


 على شريعتى: برادر شهيد



 بسم اهللا المالك القاهر الجبار المنتقم

:و به قول ابوذر

.يا رب المستضعفين

و باالخص امـروز، كـه عيـد خـون»شهادت«ى امروز براى من سخن گفتن مشكل است، بخصوص درباره ،

.شيعه است

كه حسين درباره و بـسيار نوشـته در تاريخ كرده است، بسيار سخن گفته)ع(ى كارى و مـى انـد و انـد گوينـد

به گونه اى آن را توجيه كرده قدما به گونه. نويسند مى و متجددين روشنفكر اما من تـازگى متوجـه. اى ديگر اند

كه امكان ندارد كارى كه شهادت چيست؟ شدم كه حسين كرده است بفهميم، مگر اينكه بفهميم  را

و شخص بينى)ع(عظمت حسين )ع( ما، از سوى ديگر، موجب شده است كه آنچـه را از حـسين از يك سو،

و آنچه از حسين بزرگتر اسـت آن چيـزى اسـت كـه)ع(، در زير درخشش عظمت حسين بزرگتر است ، نبينيم،

كه همواره از حسين سخن گفته. حسين به خاطر آن قربانى شده است ايـم، امـا هرگـز از آنچـه كـه اين است

خواسـتم امـروز آن اصـلى را كـه مـن مـى. ايم ندانه خود را قربانى كرد، ياد نكرده حسين به خاطر آن سخاوتم 

و حسين  به ها قربانيش شده حسين و خالق، و در پيشگاه خلق و در مذهب ما، و عظمت آنان در تاريخ بشر اند

كه اين  و مرگشان، نـشان داده خاطر اين است و اين معنى را، با تمام زندگيشان : جـا مطـرح كـنم انـد، در اين را

!»شهادت«

و قدرت فكرى مـن اجـازه ولى كار مشكلى به خاطر اين است كه غير از آنكه بضاعت علمى است، مشكل

كه در اين مسأله وجود دارد چنين كارى نمى   كـار را بـر مـن دشـوارتر)نسبت به گوينده(دهد، بافت متضادى

.كرده است

به عنوان يك مسأله و در اين حال بايـد فقـطى از يك سو بايد شهادت را فكرى، علمى، فلسفى مطرح كنم

و منطق مدد بگيرم و تنها از قدرت علم و استدالل كنم .بينديشم



كه شهادت تداعى مـى و آنچه را و بـه قـدرىو از سوى ديگر، داستان شهادت كنـد، بـه قـدرى احـساسى

مى هيجان و عاشقانه است كه روح را به آتش را آميز و منطق مىكشد و فلج و قـدرت ناطقـه را تـضعييف كند

.انديشيدن را دشوار

و ايـن دو را بـا هـم چه شهادت، آميزه و پيچيـده، و از يـك حكمـت عميـق اى است از يك عشق گدازان

و عـاطفى نمى كه چون من، از نظـر روحـى و در نتيجه حق سخن را ادا نمود، بخصوص آدمى توان بيان كرد،

خواسـتم ولى به هر حال تا آنجا كه در قدرتم باشد آنچه را كـه مـى. تر استكلضعيف است، بيان برايش مش 

و شايد برخى از آنچه را كه مى مى بگويم، .گويم خواستم بگويم،

كه شهادت در آن مكتب معنى مى و شهادت در آن طـرز تفكـر براى فهميدن شهادت، بايد اول مكتبى دهد،

و شهادت در اين عقيده  مى قابل توضيح است، و آن عبارت است از مكتبىى خاص ارزش يابد، روشن بشود،

و نبرد تاريخى در سرگذشت انـسان، كـه»)ع(حسين«كه  و نيز جريان تاريخى يكى از مظاهر اين مكتب است،

و كربالى او يك صحنه  درى واحدى است كـه هاى نبرد پيوسته از صحنه حسين يك پرچمدار اين نبرد است،

و عصرو نسلهاى مختلف جبهه و در آينده جارى است ها و در طول تاريخ، از آغاز تا حال .هاى مختلف،

به سرعت اشاره مى اى كرده باشم تا اصل بحثم روشن بشود، اشاره براى اينكه كنم به آنچه كـه در برخـى اى

تـر توضـيح فـراوان ام، ولى چون غالباً دانشجويان خود من در اينجا تشريف دارند، احتياج بـه ها گفته از درس 

مى  ، در اتـصال بـه آن تسلـسل)ع(حـسين. كنم تا تسلسل منطقى در ذهنشان تجديد بـشود نيست؛ فقط اشاره

و توجيـهمى نهضتى كه در تاريخ ابراهيمى وجود دارد معنى و انقالبـش بايـد تفـسير و بايد معنـى شـود دهد،

و را در تاريخ مطرح)ع(به صورت مجرد حسين. گردد ى تـاريخى جنگ كربال را، به صورت يك حادثه كردن،

را[ مجرد و آن مى از پايگاه] عنوان كردن و اجتماعيش جدا كردن، موجب شود كه، آنچه را معنى هاى تاريخى

و همواره زنده است، به صورت يك  غم حادثه«ابدى دارد ـ چنانكه در آورديم» انگيز گذشتهى و در بياوريم ـ

مى در برابرش فقط بگري ـ چنانكه و! گرييم يم و اعتقـادى و حـسين را از انـدام تـاريخى ــ اگـر كـربال

كه  و جـدا مطالعـه يـا يك پيكر زنده از مكتبيش جدا كنيم، مثل اين است ى واحد، يـك عـضو را قطـع كنـيم

.نگهداريش كنيم



اى دينـى را بـه دو دسـتههـ ام اين است كه در طول تاريخ بشرى، نهـضت ها اشاره كرده آنچه بدان در درس

مى  و بر اساس محتـواى ايـن ديـن: بندى كرد شود تقسيم بزرگ و همچنـين بـر اسـاس سـنخ پيامبرانـشان هـا

و اجتماعى اين  و بر اساس وابستگى طبقاتى ج بنيانگذارنشان و همچنين بر اسـاس هـت دعـوتى رهبران دينى،

.خواندندكه اين دعوت كنندگان، خلق را بدان مى

و بر اين مالك، همه بر اين هـر( راسـتين پيامبران، دورغين يـاى پيامبران تاريخ، به اصطالح تاريخى اساس،

اى هـستند يك دسته پيغمبران سلـسله: بر دو دسته هستند) كس بنيان يك نهضت دينى را در تاريخ نهاده است 

انـد تر شدهبه بعد براى ما شناخته)ع( است؛ اين پيامبران كه از ابراهيم)ع(كه بزرگترين بنيانگذار جهانيش ابراهيم 

ـ سلسلهـ چون از نظر تاريخى به ما نزديك اى هستند از پيامبرانى كه وجه مشتركـشان از نظـر اجتمـاعى ترند

كه همگى از محروم  و اقتصادى زمانشان برخاسته اين است و بـه تـصريح ترين قشرهاى زندگى اجتماعى انـد،

مى بوده، همگى چوپان)ص(پيغمبر اسالم  به تصريح تاريخ غالباً چوپانى و اند، جز چند تنشان كـه آنهـا كرده اند،

و گرسنه بودند كارگران حرفه .اى بسيار ساده

از اما پيامبران خارج از اين سلسله يا رهبران مكتب و يا اخالقى خارج چه در چـين هاى فكرى اين سلسله،

به نژاد زرد، چه در هند، چه در ايران،  و بنيانگذاران مكتب وابسته چه بزرگان و اخالقى يونانو …هاى علمى

از بدون استثناء همگى اشرافى بوده و برخاسته و قدرتمنداند، و برخوردار، . طبقات مرفه

سه اليه كه يك طبقه در تاريخ، طبقات قدرتمند حاكم عبارت بودند از ى طبقـه: سـاختندى حـاكم را مـى اى

و زورمند، طبقه و هـم قـدرت ايمـانى طبقهى زرمند و هم قدرت اقتـصادى كه هم قدرت سياسى ى روحانى،

به هر حال سازش يا عدم سازش آنهـا چه مخالف، و چه با هم همساز بودند و خلق را در دست خود داشتند،

نه براى خلق .بر سر حكومت به خلق بوده است

و چي و پيشوايان غير ابراهيمى، يكايك از هند ن گرفته، رفته تا يونان همگى، از پدر يا مـادر يـا اين پيامبران

به طبقه و اشراف بودند؛ كنفوسـيوس همـين طـور اسـت، الئوتـسو از هر دو، وابسته ى شاهزادگان، روحانيان

زرتشت همين طور است، مانى همين طور است، مزدك همـين طـور همين طور است، بودا همين طور است،

و ارسطو همين طورنداست، سقراط همين طور است، افالط مى. ون كه در قرآن كه تكيه :شود



»هو الذى بعث فى االميين رسوالً منهم«

مى. هاى امى جامعه هستند توده» اميين« كه از خـود مـردم پيـامبرانى فرسـتاده شـده در قرآن تكيه . انـد شود

كه از متن پيـامبران فرشـتهن اسـت كـه ايـناياينجا مقصود. اند برخاسته شده»مردم«پيامبران ابراهيمى هستند

از ها بوده نبودند، يا قواى مجرد نبودند، از انسان  و»ناس«اند، و خـواص ، يعنى از توده بودند، از طبقات خاص

و برگزيده زبده مى. ها نبودند ها به لسان قوم خودشان سخن ـ برخالف بـسيارى كـه گفته اينكه، اين پيامبران اند

مى  و موسـى عرب برخاسـته عربـى حـرف مـىكه از)ص(مبر اسالم پيا كنند يعنى خيال  چـون از يهـود)ع(زده،

كه در عـرب مبعـ برخاسته عبرى سخن مى و گفتن ندارد، پيغمبرى شـود وث مـى گفته، اين مطلب مسلم است

به چينى نمى ـنا يوناي تواند كه و بر اسـاس لسان قوم خود سخن گفتن يعنىهبى حرف بزند دردبه زبان توده

و فهم توده  و تحـصيلكردهىو نياز خاص و روشـنفكر و شـاعر ى مردم مردم سخن گفتن، يعنى مثل فيلسوف

س به زبان خواص و امروز آ خن نگفتن، آن چنانكه توده ديروز را زبان و حساسيتـشان نها را نفهمـد، رنجـشان

و آنها هم زبان توده را نفهمند .نفهمد

پي همه جا مى و همچنـين بعثـت است، بحث از مردم است ناسامبران ابراهيمى، بحث از بينيم در بحث از ،

ى بعثت آن پيامبران، غالباً توسل به قـدرت موجـود اسـت بـراى اشـاعه. اينها با بعثت پيامبران ديگر فرق دارد

ـ فرصت نيست يكايك بگويم، قبالً گفته كه پيـامبران ابراهيمـى دينشان ـ در صورتى  بـه، بعثتـشان همـواره ام

شـود گـرز بـر بينيم تا مبعـوث مـى توسل به مردم است عليه قدرت موجود در زمانشان؛ ابراهيم را مى صورت

مى مى به كاخ فرعون و يورش و موسى چوبدستى چوپانى را و قارون را در خاك مدفون مـى دارد و آورد كنـد

و پيغمبر اسالم  آب فرق؛ شـود، آغـاز جهـاد زيش تمـام مـىى فـرد سـا، پس از اينكه مرحله)ص(فرعون را در

و در مدت مى از10كند، و يك كوشـش نظـامى50هر جنگ دارد، يعنى65 سال بيش اساسـاً! روز يك نبرد

و جهت بعثتشان است، معجزات اين معجزات اينها هم نشانه   اژدهـا ها متناسب با رسالتشان است، اى از گرايش

و به تخت فرعون حم و سحر را دريدن  اصـل، كـه ايـنو قرآن، بـا اعـالمو اسالم!ه بردن استلشدن عصا

ى قرآن، بلكه يك دين واحد در طول تاريخ است كـه هـر دينى نيست كه قرآن آورده باشد، يا آورنده» اسالم«

و متناسب با زمان تبليغ كنـد، پيغمبرى و بر اساس قوانين مناسب به مقتضاى زمان  در قرنى آمده تا اين دين را

ا مى يك دين و تعميمش و با اعالم اين اصطالح و آن اسمش اسالم است، بينـى خواهد اسالم يك جهـان ست



به همه و پيوستى به نهضت اسالم يك اتصال و در هايى كه در طول تاريخ با شركى نهضت تاريخى بدهد، ها

و فريبكاران به جهاد برخاسته افتاده و زرمندان و براى نجات مردم با زورمندان و اند و همه را يـك جنـگ اند؛

و در همه  و يك شعار، در طول تاريخ بشرى و يك روح و همـهى صحنه يك دين و نـسل هـا هـا،ى عـصرها

.توجيه كند

چه شـكل بيـان به و سخن گفتن قرآن نگاه كنيد كه تسلسل تاريخى را قرآن و طرز تلقى تاريخى به اين آيه

و اين نهضت مى چه كند، به مىها را پشت سر هم :دهد شكل تسلسل

اهللا« مى(» ان الذين يكفرون بĤيات كه به آيات خدايى كفر  بغيرو يقتلون النبيين« ). ورزند كسانى

مى(» حق از(»و يقتلون الذين يأمرون بلقسط من الناس«) كشندو كسانى كه پيامبران را بنا حق و كـسانى را

و عدل دعوت مردم مى كه به قسط »…فبشر هم بعذاب اليم«) كنندمىكشند

مى مى به هم پيوند سه مقوله را مى بينيم در اين آيه، قرآن، و در يك رديف نام ،» خـدا آيـات«اول: بـرد دهد

و سوم،»پيامبران«دوم مى«، به برابرى كه و مـردم» خواننـد از مردم كسانى و قـاتالن پيـامبران و كـافران خـدا،

مى عدالتخواه را يك كاسه مى و همصف نشان !دهد كند

و فلسفه و توجيه نهضتى اين نوع تلقى اجتماعى .هاى گذشته در قرآن است تاريخى بشرى

، همه پيامبرانشنآور اين دينى است كه در طول تاريخ به تصريح مكرر قرآ، آخرين پيام)ص(و پيغمبر اسالم

تا آمده و» حكمت«اند و»بكتا«را و تعلي را در جهان» عدالت«را  آخـرين پيـامبر از)ص(پيغمبر اسـالمم كنند

به عبوديت خداى واحد مى و بشرى پيامبرانى است كه به نام اسالم، بشريت را خواندند تـا اين نهضت جهانى

و پيامبر اسالماز عبوديت غير او سر  بينـى توحيـد،ى جهان آمده است تا با تحقق همه جانبه)ص(ها را آزاد كنند

به نژادها، به ملت وحدتى به تار  و طبقات اجتماعى بشرى ببخـشد، ها، خاندان ها، به گروه يخ بشرى، وحدتى ها

به وسيله تفرقه كه همواره مى هايى بخـش شعار توحيد اسالم، شعارى آزادى. شده استى مذهب شرك توجيه

و تحصيلكرده  و متكلمين كه پيش از آنكه متوجه متفكرين و بوده است و فيلسوفان و ها علمـا باشـد، بردگـان

و بـراى همـين اسـت كـه در مكـه شالق به آن حساسيت يافتند، و تحقيرشدگان نسبت و گرسنگان خوردگان

و گمنام اند، جز چند تنى، همه از محروم گروهى كه بر گرد او آمده  و تحقير شده ترين ترين ترين تحقيرشدگان



به دليل اينكه دشمن پيغمبر عناصر جامعه بوده مى اند، كه اسالم را تحقير بى» اراذل ناس«كرد و پاهـا يعنى سـر

و اين بزرگ  و برش هستند،  مـذاهب ترين ستايش است امروز براى اين نهضت، در حالى كه رهبران فقط دور

بى بودايى را مى و هندند بينيم كه، همه و كاست از اشراف چين !ها فرق كرده امروز ارزش. كم

كه پيغمبر اسالم  كـرده بودنـد، كـه سرنوشـت طـول تـاريخ يقـين موعود بردگانى بود كـه در)ص(اين است

و يا به زبان زور يـا بـه به زبان علم يا فلسفه و محرومانى كه و تحقيرشدگان محتومشان بردگى است، بردگان

و هنر كه همه در خدمت خواجگان بوده است،  كه براى زبان شعر و ذلت ديـدن باور كرده بودند  زجر كشيدن

مى و گرسنه بودن زندگى و متولد شدهو بار كشيدن و آفريده، طبقه كنند كهى اند  مستضعفى كه يقين كرده بود

و كـار جهـان، آنهـا را بـاركش ديگـران بـار آورده، و براى برگزارى كـار خلـق خدايان يا خدا با آنها دشمنند

مى(گفتمى! همچنانكه مانى پيامبر  و ظلمت سخن خوردگان بيچاره از ذات ظلمتنـد شكست«):گفتكه از نور

مى»و فاتحان زورمند از ذات نور  و افالطون، متفكران نابغه، و ارسطو را، كه خداوند يا طبيعت گروهـى گفتند

مى  و رنـج برده خلق و گروهى را آزاد تا آزادگان با زحمات هـايى كـه بردگـان در تكفـل كارهـاى پـست كند

كه مى و تمـدن بپردازنـد كشند فراغتى پيدا كنند و موسـيقى و شعر و هنر و.به كارهاى متعالى از قبيل اخالق

و بر)ص(پيامبر اسالم و تفرقـه و شـرك و دروغ كه در طول تاريخ بـا فريـب و آمده بود تا آن نهضتى را تـرى

ج  و با اعالم اينكه همه انساناختالف طبقاتى، پيوسته در و هاد بود تكميل كند و ها از يك نژادند، از يك منـشأ

و همچنين بـا نظـام  و همچنين با توجيه فلسفى و داراى يك خدا، برابرى عمومى را اعالم كند از يك سرشت

و طبقه  و حقوقى اىى مدينه بريـزد، در جامعـه نمونهى اى را در جامعه نيرومند اقتصادى، يك برابرى اعتقادى

و برده، در آن جامعهاىكه بالل بيگانه و حيثيـتش برتـر از بـزرگ تحقير شده و ارزش تـرين اشـراف، شرافت

مى جامعه مىى عرب احساس به رسميت و همه او را ـ عـرب،اى شناسند، جامعه شود كه در آن ناگهان مـردم

ـ مى كه يهودى، قريش و در همين كوچه بچه» سالم«بينند كه غالم حذيفه بوده به صـورت يـك اى هاى شهر،

مىو محرومى ذليل برده در راه و»قُبا«رفته، اكنون به امامت نماز ايـستاده پيشاپيش بزرگترين مهاجران قريش،

و پرشكوه پشت سر او عزيز  و عـصرى هاى برجسته هاى جامعه، چهره ترين چهره ترين پـيش از عـصر اسـالم

و همه در شده، اند، ارزش اسالم ايستاده  كوشـد تـا بسيار مـى هاى با كوشش)ص( خود پيغمبر ها همه فروريخته

مىى اين ارزش همه و اشرافى را بريزد، دستور كه لباس هاى جاهلى و پرشـكوه را قيچـى كننـد، دهد هاى بلند



مى ريش و دستور كه عالمت اشرافيت است، قطع كنند و كوچـه راه هاى بلندى را كه متكبرانه در خيابـان دهد

مى  و دستور م نروند، كه دو نفرى بر روى يك و ديگـرى را پـشت خود سوار مـى. ركب سوار شوند دهد شـد

مى  مى سرش سوار و گاه نيز بر االغ برهنه سوار هـاى اشـرافى پـسند، ارزش هـاى اشـرافى شد تا در چشم كرد،

كه سال. بريزد وى روزى پيرزنى و شكوه پيغمبر اسالم را شنيده بود، آمده بود نزد پيغمبـر، تـا جلـو  ها عظمت

و نتوانست حرف بزند، پيغمبـر ايستاد زبانش گرف ت، عظمت مرد، عظمت شخص، او را دچار لكنت زبان كرد

و مهربانى شانه  و سادگى مىبه نرمى مى هايش را و مى«:گويد گيرد ترسى؟ من پسر آن زن قريـشى هـستم چرا

مىكه شير مى »ترسى؟ دوشيد، از كى

اي آور، از سلسله اين آخرين چوپان مبعوث، آخرين پيام هاى خـاموش، ناگهـان بـرن مردانى كه در صحراى

مى مى و فريب شهرها يورش و زور و بر خداوندان زر ناگهان همـه چيـز دگرگـون شـد،. بردند، مرد شوريدند

متـر بالفاصله شروع شد، يعنى خط سير تاريخ حوادث، شايد بيش از يك سانتى)ص(اختالفى كه پس از پيغمبر 

يا؛ زاويه با خط سير حقيقت فاصله نداشت  و تاريخ اسالم، كه در ميان مكتب اسالم » واقعيـت«و» حقيقت«اى

ضپ كه در آغاز يدا شد در آغاز كوچك بود اما دو  متـر، سانتى نيم متر، يك سانتى]انش فاصله[لع يك زاويه

مى يك هزارم سانتى كه ادامه پيدا به ميزانى كه در مسير تاري متر باشد، به ميزانى و رود، از هـمخ پـيش مـى كند

مى  مى فاصله به هزاران كيلومتر و در نهايت، اين فاصله و علـت گيرد، و اگـر عوامـل هـاى ديگـر در كـار رسد

مى  ـ گاه دو ضلع اين زاويه در دو جهت متضاد از هم دور ـ كه هستند ،)ص(پس از مـرگ پيغمبـر! شوند باشند

و اين زاويه ر اين فاصله كوچك مىى بسيار اندك با به وجود و نـسل بـه نـسل، فاصـله اه مستقيم، ى بـا آيـد،

و حقيقت زيادتر مى و عدالت و راستى از درستى كه بعد به طورى به دوره14،15شود، مى سال رسـدى عثمان

و پراكنـده شود كه همهو عثمان پايگاه مغناطيسى مى و كنارها سركوفته كه در گوشه ـ ى عناصر ضد انقالبى را

مىـ شده بودند و مركز انقالب اسالمى جذب ى انقـالب شـود بـين دوره عثمان پلى مـى.كند در قلب قدرت

كه ميانشان حفره و جاهليت و حفره اسالمى ـى انقالبى جهادها و از روى ايـن پـل پـل«ها ايجاد شده بـود

مىـ پليدترين عناصر اشرافيت نيمه» خالفت و مطرود و بهترين پايگاه جان ايى را كه با جهـاد انـصاره گذرند،

به دست آمده بود، اشغال مى  مى. كنندو مهاجرين كه بنىوش عثمان ابزارى و كثيفد ترين دشـمنان اسـالم، اميه

مىى او نه تنها ضربهبه وسيله  كه ديده بودند جبران  انقالب را تصاحب هاى كنند، بلكه بهترين موفقيت هايى را



مى كنند، وسيله مى تا اى ـ ولـى نمـى شود و قانون شده است كه تا كنون در تاريخ تكرار شده گـويم اين فاجعه

كه  ـ مى«: قانون جبرى اى شـد عثمان وسيله. دهد، در اسالم نيز روى»خورد انقالب فرزندان صديق خودش را

به شمشير آنهـ  كه و كسانى و خورندگان فرزندان راستين انقالب بر انقالب چيره شوند و جهـادكه بلعندگان ا

و صبر آنها، اين نهضت پايـه گرفتـه بـود بـه دسـت غاصـبان آنها و تقواى آنها و از خودگذشتگى و فداكارى

و بنيان نهضت بـه وسـيله و ميراث انقالب قربانى شوند و حق مردم و حكومت و بـه دسـت قدرت ى عثمـان

و مسلط بر او، نابود شود اميه بنى به عثمان بودند كه وابسته .اى

ن به دورهو كه در اين دگرگونى، در اين بازگشت انقالب جاهليت، در اين احيـاى عناصـرى خستين قربانى

و فكرى على نماينده. بود علىنيمه جان ضدانقالبى،  و اجتماعى ى تازه است،ى يك مبارزه سرگذشت سياسى

به ارزش مبارزه و وفاداران به شـعارهاى ميان رهبران و راسـتين اسـالم، بـا عناصـر هاى نو، به ايمان نو، ى نـو

ـ در گرمايى كه حسادت ـ جان گرفته ها نفاق جاهليت جديدى كه دوباره هاى دوستان در محيط پيدا شده بود

و يا پنهانى، با بهترين چهره و آشكار .هاى انقالب اسالمى به جنگ آغاز كردند بودند

يكاى مظهر مبارزه دوره)ص(پيغمبر و از سـوى ديگـر، است كه در صحنه از سو مـسلمانان پـاك اعتقادنـد

و چهره  و پليد كه در داخل اين نهضت، جنگ ميان مظهر دوره)ع(اما على. هاى شناخته دشمنان بيگانه اى است

و نقاب تازه  ـ كه در جامه و عناصر ضد نهضت ـ در گرفتـه اسـت اى ظاهر شده وفاداران راستين نهضت، . انـد

و عل و جنگ دوسـت جنگ اكنونِ معاويه ـ كه جنگ خارجى بود و پيغمبر ى، بر خالف جنگ ديروز ابوسفيان

و همواره در يـك نهـضت، جنگ داخلى است، جنگ دوست با شبهـبا دشمن  دوست، يعنى با دشمن داخلى،

مى  به پيروزى منجر و مبارزه با دشمن خارجى، غالباً و بـا شود اما در صحنه جنگ در صحنه خارجى ى داخلى

مى دشم كه در فرهنگ اسالمى، در زبان قرآن، نان داخلى است كه شكست و اين است و پليد» منافق«خورد تـر

و حتى خطرناك مى» مشرك«تر از كافر درى خارجى پيغمبر مظهر پيروزى اسالم در جبهه. شود معرفى  اسـت،

و على مظهر شكست اسالم در جبهه و شركِ آشكار، در برابر كفر .برابر نفاقى داخلى است،

و زيـر نقـاب كه دارد مـتن اسـالم و اشرافيت جديد و در قلـب انقـالب در برابر جاهليت جديد  حقيقـت

مى عتدالخواهانه در. يك پايگاه مقاوم است)ع(گيرد، علىى اسالمى جان و كوشش على چند سال، تمام تالش



كه جامه جبهه و كافرىى توحيدى داخلى، با شركى و بـابه تن كرده بود كه در رداى اسالم بيرون آمـده بـود

بى بت و در پايان، على به دست مقدسين كه مثل هميـشه پرستى كه قرآن بر سر نيزه داشت، گذشت ـ شعورى

شد بازيچه ـ كشته .ى دشمنان باشعورند

مى مى مى بينيم هر چه زمان جا گذرد پايگاه راستين انقالب اسالمى تضعيف و در برابـر، پايگـاه هليـت شـود

و پايگاه اقتدار دشمنان داخلى قوى و دشمنان داخلى مى جديد به دوره تر :رسيم مى)ع(ى امام حسن شود، تا

و فرمانـده سـپاهى اسـت كـه در درونـش نفـاق تـا اعمـاق)ع(حسن كه از پدر مانده  وارث حكومتى است

و فرماندهان سپاه، پنهان صميمى و وعـدهى با پول ترين ياران وى نفوذ كرده، بهترين افسران و با زورها هـاى ها

