانند رفتار نظام را به صورت قاعده نظام استكبار بيان مي

اسـت كـه     يناحكام حكومتي به قرآن و روايات نسبت دهند و لذا يكي از مشـكالت اساسـي نيـز در همـ    
گيرد تـا مـردم    هاي بسياري كه انجام مي رغم كارها و تالش مند از نظام دفاع كرد. يعني علي توان قاعده نمي

المال به علوم دانشگاه مبتالست و ناچار است تا  ي بيت ي انحراف نيفتند، نظام اسالمي براي هزينه به ورطه
داري و  لي كه اين الگوهـا مربـوط بـه نظـام سـرمايه     به سبك زندگي غربي، به توزيع ثروت بپردازد؛ در حا

  ي طبقاتي است! مبتني بر فاصله

المللي و جهاني از تعاريف آنان تبعيت نكند،  بنابراين امروز اگر انقالب اسالمي ايران، در روابط بين
از نظر آنان، از نظر آنان محكوم به فناست و همانند پيامبر و مؤمنين قوم لوط و هود بايد مجازات شود! لذا 

الملل بـه   ي بين ي جهاني حذف شود، چون عملكرد آن در جامعه بايست از جامعه انقالب اسالمي ايران مي
شود.  است و محور شرارت در منطقه خوانده مي المللي دنيا را بهم ريخته يك استثناء بدل شده و روابط بين

براي  السالم عليهشد، همان شرايط دوران امام حسينالمللي كفرآميز  بنابراين اگر شرايط و محيط جهاني و بين
بـر سـر چـه بـود؟ سـر سـبك        عليـه  اهللا لعنهبا معاويه السالم عليهآيد! جنگ اميرالمؤمنين عمل به تكليف پيش مي

آميزِ امپراطـوري روم و ايـران نشـأت     عدالتي او بود كه از سبك زندگي كفر زندگي كاخ نشيني معاويه و بي
كرد. تنهـا فـرق    اين سبك زندگي را در پوشش اسالم، به كشورهاي اسالمي تحميل مي گرفت و معاويه مي

خواست اين پوشش را بردارد و بگويد اصـالً وحـي    در همين امر بود كه يزيد مي عليهما اهللا لعنهمعاويه با يزيد
و هـر كـس كـه    نبوده و آنچه در بعثت اتفاق افتاده، جنگ بر سر قدرت بوده و حقائقي در كار نبوده است 

اي بود براي برداشتن اذان، مسجد،  تر باشد، حاكم خواهد شد. تصريح بر اين امر باطل، مقدمه قدرتش بيش
  !آله و عليه اهللا صلياكرم نماز، قرآن و بازگشت به كفر جليِّ قبل از بعثت نبي
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  آنو بيان مغالطه  . شعار آزادي اديان (=هيچ ديني حقيقت ندارد) از طرف تمدن كفر3/3

تري اتفاق افتاده اسـت؛ يعنـي وقتـي ديـن      در عصر حاضر نيز همين امر اما با روش جديد و پيچيده
كرد، كفار  اي بود كه تنها نگرش فرد را بيان مي بيني صرفاً براي فرد تعريف شد و داراي ايدئولوژي و جهان

است هر ديـن و هـر اعتقـادي     خاصيت كردند؛ با اين بيان كه هركس آزاد با شعار آزادي عقيده، دين را بي
هـا نيـز در    داشته باشد! وقتي دين در دوران غيبت، در منزلت امور شخصي و فردي قـرار داده شـد، غربـي   

  منشور سازمان ملل نسبت به آزادي اديان توافق كردند. باطن اين شعار، يعني هيچ ديني حقيقت ندارد!

  

آزادي «. تعريف از دينِ اجتماعيِ كارآمد توسط امام خميني(ره) علت تبديل شعار 4/3
  توسط غرب» نظم نوين جهاني«به بهانه » مديريت اديان«به » دين

اما زماني كه حضرت امام(ره) قيام كردند و انقالب پيروز شد، تغييـر در وجـدان عمـومي بشـريت     
د آمد. لذا با پيروزي انقالب اسالمي، آنان مجبور شدند نسبت نسبت به كارآمدي دين در زندگي بشر بوجو

را براي هماهنگ كردن اديـان مطـرح   » نظم نوين جهاني«به اصل آزادي اديان واكنش نشان دهند و تئوري 
را » مـديريت اديـان  «هـا، اصـل    كنند. يعني به دليل قيام فقهاي شيعه در منطقه و به خطـر افتـادن منـافع آن   

  كردند. » آزادي اديان«جايگزين اصل 

خواستند كفر  بوده است، به اين معنا كه مي السـالم  عليهبنابراين شرايط انقالب، شرايط زمان امام حسين
را بــا ادبيــات نظــم نــوين جهــاني يــا دمكراســي بــه مــا تحميــل كننــد، كــه بــا عنايــات خاصــه حضــرت 

ر ديگر برافراشته شد و حضرت امام(ره) بحث به فقهاي شيعه، پرچم اسالمِ ناب با فرجـه  تعالي اهللا عجلعصر ولي
آزادي و استقالل و استكبارستيزي را مطرح كردند. لذا اين امور هستند كه احكـام پرسـتش خـداي متعـال     

شوند، نه احكام فقه! البته بديهي است كه احكام فقه ـ مانند احكام زكات، نماز، حج و... ـ در    محسوب مي
افزارهاي مديريت جامعه و تقرب اجتماعي به سوي خداي متعـال   مثابه نرمشود؛ بلكه ب اين نگاه حذف نمي

ي شعار استقالل و آزادي، به حذف  فكران، به بهانه آيد. لذا ادبيات انقالب مانند برخي روشن به حساب مي
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پردازد؛ بلكه احكام فردي فقه نيـز در راه و رسـم زنـدگي اجتمـاعي، جايگـاه بهتـري پيـدا         احكام فقه نمي
  كند. مي

  

  (ع) . دموكراسي بدون واليت، شعار خلفاء در غصب خالفت اميرالمؤمنين5/3

توانـد مسـير ديـن و     خواهد و هر كس مسـتقالً نمـي   گر مي متعال، امام و هدايت پس پرستش خداي
خداپرستي را پيدا كند. البته در هزار سـال گذشـته كـه ديـن و دينـداري درگيـر مسـائل حكومـت نبـوده،          

ز فردي بوده و هر كس وظيفه داشته عقالً خودش مسير را پيدا كنـد. امـا در حـال حاضـر كـه      اعتقادات ني
طور نيست كه هركس اعتقادات فردي خوبي داشـته باشـد، بـه     اسالم داراي حكومت شده است، ديگر اين

ه اين مهم، وضوح پيدا كرد. زيرا همه به چشـم خـود ديدنـد كـ     88ي سال  رستگاري برسد. با پيدايش فتنه
بـه  هـم  شـان را   و تكـاليف فـردي    شدند و نماز و روزه دار محسوب مي كساني كه اصطالحاً ديناي از  عده

ي اسـتكبار   گيري اشتباه خـود بـه جبهـه    اند يا با سكوت يا موضع دادند، يا ضد انقالب شده خوبي انجام مي
  كمك كردند.

هـا   كه در علوم انسـاني دانشـگاه  » قدرتتئوري «اي خواستند با روش  عده 88ي سال  در جريان فتنه
بـه قـدرت   » تئـوري خالفـت  «كه انقالبِ حضرت امام(ره) با  شود، به قدرت برسند، غاقل از آن تدريس مي
  رسيده بود!

يـداهللا مـع   «اولين بار خليفه اول و دوم، تئوري قدرت را به جهـان اسـالم تحميـل كردنـد و شـعار      
گيري مردم انجام نگرفت و خالفـت   با رأي آله و عليه اهللا صليبعثت پيامبررا ترويج كردند در حالي كه » الجماعه

و جانشيني ايشان نيز در غديرخم، با دموكراسي و انتخاب اكثريت مردم تعيين نشد! البتـه همـان كـار ايـن     
ا گيـري از مـردم! لـذ    گرايي بود، نـه رأي  خلفاء نيز دروغ بود؛ چون روابط اجتماعي آن زمان بر اساس قبيله

به وجود آورده بود را تغيير دادند تا مردم را به گمراهي بكشـانند و   آله و عليه اهللا صليروابط اجتماعي كه پيغمبر
  جدا كنند.   السالم عليهاز علي
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تئوري «و جريان » تئوري قدرت«. ضرورت تئوريزه كردن رفتار امام(ره) در شكستن 6/3
  »خالفت

توان دفعتاً از پس اين  اند، مي ها انجام داده كار فكري كه غربي البته گمان نشود كه بعد از پانصد سال
ي عملـي مواجـه هسـتيم كـه      ي نظري است و گاه با شبهه سبك زندگي غربي برآمد! چون گاه شبهه، شبهه

بر و پيچيده است. به طور مثـال وقتـي مـردم بـه رأي دادن و مشـاركت در       جواب عملي به آن بسيار زمان
ي  شبه از اين راه و رسم خـارج شـد ولـي بايـد دانسـت كـه الزمـه        توان بك اند، نمي ردهانتخابات عادت ك

انتخابات، تحزّب و فرهنگ آن است! اما آيا حضرت امام(ره) نيز با حزب به قدرت رسيدند؟! آيا ايشان بـا  
و نمـاز   اهللا قيـام كـرد و بـا مسـاجد     احزاب (به شكل رايج آن) كشور را اداره كردند؟! امـام(ره) بـا حـزب   

ها، كشور را مديريت نمود كه اين هم يك نوع حزب است. اما حزبي كه بـر اسـاس اشـك بـر امـام       جمعه
باعث ايجاد آن شده و امام(ره) از  السالم عليههاي امام حسين اند و فداكاري دور هم جمع شده السالم عليهحسين

داشتند كه توانستند انقالب كننـد و آن   شناسي ديگري نظيري داشتند. لذا ايشان جامعه كارآمدي آن درك بي
  را اداره نمايند.

هاي علميه به دليل هويت تخصصي خود كه بـه نحـو ديگـري شـكل گرفتـه،       ها و حوزه اما دانشگاه
شناسـي را از نظـر    هاي جامعه مند ارائه دهند تا دپارتمان توانند از رفتار امام(ره) تعريف و تحليل قاعده نمي

كشـور را بـه     هـا و مطبوعـات   نخبگان كشور با گرفتن مدارج علميِ علوم غربي، رسانه علمي فتح كنند. لذا
 60ي  باشد. البته اگر اين حرف در دهه ي آن توليد قدرت براساس شهوت مي كنند كه نتيجه نحوي اداره مي

وي دانشـگاه و  اند و حوادثي مثـل كـ   هاي آن را داده شد، قابل پذيرش نبود، اما اكنون كه مردم هزينه زده مي
  . تر است اند، بيان آن آسان را ديده 88فتنه سال 

خواهـد. بـه    امام مي السالم عليهماحصل بحث اين است كه خداشناسي و حركت با كاروان امام حسين
مان امـام   به اين معناست كه براي اعتقادات السالم عليهعبارت ديگر حركت كردن در مسير كاروان امام حسين

شـود. عظمـت حضـرت     چون رهبر و امام است كه به حصن اعتقادات يـك ملـت بـدل مـي    داشته باشيم؛ 
كننـد و باعـث حفـظ     امام(ره) و مقام معظم رهبري نيز در همين است كه عمل به احكام حكومتيِ قرآن مي



٤٢ 

 

كه اين احكام به صورت تخصصي استنباط نشده اسـت؛ يعنـي تـازه     شوند، با وجود اين ايمان يك ملت مي
  ي فرهنگ موجود و فقه حكومتي و منطق آن باز شده است!  درباره باب تفكر

انـد، راه   يافتـه هسـتند و مسـيري را كـه آمـده      پس اگر حضرت امام(ره) و مردم ايران، امت هـدايت 
ي مسير و عبور از امتحانات آينده بـه چـه چيزهـايي نيـاز دارنـد و از       خداپرستي است بايد بدانند در ادامه

