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ـٰنِِِللاِِِِبْسمِِ ْْح ِحیِِِالرَّ  الرَّ

 فایل سازیآماده یمرحله

 نهایی ویرایش  و مآخذ تکمیل دوم ویرایش مآخذ ذکر اوّلیه ویرایش و تصحیح سازیپیاده

 

 آنها از انحراف عوامل و اسالمی عرفان و حکومت هایشاخصه

 که است روزهایی جمله از ،عاشورا یواقعه تاریخیِ حوادث نظر از و است ممحرّ چهاردهم روز امروز

 ینا شامل خواهیممی اگر باشد؛ آنها همراه ما دل باید وزهار این .برندمی سر به کوفه در کربال اسرای

َعَلنیَْانْ  تعبیر   خدا از که هست عاشورا زیارت در که عظیمی و عمیق بسیار تعبیر این شویم. َمَعُکمْ َْیج 

 یعنی است؛ جانبههمه معیّت این و دده قرار الحسیناباعبداهلل همراه و یّتمع در را ما خواهیممی

 ،کربال برود بدنمان مثالً که نیست این فقط معیّت ،کردیم عرض بارها مان.وجودی مراتب یهمه در

 اباعبداهلل یاندیشه همراه ،هم من فکر یعنی معیّت باشد. الحسیناباعبداهلل رهّمط ضریح رکنا

 با همراه هم، من خلقیّات و صفات و قاخال باشد؛ اباعبداهلل روحیّات همراه ،هم من روحیّات باشد؛

 حضرت با هااین یهمه من، روش من، منش من، گفتار من، رفتار باشد. اباعبداهلل صفات و خلقیّات

َعَلنیَْانْ  باشد.  بیاید بدنم ظاهر قطف کهاین نه باشم؛ شما با وجودی مراتب یهمه در یعنی ،َمَعُکمْ َْیج 

 هایآرمان همراه اینکه است. همراهی و معیّت از نازل یمرتبه یک آن شما. یگوشهشش ضریح کنار

 یهمه در معیّت باشم؛ شما هایآرمان و اهداف همراه باشم؛ شما مکتب و حرکت همراه باشم؛ شما

 امیدواریم زد...می موج شما وجود در که عمیقی فانعر آن باشم؛ شما معرفت همراه است؛ مراتب این

َعَلنیَْانْ  همین متعال خدای  مؤمن انسان یک برای دعا بلندترین عالم این یعرصه در که را َمَعُکمْ َْیج 

  شاءاهلل.ان ؛بفرماید مستجاب ما یهمه حقّ در را دعا همین است،
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 عاشورا یواقعه به ما، اجتماعی ضایف جّدی نیاز به توّجه با خصوصاً لحاظی، به هم امروز آمد ذهنم به

 به راجع که هاییصحبت از است ایچکیده کهآمده  حسن یکرشمه کتاب در کهطورهمان بپردازیم.

 و دارد بدن یا پیکره و قالب یک الحسیناباعبداهلل حرکت کردم، عرض عاشورا یعارفانه هایجنبه

 ؛عرفانی روح یک آن روح و است حماسی یپیکره یک الحسیناباعبداهلل حرکت یپیکره روح. یک

 ،دارد بدن هم ،زنده انسان است. زنده که انسانی یک مثل عاشوراست؛ حرکت تیّتمام ،دو این تلفیق و

 بدون روح و گذارد؛می نتعفّ و فساد به رو که است تخاصیّبی یجنازه یک روح بدون بدن .روح هم

-می نماز بدن این با کند.می پیدا تعالی بدن همین طریق از ما روح ندارد. تعالی و رشد قدرت هم بدن

 پیدا تعالی روح رویم؛می اهللسبیلفی جهاد میدان به کنیم؛می اهللبیت طواف گیریم؛می روزه خوانیم؛

 و تخاصیّ هیچ هم بدن بدون روح و است؛ فساد و تعفّن به رو جسد یک روح، بدون بدن پس کند.می

-می تکامل و تعالی به رو یزنده موجود یک ،شوندمی تلفیق هم با دو این وقتی داشت. نخواهد اثری

 یپیکره وح.ر هم ،دارد پیکره هم است؛ زنده حقیقت یک هم الحسیناباعبداهلل نهضت سازند.

 بر حاکم عرفانی روح آن او، روح و است حرکت این حماسی یجنبه آن الحسیناباعبداهلل تنهض

 اینها دوی هر عرفانی؛ لطافت هم ،بینیممی انقالبی صالبت هم ما ،عاشورا جریان در است. نهضت این

  .شدند تلفیق هم با انگیزیحیرت و عجیب و زیبا بسیار نحوبه

 شاءاهللان و کنم صحبت اباعبداهلل نهضت حماسی یپیکره آن به جعرا مقدار یک دانممی الزم

 که زمانی شرایط به هجّتو با خصوصاً کنیم،می مطرح که هاییبحث از بعضی شاید کنند؛ دقّت عزیزان

 از قلالا یا نشود فهمیده خطا هابحث ناکرده خدای تا دارد بینیباریک مقدار یک به نیاز ،هستیم آن در

 ،حماسی بعد در یعنی ،پیکره عدبُ در ،خوب باشیم. نکرده عبور فهمیدن بدونرا  هابحث از بخشی

 از اسالمی نظام در که انحرافی دربرابر است انقالبی صالبتِپر بسیار حرکت یک اباعبداهلل نهضت

 به مسیحی مرُ حکومت علیه حسینامام دانیدمی .است افتاده اقاتّف اسالم ناب هایارزش و اصول

 ،حسینامام یحماسه نرفت؛ نبرد میدان به کفر و شرک کشورهای علیه ؛نرفت جنگ میدان

 شام در هامیّبنی خالفت دستگاه دربرابر است؛ اسالمی حکومت دربرابر الحسیناباعبداهلل نهضت
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 یخلیفه گویندمی یزید به است. امیرالمؤمنینی یمدّع و هللارسول خالفت مدّعی که است

 قیام و است اسالمی تحکوم ،حکومت معاویه!یزیدبن امیرالمؤمنین گویندمی !اهللرسول

 است. افتاده دور اسالم حقایق خطّ از که اسالمی حکومت است؛ اسالمی حکومت علیه اباعبداهلل

 اسالم حقیقت و است باقی وا بر اسالم از اسمی فقط .نیست آن در اسالم ناب هایارزش از خبری دیگر

 حسینامام که کرد دقّت خوب باید را ینا است. نهضتی چنین اباعبداهلل نهضت ؛بستهبر رخت

 ترک را اسالم حقیقت و مانده باقی برایش اسالم اسم که حکومتی کرد. قیام اسالمی حکومت علیه

 اهایادّع و شعارها با نه ؛شودمی شناسایی آن کارکردی هایشاخص با ،امنظ یک تاسالمیّ .است کرده

 روشنیبه شما باشد. اسالمی نظام ،نظام آن تا باشد اسالمی کارکردهای باید نظام یک کارکردهای آن.

 ادّعای کند،می حکومت شام در اموی سبز خکا پوشش تحت که هامیّبنی خالفت دستگاه بینیدمی

 محدّثین ؛دهکر جمع خودش دور هم را صحابه از بعضی شاید دهد؛می مسلمانی شعار دارد؛ سلمانیم

 مسابقات و قرآن قرائت مجالس کرده؛ جمع خودش دور هم را قرآن ءقرّا آورده؛ خودش گرد هم را

 در است؛ شعار فقط است؛ادّع فقط نیست؛ خبری اسالم حقیقت از امّا ؛گذاردمی هم قرآن قرائت

  شود.نمی مشاهده اسالم حقیقت آن از ریاث کارکردها

 کنم؛ اشاره اینها از بعضی به چیست؟ الهی حکومت و اسالمی حکومت کارکردی هایشاخص خوب،

 سمتبه حکومت آن تحت یجامعه که است اسالمی حکومت ،حکومتی که است این هاشاخص از یکی

 سمتبه جامعه که است طاغوتی یتوال مقابلش ینقطه است. الهی والیت این کند؛ حرکت تنورانیّ

رُِجُهمْ ْآَمنواْالَّذینََْْوليْ ْللَُْاْ فرمود: کریم قرآن کند.می حرکت ظلمت و تظلمانیّ ْرِْالّنْوَْلىِاْْالظ ُلماتِْْنَْمُِْْیخ 

لَِْاَْْكَفرواْینَْالَّذوَْ رِجْالطّاغوتُُْْؤُهمُْیاو   الهی، والیت کارکردهاست. از یکی این .1اتِْالظ ُلمْىَلِْاْْالّنورِْْنَْمِْْونَ ُهمْ ُیخ 

 حرکت معنوی کماالت سمتبه و تنورانیّ سمتبه والیت آن پوشش تحت یجامعه که است والیتی

 سمتبه و کندمی دور تنورانیّ از را جامعه که است طاغوتی والیت ،مقابلش ینقطه درست کند.می

                                            

  .752ی ی بقره، آیه. سوره1
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 است، مطرح مداریوالیت بحث راگ کشاند.می گراییمادّه سمتبه تمعنویّ از کشاند؛می تظلمانیّ

 منتهی مدارند؛والیتَْكَفرواْلَّذینََْاْ هم ،مدارند والیت آَمنواْلَّذینََْاْ هم، والیت؟ کدام که است این لسؤا

 چون بسپارید، اطرخ به را اینها .است اوّل شاخص این طاغوتی. والیت گروه یک ،الهی والیت گروه یک

 این با وقتی شما نه. یا است اسالمی حکومت حکومت، یک گفت و زد محک باید هاشاخص این با

 از بویی آنجا که شودمی روشن وقتآن معاویه،یزیدبن مسلمانی عیمدّ دستگاه سراغ روید می محک

 در که است این دوم شاخص کند.می قیام دارد حسینامام چرا و شودنمی استشمام اسالم حقیقت

  است. اسالمی سیمای جامعه، پیشانی و سیما و چهره ،اسالمی حکومت یک

 حجّ به که قبل سال چند کنند، آغاز را خودشان نهضت اینکه از قبل حسینامام هست خاطرتان

 سخنرانی یک و کردند جمع ایخیمه زیر را علم اهل و نظر اهل و روشنفکران منا در ،شدند مشرّف

 العقولتحف در حّرانی یشعبهابن م.یاکرده صحبت سخنرانی آن به اجعر قبل هایسال ما که کردند؛

 سخنرانی این است عجیب است. شده نقل متعّدد هم دیگر جاهای کرده؛ نقل را فرمایشات این متن

 دستگاه دربرابر که سکوتی طرخابه را علم اهل و فضل اهل و روشنفکری جریان این حضرت چگونه که

 آنجا اباعبداهلل حضرت بعد .ندکنمی تخطئه و محاکمه کردند، پیشه اموی فساد و کفر و ظلم

 قبل مال این است؛ کوفه مردم نوشتن نامه از قبل مال این کنند!می تبیین را خودشان نهضت اهداف

 است! قبل هایسال مال ؛است مدینه از اباعبداهلل حرکت از

 هاینامه گول اباعبداهلل بله، که بود دلیل این به اباعبداهلل حرکت کنندمی تصّور که آنهایی

 کدام اصالً و کشتند را یشانا و کردند جفا ایشان به مردم هم باالخره و کرد حرکت و خورد را مردم

 !عاشوراست یواقعه از قبل هاسال ماجرا این !ببینند بروند حماسه؟... کدام ؟انقالب کدام ؟نهضت

-قدرت خاطربه ما فرمایند:می ؛کنندمی بیان را خودشان نهضت فاهدا ،سخنرانی آن از بعد حضرت

