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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 کارکرد، معیار صدق ادّعا

، مامم،، مااات ،   هاا  رتتاار   شااص   ،هاا ادّعا، صدق، محک، کارکردعاشورا، ابتالء، کلمات کلیدی: 

 حکومت اسالمی، تساد، ظلم.

دانید در . صب میشود داریکه مظاهر آن در وجود ترد پد شود یم زیمتما تیّاز واقع یصرف وقت  ادّعا

ََت  ُقوُلونَ ََِلمَ  :لذا صدا با تاد  به مدّعیان صطاب کرده !ادّعا صریدار ندارد ؛دستگاه صدا ادّعا صریدار ندارد

َت  ْفع ُلونَ  َال َََ؟ما َاهلِل َِعْند  َم ْقتًا بُ ر  َت  ْفع ُلونَ ََنَْاَ ك  َال َما    کاید، که به آن عمل چرا چیز  را ادّعا می 1؛ت  ُقوُلوا

 !صردصدا نمی !کایدصشم صدا باال گرتت، از ایاکه به آنچه مدّعی آن هستید، عمل نمی ؟کایدنمی

َََنَْا َََالّناسَََُح ِسبَ اَ  ر ُكوا َيُ ْفت  ُنونَ اَ يُ ت ْ َال َُهْم َو  َآم ّنا َي  ُقوُلوا طور حساب  گونه پاداشتاد، ای،آیا مردم ای، 2؟ْن

         با معیارها  ؟زنیمآنها را محک نمیو پذیریم ما از آنها می ،کردند، که به صرف ادّعا  ایمان

شود، ت جدا میدارا  واقعیّ جایی که مدّعی از تردِآنصرند، و گاه صدا ادّعا نمیدر دست ؟ساجیمنمی

 وقتی است که مظاهر ای، ادّعا ظهور پیدا کاد. به قول شاعر: 

َُك              َي             د عَِ َو ْص            ً َ ِل ْ ل             َ َیو 
َ

َالَتَُل ََوَ َ َذاكاًَْمَ ِ               ُه               ل ََرَ ِق               ْ ل                 
َ
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 گوید: همه مدّعی عش  و وصال لیال هستاد؛ امّا لیال پذیرا  ای، ادّعا نیست. شاعر می

ََودَِدَُُخ       الََْع ل        یَوعَُمَُال       دَ َج        ر  َِذاَاَِ
َ

َم            َ 3َباك           اًَت ََ َْم            مََِك            َ   ََ َْت  ب                 
َ

دروغ حالت گریه کردن  ، آن موقع کسی که بهجار  شد هاها رو  گونهوقتی که قطرات اشک از چشم

 شود. کاد، متمایز میراستی دارد گریه می بهگرتته، از کسی که 

چون نفاق  ؛گویدصات رتتار  مااتقی، را میکاد، مشخّکریم هم وقتی از مااتقی، صحبت می لذا قرآن

رده. حتّی کسانی که صدا آنها را آگاه ک نیز و ؛ست و تقط صدا بر آن امر قلبی آگاه استا یک امر قلبی

توانی مااتقی، را تشخی  دهی، صواهد بگوید تو میهم می صاتمر صدا  متعال وقتی به پیغمب

توانی آنها را تشخی  دهی؛ یعای باز از : از لح، قولشان و از سیمایشان، میترمایدمی؟ ترمایدمیچه 

َ :معرّتی کادصواهد طور؛ مممای، را هم وقتی میمظاهر و عالئم. مممای، را هم همی، ل حَ اَ ق ْد ََف ْ

در نمازشان صاشعاد؛ اماناتشان را  :گویدکاد؟ مظاهر ای، ادّعا  ایمان را میشروع میچگونه ؛ 4ُنونَ ؤمَِاْلمَُ

باید با ست، ادّعا ا   بسیار مهمّیای، نکته !ها  رتتار با شاص  ...کااد؛ چایااد؛ چاانادمراعات می

 ت مقارن است یا نیست؟ ، ادّعا با واقعیّبخورد تا معلوم شود ایمحک رتتار 

همی، محک صوردن بود. از آن چهار هزار نفر  که همراه    اهصح  کربال صحاهدانید و می

از مکّه حرکت کردند و در طول راه به حضرت پیوستاد، شب عاشورا چاد نفر در  الحسی،اباعبداهلل