تابند، بايد ظرفيـت مـؤمنين    و روايات خورشيد عقالنيت هستند و در هر زمان و مكان ميجايي كه قرآن  آن
  نظام، رشد كند.  در استضائه به قرآن و روايات براي حل معضالت و مشكالت

  

. ضرورت اطالق واليت در سرپرستي حكومت الهي به عنوان حكم اوليه در پرستش 7/3
  اجتماعي خداي متعال

هنـوز بعـد از هـزار و چهارصـد سـال در فرهنـگ مـذهب بـه نحـوي از امـام           كـه   سخن آخر ايـن 
شوند و نعوذ باهللا به سازشكاري متهم  ، تخطئه ميالسالم عليهمشود كه ديگر معصومين دفاع مي السالم عليهحسين

گردند. اين به دليل ضعف رياضيات فهم از قرآن كريم است و اال قصص قرآن كـريم، احكـام پرسـتش     مي
اي تطبيـق   ي سامري در عصـر امـروز بـر چـه مقولـه      عال است. لذا بايد بتوان تحليل كرد گوسالهخداي مت

ها، خلفاء توانستند عرفـان شـهوات را جـاي عرفـان      يابد. در صدر اسالم نيز به خاطر فقدان اين تحليل مي
ننـد و آن را در فرهنـگ   بنشانند و عقالنيت شهوت را جايگزين عقالنيت قـرآن كـريم ك   آله و عليه اهللا صليپيامبر

ي همان رفتاري است كه در قوم يهـود اتفـاق افتـاد و باعـث      عمومي وارد نمايند. اين كار خطرناك، نمونه
اسرائيل  به پيشوايان نفاق شد. اينـان نيـز بـا همـان      زاويه پيدا كردن آنان از حقائق ديني و گرويدن قوم بني

به مردم تحميل كنند. سپس » قدر«ي  ي مباركه را با حذف سوره» يداهللا مغلوله«اخالق يهود، توانستند شعار 
با تأويل تك تك آيات قرآن كريم، دين را به احكام فقه فردي محدود كردند. گرچه خود فقه را نيز سـالم  

تر از همه اين بود كه امر واليت را خود به دست خود  نگذاشتند و در تمامي فروع نيز دست بردند، اما مهم
اين ادعا، به معناي اين است كه پرستش خداي متعال، » پيامبر كسي را نصب نكرده است!«گفتند: گرفتند و 
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امام ندارد و اين فرهنگ تا انقالب حضرت امام(ره) ادامه پيدا كرد. با قيام ايشان دوباره اين حرف زنده شد 
  د.شو محدود نمي» واليت فقه«ط به و دين فق» پرستش خداي متعال امام دارد!«كه 

به معناي پرستش اجتماعي خداي متعـال اسـت كـه قطعـاً امـري      » واليت مطلقه فقيه«بر اين اساس 
ي اول، از لوازمات پرستش است و نه مربوط به شخص  مطلق و بدون قيد است. يعني اين اطالق در درجه

ز مـديريت  پذيرد كه حتي يـك نقطـه ا   طور كه پرستش ابليس هم مطلق است، زيرا او نيز نمي خاص! همان
جانبه مورد سجده قرار گيرد. لـذا ايـن دو دسـتگاه در     خواهد همه عالم به دست دينداران باشد و او نيز مي

عمل با هم درگير هستند. پس از نظر اعتقادي، اطالق وصف پرستش خـداي متعـال اسـت. بنـابراين اگـر      
تـوان گفـت    نطقـا نمـي  حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري را سرپرست پرسـتش يـك ملـت بدانيـد، م    

  واليتشان مطلق نيست؛ زيرا آنان مسئول پرستشي هستند كه قطعا مطلق است! 

  

 ذكر مصيبت:ـ 

هماننـد پـدر و بـرادر و     السالم عليهاست. امام سجاد السالم عليهامشب به روايتي شب شهادت امام سجاد
ان در حادثه عاشورا اين بود كـه  اجداد بزرگوارشان، مظهر قدرت هستند، لذا بزرگترين فشار و مصيبت ايش

توانستند دست به شمشير شوند و پدرشان را كمك كنند؛ زيرا امر خداي متعال طوري تحقق پيدا كـرد   نمي
شان را گوش كنند. يعني كسي كه عالم مسخر  كه اين وجود مبارك مجبور بودند فقط اخبار شهادت عزيزان

جـانش و محـارمش را بـه چشـم       است بايد اسارت عمهاهللا اوست، بايد تحمل و صبر كند! كسي كه غيرت
هـاي   كنند، خطبـه  اند و مردم هلهله مي بينند در كوفه جشني به پا كرده شوند و مي ببيند! وقتي وارد كوفه مي

وار ايشان، باعث پشيماني و حالت توبه كوفيان شد؛ تا آنجا كه دست به شمشـير بردنـد و قصـد قيـام      علي
شمشيرهايتان را غالف كنيد، نه بر ضد ما و نه بـراي مـا شمشـير    «فرمودند:  السـالم  عليهادداشتند. اما امام سج

  ».داريد! كنيد و براي دنيا دست برمي نكشيد! شما همان كساني هستيد كه براي دنيا قيام مي

  

 اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علي ذلك
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  چهارم:شب موضوع 
  

  ترين آيه خداي متعال در  عاشورا زيربناي اعتقادات و درخشان
  سرفصل دوم تاريخ 

  ي عاشورا سطوح معرفتي آيه» اشك، خون و تفقه«و عرفان 

  

» ي انتظـار  فلسفه«و » ي بعثت فلسفه«عاشورا و ارتباط آن با  قيامدر اين چند جلسه، به دنبال تحليل 
  ي شيعي در شرايط فعلي هستيم. ي وظايف جامعه و ارائه يك نظام از معرفت الهي و ترسيم هندسه

عاشـورا، فرهنـگ بعثـت و     قيـام «ي گذشته اين مطلب تبيين گرديد كـه موضـوع تحليـل     در جلسه 
تي و پرستش خداي متعال است كه در اين جلسه، بحـث تكميـل و   ، موضوع احكام حكوم»ي انتظار فلسفه

  به شرايط فعلي و انقالب اسالمي ايران نيز تطبيق داده خواهد شد.

  

 . تاريخي و اجتماعي بودن اقامه كلمه حق در درگيري با كلمه كفر و ضرورت نياز به1
  امام در اين درگيري پرچمدار و

بود كه خداشناسي صرفاً يـك امـر ذهنـي و فـردي و از سـنخ      ي خداشناسي اين  ي اول درباره نكته
الوجود نيست، بلكه اقامـه و جريـان خداپرسـتي، صـاحب و امـام دارد و       و بحث از واجب» اذعانٌ للنسبه«

 السـالم  علـيهم ي معصـومين  ي كفر داراي فراز و فرودهايي است كه علم آن مخصـوص ائمـه   درگيري با كلمه
  توانند امت اسالمي را نجات دهند و هدايت كنند و سفينه النجاه باشند. كه مي باشد و تنها آنان هستند مي
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وسيله آيات الهي، اصل در  . تعريف امتحان در بستر جريان فاعل منفي و عبور از آن به2
  زندگي اين دنيا

ي دوم اين است كه خلقت اين دنيا و زندگي در آن، همراه با فاعليت منفـي (دسـتگاه ابلـيس)     نكته
خلق شوند و زندگي و امتحانـات در ايـن دنيـا آغـاز گـردد،       السالم عليهست. زيرا قبل از اينكه حضرت آدما

ي  زندگي ديگري وجود داشته كه پر از لذت و بهجت و انبساط براي مخلوق بوده، امـا در نقشـه و برنامـه   
ي كفر! لذا زندگي در اين  مهخداي متعال، زندگي اين دنيا نيز طراحي شد؛ يعني زندگي همراه با ابليس و ائ

دنيا همراه با مصيبت و باليايي است كه منشأ آن، دستگاه طغيان است. اين يك اصل در خلقت عالم اسـت  
متفـاوت اسـت.    آنامتحانـات  زندگي در ايـن دنيـا و   و بدان معناست كه زندگي قبل از اين دنيا، با جنس 

فرمود، مربوط به همان سطح بوده و  مخلوقاتش عطا مي به همچنين نعماتي كه خداي متعال قبل از اين دنيا
نداشته است. اما حال كه مخلوقات حضرت حق در اين دنيا، در شرايطي قرار براي تكامل ظرفيت بيشتري 

ور است، نعمات حضرت حق از جنس ديگري خواهد بود. يعنـي   گيرند كه دستگاه ابليس به آنان حمله مي
شود. لذا بهشتي كه در آسـمان اول بـوده و    لذت در اين شرايط معنادار مي تكاملِ فوق تكامل و لذت فوق

كـه بنـا بـه روايـات داراي تشـريفات خـاص و        رغـم آن  علـي  كرده در آن زندگي مي السـالم  عليهحضرت آدم
هـاي بهشـت آسـمان هفـتم ـ كـه بـر اثـر تحمـل           هاي عظيمي بوده، اما قابل قياس با ابعاد و نعمت نعمت
  شود ـ نيست.  دنيا به اولياء الهي عطا مي هاي اين مصيبت

پس خداي متعال از ابتدا مخلوقاتش را در مشقت و زحمت خلـق نفرمـوده، بلكـه در بهشـت و در     
ي نـار   جوار خود خلق فرموده بود، اما با هبوط حضرت آدم، زندگي در اين دنيا همراه با شـياطين و ائمـه  

ها آغاز شود و لذا طبيعي است كه  ي نور و تابعين آن ائمه فوق تكاملِ رقم خورد تا حركت به سوي تكاملِ
ي جبر و اختيار واضح  ابعاد بهشت دوم، با بهشت اول بسيار متفاوت باشد. با اين نگرش و رويكرد، مسئله

  گردد. مي
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  وسيله آيات الهي ي خداپرستي در درگيري با نظام كفر به . تعريف امتحان به اقامه1/2

ي كلمه حق و جريان آن در درگيري با كلمه كفـر، امـري فـردي     پس به عبارت ديگر، اوالً اقامه
نبوده و داراي امام و صاحب است و ثانياً در مديريت و سرپرستي كردن عباد بـراي درگيـري بـا كفـر،     

ـ    » امتحـان «به چه معناسـت؟  » امتحان«كند.  موضوعيت پيدا مي» امتحانات« زول يعنـي ايجـاد آيـات و ن
اند و به همين دليل است كـه آنـان    ها رقم زده كه كفار براي امتمادي معجزات بر خالف روند زندگي 

ي نـار در سـاخت    رساند. البته اين آيات الهي، متناسب با قدرتي است كه ابلـيس و ائمـه   را به عجز مي
خصي، ـ اعم از فقـر   اند. لذا موضوع امتحانات به مسائل و مشكالت ش تمدن مادي خود به وجود آورده

گردد؛ گرچه امـور فـردي    شود ـ محدود نمي  ها و بالهاي طبيعي كه انسان بدان دچار مي مالي يا بيماري
شـود   زنند. بايد توجه داشت آيات از طرف كساني مطـرح مـي   تري از امتحان را رقم مي نيز سطوح نازل

ه   مسئول هسـتند و معجـزات خـود را    » پرستش خداي متعال«كه در امر  ي كفـر و   در درگيـري بـا ائمـ
رسـانند. روح قـرآن كـريم نيـز مشـحون از ايـن        پيشوايان پرستش طاغوت، به ظهور و بروز عيني مـي 

حقيقت است كه خداپرستي بدون امتحان، و امتحان نيز بدون آيه امكان تحقق ندارد. عصر حاضر نيز از 
ار خواهيم گرفت. يعني بـا خـتم نبـوت و    اين روند مستثنا نبوده و همگي مورد امتحان خداي متعال قر

ي خـداي   توان خداپرستي را بدون امتحان و جريان آيات پذيرفت. حـال آيـه   آغاز دوران غيبت نيز نمي
  متعال در عصر حاضر و دوران غيبت چيست؟!