ْاَللّْ  .کنیمنمی قیام طلبیزیاده دنیاطلبی، خاطربه ،طلبی ْتَْاُِْهمَّ ِْمّنا ْكاَن ْما َْیُكن  َْلم  ْاَنَُّه ْتَ ع َلُم ْفیْنََّك ناُفسًا



 

 5 

ْ ْاَل َْو ُْسل طاٍن ُْفضْوال ِتماسًا ْال ُحطامِِْمن   و طلبیسلطه خاطربه نه قیاممان این ما که دانیمی تو خدایا ؛2ِل

 گویندمی که آنهایی حال،ایّعلی .است دنیاپرستی و مادّی طلبیافزون خاطربه نه ،است جویینتسلط

 و ،نداشت پیش در انقالبی حرکت نداشت، قیام یانگیزه اصالً واالّ ؛خورد را کوفیان هاینامه فریب امام

 شد، کشته هم آنجا و کردند جفا او به هم بعد و افتاد راه گویندمی راست کوفیان اینکه گمان به

 ،فرمودند اینکه از بعد حالهربه !ببینند منا در را حضرت فرمایشات بروند ،بود همین کربال داستان

ْلْ  :فرمودند ،طلبیثروت نه ،است طلبیقدرت نه ما یانگیزه ْلُِنْرَو ْدیِنكَِْكن  -می ما خدایا؛َْىْال َمعاِلَمِْمن 

 ،کنیممی نگاه جامعه یچهره به وقتی عنیی ؛شود دیده جامعه در دینی هایعالمت این خواهیم

 حرف در ،مردم کردن رفتار در ،مردم پوشیدن لباس در ببینیم. جامعه یچهره در را اسالم سیمای

 یک سیمای مردم، خانوادگی روابط در ،مردم اجتماعی تالیّفعّ در مردم، کار و کسب در مردم، زدن

ْلُِنْرَوْلْ ْ.شود مشاهده دینی یجامعه ْدیِنكَِْكن   تمحکو کارکردی هایشاخص از یکی پس؛َْىْال َمعاِلَمِْمن 

 نگاه جامعه آن یچهره به وقتی یعنی کند؛می دینی سیمای را جامعه آن سیمای که است این اسالمی

-می مشاهده را الهی اوامر ربرابرد تسلیم سیمای و تعبّد سیمای ،عفاف سیمای تقوا، سیمای ،کنیدمی

  است. غیردینی یجامعه سیمای دربرابرش که ؛کنید

 است این من حرکت هایانگیزه از دیگر یکی :فرمودند سخنرانی همان در باز حضرت شاخص؛ ینسوم

َكاِمكَْاََْكَْوْنَِْوُْسنَْْاِئِضكَْیُ ع َمَلِْبَفْر :که  تو، هایفرمان تو، فرائض که بکنیم کاری خواهیممی ما خدایا ؛ح 

 جریان به جامعه در تو رّاتمقر و قوانین و احکام و پسندیمی تو که اتیخلقیّ و هارویّه تو، هایسنّت

 حکومت و ،واقعی دینی نظام دیگر کارکردهای از یکی پس نهضت! این از ما هدف است این بیفتد؛

 چنین حکومتی اگر است. جامعه آن در الهی دینی اخالق و احکام تحاکمیّ ،اسالمی و دینی راستین

 اسالمی حکومت ،کرد مسّلط مردم روابط بر را مقرّراتی چنان و کرد حاکم را روحیّاتی چنین و اخالق

                                            

نیز نقل شده است:  امیرالمؤمنین؛ همانند این عبارات از  22، ص 22بحاراالنوار، ج  .732 العقول، صتحفحرّانی، یشعبه ابن .7

ْكاَنِْمنَّاُْمناَفَسًةْفيُْسل طاٍنَْوْاَلْال ِتماَسَْشيْ : 131البالغه، خ سیّدرضی، نهج َْیُكِنْالَِّذي ِْانََّكْتَ ع َلُمْاَنَُّهَْلم  ْْاَللّ ُهمَّ ُْفضوِلْال ُحطاِمَْوْل ِكن  ٍءِْمن 

ْدیِنَكَْوُْنظ ِهَرْاال ِْ ُْحدوِدَ .لْص َحَ ْفيِْبَحِدَ ِْلَنِرَدْال َمعاِلَمِْمن  ِْعباِدَ َْوْتُقاَمْال ُمَعطََّلُةِْمن    فَ َیأ َمَنْال َمظ لوموَنِْمن 
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 خود قول از من را اینها دهد.می اسالمی شعار دارد؛ مسلمانی ایادّع فقط صورت ینا غیر در ؛است

 کنم.می نقل اباعبداهلل

ْا الِْْفرمودند: چهارم، ْفنُظ ِهَر  حاکم تو هایسرزمین در را اصالح یمخواهمی ما خدا! ای .یِْبَحِد َْلْص َحَ 

 بیان حالهربه یا نامهوصیّت عنوانبه و نوشتند که اینامه آن در یا ؛کنیم کنریشه را فساد ؛کنیم

 سپردند، حنفیّه محمّد به ،کربال تا مکّه به مدینه از بعد و مدینه از حرکت از خودشان یانگیزه

ْ فرمودند: ْال َْو َْبِطرًا ْال َْو َْاِشرًا ُرج  َْاخ  َْلم  ْاَّنی ْاال ِلْص َحِ  ِْلطََلِب ُت َْخَرج  ِْانَّما َْو ْظاِلمًا ْال َْو  از یکی ؛3ُْمف ِسدًا

 است؛ حاکم جامعه امور بر ،سالمت و صالح که است این راستین اسالمی نظام کارکردهای و هاشاخص

 ،حاکمیّتش آثار ،وجودیش آثار ،عملکردش که است اسالمی حکومت ستیرابه حکومتی .فساد نه

  .فساد نه باشد؛ امعهج بر صالح شدن مستولی

ْاََْاالْ فرمودند: الحسیناباعبداهلل حضرت پنجم، َن ْتَ َرو  ْال باِطَلْالْیُ َتناهنَّ َْانَّ َْو ِْبِه ْالْیُ ع َمُل ْ؛4َْعن هُْْىْ ال َحقَّ

َنِْاَلیْهم روایت شده: یلاِْالبتّه با  -نمی چشمانتان آیا ؛5َْعن هُْْىْ ال باِطِلْالْیُ َتناهْْیُ ع َمُلِْبِهَْوِْاَلیال َحقِّْالَْاالْتَ َرو 

 کارکردی هایشاخص از یکی ندارند؟ پروایی باطل از ؟شودنمی عمل حقّ به جامعه این در که بیند

 باطل از و شودمی عمل حقّ به که ستا ایگونهبه جامعه که است این اسالمی و الهی راستین حکومت

 ،کردند رفتار حقوق و حقّ به اعتنایبی و کردند دراز ستد باطل به پروابی ای،جامعه در اگر .دارند پروا

 حکومت نه ،واقعی دینی حکومت کارکردهای از ییک نیست. راستین اسالمی یجامعه ،جامعه آن

 نشود. کشیحقّ شود؛ عمل حقّ به و باشد مستقرّ حقّ جامعه آن در که است این ،دین دروغین مدّعی

 عین و کنند ازدر دست باطلی هر به کنند؛ تضییع را حقوق اینکه در نشوند جسور اندرکاراندست

                                            

 باقرالعلوم،یپژوهشکده و 372 ص ،44 ج بحاراالنوار، سی،مجلو  111، ص 1و خوارزمی، مقتل، ج  151مقرم، مقتل، ص  .3

 .302 ص ،1 ج ،الحسیناالمامعةموسو

 .745العقول، صحرّانی، تحفیشعبهابن .4

 .311، ص 44 مجلسی، بحاراالنوار، ج  .5
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 باطل که را آنچه تمام توقاح با نکشند؛ هم خجالت نترسند؛ هم کسی هیچ از نباشد؛ هم خیالشان

ْ است. کارکردی شاخص یک هم این شوند. منحرف و منصرف حقّ از و بدهند انجام است

ِْعباِد َْ هک است این قیام این از من هدف :فرمودند حضرت ،ششم شاخص  منِ هدفْ؛یَأ َمَنْال َمظ لوموَنِْمن 

 که بشود ایگونهبه جامعه که است این یزیدی، سبز کاخ و اموی ظلم علیه قیام در الحسیناباعبداهلل

 احساس جامعه در ندارند، قدرتی و رسدنمی جایی به دستشان که افرادی ضعیف، افراد مظلوم، افراد

 ،دارند پارتی که آنهایی ،قدرتمندان که نباشند این نگران و ببینند امان در را خودشان کنند؛ تامنیّ

 در خودشان یا ،رسدمی حکومتی مقام فالن به وکیل، فالن به ،وزیر فالن به دستشان که آنهایی

 پایمال را مظلومان حقّ پروابی هستند، متّکی اقتصادی هایتموقعیّ به یا ،هستند حکومتی مناصب

 چنین و خاطر یدغدغه و نگرانی این ضعیف و مظلوم افراد .کنند لگدمال پایشان زیر را ضعفا و کنند

 فراگیری امنیّت چنین ایجاد اسالمی، راستین حکومت مّمه کارکردهای از یکی باشند. داشتهن ایدلهره

 یهمه نباشند؛ امنیّت پرتو در قدرت صاحبان فقط نباشد؛ حاکم گروه لما فقط امنیّت .است جامعه در

 کسی که آنهایی خصوصاً ؛محرومان خصوصاً مستضعفین؛ و ضعفا خصوصاً ؛کنند امنیّت احساس مردم

-مسأله یک در وقتی که نباشند گرانن آنها ؛رسدنمی مقامی به دستشان ندارند؛ پارتی و شناسندنمی را

 فرد این تواندمی راحتیبه او ،کردند پیدا تعارض تموقعیّ دارای و پارتی دارای قدرتمند فرد یک اب ای

 کارکردهای از یکی نرسد. جایی به صدایش بزند فریاد هم چقدر هر و کند پایمال و لگدمال را ضعیف

 امنیّت در واقعاً .نیستند قدرت باند جزو که است کسانی امنیّت حساسا دینی حکومت شاخص و مّمه

 پیدا اختالفی است، ایکاره یک ،است مدیر و رئیس و وکیل و وزیر که آدمی یک با روزی اگر .ندهست

 ،دارد دسترسی دادگاه به او اینکه نه ؛شودمی رسیدگی عادالنه نفر دو این بین اختالف به واقعاً ،کردند

 دارد، دسترسی جاهمه به ه،مجریّ یهقوّ به ؛دارد دسترسی مجلس به ،دارد دسترسی العاتاطّ وزارت به

 کارکرد است. فریاد نرسد جایی به آنچه :گفت کنند؛می له ،کنندمی پایمال هم را طرف مسلّم حقّ

 و قدرت باند وجز که کسانی آن برای و محرومان برای و ضعفا برای است امنیّت ایجاد دینی حکومت

  .نیستند قدرت فامیلهزار گروه



 

 8 

 استخراج الحسیناباعبداهلل خود عبارات از دیدید که است دینی حکومت کارکردهای از بعضی اینها

 ،اهللرسول خالفت مدّعی ظاهربه حکومت این علیه حسینامام چرا فهمیممی حاال و کردم

 که شودمی سبب عاملی چه سؤال! رود.می مبارزه و نبرد میدان به ؛کندمی قیام امیرالمؤمنینی یمدّع

 سمتبه را جامعه اینکه جایبه که شود کشیده روزی به کارش بیفتد؟ روز این به دینی حکومت یک

 هاآدم ،ترظلمانی ،ترتاریک جامعه یچهره کنیمی نگاه که روز هر کند، هدایت تمعنویّ و تنورانیّ