و دارند براى يك توطئه بنى سِر دارند، و افـسران دارنـد. كننـد له مـىى بزرگ، يك خيانت بزرگ معام اميه سر

ف  مىوربراى و شرف در دمشق چانه  بـر)ع(از نظر قلمرو حكومـت، حـسن. زنندش خود با خريداران انسانيت

و خطرناك و ايـن قـسمت ترين قسمتو حساس ترين يكى از نيرومندترين  هاى سرزمين اسالمى دستى ندارد

به دست دشمن افتاده است به رژيـم علـوى. اند ها متفرق شده در خود عراق نيز جناح. يكپارچه اشراف نسبت

و غفلت گرفتار شده است نمى به سستى و توده و از جـان خـوارج كـه تـوده.توانند وفادار باشند ى متعـصب

م گذشته و قدرت خطرناك عوام ذهبىى و حسن اند، روى در روى ايستاده اند ، به عنـوان مظهـر آخـرين)ع(اند

و آگاه تالش صميمى و مترقى ترين ى نفـاق يـا دشـمنان ترين ياران نهضت جديد اسالمى، در برابر جبهـه ترين

مى داخلى، هر روز ضعيف و ضعيف تر و فاجعـه تر، تـا لحـضه شود و آميـزى، كـهى دردنـاك  آخـرين تـالش

مى» اسالم اشرافيت«در برابر» اسالمِ عدالت«مقاومت و صلح با دشمن داخلى تنها راه چـاره، يعنـى پايان گيرد

كه حسن بيچارگى و شكست خـورده صـلح نمـى. پذيرد ناچار مى)ع(يى است كنـد، زيرا شكست خورده است

.شود، درست مثل شكست صلح بر او تحميل مى

و مظهر تالش روح انقالب در برابركه در مد)ع(حسن به عنوان رهبر »ى جديـد جاهليـت جـان گرفتـه«ينه

به صورت يك فرد عادى خلع سالح شده درآمده است بينـيم كـه دشـمن در داخـل وقتـى مـى.نشسته، اكنون

و جاسوسان بنى خانه و رهبر مردم، نيز رخنه كرده، و حتـى!نداى او، محرم او شده اميه، در خلوت خانهى امام

و توسط او مسموش كرده همسرش را مزدور خود ساخته مى اند كه جبهـه اند، و توانيم حدس بزنيم ى عـدالت



و مردم تا كجا تضعيف شده است؟ قدرت امام حسن كه به نـام اسـالم هنـوز)ع(آزادى به عنوان رهبر نيرويى

به اندازه دارد مقاومت مى مى كند، كه وقتى خو اى است و مـادرش ميرد، در و پـدر د مدينـه، كـه شـهر جـدش

و شهر خانواده و انصار پيغمبر اسالم است، و شهر مهاجرين كه در جـايى)ص(ى او است،  است، امكان اين را،

مىكه خودش مى ى پيغمبر، نـشان حتى در مدينه! كنند خواهد دفن شود ندارد، در قبرستان عمومى شهر دفنش

كه جبهه مى حق دهد اسى و همـه طلبى در و ارتجاع جديد كامالً بـر همـه جـا به كلى درهم شكسته است الم

و همه صحنه و اكنون نوبت حسين كس مسلط شده است . است)ع(ها را فتح كرده است

كه محمد)ع(حسين و حـسن)ص(به عنوان وارث نهضت اسالم، وارث آن نهضتى  ايجاد كرده، على ادامه داد

ا آخرين مقاومت به ارث نمى ها را كرده است، نه هـيچ قـدرتى كنون هيچ چيز و نه زر، نه سالح، نه سپاه، : برد،

و حتى گروه متشكلى، هيچ جبهه !اى، صفى

و هر رهبـرى شـكل!)ص( هجرى است، پنجاه سال پس از مرگ پيغمبر60هاى حوالى اكنون سال هر امامى

مى مبارزه كه انتخاب تا(كند اى تر بشود، آغاز حـرف اساسـى مـن مطلب روشن از اينجا لطفاً بيشتر دقت كنيد،

را)است و انتخاب شخص خودش، تعيين شده باشد، شـكل مبـارزه و سليقه كه بر اساس ذوق ، شكلى نيست

و جناح و اوضاع و ارزيابى قدرت بر اساس شرايط و جبهه ها مى ها كنـد، بنـابراين، شـكل گيرى دشمن انتخاب

كه حسين انتخاب كرده، قابل مبارزه و شرايطى كـه حـسين در آن شـرايط اى  فهميدن نيست مگر اينكه اوضاع

كه نوبت به حسين رسيده؛ زمان60ىها ن، پيرامون سال خودش را آغاز كرد فهميده شود، اال قيام خاص  است

، كـه سرنوشـت)چقدر دشوار است اگر چنين پيش آيـد(و مسئوليت مردم در انتظار يك مرد است، گاه هست

و يك نسل چشم به راه اين اسـت يك ملت، سرنوشت  يك ايمان، سرنوشت يك فكر، يك جامعه، يك عقيده

كه يك فرد، يا چند فرد، چگونه عمل، خواهند كرد؟ اكنون حسين مسئول نگاهبانى انقالبى اسـت كـه آخـرين

و جبهه. هاى مقاومتش از دست رفته است پايگاه و برادرش، يعنى حكومت اسالم و پدر ىو از قدرت جدش،

و حتى يك سرباز و عدالت، يك شمشير برايش نمانده كه بنى سال! حقيقت هـاىى پايگـاه اميه همه هايى است

كه قريش، در جاهليت جديد، بـر همـه سال اجتماعى را فتح كرده است،  و آوردهى ارزش هايى است هـاى هـا

و اصـحاب، هايى است كه مركزيت حكومت انقالب اسالمى انقالب اسالمى مسلط است، سال  ، برچيـده شـده

:اندسه گروه شده»)ص(محمد«ياران نخستين انقالب، پروردگان مكتب شخص



و كشته شدند كه اين انحراف را نتوانستند تحمل كنند، فرياد كشيدند  اسـت، ابـوذر رفتـه،60سال. گروهى

و حجر بن عدى رفته .عمار رفته، عبداهللا مسعود رفته، ميثم رفته،

كه حق گروه دوم، گرو مى هى هستند كه در اوضاع سختى و مسلمان راستين مانـدن پرستى جانبازى خواهد،

و زندان، توجيه تازه  و آن اينكه بهـشت را بـه نه فتح دارد، نه غنيمت، بلكه شكنجه دارد به ذهنشان رسيده، اى

چ جاى اينكه در جبهه  و عبـادت بـه و رياضت به دست بياوريم، در كنج امن خلوت درى جهاد نـگ آوريـم،

و روزه هاى انزواىِ تأمل گوشه و نماز هاىِ عاشقانه با خداوند، رياضت عبداهللا:اش نمونه. هاى نافله هاى طوالنى

و لحظه شخصيت بن عمر؛ اينها  كه تـوده هاى بزرگى بودند كه در روزگارى، مـسلمان، در زيـر شـالقى هايى

و ـ چرا كـه در انقـالب اسـالمى اميه، چشم انتظ بندان بنى شمشير قداره عمال و مقاومت آنها بودند  ار قيام آنها

ـ در چنين لحظه پر به دوش پيغمبر بودند و دوش و باطل كنار رفته اى، از صحنه ورده شده بودند وى حق انـد

و خلوت رياضتبه گوشه  و بهترين شخصيت ها خزيدهى مسجدها در اند، و ظلـم هاى مسلمان را به سود كفر

خ  كى لوت عبادت قربانى كرده كنج و از جامعه بـه اند؛ كه در چنين ايامى از صحنه كنار رفتند ها را؟ آرى، اينها

به خون قهرمانـان پـاك، خـون خودشـان  به جنايت آلوده است، انـسان آگـاهى كـه! محراب خزيدند دستشان

و باطل تـشخيص دارد، اگـر خـودش را بـه گوشـ مسئوليت حس مى  و در برابر حق خلـوت عبـادتىهكند،

و ايـن انـسان مجاهـد آگـاه، خـودش  و آگاه را به نفع ظلم قربانى كرده بكشاند، گويى يك انسان مجاهد آزاد

بى. است كه مى اين جنايتكارى است و منت جنايت به سود كفـر قربـانى مزد و بهترين عنصرهاى ايمان را كند

خو. كند مى مى اينها بدترين عناصرند، اينها در پاى ظلم كه آبرومندانه از صحنه. كنند دكشى اينها اصحابى بودند

.در رفتند

و از مدينه اى از جبهه سومين دسته، دسته و حنين و احد و كنـار پيغمبـر اسـالمىى بدر و هجـرت ، جهـاد

و پـولش را و راست در كاخ سبز معاويه به فـروش رسـاندند افتخاراتى را كه جمع كرده بودند، آوردند صاف

و ابـوهريره، صـحابى ابودرداء، ابوهريره، ابومسى، هر روايتى يك دينار. تندگرف ـ اى كـه ــ نـرخ رسـميش

و صحابى  به دوش پيغمبر اسالم بود كه حامل علـم حـديث پيغمبـر بـود، كـارش بـه جـايى هميشه دوش اى



زن مى مى» عبداهللا سالم«رسد كه براى يزيد كه عاشق ، بايـد آن*ها كنيد كه جوان شما نگاه!كند شده، واسطگى

و پيروزعصر پرشكوه، آن و ايمانى افتخارات و عشق ها، و آن عـشق ها را از زبان اين اصحاب مـى ها شـنيدند

و انديشه در قلب جوانشان طپش مى  به اين مردان پرورده گرفت و اميدشان، و ايمانشان، ى عصر انقـالب شان،

مى مى اينان وقتى. بود چه بينند اينها، با اين رسوايى، در منجالب پليدى، هر روز يكيشان سقوط چه يأس، كند،

چه بى و و چه عقده نوميدى مى ايمانى، كه اسمش اسالم است در خودشان احساس به آنچه  كنند؟ اى نسبت

و اين سرنوشت نسل عـصر پيغمبـر اسـت، عـصر انقـالب د. اينها نسل ديروزند، ر ميانـشان امـا نـسل دوم

و عصيان جوشش و تالش ها و بـراى مبـارزه عليـه ايـن نظـام ها و ناپخته، براى مقاومت جاهليـت«هاى پخته

و كنار جريان دارد»جديد و رهبر جوان.ى كه روى كار آمده، گوشه حجـر بـن هـاى نـسل دوم انقـالب مظهر

و�.حجر بن عدى در زمان پيغمبر يك نوجوان بوده است. است عدى رد معركـه؛او زمان علـى جـوانى شـده

آ زمان حسن، يك  و مجاهد مسئول و در صلح امام حسن بـا معاويـه، وى كـه از عناصـر سياستمدار گاه است

 
مى.* چه جوان وقتى  هجرى است، سـالى كـه60؟ اآلن در زمان حسين، نسل دوم انقالب اسالم روى كار آمده سال گويم يعنى

.ى انقالب نبودند هاى اسالمى نسل دومند، نسلى كه در دورهى مردم جامعه توده

اسـت)ى دوم، يعنـى نـسل دوم طبقـه(در اين باب كه آيا حجر بن عدى در شمار اصحاب پيغمبر بوده است يا جـزء تـابعين.†

و يكى از آنها همين اختالف نظر در مـورد  ـ و بويژه شرح حال حجر و من از قرائن تاريخى و هر دو قول آمده است اختالف است

ـ چنين حدس مى  مى صحابى بودنش و از صفين است مه شخصيتش مطرح شود زنم كه وى در زمان پيغمبر يك نوجوان بوده است،

و مـستقل سياسـىىها از چهره)ع(و در پيرامون على  و بويژه در عصر امام حسن، يكـى از عناصـر انقالبـى درخشان ياران وى است

و تسلط اموى  و پس از صلح با معاويه و عراق نيز، در قبال رژيـم سـتمكار بشمار است و از جمله مدينه ها بر سراسر سرزمين اسالم

و پيروزى قدرت ضدانقالبى در جامعه  او استبداد نژادى مىى نوين و نخستين نطفه سالمى يكى از رهبران مقاومت را شود ى انقالبى

از دهد تا استاندار كوفه او را با گروهـى از همگامـانش در كوفـه دسـتگير مـى قبل از عاشورا تشكيل مى و همـراه بـا اسـتفتايى كنـد

بى( هاى بزرگ كوفه شخصيت و در مواردى و رضا اىح كـه پـس از اطـالع، طـى نامـه از جملـه شـري! اطالع صاحب امضاء به زور

و به تقواى حجر شهادت داد و !) رسمى آن را تكذيب كرد و نقـض حـدود اسـالم شامل شهادت بر خروج حجر از مـذهب اسـالم

و سنت رسول، به پايتخت مى  و عصيان بر خدا و چون به درخواست معاويه كه براى اخالل در امنيت نجـات خـود از علـى«فرستد

مى پاسخ نمى» تبرى بجوييد  و وفادارى به او را به بهاى مرگ خويش انتخاب ) حومه پايتخـت، دمـشق(نمايند، در مرج العذراء گويند

و با مرگ خويش، ضربه دسته جمعى به شهادت مى مىى رسواكننده رسند و پختـه اى بر رژيم جديد و معاويه هوشيار اى را كـه زنند

ن بسيار كوشيد تا چهره  و و با نرمى دژخيمى خويش و ظام جاهلى خاندان خويش را در پس نقابى از فريب پنهان دارد و حلم خويى

و دو شاخ ديـو ماننـد پسند، ظاهراً از رژيم خلفاى قبلى چندان دور ننمايد، واداشتند كه عمامه رفتارى عوام  ى پيغمبر را از سر برگيرد

و دست در سرش نمودار شود و ـ كه در يكى شمشير جهاد ـ بـه خـون پـاكترين چهـره هايش هـاى محبـوب ديگرى تسبيح عبادت

و خـود نيـز اظهـار جامعه و قتل صحابى پيغمبر رسماً رنگين گردد، آن چنانكه حتى عايشه او را به شدت سـرزنش كـرد ى مسلمان

مى ندامت مى و در دم مرگ، از اين گناه بزرگ خويش ياد و مـى كرد  حجـر، سـخت گفـت كـه از عاقبـت سرنوشـتش در كـار نمود

(هراسد مى من اى مقدمه آقاى حسن اكبرى مرزناك، با مقالهى نوشتهحجر بن عدىك.ر. ).وار از



مىوتندر به امام حسن به شدت و حتـى بـه وى اهانـتو انقالبى است كه چرا صـلح را امـضاء كـردى تازد

كه تو با اين كار مردم مى و عصيانى است، ولى! را به ذلت كشاندى كند و جوشان  امـام وى يك مرد خروشان

مى حسن در يك گفت كه با او، در مدينه دارد او را قانع به سرنوشت مبارزه اميدوار وگوى پنهانى و حتى . كند،

از وگو، به صراحت سخن نمى تاريخ از گفت ب گويد ولى آنچه مسلم است، حجر و راضى يرون اين جلسه آرام

بىآ مى و و يد و تحمل و منطق تقيه كه تئورى مسالمت نه محافظه كار كه زودباور باشد و، شك، نه ساده است

بى  نه شخصيت مبارزه و پرست است كه چون امـام حـسن فرمـوده، نفهميـده بگويـد خطر را زودتر قبول كند

!چشم

 با امام حسن، كـه ليمان بن صرد خزاعىسو نيز مالقاتى اين مالقات امام حسن با حجر طه حسين درباره

و تأييدكننـده تـصميم و خاموش و بعد هر دو راضى ـ و از صلح خشمگين بود به شدت انتقاد داشت وى نيز

مى امامى صلح، از خانه ـ حسن بيرون  پـس از آنكـه بـراى آنـان توجيـه گويد كه در اينجا امام حسنمىآيند

كه هر گونه مبارزه مى بىى علنى كند و لشكرى، ديگر و جنگ و جـز اتـالف نيروهـا هـيچ نظامى فايده اسـت

مى اى ندارد، پايه فايده مىى يك تشكيالت مخفى را و به اصطالح مبارزه را به زيرزمين و نهـضت گذارد بـرد

در مقاومت مخفى يا سازمان انقالبى عليه رژيم غالب را عنوان مى  و بعـد همـين تـشكيالت اسـت كـه نمايـد

و هاى گشترده پيـدا مـىى دو قرن امامت تا آخرين امام شيعى در سراسر كشورهاى اسالمى، شبكه دوره كننـد

مى مبارزه و عباسى ادامه و نهضت مقاومت شيعى را در سلطنت دو رژيم اموى .دهدى مخفى

كه جوان و امثـال او هـستند طاقـت نمـى حجر با يارانش ىرهدو.دآوردنـ هاى پرشورى مثل على بن حـاتم

و بـر بـاد رفـتن و غـصب حـق و استثمار مردم و اشرافيت و سيطره روزافزون ظلم و ديكتاتورى سياه اختناق

كه هز روز قدرتمند ثمرات انسانى نهضت اسالمى را تحمل نمى  و در برابر اين همه زشتى و وسيع توانند تـر تر

و اسالم، دارد بر مردم حكومت مى و عدل .كنندمىكند، مقاومتبه جاى حق

به رهبرى حجر، فراوان مقاومت و گسترده ها و گستاخ تر مى تر شود تا اينكه، به هر حال با آن توطئه كثيف تر

و اتهام بى  و اخذ فتوا عليه حجر وى جعل امضاء و عمـالش آن هم از طـرف بنـى!(دينى به ايـن مظـاهر !) اميـه



در عصيان جوانان نسل دوم نهضت، دستگير مى و چون و راه شوند و مكتـب او  برابر دستگاه دمـشق بـه علـى

و استقامت نشان مى مى العذراء شام دسته دهند، در مرج خويش وفادارى *.شوند جمعى، سر بريده

به كلى از دست رفته، اصحاب مبـارز مقاومـت و وفـادار اكنون حسين آمده است، پايگاه قدرت انقالبى گـر

و خاموش؛ اصحاب پاكدامنى كشته شده  كه به فروش نمى اند و فراغت عبادت را بـر درد هم روند خلوت امن

و خطر مبارزه  و باطل و اجتماعى ترجيح داده سر حق و سرنوشت مردم را رها كردهى سياسى و مردم را  اند اند

و آبرومندانه به الك خودپرستى زاهدانه و دم در كـشيدهى خود خزيدهو و گروهـى هـم از اصـحاب انـد انـد،

درر پيامبر در اطراف كاخ شبز معاويه، سر در آخور بيتآو نام و نـسل جـوان، نـسل دوم نهـضت، المال دارند،

و در مقاومت  و قـدرت حـاكم، بـا هاى خودش عليه بنى كوشش خودش اميه شكست را تجربـه كـرده اسـت،

و ساكت و خفه و يا تزوير، همه را آرام كرده . شمشير يا با پول

و مسئوليت، يعنىغير از ترس، پول، پست و ايمان و اسارت انديشه و لذت، » آزادى اسـارت«:، آزادى فساد

و كانون، ماشين استحمار جديد نيز به كار افتاد تا درون»اسارت آزادى«و و حقيقـى ها را بپوسانند هاى اصـلى

و پايگاه  و انقالب را و ويران سازن ايمان و اسالم را بمباران كنند و با رخنههاى واقعى نهضت را ى هوشيارانهد

و دماغ قلب: در آن فلج سازند را ها .ها

ى محمد، قتل علـى، شكـست ارتـش حـسن، داند كه خطر انقالب، با ويرانى خانه رژيم جاهليت جديد مى

و ناجوانمردانه ى هـاى مقاومـت، پراكنـده كـردن همـهى پايگـاه او، ريشه كن كردن همـهى نابود كردن پنهانى

ن قدرت بى چهرهى امطمئن، قتل عام بيرحمانه هاى و مرگ)حجر(تاب شورش نسل جوان در كوفه هاى ، تبعيد

كه قدرت عظيم ايمان، و قطع حقوق اصحابى به فقر و محكوميت وو محروميت و احساس تند  آگاهى وسيع

و شور حق مع بينايى تيز و و فهـم درسـت جهـت دعـوت و راسـتين روح اسـالم و شناخت عميق نـى پرستى

و حق  و زشتى و تجاوز و قساوت دستگاه اموى حقيقى رسالت پيامبر؛ قدرت تحمل آنان را در برابر زور كشى

هاى دالورى كه در برابر بيداد، گستاخى اعتـراض داشـتند، در زيـرو حتى مرگ شخصيت) ابوذر(كم كرده بود 

و(شكنجه  حـو باالخره بر چيدن همه)…عبداهللا مسعود و گـرفتن همـه امكانـاتقى سنگرهاى طلبـى

 
و پرونده جز معدودى كه يا سابقه.* و قبيلـه شان سبكتر بود يا وابستگى دار نبودند اى بـا عناصـر دسـتگاه امـوى هاى خـانوادگى

ت داشتند كه در مرج و يا و از مرگ جستندالعذراء آزاد شدند .بعيد،



و باالخره، شهادت رهبران راستين نهضت، كنـار كـشيدن شخـصيت و بـه! هـاى محتـرم مخالف با نظام حاكم

و شكست همه و استعدادهاى بزرگ موجه و فتح همه خدمت آوردن بسيارى از رجال وى جبههى جهادها هـا

ا استقرار مطلق سلطنت اموى بر همه  و اينها كافىز دمشق تا خراسان، ريشه كن نمىى كشورهاى اسالمى شود

و كارگردانان  و دوام حكومت را تضمين كند  را بر مـسندهاى قـدرت نيست كه دستگاه را از خطر مصون دارد

قدرت حاكم را به دسـت«،»بر اوضاع چيره شدن«،»روى كار آمدن«،»فتح«آسوده بگذارد زيرا اينها همه يعنى

سال«،»گرفتن و و جبهه نيرو و حـق«،» مردم را درهم شكستنح و عاشـقان آزادى را مـدافعان ايمـان خـواهى

و مركـب اسـالم«و باالخره،» عدالت را خلع سالح كردن«و» پراكندن، نابود كردن  و جامه و سپر وارث سالح

به زير تازيانه«و» شدن .»ى قدرت آوردن مردم را

و سياستمداران هوشيا و مردم اينها همه هيچ نيست مىر و هم مـردم شناس اموى، هم خود را خوب شناسند

را  و روح زمان خود و زمان و. خود را و اجتمـاعى اين جامعه تنها يك نسل از صـدر انقـالب بـزرگ فكـرى

و بخصوص بدر  و شرك و از سويى، اين رژيم يك نسل از عصر جاهليت و روحى اسالم فاصله دارد سياسى

و خندق فاصله گرف  بت ته است، عصرى كه اينها در مقام رهبرى جبههو احد و و بردهى كفر و پرستى فروشـى

به جنگ پيغمبر آمده بودند سرمايه .دارى قريش،

و آنها مى دانند كه در زير اين خاكستر سياه شكست، در پس اين امنيت هولناك سرخ، خطـر مـشتعل اسـت

ه! تاب انفجار بى  ايمان متالشى شده است امـا ايمـانى مچنان هست، جبههزيرا سپاه در هم شكسته، اما اسالم

و انسانيت، همه نـابود شـده هنوز هست، رهبران عدالت، چهره و سپر حريت انـد، سـنگر هاى حقيقت، سالح

و عـشق اند، اما عدالتخواهى، حقيقت اند، پايگاه مقاومت را در هم كوفته آزادى را برچيده  پرستى، شور حريـت

و خاموش مرده، امـا فريـاد ابـوذر؟ محراب كشته شده، اما آتش على؟ ابوذر در ربذه انسانيت؟ على در  ى دور

 العذرا اعدام شده، اما مقاومت حجر؟ عصيان حجر؟ شعار ابوذر؟ حجر در مرج

در ها نه در مدينه است تا قتـل شورشى اصلى اين كانون حقيقى اين خطرها، سرچشمه عـامش نماينـد، نـه

كه سنگبا  به كودتايى اشغالش كنند، نه در مسجد پيامبر اسـت تـا در كعبه است رانش كنند، نه در كوفه است تا



و سرگين مركب نه در خانه آن اسب تازند و حتى وى هاى سربازانشان را بريزند،  پيامبر است تا ويرانش كننـد

به تيرش زنند)س(ى فاطمهنه در خانه نه در قرآن كه و به آتش كشند . تا

و سرچشمه پس كانون دل اصلى آتش و دماغى هميشگى خطر كجا است؟ و!ها ها  اگر اين دو ويران نگردد

بىى فتح نميرد، همه و همه ها هـا پـس از شـهادت اگر اين دو زنده بمانند، على! ها در خطرى قدرت ثمر است

از ميرند؛ اگر بميرند، على نيز نمى  مى مرگ ها، پيش و در حياتشانبه شهادت اين دو كانون اگر! ميرند مى رسند

مى  مى از كار نيفتند، همواره ابوذر و مالك و عمار و حجر سازند، هميشه پيـاپى نيـروى تـازه نفـس بـه پرورند

ـ بـا قتـل تا اين دو كانون آتش. فرستند صفين مى ـ سياه يـا سـرخ و سرد نگردند، هيچ امنيتى را خيز خاموش

تـوان دمـى در دريايى از خون، در قبرستانى از مرگ، نيز نمى.ن نگاه داشت توا اى نمى هاى ابدى نيز، لحظه عام

.آرام بود

ى همـه. على در محراب مسجد كوفه نبود، اينجـا اسـت. در قرآن نيست، در اينجا است» پيام انقالب الهى«

كه كشتيم، همه كه فتح كرديم، همهآى آنهايى وحى آن سـال هـا كـه شكـستيم، همـه آن صـفى نجاهايى هـا

و عدل، اما حق  و آزادى و آزادى سنگرها كه گرفتيم، آرى، همه از آن حقيقت بود و عشق عدالت خواهى طلبى

و همچنان در اين دو خانه  اين دو خانه را بايـد ويـران كـرد،. كارندراندى اصلى خويش دست همچنان هست

و تابنده اين دو كانون زاينده  و آفرينندهى آتش و حركت، دو سرچشمهى قدرى روشنى وت ى جوشش ابـدى

مى خروش ابدى را بايد سرد كرد، خشكانيد، آنگاه مى و .توان آسود توان ماند

و اشـتعال هـا، قلـب: تاختن آغاز شد، بسيج نيرو براى در هم كوفتن دو پايگاه اصلى خطر، دو كانون انفجار

!مغزها

و كمانى ديگر با و تير و سپر و اما اين نبرد را سالح و تـدبيرى ديگـر و طـرح و سياسـت يد، سپاهى ديگر

و فاتحانى ديگر .فرماندهان

به كار اصلى مى و دينارها نه درهم و هجوم، ديگر و در اين لشكركشى و امارت نه واليت آيند و ها هاى رى

و نه حيله عر و نبوغاق و جالدهاى بـرص…هاى عمروعاص ها نه شمشيرها وو و يزيـد بـن مهلـب ارطـات

…حجاج



و و علـم و بـرگ، انديـشه و سـاز و سپر، سنت، و در اين شبيخون زدن، سالح، قرآن است  سـنگر، ايمـان،

و فرمانـدهان، ائمـه و امـام، و قاضى و حكيم و فقيه و متكلم و قارى و محدث و سپاه، مفسر ى پرچم، اسالم