  

زار واليت معصوم براي و فقه اب ديني حافظ خداپرستي امت(ع) . واليت ائمه اطهار 2/2
  »امت، حكومت، تمدن« ي مرحلههماهنگي در سه 

، السـالم  علـيهم بايست بر اين موضوع تأكيد كرد كه روح قرآن و قصص آن و بيانات معصومين ابتدا مي
باشد. در طول  حافظ خداپرستي مردم مي السالم عليهمي معصومين دال بر اين مطلب است كه واليت ائمه  همه

ي حضـرت صـالح يـا احيـاء مردگـان توسـط        ناقـه تاريخ معجزات پيامبران مانند عصاي حضرت موسـي،  
گرفتـه و   اند، در برابر قدرت آن روز كفار قرار مي داشته السالم عليهمحضرت عيسي و معجزاتي كه ديگر انبياء

باطل السحر اقتدار مادي آنان در مقابل چشم مردم بوده است. بنابراين نبوت و امامـت اوليـاء الهـي بـدين     
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باشـند.   پرستش خداي متعال بر روي زمين و حصني براي اعتقـادات مـي   ان حافظمعناست كه اين بزرگوار
شوند و ابـزاري بـراي همـاهنگي     محسوب مي» تناسبات پرستش خداي متعال«به تبع آن، احكام فقهي نيز 

  باشند. ي توحيد مي بر محور كلمه» امت، حكومت و تمدن«

  

آيات و ها به  هجمه آنفر به دليل و اختالف و اجبار به نظام ك جنگ. بازگشت ريشه 3/2
  هاي مردم تودهايجاد اختالف در  و معجزات نظام ايمان 

ي دعـوا و نـزاع بـه     گردد؟! ريشـه  ي جنگ و درگيري به كجا برمي ي ديگر اين است كه ريشه مسئله
ي اهـل   گردد نه به اهل ايمان! زيرا وضعيت رفتار كفار اين گونه است كه به هـيچ عنـوان جاذبـه    كفر برمي

تابند، چون دستگاه ايمان داراي طمأنينه است و زندگي مؤمنين در ايـن دنيـا داراي آرامـش     ايمان را برنمي
تواند مردم را از ظلمات نظام كفر و نفاق نجات دهـد   ي كلمه حق، مي ي آيات الهي و اقامه  است. لذا جاذبه

طور نمونه در روايات ذكـر شـده كـه     يد. بهو از اطراف حكام ظالم پراكنده سازد و جذب دستگاه ايمان نما
قدرت الهي ماه را به دو نيم كردند، دو سوم مردم مكه ايمان آوردنـد. امـا ائمـه     با آلـه  و عليه اهللا صليوقتي پيامبر

يـا در   كردنـد.  آلـه  و عليـه  اهللا صـلي كفر يعني رؤساي قبايل با زور و تهديد مردم را وادار به انكار معجـزه پيـامبر  
توانسـت نيـاز    الجثه توصيف شده است به طوري كه مي بسيار عظيم السالم عليهي حضرت صالح ناقه روايات،

ديدند و برتـر بـودن قـدرت     يك شهر به شير را تأمين كند. يعني به طور طبيعي مردم معجزات انبياء را مي
اهل دنيـا بـه ظهـور و    ي قدرت دستگاه ايمان را بر قدرت  كردند. در واقع آيات الهي، غلبه آنان را حس مي

ي كفار در استعمار و ظلم نسبت به اختيارات و امـوال   از سوي ديگر، مردم از اخالق رذيله رساند. بروز مي
آمد و امكان آزادي مردم  ها بوجود مي شدند و با قيام انبياء، شرايط نجات براي آن و نواميس خود خسته مي

شدند. به همين دليل بـود   ردم بر محور انبياء الهي جمع ميشد و لذا م از يوغ شهوات حكام ظالم فراهم مي
ور بودنـد،   و دائماً بـه دسـتگاه ايمـان حملـه     تابيدند كه دستگاه كفر و نفاق، جاذبيت دستگاه ايمان را برنمي

هاي عظيمي براي تحمل و حلم از خـود   گو بوده و ظرفيت و وگرنه دستگاه ايمان همواره اهل منطق و گفت
كه نهصد و پنجاه سال در برابر آزار و اذيت قـوم خـود صـبر     السالم عليهست؛ مانند حضرت نوحنشان داده ا

گـردد كـه    ي اختالف به دستگاه كفر و دستگاه نفـاق برمـي   كرد. اين اخالق دستگاه ايمان است. پس ريشه
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حكومـت   ي شهوات خود، جامعه و كنند و براي توسعه شان از هيچ ظلمي دريغ نمي ي شهوات براي توسعه
  برند. خود را از بين ميكنند و مخالفين  سازي مي ايجاد كرده و سپس براي آن فرهنگ

  

در درجه  جهنماشقيا و كفار از . ضرورت جهاد با كفار در صورت تمكن، براي نجات 4/2
  ي دوم منين در درجهؤي م اول و تأمين امنيت جامعه

هـم  مثـل جهـاد   ته باشد، به احكـام ديگـري   اما وقتي دستگاه ايمان به حاكميت برسد و قدرت داش
ي كفر سرعت دهد. به عنوان نمونه، هميشه دستگاه ايمان سعي بر اين دارد  نيازمند است تا به مقابله با ائمه

طـور كـه    كه ابتدائاً عموم مردم را با منطـق و نشـان دادن آيـات از امامـان كفـر و نفـاق جـدا كنـد. همـان         
نگ با خوارج، توانستند با يك سخنراني، هشت هزار نفـر از سـپاه دوازده هـزار    در ج السالم عليهاميرالمؤمنين

نيز نسبت كه نفري دشمن را به شك و ترديد بياندازند و آنان را از ميدان جنگ خارج كنند. احكام ديگري 
، با استهاي متعدد و مكرّر  ناظر به حذف فيزيكي آنان پس از اتمام حجت ،كفر و نفاق وجود دارد  به ائمه

اصل در تمام اين احكام، نجات اشقياست؛ چون كفار و منـافقين نيـز بنـدگان خـداي متعـال       اين هدف كه
بايست طوري با آنان سلوك كرد تا از جهنم نجات يابنـد. دلسـوزترين شـخص كـه بـا تمـام        هستند و مي

ا بگيـرد، حضـرت   ي عالميـان ر  كند دست همه وجودش به دنبال اين است كه كسي جهنم نرود و سعي مي
قرار داده است. اوج فـداكاري و دلسـوزي   » قسيم النار و الجنه«است و لذا خداي متعال او را  السالم عليهعلي

خواهد خليفه دوم را ـ با آن همه ظلمي كه در حق ايشـان و حضـرت     حضرت در جايي است كه حتي مي
افتد، حضرت به ديدن  امي كه او در بستر مرگ ميروا داشته ـ از جهنم نجات دهد. لذا هنگ  عليهـا  اهللا  سالمزهرا

اگــر االن توبــه كنــي و بــه خطــاي خــود نســبت بــه غصــب خالفــت «فرماينــد:  آينــد و بــه او مــي او مــي
امـا او  » را راضي خواهم كـرد!  عليها اهللا سالمدر نزد مردم اعتراف كني، من نيز حضرت زهرا آله و عليه اهللا صليپيامبر
آبرو شـدنش ميدانـد! در دوران حضـرت موسـي و حضـرت       را اولي بر ننگ و بي پذيرد و آتش جهنم نمي

  نيز انبياء مدام به دنبال نجات كفار، حتي اشقياء بودند و اين اخالق دستگاه الهي است.  السالم عليهماعيسي
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  ها امتحانات در بستر تاريخ متناسب با رشد امتبيان چگونگي . 3
  سرفصل اول تاريخ. اصل بودن امتحانات حسي در 1/3

افتـاد، يـك آيـه و     متناسب با هر اتفاقي كه در قوم آن پيـامبر مـي   آلـه  و عليه اهللا صلياكرم قبل از بعثت نبي
شـدند و   شد. اگرچه نفس حضور انبياء نيز آيه بود، اما آن چيزي كه مردم بدان امتحـان مـي   معجزه نازل مي
  بود. السالم عليهمشهود مانند عصاي حضرت موسيگرفت، معجزاتي حسي و  شان قرار مي موضوع امتحان

  

  (ع)  تاريخ و آيه بودن نفس ائمه. اصل بودن امتحانات عقالني در سرفصل دوم 2/3

معجزات انبياء سـلف را   السـالم  عليهم كه حضرات معصومين ، عالوه بر آنآله و عليه اهللا صلياكرم از بعثت نبي
شان ـ كه مجراي جريان نور قرآن كريم بودند ـ نيـز موضـوع امتحـان       به همراه داشتند، نفس وجود مبارك

بشر قرار گرفت؛ زيرا اين ذوات مقدس باالترين درك از قرآن و معارف الهي را دارا هستند و لذا بـاالترين  
النيت در حد اعلي و داراي هفتاد و دو اسم اعظـم هسـتند.   شود، يعني از نظر عق افعال نيز از آنان صادر مي

گون است؛ چراكه  ه بنابراين هر حركت معصوم از پلك زدن ايشان گرفته تا قيام و قعود و عبادات او، معجز
  گردد.  مي السالم عليهمتكوين، تاريخ و اجتماع بر محور  حضرات معصومين

  

  آيه خداي متعال در سرفصل دوم تاريخ ترين . عاشورا زيربناي اعتقادات و درخشان4

ترين آيه كه موضوع امتحان مردم شد و باعث ذوب شدن قلوب بشريت در تاريخ گرديـد،   درخشان
ي  ي عاشـورا بزرگتـرين آيـه    وارد شد. لـذا واقعـه   السـالم  عليهبر امام حسين احوادثي است كه در روز عاشور

شوند و با شنيدن خبر اين حادثه و ريختن اشـك و   مي هاست و همه بدان امتحان خداي متعال در بين ملت
  كنند.   برپايي عزاداري، صف خود را معين مي

ي الهي و زيربناي اعتقادات است، نه اين كه امري مستحب باشد. بلكه ركـن در   آيه» محرّم«بنابراين 
كردن و ضجه زدن بـر   ، ندبهآلـه  و عليه اهللا صليپرستش خداي متعال است و گريه بر مصائب محمد و آل محمد
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شود و معرفت  ها يك واجب اعتقادي است. چون باعث افزايش معرفت توحيدي مؤمنين مي اين مظلوميت
تـوان از طريـق    كه مياست اين  استدالل آثار و بركات بله!وابسته به استدالل نيست. در قدم اول توحيدي 

راه انداختند را پاسـخ داد.   آله و عليه اهللا صلياز پيامبرآن با كفار و اهل نفاق جدال كرد و شبهاتي كه منافقين بعد 
بنيـان  «دست يافت و به يك  فرجه تعالي اهللا عجلتوان به مقام نوكري امام زمان تر اين است كه چگونه مي اما مهم

  براي دستگاه دين تبديل شد.» مرصوص

  
  ي عاشورا سطوح معرفت در آيه» اشك، خون، تفقه«. عرفان 1/4

و » خـون «رسـد، امـا معرفـت در سـطح دوم بـه       مي» اشك«، معرفت به سطح ذكر مصيبت ندبه وبا 
انجامد. پس عرفـان اسـالمي،    مي» عقل و تفقه«ي سوم، به  و در مرحلهنيازمند است فداكاري در راه اسالم 

 است! كسي كه اشك نداشته باشد، فقيه نيست. كسي كه بـراي دفـاع از اسـالم   » اشك، خون و تفقه«عرفانِ 
ي شهادت نباشد، فقيه نيست بلكه صرفاً مسائلي را حفظ كرده  در برابر كفر، خونش به جوش نيايد و آماده

تواند از كيان اسالم دفاع كند. لذا پرچمداران توحيـد و فقهـاي عظـام شـيعه در طـول تـاريخ        است اما نمي
عبـور  اشـك و خـون   مراحـل  انـد و از   هاي بسـياري كشـيده   ها و مرارت غيبت، براي دفاع از اسالم سختي

اي  اين مراحل براي آنان به امـري خودآگـاه تبـديل نشـده و صـرفاً مقولـه      ممكن است اند؛ گرچه كه  كرده
  وجداني بوده باشد.

