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 پیشگفتار
 قدس سره(عالمھ جعفرى . (بود) علیھ السالم(رزوى قلبى ام از زمان طلبگى ، نوشتن كتابى درباره شخصیت امام حسین آ

)) 
اگر از یك فرد عامى ، از ھر مذھب و نژادى كھ باشد، تعداد حوادث بزرگ تاریخ را سؤ ال كنیم ، بى درنگ تعدادى از 

اگر ھمین سؤ ال را از . مجموع انگشتان دو دست بیشتر نباشد، نام مى برد وقایع بزرگ تاریخ را كھ شاید تعداد آن ھا از
اگر بھ . یك محقق تاریخ بپرسیم ، شاید در عرض چند لحظھ ، فھرست چند صفحھ اى از این حوادث را بھ ما ارائھ دھد



 .د مجلد برسدھمین مورخ ، چند روز فرصت دھیم تا با كاوش بیشتر پاسخ ما را بدھد، سیاھھ او، شاید بھ چن
نیز اگر در پى ریشھ ھاى این حوادث برآییم ، بھ چند مورد . آرى ، تاریخ انسان ، مملو از حوادث كوچك و بزرگ است 

 -در میان این موارد، آن كھ از ھمھ برجستھ تر است و ریشھ در خود آدمى دارد، قدرت پرستى . مشترك برخورد مى كنیم 
افسوس ، كھ ھنوز و شاید ھیچ گاه ، بشر نتواند با عبرت آموزى از تجربھ تاریخى .  است -با ھمھ ابعاد و تجلیات آن 

در تاریخ ، ھر كجا كھ عامدانھ خونى بر زمین ریختھ شده است ، رد . خویش ، بھ تعدیل این خصیصھ ویران گر بپردازد
ھایى را كھ در خود جاى داده و  زمین ، از طغیان این صفت چھ نعش. پایى از این خصلت نكوھیده و منفور وجود دارد

اثبات خود و ))سینھ تاریخ از این گونھ حوادث ، كھ ریشھ در . آسمان ، آسمان از نعره آن ، چھ فریادھایى را كھ شنیده است 
 . دارد، آكنده است ((نفى غیر خود

وادث ، دیوار نژاد، رنگ و این ح. در میان این حوادث كوچك و بزرگ ، بعضى از آن ھا از جاودانگى ابدى برخوردارند
بدین ترتیب ، ھر تالشى براى محو خیزش و فراروى و فروریزى این حوادث ، . را فرو ریختھ ، و جھانى مى شوند... 

علت این فراگیرى ھمگانى ، رنگى از تقدس است كھ در مركز . سرنوشت محتوم شكست را براى عامالن آن در پى دارد
دلیل وجود این تقدس ، . عیار قدسیت آن ھا باال رود، حادثھ زنده تر و پویاتر مى شودھر چھ . این حوادث وجود دارد

با ھمھ بزرگى  - در اغلب حادثھ ھا . است  -فارغ از نتیجھ این رویارویى  -رویارویى حمایتگران حق و حمایتگران باطل 
این . تعبیر مى كنیم ، برخوردار بوده اند طرفین شكل دھنده حادثھ از مراتب گوناگونى از آن چھ كھ آن را باطل -ممكن 

حوادث ، اگر چھ مورخ و محقق را مشتاقانھ بھ كشف ریشھ ھا، علل و نتایج آن ترغیب مى كند، اما براى مردم معمولى ، 
یادآور ھیچ برجستگى غلیان كننده احساسات و عواطف نبوده است ؛ بھ ھمین دلیل ، از ویژگى الزم براى پویایى و تحرك 

بر عكس ، در حوادثى كھ بھ شھادت تاریخ ، حمایتگران حق در مقابل حمایتگران باطل قرار گرفتھ اند، . ده ھا تھى است تو
درون او را خواھد   ، با وصف انسانیت موجود باشد، ھیجانى مقدس((آدم ))انرژى ھاى گوناگونى نھفتھ است كھ ھر كجا 

؛ كھ بدون تردید، )علیھ السالم(تان خونین حسین فرزند على بن ابى طالب و این چنین است حادثھ كربال، و داس. شوراند
 .نمونھ استوار و ھمیشگى آن محسوب مى شود

این حادثھ ، از چنان الیھ ھاى ژرف و ناپیدایى . آرى واقعھ نینوا، جوشان ترین منبع خیزش ھا و قیام ھاى تشیع بوده است 
. مایھ جذابیت ھر مورخ ، محقق ، مبارز و كاوشگر قابلیت ھاى انسانى باشدبرخوردار است كھ مى تواند براى ھمیشھ ، 

حاضر بودم تمام )) :مى گوید - عظم هللا ذكره - شاید بھ ھمین دلیل است كھ فیلسوف و حكیم فرزانھ ، مرحوم عالمھ جعفرى 
 .((بنویسدمطلب ) علیھ السالم(زندگى ام را بدھم ، تا مردى چون ویكتورھوگو درباره امام حسین 

بھ نظر مى رسد، تعداد كتبى كھ تنھا شیعیان درباره این واقعھ و شخصیت ھاى حاضر در آن نوشتھ اند، بیش از ھمھ كتبى 
با این حال ، ھر سال بر شمارگان این قبیل آثار، افزوده مى . باشد كھ درباره ھر یك از حوادث دیگر، نوشتھ شده است 

شاید . ، فاقد ژرف نگرى ھاى الزم براى درك ابعاد انسانى عمیق این واقعھ بزرگ است متاءسفانھ ، اغلب این آثار. شود
مى كنند تا بھ ھر شكل ممكن ، فقط روایت خود را   یك دلیل آن ، تعھدى است كھ نویسندگان این كتاب ھا در خود احساس 

جراى چند ماه منتھى بھ حادثھ ، و بھ ویژه چند از این روست كھ اغلب این آثار، تنھا روایت گر ما. از این حادثھ بیان كنند
 . روز آخر، با ذكر حداكثر جزئیات ممكن است

كتاب حاضر نیز ماحصل چنین تعھد واالیى است ، با این تفاوت كھ نویسنده آن ، فیلسوف انسان بود، و از توانایى ھاى 
راى او، حادثھ كربال، با تمام عظمت و دردناكى ب. كافى براى تعمق و غور در الیھ ھاى زیرین این حادثھ برخوردار بود

 .اش ، تنھا وجھ پیداى قضیھ بود، كھ از وجھ عظیم و ناپیداى خود خبر مى داد
چنین مقدر شد كھ عالمھ جعفرى بھ آسمان بپیوندد، و مثل برخى آثار ارزشمند ناتمامش ، كتاب امام ! اما افسوس ، افسوس 

یشرو انسانیت نیز ناتمام بماند، اگرچھ وجوه گوناگون شخصیت این شھید فرھنگ پیشرو شھید فرھنگ پ) علیھ السالم(حسین 
 .انسانیت ، ھرگز تمامى ندارد

با درگذشت این دیده بان جان عظیم انسانى ، مؤ سسھ تدوین و نشر آثار عالمھ جعفرى ، براى تكمیل كتاب حاضر، 
ھ ھاى محرم و با موضوع قیام خونین نینوا، در سال ھاى مجموعھ سخنرانى ھاى آن عزیز از دست رفتھ را كھ در دھ

از این رو، كتاب . متوالى ایراد شده بود، استخراج و پیاده كرد، و با صرف مدتى طوالنى ، تدوین و تنظیم آن انجام گرفت 
 :كلى دارد  حاضر دو بخش 

م است كھ بھ درخواست عده كثیرى از بخش نخست ، دست نوشتھ ھاى استاد، و بخش دوم ، شامل سخنرانى ھاى ایام محر
پس از آن با زحمات و . دوستداران و ارادتمندان و با ھمت خانم عذرا جعفرى ، با دقتى قابل ستایش ، استخراج و پیاده شد

تالش ھاى صادقانھ و بى شائبھ ھمكاران و دوستان ، مراحل مقدماتى اثر حاضر در مؤ سسھ تدوین و نشر آثار عالمھ 
شادروان داریوش شاھین ، منوچھر صدوقى : ده ، و ھم چنین با بذل عنایات سروران و استادان گرامى ، آقایان جعفرى آما



سھا، عبدهللا نصرى ، شھرام تقى زاده انصارى ، حسین صاعدى و محمدرضا جوادى ، بازبینى آن انجام ، و بھ شكل كتاب 
 .مھیا شد

شامل نكات و ظرایف و دقایق بسیار ویژه اى است كھ پژوھشگران بھ ھنگام  -بھ مانند تمام آثار عالمھ جعفرى  -این كتاب 
 .مطالعھ ، بر آن ھا واقف مى شوند

ناگفتھ نماند كھ محتواى این اثر، طبق برآورد استاد فقید، حدود چھارصد صفحھ در نظر گرفتھ شده بود، اما فقط نود و نھ 
 .ز بسى سیراب گر است و جان پروركھ ھمین جرعھ نی. صفحھ دست نویس آن نگارش یافت 

اھل قلم آگاه اند كھ بازآورى سخنرانى در قالب نوشتار، زحمت ھاى دیگرى دارد و دقت نظر، صبر، متانت و فرھنگ 
در نظر گرفت ، و آداب سخنرانى را بھ  -با تمام سنگینى آن  -خاصى مى طلبد، و باید حساسیت سخنران در كار را نیز 

لذا، این سخنرانى ھا در فواصل زمانى معین ، چندین مرتبھ جرح و تعدیل و ویراستارى شد تا در . آداب نثر درآورد
 .روست مھیا شود  آرایشى كھ پیش 

بھ ویژه ، امانت سخن و رعایت نكات و اشارات ، و توجھ بھ نگرش خاصى كھ استاد در ھر زمینھ در سخن بھ كار مى 
 . د كھ امیدوارم در تكوین آن موفق بوده باشیمبرد، بار امانت دارى را ثقیل تر مى كر

و سر انجام مى دانیم كھ اگر آن عزیز از دست رفتھ ، مجال اتمام اثر را مى یافت ، كیفیت اثر حاضر، بھ مراتب غنى  ...
بى شك ، آن غواص دریاى معرفت ، از دل این حادثھ بزرگ ، مروارید جان انسانى را مى  .تر از صورت موجود بود

این یك . فت ، اما ھمین صورت موجود نیز، از شگفتى ھاى عظیم كمتر گفتھ شده واقعھ سترگ عاشورا، لبریز است یا
 .حقیقت بدیھى و پر واضح است ، زیرا نویسنده و گوینده حكیم آن ، از جغرافیاى جان انسان آگاه بود

 بمنھ و فضلھ و كرمھ
 مؤ سسھ تدوین و نشر آثار عالمھ جعفرى

  1380تابستان  - على جعفرى
 مقدمھ: كتاب اول 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 ان الحسین مصباح الھدى و سفینھ النجاه

 .حركت كشتى نجات آدمیان ، احتیاجى بھ دریا ندارد ...
اشكى كھ از اعماق دل بر مى آید و جان . این كشتى بر روى قطره اشكى مقدس كھ براى حسین ریختھ مى شود، مى گذرد

 .راند و آن گاه ، رھسپار پیشگاه اقدس خداوندى مى شودرا مى شو
 عھدى بزرگ و وفایى جاودانھ

اى حسین ، اى فرزند شریف ترین انسان ، اى معشوق جان ھاى شیفتھ حق حقیقت و اى امید حیات پاكان اوالد آدم ، داستان 
و چنین بود كھ ما . نیم ، بھ وقوع پیوستھ است خونین تو در دشت سوزان نینوا، قرن ھا پیش از آن كھ چشم بھ این دنیا باز ك

و گروھى از كاروانیان گذرگاه حیات پر معنا، بھ حكم جریان منظم زندگى در جویبار زمان ، از دیدار جمال زیباى ربانى 
 . تو و یاران بى نظیرت محروم گشتیم

چھره برافروختند و با بال و پرى كھ از یاران باوفایى كھ با شكوفایى درخشان ترین سعادت و فضیلت انسانى در دل ، 
افسوس كھ ما از تقدیم . اعماق جانشان روییده بود، در چند لحظھ از تنگناى عالم خاك ، بھ اوج عالم پاك بھ پرواز در آمدند

 -كھ در آن روز خونبار، جان ھفتاد و دو تن انسان كامل را بھ پیشگاه الھى عرضھ كرد  -جان مان در آن طبق اخالص 
 . محروم ماندیم

با این حال ، سپاس بیكران خدایى را كھ از آن گروه ھاى نابخرد نبودیم كھ نشستند و عھدھا بستند و تو را براى اقامھ 
حكومت حق و عدالت ، بھ سرزمین خود، عراق دعوت نمودند و در آن ھنگام كھ گام بر سرزمین آنان نھادى ، آن نابخردان 

و بھ انكار صدھا نامھ اى كھ شخصیت خود را در گرو آن گذاشتھ بودند، برخاستند و آن گاه  ضد انسانیت عھدھا را شكستھ
با شمشیرھاى بران خود، بر تو و یاران تو تاختند و در آن روز، پیش از آن كھ خورشید سپھر الجوردین از دیدگاه زمین 

غافل از آن كھ ، اگر جمال ابدیت نماى  .نیا پوشاندندنشینان ناپدید گردد، خورشید عالم افروز وجود تو را از دیدگان مردم د
  طلوعى بس {. تو از دیدگاه فضاى عالم طبیعت غروب كند، در دل پاكان فرزندان آدم ، طلوعى جاودانھ خواھد داشت 

 .{درخشندتر
نموده ، بھ پیشگاه  اینك ، ما دلباختگان وجود نازنینت ، عھدنامھ اى با قلم عقل و وجدان نوشتھ و با خون دل خود امضا

تا جان در بدن داریم ، دل بھ عشق تو سپاریم و در راه دفاع از آرمان الھى تو كھ رسالت : مقدست تقدیم مى داریم كھ 
باشد كھ على الصباح ابدیت ، بھ شوق دیدار تو، اى چھره ات تجلى . عظماى انسانیت است ، از ھیچ تالشى دریغ نورزیم 



 . خاك بر آوریم و در شعاع جاذبیت روح بزرگ تو، گام بھ سرنوشت نھایى خود برداریم گاه حق و حقیقت ، سر از
 حكمت عالیھ خداوندى: بخش اول 

 براى خداوند سبحان ، حكمتى است فوق مشاعر و عقول محدود انسان ھا
ھ حركت در مى آورد این حكمت عظماست كھ نفس آدمى را از مسیر مواد بى جان و در مراحل آخر، از چند قطره نطفھ ، ب

 .و آن را بھ متعالى ترین درجھ جمال و كمال نایل مى سازد
شیطان بھ . بھ مقتضاى ھمین حكمت بالغھ ربانى است كھ سازنده ترین جریان ھا بھ دنبال پلیدترین حادثھ ھا بھ وجود مى آید

سجده نمى كند و با دستور ) السالمعلیھ (علت كبر و غرور بھ اصل خود، كھ آتش بوده است ، بھ حضرت آدم ابوالبشر 
در عین حال ، . در نتیجھ بھ پست ترین پلیدى ھا سقوط مى كند و از پیشگاه خداوند رانده مى شود. خداوند مخالفت مى كند

موجب مى شود كھ آنان بھ وسیلھ ) علیھ السالم(این موجود پلید بھ دلیل قرار گرفتن در موقعیت فریب دادن فرزندان آدم 
 .ى كھ در نتیجھ مخالفت با اغواھاى او محتمل مى گردند، بھ درجاتى عالى از كمال توفیق یابندریاضت

بھ مقتضاى ھمین حكمت عالیھ الھى است كھ خداوند احیاى اسالم و انسانیت و ارزش ھاى واالى آن را، نتیجھ بى رحمانھ 
 .ر مى دھدترین و وقیحانھ ترین جنایت یزید و یزیدیان بھ حسین و حسینیان قرا

 :براى اثبات این اختیار، سھ دلیل وجود دارد. سجده نكرد) علیھ السالم(توضیح این كھ ، شیطان با كمال اختیار بھ آدم 
خداوند سبحان شیطان را مكلف بھ سجده نموده بود، و ما مى دانیم كھ تكلیف بدون اختیار، قبیح و از طرف  -دلیل یكم 

 . خداوند محال است
 ((!امتناع ورزید) علیھ السالم(چرا از سجده بھ آدم )) : سرزنش شدید خداوند متعال بھ شیطان كھ -دلیل دوم 
 . كیفرى كھ خداوند در دنیا و آخرت براى شیطان مقرر فرموده است - دلیل سوم 

رمانى مى بر این اساس ، مردمى كھ فریب اغواھاى شیطانى را مى خورند، آنان نیز با اختیار خود مرتكب معصیت و ناف
: ثانیا. اگر فریبكارى ھاى شیطان موجب اجبار آنان بود، خداوند آنان را مكلف بھ ھیچ تكلیفى نمى فرمود: زیرا اوال. شوند

 : ھمان گونھ كھ شیطان در روز قیامت بھ گنھكاران خواھد گفت
  ...(1)فال تلومونى و لوموا انفسكم

زیرا من شما را مجبور نمى كردم ، بلكھ تنھا شما را اغوا مى نمودم و (شما مرا مالمت نكنید، خودتان را مالمت كنید؛ ))
 ((.فریب مى دادم و شما عقل داشتید و وجدان و از راھنمایى پیامبران برخوردار بودید

وقیح ترین جنایت تاریخ كھ یزید و یزیدیان مرتكب شدند، مستند بھ اختیار آنان بود، و ھیچ عامل جبرى  ھم چنین ، اقدام بھ
موجب صدور این جنایت شرم آور نگشتھ است ، زیرا تاكنون دیده نشده است كھ مردم دنیا، دیوارى را كھ از روى جبر بر 

د لعن و دشنام و نفرین قرار بدھند؛ در صورتى كھ ھر انسان سر یك یا چند نفر خراب شده و آنان را تلف كرده باشد، مور
وانگھى ، كدامین . آگاه و شریف كھ از جنایت یزید اطالع پیدا كرد، او را مورد بدترین سب و ناسزا و لعن قرار داده است 
؟ و اگر !ست عامل و انگیزه طبیعى یا روانى و حتى قراردادى ، موجب اقدام بھ چنین جنایت وحشت انگیزى گشتھ ا

خودخواھى و شھوت پرستى و سلطھ جویى و دیگر عوامل ھوى و ھوس بھ عنوان عامل جبرى ، كارھاى یزید را توجیھ 
 !كند، آیا در تمامى اول تاریخ مى توان یك مجرم و گنھكار پیدا كرد؟

) علیھ السالم(فجیع امام حسین بنابراین ، یزیدبن معاویھ با كمال اختیار مرتكب زشت ترین معصیت شده است ، یعنى كشتن 
نتیجھ بسیار با اھمیتى كھ از این حادثھ بھ جوامع اسالمى . با آن وضع دلخراش كھ تاریخ ھرگز نظیر آن را سراغ ندارد

سیاست استفاده با عظمت در احیاى اسالم و ارزش ھاى انسانى ، مستند بھ شھادت آن بزرگوار است ، كھ تا : رسیده است 
این حادثھ جانسوز بھ تنھایى بھ جھت عظمت بى . یا، بھ عنوان سرمشق حركات انسانى تلقى خواھد گشت آخرین روز دن

بھ عالم بشریت براى دفاع از حیثیت و شرف و كرامت انسانى او ) علیھ السالم(نھایت آن قربانى كھ بھ نام حسین بن على 
از ظلم و بیدادگرى و حق كشى در رنج مى باشند دارد، مشروط تقدیم كرده است ، توانایى نجات دادن تاریخ انسان ھا را كھ 

 .بھ این كھ مغز مردم بھ وسیلھ یزیدیان روزگاران ، از حق جویى و واقع گرایى شست و شو نشود و تخدیر نگردد
 شھید فرھنگ پیشرو انسانیت)علیھ السالم(امام حسین 

حكمت ربانى خود، انسانى معنى دار در جھانى معنى دار  حمد و سپاس بیكران خداوندى راست كھ با فیض اعظم و لطف و
آورد، و براى بھ بھ تكاپو در .(( ما از آن خداییم و بھ سوى او باز مى گردیم))، (2)انا r و انا الیھ راجعون بیافرید و او را در مسیر 

 :ثمر رساندن شخصیت آدمى در این حركت بزرگ ، او را از دو نوع راھنما برخوردار فرمود
 .راھنمایان درونى كھ فطرت و عقل و قلب نامیده مى شوند -1
 .راھنمایان برونى كھ پیشوایان الھى ھستند -2



بین و طاھرین و پیروان راستین آنان باد كھ با ھمھ درود و سالم بى پایان بھ ارواح پاك ھمھ انبیا و مرسلین و ائمھ طی
نیروھا و استعدادھاى خود، براى ھدایت و ارشاد انسان ھا قیام نمودند، و عده اى فراوان از آنان حتى از جان خود در این 

 ((ات معقول حی))جھاد بزرگ گذشتند، تا جان ھاى آدمیان را از آلودگى ھاى ماده و مادیات نجات دھند و بھ ھدف اعالى 
 .رھنمون شوند

را مى بینیم كھ با نظر بھ مجموع قضایا و حوادثى كھ ) علیھ السالم(در ردیف اول این جھادگران انسان ساز، حسین بن على 
پیرامون شھادت او صورت گرفتھ است ، در مرتفع ترین قلھ فداكارى در راه حق و حقیقت با قامتى راست و با جدى ترین 

 :و با رساترین صدا، ھمھ افراد بشر را مخاطب قرار داده و فریاد مى زندقیافھ ایستاده 
و براى مرگ نیز . براى زندگى معنایى واالتر وجود دارد كھ قرار گرفتن در شعاع جاذبیت كمال است ! اى انسان ھا))

 ((.حقیقتى عالى تر وجود دارد كھ ورود در حوزه جاذبیت كمال مى باشد
است كھ آزادى و عزت و شرف و علم و عدل و صدق و صفا و ) حیات معقول ) ((حیات طیبھ ))ھمان زندگى بھ این معنى ، 

است كھ شخصیت آدمى بھ وسیلھ  ((حیات طیبھ ))و مرگ بھ آن معنى ، شكوفایى ھمان . كمال جویى ، از مختصات آن است 
انا الیھ ))شروع و بھ  ((انا� ))حقیقى كھ از این است زندگى . آن در حوزه جاذبیت كمال ، بھ ثمر جاودانى خود مى رسد

 .واصل مى گردد ((راجعون 
 علت تاءلیف این كتاب

بت ھایى ، مخصوصا در روزھاى بھ بوده است كھ در طول سال ھا، بھ مناس(3) تولد و زندگى این جانب در سرزمین ھایى 
در محرم الحرام ، زمزمھ ھا و نالھ ھا و فریادھاى حیات بخش حسینى از ) علیھ السالم(حسین  { سوگ نشستن در عزاى{

علیھ (كھ حسین  - اعماق جان ھاى مردم طنین مى انداخت و توجھ جدى ھمگان را بھ عظمت اصول ارزش ھاى انسانى 
در آغاز جوانى ام ، شنیدن سخنرانى ھاى پر محتوایى كھ بھ وسیلھ صاحب . تجدید مى نمود -ن بود مدافع قھرمان آ) السالم

پیرامون تاریخ صدر اسالم ، مخصوصا حادثھ بى نظیر دشت نینوا ایراد مى شد، بر كنجكاوى و   نظراتى آگاه و با اخالص 
تدریجى با آن قسمت از ادبیات تركى آذرى ، فارسى  سپس ، آشنایى. حساسیت من درباره این واقعھ محیرالعقول مى افزود

مجسم مى نمود، توجھ و } كھ دو گروه سخت متضاد را رویاروى ھم قرار داده بود{و عربى كھ فاجعھ بى نظیر كربال را 
 .تفكرم را با اھتمام بیشتر، بھ خود جلب كرد

اشرف ، ھمواره بخشى از اوقات خود را صرف  مى توانم بگویم در طول دوران تحصیالتم ، چھ در ایران و چھ در نجف
ھمزمان با این  .مطالعھ و بررسى تدریجى پیرامون این واقعھ شگفت انگیز تاریخ بشرى و علل و نتایج آن مى نمودم 

تفكرات و تاءثیرات درونى ، انسان ھایى بى شمار، از كوچك و بزرگ و از مردم عامى گرفتھ تا متفكران و شخصیت ھاى 
مى دیدم كھ با یادآورى حادثھ خونین كربال، مقدس ترین اشك ھا را كھ از اعماق جانشان سر مى كشید، بر  بزرگ را

این . رخسار خود سرازیر مى نمودند؛ اشك ھایى كھ حتى در فراق بسیار دردناك عزیزترین محبوبشان نثار نمى كردند
حق بین آنان موج مى زند، بھ تنھایى مى تواند اصول  كھ ھمواره از دل ھاى پاك سر مى كشد و در چشمان  قطرات مقدس 

كھ از {منبع جوشان جریان این اشك ھاى پاك و مقدس . ارزش ھا و عظمت ھاى انسان و انسانیت را براى ابد آبیارى كند
و حسینیان است كھ در ) علیھ السالم(ھمان خون پاك و حیات بخش حسین } طراوت حیات گریھ كنندگان حكایت مى كند

طبیعى است كھ تا آن منبع الھى در درون انسان ھاى پاك بھ فوران خود ادامھ . دشت سوزان نینوا بر زمین ریختھ شده است 
 .مى دھد، چشمھ سار اشك ھاى حسینى نیز بھ جریان خود ادامھ خواھد داد
ن بھ خود اختصاص مى داد، عمیقى را در درون م  این حاالت و امواج روحى مستمر كھ در طول سالیان متمادى ، احساس 

اگرچھ با  - این آروزى بزرگ را براى من بھ وجود آورد كھ اگر روزى عنایات خداوندى یاریم كند، تا آن جا كھ بتوانم
تفسیر و تحلیلى درباره حادثھ بى نظیر كربال انجام بدھم و تا آن جا كھ مقدور است ، علل و نتایج و  - بضاعتى اندك 

عظیم را، كھ كره زمین تاكنون مشابھ آن را ندیده است ، بھ دست آورم و بھ حمایتگران كرامت و حیثیت ارزیابى این واقعھ 
 . انسانى و قربانیان ارزش ھاى واالى آن تقدیم نمایم

طبیعى است كھ اگر متفكران و صاحب نظران علوم و معارف انسانى ، از این دیدگاه كھ ما در این تفسیر و تحلیل پیش 
قرار داده ایم ، بھ این داستان كھ جاودانگى رسالت انسانى را بھ خوبى ارائھ داده است ، بنگرد، قطعى است كھ روى خود 

نامیده مى شود، تجدیدنظر بھ عمل مى آورند و بدون شك آن ھا این حقیقت را  ((بشر))كھ  ((نوع ))در تعریف حقیقى این 
اخت استعدادھاى طبیعى و روانى و مغزى انسان ، شناخت او امكان مطرح خواھند نمود كھ ھمان گونھ كھ بدون درك و شن

ناپذیر است ، ھم چنان ، بدون آشنایى با استعدادھاى بسیار متنوع و گسترده معنوى او، حقایق ارزشى او بھ دست نخواھد 
ن موجود است ، تغییر دھند باشد كھ دیدگاه خود را درباره شناخت انسان ، از رفتارشناسى كھ نمود معلولى محدود از ای. آمد



زیرا آن متفكر در علوم انسانى . و بھ شناخت واقعى انسان كھ مجموعھ اى از استعدادھا و نھادھاى متنوع است ، توفیق یابند
دارد ) علیھ السالم(و یا فیلسوفى كھ نمى داند انسانى را باید بشناسد و بشناساند كھ در حد كمال اعال شخصیتى بھ نام حسین 

 .ر قعر پستى ھا فردى بھ نام یزید مى شود، نباید درباره ماھیت یا مختصات بشرى اظھار نظر نمایدو د
این آرزوى بزرگ با گذشت زمان نھ تنھا در درون من ضعیف نمى شد، بلكھ با افزایش فعالیت ھاى فكرى در علوم انسانى 

و حل و فصل آن ھا، جز بھ رسمیت شناختن حقایق  كھ ھیچ راھى براى تفسیر{و مشاھده مسائل و مشكالت الینحل آن ھا 
از طرف دیگر، سالیان عمر بدون لحظھ اى توقف و با سرعتى . شدیدتر و جدى تر مى گشت } ارزشى انسانى وجود ندارد

حیرت انگیز، از آینده مى رسید و بھ گذشتھ مى خزید و این جانب ھم چنان سرگرم كارھایى بودم كھ احساس تكلیف ، 
 20ھجرى قمرى و اواخر قرن  15اوایل قرن )انجام آن ھا را بر من ایجاب مى نمود، تا این كھ در این اواخر ضرورت 

كھ نغمھ ھاى روح بخش حیات از طنین افتاده و بھ جاى آن ھا، بانگ شوم پوچى و بى ھدفى زندگى از ناى ) میالدى 
را اعالن مى نماید، احساس كردم ھیچ وظیفھ اى  ((گانگى از خود بی))اكثریت قریب بھ اتفاق مردم سر مى كشد و بیمارى 

مؤ كدتر و ھیچ تكلیفى ضرورى تر از این نیست كھ اگر چھ با بضاعتى ناچیز، بھ یارى بیدارگران بشریت مست و از خود 
پست كھ  باشد كھ در اعالن عظمت الھى حیات ، و ھدف اعالى آن و وقاحت مرگ. بیگانھ در این برھھ از تاریخ بشتابیم 

 .ھمان مرگ ارزش ھاى انسانیت است ، خدمتى انجام بدھیم 
ھجرى قمرى ، مطابق با بیست و یكم خردادماه سال  1415شروع تاءلیف این كتاب ، ھمزمان با آغاز محرم الحرام سال 

 . نھادم ((شھید فرھنگ پیشرو انسانیت ) علیھ السالم(امام حسین ))نام آن را . ھجرى شمسى بود 1373
است ،  ((پیشرو انسانیت ))، مخصوصا با قید ((فرھنگ ))انتخاب این نام براى این كتاب ، بھ مناسبت پرمحتوا بودن اصطالح 

 :عبارت است از) پیشرو انسانیت (زیرا فرھنگ با قید مزبور 
ن الھى و اولیاى عظام شیوه حیات معقول در جاذبھ كمال اعال، بر مبناى آن اصول و ارزش ھاى تكاملى ، كھ ھمھ پیامبرا))

و حكما و وارستگان نوع بشر، در تفسیر و تبلیغ و تحكیم آن ھا با جدى ترین تكاپو مجاھدت ورزیده ، حتى گروھى از آنان 
، آن قھرمان تفسیر كننده )علیھ السالم(در این راه جان خود را باختھ اند، كھ بدون تردید فرزند نازنین على بن ابى طالب 

، در صف اول آن جھادگران بزرگ بشریت قرار گرفتھ )علیھ السالم (ا عزت و شرافت ، یعنى حسین بن على حیات تواءم ب
خون درخشان این تفسیر كننده حیات و این اثبات كننده ھدف اعال براى وجود آدمیان در این دنیا، دومین عالمت . است 

 ((. انسانیت و رسالت انسانیت است
 .، در آغاز و پایان ھر شب و روز نمایان مى گردد كھ بھ قول ابوالعالء معرى

و على الدھر من دماء الشھیدین على و نجلھ شاھدان فھما فى اءواخر اللیل فجران و فى اولیاتھ شفقان ثبتا فى قمیصھ لیجى ء 
 الحشر مستعد یا الى الرحمان

 : دو شاھد است) علیھ السالم(حسین    و فرزندش) علیھ السالم(على (و بر پیشانى روزگار، از خون ھاى دو شھید ))
 .((علیھ السالم(از خون سر مبارك امیرالمؤمنین على (در پایان شب است كھ آغاز بامداد است  - ) شاھد اول )

 

 

این دو شاھد بزرگ در )). علیھ السالم(حسین   از خون فرزندش (شفق خونین پایان روز و آغاز شب است  -) شاھد دوم )
 ((.نقش ثابت بستھ اند كھ در روز قیامت براى شكایت بھ خداوند رحمان در پیشگاه او حاضر شوند پیراھن روزگار

پیش از ورود بھ مباحث كتاب ، ده مقدمھ اى را كھ براى تحلیل و تفسیر چنین حادثھ اى ، ضرورى بھ نظر مى رسد، متذكر 
 : مى شویم

 .پوچى ، و اثبات و اعالن عظمت الھى حیات انسان ھاسھ راه اساسى براى نجات بشریت از احساس  -مقدمھ یكم 
شناخت و داورى صحیح درباره ھر حادثھ بزرگ تاریخ بر مبناى انگیزگى ارزش ھا، بھ سھ عامل مھم مربوط  -مقدمھ دوم 

 . است
 . نمونھ ھایى از دو نوع نگرش درباره حوادث تاریخى - مقدمھ سوم 

صحیح شناختھ نشود و انسان بھ ھدف اعالى حیات خود توجیھ نگردد، پست ترین اگر حیات انسانى بھ طور  -مقدمھ چھارم 
 .پدیده عالم طبیعت خواھد بود

 . حیات انسانى و كرامت و شرف ذاتى آن ، از دیدگاه حقوق جھانى بشر در اسالم - مقدمھ پنجم 



موجب بروز حادثھ خونبار كربال حیات چیست كھ دفاع از شرف و حیثیت آن از اصول اساسى اسالم است و  - مقدمھ ششم 
 !گشتھ است ؟
 . بحثى در اصول پنج گانھ مربوط بھ قدرت و حق و باطل -مقدمھ ھفتم 

) علیھ السالم(دو ركن اساسى شخصیت ھاى سازنده فرھنگ پیشرو انسانیت ، كھ ھر دو در شخصیت حسین  - مقدمھ ھشتم 
 . در حد اعلى وجود داشتھ است

بھ دین ) علیھ السالم(عامل بروز این حادثھ حیرت انگیز، كھ عشق و ایمان راستین امام حسین  اساسى ترین -مقدمھ نھم 
فطرى و منطقى و روشن ترین مذھب انسانى است ، اسالم حقیقى است ؛ اسالمى كھ دفاع از حیات انسانى و شرف و 

 . حیثیت الھى آن ، از با اھمیت ترین اصول آن است
ر درجھ نخست از صاحب نظران مذاھب اسالمى و سپس از متفكران سایر مذاھب الھى ، براى انتظارى كھ د - مقدمھ دھم 

 .در راه ارزش ھاى انسانى وجود دارد) علیھ السالم(اھتمام شدید بھ داستان فداكارى امام حسین 
ررسى مقدمات مزبور مطالعھ كنندگان ارجمند اگر بخواھند، مى توانند پس از مقدارى آشنایى با مطالب متن كتاب ، بھ ب

 .بپردازند؛ زیرا این مقدمات ، از یك جھت جنبھ ھاى تحقیق علمى و فلسفى این كتاب را بازگو مى كند
 ( حیات معقول)سھ راه اساسى براى نجات بشریت از پوچى ، و اثبات و اعالن عظمت الھى حیات : مقدمھ یكم : بخش دوم 

، سھ راه مھم وجود دارد كھ تاریخ و (ن عظمت الھى حیات و ھدف اعالى آن اثبات و اعال(براى انجام چنین خدمت حیاتى 
وجدان ناب بشرى باالتر از این دو، خداى بزرگ ، لزوم ارائھ آنھا را بھ وسیلھ مشاھده حقیقت زندگى و شھود صاف 

 .درونى ، گوشزد مى نماید
و حكماى راستین و وارستگان از تاریكى ھاى ماده و ارائھ منطقى تعلیمات ربانى انبیاى عظام و اوصیاى كرام  -راه یكم 

علماى ربانى و صاحب . مادیات و پیوستگان بھ عالم عقل واال كھ تاكنون از طریق گوناگون ، بشریت را آگاه ساختھ اند
ال جدیت نظران مخلص و ژرف اندیش ، در ابالغ آن تعلیمات ، نھایت تكاپو را مبذول داشتھ اند و ھنوز مسیر خود را با كم

 .مى پویند
جمع آورى و بررسى نتایج مثبت و سازنده پیروى از ادیان الھى و انسان ھاى رشد یافتھ در مسیر انبیاى عظام و  -راه دوم 

بدیھى است كھ ادیان الھى در تصفیھ اخالق و تزكیھ نفوس انسان . ھمھ وارستگان از آلودگى ھاى خودخواھى و خودكامگى 
با ھدف اعالى زندگى در طول تاریخ ، مھم ترین نقش را در پیشبرد فرھنگ پیشرو بھ عھده داشتھ  ھا و آشنا ساختن آنان

كھ حركت تكاملى انسان را در {این یك حقیقت است ، اگر چھ اغلب مورخان و جامعھ شناسان غربى در دوران معاصر . اند
این نقش حیاتى ادیان را مورد بررسى قرار داده و بھ ، نمى خواھند }بھ پایان مى رسانند ((ماشین ))حركات ناآگاه و جبرى 

 .آن اعتراف كنند و آن را براى بھره بردارى جوامع ماشین زده دوران ما عرضھ نمایند
اگر ادیان الھى براى ساختن انسان و تكامل او نقش سازنده اى داشتند، محال بود كھ مورخان آن را )) :ممكن است گفتھ شود

سخ این اعتراض روشن است ، زیرا متاءسفانھ اكثریت مورخان ، وظیفھ خود را منحصر بھ جمع آورى پا ((.پنھان بدارند
ھم چنین ، جامعھ . نمودھاى حوادث تاریخ ، با عینك خاصى كھ بھ چشمان خود زده اند مى دانند، نھ تحلیل و تفسیر آن ھا

قناعت مى كنند و كارى بھ جست وجوى علل آن رفتارھا  شناسان بھ شناخت پدیده ھا و آثار مربوط بھ انواع رفتارھاى مردم
 !و استعدادھاى بشرى ندارند

 : ممكن است بتوانیم مخفى دارندگان علل و استعدادھاى بسیار مھم بشرى را بھ دو گروه عمده تقسیم كنیم
نمى بینند، درصدد تحقیق و  كسانى كھ استعداد فھم آن علل را در خود نمى بینند و چون این استعداد را در خود - گروه یكم 

 بررسى آن علل نیز بر نمى آیند و گاھى آن ھا را انكار مى كنند،
این تصادفى نیست )) :ھمان است كھ دانشمند بسیار مشھور، ماكس پالنك از وجود آن خبر مى دھد و او مى گوید - گروه دوم 

(4)چھ چندان تظاھرى بھ دیندارى خود نكرده اندكھ متفكران بزرگ ھمھ اعصار چنان نفوس دینى ژرفى داشتھ اند، اگر 
)). 
البتھ باید علت یا علل این عدم تظاھر مورد تحقیق قرار بگیرد، تا بدانیم چھ علتى براى مخفى كردن دیندارى خود داشتھ 

 ؟!اند
عشق و عالقھ فراوان انسان ھاى پاك دل و خردمند بھ : این راه كھ بسیار با اھمیت ، عبارت است از - اه سوم ر

حد . برخوردارى از فضیلت ھا و كرامت ھاى واالى روحى ، ھر چند كھ بھ دست آوردن آن ھا، مشقت بار و زجرآور باشد
، انواع فداكارى ھا و شھادت ھا در راه نجات )خدایابى (بوبى اعالى این فضیلت ھا و پس از قرار گرفتن در شعاع جاذبھ ر

اگر حیات آدمیان ھدفى باالتر از مزایا و خواستنى ھاى دنیاى طبیعت . دادن خود و دیگران از فقر مادى و روحى است 
اشخاصى كھ داراى نداشت ، نھ تنھا آن ھمھ فضایل و كرامت ھا و فداكارى ھا و شھادت ھا بیھوده و لغو و عبث بود، بلكھ 



چنان ارزش ھاى عالى بوده و در راه بھ دست آوردن آن ھا متحمل شكنجھ ھا شده و حتى حیات طبیعى خود را از دست 
زیرا بھ جاى بھره بردارى !(5) داده اند، باید مردمانى بیچاره و ضعیف ، و از یك جھت اشخاص بدبخت بھ شمار مى آمدند

از حداكثر لذایذ و خودكامگى ھا و از بین بردن ناتوانان براى اشباع خودخواھى ھاى پست تر از حیوانات درنده ، در نجات 
گشتھ و حتى عزیزتر از خود و دیگران ، از ھمھ مزایا و لذایذ زندگى چشم پوشیده و متحمل آزارھا و مشقت ھاى سخت 

 !ھمھ چیز را كھ جان شیرین است از دست داده اند
(6) ھابز  توماس ))در این جا باید بى پرده صحبت كنیم ، و بیمى از سخنان ضِد انسانى 

(7) نیچھ ))ھا و ((
 ھا بھ خود راه ندھیم((

ھاى اروپا با آن ھمھ كشتار و خونریزى نتوانستند آخرین ضربھ مرگ آور را بر ھمھ ((نرون ))ھاى آسیا و ((چنگیز))اگر  .
ان ، با نداھایى كھ سر مى دھند، آگاھانھ یا ناآگاھانھ آخرین تیر خالص را بر مغز انسان و انسان ھا فرود بیاورند، این بیمار

اما دلیل این كھ انسان را نابود مى كنند، این است كھ این گونھ سخنان ، . آخرین ضربھ را بر قلب انسانیت وارد مى آورند
نى گشتھ و موجب شده است كھ در كنفرانس باعث زوال و نابودى فرھنگ و تمدن و عواطف و احساسات برین انسا

اما دلیل این كھ آخرین ضربھ .(8) كانادا بحث از امكان یا عدم امكان بقاى بشر در قرن بیست ویكم را پیش بكشند - وانكوور 
فساد اخالق و سقوط تمدن و فرھنگ و شیوع لذت پرستى ، زندگى را بھ : نیت وارد مى آورد، این است كھ را بر قلب انسا

 .پوچى كشانده و دیگر قلبى در مردم نمانده است كھ حیات واقعى را احساس نماید و طعم حقیقى آن را بچشد
اغلب متفكران علوم انسانى در دوران معاصر، متاءسفانھ . ما در توضیح راه سوم ، نگاھى بھ معناى شھادت خواھیم داشت 

 !مخصوصا در مغرب زمین ، آن چنان كھ اھمیت این پدیده الھى اقتضا مى كند، آن را مورد توجھ قرار نداده اند
اھمیت پدیده شھادت در درجھ اى است كھ اگر در تاریخ بشرى جز یك فرد شھید وجود نداشت ، براى اثبات آھنگِ عالِى 

كھ بیان كننده ھدف اعالى حیات است كافى بود، چھ رسد بھ این كھ ما در طول تاریخ ، ده ھا و بلكھ صدھا عالم ھستى 
ھزار شھید مى بینیم كھ با اعتال بخشیدن و تكمیل شخصیت خود در دفاع از انسانیت و ارزش ھاى آن ، از زندگى طبیعى 

 .چشم پوشیده و بھ حیات حقیقى نایل گشتھ اند
توصیفى مختصر درباره  - در حقیقت  - این توضیح . مى پردازیم  ((شھادت ))توضیح مختصر درباره پدیده  در این جا بھ

 .برخى از ابعاد اصیل این حقیقِت عظما مى باشد
 شھادت چیست ؟

در كمال ھشیارى و آزادى } كھ در متن طبیعت ، مطلوب مطلق است {پایان دادن بھ جریان حیات : شھادت عبارت است از
 : آشنایى با ماھیت و مختصات آن ، با این ھدف گیرى كھ ذیال مطرح مى نماییمو 

 بعضى از ابعاد شھادت
 . پایان دادن بھ زندگى طبیعى در راه دفاع از ارزش ھا و حیات حقیقى افراد جامعھ - بعد یكم 
صول بھ جاذبیت كمال ، براى شكافتن كالبد مادى و بھ پرواز درآوردن روح بھ مقام شھود الھى ، در راه و - بعد دوم 

 . خود و دیگران ((حیات معقول ))بزرگداشت 
 .تعیین كننده مالك و میزان براى زندگى قابل توجیھ در این دنیا - بعد سوم 

البتھ بدیھى است كسى كھ حقیقت و ارزش واقعى حیات برایش مطرح نیست و از حیات جز خوردن و خوابیدن و اشباع 
ز دیگرى نمى فھمد، نھ شھادت براى او قابل درك است و نھ حیات حقیقى كھ داراى عالى ترین خواستھ ھاى حیوانى چی

 . ارزش است
 : براى توجھ بھ عظمت شھادت ، فھمیدن دو حقیقت شرط اساسى است

 . اھمیت مطلق زندگى -1
 .اھمیت ھدفى كھ شھادت براى آن تحقق مى یابد -2

 .ست دادِن اختیارِى حیات با كمال آگاھى و انبساط فھمیده مى شودبا درك این دو حقیقت است كھ معناى از د
ما در این جا بھ بیان یك مطلب اكتفا مى كنیم . درباره اھمیت و عظمت فوق العاده زندگى ، مطالب فراوانى گفتھ شده است 

گى مى كند، پیشنھاد اگر بھ كسى كھ از نعمت عظماى حیات برخوردار است و با كمال اعتدال جسمانى و روحانى زند: 
 :شود كھ شما میان دو چیز اختیار دارید كھ یكى را انتخاب كنید

 ادامھ حیات با برخوردارى از عقل و وجدان و دیگر استعدادھاى كمالى ؛ -1
 . مالكیت جھان با اختالل در بھره بردارى از جوھر واالى حیات و عظمت و مزایاى آن -2

ر كھ از سالمت روانى و عقلى برخوردار است ، ادامھ حیات با كمال اعتدال جسمانى و بدیھى است كھ انسان عاقل و ھشیا
 .روحانى را انتخاب خواھد كرد



ھر اندازه انسان شھید از مزایا و عظمت ھاى حیات آگاه تر باشد و ھر چھ بیشتر توانایى استفاده از آن ھا را داشتھ باشد، 
 .رددشھادت او از عظمت باالترى برخوردار مى گ

 : نمونھ ھاى از عظمت ھاى حیات آدمى
 : انسان در حال زندگى است كھ -
 .از زیبایى ھا لذت مى برد -
 .از عقل و وجدان استفاده مى كند -
 .محبت و عشق مى ورزد -
 .بھ اكتشاف نایل مى آید -
 .حقایق را شھود مى كند -
 .از عدالت و حق دفاع مى كند -
 .را مى چشدطعم آزادى و اختیار معقول  -
 .از علم و معرفت و جھان بینى ، كسب روشنایى مى نماید -
 .از لذت خدمت بھ ھمنوعان خود برخوردار مى گردد -
 .مى تواند جھانى را آباد كند -
 .لذت نظم و قانون گرایى را در مى یابد -
 .از شوق احیاى انسان ھا، بھ پرواز در مى آید -
 .بى را درك مى كندطعم عواطف ارتباطھاى نسبى و سب -
 .با ابداعات ھنرى سازنده ، بھ عظمت احساسات درونى خود پى مى برد -
با فعالیت ھاى عقالنى سالم ، ھمنوعان خود را از سقوط نجات مى دھد و زمینھ را براى پیشرفت تكاملى آنان آماده مى  -

 .سازد
 .بدبر جھان ھستى ، جھان را درون خود در مى یا ((من ))با گسترش  -

انسان آگاه با از دست دادن ھر یك از  . مسلم است كھ امتیازھا و عظمت ھاى زندگى بیش از حد شمارش ھاى معمولى است
جھانى را از دست مى دھد، زیرا ھر یك از آن ھا بھ تنھایى مى تواند ھدفى براى  - در حقیقت -این امتیازات و عظمت ھا 

با ) علیھ السالم)توانیم این معنى را بھ خوبى درك كنیم كھ چرا شھادت امام حسین  حال ، مى .زندگى و توجیھ كننده آن باشد
عظمت ترین شھادتى است كھ در تاریخ بشر بروز كرده است ، زیرا او با شناخت ھمھ ابعاد و امتیازات زندگى و توانایى 

 . بر برخوردارى از آن ھا، دست از زندگى شستھ است
خت و داورى صحیح درباره ھر حادثھ بزرگ تاریخ كھ بھ انگیزگى ارزش ھا بھ وجود آمده بھ شنا: مقدمھ دوم : بخش سوم 

 : سھ عامل مھم مربوط است
 . اطالعات الزم و كافى در حد مقدور درباره ماھیت علل و نتایج حادثھ -عامل یكم 
 . ت انسانى در حادثھآگاھى ھر چھ بیشتر از اصول كلى و ثابت ، و قضایاى جزئى و متغیر حیا -عامل دوم 
برخوردارى از دریافت طعِم واقعِى اصول و ارزش ھاى واالى انسانى كھ در سطوح و ابعاد مختلف آن حادثھ  -عامل سوم 
 .وجود دارد
 اطالعات الزم و كافى در حد مقدور، پیرامون ماھیت و علل و نتایج حادثھ -عامل یكم 

رویداد در عرصھ زندگِى فردى و اجتماعى ، بدون شناخت علل نزدیك و  بدیھى است كھ ھیچ حادثھ اى ، حتى ناچیزترین
دور و جریانات ھمزمان كھ ممكن است بھ نوعى با حادثھ ارتباط داشتھ باشند، قابل فھم نیست ، چھ رسد بھ آن قسمت از 

این حقیقت كھ . كھ در سرنوشت مادى و معنوى ھمھ انسان ھا داراى تاءثیر عمیق مى باشد(9) وقایع بزرگ تاریخِى جھانى 
از جھت جامع بودن بر تمامى ابعاد فداكارى در راه عالى ترین ارزش ھاى انسانى ، ) علیھ السالم(داستان امام حسین 

شما این عبارت را با صراحت كامل در كتاب امام حسین و ایران . نیست منحصر بھ فرد است ، بر ھیچ كس پوشیده 
 :تاءلیف یك محقق آلمانى مى بینید

یك فاجعھ بود، اما فاجعھ اى استثنایى ، و بعد از چھارده قرن ، یك مورخ بى } مانند ھر كشتھ شدن {كشتھ شدن حسین ))
ند كھ فاجعھ جنگ ھاى دیگر در پشت آن پنھان است و بھ چشم طرف ، آن فاجعھ را بھ شكل یك كوه طوالنى و مرتفع مى بی

كھ این فاجعھ را بزرگ كرد، این بود كھ براى حفظ جان صورت نگرفت و ) یا علت (بزرگ ترین محتمل . نمى رسد



ا حفظ منظور مادى ھم در آن نبود و حتى حسین عالقھ نداشت با این فداكارى نام خود را باقى بگذارد، و دیگران نام او ر
(10)كردند و باقى گذاشتند

)). 
با توجھ بھ اھمیت فوق العاده اى كھ این داستان ، مخصوصا از نظر علل و : در این جا این سؤ ال جدى مطرح مى شود كھ 

تى باعث شده است كھ اكثر محققان و تحلیل گران تاریخ عمومى ، اگرچھ آن را مورد تحقیق قرار نتایج خود دارد، چھ عل
داده اند، ولى حِق اھمیت و عظمت آن را بھ جاى نیاورده اند؟ بھ نظر مى رسد، چھار علت مھم براى اھمیت ندادن بھ این 

 :حادثھ بزرگ وجود دارد
ز، احتیاج بھ شناخت ابعاد و سطوح بسیار متنوع ، مانند معرفت دین ، اخالق ، اھتمام بھ این واقعھ شگفت انگی -علت یكم 

. دارد - بھ معناى مدیریت انسان در حركت بھ سوى عالى ترین ھدف حیات و اصول پیشرو فرھنگ ھا -حقوق ، سیاست 
 .لذا، كمتر كسى توانستھ است كھ اھمیت واقعِى این حادثھ را درك نماید

ت فھم حادثھ مورد تحلیل ، نیازمند پیگیرى علل و عوامل دور و نزدیك و نتایج و رویدادھاى ھمزمان ممكن اس -علت دوم 
 .باشد كھ رابطھ اى با حادثھ داشتھ باشند و شخص تحلیل گر نتواند از عھده جمع آورى و فھم دقیق آن ھا بر آید

قق از برخى معتقدات خود دست بردارد، در صورتى كھ شناخِت ھمھ جانبھ حادثھ موجب شود تا شخص مح - علت سوم 
 . قطعى است كھ چنین محققى بھ شناخت ھمھ جانبھ حادثھ عالقھ اى نخواھد داشت

نگاران ، توفیق بررسى و تحلیل و تحقیق عینى و موشكافانھ  با نظر بھ این علل است كھ مى بینیم اغلب نویسندگان و تاریخ 
 .نمى كننداین حادثھ شگفت انگیز و سازنده را پیدا 

این مرد . داریم  ((امام حسین و ایران ))ما در این مورد سخنى با آقاى كورت فریشلر آلمانى نویسنده فاضل و محقق كتاب 
داشتھ است ، این  (علیھ السالم(محقق ، با این كھ تتبع ، تحقیقات و استنباطھاى بسیار خوب و مفیدى از داستان امام حسین 

ا گسیختھ از ریشھ ھا و عوامل قبلى مورد تحقیق و تتبع قرار داده است ؛ بھ طورى كھ اگر كسى داستان بسیار با عظمت ر
ھجرى نداشتھ باشد، گمان مى كند داستان شگفت انگیز نینوا در مقطعى از تاریخ اتفاق  61اطالعاتى از جریانات ماقبل سال 

 ! افتاده است كھ ھیچ حادثھ اى پیش از آن وجود نداشتھ است
 :بھ فرزدق مى گوید) علیھ السالم(نین ، در جایى دیگر از كتاب مى بینیم كھ از زبان امام حسین ھم چ

سال ھا من دست روى دست گذاشتم و درصدد برنیامدم كھ با اساس ظلم مبارزه كنم و حق را اعالم نمایم ، ولى بعد از ))
(11)مدتى سكوت ، تصمیم گرفتم كھ قیام كنم

)).  
 : در صورتى كھ آن چھ در تاریخ مى بینیم ، این است

نوشتند ) علیھ السالم(از دنیا رفت ، شیعھ در عراق حركتى كرد و آنان بھ امام حسین ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسن ))
آن حضرت امتناع فرمود و تذكر داد كھ . بیعت خواھند كرد)) علیھ السالم(حسین (شكستھ اند و با او كھ بیعت معاویھ را 

میان او و معاویھ تا مدتى تعھد و پیمانى بستھ شده است و او نمى تواند آن تعھد را نقض كند تا آن مدت بگذرد و اگر معاویھ 
 ((. ھالك شود، تصمیم خواھد گرفت

در برابر ظلم ، دست روى دست نگذاشت و با امكان مبارزه با ظلم ، سكوت ) علیھ السالم(ام حسین مالحظھ مى شود كھ ام
(12) احدى الحسنیین ))ھرگز از اصل ) علیھ السالم(با نظر بھ دالیل بسیار قوى كھ وجود دارد، امام حسین . نفرمود

روى ((
 :لذا، نقل قول زیر، صحیح بھ نظر نمى رسد) كشتھ شدن در راه خدا براى او حل شده بود(گردان نشده بود 

را در راه كوفھ دید و از آن حضرت پرسید اى پسر پیامبر خدا، چرا از حرم خدا ) علیھ السالم(ابوھره ازدى ، امام حسین ))
اھانتم كردند، صبر نمودم ، و خواستند . یا اباھره ، بنى امیھ مالم را گرفتند، صبر كردم : ون آمدى ؟ فرمودو حرم جدت بیر

و سوگند بھ خدا گروھى ستمگر مرا مى كشند و خداوند آنان را در ذلت و پستى و . خونم را بریزند، خود را نجات دادم 
(13)را مسلط مى سازد كھ آنان را ذلیل كند، ذلیل تر از قوم سباشمشیر بران فراگیر غوطھ ور مى سازد و بر آنان كسى 

))... 
، )علیھ السالم(بر فرض صحت ، اوال؛ صبر آن حضرت در برابر مصیبت ھاى شخصى بود، مانند صبر امام حسن مجتبى 

با معاویھ بستھ بود، ) علیھ السالم(ثانیا؛ با تعھدى كھ امام . نھ دست روى دست گذاشتن در مقابل ظلم ھمھ جوامع اسالمى 
. مجوز قیام مسلحانھ در مقابل معاویھ نبود) علیھ السالم(تحمل در برابر تعھدى ھا و تجاوزھا بھ حقوق شخصى امام حسین 

 .{ بنابھ نقل از لھوف ، جملھ فوق را بھ ابوھره فرموده است نھ فرزدق) لسالمعلیھ ا(مخفى نماند كھ امام حسین {
این علت كھ شاید با اھمیت ترین علت باشد، این است كھ شخص متفكر و محقق ، در رویارویى با این حادثھ  -علت چھارم 

ولیت بزرگ درباره انسان ھا و  با حقایقى مانند ایمان ، عشق ، احساس مسؤ -ھمان طور كھ در گذشتھ اشاره نمودیم  -
آن ھا را در ) و یاران او) علیھ السالم(امام حسین (اعتقاد جزمى بھ خدا و ابدیت روبھ رو است ، كھ یكى از طرفین حادثھ 

منطقى جز خودخواھى و خودكامگى و ظلم و تجاوز نمى ) یزید و یزیدیان (در صورتى كھ طرف دیگر . حد اعلى داشتند



بى طرفى و ) حق محض و باطل محض (محقق ، ھر اندازه ھم كھ بخواھد در مقابل این دو منطق شخص . فھمیدند
ھمین تاءثیر شدید داستان نینواست كھ در طول تاریخ ، . تماشاگرى بى تاءثر را انتخاب كند، امكان ناپذیر بھ نظر مى رسد

آرى ، یك دقت خوب الزم است تا تاءثیر .  موجب حركت جدى فردى و اجتماعى مردم بھ سوى ھدف ھاى تكاملى شده است
در این حادثھ تقابل انسانیت با . ملموس و ناملموس حركت حسینى را در عرصھ ارزش ھاى انسانى درك و دریافت كنیم 

ضد انسانیت ، مرد محقق ، دو بعد بى نھایت عظمت و كمال و بى نھایت پستى و سقوط را چنان آشكار و با خطوط و 
خواھد دید كھ توانایى سكوت و تماشاگرى بى طرف را از دست خواھد داد، زیرا محال است یك محقق و  اشكال نمایان

قرار ) علیھ السالم(متفكر خردمند كھ واقعا با انسان و انسانیت آشنایى نزدیك دارد، در شعاع جاذبیت فوق طبیعى امام حسین 
یت الھى بزرگ ھمان ، و اجتناب از حیوان منشى ھا، مقام ھمھ مى دانیم كھ قرار گرفتن در جاذبیت چنین شخص. نگیرد

چھ اندكند افرادى كھ براى قرار گرفتن در شعاع جاذبیت . پرستى ، سلطھ گرى ، شھرت خواھى و خودخواھى ھا ھمان 
 .، از امور مزبور اجتناب نمایند)علیھ السالم(فوق طبیعى امام حسین 

مثل اینان ، مثل آن موش است كھ در زیر خاك ھا و . لت ھاى ضد ارزش آرى ، چنین است قانون سقوط انسان بھ رذا
ھا فضاى روشنى را نشان  اگر یكى از آن سوراخ . مشغول كندن و سوراخ كردن است   دیوارھا با دست ھاى كوچكش 

 !ردبدھد، آن حیوان ظلمت پرست از روشنایى فرار مى كند و دنبال كار خود را در كاوش در تاریكى ھا مى گی
 آگاھى ھرچھ بیشتر از اصول كلى و ثابت و قضایاى جزئى و متغیِر حیات انسانى در حادثھ -عامل دوم 

 : براى درك اھمیت این عامل ، بایستى دو بعد اساسِى رویدادھاى تاریخ را در نظر داشتھ باشیم
 نمودھا و جریانات جزئى و متغیر حوادث  - بعد یكم 

تاریخ از این بعد، . آن رویدادھا با علل و معلوالت فیزیكى و حوادث ھمزمان آن ھا تسلسل طولى: كھ عبارت است از
مركب از نمودھاى فیزیكى و جزئى متغیر است كھ ما آن ھا را مانند محسوسات جزئى و متغیر زمان حاضر تا مدتى كم و 

بھ جھت ھمین جزئى بودن و دگرگونِى .  بیش مشاھده مى كنیم و بھ وسیلھ تعقل و ابزار، از آن ھا بھره بردارى مى نماییم
 . دائمى آن ھاست كھ تاكنون از اطالق علم بھ نمودشناسى حوادِث فیزیكِى تاریخ ، خوددارى شده است

اصول و قوانین كلى و ثابِت وقایِع تاریخ است كھ بدون توجھ دقیق بھ آن ھا، براى تطبیق و تفسیر و توجیھ وقایع  - بعد دوم 
 .ن ھا بھره بردارى نمود، نمى توان از آ

 :این اصول و قوانین بھ دو دستھ مھم تقسیم مى شوند
 اصول و قوانین درجھ اول ّ� ّ� �ّ  -ّ� ّ� دستھ اول 

از نظر وسعت دایره و فراگیرى آن ھا، مانند عامل محرك تاریخ و زیر بناھاى اصلِى قواعد علوم انسانى ، مانند قواعد كلى 
 . اقتصاد، سیاست و اخالقو ثابت حقوق ، 

مدیریت  -2ھر حقیقت سودمند واقعى براى انسان ھا،  -1: عامل محرك تاریخ مركب است از))بھ عنوان مثال ، این كھ 
یك اصل كلى ثابت است كھ مى تواند ابعاد مربوط بھ زیربناى حوادث و حركت ھاى تاریخى را  ((انسان درباره زندگى خود

بھ عنوان مثال ؛ مبناى اصلى حقوق در تاریخ عبارت است از این كھ چون ھر انسانى ، داراى  ھم چنین ،. توضیح بدھد
تمایالت و خواستھ ھاى نامحدود است و بدیھى است كھ اگر ھمھ انسان ھا درصدد اشباع تمایالِت نامحدوِد خود برآیند، 

زندگى اجتماعى و براى تحقق بخشیدن بھ آن ،  زندگى دستھ جمعى امكان ناپذیر خواھد بود، لذا براى امكان پذیر ساختن
مجبورند از تمایالت نامحدود كھ بھ تزاحم و كشتار منتھى مى گردد، دست بردارند و تمایالت محدود را كھ زندگى مزبور 

 .را امكان پذیر مى سازد، بپذیرند
 اصول و قوانین درجھ دوم ،ّ� ّ� �ّ  - ّ� ّ� دستھ دوم 
ق سودمند بھ حقایق مادى و معنوى و اصول ناشى از تحلیل ھر یك از آن حقایق كلى ، مانند قواعد اصل تقسیم حقای

 . كشاورزى ، قواعد اخالقى ، سیاسى و حقوقى
برخوردارى از دریافت طعم واقعِى اصول و ارزش ھاى واالى انسانى كھ در سطوح و ابعاد مختلف آن حادثھ  -عامل سوم 
 .وجود دارد
ن سطح نگران كھ از انسان و تاریخش چیزى جز یك حیوان پیچیده با آثار طبیعى كھ از او بروز كرده و سلسلھ از دیدگاه آ

را بھ وجود آورده است ، درك نمى كنند، این عامل نھ تنھا اھمیتى ندارد، بلكھ مى پندارند كھ این  ((تاریخ ))اى پیوستھ بھ نام 
از آقاى ماركوارت ،  ((امام حسین و ایران ))قاى كورت فریشلر در كتاب آ. عامل ، اصال نباید براى مورخ مطرح شود

 :محقق آلمانى چنین نقل مى كند



 مورخ وقتى كھ بھ یكى از افرادى كھ در تاریخ از آنان نام مى برند عالقھ مند شود، دیگر مورخ نیست ، بلكھ مؤمن است))
.)) 

 

آقاى ماركوارت این است كھ شخص مورخ ، ایمان خود را بھ  این نظریھ باید این گونھ تحلیل شود كھ اگر مقصود
یك فرد در حادثھ ، در ھیاءت و شكل و صورت و عوامل آن حادثھ دخالت بدھد، این كار، ھمان طور كھ محقق 

مزبور گفتھ است ، غلط است ، زیرا نمود حادثھ كھ در عرصھ ھستى نمودار شده است ، خود ھمان حادثھ است كھ 
اگر منظور آقاى ماركوارت . للى معین در تاریخ شكل گرفتھ است ، نھ تمایالت و عقاید شخص مورخ بھ دنبال ع

این است كھ ھرگز نباید در بررسى وقایع تاریخى ، ارزشیابى و داورى صورت بگیرد، این نظر مورد قبول نیست 
نمود حوادث را پشت سر ھم بیان ؛ زیرا اگر ما تكلیف متفكران را در سرگذشت بشر در این كار منحصر كنیم كھ 

یعنى ، آن حوادث را (كنند و براى معاصران و آیندگان آن ھا را ارائھ نمایند و آیندگان ھم آن حوادث را بخوانند، 
، در این صورت باید )تماشا كنند و ھیچ داورى و ارزشیابى بر مبناى بایستگى ھا و شایستگى ھا انجام ندھند

انسان ھا و ارزش ھا و ضد ارزش ھاى آن را از دیدگاه علوم  ((حیات معقول ))قوانین اساسى ترین منبع اصول و 
انسانى حذف كنیم و فلسفھ تاریخ ، تحلیل تاریخ و استنتاج از تاریخ را در تماشاى مقدارى حادثھ بى جان كھ مانند 

محض در حوادث  توصیھ بى طرفىِ ! یك مشت وقایع تصادفى در گذشتھ صورت گرفتھ است ، خالصھ نماییم 
تاریخ ، مخصوصا در آن نوع از وقایع كھ مى تواند بشر را تحت تاءثیر قرار بدھد، مساوى با حذف اصول و 

 !مبانى از علوم انسانى و در آوردن آن ھا بھ صورت شناخت ھاى فیزیكِى جانوران مى باشد
مان طور كھ عالقھ و ایمان و اصول پیش ھ. البتھ بعید بھ نظر مى رسد كھ منظور آقاى ماركوارت این توصیھ باشد

ساختھ مورخ و حتى تحلیل كننده و فیلسوف تاریخ نیز نباید كوچك ترین نقشى در جمع آورى حوادث و شكل واقعى 
آن ھا داشتھ باشد، ھم چنان ، نباید ھدف از كوشش مورخان ، وادار نمودن مردم بھ تماشاى رژه رویدادھا، با 

وانگھى ، اگر كار متفكران در تاریخ منحصر بھ این باشد كھ فقط . مغزى آدمیان باشد صرف بیھوده وقت و انرژى
حوادث را براى انسان ھا ارائھ بدھند، اكثریت چشمگیر مردم ، خود آن حوادث را تفسیر كننده ھمھ مختصات و 

ھ ظالمانھ و ناروا و بر اگر چ -نھادھا و استعدادھاى بشرى تلقى كرده و در نتیجھ ، از آن چھ كھ واقع شده است 
یعنى چنین گمان ! را بھ دست خواھند آورد ((ذات و ماھیت انسان چنین است ))، و ((انسان چنین باید)) - خطا باشد

بایدھا و ))پس باید بھ مقتضاى این شناخت ،  ((ذات و ماھیت و مختصات انسان چنین است ))چون : خواھند كرد
 !ى او نیز منظور گردد((شایدھا

شبختانھ ھیچ فرد آگاه و مطلعى نمى تواند براى شناخت آن چھ كھ از انسان استعدادھا و نھادھاى او در تاریخ خو
كتاب العبر و دیوان المبتدا، والخبر فى ایام العرب و العجم و البربر و من عاصرھم من نمودار شده است ، بھ شش مجلد تاریخ ابن خلدون بھ نام 

صفحھ مى باشد، قناعت ورزد و خود را از تحقیق و  6747موع صفحات آن ھا بالغ بر كھ مج ذوى السلطان االكبر
مطرح شده است ، بى نیاز  ((مقدمھ ابن خلدون ))مطالعھ چون چراھاى آن ھمھ رویداد كھ در مقدمھ آن تاریخ بھ نام 

وط بھ نقل حوادث و صفحھ است كھ قطعا مقدار مھمى از آن ھا ھم مرب 588مقدمھ ابن خلدون در حدود . ببیند
 . صفحھ است 6747بقیھ این كتاب كھ شاید از دویست صفحھ تجاوز نكند، معنى و تفسیر كننده آن . رویدادھاست 

حال ، تصور كنیم كھ یك متفكِر محقق ، از نظر تتبع و اطالعات در پیرامون یك حادثھ تاریخى كھ اصول و ارزش 
بلكھ چنین . ار دارد، حداكثر اطالعات و تتبع را بھ دست آورده است ھاى انسانى در ماھیت و علل و نتایج آن قر

فرض كنیم كھ یك متفكر صاحب نظر، ھمھ اجزاى حادثھ و علل و مقدمات و جریانات ھمزمان و نتایج آن را با 
اھده چشمان خود مشاھده نموده و ھیچ نكتھ اى در پیرامون آن حادثھ نمانده ، مگر این كھ متفكر مزبور آن را مش

با این حال ، اگر چنین متفكر مطلع و محقق و آگاھى ، عالقھ و ایمان بھ اصول و ارزش ھاى واالى . كرده است 
انسانى نداشتھ باشد، كار او در ھمھ آن اطالعات و تحقیقات از مشاھده نمودھاى فیزیكِى حادثھ تجاوز نخواھد كرد 

ھمانند آن جامعھ شناسانى كھ كارى جز دیدن پدیده ھاى } !نكند البتھ ، اگر آن ھا را بھ سود باورھاى خود تاءویل{
محسوس و بھ دست آوردن آمار كھ ممكن است بھ عنوان معلوالت صادره از عوامل و شرایط و روابط در صحنھ 

 .جامعھ بروز كرده باشند، انجام نمى دھند
یك از آن دنیاپرستاِن خودكامھ و اشقیاى واقعیت چنان نبود كھ ھیچ : باید این نكتھ را در نظر داشتھ باشیم كھ 

خودباختھ جاه و مقام و عشاِقِ◌درھم و دینار كھ دست اندركار فكرى یا عملى و یا زبانى در تشكیل كارزار خونین 
بوده اند، فقط نمود حادثھ را مى دیدند و از علل و شرایط و ) علیھ السالم(كربال در مقابل شھید راه حق امام حسین 

پیكار حق با باطل بى اطالع بودند، زیرا گروه زیادى در شام و كوفھ وجود داشتند كھ از جریانات مھمى عوامل آن 
كھ از صدر اسالم شروع شده و بھ حادثھ نینوا پیوستھ بود، اطالع داشتند و با این حال ، صراحتا یا با اشاره و یا با 



این حقیقت را مى توان از . تھ ، بلكھ آن را امضا نمودندرا نادیده گرف) علیھ السالم (سكوت خود، قضیھ امام حسین 
امواج فراوان تاءسف ھا و ندامت ھا و نھضت ھایى كھ پس از شھادت آن حضرت در بین عده فراوانى از مردم 

علل و انگیزه این حادثھ  :لذا، مورِخ محقق نمى تواند بگوید. جوامع اسالمى آن روز بھ وجود آمد، استشھاد نمود
 ! ما معلوم نیستبراى 

بھ ھر حال ، براى یك تحقق و تحلیل و تفسیر صحیح و قابل قبول درباره حوادث بزرگ و كارساِز تاریخ ، مجرد 
اطالع و آگاھى از ھمھ موضوعات و مسائل مربوط بھ آن حوادث كافى نیست ، بلكھ باید مورخ ، عالوه بر اطالع 

الت و ظلم تفاوت بگذارد، غوطھ ور شدن در شھوات و و آگاھى ، خوب را از بد تشخیص بدھد، میان عد
خودكامگى ھا را از تھذب و تخلق بھ اخالق هللا تفكیك كند، و بھ طور كلى ارزش ھا را از اضداد ارزش ھا جدا 
نماید و با شناخت تقابل و تضاد این امور با یكدیگر، معتقد و عاشق خوبى ، عدالت ، تھذب و تخلق بھ اخالق هللا 

كار محقق و تحلیِل مورخ ، بیش از لمس نمودھاى حادثھ بھ وسیلھ چشم  - ھمان گونھ كھ اشاره كردیم  -و اال  .باشد
 .یا گوش ، چیز دیگرى نخواھد بود

 نمونھ ھایى از دو نوع نگرش درباره حوادث تاریخى: مقدمھ سوم : بخش چھارم 
 . را مورد تذكر قرار مى دھیم  ونھ ھا، ھر دو نگرش در این نم. مثال ھاى زیر را بھ عنوان نمونھ در نظر بگیریم 

و این كھ ) علیھ السالم(پس از رسیدن خبر مرگ معاویھ و اعالن این خبر از طرف ولیدبن عتبھ بھ امام حسین  -1
باید با یزید پسر معاویھ بیعت كند، در برابر نرمشى كھ ولید در كار بیعت گرفتن از آن حضرت ، از خود نشان مى 

من دستور مى دھم كھ باید تو با یزید بیعت )) :مى گوید (علیھ السالم(، مروان با یك تحكم فرعونى بھ امام حسین داد
 :فرمود) علیھ السالم (امام حسین ! در این جا دقت كنید چھ كسى بھ چھ كسى دستور مى دھد ((! كنى

 (14)براع مثل یزیدانا = و اناالیھ راجعون و على االسالءم السالم اذا بلیت االمھ 
یعنى اى انسانیت ، براى {با اسالم باید وداع گفت و از آن دور شد، . ما از آِن خداییم و بھ سوى او باز مى گردیم ))

 ((. نى مانند یزید مبتال شده استزیرا امت اسالمى بھ چوپا} ابد خداحافظ
عاشق اسالم و ارزش ھاى آن را ) علیھ السالم(اگر كسى بخواھد سخن مروان دلباختھ آل امیھ ، و پاسخ امام حسین 

در ظاھر ھمان جمالتى كھ بین آن دو نفر مطرح شد خالصھ كند، ھمین مقدار نصیبش خواھد شد كھ امام حسین 
ا مروان ، پیشنھاد او را نپذیرفت و از شدت تعجب ، آیھ استرجاع را خواند و عدم در رویارویى ب) علیھ السالم(

در موردى خوانده مى شود، كھ انسان با  ((انا洨 ))معموال آیھ مباركھ  !قابلیت یزید را براى بیعت ابراز فرمود
 : ان و خواننده ابیاتمصیبتى مھم رویاروى شود و چھ مصیبتى باالتر از آن كھ یزید بى خبر از اسالم و انس

 لیت اءشیاخى ببدر شھدوا 
 

 (15) جزع الخزرج مع وقع االسل 

نان را از فرزند اى كاش بزرگان قوم من كھ در بدر كشتھ شدند، حاضر بودند و مى دیدند كھ من چگونھ انتقام آ))
 ((... گرفتم و او را كشتم) علیھ السالم (پیامبر اسالم و على 

بر سر كار آمدن یزیدبن ! را براى مدیریت جوامع اسالمى اشغال نماید) علیھ السالم(مى خواھد مقام پیامبر و على 
طعم ان در جمالت مذكور،  اگر یك انسان ناظر و محقق. معاویھ ھمان و رخت بربستن اسالم از میان مسلمین ھمان 

را نچشیده باشد، اگر كسى عظمت انسان ھایى را كھ بھ (( قطعا دین در نزد خدا اسالم است (16) ))الدین عند هللا االءسالم 
سلمان فارسى ،  :ر یك از آن ھا ارزش یك تاریخ تكاملى را در برداشتند، از جملھ وسیلھ اسالم ساختھ شدند و ھ

ابوذر غفارى ، مالك اشتر، ابن التیھان ، عمار بن یاسر، اویس قرنى ، سعیدبن قیس و ھزاران ھزار شخصیت 
م در فلسفھ و معرفتى و علمى و فداكار در راه حق و عدالت را نشناختھ باشد، و اگر كسى منطق جاودانى اسال

جھان بینى و علوم گوناگون و حقوق و اخالق و اقتصاد و سیاست و فرھنگ بھ معناى عام آن را نفھمد، و یا آن را 
واقعا ) محرومیت انسان ھا را از اسالم ) و على االءسالم السالمنپذیرد، نمى تواند ضرر بنیان كِن یزید و معناى حقیقِى 

 .درك كند
(17) ان لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد فكونوا اءحرارا فى دنیاكم نگار و حتى تحلیل گر تاریخ ، این جملھ   ممكن است یك تاریخ2- 

آن را ھم بھ طور اجمال درك كند، ولى حقیقت آن را نتواند ببیند و معناى ) علیھ السالم(را در داستان خونین حسین 
بفھمد، زیرا فھم حقیقت این جملھ ، موقعى میسر است كھ شخص محقق این معنى را درك كرده باشد كھ آن چھ 

 : ھدف اعالى پیروى از دین و از اخالقیات عالى انسانى است
نسان ھایى بھ علت سقوط از این مقام واال، خود را از تطبیق و وابستن حیات و ارزش ھاى آن بھ خداست و اگر ا))

دین محروم ساختند، حداقل ، كرامت و شرف ذاتى انسان و لزوم پیروى او را از اصول حیات دستھ جمعى كھ در 
 ((.راءس آن ، احترام بھ انسان ھاى دور از پیكار و جنگ قرار گرفتھ است ، فراموش نكنند



 . نى كھ از وجدان حیات جمعى و ارزش آن غافلند، مبھم استلذا، ارزش این كالم براى كسا
در روز عاشورا خطاب بھ اراذل و تبھكاراِن ) علیھ السالم(امام حسین  -بھ اتفاق نظر مورخان  - این جمالت را  -3

 :گروه یزید فرمود
  ...(18)بى هللا ذلك لنا و رسولھ و المؤمنون و حجور طابت و طھرتاءال و اءن الدعى بن الدعى قد ركزنى بین اثنتین السلھ و الذلھ و ھیھات منا الذلھ یاء

محال )آن زناكار پسر زناكار مرا میان شمشیر و پستى و خوارى قرار داده است ، ولى ھیھاءت ، ! آگاه باشید))
خدا و رسول خدا و انسان ھاى با ایمان و دامن ھاى پاك و پاكیزه ، از . براى ما تسلیم بھ ذلت و خوارى ) ست ا

 ((.آن براى ما امتناع مى ورزند  پذیرش 
 : حضرت در سخنانى دیگر فرموده است

 (19)ربكم ان ترجمون اعوذ بربى و ربكم من كل متكبر ال یؤ من بیوم الحساب  ال وهللا ال اعطیكم بیدى اعطاء الذلیل و ال افر فرار العبید یا عبادهللا انى عذت بربى و
بھ (رار نمى كنم ف} جھاد{از ) بندگان (من دسِت ذلت بھ شما نخواھم داد و ھرگز مانند بردگان ! نھ ، بھ خدا سوگند))

من بھ پروردگاِر خودم و شما، از این كھ مرا سنگباران كنید، و ! اى بندگان خدا). سیاست شما اقرار نخواھم نمود
 ((. از ھر متكبرى كھ بھ روز قیامت ایمان ندارد، بھ خدا پناه مى برم

یثیت در اختیار مكتب داران و این جمالت ، امكان فھم عالى ترین مقام انسانى را از نظر شرافت و كرامت و ح
فرھنگ سازان و بانیان تمدن ھاى حقیقى مى گذارد كھ بفھمند وقتى كھ سخن از انسان مى رود، با چھ موجودى 

سروكار دارند، بفھمند كھ زندگى با ذلت و خوارى مساوى با مرگ دور از كرامت و شرف ارزشى است كھ خدا بھ 
بزرگ ، اختیاِر كیفیت زندگى را از دیدگاه كرامت و شرف ارزشى بھ خود  خداوند. انسان ھا عنایت فرموده است 
 :چنان كھ ھیچ احدى نمى تواند بگوید. انسان ھا واگذار نكرده است 

من اختیار زندگى خود را دارم ، اگر بخواھم بھ آن ادامھ مى دھم و اگر بخواھم انتحار مى كنم و آن را قطع مى ))
مھ آن با عزت و كرامت ، یك حكم الھى است و از مقولھ حق بھ اصطالح معمولى آن اصل حیات و ادا ((! نمایم

این ھمان نكتھ اساسى است كھ حقوق جھانى بشر، آن را درباره . نیست كھ قابل اسقاط و نقل و انتقال و مبادلھ باشد
 . مراعات نكرده است ((اصل حیات ))حق حیات یا بھ اصطالح دیگر 

نویسنده اى مى تواند داستان مالقات لشكریان حربن یزید ریاحى را كھ عمربن سعد او را آرى ، ھر مورخ و  -4
و بردن او بھ كوفھ با ھزار نفر جنگجو فرستاده بود، مالحظھ كند و بنویسد، ) علیھ السالم (براى گرفتن امام حسین 

 .ولى ممكن است نتواند مھمترین ارزش انسانى را در این داستان درك كند
 :ھ جریاِن این مالقات چنین بودخالص

در مسیر رو بھ كوفھ ، از منزل شراف گذشت ، یكى از یاران آن حضرت ) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین ))
و . در مقابل ، درختان خرما مى بینم : هللا اكبر، چرا تكبیر گفتى ؟ پاسخ گفت  :آن بزرگوار فرمود. تكبیر گفت 
علیھ (امام حسین . درخت خرما وجود نداشت ، آن چھ كھ مى بینیم اسب ھا و نیزه است در این مكان : جمعى گفتند

 . من ھم چنین مى بینم: فرمود) السالم
اندك زمانى گذشتھ . پس از مشورت بھ طرف ذى حسم حركت كردند كھ مستقیما با لشكریان حر رویاروى نشوند

ما  .ن كھ آن ھا دیدند ما از راه برگشتیم ، آنان نیز برگشتندما از راه برگشتیم ، ھمی. بود كھ اسب ھا آشكار شدند
لشكریان . امر فرمود چادرھا را نصب كردیم ) علیھ السالم(امام حسین . زودتر از آن ھا بھ منزل ذى حسم رسیدیم 

امام در این حال ، . حر كھ در حدود ھزار نفر بودند، رسیدند و در گرماى روز در برابر آن حضرت قرار گرفتند
آن حضرت بھ یاران خود دستور . و یارانش ملبس بھ عمامھ ، شمشیرھا را بھ كمر بستھ بودند) علیھ السالم(حسین 

یاران آن . داد لشكریان حر را كھ از راه رسیده بودند، آب بدھند و سیرابشان كنند و بھ اسبان آنان نیز آب بپاشند
دھان اسب ھا مى گرفتند و ھمین كھ اسب ھا سھ جرعھ یا  حضرت كاسھ ھا و طشت ھا را پر مى كردند و نزدیك

پنج جرعھ مى خوردند، ظرف را برمى داشتند و جلوى دھان اسب دیگر مى بردند، و بھ این ترتیب ھمھ آن ھا را 
 ((.سیراب نمودند

 :على بن طعان محاربى مى گوید
تشنگى من و اسبم را دید، مشك ) علیھ السالم(وقتى كھ امام حسین . من با لشكریان حر بودم و آخر از ھمھ رسیدم ))

من ھر چھ مى خواستم آب بیاشامم ، آب از دھان . برادر، سر مشك را كج كن : آب را بھ من ارائھ نمود و فرمود



كھ ناظر حركات من بود، ) علیھ السالم (در این موقع ، امام حسین ! مشك مى ریخت و نمى دانستم چھ كنم 
(20)را خم كرد و من توانستم آب بیاشامم و اسبم را ھم سیراب كنم برخاست و آمد سر مشك

)).  
ارزش و اھمیت این فضیلت بزرگ ، تنھا براى كسى قابل فھم است كھ حِق حیات بشرى و كرامت آن را در فوق 

مى دانست كھ ھمین ) علیھ السالم(قاعدتا امام حسین . ستى ھا و دشمنى ھا درك كند و بھ آن ایمان داشتھ باشددو
براى شناخت ریشھ اساسِى حق حیات ، نویسندگان و . ھزار نفر در چند روز آینده او را قطعھ قطعھ خواھند كرد

ات نشان داده اند و حماسھ ھاى محرك سروده متفكران ، چھ در شرق و چھ در غرب ، سخن ھا گفتھ اند و احساس
. اند، ولى ھیچ یك از آنان پرده از راز ملكوتى این حقیقت عظما برنداشتھ اند، اگرچھ مطالب مفید، فراوان گفتھ اند

این راز بزرگ تنھا با درك ارتباط مستقیم حیات با خدا آشكار مى گردد، نھ با معلومات سطحى و مشاھدات محدود 
 ! اصوِل پیش ساختھ ذھنى ھمراه با

، چند سال از روزھاى خونبار نینوا بھ عقب )علیھ السالم(براى آشنایى بیشتر با این حق الھى از دیدگاه امام حسین 
(21) ماكیاولى ))با شعلھ ھاى جنگ ھاى صفین رویاروى مى شویم كھ بنیان گذاران نظریات . برمى گردیم 

ھاى آن ((
علیھ (پدر ھمین حسین ) علیھ السالم(روزگار، آتش آن را در برابر بزرگمرد حق و حقیقت ، على بن ابى طالب 

ِز حق الھى در آن كارزار بود كھ براى نخستین بار، تاریخ شاھد مراعات شگفت انگی. روشن كرده بودند) السالم
 .را دید) نھ جان پرستى (گشت و پى ریزى فلسفھ جان گرایى  ((حیات ))

و لشكریان او ) علیھ السالم(معاویھ بن ابى سفیان شط پھناور فرات را بھ روى امام على : جریان چنین بود كھ 
این نابكارِى نابخردانھ جز معناى ! بست تا بتوانند ده ھا ھزار انسان را در اندك زمانى با تشنگى از پاى درآورند

ریشھ دارترین حق  ((من بر حقم   چون من ریاست و سلطھ گرى مى خواھم ، پس ))این نبود كھ براى اجراى منطِق 
من ھدف و ))الھى ده ھا ھزار انسان را كھ حق حیات آن ھاست ، نابود سازد تا بتواند چند سال دیگر بر بالِش 

من ھر چھ بخواھم ))و  ((! من ھمھ چیز را بدون قید و شرط مى توانم بخواھم)) :ویدتكیھ بزند و بگ ((دیگران وسیلھ 
از نبودن آب بھ مشقت افتادند و جریان را بھ آن بزرگوار ) علیھ السالم(طبیعى است كھ لشكریان على  ((! حق است

ھ سرعت اجرا شد و دستور آن حضرت ب. آن حضرت دستور باز كردن راه فرات را صادر فرمودند .اطالع دادند
 .براى مسلمانان بھ وجود آورده بودند، حل شد! مشكل آب كھ یك یا چند مدعى اسالم 
خواستند مقابلھ بھ مثل كنند و از دِر انتقام درآیند و فرات را بر ) علیھ السالم(در این ھنگام لشكریان امیرالمؤمنین 

جھاد براى احیاى انسان و (، با آن منطق الھى ((حق  حیات))آن بزرگ ترین آشناى  !روى لشكریان معاویھ ببندند
انداختھ بود، مانع از بستن شط فرات بھ روى   كھ ریشھ در اعماق جانش ) انسانیت است ، نھ براى نابود كردن آنان 

 :لشكریان معاویھ شد و فرمود
. ن ، بستگى بھ مشیت الھى دارداین حق از خدا بھ وجود آمده و سقوط آ. اختیار حِق حیات آنان بھ دست ما نیست ))

 ((.بگذارید آب بخورند
و ) علیھ السالم(كھ تاریخ بشرى از على {آن مورخى كھ تنھا بھ جمع آورى نمودھاى فیزیكِى دو حادثھ انسان ساز 

قناعت كند و حتى یك كلمھ در تحلیل و ارزیابى اظھار } بھ وجدان خود سپرده است  (علیھ السالم (فرزندش حسین 
تو مورخ چگونھ این حوادث را كنار ھم )) : د، آیا پاسخى براى این سؤ ال عقل و وجدانش تھیھ نموده است كھنكن

مى چینى ؟ گویى در یك جنگل بى سروتھ چند عدد برگ و چوب خشك را كنار ھم چیده اى و دل بھ این خوش مى 
پدیده تكان دھنده و تحسین برانگیز یا  تو با چھ مغز و دلى این ھمھ! دارى كھ من براى بشر تاریخ نوشتھ ام 

 ((؟!اضطراب آور را جمع آورى نموده و با كمال بى اعتنایى از كنار آن ھا مى گذرى 
یكى این كھ دل و مغز خود را : این دستھ از مورخان ، باید بدانند كھ با این گونھ تاریخ نویسى دو كار انجام مى دھند

. رین ستمگرى ھا و ستمدیدگى ھا، با قساوت و بى خیالِى تباه كننده مى خشكاننددر مقابل مؤ ثرترین و تكان دھنده ت
مردم را بھ بى خیالى و بى اعتنایى بھ مصیبت ھا و شكنجھ ھایى كھ از ستم پیشھ ھا بر مظلوماِن  :دیگر این كھ 

 !بینوا وارد مى شود، عادت مى دھند
تى بھ بشریت انجام بدھد كھ با استنباط علمِى نتایِج كلِى مورخ ، موقعى مى تواند با اداى رسالت انسانى ، خدم

 .(22)حوادث ، وظیفھ انسانى خود را در تعلیم ارزش ھا و ضد ارزش ھا در حیات فردى و اجتماعى انجام بدھد



ھا و ھموارھا و ستمگرى  آورى و بازگو كردن سرگذشت بشرى با آن ھمھ فراز و نشیب ھا و سنگالخ اگر از جمع 
ھا و ستم دیدگى ھا و تكامل ھا و سقوطھاى فرھنگى و تمدنى ، براى اصالح و بھبود وضع حاضر و آینده زندگى 

ریخ و بر آن انرژى ھاى گران بھاى انسانى بھره بردارى نشود، باید بر آن كاغذھاى باطل شده بھ نام كتاب ھاى تا
 .مغزى و صرف اوقات پر ارزش عمر، تاءسف ھا خورد و گریھ ھا كرد
مطلب این است كھ ھر مورخ آگاه در . براى تكمیل این بحث ، تذكر مطلبى با اھمیت ضرورى بھ نظر مى رسد

 :نگرش بھ حوادث و رویدادى تاریخى ، ممكن است با دو نوع ارزش ھا رویاروى شود
 . اصول كلى ارزش و ضد ارزش -نوع یكم 

نگار ندارد،  بدیھى است كھ تحقیق و تفسیر حوادث و رویدادھاى تاریخى با این نوع ، ھیچ منافاتى با منش تاریخ 
زیرا از یك طرف ، واقعیات كامال باز گو شده و از طرف دیگر بھ وسیلھ تفسیر و تحلیل آن واقعیات بر مبناى 

ش ھاى كلى كھ مورد قبول عموم بشریت است ، قدمى در مسیر تعلیم و تربیت مستند بھ حقایق ارزش ھا و ضد ارز
مانند این كھ در بیان رویدادھاى مربوط بھ بروز و اعتالى یك تمدن ، علل و . و واقعیات عینى برداشتھ شده است 

اگر . تھ بوده است ، متذكر شویم شرایط آن را كھ فرھنگ و اقتصاد سالم و دادگرِى حقوقى و تعلیم و تربیت شایس
بشرى است ،  ((حیات معقول ))نگارى ھمراه با تحلیل و تفسیر، بزرگ ترین خدمت بھ  كسى بگوید این گونھ تاریخ 

دقت كنید، خواھید دید ھمھ آن  -كتاب آسمانى مسلمین  -شما اگر در قرآن مجید . ھیچ گونھ مبالغھ اى نكرده است 
تاب الھى آمده است ، براى تعلیم و تربیت بشر بھ وسیلھ ارائھ ارزش ھا و ضد ارزش ھا مى داستان ھا كھ در این ك

 .باشد
 . ارزش ھا و ضد ارزش ھاى خصوصى نژادى ، اقلیمى ، فرھنگِى خاص و رویدادھاى شخصى -نوع دوم 

، اگرچھ در البتھ تردیدى نیست كھ مورخ براى بیان چنین ارزش ھا و ضد ارزش ھایى وظیفھ الزامى ندارد
 .صورت احتمال استفاده از آن ھا نیز مانعى از تحقیق و تفسیر پیرامون آن ھا دیده نمى شود

را نوشتھ اند، این جریان شگفت انگیز را نقل نموده ) علیھ السالم(اغلب تواریخى كھ داستان شھادت امام حسین  -5
ورا شدیدتر مى گشت ، چھره مبارك آن ھر اندازه كار براى آن حضرت در ساعات حساس روز عاش: اند كھ 

بعضى از . مسافر دار بقا برافروختھ تر مى شد كھ خود حكایت از انبساط و شكوفایِى روحِى آن حضرت مى نمود
خواِص یاران آن شھید راه انسانیت ، با مشاھده زیبایى آن چھره برافروختھ ، در حال اشاره بھ آن حضرت بھ 

 :یكدیگر مى گفتند
(23)كھ بھ ھیچ وجھ از مرگ نمى ترسد) علیھ السالم(بھ حسین بنگرید ))

))! 
آیا كسى كھ متصدى طرح سرگذشت بشرى است ، نباید وقتى كھ این پدیده محیرالعقول را در منابع صحیح تاریخ 

 :بشر بگوید دید، بھ
این است نیروى با عظمت روح آدمى كھ در مورد سخت ترین زجر و شكنجھ ھاى شكننده ، بھ جھت تكاپو در ))

 ((.میدان مسابقھ براى كمال ، ھمانند پیروزمندترین مرد، احساس مسرت و شكوفایى داشتھ باشد
) علیھ السالم(وقایع قصھ خونین امام حسین آقایان مورخان عزیز، خود شما مى نویسید، یا اگر بھ كتاب ھایى كھ  -6

را مطرح نموده اند توجھ كنید، این رویداد كوچك نما ولى بھ بزرگى انسانیت را خواھید دید كھ اوایل شب تاسوعا، 
شمربن ذى الجوشن یكى از چند نفر از خبیث ترین و شقى ترین افراد نوع انسانى ، از طرف عبیدهللا بن زیاد 

تھ یزید، امان نامھ اى براى حضرت ابوالفضل و برادران او كھ از طرف مادر با آن پلید جنایتكار مزدوِر خود باخ
آمد كھ آن امان نامھ را ابالغ نماید و بھ زعم ) علیھ السالم(خویشاوندى داشتند، آورد و نزدیك خیمھ ھاى امام حسین 

وقتى كھ در نزدیكى خیمھ ھا نعره ! نجات بدھدرا از مرگ ) علیھ السالم(كثیف خود، آن یاوران عزیز امام حسین 
سرور . آن یاوراِن از جان گذشتھ و بھ اماِن خدا پیوستھ ، پاسخ او را نگفتند ((كجا ھستند فرزندان خواھر ما؟)) :زد

 .(({ اگرچھ پلید و خبیث است{سخنش را پاسخ بدھید )) :شھیدان فرمود
بھ حر و لشكریان او و حتى بھ ) علیھ السالم(ن آبى كھ امام حسین این پاسخ ، از دیدگاه ارزش ھاى انسانى ، با آ

 .اسبان آنان داد، از یك ریشھ الھى برمى آید
اگر حیات انسانى بھ طور صحیح شناختھ نشود و بھ ھدف اعالى خود توجیھ نگردد، : مقدمھ چھارم : بخش پنجم 



 .پست ترین پدیده عالم طبیعت خواھد بود
امعھ بھ مساءلھ شناسایى حیات و توجیھ آن بھ ھدف عالى اش اھتمام نورزند و مردم را رھا اگر گردانندگان یك ج

كنند تا چیزى را جز آن چھ كھ محیط و انگیزه ھاى خودخواھى و لذت پرستى براى آنان پیش مى آورد، نفھمند و 
بر مرگ و نابودى ترجیح  نپذیرند، آیا مى توان براى چنین حیاتى تفسیر و توجیھ و اصلى را در نظر گرفت كھ

 !داشتھ باشد؟
اى كاش ھمان گونھ كھ اكثریت مردم با تحریك پیشتازان سیاسى خود براى بھ دست آوردن طرق معاِش مادى و 

خود  ((حیات معقولِ ))اعتبارات دنیوى ، دست بھ قیام ھا و انقالب ھا مى زدند، براى دفاع از ارزش ھاى روحى و 
ما در آن موقع مى فھمیدیم كھ سطح عظمت انسان ھا تا چھ حد باال مى . تحوالت مى زدند نیز دست بھ قیام و ایجاد

 :با نظر بھ مالك ھمین آرزوى سازنده تاریخ است كھ یكى از انسان شناسان بزرگ مى گوید. رود
ارواح  اگر مقدار كمى از آن اشك ھایى كھ براى شكم ھاى گرسنھ و بدن ھاى برھنھ ریختھ شده است ، درباره))

گرسنھ معرفت و فضایل انسانى و برھنھ از لباس شرافت و كرامت ، بر رخسار بشر سرازیر مى شد، نھ روحى 
 ((. گرسنھ و برھنھ بر روى زمین مى ماند و نھ شكمى گرسنھ و بدنى برھنھ

ست كھ آن را زندگى بدون معیاِر حق و قانون كھ نھ بھ بایستگى ھا اھمیت مى دھد و نھ بھ شایستگى ھا، ھمان ا
 : خالق یكتاى عالم ھستى معرفى فرموده است

 (24)لھم قلوب ال یفقھون بھا و لھم اءعین ال یبصرون بھا و لھم آذان ال یسمعون بھا اءولئك كاالءنعام بل ھم اضل اولئك ھم الغافلون  ...
براى آن تبھكاران دل ھایى است كھ بھ وسیلھ آن ھا نمى فھمند، و براى آنان چشم ھایى است كھ بھ وسیلھ آن ھا ))

آنان مانند چھارپایان ، بلكھ گمراه تر از آنان . نمى بینند، و براى آنان گوش ھایى است كھ بھ وسیلھ آن ھا نمى شنوند
 ((.در غفلت غوطھ ورند آنان ھستند كھ} زیرا{ھستند 

 

حیات ))آیا تاكنون بھ این موضوع فكر كرده اید كھ آدمى با داشتن آن ھمھ زیبایى و وسایل تكامل و پیشرفت در 
! ، چگونھ بھ درجھ اى از تنزل و سقوط مى رسد كھ حتى از جانور نیز پست تر و گمراه تر مى گردد؟((معقول 

 :مند نباشد، زیراشاید فھم این معنى بھ تفكر زیاد نیاز
 : اوال؛ بھ قول مولوى

 ھم از آن سو جو جواب اى مرتضى 
 

 كاین سؤ ال آمد از آن سو مر تو را 

شما اگر متن ھمین سؤ ال را مورد توجھ قرار بدھید، پاسخ خود را حتما مى یابید، زیرا شما سؤ ال مى كنید كھ 
، در سقوط بھ پستى ھا، ((حیات معقول ))امل و ترقى در چگونھ مى شود آدمى با داشتن آن ھمھ زیبایى و وسایل تك

 حتى از جانوران ھم نكبت بارتر و گمراه تر مى شود؟
بدیھى است كھ پاسخ سؤ ال مزبور، این است كھ آدمى با داشتن آن ھمھ وسایل اعتال و تكامل سقوط مى كند، در 

 .صورتى كھ حیوانات از آن وسایل محروم اند
ھِى یك حیوان ھرقدر كھ ھم درنده باشد، بھ قدرى محدود و ناچیز است كھ بھ ھیچ وجھ با ظاللت ثانیا؛ پستى و گمرا

اگر شما تعدى ھا و تجاوزھاى ھمھ حیواناتى را . و شقاوت انسان ھاى جنایتكار و خیانت پیشھ قابل مقایسھ نیست 
ا را برابر شقاوت یك انسان نماى شقى كھ تاكنون بر روى زمین زندگى كرده اند، در نظر بگیرید، نمى توانید آن ھ

اگر بخواھید ھمھ تجاوزھا و كشتارھاى حیوانات كره زمین را در . مانند چنگیز بگذارید و با یكدیگر مقایسھ كنید
اى كاش ھمھ مردم یك سر و گردن داشتند، و من آن را با یك ضربھ )) : برابر این نیت و آرزوى نِرون كھ مى گفت

بگذارید و با یكدیگر مقایسھ نمایید، مالحظھ مى كنید كھ یك نیت و آرزوى  ((! دا مى كردمشمشیر از بدنشان ج
 . نرون ستمكار، از ھمھ آن ھا پلیدتر و گمراھانھ تر است

ثالثا؛ تاكنون در ھیچ مورد مشاھده نشده است و از ھیچ كس شنیده نشده و از ھیچ تحقیق علمى بھ دست نیامده است 
كھ یك انسان را بگزد و او را بكشد، بھ النھ خود برود و با حالت انبساط و خوشحالى براى كھ مارى پس از آن 

خود یا با ھمنشینانش مجلس جشن و سرور برپا كند و بھ وسیلھ نظم یا نثر و با كمال مباھات خطاب بھ كشتھ شده 
 : دیدى كھ تو را چگونھ از پاى در آوردم ؟ من ھمانم كھ: خود بگوید

 بابیض ماض الشفرتین یمان   یوم النقا راءس زیدكم ال زیدنا 

 ((!!آرى ، این زید ما بود كھ در روز پیكار سِر زید شما را با شمشیریمانى براق و داراى لبھ تیزوگذران باال برد))
اع رابعا؛ حیوانات از مواد غذایى و مسكن و اطفال خود، بھ اندازه اى كھ ضرورت حیاتى آن ھا ایجاب مى كند، دف



ولى تاكنون جنگ حیوانات بر مبناى خیال ھا و اعتبارات بى . مى كنند و چھ بسا بھ این خاطر بھ كشتار مى پردازند
 : آرى. اساسى كھ در نوع بشر دیده مى شود، مشاھده نشده است 

 بر خیالى صلحشان و جنگشان 
 

 بر خیالى نامشان و ننگشان 

رورِى زندگى مانند دارو و دیگر وسایل حیاِت مردم ، براى بھ دست متاءسفانھ ، احتكار مواد معیشت و مواد ض
آوردن سود و اعتبار بیشتر، در افراد نوع بشر كھ با كمال وقاحت خود را تكامل یافتھ ترین موجودات عالم ھستى 

 . معرفى مى كنند، بھ فراوانى دیده مى شود نھ در حیوانات
بنا بھ فرموده خداوند، پست تر و گمراه تر از حیوانات است ، مى  حال ، در نظر بگیرید چنین انسان نمایى كھ

خواھد با گلھ اى از امثال خود، مدیریت آن جامعھ اسالمى را بھ زور شمشیر بھ دست بگیرد، كھ زمینھ و عوامل 
تمدن ترین در آن جا بھ وجود آورده و نمونھ م) صلى هللا علیھ و آلھ (عالى ترین تمدن انسانى را محمدبن عبدهللا 

اویس ))ھا، ((مالك اشتر))ھا، ((میثم تمار))ھا، ((ابوذر غفارى ))ھا، ((سلمان فارسى ))مانند  (علیھ السالم(اوالد آدم 
ھا و امثال آنان را ((رشید ھجرى ))ھا و ((عمربن حمق خزاعى ))ھا، ((حجربن عدى ))ھا، ((عمار یاسر))ھا، ((قرنى 

، و با مبانى منطقى و عقالنى مكتب خود نیز اثبات كرده است كھ این نمونھ ھا،  بھ تاریخ بشریت تقدیم فرموده است
 . طبیعى آنان  ساختھ شده ماھیت مكتب اند، نھ شخصیت خاص 

او  ((حیات معقول طیبھ ))مرگ با شرافت را كھ ھمان شكوفایِى ) علیھ السالم(آیا امكان داشت كھ حسین بن على 
علیھ (؟ بھ راستى اگر امام حسین !انسان و انسانیت و ارزش ھاى آن ترجیح ندھندبود، بھ زندگى با آن دشمنان 

بھ زندگى چند روزه دنیا تن مى داد تا چند صباحى از مواد معیشت بھره مند شود و بھ دلیل عدم مخالفت با ) السالم
ایذ تخیلِى مقام و منزلت یزید، مورد محبت عده اى از كاسھ لیسان سفره ھاى رنگین یزید قرار گیرد و حتى از لذ

نیز برخوردار گردد، آیا در مقابل شخصیت الھى و وجدان پاك خود و وجدان حساس تاریخ ، مسؤ ول و شرمنده 
 !آیا باالتر از ھمھ این ھا، در پیشگاه خدا سرافكنده نمى شد؟! نمى شد؟

آنان با كمال ساده لوحى یا بى اعتنایى  .دریغا كھ اكثریت ناآگاه مردم ، از درك معناى سعادت غافل و ناتوان ھستند
بھ حقایق ، خور و خواب و خشم و شھوات و مقام و شھرت را سعادت تلقى مى كنند و با این تخیل منحرف ، خود 

، رسیدن بھ ساحل زندگى و ورود بھ )علیھ السالم(منطق ربانى امام حسین . را از سعادت واقعى محروم مى سازند
در برابر زندگى با ستمكاران و جنایتكاران ، سعادت مطلق تلقى مى نماید و از ادامھ  اقیانوس حیات ابدى را

 .تماشاى ستارگان و خورشید و ماه و ھمزیستى با ضد انسان ھاى انسان نما انصراف پیدا مى دھد
 محیات انسانى و كرامت و شرافت ذاتى آن از دیدگاه حقوق جھانى بشر در اسال: مقدمھ پنجم : بخش ششم 

ھمھ دولت ھا و جمعیت ھا و  . حیات ، عطاى خداوندى است و حق آن بر ھمھ انسان ھا تضمین شده است. الف 
افراد مكلف بھ حمایت و دفاع از حق حیات در مقابل ھرگونھ تعدى و وارد شدِن اخالل بر بقاى طبیعى آن ، مانند 

 . ى از بدن ، بدون مقتضى شرعى جایز نیستجدا كردن ھیچ روح. بیمارى ھا و بالھاى طبیعى و انسانى ھستند
 . استفاده از ھر وسیلھ اى براى نابودِى چشمھ ساِر حیات بشرى اعم از كلى و جزئى ، حرام است. ب 
حفظ ادامھ حیات بشرى تا آن جا كھ خدا اجازه داده است ، واجب است ، خواه حفاظت ھر فرد بر حیات خود . ج 

 .یا محافظت او درباره حیات دیگران باشد) مانند انتحار(بر خویشتن  در مقابل تعدى دیگران یا تعدى
بر ھر كسى كھ مورد استضعاف قرار گرفتھ و حیات و كرامت او از ناحیھ عوامل طبیعى یا از طرف قدرتمندان . د

ھر  مورد تھدید واقع شده ، واجب است كھ قیام كند بھ دفع استضعاف و دفع خطر از حیات و كرامت خویشتن بھ
نحو مشروعى كھ توانایى آن را دارد؛ و ھر كس كھ بھ انجام این تكلیف قیام نكند، بھ ظالم در مستضعف ساختن و 

چنین شخصى از كسانى است كھ ھنگامى كھ فرشتگان آنان را در . تھدید حیات و كرامت خود، كمك كرده است 
 و ظلم بر خویشتن نموده اند، از آنان مى پرسند؛حال مرگ در وضعى مى یابند كھ تن بھ بینوایى و استضعاف داده 

فاءولئك ماءواھم جھنم و ساءت  ان الذین توفیھم المالئكھ ظالمى انفسھم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین فى االرض قالوا الم تكن اءرض هللا واسعھ فتھا جروا فیھا
 (25)مصیرا

شما در زندگى دنیوى در : كسانى كھ بر خویشتن ستمكار بوده اند، وقتى فرشتگان جانشان را مى گیرند، مى گویند))
 . بودیم) بینوا و بیچاره (ما در روى زمین مستضعف : چھ حالى بودید؟ آنان پاسخ مى دھند

آیا زمین خدا پھناور نبود تا در آن ھجرت كنید؟ آنان كسانى ھستند كھ منزلگھ نھایى : ندمى گوی} فرشتگان بھ آنان }
 ((. آنان دوزخ است و دوزخ سرنوشت بدى است

این در صورتى است كھ در حقوق جھانى بشر از دیدگاه غرب ، در مواد مربوطھ ، مانند ماده سوم و ماده پنجم ، 
ا مطرح ننموده ، و ھم چنین حق دفع استضعاف را براى انسان ھا مقرر وجوب محافظت ھر انسان از حیات خود ر

 . نكرده است
حیات چیست كھ دفاع از شرف و حیثیت آن ، از اصول اساسى اسالم بوده و موجب : مقدمھ ششم : بخش ھفتم 

 بروز حادثھ محیرالعقول دشت نینوا گشتھ است ؟



ماھیت و ھدف حیات چیست كھ براى دفاع از شرف : كرد این سؤ ال را در صورت كلى تر مى توان چنین مطرح
و كرامت آن ، تاریخ بشرى پر از جنگ و پیكار و خون ریزى ھا بوده و باالتر از ھمھ ، حادثھ بى نظیر كربال را 

 بھ وجود آورده است ؟
ھ پاسخ بھ سؤ براى شناخت ھدف حیات ، نخست باید ماھیت حیات و مختصاِت با عظمِت آن را تا حدى كھ براى تھی

 . ال مذكور الزم است ، مورد بررسى قرار بدھیم
 :ھدف اعالى حیات ، عبارت است از

 ((. قرار گرفتن در جاذبھ كمال ربوبى بھ وسیلھ تكاپوى آگاھانھ و آزادانھ))
 :كمال چیست ؟ كمال عبارت است از

 ((. اه حكمت و مشیت خداوندى استتوانایى یك موجود بر نھایت تاءثیر و تاءثر ممكن با جھانى كھ جلوه گ))
متاءسفانھ ، غالبا در تبیین فلسفھ و ھدف زندگى ، بدون توجھ بھ ماھیت و مختصاِت باعظمِت حیات ، مسائلى را 

مطرح مى كنند كھ نشان دھنده این است كھ آنان موضوع مبھمى را كھ داراى یك عده از پدیده ھا و رفتارھا و 
مرگ است ، بھ نام حیات در نظر گرفتھ اند و شناخت ماھیت و فلسفھ و ھدف آن را  نیروھا در فاصلھ بین تولد و

 !تعقیب مى كنند
بدیھى است كھ چنین تصورى از زندگى ، غیر از واقعیت آن است كھ بشر بھ دنبال شناسایى ماھیت و مختصات و 

طور مختصر و فقط بھ منظور آمادگى البتھ ما در این مقدمھ ، مسائل مربوط بھ این امور را بھ . ھدف آن مى گردد
باشد كھ بتوانیم توفیق ارزشیابى حادثھ انسان ساِز نینوا را بھ . براى آشنایى با حیات و ھدف آن ، بررسى مى كنیم 

 . دست بیاوریم
اگر چھ تاكنون ماھیت حیات براى قلمرو دانش ھا و فلسفھ ھا كامال كشف نشده است ، ولى شناخت : ماھیت حیات 

انسان آن چنان ))و  ((انسان آن چنان كھ ھست ))ات آن ، كمك بسیار فراوانى در پیشرفت بشریت در دو قلمرو مختص
براى فھم عظمت حیات و ھدف آن ، نمونھ ھایى از مختصات حیات را متذكر مى . نموده است  ((كھ باید و شاید

 . شویم
ما در این مبحث براى مراعات ، . ان استفاده كردبراى اثبات عظمت خود حیات ، از واقعیات فراوانى مى تو -1

شناخت واقعى جوھر حیات ، نیازمند پاسخ بھ ھفت میلیون سؤ ال است  : اختصارا بھ یك موضوع اشاره مى كنیم
 : عبارات اپارین از این قرار است. طبیعت و منشاء تكامل آن مطرح كرده است : كھ اپارین در كتاب حیات 

برداشت تكاملى است كھ امكان مى یابیم نھ فقط بفھمیم كھ در بدن موجودات زنده چھ رخ مى دھد فقط از راه چنین ))
و براى چھ رخ مى دھد، بلكھ ھم چنین خواھیم توانست بھ ھفت میلیون سؤ ال پاسخ بدھیم كھ براى شناخت واقعى 

(26)جوھر حیات در برابر ما قرار مى گیرند
)). 

نوشتھ شده است ،  299بھ نظر مى رسد، ھمان طور كھ در عبارات بعدى اپارین كھ در ھمان كتاب ، صفحھ 
 :خواھیم دید

را بھ طور  متاءسفانھ ھنوز معلومات ما درباره این تكامل بسیار ناچیزتر از آن است كھ بتوانیم مسیر آن))
سیستماتیك مشخص كنیم و دگرگونِى كیفِى سازماِن انتقاِل فعاالنھ مواد را كھ در مراحل خاصى از تكامل دنیاى زنده 

(27)رخ داده ، مورد توجھ قرار دھیم
)).  

خواندم ، این جملھ  183در موقع تحقیق در مباحث این كتاب ، ھنگامى كھ عبارات اپارین را در صفحھ  این جانب
اگر این سؤ ال را كھ چرا و چگونھ این تكامل بھ جریان افتاده است ، بھ ھفت میلیون سؤ ال )) : را اضافھ كردم كھ

وقتى كھ عبارت اپارین  .((میلیون و یك سؤ ال  اضافھ كنیم ، سؤ االتى كھ پیش روى ما قرار گرفتھ ، مى شود ھفت
، ذھن آقاى اپارین را بھ خود 299از ھمان كتاب دیدم ، تعجب كردم كھ چرا مطلب صفحھ  299را در صفحھ 

 ! متوجھ نساختھ است
كماالت علمى فوق تصور و تراوش ھزاران رشتھ از دانش ھا بھ وسیلھ اكتشافات و خالقیت ھاى مغزى و  -2

 . شرىروانى ب
بروز كماالت جھان بینى ھاى اعلى كھ بھ طور مستقیم مى تواند وابستگى جان آدمى را با خدا اثبات كند، زیرا  -3

ھیچ جھان بینى ، بدون اظھار نظر كلى درباره عالم ھستى معنایى ندارد و ھیچ اظھارنظر كلى بدون اشراف بر 
 . جھان ھستى و قوانین و اصول آن ، امكان پذیر نیست

 گرنھ عقل مردمى از كِل خویش اجزاستى   عقل ما بر آسیا كى پادشا گشتى چنین 

 ((ناصر خسرو قبادیانى ))
جان آدمى با آن لطافت فوق تصورى كھ دارد، چنان قدرت و مقاومتى در خود احساس مى كند كھ مى تواند بھ  -4

 .تنھایى در مقابل جھان ھستى مقاومت داشتھ باشد



 از نفس فرشتگان  من كھ ملول گشتمى
 

 قال و مقال عالمى مى ِكشم از براى تو 

 ((حافظ))
را مى بینیم كھ در عین حال كھ حساسیت بسیار شدید درباره كشیدن پوست جو از ) علیھ السالم(على بن ابى طالب 

 :ایددھان مورچھ اى ، ستم در خود احساس مى كند و سخت بیمناك مى شود، بھ تبھكاراِن دوران خود مى فرم
 (28)انى و هللا لو لقیتھم واحدا وھم طالع االءرض كلھا ما بالیت و ال استو حشت 

پر كنند، نھ باكى دارم و  سوگند بھ خدا، من اگر بھ تنھایى با ھمھ آنان مالقات كنم در حالى كھ ھمھ سطح زمین را))
 ((. نھ وحشتى بھ خود راه مى دھم

 لو جئتمونى طالع االءرض لما ولیت 
، از شما روى بر نخواھم )و براى خصومت رویاروى من بایستید(اگر روى زمین را از افراد خود پر كنید ))

 ((.گرداند و با شما مقابلھ خواھم كرد
مى توان گفت انواع این نبوغ ھا با . در تاریخ بھ نمایش گذاشتھ است  نبوغ ھاى ھنرى كھ آثار حیرت انگیزى -5

 . نظر بھ استعدادھا و نمودھاى از آن ھا كھ در عرصھ تاریخ مشاھده مى شود، بیش از حد شمارش است
نبوغ ھاى صنعتى و فعالیت ھاى بسیار دقیق و ظرافت كارى ھاى شگفت انگیز در قلمرو انواعى بى شمار از  -6
 . كھ حصول تدریجى آن ھا در تاریخ بشرى مانع از دریافت اھمیت آن ھا گشتھ است) تكنولوژى ھا(ورى ھا فن آ
انواع مدیریت ھاى معقول و شایستھ در اداره تمدن ھا و فرھنگ ھاى فراوان كھ حاكى از قدرت فوق العاده  -7

مصادیق و قدرت تطبیق آن كلیات بر بشر در كشف كلیات ، در دو قلمرو انسان و جھان ، و نیز كشف موارد و 
 .جزئیات و مصادیق است كھ نیازمند نبوغ ھا و استعدادھاى بسیار عالى مى باشد

كماالت اخالقى و عرفانى و دینى كھ در ھر برھھ از تاریخ ، در ھر جامعھ اى كھ تا حدودى بھ ارزش ھاى  -8
ھر چند كھ این تكاپوگران بزرگِ میداِن . ا كرده است انسانى نایل گشتھ ، در وجود تكاپو گران راستین واقعیت پید

و این سبقت گیرندگاِن خیر و كمال ، ھمواره در جوامع در اقلیت بوده اند، اما اینان ھمانند چشم ،  ((حیات معقول ))
و مى یا مغز یا قلب در كالبِد بدِن مادِى بزرگ انسان ھستند كھ مایھ آبرو و شرف و حیثیت جوامع خود مى باشند 

بھ خوبى تفكیك  ((حیات معقول انسانى ))توانند غوطھ ور شدِن اكثریت انسان ھا در حیات طبیعى حیوانى را، از 
 .نمایند

روحى است ، لذا، كمال یافتگان نمى توانند ) 8بخش (از این جھت كھ وجود عظمت و كماالت حیات در این بخش 
لذا، مردم معمولى نمى دانند در . ھ مردم جامعھ خود ارائھ بدھندتكامل ھاى درونى خود را مانند نمودھاى فیزیكى ب

میان آنان كسانى زندگى مى كنند كھ ھر یك بھ تنھایى استعداد جھان بزرگ شدن را در درون خود بھ فعلیت رسانده 
معراج این . اند، آرى ؛ حركت تكاملى در مسافت ھاى فیزیكى انجام نمى گیرد تا قابل مشاھده براى ھمگان باشد

 . دیگرى است
 نھ چو معراج زمینى تا قمر 

 
 (29) بلكھ چون معراج ِكلكى تا شكر

 بر لبش قفل است و در دل رازھا 
 

 لب خموش و دل پر از آوازھا 

 رازھا دانستھ و پوشیده اند   ند عارفان كھ جام حق نوشیده ا

 (30) مھر كردند و دھانش دوختند  ھر كھ را اسرار حق آموختند 

تگان در ارتباط با حوادثى این عظمت ھا و ارزش ھاى روحى ، در مقاطعى از زمان بروز مى كند كھ كمال یاف
 .قرار گیرند كھ خصلت ھا و كماالت درونى آن ھا را ظاھر سازد

توضیح این كھ ، اغلب نھادھاى با عظمِت روح آدمى در عرصھ حیات بروز نمى كنند، مگر این كھ حوادثى در 
، موقعیت خود را از ھمھ جامعھ بروز كند و انساِن كمال یافتھ ، احساس تكلیف كند كھ باید در برابر آن حادثھ 

در این صورت ممكن است ، كمال یا كماالت او در صحنھ اجتماع بروز . جھات یا از بعضى از جھات مشخص كند
بھ عنوان نمونھ ؛ ابوذر غفارى را در نظر مى گیریم كھ پیش از بروز اختالالت اقتصادى و فرھنگى در . نماید

تا . مطرح بود} شاید براى اكثریت بھ عنوان یك مسلمان خوب معمولى {جوامع اسالمى ، یك مرد زاھد و با ایمان 
 :آن گاه كھ رنگِ قانونِ 

 (31)ان اكرمكم عندهللا اتقاكم 
 ((. استبا كرامت ترین شما نزد خدا وند، با تقوى ترین شم))

كھ این عامل خود از مقدمات بروز حادثھ كربال {با نژادگرایى و مقام پرستى و خودكامگى ھا مات و مبھم گشت 
پیش از . در آن ھنگام بود كھ درون ابوذر غفارى توفانى شد و او را تا حدودى بھ مردم جامعھ معرفى نمود. }بود

ذر درباره جان ھاى آدمیان و ارزش كارشان چھ مى گذرد؟ آن غرش و توفان ، چھ كسى مى فھمید كھ در درون ابو
كھ بھ آن جا تبعید شده {جریان این كمال بى نمود، چنین بود كھ چراغ عمر ھدفدار این مرد بزرگ در بیابان ربذه 

رو بھ خاموشى مى رفت و فروغ ابدیت ، بین چشمان ابوذر در حال نگرش بھ افق بیكران ارزش ھا، كم كم } بود



ناگھان اضطراب جدى ھمسر عزیزش ، او را بار دیگر بھ این جھان ، كھ بھ خط نھایى . موشى نزدیك مى شدبھ خا
از علت اضطرابش سؤ ال . در پھنھ بیابان متوجھ ساخت ) ھمسرش (آن نزدیك شده بود، و بھ آن مونس و غمخوار 

سرنوشِت تیز پرواز اوج گرفتھ اى و بھ  اى تنھا، كھ ھم اكنون با تحریك بال ھاى)) :ھمسرش چنین پاسخ داد. كرد
 ((!ابدیت رھسپار خواھى شد، من بھ تنھایى پس از تو در این وادى ھراس انگیز چھ كنم ؟

 .آن سیاھى كھ مى بینى ، كاروانى است كھ رو بھ مدینھ مى رود. از آن سو بھ جاده نگاه كن : ابوذر فرمود
یا مسلمانى یا {در این نزدیكى مردى  :نار آن جاده برو و بھ آنان بگودر آن ھنگام كھ من چشم از این دنیا بستم ، ك

آنان مى آیند و مرا پس از اداى مراسم خروج از . از دنیا رفتھ است } صلى هللا علیھ و آلھ (یكى از صحابھ پیامبر 
 .مى رساننددنیا و ورود بھ سراى ابدیت بھ خاك مى سپارند و تو را نیز بھ مدینھ مى برند و بھ دودمانت 

در این جا بود كھ از اقیانوس درون ابوذر غفارى موجى سر كشید و قطره اى از ارزش جان آدمى را كھ در كار 
در این ھنگام ابوذر با آخرین . او تجسم پیدا مى كند و فقط كمال یافتگان آن را مى فھمند، براى ابوذر ارائھ كرد

مسر عزیزم ، موقعى كھ آنان سِر جنازه من رسیدند و ھ: فروغ چشمانش بھ ھمسرش نگریست و چنین گفت 
انسانى خود اقدام كنند و مرا براى ورود بھ اولین منزلگھ ابدیت تجھیز نمایند، بگو ابوذر  - خواستند بھ وظیفھ دینى 

این طور وصیت كرده است كھ پیش از اقدام بھ كاِر غسل و كفن و دفن من ، نخست آن یك گوسفند را كھ آخرین 
ِى من از دنیاست ، ذبح و از گوشت آن استفاده كنید، سپس بھ انجام تكلیف خود بپردازید و براى من ، بدون روز

 .كار نكنید) جانى (دستمزد 
 : این را مى دانیم كھ ھمین شناخِت ارزِش جاِن آدمى بود كھ از آیھ شریفھ

 (32)و ال تبخسوا الناس اءشیائھم 
 ((.كار و كاالى مردم را از ارزش نیندازید))

ھا و ((ابن خلدون ))در درون كمالجوى ابوذر راه یافت و سپس در گذرگاه قرون و اعصار، مقتدرترین مغزھا مانند 
ش یك ابوذر دیگر پیدا مى شد و ارزش واقعى كار را براى اى كا. ھا و دیگران را بھ خود مشغول نمود((ریكاردو))

خداوندا، این كمال یافتگان ، حیات و ھدف آن را چگونھ دیدند كھ چنین بھ پرواز در آمدند . بشریت مطرح مى كرد
؟ اى !و تنھایى در بیابان ربذه و جان سپردن در آن صحرا بر زندگى با مردِم روح گم كرده ترجیح دادند و رفتند

 : خداى بزرگ ، براى دیدن حقیقت حیات و ھدف آن
 ما نمى خواھیم غیر از دیده اى 

 
 بگزیده اى (33)دیده تیزى كشى 

 (34) و خس تا نپوشد بحر را خاشاك   بعد از این ما دیده مى خواھیم و بس 

 ((مولوى ))
ما فرزندان آدم را تكریم (35) )طعِم و لقد كرمنا بنى آدم بیایید، چشم از ھر گونھ اصطالح سازى ھاى مكتبى كھ گویندگانش 

ھیات منا  :و منطق جاودانِى او كھ فرمود) علیھ السالم(را نچشیده اند، بپوشیم ، و با طبیعت از امام حسین  ( نموده ایم

 . ، دامان انسان و انسانیت را از پلیدى ھاى ذلت و پستى و خوارى تطھیر نماییم الذلھ
 ((حیات معقول ))پیروى نكنیم ، بار ذلت بھ ما مجالى براى ) و لقد كرمنا بنى آدم (مادامى كھ از اصل مذكور 

نخواھد داد و با مردن یك انسان فقط احساس تراژدى كرده ، و با كشتھ شدن میلیون ھا انسان در میدان تنازع براى 
 : ال ادامھ بحث حیات و فھِم عظمت آنح. بقا، صفحات كاغذھا را فقط با آمار پر خواھیم كرد

وارستگى ھا و فداكارى ھاى محیرالعقول در دفاع از جان ھا و ارواح انسان ھا و ارزش ھاى آن مانند حیات  -9
شایستھ ، كرامت و شرافت ذاتى و آزادى معقول ، بھ تنھایى براى نشان دادن عظمت شكوفایى حیات كفایت مى 

 .ه شھادت را براى اعتالى ارزش ھاى بزرگ انسانیت بھ رسمیت مى شناسداین خصیصھ است كھ پدید. كند
دریافت حقایق خیره كننده جمال و جالل در جان آدمى كھ موجب شده است محور اساسِى فرھنگ پیشرو دینى  -10

 .و اقوام تمدن دیده دنیا باشد
درباره ماھیت جان و مختصات و ارزش مورد  6300آیا تاكنون در این معنى اندیشیده اید كھ در یك دیوان شعر، 

 (36)ھاى آن ، عالى ترین مطالب آمده است ؟
 :مانند آن مطلب كھ عطار مى گوید

 كارگاھى بس عجایب دیده ام 
 

 جملھ را از خویش غایب دیده ام 

 وى كنِھ خویش كس را راه نیست س
 

 ذره اى از ذره اى آگاه نیست 

 اى نھان اندر نھان اى جاِن جان   جان نھان در جسم تو در جان نھان 

 چو دو دسِت نو عروسان تر و پرنگار بادا   چھ عروسى است در جان كھ جھان ز عكس رویش 

 ((مولوى ))
 :این نكتھ را كھ مولوى درباره جان مى گوید



 قبلھ جان را چو پنھان كرده اند 
 

 ھر كسى رو جانبى آورده اند 

این . مى باشد ،)بھ ھر كجا كھ رو كنید، روى شما بھ سوى خداست (37) )طعم فاءینما تولوا فثم وجھ هللا براى قابل درك ساختن 
حقیقت را ھم بھ خاطر بسپاریم كھ اگر بنا شود ھدف حیات را از راه علم و فلسفھ بفھمیم ، اگر چھ سودى خواھیم 
برد، ولى در این صورت ، سروكار ما فقط با مفاھیم و قضایاى محدودى خواھد بود كھ اغلب آن ھا جنبھ معلولى 

 . دارد، نھ ِعلى
كماالت اخالقى و دینى و عرفانى كھ نصیب تكاپوگران (كنیم كھ از نمونھ شماره ھشتم  بنابراین ، باید راھى پیدا

وارستگى ھا و فداكارى ھاى محیرالعقول در دفاع از جان (و نمونھ شماره نھم ) گشتھ است  ((حیات معقول ))میدان 
ستفاده كنیم ، زیرا اینان براى شناخت حیات و عظمت و ھدف اعالى آن ا) ھاى انسان و انسانیت و ارزش ھاى آن 

 . ھستند كھ حركت كرده و از پدیده ھاى مادى زیست ، تحول یافتھ و وارد حیات حقیقى شده اند و بس
 خرد مومین قدم وین راه تفتھ 

 
 خدا مى داند و آن كس كھ رفتھ 

 بحثى در اصول پنج گانھ مربوط بھ قدرت و حق وباطل: مقدمھ ھفتم : بخش ھشتم 
بیاموزد، ) علیھ السالم(ھمیت ترین درس ھایى كھ بشریت مى تواند از حركت سازنده حسین بن على یكى از با ا

تعریف و تفسیر معناى حقیقِى قدرت است كھ متاءسفانھ پیشتازان و مدیریت ھاى فرھنگى و سیاسى و اخالقى دینِى 
بدیھى است كھ اگر جوامع بشرى از . اند بھ تعلیم آن براى مردم نپرداختھ -آن چنان كھ الزم و كافى باشد  - جوامع 

حیات ))این درس واقعا برخوردار شده بودند، نھ فرھنگ ھاى اصیل و اصوِل سیاسِى توجیھ كننده مردم جوامع بھ 
ھاى روزگاران از دست مى دادند و نھ حقایق دینى و ((ماكیاولى ))، مغز و معناى اصلى خود را بھ وسیلھ ((معقول 

 { بھ اصطالح{این بدبختى . تكامل انسان ھا را بھ عھده دارند، این قدر از كارایى مى افتادند اخالقى كھ ترقى و
چنان از نظرھا مخفى نیست كھ براى اثبات و آشكار ساختن آن ، نیاز بھ توصیف و استداللھاى مشروح و طوالنى 

 : و باطل مى پردازیملذا، بھ طرح و بررسى اصول پنج گانھ مھم درباره قدرت و حق . داشتھ باشیم 
 قدرت در ھمھ اشكال آن ، عامل گردیدن ھاست -اصل یكم 

 . قدرت در ھمھ اشكال آن ، عامل حركت و تغییرات و بھ وجود آمدن و بقاى واقعیات ھستى است
 . قدرت بھ این معنى ، یكى از اصیل ترین و با اھمیت ترین عوامل تكوین و گردش و دوام موجودات است

 . قدرت حقیقى است داراى ارزش ذاتى بنابراین ،

 

 قدرت بھ یك معنى ، حقیقى است ناآگاه -اصل دوم 
قدرت وقتى كھ در اختیار یك انسان قرار مى گیرد، از این جھت كھ بھ فعالیت افتادن آن مربوط بھ اراده انسان مى 

ین مطلب در سطرھاى بعدى ا. شود، ھمان گونھ كھ بى اختیار مى گردد، از سرنوشت خود، ناآگاه ھم مى باشد
 .توضیح داده مى شود

ناآگاه بودن قدرت در واقعیات فیزیكِى عینى كامال روشن است ، مانند انواع نیروھایى كھ در طبیعت وجود دارند و 
این نیروھا و انرژى ھا كھ در عالم طبیعت . ھم چنین اقسام انرژى ھا كھ از یك جھت از مصادیق نیروھا مى باشند

ھستند، كار خود را در چھ جھت سازندگى و چھ در جھت تخریب ، با آگاھى و تدبیر قبلى و آزادى از  در جریان
اما نا آگاه بودن یا بى اختیار بودن قدرت در اشكال علم و اراده و فعالیت ھاى انسانى ، . ذات خود انجام نمى دھند

بھ ھمین علت است . ند و از آن بھره مى جویداز آن جھت است كھ تابع مدیریت انسانى است كھ آن را اداره مى ك
 .كھ ارزش فعلى قدرت ، بھ ھدف گیرى و فعالیت قدرتمندى بستگى دارد كھ آن را دارا مى باشد

 قدرت ذاتا جلوه اى از حق است -اصل سوم 
 :با نظر بھ این دو اصل است كھ كسانى كھ قدرت را ھمواره در برابر حق قرار مى دھند و مى پرسند

قدرت بھ آن معنى كھ متذكر شدیم ، . ، نھ معناى قدرت را مى فھمند و نھ مفھوم حق را((رت پیروز است یا حق ؟قد))
یكى از جلوه ھاى با اھمیِت حق است و این انسان است كھ مى تواند بھترین استفاده سازنده را از قدرت داشتھ باشد 

 .ابراین ، قدرت ھرگز در مقابل حق صف آرایى نمى كندبن .و یا از آن در مخرب ترین ضربھ ھا بھره بردارى كند
ھمان گونھ كھ قدرت بھ جھت آن كھ جلوه گاه یا مصداقى از حقیقت است ، نمى تواند خود را در برابر حق قرار 

بدھد، ھم چنان ، باطل نیز ھرگز توانایِى رویارویى و بھ اصطالح ، جنگ تن بھ تن را با حق ندارد، زیرا اگر 
! دستمزد براى كار الزم نیست ! تفكر بد است : ھمھ قدرت ھا و عوامل باطل دنیا جمع شوند كھ بگویند فرض كنیم

علم و جھل مساوى با ! نور و ظلمت یكى است ! مردم جاھل و احمق مى توانند از عھده مدیریت جامعھ برآیند



 . بر حق را شكست بدھند؟ محال استآیا تمام قدرت ھا و عوامل باطل دنیا مى توانند این واقعیات ! یكدیگرند
حامیان حق و حامیان باطل ھستند كھ براى مبارزه رویاروى ھم قرار مى گیرند، نھ خود قدرت و  -اصل چھارم 
 حق و باطل

آن چھ كھ واقعیت دارد، این است كھ ھمواره در طول تاریخ ، بھ جھت جست وخیز ھواپرستاِن خودكامھ و 
باطل حمایت مى كنند و محور ھر چیز را شھوات و منافع و خود كامگى ھاى خود  خودخواھاِن پست ، گروھى از

در مقابل این گروه ، جمعى دیگر وجود دارند كھ بھ جھت داشتن شخصیت آگاه و اخالق فاضلھ و معرفت . مى دانند
ر كجا ھستم ؟ با كیستم من كیستم ؟ از كجا آمده ام ؟ براى چھ آمده ام ؟ د(و علم ، بھ پاسخ سؤ االت شش گانھ اصلى 

 .از حق و حقیقت حمایت مى كنند، اگرچھ با تحمل مشقت ھا و شكنجھ ھا باشد) ؟ بھ كجا مى روم ؟
ھمواره در گذرگاه تاریخ و در ھمھ جوامع در حال مبارزه آشكار یا ) حامیان حق و حامیان باطل (این دو گروه 

ت طبیعى را بھ دست آورده باشد، گروه دیگر را بھ شكست ھر یك از این دو گروه كھ قدر. مخفى بھ سر مى برند
یعنى آن دو طرف كھ در مقابل ھم ، در حال تصادم و كشتار قرار مى گیرند، دو گروه از انسان ھا  .مى كشاند

ھستند، كھ یكى از آن دو از حق حمایت مى كند و دیگرى از باطل ، نھ این كھ خود حق و باطل و قدرت ، 
اگر حامیان باطل شكست بخورند، ممكن است بعد از شكست . بھ طور مستقیم بھ پیكار برخیزند رویاروى یكدیگر

بار دیگر قد علم كند و اگر حامیان حق بشكنند، این یك شكست ظاھرى است ، زیرا } بدون پیروزى {آنان ، باطل 
یخ ، ھزاران بار بزرگ ترین بنابراین ، اگر فرض كنیم كھ در طول تار. حق ، فوق جنگ ھاى رویاروى قرار دارد

قدم بھ میدان مبارزه بگذارد و مجاھدت كند و بھ )) علیھ السالم(على بن ابى طالب یا امام حسین (شھید راه انسانیت 
خاك و خون بغلتد و شھید شود، چون آرمان او حق است ، ھرگز مغلوب نمى گردد، بلكھ او پیروز است براى ابد، 

 : مى خوانیم (علیھ السالم(در سخنان بزرگ شھید راه حق ، امام حسین . پیروز است زیرا حق براى ابد ثابت و 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 (38)الفتح ) یبلغ (من الحسین بن على الى محمدبن على و من قبلھ من بنى ھاشم ، اما بعد فمن لحق بى منكم استشھد و من تخلف عنى لم یدرك 
 . این نامھ از حسین بن على است بھ محمد بن على و دیگر فرزندان ھاشم. بھ نام خداوند رحمان و رحیم ))

 ((.اما بعد، ھر كس بھ من ملحق شود، شھید خواھد شد و ھر كس از من تخلف كند بھ پیروزى نخواھد رسید
 .ن كھ خواستھ باطِل قاتل یا قاتالن آن شھید ھرگز بھ پیروزى نمى رسدچنا

 قد غیر الطعن منھم كل جارحھ 
 

 اال المكارم فى اءمن من الغیر 

ضربھ شمشیر، ھمھ اعضاى شھداى دشت خونین نینوا را تغییر داد و متالشى كرد، ولى راھى بھ عظمت ھا و ))
 ((.كرامت ھاى روحى آنان پیدا نكرد

این مبحث ، بھ این نتیجھ مى رسیم كھ حق و باطل و قدرت ، ذاتا جنگ تن بھ تن و رویارویِى مستقیم با یكدیگر از 
 .ندارند

با عظمت ترین و با ارزش ترین قدرت ھا، قدرت مالكیت بر نفس است ، تا از استفاده از قدرت ھا  -اصل پنجم 
 براى اشباع خود خواھى ھا جلوگیرى بھ عمل آورد

اھمیت مساءلھ اى را كھ مطرح مى كنیم ، در یك جملھ بھ خاطر بسپاریم و با كمال عشق و عالقھ براى فھم نخست 
 . حقیقت آن بیندیشیم ، سپس در صدد درك دردھا و دواھاى آن در زندگى اجتماعِى خود برآییم

 : آن جملھ این است
درتمند تلقى كند، قدرت را عدات و قدرتمند را بشر چون توانایى این را نداشت كھ عدالت را قدرت و عادل را ق))

(39)عادل تلقى نموده است
)).  