و مفتيان اعظم و روحانيون عظمى و اصحاب كبار !دين

س و و نقطه حمله آغاز شد و هر مانعى كه قبالً سپاه دنيا رفته بود ى مقاومتى را از سـر پاه دين، در سرزمينى

و انـدك و در دو كانون اصـلى اشـتعال رخنـه نمـود و موفقيت پيشروى كرد انـدك، راه برداشته بود، به آرامى

و از درون ويران ساخت، با موادى وحشتناك بى سير شومى كـه تركيـباك. هيچ مقاومتى هر دو را تسخير كرد

مى آن را روحانيان رسمى همه  مىى مذاهب خوب به هم و دست به دست در تاريخ سپارند، همان اكسير دانند

و تـر از فرعـون جـانى، يهـودى سـخت»بخـش كـوب آزادى مير بلعم موسى فرعون كشِ قارون«شومى كه از 

و دغل زرپرست از! تر از بلعم تر از قارون ص«و و و دوستمسيح عشق دجال فعـل«، قيصرى پرورد»داشتن لح

!»و ملحد شكل

!روحانيت وابسته! روشنفكر فروخته شده

و جهـت نابود شدن همه ارزش: آنچه در اسالم سرنوشت همه چيز را عوض كرد، آغاز شد ها، مـرگ روح

و باالخره قربانى شدن مردم به نام مذهب  عل! انقالب اسالمى به يارى كه مـاى مـذهب، اسـالم اولين بار است

و هر چه دستگاه مى مى ابراز توجيه دستگاه !شود كند،

به جان خلق افكندند و دين خدا،  مرجئـه يكى از ايـن دو سـرطان: اينان، دو سرطان هولناك را، به نام خدا

و روحانى! بود ندارند، مقـام اند، متكلم اسالمند، عالم دينند، ائمه جماعتند؛ اينها پست اينان ظاهراً عالم اسالمى

و حوزه هاى مدرسه كنند، در گوشه ندارند، جالدى نمى  و تعليمند ها و بحث مشغول تحقيق ! مرجئه. هاى درس

و ـ هـر كـه هـر جنـايتى كـرده، هـر پليـدى ـ پليد يا پـاك كه هر كسى مرجئه يعنى چه؟ تز مرجئه اين است

و بخشايش خداوندى داشته باشد، بايـد  و: داشـته كـه خـدا فرمـوده اسـت» رجـاء«خيانتى، بايد اميد رحمت

.آخرون مرجون المر اهللا

مى« بخشد يا اميد هست كه ببخشد، بـر تـو انـسان چون هر جنايتكارى را خداوند غفار غفور رحيم رحمان

كه به چنين آدم  و با آنها مبـارزه بكنـى گناهكار حرام است و بد بگويى وانگهـى وقتـى تـو. هايى دشنام بدهى



ر مىا محكوم مى جنايتكار و وقتى تو گروهى را و گروهـى را مـى كنى، گـويى مظلـوم گـويى خـائن سـتمكار

و اى، زيرا، احكم خدمتكار، تو ادعاى خدايى كرده  و قضاوت كـردن و روز حكم دادن الحاكمين خداوند است

و  و در برابر ترازوى عدل است و حساب است به اعمال اشخاص روز واپسين  تو در اين ارزيابى كردن نسبت

مى دنيا مى و خائن برسى؟ اينجا به حساب خاطى خواهى ترازوى عدل برپاكنى؟ تو مگـر خـدايى؟ تـو خواهى

مى  و خـادم پيش از خدا و گناه اشخاص رسيدگى كنى؟ نه، بر ماست كـه بـين خـائن به حساب افراد خواهى

ب  كه در و بر ماست كه جنايتكار را محكوم نكنيم و دركنـار گروهـى ديگـر حكم نكنيم، بر ماست رابر گروهى،

به خداوند واگذار كنيم و .»جبهه نگيريم، همه را بگذاريم، صبر كنيم

به خدا«المثل اين ضرب و كار هر كسى و توى دهن ما افتاده»…سر .مثل مرجئه است كه بين ما

كه آموزش درست مكتبى نداشت»سرطان مرجئه«اين بيمارى رجاء، رااند،، نسل دوم اسالمى را و قرآن سالم

و بايد از زبان اين دست  و انصار نگرفنه بودند، و مهاجر و على فـروششههاى مزدور اندي دومى از زبان محمد

مىو عقيده  و روح مذهبى با تبليغات مـداوم مرجئـه، كـه بـه وسـيله. گرفتند، فلج كرد فروش ى دسـتگاه بينش

مى حاكم تقويت مى و منتشر و مسلمان شد، به شدت مسم شد هاى مصمم مسئول قاطعى كه هر لحظـه وم شد،

و نهى  به معروف مى در برابر امر گَلِ گشاد با وسعتِ مشربى شـدند كردند، آدم از منكر احساس مسئوليت هاى

و هم شيطان هر دو در وسعت مشربشان مى به هم كارى هم نداشتندكه هم خدا و !گنجيد

ب» جبر«دوم سرطان] سرطان[ كه به وجود آمدبود اولـين مكتـب دينـى كـه در زمـان. از هم در همين عصر

به وجود آمد مكتب بنى كه از قرآن چنين وسيله مرجئهاميه و نابود كردن اى درست كردند براى بود  فلج كردن

چه برسد به جهاد هر انديشه كه در زمان بنىاى نيز اولين مكتب فلسفى جبريون مكتب.ى انتقادى،  بـه اميه بود

.ى الهى به وجود آمد عنوان فلسفه

چه اصطالحاتى، چه پليدى ببينيم در چهره كه در قرآن! ها نهفته استى مقدس به اين معنى است جبر الهى

مى  و هر چه در جهان رخ اش اقتـضا كـرده، هـر دهد، مـشيت بالغـه گفته شده است كه خدا حاكم مطلق است

مى  ا كس هر عملى به كه در رادهكند، عملى است و هر كس در هر وضعى، در هر جايگـاهى، ى خداوند كرده،

هر انتخابى، در هر عملى است، پليد است، پاك است، جانى است يا غيرجانى، قربانى يـا جـالد، همـه تجلـى



حك. خداوند استى مشيت اراده و اگر كـسى و كسى خواجه و كـسى نـداردواگر كسى برده است مـت دارد

مى اينها فقط دست خدا  مى ست، خداست كه حكومت كه مى دهد، خداست كشد، خداسـت گيرد، خداست كه

مى  مىكه زنده كه عزت و خداست كه ذلت مـى كند و خداست و هـيچ كـس را از خـود اختيـارى دهد، دهـد

.نيست

و چقدر هم فريبنده است توجيه جبر، چقدر منطقاً درست مى و. نمايد و متعـصب و معتقـد در نسل مـؤمن

كه پشت سر هم ماشين خداپر  سـازى اتوماتيـك هاى روايـت ست آن عصر توجيه قرآنى جبر، همراه با رواياتى

و تـسليم در انديـشه!و ايـن علمـا. تأثير شگفتى گذاشـت.*ساخت الكترونيك ابوهريره مى ى مـؤمنين معتقـد

كه يعنىى خداوند، اثر فلج كننده اراده :اى گذاشتند

او! خدا روى كارشان آورده اميه روى كار است اگر بنى« و اگر على شكـست خـورده خـدا اراده كـرده كـه

و بـد روى كـار! شكست بخورد و خـوب بايـد از بـين بـرود و اگر خوب است و اگر بديم يا او خوب است

وكه بر ما روشن نيست، به اراده اى است است، طبق حكمت بالغه ى شخص او است كه در اختيار ما نيـست،

و شخصى، بنابراين كوچ به وضعى و به جنايت يا غارتى و به قساوتى كترين اعتراض، به حكومتى، به قدرتى،

و اراده و قدرت الهى به مشيت الهى و انتقاد .»و خواست الهى است بالمĤل، اعتراض

و بنى به معاويه چه كسى قدرت انتقاد  اميه دارد؟ چه كسى؟ در اينجا

از60اكنون سال به وجود آمد، همه هجرى است، همه چيز كه نيم قرن پيش هاى آورده دست رفته، نهضتى

و عقيـده هاى بنى هايش پايمال شده؛ كتابى كه پيامبر آورده بر سر نيزهو موفقيت اى كـه اميه باال رفتـه؛ فرهنـگ

و تالش خودش در دل  به جهاد و ذهن اسالم ىى توجيـه حكومـت امـوى شـده؛ همـه هـا نـشانده وسـيله ها

شد پايگاه شر مسجدها و استحمار خلق و فريب و ظلم ى شمشيرهاى جهاد در اختيـار جـالدان قـرار؛ همهك

به بيت گرفته؛ همه و غنيمت مىى پول زكات و زبان المال كاخ سبز سرازير هـاى رسـمى كـه از حقيقـت، شود

مى  و وحى سخن و رژيـم معاو توحيد، پيغمبر، سنت، قرآن ى همـه ائمـه. يـه گويند، در اختيـار معاويـه اسـت

مى.* مى شب)ص(سازد كه اگر پيغمبر كه چهارصد هزار روايت يكجا خواست حديث بگويد، براى اين همه روايت بايـدو روز

.داشت هزار سال عمر مى



و متكلمين زمان، يا كشته شده و خفـه مـشغول جماعت، قضات، مفسرين، قارئين قرآن، علما اند، يـا خـاموش

به گوشه رياضت و و يا راديو ترانزيستورى اى مثل موش خزيده اند .اند هاى دستگاه شام شده اند،

م)ص(پايگاه خود محمد ه در تمـام ايـن نبر ندارد، يك گوشـ يك زبان رسمى ندارد، يك محراب ندارد، يك

كه رو  بزرگ خالفت او اسـت، حتـى يـك گوشـه، از آنِ يكـى از افـراد م، ايران، عرب، قلمروسرزمين بزرگى

به انقالب نيست وابسته به خانواده و وابسته به آن نسل وفادار وى رنـج همـه.ى خود پيغمبر، هـاى مهـاجرين

و گنج بادآورده  انقالبيون گذشـته يـا در صـحراى دور ربـذه. اى كاخ معاويه شده استبر اصحاب بر باد رفته

و كوششى كردند قتـل العذارء كشته شده اند، يا در چمنزارهاى مرج مرده كه جنبش و نسل دوم، آنهايى  عـام اند،

به بدبينى فلسفى جبر يا تسليم برده شده و ديگران و يا هر گونه تالشـى وار مرجئه گرفتار شده اند، را بـراى اند

بى  مى تغيير وضع و مبـارزه بـا ايـن ثمر و اسـتقرار حقيقـت، بينند، زيرا هرگونه تالش بـراى نگهبـانى اسـالم،

كه روزافزون نيرو مى .اش شكست بوده است گيرد، تجربه جاهليتى

هـا هجرى است زمان يكپارچـه در اختيـار قـدرت غاصـب قـرار گرفتـه، ارزش60بنابراين، اكنون كه سال

مى چه به وسيله يكپار و فكرس هاى عقيدهى دستگاهلهها، افكار، به وسي شود؛ عقيدهى دستگاه تعيين از، معين ساز

مى مى و مغزها شستشو و به وسيله شود، مى شود، مىى موادى كه خودشان به نام دين و مسموم سازند پر . شود

مى ايمان مى ها يا دگرگون و يا اگر هيچ كدام شود يا خريده ! نشد، شمشيرشود

كه هم افكار دستش است، هم دين، هم قرآن، هـم قـدرت،يو اكنون حس ن آمده است، در برابر اين قدرتى

و هم همه و هم تبليغات و هم تيغ و بيت هم زور و همهى سالح .ى وراثت پيغمبر در دست اوست المال

تواند بكند؟ آيا حـسين هـممىچكار. هاى خالى، هيچ چيز در دست ندارد حسين ظاهر شده است، با دست

به گوشه مى و نـواده تواند همانند زاهدان و فاطمـه اسـت به نام اينكه فرزند علـى و ىى خلوت عبادت بخزد

و بنابراين بهشت برايش تضمين شده است، خاموش باشد؟ او اطمينانى را كه مؤمنين مـا دارنـد، عزيز پيغمبر،

مى  مس ندارد، او مسئول است؛ او ج تواند به تقرب خداوند ئوليت كه سـاده هاد را براى رسيدن تـر، با كتاب دعا

و كتاب دعا هنوز چاپ نشده است60سال. تواند است عوض كند؟ نمى ! هجرى است



اميـه بكـنم؛ زيـرا نيـروى سياسى بـا بنـى توانم مبارزه نه، چون نمى: يكى اينكه بگويد: تواند بكند دو كار مى

پس مى و ندارم؛ و به مبارزهخواهد، و فكرى بپردازم بنشينم .تواند بكند چنين كارى را حسين نمى.ى علمى

مى130و120هاى در قرن خودش، يعنى در نسل ششم، سال)ع(اگر امام صادق به خاطر اين اين كار را كند،

كه دوره  و اوايل بنىى اواخر بنى است از اندك رانـدهى يونان را اندك عباس است، از يك طرف فلسفه اميه انـد

و مسيحيت را در دل مردم مسلمان دميده  و ايران و بعد، روشنفكران مسلمان، طرف ديگر روح تصوف هند اند

و غيـر غـصب در عصر بنى  و باطـل، بـه غـصب به جاى اينكه حساسيت سياسى داشته باشند، به حـق عباس،

و على چرا  به اين بينديشند كه معاويه چرا آمد و كه زمام مردم بايـد دسـت بينديشند، به اين بينديشند و رفت

به هفت شهر عشق مى  چه كسانى هست، يا و دست چه كسانى باشد و يا ى انديـشند، يـا بـه رابطـهچه كسى

و هيوالى بعدى ) خودشان باشندكه( هيوالى اولى و بـه مـاده! به اين مشكالت و اساسـى كـه آرى ى اصـلى

مىمىخداوند جهان را از ماده خلق كرد كه در قرآن اسرار فلـسفى يـا عرفـانى انديشند، به اين مسائل انديشند

مى الخلقه عجيب كه اگر هم كشف ـ مى اى كشف بكنند و در ارزيـد، كـه در هـم آوردنـد دو پـول نمـى كردند

و بلى، اندك. آيد نمى و عـشق، و عرض و جوهر و هيوال و جسم اندك در ميان روشنفكران جامعه، بحث روح

و امثال اينها پيش آمده بودم و خسله و جذبه و منزل آخر ى مـسئوليت، مـردم، عـدالت، حـق، مسأله. نزل اول

و و مكتـب…امامت  همه فراموش شده بود؛ دستگاه هم داشت به نـام اسـالم، بـراى خـودش سيـستم فقهـى

و معارف الهى مى و ايدئولوژى فلسفى و ابـزار توجيـه ساخت، تا اسالم يكسره پايگاه قـدرت تفسيرى حـاكم

ه امكـانكـى فكرى يك ضـرورت بـود، بخـصوص بـراى كـسى در چنين عصرى مبارزه بنابراين. وضع شود 

كه خودش گفت مبارزه مى:ى سياسى برايش نيست، .كردم اگر هفت نفر داشتم قيام

ى خبـرى هاى غربـ هنوز از فلسفه. هجرى است60سال. اما در زمان امام حسين چنين خطرى وجود ندارد

و هاى شرقى خبرى نيست، از علم كالم نيست، از تصوف هاى پيچيده خبـرى نيـست، از علـومى كـه واقعيـت

اش هـست، اش هـست، خـاطره نخـورده اسـالم هنـوز مـتن دسـت. حقيقت اسالم را مسخ كرده خبرى نيست 

.هست] مردم[آشناييش در ذهن اغلب 



در معاويه از خدا مى كه امام حسين بيايد و فقه درس بدهد، تفـسير درس خواهد خود مسجد دمشق بنشيند

و سـيره  و هـر چـه دلـش بدهد، معارف اسالمى درس بدهد، توحيد درس بدهد، تفسير آيات قرآن ى پيغمبـر

به آن كارهاى سياسى كه براى امام سبك است! اش كامالً تأمين است بوجه. خواهد درس بدهد مى كـارى! فقط

.نداشته باشد

كه مى)ع(ولى حسين مى ارزش هر كارى در جامعه به اندازه«داند .»بيند اى است كه دشمن از آن كار ضرر

و حسينمى» توانستن« بكند، اما قيام مسلحانهچه كار بكند؟ بايد قيام بكند، قيام مسلحانه .»تواند نمى«خواهد

و عده و ارزش اين كتـاب بيـشترى زيادى بدان حمله كرده اخيراً كتابى منتشر شده، كه هم مشهور شده اند،

ـ در ميـان كتبـى كـه هايى است كه بدان كردهبه همان حمله به سـهم خـودم آن را تنهاكتـابى ديـدم و من اند،

و فضالى ما نوشته و تحليل و تجزيه و موافق مطرح كرده، كه تحقيقى است؛ اسناد را همه آورده، مخالف ـ اند

د  و اثبات و حتى گستاخى رد كه نظر علمى تازه ارائه مى نقد كرده و مطالعه اشته؛ گستاخى به اين معنى ى دهد

و بـه يـك كـار تحقيقـى علمـى پرداختـه اسـت و مĤخذ بسيار فراوانى را مطالعـه كـرده، و ايـن. وسيع داشته

و براى نويسنده ارزش كه من براى اين كتاب قائلم كه نمى هايى است و اش شناسم، ولى بـه عنـوان مـرد علـم

و استقالل فكرى، بـه وى، ارادت مـى تحقي و ابتكار و تحليل وق جدى ورزم، كـه در ايـن محـيط هـوچيگرى

و عوام  و تكرار مكررات چنين قلم وراجى و تقليد وى. اند هايى با ارزش فريبى اما يك اختالف نظـر علمـى بـا

آن! متأسفانه يك اختالف نظر اساسى..*دارم و كه بسيارى چـون اين تز ايشان يك تز مشهور است  اين است

و بعـد رژيـم«: وى معتقدند كه به عنوان اينكه قيام سياسى يا نظامى كند عليه رژيـم، حسين از مدينه قيام كرد

و حق مردم را با به دست گرفتن زمام جامعه احقاق بكند و بعد حق خودش را .»حاكم را سرنگون كند

كه متأس آل است، اما ايده اين يك ايده .هاى خارجى با آن سازگار نيست فانه واقعيتآلى است

مى بعضى كه ها، در رد اين نظريه، و بـرود قيـام كنـد« گويند كه پـا شـود حسين مگر يك سياستمدار است

؟»براى حكومت

بـ«هاى مخالفين است كه مثالً البته انتقاد من به نويسنده نه از آن نوع حمله.* راى كـسب حكومـت امام مگر سياستمدار است كه

و على براى رياضت نفس مبارزه» قيام كند؟  و اصـل تفكيـك! كردنـدى اجتماعى مـى مثل اينكه پيغمبر ايـن بـا روح مـذهبى فعلـى

و سياست، قيام حسين را ارزيابى كردن است !روحانيت



و على بـراى چـه مـىپپس! تعجب است ى جنگيـد؟ مـسأله جنگيدنـد؟ امـام حـسن بـراى چـه مـى يغمبر

و كسى كـه مـسئول سرنوشـت سياستمدارى نيست، مسأله اين اس كه جنايت بر سرنوشت مردم حاكم است ت

مى مردم غ است بايد تا وقتى دستش و حكومـت را بـه دسـت رسد، و حق را احقـاق كنـد صب را از بين ببرد

مى. حتمى امام استى بگيرد؛ اين حق امام بلكه وظيفه  بايست در برابر حكومت پس اصل بر اين است كه امام

م  و حـق را احيـاى سلحانهغاصب قيام و قيام بردارد و جاهليت مقتدر حاكم را به نيروى انقالب سياسى بكند

به دست بگيرد  و زمام مردم را كه. كند را«:اما حرف من اين است اين رسالت حسين اسـت ولـى ايـن امكـان

.» حسين در اين سال نداردعمالً

به نظريه كه بعضى از معتقدان ن دليلى مىى قيام رسمى كه پايگاه كوفـه يـك ظامى امام عنوان كنند اين است

و خانواده  و خانواده پايگاه طرفدار حسين و اين درست است؛ پشت كوفه بـهى حسين و على است؛ ى پيغمبر

و دوستداران خاندان على در ميان همه كه جانبدار على است  ايـن مـسلم].وجود دارند[هاى جناح ايران است

، فـرض را بـر ايـن]باشـد[كه پايگاه كوفه يكپارچه در اختيـار امـام حـسين» فرض كنيم[گويم است؛ من مى

به مسلم هم خيانت نمى مى مى گذارم كه كوفه به قدرى نيرومنـد بـود كـه كرد، فرض را برا اين كه كوفه گذارم

مى  مى اگر امام حسين خودش را به كوفه د، يك حكومـت توانست بزرگترين پايگاه قدرت اسالمى بشو رساند،

و حتى دمشق را نابود كند  به رهبرى امام حسين به وجود بياورد اين هم قبول، امـا حركـت امـام. آزاد اسالمى

و سياسى نيست حسين، حركت يك قيام كننده  كه به قول بعضى.ى نظامى ها براى امام حـسيننه به اين معنى

سي  و انفالب به سياست و كار سبكى است پرداختن گـويم امكانـات نه، وظيفه است، امـا مـى! اسىعيب است

مىوچگ. برايش نيست به كوفه كه اگر حسين خودش را مىنه امكانات نيست، و تـو خـود توانـست؟ رساند ـ

مى مى كه و قدرت حكومت اسـالمى را بـه دسـت امـام گويى كوفه پايگاهى بود توانست دمشق را از بين ببرد

ي ـ پس چرا قيام امام ك قيام سياسى، نظامى عليه اموى نباشد؟حسين بسپارد

 مدينه از امام حركت شكلو قيام آغاز



 تـو بـه مـا«:رسـد مـى كوفه مردم هاى دعوت آنكه از بعد مكه، به آيدمىو رود مى بيرون مدينه از حسين

 غـصب بـراربدرو سپاريم مى تو دست به را قدرتو داريم نياز تو رهبرى به ما انتظار،توازو داريم ايمان

 كنـد مى اعالم مدينهدروى.»ده نجات فساد حكومت يوغازراماو كنيم مى دفاعتوازو ايستيم مى ظلمو

 مكـه، آيـد مى بعد.روم مى بيرون منكر، از نهىو معرف به امر براى پدرم،وجدى سيره از پيروى به من كه

 سراسـر از كـهـ حاج جمعيتى همه همراهو علنى يد،پيما مى راه مكه تا مدينه تا از را راه كيلومتر ششصد

 مخـط آدم ولـد علـى الموتخط:روم مى مرگ سوى به من كه كند مى اعالمـ اند آمده اسالمى كشورهاى

 زنيم،مى:گويد مى گويد، نمى سخن گونه اين بكند سياسى قيام خواهد مى كه كسى،الفتاة جيد على القالده

 مـردمى همـه بـه خطابش خويش، حركت در حسين اما.كنيم مى نابود را دشمن،شويم مى پيروز كشيم، مى

 زينـت مرگ جوان،و زيبا دخترى گردن در گردنبندى همچون زيباست آدم فرزند براى مرگ:كه است اين

.مرگ طرف افتد مى راه مكه از يعدو!است مرد

 در كـه عـادى آگاه مرد يك سياسى،ردميك،)ندارم كارى اينجا غيب علمبه(مرد يك است ممكن]آيا[

 دشـمن مركـزى حكومـت قلمـرو مـتن در است، حكومت دست توى ند،ك مى زندگى اميه بنى قدرت قلب

 را خـود كـه كنـد مى دعوت او از است، كرده شورش مركزى حكومت بر كه دستى، دور پايگاه وقتى است،

 اعـالم علنـاً آيـم، مـى من خوب بسيار كه كندماعال رسماً هم او گيرد، دست به را انقالب رهبرىو برساند

 مـردانو زنـانى همـهو را بـرادرش هـاى بچـهواش خانواده اعضاىى همه اش، بچهو زن هم بعدو كند

 دشـمن اختيـار در كـه شهرى از طبيعى، شده، اعالم آشكار، رسمى، كاروان يك با بيندازد، راه را خاندانش

 حكومـت قلمـرو در را راه كليـومتر 600 بعـدو شـود خـارج اسـت، مركزى حكومت اقتدار پايگاه است،

 تـابع كه اسالمى كشورهاى نمايندگانى همه كه بيايداى مكه به بعد،و كند، حركت شكل همين به مركزى

 كنـد مـى اعـالم باز آنجا اند، جمع اينجا در اسالمى هاى مليتوها جناحو نيروهاى همهو اند شام حكومت

 شـكل همين با را مملكت غربىـ شرقى قطر تمامو بيفتد راه عربستان غرب از بعدو!داردفهكو آهنگ كه

!انقالب؟و شورش مركز كوفه، سوى به عراق، تا كند طى

 از بخواهـد مخـالف، سياسـى عـادى فرد يك حتى شخصيت، يك اگر گذارند؛ نمى كه است معلوم كامالً

 مبـارزه در آنهاباو برساند رژيم اين ضد انقالبى نيروهاى به مرز از بيرون در را خود تا رود بيرون كشورى



 را دعوت نكند، اعالم بايد مسلماً رساند؟ مى آنجا به را خودش شرايطىچهدرو شكلى چه با كند، شركت

 كنـد، فرار سو آن به پنهانى نشود، متوجه كسى تا دارد نگاه مخفى را سفرش حتىو را هدفش نسازد، علنى

 حاضـر كـه تـو رژيـم بـا مخالف انقالبى من كه گفت دولت به رسماً آمد اگر.است طبيعىو بديهى اينو

 مـن از آنهـا بپيونـدم، شورشـىو انقالبـى گـروه مـرز، از خـارج بـروم خـواهم مى كنم، بيعت تو با نشدم

 بگيـرم دست در را شورشى رهبرى اينكه براى فعالًو گيرم عهده به را شما عليه انقالب رهبرى اند خواسته

و دهنـد، نمى است معلوم خوب!دارم گذرنامه تقاضاى مرز از خروج براىو دارم، را كشور از خروج قصد

.كنند مى نابودش كه است معلومو كنند مى گيرشتدس كه است معلوم

 حـاكم نيـروىى همهو ارتشبهو قدرتبهو كند، مى اعالم حكومتبه!كند مى كارى چنين حسين امام

 روم، مـى اينجـاازو كـنم نمى بيعت من كه گويد مى صراحتو قاطعيتباو علناًو رسماً مردمى همهبهو

.كردم حركت زدم، دست مرگ سوى به هجرت به من

 بيـرون شهر از تنهاو پنهانى حسين اگر نيست، حسين كه ديدند مى خاستند، مى بر صبح ناگهان مردم اگر

 ــ مدينـه بـه مكهازـ كرد مهاجرت پيغمبر كه شكل همان به اگر رساند،مىىقبايل به را خودشو رفت مى

 كوفـه در را او ناگهان مركزى حكومت مدتى از بعدو بود، كرده مخفيانه مهاجرت كوفه به مدينه از حسين

اام.است شده كار به دست حكومت عليه قيام عنوان به حسين كه بود معلومـها شورشى مياندرـ ديد مى

 كـار بـراى حسين كه دهد مى نشان كند، مى انتخاب كه حركتى شكلو دهد مى حركت كه روانىكا شكل به