-می فاقاتّ این که شودمی چه معنوی! بلند حقایق و تمعنویّ از ترغافل و تردنیاپرست و ترپرستمادّه

 قرار اعتناییبی مورد جامعه در الهی احکام و نقوانی ،الهی اخالق ،دینی اخالق که شودمی چه افتد؟

 که شودمی چه شود؟می مستولی جامعه بر دیگری هایروش و آداب و دیگری اتخلقیّ و گیرندمی

 و پاریس یاد ،کنیمی نگاه که جامعه یچهره به شود؟می خارج دینی سیمای از جامعه مایسی

 فاقاتّ این که شودمی چه بیفتی. دینی یجامعه یک یاد به اینکه جایبه افتی!می جافالن و واشنگتن

 به زندگی هایعرصه یهمه بینیمی و کنیمی نگاه ،دینی حکومت وجود با که شودمی چه افتد؟می

 اینها یهمه سیاستشان، کارشان، و کسب اقتصادشان، اتشان،اخالقیّ ،هاانسان روابط شده؟ آلوده فساد

 حقوق راحتیبه دین مدّعی حکومت یک تحت که شودمی چه .رودمی آلودگی و فساد سمتبه دارد

 یک که شودمی چه ند؟برمی دست باطل به پروابی افراد و شودمی پوشیچشم حقّ از و شودمی پایمال

 کنندمی احساس مظلوم و ضعیف افراد مّاا ؛شودمی مستقرّ دینی حکومت انعنو تحت نظامی

 آنها حقوق توانندمی راحتیبه تحاکمیّ دستگاه با مرتبطین و قدرتمندان رسد؟نمی جایی به صدایشان

 یک کار دشومی چه بازستانند. را خودشان حقّ ندارند قدرت وجه هیچ به آنها و کنند تضییع را

 به شد تبدیل اهللرسول حکومت که افتاد اقیاتّف چه یعنی کشد؟می اینجا به دینی حکومت

  یزید؟ تحکوم دستگاه و هامیّبنی سبز کاخ حکومت

-می رخنه حکومتی ساختار این در که معاندی نفوذی دشمنان ،عامل یک دارد. وجود مّمه عامل دو

 شما کار به تحلیل، این در العاتشاطّ االن کردیم، مختلف هایمناسبت به قبالً که هاییبحث کنند.

-چهره کنید، مراجعه توانیدمی سایت در و کردم مطرح جلسات در که مستنداتی به بنا ،دیدید .آیدمی
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 بر .نیاوردند ایمان اهلل به هم زدن هم بر چشم یک ؛6َْطر َفَةَْعی نٍْآَمنواْبِالِلْْما لاوّ روز از که بودند هایی

 همان از .کردند اسالم به تظاهر و آمدند رانهوّمز و بودند قدمثابت خودشان پرستیبت رتفکّ همان

 پیغمبر داماد ؛شدند پیغمبر زن پدر گرفتند؛ قرار پیغمبر کنار در روزها نخستین

 ار پیغمبر ترور طرح بارها اهللرسول خود زمان در کردند. نفوذ حکومتی ساختار در و شدند

-رسول شهادت بگوییم بتوانیم شاید که) هم اهللرسول رحلت از بعد و کنند اجرا ندخواست

 ود.(ب مشکوک خیلی پیامبر رحلت داریم که قرائنی با کردم اشاره قبالً طورکه همان ؛اهلل

 و معاویه خالفت هدستگا به جریان همین که کردند ایجاد را جریانی و کردند برپا را قیفهس کودتای

 در را او هم عثمان شد. شام فرماندار عمر حکومت زمان در معاویه .شد منجر معاویهبنیزید او از بعد

 ایمان اهللرسول عمر آخر سال تا ابوسفیان پدرش با که ایمعاویه .کرد ابقا قدرتش تموقعیّ

 همکّ فتح از بعد آخر سال در دفعه یک ،جنگیدند رو در رو پیامبر با مشرکین عنوانبه و نیاوردند

 نفوذ دینی یجامعه ساختار در و !وحی کاتب شدند المؤمنین!خال دندش و مسلمانیم گفتند آمدند

 یک ،پیامبر حرکت این به و انقالب و نهضت این به اوّل روز از که گروه یک این ،خوب .کردند

 موجّهی خیلی یقیافه منتهی ؛بودند بیگانه نفوذی عامل ساختار این در ،اوّل روز از نیاوردند. ایمان جو

 باالترین تا ابروست! چشمتان باالی بگوید آنها به داشت جرأت کسی چه بودند. ساخته خودشان برای

-می بدند؟ اینها بگوید توانستمی کسی بودند؛ هم پیغمبر کنار رسیدند؛ هم حکومتی مناصب

 رفتن دست از و انحراف ینا سبب که جریانی یک پس هستیم! اهللرسول غار یار ما گفتند

 مرتکب جنایتی چه دیدید که بودند نفوذی دشمنان این ،شد دینی حکومت کارکردی هایشاخص

  شدند.

 ناالیق، و کفایتبی بصیرت،بی و جاهل هایخودی بودند، انحرافی چنین ساززمینه که هم ومید گروه

 نافهم، بودند هاییآدم امّا ؛نبودند نفوذی دشمن بودند؛ خودی بودند. االیمانضعیف و فسالنّضعیف

                                            

 .25، ص 71 بحاراالنوار، ج مجلسی،  و  371، ص 7 القلوب، ج رشادا، دیلمی .1



 

 11 

 و پست یوعده تا دو با ،اهللبارک تا دو با که فسالنّضعیف هاییآدم کفایت؛بی و ناالیق هاییآدم جاهل؛

 یادتان را مجتبی حسنامام سپاه فرماندهان شدند.می سست ثروت و پول یوعده تا دو با مقام،

-ضعیف هایآدم امّا نبودند؛ نفوذی دشمن اینها فروختند!می را خود چگونه زر هایکیسه با که هست

 کردند، پیدا حضور حکومتی ساختار در وقتی هم، هاخودی این بودند. االیمانیضعیف و فسالنّ

 جاهل خودی این یاضافه به نفوذی معاند دشمن آن یعنی شدند؛ بزرگ بالهای از یکی خودشان

 انداختن کارآمدی از و انحراف برای را کاملی یمجموعه یک االیمانضعیف النّفسِضعیف کفایتِ بی

 رشد یکس بدن در تواندمی میکروب وقتچه دانیدمی .دادند تشکیل اسالمی حکومت و دینی حکومت

 کند؟ مبتال چنین این عوارضی و درد و تب به را شخص و کند اندام عرض بعد و شود تکثیر و کند

 میکروب زور دارد، توانمندی و یقو بدن که آدمی یک وگرنه ؛شود رنجور و نحیف اندام این که وقتی

 عرض و تکثیر و رشد برای است مساعدی محیط که است رنجور و ضعیف بدن این رسد.نمی او به

 صورت ترینکثیف که منینامیرالمؤ بّس معاویه، حکومت در بینیدمی شما اگر ها.میکروب اندام

 این و دادن دشنام اهللرسول از بعد تشخصیّ ترینمقدّس به و یابد،می رواج است نفاق جوالن

 تا کشیدمی باید هاییریاضت و هاتوبه چه کردمی موشفرا کسی اگر و دانستن شرعی واجب را دشنام

 این به جامعه شودمی چه !نداده دشنام منینامیرالمؤ به باریک چرا که شود بخشیده گناهش این

 عرض توانندمی قدراین هامیکروب یعنی شود؟می شکسته طوراین الهی حرمات که آیدمیدر صورت

 که نباشد رنجور و نحیف اندام آن تا کنند. جسارت و توهین مقدّسات ترینقدّسم به و کنند اندام

 نشان جامعه یعرصه در را خودشان گونهاین و کنند پیدا تکثیر و رشد طوراین توانندنمی هامیکروب

 و النّفسعیفض ،کفایتبی جاهل دوستان و نفوذی معاند دشمنان یعنی ،عامل دو همان بدهند.

 ،بگوید بتواند راحتیبه معاویه تا شودمی ایعرصه که کنندمی رنجور ایگونهبه را جامعه االیمانضعیف

-خطبه یهمه در ،منابر یهمه بر است! الزم همه بر شرعی واجب یک عنوانبه منینامیرالمؤ بّس

 باشد. چیز همه رأس در منینامیرالمؤ بّس باید اذکار و عبادات یهمه در نمازها، قنوت در ،ها

 بّس توانندمی هنگام این در که شودمی دشمنانی جوالن و رشد بستر هاناکارآمدی و هاضعف
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 یجامعه در است محال ،باشد داشته وجود صالبت و سالمت آن اگر االّو ؛کنند منینامیرالمؤ

 باید کار چه پدیده این برابردر یفتد.ب اقاتّف هاییشکنیحرمت چنین هایی،اندام عرض چنین اسالمی

  کرد؟

 محتوای از امّا ،دارد را اسالم ایادّع ،دارد یاسالم ظاهر که را شام حکومتی نظام که است این راه

 سمتبه باید نظام یعنی برگردانیم. واقعی تاسالمیّ سمتبه را این ،است تهی و بری طورکلّیبه اسالم

-کارایی آن تا واالّ ؛است این مشکل حلّ راه .برگردد الهی و دینی نظام یک کارکردی هایشاخص رشد

 این تواننمی نشود، احیا جامعه در والیی منظا یک تالهیّ و تاسالمیّ نمایواقع هایشاخص آن و ها،

 یک ،جدید میکروب یک است آماده روز هر ،است نحیف و رنجور اندام وقتی کرد. حل را معضل

 هایشاخص آن برگرداندن برای .کند اندام عرض پیکره آن در و کند رشد آن در یایدب جدید ویروس

 کرد. برطرف انحرافند این سازسبب که را عاملی دو آن باید جامعه، و حکومت یعرصه به میاسال

 نکنید فکر که کند فحذ و شناسایی را نفاق هایچهره و نفوذی معاند شمناند آن هم نظام، یعنی

 عزیزان خدمت دیگر هایمناسبت در است. قوی بسیار جریانی نفاق جریان ؛نفرند دو یکی به محدود

 به منافقان گروه که دهدمی نشان آمده، منافقین به راجع آنقر در که ایآیه همه این که کردم اشاره

 کوچک گروه یک وگرنه بودند؛ ثیرگذاریتأ و توجّه قابل بسیار گروه یک نبودند. محدود نفر پنج چهار

 آیه همه این و کند نازل آنها به راجع مستقل ایسوره قرآن که نداشت تیّاهمّ آنقدر که اثرکم یا اثربی

 نفاق یچهره سه یا دو کنیم گمان که است انگاریساده خیلی بنابراین شود. نازل منافقین به راجع

 کنید؛ نگاه خودمان اسالمی انقالب همین جریان در شما بودند. اینها به محدود منافقین و شدند ظاهر

-اندیشه به ناباور هایآدم باور،غرب هایآدم شدند. رو هی یکی یکی و بودند امام کنار که هاییچهره

 روز یک داد. نشان را خودش موقّت دولت یخارجه وزیر روز یک شدند. رو یکی یکی ،امام های

 دهد.می نشان را خودش شد، هم اعدام و شد خارجه وزیر بعداً که موقع آن سیمای و صدا دیرعاملم

 را خودش شد، جمهوررئیس رأی میلیون یازده با که کسی آن روز یک دیگر. دبودن امام کنار همه اینها

 مجاهدین مانساز و بودند اسالمی انقالب تمالکیّ یمدّع ظاهر به که کسانی روز یک دهد؛می نشان
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 است. محدود تا پنج و تا چهار و تا دو یکی همین به نکنیم گمان دهند.می نشان را خودشان داشتند،

 من به کسی چه است. داده نشان جدیدی یچهره یک روز هر جریان این که بینیدمی امروز همین تا

 وجود هنوز که بدانیم یقین باید داریم؟ تضمین کجا از اند؟چهره آخرین اینها که داده ولق شما و

 دارریشه و عمیق بسیار جریان یک ،نفاق جریان شد؟! حل مشکل رفتند، کنار تا سه دو مگر دارند.