رد كھ ناگوارتر باید بھ این جملھ پر معنى كھ دلیل آگاھى گوینده آن از یك پدیده اسف انگیز بشرى مى باشد، اضافھ ك
این . باشد كھ درصدد رفع آن برآید! ھنوز بشر نمى خواھد بھ این ناتوانى اعتراف كند: از این ناتوانى این است كھ 

بشر بیشتر از عدالت ، بھ قدرت تسلیم شده : جملھ با كمال جذابیتى كھ دارد، مى تواند بھ این ترتیب نیز بیان شود
در مقابل قدرت از خود نشان مى دھد، مى توان بھ احساس ضرورت حب ذات یا  این تسلیم شدید را كھ بشر. است 

از پاى درآمده است ، یا  -با اشكال گوناگونى كھ دارد  - صیانت ذات مستند نمود، زیرا ھمواره بشر بھ وسیلھ قدرت 
كھ قدرت را  نھ این. بھ جھت از دست دادن قدرت كھ عامل بقاى او بوده است ، از زندگى رخت بربستھ است 

عدالت و قدرتمند را عادل تلقى كند، زیرا معناى عدالت باِر ارزشى دارد و بشر در طول تاریخ در ویرانگرى ھاى 
 . قدرت و ظلم و تعدى قدرتمندان غوطھ ور شده است

. اند حتى گاھى بعضى از قدرتمندان در لحظاتى كھ بھ خود آمده اند، از سوء استفاده از قدرت اظھار ندامت كرده
 . بنابراین ، قبح سوء استفاده از قدرت براى او بدیھى بوده است

این حقیقت از دیدگاه علم النفس دقیق دیروز و روان شناسى امروز و با نظر بھ تجربیات و مشاھداتى كھ تاكنون بھ 
نى كھ بدون باید مورد توجھ جدى قرار گیرد، كھ ھر انسا} و مى تواند در علوم انسانى مطرح شود{دست آمده 



مالكیت بر نفس ، با چیزى ارتباط برقرار نمود و عالقھ و محبت بھ آن پیدا كرد، نھ تنھا آن چیز مى تواند مالك آن 
شخص شود، بلكھ باالتر از این ، آن شى ء مى تواند فرمان مدیریت ھستِى آن شخص و ھدف آن را در اختیار خود 

 : این یك اصل است. بگیرد
 اندیشھ اى  اى برادر تو ھمان

 
 مابقى خود استخوان و ریشھ اى 

 (40) ور بود خارى تو ھیمھ گلخنى   گر بود اندیشھ ات گل ، گلشنى 

 :دیگرى مى گوید
 گر در دِل تو گل گذرد گل باشى 

 
 قرار بلبل باشى  ور بلبِل بى

 تو جزئى و حق كل است اگر روزى چند 
 

 اندیشھ كل پیشھ كنى كل باشى 

، جذب شدن آدمى بھ طرف محبوب است كھ ((عینیت با موضوعى كھ مورد محبت قرار مى گیرد))ریشھ احساِس 
انسان ھا در مقابل قدرت اگر . ھر اندازه این جذبھ عمیق تر باشد، تصور یا تخیل یا تجسیم عینیت شدت پیدا مى كند

، خود را نمى باختند و با مالكیت بر نفس خود، آن را در اختیار مى گرفتند، بدیھى است كھ حركت تاریخ ، حركت 
تكاملِى واقعِى انسان ھا بود، نھ حركت تاریخ طبیعى كھ متاءسفانھ بروز فن آورِى بسیار جالب و سود بخش و سلطھ 

  !(41)ختگى از تمدن پوشانیده استآور، روى آن را با مفھومى سا
حال ، مى توانیم علت تخریب بسیار شدیِد خودباختن در مقابل قدرت و عینیت تجسیمى با آن را تا حدود قابل 

اسارت كامل یك حقیقت آگاه كھ شخصیت انسان است ، در دست یك : ت ازاین علت عبارت اس. توجھى درك كنیم 
قدرت ، ھمواره ، در معرض تبدل و جوشش . حقیقت ناآگاه و جوشان ، براى عمل كھ قدرت طبیعى نامیده مى شود

و براى عمل و فعالیت است ، مخصوصا در دست آن گروه از قدرتمندان كھ خود را بھ قدرت باختھ اند، حتى نالھ 
 . استمداد و بھ طور كلى ضعف ناتوان ، براى آنان وسوسھ انگیز است

لذا، ھر اندازه كھ قدرت خود را بھ جھت داشتن قدرت ، بیشتر ببازد، عمق تخریب و ویرانگرى قدرت بیشتر مى 
و ) یت هللا الحرام ب(قتل عام مدینھ بھ وسیلھ مسلم بن عقبھ و اھانت شدید بھ مكھ : بھ یاد بیاورید جنایات یزید را. شود

بھ ) علیھ السالم(و ابیات ابن الزبعرى را كھ موقع آوردن سر امام حسین (42) بستن آن بھ منجنیق و سوزاندن آن 
 : مجلس او خوانده است

 جزع الخزرج من وقع االءسل   وا لیت اءشیاخى ببدر شھد

مضمون {. اى كاش بزرگان قوم من كھ در بدر كشتھ شدند، در این جا حاضر بودند و ضربھ كشنده مرا مى دیدند))
 (({ مصرع دوم

 الءھلوا واستھلوا فرحا 
 

 ثم قالوا یا یزید ال تشل 

اى یزید، دستت شل : بھ من مى گفتند  ش باش اگر این منظره را مى دیدند، از شادى بھ ھیجان در مى آمدند و خو))
 ((!مباد

 قد قتلنا القوم من ساداتھم 
 

 و عدلناه ببدر فاعتدل 

 ((. ما بزرگ ترین سروران آنان را كشتیم و آن را با حادثھ بدر تطبیق و معادل نمودیم))
 خبر جاء و ال وحى نزل   لعبت ھاشم بالملك فال 

 ((. كردند، نھ خبرى از خدا آمده است و نھ وحى اى نازل شده است آل ھاشم با ملك و مقام بازى))
 لست من خندف اءن لم اءنتقم 

 
 من بنى اءحمد ماكان فعل 

 ((. درباره آن چھ كرده است انتقام نگیرم) صلى هللا علیھ و الھ (من از قبیلھ خندق نیستم ، اگر از فرزندان احمد ))
آیا این ھمھ پلیدى و كفر و خباثت ، براى اثبات  .(43) ھ براى بندگى گرفتھم چنین ، بیعتى كھ او از اھل مدین

 ؟!وقاحت مملوك بودن و تسلیم شدن بھ قدرت كافى نیست 
اى سازنده فرھنگِ پیشرِو انسانیت كھ ھر دو در شخصیت دو ركن اساسِى شخصیت ھ: مقدمھ ھشتم : بخش نھم 

 . در حد اعال وجود داشت) علیھ السالم(امام حسین 
 عامل ارثى - ركن یكم 
 عامل تعلیم و تربیت و محیط -ركن دوم 

این قضیھ بھ . براى انعقاد و فعالیت یك شخصیت سازنده فرھنگ پیشرو انسانیت ، دو ركن اساسى الزم است 
اصل ، یا قانون تشكل سازمان شخصیت ، مورد قبول علماى علوم انسانى است ، كھ عناصر شخصیت  عنوان یك

ھر انسان ، بھ طور معمول در ھمان اوان زندگى منعقد مى گردد و اصول و عناصر ثابت را از ارتباط با دو 
رپیچ و خم و پر فراز و قلمرو برون و درون بھ دست مى آورد و در خود متشكل مى سازد و با حركت در جاده پ

، این شخصیت بزرگ ، اصول و عناصر )علیھ السالم(امام حسین . نشیب حیات ، بھ فعالیت و مدیریت مى پردازد



 .(44)و از حیث عظمت و اصالت دریافتھ بود - از دو قلمرو درونى و برونى  -ثابت خود را 
 .طھارت و نزاھت فوق العاده سلسلھ نسبى كھ واسطھ انتقال آن امام بھ عرصھ وجود شده بود: قلمرو درونى  - الف 

 : در زیارت ھفتم آن حضرت ، چنین مى خوانیم
 (45)حام المطھره لم تنجسك الجاھلیھ باءنجاسھا ولم تلبسك من مدلھمات ثیابھم یا موالى ، یا اءبا عبدهللا ، اءشھد اءنك كنت نورا فى االءصالب الشامخھ و االءر

دى كھ جاھلیت اى سرور من ، اى اباعبدهللا ، شھادت مى دھم بھ این كھ تو نورى در اصالب عالى و ارحام پاك بو))
 ((. با پلیدى ھایش تو را آلوده نساختھ و با پوشاك ھاى كثیفش تو را نپوشانده است

دامنھ ھمان جریان نورانى بود كھ پیش از ) علیھ السالم(حركت امام حسین : بھ ھمین جھت است كھ مى توان گفت 
 .ورود بھ نشئھ طبیعت ، رو بھ مقصد ملكوتى ، آن را سپرى نموده بود

 گل آدم شنیدم بوى تو از 
 

 راه ھا پیموده ام تا كوى تو 

 ((نیر تبریزى ))
 رھرِو منزل عشقیم زسر حِد عدم 

 
 تا بھ اقلیم وجود این ھمھ راه آمده ایم 

در آن چشم بھ دنیا گشوده و ترتیب شده ) علیھ السالم(دودمان و محیطى است كھ امام حسین : قلمرو برونى  - ب 
 .بود

و مادرِى ) علیھ السالم(با معاونت على بن ابى طالب ) صلى هللا علیھ و الھ (مان با خاتم االنبیاء مدیریت آن دود
در آن ھنگام بود كھ فرھنگ . بود) علیھ السالم(و برادرِى امام حسن مجتبى ) علیھ السالم (حضرت فاطمھ زھرا 

علیھ (زندگى امام حسین . ار داده بودرا محور خود قر ((حیات معقول و ھدفدار))پیشرو اسالم و تمدن جدیدش 
در آن قسمت از روزگار كھ دوران انعقاد شخصیت است ، با جوھر اصلى عدالت و فضیلت و عالى ترین ) السالم

و مادرش ) علیھ السالم(و على مرتضى ) صلى هللا علیھ و الھ (اصول اخالقى كھ در وجود نازنین محمد مصطفى 
لذا، عظمت عدالت و فضیلت چنان مورد ایمان و عشق آن . لى داشت ، در ارتباط بودتج) علیھ السالم(فاطمھ زھرا 

بزرگوار قرار گرفتھ بود، كھ تردید یا بى خیالى درباره آن ھا مانند تردید و بى خیالى درباره اصل ھدِف اعالى 
ندگى بدون آن او از منطق صریح چھار معلم و مربى بزرگ خود دریافتھ بود كھ ز. زندگى محسوب مى گشت 

ھدف اعالیى كھ دارد، مساوى با مرگ است ، بلكھ از جھاتى ، مرگ موقعى كھ شرافتمندانھ باشد، نھ تنھا برتر از 
آن زندگى است ، بلكھ نجات دھنده انسان آگاه و با فضیلت از یك جنبش و جست وخیِز بى اصل و وقیح بھ نام 

اھمیت عامل تعلیم و تربیت درباره عظمت حق و لزوم . ست این یك احساس خام و بى اساس نی! زندگى مى باشد
علیھ (تطبیق زندگى بر آن و پستى باطل و لزوم اجتناب از آن ، در گفتار و كردار و ھدف گیرى ھاى امام حسین 

 : دقت كنیم) علیھ السالم(در كالم حیات بخش فرزند نازنین على . با كمال وضوح مشاھده مى شود) السالم
 (46)المین اال برماان الحق ال یعمل بھ و ان الباطل ال یتناھى عنھ فلیرغب المؤمن فى لقاء ربھ محقا، فاءنى ال اءرى الموت اال سعاده و ال الحیاه مع الظاال ترون 

حق عمل نمى شود و از باطل اجتناب نمى گردد؟ در این ھنگام است كھ شخص با ایمان در مگر نمى بینید بھ ))
من مرگ را جز سعادت ، و زندگى با ستمكاران را  .حالى كھ بر حق است ، مشتاق دیدار پروردگارش مى شود

 ((. جز تنگدلى و مالمت نمى بینم
از باطل دورى گزیده نشود، از زندگى و معانى بھ راستى ، در آن ھنگام كھ حق از زندگى مردم حذف شود و 

 واالى آن ، چھ مى ماند؟
) علیھ السالم(لزوم پذیرش این عقیده و عمل بھ حق و حقیقت بھ طور كامل ، ھمان منطق قرآن است كھ امام حسین 
را مشاھده  عالوه بر آشنایى مستقیم با آن ، در ھمھ گفتار و كردار و ھدف گیرى ھاى معلمان و مربیان خود، آن
 .نمود و با شدیدترین تكاپو، جوھر نورانى ذاتى خود را بھ وسیلھ آن بھ فعلیت درآورد و بھ ثمر رسانید

خالصھ ، او از اوایل عمر مباركش در پیرامون منبع جوشان چشمھ سار دین اسالم ، زندگى آگاھانھ كرده و با 
چھ ارمغان حیات ) صلى هللا علیھ و آلھ (دبن عبدهللا بصیرت نافذ و عقل سلیم دریافتھ بود كھ جد بزرگوارش محم

او در لحظات نزول وحى كھ برقرار شدن نزدیك ترین ارتباط خدا با بنده اوست ، . بخشى براى بشریت آورده است 
بود و از درخشش آن چھره مبارك و نورانى ، پایدارترین ) صلى هللا علیھ و آلھ (ناظر چھره ربانى پیامبر اكرم 

 .ھاى حیات معقول و ھدفدار را براى خود خوانده بود توشھ
بھ عنوان بزرگترین شخصیت از طرف ھمھ مردِم جامعھ اسالمى تثبیت ) علیھ السالم(انعكاس و پذیرش امام حسین 

 .شده بود



از دیدگاه منابع معتبر اسالمى و تواریخ ، ) علیھ السالم(براى مطالعھ و بررسى عظمت شخصیت امام حسین 
تاءلیف دانشمند معظم ، جناب آقاى لطف هللا  -))علیھ السالم (پرتوى از عظمت حسین ))عھ فرمایید بھ كتاب مراج

بھ نظر این جانب ، كتاب مذكور، یكى از جامع ترین و محققانھ ترین كتاب . 109تا صفحھ  20صافى از صفحھ 
 . شده است نوشتھ) علیھ السالم(ھایى است كھ تاكنون در عظمت شخصیت امام حسین 

ما در این مبحث ، بھ بیان اعترافات آن گروه از اشخاص مى پردازیم كھ نھ تنھا از پیروان مكتب على و آل على 
 .نبوده اند، بلكھ از جھاتى رویاروى آن مكتب قرار گرفتھ ، چھره مخالف با آن داشتھ اند) علیھ السالم(

بدیھى . وب ترین فرد در زمان خود براى ھمھ مردم بودشواھد تاریخِى فراوانى وجود دارد كھ آن حضرت ، محب
است كھ این محبوبیت از یك طرف ، معلول عظمت نسبى آن حضرت بود كھ نوه پیامبر از طرف دختر 

، و از طرف دیگر معلوِل )علیھ السالم (بود و فرزند على بن ابى طالب ) علیھ السالم(فاطمھ زھرا   بزرگوارش 
ى بود كھ در شخصیت او جمع شده بود كھ شمھ اى از آن ھا در داستان خونین نینوا و داشتن آن ھمھ كمال روح

 : از جملھ آن شواھد است. مدیریت محیرالعقول آن آشكار گشت 
را دعوت كرده بود تا خبر مرگ معاویھ را بھ ایشان ) علیھ السالم(در آن ھنگام كھ ولیدبن عتبھ ، امام حسین  -1

 :فرمود) علیھ السالم(ى یزید بیعت بگیرد، امام حسین بدھد و از آن حضرت برا
. من گمان نمى كنم تو بھ بیعت پنھانِى من با یزید قناعت كنى و تو مى خواھى بیعت من آشكارا باشد تا مردم بدانند))

لید گفت و . پس وقتى كھ صبح شد، نظر مرا در این باره مى بینى: فرمود) علیھ السالم)امام حسین . بلى  : ولید گفت
سوگند : در این موقع مروان بھ ولید گفت . اگر مى خواھى برگرد بھ نام خدا، تا ھمراه مردم نزد ما حاضر شوى : 

بھ خدا، اگر حسین در این ساعت بدون این كھ بیعت كند از تو جدا شود، ھرگز نخواھى توانست بر او چیره شوى 
مگذار از نزد تو بیرون برود، مگر این كھ با یزید بیعت . بیفتدتا این كھ كشتھ ھاى زیادى میان تو و او بر زمین 

: با شنیدن این سخن از جا برجسست و خطاب بھ مروان فرمود) علیھ السالم(كند، یا گردن او را بزنى ، امام حسین 
) معلیھ السال(امام حسین . دروغ گفتى و مرتكب گناه گشتى ! اى فرزند زن آبى چشم ، تو مرا مى كشى یا او؟

 . بیرون آمد و با خویشاوندان و یارانش خود بھ منزل خود بازگشت
. سوگند بھ خدا، او با چنین شخصیتى ، ھرگز تسلیم تو نخواھد شد. بھ سخن من گوش ندادى : مروان بھ ولید گفت 

. در آن است تو براى من حادثھ اى را انتخاب كرده اى كھ نابودِى دین من . تو) دشمن )واى بر غیِر : ولید گفت 
شگفتا، من حسین را . سوگند بھ خدا، دوست ندارم تمامى اموال و ملك دنیا از آِن من باشد و من حسین را بكشم 

سوگند بھ خدا، من مى دانم كسى كھ درباره خون حسین در . من بیعت نمى كنم : بكشم فقط براى آن كھ مى گوید
(47)او سبك مى باشد) اعمال  ارزش)روز قیامت محاسبھ شود، در نزد خدا، میزان 

)). 
معاویھ درباره شخصیت ھایى كھ احتمال مى داد پس از مرگ او درصدد زمامدارى برآیند، توصیھ ھایى بھ  -2

 :چنین گفتھ بود) لسالم علیھ ا(یزید نموده و درباره امام حسین 
اھل عراق او را رھا نخواھند كرد تا او را با تو  . اما حسین ، مردى است داراى روح نیرومند و پرھیجان))

اگر بر او پیروز شدى ، از او صرف نظر كن ، زیرا او نسبت رحمى با ما دارد و داراى . رویاروى قرار بدھند
 ((.مى باشد)  علیھ وآلھ صلى هللا(حقى بزرگ و خویشاوندى با محمد 

 :عقاد مى گوید -3
او با این كھ دشمنانى داشت كھ ھیچ امتناعى از خالف واقع گفتن نداشتند، . حسین پنجاه و ھفت سال زندگى كرد))

حتى وقتى كھ . ھیچ یك از آنان براى او عیبى پیدا نكرد و ھیچ كس عظمت ھا و فضایل او را نتوانست منكر شود
ز حسین بھ معاویھ رسید و اطرافیانش بھ او گفتند كھ نامھ توھین آمیز بھ حسین بنویسد، چنین پاسخ نامھ عتاب آمی

بھ راه بیندازم ، ولى درباره حسین ھیچ چیز قابل } مغالطھ و افترا{من در على چیزى یافتم كھ درباره او : داد
(48)سفسطھ اى نمى بینم

)).  
، داستان مغلطھ كارى درباره كشتھ شدن عثمان بود كھ خود او از سبب سازان آن )معاویھ (منظور این حیلھ گر 

 . كمترین دخالتى در آن نداشت (علیھ السالم(قضیھ بود و على 
 :خوارزمى مى گوید -4



بھ سوى عراق حركت كرده است ، بھ عبیدهللا بن زیاد چنین  (علیھ السالم(ید امام حسین وقتى كھ ولیدبن عتبھ شن))
حسین بن على بھ طرف عراق حركت كرده است و او فرزند فاطمھ بتول است و فاطمھ دختر رسول خدا : نوشت 

جھ براى خود در این دنیا اى پسر زیاد، بترس از این كھ آزارى بھ او برسانى و در نتی. است ) صلى هللا علیھ وآلھ (
  كارى كنى كھ ھیچ چیزى جلوى آن را نتواند بگیرد و ھیچ كس از خواص و عوام تا آخر دنیا آن را فراموش 

(49)نكند
)). 

علیھ (خواھر عمربن سعد بود، وقتى شنید عمر مى خواھد بھ جنگ حسین  حمزه بن مغیره بن شعبھ كھ پسر -5
 : برود، بھ او گفت) السالم

. از این كھ تصمیم بھ جنگ با حسین بگیرى و با خدا مخالفت نمایى و رحم را قطع كنى ، بھ خدا پناه مى برم ))
ِن تو باشد، دست بردارى ، بھتر است سوگند بھ خدا، اگر از ھمھ دنیاى خویش و مال و سلطنت روى زمین كھ از آ

(50)از این كھ در حالى كھ خون حسین بھ گردن تو باشد خدا را دیدار كنى
)).  

فرت و انزجار و سب و لعن ھمھ مردم جوامع واقع پس از حادثھ كربال مورد ن) علیھ السالم(قاتالن امام حسین  -6
 .(51)شدند
 :عبدهللا العالیلى چنین مى نویسد -7

و طبقات مردم ، برگزیدگى خالفى نیست در این كھ حسین براى ھمھ مردم محبوب بود و در میان ھمھ گروه ھا ))
حسین از جاذبھ اى برخوردار بود كھ ھمھ مردم بھ قداست او معتقد بودند و باالتر از دیگران بھ او . خاص داشت 
(52)مى نگریستند

)). 
این مرد : افتاد كھ مى آمد، گفت ) علیھ السالم(وقتى چشمش بھ حسین . در سایھ كعبھ نشستھ بودعبدهللا بن عمر  -8

  .(53)است) ملكوتیان (امروز محبوب ترین مردم زمین در نزد اھل آسمان 
حسین بھ مقتضاى ) قتل الحسین بشرع جده :كھ گفتھ بود(54) من ابن خلدون در رد ابوبكرابن العربى المالكى عبدالرح9- 

 :، چنین مى گوید)شریعت جدش كشتھ شده است 
این غلط، ناشى از غفلت قاضى از . شتباه كرده است كھ درباره حسین چنین گفتھ است قاضى ابوبكرابن العربى ا))

اگر زمامدار امام عادل باشد، خروج علیھ او {. شرِط بودِن امام عادل در تحریم خروج علیھ زمامدار مسلمین است 
(55)ھانو كیست عادل تر از حسین در زمانش و امامتش و عدالتش در پیكار با گمرا} حرام است 

)).  
علیھ (اساسى ترین عامل بروز این حادثھ حیرت انگیز، عشق و ایمان راستین امام حسین : مقدمھ نھم : بخش دھم 

نسانى است كھ اسالم حقیقى است ، اسالمى كھ دفاع از بھ دین فطرى و منطقى ترین و روشن ترین مذھب ا) السالم
 .حیات انسانى و شرف و حیثیت الھِى آن ، از با اھمیت ترین اصول آن محسوب مى گردد

اسالم و ارزش ھاى انسانِى واال، از دو قلمرِو درونى و برونى ، در اعماق : ھمان گونھ كھ در مبحث گذشتھ گفتیم 
ھاى نھایِى ھمھ سؤ االت بزرگ ، كھ براى ھر انسان  او با یافتن پاسخ . نفوذ كرده بود) علیھ السالم(جان امام حسین 

ارتباط انسان با خویشتن ، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جھان (عاقل و ھوشیارى در ارتباطھاى چھارگانھ 
اصلِى ھستى دریافتھ بود و یا بھ مطرح است ، موجودیت خود را در آھنگ ) ھستى ، ارتباط انسان با ھم نوع خود

من كیستم ؟ از كجا آمده ام ؟ در كجا ھستم ؟ با كیستم ؟ (اصطالح معروف ، با پیدا كردن پاسخ شش سؤ ال اساسى 
حقیقت حیاِت انسانى و ارزش ھاى آن را در ھمھ ابعاد ھستى ھا و بایستى ((56) براى چھ آمده ام ؟ بھ كجا مى روم ؟

 .ھا درك كرده بود و با ھمان حقیقت زندگى مى كرد

 

 

و مختصات و ارزش ھاى آن بھ چنین شخصیتى كھ پاسخ  { نھ یك یا چند پدیده محدود از زندگى{اگر حقیقت حیات 
نشان   درباره حیات داده است ، آشكار نباشد، قطعا خود را بھ ھیچ كساساسى ترین و فراگیرترین سؤ االت را 

كھ بیان كننده عالى ترین ارتباط ) مخصوصا در نیایش ھا و دعاھاى او(این مدعا در گفتار آن حضرت . نخواھد داد
بزرگوار از  با خدا و با جھان ھستى و بایستگى ھا و شایستگى ھاى حیاِت انسانى است ، و ھم چنین در كردار آن



 . تا آخرین لحظات زندگى او در دشت خونین نینوا، متبلور گشتھ است) صلى هللا علیھ وآلھ (زمان پیامبر اكرم 
اینك ، مى پردازیم بھ تفسیر و بررسى عوامل و ریشھ ھاى اصلى جانبازى ھاى فداكارانھ و شھادت قھرمان بزرگِ 

 . كھ دھمین مقدمھ كتاب و آخریِن آن ھاست) السالمعلیھ (رسالِت جاودانھ انسانیت ، حسین بن على 
انتظارى كھ علوم انسانى در وھلھ نخست از صاحب نظران فِرق و مذاھب مختلف : مقدمھ دھم : بخش یازدھم 

اسالمى سپس و از متفكران سایر مذاھب الھى و انسانى براى اھتمام شدید بھ داستان فداكارى بى نظیِر امام حسین 
در مسیر نجات دادن ارزش ھاى انسانى دارد، اگرچھ متصدیان حرفھ اى این علوم از چنین انتظار ) علیھ السالم(

 ...!سازنده اى غفلت بورزند
منظور ما از طرح مساءلھ مذكور، این نیست كھ تاكنون ھیچ كارى درباره ارزیابِى فداكارِى بى نظیِر امام حسین 

انسانى صورت نگرفتھ است ، بلكھ مقصود ما این است كھ اھمیت ھاى   براى نجات دادن ارزش ) علیھ السالم(
حیاتى این موضوع كھ مساوى اھمیت حیاتى خود ارزش ھاست ، اقتضا دارد كھ این موضوع بیش از این كارھایى 

 -كھ تاكنون درباره آن انجام شده است ، مورد بررسى و تحقیقات گوناگون قرار بگیرد، زیرا این حادثھ بى نظیر 
ھم چنان تا انسان و انسانیت وجود دارد، بھ عنوان مساءلھ روز پایدار  - ان گونھ كھ داراى ابعاد بى شمار است ھم

 .خواھد ماند
نگارى خود را بھ جاى نیاورده اند،  البتھ ما نمى گوییم تواریخ اسالمى در این موضوع كوتاھى كرده ، وظیفھ تاریخ 

ى بھ پیروى از آنان ، عده اى از مستشرقین غربى نیز این واقعھ را با زیرا مى توان گفت كھ ھمھ مورخان اسالم
 ولى آن چھ كھ اھمیت این حادثھ ایجاب مى كند، این است كھ ؛. تحلیل ھایى محدود آورده اند

ھم مورخان مى بایست بھ جست وجوى ھمھ جوانب آن مى پرداختند و آن ھا را بدون تاءثر قبلى از عقاید 
(57) مى كردند و در كمال امانتدارى در معرض داورى انسان ھاى حقیقت جو قرار مى دادند، اختصاصى خود ثبت

دم برداشتن در راه اگر خود را براى ق{و ھم متفكران تحلیل گر و آشنا با شؤ ون حیات مادى و معنوى انسانى 
مى باید تحلیل مشروح این جریان شگفت انگیز و توضیح كمال ارزش ھا و پستى } تكامل انسانى موظف مى دانند

این احساس تكلیف برین از آِن محققان شریف و با ھویت انسانى است . ضد ارزش ھا را در این جریان تبیین نمایند
دارند، نھ ھر قلم بھ دستى كھ مى خواھد با قیافھ یك متفكر ) انسان (كھ واقعا شناختى درباره این موجود بزرگ 

انسان شناس ، كاریكاتورھایى از چھره ساختگى بشر ترسیم نموده و چند روزى در این زندگانى براى خودنمایى ، 
 !اظھار فضل و معرفت كند

ثھ نینوا اھمیت جدى بھ آن مى مورخان و محققان صاحب نظِر عالم تشیع ، بھ دو علت ، در بررسى و تحقیق حاد
 :دھند

را امام سوم خود مى داند و امتیازاتى را كھ یك انسان كامل باید ) علیھ السالم(شیعھ ، حسین بن على  - علت یكم 
دارا باشد، در وجود آن بزرگوار مشاھده مى كند و ھمھ گفتارھا و كردارھا و بھ طور عام ، ھمھ حركات و سكنات 

مبرا از ھر خطا و در درجھ عالى از شایستگى مى داند و این اعتقاد، ھم منشاء عینى در آن حضرت را پاك و 
تاریخ زندگى این بزرگ ترین قربانى ارزش ھا دارد و ھم مستند بھ اخبار پیامبر اكرم و على بن ابى طالب و 

 .مى باشد) علیھ السالم(فاطمھ زھرا، و امام حسن مجتبى و دیگر ائمھ معصومین 
علیھ (بھ امیرالمؤمنین على بن ابى طالب (58) ھمان عواملى را كھ باعث عشق و عالقھ شدید شیعیان  - م علت دو

این عوامل را جبران خلیل جبران چنین  نمونھ. مى دیده اند) علیھ السالم(بوده است ، در وجود امام حسین ) السالم
 :شرح مى دھد

من معتقدم بھ این كھ على بن ابى طالب نخستین فرد عربى است كھ با روح كلِى ھستى ارتباط برقرار نموده و با ))
آن روح ، مجاور و ھمداستان گشتھ است و اولین شخص عربى است كھ لبان او صداى نغمھ ھایى را در گوش 

آنان میان روش ھاى بالغت او و تاریكى . از او چنان صدایى را نشنیده بودند، طنین انداز ساخت مردمى كھ پیش 
شیفتگِى او تكیھ بر فطرت داشت و كسى كھ . كسى كھ شیفتھ آن روش ھا شد. ھاى سرگذشتشان در تحیر فرو رفتند

 .با على و روش ھاى بالغت او خصومت ورزید، از فرزندان جاھلیت بود
على از این دنیا چشم بربست ، با زمزمھ نماز . بى طالب از دنیا رفت در حالى كھ شھید عظمت خود بودعلى بن ا

عرب ، حقیقت مقام این مرد را نشناخت تا آن . او رخت از این دنیا برچید، با اشتیاق بھ پروردگارش . در لبانش 
تا {مى داند، شخصیت او را   تشخیص  گاه كھ مردانى از ھمسایگان فارس ، آنان كھ سنگ ریزه را از جواھر

 .بھ جاى آوردند} حدودى 
با این حال ، من . او بھ دیار ابدیت شتافت ، پیش از آن كھ رسالت خود را بھ طور وافى و كامل بھ جھانیان برساند

 . او را پیش از آن كھ از روى زمین چشم بپوشد، در حال تبسم ، مجسم مى كنم
نیا برخاست و راه سراى جاودانى را پیش گرفت مانند آن پیامبران الھى كھ در شھرھایى على بن ابى طالب از این د



مبعوث مى شدند كھ شایستھ آنان نبود و با مردمانى رویاروى مى شدند كھ آن مردمان لیاقت آن را نداشتند و زمانى 
و رازى است كھ خود او بھ آن براى ابالغ رسالت آنان تعیین شد بود كھ زمان آنان نبود، ولى براى پروردگار ت

(59)داناتر است
)).  

 :سپس جورج جرداق ، نظریات ذیل را از جبران خلیل جبران چنین نقل مى كند
در میان قومى كھ با او مناسبتى نداشت و در وطنى كھ  و بدینسان ، امام على در نظر جبران ، پیامبرى است))

. على در نظر جبران ، حكیمى است پیشرِو حكماى قرون و اعصار. شایستھ او نبود و در زمانى كھ برازنده او نبود
 .در روشنایى او حركت نمود} تا حدودى {عرب در پرتو او زندگى كرد، بلكھ این فارس بود كھ 

على . ژاد عرب گذشت تا تدریجا بھ روش ھاى بالغت و عظمت شخصیت او ھدایت یافتندزمان ھاى طوالنى بر ن
او با ذات خود خلوت نمى گزید، . بن ابى طالب با ھمھ این احوال در معبد فكر مطلق و روح مطلق زندگى مى كرد

(60)تھ بودمگر براى این كھ براى انسان ھا سخنى ابدى بیاورد، زیرا بھ چشمھ سارھاى معرفت صاف پیوس
)). 

علیھ (این جملھ از معاویھ معروف است كھ براى برحذر داشتن یزیدبن معاویھ از رویارویِى خصمانھ با امام حسین 
 :گفتھ بود) السالم

 ((.ى بن ابى طالب را در درون خود داردحسین كسى است كھ روح پدرش عل))
 جملھ مزبور را از عمربن سعد خطاب بھ شمربن ذى الجوشن در روز تاسوعا نقل كرده است) ره (محدث قمى 

صاحب نظران و محققاِن دیگر سرزمین ھا و مذاھب اسالمى غیر اسالمى نیز ھمان گونھ كھ اشاره كردیم ، .(61) 
و داستان بى نظیرش ، تاءلیفات و تحقیقات فراوانى دارند كھ جمع آورى ) علیھ السالم(درباره شخصیت امام حسین 

ین بزرگوار و ابعاد با این حال ، با توجھ بھ كثرِت ابعاِد ارزشِى نھضِت ا. آن ھا از اھمیت شایانى برخوردار است 
ضد ارزشى دشمنان او كھ شرم آورترین سطور پلیدى را در تاریخ بشرى ثبت نموده اند، ھنوز حقایق بسیار زیادى 

الھِى او ناگفتھ مانده است كھ كشف و بررسى آن ھا، قطعا براى پیشرفت  -درباره این شخصیت و قیام انسانى 
 .تكاملى بشر ضرورت دارد

، بھ انگیزه اى بھ عظمت تحقق بخشیدن بھ ھدف آفرینش )علیھ السالم(عظمت حسین بن على شھادت شخصیتى بھ 
و شھادت او و انگیزه و نتایج آن را ) علیھ السالم(ما در این كتاب ، شخصیت حسین بن على . ھستى نیازمند است 

داستان بى نظیر نینوا بپذیریم نخست باید این قضیھ را بھ عنوان بدیھى ترین قضایاى . مورد بررسى قرار مى دھیم 
ترین نوعش ، نھ بھ انگیزگى اندوختن مال دنیا بوده  كھ اقدام این شخصیت بزرگ الھى بھ شھادت ، آن ھم در تلخ 

این حقیقتى است كھ ھیچ مورخ . است و نھ براى تحصیل شھرت و نامجویى و نھ براى انتقام شخصى یا جاه و مقام 
لذا، انگیزه و علت منحصر این شھادت نمى تواند . واند تردیدى در آن داشتھ باشدصاحب نظر و با اخالص نمى ت

بنابراین ، این یك ضرورت علمى است كھ ما پیش از ورود بھ تحقیق در  .جز دفاع از اسالم و احیاى مجدد آن باشد
دازیم ، تا بتوانیم ھویت و متن این حادثھ بى نظیر و نتایج آن ، نظرى بھ طور اجمال بھ ھویت و كارنامھ اسالم بین

 . انگیزه این شھادت بى نظیر را تا حدودى درك كنیم
الھى ، بھ نیروى وحى و اعجاز و صمیمانھ ترین و  - قرن پیش ، بزرگ ترین انقالب اسالمى  14در حدود 

 .خ بشرى بھ وجود آمد، در تاری)صلى هللا علیھ و آلھ (شدیدترین تكاپو و تالش بھ وسیلھ محمدبن عبدهللا خاتم االنبیا 
این انقالب بھ وسیلھ دینى كھ براى بشریت بھ ارمغان آورد، فرھنگ اصالت ارزش ھاى واالى انسانیت ، و وحدت 

 .و برادرى ھمھ انسان ھا را با یكدیگر اعالن و قابل فھم و اجراى عملى آن را اثبات نمود
 : دو علت اساسى استجاودانگى دینى كھ این انقالب را بھ وجود آورد، مستند بھ 

پیوستگى معتقدات و قوانین و احكام دین اسالم بھ حقایق ثابت و نیازھاى اصیل انسانى در ارتباطھاى  - علت یكم 
 چھارگانھ ؛

 ارتباط انسان با خویشتن -
 ارتباط انسان با خدا -
 ارتباط انسان با جھان ھستى -
 ارتباط انسان با ھمنوع خود -

: گى است كھ بشر مى تواند پاسخ اساسى ترین و جدى ترین سؤ االت خود را كھ عبارتند ازتنھا از راه این پیوست
بھ كجا مى روم ؟  -6براى چھ آمده ام ؟  -5با كیستم ؟  -4در كجا ھستم ؟  - 3از كجا آمده ام ؟  -2من كیستم ؟  -1

 .تھیھ نماید
جریان عملى اسالم مشاھده نموده است ، مانند  نتایج بسیار عالى و سازنده اى كھ بشریت آن ھا را از - علت دوم 

پیشرفت ھاى علمى و صنعتى و جھان بینى ھاى متنوع و اخالق و عرفان مثبت ، كھ بھ اعتراف محققاِن با انصاف 
 . شرق و غرب ، اثر تكاملى شگرف در جھان بھ وجود آورده است



را ) علیھ السالم(تن اصلى دین حضرت ابراھیم خلیل امتیاز بسیار مھم دیگر این بود كھ ، این دین جدید بار دیگر م
براى آشنایى مطالعھ كنندگان محترم با نمونھ ھایى از تحقیقات متفكران شرقى و غربى در . بھ جھان عرضھ كرد

بدیھى است كھ اگر مى  . ارائھ مدعاى مذكور، فھرستى بسیار مختصر از منابع را در این مقدمھ متذكر مى شویم
ستى تا اندازه اى كامل تر را درباره تحقیقات مزبور تقدیم خوانندگان كنیم ، قطعا مى بایست گروھى از خواستیم فھر

دانشمندان و متفكران مطلع و صمیمى دست بھ كار جمع آورى منابع و مآخذ مى شدند تا بتوانند دایره المعارف 
 .(62)بزرگى را در ده ھا مجلد بھ وجود بیاورند

اینك ، فھرستى مختصر از منابع ، براى ارائھ نمونھ اى از تحقیقات شرقى و غربى درباره نتایج بھ جریان افتادن 
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و استمرار آن ، بھ وسیلھ مورخاِن مورد وثوق ، بھ رشتھ ) علیھ السالم(داستان بروز انقالب اسالمى امام حسین 
ص درباره فھم آن داستان ، مى توانند اطالعات الزم و كافى بھ تحریر در آمده است و جویندگان كوشا و بااخال

مھم ترین موضوعى كھ یك محقِق ژرف نگر را در شناخت چگونگى بروز این انقالب دینى و ھویت . دست بیاورند
نبودن ھیچ گونھ زمینھ فرھنگى ، نظامى ، : آن بھ خود جلب مى كند، ویژگى بى سابقھ آن است كھ عبارت است از

اھمیت این موضوع ، موقعى روشن مى . قى ، اخالقى و اقتصادى و مذھبى كھ براى چنین انقالبى الزم بودحقو
در این صورت است كھ خواھیم دید، ھمھ آن ھا، . شود كھ در زمینھ ھاى قبلِى نھضت ھا و انقالب ھا دقت شود

ھورى در این مورد عباراتى دارد كھ باید آن محمد اقبال ال. زمینھ ھا یا عواملى كامل براى بھ وجود آمدن داشتھ اند
 : ھا را با دقت در نظر گرفت

} 1سوره نساء، آیھ {) پروردگارى كھ ھمھ شما را از یك تن آفریده است : (وحدت اصلى بشر، قرآن مى گوید))
ولى تصور زندگى بھ صورت یك وحدت كلى و سازمان دار، كارى است كھ بھ كندى صورت مى گیرد و نمو آن 

سریع خود، بھ صورت یك   دین اسالم با گسترش . وابستھ بھ این است كھ ملتى وارد اصل حوادث جھانى شود
باید معلوم شود كھ اگر در خود ایدئولوژى اسالمى } .امپراتورى بزرگ ، پیام برابرى را براى نوع بشر آورده بود

ومندترین امپراتورى قابل تصور امكان پذیر پیام برابرى نبود، تبلیغ برابرى حتى بھ وسیلھ بزرگ ترین و نیر
فلینت بھ حق گفتھ . ولى روم مسیحى بھ آن درجھ نرسید كھ بتواند بشریت را بھ عنوان یك سازواره فھم كند} .نبود

ھیچ نویسنده دیگر را نمى توان در امپراتورى روم پیدا كرد كھ  -و البتھ پیش از آن  -ھیچ نویسنده مسیحى : است 
(63)اصول كلى و مجرد از وحدت بشرى رسیده باشد بھ بیش از

)). 
 :سپس اقبال الھورى از یكى از مورخان تمدن چنین نقل مى كند

سال وقت صرف شده بود، در شرف تجزیھ و  چنان مى نمود كھ تمدن بزرگى كھ براى ساختھ شدن آن چھار ھزار))
 ... خطر بازگشت بھ دوره جاھلیت و بربریت قرار داشت  تالشى است ، و نوع بشر در معرض 
جھان محتاج فرھنگى تازه بود كھ جاى قدرت استبدادى را بگیرد و وحدت : نویسنده با بیان این مطلب مى گوید كھ 

این مایھ تعجب است كھ چنین فرھنگى : وى مى گوید. بر پیوند خونى شودتازه اى بیاورد كھ جانشین وحدت مبتنى 
(64)در آن زمان كھ نھایت نیازمندى بھ آن وجود داشت ، از جزیره العرب برخاستھ است

)).  



نھ تخیلِى (طرف مى گردد كھ انسان متوجھ شود كھ براى بھ وجود آمدن یك وحدت واقعى این تعجب موقعى بر
عاملى ماوراى طبیعى از فوق تفكرات و دریافت ھاى بشرى ) محض و احساساتِى خالص و اضطرارى جبرى 

، جاى الزم است ، و سنت الھى براى بھ كار انداختن چنین عاملى كھ تمدن واقعى را مى تواند پى ریزى كند
 . مشخصى را تعیین نفرموده است

 :دالیل این وحدت اصلِى بشر، عالوه بر آیات زیر
 (65)یا ایھا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحده 

 ((. خدایى كھ شما را از یك نفس آفریده است اى مردم تقوا بورزید براى آن))
 (66)و ھو الذى اءنشاكم من نفس واحده 

 ((. و آن خداوندى است كھ شما را از یك نفس آفریده است))
وحدت ھمھ انسان ھا را در فوق ھمھ كمیت ھا و كیفیت ھاى حیات طبیعى و شؤ  ((، سوره مائده 32آیھ ))ھم چنین ، 

 . ون آن آورده است
براى اثبات این كھ وحدت اصلى بشر در متن اصلِى منبِع اساسِى دین اسالم با كمال صراحت و قاطعانھ مطرح شده 

 . است ، مبحث تساوى ھاى دوازده گانھ و اتحادھاى سھ گانھ را ذكر مى كنیم
 : ، یك نكتھ الزم را متذكر مى شویم((تساوى ھا و اتحادھا))پیش از بیان 

نداى تساوى و اتحاد از اسالم براى بشریت ، این قدر اھمیت دارد كھ اگر این دین براى اصالت الھى و جاودانگى ))
براى ادعاھاى ) ادتساوى و اتح(و فراگیرى براى ھمھ جوامع بشرى ، دلیلى جز این نداشت ، این نداى آسمانى 

 ((.مزبور كفایت مى كرد
 تساوى ھا و اتحادھا: بخش دوازدھم 
 اصل مساوات 

 نخست باید بدانیم كھ معناى مساوات و اتحاد چیست ؟
 تساوى

نیز، . بدیھى است كھ مقصود از مساوات ، آن نیست كھ ھمھ انسان ھا با یكدیگر تماثل و تشابھ تام و كامل دارند
انسان ھا عین یكدیگرند؛ زیرا این یك تخیل محض است كھ حتى دو موجود بسیار ناچیز از  منظور آن نیست كھ

جمادات ، از تساوى و تشابھ كامل برخوردار باشند، چھ رسد بھ عالم جانداران ، و چھ رسد بھ انسان ھا كھ 
شمار و نیز قابل فعلیت ھاى موجوداتى ھستند بسیار پیچیده و داراى استعدادھا و نیروھا و پذیرش ھا و امكانات بى 

و ھمھ این اختالفات بھ اضافھ اراده آزاد، مى تواند در انگیزگى علل و اسباب دیگر موجودات و پدیده . نامحدود
 .ھاى جھان ھستى و انسانى ، تنوعات بسیارى بھ وجود آورد

باشد، اختالف انسان ھا با خالصھ ، با توجھ بھ این كھ حتى یك انسان نمى تواند در دو حال از ھمھ جھات یكى 
این مغایرت ھا و تفاوت ھا، یك جریان تصادفى نیست كھ در عرصھ طبیعى ھستى  .یكدیگر كامال روشن مى گردد

ھر چیزى مادامى كھ بھ ))، اءلشى ء ما لم یتشخص لم یوجد :حكمفرما باشد، بلكھ بر مبناى ھمان قانون كلى است كھ مى گوید
 .((ض و لوازم مختلفى ، تشخیص خود را پیدا نكند، گام بھ عالم وجود نمى گذاردوسیلھ ذات و عوامل و عوار

حال ، این مساءلھ پیش مى آید كھ ، بنابراین ، معناى برادرى و برابرى و مساوات انسان ھا چیست ؟ براى توضیح 
با نظر بھ ابعاد گوناگون این مساءلھ باید بگوییم منظور از تساوى ، مساوات در ھمھ ابعاد انسان ھا نیست ، بلكھ 

 :برخوردارند) تساوى )انسان ھا، آنان در ارتباط با یكدیگر از سھ قسم ھمانند 
 . تساوى در ارتباط با مبداء و اصول عالیھ ھستى -نوع یكم 
 .تساوى در ماھیت و مختصاتى كھ ھمھ انسان ھا داراى آن ھا ھستند -نوع دوم 
حقوق طبیعى و وضعى و دیگر قوانینى كھ براى تنظیم زندگى طبیعى و تساوى قراردادى در برابر  -نوع سوم 

 .حیات معقول انسان ھا ضرورت دارد
اتحاد انسان ھا نیز كھ فوق تساوى ھا است ، بھ سھ نوع . این سھ قسم تساوى ، بھ دوازده نوع عمده تقسیم مى گردد

 .عمده تقسیم مى شود كھ در ھمین مبحث مورد بررسى قرار مى گیرد
 : اما تساوى انسان ھا از نظر بعد طبیعى بر دو نوع است

این ھمان تماثل و تشابھ است كھ در سایر ابعاد اجسام طبیعى و مصنوعى نیز وجود . در ابعاد مادى  -نوع یكم 
دارد، اگر چھ این تماثل نیز حتى صددرصد و از ھمھ جھات میان اشیاء امكان پذیر نیست ، زیرا چنان كھ مولوى 

 :كى از اشعارش مى گویددر ی
 تا كھ مثلى وانمایم مر تو را   متحد نقشى ندارد این سرا 
 ھم مثال ناقصى مى آورم 

 
 تا زحیرانى خرد را وا خرم 



ال تكرار فى : این قانون با یك قانون ِحكمى بسیار معروف و مورد قبول حكما نیز تاءیید مى شود كھ مى گوید
 .((كرار نیست تجلى وجود، قابل ت))التجلى ، 
ھمانندى بھ معناى تساوى در حقایق نامحسوس است ، مانند اندیشھ و تعقل و تجسیم و اراده و تداعى  -نوع دوم 

این تساوى و ھمانند، حقیقتى است كھ باالتر از تماثل و تشابھ . معانى و اكتشاف و انواع لذایذ و آالم و غیر ذلك 
ظاھرى مى بیند و مى شنود، زیرا انسان اگر اندیشھ و تعقل و دیگر  صورى ، كھ انسان آن را با حواس طبیعىِ 

فعالیت ھا و پدیده ھاى نامحسوس را در درون خود دریافت نكند، نمى تواند چیزى درباره آن ھا در دیگران درك 
را در دیگران  بنابراین ، حقایقى در انسان ھا وجود دارد كھ با دریافت آن حقایق در خویشتن ، مى توانند آن ھا. كند

 .نیز دریافت كنند
 اتحاد

مقصود از اتحاد، آن وحدت مطلقھ اى نیست كھ در بیش از یك واحد فوق كمیت ھا نمى تواند تجلى كند، بلكھ 
مى توان . عبارت است از اتحاد در حقیقتى كھ افراد انسانى مى توانند خود را مانند اجزایى از آن حقیقت درك كنند

فراد انسانى در چنین موقعیتى ، خود را اجزایى از یك كل متشكل مى بینند كھ ھر امرى كھ بھ چنین تصور كرد كھ ا
آن كل یا بھ بعضى از اجزاى آن برسد، ھمھ آنان كھ بھ منزلھ اجزاى آن كل ھستند، تحت تاءثیر آن امر قرار مى 

 :سیم مى گردداین حقیقت مشترك كھ از یك جھت شبیھ بھ كل است ، بھ سھ قسم عمده تق. گیرند
حقیقتى است مانند یك كل ، كھ ھمھ افراد را در بر گرفتھ ، ولى كل حقیقى نیست كھ ھر یك از انسان ھا . قسم یكم 

 .جزئى از آن باشد، مانند جامعھ كھ ھمھ افراد خود را مانند اجزاى حقیقى در بر مى گیرد
در این اتحاد، ھمھ انسان ھا مانند امواج . ختھ است آن ھمانندى است كھ انسان ھا را با یكدیگر متحد سا. قسم دوم 

 :استفاده مى شود ((، سوره مائده 32آیھ شریفھ ))این قسم از اتحاد، از . یك دریا ھستند
 جمیعا  حیا الناس من اءجل ذلك كتبنا على بنى اسرائیل انھ من قتل نفسا بغیر نفس اءو فساد فى االءرض فكاءنما قتل الناس جمیعا و من اءحیاھا فكاءنما اء

 

 

از این جھت است كھ بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم كھ حقیقت این است كھ اگر كسى ، یك انسان را بدون عنوان ))
و اگر كسى را احیا . قصاص یا ایجاد فساد در روى زمین بكشد، مانند این است كھ ھمھ انسان ھا را كشتھ است 

 ((. احیا نموده است كند، مانند این است كھ ھمھ انسان ھا را
 :نیز استفاده مى شود ((، سوره انعام 98آیھ شریفھ ))اتحاد مزبور از 

 و ھو الذى اءنشاكم من نفس واحده
 ((. و آن خداوندى است كھ شما را از یك نفس آفریده است))

اخالقى عالِى  اتحاد اختیارى و اكتسابى ارزشى است كھ انسان ھا مى توانند آن را با عمل بھ اصول. قسم سوم 
در این ھنگام است كھ مى توانند . الھى و تصفیھ درون از رذایل و آلودگى ھاى حیوانى بھ دست بیاورند - انسانى 

لذایذ و آالم یكدیگر را واقعا دریافت كنند و بھ مقام وحدت اعالى جان ھا كھ نیروى آن را خداوند سبحان در كارگاه 
 .یندوجود انسان ھا آفریده است ، نایل آ

 :بھ دو قسم عمده تقسیم مى شوند -چنان كھ دیدیم  -بنابراین ، ھمھ انواع ھمانندى ھاى انسان 
 .اتحادھا -2تساوى ھا  -1

 : اتحادھا فقط در سھ مورد است
اتحاد بھ معناى اجزاى یك كل اعتبارى ، ولى مانند كل متشكل از اجزاى حقیقى ، مثل جامعھ انسانى كھ . مورد یكم 

 . ده افراد مانند اجزاى حقیقى تشكل یافتھ استاز یك ع
اتحادى فوق وحدت ھا و كثرت ھاى طبیعى كھ اكتسابى و اختیارى نیست و این اتحاد در شماره نھم . مورد دوم 
 . آمده است

ال اتحاد ناشى از جاذبھ كرامت اكتسابى كھ انسان ھاى با ایمان را بھ مقام اشعھ خورشید عظمِت الھى با. مورد سوم 
 .مى برد و آنان را در آن مقام شامخ ، بھ وحدتى عالى نایل مى سازد

 تساوى ھاى دوازده گانھ
اسالمى مى آوریم ، نھ تنھا براى اثبات   تساوى ھا و اتحادھایى را كھ در این مبحث با استناد بھ معتبرترین نصوص

ال وضوح اثبات مى كند كھ حقوق جھانى این است كھ حقوق جھانى بشر در اسالم ریشھ حقیقى دارد، بلكھ با كم



این مطلِب روشنى است كھ در علوم انسانى و . بشر، حركت تكاملى انسان را ھم بھ طور جدى منظور كرده است 
فرھنگ ھاى مختلف بشرى ، مخصوصا در آثار ادبِى ملل و اقوام دنیا، پیرامون این كھ انسان ھا از وحدتى 

درك كنند و بر مبناى این درك ، ھمزیستى و زندگى عادالنھ خود را تنظیم نماید،  برخوردارند و باید وحدت خود را
مطالبى فراوان گفتھ شده است كھ بعضى از آن ھا بسیار زیبا و دلنشین و قابل استناد است ، ولى در ھیچ یك از آن 

جانبھ و بر مبناى مكتب ھا و آثارى كھ این موضوع حساس در آن ھا مطرح شده ، مانند اسالم بھ طور ھمھ 
از دیدگاه اسالم دوازده نوع تساوى و سھ نوع اتحاد در میان انسان ھا وجود . واقعیات ، بھ آن پرداختھ نشده است 

 :(67)دارد
 لقتساوى در ارتباط با خا. نوع یكم 

 :ھمھ انسان ھا از یك موجود برین كھ خالق ھمھ كائنات است بھ وجود آمدند
 (68)هللا الذى خلقكم ثم رزقكم ثم یحییكم 

مى دھد و سپس شما را مى میراند و سپس شما را زنده خداوند است كھ شما را آفریده است و سپس روزى بھ شما ))
 ((.مى گرداند

با . وجود خدا، با روشن ترین دالیل اثبات شده و استناد وجود ھمھ مخلوقات بھ او، از بدیھیاِت معارِف بشرى است 
بت الھى درك و پذیرش این تساوى است كھ افراد انسانى ، اشتراك خود را در این كھ ھمھ آنان مورد فیض و مح

ھستند، در مى یابند، مگر این كھ با ارتكاب جنایت و خیانت بھ خویشتن و یا دیگران ، خود را از قابلیت فیض و 
 .محبت الھى محروم سازند

تساوى در آن حكمت الھى كھ ایجاد انسان ھا را اقتضا نموده و آنان را در مسیر یك ھدف نھایى قرار . نوع دوم 
 .انند با تكاپوى صادقانھ بھ آن ھدف برسندداده كھ ھمھ آنان مى تو

 ((مِن انسانى ))حكمت الھى كھ ایجاد انسان را در این دنیا اقتضا كرده ، عبارت است از گسترش و اشراف نورانِى 
در جاذبھ كمال مطلق بھ وسیلھ تكاپوھاى صادقانھ در مسیر حیات  ((من ))بر جھان ھستى بھ جھت قرار گرفتن 

این است معناى آن عبادتى كھ خداوند در قرآن ، آن را ھدف خلقت جن و انس . ءهللا منتھى مى گرددمعقول كھ بھ لقا
 : معرفى فرموده است

 (69)و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون 
 ((.را نیافریدیم ، مگر این كھ مرا عبادت كنند و ما جن و انس))

 تساوى انسان ھا در شایستگِى دمیده شدِن روح الھى در ھمھ آنان. نوع سوم 
 (70)ثم سواه و نفخ فیھ من روحھ 

 ((.تكمیل كرد و از روح خود در او دمیدسپس خلقت آدم را ))
 تساوى در كاشتھ شدن بذرھاى معرفت در درون ھمھ آنان. نوع چھارم 

 (71)و علم آدم االسماء كلھا
 ((.و ھمھ حقایق را بھ آدم تعلیم داد))
و فرزندان او بوده است ، نھ درباره خود ) علیھ السالم(طعى است كھ پاسخ خداوند درباره خلقت حضرت آدم ق

كھ مرتكب خونریزى نمى ) علیھ السالم(حضرت آدم ، زیرا حتمى است كھ سؤ ال مالئكھ از حكمت خلقت خود آدم 
 .ى خود را بھ خون یكدیگر آلوده مى كنندگشت نبوده است ، بلكھ سؤ ال درباره خلقت فرزندان او بود كھ دست ھا

 تساوى در عامل كمال كھ متن كلِى ادیان الھى است . نوع پنجم 
مسلم است كھ ھمھ ادیان حقھ از طرف خداوند متعال براى انسان ھا نازل شده و با نظر بھ وحدِت فطرِت آنان است 

 : واحد است - است ) السالم علیھ(كھ ھمان دین حضرت ابراھیم خلیل  -كھ متن كلِى دین الھى 
 (72)غفرانك ربنا و الیك المصیر آمن الرسول بما انزل الیھ من ربھ و المؤمنون كل آمن با= و مالئكتھ و كتبھ و رسلھ ال نفرق بین احد من رسلھ و قالوا سمعنا و اطعنا

پیامبر بھ آن چھ كھ از پروردگارش بھ او نازل شده ، ایمان آورده است و ھمھ مردم با ایمان ، بھ خدا و فرشتگان ))
و آن مردم با {او و كتاب ھا و رسوالن او ایمان آورده اند و ما میان ھیچ یك از رسوالن الھى فرقى نمى گذاریم 

مغفرت تو را مى خواھیم و سرنوشت ما بھ سوى  !اطاعت كردیم و اى پروردگار ما ما شنیدیم و: }ایمان مى گویند
 ((. توست

  ...(73)شرع لكم من الدین ما وصى بھ نوحا والذى اوحینا الیك و ما وصینا بھ ابراھیم و موسى و عیسى ان اقیمو الدین و ال تتفرقوا فیھ
براى شما ھمان دین را توصیھ كرده است كھ براى نوح مقرر ساختھ بود و ھمان است كھ بھ تو وحى كردیم و بھ ))

 ((...ابراھیم و موسى و عیسى توصیھ نمودیم كھ دین را بر پا دارید و در آن دین پراكنده نشوید
است كھ كتاب الھى قرآن ، متن كلِى دین ابراھیمى را كھ مطابق فطرت اصلِى انسان این یك حقیقت قابل اثبات 

 .ھاست ، بدون انحراف بیان مى دارد
 . كھ خداوند ھمھ انسان ھا را با آن مورد عنایت قرار داده است) كرامت اولى (تساوى در كرامت ذاتى . نوع ششم 

 (74)و رزقناھم من الطیبات و فضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال و لقد كرمنا بنى آدم و حملناھم فى البر و البحر
ادیم قرار د} براى كار و كوشش {را اكرام نموده و آنان را در خشكى و دریا ) علیھ السالم(ما قطعا فرزندان آدم ))



 ((. و از مواد پاكیزه بھ آنان روزى دادیم و آنان را بر عده فراوانى از آن چھ خلق نمودیم ، برترى دادیم
 تساوى در استعداد تحصیل كرامِت ارزشِى اكتسابى و برخوردار شدن از آن. نوع ھفتم 

 (75)ان اكرمكم عندهللا اتقاكم 
 ((. با كرامت ترین شما انسان ھا در نزد خدا، با تقوى ترین شما است))

 تساوى در ھدفگیرى ھاى كلى. نوع ھشتم 
ھدف ھایى كھ انسان ھا در زندگى خود تعقیب مى كنند، یا مربوط بھ حیات طبیعى آن است و یا مربوط بھ حیات 

، و محور اصلى ھر دو نوع حیات ، عبارت است از صیانت ذات كھ با اشكال و عوامل گوناگون ،  مطلوبشان
 . مطلوب ھمھ انسان ھاست

 تساوى مبداء در خلقت انسان ھا. نوع نھم 
 . خلقت ھمھ انسان ھا، از یك نفس شروع گشتھ است

 (76)یا ایھا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحده 
 ((. بھ پروردگارتان تقوا بورزید، آن كھ شما را از یك نفس آفریده است! اى مردم ))

 :است كھ مى گوید) ھشتم و نھم (ظاھر ابیات معروف سعدى در اتحاد انسان ھا، این دو نوع 
 كھ در آفرینش ز یك گوھرند   یكدیگرند  بنى آدم اعضاى

 چو عضوى بھ درد آورد روزگار 
 

 دگر عضوھا را نماند قرار 

 تو كز محنت دیگران بى غمى 
 

 نشاید كھ نامت نھند آدمى 

ولى جالل الدین محمد مولوى در دیوان شمس تبریزى ، منشاء وحدت انسان ھا را عمیق تر و عالى تر و از جھات 
 :مى سازد متعدد مطرح

  !نھ ھمھ ھمره و ھم قافلھ و ھمزادند  این ھمھ عربده و مستى و ناسازى چیست ؟ 

 :در مثنوى نیز چنین مى گوید
 بر مثاِل موج ھا اعدادشان 

 
 در عدد آورده باشد بادشان 

 در دروِن روزن ابدان ھا   مفترق شد آفتاب جان ھا 

 چون نظر بر قرص دارى خود یكى است 
 

 د محجوب ابدان در شكى است آن كھ ش

 تفرقھ در روح حیوانى بود 
 

 نفس واحد در روح انسانى بود 

 مفترق ھرگز نگردد نور او   چون كھ حق رش علیھم نوره 

 روح انسانى كنفس واحده است 
 

 (77) روح حیوانى سفال جامده است 

 تساوى در ماده اصلى خلقت . نوع دھم 
 :آیات قرآنى و احادیث معتبر، ماده اصلى خلقِت ھمھ انسان ھا را خاك معرفى مى كند

 (78)و لقد خلقنا االنسان من صلصال من حماء مسنون 
 ((. تحقیقا ما انسان را از ِگل خشكیده سیاه و مانده و سخت آفریدیم))

 : جریان نسل را ھم بھ صورت نطفھ ھایى كھ در ارحام مادران پرورش مى یابند قرار داده است
 (79)خلق االنسان من نطفھ 

 ((.خداوند انسان را نطفھ اى آفرید))
 .تساوى در ماھیت و مختصاتى كھ ھمھ انسان ھا دارند. نوع یازدھم 

 ھمھ افراد انسانى از نظر جسمانى و مغزى و سازمان روانى و پدیده ھا و فعالیت ھاى آن ھا متعددند؛
با یكدیگر شریك (80) كھ خدا در آنان دمیده است (( روح كلى ))ھا در برخوردارى از یعنى عالوه بر این كھ انسان 

ان از لذایذ و ھستند، ولى در عین حال ، با درجات مختلف از تعقل و وجدان و احساسات و عواطف و انواعى فراو
آالم تعلیم و تربیت پذیرى و قدرت اكتشاف و تجرید و تجسیم و اندیشھ و اشتیاق بھ تكامل و فرھنگ گرایى و تمدن 

تساوى در ھمھ این حقایق ، گذشتھ از این كھ محسوس و مورد مشاھده و تجربھ ھمگانى . برخوردارند ...سازى و
ساختن و تكمیل معرفت و عمل بندگانش ، ھمھ این امور را كھ بھ  است ، خداوند سبحان در قرآن مجید براى آگاه

تصریح قرآن را در مورد سھ حقیقت از حقایق مذكور كھ داراى . انسان ھا عنایت فرموده ، تذكر داده است 
 : بیشترین اھمیت است ، متذكر مى شویم

سوره ))و  ((29سوره حجر، آیھ ))د، در این كھ ھمھ انسان ھا در برخوردارى از ارتباط با روح الھى مشترك ان -1
 . ، مورد تذكر قرار گرفتھ است((72ص ، آیھ 



 :آیات مربوط بھ عقل ، بیش از چھل مورد در قرآن آمده است ، مانند -2
 (81)قد بینا لكم اآلیات لعلكم تعقلون 

 ((.تحقیقا ما آیات را براى شما آشكار ساختیم ، باشد كھ تعقل كنید))
 : نمونھ اى از آیات مربوط بھ وجدان -3

 (82)و لو القى معاذیره . بل االنسان على نفسھ بصیره 
 ((.قطعا انسان بھ نفس خویشتن بینا است و اگرچھ عذرھاى خود را بیاورد))

 (83)و ال اقسم بالنفس اللوامھ 
 ((. و من سوگند نمى خورم بھ نفِس سرزنش كننده))

تساوى در برابر حقوق طبیعى و وضعى و ھر قانونى كھ براى تنظیم زندگى طبیعى و حیات معقول  .نوع دوازدھم 
 انسان ھا ضرورت دارد

 اتحادھاى سھ گانھ
 اتحادى فوق وحدت ھا و كثرت ھاى طبیعى. نوع یكم 

، اتحادى این اتحاد فقط در ادیان حقھ الھى مطرح شده است و در ھیچ یك از مكتب ھا و معتقدات بشرى چنین 
 :خداوند سبحان در قرآن مجید مى فرماید. وجود ندارد

 (84)جمیعا  حیا الناس من اءجل ذلك كتبنا على بنى اسرائیل انھ من قتل نفسا بغیر نفس اءو فساد فى االءرض فكاءنما قتل الناس جمیعا و من اءحیاھا فكاءنما اء
از این جھت است كھ بنى اسرائیل مقرر داشتیم كھ حقیقت این است كھ اگر كسى ، یك انسان را بدون عنوان ))

و اگر كسى را احیا . قصاص یا ایجاد فساد در روى زمین بكشد، مانند این است كھ ھمھ انسان ھا را كشتھ است 
 ((. كھ ھمھ انسان ھا را احیا نموده است كند، مانند این است

 : دو مطلب مھم در این آیھ شریفھ وجود دارد كھ آن ھا را بھ طور مختصر متذكر مى شویم
حقیقت این است كھ تا این فرمول . ھمھ =  1و  1= ھمھ : معناى این آیھ با یك فرمول ریاضى چنین است  -1

 .د، ھیچ درمانى براى دردھاى بشرى پیدا نخواھد شداعجازانگیز مورد درك و پذیرش بشر قرار نگیر
این اتحاد، یك حقیقت فوق طبیعى است نھ طبیعى ، و بھ ھمین جھت ، نمى تواند بھ عنوان یك اصل حقوقِى  -2

معمولى مطرح گردد، ولى مى تواند بھ عنوان بھترین عامل تنظیم حقوق جھانى و اخالق جھانى بشر، وارد معارف 
 .ھا شود جدِى ما انسان

 اتحاد ناشى از جاذبھ كرامت ارزشى اكتسابى میان انسان ھاى رشد یافتھ. نوع دوم 
 (85)انما المؤمنون اخوه 

 ((.جز این نیست كھ مردم با ایمان با یكدیگر بردارند))
 (86)الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لھم الرحمن وداان 
قرار ) مھر شدیدى (تحقیقا كسانى كھ ایمان آورده و عمل صالح انجام مى دھند، خداوند بخشاینده براى آنان وداد ))

 ((.ھدمى د
 :فرمود) علیھ السالم(امام صادق : در حدیثى بسیار معروف آمده است كھ ابوبصیر مى گوید

تصاال بروح هللا من اتصال المومن اءخو المومن كالجسد الواحد ان اشتكى شیئا منھ وجد اءلم ذالك فى سائر جسده و اءرواحھما من روح واحده و ان روح المؤمن الشد ا
 (87)شعاع الشمس بھا

جسد واحد، اگر عضوى نالھ كند، درد آن عضو را در سایر اعضاى ) اعضاى (مؤمن ، برادر مؤمن است مانند ))
اوند، متصل تر است از اتصال و ارواح مؤمنان از یك روح ھستند و روح مؤمن بھ روح خد. جسدش درمى یابد

 ((.شعاع خورشید بھ خورشید
این اتحاد، عالى ترین و با ارزش ترین ھمھ انواع اتحادھا است ، زیرا ناشى از انجذاب ارواِح رشد یافتھ بھ یكدیگر 

تسابى و ھمان گونھ كھ در باال اشاره شد، این اتحاد، اكتسابى و اختیارى است ، نھ مانند كرامت ذاتى كھ اك. است 
 . اختیارى نیست ، بلكھ واقعیتى است كھ از قانون نفس االمرى ملكوتى ، ناشى شده است

 تشكل گروھى. نوع سوم 
سومین نوع اتحاد انسان ھا، تشكل گروھى جامعھ اى است كھ ھر یك از آنان در آن جامعھ ، جزئى از یك مجموعھ 

و این ھمان وحدت است كھ مختصات كل . مى ورزدمتشكل بھ شمار مى رود كھ در تحقق كِل مجموعى دخالت 
جامعھ در چگونگى ھاى ابتدایى و علت پذیرِى ھر یك از اجزاى خود اثر مى گذارد، یعنى صالح و فساد آنان كامال 



 : آمده است) صلى هللا علیھ و الھ (بھ ھم پیوستھ است ، در حدیثى از پیامبر اكرم 
فان اءخذوا على ! لكل رجل منھم موضع ، فنقر رجل منھم موضعھ بفاءس فقالوا لھ ما تصنع ؟ قال ھو مكانى اءصنع فیھ ما اءشاءان قوما ركبوا سفینھ فاقتسموھا فصار 

 (88)یده نجا و نجوا و ان تركوه ھلك و ھلكوا
یا با ھر وسیلھ اى كھ در {یكى از آنان با تبر . سوار كشتى شدند و ھر یك از آنان جاى خود را گرفت جمعى ))

جاى خودم است و : چھ مى كنى ؟ پاسخ گفت : بھ او گفتند. جاى اختصاصى خود را سوراخ مى كرد} دست داشت 
ن دست آن شخص را گرفتھ ، مانع اگر آن كشتى نشینا. ھر كارى كھ بخواھم مى توانم در جاى خود انجام بدھم 

و اگر او را رھا كنند تا خواستھ خود . سوراخ كردن كشتى شوند، ھم او نجات پیدا مى كند و ھم سایر كشتى نشینان 
 ((. را عملى كند، ھم او بھ ھالكت مى رسد و ھم سایر كشتى نشینان

نھ وحدت تخیلى و (حدت حقیقِى انسان ھا با نظر بھ این تساوى ھا و اتحادھا از دیدگاه اسالم بوده است كھ و
از ) احساساتى محض و اضطرارى و جبرى كھ در طول تاریخ در میان جوامع و ملل بھ طور فراوان دیده مى شود

 .ریگزار شبھ جزیره عربستان بروز كرد
با نھایت پس از جدى ترین تالش و تكاپو، ) صلى هللا علیھ وآلھ (پیامبر اسالم محمد مصطفى : بخش سیزدھم 

 . اخالص در اكمال دین و اتمام نعمت الھى براى انسان ھا، دارفانى را وداع گفت و بھ سراى جاودانى شتافت
، آن آخرین برگزیده خداوندى كھ درود عالم و عالم آفرین بر )صلى هللا علیھ و آلھ (پیامبر اسالم محمد مصطفى 

، بھ ھدف اعالى خود كھ ابالغ آخرین رسالت عظماى تكامل جان و روانش باد، در مدتى محدود، با الطاف ربانى 
 . انسانى بود، توفیق یافت و آن گاه بھ جھان برین ، رو بھ بارگاه رفیق اعلى برشتافت

سالیان طوالنى پس از غروب این خورشید درخشان ، تا حدود نیم قرن ، جھان پیچیده ترین حوادث تاریخ بشرى را 
روز آن حوادث پیچیده و گاھى متناقض ، این بود كھ سیاست بھ معناى مدیریت ابعاِد منشاء اصلى ب. بھ خود دید

را در (89) اطیعواهللا و اطیعواالرسول ، فرمان مبارك ((اولى االمر))حیاِت معمولِى مردم ، بھ وسیلھ برخى از متصدیان مقام 
 !ابھام انداخت و اجتھاد با یك مفھوم توجیھ نشده ، رویاروى وحى ایستاد

در این برھھ حساس از تاریخ بشرى ، ھمزمان با وجود انسان ھاى با ایمان و عشاِق وفادار بھ دین حنیف اسالم ، 
با تالش ) لى هللا علیھ و آلھ (رسول اكرم جمعى زرپرست و شرانگیز و سلطھ گر، سر كشیدند و میدانى را كھ 

صمیمانھ خود و دودمان و یاران با ایمانش براى مسابقھ در خیر و كمال در مسیر یك تمدن جھانى براى انسان ھا 
 .آماده كرده بودند، بھ جوالنگاه خودخواھى ھا و خودكامگى ھا تبدیل نمودند

ود، ھوى و ھوس ھاى مسموِم دوران جاھلیت كھ در درون ھمان گونھ كھ براى ھشیاران جامعھ مورد انتظار ب
. فرصت طلباِن خودمحور حبس شده بود، سر كشید و در فضاى جامعھ نوبھار اسالمى بھ شدت وزیدن گرفت 

خالفت الھى كھ از مبداء حق بھ حركت در آمده و در مسیر حق شكفتھ و بھ ثمر نشستھ بود، بھ وسیلھ آن ھواھاى 
 .جامعھ ناپدید شدنفسانى ، از افق 

از آن جا كھ تحول تكامل الھى با اجبار سازگار نیست ، لذا ھیچ یك از تحوالت و انقالب ھاى انسانى و الھى ، 
تاكنون نتوانستھ است سالحى قاطع براى كندن ریشھ ھاى انحراف كھ از دوره ھاى ماقبل تحول و انقالب در دل 

 .، بھ دست حامیان راستین خود بسپارد ھاى بعضى از مردم آن جوامع وجود داشتھ است
بنابراین ، ظھور خطى بھ وسیلھ شخصى از آل امیھ بھ نام معاویھ ، در جامعھ اسالمى مقاومت شدید وى در برابر 

كھ بر مبناى اصیل ترین و روشن ترین منابع قانونى ، خالفت و ) علیھ السالم)امیرالمؤمنین على بن ابى طالب 
 .در اختیار داشت ، غیر منتظره نبود والیت عظماى الھى را

كھ اگر ادعایش صحت داشت ، یك {در آن دوران ، معاویھ ، بھ ناحق ، بھ بھانھ خونخواھى عثمان برمى خیزد 
مساءلھ حقوقى را دستاویز قرار مى داد، نھ این كھ استحقاق خالفت و زمامدارِى جامعھ بزرگ اسالمى را داشتھ 

 !مى ایستد) علیھ السالم(ر حق على و رویاروى زمامدار ب} باشد
توفان طمِع سلطھ گرِى نژاد پرستانھ ، مغز معاویھ را درھم پیچید و با كمال بى پروایى ، حركت پیشرو اسالم و 

تردیدى نیست كھ كشورگشایى و جھان گیرى ھاى . مسلمین را دچار توفان كوبنده نمود و آن را متوقف ساخت 
اسالم نبود، بلكھ چنان كھ روش پیامبِر این دین انسانى نشان مى دھد، مقصود، پیشبرد  معمولى ، منظور بانِى حقیقىِ 

 .اھداف تكاملى انسان بود



 معاویھ كیست و كارنامھ او چیست ؟: بخش چھاردھم 
 :مورخان و از آن جملھ زركلى مى گویند

سپس عمر او را پس از مرگ . دمعاویھ پسر ابى سفیان پدر یزید، در زمامدارى عمربن الخطاب والى اردن ش))
واگذار (90) و در زمان عثمان بن عفان ھمھ شام بھ او. برادرش یزیدبن ابى سفیان ، بھ حكومت دمشق نصب كرد

((شد
(91). 

در این مورد باید بھ این سؤ ال پاسخ داده شود كھ آن شخصیتى كھ معاویھ پس از مرگ عثمان از خود نشان داد كھ 
ت در براى تحقق بخشیدن بھ آرمان ھاى سلطھ گرى خود، از نقض ھیچ اصل و قانونى باكى نداشت ، بھ چھ عل

تنھا جوابى كھ مى تواند تا ! دوران دو زمامدار گذشتھ ، ھیچ بروزى نكرد تا ھویت شخصیت او را بشناسند؟
حدودى قانع كننده باشد، ھمان است كھ ما در گذرگاه تاریخ از ماكیاولى صفتان دیده ایم كھ مى تواند براى رسیدن 

معاویھ بھ . خصیتشان اقتضا مى كند، نمایش بدھندبھ آرمان ھاى سلطھ گرِى خود، عمرى را بر خالف آن چھ ش
اتفاق آراى مورخان ، مكتب اسالم را كھ ھمھ نژادھا و جوامع و سرزمین ھا را بر مبناى وحدت انسان ھا متحد مى 

او بھ منظور تبدیل حكومت اسالم بھ حاكمیت عرب و . ساخت ، براى زمامدارِى شخصِى خود دستاویز قرار داد
نسل خویش ، از تمسك بھ ھر گونھ وسیلھ اى خوددارى نكرد، حتى دست بردن بھ شمشیر براى تثبیت انتقال آن بھ 

مورخان ، این جملھ را از عمربن خطاب نقل كرده  . زمامدارى پسرش كھ از پلیدترین جنایتكاران تاریخ بوده است
 : اند كھ

(92)این كسراى عرب است: ھر وقت بھ معاویھ مى نگریست ، مى گفت ))
)).  

در دوران او بود كھ سكھ ھایى زده شد كھ روى آن ھا، عكس یك عرب در حالى كھ شمشیرى بھ كمر بستھ بود ))
(93)ترسیم شده بود

)). 
موقعى كھ ضحاك بن قیس براى اعالن مرگ معاویھ بھ باالى منبر مى رود، در میان توصیفاتى كھ از معاویھ مى 

 :ابن خلدون صریحا مى نویسد ((معاویھ پناھگاه عرب بود))كند، این جملھ وجود دارد كھ 
كھ معاویھ در امر زمامدارى و عظمت و مقدم داشتن خود بر دیگران بكوشد و این  سپس طبیعت ملك اقتضا كرد))

زمامدارى و ادعاى عظمت و تقدیم خود بردیگران در شاءن معاویھ نبود، ولى این یك امر طبیعى بود كھ تعصبش 
(94)وادار بھ آن مى كرد و نژاد بنى امیھ ھم این عصبیت را دارا بودند

)). 
بھ قدرى معروف است كھ ) لى هللا علیھ و آلھ (اتصاف معاویھ و پیروانش بھ گروه ستمكار در كالم پیامبر اكرم 

 : آن حضرت بھ عماربن یاسر فرموده است. احتیاج بھ ذكر ماءخذ ندارد
 (95)لفئھ الباغیھ یا عمار تقتلك ا

 ((. تو را گروه ستمكار خواھد كشت! اى عمار))
 .بود كھ در جنگ ھاى صفین بھ دست سپاھیان معاویھ كشتھ شد) علیھ السالم(عمار از یاران على 

 :مورخان نوشتھ اند
وقتى كھ محاصره . موقعى كھ عثمان در محاصره بود، از معاویھ كمك خواست ، اما كمكى براى او نفرستاد))

رسیدى ، ھمان جا ) حومھ مدینھ (وقتى كھ بھ ذى خشب : عثمان شدیدتر شد، یزیدبن اسد قشیرى را فرستاد و گفت 
ى مى دیدم كھ مى بایست اقدام بھ سود عثمان توقف كن و بھ این بھانھ كھ من در حادثھ عثمان حاضر بودم ، چیز

 . لذا، من كمك كردم تو اقدامى مكن. غایب بودى ) معاویھ (كنم و تو 
(96)یزیدبن اسد در ذى خشب متوقف شد تا عثمان كشتھ شد

)). 
برخاست ، كھ نھ تنھا ) علیھ السالم(بھ خونخواھِى عثمان ، از امیرالمؤمنین (97) این پیشتاز تفكرات ماكیاولى سپس 

 .لوگیرِى جدى نیز بھ عمل مى آوردكمترین دخالتى در قتل او نداشت ، بلكھ از بروز چنین حادثھ اى ج
ایستاد و براى بھ دست آوردن جاه و مقام ر چند ) علیھ السالم(معاویھ با چنین بھانھ بى اساسى ، رویاروى على 

 . روزه دنیا و با نقاب ساختگى دفاع از اسالم ، بشریت را از خدماتى كھ آن حضرت انجام مى داد، محروم ساخت
باره مكر و حیلھ پردازى ھاى معاویھ و مبارزه او با حق و حامیان حق سخنان زیاد گفتھ از آن جھت كھ تاكنون در

 : شده است ، ما از تكرار آن ھا خوددارى مى كنیم و فقط بھ یك سخن از جالل الدین سیوطى قناعت مى كنیم
ند كھ خالفت در قبیلھ آنان بنى امیھ گمان مى كن: ابن ابى شیبھ از سعیدبن جمھان نقل مى كند كھ بھ سفینھ گفتم ))



سلفى از عبدهللا بن . دروغ مى گویند، بلكھ بنى امیھ از خشن ترین ملوك ھستند و اولشان معاویھ است  : گفت. است 
 . احمدبن حنبل نقل مى كند كھ از پدرم احمد درباره على و معاویھ پرسیدم

ند، بلكھ عیبى براى او پیدا كنند، نتوانستند دشمنانش ھرچھ جستجو كرد. على دشمنان زیادى داشت : پدرم گفت 
تعریف كردند و این حیلھ اى بود كھ بھ راه ) معاویھ را(لذا، مردى را كھ با او جنگید . كمترین عیبى در او ببینند

(98)انداختند
)). 

گمان نمى رود كسى بھ طور دقیق و ھمھ جانبھ ، مكتب اسالم را با آن فلسفھ و اخالق و حقوِق الھى اش بشناسد و 
از منظور پیامبرش كھ بھ وجود آوردن انسان ھاى ملكوتى بود با خبر شود، سپس بھ شخصیت و حكومت معاویھ و 

مكتب اسالم را دگرگون كرد و مواد خام نظریات كارھایش مراجعھ كند و بھ این نتیجھ نرسد كھ معاویھ ، خود 
 .ماكیاولى را در جوامع اسالمى پیاده كرد

 

 

در پاسِخ نامھ محمدبن ابى بكر كھ از مصر ) معاویھ (، این انسان وارونھ )علیھ السالم(بھ اصطالح امیرالمؤمنین 
توبیخ و تھدید نموده بود، چنین مى ) علیھ السالم(نوشتھ و او را بھ جھت مخالفت با حكومت حقھ امیرالمؤمنین 

 :نویسد
و ابلج حجتھ و قبضھ هللا الیھ صلوات  فقد كنا و ابوك فینا نعرف فضل ابن ابیطالب و حقھ الزما مبرورا علینا فلما اختار هللا لنبیھ ما عنده و اتم لھ ما وعده و اظھر دعوتھ

  ...(99)و لوال ما فعل ابوك من قبل ما خالفناابن ابیطالب و تسلمنا الیھ... لى امره على ذلك اتفقا و اتسقاهللا علیھ فكان ابوك و فاروقھ اول من ابتزه حقھ و خالفھ ع
بى طالب و لزوم حق او را برگردن خود مى برترى على بن ا .ما در زمان پیامبر بودیم و پدرت ھم با ما بود))

ھنگامى كھ خداوند، پیامبر اسالم را بھ پاداشى كھ براى او آماده كرده بود برگزید و آن چھ را كھ بھ او . دانستیم 
وعده كرده بود بھ اتمام رسانید و دعوت او را آشكار ساخت حجتش را روشن فرمود، پدر تو و فاروقش ، اولین 

 .ھ حق على را از او سلب كردند و با او مخالفت ورزیدند و بر این كار اتفاق داشتندكسانى بودند ك
ما با على بن ابى طالب مخالفت نمى كردیم و خالفت را بھ او تسلیم . اگر پدرت پیش از من ، این اقدام را نكرده بود

 ((. مى نمودیم
اش ، سھ زمامدار گذشتھ را ھم ھمدست مى كند و ((ماكیاولى ))این حیلھ گر در موقعیت مناسبى براى توجیھ كار 

براى ساكت كردن محمدبن ابى بكر و موجھ نشان دادن مبارزه اى كھ با حق در پیش گرفتھ بود، بھ چنین وسیلھ اى 
 !كھ براى او امكان داشتھ است ، دست مى زند

ھیچ مورخى در فسق و فجور او  این معاویھ كھ بھار اسالم را بھ خزان مبدل كرده بود، یزید فرزند خود را كھ
بھ سرپرستى جوامع (101) با انواع ترفندھا، از حیلھ ھا و تھدیدھا گرفتھ تا لبھ شمشیر بران ،(100) تردید نكرده است ،

این است سنت و قانون ھرقل و )) :عبدالرحمان بن ابى بكر در یك جملھ مختصر مى گوید. اسالمى نصب مى كند
(102)قیصر

)). 
 :ابن ابى الحدید مى گوید

اعمش از عمروبن مره از سعیدبن سوید نقل مى كند كھ معاویھ در روز جمعھ در نخلیھ با ما نماز خواند و در ))
سوگند بھ خدا، من با شما براى آن نجنگیدم كھ نماز بگزارید و روزه بگیرید و بھ حج بروید و : خطبھ نماز گفت 

ما این اعمال را بھ جاى مى آورید و جز این نیست كھ جنگ من با شما، براى سلطھ و حكمفرمایى ش. زكات بدھید
(103)و خداوند این سلطھ و فرمانروایى را بھ من عطا كرده است و شما نمى خواھید. بر شما مى باشد

)). 
معاویھ در این جمالت كھ در خطبھ رسمى گفتھ است ، سھ مطلب مھم را اعتراف نموده و پرده از روى حقیقت 

 : برداشتھ است
، زیرا مردم عراق مسلمان و بھ عقاید و تكالیف ((او براى تثبیت و ترویج و ادامھ دین اسالم نجنگیده است )) -1

 چنین گفت! پس چرا با ما جنگیدى ؟: آن كھ یك نفر در آن موقع برخیزد و از او بپرسد اسالم مقید بودند، و پیش از
 ((. من براى فرمانروایى با شما جنگیدم)) :

را داشتیم ، چرا ) علیھ السالم(ما كھ زمامدارِى على : تھدید شدید معاویھ مانع از آن شد كھ كسى در آن جمع بگوید
 ؟!ریختى با او پیكار كردى و آن ھمھ خون 

از چنگیز و نرون و دیگر انسان كش  ((! خداوند این سلطھ و فرمانروایى بر شما را بھ من عنایت كرده است)) -2
ھاى خونخوار تاریخ بھ یاد نداریم كھ ستمگرى و خونریزى ھا و حق كشى ھاى خود را بھ خدا نسبت بدھند و این 



 !ھمھ اعمال خود را بھ خدا نسبت داده اند -چنان كھ دیدیم  - معاویھ و امثال او مانند یزید و عبیدهللا بن زیاد
گوینده این سخن بارھا در موارد دیگر با اشكال ! نابود باد سیاست بازى ھاى ماكیاولى  .((و شما نمى خواھید)) -3

 ((!مردم ، ما را مى خواھند)) : گوناگون گفتھ است
رفت ، بزرگان مدینھ را كھ امام  - مجتمع مھاجرین و انصار بودكھ  - موقعى كھ معاویھ براى تحمیل یزید بھ مدینھ 

در میان آنان بود، در یك جا جمع كرد و یك سخنرانِى با اضطراب و مشوش ایراد كرد كھ كار ) علیھ السالم(حسین 
 .نھ یك حاكم الھى كھ پیامبر اسالم منظور كرده بود(104) حیلھ گران اجتماعى است ،

شما سابقھ یزید را بھ خوبى مى دانید و امر : معاویھ در میان این جمع ، یزید را تعظیم و تمجید مى كند و مى گوید
كردن شكاف ھا بھ وسیلھ اوست خداوند مى داند كھ مقصود من از زمامدار نمودن یزید، پر  !او را تجویز كرده اید

پس از مقدارى مغالطھ و چشم بندى ، ابن عباس مى خواھد پاسخ معاویھ را بگوید، امام حسین !... ، با چشم بیدار
برمى خیزد و حمد ثناى خداوندى ) علیھ السالم(بھ او اشاره مى كند كھ ساكت باش و خود امام حسین ) علیھ السالم(

 :مى فرستد و مى فرماید) لى هللا علیھ و آلھ (د بھ روان پیامبر را بھ جاى مى آورد و درو
اى معاویھ ، بامداد روشن ، سیاھِى زغال را آشكار كرده و روشنایى آفتاب ، چراغ ھاى ناچیز را ساقط نموده ...))

خواھى آیا مى ... شیطان نصیب خود را از سخنانت برداشت ... در سخنانت افراط و تعدى از حق نمودى . است 
مردم را درباره فرزندت یزید بفریبى ؟ گویى تو مى خواھى چیز پوشیده اى را توصیف كنى ، یا توضیحى درباره 
چیزى كھ از دیده ھا غایب است بدھى ، یا مطلبى را مى گویى كھ تنھا تو درباره آن دانا ھستى و ھیچ كس چیزى 

 .درباره آن نمى داند
تو درباره یزید سخنانى را . ساختھ است   ى و عقیده اش را اثبات كند، فاش یزید خود حقیقت خویشتن را كھ راء

زندگى او درباره ِسیر و سیاحت در سگ ھایى است كھ : آن را نشان مى دھد  بگو او بر خود پذیرفتھ و شخصیتش 
 . ده استبھ یكدیگر ھجوم مى آورند، او عمر خود را با كنیزھاى خواننده و نوازنده و لھو و لعب سپرى كر

این كار را رھا كن ، بس است براى تو و بال سنگینى كھ بھ گردن گرفتى و این كھ تو خدا را با آن ِوزر و وبال 
 .مالقات كنى براى تو كفایت مى كند

سوگند بھ خدا، ھمیشھ كار تو زدن یا ھماھنگ ساختن باطل با ظلم و خفھ كردن مردم ، با ستم بوده است ، دیگر 
(105)است ، میان تو و مرگ چیزى جز چشم بھ ھم زدن نمانده است  را پر كرده اى ، بسمشك ھاى خود 

))...  
 یا معاویھ و یا مردم ؟! خدا یزید را بر مردم زمامدار نمود

این نسبت ، سفسطھ بازى معاویھ را با . نت یزید را بھ خدا و بھ مردم نسبت داده است معاویھ در دو مورد سلط
 .كمال وضوح اثبات مى كند

 :در گفتگو با عایشھ میگوید -مورد یكم 
 ((.مربوط بھ قضاى خداوندى است ، و مردم در این باره اختیارى ندارند) زمامدارى او(امر یزید ))

 :بالفاصلھ میگوید
آیا نظر تو این است كھ مردم عھد و میثاق خود را درباره . عت او را بھ گردن گرفتھ و تاءكید كرده اندمردم بی))

(106)زمامدارى یزید بشكنند؟
)) 

اگر قضاى . تضاد و سفسطھ این سخن ، نیازى بھ توضیح ندارد .(107) استدر گفتگو با عبدهللا بن عمر  -مورد دوم 
ز آن ا: خداوندى زمامدارِى یزید را ایجاب كرده است ، چھ نیازى بھ بیعت مردم دارد؟ و اگر بر فرض محال بگوید

 ! جھت كھ مردم با یزید بیعت كردند، معلوم مى شود كھ قضاى خداوندى ، زمامدارى یزید است
 . بنابراین ، بیعت مردم حجت نیست. اوال؛ در سخن معاویھ سلب اختیار از مردم در امر یزید صریح است 

 !است ؟ثانیا؛ آن ھمھ مخالفت مردم جوامع اسالمى با یزید، چگونھ با بیعت مردم سازگار 
ثالثا؛ جایى كھ قضاى الھى چیزى را ایجاب كند، چھ نیازى بھ توسل بھ شمشیر وجود دارد؟ مگر این كھ آل امیھ و 

 ! فقط ماییم كھ قضا و قدر الھى را مى فھمیم: در راءس آنان معاویھ بگوید
 .(108)زمامدار كردن یزید را بھ خود نسبت مى دھد - مورد سوم 

معاویھ بھ مقتضاى عناصر شخصیتش كھ شمھ اى از آن را بازگو كردیم ، با تطمیع و تھدید مردم جامعھ ، پسرش 
 . بھ دنبالشیزید را بھ جاى خود نشاند و روزگار عمرش بھ سر آمد و راھِى پیشگاه عدل الھى شد و اعمالش 

درست است كھ اھالى ساده لوح شام در آن زمان ، مخصوصا مگس ھا و گربھ ھاى سفره جو و ھوى پرستاِن مغز 
پوچ ، پیش از مردن معاویھ و پس از آن ، شخصیتى دروغین براى او ساختند و مجسمھ اى فریبنده براى او 

داختھ ، سِر تعظیم فرود آوردند و دیگران را ھم بھ پرداختند و آن گاه بردگان بى ھویت در مقابل آن ساختھ و پر
پذیرش بردگى بھ آن سایھ دروغین واداشتند، اما دیرى نپایید كھ پیكر ساِز واقعِى وجداِن تاریخ ، دست بھ كار شد و 
ھویت و صورت حقیقى معاویھ را كھ شمشیر بھ دست در حال ھجوم بھ آن مجسمھ ساختھ و پرداختھ بود، بھ وجود 



ھا و ماكیاولى ((ابن ملجم ))ھا، ((ابوجھل ))ھا، ((فرعون ))وجدان حساس تاریخ كھ در یك طرِف نمایشگاه خود، . آورد
را ارائھ مى دھد، بھ وسیلھ ) علیھ السالم(را بھ نمایش گذاشتھ و از طرف دیگر موسى و عیسى و محمد و على 

 .ھا قرار داد((ماكیاولى ))شگاه نمود و در ردیف مورخان و نقادان خردمند و با وجدان ، معاویھ را وارد نمای
اگر معاویھ پسر خود، یزید را بھ سلطنت و ریاست نصب نمى كرد، یا مانعى بروز مى كرد كھ یزید از نشستن بر 

اریكھ ملك و سلطنت ناتوان مى گشت ، ممكن بود ساده لوحان آن روز و امروز، شخصیت معاویھ را نشناسند و در 
ولى ھمان تجارب تاریخى ، كھ ھمیشھ بیدار بودِن وجدان . جسمھ دروغینش سِر تسلیم فرود بیاورندمقابل ھمان م

تاریخ را براى ما اثبات نموده است ، این دفعھ نیز بدون كمترین تعارف و مجاملھ و چاپلوسى ، دست بھ كار شد و 
 . ت معاویھاین اس: با ارائھ جنایت ھاى بى نظیر معاویھ و فرزندش یزید، فریاد زد

 كشتگاه بزرگ تاریخ ، ھمواره بھار و خزانى داشتھ است
واقعیت چنین است ، اما . كشتگاه بسیار پر معنى و باردار تاریخ ، ھمواره از بھارھا و خزان ھایى عبور مى كند

ین حكمت و مشیت خداوندى چیست كھ جریان تاریخ چنین باشد؟ داستانى دیگر است كھ شاید شمھ اى از آن در ا
یعنى تاریخى كھ ما پشت سر گذاشتھ ایم ، فراز و نشیب ھایى دیده است ، بھارھایى دیده است و . كتاب بازگو شود

خزان ھایى ، مخصوصا با نظر بھ فرو رفتن انسان ھا در ظلمت جھل و تیره روزى و بروز مكتب ھا و معتقداِت 
ن تاریخ چنین بوده است ، نیازمند اندیشھ ھا و این كھ چرا جریا. نجات بخش و تمدن ھا و فرھنگ ھاى روشنگر

 . احساس ھاى برین است
 : ھمان حكمت را دارد كھ زندگى فردى و وضع روانى ما چنین است} البتھ نھ بھ طور یقین {شاید 

 اى برادر عقل یك دم با خود آر 
 

 دم بھ دم در تو خزان است و بھار 

ھمان گونھ كھ درد، موجب تمركز قواى  .شادى ھا بھ ما لذت نمى بخشد یعنى اگر اندوه ھا درون ما را تصفیھ نكند،
دماغى مى گردد و انسان بیدار بھ ارزشیابى ھاى مفید در زندگى مى اندیشد، فترت ھا و خالءھاى ایدئولوژیك و 

ا و براى تحریك تاریخ بھ سوى عظمت ھ  شخصیت ھاى وارستھ نیز، مردم آگاه و ھشیار را بھ جست وجو و تالش 
 .ارزش ھا وادار مى نماید

خالصھ ، جریان پر فراز و نشیب تاریخ اگرچھ رازى عمیق در پشت پرده دارد، ولى ما در روى پرده مى توانیم 
البتھ منظور ما اندوه ھاى ویرانگر نیست ، بلكھ نشیب ھاى قانونِى دروِن آدمى . بھ آن شكل كھ گفتیم ، استفاده كنیم 

ى بینیم تاریخ صدر اسالم حوادثى بس ناگوار و خزان ھایى غمگین ارائھ مى دھد، براى آن حال ، وقتى كھ م . است
ھمان گونھ كھ خزان ھاى دوران . را وارد عرصھ انسانیت كند) علیھ السالم (است كھ مى خواھد حسین بن على 

آن پیشواى بزرگ مى نماید، دوران  و ما قبل آن ، پھنھ تاریخ را آماده دیدار انسان ھا با) علیھ السالم(ابراھیم خلیل 
است و روزگار ممتِد جاھلیت ، سعادت ) علیھ السالم(فراعنھ آبستن زاییدن دوراِن نورانى موسى بن عمران 

یعنى آن خزان ویرانگر، بھارى ابدى در زیربناى حیات ارزشى را بھ وجود . جاودانگِى اسالم را بھ دنبال دارد
 .آورد

 ت و كارنامھ او چیست ؟یزید كیس: بخش پانزدھم 
چھره ھایى در تاریخ بشریت ظھور كرده اند كھ یك بار دیدن یا شنیدن توصیفى از آنان ، براى اطالع از وقاحت و 

 .بى شرمى بى نھایت و شدت مبارزه آن ھا با حق و حقیقت كھ یك انسان نما مى تواند داشتھ باشد، كفایت مى كند
ست كھ بھ تنھایى مجمع خباثت نسل و رذالت خانوادگى و نشو و نماى بى تردید یزید یكى از آن چھره ھا

نخستین جملھ را از عبدالرحمن . خودمحورى و لذت پرستى و كامجویِى حیوانى را در وجود خود جمع كرده است 
 :او مى گوید. ابن خلدون مؤلف مقدمھ تاریخ معروف مى شنویم 

فسق و انحراف یزید بر ھمھ مردم دورانش آشكار شد، پیروان اھل اما درباره امام حسین چھ بگویم ؛ وقتى كھ ))
در كوفھ ، از حسین بن على درخواست كردند كھ بھ كوفھ برود و آنان در قیام ) صلى هللا علیھ و آلھ (بیت پیغمبر 

(109)علیھ یزید یارى اش كنند
)). 

این جملھ مختصر مى تواند شخصیت یزید را بھ تمام معنى آشكار كند، زیرا فساد و تبھكارى و انحراف یك 
شخصیت تا بھ حد نھایى نرسد، گفتھ نمى شود كھ اوصاف قبیح مزبور آن شخص براى ھمھ ثابت شده است ، زیرا 

ض شخصى و عمومى ، مانع از آن است كھ ھمھ مردم در بیش از ده صدھا احتمال و تاءویل و تفسیر و اغرا
ھمھ و ھمھ ، كثافت و فساد و ... جامعھ بزرگ اسالمِى آن روز، از كوچك و بزرگ و دانا و نادان و خوب و بد 

 .تبھكارِى شاخص ترین فردشان را بپذیرند
اعصار بعدى بگذریم ، توجھ شایستھ بھ اگر از این اتفاق نظر جوامِع عصِر خود یزید و صاحب نظران قرون و 

علیھ (كردار سھ سال و نیمھ اش ، جاى تردیدى در این حقیقت نمى گذارد كھ در صورت موافقت امام حسین 
 . با او، نتیجھ اى جز امضاى نابودى اسالم و بردگى مردم بھ بنى امیھ در بر نداشت) السالم



 :اما كارنامھ سھ سال و نیم یزید
با ھفتاد و یك رادمرد دیگر بھ وضعى كھ تاكنون ھیچ مورخى ، چھ مسلمان ) علیھ السالم(بن على  كشتن حسین -1

و چھ غیر مسلمان ، بدون لرز و وحشت و ناراحتِى روحِى شدید، نتوانستھ است پیرامون آن حادثھ مطالعھ اى كند و 
 .چیزى بنویسد

آمدند و كشتند و تارومار كردند و ))دان خون آشام مغول قتل عام اھالى مدینھ ، كھ بھ قول مورخان درباره جال -2
با این تفاوت كھ در ھیچ تاریخى دیده نشده است كھ چنگیز و ھالكو و آباقاخان بھ فرماندھان  ((سوزاندند و رفتند

رده خود دستور بدھند كھ كسانى را كھ از لبھ شمشیر شما سالم ماندند، دور خود جمع كنید و از یكایك آنان براى ب
 . این دستور را یزید ضد بشر صادر كرده است. شدن بھ من بیعت بگیرید

دستور یزید بھ جالدش مسلم بن عقبھ چنین بود كھ اگر كسى از اھل مدینھ زنده بماند، باید براى بردگِى محض با من 
 (110).بیعت كند و اگر كسى از پذیرش بردگى امتناع ورزید، گردنش از بدنش جدا شود) یزید(

 .این بود كارنامھ سھ سال و نیم یزید. سوزاندن بیت هللا الحرام و كشتار اھل مكھ  -3
خود ساختھ بود، معاویھ پسرش یزید را بر جاى خود نصب كرد و براى رویارویِى بى پرده با شخصیتى كھ براى 

 . بھ زیر خاك رفت
بار دیگر تاریخ بشرى ، شخصیتى تبلور یافتھ از سرگذشتى را كھ از نظر اھداف و آرمان ھاى اعالى انسانى 

ولى ھمان گونھ كھ خاك تیره ، بھ جھت جانشین ساختن . اسالمى غیر قابل توجیھ بود، راھِى زیر خاك تیره نمود
بود، نتوانست آن چھره شناختھ شده را مخفى نماید، ھم چنان یاوه گویى ھاى  فرزندش یزید كھ ادامھ وجود او

 .چاپلوساِن متملق نیز نتوانست صورت واقعى او را از دل ھا بزداید و از تاریخ محو سازد
آن چھ كھ در آثار نقل شده از آن روزگار دیده مى شود، بیش از این نیست كھ معاویھ ، زمینھ تحمیل سلطھ گرى 

را بر بعضى از مردم بھ وسیلھ شمشیر و یا سفره ھاى رنگین آماده كرده بود، ولى ھیچ تاریخ مستندى نگفتھ  یزید
با كمال رضایت با یزید بیعت نموده و او  - عموما از طبقھ معمولى گرفتھ تا شخصیت ھاى برجستھ  -است كھ مردم 

آرى ، در آن ھنگام كھ قدرت . گزیده باشندرا كھ فردى پست تر از او در میانشان نبود، براى زمامدارى بر
نامشروع ، با ناآگاھى اكثریت مردم ، با تلقین پذیرى عامیان و ناتوانى و زبونى و مصلحت اندیشِى عده اى كھ 

استعداِد اصالِح مدیریِت جامعھ را دارند، دست بھ دست ھم داد، فرزندى بھ نام یزیدبن معاویھ مى زاید كھ دستور 
را صادر مى كند كھ جلوه گاه اعالى ھمھ ارزش ھاى واالى ) علیھ السالم(نام حسین بن على  كشتن مردى بھ

 . الھى است - انسانى 
حتى در دوران معاویھ كھ مقدارى از ظواھر ) علیھ السالم(قراین و شواھد تاریخى نشان مى دھد كھ امام حسین 

در فكر چاره جویى و نجات دادن جامعھ از سلطھ مراعات مى كرد، دائما   اسالمى را در استخدام بھ حكومتش
جویاِن خودكامھ بود، ولى با نظر بھ مجموع شرایطى كھ در آن دوران وجود داشت ، مخصوصا با توجھ بھ تعھدى 

براى جلوگیرى از خونریزِى بى حد و كران با معاویھ داشت ، حركتى براى نھضت و ) علیھ السالم(كھ امام حسین 
بھ تقاضاى شیعیان عراق كھ از ) علیھ السالم(ى پس از وفات برادر بزرگوارش امام حسن مجتبى حت. انقالب نكرد

 :او مى خواستند برود و در عراق حكومت عدل اسالمى را برپا دارد، پاسخ مثبت نداد و بھ آنان گوشزد فرمود
و آن . ا مدت آن عھد سپرى گرددصحیح نیست كھ من آن را بشكنم ، ت. میان ما و معاویھ تعھدى برقرار شده است ))

(111)گاه كھ معاویھ مرد، در این باره مى اندیشم و تصمیمى خواھم گرفت
)).  

ھ تو ھم مانند برادرت حسن مجتبى كھ ھنگامى كھ جابربن عبدهللا بھ آن حضرت عرض كرد كھ نظر من این است ك
 :در پاسخ او فرمود) علیھ السالم(با معاویھ صلح كرد، با یزید صلح نمایى ، حسین 

(112)صلح برادرم با معاویھ بھ امر خدا و رسول او بود، و جنگ من ھم با یزید، بھ امر خدا و رسول اوست))
)).  

 .را در مقابل معاویھ بھ سكوت وادار كرد) علیھ السالم(عظمت اصل وفا بھ عھد و پیمان بود كھ حسین 
در روزگار تیره و تار معاویھ ، ناشى از تعھد بھ متاركھ جنگ بود كھ در زمان ) علیھ السالم(سكوت امام حسین 

كھ شخصیتش در ) علیھ السالم(حسین . با معاویھ بستھ شده بود) علیھ السالم(ش امام حسن مجتبى برادر بزرگوار
الھى بود، مى فھمید كھ عظمت اصل وفا بھ عھد چیست ، و این اصل شایستھ  -جاذبیت ارزش ھاى عالِى انسانى 

علیھ (كھ جنگ با امام حسن ھرگونھ گذشت و فداكارى است ، نھ معاویھ كھ ھمھ مواد آن عھد را كھ براى متار
). علیھ السالم(او معاویھ بود و این امام حسین  .بستھ بود، زیر پاگذاشت و بر ضد ھمھ آن تعھدھا عمل نمود) السالم

ھمھ چیز را براى سلطھ و حكومت دنیوى خود مى خواست و حتى تعھدھایى كھ مى بست ، براى او ) معاویھ (او 
نھ تنھا سلطھ و حكومت ، بلكھ ھمھ وجود ) امام حسین (بھ آن ھا نداشت ، ولى این ھیچ ارزش و انگیزگى براى وفا 

شخصیت . مى شنید  خود را فداى عمل بھ انجام آن تكلیف برین تلقى مى كرد كھ نغمھ آن را از اعماق وجدان پاكش 
ھمان گونھ كھ ایمان و . دو دومین جلوه گاه او بو) علیھ السالم(این مرد بزرگ ، دامنھ شخصیت على بن ابى طالب 



علیھ (عمل بھ اصل وفا بھ عھد، از مختصات روحى آن پدر با عظمت بود، ھم چنان آن ایمان و عمل در حسین 
 . كھ تجلى گاه آن روح بزرگ بود، وجود داشت) السالم

 : بھ مالك اشتر در فرمان مبارك چنین است) علیھ السالم(دستور امیرالمؤمنین 
ن خود و دشمن معاھده اى منعقد نمودى یا از طرف خود پناھندگى بھ او دادى ، بھ طور كامل بھ مالكا، اگر میا))

و نفس خود را در برابر عھدى . معاھده خود وفا كن ، و با كمال امانت ، تعھِد پذیرِش پناھندگِى او را مراعات نما
ن ھمھ پراكندگى كھ در آراء خواستھ ھاى كھ بستھ اى سپر كن ، زیرا عموم مردم در ھیچ یك از واجبات الھى با آ

این یك قانون محكم است كھ حتى مشركین ھم در . خود دارند، مانند بزرگداشت وفاى بھ معاھده ھا اتفاق نظر ندارند
زیرا آنان نیز عواقب ناشایست عھدشكنى را . بین خود، با قطع نظر از اسالم و مسلمین ، بھ آن عمل مى كردند

  ھرگز براى محكم ساختن امر پناھندگى دشمن بھ تو، نیرنگ راه مینداز و تعھد خود را نقض  .دآزمایش كرده بودن
خداوند متعال . مكن ، و براى دشمنت حیلھ گرى روا مدار، زیرا ھیچ كس جز نادان شقى ، بھ خدا جراءت نمى كند

عامل امن و امان قرار داده است كھ در  ، قانون تعھد و پناھندگى و پناه دادن را با رحمت الھى خود میان بندگانش ،
پس ھیچ گونھ دغل . منطقھ ممنوعھ آن بیارامند و در ھمسایگى آن ، با احساس امن ، بھ زندگى خود ادامھ بدھند

بازى و فریب كارى و نیرنگ را نباید در تعھد راه داد، و ھیچ معاملھ اى را بھ گونھ اى منعقد مكن كھ ابھام انگیز 
ھرگز پس از تاءكید و استحكام متن معاھده ، تكیھ بر . وارد كردن اختالالت در آن وجود داشتھ باشدبوده و امكان 

و اگر بھ جھت تعھد الھى در تنگنا قرار گرفتى ، این امر ھرگز موجب نشود كھ درصدد فسخ . مغلطھ كارى مكن 
نیكى عاقبت آن را دارى ، بھتر از آن بھ ناحق آن برآیى ، زیرا شكیبایِى تو بر تنگنایى كھ امید گشوده شدن و 

عذرخواھى است كھ از نتیجھ بد آن ، بیمناك ، و از باز خواست خداوندى كھ در دنیا و آخرت دامن تو را خواھد 
(113)گرفت ، ھراسناك باشى 

)). 
انسان ھا مطرح مى نماییم ، بپذیریم ، یقین داشتھ باشید  ((حیات معقول ))اگر ما نتوانیم قانونى را كھ در زیر براى 

كھ ارزش دنیایى كھ در آن زندگى مى كنیم ، جز بھ اندازه ارزش سرگرمى در قھوه خانھ اى كھ مشتریان آن را 
 : چنین استآن قانون . پوچ گرایان تشكیل مى دھند، نخواھد بود

تنھا تفاوتى . انواع حكومت ھا، چھ حق و چھ باطل ، باالخره پس از سپرى شدن روزگارى معین ، غروب مى كنند
كھ میان آن ھا وجود دارد، در این است كھ ھدف اصلى حكومت ھاى حق ، نصب و روشن كردن مشعل ھاى 

خود ))حكومت ھاى باطل ، تورم بخشیدن بھ  ھاى عالى فراراه كاروان بشریت در مسیر تكامل است و ھدف  ارزش 
بھ ھمین جھت است كھ . است با قربانى كردن ھمھ حقایق بھ عنوان وسیلھ در راه وصول بھ ھدف خود ((حیوانى 

حكام حق ، نھ تنھا ھمھ فعالیت ھا و تالش ھاى خود را در راه نصب و روشن ساختن مشعل ھاى حق فراراه 
مى خواھند،   كامل بھ كار مى بندند و نھ تنھا خود حكومت را ھم براى این ھدف مقدس كاروانیاِن انسانى در مسیر ت

 .بلكھ وجود خود را ھمواره در مرز شھادت در مسیر ھدف خود مى بینند
. بر مبناى این قانون است كھ مقدار و طول زمان زمامدارى و گسترش قلمرو آن ، براى حكومت حق مطرح نیست 

از این . انسان ھاست  ((حیات معقولِ ))نوع حكومت اھمیت دارد، طرح و اثبات ارزش ھاى آن چھ كھ براى این 
جھت است كھ حكام باطل ، ھدف و مقصودى جز تسلط بر انسان ھا و وسیلھ ساختن زندگى مادى و معنوى آنان 

براى ھرچھ بیشتر لذا، ھمھ سرمایھ ھا و استعدادھاى وجودى خود را . براى ھمین سلطھ گرى و خودكامگى ندارند
بھ كار مى بندند تا بتوانند حوزه سلطھ گرى ھاى خود را توسعھ بدھند و حتى  ((خود طبیعى حیوانى ))متورم ساختن 

 .اگر بتوانند، لحظھ اى بر جوالن ھاى خود در میدان كامكارى ھا بیفزایند
بدون كمترین تاءخیر و بى امان از : تور دادمعاویھ مرد و یزید بھ ولیدبن عتبھ كھ والى مدینھ بود، بھ وسیلھ نامھ دس

 .حسین بن على بیعت بگیر
 : در نامھ چنین آمده است

(114)از حسین و عبدهللا بن عمر و عبدهللا بن زبیر فورا و بى امان براى من بیعت بگیر))
)). 

خاصیت مستبداِن خودمحور و طواغیت سلطھ گر ھمین است كھ براى ھیچ بشرى حق اندیشھ و اراده و تصمیم 
اینان خود را صاحب چنان اراده مطلقى مى دانند كھ نھ تنھا اراده دیگر انسان ھا را مشروط بھ . گیرى سراغ ندارند

 !بدون اذن خود بھ رسمیت نمى شناسند اجازه و خواستھ خود مى دانند، بلكھ زندگى آنان را
  ! چشم باز و گوش باز و این عمى

 
 حیرتم از چشم بندى خدا 

اینان چگونھ مى توانند براى حیات انسان ھا ارزشى قائل شوند، در صورتى كھ ھمھ ارزش ھا در برابر خواستھ 
 ! ھاى آنان پوچ و نامفھوم است

و مبارزه او، رسمى ) علیھ السالم(اعث شد مقاومت شدید حسین بن على اھداف و انگیزه ھایى كھ ب: بخش شانزدھم 
 .و علنى گردد



شاید برخى از افراد ناآگاه ، با مطالعھ سطحِى تاریخ صدر اسالم ، چنین گمان كنند كھ مقاومت و مبارزه امام حسین 
مان صددرصد برخالف واقع این گ. از ھنگام مرگ معاویھ و نشستن یزید برجاى او آغاز مى شود) علیھ السالم(

ریشھ دارتر از آن است كھ بتوان آن را بھ شروع سلطھ گرى یزید ) علیھ السالم(نھضت و قیام امام حسین . است 
 . محدود ساخت

 

پس از رحلت پیامبر اسالم ، در فراز و نشیب ھایى كھ ) علیھ السالم(سرور شھیداِن راه حق و حقیقت ، فرزند على 
 .ى پیش آمد، شركت داشت و با كمال ھشیارى و احساس ، حیاتى بودن آن ھا را نظاره مى كردبراى جامعھ اسالم

این طور نبود كھ حسین یك دفعھ چشم باز كرد و نامھ یزید را براى او خواندند كھ تو باید تسلیم طاغوِت ساختھ شده 
 ! نیستشوى و در این جریان ، ھیچ گونھ اختیارى براى تو ) معاویھ (بھ دست پدرش 

او سالیان متمادى بود كھ خون دل . چنان نبود كھ آن فرزند بنیان گذار اسالم ، چشم باز كرد و یزید و یزیدیان را دید
چرا؟ در این جا نمونھ اى از عوامل خون دل خوردن حسین و بادھاى تند . بود  مى خورد و مھر سكوت بر لبانش 

 : گرفتھ بود، متذكر مى شویم و خزانى را كھ برگلزار روح بخش اسالم وزیدن
بھ ) علیھ السالم(على بن ابى طالب   او با چشمان خود، گرفتارى ھاى بسیار سختى را كھ براى پدر بزرگوارش  #

 . این ناگوارى ھا ھیچ علتى جز ریاست پرستى و ھوسرانى و حسادت نداشت. وجود آورده بودند، دیده بود
 .دل پر ھیجان و اندوھگین او سر مى كشید، شنیده بود او سخنان پدر نازنین خود را كھ از #
ك من تحمل كردم ، در حالى كھ خاشا(115) )فصبرت و فى العین قذى ، و فى الحلق شجااو ھرگز نمى توانست این جملھ را كھ ؛  #

 .فراموش كند) در چشمم و اندوه سخت در گلویم بود
او دیده بود كھ دروگر سیاست ھاى ماكیاولى ، داس بران بر دست ، بر سر عده اى از بھترین انسان ھاى كمال  #

بودند، تاختن آورده ، آن ھا را درو كرد و از بین ) علیھ السالم(یافتھ كھ اعضاى وفادار مكتب پدر بزرگوارش على 
 : بھ عنوان نمونھ. برد
تساوى در ))او ابوذر غفارى را كھ بھ علت حمایت از اصالح و تنظیم معیشت مردم و طرفدارى از مكتِب  -1

. با چشمانى اشكبار و دلى اندوھگین ، بدرقھ كرده بود. كھ از انسانى ترین مبانى اسالم است تبعید شده بود ((حقوق 
خطاب  ((عمو))در موقع وداع ، او را )) علیھ السالم (حسن و امام حسین  امام(ھمان ابوذر كھ دو امام بزرگوار 

) علیھ السالم(این كلمھ پرمحتوا، شایستگِى برادر بودِن ابوذر را با على ). اى عموى ما) ((یا عماه )) :فرموده بودند
 .كھ پیامبر اسالم او را برادر خود مى دانست ، با كمال وضوح اثبات مى كند

این بزرگ مرد اسالم ھمان بود كھ بھ . گرفتند) علیھ السالم(را رسید كھ عماربن یاسر را ھم از على روزى ف -2
 :اتفاق تواریخ ، پیامبر عظیم الشاءن درباره او فرموده بود

 یا عمار تقتلك اءلفئھ الباغیھ
 ((. اى عمار، تو را گروھى ستمكار خواھند كشت))

صلى هللا علیھ و آلھ (ھنگامى كھ خبر مذكور را كھ از پیامبر اكرم . افتادعمار در جنگ ھاى صفین بھ خاك و خون 
بھ معاویھ و پیروانش یادآور شدند، ) علیھ السالم(درباره سرنوشت عمار ثابت شده بود، از طرف امیرالمؤمنین ) 

 : معاویھ گفت!  این بار آن پیرِو مكتب ماكیاولى حرفى زد كھ پوچى آن حرف ، تاریخ را بھ شگفتى واداشتھ است
 ((! عمار را على كشت ، زیرا على او را بھ میدان جنگ آورده است))

 : باز بھ یاد مولوى مى افتیم
  !حیرتم از چشم بندى خدا   ! چشم باز و گوش باز و این عمى

 :فرمود) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 
مبر كشتھ است ، زیرا پیامبر او را بھ میدان جنگ را پیا) علیھ السالم(پس حمزه بن عبدالمطلب : بھ آنان بگویید))

 ((.آورده بود
 مالك اشتر كیست ؟! خبر مسموم شدن مالك اشتر را شنید) علیھ السالم(روزى دیگر فرا رسید كھ امام حسین  -3

 . مالك اشتر از باعظمت ترین دالوران و سلحشوران تاریخ و در عین حال زاھد و مردى ملكوتى بوده است
در شخصیت كم نظیر او كافى است كھ بھ یاد آوریم ، این مرد از آن افراد استثنایى بود كھ بھ مقام واالى  آرى ،

ھمین مرد بود كھ با مرگ مظلومانھ اش ، فرزند ابى طالب را كھ تحمل و شكیبایى او  .رسیده بود ((على شناسى ))
سان بزرگ با دست معاویھ در مسیر مصر مسموم وقتى شنید كھ آن ان. ضرب المثل تاریخ است ، بھ نالھ درآورد

 :شده و چشم از این دنیا پوشیده است ، از اعماق دل بى قرارش چنین نالھ برآورد
 . مالك ، و ما مالك ، و اءنى لنا مثل مالك ؟ رحم هللا مالكا، كان لى كما كنت لرسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ وسلم



خدا رحمت كند مالك را، نسبت او بھ من ، چنان بود كھ . مالكى براى ما نیست و دیگر مثل ! مالك ، چھ مالكى ))
 ((.( صلى هللا علیھ و آلھ(نسبت من بھ رسول خدا 

او ھمان شخصیتى بود كھ شایستگى اجراى فرمان معروف ، در كشور با سابقھ مصر را داشت كھ امیرالمؤمنین بھ 
 .اصالح ھمھ كشورھا، برنامھ ارائھ بدھد فرمانى كھ مى توانست براى مدیریت و. او داد

بھ آن ) معاویھ (او از كشتھ شدن حجر و یاران او كھ از وارستگان و شایستگان جوامع اسالمى بودند، با این كھ  -4
ھا امان داده بود كھ آنان را نخواھد كشت ، ناگوارى و اندوه عمیق ناشى از مرگ این انسان ھاى كمال یافتھ از یك 

این كھ سبب سازاِن این خسارت ھاى غیر قابل جبران ، آن ھا را یك نبوغ و ھنر زمامدارى تلقى مى طرف ، و 
 .بسیار شكنجھ آور بود) علیھ السالم(از طرف دیگر، براى شخصیتى مثل حسین ! كردند

و حتى  بود) صلى هللا علیھ و آلھ (اویس قرنى ، بزرگ مردى كھ از نظر عظمت روحى ، محبوب پیامبر اكرم  -5
 :آن حضرت درباره او فرمود بود

 (116)انى الءشم نفس الرحمن من قبل الیمن 
 ((. من نفس رحمانى از طرف یمن استشمام مى كنم))

 ى چو بى منى در یمنى گر پیش من  گر در یمنى چو با منى پیش منى 

 خود در عجبم كھ من تواءم یا تو منى   من با تو چنانم اى نگار یمنى 

بدین . این انسان كمال یافتھ در جنگ ھاى صفین ، قربانى ھوى و ھوسرانى و ریاست پرستى معاویھ و پیروانش شد
در تكاپو ) علیھ السالم(وجود على سان ، ده ھا و بلكھ صدھا سالك راه حق و حقیقت كھ پروانھ وار اطراف شمع 

ھمھ این ناگوارى ھا را چشیده و زجر و شكنجھ آن ھا  (علیھ السالم(حسین بن على . بودند، بھ خاك و خون افتادند
 .را دریافتھ بود

علیھ (شاھد ظلم ھا، محنت ھا و تعدى ھایى بود كھ بھ برادرش امام حسن مجتبى ) علیھ السالم(امام حسین  -6
سختى ھاى مصایبى كھ بھ این بزرگوار مى رسید، بسیار متنوع . از طرف دنیاپرستاِن متجاوز وارد مى شد )السالم

 .و فراوان بود
پایمال شدن قوانین و ارزش ھاى اسالمى با انواعى از مھارت ھا و فریب كارى ھا كھ مردم معمولى از درك  -7

ى توانست براى آن مردم معمولى كھ اكثریت را تشكیل مى دادند، نم) علیھ السالم)لذا، امام حسین . آنھا ناتوان بودند
حقیقت امر را روشن بسازد و مكر و حیلھ پردازى ھاى دغل بازان را بھ آنان تفھیم نماید و در نتیجھ ، بھ قیام علیھ 

اویھ را بر متاركھ جنگ با مع (علیھ السالم(این ھمان علت بود كھ موجب شد امام حسن مجتبى . معاویھ اقدام كند
 .مبارزه با او ترجیح دھد

نقض حرمت و كرامت انسان ھا و فداكردن حیثیت و شرف آنان در راه خودكامگى ھا، و مردم را بردگان بى  -8
 : با این محاسبھ نابخردانھ. اختیار خود تلقى كردن ، و ارزش ندادن بھ راءى و نظر و خواستھ ھاى قانونى آنان 

 ((! و من ھم ھركار درباره آنان بخواھم ، انجام مى دھم! تى بى اختیارندمردم ، یك عده حیوانا))
 . آرى ، با این محاسبھ ، نھ از انسان چیزى مى ماند و نھ از انسانیت

در صورتى كھ نازل كننده قرآن ، خداوند داناى مطلق ، مشورت را از اركان اساسى اسالم قرار داده و فرموده 
 : است

 (117)و شاورھم فى االءمر
 ((. اى پیامبر، با یاران خود مشورت كن))

 118)(و اءمرھم شورى بینھم 
 ((.و شؤ ون مسلمانان در میان خود، با مشورت انجام بگیرد))

 .حقیقت ، درختى است برومند كھ شاخھ ھاى آن در درون پاك مردم قرار دارد
این یك دستور جاودانى عقل و وجدان است كھ از میوه ھاى آن شاخھ ھا كھ در عقول و دل ھاى انسان ھاى پاك سر 

 :عبارت دیگرى است از ھمین دستور ((مشورت كنید))ھ جمل. بر مى آورد، بھره بردارید
 ((.از میوه ھاى عقول و دل ھاى مردم برخوردار شوید))

 نقش تقواى الھِى رھبر در توجیھ و مدیریت جامعھ: بخش ھفدھم 
علت بشنویم ، سپس ببینیم ) علیھ السالم(بیایید منطق جاودانھ اسالم را در صفات زمامدار، از زبان امیرالمؤمنین 

 :آن بزرگِ بزرگان چنین مى فرماید. چھ بوده است ) علیھ السالم(قیام امام حسین 
فال تكلمونى بما تكلم بھ . فى حقوق لم اءفرغ من اءدائھا، و فرائض ال بد من امضائھا} البقیھ }فال تثنوا على بجمیل ثناء ال خراجى نفسى الى هللا سبحانھ و الیكم من التقیھ 

فانھ من . لنفسى  تتحفظوا منى بما یتحفظ بھ عند اءھل البادره ، و ال تخالطونى بالمصانعھ ، و ال تظنوا بى استثقاال فى حق قیل لى ، و ال التماس اعظام الجبابره ، و ال
ه بعدل ، فانى لست فى نفسى بفوق اءن اءخطى فال تكفوا عن مقالھ بحق ، اءو مشور. علیھ ، كان العمل بھما اءثقل علیھ   استثقل الحق اءن یقال لھ اءو العدل اءن یعرض 

فانما اءنا و اءنتم عبید مملوكون لرب ال رب غیره ؛ یملك منا ما ال نملك من اءنفسنا، . ء، و ال آمن ذلك من فعلى ، اال اءن یكفى هللا من نفسى ما ھو اءملك بھ منى 
 (119)بالھدى ، واءعطانا البصیره بعد العمى  واءخرجنا مما كنا فیھ الى ما صلحنا علیھ ، فاءبدلنا بعد الضاللھ

آزاد ساختن شخصیت از چنگال تمایالت و . مرا در مقابل وظیفھ اى كھ انجام مى دھم ، سپاس خوشایند ننمایید))



من جز . سپاسگزارى ندارد} كھ جلوه گاه مشیت خداوندى ھستید{وى خدا و بھ سوى شما رھسپار كردن آن بھ س
الھى ام ، حقوق حیات فردى و اجتماعِى شما را كھ از بھ جاى  -این كارى نمى كنم كھ بھ مقتضاى تكلیف انسانى 

گفت . نجام مى دھم آوردنش فارغ نشده ام ، ادا مى كنم و وظایف واجب و ضرورى را كھ بایستى اجرا كنم ، ا
در برابر من از تسلیم و خویشتن دارى كھ در مقابل . وگویتان با من ، ھمانند گفت وگو با جباران روزگار نباشد

گمان مبرید ھنگامى كھ . با قیافھ ساختگى و ظاھرسازى با من آمیزش نكنید. اقویاى پرخاشگر دارید، بپرھیزید
ى خواھد كرد، یا خودم را از آن حق باالتر قرار خواھم داد، زیرا سخن حق بھ من گفتھ مى شود، بر من سنگین

. كسى كھ شنیدن سخن حق ، یا ارائھ عدالت بر او سنگینى كند، عمل بھ حق و عدالت براى او سنگین تر خواھد بود
مالك  اگر عنایت خداوندى كھ. در برابر من ، از گفتن حق و مشورت براى تحقق بخشیدن بھ عدالت خوددارى نكنید

قطعى است كھ من و شما بندگان مملوك آن . تر از من بھ من است كفایتم نكند، من داراى شخصیتى فوق خطا نیستم 
اوست مالك مطلِق نفوس ما كھ باالتر از مالكیِت خود ما بر . پروردگار ھستیم كھ جز او خداوندى وجود ندارد

ب عالى آن حركت داده گمراھِى ما را بھ ھدایت و نابینایِى اوست كھ ما را از مراحل پایین حیات ، بھ مرات. ماست 
 ((. ما را بھ بینایى مبدل فرموده است

كھ تبلور یافتھ منطق اسالمى فوق بود، نابودى این منطق را مى بیند و بھ ) علیھ السالم(آیا ھنگامى كھ امام حسین 
نھ و سپردِن زندگى جوامع اسالمى بھ دست جاى آن ، كبر و غرور و استبداد و نژاد پرستى و تعصب ھاى جاھال

؟ مرگ !براى نجات دادن اسالم حركت نكند - كھ كارنامھ سھ سال سلطھ گرى او را دیدیم  - یزید را مشاھده مى كند 
معاویھ حادثھ اى بود كھ براى كارگزاراِن او اھمیت شدیدى داشت ، ولى آن چھ كھ براى ولید بسیار مھم و سنگین 

لذا، ولیدبن . بھ یزید بود) و عبدهللا بن عمر و عبدهللا بن زبیر) علیھ السالم)تسلیم نمودن حسین (ت بود، گرفتن بیع
وقتى كھ مروان نزد ولید آمد، ولید نامھ اى را كھ . عتبھ كسى را بھ دنبال مروان بن حكم فرستاد كھ با او مالقات كند

صیت مذكور در آن بود، براى مروان خواند و سپس خبر مرگ معاویھ و دستور یزید براى گرفتن بیعت از سھ شخ
آن سھ ) فورا(نظر من این است كھ ھمین ساعت : مروان گفت  . نظر مروان را درباره دستور یزید خواست

شخصیت را احضار كنى و از آنان براى یزید بیعت بگیرى و اگر امتناع كردند، پیش از آن كھ خبر مرگ معاویھ 
زیرا اگر از مرگ معاویھ مطلع شوند، ھر یك بھ طرفى رفتھ و براى بھ دست ! ا بزن را بفھمند، گردن آنان ر

 .آوردن زمامدارى قیام خواھند كرد
منحرف  ((حیات معقول ))این یك اصل ثابت شده است كھ ھمان گونھ كھ افراط در محبت ، زندگِى آدمى را از مسیر 

 .انِى او حكایت مى كندمى سازد، افراط در خصومت ھم ، از اختالل مغزى و رو
منابع حدیثى و تاریخى ، این خصومت . عداوت مروان با دودمان پاك پیامبر اسالم ، ریشھ ھایى از جاھلیت داشت 

 . شدید را ثبت نموده است
مروان در پاسخ ولید كھ پرسیده بود اكنون راجع بھ دستور یزید چھ باید كرد؟ ماھیت ضد انسانى خود را آشكار مى 

و با این پاسخ ، نھ تنھا ضدیت ! مى دھد) علیھ السالم(با كمال بى پروایى ، راءى بھ كشتن حسین بن على  سازد و
خود را با اسالم مطرح مى نماید، بلكھ بى اعتنایى بھ ھمھ ارزش ھاى انسانى را بھ پست ترین درجھ خود مى 

)). علیھا السالم (فاطمھ (سر دختر پیغمبر حسین بن على كیست ؟ پ! را بكش ) علیھ السالم(حسین بن على . رساند
او بھ اتفاق ھمھ صاحب نظراِن آگاه ، شایستھ ترین فرد براى اقامھ حكومت حق و عدالت و داراى عالى ترین 

كشتن او بھ نام یك عمل سیاسى ، از بین بردن یك فرد از انسان ھا نبود، بلكھ . سرمایھ براى انسان سازى بود
تاریخ انسانیت و نابود كردن حقوق جان ھاى آدمیان بود، زیرا ھمان گونھ كھ گاھى حكم بھ  خطرناك ترین بازى با

احیاى یك فرد از دیدگاه ارزش ھاى بزرگ ، حكم بھ احیاى ھمھ انسان ھاست ، اگرچھ صادر كننده حكم مزبور 
ود كردن ھمھ انسان ھاست ، اطالعى از اھمیت آن نداشتھ باشد، ھم چنان ، گاھى حكم بھ كشتن یك فرد، حكم بھ ناب

خواه حكم كننده ، این تساوى را بداند یا نداند، البتھ در صورتى كھ صادر كننده حكم نداند و در آن جھل مقصر 
 .نباشد، بار مسؤ ولیت سبك تر یا منتفى مى گردد

ه است ، این صادر كرد) علیھ السالم(آیا مى توان گفت شخصى مانند مروان با آن حكمى كھ براى كشتن حسین 
شخصیت الھى را نمى شناخت ؟ چھ عواملى باعث شده بود كھ مروان با این كھ در جامعھ اسالمى و با قابلیت 

و یزید نابكار زندگى مى كرد، این دو فرد را كھ اولى داراى جلوه ) علیھ السالم(اطالع از شخصیت امام حسین 
رت مزاحم جان ھاى پاك بود، نشناسد؟ بیم آن مى رود كھ داراى شھ} یزید را كھ {خیره كننده در عظمت و دومى 

 .تاریك ماندن این گونھ مسائل در تاریخ ، از اعتبار این پدیده مھم كھ تاریخ نامیده مى شود بكاھد
) و عبدهللا بن عمر و عبدهللا بن زبیر) علیھ السالم(حسین (ولیدبن عیبھ ، شخصى را براى احضار آن سھ شخصیت 

 .آنان براى یزید بیعت بگیرد فرستاد تا از
و فرزند زبیر ) علیھ السالم(فرستاده ولید كھ نامش عبدهللا بن عمروبن عثمان و مرد جوانى بود، سراغ امام حسین 



 .آن ھنگام ، زمان معمولِى حضور مردم در نزد ولید نبود. را در مسجد گرفت و آنان را دید كھ نشستھ بودند
تو برگرد، ما خود : آن دو شخصیت گفتند. امیر شما را احضار كرده است : اند و گفت فرستاده ولید پیام او را رس

نظر شما چیست ؟ ولید بھ چھ انگیزه اى ما را : پرسید) علیھ السالم(ابن زبیر از امام حسین . بھ نزد ولید مى رویم 
گمان مى كنم آن مرد : دفرمو) علیھ السالم)در این ساعت كھ موقع جلوس نیست ، احضار كرده است ؟ حسین 

مرده است و ولید مى خواھد پیش از آن كھ خبر در میان مردم منتشر شود، از ما بیعت ) معاویھ (طغیان كار 
شما : پرسید) علیھ السالم(آن گاه از امام حسین  .(120) من ھم جز این گمان نمى كنم: عبدهللا بن زبیر گفت . بگیرد

من ھم اكنون جوانانى از دودمانم را جمع مى كنم و آنان را پیرامون جایگاه ولید : چھ مى كنید؟ آن بزرگوار فرمود
. وارد شوى  من از توطئھ ولید براى تو مى ترسم ، اگر بر او: عبدهللا گفت . مى نشانم و سپس وارد مى شوم 

  .(121)من بدون آمادگى و توانایى بر دفاع از خودم ، وارد نمى شوم: حضرت فرمود
 قانون دفاع جدى از جان: بخش ھجدھم 

دگى و توانایى دفاع از خود در مقابل ولیدبن عتبھ ، لزوم آمادگى براى براى آما) علیھ السالم(از اقدام امام حسین 
دفاع از جان و عدم ورود بھ مھلكھ را قانون ) علیھ السالم(دفاع از حیات بھ خوبى روشن مى شود، كھ فرزند على 

در برابر یزید ) معلیھ السال(نمى بایست امام حسین : این كھ برخى از ناآگاھان گمان كرده اند. جدى تلقى كرده بود
كھ از قدرت با ھمھ اشكالش برخوردار بود مقاومت مى كرد، و ایستادگى و مبارزه او با طاغوت دوران اشتباه بود، 

 :غلطى است واضح كھ ابن خلدون ھم مرتكب شده و مى گوید
، مخصوصا  بھ جھت فاسق بودنش متعین و واجب است} و مبارزه با او{حسین احساس كرد كھ خروج بر یزید ))

و گمان وى از . براى كسى كھ داراى توانایى براى قیام باشد و او درباره خود، این شایستگى و قدرت را مى دید
و توانایى خود صحیح بود و بیش از آن بود كھ گمان مى كرد، ولى گمان وى } براى زمامدارى {نظر شایستگى 

(122)د با نیروى نظامى خویش در قیامش پیروز شوددرباره قدرت خود، چنان نبود كھ تصور مى كرد مى توان
)). 
علیھ (اشتباه ابن خلدون در نظریھ اى كھ ابراز كرده است ، از ھمین جملھ كامال صریح در داستاِن رفتن امام حسین 

. بھ نزد ولید بھ خوبى روشن مى شود كھ امام بھ عنوان قانون جدِى حیات ، مورد بھره بردارى قرار داد) السالم
 : بار دیگر قاطعیت جملھ را مورد دقت قرار بدھیم

 ((. من بر ولید وارد نمى شوم ، مگر این كھ بر دفاع از خود توانا باشم))
قدرت تفكر، نتوانست معناى قدرت را از دیدگاه عقل سلیم و جاى تاءسف است كھ ابن خلدون با آن ھمھ اطالعات و 

 !فطرِت كمال جو و منابع اسالمى درست بفھمد
قدرت از دیدگاه عقل سلیم و فطرت كمال جو و منابع اسالمى كھ تن دادن بھ شھادت در راه نجات انسان ھا در 

در عالى ترین حد بوده ) علیھ السالم(ى از عالى ترین مصادیق آن است ، در حسین بن عل ((حیات معقول ))عرصھ 
 . است

او با داشتن چنین قدرتى ، خود را در عرصھ تاریخ انسانیت و در برابر جان ھاى بى دفاع و باالتر از ھمھ این ھا، 
 .در پیشگاه خداوندى شدیدا مسؤ ول مى دید

براى احیاى ارزش ھا )) لیھ السالمع(حسین بن على (تفاوت میان رفتن بھ نزد ولیدبن عتبھ ، كھ پرچمدار شھادت 
یزیدبن (با حد اعالى آمادگى براى دفاع از حیات حركت كرد، و قیام جدى براى رویارویى با طاغوت زمان 

ھمان آمادگى از ) رفتن بھ نزد ولید(قدرت در حادثھ نخستین . ، با قدرت طبیعِى ناچیز، بسیار زیاد است (معاویھ 
بایست آن بزرگوار آن را داشتھ باشد، زیرا كشتھ شدن مخفیانھ در میان چھار  جھات وسایل طبیعى بود كھ مى

دیوار یك خانھ كھ قابل تفسیرھا و توجیھات بسیار مختلف بود، كمترین اثر و نتیجھ اى براى رھا ساختن مردم 
ا آگاه كردن در صورتى كھ نھضت و قیام رسمى ، ب. جوامع آن روز از زندگى برده وار براى یزید دربر نداشت 

مردم در مورد مبتال شدن و دچار شدن حیات آن ھا بھ وخامت مادى و معنوى ، بھ وسیلھ خودكامھ اى خودخواه 
بھ ) علیھ السالم(، با آن حوادث گوناگون كھ از حركت از مدینھ شروع شد و تا مراجعت اھل بیت حسین )یزید(

عنایت ) علیھ السالم(خداوند در آن زمان بھ امام حسین  مدینھ ادامھ داشت ، بزرگ ترین وسیلھ و قدرتى بود كھ
بدیھى است كھ قدرت بھ این معنى براى كسانى كھ با دیِد بسیار سطحى بھ قدرت و عجز مى نگرند، . فرموده بود

 : بر مبناى ھمین اصل دفاع جدى از حیات بود كھ. قابل فھم نیست 
ولید در : ش را جمع نمود و آن ھا را با سالح مجھز كرد و فرمودجماعتى از دودمان و یاران) علیھ السالم(حسین ))

 . این ساعت مرا خواستھ است و ممكن است مرا بھ چیزى تكلیف كند كھ من آن را نپذیرم و او مورد اطمینان نیست
(123)دوقتى كھ من بر ولید وارد شدم ، شما نزدیك در باشید و اگر صدایم بلند شد، وارد شوید و از من دفاع كنی

)). 
اگر آدمى مالك ھمھ . این است منطق اصلِى حیات كھ خداوند با فیض ربانى خود، بھ انسان ھا عنایت فرموده است 

یات ، آن ھا را صرف نكند، نھ معناى حیات را شناختھ دنیاى مادى باشد و براى دفاع از یك لحظھ باقى مانده ح



 .است و نھ مفھوم دنیاى مادى را
 .ولید خبر مرگ معاویھ را بھ آن حضرت داد. مروان نزد ولید بود. بر ولید وارد شد) علیھ السالم(امام حسین ))

زید را كھ دستور بیعت گرفتن از حسین را آن گاه ولید نامھ ی. را خواند انا= و اناالیھ راجعونحضرت آیھ رجوع الى هللا 
گمان نمى كنم تو بھ این كھ من با یزید پنھانى : فرمود) علیھ السالم(حسین . در بر داشت ، براى آن حضرت خواند

. بھ صبح گاه برسى و نظر خود را مشخص نمایى   پس : حضرت فرمود .ولید تصدیق كرد. بیعت كنم قناعت كنى 
سوگند بھ : در این موقع مروان بھ ولید گفت  . دا برگرد تا با جمعیت مردم نزد ما حضور یابىبھ نام خ: ولید گفت 

خدا، اگر حسین در این ساعت بیعت نكند و از تو جدا شود، ھرگز توانایى تسلط بر چنین شخصیتى نخواھى داشت 
را حبس كن تا نتواند از سلطھ تو یا حسین . ، مگر آن كھ میان شما و او كشتھ ھاى فراوانى بھ خاك و خون بیفتند

(124)بیرون رود، یا گردن او را بزن
))!  