، مثل الحس،ب،، مثل قاسمحسی،، یعای بستگان امام بیت  اهلصیمه بودند؟ همه

کاید و اصحاب، مثل زُهیر، بُریر، حبیب، مسلم و ...، تکر می شانامثال ایو  مای،مامیرالمب،اسعبّ

   ای، هفتادودو نفر  که  !شب عاشورا از آن چاد هزار نفر، در کل چاد نفر مانده بودند؟ چهل نفر

                                            

  .101 ص ،2 ج رسائل،مجموعه آشتیانی،سلیمانی و 333 ص جدید، چاپ و 111 ص قدیم، چاپ االسماء،شرح سبزواری، .3

 .1 یآیه مؤمنون، یسوره .1
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و آمدند  ،ریاحییزیدمثل حُرّب، !لشکر عمرسعد جدا شدند دو نفرشان در روز عاشورا ازوگویاد، سیمی

ادّعاها را از    محک صوردن بود؛  عاشورا، صحاهصحاه !پیوستاد. شب و روز عاشورا چهل نفر ماندند

 ابتالء محک است.و  محتوا را. بالادّعاها  پوچ و بی ؛ها جدا کردتواقعیّ

کارکرد داشته باشد. باید  ؛ها  رتتار  داشته باشدشاص اید ادّعا بحال از بحثمان جدا نشویم. ا ّعلی

مّا؛ اگر آن سشود اسم با مُاگر آن کارکرد را داشت، آن اسم برایش می ؛هر چیز کارکرد  دارد ،ببیاید

نفاق هم  ؛آن چیز وجود دارد مّاست. شکاتی بی، اسم و حقیقتِسمُ کارکرد را نداشت، اسم، اسم بی

ا  بود، ت م، شکاتی بود، درّهنفاق هم یعای شکاف. یعای اگر بی، اسم م، و آن واقعیّ !یعای همی،

یک  ید  ترد  ای، حرف درست است، هم در جابه اجتماعی. ترض کاهم در جابه !شوم ماات می

  شروع زنید و می به برق ،ایدصریدهبرقی اید یک بخار  یا شما رتته اند؛ گذاشته داصل اتاق بخار 

 آقا ای، :گوییدست؟ میا کاد به کار. اگر شروع به کار کرد و هوا  اتاق سرد شد، باز هم ای، بخار یم

رویش نوشته بخار !  ،ببی،گویی کولر است؟ آقا! چرا می :گویممی !ای، کولر است ؛که بخار  نیست

ببی، ایااها! ای، هم کاغذ  :گویمایاجا یخ کردیم! میما  !آقا بخار  چیز  است که گرم کاد :گوییدمی

ایاجا  ،امکار دارم؟ م، بخار  صریدهه آقاجان! م، به کاغذ صرید چ :گوییدصریدش؛ نوشته بخار ! می

 صورده، بخار ! هم بابا ایااها مهر استاندارد  :گویمایاجا شد یخبادان! می ؛گرم شود

هم  ،  ترد هم در جابه !م استکارکردش مه ؛کارکردش مهم است !!یک از ایاها پذیرتته نیستهیچ

ها  رتتاریش مهم اجتماعی. اگر کسی مدّعی ایمان است، کارکردش مهم است؛ شاصصه   در جابه

 محک بخورد. باید معلوم شود که آن کارکردها را دارد یا نه.  است. باید

نداشت،  اگر ؛ممم، کسی است که کارکردها  مشخّصی دارد. اگر آن کارکردها را داشت، ممم، است

ها  اجتماعی هم ت وجودیش. در جابهست بی، ادّعا  ایمانش با واقعیّا یعای شکاتی! ماات  است

نظام یزید  ادّعا  ایمان که داشت! حکومت معاویه ادّعا   ؛همی، است. نترسیم! ای، را هم بگوییم
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معاویه! حکومت یزیدب،! امیرالمممای، انیسفیابب،یةمعاوایمان که داشت! نداشت؟ امیرالمممای، 