بايست از اشك، خون و تفقه عبور كند تا حصن اسالم شود. ابتـداي عرفـان ـ     لذا عرفان اسالمي مي
نماز و روزه و خمس و زكات است. اما زنـدگي معرفتـي بـا    يعني مسلمان بودن و سياه لشكري شدن ـ با  

؛ يعنـي زيـارت ائمـه    خـورد  پيونـد مـي   السـالم  علـيهم بيـت  زيارت امام حسـين و اهـل  به شود و  حج آغاز مي
. در واقع با ذكر مصيبت، بـه زيـارت ميـل    ي باالتري از عرفان نسبت به فقه دارد مرتبه السـالم  عليهممعصومين
 و گـردد  شود و انسان بوسيله زيارت با معرفت، پاك و طـاهر مـي    يارت، معرفت پيدا ميشود و با ز پيدا مي

  زند. وقت دست به جهاد مي كه قلب پاك و نرم شد، آن پس از اين
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ي اطهار نسبت به نظام نفاق براي  معناي صبر و تحمل ائمه . تشريع حكم تقيه به2/4
  نجات اشقياء از جهنم و تأمين امنيت جامعه شيعه

اي ايجاد كرد كه بسياري از افراد گمراه از راه  توان جاذبه تقيه، مي  با عمل به حكمطرف ديگر نيز از 
خود بازگردند كه اين، كار بسيار پيچيده و سختي است. الگوي شيعيان در اين حكم نيز كسي نيسـت جـز   

زنند و ايشـان را در   را كتك مي يهـا عل اهللا سالمكه همسرشان حضرت زهرا ! پس از آنالسالم عليهاميرالمؤمنين علي
اسـت كـه بـراي مالقـات آن دو ملعـون بـا حضـرت         السـالم  عليـه اندازنـد، بـاز ايـن علـي     بستر شهادت مـي 

ي اول،  ي آبرويش را خرج اين دو نفـر كـرد تـا در مرحلـه     شود! علي مظلوم، همه شفيع مي عليها اهللا سالمزهرا
ها و شبهات آنان، گمراه شدند، از آتش جهنم نجـات   دروغ ي بعد كساني كه به خاطر خودشان و در مرحله
هـا، لعـن    ي ايـن فـداكاري   را درك كنـد؟! حتـي بعـد از همـه     السـالم  عليـه  تواند كار علـي  يابند. چه كسي مي

شوند قريب صد  مجبور مي السالم عليهمبيت زنند! به حدي كه اهل (نعوذباهللا) را بر منابر فرياد مي السالم عليهعلي
را  السـالم  عليهمـا دارند و باالخره در دوران امام جعفر صادق  قبر حضرت علـي  قبر ايشان را مخفي نگه سال 

  آشكار كنند.  

بود كه باعـث شـد    السالم عليهماطهار هاي ائمه ها و صبر و تحمل بنابراين عمل به حكم تقيه و فداكاري
هاي نماز جمعـه بـه    را در تمام خطبه السالم هعليامروز امامانِ اهل سنت ناچار باشند نام مبارك و مقدس علي

ه مجبورند نـام  امروز ليدر دوراني به زبان آوردن نام مبارك ايشان جرم بوده وكه  با اينزبان بياورند. يعني 
ي  دهنـده  زبان بياورند! اگر به همين يك موضوع به درستي دقت شود، نشـان ها به  مبارك ايشان را در خطبه

ي عاشورا، كوفيان بـه امـام    اند! و اال پس از واقعه كشيده السالم عليهمكه ائمه معصومين هايي است سير مرارت
كردند كه اگر شما فرمان دهيـد شمشـير خـواهيم كشـيد و بـراي شـما قيـام         عرض ادب مي السالم عليهسجاد

نيامديد و  داديد وسط ميدان خود را پس مي  بايست امتحان خواهيم كرد، اما حضرت فرمودند: زماني كه مي
اوج تحـول  آن نيـز  ايد كه به اين زودي از آن نجات نخواهيـد يافـت. پـس از     در تاريكي عميقي فرو رفته

شماري قصد قيام عليه حاكمان جـور داشـتند، امـا     بود كه تعداد بي السالم عليهجهان اسالم، در زمان امام رضا
چيزي كه در بعثت  و آن» تئوري خالفت«انبياء و ها براساس فرهنگ  قياماين دانند هيچ كدام از  حضرت مي

باشد؛ بلكه به دنبال ايجاد وحدت كلمه بر محور شهوات خودشان هستند و در يك  تشريع شده است، نمي
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خواهند. در اين دوران نيز حضرت با مظلوميت كنار مـأمون   مي» تئوري قدرت«كلمه، حاكميت را براساس 
شـود و ايشـان را نيـز بـه      كنند، لكن مورد پـذيرش واقـع نمـي    ريح ميرا تش» تئوري خالفت«ايستند و  مي

روا نيـز   السـالم  علـيهم رسانند و همين مصائب را بر امام جواد و امام هادي و امام حسن عسـگري  شهادت مي
  دارند. مي

  

اسالمي به عنوان » وحدت كلمه، حاكميت، تمدن«. ضرورت ارتقاء فهم ديني و تفقه در 3/4
  مقدمه ظهور

در » ي اسالمي، حاكميت اسـالمي و تمـدن اسـالمي    وحدت كلمه«چنين فضايي، به حدي بحث  در
گويند اين  ها هم مي شود كه اگر امروز كسي بر فراز منبري اين بحث را مطرح كند، حتي طلبه تاريخ گم مي

چـه موانـع    ها در كجاي قرآن آمده است؟! در حالي كه تمام قرآن لبريز از همين سه مطلب است. امـا  واژه
هـايي بـر دل امـام     شـود؟! چـه غصـه    ذهني وجود دارد كه مانع از فهم عميق نسبت به قرآن و روايات مـي 

شـود، فضـا طـوري     است؟! در بسياري از مطالب و اشعاري كه باالي منـابر گفتـه مـي    فرجه تعالي اهللا عجلزمان
ند! گويي حضرت ميل به ظهـور  آور ي ظهور هستيم اما حضرت تشريف نمي گردد كه همه آماده ترسيم مي

ظهور خواهنـد كـرد؟!    السالم عليهي حكومت جهاني عدل علي ! مگر نه اين است كه حضرت براي اقامه ندارند
داري نداشـته باشـند و خواهـان حكومـت      شود مـؤمنين هـيچ دركـي از حكومـت و حكومـت      پس آيا مي

ي ظهـور   از حكومت جهاني رسيده باشند تا آمادهباشند؟! آيا نبايد مؤمنين به چنين سطح فهم  السالم عليهعلي
در قـرآن و احاديـث نيامـده باشـد؟!     » امت، حكومت و تمدن«شود معناي  گردند؟! در اين صورت مگر مي

شود چنين امر عظيمي تشريع نشده باشد؟! جريان طالوت و جالوت در قرآن بـراي چيسـت؟! آيـا     مگر مي
» واليـت تكـويني، تـاريخي و اجتمـاعيِ    «قرآن نيست كـه در آن  از   صرفاً براي حفظ كردن است؟! يك آيه

را متذكر نشده باشد! متأسفانه امروزه اكثر منبرها در امت شيعه، آيات و روايـات را بـه    السالم عليهممعصومين
  كنند، نه جامعه و حكومت و تمدن! ها منصرف مي خصوصيات و انحرافات در انسان
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نسبت به پرستش خداي متعال در تمام حساسيت شتن . تعريف سياست در اسالم به دا4/4
  سطوح جامعه

آيا عزت واعظين در اين است كه به اين امور نپردازند؟! آيا صحبت از اين امورِ اساسـي، سياسـي و   
كردن منابر عزاداري است؟! سياست در اسالم به معناي تعصب داشتن نسـبت بـه پرسـتش خـداي      جناحي

است. از مشكالت اساسي اين است كه منبرهـا و آمـوزش و پـرورش و     متعال در تمام سطوح يك جامعه
آموزش عالي، مردم را براي پرستش خداي متعال در تمام سطوح (نه فقط در سطح امور فـردي) پـرورش   

كنند. در مقابل بارها مقام معظم رهبـري   دهند و حساسيت آنان را نسبت به اين امر حياتي تحريك نمي نمي
يي شما همين قدرتي است كه در دست داريد و هدف دشمن اين است كه به شما القـا كنـد   اند دارا فرموده

را از امـور سياسـي   دين پذيرند و عمالً  كه چنين قدرتي نداريد. اما متاسفانه برخي اين فريب دشمن را مي
اين امروز كنند! البته بايد گفت تفاوت حال حاضر با صدر اسالم در همين است كه  به معناي فوق عزل مي

  نيست. » عمد«امور از روي 

ي در  شوند، فرهنگ عاشورا است و بزرگترين آيـه  در هر صورت آن چيزي كه همه بدان امتحان مي
قرن بيستم، همين نظام مبارك جمهوري اسالمي است كه بر اساس فرهنگ عاشـورا و محـرم ايجـاد شـده     

است و ايـن   السالم عليهابه با شرايط امام حسيناست. در جلسات گذشته استدالل شد كه چرا اين دوران، مش
مشابهت، باعث قيام فقهاي شيعه شده است. در واقع اگر فرهنگ كفر ستيزي در نظامات اهل سنت پـا بـر   

كرد، امـا هنگـامي كـه ايـن سـنگر حيـاتي را واگـذار كردنـد،          جا بود، روابط نيز مانند گذشته ادامه پيدا مي
  ه دوش فقهاي شيعه افتاد.مسئوليت مبارزه با كفر نيز ب
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پرستي در قرن  مظهر بت مدرن، و تكنولوژي پايدار توسعههاي  برنامه. سجده بر 5/4
  حاضر و موضوع امتحان شيعه و علماء

پرستي در اين پانصد سال بـه   بايست از آن درك پيدا كرد كه بت ي مهمي است كه مي حال اين نكته
خواهنـد تمـام    چون آنان مي 1بر تكنولوژي رواج داشته است.هاي توسعه و سجده  صورت سجده بر برنامه

اي و... كنند، اما خداپرستان نبايد زير بار اين امر  بشريت را وادار به سجده بر علم، تكنولوژي، سالح هسته
طور كه زندگي معمـولي انسـان خـارج از     بروند و اين مهم نيز خارج از خطابات شارع نيست. يعني همان

باشد، زندگي در روابط يك نظام مانند بانكداري و كيفيت توليد ثروت و... نيز خارج از  نميخطابات شارع 
شوند، همـين سـبك زنـدگي آمريكـايي      باشد. لذا امروز آن چيزي كه شيعيان بدان امتحان مي خطابات نمي

ادي و استقالل است كه درگير آن هستيم. لذا اگر نخواهيم بر اين سبك از زندگي سجده كنيم و به دنبال آز
باشيم، محال است كه بدون ايجاد حكومت و توليد علوم، سـاختارها و سـبك زنـدگيِ متناسـب بـا نظـام       

جانبه از اعتقادات و عاشورا و محرم را سـامان داد و آن حقـائق نـوراني را در زنـدگي      اسالمي، دفاعي همه
را بر محور اشـك  » امت اسالميي  وحدت كلمه«خود و جامعه جاري نمود. در واقع محرم توانست است 

ترين شرايط نيز توانسته حيات پيدا كند. اما اكنـون   ايجاد كند و اين جامعه در سخت السالم عليهبر امام حسين
بايست قدم دوم را نيز با تكيـه بـر محـرم و عاشـورا      است، مي  كه امت ديني داراي نعمت انقالب نيز شده
يعني حاكميتي كه رفتار آن بر اسـاس اسـتنباط از ديـن و قـرآن      برداشت و آن، ايجاد حاكميت ديني است؛

هاي علميه توليد شود كـه   بايست در حوزه مي  شناسي ارائه دهد. اين نسخه باشد و ادارك جديدي از جامعه
فقهاي شيعه در گذشته نبوده است. پس اكنون موضوع امتحـان شـيعه، فقهـاء و    متوجه اي  البته چنين وظيفه

منـد از حاكميـت دينـي برسـند و      گيري امت ديني، چگونه به درك قاعـده  ت كه پس از شكلعلماء اين اس
  پرستش خداي متعال را از مسير يك نظام و حكومت طي نمايند.