عنایى ، م((پس بھ صبح گاه برسى و نظر خود را مشخص نمایى ))بھ ولید كھ ) علیھ السالم(این سخن امام حسین 
بسیار مھم دربر دارد كھ اشاره مى كند بھ باز بودن راه تفكر پیرامون مسؤ ولیت ، داورى تاریخ ، حاكمیت وجدان 

یعنى اى ولید، در این چند ساعت ، حساس ترین لحظات  . ، ایستادن در پیشگاه خداوند در آغاز ابدیت و غیز ذلك
وانى در كار خود تصمیمى بگیرى كھ در سرنوشت جوامع تو مى ت. عمر خود را مشاھده مى كنى و مى گذرانى 

مسلمین بھ سعادت آنان تمام شود و مى توانى نظرى را انتخاب كنى كھ در ردیف جالدان خون آشام و محكم 
. برو و در باقیمانده روز و شبت تا تصمیم نھایى بیندیش . كنندگان پایھ ھاى ظلم و جور در تاریخ محسوب شوى 

امروز . ، تویى و اصول انسانى و قضاوت آیندگان و نتایج اقدام بھ كار و باالتر از ھمھ ، تویى و خدا در این اندیشھ
این ساعت ھا تكرار شدنى . اى ولید، برو و بیندیش . ھم من و ھم تو در سر راه سرنوشت اصلى خود قرار داریم 

من رفتم و قطعى است كھ . ى محدود است نیست ، سعادت و شقاوت ابدِى تو، محصول اندیشھ تو در این ساعت ھا
ھر دو، چھره خود را در نمایشگاه بزرگ تاریخ نظاره خواھیم كرد و سپس در پایان كار در پیشگاه عدل الھى 

 .یكدیگر را خواھیم دید
 اى كاش ولید در این خطاب ، خود را ھم منظور مى نمود، زیرا اگر ولید این .((بھ نام خدا برگرد)) : ولید گفت

ولید، بھ نام خدا امشب : با خویشتن نیز داشت ، یعنى اگر بھ خویشتن ھم مى گفت  (بھ نام خدا(خطاب مقدس را 
 .رویاروى خویشتن باش ، شاید اثرى بسیار زیبا و سازنده ترین نتیجھ را در سرنوشت خود بھ وجود مى آورد

در آن لحظات از یك بارقھ روشنگِر وجدانى داشت ، ) علیھ السالم(ولید در دیدارى كھ با چھره ملكوتى حسین 
وقتى  .برداشت و او را مجبور ننمود) علیھ السالم(برخوردار بود كھ بدون كمترین تحقیر و اھانت ، دست از حسین 

تو نسبت بھ : ساخت و بھ ولید گفت   كھ آن حضرت بیرون رفت ، مروان بار دیگر خباثت درونى خود را فاش 
كردى و از او بیعت نگرفتى ، و در صورت امتناع ، تصمیم بھ كشتن او نگرفتى ، دیگر  پیشنھاد من نافرمانى

 :ولید در پاسخ مروان مى گوید... محال است كھ سلطھ بر او پیدا كنى 
من با یزید : سوگند بھ خدا، اگر ھمھ ملك و مال دنیا را بھ من بدھند كھ حسین را بكشم ، براى این كھ او مى گوید))

ى كنم ، من چنین جنایتى را مرتكب نمى شوم و سوگند بھ خدا، میزان اعمالى كسى كھ دستش بھ خون بیعت نم
(125)حسین آلوده باشد، در روز قیامت ، قطعا سبك خواھد بود

)). 
مى دھد كھ آن بارقھ روشنگِر وجدانى كھ درون ولید را روشن كرده بود، تاحدودى ریشھ دار این جمالت نشان 

ارزش قائل بود كھ چنین پاسخى ) علیھ السالم(بود، زیرا ولید این مقدار براى معرفت خود درباره عظمت حسین 
 .(126)عالى بھ مروان داد

 . حقیقت گفتى: مروان گفت 
 .(127)آن نابكار چنین سخنى گفت ، ولى این یك خالف واقع بود، زیرا مروان نظر ولید را نپسندیده بود

 :در این تصدیق ظاھرى كھ مروان سخن ولید را بھ عنوان حقیقت قلمداد كرد، دو احتمال مھم مى رود
 : نموده ، گفتھ است  یكى این كھ مروان بر مبناى عقیده یزید كھ آن را در اشعار معروفش منعكس 

 لعبت ھاشم بالملك فال 
 

 (128) خبر جاء و ال وحى نزل 

بھ ولید طنز گفتھ و بھ اصطالح بعضى از مردم ، او را مسخره كرده است كھ تو بھ این عقیده دل خوش دار، 
 .باالخره حسین از دست تو رھا شده و براى سلطھ مجدد بر او، خون ھاى فراوان ریختھ خواھد شد

 

 



ال دوم این است كھ مروان بدون توجھ بھ عقیده یزید، و بھ طور معمولى ولید را مورد سخریھ قرار داده و احتم
 ((!بسیار خوب ، بعدا خواھیم دید)) :خواستھ بگوید

 : محدث قمى رحمة هللا علیھ ، جریان مزبور را از ابن شھر آشوب چنین نقل نموده است
نزد ولیدبن عتبھ آمد، و او نامھ یزید را براى آن حضرت خواند، آن حضرت  )علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین ))

 :فرمود) علیھ السالم(حسین . بیعت كن ! با امیرالمؤمنین : مروان گفت . من با یزید بیعت نمى كنم : فرمود
ور بده دست: چھ كسى یزید را بر مؤمنان امیر كرده است ؟ مروان شمشیر كشید و بھ ولید گفت . دروغ گفتى 

فریاد در خانھ ولید . جالدت پیش از آن كھ حسین از خانھ ات خارج شود، گردنش را بزند و خون او بھ گردن من 
در این موقع ، نوزده مرد از دودمان حسین با خنجرھاى كشیده وارد خانھ ولید شدند و حسین با آن ھا از . بلند شد

(129)كار بركنار كرد و مروان را بھ جاى او والى مدینھ گردانید ولید را از. خانھ بیرون آمد و خبر بھ یزید رسید
)). 

اشت ، ، او را از كار شرم آورى كھ بھ عھده د)علیھ السالم(بھ ھر حال ، نرمش ولیدبن عتبھ در رویارویى با حسین 
 . بركنار ساخت

در این جریان شگفت انگیز، خباثت مروان و تملق و چاپلوسى او از یزید فاسق ، از حد مى گذرد و او را با 
كدام امیر؟ كدامند آن ! یزید امیرالمؤمنین است ! مى كشد) علیھ السالم (منصب امیرالمؤمنین بھ رخ امام حسین 

گِى یزید براى زمامدارى مسلمین بھ قدرى روشن بود كھ حتى معاویھ با مؤمنین كھ یزید امیر آن ھاست ؟ ناشایست
 .بیعت بگیرد! شمشیر و تھدیدھاى مرگبار نیز نتوانست از مردم براى این نور چشمى 

آرى ، در آن ھنگام كھ سیاست بھ معناى توجیھ و قربانى كردن ھمھ اصول و ارزشھاى انسانى و الھى در مسیر 
 !قرار مى گیرد، یزید ھم امیرالمؤمنین خوانده مى شود ((سیلھ من ھدف و دیگران و))

این تملق ھا و چاپلوسى ھاى وقاحت بار است كھ شمشیرھاى جالداِن خون آشاِم تاریخ را تیز كرده و باعث شده 
 است كھ انسان ھاى پاك دل و داراى وجدان ناب ، نتوانند چند ورق از تاریخ را كھ ھمان خون نامھ بشرى است ،

 .بدون احساس شرم بخوانند
از فرداى آن روز كھ در خانھ ولیدبن عتبھ از بیعت با یزید امتناع نمود، از منزل بیرون ) علیھ السالم(امام حسین ))

مروان آن حضرت را دید و گفت اى ابا عبدهللا من خیرخواه تو ھستم ، از . مى آمد و اخبار منتشر شده را مى شنید
مروان . چیست آن نصیحت ؟ بگو تا آن را بشنوم : آن حضرت فرمود. صد صحیح برسى من اطاعت كن تا بھ مق

 ! من بیعت با یزید را بھ تو پیشنھاد مى كنم ، زیرا صالح و خیر دنیا و آخرت تو در بیعت با یزید است: گفت 
 :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

الخالفھ محرمھ على آل ابى سفیان : یقول ) صلى هللا علیھ و آلھ (ت االمھ براع مثل یزید و لقد سمعت جدى رسول هللا انا= و اناالیھ راجعون و على االسالم السالم اذابلی
(130) 

آخرین وداع با اسالم باد، زیرا امت بھ چوپانى مانند یزید مبتال  . ما ھمھ از آِن خداییم و بھ سوى خدا باز مى گردیم))
خالفت براى فرزندان ابى سفیان : شنیده ام كھ مى فرمود) صلى هللا علیھ و آلھ (من از جدم رسول هللا  . گشتھ است
 ((. حرام است

صالح و خیر دنیا و : مى گوید) علیھ السالم(اگر احتمال بدھیم كھ مروان ، یزید را نمى شناخت كھ بھ امام حسین 
آخرت تو در بیعت با یزید است ، قطعا بھ خطا رفتھ ایم ، زیرا چگونگى شخصیت یزید از زمان پدرش معاویھ بھ 

قدرى روشن بود كھ وقتى مى خواست با تھدید بھ شمشیر، در مجمعى از بزرگان مسلمین ، سلطنت را براى او 
علیھ (امام حسین  .كرد و شایستگِى او را براى جانشینِى خودش گوشزد نمودتثبیت كند، یزید را تحسین و تمجید 

اى معاویھ ، مقصودت چیست ؟ گویى درباره كسى صحبت مى كنى كھ در میان مردم شناختھ شده )) :فرمود) السالم
این كھ مروان از  بھ اضافھ ((... نیست ، تو درباره فرزندت مطالبى بگو كھ او خویشتن را با آن ھا آفتابى كرده است

 !نظر خویشاوندى ، از نزدیك ترین اشخاص بھ یزید بود، با این حال ، امكان نداشت یزید را نشناختھ باشد
 ! صالح و خیر دنیا و آخرت تو در بیعت با یزید است: مروان گفت 

شھوت بدون آن زندگى كھ عبارت است از چند صباحى تنفس و خور و خواب و خشم و ! كدامین زندگِى دنیوى 
شرف و كرامت و حیثیت انسانى ، با تسلیم بھ خواستھ ھاى حیوانِى یك یا چند نفر خودكامھ خودخواه ، ستمگر و 

مستبد، زندگى نیست ، بلكھ مرگى است با شكنجھ زندگى بى ھدف و پر از ماللت و نكبت در میان گذشتھ اى پوچ و 
خردمند و داراى وجدان الھى ، زندگى نیست تا صالح و چنین زندگى براى شخصیت آگاه و . آینده اى پوچ تر

 .خیرى داشتھ باشد
آخرت كدام است و زندگى اخروى چیست كھ تسلیم شدن بھ منِكر آن ، یا بھ كسى كھ كمترین اھمیتى در زندگانى بھ 

 !آن نمى دھد، خیر و صالحى براى آن باشد؟
  !احیرتم از چشم بندى خد  چشم باز و گوش باز و این عمى 



صلى هللا (من از جدم رسول خدا : كھ فرمود) علیھ السالم(دقت كنید در این كھ مروان در مقابل سخن امام حسین 
صلى هللا علیھ (رسول خدا  : نگفت ((خالفت بر فرزندان ابوسفیان حرام است )) :شنیده ام كھ مى فرمود) علیھ و آلھ 

كسى دیگر ھم شنیده است ؟ بلكھ مروان با عصبانیت از حسین چنین چیزى نگفتھ است ، یا این سخن را ) و آلھ 
 . جدا شد و رفت (علیھ السالم (

آن . جھت بیعت با یزید فرستاد) علیھ السالم(ولید مردانى را براى احضار امام حسین . غروب آن روز رسید
آنان ، آن شب از اقدام . م ببینیم خود را بھ بامداد برسانیم ، شما ھم ببینید، ما ھ :حضرت بھ فرستادگان ولید فرمود

 .عملى خوددارى كردند و اصرارى ننمودند
در ھمان شب كھ شب یكشنبھ و دو روز از ماه رجب مانده بود، از مدینھ خارج شد و با ) علیھ السالم(امام حسین 

ھ سوى مكھ حركت فرزندان و برادران و برادرزادگان و با عمده ترین افراد خاندانش ، بھ جز محمدبن حنفیھ ، ب
بھ خروج از مدینھ مطلع شد، در حالى كھ نمى ) علیھ السالم(ھنگامى كھ محمدبن حنفیھ از تصمیم حسین  .كرد

 . تو محبوب ترین مردم و عزیزترین مخلوقات براى من ھستى: كرد  دانست كھ برادرش بھ كجا مى رود، عرض
اھى و نصیحت ذخیره ننموده ام ، و تو شایستھ چنین و من بھ جز تو براى ھیچ یك از مخلوقات ، چنین خیرخو

از بیعت با یزید امتناع كن و تا بتوانى از شھرھا دور باش ، سپس فرستادگان : خیراندیشى و نصیحت مى باشى 
اگر مردم با تو . بھ یارِى خود دعوت كن } براى اقامھ حق و عدالت {خود را بھ سوى مردم بفرست و آنان را 

خدا را سپاسگزار خواھى شد و اگر مردم كسى دیگر را خواستند و دور او را گرفتند، خداوند از این بیعت كردند، 
من مى ترسم اگر وارد شھرى  .جھت از دین و عقل تو نمى كاھد و فرزانگى و فضیلت تو ھم از بین نمى رود

كشتار راه بیفتد و در نتیجھ ، شوى و میان مردم اختالف بیفتد، گروھى موافق و گروھى دیگر مخالف تو باشند و 
بھترین فرد این امت از جھت شخصیت و پدر و مادر، ضایع ترین آنان از جھت خون و خوارترین آنان از جھت 

 .دودمان باشد
 . برادرم ، پس كجا بروم ؟ محمد گفت نخست در مكھ فرود آى: بھ محمدبن حنفیھ فرمود) علیھ السالم(امام حسین 

خانھ امن بود، این براى تو مطلوب است و اگر براى تو سازگار نبود، بھ سوى یمن حركت  اگر آن شھر براى تو
اگر یمن براى تو خانھ امن بود، مقصود ھمین است و اگر یمن ھم براى تو جاى ایمنى نبود، در این صورت . كن 

كت باش تا ببینى وضع رو بھ بیابان ھاى ریگزار و پناھگاه ھاى كوھى بگذار و از شھرى بھ شھرى دیگر در حر
 .در نتیجھ این حركات و انتظارھا، با راءى و نظر صحیح با حادثھ رویاروى خواھى شد. مردم بھ كجا مى انجامد

برادرم ، خیرخواھى نمودى و محبت بھ جاى آوردى و امیدوارم راءى تو صحیح : فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
 .(131)باشد

 :پس از سخن محمدبن حنفیھ فرمود) علیھ السالم(مرحوم مجلسى این جملھ را اضافھ كرده است كھ امام حسین 
(132)برادرم ، سوگند بھ خدا، اگر ھیچ پناھگاھى و منزلگاھى ھم پیدا نكنم ، با یزید بیعت نخواھم كرد))

)). 
 : اینك ، چند مطلب بسیار مھم در این گفت وگو را مورد بررسى قرار مى دھیم

كھ در پیش داشت نھ تنھا محمدبن حنفیھ ، بلكھ ھیچ كس را براى حركتى ) علیھ السالم(امام حسین  - مطلب یكم 
 .مجبور نفرمود

در روزگاِر ما، شاید این حقیقت كھ فرزندان و برادران و برادرزادگان و عمده ترین افراد خاندان یك انسان كھ 
مانند حلقھ ھاى متصل بھ حلقھ وجود او ھستند، و عناصر شخصیِت طبیعِى او را تشكیل مى دھد، براى مردم قابل 

طبیعى است كھ زندگى ماشینِى ضد حیات پیش آورده است و ھیچ چاره اى ھم براى این یك پدیده . تصور نباشد
مگر این كھ . بازگرداندن آدمیان بھ اصل اولى ارتباِط طبیعِى معقوِل وجوِد آنان با یكدیگر مشاھده نمى شود

انسان را با  گردانندگان فن آورِى امروز، از خواب سنگین ثروت پرستى و سلطھ گرى بیدار شوند و بار دیگر،
  جان و روان و شخصیت و روح و ارزش ھایى كھ دارد، مورد توجھ قرار دھند و ھویت او را بھ خودش 

دوران ))بى علت نیست كھ صاحب نظران جامعھ شناسى ، دورانى را كھ ما در آن زندگى مى كنیم ، . برگردانند
در ارتباط . را نتیجھ داده است ، نامگذارى كرده اند ((از خود بیگانگى ))كھ بیمارِى  ((بیگانگى انسان ھا از یكدیگر

طبیعى و معقول كھ میان مجموعھ اى از انسان ھا وجود دارد، ھر اندازه شخصیت فردى از آن مجموعھ با عظمت 



كھ افراد ) علیھ السالم(تر باشد، جوشش ارتباِط مزبور شدیدتر مى شود و چھ شخصیتى با عظمت تر از امام حسین 
ش مانند برادران و برادرزادگان و دیگر افراد برجستھ خاندان وى ، زندگى خود را پس از شھادت مظلومانھ دودمان

تاریخ آن دوران بھ وضوح نشان مى دھد كھ نھ تنھا خویشاوندان نزدیك امام حسین . او، ننگ ابدى تلقى مى كردند
بلكھ گروھى از شخصیت ھاى برجستھ آن زمان زندگى پس از شھادت او را ننگ ابدى مى دانستند، ) علیھ السالم(

از {و مسیب بن نجبھ فزارى } كھ از صحابھ پیامبر بود{كھ توابین نامیده مى شدند، مانند سلیمان بن صَرد خزاعى 
و عبدهللا بن سعید ازدى و عبدهللا بن وال تمیمى و رفاعھ بن شداد بجلى } )علیھ السالم(اصحاب على بن ابى طالب 

آنان را در خود فرو برد، تا پاى جان قیام ) علیھ السالم(ننگ و عارى كھ از یارى نكردِن امام حسین براى شستن 
 .جدى كردند و بھ استقبال كشتھ شدن رفتند

 : در سخنان سلیمان بن صرد چنین آمده است كھ خطاب بھ جمع توابین گفت
ھ پرستى بھ خویشتن ظلم كردید، بھ سوى خدا توبھ شما گوسال: مانند بنى اسرائیل باشید كھ پیامبرشان چنین گفت ))

 (133)فتوبوا الى بارئكم و اقتلوا انفسكم  .را بكشید) نفس تان (كنید و خودتان 
 : خالدبن نفیل گفت

(134)انستم خودكشى مرا از گناھم نجات مى دھد، خود را مى كشتمسوگند بھ خدا، اگر مى د))
)).  

 اگر حادثھ -) علیھ السالم(با توجھ بھ این عالقھ شدید و جوش و خروش جدى براى حمایت و دفاع از امام حسین 
قطعا ھمھ آنان بدون احساس اجبار حركت مى كردند و بھ یارى آن حضرت مى  -نینوا براى آنان كامال روشن بود 

 .شتافتند
بنابراین ، حركت فرزندان و برادران و برادرزادگان و مھمترین افراد دودمان آن شھید راه حق و حقیقت ، با كمال 

علیھ (رود كھ محمدبن حنفیھ ھم مانند دیگر برادران حسین  البتھ این احتمال مى. اختیار صورت گرفتھ است 
این حقیقت كھ امام . آماده حركت شده بود، ولى خود آن حضرت شاید دستور داده باشد كھ تو در مدینھ بمان ) السالم
رموده از آن حضرت نقل ف) علیھ السالم(ھیچ كسى را مجبور نكرد، از این نامھ كھ امام صادق ) علیھ السالم(حسین 

 .است ، روشن مى شود
از ) علیھ السالم(صحبت از خروج امام حسین ) علیھ السالم(در خدمت امام صادق : حمزه بن حمران مى گوید

تصمیم بھ خروج ) علیھ السالم(وقتى كھ امام حسین : آن حضرت فرمود. مدینھ و عدم ھمراھى محمدبن حنفیھ بود
 : گرفت ، كاغذى خواست و در آن چنین نوشت

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 (135)الفتح و السالم ) یبلغ (اما بعد فانھ من لحق بى منكم استشھد و من تخلف عنى لم یدرك . من الحسین بن على بن ابیطالب الى بنى ھاشم 

بعد از حمد و درود، ھر كس از شما بھ من ملحق شد، . ھ از حسین بن على بن ابى طالب است بھ بنى ھاشم این نام))
 ((. والسالم. بھ شھادت نایل خواھد گشت و ھر كس از من تخلف نمود، بھ مقام پیروزى نخواھد رسید

تو با آن . تو بھ آن رسیدى  چھ پیروزى با عظمت تر از آن كھ. درود خداوندى بر تو اى شھید راه حق و حقیقت 
نھضت و قیام خونینت كھ با نظر بھ اسباب و وسایل ظاھرى و با توجھ بھ معناى معمولى شكست و پیروزى ، جز 

. شكست ظاھرى نمودى نداشت ، اسالم را احیا نمودى و از شرف و كرامت و حیثیت ذاتى انسان ھا دفاع كردى 
ضد وجدان و فطرت ، از باز كردن اسرار نھضت و قیام تو جلوگیرى  اگر خودكامگاِن خودمحور و جھان خوارانِ 

افسوس كھ جغدھاى ویرانھ نشین ، . نمى كردند، امروز تاریخ بشرى میسر تحول تكاملى را در پیش مى گرفت 
ست اطالعى از ھمت و اوج پرواز بازان ندارند و از درك بى اعتنایى این بلند پروازان بھ آن خرابھ ھایى كھ آن پ

 .فطرتان بھ آن ھا عشق مى ورزند، ناتوانند
 .افسوس كھ تفھیم كار خورشید جھان افروز بھ خفاشان ظلمت باز، كارى است امكان ناپذیر

خیانت بھ خود ) علیھ السالم(افسوس كھ آن نابخرداِن نابكار، نمى دانند با مخفى ساختن فداكارى حیات بخش حسین 
 . دیگرانروا مى دارند و جنایت بھ ارواح 

آنان با تمامى جھالِت آمیختھ با پستى ھا و رذالت ھا، مى خواھند با گرد و غبارھایى برخاستھ از ھوى و ھوس 
آنان گمان مى برند كھ مى توانند حق و حقیقت را با تخیالت مغزھاى ! ھایشان ، چھره آفتاب عالمتاب را بپوشانند

خلوت سراى دل ھاى پاكان اوالد آدم كھ با نور خداوندى روشن مى  را از) علیھ السالم(بیمارشان بپوشانند و حسین 



تر از آن جھالت و پستى ھا، و چھ كیفرى سخت تر از آن بیمارى مغزى كھ انسان  چھ عذابى تلخ ! شود، بیرون كنند
 !را بھ مبارزه با خویشتن وادار نماید

مسلمانان آگاه و مخلص در آن حادثھ بزرگ بود، از سخنان محمدبن حنفیھ كھ بازگو كننده نظریھ ھمھ  - مطلب دوم 
از بیعت با یزید و آشكار ساختن آن ، بھ وسیلھ انتقال از این شھر بھ آن ) علیھ السالم (ضرورت امتناع امام حسین 

 .شھر، از این بیابان بھ آن بیابان و از این پناھگاه كوھى بھ آن پناھگاه ، بھ خوبى آشكار مى گردد
نظر بھ ھویت یزید و ناشایستگى او براى مدیریت جامعھ مسلمین و اقدام بھ سوء استفاده از ناآگاھى بنابراین ، با 

علیھ (اكثریت مردم جامعھ براى تثبیت زمامدارى او از یك طرف ، و عظمت بى نظیر شخصیت حسین بن على 
قدس اسالم براى تصدى بھ مقام و محبوبیت مطلق و شایستگى او در میان مردم آگاه و با ایمان بھ دین م) السالم

از بیعت با یزید بدیھى ترین ضرورت بود كھ محمدبن ) علیھ السالم)زمامدارى از طرف دیگر، امتناع امام حسین 
 . حنفیھ آن را با آن حضرت در میان گذاشت

استقرار یابد، در  كھ اگر نتوانست در مكھ و یا یمن) علیھ السالم(پیشنھاد محمدبن حنفیھ بھ امام حسین  -مطلب سوم 
... یك شھر سكونت نكند بلكھ دائما تغییر محل دھد و از این شھر بھ آن شھر حركت نماید، یا بیابان ھا را درنَوردد

 .این جریان حس كنجكاوى مردم را بیدار مى نماید و امتناع آن حضرت را از بیعت با یزید اثبات مى كند
دیان براى مردم آشكار مى شود و مردم جامعھ از آن چھ كھ در پشت پرده با این جریان ، فریبكارى ھاى یزید و یزی

بھ محمد بن ) علیھ السالم(در روایتى كھ بعدا نقل خواھیم كرد، آمده است كھ امام حسین . مى گذرد، مطلع مى شوند
امت كن و مسائل روز من آماده حركت با برادرانم و برادرزادگانم و شیعیانم شده ام و تو در مدینھ اق: حنفیھ فرمود

از این جا معلوم مى شود كھ احتماال محمد نیز پیشنھاد حركت با حسین ... را زیر نظر بگیر و از من مخفى مدار
 .را نموده بود، ولى آن حضرت مانع شد) علیھ السالم(

 :مجلسى نقل مى كند
ن عتبھ در مدینھ بود و ھنوز بھ طرف پس از گفت وگو با ولیدب) علیھ السالم(در یكى از شب ھایى كھ امام حسین ))

رفت و چنین ) صلى هللا علیھ و آلھ (مكھ حركت نكرده بود، از منزل خود بیرون آمد و بھ طرف قبر پیامبر اكرم 
تو ھستم  ( نوه(درود بر تو اى رسول خدا، من حسین بن فاطمھ ھستم ، بچھ تو، بچھ دختر تو و ھمان سبط : گفت 

اى پیامبر خدا، شاھد باش كھ آنان مرا خوار كردند و ضایع نمودند و حق مرا . اشتى كھ در میان امت خود گذ
سپس براى قیام برخاست و بھ ركوع . مراعات ننمودند و این است شكایت من بھ تو، تا آن گاه كھ بھ دیدارت برسم 

ببیند آیا آن حضرت از مدینھ  فرستاد، تا) علیھ السالم)ولید كسى را بھ منزل امام حسین . و سجود متوالى پرداخت 
ولید شكر خدا را كرد كھ دستش بھ خون حسین آلوده . خارج شده است یا نھ ؟ حضرت از مدینھ بیرون رفتھ بود

رفت ، نمازھا ) صلى هللا علیھ و آلھ (شب دوم بار دیگر بھ طرف قبر پیامبر اكرم ) علیھ السالم(امام حسین . نشد
 :كرد  ، دست بھ نیایش برداشت و عرض خواند و ھنگامى كھ فارغ گشت 

اكنون مى دانى آن . و من فرزند دختر پیامبر تو ھستم ) صلى هللا علیھ و آلھ (خداوندا، این است قبر پیامبر تو محمد 
خداوندا، من نیكى ھا را دوست مى دارم و از بدى ھا متنفرم و آن ھا را طرد  .چھ را كھ براى من پیش آمده است 

من از تو اى خداوند ذوالجالل واالكرام ، بھ حق این قبر و آن كسى كھ در این جا آرمیده است ، مساءلت  .مى نمایم 
 . مى دارم ، آن چھ را كھ رضاى تو و رسولت در آن است ، براى من برگزین

ان كھ از در آن حال ، پیامبر را با دستھ اى از فرشتگ. تا صبحگاه نزدیك شد و حالت رؤ یا بھ آن حضرت دست داد
را بھ سینھ چسبانید و ) علیھ السالم(پیامبر، حسین . راست و چپ و پسش رو پیامبر را در میان گرفتھ بودند، دید

 :پیشانى او را بوسید و فرمود
اى محبوب من ، اى حسین ، بھ ھمین نزدیكى تو را بھ خون خود آغشتھ مى بینم كھ در زمین كربال بھ وسیلھ جمعى 

ل تشنگى كشتھ مى شوى و آنان با ارتكاب چنین جنایتى در روز قیامت ، امید شفاعت از من از امت من در حا
اى محبوب من ، اى حسین ، پدر و مادر و برادرت نزد من . خداوند شفاعت مرا نصیب آنان نخواھد كرد. دارند

ت بھ آن ھا نایل نخواھى و براى تو درجاتى در بھشت است كھ بدون شھاد. آمده اند و اشتیاق دیدار تو را دارند
 ...شد



آماده حركت از مدینھ شد و در تاریكى شب ، سر قبر مادر و سپس سر قبر برادرش رفت ) علیھ السالم(امام حسین 
(136)و آن دو را نیز وداع نمود

)). 
بر سر قبر پیامبر در دو شب متوالى ، بھ اضافھ زیارت قبر آن بزرگوار، تالش ) علیھ السالم(حضور امام حسین 

در روایت . نھایى بود براى كشف نھایِى حقیقِت آن حادثھ و آن تكلیف برین كھ مى بایست براى انجام آن آماده شود
علیھ (زیارت قبر پیامبر و حضرت فاطمھ و امام حسن پس از ) علیھ السالم(امام حسین : مجلسى چنین آمده است 

كھ آماده حركت از مدینھ شده بود، برادرش محمدبن حنفیھ را مالقات كرد و میان آن دو، گفت وگویى كھ ) السالم
 :فرمود) علیھ السالم(در پایان این گفت وگو، امام حسین . نقل كردیم اتفاق افتاد

تصمیم من تصمیم آن ھا و راءى من راءى . ادرزادگان و شیعیانم بھ مكھ بروم من تصمیم گرفتم با برادران و بر))
اما تو اى برادرم ، ملزم بھ حركت نیستى ، تو در مدینھ بمان و از طرف من ناظر كارھاى آنان . آن ھاست 

(137)باش و چیزى از آنان را از من مخفى مدار) كارگزاران یزید(
)). 

 : سپس این وصیت را بھ برادرش محمدبن حنفیھ نوشت
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 :این است وصیتى كھ حسین بن على بن ابى طالب بھ برادرش محمد معروف بھ محمدبن حنفیھ مى نماید
معبودى جز خداوند یگانھ وجود ندارد و اوست خداوند یكتا و بى شریك ، و حسین شھادت مى دھد بھ این كھ ھیچ 

از طرف حق بر حق آمده است و بھ این كھ . بنده و فرستاده اوست ) صلى هللا علیھ و آلھ (شھادت مى دھد كھ محمد 
را زنده  و آمدن روز قیامت قطعى است و تردیدى در آن نیست و خداوند ھمھ مردگان. بھشت و دوزخ حق است 

نھ براى برپا كردن شر و فساد و اخالق گرى برخاستھ ام و نھ براى افساد و ) حسین بن على (خواھد كرد و من 
 .( صلى هللا علیھ و آلھ(محمد (جز این نیست كھ قیام كرده ام براى اصالح امت جدم . ظلم 

ا نمایم و با روش جد و پدرم على بن و نھى از پلیدى ھ) خیر و صالح و سعادت مردم (مى خواھم امر بھ معروف 
ھر كس مرا بر مبناى حق بپذیرد، خداست كھ سزاوار حق است و ھر   پس  . ابى طالب در میان مردم رفتار كنم

این حركت و قیام مرا نپذیرد، من تحمل خواھم كرد تا خداوند میان من و این قوم حكم كند و او بھترین حاكمان   كس 
 ((. است وصیت من بھ تو، و براى من توفیقى جز از طرف خدا نیست اى برادر، این. است 

(138)سپس نامھ را امضا فرموده و بھ برادرش محمد داد و در ھنگام شب از مدینھ خارج شد
)). 

آن را ھدف گیرى نموده ) علیھ السالم)وز ھرگونھ اتھام ناروا و پوشاندن حقیقتى بود كھ حسین این وصیت ، مانع بر
و براى فداكارى در راه آن ، از ھمھ دنیا و حتى زندگى خود صرف نظر كرده و راه دشت ھا و بیابان ھا را پیش 

قوق انسانى ، از مختصات سیاست از آن جھت كھ نیرنگ بازى ھا و نفاق و پایمال كردن واضح ترین ح. گرفتھ بود
بازى ھاى ماكیاولى است كھ وسیلھ و ابزار كار این گونھ سلطھ گران است ، بنابراین ، طبیعى بود كھ براى 

خاموش كردن توفانى كھ شھادت حسین در جوامع مسلمین برپا مى كرد، یزید و یزیدیان با اشاعھ ھرگونھ خالف 
را بپوشانند و این نتیجھ را بگیرند كھ حسین براى بھ دست آوردن ) لسالمعلیھ ا(واقع ، ھدف الھى امام حسین 

لذا، آن بزرگوار تا آن جا كھ مى توانست ، با سخنان دلپذیر و ملكوتى ! زمامدارى حركت و قیام كرد و كشتھ شد
كتبا  در این مورد كھ بھ شكل وصیت بھ برادرش. خود، ھدف از حركت و قیام خویش را مكررا ابراز مى كرد

مطرح فرمود، با بیان شھادتین و اقرار بھ حق بودن بھشت و دوزخ و قیامت و ابدیت ، اعتقاد بھ ھمھ اصول عقاید 
آن گاه ھدف . اسالمى را صریحا بیان فرمود كھ فردا جایى براى كمترین افترا و بھتان درباره قیام الھى او نماند

 :، با كمال وضوح گوشزد فرمود اعالى خویشتن را از نھضت عظیمى كھ در پیش داشت
، با )علیھ السالم(من حسین بن على بزرگ شده در دامان پیغمبر و تربیت شده در مكتب پدرم على بن ابى طالب ))

من در خاندانى نشو و نما كرده ام كھ تجلى گاه عدالت . این قیام ، براى ایجاد شر و فساد و اخاللگرى برنخاستھ ام 
من براى تحكیم ارزش ھا و محو پلیدى ھا و ستمگرى ھا و . زش ھاى انسانى بوده است و حق و دیگر اصول ار

) صلى هللا علیھ وآلھ (من براى اقامھ دین ھمان برگزیده خداوندى ، محمدبن عبدهللا . حق كشى ھا حركت كرده ام 
اگر ھمھ دنیا را بھ من )اگر آفتاب را در یك دستم بگذارید و ماه را در دست دیگرم : حركت كرده ام كھ فرمود

. این است ھدف من و این است رفتار من . كھ دست از تبلیغ و اشاعھ این دین بردارم دست برنخواھم داشت ) بدھید
آن چھ كھ مرا وادار بھ این . براى وصول بھ این ھدف ، از ھیچ سعى و كوشش و فداكارى دریغ نخواھم ورزید



نابودى . ل بھ حق ، از ھیچ ناگوارى و مصیبتى نخواھم گریخت در راه وصو. حركت كرده است ، حق است 
كسى كھ . حقیقى در دور افتادن از حق و عدم حمایت از آن است ، نھ پیوستن بھ حق و دریافتن آن و حمایت از آن 

عھ قدم در چنین راھى بردارد، نھ تنھا از سنگالخ بودن راه ھراسى بھ خود راه نمى دھد، بلكھ پیروزى را در قط
 ((. پاكان اوالد آدم است  قطعھ شدن در این راه مى بیند كھ مسیر منزلگھ مقدس 

 .بھ سوى مكھ حركت مى كند) علیھ السالم(امام حسین 
از مدینھ خارج شد و بھ طرف مكھ حركت كرد، عبدهللا بن مطیع او را مالقات ) علیھ السالم(ھنگامى كھ حسین ))

 ى روى ؟فدایت گردم بھ كجا م: كرد و گفت 
 .فعال مقصد من مكھ است و سپس از خداوند براى تعیین تكلیف بعدى ، طلب خیر خواھم كرد: آن حضرت فرمود

 

 

 

اگر بھ مكھ رسیدى ، بپرھیز از این كھ بھ . خداوند براى تو خیر پیش بیاورد و ما را فداى تو گرداند: عبدهللا گفت 
درت در آن جا كشتھ شد و برادرت در آن شھر، بى كس و یاور پ. كوفھ نزدیك شوى ، زیرا كوفھ شھرى شوم است 

در حرم خدا اقامت فرما، تو . ماند و ضربتى غافلگیرانھ بھ او وارد كردند كھ نزدیك بود او را بھ شھادت برساند
مردم حجاز با وجود تو، زیر فرمان ھیچ احدى نمى روند و ھمھ مردم از ھر سو بھ طرف تو  .سرور عرب ھستى 

سوگند بھ خدا، . خارج مشو) مكھ (خاندانم فداى تو باد، از حرم الھى . راى اطاعت از تو حركت خواھند كردو ب
(139)اگر بھ شھادت برسى ، ھمھ ما بعد از تو برده خواھیم شد

)). 
) علیھ السالم( بن مطیع از شخصیت ھاى آن دوران ، دو بار از خدا مى خواھد تا او را فداى امام حسین عبدهللا
بدیھى است كھ منظور، سیادت و سرورى آن حضرت بر ھمھ  .((تو سرور عرب ھستى )) :مى گوید. گرداند

بوده ) صلى هللا علیھ وآلھ (نبیا تعبیر عرب از آن جھت بوده است كھ اسالم كھ بانى آن خاتم اال. مسلمانان است 
است ، بھ وسیلھ عرب در عربستان بروز نموده و سپس بھ جوامع دیگر گسترش یافتھ است ، زیرا ھمان طور كھ 

 - و ھمھ شخصیت ھاى جوامع اسالمى ) علیھ السالم(و امیرالمؤمنین ) صلى هللا علیھ وآلھ (تعبیرات پیامبر اكرم 
شایستھ ترین فرد ) علیھ السالم(حسین (140) نشان مى دھد،) علیھ السالم(باره حسین در - اعم از عرب و غیر عرب

 :نیز استفاده كرد این جملھ را مى توان از چند جملھ عبدهللا بن مطیع در باال. براى مدیریت جوامع مسلمین بود
مردم حجاز با وجود تو، زیر فرمان ھیچ احدى نمى روند و ھمھ مردم از ھر سو بھ طرف تو حركت خواھند ))

 ((.كرد
 : نقل كرده است (علیھ السالم(بنا بھ نقل مرحوم محدث قمى از امام صادق ) رحمة هللا علیھ (شیخ مفید 

م بھ حركت بھ مكھ گرفت ، گروھى از فرشتگان و گروھى از اجنھ ، تصمی) علیھ السالم(پس از آن كھ امام حسین ))
(141)پیشنھاد یارى بھ آن حضرت دادند و آن حضرت پیشنھاد آنان را نپذیرفت

)).  
  :(142)ى را مى توانیم در قرآن مجید مشاھده كنیم ، از آن جملھامكان وقوع یارى از موجودات غیب

اءتوكم من فورھم ھذا یمددكم ربكم بخمسھ آالف من المالئكھ بلى ان تصبروا و تتقوا و ی . اذ تقول للمؤمنین اءلن یكفیكم اءن یمدكم ربكم بثالثھ آالف من المالئكھ منزلین
 (143)مسومین 

ما را یارى ھنگامى كھ بھ مؤمنان مى گفتى آیا براى شما كفایت نمى كند كھ پروردگار شما با سھ ھزار مالئكھ ، ش))
 ((.بلى ، اگر صبر كنید و تقوا بورزید، بھ زودى خداوند شما را با پنج ھزار مالئكھ نشان دار یارى خواھد كرد. كند

 : چنین آمده است ((40سوره توبھ ، آیھ ))ھم چنین ، در 
 ...فانزل هللا سكینتھ علیھ و ایده بجنود لم تروھا

فرود آورد و او را بھ وسیلھ لشكریانى كھ آن ھا را ندیده اید، تاءیید پس خداوند آرامش خود را بر پیامبر ...))
 ((...فرمود

را اثبات مى كند، این است كھ ھنگامى ) علیھ السالم(از جملھ قضایاى معروفى كھ بى نظیر بودن شخصیت حسین 
ستد كھ وضع كوفھ را كھ آن حضرت در راه كوفھ ، دو نفر را مى بیند كھ از طرف كوفھ مى آیند، كسانى را مى فر

آن دو نفر چنین پاسخ مى دھند كھ ما مردم را در حالى پشت سر گذاشتیم كھ دل ھایشان با حسین . از آنان بپرسند
 .بود و شمشیرھایشان براى قتل او آماده شده بود

ردم آرى ، ھمھ ما مى دانیم كھ سیاست گرگ صفتان روباه منش ھمین است كھ بھ سادگى مى توانند مغزھاى م



جامعھ را مشوش نمایند، بھ طورى كھ شمشیر بھ دست آنان دھند و آنان را بر خالف تمایالت جدى قلبى كھ دارند، 
 ! رھسپار كارزار با كسى نمایند كھ محبوب دل ھاى آنان است

 مى دانست در این قیام بزرگ شھید مى شود؟) علیھ السالم(آیا امام حسین : بخش نوزدھم 
ما . خ این سؤ ال مطرح شده است كھ مورد بحث و بررسى ھاى مشروحى قرار گرفتھ است چند نظریھ در پاس

 : براى بیان آن چھ كھ بھ نظر مى رسد، دو نظریھ عمده از آن ھا را مورد بررسى قرار مى دھیم
دى بود، از ھمھ جھات صحیح و مستند بھ انگیزگى تكلیف خداون) علیھ السالم(اگرچھ قیام امام حسین  -نظریھ یكم 

 216الزمھ سخن عبدالرحمن بن ابن خلدون ، در صفحات . ولى او نمى دانست در این قیام بھ شھادت خواھد رسید
نمى دانست در سفر ) علیھ السالم(از مقدمھ ، ھم چنین عقیده بعضى از متفكران ، این است كھ امام حسین  217و 

دیگرى از او كھ در پاورقى بحث گذشتھ آورده ایم ،  تضاد سخن ابن خلدون را با سخن. بھ عراق شھید مى شود
اما پاسخ دیگر معتقدان بھ عدم علم آن حضرت بھ شھادت ، در بررسى و تحقیق نظریھ دوم مطرح . مالحظھ كردید

 .خواھد شد
 این نظریھ ، با توضیحات گوناگون ، در تحلیل. از شھادت خود آگاه بود) علیھ السالم(امام حسین  -نظریھ دوم 

ما درباره این مساءلھ مھم ، مطالبى را بیان مى . ھایى كھ براى داستان كربال صورت گرفتھ ، بررسى شده است 
 : كنیم
مقام واالى امامت این پیشوایان فوق طبیعى است كھ علم غیب و آگاھى از آینده را بھ اذن الھى براى آنان امكان  .1

 .پذیر مى كند
 :مى فرمایدخداوند سبحان در قرآن مجید  .2

  ...(144)عالم الغیب فال یظھر على غیبھ احدا اال من ارتضى من رسول
ضایت خداوند داناى غیب است و كسى را بھ غیب خود مطلع نمى سازد، مگر كسى از فرستادگان خود كھ ر))

 ((...بدھد
این آیھ ، با نظر بھ آیات دیگر، كھ علم غیب را . این آیھ بھ صراحت در امكان علم غیب براى غیر خدا خبر مى دھد

مخصوص خدا مى داند، این معنى را اثبات مى كند كھ كسانى دیگر نیز با عنایت خداوندى مى توانند عالم بھ غیب 
علم غیب را بھ وسیلھ وحى از پروردگار گرفتھ و ائمھ ) صلى هللا علیھ وآلھ (آیاتى كھ مى گوید پیامبر اكرم . شوند

  .(145)از پیامبر اخذ كرده اند، بسیار فراوان است) علیھ السالم(
ل پنجاه و سوم از مقدمھ ، پس از بیان مواردى از علم غیب مستند بھ امام جعفر عبدالرحمن ابن خلدون ، در فص .3

 :، مى گوید)علیھ السالم(صادق 
از كسانى كھ ریاضت كشیده و موفق بھ (حال كھ كرامت كشف و شھود و اطالع از امور غیبى براى سایر مردم ))

یامبر از نظر علم و دین و دیگر آثار پیامبرى و امكان پذیر است ، پس خاندان پ (تھذیب و صفاى درونى گشتھ اند
عنایت خداوندى بھ اصل شریف آنان ، كھ از شاخھ ھاى پاك آن اصل گواھى مى دھد، بھ كشف و شھود و اطالع از 

 ((.حقایق غیبى سزاوارتر مى باشند
داده اند، اطالع دادن  از آن ھا خبر) صلى هللا علیھ وآلھ (از جملھ امور غیبى فراوانى كھ حضرت رسول اكرم  .4

  .(146)است با خصوصیاتش) علیھ السالم)آن حضرت از شھادت امیرالمؤمنین 
 (علیھ السالم(اخبار غیبى امیرالمؤمنین 

 :(147)ابن ابى الحدید چنین مى گوید
 ... فصل فى ذكر اءمور غیبیھ اءخبر بھا االمام ثم تحققت

 .فصلى است در ذكر امورى غیبى كھ امام بھ آن ھا خبر داده و سپس آن ھا تحقق یافتھ اند))
در این فصل ، سوگند بھ خدایى یاد كرده است كھ جانش در دست اوست ، بھ ) السالمعلیھ (بدان كھ امیرالمؤمنین 

از ھیچ حادثھ اى در بین موقعیت خودشان در آن زمان تا روز قیامت نخواھند پرسید، مگر این ) مردم (این كھ آنان 
ایفھ اى كھ بھ وسیلھ آن ، صد بھ آنان درباره آن حادثھ خبر خواھد داد و درباره ط) علیھ السالم(كھ امیرالمؤمنین 

نفر ھدایت خواھند شد و صد نفر بھ ظاللت خواھند افتاد و درباره دعوت كنندگان و فرماندھان و رانندگان و 
جایگاھھاى فرود آمدن مركب ھاى آنان و ھم چنین درباره كسى از آنان كھ كشتھ خواھد شد و كسى كھ با مرگ 

 ((.طبیعى خود خواھد مرد
از حضرت رسول هللا : آن حضرت ، ادعاى خدایى و ادعاى نبوت نیست ، بلكھ آن حضرت مى فرمود این ادعا از

را امتحان ) علیھ السالم(اخبار غیبى امیرالمؤمنین . علم آن اخبار را دریافت نموده است ) صلى هللا علیھ وآلھ (
از . ى مذكور از آن حضرت استدالل نمودیم كردیم و آن ھا را موافِق واقع دیدیم و از این راه بھ صدق ادعا) تتبع (

 : آن جملھ
خبر درباره ضربتى كھ بر سر مباركش اصابت خواھد كرد و خون سرش ، ریش مباركش را خضاب خواھد  -1



 .كرد
 .(علیھ السالم(خبر درباره قتل امام حسین  -2
 . از آن جا بھ طرف صفین اخبارى درباره كربال و حادثھ اى كھ در آن روى خواھد داد، در موقع عبور -3

 . را در آخر این مبحث مى آوریم) علیھ السالم(منابع اخبارى از شھادت امام حسین 
 .معاویھ بعد از وفات خود) سلطنت (خبر درباره ملك  -4
 .(علیھ السالم(خبرى در توصیف معاویھ و دستور او بھ سب امیرالمؤمنین  -5
 . خبر درباره حجاج بن یوسف -6
 .درباره یوسف بن عمرخبر  -7
 . امر خوارج در نھروان -خبر درباره مارقین  -8
 .اخبار درباره كشتھ شده ھاى خوارج و آنان كھ بھ دار كشیده خواھند شد -9

 .و پیروانشان كھ جنگ جمل را بھ راه انداختند) طلحھ و زبیر(اخبار درباره ناكثین  -10
 .و دارودستھ آن دو) عاص معاویھ و عمروبن (اخبار درباره قاسطین  -11
خبر درباره شماره سپاھى كھ از كوفھ بر آن حضرت وارد شدند، در آن ھنگام كھ آن حضرت آماده حركت بھ  -12

 .بصره براى جنگ با اصحاب جمل گشتھ بود
ى شكار دین را برا) دام (او طناب . چیزى را مى خواھد كھ بھ آن نخواھد رسید)) :خبر درباره عبدهللا بن زبیر -13

خب ضب یروم اءمراوال یدركھ و ھو )) : در این جمالت در توصیف عبدهللا بن زبیر آمده است{. دنیا مى گستراند
بھ اضافھ این كھ او بھ . امرى را مى خواھد و آن را در نخواھد یافت ) حیلھ گر و كینھ توز) ((بعد مصلوب قریش 

 {. دار كشیده شده قریش است
 . و غرق شدن بصره در آب خبر درباره ھالكت -14
خبر درباره ھالكت بصره بار دیگر بھ وسیلھ صاحب زنج كھ خود را على بن محمدبن احمدبن عیسى بن زید  -15

 . نامیده است
اخبار درباره ظھور پرچم ھاى سیاه از طرف خراسان و تصریح فرمودن ایشان بھ قومى از اھالى آن كھ بھ  -16

ن آل مصعب بودند كھ از جملھ آنان طاھربن الحسین و فرزندش و اسحاق بن ابراھیم بنى رزیق معروف بودند و آنا
 .مى باشند كھ آنان و گذشتگانشاش از دعوت كنندگان بھ دولت عباسى بودند

و غیر از آن ھا كھ در (148) اخبار درباره ظھور پیشوایانى از فرزندانش در طبرستان مانند الناصر و الداعى 17- 
 :بعضى از سخنانشان فرموده اند

 و ان آلل محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم بالطالقان لكنزا سیظھره هللا اذاشاء دعائھ حق حتى یقوم باذن هللا فیدعو الى دین هللا
در طالقان خزانھ اى است كھ خداوند آن را اگر بخواھد ظاھر مى ) صلى هللا علیھ وآلھ (و قطعا براى آل محمد ))

 .سازد
 ((.حق است تا این كھ با اذن خداوندى قیام میكند و بھ دین خداوندى دعوت مى نماید) دعوت او(دعاى او 

 .در مدینھ و این كھ در نزد سنگ ھاى زیت كشتھ مى شود(149) خبر درباره كشتھ شدن نفس زكیھ 18- 
 :كھ در باب حمزه كشتھ مى شود) ابراھیم (خبر درباره برادر نفس زكیھ  -19

 یقتل بعد اءن یظھر و یقھر بعد اءن یقھر
 ((.وب مى شود پس از آن كھ غلبھ مى كندكشتھ مى شود پس از آن كھ ظھور كند، و مغل))

 : خبر در سبب قتل ابراھیم كھ فرموده است -20
 یاءتیھ سھم غرب 

 ((.تیرى بھ او اصابت مى كند كھ تیراندازاش معلوم نمى شود))
 یكون فیھ منیتھ فیابؤ سا للرامى شلت یده و وھن عضده

 ((.نداز، دستش شل و بازویش سست باداى بدا بھ حال تیرا. مرگ ابراھیم در آن تیر خواھد بود))
در آن ) صلى هللا علیھ وآلھ (وج بھ طائف گفتھ شده است كھ آخرین جھاد پیامبر (خبر درباره كشتھ شدگان وج  -21

 .و این كلمھ قطعا غلط است ، بلكھ فخ است كھ فرمودند بھترین مردم روى زمین بودند) جا روى داده است 
ت علوى در غرب و تصریح بھ نام كتامھ و آنان كسانى بودند كھ ابو عبدهللا الداعى معلم اخبار او درباره مملك -22

 .را یارى كردند
صاحب قیروان چشم پوش و خوش رنگ   سپس . خبر درباره ابو عبدهللا المھدى كھ اولین شخص از آنان بود -23

كھ درباره او بداء واقع شد و در عبا داراى نسِب ناِب برگزیده از نسل كسى  {یا كسى كھ از چشمش آب بیاید{
مقصود از ذوالبداء، . و عبیدهللا المھدى سفید رنگى مایل بھ سرخى و فربھ و داراى عضالت نرم بود. خوابانیده شد

است و اوست خوابانیده شده در رداء؛ زیرا وقتى كھ اسماعیل از دنیا رفت ) علیھ السالم(اسماعیل بن جعفربن محمد 
و بزرگان شیعھ را بر او وارد } خوابانید{او را در عبا پیچید ) علیھ السالم)هللا امام جعفر صادق ، پدرش ابوعبد



 .كرد، تا او را ببینند و بدانند كھ او از دنیا رفتھ است و شبھھ از وضع او منتفى شود
ند كھ اشاره بھ بنى بویھ و از بنوالصیاد دیلمان ظھور مى كن: خبر درباره بنى بویھ و درباره آنان فرموده است  -24
پدر بزرگ آنان با دستش ماھى شكار مى كرد و با قیمت آن ، زاد و توشھ خود و عائلھ اش را آماده مى نمود . است 

او سھ پادشاه بھ وجود آورد و نسل آنان را منتشر ساخت ، تا جایى كھ ملك و ) اصلى (و خداوند از فرزندان صلبِى 
امر آنان گسترش مى یابد، تا آن جا كھ : ھم چنین ، سخن امام درباره آنان كھ فرمود. سلطنت آنان ضرب المثل شد

 .را مالك مى شوند و خلفا را از مقامشان بركنار مى كنند) بغداد(زوراء 
صد یا مقدارى كم یا بیش از )) :گوینده اى پرسید یا امیرالمؤمنین ، زمان سلطھ آنان چھ مقدار است ؟ امام فرمود

 ((.صد
 .خبر درباره مترف بن اجذم از بنى بویھ كھ در كنار دجلھ بھ دست پسر عمویش كشتھ خواھد شد -25

اما این كھ ... دست بریده بود... معزالدولھ بھ جھت . این اشاره بھ عزالدولھ بختیاربن معزالدولھ ابوالحسین است 
洨را فرموده است خلفا را خلع خواھند كرد، زیرا معزالدولھ ، المستكفى با 洨 را بر كنار نمود و بھ جایش المطیع 

نصب كرد و بھاءالدولھ ابونصربن عضدالدولھ الطائع را خلع كرد و القادر را بھ جاى او نشاند و مدت ملك آنان 
 .خبر داده بود) علیھ السالم)ھمان مقدار بود كھ امام 

 .داده بود  فرزندانش خبرى كھ بھ عبدهللا بن عباس درباره انتقال امر زمامدارى بھ  -26
آن حضرت مقدارى از آب دھانش . برد) علیھ السالم(ھنگامى كھ على بن عبدهللا متولد شد، پدرش او را پیش على ))

را در دھان فرزند عبدهللا وارد كرد و با خرمایى كھ آن را جویده بود، زیر چانھ او را بست و بھ عبدهللا برگرداند و 
 ((.ر این رااى پدر ملوك ، بگی: فرمود

این روایت را ابوالعباس مبرد در كتاب الكامل آورده است ، و آن . روایت صحیح بھ این ترتیب بود كھ نقل كردیم 
چھ فراوان است خبرھاى غیبى مانند . را ھم متذكر شده ، صحیح نیست   روایتى كھ عدد فرزندان عبدهللا بن عباس 

، كھ اگر بخواھیم ھمھ آن ھا را یادآورى كنیم ، صفحات فراوانى را )السالمعلیھ (قضایایى كھ گفتیم از امیرالمؤمنین 
 .(150)بھ طور مشروح آن ھا را در بر دارد) شرح احوال (باید براى این كار اختصاص بدھیم و كتب ِسیَر 

 .بود) علیھ السالم(اخبار مربوط بھ موقعیت و حوادثى كھ در انتظار امیرالمؤمنین  -27
 .اخبار مربوط بھ آینده كوفھ و این كھ حوادث بسیار تندى در كوفھ بروز خواھد كرد -28
 .اخبار مربوط بھ مروان بن حكم و فرزندانش ، كھ امت اسالمى ، روز خونینى از آنان خواھد دید -29
اخبار مربوط بھ بنى امیھ ، كھ مدتى كوتاه از دنیا بھره مند مى شوند و سپس ھمھ آن چھ را كھ بھ دست آورده  -30

 .بودند از دست مى دھند
 .خبر مردى گمراه در شام كھ عربده خواھد كشید و پرچم ھایش را در حومھ ھاى كوفھ نصب خواھد كرد -31
 . زى ھا بھ راه خواھند انداختخبر مغول و این كھ تاخت و تاز و خونری -32
در كتب شیعھ و سنى ، مجموعا ) صلى هللا علیھ وآلھ (از پیامبر اكرم ) علیھ السالم(اخبار شھادت امام حسین  -33

كثرت ناقالن این اخبار در حدى است كھ اگر براى كسى یقین آور نباشد، آن شخص از ھیچ خبر . فوق تواتر است 
 : بھ عنوان نمونھ ، منابع این خبر بھ شرح زیر است. اصل كندمتواترى نمى تواند یقین ح

، بحاراالنوار، )الخمیس  شیخ طوسى بھ نقل از تاریخ (كامل الزیاراه ، احقاق الحق ، ملحقات احقاق الحق ، امالى 
المھمھ ، ابن  ینابیع الموده ، موده القربى ، المعجم الكبیر طبرانى ، ابن حجر عسقالنى در تھذیب التھذیب ، الفصول

، مقتل خوارزمى ، مقتل عوالم ، خصائص كبرى سیوطى ، كفایھ الطالب ، گنجى شافعى ، 2، ج 1صباغ مالكى ج 
مجمع الزوائد ھیثمى ، كنزالعمال مولى على ھندى ، ارشاد مفید، البدایھ والنھایھ ابن كثیر، مسند احمدبن حنبل ، ج 

، وفاءالوفاء باخبار 2، لھوف سیدبن طاووس ، كشف الغمھ ج 1، تاریخ اعثم كوفى ، قاموس الرجال ، ج 1
دارالمصطفى ، طبقات ابن سعد، صواعق ابن حجر عسقالنى ، ذخائرالعقبى ، تذكره الخواص ، اسدالغابھ ، 

، شرح نھج البالغھ 3، السیره النبویھ ابن ھشام ج 1نوراالبصار شبلنجى ، االخبارالطوال دینورى ، حیاه الحیوان ج 
 .2ابى الحدید، ج  ابن

 :دو سؤ ال وجود دارد)) علیھ السالم(شھادت امام حسین (در این نظریھ 
 آیا بھ علم بھ كشتھ شدن در یك حادثھ ، تصمیم و اقدام براى ورود بھ آن حادثھ مشروع است ؟ - سؤ ال یكم 

معمولى و شھادت در  كسانى كھ فرقى میان اشخاص و میان حوادث نمى گذارند، و براى آنان مرگ و كشتھ شدن
بھ این جھت كھ زندگى ، : راه دفاع از جان ھا و ارزش ھاى ضرورى حیات معنوى یكسان است ، مى گویند

مطلوب مطلق در عرصھ ھستى است ، و ھیچ مطلوبى بھ درجھ زندگى نمى رسد، لذا با وجود علم بھ كشتھ شدن 
 . عقل و شرع ممنوع استدر یك حادثھ ، اقدام بھ ورود در آن حادثھ ، از دیدگاه 
اقدام بھ یك عمل با احتمال خطر مرگ نیز نامشروع است ، : حتى با توجھ بھ اھمیت فوق العاده حیات گفتھ مى شود



زندگى ، مطلوب ))پاسخ این سؤ ال ، با شناخت صحیح معناى زندگى در این قضیھ كھ . چھ رسد با یقین بھ مرگ 
 :ودروشن مى ش ((مطلق در عرصھ ھستى است 

، خوردن و آشامیدن ((زندگى ))معناى زندگى ، كھ مطلوب مطلق در عرصھ ھستى است ، چیست ؟ اگر منظور از 
باشد، تردیدى نیست براى كسانى كھ حقیقت زندگى را با توجھ بھ عظمت ھا و   و اشباع غرایِز طبیعِى محض

حیات مى باشند، در نظر مى گیرند، نھ تنھا  امتیازات معنوى و كماالت روحانى ، كھ بھترین دلیل براى جاودانگى
آن زندگى طبیعى حیوانى مطلق نیست ، بلكھ با آن ھمھ ناگوارى ھا و محرومیت ھا و محدودیت ھایى كھ این 

زندگى را در خود غوطھ ور ساختھ است ، تلخ و ادامھ آن مستند بھ یك نوع اضطرارى است كھ ناشى از استحكام 
آن ھمھ خودكشى ھا و آرزوى جدى . ین كھ این پدیده ذاتا و بھ طور مطلق ، مطلوب است نھ ا. بنیاد زندگى است 

مرگ در ھنگام ھجوم نامالیماِت غیر قابل تحمل كھ در طول تاریخ در ھمھ اقوام و ملل بھ فراوانى دیده مى شود، 
 . یكى از روشن ترین دالیل عدم مطلوبیِت مطلق زندگى طبیعى حیوانى است

حیات مستند بھ دلیل و برھان یعنى (، )حیات طیبھ ) ((حیات معقول ))از زندگى در قضیھ مزبور، ھمان اگر منظور 
د، نھ تنھا آن زندگى طبیعى حیوانى ، باش((151) حیاتى كھ از آن خدا و براى خدا در جریان قرار مى گیرد(، )بینھ 

البتھ . است كھ شایستگى وصول بھ جاذبیت شعاع ربوبى دارد ((حیات معقول ))مطلوب مطلق نیست ، بلكھ مزاحم 
و حیات مستند بھ خدا اطالعى ندارد، و یا با داشتن اطالع ، بھ علت سست عنصرى و  ((حیات معقول ))كسى كھ از 

وانى ، از آن زندگى اعالى انسانى خود را محروم ساختھ است ، ھمان زندگى طبیعى پیروى از خواستھ ھاى حی
 .حیوانى را باالترین آرمان تلقى مى كند و ھمھ توانایى ھاى خود را در ادامھ آن زندگى بھ كار مى بندد

خداوندى مى داند كھ از حكمت و عنایت ازلى  ((حیات معقول ))خالصھ ، براى كسى كھ زندگى را بھ معناى 
سرچشمھ گرفتھ و تا پیشگاه خداوندى كشیده مى شود، زندگى طبیعى محض یك وسیلھ مناسب براى وصول بھ آن 

است كھ شخص آگاه در راه بھ دست آوردن آن ، حاضر است صدھا بار دست از آن زندگى  ((حیات معقول ))
) علیھ السالم(داكار و آگاه امام حسین این احساس با عظمت را در شب عاشورا، در یاران ف. طبیعى محض بردارد
اگر كسى بھ خود اجازه دھد كھ عظمت فداكارى و كشتھ شدن در راه جھاد و دفاع از جان ھا . ھمگان نقل كرده اند

و حیثیت و شرافت و آزادى معقول و دفاع از ارزش ھاى واالى انسانى را مورد تردید قرار دھد، ما ھیچ سخنى 
روى سخن ما با كسانى است كھ براى حیات بشرى ، فوق . ھ سفسطھ بازان خودكامھ نداریم براى گفتن بھ این گون

 ،((من ھدف و دیگران وسیلھ ))خوردن و خوابیدن و اشباع شھوات و فوق حركت بر مبناى 
شما اگر سخنان . بدیھى است كھ دفاع و جھاد، یعنى حركت در مرز زندگى و مرگ . بھ معناى واال معتقدند

زان قافلھ انسانیت و رشد یافتگان نوع بشرى را مورد مطالعھ و تحقیق قرار بدھید، خواھید دید كھ این كمال پیشتا
حیوانى ، چنان ترجیح مى دھند كھ   یافتگان ، مرگ را بر زندگى ذلت بار و محدود و غوطھ ور در جنب و جوش 

علیھ السالم (از جملھ سخنان امام حسین . ست حیات را بر مرگ ؛ زیرا زندگى پست از نظر آنان ، بدتر از مرگ ا
 : در ذى حسم رو بھ كوفھ چنین است) 

 (152)فانى ال ارى الموت اال سعاده و ال الحیاه مع الظالمین اال برما
 ((. ، و زندگى با ستمكاران را جز دلتنگى و اضطراب و ماللت نمى بینم من مرگ را جز سعادت))

 : فرھنگ ادبى اقوام و ملل دنیا، بھ طور فراوان ، این حقیقت را گوشزد كرده اند كھ
 . مرگ سرخ بھ از زندگى ننگین است

 :و توجیھ مى كندحقیقت این است كھ مشاھده یك حقیقت اعال در زندگى ، این زندگى را قابل تحمل و تفسیر 
 ما را بھ میزبانى صیادالفتى است 

 
 ورنھ بھ نیم نالھ قفس مى توان شكست 

 : ھمھ مى دانیم كھ
 گرنھ این روز دراز دھر را فرداستى   روزگار و چرخ و انجم سربھ سر بازیستى 

و انجم را منتفى مى بنابراین ، تنھا اعتقاد بھ ابدیت و حكمت عالیھ وجود است كھ بازى بودن روزگار و چرخ 
با این دریافت صحیح و منطقى است كھ انسان ھاى شریف و با فضیلت و آگاه ، پاسخ براى سؤ االت شش .(153) كند

را آماده مى ) ده ام ؟ با كیستم ؟ براى چھ آمده ام ؟ بھ كجا مى روم ؟من كیستم ؟ از كجا آمده ام ؟ بھ كجا آم(گانھ 
 .برخوردار مى شوند ((حیات معقول ))كنند و از 

علم بھ كشتھ شدن در یك حادثھ ، چگونھ مى تواند با فعالیت و اندیشھ ھاى مربوط بھ زندگى و رسیدن  - سؤ ال دوم 
مى داند در یك حادثھ كشتھ خواھد شد، چگونھ مى تواند با ھدف  بھ ھدف در آن حادثھ سازگار باشد؟ یعنى كسى كھ

حال ، فرض این است كھ حضرت امام ! گیرى و اندیشھ وصول بھ ھدف از آن حادثھ ، فعالیت نماید و بیندیشد
با این فرض ، چگونھ بھ قصد وصول بھ ھدف . مى دانست كھ در واقعھ كربال شھید خواھد شد) علیھ السالم(حسین 



قامھ حكومت عادلھ در جامعھ اسالمى بود، از جایگاه سكونت خود كھ مدینھ بود، حركت كرد و كمال دقت ، بھ كھ ا
انتخاب وسایل و توجھ بھ نامھ ھاى دعوتى كھ از كوفھ براى او رسیده بود، و فرستادن حضرت مسلم بن عقیل پیش 

نفرى در روز عاشورا و غیر ذلك ،  72پاه از خود براى آماده كردن زمینھ و تنظیم دقیق امور نظامى ، با س
پرداخت ؟ براى حل این مساءلھ ، باید یك بررسى اجمالى درباره درك انسان ھا در ارتباط با زندگى و مرگ داشتھ 

ما در این مبحث ، مطالبى را مطرح مى كنیم كھ ممكن است در حل مساءلھ علم امام بھ شھادت خود، مفید . باشیم 
 .باشد

 .انسان ھا در درك زندگى و مرگ ، و حقیقت آن دو بسیار متفاوتند:  بخش بیستم
قطعى است كھ بشر از دوران كودكى ، تا مدتى ، در زندگى محض حركت مى كند، بدون این كھ بداند زندگى یعنى 

ندگى مى طبیعى است كھ او در این دوران ، درباره مرگ نیز دریافتى نداشتھ باشد، مانند ماھى كھ در دریا ز. چھ 
 !كند و نمى داند اگر از دریا بیرون بیفتد، حال او چگونھ خواھد بود

بھ تدریج ، با پیشرفت سالیان عمر و با دیدن یا شنیدن این كھ فالن كس مرد و آن یكى مى میرد، پدیده مرگ با 
 .نوعى ابھام براى بشر مطرح مى شود

وضاع ذھنى گوناگونى درباره زندگى و مرگ پیدا مى مردم پس از درك مرگ كھ بھ دنبال زندگى فرا مى رسد، ا
 : از آن جملھ. كند
برخى از مردم بھ علت شدت غوطھ ور شدن در مختصات زندگى طبیعى محض ، بھ ھمان وضع ذھنى دوران  -1

كودكى ادامھ مى دھند و ھیچ گونھ اندیشھ خاصى درباره مرگ و تفسیر زندگى با پایان یافتن آن بھ وسیلھ مرگ ، 
گاھى شدت فرو رفتن فرد در امواج زندگى ، بھ درجھ اى مى رسد كھ حتى با علم بھ این كھ . ھ خود راه نمى دھندب

بدیھى است كھ اینان با . زندگى او نیز مانند دیگران پایانى دارد، توجھى بھ انقراض زندگى و ساحل آن نمى كند
ممكن است ! از آن غافل مى سازند  شھ درباره عالم پس انواعى از تلقینات ، خود را از بھ یاد آوردن مرگ و اندی

زندگى ))ھم چنین ، گمان كند كھ . نوع تلقین بھ قدرى احمقانھ باشد كھ فرد نتواند پذیرش آن را بھ دیگران ابراز كند
 !((مرگ براى دیگران است )) : و بھ اصطالح معمولى !((من نابود نمى شود

 

 

آن درجھ از شدت غوطھ ور شدن در زندگى طبیعى محض نمى رسد، ولى پدیده گاھى بى اعتنایى بھ مرگ بھ  -2
 !مرگ ، بھ جھت شیرینى زندگى و لذایذ آن ، از دیدگاه انسان ناپدید مى شود، گویى یقین بھ مرگ ندارد

ردم ، یقین بھ مرگ ، براى بعضى از م)) : این مضمون آمده است كھ) علیھ السالم(در یكى از سخنان امیرالمؤمنین 
 . ؛ زیرا غالبا از افق ذھن آنان بھ دور است((مانند شك است 

دستھ اى از مردم یقین بھ مرگ دارند، ولى بھ سبب تردید و ابھامى كھ درباره عالم پس از مرگ دارند، نمى  -3
آنان توانند زندگى را طورى تنظیم و توجیھ نمایند كھ مرگ و پس از مرگ ، یك روشنایى نتیجھ بخش بر زندگى 

 .بیندازد
اینان غالبا در حال حاضر زندگى مى كنند، نھ با گذشتھ . این سھ گروه ، در زندگى ابھام انگیز با یكدیگر مشتركند

یعنى رشتھ عمر آنان مانند حلقھ . كارى دارند و نھ با آینده ، مگر در آن حدود كھ بھ حال حاضر آنان مربوط باشد
لذا، حقیقتى بھ نام زندگى قابل تفسیر و توجیح در . دیگرى مى گذرند ھاى گسیختھ از ھم است كھ یكى پس از

با این حال ، . مجموع عالم ھستى كھ مرگ مانند جزء مكمل زندگى در آن است ، براى این سھ گروه مطرح نیست 
. ه است مرگ براى ھر سھ گروه ، اگر توجھى بھ آن داشتھ باشند، بھ دلیل عوامل مختلف ، غم انگیز و نگران كنند

رسالھ اى در دفع اندوه (رسالھ فى دفع الغم من الموت {عوامل این اندوه و نگرانى را ابن سینا در رسالھ اى خاص 
 .(مراجعھ شود. (بررسى كرده است } )از مرگ 

، گروه ھایى دیگر نیز وجود دارند كھ در این مبحث نیازى ((زندگى و مرگ ))با نظر بھ اختالف درك آنان درباره 
با توجھ بھ اشتراك ھمھ آنان در نقص معرفتى كھ درباره زندگى دارند، ھمھ آنان  . ھ بیان مشروح آن ھا نیستب

 15)(4یعلمون ظاھرا من الحیاه الدنیا و ھم عن اآلخره ھم غافلون  مشمول
. ھستند ((غافل اند ( زندگى اخروى(از زندگى دنیوى را مى دانند و آنان از آخرت ) نمودى (آنان پدیده اى ))



 !متاءسفانھ ، مسائلى را ھم بر مبناى ھمین آگاھى ناقص مطرح مى كنند و آن ھا را علوم انسانى مى نامند
ادت یا تالش براى زندگى قانونى ، با افزایش مقدمھ اى براى درك سازگار بودن علم بھ شھ: بخش بیست و یكم 

 .رشد شخصیت آدمى ، دو حقیقت مھم درباره زندگى و مرگ براى انسان كشف مى شود
 : حقیقت یكم

 . زندگى و مرگ ، دو جزء مكمل یكدیگر در مجموعھ منظم عالم ھستى است
 . قرار گرفتھ باشد، نیست  بدیھى است كھ زندگى یك پدیده گسیختھ از ھمھ چیز كھ در یك خالء محض 

بلكھ جزئى از مجموعھ اى از واقعیات در عالم ھستى است ، كھ آشنایى الزم و كافى با آن ، بدون آشنایى و آگاھى 
ھمان گونھ كھ شناخت حقیقى یك جزء مرتبط . از اصول كلى آن مجموعھ ، ولو بھ طور اجمال ، امكان ناپذیر است 

 . ن شناخت كل آن اجزاء، منفردا و در حال تشكل جمعى ، امكان پذیر نیستبا اجزاء مجموعھ ھاى دیگر، بدو
بنابراین ، براى درك و فھم حقیقت زندگى ، الزم است كھ اطالعى از اصول كلى این كیھان بزرگ ، كھ پدیده 

و تحول  مانند حدوث و قانون مندى. زندگى بھ عنوان جزئى بسیار با اھمیت از آن محسوب مى شود، داشتھ باشیم 
سپس ، ضرورى است كھ با مقدارى از قواعد  .و شكوه و ارتباط فوق طبیعى و حكمتى كھ در این كیھان وجود دارد

و اصول خود پدیده زندگى و آن قوانین و جریاناتى كھ در بھ وجود آمدن آن در این مجموعھ كیھانى مؤ ثر بوده 
ھ این ھا، یك معرفت عالى در ھدف اعالى این زندگى باالتر از ھم. است ، آشنایى الزم را بھ دست بیاورم 

 . ضرورت دارد، كھ با عبور از پل مرگ ، آماده وصول بھ آن مى شویم
دو جزء مكمل یكدیگر در متن مجموعھ این جھان  ((زندگى و مرگ ))با بھ دست آوردن این آشنایى ھا و معرفت ، 

وافقى باالتر وجود دارد كھ پدیده مرگ ، بھ ھیچ وجھ بھ  لذا، براى رشدیافتگان ، دیدگاه. بزرگ تلقى مى شوند
عنوان فنا و نیستى و نابودى و زوال براى آنان مطرح نیست ، زیرا آن چھ كھ واقعیت دارد، این است كھ زندگى 

مواد و قوانین عالم كیھانى ) كانال (، حقیقتى است كھ بنا بھ مشیت و حكمت بالغھ خداوندى ، از مجراى )حیات (
او } نفس ، یامن ، یاجان {بور مى كند و مدتى در وجود آدمى ، فعالیت ھاى خود را در آماده ساختن شخصیت ع

 .انجام مى دھد و براى ورود بھ منزلگھ نھایى خود كھ سراى ابدیت است ، از پل مرگ مى گذرد
 : حقیقت دوم

گى ، با این كھ نمود یك واحد مستمر كھ با پیشرفت و افزایش رشد شخصیت آدمى كشف مى شود، این است كھ زند
 . را دارد، ولى مانند ذرات نور در جریان انفصالى است

 : در ابیات زیر دقت كنیم
 بى خبر از نو شدن اندر بقا   ھر نفس نو مى شود دنیا و ما 

 (155) مستمرى مى نماید در جسد  عمر ھم چون جوى نو نو مى رسد 

 : چنان كھ
 شاخ آتش را بجنبانى بساز 

 
 درنظر آتش نماید بس دراز 

 این درازى مدت از تیزى صنع 
 

 مى نماید سرعت انگیزى صنع 

 (156) مصطفى فرمود دنیا ساعتیست   پس تو را ھر لحظھ مرگ و رجعتیست 

این حقیقت با توجھ بھ اصل دوام فیض خداوندى براى بقاى موجودات ، مخصوصا پدیده زندگى كامال روشن مى 
 : ید استھم چنین ، براى بیشتر روشن شدن این حقیقت توجھ بھ این حدیث مشھور بسیار مف. شود

 (157)و اعمل لدنیاك كانك تعیش ابدا و اعمل آلخرتك كانك تموت غدا
كھ  براى دنیاى خود چنان عمل كن كھ گویى براى ھمیشھ زنده خواھى ماند و براى آخرت خود چنان عمل كن))

 ((.گویى فردا خواھى مرد
حركت مى ) حیات و فوق حیات (با درك این حقیقت ، شخصیت آدم رشید ھمواره در مرز طبیعت و فوق طبیعت 

این نوع زندگى كھ فوق زندگى طبیعى معمولى است ، در عین حال كھ عوامل و لوازم زندگى را جدى منظور . كند
ھر لحظھ اى از لحظات چنین . ھ مرگ نامیده مى شود، شھود مى كندمى دارد، لوازم و نتایج قطع شدن آن را ك

این زندگى بر مبناى احدى الحسنیین . ھم وسیلھ است و ھم ھدف  -چنان كھ  - زندگى ، ھم مسیر است و ھم مقصد 
 : است كھ مستند است بھ) زندگى سعادتمندانھ و مرگ سعادتمندانھ (

 (158)ب العالمین ان صلوتى و نسكى و محیاى و مماتى = ر
 ((. قطعا نماز و عبادات و زندگى و مرگ من ، از آِن خداوند، پروردگار عالمیان است))

ست ، مقدم بر شھادت است كھ دومین بدیھى است كھ زندگى قانونى ، با احتمال وصول بھ ھدف كھ اولین حسنى ا
 . حسنى است



با علم بھ شھادت كھ یكى از دو سعادت حقیقى است ، از مسیر زندگى برمبناى ) علیھ السالم(بنابراین ، امام حسین 
گویى ھر یك از لحظات این زندگى كھ بھ . احساس تكلیف و فعالیت الزم ، براى چنین زندگى حركت كرده بود

خواھد رسید، یك حیات ابدى است كھ انسان رشد یافتھ باید حداكثر تالش را براى بھره بردارى از زودى بھ پایان 
 : در این جا باید یك نكتھ بسیار مھم را در نظر بگیریم و آن این است كھ. آن در راه تحصیل سعادت انجام بدھد

ھ مرگ یا شھادت در یك زمان معین ، آن علم یك انسان رشد یافتھ بھ بقاى زندگى در یك زمان معین ، یا علم او ب
 . خداوندى است  علم مطلق نیست كھ مختص 

، بلكھ حتى بعضى از مخلصین اولیاءهللا ، با توجھ بھ صفا و تھذب باطنى كھ از تاءدب بھ )علیھ السالم(انبیاء و ائمھ 
چنان كھ در مبحث گذشتھ  - را  آداب هللا و تخلق بھ اخالق هللا ناشى مى گردد، مى توانند بعضى از حقایق غیبى

با این حال ، . ھم از آن جملھ است ) مرگ یا شھادت (درك كنند، كھ پایان زندگى  - اثبات كردیم ) بخش نوزدھم (
لذا، ممكن . این یك علم مطلق نیست كھ مساوى علم مطلق و بھ اصطالح منابع اسالمى ، علم مخزون خداوندى باشد

دت خود را در یك زمان معین بر مبناى علم امامت و داللت بدانند، ولى درجھ این علم شھا) علیھ السالم(است ائمھ 
 (159)یمحوا هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب   :است(( بداء))، ھرگز بھ علم مخزون خداوندى كھ منشاء 

، ((خداوند آن چھ را كھ بخواھد محو مى كند و آن چھ را كھ بخواھد اثبات مى نماید و كتاب اصل در نزد اوست ))
ھمین احتمال فوق علم امامت است كھ ھمھ تصمیم ھا و اقدامات مربوط بھ تكالیف زندگى را ضرورى مى . نرسد
 .نماید

 : د مباحث زیر مطرح شده استاین بود توضیح و بررسى مشروح كھ مور
 مى دانست در این قیام بزرگ شھید مى شود؟) علیھ السالم(آیا امام حسین  .1
 .( صلى هللا علیھ وآلھ(اخیار غیبى پیامبر اكرم  .2
 :بھ شھادت خود) علیھ السالم(دو سؤ ال در مورد نظریھ علم امام حسین  .3

 ادثھ ، تصمیم و اقدام براى ورود بھ آن حادثھ مشروع است ؟آیا با علم بھ كشتھ شدن در یك ح - سؤ ال یكم 
علم بھ كشتھ شدن در یك حادثھ ، چگونھ مى تواند با فعالیت و اندیشھ ھاى مربوط بھ زندگى و اھداف  - سؤ ال دوم 

 . آن سازگار باشد؟ و پاسخ این دو سؤ ال
با افزایش رشد شخصیت . زندگى قانونى  مقدمھ اى براى درك سازگار بودن علم بھ شھادت ، با تالش براى .4

 : آدمى ، دو حقیقت مھم درباره زندگى و مرگ را باید در نظر گرفت
 . زندگى و مرگ ، دو جزء مكمل یكدیگر در مجموعھ منظم عالم ھستى است -حقیقت یكم 
 . فصالى استزندگى با این كھ نمود یك واحد مستمر را دارد، مانند ذرات نور، در جریان ان -حقیقت دوم 

علم یك انسان رشد یافتھ بھ بقاى زندگى در یك زمان معین ، یا علم او بھ مرگ یا شھادت در یك زمان ، آن علم  .5
را بھ ) علیھ السالم(این مطلب ، بھ خوبى مى تواند امكان علم امام حسین  .مطلق نیست كھ مختص خداوندى است 

بھ قاتل خود و زمان ورود ضربت جانگداز بر سر ) علیھ السالم(منین شھادت در حادثھ كربال، مانند علم امیرالمؤ
نھایت امر، نھ مانند آن علم مطلق و مخزون خداوندى . مباركش كھ شب نوزدھم ماه رمضان بوده است ، اثبات كند

دت بھ شھا) علیھ السالم(با این مباحث ، آن ھمھ دالیل و شواھدى كھ علم امام حسین . كھ مخصوص ذات اوست 
چنان كھ قیام آن حضرت براى ھمیشھ ، بھترین الگو . خود در حادثھ كربال را اثبات مى كند، نادیده گرفتھ نمى شود

باز مى گردیم بھ بحث . براى انسان ھایى خواھد بود كھ احساس تكلیف درباره اصالح و سعادت جامعھ دارند
 : بھ مكھ (علیھ السالم(عزیمت امام 

 (160)ب قال رب نجنى من القوم الظالمین فخرج منھا خائفا یترق
پروردگارا، : از شھر خارج شد در حالى كھ بیمناك و در انتظار حوادث ناگوار بود، گفت )) علیھ السالم(موسى )))

 ((. نجات بدهمرا از گروه ستمكاران 
است ، در آن ھنگام كھ از مصر خارج شد، بیمناك بود و انتظار ) علیھ السالم(این آیھ درباره حضرت موسى 

 . پروردگارا، مرا از گروه ستمكاران نجات بده : حوادث نامالیم را داشت و مى گفت
او پیشنھاد كردند كھ از راه  اھل بیت آن حضرت بھ. جاده بزرگ را پیش گرفت )) علیھ السالم(امام حسین (او 

نھ ، سوگند : آن حضرت امتناع نمود و در پاسخ آنان چنین فرمود. حركت كنند} كھ امنیتش بیشتر است {دیگرى 



 .بھ خدا، از ھمین راه مى رویم ، تا قضاى خداوندى چھ باشد
طبیعى ، بر مبانى قانون  در متن زندگى) علیھ السالم(ھمان طور كھ در مبحث پیشین گفتیم ، حركت امام حسین 

بھ ھمین علت ، ھنگامى كھ نزد ولیدبن عتبھ رفت ، یارانى از دودمانش را كھ مى توانستند در صورت . زندگى بود
علیھ (اگر امام حسین : ممكن است گفتھ شود. احتمال خطر جانى براى آن حضرت ، دفاع نمایند، بھ ھمراه خود برد

پاسخ این سؤ ال . ھید خواھد شد، نمى بایست آیھ فوق را در راه مكھ قرائت كندمى دانست كھ در كربال ش) السالم
این است كھ منظور آن حضرت از آیھ شریفھ ، ھمھ اجزاى مجموعھ حوادث حركت از مدینھ تا آخر داستان قیام 

خود را كھ یعنى در ھمھ آن حوادث و طول زمانى كھ براى پایان یافتن حوادث وجود داشت ، حیات قانونى . بود
در صورت اقامھ حكومت حق و عدالت بود، بھ احتمال مربوط بھ فوق علم امامت ) سعادت الھى (اولین حسنى 

اگرچھ از دست . در خطر نابودى بھ وسیلھ خدانشناسان ضد بشر مى دید ( علم مخزون الھى كھ منشاء بداء است(
بود، ولى بدیھى است كھ مطلوبیت شھادت ، در ) علیھ السالم(ھم مطلوب حسین ) شھادت (دادن حیات قانونى 

 . درجھ بعد از بھ ثمر رساندن قیام كھ با حیات قانونى صورت مى گرفت ، قرار داشت
از ھرگونھ وسیلھ دفاع براى حفظ جان خود و یاران و دودمان خود بھره ) علیھ السالم(با توجھ بھ این كھ حسین 

در صورت حركت از جاده معمولى ، خطرى وجود ندارد و اگر  بردارى مى كرد، روشن مى شود كھ مى دانست
 . خطرى پیش بیاید، مربوط بھ عللى است كھ از علم امامت او باالتر و مستند بھ علم مخزون خداوندى است

وارد مكھ شد، در حالى كھ این آیھ را مى  -سھ روز از ماه شعبان گذشتھ  - در شب جمعھ ) علیھ السالم(امام حسین 
 :خواند

 (161)و لما توجھ تلقاء مدین قال عسى ربى ان یھدینى سواء السبیل 
بھ طرف مدین حركت كرد، گفت شاید پروردگار من ، مرا بھ راه } )علیھ السالم(حضرت موسى {وقتى كھ ))

 ((.دایت فرمایدراست ھ
در نمازھاى یومیھ ، از روشن ترین (162) ایاك نعبد و ایاك نستعین ، اھدنا الصراط المستقیم   :خواندن آیھ مذكور، مانند تكرار آیات

نیز بر ) علیھ السالم(و ائمھ معصومین ) صلى هللا علیھ وآلھ (االنبیا، محمدبن عبدهللا  دالیل آن است كھ حتى خاتم
مبناى استمرار فیض خداوندى ، ھم فیض وجود و ھم فیض توفیق تقرب بھ پیشگاه خداوندى ، در ھر لحظھ نیازمند 

 .مقام شامخ ربوبى مى باشند
. مردم كشورھا و نقاط دیگر، بھ دیدار آن حضرت مى شتافتندمردم مكھ و ھمھ آنان كھ براى عمره آمده بودند و ))

گاھى دو روز متوالى و گاھى یك ) علیھ السالم(عبدهللا بن زبیر در مكھ بود و در میان مردم براى دیدن امام حسین 
ى در این موقع سنگین ترین مخلوقات براى فرزند زبیر بود، زیرا م) علیھ السالم(حسین . روز در میان مى آمد

در میان مردم ، مطاع ) علیھ السالم(دانست با وجود آن حضرت ، اھل حجاز با او بیعت نخواھند كرد، زیرا حسین 
(163)تر و باعظمت تر است

)).  
شده ، درباره سلطنت یزید سخت مضطرب شدند و اطالع پیدا كردند كھ امام  اھل كوفھ از ھالكت معاویھ با خبر

ھم چنین ، از جریان ابن زبیر و عدم بیعت او با یزید . با یزید بیعت نكرده و بھ مكھ رفتھ است ) علیھ السالم(حسین 
مرگ معاویھ را شیعھ در كوفھ و در منزل سلیمان بن صرد خزاعى جمع شده ، . و حركت وى بھ مكھ آگاه شدند

علیھ (معاویھ مرده و حسین  : سلیمان بھ آن جمع چنین گفت. متذكر شدند و حمد و ثناى خداوندى را بھ جاى آوردند
اگر مى دانید كھ او را یارى خواھید نمود و با . بھ مكھ رفتھ است و شما شیعھ او و شیعھ پدر او ھستید) السالم

و یارى خود را بھ او خبر بدھید، و اگر مى ترسید از این كھ سستى كنید و دشمن او خواھید جنگید، بھ او بنویسید 
ما او را یارى خواھیم كرد و در دفاع : ھمھ آنان گفتند. در برابر او متفرق شوید و بشكنید، این مرد را فریب ندھید

 : سلیمان گفت. از او، مجاھدت خواھیم ورزید و از جان ھاى خود خواھیم گذشت 
 :نوشتند) علیھ السالم(اھل كوفھ ، نامھ ھا بھ امام حسین . بنویسید} نین است حاال كھ چ}

 بسم هللا الرحمن الرحیم
علیھ (این نامھ از سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبھ و رفاعھ بن شداد و حبیب بن مظاھر و سایر شیعیان حسین ))

ستایش خداى راست كھ : است ) لیھ السالمع(از مؤمنان و مسلمانان از اھل كوفھ براى حسین بن على ) السالم
دشمنى كھ بر این ملت مسلط شد و اركان زندگى آن را سلب كرد . دشمن جبار و عنود تو را شكست و نابود ساخت 



و بیت المالش را غصب نمود و بدون رضایتش بر او فرمانروایى كرد و سپس نیكوترین انسان ھاى این امت را 
. امت باز كرد و مال خداوندى را میان جباران و اغنیاى خودكامھ بھ جریان انداخت كشت و میدان را بر اشرار 

 .دور از رحمت خدا باد، ھمان گونھ كھ قوم ثمود از رحمت الھى طرد شد
نعمان . بھ سوى ما حركت فرما، باشد كھ خداوند ما را در پناه تو، پیرو حق فرماید. اینك ، براى ما پیشوایى نیست 

و . قصراالماره است و ما نھ براى نماز جمعھ با او اقدام مى كنیم و نھ براى عید با او حركت مى كنیم  بن بشیر در
اگر ما بدانیم كھ تو بھ سوى ما حركت كردى ، او را از مقر حكومت اخراج مى كنیم و با خواست خداوندى ،، او 

 ((. برمى گردانیم { نزد اربابش{را بھ شام 
فرستادند و ) علیھ السالم(ھ عبیدهللا بن مسمع ھمدانى و عبدهللا بن وال تمیمى براى حسین سپس نامھ را بھ وسیل

این دو نفر روز دھم ماه رمضان در مكھ بھ آن حضرت . ضمنا بھ آن دو نفر دستور دادند كھ با سرعت حركت كنند
ھ نامھ با امضاھاى متعدد براى سپس اھل كوفھ بعد از دو روز، صد و پنجاه صفح. رسیدند و نامھ را تسلیم نمودند

باز بعد از دو روز دیگر، نامھ اى بھ وسیلھ ھانى بن ھانى سبیعى و سعیدبن عبدهللا حنفى . آن حضرت فرستادند
 :در این نامھ نوشتھ بودند. فرستادند

 بسم هللا الرحمن الرحیم
پس از ). علیھ السالم(ھ حسین بن على از مؤمنین و مسلمین است ب) علیھ السالم(این نامھ از شیعھ حسین بن على ))

حمد خداوندى و درود بر پیامبر، با سرعت حركت فرما، زیرا مردم انتظار تو را مى كشند و درباره ھیچ كس غیر 
و شبث بن ربعى و حجاربن ابجر عجلى و . سرعت فرمایید، بشتابید، بشتابید و درود بر تو. از تو نمى اندیشند

بانى و عروه بن قیس احمسى و عمروبن حجاج زبیدى و محمدبن عمرو تمیمى چنین یزیدبن حارث بن رویم شی
اگر خواستى بھ سوى ما . بعد از حمد و درود، محل ما سبز و خرم گشتھ و میوه ھا سر برآورده است : نوشتند

(164)حركت فرما، تو بر سپاه آماده یارى تو وارد خواھى شد، والسالم
)).  

 .ھمھ فرستاده ھا از كوفھ در نزد آن حضرت جمع شدند و او نامھ ھا را خواند و از وضع مردم جویا شد
 .(165)سپس میان ركن و مقام ، دو ركعت نماز خواند و از خدا خیر و موفقیت را در این امر مساءلت نمود

علت اضطراب اھل كوفھ ، با شنیدن خبر سلطنت یزید پس از مردن معاویھ ، ظلم و تعدى ھاى فراوانى بود كھ 
و ) علیھ السالم(شیعیان على بن ابى طالب خصومت آل امیھ مخصوصا معاویھ با  .مردم از معاویھ بھ خاطر داشتند

با ھر كسى كھ احتمال ارتباط او با خاندان عصمت وجود داشت ، از شرم آورترین وقایع تاریخ است كھ نشان مى 
دھد چگونھ انسان مى تواند در ضدیت با حق و حقیقت ، براى لذایذ مقام و ثروت محدود در این زندگانى چند روزه 

اھل كوفھ مى دانستند كھ فرزند معاویھ نھ با صلحا و رادمردان و آزادگان و  .ستمى اقدام كند، بھ ھر تجاوز و 
وضع . مسلمانان باتقوا نشست و برخاست داشتھ است و نھ از یك تربیت صحیح خانوادگى برخوردار بوده است 

امى كھ معاویھ مى خواست بھ نابخردانھ و نابكارانھ یزید بھ حدى در جامعھ مسلمین شیوع پیدا كرده بود كھ ھنگ
زور شمشیر از بزرگان جامعھ اسالمى براى یزید بیعت بگیرد، وقتى یزید را تمجید و توصیف بھ خوبى ھا كرد، 

 :كھ در میان آن جمع بود، فرمود) علیھ السالم (امام حسین 
مى خواھى چیزى را  اى معاویھ ، تو چیزى را درباره یزید بگو كھ شخصیت خود او را داراى آن است ، تو))

بس است ، پایان عمرت نزدیك است . مخفى بدارى كھ خورشید آن را روشن ساختھ یا مانند خورشید روشن است 
  -)).مردم را بھ حال خود رھا كن ، تا براى زندگى خود بیندیشند(

 : ن گفتھنگامى كھ مردانى از شیعھ در منزل سلیمان بن صرد اجتماع كردند، سلیمان بھ آن مردم چنی
اگر مى دانید واقعا او را یارى خواھید كرد بھ او بنویسید و او را دعوت . شما شیعھ حسین و شیعھ پدر او ھستید

 .كنید، و اال این مرد را فریب ندھید
انگیزه سلیمان از این پیشنھاد جدى ، سابقھ طوالنى مردم كوفھ در اختالف و تنوع و تلون اسف انگیزى بود كھ 

 .مرتكب شده بودند) علیھ السالم(و فرزندش امام حسن مجتبى  (علیھ السالم (رالمؤمنین درباره امی
پیش بینى احتمالى سلیمان بھ وقوع پیوست و مردم كوفھ بھ جز عده اى ، بھ نامھ ھا و عھدھایى كھ بستھ بودند، 

اى جانوران انسان نما قابل تصور بلكھ در مقابل پسر پیامبر ایستادند و با وقیح ترین چھره كھ بر. وفادار نماندند
 .ترین وضع او را بھ شھادت رساندند است ، با آن شخصیت الھى رویاروى گشتند و با تلخ 



، مردم كوفھ را كھ در برابر حوادث تلخ سستى مى كردند، سخت مالمت 25در خطبھ ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 
در سخنان . و لرزش ھا و توفان ھا توصیف فرموده است  ، كوفھ را جایگاه حوادث101و  48نموده و در خطبھ 

چنان . دیگر كھ یاران صالح و تالشگر خود را تحسین فرموده است ، از مردم كوفھ نیز در بین آنان وجود داشتند
 .پرداختند) علیھ السالم(كھ در حادثھ خونین كربال، افرادى بسیار برجستھ از اھل كوفھ ، بھ یارى امام حسین 

 حقیق مختصر درباره اھل كوفھ در آن دورانیك ت
مسلم است كھ مردم یك جامعھ را بھ طور عموم و در ھمھ دوره ھا نمى توان با یك عده مختصات ثابت شناسایى و 

توصیف كرد، زیرا استعداد انعطاف و تاءثیر عوامل در ایجاد تحول مردم ، از معرفى با قضایاى مطلق درباره 
البتھ ، ھر اندازه كھ بر ابعاد ماشینى زندگى مردم یك جامعھ افزوده شود، بدون تردید . دآنان جلوگیرى مى نمای

استعداد انعطاف و تاءثیرات عوامل دگرگون كننده كاھش مى یابد، و در نتیجھ ، شناسایى و توصیف مردم آن 
ازه مبناى زندگى آدمى بر بالعكس ، ھر اند. جامعھ ، تا حدود مربوط بھ اصول گرداننده آنان ، آسان تر مى شود

ھویت شخصى و اختیارات متنوع او استوار شده باشد، انعطاف و تحول او در ارتباط با عوامل دگرگون كننده 
افزایش مى یابد، مگر این كھ اصول و قوانین و ارزش ھایى كھ مردم یك جامعھ را اداره مى كند، درون آنان نفوذ، 

و لزوم پیروى از اصول و قوانین و ارزش ھا، یكى از علل رشد و تكامل احساس اھمیت . و آنان را توجیح كند
 . انسان ھاى یك جامعھ است

 : در نتیجھ ، نظم و انضباط معقول در زندگى ، بھ یكى از دو عامل زیر مستند است
و تاءثر از  بھ كار افتادن ابعاد ماشینى زندگى مردم یك جامعھ ، كھ منجر بھ از كار انداختن استعداد انعطاف -1

امروز این گونھ زندگى ، اغلب در مغرب زمین و در مواردى در مشرق زمین دیده مى . عوامل ایجاد تحول است 
امتیاز این گونھ زندگى در تحقق بخشیدن بھ نظم و انضباط در زندگى . شود، كھ مستند بھ عوامل مختلف است 

ر این قسم از زندگى وجود دارد، از كار افتادن ذات و نقصى كھ د. افراد جامعھ ، بسیار ضرورى و ثمربخش است 
 . ھویت شخصى افراد است ، كھ اختیار، یكى از شكوفایى ھاى آن است

یعنى مردم ، در نظم و انضباط مستند بھ خنثى شدن ھویت اصلى و ذات شخصى ، در حیات جبرى و یا شبھ جبرى 
 .غوطھ ور مى شوند

دم بھ وسیلھ تعلیم و تربیت ھاى بھ وجود آورنده ارزش ھا بھ قدرى باال برود این كھ سطح رشد مردم و كمال مر -2
 .كھ كھ عظمت و لزوم زندگى با نظم و انضباط را از درون ذات ، بھ وسیلھ عقل و وجدان بپذیرند

چنان كھ در اول مبحث اشاره . حال ، بر مى گردیم بھ بررسى وضع حیات اجتماعى مردم كوفھ در آن دوران 
اگرچھ با داشتن آمارھاى فراگیر دست بھ {یم ، نمى توان مردم یك جامعھ را بھ طور عموم و در ھمھ دوره ھا نمود

بھ نظر مى رسد، مردم كوفھ در آن دوران ، . ، با یك عده از مختصات ثابت ، شناسایى و توصیف كرد}كار شویم 
اعث مى شود مختصات آینده یك جامعھ را تا حد مانند عده اى دیگر از جوامع مسلمین ، از آن نظم و انضباط كھ ب

كسى بود كھ ھویت شخصى آن مردم ) علیھ السالم(نھ امیرالمؤمنین . مناسبى شناخت و توصیف كرد، بركنار بودند
را از كار بیندازد و بھ وسیلھ سلطھ گرى مستبدانھ ، آنان را مانند دندانھ ھاى ماشین بى اختیار اداره كند، و نھ ھمھ 

، (علیھ السالم(دم چنان رشد یافتھ بودند كھ با ھدایت عقل و وجدان و تربیت ھاى پیامبر گونھ امیرالمؤمنین آن مر
، )علیھ السالم(پس از دوران زمامدارى امیرالمؤمنین . اصول و قوانین و ارزش ھاى زندگى را بھ كار ببندند

نى ، نھ مى توانستند عقل و وجدان اھل كوفھ حاكمان منصوب از طرف بنى امیھ ، بھ علت عدم تقواى سیاسى و دی
و منظم و با انضباط بھ فعالیت وادار كنند، و  ((حیات معقول ))و دیگر جوامع مسلمین را براى تحقق بخشیدن بھ یك 

در . نھ مى توانستند ریشھ ھاى اصلى اصول و قوانین و ارزش ھاى زندگى را در درون ھمھ آن مردم بخشكانند
تحكام شخصیت و ایمان بھ مبانى عالى زندگى و ارزش ھاى آن ، یك پدیده طبیعى براى جامعھ كوفھ نتیجھ ، عدم اس

 .در آن دوران بود
او بھ مردم كوفھ كھ در خانھ اش . با توجھ بھ این بررسى است كھ ما بھ ارزش سخنان سلیمان بن صرد پى مى بریم 

 :جمع شده بودند، گفت 

 



 

را یارى و از ھدف عالى او دفاع خواھید كرد، ) علیھ السالم(دارید كھ واقعا امام حسین  اگر یقین. مقدارى بیندیشید))
بنویسید تا او بھ این سرزمین بیاید و اگر احتمال مى دھید نتوانید از عھده تكلیفى كھ درباره آن حضرت بھ گردن 

 ((.گرفتھ اید، برآیید، اقدام بھ دعوت نكنید
 .سفر بھ عراق از خداوند طلب خیر كرد براى) علیھ السالم(امام حسین 

برخاست و میان ركن و مقام ، دو ركعت ) علیھ السالم(ھنگامى كھ نامھ ھاى دعوت بھ كوفھ تكمیل شد، امام حسین 
 .(166)نماز خواند و از خداوند سبحان ، در سفر پراھمیتى كھ در پیش داشت ، طلب خیر نمود

براى نھضت و قیامى كھ آن را واجب مى دانست ، استخاره بھ معناى ) علیھ السالم(بدیھى است ، امام حسین 
معمولى نكرده است ، زیرا این گونھ استخاره در موقع شك و تردید مناسب است ، نھ در موردى كھ یقین بھ تكلیف 

با توجھ بھ دالیل فراوان و شواھد بسیار زیاد، این حقیقت روشن شده است كھ ایمان و اعتقادى . ھ وجود آمده است ب
 . كھ آن حضرت بھ قیام علیھ یزید داشتھ است ، در عالى ترین درجھ بوده است

ا دالیل محكم ، آن بنابراین ، معناى طلب خیر از خداوند متعال ، شھود مستقیم خیر و صالح بود كھ آن حضرت ب
علیھ (نظیر آن شھود و آرامش قلبى صددرصد كھ حضرت ابراھیم خلیل . را در حركت بھ عراق مى دانست 

در آیھ مربوطھ بھ این . بھ وسیلھ رؤ یت عینى از خدا، زنده شدن مرده ھا را در روز قیامت مى خواست ) السالم
 :عرض كرد) علیھ السالم)داستان ، حضرت ابراھیم 

 (167)قال اولم تؤ من قال بلى و لكن لیطمئن قلبى . ارنى كیف تحیى الموتى  رب
 ده اى ؟مگر ایمان نیاور: بھ من نشان بده كھ چگونھ مرده ھا را زنده مى كنى ؟ خداوند فرمود! پروردگارا))

 ((.بلى ، ولكن مى خواھم قلبم بھ آرامش برسد: عرض كرد
نامھ زیر را مرقوم فرمود و بھ وسیلھ ھانى بن ھانى و سعیدبن عبدهللا كھ آخرین ) علیھ السالم(سپس امام حسین 

 :فرستادگان مردم كوفھ بودند، براى آنان ارسال كرد
 بسم هللا الرحمن الرحیم

پس از حمد خداوندى و درود بھ پیامبر اكرم ، ھانى و . ى است بر جمع مسلمین و مؤمنین این نامھ از حسین بن عل))
سعید كھ آخرین آورندگان نامھ ھا از طرف شما بودند، آمدند و ھر چیز را كھ در آن نامھ ھا بیان نموده و متذكر 

 . نیست ( پیشوایى(شده بودید، فھمیدم و سخن ھمھ شما این بود كھ براى ما امام 
بھ سوى ما حركت كن ، باشد كھ خداوند ما را بھ وسیلھ تو بھ ھدایت و حق موفق فرماید، و من ، برادرم و پسر 

عمویم و شخص مورد اطمینانم مسلم بن عقیل را كھ عضوى از دودمان من است ، مى فرستم و بھ او دستور دادم 
كھ نظر عمده مردم و صاحبان عقل و فضل از اگر او براى من نوشت . كھ وضعیت و راءیتان را براى من بنویسد

 .شما، مطابق با نامھ ھایى است كھ بھ من رسیده و من آن ھا را خوانده ام ، بھ ھمین زودى بھ طرف شما خواھم آمد
سوگند بھ جانم ، نیست پیشواى الھى مگر كسى كھ با كتاب الھى حكم كند و قیام بھ عدالت نماید و متدین بھ دین حق 

(168)فس خود را گواه سوگند خود گیردباشد و ن
)). 

، اھل كوفھ و ھمھ مسلمانان و مردم با ایمان بودند، این گونھ خطاب )علیھ السالم(طرف خطاب در نامھ امام حسین 
ضاى حركت آن حضرت بھ كوفھ تنھا از ناحیھ شیعیان نبوده است ، بلكھ عموم مسلمین این ، اثبات مى كند كھ تقا

محبوبیت عام آن حضرت در میان ھمھ جوامع اسالمى كھ در مباحث گذشتھ اثبات شد، شاھد . تقاضا را داشتھ اند
ھا و امضاھا و اھمیت ھم چنین ، الزمھ خطاب مذكور این است كھ شماره نامھ . وجود زمینھ چنین تقاضایى است 

صاحبان امضاھا و نامھ ھا، در حدى بوده است كھ با قطع نظر از عوامل و انگیزه ھاى دیگر، استناد بھ آن ھا 
 . براى حركت بھ كوفھ و قیام بھ وسیلھ آن مردم ، كامال منطقى بوده است

 . آرى ، تنھا آن جان مقدس كھ وابستھ خداست ، شایستھ سوگند خوردن است
براى اثبات واقعیت ھا، از . است كھ سوگند در ھمھ اقوام و ملل ، بھ حقایقى متعلق مى شود كھ مقدس باشند مسلم

فراوان مى  -))فرزندم ))یا  ((بھ جان پدرم یا مادرم ))، ((بھ جان خودم )))ما این سوگند را . این وسیلھ استفاده مى كنند
غالبا بھ علت اھمیت جان و عزیز بودن آن ، از نظر كسى است  شنویم ، ولى اگر درست دقت كنیم ، این سوگندھا،

مى دانیم كھ اھمیت و ضرورت یك حقیقت ، غیر از شرف و عظمت . كھ سوگند مى خورد، نھ بھ علت قداست آن 
بھ جان خود یاد كرده است ، منظور او آن جان است ) علیھ السالم(در سوگندى كھ امام حسین . و قداست آن است 

با . وارد شده است  ان صلوتى و نسكى و محیاى و مماتى = رب العالمینرسیده ، كھ در آیھ  ((洨 رب العالمین ))مقام مقدس كھ بھ 
  توجھ بھ شخصیت آن انسان كامل كھ توانستھ است زندگى و مرگ خود را از آِن خدا بسازد، قطعى است كھ جانش 

باالتر مى رود و مردم از این قداست اطالع پیدا مى كنند و بھ آن  در آن موارد كھ قداست یك جان. از آِن خداست 
ایمان مى آورند، ھمان گونھ كھ آن را در گروه ارزش ھاى شناختھ شده خود قرار مى دھند، بھ آن سوگند یاد مى 



یاد ) یھ السالمعل)مانند قسم ھایى كھ مسلمانان بھ پیامبر اكرم و امیرالمؤمنین و فاطمھ و دیگر ائمھ معصومین . كنند
 .مى كنند

ھمھ مورخان و صاحب نظران تحلیل تاریخ و متفكران درباره شخصیت ھاى بزرگ نوع بشرى ، با شناسایى 
و چگونگى ارتباط این حیات با خداوند سبحان ، شایستگى آن را براى سوگند  (علیھ السالم(تاریخ حیات امام حسین 

 یاد كردن مى پذیرند، زیرا؛
 . جسم او در ھر حال باشد، جانش در حال سجود است ، این جان سزاوار سوگند خوردن استھر شخصیتى كھ 

 شرایط پیشوایى الھى براى خلق خداوندى: بخش بیست و دوم 
اگر از دیدگاه فلسفھ سیاسى حیات  ((...سوگند بھ جانم ، نیست پیشواى الھى مگر كسى كھ با كتاب الھى حكم كند))

ان طبیعى تاریخ سخن بگوییم ، بدیھى است كھ این سخن ، غیر از آن است كھ بتوان از معمولى انسان ھا و جری
 .خلق خداوندى مطرح نمود ((حیات معقول ))دیدگاه فلسفھ مدیریت 

براى درك تفاوت بین این دو دیدگاه ، الزم است فرق میان فرھنگ پیرو و فرھنگ پیشرو حیات را بشناسیم و 
 : بپذیریم

ناى فرھنگ پیرو كھ بر خواستھ ھاى طبیعى محض و معلومات محدودى كھ در گذرگاه تاریخ زندگى بر مب -1
ى براى اعتال بھ درجات كمال كھ بذرھاى ((باید و شاید))نصیب مردم مى گردد، استوار مى شود، براى خود ھیچ 

 .آن در ذات انسان ھا كاشتھ شده است ، سراغ ندارد
سترش شخصیت بھ جھان ھستى و وابستگى بھ خداوند بزرگ و بخشنده كمال این زندگى ، شرف و حیثیت ذاتى و گ

برین تكلیف و وفاى بھ پیمان ھا و پیروى از فطرت و وجدان نورانى و نوع   بر ھستى و انسان ھا و احساس 
دوستى و غیر ذلك از ارزش ھا را بھ رسمیت نمى شناسد، مگر در حد وسایل مناسب براى اداره زندگى طبیعى 

غوطھ ور است و بعد روانى آن در فرمول  ((لذت مادى ھرچھ بیشتر))ض ، كھ بعد مادى آن در فعالیت براى مح
 .خالصھ مى شود ((من ھدف و دیگران وسیلھ ))

تردیدى نیست كھ حكومت و زمامدارى در جامعھ اى كھ زندگى مردم آن در چنین فرھنگ پیرو سپرى مى شود، 
البتھ نباید فراموش كرد كھ این . زندگى مزبور را براى مردم تاءمین كند، نداردھیچ شرطى جز آن چھ كھ بتواند 

گونھ مدیریت ، ھنگامى بھ جریان مى افتد كھ زمامدار حاكم ، ھواى سلطھ گرى مطلق را در مغز خود نپروراند و 
شده باشد، زیرا در بھ وسیلھ طرز تفكرات امثال توماس ھابز و نرون و چنگیز و تیمور لنگ و گالیگوال تربیت ن

سپرى خواھد شد، اگر بتوان نام آن را زندگى (169) این صورت ، زندگى مردم بر مبناى فرھنگ پیرو لِِویاتان 
 مردم را ملزم بھ بردگى خود نمود، احتیاج است ؟ آیا بھ شاھدى واضح تر از حكومت یزید كھ! گذاشت 

پیشوایى در جامعھ اى بھره مند از چنین زندگى كھ وابستھ بھ شعاع كمال . زندگى بر مبناى فرھنگ پیشرو -2
علیھ (اگرچھ این پیشوا مانند انبیاى عظام و ائمھ كرام معصوم . ربوبى است ، بدون بعد الھى امكان پذیر نیست 

ضرورت و عظمت این نوع حكام و حكومت را از زمان ھاى گذشتھ ، امثال افالطون بھ خوبى . شدنبا) السالم
این شرایط در حد اعال، در . فھمیده و عالى ترین صفات انسانى را بھ عنوان شرایط زمامدارى مطرح كرده بودند

از طرف آن حضرت انتخاب بھ مالك اشتر كھ براى حكومت مصر ) علیھ السالم)فرمان مبارك على بن ابى طالب 
در نامھ خود بھ مردم كوفھ ، ) علیھ السالم(شرایطى كھ امام حسین .(170) شده بود، با كمال وضوح دیده مى شود

 : ست ، چھار شرط اساسى استبراى زمامدار جامعھ اسالمى بیان فرموده ا
 .وابستن نفس بھ خداوند. مؤمن بھ دین حق ؛ د. قیام بھ عدالت ؛ ج . حكم بر مبناى كتاب الھى ؛ ب . الف 
 : حكم بر مبناى كتاب الھى .1

این كتاب است كھ . این آخرین كتاب است كھ از طرف خداوند بھ وسیلھ پیامبر اسالم بر مخلوقاتش نازل شده است 
ارتباط انسان با خویشتن ، ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با جھان ھستى و (ن را در ارتباطھاى چھار گانھ انسا

، با كمال ((آن چنان كھ باید))و چھ در قلمرو  ((آن چنان كھ ھست ))، چھ در قلمرو تبیین )ارتباط انسان با ھمنوع خود
خت با اھمیت است كھ بشر مى تواند بھ سؤ االت شش گانھ بدیھى است كھ فقط با این شنا. وضوح مى شناساند

بھ كجا  -6با كیستم ؟  -5بھ كجا آمده ام ؟  - 4براى چھ آمده ام ؟  - 3از كجا آمده ام ؟  -2من كیستم ؟  -1: اصلى خود
 .مى روم ؟ پاسخ بدھد

این كھ خود را نیازمند درك اكثریت چشمگیر افراد بشر، بدون تھیھ پاسخ این سؤ االت ، حتى بدون : ھرگز نگویید
این سؤ االت و آن ارتباطھاى چھار گانھ بدانند، زندگى مى كنند و ھیچ گونھ احساس ناراحتى نمى كنند، زیرا این 
سخن دلیل آن است كھ گوینده آن نمى خواھد بین دندانھ ھاى ماشین ناآگاه از یك طرف و انسان داراى معرفت و 

البتھ واضح است و نیازى بھ گفتن ندارد كھ وقتى ھویت ذاتى و  !بگذاردآزادى و احساس مسؤ ولیت فرقى 
و بھ عبارت صحیح تر، او را بھ زندگى با {شخصیت از انسان سلب شد، و او تنھا با بعد ماشینى خود زندگى كرد 



گانھ مطرح  ، نھ تنھا براى چنین موجودى فھم ارتباطھاى چھارگانھ و پاسخ سؤ االت شش}بعد ماشینى وادار نمودند
با این حال ، او وجود دارد و قوانینى كھ او  ! نیست ، حتى این كھ او وجود دارد یا ندارد ھم براى او مفھوم نیست

را بھ وجود آورده اند و او را اداره مى كنند، حقیقت دارند و این كھ او چھ بخواھد و چھ نخواھد، در دستگاه پر 
. كھ ھیچ استثنایى نمى پذیرد، خواھد بود ((ن درَود عاقبت كار كھ ِكشت ھر كسى آ))معناى ھستى ، مشمول قانون 

 !یزید كجا و كتاب الھى كجا؟
 : قیام بھ عدالت .2

 گرگ است نیست مردم آن كس كھ دادگر نیست 
 

 بھتر ز داد از ایزد اندر جھان خبر نیست 
 (171)و تمت كلمھ ربك صدقا و عدال ال مبدل لكلماتھ 

مشیت و حكمت و فعل پروردگار تو، بر مبناى صدق و عدل استوار شده و ھیچ چیزى تبدیل كننده كلمات ))
 ((. خداوندى نیست

فعلیت رسیدن ھمھ استعدادھاى سازنده عدالت ، عامل شكوفایى و بھ . عدالت ، پایھ ھاى اساسى ھستى ھدفدار است 
 . عدالت ، جوھر اصلى نظم حاكم بر جھان است. بشرى در حیات فردى و جمعى است 

فرزندان آدم پس از توفیق یافتن بھ نعمت بزرگ وجود كھ فیض اعظم خداوندى است ، بھ ھیچ چیزى مانند عدالت 
یى و پیشرفتى مشاھده كردید، در آن جا دست عدالت را در تمامى طول تاریخ ، ھر كجا كھ شكوفا. نیازمند نیستند

بالعكس ، در ھرجا كھ نكبت ، پژمردگى ، بدبختى ،  . خواھید دید كھ رسالت عظماى خود را انجام داده است
برگشت بھ عقب و سقوط دامنگیر بشرى شده است ، بدون تحمل زحمت زیاد، چنگال ھاى خونین ظلم را خواھید 

بنابراین ، بیایید بعد از این ، یك تقسیم . ن عدالت را گرفتھ و آنان را بھ خاك و خون كشیده است دید كھ گلوى حامیا
بندى دیگر را بر تقسیم بندى ھایى كھ تاكنون درباره ادوار تاریخى جوامع بشرى از دیدگاه علل اعتال و سقوط گفتھ 

، با نوع یا انواعى كھ دارد، و عدم شكوفایى آن  دوران شكوفایى عدالت: شده است ، بیفزاییم ، و آن عبارت است از
شاید با این تقسیم بندى ، راھى براى حل نھایى بروز و اعتال و سقوط تمدن ھاى بیست و یك گانھ . در یك جامعھ 
 . تاریخ پیدا كنیم

رخشیدند، قرآن مجید، در مواردى متعدد، سقوط تمدن ھا و ھالكت جوامع را كھ مدتى كم یا زیاد در روى زمین د
 :معلول ظلم معرفى مى نماید

 (172)و لقد اھلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا
 ((. و ما اقوام و مللى را پیش از شما بھ جھت ظلمى كھ مى كردند، بھ ھالكت رساندیم))

آیا بھ ذھن یزید خطور مى كرد كھ عدالت ، ! یزید مى فھمید كھ پایھ ھاى اساسى ھستى ھدفدار، عدالت است ؟ آیا
؟ آیا یزید درك !عامل شكوفایى و بھ فعلیت رسیدن ھمھ استعدادھاى سازنده بشرى در حیات فردى و جمعى است 

خود ))زید چنان تربیت شده بود كھ جز مى كرد كھ عدالت ، جوھر اصلى نظم حاكم بر جھان است ؟ اصال آیا ی
 ؟!و لذایذ حیوانى خود، جھانى را درك كند، چھ رسد بھ این كھ مبناى آن را كھ عدالت است بفھمد ((طبیعى 

مى } صاحب كتاب العواصم من القواصم بنا بھ نقل ابن خلدون (173) }آیا كسانى كھ مانند قاضى ابوبكرابن العربى 
خواھند یزید را تبرئھ كنند و او را بھ عنوان زمامدارى كھ باید ھمھ جوامع اسالمى از او پیروى كنند، معرفى مى 

علیھ (كننده جسم امام حسین نمایند، ھیچ مى دانند كھ در جنایت وى شریكند، با این تفاوت كھ یزید قاتل و متالشى 
و ھفتاد و یك تن از یاوران او بود، حال آن كھ امثال قاضى ابن العربى ، قاتل و نابود كننده ارزش ھاى ) السالم

ھیچ تا بھ حال فكر ! انسانیت ھستند كھ با ارتكاب چنین جنایتى ، ارواح پاك میلیون ھا انسان را نابود مى سازند
خدام علم و معرفت براى فتوا بھ عدم جواز لعن بر یزید كھ متاءسفانھ غزالى مرتكب آن شده كرده اید در این كھ است

است ، بدترین سوءاستفاده از علم و معرفت و شخصیت چشمگیر براى تاءیید وقیح ترین و شرم آورترین جنایت 
آیا مى توان از جنایتى كھ : از امثال غزالى باید پرسید! ممكن است توبھ كرده باشد: تاریخ مى باشد؟ مى گویند

 میلیون ھا مردم را بھ ضاللت انداختھ است ، مخفیانھ توبھ نمود؟
مگر جزاى قتل نفس تعمدى ، عذاب مخلد در دوزخ نیست ؟ مسلم است كھ عذاب ابدى در دوزخ ، مجوز لعن نیز 

از این عدم جواز لعن را بھ نظر مى رسد، غزالى با آن اطالع و معارفى كھ داشتھ است ، قصد دیگرى . مى باشد
شاید او مى خواستھ است مردم بھ عوامل بھ وجود آورنده زمامدارى یزید، مانند معاویھ ، . منظور كرده است 

 .اھانت نكنند



 : مؤمن بھ دین حق .3
دین حق ، ھمان دین كلى الھى است كھ بر آدم ابوالبشر و نوح و ابراھیم و موسى و عیسى و محمدبن عبدهللا 

دین . هللا و سالم علیھم اجمعین نازل شده و زمینھ سعادت دنیوى و اخروى انسان ھا را آماده كرده است  صلوات
حق ، نھ آن ظواھر و شعارھاى فریبنده كھ بزرگ ترین عامل بدبختى بشر بوده و افراد بشرى را از بھ كار انداختن 

نھ آن قضایاى پوشالى كھ . محروم ساختھ است )  قرار گرفتن در جاذبھ كمال(با ارزش ترین سرمایھ اى كھ دارند 
و نھ آن چشم بندى ھا و جادوگرى ھا كھ . براى سلب كردن حقوق حیات مادى و معنوى انسان ھا استخدام مى شود

 روزگارى با تضاد آشتى ناپذیرى كھ با علم و معرفت دارد، دانشمندان و ارباب معرفت را بھ روز سیاه نشانده است
. 

 :ى نفس بھ خداوندوابستگ .4
 : این ارتباط الھى ، ھمان حقیقت است كھ در آیھ شریفھ قرآنى چنین آمده است

 (174)ان صلوتى و نسكى و محیاى و مماتى = رب العالمین 
 ((. و زندگى و مرگ من از آِن خداوند، پروردگار عالمیان است قطعا نماز و عبادات))

قطعا ما از آِن خداییم و بھ سوى او باز مى )) انا = و انا الیھ راجعونبراى فھمیدن اھمیت این شرط، نخست باید این جریان 
زندگى و مرگ بشر در را از روى تحقیق و دریافت قبلى بفھمیم و بدانیم كھ ھیچ تفسیر و توجیھى براى  ((گردیم 

بدون مبالغھ و بدون كمترین گرایش تعصبى ، ھیچ . وجود ندارد -بھ جز این كھ متذكر شدیم  -این جھان ھستى 
مكتب و متفكرى ، در ھیچ یك از جوامع بشرى ، چنین فرمولى را براى تفسیر و توجیھ و تعیین ھدف نھایى زندگى 

ما انسان ھا موجوداتى ھستیم كھ حیات و موت : ین جریان این است معناى ا. و مرگ انسان ھا مطرح نكرده است 
و  ((از خاك بر آمده ایم و بر باد مى رویم ))ما مستند بھ حكمت و فیض اعظم خداوندى است ، و چنان نیست كھ ما 

نفس شخصیت ، جان و {مدیریت چنین جریان با عظمت الھى باید بھ دست كسانى باشد كھ ذات  .(175) دیگر ھیچ
شایستھ آن مقام بود، نھ وابستھ بھ سگ ) علیھ السالم)بدون كمترین تردید، حسین . آنان وابستھ بھ خداوند باشد} من 

 .كھ تواریخ معتبر در معرفى یزید مطرح كرده اندو میمون و اسباب موسیقى و طرب و تھییج غرایز حیوانى ، 
بھ ھر حال ، سیدبن . بھ اھل بصره نوشت ، در ھمین موقع بود) علیھ السالم(احتماال، ارسال نامھ اى كھ امام حسین 

بھ جمعى از بزرگان بصره نامھ اى نوشتھ ، آن را بھ وسیلھ سلیمان كھ كنیھ ) علیھ السالم(حسین : طاووس مى گوید
از جملھ آن . حضرت در این نامھ ، آنان را بھ یارى و اطاعت از خود خوانده بود. ابورزین بود، فرستاداش 

یزیدبن مسعود، بنى تمیم و بنى حنظلھ و بنى . شخصیت ھا، یزیدبن مسعود نھشلى و منذربن جارود عبدى بودند
آنان عظمت و . صیت خود پرسیدنخست رو بھ بنى تمیم كرد و از آنان درباره وضع شخ. سعد را احضار كرد

من شما را براى امرى مھم جمع كرده ام و مى خواھم : یزیدبن مسعود گفت . شرف او را مورد تاءیید قرار دادند
 . درباره آن امر با شما مشورت كنم و از شما یارى بخواھم

. ، نھایت كوشش را خواھیم كردسوگند بھ خدا، ما خیراندیش و خیرخواه توایم و براى اظھار نظر: آنان پاسخ دادند
 . بگو تا بشنویم

بدانید كھ با مردن معاویھ ، . معاویھ مرده است و سوگند بھ خدا، مرده و گمشده اى است پست : یزیدبن مسعود گفت 
بھ وجود آورده ، و گمان } براى یزید فرزندش {او بیعتى . در تجاوز و گناه شكست و اركان ظلم متزلزل گشت 

تالش او . ھیھات كھ چنین بیعتى كھ خواستھ است ، بھ اجرا درآید. محكم كرده است } بھ خیال خود{را مى كنم آن 
پسر معاویھ ، . با شكست مواجھ است و مشورتى كھ در این باره نموده است ، نتیجھ اش خوارى و رسوایى است 

فرمانروایى بر آنان را مى نماید، بدون یزید شرابخوار و سر دستھ فاسقان ، برخاستھ و ادعاى خالفت بر مسلمین و 
او كسى است كھ . است بى ظرفیت و دور از علم و معرفت  { موجودى{یزید با داشتن صفات فوق ! رضایت آنان 

من بھ خدا سوگند صحیح مى خورم كھ جھاد براى برانداختن او بھتر . در ھیچ موقعیتى حق را تشخیص نمى دھد
فرزند دختر رسول خدا، داراى ) علیھ السالم(و اما حسین بن على . ن مشركین است از جھاد براى از بین برد

این مرد بزرگ بھ زمامدارى شایستھ تر از ھمھ . شرف اصیل و صاحب نظر، ریشھ دار و اوست عالم رستگار
او . است  و نزدیكى او بھ رسول خدا باالتر از ھمھ { در راه اعتالى اسالم{است ، زیرا سابقھ او و كوشش ھاى او 

او شایستھ چوپانى رعیت خود و امامت بر آن جامعھ است كھ  . با كوچك ھا عطوف و با بزرگان مھربان است



بنابراین ، از نور حق منحرف  .خداوند بھ وسیلھ او، آنان را مستحق بھشت مى نماید و بھ وسیلھ او پند مى دھد
 .نشوید و در پستى ھاى باطل ، خود را بھ مشقت نیندازید

صلى هللا (حال كھ صخربن قیس در حادثھ جمل ، شما را رسوا كرد، بیایید با حركت بھ یارى فرزند رسول خدا 
كوتاھى نكند، مگر ) علیھ السالم(سوگند بھ خدا، ھیچ كس از یارى حسین . ، آن عار را از خود بشویید)علیھ وآلھ 

ھم اكنون من لباس جنگ بھ . ذلت غوطھ ور سازد این كھ خداوند او را بھ وسیلھ كاھش فرزندان و عشیره اش در
ھر كس كھ كشتھ نشود، باالخره مى میرد } بدانید{. تن مى كنم و زره مى پوشم و آماده حركت براى یارى حسینم 

 .جواب نیكو بھ من بدھید. خدا شما را رحمت كناد. و ھر كس فرار كند، از چنگال مرگ رھا نمى گردد
. ھمھ آنان تسلیم و مطیع پیشنھاد وى شدند. د و بنى تمیم بھ یزیدبن مسعود بسیار عالى بودپاسخ بنى حنظلھ و بنى سع

 : نوشت) علیھ السالم(یزیدبن مسعود، پس از جریان ، نامھ اى با این مضمون بھ امام حسین 
م را از اطاعت بعد از حمد و درود، نامھ تو بھ من رسید و فھمیدم آن چھ را كھ مرا بھ آن دعوت نمودى كھ نصیب))

قطعى است كھ خداوند متعال ھرگز روى زمین را از تكاپوگران . تو دریابم و از یارى تو بھ بھره خود توفیق یابم 
واقعى در مسیر خیر و كمال و راھنماى راه نجات بھ بشریت خالى نمى گذارد و شمایید حجت خداوندى و امامت او 

درخت محمدى ریشھ اصلى است و شما . د شاخھ ھا سر برآوردیدشما از درخت زیتونھ احمدى مانن. در زمین 
من گردن ھاى قبیلھ بنى تمیم را . اكنون بر روى بال فرشتھ سعادت ، قدم بر سرزمین ما بگذار. شاخھ آن ھستید

آب براى اطاعت از تو فرود آورده ام ، اشتیاق آنان بھ اطاعت از تو، شدیدتر از اشتیاق شتران تشنھ براى ورود بھ 
ھم چنان ، قبیلھ بنى سعد را تسلیم اوامر تو نموده ام و آلودگى ھاى سینھ ھاى آنان را با اولین بارقھ ، با آب . است 

 ((. باراِن ابر شستم
بھ تو دست } و نشاط روحانى {چھ حال : نامھ یزیدبن مسعود را خواند، فرمود) علیھ السالم(ھنگامى كھ امام حسین 

در روز قیامت در پناه خود بگیرد و تو را عزیز بدارد و در روز تشنگى بزرگ ، تو را  خدا تو را! داده است 
 .سیراب نماید

مى شود، ولى پیش از وصول بھ مقصد، خبر ) علیھ السالم(یزیدبن مسعود آماده حركت براى یارى امام حسین 
 .(176)فریاد مى كندشھادت آن حضرت را مى شنود و از این كھ از یارى او بریده مى شود، نالھ و 

نوشتھ است ، یكى از مھم ترین ) علیھ السالم(این نامھ مخلصانھ و پرمعنى كھ یزیدبن مسعود نھشلى بھ امام حسین 
براى خالفت الھى در جوامع ) علیھ السالم(ستگى امام حسین و عالى ترین و واضح ترین دالیل عظمت و شای

اسالمى بھ شمار مى رود، چنان كھ با كمال استحكام و روشنى از جھات متعدد، عدم لیاقت یزیدبن معاویھ را براى 
 :در این جملھ دقت كنیم كھ مى گوید. زمامدارى مسلمین بھ اثبات مى رساند

روى زمین را از تكاپوگران واقعى در مسیر خیر و كمال و راھنماى راه قطعى است كھ خداوند متعال ھرگز ))
شما از درخت زیتونھ احمدى مانند . نجات بشریت خالى نمى گذارد و شمایید حجت خداوندى و امانت او در زمین 

ت ، اكنون بر روى بال فرشتھ سعاد. درخت محمدى ریشھ اصلى است و شما شاخھ آن ھستید. شاخھ ھا سر برآورید
 ((.قدم بر سرزمین ما بگذار

، مسلم بن عقیل را خواست و او را بھ ھمراھى قیس بن مسھر صیداوى و بعضى )علیھ السالم(سپس امام حسین 
نیز، او را بر تقواى الھى و مخفى داشتن ھدف و لطف بھ مردم . دیگر، براى حركت بھ سوى كوفھ دستور داد

مد و در مسجد پیامبر نماز گزارد و با خانواده خود وداع نمود و دو نفر مسلم بن عقیل بھ مدینھ آ. توصیھ فرمود
بر آن ھا غالب شد و از حركت باز ! این دو نفر راه را گم كردند و تشنگى شدید. راھنما از قبیلھ قیس استخدام كرد

اد و آن دو راھنما از ماندند و جاده ھا را بھ حضرت مسلم نشان دادند و مسلم از آن جاده ھا بھ حركت خود ادامھ د
معروف بود، نامھ اى بھ وسیلھ قیس بن مسھر بھ امام حسین  ((مضیق ))مسلم از آن محل كھ بھ . تشنگى فوت شدند

 :در آن نامھ نوشتھ بود. فرستاد (علیھ السالم(
شنگى ما شدید شد این دو راھنما راه را گم كردند و ت. بعد از حمد و درود، من از مدینھ با دو راھنما حركت كردم ))

ما بھ حركت خود ادامھ دادیم تا بھ آب رسیدیم و نتوانستیم خود را نجات . و طولى نكشید كھ آن دو نفر فوت شدند
و این آب در مكانى است كھ مضیق نامیده مى شود كھ در وادى خبت واقع شده . دھیم ، مگر با رمقى ناچیز از جان 



. اگر موافقت فرمایید، مرا معاف دارید و دیگرى را بھ جاى من بفرستید است و من از این پیشامد فال بد زدم و
 ((. والسالم

 : نامھ بھ آن حضرت رسید و این پاسخ را نوشت
بعد از حمد و درود، بیم آن دارم كھ آن چھ تو را وادار كرده است كھ نامھ استعفاى خود را از ماءموریتى كھ براى ))

 ((. والسالم. حركت در راه خود را ادامھ بده . نویسى ، جز ترس نبوده است تو تعیین نموده ام ، براى من ب

 

 

اگر مساءلھ ترس باشد كھ موجب فال بد زدن : را خواند، چنین گفت ) علیھ السالم(وقتى كھ مسلم نامھ امام حسین 
. و در آن جا فرود آمد و بھ جایگاه آب از قبیلھ طى رسید. و بھ راه خود ادامھ داد. من شده است ، من نمى ترسم 

 . در این راه بود كھ مردى را دید كھ تیرى براى شكار حیوانى انداخت .سپس از آن جا حركت كرد
. ان شاءهللا دشمن خود را خواھیم كشت : حضرت مسلم گفت . حیوان یك آھو بود كھ با آن تیر نقش بر زمین شد

و حركت مسلم از مدینھ ، در نیمھ ماه رمضان (177) }بوداین موقع پنج روز از شوال گذشتھ . سپس وارد كوفھ شد
ھنگامى كھ جمعى از آنان  .شیعیان نزد او آمد و رفت داشتند. و در منزل مختاربن ابى عبیده سكونت نمود} .بود

 .(178)را براى آنان خواند و آنان گریھ مى كردند (علیھ السالم(مع شدند، نامھ امام حسین نزد مسلم ج
) علیھ السالم(ن درباره شخصیت حضرت مسلم بن عقیل و شایستگى او بھ چنین ماءموریتى ، معرفى امام حسی

من ، برادرم و پسر عمویم و كسى را كھ در دودمانم )) :ایشان در نامھ خود بھ اھل كوفھ نوشتھ بود. كافى است 
 .((مورد اطمینان من است ، مسلم بن عقیل را بھ سوى شما مى فرستم 

مھمى نھفتھ است كھ جامع ھمھ ، معانى بسیار ((كسى كھ مورد اطمینان من است ))و  ((برادرم ))در مورد این تعبیر 
. آن ھا، حجت بودن ھمھ گفتار و كردار و ھمھ حركات حضرت مسلم در ماءموریتى بود كھ بھ او سپرده شده بود
از طرف دیگر، احساس تكلیف و انجام آن و سخت ترین ناگوارى ھا كھ در مسیر انجام ماءموریت متحمل شد، 

 .اش براى نیابت از طرف آن پیشواى الھى محسوب مى شود بھترین دلیل بر عظمت شخصیت او و شایستگى
) علیھ السالم(مطلب با اھمیت دیگرى كھ باید در نظر بگیریم ، این است كھ این فرستاده عظیم الشاءن امام حسین 

جیع كھ بھ حق ، شایستگى نمایندگى از پیشتاز قافلھ شھداى انسانیت را داشت ، در امواج توفانِى حادثھ كوفھ ، با ف
نھ اظھار ندامت و ناراحتى . ترین و دلخراش ترین وضع بھ شھادت رسید و تسلیم آن جنایتكاران تاریخ بشرى نشد

از این جا معلوم مى شود . از پیشامد خونین كوفھ نمود و نھ حركت خود را بھ طرف كوفھ بھ اجبار مستند ساخت 
نگى و ھم چنین مساءلھ فال نیك زدن در ھنگام مشاھده كھ مساءلھ فال بد زدن در موقع تلف شدن دو راھنما از تش

شكار شدن آھو با تیر شكارچى ، دو پدیده زودگذر ذھنى بود كھ گاھى براى افراد غیر معصوم در مواقع بسیار 
این شخصیت بزرگ ، با داشتن آن ھمھ امتیازاتى كھ موجب نمایندگى او از طرف پیشواى . حساس رخ مى دھد

وجود ) علیھ السالم(شده بود، آن احساس برین را كھ در امام حسین  ((علیھ السالم (ن بن على حسی(الھى آن روز 
احساس مزبور كھ موجى از علم امامت بود، زندگى و مرگ را براى آن حضرت ، دو سعادت . داشت ، دارا نبود

داشت ، بھ ذھن آن   حساس لذا، ھیچ تصور و تخیل و توھمى كھ منافاتى با آن ا. نموده بود) احدى الحسنیین (
ترسى بھ خود راه )) : با توجھ بھ پاسخى كھ آن حضرت براى مسلم بن عقیل فرستادند كھ. حضرت خطور نمى كرد

و پذیرش و آرامش مسلم با دریافت آن پاسخ ، این حقیقت ھم روشن مى شود كھ  ((مده و بھ حركت خود ادامھ بده 
چنان كھ اشاره  -و دستور او، اقدام بھ حركت نمود و ) علیھ السالم(حسین مسلم بن عقیل با ایمان كامل بھ امام 

 .طى فجیع ترین و وحشتناك ترین جنایت ، شھید شد - كردیم 
علیھ (رفت و آمد و اجتماع شیعھ در نزد مسلم زیاد شد، و ھر جمع تازه اى كھ وارد مى شد، مسلم نامھ امام حسین 

. آنان گریھ مى كردند و وعده یارى و جنگ با دشمنان آن حضرت را مى دادندرا براى آنان مى خواند و ) السالم
عباس بن ابى شبیب شاكرى كھ رحمت خداوندى بر او باد، در میان مردم برخاست و حمد و ثناى خداوندى را بھ 

 : جاى آورد و گفت
مى گذرد و من بھ وسیلھ آنان تو پس از حمد و درود، من از مردم بھ تو خبرى نمى دھم و نمى دانم درون آنان چھ ))

سوگند  . سوگند بھ خدا، من از چیزى بھ تو خبر مى دھم كھ جان خود را براى آن آماده كرده ام . را فریب نمى دھم
بھ خدا، پاسخ مثبت بھ شما خواھم داد اگر دعوتم كنید، و من ھمراه شما و براى یارى شما با دشمناتان خواھم جنگید 

 یر خواھم زد تا بھ دیدار خداوند متعال نایل گردم و من ھیچ پاداشى جز تقرب بھ خدا نمى خواھمو در راه شما شمش
(179)

)). 