 دینی حکومت کارکردی هایشاخص آن بخواهیم اگر که است همین بزرگ کارهای از یکی ولذا است؛

 دینی تحاکمیّ حساب از حسابش و شود شناسایی نفاق جریان عمق تا باید ،برگردانیم جامعه به را

 نگوییم نشویم. مماشات دچار یعنی ؛است مّمه کار یک این .شود شناسایی باید عمقش تا ؛شود جدا

 هم النیف داریم خبر مثالً که است درست حاال نکنیم! درست خودمان برای دردسر دیبیخو حاال

 ،نشده مزاحممان که فعالً دارد، هم ارتباطاتی یک کشور از جخار با مثالً و نیست انقالب با دلش خیلی

 اینها که هاستمماشات همین با نکنیم. طرح را اشمسأله بیخودی نکنیم؛ درست مسأله بیخودی

 به یتمأموریّ مرزها طرف آن از وقتی دوباره تا کنند ترعمیق را نفوذشان و بمانند کنندمی پیدا امکان

  .بیافرینند جدید بحران یک دینی تحاکمیّ درآوردن پا از برای ،دش لوّمح آنها

 حرکت بخشالهام لگویا اصل خواهممی بیشتر ؛کنم نگاه امروز شرایط به خواستمنمی البتّه

 و کنید تحلیل را مصادیق تاریخ طول در توانیدمی خودتان الگو آن اساس بر بگویم. را اباعبداهلل

 که است نفوذی معاند نانمدش آن حذف و یشناسای کار، یک پس چیست. ماجرا که بدهید تشخیص

 با اوّل روز از شوند. منحرف بعداً بخواهند که نیاوردند ایمان اهللرسول حرکت به ،اوّل روز از

 این و آمدند درآوردن پا از و زدن ضربه قصد به و پوشیدند نفاق یجامه داشتند که مواضعی همان

 شناسایی ،مقطعی و ایلحظه نه ،عمیق و مداوم حرکت یک صورتبه باید شانناشناخته هایچهره

  شود. جدا تیّحاکم از حسابشان و شوند شناسایی بن از ریاناتج این شود؛

 از حسابشان هم ااینه االیمان،ضعیف فس،النّضعیف ناسالم، ،ناالیق نافهم، هایخودی گروه آن ،دوم

 تحاکمیّ و جامعه شودمی باعث که هستند جریانی مدو ینیمه هم اینها چون شود؛ جدا تیّحاکم

 فالن فامیل فالنی شوند. شناسایی باید اینها دوی هر .بیفتد دور دخو کارکردی هایشاخصه از دینی
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 این با طوریاین ... و است فالنی دوست است؛ وکالت مقام فالن فامیل فالنی است؛ وزارت مقام

 بودن، اعتنابی آنها کفایتیبی به نسبت هم بعد و دادن اینها دست را حکومتی مناصب ،مالحظات

 اعتنابی مقدّس هنجارهای و اصول یهمه شکستن به نسبت آنها، هایسوءاستفاده و فسادها به نسبت

 یک نیست، قدرت یحلقه این جزو که آدمی یک اگر که کردن، عبور امحتس و تساهل با بودن،

 را بزرگترش برابر هزاران اینها امّا ،شود روروب تنبیهی برخوردهای بدترین اب شود، مرتکب را ارمشهز

 ینیمه اینها شود.نمی شرایط این با ابروست! چشمتان باالی نگوید یشانا به کسهیچ و دهند انجام

 آن یارگیری برای بستر رفت، بین از هاکارایی وقتی و برندمی بین از را هاکارایی که هستند یمدو

 ،کندمی مراجعه خالفت دستگاه به مظلوم آدم یک وقتی یعنی .شودمی آماده مخالف هایجریان

 این خوب شود،می لگدمال شود،نمی داده او به حقّش است، اهللرسول خالفت مدّعی که خالفتی

 دشمنی قصد به که بیفتد هاییجریان دام به اینکه برای است ادهآم و ستا اییافتهجراحت آدم آدم،

  برکنند. ریشه از را دینی و الهی نظام خواهندمی

 که اسالمی یجامعه یعنی ،برویم بیرون مشکل از بخواهیم اگر که کردم عرض را این حالایّعلی

 نیست، خبری اسالم حقیقت اسالم، رسم از ولی ،کندمی متحکو آن بر اسالم اسم به اموی حکومت

 هاییجریان این کند. حرکت واقعی تاسالمیّ سمتبه باید بشود، حل مشکلش بخواهد اگر جامعه این

 را غربی هایمدل برویم باید تحاکمیّ دستگاه ناکارآمدی دلیلبه که اندرسیده نتیجه این به که

 اسالمی کشور در عاویهمبنیزید حکومت جایبه و بگیریم را روم مسیحی حکومت مدل یعنی بگیریم،

 است، نقد مورد که چیزی آن ببینید رسیدند؟ نتیجه این به چرا شود! حل مشکالتمان تا کنیم حاکم

-به دین مدّعی ناکارآمد حاکمیّت از چیست؟ جایگزینش امّا ؛بشود نفی باید این است؛ یزید تحاکمیّ

 الئیک حکومت یک کنیم؟ جایگزینش سکوالر نظام یک کنیم؟ حرکت غیردینی تحاکمیّ سمت

 هم هامیّبنی حکومت است؛ فاسدی آدم یزید بله، بگوید حسینامام یعنی کنیم؟ جایگزینش

 چقدر رم دببینی کنیم؟ کار چه باید درعذابند؛ همه مردم حکومت این با اصالً است؛ ظالمی حکومت

 کار چه کنیم؛ حاکم کشورمان در بیاوریم را رم حکومتی نظام برویم هم ما شود! می اداره دارد خوب
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 نظام یک ها؟!حرف این امثال و اسالم راتمقرّ و قرآن و دینی حکومت و اهللرسول به داریم

 یخواسته همان این خوب، ؟برویم غیردینی حکومت سمتبه آیا .کنیم حاکم خواهیممی سکوالر

 کار این همین برای صالًا .بیندازند کارآمدی از را دینی تیحاکمیّ نظام تا کردند نفوذ که است کسانی

 وقتی بشوند؛ ناراضی مردم بیفتد؛ کارآیی از سیستم تا سیستم در کردند نفوذ اینها یعنی کردند؛ را

 آن برویم که است این راه چیست؟ بشود خوب اینکه راه دیگر! است بد این پس بگویند شدند ناراضی

 !است؟ این از غیر دیگر! است همین .کنیم حاکم را غیردینی نظام کنیم؛ حاکم را سکوالر نظام

 کندمی طی اباعبداهلل که راهی امّا .شودمی شنیده ما یجامعه در هم امروز همین که شعارهایی

 ببرم؛ دینی نظام سمتبه را حکومتی نظام که کنم قیام خواهممی من گویدمی است؟ راهی چه

ْدیِنكَْلُِنْر. بشود محقّق نظام این در دینی واقعی کارکردهای ْا الَِْوَْْىْال َمعاِلَمِْمن  َوْ لْص َحَ ْفیِْبَحِد َْنُظ ِهَر

ِْعباِدَ ْ  این گویدمی یکی است. راه تا دو این ؟کردید دقّت .كَْنِْیُ ع َمَلِْبَفراِئِضَكَْوُْسنَْْوَْیَأ َمَنْال َمظ لوموَنِْمن 

 کار هدفمند که دشمنانی هم ؛کردند ناراضی را مردم رفتارهایشان با و کردند نفوذ آمدند اوّل است. بد

 ایجاد سبب اینها وید هر ،هستند ناالیق و شدند فاسدی هایآدم که هاییخودی هم کنند،می

 جایگزین حل راه این حاال ند.هست جایگزین حل راه یک دنبال ،ناراضی مردم این و شوندمی نارضایتی

 سمتبه نظام این برگرداندن یا !خواهدمی دشمن که است همانی این ؟غیردینی نظام یک چیست؟

  نظام؟ این در دینی هایارزش احیای دینی؟ هایارزش

 حکومت اسم به که است درست براندازم. را اسالمی حکومت نیامدم من گویدمی حسینامام

 بدترین ،شودمی هاکشیحق ترینعظیم و هاظلم بزرگترین و هاجنایت ترینفجیع شام در اسالمی

 را دینی حکومت نیامدم نم امّا شود،می هاآلودگی و هابارگیزن و هاشرابخواری و جورهاف و فسق

 دینی؛ واقعاً حکومت به کنم تبدیل را دینیضدّ ،مسمّا به و دینی اسم، به حکومتِ این امآمده براندازم؛

 من :ندفرمود ،ندنوشت هحنفیّ دمحمّ به که اینامه همان در لذا واقعی! تاسالمیّ سمتبه برگردانم

َْاِشرًاَْوْْنیستم. خرابکار نیستم؛ دنیاطلب و طلبقدرت نیستم؛ طلبآشوب نیستم؛ شورشی ُرج  َْاخ  اَّنیَْلم 

َْجّدی ُتِْلطََلِبْاال ِلْص َحِ ْفیْاُمَِّة َْخَرج  ِْانَّما َْو َْوْالْظاِلمًا ْالُْمف ِسدًا َْو ْبِال َمع ُروِفَْوْ الَْبِطرًا ْآُمَر َْان  اُریُد
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ْاَبیْاَن هىْ  َْو َْجّدی ِْبسیَرِة َْاسیَر َْو ْال ُمن َكِر  و اهللرسول جدّم یسیره خواهممی من فرمودند: ؛7َْعِن

 دینی حکومت این در را دین حقیقت یعنی کنم؛ احیا حکومت در را امیرالمؤمنین پدرم یسیره

ْ بیفزایم. نظام دینیِ اسم این به هم را دینی مایمسّ کنم. محقّق

 سخنرانی یک اصحابشان برای شد، خوانده که جماعتی نماز آن از بعد اباعبداهلل بود. عاشورا روز

 کنید. حمایت خدا دین از و برخیزید من یاران ای 8!اللِْْدینِْْنْ حامواْعَْفَْ است: این اشجمله یک .کردند

 راست دست و کردند کمین پشت از ناجوانمردانه وقتی ؛دیدید را اسالعبّاباالفضل ،هاشمبنی قمر

  فرمود؟ چه کردند، جدا بدن از را ایشان

 ْيَیمین َْقَطع ُتمُْ نْ ِاَْْوْاللِْ
 

ْدیناَْحاميْاُّْنيْاِْ َعن   9ْيَبداًْ

 یعنی کرد؛ خواهم دفاع دینم از ابد تا نم ،کنیدمی قطع رام راست دست اگر سوگند خدا به :فرمود

 برابردر ،جامعه اگر حاال جامعه. در است دین از حمایت جامعه؛ به است دین برگرداندن ،حرکت این

 وجود بعدی نگرانی یک اینجا ،کرد دینی تحاکمیّ از حمایت اعالم نوع یک نفاق، جریان یتوطئه

 که نفوذی معاند دشمنان یعنی ،خطرناک جریان تا دو همان که است این چیست؟ نگرانی آن .دارد

 جاهل و کفایتبی و ناالیق هایخودی آن و ،هستند قدرت مناصب در ،دارند حضور تحاکمیّ در هنوز

 به را مردمی حمایت آن بیایند فس،النّضعیف و االیمانضعیف و سالمتبی و آلوده و بصیرتبی و

 پس کردند؛ حمایت ما از مردم بگویند ییعن !کنند مصادره خودشان نفع به بگذارند؛ خودشان حساب