  
                                                            

گفتند از سنگ و چوب اسـتفاده نكنيـد،    است، نه استفاده كردن! چون انبياء گذشته نيز نمي» سجده كردن«در اينجا منظور  .1
گوينـد از علـم اسـتفاده     نيد! امروز نيز حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري نمـي گفتند بر سنگ و چوب سجده نك بلكه مي

  گويند بر علم سجده نكنيد! نكنيد، بلكه مي
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  ذكر مصيبت:

انـد، مصـائب    داشـته  السـالم  علـيهم يكي از مصائبي كه پيامبران و خاندان اهل بيت عصـمت و طهـارت  
د. بـو  عليها اهللا سالماي كه به او تهمت زنا زدند، حضرت مريم شان بوده است. اولين زن مقدسه پيرامون نواميس
براي نجات سردمداران كفر از جهنم مجبور شـدند دخترانشـان را بـراي ازدواج بـه      السـالم  عليهحضرت لوط

و  آلـه  و عليـه  اهللا صـلي زي كه براي انبياء طرح شد، براي پبـامبر ي نار عرضه كنند كه قبول نكردند. اما آن چي ائمه
دختران خود را به عثمان دادنـد و خليفـه دوم،    آله و عليه اهللا صليمحقق گرديد؛ يعني پيامبر السالم عليهاميرالمؤمنين

ـ هـم  گرفت. بزرگتـرين جنايـت آنـان     السـالم  عليهبراي ازدواج به زور از اميرالمؤنينرا كلثوم  ام ن بـود كـه   اي
را به معركه كشاندند و در جلوي چشم نامحرمان ضـرب و شـتم كردنـد. پـس از      عليها اهللا سالمحضرت زهرا
را در معـرض چشـمان شـهوت آلـود      عليهما اهللا سالمي تمام عيار حضرت زهرا، يعني زينب كبري ايشان، آينه

  ي طغيان، به اسارت كشاندند. ائمه

  

  

 محمد و آل محمد و آخر تابع له علي ذلكاللهم العن اول ظالم ظلم حق 
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  پنجم:شب موضوع 
  

  هندسه وظايف جامعه شيعي و تكاليف مردم نسبت به معجزه انقالب اسالمي

  

تـرين شـرايط، محـرم و     در جلسات گذشته بيان شد كه علت وحدت امـت دينـي حتـي در سـخت    
ي  بوده است كه اينان، آيات الهي هسـتند و ايـن بزرگتـرين معجـزه     السـالم  عليهمعاشورا و مناقب ائمه اطهار 

خداي متعال است. موضوع امتحانات در سر فصل دوم تاريخ نيز همـين آيـات الهـي اسـت كـه از جـنس       
 توان با پذيرش يا انكار آن، بهشت و جهنّم خود را رقم زد. باشد و مي انساني مي

به وقـوع   السالم عليهدر شرايطي مانند شرايط قيام امام حسين در ادامه بيان شد كه انقالب اسالمي نيز 
  در رنسـانس،  » توسـعه در مقيـاس شـهوت   «و » مدرنيتـه «پيوست؛ يعني وقتي دستگاه نفاق به تبع فرهنـگ

ي كفرستيزي خود را براي دستيابي به شهوات خود كنار گذاشتند، پرچم قيـام بـر ضـد كفـار بـراي       وظيفه
  اسالمي به شرك و كفر، به دست فقهاي شيعه افتاد.  جلوگيري از بازگشت امت

پرستي در عصر حاضر نيز بيان شد. يعني با بعثت نبي  پرستي قبل از بعثت و بت همچنين تفاوت بت
ي زمين برداشته شد اما با تحول و رنسـانس در   پرستيِ جلي از روي كره بساط بت و بت آله و عليه اهللا صلياكرم 

از طريق علم و تكنولوژي و با ادبيات سياسيِ سازمان » آثار ماده«به معناي پرستشِ  پرستي خفي، غرب، بت
  ملل، بر جهان سيطره پيدا كرد.

  

  اثبات معجزه بودن آن و اسالمي تشكيل جمهوريامام خميني(ره) در  قيامتبيين . 1

انقـالب  «ي  ي شيعي و تكاليف مردم نسبت به معجزه ي وظايف جامعه حال در اين جلسه به هندسه
وار بوجـود   معجزه السالم عليهي حضرت صالح  ، همانند ناقه»انقالب اسالمي«شود؛ زيرا  مي پرداخته »  اسالمي

ن رو، بايـد ابتـدا حركـت و    دهد. از اي ترين مراتب جهنم سقوط مي آمده است و انكار آن، انسان را تا نازل
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(ره) در قـرن بيسـتم بـدون     قيام حضرت امام(ره) تبيين گردد؛ يعني بايد بررسي كرد چگونه حضـرت امـام  
  هاي بزرگ جهان شاه را از كشور بيرون كرد و دين را به قدرت رساند؟  حمايت قدرت

  

  به قدرت رسيدني در تاريستي، دو روش عقالن . نبرد مسلحانه و مبارزه پارلمان1/1

. 2. روش نبرد مسـلحانه؛  1به طور معمول راه و رسم علميِ رسيدن به قدرت در دنيا دوگونه است: 
  تاريستي. روش پارلمان

ي سياسي، امنيتي و نظـامي اسـت، ابتـدا     در روش نبرد مسلحانه كه داراي چارچوب علمي و قاعده
حه بخرند و با نبرد مسـلحانه، قـدرت مركـزي    شود تا بتوانند اسل هاي كالني به پاي جمعيتي ريخته مي پول

هاي آن را بلرزانند كه در نهايت يا آن حاكميت را فروبپاشند و يـا در   يك منطقه را به تزلزل بكشانند و پايه
قدرت با او شريك شوند و يا حتي باعث تجزيه آن شوند كه اين روش در سودان بكار گرفته شد و اخيـراً  

وبي گرديد. اين روش در بلوك شرق معمول بود و بر اساس آن، جوانـان  موجب تأسيس كشور سودان جن
كردنـد. در بسـياري از    گـذاري مـي   آوردنـد و روي آنـان سـرمايه    را با طرح شـعار عـدالت بـه ميـدان مـي     

  رسيدند.   هاشان نيز موفق بودند و در تقسيم جغرافياي جهاني با ابرقدرت غرب به تفاهم مي حركت

هاي رنگـي يـا مخملـي مشـهور شـده       تاريستي است كه امروز به انقالب روش ديگر، روش پارلمان
ي يك گروه يا يك حزب  المللي و جهاني پشتوانه اي، بين هاي سياسي منطقه است، بدين صورت كه قدرت

درت برسند. لـذا  ي نرم، از مجاري به ظاهر رسمي و قانوني به ق گيرند تا با نافرماني مدني و مبارزه قرار مي
  شد.  ها به شكل سياسي آغاز مي مبارزه
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علت عدم به عنوان خاستگاه انديشه امام خميني(ره)  »ادبيات قرآنفرهنگ وحي و « .2/1
  تئوري قدرتهاي متداول  پيروي از روش

اما حضرت امام(ره)، نه روش اول را در پيش گرفتند و نه روش دوم را! از اين رو، همواره از منظر 
ها كار ايشان را منطقي  گرفتند؛ زيرا آن دبيات دانشگاه و مبارزين در اين فضا، مورد سؤال و هجمه قرار ميا

ديدند كه براي مبارزه و سقوط يك حاكميـت، شخصـي بـدون پشـتيباني و كمـك احـزاب داخلـي و         نمي
ده و اعالميه دهد و هاي دنيا يا بدون تشكليل سازمان مسلحانه، بر ضد رژيم شاهنشاهي سخنراني كر قدرت

  ي اسالم، با مركز قدرت دربيفتد و انقالب نمايد.  با جمع كردن قلوبِ مردم پابرهنه و مستضعف حول كلمه

در واقع قيام حضرت امام(ره) برخاسته از فرهنگ وحي و ادبيات قرآن بـود كـه در عاشـورا تبلـور     
 السـالم  عليـه هـاي اباعبـداهللا حسـين    مساجد و هيئتكردند كه در  يافته است. لذا نيروهايي به ايشان كمك مي

پرورش يافته و با روحانيت ارتباط مستمر داشتند. بنابراين وقتي حضرت امام(ره) شـعار استكبارسـتيزي و   
جـان   1342ها ريختند و در سـال   قيام بر ضد ظلم را سر دادند، اهالي مساجد و هيئات بودند كه به خيابان

حضرت امام(ره) فدا كردند و همين حادثه و دستگيري حضرت امام(ه) باعث شد خود را براي تثبيت قيام 
ي  هـاي معمـول در حـوزه بـه درجـه      مرجعيت ايشان با قدرت الهي به تثبيت برسد؛ يعني ايشان بـه روش 

فراهم آمد و در ايـن   56مرجعيت نرسيدند. در ادامه، مقدمات انقالب با فوت مشكوك فرزندشان در سال 
كردنـد. البتـه    هاي الهي به كمك اين قيام آمد و لذا امام(ره) مرتباً به اين امدادهاي الهي اشاره ميميان امداد

  اي دارد. ديدند كه  تحليل مفصل آن نياز به بحث جداگانه مردم نيز اين امدادها را با چشم خود مي

  

  . تبيين حركت امام در مديريت انقالب، معجزه دوم در انقالب اسالمي2

اسالمي به علت حاكميت » وحدت كلمه، حاكميت، تمدن«دم ابتالي شيعه به . ع1/2
  هاي نفاق در گذشته دولت

مطلب بعدي در قيام حضرت امام(ره) توجه به اين نكته تاريخي است كه به دليل شرايط به وجـود  
گيري  ـ يعني شكل فرجه تعالي اهللا عجلعصر  ي غيبت حضرت ولي آمده پس از رحلت پيامبر و امتداد آن تا دوره
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، محـل  »ي اسـالمي، حاكميـت و تمـدن    وحدت كلمـه «گاه ضرورت استنباط احكامِ  هاي نفاق ـ هيچ  دولت
ابتالي فقهاي شيعه و حتي فقيه مبارزي مانند حضـرت امـام(ره) نبـوده اسـت. در واقـع امـام(ره) عـارف،        

مسلط به علوم رايـج بـراي اداره   گاه  فيلسوف و فقيه و در يك كلمه، جامع معارف حوزوي بودند، اما هيچ
هاي امنيتي و جنگ  هاي نظامي و دستگاه شناسي، علم مديريت، دكترين جنگ يك نظام مانند دكتراي جامعه

  اند. اما با اين وجود، توانستند نظامات موجود دنيا را به چالش كشانده و مديريت كنند. رواني نبوده

  

  امام(ره) بر مبناي ادبيات حوزه و دانشگاه مديريتقيام و ي نبودن . منطقي و عقالي2/2

گرچه براي كساني كه بر ادبيات دانشگاه و حوزه مسلط بودنـد، هـر رفتـار حضـرت امـام(ره) غيـر       
شد؛ زيرا چنين رفتارهايي از منظر ادبيات دانشـگاه اصـالً منطقـي نبـود و از منظـر ادبيـات        علمي تلقي مي

نبود، چـون چـارچوب علـوم حـوزه بـه فقـه و تبليـغ تعريـف          موجود حوزه نيز كارهاي امام(ره) عقاليي
اي بر اين باور بودند كه هر پرچمي  شود. حتي عده گردد و امور حكومت را خارج از وظايف قلمداد مي مي

داري فقـط مخـتص دوران ظهـور امـام زمـان       قبل از ظهور بلند شود باطل اسـت و حكومـت و حكومـت   
  است.  فرجه تعالي اهللا عجل

  

در  مردمو تكيه به غرب » سياسي، دفاعي، امنيتي«ماشينِ هاي  گيري تغيير در جهت. 3/2
  عاشورافرهنگ بعثت و از  ، برخواستهامام(ره) قيام و اداره نظامِ روش