شرِو تكامل ، چھ مى شود لحظاتى چند اى شیفتگان معارف واقعى انسان شناسى ، واى عاشقان پیشبرِد فرھنگِ پی
آرامش كتاب ھایى را كھ در قفسھ ھاى كتابخانھ ھا غنوده اند، بر ھم بزنیم ؟ چھ مى شود مقدارى از فرو رفتن در 

الفاظ و اصطالحات جالب ، ولى كار افزا و تاریك تر كننده ابھام ھا، دست برداریم و بھ تماشاى واقعیات خود 
. د از سفسطھ بازى ھا و مغالطھ كارى ھا، خود را نجات بدھیم و رو بھ حق و حقیقت برویم انسان برویم ؟ بیایی

بیایید عظمت آن ارزش انسانى را دریابیم كھ مى تواند آدمى را از چنان استقالل ھویت و شخصیتى برخوردار 
 .حتى نیازى بھ یك فرد ھمراه احساس نكند ((انسان شدن ))سازد كھ براى حركت در مسیر 

چنین شخصى بھ تنھایى ، ھمان جاِن جھان است كھ ادبیات انسان ساِز شرق و غرب براى ارائھ الگوى تمام عیار 
یقین است كھ شما بھ . این مرد عباس بن ابى شبیب شاكرى است . یك سالك راه حق و حقیقت بھ دنبال او مى گردد

تى ، سخن ھاى فراوانى پیرامون امكانات و عنوان یك شخص آگاه ، از اھمیت وجود انسانى در این جھان ھس
 .استعدادھاى شگفت انگیز این موجود شناختھ شده و در عین حال ناشناختھ شنیده اید

من كھ این كلمات را مى نویسم ، شما را بھ عنوان یك جوینده راستیِن حقایِق اصیل مربوط بھ این تجلى گاه حكمت 
 :معناى سخن این مرد بزرگ لختى بیندیشیدالھى تلقى مى كنم و از شما مى خواھم در 

. من از مردم خبرى بھ تو نمى دھم و نمى دانم درون آنان چھ مى گذرد و من بھ وسیلھ آنان تو را فریب نمى دھم ))
و من ھیچ پاداشى جز ... سوگند بھ خدا، من از حقیقتى بھ تو خبر مى دھم كھ جان خود را براى آن آماده كرده ام 

 ((. نمى خواھم تقرب بھ خدا
یعنى من براى وصول بھ آن حقیقتى كھ زندگى را براى آن مى خواھم ، ھیچ احتیاجى بھ تصدیق و یارى و ھمكارى 

 . حیاتى كھ من دارم ، بدون اجازه و مشورت و ھمیارى مردم ، از عنایت خداوندى نصیبم شده است. مردم ندارم 
 .ست كھ وارد شعاع جاذبیت الھى شودوابستگى آدمى بھ ھمنوِع طبیعى خود، تا آن جا

پس از آن ، ھمنشین و ھم پرواز ارواح سعید و فرشتگان مجرد است ، كھ شایستگى ورود بھ شعاع مزبور را 
این ھمان اصل بنیادین است كھ بھ مقتضاى آن ، آدمى ، بزرگ ترین قدرت را از درون خویش بھ دست مى . دارند

 .ى شودآورد و از ھمھ قدرت ھا بى نیاز م
آن چھ را كھ در درونت بود، با سخنى مختصر بیان . خداوند تو را رحمت كند)) : حبیب بن مظاھر بھ عباس گفت

سوگند بھ خدایى كھ معبودى جز او نیست ، من ھم بر ھمین اعتقادم كھ این مرد )) : سپس رو بھ مردم گفت ((. كردى
از مردم كوفھ ھجده ھزار نفر با حضرت مسلم  ...براز نمودندابراز كرد و دیگران نیز شبیھ این سخن را ا) عباس (

نوشت و حركت بھ كوفھ را بھ آن ) علیھ السالم(مسلم خبر بیعت آن عده را براى امام حسین . بن عقیل بیعت كردند
بین بیعت مردم و ارسال نامھ مزبور تا شھادت حضرت مسلم ، بیست و ھفت روز فاصلھ . حضرت پیشنھاد نمود

  با اشاعھ بیعت آن جمعیت با مسلم ، تردد مردم بھ جایگاه وى افزایش یافت و محل اقامت او مشخص. ..بود
(180)شد

)). 
ن گونھ كھ مزدوران بنى امیھ احساس كرده بودند، بدیھى است كھ اگر جریان بھ ھمان منوال ادامھ پیدا مى كرد، ھما

محبوبیت فوق العاده امام . كوفھ از حكومت شام رھا مى گشت و عراق بھ طور كلى ، رویاروى شام مى ایستاد
از یك طرف و نقص شخصیت معنوى و اجتماعى و فرھنگى یزید از طرف دیگر، بھ اضافھ ) علیھ السالم(حسین 

 : این دو موضوع
 و این كھ آن بزرگوار، رھبر حقیقى جوامع اسالمى بود؛) علیھ السالم(شخصیت على بن ابى طالب  عظمت -1
آل امیھ و در ردیف اول آنان معاویھ ، دین و اخالق و فرھنگ سازنده اسالم را بھ طور محدود، براى بقاى  -2

اد با بنى امیھ و سران آنان در حكومت خود مطرح مى نمودند نھ از روى پیمان ، باعث شده بود نوعى خالف و تض
لذا، طبیعى بود كھ از پیدایش و آغاز حركات انقالبى در كوفھ . سطوح عمیق جامعھ بھ طور فعال وجود داشتھ باشد

 .و یا در ھر جاى دیگر، بھ شدت جلوگیرى شود
بود، بھ منبر رفت و  نعمان بن بشیر كھ از طرف معاویھ والى كوفھ بود و یزید ھم او را در مقام خود تثبیت كرده

اى بندگان خدا، بھ خدا تقوا بورزید و براى ایجاد آشوب و : حمد و ثناى خداوندى را بھ جاى آورد و سپس گفت 
پراكندگى نشتابید، زیرا در آشوب و پراكندگى است كھ مردان كشتھ مى شوند و خون ھا ریختھ مى شود و اموال 

ند، نخواھم جنگید و كسى را كھ در صدد مزاحمت من برنیاید، من با كسى كھ با من جنگ نك. غصب مى گردد
و من خواب رفتگان شما را بیدار نخواھم كرد و شما را مورد ھجوم قرار نخواھم . مورد تعرض قرار نخواھم داد

با  داد و كسى را با تھمت و بدگمانى مؤ اخذه نخواھم كرد، ولى اگر رو در روى من ایستادید و بیعتتان را شكستید و
پیشوایتان مخالفت كردید، سوگند بھ خدایى كھ جز او خدایى نیست ، مادامى كھ قبضھ شمشیر در دستم باشد، شما را 

من امیدوارم عده كسانى از شما كھ حق را مى شناسند، بیش از . خواھم زد اگرچھ از شما یاورى نداشتھ باشم 
 . مردمى باشد كھ باطل ، آنان را بھ ھالكت خواھد انداخت



 :شگفتا، نعمان بن بشیر بندگان خدا را با استخدام دو كلمھ ارزشى فوق العاده ، بھ اطاعت از یزید مجبور مى نماید
؟ آیا اطاعت از مردى فاسق و منحرف و ضد اسالم و روى گرداندن از تجلى گاه حق و !كدامین تقوا .((تقوا)) -1

بگذارید سیاست حاكمھ ، كار خود ! ؟ اعتراض نكنید!ى شودشرف و حیثیت و تقواى الھى و عدالت ، تقوا نامیده م
: این ھا عباراتى است كھ مى توان بھ جاى آن ھا، این عبارت ھا را كھ دالیل آن ھاست ، بھ كار برد! را انجام بدھد

حركت و حیات مردم ، مشروط بھ خواست حاكم سلطھ ! ھرچھ كھ ستمكاران خودمحور مى خواھند، عین حق است 
 ! عرض اندام در مقابل طواغیت ستمگر، مساوى با مرگ است! ت گر اس

اگر بنا بود مردم حقوق خود را از ستمكاران و طواغیت تاریخ با آرامش و بدون تالش و مجاھدت مخلصانھ و 
فداكارى ھا بھ دست بیاورند، آیا تاكنون امكان داشت كسى غیر از قدرتمندان و پیروان مزدور آنان در عرصھ 

زندگى كند؟ آیا امكان داشت كوچك ترین گام در راه زندگى انسان ھا و پیشبرد آرمان ھاى حیات آنان تاریخ 
 ؟!برداشت 

كلمھ دیگرى كھ در سخنان نعمان بن بشیر از آن با روش مكاران و غداران استفاده شده است ، كلمھ بسیار  -2
ر قلمرو سیاست ھاى متداول ، سابقھ بسیار سوءاستفاده از این كلمھ مقدس ، مخصوصا د. است  ((حق ))مقدس 

مى توان گفت یكى از پلیدترین چھره ھایى كھ افراد كثیف و نابكار بشرى از خود نشان داده اند، . طوالنى دارد
 .سوءاستفاده شده و مى شود ((حق ))ھمین است كھ براى پایمال كردن حق و حقوق واقعى مردم ، از كلمھ مقدس 

كارى كھ تو باید انجام بدھى ، نیاز بھ تصمیم : ربیعھ ، ھم پیمان بنى امیھ برخاست و گفت  عبدهللا بن مسلم بن
در اطاعت : نعمان پاسخ داد. این راءى و روش در برابر دشمن ، راءى و روش ناتوانان است . قاطعانھ دارد

نعمان از . صیت خدا محسوب شوم خداوندى ، از گروه ناتوانان باشم ، بھتر است از این كھ از جملھ توانایان در مع
مسلم بن عقیل وارد كوفھ شده و شیعیان حسین بن على : عبدهللا بن مسلم بھ یزیدبن معاویھ نوشت . منبر پایین آمد

اگر نیازى بھ كوفھ دارى ، مردى قدرتمند بھ كوفھ بفرست تا دستور تو را اجرا . با او بیعت كرده اند) علیھ السالم(
عماره بن عقبھ و عمربن سعد نیز . بن بشیر یا مردى است ناتوان ، یا خود را بھ ناتوانى زده است كند، زیرا نعمان 

وقتى كھ نامھ ھا بھ یزید رسید، سرجون ، وابستھ معاویھ را . نامھ اى مانند نامھ عبدهللا بن مسلم براى یزید فرستادند
، نظر تو چیست ؟ و بھ من اطالع رسیده است كھ  حسین ، مسلم بن عقیل را بھ كوفھ فرستاده است: خواست و گفت 

 .(181) نعمان مردى ضعیف است ، یا خود را بھ ناتوانى مى زند، ھم چنین سخنى ناشایست بھ زبان آورده است
 . آرى: ى از معاویھ بھ تو ارائھ بدھم ، بھ آن عمل مى كنى ؟ یزید گفت اگر پیمان: سرجون گفت 

معاویھ مرد و : سرجون نامھ اى را نشان داد كھ معاویھ فرماندارى كوفھ را براى ابن زیاد مقرر كرده بود و گفت 
ن را براى ابن زیاد فرما. یزید گفت این كار را مى كنم . را بھ ابن زیاد سپرد) كوفھ و بصره (فرماندارى دو شھر 

پیروان من از اھل كوفھ بھ )) :در این نامھ چنین نوشتھ بود .سپس یزید نامھ اى را بھ فرمان ضمیمھ نمود. بفرست 
پسر عقیل براى تفرقھ انداختن میان مسلمانان ، مردم را دور خود جمع مى كند، با دیدن این نامھ بھ : من نوشتھ اند

 .((كن   بگیر و او را ببند یا بكش یا تبعیدش  كوفھ حركت كن و فرزند على را
عبیدهللا فورا آماده حركت شد و . مسلم بن عمرو بھ سوى بصره حركت كرد و فرمان و نامھ را بھ عبیدهللا رساند

بھ طرف كوفھ رھسپار (182) فرداى آن روز، پس از تھدید شدید اھالى بصره كھ مبادا پس از او خالفى راه بیندازند،
 .(183)شد

گروه ناتوانان باشم ، بھتر از این است كھ  در راه اطاعت خداوندى ، از)) :این جملھ نعمان بن بشیر را كھ مى گوید
، مى توان با یك تفسیر دقیق تر چنین بیان نمود كھ كسى كھ با ((از جملھ توانایان در راه معصیت محسوب شوم 

توجھ بھ مسؤ ولیت درباره تكلیف الھى ، از اقدام و تصمیم و حركت باز مى ایستد، قطعا از یك نیرومندِى با 
خود ))و آن كسى كھ در مسیر شھوات و خودخواھى ھا و خودكامگى ھا، تحت تاءثیر . ست ارزشى برخوردار ا

و غرایز حیوانى تصمیم مى گیرد و اقدام مى كند و بھ حركت مى افتد، شخصى ناتوان است ، اگرچھ از  ((طبیعى 
 : قدرت مادى در ھمھ اشكالش برخوردار باشد، از ھمین جاست كھ باید گفت

. راد، كسى است كھ قدرت مالكیت بر خود را داشتھ باشد، اگرچھ در این دنیا مالك ھیچ چیزى نباشدقدرتمندترین اف
و بالعكس ، اگر كسى مالك ھمھ دنیا باشد ولى از مالكیت بر خویشتن محروم باشد، چنین شخصى باید ناتوان ترین 

شر در طول تاریخ بھ طور شرم متاءسفانھ كارنامھ زندگى بشر، حاكى از این است كھ ب. اشخاص محسوب شود
آورى غالبا مالكیت بر اشیاى برونى را، اگرچھ از نظر كمیت ناچیز و از نظر كیفیت پست بوده ، بر مالكیت بر 

ھیچ مى دانید كھ ھمھ حق كشى ھا و آدم كشى ھا بر مبناى تزاحم بر سر مالكیت ھاى . خویشتن ترجیح داده است 
خویشتن در مجراى تعلیم و تربیت ھاى عمومى و جدى قرار مى گرفت ، بدون  برونى بوده است ؟ اگر مالكیت بر

تردید، بشر نھ تنھا قدرت را در عدالت و قدرتمند را در انسانى عادل مى دید، بلكھ مسیر تاریخ را بھ سوى تكامل 
 .واقعى توجیھ مى كرد



ظر بھ عباراتى كھ در متن و در پاورقى از نعمان بن بشیر، حداقل در این مورد با ن: بر مبناى این اصل باید گفت 
 .او نقل كردیم ، مردى نیرومند بود كھ تظاھر بھ ناتوانى نمود

اگر نامھ اى كھ سرجون بھ یزیدبن معاویھ از طرف پدرش معاویھ نشان داده است ، صحیح بوده باشد، داللت 
فرا رسد كھ كوفھ با پذیرش زمامدارى قاطعانھ دارد بر این قضیھ كھ معاویھ حدس زده بود كھ ممكن است روزى 

. علیھ فرزندش یزید قیام كند و با آمادگى براى بر انداختن آل امیھ قیام را بھ ثمر برساند) علیھ السالم(امام حسین 
لذا، عبیدهللا بن زیاد خونخوار را كھ بھ شقاوت و خصومت با صالحان امت اسالمى و طرفدارى از آل امیھ معروف 

 .بین بردن چنان قیام نجات بخشى در نظر گرفتھ بود بود، براى از
عبیدهللا بن زیاد بھ ھمراه پانصد نفر از مردم بصره كھ از جملھ آنان عبدهللا بن الحارث بن نوفل و شریك بن االعور 

و مسلم بن عمرو الباھلى و اطرافیان و اھل بیت ا. بودند، بھ طرف كوفھ حركت كرد) علیھ السالم(از شیعیان على 
 .ھم با ابن زیاد حركت كردند

 :ابن اثیر مى گوید
این پانصد نفر از حركت امتناع مى كردند و نخستین شخصى كھ حركت را با ابن زیاد ادامھ نداد و بھ بھانھ اى ))

انگیزه خوددارى این پانصد نفر این بود كھ ابن زیاد را متوقف كنند، تا امام حسین  .توقف كرد، شریك بن اعور بود
ولى او بھ حركت خود ادامھ داد و با عمامھ مشكى در حالى كھ . پیش از ابن زیاد بھ كوفھ برسد) لیھ السالمع(

(184)برقعى بھ صورت داشت ، وارد كوفھ شد
)). 

. بھ طرف آنان آگاه شده بودند، در انتظار او بھ سر مى بردند) علیھ السالم(مام حسین مردم كوفھ كھ از آمدن ا
لذا، از ھر جمعى از مردم كھ . است ) علیھ السالم(ھنگامى كھ عبیدهللا را دیدند، گمان بردند كھ او حسین بن على 

، قدومت )هللا علیھ وآلھ  صلى(خوش آمدى اى فرزند رسول خدا : مى گذشت بھ او سالم مى كردند و مى گفتند
عبیدهللا از عالقھ شدید مردم بھ آن حضرت ناراحت شد و بھ حركت خود ادامھ داد تا شباھنگام با جمعى ! مبارك باد

نعمان بن بشیر در قصر را بھ . رسید) داراالماره )است ، بھ قصر ) علیھ السالم(كھ شكى نداشتند كھ او حسین 
 . عبیدهللا و اطرافیانش بست

، )ابن زیاد(او : نعمان گمان مى كرد . در قصر را باز كن: بعضى از كسانى كھ با ابن زیاد بودند، بھ نعمان گفتند
تو را بھ خدا سوگند مى دھم از این جا دور شو، زیرا سوگند بھ : لذا، خطاب بھ او گفت  . است) علیھ السالم(حسین 

دارم ، بھ تو تسلیم نخواھم كرد و از طرف دیگر نمى خواھم با را كھ در دست ) فرماندارى كوفھ (خدا، من امانتى 
یكى از آن جمع ، این سخن ! در را باز كن ، كارت بستھ باد: سپس عبیدهللا بھ نعمان نزدیك شد و گفت . تو بجنگم 

باز كرد و او  نعمان در را. است ) عبیدهللا بن زیاد(این فرزند مرجانھ  : عبیدهللا را شنید و رو بھ مردم كرد و گفت
صبحگاه دستور داد كھ مردم براى نماز جمع . وارد قصر شد و در را بر روى مردم بستند و مردم پراكنده شدند

 : وقتى كھ مردم جمع شدند، در جایگاه سخنرانى قرار گرفت و پس از حمد و درود گفت. شوند
ما نموده و بھ من دستور داده است كھ بھ و مالیات ش) مرزھا(مرا والى شھر و سرحدات ) یزید! (امیرالمؤمنین 

ستمدیدگان شما انصاف كنم و بھ محرومان عطا نمایم و بھ كسانى كھ دستورھاى ما را بشنوند و اطاعت كنند، 
من از دستور او در میان شما پیروى . احسان كنم و بھ كسانى كھ در تردید باشند یا نافرمانى كنند، سختگیرى نمایم 

من بھ نیكوكاران و كسانى از شما كھ اطاعت كنند، مانند پدرى مھربان . ان او را اجرا خواھم نمودخواھم كرد و پیم
ھر . محبت خواھم ورزید و تازیانھ و شمشیرم علیھ كسى است كھ فرمان مرا ترك كند و با پیمان من مخالفت نماید

 .(185)كس باید بر نفس خود بیمناك باشد و خود را حفظ كند
 :محدث قمى از كتاب الفصول المھمھ ، ابن الصباغ مالكى نقل مى كند

 ((. جمعى از مردم كوفھ كھ از پاسخ مثبت بھ ابن زیاد امتناع كردند، فورا ھمھ آن ھا را كشت))
 و آب شور رگ رگ است این آب شیرین 

 
 (186) در خالیق مى رود تا نفخ صور

آب شور زھر آگین چیست ؟ دروغ ھا، حق كشى ھا، خودخواھى ھا، سلطھ جویى ھا، تضاد با واقعیات و خود را 
 . تلقى كردنھدف و دیگران را وسیلھ 

آب شیرین چیست ؟ صدق و صفاھا، حق گرایى ھا، تعدیل خودخواھى ھا، تعاون و ھمیارى ھا، ارتباط صحیح با 
 . واقعیات و خویشتن و دیگران را در ابعاد ھدفى و وسیلھ اى یكسان دیدن

نى ، وارد كوفھ مى ابن زیاد با عمامھ اى مشكى بر سر و لباس اھل حجاز بر تن ، باشكل حسی: بخش بیست و سوم 
 !مى گردد) علیھ السالم(شود و آماده قتل امام حسین 

 آب شور و زھرآگین حیات بشرى
این است معناى آن خیانت نابكارانھ اى كھ بھ نام سیاست ، تاریخ بشر را با رایانھ ھایش در ھمان دوره ھاى عصر 



و اشتیاق بھ ترقى و تكامل ، بشر را با زندگى با با این تفاوت كھ در آن دوره ھا، امید . حجرى متوقف ساختھ است 
در دوره ما، آدمى با گسترش حیرت انگیز علوم و صنایع ، حتى براى فردا ھم امید زندگى . نشاطى حركت مى داد
 .یا حیات مطلوب ندارد

ى ، آماده قتل ابن زیاد با عمامھ اى مشكى بر سر و لباس اھل حجاز بر تن ، با شكل حسین: عنوان بحث ما این است 
 !مى شود) علیھ السالم(حسین 

عده اى از صاحب نظران . ادامھ ھمین رفتار منحوس است كھ بشر امروزى را بھ احساس پوچى كشانده است 
با خویشتن ))با پیشرفت دانش ھا و گسترش ارتباطھاى متنوع انسان ھا : شرق و غرب در دو قرن گذشتھ ، مى گفتند

، قدرت رویارویى انسان ھا با خود واقعیات و حقایق ، رو بھ افزایش ((و با ھمنوع خود ، با خدا، با جھان ھستى
 . خواھد گذاشت و در نتیجھ ، دروغ و فریبكارى و دغل بازى ھا از بین خواھد رفت

ولى نھ تنھا این گونھ امیدھا بر باد فنا رفت ، بلكھ ھر چھ بر پیشرفت دانش و صنعت افزود شد، افزایش دروغ 
تا آن جا كھ ھر فرد و گروھى كھ در مدیریت جامعھ در . دازى ھا و فریبكارى ھا بھ طور وحشتناكى اوج گرفت پر

براى ) دروغ پردازى ھا و فریبكارى ھا(وضع و موقعیت باالترى قرار گرفت ، بھره بردارى از آن نابكارى ھا 
ست كھ این جریاِن نابود كننده ارزش ھا و ویران شرم آورتر از این تبھكارى ھا، این ا !آنان ، قانونى تر تلقى شد

 !بر چھره دارد ((سیاست ))كننده بنیاد انسان و انسانیت ، نقابى از كلمھ مقدس 
 . این نھایت ناتوانى بود كھ بشر در طول تاریخ از خود نشان داده است

 آب شیرین و حیات بخش بشرى
مى توانست ، عبیدهللا بن زیاد را نكشت ، چنان كھ در مبحث زیر مسلم بن عقیل بر مبناى فضایل انسانى ، با این كھ 

 .خواھیم دید
ھمان {ھنگامى كھ عبیدهللا بن زیاد قرار مى گذارد براى عیادت شریك بن االعور بھ خانھ ھانى بن عروه برود 

بھ من آب (اء وقتى كھ من گفتم اسقونى م)) :، شریك بھ مسلم مى گوید}روزھا حضرت مسلم ھم در خانھ ھانى بود
 ((. بیرون بیا و ابن زیاد را بكش) بدھید

بھ من )) : شریك گفت. باالى سر ابن زیاد ایستاده بود) مھران (ابن زیاد نزدیك رختخواب شریك نشستھ و غالمش 
خانھ پس از آن كھ ابن زیاد از . تا سھ بار این سخن را تكرار كرد و مسلم بھ كشتن ابن زیاد اقدام نكرد .((آب بدھید

دو خصلت باعث )) : مسلم گفت ((چرا او را نكشتى ؟)) : ھانى رفت ، حضرت مسلم بیرون آمد و شریك بھ او گفت
دوم این كھ روایتى است از . یكى این كھ ھانى دوست نداشت ابن زیاد در خانھ او كشتھ شود. شد كھ من او را نكشم 

شریك  .((ایمان مانع است كھ مرد مؤمن كسى را غفلتا بكشد)) : كھ فرموده است) صلى هللا علیھ وآلھ (پیامبر اكرم 
 . بن اعور گمان كرده بود كھ معناى روایت این است كھ ھیچ مؤمنى را غفلتا نباید كشت

از ابن نما نقل . اگر تو ابن زیاد را مى كشتى ، یك فاسق و فاجر و كافر و حیلھ گر را كشتھ بودى : لذا، پاسخ داد
 :ى گویدشده است كھ او م

وقتى كھ خواستم بیرون بیایم : وقتى كھ شریك بھ حضرت مسلم گفت چرا ابن زیاد را نكشتى ؟ آن حضرت فرمود))
(187)تو را بھ خدا سوگند مى دھم كھ ابن زیاد را در خانھ من مكش: ، زنى در حال گریھ بھ من چسبید و گفت 

)).  
. مى باشد) كشتن یك شخص غفلتا) ((حرمت فتك ))آن چھ مشھور است ، استناد حضرت مسلم در نكشتن ابن زیاد بھ 

است كھ با مكر پردازى و خیانت و دغل بازى ھاى ) آب شیرین (بھ ھر حال ھر دو احتمال از فضایل عالى انسانى 
 :در این جا دو احتمال وجود دارد. عناى معمولى آن سازگار نمى باشدسیاسى بھ م
 .ھانى كھ صاحب منزل بود و زن او، رضایت بھ كشتن ابن زیاد را در منزل خود نداشتند -احتمال یكم 
 . كشتن غفلتا و بدون آگاھى مقتول -احتمال دوم 

صدق و واقع گرایى تاءمین مى كرد و ادامھ  مى توان گفت اگر بشریت ، حیات فردى و اجتماعى خود را با شرف
مى داد، اگرچھ احتماال در وصول بھ پیشرفت و توسعھ علمى و صنعتى امروزى ، مدتى تاءخیر زمانى داشت ، 

ولى بھتر از این بود كھ با این سرعت بھ پیشرفت و توسعھ ناآگاھانھ دست یابد و با این حال بیگانھ از خود و ھمنوع 
 .زندگى ماشینى شود خود، اسیر جبرى



وقتى كھ حضرت مسلم از آمدن ابن زیاد و تھدیدھاى شدید او مطلع شد، از خانھ مختاربن ابى عبیده ثقفى بیرون آمد 
آمده ام  : وقتى كھ ھانى را دید، بھ او گفت. ھانى را خواست . و بھ خانھ ھانى بن عروه رفت و بھ در منزل او رسید

خدا رحمتت كناد، مرا بھ : ، ھانى گفت }یا بھ من پناه بدھى و مھمان تو باشم {در ھمسایگى و مھمان تو باشم 
سختى انداختى ، و اگر بھ خانھ من داخل نشده بودى و بھ من اطمینان نمى كردى ، دوست داشتم كھ از خانھ من 

 .وارد شو. برگردى ، ولى از ورود تو بھ خانھ من ، تعھدى براى من ایجاد شد

 

شیعیان بھ طور مخفیانھ براى دیدار با مسلم بھ خانھ ھانى آمد و رفت مى كردند و . بھ مسلم دادھانى جایگاھى 
 .یكدیگر را بھ مخفى داشتن امر توصیھ مى كردند

) علیھ السالم(اینك ، در برابر آن فریبكارى ھا بھ نام زیركى و سیاست ، بھ رفتار انسانى و اسالمى مسلم بن عقیل 
ھانى براى لزوم پناه دادن بھ حضرت مسلم ، بھ ورود آن حضرت بھ . ان هللا علیھ توجھ كنیدو ھانى بن عروه رضو

از ورود تو بھ خانھ من ، تعھدى )از عبارت ھانى ، این حقیقت انسانى . منزل وى بھ عنوان پناھگاه استناد نمود
حتى ارزش آن را دارد كھ در پیشانى قرون و اعصار درخشیدن گرفت كھ حق پناھندگى ، ) براى من ایجاد شد

 این گونھ اعطاى پناھندگى ، در اسالم مطابق آیھ. انسان با قرار گرفتن در معرض خطر، آن حق را بھ جاى بیاورد
: 

  ...(188)و ان اءحد من المشركین استجارك فاجره
 ((...و اگر كسى از مشركین از تو پناھندگى خواست ، پناھندگى او را بپذیر))

از ضروریات است ، كھ فوق اعطاى حقوقى پناھندگى است ، كھ مغرب زمین آن را پس از قرون متمادى ، بھ 
لفین بھ قانون زیرا اوال مك. عنوان یكى از آخرین و پیشرفتھ ترین مواد حقوق جھانى بشر مطرح كرده است 

مزبور، حكومت ھا ھستند نھ افراد، و اگر افراد دست بھ اعطاى پناھندگى بزنند، الزم است این اقدام ، مخالف 
بھ شرط مزبور، كارى است كھ از ) پناه دادن فرد بھ یك یا چند نفر دیگر(مصالح اجتماعى نباشد و چنین كارى 

 . نظر اخالقى شایستھ ، نھ ضرورى
واال راضى نمى شد {ى و حضرت مسلم ، از آن جھت كھ ھانى بھ انحراف حكومت یزید معتقد بود در جریان ھان

، و از طرف دیگر، پناه }كارش بھ كشتھ شدن ، آن ھم با آن شكنجھ كھ ابن زیاد درباره او رواداشت ، منجر شود
موجب قرار  -انى تصریح كرد ھمان گونھ كھ خود ھ -دادن ھانى بھ حضرت مسلم ، یك نوع ایثار با عظمت بود كھ 

گرفتن او در معرض خطر بھ وسیلھ جالدى خون آشام مانند عبیدهللا بن زیاد شد و بھ شھادت آن مرد بزرگ 
اسالمى مسلم بن عقیل ، روشن تر از آن است كھ با این مفاھیم معمولى آن را بیان نمود  -اما رفتار انسانى . انجامید

 . روز، توقع فھم آن را داشتو از مردم ماشین زده دنیاى ام
ھیچ منطق اجتماعى ، سیاسى و اخالقى ساختگِى روزگار ما نمى تواند عظمت شگفت انگیز قانون ممنوعیت 

ریشھ این شرف و حیثیت و عظمت مردانگى ، . قصاص پیش از جنایت و ممنوعیت قتل نفس غافل گیرانھ را بفھمد
 .بھ طور واضح مشاھده مى شود) علیھ السالم(در زندگى على و فرزندش حسین 

، ھر وقت ابن ملجم مرادى را كھ قتل آن حضرت بود مى دید، این )علیھ السالم(امیرالمؤمنین : مورخان مى گویند
 :بیت را مى فرمود

 ارید حیاتھ و یرید قتلى 
 

 (189) عذیرك من خلیلك من مراد

عذر این دوست مرادى ات را در این مقابلھ بھ . را مى خواھم ، او كشتن مرا) ابن ملجم پلید(من زندگى این مرد ))
 ((. ضد براى من بازگو كن

ى دو گروه حق بامداد روز عاشورا كھ ھنوز رویاروی: در رابطھ با قضیھ فوق طبیعى ) علیھ السالم(اما امام حسین 
و باطل با یكدیگر شروع نشده بود، مردى كھ بھ ابزار جنگى كامال مسلح بود، با سرعت بھ طرف چادرھاى حسین 

یا حسین ، پیش : وقتى كھ دید پیرامون خیمھ ھا آتش برافروختھ شده است ، با صداى بلند فریاد زد. و یاران او آمد
این مرد كیست ، شاید شمربن ذى الجوشن : فرمود (علیھ السالم (سین امام ح! از آخرت ، بھ آتش دنیا عجلھ كردى 

اشاره بھ رذالت و پستى نسب {اى پسر زنى كھ چراننده بزھا بود : حضرت فرمود .آرى ، خود اوست : باشد؟ گفتند
ى از در این ھنگام ، مسلم بن عوسجھ خواست شمر را با تیر. ، تو براى افتادن بھ آتش شایستھ ترى }شمر است 

اجازه بده من  :مسلم بھ امام حسین عرض كرد. پاى در آورد، آن حضرت مانع از تیر اندازى مسلم بن عوسجھ شد
با ییر این مرد را بھ ھالكت برسانم ، زیرا او از چشمگیرترین گردنكشان خودكامھ است و ھم اكنون خدا او را در 

از  .(190) مینداز، زیرا من نمى خواھم جنگ را شروع كنم بھ سوى او تیر: امام حسین . تیررس من قرار داده است 



دیدگاه تاریخ ، بدیھى است كھ اگر شمر در ھمان موقع كشتھ مى شد، بھ احتمال بسیار قوى ، غائلھ خونین كربال 
علیھ السالم (ى شد، زیرا ھمان طور كھ ثابت شده است ، عمربن سعد نمى خواست دستش بھ خون حسین دگرگون م

حتى چنان كھ در تواریخ آمده است ، او درصدد برآمد كھ عبیدهللا بن زیاد را از كشتن آن حضرت . آلوده شود) 
 .منصرف كند

از یك طرف ، مقتضاى حقوق محض . ى است این جا، جایگاه رویارویى حقوق و اخالق و مصالح زندگى اجتماع
ھم چنین ، . این است كھ چون جرمى بھ وقوع نپیوستھ است ، ھیچ اقدامى بھ عنوان انتقام و مجازات جایز نیست 

. اخالق مجرد نیز در این مورد بھ یارى حقوق بر مى خیزد و كیفر و انتقام پیش از وقوع جرم را محكوم مى نماید
ان یا یقین بھ وقوع جرم ، مانند این است كھ حقوق و ھرگونھ قانون مدافع جان آدمیان در از طرف دیگر، اطمین

بھ فعلیت برسد و آن گاه وارد میدان   تا قتل نفس . گوشھ اى نظاره گر و تماشاچى قتل نفس یا دیگر جرم ھا باشد
 !شود

كھ در مواردى كھ تحقق جرم ،  بھ این معنى. بھ نظر مى رسد، پیشگیرى جرم بھ ھر طریق ممكن ضرورى است 
بھ ھر شكل باید از آن جلوگیرى كرد، مانند بازداشت مجرم و ناتوان (191) مخصوصا در آینده نزدیك ، قطعى باشد،

در صورتى كھ پیشگیرى جرم امكان پذیر نباشد، عمل بھ قاعده تزاحم . باشدساختن او بھ ھر وسیلھ اى كھ ممكن 
این یك قاعده عقلى و عقالیى است كھ . در قاعده تزاحم ، میان اھم و مھم ، مراعات اھم مقدم است . ضرورى است 

 . مورد پذیرش ھمھ حقوق ھا و مذاھب است
اگرچھ آن دو بزرگوار با علم امامت و  : مى توان گفت) لسالمعلیھ ا(اما درباره داستان امیرالمؤمنین و امام حسین 

یا علم مكنون و مكفوف {والیت ، بھ شھادت خود بھ وسیلھ قاتالن تبھكاِر معین آگاه بودند، ولى آنان از علم مخزون 
لذا، یقین آن دو پیشواى الھى . است ، اطالعى نداشتند(192) یمحواهللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب (( بداء))خداوندى كھ منشاء } 

 . بر مبناى امامت و والیت ، منافاتى با احتمال عدم وقوع حادثھ قتل با توجھ بھ علم مخزون الھى نداشت
الھى وجود } علم مكفوف و مكنون {نھ تنھا اطالع از علم مخزون ) سالمعلیھ ال(در قضیھ حضرت مسلم بن عقیل 

ندارد، بلكھ حتى یقین معمولى ھم وجود نداشت ، زیرا آن حضرت احتمال مى داد كھ مردمى كھ با او بیعت كرده 
عدم جواز (با این حال ، بھ نظر مى رسد این مساءلھ . بودند، در ھنگام جنگ و پیكار او را تنھا نخواھند گذاشت 

، با یقین بھ وقوع جنایت باید بھ طور جدى مورد بحث و )پیش از جنایت   قتل تحت عنوان عدم جواز قصاص
تحقیق قرار بگیرد، مخصوصا از آن جھت كھ در صورت یقین بھ وقوع جنایت ، ھیچ فرقى بین كشتھ شدن با 

ویارویى فعلى با قاتل در میدان جنگ وجود استناد بھ ممنوعیت قصاص پیش از جنایت ، با كشتھ شدن در موقع ر
در حالى كھ دفاع ، ولو با كشتن طرف متخاصم در جنگ یا ھر گونھ رویارویى براى كشتار یكدیگر، تجویز . ندارد

 . شده است
آنان یكدیگر را بھ . این تردد، مخفیانھ و با احتیاط صورت مى گرفت . شیعیان بھ منزل ھانى آمد و رفت مى كردند

لذا،  .در این ھنگام بیست و پنج ھزار نفر با حضرت مسلم بیعت كرده بودند. ن داشتن قضیھ توصیھ مى كردندپنھا
  .(193)شتاب مكن  :ولى ھانى گفت. تصمیم بھ اقدام بھ جنگ با ابن زیاد گرفت 

در ابتداى ورود ابن ) علیھ السالم(بھ نظر مى رسد، با مالحظھ عدد مذكور از جنگجویان براى یارى حضرت مسلم 
در این مورد باید دید علت چھ بوده است كھ آن حضرت پیشنھاد . زیاد بھ كوفھ ، تصمیم آن حضرت بجا بوده است 

وفھ و سلطھ جبارانھ یزید آشنا بوده و اطالع كافى داشتھ ھانى را پذیرفتھ است ؟ احتمال مى رود ھانى بھ وضع ك
ضمنا او اطمینان داشت كھ تدریجا تعداد یاران . است كھ این عدد از جنگجویان ، نمى توانند كارى از پیش ببرند

حضرت مسلم رو بھ افزایش خواھد رفت و بدین ترتیب ، قدرت آنان براى مقابلھ با ابن زیاد بھ حد كفایت خواھد 
 .سیدر

یكى از غالمان خود بھ نام معقل را خواست و سھ ھزار درھم بھ } شاگرد باوفاى مكتب ماكیاولى {عبیدهللا بن زیاد 
برو جایگاه مسلم بن عقیل و یاران او را پیدا كن و این مال را بھ او بده و اعالم كن كھ تو از گروه : او داد و گفت 

معقل بھ مسجد نزد مسلم بن عوسجھ آمد و شنید كھ مردم  . آورى كن آنان ھستى و اطالعات را درباره آنان جمع
مسلم بن عوسجھ در این موقع . از مردم براى مسلم بن عقیل بیعت مى گیرد) مسلم بن عوسجھ )این مرد : مى گویند

از اھل  اى بنده خدا، من مردى: بھ او گفت ) جاسوس ابن زیاد(وقتى كھ از نماز فارغ شد، معقل . نماز مى خواند
مى خواھم با مردى . سھ ھزار درھم دارم . شام ھستم و خداوند محبت اھل بیت پیامبر را بھ من لطف فرموده است 

. بیعت مى گیرد، دیدار نمایم  ((علیھ السالم(حسین (از اھل بیت كھ بھ كوفھ آمده و از مردم براى فرزند پیغمبر 
بیت اطالع دارى و من نزد تو آمدم تا مال را از من بگیرى و بھ شنیده ام عده اى مى گویند تو از امر این اھل 

اگر بخواھى ، پیش از آن كھ بھ مالقات او برسم ، از من براى او بیعت . سرور خود برسانى تا من با او بیعت كنم 
واھد دیدار تو خوشحالم كرد، زیرا این دیدار آن چھ را كھ مى خواھى نصیب تو خ: مسلم بن عوسجھ گفت . بگیر



براى من سخت است كھ مردم پیش از آن كھ . كرد و خداوند بھ وسیلھ تو، اھل بیت پیامبرش را یارى خواھد كرد
آماده شود، مرا از اركان این جریان بدانند، زیرا این طغیانگر ) علیھ السالم)اسباب پیروزى فرستاده امام حسین 

معقل پیمان ھاى شدید گرفت كھ خیرخواه او باشد و مسلم بن عوسجھ از . موجودى وحشتناك است } ابن زیاد}
معقل چند روزى نزد مسلم بن عوسجھ آمد و رفت مى كرد تا او را نزد مسلم بن عقیل . مساءلھ را كتمان كند

جاسوس بازى ھا و چندرویى ھا براى بھ دست آوردن اسرار مردم ، یك پدیده شایع در تاریخ این گونھ .(194) ببرد
آن چھ كھ باید مورد توجھ و اھمیت قرار داد، این است كھ آیا این پدیده خالف اصل و قانون بایستى . بوده است 

ه قانونى تجویز شود، با تنھا براى ھر انگیزه ، اعم از سودجویى و سلطھ پرستى و بھ دست آوردن حقوق تثبیت شد
براى بر طرف كردن ضرر و بھ دست آوردن حقوق تثبیت شده قانونى مجاز باشد؟ بدیھى است كھ عقول و وجدان 

ھاى ناب بشرى و ھمھ مكاتب و مذاھب حقھ الھى ، انگیزه دوم را صحیح مى دانند و آن را تجویز مى كنند، نھ 
 .حورى راانگیزه سودجویى و سلطھ پرستى و خود م

حتى در آن مورد ھم كھ تفتیش و بھ دست آوردن اسرار مردم جایز است ، آیا شرطى براى این پدیده خالف اصل و 
قانون وجود دارد یا ندارد؟ منظور این است كھ آیا با این حال كھ این پدیده خالف اصل و قانون بھ مقدار ضرورت 

تصویب كرد؟ قطعى است كھ پاسخ منفى است ، مھم ترین تجویز شده است ، مى توان آن را بدون قید و شرط 
شرطى كھ در این مساءلھ بھ نظر مى رسد، این است كھ صادر كننده دستور و قیام كننده براى اجراى آن ، از 

تقواى انسانى در حد باال برخوردار باشد، زیرا تعدى و تجاوز در چنین پدیده مخالف اصول و قوانین ، یك جریان 
 . آسان استمعمولى و 

تجسمى از ظلم و طغیان و مست شراب مقام   در مبحث ما، صادر كننده دستور، عبیدهللا بن زیاد است كھ وجودش 
كسى است ) معقل (مجرى دستور . و جاه و ضد حقوق و قوانین و قربانى یك بت زنده بھ نام یزیدبن معاویھ است 

براى اجراى دستور آن نابكار و نابخرد، ھیچ شرطى را منظور طبیعى بود كھ . كھ ھمدم و ھم پیمان ابن زیاد است 
باالتر از این ، معقل ، آن خودفروختھ پست ، با مسلم بن عوسجھ پیمان ھاى شدید بست كھ خیر خواه او باشد . نكند

آرى ، یك انسان مى تواند براى اجراى دستور ضد اسالمى ضد انسانى ، با . و مساءلھ را كامال كتمان نماید
 .خویشتن بھ مبارزه برخیزد و موجودیت خود را در دنیا و آخرت تباه كند

تا . پس از فوت شریك بن اعور، نزد مسلم بن عوسجھ آمد و رفت مى كرد) غالم و جاسوس ابن زیاد(سپس معقل 
بیت این كھ او را نزد مسلم بن عقیل برد و از وى براى مسلم بیعت گرفت و بھ ثمامھ صیداوى كھ ماءمور اخذ 

صیداوى فردى با بصیرت و از دالوران عرب و . المال و تھیھ سالح بود، دستور داد تا پول را از معقل گرفت 
معقل بھ آمد و رفت خود نزد مسلم ادامھ مى داد و اطالعات را بھ ابن زیاد مى  .شخصیت ھاى مھم شیعھ بود

ابن زیاد، محمدبن اشعث و اسماءبن . منقطع شده بودھانى در این موقع بھ عذر بیمارى از عبیدهللا بن زیاد . رساند
} كھ پدر زن ھانى بن عروه و نامش رویعھ ام یحیى بود{و عمروبن حجاج زبیدى } :بعضى ھا گفتھ اند{خارجھ 

 : پرسید و گفت (از ابن زیاد(را خواست و از آن ھا درباره ھانى و بریدن او از خویشتن 
بھ او بگویید در این موقعیت  . د، در حالى كھ بیمارى او بھبود یافتھ استشنیده ام جلوى در خانھ اش مى نشین

اگر مى دانستم كھ كسالتى : امیر از تو جویا شد و گفت : آنان نزد ھانى آمدند و گفتند. وظیفھ خود را فراموش نكند
او علت تاءخیر تو را .  دارد بھ عیادت او مى رفتم و این خبر بھ او رسیده است كھ تو جلوى در خانھ ات مى نشینى

تو را سوگند مى دھیم . از ما پرسید و مى دانى كھ تاءخیر و حركت ناروا را ھیچ سلطانى نمى پذیرد} او{از دیدار 
ھنگامى . ھانى لباس پوشید و سوار مركب شد و با ما بھ راه افتاد. كھ سوار شوى و با ھم بھ دیدار ابن زیاد برویم 

 : ھانى احساس شر نمود و بھ حسان بن اسماءبن خارجھ گفتكھ بھ قصر نزدیك شدیم ، 
من از چیزى براى تو نمى ترسم ، بھانھ اى براى تسلط : حسان گفت . پسر برادرم ، من از این مرد در ھراسم 

ھنگامى كھ ابن . آن عده بھ ھمراه ھانى و ابن زیاد وارد شدند. حسان بھ قضیھ آگاه نبود. امیر بر خود قرار مده 
وقتى كھ ھانى بھ نزدیكى ابن  ((خائن را پاھاى او بھ این جا آورده است )) : اد، ھانى را دید، اشاره بھ او كرد گفتزی

 : ابن زیاد گفت. زیاد رسید، شریح قاضى نزد او بود
 ارید حیاتھ و یرید قتلى 

 
 (195) عذیرك من خلیلك من مراد

عذر این دوست مرادى ات را در این مقابلھ بھ ضد براى من . من زندگى این مرد را مى خواھم ، او كشتن مرا))
 ((. بازگو كن

 {.وقتى كھ ابن ملجم مرادى را مى دید، مى خواند) علیھ السالم(این شعر را امیرالمؤمنین }
قضیھ چیست ؟ : وقتى كھ ھانى شعر فوق را از ابن زیاد شنید، گفت . ش از آن ، بھ ھانى احترام مى كردابن زیاد پی

اى ھانى چیست این فتنھ اى كھ در خانھ ات براى یزید آماده } شگفتا{: ابن زیاد پاسخ داد) چھ اتفاقى افتاده است ؟(
مى كنى كارى كھ انجام مى دھى از من مخفى مى و سالح و رزمنده علیھ او جمع آورى مى كنى و گمان ! مى كنى 



ابن زیاد، معقل را خواست كھ براى كشف جایگاه مسلم جاسوسى كرده . گفت وگو میان آن دو بھ درازا كشید! ماند
از من بشنو و : وقتى كھ ھانى او را دید و شناخت كھ جاسوس ابن زیاد بود، مدتى مبھوت ماند و سپس گفت . بود

سوگند بھ خدا، من او را دعوت نكرده ام و نھ از  . سوگند بھ خدا، بھ تو دروغ نخواھم گفت مرا تصدیق كن و
من دیدم كھ مسلم بن عقیل جنب در خانھ ام نشستھ و از من خواست بھ منزل من وارد . مساءلھ او اطالعى داشتم 

ره او احساس كردم و او را بھ خانھ از این جریان تعھدى دربا. من از این كھ او را برگردانم ، خجالت كشیدم . شود
اگر بخواھى ، ھم اكنون ضمانتى بھ تو بدھم كھ اطمینان پیدا كنى و چیزى پیش تو گرو  .ام آوردم و مھمانش نمودم 

نھ ، سوگند بھ خدا نمى : عبیدهللا گفت . بگذارم كھ بروم و مسلم را از خانھ ام بیرون كنم و سپس بھ نزد تو برگردم 
ھرگز مھمانم را نمى آورم بھ دست  : ھانى گفت. جدا شوى مگر این كھ مسلم را بھ من تحویل بدھى  توانى از من

سوگند بھ خدا، او را نمى : ھانى گفت . سوگند بھ خدا، باید او را بیاورى : ابن زیاد گفت . تو بدھم تا او را بكشى 
  .(196)آورم

 : در روایت ابن نما چنین آمده است
مسلم بن . سوگند بھ خدا، اگر مسلم بن عقیل زیر پایم باشد، پایم را بلند نمى كنم تا تو بر او مسلط شوى ))

د مى دھم كھ خود را بھ كشتن تو را بھ خدا سوگن: عمروالباھلى ، ھانى را كنار كشید و از روى نصیحت بھ او گفت 
مسلم . پسر عموى آل ابى طالب است و مسلم را نخواھد كشت و ضررى بھ او نخواھد زد) ابن زیاد(این مرد . مده 

را بھ ابن زیاد تحویل بده و از این كار براى تو نقص و رسوایى پیش نخواھد آمد، زیرا تو او را بھ فرماندار تسلیم 
ى ، وهللا در این كار مخالف فطرت ، ننگ و عارى است بزرگ ، من مھمانم را در آر: ھانى گفت . مى كنى 

 . اختیار او نمى گذارم در حالى كھ از بدن سالم و بازوان توانا برخوردارم
سوگند بھ خدا، اگر تنھا و بى یاور بودم او را در اختیار ابن زیاد نمى گذاشتم ، چھ رسد بھ این كھ من اكنون توانایى 

 ((. از مھمانم را دارا مى باشم دفاع
اى فالسفھ ، اى حقوق دانان ، اى اقتصاددانان ، اى سیاستمداران ، اى ادبا، اى ھنرمندان ، اى صاحب نظران علوم 

در پیچ و خم بیراھھ ھاى دو قرن اخیر كھ بھ ! روانى ، اى تحلیل گران تاریخ انسانى و اى پیشتازان فرھنگ پیشرو
بیش از این ، تاءخیر سزاوار . و آزادى معروف شده ، موجودى بھ نام انسان گم شده است  نام شاھراه ھاى علم

در این حركت معجزه آسا، پرچمداران اصیل كاروان را كھ پیشتازان . برخیزید راه بیفتیم تا او را پیدا كنیم  . نیست
قرن پانزدھم ھجرى ))كھ در اوایل  عزیزان ، ھم اكنون. دین حیات بخش الھى و اخالقیون ھستند، فراموش نكنیم 

من مھمانم را از خانھ ام كھ )) : ھستیم ، فاصلھ این جملھ ((قرن بیست و یكم مسیحیت ))و در آستانھ ورود بھ  ((اسالم 
او براى خود بھ عنوان پناھگاه انتخاب كرده است ، بیرون نخواھم كرد تا زندگى اش در خطر نابودى قرار بگیرد، 

فاصلھ بین انسان  !((من ھدف و دیگران وسیلھ )) :تا آن جملھ كھ مى گوید ((.ودى زندگى خودم تمام شوداگرچھ بھ ناب
اگر مى خواھید صدق این ادعا را درك كنید، توجھ بھ اصالت و قدرت و استحكام حیات انسان . و ضد انسان است 

 .ما مقایسھ نماییدھاى آن دوره ھا را در نظر بگیرید و سپس آن را با زندگى پوچ دوران 
 سخنرانى ھا: كتاب دوم 

 زندگى و مرگ
شعرا بھ زندگى و مرگ . این موضوع جوانب مختلفى دارد. زندگى و مرگ بحثى حساس و بسیار با اھمیت است 

آنان یك عده از پدیده ھا و ظواھر این دو موضوع را كھ جالب است در نظر مى . بھ شكلى خاص نگاه مى كنند
فالسفھ ، این دو پدیده بسیار عجیب را طور دیگرى مطرح . آن ، مطالبى را بھ شعر بیان مى كنند گیرند و درباره

زندگى چیست و مرگ كدام است ؟ شاید در تاریخ بشرى نتوان فرد عاقلى را سراغ گرفت كھ درباره این . مى كنند
وران ھاى متفاوت عمر انسان ، مسلما این دو موضوع در د. فكرى نكرده باشد -ولو بھ طور سطحى  -دو موضوع 

و سى ، چھل سال زانویشان در مقابل ! بعضى ھا از مرگ زیاد مى ترسند. با قیافھ ھاى مختلفى مطرح مى شود
ولى بعضى ھا نھ ، چون ھمھ چیز برایشان شوخى است ، مساءلھ مرگ ھم . تصور این ھیوالى عجیب مى لرزد

در این باره بحث ھاى فراوان و ! خى است و مرگ شوخى تربراى آنان زندگى شو. یكى از آن شوخى ھاست 
از . زندگى و مرگ است   یعنى ھر مطلبى كھ درباره مسائل انسانى گفتھ شده ، مدارش . مطلب زیاد گفتھ شده است 

 .این جاست كھ نویسندگان و شعرا بر خود میدان گرفتھ اند
 ھر كسى چیزى ھمى گوید ز تیره راءى خویش 

 
 (197) د كھ او قسطاى بن لوقاستى تا گمان آی

 در میان ، بحث و نزاع و شورش و غوغاستى   ھر كسى آرد بھ قول خود دلیل از گفتھ اى 

. د ھدف زندگى نیز گم و رنگ فلسفھ زندگى مات شدبحمدهللا ، در قرن ما آن چنان مسائل مخلوط شد كھ خو
 . بنابراین ، اغلب طورى زندگى مى كنند یا زندگى را طورى نشان مى دھند كھ فلسفھ اش مات است



در میان چنین فضا و چنین جوى درباره زندگى و مرگ چھ  - خواه فلسفى باشد یا ادبى  -معلوم است كھ فرھنگ 
 . خواھد گفت

 و ریز آن آتش فام را ساقى بیاور جام 
 

 تا پختھ گرداند مگر زآن شعلھ فكر خام را 

 چندان بریزم خون رز تا باز گیرم وام را   دست طبیعت اى بسا از ما چھ خون ھا ریخھ 

 رمزى است مبھم زندگى زین رو برآرد ماه نو 
 

 ھر ماه باالى افق این رمز استفھام را 

 آن گریھ ھاى بوالعال و آن خنده خیام را   ر جز حسرت و خون جگر علت نمى بینم دگ

 . این شعر ھم محصول مطالبى است درباره زندگى كھ از اوایل قرن بیستم تا امروز گفتھ شده است
این زندگى . و بعضى از كتاب ھاى دیگر مى شود ((سگ ولگرد))شعرش این گونھ در مى آید، نثرش ھم از قبیل 

: ذل باشد و این قدر بى اھمیت ، كھ یك شعر بتواند حسابش را تسویھ كند و بگویدنیست كھ بحث از آن این قدر مبت
بعضى از اینان ، واقعا قدرت تفكرشان . ، ورشكست دیدیم ( محاسبھ(ما زندگى را بعد از تسویھ و چرتكھ انداختن 

ھا كھ صبح روز جمعھ  چند كلنگ بھ دست این بچھ: من این مثال را بارھا بھ دانشجویان عرض كرده ام . كم است 
. شما را معطل نمى كنند. در كوچھ بازى مى كنند، بدھید و بھ آن ھا بگویید، این ساختمان را بر روى زمین بگذارید

. در حالى كھ مى گویند و مى خندند و مى جھند و جست وخیز مى كنند، با كلنگ ھمین ساختمان را خراب مى كنند
باید مصالحى خریدارى شود تا این . الزم دارد... ھندس ، معمار، سرمایھ واما براى آباد كردنش مغز، نیرو، م

 .ساختمان باال بیاید
این منفى گویان مخرب ، بھ قدرى قیافھ حق بھ جانب و متفكرانھ در تاریخ بھ خود گرفتھ اند، كھ فھماندنش براى 

رمندى كھ در بیان بھ قصد منفى ساختن یك نگاه كنید بھ عبارات جالب ، نگاه نكنید بھ ھن. جوانان خیلى مشكل است 
من عبارات و جمالتى دیده . موضوع ، خیلى زیبا حرف مى زند، براى این كھ اثبات كند كھ مثال آزادى غلط است 

عجیب است و واقعا زمین : ام كھ واقعا اگر انسان قدرت تفكر نداشتھ باشد، طورى بیان كرده اند كھ انسان مى گوید
 !د خواھد شد كھ آزادى از مردم گرفتھ شودروزى بھشت موعو

، تجدیدنظر كوچكى ((ھنر براى ھنر))خدا كند آن متفكرى كھ مى گوید ! آرى ، زندگى و حیات ھم مثل آن است 
زیبا و . ما عاشق زیبایى عبارت ھستیم ، در ھر موضوعى مى خواھد كھ باشد)) :مى گویند. درباره این مساءلھ بكند

درباره كاردى باشد كھ برده در قرون وسطى تیز مى كرد و مى داد بھ دست آقایش كھ سرش را قشنگ بگویید، ولو 
 . ما بیان قشنگ مى خواھیم. اما قشنگ بگویید. خیلى ھم مؤ دب مى نشست . ببرد

نام خود را ھم اشرف ! منطق اشرف موجودات را تماشا كنید ((. ما اصال عاشق قشنگى ھا و زیبایى ھا ھستیم
 . نھ خدا و نھ پیغمبر او از چنین لقبى خبر دارد و نھ در كتب سماوى اش آمده است. ت گذاشتھ است موجودا

ما این قدر عاشق زیبایى ھستیم كھ حقیقت را . این اشرف موجودات را از كجا آورده ایم ؟ مى گویند، نمى فھمیم 
، حقیقت مى یابد؟ نھ 2*2=7بروى جالب ، مى گویم آیا وقتى كھ با دھان پر، زیبا و با چشم و ا. باید زیر پا بگذاریم 

من ، دو ضربدر دو مساوى . 2*2=4شما با صداى نكره خشن داد بزنید، اما بگویید . نمى شود 7مساوى با  2*2، 
 !با ھفتاد و سھ را، چھ طور ھنرمندانھ بگویم ؟ در حالى كھ اصال واقعیت و حقیقت ندارد

كھ ولو یك سرانگشت بھ زندگى باالتر ) براى شخصى اھمیت دارد(است  بحث درباره زندگى ، مربوط بھ كسى
آیا امكان دارد كھ ماھى در دریا، آب را بشناسد؟ آیا كسى كھ در خواستھ ھا، ھوى و ھوس ھا و تحركات . نگاه كند

بیان كند، را خیلى زیبا  2*2=7دینامیكى زندگى غوطھ ور است ، مى تواند بفھمد زندگى یعنى چھ ؟ آیا اگر كسى 
حقیقت را مى گوید؟ اگر ماھى ، یك كتاب را با پانصد میلیون ورق در اختیار بگیرد و شروع كند بھ نوشتن مطالبى 

ھوا و خشكى را ندیده ، چیز . كھ درباره آب ، یك كلمھ اش ھم درست نیست ، زیرا ماھى در آب غوطھ ور است 
 . دیگرى غیر از این مایع ندیده است

ماھى بیچاره آن قدر در آب پى آب مى گشت ، تا عاقبت : زبردست ، این مساءلھ را چنین مى گوید یكى از شعراى
این طرف و آن . گفت كدام آب و كجا؟ تا من بروم پیدایش كنم . آب است كھ زندگى شما از آن است : بھ او گفتند

از آب بیرون انداختند، شروع كرد بھ  وقتى كھ او را گرفتند و! طرف رفت و عاقبت گفت كھ ما آب را پیدا نكردیم 
 ! دمش را بھ زمین زد و گفت ، حاال فھمیدم آب چیست - البتھ دست و پا كھ ندارد  -دست و پا زدن 



 

پیش از این كھ ما بھ آستانھ . بیایید پیش از آن كھ بھ آستانھ مرگ برسید، زندگى را بفھمید و از آن بھره بردارى كنید
مادامى كھ زندگى ما را احاطھ كرده ، ما را در خود غوطھ ور . بفھمیم زندگى چیست  مرگ وارد بشویم ، باید

 . این معناى زندگى نیست. كرده و بھ محاصره انداختھ است ، امكان ندارد كھ ما زندگى را بفھمیم 
وقتى بھ  -ن ھمان گونھ كھ زیاد جست وجو كردم ، ھم از غربى ھا و ھم از شرقى ھاى خودما -گاه گاھى این شعرا 

موضوع مرگ مى رسند و مى خواھند مرگ را تعریف كنند، بعضى از آنان واقعا بیداد مى كنند و لطافت قضیھ بھ 
 مثال؛. حد نصاب مى رسد

وقتى كھ فرا مى رسى ، دو انگشت را بر روح و جان ما دراز مى كنى كھ آن را بگیرى ، جان ما در ! اى مرگ ))
یف است كھ ھم در مقابل نیروى تو از خود تسلیم نشان مى دھد و ھم بھ جھت آن حال مانند یك برگ گل ظر

 ((.ظرافتش یك حال فرار دارد
عبارت پیدا كردم ، كھ وقتى این شعرا و نویسندگان بھ  300 -  200من در حدود . لطف قضیھ را احساس كنید

 : از مرگ مى گویند و این كھ. موضوع مرگ مى پردازند، ھیجان فوق العاده پیدا نموده و ھنگامھ مى كنند
پیش از آن كھ مفاھیم كفن و گور تیره و تاریك بھ لرزه ات در آورد، بھ زیر آسمان رو و لحظاتى چند با این ))

ستارگان بھ راز و نیاز بپرداز كھ میلیاردھا سال است حركت مى كنند و خم بھ ابرو نیاورده اند و چند صباحى 
خواھند داد، ولى از تو نشانى از كره خاكى نخواھد بود، گویى كره خاكى فرزندى  دیگر باز بھ حركت خود ادامھ

 .((مانند تو را سراغ نداشت 
 .اما با این حال ، بھ ما چھ مى دھند؟ چون مرگ را شاعرانھ تحویل مى دھند، مرگ ھم شاعرانھ مى شود

نده دیگر، یك قسمت دیگر را متالشى مى آن وقت است كھ ، نویسنده اى یك قسمت از زندگى را مات مى كند، نویس
 آن وقت مى گوید؛ فلسفھ حیات و موت چیست ؟ فلسفھ زندگى چیست ؟ مرگ یعنى چھ ؟. كند

 این شعلھ درخشان حیات چرا خاموش شود؟ چرا زانوھاى انسان ھا در مقابل این پدیده وحشتناك بلرزد؟
 . ھ در آب استھمھ این چون و چراھا، مربوط بھ ھمان جریان ماھى است ك

 الذى حارت البریھ فیھ 
 

 (198) حیوان مستحدث من جماد

 ((.چیزى كھ مردم درباره آن در حیرت فرو رفتھ اند، زندگى است ، كھ از جماد ایجاد مى گردد))
 ((ء معرى ابوالعال))

و حیات چگونھ از خاك جامد بیرون مى ) زندگى (آن چھ كھ تمام افكار را متحیر گذاشتھ ، این است كھ این احساس 
آید و چگونھ باز مى گردد؟ ما در این میان چھ مى كنیم ؟ حال ، اسالم حیات و موت را چگونھ مطرح كرده و در 

 مكتب اسالم چھ معنایى دارد؟
اسالم در جھت ھماھنگ ساھتن عقل و وجدان شما در . زندگى و مرگ غیر از این ھاست  منطق اسالم درباره

پس از آن است كھ مرگ را خودتان خواھید . زندگى ، كوشش مى كند كھ ابتدا معناى زندگى را بھ شما بفھماند
یى را ثابت كنم ، یا وقتى من توانستم بھ شما معناى روشنا. مرگ فھماندن نمى خواھد، خودش معلوم مى شود. فھمید

این ! معناى روشنایى را براى شما قابل درك ساختم ، آن گاه مى گویم ، نفى و نبود روشنایى ، مى شود تاریكى 
 :عمده بحث بر سر ھمین زندگى است ، واال. دیگر آسان است 

 مرگ ھر یك اى پسر ھمرنگ اوست 
 

 پیش دشمن ، دشمن و بر دوست دوست 

 وش رنگى است پیش ترك آیینھ را خ
 

 پیش زنگى آینھ ھم زنگى است 

 دار   آن ز خود ترسا نھ اى جان ھوش   آن كھ مى ترسى ز مرگ اندر فرار 

 جان تو ھم چون درخت و مرگ برگ   روى زشت توست نى رخسار مرگ 

 گر بھ خارى خستھ اى خود كشتھ اى 
 

 (199) ور حریر و قز درى خود رشتھ اى 

 (ما مرگ زشت نداریم ، فقط بگویید زندگیتان چھ بوده است ؟(روى زشت توست نى رخسار مرگ 
. شما برگ را مطابق حركت و فعالیت درخت خواھید دید. جان آدمى ھمانند درخت است كھ برگ نتیجھ اش است 

 . ن تو ھمچون درخت و مرگ برگجا
بحث بر سر این . كھ وحشت ندارد} زندگى }وحشت از مرگ ؟ ھراس از مرگ ؟ عبور از پل ! ترس از مرگ 

گام كھ دارید، قدم كھ دارید، نیرو ھم كھ . واال عبور از پل یك معناى طبیعى است . طرف پل و آن طرف پل است 
 .دارید، پس باید عبور كرد

 (200)لذین ھادوا ان زعمتم انكم اولیاء = من دون الناس فتمنوا الموت ، ان كنتم صادقین قل یا ایھا ا
رزوى مرگ كنید اگر از بگو اى یھود، اگر شما كھ مى گویید اولیاء خدا ما ھستیم و كسى دیگر نیست ، پس آ))



 ((.راستگویان ھستید
آرزوى مرگ كھ غیر از عبور بھ لقاءهللا و دیدار خدا . اگر راست مى گویید، خواھش مى كنم آرزوى مرگ بكنید

چرا این قدر از مرگ مى ترسید؟ شما را چھ مى شود كھ خیلى وحشت . چیز دیگرى نیست و ترس و وحشت ندارد
آیا . ترین جزء كالبد شما اصابت كند، مضطرب مى شوید و خیلى از مرگ مى ترسیددارید؟ اگر زخمى بھ كوچك 

 : مرگ غیر از این است كھ .((مرگ را آرزو كنید))، فتمنوا الموت  شما از اولیاءهللا ھستید؟ پس ؛
 (201)با ایتھا النفس المطمئنھ ارجعى الى ربك راضیھ مرضیھ 

، امروز بھ حضور پروردگارت بازآى كھ تو خشنود و او از تو )بھ یاد خدا(اى نفس قدسى مطمئن و دل آرام ))
 ((. راضى است

دروغ گفتن ،  .كھ دعوا ندارد و شعر گفتن نمى خواھد؛ گریھ و زارى ، ناراحتى و زانو لرزیدن ندارد} مرگ {این 
این . تعدى ، زانو لرزیدن دارد كھ نقطھ ھاى زندگى را تشكیل مى دھد و سپس یك دایره مى شود. زانو لرزیدن دارد

 آیا این طور نیست ؟. این ترس دارد. طرف دایره زندگى است و آن طرفش مرگ 
 (202)وهللا البن اءبى طالب آنس بالموت من الطفل بثدى اءمھ 

 ((. سوگند بھ خدا، انس فرزند ابى طالب با مرگ ، بیش از انس كودك شیر خوار است بھ پستان مادرش))
 وهللا ما فجعلنى من الموت ما اناكارھھ

 ((. كراھت داشتھ باشمبھ خدا قسم ، مرگ چیزى بھ من نمى دھد كھ از آن ))
 .((سوگند بھ خدا، ھیچ چیز تازه اى بر من نیامده است )) : وقتى آن ضربھ را بھ فرق مباركش زدند، گفت

یعنى بھ قول بعضى از روان شناسان ؛ چون من دائما در دو حاشیھ مرگ و زندگى راه مى رفتم ، با مرگ آشنا 
اى عزیزان ، چرا زندگى ما لذت ندارد؟ چرا زندگى بھ ما . است  این براى خود مطلبى. ھستم و چیز تازه اى نبود

ما اگر در . طعم نمى دھد؟ بھ جھت این كھ مثل این كھ نشستھ ایم و رودخانھ اى از آب زندگى در دھان ما مى ریزد
ھر لحظھ احساس مى كردیم كھ زندگى در حال ریزش است ، و مرگ ، زندگى ، موت ، حیات ، براى ما مطرح 

 .د، اصال قیافھ تاریخ بشر عوض مى شدبو
 بى خبر از نو شدن اندر بقا   ھر نفس نو مى شود دنیا و ما 

 : ما اگر احساس كنیم كھ ھر لحظھ. این لحظھ دوم ، نو و تازه است . معناى نو این است كھ لحظھ قبلى كھنھ شد
 باز شد كانا الیھ راجعون   صورت از بى صورتى آمد برون 

 ھر لحظھ مرگ و رجعتیست پس تو را 
 

 (203) مصطفى فرمود دنیا ساعتیست 

حاال مى توانید درباره زندگى و مرگ اظھار نظر كنید، حاللتان باشد، اگر بھ . ھمان موقعى است كھ باال مى رویم 
 : ین وضع رسیده اید و این حال را احساس مى كنید كھا

 بى خبر از نو شدن اندر بقا   ھر نفس نو مى شود دنیا و ما 

 عمر ھم چون جوى نونو مى رسد 
 

 (204) مستمرى مى نماید در جسد

. ایشان ھمان است كھ در سن چھارده سالگى ، با ھم بھ یك مدرسھ مى رفتیم . اى انسان ، آیا ھفتاد سال دارید؟ بلھ 
صد ھزار مرتبھ عوض شده ، ولى آن واحد شخصیت است كھ این را } مرد ھفتاد سالھ {. درشتى حواس را ببینید

وز یك بار، تمام اجزا و سلول ھاى بدن عوض شده است ، بھ قول پزشكان ، ھر چھار ر. نشان مى دھد ((یك ))ھنوز 
دائما در حال } زندگى {اگر توجھ بفرمایید كھ این . فقط تغییر سلول ھاى مغز است كھ مقدارى طول مى كشد

حاال مى توانى . اى ماھى ، حاال مى توانى آب را تعریف كنى . ریزش است ، در حقیقت ، گامى فراتر گذاشتھ اید
 . چرا؟ چون از گامى باالتر نگاه مى كنى. ى درباره آب داشتھ باشى یك روشنای

مثال، آن عكس است : مادامى كھ شما در این اتاق ھستید، درباره آن چھ كھ در اتاق ھست مى توانید اظھارنظر كنید
بسنجید، نمى  را... ، آن چراغ است ، اما اگر بھ شما بگویند این اتاق را از بیرون ، محیطش ، وزنش ، مصالحش و

كسى كھ داخل اتاق است ، اتاق را نمى تواند مطرح كند، باید بھ پشت . توانید قضاوت كنید، چون داخل اتاق ھستید
متاءسفانھ اغلب ما در خود رود خانھ ، سر زیر آب داریم و در حیات شنا مى كنیم ، اما نشستھ ایم و در . بام برود

شعر ھم مى گوییم ، بشر است ، خوشش ! پررویى را ببینید! مى نویسیم مورد حیات اظھارنظر نموده و كتاب ھم 
 !مى آید و مى گوید

 زین پرده ترانھ ساخت ، نتوان 
 

 زین پرده بھ خود شناخت ، نتوان 

یك دستگاه موسیقى را تصور كنید كھ یك مورچھ ، از یك : بھ عنوان مثال . تا بیرون نیایید، نمى توانید تعریف كنید
ھمین طور كھ در حال رفتن است ، دستگاه بزرگ صدا مى كند و آھنگش را . بھ یك گوشھ دیگر مى رود گوشھ اش

این مورچھ كھ مى رود، قطعھ قطعھ صداھاى متنوع بھ گوشش خواھد خورد، ولى مجموع آھنگ را . ھم مى زند
مى شنود، اما نمى فھمد آھنگش او روى دستگاه راه مى رود و قطعھ قطعھ  .نخواھد فھمید، زیرا داخل دستگاه است 

ما موقعى كھ پول بھ دست مى آوریم ، یك لذتى از زندگى مى فھمیم ، یا وقتى دانشجو ھستیم و در . چیست 



در این حال ، . امتحانات قبول بشویم ، یا وقتى دلباختھ ایم بھ معشوق برسیم ، لذتى از زندگى بھ انسان دست مى دھد
اصال مرگ ! خدا كند كھ مرگ را از میان انسان ھا بردارند! زندگى لذت بار است  واقعا عجب)) :انسان مى گوید

اما اگر . چرا؟ چون در لذت غوطھ خورده است . در آن حال از فلسفھ مرگ مى پرسد ((؟!را خدا براى چھ آفرید
ن كھكشان ھا را ما ھم نفھمیدیم ای)) :كمى نیشش را نشان بدھد، مى گوید} زندگى {مختصر دردى شروع شود، یا 

آقا، در ھمان یك دقیقھ فیلسوف مى شود، چون یك نیش بھ او  ((خدا براى چھ آفرید؟ اصال فلسفھ ھستى چیست ؟
اصال بھ . واقعا خنده دارد و گاھى ھم گریھ دارد! این ھم یك تفسیر حیات و آن ھم یك تفسیر حیات . خورده است 

با یك درد و با یك لذت فیلسوف } بشر} .دید، مى خواھید گریھ كنیدمى خواھید بخن. وضع روانى خودتان نگاه كنید
این دو فلسفھ متناقض را از كجا آورده اى ؟ این دو تفكر متضاد را در مغز مباركت چھ  {باید پرسید{. مى شود

مى دیده اید كھ ماھى ھمین طور كھ حركت مى كند و بھ آب گل آلود . طور جا داده اى ؟ درست مثل ماھى ھستى 
بھ جایى . رسد، خود را بھ این طرف و آن طرف مى زند و اصال موضوعى بھ عنوان آب براى او مطرح نیست 

 .در آب زالل غوطھ ور مى شود و لذت مى برد. در حركتش آب زالل را مى بیند. مى رود كھ آب زالل تر است 
 ! با این منطق ، آیا باور مى كنید كھ ما انسان ھا زندگى نمى كنیم

چنان كھ آن مورچھ آھنگ موسیقى را درك نمى كند، ما ھم قطعھ قطعھ حركت . وى این منطق ، زندگى نیست ر
 : بعد آن ھا را جمع مى كنیم و مى گوییم. یا قطعھ قطعھ لذت و الم مى بینیم . نموده و احساس مى كنیم 

گر تجزیھ و تحلیل كنید، خواھید ا! سال و سھ ماه و دو روز و االن ھم ساعت ھشت است كھ من زنده ھستم  45
 .((نمى خواھم ))، ((مى خواھم ))دید، زنده نبوده است ، فقط حركتى بوده و احساسى ، یا این كھ ؛ 

امروز . بلى ، امروز ھم یك منظره اى تماشا كردیم و ھیجانى داشتیم } :مى گوید{. لذت بار است ، و درد دارد
انسان این ھا را با ھم قاطى مى كند و خود را زنده مى ... ور و آن طوراین ط. گرممان بود، فردا سردمان است 

كسى كھ زندگى را با این عینك مطالعھ كند، شعر كھ سھل است ، كمتر از شعر ھم مى تواند فلسفھ زندگى را  .نامد
مرگ ، بسیار  این دو موضوع حیات و موت ، یا زندگى و! این طور است یا نھ ؟. از دستش بگیرد و بھ دیوار بزند

 . مھم است
خیلى شایستگى مى خواھد كھ انسان این دو موضوع ! امیدوارم كسانى كھ شایستگى پیدا نكرده اند، اظھار نظر نكنند

 .را براى خودش مطرح كند
 كاین كیمیاى ھستى قارون كند گدا را   ھنگام تنگدستى در عیش كوش و مستى 

حیات از خاك در آمده است ، شما انسان ھا از خاك ! در ابدیت پیروزیدیك لحظھ از حیات ، اگر حیات است ، شما 
خاك درك لذت . خاك احساس ندارد. اما وقتى از خاك در آمدید، فاصلھ بین شما و خاك بى نھایت است . در آمده اید

ید این جسم و اما چھ پلى شما را بھ خاك وصل مى كند؟ خاك مى گو. خاك اراده ندارد. خاك درد نمى كشد .نمى كند
خود و شخصیت . حتما بیرون خواھد آمد و لذت ھم مى بیند. روح را از خاكى بودن بیرون بپران ، تا بیرون بیاید

 ! لذا، ھمین خاكزاده و ھمین فرزند خاك. پیدا مى كند
ید بیرون ، وقتى آمد. خوب ، یك قدم دیگر باال بیایید. جھانى را در جیبش مى گذارد، اما سنگینى احساس نمى كند

با تغییر محیط این طور . خاك چیست ؟ خواھید گفت یك عده عناصر مرده و زنده . تا حدودى خاك را مى شناسید
چرا؟ چون از خاك بیرون آمده اید . آن را مى شناسید. تابش آفتاب اگر این گونھ باشد، این طور خواھد شد. مى شود

كسى كھ  . رید، یك قدم باالتر بیایید، حیات قبلى را خواھید شناختاگر ھر لحظھ از حیاتى كھ دا. و در خاك نیستید
از حیات درآمده است و در ھمان منزلگھ اول درجا مى زند، مثال اگر متوقع مقامى بوده و مقام بھ دست او نرسیده 

و منزلگھ  آیا از خاك و از حیات دم دستى. است ، بشریت را محكوم بھ سقوط كرده و حیات را بیھوده خرج مى كند
 اول بیرون آمده بودى كھ اظھارنظر مى كنى ؟ چرا اظھارنظر مى كنى ؟

 . من در این باره خیلى فكر كرده ام! اسباب بازى عجیبى است } بشر{! اسباب بازى بھتر از بشر پیدا نمى شود
تخوان دارد تا در و نھ اس. نھ گمرك مى خواھد. میدان عجیبى است ! این جا جایگاه آزمایش ھرگونھ اسلحھ است 

در منطق اسالم ، مرگ موقع شكوفان شدن روح آدمى : متاءسفانھ ھمین طور درباره بشر مى گوید. گلو گیر كند
گویى بدن در این دوران حیات ، حالت غنچھ بودن را سپرى مى كرده است ، و حاال مرگ ، حالت شكوفانى  . است

 . اش است
 این جھان ھم چون درخت است اى كرام 

 
 ما بر او چون میوه ھاى نیم خام 

 زان كھ در خامى نشاید گاخ را   سخت گیرد خام ھا مر شاخ را 

 چون بپخت و گشت شیرین لب گزان 
 

 (205) سست گیرد شاخھ ھا را بعد از آن 

تازه انسان مى فھمد . تازه طعم خود را نشان مى دھد. این تشبیھ ناقصى است . سست نمى شود} ات و زندگى حی}
 ((.زندگى مى شناخت یك پدیده و نمودى را از ))، (206)یعلمون ظاھرا من الحیوه الدنیا  :كھ



 :لرمانتوف تعبیرى دارد كھ مى گوید
مستانھ ، لب بر جانم زندگى نھاده و اشك سوزان بر كناره زرین آن فرو مى ریزیم ، تا آن گاه كھ دست مرگ ، ))

 ((! آن گاه خواھیم فھمید، كاسھ زندگى كھ داشتھ ایم از اول خالى بوده است. نقاب از چشمان ما بردارد
یك دفعھ انسان احساس كند كھ چیزى نبوده و نیست ، كھ ھمین طور كھ ! ین ، خیلى خوش نما و خیلى زیباكناره زر
در آن ھنگام است كھ . با ھر قدم كھ جلو مى روید، مواظب باشید و جلو بروید. چون این دو پھلو دارد. ھم ھست 

سال  60سال ،  50سال ،  40ید كھ بعد از اگر قدم برنداشتید، شمای. حیات و زندگى شما اصالت پیدا خواھد كرد
 : خواھید گفت

 افسوس كھ مرغ عمر را دانھ نماند 
 

 امید بھ ھیچ خویش و بیگانھ نماند 

 از ھرچھ بگفتیم جز افسانھ نماند   دردا و دریغا كھ درین مدت عمر 

 :بیتى دیگر ھم خواھید خواند
 من كیستم تبھ شده سامانى 

 
 (207) یانى افسانھ اى رسیده بھ پا

. چرا؟ چون در حال حیات ما نخواستیم قدمى باالتر برویم و حیات را در اختیار بگیریم . این ھا را خواھیم گفت 
اگر ! درد این جاست . خود انسان باید زنده باشد. ، اساس نداردحیاتى كھ عوامل طبیعت و انسان ھا بھ انسان بدھند

بدانیم ، این ھا كھ مربوط بھ عوامل طبیعت ... بنا شود زندگى را گوشت ، آب ، شیرینى جات ، ھوا و شعاع آفتاب و
 است ، آیا زندگى من یعنى این عوامل طبیعت ؟ آیا زندگى من ، زدن و آواز و رقصیدن من است ؟

 : است ، پس اگر این
 من كیستم تبھ شده سامانى 

 
 افسانھ اى رسیده بھ پایانى 

 .((تو بیا و ھستى مرا تاءمین كن ، اما چھ باید بشوم ، این بھ عھده خودم است )) :اگر در مقابل عوامل طبیعت گفتید
این اصل . است  اگرچھ در ظاھر، كالبد شما، زندگى طبیعى. شما كسى ھستید كھ ھر لحظھ در ابدیت غوطھ ورید

 . آن چھ من احساس و گمان مى كنم ، این است. آن اولش و این ھم آخرش . مطلب است 
 :این كھ قرآن مجید مى فرماید

 (208)و ان الدار اآلخره لھى الحیوان 
 ((. گى واقعى ، سراى آخرت استو زند))

اى جوانان عزیز، خدا مى داند، وقتى كھ ! آیا این حیات حقیقى نیست كھ فلسفھ اش را مى خواھید و گیج مى شوید؟
بھ دست آوردید، شما طعم ابدیت را در  ((بایست زنده باشم ))خودتان زندگى را احساس كردید و مفھوم آن را با 

 .طعم ابدیت را چشیدید، بحث چون و چرا از بین مى رود وقتى. ھمین زندگى مى چشید
 گفتھ بودم چو بیایى غم دل با تو بگویم 

 
 چھ بگویم كھ غم از دل برود چون تو بیایى 

 ((سعدى ))
 : است) حیاه طیبھ (این حیات واقعى ، حیات طیبھ 

 (209)یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا = و للرسول اذا دعاكم لما یحییكم 
اى كسانى كھ ایمان آورده اید، خدا و پیغمبر را اجابت كنید وقتى بھ شما مى گویند بیایید مى خواھیم شما را زنده ))

 ((. كنیم
. خنده آور مى شود) حیات طیبھ )آشامیدن است ، این مساءلھ  اگر مقصود ما از زندگى فقط نفس كشیدن ، خوردن و

 مى پرسیم ، پس پیغمبر از ما چھ مى خواھد؟! بسیار خوب ، زنده ھستیم دیگر: انسان مى گوید
 آرمان ھاى بشرى از ما چھ مى خواھند؟ رادمردان و اولیاءهللا ، از ما چھ مطالبھ اى دارند؟ حیات چیست ؟

خور و خواب و خشم و شھوت طرب : لذا، حتى اشخاصى كھ . اما این زندگى نیست . دیگر مى گوید؛ زنده ھستیم
زیرا فقط مى ! است عیش و عشرت ، آنان را راضى مى كند، معلوم مى شود كھ مغزشان واقعا كوچك است 

 .باشد... گاھى سیخ بھ او نزنند و با این حال ، گونھ ھا قرمز و شاداب و. خواھند بھ وحشت و تردید نیفتند
سراى ابدیت ، حیات (210) ))و ان الدار اآلخره لھى الحیوان   .زنبور عسلى است) سیستم (این نوع زندگى ، جزء مكتب و نظام 

 . بعدا مى آید؟ نخیر، ھم اكنون ؛ لما یحییكم است مى نشینم و: بشر مى گوید ((حقیقى شماست 
آیا در این صورت . این گوى و این میدان ، شروع كنید. ھم اكنون است ؛ حیاه طیبھ ، حیات پاكیزه و حیات واقعى 

 .، مرگ این طور براى ما ھولناك جلوه خواھد كرد؟ ابدا
 :خارج شود، فرمود} از مكھ {موقعى كھ مى خواست ) علیھ السالم(حسین بن على 

 (211)الحمد= و ماشاءهللا و ال قوه اال با= و صلى هللا على رسولھ ، خط الموت على ولد آدم مخط القالده على جید الفتاه 



 .ا بخواھد مى شود و جز او تكیھ گاھى نیست و درود او بر پیامبرش بادسپاس براى خداست كھ آن چھ ر))
 ((. مرگ بر اوالد آدم ، مانند گردن بندى است كھ بھ درون گردن زن جوان پیچیده است

بسیار خوب ، حال ما . اگر زنده ھستید، مرگ نیز بھ دنبال زندگى است . مرگ گریبانگیر تمامى فرزندان آدم است 
 ویم و چھ مى خواھیم بكنیم ؟ مقصود من چیست ؟بھ كجا مى ر

 (212)و ما اولھنى الى اسالفى اشتیاق یعقوب الى یوسف 
 ((. ب بھ دیدار یوسفچھ عشق و ولع و شیفتگى عجیبى بھ دیدار پدرانم دارم ، مثل اشتیاق یعقو))

 . من دیدار عبادهللا المكرمون را كھ در سراى ابدیت بھ زندگى واقعى رسیده اند، آرزو دارم
 :این روایت ھم چنان ادامھ دارد، تا در آن اواخر جملھ مى فرماید
 (213)نشاءهللا اال فمن كان فینا باذال مھجتھ و موطنا على لقاء هللا نفسھ فلیر حل معنا غدا فانى راحل مصبحا ا

ما بامدادان حركت . كسى كھ مى خواھد نفس و جانش را آماده دیدار خدا كند، با ما حركت كند! اینك ، آگاه باشید))
 ((. خواھیم كرد، ان شاءهللا

نمى فرماید آن جا مى رویم ، كھ از . نمى فرماید مى خواھیم بھ دیدار مرگ برویم } )ھ السالمعلی(امام حسین }
اگر كسى مثل ما اشتیاق دیدار خدا را دارد، من )) :ھستى خارج شویم و بھ كرانھ نیستى برسیم ، بلكھ مى فرماید

 ((.با من بیاید. صبح حركت خواھم كرد
را دید، خود } عبدهللا بن عمر جعفى {وقتى كھ . ى صحبت فرمود، عجیب بوددر آن جا كھ با عبدهللا بن عمر جعف

آیا مى توانى با ما بیایى ؟ تو مرد گنھكارى ھستى و زندگى تو آلوده بوده است ، آیا مى آیى با ما )) : حضرت گفت
مى بینید ). واھیم كردكھ درباره فتح و پیروزى ان شاءهللا یك بحث مستقلى خ) ((برویم تا بھ فتح و پیروزى برسى ؟

یك مثبت را از دست مى دھد و بھ یك منفى مى رسد، ) علیھ السالم(كھ ھیچ اصال مساءلھ این كھ حسین بن على 
 . مطرح نیست

مادامى كھ این عینك در چشمان ما ھست ، نمى توانیم زندگى و مرگ را از نظر اولیاءهللا درك كنیم كھ چگونھ است 
نان چھ االن شما بخواھید لذایذى را كھ در جوانى براى شما مطرح است بھ یك بچھ چ. ؛ واقعا امكان ندارد

یك دانشمند وقتى كھ بر یك مساءلھ علمى پیروز مى . شیرخواره ، یا كودك دو سالھ ، سھ سالھ بفھمانید، امكان ندارد
نیست ؛ نھ این كھ ما در شود و مشكلى را كھ جدى است حل مى كند، لذتش براى یك آدم بى سواد اصال قابل درك 

بلى ، ... حسین زنده است ، كاظم ، رضا، على ، حسینقلى خان و اكبر آقا و. حسن زنده است : زندگانى تشابھ داریم 
باز ھم . ، سقراط، نرون ، چنگیز و ابن ملجم ھم زنده ھستند)علیھ السالم(ھمھ این ھا زنده اند، على بن ابى طالب 

ین دو چشم ، تشابھ در حركت ، تشابھ در خنده و گریھ ، تشابھ در این آثار ظاھرى زنده ، این تشابھ در ا! بشمارید
 .نمى دانیم در مغز آن ھا راجع بھ زندگى چھ مى گذرد! نمى گذارد ما بفھمیم زندگى یعنى چھ 

 : گفت} ن افالطو{روز قبل از آن ، شاگرد باشخصیتش . را اعدام كنند} سقراط{دقایق آخر بود كھ مى خواستند 
شخصیت اجتماعى افالطون از . افالطون خیلى باشخصیت بود ((. استاد من مى توانم تو را از زندان نجات بدھم))

استاد ما نمى توانیم این گونھ )) : چون سولون پدر مادرى اش ، قانون گذار یونان بود، گفت. سقراط خیلى باالتر بود
حتى اكثریت قضات را كھ بھ اعدام شما حكم داده اند، مى شود . آزاد كنم مرگ شما را ببینیم و من مى توانم شما را 
 . من از تو تعجب مى كنم)) : سقراط خندید و گفت ((.پشیمان ھم شده اند. پشیمان كرد و برایشان درست توضیح داد

نھ این كھ (ه ام ، منى كھ پلھ بھ پلھ ، زندگى را آن چنان كھ مى بایست بشوم و آن چنان كھ مى بایست بكنم ، كرد
من زنده ، آن چھ كھ بنا بود زنده باشم  - زنده بودن را نمى گوید : ھمان مطلبى كھ قبال عرض كردم  -.) زنده بودم 

چگونھ بھ شما توضیح بدھم كھ . من صفحھ ابدیت را مى بینم . ، شده ام و االن ھم دانھ دانھ كالف ھا را باز كرده ام 
حتى ھمسر و فرزندانش را كھ روز آخر آوردند، ھمسرش شروع كرد  ((ن دارم كھ بروم ؟من االن چھ اشتیاقى بھ ای

نقل  .((من نمى خواھم قیافھ این زن را ببینم . او را زود از این زندان بیرون ببر)) : بھ كریتون گفت. بھ گریھ كردن 
 : است كھ

گفتھ بود چرا زن بگیرم ؟ گفتھ بود زن بگیر، چون از دو حال . گفتھ بود زن بگیر(214) روزى سقراط بھ سفالیس ))
یا زن خوبى نصیب تو مى شود مؤ دب ، معقول ، متین ، خوب ، كھ در این صورت زندگى خوبى . خارج نیست 

 ((! شد، حداقل مثل من فیلسوف مى شوىاگر ھم زن بدى . خواھى داشت 



او را ببرید، یك عمر براى من بس بوده است ، حاال این دو ساعت )) : خالصھ ، ھمسر خود را بیرون كرد و گفت
 .((او اصال نمى فھمد من در چھ حالى ھستم . ھم مى خواھد با این قیافھ اش گریھ كند

مى آید، پاھاى سقراط در مقابل ) علیھ السالم(ا؟ وقتى نام موسى كج) علیھ السالم(تازه ، سقراط كجا و پیامبران 
 -بودند ) علیھ السالم(و عیسى ) علیھ السالم(در بین عصر موسى ) فالسفھ یونان (چون این ھا  -موسى مى لرزد 

چون زندگى  چرا؟. و اولیاءهللا ، واقعا اینان ھیچ خشونتى در مرگ نمى دیدند) علیھ السالم)ھم چنین ، ائمھ اطھار 
 .براى آن ھا درست مطرح بود

 

آیا تو مى خواھى مرا دوباره . اى افالطون ، مرا رھا كن ، زیرا من بھ ابدیت نزدیك مى شوم : سقراط گفت 
برگردانى و كالف ماده تاریك را بھ گردن من بپیچى ؟ این چھ نوع خیرخواھى است كھ تو درباره من مى كنى ؟ 

 .روز دھم نیز نیامد كھ قیافھ مرگ سقراط را ببیند. نیامد) اگرد سقوطش(فرداى آن روز افالطون 
تقریبا ) علیھ السالم(ولى حسین بن على . از ھفتاد گذشتھ بود) سقراط(سقراط كجا؟ حسین بن على كجا؟ سن آن مرد 

علیھ (حسین یعنى حیات ھنوز بر قیافھ . ھنوز بچھ شیرخوار داشت . میانسال بود، چون پنجاه و ھفت سال داشت 
وضع ایشان غیر از وضع پیرى بود كھ دوران خود . مى خندید، ھنوز زندگى با حسین بن على كار داشت ) السالم

چنین شخصى ممكن است بگوید چون زندگى از او خداحافظى كرده و پشت گردانده ، مى خواھد . را گذرانده است 
در آن . دوران زندگانى ایشان بسیار عالى بود! ن نیست مساءلھ حسین بن على ای .با عزت و شرافت از دنیا برود

كشور اسالمى مى فھمیدند كھ او  16 - 15زمان با آن شخصیت اجتماعى ، بھ اضافھ این كھ مربوط بھ خدا بود، در 
در آن دوران اثبات شده بود كھ حسین بن على اولین شخصیت آن دوران است ؛ حتى از  .اولین شخصیت است 

 . نظر عمومى
این كھ حسین بن على احساس مى كرد شایستھ زمامدارى است ، درست گمان مى كرد و )) :ابن خلدون مى گوید

(215)باالتر از آن بود كھ خودش گمان مى كرد
)). 

چون مردى اسپانیایى بود و دائما با مكتب اموى ھا . صال مكتب اھل بیت را ندیده است ابن خلدون كسى است كھ ا
این كھ در )) :با این حال ، یك نگاه مختصر كھ بھ تاریخ حسین كرده است ، مى گوید. سرو كار داشت ) بنى امیھ (

است و قدرت او نمى تواند در  و چون مى دید عده اش كم! خودش این لیاقت را مى دید، درست بود و باالتر ھم بود
بدین جھت كھ حیات از . این سخن ابن خلدون است  ((.مقابل یزید عرض اندام كند، نمى بایست اقدام بھ قیام بكند

ولى حیات در . روى آن حساب ، گفتھ ایشان درست است . عینك ابن خلدون ، حیاتى است كھ حتى معاویھ ھم دارد
لذا، در بعضى از تواریخ آمده است . دیگرى است كھ قابل مقایسھ با این ھا نیست  نظر حسین و پدر حسین ، مساءلھ

نیز مى . عاشورا، خیلى برافروختھ و گلگون تر شده بود  در آن ساعات حساس) علیھ السالم(كھ حسین بن على 
شب . نشده بود گویند؛ قدرت و دالورى و شجاعتى عجیب كھ ایشان در آن روز نشان داد، تا آن روز نشان داده

 :تا آن جا كھ فرمود... عاشورا ھم خیلى ذكر و مناجات و راز و نیاز داشت 
 و كل حى سالك سبیلى 

 
 و انما االمر الى الجلیل

 
 ((.و تمام امور بھ خداوند جلیل ختم مى شود) خواھد مرد(و ھر زنده اى راه مرا خواھد پیمود ))

 (216)راضیھ مرضیھ یا ایتھا النفس المطمئنھ ارجعى الى ربك 
، امروز بھ حضور پروردگارت باز آى كھ تو خشنود و او از تو )بھ یاد خدا(اى نفس قدسى مطمئن و دل آرام ))

 ((. راضى است
ان شاءهللا در جلسات بعدى توضیح بیشترى در . او بود) شھادت (م مرگ مسیر و سرنوشت حسین این است و آن ھ

 .این زمینھ خواھیم داد
 . حقیقت زندگى را بر ما بچشان -كھ حقیقت زندگى را چشیدند  -تو را قسم مى دھیم بھ اولیاءت ! پروردگارا
ولیاء ابدى ات ، ابدیت ما را از تو را قسم مى دھیم بھ زنده ھاى جاویدت ، تو را قسم مى دھیم بھ ا! پروردگارا

ما را موفق بدار كھ ھرگز در زندگانى ، بھ نامالیماتى كھ روح ما را ! پروردگارا .ھمین زندگانى تاءمین فرما
 .در نامالیماتى كھ مقدر فرموده اى ، صبر و تحمل بھ ما عنایت فرما. متالشى مى كند مبتال نشویم 

حیات را از دیدگاه حسین بر ما . دھیم ، دنیا را از عینك حسین بر ما بفھمان تو را بھ حسینت قسم مى ! پروردگارا
 .جوانان ما را موفق بدار كھ در آینده ، انسان ھایى مفید براى دنیا و آخرتشان باشند. روشن فرما



 ((آمین ))
 شكست و پیروزى انسان الھى

 خنده از لطفت حكایت مى كند 
 

 گریھ از قھرت شكایت مى كند 

 از یكى دلبر روایت مى كند   ن دو پیغام مخالف در جھان ای

خنده ، گریھ ، شادى ، اندوه ، شكست ، پیروزى ، و یك قدم باالتر، زندگى و مرگ قابل تفسیر : با این مفاھیم متضاد
. ى شودنخواھد بود، مگر این كھ بدانیم و درك كنیم كھ این مفاھیم از كجا سرچشمھ مى گیرد، و از چھ چیز ناشى م

 .گریھ ھایى ھم ھستند. خنده ھایى وجود دارد پوچ و متالشى كننده روح آدمى ھستند
این پدیده . زندگى اى وجود دارد عین مرگ ، و مرگى داریم عین ابدیت و عین زندگى . احیا كننده روح انسان ھا

واھیم آن ھا را در منطقھ ھایى كھ از ما انسان ھا سر مى زند، قشرھا و صورت ھا و كف ھایى است كھ اگر بخ
 . ارزیابى كنیم ، باید مساءلھ را عمیق تر بررسى كنیم  ارزش

مثل این كھ ابرى ، فضاى روح آدمى را مى . اندوھى در دنیا داریم كھ غیر از گرفتگى روح ، چیزى دیگر نیست 
 است ؟اما خود آن ابر از كج. گیرد و بھ دنبال آن ، انسان اندوھناك شده و غصھ مى خورد

یا بھ جھت . بھ چیزى دل ببندد و نتواند از آن بھره بردارى كند} آدمى {آن ابر ممكن است از این ناشى شود كھ 
ممكن است آن چھ كھ فضاى روح را . عدم موفقیت ، فضاى روحش را ابر تاریكى فراگیرد و او را اندوھگین سازد

ك مساءلھ مالى ، یا شھوى باشد، یا خواستھ ھاى غیر تاریك ساختھ و انسان را در غصھ غوطھ ور كرده است ، ی
 .این اندوه چھ ارزشى دارد؟ این اندوه روح ما را صیقلى نمى كند. منطقى و غیر عقالنى 

 .اندوھى داریم كھ براى روح بھتر از آن ، صیقلى كننده اى وجود ندارد
 وى دوست گر دو جھان خرمى است ما و غم ر  آب حیات من است خاك سر كوى دوست 

. غیر از فقدان مزایاى مادى است كھ مثل سایھ ، در دنبال آدمیان افتاده است } اساسا{این غم ، اندوھى دیگر و 
ما در امتداد تاریخ ، . بلكھ اندوھى است كھ تمام رادمردان تاریخ ، غبارى از آن را در قیافھ شان نقش كرده اند

مقصود از گریھ كھ عرض كردم ، گریھ دم . ده ھاى عمیق دیده ایم گریھ ھا و اندوه ھاى عمیق را بیشتر از خن
 .بحث اندوه طبیعى را نمى كنیم كھ بھ مجرد بروز نامالیمات ، ابرى فضاى روح را بگیرد. دستى نیست 

گرفتگى روح از این كھ مبادا انبساط و عظمتى كھ براى روح انسانى وجود دارد، من بھ آن )) : بحث ما این است
انسان ھا كھ گام بھ روى خاك مى گذارند و چند صباحى زندگى مى كنند و از بین مى روند، آیا بھ  .((نرسم 

حقوقشان مى رسند؟ آیا تمام امكانات خود را بھ فعلیت مى رسانند؟ بى اعتنایى بھ این مساءلھ خنده دار است ، اما 
. ، غبارى از اندوه بر دل انسان مى نشاند این موضوع. خنده اش كاشف از نابودى روح آن كسى است كھ مى خندد

این اندوه مافوق تمام لذایذ بشرى است ، زیرا روح خیلى باید اوج بگیرد تا وقتى بھ او بگویند كھ مثال در قرون 
این روح از . این روح خیلى باال رفتھ است . وسطى با برده ھا این گونھ رفتار مى كردند، واقعا اندوھگین بشود

بنابراین ، وقتى توجھ مى كند كھ آیا افكار بشرى و اندیشھ ھاى بشرى ، این . ى دم دستى نیست نوع روح ھا
 :سرمایھ كالن را كھ دارد، واقعا بھ جا مى آورد یا نمى آورد؟ مى گوید

 نگزینى ار غم او چھ غمى گزیده باشى 
 

 ندھى اگر بھ او دل بھ چھ آرمیده باشى 

 نى نظرى نھان بیفكن مگرش عیان ببی
 

 گرش از جھان نبینى بھ جھان چھ دیده باشى 

چرا؟ چون این غم موقعى پیش مى آید، و . این غم است كھ ، یكى از عالى ترین آرمان ھاى روح انسان ھاست 
. موقعى روح انسانى را تصرف مى كند كھ روح انسانى بھ طرف باال اوج مى گیرد و بقیھ را اجزاء خود مى بیند

دریافت مساءلھ غیر از دانستن مساءلھ  .آن ھا فقط شعر ھستند. اعضاى یك پیكرند باالتر مى روداز شعر بنى آدم 
چھ مقدس است آن چشمى كھ ! این دریافت ، اندوھى دارد و چھ مقدس است این اندوه ! است ، آن ھم در قالب شعر

 .ا مى ریزدبراى انسان ھا مى گرید، و چھ مقدس است آن دو قطره اشكى كھ بھ حال انسان ھ
آن روحى كھ نمى گذارد لذات شخصى ، تمام وجود او را لحظھ اى در زندگانى فرابگیرد، چھ قدر عظمت گرفتھ 

این كھ در این مكان . این غصھ نیست ، بلكھ موتور و محرك تاریخ است . مى كنم   مى گوید كمبود احساس. است 
شید، این گریھ و اندوه نیست ، بلكھ محرك تاریخ انسان جمع شده اید و نام حسین بن على را برده و آھى مى ك

در ھر وضعى قرار بگیرید و ھیچ اصلى را )) :نشان دھنده این اشتباه است كھ بعضى ھا مى فرمایند. ھاست 
قیافھ ھاى روحانى كھ من االن در این جا مى بینم ، حال یك  .((نپذیرید، و ریش مباركتان ھم در ھیچ جا گیر نكند

 !مقدس را دارد كھ فقط براى مقابلھ با این اصل در این مكان نشستھ انداندوه 
 آب حیات من است خاك سر كوى دوست 

 
 گر دو جھان خرمى است ما و غم روى دوست 

بھ . در درك و بیان معناى شادى ھا و اندوه ھا، لذایذ و آالم چھ قدر اشتباه داریم ، و چھ قدر كوچك فكر مى كنیم 
امر بر ما مشتبھ شده است كھ نام لب ھا را از ھم جدا كردن و دندان ھاى جلویى را نشان دادن و بعد  راستى چھ قدر



ولى آن ھیجانات الھى و حالت ھاى روحانى را كھ تمام لذایذ یك طرف . روح را افسرده ساختن ، خنده مى گذاریم 
 . ستو آن حاالت ھم یك طرف ، اصال خنده نمى دانیم ، غصھ ھم ھمین طور ا
تاریخ را این گونھ معنا كرده اند، چھ . بدین سان تاریخ ، شكست و پیروزى را بر ما آدمیان ، تحمیل كرده است 

یا مثال اگر او موقعیت . این سخن درست نیست . ورشكست شد و شكست خورد { شخصى{مثال مى گوییم ! كنیم 
باز فریاد ما از دست . ظ كرد، مى گوییم پیروز شدوجودى طبیعى خود را در میان تعدادى از جانوران مثل خود حف

 : این الفاظ بلند است
 راه ھموار است و زیرش دام ھا 

 
 قحطى معنا میان نام ھا 

 (217) لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست   لفظھا و نام ھا چون دام ھاست 

واقعا چھ اشتباھاتى در كلمات حیاتى ! این ریگ است نھ آب : دندان مان ھم درست كار نمى كند كھ تشخیص بدھد
اگر اسم آجر را خشت . یك دفعھ اشتباه این است كھ مثال آجر را خشت مى گوییم ، این مھم نیست . بشر داریم 

وقتى این خشت متالشى شد، مى گوییم اشتباه كردیم این خشت بود، آجر بگذاریم و بعد آب روى آن فرو بریزد، 
یك دفعھ مساءلھ بى اھمیت است ، ولى یك وقت مساءلھ مربوط بھ حیات و ممات بوده . نبود، غلط گفتیم و نفھمیدیم 

ه حیات انسان آیا در این مورد ھم باید مسامحھ شود؟ اى بى انصاف ھا، آیا دربار. و مربوط بھ وجود انسان ھاست 
ھا ھم باید شوخى شود؟ بازى ، با دم شیر ھم بازى ؟ ما كلمھ پیروزى را بھ كار مى بریم ، با این گمان كھ پیروز 
آن شخصى است كھ توانستھ است در موقعیت وجودى خود، نیروى طبیعى زیادترى را بھ كار ببرد و عده اى را 

را، اغلب قاموس ھاى بشرى ، تا حال براى ما این طور معنا پیروزى . تحت الشعاع وجود طبیعى خود قرار بدھد
ما انسان ھا بھ . شكست را نیز در مقابلش ، بھ عنوان یك مفھوم ضد این مفھوم بھ ما تزریق كرده اند. كرده اند

 خاطر این تفسیرھاى لفظى چھ قدر تلفات باید بدھیم ؟
زى مطلق است ، در جھان چھ كسى را سراغ دارید اگر مقصودتان پیرو. حقیقت قضیھ ، شكست و پیروزى نیست 

كھ بھ پیروزى مطلق برسد؟ كدام گرگ درنده اى را دیده اید كھ گرگ درنده ترى ، چنگالش را در سینھ او فرو 
بھ چھ علت . در تاریخ ، قضیھ بھ این شكل بوده است . نكند؟ باالخره ، در برابر ھر قوى ، یك قوى دیگرى ھست 

قا را مطرح كردیم ؟ بھ دلیل این كھ بحث تنازع در بقا مربوط بھ من و شما بود، تا این جا مساءلھ بحث تنازع در ب
 . را درست معنا كنیم

 .فاتح و پیروز، آن متفكر بود كھ او را در دوران فالسفھ قرون وسطى ، بیست سال در زندان انداختھ بودند
 !عالى نوشت كھ بعدھا در سطح جھانى مطرح شدفلسفى بسیار ) سیستم (این شخص در زندان ، یك نظام 

 .این پیروز است ، ولو این كھ در یك چھار دیوارى نشستھ باشد. چنین شخصى را مى توان پیروز نامید
و ھمین . ھیچ گاه پیروزى با سیرى و شكست با گرسنگى مرادف نیست . پیروزى و سیرى دو چیز متفاوت است 
، خیال نكنید كھ اگر كسى روى خاك ((شكست ))ھر وقت گفتند . اوى نیست طور شكست با وداع از روى خاك مس

یا كسى كھ وجود طبیعى اش ، سالیانى ، بلكھ قرنى ، روى زمین و كره خاكى . را وداع نمود، شكست خورده است 
. جا وجود داردكوه ھیمالیا را ببینید؛ میلیون ھا سال است كھ ھمان . را اشغال كرده است ، نگوییم پیروز شده است 

. بعضى از كھكشان ھا میلیاردھا سال است كھ از سحابى ھا جدا شده اند. عمر زمین را نمى دانیم چھ قدر است 
حیات یك مورچھ ، موقعى كھ یك گندم را بھ آشیانھ خود مى برد پیروز است ، اما كھكشان پیروز نیست ، زیرا 

 . ین مورچھ در چھ چیزى پیاده شده است ؟ در یك دانھ گندمپیروزى ا. مورچھ آگاه است و حیات را درك مى كند
ولى خود ! بنا بھ نوشتھ مجالت اخیر فرانسھ ، بعضى از كوزارھا، ده میلیون برابر خورشید نورافكنى مى كنند

چنان كھ اگر صد . باالتر است ) كوزارھا(با این حال ، مورچھ از نظر پیروزى در وجود، از آن ھا . آگاھى ندارند
میلیارد تن گل پالستیكى در عالى ترین منظره بسازید، یك برگ گل عادى كھ بھ سلسلھ ھستى متصل باشد، و حیاتى 

 روى این حساب ھا باال مى رویم ، تا ببینیم پیروزى یعنى چھ. براى خود داشتھ باشد؛ مسلما گل طبیعى پیروز است 
. 

یعنى فقط یك . اد سال ما منھاى یك لحظھ ، شكست باشدممكن است ما ھفتاد سال عمر داشتھ باشیم ، و ھمھ ھفت
لحظھ ما پیروزى باشد و اتفاقا ابدیتمان را نیز در ھمان لحظھ تنظیم كنند، و آن موقعى است كھ بھ خود آمده و 

 ، یك لحظھ ، یا یك دقیقھ و یا دو)ھستید و بیھوده نیستید(این تصور . احساس كنید، شما ھستید و بیھوده ھم نیستید
دقیقھ بھ طول مى انجامد، ولى این مدت كم ، آن مخ ابدیت است كھ شما نمونھ اش را در این لحظھ مى چشید و شما 

اما اگر نھ تنھا ھفتاد سال ، بلكھ ھفتصد سال عمر كنید و حیات شما فقط ساختھ شده ھوا، آب ، عناصر آلى . پیروزید
عنى یك موجود كامال وابستھ باشید، ھرگز بھ پیروزى نخواھید ، یك مقدار عوامل انسانى و عوامل اجتماعى باشد، ی

شما یعنى چھ ؟ یعنى ؛ مقدارى ھوا، . در جایگاه حداكثر حوادث ھستید} و فقط{چون شما خودتان نیستید . رسید
 !گاز، عناصر آلى ، كھ نام او را انسان گذاشتھ اید



انسان موجودى است این گونھ ، مثل على بن ابى  عجیب این است كھ اگر بخواھند در یك قاموس مثال بزنند كھ
یا مثل یك دستگاه . و ابن ملجم و مثل كسى را كھ فقط تراكم یافتھ حوادث است ، نام مى برند) علیھ السالم(طالب 

مى تواند تمام ھستى را ) انسان (حاال این . موسیقى راكد و جامد كھ با یك انگشت ، صداى آھنگ آن را دربیاورد
بگذارد؟ او كھ مالك خودش نیست تا مالك دیگرى شود؛ اصال مالك نیست ، زیرا این ندارد، او ندارد، خود  زیر پا

اول قاره . پس پیروزى كى بوده است ؟ پیروزى از آن موقع شروع مى شود كھ اول انسان خودش را دریابد. ندار
كنید كھ شما چھ ھستید، ولو این كھ خیلى كم  خودتان را كشف كنید، اول مركز حركات و اندیشھ ھاى خودتان را پیدا

 .اما شروع كنید، پیروزى شما از این جا شروع مى شود. كشف كنید
من آگاه )) : این طور مى گوییم. بعضى از اوقات ، ما خیلى كوتھ فكرى مى كنیم و نام آن را دوربینى مى گذاریم 

مى شود؟ وقتى كھ ان شاءهللا خیلى باسواد شدم و نتیجھ این آگاھى چھ موقع مشخص  .((من متوجھ شدم . شدم 
و ھمین طور ھزار شرایط و مقتضیات جمع مى  ...! بعد از ازدواج كھ درست حركت كردم! ھزاران گذشت كردم 
من در زندگانى بھ پیروزى . نخواھم رسید، خیلى دور است و من بھ این موفقیت نمى رسم ))كند، سپس مى گوید 

اولین وسیلھ شكست ماست ، بین ما و تكامل ، بین ما و مالكیت ، بین ما و آزادى } قبیل مفاھیم { این .((نخواھم رسید
. است كھ اصال فاصلھ ندارد ((توجھ بھ خود))، فاصلھ اى بھ عنوان یك مقدار ھندسى و جغرافیایى وجود ندارد، بلكھ 
قرار مى دھیم و مى گوییم كھ ان شاءهللا این یكى از بدبختى ھاى ماست كھ ھمیشھ آرمان ھا را دورتر از خود 

او . قرار داده است  ((آینده ))چرا؟ چون بین خود و او را . خواھیم رسید، اما قرنى ھم كھ زندگى مى كند و نمى رسد
این جسم خارجى است كھ براى این . نمى داند كھ در مساءلھ روح و در عمق روح ، گذشتھ و آینده مطرح نیست 

روح ، مشمول این حرف ھا نیست ، بلكھ باالتر از این . برود، باید مسافتى را طى كند B ھ نقطھب A كھ از نقطھ
خداوند  ((خدایا، چگونھ بھ تو برسم ؟))كیف اصل الیك  :یك روز عرض كرد) علیھ السالم(حضرت موسى . مسائل است 

 ((. رسیدن بھ من ھمان قصد كردن وصول بھ من ھمان ، و) اى موسى )))،  قصدك لى وصلك الى :فرمود
بھ تقرب تو برسم و بھ پیشگاه } اگر بخواھم {یعنى ! آیا قصد كردى كھ برسى ؟ قصد كردن ھمان ، و رسیدن ھمان 

 . تو راه بیابم ، كى و چگونھ برسم ؟ چند میلیون فرسخ باید راه بروم ؟ اصال این حرف ھا مطرح نیست
در بعضى از جمالت نیایش ھاى  ((. قصد ھمان و رسیدن ھمان))ست ، قصد تو مرا، اگر قصد ا . قصدك لى وصلك الى

 : ھست كھ) علیھ السالم(على بن الحسین حضرت سجاد 
 اشھد ان المسافر الیك قریب المسافھ

 ((. شھادت مى دھم كھ مسافر كوى تو، مسافتش خیلى نزدیك است))
ین زمین و آسمان چھ قدر است ؟ گفت بھ قدر آه یك فاصلھ ب: یك نفر بھ دیگرى گفت : درباره ظلم ھم مى گوییم كھ 

بنابراین ، پیروزى از آن موقع شروع مى شود كھ حركات و . یك توجھ است } بھ اندازه {این جا فاصلھ ! مظلوم 
. فرضا پانصد ھزار دفعھ ھم كشتھ شویم و زنده شویم ، باز پیروزیم . سكنات انسان ھا روى این محور قرار بگیرد

 . و براى مباحث تنازع در بقا خوب است) شعربافى ھاى خیالى (بقیھ براى شعر . خى است مابقى شو
ابوذر غفارى در آن بیابان در حال جان : توجھ فرمایید. عرض كردم } درباره پیروزى {در یك جلسھ ماه مبارك 

مرد، سالیان درازى را رنگ پریده ، پیر :را احساس كنید} ظاھرى {نخست شكست ). از دنیا مى رفت (دادن بود 
و بھ گفتھ بعضى از تواریخ (سپرى كرده ، عمر بھ سر آمده ، از مال دنیا و انسان ھاكسى را ندارد، مگر ھمسرش 

ابوذر . دختر یا زنش خیلى ناراحت بود. نزدیك بھ غروب آفتاب ، دراز كشید. كھ با او ھمراه است ) ، دخترش 
شما در وسط این بیابان از دنیا مى روید و من این جا كسى را )) : گفت) دخترش )چرا ناراحتى ؟ ھمسرش : گفت 

آنان بازرگانان . آن سیاھى كھ از دور مى آید، كاروانى است )) : ابوذر گفت ((...از این رو مضطربم و. ندارم 
است ، او را  برو بھ آن ھا بگو كھ یكى از اصحابھ پیغمبر در این جا فوت شده. ھستند كھ از جاده عبور مى كنند

اما دخترم ، ھمین كھ آن ھا خواستند دست بھ كار تجھیز و )) . تا این جا یك چیز خیلى عادى است .((كفن و دفن كنید
 : در این جا باید بگوییم !((تكفین من بشوند، اول این گوسفند را بكشند و بخورند و براى من مجانى كار نكنند

 گوید براى من مجانى كار نكنند، شكست مى خورد؟ آیا این كھ مى! اى پیروز پیروزمندان 
 : ابوذر گفت. گویى و شوخى و افسانھ نیست  منظور، تاریخ . در مورد این مساءلھ یك مقدار دقت كنید

با این كھ تجھیز و تكفین میت ، واجب كفایى است ؛ خواه بگوید، یا نگوید، سفارش كند . براى من مجانى كار نكنند
 . این مرد كھنسال! آن ھم شخصیت واال مقامى مثل ابوذر غفارى  .ین كار انجام شودیا نكند، باید ا

 این پیروزى چھ قدر ریشھ مى خواھد تا در آن دقایق آخر، این سخن را بگوید؟ روح او در كجاست ؟
نحصر عرض كردم با این كھ از نظر فقھى دفن و كفن واجب كفایى است ، مخصوصا چون در آن بیابان بھ آن ھا م

) گوسفند(براى من مجانى كار نكنند و از این )) : ولى گفت. بود، شاید براى آن عده وجوب عینى نیز پیدا كرده بود
چرا ما اسم این را پیروزى گذاشتیم ؟ براى این كھ ھیچ مكتب انسانى و ھیچ ایدئولوژى انسانى ، نمى  .((استفاده كنند

كار : ال انسان ھا بدھد، مگر این كھ این اصل را مد نظر داشتھ باشدتواند در این كره خاكى جوابى بھ این سؤ 



و ال  : آیا این ارزش پیروز است یا نھ ؟ اگر صد میلیون قرن دیگر در این دنیا بگذرد، مطلب این است. ارزش دارد

ابوذر طعم این ارزش را چشیده بود كھ در آن (( .كار و كاالى مردم را بى ارزش نكنید))، (218)تبخسوا الناس اشیائھم 
. ھنگام مرگ ، موقعى است كھ ھمھ چیز از یاد انسان مى رود .((براى او مجانى كار نكنند)) : لحظات مى گفت

یك روح چھ قدر باید بزرگ باشد، تا در . ز بھ ھم خورده است دیگر تقریبا زمان سنج ، اصل سنج و قانون سنج مغ
اى . حالى كھ مغز كم كم قدرتش را از دست مى دھد، ولى روح بھ پیروزى رسیده و دیگر نابودى نداشتھ باشد

شمایید موجب امید انسان ھا، شما و امثال شما نخواھید . پیروزى ابدى از آن شماست . جھان از آن شماست ! ابوذر
 . عظمت پیروزى این است. ذاشت ھرگز یاءس بر ما غلبھ كندگ

ابیات (در یك اتمام حجت فوق العاده باعظمت ، بھ این ابیات ) علیھ السالم(در روز عاشورا، امام حسین بن على 
 :استشھاد فرمود) فروه بن مسیك مرادى 

 فان نھزم فھزامون قدما 
 

 و ان نغلب فغیر مغلبینا 

 منایانا و دولھ آخرینا   و لكن  و ما ان طبنا جبن

 اذا ما الموت رفع عن اناس 
 

 كالكلھ اناخ بآخرینا 

 فافنى ذلكم سروات قومى 
 

 كما افنى القرون االولینا 

 فلو خلد الملوك اذن خلدنا 
 

 ولو بقى الكرام اذا بقینا 

 فقل للشامتین بنا افیقوا 
 

 (219) سیلقى الشامتون كما لقینا

شما مى گویید شكست (بوده ایم و اگر شكست بخوریم ) پیروز(اگر در این جنگ غلبھ كنیم ، ما از دیرباز غالب ))
 .، ما ھرگز شكست را ندیده ایم و نخواھیم دید)است 

انتقام ما (، و حال آن كھ مى دانیم بھ خون غلتیدن دولتى بعد از ما را نوید مى دھد  سرشت ما بر اساس ترس نیست
 .( را خواھند گرفت

 .ایستاده است اصابت خواھد كرد  اگر تیر اجل بھ سینھ فردى اصابت نكند، بھ سینھ شخصى كھ در كنارش 
كھ قبال عده زیادى را از نابودى خویش و ھمین پیك است كھ خبر نیستى را بھ بزرگان قوم مى رساند، ھمان گونھ 

 . آگاه ساخت
اگر پادشاھان جاودان مى ماندند و اگر گرانمایگان روزگار بقا داشتند، ما ھم عمرى بى پایان و زندگانى سر مد 

 . داشتیم
 ((.بھ مالمتگران بگو، كھ از خواب غفلت سر بردارند و بدانند كھ آنان نیز در پى ما خواھند بود

را دریافتھ ، سپس  ((خود))شما كجا ھستید؟ آیا انسانى كھ اول . مغلوب نمى شویم و مغلوب نخواھیم شداصال ما 
، اگر آن استقالل را كھ در مقابل خودآگاھى احساس مى كند رھا كند، نابودش ((خود))متوجھ شده است كھ این 

ا را در خود دریافتھ است ، مغلوب خواھد كرد و لذا روح خود را بھ عظمت خداوندى وصل كرده ، بعد انسان ھ
 .مى شود؟ چھ كنیم كھ تاریخ بشر در ارتباط بشر با بشر، فقط با دو چشم سروكار دارد

یعنى وقتى دو چشم خیره مى شود بھ دو چشم دیگر و آن دو چشم در ظاھر جا خالى مى كند، مى گوییم آن دو چشم 
 . النى زد و فالنى ھم از بین رفتشكست خورد، و براى خود تاریخى درست كرده ایم كھ ف

 زنده جاوید كیست ؟ كشتھ شمشیر دوست 
 

 كآب حیات قلوب از دم شمشیر اوست 

 گر بشكافى ھنوز خاك شھیدان عشق 
 

 آید از آن كشتگان زمزمھ دوست ، دوست 

 :صدرالمتاءلھین در یك رباعى مى گوید
 آنان كھ ره عشق گزیدند ھمھ 

 
 ھ در كوى حقیقت آرمیدند ھم

 در معركھ دو كون فتح از عشق است 
 

 ھر چند سپاه او شھیدند ھمھ 

چنان كھ عرض كردم  -عشق واالى الھى ، انسان را از این مفاھیم شكست و پیروزى ھاى دم دستى باالتر مى برد 
نى را یك خنده جھا. گریھ و خنده ، گاھى بھ معناى طبیعى خودش مطرح مى شود و گاھى باالتر از این ھاست  -

مثل اشك ھایى كھ در طول تاریخ براى حسین بن  .شكوفان مى كند، یا یك گریھ براى جھانى موتور تاریخ مى شود
چھ انسان ھایى ، . ریختھ است ) علیھ السالم(بشر، مقدس ترین اشكش را در راه حسین . على ریختھ شده است 

ھا را فراگرفتھ بود، و یك بار با یك انقالب روحى ، بھ شاید میلیون ھا انسان كھ پلیدى و تبھكارى ، تمام عمر آن 
چھ دولت ھا كھ با نام حسین بن على بر سر كار آمدند، و چھ ! حسین بن على توجھ كرده و عمرشان را دریافتھ اند

 .قدر براى آنان كھ بحث از دادگرى مى كردند و عشاق داد و عدالت بوده اند، میدان باز شد



 :بعد مثال مى زند و مى گوید. گاھى ما در الفاظ اشتباھاتى داریم : ، او مى گویدبحث خیلى لطیفى دارد
 .مرد پیروز كسى است كھ اگر وجودش از روى خاك بھ زیر خاك منتقل شد، تابش شعاع او شروع شود))

 

 ((!بكشدبران ترین شمشیر را بھ وجود او } سایھ خودش {سایھ اى از خود بگذارد كھ } و فقط{نھ این كھ برود 
، موسى بن عمران )علیھ السالم)ابراھیم . است ) علیھ السالم(بدین جھت مى گوییم ، پیروزى واقعى با پیامبران 

است كھ پیروز ) صلى هللا علیھ وآلھ (این محمدبن عبدهللا . پیروزند) علیھ السالم(و عیسى بن مریم ) علیھ السالم(
. ر دنیا نیست ، مگر این كھ گرگى درنده تر از او وجود داردگرگى د -ھمان طور كھ عرض شد  - واال . است 

جابھ (پیروزى را بھ جایى باید وصل كرد كھ ابدى باشد، نھ این كھ تو برو كنار، من مى خواھم بھ جاى شما بیایم 
اھد تنفس ھاى شما بعد از این چھ خو  پس ! بسیار خوب ، تشریف بیاورید، من ھستى ام را بھ شما دادم ). جایى 

آیا غیر از این چیز دیگرى ھم ھست ؟ . شد؟ كسى كھ آالم و دردھاى او عمیق تر باشد، لذایذ زیادترى خواھد دید
جاى مرا بھ زور از دستم گرفتى و عنوانش را  . وقتى كھ من در این ھستى جا داشتم ، تو جاى مرا غصب كردى

ا ورق بزنید كھ این نوع پیروزى ھاى رسمى و پیروزى این تاریخ و این ھم شما، بردارید و دقیق. پیروزى گذاشتى 
 :؟ عبیدهللا یا ھمان عبدهللا بن عمر جعفى مى گوید!ھاى طبیعى چھ نتایجى داشتھ است 

از یك طرف ، . دیدم كھ حسین بن على بھ طرف چادر من مى آید . من از كوفھ بیرون آمده بودم كھ حسین را نبینم))
. خیلى بزرگ بود، و از طرفى دیگر، من با ابن زیاد نمى توانستم طرف بشوم  ( حسین بن على)شخصیت این مرد 

خودم را در گوشھ اى از بیابان ھاى كوفھ ). بى طرف باشم . (از كوفھ آمدم بیرون كھ نھ لھ او باشم و نھ علیھ او
 ((.تصادفا كاروان حسین بن على از آن نزدیكى ھا عبور مى كرد. مخفى كردم 

. چادر عبیدهللا بن عمر جعفى است : ھداء مى پرسد، ببیند كھ این چادر از آن كیست ؟ مى گویندحضرت سیدالش
این خودش مى تواند دلیلى باشد بر این كھ . عبیدهللا بن عمر جعفى یكى از سران كوفھ و خیلى ثروتمند و متنفذ بود(

 .(د و جزء حادثھ مى شدچرا از كوفھ بیرون آمده بود؟ چون باالخره ، مى بایست بھ حادثھ وار
در بعضى از تواریخ  -ھمین طور كھ نشستھ بودم ، دیدم كھ حسین بن على مى آید : عبیدهللا بن عمر جعفى مى گوید

من كھ نمى . خیلى واخوردم كھ عجب گرفتار شدم : مى گوید -ھست كھ حسین آمد و با انگشتش بھ چادر زد 
عبیدهللا ، تو در : حسین فرمود. روبھ رو شدم ، باالخره روبھ رو شدم )) علیھ السالم(حسین (خواستم با این مرد 

آیا میل دارى كھ با من بیایى و با ھم بھ . عمرت معصیت ھاى زیادى كرده اى ، خیلى گناھان مرتكب شده اى 
بیرون آقا من از كوفھ : گفتم . را بھ كار برده است  ((فتح ))، تعبیر {حضرت در جمالت خود{پیروزى برسیم ؟ 

من نھ مى خواستم بھ روى . نیامدم ، مگر براى این كھ شما را نبینم ، چون در غیر این صورت گرفتار مى شدم 
شما شمشیر بكشم ، و نھ مى توانستم با شما موافقت كنم ، ولى حاال كھ شما آمدید، من اسبى دارم كھ اسب عجیبى 

شمشیرى ھم دارم كھ ارزش آن ھزار دینار . ا تقدیم مى كنم آن را بھ خدمت شم. است و در كوفھ شاید بى نظیر باشد
من با خود تو كار داشتم : حضرت فرمود. است ، آن را نیز بھ حضور شما تقدیم مى نمایم ، ولى مرا معذور بدارید

من محاسن : مى گوید} عبدهللا {. حال كھ نمى آیى ، ما را بھ شمشیر و اسب شما احتیاجى نیست . ، با خود تو
نخیر، : حضرت فرمود. گفتم یا اباعبدهللا ، خوب است كھ محاسنتان سفیدى ندارد. ضرت را دیدم كھ سیاه است ح

من نیز دنبالشان بلند شدم و نگاه كھ كردم ، دیدم ایشان وقتى . حضرت بھ راه افتادند)) :عبیدهللا مى گوید. حنا زده ام 
دیدم . سالھ ، ھم دنبال ایشان آمده اند 7سالھ ،  6سالھ ،  5،  سالھ 4از چادر خودشان آمده اند، بچھ ھاى كوچك ، 

دیدم كھ وقتى  .حضرت آرام آرام بھ ھواى آنان راه مى روند، یعنى تند نمى روند تا ھمھ بچھ ھا بھ ایشان برسند
و بعد خیلى با . بعضى از بچھ ھا زمین مى خوردند، حضرت برمى گشت آنان را بلند مى كرد و بغل مى كرد

 .رامش حركت مى كردآ
چیزى دیده بود كھ بعد از این كھ ختم  (علیھ السالم(در این ماجرا، عبیدهللا بن عمر جعفى در قیافھ حسین بن على 

بھ نوشتھ بعضى از تواریخ ، خودش را در شط كوفھ غرق كرد و . داستان نینوا را شنید، اختالل روانى پیدا كرد
چنان عظمتى ) حسین (این پیروزى است كھ او در قیافھ این مرد . زى نامیداین را مى توان پیرو! خود كشى نمود

كھ این ! دیده است كھ بعد نتوانستھ این را ھضم كند كھ من چرا با این مرد نرفتم ؟ اى خاك بر سر مال و منال دنیا
ز اعماق دل مى وقتى شما آھى ا. این حرف ، حرف تمام پاكان اوالد آدم است . مرد آمد و از من كمك خواست 

اى حسین ، كاش ما ھم با شما بودیم ، این حال داللت مى كند بر این كھ ارواح آدمیان در عالى ترین اوج : كشید كھ 
اگر دیگران اجسام ما را مالك ھستند، آنان وجدان آزاد ما را . او روح ھا را مالك است  .، تسلیم روح آن مرد ھستند

حال ، پیروزى از آن . خ ، شمشیرھا كالبد ناخود آگاه انسان ھا را در اختیار دارنداما در تواری. در اختیار دارند
 كیست ؟ آیا از آن كسى است كھ وجدان آزاد انسان ھا را در اختیار دارد، یا كالبد مجبور آن ھا را؟



زى از آن كیست ؟ در این مسائل خیلى باید دقت كنیم و این ھا دقیقا باید بررسى شود كھ شكست از آن كیست و پیرو
خورده است ، چرا؟ چون از آن ) علیھ السالم(اگر شكست را مى گویید، مھم ترین شكست را على بن ابى طالب 

ھر روز این مرد را دو سھ بار مى كشتند و دو سھ  -بھ اصطالح یكى از جامعھ شناسان  -اوایل بروزش در اجتماع 
چرا؟ طلحھ مى گوید سبیل من باید ! لزل على است در اجتماع این موجودیت طبیعى متز. بار ھم زنده مى كردند

. خوب ، آن ھم كھ نمى شود. شل كن } سر كیسھ را{: زبیر مى گوید. چرب نمى شود: على مى گوید. چرب بشود
 .وقتى كھ انسان ھا مرا امین دانستند، من چھ چیزى را شل كنم ، لذا، كارش متزلزل بود

ظاھرش این بود كھ ھر روز این . تحملش را نداشتند... وارج ، داخل ، خارج جنگ جمل ، جنگ صفین ، جنگ خ
آن وقت شما باید . لطفا این شكست ھا را جمع كنید، بھ ھم اضافھ كنید. مرد شكست مى خورد و قد علم مى كرد

ھ غیر چون ھر عامل انسانى در آن جامع! بگویید، على مى بایست ھمان روزھا دفن مى شد، قاعدتا این است 
آیا تاریخ مى خوانید؟ . شوخى نیست كھ عمروعاص را حاكم على قرار دادند. مستعد بھ او ضربھ زده است 

باز على سر بلند نكند و نگوید خدایا این چھ معاملھ اى است با من ! سرنوشت على را بھ دست عمروعاص سپردند
نمى . كرده و آرامش خود را از دست نداده است مى كنى ؟ من چھ كرده ام بھ تو؟ حتى این مرد سر خود را بلند ن

ھستى تو در عالم امكان ، توجیھ وجود ! مى چشند یا نھ ؟ اى على  - مخصوصا جوانان  -دانم مزه این مطلب را 
من ھمھ شخصیت و : ى كھ صریحا گفت ((عمروبن عاص )) !تو، بایستى از طرف عمروبن عاص معین شود

 . سفره معاویھ فروختھ امحیثیت و دینم را بھ معاویھ و 
یك زخم و یا صدمھ اى بھ شخصى مى رسد و سر بلند . را متزلزل نكرد) على (چیزى این مرد . پیروزى را ببینید

اگر ھزار بار على را مى كشتند و زنده مى كردند،  ((! ما ھم نفھمیدیم كھ عدالت خداوندى یعنى چھ)) : مى كند كھ
بر نویسنده فرمان مالك اشتر كھ با } عمروعاص را} .را بر او حاكم قرار بدھند بھتر از این بود كھ عمروبن عاص

عجیب است كھ حضرت على } .حاكم قرار دادند{اعالمیھ جھانى حقوق بشر تطبیق شد و بر آن ترجیح داده شد، 
دش اولین با كمر لیف خرمایى در دكان میثم تمار، اعالمیھ جھانى حقوق بشر را بنویسد و خو) علیھ السالم(

سپس حكم درباره وجودى با این ھمھ عظمت را بھ دست عمروبن عاص . شخصى باشد كھ بھ این اعالمیھ عمل كند
 .متزلزل نشود و خود را نبازد ( على(بدھند، كھ آقا بفرمایید كھ حق با كیست ؟ و این مرد 

} انسان ھا{بقیھ . صدا درآورد را بھ  این شخص توانستھ است آھنگ اصلى ھستى اش . این معناى پیروزى است 
سر خود را بلند كند و بگوید خدایا، ما كھ } على {یك بار نشد كھ ! آھنگشان معلوم نیست در این زندگانى چیست 

داماد پیغمبر تو بودیم ، من كھ این قدر سواد دارم ، چھ قدر بھ یتیم ھا مى رسم ، چھ قدر كارھاى خوب مى كنم ، 
یك تاریخ سراغ نمى دھد كھ على سر بلند كند و العیاذبا洨 . ص چھ بود؟ اما نگفتھ است پس این قضیھ عمروبن عا

ما انسان ھا قربانى جھالت خودمان ھستیم ، واال دادگرى خدا بھ حد الزم و كافى . خالف دادگرى خدا حرفى بزند
نم و كار كنم و زندگى ام را این جھالت ما و شكست ماست كھ بھ جاى این كھ باید تكاپو ك . در ھستى حكمفرماست

در سنگالخ ماده نجات دھم ، مثال سنگى بھ سرم بخورد و بھ آن ھستى كھ عظمتش را جز خدا نمى داند و آن ھستى 
باعظمت در نزد خدا كھ بھ قدر موى سر شما ناچیز است و در پیش شما بى اھمیت است ، ھم چنین بھ جھان ھستى 

؟ !ایراد بگیرم و بھ خدا بگویم اى كشتى بان ، این چھ جور كشتى راندنى است كھ در مقابل خدا چھ عظمتى دارد، 
على مى تواند انسان را زنده نگھ بدارد، چون خودش زنده است . انسان ھا غالبا با شكست مواجھ ھستند. ما شكستیم 

 ! این است معناى پیروزى. 
 زنده جاوید كیست كشتھ شمشیر دوست 

 
 شیر اوست كآب حیات قلوب از دم شم

 !خدایا معناى شكست و پیروزى را براى ما قابل درك بساز! حیات و موت را بھ ما بفھمان ! پروردگارا
این است كھ سالیان دراز با این كھ در طول ! خدایا عینك ما را خودت تصفیھ كن كھ جھان بینى ما درست باشد

 لى داستان حسین اثرات بسیارى داشتھ و پیروز استو{تاریخ چھ مقام ھایى بوده ، و چھ قدرت ھایى اعمال شده ، 
متوكل عباسى خیلى ایستادگى كرده بود، حتى دست ھا بریده بود كھ ھر كس بھ زیارت حسین برود یا نام حسین  .{

با این كھ من عقیده ام این است و فكر مى ... چھ طور نمى شود... بر روى فرزند خود بگذارد، چھ طور مى شود
ى توانستیم ھالھ مذھبى و آن شبھى از شباھت ھاى مذھبى را كھ در مغرب زمین بھ عنوان حرفھ تلقى كنم ، اگر م

مى شود و پیرامون داستان حسین را گرفتھ است ، درست نشان بدھیم ، داستان این مرد مى توانست آموزنده ترین 
 ولى متاءسفانھ چھ مى توان گفت ؟. داستان براى تاریخ بشر باشد

ان والژان ساختگى را ببینید در بینوایان چھ كار كرده است ؟ ده ھا سال است كتاب بینوایان ویكتور ھوگو شما یك ژ
در صورتى كھ ما در داستان . اش كھ اصل ھم ندارد و رمانتیك است ، انسان تربیت مى كند((ژان والژان ))با این 

واقعیت دارد و از آن چھ كھ در بینوایان گفتھ مى  حسین بن على ، در این داستان چند روزه اش ، مطالبى داریم كھ
شود حساس تر است ، ولى متاءسفانھ ، حقیقتا حسین را ما در ھالھ اى از اغراض شخصى مخفى نموده و پوشانده 



من گمان مى كنم كھ اگر حتى از حربن یزید ریاحى در ماجراى حسین بن على بن ابى طالب درست بحث . ایم 
سر تاپاى این حادثھ ، از آن كوچك ترین تا بزرگ ترین . آموزنده عجیب براى آدمیان است بشود، خود یك درس 

 .حادثھ اش ، نشانھ پیروزى حسین بود كھ در این گرفتارى شدید بھ این مرد روى آورد
 الھى رضى بقضائك و تسلیما المرك ال معبود سواك 

 ((. ودى جز تو نیسترضا بھ قضایت دارم و تسلیم امر توام ، معب! خداى من ))
... احساس این كھ كشتھ شدن ھست و مرگى ھست و بچھ و شیرخواره . متزلزل شود؟ ابدا} حسین {آیا شخصیت 

چھ باید كرد كھ این كالبد دامنگیر . واقعا مافوق ھمھ این ھا قرار گرفتھ است . این حرف ھا اصال مطرح نیست 
را تماشا مى كردیم و مى فھمیدیم كھ روح حسین ) علیھ السالم(على ماست ، اگر كالبد نبود، قیافھ روحى حسین بن 

معناى پیروزى غیر از جا خالى كردن از روى خاك است كھ جانورانى در آن جا  . بن على در چھ حالى بوده است
 : پیروزى از آن موقع شروع مى شود كھ بھ قول یكى از نویسندگان بسیار بزرگ. مى لولند

ین ھست كھ نھ از نیكى متاءثر شویم و نھ از بدى ، ولى گاھى در درون ما یك ارگ ، گویا و براى ما امكان ا))
این جا یك تناقض ھولناك روحى است كھ بر ضد بیھودگى و نیستى ... مستعد حركت است كھ بھ ھیجان در مى آید

(220)كھ من بیھوده ھستم  نمى توانى بگویى من نیستم و نمى توانى بگویى: سر بھ طغیان بر مى دارد و مى گوید
)) 

 :واال. این اول پیروزى است 
 غبار   خاك خواھد گشتن و خاكش   دیر و زود این شكل و شخص نازنین 

این را نھ شكست مى گویند و نھ . وا و نیروھاى عاریتى را خالى كندچھ با شمشیر و یا با مرض وبا باشد، یا كم كم ق
 . این كالبد شكستنى است. پیروزى 

 جامى است كھ عقل آفرین مى زندش 
 

 صد بوسھ ز مھر بر جبین مى زندش 

   مى سازد و باز بر زمین مى زندش  این كوزه گر دھر چنین جام لطیف 

آن چھ كھ از زمین برآمده است ، بھ زمین خوردنى است ، جاى شك نیست . ھمھ این كاسھ ھا زمین خوردنى است 
اما آن ھم كھ از خاك شروع شده است ، در خاك ھم ختم مى . اما آن كھ از باال شروع شده ، در خاك ختم نمى شود. 