ماتها آن چیز  که  ؛! پس ادّعا را داشتاهللاسالمی! ادّعا  اسالم! ادّعا  صالتت رسول

َاَ مطرح کردند چه بود؟ ترمودند:  اباعبداهلل َاْلباِط  َالَيُ ت ناه َ َاْلح قَ َا نَ الَت  ر ْون  َا ن  ُ َِ ِهَو  آیا  ؟ع ْنهََُالَيُ ْعم 

بیاید که آرم حکومت اسالمی دارد یا نمی ،نگفتاد !شود در ای، حکومت؟عمل نمی بیاید به ح ّنمی

بیاید از هیچ باطلی شود؟ آیا نمیعمل نمی بیاید که در ای، حکومت به ح ّآیا نمی :ندترمودندارد؟ 

باز  هست؛  صوار  هست؛ پارتیکااد؛ رانتصورند؛ ضعفا را پایمال میپرهیز ندارند؟ ح ّ مردم را می

المال هست؛ ظلم و اجحاف هست؛ تس  و تجور هست؛ تساد و آلودگی بستان هست؛ غارت بیتبده 

رم حکومت اسالمی بیاید آآیا نمینفرمودند حضرت  !بیاید؟آیا نمی !سرکوب و اصتااق هست ؛هست

َاَ ترمودند:  دارند یا ندارند! ُ َِ هََِاْلح قَ َا نَ الَت  ر ْون  آیا ر  را مطرح کردند. ها  رتتایعای شاص َ!؟الَيُ ْعم 

معاویه شود؟ ولو اسمش حکومت امیرالمممای، یزیدب،عمل نمی بیاید که در ای، حکومت به ح ّنمی

َالَيُ ت ناه َ باشد؛ حکومت اسالمی باشد.  َاْلباِط   َا ن  بیاید از هیچ باطلی، از هیچ تساد ، از نمی !؟ع ْنهََُو 

 5َ؛ُمِحّقاًَََِلقاِءَر  ِّهَََِِفيََاْلُمْؤِم ََُلِ   ْرغ بَ پرهیز ندارند؟ بعد حضرت ترمودند: در چای، شرایطی،  هیچ آلودگی

 برود با آن !  شهادت شودد؛ آمادهو  شهادت شدربرابر چای، حکومتی انسان ممم، باید آماده

  !تتادر طورکه صود اباعبداهللرتتاد؛ همان طورکه اباعبداهلل؛ همانبجاگد

ت هَََُنَ اَكََم  َْترمودند:  ْنَشاء َاهللَُاَِراِحٌ َُمْصِبحًاََینَِّاَِاهلِلَن  ْفس ُهَف  ْل   ْرح ْ َم ع ناَفَ َِلقاءََِع ل َ ُمو طِّنًاَََِف ناَ اِذاًلَُمْهج 
؛ شبی 6

حرکت کردند، ترمودند: هرکس صودش را برا  شهادت آماده کرده سمت کوته بهکه تردا  آن از مکّه 

ت هََُناِف ََكانَ َََم  َْاست،  َُمْهج  که صون قلب صودش را آماده کرده برا  بذل کردن در راه ما  ؛ کسیَ اِذاًل

                                            

 حرّانیی، شیببه ابین  و 111 ص ،95 ج بحیاراالنوار،  مجلسیی،  و 11 ص مثیراالحزان، نماحلی، ابن و و 93 ص لهوف، طاووس،دبنیّس .5

 .215 ص البقول،تحف

 .111 ص ،3 ج االخبار،شرح حیون،ابن و 11 ص لهوف، طاووس،سیّدبن و 319 ص ،11 ج بحاراالنوار، مجلسی، .1
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اهلل و شهادت کرده، با ما راه بیفتد؛ که م،  صودش را پذیرا  لقاء ،ن  ْفس هََُاهللََِِلقاءََِع ل َ ُمو طِّناًَ ،بیتاهل

 ام.  شهادت کردهایی صودم را آمادهکس هم با م، نباشد، م، تاهاتتم. هیچصبح راه می

ها  رتتار  کاد، شاص اسالمی جدا میآن چیز  که حکومت اسالمی را از حکومت غیربدانیم لذا 

آن حکومت است. باز ای، را عرض کام صدمتتان، یادتان هست، زمان معاویه بود که 

علماء، محدّثی،، روشافکران، ند، ه بودکه مشرّف شد حجّسفرها  در یکی از  الحسی، اباعبداهلل

کردند. آن سخارانی  را زیر یک صیمه جمع کردند و سخارانی مااها و صُطبا  حاضر در نویساده

صدا توتی  داده  مطلب؛ وقت نیست برویم سراغ آنحاال  !صیلی عجیب است! صیلی عجیب است!