كه تعريفي علمي از حاكميت ديني در ادبيات انقالب روشن باشـد، حضـرت امـام(ره)     لذا بدون اين
، دموكراسي را در اسالم منحـل  »سياسي«را مديريت كردند. در امور » سياسي، نظامي و امنيتي«ي  سه عرصه

ــ حزبـي كـه بـه     » اهللا حزب«كردند و به نهادسازي پرداختند و بوسيله نمازهاي جمعه و مساجد و تشكيل 
داشـتند و   دور هم جمع شده بودند ـ دائما مردم را در صحنه نگه مي  السـالم  عليهي اشك بر امام حسين انگيزه
ها، اطالعات سي و شش ميليـوني   نيز سپاه و كميته» نظامي و امنيتي«كردند. در امور  را با آن اداره ميكشور 

هـايي بـراي نخبگـان     اندازي شد. در حالي كه چنـين مقولـه   و ارتش بيست ميليوني (بسيج مستضعفين) راه
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كه مردم در آن مشـاركت داده  اي  علمي نامفهوم بود؛ زيرا يكي از ابعاد كشورداري و امور سرّي و محرمانه
  اي بود كه حضرت امام(ره) به مردم واگذار كرد.  شوند، همين سه مقوله نمي

كه دروس علوم سياسي و نظامي و امنيتي را نخوانده بودند، توانستند  بنابراين حضرت امام(ره) با اين
، اطالعاتي و سياسـي شـرق و   هاي نظامي اي عبور دهند كه تمام قدرت سابقه هاي بي يك كشور را از بحران

هـاي ضـد    ي اين امور در شرايطي بود كه در داخل نيز غيـر از جبهـه   كردند. همه غرب بر ايران تحميل مي
هـاي امـام را بـه     گيري با طرح سؤاالت و شبهاتي مبتني بر تخصص خود، جهت  انقالب، متخصصين علمي

    1كشيدند. چالش مي

  

هاي  د به عرصهحفظ دستاوردهاي سياسي و وروي  تداوم راه امام (ره) بوسيله. 4/2
  مقام معظم رهبري در مديريت نظام فرهنگي و اقتصادي از طرف

گون و بر اساس احكام پرستش خداي متعال ـ كه در جلسـات    پس حضرت امام(ره) به نحو معجزه
اين امور را پيش بردند. پس از آن كـه چنـين    فرجه تعالي اهللا عجلعصر  قبل بيان شد ـ و با عنايات حضرت ولي 

ثباتي در بخش سياسي، امنيتي و دفاعي براي نظام اسالمي پيدا شد، مقام معظـم رهبـري نيـز همـان روش     
هـا و   هاي اقتصاد و فرهنـگ اسـتفاده كردنـد كـه البتـه ورود بـه چنـين اليـه         حضرت امام(ره) را در بخش

است و بخش اقتصادي آن بر بخش » اقتصاد محور«است. زيرا تمدن موجود،   ار پيچيدههايي نيز بسي عرصه
طور كه بخش فرهنگـي،   تر خواهد بود؛  همان ها نيز مشكل سياسي و امنيتي حاكم است. لذا فتح اين عرصه

                                                            
اي  ي شوراي عالي دفاع، چند تن از امـراي ارتـش در گوشـه    فرمودند: در اوايل جنگ بعد از جلسه . مقام معظم رهبري مي 1

ي ادوات و  مطلبي را به گوش امام(ره) برسانيد و آن اين كه ما بـا ايـن مجموعـه   مرا خواستند و صحبت كردند كه شما يك 
هاي جنگي، بيش از يك ماه توان جنگيدن نداريم. مطلب مورد دقت در اين جا اين است كه ايـن حـرف را كسـي     ي توانمند

كند. در هـر   ا عرضه ميزند كه ضد انقالب نيست، بلكه كسي است كه دكتري جنگ گرفته و دوستانه، تخصص خودش ر مي
توانيد تا آخر جنگ بـا   شما مي«صورت وقتي چنين حرفي به گوش حضرت امام(ره) رسيد، ايشان لبخندي زدند و فرمودند: 

هـا معجـزه    شود كه تمـام آن  هاي دفاع مقدس بسيار نقل مي و اين چنين خاطراتي از سرداران در هفته» همين ادوات بجنگيد.
  است.
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هبـري  هاي خاص خود را دارد. بنابراين مقام معظـم ر  رسانه، هنر و آموزش و پرورش و غيره نيز پيچيدگي
هـا، الگـوي اسـالمي ايرانـي      نيز با طرح مسائلي چون تحول در آموزش و پرورش، اسالمي شدن دانشـگاه 

پيشرفت، سبك زندگي و... سعي بر اين دارند كه متخصصين و نخبگان حوزه و دانشگاه را براي توليد اين 
اشند. در حالي كه ايشان نيـز  ي دائمي براي كار فكري داشته ب موضوعات به صحنه بياورند و از آنان مطالبه

ي دروس دانشگاهي به نحو مصطلح را ندارند، اما  مانند حضرت امام(ره)، تخصص علمي مديريتي و سابقه
هاي برتـر در   ي ادبيات انقالب در همين است كه قدرت مباحثه در اين امور را دارد و لذا متخصص معجزه
  كنند.  ريت كشور مشاركت ميشوند و در مدي هاي مختلف دور ايشان جمع مي رشته

  

 امتحاناتاسالمي به عنوان » وحدت امت، حاكميت، تمدن«. ضرورت استنباط احكام 3
  فقها در عصر حاضر

پس بنا به آنچه در اين جلسه و جلسات گذشته بيان شد، امروز نظام اسالمي در اضطرار علمي قرار 
را اسـتنباط  » تمدن الهي«و » حاكميت ديني«و » يي اسالم وحدت جامعه«دارد زيرا فقاهت نتوانسته احكامِ 
رغم چنين  اند. علي الشأن شيعه مبتال به استنباط اين احكام نبوده فقهاي عظيم كنند كه البته قبل از انقالب نيز

خأل بزرگي، نظام اسالمي جلو آمده و به نظر مـا بـاالترين رانـدمان و كمتـرين ضـعف را داشـته اسـت و        
رسـد براسـاس    اي از تقواي ايشان است. به نظر مـي  وسط مقام معظم رهبري، نشانهبرشمردن نقاط ضعف ت

توجه به اضطرار علمي اگر محورهاي ضعف نظام اسالمي با تاريخ تكامل مدرنيته در غرب مقايسه گـردد،  
  معناي ضعف نخواهد داشت.

  

اكم بودن به دليل ح حوزوي انقالب، كمك به نظام حتي براي مخالفينِ داشتن وظيفه. 1/3
  زندگي اجتماعي بر زندگي فردي

حال تكليف امروز ما نسبت به انقالب چيست؟ يك روي كالم با كساني است كـه انقـالب و نظـام    
اي نسبت به انقالب ندارند و قائلند دين در دوران غيبت،  اسالمي را قبول ندارند يا در عمل احساس وظيفه
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اين افراد گفت اگر اين انقـالب و نظـام نبـود، حتمـاً شـما در       اي از ما نخواسته است. بايد به چنين وظيفه
كرديد؛ زيرا امروزه هيچ كس در خالء حكومتي و تمـدني   خود، تحت يك نظام و تمدني زندگي مي  محيط

هايي بـراي ديـن شـما و پرسـتش      اش، باعث محدوديت كند و قطعا آن نظام و لوازمات تمدني زندگي نمي
فرض بر ايـن اسـت كـه آن نظـام، يـك نظـام اسـالمي نيسـت؛ حـال بـا ايـن             شود، زيرا خداي متعال مي

كنيد؟! اگر نگاهي عميق به نظامـات و سـبك زنـدگيِ تمـدن موجـود شـود، مالحظـه         ها چه مي محدوديت
گونه آزادي در زندگي شخصي خود داشـته باشـد؛ يعنـي     تواند هيچ كنيد حتي يك پاسبان محله هم نمي مي

  كنند. هاي ظلمه تعريف مي و مالش تحت امنيتي است كه دولتاختيارات خود، ناموسش 

ي امور مالي، رسانه و... از متخصصين حـوزه   حال اگر رهبر و مسئولين نظام پيرامون چگونگي اداره
ي اين افراد چيست؟! بر اساس آنچه بيـان شـد اگـر     گاه وظيفه و دانشگاه درخواست كمك داشته باشند، آن

مي به اسم دين سركار آمده باشند يا حتي اگر كافر يا منافق يا ليبـرال باشـند امـا از    مسئولين اين نظام اسال
ها تمام است، چه  اين افراد (كه انقالب را قبول ندارند) در خواست كمك علمي داشته باشند، حجت بر آن

اشـته باشـد.   الشرايط در رأس نظام باشد و روحانيت در اداره آن، مشـاركت د  كه يك فقيه جامع رسد به اين
ي نظام از بطن قرآن اسـتخراج شـود و بـا ايـن امـر،       امروز نظام اسالمي اين مطالبه را دارد كه چگونه اداره

ي نخبگان تمام شده است و وظيفه دارند مدلي را از بطن قرآن و روايات استنباط كرده و به  حجت بر همه
انـد امـا مـدعي     نقالب و نظـام اسـالمي را نپذيرفتـه   اي بود با كساني كه ا نظام ارائه دهند. اين بيان، محاجه

چه نياز بشر بـوده، خـداي متعـال تشـريع      جامعيت اسالم و قائل به ختم نبوت هستند، بدين معنا كه هر آن
  فرموده است.

شان استفاده كرده  خواهند از تمام بضاعت مندان انقالب و نظام اسالمي كه مي اما به معتقدين و عالقه
توان به صـورت روبنـايي از    را حل كنند، بايد گفت با تكيه بر اعتقادات و فقه فردي تنها مي و مسائل نظام



٦٤ 

 

وصـف جامعـه و   «تـوان آن را بـه    معنـا شـود، نمـي   » فـردي «انقالب دفاع كرد؛ زيرا اگر اخالق به صورت 
  1تبديل كرد كه اين ناتواني قهراً به معناي عزل دين از حاكميت و مديريت است!» سازمان

  

حوزه  حكومت از طرف ادبياتاداره پيرامون امور  تخصصي . فقدان منطق و عقالنيت2/3
  دانشگاه ماديِعلوم انساني توسط (در آينده) علت انحالل دين در تمدن موجود 

در همين جا بايد تأكيد كرد كه براي توليـد وظيفـه، دو مركـز وجـود دارد: يكـي حـوزه و ديگـري        
علـوم  »! هـاي توسـعه   احكام برنامـه «آيد و از دانشگاه  بيرون مي» هاي عمليه لهرسا«دانشگاه است؛ از حوزه، 

ماند كه يك طرف با سپر و شمشير بجنگند و  حوزه، استاتيك است و علوم دانشگاه، ديناميك! مانند اين مي
ا كند اما طرف ديگر گوي ي فرد به فرد را تعيين مي اي! يك طرف وظيفه طرف ديگر با موشك و بمب هسته

تـري   ي اجتماعي است و از آنجا كه منطق و عقالنيت قوي موتوري پويا دارد كه دائماً در حال توليد وظيفه
كنـد كـه    سـازي   تواند تغييرات عيني را كنترل كند، قادر است تا از احكام فقهي به نحوي تركيب دارد و مي

تـوان آن را   فقه نوراني اسـت، امـا نمـي   كه  با وجود ايناز طرفي ي آن، تحقق مقاصد مادي باشد. لذا  منتجه
  ست؟! نيتأمين سعادت بشر خارج از چارچوب فقه ممكن  و از طرف ديگر پياده كرد

پس بايد به اين سوال مهم پاسخ داد كه اگر در مسير تكامل ظرفيت شيعه، ظرفيت عقالنيت شـيعيان  
 فرجـه  تعـالي  اهللا عجلفرمان امام زمان توانند گوش به  به سطح و افق حكومت نرسد، چگونه در دوران ظهور مي