ن در این خاك توجھ بھ این كھ م . آن روح شماست كھ از باال شروع شده و در این جا پایان نخواھد پذیرفت. شود
 . فناپذیر نیستم ، یكى از علل پیروزى ماست

اى مسافر ابدیت ، پیروزى ھمیشھ از آن تو بوده و خواھد بود، زیرا آرمان تو . اى حسین ، ابدیت از آن توست 
زندگى و مرگ انسان ، وابستھ . آرمانى كھ براى انسان ھا مطرح كردى پیروز است و شكست ندارد. پیروز است 

چھ بود؟ او كھ ابدى است ، پس تو ابدى ھستى و ) انسان (محور ھستى تو . است كھ محور ھستى اوست  بھ آن
 .پیروز

تو را سوگند مى دھیم بھ آن حاالت روحى حسین بن على كھ پیروزى مطلق در خود احساس مى كرد، ! پروردگارا
 .ما را در زندگانى با شكست مواجھ نساز

 . رو بر ما عنایت فرما تا در زندگانى پیروز باشیمقوت و قدرت و نی! پروردگارا
 . طعم ھدف زندگى را در این دنیا بر ما بچشان! پروردگارا
 .جوانان ما را موفق بدار كھ براى خود و براى جامعھ ما در آینده مفید باشند! پروردگار
 .اشددانشى بر ما عطا فرما كھ صیقل دھنده روح و تقویت كننده روح ما ب! پروردگارا

 ((آمین ))
 انگیزه حركت انسان الھى

البتھ موضوع ، . موضوعى كھ براى این جلسھ در نظر گرفتھ شده است ، مساءلھ انگیزه حركت انسان الھى است 
موضوع بسیار بااھمیتى است ، و شاید یك ، دو، و یا سھ جلسھ براى توضیح كامل در این باره كافى نباشد، ولى تا 

 . جازه مى دھد، مسائلى را مى توانیم مطرح كنیمآن مقدارى كھ وقت ا
در عین حال كارى است بس سھل و . تشخیص انگیزه و بھ دست آوردن عامل زندگانى ، كارى بس دشوار است 

یعنى تشخیص این انگیزه با یك عینك خیلى آسان ، و با یك عینك  .((سھل الممتنع ))آسان كھ در اصطالح مى گوییم 
از آن نظر تشخیص آن آسان است و در مراحل ابتدایى حتى افكار معمولى . چیده و بغرنج است بسیار دشوار و پی

 . انگیزه من خداست. شما این كار را براى چھ مى كنید؟ جواب مى دھد براى خدا: ھم آن را مى فھمد كھ مى گوید
و بعد از درك بسیار عالى این جملھ اى است كھ ممكن است انسان در ھفتاد سالگى . انگیزه من براى خداست 

چرا این كار : یك شكل قضیھ ھم این است كھ غالبا مى گوییم . انگیزه من خداست : درباره جھان و زندگى ادا كند
من براى خدا . نخیر: را انجام مى دھید؟ براى ثوابش ؟ براى كیفر؟ ترس از كیفر؟ طمع یا پاداش ؟ جواب مى دھد

در ذھن این گونھ اشخاص ، انداختن سنگ بھ جاى خیلى تاریك است كھ  ((راى خداب)) . این كار را انجام مى دھم



او این . نقطھ اى را در گوشھ اى از مغزش براى خدا بایگانى كرده است ، خدایى كھ معلوم نیست اصلش كجاست 
 مفھوم را از كجا بھ دست آورده ؟ چھ بوده است ؟

این مسلما منطقى . است ؟ من براى خدا این كار را انجام مى دھم چھ شرایطى این خدا را در مغز او ایجاد كرده 
اگر كسى را در زندگانى این منطق اشباع كند، او خیلى كوچك فكر مى كند، مگر این كھ ما فقط بھ كلمھ خدا . نیست 

بھ جھت این كھ فقط . كھ از دھان این شخص درمى آید احترام بگذاریم ، او را تجلیل كنیم و شایستھ احترامش بدانیم 
 : بزرگ تر از این ، موضوعى نداریم. مى آورد  كلمھ خیلى بزرگى را بھ زبانش 

یك دفعھ این است كھ مردى  .مثالى عرض خواھم كرد كھ كمى روشن تر شود. براى خدا من این كار را مى كنم 
 :مرد مى گوید این. است جھان دیده و جھان یافتھ ، جھان شناس و جھان یاب ، خداشناس و خدایاب 

در این مورد، فرق معاملھ بسیار است ، شاید بتوانیم بگوییم ، فاصلھ بین این دو . زندگى من و انگیزه ھایم خداست 
 .( شعر خیالى(نھ شوخى ، نھ ادبیات و نھ شعر . ادعا واقعا بى نھایت است 

ما : انسان مى گوید. خیلى روشن مى شود در علم و دانش كھ تا حدودى ھمھ با آن سروكار دارند، این مساءلھ: مثال 
خودش اقتضا مى كند كھ ما خدا را ھمیشھ دریابیم و مطابق خواستھ خدا رفتار   سھ كلمھ فھمیدیم ، دانش -كھ دو 

یك ادعا در مراحل ابتدایى علم این . مى دانم و مى بینم و بینایى دارم و بینش دارم . من عالم و دانشمند ھستم . كنیم 
یكى دیگر ھم در آن مراحل باالست كھ انسان در یك تحیر مقدسى غوطھ ور مى شود و بھ ھر طرف . ست طور ا

او اگر بگویید انگیزه من . كھ مى نگرد، مى بیند غیر از خدا كسى نمى تواند در مخیلھ و درونش راه پیدا كند
ایى سر خود را گرم كرده و بھ خودش خداست ، گفتھ اش غیر از گفتھ كسى است كھ با یك دانش محدود، یا با چیزھ

 .تسلیت مى دھد و مى بالد
یكى از بزرگان مغرب زمین كھ درباره اش گفتھ اند كھ بزرگ ترین مغزى است كھ آلمان پرورانده است ، مى 

 :گوید
(221)ابتداى علم را بھ خدا نسبت دادن شوخ چشمى است ، اما این كھ پایان علم خداست ، درست است))

)).  
 -گوینده این سخن چند قرن است كھ مغز اروپا را در اختیار دارد، البتھ از نظر زیر پرده اى ، واال در ظاھر ده 

براى ) سیستم (ب عمیق این شخص ، نظام بیست نفر آمدند و بازى كردند و ھنوز نتوانستھ اند در مقابل مطال
 .بشریت مطرح كنند

مى گوید، ولى مى  ((خدا خدا))انسان در زندگانى ابتدایى دم دستى اش . این مطلب شبیھ بھ این است كھ عرض كردم 
 : دانیم كھ

 كھ حیوان تا بھ انسان فرق دارد   خداخوان تا خدادان فرق دارد 

عالى ، در ھستى ، در خود و در جھان واقعا غوطھ ور شده است ، خدایى بیابد، دیگرى ھم كھ اگر در آن مراتب 
مثال در حال نیایش بھ سر مى برد، یا در . گو، كھ گاه گاھى ھم لذتى دارد . خداى او غیر از آن خداى دم دستى است

خداخدا گفتن او . شودخوب مى شود و آن جا از لذت شارژ مى . دعا مى كند و خداخدا مى گوید. حال بیمارى است 
نتیجھ   این خدا گفتنش . این لطف خدایى است كھ ھر كس كھ واقعا از او طلب كند، عنایت مى فرماید. موقت است 

اگر بگوید انگیزه تحریك من و انگیزه . او خدایاب نیست و خداجو نیست . ندارد و یك لذت روانى زودگذر است 
و مى خواھد كاله سر خودش و سر آن كس كھ این جملھ را بھ او مى ا. حركت من خداست ، مى خواھد شوخى كند

 .گوید، بگذارد
ابتداى علم . ، اشتباه كرده است ((پایان علم خداست ، ولى اول آن نھ )) :كھ مى گوید) كانت (این مطلب ایشان 

قصودتان از علم چیست م: بھ چھ دلیل آغاز و پایان علم ھم از خداست ؟ بھ این دلیل . خداست ، آخرش ھم خداست 
بھ ھمین سنخ اگر باال برویم ، بگوییم الكترون ھا . ، علم است ((بابا آب داد))؟ در كالس اول براى كودك ، جملھ 

علم است ، این ھم كھ یك انعكاس جامد ناخودآگاه از خارج در مغز  ((بابا آب داد))اگر . موج ھستند، علم نیست 
 . لم شروع نشده ، زیرا بریده و گسیختھ استدانشمند است علم نیست و ھنوز ع

خواص آن را مى . ظریف تر است و آزمایشگاه عالى ترى در مقابلش وجود دارد) دانشمند فیزیك (منتھا، مغز این 
موجى است در وسط، فشار حداكثر شده و انسان فكر مى . بیند و مى گوید این خواص موجى است ، جرم نیست 

اما . این جرمیت در پیرامون آن ، بھ حداقل موج مى رسد. نخیر جرم است : ر مى گویدیكى دیگ . كند جرم است
اگر این مرد از جھان این پدیده را مثل آیینھ منعكس كرده و فقط نشان مى دھد كھ الكترون موج است ، یا الكترون 

ھ من سیب داد ھم ، از نظر این این بابا آب داد یا پرویز ب. جرم است و یا حوزه مغناطیسى اتم ھا این طورى است 
 : اى بچھ بخوان: چھ فرقى مى كند كھ شما بھ بچھ بگویید .كھ در زمینھ جھان یابى نیست ، فرقى نمى كند

 شب تاریك رفت و آمد روز 
 

 بھ چھ روزى چو بخت من فیروز 

 پادشاه ستارگان امروز 
 

 از افق سر برون نكرده ھنوز 



این را در ذھن بچھ منعكس . دام كالس این اشعار را مى خواندیم ، كالس اول یا دوم دقیقا بھ خاطر ندارم كھ در ك
 :كنید و بھ ذھن یك فیلسوف ھم این را منعكس كنید

 پس بود دل جوھر و عالم عرض 
 

 (222) سایھ دل كى بود دل را غرض 

را در نیابد، چھ فرقى مى كند؟ علم نیست ، آغاز علم ، از مجرد عكس بردارى شروع نمى } مطلب {اما اگر این 
ما این را علم نمى . عكس بردارى ھایى ھست و شاید مغز و حافظھ یك انسان ، میلیون ھا اطالع داشتھ باشد. شود
قابل مغزھاى الكترونیكى كھ عملیات ھاى سرسام آورى انجام مى دھند، پیشانى بھ اگر چنین بود، ما باید در م . دانیم

شاید میلیاردھا كتاب در دسترس ! اما ما در مقابل مغز الكترونیكى ، پیشانى بھ خاك نمى ساییم . خاك مى ساییدیم 
گرد مى خورند و وسیلھ تزیین در طاقچھ ھا ! مردم است ، آیا یكى از آن ھا را بوسیده اید؟ زیرا جان و حیات ندارد

 . كشورھا و تمدن ما شده است
سھ میلیارد و نیم نفر از بیمارى مى میرند و میلیاردھا كتاب در آن جا نسخھ نسخھ وجود دارند كھ محتوى این 

 . اما علم این چنین نیست .((عالج بیمارى شما این است . این دارو شما را بھبود مى بخشد)) : عبارات است
موقعیت خودتان را در این  : آغاز علم از موقعى است كھ. علم ، مجرد عكسبردارى و حفظ نمودن نیست  آغاز

این ھم میلیاردھا معلومات نمى خواھد، بلكھ بعد از درك موقعیت كھ من جزئى از آھنگ ھستى . جھان درك كنید
نھ این كھ ؛ بابا آب داد، یا آب وجود . ھستم كھ روى یك ھدف اعلى نواختھ مى شود، آغاز علم معنا پیدا مى كند

آب مركب از ھیدروژن و اكسیژن . آب میعان دارد. آب وجود دارد. آب دیدم : معلوم شما ھم فقط ھمین است . دارد
واال بروید بھ كنار دریاھاى زالل ، عكس ماه و عكس كھكشان و . طرح این مطالب ، موقع شروع علم است . است 

االن ستاره ھایى را شاید دریاھا نشان مى دھند كھ ھنوز تلسكوپ . ھمھ در آن افتاده است كوزارھا و سحابى ھا، 
ما چھ مى دانیم در این كیھان بزرگ چھ مى گذرد؟ من اگر ماه را این جا منعكس كنم ، . ھاى ما اصال نشان نداده اند

 . افتاده است) روى آب دریا(جا  دانشمند نشده ام و ماه را ندانستھ ام ، بلكھ فقط صورت ماه است كھ در آن
 . خیال كرده است كھ آغاز دانش را بھ خدا نسبت دادن این است ، این دانش نیست) كانت (پس اگر ایشان 

... حق دارید شما بگویید، زیرا پیش از احراز زمینھ و پیش از احراز این كھ من چھ جزئى از آھنگ ھستى ھستم 
و چون دانش نیست ، غیر از شك و . ون گسیختھ گسیختھ است ، دانش نیست چ. ھرچھ فرابگیریم ، گسیختھ است 

باز مجبورم این جملھ را براى دانشجویان عزیز عرض . تردید و تحیرھاى دم دستى نتیجھ اى دیگر نخواھد داشت 
 : كنم
ى خواھد رساند، وقتى كھ مغز را فرسوده مى كرد، خیال مى نمود كھ این دانش ھاى گسیختھ ، او را بھ جای} بشر}

عجز و ناتوانى او را از پاى . آن وقت چھ كار مى كند؟ زود حالت منفى بھ خود مى گیرد. ولى نرساند و نتیجھ نداد
در مى آورد و بھ منفى بافى ھاى بعضى از شعرا و بھ جمالت نویسندگان ھنرمند منفى باف كھ ھنر را بھ واقعیت 

فكر مى كنند، قلم زیبا باشد، اما واقعیت ھرچھ مى خواھد } نى كھ نویسندگا{. ترجیح مى دھند، روى مى آورد
اگر در این موقعیت خود را كنار بكشد و بگوید من تنھا . در شك و تردید بیفتند} كھ انسان ھا{بشود، اشكالى ندارد 

 :بھ این حال افتادم ، عیبى ندارد، ولى قیافھ فیلسوفانھ بھ خود مى گیرد و مى گوید
كھ انسان وقتى قیافھ او را مى بیند، از علم و دانش و ھمھ ! ھم ، جھان تحیر و جھان شك و تردید است بلى ، جھان 

 . موقع درس خواندنش است) انسان (در حالى كھ این بچھ . چیز سیر مى شود
 تو بى خبرى ، بى خبرى كار تو نیست 

 
 ھر بى خبرى را نرسد بى خبرى 

 

 

 

ده اید؟ چرا شما از آن ھایى كھ در ھستى جا خالى كرده اند تبعیت مى كنید؟ او جا آیا مطلب براى خودتان پیدا كر
خداوند بھ شما قدرت داده است و مسؤ ول این قدرت ، شما . خالى كرده و مى گوید من نمى توانم ، من ناتوانم 

 . بلھ ، شما جوانان ، مسؤ ول آن قدرت ھستید كھ خدا عطا فرموده است. ھستید
روز رستاخیز بھ شما . است كھ بھ انسان ھا داده ام ) خدا(این قدرت ھا، نمونھ قدرت من  . و ال حول و ال قوه اال با= ماشاءهللا

میلیارد رابطھ الكتریكى  15پنج حس را در كجا پالوده اى ؟ این عقل را در كجا كوبیدى ؟ من بھ شما  : خواھند گفت
 ید؟كرد  در مغزتان داده بودم ، شما چھ كارش 

اگر براى شما این جواب خواھد  . بلھ ، من در فالن كتاب خواندم كھ دنیا ھم جاى درك و معرفت نیست: مى گوید
بعضى ھا ھم براى شھرت طلبى خودشان ، حاضرند ھرگونھ مضرى را بر جھان . شد، آن كتاب ھا را بخوانید



 .بشریت معرفى كنند
مى شوید، البتھ آن دانشى كھ مستند بھ   شما موقعى كھ وارد دانش . پس دانش ، ھم آغازش و ھم پایانش از خداست 

قبل از این  .از این جا بھ بعد زندگى شروع مى شود. خداست ، تازه مى توان گفت كھ زندگى شما شروع شده است 
 .زندگى نبود

د، یك كم ھوا، یك حداكثر جاى تراكم حوادث ، یك كم با: اگر آن جملھ كھ در جلسھ پیش عرض كردم خاطرتان باشد
كم اكسیژن ، یك كم آھن ، و این صد و خرده اى عنصر، مقدارى از آن در شما جمع شده و موجودى را بر روى 

 .كره خاك قرار داده و اسم آن را انسان گذاشتھ اند
و نھ آن نھ این دانش است . بابا آب داد: این زنده اگر زنده باشد، آن ھم دانش است ! زنده نیست } انسان {این 

این چھ سؤ الى است كھ شما . لذا، طرح این سؤ ال كھ انگیزه شما در زندگانى چیست ، غلط است . زندگى است 
من زندگى نمى بینم تا این كھ از من سؤ الى كنى ، آیا ھدف و انگیزه اى دارى . مى پرسید؟ این سؤ ال منطق ندارد

 ؟
دو چشم و دو ابروى قشنگ تشكیل داده و در خیابان ھا پرسھ  یك عده از عناصر آلى و مواد شیمیایى جمع شده ،

ھر وقت . در قاموس انسان ھا درباره من ھم فكر كنید)) :مى زند و نام خود را انسان گذاشتھ است ، و مى گوید
این زندگى نیست كھ ما درباره انگیزه اش صحبت  .((درباره انسان ھا صحبت كردید، من ھم یكى از آن ھا ھستم 

 . یمكن
فلسفھ زندگى چیست ؟ بھ : متاءسفانھ این سؤ ال را زیاد از من مى پرسند: در جایى بھ دانشجویان عرض كردم 

قدرى این سؤ ال را مطرح مى كنند كھ در مورد بعضى از آن ھا تحقیق كردیم كھ چھ طور شده است كھ این 
این سؤ ال كننده ، روح بى نھایت و زندگى  از فلسفھ زندگى سؤ ال مى كند؟ دقت كردیم و متوجھ شدیم كھ  شخص 

چون اگر معشوقھ حقیقى باشد، (نھ معشوقھ حقیقى  - بھ قول بالزاك  -خود را در یك ابروى درشكھ ھاى كرایھ 
ھستى : خالصھ كرده است ، و او ھم ابرو را درست بھ این نشان نداده است حاال مى گوید) انسان دلش نمى سوزد

دیگر ھمھ این سحابى ھا، كھكشان ھا، ماده ، انرژى ، نظم ، ترتیب ، عظمت . شده است  رفت ، دیگر ھستى تمام
 اصال نفھمیدیم ھدف جھان ھستى چیست ؟: مى گوید. تمام شد ...و

كدام ھستى و كدام زندگى را مى گویید؟ این ھستى و زندگى كھ شما براى خودتان معنا كرده اید، معطل نباشید، اگر 
ھر . ھر لحظھ یك زندگى گسیختھ ، سپس فلسفھ گسیختھ . ن زندگى فلسفھ ببافید، از حماقت است بخواھید براى ای

 . این سؤ ال منطقى نیست. لحظھ یك تكھ از زندگى ، یك تكھ ھم انگیزه اش 
محرابى كھ در آن عابد و معبود یكى مى (یا اگر یك دختر خانم و یك آقا پسر در جلوى محراب عبادتشان آیینھ 

  ، یك یا دو موى سفید را احساس كند كھ در موھاى اوست ، یا یك مختصر برآمدگى بر روى صورتش )شود
رفت ، زندگى نیست ، زندگى ھم كھ   معبود كھ از دستش . احساس كند، چرا؟ چون معبود از دستش رفتھ است 

 . نباشد دیگر جھان نیست
اما ریشھ . حق مى گوید. براى من قابل تفسیر نیست او درست مى گوید كھ جھان . در این جا راست ھم مى گوید

اش چیست ؟ ریشھ اش این است كھ زندگى براى شما تفسیر شده بود بر این كھ پانصد و ھشتاد سال زندگى ، تر و 
چشم ھاى فروغى داشتھ باشد، ھم چون فروغى بیست و دو . تازه و شكوفان باشد، موھا مشكى باشد و برق بزند

صبح و شام با این آیینھ ، راز و نیازش این بود كھ مبادا روزى دو . ھ ھم ھمین را خواھش كرده بوداز آیین. سالھ 
 .تار موى سفید از سرش نشان بدھد

آیا این قدر انسان باید بھ ). بھ سرمان بزنیم (ما حیات را طورى معنا مى كنیم كھ بعد شروع بھ سر زدن كنیم 
 . بپرستد؟ مسلما چنین شخصى از خدا اطالع نخواھد داشت خودش عبادت كند و ساختھ فكر خود را

اگر این خدایى كھ ما براى خود جعل مى كنیم ، آن خدایى كھ اگر زن ھستم بھ من باید زیبایى كلئوپاترا را بدھد، و 
روت را بھ من بدھد، ث) علیھ السالم(اگر مرد ھستم زیبایى یوسف را، اگر از عدالت خوشم بیاید باید عدالت على 

این خدا اگر یك اپسیلون از این موقعیت ھا كمتر بھ من لطف ... قارون را بدھد، جھانگیرى اسكندر مقدونى را بدھد
 خدا وجود ندارد، دلیلتان بر وجود خدا چیست ؟: مى گوید. كند، خدایى مشكوك است 

بعد آن فیلسوف ساده را . كندخدا را طورى مى سازد، كھ بعد بھ او شك : منشاء و ریشھ این قضیھ از این جاست 
 .خدا را واقعا نمى توان از روى دلیل ثابت كرد: ببینید كھ مى گوید

. كدام خدا را مى فرمایید؟ آن خدایى كھ من ساختم و تو ساختى ، شك در آن نكن ، یقینا چنین خدایى وجود ندارد
چك و سفتھ اش ، دانشجو و دانش آموز براى آن خدایى كھ ما ساختھ ایم ؛ بازرگان ساختھ براى . بشر را راحت كنید

نمره ھاى خوب ساختھ است ، مریض براى خوب شدنش مى سازد، اقویاى عالم براى بدبخت كردن مردم مى 
سازند، آیا این خداھا را مى فرمایید؟ چرا این قدر خودتان را در كتاب ھا خستھ مى كنید؟ این خدا، بھ حق حقیقت 



كھ آن قدر شعر و  ((خدا نیست ))یك . كھ انگیزه حركت براى انسان ھا نمى شود ((نیست  خدا))یك . قسم وجود ندارد
 . استدالل نمى خواست

در ذھن بعضى از . خوب دقت بفرمایید، بلكھ قضیھ روشن شود. بھ ھر حال ، انگیزه حركت انسان الھى خداست 
مقدار آن را ابن سینا در كتاب االشارات و  مثال خدایى كھ یك مقدارش را سعدى گفتھ ، یك: مردم چنین مى گذرد

این كلمات مفھومى در ذھن ما ایجاد . در قرآن وجود دارد) هللا ،هللا (التنبیھات گفتھ است ، یك مقدار ھم كھ كلمھ اش 
یعنى یك خدایى در گوشھ اى از عرش . كرده و وقتى مى گوییم انگیزه زندگى انسان الھى خداست ، آن خداست 

و انسان ھا را تماشا مى كند و مى خندد كھ ببین چھ طور این ھا را بھ جان ھم انداختھ و پدرشان را در  نشستھ است
 . آورده ام

یا یك خداى گوشھ گیر دور از ھستى در ذھن ما ایستاده و مى گوییم براى آن خدا زندگى مى كنیم ! یك چنین خدایى 
لذا، بعضى ھا این طور مى . سخن غلط، غیر منطقى و پوچ است  سر تا پاى این. این ادعا غلط است و دلیل ندارد. 

سپس چھ ؟ معناى . آدم شدیم ، رسیدیم بھ خدا. ما رسیدیم بھ خدا و واقعا بھ دستورھاى دینمان عمل كردیم : گویند
ق تمام شما ھم رفتید و اتا. مثل این كھ بھ شما بگویم ، آقایان بھ آن طرف اتاق تشریف ببرید : سپس چھ این است

خواھید گفت ما رسیدیم بھ دیوار، فرمایش دیگرى داشتید؟ چھ كار كنیم ؟ آیا دیوار . شد، خوردید بھ بن بست و دیوار
براى ھم چون خدایى ، و براى خدایى . را بشكافیم و رد شویم ، یا ھمان جا بمانیم ؟ این سؤ ال ھا بچھ گانھ نیست 

اگر شب ھاى حساس و سوگوارى نبود، چند . وجود خواھد داشت  كھ یك موجود شخصى است ، این سؤ ال ھا ھم
 ! نكتھ مى گفتم كھ این بشر چھ نوع خداھایى براى خود مطرح كرده و چھ قدر خنده آور است

 .در صورتى كھ ورود بھ عظمت خدا و ورود بھ بى نھایت ، رسیدن و نرسیدن ندارد، آن جا و این جا ندارد
در تمام لحظات ، انسان در عظمت الھى و در دریاى . ابدیت غوطھ ور مى شوید شما در تمام لحظات خود، در
رسیدن چیست ؟ مگر نقطھ ھندسى است كھ بگوییم ؛ پانصد كیلومتر رفتیم و رسیدیم . عظمت الھى غوطھ ور است 

دگى ما براى اگر ھم بگوییم زن. ؟ مگر خدا، در یك بعد ھندسى قرار گرفتھ است ؟ ما خداشناس و خدایاب نیستیم 
اگر ھم بگوییم انگیزه ما خداست ، و اگر واقعا تجزیھ و تحلیل كنیم ، مسائلى را مى . خداست ، شوخى مى كنیم 

 : این جاست كھ مى گوید حركت كن و بھ خدا برس. گوییم كھ خودمان ھم قبول نداریم 
 (223)یا ایتھا النفس المطمئنھ ارجعى الى ربك راضیھ مرضیھ 

، امروز بھ حضور پروردگارت بازآى كھ تو خشنود و او از تو )بھ یاد خدا(اى نفس قدسى مطمئن و دل آرام ))
 .((راضى است 

 :یا
 (224)انا = و اناالیھ راجعون 

 ((. از آن خداییم و بھ سوى او باز مى گردیم))
 (225)ان الى ربك الرجعى 

 ((. روردگار توستدر حقیقت ، بازگشت بھ سوى پ))
 (226)و ان الى ربك منتھى 

 ((. بھ سوى پروردگار توست) ھمھ امور(نھایت آن ))
د، آن وقت خواھید دید كھ زندگى را مطرح مى نمایید، اما وقتى كھ وارد توحید واقعى بشوی) خدا(شما این مساءلھ 

زندگى قابل تفسیر نبوده است و نیست و ) بدون استناد بھ انگیزه الھى (شما چھ قدر شكوفان مى شود، و بدون آن 
نھ این كھ فالسفھ كار نكردند و متفكران نكوشیدند، خیلى ھم كوشیدند و . این را ھنوز جواب نداده اند. نخواھد بود

پانصد كاسھ آبگوشت } طول زندگى }براى این جواب ندارند كھ بعد از این كھ در  .ب ندارندكار كردند، ولى جوا
سپس ))بار عمل جنسى انجام دادیم ، سپس چھ ؟ این  2400متر پارچھ را پاره كردیم ، و  800 - 700را خوردیم ، 

آیا شما مى . نھ بى نھایت است روح قبول نخواھد كرد، زیرا روح نمو) این موارد را. (را جواب نداده اند ((چھ 
خواھید این نمونھ بى نھایت را در آبگوشت بخیسانید؟ آیا قصد دارید روح را از خود بیرون آورده ، در آبگوشت 

بریزید و آن را ترید كنید؟ آیا مى خواھید روح را با غذاى گوشت سیر كنید؟ آیا شما مى خواھید این روح را با 
را سیر كنید؟ او سیر ) روح (ن طور كھ ناپلئون مى خواست سیر بشود؟ آیا مى خواھید این آقایى دنیا سیر كنید، ھما

آیا تا بھ حال دو پاى مرغ را گرفتھ اید؟ وقتى دو : در یكى از جلسات ماه مبارك رمضان مثالى زدم . نخواھد شد
اگر وارد مغز این مرغ شوید، . مدام پر و بال مى زند. پاى مرغ را مى گیرید، مرغ شروع مى كند بھ پرپر زدن 

وقتى كھ پاى . مى گوییم تو جان مى كنى و نمى پرى ، زیرا پاھاى تو گیر است  . خواھد گفت بى نھایت مى پرم
روح را . خود را بھ پول گیر انداختید، یا بھ دو چشم و ابرو گیر انداختید، امكان ندارد كھ جان نكنید، جان مى كنید

پاھاى . ین قدر دستكارى نكنید، این روح خوب راه مى رود، و راه خود را عالى بلد است روح را ا. گیر نیندازید
دانش حرفھ اى ، پاى روح . بعد ھر چھ از او بخواھید، دو دستى در اختیار شما خواھد گذاشت . روح را نگیرید



ژاد ما بھ فالن جا منتھى مى سھ ، چھار كلمھ اصطالحى ، یك تكھ كاغذ، نسب ، من پسر فالنم ، یا ن .شما را نگیرد
 .بیرون آورید (الفاظ(شود، این دو پاى روح را از این 

 طیران مرغ دیدى تو ز پاى بند شھوت 
 

 بَِدر آى تا ببینى طیران آدمیت 

آیا ادعا را مى . مى گویى من در خرما ھم غوطھ ور مى شوم و خدا را در مى یابم ! آخر، تو كھ بیرون نمى آیى 
 .ھ كنیدبینید؟ توج

از ده مترى نگاه مى كند و مى گوید این تمبر، یك وقتى قیمت بلوكش این قدر . مثال ؛ شخصى پاى بند تمبر مى شود
رنگ بنفش آن خیلى كمیاب است ، . این سرى اش ھفت عدد بود. بعدا در تاریخ بعدى یك بار دیگر چاپ كردند. بود

 6یا  5ھمین تمبرھا را بھ دست یك آدم معمولى بدھید، شاید  در صورتى كھ اگر... اما این رنگش این طور است و
. این شخص بھ چھ چیزى بند شده است ؟ بھ یك تمبر. سال ھم فكر كند، باز نفھمد كھ این چیست و قضیھ چیست 

گرم من ؟ مدتى است كھ دیگر ما، من بھ كار نمى بریم ، ما با كیلو: شما چیست ؟ مى گوید ((من )) :اگر بھ او بگویید
اندیمشك : درباره اندیشھ خودتان براى من صحبت كنید، كھ اندیشھ یعنى چھ ؟ مى گوید: اگر بگویید. سروكار داریم 

اندیشھ  . را مى گوید؟ ما وقتى با قطار بھ اھواز مى رفتیم ، در راه اندیمشك را دیدیم كھ خیلى جاى باصفایى است
تمبرى كھ از آن طرف دنیا آمده است ، آن را مى شناسد، . است ) مغز(مى شود اندیمشك ، اندیشھ اى كھ در این 

 .ولى اندیشھ را نمى شناسد
 . پابند است} روح {براى این كھ . این مثال را بدین جھت عرض كردم كھ این زندگى ھا قابل تفسیر نیست 

چون خستھ مى  روح اگر از حركت ایستاد، دیگر پى فلسفھ نروید،. در زندگى شما، حركت روح جوھرش است 
 .شوید

بیچاره . یك روستایى ھر سال بھ خانھ یك شھرى مى آمد و یك ماه یا دو ماه در خانھ شھرى رحل اقامت مى افكند
ھفت ، ھشت ، ده سال بھ این . شھرى ، غذا و سفره و رختخواب مى آورد و باالخره ھمھ كار او را انجام مى داد

او میھمان نوازى ھا . خیلى آدم باانصاف ، با شرافت و با شخصیتى بود. منوال شھرى از این روستایى پذیرایى كرد
كرد، تا این كھ روزى این آقاى روستایى شروع كرد كھ اى خواجھ شھرى ، یك روز ھم بھ ده بیایید تا در خدمتتان 

وستایى اصرار باالخره ، آن قدر ر. شھرى گفت من كار دارم ، ان شاءهللا روزى بھ روستاى شما مى آیم . باشیم 
 .چھار سال ، شھرى قبول كرد كھ بھ روستا برود -كرد كھ بعد از سھ 

 . اما روستایى بھ او نگفتھ بود كھ راه ده از فالن جاست. بعد از آماده كردن اسب ھا و بار و بندیل راه افتادند
عازم روستا شد و بعد از ده شھرى ! براى او راه مى شود ((حتما))گویى این . فقط گفتھ بود حتما تشریف بیاورید

 .بیست روز، سى روز در بیابان ھا با زن و بچھ سرگردان بودند تا باالخره رسیدند .روز، راه را گم كردند
در حالى كھ این ھا با چھ . بھ آن ھا خانھ را نشان دادند. كجاست ) ھمان روستایى (پرسیدند كھ منزل فالن شخص 

: كیست ؟ شھرى خندید و گفت  : روستایى آمد و گفت. مى رفتند، در زدندحال خستھ و زارى بھ طرف آن خانھ 
مرا نمى شناسید؟ من ھمان : جناب عالى كھ باشید؟ شھرى گفت : روستایى گفت  . ما خدمتتان رسیده ایم. بنده ھستم 

وستایى كمى ر... شما بھ شھر تشریف مى آوردید و ما ھمیشھ در خدمت شما بودیم و. میزبان شما در شھر ھستم 
یادتان ھست كھ بر سر : آقا كھ باشند؟ شھرى گفت . درست شما را بھ جا نمى آورم : دقیق تر نگاه كرد و گفت 

سفره من مى نشستید و چھ احترام ھا بھ شما مى كردم ؟ حتى یادتان ھست كھ غالبا وقتى مى خواستید بھ ده 
حاال این  . شما مى گویید، ولى من بھ خاطر نمى آورم: ت برگردید، من براى شما ھدیھ ھا مى خریدم ؟ روستایى گف

گوشھ اى كنار در را . چھار، پنج شب آن جا ماند .مرد شھرى چھ كار كند؟ سرگردان و خستھ و كوفتھ است 
شھرى دوباره . شب پنجم یك باران حسابى آمد و توفان و گردباد بلند شد. انتخاب كرد و با بچھ ھایش آن جا نشستند

خواھش مى . آقاى روستایى عزیز، من ھیچ حقى بھ گردن شما ندارم و تو ھم مرا نمى شناسى : زد و گفت  در را
كنم براى توشھ آخرتت ، فقط امشب ما را این جا جا بده ، زیرا بچھ ھاى من زیر باران و در گل و گردباد و توفان 

جا نداریم ، اما آن گوشھ : ا را بدھد، روستایى گفت قیامتى ھست ، خداوند ان شاءهللا در قیامت پاداش شم. مانده اند
باغ اتاقكى ھست كھ باغبان ما شب ھنگام با تیر و كمان در دستش در آن جا مى نشیند و فقط پاسبانى گرگ را مى 

عیبى ندارد، آن تیر و كمان را بھ من بدھید تا من بھ جاى باغبان براى شما : خواجھ شھرى گفت . كند كھ گرگ نیاید
 .تیر و كمان را بھ دست آقاى شھرى داد. روستایى گفت برو .اسبانى كنم ، بلكھ فرزندانم تلف نشوند و نمیرندپ

. نیمھ شب ، آقاى شھرى بیچاره تیر زن كھ آن شب پاسبان شده بود، نگاه كرد و دید حیوانى از باالى تپھ باال آمد
حیوان درغلتید و موقع غلتیدن ، یك باد با . حیوان زدكمان را راست كرد و بھ خیال این كھ گرگ است ، تیرى بھ 

! تو كره خر مرا كشتھ اى : روستایى از خانھ بیرون آمد و گردن شھرى را گرفت و گفت . صدا از او صادر شد
 . پدرت را در مى آورم. من بھ تو گفتم گرگ بكش یا كره خر مرا بكش ؟ كره خر من كشتھ شده است 

. من گرگ را كشتم . شما دقت كنید، تمام اشكال گرگى در او آشكار بود. گرگ زدم نھ آقا من : شھرى گفت 



. شب است و تاریك و چشم درست نمى بیند: شھرى گفت . نخیر، من كره خر خودم را مى شناسم : روستایى گفت 
داشت ، تا این كھ این گفتگو ادامھ  .نزدیك تر تشریف ببرید و ببینید این كھ من زدم ، گرگ است و كره خر نیست 

 . اگر بیست نوع باد باشد، من باد كره خر خودم را تشخیص مى دھم: روستایى گفت 
ناگھان خواجھ شھرى گردن روستایى را . چشم ھایت را باز كن و طرف خود را بشناس ، تو كره خر مرا كشتھ اى 

و توفان ، در حالى كھ باد ھمھ اجسام را تو در تاریكى نیمھ شب ، آن ھم در باران و باد ! اى ناكس : گرفت و گفت 
 بھ صدا در مى آورد، در میان ھزاران صدا، باد كره خرت را مى شناسى ، اما مرا نمى شناسى ؟

 در سھ تاریكى شناسى باِد خر 
 

 چون ندانى مر مرا اى خیره سر 

 (227) چون نداند یار را روز لقا  آن كھ داند نیم شب خر كره را 

. آیا توجھ فرمودید؟ چھ عرض كنم كھ ما انسان ھا از میان ھزاران باد، باد كره خرمان را خیلى دقیق مى شناسیم 
است ، فلسفھ ھا مى گوییم و فلسفھ در ھمان موضوعى كھ پاھاى ما را گرفتھ و روح ما را بھ جان كندن وادار كرده 

چھ عاملى زندگى مرا این طور پوچ كرده است ؟ این  :رفتھ ایم تا چھ مى كنیم ؟ مى گوید: دقت كنید. ھا مى بافیم 
 .مساءلھ نظیر آن خواجھ شھرى است كھ گرگ مى جست ، اما گرگ او ھمان روستایى بود

 . ى تیر و كمانى ھم بھ دستش داده بود كھ گرگ ھا را بزناو زیر دست گرگ واقعى جان مى كند و آن گرگ واقع
شما خیال مى كنید با این وضع ، ما خداشناس شویم و زندگى مان را بھ خداوند نسبت ! این وضع ما بشر است 

 ! بدھیم ؟ چھ ادعاى بزرگى و چھ دھان ھاى كوچكى
 ! ما را از این عالیق ناچیز نجات بده بارالھا، مھربان خدایا، ودود خدایا، خودت روح! پروردگارا! خدایا

آن نیروى الھى را بر روح ما عطا فرما كھ در این گذرگاه ابدیت ، راكد و جامد نشود؛ بھ حركت توجھ ! پروردگارا
 :فرمود) علیھ السالم(امام حسین  .كند و انگیزه الھى را ببیند

 (228)لیر حل معنا غدا فانى راحل مصبحا انشاءهللا اال فمن كان باذال فینا مھجتھ و موطنا على لقاء هللا نفسھ ف
ما بامدادان حركت . كسى كھ مى خواھد نفس و جانش را آماده دیدار خدا كند، با ما حركت كند! اینك ، آگاه باشید))

 ((. د، ان شاءهللاخواھیم كر
شما فكر مى كنید حسین . از كجا بھ كجا؟ از بارگاه الھى بھ بارگاه الھى ! بھ كجا حركت خواھد كرد؟ بھ دشت نینوا

خواه در وطن خودش كھ . بن على بھ كربال مى رفت تا خدا را پیدا كند؟ او در دریاى عظمت الھى غوطھ مى خورد
 : ببینید نام آن را چھ گذاشت. شده بودند  مشیرھا آماده متالشى ھا كردنش مدینھ باشد، خواه در دشت نینوا كھ ش

 اال فمن كان باذال فینا مھجتھ و موطنا على لقاء هللا نفسھ فلیر حل معنا غدا فانى راحل مصبحا انشاءهللا
بدون كوچك ترین تواریخ معتبر نشان داده است كھ او تمام راه را با یك حال شكوفان ، بدون كوچك ترین دغدغھ و 

 !در زندگى ما را گرفتار نگرانى مفرما! خدایا. نگرانى طى كرد
آیا در كارى بھ این عظمت ، انسان نگران نباشد؟ در كار بھ این مھمى كھ سرنوشت تاریخ را معین مى كند، او آرام 

ین ھفتاد و دو نفر، یا با بچھ ھا مى گفت و مى خندید و دست بچھ ھا را مى گرفت ، خیلى آرام ، ا. و ساكت بود
وقتى كھ دو روح ، سھ روح بھ ھم اضافھ مى شود، دو و سھ كھ نمى شود، ! ھفتاد و یك نفر، چھ ھفتاد و یك نفرى 

اگر یك  .یك قوطى را در نظر بگیرید. من این را یك بار بھ بعضى از فضال عرض كردم . }بلكھ یك مى شود{
 .یكى دیگر اضافھ كنید، سھ تا مى شود. ودقوطى دیگر روى آن بگذارید، دو قوطى مى ش

غیر از روح انسانى . ھر موجود كھ در جھان سراغ دارید، اگر یكى بھ یكى اضافھ شود، اضافھ و زیادتر مى شود
ھفتاد و دو نفر نگویید، بلكھ . كھ ھر چھ اضافھ مى شود، واقعا اگر اضافھ شود، وحدتش بیشتر و قوى تر مى شود

اگر سیصد ھزار اردو با حسین بن على در مسافرت  ! یك نفر كیست ؟ روح تاریخ بشرى آن! بگویید یك نفر
چرا؟ چون شعاع آن رھبر، شعاع خیلى پھناور و بزرگى است ، و انگیزه  .شركت مى كرد، یك نفر مى شدند

، بلكھ واقعیت  این شعر نیست. ھمھ این افراد در زیر یك شعاع ، كم كم با آن شعاع متحد شدند. حركت او، خداست 
در حركت ھاى دستھ جمعى تاریخى و سیاسى و تحوالت اجتماعى ، تاریخ بھ ما نشان مى دھد كھ صدھزار . دارد

از )! در یك فرد است (یك فرد فكر مى كرد كھ نیروى صد ھزار نفر در یك نفر است . نفر، یك دفعھ راه مى افتادند
حركت ھاى دستھ جمعى این طور است ، آن وقت چھ رسد بھ آن جا  در. نظر جامعھ شناسى این ھا را دقت بفرمایید

 . كھ مساءلھ خدا در كار است
 آن طرف عبدالرحمن عبدر گفت. صبح بود و بریربن خضیر ھمدانى با یكى از ھفتاد و یك نفر شوخى كرد و خندید

: 
 (229)ما ھذه بساعھ باطل 

 ((. نیست) شوخى (این لحظات ، لحظات باطل ))
 : بریر گفت

 (230)وهللا علم قومى انى ما اءحببت الباطل كھال و ال شابا
 باطل را دوست نداشتھ ام ( كھولت(، مى دانند كھ نھ در جوانى و نھ در سالخوردگى )طایفھ من (ا قوم من ، بھ خد))



.)) 
من ساعتى خوش تر و لذت بارتر . ساعت پیروزى مطلق روح ماست . اما نمى دانید این ساعت ، چھ ساعتى است 

من امروز در آن . ز بھ ھدف زندگى ام رسیده ام چرا نخندم ؟ چرا خوشحال نباشم ؟ من امرو. از این سراغ ندارم 
 چرا نخندم و لذت نبرم ؟. چھ كھ نمى خواستم ، و آن شروع و آغاز گام گذاشتن بھ بى نھایت است گام مى گذارم 

 :درباره عابس بن ابى شبیب شاكرى كھ یكى از شیوخ و بزرگان عرب بود، تواریخ دست اول مى گوید
چھل ھزار شمشیر كشیده شده براق نگاه مى كرد، مثل این كھ انسان بھ دیوار نگاه  این شخص ھمین طور بھ سى ،

این ھا مسائلى است كھ از پدران ما در اتاق ھا . نوشتھ اند كھ لباس خود را در آورد و عریان بھ میدان آمد. مى كند
ب شاكرى را ما نمى دانیم و بھ عنوان روضھ ھاى حرفھ اى زیاد تكرار شده است ، اما مزه كار عابس بن ابى شبی

روح آن قدر عظمت بگیرد كھ یك ذره در خود شك و تردید نداشتھ باشد، و واقعا  ! واقعا نمى دانیم. نمى فھمیم 
ما این را . بدون این كھ دچار اختالل روانى باشد، بھ تمام معنا، روان در حال خود است ، ولى انگیزه او خداست 

انگیزه براى خدا، انگیزه حركت مرد الھى . شواھد زیادى در این باره مى بینیم . ى بینیم در داستان نینوا بھ خوبى م
 . براى خداست

واال ابن  -شب بود و پسر ذى الجوشن شقى ترین مرد تاریخ ، كھ این داستان زیر سر اوست و بھ آن وضع رساند 
از نزدیكى ھاى چادرھاى این  -ك ھم افتاد ھمان گونھ كھ بھ ش -زیاد را مى شد قانع كرد، بھ شك ھم مى افتاد 

یا اباعبدهللا ، این شمر است كھ از این : مسلم بن عوسجھ آن جا ایستاده بود، گفت . لشكریان ابدیت عبور مى كرد
چرا او این اجازه را . اجازه بدھید من با ھمین تیرى كھ در دست دارم ، ھمین جا او را بكشم . نزدیكى رد مى شود

منطق ما مى گوید معطل نكن ، اما : منطق ما چھ مى گوید. یرا شمر زیربناى این حادثھ خونین بودخواست ؟ ز
. این منطق كسى است كھ حركت او براى خداست . قصاص قبل از جنایت نمى شود: منطق حركت الھى مى گوید

كھ در پاسخ بھ مسلم بن این است {. مزه دیگرى از زندگى فھمیده است } )علیھ السالم (امام حسین {این شخص 
 . جنگ شروع نشده است و ما نمى توانیم پیشدستى بكنیم} :عوسجھ مى گوید

و شمر رد . طرفین ھنوز قیافھ صددرصد جنگى از نظر رسمى بر خود نگرفتھ اند. ھنوز جنایتى روى نداده است 
 . شد و رفت

وقتى بھ ) علیھ السالم(على بن ابى طالب . رفت ، ابن ملجم را رد كرد و )علیھ السالم(چنان كھ على بن ابى طالب 
 : ابن ملجم نگاه مى كرد كھ عبور مى كرد، مى گفت

 (231)عذیرك من خلیلك من مراد  ارید حیاتھ و یرید قتلى 

 
عذر این دوست مرادى ات را در این مقابلھ بھ . را مى خواھم ، او كشتن مرا) ابن ملجم پلید(د من زندگى این مر))

 ((. ضد براى من بازگو كن
من : فرمود} على {حضرت . این ھا مى توانند قانون بسازند و بھ بشر راه را نشان بدھند، زیرا راه را مى شناسند

مكتب یكى . عین مكتب را ببینید! را بكشم ؟ قصاص قبل از جنایت )  ابن ملجم(چھ كنم ؟ من بھ او چھ بگویم كھ او 
 ! واقعا داستان عجیبى است. شب عاشورا، عین ھمین قضیھ درباره مسلم بن عوسجھ است . است 

 

 

این است معناى این كھ انگیزه انسان واقعا انگیزه خدایى باشد، در زندگانى ، دیگر ! این است معناى حركت الھى 
 .را محدود مى بیند و نھ نامالیمات ، روح او را متالشى مى كند  ود فكر مى كند، نھ زندگى اش نھ محد

 (232)اال ان اولیاءهللا ، ال خوف علیھم و ال ھم یحزنون 
 ((.ان خدا، نھ ترسى باشد بر ایشان و نھ اندوھناك مى شوندآگاه باشید كھ دوست))

 وسیلھ و ھدف
 من غالم آن كھ او در ھر رباط 

 
 (233)خویش را واصل نداند بر سماط

 
ھر شكل آرمان و ایده آلى براى انسان مطرح شود، انسان بعد از وصول بھ آن در دنیاى ما، این یك اصل است كھ 

  در این دنیا باید وسیلھ و ھدف ، خوب تشخیص . آرمان ، احساس گیجى خواھد كرد و تحیرش شروع خواھد شد
 .داده بشود



اند، از سخنان پیشتازان شاید این مساءلھ را، مخصوصا آنان كھ تا حدودى مطالعھ داشتھ اند و كم و بیش درك كرده 
اندیشھ دریافتھ اند كھ گمان شده است بشر، یك گره عجیب دارد و آن این است كھ بھ ھر وضع كھ برسد، و وقتى كھ 

. مساءلھ بسیار حساسى است ! بر آن وضع درست مسلط شد و زمام آن را در دست گرفت ، تازه اول گیجى اوست 
او با . سان در بیابانى مى خواھد برود و تپھ بلندى جلوى آن را مى گیردبعضى ھا بھ این تشبیھ كرده اند كھ ان

ھنگامى كھ باال مى رود، مى گوید من وقتى بھ . صرف انرژى و صرف وقت و با زحمت از این تپھ باال مى رود
قدم . ندارد اصال دیگر در زندگى ، پیروزى بھتر از این براى من وجود. قلھ این تپھ رسیدم ، بھ آرمانم رسیده ام 

از تپھ پایین مى . آخرین را كھ بھ روى تپھ گذاشت ، نگاه مى كند و مى بیند كھ قلھ اى باالتر در پیش روى اوست 
وقتى بھ . و عین ھمین تفكرات را در رسیدن بھ قلھ دوم دارد. آید، سرازیر مى شود تا برود آن قلھ دیگر را طى كند

و آن وقت ، . ند قلھ ھاى مرتفع تر دیگرى این طرف و آن طرف وجود داردقلھ دوم رسید، مشاھده مى كند و مى بی
اگر زندگى ما را در قرن بیستم بھ مردم قرون وسطى نشان مى دادند و آنان مى دیدند كھ . موقع تحیر انسان است 

ت ، زیرا بشر روزى با یك كلید، یك شھر را در یك لحظھ روشن مى كند، فكر مى كردند كھ بھشت موعود ھمین اس
در دوره شمع و چراغ موشى ، چراغ برق و الكتریسیتھ ، قلھ خیلى مرتفعى است كھ وصول بھ آن از نظر علمى ، 

روزى فرا مى رسد كھ بشر در دو : اگر بھ آن قرون وسطایى ھا یا مردم عھد باستان مى گفتند. آرمان بزرگى است 
آرى ، كتب سماوى كھ بھ ما از بھشت : د، مى گفتنداگر باور مى كردن. ساعت ھزاران فرسنگ را طى مى كند
قرن : یا اگر بھ آنان درباره عمل ھاى جراحى معجزه آسا مى گفتند كھ . اطالع داده اند، مقصودشان ھمین است 

ھایى مى رسد كھ انسان بھ مرز زندگى و مرگ مى رسد، قیچى را مى زنند و او را راحت مى كنند و او دوباره بھ 
 برمى گردد؛ قلمرو حیات

ھستند؟ ھمھ آن ھا مسیحا نفس ھستند؟ پس در دنیا نامالیمات ) علیھ السالم(پس ھمھ آن ھا عیسى ! عجب : مى گفتند
 !این بھشت مى شود. و ناراحتى و جھل و اشتباھى وجود ندارد

آن طرف خیابان اگر بخواھیم از این طرف خیابان تا : كجا ھستید؟ خواھید فرمود: اما اگر از شما سؤ ال كنیم 
برویم ، ھشتاد درصد كسانى كھ مى بینیم ، بیمارى روانى دارند، اما بھ روى مباركشان نمى آورند؛ نھ خنده ھا، نھ 

از حیث تمدن و فن آورى نیز بھ این جا رسیده كھ برق دست . گریھ ھا، نھ اندوه و نھ شادى آنان روى حساب است 
 با این حال سؤ ال و تحیرش از ھمھ بیشتر است... درھم مى نوردد و اوست ، ھواپیماى جت غرش كنان فضاھا را

. 
 .بھ ھمین شكل اگر بھ عقب برگردیم و بھ جلوتر نگاه كنیم ، وضع بشر ھمین است ، ھیچ فرقى نمى كند

آب را مالحظھ فرموده اید؟ وقتى كھ از باالى كوه با فشار بھ طرف . روى قانون عرض مى كنم كھ فرق نمى كند
 .ین سرازیر مى شود، سیلى است كھ بھ جھت باریدن ابر متراكمى از باالى كوه بھ صورت سیل پایین مى آیدپای

. خودش را بھ این طرف و آن طرف پخش مى كند. كنان ، خودش را بھ این صخره و آن درخت مى زند  غرش 
جاى : ى ؟ پاسخ مى دھداى آب كجا مى رو: اگر بپرسیم . ھنگامھ اى است و عجیب در غرش و تالطم است 

وقتى كھ بھ زمین ھموار رسید، مثل این كھ متحیر است ، مى گوید بعد از این . خستھ شده ام . ھموارى مى خواھم 
 . چھ كار كنیم ؟ بسم هللا تازه اول حیرانِى اوست

ن ، مى توانید جمالتى را نیز در ھمین مضمو. بشر غالبا ھر قدمى كھ در تاریخ برداشتھ ، ھمین طور بوده است 
 .(234)در نوشتھ ھاى داستایوسكى مالحظھ كنید

در قدم قبلى ، قدم بعدى را آرمان مطلق تصور كردن ، و روى آن بھ عنوان ھدف نھایى حساب كردن ، این درد 
این تحیر، كمبود منطق است ، زیرا ما وسیلھ را بھ جاى . این تحیر، تحیر منطقى نیست . دربر دارد را) تحیر(

 . این دردش ، آن ھم دوایش. ھدف گرفتھ ایم 
ما فرزندان آدم در زندگانى فردى و دستھ جمعى ، از یك جھت مثل شخصى ھستیم كھ وقتى یك اشتباه كوچك مى 

 .انى مى شود و در پى آن ، حدود ھفتاد سال جست و خیز مى كندكند، این امر براى او عقده رو
فقط یك خار در او فرو رفتھ است و آن . اصال جاى جست و خیز است ؟ جاى آن نیست . مگر چھ شده است ؟ ھیچ 

منطق بھ جاى خودش و درخت ھم در جاى خودش قرار . واال درد دیگرى ندارد. خار، او را این طور مى كند
جھان . البرز ھم بھ جاى خودش است و ستاره ھا و آتش و ھمھ و ھمھ ، كار خود را انجام مى دھند كوه. دارد

 . گره در دلش افتاده است . خراب است) انسان (وضع او . طبیعت با آن نظم قانونش منظم است 
 پاى خود را بر سر زانو نھد   چون كسى را خار در پایش َخلد 

 با سر سوزن ھمى جوید سرش 
 

 ور نیابد مى كند با لب تَرش 

 خار در پا شد چنین دشوار یاب 
 

 خار در دل چون بود واده جواب 

 خاِر دل را گر بدیدى ھر خسى 
 

 كى غمان را راه بودى بر كسى 



 خر نداند دفع آن برمى جھد   كس بھ زیر دِم خر، خارى نھد 
 خر ز بَھِر دفع خار از سوز درد 

 
 زخم كرد  جفتھ مى انداخت صد جا

 آن لگد كى دفع خار او كند؟ 
 

 حاذقى باید كھ بر مركز تند 

 برجھد آن خار محكم تر كند 
 

 (235) عاقلى باید كھ خارى بركند

 . ھر چھ جستیم ، خار را محكم تر كردیم. َجستن آن حیوان است َجستن ما انسان ھا در امتداد تاریخ ، 
 . این خود یك خار است. در زندگى ، وسیلھ را با ھدف مخلوط نكنید: عاقلى باید كھ بر مركز تند و بگوید

 .این خار را خارج كنید
 خلد گر بھ پا خارى آسان درآرم 

 
 چھ سازم بھ خارى كھ بر دل نشیند 

نسل گذشتھ آن را در نمى آورد و آن را بھ نسل بعدى تحویل مى دھد، . وجدان تاریخ خلیده است خارھاى عجیبى بھ 
 .و ما ھم آن را در نیاورده بھ نسل آینده تحویل خواھیم داد

در این حال ، وسیلھ را آرمان و ایده آل مطلق گرفتھ ایم و . غالبا ما وسیلھ و ھدف را با یكدیگر اشتباه مى كنیم 
بى ) روح (خودت را ریشخند كن ؛ آیا من . خودت را مسخره كن : بھ جایى مى رسیم كھ روح مى گویدسرانجام 

 . بیچاره ات خواھم نمود، و این بیچارگى ھمان تحیر ماست: نھایت اسیر این وسیلھ باشم ؟ لذا، روح مى گوید
 (236) عیشھ ضنكا و نحشر بالعمى   نعط من اعرض ھنا عن ذكرنا 

با این كھ . نمونھ اى از انحرافات انسان از قانون منطق روانى این است كھ ، مثال شخصى بھ یك نفر سیلى مى زند
دست با یك حركت عجیبى ضربھ بھ  انسان بھ درد این سیلى آگاھى دارد و احساس درد مى كند، اما با این حال ،

خیلى ھا ! آمد؟ بلھ ، اشكالى ندارد  آیا دردش . آیا من زده ام ؟ بلھ : اول این فكر بھ ذھن مى آید .صورت او مى زند
یك نفر ھم بھ یك نفر دیگر سیلى زده است ، . االن ھم رفتھ و خوابیده است . دردشان مى آید و بر طرف مى شود

حجاج بن یوسف آن (.(237) كھ این بحث را در توفان زیر دو جمجمھ خواھیم كرد. (نشده ام من كھ كارى مرتكب 
  و كم كم بھ صورت قبض در حال اندیشھ ، این مساءلھ موج مى زند . قدر آدم كشتھ است ، من فقط یك سیلى زده ام 

چون . خواه بداند یا نداند، یك گرفتگى روحى در فرد ایجاد مى شود، كھ نمى داند از كجاست . روانى در مى آید
 . كاله ھا و كاله شرعى را گذاشتھ ، از اندیشھ رد شده ؛ البتھ از چشم رد شده ، ولى روح آن را رد نكرده است

ھمان حال گرفتگى منقلب مى گردد و آن خار پوسیده مى شود و از بین مى  كم كم اگر برگشت و جبران كرد، در
در این حال باز احساس مى كند كھ . اگر پررویى نشان داد، قبض بھ صورت انعقاد و عقده روانى در مى آید. رود

دا پاى گیر مى این خار است ، اگر آن را در آورد كھ ھیچ ، اگر آن را در نیاورد، این كھ امروز دل گیر است ، فر
اول در اندیشھ بود، یا نوسانى در  .كم كم در سطح طبیعى روانى انسان ، او را محتاج بھ روان پزشك مى كند! شود

اگر قبول نداشتھ باشد، در خیابان ھا مى چرخد، . اندیشھ بود، اما كم كم او را بھ بیمارستان روانى ، روانھ مى كند
اصرار او، باد در این آتش مى دمد و شعلھ ورش مى . باز اعتنا نمى كند! ك منتھا بھ شكل یك بیمار روانى متحر

 .سازد، سپس در زندگانى سر تا پا كالفھ مى شود
 نعط من اعرض ھنا عن ذكرنا 

 
 عیشھ ضنكا و نحشر بالعمى 

چیست } ان جری{نمى فھمد . ھمھ چیز و ھمھ امكانات زندگى براى او مرتب است ، اما نمى فھمد او را چھ مى شود
 .اراده ھایش با ھم مى جنگند و تزاحم پیدا مى كنند. تفكرش بریده مى شود . شادى اش ، شادى دامنھ دار نیست. 

 خار دل را گر بدیدى ھر خسى 
 

 كى غمان را راه بودى بر كسى 

ر این دنیا اصل قضیھ و موضوع مھم ، این است كھ ما وسیلھ و ھدف را د. این جملھ معترضھ بود كھ عرض كردم 
. نمى دانیم با چھ موضوعى بھ عنوان وسیلھ رفتار كنیم و با چھ موضوعى بھ عنوان ھدف . با ھم مخلوط كرده ایم 

 . آن وقت چرا تحیر پیش مى آید؟ چرا شك مى كنیم ؟ چرا بھ اضطراب مى افتیم ؟ نكتھ مھم این جاست
براى رسیدن بھ این ایده آل ، مراحلى را . داده است  فرض كنید فردى یك مقام را براى خودش ھدف و ایده آل قرار

طى كرده ، زحمت كشیده ، خود را بھ این طرف و آن طرف كوبیده است ، حق و ناحق و صحیح و باطل را 
ھمان طور كھ در جلسھ پیش . (اگر آگاھى را از دست داد، كھ ھیچ . مخلوط كرده ، تا باالخره بھ آن رسیده است 

، ولى )كره خرش را در میان باد و توفان تشخیص مى دھد، ولى من خود را تشخیص نمى دھدباد . عرض كردم 
چرا؟ بھ جھت این كھ بھ آن نقطھ كھ رسید، روح . اگر آگاھى او بماند، محال است كھ تحیر بھ او روى نیاورد

حالى كھ خیلى عمیق است  سطحى است ، در ((چھ كار كنیم ))االن چھ كنیم ؟ او خیال مى كرد كھ این : خواھد گفت 
لذا، من گمان مى كنم این اصل خیلى  .((عظمت بى نھایت در این جا نمى تواند پیاده شود)) : نیز، روح خواھد گفت. 

نقاش ھمھ چیز را  . یك نقاش زبردست را در نظر بگیرید و موضوعى را كھ نقاش را جلب كرده است. كلى باشد
یقین بدانید، آن تابلوى زیبا حتى اگر كھ . ھ تابلوى زیبایى را بھ وجود بیاوردوسیلھ قرار داده و ھدفش این است ك

 .بھترین تابلو باشد، او را اشباع نخواھد كرد



در . این اصل را در آن جا خوب احساس كردم . زمانى من در اصفھان مایل بودم ، یكى از نقاشان بزرگ را ببینم 
از این نقاش اصفھانى . از طبقات ، این موضوع را واقعا تجربھ كردم چند مورد دیگر ھم در صنف نقاشان و خیلى 

دیدم در آن نقاشى و در آن كار . این مرد را این طور دیدم . برایم خیلى تعریف كرده بودند كھ خیلى زبردست است 
یز را بلھ ، ھمھ چ: خود، بھ عالى ترین وضعى كھ مى توانست در یك محیط برسد، رسیده است ، ولى مى گفت 

دیدم او آن تابلوى محدودش را ). من از گفتار ساده او مطالعھ دقیق روانى مى كردم . (نمى شود در نقاشى پیاده كرد
ریزش بى   صفحھ كاغذ، گنجایش! صفحھ كاغذ متعھد نیست . جایگاه ریزش فعالیت بى نھایت روح خود مى داند

. و باقى مانده است و ھنوز شخصیت خودش را نباختھ است چون آگاھى ا. نھایت او را ندارد، ولى فكر آن جاست 
 .من مى دیدم كھ پیاده شده كار، یك تابلوى كوچك بود، اما جمالتى مى گفت كھ شكوفان مى شد

مى گفت وقتى یك سنگ را در نقاشى مى . خدا مى داند عین داستان را مى گویم ، مى دیدم كھ او شكوفان مى شود
 آخر چھ طور بگویم ؟: مى گفت ) نقاش (كشیدم ، چھ مى دیدم ، 

او راه رفتھ . من فھمیدم كھ او راه رفتھ است . او در كجا پیاده شده است ؟ در یك چیز محدود} روح {مالحظھ كنید 
 . و بى نھایت جویى روح خود را از دست نداده است

بى نھایت بیرون بكشید، تحیر  ھر چیز محدود را در جھان ھستى ، مورد عشق قرار بدھید، اگر توانستید از او
اگر نتوانستید و موضوع براى شما محدود باشد و شما را محاصره كند، گیج خواھید شد، زیرا روح بزرگ . ندارید

. زندگانى این نیست كھ آن ھا را كھ وسیلھ است ، ھدف بگیریم . قلمرو را وسیع بگیرید. تر است و این ھا كوچك تر
 .كندما را ساقط مى } امر{این 

البتھ شاعر كھ مى گوییم ، مقصودمان یك شخص چیز (آیا شما خیال مى كنید وقتى كھ یك شاعر، یك شعر مى گوید 
 :، مطلب ھمان است كھ در آن جا گفتھ است ؟ مى گوید( فھم و انسان شناس است

 (238) گویدم مندیش جز دیدار من   قافیھ اندیشم و دلدار من 

. این یك اصل مھم است . آن را ندارد  آن چھ كھ در این جا مى گذرد، قافیھ گنجایش . من نمى توانم در قافیھ بگنجم 
سایھ اگر تو را بگیرم ، اى : اغلب گیجى و اضطرابات ما، روى این مبناست كھ دنبال سایھ خودمان مى دویم ، كھ 

تازه باید بگویى این . سایھ را نمى توانى بگیرى و اگر ھم بگیرى ، شروع كار توست . دیگر كار من تمام است 
 سایھ از كیست ؟

 .عقل كھ جاى دیگر نمى رود. چون سایھ خودش نشان خواھد داد، و خواھد گفت من از آِن او ھستم 
 . تازه خواھید دید كھ این اصل این جا خوابیده است... ایھ را گرفتى اگراگر س. عقل در جاى خود قرار دارد

توضیحى . (دنبال من چرا مى دوى ؟ دنبال آن برو كھ سایھ را ایجاد كرده است . من از آن او ھستم : مى گوید
نفر  این جا ما چند): عرض كنم در مورد ھدف گیرى در زندگى ؛ این مطلب مفید است مخصوصا براى جوانان 

این روشنایى براى بعضى ھا از طرف راست و براى بعضى ھا از . روشنایى در باالى سر ماست . نشستھ ایم 
در این مورد ھیچ جاى شك . طرف چپ مى تابد و با فاصلھ ھاى مختلف ، سایھ ھاى ما را بر كف اتاق مى اندازد

ر آن اتاق چھ مى كردید و براى چھ رفتھ بودید، وقتى از این جا بیرون مى روید، اگر از شما بپرسند كھ د. نیست 
آیا یك نفر از شما پیدا مى شود كھ بگوید ما رفتھ بودیم كھ سایھ مان بھ زمین بیفتد؟ بھ ذھن ھیچ كس ، حتى یك در 

 .سایھ وجود، ھدف وجود نمى شود. میلیارد ھم خطور نمى كند كھ ھدف ما از رفتن بھ آن اتاق ، ایجاد سایھ بود
اق و خانھ را ساختھ اند براى افتادن سایھ ، یا براى این كھ در آن زندگى كنند؟ عسل براى ھمھ ما شیرین است آیا ات

شیرین بودن و لذت بار بودن عسل ، سایھ . ، زیرا ساختمان وجودى ما طورى است كھ عسل براى ما شیرین است 
ز بریزید و كوه البرز ناگھان شاخ در بیاورد؟ در واال آیا قرار بود این عسل را سر كوه البر. وجود من و شماست 

اگر ماھى را از آب بیرون بكشید و . یا شیر براى مزاج من و شما مفید است . عسل براى من و شماست  .نمى آورد
 . بھ او شیر بدھید، نھ تنھا برایش خوب نیست ، بلكھ او را خواھد كشت

 . من و شما ھستیم كھ این را زیبایش كرده ایم.  تمام مزایاى مادى جھان ، سایھ وجود من و شماست
تابلوى رامبراند را جلوى شتر بگذارید، چھ مى كند؟ اگر گرسنھ باشد، فكر مى كند خوردنى است و آن را مى 

 .یا این كھ عالى ترین نقاشى را در كنار كندوى زنبور عسل براى زنبورھاى عسل بگذارید. خورد
ھ خواھد كرد؟ این لبخند ژوكوند براى من و شما زیباست ، زیرا مغز ما و محتویات زنبور عسل با لبخند ژوكوند چ

حاال كھ این طور . ھم این گونھ است ... علم ، مقام ، پیروزى و. مغز ما اقتضا مى كند كھ از این نقاشى لذت ببریم 
 .ند ھدف زندگى باشدسایھ من و شما نمى توا. است و این ھا ساختھ من و شماست ، پس سایھ من و شماست 

 پس بود دل جوھر و عالم عرض 
 

 (239) سایھ دل كى بود دل را غرض ؟

صر اكسیژن ، اكسیژن اگر ھدف عن. آیا شما ھدف را در ماده مى جویید؟ اگر ھدف خاك ، خاك باشد، اشكالى ندارد
 .باشد، سنخیتى دارد و اشكالى ندارد



آیا ھدف روح باعظمت شما، خاك و جلوه ھاى خاك است ؟ پس وقتى خودمان این روح را زندانى كردیم ، چرا 
 براى چھ مى جنگند؟) انسان ھا(بیمار نشود؟ چرا ھواى جنگ بھ سرش نزند؟ براى خود فلسفھ مى بافیم كھ اینان 

بشر مادامى كھ در خاك است ، بر سر ھم خواھد . تر از خاك نشان دھید و بگویید تزاحم نداشتھ باشیدھدفى باال
من خاكى ، تو خاكى ، اگر جایى كھ من مى گیرم ، محبوب تو باشد، با من : تمام بحث ھا بر سر این است . كوبید

 (!ھر كس قوى تر است باید پیروز شود. (خواھى جنگید
ساختھ است چیست ؟ آیا مى گویید از ) علیھ السالم(اما ھدف آن روحى كھ على . ست ، بلى ھدف خاكى ، خاك ا

 خاك ھدف بگیرد؟ ھدف آن شخصى كھ مغزى دارد و واقعا جھان براى او كوچك است ، چیست ؟
 ھر آن كاو زدانش برد توشھ اى 

 
 جھانى است بنشستھ در گوشھ اى 

. روح انسان براى او قرار مى دھند  زگار، ھدف ھایى پایین تر از ارزشبیانات خوب و شیك و زیبا و جریانات رو
من گمان . بھ ھر یك از آن ھا كھ مى رسد، اول گیجى و تحیر اوست و بدبختى اش از ھمان جا شروع خواھد شد

ن است كھ مى كنم كھ بعضى از نویسندگان مغرب زمین كھ نتوانستھ اند جوابى براى این مساءلھ پیدا كنند، علتش ای
 :داستایوسكى این طور مى گوید. جواب مساءلھ ھمان است كھ گفتھ شد. درست دقت نمى كنند

اما بشریت من حیث المجموع بھ كجا باید برود؟ ھر بار كھ بھ مقصد مى رسد بر او مشتبھ مى شود و در وجود ))
نفس رسیدن را نمى خواھم  تالش بھ مقصد را دوست دارد، ولى خود. مى كند  خویش یك نوع سرگردانى حس

كامال نفى كنم ، خیلى مضحك است اگر چنین باشد، یعنى كھ نفس وصول را نمى خواھد، ولى چھ مى توان كرد كھ 
بشر طبیعتا و از نظر خصیصھ ھایش مضحك و خنده دار است و از تمام جھات كھ در نظرش : خالصھ بگویم 

(240)بگیریم و توجھش كنیم ، سرگردان است
)).  

 .مربیان مخلص بشرى باید آن را درست كنند. دلیل آن روشن است 
 آدمى در عالم خاكى نمى آید بھ دست 

 
 عالمى دیگر بباید ساخت وز نو آدمى 

 . یفھ خودش را انجام داده و جریان را بھ خوبى طى كرده استخاك تكلیف خود را بھ جاى آورده ، وظ
شما چھ مى خواھید؟ ما انسان ھا چھ مى خواھیم ؟ . جریان طبیعت ھم مقدس ترین كار خود را انجام داده است 

واال ھمھ قبول . عجیب این است كھ بعد از فاصلھ گرفتن از خاك ، دوباره بھ خاك و بھ خاك خورى باز مى گردیم 
خاك خودش بھ شما نشان نخواھد داد كھ دروازه ورود و . اریم كھ خاك زاده جنگ خواھد كرد، چون كنترل نداردد

 . خروج شما چیست ؟ مساءلھ اى عرض كنم كھ امروز مبتال بھ جوامع است
اى اندیشھ ھاى معمولى و محدود ما انسان ھا فعال در قرن بیستم ، مخصوصا در بعضى از كشورھاى متمدن ، بر

كارى بھ كار كسى دیگر )) : خود منطقى پیدا كرده است ، و با نظر بھ منطق خاك ، این منطق را ایجاب كرده است
مادامى كھ مزاحمت نباشد، روابط جنسى بھ ھر شكل آزاد باشد؛ فقط مزاحمت در كار نشود، عنف در . نداشتھ باشید

 ((.كار نشود، ھیچ اشكالى ندارد
نمى خواھند ) مجوز(، كارت }بھ دنیا{براى دروازه ورود بشر : الزمھ اش این است كھ  الزمھ این منطق چیست ؟

اما اگر بھ دنیا آمد و بر ما تحمیل شد، اگر حتى ناخن او را بكنیم ، در دادگاه محاكمھ مى . و كنترل ھم نمى كنند
 . شویم

زیرا وقتى دروازه ورود حساب ندارد،  چرا؟! ، حساب ندارد}از دنیا{دروازه خروج ! اما اى داد از دست جنگ ھا
ششصد نفر نجار داشتھ باشیم و بھ آن ھا بگوییم  - چرا دروازه خروج حساب داشتھ باشد؟ مثل این است كھ پانصد 

وقتى كھ این ھا را ساختند، اگر ھر كس بھ پایھ این میز یك ...) میز و صندلى و سھ پایھ و(بسازید و بیرون بریزید 
 چھ كار كنیم ؟ ((ھوا را 572قربان برم خدا را، ))با این . ما او را قطعھ قطعھ مى كنیم ضربھ وارد كند، 
 . این ھم یكى از مواردى كھ ما وسیلھ و ھدف را گم كرده ایم! منطق است دیگر

مالحظھ مى كنید كھ ما عنوان اشباع غریزه جنسى را كھ مقدس ترین رابطھ دو انسان با ھم است ، بھ چھ روزى 
 . چرا؟ چون جاى منطقى اش را از موقعیت ھستى تغییر داده ایم! ختھ ایم اندا

شھوت . غریزه جنسى لذت بارترین و عالى ترین وسیلھ است ؛ اما این وسیلھ ، ھدف مطلق ھستى من و شما نیست 
 : ، لجن زار عجیبى است

 ترك شھوت ھا و لذت ھا سخاست 
 

 (241) ھر كھ در شھوت فرو شد برنخاست 

 : گوتھ شاعر معروف آلمان ، جملھ اى درباره غریزه جنسى انسان ھا دارد كھ جملھ عجیبى است
ابدیت دست بھ  در شب ھاى عشق ، آن جا كھ نھال زندگى كاشتھ مى شود و مشعل فروزان حیات ، در گذرگاه))

 ((.دست مى گردد
اگر این سخنان معناى روابط زناشویى است ، پس چرا آن را بھ عنوان اشباع غریزه جنسى بھ این روز انداختید؟ 

 .((و مشعل فروزان حیات در گذرگاه ابدیت ، دست بھ دست مى گردد)) :واقعا تعبیر را تماشا كنید



طھ را كھ وسیلھ است ، بھ چھ وضعى نشاندیم ؟ آن وقت تمام فعالیت ھا ما این رابطھ مقدس و این باعظمت ترین راب
 : بھ قول مولوى. پایھ ریزى كنیم ) غریزه جنسى (و موجودیت ھاى روح را مى خواھیم روى این 

 جز ذكر، نى دین او، نى ذكر او 
 

 (242) سوى اسفل برد او را فكر او

آیا میلیاردھا روابط الكتریكى در مغز باید فقط یك المپ روشن كند، آن ھم فقط براى تماشاى اعضاى محرك ؟ آن 
 .ھا مى گویند، اما شما چرا باور كردید؟ من گفتم كھ چشمتان فقط یك المپ روشن كند

 ھ الكتریكى ، فقط براى تماشاى اعضاى محرك است ؟ چرا شما باور مى كنید؟آیا این پانزده میلیارد رابط
 . ارسطو یك گوشھ از فكر خود را روشن كرده و سھ ھزار سال بشر را زیر ذره بین دانش گرفتھ است

یك گوشھ اش كھ . ماكس پالنك فقط یك گوشھ اش را روشن كرده ، كھ تحولى در عالم فیزیك ایجاد نموده است 
آیا ھمھ این ھا باید . رومى آن را روشن كرده است ، ھفتصد سال زیربناى فرھنگ بشرى را تشكیل مى دھد مالى

یك المپ باشد فقط براى این كھ نگاه كنم و ببینم كھ این كاریكاتور حیات ، چگونھ مى تواند وسیلھ اشباع شھوت من 
 ! باشد؟ البتھ نھ حیات ، بلكھ كاریكاتور حیات

بیایید آن چھ را كھ وسیلھ . بیایید ھدف را گم نكنیم . ساءلھ وسیلھ و ھدف ، فوق العاده حساس است بھ ھر حال ، م
آیا االن یك نفر از شما بھ ذھنتان خطور . است بھ جاى ھدف ، و آن چھ را كھ ھدف است ، بھ جاى وسیلھ نگیریم 

ھ عنوان ھدف در روح خود جاى بدھید؟ این مى كند كھ بلند شوید و این المپى را كھ باالى سر شما روشن است ، ب
 . است... این وسیلھ اى براى روشنایى و مطالعھ و: مى گویید. كار را نمى كنید

من بھ واى گفتن شما، بھ نالھ و فریاد شما گوش نمى : اگر بخواھید علم را بھ عنوان وسیلھ تلقى كنید، علم مى گوید
بایدھاى شما  .ا كھ این پدیده تحت این شرایط، چنین و چنان مى شوددھم ، من وسیلھ ھستم ، نشان مى دھم بھ شم

 .( یعنى بھ علم مربوط نیست(چیست و بھ من مربوط نیست 
در قرن نوزدھم ، بشر براى خود یك معبد و یك مجسمھ ! زمانى آن طور افراطى ، علم را براى خود ھدف گرفتند

در آن زمان بشر مى پنداشت كھ فقط . و مجسمھ اش علم بودھم براى پرستش درست كرد؛ این معبد دانشگاه بود 
 :پى یر روسو مى گوید. باید براى علم زانو زد، تا این كھ قرن بیستم رسید

آورده اند كھ وقتى در یكى از شھرھاى آلمان حاكمى مى زیست كھ از لحاظ درستى و . ورشكستگى علم اعالم شد))
از او ترس و وحشت داشتند و مردان شرافتند او را صمیمانھ احترام مى جدیت ضرب المثل بود، دزدان و راھزنان 

اما روزى اھالى شھر بھ رازى صاعقھ آسا پى بردند، از این قرار كھ حاكم ھر شب لباس مبدل مى پوشید و . كردند
ا از تپانچھ اى در جیب مى گذاشت و آھستھ و بى سر و صدا از خانھ خارج مى شد و مردم را لخت مى كرد و ی

 ... ایشان بھ زور چیزى مى گرفت

 

 

البد مى پرسید كھ آیا این داستان ھمان حكایت ھالرز حاكم نیست ؟ شاید چنین باشد، ولى در عین حال ، داستان 
مى   از بیست قرن تاكنون ، مردم در مقابل آن ، ضعف و غش . علوم ریاضى در اواخر قرن نوزدھم نیز مى باشد

ت در كوچك ترین مورد، اصالحى بھ عمل آورد یا دخالتى كند، عمل او را مانند توھین بھ ھر كس مى خواس. كردند
اما ناگھان اصل اقلیدس ، ضعف گریھ آورى از خود نشان داد و مفھوم قدیم اتصال با سر . مقدسات تلقى مى كردند

ى از اعداد اصم و اندازه و صداى بسیار فرو ریخت و نابود شد و قلمرو آشناى اعداد معمولى ، بھ وسیلھ بھمن
اما فقط . نگرفتنى خرد شد و بنایى كھ این قدر مورد احترام و پرستش بود، ترك ھا و شكاف ھایى بزرگ برداشت 

... بناى معظم ریاضیات نبود كھ گرفتار خرابى و ویرانى مى شد، بلكھ تمام قصر بزرگ علوم بھ این حال دچار بود
ن بھ چنین نوسانى دچار شود، تكلیف دیگر قضایاى علمى نیز روشن مى وقتى كھ ریاضیات در گذرگاه قرو(

مجموعھ اى : علم را چنین تعریف كرد) 1910 - 1842(در ھمین اوقات ، فیلسوف آمریكایى ویلیام جمیز ). گردد
(243)از قراردادھاى ساده

)).  
علم چرا ورشكست . ولى علم ورشكست نشده است ، شما ھدف و وسیلھ تان را نمى فھمید ((!علم ورشكست شد))

، نھ بھ آن شورى }بھ اصطالح {. شده باشد؟ علم دائما سرمایھ كالن خودش را در اختیار ما و شما گذاشتھ است 



 . شور، نھ بھ این بى نمكى
نخیر، ورشكستگى علم اعالم نشده ، بلكھ رقاصى ھاى ما  ((!ورشكستگى علم اعالم شد)) :مى گویدپى یر روسو 

واال علم ھمان است و باید مورد تقدس و ستایش ما باشد و ما باید عالى ترین فداكارى را در راه . عوض شده است 
 . ات را پیش بگیریم و برویمدانش بكنیم ، ولى بدانیم كھ دانش نشان دھنده واقعیات ، و تدریجا واقعی

 . بنابراین محاسبھ ، چھ حیات ھا و زندگانى ھایى كھ بھ وسیلھ رادمردان تاریخ مورد وسیلھ قرار گرفتھ است
 راه بگریختنش بود، ولى 

 
 دل كم حوصلھ در سینھ فشرد 

 محترم دید و مقدس بشمرد   گفت باید ھمھ جا قانون را 

 ون خمارى كھ شرابى بى درد چ  شوكران از كف قاتل بگرفت 

 كشتى دام نخستین با گرد   نوچھ ھا پیش دویدند كھ نیست 

 دادشان جام عزیزان را دید 
 

 كھ یكى بعد دگر جان بسپرد 

 دور ساغر چو بدو شد ساقى 
 

 گفت وجھ مى ما كسر آورد 

 صبر كن تا ز حكومت برسد 
 

 وجھ سمى كھ تو مى خواھى خورد 

 این سخن گفت و جھانى آزرد   آزاده حكیم  با ھوا خواه خود

 بدھش سیم كھ تا سم بدھد 
 

 زان كھ مفتى بھ جھان نتوان مرد 

اول در ارگانیزم وجود  .حیات بھ جایى مى رسد كھ وسیلھ مى شود. رادمردان تاریخ ، حیاتشان را وسیلھ قرار دادند
از یك پلھ حیات كھ باال مى روید، بھ پلھ دوم . نیست  اما حیات كھ یك پلھ. انسانى ، حیات ، عالى ترین ھدف است 

ھر پلھ قبلى ، . مى رسید، و بعد از آن بھ پلھ ھاى سوم و چھارم و پنجم ، تا رسد آدمى بھ جایى كھ بھ جز خدا نبیند
ن چھ كنیم كھ ماده زبا. اما این وسیلھ ، خودش نشان مى دھد كھ وسیلھ است . وسیلھ اى براى پلھ بعدى مى شود

اما رشد روحى در ھر مرتبھ پایین زبان دارد و مى گوید من وسیلھ ام ، حواست جمع . ندارد كھ بگوید وسیلھ است 
باالتر بروید و بھ : وقتى كھ علم واقعا در روح انسان تاءثیر كرد و روح رشد یافت ، روح رشد یافتھ مى گوید. باشد

 .سوى پلھ ھاى بعدى حركت كنید
 خویش را واصل نداند بر سماط   ر ھر رباط من غالم آن كھ او د

ذكر یا حسین ، چرا سنگ تیره را ھم چو . تا نقص خود را در ھر لحظھ اعتراف كند و احتیاج خود را بھ كمال بداند
 در تابنده مى كند؟ چرا؟

 ى كند آرى اركنده بنده بندگى ، كار آفریننده م  ذكر یا حسین ، سنگ تیره را ھم چو دو تابنده مى كند 

 چون زخود رستى ھمھ برھان شدى 
 

 (244) چون كھ گفتى بنده ام سلطان شدى 

كھ موى مشكى  جلسھ پیش گفتم ، وقتى. وقتى واقعا وسیلھ را بھ جاى آوردید، مى فھمید كھ وسیلھ ، ھدف نیست 
براق ، در زلف آقا پسر و یا دختر خانم ، ھدف ھستى است ، بھ محض مشاھده اولین موى سفید، ھستى را در 

 خود را نبازید، چرا باید خود را ببازیم ؟. مقابل چشمانش نابود خواھد كرد
شخصیت عالى تر، ارزش  وقتى من یك جملھ علمى فرا گرفتم ، اگر خود را بھ آن باختم ، جملھ علمى بعدى از یك

تناقضات ھم این طور مى شود؟ بلھ ، ! واقعى علمى مرا از بین مى برد، چون پوچى اش معلوم مى شود كھ عجب 
 . این طور است

كاد ان  : وقتى كھ انسان بھ حد نصاب رشد مى رسد، دیگر نتوان گفت انسان است: ابن سینا عبارتى دارد كھ مى گوید

 .((نزدیك است كھ ربى باشد انسانى ))، یكون ربا انسانیا
سنگ درك . زمانى فكر مى كردم كھ فرق بین انسان و انسان ، خیلى زیادتر از فرق بین انسان و سنگ است 

 . درك دارم ، اما نمى خواھم درك كنم: ندارد، احساسات ندارد، ولى انسان مى گوید
قیافھ نشان مى دھد . ، انسان ضد موجودیتش مى شوداگر در تمام جھان طبیعت ، این حال ضد خود را پیدا كردید

البتھ دردش مى آید، ولى كسى كھ او . او را زده ام ، احساس درد نمى كند: مى گوید. كھ ضد موجودیتش شده است 
. كدام افعى موقع نیش زدن ، این حرف را بھ ما زده است ؟ اما انسان ھا زده اند. را مى زند، این را نمى پذیرد

براى چھ ؟ . مى داند كھ طرف مقابل درد را خواھد چشید، با این حال حقش را پایمال مى كند} ننده شخص ز{
 . براى این كھ ھدف ھا پشیز است و ارزش ندارد، و ھدف ھا ضد ھدف است

درجھ پایینى از حیات ، . ، حیات وسیلھ نمى شود}:دقت كنید{. رادمردان تاریخ ، حیات ھا را وسیلھ كرده اند
االن اشخاصى در این جا ھستند كھ در تكمیل روح و مراتب علم كوشیده  .انى درجھ باالترى از حیات مى شودقرب
بدین سان توقف نكنید و . خود شما مالحظھ فرمودید كھ مراتب پایینى را قربانى كردید تا بھ مراتب باال رسیدید. اند

 .میخكوب نشویددر این وسایل . مى توانید بروید. راھتان را ادامھ بدھید
 :ھدف را گم نكنیم و بدانیم كھ ھر چیز كھ بر ما ھدف جلوه كند



 ھر صورت دلكش كھ تو را روى نمود 
 

 خواھد فلكش ز چشم دور تو ربود 

 :ھیچ در آن شك نكنید
 رو دل بھ كسى نھ كھ در اطوار وجود 

 
 بوده است ھمیشھ با تو و خواھد بود 

ى كھ در آن زندان ، آن مرد یونانى ، شوكران را مى گرفت ، بھ این بى اھمیتى حیات ، وسیلھ مى شود، بلى ، روز
نوشتھ اند سقراط، سم كشنده را در حالى كھ مشغول ! مى گرفت كھ شما در موقع صحبت یك لیوان آب مى گیرید

 .بحث بود، گرفت و خورد
بعضى ھا ھم رند ھستند و در  . كنیم آن وقت ما سایھ ھاى حیات را ھدف مى گیریم ، بعد شروع بھ چون و چرا مى

این چون و چراھا كھ بشر با گیجى مى غلتد، این را بھ صورت ھنر در مى آورند و براى خودشان در این دنیا نان 
. این ، ارزش وسیلھ اى است   ارزش : بھ جاى این كھ بھ ما راه نشان بدھند، بھ جاى این كھ بگویند. مى خورند

بھ جاى این ، وقتى كھ مى بیند آب . است ؛ این یك ارزشى است ، آن چند ارزشى است ارزش آن ، ارزش ھدفى 
بھ من حیران بمانید، كھ چھ قدر من )) :چرا؟ براى این كھ بگوید. گل آلود شده و ماھى ھا گیج ھستند، تور مى آورد

 !((دردھا را من مى فھمم . در اعماق روح مردم نفوذ دارم 
 (245) دست طمع اندر الوھیت زدیم   لقان شدیم حیرانى خ) والھ (طالب 

 .((فكر و اندیشھ فقط حیران من شود، چون من قلم خیلى عالى دارم  )) :براى این كھ بگوید
1-  

 انا رب الندى ورب القوافى 
 

 ام العدى و غیظ الحسود وسھ

2-  
 ما مقامى بارض نخلھ اال 

 
 كمقام المسیح بین الیھود 

3-  
 انا فى امھ تداركھا هللا 

 
 (246) غریبا كصالح فى ثمود

 . خداى قیافھ ھا، و تیر بھ چشمان دشمن و وسیلھ ناراحتى و تنگدلى حسودانم من مرد شایستھ سخاوت و)) -1
 . در میان یھود داشت) علیھ السالم(ھمانى است كھ حضرت مسیح ) كوفھ (موقعیت من در سرزمین نخل ھا  -2
در ) یھ السالمعل(من در میان مردمى كھ خداوند آن ھا را گرفتار كرده است ، چنان غریب و بیگانھ ام كھ صالح  -3

 ((.میان قوم ثمود بود
چرا در تو حیران شویم آقا؟ چرا در وجود جناب عالى حیران بمانیم . تا یك درد دیگر ھم بھ درد بشرى اضافھ شود

؟ رفتھ اى از گلستانى بو كرده اى ، اگر مزیتى بھ دست آورده اى ، دست ما را ھم بگیر و ببر تا ما ھم از آن گل ، 
 . ایستاده اى ، میخكوب شده اى و مى خواھى ما را میخكوب كنى ؟ واال درد معلوم و روشن است چرا. بو كنیم 

چندى قبل در درس ھاى شب ھاى جمعھ آقایان دانشجو عرض كردم كھ بحث تنازع در بقا و بحث تنازع قوى و 
كھ این بحث ، باد زدن و  اما نمى دانستند. بزرگ كردند و بھ آن جنبھ فلسفى و علمى دادند 19ضعیف را در قرن 

 . تلمبھ زدن نمى خواھد، خودش واضح و روشن است
بھ این جنبھ فلسفى ندھید، بلكھ . از اول تاریخ بشر تا حال دیده شده است كھ قوى ، ضعیف را از بین مى برد

ا نشان مى تاریخ مى گوید عالج دارد، تاریخ آن ر. مى گویند عالج نمى شود، اما دروغ مى گویند. عالجش كنید
 .ما دیدیم كھ رادمردانى تمام قدرتشان را در راه استفاده مردم بھ كار بردند. دھد

زیاد ھستند مردان پاك ، كھ خدا امثالشان را زیاد فرماید، كھ كانون قدرت . در ھمین دوران اخیر ھم زیاد دیده ایم 
ا تقویت كنید، واال این كھ قوى ، ضعیف را از اگر حقیقت مى گویید، این ر. را بھ كار مى برند و استفاده مى كنند

 بین مى برد، آیا ابتكار و مطلب حساس و جدیدى با ما ارائھ مى دھید؟
 آن كھ در جوى مى رود آب است 

 
 آن كھ در چشم مى رود خواب است 

 ا جنبھ علمىبسیار خوب ، مساءلھ معلوم است ، و كسى منكر این حرف نیست ؛ كھ حاال براى آن فلسفھ بسازیم و ی
(scientific)  درد آن را عالج كنید، و اگر بگویید عالج نمى شود، دروغ مى گویید، } سعى كنید تا{. بھ آن بدھیم

 پس این ھمھ فداكارى ھا در راه اصالِح فرد و اجتماع یعنى چھ ؟. زیرا عالج شده و خیلى ھم خوب شده است 
چھ فداكارى ھا كھ در راه . ھا كھ در راه تمدن ھا نكرده است  بشر با آن قیافھ نازنین الھى اش ، چھ فداكارى

 . اصالح انسان ھا نكرده است
آن روز اگر واقعا مى خواست بھ زندگانى مادى اش برسد، شاید مى توانست عالى ) علیھ السالم(حسین بن على 

ام بدھد و ھیچ جراحت و مى توانست بر ھمھ امور مسلط بشود و كارى انج. ترین زندگى مادى را بھ دست آورد
علیھ (با توجھ بھ این مطلب ، آیا حسین بن على . نھ ، مساءلھ ، مساءلھ انسان است : اما گفت . زخمى ھم برندارد



 قدرت خود را در راه استفاده مردم بھ كار برده است یا نھ ؟) السالم
نیز براى خودشان ) زمینى ھامغرب (آن ھا . این حسین بن على از جامعھ شرقى و از ایدئولوژى خودمان 

 . رادمردانى دارند، البتھ در طبقات و ردیف ھاى مختلف
حتى یكى از آن ھا كھ عالى ترین خدمت را براى وطنش انجام مى دھد، بعد كھ بزرگ ترین شغل را براى او در 

كشاورزى بپردازم  حاال مى خواھم بھ زراعت و. نھ ، كار من تا این جا بود: مملكت انتخاب مى كنند، مى گوید
  .او این منطق را نداشت(( .بھ من حیران بمانید))و مى رود بدون این كھ بگوید (247) .

 یروى بشر نمى خواھید استفاده كنید؟پس شما چرا از این ن. یكى ، دو تا نیستند. از این افراد زیاد ھستند
بھ قول . چرا براى تنازع در بقا فلسفھ مى بافید؟ در مورد چیزى كھ آسان است ، احتیاجى بھ گفتن شما نیست 

این رقص كھ پدر بشر را در مى آورد، دستش را بگیر و بگو این تكھ . نزده من خودم مى رقصم : معروف گفت 
 . اش را نرقص

 یرانى خلقان شدیم ح) والھ (طالب 
 

 دست طمع اندر الوھیت زدیم 

حیران ) انسان (چرا شما بھ من  . آن كھ یك نفر باید در او حیران بمانیم ، فقط یكى است و آن ھم خود خداست
 بمانید؟ چرا من بھ شما حیران بمانم ؟

ھر چھ بیشتر قدم برداشتند،  خالصھ ، در تاریخ بشر دیده شده و مى شود كھ اشخاصى كھ در تنظیم وسیلھ و ھدف ،
بنابراین ، در چنین شب ھاى مقدس ، از خدا بخواھیم كھ درك . حیات و زندگى شان پرمعناتر و عالى تر بوده است 

 .تفكیك وسیلھ و ھدف را بر ما عنایت فرماید
محبت ! بورزیدقاموس بشرى را پر كرده اند كھ محبت . واقعا مساءلھ خیلى مھمى است كھ ما بھ چھ عشق بورزیم 

 بھ چھ چیزى محبت بورزیم ؟ و اندازه اش چیست ؟ و با چھ ارزشى ؟. چشم ! محبت بورزید! 
محبت بھ ھدف بھ . و با چھ وضعى ؟ اول وسیلھ و ھدف مرا از ھم جدا كن ، سپس بگو این وسیلھ و آن ھم ھدف 

 . ن استقانون و منطق آن ، ای. مقدار ھدف ، و محبت بھ وسیلھ بھ مقدار وسیلھ 
تمام نقطھ ھاى ریز و درشت این حادثھ ، نشان مى . یكى از نمودھاى بسیار حساس این مساءلھ ، داستان نینواست 

اگر از آن ریشھ ھاى تاریخى این . دھد كھ ما وسیلھ و ھدف داریم ، و این دو مقولھ را نباید با ھم مخلوط كنیم 
منظورش این ) علیھ السالم(ین گذرگاه تاریخ ، حسین بن على مساءلھ شروع كنید، احساس خواھید فرمود كھ در ا

اگر من بھ ھر قیمتى ، چند . بود كھ آن چھ ھدف است ، نباید قربانى وسیلھ شود، بلكھ وسیلھ ، قربانى ھدف است 
ما براى حفظ وجدان ھاى . صباح بیشتر زندگى كنم ، وجدان تاریخ كھ جلوه گاه مشیت خداست ، مختل مى شود

چقدر مى كوشیم ؟ چرا براى حفظ وجدان تاریخ نكوشیم ، مگر نھ این كھ ما جزئى از ھمان وجدان تاریخ  فردى
 . باید درباره آن ھم بكوشیم و سھم خودمان را ادا كنیم. ھستیم ؟ ھر یك از ما سھمى در وجدان تاریخ دارد

 :فرمود) علیھ السالم(امام حسین 
 فیا سیوف خذینى ان كان دین محمد لم یستقم اال بقتلى

 ((.پایدار نمى ماند، اال با كشتھ شدن من ، پس اى شمشیرھا مرا در بر گیرید) صلى هللا علیھ وآلھ (اگر دین محمد ))
فیاسیوف خذینى ، : كھ جوھر روح آدمى است ، قوامش با كشتھ شدن من باشد ((الالھ االهللا ))اگر بنا شود این كلمھ 

من حاضر و . زندگانى من براى بقاى این ایده ، وسیلھ است . من وسیلھ ھستم  .((یریدپس اى شمشیرھا مرا دربر گ))
چندبار، بھ ) علیھ السالم(حسین بن على . واقعا عجیب بود اگر حساسیت وسیلھ و ھدف مختلط مى شد. آماده ھستم 

باز این پیشنھاد را ) وراشب عاش(حتى فردا شب . آن ھایى كھ اطراف او بودند فرمود كھ شما آزاد ھستید، بروید
من تعھد را . شب تاریك است : نماز را كھ خواندند، نشستند و بعد از صحبت مختصرى فرمودند كھ . تاءكید فرمود

از طرف من . در این شب تاریك ، ھر كسى مى خواھد برود. از شما برداشتم ، در مقابل من احساس اجبار نكنید
 . مانعى نیست

راه انداختن ، آن ھا } تحریك احساسات {وسیلھ و ھدف را درست تشخیص نداده بود، براى ممكن بود اگر این جا 
نخیر، . را تشویق مى كرد كھ آقایان شما ھم تشریف داشتھ باشید، ما فردا مى زنیم بر آن ھا غلبھ خواھیم كرد

كنم كھ شما را جلب كنم ؟ آیا  آیا من باید وضع روحى ام را طورى. موسیقى نمى نوازیم ، با انسان سر و كار داریم 
قیافھ ام را طورى بكنم كھ شما را جلب كنم و بدون اختیار شما و بھ اجبار، حیات شما را بگیرم ؟ لذا، در جنگ 

اگر با این مارش زدن ھا، اختیار كسى گرفتھ شود و . ھاى اسالمى ھرگز از این مارش زدن ھا بھره بردارى نشد
 . او خریدارى شده است و آلتى است. در جنگ شركت نكرده است او جلو برود، او با اختیار 

بھ وسیلھ كر و ناى و بكوب و تھییج ) صلى هللا علیھ وآلھ (در دوره صدر اسالم ، ھمیشھ از سوى دشمنان پیامبر 
 .موجب تحریك سربازانشان مى شد... و

 :گفتند مشركین در یكى از جنگ ھا مخصوصا خیلى ھیجان راه انداختھ بودند و مى
 نحن لنا العزى و ال عزى لكم



 ((.ما بت عزى داریم ، شما عزى ندارید))
آمدند ) صلى هللا علیھ وآلھ (عده اى از مسلمانان نزد پیغمبر . مشركان مى زدند و مى كوبیدند و خیلى ھیجان داشتند

صلى هللا (پیغمبر . بكوب است یا رسول هللا ، این ھا ھیجان زیادى دارند و شعار مى دھند و بزن و : و گفتند كھ 
 :فرمود) علیھ وآلھ 

شما ھم بروید و دستھ جمعى : حضرت فرمود . نحن لنا العزى و ال عزى لكم : حرفشان این است: آن ھا چھ مى گویند؟ گفتند
 :بگویید

 هللا مولینا و ال مولى لكم
 ((.خدا آقاى ماست ، شما آقا ندارید))

. نخیر: آیا طبل بزنیم ؟ حضرت فرمودند: بھ ایشان گفتند . هللا موالنا و ال مولى لكم .ودیك بت جامد كھ آقا نمى تواند بش
 .یعنى بگذارید انسان با اختیار خودش ، ھدف حیات را پیدا كند

من این جا ھستم و حتمى است كھ فردا صبح كشتھ . من حسین ھستم ، این ھم ھدف من است : حسین بن على فرمود
 .آزاد ھستید، و ھر كس مى خواھد برود. مى دانم  این را. خواھیم شد

ما مى رویم ، ھر كس )) : حتى در راه ، پیش از این كھ بھ كربال برسند، باز حضرت این پیشنھاد را فرموده بود كھ
. ھر كس براى جھانگشایى ، یا براى رسیدن بھ مقام مى آید، بیاید: نفرمود .((براى مالقات خدا حاضر است ، بیاید

مسلم است كھ ھر كسى تاب این را  .((اگر كسى مى خواھد بھ پیروزى الھى و بھ فتح الھى برسد، با ما بیاید)) :مودفر
 .ندارد كھ حیات را از ھدف بودن كنار بكشد، ولو حیات مادى را

ھ خودشان آن ھایى كھ براى سایھ اى آمده بودند و ھدفشان سای. لذا، در تواریخ نوشتھ شده است كھ خیلى ھا رفتند
 . خداحافظ، ما نیستیم: بود؛ وقتى احساس كردند كھ باید سایھ آن ھا از روى خاك بھ زیر خاك برود، گفتند

 .ھفتادویك نفر چھ معنا دارد؟ معنایى بس بزرگى دارد! چند نفر ماندند؟ ھفتادویك نفر} از آن جمع }
توماس ))اگر در مقابل فلسفھ . آنان مطرح است  آن معنا را دارد كھ در زیربناى آرمان ھاى انسانى ، نمونھ ھاى

مجبورید از على . ھا بھ شما گفتند آیا آدم داریم یا نھ ؟ مجبورید از این ھفتادویك نفر اسم ببرید((اپیكور))ھا، یا ((ھابز
 .ھستندكسانى كھ از آنان اسم خواھید برد، ھمین افراد . كس دیگرى نیست . اسم ببرید) علیھ السالم(بن ابى طالب 
 روح حسینى

براى شناختن یك حادثھ كھ معلول است ، یعنى در جویبار تاریخ قرار گرفتھ است ، ھیچ راھى بھتر از شناخت 
ھر حادثھ كھ در تاریخ ، مخصوصا اگر درخشنده و جذاب باشد، و اثر داشتھ باشد، شناخت مستقیم . علت آن نیست 

كھ وقتى انسان مستقیم روى شناخت حقیقى حركت كند، بدون این كھ مى دانید . این حادثھ شاید معرفتى ناقص باشد
پیرامون آن را مورد توجھ قرار بدھد و علت ھایش را بشناسد، اگر ھم چیزى دستگیرش بشود، خیلى مختصر و 

پس بیایید ما كھ در عالم تشیع چنین حادثھ اى بھ ما نسبت داده مى شود، یعنى ما حمایتگر . ناچیز خواھد بود
) رحمة هللا تعالى علیھم اجمعین (رمانان این حادثھ ھستیم و این نتیجھ گیرى از این حادثھ را، پدران و مادران ما قھ

مغتنم {. نصیب ما كرده اند؛ یعنى ما ھستیم كھ حسینى نامیده مى شویم ، ماییم كھ عاشورایى نامیده مى شویم 
دارد كھ ما واقعا این حادثھ را تا آن حدودى كھ كار ما یك  بنابراین ، نھ فقط خوب است ، بلكھ ضرورت. }بشماریم 

و بھتر این است كھ . كار عقالنى باشد، و این جلسات ما معنا پیدا كند و از این جلسات نتیجھ بگیریم ، بررسى كنیم 
تاریخ ، ھمیشھ از كشتگاه بسیار پرمعنا و باردار . بھ قدر كافى یا حداقل بھ قدر الزم ، در علت این مساءلھ بیندیشیم 

حاال مشیت و حكمت بالغھ خداوندى چیست كھ چنین باشد، آن براى خود  . بھارھا و از خزان ھایى رد شده است
بھ یاد مى . فعال ما بھ مشاھده این جریان قناعت مى كنیم . داستانى است و بھ بحث ھاى بسیار طوالنى نیاز دارد

 . سر گذاشتھ ایم ، یكنواخت نبوده و فرازھا و نشیب ھایى دیده استآوریم كھ این تاریخى كھ ما انسان ھا پشت 
بھارھا و خزان ھایى دیده است ، مخصوصا با نظر بھ ایدئولوژى ھا و با نظر بھ مكتب ھا، مخصوصا با نظر بھ 

م چرا چنین بوده است ؟ چرا ھمیشھ این كشتگاه ، با طراوت و سبز و خر. تمدن ھا و فرھنگ ھا بھ طور عمومى 
البتھ بھ طور یقین . بھارى داشتھ است و خزانى ؟ این داستانى است كھ خیلى فكر مى برد} ھمیشھ {نبوده است ؟ 

اگر اندوه نیاید و درون شما  -شاید ھمان حكمت و فلسفھ را داشتھ باشد كھ زندگى فردى ما دارد  -عرض نمى كنم 
این كھ خیلى ناراحتید از این كھ چرا امروز اندوھگین را تصفیھ نكند، شادى ھا خیلى بھ شما لذت نمى دھد؛ با 

غم . خیلى اشتباه مى كند اگر چنین چیزى را مى خواھد} البتھ {. آدم دلش مى خواھد كھ اصال غصھ نخورد. ھستید
تمركز قواى دماغى را فقط بر موضع درد و غم قرار مى دھند و بھ . ھا مى آیند و درون شما را الیروبى مى كنند

تر و تمیز كھ شد، آن وقت شادى مى آید و درون شما را . ترتیب ، درون بھ اجبار پاالیش و جاروكشى مى شوداین 
 .دست نوازش بھ دل شما مى كشد. روشن مى كند

آیا جریانى ھم كھ در تاریخ دیده مى شود، از این قبیل است ؟ آیا شبیھ بھ ھمین تصفیھ اى است كھ پاییزھا و خزان 
) علیھ السالم)دارد؟ انسان ، ابراھیم خلیل ) علیھ السالم(بھار بیاید؟ تا شناختھ شود كھ انسان ، حسین  ھا مى كنند تا



 دارد؟
دارد؟ چون وقتى كھ انسان ھا در طبیعت و در تمایالت و شھوات و جھل ) علیھ السالم(انسان ، موسى بن عمران 

خداوند متعال شاید مانند یك ضربھ ، یك دفعھ  و این است كھ. غوطھ ور مى شوند، بدجورى غوطھ ور مى شوند
مساءلھ بھ این آسانى ھا . بھ این موضوع خیلى فكر كنید، زیرا خیلى جاى فكر دارد. حسین را بھ تاریخ مى كشد
آیا از این قبیل است كھ تاریخ بشر ھم خزانى داشتھ و بھارى ، ھمان گونھ كھ درون ما . نیست كھ ما خیال مى كنیم 

 خزانى دارد و بھارى ؟ انسان ھا
 اى برادر عقل یك دم با خود آر 

 
 (248) دم بھ دم در تو خزان است و بھار

 (249) ھست صد چندان كھ بد طوفان نوح   موج ھاى تیز دریاھاى روح 

این ھا در درون ما انسان ھا چھ مى كنند؟ چگونھ سر بر مى كشند؟ چطور خاموش مى شوند؟ بعد كھ مى آیند چھ 
ین را بخواھد كھ اگر با دست خود معنایى مى دھند؟ بعید نیست كھ خداوند متعال ، حكمت بالغھ و مشیت عالیھ اش ا

 .بشر خزان پیش بیاید، اگرچھ خودش مسؤ ول است ، ولى نتیجھ ، نتیجھ بزرگى مى شود
 : بھ عنوان مثال

خدا بھ كسى علم . بھ او گفتند سجده كن ، ولى شروع بھ فلسفھ بافى كرد. شیطان از بارگاه الھى با اختیار طرد شد
 .آتشم و او از گل ، چھ طور بھ او سجده كنم ؟ و فلسفھ بافى كردمن از  :شیطان گفت ! ناقص ندھد

اما در تكامل انسان ھا، این . با این طرد، این موجود بھ نام شیطان ، ساقط و تباه شد. خدا بھ او گفت برو بیرون 
تاریخ از یك ماده نجس و پلید شد، ولى در طول . كود و فضلھ شد. درست شبیھ بھ كود است كھ بھ پاى گل بدھند

 .ھمان ھم استفاده شد
شیطان با اختیار از سجده بھ حضرت آدم ، پدر ما . خدا را بیشتر بشناسید! جل الخالق . نظم حكمت الھى این است 

وقتى شما با شیطان مخالفت مى . تباھى اش ھم افتاد در نظم تاریخ و مفید واقع شد .امتناع كرد و با اختیار تباه شد
مثل یك مخالفت با نفس ، كھ بھ وسیلھ آن ، تعقل شما . ما، وسیلھ و قدم بزرگى براى تكامل است كنید، ھر مخالفت ش

این ھم ھمین طور است كھ اوالد آدم ، پاییز را با دست خود مى آورد و لذا مسؤ . قوى تر مى شود و نتیجھ مى دھد
 .ول است ، اما خود این پاییز براى بھار مقدمھ مى شود

 است ، دوران فترت است ؛  وقتى كھ ما مى گوییم تاریخ گاھى سقوط محض : ض كنم یك بار دیگر عر
خداوند كھ از ھستى ما بى نیاز است ، او كھ این . یعنى نھ پیغمبران ھستند، نھ اوصیا، نھ حكما، فقط تاریكى است 

راى این كھ در تاریخ ولى در عین حال خودشان مسؤ ولند، ب. مردم خودشان كرده اند} بلكھ {كار را نكرده ، 
ھمین ویرانى كھ آنان مسؤ ول آن ھستند، بنابر حكمت خداوندى مورد استفاده قرار مى گیرد و . ویرانگرى كردند

 براى این است كھ بھ آنان بفھماند بھار یعنى چھ ؟
تیار سجده چنان كھ در مورد شیطان دیدیم ، شیطان با كمال اخ. جوانان عزیز بھ درس این جلسھ حتما دقت كنند

 : نكرد و گفت
 (250)خلقتنى من نار و خلقتھ من طین 

 ((. مرا از آتش آفریدى و او را از گل آفریدى))
آیا من بھ یك گل پاره سجده كنم و . ھستم ) خدا(و ، فقط عاشق ت)البتھ این را درست تشبیھ كرده اند(شیطان گفت من 

 .معرفت كھ ناقص شد، این گونھ مى شود. علم ناقص این است ! عشق بورزم ؟ مالحظھ بفرمایید
در حقیقت ، تو بھ ! مگر من معشوق تو نیستم ؟ بھ تو مى گویم بھ این خاك سجده كن : خدا بھ شیطان مى فرماید

 ! پس دروغ مى گویى كھ عاشق من ھستى. من بھ تو دستور مى دھم . جده مى كنى خاك سجده نمى كنى ، بھ من س
 ز عاشقان درگھ وى بوده ایم   ما ھم از مستان این مى بوده ایم 

كھ در حقیقت جنبھ (اگر راست مى گویى كھ عشق تو حقیقى است ، بھ تو مى گویم بھ این دستمال ، بھ این گل 
این حرف ظاھرش . دا علم كامل بخواھید، زیرا علم ناقص ، انسان را بیچاره مى كنداز خ. سجده كن ) سمبلیك دارد

اما مگر تو نمى دانى در نسل این خاك كیست ؟ در نسل این . بلھ ، من از آتشم و او از خاك است . خوب است   
قط ھمین خاك را مى تو ف. مى فھمى یا نمى فھمى ؟ تو كھ نمى دانى . است ) علیھ السالم(خاك ، حسین بن على 

(251) .برو بیرون ))گل مى بینى و براى من استدالل مى كنى ؟ فاءخرج ،   .بینى
خدایا، ما را با این خطاب ، ((

 !خدایا بھ ما اخرج نگو! مخاطب قرار مده 

 

 



. ھ ھر حال ، علت این جریان ھرچھ باشد، تاریخ ھمان طور كھ مى دانیم فراز و نشیب دارد، خزان و بھار داردب
. بحث در تفسیر آن است . در طول تاریخ این بوده و واقعا ھم مورخان و تحلیل گران در این مساءلھ تردید ندارند

ما از صدر اسالم كمى كھ مى . مھ آن را قبول دارندچھ چیزى است و براى چھ بوده و چرا چنین شده است ؟ واال ھ
مقام ! قوم و خویش بازى ھا! آن ھم چھ خزان عجیبى . گذریم ، خزان عجیبى در تاریخ اسالم شروع مى شود

مقام پرستى . مقام پرستى ھا باعث مى شود كھ جنگ صفین پیش بیاید .پرستى ھا، ثروت پرستى ھا شروع مى شود
ھمھ این . مقام پرستى ھا باعث مى شود كھ خوارج دست بھ كار بشوند. بیاید  جنگ جمل پیش ھا باعث مى شود كھ 
 . دقت كنید، ھمھ این ھا را دیده است. بھ تدریج با چشمان خود دیده است ) علیھ السالم (ھا را حسین بن على 

علیھ (امام حسین : این است كھ  ان شاءهللا پیش از آن كھ بحث ما تكمیل شود، مطلبى ھم بھ شما باید بگویم و آن
امام سوم ما عالم شیعھ است و ما خیلى ھم شكرگزار خداییم كھ . یك انسان الھى است و جاى تردید نیست ) السالم

بحث این . شكر و نعمتى باالتر از این نداریم  . دست ما را بھ دامان این مرد و پدرانش و فرزندانش رسانده است
در متن طبیعت چھ كار مى كرد؟ چون در متن طبیعت ، وقتى باالى سر على ) ھ السالمعلی(است كھ امام حسین 

 ((!بعد از تو، بر دنیا اف باد))، على الدنیا بعدك االفا : اكبر آمد، گفت
در تواریخ آمده است ) علیھ السالم)یا مثال در شھادت ابوالفضل . معلوم است كھ دردمند است و ناراحت شده است 

آرى ، در متن طبیعت ، لذایذ و . یعنى دردم مى آید ((. كمرم شكست)) ان كسر ظھرى :فرمود) علیھ السالم(سین كھ امام ح
مثال وقتى لذت ھاى تند و . آالم ھست ، منتھا این انسان ھاى الھى بر لذایذ و آالم مسلطاند، اما ما مسلط نیستیم 

آید پاییزمان مى كند؛ پاییزى كھ دیگر اصال بھارى دردھا مى . نامشروع بیاید، شخصیت ما را مختل مى سازد
مشرف بودند و در حالى كھ غصھ ھا و لذایذ مى آمدند و رژه مى رفتند، قدرت دخول ) علیھ السالم(ولى ائمھ . ندارد

درست نظیر این كھ شما راه مى روید و مثال آجرى روى . در منطقھ روح آنان نداشتند، ولى احساس درد مى كردند
مثال در دانشگاه تدریس مى كنید، یا مى روید تا كار بسیار با . پاى شما زخم شده و راه مى روید. ما مى افتدپاى ش

اگرچھ آن درد پا، شما را مثال نزد . پا درد مى كند، اگرچھ درد آن پا، شما را از پا نمى اندازد .عظمتى انجام بدھید
مگر على بن ابى . فرق آن ھا با ما در ھمین درد است . ذاردجراح و پزشك روانھ مى كند، اما از كار باز نمى گ

؟ !بھ مردم نگفت كھ شما قلب مرا با خون و چرك پر كردید، خدایا مرا از دست این ھا بگیر) علیھ السالم(طالب 
 . مبنابراین بھ موضوع دقت كنی! آن ھم چھ نالھ ھایى . نھج البالغھ پر از نالھ است . درد است ، شوخى كھ نیست 

مافوق طبیعت این بزرگان و پیشوایان ما، كھ متصل بھ ماوراى طبیعت اند، خداوند اگر مى } شخصیت {با نظر بھ 
وقتى مى خواست از مدینھ خارج ) علیھ السالم(ھمان طور كھ امام حسین . خواست درد نچشند، یقینا نمى چشیدند

. آن جا در عالم رؤ یا پیغمبر را دید. رفت ) علیھ وآلھ صلى هللا (شود، گفت بھ زیارت جدم بروم و سر قبر پیغمبر 
حضرت پرسیدند كھ سرنوشت آینده چیست ؟ حضرت سیدالشھدا فرمود یا جدا، آیا مى توانى  ... گفت یا رسول هللا

مقامى براى تو ھست كھ بھ آن مقام نخواھى : فرمود ( صلى هللا علیھ و آلھ(مرا بھ طرف خودت بكشى ؟ پیغمبر 
 . مگر با شھادت رسید،

یعنى بھ . آیا توجھ مى كنید كھ جریان چیست ؟ این منافات ندارد كھ از باال براى این كار ماءمور بوده است 
ولى در متن طبیعت ، حركات ، . مى دانست اوضاع چیست ) علیھ السالم (اصطالح ما، اعماق روح حسین 

حضرت سیدالشھدا مى . دند، كاروان راه را گم كردمثال وقتى بھ نزدیكى ھاى عراق رسی. حركات قانونى بود
بر اساس اعتقادى كھ ما داریم ، اگر مى فرمود یزید نابود ) علیھ السالم(امام حسین . توانست بگوید حاال تمام شد

 حضرت فرمود اگر. لذا، راه را گم كردند .درست است یا نھ ؟ ولى بنا بر این نبود. باد، وهللا كھ یزید نابود مى شد
 :طرماح بن عدى آمد جلو و اشعارى را خواند! از عراقى ھا كسى ھست كھ این راه را بشناسد، بیاید جلو

 یا ناقتى ال تذغرى من زجر 
 

 و امضى بنا قبل طلوع الفجر 

 بخیر فتیان و خیر سغر 
 

 آل رسول هللا آل الفخر 

 الطاعنین بالر ماح السمر   الساده البیض الوجوه الزھر 

 حتى تجلى بكریم النحر   ین بالسیوف البتر الضارب

 الماجد الجد الرحیب الصدر 
 

 اصابھ هللا بخیر امر 

 یا مالك النفع معا و الضر   عمره هللا بقاء الدھر 

 اید حسینا سیدى بالنصر 
 

 على الطغاه من بقایا الكفر 

 یزید ال زال حلیف الخمر   على العینین سلیلى صخر 
 ھر ابن العھرو ابن زیاد الع

كھ تو در طالیھ . اى ناقھ من ، از ضربت تازیانھ ناراحت مشو، و قبل از طلیعھ فجر ما را بھ مقصد برسان ))
 . قرار دارى) صلى هللا علیھ وآلھ (بھترین جوانان و بھترین ھمسفران از خاندان با عظمت رسول خدا 



مشیرھاى آختھ خود را آماده كرده اند تا بر قلب دشمن بزرگوارانى سپیدرو و نور منظر كھ نیزه ھاى افراشتھ و ش
این حسین را كھ ! اى مالك نفع و ضرر! خدایا. را پیروزى بخشند) علیھ السالم(زنند و اصیل زاده اى بسان حسین 

جدى عظیم الشاءن و سینھ اى فراخ دارد، عنایات خود را شامل حال او ساز و تا ابدالدھر عمرش را پایدار دار، و 
یزید شرابخوار و ابن زیاد زناكار زاده (ین سرورم را در مقابل آن طاغیان باقى مانده از كفار و آن دو ملعون ا

 ((.یارى فرما) مرجانھ 
باالخره در متن طبیعت ، حركت قانونى بود، اگرچھ از باال در . حركت مى كرد) علیھ السالم(كاروان امام حسین 

این جاى . ، اتصال محفوظ بود)علیھ السالم(على بن ابى طالب (پدر نازنینش  تمام حاالت و لحظات ، درست مانند
 . تردید نیست

این را با چشم خود دید كھ ) علیھ السالم(امام حسین ! خزان شروع شد، آن ھم چھ خزانى . برگردیم بھ اصل بحث 
ھ پردازى ھاى ماكیاولى صفت از كجا؟ از جوامع اسالمى ، چگونھ حذف شد؟ با نقش. مالك اشتر رفت ، و حذف شد

 .این مرد را لرزاند. بود) على بن ابى طالب علیھ السالم (نتیجھ اش چھ بود؟ نتیجھ اش لرزاندن . }معاویھ }
بھ چھ علت ؟ بھ علت مقام پرستى آل امیھ كھ ھیچ سابقھ انسانى در طول تاریخ . این ھا را مى بیند} حسین }

حتى وقتى كھ . رفت ) علیھ السالم(ونھ مالك اشتر از دست على بن ابى طالب او بھ چشم خود دید كھ چگ. نداشتند
 .این مردى كھ وقار او، متانت او، تحمل او، چون كوه بود. امیرالمؤمنین شنید مالك از دنیا رفت ، گریھ كرد

 :دگریھ كرد و فرمو! لرزید} على {. كوه یعنى چھ ؟ یعنى تمام كیھان ، بھ سنگینى تمام كھكشان ھا
 . مالك ، و ما مالك ، و اءنى لنا مثل مالك ؟ رحم هللا مالكا، كان لى كما كنت لرسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم

خدا رحمت كند مالك را، نسبت او بھ من ، چنان بود كھ . و دیگر مثل مالكى براى ما نیست ! مالك ، چھ مالكى ))
 ((. صلى هللا علیھ وآلھ(نسبت من بھ رسول خدا 

خدا ! مالك چھ مالكى . مثل یك مادر مھربان بھ كودكش ! شما ببینید چھ قدر عاطفھ در این جا تبلور یافتھ است 
. گرفتند  حسین دید كھ این شخص را از دست پدرش . نسبت او بھ من ، نسبت من بود بھ پیامبر. رحمت كند مالك را

ھم ) مالك اشتر(شورش كردند و این مرد  (علیھ السالم(ى ھمان شخصى كھ در انجام تكلیف ، وقتى كھ لشكریان عل
 . از جنگ دست برداشت) علیھ السالم(داشت معاویھ را اصال از روى زمین برمى داشت ، در پى دستور على 

علیھ (ھمھ نوشتھ اند بودند كھ وقتى در جنگ ھاى صفین ، پیروزى دور پرچم على . تاریخ آن روز را ببینید
گفتند كھ چون آنان قرآن ) علیھ السالم(ى زد و مالك ھمھ دشمنان را درھم پیچیده بود، لشكریان على نسیم م) السالم

از ضربھ ھاى نادان ھا، این ! خدایا. ھا را برداشتند، پس مى خواھند قرآن را شفیع و وسیلھ بیاورند، ما نمى جنگیم 
 !واقعا نادانى چھ ھا كھ نمى كند. جوامع را خودت حفظ كن 

كشت و كشتار تمام مى شود و من  . مالك در حال تمام كردن داستان است: گفت ) علیھ السالم(بن ابى طالب  على
براى بار دوم و بار سوم ، مراجعت مالك . لختى تاءمل كنید تا مالك این قضیھ را تمام كند. مى دانم كھ او چھ مى كند

این على بن ابى طالب چھ طور ! گفتند عجب . بور كردنداشتر را اصرار نمودند و نھایتا على بن ابى طالب را مج
این بشر مى گوید من اشرف مخلوقاتم ، ! ؟ خدایا!در مقابل قرآن ایستاده است ؟ شست وشوى مغزى بھ وسیلھ قرآن 

و آن گاه این طور شست وشوى مغزى مى شود؟ این ھمان فرزند على بن ابى طالب است كھ ... این بشر مى گوید
 : باره او گفتپیغمبر در

 على مع الحق و الحق مع على یدور حیث ما دار
 ((.حق با على است و على با حق است ، و حق ھمان جایى است كھ على باشد))

سالم . دقت كنید مالك چھ كار كرد. مالك ھم آمد. بھ مالك پیغام دادند كھ برگردد. اگرچھ یك میلیارد نفر كشتھ شوند
مضمون حرف او این . مؤ منین كار داشت تمام مى شد، ولى امر فرمودى من آمدم یا امیرال: عرض كرد و گفت 

ھمین جا چند دقیقھ فكر و تاءمل كنید و ببینید تكلیف یعنى چھ ؟ و خداكند كھ بشر از این نعمت عظما محروم  . است
: مالك گفت ! ط بده بستان نھ این كھ فق. نباشد، زیرا كھ دیگر در بشر چیزى نخواھیم دید، اگر نفھمد تكلیف چیست 

اصال مالك در حال تغییر دادن تاریخ بود و ورق تاریخ را بھ ھم مى زد، و با . بھ من تكلیف و امر كردى ، آمدم 
 .مى شد  رفتن معاویھ كار عوض 

 رگ رگ است این آب شیرین و آب شور 
 

 (252) در خالیق مى رود تا نفخ صور

تشیعى نمى ماند كھ سایر مذاھب ھم  .، دیگر این روحانیت و این معنویت نبود}در صورت عدم انجام تكلیف مالك }
و بقاى آیا معلوم شد چھ عرض كردم ؟ تشیع از بین مى رفت و دیگر چیزى براى رقابت . بھ رقابتش باقى بمانند

 .اسالم نمى ماند
بھ سلطان محمود گفتند چرا تو بھ ایاز خیلى محبت مى كنى ؟ ایاز از ما چھ چیز زیادتر دارد؟ گفت شما نمى دانید، 

روزى امرا و وزرا، اطراف سلطان محمود . خالصھ ، حرف خیلى زیاد شد. زیرا ایاز چیزى دارد كھ شما ندارید



سلطان محمود دستور داد تا از . امروز اثبات مى كنم كھ چرا بھ ایاز عالقھ دارم  بھ یكى از آنان گفت. نشستھ بودند
 .گفت یك سنگ بسیار سخت ھم بیاورید. خزانھ ، یك الماس خیلى گران بھا آوردند
این كھ خیلى قیمتش زیاد است ، اجازه  ...امیر گفت آخر. را بشكن ) الماس (آن را بھ دست امیر اول داد و گفت این 

دومى ھم نگاه كرد و گفت قربان ، این خیلى با ارزش . گفت بدھید بھ دست دومى  .ھید این را بھ خزانھ برگردانندبد
گفت بدھید بھ دست . است ، شاید اگر در خزانھ جناب عالى بماند بھتر باشد، چون در ھیچ جاى دنیا نظیرش نیست 

ھیچ یك از آنان نخواستند این جسم گران . ر سى ام رسید بھ نف -ھشت  -ھفت  - شش -پنج  -چھار  - سھ  -سومى 
 ایاز گفت قربان چھ كنم ؟. گفت آن را بھ دست ایاز بدھید. بھا را بشكنند

سلطان محمود گفت آیا ایاز را  .ایاز ھم سنگ را گرفت و ھمان دقیقھ آن را خرد كرد. سلطان محمود گفت بشكن 
اما ایاز شى جامدى را {ت مرا شكستید چون امر مرا شكستید شناختید، یا باز او را نمى شناسید؟ شما شخصی

این چیز جامدى است كھ مى توان نظیرش را پیدا كرد، . }شكست ، ولى شخصیت مرا در اجراى تكلیف نشكست 
 اما شكست شخصیت را من چھ كار كنم ؟

امر كردى و تكلیف  مالك گفت. خدایا، بشر چھ قدر مى خواھد بیراھھ برود؟ این حقایق در فطرت ما ھست 
غلبھ و پیروزى با من بود، ولى من یك بار بھ تو گفتم تو پیشواى منى ،  .یعنى دنیا در دست ما بود. فرمودى ، آمدم 

دنبالش عماربن یاسر . آن ھم مالك ، نھ یك آدم معمولى . دیده بود كھ این مالك رفت ) علیھ السالم(حسین . تمام شد
ھمھ آقایان چھ شیعھ . بود ( صلى هللا علیھ وآلھ(بود؟ از محبوب ترین صحابھ پیغمبر عماربن یاسر چھ كسى . رفت 

گروه ستمكارى ))؛  تقتلك الفئھ الباغیھ :بھ عماربن یاسر فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ (پیامبر اكرم : و چھ سنى نوشتھ اند
بروید : فرمود) علیھ السالم(لى بن ابى طالب وقتى عمار از اسب بھ پایین افتاد و شھید شد، ع ((. تو را خواھند كشت

فرموده بود كھ گروه ) صلى هللا علیھ وآلھ (این ھم پیش بینى كھ پیغمبر . و بھ آن ھا احتجاج كنید كھ عمار را كشتید
آیا باز نمى فھمید و نمى خواھید از این ستمكارى دست بردارید؟ شھوت این طور . ستمكارى او را خواھند كشت 

 . است
صلى (ھمھ آقایان شیعھ و سنى نوشتھ اند كھ پیغمبر  . تقتلك الفئھ الباغیھآیا باالترین از این احتجاج ؟ . ى اعتنایى كردندب

ماشاءهللا باسوادھا خیلى كار انجام مى (حتى . عمار ھم رفت . درباره عمار این مطلب را گفتھ بود) هللا علیھ وآلھ 
چرا او را براى جنگ بھ صفین ! على بن ابى طالب ، عمار را كشتھ است )) :گفتند) جنگ صفین (آنجا در !) دھند

(253)آورده بود
 ؟((

مزه را ھم پیغمبر بھ جنگ بھ آن ھا بگویید حمزه را پیغمبر كشت ، بھ جھت این كھ ح)) :امیرالمؤمنین نیز فرمود
(254).بدر آورد

)) 
آیا این دلیل است ؟ مرد با اختیارش آمده و مى خواھد از حق دفاع كند كھ شما او را شھید ! اى نابكاراِن نابخرد

ھید خودتان را توجیھ كنید؟ بھ راستى آدمى وقتى كھ خود را مى خواھد در زشتى ھا توجیھ كند، آیا مى خوا. كردید
تقتلك الفئھ  ! سرت را بینداز پایین ، جالدى و قصابى ات را بكن! اقال توجیھ نكن و حرف نزن ! چھ قیافھ اى دارد

شاید ھشتاد سال . را كشتید) عمار(ا این پیرمرد نقل شده است و االن ھم شم ( صلى هللا علیھ وآلھ(از پیغمبر ! الباغیھ
 . جوان ترین روح در پیرترین كالبد، كھنسال ترین كالبد با روح جوان. بیشتر داشت ، و شمشیر مى زد

روزى را دیده بود كھ ابوذر غفارى را كھ . چون ھمھ این ھا را مى بیند. دید كھ عمار ھم رفت ) علیھ السالم(حسین 
دقت كنید و ببینید حسین ساخت كجاست و چرا بھ این تندترین مصیبت تن . اریخ بود، تبعید كردندبھ تنھایى یك ت

بھ على بن ابى . داد؟ ببینید در دل او چھ مى گذرد و چھ شده است ؟ دستور داده شد كھ ابوذر بھ ربذه تبعید شود
 : در تاریخ چنین آمده است. ست حضرت برخا. یا على ، ابوذر را مى برند: خبر دادند) علیھ السالم(طالب 
حضرت كھ . براى دیدار ابوذر آمدند) علیھ السالم(و امام حسین ) علیھ السالم(، عمار، امام حسن )علیھ السالم(على 

با ابوذر صحبت : مروان گفت من دستور خلیفھ را بھ شما عرض مى كنم . نزدیك شد، مروان در حال بردن او بود
چون آن روز یك نفر بھ نام ابوذر غیر قابل صحبت بود كھ  .بود ھیچ كس با او صحبت نكندچون خلیفھ گفتھ . نكنید

مروان . فقط یك نفر بود كھ با او نمى شد صحبت كرد! ولى ھمھ آن ھا تكامل یافتھ بودند. در حال بیرون رفتن بود
 : و گوش اسبش گرفت و گفتحضرت شالق را بلند كرد و آن را بین د. گفت من دستور خلیفھ را بھ شما رساندم 



 ((. دور شو كھ بھ ھمین شكل ، بھ آتش الھى خواھى رفت))
 : صحبت كرد و گفت) علیھ السالم(اول على بن ابى طالب . ابوذر تنھا با آنان صحبت كرد. مروان كنار رفت 

  .(255)دینك ، فاترك فى اءیدیھم ما خافوك علیھ و اھرب منھم بما خفتھم علیھ ان القوم خافوك على دنیاھم ، و خفتھم على. یا اءباذر، انك غضبت = ، فارج من غضبت لھ 
 . اى اباذر، قطعا تو براى خدا خشمگین شدى ، پس بھ آن خداوند امیدوار باش كھ براى او غضب كردى))

پس اى اباذر، رھا كن . این مردم براى دنیاى خود از تو بیمناك گشتند، و تو براى دین خود از آنان بھ ترس افتادى 
و بگریز از آنان بھ جھت آن دین كھ از آنان درباره آن . براى آنان آن چھ را كھ براى داشتن آن از تو بیمناك شدند

 ((. بھ ترس و وحشت افتادى
درست است كھ جوامع آن روز تو را نشناختند، ولى انسان  . صلوات هللا علیك یا امیرالمؤمنین . وحشت نكنبرو و از تنھایى 

 .ھایى كھ تو را شناختند، باالتر از ھمھ آن جوامع بودند، كھ یكى از آن ھا ھمین ابوذر بود
دیگر مطلبى باالتر از مطلب اى برادر، : بعد عقیل آمد جلو و گفت . با ھم صحبت كردند و حضرت بھ او تسلى داد

 ((. اى عموى من))یا عماه : این بود) علیھ السالم(عمار و بعد حسنین جلو آمدند و تعبیر امام حسین . برادرم نیست 
براى این كھ قانون . آنان ھم او را تسلى دادند و راه را باز كردند و ابوذر بھ ربذه رفت . یعنى اى برادر پدرم على 

 . ز این ھا در تاریخ ناگفتھ مانده استھنو. شكنى نشود
این ھا در گوشھ ھاى تاریك تاریخ  .باید كار كنید والسالم . اى جوانان ، با دو سھ عدد مجلھ ، مطلب تمام نمى شود

این ھمھ ) علیھ السالم(فقط شما ببینید كھ على بن ابى طالب . ان شاءهللا با دو مقالھ ، مغزتان را نفروشید. مانده است 
فعال طبق دستور این آقا كھ زمامدار است ، كنار . من قانون را نمى شكنم ! كنجھ را مى بیند، ولى مى گوید نھ ش

مى دانست كھ بھ این مرد بزرگ الھى بھ نام . ابوذر را بردند و حسین مى دانست كھ او بھ كجا مى رود. كشید
ھمین . ه است كھ ابوذر را ھم از دستش گرفتندحسین این داستان را ھم دید. ابوذر، چھ قدر سخت خواھد گذشت 

طور ھر یك از این انسان ھا كھ از گروه على مى رفتند و از دیدگاه انسانیت و انسان ھا دور مى شدند، این حوادث 
چھ چیزى بر جاى مى گذاشت ؟ ھمان گونھ كھ عرض كردم ، حكمت الھى صددرصد ) علیھ السالم(در دل حسین 

در روز عاشورا وقتى باالى سر ) علیھ السالم(امام حسین . ر متن طبیعت یك حساب است در كار ھست ، ولى د
 ((!بعد از تو، بر دنیا اف باد)) على الدنیا بعدك االفا : جنازه على اكبر آمد، گفت

نمى خواستند بر ضد ) علیھ السالم(ائمھ (ھمان طور كھ عرض كردم ، در متن طبیعت یك حساب است كھ اینان 
در زمان معاویھ ، كار بھ جایى رسید كھ وقتى اسم على را مى شنیدند، واكنش بنى امیھ ، یا . ت حركت كنندطبیع

نیز طبق آن مسائلى كھ تاریخ ) علیھ السالم(امام حسن . كشتن ، یا قتل و غارت اموال و یا بھ كلى ساقط كردن بود
ین مى رفتند و ھنوز قضیھ رفع مصاحف ، یعنى نوشتھ است ، نمى توانست دست بھ كار شود، زیرا این ھا از ب