 روز از که انقالبیضدّ نفوذی دشمن منِ به بکند انتقاد کسهر بکند! انتقادی ندارد حقّ کسیچه دیگر

 جلوی ،کرد انتقاد من به کسی اگر کردم، نفوذ سیستم این در ،دینی نظام درآوردن پا از برای هم اوّل

 بگوید ،آلوده و ناالیق امّا ،خودی ولو کارگزار آن یا است! ایستاده کردند تحمای اعالم که یمردم این

                                            

 باقرالعلوم،یپژوهشکده و 372 ص ،44 ج بحاراالنوار، لسی،مجو  111، ص 1و خوارزمی، مقتل، ج  151مقرم، مقتل، ص  .2

 .302 ص ،1 ج ،الحسیناالمامکلمات عةموسو

 .445 ص ،1 ج  ،الحسیناالمامکلمات عةموسو باقرالعلوم،یپژوهشکده .1

 .302 ، ص7 المجالس، ج تسليةموسوی، مقتل حسینیو  101، ص 4  ج ،آشوب، مناقبشهرابن .2
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 مردم جلوی بگوید یزیچ من به هرکس ابروست؛ چشمانت باالی بگوید من به ندارد حقّ کسی

 نفع به ،خودشان جایگاه تثبیت برای باز را دینی حقیقت آن از حمایت اینها یعنی است! ایستاده

 و امنیّتی چتر یک که نیست معنا این به هاحمایت آن وجه هیچ به کنند.می مصادره خودشان

 برون راه اصالً کنند. درست فاسد و ناالیق هایخودی      برای یا نفوذی عاندم دشمنان برای حفاظتی

 یعرصه از کاملشان حذف و آنها دقیق شناسایی است؛ گروه دو این حذف مشکل این از رفتن

 روز هر حیفن یپیکره این چون کنند.می درست جدید یلهمسأ یک روز هر وگرنه است؛ تحاکمیّ

 پیکره این از را ضعف و رنجوری ملعا این شما تا .است دیدج بیماری یک به شدن مبتالی آماده

 کند؛می ایجاد جدید بحران یک آورد؛درمی پای از را آن جدید میکروب یک روز هر نبرید، بیرون

  شود. بسته نباید ناصحانه نقد باب بنابراین

 در معصوم مثل الهی نامحدود و نهایتبی علم نه غیرمعصومند؛ مدیران باالخره ببینید، دیگر؛ ینکته

 ممکن طبیعتاً دارد. وجود آنها مورددر خالف و خطا و لغزش از مطلق تمصونیّ آن نه است، اختیارشان

 کار واقعاً نفس، هیجانات دلیلبه جاها بعضی و ،ناآگاهی و العاتاطّ کمبود دلیلبه جاها بعضی است

 که آنهایی ،سطوح ترینپایین تا تمدیریّ سطوح ترینعالی از باشد. زده سر آنها از خالفی یا خطا

 راداتای و هاضعف صادقانه باید برود، بین از دشمن یارگیری یزمینه اینکه برای ،دارند صداقت

 اعتراف و کردیم اشتباهی چنیناین که بگویند صراحت به مردم پیش و کنند؛ شناسایی را خودشان

 ریزیبرنامه فالن در من باشد، گفته و باشد آمده مدیری ساله سی این در آیدنمی خاطرم به من کنند.

 این طول در که مدیری همه این آید.نمی یادم که من هست؟ یادتان را کسی شما بودم. کرده اشتباه

 ما مگر ؟بودند معصوم ،داشتند عهده به تولیّمسؤ نظام، تیمدیریّ مختلف سطوح در سال سی مدّت

 که است این بزرگ هایارزش از یکی که گوییمنمی فردی اخالق در ،اخالقی فضیلت یک عنوانبه

 داشته بینیواقع الًاوّ کند؟ اعتراف خودش اشتباهات به که باشد داشته را اخالقی شهامت این انسان

 اشتباهاتش به بتواند که باشد داشته هم را شهامت این و ببیند را خود اشتباهات بتواند که باشد

 که چیزی این کند. برطرف را خودش اشتباهات بتواند که باشد داشته هم را اراده این و کند ترافاع



 

 17 

 اگر ؟نیست مطرح جامعه تمدیریّ یعرصه در ،کنیممی پافشاری رویش بر همه این فردی اخالق در

 در نخورند، را دشمن هایدام فریب ،عملکردی هایضعف دلیلبه و شود جلب مردم اعتماد خواهیمب

 مدیران از که است این راهش نشوند، آنها لشکر سیاهی نشوند، آنها لشکر سرباز و نیفتند آنها تور

 بودیم؛ کرده عمل بد مورد فالن در ما بله بگویند، تمام صداقت با بیایند مدیران یعنی ؛ببینند صداقت

 .کردیم عمل ضعیف بیاییم؛ انمید به یقو نتوانستیم اجرا در بودیم؛ کرده اشتباه محاسباتمان در

 کس هر با من معصومند. گویا که نگیرند خودشان به ایقیافه نکنند؛ انکار مردم نزد را اشتباهاتشان

 مدیر این دداری قبول اگر گویممی خوب، نیستند. معصوم اینها داریم قبول گویندمی ،کنممی صحبت

 گوید،ب و کند اعتراف عصمتش عدم این به نیامد تشمدیریّ دوران طول در باریک چرا ،نیست معصوم

 دچار و نبود کامل بود، ما اختیار در که العاتیاطّ و آمارمان مطالعاتمان، ،محاسباتمان مورد فالن در

 تممدیریّ در را ضعف آن من یا کردیم؛ خطایی چنین عمل در ما یا شدیم؛ ریزیبرنامه در اشتباهاتی

 از بعضی ها،ضعف از بعضی خودشان پوست و گوشت با مردم وقتی ندیدیم! احدی از ما باریک ؟داشتم

 سبب این خوب اینهاست، یهمه منکر مدیر آن بعد و کردند لمس را فسادها از بعضی ،هاناکارآمدی

 فردا و دشمن جریان آن برای بشود مناسبی یطعمه یک کرده، لمس را این که آدمی که شودمی

  .بشود جریان آن لشکر سیاهی

 ایراداتی ،گفتیم عاشورا نهضت هایبحث در که بود، آمده پیش اسالم صدر که اتیایراد جمله از ،خوب

 و سال چهار یفاصله از غیر ،اهللرسول رحلت از بعد سال پنجاه حدود ،مدت این طول در که

 یخلیفه سه حکومت در تقریباً، سال پنجوچهل حدود بود، امیرالمؤمنین خالفت دوران که اینیمه

 بعد و نیامد دست به شبرای تیحاکمیّ امکان عمالً مجتبیامام هم منینامیرالمؤ از بعد ،لاوّ

 مورد یک شد، ایجاد که فاتیانحرا سال پنجوچهل حدود این در ،اباعبداهلل امامت دوران هم

 خودش برای عثمان انباشتند؟ که انبوهی هایثروت هست یادتان بود. حکّام دنیاگرایی و تاشرافیّ

 دیگران و دیگران ؛خودش برای زبیر خودش؛ برای طلحه انباشت؛ خودش برای حکم مروان انباشت؛

 ویال خودشان برای مدیران یهمه اینکه در مسابقه اندوزی،زر دنیاگرایی، این انباشتند. خودشان برای
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 اندوزیثروت رقابت یمسابقه این در و بکنند درست کشور، از خارج و ایران هوای و آب نقاط فالن در

 هایشاخص شدن دور همان از ناشی فسادهای و بالها از یکی این خوب ،نیفتند عقب همدیگر از

 را هامیّبنی سران ابوسفیان، ،رسید خالفت به عثمان وقتی هست یادتان است. دینی حکومت کارکردی

 همه هم، اینها و دین و پیغمبر و خدا بود؛ حکومت سر هاشمبنی با ما دعوای :گفت آنها به و کرد جمع

 بگیرند. دست به را حکومت اینکه برای بودند اندیشیده هاشمبنی که بود ترفندی یک این بود! قصه

 یمجموعه از نگذارید و بدهید پاس مه به توپ مثل ،آمده هامیّبنی شما دست به حکومت که حاال

 به عثمان زمان از خصوصاً دیگر؛ بود جوریهمین حکومت دستگاه در بینیدمی شما و !بشود خارج شما

 حکومتی مناصب و است فامیلهزار جریان یک است؛ فامیل یک منوپل حکومتی هایقدرت کامالً بعد

 دینی نظام یک در که است بزرگ فسادهای از یکی این ،خوب .کنندمی گرداندست یکدیگر بین را

  بگیرد. شکل فامیلهزار این

 فامیلی هاینسبت چه شود!می لعمطّ را چیزهایی یک اوقات از بعضی انسان که خدا به بریممی پناه

 دختر آن از این داده؛ دختر آن به این شده! برقرار اندگرفته قرار قدرت مختلف نقاط در هک افرادی بین

 اقاتّف که است انحرافات همان از یکی این و !شده درست فامیلیهزار چه بینیدمی کنیدمی نگاه گرفته؛

 ،ظاهر صورت بود. آنها به محدود حکومتی مناصب تمام که گرفت شکل ایحلقه یک واقع در افتاد.

 و یکفایتبی دیگر، ایراد شد.نمی خارج حلقه آن از حکومتی مناصب درواقع امّا ؛شدندمی عوض هاآدم

 جرم به زنا، جرم به عثمان زمان در که فرماندارهایی ،دیدید بود. حکومتی اندرکاراندست سالمت عدم

 یادفر کرد.می حرکت آنها فساد به نسبت اعتنابی عثمان و شدمی رو هایشانپرونده ،خوارگیشراب

 قبح هم کمکم رسید.نمی جایی به فریادشان امّا بود؛ بلند هاآلودگی و هاکفایتیبی این دست از مردم

 ادنددمی انجام پروابی را المالبیت غارتگری دادند.می انجام را کارها این پروابی و بود ریخته کارها این

 شکایت خلیفه به بروم کنم، شکایت دینی نظام در مقام النف به بروم من که نداشت امید اصالً کسی و

 که بودند دیده و بودند کرده شکایت بودند رفته هاقبلی چون بکند. رسیدگی او است ممکن و کنم

 در شانهمه رده به رده مقام، ترینپایین تا گرفته معاویهبنیزید از خلیفه، خود از نیست. خبری هیچ
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 ضعف ،بود افتاده اقاتّف اموی حکومت در که انحرافاتی از باز دارند. هم دست در دست چرخه، این

 رابرب در آنها خودباختگی و ،حکومت در مداریدین ضرورت به بود حکومت ندرکارانادست باورمندی

 ایران حکومت وقتی عمر .است افتاده فاقاتّ داستان این بینیدمی عمر زمان از شما دینی.غیر الگوهای

 را آنها رفتاری هایمدل حتّی و شد آن یخودباخته چطور ،شد آشنا ایران حکومتی نظام با و دید را

 گویندمی و دارند تسنّاهل که فیتّتک این دیگر؛ است روشن اینها داد! نفوذ هم اسالمی عبادات در

 از بعد کرد؟ حاکم وقت چه و کرده حاکم را این عمر دانیدمی خوب ،شود بسته هادست باید نماز موقع

 جوریاین پادشاه جلوی دربار نمأمورا و کارمندان دید و شد آشنا ایرانیان دربار یشیوه با اینکه

 بستهدست نماز در هم ما پس ؛است باالتر پادشاهان از که خدا خوب گفت ،ایستندمی بستهدست

 باورمندی ضعف یعنی ؛شد شروع جاهمان از غیردینی هایمدل از گرفتن الگو یعنی !ببینید .بایستیم