ها  ما را ها  صحبتد سی والء آشاا هستاد یاایم و عزیزانی که با سایت اهلصحبت کردهمفصّل 

ند ما در ترمودبا شاص  رتتار  صحبت کردند و  . آنجا هم اباعبداهللتواناد مراجعه کااد میدارند، 

گویاد که می دهد کسانیای، نهضتی که در پیش داریم، دنبال چه هستیم و همی، صطبه نشان می

تاد، گول مردم کوته را صوردند العیاذ اصالً قصد قیام نداشتاد، کار  به حکومت نداش امام حسی،

آید به ایاها بگوید ها راه اتتادند و صودشان را به کشت، دادند و ... که آدم شرمش میباهلل، با ای، نامه

ا  از کوته نیامده بود؛ آن متفکّر دیای! صب ای، سخارانی زمان معاویه چیست؟ آن موقع که هاوز نامه

نخواسته بودند برا  یزید. ای، سخارانی چه بود که حضرت  حسی،موقع که هاوز بیعتی از امام 

ا  داریم، ی، برنامهاچ مگویی کردند؟ بعد آنجا آصر آن سخارانی چه ترمودند؟ ترمودند ما که می

َ َّ للاَ هدتمان چیست؟  ََن كَ اَُِهم  َال ذَِاَ ت  ْعل ُم َي ُكِ  َل ْم َفَََِین ُه ًة َُمناف س  َِمّنا دانی در ای، صدایا! می؛ ُسْلطانَ َیكان 

َرقابت بر سر قدرتیم؛ پی نهضتی که ما در پیش داریم، نه در  َال  َِم ََْیَْشَ ََاْلِتماسَ و  ؛ نه در اْلُحطامَََُِفُضولَََِء 

َاندوز . آور  زر و سیم و ثروت پی جمع َِمْ َِديِنكَ َِك َْ  َلو  َاْلم عاِلم  ها  دیای را صواهیم شاص ؛ میلِن ِرد 

  دیای شود، بشود تهمید که ای، جامعهصواهیم وقتی به جامعه نگاه میبرگردانیم، میبه جامعه 

ها  کشورها  غربی را در کوچه و صیابان ببیای و بعد نگاه کای، تمام مدلبه جامعه نه ایاکه  ؛است
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د؛ ها  اقتصاد غربی حاکم باشست. در اقتصادمان مدلا هم ادّعا کای که حکومت ما، حکومت اسالمی

ََيِنکَ دََِِم َالم عاِلمَ  لِن ِردَ َ:ها  سیاسی تجربه شده در غرب معیار باشد. ترموددر سیاستمان شیوه َنُْظِهر  و 

َفَِااْلَِ صوار ، ای، همه غارتگر ، ای، همه صواهیم ای، همه تساد، ای، همه رانت؛ میِ  ِدكَ َیْص ح 

ها  ضعیف و مظلوم ، همه سرکوب کردن آدمباز ، ایباز ، ای، همه رتی کُشی، ای، همه باندضعیف

َها را از جامعه برداریم. شدن میدان تاصت و تاز باندها  حاکم و هزار تامیلو در جامعه،  َُنْظِهر  و 

َفَِااْلَِ َِعباِدكَ َیْص ح  َِمْ  ْظُلوُمون  َاْلم  َف    أم    ؛ ت قرار دهیم. ها  مظلوم و تحت ستم را در امایّ؛ بادهِ  ِدك 

ست یا وابسته به تالن مقام ا تیصاطر ایاکه عضو تالن دستگاه امایّ هنباشد که ای، آدم بجور  

ست جرأت کاد اتراد ضعیف و مظلوم را زیر پا  صودش له کاد و نابود کاد و ایاها دادشان ا حکومتی

 !، برونددرها را بسته باشاد رو  ایاها و ایاها زجر بکشاد و از بی ،از صدر تا ذیل !به هیچ جا نرسد