 .در دل ھا بود ((بلند كردن قرآن ھا بر سر نیزه ھا))
، عالم }نھ صلح {حضرت با ترك مخاصمھ ، . دو بار اقدام كرد و آن ھا عقب نشینى كردند) علیھ السالم(امام حسن 

او كسى . دیگر نھ شیعھ سرش مى شد، نھ سنى ) معاویھ (چون وقتى آن ھا از بین مى رفتند، او . اسالم را حفظ كرد
در ). علیھ السالم(براى چھ ؟ براى از بین بردن على . بود كھ با امپراتور روم دست بھ دست داد كھ كمك بگیرد

على . تواریخ آمده است كھ با امپراتور روم ارتباطھایى داشتند، براى این كھ بشریت را از على محروم كنند
در چشم آنان ، . بھ بشریت با نگاه دیگرى مى نگریستند...) معاویھ و(بود، اما این ھا شخصیتى خیلى بزرگ 

ولى معاویھ با مھارتى كھ در . بشریت ھمھ وسیلھ ، آن ھا ھم فقط ھدف : نظریھ آنان این بود. بشریت وسیلھ بود
البتھ فلسفھ . م فلسفھ ماكیاولى بھ قول فلسفھ سیاسى ، مى گویی. وجود نداشت ، مدام ظاھر را حفظ مى كرد  فرزندش 

با آن نرمش ھاى كذایى كھ كار روبَھ صفتاِن تاریخ . كھ نیست ، طرز تفكرات ماكیاولى است ، تا حقایق را بپوشاند
حجربن عدى ، رشید ھجرى را زنده زنده دفن كند، فردایش ! چیزى نیست : آن نشان دادن آرامش كھ یعنى . است 

و امام حسن ) علیھ السالم(نفر از بزرگ ترین صحابھ على بن ابى طالب  7 - 6از میان  معاویھ. ھم بنشیند بخندد
 .این ھا را ھم دیده بود) علیھ السالم(حسین . ، دو سھ نفر را زنده زنده زیر خاك كرد)علیھ السالم(مجتبى 

از این قوى تر و عمیق تر؟ آیا آیا علتى . بفرمایید ببینیم این شخص چھ كار باید بكند؟ این علت ، و آن ھم معلولش 
اگر ھم . علت ھا از این عمیق تر؟ البتھ نھ علت ، علت یعنى چھ ؟ اگر یك علت است كھ داراى اجزاى زیادى است 

بھ راه انداختھ بودند، ما ھم بھ طور ) علیھ السالم)و ناشایستى كھ درباره على . چند علت است داراى صدھا علت 



است ، ) علیھ السالم)م اثبات كنیم كھ اگر حسین مى گفت این پدر من على بن ابى طالب قطع مى دانیم و مى توانی
افتخار : ھمان طور كھ امام صادق فرمود. البتھ بحث پدر من عاطفى نیست . }خیلى كارھا مى توانست انجام بدھد{

. ت كھ من پسر على ھستم بحث این نیس. من بھ این كھ والیت على را دارم ، بیش از این است كھ پسر او ھستم 
 . یعنى مثال اى مردم ، آدم باید بھ پدرش عالقھ داشتھ باشد و پدر ھم بھ پسرش

 . بلى ، این عالقھ وجود دارد، ولى در مرتبھ خیلى پایین
مى نشست و فردا من و شما تاریخ را مى دیدیم ، یا حس كنجكاوى متفكران دنیا بیدار مى ) علیھ السالم(اگر حسین 

مى گفتند یا حسین ، اگر آن جا بودى چھ كار مى كردى ، مگر نمى دیدى ؟ جوابش چیست ؟ ھیچ جوابى  شد و
، آیا تو نمى دیدى كھ این ھا علنا نھ فقط با اسالم )علیھ السالم(یا اباعبدهللا ، اى پسر فاطمھ ، اى پسر على  . نداشت

بھ راستى فسق و . ، معاویھ خوب مھارت داشت ، بلكھ با انسانیت بازى مى كردند؟ ھمان طور كھ عرض كردم 
فسق و فجور، مخصوصا اگر ھتك حرمات هللا بشود، یا غرور شكنى باشد، علنا . فجور، آدم را احمق ھم مى كند

روشنى این مطلب بھ جایى رسید كھ آن كسى كھ در این باره از ھمھ طبیعى تر فكر مى . عقل را ھم از بین مى برد
 :كند، مى گوید

 ((.بعیت از غریزه جنسى ، اصالت حقیقت را از عقل مى گیردت))
 ((زیگموند فروید))
چون بعضى اوقات ، خان ھا اصال نمى فھمند كھ آش شور . آش این قدر شور بود كھ خان ھم فھمید} بھ اصطالح }

ین حساسیت كھ ى كھ دو پاى خود را در یك كفش كرده كھ فقط با ا((فروید)) . است یا شیرین است ، یا ترش است
من دارم ، باید مساءلھ غرایز را این طورى كنم كھ بشر را بھ این جا برسانم ، كھ ده ھزار سال حركت یك دفعھ 

او مى گوید كھ تبعیت از غرایز، مخصوصا از غریزه جنسى ، تعقل را پایین مى . شروع كند بھ پایین آمدن و تنزل 
البتھ این توضیح من است ، ولى آن كھ حرف ایشان است  . است مخصوصا اگر احساس كند كھ خالف قانون. آورد

 .كمى دقت و كمى فكر كنید. جوان ھا حواستان جمع باشد. ، این است كھ تبعیت از غرایز، تعقل را از بین مى برد
ن چھ تعقل اگر از دست برود، دیگر انسا! مواظب باشید. یك مقدار از خدا بخواھید كھ شما را در این راه كمك كند

اصال متوجھ نبود و نمى فھمید كھ ) یزید(این . دارد؟ اگر عقل از دستش برود، مى شود ھمین طور كھ مى بینید
 اسالم و انسان یعنى چھ ؟

را تصدیق كردند و معلوم شد كھ ) علیھ السالم(مساءلھ دیگر، این است كھ بعد از مدتى تمام جوامع اسالمى ، حسین 
اگرچھ نمى . اى تمام جوامع اسالمى بوده است ، اگرچھ با خبر نبودند كھ چھ مى گذردحسین در آن روز، زبان گوی

اگر . لذا، اھالى بصره وقتى متوجھ شدند، یك دفعھ بیست ھزار نفر راه افتادند. دانستند در عراق و شام چھ مى گذرد
كھ اصال محال بود چنین قضیھ ھفت ، ھشت ، ده روز این قضیھ بھ تاءخیر مى افتاد، قاعده تاریخى نشان مى دھد 

اى اتفاق بیفتد و داستان یزید برچیده مى شد، ھمان طور كھ قبال عرض كردم ، چندى قبل از آن ، ولیدبن عتبھ 
بھ طرف عراق حركت مى كند، بھ عبیدهللا بن زیاد آن مسِت ال یعقِل ) علیھ السالم(استاندار مدینھ وقتى شنید حسین 

او . او محبوب ترین مردم در نزد مردم است . ین بھ آن طرف مى آید، حواست جمع باشدمقام نوشت ، شنیدم كھ حس
مبادا . یعنى شما ھیچ كس را نمى توانید پیدا كنید كھ بھ حسین محبت نورزد. محبوب ترین مردم براى مردم است 

 .دستت بھ خون این مرد آلوده شود، كھ این را تا قیامت ، بشر بر شما نخواھد بخشید
خدا مى داند حسین . رى ، جریان خیلى باالست كھ این گونھ ، شما را ھزار و چھار صد سال بھ دنبال خود مى كشدآ

 . در تاریخ چھ كار كرده است
اشخاصى كھ مى گویند رواج تشیع و حساسیت داستان حسین از زمان صفویھ بھ این طرف بود، من درباره آن ھا 

حداقل ھفتصد سال پیش مولوى مى . اى كاش كمى سواد و كمى اطالع داشتندفقط آرزو مى كنم . چیزى نمى گویم 
گفت . شد و دید مردم بھ سر و صورت خودشان مى زنند و محشرى است ) شام (گوید كھ شاعرى وارد انطاكیھ 

 چھ خبر است ؟ گفتند مگر نمى دانى كھ امروز، روز عاشورا است ؟ پس وجدان كجا رفت ؟ این داستان مولوى كھ
 . مربوط بھ ھفتصد سال پیش است و كتاب او نیز اكنون در مقابل ماست

 .از واقعھ عاشورا اطالع داشتند... ھم چنین قبل از مولوى ، دیالمھ و آل بویھ و



این تذكرات . ھنوز چند روز از عاشورا نگذشتھ بود كھ سر و صورت زدن توابین كوفھ و دیگر جاھا آغاز شد
ھیچ راه ) علیھ السالم(واقعھ عاشورا، علت خیلى تند و مھمى داشت و حسین بن على  براى این بود كھ بدانید

 .دیگرى نداشت ، مگر این كھ برخیزد، بلكھ اسالم نخوابد و نابود نشود
 (256)قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا = مثنى و فرداى ثم تتفكروا

 ((.من فقط بھ شما یك اندرز مى دھم كھ دو بھ دو و تنھایى براى خدا بپاخیزید، سپس بیندیشید: بگو))

 

 

و خدا مى داند در . ما تو را تا آن جایى كھ قدرت داریم ، تا آن جایى كھ ظرفیت ماست ، شناختیم ! یا ابا عبدهللا 
چھ انسان ھایى حرف شنیده اند، چھ انسان ھایى منقلب . در این جلسھ ھا چھ انسان ھایى توبھ كرده اند طول تاریخ ،

اسم نویسى نبوده است كھ ؛ آقایان در طول تاریخ بفرمایید ببینیم چھ كسى در كجا چنین انقالب روحى بھ او . شده اند
ما از كودكى كھ در این جلسات بودیم و . ھا مى زد دست داده است ؟ اگر آمارگیرى مى شد، این رقم سر بھ میلیون

. مى آمدیم ، خیلى از این ھا مى دیدیم ، انسان ھایى كھ چیزى سرشان نمى شد و نسبت بھ ھمھ چیز بى پروا بودند
مى گفت من ) پدرم (ایشان . پدرم مى گفت كھ در تبریز شخصى بود خیلى بى پروا. خدا گذشتگان شما را بیامرزد

در حال عبور بود و } از عزاداران حسینى {روزى در خیابان ایستاده بود و دستھ اى : مى گفت . ده بودم او را دی
مى گفت نوحھ را بھ تركى مى خواندند و این مرد  .آن ھا نوحھ على اصغر مى خواندند و آن مرد ھم گریھ مى كرد

ح امروزى ، یكى از بھترین شعراى ھمین جور نگاه كرد و بعد رفت ، رفت ، رفت ، اوج گرفت و بھ اصطال
در فارسى ، این ) محتشم (او . درست تقریبا مثل محتشم كاشانى رحمة هللا علیھ . شد) علیھ السالم(دراماتیك حسین 

متاءسفانھ ننوشتھ اند كھ چھ كسانى در  . فقط با یك نگاه بھ آن دستھ نوحھ خوانى و سینھ زنى. ھم در تركى آذرى 
 قبل و بعد آن چھ بود؟ .چھ كسانى در این جلسات ساختھ شدند. ن شدنداین جلسات ، انسا

تو را سوگند مى دھیم بھ راز بزرگ خلقت ، بھ راز بزرگ آن حكمتى كھ ھمیشھ بعد از پاییز، ! پروردگارا! خدایا
 .موفق و مؤ ید بفرما) علیھ السالم(بھارھا در تاریخ بھ وجود آمده است ، ما را در شناخت حسین 

 .ما را از انقالب روحى محروم مفرما! پروردگارا! یاخدا
جوانان عزیز و نور چشمان ما را توفیق بده براى آینده اى كھ زندگى خود را با معنا و ھدف دار سپرى ! خداوندا

 .كنند
ق و مؤ ، این جوانان را بھ چنین زندگى در آینده ، موف)علیھ السالم(تو را سوگند مى دھیم بھ جوانان حسین ! خدایا

 .ید بفرما
ر العھد منى لزیارتكم السالم على الحسین و السالم علیك یا اباعبدهللا و على االرواح التى حلت بفنائك علیك منى سالم هللا ابدا ما بقیت و بقى اللیل و النھار وال جعلھ هللا آخ

 . على على بن الحسین و على اوالد الحسین و على اصحاب الحسین
 ((آمین ))

 حسینى قانون
در زندگانى خود، شاھد قضایا و حوادث ) علیھ السالم(در بحث گذشتھ عرض شد كھ سرور شھیدان امام حسین 

سالیانى بود كھ این مرد خون دل . بسیار بود و این طور نبود كھ فقط یك دفعھ چشم باز كرد و یزید و یزیدیان را دید
با چشمانش دید كھ اویس قرنى ، آن عارف . پدرش گرفتنداو با چشمان خود دید كھ مالك اشتر را از . مى خورد

بھ ) صلى هللا علیھ وآلھ (روزى پیغمبر اكرم . بزرگ از اصحاب پیغمبر را در صفین بھ خاك و خون انداختند
 :طرف یمن نگاه كرد و فرمود

 (257)انى الءشم نفس الرحمن من الیمن 
 ((. من نفس رحمانى از طرف یمن استشمام مى كنم))

عماربن یاسر در . شھید شد) علیھ السالم(اویس قرنى در ركاب امیرالمؤمنین . منظور آن بزرگوار، اویس قرنى بود
ا كمال نشاط ذاتى بھ میدان جنگ ھاى معاف است ، ب} از جنگ {آن دوران كھنسالى كھ از نظر ھمھ مكتب ھا 

قبل از این ھا دیده بود كھ چگونھ و بھ چھ ھدفى  (علیھ السالم(امام حسین . صفین آمد و او ھم بھ خاك و خون افتاد
ان شاءهللا كھ فھمیده ایم . این مطالب كھ اكنون فھرستش را عرض كردم ، قبال ھمھ ما خوانده ایم . ابوذر تبعید شد

انسانى كھ وقتى مى بیند یك بھ . ساز است ، چھ مى گذرد ك انسان كھ داراى كمال شخصیت ھاى تاریخ كھ بر دل ی
در مسیر مالك : ساز را از صفحھ روزگار حذف مى كنند، آن ھم با چھ ناجوانمردى  یك این شخصیت ھاى تاریخ 

 :یفتد، پیغمبر فرموده بودعمار آن طور ب. اشتر بھ مصر زھر بفرستند، آن جا سم بخورد و از دنیا برود
 یا عمار تقتلك الفئھ الباقیھ و آخر شربك من الدنیا ضیاح من لبن



، از این دنیا، یك پیالھ شیر )روزى تو(گروه ستمكارى ، تو را خواھند كشت و آخرین غذاى ، تو ! اى عمار))
 ((.خواھد بود

وقتى برمى گشت و . را گریانده بود) یھ السالمعل(كسانى كھ رفتنشان على بن ابى طالب . ابوذر رفت . عمار رفت 
 . ابن تیھان رفت. بھ پشت سرش نگاه مى كرد، مى دید ذوالشھادتین رفت 

حلھم دار لقوا هللا فوفاھم اءجورھم ، و اء - و هللا  - قد ! اءال یكونوا الیوم اءحیاء؟ یسیغون الغصص و یشربون الرنق  - و ھم بصفین  -ماضر اخواننا الذین سفكت دماؤ ھم 
 اءین اخوانى الذین ركبوا الطریق ، و مضوا على الحق ؟. االءمن بعد خوفھم 

 !(258)لى الفجره اءین عمار؟ و اءین ابن التیھان ؟ و اءین ذو الشھادتین ؟ و اءین نظراؤ ھم من اخوانھم الذین تعاقدوا على المنیھ ، واءبرد برؤ وسھم ا
آن برادران ما كھ خونشان در صفین ریختھ شد، ضرر نكردند كھ امروز زنده نیستند تا غصھ ھا بخورند و شرنگ ))

ند پاداش سوگند بھ خدا، آن عزیزان آغشتھ در خون خود، بھ دیدار خدا شتافتند، و خداو .جانگزاى اندوه را بیاشامند
كجا . آنان را عنایت فرمود و آنان را پس از سپرى كردن دوران ترس و وحشت ، در سراى امن جاودانى جاى داد

 .رفتند آن برادران من كھ راه مستقیم كمال را پیش گرفتند و رھسپار كوى حق گشتند
نان از برادرانشان كھ پیمان كجاست عمار؟ كو ابن تیھان ؟ ذوالشھادتین كجا رفتھ است ؟ و كجا رفتند امثال آ

 ((وفادارى تا مرگ بستھ بودند و سرھاى آنان بھ ارمغان نزد طاغوت و طاغوتیان فاجر برده شد؟
 :سپس دستش را بھ محاسن شریف و كریمش زد و گریھ طوالنى نمود و فرمود: نوف بكالى مى گوید

 (259)فاءقاموه    اءوه على اخوانى الذین تلوا القرآن فاءحكموه ، و تدبروا الفرض
آه ، افسوس بر آن برادرانم كھ قرآن را تالوت كردند و در عمل بھ آن استقامت ورزیدند و در تكالیف اندیشیدند و ))

دعوت بھ جھاد شدند، آن را اجابت كردند و بھ . د و بدعت را نابود ساختندسنت را احیا كردن. آن ھا را انجام دادند
 ((.فرماندھشان اطمینان پیدا كردند و از او پیروى نمودند

یعنى ، سھ روز پیش از این كھ از این دنیاى دون . سھ شنبھ ، حضرت این خطبھ را خواند و جمعھ ضربت خورد
 :چشم بربندد، فرمود

بسوطى فلم اءیھا الناس ، انى قد بثثت لكم المواعظ التى وعظ االءنبیاء بھا اءممھم ، اءدیت الیكم ما اءدت االءوصیاء الى من بعدھم ، و اءدبتكم : ثم قال علیھ السالم 
 (260)تستقیموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا

اى مردم ، من ھمھ آن موعظھ ھا را كھ پیامبران بھ امت ھاى خود نموده بودند، براى : سپس آن حضرت فرمود))
شما ابالغ كردم و آن چھ را كھ جانشینان آنان پس از رحلت انبیا از این دنیا بھ مردم رسانده بودند، براى شما ادا 

را تاءدیب نمودم ، ولى شما استقامت در راه دین نورزیدید، من با نصایح و عوامل و با این تازیانھ ام شما . كردم 
 ((.باز دارنده ، شما را از معاصى و انحرافات بازداشتم ، شما نظم و انتظام نپذیرفتید

ن چھ با ھمین تازیانھ شما را تاءدیب مى كردم ، ولى شما آ. تازیانھ عشق بھ دست در كوچھ ھا و بازارھایتان گشتم 
آیا پیشوایى غیر از من توقع دارید؟ انتظار داشتھ باشید، تا بیاورند و بیایند و . را كھ براى شما عزیز است نگرفتید

منتظر باشید تا جریان عوض شود و . منتظر باشید تا سفره نشینان معاویھ بعد از من بیایند! حال شما را جا بیاورند
زمانى مى فھمید . امروز شما نمى فھمید كھ در میان شما چھ كسى است  .خودخواھى ھا و خودكامگى ھا راه بیفتد

 . كھ ، دیگر سودى بھ حال شما نخواھد داشت
در حالى كھ دستش را بھ ریش  :بعد ھمان طور كھ نوف بكالى مى گوید. این ھا را خواند و این مطالب را فرمود

 ((.آه ، بر آن برادرانم كھ رفتند)) ... اءوه على اخوانى الذین : مباركش مى برد و رو بھ آسمان نگاه مى كرد، گفت) محاسن (
آرى ، اینان تا پاى جان تعھد كرده بودند كھ در راه حق و حقیقت بھ من . این ھا در مقابل من ، تعھد مرگ داشتند

 .كمك كنند
یك بھ یك اسامى آن بزرگان انسان و . كو عمار؟ كو ابن تیھان ؟ كجا رفت ذوالشھادتین  ؟...اءین عمار: فنادى باعلى صوتھ 

حسین با چشمان خود دیده بود كھ این ھا را یك بھ یك از دست على گرفتھ اند، در حالى كھ ھر . انسانیت را خواند
شما فقط مى شنوید اویس قرنى ، ما فقط مى شنویم ابوذر غفارى ، یك مقدار . یك از آنان براى خود، جامعھ اى بود

اگر صد میلیارد كمك داشت و . ، چرا این قدر بھ ھیجان افتاد)علیھ السالم(د، بعد ببینید كھ حسین در تاریخ نگاه كنی
قضیھ این نبود كدام یزید؟ مساءلھ ریشھ دارتر . بنا بود تمام آنان در راه خدا بھ شھادت برسند، این كار را مى كرد

رق در شھوات بود و راه مخفى كردن آن را ھم احمقى كھ غ. آشكارش كرد) یزید(البتھ این . از این بحث ھا بود
نمى دانست ، خدا آن پاییز ویرانگرى را كھ بر اسالم وزیدن گرفتھ بود، با دست یك احمق غوطھ ور در استبداد و 

 .شھوت آشكار كرد
امام  اكنون با لطف الھى و با كمك خود امام حسین ، عنصر دوم یا ركن دوم قیام. قبال در این مورد صحبت كردیم 

 :را بررسى مى كنیم ) علیھ السالم(حسین 
 . پایمال شدن قوانین و حق و حقیقت -1

آنان شخصیت ھایى بودند كھ حمایتگران حق و حقیقت بودند، كھ رفتن ھر یك از آن ھا، زخم غیر قابل التیامى را 
 .در دل حسین ایجاد كرده بود



عنصر دوم یا انگیزه دوم این قیام كھ تاریخ قطعا مثل آن را  حاال مى خواھیم این بحث را مطرح كنیم كھ ركن دوم ،
 نشان نداده است ، و من گمان مى كنم اگر شكنجھ و تلخى اش صد برابر این ھم بود باز حسین ایستاده بود، چیست ؟

 نقض احترام انسان ھا و معاملھ با مردم جامعھ ، -2
و این محاسبھ كھ مردم ، حیوانات بى . ر و خواستھ ھاى آنان مانند معاملھ با بردگان و ارزش ندادن بھ راءى و نظ

اى : در صورتى كھ تاءكید مى شد كھ ... اختیارى ھستند و من ھم ھر كارى دلم بخواھد بكنم ، مى توانم و مى كنم 
داده حقیقت ، درخت برومندى است كھ شاخھ ھاى آن را در دل ھاى مردم قرار  .((و شاورھم فى االمر))پیامبر ما، 

 :در نھج البالغھ مى فرماید) علیھ السالم(امیرالمؤمنین . از انسان ھا استفاده كنید، با آنان مشورت كنید. اند
 (261)ھو اءملك بھ منى  فال تكفوا عن مقالھ بحق ، اءو مشوره بعدل ، فانى لست فى نفسى بفوق اءن اءخطى ء، وال آمن ذلك من فعلى اال اءن یكفى هللا من نفسى ما

من باالتر از آن نیستم . ھرگز از ارائھ گفتار حق بھ من ، یا مشورت با من براى اجراى حق خویشتن دارى نكنید))
نمى باشم ، مگر آن كھ خداوندى كھ مالك تر از  كھ خطا كنم و در كارى كھ انجام مى دھم از ارتكاب خطا در امان

 ((.من بھ من است ، كفایتم كند
 ((.با آنان مشورت كن } ھا{در كار (262) ))و شاورھم فى االمر :این منطق اسالم بود

 ((.امر بین مسلمانان ، مربوط بھ مشورت است (263) ))و امرھم شورى بینھم ھمگان دانند، ھمھ چیز را 
خدا واقعا (ید ما در نجف ، آیت هللا العظمى مرحوم آقا میرزا محمدحسین نائینى رحمة هللا علیھ ، استاد مسلم اسات

در تنبیھ االمھ و تنزیھ الملھ ، موارد بسیارى را ذكر مى كند ) روح او را شاد كند، كھ آن موقع چھ قدر روشن بود
فقط من مى )) :بگوید) صلى هللا علیھ وآلھ (نھ این كھ پیغمبر . كھ پیغمبر با انسان ھا و با تابعین خودش مشورت كرد

اعتبار و ارزش انسان ھا را اصال نادیده گرفتن ، اولین قانون و این كھ انسان  ((. ھ من مى گویمفقط ھرچھ ك! دانم 
خودت مغز ! خدایا. (}درست نیست {این ھا وسیلھ ، من ھم ھدف ،  :بھ انسان ھا بھ نحوى دیگر نگاه كند و بگوید

ن نگاه مى كنیم ، كھ وسیلھ من باشند، چرا؟ گاھى با ھمین دیدگاه ، ما بھ دیگرا). ما را از ضرر این درد حفظ فرما
آیا من فقط آتش بیار معركھ تو و تو آتش بیار معركھ من . عین ھمان ارزشى كھ تو پیش خدا دارى ، او ھم دارد

 : باشى ؟ آیا حساب نمى كنى كھ
 . ھمان خدایى كھ تو را آفرید، مرا نیز آفریده است -
 .ر تو پر مى زند، روى سر من ھم پر مى زندھمان ھدف اعالى زندگى كھ بر باالى س -
ھمان ماده خاكى كھ با آن ، پدر و مادر بزرگ ما سالم هللا علیھما آفریده شده اند، ھمھ ما نیز از آن خاك آفریده  -

 . شده ایم
 !تو بر من چھ برترى دارى ؟ مگر با تقوا. ھمھ ما در استعداد و سرمایھ انسانى شریكیم  -

 (264) اتقیكم ان اكرمكم عندهللا
 ((. ارجمندترین شما نزد خدا، پرھیزكارترین شماست))
و لقد كرمنا ! قد كرمنا عرب یا؛ و ل! و لقد كرمنا بنى ھاشم در قرآن مجید ! كرامت ذاتى را بنده ھم دارم ، ھمان گونھ كھ تو دارى  -

 :قرآن مى فرماید. فالن نژاد نیست  یا؛ و لقد كرمنا! العرب 
 (265)و لقد كرمنا بنى آدم 

 ((. بھ راستى ، ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم))
لذا، ھمھ از این جھت . غاز خلقت ، این موجود بزرگ در روى زمین ، بھ عنوان خلیفھ هللا فى االرض است از آ

 .مساویند
 این ھمھ عربده و مستى و ناسازى چیست 

 
 نھ ھمھ ھمره و ھم قافلھ و ھمزادند؟ 

 اى یزیدیاِن روزگاران ، آیا نمى دانید كھ ؛ نھ ھمھ ھمره و ھم قافلھ و ھمزادند؟
چنین نیست كھ اگر یك انسان را بدون دلیل بكشید، مثل این است كھ ھمھ انسان ھا را كشتھ اید، و اگر كسى را  آیا

احیا كردید، مثل این است كھ ھمھ انسان ھا را احیا كرده اید؟ این دلیل بر این نمى شود كھ ھمھ انسان ھا زیر یك 
 . رترى تقواستمشیت حركت مى كنند؟ اما اگر برترى دارى ، بر مبناى ب

 .نقض قانون تساوى و عدل در حقوق و تكالیف ، میان طبقات و افراد -3
. بھ قانون احترام بگذاریم : بیایید ما ھمین چند نفر، از این درسى كھ مى خوانیم ، نكتھ اى یاد بگیریم و آن این است 

كشتھ شدن حسین ، ھمین قضیھ است كھ وهللا ، یكى از انگیزه ھاى . اگر قانون ، قانون است ، احترام بگذاریم 
. اگر بحث در خود قانون است . قسم خوردم ، بیایید بھ مساءلھ قانون اھمیت بدھید. قانون را زیر پا گذاشتھ بودند

اما وقتى جامعھ ، یك حقیقتى را بھ عنوان قانون . آن یكى بحثى است ، كھ باید در مورد قانون بحث شود} البتھ {
شما را بھ خون حسین ، بیایید احترام بگذارید و . احترام بگذارید { بھ آن قانون{ا بھ جان حسین ، تلقى كرد، شما ر

 .در مقابل قانون ، آن قدر شوخى نكنید
 حكمت آموز نخستین سقراط 

 
 كھ غبار از رخ حكمت بستر 



 خوش درخشید و بفرسود و فسرد   مشعلى بود كھ در تاریكى 
 سرو آزاد حكیمان روزى 

 
 كھ خرافات بھ زندانش برد 

 زود بودش سفر مرگ ولى 
 

 گل مگر دیر تواند پژمرد 

 حرفش چھ بود سم شوكران را بھ اختیار گرفت و آشامید؟} سقراط{پس 
 محترم دید و مقدس بشمرد   گفت باید ھمھ جا قانون را 

چون شخصیت . ندان نجات بدھدرا از ز) سقراط(ھمھ تواریخ نوشتھ اند، كھ افالطون مى توانست این پیرمرد 
اما افالطون بھ عنوان یك استاد در . پدر سقراط یك مجسمھ ساز و مادرش ھم یك ماما بود. افالطون خیلى قوى بود

چون پدِر مادریش سولون ، قانون گذار . آتن شناختھ شده بود، بھ عنوان شخصیتى كھ مى توانست آتن را بر ھم بزند
افالطون . یعنى از طرف مادر، یك شخصیت بسیار جا افتاده اى داشت . ند افالطون الھى یونان بود، و بھ او مى گفت

پاسخ داد كھ ؛ یك عمر ھمین قانون مرا زنده ) سقراط)اما او . چند بار گفت استاد، من تو را مى توانم نجات بدھم 
 .وردنگھ داشتھ است ، اگر چھ خطا باشد، من بھ احترام این قانون ، زھر را خواھم خ

البتھ استدالل . گفت من نمى توانم ) سقراط. (آیا متوجھ مى شوید؟ مخصوصا من با جوان ترھا صحبت مى كنم 
حاال آیا این كار ایشان درست بود یا . اما مى خواھم احترام قانون را بگویم . ایشان ، االن براى ما مورد بحث است 

نیز تحلیل تاریخى مى خواھد كھ مساءلھ دیگرى . تان باشدنھ ، یك بحث كالسیكى و آكادمیكى مى خواھد كھ طلب
 : بھ افالطون گفت} سقراط} . اما این كھ احترام بھ قانون گذاشت ، مھم است. است 

تو مى بینى كھ من بھ سوى ابدیت حركت مى كنم ، آیا مى خواھى مرا برگردانى و دوباره كالف این ماده و مادیات 
ذار حركتم را بكنم و بروم ، لذا، غربى ھا نوشتھ اند، ارسطو بھ ما خیلى نكتھ ھا را بھ گردن من بپیچانى ؟ بگ

 . آموخت ، ولى سقراط انسان ساخت
علیھ (ان شاءهللا جوانان و بزرگان ما قول مى دھند كھ ما از امسال در كالس ھاى آكادمیك و دانشگاھى حسین 

 تر فكر كنیم كھ قانون یعنى چھ و عظمت آن چیست ؟را یاد بگیریم و بیش} احترام بھ قانون {این ) السالم
شما مى توانید بھ عظمت خدا سوگند بخورید كھ یكى از انگیزه ھاى كشتھ شدن حسین ، این بود كھ قانون بھ ھم 

 .خورده و عظمت قانون از بین رفتھ بود
باید بررسى كرد آیا . كند در رابطھ با احترام بھ قانون ، مثال چراغ قرمز است و شخصى این قانون را نقض مى

اگر چشم سالم . چشم او داراى است ، یا مغزش دچار اختالل شده است ؟ اگر مغز سالم است ، پس چشم ایراد دارد
 .است ، پس مغز خراب است و بھتر است این شخص زودتر بھ پزشك مراجعھ كند

 :ھ مى بخشیدمنظورم از احترام بھ قانون ، مثالى بود كھ عرض كردم و ان شاءهللا ك
 تا ز تلخى ھا فرو شویم تو را   زان حدیث تلخ مى گویم تو را 

ما مى خواھیم ببینیم از حسین چھ درس ھایى مى توانیم . حركت حسین درس است و با درس نمى توان شوخى كرد
ى شكست و مى قوانین پشت سر ھم ، یكى پس از دیگرى م. فرا بگیریم ؟ در آن زمان ، قانون شكنى راه افتاده بود

اسالم آمد عرب و عجم . ببینید این مطلب چھ قدر براى عرب مفید است ! افتاد زیر پاى مى خواھم ھاى نژادپرستى 
 : در صورتى كھ قرآن مى گفت. اسالم آمد مرزھا را برداشت . را برداشت 

 (266)فاحكم بین الناس بالحق و ال تتبع الھوى 
 ((.نفس را) خواھش (پس حكم كن بھ حق ، و پیروى مكن ھواى ))

 .شكست دادن حق ، شكست دادن خویش است ، زیرا حق شكست نمى خورد} بھ ظاھر{این 
یك فرض محال در مسائل (فردا صبح فرض كنیم اگر . من سؤ الى از شما دارم و مى دانم جواب ھمھ شما چیست 

، خبر رسید كھ پنج میلیارد و نیم نفوس روى زمین بلند شدند و )علمى بھ ما كمك مى كند، اگرچھ امكان پذیر نباشد
پنج میلیارد و نیم نفر اشتباه : ما خواھیم گفت . ، رقم ھفت ممیز پانصد صفر و سھ مى شود2*2حاصل  :گفتند

 آیا تصدیق خواھید نمود یا نھ ؟ . است 2*2=4. فتندفرمودند؛ زیرا خالف حق گ
ھمان گونھ كھ شاید قبال عرض  - حامیان حقیقت بھ زحمت مى افتند. حقیقت كھ شكست نمى خورد. بگذارید بگویند

شمشیر آن قفس را مى شكند، روح از . حامیان حقیقت بھ زحمت افتاده و كالبد قفس بدنشان را تقدیم مى كنند -كردم 
ممكن نشد تا این سوءتفاھم را از مغز بشر . حق از بین نمى رود. ا مى شود و بھ مركز خودش مى رودآن رھ

 !قدرت ، بر حق پیروز است ؟. قدرت ، بر حق غلبھ مى كند: مى گویند! بیرون بیاوریم 
اگر در . یم این نظرات را در كتاب ھاى سیاسى ، در فلسفھ ھاى سیاسى و در فلسفھ ھاى جامعھ شناسى ھم مى بین

اما شما چرا این را در فلسفھ ھاى سیاسى . یك كتاب رمانتیك ببینیم یا در یك كتاب ادبى ببینیم ، آدم متاءثر نمى شود



و در فلسفھ ھاى جامعھ شناسى مى نویسید؟ در مقابل حق ، ایستادگى نكنید، زیرا خود قدرت یك حق و حقیقتى 
یكى از بزرگ ترین صفات ذاتى خدا، این است كھ قادر . ت مى گرددقدر  ھم اینك ، ھستى براساس . بزرگ است 

یعنى یكى از بزرگ ترین حق ھا، در اختیار اوست كھ قدرت است . خداوند قادر است و قدرت دست اوست . است 
منتھا، بستھ بھ این است كھ . قدرت ، خودش حق است . آن دست كیست كھ قدرت را در مقابل حق قرار داده است . 
 ر اختیار چھ كسى باشد؟د

ھمین الكتریسیتھ كھ ما اكنون در روشنایى آن مى نشینیم و بحث علمى ، بحث دینى ، یا بحث تاریخى مى كنیم ، 
. این را بدانید كھ ھیچ وقت ، حق با باطل جنگ تن بھ تن ندارد. قدرت در جریان است و انرژى مصرف مى شود

اصال امكان ندارد، زیرا باطل . طل غلط مى كند كھ در مقابل حق بایستدبا. جوانان عزیز، حق با باطل نمى ستیزد
 . پوچ است

 (267)جاء الحق و زھق الباطل 
 ((.حق آمد و باطل ناچیز شد))

 . بطالن و تناقض باطل ، در درون آن است. ت ، حق و حقیقت است معناى قدر. باطل ھمیشھ باطل است 
گاھى قدرت . حمایتگران حق در طول تاریخ در مقابل حمایتگران باطل صف مى بندند: آن چھ كھ ھست این است 

 اما بھ. است  2*2=4فیزیكى با این ھاست كھ با باطل ھستند و آن حمایتگران حق در ظاھر جا خالى مى كنند، ولى 
این . نمى ایستد) 2*2=7(ھرگز در مقابل آن  2*2=4مى شود، ولى  2*2=7نحوى شبھھ آوردند كھ مردم بگویند 

 .نیست كھ حق در مقابل باطل ایستاد و ھر كس كھ قدرت داشت ، پیروز شد
مطرح  اگر دانش آموزى این مطلب را. این را در نظر داشتھ باشید كھ سوءتفاھم نشود، حمایتگران چنین مى شوند

 اشخاصى این مسائل را مطرح كردند كھ باید گفت اى آقاى محترم ؛ . كند، مى گویند دانش آموز است
شما كھ مى گویید من متفكرم ، چگونھ قدرت مى تواند در مقابل حق بایستد؟ نیچھ و امثال ایشان ، این مساءلھ را در 

ر در درون نور باشد، حقایق ھم در مقابل انسان اگ. نور درونى نیست . نظر دارند، كھ ناشى از عدم فھم است 
 .تسلیم مى شوند و انسان با حقیقت در ارتباط قرار مى گیرد

قانون تساوى و عدل در حقوق و تكالیف ، میان طبقات و افراد، نقض شده بود؛ : }پس ھمان طور كھ گفتھ شد}
كسانى كھ فقط و فقط بھ سود طاغوت آن . بودندقوم و خویش ھا سر كار آمده . یعنى این قانون ھم زیر پا رفتھ بود

از اسالم دیگر چیزى . مى دادند) قوم و خویش ھا)زمان و جباران آن زمان بودند و امتیازات زندگى را بھ آن ھا 
رفتند و حاال ھم مى دید كھ خود ) یاران على (با چشم مباركش دید كھ آنان ) علیھ السالم)حسین بن على . نمانده بود

 .پایمال مى شوداصول 
 (268)و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل 

 ((.اگر بین مردم حكم مى كنید، بھ عدالت حكم كنید))
یعنى زیربناى ھستى متزلزل . ند، عرش خدا مى لرزددر بعضى از روایات دارد كھ وقتى حاكم ، بھ عدالت حكم نك

این . عدالت است ، شوخى كھ نیست ). اگر بھ اصطالح امروزى بھ كار ببریم (عرش یعنى زیربنا . مى شود
 : عبارت نمى دانم گفتھ كدام یك از بزرگان است

چھ حقیقتى كرسِى عظمت را  اى عدالت ، اگر بنا شود كھ بگوییم در صفات عالى خداوندى ، بعد از صفات او،))
 ((. زیر خود دارد، مى گوییم تویى اى داد و دادگرى

 .دید كھ دادگرى و عدالت را نیز بھ ھم زده اند و عدل ، عدالت ھم داشت پایمال مى شد) علیھ السالم(امام حسین 
 .بحث كنیدمى خواھید مطرح بفرمایید و . این درس ھا متعلق بھ بشریت است ، اگر ھوا و ھوس بگذارد

اگر شما با بیدارھا سروكار داشتھ باشید، بھتر از تخدیر شده . این را درس قرار بدھید و بگذارید بشر بیدار بشود
 . ھاست

بگذارید انسان ھا بیدار شوند و با انسان ھاى بیدار سرو كار داشتھ باشید، تا وجدان یك انسان ! اى گردانندگان دنیا
شما بر انسان ھایى كھ بھ حد كمال رسیده اند آقایى . شما بر انسان ھا حكومت كنیدھوشیار بھ شما تسلیم شود و 

 . كنید، سپس ببینید خود شما چھ عظمتى خواھید داشت
 . نقض شایستگى و استقامت در مدیریت امور جامعھ اسالمى .4



حقیقى باشند و كارھا  ارزش ھاى .این كھ ھر انسان در جامعھ ، ارزش خود را دریابد و ارزش ھا مصنوعى نشود
خدایا، چھ عظمتى است وقتى كھ انسان ھا بیایند و ارزش حقیقى كار خودشان را پیدا كنند، نھ این . بھ ارزش برسند

، بھ این جا رسیده است كھ مثال }كار  قانون و ارزش {حمایت كننده ترین مكاتب از . كھ فقط رضایت داشتھ باشند
اصال شاید اضطرار دارد و نمى فھمد . كارگر از قیمت كارش باخبر نیست شاید . كارگر رضایت داشتھ باشد

 : حاال مالحظھ كنید در اسالم ارزش كار چیست. كارش یعنى چھ 
 (269)و ال تبخسوا الناس اشیائھم 

 ((.، از ارزش نیندازید}اعم از كار و كاال{مردم را اشیاء ))
) آیھ مذكور(این نكتھ . اگر شما مى خواھید بھ ایده اسالم و در مكتب اسالم زندگى كنید، این ھا را از ارزش نیندازید

 . در سھ سوره ذكر شده است ، كھ واقعا عجیب است
و شایستگى مدیریت امور {كھ واقعا دانشمند بودند  دانش انسان ھایى) حكومت آل امیھ (ھم چنین ، در آن زمان 
، جاھل ھا سر كار )زمان پسر معاویھ ، زمان آل امیھ (در آن زمان . ، بى ارزش شده بود}جامعھ اسالمى را داشتند

 .معلوم است كھ وقتى ارزش ھا بھ ھم خورد، جامعھ دیگر روى صالح نمى بیند. مى آمدند
روایتى ھست خیلى معروف و خیلى ھم معتبر كھ . زش ندارد و آن یكى ارزش داردمثال این آقا براى این كار ار
خود . گاھى در فقھ روایتى مى گوییم كھ خودش مى گوید من از معصوم صادر شدم . مضمونش خیلى عالى است 

 :مى فرماید. روایت مى گوید كھ من بھ رسول الھى مستندم 
فت ، در حالى كھ مى داند كسى بھتر از او مى تواند آن كار را انجام كسى كھ در جامعھ اى كارى را بھ عھده گر))

 ((.بدھد، باید كارش را رھا كند و بھ آن كھ بھتر مى داند بسپارد

 

واقعا چھ قدر عظمت دارد كسى كھ بگوید این كار، كار من نیست و من شنیدم آن شخص این كار را بھتر مى تواند 
ھمھ چیز را ھمگان دانند؟ خداوند متعال براى بقاى نسل آدم ، امتیازات را تقسیم  آیا. انجام بدھد و بھتر مى فھمد

من مدیریت بلد نیستم و : بھ عنوان مثال . یكى از نظر علمى و دیگرى از نظر مدیریت قوى است . فرموده است 
ن ھنرمند نیستم و ھنر یا فرض بفرمایید كھ م. این ادعا درست نیست  !مى گویم كھ مى خواھم مدیر این جمع باشم 

كالغ در خم رنگرزى رفت و بیرون آمد، و . با تقلید ھم نمى شود كھ ؛ منم طاووس علیین شده . كار من نیست 
طاووس ھا ! آن ھم نھ طاووس دنیا، بلكھ طاووس عالم ملكوت ، آن ھم با رنگرزى . منم طاووس علیین شده : گفت 

 : بھ قول متنبى. خیلى زیادند
 و جاوزه الى من یستطیع   تطع امرا فدعھ اذا لم تس

 ((.وقتى كھ توانایى كار را ندارى ، آن را رھا كن و بھ عھده كسى بگذار كھ توانایى آن را دارد))
: مثل این است كھ بھ من بگویند .وقتى كارى را بلد نیستید، عھده دار آن نباشید، زیرا بھ جامعھ صدمھ مى خورد

 .شما درس فیزیك بدھید
شدید،  747مى گفت كھ اگر وقتى خواستید مسافرت كنید و سوار ھواپیماى جت  -البتھ بھ شوخى  - ى از دوستان یك

و از ھمان جلوى كابین كھ رد مى شدید، اگر در باز باشد و دیدید كھ شیخ انصارى رحمة هللا علیھ بھ جاى خلبان 
واقعا . نیست  747شیخ انصارى خلبان ھواپیماى نشستھ است ، در آن لحظھ چھ مى كنید؟ البتھ فرض محال است ، 

باید انصافا بگوییم تمام مجتھدین بعد از . شیخ مرتضى انصارى در رده بعد از معصوم است و خیلى عظمت دارد
اصال خاك . بلھ ، ما دست ھا و پاھاى او را ھم مى بوسیم ، اما زود مى پریم پایین . ایشان از سفره او تغذى كردند

چون یك دفعھ . پایین پرید 747یشان را توتیاى چشممان مى كنیم ، اما باید بدون معطلى از ھواپیماى كفش پاى ا
 .خداى ناخواستھ موتور از كار مى افتد

 . نقض عدالت در توزیع اقتصادى آن -5
مھ آیات ، مدتى بود قوم و خویش بازى ھا شروع شده بود و بادمجان دور قاب چین ھا فعال بودند، با این كھ این ھ

 .این ھمھ كار خود پیغمبر در بیت المال ، نشان مى داد كھ چگونھ توزیع مى شود
روایتى عرض مى كنم ، از این جا شما نمونھ اش را احساس مى كنید كھ جریان اسالم چھ بود و بھ كجا رسید كھ 

 .حسین را وادار كرد تا چنین حادثھ بى نظیرى را در تاریخ بھ وجود بیاورد
یك نفر آن جا بود و . خرما براى كسى كھ مستحق بود، فرستاد(270) یك وسق ) علیھ السالم(ز امیرالمؤمنین یك رو
دقت كنید و . (اوال او از شما نخواستھ بوداین خرما را كھ شما براى آن شخص فرستادید، ! یا امیرالمؤمنین : گفت 



اوال . ثانیا ھم دارد! بھ على بن ابى طالب درس مى دھد. اوال آن شخص از شما نخواستھ بود.) منطق را ببینید
چھ كارھا ! اى جھل ، اى نادانى . تصور كنید این انسان در مقابل چھ كسى ایستاده و بھ چھ شخصیتى یاد مى دھد

خیلى زیاد است و كمتر } مقدار خرما{ثانیا؛ این : بعد گفت ! ایا، ما را از نادانى ھایمان رھا بفرماخد! كھ نمى كنى 
 .از این ھم براى او كفایت مى كرد

 :فرمود) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 
 (271)اءعطى اءنا و انت تبخل . ال كثرهللا فى المؤمنین ضربك 

 ((من مى دھم ، تو بخل مى ورزى ؟. خدا امثال تو را در میان مسلمان ھا زیاد نكند))
من نمى دھم ، . ان شاء هللا خدا امثال تو را زیاد نكند... چنین مؤ دبانھ و .((بمیرى ان شاءهللا ))معنایش این است كھ ؛ 

 . خود او و از بیت المال استبلكھ حق 
وقت كنید آیا آن ھا كھ در فلسفھ اسالمى و اقتصاد اسالمى ، در جامعھ شناسى اسالم بھ طور . این جا یك نكتھ دارد

مطلق ، در فرھنگ اسالم بھ معناى عام اظھارنظر مى كنند، مى فھمند یا نھ ؟ یا این ھم یك دكور و یك ویترین 
خدا امثال تو را در جامعھ اسالمى )) .ال كثرهللا فى المؤ منین ضربك  :حضرت فرمود. این جاست  است ؟ یكى از آن مالك ھا

؟ معناى اداره زندگى جامعھ ، معناى توزیع اسالمى حقیقى ، این است ((من مى دھم تو بخل مى ورزى . زیاد نكند
ن كھ كسى در مقام سؤ ال برآید، باید او حاكم پیش از ای. برآید) در خواست (كھ حاكم نگذارد كسى در مقام سؤ ال 

بھ اصطالح  -و اگر حاكم صبر كند تا یك انسان درصدد سؤ ال برآید )) :حاال جملھ بعدى را دقت كنید. را اداره كند
و حاكم بعد از این كھ او سؤ ال كرد، مثال معاش او را تضمین كند، در این صورت  - دست باز كند و سؤ ال كند 

مى گوید در این  .( صلوات هللا علیك یا اباالحسن ، صلوات هللا علیك یا امیرالمؤمنین) .((شده است ، بلكھ معاملھ اى است وظیفھ انجام ن
صورت وقتى كھ حاكم چیزى مى خواھد بدھد، معاملھ اى است كھ یك طرفش مقدارى معاش ، و طرفى دیگر، 

مم ، ماءمور است كھ روى خود را فقط در مقابل خدا آبروى انسانى است كھ مانند روى خود من كھ حاكم این مرد
مساءلھ . را ببرم  و لقد كرمناچرا بھ من تسلیم بشود؟ كھ بھ من پول بدھد تا بھ آن مقام برسد و من آبروى . بر خاك نھد

ان بعد، تو خود حدیث مفصل بخو. از این جا شما مالحظھ كنید كھ چھ خبر است . اقتصاد در توزیع این گونھ است 
آیا باز . این ھم كھ در آن زمان شكست خورده بود. ببینید مدیریت اقتصادى جامعھ در اسالم چیست . از این مجمل 

. حسین قیام نكند؟ در حقیقت ، ستون ھاى كاخ باعظمت مكتب ، یكى پس از دیگرى شكستھ شده و ویران شده بود
تقال فرھنگ ھا در جوامع ، گاھى محسوس و این ان. این را جدى عرض مى كنم . مى خواھم عرض كنم كاخ 

یا از مسلمانان ، فرھنگى بھ غرب منتقل . فرض بفرمایید كھ از یونان ، فرھنگى بھ رم منتقل مى شود. مستقیم است 
مخصوصا فرھنگ علمى ، در قرن سھ و چھار و پنج ھجرى . ھم معترفند) با انصاف ھایشان (شد، كھ خود آن ھا 

یعنى این طور نیست كھ مردم یك كشور بنشینند و یك وقت ببینند . و ناملموس منتقل مى شودگاھى ھم نامحسوس . 
وقتى كھ . یك اصطالح خزیدن داریم . نخیر، فرھنگ بھ طور ناملموس مى خزد. كھ فرھنگى در حال باریدن است 

 .داو از آن طرف خزیدن اشباع شد، سپس علنى و آشكار مى شود و دیگر مانعى پیدا نمى كن
این نسیم ، . این داستان عدالت ورزى حسین و فرھنگ عدالت ، ناملموس در تمام كشورھا حركت كرده است 

مردم ھم این قدر تحقیق ندارند كھ بگویند شھادت حسین براى عدالت ، بھترین . محسوس نبود كھ از كجا مى وزد
آغوش گرفتھ بود و مى بوسید، كھ ناگھان تفسیرى بود كھ عدالت یعنى چھ ؟ در جلوى خیمھ ، فرزند خود را در 

بیان این حادثھ ، تكرار شده و حادثھ را ما بارھا . رضا بقضائك ! خدایا : او ھم گفت. تیرى آمد و بچھ را شھید كرد
شما ھمین مورد را تحلیل كنید كھ یعنى چھ ؟ این عدالت چیست . لذا، در مغز ما امرى عادى شده است . شنیده ایم 

ر مثل حسین عاشق دارد؟ این خزیدن ناملموس در تمام فرھنگ ھا اثر گذاشتھ است ، منتھا بعضى جاھا كھ این طو
 . با واسطھ

 .نقض خیرخواھى و حق انتقاد .6
مطرح  ((من ))این یك حق بسیار مھمى است كھ رقابت ھا ھمیشھ سازنده باشند، نھ تضاد كشنده ، و نھ این كھ فقط 

برویم بھتر است  ((ب ))باشد از راه  ((ب ))بیان این كھ این جریان چنین است ، اگر . د باشدرقابت ھا ھمیشھ بای. باشد
كسى ھم نمى توانست بھ . ھم شكست خورده بود) خیر خواھى و حق انتقاد(این . ، ولى بدون مرض و بدون غرض 

را حق نمى دھى كھ یك نفر بحث كند و ، تو چوشاورھم فى االمر :این یزید و یزیدیان بگوید كھ وقتى آیھ شریفھ مى گوید
تو كھ فردا مى خواھى بھ مدینھ حملھ كنى و مدینھ را قتل عام كنى ، این كار درستى نیست ، این كجاى دین : بگوید

ان . البتھ این را مى بایست از پدرش پرسید. سھ حادثھ را یزید بھ وجود آورده است  .است ؟ و یزید حملھ كرد
این كار را كرد، واال او مشغول ھوى و ) معاویھ (پدرش  . باشیم تا درباره اوالدمان مبالغھ نكنیم شاءهللا باید مواظب

در آن ھنگام یزید در كجا بود؟ آیا در . مرد و ھالك شد، بھ یزید گفتند كھ پدرت مرد} معاویھ {وقتى . ھوسش بود
در . تو این زمامدارى را تھیھ كرده است مسجد بود؟ یا در دانشگاه تدریس مى كرد؟ گفتند مخصوصا پدرت براى 

 نیست ؟  آیا بس : فرمود} بھ معاویھ {ھمان روز در مجلس ) علیھ السالم(صورتى كھ امام حسین 



وقتى معاویھ آنان را در مدینھ جمع كرد تا براى پسرش بیعت بگیرد، ابن عباس و بسیارى از مھاجرین و انصار 
در این جا بفھمید . بت كند، امام حسین فرمود ساكت باش و بگذار بگویدحتى وقتى ابن عباس خواست صح. بودند

از این جا احساس كنید كھ محبوبیت و شخصیت . ساكت باش : بھ ابن عباس گفت . حسین چھ كسى بوده است 
آن وقت حسین . گفت بنشین و حرف نزن ، بگذار حرفش را بزند. حسین چھ بود كھ ابن عباس را ساكت كرد

آیا یك مطلب تاریك را مى خواستى بر ما روشن بسازى ؟ آیا یزید خودش شخصیت خودش را )) : گفت برخاست و
تو درباره چیزى مى خواھى صحبت كنى ، مثل این كھ فقط . روشن نكرده است ؟ كیست كھ پسر تو یزید را نشناسد

مشك تو پر . بس است . ست ، خودش را در جامعھ معرفى كرده ا)یزید(تو مى دانى و مى فھمى كھ چیست ؟ او 
شده ، دیگر روزھاى آخر زندگى توست و رو بھ ابدیت و بھ سراغ مسؤ ولیت مى روى ، روز مسؤ ولیت تو در 

آن كس كھ خودش ادعا مى كرد كھ من بر ادعایى از مؤمنین ھستم ، و من كاتب وحى ھستم ، این ھم  .((پیش است 
 .كارش بود

 -و ھمان طور كھ مالحظھ مى كنید  -بود ) علیھ السالم(م علل قیام امام حسین این شش مساءلھ ، ركن یا جزء دو
چھ رسد بھ این كھ ، ھر شش مورد كھ عرض . ھر یك از این ھا كافى بود كھ یك قربانى مثل حسین داشتھ باشد

ھا كافى بود  خیلى مسائل دیگر مطرح بود كھ مجموع آن ھا و تك تك آن. این ھا كلیات است . كردم ، وجود داشت 
 .كھ حسین قیام كند، چھ رسد بھ مجموع آن ھا

. من درباره قانون بھ شما چھ عرض كنم ؟ الحمد洨 ، خود شما مى دانید، ان شاءهللا فقط اراده كنیم و انجام مى شود
این درست . كنیم ما باید بھ قانون عمل : ھر یك از ما وقتى با اطرافیانمان ، یا خانواده مان دور ھم نشستیم ، بگوییم 

. از این قدرت براى سقوط خویش استفاده كند} نھایتا}نیست كھ انسان اگر قدرت دارد، از زیر قانون رد شود و 
انسان از آن قدرت كھ مى خواھد . عصا را بھ دست ما داده اند كھ راه برویم ، نھ این كھ بر سر خودمان بزنیم 

اگر كسى از موقعیت . بھ ھزاران شكل مى تواند استفاده كند - ى دیگرچھ قدرت علمى و چھ قدرت ھا -استفاده كند 
نوبت تو نیست ، باید ! خودش استفاده كند براى این كھ خودش را از میدان در ببرد و مثال بھ او نگویند باید بایستى 

. ضاد با خود انسان داردوقیح و ضد قانون است ، ت} فرار از قانون {آیا باید از قانون فرار كند؟ این ... چنین كنى 
 . اصال زشت است. تضاد با قانون و تضاد با خود انسان است 

 .ما را از درس ھاى سازنده اى كھ حسین بھ ما داده است ، برخوردار بفرما! پروردگارا! خدایا
 .بھ جوانان ما، آن نورانیت را عنایت بفرما كھ از حسین درس ھایى را فرابگیرند! پروردگارا! خدایا
 .صفا و پاكیزگى فطرت جوانان ما را تداوم بخش ، و آنان را موفق بدار كھ آلوده بھ كثافات نشوند! خدایا

آنان كھ در جامعھ ما، تربیت نوباوگان ما را بھ عھده گرفتھ اند، در این مسیر الھى موفق و مؤ ید ! پروردگارا
 .بفرما

 .مفرما ما را از اشخاص قانون شكن محسوب! پروردگارا! خداوندا
احترام قانون را بر ما قابل پذیرش ! خدایا. ما از حسینت تحفھ مى خواھیم و قطعا مى دھد! خداوندا! پروردگارا

 .بفرما
 .از خدا بخواه ، درك عظمت قانون و قانون گرایى را بر ما عنایت بفرماید! یا اباعبدهللا 
ین شب ھا را براى ما آماده كردند و از قرن ھا پیش در پدران ، مادران و گذشتگان ما را كھ ا! خداوندا! پروردگارا

 .چنین شب ھایى نشستند و چیزھایى فراگرفتند، غریق رحمت بفرما
 ((آمین ))

 جاذبھ ھاى حسینى
بحثى كھ ان شاءهللا با عنایات خداوندى در این جلسھ مى توانیم مطرح كنیم و شاید این بحث در ھمین جلسھ بھ جایى 

است كھ ما در شادى ھا و اندوه ھا، خنده ھا و گریھ ھا، با رشد فكرى مى توانیم یك مقدار  برسد، این مساءلھ
یكى از شعراى بسیار خوش ذوق و با فضل عرب بھ نام اعثم كوفى ، چند بیتى درباره امام . خودمان را باال بكشیم 

 : كھ) علیھ السالم (ام حسین خطابش بھ ام. دارد، كھ فقط یك بیت آن مورد بحث ماست ) علیھ السالم(حسین 
 یابن النبى المصطفى یابن الولى المرتضى یابن البتول الزاكیھ تبكیك عینى ال الجل مثوبھ لكنما عینى الجلك باكیھ

 (. براى تو نالھ مى كنم ، براى تو مى گریم(اى پسر پیامبر، اى پسر على مرتضى ، چشمم گریھ مى كند ))
 .( روحم متوجھ خود توست. با خودت كار دارم . (این كھ ثوابى بھ دست آورم  اما نھ براى پاداش و نھ براى

 ((. گریھ فقط براى خود توست
این رشد روحى یك انسان را نشان مى دھد كھ خود حقیقت ، او را در جاذبیت خود قرار بدھد، نھ لذت و الم ، نھ 

ھاى بسیار باعظمت رشد انسانى است ، كھ اگر كمى این ھمان قلھ اعلى ، یا از قلھ . پاداش ، نھ ترس از مجازات 
ھمان طور كھ على بن ! هللا اكبر مى گویم فقط براى خودت . باال برویم ، مى فھمیم كھ معناى خداشناسى یعنى چھ 

من تو را عبادت مى كنم ، نھ بھ طمع بھشت ، نھ براى ترس از جھنم ، بلكھ تو را شایستھ )) : ابى طالب مى گفت



آیا حسین نمى تواند انسان ھا را بھ جاذبھ ربوبى بكشد، چون انسان ھا را بھ خودش  .((ى بینم و مى پرستم عبادت م
این كھ سخنوران ، معلمان ، . جلب كرده است ؟ درست است یا نھ ؟ شما در سالیان عمرتان ، عاشوراھا دیده اید

روایت بسیار داریم كھ گریھ بر حسین خیلى و . مربیان بگویند اشك بر حسین این قدر ثواب دارد، درست است 
در این سالیان عمر، در چند عاشورا وقتى كھ منقلب و متوجھ شده بودید، بھ : اما من از شما مى پرسم . ثواب دارد

كجا متوجھ شده بودید؟ بھ بھشت یا بھ خود حسین ؟ اگر گفتید بھ خود حسین ، روح شما واقعا در حال ارتباط با 
} حسین {. بھ جھت این كھ ارتباط شما با یك انسان تكامل یافتھ بود. اعالى اوج خودش رسیده بود حسین بھ درجھ

البتھ بعدا دعا . ولى اعظم خدا بود، بدون این كھ شما توقع و انتظارى داشتھ باشید كھ مثال بھ شما دنیایى چنان بدھند
راى كارھاى اخروى ھم صحیح است ، اما دعا براى كارھاى دنیوى ھم خوب و درست است ، دعا ب. مى كردید

چنین گریھ اى براى . گریھ ، آن ھم از اعماق روح ، مستند بھ عمیق ترین احساس  .نمى شود براى خانھ گریھ كرد
، خدایا پاداش آن )علیھ السالم(من گریھ كردم براى حسین : این نمى شود كھ كسى بگوید. داشتن قالیچھ بر نمى آید

گریھ ھاى سوزانى كھ از اعماق دل آدمیان براى حسین بر آمده است ، مقدس تر از ھمھ این  ! بدهرا بھ من قالیچھ 
درست ھم است كھ  . اگر چھ در موقع دعا خوب دعا مى كردیم ، یا مریض ھایمان را دعا مى كردیم. ھا بوده است 

صحیح است ، اما دقت كنید،  این ھا. مریض ھا را دعا مى كنیم و براى گشایش كارھاى دنیوى دعا مى كنیم 
، نماز كھ تمام شد، براى كارھاى دنیایى و براى برطرف  السالم علیكم و رحمة هللا و بركاتھدرست مثل این كھ وقتى گفتید 

. ، صفر بانكى نیست كھ یك صفر بھ ثروت بانكى شما اضافھ شود(272)اما اھدنا الصراط المستقیم شدن مشكالت دعا مى كنید 
 متن آن غیر از این است ، با این كھ ؛

 (273)ایاك نعبد و ایاك نستعین 
 ((. تنھا تو را مى پرستیم و تنھا از تو یارى مى جوییم} بارالھا}))

فقط تو را عبادت مى كنیم )) :ایاك ، چھ مفھومى نھفتھ است ؛ آن را رھا نمى كند ((كافِ ))اگر اوالد آدم بداند در این 
ما با تو )) : گویىب) خدا(اگر بھ او بگویند فقط براى این بھ تو پاداش مى دھیم كھ تو فھمیدى كھ مى توانى بھ او  .((

؛ اگر مغزش درست كار كند، قبول نمى كند كھ تمام كھكشان ھا را بھ او بدھند و از ایاك نعبد دست ((روبرو ھستیم 
 .تند تند روزى چندبار مى گویم ایاك نعبد. بردارد

 روستایى گاو در آخور ببست 
 

 شیر گاوش خورد و بر جایش نشست 

 روستایى شد بھ آخور سوى گاو 
 

 گاو را مى جست شب آن كنجكاو 

 گاه پھلو گاه پشت و گاه زیر   دست مى مالید بر اعضاى شیر 

 شیر گفت ار روشنى افزون بدى 
 

 (274) زھره اش بدریدى و دلخون شدى 

دست بھ یال و سر من مى ! چھ طور گستاخانھ با من بازى مى كند و دست بھ پھلوى من مى زند} شیر مى گفت }
 چون نمى داند با چھ كسى طرف است ؛! زند

 (275)ما لكم ال ترجون = وقارا و قد خلقكم اطوارا
، حال آن كھ ، شما را مرحلھ (بھ جاى نمى آورید(شما را چھ شده است كھ از شكوه خدابیم دارید ) اى اوالد آدم )))

 ((. بھ مرحلھ خلق كرده است
با این كھ با ھستى روبھ رو ھستید، با این كھ با شكوه نظم در این دنیا روبھ رو ھستید، با این كھ زیبایى ھا شما را 

 داى رسا بھ طرف زیباترین زیبایان مى خوانند، اما چھ كار مى كنید؟با یك ص
از این درس حسین واقعا مى توانید بھ باالترین قلھ ایاك نعبد بروید،  -ھمان طور كھ عرض كردم  - بھ ھر حال 

 . تبكیك عینى ال الجل مثوبھ. فقط براى تو گریھ مى كنم ! حسین  .یعنى طعم آن را آدم مى تواند بچشد
 اى پسر فاطمھ ، پسر على ، مى گریم)) . تبكیك عینى ال الجل مثوبھ ، لكنما عینى الجلك باكیھ !شعراى ما چھ حقایقى را كھ نگفتھ اند

اگر تمام حیات مرا از دستم بگیرند، من تو  .((اشك مى ریزم ، اما فقط براى خودت . چشمم براى تو گریھ مى كند .
تھ مى بینم كھ فقط با دریافت جمال و عظمت تو، مقدس ترین اشك ھا را بھ رخسارم من شایس. را این طور مى بینم 

اگر این را بگیرد و باال برود، . بشر بھ این جا ھم مى رسد كھ بگوید فقط براى تو دارم گریھ مى كنم . جارى كنم 
ن تر از خدا، حسین و روح چون در مرحلھ پایی .((فقط تو را دارم و فقط تو را مى پرستم ))مى گوید ایاك نعبد 

 . خداپرست حسین را مالحظھ كردید، و مى توانید بگویید من براى تو گریھ مى كنم
من بھ وجدان خودتان استشھاد كردم ، و یقین دارم كھ شما در طول عمرتان كھ در آن سالیان متمادى ، عاشوراھا 

 .آمده و رفتھ است ، فقط براى خود حسین گریھ كرده اید
حاال روز قیامت چھ جزایى مى دھند؟ البتھ . ر زمانى كھ حسین براى شما مطرح شده است ، گریھ كردیداصال ھ

 . اگر كمى باال بیایید، مى شود توحید حقیقى. پاداش و عوض خواھند داد، ولى شما این پاداش را در نظر نداشتید
اگر ھیچ گونھ استعدادش را نداشتید، در آن  . بندگان خدا، این قدر راه بھ سوى خدا دور نیست ، خیلى نزدیك است

مى گفتید ما باید سال ھاى سال بنشینیم ، فلسفھ و عرفان و ادبیات بخوانیم تا با فرھنگ . صورت حق با شما بود



 .((خدایا فقط تو را مى پرستیم ، فقط با تو روبھ رو ھستیم ))سپس بفھمیم كھ ایاك نعبد، یعنى . توحید آشنا بشویم 
 .بلى ، مى توان گفت ؛ ایاك نعبد. این را بھ ما تعلیم داد) علیھ السالم(حسین . است ) علیھ السالم(س حسین این در

 . اى حسین ، فقط براى خود تو گریھ مى كنم. مثل این كھ مى گوییم ایاك ابكى 
بشر ھنوز مى . ط مى شوددر این جا قیافھ بسیار زیبایى از انسان ھا مى بینیم كھ باعث امید و نشا: باید عرض كنم 

ھنوز ماشین او را بھ شكل . ماشین ھنوز این قدر بیچاره اش نكرده است . تواند در جاذبھ خود حقیقت قرار بگیرد
این . بشر، حسین را از تھ دل مى گوید .دندانھ ھاى ناآگاه خود در نیاورده است و واقعا عظمت را درك مى كند

 :ھمان جا اگر بپرسید. یم ، حسین را از تھ دل مى گویدما آن طور كھ مى بین. واقعیت است 
آقا یا خواھر، این كھ مى گویى حسین ، چرا براى او گریھ مى كنید؟ قطعا بھ شما با تعجب نگاه مى كند، یعنى این 
كھ چھ مى گویید؟ یعنى من ، ولو ھم ناخودآگاه باشم ، این موضوع در اعماق دل من ھست كھ باید بر حسین گریھ 

 . البتھ توضیح خواھم داد كھ این گریھ یعنى چھ. ردك
 دقت بفرمایید كھ آیا درسى باالتر از این مى شود از حسین فرا گرفت كھ ما را كشید و بھ كجا برد؟

 . ارواحنا و ارواح العالمین لك الفداء یا ابا اعبدهللا. سالم هللا علیك یا اباعبدهللا 
 .این ھا ابواب ، باب هللا ھستند. باال برود) داستان حسین (ز این چون خیلى قابل تصور است كھ انسان ا

منظور در فیزیكى نیست ، بلكھ جاذبھ حقیقت در ذات این ھا، ما را بھ طرف خودشان مى . در بارگاه خدا ھستند
مى  در این شب ھاى حسینى) علیھ السالم(امیدواریم و از روح پاك امام حسین . كشد و بھ باال تحویل مى دھد

خیلى مطرح و } این مساءلھ {. خواھیم ، از خدا بخواھد كھ واقعا در این اوج گرفتن ، خودش ما را یارى بفرماید
 . جدى است

یابن النبى المصطفى یابن الولى المرتضى یابن . دوباره آن بیت را عرض كنم ، سپس بحث اشك را معنا مى كنم 
لكنما عینى  . چشمم براى تو گریھ مى كند، ولى نھ براى ثواب و پاداش.  البتول الزاكیھ ، تبكیك عینى ال الجل مثوبھ

آیا اشك شوق و اشك اندوه . معنایش را ھم نمى داند. نمى دانم در جاذبیت تو چیست كھ براى تو مى گریم  . الجلك باكیھ
 است ؟ آیا اشكى است براى پایمال شدن حقوق انسان ھاست ؟

 . داند این حسین است و باید براى او اشك ریخت ولى ھرچھ ھست ، مى. نمى داند
 تبطل منكم كربال بدم وال 

 
 تبطل منى باالد موء الجاریھ ؟ 

 ورد الحسین الى العراق و ظنھم 
 

 تركوا النفاق اذا العراق كماھیھ 

د و ریگزار كربال با خون شما رنگین شود، ولى اشك من بھ آن سرزمین سرازیر نشود؟ حسین وارد عراق ش))
 ((.عراق ھمان بود كھ بود} اما{گمان مى كرد این ھا نفاق را رھا كرده اند، 

 .حاال این بحث دوم ، ان شاءهللا مورد دقت باشد. البتھ این مطلب شاعرانھ ، بحث مفصل و طوالنى دارد
لبا شاید بتوان این گریھ چیست ؟ ما براى چھ گریھ مى كنیم ؟ انگیزه ما چیست ؟ تحریك از كجا شروع مى شود؟ غا

مى شود، یعنى ) كدر و ناراحت (وقتى انسان واقعا درونش گرفتھ . گفت ، نود درصد، اندوه و مستند بھ اندوه است 
 چھ ؟

فقط براى این كھ یك . جمع شوند، بدون این كھ كوچك ترین دلیلى داشتھ باشند} در مقابل حسین {چھل ھزار نفر 
 .را ھم مورد توجھ قرار نداد) معاویھ (حتى توصیھ پدرش . نفر در شام در شھوت غوطھ ور است 

اى شھوت . كور نشو و كور خواھى شد! اى ھوس باز. با حسین كارى نداشتھ باش } :معاویھ بھ یزید گفتھ بود}
با این . در جریان است ) حسین (خون على بن ابى طالب در رگ ھاى این مرد  .بشنو حرف مرا! ران ، كر نشو

 .نمى بیند و نمى شنود) یزید(حال ، 
 (276) ھركھ در شھوت فرو شد برنخاست   ترك شھوت ھا و لذت ھا سخاست 

عشق و عالقھ بھ لذات دنیا و  .((دوست داشتن چیزى ، چشم را كور و گوش را كر مى كند))،  حب الشى ء یمعى و یصم
این )) :ھم گفتھ بود) معاویھ (واال پدر ماكیاولى صفتش . آرمان ھاى دنیوى ، چشم را كور و گوش را كر مى كند

مگر شھوت مى گذارد كھ . مگر شھوت مى گذارد آدم ببیند .((محبوب ترین مردم در نزد مردم است ) حسین (مرد 
 .آدم بشنود

اگر : ھمھ ما و حتى روان كاوان ھم مى گویند: ن قبال اشاره كردم و بار دیگر جدى مى گویم م! اى جوانان عزیز
یا شخصیت را رھا كنید، كار كنید و بھ غرایز زنجیر بزنید، تا . غرایز را رھا كنید، باید بھ شخصیتتان زنجیر بزنید

یقت را مى كوبد، مگر این كھ مھار و من صریحا نظرات مختلف را دیده ام كھ شھوت ، اصالت حق. محدود كار كند
در غیر این صورت ، در ھنگام ارتكاب این پدیده ھا، پشیمانى عجیبى در . یا بھ صورت قانونى اش اعمال شود

 .درون انسان موج مى زند



ولى گاھى در درون ما یك ارگ ، گویا و . براى ما امكان آن ھست كھ نھ از نیكى متاءثر شویم و نھ از بدى ))
این جا تناقض ھولناك روحى است كھ بر ضد . عد حركت است كھ بھ ھیجان در مى آید و نغمھ اى داردمست

(277)بیھودگى و نیستى سر بھ طغیان برمى دارد
)). 

منتھا بعضى ھا تخدیر مى شوند كھ اگر موج . قابل مصیت ھا را ھمھ قبول دارنداین چیزى است كھ موج زدن در م
این . مثل یك ارگ ، گویا و مستعد حركت است كھ ھشیار باشید. حركت كند و توفان شود، كسى جلودار آن نیست 

ونى رھا كرد تا غریزه را باید بھ طور قان. یعنى اصال خاصیت رھایى غریزه این است . نھ شنید و نھ دید (یزید(
) علیھ السالم(حال ، انگیزه ما از گریھ براى امام حسین  .شخصیت بیچاره بتواند براى كار خودش میدان داشتھ باشد

 چیست ؟
گریھ مى كنند، بھ خاطر احساس مظلومیت آن ) علیھ السالم(شاید نود درصد آنان كھ براى امام حسین  -انگیزه اول 

در حقیقت ، با این اشك . ھم ھست ، و مى توان گفت یكى از ابعاد خیلى مھم است  بزرگ است كھ البتھ ھمین طور
خوشا بھ حالتان ، چنین ملتى . ھایى كھ مى ریزیم ، مدافع مظلومیم و مى خواھیم از مظلوم دفاع و حمایت كنیم 

، على بن ابى (علیھ السالم(پدر امام حسین . دیگر مرگ و نابودى ندارند، ملتى كھ بداند باید از مظلوم طرفدارى كند
علیھ (و امام حسین ) علیھ السالم(لعنھ هللا او را زد، بھ امام حسن  ((ابن ملجم ))پس از آن كھ ) علیھ السالم(طالب 
 :چنین وصیت فرمود) السالم

 (278)و كونا للظالم خصما، وللمظلوم عونا ...

 

 

 ((.ھمیشھ دشمن ظالم و كمك و یار مظلومان باشید))
حاال بھ ھمین مقدار كھ شما مى گویید ما مظلوم را یارى مى كنیم و این اشك ھم براى مظلوم ریختھ مى شود، خیلى 

 .قبول كندخداوند این یارى از مظلوم را از ھمھ شما . مقدس و بسیار عالى است 
براى این احساسات و براى این گریھ ھا مى توان گفت ، كھ آن ھم كمى در درون رشدیافتھ گان است  -انگیزه دوم 

تباه ) یعنى حمایتگران حق را(عدالت و حق را ) یزیدیان (، این است كھ بھ نظرشان عجیب مى رسد، كھ آنان 
آزادى را چھ ! ا، حق و عدالت را چھ طور این ھا كوچك دیدندخدای. كردند، بدون این كھ كوچك ترین دلیلى بیاورند

ھم قبل از ) امام حسین (آخر، یعنى چھ ؟ این مرد . این ھا در حقیقت ، نمادى از بدبختى بشر است ! قدر پست دیدند
مى من ھم از دست شما فرار ن. حتى گفت مھلت مى دھم تا بنشینید كمى فكر كنید. وقوع فاجعھ چندبار صحبت كرد

نمى خواھم از این . من كھ االن از چنگال شما نمى خواھم فرار كنم . من ھستم : حتى روز عاشورا فرمود. كنم 
ستون بھ آن ستون بكنم ، ولى فكر كنید كھ شما با چھ كسى طرف ھستید؟ اگر حسین بن على این جا ھم شھید نشود، 

. شما با ارزش ھا طرف ھستید و من ھم یك نفر انسان ھستم ولى . برود} از این دنیا{باالخره ، چند روز دیگر باید 
 57. امروز اگر در این میدان سوزان كربال، جان و كالبدم وداع نكرد، باالخره روزى فرا مى رسد كھ چنین شود

 . سال دارم و ھشت سال دیگر ھم روى آن
ن ابى طالب و مردم بھ مالك اشتر امان اگر على ب: شبى از این شب ھاى حسینى بود كھ یكى از آقایان دانشجو گفت 

 چرا امیرالمؤمنین رھایش نكرد كھ داستان معاویھ را برچیند؟. مى دادند، تاریخ را عوض مى كرد
فرض كنید على بن ابى طالب و مردم بھ مالك امان مى دادند و بعد از پیروزى ، خالفت الھى برقرار مى شد، اما 

یا حضرت سیدالشھداء چند صباح دیگر ھم حكومت عادالنھ را برقرار . اختیارش باز شما بودید و اوالد آدم بود و 
ما خیال مى كنیم كھ . ابوذر غفارى با جبر نمى سازد. باالخره كسى مجبور نیست كھ ابوذر غفارى باشد. مى فرمود

بر بشر اتمام حجت !  پیروز مى شد، چھ مى شد؟ نھ) علیھ السالم(اگر مثال مالك اشتر پیروز مى شد، یا امام حسین 
. چون كمال بدون اختیار نمى شود. اما باز انسان و اختیار او. چند روز دیگر ھم اتمام حجت بیشتر مى شد. مى شد

پرچم عدالت را چند روز بیشتر بھ اھتزاز در مى ) علیھ السالم)یا مالك اشتر ھم پیروز مى شد و على بن ابى طالب 
 .او باید بھ فكر خودش باشد . باز انسان است و حالت سودجویى اش. یزتان آورد، اما باز شما ھستید و غرا

از زمان . این راه را رفتھ است ) علیھ السالم(بسیار خوب ، ما قرآن را باز مى كنیم و مى بینیم كھ حضرت ابراھیم 
 ((.او پیامبرى بسیار راستگو بود(279) ))كان صدیقا نبیاحضرت ابراھیم چند ھزار سال مى گذرد؟ با این حال ؛ 

پدر تو ! آماده باشید و از آزمایش در آیید. اى اوالد آدم ، آزمایش مى شوید. ابراھیم از عھده آزمایش برآمده است 
مگر ابراھیم چند سال در این دنیا . ار سال پیش ھم باشد، چھ اشكال داردسھ ھز. ابراھیم چنین از آزمایش در آمد



 بود؟
و آن این است كھ با یك حال . بھ ھرحال ، اشك ھایى ھستند كھ واقعا بسیار مقدس ، و از آن رشدیافتگان است 

 ((تو مى زند))یعنى انسان ، بھ اصطالح مردم . آن بھت و شگفتى ، گریھ مى آورد. شگفتى و بھت نگاه مى كند
كھ این ھا چھ قیافھ اى داشتھ اند؟ در مقابل مردى كھ سر تاپا حق و حقیقت بود، چگونھ فكر مى كردند؟ بعد ھم كھ 

معلوم مى شود در آن روز، رنگ عدالت براى آن ھا چنان مات شده بود كھ براى . یزیدیان را پشیمانى فرا گرفت 
عا این ھم از مسائلى است كھ مى توان گفت در بعضى ھا مؤ ثر مى واق. دو روز، تاریخ بشر را رو سیاه كردند

با این تفاوت كھ این ھا مربوط بھ كسانى است كھ مقدارى با اصول و . شود و در اشك انسان ھا شركت مى كند
 .عظمت ھاى انسانى و ارزش ھاى واالى انسانى سروكار دارند

در حقیقت ، اشك نشاط است ، اشك شوق نھایى كھ . است اشك شوق  - كھ خیلى استثنایى است  - در بعضى دیگر 
خدایا، سپاس تو را مى گزاریم كھ براى دفاع از ارزش ھاى انسانى ، و براى دفاع از اسالم ، چنین قربانى ھایى 

ن این كھ تبھكارا. بدون كوچك ترین پروا بھ میدان آمده و گفتھ است ، من خونم را در این راه مى ریزم . آماده شدند
و نابكاران نابخرد تاریخ ، باالخره با دست افرادى كھ از باال ساختھ شده اند بھ زمین مى خورند، یك ھیجان درونى 

لذا، مى توان گفت . خدایا، خودت مى دانى چھ كار كنى  .جل الخالق عظم سلطانك  .دارد كھ بھ صورت اشك بیرون مى آید
. بھ عنوان یك فرد آن روز قیام نكرد) علیھ السالم(حسین  - ند كھ و بعضى از تحلیل گران تاریخ ھم عقیده دار -

جوامع اسالمى از شنیدن این كھ در مقابل آن طاغوت نابكار، فردى بھ این عظمت قیام كرده است ، در حقیقت ھمھ 
ى انسان ول. انسان ھاى آن روز پذیرفتھ بودند، مگر كسانى كھ سفره ھاى رنگارنگ آل امیھ آن ھا را گول زده بود

 .مثل این كھ حسین را نماینده كل انسانیت دانستند .ھا، از تھ دل بھ وضع حسین رضایت دادند
خوشحال باشند كھ در ردیف اول ، حسین بن  -اگر ھم اكثریت دنیا با نابكاران باشد  -این نشاط دارد كھ انسان ھا 

كھ در این دنیا مى گویید گمشده داریم ، در گروه  اى كسانى. نشاط دارد اگر شما در این گروه ھستید. على را دارند
البتھ  - چھ كسى ھستید؟ ما در آن گروھى ھستیم كھ ردیف اولش ، حسین بود كھ حتى نگفت من پسر فاطمھ ھستم 

من بر مبناى حقم : از این بھ بعد براى اتمام حجت گفت ، ولى مطلب این بود كھ  -در مواردى استشھاد مى فرمود 
 .اعتراض نكرد  اعتراض دارد، اعتراض كند، اما ھیچ كس و اگر كسى 

 : چھ اعتراضى بكند؟ حسین ایستاد و فرمود كھ. خدایا، بشر این قدر لجاجت داشتھ باشد كھ اعتراض كند
 ((.بیندیشید و یك مقدار دستھ جمعى فكر كنید، سپس ھر حكمى درباره من مى خواھید بكنید))، ... فاجمعوا امركم ثم اقضوا فى

 .من ھم این جا ایستاده ام ، اما آخر بیندیشید
 مابقى خود استخوان و ریشھ اى   اى برادر تو ھمان اندیشھ اى 

 گلخنى (280) ور بود خارى ، تو ھیمھ   گر بود اندیشھ ات گل ، گلشنى 

 گر در دل تو گل گذرد گل باشى 
 

 ور بلبل بى قرار، بلبل باشى 

 تو جزئى و حق كل است اگر روزى چند 
 

 (281) اندیشھ كل پیشھ كنى كل باشى 

آدم . بزرگ ترین نعمت خدا اندیشھ است . چرا این قدر عجلھ مى كنید؟ خیلى دقت كنید .اندیشھ این عظمت را دارد
خامِى ما را ببینید كھ كار را انجام مى دھیم ، بعدا در فكر مى افتیم كھ چرا این طور شد؟ پیش از . بعدا فكر مى كند

آیات شریفھ نیز درباره تفكر و . ى كنم یا بھ این علت ، بھ این كار خیر اقدام م. بھ این علت نمى كنم : چرا، بگو
 . تعقل بسیار اصرار فرموده است

. ، ان شاءهللا شوخى مى كنند((ادیان ، با تفكر و اندیشھ خیلى ارتباط ندارند و فقط تعبد است )) :آن ھایى كھ مى گویند
جا حسین یك كلمھ بھ آن ھا  این. آیات سر تا پا تفكر و اندیشھ است ! آن ھا مى خواھند كمى بچھ ھا خوشحال باشند

من نمى خواھم از دست شما فرار كنم ، ولى فقط بیندیشید، . بیندیشید، بعدا ھم من در اختیار شما ھستم )) :مى گوید
 : مگر مھاتما گاندى نبود كھ گفت .((كھ بعدھا یك دفعھ تمام دنیا، شما را زیر رگبار لعنت قرار ندھد

  .))- (282)یعنى حسین(گرفت   را پیش گرفتھ ایم كھ امام سوم شیعیان پیش فقط راھى . ما كارى نمى كنیم ))
ند، اسم حسین را ھم برده است ، و تا زمانى روز عاشورا در كشور ھ. گاندى پانصد میلیون نفر را حركت داد

البتھ ما وقتى كھ در سمینار بین المللى ھزاره ابن سینا در دھلى نو شركت كردیم ، مصادف بود . تعطیل رسمى بود
 .با ایام عاشورا كھ فقط بھ ھمین كالم گاندى ، تعطیل عمومى بود

این طور نیست كھ . براى انسان ھر لحظھ امكان اندیشھ نیست  ((.كمى فكر كنید، كمى بیندیشید)) فاجمعوا امركمآرى ، 
اما در كارھایمان مغز را آماده . اوالد آدم ھر كارى كھ مى كند، در ھر لحظھ بنشیند و اندیشھ منطقى داشتھ باشد

وقتى كھ خودمان را آماده كنیم ، تا آن جا كھ قدرت . فكر كنیم ، یعنى این گونھ نباشد كھ بگذاریم حوادث ما را بسازد
واال نمى بایست این چنین نقطھ سیاه و خجلت آورى در تاریخ بشرى نقش . ر پیش برویم داریم ، با اندیشھ و با فك

آب ) از روز ھفتم بھ بعد(مخصوصا اگر این مساءلھ از نظر تاریخى درست باشد، كھ بھ این ھا سھ روز . ببندد



شما ! ان علوم انسانى واقعا معناى این عمل چیست ؟ اى صاحب نظر. بعضى ھا ھم مى گویند از روز ھشتم . ندادند
مى خواھید درباره چھ چیز بحث كنید؟ بشر در این جا چھ قیافھ اى را مى خواھد نشان بدھد؟ و در آن جا چھ قیافھ 

) علیھ السالم(اى مى خواھد نشان بدھد كھ مى گوید یا اباعبدهللا ، آیا مى گویى ما تو را رھا كنیم برویم ؟ امام حسین 
 .ا تاریك شده است ، برویدھو: در شب عاشورا گفت 

 .ھر كسى دست یكى از اھل بیت مرا و اھل بیت خودش را بگیرد و برود
 : یكى از این ھا گفت. دقت كنید} در عبارات زیر{من خواھش مى كنم 

یا اباعبدهللا ، حتى اگر زندگانى ابدیت داشت و اصال مرگ نبود، ما پشت این چشم ھا شكوھى دیده ایم كھ نمى ))
 ((. كجا برویم ؟ ما داریم حق و حقیقت را مى بینیم. م تو را رھا كنیم توانی

كسى كھ با حقیقت در ارتباط است ، براى او . واقعا آنان بر زمان و دنیا سوار شدند و بھ فراسوى زمان قدم گذاشتند
یاران (این ھا حقیقت ، مافوق روز و شب و لذت و الم است ، كھ . ھزار سال و میلیارد سال عمر مطرح نیست 

آیا نباید ما درباره این ھا بحث كنیم ؟ ما باید بگوییم ، كھ بشر این . با یك دیدار بھ این حال رسیده بودند) حسین 
بھ ھرحال ، گریھ ھا و احساساتى كھ در این حادثھ بسیار بزرگ بھ وجود مى آید، . استعدادھا و سرمایھ ھا را دارد

جى ھا مشاھده مى شود، مثل پطروشفسكى استاد دانشگاه لنینگراد كھ درباره امام حتى در قلم خار. در جریان است 
امثال این ھا با این كھ شاید اصال با دین  .(ترجمھ آقاى كریم كشاورز(حسین و ایران و تاریخ اسالم كتابى دارد 

عظمت عجیبى قرار  یعنى در مقابل. سروكار ندارند، وقتى بھ حسین مى رسند، معلوم است كھ دستشان مى لرزد
اصال خیلى دور از این حرف ھا ھستند، ولى این . را قبول ندارند} حسین {مى گیرند، با این كھ شاید اصال مذھب 

در حقیقت ، آدمى  .را صریح مى دانند كھ در درون حسین چھ چیزى ھست ، در آن ھنگام نیز قلم آنان مى گرید
 .ریھ است ، اگرچھ كار قلمى خودش را انجام مى دھداحساس مى كند كھ این قلم ، اكنون در حال گ

تو را ! خداوندا! پروردگارا. ما را تا آخرین لحظات عمر، از این احساسات پاك محروم مفرما! پروردگارا! خداوندا
 .سوگند مى دھیم بھ عظمتت ، ما را از این احساسات بسیار عالى ، ھم بھ نتیجھ برسان و ھم برخوردار بفرما

ما ! خدایا. ھمیشھ ما را از مدافعین مظلومان قرار بده ! خداوندا. جوانان ما را در مسیر حسین قرار بده ! خداوندا
عنایت بفرما برخود حسین گریھ كنیم و ! پروردگارا! خداوندا. را موفق بفرما كھ ھیچ لحظھ اى بھ ظالم كمك نكنیم 

، آن گاه ایاك نعبد و ایاك نستعین بگوییم و حباب وار براى از این راه و از این مسیر، راھى بارگاه ربوبى تو شویم 
 . زیارت رخ یار سرى كشیم و نگاھى كنیم و آب شویم ، ولى یار را ببینیم

السالم على الحسین و . ى لزیارتكم العھد منالسالم علیك یا اباعبدهللا و على االرواح التى حلت بفنائك علیك منى سالم هللا ابدا ما بقیت و بقى اللیل والنھار وال جعلھ هللا آخر
 . على على بن الحسین و على اوالدالحسین و على اصحاب الحسین

 ((آمین ))
 سعادت حسینى

در حساس ترین لحظات ) علیھ السالم(بحث ما درباره سعادت است كھ این شھید دار بقا، حضرت امام حسین 
فرھنگ ما، مخصوصا فرھنگ ادبى ما و نیز مسائل . عمرشان و در باعظمت ترین حادثھ تاریخ متذكر شده اند

آن )) .((این شخص سعادتمند بود)) .((راه سعادت این است )) : اخالقى مذھبى ما، ھمھ پر از كلمھ سعادت است
، بفھمیم كھ سعادت )علیھ السالم(مى خواھیم براى توضیح فرمایش امام حسین  .((شخص از سعادت محروم بود

 . ھارم ماست كھ ان شاء هللا مى خواھیم از مدرسھ عالى حسین فرابگیریماین درس چ. یعنى چھ 
اكثر قریب بھ اتفاق مردم ، از كلمھ سعادت یك مفھوم پایین و مبتذل را در نظر مى گیرند، و خیال مى كنند سعادت 

، متاءسفانھ  عجیب است كھ این مفھوم! یعنى خوش گذراندن و در رفاه و آسایش غوطھ خوردن و بھ دنیا خندیدن 
یعنى وقتى كھ یك انسان معمولى درباره یك انسان دیگر مى خواھد توصیف خوب بكند، مى . در ذھن اكثریت است 

و كلمھ خوشبخت را ھم كھ فارسى است ، در توضیح معناى سعادت كھ . سعادتمند است   بلى ، این شخص : گوید
خوشبختى بھ طور خیلى ! سعادت یعنى خوشبختى : ویندبیشتر مردم مى گ. یك كلمھ عربى است بھ كار مى بریم 

 . مختصر، یعنى دنیا بھ مراد انسان بودن
شما مى دانید در تاریخى كھ ما پشت سر گذاشتھ ایم ، بد آموزى در كلمات ، بھ سر ما انسان ھا چھ آسیب ھا و 

دت یعنى آن خوشبخت بودن كھ دنیا آیا سعا! آیا سعادت یعنى خندیدن و خوش بودن ؟! ناگوارى ھا كھ نیاورده است 
بھ مراد دلمان بچرخد و بتوانیم اسب مراد را سالیان سال در این میدان پر آشوب زندگى بھ جوالن درآوریم ؟ در 

نرسد و از خوشى ھا محروم بماند یا از خوشى ھا كناره گیرد، این شخص در   مقابل ، اگر كسى كھ بھ لذایذش 
بینوا ) شقى (پس آیا آن شخص . ، شقاوت در مقابل سعادت قرار مى گیرد}ین حال در ا{شقاوت غوطھ ور است ؟ 

 و بیچاره است ؟
 . این تقسیم بندى كھ بشر را در دو دستھ خوشبخت و بدبخت قرار داده ، خیلى خسارت بھ ما زده است

یا . د مى خواھدخالصھ اش این مى شود كھ خوشبختى انسان یعنى رسیدن بھ ھر آن چھ كھ بھ مراد زندگى خو



بشرى كھ بر مبناى خواستھ ھایش زندگى مى كند و آن خواستھ ھا ھم بھ او مى رسد، سعادتمند است ، اما كسى كھ 
مثال تو را مخیر مى . در زندگانى بھ خواستھ ھایش نمى رسد، بدبخت ، بیچاره و بینواست ، یا این كھ نمى خواھد

قطعا غالبا . قیقت با تو باشد؟ اگرچھ از زیبایى محسوس ، محروم بمانى كنیم كھ زیبایى صورى را بھ تو بدھیم یا ح
خواھند گفت سعادت در زیبایى است ، كھ متاءسفانھ حتى بعضى از صاحب نظران روزگاران كھن نیز این 

تقسیم  این. آنان حقیقت را فداى زیبایى كردند و نام آن را سعادت گذاشتند. گرفتارى را براى ما بھ وجود آورده اند
 . بندى صحیح نیست

، این معلم معلمان ، این آموزگار )علیھ السالم(ان شاءهللا ما در این درس آموزنده ، فقط مى خواھیم ببینیم كھ حسین 
آیا سعادت یعنى داشتن ثروت زیاد؟ آیا . آموزگاران اصول بشریت و ارزش ھا، سعادت را چگونھ معنا كرده است 

اجتماعى ؟ آیا سعادت یعنى مطرح شدن در جامعھ ، یا شھرت طلبى و بھ شھرت  سعادت یعنى داشتن محبوبیت
رسیدن ؟ كھ آخرین نقطھ اى است كھ بشر در برابر زمین بھ زانو درمى آید، بشرى كھ ھدفش این باشد كھ در 

بتوانید امر و آیا این را مى خواھید بفرمایید سعادت است ؟ آیا سعادت این است كھ بیشتر . جامعھ شھرتى پیدا كند
 است ؟  نھى كنید؟ آیا سعادت ، زیبایى محسوس 

چنان چھ تعریف خواھیم  - ھیچ كدام از موارد مزبور، تعریف سعادت نیست ، اگرچھ وقتى سعادت حقیقى روى داد 
 وقتى كھ بھ اذن هللا و با توفیق ربانى آن سعادت روى. مى توان استفاده نمود} موارد مذكور{از این ھا  -كرد 

ھمان ثروتى . اصال ثروت ، سجاده عبادت مى شود. آورد، آن وقت زیبایى و ثروت یك وسیلھ بسیار عالى مى شود
آن مقام كھ بھ او روى مى آورد، براى او ركوع و . كھ بھ جھت عدم آموزش بشر، وسیلھ بدبختى او شده است 

 .سجود مى شود
ت تمام دنیا را بھ دست بیاورد، یا شب با شكم گرسنھ اما سعادت چیست ؟ چیست آن سعادتى كھ صاحبش اگر ثرو

چیست  { مطلق{خود این سعادت چیست ؟ چیست این مطلق ؟ بھ طور كلى آن . سر بھ بالش بنھد، برایش فرقى نكند
كھ وقتى در درون انسان بھ وجود بیاید، زیبایى ظاھرى در خدمت سیرت باطنى قرار مى گیرد و در آن صورت 

 :آدم مى فھمد
 اى برادر سیرت زیبا بیار   ورت زیباى ظاھر ھیچ نیست ص

انسان مى فھمد كھ آن زیبایى و ثروت وسیلھ اى بیش نیست ، و اگر سعادت در درونش ایجاد نشود و بھ زیبایى 
  گردن نھد، آن روز كھ در جلوى آیینھ اولین موى سفید را مى بیند كھ روى سرش پیدا شده است یا در ریشش 

در صورتى كھ وقتى آن سعادت را بھ دست آورد، اگر در یك . ه ، زندگى براى او تیره و تار خواھد شدنمایان شد
روز تمام موھاى سرش سفید شود، چون در درونش آن مطلق بھ وجود آمده است ، براى او سرى با موى سفید یا 

 .سرى با موى مشكى ھیچ تفاوتى نخواھد كرد و ھمیشھ جوان خواھد بود
كھ ما نمونھ ھایش را دیده . اما روح مثل یك آدم بیست سالھ باشد. من دیگر نمى توانم بیایم : ت بدن بگویدممكن اس

سنگینى مى  ( بدن(گذشت سالیان بر وجود من ! ایم ، بدن مى گوید دیگر من نمى توانم بیایم ، تو كجایى ما كجاییم 
من دیده ام كسى را كھ ھشتاد سال . است ) روح (و من كم كم میخكوب مى شوم ، ولى اول طراوت و نشاط ت. كند

بھ دنیا صاف نگاه مى كرد، مانند كسى كھ تازه بھ دنیا آمده است . داشت ، اما خنده اش مثل خنده بیست سالھ ھا بود
(283) بھ عنوان مثال ؛ یك مورد كھ شاید ھم شنیده باشید، یكى از بزرگان عرفا. من چند نمونھ از این ھا را دیده ام . 

كھ دو سھ سال بعد از انقالب از دنیا رفت ، ما ھفتھ اى یك بار، یا دو ھفتھ یك بار جلساتى داشتیم و ایشان ھم بھ آن 
روزھاى آخر عمر ایشان بود و . و راھى بیمارستان شدایشان بیمارى شدیدى گرفت . جلسات تشریف مى آوردند

نمى دانم كار چھ قدر زیاد بود، كھ دیگر با ایشان تماس . من موفق نشدم ایشان را ببینم ، ولى دیگر دیر شده بود
پسرش . دیگر مى خواست این دنیا را پشت سر بگذارد. تلفن كردم كھ احوال ایشان را جویا شوم . تلفنى نداشتم 

گوشى . بلھ : گفت . گفتم آقا اگر حالشان مساعد است ، من مى خواھم حالشان را بپرسم . تلفن را برداشت  گوشى
آقا حال شما چھ طور است ؟ : من با ایشان احوال پرسى كردم و دقیقا بھ خاطر دارم كھ گفتم . تلفن را بھ ایشان داد

داشت مى رفت ، اما سؤ الش مثل سؤ ال افراد ھجده سالھ فرداى آن روز  ((حال را مى فرمایید یا مزاج را؟)) : گفت
آیا چنین شخصى پیر شده است ؟ درست مثل این بود كھ تازه مى خواھد وارد دنیا بشود، آن ھم خیلى ھم بھ . بود

حال را مى )) : نخیر، خدا شاھد است بھ سرعت گفت. نھ این كھ یك نفس بكشد و نفس بعدى بھ زور بیاید. سرعت 
مزاج تمام شده است و در آخر سرازیرى اش ھستم ، اما حال : گفت . ؟ گفتم ھر دو را بفرمایید((د یا مزاج رافرمایی

 خنده اى در درون من نقش بستھ كھ تا حال این خنده از بین نرفتھ است! را نمى دانم پانزده سالھ ام یا شانزده سالھ ؟



. 
 . خیلى بانشاط مى روم ، ولى مزاج تمام شده است

خنده از لبانم قطع نشده است ، در حالى كھ : یا نمى توان بھ بشر گفت این چیست كھ درون این شخص مى گویدآ
 . مزاج تمام شده و دیگر در حال رفتن ھستم ؟ این مورد را فقط بھ عنوان نمونھ عرض كردم

، و آن كس كھ كامكار یا كامیاب  تقسیم حقیقى بشر این نیست كھ در دنیا كامیاب ، كامكار، كامور زندگى كند یا ناكام
مى گوید   زندگى مى كند، بھ او بگوییم سعادتمند و آن كسى كھ با سختى ھا زندگى را مى گذراند و حتى بھ رفیقش 

و بزرگ ترین كاشف ھیاءت جدید، چنین شخصى . آیا پنج تومان دارى ما شب شام بخوریم ، بھ او بگوییم بدبخت 
آیا پول اندكى دارید ما شب : مى گویند كپلر گاھى بھ رفقایش مى گفت . از مال دنیا تھى بود(284) دست كپلر: بود

او وقتى این . این مرد یكى از بزرگ ترین گام ھاى علم را در دوران گذشتھ برداشتھ است (285) شام بخوریم ؟
شكر تو را مى گذارم . خداوندا، تو را سپاس مى گویم )) : ھیاءت را كشف كرد، دست ھاى خود را بلند كرد و گفت

 . ھان بزرگ خواندمكھ توفیقم دادى و بعضى از آیات تو را در این ج
(286).توفیق دیگرى عنایت بفرما تا آن چھ را كھ خواندم ، در خدمت بندگان تو بھ كار ببرم 

)) 
سخن كسى كھ نكاتى از روزگار علم را . ن است اى جوانان ، اى دانشگاھیان ، كسى كھ در متن كار است حرفش ای

بھ چھ مناسبت ؟ كسى كھ علم . تو كنار ایستاده اى و مى گویى واژگونش كن  . بھ این جا رسانده است ، این است
اما شخصى كھ كنار ایستاده است ، مى گوید ! خداوندا: در دست اوست ، كسى كھ پدر علم امروزى است ، مى گوید

 از كجا این مطلب را مى فرمایید؟ در مقابل چھ كسى ؟! رزه داردعلم با دین مبا
در مغزھاى كوچك و مغزھایى كھ رشد پیدا نكرده اند، نھ فقط علم و دین با ھم در حال مبارزه ھستند، بلكھ زندگى 

ین نمونھ آرى ، طول تاریخ شاھد ا. آنان ھر لحظھ با لحظھ دیگر تضاد دارد، زیرا آنان قدرت ھضم آنان را ندارند
ولى آن ھایى كھ مى خواھند مطرح شوند، مى پرسند پس چھ  . نمونھ اش یك ، دو، ده و صد مورد نیست. ھاست 

 ولى حاال حقیقت چیست ؟! كار كنیم ؟ بیایید یك مطلب تازه بگویید
در ھم مزه و چھ ق - كپلر بعد از كشف ھیاءت جدید، دست ھایش را با حال نیایش بلند كرد : دوباره عرض مى كنم 

. ان شاءهللا خداوند بھ شما اى كاروانیان دانش ، اى دانشجویان عزیز، از این نعمت كشف عنایت كند -مى دھد 
وقتى كھ صاف و آزاد مى شوید، . ببینید چھ لذایذى دارد و با فھمیدن حقایق پشت پرده ، چھ قدر خدا را خواھید دید

ھم كنار مى رود و ناگھان مى بینید كھ یك نورانیتى پیش مى آید و  ((ن م))آزاد حتى نھ فقط از بند معلومات ، بلكھ 
: تقسیم حقیقى این است . تقسیم اوالد آدم بھ دو دستھ خوشبخت یا بدبخت ، صحیح نیست . مجھول حل مى شود
حقیقى این است مقدمھ سعادت . قرار گرفتن در گروه روشنان و خارج شدن از گروه تاریكان . روشنان و تاریكان 

، واال شما در تمام تاریخ در ھر موقعى كھ در نظر بگیرید، یك نفر پیدا كنید كھ ھشیار باشد و تخدیر ھم نشده باشد، 
نھ این كھ . ساعت شاد بودم  24یا شرایط و عوامل فیزیولوژیك و پسیكولوژیك او نیز معتدل باشد و بگوید من 

من آن خوشبخت . ، من آن خوشبختى را كھ شما مى گویید داشتم  بگوید یك ھفتھ ، بلكھ بگوید بیست و چھار ساعت
بودم ، یعنى با این كھ مى دانستم در دنیا چھ مى گذرد، با این كھ مى دانستم عده اى در فقر مى سوزند، اما باز 

را بھ با این كھ دیدم عده اى در چنگال خون فشان جھل ، دست و پا مى زنند، من خوشحال بودم و دنیا . خندیدم 
پس بیایید در این لحظات بسیار . آیا مى توانید یك نفر را پیدا كنید كھ چنین بگوید؟ محال است . مراد خود دیدم 

سھ مطلب در  - بسیار حساس ، در مورد آن چھ كھ بھ عنوان ھدف زندگى ما مطرح مى شود كھ سعادت است ، دو 
دقت كنید و ببینید آیا واقعا ! شما سعادتمندید. ا ما كار داشتھ باشدشاید این كلمھ ، تا آخر زندگانى ب. نظر داشتھ باشیم 

 سعادتمندید؟
ان شاءهللا در آینده ، در . یا مى خواھید مثال عده اى را تعلیم دھید و تربیت كنید. بدیھى است كھ از انسان مى پرسند

گذار نوباوگان شما بھ . ر و استاد باشیددبیرستان ھا و در دانشگاه ھا، خدا نصیب شما كرد كھ مربى ، معلم ، آموزگا
چگونھ مى خواھید تفسیر كنید؟ . اى مربى و استاد عزیز، سعادت را براى ما تفسیر كنید: این حقیقت افتاد و گفتند

چھ خواھید گفت ؟ من یك مثال عرض مى كنم تا وقتى كھ حقایق حساس براى اساتید یا صاحب نظران مطرح مى 
سال ھا قبل ، یك نفر  .(287) جزء مصاحبھ ھاست. من این را دیده ام و یادداشت كرده ام . دشود، سھل انگارى نكنن



 .از آلمان بھ نام دكتر كالوز كھ استاد روان پزشكى بود، بھ منزل ما آمد
 : یى كرد و گفتاو صحبت ھا

چرا این . بھ چند كشور خاورمیانھ ھم رفتھ ام تا پاسخ این سؤ ال را پیدا كنم . سؤ ال عمده اى در ذھن من است ))
سؤ ال این قدر براى من اھمیت دارد كھ براى یافتن پاسخش بھ چند كشور رفتم ؟ دلیل عمده اش این است ، كھ من 

لمان شغل تدریس بھ من خواھند داد و قانونا مى توانم در كالس ھاى روان یعنى در آ. فردا مى خواھم تدریس كنم 
مى خواھم فردا كھ بھ دانشجویم خواھم گفت مساءلھ دین براى زندگى آدمى ضرورت دارد یا . پزشكى تدریس كنم 

 ((. ندارد، این سخن را از روى دلیل بگویم
 . ھم كرد و مى دانم این مساءلھ حساس استفردا پس فردا من برمى گردم و شروع بھ تدریس خوا: گفت 

 

: مى خواھم وقتى بھ نوباوگان وطنم مى گویم ، یا وقتى مى خواھم بنویسم . قطعا گذر من بھ این مساءلھ خواھد افتاد
 . آیا مساءلھ دین در زندگى انسان ضرورت دارد یا ندارد؟ تكلیفم روشن باشد و بعد با جوانان روبھ رو شوم

پیر ھم نبود كھ بگوییم دنیا و روزگار عمرش گذشتھ و دیوار زندگى اش . سالھ بود 26 -  25یك جوان  خدا مى داند،
 .شكاف برداشتھ و حاال ابدیت را مى بیند و مى ترسد، آمده است تا تكلیف خودش را روشن كند

، اگر از ما پرسیدند لذا. جمالت مذكور عین عبارتش بود. گاھى بعضى از وجدان ھا، آدم را واقعا مھبوت مى كند
نمى دانم ، اجازه بدھید بروم : سعادت چیست ؟ نمى دانیم باید چھ بزرگى و عظمتى از خود نشان بدھیم و بگوییم 

چھ بسا خداى ناخواستھ ، یك تصویر نابجا درباره . این قضیھ حساس است . مطالعھ كنم تا ببینم این قضیھ چیست 
. سعادت یعنى حداكثر لذت : ممكن است شما بگویید. یین مى كند، ارائھ دھیدھمین كلمھ اى كھ اصال سرنوشت را تع

 .ممكن است خداى ناخواستھ از اپیكور خوشتان بیاید
شما ھم رفتید آن را  ((. ھدف از ھمھ زندگى ، عبارت از لذت است)) : اپیكور یكى از فالسفھ یونان بود كھ مى گفت

. گامى كھ از شما پرسیدند، فراموش كردید كھ سعادت ، معناى دیگرى داردو ھن. دیدید و از عبارت او خوشتان آمد
 .اگر لذت سعادت مى آورد، جالدان تاریخ از ریختن خون انسان ھا لذت ھا مى بردند

عمربن سعد لذت برده . حجاج بن یوسف ثقفى لذت برده است . اگر چنین باشد، پس تیمور لنگ لذت برده است 
عمربن سعد یك پا را جلو مى گذاشت ، . اگرچھ گاھى با كمى وحشت . آمده است   اد خوشش عبیدهللا بن زی. است 

 ما چگونھ بھ اوالد آدم تعلیم دھیم ؛! این ھا لذت را در حداكثر آن دریافت كردند. یك پا را عقب 
گر معنا مى كنند، مى توان گفت كھ منابع اسالمى ما، سعادت را طورى دی. این كھ لذت یعنى سعادت ، اشتباه است 

و دیگران از غربى ھا ھم ، وقتى سعادت را معنا مى كنند، سخنانشان نوسان دارد، ولى تقریبا مساءلھ را در این جا 
بسیارى از آنان  .((احساس رضایت در زندگى بدون فضیلت فریباست ، و سعادت حقیقى نیست )) : ختم مى كنند كھ

اگر . اگر بگذارند بشر بھ مشتركات برسد، بھ تفاھم ھم مى رسد. آن ھاست  این مطلب را گفتھ اند، و كانت یكى از
 .بگذارند، افسوس كھ نمى گذارند

بحث ما خیلى گل كرده بود، و با این كھ در . در كتابخانھ ما نشستھ بودیم ) اساتید خارجى (روزى با یكى از این ھا 
 : شده بودند كھ یكى از آن ھا گفت مكتب واقعا رویاروى ھم بودیم ، اما طورى در بحث تحریك

بھ مترجم گفتم بھ جناب پروفسور بگویید كھ این . بلھ ، واقعا این مسائل را ما مى توانیم با اشتراك مساعى حل كنیم 
ما گل مى گوییم و گل مى شنویم ، اگر بھ حال خودمان باشیم و اگر واقعا . جا كتابخانھ و یك اتاق طلبگى است 

 .(288)را كھ اكنون بین ما و شما مى گذرد، جدى مطرح كنیم ، خیلى عالى مى شود بتوانیم جریانى
نیست ، یا یا بدبخت است چون دنیا بھ مرادش : بھ ھر حال ، تقسیم بشر این طور است كھ بشر بر دو قسم است 

 .است و بھ دنیا مى خندد و دنیا ھم بھ او مى خندد  خوشبخت است كھ دنیا بھ مرادش
 :فرمود) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

ال یعرفھ ، و  فخالطھ بث فبینا ھو یضحك الى الدنیا و تضحك الیھ فى ظل عیش غفول ، اذ وطى ء الدھر بھ حسكھ و نقضت االیام قواه ، و نظرت الیھ الحتوف من كثب ،
 (289)نجى ھم ماكان یجده 

خنده تمسخر (در آن ھنگام كھ در سایھ عیش شاداب غفلت انگیز بھ دنیا مى خندید و دنیا ھم بھ او لبخند مى زد ))
 . در او فرو برد و روزگار، قوایش را درھم شكست} شرنگ زاى خود را{زمانھ ، خار  ناگھان (ارائھ مى نمود

در این ھنگام اندوھى درون او را فرا گرفت كھ آن را نمى شناخت ، . عوامل مرگ از نزدیك بھ او نظاره كردند
 ((.اندوھى پنھانى كھ تا آن لحظات آن را در نیافتھ بود

 نگوید، پس چھ كسى بگوید؟) علیھ السالم(اگر على . فرزند قرآن است ) على . ( واقعا این جمالت اعجازگونھ است



. شایستھ بود كھ چنین انسانى از تو بھ دنیا بیاید .صلوات هللا علیك یا امیرالمؤمنین ، از تو باید حسین بھ این دنیا بیاید
، این نیست كھ اگر انسان در این دنیا از یا امیرالمؤمنین ، چھ طور انسان و این دنیا را مى شناختى ؟ بھ ھر حال 

 . زندگى خودش خوشحال و راضى است ، پس سعادتمند است و اگر راضى نیست ، پس سعادتمند نیست
ھمھ ما طلبھ ایم و اگر خدا بخواھد، ان شاءهللا در كاروان دانشیم و خواھیم . یك مثال علمى پاكیزه مطرح مى كنیم 

 . آن چھ كھ بشر بھ آن رضایت داده است ، ھمان سعادت اوست :ممكن است كسى بگوید. پذیرفت 
 . اكنون خواھید دید كھ این مطلب ، ضد حقیقت است

بھ آن بردگى ھم در دوران خود رضایت داشتھ . آیا بشر دوره بردگى را گذرانده است ، یا نھ ؟ در این بحثى نیست 
گویا برده یكى از افسران نرون است ، در حالى كھ كارد را متاءسفانھ ، عكس برده اى را ھم انداختھ اند كھ . است 

تمام مسائل اقتصادى ، اجتماعى ، سیاسى ، ! قیافھ اش را نگاه كنید. تیز مى كند كھ بدھد دست مالكش تا او را بكشد
ل خیلى ھم خوشحا. اخالقى ، مذھبى ، تحت الشعاع بردگى محض بوده ، و برده بھ این بردگى رضایت داشتھ است 

. كسى كھ بھ زندگى خود راضى شده ، سعادتمند است : اما این دلیل نمى شود در این كھ كسانى بگویند. بوده است 
شما مصنوعى . آخر بھ چھ راضى شود؟ راضى كردن بشر، غالبا با تلقین و عرضھ ھاى مصنوعى كھ كارى ندارد

سعادت چیست ؟ پس معناى سعادت ، آن حال ببینیم معناى . خوشش مى آید .عرضھ كنید و او راضى مى شود
در چند كلمھ از مربى بزرگ } معناى سعادت را{. معناى سعادت را باید تفسیر كنیم . تعاریفى كھ بیان شد نیست 

خودمان حسین بن فاطمھ ، حسین پسر فاطمھ ، حسین پسر على بن ابى طالب كھ ما را بھ كالس خودش راه داده 
شما را خواستھ اند و بھ . ھمھ شما االن فراخوانده شده اید. بھ این كالس خوانده اند ما را. است ، فرا مى گیریم 

ما خواستھ شده ایم كھ بھ . من این را از روى قطع عرض مى كنم . با پاى خودتان نمى توانید بیایید. كالس آمده اید
البتھ . سعادت بھ نظر من چنین است  تعریف. این جا مى آییم و دور ھم جمع مى شویم تا ان شاءهللا درسى بخوانیم 

نمى توان گفت آن چھ كھ ما مى گوییم قطعى است و صد در صد مساءلھ تمام مى . مى شود درباره اش بحث كرد
بدین جھت كھ اگر كسى بخواھد درباره سعادت . فكرى در اسالم ھمیشھ باز بوده است ) سیستم (شود، زیرا نظام 

كشتِى وجودت در : كسى در آن حال باشد و پیك اجل از در فرا رسد و بھ او بگویدفكر كند و بحث نماید، یا اگر 
. آیا قطب نمایت درست كار مى كند یا نھ ؟ پاسخ بدھد بلى ، قطب نما كار مى كند. كجاست ؟ بگوید در این جاست 

زى حمل مى كنى ؟ و چند نفر مسافر بھ ھمراه دارى ؟ وسایلت چگونھ است ؟ چھ چی. رو بھ كجایى ؟ رو بھ ساحل 
آیا از این جا آماده اى كھ : سپس سؤ ال كننده بگوید. شما تمام پرسش ھاى او را درباره كشتى وجودتان جواب بدھید

 آیا مى دانى ابدیت است ؟. پرواز نموده و بروى ؟ بلى ، ھمین االن آماده ام 
 راى چھ سوار شدى ؟ و كجا مى روى ؟آیا مى دانى مسؤ ولیت ھست كھ كشتى را از كجا سوار شدى ؟ ب. بلى 

 . را سعادتمند مى دانیم} شخص {ما این . ھمین دقیقھ كھ پیك اجل فرا رسد، من آماده ام . آرى ، مى دانم 
خواه میلیارد میلیارد ثروت  .سعادت یعنى ھمیشھ انسان ، خود را در مرز طبیعت و ماوراى طبیعت احساس كند

صلى هللا علیھ (ھمان گونھ كھ روایت از پیغمبر اكرم  - ى بھ قدر كفاف داشتھ باشد داشتھ باشد، خواه فقط یك زندگ
چون ما با . براى مثال عرض مى كنم . باشد  یا مى خواھد در كار خود مسؤ ول یا مرؤ وس  -نقل شده است  ( وآلھ

بھ او بگویید این سفینھ اى كھ تو اگر  . مثال ، مسائل خود را در مسائل علمى یا در تمام امور دنیا روبھ راه مى كنیم
 سوار شده اى ، آیا مى دانى كھ از ھمھ جھات ، وجود تو را بھ ساحلى خواھد رساند كھ دنبال آن ھستى ؟

 ساحل چیست ؟
 عقل كشتى ، آرزو گرداب و دانش بادبان 

 
 حق تعالى ساحل و عالم ھمھ دریاستى 

 ((میرفندرسكى ))
آیا مى دانى حركت سفینھ از . ؟ بلى ، مى دانم ، رو بھ سوى ساحل والیھ راجعون آیا مى فھمى رو بھ كجا مى روى 

ھدف كجاست اى سعادتمند؟ اى كھ سعادت . كجا شروع شده است ؟ بلى ، از مبداء حركت ما كھ انا洨 است 
نھ ، تر و  آیا قطب نمایت درست كار كرد و این وجدان زنگ نزد؟. گوارایت باشد، مقصد كجاست ؟ والیھ راجعون 

 .حال مى خواھد كارمند، كارگر، مجتھد، مدیر، یك نظامى زبردست ، رھبر و یا یك نفر مقنى باشد. تمیز است 
بھ عنوان مثال ، درباره معناى سعادت ؛ یكى از دوستان . بھ ھر حال ، تعریفى از سعادت بود كھ عرض كردم 

 : رب ھم است ، گفتتحصیل كرده ما كھ سمت استادى ھم دارد و كمى عرفان مش
این طرف و آن . ھوا گرم بود و من ھم تشنھ بودم . چندین سال پیش ، براى انجام كارى بھ كرمانشاه رفتھ بودم ))

گفتم . رفتم دست راست ، كوچھ اى مقابلم بود. طرف خیابان را نگاه مى كردم كھ آب خوردنى پیدا كنم و بنوشم 
. ابقا در ایام كودكى ، ما آن جا بودیم و در آن كوچھ ھا بازى مى كردیم چون س. بروم این طرف ببینم چھ مى شود

بعد بھ ذھنم آمد كھ در زمان نوجوانى و . آمدم و دیدم یك پیرمرد پاالن دوز نشستھ و مشغول دوختن پاالن است 
دم مشغول كارش رسیدم و دی. او ھم سالم ما را جواب مى داد. تحصیل ، از مقابل او رد مى شدم و سالم مى دادم 



جذابیت چشمان این . در دستش جوالدوز است و طنابى و پارچھ ھایى كھ مى خواھد با آن ھا پاالن بدوزد. است 
دیدم چشم  . این طور احساس كردم. بیا با تو كار دارم : دیدم مثل این كھ چشم ھا مى گویند. مرد، مرا مجذوب كرد

سالم كردم و بعد از . نگاه كھ مى كند، نفوذ مى كند و باال مى رود. ددر این پرده طبیعت گیر نمى كن) نگاھش (او 
 آیا آب خوردن خدمت شما ھست ؟: نشستن ، گفتم 

پیرمرد، جوالدوزش را زمین گذاشت و رفت از كوزه اش مقدارى آب در پیالھ سفالین ریخت و آورد، و من آب را 
 ؟ ان شاءهللا كسب و كار شما خوب است ؟ گفتم ان شاءهللا حال شما خوب است. خیلى گوارا خوردم 

یعنى آیا سفینھ وجود تو راه مى رود و قطب (آیا از كار خودتان راضى ھستید؟ . خداوند بھ كار شما بركت بدھد
 : در پاسخ گفت) نمایت ھم كار مى كند؟ آیا رضایت دارى ؟ مى دانى از كجا آمده اى و بھ كجا مى روى ؟

كھ مى بینى ، ھم چنین این پارچھ ھا و كھنھ ھاى بى زبان و بى شعور و بى جان ، سپس آقاجان ، این جوالدوز را 
 ((جان یك حیوان و یك نظارتى از باال بھ نام خدا، چرا از كارم راضى نباشم ؟

بخوانیم ، این طور نمى توانستیم بخوانیم   ما اگر مى خواستیم شصت سال درس )) : این دوست عزیز در ادامھ گفت
 ((. زیانھ بھ قدرى تند بود كھ مثل این كھ ترمز ببرم و در یك سرازیرى تند باشم ، ھنوز ھم دارم مى رومتا. 