 بـراى سياسىى مبارزه ترك نه تسليم، نه است، انزوا نه است، گريزنهكه كارى است، كرده حركت ديگرى

!استىنظام قيامنهو خيريه، امورو اخالقىو فقهىو علمىو فكرىى مبارزه آغاز

!كارى چه

 گوشـه پارسايان هستند، تنها وفاداران اند، شده فروختهها شخصيت است، فلجها انديشه كه است عصرى

 يـا شـده، شـهيد يـا گذشـته بزرگـانو گذشـتگانو منحـرف، يا شده، فروخته يا مأيوس يا جوانان گيرند،

 بلنـد ندايىو آوايى هيچ توده، ميان در ديگر كه است عصرىو اند، شده فروختهياو شده، خفهو خاموش



 سـر بـر را حقيقت هاى پايگاهى همهو اند، دوختهراها لب اند، بريدهراها زبان اند، شكستهراها قلم:نيست

.اند كرده ويران وفاداران

 ديـن« يك صورت به اسالم تمام بماند خاموش اگر كه بيند مى مسئول رهبر يك عنوان به حسين اكنونو

واى حادثـه!هـيچ دگـرو سياسـى ــ نظامى قدرت يك به شود مى تبديل اسالم آيد،مىدر»تىدول

 جانـشينان يـاو اسـكندر جانـشينان سلوكيه، قدرت مثل مغول، قدرت مثل حاكمى، قدرتو رژيمى سپس

 چيـز هـيچ ديگر شد، نابودو شد متالشى كه ارتشو خالفتو رفت، بين از كه قدرت خود بعدو چنگيز،

.گذشت ديگر كه گذشتهدراى حادثهو تاريخدراى خاطره جز ماند نمى

 وقـت كه بماند خاموش تواند مى نه است؛ شده گرفتار»نتوانستن« دو برابر در اكنون حسين كه است اين

 هـا، وجـدان عمـق در يـا ذهـن دروندر.زدودهو شـود، مـى كـن ريـشه چيـز همـه دارد رود، مى دست از

و هـا ارزشى همـهو رود مـى بـاد بـر چيز همهها جامعهوها مسجدوها مدرسه در ها، انديشه ها، ساساح

 بـاو داشـت ارزانـى اسـالمو آورد)ص(محمـد پيـام كـهچههروهاآل ايدهو مفاهيموها هدفوها ايمان

 فريـبو قـدرت هـاىمگـا زيـر در دارد چيـز همه همچنين.شود مى دگرگون شد فراهمها رنجوها جهاد

.است تسليمو خفقانو سكوت اختيار در كامالً زمانوـ كردهوـ كند مى تمكين

 نيـروى كه بجنگد تواند نمى طرفىاز.دارد را ظلم با جنگيدن مسئوليت كه بنشيند، خاموش تواند نمى او

 خـاموش توانـد مـى نـه كنـد، فرياد تواند مى نه است؛ حاكم زورمند قدرتى قبضهدرو!ندارد را جنگيدن

ى همـه سنگين بار اما خالى، هاى دستباو مانده تنها كند؛ حمله تواند مى نه باشد، تسليم تواند نمى بماند،

 جهادها، همهآنى ثمرهازو برادرشو پدرشو جدش قدرتآناز.اوست دوش بر تنها ها، مسئوليت اين

 برابـرش،درو سـالح بـىو مانـده تنهـا.تر سنگين مسئوايتزجو رنججزو افتخار جز نريسده، هيچ او به

 بـر توحيد،و تقوىو تقدسى جامه ترين فريبندهو زيباترين در كه، جهان وحشى امپراطورى نيرومندترين

 ايـندر.اسـت مـسئول مكتـب در نيز تنها انسانىاام است، تنهااو.است زده تكيه قدرتو سلطنت اريكه

 از مـسئوليت« زيـرا است، مسئولها سرنوشتى كننده تعيينو مطلق، قدرت برابر در نيز تنها انسان مكتب



ازو اسـت، مـسئول بيـشتر است،اهآگ بيشتركسهرو!»امكانو قدرت از نه آيد مى پديد ايمانو آگاهى

 كيست؟تر آگاه حسين

 نـابود ها، ارزشى همه شدن نابود مردم، حق رفتن بين از حقيقت، رفتن بين از برابر در مسئوليتش، اماو

 دسـت بـه مـردم ايمـانو فرهنگ عزيزترين شدن وسيله پيام، آن رفتن بينازو انقالب،آنى خاطره شدن

 پنهـانى هاى مرگ ها، شكنجه ها، عام قتلو ها، شالقوها بردگىوها گرسنگى بازو مردم، دشمنان دترينپلي

و هـا فروشـىانانسوها زراندوزىوها تبعيضوها پرستى لذتوها كشيدن زنجيردرو تبعيدها، مرموز،و

 جاهليـتو جديـد، اشـرافيتو نـژادى، تفاخرهاىو دينى جديد هاىاستحماروها فروشى شرفو ايمان

 بـه هـا جنايـتو انديـشه بـه هـا خيانت اينى همه با مبارزهو مقاومت مسئوليت،…و جديد شركو جديد

!تـن يك دوش بر خدايى، بزرگ انقالب آن پاسدارى جديد، ارتجاع عليه جهادو مردمهبها ضربهو انسان

 شـده، رهـا سـنگرهاى همـه!كس هيچ خدا، پايگاه مردم،و آگاهىو عدالتو حقيقت پايگاهدر!تنها يك

 دشـمن سـتددرو،امكانى هيچبىو خالى، هاى دست با مانده، تنهااوو گريخته، يا كشته مدافعانى همه

!اسير عام، جهلو تفاوتىبىو سكوتدرو گرفتار

 در هـا مـسئوليتى همـه كه بماند خاموش تواند نمى!كند فرياد تواندمىنهو بماند، خاموش تواند مى نه

 ايـندرو»اسـت كوتـه صـدايش« كـه كنـد فريـاد تواند نمى»كند؟ مى چه مرد تنها اين« ببينند كه انتظارند

و هـا جنجالدرو حاكم، مذهب تخديرو جهل غفلتو ترس امنيتو ارعاب قربانى لقىخ مرگبار سكوت

و قـرآنو حـجو جماعـتو شـعائرو غنيمـتو فتحو جهاد نام به خالفت، وحشىو دروغين هاى جنگ

 از كه پليد، هاى آزادىو نوشو عيشو قدرتو پيشرفتو هنرو موسيقىو رقص حال، عيندرو اسالم

!رسد نمى جايى به افكند، مى طنينجا همه اسالم خالفت دستگاه حلقوم

 معـاف»بايـستن« ايـن از را او نيـز»نتوانستن«!»نتوانستن«و»بايستن«!شگفتا!تواند نمى اما بجنگد، بايد

 توانـا« نـه اسـت،او»بـودن حـسين«ى زاده اسـت، او انـسانى آگاهى دوش بر مسئوليت اين چه، كند، نمى

!است»حسين« نيز همراهبىو سالح بى عجز،و تنهايىدراووش،»بودن

.ندارد نبرد براى سالحى ولى خواند،مى»بودن يزيد« با نبردبهرااو»بودن حسين« آرى كند؟ چه پس



 بجنگد؟ كه دارد وظيفه هم باز آيا

 يكـصدا همـه، منطـق،و صـالح پرستان مصلحت عرف،و شرع نصيحتگران دين،و عقل متوليانى همه

!نه:گويند مى

:بگويد خواهد مى حسينو

!آرى

 موسـم در كه مسلمانان،ى همه به را خويشى ويژه پاسخ تا است آمده بيرون مدينه از هم همين براىو

:كه گويد جواب نيز پرسش اين به تا آيد مى بيرون نيز مكه از كند، ابالغ اند، جمع آنها حج

؟چگونه

!»آرى« همين است، همين حسين اخيزرستى فلسفه تمامى

 كـرد مـى تغيير مردمو اسالم سرنوشتكهـ تاريخ حساسى لحظهآندر»كرد؟ بايدچه«:كه سؤال اين

و روشنفكرانى همه بود؛ شده طرح شدتبهـ بود كرده سقوط چيز همه كه لحظهآندروشد مى تعيينو

 توانستند مى كه كسانىى همهو انقالب به معتقدانو اسالمىآزادو عدالتو حقيقت به وفادارانو آگاهان

 جـستند،ىمـ حـل راهو كردنـد مـى مسئوليت احساسو بردند مى رنج ناچارو كنندحسو بفهمندو ببينند

:داد مى پاسخى بدان كس هر كرد؟ بايد چه پس،:كه پرسيدند مى

 الهـى، حكمت:است حكمتى اساس بر آيد،مىو است آمده پيشچههر!»كار هيچ«:گفتندمى»جبريون«

:است خواسته چنين الهىى بالغه مشيت

 بگشاى گره جبينزو بده، داده به رضا

!است نگشاده اختياردرتوو من بر كه

و نيـست اسـالمو هـست حـق غـصبو هـست جنايتو هست ظلم!درستها حرف اينى همه بله،«

 تكثيـرو بتخانـهو آتـشكده كـردن مـسجدو اسـالم فـتحوولرس خالفتو سنتو زكاتو جهاد ادعاى

 مگـر افتـد نمى برگى هيچ چيست؟ چاره اما…است دروغ همه…و اهللا اال الهالى گويندهو قرآنى نسخه



و انتقـادو اعتـراضو است كرده اقتضا چنين حكمتش است، خواستهينچن او تعالى، بارى ذاتى اراده به

 دهـدمى روى چه هر است، خويش سرنوشتى بازيچهكسهر.است گستاخىوىفضول گفتن، چرا حتى

.اسـت شـده نوشـته مبـين كتـاب در خلقت از پيشو رفته ازلى مشيت قلم بر خوب، يا كندمىبدكههرو

 توتى!تشاء من تذلو تشاء، من تعزو آرى، رسيد، قدرتبهو شد پيروز معاويه ماند، تنهاو خورد شكست على

 ازلـىى سلـسله زنجيـر كه را كسى تسليمو رضا جز سكوت؟و صبر جز گويى؟ مى چه تو…تشاء من الملك

»!هيچ چيست؟ وظيفهتاس قدرو قضا

 هرگـز اينجـا بـه نيـست، مطـرح جهـاد در نتوانستنو توانستن مسألهى ديگر فلسفه، اين در كه بينيم مى

 مـا؟«:كـه دهند مى جواب مرجئه*!نيست»اختيار« كه زيرا است سلب»مسئوليت« اساساً.رسند نمى

.خوانـد مـى بهشتو نجاتو اميدوارى به را همه خود خدا چه؟ ما به ها؟كى؟ كى عليه بكنيم؟ بايد چه ما

 خدايى خدا، از پيش اين كنيم؟ مبارزه او با حتىو بشماريم دوزخىو كنيم محكوم قاطعانه را او ما چگونه

 تـوكهاى معاويه همين!رسيدنها حساب به حساب، روز از پيشو كردن قيام قيامت از پيشو است كردن

 خـدا فـردا اگـر بخـشى، نمـى او بر را گناهانشو مهدورالدم،و خوانى مى گناهكارو كنى مى محكوم را او

 بايدكى؟دهد جواب بايد كه پرسى؟مىكهاز"كرد؟ بايدچه" گويى مى كه تو چيست؟ تو تكليف بخشيد

و طلحـه علـى، عثمـان، عمـر، ابوبكر، وانگهى،.كندمى چه خدا كه ديد بايد كس، هيچ كار، هيچ كند؟ عمل

و نباطاسـت حـسب بـر كـدام هـر�فقيـه�وند�مجتهد�و پيغمبرند صحابى همه…و يزيدو معاويه زبير،

 ديـن،و كفـر اخـتالفنهو است اسالم مجتهدينو علماو علمى اختالف اند، كرده عمل خود دينى اجتهاد

 كـار در رسـد چـه را كاالنعـام عوام."نيست حرجى عامى بر را عالم"…دوستو دشمنو مظلومو ظالم

مى.* مى تصادفى نيست كه و پس از جنگ، در جها بينيم ناگهان خيام در دنيا از نو كشف آن هـم نـه خيـام. كنـدن گل مـى شود

و نيـز بيهـوده نيـست كـه آكثـر! اى با آن همه معجزات رياضى، خيام رندى با چنـد ربـاعى تكـرارى نه خيام نابغه! عالم، خيام شاعر 

و اسالم محققان شرق و ايران شناس و در ميان اين همه رشته شناس و تمدن ما، شناس، از ميان آن همه آثار  اين هاى گوناگون فرهنگ

و همه عالقه به احياى نسخ صوفيانه پيدا مى و فلـسفى و تـاريخى و اسـالمى و ادبـى و در حالى كه هفتاد درصد از آثار علمـى كنند

و در مخارن كتابخانه هنرى ما هنوز به صورت نسخه  و خصوصى محبوس است، نـسخه هاى خطى مانده هـاى صـوفيانه هاى عمومى

مى!و چند جور چاپ شود هر كدام چند بار تصحيح مى  آيد داراى حكمتى است كه بر ما مجهول اسـت راست است كه هر چه پيش

و تقدير تعيين مى  و جبر درو همه چيز را سرنوشت مشيت و تقدير قبلى خـدا، بلكـه خداونـدان، نـه و جبر كند اما نه حكمت خدا

!آسمان، كه در زمين



چهتوومنبه.است الراحمين ارحماوو است خدا الحاكمين احكم كند؟ فضولى دينو فقهو علم خواص

»؟"كرد بايدچه" پرسى مى كه

.دهند مى پاسخ مقدسين

 را سـؤال ايـن كـه تـو وانگهـى اسـت؟ جهاد تنها وظيفه مگر!الخاليق نفوس بعدد اهللا الى الطرق:اوالً«

 ديـن سـتون نمـاز اى؟ شـده فـارغ اعمالتى همه از كنى؟ مى عمل وظايفت ساير به كنى، مى تكرار يشههم

و احـاكمو آدابامتمـ تـو!است منكر از نهىو معروف به امر فرع به مربوط اشكال از يكى جهادو است

 لگـاريتمى پيچيـده جـدول يـك كـهـ را شكياتت كنى؟ مى عمل بدانو دانى مى را نماز مقدماتو شرايط

 اسـت واجب واجب،ى مقدمهوـ است نمازى مقدمه كه را نجاستو طهارت مفصل آداب برى؟ازـ است

 كـهاى كـرده اصـالح را خـودت تى،هـس ديگران هدايتو خدمتو مردم فكر به كه تو اساساً اى؟ آموخته

 هـوس باشى، نداشته خودخواهى نلغزى، ديگركهاى رسيده مقامى به تو كنى؟ اصالح را جامعه خواهى مى

و اعمالـتو افكـار تمـام باشـى، شده معصومو منزهو پاك باشى، شده رها نفس هواهاى از باشى، نداشته

 فـروعو عقايـد اصـول خـدا؟ رضاى براى فقطو خلصاًم خالصاًو باشدهللا محضاً قدمت، كوچكترين حتى

 حـال كـهاى شـده صـلحا جـزء خـودتواى شـده متقـىو منـزهو پـاك اى؟ كـرده درست را خود احكام

 شد؟ وارد جهاد باب از بايد حتماً مگر دارد، باب هشت بهشت طرفى، از كنى؟ اصالح را جامعه خواهى مى

،)الجنـان مفـاتيح( را هـا بهـشت كليـدهاى اذكـار،و اورادوهادعيـ است، بهشت كليدهاى از كليدى جهاد

 مـسكين، اطعـام:هـست خيريه امور همه اين.دهند مى دستت به دردسر،و زحمتبىو خطربىو ضرر بى

 توسـل، روضـه، دعـا، ورد، ذكر، همسايه،و در به كمك نذر، وقف، رياضت، عبادت، زيارت، رحم،ى صله

 براى حتى،.رسند مى جهاد طريقازاه بعضىكهاى نقطه همان به درست رسانند مى را تو كدام هر شفاعت،

 بايدچه«:كه شده روشنپس!دهند مى جايزه را بدر شهيد هفتاد ثواب ادعيهو اوراد همين از بعضى قرائت

 در ورود ربـانى، مسلمانو روحانى متقى شخصيت براى كه است اين هست كه هم ديگرىى مسأله؟»كرد

 بـه پـرداختن جـاى بـهو فـروختن، دنيا به را دينو.است انحراف نوع يك حكومتىو سياسى امور جرگه

.اسـت جـدا هـم از تـا دو اين حسابو رفتن دنيا زخارفو دنيا مقام دنبال به روحانى،و اخالقى كماالت

 جهـادو گـرديم مـى بـاز كـوچكترى جهـاداز:كـه ــ جهـاد از بازگشتدرـ نفرمود پيغمبر مگر وانگهى،



 هـاى جهاد ايـن بايـدپس!»نفس با جهاد«:فرمود است؟ جهادى چه آن پرسيدند داريم؟ پيش در بزرگترى

 جهاد« به دست بايد؟»كرد بايدچه«:كهشدتر روشن حال.پرداخت»بزرگ جهاد«بهو كرد رها را كوچك

!»خصم« با نه كرد، مبارزه»نفس« با زد،»اكبر

:دهند مى پاسخ وابسته روحانيونوها فق رجال، اصحاب،

 بايـد رآليست كند، اعترافراها واقعيت بايد آدم نيست، عملى تندىو خشكى آن با على، فكر طرزآن«

 رودمى!زند مى وصلهرااش پاره كفش خودو شود مى جهان بخش بزرگترين امپراطوروا.ايدآليست نه بود

 ينجـاا مـردمو شـده فـتحرمو ايـران كه امروز هم آن است، مشانچش به مردم عقل امروز!كند مى عملگى

 را روم سـزارهاىو ايـران شاهنـشاهان هيبـتو صـالبتواى افـسانه قـصرهاى عظمتو جاللو شكوه

 وانگهـى.نيست خوب هم اسالم حكومت آبروى براى نيست، قبول قابل رفتارو زندگى طرز اين اند، ديده

 شـود مـى امپراطـورى حـاكم وقتـى كه است تحمل قابل على رژيم چگونه رم،و ايران اشرافىى جامعه در

 ــ حنيـف بـن عثمـان بـهو كنـد مى مساوىراها حقوقى همهو زند مى هم به را حقوقى هاى اشلى همه

 اسـالمىى برجسته منصبان صاحبو على دستگاه مقربانو سياسى رجال از يكىو اسالم بزرگ شخصيت

 سـه بينـد مـى گيـرد مى كه را حقوقش هم او همسرى شده آزاده غالم همانجا،و دهدمىنهماها درهمسهـ

 در بـود، علـى حكومـت هاى استان از يكى كه ايران هميندر.نيست عملى اقتصادى نظام اين!است درهم

 تـاودبـ گرفته كم دست ناچاروـ بود آمده مسلمين جنگ به وقتى كه اند ديده را كسرى حاضر، نسل همين

 ايـن گـوييم نمـى البتـه بـود، آوردهههمرا خلوتى عملهو مطربو كنيزو زن هزار هفتـ باشد سبكسار

 جامعـه ايـن در مكتـبش، كه بود اين خاطر به خورد شكست على اگر بگوييم خواهيم مى ولى است درست

 سياسـت.بدهـد فـقو مـا اجتمـاعى هاى واقعيتو موجود وضع با را خودش نتوانستهماوو نبود عملى

 مراعـات گفتـارشو رفتـار در كرد، نمى مالحضه رنجاند، مى خودش از را همه!نبود شناس جامعه نداشت،

 را خالفـت نبايد شما.كرد نمى را كريمو اصيل هاى خانوادهو نفوذ با اشراف ها، قدرت قبايل، ها، شخصيت

 همـين.كنيـد مقايـسه كسرىو قيصر با بايد!علىو پيغمبر با را يزيدو معاويهو.بسنجيد نبوتو امامت با

 مركـز ــ…و مـردم حـقو بپـاشو بريـزو المـال بيـتو سـبز كـاخ گوييد مى دائماً شماكهـ دمشق دربار

و از كاخ يـك قنـسول رمـى، يـك افـسر كند مى حكومت ايرانو روم بر كه است اسالم جهانى امپراطورى ،



كه پيش از اسالم والى سو مى مأمور رم مى! تر است شد، متواضعانه ريه مى ابوذر و بر معاويه كه چـرا آمد تاخت

مى  و گندم را سبوس گرفته نان مى جو و مغز گندم و روز داريد؟ اينهـا خوريد كنيد ؟ چرا دو دست لباس شب

و اين مردم متمدن رومى خيال مى و زمان حال هم زمان پيغمبر و عراقـى كنند اينجا هم مدينه است هـاى مـĤب

به اسالم آمده ايرانى كه اكنون و انصارند مĤب حق! اند، مهاجرين و مطلـق بايد امور را نسبى داشت، بينـى پرستى

مى. آليستى است بينش ايده  كه و فقيـر گفـت بينى؛ نمى واقعيت اينها است به مسلمانان منحط عقب مانـده شود

مى  و وارث دو امپراكه امروز هم كه بر دنيا حكومت و غـرب شـده كنيد ايـد، مثـل زمـان پيغمبـر طورى شرق

به شيوه  و و افكـار!ى على عمل كنيد زندگى كنيد و اشـرافى و نظام اقتصادى و رسوم و آداب زندگى پيشرفته

و روحيه  و اخالق و روابط اجتماعى و تفريحات و رقص و موسيقى و شعر و ادبيات و هنر و ذوق ىو عقايد

و ايران متمدن، نظام اج و خسروى تماعىرم و اشرافى، نظام سياسى سزارى و كـسرى( طبقاتى و روح) قيصر

و حاكميـت و رسـميت و نظـام ادارى كه سلسله دارد ـ و كشيشى و آداب روحانيت موبدى و رسوم و شكل

ـ يعنى تمدن و ايران، در جامعه هاى پيشرفته طبقاتى مىى سادهى روم و قـدرتى ما اتر و پست و پول گذارد

به دست آورده غنميتو كه در فتوحات اسالمى مى هاى بيشمارى و ديگر گوششان ايم آب زير پوستشان دواند

و ناله بدهكار حرف  و خيلى ها و باطـل اند، دغدغه ها هم در چنين وضعى كه پيدا كرده هاى على نيست ى حق

و جو ندارند كه واقعاً حق با على بوده يا عمر، عثمان يا و پرس  ابوذر؟ ابـوبكر يـا فاطمـه؟ اهـل بيـت ندارند

 كـه هـم مـردم اين.ندارند را حساسيتش ندارند،راها موشكافى اينى حوصله!پيغمبر يا اهل بيت ابوسفيان

 فاطمـهو علـىدىندي مگر!شمشير دادند، نشان سرسختى كه هم تايى دو يكى زور،و اند پول بنده بينى مى

و همـراه رفقـاى دستباو خودشان انصارو مهاجر مردمو ودشانخ عصرو خودشانى مدينه همان در را

 حتـى نـهو سـقيفه در نـهو بودنـد مدينـه در نـه اميه بنى كردند؟ گرفتار سرنوشتى چه به خودشان همرزم

 سـر بر چطور كردند؟ چه حسنو علىى برجستهو دار سابقه افسران ديدى كه هم بعدها!شورا در يكيشان

و را شـان گذشته مفاخرو را دينشانو را خودشان حتى زدند؟ مى چانه جنگى حبوبهب در خودشان فروش

 دسـتگاه به وابستهنهو بودند اموى نه كه خوارج.كردند مى معامله يكجا را فرماندهيشانرزي سربازان تمام

 عـوامو بودنـد ردممـى توده ميان از همه كه آنها بودند؛ اميه بنى رژيمو معاويه خونى دشمن كه آنها.اموى

 هـاى تيـپ تـرين معـروفو ترين برجسته رياضت،و عبادتو تقوىو تقدس مظهر حتى دهاتى،و بازارى



 آنجـا از مـستقيم غيـرو بودند معاويه دستگاه دستى بازيچه ناخودآگاه چگونه كه ديدى متعصب، مذهبى

 تنهـايشو كـشيدند شمـشير يـش رو بـه جنـگى بحبوبـهدرو افتادند مى على جانبهو شدند مى تحريك

 تهمت با كه بودندها مقدس اين على؟ كوبيدن براى بودند شده دشمن منتو مزد بى دست آلتو گذاشتند

و رسـوا عمروعاص داشت؛ اثر اينها تكفير!تفسيقو تكفير حتىو كردند مى تضعيف را او على به دشنامو

 را علـى آخردرهمها همين كه ديديدو بزند، ضربهىعل دينىو معنوى حيثيت به توانست نمى كه شناخته

 بـاز بـود اميـه بنـى كـه مشتركـشان دشـمن براى را راهو كشتند خود هاى جهالتوها تعصبوها غرض با

 دهـد، مـى"كـرد؟ بايدچه":پرسيد مى كه را شما جواب كه شما جواب كه است تجربه همه اينها.گذاشتند

ى همـه بـا معاويـه طرفـىاز.علـى نـه آيـد مـى كار به معاويه مردم اين براى!"كار هيچ مردم اينبا":كه

و پارسـايى در را مـردم خواسـت مـى علـى.استتر نوانديشوتر بين واقع على از هايش لغزشوها ضعف

 هـست، آن در هـم فسادو تبعيضو كند مى ظلم ولو معاويه، رژيم اما.نبود هم ممكن كه دارد نگاه سادگى

 ايرانو روم تمدن اشكالو آثار تمام دارد، كه قيدىبىو باز روحباو برد مى پيش سرعت به را جامعهىول

 موانـعو اختالفـاتازو دارد دسـت در را قـدرت رسـماً كـه اخير سال بيست هميندرو كند مى تقليد را

 پايتخـت اسـت، شـده آسـوده غيـرهو حجرو حسنو علىو ابوذر قبيل از سياسى هاى كشمكشو داخلى

 تجهيـز مديترانـه در دريـايى، نيـروى.اسـت آورده در غربىى پيشرفتهو آباد شهر يك صورت به را اسالم

 او، سـبز كـاخدر.دارد حملـه زير در دائماً را شرقى روم پايتخت قسطنطنيه حتىو گرفته را قبرسو كرده

 بـدوى مطربو كنيز چند جاىبهو!ساسانى معمارى تزييناتهمو رفته كار به رومى قصرهاى استيل هم

 دربارهـاى رسـومو آدابو داده ترتيـب روم رقاصانو ايران موسيقدانان بهترين از اركسترى باديه، عرب

و شـعرو موسـيقى تزيينـات، هـا، تفـريح غـذاها، هـا، لباسو كرده اقتباس را خسروانو سزارهااى افسانه

 صـورت از همـه سياسـىو ادارىو اجتماعى هاى نظامو سازى كاخو شهرسازىو زندگى رسومو ادبيات

به.است آمده در مĤب رومىو متمدنو مدرن انقالبى، صورتبهو يافته تغيير عربى،ى مانده عقبو ساده

 نـداريم، كار مسائل اينگونهو معاويه يا بود على با حق اينكهو عدلو ظلمو باطلو حق بحث به حال، هر

و مظـاهر ايـن شدننوو پايتخت جاللو آبرو حالهربهو شودمىو شده كار خيلى تمدنو ترقى نظر از