هـاي علميـه نسـبت بـه      هاي علميه نسبت به اين مطلـب دغدغـه ندارنـد؟! چـرا حـوزه      باشند؟! چرا حوزه
سفارشات علمي مقام معظم رهبري مانند توليد الگوي اسالمي ايراني پيشـرفت، سـبك زنـدگي اسـالمي و     

دانند؟! امروز در منبرهايي كه بـا موضـوع    ضوع دين ميغيره حضور فعال ندارند و اين امور را خارج از مو

                                                            
هـاي كانديـداها از    كه برنامه رغم آن شود؛ يعني علي له در حوادثي مانند انتخابات رياست جمهوري نمايان مي. آثار اين مسأ 1

گرايان جاهالنه از يك كانديداي خاص حمايت كرده و بـدون   بينيم انقالبيون يا اصول شود، مي احكام توسعه غربي گرفته مي
  كنند.  هاي او را تأييد مي علم، برنامه
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شود؟! آيا سبك زندگي اسالمي اين اسـت كـه بـه مـردم بگـوييم       سبك زندگي است چه اموري مطرح مي
هستند، » افراد«غيبت نكنيد، دروغ نگوييد، حجاب را رعايت كنيد و ربا نخوريد؟! مخاطب اين نوع منبرها، 

كنند! در  كه محيطي عيني و شرايطي مادي براي پرورش اخالقي افراد ايجاد مي »افزارهايي الگوها و نرم«نه 
 1انـد،  تمدن نوين اسالمي تعريف نمـوده » افزارِ نرم«حالي كه مقام معظم رهبري، سبك زندگي اسالمي را به 

انـد   ار بـرده افراد كدام تدابير تربيتي را بك  هاي علميه براي نه امور فردي اشخاص! عالوه بر آن، مگر حوزه
  كه انتظار رعايت تمامي احكام فقه را از آنان دارند؟  

موضـوعات و   بـر » هـا  كيفيت تطبيق صحيح احكام رسـاله «هاي علميه نسبت به  بنابراين چون حوزه
انـد، دانشـگاهيان در    اند و پيرامون آن كار فكري دقيقي انجام نـداده  ي يك حكومت توجه نداشته ابعاد اداره

، كار فكري كرده و سي و پنج سـال اسـت كـه     موارد و موضوعات عيني كه به احكام رساله مربوط هستند
دهنـد؛ در حـالي    عقود شرعي تطبيق مي طور نمونه شركت و بانكداري را به كنند. به سازي جديد مي تركيب

توانند در اموال شـركت تصـرف    كه بر اساس احكام شركت در اسالم، با مخالفت هر يك نفر، ديگران نمي
شود به نحوي كه اختيارات افـراد   هاي متداول، مالكيت حقوقي به رسميت شناخته مي كنند، ولي در شركت
سـازي جديـد در عقـود     با اين حال، علوم دانشگاه با تركيـب  گردد. داران اصلي مقيد مي به تصميمات سهام

كنند كه حقيقتـا ضـد اقتضـائات احكـام شـركت عمـل        هاي به ظاهر اسالمي را طراحي مي شرعي، شركت
ها را مانند يك دكان سـاده   توان كارخانه شوند. زيرا بر اين باورند كه نمي كنند و باعث تجمع سرمايه مي مي

اندازي توليد انبوه، سـرمايه را تجميـع كـرد و پيشـرفت اقتصـادي       بلكه بايد براي راه خريداري و اداره كرد
ها بـر اسـاس تعريـف آمريكـايي      ممكن نيست. لذا متدينين را به تنظيم قوانين شركت» تكاثرِ ثروت«بدون 

ـ      ي آن، شـكل  كند كه نتيجه كنند و فقه موجود نيز آن را امضاء مي ملزم مي ه گيـري بخـش خصوصـي (نـه ب
المال به سمت اين بخش است تا توليـد رونـق بگيـرد.     معناي بخش مردمي) در كشور و سرازير كردن بيت

                                                            
  .23/7/1391ات مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان استان خراسان شمالى؛ . بيان 1
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ها منابع و مقدورات كشور اسـالمي تحـت كنتـرل قشـر      دهد تا با اين توجيه حال آيا احكام الهي اجازه مي
  1دار درآيد؟ سرمايه

تـوان يكبـاره ماننـد حكومـت      داري نمي البته بديهي است كه در درگيري با محصوالت نظام سرمايه
تـوان بـه    . همچنين در رابطه با رسانه، نمـي را تعطيل كردها  ها و بانك شركت و فوراًطالبان، تصميم گرفت 

رغـم تمـام مشـكالت ناشـي از رسـانه،       علت حكم حرمت پخش موسيقي، رسانه را تعطيل كرد؛ زيرا علي
شود. لذا هدف از بيان ايـن مطالـب، ايـن     دستگاه ديده مي كاركردهاي مثبتي هم براي حفظ انقالب در اين

هاي علميه و معتقدين به نظام اسـالمي نسـبت بـه لوازمـات و احكـام تمـدن و سـبك         است كه چرا حوزه
  شان نيست؟! كنند؟! آيا اين مسائل، موضوع امتحان خود و جامعه زندگي موجود تأمل نمي

ها تمام روابط  بايد به زندگي فعلي ادامه دهند و براي آن البته اين اشكال، متوجه مردم نيست و مردم
مشكل حـوزه در   ه به لوازمات آن داشته باشند.باشد، اما نخبگان حوزه بايد توج بانكي و امثال آن حالل مي
ي كشور، به فقدان منطق و عقالنيت و رياضـيات پيرامـون امـور حكـومتي بـاز       برخورد با موضوعات اداره

گردد و ديگر علوم از شقوقات  هاي علميه به منطق و اصول و فلسفه برمي ات فهم در حوزهگردد. رياضي مي
هاست. چنين رياضياتي مربوط به قبل از رنسانس است؛ در حالي كه بعد از رنسانس، رياضيات فهم در  اين

جنـگ  خواهيـد بـه    ي اقليدسـي مـي   گيـرد و حـوزه بـا هندسـه     مراكز تحقيقاتي با منطق سيستمي انجام مي
رسد. لـذا اكثـر    آميز غرب) برود و طبيعي است كه به نتيجه نمي ي نااقليدسي (رياضيات تمدن شرك هندسه

سكوالريسـم  «مراكز تحقيقاتي در حوزه ناخودآگاه دچار ديناميزم قرآن يا ـ به تعبير مقـام معظـم رهبـري ـ      
  شوند. مي» پنهان

                                                            
كه در همايش بررسي موانع و مشكالت ازدواج در قم، اين راه حل ارائه شـد كـه بايـد احكـام اسـالم،       ي ديگر اين . نمونه 1

و نوراني، ساختارِ حكـومتي و اسـالمي   يعني تعدد زوجات و متعه در جامعه راه بيفتد. در حالي كه اگر براي اين احكام الهي 
طـور كـه احكـام مضـاربه،      شـوند؛ همـان   توليد نشود، عمالً به روكشي براي ساختارهايِ فحشاء در تمدن موجود تبديل مـي 

مساقات و جعاله به روكشي اسالمي براي بانكداريِ مبتني بر ربا بدل شده است. لذا تا زماني كه آن ساختارها شكسته نشود، 
  شد. ازدواج و تعدد زوجات و متعه نيز ماشين امضايي براي ساختارهاي تمدن مخرب و فاسد غربي خواهد احكام 
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ي احكام اسالمي (يعني فلسفه اصـلي   ي اقامهتوانند برا داران نمي پس آسيب اصلي اين است كه دين
از طريـق تبليـغ احكـام و    صـرفاً  كننـد مشـكالت    ) ساختارسازي كنند و گمان مـي السالم عليهقيام امام حسين

اندازنـد و   شود. لذا بر منابر مرتباً مشكالت جوانان را به گردن پدران و مـادران مـي   معارف اسالمي حل مي
كننـد! در حـالي كـه امـروز نظـام و       طرف ديگر مدام جوانـان را نصـيحت مـي    دانند و از آنان را مقصر مي

المال به دست روحانيت است و تمام فرزندان اين مرز و بوم، فرزندان اسالم هستند؛ زيرا همه در زيـر   بيت
بيرق شيعه و حكومت ديني هستند. بنابراين متكفّلين امور مذهب بايد الگو و سبك زندگي اسـالمي را بـه   

  ها ارائه دهند تا جوانان ما در فضاي اين الگو رشد كنند. آن

  

داشـتن  علـت عـدم    ،»مولويـت  فرهنـگ  ي لوازمات عقاليي مالحظه«شدن حوزه به . محدود1/2/3
  مسائل حكومت تحليل نسبت به

هـا، بـه منطـق و     هـا و علـل آن   داري از شـناخت صـحيح آسـيب    رسد ناتواني متوليان دين نظر مي به
به عنوان نمونه اگر از ابتدا تا انتهاي اصول و فقه مـورد دقـت قـرار گيـرد،      1گردد. آنان برميرياضيات فهم 

» اذا أمـر مـوال بعبـده   «شود كه تنها يك درك از مديريت وجـود دارد و آن مـديريت بـه روشِ     مشاهده مي
سـاس فرهنـگ   ي زمين بـر ا  باشد كه مربوط به قبل از رنسانس است، اما مديريت امروز در سراسر كره مي

گيري وجود دارد. البته باالتر از مـديريت   بنا شده است و در آن، هيئت مديره يا مجالس تصميم» مشاركت«
نيـز از   السالم عليهمي اطهار  است و مديريت خداي متعال و ائمه» سازي حادثه«مولويت و مشاركت، مديريت 

يعني مديريت ايجاد آيه و امتحان! امـا در  همين سنخ است كه در جلسات گذشته به تبيين آن پرداخته شد؛ 
  ادراكات متداول از مذهب، تنها يك درك از مديريت وجود دارد.

                                                            
. مانند اين است كه در محاسبات رياضي، يك يكان، با يك دهگان و يك صدگان، برابر دانسته شود. زيرا منطق صوري  1
براي آن كيفيت در نظر بگيرد و لذا هر سه را داراي يك تواند  ، يعني نمي»يك كه همان يك است و فرقي ندارد«گويد  مي

داند. در حالي كه اگر يك يكان، با يك دهگان و يك صدگان فارغ از جايگاه آن، زير هم قرار گيرند و جمع زده  ماهيت مي
  خواهد بود. ها سر جاي خود قرار بگيرد، جواب بسيار متفاوت شود، اما اگر هر كدام از اين يك مي 3جمع  شوند، حاصل
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ـ   نرماگر  بايـد  رود، مصـنوع ماسـت،    ات بـه كـار مـي   افزاري كه براي استضائه از قرآن كـريم و رواي
، فقـه احكـامِ   بوسـيله آن جريان يابد تـا بتـوان   ، تعبد (اصول فقه)رياضياتش تكامل يابد و در آن رياضيات

آيد، بايد تعبد در جريـان رياضـيات احـراز     حكومتي را توليد كرد. زيرا وقتي بحث كفر و ايمان به ميان مي
گردد. چون عقل هم مخلوق خداي متعال است و مانند ديگر مخلوقات داراي مناسك خاصي بـراي رشـد   

توليد اين منطـق و رياضـيات جديـد، موضـوع     است و در انديشدن نيز بايد انضباط شرعي را رعايت كرد! 
  را قبل ظهور طراحي نمايند.» حاكميت و تمدن مقاومتي«امتحان شيعيان در قبل از ظهور است تا بتوانند 

  

گذاري به امام زمان(عج) در سطح ايجاد تمدن  ي ظهور: ارتقاء سطح خدمت . زمينه3/3
  اسالمي

كند و لذا دچار امتحانات عقالنـي   تاريخ زندگي مي ي دوم طور خالصه، شيعه امروز در دوره پس به
است و بايد كثافات عقالنيت خود را دفع كند. پرچمداران اين مطلب نيز در هزار سال اخير مراجع و فقهـا  