آیا . او پاالن مى دوزد، ولى سعادتمند است چون جان او بھ ثمر رسیده است . آن پیرمرد، از سعادت بھره مند است 
طاغوت خودكامھ دست بدھد، تا چند صباحى راضى  با این حساب ، شما خیال مى كنید حسین بن على مى آمد با آن

 :باشد و از زندگى لذت ببرد؟ این چھ تفكرى است ؟ خدایا، بگویم تفكر مجنونانھ یا تفكر پست ؟ لذا، فرمود
 (290)اال ترون ان الحق ال یعمل بھ و ان الباطل ال یتناھى عنھ و انى ال ارى الموت اال سعاده و ال الحیوه مع الظالمین اال برما

، مگر نمى بینید كھ حق مورد عمل واقع نمى شود و از باطل اجتناب نمى ورزد؟ من مرگ در راه }اى انسان ھا}))
ى با ستمكاران را جز مالمت و دلتنگى نمى دفاع از حق و ریشھ كن كردن باطل را چیزى جز سعادت ، و زندگ

 ((. بینم
 . مرگى كھ حیاتم او را براى من شكوفا مى كند سعادت است ، چون بار درخت زندگى من ، این مرگ است

 این جھان ھم چون درخت است اى كرام 
 

 ما بر او چون میوه ھاى نیم خام 

 سخت گیرد خام ھا مر شاخ را 
 

 اخ را زان كھ در خامى نشاید گ

 سست گیرد شاخھ ھا را بعد از آن   چون بپخت و گشت و شیرین لب گزان 

 (291) سست شد بر آدمى ملك جھان   چون از آن اقبال شیرین شد دھان 

 آینھ صافى یقین ھمرنگ اوست   ست مرگ ھر یك اى پسر ھمرنگ او

 پیش ترك آیینھ را خوش رنگى است 
 

 پیش زنگى آینھ ھم زنگى است 

 آن كھ مى ترسى ز مرگ اندر فرار 
 

 دار   آن ز خود ترسانھ اى جان ھوش 

 جان تو ھم چون درخت و مرگ برگ   روى زشت توست نى رخسار مرگ 

 گر بھ خارى خستھ اى خود كشتھ اى 
 

 (292) ریر و قز درى خود رشتھ اى ور ح

گاھى مى پرسند مرگ ما چیست ؟ بفرمایید زندگى ما چیست تا مرگ . مساءلھ حیات و موت این قدر مشكل نیست 
مرگ ، شكوفا . ا یك درخت برومند باشد، حیات با طراوت سپرى مى شودوقتى زندگى م. خود بھ خود معنا شود

 .زندگى با سعادت ، در مرگ شكوفا مى شود . شدن سعادت است ، براى كسى كھ زندگى اش با سعادت بوده است
 و آن جا بھ نیكنامى پیراھنى دریدن   خواھم شدن بھ بستان چون غنچھ با دلى تنگ 

 ھفتھ گفتن گھ چون نسیم با گل راز ن
 

 گھ سر عشق بازى از بلبالن شنیدن 

 .سعادتى كھ از دیدگاه حسین سعادت است ، براى ما ھم نصیب بفرما! خداوندا! پروردگارا
ما در این ایام از بارگاه درس حسینى ، فقط مى خواھیم كھ ما را واقعا حسینى محسوب ! خداوندا! پروردگارا

 . بفرمایى
دتى كھ بھ اصطالح ما بگوییم سعادت ، ولى در حقیقت ، ضد سعادت ما باشد، چنین سعا! پروردگارا! خداوندا

 .سعادتى را از دست ما بگیر
 .در راندن كشتى وجود در این اقیانوس ھستى و رساندن آن بھ ساحل حقیقى ، ما را موفق بفرما! پروردگارا

 .ما را قدردان این كشتى نجات بفرما! ى ھستیم ، پروردگاراما كشتى نشینان این كشت . ان الحسین مصباح الھدى و سفینھ النجاه
 ((آمین ))

 صبر حسینى
 .صبر -2نماز  -1: موضوع بحث و صحبت ما در این جلسھ ، دو حقیقت و دو مساءلھ است 

تجارب عینى انسان ھا بھ خوبى نشان داده است كھ صبر، بردبارى ، تحمل و حفظ آرامش در مقابل توفان حوادث ، 
خاصیت و نتیجھ اى كھ صبر در سرگذشت تاریخى بشر بھ . از بزرگ ترین سرمایھ ھاى جان آدمى است یكى 



ھم چنین بر عكس ، اضطراب ، دستپاچھ شدن و اسیر احساسات زودگذر . وجود آورده است ، محیرالعقول است 
ن ، و گریز از وضعیت زود خود را از موقعیت نجات داد !شدن ، چھ صدمھ ھایى كھ بر بشر وارد نكرده است 

این امر از نظر تجارب تاریخى ، بسیار فراوان است و ما ھیچ . ھاى مشكل ، فقط احتیاج بھ صبر داشتھ است 
تردیدى در این نداریم كھ مخصوصا صبر در مقابل لذت ھا، كھ ان شاءهللا توضیح مى دھم ، چھ نتایجى داشتھ است 

یك مقدار ھم در عمر خودتان مالحظھ بفرمایید كھ وقتى دستپاچھ شده  .فقط یك مقدار تاریخ ورق زدن مى خواھد. 
اید، چھ خیرات و عظمت ھا از دست شما ساقط شده است ، و ھنگامى كھ تحمل ، بردبارى ، صبر و آرامش داشتھ 

 بھ جاى این كھ حادثھ بر شما. بھ شما كمك كرده است   اید، چھ طور سوار حوادث شده اید و حوادث ، خودش 
سوار شود و آن واقعھ و جریان ، شما را مضطرب كند، شما بر حادثھ مدیریت كرده اید و آن را بھ جایش رسانده 

 .اید
آدم احساس مى كند در . آیات قرآن مجید درباره صبر، ھم از نظر كمیت و ھم از نظر كیفیت ، خیلى زیاد است 

اھد داد، چیز دیگرى ھم دارد كھ آن را در قرآن ، صبر مساءلھ اى ھست كھ غیر از آن نتیجھ قطعى كھ خودش خو
وقتى انسان ھا وارد ابدیت مى شوند، ھنگامى كھ مى . فقط سالم و درود خداوندى بر شكیبایان معنا كرده است 

 :خواھند بھ نتیجھ اعمال صالحھ خود برسند، مالئكھ عرض مى كنند
 (293)سالم علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

 ((.، عاقبت بھ خیر شدید}كھ بھ عمل آوردید{درود خداوندى بر شما باد، كھ در مقابل صبر و شكیبایى ))
ادث ، تلفات زیادى داده و انسان ھا در دلھره ھا و اضطرابات در مقابل حو. راز بسیار نھانى در این صبر است 

بیایید ما كھ در این اوقات در مدرسھ بسیار سازنده و عالى حسینى مطالبى مى آموزیم ، یكى از درس ھایمان . اند
شما امروز شنیدید كھ . بردبار باشیم ، تا با یك كشمش گرمیمان و با غوره سردیمان نكند. ھمین قضیھ صبر باشد

یعنى حضرت  ((عابرترین بنى ھاشم ))ا توصیفى كھ درباره اعبد بنى ھاشم بزرگ ترین و باعظمت ترین لقب ی
 : گفتھ شده ، این است) علیھ السالم(ابوالفصل 

 (294)اشھد انك مضیت على بصیره من امرك 
  -)). این كار را با بینایى بھ نھایت رساندى. (كھ تو با بینایى و شكیبایى در كار خود حركت كردى  شھادت مى دھم))

 ما نمى خواھیم غیر از دیده اى 
 

 بگزیده اى (295) دیده تیزى كشى 

ما براى حسین گریستھ ایم ، ولى با  . بدھى  ، ما نمى خواھیم بگوییم براى حسینت گریستیم كھ بھ ما پاداش خدایا
خیلى لذت خواھیم برد كھ } اگرچھ {تو اگر عنایت فرمودى ، ما وظیفھ بندگى مان بود، . پاداش ھم كارى نداریم 

 . ثواب و پاداش از تو بگیریم
ھمان طور كھ قبال . ھ منابع اسالمى و وجدان ما مى گوید، باالتر از این است اما مساءلھ حسین ، ھمان طور ك

لكنما  .((چشمم بر تو گریھ مى كند، نھ براى ثواب و نھ براى پاداش ! اى حسین )) . تبكیك عینى ال الجل مثوبھعرض كردم ؛ 

خدایا، . بنده ایم و بنده از خدایش توقع دارداما با این حال ، ما  .((اما فقط براى خودت مى گریم )) . عینى الجلك باكیھ
با لطف و عنایتى كھ  -چنان كھ ھست  -اگر از تو بخواھیم كھ الطاف ربوبى ات شامل حال ما باشد ! پروردگارا

 .چرا كھ بینش ، صبر مى آورد. درباره ما دارى ، از تو صبر و بینش مى خواھیم 
وقتى شما مى دانید بھ . بصیرت است كھ صبر مى آورد. است  كسى كھ مى داند كجا مى رود، صبر برایش آسان

با ))الحسین یا ابوالفضل ، اشھد انك مضیت على بصیره من امرك  یا اخ  :كجا مى روید، دیگر شتابزده نیستید و دلھره و اضطراب ندارید
 ((. بینایى حركت كردى

چھ كار مى كرد؟ } انسان {تا حال   پس. تھ است شصت سالھ بوده كھ این شعر را گف -پنجاه ) مولوى (احتماال او 
حوادث خیلى تاریك است و ! بیناترمان كن ! نخیر} مولوى مى گوید{آیا بدون بینایى حركت كرده است ؟ 

 .اضطراب مى آورد
 دیده تیزى كشى بگزیده اى   ما نمى خواھیم غیر از دیده اى 

 بعد از این ما دیده خواھیم از تو بس 
 

 (296) بحر را خاشاك و خس تا نپوشد 

اینك ، نھ بھ جھت این كھ براى حسین گریھ كرده ایم ، بلكھ لطف . پروردگارا، ما این بینایى را از تو مى خواھیم 
 . اما در عین حال ، ما حق بندگى داریم كھ از تو بخواھیم و تمنا كنیم. بفرما تا بر خود حسین گریھ كنیم 

 : خودت فرموده اى
 (297)و اذا سئلك عبادى عنى فانى قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان 

 ((.از تو مرا پرسند، پس من نزدیكم ، چون مرا بخوانند اجابت مى كنم دعاى دعا كننده را و چون بندگانم))
عد بسیار رازدارى دارید كھ فقط شما یك ب.(( بخوانید مرا(298) ))ادعونى ،: یا در جایى دیگر از قرآن مجید مى فرماید

پس اگر كسى با بصیرت حركت كند، صبرش را . با خواندن است ، با بارالھا گفتن است ، با خدایا خدایا گفتن است 



اغلب كسانى . تحمل مى كند} سختى ھا و مشكالت را{مى داند بھ كجا مى رود، } كسى {وقتى . ھم خواھد داشت 
ده دقیقھ بعد، یك سال بعد، آینده را . دم ، لحظھ و اینك را مى بینند. زند لحظھ ھا ھستندكھ در زندگى دلھره دارند، فر

در نظر نمى گیرند، كھ وقتى نتایج بسیار عالى بود، خیلى آرام مى شوند و نمى گذارند تلفات انرژى مغزى از 
نید؛ معناى و لنبلونكم این است صبر ك. گاھى ھم بى صبرى ، تمام ذخایر انرژى شما را آتش مى زند. اندازه بگذرد

 .قانون ازلى و ابدى را نمى توان تغییر دارد. ساخت دنیا این است . 
اناالیھ راجعون اولئك علیھم  و لنبلونكم بشى ء من الخوف و الجوع و نقص من االءموال و االنفس و الثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اءصابتھم مصیبھ قالوا انا= و

  .(299)ربھم و رحمھ اولئك ھم المھتدونصلوات من 
و . و قطعا ما شما را با مقدارى از ترس و گرسنگى و نقص اموال و نفوس و محصوالت آزمایش مى كنیم ))

ما از آن خداوند ھستیم و بھ سوى او بر : یبتى بھ آنان روى آورد، مى گویندبشارت بھ بردباران بده كھ وقتى مص
 ((.آنان ھستند كھ درود و رحمت پروردگارشان براى آنان نازل مى شود و آنان ھدایت یافتگان ھستند. مى گردیم 

اگر بخواھند بخوابند، حتى . ما این بندگان خودمان را آزمایش خواھیم كرد، تكانشان خواھیم داد: خداوند مى فرماید
بدنشان را بر مى داریم ، مى آوریم كنار جاده مى خوابانیم تا از كاروان ھایى كھ مى روند، صدایى بھ گوششان 

. و لنبلونكم بشى ء. تمام لحظات ما با آزمایش مى گذرد .ما این كار را خواھیم كرد. بخورد و این قدر زیاد نخوابند
گاھى گرسنگى و فقر اقتصادى ، گاھى نقص اموال ، گاھى نقص جانى و . یردگاھى ھراس ، شما را فرا مى گ

 .بیمارى ھا، گاھى نقص نتایج كار
و بشارت بھ بردباران بده كھ وقتى مصیبتى بھ آنان روى آورد، ))،  و بشرالصابرین الذین اذا اصابتھم مصیبھاى پیامبر عزیز ما، 

واال . كھ از توست از روى جبر، بلكھ آن جا كھ مربوط بھ خود اوست  نھ این .((مى گویند خدایا، این ھا از توست 
اگر كسى صبح تا غروب بنشیند و پى . مسؤ ول است   انسان در مورد آن نقص ھایى كھ اختیارى است ، خودش 

زد، كسب و كار نرود، یا بھ جاى درس خواندن در خیابان ھا پرسھ بزند، یا بھ جاى دقت و تفكر، بھ شھواتش بپردا
یا كسى كھ . چرا من نمى فھمم ؟ این را بھ چھ كسى باید نسبت بدھد؟ این متعلق بھ خودش است ! بعد بگوید خدایا
بسیار طیار خود را براى یك لحظھ زودگذر مى فروشد؛ لذتى كھ ھرگز مطلق نخواھد شد و ھرگز   نبوغ و ھوش 

بعد آن ، بلكھ حتى ھم زمان آن ، باید بداند كھ این جا  قبل و! لذت این است . از حاشیھ الم نجات پیدا نخواھد كرد
یعنى اگر . آن جا كھ بھ خود او مربوط است } البتھ {. من خودم مى كنم . و لنبلونكم . جایگاه لذت مطلق نیست 

لى صبرا ع : وقتى حادثھ سختى را كھ پیش آمده است ، تحلیل فرمودید و دیدید عوامل بھ باال مى خورد، خواھید گفت

 .بالئك 
مثال این المپ كھ در این مكان روشن است ، مربوط بھ مولد و ژنراتور است ، واال اگر دیدید المپ سوختھ است ، 

یا در آن ھنگام كھ دیدید . یا اگر سیم اتصالى پیدا كرده است ، باید اتصالى را بر طرف كنید. باید آن را عوض كنید
 .، باید آن را تعمیر كنید این خاموشى مربوط بھ اصل مولد برق است

 :بھ ھنگام شب و مثل این كھ در روز ھم چند بار فرمود) علیھ السالم(حضرت سیدالشھداء 
  ...(300)فما الموت اال قنطره تعبر بكم عن البؤ س والضراء الى الجنان الواسعھ و النعیم الدائمھ ، فایكم یكره اءن ینتقل من سجن الى قصر؟! صبرا بنى الكرام 

مرگ ، جز پلى نیست كھ شما را از سختى ھا و ضررھا بھ بھشت وسیع ! دل بر شكیبایى بندید اى بزرگ زادگان ))
 ((از زندان بھ قصر منتقل شود؟ آیا كدام یك از شما كراھت دارد از این كھ .و نعمت جاویدان مى رساند

ھمان طور كھ االن ثمرات آن را  .بعد از آن ، قرن ھا میوه خواھید گرفت . چند دقیقھ و چند لحظھ است ! صبر كنید
خدا مى داند امشب از این ھمھ ھیجانات كھ دو روز است شروع شده ، چھ ثمراتى بھ بار ! مى گیرید و مى گیرند

. ھیجانات در عالم تشیع و در جاھاى دیگر بھ صورت دیگر، چھ نتایج باعظمتى داده است  خدا مى داند این. مى آید
خدا ان شاءهللا زیارت . بھ چھ نتایجى رسیده اند صبرا بنى الكرامخدا مى داند بھ خاطر چند لحظھ صبر چند دقیقھ اى ؛ 

خواننده ھم . قلب كننده مى خواندندعرب ھا شب عاشورا سینھ مى زدند و یك شعر من. كربال را بھ ھمھ قسمت كند
: یك عبارت از مصرعش این است كھ امام حسین مى فرماید. خیلى با حال مى خواند و آھنگش ھم بسیار نافذ بود

در شب عاشورا، . اى خواھر من ، این طور خودت را مضطرب نكن )) :و در ادامھ آن اشعار مى گوید. بالصبر
 ((. صبر خود را از دست نده و آرام باش. ر براى من قابل تحمل خواھد بوداین حادثھ بھ این بزرگى ، با صب

 



آرامش شروع شد و حادثھ . سپس امام حسین دست خود را بھ سینھ مبارك زینب كشید و بعدا زینب شد حسین دوم 
. رسالت بوددیگر وقتى رسالت بھ عھده اش افتاد، . دیگر از گریھ خبرى نبود. را تا آخرین نتیجھ بھ ثمر رساند

زینب بعد از عاشورا یك شخصیت است ، و زینب . دیگر حاال وظیفھ اش این بود كھ جریان را بھ نتیجھ برساند
انسان بیمار } مثال{. صبر در مقابل ناگوارى ھا، كمى طبیعى بھ نظر مى آید. پیش از عاشورا یك شخصیت دیگر

 ت بام پایین بیندازد؟اگر صبر نكند، چھ كار كند؟ آیا خود را از پش .مى شود
مثال عوامل جبرى ناگوارى پیش مى آید، كھ تحمل در مقابل آن ھا یك چیز جبرى . خوب ، قطعا صبر خواھد كرد

آن این است كھ در ھمان حال كھ انسان . البتھ در این جا مساءلھ اى ھست . است ، چون كارى از انسان بر نمى آید
ھر چھ از دوست رسد نیكوست ، و ! بگوید خدایا - یمارى اش صبر مى كندمثال بیمار شده و بر ب - بھ طور جبرى 

این كار را  .از این موقعیت كھ پیش آمده است ، اجرى ببرد و از آن توجھات روحانى و ملكوتى نتیجھ اى بگیرد
 واال اگر صبر نكند چھ مى شود؟. مى توان انجام داد

صبرى كھ سكوى پرواز است ، صبرى كھ بال و پر : ست اساسى ترین درس ما درباره صبر، ھمین یك نكتھ ا
براى پرواز در فضاى واالى انسانى است و موجب تجلى خدا بر انسان مى شود، صبر در مقابل لذت ھاست ، آن 

 . ھم در زمانى كھ عامل لذت آماده و ھیجان شدید است
 (301) خیره یوسف وار مى باید دوید  گرچھ رخنھ نیست در عالم پدید 

صبر آن جاست ، یا حضرت } مورد} .دوید و دوید تا دست بھ قفل زد و قفل باز شد) علیھ السالم(حضرت یوسف 
. ان را بھ دنبال خودش دوانید و فرار كرداز صبح تا ظھر این انس. را كھ یك بزغالھ اذیت كرد) علیھ السالم(موسى 

رسید، ) علیھ السالم(حاال این حیوانك از چھ رم كرده بود؟ تا ظھر موسى دنبالش دوید و وقتى كھ حضرت موسى 
از . حیوان كجا رفتى ؟ دنبال تو بودم كھ تو را از دست درنده ھا نجات بدھم  :گفت . بز را برداشت و بغل كرد

از آن جا، بارقھ نبوت براى موسى . ساعتھ   شش  - از ھمان صبر پنج . یغمبرى تاءسیس شدھمان آن جا ریشھ پ
این ھم یك وسیلھ شد . ھمین طور بى علت كھ نمى شود. ھر كارى بھانھ و وسیلھ مى خواھد. درخشید) علیھ السالم(

مستقیم را با خدا داشتھ فقط براى این كھ موسى بن عمران ، پیغمبرى بھ آن عظمت شود كھ حتى شایستگى صحبت 
حادثھ اى كھ بعد از آن ؛ . از صبر درباره یك بز، چھ حادثھ و چھ نتیجھ اى بھ بار مى آید} مالحظھ كنید كھ {. باشد

پول از آن چیزھایى است كھ لذت دارد، ولى . صبر در مقابل لذایذ بسیار مھم است . تورات ، الواح و تلمود آورد
كسب این پول خالف قانون است و مشروع نیست ، صبر كنید و دست بھ آن پول كردید   ھنگامى كھ احساس 

اما در مثل بیمارى ھا، سختى ھا  .این صبر، ارزنده و سازنده است ، زیرا این جا پاى اختیار در كار است . نیاالیید
جبرى است ولى ...) سختى ھا و بیمارى ھا و(و ناگوارى ھا اگر صبر نكنید، پس چھ كار كنید؟ صبر در آن موارد 

یعنى واقعا در این جا، شخصیت شما شكوفا مى شود كھ . صبر اختیارى است ) عدم كسب پول حرام (در این مورد 
آن جا غیر از این كھ بھ رختخواب بیفتید . آن جا راھى جز انجام دادن نیست . مى گویید مى توانم ، ولى نمى كنم 

و آن جا . عمده عظمت ھاى آدمى ، روى ھمین صبر در مقابل لذت است  .چاره اى دیگر ندارید و باید صبر كنید
بخندد، كھ آیا تو   بتواند با خودش . شاید انسان یك كمى از خودش سر در بیاورد كھ چیست ) در صبر اختیارى (

 ھمین بودى اى موجود مخفى در درون من كھ تو را نمى شناختم ؟
متوجھ باشید كھ این صبر خیلى پرمعناست ! جوانان عزیز ما. ن است خداى حسین شاھد است كھ داستان صبر چنی

چون نھ فقط حادثھ را براى شما تصحیح مى كند، نھ فقط از حادثھ جان سالم بھ در مى برید، نھ فقط با صبر آرام . 
ش است و نتیجھ آرام تمام قواى صبر دست بھ ھم مى دھند و شما را از چاه نجات مى دھند؛ بلكھ این تنھا یك نتیجھ ا

اى انسان . صبرا بنى الكرام : امام حسین فرمود. اما غیر از این شخصیت با صبر آبیارى مى شود. مھمى ھم است 
، اى فرزندان انسان ھاى بزرگ ، اى فرزندان اصول عالى انسانى ، اى فرزندان ھدف )بنى یعنى اوالد(زاده ھا 

 . ر نیستاعالى زندگى ، صبر، صبر، صبر؛ چند ساعت بیشت
پس دستپاچھ . شدت ناگوارى ھا، عمرش كم است . این مطلب را ھم تذكر بدھم ، و آن را خیلى جدى تلقى كنید

 .شدت حوادثى كھ غیر قابل تحمل باشد، زیاد طول نمى كشد . صبر بده! نشوید و بگویید خدایا
با مقدارى تحمل و صبر، . انجامد دستپاچھ نشوید، زیرا دریده شدن شخصیت ما توسط لذت ھا، خیلى بھ طول نمى

 : احساس خواھید كرد كھ چرا این ھمھ آیات در قرآن مجید درباره صبر است
 (302)انما یوفى الصابرون اجرھم بغیر حساب 

 ((.ان ، پاداش ھاى خود را بدون حساب و كتاب خواھند بردجز این نیست كھ بردبار))
چون روح بى نھایت بھ . یك میلیارد مطرح نیست ، بلكھ بى نھایت است  - در آن ھنگام ، دیگر مساءلھ ده ھزار 

چند روز در مقابل این لذت صبر  ((.بھ برد باران ، پاداش ھاى بدون حساب داده خواھد شد)) . نتیجھ رسیده است
پس مساءلھ چند روز مطرح نیست ، بلكھ یك لحظھ صبر كردید، . ى و خودت را نباختى ؟ این ھم نتیجھ اش كرد

 .ولى آن لحظھ اى بود كھ فوق زمان بود



 ! در نھاد انسان ھا چھ قرار داده اى ؟ یك لحظھ بردبارى و یك لحظھ صبر، چھ قدر ارزنده است! خدایا
دیگر آن جا، حساب صبر با دقایق و ساعات و ماه ھا و سال ھا . نده نیست دیگر آن جا بحث از گذشتھ و حال و آی

حسینى ، دقت بفرمایید كھ یك جا مثال مى گویید نھ ، یك جواب منفى مشروع كھ   ان شاءهللا بعد از این درس . نیست 
آن . یب شما خواھد شددر مقابل لذایذ تباه كننده خواھید گفت ، مالحظھ خواھید نمود كھ چھ احساسى از آن صبر نص

اصال . جان شما باد، البتھ اگر آن لذایذ مشروع ھم كنترل شود، آن ھم پروازھاى دیگرى دارد  لذایذ مشروع ، نوش 
حتى وقتى در لذت ھاى مشروع ھم خودتان را مھار و كنترل مى كنید، در آن ھنگام كھ احساس مى كنید ھیجان 

 ((نھ ))كھ مى گویید، این  ((نھ ))عیت ھم موقعیتى بدون مانع است ، یك شدید شده و موج زده است ، ھم چنین موق
نھ ))آرى ، این جا  .((گر تو نمى پسندى تغییر ده قضا را)) . خداوندى است ((باش ))براى كارگاه ھستى ، بھ عظمت 

ید من از شخصیتم كن  تو، یعنى من انسان ھستم و تو نمى توانى در من این تاءثیر را بگذارى كھ فرض  ((گفتن 
ما چھ مى دانیم كھ آن كلمھ . این جا، عظمت یك نھ ، بھ قدر آن بلى است . استفاده كنم و این عامل لذت را بگیرم 

ھمان طور كھ حسین . كھ بھ ھستى خورده است ، فقط براى این است كھ گاھى بگویید نمى شود ((باش ))یا  ((كن ))
با ... یزید پسر عموى شماست و در خانواده شمس ، ھاشم ، امیھ و: ن گفتندبھ ایشا. گفت نمى شود) علیھ السالم(

 . ھمگى ما طلبھ و دانشجو ھستیم. ھمدیگر نسبت دارید
 .مختصرى كنار بروید) حسین (گفتند فقط شما . مگر ھستى با نیستى مى سازد؟ تناقض محال است 

دبیاتى ھا خیلى از ادبیات بھره برده ایم و مى دانیم كھ الفاظ ما بى ا. ماشاءهللا ما ھم كھ در ادبیات خیلى دست داریم )
! حسین برو كنار و بگذار یزید كار خودش را بكند؟). را چھ طور درست كنیم و موقعیت را چھ طور تصحیح كنیم 

 یزید مى خواھد چھ كار كند؟ چھ طور مى خواھد با الفاظ بازى كند؟
 نا میان نام ھا قحطى مع  راه ھموار است و زیرش دام ھا 

 لفظھا و نام ھا چون دام ھاست 
 

 (303) لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست 

 !ندامان از این الفاظ شیرین كھ مى آیند و ھستى ما را دستخوش مفاھیم غیر واقعى خود مى كن
كھ ھرچھ شما بخواھى ، خواھد .) بھ او گفتند و خیلى زیاد ھم گفتند. (آن ھم پسر عموى شماست ! بلى ، یا اباعبدهللا 

گفت من حسین را مى } یزید{. كرد، ولى نمى دانستند كھ ھرچھ خواستن حسین ، مقید بھ خواستھ ھاى یزید است 
ستن ، آزادى ھستى ؟ از نظر یك بشر معمولى ، خواستن تو چھ چیز را مى خواھى ؟ مگر تو در این خوا. خواھم 

باید بخواھد و او نمى خواھد كھ یك انسان فاجر، مدیریت ) حسین )او . االن مربوط بھ جاى دیگر است ) یزید(
صبر } امام حسین {. این انسان ھا رو بھ مسیر حیات معقول و رو بھ جاذبیت كمال اند. جامعھ را بھ عھده بگیرد

خود صبر نیز از این بردبار بھ تعجب درآمد كھ این كیست ))،  ساصبر حتى یعلم الصبر اننى :بھ اصطالح بعضى از ادبا .كرد
 ؟((و چیست 

 صبر تلخ آمد ولیكن عاقبت 
 

 (304) میوه شیرین دھد پر منفعت 

ھمان طور كھ عرض كردم ، اى كاش عالم تشیع ، ھشیارانھ این كار را مى كرد و آمار مى ! آن ھم چھ میوه اى 
} امثال {وهللا ھرچھ ساختھ شده ، از . ساختھ شده اند) مدرسھ حسینى )گرفت كھ چھ انسان ھایى در این مدرسھ 

بھ . ، ساختھ شده است ((تو مى زنید))ش مى نشینید و خالصھ شما كھ در ھر سال دو ساعتى ، سھ ساعتى كم و بی
كھ داستان چیست ؟ حتى مثال فرض مى كنیم ، بھ مدت ده ساعت  ((تو مى زنید))قول مردم ، از نظر روان شناسى 

مالحظھ مى كنید كھ یك چند لحظھ اى از آن احساسات زودگذر رد مى . سھ روز شركت كرده باشید - در این دو 
 . وارد احساسات برین مى شوید، كھ در تاریخ چھ روى داده است و این قضیھ چیست شوید و

امروز مالحظھ فرمودید و فردا ھم مالحظھ خواھید كرد كھ زیر این آفتاب سوزان و با چھ چھره ھاى جدى مى 
 .چھره ھا جدى است ، چون حركت خیلى جدى بود. ھیچ شوخى بردار نیست . نشینند و گوش مى دھند

بھ خدا قسم ، گاھى كھ این . ركت اگر جدى نباشد، چنین كاروانى را بھ دنبال خود بھ طور جدى راه نمى اندازدح
را   خداوند لطفش . خدا اجرتان بدھد. مثل این كھ حسین را مى بینند. مردم از تھ دل حسین مى گویند، آدم مى لرزد

این صبر بود و چند . گار پر تالطم ، از شما دریغ نداردخداوند محبت و عنایتش را در این روز. از شما سلب نكند
 .ساعت ھم بیشتر نبود

چند ساعتى است ، دیگر چیزى نیست : لذا، حضرت مى فرماید. شدیدترین ساعاِت تلِخِ◌ زندگى ، عمرش كم است 
م چھ آرامشى و مالحظھ فرمودید كھ آن ھا ھ. دیگر مضطرب نباشید. ، چیزى نمانده كھ شما بھ سعادت ابدى برسید

یكى از آنان . با ھم شوخى مى كردند) علیھ السالم (دو نفر از یاران امام حسین ) شب عاشورا(حتى آن شب . داشتند
 {: عبدالرحمن بھ بریر گفت{. بھ نام بریر، از زھاد و پارسایان و عرفاى مسلمین بود

ھم روى حساب خودش چون بریر را نمى  البتھ او. شما كھ االن شوخى مى كنید، این ساعت ، ساعت باطل نیست 
در مرزھاى حیات و موت )) : این ساعت ما االن كجاییم ؟ گفت: گفت } بریر{. شناخت ، سؤ ال خوبى مطرح كرد



را ببینید كھ چھ جوابى } بریر{شما این  .((كھ یك بار فقط این مرز دیده مى شود، آن ھم در چنین جریان حساسى 
شما بى جھت پیرو چنین اشخاصى . واقعا ادعا را ببینید .((ن ، مرا در باطل ندیده است ھرگز قوم م)) : گفت. داد

 .نشده اید
اگرچھ . در اطراف تو چھ اشخاصى بودند؟ آنان تو را شناختند، در حالى كھ در تمام دنیا غریب بودى ! اى حسین 

و مادران ما، فداى این آشنایان باشد، ولو این ارواح خود ما و پدران . غربت تو تلخ بود، و فقط چند نفر آشنا داشتى 
ولى لحظھ اى نشاط آورتر از این نمى بینم كھ دیوار . قوم من ، مرا در باطل ندیده است )) : گفت. كھ كم بودند

 ؟((چرا ناراحت باشم  . زندگى ما كم كم شكافش بیشتر مى شود و فروغ ابدیت را مى بینیم
از این جلسات چھ انسان ھایى با انقالب روحى بھ راه افتادند و حركت كردند،  اگر جھان تشیع آمار مى گرفت كھ

من  . البتھ عده اى را ما دیدیم. متاءسفانھ آمارگیرى نشده است . آن وقت مى فھمیدید كھ این حسین شما یعنى چھ 
گذاشتند و راه افتادند و با یك  را كنار... خودم عده اى را سراغ دارم كھ واقعا منقلب شدند و بھ كلى فساد و كثافات و

  .لذا، باید توجھ داشت كھ این جلسات ، جلسھ ھاى انقالب روحى است.(305) انقالب روحى رفتند
 . چند كلمھ ھم راجع بھ نماز صحبت كنیم. از است پس یك موضوع درس ما صبر بود و موضوع دیگر ھم نم

از اشقیا مھلت خواست ، نابینایى درون ) علیھ السالم(ھمھ شما مى دانید كھ روز قبل از عاشورا، وقتى امام حسین 
 .بھ آن جا رسید، كھ عده اى از آنان بھ قدرى عجلھ داشتند كھ حتى یك شب ھم بھ پسر فاطمھ مھلت نمى دادند

 :الشھداء بھ حضرت ابوالفضل فرمودحضرت سید
 ((. من نماز و عبادت را خیلى دوست دارم. برادر، برو بھ آن ھا بگو امشب بھ ما مھلت بدھند))

حسین ھمیشھ با خدا بود، ولى  .حسین از خدا دور نبود. در صورتى كھ حسین ھر شب و روز در بارگاه خدا بود
اشقیا یك شب مھلت را با فشار و . ، معناى دیگرى خواھد داشت مسلما این حضور. امشب آخرین شب زندگى است 

 .مھلت ندھید :عده اى مى گفتند. زور پذیرفتند، و بھ خاطر این كار در میان آنان اختالف افتاد
كھ چھ كنیم ؟ آن شب دیدند كھ نشستھ بود و . امشب را مھلت بگیرید: فرمود) علیھ السالم(بھ ھر حال ، امام حسین 

 :ار را مى خوانداین اشع
 كم لك باالشراق واالصیل   یاد دھر اف لك من خلیل  -1

 من طالب و صاحب قتیل  -2
 

 والدھر ال یقنع بالبدیل 

 و كل حى سالك سبیلى   و انما االمر الى الجلیل  -3

 (306) ما اءقرب الوعد من الرحیل 4- 
  

 ((. دارى) شب (و انجام ) صبح (چھ قدر آغاز . اف بر تو كھ چنین یارى ھستى ! اى روزگار)) -1
 ((.و روزگار ھرگز بھ جانشینى قانع نمى شود. را كشتى ) حق (چھ قدر طالب و صاحب )) -2
 ((.و تمام امور بھ خداوند جلیل ختم مى شود) مرد خواھد(و ھر زنده اى راه مرا خواھد پیمود )) -3
  -)). بھ سوى حق(و چھ نزدیك است وعده ھجرت )) -4

بعد، آن چھ كھ تواریخ از این ھا در حال نیایش در یك شب نوشتھ اند، حاكى از این است كھ یك ذات بى نھایت ، در 
اى ستارگان پر فروغ سپھر ! ھ چیزھا دیده اى آرى ، اى روى زمین ، چ. نفر بود 72ھاى این ((من ))ارتباط با 

آیا ھنوز بھ یاد دارید؟ قطعا بھ یاد دارید، كھ آن شب چھ شبى بود، آن ! الجوردین ، شما بھ چھ انسان ھایى تابیده اید؟
، بشر بھ بھ طور كلى مى خواھم عرض كنم . گفتند و این سخنشان چھ معنایى داشتھ است  الالھ االهللا و هللا اكبرھایى كھ 

عنوان این كھ موجودى وابستھ است ، باالخره باید پیشانى اش در جایى بھ زمین بخورد، چون خودش را نمى تواند 
بشر در حال بیدارى از این شوخى ھا ندیده است ، چھ بھتر كھ این سجده را براى ! من مطلقا آزادم ؟. مسخره كند

 . فتباالخره از شما سجده خواھند گر. بكند) خدا(او 
 راھى بزن كھ آھى بر ساز آن توان زد 

 
 شعرى بخوان كھ بر او رطلى گران توان زد 

 بر آستان جانان گر سر توان نھادن 
 

 گلبانگ سر بلندى بر آسمان توان زد 

 ((حافظ))
اما  آیا درست است یا نھ ؟. اگر این پیشانى براى غیر خدا بھ زمین بخورد، یك لگدى ھم روى این سر خواھد خورد

چھ درسى باالتر از این كھ . اى جوانان عزیز، بھ نماز اھمیت بدھید. اگر سجده بھ خدا باشد، انسان سر بلند مى شود
 : چھ تعبیر زیبایى است .نماز را ترك نكنید. حسین بھ ما یاد داد؟ نماز را بخوانید

اھرى باشد، مقام باشد، شھرت باشد، زن خواه بت باشد، پول باشد، زیبایى ھاى ظ. باالخره این سر فرود خواھد آمد
و بچھ باشد، شھرت پرستى ھا باشد، خودخواھى ھا باشد، باالخره شما حداقل در مقابل بت خودتان سجده خواھید 

شما یك لگد محكم بھ سرتان مى زند و  ((خود حیوانى ))كرد، و درست ھنگامى كھ پیشانى را بر زمین گذاشتید، آن 
نماز این است . پس بیایید پیشانى را براى خدا بر زمین بگذاریم . ن پیشانى كھ بھ من سجده كردمحو باد ای: مى گوید



بر آستان جانان گر . ان شاءهللا در نماز خواندن تنبلى و مسامحھ نكنیم . من درباره نماز غیر از این سخنى ندارم . 
سر } بھ ھنگام نماز{اگر ! قدر غوغا مى كنند چھ! واقعا گاھى عرفا و شعراى ما چھ مى كنند!... سر توان نھادن 

بھ جاى این كھ لگدى بر پشت سر شما بزند و بگوید كھ بد . بر سجده بگذارى ، سر بھ طرف ملكوت رفتھ است 
جایى سجده كردى ، اى بى انصاف ، اى بى من ، اى بى ذات ، آیا این جا، جاى سجده است ؟ آیا خودپرستى ، بت 

 اى سجده است ؟درون ، پول و مقام ج
خدا این تحفھ را بھ ما خواھد داد، و آن  . لذا، بیایید تحفھ دیگرى از این خوان گسترده حسینى از خدا بگیریم و ببریم

 .نماز بھ انسان ھویت مى دھد. اھمیت دادن بھ نماز است 
آن . ، نمى گذارد زندگى آدمى بھ ھدر برود((ما را بھ راه راست ھدایت فرما(307) ))اھدنا الصراط المستقیم چند بار گفتن ؛ 

چھل ھزار  { در حالى كھ} . اھدنا الصراط المستقیمشب ، این یاران ملكوت گراى حسینى ، چند دفعھ تكرار كردند؛ 
، ((راه كسانى كھ بھ آنان نعمت دادى (308) ))اھدنا الصراط المستقیم ، صراط الذین انعمت علیھم  .شمشیر ھم آن طرف برق مى زد

داوندا، پروردگارا، امشب آنان چگونھ خ. انعمت علیھم چھ كسانى ھستند؟ انبیا، اولیا، شھدا، صدیقین و صلحا ھستند
و چھ طور بھ حضور  .(( تنھا تو را مى پرستیم و تنھا از تو یارى مى جوییم} بارالھا(309) ))}ایاك نعبد و ایاك نستعین گفتند؛ 

 تو را چگونھ دیدند؟! ؟تو رسیدند
تو را سوگند مى دھیم بھ عظمت حسین و بھ عظمت این محبوب خودت كھ نامش حسین است ! خداوندا! پروردگارا

ما را درباره این دو حقیقت عظما با شكست روبھ رو ! خدایا. ، ما را در این موضوع صبر و نماز پیروز بفرما
این مردم را كھ ما دیدیم و مى بینیم و مى بینید كھ با این ! خداوندا. فرمادر حسین شناسى ما را موفق ب! خدایا. مفرما

مى ورزند، و واقعا متحمل زحمات جانى و مالى مى شوند، از بینش و   اخالص بھ محبوب تو حسین اخالص 
را  ما. این صداى حسین را از این مملكت خاموش مفرما! پروردگارا! خدایا .بصیرت حسین برخوردارشان بفرما

بر كسانى كھ در این جریان ! خداوندا. در این دنیا از زیارت آن بزرگوار و در آخرت ، از شفاعتش محروم مفرما
 .چھ از لحاظ مالى ، جانى ، نطق و بیان و تحریك احساسات پاك قدم برمى دارند، اجر جزیل عنایت بفرما

 ((آمین ))
 جبر اموى

ھات بسیار متنوع و عمیق ، در طول تاریخ ، بھ وسیلھ صاحب نظران ھر اگر حوادث فوق العاده و داراى ابعاد و ج
از عوامل . برھھ و ھر فترت و دورانى درست تفسیر مى شد، اثرش در پیشبرد انسان و انسانیت بسیار عالى بود

عاده شكست ما انسان ھا در علوم انسانى و در شناخت عامل محرك تاریخ ، این است كھ ما از جلوى حوادث فوق ال
ما انسان ھا آسان گراییم و صاحب نظران گذشتھ ما با یك عینك معینى حوادث را تفسیر . مھم خیلى ساده مى گذریم 

 . كرده اند، در صورتى كھ این حوادث احتیاج و نیاز مبرم بھ تحقیقات و تاءمالت عمیق داشتھ است
جبر . ، جبر گرایى خیلى رواج پیدا كرده بود بحث مختصرى در این مورد داریم كھ در دوران آل امیھ و بنى عباس

بعضى از متكلمان و فیلسوفان ، بھ این نكتھ توجھ نكرده اند كھ . بھ این مفھوم كھ ھمھ چیز و ھرچھ ھست از اوست 
در آن دوران و در مقابل شیوع . باید علت آن را بفھمیم . چرا جبرگرایى در آن دوران این قدر شیوع پیدا كرد

فقط امامیھ و معتزلھ از اختیار دفاع مى كردند و دفاع آنان ھم بسیار جدى بود، ولى اكثریت با اشاعره  جبرگرایى ،
آیا این یك مساءلھ فوق العاده حیاتى نیست كھ ما روى آن كار كنیم تا ببینیم . بود كھ از جبر زیاد دفاع مى كردند

ین جبرگرایى خبرى نبود، نیز در زمان آن سھ نفر از ا) صلى هللا علیھ وآلھ (جریان چیست ؟ در زمان پیغمبر 
فقط جستھ گریختھ انسان ھایى سؤ االتى . ھم مطرح نبود (علیھ السالم(صحابھ و دوران حكومت على بن ابى طالب 

از جنگ صفین برگشتند، یا در جنگ ) علیھ السالم(بھ ذھنشان خطور مى كرد، مانند این كھ وقتى امیرالمؤمنین 
ند، در آن جا پیرمردى بلند شد و گفت یا امیرالمؤمنین ، این كھ ما رفتیم و در این جھاد پیروز شدیم جمل پیروز شد

 .اختیار ما در كار بود: ، آیا با قضا و قدر خداوندى بود، یا اختیار ما در كار بود؟ حضرت فرمود
 .قضا و قدر خداوندى باعث جبر نمى شود
مى شود، اما مكتب نیست كھ آن را در تمام جوامع اسالمى و در حوزه این طور سؤ االت بھ طور گسیختھ دیده 

گاھى استدالل ھایى را مى بینیم كھ این استدالل ھا از . ھاى علمى بررسى كنیم و ببینیم غالبا این مساءلھ از كجاست 
یت حكم بھ جبر مى و فقط مستند بھ این نیست كھ ما مثال قانون علیت داریم ، و قانون عل. آن مغزھاى بزرگ نیست 

اراده خداوندى : یا -البتھ امروز این سخنان مورد بحث نیست ، واال اگر بود یك مقدار صحبت مى كردیم  -كند 
از این استدالل ھاى بى اساس ، مكتب بھ وجود . خواستھ است كھ چنین كارى صورت بگیرد، كار زشت یا كار زیبا

علیھ )آیا درست است كھ بگوییم اراده خداوندى بود كھ امام حسین . ودمكتبى كھ بر جوامع آن روز حاكم ش! نمى آید
را بھ زمین زدید؟ با این كھ براى بشریت بعد از پیغمبر ) علیھ السالم(را كشتید، یا على بن ابى طالب ) السالم

ن اراده خداوندى آیا واقعا او را از بین بردید؟ بلى ، چو. نظیر چنین انسان دلسوزى نبود) صلى هللا علیھ وآلھ (



این كیست ؟ اشاره كرد : كدام اراده ؟ این چھ استداللى است ؟ سھ بار ابن زیاد بھ جبر استناد كرد، گفت ! چنین بود
مگر على بن الحسین را خدا نكشت : ابن زیاد گفت . گفتند او على بن الحسین است ). علیھ السالم(بھ حضرت سجاد 

قتلھ هللا ). قتلھ الناس (، مردم او را كشتند )على اكبر(نامش على بن الحسین  برادرى داشتم: ؟ حضرت سجاد فرمود
یعنى چھ ؟ ببینید در فرھنگ اسالم و در فرھنگ بشریت ، چھ گذشتھ است ؟ سھ بار در كلمات این مرد خبیث 

پروردگارا، . كندآقا فیلسوف و باسواد شده است و مى خواھد توجیھ . ، این استدالل دیده مى شود)فرزند مرجانھ (
كارى كھ شده است ، نباید  .آدمى در آن موقع كھ مى خواھد موقعیت وقیح خود را توجیھ كند، چھ قیافھ زشتى دارد

یك كلمھ غلط كردم ، كھ مساءلھ را حل مى كند، پس چرا آن قدر ایستادگى ؟ چرا اوالد آدم این قدر قیافھ . توجیھ كرد
 را توجیھ مى كنند؟ حق بھ جانب مى گیرند و قضیھ حسین

. آیا سقوط بھ این اندازه ؟ البتھ اصل قضیھ یك طرف ، كھ خودش تعلیم مى خواھد و تحلیل دارد و جریانى است 
یكى دیگر ھم براى این كھ وضع خودش را توجیھ كند، در پى آن است كھ قضیھ را درست كند، اما چنین قضیھ اى 

این عبارت را تصحیح {. تو بھ تمام ارزش ھاى انسانى صدمھ زدى تو جنایتكارى و قاتل ، . درست شدنى نیست 
بشر كوچك تر از . ، صدمھ بھ ارزش ھاى انسانى نزد، بلكھ صدمھ بھ حمایتگرن ارزش ھاى انسانى زد}مى كنم 

 آیا تو مى توانى عدالت را بشكنى ؟. عدالت ، عدالت است . آن است كھ دستش بھ ارزش ھاى انسانى برسد
 لیك مستبدل شد آن قرن و اَمم   ل است و فضل آن فضل ھم عدل آن عد

 قرن ھا بر قرن ھا رفت اى ھمام 
 

 این معانى برقرار و بردوام 

 شد مبدل آب این جو چند بار 
 

 (310) عكس ماه و عكس اختر برقرار

بشر وقتى فكر كند كھ مى تواند ارزش را ساقط كند، در آن جا بھ سقوط نھایى رسیده و در مقابل تخیالت و ھوى و 
آزادى براى بشر، مشروط بھ این )) :انسان كوچك تر از آن است كھ بگوید. ھوس ھاى خود، بھ زانو در آمده است 

در جوھر حیات است ، بپسندى یا } نھ بى بند و بارى {النھ نخیر، آزادى مسؤ و ((. است كھ من صالح بدانم
 . این كلمھ مسؤ والنھ را تعمدا و ھدفدار عرض كردم. نپسندى 

 .ندارد} ارزش {آزادى مسؤ والنھ در جان انسان ھاست ، و حیات آدمى بدون احساس آزادى معقول 
كردم ، باردار حقوقى است ، ولى   نھ را كھ عرضالبتھ آزادى مسؤ وال. اجازه دھید آزادى معقوالنھ را ھم بگویم 

 . جنبھ فلسفى آزادى معقوالنھ ، بیشتر است و آن چھ كھ در جامعھ مى توان مطرح كرد، آزادى مسؤ والنھ است
چھ . شما مى خواھید چھ كار كنید؟ مى خواھید بگویید زیبایى را من مى توانم بشكنم بھ این كھ خدا كرده است 

مگر خدا ))،  قتلھ هللا على بن الحسین : گفت} ابن زیاد{رده است ؟ آیا شما براى خدا وظیفھ تعیین مى كنید؟ چیزى را خدا ك
بلى ، برادرى : با كمال جراءت گفت ) علیھ السالم)حضرت سجاد  ((فرزند حسین را در روز عاشورا نكشت ؟

 .( بل قتلھ الناس) .او را مردم كشتند. داشتم بھ نام على بن الحسین 

 

بشرى كھ پشت سرش تراژدى گذاشتھ و اینك بھ این جا رسیده و مى گوید . چند عبارت را خوب است كھ بخوانیم 
این سخن } ابن زیاد{با این منطق چھ كار كرده است ؟ در مورد دوم ، مجددا ). منطق را توجھ كنید. (ترقى كردم 

داشتھ است ؟ آیا قصد باوراندن گفتھ خود را داشتھ است آیا واقعا قصد مسخره كردن خود را . را تكرار كرده است 
مگر خدا على بن الحسین را : ؟ آیا واقعا خودشان بھ گفتھ خودشان اطمینان داشتند؟ از خود حضرت سجاد پرسید

 .على اكبر بود، او را كشتند  من برادرى داشتم كھ نامش : نكشت ؟ حضرت سجاد فرمود
یده ام این است كھ اگر ما در كالس حسین رفوزه شویم ، گمان نمى كنم این اسالم من عق. باید بھ موقع درس خواند

 . یك كمى عمیق فكر كنیم. ما واقعا اساس داشتھ باشد
بھ لب ھا و ) ابن زیاد(وقتى كھ دید این خبیث ) صلى هللا علیھ وآلھ (یكى از صحابھ كھنسال پیامبر (زیدبن ارقم 

چوب  : ناراحت شد و گفت -البتھ تاریخ آن خیلى معتبر است  -چوب مى زند ) الم علیھ الس(دندان ھاى امام حسین 
خدا چشم ھایت را : ابن زیاد گفت . من فراوان دیده ام كھ پیامبر، این لب ھا و دندان ھا را بوسیده است ! نزن 

 بگریاند، آیا براى آن پیروزى كھ خدا بھ ما داده است گریھ مى كنى ؟
: ھمھ مردم ھم كھ آن قدرت ذھنى را ندارند كھ بگویند. ران آل امیھ و فلسفھ دوران آل عباس این است فلسفھ دو

 صبر كن ببینیم ، چھ چیزى را خدا كشت ، خدا كشت یعنى چھ ؟ این چھ منطقى است ؟
 : ابن زیاد رو بھ اسیران اھل بیت پیامبر كرد و گفت

 الحمد= الذى فضحكم و قتلكم و اكذب احدوثتكم



 ((.د خداى راست كھ شما را پست كرد و شما را كشت و این حادثھ را كھ پیش آورده بودید، تكذیب كردحم))
 :با كمال شجاعت و بالفاصلھ فرمود) علیھا السالم (حضرت زینب 

تكریم فرمود و ما را از پلیدى ھا ) صلى هللا علیھ وآلھ (حمد، خاص خدایى است كھ ما را بھ وسیلھ پیامبرش محمد ))
 ((.طھیر فرمودت

 : اشاره بھ آیھ شریفھ
 (311)انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھر كم تطھیرا

 ((. و پاك گرداند شما را پاك گردانیدنى بدى را،) اھل بیت (جز این نیست كھ خدا مى خواھد كھ ببرد از شما ))
دروغگویى كار اشخاص فاجر . جز این نیست كھ پستى و رسوایى از آن مردم فاسق است و ما آن مردم نیستیم 

 . است و ما آن اشخاص نیستیم
این حرف ھایى كھ خدایا واقعا آیا این ھا بھ ! كار خدا ((كار خدا را درباره خاندانتان چگونھ دیدید؟)) : ابن زیاد گفت

آفتاب را نمى } طورى كھ {. مى زدند، قانع ھم مى شدند؟ شھوت ، خودكامگى و مقام پرستى ، آدم را كور مى كند
یعنى این قدر انسان ، عقل و اندیشھ و بینایى خود را از . ما این روشنایى را مى بینیم . بیند و مى گوید تاریك است 

پس وجدان و عقلت كجا رفتھ است ؟ ! كرده است ؟ و بگوید خدا كرده است  دست بدھد كھ بگوید كار را چھ كسى
شھود و حواست بھ كجا رفتھ است ؟ چرا بعد، آن پیمان را بھ عمربن سعد ندادى ؟ چون معروف است كھ وقتى 

گالویز  شما بھ من آن پیمان را بدھید كھ من بھ امر شما رفتم با حسین: گفت } بھ ابن زیاد{عمربن سعد برگشت ، 
آیا من آن پیمان را بدھم ؟ این مطلب را بنویس و بده كھ بھ وسیلھ من و  : گفت} ابن زیاد{. شدم و او را كشتم 

آیا بھ تو نامھ بدھم تا در نزد مردم  : گفت. نداد} كھ عمربن سعد ھم نوشتھ اى {. عمربن سعد، حسین را خدا كشت 
اگر تو این طور جبر گرایى و این قدر شعور دارى ، بنویس و بگویى حسین را من كشتم و سبب آن من بودم ؟ 

ھا ھم یعنى ((من ))معناى . من كردم . من بھ او آن وعده را دادم . من تعھد كردم و البتھ تعھد من ھم از خدا بود: بگو
 خدا این كار را كرده ، خوب بنویس ، چرا نمى نویسى ؟. هللا 

 :فرمود) علیھا السالم (را درباره خاندانتان چگونھ دیدید؟ حضرت زینب كار خدا : بار دیگر گفت } ابن زیاد}
آنان بھ خوابگاه ھاى ابدى خود شتافتند و خداوند بھ زودى ، تو را با آنان : خداوند براى آنان شھادت را مقرر فرمود

 . كشتھ است آن موقع خواھید فھمید كھ چھ كسى آن ھا را. براى داورى نھایى در یك مكان جمع خواھد كرد
ابن زیاد آن سؤ ال را . من على بن حسین ھستم : ابن زیاد بھ امام سجاد رو كرد و گفت تو كیستى ؟ حضرت فرمود

من : مگر خدا على بن الحسین را نكشت ؟ حضرت سجاد فرمود: گفت   و سپس . مطرح كرد كھ اول عرض كردم 
 . ابن زیاد گفت نخیر، خدا او را كشت. شتندبردارى داشتم كھ نام او على اكبر بود و مردم او را ك

اما موقعى كھ روح از جسم گرفتھ شود، خدا ناظر آن . مقدرات ھرچھ باشد، ظاھر اختیار است )) :حضرت فرمود
 ((.روح است كھ مى خواھد بھ طرف او برود

 (312)هللا یتوفى االنفس حین موتھا
 ((.خدا روح مردم را بھ ھنگام مرگشان بھ تمامى مى ستاند))

اما آن كھ قفس كالبد را شكافتھ است كیست ؟ بلى ، اگر قفس و قالب بدن شكافتھ شود، . آرى ، گیرنده روح خداست 
اما چھ كسى این كار را كرده است ؟ آیا توجھ فرمودید .  در آن ھنگام ، گیرنده روح فقط خداست بھ وسیلھ عزرائیل

 كھ در فرھنگ اسالمى مقدارى این مساءلھ جبر و جبرگرایى از كجا بوده است ؟
ھمان گونھ كھ اگر جنبھ الھى نداشتھ باشد یا حداقل ادعاى الھى بودن نكند، مربوط بھ قانون علیت ، محیط، ژن و 

ث علت تامھ است كھ تو چنان باشى ، ما ھم ھیچ حرفى نداریم و خدا ھم با تو اگر این ھا باع. جغرافیا مى شود
یعنى اگر این علل و عوامل دست بھ ھم بدھد و تو را جبرا چنان بسازد كھ شخصیت تو توانایى این را . حرفى ندارد

بھ خیر و كمال من است ،  (( الف))را مى گیرم ، چون  ((الف ))، من ((ب ))و  ((الف )) : نداشتھ باشد كھ بگوید از بین
اما آیا چنین است ؟ آیا این استدالل ھا مى تواند تباھى  . اگر ما این طور محاصره شده ایم ، جاى بحث نیست

سرمایھ عمر آدمى را توجیھ كند؟ اشخاص زیادى در این مساءلھ خیلى تاءخیر نموده و پرونده علمى این قضیھ را 
از حاال تا قیامت ، صد دانشگاه براى بحث جبر و اختیار تاءسیس . ھنوز باز است  پرونده علمى آن. تمام نمى كنند

. اصال فكر كنید كھ اوالد آدم ، چھ مقدار اختیار و چھ مقدار جبر دارد، چھ مقدار اضطرار دارد. كنید، اشكال ندارد
راى تحلیل و عوامل آن ، ب. چھ مقدار كار خودش است ، چھ مقدار از خداست و چھ مقدار مربوط بھ محیط است 

آدمى نباید خود را فریب . نھ یك سال دو سال ، بلكھ تا زمانى كھ آفتاب مى درخشد، اما در عمل  .كار و تحقیق كنید
اگر شما اوالد آدم ندانید كھ قرار گرفتن : درباره این پرونده ، من گمان مى كنم این طور باید آن را تكمیل كرد. بدھد

رزشى ، بھتر از این است كھ انسان تحت تاءثیر انگیزش ھاى خودخواھى ، خودكامگى ، در انگیزگى اصول ا
شھوت و ھوى و ھوس قرار بگیرد، در این صورت ما ھیچ سخنى با شما نداریم ، بفرمایید ھر كجا كھ مى خواھید 

گرفتن در تحت تاءثیر  اما اگر این را متوجھ شدید كھ قرار گرفتن تحت انگیزش ھاى ارزشى ، بھتر از قرار. بروید



جبرى {خودخواھى ھاست ، حال ، بعد از كسب چنین معرفت و علمى ، اگر وجدانا احساس كردید كھ این موقعیت 
آمده ، قدرت آن را دارید كھ یك قدم دیگر بروید و زیر انگیزش ھاى ارزشى   كھ براى شما پیش } كھ شما مى گویید

 مگر ما عاشق كلمھ اختیار مى باشیم ؟. كنید و نام آن را نیز جبر بگذاریدكار كنید، ھیچ اشكالى ندارد، شما كار 
مگر ما از كلمھ جبر بدمان مى آید؟ بحث كلمھ نیست ، بلكھ این بحث است كھ آیا براى شما این معرفت دست داده 

پرستى باشد؟ است كھ تمام انگیزه ھا نباید خودخواھى ، پول ، ثروت ، مقام پرستى ، شھرت پرستى و محبوبیت 
اگر این امر اثبات شده است كھ انسان تحت انگیزه ھاى واالترى مى تواند كار را انجام بدھد، بھ خودمان رجوع 

كنیم تا ببینیم آیا ما این توانایى را در خودمان داریم كھ قدمى را كھ از این موقعیتى كھ شما مى گویید جبر پیش 
 نگیزش عظمت ھا و ارزش ھا باشد بگذاریم ؟آورده ، برداریم و بھ موقعیتى كھ تحت ا

شما بگویید نامش جبر است ، و اگر آن انگیزه نبود من قدم بر نمى داشتم ، اما قدم را بردارید و نام آن را جبر 
، ھر حركتى كھ بر شما }اشكالى ندارد{اگر توانایى احساس مى كنید، یا اگر ھم توانایى احساس نمى كنید، . بگذارید

آیا در مورد . این امر صادق نیست } درباره ابن زیاد و امثال او{ولى در حقیقت . شود، انجام بدھید تحمیل مى
  حادثھ اى بھ این عظمت بگویند، این كار را خدا كرده است ؟ پس آن ھمھ پشیمانى ھا یعنى چھ ؟ آن ھمھ عكس 

ود یزید، بعد از آن كھ موج ھاى العمل ھا و آن ھمھ ندامت ھا چھ شد؟ حتى در بعضى از تواریخ ھست كھ خ
وقتى كھ نسیم آمد، گفت اى كاش با حسین . طغیانگر خودخواھى اش فرو نشست ، لحظاتى در معرض آن نسیم بود

خدا روى ابن زیاد را سیاه كند، من از این كمتر ھم قناعت مى ))، سودهللا وجھ عبیدهللا بن زیاد . این طور رفتار نمى كردم
، چرا و بھ چھ علت ؟  سودهللا وجھ ابن مرجانھ، چرا سودهللا وجھ عبیدهللا بن زیادنسیمكى بھ مغزش زده شد؟ چرا چرا یك  .((كردم 

چھ طور شد كھ شما از مكتب جبر عقب ماندید؟ لذا، در موقعش ھم اگر بخواھد خودخواھى ! جناب یزیدبن معاویھ 
 .خود را اشباع كند، بھ جبر متمسك مى شود

البتھ ما . ھ شخصیت را نمى شناسند و رنگ ابدیت براى آن ھا مات است ، تمایالت جبرى دارندغالبا اشخاصى ك
 :، كار بر شش نوع تقسیم مى شود}ھمان طور كھ مى دانید{. نمى خواھیم بگوییم ھمھ كارھا اختیارى است 

 (313).(رفلكس (بازتابى و انفعالى 
 .عادى ، مثل كارگرانى كھ مستمرا بھ كارى عادت نموده و انجام مى دھند

 . اكراھى
 . اضطرارى

 . اجبارى
 . اختیارى

آن ھم موقعى است كھ وسایل آماده است ، . كارھاى اختیارى ، جوھر وجود آدمى است و نباید با آن شوخى كرد
جود دارد، درك شده ، و موانع طبیعى در جلو نیست ، و شما احساس مى كنید كھ قدم بعدى را مى توانید قدرت و

را، زیرا بھ خیر مسؤ  ((الف ))مثال شما تحریك مى شوید و تاءكید و اختیار مى كنید طرف . بردارید یا برندارید
اگر این )) :ان سوزھاى مغرب زمین گفتندلذا، بى جھت نبود كھ بعضى از این انس. ولیت ھا و شخصیت ھا است 

باالترین دلیل  .((پشیمانى را از قاموس بشرى حذف كنیم ، مساءلھ فضیلت و تقوا نیز بھ دنبال آن از بین مى رود
اختیار انسان ، این است كھ وقتى معصیتى را انجام داد و خالفى مرتكب شد، و یا جنایتى كرد، بعد پشیمان مى 

 .شود
 این كنم یا آن كنم  این كھ فردا

 
 (314) این دلیل اختیار است اى صنم 

 یك مثال اى دل پى فرقى بیار 
 

 تا بدانى جبر را از اختیار 

 دست كان لرزان بود از ارتعاش 
 

   نبانى ز جاشوان كھ دستى را تو ج

 (315) لیك نتوان كرد این با آن قیاس   ھر دو جنبش آفریده حق شناس 

با مشت بھ شیشھ زد و  اگر دست مرتعش بھ یك كاالى قیمتى بخورد و آن را بشكند، پشیمان نمى شود، اما اگر عمدا
را از قاموس } این پشیمانى {! چھ غلطى كردم : یك كاالى پر قیمتى را شكست ، یا دستش بریده شد، خواھد گفت 

براى بدبختى ھا و جنایت كارى ھایش دلیل  . بشر خودش مست است ، بیش از این او را مست نكنیم. بشر نگیرید
 . ندھیم  بھ دستش 

، كھ چرا در زمان آل امیھ و آل عباس ، )علیھ السالم(ك تحلیل مختصر در داستان امام حسین آیا توجھ فرمودید؟ ی
مى آمد كھ   بھ جھت این بود كھ قطعا این سؤ االت پیش  -آن ھم فیلسوف جبرى  -آقایان ھمھ فیلسوف شده بودند 

چھ شد؟ مى خواھیم سؤ ال كنیم  را از كارش كنار زدید؟ على بن ابى طالب) علیھ السالم(چرا على بن ابى طالب 
 خدا مى دانست...! چون كھ خدا خواست  !... بلى ، خدا خواست: كھ فرزند على بن ابى طالب چھ شد؟ مى گویند

...! 



وقتى احساس كردیم كھ رو . در آن موقعیت ھایى كھ ما رو بھ تباھى مى رویم ، ما را آگاه بفرما! پروردگارا! خدایا
داستان  .ما را با واقعیات ناب و صاف روبھ رو بفرما. توفیق بده تا خودمان را توجیھ نكنیم بھ تباھى مى رویم ، 

حسین را بھ وجود آورده اند، تمام ارزش ھا را زیر پا گذاشتھ اند و مى خواھند بگویند كھ كذا و كذا و آن را توجیھ 
 .كنند

در یكى از این جلسات ، شخصى قاچاقى و . شتیم مثال ؛ تقریبا بیست سال پیش بود كھ ما یك جلسھ علمى خالص دا
خالصھ ، این چھره ، چھره اى است كھ مثال . ما نگاه كردیم و دیدیم این شخص از ما نیست . بى اجازه آمده بود

اما . اگر یك میلیون انسان با دستور ایشان كشتھ بشود، آمار تلقى مى شود و اگر یك نفر كشتھ شود، تراژدى است 
پانصد و ھفتاد ھزار نفر این : اما چرا، آمار بگیرید. ھ شد یعنى چھ ، در چشمان این شخص دیده نمى شدانسان كشت

یا . شخص مزبور وارد بحث شد. نھ این كھ یك جان است و تراژدى اش . آمار مى گیرند... دویست ھزار. طور شد
من بھ او نگاه مى كردم و او ھم بھ . ھیم بگذار ما كارمان را انجام بد. تو را چھ بھ بحث آقاجان ! حضرت عباس 
ھم تشریف داشتند و مدام  -رحمة هللا تعالى علیھ  -دوستان ، از جملھ مرحوم دكتر محمود حسابى . من نگاه مى كرد

 .بھ نظر شما انسان ھا مجبورند یا اختیار دارند: بھ ھر حال ، آن شخص از من پرسید. بھ یكدیگر نگاه مى كردیم 
 .بلھ ، بشر اختیار دارد: گفتم . م ، البتھ از نظر امثال شما، ما غلط كردیم كھ بگوییم اختیار داریم در دلم گفت

یك : گفت . من عین عبارت ایشان و عین جریان جلسھ را عرض مى كنم . احساسى است : در جواب گفت 
این لطف خدا بود كھ با . رده اندحاال خوب است كھ ما معرفى شده ایم ، ولى او را بھ ما معرفى نك. احساسى است 

 آیا منظور شما از احساس یعنى خیاالت ؟: گفتم . كمى حال طلبگى و حال ھجوم علمى وارد میدان بشویم 
تخیل  .دو روز مى شود -خیال یك روز . خیاالت ، تاریخ بشر را نمى تواند این طور پر كند: گفتم ! بلھ : گفت 

 .اما انسان ھاى تمام تاریخ ، احساس اختیار مى كنند. ده نفر است درباره یك موضوع ، تخیل یك نفر، 
 .نفر را ذكر كرد كھ از متفكران غربى و جبرى اند، مثل اسپینوزا و نظایر او 6 - 5این را كھ من گفتم ، او نام 

فر از اشخاصى ن 30-  20سپس نام  . گفتم شما اگر مى خواھید با مانور اثبات كنید، اجازه بدھید ما ھم شروع كنیم
من : گفتم . این كھ بحث علمى نمى شود. با مانور كھ مساءلھ تمام نمى شود. را كھ قایل بھ اختیار ھستند، ذكر كردم 

دقیقا گفتم كھ ما . دوستان ھم گوش مى كردند. بھ شما عرض مى كنم كھ جبرگرایى مطلق از كجا ناشى مى شود
درباره جبر بحث ھاى توفانى . تردید نیست ، مخصوصا بحث علیت انگیزه علمى و بحث ھاى علمى داریم كھ جاى 

 . داریم
 : سپس در ادامھ پاسخ گفتم

آرام آرام كھ دوران پیرى فرا رسید . عده اى دیگر ھستند كھ یك عمر مشغول جنایت ، خیانت و معصیت مى شوند))
گفت ھستم ، آن وقت مى خواھد } زندگى {و دیوار زندگى شكاف برداشت و ابدیت كم كم از روزنھ این دیوار 

بھ جاى این . سرگذشت و آن ھمھ معصیت و خطا را چھ كند؟ پس چھ بھتر كھ بیاید فیلسوف شود، زیرا بھتر است 
 ((.كھ برگردد و خطاھایش را جبران كند، بھ جاى این كھ برگردد اگر حق الناس و حق هللا است ، توبھ كند

من سیگار ... االن دوره جاھلیت ثانى ماست . بود كھ من سیگار مى كشیدم ) جاھلیت اولى (آن زمان ، جاھلیت ما 
او كبریت را كشید و روشن . چون دیگر بحث بھ این جا رسیده بود، مى خواستم سیگار را روشن كنم . را گرفتم 

خدا شاھد . ایشان بھ زمین خیره شده بود. كبریت را گرفت و من سیگار را روشن كردم . دستش مى لرزید .كرد
 .خیلى ضربھ خورد. است كھ من خیال كردم با چشمان خود، فرش را سوراخ مى كند

مثال؛ من از درونم احساس مى كنم كھ اگر قتلى را در پانزده سالگى مرتكب شده باشم و نود سال از دست عدالت و 
 :د و مى گویندداد و دادگسترى و دادپرورى فرار كردم ، بعد از نود سال كھ گریبان مرا مى گیرن

البتھ بحث حركت و تحول . بھ خود مى لرزم ، چنان كھ خود من بھ خودم مى گویم قاتل این شخص منم ! اى قاتل 
 . ھم داریم

این جملھ براى  .((من دوبار بھ یك رودخانھ وارد نشده ام . حركت در تمام ھستى حكمفرماست )) :ھراكلیت مى گوید
آیا عذرى دارید كھ از آن دفاع كنید؟ ! است ، نھ براى حقیقت مى گویند تو قاتلى  خوب ( آبستره(فلسفھ ھاى تجرید 

بحث ما ھم ھمین است كھ نود سال گذشتھ ، نود بار ھم فرض كنیم از نظر پزشكى ، . واال محاكمھ ات مى كنیم 
وریم ، آن را متخصصین ما مى دانند چھ مقدار از این سلول ھا عوض شده است ، ولى یك حقیقت بھ وجود بیا

 .بھ ما یك بینایى حقیقى عنایت بفرما! پروردگارا! خدایا . جبران كنیم
داستان كربال را با آن وضع بسیار ناگوار بھ وجود آوردند و بعد خواستند این بار را از دوش خود بیندازند، این بھ 

 !خدا این كار را كرد: بعد ھم اگر دیدند كسى قبول نمى كند، بگویند. گردن او و او بھ گردن این 
 آیا خداوند ظلم مى كند؟

  ...(316)ان هللا ال یظلم مثقال ذره
 ((.خداوند بھ سنگینى ذره اى ھم ستم روا نمى دارد))



فراموش نشود ) علیھ السالم(اشتھ باشید، و در تحلیل تاریخ حسین بن على بھ ھر حال ، این مطلب را ھم در نظر د
البتھ ھمیشھ اختیاریون مقدم بودند، زیرا دالیل آن ھا قوى . كھ این جریان چھ نتایجى بعدا در تاریخ گذاشتھ است 

 .دالیل جبرگرایان نتوانست كار تاریخ را تمام كند، ولى مى توانست حداقل سكوتى بیاورد .بود
 .(317)فیضل هللا من یشاء و یھدى من یشاء

 ((.خدا ھر كھ را بخواھد گمراه مى كند و ھر كھ را بخواھد ھدایت مى كند))
ما در زمینھ كارى كھ من خواستھ ام ، مشیت خداوند این بلى ، مشیت خداست ، ا. در صورتى كھ این آیھ تفسیر دارد

 . كار را خواستھ است
من اگر ماده اى آتش زا بر روى قالى بیندازم ، چون قالى . بیان مى كنم } مخصوصا براى جوان ترھا{یك مثال 

ھ یك جاى مشیت خداوند در ھستى این است كھ اگر آتش ب. خشك است خواھد سوخت ، قانون طبیعت ھم این است 
این قانون الھى است ، آیا درست است یا نھ ؟ اما چھ كسى گفتھ است كھ كبریت را . خشك برخورد كرد، بسوزد

مشیت خدا این نیست كھ روى قالى كبریت . روى قالى بیندازم ؟ در حالى كھ مى دانستم ، كبریت مى سوزاند
 .قالى بسوزد مشیت خدا این است كھ اگر كبریت بھ قالى بخورد، . بیندازیم

 .بعضى ھا چھ طور اشتباه مى كنند} واقعا}
قرن ھاست كھ این عشق چھ  . عشق چھ كارھا كرده است} واقعا{. پروردگارا، شكرھا داریم از عشق اى خدا
عشقى كھ حسین بن فاطمھ ، حسین بن على . مجسمھ اوست ) علیھ السالم (انسان ھایى است ، عشقى كھ امام حسین 

 . ر ما ثابت كرد، عشقى است كھ ھرگز فنا شدنى نیستعظمت آن را ب
 ھرگز نمیرد آن كھ دلش زنده شد بھ عشق 

 
 ثبت است در جریده عالم دوام ما 

سپس در طى قرون و اعصار، شما در دل ھاى انسان ھا . ساعاتى صبر كنید، متحمل باشید: امام حسین فرمود
 :حسین فرمود امام. دقایق و لحظات مى گذرد. رسوخ خواھید كرد

 صبرا بنى الكرام
 ((.اى انسان زاده ھا، اى فرزندان انسان ھاى بزرگ ، مقدارى صبر كنید))

بگذارید  .((اى فرزندان انسان ھاى بزرگ ، یك مقدار صبر كنید، این لحظات مى گذرد))،  ایھا الكرام ، بنى الكرام ، ابناء الكرام
 .ھیم آن را با این خون آبیارى كنیم ، ثمرھا و میوه ھا بدھداین درخت برومند اسالم كھ ما امروز مى خوا

اگر از دوران دیالمھ ، فاطمیین و حتى پیش از آن ھا . من بارھا عرض كرده ام كھ اى كاش آمارگیرى مى شد
جلسات (چھ انسان ھایى كھ در این جا . آمارگیرى مى شد، مى فھمیدیم كھ این جلسات چھ قدر انسان ساختھ است 

چھ انسان ھایى كھ در این . چھ انسان ھایى كھ در این جلسات بھ نورانیت رسیدند. آمدند و توبھ كردند ( حسین
واقعا ما . جلسات واقعا پشیمان شدند، آن ھم بدین جھت كھ حسین ، روح این افراد را بھ بارگاه خداوندى روانھ كرد

نمى گیرد كھ چھ شد؟ كسى بھ این ھا توجھ نمى  در این جلسات و شب ھاى حسینى شركت مى كنیم ، اما كسى آمار
كند، ولى خدا مى داند چھ جوان ھا و چھ آن ھا كھ حتى سالیان زیادى از عمرشان گذشتھ است ، از این جلسات 

 .حسینى برخوردار شده اند
یح بدھیم ، ولى تر از آن است كھ ما بتوانیم توض باالخره ، حادثھ تلخ . خداوندا، پروردگارا، تاریكى شب فرا رسید

و اگر كسى بگوید كھ نبض اسالم ، با دست تشیع حسین بھ ! نتیجھ را در نظر بگیرید كھ چھ نتیجھ بزرگى شد
این مبالغھ نیست ، بلكھ مى توان آن . حركت در آمده و سایر فرقھ ھا نیز از آن استفاده كرده اند، گزاف نگفتھ است 

 .را معنا و اثبات كرد
 .از دامان على و آل على و از دامان حسین كوتاه مفرمادست ما را ! خدایا
سھ روز، یك انقالب روحى و یك حالت  -اگر در این دو ! پروردگارا. ما را در گروه ستمكاران قرار مده ! خدایا

این حاالت روحانى و این حاالت عرفانى ! خدایا. ملكوتى بھ ما دست داده است ، خودت این حالت را پایدار بفرما
 پرور. خودت بھ ثمر برسان  را

 .محروم مفرما) علیھ السالم(ما را از نعمت محبت آل بیت ! گارا
 ((آمین ))

 شب حسینى
براى شناخت حوادث بزرگ تاریخ ، مخصوصا حوادثى كھ داراى ابعاد بسیار زیاد و عمیق است ، ما دو شرط 

  :(318)خیلى اساسى داریم



اطالع الزم و كافى درباره آن حادثھ از نظر انگیزه ھا، علت ھا، معلول ھا و نتایج ، حتى حوادث ھم زمان آن  -1
 چھ جریاناتى در پیرامون آن واقعھ بود؟} یعنى {. حادثھ ، در موقعى كھ حادثھ بھ وقوع مى پیوست 

لذا، متاءسفانھ در بیان واقعیات  .اطالعات فوق العاده مھم است ، و این شرط را ھمھ مورخان واجد نیستنداین 
تاریخ ، عینك خاصى بھ چشم خود زده اند و با این كھ این خطرى است بزرگ ، اما شیوع دارد و نمى آیند قضیھ 

گرفت ؟ آیا راه دیگرى داشت یا نداشت ؟ آیا  را درست مطرح كنند تا ببینند این واقعھ چھ بود و از كجا سرچشمھ
 پیموده مى شد و چرا؟ ((الف ))فقط مى بایست فقط این راه 

یا براى این كھ . غالبا مورخان ، آن قسمت از عناصر تاریخ را در نظر مى گیرند كھ بیشتر بھ آن اھمیت مى دھند
امیدواریم تعداد این موارد . در اختیار شما گذاشتیم  بھ آیندگان نشان بدھند كھ ما ھم از این قضیھ اطالعى داشتیم و

یا مثال؛ فقط براى بیان این كھ آن ھا ھم دست اندركار جمع آورى حوادث و وقایع تاریخ بوده اند، كھ . كم باشد
، پس اولین شرط این است كھ اگر انسان . ان شاءهللا كھ این نیت در كار نباشد. بگویند داستان حسین این گونھ بود

مخصوصا كسى كھ مى خواھد حادثھ را تحلیل كند و توضیح دھد، یا بھ نسل ھاى آینده منتقل بسازد، باید فرھنگى 
باید از خود  .چنین شخصى باید واقعا اطالعات داشتھ باشد. را كھ در این حادثھ قابل برخوردارى است ، بیان كند

یارى و اختیارى كار كرده است ، دقیقا اطالع پیدا كند تا ماھیت حادثھ و این كھ در آن حادثھ چھ دست ھاى غیر اخت
براى مورخى كھ مى . البتھ چنین تاریخ نگارانى خیلى در اقلیت ھستند. بتواند بگوید كھ حادثھ چگونھ بوده است 

وجدانى بھ عظمت فلك . ، وجدان الزم است ((اى بشر، در سرگذشت تو چنین حادثھ اى بوده است )) :خواھد بگوید
كھ اگر اھلش باشد، نھ فقط جایز . ھ از طرف خودش ، دخل و تصرفى نكند، مگر براى تفسیر و تحلیل تاریخى ك

یعنى اگر كسى قدرت تحلیل یك تاریخ را دارد و تحت محدودیت ھاى ابزار كار و . است ، بلكھ ضرورى است 
ا بیان نمود و تفسیر كرد، عللش را تحت محدودیت ھاى ھدف گیرى قرار نگرفتھ ، الزم است كھ وقتى حادثھ اى ر

من این )) :یا بگوید. این امانت دارى است  .((البتھ و صد البتھ ، از دیدگاه من چنین است )) :نیز بیان كند و بگوید
كھ ھم دكان نباشد و ھم واقعا بیانگر این باشد كھ انسان قلم بھ دست ، حقیقتا از روى وجدان  .((طور احساس كردم 

ریشھ ھاى حادثھ این بوده و نتایجى كھ بھ دست  ((نظر من ))ھ من این مقدار از حادثھ اطالع داشتم و بھ مى گوید ك
ھم گاھى این است ، اگرچھ ادعا ھم نكند كھ صاحب نظر است  ((بھ نظر من ))معناى . داده است ، چنین بوده است 

 . ا دیدگاه ھاى مختلف حادثھ مطرح شده استو ادعاى صاحب نظرى در حادثھ اى كھ قرن ھا از آن گذشتھ است ، ب
این جا فقط وجدان است و خدا، كھ بھ داد آن . چنین است ، بسیار ادعاى بزرگى است  ((نظرم ))ادعاى این كھ 

صاحب قلم برسد و بگوید این مورد كھ ضعیف بود، چرا نقل كردى ؟ این كھ سند نداشت ، چرا خالف واقع گفتى ؟ 
ن خودش صحبت ھا داشتھ باشد، كھ وقتى من این قضیھ را مى خواھم بیان كنم ، بھ وجدان با درو} مورخ باید{

. یك دفعھ ، قضیھ بحثى است كھ مثال در فالن تاریخ ، یك كوه آتشفشان ، آتشفشانى كرد. خودم ھم توجھ داشتھ باشم 
 . بسیار خوب ، این ھم آثار و دالیل و فرض كنید علت ھاى معرفت االرضى اش

 

 

ك وقت ، مساءلھ این است كھ حادثھ مربوط بھ انسان ھاست ، و خواھى نخواھى بر زندگى انسان ھا تاءثیر خواھد ی
وقتى من مى گویم حسین بن على این كار را كرد، امواج جملھ من ، از این . گذاشت ، چھ بخواھیم و چھ نخواھیم 

حسین آن شب . حسین چنین كرد. ، پخش شد((نین باید باشدانسان چ))و  ((انسان چنین است ))جا بر تمام قلمرو این كھ 
مطرح شود، و این  ((آن چنان كھ ھست ))آیا گفت یا نگفت ؟ وجدانى بھ پھناى فلك مى خواھد كھ تاریخ . چنین گفت 

 البتھ نمى خواھم بگویم در بررسى این حادثھ خونین نینوا چنین. است   امر بر عھده تحلیل گران مطلع و بى غرض 
چنین تحلیل گران صاحب نظر اندیشمند و داراى وجدان علمى ھم بوده اند، ولى ھمان گونھ كھ . مورخانى نبوده اند

 . است} الزم و كافى {پس شرط اول ، اطالع . مى دانیم ، متاءسفانھ در اقلیت بوده اند
ح كند و بھ اصطالح معروف است كھ شخصى در حضور سلیمان بن عبدالملك ، مى خواست شخصى دیگر را تقبی

این كسى است كھ وقتى عفان بن ابى طالب در صحراى كربال با حسین مى )) : گفت. ما نمام باشد، سعایت كند
نمى دانم آیندگان آیا بھ این : كدام حادثھ ؟ كدام عفان ؟ كدام على ؟ سلیمان گفت  .((جنگید، در آن شركت كرده بود



درباره تاریخ رشك ببرند، یا بھ این وجدان ضد وجدانت ؟ چھ مى گویى ؟  تاریخت حسادت كنند؟ یا بھ این علم تو
را بھ طور ساختگى ھم گفتھ باشند، نظیر آن } جریان سلیمان بن عبدالملك {اگر این . حادثھ كربال كھ این گونھ نبود

 .در تاریخ وجود دارد
ات كند كھ آب و ھوا در وضع قوانین مؤ ثر بھ عنوان مثال ؛ منتسكیو در كتاب روح القوانین ، وقتى مى خواھد اثب

سرزمین : مثال مى زند. آب و ھوا در وضع قوانین ، اثر شایان دارد: است ، بحث خوبى مطرح كرده و مى گوید
ولى آن وقت كھ مى خواھد یك شاھد  .زودتر است ) بلوغ بھ طور مطلق (ھایى كھ خیلى گرم است ، بلوغ دخترھا 

عایشھ ) محمد(مى گوید؛ این شخص ) صلى هللا علیھ وآلھ (پریدو در شرح حال محمد )) :دتاریخى ذكر كند، مى گوی
این جملھ در كدام كتاب بیان شده است ؟ آیا در كتاب موش و گربھ گفتھ شده است  .((را در سن ھشت سالگى گرفت 
را چھ كار كنیم ؟ از آن طرف  حاال این خالف واقع. نویسنده اش كیست ؟ منتسكیو . ؟ نخیر، در كتاب روح القوانین

آیا این دانشجو، ! ، یك جوان ھم تازه وارد دانشكده حقوق شده و فرضا مطالعات او ھم پیرامون این مطالب است 
مراجعھ كنى } بھ تاریخ {بھتر بود خودت ! حقوقى اش را بر پایھ یك داستان دروغین بگذارد؟ آقاى منتسكیو  دانش 

درست است یا نھ ؟ بھ ھر حال ، این شرط اول است كھ اطالعات دقیق و مدارك ، واقعا  و ببینى آیا چنین قضیھ اى
و انسان بداند كھ حقیقت این داستان بزرگ ، این داستانى كھ قرن ھاست با تمام انسان ھاى پاك سر . قانع كننده باشد

 . شیع گذاشتھ است ، چیستو كار دارد و اثر بسیار گسترده و عمیقى در جوامع اسالمى مخصوصا در جامعھ ت
. درك ارزش ھا، چیزى است كھ متاءسفانھ جمعیت تاریخ نگاران واقعى ما را حقیقتا بھ اقلیت خواھد رساند -2

حتى ممكن است شما بتوانید كسى را . نگار، خودش ، مزه ارزش ھاى حادثھ را بچشد مساءلھ این است كھ تاریخ 
در خدمت آن حضرت بود، و تمام حركات و ) على علیھ السالم (بن  كنید كھ از ابتداى زندگانى حسین  فرض 

مثال پس از مرگ معاویھ ، . سكنات و گفتارھاى حسین را در ارتباط با خودش و با خدا و با جامعھ اش ، دیده است 
است ، مى اگر تاریخ در دست م .(بود  واال آغاز حقیقى خیلى وقت پیش (آغاز ظاھرى داستان نینوا را دیده است ، 

فرض . از آن موقع كھ نامھ بھ والى مدینھ آمد كھ مخصوصا از سھ نفر زود بیعت بگیر. توان این استفاده را كرد
ساعت چند ) علیھ السالم)كنیم آن ھا را ھم دیده است ، حتى مشاھده كرده است كھ شب ھنگام مثال حسین بن على 

ان لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد فكونوا احرارا اما اگر طعم ؛ ). یده است ھمھ این ھا را تا آخرین دقیقھ د. (استراحت فرمود

را نچشد، ذره اى از اطالعات این شخص  ((اگر دین ندارید و از معاد نمى ترسید، الاقل آزاد مرد باشید))،  فى دنیاكم
ر این كھ در مقابل حوادث امام درست نظی. چرا؟ چون نمى داند چھ مى گوید. صحیح نیست و بھ درد نمى خورد

آیینھ چھ مى فھمد كھ وقتى . ، آیینھ اى گرفتھ و عكسبردارى مى كنند و بھ شما نشان مى دھند)علیھ السالم(حسین 
ھمان كسانى {فرمود بھ این ھا ) علیھ السالم(لشكریان حربن یزید در آن گرماى سوزان از بیابان رسیدند، حسین 

آب بدھید و بھ اسب ھایشان ھم آب بپاشید، چھ معنایى } تند رگ ھایشان را قطع كنندكھ چند روز دیگر مى خواس
 دارد؟ آیینھ چھ مى فھمد؟ فیلم چھ مى فھمد؟

 اگر فیلمبردارى مى شد، آیا خود فیلم مى فھمید كھ این فیلم یعنى چھ ؟
ك و از روى كتاب ھا باید فھمید اصال من نمى خواھم بگویم كھ از روى مدار. این شرط دوم ، فوق العاده مھم است 

 .فھمید، باز فایده ندارد كھ اصال از جریان اطالع دارد} مورخ }نخیر، اگر ھم . كھ داستان چیست 
مرا بین شمشیر و ذلت ، مخیر كرده است و ) یزید(این مرد پلید } :وقتى امام حسین فرمود{ولى این را نمى داند كھ 

مگر شرف و كرامت ذاتى من در اختیار خودم است و آن را ! كرد، یعنى چھ  من كرامت ذاتى خود را رھا نخواھم
خریده ام كھ بگویم حاال آن را منتقل كرده ام و از حیثیت و شرف خودم دست برداشتھ ام ؟ این حق ، بھ معناى 

ذاتى كھ خدا بھ شما حق ندارید از آن كرامت . شما حق ندارید خودتان را ذلیل كنید. حقوقى نیست ، بلكھ حكم است 
اگر كسى ادعا كند كھ در گذرگاه تاریخ ، بھ ھمان مقدار كھ انسان ھا در . شما عنایت كرده است ، دست بردارید

این . دفاع از جان خود قربانى داده اند، بھ ھمان مقدار نیز در دفاع از شرفشان قربانى داده اند، قطعا باور كنید
حاال كسى كھ نمى داند ذلت یعنى چھ ، شرف یعنى چھ ، حیثیت . سیارى داردمساءلھ اھمیت ب. تاریخ و این ھم شما

یعنى چھ ، حیات و زندگى شایستھ یعنى چھ ، اگر تمام حوادث حسین را بداند، چھ فایده اى دارد؟ طعمش را نخواھد 
 . بنابراین ، شرط دوم فوق العاده مھم است .چشید

غھ ، بھ تاریخ نگاه مى كند و مى فھمد حسین یعنى چھ ، بھ جھت آن یك دفعھ این است كھ سید رضى جامع نھج البال
دلیلش آن اشعارى است كھ با آن حالت واقعا شگفت انگیز و با آن حالت . كھ خود او در ارزش ھا غوطھ ور است 

خى ، از یك دفعھ ھم این است كھ یك مورخ تحلیل تاری. گفتھ است ) علیھ السالم(بى نظیر روحى درباره امام حسین 
 .یعنى فقط ظاھر آن را مى بیند. پشت عینك علیت ھاى ظاھرى ، مى خواھد این حادثھ را بفھمد

شما گمان نكنید كسانى كھ در خود داستان شركت كردند و قضیھ . یا اصال برود و خود حوادث را با چشمانش ببیند
ه كار مى كردند، آیا نمى دانستند این عمل را در دشت سوزان نینوا مشاھده مى كردند، یا آن ھایى كھ در پشت پرد



حسین یعنى چھ و عللش چیست ؟ شاید االن اگر این جا بودند و مى خواستند درس این تاریخ را بگویند، ما ھم در 
 ولى ؛. درس آنان حاضر مى شدیم ، زیرا بھتر از ھمھ ما مى فھمیدند كھ اوضاع چیست 

 (319)و ال یزید الظالمین اال خسارا
 ((.و ستمكاران را جز زیان نمى افزاید))

آیا حسین را مى شناسید؟ چھ كار مى خواھید بكنید؟ : ھمان علم ، باعث سقوط و پستى شان شد و دم بر نیاوردند كھ 
علیھ (؟ بعید است و مى شود اثبات كرد و از كلمات خود امام حسین ((نمى دانستند))آیا . نداما ایستادند و تماشا كرد

 . بر مى آید كھ عده اى مى دانستند كھ جریان از كجاست و این حادثھ یعنى چھ) السالم
 .ولى از آن جھت كھ طعم اصول و ارزش ھاى واالى انسانى را نمى دانستند، علم آنان بیماریشان بود

 . قاضى را براى قضاوت نشاندند، اما او مى گریستیك 
 قاضئى بنشاندند و مى گریست 

 
 (320) گفت نایب قاضیا گریھ ز چیست ؟

 اى قاضى چرا گریھ مى كنى ؟
 ست این نھ وقت گریھ و فریاد تو

 
 وقت شادى و مبارك باد توست 

 . چرا گریھ مى كنى ؟ موقع شادى و سرور توست ، زیرا مى خواھى حقى را احقاق كنى و باطلى را محو كنى
 در میان این دو عالم جاھلى   گفت او چون حكم راند بى دلى 

 این دو خصم از واقعھ ى خود واقفند 
 

 قاضى مسكین چھ داند زان دو بند 

من قاضى جاھل چھ كار . و نفر كھ براى مرافعھ آمده اند، خود این ھا عالم ھستند و مى دانند كھ قضیھ چیست این د
گاھى بھ آن نگاه مى كنم ، گاھى . من ھم ھمین طور نشستھ ام . كنم ؟ این دو نفر، بھ خوبى مى دانند قضایا چیست 

من ھم مى خواھم حق را تشخیص بدھم ، اما نمى . گویدبھ این نگاه مى كنم ، كھ این چھ مى گوید و دیگرى چھ مى 
 . دانم

 جاھلى تو لیك شمع ملتى   گفت خصمان عالمند و علتى 

 .، ولى بھ علتى بیمارند)نایب گفت بلھ آن دو تا عالمند)
 وان دو عالم را غرض شان كور كرد 

 
 علمشان را علت اندر گور كرد 

. ھمین علم ، باعث نابودى آن ھاست كھ موجب شد بھ بارگاه تو آمدند. ت ھمین علم ، باعث نابودى و سقوط آن ھاس
لذا، این ھمھ منابع . ، مى باشد((و ستمكاران را جز زیان نمى افزاید))، و ال یزید الظالمین اال خسارااین علم گاھى مشمول ؛ 

كنید، بدین جھت است كھ خودش  اسالمى و این ھمھ دلیل عقلى مى گوید بدانید، و ھمین كھ دانستید، عمل را شروع
 .انسان یك دفعھ نمى داند. وبال مى شود

یكى از دالیلش ، پشیمانى اى بود  .بھ ھر حال ، عده اى در آن زمان بودند كھ مى فھمیدند جریان حادثھ نینوا چیست 
ن و قضیھ چھ بود؟ آخر، جریا} :مى گفتند{. عده اى مدام مى گریستند. كھ بعدھا بسیارى از جوامع را در برگرفت 

 .چرا نرفتیم ، قضیھ چھ شد؟ آن قدر ندامت تلخ بود كھ بعضى ھا را ندامت از بین برد
پس معلوم مى شود ! واقعا اگر اطالع نداشتند، این ندامت ھا چھ معنایى داشت ؟ جھل و ندانستن كھ پشیمانى ندارد

 .ش قضایا را نمى دانستندعده اى ھم واقعا فھمیده بودند كھ قضیھ چیست ، ولى عظمت و ارز
من بارھا عرض مى كنم كھ اكثر قربانیان ما، قربانیان علم نیستند، چون باالخره بشر، كم و بیش یك چیزى بھ دست 

بحث سر این است . براى زندگى خود، تعدادى قوانین و احكام را دست و پا مى كند و كار انجام مى دھد. مى آورد
البتھ این مرحلھ سوم است كھ . قیقت آن را نمى چشد، یا اراده ندارد كھ حركت كندكھ آن چھ را مى داند یا طعم ح

 :انسان در لوح دلش انسان ھا را دوست مى دارد. یا طعمش را ھم واقعا خوب مى چشد. االن عرض خواھم كرد
 بر لوح دل ، محبت مردان پارسا   ھر چند پارسا نیم اما نوشتھ ام 

 احب الصالحین ولست منھم 
 

 لعل هللا یرزقنى الصالحا 

شاید از این راه ، خداوند براى من ھم صالح و . من انسان ھاى صالح را دوست مى دارم ، اگرچھ از آنان نیستم ))
 ((.شایستگى را روزى فرماید

مى چشند، اما اراده كجاست تا حركت كند؟ چھ } علم را{اغلب انسان ھا، با فطرت پاك ، ولو با طعم مختصرى 
بسیار خوب ، این را ھمھ متفق اند كھ حسین بن على براى عدالت قیام كرد، مگر كسانى كھ . ر این را بخواھدطو

مثال عینك آیینھ اى در مقابل خود مى گذارند . ماكیاولى صفت باشند و تفسیرشان درباره حوادث ، عینك دنیایى باشد
این آیینھ را كنار . یا جامعھ بشرى این طور است . بود و خود را مى خواھند تفسیر كنند، اما مى گویند حسین چنین

فقط . شما حسین بن على نیستید. بگذارید، با آیینھ چھ كار دارید؟ با خودتان چھ كار دارید؟ شما بھ تنھایى بشر نیستید
م و بیش مساءلھ این است كھ طعمش را بچشند، ھمان طور كھ ك. آیینھ را در مقابل خود گذاشتھ اند و حكم مى كنند

انسان دقیقا مى داند كھ حسین بن على در این جریان ، غیر از این كھ مى خواست براى . افرادى ھنوز ھستند



ھمھ مى دانیم . بشریت خیرخواه باشد، غیر از این كھ براى بشر مى خواست راه نشان بدھد، نیت دیگرى نداشت 
و شاید ھم بعد از آن شخص پلید بھ خالفت مى رسید، كھ اگر او یك ذره موافقت مى كرد، دنیا از آن او مى شد، 

بھ این جھت كھ او مى داند عزت انسان چیست و . زیرا كسى دیگر نبود، ولى این ذلت را نمى توانست قبول كند
 .شرف انسانى خیلى باالتر از این است كھ این ذلت را براى خودش بپذیرد. شرف انسان یعنى چھ 

آیا خداوند خواستھ است بھ . این كھ ما باید این داستان و داستان ھاى قرآن را بخوانیم  یعنى. مرحلھ اراده است  -3
 .شعیب این طور شد. عیسى این طور شد. موسى این طور شد} مثال{ما تاریخ بفرماید؟ 
شما یك قصھ . اصحاب اخدود این طور شدند. اصحاب رس این طور شدند. ھود این طور شد. صالح این طور شد

چھ طور ))بحث ، بحث . پیدا نخواھید كرد، مگر این كھ بگوید پس چنین باشید، چنان نباشید -كوتاه یا بلند  -رآن در ق
واال حوادث ، ھزار و صد ھزار برابر آن چھ كھ در قرآن آمده ، در تاریخ اتفاق . است  ((چھ طور نباشید))و  ((باشید

معھ شناسى و از نظر روان شناسى و از نظر ھمھ علوم انسانى كھ خداوند آن قصھ ھا را كھ از نظر جا. افتاده است 
 . بتوان بھ سود انسان ھا بھ كار برد، انتخاب و بیان فرموده است

بسیار خوب ، این حادثھ كربال را ما دانستیم ، چنان كھ عناصر مھم آن را، مخصوصا آن اشخاصى كھ سنشان 
 .با لطف خداوندى در این جلسات آموزنده زیاد بودند، مى دانند باالست ، یا مطالعاتى داشتند و یا در عمرشان

از این كھ در مقابل . در مقابل عدالت ھم سر تسلیم فرود مى آورند، ھیچ جاى تردید نیست } انسان ھا{این كھ 
 اما علت این كھ در عمل ، انسان با شكست مواجھ. شرف و كرامت انسانى ھم واقعا خاضع اند، ھیچ حرفى نیست 

ھمھ جا این طور } شاید بتوان گفت {مى شود، چیست ؟ البتھ من فقط در مورد داستان كربال عرض مى كنم ، ولى 
مثال بھ یاد دارم كھ شخصى بھ  . واقعا ما در بسیارى از موارد از نظر علمى مشكلى نداریم ، زیرا مى دانیم . است

كردم ، ولى نمى دانم چرا   انده ام و اسفار را تدریس را خو) مطالب علمى (فالنى ، من این ھا )) : من مى گفت
البتھ این گونھ  .((جریان چیست ؟ ھرچھ برمى گردم ، مى بینم بنیاد ندارد. دستم پر نمى شود و ھم چنان خالى است 

 بایستى : موارد كم است كھ یك مقام علمى بگوید، نمى دانم چرا در درونم احساس خالء مى كنم ؟ پاسخش این است
آن چھ را كھ دانستیم و واقعا ارزش و عظمت آن را فھمیدیم ، براى كاخ باعظمت شخصیت ، سنگ زیربنا قرار 

در این صورت ، دست . یعنى شخصیت ، قوام خود را با آن سنگ ببیند و بھ آن سنگ تكیھ كند. بدھیم و رھا نكنیم 
 .شما پر و در این دنیا در خودتان احساس عظمت خواھید نمود

بفرمایید، این حقیقت بر شما اثبات شد كھ باالخره جامعھ باید علم داشتھ باشد، جامعھ احتیاج بھ دانش و  فرض
ھم چنین ، ارزش ھایى ھم كھ در این . و فرض كنید پس از تحقیق ، آن صنعت و دانش را پیدا كردید. صنعت دارد

ولى بدانید، سپس بھ اندازه توانایى ، قدم  .رسید) مردم (علم وجود داشت ، بھ دست آوردید و این كار ھم بھ دست ما 
چون شما اصیل ترین سنگ زیربناى كاخ شخصیت را شما . برنداشتن ھمان و گیر كردن در پوچى زندگى ھمان 

یا . اول این بود كھ بھ من اثبات شده بود كھ جامعھ بدون علم ، محو مى شود . با یك لگد زدید و رفت. رھا كردید
یا جامعھ ، بدون یك فرھنگ سازنده كھ تمام چشم . ن صنعتى كھ زندگى آن را اداره كند، محو مى شودجامعھ ، بدو

اگر بھ این امر واقف . را اداره كند، محو مى شود} جامعھ و مجریان {ھاى مجریان خواب باشد و آن فرھنگ ، آن 
شھید این ) علیھ السالم(شیم ، كھ امام حسین شویم كھ باید در این دنیا یك تكیھ گاه فرھنگى پیشرو و اصیل داشتھ با

بھ جھت این كھ ،  .راه است و ھرچھ ھم بھتر و استادانھ تر بدانیم ، اما اراده حركت نكند، وبالش بیشتر خواھد بود
انسان خیال مى كند كھ تاریخ . ھم وجدان انسان ، انسان را بھ محاكمھ شدید مى كشد، ھم تاریخ از انسان نمى گذرد

اگر این ھا را رھا كنید، در پیشگاه خدا چھ خواھید گفت ؟ . ھمین تاریخ ، وجدان حساسى دارد . نشستھ است ساكت
در پیشگاه {وقتى من احساس كردم كھ در جامعھ از طریق دانش مى توانم یك قدم بردارم و آن قدم را برنداشتم ، 

شما كھ این علم را بھ : اگر شخصیت بگویدچھ جوابى خواھم داشت ؟ بھ شخصیت خودم چھ جوابى بدھم ؟ } خدا
دست آورده بودى كھ جامعھ علم مى خواھد، جامعھ دلسوزى مى خواھد، جامعھ صدق و صفا مى خواھد، چرا 

آن وقت ، مگر انسان مى تواند كار . اولین دادستان بى امان ، خود وجدان است } در این حال {حركت نكردى ؟ 
: وجدان گفتھ است با تو ھستم . بھ من اثبات كرده و مرا جلوى میزش كشیده است  ، این را}وجدان {انجام بدھد؟ 

چرا این فرھنگ را در جامعھ خود ترویج نكردى ؟ چرا . تو مى دانستى و خیلى ھم عمیق و ریشھ دار مى دانستى 
من مى ))است  پر از این عبارت (علیھ السالم(خودت بھ این فرھنگ پیشرو عمل نكردى ؟ جمالت حسین بن على 

اكنون نیز مقتضى است كھ ولو با یك عده معدود، ... ، و((من از پیغمبر این جملھ را شنیدم ))، ((دانم چنین است 
كاروانى بھ راه انداختھ و بروم در بیابانى غریب ، ولى دل ھاى آدمیان آماده گرفتن وجود من است ، كھ اگر ھم 

 . نبود، عمل مى كردم} این دل ھا{
 اگر چشیده ایم ، پس اراده ما كجاست ؟. مى گوییم مى دانیم و طعم عظمت ھاى ارزش را چشیده ایم  ما ھم

 :ھم چنین آیات قرآنى بر اراده اصرار دارد. درباره اراده ، مطالب زیادى گفتھ شده است 
 (321)من كان یرید الحیوه الدنیا و زینتھا



 ((.كسى كھ زندگى دنیا و زینت آن را بخواھد))
 (322)من یرید اآلخره 

 ((.كسى كھ آخرت را بخواھد))
فرھنگ ادبى ما كھ اگر نگوییم در دنیا بى نظیر است ، در . ا و ادبیات ، باعث افتخار ماست منابع حدیثى ، فلسفھ ھ

از متفكران بزرگ ! اراده را بخواھید. ردیف اول است و قطعا ھیچ جاى تردید نیست ، پر از مساءلھ اراده است 
یعنى ؛  .((فھمد، ھیچ نفھمیده است مادامى كھ بشر، حقیقت و عظمت اراده را ن)) :تاریخ ھستند كسانى كھ مى گویند

مادامى كھ بشر، حیاتى بودن اراده را، خواستن و معناى خواستن را و آن چھ را كھ بخواھد، نفھمیده باشد، ھیچ 
 . نفھمیده است

 :اخیرا مقالھ اى از یكى از متفكران بزرگ دنیا بھ دست ما رسید كھ نوشتھ بود. این جا یك جملھ عرض مى كنم 
این منطق كھ ھرچھ من مى خواھم حق است ، بھ تنھایى براى برھم زدن  .((ھمھ جا حجت خود را دارد خدا در))

آسیبى كھ از این جملھ بر فرھنگ سازنده !) آن چھ كھ من مى خواھم حق است . (فرھنگ پیشرو بشرى كافى است 
، قفس }جنایتكار{؟ یك عده  چنگیز چھ كاره است. بشرى وارد مى شود، از شمشیرھاى چنگیزخان وارد نمى شود

 .ھاى كالبد انسان ھا را مى شكافند و ارواح را خارج از نوبت بیرون مى فرستند و مى روند
 .شمشیر بھ ارواح راه ندارد. ، ارواح را نابود مى كند)آن چھ كھ من مى خواھم حق است (اما این جملھ ؛ 

ھمان طور كھ عرض  -رواح انسان ھا راه داشتھ باشد، اما شمشیر خیلى كندتر و خیلى ناتوان تر از آن است كھ بھ ا
 . ، مخرب ارواح انسان ھاست)آن چھ كھ من مى خواھم حق است ، چون مى خواھم (این جملھ ؛  -شد 

ولى بحث بر سر آن است كھ چرا و چھ چیزى را بخواھم ؟ . اراده ، باعظمت ترین نیروى حركت ما انسان ھاست 
عشق ، یك پدیده روانى فوق العاده باعظمت است ، تا معشوق چھ باشد؟ بحث بر سر .  درست نظیر عشق و عاشق

 . عاشق سایھ است ( انسان(این است كھ معشوق چیست ؟ بلى ، عشق خیلى باعظمت است ، اما او 
 در رخ لیلى نمودم خویش را 

 
 سوختم مجنون خام اندیش را 

وست ، و نفھمید كھ سایھ زیباى كل و جمیل كل و جمال كل ، خداست این بشر ھم خیال كرده است كھ زیبایى از آن ا
چھ چیزى را بخواھم ؟ بھ چھ چیزى عشق بورزم ؟ آیا شخصیت بى نھایت گرا را فداى كمان ابرو و چشم كنم كھ . 

شق چند صباحى دیگر، وقتى در آن سفیدى ھایى نمودار مى شود، فلسفھ زندگى را براى او پوچ خواھد كرد؟ آیا عا
 این بشوم ؟ عشق خیلى خوب است ، اما بھ چھ كسى ؟

 .((من مى خواھم )) :نمونھ یك اراده را مالحظھ كنید كھ مى گوید. اراده ، گردونھ حیات ما را اداره مى كند
 .((یندخدا خواستھ است كھ مرا كشتھ بب))، ان هللا شاء ان یرانى قتیالبھ جھت این كھ ؛ . مى خواھم : حسین بن على مى گوید

نھ گفتھ ھاى ابن عباس در او اثر كرد و نھ سخنان . مى خواھم و خواھم رفت } :گفت } . صلوات هللا علیك یا اباعبدهللا
داشت كھ از  ((مى خواھم ھا))او جدى بود و تكیھ بر خالق  ((مى خواھم ))دیگر، زیرا   محمدبن حنفیھ و نھ ھیچ كس 

 . مى خواھم و مى روم: گفت } ھم چنان كھ در پاسخ بھ حر{. خداست 
 ساءمضى و مابالموت عار على الفتى 

 
 اذا ما نوى حقا و جاھد مسلما 

 و واسى الرجال الصالحین بنفسھ 
 

 و فارق مثبورا و ودع مجرما 

 (323) كفى بك ذالان تعیش و ترغما  فان عشت لم اندم و ان مت لم الم 

نیت خیر داشتھ باشد و در حالى كھ مسلمان } جوانمرد}اگر . من مى روم كھ مرگ براى جوانمرد عار نیست ))
نماید و از مردى كھ بھ ھالكت تن داده و گناھكار ) یارى (باشد، جھاد كند و با مردان خوب با جان خود مواسات 

اگر من چنین كنم كھ تا زنده ھستم ، پشیمان نمى شوم و اگر ھم بمیرم ، بر من مالمت نخواھد . دورى بجوید باشد،
 ((.ولى براى تو این ذلت بس است كھ زنده بمانى ، بھ رغم امیال خود. بود

ا مى چون حق ر. من حق را مى خواھم . اراده اش مشخص شود كھ چیست و چھ چیزى را مى خواھد} انسان باید}
را در این حركت خود، ... حتى ابن عباس ، محمدبن حنفیھ ، عبدهللا بن عمر و. خواھم ، پس اراده من جدى است 

آدم احساس مى كند كھ اگر آن روز تمام دنیا از حركت حسین بن على جلوگیرى مى كردند و مى . اجبار نفرمود
اراده او تكیھ بھ  ((آیا مرا از مرگ مى ترسانید؟))،  الموت تخوفنىافبا : یا اباعبدهللا قطعا كشتھ خواھى شد، مى گفت: گفتند

 .اراده او، منبعث از انگیزه ھاى زودگذر مادیات نبود. جاى دیگر داشت 
 .مى خواھد) خدا(مى خواھم ، چون او : گفت ) علیھ السالم(حسین 

اگر علم و دانشى از حادثھ ! خداوندا !راپروردگا. ما را از نمونھ اراده حسینى برخوردار بفرما! پروردگارا! خدایا
نینوا را بھ ما عنایت فرمودى ، مرحلھ دوم را ھم كھ عبارت است از چشیدن حقیقت ارزش ھاى این داستان ، بر ما 

در آن ھنگام كھ ما را از این دو مرحلھ رد كردى ، یا این دو مرحلھ را بر ما عنایت فرمودى ، ! خدایا. عنایت بفرما



م حادثھ چیست و ھم علل و ارزش ھاى انسانى واالى آن را درك كردیم ، اراده اى براى تطبیق زندگى با ھم فھمیدی
 .این ارزش ھا بھ ما عنایت بفرما

 ((آمین ))
 حیات حسینى

بعد از صحبت جلسھ گذشتھ ، سؤ الى مطرح شد، كھ من احتمال قوى مى دھم این سؤ ال در ذھن جوانان عزیز ما 
نھ فقط جوانان ، بلكھ بزرگان ھم } البتھ {. اشد، یعنى جوانان ما این سؤ ال را در درون خود دارندعمومیت داشتھ ب

آن سؤ ال این است كھ چگونھ مى . كھ سنى از آنان گذشتھ است ، باز دلشان مى خواھد این مساءلھ را دریافت كنند
اھیم ، دوست داریم ، عالقھ داریم ، كھ مى خو. خواھیم ؟ حقیقت این است كھ مى خواھیم زندگى ما زندگى باشد

دوست داریم بدانیم چگونھ آمدیم و آمدن ما . زندگى ما بھ نحوى سپرى شود كھ بتوانیم درباره آن حرفى داشتھ باشیم 
ھمان شش سؤ ال اصلى . براى چھ آمده بودیم و از كجا آمده بودیم . براى چھ بود و رفتن ما ھم بھ كدام مقصد است 

واقعا بشر این را در حال اعتدال مى خواھد بفھمد كھ چیست ؟ از كجا آمده است ؟ و بھ كجا مى رود و براى (324) .
یك مبارزه داریم با سر و صدا، و . دچھ آمده بود؟ اگر نخواھد بداند، بدون سر و صدا با خویشتن مبارزه مى كن

یا این كھ ھرگز توجھ بھ این سؤ ال اساسى و سؤ اِل سؤ ال ھا . دیگرى مبارزه اى تدریجى است و ظریف و كشنده 
حقیقت این است كھ مطالعات البتھ نسبى و ... باالخره سپس چھ ؟ از كجا آمدیم و بھ كجا مى رویم ؟: نداشتھ باشد كھ 
منتھا، غبارى روى این خواستن ھا را گرفتھ . مساءلھ را براى ما اثبات كرد كھ ھمگان مى خواھندمحدود ما، این 

ولى اگر . مسائل ثانوى نمى گذارد كھ این سؤ ال ، ذھن آگاه بشر را بھ طور جدى بھ خود مشغول كند . است
آن را با خودش خواھد برد،  فراغتى حاصل شود، و مسائل فن آورى كھ امروز دنیا را درھم پیچیده و عاقبت ھم

اگر بشر دقایقى با خود باشد، . }خواستن ھاى ما نیز معنا پیدا خواھد كرد{بگذار بشر دو دقیقھ بھ خودش بیاید، 
قطعا این سؤ ال را خواھد كرد و دلش ھم مى خواھد واقعا بداند كھ این جا چھ كار كرده است و از این جا بھ كجا 

 مى رود؟
تا اندازه اى توضیح داد كھ پیشتازان فرھنگ پیشرو و انسانیت در این باره چھ گفتھ اند، بحث جلسھ قبلى ، 

زندگیشان چھ نشان مى دھد و آنان براى زندگى چھ توصیفى داشتند، كھ مى گفتند اگر ھزار بار بمیریم و كشتھ 
مى دیدند كھ این گونھ مى این مساءلھ چھ بوده است ؟ سعادت را در كدام زندگى . بشویم باز زندگى ھمین است 

گفتند؟ مضمون حرفشان این بود كھ اگر بنا بود یك چنین زندگى را بخریم و بھ دست بیاوریم ، تنھا دنیا را بھ دست 
 ! از این زندگى. یك لحظھ ھم از این زندگى بھ ما بیشتر بدھید: ما مى دادند، و مى گفتیم 

 

، دنیا در دست من است ، ولى زندگى براى من طورى تفسیر شده  این كدام زندگى است ؟ تمام دنیا را من مالكم
 : است كھ حاضرم زندگى را دو دستى تقدیم كنم و بگویم

 ھنگام تنگدستى در عیش كوش و مستى 
 

 كاین كیمیاى ھستى قارون كند گدا را 

) علیھ السالم(على این كدام زندگى است ؟ آن زندگى است كھ معلم و مربى و مدرس بسیار بزرگ ما، حسین بن 
 :مى فرماید

 (325)و انى ال ارى الموت اال سعاده و ال الحیاه مع الظالمین اال برما
 ((. ى بینممن مرگ را جز سعادت ، و زندگى با ستمكاران را جز ماللت و دلتنگى نم))

مرگ با تاریكى ھا كھ عمر با . مرگ با روشنایى ، شكوفایى زندگى است . من مرگ را شكوفایى زندگى مى دانم 
حیات اگر بخواھد شكوفا باشد، موقعى است كھ انسان ، سعادت را در آن . تاریكى ھا بگذرد، نابودى است 

مساوى با عظمت تمام   ن روشنایى ، ھر لحظھ اش ای. روشنایى احساس كند و آن قدر در تاریكى غوطھ ور نشود
 . بیایید بشر را بھ دو دستھ خوشبخت یا بدبخت تقسیم نكنیم. دستگاه ھاى ھستى است 

این . یك عده در این دنیا روشن اند و یك عده تاریك . انسان ھا را تقسیم كنیم بھ این كھ روشنان و تاریكان ھستند
 . كاستن از عدد تاریكان و افزودن بر شماره روشنان. و وارستگان خاك و گل است كار بزرگ پیغمبران ، حكما 

 حال ، این حیات چیست ؟ این زندگى چیست كھ باید بخواھیم تا زندگى ما بر مبناى ارزش ھا سپرى شود؟
اى از بحث ما مانعى ندارد كھ در جواب ھمین سؤ ال بگذرد، كھ در حقیقت اگر خداوند بخواھد در طى آن ، جملھ 



 .تفسیر مى شود) علیھ السالم(امام حسین 
در نظر داشتھ باشیم ؛ این مطلب كھ درباره زندگى و كرامت و شرف ذاتى آن عرض مى كنم ، جنبھ ادبى محض و 

اگر در حیات ، شرف : حیات و كرامت و شرف ذاتى آن ، یعنى حیاتى كھ حسین مى گوید. احساساتى خالص ندارد
. اگر ذلت باشد، فى امان هللا ، و اى ستارگان سپھر الجوردین ، تماشایت نخواھم كرد. افظو كرامت نباشد، خداح

جنبھ حقوقى این مساءلھ در اسالم چھ طور است ؟ شرف و كرامت ذاتى حیات انسان ھا از دیدگاه حقوق جھانى 
عرض مى كنم ، زمینھ عمده بشر در اسالم چگونھ است ؟ این موادى كھ اینك در حقوق جھانى بشر از دیدگاه اسالم 

تشكیل یافت ، مورد   چھار سال پیش  -آن ، یا زمینھ اى از این مواد در كنفرانس حقوق اسالمى كھ در تھران سھ 
. مطرح كردم كھ باید در این مواد، تغییراتى وارد شود  ھمان موقع ، مطالبى در كنفرانس. بحث قرار گرفتھ است 

حقیقت ، ھمان است كھ زمینھ اش در كنفرانس حقوق بشر بوده است و مقدارى ھم  آن چھ كھ اكنون مى گویم ، در
 . مطالبى بود كھ من عرض كردم

 . حیات ، عطاى خداوندى است. الف 
نھ چنان است كھ چند اسپرم و اوول برحسب تصادف چنین شده . این نفس كشیدن ھاى شما، عطاى خداوندى است 

 ! است
 اندك اندك دزدد از حبس جھان   چنان  وین نفس جان ھاى ما را ھم

 تا الیھ یصعد اطیاب الكلم 
 

 (326) صاعدا منا الى حیث علم 

 . لحظات نفس ھا و حیات ما، ھمھ از آن اوست
 (327)ماتى = رب العالمین ان صلوتى و نسكى و محیاى و م

 ((. ھمانا، نماز من و عباداتم و زندگى ام و مرگم براى خدا، پروردگار جھانیان است))
 : عبارات زیر، جزو مواد حقوق جھانى بشر است

ى ھمھ انسان ھا تضمین شده است و ھمھ دولت ھا و جمعیت ھا و افراد در مقابل ھرگونھ تعدى ، بھ حق حیات برا))
حمایت و دفاع از حق حیات انسان ھا مكلف اند، و وارد شدن ھرگونھ اخالل بر بقاى طبیعى زندگى ، مانند بیمارى 

 ((.دگى آن ھا بازى مى كند، تضمین بشوندباید انسان ھا در مقابل آن چھ كھ با زن. ھا و بالھاى طبیعى و انسانى 
 . مساءلھ احساسات زودگذر و خام نیست. ھم اكنون ما در حال خواندن یكى از مواد قانون ھستیم 

 جدا كردن ھیچ روحى از بدنش ، بدون مقتضى شرعى جایز نیست. ب 
 . ى ، ممنوع و حرام استاستفاده از ھر وسیلھ براى نابودى چشمھ سار حیات بشرى ، اعم از كلى و جزئ. ج 
 حفظ و ادامھ حیات بشرى تا آن جا كھ خدا بخواھد، واجب است. د

چون زندگى از آن من است ، من آن را : شما نمى توانید بگویید. محافظت ھر فردى از حیات خود، واجب است 
 :ازیر مى شودھر لحظھ ، فیض حیات از باال سر. نمى توانید، زیرا در مالكیت شما نیست . نمى خواھم 

 (328)یسئلھ من فى السموات و االرض 
 ((.ھر كھ در آسمان ھا و زمین است ، از او درخواست مى كند))

شما با بیمار ))آقایان پزشكان ، این كھ : فتم زمانى خدمت بعضى از آقایان پزشكان بودیم و صحبت مى كردیم ، گ
این است كھ شما دائما در كنار چشمھ سارى ھستید كھ آب حیات جان آدمیان از   یعنى چھ ؟ معنایش  ((سروكار دارید

. روده و گوشت و استخوان ببینید} این چشمھ سارھا را{مبادا . باال سرازیر مى شود و از مقابل شما رد مى شود
پزشكان عزیز، روایتى داریم كھ خداوند . شما دائما در ھمسایگى خدا بھ سر مى برید. این ھاست   اھرش اگرچھ ظ

من مریض شدم ، چرا بھ دیدار و عیادت من نیامدید؟ خواھند : در روز قیامت ، بھ بعضى از بندگانش خواھد فرمود
بنده من : خواھد فرمود! بودى كھ بیمار شوى تو جسم و جسمانى ن. پروردگارا، شاءن تو باالتر از این بود: گفت 

رسیدگى و دلدارى تو بھ او،  .بیمار شد و شما بھ عیادت او نرفتید، كھ در لحظات تنھایى ، پشت نالھ ، نالھ مى كرد
خداوندا، پروردگارا، تو چھ قدر بھ ما نزدیكى و ما چھ قدر از تو . جل الخالق  .شبیھ این بود كھ باالى سر من بیایى 

ھمان گونھ كھ عرض كردم ، حفظ ادامھ حیات بشرى تا آن جا كھ خدا بخواھد واجب است ، خواه محافظت . دوریم 
شما نمى توانید خودكشى . ھر فرد بر حیات خود در مقابل تعدى دیگران باشد، خواه تعدى خویشتن بر خویشتن 

و  : انتحار مشمول این آیھ است: فرمود) سالمعلیھ ال(و در روایات معتبر ھست كھ امام صادق ! ممنوع است . كنید
 (329)من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جھنم خالدا فیھا

اگر كسى اقدام بھ انتحار  .((ودو ھر كس مؤمنى را بھ عمد بكشد، كیفرش دوزخ است كھ در آن ماندگار خواھد ب))
 . كند، مشمول قتل نفس عمدى است

این ماده را آن ھا ندارند، یا حداقل باید آن را . متاءسفانھ در حقوق بشر از دیدگاه غرب ، ماده مذكور را ندیدیم 
عنى انسان محكوم ی. ما حیات را حكم مى دانیم . این بھ جھت اختالف دو دیدگاه است . بندى از یك ماده قرار بدھند

این را ) غربى ھا)آن ھا . است بھ حیاتى كھ بھ او داده شده است ، و باید حداكثر كوشش كند كھ آن را حفظ نماید



حكم نمى دانند، بلكھ شبیھ بھ ھمان حقوق اصطالحى مى دانند، كھ اگر كسى خواست از حیات خود دست بردارد، ما 
این یك تفاوت درباره اھمیت حیات انسان ھا . ماءموریم جلوى او را بگیریم نخیر، ما . ماءمور نیستیم ممانعت كنیم 

 . از نظر حقوق جھانى بشر در اسالم و غرب است
واجب است بر ھر كسى كھ مورد استضعاف قرار گرفتھ و حیات و كرامت و شرف او از ناحیھ عوامل طبیعى . ه 

انسان باید از حیات و . م كند تا دفع استضعاف و خطر نمایدیا از طرف قدرتمندان مورد تھدید واقع شده است ، قیا
 .كرامت خویشتن ، بھ ھر نحو مشروعى كھ توانایى دارد دفاع كند

آیا حسین برنخیزد؟ در حالى كھ قیام حسینى فقط براى دفاع از شرف خود نبود، بلكھ دفاع از شرف تمام انسان ھاى 
حركت كنید حواس من جمع است ، غیر از این مساءلھ است كھ . دبھ این معنى كھ ؛ حركت كنی. پاك تاریخ بود

 : عبارت ایشان این است. ارزش من در حال از بین رفتن است 
  ...(330)اءال وان الدعى بن الدعى قد ر كزنى بین اثنتین السلھ و الذلھ و ھیھات منا الذلھ

محال است )آگاه باشید، آن زناكار پسر زناكار مرا میان شمشیر و پستى و خوارى قرار داده است ، ولى ھیھات ، ))
 ((. من ذلت و خوارى را بپذیرم) 

جان الھى كھ تو از بھ ! نھ ، یا اباعبدهللا . ظھورش این است كھ من از شرف خودم دفاع مى كنم . ھیھات مناالذلھ 
دورد و سالم بى نھایت خداوندى ، براى ابد . تو از حیثیت انسان ھا دفاع كردى  .بشر و از شرف بشر دفاع كردى 

 .بر جسم و روح تو باد
ھر كس باید از كرامت حیات خود دفاع كند، و ھر كس كھ بھ انجام این تكلیف قیام نكند، عامل خطر و ظالم را در 

آیا حسین بر ذلت خویش كمك كند؟ آیا حسین  .و تھدید حیات و كرامت خود كمك كرده است مستضعف ساختن 
چنین خالف شرعى را انجام دھد؟ آیا حسین با خدا مبارزه كند؟ چون اگر دست برمى داشت كھ حیات دستخوش ھر 

اگر كسى كمك كند بھ . بودحسین بن فاطمھ ، و حسین بن على . اما او حسین بود. ذلت بشود، این مبارزه با خدا بود
این كھ بینوا و مستضعف شود، و شرفش لطمھ بخورد، چنین شخصى از كسانى است كھ ھنگامى كھ فرشتگان ، 

آنان را در حال مرگ در وضعى مى یابند كھ تن بھ بینوایى و استضعاف داده و ظلم بر خویشتن نموده اند، از آنان 
ما در روى زمین ، مستضعف و بینوا و : ودید؟ آنان پاسخ مى دھنددر زندگى دنیوى در چھ حالى ب: مى پرسند

آیا زمین خدا پھناور نبود تا در آن ھجرت كنید؟ آنان كسانى  :فرشتگان خطاب بھ آنان مى گویند. بیچاره بودیم 
گى خدایا مگر زند: روز قیامت شما بگویید. ھستند كھ منزلگھ نھایى آنان دوزخ است و دوزخ سرنوشت بدى است 

یعنى  .((دوزخ ))پاسخ مى دھد . از آن من نبود؟ من مى خواستم با ذلت زندگى كنم ، و شرف خودم را از دست بدھم 
 . این جملھ و این چند سطر، جنبھ حقوقى ندارد، بلكھ فلسفھ حقوق است. حق حیات و حق كرامت ، حق الھى است 

تن بھ ذلت نباید داد و مثال : از دیدگاه حقوقى مى گویند. داد استدالل بر یك ماده است و این است كھ تن بھ ذلت نباید
اما بنده در این مورد، جنبھ فلسفى آن را مطرح كردم ، چون موارد . ثبت نموده و رد مى شوند 23بھ عنوان ماده 

ماده من تذكر دادم كھ در حقوق اسالمى ، این . نبود) حقوق مطرح شده در كنفرانس اسالمى (مذكور در آن حقوق 
 . را ما داریم و استداللمان این است

فاءولئك ماءواھم جنھم و ساءت  ان الذین توفیھم المالئكھ ظالمى انفسھم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین فى االرض قالوا الم تكن اءرض هللا واسعھ فتھا جروا فیھا
 (331)مصیرا

شما در زندگى دنیوى در : كسانى كھ بر خویشتن ستمكار بوده اند، وقتى فرشتگان جانشان را مى گیرند، مى گویند))
 . بودیم) بینوا و بیچاره (ما در روى زمین ، مستضعف : چھ حالى بودید؟ آنان پاسخ مى دھند

زمین خدا پھناور نبود تا در آن ھجرت كنید؟ آنان كسانى ھستند كھ منزلگھ نھایى آنان  آیا: فرشتگان بھ آنان گویند
 .((دوزخ است و دوزخ سرنوشت بدى است 

در این جا، از نظر حقوقى و فقھى كھ عرض كردم ، فقھ و حقوق با ھم ھماھنگ ھستند و طورى نیست كھ بگوییم 
 . نخیر، فقھ ما ھم این گونھ است. فقھى مطرح بشود از نظر حقوقى ممكن است مساءلھ ، غیر از دیدگاه

فقھ تشیع ، بلكھ فقھ اسالمى ، صددرصد این است ، چھ برادران سنى و چھ عالم تشیع ، ھر دو با فرقھ ھاى خود، 
نمى توان گفت این جا، نظر من . از نظر فقھى درباره این مساءلھ اتفاق نظر دارند، زیرا آیھ صریح و نص است 

 .در این مورد، بھ علت صراحت قرآن ، جایى براى اختالف وجود ندارد. ت ، نظر تو چنان است چنین اس
حاال برمى گردیم بھ آن مساءلھ اصلى ، كھ چگونھ بخواھیم یك زندگى شرافتمندانھ ، یا یك زندگى بر مبناى ارزش 

این مثال را بھ . مثالى عرض مى كنم ھا و یك زندگى بر مبناى عظمت ھا در این دنیا داشتھ باشیم و زندگى كنیم ؟ 
دین چھ ضرورتى براى حیات بشرى دارد؟ : شخصى كھ بسیار طالب جواب این سؤ ال بود عرض كردم كھ 

در شبھ قاره ھند . البتھ قبال بھ چند كشور دیگر ھم رفتھ بود. شخصى براى سؤ ال از كشور خود بھ ایران آمده بود
: و این بود كھ دلیل این كھ بشر در زندگى باید دین داشتھ باشد چیست ؟ مى گفت سؤ ال ا. نیز بھ جاھایى رفتھ بود

 واقعا گاھى چھ مى كنى اى وجدان ؟ گفت. من ھنوز خاطره اش را بھ یاد دارم . من مى خواھم روان پزشك بشوم 



رزش دین براى من مى خواھم تدریس روان پزشكى را شروع كنم ، و این مساءلھ قطعا سر راه من بود كھ ا)) :
راه افتاده ام و بھ دو كشور . زندگى بشر چیست ؟ نمى توانستم براى دانشجویان ، چیزى را كھ نمى دانم بگویم 

مى خواھم ببینم دلیل بر این كھ حیات بشرى باید از دین . دیگر نیز رفتھ ام ، ایران ھم سومین كشور است 
شاید این . اى كھ آمد، در آن جلسھ اول این مثال را بیان كردم  البتھ ایشان در دو جلسھ ((برخوردار باشد چیست ؟

كتابى را . مثال ان شاءهللا براى شما عزیزان ، مخصوصا جوانان دانشجوى ما، روشن كننده و روشنگر باشد
(332) انگشتم را روى كلمھ اى گذاشتم و بھ مترجم گفتم بھ آقاى كالوز. كتاب انگلیسى بود. برداشتم و باز كردم 

 .((است ))یعنى  ((is)) : بگویید این كلمھ چیست ؟ گفت
 : سؤ ال ما این است .((وقتى كھ ))، ((وقتى ))این جا نوشتھ . حاال این جا دیگر بھ فارسى خودمان بر مى گردم 

مى داند كھ جملھ قبلى چیست ؟ كلمھ قبلى چیست ؟ كلمھ بعدى چیست ؟ آیا اصال معناى خودش  ((وقتى ))ن كلمھ آیا ای
اصال مى ... چیده مى شود) یا رایانھ اى (با حروف سربى ) ق ت ى . و(را مى داند؟ در آن ھنگام كھ كلمھ وقتى 

مطرح شد؟ این كتاب روى چھ ھدفى نوشتھ شده  فھمد معنایش چیست ؟ این وقتى در كدام مساءلھ و در كدام باب
یك كلمھ اش است ؟ مؤلف كیست ؟ این كتاب را چھ كسى و در چھ تاریخى نوشتھ است ؟ ) وقتى (است كھ این 

منظور او چھ بوده است ؟ گفتم بھ ایشان بگویید، یك دفعھ زندگى بشر این طور است كھ انسان اطالع ندارد كیست 
حتى بدون این كھ . صال نیازى بھ مذھب ، حتى نیازى بھ اندیشھ ھم ندارد، كھ من ، منم و چیست ؟ این زندگى ا

 . بفھمم معناى من چیست و من كیستم ، فقط مى خورم و مى خوابم
منظومھ شمسى چیست ؟ این كیھان  ...بدون این كھ بدانم پدر و مادر كھ بود، قبال آن ھا از كجا بھ وجود آمده اند و 

ت ؟ و ھزاران سؤ ال كھ اطراف مرا خواھد گرفت ، تمام آن ھا را با كمال بى اعتنایى نوش جان با عظمت چیس
اگر این زندگى را . كرده ، مى خورم و مى خوابم و حداكثر لذت را مى برم ، ھمان طور كھ اپیكور فرموده است 

خواھد بداند كیست و از كجاست و اما اگر بشر طورى زندگى را انتخاب كند كھ ب. مى فرمایید، مذھب الزم نیست 
چھ باید بكند، و زندگى فقط مصرف كردن دو ھزار و پانصد كاسھ آبگوشت و ھشتصد متر قماش نیست ، بدون این 

، پاسخ آماده كند، محال ...از كجا آمده ام ؟ بھ كجا مى روم ؟ كیستم ، و براى چھ آمده بودم  :كھ براى این سؤ االت 
 .ا درك كنداست ارزش حیات بشرى ر

بھ مترجم گفتم بھ ایشان بفرمایید كھ اگر شما مخیر باشید كھ بھ بشر آن نوع زندگى را پیشنھاد كنید یا این نوع را، 
. را انتخاب مى كنم ) درك و فھم حقیقى بشر درباره زندگى (قطعا این : كدام را انتخاب مى كنید؟ آقاى كالوز گفت 

 . چند روز دیگر جواب بدھم فكر ھم نكرد كھ بگوید صبر كنید تا
بنابراین ، ھیچ جاى تردید نیست كھ زندگى با شرف ، زندگى بر مبناى عدالت ، زندگى بر مبناى ارزش ھا، 

انسان واقعا از . اما چگونھ بخواھد؟ چھ طور اراده اش بھ حركت در مى آید؟ ھمین مھم است . مطلوب بشرى است 
چھ كار كند كھ بخواھد ھیچ وقت دروغ نگوید؟ انسان از جھل . است  دروغ متنفر بوده و مى داند خالف واقع

چھ كند تا بتواند معرفت بھ دست بیاورد؟ انسان از تعدى بھ حقوق دیگران واقعا ناراحت است ، . گریزان است 
او مى . او مى خواھد زندگى كند . انسان بھ ارتباط معقول با برادران انسانى خود واقعا عالقھ مند و عاشق است

چگونھ چنین زندگى را اداره . این را ھمھ مى خواھند. خواھد بھ قیافھ ھا بنگرد تا قیافھ ھا جواب مثبت بھ او بدھند
 . كنم ؟ این جواب اجمالى دارد كھ بعدا صحبت مى كنیم و توضیح این مساءلھ است

. ند، محال است كھ اراده او حركت نكندابتدا بشر باید بداند كھ حیات و زندگى یعنى چھ ؟ اگر بداند و آن را درك ك
. یا اغلب ما، زندگى را قربانى وسایل زندگى كرده و زندگى مى كنیم  . ما بدون توجھ بھ زندگى ، زندگى مى كنیم

آن وقت شما خیال مى كنید، زندگى بھ ما قیافھ نشان مى دھد؟ كھ من آن را بخواھم و جدى بخواھم ، در حالى كھ 
در این ادبیات ، در این فرھنگ ادبى و عنصر ادبى ما ایرانیان مسلمان ، خدا مى . وسیلھ است قربانى } زندگى {

انسان باید حیات . داند این مطلب چھ قدر با عظمت و چھ قدر عجیب و با چھ قیافھ ھایى براى ما مطرح شده است 
گى باید با ظرفیت در مقابل حوادث اگر بداند كھ زندگى چیست ، با ھمین دانایى خواھد خواست كھ زند. را بداند

. با بھ جاى آوردن حقوق دیگران باید شكوفا بشود، با حفظ ارتباط عبادى با خدا باید شكوفا بشود. شكوفا بشود
لذا، شما االن . متاءسفانھ وسایل حیات در مقابل چشمان ما چنان جلوه كرده ، كھ خود حیات را مخفى كرده است 

امروز دو كیلو سیب ارزان : محافل معتدل صحبت كنید و بپرسید حیات چیست ؟ مى گویددرباره زندگى ، در این 
یك جفت قالیچھ : خدایا، من چھ سؤ الى مى كنم و او چھ جوابى مى دھد؟ یا مى گوید. پیدا كردم ، جاى شما خالى بود

 خریدم ، نمى دانید چھ قالیچھ اى است ؟
 ! زنده ام و چھ زندگى خوبى! تومان ارزان تر خریدى  25000گفت  و از دوستم در بازار درباره آن پرسیدم ،

 ور بلبل بى قرار بلبل باشى   گر در دل تو گل گذرد گل باشى 

 تو جزئى و حق كل است اگر روزى چند 
 

 اندیشھ كل پیشھ كنى كل باشى 



. یایید درباره قالى شعر بگوییداگر اندیشھ قالى در مغز توست ، دیگر درباره حیات صحبت نكن ، فقط بگو قالى و ب
گاھى شخصیت انسان عاشق . یا درباره صفرھاى بانكى ؛ این كھ چند صفر دیگر بھ حساب بانكى اضافھ شده است 

. البتھ ممكن است شما دنیا را اداره كنید، ولى یك انسان باشید .واقعا خودش مساءلھ اى است ! صفر بانكى مى شود
ھنرمند باشید در حد اعلى . ور مطلق آزاد باشید، ولى انسان بودن را فراموش نكنیدممكن است شما یك قاضى بھ ط

یا فرضا، خودتان نقاشى كرده باشید، اما آیا . ، مالك ھنر باشید در حد اعلى ، ولى با توجھ بھ این كھ انسان ھستید
 . شما نقشھ اید؟ این نقاشى ، معلول دست شما و ساختھ شده دست شماست

 حق كل است اگر روزى چند  تو جزئى و
 

 اندیشھ كل پیشھ كنى كل باشى 

یا خط زیباى . است  2*2=4یك دفعھ تعقل مثل . كنید، ھمان مى شوید ((تجسیم ))اندیشھ ھر چیزى را غیر از تعقل ، 
بعضى ھا . یا پول مى شوید. اما یك دفعھ این است كھ آن قدر این را تجسم مى كنید كھ مى شوید خط میر)(333 .میر

 .ساختمان مى شوند، بدون این كھ حتى متوجھ شوند
 ولو ان رجال احب حجرا لحشره هللا معھ

خداوند با ) ق حیات بھ آن بنگردبھ این وسیلھ حیات بچسبد و بھ عش(اگر مردى بھ سنگى ، زیاد عالقھ داشتھ باشد ))
 ((.آن محشورش خواھد كرد

بگذارید بین اوالد آدم و وسایل حیات ، براى عبور نسیم . این روایت ھم معتبر است و چھ روایت سازنده اى است 
آن قدر بھ آن نچسبید، زیرا مملوك مى شوید، و آدم خودش را مى . ھاى ماوراى طبیعت ، یك فاصلھ ظریف باشد

این را با چشم خود مى بینیم كھ چھ كرده . یك مرد توسط قدرت ، خود را باختھ ، و یزیدبن معاویھ شده است  .بازد
 .شما آن را تحلیل كنید. است 

شما ماءمورید كھ ھمھ رعایا و  : ساباكون ، یكى از زمامداران مصر، شبى در خواب دید كھ خداى تبس بھ او گفت
معلوم مى شود خدایان ، دیگر بھ سلطنت من مایل نیستند، : شد، حیرت كرد و گفت  از خواب بیدار. مردم را بكشید

بھ ھمین جھت ، ساباكون . وگرنھ چنین حكمى را كھ بر خالف اراده معمولى شان مى باشد، صادر نمى كردند
 .سلطنت را رھا كرده و بھ حبشھ رفت و در آن جا معتكف شد

كھ در حال قدرت پرستى ، چیزى كھ بھترین وسیلھ حیات بشرى است ، در  آیا شما در تاریخ یك نفر را مى بینید
قدرت غوطھ ور نشود؟ آیا شما با عظمت تر از قدرت ، وسیلھ حیات دارید؟ تعبیرى از یكى از شیوخ بزرگ فلسفھ 

. ھو القادریعنى هللا  ((. عظمت قدرت یعنى هللا)) :درست دقت كنید، افالطون مى گوید. یونان براى شما نقل كنم 
منم كھ . چھ طور مى شود بد باشد؟ این منم كھ از قدرت ، بھ طور بد بھره بردارى مى كنم . قدرت از آن اوست 

 . این وسیلھ حیات را برمى گردانم و با زدن بھ مغز حیات ، آن را متالشى مى كنم
كھ  -كھ شما، پدران و مادران شما صداى بیچاره حیات را چھ كسى بشنود؟ فریاد این حیات را چھ كسى بشنود؟ این 

قرن ھاست در این راه ایستادگى كرده اند، ارزش این كار  -خداوند ھمھ آنان را رحمت كند و با حسین محشور كند 
مخصوصا در دوران بنى عباس مثل متوكل ، ھر . كم نیست ، على رغم موانع بسیارى كھ در راه ھا بوده است 

 .اباعبد هللا مى رفت ، دست و پاى او را مى بریدندكس را مى دیدند كھ بھ زیارت 
 (334)و اما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض 

 ((.و اما آن چھ كھ براى مردم سودمند است ، باقى مى ماند))
اكنون كھ ما در این . بود ((ما ینفع الناس ))، كف ناپایدار نبود كھ از بین برود، بلكھ مشمول ؛ جریان خونین نینوا

ممكن . مكان نشستھ ایم ، اثر قطرات خون حسین است كھ نشستھ ایم درس مى خوانیم و لحظات شب سپرى مى شود
 .بھ خانھ بیایند است بعضى ھا مثال خانواده شان منتظر آنان ھستند، شام نخورده اند تا آنان

یا ھمین اجتماعات در ایام محرم براى حسین تشكیل مى . حتى شاید بیمار دارید و او را گذاشتھ و بھ این جا آمده اید
شود، آیا شما فكر مى كنید شركت كنندگان در آن جلسات ، خیلى آزاد ھستند و مثال با كمال رفاه نشستھ اند و در 

قدار آھى بكشند و نالھ بكنند؟ این درس بزرگى است كھ قرن ھا ادامھ پیدا كرده ضمن خوش ھستند، كھ بیایند یك م
آن چھ كھ بھ حال مردم سودمند است ، در روى زمین باقى مى ))، و اما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض . صدق هللا العلى العظیم  . است
شستھ ایم و درباره زندگى مى اندیشیم ؟ تو ھم از خدا چھ سودى باالتر از این كھ بھ یاد تو ن! یا اباعبدهللا  .((ماند

قطعا دعاى تو ! یا اباعبدهللا . بخواه ، ما ھم از خدا بخواھیم كھ درباره دریافت معناى زندگى ، ما را یارى فرماید
 .اگر ما درباره زندگى اشتباه بكنیم ، از خدا بخواه دست ما را بگیرد. مستجاب است 

وقتى بھ شما اثبات شد كھ . و زندگى بھ درستى معنا شود، اراده نیز بھ دنبال آن خواھد بودبنابراین ، اگر حیات 
است ، شما در ھر لحظھ ، در این دنیاى روبھ فنا زندگى مى كنید، ولى با اندیشھ } فھم حیات {معناى این زندگى 

اگر این . اینك ، ما مورد نظاره ایم . این كھ یك آھنگ كلى با شما سروكار دارد و ِسیر كنندگان خود مورد ِسیرند
 : خواھد كرد كھ رھا و یَلھ است  بیدارى شروع شود، انسان احساس 

 در عالَِم عالَم آفریدن 
 

 بھ زین نتوان رقم كشیدن 



بروید از تمام دانشمندان دنیا در شرق و غرب سؤ ال كنید و ببینید، آیا بازى بھ این درازى . كار من و تو این است 
 شود؟مى 

 كار من و تو بدین درازى 
 

 كوتاه كنم كھ نیست بازى 

} كار حسین {آیا این بازى است ؟ تصور مى كنید این . كار من و تو و در مقابل آن ، بھ خاك افتادن حسین بن على 
كار من و بھ ھدر رفتھ و بیھوده باشد؟ آیا این حركت حسین دنبالھ ندارد؟ آیا این حادثھ در ھمین جا تمام مى شود؟ 

كار من و تو، با این حادثھ اى كھ االن براى  ! تو و ھفتاد و یك نفر، آن ھم با چھ نیت و با چھ وضع و چھ جریانى
این شعر نظامى گنجوى ، خیلى پرمعنا و با مفھوم است ، و . كوتاه كنم كھ نیست بازى  . آن نشستھ ایم و آه مى كشیم

 . ممن خیلى از اوقات ، آن را زمزمھ مى كن
 كار من و تو بدین درازى 

 
 كوتاه كنم كھ نیست بازى 

 تا مایھ طبع ھا سرشتند 
 

 ما را ورقى دگر نوشتند 

، نباید ((سپس چھ ))آیا . اگر بدن ھم برھنھ بود پوشیده شد. تمام زندگى این نیست ، كھ اگر شكم گرسنھ بود، سیر شد
 است ؟بھ ذھن یك انسان خطور كند؟ بھ راستى این انسان كج

 ما را ورقى دگر نوشتند   تا مایھ طبع ھا سرشتند 

 ورق دگر چیست ؟
 تا درنگریم و راز جوییم 

 
 سر رشتھ كار باز جوییم 

 جوییم زمین و آسمان را   بینیم یكایك این و آن را 

 كار او چیست ؟ (335) او كیست ؟ كیاى   كاین كار و كیایى از پى چیست ؟ 

 

 

 

و یك كھكشان با چند ، )ذرات بنیادى (336) )ابر و باد و مھ و خورشید چھ مى كنند؟ كار یك مزون یا یك ھایپرون 
ولى در حقیقت ، . میلیارد سال عمر براى چیست ؟ این بحث حیات ، بھ خاطر این بود كھ در مورد اراده سؤ ال شد

مقدارى از فھرست قضیھ را كھ عرض كردم ، عمده اش این است كھ اگر حیات معلوم بشود، اراده ھم پشت سر آن 
شما تصور كنید كھ خداى ناخواستھ ، االن كھ این جا نشستھ اید، :  یك مثال ساده و ابتدایى عرض مى كنم. است 

در این حال ، دیگر نھ مى اندیشید، نھ مى نشینید، نھ فكر مى كنید و نھ تصور، نھ . دیوار در حال فرو ریختن باشد
عامل مرگ  ، از این جا بیرون رفتھ و از)بھ اصطالح رفلكس (تصدیق و نھ تخیل مى كنید، بلكھ بھ طور بازتاب 

 .كنار مى روید
سپس موقعى كھ سایھ آن را . مى جوشد  ذات حیات است كھ اقتضاى آن از خودش ) كنار رفتن از عامل مرگ (این 

آن وقت مفاھیمى را درباره . بھ عنوان علم علوم انسانى مى گیریم ، ھمین حیات بیچاره ، قیافھ خود را مى بازد
ر این است ، پس وسیلھ حیات بھتر از حیات است و فعال على الحساب بخوریم حیات مى گویند كھ آدمى مى گوید اگ

متاءسفانھ بھ نام فلسفھ و حكمت ، وقتى كھ انسان با مفاھیم ! و سودجویى مان را بكنیم و ببینیم چھ طور مى شود
در انسان  در صورتى كھ حتى وقتى كوچك ترین احساس. حیات بازى كند، در آن موقع ، خود حیات را مى بازد

نمى  . سپس یك عامل اخالل حیات سراغش را بگیرد، اصال در این صورت ، قضیھ اراده مطرح نیست. باشد
در . خواھم بگویم اراده اصال مطرح نیست ، بلكھ خود حیات مى جوشد و مى جھد و از عامل مرگ فرار مى كند

مالحظھ خواھید  - ولو محدود و نسبى -عنا شود این باره باید فكر كنیم كھ حیات چیست ؟ ان شاءهللا اگر دقیق م
 .، بھ حركت در مى آید((حیات با ارزش ))و اراده  ((حیات معقول ))فرمود كھ اراده 

مرگ را جز ))،  ال ارى الموت اال سعاده :ما نمى گوییم ھر انسانى باید طعم زندگى را ھمانند حسین بن على بچشد و بگوید
این طعم براى ما مشكل است و من بھ مردم حق مى دھم ، اما آن قدر دور از حیات چشیدن  ((.سعادت نمى بینم 

شما  .((بلھ ، امروز گوشت خوبى خریدم )) :نباشند كھ اگر از آنان بپرسید زندگى یعنى چھ ؟ در پاسخ بھ شما بگویند
 :چھ مى گویید و او چھ مى گوید؟ از او مى پرسید زندگى یعنى چھ ؟ مى گوید

شما مى گویید حیات  .((با دو نفر رفیق بودم و در معاملھ ، كالھى بر سر آنان گذاشتم كھ اصال نخواھند فھمیدبلى ، ))
آیا . از حداقل كار، بیشترین نتیجھ و بیشترین دستمزد را گرفتھ ام : او مى گوید. و زندگى یعنى چھ ؟ منطق را ببینید

فھمید كھ چیست ؟ چھ كسى بھ شما فلسفھ زندگى را خواھد گفت این حیات است كھ بعد ھم مى خواھید فلسفھ آن را ب



، اگر این طور ارزش ھا و اصول زیرپاى ما پایمال است ؟ ان شاءهللا در درس بعدى ، طبق جمالت امام حسین 
 . ، درباره ارزش حیات صحبت نموده و بھ بحث ادامھ مى دھیم)علیھ السالم)

ى گذشتھ عنایت فرمودى ، شب ھایى ، ساعاتى در پیشگاه تو بھ محبوب ھمین طور كھ سال ھا! پروردگارا! خدایا
از این اظھار عالقھ ، ما . تو حسین ، اظھار عالقھ كردیم و اظھار عالقھ ما را ھم خودت مى دانى كھ جدى است 

 .را ھم براى یك زندگى معقول و یك حیات قابل تفسیر، راھنمایى بفرما
 ((آمین ))

 مدیریت حسینى
آنان سؤ ال مى . ھ در این جلسھ مى خواھیم مطرح كنیم ، از یك جھت ، براى عده زیادى مورد سؤ ال است بحثى ك

ھدف حیات چیست كھ دفاع از شرف و كرامت آن ، موجب بروز حادثھ خونبار دشت كربال شده است ؟ ھدف : كنند
 زندگى چیست ؟

توانست مورد مسامحھ متفكران شرق و غرب قرار چنین مساءلھ مھمى ، نمى  - ھمان طور كھ مى دانید  -البتھ 
خیلى طبیعى است كھ آن ھا حول این مساءلھ بچرخند كھ ھدف این زندگانى چیست ؟ آیا بشر را مى توان . بگیرد

ھدف این سالیان عمر من ، ھدف این : نع كرد كھ بھ ھمین پدیده ھاى طبیعى حیات قناعت نموده و سؤ ال نكند كھ قا
 پیروزى ھا، شكست ھا، خنده ھا، گریھ ھا و ھدف این ھمھ فراز و نشیب ھاى زندگى چیست ؟

زمان ھاى پیش ، مورد بحث قرار  ، از((ما براى چھ آمده بودیم و بھ كجا مى خواھیم برویم )) : بنابراین ، این كھ
ھا، از خود حیات طبیعى سرچشمھ مى گیرد،  تمام این پاسخ . ھایى ھم داده شده است  گرفتھ ، و نھایت امر، پاسخ 

بسیار . مثل این كھ در پاسخ از چگونگى ھدف زندگى ، بگویند زیاد بخورید . اما جواب ھا قانع كننده نبوده است
بسیار خوب ، من در فلسفھ ھمین . مى گویند علم زیاد فرا بگیرید. را از شما مى پرسم خوب ، من فلسفھ خوردن 
یكى از شؤ ون حیات انسانى كھ فراگیرى علم است و از طریق علم و جھان بینى ، : معنا از شما مى پرسم كھ 

یشتن تكاپو كنید، مى پرسم پس ارتباط با واقعیات دارد، نھایتا چھ مى شود؟ اگر بگویید براى این كھ بتوانید براى خو
بھ ھر حال ، این قاعده در نظر . من ھمین سؤ ال را مى كنم . فلسفھ اش چیست ؟ این متن حیات طبیعى است   

شریفتان باشد كھ ھر كس خواستھ است براى ھدف زندگى ، از خود ھمین زندگى طبیعى ، چیزى در بیاورد، نمى 
واقعا در این دو بیت چھ كرده } مولوى {. مى بینیم ، سایھ ھاى ماست شود، زیرا آن چھ كھ در زندگى طبیعى 

 : است
 (337) ھر خوشى را آن خوش از دل حاصل است   لطف شیر و انگبین عكس دل است 

   سایھ دل كى بود دل را غرض  عرض  پس بود دل جوھر و عالم

واقعا عظمت این شعر را چگونھ توصیف كنم ؟ تمام آن چھ كھ براى شما در این زندگانى طبیعى مورد خواستھ 
شما چنین ساختھ شده اید كھ عسل برایتان . خوردن شیر، لذت دارد. شماست ، سایھ زندگى و سایھ وجود شماست 

تمام آن چھ را كھ مى خواھید، بھ جھت این است   پس. ید كھ ھنر برایتان مطرح است چنین ساختھ شده ا. لذت دارد
حال ،  .بنابراین ، پس ھدف شما چیست ؟ ھمھ این ھا در عالم طبیعت پایین تاءمین مى شود. كھ شما چنین ھستید

 ھدف این ھا و ھدف مجموع این ھا چیست ؟
 پس بود دل جوھر و عالم عرض 

 
   دل را غرض سایھ دل كى بود

بھ ھر حال ، قبال اشاره شد بھ این كھ اگر بخواھیم . ھدف باید از باال تعیین بشود. ھدف باید از باال شروع بشود
براى این كھ بفھمیم ھدف حیات چیست ، اولین . عظمت داستان حسینى را بفھمیم ، باید بفھمیم ھدف حیات چیست 

فھمیدن درباره زندگى و حیات را باید براى  { و این است كھ{ست ؟ قدم این است كھ بفھمیم حیات و زندگى چی
آیا زندگى ھمین است كھ متاءسفانھ قریب بھ اتفاق مردم دنیا آن را زندگى  . خودمان بھ صورت جدى مطرح كنیم

 مى دانند؟ بھ راستى آیا زندگى آن ھا زندگى است ؟ یا حیات چیست ؟
روشنایى و آشنایى بیشترى داشتھ باشیم ؟ بلى ، ما مى توانیم بھ نمونھ ھایى از  آیا امكان دارد كھ ما درباره حیات ،

از آن مى جوشد؛ نھ این كھ اگر آن ھا را فھمیدیم ، بھ  ((ھدف ))عظمت حیات برسیم كھ اگر درست فھمیده شود، 
، از ھمان اولین هللا اكبر، نخیر، اگر آن ھا را فھمیدیم . دنبال ھدف مى رویم ، و تازه بعد از ھفتاد سال مى رسیم 

 . منتھا، واقعا باید بفھمیم كھ حیات چیست. غوطھ ور بودن در ھدف را درك خواھیم كرد
. البتھ اگر بخواھیم ادعا كنیم كھ ھمھ ابعاد حیات و استعدادھاى حیات را مى توانیم بفھمیم ، ادعایى است بس بزرگ 

یروھا و ابعادى از حیات مى توانیم برسیم كھ ھدفش را شھود و درك اما بھ آن مقدار از نمونھ ھا و استعدادھا و ن
پس از دسترسى بھ آن نمونھ  ((. من مرگ را جز سعادت نمى بینم))،  انى ال ارى الموت اال سعاده : كنیم و آن وقت بگوییم

 . فھمیمھا، شكوفایى حیات ، یعنى شھادت در راه دفاع از شرف و حیثیت خود و انسان ھاى دیگر را مى 
براى . بفرست كھ از شرف انسانیت دفاع كرد) حسین (درود و سالمت را بر جان و روان و جسم این مرد ! خدایا



حسین بن على براى صیانت ذات ، براى : بسیار كوتھ نظرى است كھ كسى بگوید. او فقط خودش مطرح نبود
خویشتن او : م كسى بگوید و تفسیر كند كھ اما اگر ھ. صیانت شرف و كرامت ذات خویشتن ، چنین اقدامى فرمود

 :گسترده بر تمام خویشتن ھاى آدمیان است ، عیبى ندارد كھ آن وقت بگویید) حسین (
علیھ (ولى معناى خویشتن او چیست ؟ معناى خویشتنى كھ پدرش على . از خویشتن دفاع كرده است } حسین }

ان معاویھ ، عده اى بھ انبار حملھ كرده اند و آن جا از پاھا و شنیده ام كھ از لشكری)) :نشان داد و فرمود) السالم
دست ھاى آن دختران و زنان كھ مسلمان ھم نبودند، ولى با ما معاھده زندگى داشتند، خلخال و زیورآالت در آورده 

 :نداشتھ است و مى فرماید ((استرجاع ))، چیست ؟ او ھیچ پناھى جز ((اند
منھ اال باالسترجاع و } تمنع {نھم كان یدخل على المراءه المسلمھ ، واالءخرى المعاھده ، فینتزع حجلھا و قلبھا و قالئدھا و رعثھا، ما تمتنع و لقد بلغنى اءن الرجل م...