 ها، خارجى چشم در اسالم شكوهو جلوه باعثو است اسالم آبروى خليفه كاخو خليفه زندگى آبرومندى



 بايـد ينجـاا در خـسروى،و قيـصرى هـاى رژيـمو سابق وضع مقايسه با طرفى،از!ها مجوسوها مسيحى

و تـر نـرم مـردم بـا رفتارو است بهتر مردم براىهمو كند، مى خدمت جديد خالفت رژيم كه داد انصاف

 وجـود بـه اهميـتو آوازهو كـشورگيرىو فتوحـاتو غنيمـتو قدرتو آبرو اسالم براىهمو آزادتر،

 اذان كـه كفـر سـرزمين در هـا آبـادىوها شهرچهو است شده مسجدكهها كنشتو كليساهاچه.آورد مى

 مـسلمين المال بيتبهجا همهازكهها گنجچهو است افكن طنين اهللا رسـول محمد ان اشهد اهللا، اال الهال ان اشهد

 كـشور در هـا پـول ايـن حـال هـر بـه دارد، هم اشكالى باطلو حق صحبت نظر از اگرو شود، مى سرازير

و كارو درآمد فتوحات، اينو رساند مى نوايىو نان به را سلمانانمازاى عدهو رسد مى مصرف به اسالمى

 ايـن.كنـد مـى ايجـاد مسلمينازاى عده براى كارو بزرگان براىاى تازه هاى پستو جوانان براى اشتغالى

 كه بدهيد تخفيف كمى را پيغمبر عصر انقالبى هاىآل ايدهآن:گوييممى"كرد؟ بايدچه" پاسخ در كه است

و اسـت ايران سرش يك زند، نمى دور مدينهو مكه ميان امروز اسالمو است شده عوض زمانه حالهرهب

 او خـشك خـواهى عـدالتو تند اعمالو افكارو على آليستى ايده هاى آرمان تأثير تحت.روم ديگرش سر

 رعايـاى داريـم توقـع چگونـهو معاويـه، پـيش آمدو كند تحملش نتوانست هم برادرش ديديد كه نباشيد

 ببينيـدو كنيـد نگـاه را جديد اوضاعو امروز جهان بينى واقع چشم با كنند؟ تحملش كسرىو قيصر ديروز

 اسـالمى، شـعائر تعظيم راهرد اسالم نام به اموى رژيم زوروزرو هوشو سياستو قدرت حال هر به كه

و رسـولو قـرآنى آوازه شـدن بلندو جهان در اسالم ترويجو كفر اديان با مبارزه اسالم، قلمروى توسعه

 پيـشرفتو مـسلمانى جامعـه تمدنو ترقى طرفىازو دنيا در اسالم نيروى گرفتن قدرتو يافتن حيثيت

)رومو ايـران( غـربو شـرق بزرگ هاى تمدن از اقتباسو ثروتو رفاه ايجادوها زندگى ترقىو شهرها

و شـد دستگاه وارد ما، مثل بايد گوييممى"كرد؟ بايدچه"بجوا در كه است اينو است خدمت مشغول

و عـدلو حـقى روشنفكرانه ذهنى هاى بحثو سياسى مبارزاتو داخلى هاى كشمكشو اخالل جاى به

ــاش نتيجـهو است فايده بى مردم، اين با هم كه…و بدعتو سنتو پارسايىو تقوىو وصايتو امامت

 يعنـى مجوس،و مسيحيت با رومو ايراندرهخليف كه حالىدرهمو است، شكستـ ديديم بارها چنانكه

ازرااوو تـاختناوبهـ جبهه پشت از يعنىـ داخل از كند، مى دينى مقدس جهاد خارجى، دشمنانو كفار

 بيـاييم عـوض در اسـت؛ كـردن تضعيف چنين اين را اسالم قدرت برگرداند، خارجىى جبهه در پيشروى



 واقعيـتو داريـم بـر زاهدانـهو عرفـانى عزلـتهمو سياسىى مبارزه از دست گرا، واقعيت روح با همه

 راهدرو كنـيم تقويـت بيـشتر را او اسـالم براىو مردم براى خدماتش راه در بكوشيمو بپذيريم را حاضر

 در كـه كنـيم بـازىيمتـوان مـى وقتـى را نقشى چنينو.كنيم تصريح را او توانيم مى كه جايى تا انحرافاتش

 مظلـوم افراد حق احقاقو بيچاره مردم به خدمت راهانهم در ديگر، طرفازو باشيم حاكم دستگاه درون

و عقايـد تـرويجو مـذهبى تبليغـاتو دينـى هاى فعاليت حتىو فقرا به كمكـ خيريه امور به پرداختنو

 درتقـ صاحبو باشيم گود داخل كه كنيم كارىمتواني مى وقتىـ اخالقى مفاسد با مبارزهو جامعه اصالح

»…گرديم مقامىو

:گويند مى ادباو دانشمندان

 جوربرراب در مقاومت رهبر آخرين حسنو خورد شكست على نهضت است، هجرى شصت سال االن،«

و رفـت ميـانازوشدممسمو نيز خودش سپسو كرد صلح ناچار الهى،ضدو مردمى ضد كهن ارتجاعو

و كـشفو فقهـى تحقيقـاتو الهـى معـارفو دينـى مـسائل بـه بايد فقطو ندارد فايده كارى هيچ يگرد

و معنـوى اسـرارو كـرد آشـنا اسالمى حقايقو افكار با را مردم طريق اينازو پرداخت عرفانى شهودهاى

:قـرآن رمـوز مـاوراء،ى فلـسفه الهيـات،و حكمـتو معـارف در غور.نمود استنباط را قرآن علمى وجوه

به…و فقه مغازىو سيرهى مطالعهو حديث امالءو تعليمو جمع بديع،و بيانو معانى بالغت، فصاحت،

و فكرى خدمتو اسالم فرهنگ گسترشو اسالمى احكامو دينى معارف تبيلغو تعليمو تحقيق حال، هر

.»هيچ ديگرو مسلمينى جامعهو اسالم به علمى

 چيـز همـه كه بيت، اهل نزديكانو على خويشاوندان حتىو على شيعيان يعنىنروشنفكرا كه عجبا

 كنـار يـك از همـه،،»كـرد؟ بايد چه اكنون«:كه پرسش اين پاسخ در نيز هاشم بنىو است، روشن برايشان

:گويند مى

 بـا اسـت،"درفـشو مـشت"ى قصه توان؛ نمى چون.است شكستاش نتيجه كارى هر چون!كار هيچ«

و مـسئول آدم دارد، هـم اشـكال بلكـه نيـست، شـرعىى وظيفـه رفـتن تيرو تيغو نيزه جلوه خالى دست

 انتحـار اسـت، حتمـى مـرگو شكـست سرنوشتش كه جهادى!التهلكه الى بايديك التلقواو.شود مى مواخذه



و مـردم تربيـت بـهو بگيـرى آرام بنشينى اگر آن جاىبه،*ندارداى فايده.است ظلمو كفرودس به است،

�.»است مفيدتر شوى مشغول پيغمبر احاديث نقلو احكام تبليغو قرآن تعليم

و پرسـت حـق روشـنفكران يعنـىــ!شـيعيان حتىو دانشمندانو مقدسانو درباريان:همه كه بينيم مى

 هجـرى، 60 سال يعنى اكنونـ است مشخص امالًك شان سياسىو فكرىو اجتماعىى جبهه كه شناسى حق

!نه:كه است اين همه فتواى استثناء،ىبو آوازندهم»عصر پرسش« اين پاسخ در هم با همه

!آرى:كه دهد مى فتوا تنها، مرد يك هم آن مرد، يك تنها ميان، ايندرو

 در دارد، ايمـان كـه آزادو آگـاه انـسان يـك مطلق، ضعف در مطلق، عجز در كه يعنى؟»آرى« چه يعنى

.دارد جهاد مسئوليت هم باز جور،و غصب برابر در سكوت،و سياهى عصر

»جهـادو عقيـده زنـدگى،« او بـراى.هـست»بايـستن« نيز»نتوانستن«در!آرى:است اين حسين فتواى

 انـسان«.دارد را يـده عق راه در جهاد مسئوليت است، زنده اينكه دليل به است،و زنده او اگر بنابراين،.است

ى انـدازه بـه كه كسيت ما تاريخ در كيست؟تر زنده حسينازو.»توانا انسان« فقطنهو است مسئول»زنده

؟»بماند زنده« كه باشد شايستهو؟»كند زندگى« كه باشد داشته حق او

 مَثـل حـسينو كندمى»جهاد مسئول« را آدمى كردن، زندگى داشتن، ايمان بودن، آگاه بودن، انسان نفس

.است»آگاهو عاشقى زنده انسانيت« اعالى

»چگـونگى«و رسـالت انجـام»شـكل« فقـط جمعيـت، يا تنهايى قدرت، يا ضعف نتوانستن، يا توانستن

.راآن»وجود« نه كند مى تعيين را مسئوليت تحقق

و دلسوزى.* و را كه هنگام خروج امام حسين، او را با چنين منطقى از رفتن باز مى به ياد آوريد نصايح خويشان مهربان داشـتند

در)؟؟!!كه زينب از او طالق گرفت تا در راه بـرادر آزاد باشـد( عبداهللا بن جعفر همسر زينب بزرگ: خواندندمى» ماندن«به  ــ كـه

و. مدينه ماند …ـ محمد حنفيه برادر امام
مى آن نظريه† و امامت مردم قيام رسمى مسلحانه كرد«:گويد اى كه و ده دست گرفتن زمام حكومت امام براى سقوط رژيم اموى

و حيله  و قلت نيرو شكست خورد، يعنى براى غلبه بر دشمن قيام كرد، نـه بـراى منتهى در اثر خيانت مردم و كودناى كوفه ى دشمن

و رد نظريه م اينكه، كشته شود، در اثبات منطق خود اگر واقعاً امام از مدينه بيرون آمد تا كشته شود، اين انتقاد بر اين": گويدىى دوم

و به جاى آن بهتـر بـود كـه در مـسجد تصميم وارد است كه پس يك قيام بى  و امام خود را مفت به كشتن داده است ثمر بوده است

مى مى و طرح احاديث پيغمبر و الاقل به نقل مى نشست و امروز كه ـبي پرداخت ـ بـرخالف ديگـر ائمـه نيم از حضرت امـام حـسين

مى احاديثى به ما نرسيده است به اين علت بوده كه وى خود را به كشتن داده است كه اگر مى  در ماند الاقل توانـست منـشأ خـدمتى

.»اين جهت باشد كه نشد



 دهد، مى فتوا حسين»بجنگد؟ كه دارد وظيفه هم باز همه اينبا«.»ندارد جنگيدن سالح اما جنگيد، بايد«

:دهد مى فتوا كه اوست تنها

!آرى

ازاو!اسـت تنهـا مـرد يـك،»آرى«:گويـد مى زمان، اين در سؤالى، چنين اسخپ در كه انسانى تنها او،و

 پاسخـشاندرـ مردمى خانهـ كعبه كنار حج هنگامو آيد مكه به تا است رفته بيرون خويشى خانه مدينه،

:بگويد

 رى؟آ

:كه دهد نشان روزگار به تا شود، مى خارج تمام، نيمهحجو شتابان،اكنون مكه، از،و

 چگونه؟

 حـسن رفتـه، على رفته، دست از چيز همه.پيغمبر مرگ از پس سال پنجاه است، هجرى 60 سال اكنون

.اند شده عام قتل يارانشو رفته حجر دوم، نسل در رفته؛ عمار رفته، ابوذر رفته،

:ديگرو

.»اند شستهها خون چيده، بر دارها«

 بـر هـراسو سـكوتو ظلمـت شـده، دچـار انحرافو نابودىو ظلمتو يأسبهها انديشهو افكارو

:كند مى حكومتجا همه

 هـا خوانى رجز درخشان، عصر آن در اسالم انقالبدركهها ابودرداءوها شريحوها ابوموسىو ابوهريره

 هـاى چهـرهو اند آمده در ظلمو كفر بيعت به آشكاراو اند شده رسوا همه اند، كرده كسبها فخرو اند كرده

 را جهـاد بازوىو دستو اند آورده بر پهلوو برده فرو المال بيت آخور در سر مهاجر،و مجاهدو صحابى

 امنيـت شمشيرى سايهو ند،ا آويخته يزيد دامن به ذلت،و نيازى نشانهبهو اند داده جالد بازوىو دست به

 بـر سـياه، هـاى يـأسو فرارهـاو هـا خيانت ها، شكست ها، عام قتلو گشترده دمشق تا خراسان از را سرخ

:است كرده حبسها سينهدرها نفسو ريخته مرگ امپراطورى، سراسر



 تپش بى شهر آباد مزار در

 گوش به آيد نمى هم جغدى آواى

 فغانبىو خروش بى دردمندان

 خروشبىو فغان بى خشمناكان

……………………………………… 

 است، افتاده آسياازها آب

 اند شستهها خون برچيده، دارها

ها بوته عصيانو خشمو رنج جاى

 اند رسته پليدى هاى پشكبن

 قوى آسمانكوب هاى مشت

ست شده رسوا گون گونهوست واشده

 آشكار يا زنان، سيلى نهان يا

.ست شدهها گدايى پستِى كاسه

…………………………………………… 

!ايم ماندهها شرف بى ما خشمگين

 هـايى ارزشى همـه تجـسم كه فردى است، فرد يك انتظار در چيز همه است، تن يك منتظر زمان اكنون

 عقيده مظهرو مانده، حامىبىو ياربىهك است هايىآل ايدهى همهى مجسمهو شود مى نابود دارد كه است

.اند رفته دشمن خدمت به پاسدارنش بهترين كه است ايمانىو

 كند؟ مى چه مرد يك اين كه است اين انتظار در اكنون آرى،



 پنجـاه اسـت، هجـرى 60 سـال است، آمده پيش چنين اين اكنونو.آيد مى پيش چنين اين تاريخ در گاه

 چيـز همـهآنرد كـه اسـت آمـده پـيش عصرى.است گذشته مردمو عدالتو آزادى پيغمبر مرگ از سال

.گردد مى خلق استوار ايمان تنها يأسو شود مى تباه انقالب ثمراتى همه كند، مى سقوط

 تقـدسو تقوى زيباىى جامه زور«و گيرد، مى دوباره جان جاهلى اشرافيت كه سياهى روزگار در آرى،

و ميـرد مـى فـروـ بود يختهبرانگزرو زور قريانيان دل در اسالمكهـ برابرىو آزادى آرزوىو»پوشد مى

و رود مـى باال فريب هاى سرنيزهبر»راستى كتاب«و شودمى»انسانى انقالب« خوار ميراث»قومى جاهليت«

 توحيـد بانـگ سـامرى زريـنى گوسـالهو رسـد مـى گـوش بـه»شرك اذان« مساجد، هاى مناره حلقوم از

 جـالد،و نهـد مـى سـر بـر خـدا پيـامبرى عمامهر،قيصو زند مى تكيه نمرود ابراهيم، سنتبرو دارد برمى

 بـر همـه مجاهـدان، رنجو گردد،مى»كفر آلت«و»خواب داروى« ايمان،و گيرد مى دست به جهاد شمشير

 فريـب نمـاز،و عموم، غارت زكات،و عام، قتل جهاد،و آورد، مى بادآورده گنج منافقان، براىو رود مى باد

و جهـل، ابـزار قـرآن،و حكومـت، پايگـاه سـنت،و تـسليم، زنجير اسالم،و شرك، نقاب توحيد،و عوام،

 كـشيده پيـشين اسـارتهبـ دوبـارهها ملتو آيد مى فرودها گرده بر دوبارهها شالقو جعل، آلت روايت،

 افكنـده سـكوتو خفقـان ديـرين زندان به انديشهو شود مى گرفتار هميشگى بند به باز ادىآزو شوند مى

 يـا زر، به فروخته يا ها، زبانو سير گرگان،و گرمپوى روبهان،و اسير آزادگان،و تسليم ها، تودهو،شود مى

 بودنـد كرده كسب جهادو ايمان دوره از كه را هايى فضيلت،اصحابو!تيغ به بريدهياو زور، به بسته فرو

 مبادلـه شـهرى واليـت بـا را گذشـته راتافتخـاو انـد فروخته ارزان بودند، يافته گران بهايى انقالب،درو

 فراغتو عزلت امنى زاويهبهو افكنده، دوش از مسئوليت سنگين بارو گريخته فتنه خطرازياو اند كرده

 آبرومندانـه كفـر، بـر رضـاىو ظلم بر سكوت ازاى در را، خويش عافيتو سالمتو خزيده رياضت پاك

 جـورو كفـر مـراد بر دنياو دين اكنون،و اند شده نابود عذراء زارچمنو ربذه صحراىدرياو اند بازخريده

و انقالب هاى موجو»اند شستهها خونو برچيده دارها«و بريدهها حلقومو شكسته، شمشيرهاو گردد، مى

»شـهيدان آباد مزاربر«و اند فرونشستهها جوش همهو اند مرده فرو عصيان هاى شعلهو اعتراض هاى فرياد

 اميـدو ايمـان!هاى ويرانهبرو افكنده سايه خفقانو هراس سياهشب،»زندگان ساكتو سرد قبرستان«و

!»گوش به آيد نمى هم جغدى واى«،نمسلمانا



 تـر چيرهو هوشيارتر كنونا دشمنو،»قديم جاهليت«ازتر سنگينوتر خشنوتر سياه،»جديد جاهليت«

!شهادتو شكست ها، قيامى همهى ثمرهو تلخ همهها تجربه آگاه، مردم ميانردو پيش،ازرت پختهو

 بـر گـام خـاك بـر زنـده كـه شـهيدى« تابناك سيماى!سكوت در انفجارى ظلمت،دراى جرقه ناگهان…

 ظلمـانى شـبدر»اميـد« يـك نيرومنـدو روشـنى چهـره!ها تباهى انبوه از ها، سياهى اعماقاز،»دارد مى

!»يأس«

 مـردىـ است بزرگتر اريختى همه از كه كوچكىى خانه اينـ فاطمهى غمزدهو خاموشى خانه از باز

 قـدرت، هاى پايگاهووتقسا قصرهاىى همه سر بر گويىكهىهيأت در مصمم،و خشمگين:آيد مى بيرون

 يـاو اسـت كشيدهندب به خود دل در را بيتاب آتشفشانى كه است كوهىى قله گويىو دارد، يورش آهنگ

!كند مى آغاز وزيدن به اكنوو فرستاده فرو عاد قوم اين بر خداوند كه است بادى تند

و را، ابـراهيمى مكـهو!را پيـامبر مـسجدو نگـرد مى را مدينه!است آمده بيرون فاطمهى خانه از مردى

درو را گرسـنگانو را دمـشق سـبز كاخو را،)ص(محمد پيامو را، اسالمو را، كشيده نمرود بندبهى كعبه

…و را بندكشيدگان

.كنـد مى سنگينى او دوشبرها مسئوليتنايى همه سنگين بار!است آمده بيورن فاطمهى خانه از مردى

…و!)ص(محمد وارث تنها…و ابراهيم وارث تنها آدم، وارث تنها است، انسان بزرگ رنج وارث او

!تنها مردى

 سـنگين بـار از نيمـى او، گـام بـه گـام است، آمده بيرون فاطمهى خانه از نيز زنى او،وشددوشا!نه اما،

!است گرفته خود دوش بر او را برادر رسالت

 وحـشت روزگار بر تنه يك خالى، هاى دست با كس،بىو تنها است، آمده بيرون فاطمهى خانه از مردى

 خـوب هنر« كه استاى خانواده فرزند او، اما!اردند سالحى»مرگ«جز.است برده يورش آهنو ظلمتو

.است آميخته خوب حيات، مكتب در را،»مردن



 او نيرومنـد دشـمن كه دانشى؟»مرد بايد چگونه«:كه بداند او، همچون كه نيست كس هيچ حهان، اين در

 بـر خـويشىپيـروز بـه تنهـا، قهرمان كه است اينو است، محرومآنازـ راند مى حكومت جهانبركهـ

.است آمده استقبال به ترديد،بىو مصمم چنين اينو است،ئنمطم جنين اين خصم، سپاه انبوه

 فهمنـدمى»توانستن« در تنها را جهاد كه آنهاى همه به تا است، برخاسته اكنون»تشهاد« بزرگ آموزگار

كيـ كـه»بـاختن« يـك نـه،»هادتشـ«:كه بياموزد،»هغلب« در تنها را خصم بر پيروزى كه آنهاى همهبهو

 عشق، محرابو آزادى معبدى آستانه در خويش، كردن قربانى با مجاهد آن در كه انتخابى است،»انتخاب«

.شود مى پيروز

 بايـد چگونـه« انـسان، بـهكهـ بزرگ پيامبران وارثوـ داد زيستن آدم بنىبهكهـ آدم وارث حسين،و

!بياموزدرا»مرد بايد چگونه« آدم، فرزندان به روزگار، اين در تا، است مدهآ اكنونـ آموختندرا»زيست

 زنـده« تـا دهنـد مى تن ننگى هر به كه است بونىز مردم شوم سرنوشت،»سياه مرگ« كه آموخت حسين

 خواهـد انتخاب را آنان»مرگ« كنند، انتخابرا»شهادت« كه ندارند را آن گستاخى كه كسانى چه،؛»بمانند

!دكر

**** 

.بـردارد در بگـويم خواسـتيم مـىو خواهيم مى اكنون كه آنچه براى را معنى بار بزرگترين شهيدى كلمه

»امينو راستينى دهنده خبر«و»دهنده گواهىو گواه« معناىبه،»ناظر«،»حاضر« معناى به لغت، در شهيد

و»اسـت او بـه هـا چـشمى همـهكهىكس«،»مشهودو محسوس« معنى به نيزو»آگاه« معنى به همچنينو

.است»سرمشق«و»الگو«،»نمونه« معنى به باالخره

 اقـوام، هاى تاريخو مذاهبدر.نيست»ناگوارو خونين حادثه« يك ما، مذهب در ما، فرهنگ در شهادت

 يـك ايـن،و انـد شـده كشته دشمن دستبهها جنگ در كه قهرمانانى شدن قربانى از است عبارت شهادت

.شهادت مرگشانو شهيد شدگان، كشته اين نامو است بارى مصيب انگيزغمى حادثه



آن،اند كرده طرح بد ما، براىـ است شهادت مكتب گاه جلوه ترين عالىكهـ را عاشورا نهضت متأسفانه

 را آن نـه ولـى گـرييم مـىآنبرو كنيم مى ياد آن از عمر همه نتيجه،درو اند ساخته عزايش مكتب چنانكه

.انديشيم مى بداننهو فهميممىنهو شناسيم مى

 تاريخ در عاشورا كه است آثارىآنو است آن بعد تاريكترين متأسفانه، نهضت، اين ابعاد ترين درخشان

 كـمو بـيش آثـار ايـن بـه كه نيز محققان از معدودى افرادو.است داشته اسالم فكرىو اجتماعى سياسى،

در.انـد كـرده محـدود شيعيان انقالبىاىه نهضتو تحوالتو شيعه تاريخىيرمس تنها را آن اند، انديشيده

و سياسـى تـاريخ قـرن چهـرده طـول در هميـشه، بـراى كه بوداى كوبندهى ضربه چنان عاشورا كه، حالى

 چـشم در ــ مرامـىو مـذهبى هـرو شـعارىو لباسـىهربهـ را حاكم قدرتى دستگاه اسالم، اجتماعى

و تقـواو اصـالت بـه كـه يـى علمىو اسالمى شخصيت هر كه كرد رسواو محكوم چنان اسالمى،ى امعهج

 اسـالمى هاى رژيم ها، دستگاه اين اينكه با داشت، نفرت قدرت به شدن نزديك از بود، پايبند خويش ايمان

 آن اينكـه بـاو!جهـاد به ساليكو رفتند مى حج به ساليكو شمردند مى پيامبرى خليفه را خودو بودند

ى ضـربه امـا، شـمردند مـى مـشروع رژيمـى را خالفـتو بودنـد سـنت اهلى فقهاو علماازها شخصيت

 اخـالقو عمـومى فكـاراو اجتمـاعى وجدان كه كرد اثر اسالم تاريخ عمق در چنان شهادتى كننده تعيين

 داغ ــ خالفت نام به چندهرـ حكومتىهرى چهره در ناخودآگاه،و خودآگاه مسلمان، هاى جامعه اسالمى

 ظـاهر سياسـى هـاى رژيـمى همه پاى زير تنهانهو بود زده همه پيشانى بر حسين كه خواندندمىاى باطله

 يـك بلكـه سـاخته، جـدا هم از مشخص، قطب دو صورت به را مردمو را حكومتو كرده خالى را فريب

 ميـان در بـود، شـده»جمعـى رفتـار يا عادت«كهيى رسمى غيرو مستمر»منفى مقاومت« نوع

.است انگيز شگفت كه بود آورد پديد مردم

ى دامنـهو اسـت بـسيار تأمـل جـاى آنچـه امـا اسـت، معلـوم آنكه امامانو رهبرانو شيعه گيرى جبهه

 كـه اسـت سـنت اهـلگبـزر ائمـه منفـى مقاومت دهد، مى نشان اسالم تاريخدررا»شهادت« تأثيرگذارى

 در خالفـت، جانـبازو داشـته ــ شيعه ائمه خالفبرـ كه امكاناتىو آزادىو نفوذ عليرغم

 عليـه منفـى گيرى جبهه در همگى گرفتند، مى قرار تعظيمو تجليل مرودو شدند مى تقويت شيعه، ائمه قبال



 تـأثير تحـت انـدازه چـه تـا كه دهد مى نشان كامالًكهعقاطو بودند شخت چنان عباسىو اموى هاى رژيم

.عاشورايند سياسىو اجتماعى شعاع

 قضاء بزرگ مقام احراز به عراق والى هبيره ابن طرف از اميه، بنى اواخر در سنت، اهل اعظم امام ابوحنيفه

 بعـد!زننـدىمـالقش را او اش، دينىو علمى عظمتى همه با كه كند مى رد قاطعانه چنان شود؛ مى دعوت

 دعـوت ــ القـضاة قاضى مقامـ اسالم امپراطورى دادگسترى وزارت به را او منصور آمدند، عباسيانكهمه

.مرد تا ماند عمرخرتاآو شد زندانىو نپذيرفتو رد،ك

 خـاطر به نمود، مى تقويت صادق امام برابر در را او خالفت، دستگاه اينكه با مالكى، مذهب رئيس مالك،

 جعفـرى وسيلهبه،»كرد حكومت مردم بر توان نمى اكراهو زوربا«:گفت رسماًو كرد رژيم به كه اعتراضى

.خورد تازيانه مدينه والى محمد بن

 كتـاب معـروف، فقيـه سرخسى.داد جان بغداد زندان در شافعى دانشمند يارانو بزرگ فقهاى از بويطى

و شـدند زندانى دمشق نظامىى قلعه در قيم ابنو تيميه.استهكرد تأليف زندان در را المبسوط مشهورش