َُحُدوِدكَ أف   َ  َِمْ  َاْلُمع ط ل ُة َتُقام  َو  ؛ َِعباِدك  َِمْ  ْظُلوُمون  َاْلم  م   
صواهیم قوانی، الهی را که در ای، جامعه می 7؛

 ها  رتتار  را مطرح کردند. پا کایم. حضرت شاص  تعطیل شده، دوباره بر

را روش، کرد ، بخار  است. اگر ای، حال، عرضم ای، بود که آن چیز  که مهم است، کارکرد ا ّعلی

ها  تدیگر هر مدرکی بیاور ، روایت، آیه، حدیث، تتوا  مراجع تقلید، تأیید شخصیّ ،ها یخ کرداتاق

گویم ای، بخار  ست، میا هر چیز  بیاور  که ای، بخار  ...دانم صواب و مکاشفه،رتبه، نمیعالی

م، به عارف کار   !گویم آقاجانتالن عارف گفته ایشان صیلی آدم بزرگوار  است! می !نیست. آقا

ای، را هم قرآن گفته است؛  !شود برا  یک چای، کارکردهاییحکومت اسالمی تشکیل می ؛ندارم

                                            

        : سیّدرضیی،  ؤمنینمی امیرال نقیل شیده اسی .    و  یم ام اباعبیدا    این عبارات با انیدیی تایاوت  یم ام امیرالمیؤمنین     .7

َت  ْعل ُمَا ن ُهَل ْمَي ُكِ َ: 131البالغه، خ نهج ََیِف كان َِمنّ اَُمناف س  ًةََیال ذَِا للّ ُهم َِان ك  اْلِتم اس  َالَ  َو  َِم ْ َُفُض َیَْش  ُس ْلطان  ع اِلم َء  َل ِك ْ َِلن  ِرد َاْلم  وِلَاْلُحط اِمَو 

َااْلِْص ح َ َُنْظِهر  َو  ََیفَِِمْ َديِنك  ْظلَُِ  ِدك  َاْلم  َتُقام َاْلُمع ط ل ُةَِمْ َُحدَِون َِمْ َومَُف    أم    َو  .ِعباِدك     وِدك 

َِمنّ اَتَ اَِا للّ ُه م َ :93، ص 39بحیاراالنوار، ج   .233 البقیول، ص تحیف حرّانی، شببه : ابناباعبدا  َك ان  َت  ْعل  ُمَا ن  ُهَل  ْمَي ُك ْ َم ا ِف ن  ك  یَناُفس اًَ

َالَ  َو  ََِمْ َُفضوِلَاْلُحطامَِاْلِتماساًَُسْلطان  َاْلم عاِلم َِمْ َدَِل ِكْ َِلُنرَِو  َْاالََِيِنكَ ى  َُنْظِهر  ََیَِ  ِدكَ ْص ح َفَِو  َُسنَ و  َو  َنَِيُ ْعم   َِ ف راِئِضك  َو   .ْحك اِمكَ اَ ك 
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سازد، ای، حکومت ها میکایم. اگر با ای، شاص ما که از صواب و صیال نقل نمی ؛روایت گفته است

 معاا  شکاف؛ یعای نفاق به !است؛ اگر نه، حکومت نفاق است؛ اگر نه، حکومت نفاق استاسالمی 

 شکاف بی، ادّعا  حکومت اسالمی بودن با کارکردها و عملکردهایی که آن حکومت دارد. 

جان م، که ادّعا  مسلمانی دارم، ظاهر مسلمانی درست آقاها  ترد  هم همی، است. در جابه

ادّعا  مسلمانی، ایاکه  !  تو؟ا هکار کرده چ !م،ِ طیّب چیست؟ کارکردها را بیا بگو م، کارکردها ا هکرد

َِم َ سخارانی کرد ، کتاب نوشتی، ایاها همه حرف است!  یک عدّه از  8؛ ح ْرفَ ََع ل َ ََي  ْعُبُدَاهللَ ََم  َََْاسَِالنَََّو 

آنها در در میدان عمل، اثر  از بادگی کردن  ؛کاادمردم هستاد که تقط با حرف بادگی صدا را می

نیست؛ اثر  از طاعت و تقوا نیست؛ اثر  از ترمانبر  از احکام اهلل نیست. لذاست که باید سراغ 

کارکردهایی که هم ادّعا  ایمان ترد ممم، با آن کارکردها واقعی  ؛ها  رتتار شاص  ؛رتت هاشاص 

مدّعی اسالمی بودن است، با آن کارکردها واقعی صواهد  صواهد بود و هم اسالمی بودن حکومتی که

 بود. 