اند و در برابـر قيـاس، استحسـان و انحرافـات      وظايف خود را به نحو احسن انجام داده ،اند كه به حق بوده
ند. لذا اجتهاد ما اجتهاد سالم است؛ گرچه بـراي شـرايط امـروز داراي نقـص     ا هي كردعقالني ديگر ايستادگ

بايسـت مجتهدانـه باشـد و در يـك كـالم نبايـد سـر از         گيـرد، مـي   است. از اين رو اگر كاري صورت مي
تسـليم  فكري و ديناميزم در بياورد. بنابراين فقط با اخالق مراجع و فقهاء شيعه ـ كه مبتني بر تعبد و   روشن

هاي علميه اين است و نبايد فقط به  ي حوزه توان تحولي را رقم زد. وظيفه در برابر شارع مقدس است ـ مي 
حوالـه   فرجـه  تعـالي  اهللا عجـل گذشته خود تمسك كنند و حل مشكالت را صرفاً به حكومت جهاني امـام زمـان  

گردد. پس شيعيان  ر واقع ميظهوده است، باعث غيبت حضرت شكه مشكلي فقط با رفع همان دهند. زيرا 
اسالمي الگو تهيه كنند تـا    ي حكومت ها و امتحانات عقالني عبور كنند و بتوانند براي اداره بايد از اين عقبه

را تكامـل دهنـد، يعنـي شـيعه بايـد بـه ظرفيـت         فرجـه  تعـالي  اهللا عجـل ظرفيت خدمتگزاري خود به امام زمـان 
  آن حضرت تشريف بياورند.  عصر برسد تا  خدمتگزاري براي حضرت ولي
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شوند، اهل نفاق با كفار همدست شده  البته پس از اين كه شيعيان موفق به ساخت تمدنِ مقاومتي مي
دهند. يعني هنگامي كه راه و رسم زندگي در ساختارها اسالمي شد و  و دوباره شيعه را مورد حمله قرار مي

پسـندند   شت، كفار و منافقينِ عالم اين تمدن را نمياخالق حسنه به وصف سازماني براي نظام ديني بدل گ
تـا از طريـق ايـن     كننـد  روي مؤمنين خواهند ايستاد و باالترين فشارها را بر دستگاه ايمان وارد مـي  و روبه

رقم بخورد و شرايط براي ظهـور   فرجه تعالي اهللا عجلعصر گزاري به حضرت ولي مصائب، بلوغ تفقه در خدمت
نابراين تمام مسائلي كه مطرح شد براي رسيدن به اين سطح از بلوغ است كـه شـيعه   حضرت فراهم شود. ب

ي استضائه از قرآن و روايات و احاديث برسـد. امـا بـا     بدون حضور امام خود و با عقل، به باالترين درجه
انبيـاء و   شود كه اين آغاز زندگي بـا كرامـات   ها چهل برابر مي عقل فرجه تعالي اهللا عجلعصر ظهور حضرت ولي

هـاي الهـي و بسـياري از     اولياء الهي است. پس از آن، عالم رجعت آغاز دنياي ديگري است و تمام وعـده 
  شود. دارند، در آن دوران محقق ميآيات قرآن كه امروزه امكان تحقق ن

  

  . ظهور و بروز عرفان حقيقي به عنوان موضوع امتحانات دوران ظهور (نه امروز)4/3

ي تحقق آن را داده اسـت، جـز    گي كه خداي متعال در بعثت تشريع فرموده و وعدهبنابراين آن زند
كـردن آن زنـدگي را نـدارد بلكـه آن      ي ظهور محقق نخواهد شد. زيرا غير معصوم قـدرت فـراهم   در دوره

 المالسـ  علـيهم و در عالم رجعت نيز توسط ائمه معصـومين  فرجـه  تعالي اهللا عجلزندگي آرماني تنها توسط امام زمان
شود. حيـات در آن دوران همـراه بـا كرامـات انبيـاء اسـت، يعنـي همـان زنـدگي كـه حضـرت             محقق مي

ها  بدهيد، در همين دنيا تمام نعمت السـالم  عليهتان را دست علي اگر واليت«فرمود:  به مردم مي عليها اهللا  سالمزهرا
تنهـي عـن   «و » معـراج المـؤمن  «كـه   همان زندگي كه در آن، اثـر نمـاز  » گرفت. در اختيارتان قرار خواهد 

شود! و ديگر الزم نيست كنار نماز خواندن، يك دسـتگاه عرفـاني    هويدا و محسوس مي» الفحشاء و المنكر
براي خودسازي توليد شود؛ زيرا عرفاني كه خداي متعال آن را تدارك ديده نمـاز و روزه  نشيني و...)  (چله

حقيقتـاً  » كنـد.  وضو، انسان را نـوراني مـي  «فرمايد:  و حج است. همان زندگي است كه وقتي در روايت مي
هنگــامي كــه حضــرت «فرمايــد:  بينــد! همــان زنــدگي اســت كــه در روايــت مــي  نورانيــت خــود را مــي

كشـند و عقولشـان چهـل برابـر      كنند، دست مباركشان را بر سر مردم مي ظهور مي فرجـه  تعالي اهللا عجلعصر ولي
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ها نيست و ابزارآالت تكنولوژي مثل هواپيما، كامپيوتر، موبايل و...  و ديگر نيازي به علوم دانشگاه» شود. مي
داري  ها نگه آثار باستاني در موزه هاي زمان جاهليت، به صورت طور كه امروزه بت رود، همان ها مي به موزه

دهند ـ نه انبياءيي چـون موسـي و     هاي عادي تشكيل مي كه سپاه اسالم را انسان شود. در آن زمان با اين مي
»! پشت سر من يك منافق مخفي شـده اسـت  «گويد:  شنوند كه مي ـ اما صداي سنگي را مي  السالم عليهاعيسي

هايشان را بر اسـاس قـرآن كـريم     دار بچه زنان خانه ،در زمان ظهور« فرمايد: همان زندگي كه در روايت مي
اما در حال حاضر اگر خانمي عالقه به قرآن پيدا كند، چقدر » كنند و با آنان سلوك خواهند كرد. تربيت مي

 قرآن در كشور نيز بههمين تعداد از حافظان بايد به خودش فشار بياورد تا حافظ كل قرآن كريم شود. البته 
دهد كه در زنـدگي مـردم فرهنـگ قرآنـي      نشان مي  بركت حكومت جمهوري اسالمي است، اما آمار طالق

  .آورند ي عمل مي شوند و آن را به صحنه ها با فرهنگ قرآني تربيت مي ي ظهور بچه ست. در دورهرنگ ا كم

در عالم تكوين بـه  كه تغييراتي شود. عالوه بر آن،  ها هزار ساله مي همان زندگي است كه عمر انسان
برخواهد گشت. مثالً اگر زمـين و  به حالت اول و يا بدان ضربه خورده نيز ايجاد شده ي گناهان بشر  وسيله

خورشيد و ستارگان و غيره به دليل گناهان بشر تغييراتي كرده است، به حالت اول برخواهـد گشـت و يـا    
ات منفي آنـان  ، اثراند ي داراي خار يا سم شدهاهاناند، اهلي خواهند شد و يا اگر گي حيواناتي كه موذي شده
  خواهد بود.  فرجه تعالي اهللا عجلهمگي به بركت وجود امام زمان از بين خواهد رفت و

ي  بنابراين اگر در روايات دقت شود، تصويري از زندگي خواهيد يافت كه همراه بـا كرامـات همـه   
 السـالم  علـيهم ي اطهار شان نسبت به ائمه م به دليل تسليم بودناست و مردم عادي ه السالم عليهمبيت انبياء و اهل

هـايي   . لذا تمام نعمـت و.. االرض كنند ها راه بروند و طي توانند روي آب شوند و مي داراي اين كرامات مي
در زمان رجعت و  السالم عليهمشود همه از بركت واليت ائمه معصومين كه در دوران رجعت به مردم عطا مي

بعـد از   ، ولـي در حضور اول آن بزرگواران، همه را به شهادت رساندند اگر 1ي ايشان است؛ وبارهحضور د

                                                            
گردد كه حتماً بايد بر سند و داللت روايات بررسـي   بار ديگر خاطرنشان مي جا نيز يك . البته بارها بيان شده است و در اين 1

اند، در مورد روايات اعتقادي و اخالفي هـم اعمـال شـود. البتـه در      گردد و راه و رسمي كه فقها در فقه و احكام پيش گرفته
  و تقسيم كار بين هزاران فقيه انجام شود.» سازمان تفقه«كار بايد با وضعيت مطلوب اين 
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را  السـالم  علـيهم ي اطهـار  هاي ناشي از عدم تبعيت خود نسبت به واليـت ائمـه   چند هزار سال كه مردم هزينه
در عالم  السالم عليهمپرداخت كردند و براي پذيرش واليت و حيات در ظلّ آنان آماده شدند، همان معصومين

  رجعت خواهند آمد و همگان اين زندگي آرماني را خواهند چشيد.

  

  ذكر مصيبت:ـ 
ي عاشورا ابعاد نظامي دارد، يعني در اين حادثه امور نظامي حـرف اول   دانيد حادثه همان طور كه مي

جاسـت كـه عملكـرد     در ايـن  اند و زند. چون هفتاد و دو نفر در مقابل سپاه سي هزار نفره قرار گرفته را مي
كند. كسـي كـه مظهـر شـجاعت در      مانند خورشيد درخشان نورافشاني مي السالم عليهحضرت ابالفضل عباس

هاي او بسيار مورد هجمه هستند، چون  مدينه بود. كساني كه اين وصف را دارند، از طرف ابليس و وسوسه
اميال باشد! اما زهي خيال باطـل، چـرا كـه ايـن     تواند ابزاري براي رسيدن به بسياري از  شان مي اين وصف

تربيت شده است. هنگـامي   السالم عليهمآقازاده در كنار پدرش اميرالمؤمنين و امام حسن مجتبي و امام حسين
كـه در اوج شـجاعت    السـالم  عليـه را تيرباران كردند، حضرت عباس السالم عليهكه بدن مطهر امام حسن مجتبي

بود و آن  السـالم  عليهآماده بود تا دشمن را به درك واصل كند، اما مطيع تام حسين خود شد و بود، از خود بي
بفرمايد: وصيت برادرم اين است كـه   السالم عليهلحظه چقدر براي او سخت و سنگين گذشت كه امام حسين

  اش خوني ريخته نشود! در تشييع جنازه

ــاس  ــهدر روز عاشــورا حضــرت ابالفضــل العب ــام  از صــبح ع الســالم علي ــدار لشــكر ام اشــورا پرچم
بودند؛ چه وقتي كه بـا هـم بـه    دفاع ها ركن اصلي  بودند و پاي به پاي برادر در تمام هجمه السالم عليهحسين

 السـالم  عليـه شدند و چه هنگامي كه جنگ تن به تن آغاز شد. ايشان با امـام حسـين   ور مي لشكر دشمن حمله
تك عزيزانشان را از معركه نجات دادند، لذا تمام بدنشان  تك بيش از هفتاد بار به لشكر زدند تا جسد مطهر

مانده بود. عصر هنگام، ديگر هـيچ كـس    دانم تا غروب چه رمقي در بدن اينان  آماج تيرها قرار گرفت، نمي
دسـتور گرفـت كـه بـه شـريعه فـرات بزنـد،         السـالم  عليـه ! از حسينالسالم امعليهنبود، تنها حسين بود و عباس

به لشكر حمله كـرد و خـود را بـه آب     السـالم  عليهه با چهار هزار سرباز محاصره شده بود، عباساي ك شريعه
طور كه اسب و شمشير ابزار جنگي است، آب هم براي يك رزمنده ابزار جنگي  دانيد همان رسانيد. همه مي



٧٢ 

 

ورد؟! شـايد  د. با خود چه فكري كرد كـه آب نخـ  يكشتان او به آب رسيد، دست از آب است! اما وقتي دس
ي اوج  دهنده ريزد و اين نشان و فرزندان ايشان افتاد! لذا آب را روي آب مي السالم عليهي حسين ياد لب تشنه
 است!  السالم عليهوفاي به امام
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