.مرد همانجا در تيميه

 قـضاء پـست قبـولبهو بود خواسته هم با را ديگر فقيهىو ابومطيع قاضى ابوحنيفه، با عباسى،ى خليفه

 از پـسىولـ كـرد، قبول ناچارو كرد مرگ به تهديد را ابومطيع قاضى.كردند رد همگىو بود كرده دعوت

!شد پنهانو بگريخت ماه چند

»قـرآن خلـق«ى نظريـه ييدتأ در كه شد دعوت الواثق خليف طرف از حنبلى، مذهب رئيس حنبل، احمد

.افكندند زندانشبهو كردنداش شكنجه كرد، رد بدهد، فتوا

 قـدرتو سـى سيا نفرتى دامنه كه خواندم داستانىـ هفتم قرن از است اثرىكهـ بلخ فضائل كتاب در

.كند مى حكايت دستگاه قبال در را اجتماعى هاى گروه ترين مانده عقب حتى مردم، منفى مقاومت نهضت

 اليـل قـائمو الدهر صائم مردى)ها حنبلى رئيس حنبل بن احمد همين فرزند(»حنبل بن احمد بن صالح«

 نيمـه به اگر تا خفتى در كنارو نبستى شب خانه در كه بوديى قاضى چنو.بودانهاصف قاضى ساليك.بود

.نباشد محجوب افتد حاجتى را مردم شب



ى خانـه از مايـه خمير:گفتند است؟ بوده چه را نان اين پرسيد پختند؛ نان احمد امامى خانه در روز يك

 را نـان گفتو نخورد نان آن از است؟ كرده اصفهان قضاء ساليكرمگنه:گفت.آورديم)پسرش( صالح

 فهانصـا قـضاء سال يك كه است بوده صالح آن از مايه خمير كه بگوييدو دهيد او به بيايد، سائلى تا بنهيد

.است بوده كرده

 دجلـه در گفتنـد كرديـد؟ چـه را آن پرسـيد.آمد بوىبهتا!نستاند سائلى هيچو بماند روز چهل نان آن

.انداختيم

!»نخورد دجله ماهى عمر، پايان تا احمد«

.اسـت مطـرح تـشيع،و اسـالمى، فرهنـگو مـا تـاريخ ايـن در تأملىپرو عميق مسائل چه كه بينيد مى

 بـه را خـودو گريستنو گرياندن با تنها را خود مسئوليت شهادت رسالتو عاشورا برابر در ما كه افسوس

 اسـالمى الفـتخو مذهبى رژيمسويكاز.است عميق بسيار مسأله.دانيم مى يافته تمام)تباكى( زدن گريه

 كـه مـذهب، ايـن اصـلى هـاى فرقـه مؤسسانو سنت اهل مذهبىمهائ بزرگترين ديگر، سوىازو است

 حكـومتى ضـد گيـرى جبههو منفى مقاومتى دامنه ديگر، سوىازو شناسند مى مشروع رژيمى را خالفت

 را آنـان اجتمـاعى،و امىنظـ هـر در جهـل،و فقركهـ اجتماعى هاى تيپ ترين متالشى]كه[ رفته]آنجاتا[

و پرنـسيپو تعـصبو مـسئوليتو عقيـدهى مـسأله كـه است كرده ساقط انسانى شخصيت نظر از چنان

 را نـان گرسـنه گـداى]يعنى[ـ نيست مطرح اساساً معنايىو موردى هيچ قبال در مقاومت،و العمل عكس

 زاهـدى گرچـه كـه اسـت، بوده حنبل احمد امام پارساى فرزند صالحى خانهازاش مايه خمير زيرا گيرد،ن

و زنـدگى تمـامو درآميختـه مالشباو گرفته دولت پولو بوده قاضى عمرش در يكسال، ولى است متقى

!است كرده نجسرااش هستى

 مـالىازاش مايـه خميـر كـه زند، نمى لب نان به گرسنه گداى كه دارد نجاستى چنان»دولت پول« اينو

 ايـن در كه زند نمى لب دجله ماهى به سنت مذهب امامو هست آن در دولت پول از ويىب احتماالً كه است

 در مـه هـست آن در پولى از بويى احتماالً كه است بوده مالىازاش مايه خمير كه اند ريخته نانى روز رود،

.است شده پرداخت دادگسترى پست بابت سالى،



 اتفـاق قـضيه اين معلوم كجا از كه بفرمايند علمى نظر اظهار اينجا در است، ممكن محقق خيلى هاى آدم

 كـه نگارى واقعه اكنون من سخن موضوع كه كنم يادآورى را واقعيت از باالتر حقيقت اين بايد باشد؟ افتاده

 مطالعـهآنو اسـت تاريخىى مسأله يك سياسى شناسى جامعه بررسى از سخن نيست، نامند مى تاريخ آنان

 رژيـمو مـردم ميـانى رابطـه در عاشورا، انقالبىى ضربه با شهادت مكتب كه استىي سياسىو فكرى اثر

 هـاى رژيـم ايـن پايگـاه ارزيـابىو است گذاشتهجا به مذهب سنىى جامعهدرو اسالم تاريخ در خالفت،

 از اجتمـاعى روح كـه يـى تلقـىو مـذهبىى برجـسته هـاى شخصيت نيزو مذهبىى توده ميان در مذهبى

.است داشته حاكمه هاى قدرت

 واقعيـت اگـر زيـرا دارد؛ حقيقـت كه دهد مى نشان بيشتر باشد، نداشته واقعيت داستان اين اگر اينجا در

 واقعيـت اگـرو انحـصارىى ويژه تعصبى نشانه فردى،و جزيى رويداد يك بود،»واقعه« يك داشت، مى

 پيـدا تجلـى حكايـاتى چنـين در كـه عمومىىحالتو است عام واقعيتو كليتيكى نشانه باشد، نداشته

.سازدمىراها داستان گونه اين اجتماعى، وجدانو جمعى مشترك روح عمومى، افكارو كند مى

 از عباسـيان، چـونياو اندـ عرب قبايل اشرفـ قريش از امويان، چون يا كه متنفذو مقتدر خلفاى اين

و عـرب بـراى هـا قـدرت كنندگان تسليمو كشورهايند فاتحان بزرگترين همهو پيامبر، خاندانو هاشم بنى

درو مـذهبىى توده مياندرو مردم چشم در آفريدند، قدرتو ثروتو افتخارو عزت همه آن كه اسالم،

 تنهـا چـرا محكومنـد؟و منفـور چـرا چنـين ايـن ايمـان،و فقهو تقوى مالكباو اسالمى علمىى جامعه

 اشرافو ترك غالمانو حرم خواجهو مداح شاعرو باشى منجمو دلقكو جالد همسنگ الابالى عناصرى

 حتىو دارند آمدو رفت»اميرالمومنين«و»اسالمى خلفيه« لخالفهادار در كه هستند…و فارسى شده غالم

آنانبـررهو شيعه برابر در دينى، نظر از اينكه با هم، سنت مذاهب بزرگ محدثينو مذهبى علماىو فقها

 مراجـعو دينـى هـاى پايگـاه آنهـا از تا كوشدمىكهـ اندتخالف دستگاه تقويتو تأييد موردو دارند قرار

 رژيـم با كه شيعه انقالبى نهضتو بيت اهل مكتب تضعيف براى بسازد،اى رسمى معنوىو فقهىو علمى

و روحو جهـت بـه وفـادارىو خـدا خـاطر بـه يا حال، عيندرـ دارد سازش قابل غيرو اصولى اختالف

 تقـوايىو اخالقـى حيثيـتو اسالمىو علمىى وجهه حفظو خدا خلق خاطربهياو اسالم مبانى رسالت

و اجتمـاعىو مذهبى نظر از اينكهباو دارند؟ دستگاهىضدو مردمى هاى گيرى موضعكمو بيش خويش،



و سياسـىو مـذهبى اخـتالف شـيعه بـاو دارنـد نزديـك هـاى پيونـد حكومت دستگاه با مشترك، مصالح

 نهـضت عليـه حكومت، با فقهى،و اجتماعىو سياسىو مذهبى جهات بسيارى از كه گونه بدان اجتماعى،

 سياسـى سـازمان قبـالدر»اجتمـاعى روح«و»سياسى رفتار« نظر از ولى، اند، همداستانو همدست شيعه،

.است تأمل قابل بسيار تناقضيناو اند، شيعى نهضت تأثير تحت شدت به خالفت،

 شـديد حمايت مورد سنت اهل مذاهب.است پذيرفته شرعاً را خالفت رژيم سنت، اهل مذهبىى جامعه

 كننـد تـدوين كتابى در را خود فقه كه كنند مى دعوت را مالك چون مذاهبى ائمه از برخى حتى خلفايند،

و حقـوقىو جزايـىو قـضايى قـوانين مـتنو شـود اسالم بزرگى جامعه رسمى فقه حكومت، طف از تا

 شـود ابالغ اسالمى ممالك قضات تمامبهو گيرد قرار خالفت قلمرو خانوادگىو شخصى امورو دادرسى

 كـه خواننـدمىى»پناه اسالم« را خليف غالباً سنى فقهاىو وعاظو متعصبانو كنند عمل آن موجب به كه

 بـه رافضيان،ى فتنه از را جماعتو سنت حقه مذهب« تا شوندمىلمتوساوبهو است سنتو قرآن حافظ

 شـمار از روافـض فضايح«:كه شود مى متوسل آنان به خيلفهو»دارد محوظ اللهى سيف غضبو قهرى قوه

 مـسلمين عصاىشقو آشوب طالبو رسول اصحاب مغبضو مشركو اند اباحى طايفه اين.است بيرون

 بـر كـه است خيرالمرسلين حماةو دينى ائمهو قضاتو محدثانو فقهابرو اسالم دولت با محاربهدرو

 مطلـع آنـان فـسادو شـر از را مـسلمانانو نكنند قبول را شهادتشانو دهند فتواى طايفه اين كفرو شرك

»…كنند

و عمـلويتوالو وزارتو قضا مقام احراز چرا پس كه است اين تأمل قابلى مسأله اى، رابطه چنين با

 مـذهبى روحو مذهب سنى مردم همين چشم در حكومت، با نزديكىو همكارىو سياسى پست هر قبول

 علمـى اصـالتو معنوى شخصيت با شيعى ضد بزرگ فقهاىو علماء همين تلقىدرو سنت اهلى جامعه

و سـنت اهـلبمـذاهى ائمـه اسالمى هاى ارزشو معنويتو تقوى مقام با بخصوصو فكرى استقاللو

و تقـوى هـاى نشانه از يكىو سازد مى دار لكه را آنان شخصيتو شود مى شمرده مغاير دين رجالو علماء

 گردد؟ مى معرفى حكومت با همكارى عدمو سياستو قدرت دستگاه از اعراض دين،



 سـاخته محكـومو مـتهم مطلق طوربهراـ خالفت هاى رژيم در حتىـ اسالمى هاى حكومت عاملى چه

و فـسادو دنيـاى آوده را حكومـتو امامـت بـا ناهمـساز را خالفتو حقيقت با مغاير را سياستو است

و پرسـتى دنياو طلبى قدرتو زورو كشى حق با مترادفو تقوىو عصمت مخالفو شرعو حد از تجاوز

…و اخـالقو علـمو عنويتمو فضيلتو خدا رضاىو اسالمو دين روح با مغايرو منكراتو الاباليگرى

 افكـارو مـردم ايمـان در بلكـه است، رژيم ضد گروه يك كه شيعه ميان در تنها نه هم آن است، كرده معنى

»شـهادت« جاويدانى ضربهجز؟»عامه« مذاهب اسالمى فقهاىو علما مياندرو مذهبىى جامعه عمومى

درو آورد پديـد حـسين كـه آن، نـوع بجـاترينونتـري پختهوينشديدتر كاملترين، ترين،ىعال در بويژه

 سياسـى رژيـم كـه سال همان درست يعنى هجرى، شصت سال در كى؟ آورد؟ فرود نيز زمان ترين حساس

 وصـايت« هـم.كنـد مـى تغيير»موروثى حكومت« شكلبه»انتخابى خالفت« شكل از اسالمى،ى جامعه در

و]شـود مى نقض[ امت رهبر يا خليفه انتخاب مالك عنوانبه»مردم اجماعو شورىو بيت«همو»پيغمبر

 رژيم رسمىى پايه»وراثت« اصل يعنى بود،»بدعت« بزرگترين اسالم،دركهاى تازه اساس بار، اولين براى

 از پـس انتـصاب ايـنو كنـد مـى»نـصب« خالفت به را فرزندش رسماً معاويهو شود مى اسالمى حكومت

ـ بود رژيم تبديل اين راه سد تنهاكهـ او شهادتو شدن مسموم از پس حتىو حسن امام بر صلح تحميل

 از مـانع هـاى شخـصيتو شده نابود مقاوت هاى پايگاهى همه ديگر كه شرايطى در يعنى گيرد، مى صورت

 كـه اسـت اينو ندارد امكان ديگر دمشق، رژيم سقوط براىـ مسلحانه قيام يعنىـ»جهاد«و اند، رفته ميان

 روبـرو مجاهـدين سـوى از انقالبـىو قيـام بـا جديـد رژيـم كه داند مى معاويه سياسى، درست ارزيابى با

 خواهـد رسميت فردى موروثى رژيمو سياسى اساس عمومى، تسليمو سكوت در بنابراين،و شد نخواهد

 عنـوانبهو!»جهاد« از برتر اصلى عنوان به كرد، مطرحرا»شهادت« شعار حسين جا، همين درستو.يافت

 عاويـهم درسـتو دقيق هاى بررسىوها زيابىار در كه بوداى مسأله اينو؛»جهاد« وظيفهازپساى وظيفه

 شـود، ثمـر بـى جهـادو باشـد خـورده شكـست»مجاهد« وقتى كه پنداشت مى او زيرا بود، نشده بينى پيش

 مقتـدر جبـارانى سلطه قبالدرو فاجعه برابر در پرستان،حقى شده سالح خلعو خورده شكستى جبهه

و رضـا نـوعى تسليمو است تسليم نوعى خود نيز سكوتو داشت نخواهد پاسخى سكوت، جز مسلط،و

!امضاء



 قتـل نيـست، حالـت يـكـ آن اعالىو اخص معنىدرـ»شهادت« كه است آموخته على از حسين امام

 از پـسو،»جهـاد« از غيـر،»مـستقل حكـم« يـك اسـت،»حكم« يك خود نيست، دشمن دست به مجاهد

.»جهاد«

و روييـده وحـى نـور زيـردرو پيـامبر دست زير در كودكى از كه انسان، يك در مجسم اسالم،)ع( على

 بيـان سـبك با گويد، مى سخن اسالمى احكامو عقايدى فلسفه از كه آنجا در است، يافته آموزشو پرورده

مىىاسالم اصول يكايك خويشى ويژه در را پشت سر هم به ترتيب طرح و هدف هر يك را، و فلسفه كند

و كوتاه، بيان مى :نمايد يك تعبير ساده، عميق

ت« و زكوة و الصلوة تنزيها عن الكبر، و الـصيام ابـتالء فرض اهللا االيمان تطهيراً من الشرك، سبيباً للـرزق،

و الحج تقوية للدين .الخالص الخلق،

و النهى عن المنكر ردعاً للسفها، وصلة الرحم منماةو الجهاد عز االس و االمر بالمعروف مصلحة للعوام، الم،

و مجانبه  و ترك شرب الخمر تحصينا للعقل، و اقامة الحدود اعضاماً لمحارم، و القصاص حقنا للدمأ، للعدد،

و ترك اللواط تكثيراً للنسل و ترك الزنا تحصينا للنسب، .السرقة ايجاباللعفة

و االمانه و السالم امانا من المخاوف، و ترك الكذب تشريفا للصدق، و الشهادت استظهارا على المجاحدات

و الطاعه تعضيماً لالمامه ».نظاماً لالمه،

و عمق انديشه، بهت *.آور است قدرت بيان

مىتمامى آنچه را در اين مدت و پا شه دست و اصل مستقل و فلسفه به عنوان معنى و فـرق آن زنم، تا ادت

و رسالت ويژه» جهاد«با  و نقش به درستى موفق نمـىو اثر اجتماعى و وى شهادت، بيان كنم شـوم، او، دقيـق

وسدر و تحليـل و تفـسير و براى اين بيان ايـن همـه معنـى و روشن بيان كرده است و بسيار ساده و كامل ت

به كار برده است و هدف مشخص، او فقط دو كلمه است بـه معنـى» ظهر«ى، از ريشه»استهظار«: نقش خاص

 
مى آور است ككه رهبرى كه اين چنين معجزه چقدر تأسف.* و عظمـتش بـرويم بـه زند، آسا با انسان حرف براى اثبات كرامات

و براى نشان دادن قدرت ادبى دنبال اينكه حضرت نامه  يـا يـك! دار نداشت اش، از سر تا ته اين نامه، حرف نقطه اى به معاويه نوشت

و حضرت هم به زبان خود اژدها جوابش  و بيخ گوشى با او درد دل كرد و رفت كنار منبر على بعـد. را داداژدهايى وارد مسجد شد

مى: كه پرسيدند اژدها چه عرض كرد؟ فرمود  و درد را زنش وضع حمل غير طبيعى داشت كشيد، از مـن كمـك خواسـت، مـشكلش

!رفع كردم



و[ از]. است به معنى انكار كردن» جحد«ى از ريشه» مجاحدات«آشكار شدن و چه چيز را كتمان كرده بودنـد

و چـهى صحنه و افكار عمومى مـسلمين را از آن غافـل كـرده بودنـد و آگاهى عموم كنار زده بودند احساس

و فاجعه  بىانسضدى توطئه پنهانى و مردم از آن و ماهرانـه، بـا همكـارى يـا انى طرح كرده بودند خبـر بودنـد

و شخصيت گوشه و سخن يا سكوت اصحاب و گيرى و تبليغات و سياست به نيروى پول يا زور و هاى بانفوذ

و بهره حديث و احكام و توجيهات انحرافى عقايد و سوء استفاده از دين و تفسير بازى  بردارى از ضعف سازى

و يا رياكارى رجال بزرگ اسالمى در برابر مقام سياسى يا پول يا شهوت و يا خودخواهى و رانى و حـسدها ها

و كوتاه عقده و استخدام همه انديشى هاى شخصى و جهل عوام سازى فكـرىى منبرها براى زمينه هاى مخالفان

و  و رسالت اسالم مىچه چيز…و روحى و فراموش ها داشت از ميان و چه چيزمى رفت مى شد شـد ها ساخته

مىو در جامعه  عى اسالمى جا و افكار و ايمان و انـدك مـومى آن را داشـت مـى افتاد ، سـنت انـدك پـذيرفت

 شد؟ اسالمى مى

و تكيه بر فضائل.بود» دين«اسالم يك و عبادات به احكام و عمل و نبوت و وحى و قيامت به غيبت  ايمان

و تزكيه و اخالقى يك» رسالت«و در عين حال، يك…ى نفس اى بـا زيربنـاى جامعـه» امـت«بود، براى ايجاد

به وسيله» قسط« و با يك روبناىـ نفى اشرافيت، تضاد طبقاتى، استثمار نيروى كار ـ ــ نفـى» امامـت«ى پول

…استبداد، حاكميت فردى، آريستوكراسى، اليگارشى، ديكتاتورى فردى، خانوادگى، طبقاتى، نژادى

همو هم» نبوت«در يك كلمه، پيامبر اسالم، و و» امامت«داشت و دعوتش خطاب به مردم، هـم دنيـا بـود

و هم نان!»زندگى بهتر«هم آخرت، .هم پرستش هم عدالت! يعنى هم خدا

به عنوان يـك ـ در ــ از پايگـاه اجتمـاعى» ديـن«اولين انحراف، جدا كردن اسالم بود بعـاد سياسـى،ااش،

به گونهو مردمى اقتصاادى  كه اش، كه در يك جهت» دينى«اى و يك رسـالت گردد همچون ديگر اديان، گيرى

مى مجموعه«: خالصه گردد  كه فرد را براى رستگارى پس از مرگ تزكيه و اعمالى بـدين گونـه!»كندى اعقايد

و يـا  و اشرافيت نژادى جـاهلى و سنت طبقاتى  هـاى پيـروى از نظـام است كه اسالم، با بازگشت نظام سياسى

ر و نه تنها با منافع قريش مخالفتى ندارد كه بهترين پايگـاه.ى مغايرت نداشته باشدومايرانى چنين دينى، ديگر

مى جديد قدرت سياسى، غارت ملت و تمكين مردم و تسليم و ها . شد…تواند شد



اهم كرد، زيرا زمام سياسى امتفر» قدرت سياسى«براى رسيدن به اين هدف، اول بايد زمينه را براى كسب

به دست قدرت  و تبديلى در محتواى اسـالم اسالم اگر هاى ضد انقالبى قديم بيفتد، راه را براى هر گونه تغيير

مىىو جامعه .شود مسلمان باز

كه نمىبه اندازه فاصله» سلطنت قريش«تا» امامت محمد«اما از طـى» جـست«تـوان، بـا يـك اى زياد است

ـ تحمل نمى كرد، ـ آن هم در همان نسل اول يك. كنند مسلمانان ى ميانه يك پايه. در وسط باشد» پاگرد«بايد

.كه اين تغيير رژيم با يك واسطه انجام شود

مى. را جانشين كرد» معاويه«توان پس از پيامبر، بالفاصله نمى زد» علـى«تـوان اما از. را كنـار امامـت«پـس

ق» پيامبر ــ كه حكومت تـوان اما مـى. را جانشين كرد» سلطنت موروثى قريش«توان بالفاصله نمى*انون است

.را نفى كرد» وصايت«

 چگونه؟

!»اجماع آراى مردم«طرح اصل

كه مردم و انتخاب اميرى و شورا و قابـل قبـول خود با رأى خود برگزينن بيعت د، ايـن يـك اصـل مـشروع

مى سنتىىى عرب، سابقه ت، هم در جامعهسا و سنت پيغمبر برايش و هم در قرآن توان توجيهاتى جست دارد

و اصل شـورا تكيـه مـى  و خواست مردم و احترام به آراء كه بر آزادى كنـد، سـازگارو هم با روح كلى اسالم

و.است كه سقيفه پيش آمد اصلى براى نفـى اصـلى ديگـر، حقـى بـراى!»انتخاب خليفه با آراى مردم« ديديم

به هر حال، قـصد اينكـه» وصايت پيامبر«براى نفى» بيعت مردم«. دن حقى ديگر پايمال كر  و! نباشـد» علـى«ـ

كه اين است. شد قد«كه به ميزانى مى ضعيف» هاى داخلىرتخطر على براى انتخـاب«شود، تكيه بر اصـل تر

مى هم ضعيف» آزاد و سومى، اولى چنانكه ديديم. گردد تر و ديـديم!»انتـصخاب«انتخاب شد، دومى انتصاب،

و بر قدرت هـاى داخلـى تحميـلكه در خالفت چهارمين، كه على با يك انقالب عدالتخواهانه روى كار آمد،

 
و داراى اختيارات استثنايى، با وجود اين، هم وظيفه دارد كـه.* رژيمى كه در آن حتى شخص پيامبر كه يك حاكم استثنايى است

ك مىبا مردم مشورت و هم قانون است كه حكومت او ند !!كند، نه



من رويه«شد، ولى زمينه براى آنچه او خود و روى»ى و همه چيز، براى تغييـر رژيـم خواند از ميان رفته بود

و حكومت مورو .ثى آماده شده بودكار آمدن يك قدرت سياسى استبدادى

ش » وصـايت«ــ كـه خـود، بـه جـاى» خالفـت«ه جاىب» وراثت«صت، رژيم جديد، يعنىو اكنون در سال

ـ رسماً عملى شد و از تمامى كشورهاى اسالمى هم بيعـت گرفتـه شـده اسـت، نـه نشسته بود بيعـت«ه است

و تسليم«، بلكه»تعيين !»بيعت تأييد

و پنجاه سال، زمينه و اكنون، زمينه چنان فراهم سازى سياسى به اينجا بود و بست، براى رسيدن و بند توطئه

نه تنها مردم، بلكه حتى  و بـانفوذى كـه بـراى رأى دادن بـه» عبداهللا بن عمر«است كه و عابد شخصيت بزرگ

كهمى»ى شرعى مالحضه«على،  و تغييـر رژيـم، آشـكارا رأى دادهبه ايـن! كارى خالف دين نكرده باشد كرد

كه اگر ترديد كنيد، تنبيه مى !!شويد حتى غالمانش را تهديد كرد،

مى بينى خود معاويه پيش. خطرى ديگرى هم نيست و كه چون امكان جهاد بـراى داند هاى دقيق كرده است،

به عنوان يك رژيم اسالمى خواهد ماسيد !مخالفان رژيم يزيدى نيست، پس،

كهبه يزيد وصيت مى را: كند :ام براى تو آماده كردهمن زمينه

و«)ى پيغمبر فرزند زبير صحابى بزرگ، پسر عمه(عبداهللا زبير مانند شير بـراى تـو كمـين خواهـد نشـست

به حيله مى  مى مانند روباه و منتظر فرصت كه هر وقت بتواند قيام كندش پردازد و تـواگ. ود ر او اين كار را كرد

و پيروز شد كن او را دستىبر او غالب شدى *»گير كردى، او را پاره پاره

و پارسايى را پبشه«) فرزند زاهد عمر خليفه(عبداهللا عمر و اگر تمـام مـردم بـا تـو او عبادت ى خود نموده

و آخرين كسى خواهد بود كه با تو بيعت كند �»بيعت كنند او بعد از همه

از. است، خالى گذاشته شده اسـت» گيومه«اى كه به خط معلم شهيد است، جاى جمالتى داخل در نوشته.* مـا ايـن وصـيت را

ص5ى عباس خليلى، جلدى فارسى كامل ابن اثير، ترجمه ترجمه .ايم نقل كرده90،
.همانجا.†



و اهل عراق هم او را ترك نخواه«و اما حسين بن على و خـروج مردى چابك است به قيـام ند كرد تا او را

و. ضد تو وادار كنند  و اغماض كن زيرا او خويش اسـت و تو بر او غالب شدى از او گذشت اگر او قيام كرد

*»باشد عالوه بر اين او خويش پيغمبر است داراى حق يك بزرگ مى

و كم، نقش شهادت را احساس كه حتى معاويه، بيش و خطـر بـزرگ آن از اين سخن، كامالً پيداست، كرده

كه تهديد كننده است، پيش مى را .كند بينى

چه؟» مجاهدات«اكنون روشن است كه  يعنى

كه امكان مى» ضعف«اين. نيست» جهاد«و اكنون مسلم است كه معاويه اعالم كنـد حـسين نيـز اعتـراف را

.دارد

ـ عجز پيشو چنانكه معاويه و درست ـ جحقبينى كرده است مىپرستان از حق هاد، موجب پرستان شود كه

و سازى محيط سكوت كنند، عمال رژيم صحنه را براى آماده  و تثبيت قدرت در نظام مـوروثى جديـد، خـالى