ها هلل اصل بحث که آن شاص اشاءصواستیم صدمتتان بگوییم. ان  بحثی است که میای، تازه مقدّمه

 ؛میبگویصدمتتان از روایات را   ترد ها  م شاص یصواستمیامروز  ؛  بعد ، بماند برا  جلسهچیست

 ها  رتتار  و کارکردها  یک انسان ممم، چیست. بگوییم که شاص  یعای

هلل کام ما با طعم اشاءها صوش نیاید؛ امّا انگوییم که شاید به کام بعضیمیمطالبی ها هم  بعضی وقت

انسان اوّل  .به کام ما شیری، بیایداگر ح ّ است ها که ای، حرف ؛همسو شود ؛حقای  الهی آشاا شود

ها نباید زده شود و یست، شاید به کامش تلخ بیاید؛ تکر کاد که ای، حرفصیلی آشاا ن ح ّوقتی که با 

هایی که به امام ! همی، نصیحتاست مصلحت نیست؛ ایاها را نگویید آقا! چای، است و چاان

                                            

 .11 یآیه حجّ، یسوره .8
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گفتاد کردند و حضرت هم نمیآقا مصلحت نیست شما بروید کوته! نصیحت می کردند؛می حسی،

عبّاس واقعاً عبّاس آمدند، نصیحت کردند. اب،ت دارند. امثال اب،نیّ ن سوءهایشاایاها در نصیحت کردن

ه صیرصواهانه آمد؛ برادر حضرت بود؛ حافیّ گفت. محمّدصیرصواهانه می ؛که نبود بدصواه اباعبداهلل

حضرت عمر و ... که آنها هم ب،عبداهللو زبیرب،برادر ناتای حضرت بود. گرچه بودند کسانی مثل عبداهلل

 د، با پا پس یکشاد با دست پیش میویگاصطالح میزبیر که به ب، کردند. عبداهللرا از رتت، نهی می

تاها  ،صاطر ایاکه صودش صواست که حضرت از مکّه برود؛ هم بهزد! او بازیگر  داشت! مخصوصاً میمی

دّ ، پررنگ مطرح عاوان بدیل جرا که به   شهر مکّه باشد و هم امام حسی،ت برجستهشخصیّ

 عمر هم که صدا ب،نیّت داشت. عبداهللزبیر سوء ب، است، بدهد دم تیغ، و صودش تاها بماند. عبداهلل

نیّت داشتاد؛ ماتها با حس، ه قطعاًحافیّ عبّاس و محمّدب،داند در باطاش چه بود! امّا امثال عبداهللمی

قدر تاد نروید! دردسر برا   تر! ای،صرده آرام کگفتاد: آقاجان! یتشخی  صودشان صیرصواهانه می

چه  شااسید؛ دیدید با پدرتان امیرالمممای، مردم کوته را می شما کهصودتان درست نکاید! 

کشاد! زناد! میچه کردند! به ایاها اعتماد نکاید! نروید! می کردند! دیدید با برادرتان امام مجتبی

گویاد؛ حرتشان ترمودند ایاها راست می ه را نبرید! حضرت میبچّصواهید بروید، الاقل زن و اگر می

 راه ندارند.دیگر ها  به ات  .درست است؛ امّا از چیزها  دیگر صبر ندارند

ها  ها  ترد  و هم در جابهمتعال به ما توتی  دهد که هم در جابهحال امیدواریم صدا ا ّعلی

به برکت صلوات بر  ؛مانها و کارکردها  ایمانیبا شاص د واجتماعی، ای، ادّعا  ایمانمان توأم ش

 .محمّد و آل محمّد

مْ  هُمَّ َالل ٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َع ِ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  َصل ِ عیَٰل ُمَحمَّ

 