 الگوهایی نه جامعه؛ یاداره در باشد محور و مدار باید دین بدهد؛ سامان باید دین را چیز همه اینکه به

 مدیرانی باورمندی ضعف این دهد.می امریکایی و اییاروپّ تئوریسین فالن دهد؛می جهانی بانک که

 محور و مدار باید دین اینکه به را جدّی باور آن و دینند از گانهبی هایمدل یخودباخته بیشتر که است

  آورد.می درپی را فسادها آن ،ضعف این طبیعتاً خوب ندارند. باشد، جامعه امور یهمه

ْآُمَرْبِال َمع ُروِفَْوْ فرمود: فرمود؟ چه .گرفت قرار شرایطی چنین برابردر الحسیناباعبداهلل حاال اُریُدَْان 

ْال ُمن َكرِْْاَن هىْ   به امر خواهممی من نیستم. طلبقدرت نیستم؛ شورشی نیستم؛ خرابکار من :فرمود؛َْعِن

 حکّام و حکومت به نسبت نکر،م از نهی و معروف به امر وجه ترینشاخص کنم. منکر از نهی و معروف

 کردم. عرض عزیزان خدمت عاشورا تبمک  از هاییدرس هایبحث در مفصّل است. اسالمی یجامعه

 نهضت در منکر از نهی و معروف به امر به راجع بیشتر شاید یا ساعت چهار حدوداً مفصّلی بحث

 و جزئی خیلی مصادیقی در را منکر از نهی و معروف به امر ما اینکه کردیم. صحبت اباعبداهلل

 مسائل و ببند بیشتر  را اتیقه یدکمه آقا بکش؛ جلو را روسریت خانم که کنیم خالصه فردی

 ترین،شاخص است. منکر از نهی و معروف به امر مصادیق کوچکترین امّا ؛ستا مهمّ هم اینها ..رفتاری.

 به نسبت ،اسالمی یجامعه مردم منکر از نهی و معروف به امر ،آن مصداق تریناصلی ترین،مهم
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ْآُمَرْبِال َمع ُروِفَْوْاَن هىْ  :فرمایندمی اباعبداهلل لذا .است خودشان یجامعه اسالمی حکومت َعِنْْاُریُدَْان 

 به امر این اگر و است معالجه و درمان ،منکر از نهی و ؛است پیشگیری و تقویت ،معروف به امرْ.ال ُمن َكرِْ

 از نهی و معروف به امر هتّالب شود.می اصالح جامعه شود، انجام جامعه در درست منکر از نهی و معروف

 فقط نکنیم گمان منتهی شود.می شروع زبانی و لسانی تذکّر یک از دارد. مراتبی دارد؛ درجاتی منکر

 گفته کسی چه لسانی؛ منکر از نهی و معروف به امر به شودمی تأکید فقط اواخر این بعضاً .است همین

 به امر باالتر مراتب نداد، گوش اگر امّا است؛ لسانی تذکّر با شروعش بله، لسانی؟ به است محدود

 یمرتبه آن تامّ مظهر و نمونه عاشورا نهضت خوب ید.آمی پیش یکی یکی منکر، از نهی و معروف

 سرخ نبرد یک عیار؛تمام انقالب و خونین نهضت یک یعنی است؛ منکر از نهی و معروف به امر اعالی

 از نهی و معروف به امر  بر کردن اصرار و کردن محدود بنابراین .معروف کردن حاکم برای منکر علیه

 نهی و معروف به امر مراتب باید بله، امّا است؟ لسانی فقط گفته کسی چه .نیست درست لسانی منکر

 همین سد.رنمی آن باالتر یمرتبه هب ،بخشید اثر زبانی تذکّر اگر و بشود طی مرتبه به مرتبه منکر، از

 نهی و معروف به امر مسیر در اباعبداهلل دیدید که برسد آنجایی به تا باالتر و باالتر یمرتبه به طور

ِمُنْفيِْلقْْلِیَ ر َغبَْ :فرمود .کرد چه منکر از َتْاِْيْالنّْاِءْالِلُْمِحّقًاَْفاِْال ُمؤ  ْالظّاِلمیَنْاّلَََْْرىْال َمو  ََ َْسعاَدًةَْوْال َحیاَةَْم

 و کند آماده شهادت و لقاءاهلل برای را خودش حقیقتاً باید مؤمنی هر شرایط این در :فرمود ؛10بَ َرماًِْْااّلْ

 و دانمنمی سعادت جز دین، یاقامه راه در منکر، از نهی و معروف به امر راه در را مرگ حسین، منِ

 جز را مفسدان و ستمگران دربرابر سکوت و را ستمگران و ظالمان با زندگی را، نکبت و خفّت با زندگی

 حرکت کربال سمت به مکّه از خواستند حضرت وقتی هست یادتان .بینمنمی چیزی فالکت و نکبت

ْباِذالًْمَْ :فرمودند کنند، ْكاَن َجَتهُْفینْن  ُْمه  َْعلْْا ُْمَوطِّنًا ْاللِْْىْ َو ِْلقاِء ْفَ ل یَ ر َحل  َسُه ْْنَ ف   !خونین نهضت یعنیَمَعنا؛
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 جهاد و لقاءاهلل برای را خودش و کند بذل ما راه در را خودش قلب خون که است آماده هرکس :فرمود

ِبحاًْاِْفَْ .کرد خواهیم حرکت فردا ما د.بیفت راه ما با کرده، آماده شهادت و َْشاَءْاللُْاِّْنيْراِحٌلُْمص   ؛11ْن 

 و معروفکنم حاال فهمیدیم که یک شاخص دیگر امر به معروف و نهی از منکر است. گمان می خوب،

       .یددار خاطر به همه را عبارت این .کنیمنمی تعیین شما و من ؛کنیمنمی تعریف شما و من را منکر

َخط ُتمفَْ َْوْال باِطُلْماَْاس  ْماَْرضیُتموُه  و معروف یعنی ؛12هُْنْ عَْْمْ ُتْیْ هَْماْن َْْرُْکَْنْ مُْالْ ْوَْْهِِْبْْمْ ُتْرْ مَْماْاَْْروفُْعْ مَْلْ َوْا وهُْال َحق 

 هر مدیری، هر سخنی، صاحب هر ای،گوینده هر کسی، هر که نیست طوراین .دارد تعیین مرجع منکر

ْاْ.بکند صمشخّ ما برای را منکر و معروف بخواهد قدرتمندی ْاَْْروفُْعْ مَْلْ َو  به امر شاخصْ؛هِِْبْْمْ ُتْرْ مَْما

 معروف شما که است آن معروف !پیامبر بیتاهل ای .طهارتند و عصمت بیتاهل منکر از نهی و معروف

 ایستیممی وقتی ولذا ؛هُْنْ عَْْمْ ُتْیْ هَْماْن َْْرُْکَْنْ مُْالْ ْوَْ .شماریدمی منکر شما که است چیزی آن منکر و دانیدمی

َهُدْاََْاْ م:دهیمی شهادت خوانیم،می را اباعبداهلل زیارت و ْش  الصََّحَةَْوْآتَ ی َتْالزَّكاَةَْوَْاَمر َتَََْْْقم تَْنََّكَْقد 

ِْفيْبِال َمع ْر َت َْجاَهد  َْو ْال ُمن َكِر َْعِن ْنَ َهی َت َْو ِْجهاِدهِْاللِْوِف  و معروف اینکه هم دارد؛ الگو هرحالبه ؛13ْحقَّ

-عمده هدف .کند پیدا استمرار تواندمی کجا تا منکر از نهی و معروف به امر اینکه هم و چیست؟ منکر

 است؛ اسالمی نظام به اسالمی ناب اصول و هاارزش برگرداندن هم، منکر از نهی و معروف به امر ی

 .است شده دور هاارزش و اصول آن از که نظامی

 برای پیکره و کالبد این گفتیم .است عرفانی بعد دیگر ینکته .بود انقالبی و حماسی بعد این ،خوب

 تبدیل ،بگیرید اباعبداهلل حرکت از را عرفان روح شما اگر واالّ خواهد؛می روح یک شود زنده اینکه

 بگیرد؛ قرار تواندمی هم خالفی و انحراف نوع هر معرض در که سیاسی خشک حرکت یک به شودمی

                                            

 .72، ص 7 ه، جالغمّکشف اربلی،  و 75ص  ،هوفاللّطاووس، دبنسیّو  312، ص44 االنوار، جبحار . مجلسی، 11

 یاسین.قمی، مفاتیح، زیارت آلمحدّث .17

 با اندکی اختالف. ،710صیارات، الزّکاملقولویه، های قدر و ابندر شب حسینقمی، مفاتیح، زیارت اماممحدّث .13
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 عاشورای بزرگش تجلّیگاه پروردگار، لقای به شوق آن و الهی عشق آن عرفان، روح توحید، روح آن امّا

 هایشاخص الهی، عشق و محبّت بحث در طهور شراب کتاب در هست، یادتان عزیزان .است حسینی

 امّا شود؛نمی منحصر تا پانزده آن به البتّه که شمردیم را شاخص پانزده .شمردیم را راستین محبّت

 بیاورید را هاشاخص همان شما ولی ببریم؛ اسم را بیشتری هایشاخص که دادنمی اجازه کتاب فضای

 .شد خواهد جالبی بسیار هایسخنرانی سلسله یک نظرم به باشد، فرصتی اگر که عاشورا داستان در

 شما و !معشوق لقای به شوق است؛ شوق عالئمش از یکی دارد؛ عالئمی راستین عشق گفتیم آنجا

-می سبقت شهادت برای اباعبداهلل اصحاب چطور !کندمی چه کربال در لقاءاهلل به شوق ببینید

 اهل انس، اهل گفتیم ولذا !معشوق با انس محبوب؛ با انس است؛ انس دیگر شاخص یک !گیرند

 تاسوعا روز دانیدمی هست؟ یادتان را یارانشان و اباعبداهلل عاشورای شب .خلوتند اهل مناجاتند؛

 شب آن برای بروند که خواستند اباالفضل حضرت از حسینامام .بیفتد اتّفاق درگیری بود قرار

 راز دارم؛ دوست را نماز من که است شاهد خدا د:فرمودن .بگیرند مهلت خلقت، تاریخ یهمه استثناییِ

 شده، نقل .باشیم داشته فرصت دیگر شب یک .دارم دوست را قرآن تالوت دارم؛ دوست را خدا با نیاز و

َْدْو .نخوابید اباعبداهلل لشکر در احدی شب آن لِْْْيَِّْكَدْويٌَّْْلُهم   اهل این یعاشقانه یزمزمه ْ؛14النَّح 

  .بود کرده پر را فضا ،عسل زنبورهای صدای مثل نیاز و راز اهل و مناجات

 زیبایی به عاشورا در شما را عرفانی عشق هایجلوه این است. ازلی معشوق دربرابر ایثار دیگر، شاخص

 در ؟بینیمنمی عاشورا در را اینها !الهی مقررّات و الهی مقدّرات دربرابر رضا و تسلیم .بینیدمی کمال و

 منافعی به چشم نه حقیقی، عاشق گفتیم .دهدمی نشان را خودش ،قلّه اوج در عرفان عاشورا یصحنه

-نمی .اوست ورزیعشق هدف معشوق، به رسیدن لذّت حتّی نه و دوخته رسدمی او به معشوق از که

 چطور ببینید عاشورا در و کند معشوق خرج را خودش خواهدمی کند؛ خودش خرج را معشوق خواهد
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-شاخص این .کرد معشوقش خرج را یارانش بستگانش، اش،خانواده و بچّه و زن خودش، اباعبداهلل

 !بینیدب را الهی راستین عشق و محبّت های

 ندارد؛ ایسلیقه خودش از محبوب دربرابر واقعی عاشق که است این دیگر هایشاخص از یکی گفتیم

 و داندمی درست معشوق که داندمی را آن درست .پسندد جانان را آنچه پسندم :گفت .ندارد اینظریّه

 :فرمود زیبا چقدر عاشورا در و داندمی زیبا و پسنددمی معشوق که داندمی را آن پسندیدنی و زیبا

ْاَْ ِْرضانا ْال بَ ی تِِْرَضىْالِل َل 15ْه   و تولّی و ؛ندیدن را خدا جز و ندیدن را محبوب جزهای دیگر، شاخص.