بى بى و يا و مردم هم از جهل يا ترس ى تبديلى وصايت آنگاه، برنامه. تفاوتى به تسليم بيعت كنند مزاحم بيابند

به وراثت در ام و خالفت و پايـهبه خالفت و مورد قبول مـردم، به عنوان يك رژيم مشروع هـايشت اسالمى،

!در عمق ايمان مردم

و ضد قبيله در اين پنجاه سال، پله و ضد طبقاتى و پله، اسالم، از صورت يك نهضت انقالبى ضد اشرافى اى

و  به رهايى، برابرى، عزت كه مردم را و ضد استثمارى و ضد استبدادى و ضد نژادى  خوانـد عدالت مـى قومى

به قسط«و و انزال كتب آسمانى در طول تاريخ براى قيام مردم مى» ارسال رسل و معرفى و جـور و جهل كرد

و عوامل كفر مى  مى گرسنگى را از مظاهر شرك و اعالم و دين بود كه شمرد كه زندگى دنيوى ندارد،«: كرد هر

و رهب» زندگى اخروى نيز ندارد بهو خدايش وراثت زمين ـى محكومـ طبقه» مستضعفين«رى جهان را

به صورت مجموعه…داد نويد مى و اكنون، و ظـواهر اى از شعائر عبـادى، احـساسات فـردى، عقايـد ذهنـى

كه هدف دينى  و تـسليم قوالب در آمده است و هدف دنيايش فتح كـشورها اش ثواب اخروى است براى فرد،

و جزيه ملت !و قدرتها است براى غنيمت

.همانجا.*



كه تغيير داده و طرد كرده اند، عوض كرده اينها است و ها برده اند، از ذهن اند، انكار كرده اند، نفى اند، از قرآن

و عبـادت  و زكـوة و جماعـت و حـج و عتـرت و امامـت و امت و جهاد و توحيد و رسالت  بيـرون…سنت

و ريخته و اسالم شده است، براى مردم، يك عامل تخدير، و براى طبقـه اند ى برخـوردار، يـك عامـل توجيـه،

و غارت !براى حكومت، پايگاه قدرت

و بست و توطئهو در برابر؟ پنجاه سال است كه مردم را به بند و كـشاكش هاى شخصى هـاى هـاى سياسـى

و ابوذرها حـرف بزننـد، مـردم ايـن اند على نيم قرن است كه نگذاشته. اند داخلى، مشغول كرده  ى اسـتحاله«ها

مى» آميز فاجعه گـذرد، انـد، در برابـر آنچـه بـر آنـان مـى هاى ماجراها شـده كنند، تماشاچى را به راحتى تحمل

و امثال همين دهند، غالباً، همين بوده حساسيتى نشان نمى  و رسالت پيامبر با مـردم سـخن اند به نام اسالم كه ها

مى اند گفته مى ره گويند، قدرتو كه خود از و رجال، و اصحاب بـشمارند، ها و مجاهدان و فاتحان بران اسالم

يكى بحث  كه مـسأله» امامت«دو چيز را تحمل نكردند، ازى حكومـت را مطـرح مـى را و ديگـر بحـث كـرد

را» اقتصاد« كه موضع طبقاتى و ديديم حتى در عصر خلفاى راشـدين. را چه كردند؟ كه با خاندان على ديديم

مى  كه معاويـه) دارى سرمايه(» كنز«كردند، ابوذر، آيهكه هنوز ظاهرها را حفظ و چنان وحشت كردند را خواند

به شام نياز دارى، ابوذر را بردار«: به عثمان نوشت  و عثمان در جوابش با ايـن تعبيـر از خطـر او سـخن!»اگر

صـو ديـديم كـه»…سر اين زخم را باز مكن، آتش را مگذار از زير خاكستر شعله زند«: گفت كه حراى بـه

كه صدايش و آنجا نگهش داشتند تا از گرسنگى مردخلوتى تبعيدش كردند، !به گوش مردم نرسد

و برابرى حاين دو بايد از رسالت كنده شود، از دين! رهبرى آنگـاه، اسـالم. ذف شـود بريده شود، از اسالم

و ثروت قريش ناسـاز  كه با قدرت و برابرى طبقات، اسالمى گار نيـست، بـراى قـريش از منهاى رهبرى مردم

.شرك بهتر است

به آخرين قله وراثـت بـه! تغييـر رسـمى حكومـت. توفيقش رسيده استو اكنون، طرح پنجاه ساله قريش،

و خالفت،  )ص(ميراث محمـد. تا سرنوشت امت براى خاندان اموى نسالً بعد نسل، تضمين شود جاى وصايت

.با انتصاب، وقف بر اوالد ابوسفيان شودكه با انتخابات، از على گرفته شد، اكنون،



و بماند«اما، بايد، براى اينكه » خالفـت«بـه» وصـايت«، همچون تبديل»وراثت«به» خالفت«، تبديل»بگيرد

و بيعـت گـرفتن از تمـام اصـحاب، تـابعين، فرزنـدان. توجيه شرعى داشته باشد چگونه؟ بيعت تمام واليات،

و رجال بزرگ دين ا. اصحاب !متتأييد

!بايد اين توطئه را نابود كرد

!توان اما نمى

.بايد براى سقوط اين رژيم جديد، جهاد كرد

!شود نمى

.پس بايد فاجعه را اعالم نمود

مىبر اين تغيير رژيم را بايد خيانت سكوت در برا كه به آن رسميت و حكومـت جـاهلى را مـشروعـ دهـد

ـ شكست مى !سازد

ى را كـه نقـاب»رمنكـ«انـد، حذف كـرده)ص(، آنچه را از رسالت محمد اندن كردهد آنچه را از مردم پنها باي

و زده» معروف« كه در چشم توده»معروف«اند اند، آشكار كرد، عريان ساخت، مردم را خبـر نموده» منكر«ى را

.كرد

 با چه؟

!»شهادت«با

!»استظهار مجاهدات«براى

مىاين است كه تا وليد، والى مدينه، حسين را ـ يعنـى قـرارداد صـلح فـسخ خبر كه معاويه مرده است كند

مى  و از او ـ به است ـ» وراثت مقام خالفت براى يزيد«خواهد كه به برادرش رأى بدهد، بيدرنگ، وصيتش را

ـ مى  كه محمد حنفيه و احياى سنت جدم رسول خـدا تـصميم«: سپارد و نهى از منكر به معروف من براى امر

و»ام گرفته و مرد، ـ از زن ـ از مدينه خـارج مـى شبانه با تمامى خاندانش و بزرگ و بـه مكـهو كوچك شـود

كه مسلمانان از همه مى را جاى سرزمين بزرگ اسالمى جمع آمده آيد تا در موسم اند، اعالم كند كه ايـن رژيـم



مى نمى و آنگاه حج را نيمه تمام مى پذيرد و آهنگ قتلگاه ترين، شـديدترين ترين، كامل كوهكند تا با پرش گذارد

و كوبندهو انقالبى  و با عرضه ترين و بـسيج تمـامى تمـامىى ترين تجلى ممكن امكانـاتى كـه در اختيـار دارد

و هستى  و در حساس قدرت كه در زير آسمان داراست و دقيق يى و درسـت در آغـاز ايـن» لحظـه«ترين ترين

و بر همان نخستين حلقه و بر سـر ايـنى اين سلس توطئه و بر كاخ شبز دمشق كـاذبى كـه نقـاب» برديـاى«له

و امامت اسالم را زده است، ضربه  و رسواگرى محكوم خالفت رسول و رسوا كننده را فـرود» شـهادت«كننده

.آورد

و استعداد و تماى خصايص ضداسالمى كه در آن همه چيز طرح شد و دژخيمـى شهادتى هـاى ضدانـسانى

!مال كردقدرت حاكم را بر

!استظهار

و شايعهى قربانيان تبليغات شبهو از اين سو نيز، براى همه، همه هـاى حـاكم هاى سياسى دستگاه سازى دينى

دركه ارزش  و خصايص اسالمى نهفته كه انكار شده بود، نمى» عترت«هاى انسانى شناختند، در اين هجرت را

و هجرت از كر  به رهبرى حسين و آن نمايش از مدينه تا كربال به رهبرى زينب، انگيز هاى حيرت بال تا دمشق،

و آن همه عظمت  و طهارت و اخالص و صبر و عشق و گوهرهـاى نهفتـه، از گوشـه از ايمان ى هاى ناشناخته

و در بستهى خانه و بر كعبهىهى فاطمه در گوش متروك و در پهنهگذ مدينه بيرون آورد ى باز صحرا، بـرر داد

ز عرصه كه در اينى و آنچه را و وجدان تاريخ عرضه كرد و در طوفان توطئه»خانه«مان و پنهان مانده بود هـا

و عربده  و خيانتكاران، انكار شده بود، يكايك، در كرانه هاى قدرت جويى تبليغات وى طلبان فرات معرفى كـرد

يك چهره به عنوان يا» شهيد مردم«ى هر كدام را، هـاىى نـسلى اسـارت، بـر همـه قافلـه در قتلگاه شهادت،

و همه بى و ناآگاه و سياه، ظاهر ساخت خبر *.ى عصرهاى خفته

!استظهار

و شيعه پس از عاشورا، امام حـسين را بـه ايـن لقـب» سيدالشهداء«دانيم كه حمزه كه دز جنگ احد كشته شد لقبمى.* گرفت

حمـزه در ميـان شـهيدان جهـاد،: انـد هـر دو سيدشـهدايى. من معتقدم كه بر سر استحقاق اين لقب نبايد به مشاجره پرداخت. خواند

!حسين در ميان شهيدان شهادت



و آشـناى راه او، كـه به خاندان او و نه تنها در چشم شيعيان وفادار نه تنها رژيم يزيد را كه و اين ضربه بود

و منكـر امامـت، بـراى اساساً، قدرت حكومت را در طول تاريخ اسالم، حتى در چشم مردم به خالفت  معتقد

و محكوم ساخت، آن چنانكه گداى مسلمان، گرسنه مى آن هميشه رسوا، آلوده و نانى را كه خمير ترش خوابد

ن با پول خليفه  مىىمى اسالم، احتماالً آلوده است و امام مذهب سنت، ار آن هنگام كه را خورد شنود ايـن نـان

پابه دجله افكنده به ماهى دجله نمىاند، تا !زند يان عمر، لب

!اند كه شكست خورده استو آن را قيامى خوانده! اندى آثار شهادت حسين ترديد كرده برخى، در باره

كه دامنـه» جنگ«و كدام» جهاد«كدام! شگفتا ى فتوحـاتش، در سـطح جامعـه، در عمـق پيروزى بوده است

و ادوار تاري و در طول زمان و احساس و بارآور باشد؟انديشه و عميق  خ، اين همه گسترده

از شود كه آيا دامنه در اينجا اساساً اين مسأله مطرح مى و طنين شهادت، » جهاد فـاتح«،»جهاد«ى اثر گذارى

 تر نيست؟و مداومتر عميق

بى همين خلفا، جنگ ولاند بـا صـدها هـزار جنگجـوى مـس شمار داشته هاى و تجهيـزات نظـامى بـسيار ح

كه قـدرت فتوحا امـا، غالبـاً، صـداى چكاچـك. هـاى عظـيم جهـانى را بـه زانـو درآورده اسـتت درخشانى

مى  كه خاموش مى شمشيرهايشان و از آن جز وايرانه شد طنين آن نيز و اجساد گمنام بر جا نمى مرد و ها مانـد،

و دو تن  كه مهر» شهيد برگزيده«شهادت هفتاد و تكيـه را بر پيشانى تمامى وار» ظلمه«است كننـدگان ثان يزيد

مى بر تكيه  و زند، گاه يزيد، و تبديل كليـسا و غنيمت گرفتن سومناتى و فتح كفرستانى  آن چنانكه هيچ جهادى

و تجليل قرآنى و تكثير و تدوين به مسجدى چنـان در افكـارو! زدايد نقش آن را از جبين اينان نمى…آتشگاه

مى  تا عمومى محكوم مردم و رسواى كه امام مذهب سنت، شالق را مـى شوند در ريخ و ننـگ قـضاوت خـورد

و همكارى با خليفه   اجـساد آنان فتح كردند، اما فقط! كندى پيغمبر را بر خود هموار نمى نظام خالفت اسالمى

و توطئه بزرگشان را براى هميشه نقش بر خون افكارشهداء را، اما و رژيم آنان را محكوم كرد  شهداء، آنان را

و قتل كر و خيانت و آنچه را كوشيدند تا با هزاران توطئه ود و علـم و كـالم و حديث و تفسير و تبليغات عام

و  و ثروت و قدرت و سياست و از دست بشريت،اقم از چشم مردم پنهان كنند، در اع…ادب  تاريخ دفن كنند

و از ايمان، جامه هـاىى پـرده ها را كنار زد، همهى نقاب همه، اى بر اندام جور ببافند، همه را برمال كرد بگيرند



و سحر فرعـونى را در چـشم و حكومت زور را در رسالت پيامبر و تبعيض را در امت توحيد فريب را باال زد

كه كور بينـا  مردم حسين محال كرد، حسين، با شهادت، يد بيضاء كرد، از خون شهيدان، دم مسيحيايى ساخت

مى مى و مرده را حيات و احبار مردمخشب كند، و زراندوزان يهود و نيـز، فريب عيـسىد كـش همدسـت قيـصر

و در سرزمين خـويش، كـه شـهادت، قدرت جهانگير قيصرى را مهر باطله مى  زند، اما نه تنها در عصر خويش

.جنگ نيست، رسالت است

.سالح نيست، پيام است

مى كلمه كه با خون تلفظ !شود اى است

مى! ند كرد توا خيانت را نابود نمى را اما تابش نورى است، در ظلمت عام، كه فضا را روشن و خيانـت كنـد

!دهد نشان مى

يك جالدى، در نيم شب، تسبيح مى» امام«گويان، به نام به او برخاسته نزديك اند تـا شود، مردم براى اقتداى

.اش صف كشند در پى

.افروزد شهيد ناگهان شمع را در جمع برمى

!همين

و بيـنش مـسيحيت عاميانهى نظريه و عيـسى مـسيح(اى كـه تحـت تـأثير روح صـوفيانه ) شـهادت حـالج

نه براى مبارزه با حكومـت، تـا])ع(گويد، حسينمى[ و» خـود را فـداى امـت«براى كشته شدن قيام كرد كنـد

و حتى» مشغول كبائرند«محبان اهل بيت را كه  قي»سيئات«در قيامت شفاعت نمايد امت، تبديل شان را در روز

كه لـب تـشنه شـهيد شـود، همـان نظريـه» حسنات«به  و صبح ازل، با خدا عهد كرده است و در عالم ذر كند

و قربـانى» فديـه«مسيحيت است در فلسفه شهادت مسيح، كه خود را فداى بشريت كرد، يعنى خـونش را  داد

كه پس از گناه اوليه كرد تا خدا بچه به بهشت وارد كند شدهى آدم از بهشت طرد هاى آدم را و !اند ببخشد

و جاللت حـسين، شـهادت او را پـوچ مـى ترين حيله ماهرانه اين نظريه كه با حفظ عظمت و اى است كنـد

و  و محتوى مىو در عين حال، جالدان كشنده! هيچ…خالى از معنى كنـد، چـون آنهـاى حسين را هم تبرئه



كه به مشيت و انتخاب خود، به اراده نه و آلـت الهى، براى اين كار از همان روز الست انتخـاب شـده هم انـد

و بيعتو نيز همه! اند خداوند بودهى اجراى اراده  اى را براى هميـشه از خطـر گيرهاى معاويهى جباران يزيدى

و خاطره  مى عاشورا و غصب، به سـوى سازد تا جهت شهادت را از مقابله با قدرتى حسين مصون هاى جور

و هيچ چيز منحرف كنند عليه هيچهيچ،  . كس

كه نظريه و جهاد براى نابود كـردن نظـام يزيـدى تفـسير*شهيد جاويدى اين است  كه رسالت عاشورا قيام

آن مى كه بزرگ كند، از ـ مسيحى ـ صوفى و امـام» دوسـتانه«ترين توطئـه گونه شهادت صفوى عليـه عاشـورا

و مترقى حسين است، مثبت  زي تر به را اين نظريه قيام امام حسين را جهادى شكست تر است، خورده، چون احد

به رهبرى امام حسن مى .شمارد رهبرى پيغمبر يا جنگ با معاويه

يكبه معنى» شهادت«من، در اينكهى اما نظريه از»حكم« اخص آن، در اسالم و شـهيد،» جهاد«بعد اسـت

مى  به ميدان اس آيد كه مجاهد شكست هنگامى و موجه اى است، برتر، مترقى ت، نظريه خورده ى تـر از نظريـه تر

.»ى حسين خورده قيام شكست«

ـ البته بسيار ساده به اين عنوان ـ سابقه داشـته اسـت، هـم در زنـدگى قبل از حسين، شهادت و كوچكتر تر

و هم در زندگى على .پيامبر

:يميابو جالب است كه در هر دوره، دو مثال را در يك خانواده مى

:ى عمار خانواده

و مادر عمار، در زير شكنجه و سميه، پدر و برائـت از پيـامبر ياسر ى ابوجهل، شـهادت را بـر انكـار ايمـان

مى ترجيح مى و كه هم شكنجه را تحمـل مـى دهند و عمار كه جوانى است و ميرند و هـم شـهادت پـدر كنـد

مى  د مادرش را در زير شكنجه، آنچه را دشمن مطالبه و ارادهكرد، كه آگاهى اش فلـج شـده بـود، سـرر حالتى

و زنده مانـد  و مـادرش نيـز. زبان آورد و كـارش را تأييـد كـرد، بنـابراين پـدر پيغمبـر عمـار را تـسليت داد

به آن قيمت زنده بمانند، اما شهادت را آزادانه انتخاب كردند مى .توانستند،

ج.* .آبادى اويد از صالحى نجفشهيد



ج نه يك و و خطا بود نه يك عمل ناشيانه بود، شهادتى كـه خـود» شهادت«هاد عليه دشمن، يك عمل آنان

.انتخاب كرده بودند

و روزى و پنچاه سال ديگر در خدمت اسالم شمشير زد، پيغمبر او را سخت دوست داشـت عمار زنده ماند

.»عمار تو را گروهى ستمكار خواهند كشت«:به او گفت كه

قدرت جهاد نداشت؛ اين مـوردى اسـت كـه عمار سخت پير شده بود،. سال چهلم، جنگ صفين پيش آمد

توانـد توانـد بجنگـد، نمـى پرستان، از جهاد عاجز است، نمـى نيروى حق، قدرت جهاد دارد، ام يك فرد از حق 

.كند دشمن را بكشد، اما اگر مرگش، در راه پيروزى حق، نقشى داشته باشد، شهادت را انتخاب مى

و معاويه در برابر هم ايس صف على هزاران مسلمان، در سپاه معاويه عليـه علـى شمـشير. اند تادهدر صفين،

مى مى و چنين كه زنند به خاطر اسالم« پندارند و درو قرآن، عليه يك ماجراجوى قدرت در راه حق طلب كـه

و عثمان خليفه بى امت اختالف انداخته مىى !:»زنند گناه پيغمبر را كشته شمشير

:مجاهدات

كنـد، امـا، تواند در نابود كردن قدرت معاويه كـارى تواند شمشير بكشند، نمىش نمى لرزان هاى عمار، دست

كه پيش  كه روايت پيغمبر را«بينى كرده بود همـه جـا شـايع» كشندمى) گروه ستمگر("ى باغيه يك فئه"عمار

و فريب خورده .اندى تبليغات كاخ سبز نيز آن را شنيده است، حتى مردم ناآگاه

خ به دست سپاهيان معاويه در صفين كشته شوم آشكار نمى ود مى عمار با آن انديشد، اگر من گروه«شود كه

 كدام گروه است؟» ستمكار

و روحيه اين، روحيه  سازد؟ى سپاه معاويه را متزلزل نمىى سپاه على را تقويت

!بيشك

.كند عمار شهادت را انتخاب مى

و چشمانى بى و رويى سفيد و دست با سر مى نور و او يـك هايى لرزان وارد صحنه و» شـهيد«شـود اسـت

!»مجاهد«ديگران همه 



.كوشند تا بكشند آنها مى

مى كوشد تا بكشندش !او

مىاى خوذ را با تالش حريصانه و همهبه شمشيرها عرضه گـويى! وجـوى قاتـل خـويش جا در جـست كند

و سالخورده  وى مرگ همچون عزيزش در انبوه سپاه خصم گم شده كه با مجاهدان بيرون آمده اسـت شهيدى

.وجوى آن است جا در جست دارد، همه بر روى خاك گام برمى

به هم برآمد!»عمار به ميدان آمده است«: فرياد بلند شد كه .سپاه معاويه

و شـكن! نخستين آثار شهادت و. افكنـده اسـت نسيم سهادت بر مرداب سپاه خـصم چـين و شـك سـؤال

.هنوز كشته نشده است، پيرامونش را خلوت كنيد، از پيش او بگريزيدگفت. معاويه رسيدبه گوش…اعتراض

كه براى صيد مرگ خويش، مى اما، شهيد است مى! برد حمله ى شود، پيروزى مطلق، در قلهو باالخره، موفق

و موفقيت يك و افتخار !»شهيد«فتح

.شود عمار كشته مى

كه بر حق بودن ـ و راهبر خويش را به چـشم مـى از قلب سپاه على و جبهه بيننـد، فريادهـا بـه آسـمان راه

كه  و صداهاى شكسته، بريده، سرشار از ترس! راست گفتى رسول خدا! عمار را كشت» باغيهى فئه«برخاست

و ترديد و بدبينى و شك و وحشت كه…و لرز : در ميان سپاهيان معاويه

!عمار كشته شد

 عمار را ما كشتيم،

؟…ى باغيه فئه

 عمار پنجاه سال جهاد كرد

»شهادت«و يك روز

 تر،و از او جالب



!حر

و يك روز :يك عمر خيانت كرد،

»شهادت«

** 

كه دشمن ما بر مجاهد تحميل كند شهادت مرگ دلخـواهى اسـت. پس در فرهنگ ما شهادت مرگى نيست

و همهكه مجاهد با همه و بيناى آگاهى و بيدارى و شعور مىى منطق !كند يى خويش، خود انتخاب

مى حسين را نگاه كنيد، از شهر خويش بيرون مى و برمى آيد، زندگيش را رها زيـرا جـز! خيزد تا بميـرد كند

و براى دريدن اين پـرده خويش،ى اين سالحى، براى مبارزه  آن براى رسوا كردن دشمن، هـاى فريبـى كـه بـر

تواند دشمن را بشكند، الاقل بـه ايـن وسـيله رسـوا براى اينكه اگر نمى.اند، نداردى كريه نظام حاكم زده قيافه

ى ايـن نـسلو براى اينكه در انـدام مـرده. تواند قدرت حاكم را مغلوب سازد آن را محكوم كند كند، اگر نمى 

ـ خون تازه انـ نسل دوم انقالب محمد و جهاد تزريق كند، او كه يك بىى حيات بى سان تنهاى و تـوان سالح

و چـاره  و جز انتخاب مرگ سـرخ خـويش، سـالحى و در عين حال مسئول جهاد، جز مردن . اى نـدارد است

و بـراى جهـاد، جـز» حسين بودن« و قـساوت را داده اسـت بـودن«به او مسئوليت جهاد با اين همـه پليـدى

مى» خويش به قتلگا هيچ ندارد، آن را بر و از خانه مىگيرد .آيده خويش

و هجـرت بينيم كه چقدر آگاهانه، با همه مى و حركـت و با دقت، با اسـتدالل بـا يـك عزيمـت ى مقدمات

به منزل روشن و با منزل و تنظيم شده، و دقيق به پرشكوه و سرنوشتى كه و تفسير كردن سر منزل تر كردن راه

يكه. كند سويش حركت مى كو با ـ مردانى و همچنـين بـاه براى مرگ بـا او آمـده چين كردن اصحابش ـ انـد

كه بر روى زمين دارد، يعنى خانوادهى هستى يكايك افراد خاندانش، با همه  تا اش در] همه[اش، آمده است را

مى  شود، سرنوشت اين مردمى كه بـه اميـد محراب شهادت قربانى كند، زيرا سرنوشت آن ايمانى كه دارد نابود

و آزادى اسالم  ج آمدهعدالت و ظلمتى بدتر از و اكنون اسير ستم  اسـت اند، همه در انتظار ايـن اهليت شدهاند

و تـوانى نـدارد، همـهكه ببينند اين قهرمان تنها چه مى كه هيچ سالحى و او و كند؟ ى وجـودش را كـه خـود



و عزيز خانواده و همـه اش باشد يش شـهادتى خويـشاوندان خـو ترين يارانش را آورده تا با شهادت خويش

:بدهد كه

بى« كه حق بى مسئوليت خويش را در عصرى و كه»ام سالح شده بود، انجام داده دفاع بـيش«و شاهد بگيرد

!»توانستم از اين ديگر نمى

ـ شنيدهو اي كه در عاشورا ـ خون حلقوم فرزندش را در مشت مـىن است و بـه آسـمان، رو بـه ايد گيـرد،

مى چشم !»و اين قربانى را از من بپذير، شاهد باش! ببين«:كهكند، هاى خدا، پرتاب

ى شـهادت او، مايـه. يك ملـت اسـت» حيات«، براى يك مرد، تضمين»مردن«در چنين روزگارى است كه

و جـور حـاكم اسـت،. بقاى يك ايمان است و قـساوت كه جنايتى بزرگ، فريبى بزرگ، غصب گواه آن است

م  كه انكار مىى وجود ارزش شود، نمونهىشاهد اثبات حقيقتى است رود، گردد، از ياد مـى هايى است كه پامال

كه همـه  را حلقـومىو باالخره، اعتراض سرخى است بر حاكميت سياه، فرياد خشمى است بر سر سكوتى هـا

مى» شهادت«بريده است، شهادت،  و» غيب«خواهند در تاريخ، آن چيزى است كه از»نمونـه«شـود، اى اسـت

ب  و آنكه مى» زمان«است بر آنچه در اين» گواهى«ايد باشد و پنهانى، و باالخره تنها شكل جهـاد خاموش گذرد

و تنها نشانه  و تنها شيوهو تنها دليل وجود و دفاع » عـدالت«و» راسـتى«،»حقيقت«ى مقاومتى حضور سالح

و در نظامى كه ك» ستم«و» دروغ«،»باطل«است، در عصرى و همه آن را خلع سالح درى رده سنگرهاى آن را

و همه  و وفاداران آن را قتل هم كوفته و انـسان بـودن در پرتگـاهى مدافعان و نـابود كـرده اسـت عام، متالشى

و خطر مرگ هميشگى قرار گرفته است .انقراض

مى همه يكى اين معجزات از شهادت سر و اكنون، در سال شصت هجرى، بايد يك منجى ظهور كند،  زند،

و ساكت و در اين قبرستان سياه !»قائم«، يك موعود،

ـ بيـدرنگ از مكـه بيـرون كه تقدير تاريخى انسان، بر دوشش نهاده اسـت ـ آگاه از چنين رسالتى و حسين

مى مى به سوى قتلگاه خويش شتاب و مى. گيرد آيد كه تاريخ منتظر است او و. داند زمان كه با دسـت ارتجـاع

مى شرك به عقب بازگردا  و نده و مـردم كـه در اسـارت خـاموش به او دوخته تا گامى پيش نهـد، شود، چشم



ـ كه اكنون به دست اند، به قيام او محتاج حركت مانده بى و باالخره، پيام خدا او اند ـ از هاى شيطان افتاده است

.خواهد كه با مرگ خويش، اين فاجعه را شهادت دهد مى

:و اين است كه

 يراك قتيالًان اهللا شاء ان

كه تو را كشته ببيند« »خدا خواست

اهللا«ىكه ساختهخلقت آدمى. اى دارد شناسى ما نيز مفهوم ويژه انسانى شهادت، در فلسفه ـ اسـت،» شيطان

ت  كه و روح خدا«ركيب انسانى تر»لجن و عـال كيبى از پـست ست، در چنـين. تـرين علـو اسـتىتـرين پـست

و احكام مذهب  و تمرين ى، عبادات، احكام، خيرات، خدامت، علم، اينها كوشش تركيبى، مذهب انـد كـه هايى ها

به نفع بودن بااليش، نيمه يك انسان مى  و شـيطانى خـويش را بـه سـود كند، تا بودن پست خويش را ى لجنى

و روحانى خودش تضعيف كندى نيمه به شـكل. خدايى كه يك مرد، ناگهان، اما شهادت عبارت است از عملى

مى» بودن پست خويش«انقالبى،  و يك ايمان مى را در آتش يك عشق و اهورايى و يكپارچه نور .شود افكند

و كتاب قيامت ندارد و شهيد حساب و شهيد كفن ندارد كه شهيد غسل ندارد، زيرا آن انـسانى.و اين است

مىكه گناه مى و خطا از كرد ـ خود شهيد، پيش ـ بودن پيش از شهادت را و كرد  مـرگ، قربـانى كـرده اسـت،

.»حضور يافته است«اكنون

مى براى اين است كه عصر عاشورا، امام حسين، با آن دقت نظافت مى كند، استحمام كند، با آن دقت آرايش

مى كند، بهترين لباسىم مى هايش را و بهترين عطرهايش را و در اوج پوشد، و در اوج مرگ زند، در اوج خون

و در آستانه نابودى همه كسش  مىى، مه و شهدا بـر هـم انباشـته مـى رفتن خودش هر ساعتى د، شـدن گذشت

و برافرو او گلگونى چهره مىتهختر و قلبش از شوق بيشتر به تپش حـضورى دانـست فاصـله آمد، كـه مـى تر

. چه، شهادت، حضور نيز هست.اندك است

ـ برخالف تاريخ شه كه حاده ادت، در يك كلمه و مرگ تحميل شـده بـر اى ديگر و درگيرى است ثه است

ـ در فرهنگ ما، يك و تراژدى است وسيله نيـست، خـود هـدف اسـت، اصـالت. است» درجه«قهرمان است



يكخ. خود، يك تكامل، يك علو است. است به طـرف صـعود. مسئوليت بزرگ استود خود، يك راه نيم بر

.و يك فرهنگ است.ى معراج بشريت استبه قله

وى قرن همه در و يك اعتقادى، قدرت دارند، با جهاد، عزتشان و عصرها، هنگامى كه پيروان يك ايمانى، ها

مى  و همه حياتشان را تضمين به ضعف دچار شدند و وقتى كه ى امكانات مبارزه را از آنـان گرفتنـد، بـا كنند،

و تاريخ خودشان و آينده و عزت و ايمان و زندگى و حركت مىشهادت حيات .كنند را تضمين

:كه

به همه و همه شهادت دعوتى است كهى نسلى عصرها، :ها،

 توانى اگر مى

!بميران

 توانىو اگر نمى

 بمير





و برادران !خواهران

و ما مرده مرده اكنون شهيدان و ما كرهـا مخاطبـشان هـستيم، اند،  ها زنده هستيم، شهيدان سخنشان را گفتند،

ـ وقتى نمـى كه كه گستاخى آن را داشتند و مـا آنها ـ مـرگ را انتخـاب كننـد، رفتنـد، توانـستند زنـده بماننـد

صدا شرمان مانده بى ـ.ايم ها سال است كه مانده يم، و زبونى ـ مظاهر ذلت كه ما كه دنيا به ما بخندد و جا دارد

و زينب مى بر حسين ـ و عزت اـ مظاهر حيات و ين يك ستم ديگـر تـاريخ اسـت كـه مـا زبونـان، گرييم،

و سوگوار آن عزيزان باشيم .عزادار

و روى در روى ما بر روى زمين نشستند، تـا نشـستگان امروز شهيدان پيام خويش را با خون خود گذاشتند

.تاريخ را به قيام بخوانند

شريت آفريـده اسـت، حيـات در فرهنگ ما، در مذهب ما، در تاريخ ما، تشيع، عزيزترين گوهرهـايى كـه بـ

و تكان مـى ترين ماده بخش و تپش به تاريخ، حيات كه و خـدايى هايى هـايى كـه بـه انـسان تـرين درس دهـد،

مى مى تا آموزد كه و ميراث همه» خدا«تواند هاى عزيز الهـى بـه دسـت مـا اين سرمايهى باال رود، نهفته است

. افتاده استذليلو پليدان زبون 



و شهادت زترين امانت ما وارث عزي كه با جهادها و با ارزش هايى هستيم هـاى بـزرگ انـسانى، در تـاريخ ها

و ما وارث اين هم  كه امتـى بـسازيم از خـويش، تـا اسالم، فراهم آمده است، و ما مسئول آن هستيم ه هستيم،

:براى بشريت نمونه باشيم

يكو كذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على« و »ون الرسول عليكم شهيداالناس

.خطاب به ما است

كه با اين و كتابمان، ما مسئول اين هستيم و ايمانمان و راهبرانمان و امامان و مجاهدانمان  ميراث عزيز شهدا

و شهيد باشد و پيامبر براى ما نمونه و شهيد باشيم .امتى نمونه بسازيم تا براى مردم جهان شاهد باشيم،

به اين سنگي و زند رسالتى به بشريت، بر نى، رسالت حيات و حركت بخشيدن كه زندگى ماستى عهدهگى

را روزمره !عاجزيممان

 اين چه حكمت است؟! خدايا

و منجالب زندگى روزمره وو ما كه در پليدى و زنـان و عـزادار مـردان ى جانوريمان غرقيم، بايد سـوگوار

كه در كربال براى و در پيـشگاه، شهادتش هميشه كودكانى باشيم و در پيشگاه خدا و حضورشان را در تاريخ ان

به ثبت رسانده .اند آزادى

 باز چه مظلوميتى بر خاندان حسين؟خدايا اين

به پايان رسانده مى اكنون شهيدان كارشان را و ما شب شام غريبان و پايانش را اعالم مـى اند، و. كنـيم گيريم

برى بينى چگونه در جامه مى و همداسـتانيم؟ او كـه گريستن و عشق بـه حـسين، بـا يزيـد همدسـت جسين،

به پايان برسد مى .خواست اين داستان

به پايان برده و خاموش رفته اكنون شهيدان كارشان را شان، هر كدامشان، نقش خويش را خوب اند، همه اند،

ا: اند بازى كرده  و كـودك، هـر كـدام بـه معلم، مؤذن، پير، جوان، بزرگ، كوچك، زن، خـدمتكار، آقـا، شـرافى

به همه  و درسى به عنوان نمونه و به همهى نمايندگى و و به همهى كودكان به همهى پيران و ى بزرگـان زنان،

و با اين همه حيات را انتخاب كرده! كوچكانىو به همه به اين زيبايى .اند مردنى



و از خـودش تـا اينها دو كار كردند، اين شهيدان امروز دو كار كردند ، از كودك حسين گرفته تا بـرادرش،

و تـا آن مـرد و از آن قارى قرآن تا آن معلم اطفال كوفه، تا آن مؤذن، تا آن مرد خويشاوند يا بيگانـه، غالمش،

و با حيثيت در جامعه  و بزرگ و تا آن مرد عارى از همهى اشرافى در فخرهاىى خود اجتماعى، همه برادرانـه

و همه ادت ايستادند تا به همه برابر شه  و جوانان هميشه تـاريخ بياموزنـد كـهى مردان، زنان، كودكان، ى پيران

مى چگونه زندگى: بايد ـ اگر و كنند ـ .توانندـ اگر نمىبميرند] چگونه[توانند

در: اين شهيدان كار ديگرى نيز كردند ـ شهادت دادند، ـ نه با كلمه ى محكمهشهادت دادند با خون خويش

ـ. تاريخ انسان هر كدام به نمايندگى صنف خودشان، شهادت دادند كه در نظام واحد حاكم بـر تـاريخ بـشرى

و  و اخـالق را و احـساس را و انديـشه را، و فلـسفه و هنـر را، و مذهب را و اقتصاد را كه سياست را نظامى

مى  پ هـا را قربـانى مطـام كند تا انسان بشريت را، همه ابزار دست و از همـه چيـز يگـاهى بـراىاع خـود كنـد،

ـ همه و جنايت بسازد و جور و همهى گروه حكومت ظلم .هاى انسانى محكوم شده است ارزشى هاى مردم

مى تاريخ، يك ظالم استى يك حاكم است بر همه كند، يك جـالد اسـت كـه شـهيدكه بر تاريخ حكومت

قرك مى و در طول تاريخ، فرزندان بسيارى و زنان بسيارى در زيـر تازيانـه بانى اين جالد شده ند هـاى ايـن اند،

به قيمت خون اند، جالد حاكم بر تاريخ، خاموش شده  و گرسـنگى هاى بـسيار، آخـور آبـاد كـردهو و انـد، هـا

و قتل بردگى و عام ها و از غالمـان و از قهرمانـان و كودكان شده اسـت، از مـردان هاى بسيار در تاريخ از زنان

و همهى زمان علمان، در همهم .ها نسلى ها

.ى تاريخ، در كنار فرات شهادت بدهد اش آمده است تا در محكمهى هستىو اكنون حسين با همه

به سود همه .مظلومان تاريخى شهادت بدهد

.شهادت بدهد به نفع محكومان اين جالد حاكم بر تاريخ

مى شهادت بدهد كه چگونه اين جالد ضحاك، مغز جو  اكبـر علـىو بـا خورده اسـت انان را در طول تاريخ

!شهادت بدهد

و در نظام كه در نظام جنايت، مىو شهادت بدهد بـا خـودش شـهادت. مردند هاى جنايت چگونه قهرمانان

!بدهد



كه در نظام حاكم بر تاريخ، چگونه زنان يا اسـارت را بايـد انتخـاب مـى و ملعبـهو شهادت بدهد ى كردنـد

مى حرمسرا مى ها و بازمانده ماندند، بايد قافله بودند، يا اگر آزاده بايد !زينبش، با شهيدانى دار اسيران باشند

و جنايت، جالد جائر بر كودكان شيرخوار تاريخ نيز رحم نمى و جور كردهو شهادت بدهد كه در نظام ظلم

!كودك شيرخوارشبا. است

تا هستىىو حسين با همه  جنايت تاريخ به سود كسانى كه هرگز شـهادتى بـهى در محمكه اش آمده است

و بى و خاموش مى سودشان نبوده است .مردند، شهادت بدهد دفاع

و همه و شهادت حسين و همهى اكنون محكمه پايان يافته است كه هستىى عزيزانش اش با بهترين امكانى

.م داده استاش را انجا در اختيار جز خدا هست، رسالت عظيم الهى

!دوستان

مى در اين تشيعى كه، اكنون به و هـر كـس بخواهـد از آن تـشيع راسـتين اين شكل كه بينيم در آمده است

به دست دوسـت قربـانيش مـىسجوشان بيدار كننده،  و هـاى كننـد، درس خن بگويد، پيش از دشمن،  بـزرگ

و غنيمت پيام و ارزش هاى هاى بزرگ، و خدايى بسيار و روحو سرمايههاى بزرگ بخـش هاى حيـات هاى عزيز

و تاريخ نهفته است و نژاد و ملت .به جامعه

و حيات كه در تاريخ تشيع وجود دارد، شهادت است ترين سرمايه بخش يكى از بهترين .هايى

به گفته به مقبـره سنت شهادت را فراموش كرده«، جاللى ما از وقتى كه، و  ايـم، دارى شـهيدان پرداختـه ايم،

به جاى شـيعه»ايم مرگ سياه را ناچار گردن نهاده و از هنگامى كه و از هنگـامى كـه بـه جـاىى علـى، بـودن

و شيعهى شيعه ما»پيرو شهيدان بودن«زينب بودن، يعنىى حسين بودن و مردان اند عزادار شهيدان شده«، زنان

!ايم، در عزاى هميشگى مانده»و بس

و جاويدش را؛ پيـامى كـه خطـاب بـه چه هوشيارانه دگرگون كرده و عزيز و ياران بزرگ اند پيام حسين را

.هاستى انسان همه



ـ پس از اينكه همه اينكه حسين فرياد مى مىى زند و كينـه عزيزانش را در خون و جـز دشـمن و بينـد تـوز

مى غارتگر در برابرش نمى ـ فرياد كه بيند كه مرا يارى«زند ان آيا كسى هست و هل من ناصر«،»تقام كشد؟كند

و انتقام گيرد؟ اين سـؤال، سـؤال از تـاريخ فـرداى مگر نمى»؟ينصرنى كه كسى نيست كه او را يارى كند داند

و از همه بشرى و اين پرسش از آينده است و اين سؤال انتظـار حـسين را از عاشـقانش بيـان.ى ماست است

به همه مى و دعوت شهادت او را مىى كسانى كند، و عظمت قائلند اعالم .نمايد كه براى شهيدان حرمت

ـ كه مى«اما اين دعوت را، اين انتظار يارى از او را، اين پيام حسين را و هـر» خواهد شيعه و در هر عصرى

مى«نسلى كه حسين» طلبد شيعه به مردم گفتيم به اين عنوان كه مى«ـ ما خاموش كرديم، ، ضجه»خواهد اشك

و مى مى. دگر هيچ، پيام ديگرى ندارد خواهد و عزادار و مرده است خواهد، نه شاهد شهيد حاضر در همه جـا

و  .»پيرو«همه وقت

به ما گفته مى آرى، اين چنين و !گويند اند

.»پيام«: دومى، چهره»خون«: اولى چهره:هر انقالبى دو چهره دارد

خو!و شهيد يعنى حاضر كه مرگ سرخ را به دست ـ بـه عنـوان نـشان دادن عـشق خـويش بـه كسانى يش

به حقيقتى كه دارد مى و راميرد ـ هاى بزرگى كه دارد مـسخ مـىه ارزش عنوان تنها سالح براى جهاد در شـود

در انتخاب مى  و كه در پيشگاه خلق نيز، و ناظرند، نه تنها در پيشگاه خدا، و شاهد و حاضر حى كنند، شهيدند،

و هر زم و قرنى و زمينىهر عصرى .ان

به هر ذلتى مى و ببينيد آيـا كـسانى كـه دهند تا زنده بمانند، مردهو آنها كه تن و پليد تاريخند، هاى خاموش

و مرگ خويش را انتخـاب كـرده سخاوتمندانه با حسين به قتلگاه خويش آمده ـ در حـالى كـه صـدها اند انـد

و صدها توجيه  و دينى براى زندهگريزگاه آبرومندانه براى ماندنشان بود، و تأويل شرعى ـ توجيه ماندنشان بود

و مرده نكرده ب اند، اند كه و تحملار اينها زنده هستند؟ يا آنها و پستى رها كردن حسين ى ماندنشان تن به ذلت

 اند؟ كردن يزيد دادند؟ كدام هنوز زنده

و شـاهد هر كس زنده بودن را فقط در يك لش متحرك نمى ى بـودن حـسين را بـه همـه بيند، زنده بـودن

مى وجودش مى و مرگ كسانى بيند، حس به ذلت كند مى ها تن داده را كه .بيند اند، تا زنده بمانند، را



مى آنها نشان دادند، شهيد نشان مى و مى دهد، و پيام و سـتم، اى كـسانى كـه آموزد كه در برابـر ظلـم دهد،

مى«: پنداريد مى مى»كند نتوانستن از جهاد معاف كه و اى كسانى پيروزى بـر خـصم هنگـامى تحقـق«: گوييد،

كه بر خصم غلبه شود  و غلبه نيـافتن، بـا مـرگ خـويش بـر!نه» دارد كه در عصر نتوانستن شهيد انسانى است

و اگر دشمنش را نمى دشمن پيروز مى مى شود، .كند شكند، رسوا

و زنـدگى مـى هـاى خـشك انـدو شهيد قلب تاريخ است، همچنانكه قلب بـه رگ . دهـد ام، خـون، حيـات

مى جامعه به مردن به مرگ تدريجى گرفتار است، جامعـه رود، جامعه اى كه رو كه اى كـه تـسيلم را تمكـين اى

و جامعه كرده است، جامعه  كه احساس مسئوليت را از ياد برده است، در اى اى كـه اعتقـاد بـه انـسان بـودن را

و تاريخى كه از حيا  و زايش بازمانده است، شهيد همچـون قلبـى، بـه خود باخته است، و حركت و جنبش ت

بى هاى خشك مرده اندام مىى و بزرگتـرين معجـزه رمق اين جامعه، خون خويش را ى شـهادتش ايـن رسـاند

كه به يك نسل، ايمان جديد به خويشتن را مى .بخشد است

و هميشه جاويد .شهيد حاضر است

كى غائب است؟

و سـوى شـهادت رفـتن حسين يك درس بزرگ و آن نيمه تمام گذاشتن حج به ما داده است، تر از شهادتش

كه همه  و پدرش براى احياى اين سنت، جهاد كردنـد است، حجى  را ايـن حـج.ى اسالفش، اجدادش، جدش

مى نيمه تمام مى و شهادت را انتخاب به پايان نمى گذارد تاريخ، گزارانحجى برد، تا به همه كند، مراسم حج را

به سنت ابراهيم، بياموزد كه اگر امامت نباشد، اگر رهبرى نباشد، اگـر هـدف نباشـد،  نمازگزاران تاريخ، مؤمنان

و اگر يزيد باشد، چرخيدن بر گرد خانه  كه.ى بت، مساوى استى خدا، با خانه اگر حسين نباشد در آن لحظه

و آهنگ كربال كرد، كسانى  به طـواف، همچنـان در غيبـت حـسين، ادامـه حسين حج را نيمه تمام گذاشت كه

كه حاضر اسـت، در دادند، مساوى هستند با كسانى كه در همان حال برگرد كاخ سبز معاويه بودند، زيرا شهيد

و باطل، در همهى صحنه همه مى هاى حق و عدل، شاهد است، حضور دارد، خواهـد بـاى جهادهاى ميان ظلم

به همه  ا حضورش اين پيام را و باطل زمـانى نيستى، وقتى از صحنه ها بدهد كه وقتى در صحنه نسانى ى حق

كه خواهى باش !خويش غايبى، هر كجا



و باطـل جامعـه وقتى در صحنه و شهيد حق و باطل نيستى، وقتى كه شاهد عصر خودت اى نيـستى،ى حق

به شراب نشسته باشى، هر كجا مى چه به نماز ايستاده باشى، چه . هر دو يكى استخواهى باش،

و باطل هميشه تاريخ حضوردر صحنه«شهادت .است»ى حق

!و غيبت؟

و شه و شركت و از حضور كه حسين را تنها گذاشتند برابرند، هـر ادت غايب شدند، اينها همه با هم آنهايى

يكى  آ:اندسه و چـه و مـزدور او، كه حسين را تنها گذاشتند تا ابزار دست يزيد باشند درچه آنهايى نهـايى كـه

و  و از دردسـر حـق و امنيت، حسين را تنها گذاشتند و با فراغت هواى بهشت، به كنج خلوت عبادت خزيدند

و در گوشه  و زاويهى محراب باطل كنار كشيدند و چـه آنهـايى كـه خانهى ها هـا بـه عبـادت خـدا پرداختنـد،

و خاموش ماندند و عـصرى حـسينى زيرا در آنجا كه حسين حضور. مرعوب زور شدند و در هر قرنى ـ  دارد

ـ هر كس كه در صحنه و زاهـد، حضور دارد و كافر، جـانى ى او نيست، هر كجا كه هست، يكى است، مؤمن

و.يكى است به رهبرى و به امامت كه قبول هر عملى، يعنى ارزش هر عملى، اين است معنى اين اصل تشيع،

بىاگر او نباشد، همه! به واليت بستگى دارد مى چيز و كه هست معنى است .بينيم

و در برابر همهىو اكنون، حسين حضور خودش را در همه در جنـگى، در همـه هـا نسلى عصرها و هـا،

و زمان اعالم كرده است، در كربال مرده است تا در همهى صحنهى جهادها، در همه همه هـاى نـسل هاى زمين

.و عصرها بعثت كند

م و من، كه حضور نداريمو تو، .ا بايد بر مصيبت خويش بگرييم

و پيام: آرى، هر انقالبى دو چهره دارد و يارانش امـروز گزاردنـد، رسـالت! خون رسالت نخستين را حسين

را  زبـان گويــاى. اسـت رسـالت دوم، رسـالت پيـام اسـت، پيـام شـهادت را بـه گـوش دنيـا رسـاندن. خـون

تن هاى خون و مي جوشان رسـالت پيـام از امـروز عـصر آغـاز. ان مردگان متحرك بودن است هاى خاموش، در

زن شود، اين رسالت بر دوش مى ـ زنى كه مردانگى در ركاب او جوانمردى آموختـه!»زينب«هاى ظريف يك

و سنگين! است و رسالت زينب دشوارتر .تر از رسالت برادرشـ



كه مرگ خويش را انتخاب كن كه گستاخى آن را دارند به يك انتخاب بـزرگ دسـت زده آنهايى انـد، ند، تنها

مى  كه از آن پس زنده و سنگين اما كار آنها اش،و زينب مانده است، كاروان اسـيران در پـى. مانند دشوار است

و رسالت رساندن پيام برادر بـر دوشـش، وارد شـهر مـىو صف  از هاى دشمن، تا افق، در پيش راهش شـود،

و از پيراهنش بوى گل هاى گردد، آن باغ صحنه برمى  هـاى سـرخ بـه مـشام سرخ شهادت را پشت سر گذاشته

و جالدى شده است، آرام، پيروز، سـراپا افتخـار، بـر رسد، وارد شهر جنايت، پايتخت مى  قدرت، پايتخت ستم

و استبداد فرياد مى و بردگان استعمار و جالدان و قساوت، بر سر بردگان مزدور، :زند سر قدرت

و اين همه عزت بـه خانـدان مـا عطـا كـرد سپاس خداو« افتخـار نبـوت، افتخـار: ند را كه اين همه كرامت

»…شهادت

زينب رسالت رساندن پيام شهيدان زنده اما خاموش را به دوش گرفته است، زيرا پس از شهيدان او بـه جـا

به تيغ جالدان، زبانشان برده است و اوست كه بايد زبان كسانى باشد كه، .مانده است

و اگر يك خون پيام خويش را بـه همـه اگر يك خون پيام نداشته باشد، در تاريخ گنك مى هـا نـسلى ماند

و يك زمان محبوس كرده است  اگر زينب پيام كربال را به تـاريخ. نگذارد، جالد، شهيد را در حصار يك عصر

م  به اين پيام نيازمندندىباز نگويد كربال در تاريخ و كسانى كه و كـسانى كـه بـا از آن محروم مـى ماند، ماننـد،

مىى نسل خون خويش، با همه  شـنود؛ ايـن اسـت كـه رسـالت زينـب گويند، سخنشان را كسى نمـى ها سخن

به همه  و دشوار است؛ رسالت زينب پيامى است كـسانى كـه بـر مـرگ حـسنى ها، بـه همـهى انسان سنگين

و به همه مى و ايمان فرود آوردهىى كسانى كه در آستانه گريند، به خضوع و به همه حسين سر كـسانىى اند،

كه  و جهاد«كه پيام حسين را كه» زندگى هيچ نيست جز عقيده :معترفند؛ پيام زينب به آنهاست

كه با اين خاندان پيوند! اى همه« و اى هـر كـس كـه بـه پيـام محمـد مـؤمنى، خـود اى هر و پيمان دارى،

ه! بينديش، انتخاب كن كه آمده در و در هر سرزمينى و در هر نسلى اى، پيام شهيدان كربال را بـشنو،ر عصرى

مى: اند بشنو كه گفته  مى كسانى كه اى. توانند خوب بميرند توانند خوب زندگى كنند  كسانى كـه بـهى همه بگو

و خاندان او معتقديد، خاندان ما پيامشان به به راه على و  كسانى كـهى شما، اى همه پيام توحيد، به پيام قرآن،

و هـم پس از ما مى به بشريت آموخته اسـت آييد، اين است كه اين خاندانى است كه هم هنر خوب زيستن را



مى هنر خوب مردن را، زيرا هر كس آن به همه. كندمى ميرد كه زندگى چنان ى بـشريت كـه اگـرو پيام اوست

و اگر نداريد"دين"دين داريد، كه بـه عنـوانـ آزا"حريت"، ـ مسئوليتى بر دوش شما نهاده است، دى بشرى

و باطلى كه در عصر خود درگير است، باشـيد،  و شهيد حق يك انسان ديندار، يا انسان آزاده، شاهد زمان خود

و نمونه عملكه شهيدان ما ناظرند، آگاهند، زنده  و هميشه حاضرند و الگوى اند و اند و باطـل و گـواه حـق اند

».اندو سرنوشت انسانسرگذشت

به همه .ى اين معانىو شهيد، يعنى

و پيام: هر انقالبى دو چهره دارد .خون

كه مى و هر كسى داند مسئوليت شـعيه بـودنو هر كسى اگر مسئوليت پذيرفتن حق را، انتخاب كرده است،

كه در نبرد هميشه يعنى چه، مسئوليت  و هميشهى آزاده انسان بودن يعنى چه، بايد بداند و همـهى تاريخ  زمان

كه همه جاى ـ و همهى صحنه زمين ـ بايد انتخاب كنـدى ماه ها كربالست، و همه روزها عاشورا يـا: ها محرم

.خون را يا پيام را، يا حسين بودن يا زينب بودن را، يا آن چنان مردن را، يا اين چنين ماندن را

.خواهد از صحنه غائب باشد اگر نمى

م و چگونـهىغذر و حـرف بـسيار اسـت و ديگـر فرصـت نيـست، خواهم، در هر حال وقت گذشته است

و زينب پرداخته است، سـخن شود، با يك جلسه، از چنين معجزه مى كه حسين در تاريخ بشر ساخته است، اى

 گفت؟

مى آنچه مى كه در اين مجمل به عنوان رسـالت زينـب، خواستم بگويم حديث مفصلى است  از پـس«گويم

:كه» شهادت

 آنها كه رفتند، كارى حسينى كردند«

و آنها كه ماندند، بايد كارى زينبى كنند،

»!اند وگرنه يزيدى
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