 عاشورا یصحنه در شما را اینها .محبوب دشمنان با دشمنی و محبوب دوستان با دوستی است. تبرّی

 بخواهد کسی اگر! محبوب رضایت جلب در اهتمام و طاعت در تنعّم .بینیدمی صورت ترینکامل به

 زیباترین راستین، عشق هایشاخص عنوان با عرفانی هایبحث این برای خلقت تاریخ تمام در برگردد

 احساس طاعت از !طاعت در تنعّم .کرد خواهد پیدا عاشورا در فقط کند، پیدا را مصداق ترینکامل و

-می باالتر روز هرچه :فرمود سجادامام است یادتان .گیردمی نیرو شود؛می شارژ کند؛نمی خستگی

 برجستگان از برخی و اباعبداهلل پدرم یچهره بیشتر، هاسختی و فشارها بیشتر، هاداغ هرچه ،آمد

 رضایت جلب در اهتمام و طاعت در تنعّماین یعنی  .شدمی ترسرزنده و ترشاداب تر،گلگون او، اصحاب

ِْاالّْ معروف یجمله .کندمی محبوب آنچه و محبوب به بینیخوش و ظنّحسن. محبوب ْرَََی ُت ما

  ؟هست یادتان زیادابن مجلس در را کبری زینبی 16َجمیَح

 وقتی لذا .کرد تجلّی صورت زیباترین به کربال در که ایهمطمئنّ نفس این !جان آرامش و آسایشو 

ْ!ی َّتُ َهاْالن َّف ُسْال ُمط َمِئنَّةُْیاْاَْ :آمد پیام خدا جانب از قتلگاه، گودال در شدند، سرنگون زین از اباعبداهلل

                                            

 .312 ، ص44 االنوار، جبحار مجلسی،و  704ص ، 7ج  الغمّه،کشفاربلی،  15

 .111، ص45  نوار، جو مجلسی، بحاراال 373مقرم، مقتل، ص  11
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 و شهامتْوْ؛17ْيفَاد ُخليْفيِْعباديَْوْاد ُخليَْجنَّتْیَّةًْرَبِِّكْراضَیًةَْمر ضْْلىْ ر ِجعيْاِِْاْ !رسیده آرامش به نفس ای

 :گفت .است الهی عشق آن یمیوه این خدا، جز کسهیچ از نترسیدن

 له قربانند اندر کیـش عشـقـجم  ترس مویی نیست اندرپیش عشق

 ر از بـرق و هـواـتعاشـقان پـرّان  پاتــازد بـه زاهـد، ار با تـرس می

ِتْ بینیم؟نمی کربال در را شهامت این یجلوه زیباترینمگر  و ندارد معنی ترس  وقتی 18؟ْيُتَخوِّفُنَاَفِبال َمو 

 کوفه سمت به نه بروی، مدینه سمت به نه گذارم،نمی که کرد تهدید و گرفت را حضرت جلوی رّح که

ِتْ :فرمودند حضرت کنم،می برخورد گفت و  با !ترسانی؟می مرگ از را اباعبداهلل منِ تو،ْ؟ْيُتَخوِّفُنَاَفِبال َمو 

 به دانستن؛ کارههیچ را غیرخدا و زیستن موحّدانه آن .است عرفان هایجلوه اینها !کردندمی بازی مرگ

 هایجلوه اینها ندادن؛ راه دل به غیرخدا از نگرانی و ترس نداشتن؛ امید و نبستن طمع غیرخدا

 پایداری؛ و پایمردی و استقامت و صبر .بینیدمی کربال در را همه و است عرفانی روحیّات بلندترین

 توانیدمی عارف یک یروحیّه نمودهای عنوانبه شما که آنچه تمام داند،می خدا دیگر و ناپذیریتزلزل

 یگوشه یک .است اباعبداهلل کربالی یصحنه در صورتش زیباترین و ترینکامل به ببرید، نام آن از

 انسان اگر داندمی خدا ولی خواندید؛ حسن یکرشمه کتاب همان در را مورد ده را، هازیبایی این

 روز در تواندمی را عرفان زیبای هایجلوه از متعدّدی هایحوزه چه دهد ادامه را بحث آن بخواهد

 و حماسی یپیکره آن دارد؛ پیکره یک عاشورا گفتیم کنم؛ تمام را عرضم هرحالبه .کند مطرح عاشورا

 آن، روح و ؛دارد اسالمی نام که حاکمیّتی به اسالم حقیقت بازگرداندن هدف با اوست انقالبی

 خدایبه یاری  امیدواریم .کندمی زنده را پیکره این و بخشدمی حیات که است عارفانه روح ترین لطیف

وَْفْمْ كُْلَْف َْ :فرمودند اباعبداهلل خود طورکههمان متعال َْاس   است الگویی شما برای من وجود در ؛19ةٌْيَّ

                                            

 .30 -72ی فجر، آیات سوره 12

 .123ف، ص الطّقعةو کوفی، و 11، ص 7  رشاد، جاال. مفید، 11

 .143، ص 3  ، جهئمّاالمکاتیبمیانجی، احمدیو  382، ص 44. مجلسی، بحاراالنوار، ج 12
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 عنوانبه فقط که نیست تاریخ یگذشته در واقعه یک عاشورا .کنیم پیروی بتوانیم کردن، یتأسّ برای

 و است امام اباعبداهلل. اقتدا برای شدن؛ تکرار برای است مدل یک الگوست؛ یک شود؛ مطالعه تاریخ

-ان و کندمی طی او پی در را رفته امام که راهی کند؛می مشایعت را امامش که کسی یعنی شیعه

ْمٍْوْ ی َْْلْ كُْ اگر و بگیریم اباعبداهلل مکتب از بصیرت و آگاهی درس تعمّق، و تدبّر با بتوانیم شاءاهلل

 حسینی شاءاهللان بتوانیم هم خودمان زمین و زمان کربالی و عاشورا در ؛21َحءَُْبْرْ كَْْْضٍْرْ َاْْلْ كُْْْوَْْعاشوراءُْ

 .کنیم عمل

 توجّه به نیاز فهمیدنش درست و است حسّاس و ظریف بسیارکارکردهای حکومت اسالمی  بحثامّا 

 این توانندمی ولذا ؛هستند آشنا ما هایدیدگاه با و ما صحبت ادبیّات با پرسابقه، دوستان .دارد مضاعف

 و تشابه رفع باشد، داشته هم متشابه یجنبه که را حرفی و بگذارند هاحرف آن یمجموعه در را سخن

 مهّمی بحث .کنممی تکرار است تازه آنها با ما آشنایی که دوستانی آن برای ولی کنند؛ زداییابهام

ود. شمی خارج خودش مسمّای و محتوا از اسالمی حکومت یک شودمی چه که کردیم اشاره و داشتیم

 علیه اباعبداهلل و ؛ادّعاهایش و شعارها به نه است؛ کارکردهایش به حکومت، اسالمیّت گفتیم

 رفته حقیقتش و رسم امّا بود؛ مانده باقی آن از اسمی که اسالمی حکومت .کرد قیام اسالمی حکومت

 و چیست اسالمی حکومت یک کارکردهای که کردیم استفاده اباعبداهلل خود بیانات از ،بعد .بود

-اصالح حرکت اباعبداهلل نهضت و بود داده دست از را کارکردها این شام حکومت که دادیم نشان

 به منکر از نهی و معروف به امر و اصالح گفتیم .بود منکر از نهی و معروف به امر حرکت بود؛ طلبانه

 اسالمی کارکردهای سمتبه داده، دست از را اسالمیش کارکردهای که را حکومتی که معناست این

 او به را اسالمی کارکردهای آن کنیم سعی و بدهیم جهت شدن تراسالمی سمتبه یعنی بدهیم؛ جهت

 کارکردهای اسالمی حکومت اگر معتقدند که دادیم قرار دیدگاهی دربرابر را دیدگاه این و ببخشیم

                                            

 است. این عبارت منسوب به امام صادق .20
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 حکومت یک سکوالر، حکومت یک و گذاشت کنار را اسالمی حکومت باید داد، دست از را خودش

  .کرد پیشه غیردینی و الئیک

 است؛ خوب خیلی هست که همینی گویدمی که دیدگاهی آن هم است؛ اشتباه گفتیم را دیدگاه دو

. دارد اسالمی ظواهر یک معاویه امیرالمؤمنین اهللرسول یخلیفه. نزنید دست را شام حکومت

 اسم خودش، دربار کنار در یزید او از بعد و کرده جمع را تابعین و صحابه هم کلّی معاویه دستگاه

-می عدّه یک خوب، .ندارد را کارکردها ندارد؛ مسّمی امّا دارد؛ اسم. دارد ظاهر صورت به را اسالمی

 حقّ هم کسیهیچ .کرد حمایت آن از باید !است خوب خیلی که این نزنید؛ دست را این آقا گویند

 دیدگاه .ندارد را بودن اصالح دنبال و نقد حقّ انتقاد، حقّ کسیهیچ .شود بهتر باید این که بگوید ندارد

 که اهدافی آن و است بدی کارکردهای کارکردها، این گویدمی که بود دیدگاهی هم، دوم غلط

ْل   د:فرمو اباعبداهلل ْدیِنكَُْنْرِلْْنْ کِْ ْ َو ِْمن  ْال َمعاِلَم َْْى ْا الَِْو ِْبَحِد َْنُظ ِهَر ْفی ْ لْص َحَ  َْو ْیَأ َمَن ِْمن  ال َمظ لوموَن

 درست جامعه اینکه برای کرد؟ کار چه باید پس .ندارد را دینی حکومت کارکردهای آن درواقعْ؛ِعباِد َْ

 حکومت یک ،غیردینی حکومت یک سمتبه را حکومت باید بشود، درست احوال و اوضاع و بشود

 است؟ دیدگاهی چه درست دیدگاه .است غلط هادیدگاه این هردوی گفتیم .داد جهت الئیک و سکوالر

 یک کارکردهای سمتبه حکومت اینکه برای کندمی پیگیری و کندمی نقد که است دیدگاهی

 اسالمی، اسم، به حکومتِ یک اگر .بشود تقویت او در کارکردها آن و کند پیدا جهت اسالمی حاکمیّت

 به نه نکرده؛ عمل کامل طوربه اسالمی هایآموزه آن به که است این از ناشی نداشت، عملی موفّقیّت

 کنار هم را درصد این بگویند گروهی که !بوده پایبند درصدی ولو اسالمی هایآموزه به که دلیل این

 حکومت این که است این راه نه، !بشوی موفّق ااروپّ مثل و امریکا مثل تا بشو غیراسالمی کامالً و بگذار

 آنچه که باشیم طوراین نه .بدهیم جهت اسالمی عیارتمام حکومت یک سمتبه را اسالمی بندنیم

 با معصوم یک مثل ،بزند حرف آن به راجع ندارد حقّ کسهیچ و است مقدّس نظام بگوییم را هست

 غیردینی حکومت یک پس نبوده؛ موفّق حکومت این بگوییم طرف، آن از اینکه نه ،کنیم رفتار حکّام
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 امثال و باشیم داشته باید دموکراسی لیبرال حکومت باشیم؛ داشته مدنی یجامعه باید کنیم؛ برپا باید

  .اینها

 چه گفتیم بعد و کردیم عرض را نکته این م.باشی داشته دینی عیارتمام حکومت یک که است این راه

-می نفاق یجامه که هستند نفوذی دشمنان ،عامل یک افتد؟می کارکردها از حکومت یک شودمی

 که دیدیم خودمان انقالب همین در را هایشنمونه و حکومت ساختار داخل در آیندمی و پوشند

-ضعیف ناسالم، و ناالیق هایخودی هم عامل یک .شدند برمال و رسوا ایعدّه یک باریک وقت هرچند

 یک. اندازندمی کارکردهایش از را حکومت هم، دست به دست تا دو این که النّفسضعیف    و االیمان

 دوران در خصوصاً !من عزیزان ببینید .بود شده ایجاد سؤال برخی، برای که بگویم خواهممی را نکته

 که حکومتی نیست، معصوم دست در امور ظاهری زمام نیست، معصوم اختیار در حکومت که غیبت

 معصوم رفتار غیرمعصوم، فرد با ،دارد قرار آن رأس در غیرمعصوم فرد یک و گیردمی اسالمی نام

 کنند،می رفتار جوری که هستند طرفداران و هواداران گروه یک؛ کنندمی را کار این گروه دو .نکنیم

 .است معصوم هم الواقعفی نه و دارد بودن معصوم ادّعای خودش نه کهدرحالی است؛ معصوم او گویا

 یک در دهد اجازه خودش به ندارد حقّ کسی که کنندمی رفتار طوراین وقتی طرفداران این خوب

 دقیقی گیریتصمیم اطّالعات کمبود دلیل به است ممکن اینکه در ؛کند تردیدحکومت  گیریتصمیم

 حاکم ضرر به دارید کردید، رفتار طوراین وقتی باشد؛ گرفته صورت اشتباهی یک باشد؛ نیفتاد اتّفاق

 چون و شودمی ایجاد او از عصمت توقّع و دادید قرار معصوم حدّ یک در را او چون چرا؟ .کنیدمی کار

 یمرتبه ترازهم و متناسب وقتی عمل در ندارد، عصمت ادّعای هم خودش نیست، معصوم الواقعفی

 چون !کرد اشتباه آنجا دیدید خورد؛نمی درد به که این پس گویدمی مقابل طرف نکرد، رفتار عصمت

 است محال و است معصوم که کردی ایجاد تصویری دوست شمای کردید؛ ایجاد تصویر او از شما

 طوراین که ما خوب دوستان همین با؛ امکرده صحبت دوستان این با من اوقات گاهی .کند اشتباه

 گویممی بعد !بله گویدمی نه؟ یا نیست معصوم فقیهولیّ داری قبول تو گویممی آنها به .کنندمی رفتار

 قّح نه گویدمی ؟بود بهتر شدمی طوریاین که بگویم را مورد یک مثالً دهیمی اجازه من به حاال
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-این چرا !کنیم نقد را فقیهولیّ عملکرد بخواهیم ما که است باالتر بشری فهم از و ماست فوق ندارید؛

-می رفتار جاهل دوست عنوانبه داری تو که کرد ادّعایی چنین کی فقیهولیّ خود کنی؟می رفتار طور

 که کنیمی رفتار جوری عمل در ولی نیست؛ معصوم دارم قبول هم من گوییمی ظاهر به یعنی ؛کنی

. کند مطرح کرده، انتخاب فقیهولیّ آن مثالً که ایگزینه آن جایبه را بهتری پیشنهاد ندارد حقّ کسی

 تو .نیست عصمت مدّعی او خود کهدرحالی سازد؛می عصمت تصویر او برای درواقع تو رفتار این خوب

 سخنرانی هست یادتان .گویدنمی را این او کهدرحالی سازی؛می علی سازی؛می حسین او از

 اهل ما زنید؟می من به راجع چیست هاحرف این :فرمود ایشان بود؛ قبل هاسال را، رهبری ممعظّ مقام

 امیرالمؤمنین قنبر پای خاک من !کجا؟ منینؤامیرالم و کجا من !بماند تنها علی نیستیم کوفه

 هم رهبر خود رضایت مورد که جاهالنه رفتارهای با دوستان این پس کردید؟ دقّت !شومنمی هم

 در جوری را هاتوقّع بسازید، معصوم تصویر که نیست هم رهبر خود رضایت مورد بدانید یقین نیست،

 را حرف این کسی چه .افتاده صالحیّت از دیگر کرد، اشتباه دانه یک اگر بگویند که ببرید باال جامعه

 بهره آن از دشمنان و کنیدمی دوستانه که خطاست یک و اشتباه یک این نکنیم؛ را کار این !گفته؟

؛ خوانده فقه درس خوانده؛ درس است؛ فقیه است؛ عادل فقیه یک فقیه،ولیّ !من دل عزیز نه !برندمی

 عادلی فرد .دارد را معصوم عصمت خطاناپذیری، در نه و دارد، را معصوم بینهایت علم علمش، در نه امّا

 الهی بینهایت علم که امامی نه است؛ عادل فقیه .کندنمی خالف و خطا آگاهانه، و دانسته یعنی است؛

 تصویر .اوست خطاناپذیری ضامن هم، پروردگار ازجانب شده تضمین عصمت و اوست دسترس در

 خوب، .کردند مطرح هایشاندرس در امام که تصویری همان بکنید؛ واقعی تصویر را فقیه والیت بحث

 دولت وزیرنخست انتصاب یقضیّه سر کردیم؟ اشتباه ما مورد این در نفرمود بار چند امام خود مگر

 این خوب! گذاشتیم؟ وزیرنخست عنوانبه را فالنی کردیم اشتباه ما نفرمودند بعدها مگر ایشان ،موقّت

 نظام برای تصویر آن که نسازیم تصویری !کرد؟ عزل را امام شد؟ منصبش از فقیهولیّ عزل سبب

 روی سنجی؛مصلحت روی ؛بزنند کنندنمی جرأت هاخیلی شاید را هاحرف این !بشود آفرینمشکل

 .گیرممی نظر در را الهی رضایت من ولی زدی؛ را حرف این چرا که بگیرند را ما ییقه فردا مبادا اینکه



 

 29 

 نظام هایپایه تواندمی که است حمایت آن و باشد خدا مرضیّ حمایت باید دینی، نظام از حمایت

-رئیس بعد است، رهبر که او حاال شود،ن باز الؤس میدان ،شودن باز نقد میدان اگر .کند استوار را دینی

 هم اینها تر،پایین هایرده اجرایی، هایدستگاه رئیس قضاییّه، یقوّه رئیس مجلس، رئیس بعد جمهور،

 دو درست شود،می برپا مردمی حمایت یک وقتی خدمتتان، گفتم .معصومند یک مثل دیگر کمکم

 نفع به حمایت این کهدرحالی کنند؛می مصادره خودشان نفع به و کنندمی استفاده آیندمی گروه

 که اسالمی حاکمیّت ساختار در نفوذکرده دشمنان و منافقان همان گروه یک .بود شده نظام اسالمیّت

 راهپیمایی ما نفع به آمدند مردم یهمه دیدید پس گویندمی فردا از کنند؛ متالشی درون از آمدند

 من به وزیر، من به ندارد حقّ کسی! ابروست چشمت باالی بگوید ما به ندارد حقّ کسی کردند؛

 مردم همه این ببینید ی.کنمی خطا تو که بگوید مجلس ینماینده من به قاضی، من به مدیرکلّ،

 از حمایت این .کندمی مصادره را حمایت این نفوذی، آدم همان یعنی !کردند حمایت ما از آمدند

 خودشان نفع به که هم دوم گروه !نظام ساختار داخل نفوذی دشمن تو از نه بود؛ نظام اسالمیّت

 بگوید ما به ندارد حقّ کسی گویندمی هم آنها .ناسالمند و ناالیق هایخودی همان کنند،می مصادره

 دیدید است؛ پایین ما اجرایی توان است؛ غلط ما ریزیبرنامه کنیم؛نمی اداره خوب است؛ کم کفایتمان

 !آمدند مردم همه این

 بعد یرده مدیران به راجع اولی مراتب به لهأمس این کنیم،می بحث فقیه والیت به راجع ما که وقتی

ّْماَاْْوََْهُبُْجفاًءْمَّاْالزََّبُدْفَ َیذْ اَْفَْ .بماند محفوظ کارکردهایش باید ،بماند پایدار بخواهد اگر نظام یعنی است؛

َُْیَ ن ْ ْما ُكُثِْفيْا الَْفَ یَْْالّناسََْْف  او .است کف دارد؛ ظاهر دارد؛ شعار دارد؛ اسم دارد؛ ادّعا فقطزبد ؛21ْضِْرْ م 

َُْیَ ن ْ ْماّْماَاْْوَْ ؛نیست پایدار رود؛می و بنددبرمی رخت  چه است، مردم سود به که کارکردهایش ،الّناسََْْف

 نظام پایداری اگر بنابراین .است پایدار که اوست مردم، مادیّات سود به چه مردم، معنویّات سود به

                                            

 .12ی ی رعد، آیهسوره .21
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 مقام در دوستی با محبّت، با مشفقانه، خیرخواهانه، باید کنیم؛ رفتار گونهاین باید خواهیم،می را دینی

 .است نظام بیماری از پیشگیری برای توانمندسازی معروف، به امر کردم، عرض .باشیم ارتقاء و بهبود

 اباعبداهلل و گرفته؛ را نظام گریبان که است هاییبیماری مداوای و معالجه واقع در هم منکر از نهی

ْاَن هىْ  .کنممی قیام دارم منکر از نهی و معروف به امر برای من گویدمی َْو ْبِال َمع ُروِف ْآُمَر َْان  َعِنْْاُریُد

ْال ُمن َكرِْ  طوری هابحث این چون باشد؛ نیفزوده ابهام بر باز کردم عرض که توضیحاتی این امیدوارم.

 کند؛ معنا خودش برای جوریک و کند گوش ذهنی یزمینهپیش یک با است ممکن هرکس که است

 حمایت اسالمی، نظام از حمایت .باشد کرده روشن را هاذهن تاحدودی توضیح این کنممی گمان ولی

 .کندمی پیدا بیشتری پایداری نظام شود، ترقوی نظام، اسالمیّت هرچه و است نظام اسالمیّت از

 و است مقدّس نظام نه، هم باالتر سوزن سر یک است، خوب هست که همینی گویدمی که آن بنابراین

-یم ضربه دارد که است جاهلی دوست باشد، هم دوست ولو کند؛می بزرگی اشتباه معصومند، حکّام

 کنار باید دارد کارکردهایش در که مشکالتی دلیلبه را نظام این گویند،می که هم آنهایی و زند؛

 کسی حرف درست، حرف .کنندمی اشتباه هم آنها کرد، اختیار غیردینی و الئیک نظام یک و گذاشت

 تقویت اسالمیّت درجهت آن کارکردهای باید ؛بشود 22ا محالّمسمّ به اسم این باید گویدمی که است

 .باشد کرده زداییابهام بحث این از تاحدودی توضیح این شاءاهللان .شود

عاشوراء، حماسه، عرفان، حکومت اسالمی، کارکردها، انحراف، امر به معروف، نهی از  کلمات کلیدی:

 دوستان جاهل، محبّت راستین.منکر، نقد، منافقان، 

 

دِ ِعَلَِِٰصل ِِِهُمََِّالل ِٰ دِ ِآ لِِِوَُِِمَحمَّ لِِْوَُِِمَحمَّ مَِِْع ِ ِفََرََجُ
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