 .(338)ملوما، بل كان بھ عندى جدیرا ثم انصرفوا وافرین ما نال رجال منھم كلم ، و ال اءریق لھم دم ، فلو اءن امراء مسلما مات من بعد ھذا اءسفا ما كان بھ. االسترحام 
بھ من خبر رسیده است كھ مردانى از آن سپاھیان ، بر زن مسلمان و نیز زن غیر مسلمان كھ معاھده زندگى در ...))

ن نموده است ، ھجوم برده ، خلخال از پا و دستبند از دست آنان در آورده اند، گردن جوامع اسالمى او را تاءمی
و  انا= و اناالیھ راجعون : این بینوایان ، در برابر آن غارتگران ، جز گفتن. بندھا و گوشواره ھاى آنان را بھ یغما برده اند

 .اندسوگند دادن آنان بھ رحم یا طلب رحم و دلسوزى چاره اى نداشتھ 
آن گاه سپاھیان خونخوار، با دست پر و كامیاب برگشتھ اند، نھ زخمى بر یكى از آنان وارد شده و نھ خونى از آنان 

، مردى مسلمان از شدت تاءسف بمیرد، مورد مالمت نخواھد }دلخراش {اگر پس از چنین حادثھ . ریختھ است 
 ((.حادثھ ، در نظر من امرى است شایستھ و با موردبود، بلكھ مرگ براى انسان مسلمان بھ جھت تاءثر از این 

نالھ من ) انسان (نالھ او : مى گوید} على {. گسترده ، حتى بھ جان غیر مسلمان ھا رخنھ كرده است  ((من ))این 
، دفاع از چنین خویشتن گسترده بھ تمام })علیھ السالم(دفاع حسین } .این روح در حسین نیز مجسم است . است 

 . كرده بودم  این موضوع را قبال نیز عرض. ھاى آدمیان و دفاع از انسان ھاست ((من ))
بسیار خوب ، ببینیم این حیات چیست كھ این ھمھ توفان و این ھمھ تموجات در طول تاریخ و در گذرگاه تاریخ بھ 

كھ یك چنین قربانى اى  مى خواھیم بفھمیم حیات چھ ھدفى دارد. راه انداختھ است و ما در صدد فھم ھدف آن ھستیم 
علیھ (امام حسین (معاویھ بھ یزید گفتھ بود كھ این شخص : چھ نوع قربانى اى ؟ حتى دشمنانش نوشتھ اند كھ . دارد

محبوب ترین  .((حسین ، محبوب ترین مردم نزد مردم است )) : گفتھ بود كھ. غیر از بقیھ است   حسابش )) السالم
. جامعھ آن روز، جامعھ اى سالم و یك دست نبوده است . جامعھ تناقض انگیزمردم نزد مردم در كجا؟ در یك 

معاویھ  . محبوب ترین مردم ، عبارت ولید است: دوباره عرض مى كنم . حسین در آن جا محبوب ترین بوده است 
حسین و  این عبارت استاندار مدینھ است كھ ماءمور شده بود تا خبر مرگ معاویھ را بھ. چیز دیگرى گفتھ بود

شنیدم حسین رو بھ عراق مى آید و )) :ولید بھ عبیدهللا بن زیاد چنین نوشتھ بود. عبدهللا بن زبیر و چند نفر دیگر بدھد
 .((او محبوب ترین مردم نزد مردم است 

ھمان گونھ كھ قبال عرض كردم ، یك دفعھ در یك خانواده ، كسى محبوب مى شود، یا در یك شھر یا در یك روستا 
آن ھم با صدھا نظریات ، عقاید، مكتب ھا، آراى سیاسى  - بوب مى شود، اما یك مرد در دوازده كشور اسالمى مح

حسین قربانى این راه است ، او قربانى  .را معنا كنید} محبوبیت {این . محبوب ترین مرد است  -و حقوقى متنوع 
لھ كھ حیات چیست ؟ ما آن چھ از دستمان برمى آید گذر ما مى افتد بھ فھم این مساء  پس . شرف حیات انسان ھاست 

مقدارى از ابعاد و عظمت ھاى حیات را مطرح مى كنیم ، و ان شاءهللا خدا در درك آن ما را كمك  - در این درس  -
 . كند تا ببینیم كھ ھدف این حیات چھ قدر با عظمت است

و نفسى براى آشنایى با حیاتشان بكشند، انتقام خواھد  خدا از كسانى كھ نگذارند این مردم با ھدف حیاتشان آشنا شوند
خدا با آن انسان ھایى كھ وسایل تخدیر و وسایل ناآگاھى انسان ھا را آماده كنند تا نفھمند كھ این حیات چھ . گرفت 

كسى كھ نمى خواھد بفھمد ھدف حیاتش ))بوده ، چھ خواھد كرد؟ بھ قول یكى از بزرگ ترین انسان شناسان دھر؛ 
ھر چند اصل عبارت مزبور را از حفظ ھستم  .((چیست ، او با خویشتن در حال مبارزه است و منكر خویشتن است 

، فقط عبارت اصلى آن را مى گویم كھ از یونانى بھ فرانسھ و از فرانسھ بھ عربى }بھ جھت ضیق وقت {، اما 
 : ن ترجمھ ھاست ، عرض مى كنمترجمھ شده است ، كھ من ترجمھ عربى احمد لطفى سید را كھ از بھتری

 (339)انھ لینكر نفسھ ما دام ال یعرف انھ من این اتى و ال ما ھو المثال الكامل المقدس الذى یجب ان یروض نفسھ فى الوصول الیھ 
كھ نمى شناسد از كجا آمده است و آن ایده كامل مقدسى كھ واجب است نفس خود را در راه وصول  انسان مادامى))

 ((.بدان بھ ریاضت بیندازد، نفس خود را انكار مى كند
البتھ ما . یك عبارت دیگر ھم درباره افالطون مى گویند. اروپایى ھا بر این عقیده اند كھ افالطون یعنى تمام تاریخ 

 : ونھ اظھارات نظر داریم ، اما حاال من ارزیابى نمى كنم ، و فقط عقیده آن ھا را مى گویمدرباره این گ
 .((با آب بشویید افالطون وجود دارد، تمام كتاب ھاى سیاسى را) جمھوریت (340) )تا كتاب ریپابلیك ))

تمام كتاب ھاى سیاسى كھ بعد از افالطون نوشتھ شده است ، یا حاشیھ بر كتاب جمھوریھ افالطون است و یا 



آن شخص منكر )) : این سخن از ایشان است. عبارت مذكور خیلى باعظمت است . معطل نشوید . پاورقى است
چیست كھ باید در راه رسیدن بھ آن تمرین   ھدف مقدس خویشتن است كھ نمى خواھد بداند از كجا آمده است و آن 

چھ بى نواست آن كسى كھ مبناى زندگى خود را بر . نگوید چون مى خواھم ، پس حق است  .((كند و ریاضت بكشد
نخیر، اگر ھرچھ را كھ جناب عالى بخواھید، حق ! چون مى خواھم ، پس حق است . مى خواھم : این قرار بدھد

 . نیست
 (341)ع الحق اھوائھم ولو اتب

 ((.اگر حق ، از خواستھ ھاى آنان بخواھد تبعیت كند، آسمان و زمین متالشى مى شود))
درست دقت بفرمایید، مخصوصا جوانان ( با این كھ بشر ھنوز نھادھاى خود را كامال در تاریخ مطرح نكرده است

كھ در درون داشتند، مقدار كمى } نھادھاى بسیارى {، این شخصیت ھاى بزرگ سازنده تاریخ ، از آن )دقت كنند
سال بھ ما نشان داد، یا ابن سینا  60 -  50اشتباه مى كند كسى كھ بگوید فارابى ھمین بود كھ در . بھ ما نشان داده اند

ھ ما نشان داد، یا ابوذر غفارى شخصیتى است كھ در ھمان چند روز صدر اسالم و در تبعید بھ ھمان است كھ ب
 . ربذه ، بھ ما نشان داده است

مى خواھم این را . در كجا؟ در بیابان ربذه . غروب فرا رسیده است و ابوذر آخرین نفس ھاى خود را مى كشد
 .كم كم بھ دروازه ابدیت نزدیك تر مى شود. دبگویم تا ببینید ابوذر اگر میدان داشت ، چھ مى ش

 .( درباره ھمسر یا دختر ابوذر، دو تاریخ نقل شده است. (بناى گریھ كردن را گذاشت ) دخترش (ھمسرش 
ھمسر عزیز، ھم اكنون كھ تو از دنیا مى روى و من تنھا ھستم ، چھ كنم ؟ ابوذر : چرا گریھ مى كنى ؟ گفت : گفت 

 .آن سیاھى كھ از دور مى بینى ، كاروانى است كھ مى آید و بھ طرف مدینھ مى رود. اه كن فرمود بھ آن طرف نگ
مسلمان (، مردى )این جا نقل تواریخ مختلف است (تو برو كنار جاده بایست ، وقتى كھ آن ھا رسیدند، بھ آنان بگو 

ت ، سپس آن ھا مى آیند و بھ كفن و دفن در این جا از دنیا رفتھ اس) صلى هللا علیھ وآلھ (یا یكى از صحابھ پیغمبر 
 . ناراحت نباش. من مشغول مى شوند و مرا دفن مى كنند، سپس آنان تو را بھ مدینھ و بھ دودمان خودت مى رسانند

 : واقعا اگر براى این مرد میدان بود، چھ مى كرد و بھ بشریت از عظمت ھاى حیات چھ نشان مى داد؟ گفت
ھنگامى كھ آن ھا از راه . گوسفند آخرین روزى من و آخرین متاع من از این دنیاست  ، این)دختر من (ھمسر من 

بیش از این كھ بھ كار تدفین او مشغول شوید، این گوسفند را ذبح كنید و )) : رسیدند، بگو ابوذر وصیت كرده است
 .((بخورید و براى من مجانى كار نكنید

آیا تاریخ اجازه داده است كھ ابوذر را بشناسیم ؟ آیا محیط، این امكان را خود را نشان داده است ؟ } نھاد{آیا ابوذر 
بھ ما داده است تا بفھمیم ابوذر غفارى كیست ؟ كھ ھفتصد سال بعد از او، ابن خلدون تازه وارد ارزش كار شده 

،  و ال تبخسوا الناس اشیائھمن ؛ این معنى را ابوذر از كجا گرفتھ بود؟ از یك آیھ قرآ. ھا((ریكاردو))نیز بعد از او، . است 
آیا جانى كھ از امواج این : دقت كنید .ارزش حقیقى كار و كاال را بدھید .((كار و كاالى مردم را از ارزش نیندازید))

 جان ، چنین قطره اى بھ تاریخ تراوش كند، ھدف این جان در خودش نیست ؟
رسیدن بھ ھدف اعالى حیات ، مى تواند این سخن را آیا این شخص در آن بیابان خشك و بى سر و تھ ، بدون 

نشانى جان ما را این . بگوید؟ سالم و درود خداوندى بر روان این انسان ھا، كھ ما را با جان خودمان آشنا مى كنند
بھ كجا مى خواھید بروید؟ از كدام رمان ھا؟ البتھ مطلقا روش رمانتیك را محكوم نمى كنیم ، . ھا بھ دست مى دھند

 . زیرا مطالب خیلى مھمى ھم چون بینوایان را داریم
بھ كجا مى روید؟ در علوم انسانى از چھ كسى مى خواھید تقلید كنید؟ در علوم انسانى درباره انسان ، آن حقایق را 

 از چھ كسى مى خواھید بگیرید؟
(342)حیات چیست ؟  :))نمونھ ھایى درباره این كھ

)) 
 . بشر در سرگذشت خود، با این كھ نتوانستھ است تمام نھادھاى خود را بروز دھد، اما تكاپو كرده است

ارد، ھمین موجود كھ انسان نام د . كماالت علمى فوق تصور و حقایق مھمى را از خود نشان داده است. نمونھ یك 
بھ . در رشتھ ھاى گوناگون ، بھ كماالت علمى رسیده است و مدام بھ اكتشاف ، اختراع و فھمیدن ھا نایل شده است 

نظر شما، این ھا از چیست ؟ آیا از زمین روییده ، یا از آسمان آمده اند؟ یا ھمھ این دانش ھا، متعلق بھ جان ھاى 
ھفتصد . ھاى موجود در دنیا، بیش از پنجاه میلیارد نسخھ است بعضى ھا حدس زده اند كھ فعال كتاب ! شماست ؟

این یكى از كارھاى جان شما  . الى ھشتصد میلیون از نسخ موجود، درباره خود انسان و درباره علوم انسانى است
 در{. حال ، مى خواھیم ھدف این حیات را بھ طور فردى ، یا جمعى پیدا كنیم  . و یكى از كارھاى حیات شماست

انسانى داریم كھ بھ طور فردى ، . انسانى داریم كھ بھ طور فردى ، ھشتصد تاءلیف از ایشان نقل شده است } تاریخ 
. را مى شناسید، حتى بچھ ھا ھم آنان را مى شناسندھمھ شما آنان  .(343) بیش از نھصد اكتشاف از او نقل شده است

صدق هللا العلى  . این ھا حیات نیست... متر قماش و 400كاسھ آبگوشت و  2200ما با این حیات سروكار داریم ، نھ با 

 .خدایا، با وجود آیھ ھاى شگفت آور تو، باز از پیغمبر ما اعجاز مى خواھند. واقعا عجیب است  . العظیم



 (344)ظاھرا من الحیوه الدنیا و ھم عن اآلخره ھم غافلون  یعلمون
 ((.از زندگى دنیا، ظاھرى را مى شناسند و حال آن كھ از آخرت غافلند))

، تنوین تنكیر باشد نھ تمكن ، دلیل بر پستى قضیھ است ((ظاھرا))كلمھ  اگر تنوین. فقط یك پدیده ظاھرى را مى فھمند
 - البتھ نھ از عقل شما، بلكھ از وجدانتان  -من از شما سؤ ال مى كنم . از حیات دنیا مى فھمند ((ظاھرى ))، یعنى یك 

و بھ شما جواب داده نشده آیا با این علم ناقص از ظاھر محدود زندگى ، بھ دنبال حقیقت ھدف حیات حقیقى رفتھ اید 
 .؟ شما دنبال حقیقت حیات بروید!است ؟ بروید بھ دنبال حیات ، آن وقت ببینید آیا بھ شما جواب مى دھد یا نمى دھد

الزم است این ھا را ھم . گذاشتھ است   نبوغ ھاى متنوع ھنرى آثار خود را در صفحات تاریخ بھ نمایش. نمونھ دو
نیم كھ این ھنرمندان ، این نوابغ در رشتھ ادبیات ، در رشتھ نقاشى و در سایر رشتھ ھا چھ در یك جا جمع كنیم و ببی

اگر تعداد سلول ھا در مغز، ھشتاد میلیارد است ، در ھمھ مغزھا نیز . كرده اند؟ مغز ھمھ ھم یك نوع مغز است 
 . ش استبراى این نقا) قلم و كاغذ(آن وقت ، آن ھم یك میدان مادى . ھمان تعداد است 

على الحساب باشد تا پس  .((آن ))اصل ، آن چیزى است كھ این كارھا را انجام مى دھد و فعال او را فقط مى گوییم 
 . چیست} آن }از بررسى ، معلوم شود كھ 

 . بروز كماالت جھان بینى ھاى اعال، كھ یكى از موارد اثبات وابستگى جان آدمى با خداست. نمونھ سھ 
 گرنھ عقل مردمى از كل خویش اجزاستى   كى پادشا گشتى چنین  عقل ما بر آسیا

. یك فیلسوف حق ندارد در این دنیا و درباره جھان ادعا و اظھار نظر بكند، مگر این كھ باید بھ ھستى مشرف باشد
شراف اكنون ، سؤ ال ما این است كھ این جمجمھ محدود، با این مغز محدود در یك كره محدود، چھ طور بھ ھستى ا

 من بھ ھستى حكم مى كنم ؛: پیدا مى كند؟ البتھ بھ كیھان ھم قناعت ننموده و مى گوید
 ! من بر آن حكم مى كنم. كیھان چیست ؟ میلیاردھا كھكشان . درباره ھستى كھ كیھان جزئى از آن است 

خالصھ شده است و در یك قوطى كبریت   ما درصدد شناخت ھدف این نوع حیات ھستیم ، نھ آن حیاتى كھ وجودش 
 آیا حیات این نوع افراد را مى خواھید؟. از قوطى كبریت ، تمبر، چپق و سرچپق ، كلكسیون جمع مى كند

 : بھ برتراند راسل این مطلب را نوشتھ بودم كھ. زمانى با بعضى ھا، بحث ھا و مراسالت علمى داشتیم 
ھست یا نیست ؟ آیا از ذھن } خدا}گیریم و بگوییم از ذھن و دھان چھ كسى مى خواھیم ب: مساءلھ هللا این است 

البتھ این را این طور بھ ایشان ننوشتم ، ولى در نوشتھ ھایى كھ در انتقاد از مطالبشان ! بعضى ھا مثل موسولینى ؟
مى آن موقعى كھ اتیوپى را ما بمباران )) :مى گوید - البتھ در آن زمانى كھ خلبان بود  -موسولینى . داشتم ، نوشتم 

(345)كردیم ، اى خدا وقتى كھ آتش از این خانھ ھاى بوریایى شعلھ ور مى شد، چھ قدر زیبا بود
))! 

د؟ یا از مغز حسین بن على ، یا از آیا شما از كلھ این شخص مى خواھید خدا در بیاورید و بعد ھم در آن شك كنی
 مغز ابراھیم خلیل ؟

 (346)كیف یستدل علیك بما ھو فى وجوده مفتقر الیك ؟
 ((باشند، بھ سوى تو راھى بیابم ؟ چگونھ با این موجودات كھ در وجود خود، نیازمند تو مى! خداوندا))

 (347)ایكون لغیرك من الظھور ما لیس لك حتى یكون ھو المظھر لك ؟
 ((ار بسازد؟آیا حقیقتى غیر از تو، آن روشنایى را دارد كھ بتواند تو را بر من آشك))

 زھى نادان كھ او خورشید تابان 
 

 بھ نور شمع جوید در بیابان 

 :آیا خورشید را با نور شمع باید دید؟ اینك ، خداى حسین را ببینید
 ھمھ عالم فروغ نور حق دان 

 
 كھ حق در وى ز پیدایى است پنھان 

 اگر خورشید بر یك حال بودى 
 

 فروغ او بھ یك منوال بودى 

 . این فرھنگ ، فرھنگ جان ماست. فرھنگ نگھدارى نموده و آن را از دست ندھیداز این 
 فروغ او بھ یك منوال بودى   اگر خورشید بر یك حال بودى 

 ندانستى كسى كاین پرتو اوست 
 

 نكردى ھیچ فرق از مغز تا پوست 

 تو پندارى جھان خود ھست دائم 
 

 بھ ذات خویشتن پیوستھ قائم 

ھا مى جویید؟ آیا خدا را از ذھن كسانى مى جویید كھ كشتار سیصدھزار نفرى مى ((موسولینى ))ز ذھن آیا خدا را ا
 كردند، و بعد ھم روى تپھ ھاى مغرب زمین مى نشستند و موسیقى مى نواختند؟

ھمان مكانى كھ . نرون موسیقى مى زد و خیلى ھم خوشحال بود كھ سیصد ھزار تن را بھ خاك و خون ریختھ بود
آیا خدا را از او مى خواھید بجویید یا از ابراھیم . االن معروف است كھ مى گویند واتیكان روى آن بنا شده است 

؟ خدا را از چھ كسى مى خواھید بجویید؟ مى خواھید فلسفھ حیات را بدانید، اما از چھ كسى ؟ از )علیھ السالم(خلیل 
؟ یا از مگسى كھ روى كاھى بر سطح آن بنشیند و بگوید حیات آن مگسى كھ در جایگاه ریزش بول حركت مى كند

؟ آیا این نوع حیات را مى خواھیم فلسفھ اش را پیدا كنیم ، !دریا این است و این ھم كشتى و من كشتى بان آن ھستم 



 بروز)) !یا آن حیاتى كھ نمونھ ھایى از آن را عرض كردم ، كھ واقعا بدون مبالغھ ، یكى از صدھا نمونھ است ؟
 .((كماالت جھان بینى ھاى اعلى ، یكى از موارد اثبات وابستگى جان آدمى با خداست 

 عقل ما بر آسیا كى اعتال كردى چنین 
 

 گر نھ عقل مردمى از كل خویش اجزاستى 

آن وقت ، براى تمام . من در یك كره خاكى نشستھ ام كھ در مقابل یك دریاى بى پایان ، بھ اندازه یك خردل است 
آیا غیر از این كھ یك بارقھ الھى بھ مغز شما سر بكشد و این حرف را بزند، راه . ى مى خواھم حكم صادر كنم ھست

از آن دفاع كرده و از ) علیھ السالم)، حسین }وابستگى جان آدمى را با خدا{دیگرى دارد؟ آن ھم درباره حیاتى كھ 
 . شرف این حیات دفاع نموده است

 قال و مقال آدمى مى كشم از براى تو   س فرشتگان من كھ ملول گشتمى از نف

 

 

 

بھ قدرى } این حیات {. ظرافت حیات در حدى است كھ دم مجرد یك فرشتھ مجرد، ممكن است آن را ناراحت كند
ظریف مى شود و قدرت مقاومت پیدا مى كند كھ از تھ دل مى گوید؛ جھان در یك طرف ، من ھم در مقابل آن مى 

كافكا چھ كارى بھ این مسائل دارد؟ آلبر كامو با این . مى خواھید صحبت كنید} حیات {رباره این نوع شما د. ایستم 
حیات را آن طور مطرح نكرده اند كھ مفھوم حیات . حیات چھ كار دارد؟ شما بھ كتاب ھایشان مراجعھ بفرمایید

تى مطرح مى كنند و سپس مى چیست ؟ بلكھ حیات را بھ صورت یك نمودھاى ظاھرى و بسیار سطحى و دم دس
خواھش مى كنم اثبات نكنید، زیرا ما جلوتر از شما مى  ((آیا دیدید كھ حیات فلسفھ ندارد؟)) :خواھند بھ ما بگویند

چرا زحمت كشیده اید؟ چرا این ھمھ ارزش ھاى مغزى كالن و گران قیمت را صرف این ھا كرده اید؟ اول . بینیم 
و اگر حیات واقعا مطرح شود، شما ! چیست ، سپس بگویید كھ آیا ھدف دارد یا ندارد بگویید حیات) انسان (بھ من 

 . ھدف این جا بوده است: خواھید گفت 
 سال ھا دل طلب جام جم از ما مى كرد 

 
 آن چھ خود داشت ز بیگانھ تمنا مى كرد 

 گوھرى كز صدف كون و مكان بیرون بود 
 

 طلب از گم شدگان لب دریا مى كرد 

نبوغ ھاى صنعتى و فعالیت ھاى بسیار دقیق و ظرافت كارى ھاى قلمرو فن آورى ، كھ حصول . ونھ چھارنم
 . چھ كرده است) مغز(تا بفھمیم این یك ذره . تدریجى آن ھا در تاریخ بشرى ، نمى گذارد اھمیت آن را بفھمیم 

را نیز مى بینیم  ((x))را مى بینیم ، اشعھ  ما فقط ھمین. مى شویم و دو ساعتھ بھ جده مى رسیم  747سوار ھواپیماى 
آیا براى بھ وجود آمدن این ھمھ حقایق شگفت انگیز و محیرالعقول بھ نام فن آورى ، نباید سراغ این جان را . 

 ؟...بھ چھ كسى مى گویید. دارد؟ بعد ھمین طور اظھار نظر مى كنیم } قدرتى {بگیریم كھ این مغز چھ 
دا از حیات چیزى بھ ما بگو، بعد درباره ھدف ما قضاوت كن ، آن وقت در پیش وجدان ، در اگر بھ شما بگویند ابت

 پیش تاریخ و در پیشگاه خدا چھ خواھى گفت ؟ آیا حیات را شناختھ بودى كھ گفتى ھدف ندارد؟
نشستھ ایم و ھمین كھ االن در زیر نور برق . آرى ، این ھمھ مسائل فن آورى ، االن براى ما آسان بھ نظر مى آید

از آن استفاده مى كنیم ، مقدماتى در عبور و مرور بھ این المپ كھ این روشنایى را نگھ مى دارد و این طور دنیا 
چھ انتقاالت ، چھ جھش ھا، چھ تداعى معانى } اما در حیات {. را روشن مى كند، چھ فعل و انفعاالتى وجود دارد

) زندگى (ود دارد؟ مگر شوخى است ؟ بفرمایید شما ھم حیات ھا و چھ اندیشھ ھاى منطقى و فوق منطقى وج
در این شخص جلوه كند، } نبوغ {چون اگر . این ھا را جمع كنید و سپس ببینید كھ ھدف این حیات چیست . بسازید

حیات دارید، ھمھ انسان ھا دارند، } نبوغ {او در این كار قدم برداشتھ و شما ھم . بھ معناى این نیست كھ من ندارم 
 .را دارد { نبوغ{و مغز آدمى نیز این 

انواع مدیریت ھاى معقول و شایستھ در اداره تمدن ھاى گذشتھ ، كھ موجب بروز شناخت ثابت ھاى . نمونھ پنج 
 . اصیل و پایدار براى اداره حیات معقول بشرى شده است

توین بى ، بیست و یك تمدن را بیان  .بھ نظر نمى رسد كھ تاكنون چھ مدیریت ھایى در دنیا بھ وجود آمده است 
چھ ... تمدن اسالم ، تمدن بیزانس ، تمدن حیثیین ، تمدن بین النھرین و} از جملھ {كرده است كھ تمدن چیست ؟ و 

بروز و اعتالى امپراتورى بزرگ روم بھ این علت و آن . بود؟ مثال آن یكى در تاریخ جلو بود، این یكى بعدا بود
ولى واقعا در تمدن ھا چھ روى داده است ؟ چگونھ مدیریت ھا انجام گرفتھ است ؟ ما ھم در ! ددلیل بود و تمام ش

چھ مدیریتى در درون حسین بود كھ با این كھ : داستان خودمان و در درس خودمان ، این مطلب را داشتھ باشیم كھ 



بھ اى روبھ رو شده بود، اما بھ با مسائل سخت ، تنش دار و ضر) صلى هللا علیھ وآلھ (از موقع رحلت پیغمبر 
 چھ كسانى را؟. را گرفتند} اشخاصى {آرامى آنھا را تحمل كرده بود؟ او دیده بود از دست پدرش چھ 

ھمھ این مسائل را با چشم خود دیده و آرام با ھمھ این سختى ھا روبھ رو شده ... مالك اشتر، ابوذر، عمار یاسر،و
 .بود

 ا بر لبش قفل است و در دل رازھ
 

 لب خموش و دل پر از آوازھا 

 (348) رازھا دانستھ و پوشیده اند  عارفان كھ جام حق نوشیده اند 

خود را، كافى است نشان بدھد كھ  ((من ))شوخى بود؟ مدیریت این شخصیت ، } رویارویى با این سختى ھا{آیا 
علیھ (و دوران برادرش امام حسن مجتبى ) علیھ السالم(بعد از دوران على بن ابى طالب . ھدف حیات چیست 

، چھ سختى ھا و چھ فشارھا دید، اما یك جملھ كھ مخل باشد بر مدیریتى كھ تا داستان نینوا نیز ادامھ پیدا )السالم
ایشان این را بھ نام و عنوان قاعده بھ . دقت بفرمایید كھ چھ قدر مالكیت بر نفس مى خواھد. كرد، از ایشان گفتھ نشد

 .((تا مدیریت بر خویشتن نداشتھ باشیم ، درصدد مدیریت بر دیگران برنیاییم ، زیرا خطرناك است )) : ما آموخت كھ
ه ھاى نجف ، قم ، تھران ، مشھد، تبریز، ما دیدیم و شما نیز دیده اید، حتى ما در دوره ھاى محدود خودمان در حوز

اشخاصى را دیدیم كھ داراى استعدادھاى خوبى بودند، مسائل را مى فھمیدند و اطالعات خوبى داشتند، ولى توانایى 
نگاه كنید،  ((من ))مدیریت استعداد و اطالعات خود را نداشتند و بلد نبودند، و دو سوم عمر خود را در این كھ بھ 

 . خود را مدیریت كنیم ((من ))پس بیایید . دسپرى كردن
 از تو خواھند آب زان پس كاروان تشنگان 

 
 گر تو از ھامون گریزى روى زى جیحون كنى 

. بھ جھت عدم مدیریت و عدم مالكیت بھ نفس ، جامعھ را از عظمت ھاى خود محروم كردند} متاءسفانھ بعضى ھا}
چرا بھ علت عدم مدیریت بر خویشتن : ین ھا شكایت نموده و خواھند گفت مسلما افراد جامعھ ، در روز قیامت از ا

 .محروم كردید} از حقایق راستین و گردیدن ھاى تكاملى {، ما را 
من بر این عقیده ام كھ . یك گوشمالى داده است  -بھ اصطالح ما  - یكى از بزرگان ، درباره فیلسوفان قرون وسطى 

 .ده و در كالس ھاى تعلیم و تربیت مورد بحث قرار داداین گوشمالى را باید تابلو كر
 :مى گوید! تعبیر را مالحظھ كنید

فالسفھ قرون وسطى ، بھ جھت عشق و عالقھ افراطى اى كھ بھ فالسفھ یونان داشتند، ما را از محصوالت ))
 ((.باعظمت مغزھاى مقتدرشان محروم كردند

. خدا شاھد است كھ این جمالت بسیار آموزنده است . ورد سیرنداینان ھوشیاران ھستند، و سیر كنندگان ، خود م
. مدیریت كنید، زیرا ما بھ شما احتیاج داریم ! اى انسان ھا .((آن فالسفھ ، ما را محروم كردند)) :مى گوید} وایتھد{

 .نخست خویشتن و سپس دیگران را مدیریت كنید
چگونھ خویشتن را مدیریت كرده ) علیھ السالم(ھ امام حسین یكى از مطالبى كھ واقعا جا دارد بحث شود، این است ك

السالم  :این كھ گاھى مى گویند. است ؟ او پنجاه و ھشت سال و طبق بعضى از روایت ھا، پنجاه و ھفت سال داشت 

ا مى دانیم با چھ كسى آی. ، مساءلھ خیلى ریشھ دار و پرمعناتر از تصور ماست  علیك یا اباعبدهللا ، سالم هللا علیك یا اباعبدهللا
خطاب شما بھ حسین نیست ، بلكھ خطاب بھ  .((سالمم بر تو باد اى حسین ))رویاروى ھستیم ؟ علیك سالمى ، 

 آیا حسین شخصا بھ سالم من و شما احتیاج دارد؟. حمایت از باعظمت ترین ارزش ھاى بشریت است 
دیریت ھایى ، مخصوصا از كسانى كھ در مسیر تاكنون م. }داراى اھمیت ویژه اى است {مدیریت بر خویشتن 

را ) صلى هللا علیھ وآلھ (مدیریت خود خاتم االنبیا محمد مصطفى : }بھ عنوان نمونھ {. كمال بودند، دیده شده است 
و پیش از آن پنج } زمامدارى {را در آن پنج سال و نیم ) علیھ السالم(مدیریت على بن ابى طالب . در نظر بگیرید

على چگونھ خودش را . یم در نظر بگیرید، كھ یك جامعھ پر از ضد و نقیض و پر از غوغا بوده است سال و ن
و ھم در میدان } عبادت {مدیریت كرده است ؟ چھ مطلقى در درون او بود كھ على بن ابى طالب ، ھم در محراب 

، ھمان على بن ابى طالب  جنگ ، ھم سر كوى یتیمان ، و ھم در راءس طرح بزرگ ترین جھان بینى ھاى الھى
بعد از این كھ خواص و مختصات . این چھ نوع مدیریتى بوده است ؟ ما مى خواھیم ھدف این حیات را بفھمیم . بود

حیات را فھمیدید، آیا باز از من خواھید خواست ، كھ فالنى ، در ھدف حیات بحث كنید؟ ھدف حیات ، یعنى 
ھمھ امور بھ (349) .))و ان الى ربك المنتھى  .كھ مجموعا نمونھ الھى دارد} نمونھ ھایى كھ عرض كردم {شكوفایى این 

 .راھیابى پیدا خواھد كرد و در آن جا ھدف آشكار مى شود ((ربك ))بھ  ((.پروردگارت منتھى مى گردد
كماالت اخالقى و دینى و عرفانى كھ در ھر برھھ از تاریخ ، و در ھر جامعھ اى كھ تا حدودى بھ . نمونھ شش 

ھر چند كھ این تكاپوگران بزرگ . ارزش ھاى انسانى نایل گشتھ ، در وجود تكاپوگران راستین واقعیت پیدا كرده اند
اقلیت ھایى در جوامع بوده اند، چونان اقلیت چشم در این میدان حیات معقول ، و این مسابقھ دھندگان خیر و كمال ، 

چونان اقلیت مغز كھ در این بدن بزرگ ھفتاد یا ھشتاد كیلویى ، كھ یك یا دو كیلوگرم بیشتر وزن ندارد، و . بدن 



 : این خاطره را عرض مى كنم. اگر آن حق حاقش را بخواھیم در نظر بگیریم ، خیلى كمتر از این ھاست 
گفتم چند دقیقھ اى برویم و اتاق تشریح را ببینیم . ش در یكى از دانشگاه ھاى علوم پزشكى سخنرانى داشتم چندى پی

 كدام یك از اعضا و كدام طرف بدن را مایل ھستید ببینید؟: یكى از پزشكان بھ من گفت . 
البتھ قبال ھم دیده بودم و  -نم گفتم براى من ، فرق ندارد، ولى مغز را نشان بدھید، زیرا مى خواھم این مغز را ببی

است ، اما ھمین ... بھ اتاق تشریح رفتم ، دیدم ھمان مقدار پى و -گفتم این دفعھ ببینم ، شاید یك بارقھ دیگر باشد 
اشخاص كمال یافتھ } اگرچھ {حال ، این را مى خواھیم بدانیم كھ  !چیست ؟ وسیلھ گردانندگى تمام دنیا) مغز(وسیلھ 

ھم كھ در مقابل این (350) ، ولى ھمانند چشم كھ در مقابل این بدن شما خیلى كوچك است ، و ھمانند مغزدر اقلیت اند
 .{ندجوامع را ارزش ھاى واالى انسانى بھره مند ساختھ ا{بدن شما چیزى نیست ، 

 . نبود، كافى بود كھ كل ھستى بگوید من بھ ھدفم رسیدم) علیھ السالم(اگر در دنیا ھیچ شھیدى بھ جز حسین بن على 
 بگذر از باغ جھان یك سحر اى رشك بھار 

 
 تا ز گلزار جھان رسم خزان برخیزد 

 :بھ نظرم شعر زیر متعلق بھ غمام ھمدانى باشد
 بسوزد شمع دنیا خویشتن را 

 
 ر خاطر پروانھ اى چند ز بھ

فقط براى میلیاردھا نفر در دنیا مى سوزد؟ این دستگاه باعظمت براى } شمع دستگاه ھستى {آیا شما فكر مى كنید 
ابراھیم بھ تنھایى ، یك امت ))، (351)كان ابراھیم امھ نفر چنان مى شود كھ رو بھ باال حركت كنند، ولو یك نفر؛  6 - 5

. را داشت } ھدف حیات {آن وقت ابراھیم چھ داشت ؟ ابراھیم ھمین . یعنى كیھان براى ابراھیم كار مى كرد .((بود
ادى در دقیق ترین امر الھى بھره بردارى از آز)) :حیات این شكوفایى را دارد. مى خواھیم ھدف ابراھیم را بفھمیم 

)). 
 پسرم ، در رؤ یا مى بینم كھ تو را ذبح مى كنم ، تو چھ مى بینى ؟: گفت } ابراھیم بھ اسماعیل }

 (352)فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤ مر ستجدنى ان شاءهللا من الصابرین 
ان . اى پدر من ، آن چھ را ماءمورى انجام بده : گفت ) اسماعیل )پس ببین چھ بھ نظرت مى آید؟ ) ابراھیم گفت )))

 ((. شاءهللا مرا از شكیبایان خواھى یافت
یات را در جوانى از در مقابل چھ چیزى ؟ در مقابل این كھ ح. یكى از غنچھ ھاى ظریف این حیات ، صبر است 

، مى خواھیم درباره این ھا )علیھ السالم(دست انسان گرفتن ، براى رؤ یاى پدر بزرگوارش ابراھیم خلیل الرحمن 
اصال . مالحظھ مى كنید كھ طرح سؤ ال ، اصال چھره عوض مى كند. صحبت كنیم و ببینیم ھدف این ھا چیست 

تیم ؟ االن حیات بھ ما چھ چیزى نشان مى دھد؟ ان شاءهللا گاھى مساءلھ كجا بود؟ ما ھدف چھ چیزى را مى خواس
 .اوقات از این سؤ االت بھ ذھن ما خطور كند

باعظمت ترین ارزش ھاى انسانى ، مربوط بھ طرح سؤ ال ھایش بوده تا بھ پاسخ )) :یكى از بزرگان مى گوید
. نان ھا را تحریك و تشویق نمایند تا سؤ ال كننداساتید بزرگوار ما، جوا. در دانشگاه ھا سؤ ال مطرح كنید .((برسد

ممكن . معناى سؤ ال ھمین توقف است . سؤ ال مى گوید؛ من سؤ ال كننده االن این جا توقف كرده ام و نمى دانم 
ماشین شما در مقابل پمپ بنزین ھم . را بھ حركت بى نھایت در آورد} شخص سؤ ال كننده {است یك جواب ، 
او در بارگاه تو اى معلم عزیز، مى گوید . ، براى سوخت گیرى و نیروگیرى است }آن توقف {ى توقف مى كند، ول

 . بھ من نیرو بده ، چون من در حال حركتم
این كماالت اخالقى و دینى و عرفانى ، در ھر برھھ از تاریخ ، در ھر جامعھ اى كھ تا حدودى بھ ارزش ھاى 

راستین واقعیت پیدا كرده است ، ھر چند كھ این تكاپوگران بزرگ در  انسانى نایل گشتھ ، در وجود تكاپوگران
یعنى تكاپوگران راستین كھ بھ ارزش ھاى انسانى نایل { -اھمیت آن در این است كھ ھمین اشخاص . اقلیت بوده اند

از روایات  ھمین كھ در بعضى. كھ در میان ما و شما نشستھ اند، چگونگى حال ما را بازگو نمى كنند - } گشتھ اند
نمى توانند بگویند . در میان مردم ھستند، اما نمى توانند بگویند؛ مگر این كھ از جنبھ تعلیم و تربیت باشد: ھم ھست 

ثانیا؛ وحشت از این . من االن در كجا ھستم ، زیرا اوال؛ ظرفیت دریافت كمال را ھمھ ندارند و باور نخواھند كرد
 : بھ قول مولوى. این ھم یكى از مشكالت كار ما اوالد آدم است . ھمان  كھ گفتن وضعیت حال ما ھمان و سقوط

 ناطقھ سوى زبان تعلیم راست 
 

 ورنھ خود این آب را جویى جداست 

 (353) تحتھااالنھار تا گلزارھا  مى رود بى بانگ و بى تكرارھا 

او بھ شما چھ بگوید؟ آیا بگوید كھ دیروز با ھستى ، یا با یك برگ گل ، راز و نیاز داشتھ است ؟ یا این كھ ھستى را 
چھ طور در یك برگ گل مى دیده و با آن بھ راز و نیاز نشستھ بوده است ؟ چگونھ بگوید؟ اگر دنیا در اختیار من 

آیا تو مى توانى هللا اكبر یا یك هللا بگویى و دنیا را از تو بگیرند؟ و قسم بخورم كھ بلھ ، مى  :باشد و بھ من بگویند
 : آیا مى توانید این را تحمل كنید یا نھ ؟ یكى از اشعارى كھ من زیاد مى خوانم این است. گویم 

 عاشق بھ جھان در طلب جانان است 
 

 معشوق برون ز حیز امكان است 



 این است كھ درد عشق بى درمان است   آن نرود این ز مكان ناید بھ مكان 

وقتى بھ طرف كشور یمن نگاه ) صلى هللا علیھ وآلھ (اویس قرنى مى خواھد بگوید كھ چھ كرده است كھ خاتم االنبیا 
یك ساربان چگونھ  .(( من نفس رحمانى از طرف یمن استشمام مى كنم))، (354)انى الءشم نفس الرحمن من الیمن   :كرد، گفت

. بگوید، و بھ من چھ بگوید؟ منى كھ سرتاپاى وجود و كارم ؛ پول ، مقام ، شھرت طلبى و محبوبیت خواستن است 
 : زبان و لغت او چیست ؟ كھ قرنى با من چگونھ صحبت كند كھ حتى نمى دانیم  اویس 

 گر در یمنى چو با منى پیش منى 
 

 گر پیش منى چو بى منى در یمنى 

 خود در عجبم كھ من تواءم یا تو منى   من با تو چنانم اى نگار یمنى 

و بھ لغاتى را كھ ا. بیا بنشین و من مى خواھم با تو حرف بزنم ! فالنى : اویس قرنى مى خواھد بھ من بگوید} مثال}
 . كار خواھد برد، من چطور بفھمم ؟ تا بروم و ببینم و جان خودم را پیدا كنم

 شعر زیر خیلى پختھ و ورزیده است ، اما نمى دانم شاعر آن كیست ؟
 راه تفتھ  قدم وین(355) ِخرد مومین 

 
 خدا مى داند و آن كس كھ رفتھ 

ھا و سایر پاكان اوالد آدم رفتند، اگرچھ استثنایى نیستند و در اقلیت ((مالك اشتر))ھا و ((اویس قرنى ))راه ھایى كھ 
 .اند

. ست بحث فیزیك نیست كھ ما را بھ آزمایشگاه ببرند و بگویند این ھم مباحث فیزیكى ا: یك اشكال كار ھم این است 
نیشكر را آسان مى توان قیچى . آخر، نیشكر ھم نیست . شیمى نیست كھ ما را بھ اعماق درون ببرند و بگویند ببینید

ھا و دیگر كمال ((اویس قرنى ))اما اگر انسان ھاى كمال یافتھ اى ھم چون ، . كرد و با كارد، شكرش را خارج نمود
ح برده و تمام سلول ھاى آن ھا را چاقو بزنیم و تكھ تكھ كنیم ، قطعا بھ یافتگان اوالد آدم را در دقیق ترین اتاق تشری

 . دست نخواھد داد كھ در درون آنان چھ چیزى نھفتھ است
پروردگارا، حال كھ بین ما و كمال حیات ، چنین پرده خیلى ظریف و شفافى وجود دارد كھ مى توان زود ! خدایا

بعد از این ما دیده مى خواھیم از تو . ت این پرده شفاف ، كمال را ببینیم دید، بھ ما دیدگاھى عنایت فرما تا از پش
: در مقابل این سخن ، ممكن است كسى بگوید. گوینده شعر مولوى است ! بس ، آن ھم بعد از شصت سال زندگى 

بعد از شصت  آیا بعد از شصت سال ، راھم را عوض كنم ؟ مولوى مى گوید بلھ ، اگر. من اكنون این را فھمیده ام 
 :ھمان مثلى كھ پدران ما گفتھ اند. ھفتاد سال اشتباه فھمیدى ، راه خود را عوض كن و راھى دیگر انتخاب كن  -
 ((.ماھى را ھر وقت از آب بگیرید تازه است ))

 بعد از این ما دیده مى خواھیم از تو بس 
 

 تا نپوشد بحر را خاشاك و خس 

 ما نمى خواھیم غیر از دیده اى 
 

 (356) دیده تیزى كشى بگزیده اى 

 .بھ حق حسین ، یك دیده بینا بر ما عنایت بفرما! خدایا
ھ با این كار بزرگش ، ما بھ حق این عزیزت ، بھ حق این عزیز عزیزانت ، بھ حق این مردى ك! پروردگارا! خدایا

 .را با جان خودمان آشنا كرده است ، ما را با جانمان بیش از پیش آشنا بفرما
این جوانان عزیزمان كھ خودشان را بھ تو نشان مى دھند كھ اصل فطرتشان كجاست ، در ! خداوندا! پروردگارا

 . مقابل تالطم ھاى مخرب ، بھ حسین قسم كھ بھ خودت مى سپاریم
بھ جاللت قسم كھ آن ھا . بھ حق حسین قسم ، ادعایى نداریم اما مى دانیم جوان ھا پاك ھستند! پروردگارا! خدایا

 .پاكند، خودت این جوان ھاى ما را حفظ بفرما
 ((آمین ))

 نعمت شناسى حسینى
افت عظمت و براى دری. در دامنھ بحث جلسات گذشتھ ، تا حدودى با ارزش ھاى حیات و زندگى آشنایى پیدا كردیم 

ولى متاءسفانھ ، آن چھ كھ . ارزش ھاى حیات ، باید درس ھا خوانده شود و بررسى ھاى بسیارى انجام بگیرد
 : ھمان طور كھ گفتھ شد و در آیھ قرآنى دیدیم. بیشتر متفكران را مشغول مى كند، حقیقت خود حیات نیست 

از زندگى دنیا، ظاھرى را مى شناسند و حال آن كھ از آخرت (357) ))ن یعلمون ظاھرا من الحیوه الدنیا و ھم عن اآلخره ھم غافلو
 ((.غافلند

بھ قول . ى آورندیك پدیده اى از زندگى دنیا، تا آن جا كھ بتوانند خودشان را اداره كنند، بھ دست م} انسان ھا}
بعضى ھا، این انسان طبیعت گرا، این انسان خودگرا و خودپرست ، كارى كھ مى كند، این است كھ دنیا را بھ یك 

 . النھ كوچك و بھ یك سوراخ النھ تشبیھ كرده است
 در خور سوراخ بنایى گرفت   ھم در این سوراخ دانایى گرفت 

، یعلمون ظاھرا من الحیوه الدنیا {:آیھ شریفھ مى فرماید{، حیات دنیا چیست ؟ حال . متاءسفانھ اغلب این طور بوده است 
ھمان طور كھ مى دانید، دنیا بھ معناى  .((پدیده اى ، ظاھرى ، نمودى از حیات دنیا را مى شناسند، نھ حیات را))



 . پست است ، و مؤ نث ادبى است
 (358)انما الحیوه الدنیا لعب و لھو

 ((. زندگى دنیا، فقط سرگرمى و بازى است))
 . صدق هللا العلى العظیم .تازه ، از این لھو و لعب ، فقط ظاھرى مى بینید

 گفت دنیا لھو و لعب است و شما 
 

 كودكید و راست فرماید خدا 

 . راست فرماید خدا، صدق هللا العلى العظیم. ، ھم آیھ را بیان نموده ، و ھم صدق هللا را گفتھ است  در این بیت
 .ھم بر روى آن مى گذارد ((علم ))بھ میل خود از طرز فكر مورد پسند خود خرسند مى شود و نام } انسان }

 .ن باشدجملھ اى اضافھ مى كنم كھ حتما در نظر ھمھ ، مخصوصا دانشجویان عزیزما
 در مورد پدیده طبیعى زیست ، یعنى ھمان كھ اكنون مى بینید، این كھ در جانداران و انسان ھم ھست ؛

مثال احساس مى كند، توالد و تناسل مى كند، براى خود محیط زیست درست مى كند و حیات خود را تاءمین مى 
 :كند، یكى از زیست شناس ھاى شماره یك دنیاى امروز مى گوید

نش ما براى شناخت این كھ در روى زمین ، این پدیده بھ وجود آمده است چیست ، باید بگوییم چنین كیھانى دا))
((احتیاج بود كھ این زندگى را بھ وجود بیاورد

(359). 
آنان كھ عاقالنھ قدم برداشتھ و احتیاط كرده اند،  .یعلمون ظاھرا من الحیوه الدنیاطبیعى محض آن است كھ ؛  این پدیده و نمود

، در آن ریگزار عربستان در چھارده قرن پیش ، گفتھ است كھ }حال آن كھ {. معترفند كھ ما حقیقتش را نمى دانیم 
 .فقط یك بعد آزمایشگاه را بھ شما نشان خواھد داد. یدچون از این محل یك روشنایى ندار. نمى توانید جلو بروید

آزمایشگاه ھا براى پیشرفت ، خیلى ھم الزم و ضرورى ھستند، اما بدانید كھ چھ بعدى از زندگى را بھ شما نشان 
 .خواھند داد

البتھ {. ندمتاءسفانھ ، تاكنون تحقیقات بشرى چھ در شرق و چھ در غرب ، اعتراف مى كنند كھ بھ حقیقتش نرسیده ا
ھمان {. ما اشخاص عمیقى داریم كھ واقعا بشریت ، مرھون آن ھاست . ھمھ این متفكران ، كوتھ بین نیستند} 

بعضى از پدیده ھا و مختصات را  {فقط}ما . مى گویند حقیقت آن را از ما نپرسید، زیرا ما نمى دانیم } متفكران 
 . توضیح مى دھیم و بررسى مى كنیم

یا یعنى چھ ؟ درباره حیات دنیا، شش آیھ وجود دارد كھ بھ نمونھ ھایى دیگرى از آن در قرآن اشاره حال ، حیات دن
 : مى كنیم

 (360)و ما ھذه الحیوه الدنیا اال لھو و لعب 
 ((. ، جز لھو و لھب چیزى نیستزندگانى این دنیا))

 (361)فال تغرنكم الحیوه الدنیا
 ((.زندگانى دنیا، شما را مغرور نكند))

 (362)و ما الحیوه الدنیا اال متاع الغرور
 ((. و زندگى دنیا، چیزى جز متاع غرور چیزى نیست))

، )علیھ السالم(ھمان طور كھ امیرالمؤمنین  .((چیزى است ، یا چیزكى است كھ از آن مى شود خیلى ساخت ))متاع 
اھید بھ خود دنیا، بھ عنوان مطلوب مستقل و ھدف نھایى بنگرید، دست اگر بخو)) :فرمود) علیھ السالم(پدر حسین 

خوشا بھ حال  .((اما اگر بھ عنوان وسیلھ بھ آن بنگرید، این ناچیز بھ ھمھ چیز مبدل مى شود. شما خالى خواھد شد
ن دنیا را سكوى ای} خوشا بھ حال انسانى كھ {. انسانى كھ با این دنیا نگریست ، نھ این كھ در این دنیا نگریست 

پرواز قرار داد، نھ مقصد پرواز، این جا مقصد پرواز نیست ، حیات دنیاست ، آن ھم با این علم و با این معارفى 
 . كھ ما بھ دست مى آوریم

زمانى بھ فكر افتادم تا جمالت و مطالبى را كھ بزرگان بشریت ، در ناتوانى از شناخت حقایق بھ شما تحفھ داده اند 
. سھ جلد كتاب ، آن ھا را جمع كرد -، ولى بھ علت كار زیاد موفق نشدم ، امكان این ھست كھ در دو جمع كنم 

، ھمت نموده و آن ھا را پیدا كنید، حتى از دوستان عالقھ مند بھ علوم انسانى خواھش كنید، آن }توصیھ مى كنم {
چھ قدر نظریات بھ عنوان علم مطرح شد و  كھ از قرن ھجده تاكنون ،. ھا را ھمان گونھ كھ واجب است پیدا كنند

آیا براى پایان نامھ ھاى فوق لیسانس و دكترا، موضوعى باالتر از این مى خواھید؟ بھ عنوان . بعد باطل در آمد
  .(363)نمونھ ، فقط چند جملھ را عرض مى كنم ، سپس بھ موضوع بحثمان بر مى گردیم

على القاعده مكتب او، نباید چنین اعترافى كند، ولى طبیعى است كھ باید . عقاید نویسنده این عبارات ، مادى است 
 : اعتراف كند، زیرا چاره اى نیست

ود را در میدان الیتناھى طبیعت كھ بھ یكى این كھ خ: روح در نتیجھ پیش بینى خود، دو چیز را احساس مى كند))
قول پاسكال مركزش ھمھ جاست و محیطش ھیچ جا نیست ، درك كرده ، با كمال غرورى كھ دارد، مجبور بھ سر 

 ((.انداختن مى شود
ام ، ولى شما ھم مد((بھ قدر یك ذره اش را دقیقا نفھمیدم چیست ))ابن سینا مى گوید . بیایید پایین این قدر ادعا نكنید



 :نویسنده در ادامھ مى گوید. ادعا مى كنید
 :سقراط یونانى اعتراف مى كند

 تا بدان جا رسید دانش من 
 

 تا بدانم كھ ھمى كھ نادانم 

 .( البتھ نویسنده اشتباه كرده است ، زیرا این عبارت از سقراط نیست ، بلكھ از ابوشكور بلخى است)
 : این كھ گفت آن چھ از سقراط در پندنامھ نقل شده است ،

اگر من مى دانستم بعد از من ، اھل خرد بھ من عیب نمى گیرند و نمى گویند سقراط، دانش جھان را بھ یك بار ))
 ((.این دعوى از من بزرگ باشد. ولى چگونھ مى توانم بگویم . دعوى كرده ، مطلق بگفتمى چیزى ندانم 

 :سپس در ادامھ مى گوید
 . تا بدان جا رسید دانش من كھ بدانم ھمى كھ نادانم: دانش مى ستاید كھ مى گویدابوشكور بلخى ، خود را بھ ))

درخشان ترین فكرھاى نوع بشر، با كمال یاءس در میدان افكار، پر و بال سوختھ و عاجز مى : سقراط مى گوید
 .مانند

 :ابو على سینا فریاد مى زند
 دل گرچھ در این بادیھ بسیار شتافت 

 
 لى موى شكافت یك موى ندانست و

 اندر دل من ھزار خورشید بتافت 
 

 آخر بھ كمال ذره اى راه نیافت 

 :نیز گوید
 یموت و لیس لھ حاصل 

 
 سوى علمھ انھ ما علم 

 :خیام نیشابورى بیچاره شده و مى گوید
 آن را نھ بدایت نھ نھایت پیداست   دورى كھ در او آمدن و رفتن ماست 

 

 

االن دیوانھ وار . باالخره در فلسفھ ، طب و حقوق تحصیل كردم )) :خود فاوست مى گویدگوتھ آلمانى در شاھكار 
... حتى لقب دكترى و ماژیسترى پیدا كرده ام . این جا ایستاده ام و پایھ دانشم از حال اولى تجاوز ننموده است 

قیقت ، قلب مرا آتش زده و مى ولى درك ھمین ح! باالخره ، مى بینم كھ ما نمى توانیم ھیچ چیز را ادراك كنیم 
 .سوزاند

. آناتول فرانس در حسرت است كھ در دوره زندگانى ، اطراف و جوانبش پر از این ھمھ عالمت سؤ ال مى باشد
یعنى پناھگاھى بر خود طلب مى كند كھ . بشر این بدبختى را از روز اول حس نموده و درصدد رفع آن برمى آید

(364)رار دھد و این پناھگاه ، عقاید مذھبى استبتواند آن را پشتیبان خود ق
)).  

یك نوع بى خبرى و بى علمى در سطح پایین داریم و نوعى دیگر در سطح خیلى باال، كھ كار انبیاست كھ مى 
من و شما متعلق بھ آن ھا } بى خبرى و حیرت {آن . ن حیرت باعظمتت ما را غوطھ ور بفرماخدایا، در آ: گویند
 . نیست

 تو بى خبرى ، بى خبرى كار تو نیست 
 

 ھر بى خبرى را نرسد بى خبرى 

 در مقابل این ادبیات چھ بگوییم ؟ فقط. در ادبیات فارسى ، مطالبى پیدا مى شود كھ آدم را متعجب مى كند} گاھى }
 . خدایا خیلى كوتاھى و قصور نمودیم: مى توان گفت 

مطالبى را جمع كنیم ، حتما سھ یا چھار جلد } پیرامون ناتوانى بزرگان بشریت از شناخت حقایق {اگر مى خواستیم 
یقین بدانید، از . در ھر كسى كھ كمى باال رفتھ است ، تحیر و احساس عظمت را مى بینید. كتاب با ضخامت مى شد

 . اھایى كھ در این پایین ھا مى شود، در باالھا خبرى نیستادع
اگر در (( .آنان پدیده اى از زندگى دنیوى را مى دانند...(365))) یعلمون ظاھرا من الحیاه الدنیابھ ھر حال ، مقصود این است ، 

 .حقیقت حیات بحث مى كردند، قطعا تاریخ بشر عوض مى شد و ارزش ھا بھ روى كار مى آمدند
این صفات را بھ دیوار و سنگ نمى ! آیا تاكنون دیده اید كسى بھ سنگ و دیوار بگوید عادل و آزاد مرد باش ؟

اگر  .ینھ این ارزش ، در ذات من و شما ھست گویند، بلكھ بھ من و شما مى گویند، زیرا زمینھ این باید و شاید و زم
اگر  !((تو باید بھترین آب را تھیھ كنى و جلوى من بگذارى )) ! اى لیوان: بھ من و شما بگویند بھ این لیوان بگویید

در ذات من ، فھم ارزش ھا . من اختیار دارم . شنونده این سخن شعور داشتھ باشد، قطعا بھ عقل گوینده مى خندد
آیا مى . در صورت عدم اطالع و آگاھى از مطلبى ، چیزى نگو! فالنى : ولى شما ھم بھ من مى گوییدھست ، 

 گویید یا نمى گویید؟



 (366)اءقوال بغیر علم 
 ((حرف مى زنید؟) بر مبناى جھل (آیا بدون علم ))

این را مى توان بھ انسان ھا گفت ، زیرا زمینھ این ارزش و زمینھ این باید و شاید در . قربانت یا امیرالمؤمنین 
چرا كوتھ فكرى كردید و آن ! اى متفكران . چھره بسیار مھم حیات ، در آن ارزش ھا خوابیده است . انسان ھاست 

فنو ! نكردید؟ خدا ان شاءهللا بھ شما چھ شرقى و چھ غربى ، اجر بدھد را براى بشریت مطرح) ھدف حیات )قسمت 
یعنى چھ ؟ حتى بعضى از فالسفھ آن ھا را ھم بدنام كردند، زیرا ھمھ آن ھا این نظر را ) پدیدارشناسى (منولوژى 

ذات : او گفتھ بود. د، و او را ھم بدنام كردن((ماھیت ذاتا معلوم نیست )) :مى گوید) كانت (گفتند خود او . نداشتند
حیات و زندگى را . جنبھ ماوراى طبیعى دارد، واال درباره خود طبیعى آن ، جاى بحث دارد { حیات و زندگى{

فقط از دیدگاه چند صباحى كھ در این دنیا خودشان را مطرح مى كند، در قلمروھاى آكادمیك و دانشگاھى مطرح 
این چھ عظمتى است در انسان كھ گاھى ھنگامى . ن انسان معنى كنیدتكلیف را در ای  جلو بروید و احساس. كردند

كھ از عوارض زندگى زودگذر فراغت پیدا كرد، آیا مى تواند بگوید كھ در این دنیا بیھوده ام ؟ در این موقع ، حیات 
،  حسین بن على اگر ھزار جان داشت. یك چھره ربانى از خود نشان مى دھد كھ مدافعش حسین بن على است 

با این ) حیات (آیا من . مى گوید، مرا نشان دھید  حیات در این جا با شور و شعفى خاص. قربانى حیات مى كرد
ابعاد و با این حقایق بزرگ بیھوده ام ؟ آیا من در این جا بیھوده ھستم ؟ آیا چون تو مى گویى ، من ھم باور كنم ؟ آیا 

) حیات (است ؟ چرا در این چھره ... خواب و خشم و شھوت وخور و  -ھمان طور كھ عرض كردم  - زندگى فقط 
زیاد كار نكنیم ؟ چرا در این چھره زیاد كار نكنیم كھ اگر احساس كمال از این انسان منھا مى شد، از دوران غار 

بحث نمى } پیرامون احساس كمال {چرا . را احساس كمال بھ این جا كشانده است ) انسان (او . بیرون نمى آمد
نید؟ چرا او را در این جا متوقف مى كنید؟ او كھ خوب در حال حركت است ، اجازه دھید بھ حركت خود ادامھ ك

را مالك تمام موجودیت انسان ھا قرار بدھیم ؟ از فن آورى استفاده و بھره ) تكنولوژى )چرا این قدر فن آورى . دھد
رین نعمت ھایى است كھ خداوند در این قرن بھ بشریت فن آورى یكى از بزرگ ت. بردارى كنید، اما آن را نپرستید

من انسانم ، نھ این كھ كلید مرا بھ دست . عنایت فرموده است ، ولى بھ این شرط كھ كلید آن در دست من انسان باشد
، با اگر درباره این انسان . فن آورى بدھید تا بر سر ما آن را بیاورد كھ در قرن بیست و یكم مى خواھد بھ بار آورد

این انسان  -بھ اصطالح خود آن ھا  - قرنى شود  زمینھ انسانى مى گفتند، كھ این شخص با این زمینھ باید اویس 
نمى  ((چسب ))این زمینھ در درون ذات و ماھیت او ھست و ما ھیچ گاه ، آن را با . دارد كھ سقراط بشود ((زمینھ ))

 . ا ذاتا دارد و تمام پیشرفت بشریت ، مرھون ھمین بوده استر) زمینھ ارزشى (آن زمینھ } انسان {. چسبانیم 
عده اى مى گویند . بھ ھر حال ، مالحظھ بفرمایید كھ محصول مباحث حیات از نظر فیزیولوژى و بیولوژى چیست 

  كھ مثال یك مولكول بھ این طرف مى آید چون آن مولكول از طرفى دیگر خواھد آمد و آن جا باید با ھم تماس 
برخى ، ھنوز ھم نمى خواھند این را قبول كنند، بھ جھت این كھ روش ھا و . رند، زیرا ھدف گرایى دارندبگی

 .بسیار خوب ، بھ ھم بخورد، انسان باید تابع حقیقت باشد! دیدگاه ھاى مكانیزمى بھ ھم مى خورد
 .انسان باید واقعیت داشتھ باشد، اگرچھ ھزار مطلب ھم بگویند و صدھا ادعا نمایند

سال پیش در خانھ ما، با چند نفر از آقایان بیوشیمیست ھا، متخصصین و چند نفر روان } درباره ھمین موضوع }
باالخره در جلسھ بعدازظھر، این مطلب مورد . یك جلسھ پیش از ظھر و دیگرى بعدازظھر. پزشك جلسھ اى داشتیم 

كات مولكول ھا، دست خدا مستقیم دیده مى شود و اتفاق بود كھ عده اى پیش از ظھر منظورشان این بود كھ در حر
ھنگام جلسھ عصر، بحث ما . عده اى نیز این نظر را قبول نداشتند. ذاتا نشان مى دھد كھ مولكول ھدایت مى شود

. نمى توانیم بگوییم انگشت متافیزیك ، مستقیما در كار است ، ولى از باال ھدایت مى شود: عمیق تر شد و گفتند
، چھ اشكال دارد كھ این موضوع را در آكادمى ھا مورد بحث قرار بدھیم ؟ این یك موضوع علمى بسیار خوب 

 :این سخن عطار را ما نمى پذیریم كھ مى گوید. دارد} اتفاق نظر}است كھ در این جا با شما، رفاقت و 
 كارگاھى بس عجایب دیده ام 

 
 جملھ را از خویش غایب دیده ام 

 اه نیست سوى كنھ خویش كس را ر
 

 ذره اى از ذره اى آگاه نیست 

منتھا بیت اخیر عطار، عذر این مطلب ظاھرى . آگاھند كھ چھ مى كنند، البتھ در اغلب مولكول ھا} ذرات {نخیر، 
 : اش را چنین گفتھ است

 جان نھان در جسم و تو در جان نھان 
 

 اى نھان اندر نھان اى جان جان 

البتھ بھ ھمراه دیگران كھ  -س مى كنم ، تعداد بیشترى از دانشجویان حضور دارند بدین جھت كھ در این جلسھ احسا
مى خواستند حیات } متفكران {این بحث را دامنھ دارتر عرض كردم كھ اگر  -حتما آن ھا ھم بھره ھایى برده اند 

 .بیان كنند، مى توانستند -نھ ارزش ھاى فعلى  - را با زمینھ ارزشى آن 
در بشر این زمینھ وجود دارد كھ در بیست و چھار ساعت از یك جالد خون آشام ، یك )) :مى گویدیكى از بزرگان 



چرا در این باره بحث نمى كنید؟ اگر آن زمینھ در انسان وجود دارد كھ روى   پس  .((انسان عادل بھ وجود بیاوریم 
گر پذیرش او، پذیرش قلبى باشد و یك یك انسان خون آشام در بیست و چھار ساعت با مھارت چنان كار كنید كھ ا

 -كار كنیم ؟ كھ  ((رفتارشناسى ))چرا در این موارد بحث آیا فقط باید پیرامون   انسان عادل از آن در بیاروید، پس 
آیا بشر ھمان رفتارش است ؟ آیا آن ھا معلول نیستند؟ رفتار معلول است ، پس  . ضرورى است -البتھ خود آن ھم 
ین رشتھ ھا و این معلول شناسى ھا خیلى الزم است ، اما علت ھایش كجاست ؟ این مساءلھ در علت كجاست ؟ ا

علیھ (جامعھ شناسى ھم پیش آمده است ؛ ھمان كھ قبال اشاره شد كھ از دیدگاه جامعھ شناسى امروزى ، قضیھ حسین 
 . را تحلیل كنیم و نتیجھ آن را ببینیم) السالم

فاصلھ بین مكھ و مدینھ این قدر بھ كیلومتر } مثال{! (دینھ بیرون آمدند و بھ مكھ رفتندبھ قول مورخان ، ایشان از م
ھم شھید ) كربال(سپس از آن جا بھ عراق رفتند و در مسیرشان از این منزل ھا عبور كردند و در آن جا !) بود

 !شدند
ھفتاد و یك یا ھفتاد و : ان مى دھد كھ اگر جامعھ شناسى امروز را مى خواھید، نمود را مى شناسد و بھ شما آمار نش

آمار دقیق نشان مى دھد كھ سى ھزار و ! سى ھزار نفر، یا چھل ھزار نفر بودند (لشكر یزید(آن ھا . دو نفر بودند
 اگرچھ آمار و ارقام ھم براى خود مساءلھ اى است ، اما حقیقت مطلب چیست ؟! دویست و پنجاه و ھفت نفر بودند

بدین جھت این مطلب را خواستم  . از معلول ھا و رفتارشناسى ، جاى حقیقت شناسى را گرفت بحث} متاءسفانھ }
تاءكید كنم كھ ممكن است بعضى بگویند حقیقت شناسى چیست ؟ بھ عنوان مثال ؛ اگر قندى این جا باشد، شما كھ این 

بھ این . طعم آن ھم شیرین است . گ این موجودى است با این ضلع و با این رن: قند را این جا مى بینید، مى گویید
یكى . بگوییم   مى گویند، یعنى ھمان كھ مى بینیم و از نظر فیزیكى ، مى توانیم مطالبى درباره اش  ((كیفیت اول ))

خاصیت . بخورد، تا معلوم شود كھ محلول مى شود) قند(دیگر، خاصیتى است كھ باید براى درك آن ، دست بھ آن 
 ((كوزال كاراكتریستیك ))این را كیفیت دوم ، یا بھ قول غربى ھا، . ا مى فھمید؟ باید در آب بیفتدمحلولى آن را از كج

در تاریخ ، طاغوتى بھ . مى نامند، انسان در این كیفیت ھاى دوم ، عظمت ھاى بسیارى از خودش نشان داده است 
حال ، این ھمھ عظمت كھ در تاریخ  . مده استبھ میدان آ) علیھ السالم(نام یزید جلوه كرده و در مقابل آن ، حسین 

از حسین ثبت شده است ، یعنى چھ ؟ یعنى وضعیت در آن كیفیت دومى كھ بھ ھم خورده است ، این قضیھ و این 
 .بحث كنید} درباره این ھا{. ھمھ عظمت ھا بھ وجود آمده است 

ما پدیده شناس ھستیم )) :قلید مى كنند و مى گویندبھ ھر حال ، این ِگلھ اى است كھ ما باید از متفكران و كسانى كھ ت
نمى گوییم بھ . پدیده شناسى بھ جاى خود، حتى از پدیده شناسى بھ حقایق اشیا و بھ اعماق اشیا كانال بزنید. ، بكنیم ((

صات برویم ، ولى ما مى توانیم بھ شما در این مورد رفاقت كنیم و بھ مخت -كھ ادعاى بزرگى است  - دنبال حقیقت 
 . عمیق تر برویم
گفتند اگر ما بخواھیم براى رسیدن بھ ھدف حیات در كمال . سؤ االتى مطرح شد} در منزل ما{بعد از آن بحث 

خواھى نشوى رسوا : قرار بگیریم ، تنھا خواھیم شد، و اگر جامعھ نپذیرفت ، چھ كار كنیم ؟ با توجھ بھ این شعر
 .ھمرنگ جماعت شو

اما تحول تاریخ بر ! خواھى نشوى رسوا ھمرنگ جماعت شو. ھم سبب زحمت مى شود بعضى اوقات ، اشعار ما
 یا؛! مبناى حركات كسانى است كھ بر خالف نظریات و ایده ھاى جامعھ حركت كرده اند، شما چھ مى گویید

 بیچاره آن كس كھ گرفتار عقل شد 
 

 خرم دلى كھ كره خر آمد االغ رفت 

مانند این اشعار بھ ! ادبیات است ؟ آیا این انسان شناسى است ؟ اى جوان ھا} ین شعرنمونھ ا{شما را بھ خدا، آیا 
 : این ھا مواقعى بوده كھ شاعر پایین آمده است! شما بدآموزى نكند

 گھى تا پشت پاى خود نبینم   گھى بر طارم اعلى نشینم 

در این مورد، دو . تنھایى نمى توان زندگى كردبھ . بسیار خوب ، تنھایى را چھ كنیم ؟ تنھایى انسان را آزار مى دھد
 : بحث مطرح است

اگر قدرت شخصیت آدمى ، حیات ، آرمان ھا و ھدفى كھ براى او مطرح شده ، . مقدار قدرت شخصیت انسان  -1
صحیح مطرح شده باشد، ھرگز تنھایى اش نھ فقط رنج آور نیست ، بلكھ عظمت دارد، زیرا مى داند كھ بھ تنھایى 

حاالت انسانى كھ بھ تنھایى حركت مى كند، گاھى واجد امتیازات زندگى . لذا، با ھم فرق دارد. جھان است جان 
اگر در سطح خیلى باال بود، نسبت بھ . اجتماعى نیست و گاھى داراى زندگى اجتماعى در سطح خیلى باالست 

. كند، نھ این كھ از آن ھا بدش بیاید كسانى كھ در سطح خیلى پایین حركت مى كنند و خیلى ساقطاند، دلسوزى مى
 :بھ جاى این كھ بگویند. نداشتن و دلسوزى   فرق است بین روى خوش 

 جان ز تنھایى بھ لب آمد خدایا ھمدمى   سینھ ماالمال درد است اى دریغا مرھمى 

 آدمى در عالم خاكى نمى آید بھ دست 
 

 عالمى دیگر بباید ساخت وز نو آدمى 



 ((حافظ))
 : پس چھ كار كنیم. این وضعیت را كھ ما نمى توانیم فراھم كنیم : ویندمى گ

 خیز تا خاطر بدان ترك سمرقندى دھیم 
 

 كز نسیمش بوى جوى مولیان آید ھمى 

انسان ھایى كھ از روى كمال باال رفتھ . تنھایى در سطح باال مشرف است . این مورد، تنھایى در سطح پایینى است 
 .در شخصیت خودشان مى بینند و براى آنان دلسوزى مى كننداند، انسان ھا را 

ق و بكل شیى ء فانھ یرى العارف ھش بش بسام یبجل الصغیر من تواضعھ كما یبجل الكبیر و ینبسط من الخامل مثل ما ینبسط من النبیھ و كیف ال یھش و ھو فرحان بالح
  ...(367)فیھ الحق

انسان ھاى محقر را، ھم چنان   با تواضعش . انسان عارف ، داراى نشاط و چھره باز و لبخندى بھ لبان دارد))
بھ اشخاصى كھ فكر راكد دارند، ھمان گونھ انبساط نشان مى دھد كھ بھ مردم . شادمان مى سازد كھ بزرگان را

چگونھ و چرا با نشاط نباشد، با این كھ بھ جھت برقرار ساختن رابطھ با حق و با ھمھ اشیا، غوطھ . ھوش و آگاه با
 ((.ور در فرح و شادى است ، زیرا او در ھمھ چیز حق را مى بیند

ى دائما با حال لطیف و ظریفى با انسان ھا روبھ رو مى شود، چون م. انسان عارف ، خنده رو و گشاده روست 
نھ این {آنان با یك شادمانى بھ مردم نگاه مى كنند، )) و ھو فرحان بالحق . داند كھ درباره انسان ھا، دست باال در كار است

 .ھمیشھ از باال نگاه مى كنند ((.{كھ قھر كنند و دشنام بدھند
جھل و ناتوانى وادارش  { انسان مى داند كھ{. انسان مى داند كھ ناتوانى او را وادار كرده است تا دروغ بگوید

جھل و ناتوانى و نادانى ھا باعث شده است كھ براى احراز  { انسان مى داند كھ{. نموده است تا نوكر شھوت شود
 .یك موقعیت ، از تمام موجودیت و شرف خود بگذرد

 : بھ قول سعدىآن موقعى است كھ . نقل كرده اند) رحمة هللا (را از حافظ ...) سینھ ماالمال درد است (این بیت 
 گھى بر طارم اعلى نشیند 

 
 گھى تا پشت پاى خود نبیند 

سینھ ماالمال درد است اى . گاھى این طور تعبیر مى كنند كھ ھمین طور ھم ھست . گاھى این شعرا غوغا مى كنند
الم خاكى نمى آدمى در ع: آرى ، تنھایى و غربت ، انسان ھا را اذیت مى كند، اما این كھ مى گوید. دریغا مرھمى 

اگر بخواھیم با علم ، مضمون را . بھ دست مى آید، ولى كم است } آدمى در عالم خاكى }نخیر، . آید بھ دست 
حقیقت این است كھ اگر این آدمیت ھاى اصلى در تاریخ نبود، زندگى بھ تلخى : تطبیق كنیم ، باید این طور بگوییم 

عالمى دیگر بباید ساخت وز نو . د بھ دست ، منتھا، در اقلیت است آدمى در عالم خاكى مى آی. نمى ارزید  ھایش 
باید معادل . باید در تعلیم و تربیت ھا بكوشیم . حافظ درست مى گوید و حق است . بلى ، آدم را باید ساخت . آدمى 

یز تا خاطر بدان ترك خ: اما اگر امكان پذیر نشد، آیا. تعلیم و تربیت ھاى علمى ، انسانیت انسان ھا را افزایش دھیم 
 . سمرقندى دھیم ؟ نخیر، اگر عملى نشد، باید باز بكوشیم و بكوشیم

 (368)ثم انى دعوتھم جھارا
 ((. مسپس آن ھا را با صداى بلند دعوت كرد:) نوح بھ خدا گفت )))

 . خدایا، مدام بھ مردم ، شب و روز گفتم ، خستھ ھم نشدم: بھ خدا عرض مى كرد) علیھ السالم(حضرت نوح 
را ) استمرار در كار و كوشش (ما باید امثال این ھا را در نظر بگیریم كھ فوق العاده مھم است و این اصل 

 . اصل بعدى ، بخش دوم بحث ماست . فراموش نكنیم
 : قسم است تنھایى دو -2

 .آن تنھایى اى كھ براى انسان ناتوانى مى آورد. الف 
 .آن تنھایى كھ اشراف دارد. ب 

 :ابن سینا مى گوید
 (369)المستحل توسیط الحق مرحوم من وجھ 

 ((. از جھتى مورد رحمت است) ھم (قرار دھد، } وصول بھ غیر حق {داند كھ حق را واسطھ  كسى كھ جایز مى))
ذات خود قرار ) تزیین (انسانى كھ حتى بھ معرفت ھم رسیده ، ولى خواستھ است حق را واسطھ آرایش } یعنى }

مى گوید جاى دلسوزى  }بلكھ {سھ سیلى بھ گوش او بنوازید  - نمى گوید كھ دو . دھد، جاى دلسوزى براى اوست 
 . بینوا و بیچاره آن انسانى كھ دو كلمھ علم را وسیلھ آرایش خود قرار داده است. براى اوست 

این انسان {این دو كلمھ یا دو قدم راھى كھ ! خدایا: جاى دلسوزى است كھ . سعى كنیم گاھى تند و ناراحت نباشیم 
بیچاره را تمام و نابود كرده ! یھان ھستى چھ كار كرده است پیموده است ، براى این بزرگ بزرگان طبیعت و ك} 

 . است



یك . پس بھ این نتیجھ كلى مى رسیم كھ كسانى كھ یك قدم باالتر رفتند، براى انسان ھا بیشتر دلسوز مى شوند
را ھمیشھ انسان ھاى بزرگ ، افراد جامعھ . ھمیشھ عقال، جور ضعفا را مى كشند: عبارت شعرى است كھ مى گوید

 .بجاى قھر، با آن ھا آشتى ھمیشگى دارند. مثل اجزاى شخصیت خود مى بینند
با این كھ ما ھدف حیات را از نظر علمى مى فھمیم ، ولى چرا ھدف حیات مزه نمى : قسمت دوم بحث این است 

و این كھ شب ھا یا چرا نشاط نداریم ؟ چرا خوشحال نیستیم ؟ ول. دھد؟ این ھم از سؤ االتى است كھ زیاد مى پرسند
بھ عبادت مشغول مى شویم و از نظر خدمت بھ اجتماع و حقوق اجتماعى ، درست حركت مى كنیم ، اما مثل این 

 . احساس مى كنیم كھ در درونمان چیزى بھ وجود آمده است. كھ در درون ما چیزى احساس سنگینى مى كند
ان شاءهللا اگر بتوانیم ، باید بھ  .خالق دیده مى شودجواب این سؤ ال ، در برخى از بدآموزى ھاى متفكران علم ا

متواضع باشید، فروتنى كنید، اصال خودتان را : متفكران علم اخالق مى گویند} برخى از{. جوانانمان ھشدار بدھیم 
ھ شما بنا بود بھ نوباوگان ، ب. آیا این سخن آنان خودسازى است ، یا خودسوزى ؟ درد ما این جاست . ھیچ بدانید

یعنى چھ كھ ما ! شما ھیچ نیستید} مى گویند{جوانان و افراد جامعھ بگویید خودتان را بسازید، یا این كھ بسوزید؟ 
این . ھیچ نیستیم ؟ چرا بھ شخصیت خودش دروغ بگوید؟ عمرى است كھ تالش مى كند و نمره خوب گرفتھ است 

 .رھنگ ھاى فاسد نیز نتوانستھ اند او را تكان بدھندجوان ، نمرات بسیار خوب و اخالق بسیار پاكیزه اى دارد و ف
ھمان گونھ كھ . قطعا این سخن خیانت است ! حال بگوییم ، شما ھمیشھ این گونھ در نظر بگیرید كھ چیزى نیستید؟

وقتى شما بھ یك انسان مى گویید شما ھمھ چیز شده اید و این ھمھ چیز بودن شما مربوط بھ خود شماست ، گفتن آن 
 . ھم یك خیانت است) شما چیزى نیستید(یك جنایت است ، این سخن 

بوده و بحمدهللا ما در درون ھدف   اگر درباره این مطلب فكر كنیم ، مى بینیم كھ ھدف حیات بھ وفور در دسترس 
 . نگوییم كھ نداریم ، بلكھ بگوییم داریم ، ولى از كجاست ؟ این را باید بفھمیم. حیات غوطھ وریم 

چھار روز در  -سھ . ا یا مثال بعد از دھھ عاشورا، براى تفریح با عده اى دیگر عازم قلھ دماوند مى شویدشما فرد
آن جا بنشینید و چاى بریزید و بگویید و بخندید و . راه باشید و بر اساس فن كوھنوردى ، بھ باالى قلھ دماوند برسید

جا ھستید؟ آیا پاسخ مى دھید كھ در محلھ خانى آباد ھستید؟ خوشحال باشید، اگر در آن حال ، ما از شما بپرسیم در ك
نخیر، قلھ دماوند است و خیلى ھم مرتفع است و شما از نظر ورزش ، از نظر  !آیا قلھ دماوند خانى آباد است ؟

 .عضالنى ، كار بزرگى كرده اید، و ان شاءهللا كھ این قدرت عضالنى بیشتر شود
چرا مى گویید ھیچ ؟ آیا این جا چاه است یا قلھ دماوند است ؟ كسى كھ بھ خود مى  . اال با=ال حول وال قوه  :منتھا بگویید

؟ اگر !بنده كجا و قابلیت كجا: خواھد تلقین كند كھ در چاه است و براى كارھاى مھمى كھ انجام داده است ، بگوید
ما انسان قابل ھستید كھ قابلیت خود را نشان شما قابل نیستید، پس چھ كسى قابل است ؟ آیا مورچھ ھا قابل اند؟ یا ش

 دادید؟
الزم است در این باره خیلى . ھمان گونھ كھ قبال اشاره كردم ، این مورد یكى از مواردى است كھ بدآموزى دارد

این ھا بدآموزى شده . پدران و مادران ، خواھش مى كنم بحث كنید. دقت نموده و آن را در خانواده ھا بحث كنید
من نمراتم خوب شده است ، یا مثال چنین انشایى نوشتم ، یا : وقتى كھ یك جوان با قیافھ نشاطانگیز مى گوید . است

بلكھ او  !شكستھ نفسى كن و بھ روى خود نیاور! بچھ جان : در پیشبرد درس دوستم خیلى كوشیدم ، ناگھان نگویید
 .بگیرید  ر آغوشرا تشویق كنید، یا بوسھ اى بین دو چشم او بزنید و او را د

بعدھا ھم تدریجا بگویید كھ عزیزم مى دانى این ھا از كجاست ؟ این لطفى است كھ . احسنت : پنجاه دفعھ ھم بگویید
نگویید بچھ جان ، متكبر و مغرور . او را باال بكشید. یك دفعھ نگویید، زیرا مزه آن را نمى فھمد. بھ شما شده است 

 : خیلى اشخاص این مساءلھ را از من مى پرسند كھ . او نمره و امتیاز آورده است، چرا متكبر نباشد؟ ...نباش و
آیا مى دانید آن اما از  !((...حتى گاھى نماز شب ھم مى خوانیم ، اما. مثال االن در فالن درجھ علمى ھستیم ))

 را باید بھ كجا برد؟ ((ت ھس))ھا مى آورید و نمى فھمید كھ ((نیست ))ھا را بھ حساب ((ھست ))كجاست ؟ شما تمام 
حسین بن على صلوات هللا سالمھ علیھ ، صلوات هللا الملك العالم على روحھ و بدنھ و على اصحابھ ، در خطبھ خود 

 :چنین شروع كرد
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ((. ىیكى غیراختیارى و دیگرى اختیار: حمد و ستایش خدا را مى گویم كھ از دو جھت بھ ما عنایت فرمود))



خدایا، ما را در دودمان نبوت ))، (370)اكرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فھمتنا فى الدین   :...عنایات و مزایاى غیر اختیارى این بود كھ
ھرگز براى  .((و بھ ما قرآن را تعلیم دادى و دین را بھ ما آموختى ) بوت بزرگ شدم من در دودمان ن(قرار دادى 

خدا ما را در دودمان نبوت و . چون در دودمان نبوت بوده ام . بت پرستى نخواھم كرد. خدا شریك قرار نخواھم داد
 .ید مرا بپرستیدنھ این كھ بگوید اى مردم ، بیای. اھل قرآن قرار داد و قرآن را بھ ما تعلیم داد

دلى . تو بھ ما گوشى شنوا و چشمى بینا عطا فرمودى ))، (371)و جعلت لنا اسماعا و ابصارا و افئده  :...اما امتیاز اختیارى این بود
 . یعنى دلش را او داد و حق را ما با این دل پذیرفتیم .((دادى پذیراى حق و حقیقت 

را ) امتیازات و عنایات (ما این : در مقابل چھل ھزار ضد انسان ، صریح فرمود) علیھ السالم(حسین بن على 
من خدایا، تویى صاحب نعمت ھاى ))،  اءنت ولى نعمتى : منتھا در آن ساعات آخر روز عاشورا، این را ھم گفت. داریم 

)). 
اءنت ثقتى و  . فقط من در این میان گزینش كرده ام. یعنى ھمھ نعمت ھایى كھ بھ من ارزانى داشتھ اى ، از آن توست 

 . من ھم كھ نفس مطمئنھ ھستم ، رو بھ سوى تو مى آیم .((تو مایھ آرامش جان من ھستى ))،  رجائى
 (372)كل نفس بما كسبت رھینھ 

 ((. ھر كسى در گرو دستاورد خویش است))
 .كسب كرده و چیزى اندوختھ ایم كھ مى فرماید در گرو آن ھستید} كھ ما انسان ھا{معلوم مى شود 
 (373)و اما بنعمھ ربك فحدث 

 ((.سخن بگو} با مردم {و از نعمت پروردگار خویش ))
نعمتى را كھ خدا بھ شما داد، حتى نھ فقط قدر بدانید، بلكھ بازگو كنید و طورى : آیھ شریفھ مى فرماید! اى جوانان 

 .بخشاینده تمام قدرت ھااوست . نباشد كھ خدا را مورد غفلت قرار بدھید

 

 

در نجف . دیدم كھ نھ جبر است و نھ اختیار، این مثال است  ((امر بین االمرین ))بھترین مثالى كھ من براى توضیح 
تا حال ھم بھ نظر من ، بھترین . ، این مساءلھ را فرموده اند( رحمة هللا تعالى علیھ(، یكى از اساتید بزرگوار ما، 

فرض كنید . د ما یك شخص فلج داریم ، یا طورى سكتھ كرده است كھ حركتى از خود نداردفرض كنی. مثال است 
كھ قدرت پزشكى ما بھ قدرى پیشرفت كرده است كھ مى توانیم با وصل بھ برق ، او را بھ حركت در آورده و تمام 

ھم بھ او دادیم و گفتیم دستھ گلى } ضمنا{. اعضاى درونى ، قواى درونى و اعضاى برونى او مى توانند كار كنند
اگر این دستھ گل را بھ آن شخص كھ آن جا نشستھ است دادى ، براى تو ارزش و اجر دارد و با این عمل ، معلوم 

ھم چنین ، براى او توصیف كرده ایم كھ این كار درست است و شدنى . مى شود كھ تو فضیلت و شخصیت دارى 
ست شخص مزبور، سنگ یا چاقویى ھم بدھیم و بگوییم اگر با این سپس بھ د. است ، حتى این كار شایستھ است 

تمام . چاقو بھ او حملھ كردى ، یا این سنگ را بھ طرف او انداختى ، تو انسانى كثیف ، پلید و خیانتكارى ھستى 
انگشت فرض كنیم پزشك او من ھستم و . بعد ھم او را بھ برق وصل كردیم . قدرت گزینش را ھم ما بھ او داده ایم 

یعنى ھر وقت . كلید را باز كردم و او حركت كرد و تمام حركات او در دست من است . من ھم روى كلید است 
خواستم كلید را بزنم او بھ راه مى افتد، زیرا تمام حركات و حول و قوه او در دست من است ، كھ عبارت است از 

حال ، آن كلید زیر دست من است و ھمین طور . مى شود سیم باردار الكتریكى كھ بھ وسیلھ آن كلید، عایق ، ھادى
 .كھ كلید را مى زنم ، او ھم بھ راه مى افتد

 . حتى در آن موقعى كھ گل را بھ او تقدیم مى كنند، یا گرسنھ است ، بھ او نان مى دھند، كلید در دست من است
رد، ھمان جا مى توانم او را روى زمین ھمان لحظھ اول كھ بخواھد دست خود را دراز نموده ، گل یا نان را بگی

یا خداى ناخواستھ ، . چھ طور این كار را انجام مى دھم ؟ كلید را مى زنم پایین و برق را قطع مى كنم . بیندازم 
در موقع جنایت ھم ، برق از طرف . اگر خواست جنایتى مرتكب شود، ھمان لحظھ اول مى توانم برق را قطع كنم 

 .ھمھ از خود آن شخص است ) فضیلت و جنایت (اما این انتخاب  من سرازیر مى شود،
 .گمان مى كنم این مثال ان شاءهللا قضیھ را توضیح داد و روشن كرد. این است  ال حول و ال قوه اال با=معناى 

). اختیارى (ضى در این مورد، نھ جبرى مى تواند سخنى بگوید و نھ تفوی . الحول و ال قوه اال با=قدرت از آن اوست ؛ 
 :فرمودند) علیھ السالم(ھمان گونھ كھ خاندان عصمت 



 ال جبر و ال تفویض بل امر بین االمرین
 ((.بلكھ امرى است بین این دو امر) اختیار(نھ جبر است ، نھ تفویض ))

ز اوست قدرت ، استطاعت ، ھم چنین تمام وسایل طبیعت و جنبھ بیولوژى و فیولوژى ساختمان روانى من ، ھمھ ا
 (374)كل نفس بما كسبت رھینھ   :، اما انتخاب و بھره بردارى از این ھا، در اختیار من است ، زیرا كھ

 : كھحل این مساءلھ چنین است  ((. ھر كسى در گرو دستاورد خویش است))
 (375)و ان لیس لالنسان اال ما سعى و ان سعیھ سوف یرى 

 ((.او بھ زودى دیده مى شود) نتیجھ (و این كھ براى انسان ، جز حاصل تالش او نیست و كوشش ))
. بدانید دست شما خالى نیست ، مثال اگر دیپلم خود را گرفتید، تلقین نكنید كھ چیزى نیست  آن وقت براى این كھ

این موفقیت را بھ حساب بیاورید، منتھا منت نگذارید كھ من بودم ، زیرا . دیپلم گرفتھ اید، و باید خدا را شكر كنید
 .خیلى باالتر از من و تو ھم ھستند بحث من و شما نیست ،. نیز ھمین كار را كرده اند ((من ))میلیون ھا 

 (376)فوق كل ذى علم علیم 
 ((. علیم است} خداى {فوق ھر صاحب دانشى ))

ذكر را بگویید، براى آن نیست كھ فقط زبانمان را حركت بدھیم ،  اگر بھ ما مى گویند این . ال حول و ال قوه اال با=. بحول هللا 
ھیچ ))ذكر؛ ال حول و ال قوه اال با洨 ، . بلكھ با این ذكر، ارتباطمان را با خدا و ھستى و با خودمان روشن كنیم 

تان را بھ ، ارزش خود}این ذكر{. ، براى شما آرامش مى آورد((دگرگونى و ھیچ قدرتى نیست ، مگر بھ قدرت خدا
و این كھ در این زندگانى ، آن چھ بھ شما مربوط است . دست خودتان مى دھد كھ شما در این زندگانى چھ كاره اید

 . مربوط است ، كدام است) خدا)كدام است و چیزى كھ بھ او 
 (377)و اما بنعمھ ربك فحدث 

 ((.سخن بگو} با مردم {و از نعمت پروردگار خویش ))
چرا مى گویید بنده قابل نبودم  .((خدا را شكر))الحمد洨 : اگر پولى در راه خدا خرج كردید، شكرگزار باشید و بگویید

ن عرق جبین ریخت و بعد سودى بھ دست این حرف یعنى چھ ؟ این قابلیت بود كھ انسا. ؟ نخیر، خیلى ھم قابل بودید
این را بھ . در چھ راھى ؟ در راه بندگان تو. این امانتى كھ بھ من دادى ، در راه خیر مى دھم  !خدایا: آورد و گفت 

 洨حال ، مى بینید كھ چھ قدر مسائل قابل . حساب بیاورید، اما بھ حساب چھ كسى ؟ بھ حساب ال حول و ال قوه اال با
تمام مشكالتى را كھ براى شما پیش مى آورند و ھرچھ خیال مى كنید كھ حل نمى شود، ! جوانان عزیز . حل است

براى ھر دردى ، . منتھا، آن چھ كھ در حدود افق فكرى ماست ، و قدرت ما آن را نشان مى دھد. قابل حل است 
در آن ھنگام مالحظھ خواھید .  ھیچ مشكلى براى بشر مطرح نمى شود، مگر این كھ قابل حل است . دوایى ھست

مثال این  .((ما بھ انجام رساندیم ))فرمود كھ چھ قدر مشكالت شما حل مى شود، با توجھ بھ این كھ ، این كار را 
این مردم ! مجلس و جلسات را ما آماده كرده ایم ، نھ این كھ از بیابان ھا عده اى آمدند و این جلسات را مھیا كردند

یا این چراغ ھا را چھ كسى روشن كرده است ؟ این موارد را در نظر . ر آنان ھم درست بودمھیا كردند و كا
شخصیت انسان خوشحال . بگیرید، زیرا درس خواندید، قدم برداشتید، تا شخصیت دائما با ضربھ روبھ رو نشوند

مشغول اداره بدن و  است كھ كار انجام داده است ، البتھ االن شخصیت بھ طور مستقیم لذت را نمى چشد، چون
 .مشغول كار است ، تا آن گاه كھ روح بخواھد از بدن جدا شود

 (378)و بااالسحار ھم یستغفرون 
 ((.و در سحرگاھان استغفار مى كردند))

كم كم روح و شخصیت بھ خود ! ت و هللا اكبرى در آن دنیاى تاریك گفتیم ، و با تعجب شبى گذش: شخصى مى گوید
مثال ؛ در این دنیا، قیافھ ، قیافھ عصاى چوبى است ، اما از  ((! چھ خبر است ، چھ شده است)) :مى آید و مى گوید

یك سبحان هللا گفتم ، یا بیمارى شما این جا مى گویید . پشت پرده ، اژدھایى است كھ فرعون و فرعونیان را برچید
حتى ماشین ھم نداشتم ، فقط با مقدارى پول ، تاكسى گرفتم و بیمار را بھ بیمارستان . را بھ بیمارستان رساندم 

 .در واقع ، كار خیرى انجام داده اید. رساندم ، سپس بھ دنبال كار خود رفتم 
 :دارد كھ مى فرمایددر نھج البالغھ جملھ اى ) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 

 (379)و من ظلم عباد هللا كان هللا خصمھ دون عباده 
 ((. و ھر كس كھ بھ بندگان خدا ستم روا دارد، خداست كھ از طرف بندگانش ، دشمن آن ستمكار است))

ن خودش نمى فھمد كھ اگر یك سیلى بھ كسى نواختھ است ، یعنى چھ ؟ ھر چند این سیلى ، درد دو دقیقھ اى انسا
 :دارد و در این دنیا انتقامش فقط یك سیلى است و پرونده را تكمیل مى كند

 (380)فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم 
پس ھر كھ بھ جور و ستمكارى شما دست دراز كند، بھ قدر ستمى كھ بھ شما رسیده است ، او را بھ مقاومت از ))

 ((.پاى درآورید
ن است ، زده ولى آن طرف ھا خبرھاست ، كھ این سیلى ، یك كبریت مختصر بھ نھال باغ خداوندى كھ نامش انسا

اگر یك . لذا، اگر مى گوییم حیات را ھمھ جانبھ ببینیم و ھدف حیات چیست ، باید این را درك كرده و بفھمیم . است 



سیلى بھ كسى نواختھ ایم ، خود آن كس كھ سیلى خورده است ، نمى فھمد چھ خبر شده است ، زیرا معناى اھانت بھ 
این ابیات از . خلق ھمھ نھال خدا ھستند. است ، ولى او نھال خداوندى بودھر چند كھ دردش آمده . خدا را نمى داند
 : فرھنگ ماست

 خلق ھمھ یكسره نھال خدایند 
 

 ھیچ نھ بشكن از این نھال و نھ بركن 

 بر خسك و خار ھم چو بر گل و سوسن   دست خداوند باغ خلق دراز است 

 خون بھ ناحق ، نھال كندن اویست 
 

 كندن بركن دل ز نھال خداى 

 ((ناصر خسرو))
دل از نھال خدا كندن . یكى را بھ درد آوردى ، دیگرى را جانش را بردى ، یكى ھم كندن نھال اوست : مى گوید

 . باش تا خورشید حشر آید عیان. بركن 
د، و این كھ بگذارید تا آفتاب حشر بھ این انسان ھا بدمد، سپس یك قدمى را كھ در راه خیرات با نیت پاك برداشتھ ای

یا  .ممكن است دو ذكر بجا، شما را شایستھ تنعم و لذت ابدى كرده است . چھ بوده و چھ كرده است ، مشاھده كنید
این كھ شما بھ یك نفر جاھل تعلیم دھید، یا این كھ مدرسھ بسازید و مردم در آن جا علم فراگیرند، یا بیمارستان 

آرى ، ھمھ این ھا را بھ . م كنید، یا جایگاھى براى تعلیم و تربیت بسازیدبسازید و نالھ ھایى را از این كره خاك ك
در آن ھنگام است . حساب بیاورید، اما بھ حساب لطف الھى كھ باعث شده است تا شما این قدم ھاى خیر را بردارید

دست ما این كار بر پس ، از : ھم مى گویند ((روح ))و  ((من )) .كھ شخصیت مى گوید، این انسان مرا بھ جاى آورد
تلقى كنید، ) خودكوچك بینى (كھ مى كنید، آن را بھ عنوان تواضع ) حركت خیر(اما اگر شما ھر حركتى . مى آید

مى زنید، لذا، این گونھ تواضع ، تواضع نیست ، بلكھ خود سوزى و } عمل خیر{مثل یك مشت ، ضربھ بھ آن 
 . بدبختى است

در خاندان نبوت ، ما را  !خدایا)) : ر كھ از حسین داریم ، این است كھ ، گفتبنابراین ، یك درس بسیار مھم دیگ
دل دادى ، . چشم دادى ، حقیقت را دیدیم . گوش دادى ، حقیقت را شنیدیم . تكریم فرمودى ، چرا شكرگزارت نباشم 

ھر كسى در گرو )) بما كسبت رھینھكل نفس  .((تو زمینھ را آماده كردى و ما ھم بھ عمل انداختیم . ما ھم پذیراى حق شدیم 
 ((. دستاورد خویش است

سالم بر آن ھایى كھ . ما جز سالم چھ مى توانیم بھ پیشگاه تو عرض كنیم ؟ سالم بر تو و بر یاران تو! یا اباعبدهللا 
آبرو كسب كردید  كھ براى بشریت ابد اآلبدین و دھر الداھریندرود بر تو و یاران تو؛ . از مكتب تو، درس ھایى فراگرفتند

 .و براى حیات ماءوا دادید
بر توفیقات ھمھ آنان كھ در طول سال ، مخصوصا در این روزھا بھ یاد حسین در حال تعلم و ! پروردگارا! خداوندا

آنان كھ در تقویت این كالس سالیانھ كھ در سال ، دو روز، ! پروردگارا! خداوندا. در حال تربیت پذیرى اند، بیفزا
پنج روز، ده روز، این كالس ھاى چند روزه را با فكرشان با بیانشان با مالشان با كوشش ھایشان تقویت سھ روز، 

 !خداوندا. خودت در حد شایستگى آن ھا، اجر جزیل عنایت بفرما! خداوندا. مى كنند، حفظ بفرما
ما را سپاسگزار ! خداوندا. رتا از حمایت حقیقى ما را برخوردار ننموده اى ، ما را از این دنیا مب! پروردگارا

بھ . ما را جزو نعمت شناس ھا قرار بده ، تا قدر انواع نعمت را بفھمیم و بشناسیم ! خدایا. نعمت ھایت قرار بده 
قلم و كاغذ را روى . فرض كنید چیزى یادم مى رود. عنوان نمونھ اتفاق مى افتد كھ یك روز مشغول نوشتن ھستم 

یك چیزى این جا ھست كھ برتر از عجیب ترین رایانھ ھاى دنیا مى رود و آن را پیدا . میز مى گذارم و مى نشینم 
مثال فرض كنید یك بیت شعر بوده است كھ در ایام كودكى حفظ كرده بودم  . كند و پس از مدتى بھ خاطر مى آورم

بھ سجده مى افتم كھ خدایا چھ قدر خدا شاھد است وقتى آن را مى بینم ، بلند مى شوم و . یادم مى آید. و یادم رفتھ بود
اگر بھ جاى این ، یك مطلب كثیفى را من حفظ كرده بودم ، یا اصال وسیلھ فراھم نبود تا این مساءلھ  !شكر كنم تو را

. را حفظ كنم ، چھ مى شد؟ گاھى ھم مسائل خوب ، مسائلى كھ اھمیت حیاتى دارد، این طور حل و فصل مى شود
حداقل ما را با . ما قدرت و توانایى شكر تو را نداریم ! خدایا. ى توانم بگویم چھ كار باید كنم خدا مى داند، وهللا نم

 .نعمت ھایى كھ بھ ما داده اى اعم از كوچك و بزرگ ، محسوس و نامحسوس ، آشنا بفرما
 ((آمین ))

 عاشوراى حسینى



قیقت ، داستان بدین جا رسید و مشخص و باالخره ، حوادث پست سر ھم مانند حلقھ ھاى زنجیر قرار گرفت و در ح
البتھ منظور از دو ردیف حق و باطل ، . یقینى شد كھ دو ردیف حق و باطل ، بھ طور جدى مقابل ھم قرار گرفتھ اند

چون باطل پست تر از آن است كھ در مقابل حق قرار بگیرد و با آن . حمایتگران حق و حمایتگران باطل است 
باطل و حق مقابل ھم قرار نمى گیرند، بلكھ حامیان حق و حمایتگران حقیقت در   پس . شدجنگ تن بھ تن داشتھ با

گاھى قدرت  .گاھى قدرت با حمایتگران حق است و اینان پیروز مى شوند. مقابل حمایتگران باطل قرار مى گیرند
صیب آن ھا مى شود، با حمایتگران باطل است ، كھ در ظاھر پیروزند ولى در واقع ، شكستى جبران ناپذیر ن

این منطق بسیار . اگرچھ در ظاھر، قدرت دست آن ھا باشد و حمایتگران حق را از بین ببرند و متالشى كنند
ضعیفى است كھ ناشى از عدم توجھ یا عدم دقت است كھ بعضى بھ عنوان صاحب نظر در تاریخ معروف شدند و 

خود . این مطلب عامیانھ است . یشھ بر حق پیروز است ھمیشھ حق با باطل رویاروى مى شود، و قدرت ھم: گفتند
حمایتگران . آن چھ مقابل حق است ، حمایتگران باطل است . قدرت ، مقابل حق نیست و باطل ھم مقابل حق نیست 

مثال شما تصور كنید فردا ویروسى در مغز تمام نفوس روى زمین . باطل در مقابل حمایتگران حق قرار مى گیرند
دو ))شكست مى خورد؟ اگرچھ یك نفر ھم نباشد كھ بگوید  2*2=4آیا در این صورت ؛ . 2*2=5/7: گویندبیفتد و ب

یا این كھ فردا تمام مردم روى زمین ، نھ فقط فردا، . ، قطعا شكست نمى خورد((ضرب در دو مساوى با چھار است 
باه كند و بگوید كھ شر بھتر از خیر است ، بلكھ از آغاز تاریخ ، ھر انسانى كھ در روى زمین متولد شده ، اگر اشت

خیر از شر بھتر . آیا این قانون كھ خیر بھتر از شر است شكست مى خورد؟ این مردم ھستند كھ شكست مى خورند
البتھ منظورم  - مثال فردا تمام مردم اتفاق كنند كھ جبر بھتر از آزادى است. ھمھ انسان ھا طالب خیر ھستند. است 

 . آن بى بندوبارى اصال بدترین زنجیر است. زادى مسؤ والنھ است ، نھ بى بندوبارى از آزادى ، آ
جبر بھتر از (اگر تمام دنیا بر این عقیده  -آزادى مسؤ والنھ و معقوالنھ اى كھ باعث افزایش كماالت انسانى است 

 .، خطا رفتھ انداگر چنین چیزى باشد. ، اتفاق نظر داشتھ باشند، سخنى دروغ مى گویند)آزادى است 
 . آزادى مسؤ والنھ و آزادى معقوالنھ ، در جوھر شخصیت كمالجوى انسان ھاست

چون بعضى از جوانان ھاى ما از خود حادثھ بھ طور . بھ ھر حال ، جریان بھ ھمین جا رسید كھ تواریخ دارند
علیھ (آینده براى امام حسین  مرتب اطالعى ندارند، و خوب است اگر امكان داشتھ باشد، چنین كالسى در سال ھاى

آن را قطعھ قطعھ تفسیر كند، زیرا ما از ھمان   تشكیل شود و انسان آن حادثھ را ھم از ابتدا بیان كند، سپس  (السالم
ولى . آغاز با این داستان ماءنوس بودیم و آن ھایى كھ سنشان تا حدودى گذشتھ است ، مى دانند كال حادثھ چیست 

مثال یك چیزى شنیده اند، اما نمى دانند قضیھ اش . تكھ تكھ روبھ رو ھستند} بھ صورت {حادثھ جوانان ما با این 
با یك  { البتھ{. با اجازه شما، آن چھ را كھ انجام شده است ، بیان مى كنم . یا مطالبى شنیده و نشنیده اید. چیست 

المھموم آورده ، و تقریبا مورد اتفاق   ، در نفس)رحمھ هللا تعالى علیھ (توضیح كھ آن را مرحوم محدث قمى 
 .عالوه بر تاریخ طبرى ، اغلب تواریخى كھ در دست مسلمان ھاست ، نقل كرده اند. تواریخ است 

جدى ترین لحظات . اصحاب خود را جمع كرد) علیھ السالم(امام حسین . نزدیك شب بود و ھوا كم كم تاریك مى شد
حسین بھ جھت این كھ پسر على بود، یك لحظھ از عمرش . شرافت است اوست اوالد آدم ، موقع نزدیكى شھادت با 

انسان با تمام شخصیت در این حادثھ . بھ خصوص حادثھ اى بزرگ كھ در پیش است . بدون جدى بودن نگذشت 
. تمام قواى مغزى و روانى متمركز است . حركت مى كند، و دیگر ھیچ بعدى از شخصیت آدمى بیكار نیست 

 :جاد مى گویدحضرت س
 (381)فدنوت منھ السمع ما یقول لھم و انا اذ ذاك مریض فسمعت اءبى یقول الصحابھ 

 :((این طور مى فرموددیدم پدرم بھ یارانش . من بیمار بودم ، ولى نزدیك شدم تا ببینم چھ مى گوید))
اللھم انى احمدك على ان اكرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فھمتنا فى الدین و جعلت لنا اسماعا وابصارا و افئده . اثنى على هللا احسن الثناء و احمده على السراء و الضراء

 (382)فاجعلنا من الشاكرین 
او را مى گویم براى ھر شادى و   ستایش ). بھترین ثنا و شكر(من شكر و ثناى خداوندى را بھ جاى مى آورم ))

ما را (خداوندا، حمد تو را مى گویم كھ ما را تكریم فرمودى بھ نبوت ). براى ھرگونھ گشایش و گرفتارى (اندوھى 
دین را بر ما تفھیم نمودى و براى ما گوش ھاى  .قرآن را بر ما تعلیم فرمودى ). ن پیغمبر قرار دادى در دودما

اینك ، در میان این ھمھ بال و خطر، از تو مى خواھیم . قرار دادى ) جوان (شنوا و چشم ھاى بینا و دل ھاى نیك 



 ((. كھ ما را از بندگان شكر گزارت محسوب نمایى
سین ھستم كھ در موقع شادى ، آن گونھ خدا را حمد مى كردم ، و االن ھم كھ تمام زمین و آسمان یعنى من ھمان ح

ھیچ روزنھ رھایى دیده نمى شود، اما حمد من در این . را بر من تنگ گرفتھ اند، خدا را ھمان گونھ حمد مى گویم 
ستایش او را مى گویم براى ھر ))، اء و الضراءاحمده على السر . موقع بھ خدایم ، ھمان حمد است و ھیچ فرقى نكرده است

 .اگر حمد و ثنا و عبادتش فقط موقع شادى ھا بود، آن وقت ، دیگر او حسین نبود .((شادى و اندوھى 
یعنى ھمان گونھ كھ قرار گرفتن در دودمان نبوت عنایت . این جملھ را مختصرى تفسیر مى كنم و دقت بفرمایید

صفا و خلوص داشتھ باشد تا خدا بھ او كمك كند كھ قرآن و دین را بفھمد، و خود سر خداوندى است ، آدمى باید 
تو بھ ما قرآن را تفھیم فرمودى و ما را در دین آگاه ساختى )) :{حضرت مى فرماید{. وارد این مسائل سازنده نشود

ما را از )) . علنا من الشاكرینفاج .((دل ھایى دادى . بینایى ھا دادى . خدایا، تو بھ ما گوش ھایى شنوا دادى . 
مثل این است كھ در كنار دودمانش و در . شما خودتان بھ این دعاى با این آرامش دقت كنید .((شكرگزاران قرار بده 

در روز عاشورا : این است كھ مى گویند و در تواریخ ھم ھست . وطنش ، در آرام ترین حال با خدا نیایش مى كند
كامال طبیعى و جدى است و حتى بعضى از تواریخ دارد؛ . ین مرد، ذره اى مختل نیست دیدیم كھ حالت روانى ا

آرامش را . ھرچھ كھ مصیبت ایشان بیشتر مى شد، برافروختھ تر مى شد و حالت درخشندگى بیشترى پیدا مى كرد
 :مالحظھ كنید

اال و انى الظن یوما لنا من . و ال اوصل و ال افضل من اھل بیتى ، فجزاكم هللا عنى خیرا اما بعد، فانى ال اعلم اصحابا اوفى و ال خیرا من اصحابى و ال اھل بیت ابر
 (383)ھوالء

ى بھتر از یاران من ، و اھل بیتى نیكوكارتر یارانى با وفاتر از یاران من ، و یاران} نمى دانم {من سراغ ندارم ، ))
كھ گمان من آن است كھ روز سختى ! آگاه باشید. خداوند از طرف من ، خودش بھ شما پاداش بدھد. از اھل بیت من 
 ((. را با اینان دارم

ح و بى من آشكارا بھ شما مى گویم ، صری. تمام حوادث دست بھ ھم داده ، و فردا را براى من پیش آورده است 
پرده ، نھ با اشاره ، نھ با ترس و وحشت كھ بھ ترس و وحشت من رحم كنید و بگویید كھ حسین از یك حال وحشت 

این . این ھا فردا فقط با من كار دارند. خبر مى داد، كھ فردایش چھ خواھد شد؛ پس بنشینیم این مرد را تنھا نگذاریم 
نان لحظات اول امشب متواتر است كھ مثل این كھ شما خودتان مشاھده بھ قدرى این سخ. جملھ را تمام تواریخ دارند

یعنى در تمام تواریخ ، چھ عالم تشیع و چھ برادران تسنن ، این قضیھ را گفتھ اند كھ صریح و بى پرده ، . مى كنید
ردا آخرین من گمان دارم ، یعنى بھ نظرم مى رسد، ف :فرمود. سخنان خود را فرمود، سپس آنان را آزاد گذاشت 

معلوم نیست تا پایان روز، ما در این دنیا . یعنى روزى است كھ دیگر معلوم نیست بھ غروب برسد .روز من است 
 : من در مورد فردا، این طور حدس مى زنم. زنده بمانیم 

 و لیاءخذ كل واحد منكم بید رجل من اھل بیتى و تفرقوا فى سواد ھذا اال و انى قد اذنت لكم فانطلقوا جمیعا فى حل لیس علیكم منى ذمام و ھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جمال
 (384)غیرى ) یطلبون (اللیل و ذرونى و ھؤ الء القوم فانھم ال یریدون 

دادم ، اعالم مى كنم ، اذن دادم كھ برخیزید و بروید، بدون این كھ ھیچ بیعتى از من بھ ھمھ شما اجازه ! آگاه باشید))
ھر یك از شما نیز . شب فرا رسیده است ، آن را غنیمت بشمارید و در تمام شب بھ راه ادامھ دھید .بر شما باشد

ز مرا نمى خواھند، دست مردى از خاندانم را بگیرد و در سیاھى شب متفرق شوید، و مرا با این قوم كھ ج
 ((.واگذارید

تاریكى شب ھمھ جا را . اینك ، شب است و ما در شب قرار گرفتھ ایم . از طرف من ، این عھد و تعھد باز است 
برخیزید این شب را براى خود سپر قرار بدھید تا ھمدیگر را نبینید كھ اگر خیال مى كنید من نگاه . فرا گرفتھ است 

شاید مضمون فرمایش ایشان ، این باشد كھ من ھم نگاه نمى كنم ، چون ھوا ھم تاریك . یدكنم ، از من خجالت بكش
در سیاھى این شب ، رو بھ شھرھا و آبادى ھاى خود بروید تا خداوند شما، این قضیھ را باز . متفرق شوید. است 

و فقط اگر ضربھ بھ من بزنند، این مردم مرا مى خواھند )) . غیرى) یطلبون (فانھم ال یریدون . كند و برطرف كند
 .((اگر مرا بكشند، دیگر از طلب كردن غیر من ، دست خواھند برداشت 

شروع كرده است ، و بقیھ ھم اظھار ) ابوالفضل   برادرش(این سخن را عباس بن على  . بداءھم بھذا القول العباس بن على
رزند عبدهللا بن جعفر، كھ دو فرزند حضرت زینب برادرانش ، فرزندانش ، پسران برادرش و دو ف. موافقت كردند

آیا ما این كار را بكنیم ؟ آیا : مى شوند، اولین كسانى ھستند كھ سخن گفتند، این ھا بودند كھ گفتند) علیھ السالم(



 درست است كھ ما شما را تنھا بگذاریم ؟
 (385)لم نفعل ھذا؟ لنبقى بعدك ؟ ال ارانا هللا ذلك اءبدا

 ((.ما بعد از تو زنده نخواھیم ماند و خداوند ما را زنده ندارد. ما چنین نخواھیم كرد))
قطعا ماھى بدون {.  ماھى را از دریا بیرون بیندازید و بگویید زنده بمان: مثال . كھ بعد از شما بخواھیم زنده باشیم 

زندگى ما . االن حیات ما وابستھ بھ توست : منظور یاران حسین ھم این بود. }آب ، حیات و زندگى نخواھد داشت 
یعنى چھ ؟ آیا ما تو را در این حال بگذاریم و برویم ؟ آیا بعد از آن ، ما زنده ایم ؟ اصال ھمان طور كھ عرض 

آن موقعى . گاھى زندگى ، از یك قطره آب ھم ناچیزتر مى شود. ى را داردكردم ، زندگى ، چھره تمام نماى ھست
است كھ انسان از معشوق و از مبداء فیض خود ببرد، ھمان گونھ كھ كودك از پستان مادر و ماھى از آب دریا 

لنبقى (لنحیا  :؟ لنبقى بعدك ؟ این كار را چھ طور انجام دھیم ؟ بھ امام حسین عرض كردند)ذلك (لم نفعل ھذا . ببرد
یا اباعبدهللا ، تفسیر آن زندگى بعد از تو چیست ؟ ما براى آن زندگى تفسیر ! آیا بعد از تو زنده بمانیم ؟)) .بعدك ؟) 

آیا اصال قیافھ تو، از چشمان ما دور خواھد شد؟ اگر قرن ھا در این دنیا زندگى كنیم ، این لحظھ تو، این . نداریم 
گذاشتید و رفتید؟ لنبقى } حسین را تنھا}بانى ، آیا خواھد گذاشت تا ما نفس بكشیم و بگوید نگاه ھاى تو، این حالت ر

بقیھ اصحاب نیز سخنانى در ھمان مضمون  ((.خدا چنین زندگى اى را بھ ما نشان ندھد)) .بعدك ؟ ال ارانا هللا ذلك ابدا
 : گفتند كھ

 (386)و جباھنا و ایدینا فاذا نحن قتلنا كنا و فینا و قضینا ما علینا وهللا ال نفارقك ولكن انفسنا لك الفداء، نقیك بنحورنا
و روى ھا ما جان ھاى خود را فداى تو مى كنیم و گردن ھا . بھ خدا سوگند، ما از تو جدا نمى شویم ) اى حسین )))

و دستانمان را سپر تو مى نماییم و آن گاه كھ در راه جھاد تو كشتھ شویم ، افتخار مى كنیم كھ بھ پیمان الھى وفا 
 ((. نموده و بھ وظیفھ دینى و انسانى خود عمل كرده ایم

 :رو بھ فرزندان عقیل كرد و فرمود) علیھ السالم(سپس امام حسین 
 (387)فقد اذنت لكم  حسبكم من القتل بمسلم ، اذھبوا

 .(مسلم شما شھید شده است و شما بھ ھمین شھادت او قناعت كنید(قتل یار شما براى شما كافى است ))
 ((. بروید كھ من محققا بھ شما اجازه دادم

؟ ((ما بھ مردم چھ خواھیم گفت )) . مردم و تاریخ بھ ما چھ خواھند گفت ؟ و ما نقول للناس. سبحان هللا : آن ھا گفتند
بھ مردم زنده و مردمى كھ خواھند آمد و زنده خواھند شد، بھ نام تاریخ ، آن ھا بھ ما چھ خواھند گفت ؟ یا اباعبدهللا 

ھ ؛ بزرگ و سرور و آقاى مطلق شان را رھا كردند و در حال ، بھ ما خواھند گفت كھ این ھا انسان ھایى بودند ك
ما جان ھاى  .((سوگند بھ خدا چنین كارى نمى كنیم ))و هللا ال نفعل ، . شدت احتیاج بھ دفاع ، از آن مرد دفاع نكردند

ى روى ، ما اموال و دودمانمان را فدا خواھیم كرد تا بھ ھمان مقصدى كھ تو م . خودمان را براى تو فدا مى كنیم
 . این ھم از پاسخ بچھ ھاى مسلم و اوالد عقیل. ھم بھ دنبال تو برویم 

 : مسلم بن عوسجھ برخاست و گفت
بھ ، لم یكن معى سالحى اقاتلھم اءنحن نخلى عنك ؟ فبما نعتذر الى هللا فى اداء حقك ؟ ال وهللا حتى اءطعن فى صدورھم برمحى و اضربھم بسیفى ما ثبت قائمھ فى یدى ولو 

ما  - یفعل ذلك بى سبعین مره  - اذرى  لقذفتھم بالحجاره وهللا ال نخلیك حتى یعلم هللا اءنا قد حفظنا غیبھ رسول هللا فیك ، وهللا لو علمت انى اقتل ثم احیى ثم احرق حیاثم
 (388)انقضاء لھا اءبدافارقتك حتى القى حمامى دونك ، فكیف ال افعل ذلك و انما ھى قتلھ واحده ، ثم ھى الكرامھ التى ال 

 

آیا ما از تو دست برداریم ؟ آن گاه ، ما چھ عذر و بھانھ اى درباره پرداختن حق تو، بھ درگاه خدا ببریم ؟ بھ خدا ))
زه بھ سینھ دشمنانت بكوبم و با شمشیر خود، اینان را بزنم تا قائمھ اش در دست من تا نی ( دست از تو برندارم(قسم 

بھ خدا دست از تو برندارم تا خدا بداند كھ . است ، و اگر سالح جنگ نیز نداشتھ باشم ، با سنگ جنگ خواھم كرد
اھم شد، سپس زنده شوم ، آن بھ خدا سوگند اگر بدانم كھ كشتھ خو. ما حرمت پیغمبرش را درباره تو رعایت نمودیم 

گاه مرا بسوزانند و دوباره زنده ام كنند و بھ بادم دھند، و ھفتادبار این كار را با من بكنند، دست از تو برندارم تا 
آن را   چگونھ این كار را نكنم ، با این كھ جز یك كشتن بیش نیست ، سپس . مرگ خویش را در یارى تو دریابم 

 .پایان نداردكرامتى است كھ ھرگز 
چگونھ این حق را بھ . تو بر ما حق حیات دارى . تو بر ما حق دارى ، حق امامت و حق تعلیم طرق كمال دارى 

جاى نیاورده ، تو را رھا كنیم و برویم ؟ سوگند بھ خدا، من با نیزه و شمشیرى كھ در دست دارم ، مادام كھ دستھ 
واھم كرد، اگر ھم سالحى نداشتھ باشم ، با سنگ با این ھا مبارزه اى از این ھا در دستم مانده است ، مبارزه خ



سوگند بھ . با سنگ جنگ خواھم كرد) یزیدیان (من با این ھا  . ولو لم یكن معى سالحى اقاتلھم بھ ، لقذفتھم بالحجاره .خواھم كرد
. ر مقابل پیامبرش شرمنده نیستیم خدا، ما تو را رھا نخواھیم كرد، تا خدا بداند كھ ما حق پیغمبر را حفظ كردیم و د

بھ خدا سوگند، اگر بدانم كشتھ مى شوم ، سپس زنده مى شوم ، سپس كشتھ مى شوم ، بعد سوزانده مى شوم و گرد و 
 .خاكستر وجودم بھ ھوا مى رود، ھرگز از تو رھا نخواھم شد و تو را رھا نخواھم كرد

 !این جذبھ چیست ؟ خدایا  تعھد آزاد كرده بود، پس  این جاذبیت از چیست ؟ امام ھم كھ آنان را از قید
 چنان كھ قبال در این درسمان ، فریاد ما بر سر ھمین بود كھ حیات چھ دارد؟! انسان شناسان ما را بیدار كن 

عكس العملى ھم كھ یاران حسین از خود بروز مى دھند، عواطف محض و عواطف عامیانھ و احساسات خام نیست 
یعنى چھ ؟ یعنى  ((تو را))آیا مى دانید . تو را رھا نخواھیم كرد: تى در آن مرد دیده اند كھ مى گویندپس چھ جاذبی. 

چھ . تو اكنون تجسمى از سعادت ابدى ما و تاریخ گویاى كمال انسانى ھستى . سعادت ابدى را رھا نخواھیم كرد
مى دیدند كھ وقتى در ھدف حیات خودشان  در چھره مبارك حسین چھ اثرى از حیات! طور ما ایمان را رھا كنیم 

غوطھ ور بودند، او را مى دیدند و با دیدن او، ھدف زندگى خود را نیز مشاھده مى كردند؟ آنان دقیقا او را یك زنده 
این ھم  :طعم زندگى خود را احساس نموده و ھدف زندگى خودشان را مى دیدند و مى گفتند . مى دیدند، نھ یك مرده

 . ھ اكنون در درون آن غوطھ وریمھدفى است ك
باالخره ، مرگ فراخواھد رسید و حیات را  (از تو دفاع نكنیم ؟(یا اباعبدهللا كجا برویم ؟ چگونھ ما این كار را نكنیم 

 . بعد از آن ھم ابدیت است. از ما خواھد گرفت 
این جا مجددا . سین چھ كار كردھمھ شما داستان حر را مى دانید كھ در روز عاشورا، این مرد چھ كار كرد و ح

تمام بحث من در این مدت پیرامون ھمین زندگى بود، كھ بیایید زندگى را بھ شوخى . بیایید سرى بھ زندگى بزنیم 
دیدم حر مى لرزد و مضطرب : فرداى آن روز، یكى از روات كھ در دستگاه عمربن سعد بود، مى گفت . نگیریم 

ن و بزرگ ترین دالوران عراق و كوفھ ، ھم چنین فرمانده بسیار مھم ھمان در صورتى كھ او از شجاعا. است 
در راه : مى گوید. لشكر بود، و آن قدر اھمیت داشت كھ او را فرستادند براى این كھ حسین را در مسیر گرفتار كند

ى ھم ھست ؟ اى اى حیات ، چگونھ شكوفا مى شوى ، وقتى كھ مى گویى آینده و فردای .مى لرزد) حر(دیدم كھ او 
حیات ، در این موقعیت با ما با چھ منطقى صحبت مى كنى ؟ اى حیات و اى زندگى ، منطق خود را با ما آشنا 

اگر كناره گیرى ھم مى كرد، . لرزش حر براى چھ بود؟ لرزش و اضطراب او مربوط بھ آن روز نیست . فرما
، من فرماندھى ام را بھ جاى آوردم و پیروز  حتى بھ ھمسر و فرزندان خود ھم مى گفت. ھیچ طورى نمى شد

 آیا این پیروزى یا شكست ابدى یك انسان بود؟. برگشتم 
چون احساس كرد، یا گمان داشت كھ من خواھم گفت كھ حر از لشكر . دیدم حر خیلى مضطرب است : مى گوید

آیا امروز اسب خود : گفت  بھ من} حر{. عمربن سعد دور مى شود، و گزارش مى دھم و او را دستگیر مى كنند
. سپس رو بھ طرف فرات عقب عقب كشید كھ مثال مى روم تا بھ اسبم آب بدھم . را آب دادى یا نھ ؟ گفتم بلھ 

چند . ناگھان تدریجا با چند دقیقھ فكر و با چند دقیقھ اندیشھ ، از منھاى بى نھایت رو بھ مثبت بى نھایت حركت كرد
نام او ھم حربن . شھ ، چھ كار مى كند؟ شقاوت بى نھایت را بھ سعادت ابدى مبدل مى كنددقیقھ فكر و چند دقیقھ اندی

متاءسفانھ بھ . ھمان گونھ كھ چنان كرد و تاریخ ھم چنان نشان مى دھد و در مقابل چشمان ماست . یزید ریاحى بود
ءهللا دعا كنید كھ بعدا این مسائل ان شا. علت ضیق وقت ، این حقایق را نتوانستھ ام در بحث حقیقت حیات بیان كنم 

 .فلسفھ حیات ، دقیقا مطرح شود
این عمل . ممكن است درباره فلسفھ حیات ، بیست جلد كتاب بخوانیم ، اما این طور مغز قضیھ عمال بھ دست ما نیاید

؟ آیا خجالت  حاال برگردد و چھ بگوید؟ آیا برگردد بھ حسین بگوید من توبھ كردم. لرزیده است ) حر(است كھ این 
ارزش حیات بھ قدرى است كھ مى گوید ولو . این حادثھ را بھ وجود آورده است } ظاھرا}نمى كشد؟ در حالى كھ 

خجالت بكشم ، اگرچھ از شرم سرافكنده بشوم ، اما باید بروم و این زندگى ام را كھ اكنون بھ توفان افتاده است ، 
آیا واقعا شما مى . }چنین باشد{اى مردم ، من خیال نمى كردم )) : حر وقتى مراجعت كرد، گفت. نجات بدھم 

تواریخ مى گویند، معلوم مى شود كھ حر اصال اطمینان نداشت كھ كار بھ  ((بجنگید؟) حسین (خواھید با این مرد 
خواھند گفت بسیار خوب ) لشكر عمربن سعد(فكر مى كرد وقتى مساءلھ بھ جاى حساس رسید، این ھا . جنگ بكشد

 .یا اباعبدهللا شما آزادید كھ ھر جا مى خواھید بروید، 
رھایم كن و دست بردار تا من بھ طرف بیابان بروم و : ھمان طور كھ امام حسین در موقع رویارویى با حر گفت 

یا اباعبدهللا من : ھا آمده است كھ حر قسم خورد و گفت  در بعضى از تاریخ . ببینم كار مسلمان ھا بھ كجا مى رسد
 .مى دانستم ، اصال احتمال نمى دادم كھ این مردم این گونھ با تو روبھ رو بشوندن

برو نمازت را بخوان و ما ھم  :حتى حضرت فرمود. ھمان گونھ كھ تواریخ مى گویند، حر بسیار مؤ دب رفتار كرد
نید، ما نیز پشت سر شما شما نماز را اقامھ مى ك! حر گفت نھ ، اى پسر فاطمھ . با خودمان نمازمان را مى خوانیم 



بیایید ما این كار را از حربن یزید بیاموزیم كھ ادب را رھا نكنیم و ادب شخصیت را از دست . نماز خواھیم خواند
 .ادب و حیا و شرم ، حر را بھ این جا كشانید. از خدا توفیق ادب مى جوییم . ندھیم 

 از خدا جوییم توفیق ادب 
 

 ب بى ادب محروم ماند از لطف ر

 تاببیند چارقى با پوستین   مى رود ھر روز در حجره ى برین 

 زان كھ ھستى سخت مستى آورد 
 

 عقل از سر شرم از دل مى برد 

از اول با شرم . حربن یزید ریاحى را، شرم و حیا نجات داد. شرم و حیا را حفظ كنید. نگذارید این شرم از بین برود
، حضرت فرمود برو }جا كھ حر با لشكریانش جلوى امام حسین را گرفت  در آن{لذا، . بھ حسین نگاه مى كرد

. یا ابا عبدهللا ، مادر من یك زن معمولى عرب است : حر عرض كرد .((مادرت بھ عزایت بنشیند))كنار؛ ثكلتك امك 
ا از او مى اگر كسى دیگر در این حال بود و مادرم را این طور ذكر مى كرد، من نمى گذشتم و انتقام این سخن ر

در ادب سبك نباشیم و اخالق تاءدب داشتھ } بیایید} . حر، این ادب را داشت. اما تو پسر فاطمھ ھستى . گرفتم 
 . باشیم

پس با جماعتى از اصحاب ))فتكلم جماعھ اصحابھ ، : این طور كھ مرحوم محدث قمى رحمة هللا علیھ مى فرماید
 .مثل این كھ بھ یك كانون نور وصل بودند. شبیھ بھ ھم بود) ین یاران حس(سخن ھمھ آنان  .((خودش صحبت كرد

ھمان گونھ كھ . مركزشان یك كانون بود و كارشان روى تقلید نبود، كھ چون او گفت ، من ھم ھمان را مى گویم 
ءلھ وقتى كلید برق را مى زنید، صد عدد المپ ، بدون تقلید یك المپ از المپى دیگر روشن مى شود، المپ این مسا

 :ھمھ آن ھا یك مطلب شبیھ بھ ھم گفتند. در واقع ، مركز، المپ آنان را روشن كرد. ھم از مركز روشن شده بود
 ! یا اباعبدهللا. سوگند بھ خدا، از تو جدا نخواھیم شد، و ما جان ھایمان را براى تو فدا خواھیم كرد))

با این بدن . یشانى ھایمان كھ تیرھا بھ آن ھا بخوردآیا مى دانى با چھ چیزى دفاع خواھیم كرد؟ با دل ھا و با پ
 .((از تو دفاع خواھیم كرد. ھایمان كھ شمشیرھا تكھ تكھ اش كنند

   یتھافتون على ذھاب االنفس  لبسوا القلوب على الدروع و اقبلوا 

 ((.قرار داشتند آنان دل ھا را از روى زره ھا پوشیده بودند و در سبقت بھ كشتھ شدن ، رو در روى یكدیگر))
با قلب ، با )) :مى گفتند. یاران امام حسین ، بھ جاى این كھ زره بپوشند، قلب خود را روى زره قرار داده بودند

 ((.این مطلب ، مورد اتفاق ھمھ آنان بود .((پیشانى و با سینھ ھایمان از تو دفاع خواھیم كرد
 كھ افكنم ، آن دل كجا برم ؟  این مھر بر  گر بركنم دل از تو و بردارم از تو مھر 

 مى خواھم بعد از تو بھ یك نفر محبت بورزم ، بھ چھ كسى محبت بورزم ؟! اى حسین ، اى اباعبدهللا 
مى خواھم از این جا، از تو روى . مى خواھم بعد از تو گرایشى پیدا كنم . مى خواھم بعد از تو عشقى بورزم 

، بھ چھ كسى بلھ بگویم ؟ خدایا اینان در چھ مغناطیس و در چھ جاذبھ اى  گردان شوم و در این دنیا یك بلى بگویم
قرار گرفتھ بودند؟ جریان این ھا چھ بوده است ؟ اگر زندگى معنا شود، اصال ھیچ كس بحث از ھدف زندگى نمى 

ھشتاد سال ، واال، اشخاصى را مى بینید كھ ھفتاد یا . كند، زیرا در درون ماھیت این زندگى ، ھدفش نھفتھ است 
ھم چنین ، زندگى را با كمى شوخى و كمى ھم جدى . مقدارى خوردند و خوابیدند و حقوق مردم را پایمال كردند

آقاى . این نوع زندگى پوچ است و فلسفھ ندارد! سپرى كردند؛ حال ، فلسفھ این زندگى چیست ؟ معطل نشوید
 را حفظ نمى كنید؟ آلبركامو، چرا وقت خود را تلف مى كنید و انرژى مغزتان

ھم چنین ، بعضى از غربى ھا و شرقى ھاى دنبالھ رو، چرا مغزتان را خراب مى كنید؟ این زندگى معلوم است كھ 
از آن زندگى بحث كنید كھ درباره زندگى ، حقایقى را مى گوید كھ ھمان شعر حافظ را بھ یاد . فلسفھ و ھدف ندارد

 :آدمى مى آورد
 كوش و مستى  ھنگام تنگدستى در عیش و

 
 كاین كیمیاى ھستى قارون كند گدا را 

ھیھات . آیا فلسفھ اى باالتر از این عمل حسین بن على سراغ دارید؟ حركت حسین ، موج فلسفھ و موج حیات است 
تاریخ ھم نیست ، زیرا با چشم خودمان ، چند سال پیش دیدیم كھ ھمین جوانان و مردم ، ھیھات مناالذلھ . منا الذلھ 

خدا روى آنان را سفید كند و آن ھایى كھ . سفید كردند -بھ اصطالح تا چند نسل  -گفتند و روى تمام این جامعھ را 
 .شھید شدند، خدا واقعا رحمتشان كند

این بحث . آنان منطق حیات را شكوفا كردند و حیات شكوفا شد. محال است ما بھ ذلت تن بدھیم . ھیھات مناالذلھ 
در آن وضعیت حساس ، بھ محمدبن بشر حضرمى كھ از صحابھ بود، گفتند پسر تو در سر  .مورد نظر ماست 

 . حدات رى اسیر شده است
 حسین را كجا رھا كنم و بروم ؟. بھ خدا، ھم او را و ھم جان خود را در راه خدا حساب مى كنم : گفت 

خدایت رحمت كند، من : او را شنید و فرمودآیا من بعد از حسین زنده بمانم ؟ حسین سخن . بگذارید پسرم اسیر شود
 . تو را حالل كردم ، برو پسرت را نجات بده



فلسفھ بعثت من پیغمبر، كھ پشت سر ابراھیم آمده ام ، كھ او پشت سر نوح آمده . این است  بعثت التمم مكارم االخالقمعناى 
كار اخالق  . ى این كھ اخالق را تكمیل كنمبرا. التمم مكارم االخالق است . است ، كھ او پشت سر آدم آمده است 

امروز بھ بعضى از دوستان عرض كردم كھ اخالق چیست ؟ آیا باید آن را در پانصد صفحھ تعریف كنیم . این است 
 . ؟ در یك جملھ ؛ اخالق یعنى ؛ شكوفایى حقیقت درون آدمى ، كھ نشاء و بذر آن را خود خداوند كاشتھ است

كجا بروم ؟ چگونھ تو را در : گفت . را آزاد كن ) پسرت (برو و او : ضر مى فرمودحضرت بھ محمدبن بشر ح
سباع جمع َسبع  .((اگر درنده ھا مرا تكھ تكھ كنند، از تو دست برنمى دارم ))، ... این حال رھا كنم ؟ اكلتنى السباع

پس : حضرت فرمود. تو ھستیم  پسر كدام است ؟ تمام موجودیت من و دودمانم االن در جاذبیت). یعنى درنده ھا(
این چند تكھ لباس را بگیر و بده بھ پسر دیگر خود، یعنى آن برادر دیگر را آن جا بفرست ، بلكھ بتواند او را آزاد 

آن پدر در چھ حالى و در چھ وضعى امام خود را رھا نمى . آن لباس ھا در حدود ھزار دینار قیمت داشت . كند
 . یعنى بگذار پسرم اسیر شود و اقال من اسیر نفسم نشوم.  من گذشتم: كند، و مى گوید

منظور حضرت . اسیر فیزیكى شده است ، آیا من اسیر روحى شوم ؟ حضرت او را واقعا آزاد كرد) پسرم (حاال او 
 فرمود اگر راھى دارد كھ او را آزاد. ، این نبود كھ خداوند تو را رحمت كند، یا این كھ من از شما راضى ھستم 

این است شكوفایى گل حقیقت درون انسان ھا كھ . برو بھ برادرش بگو او را آزاد كند. كنیم ، بیا این لباس ھاى من 
 .نامیده مى شود ((اخالق ))از دیدگاه انبیا، 

این روایت از حضرت سجاد : سید بحرانى رحمة هللا علیھ در مدینھ المعاجز و در روایتى مرسل ، مى گوید كھ 
روزى كھ پدرم در آن روز شھید شد، شب قبل از آن ، اھل بیت و تمام یاران : شنیده شد كھ مى گفت ) المعلیھ الس(

 .((این تاریكى را براى خودتان سپر بگیرید و از دوِر من بروید، من شما را آزاد كردم )) : خود را جمع كرد و گفت
 .عبارات ، مجددا بیان شد البتھ جملھ مزبور را قبال نیز عرض كرده بودم و براى تاءكید

فرمود ھمھ شما فردا شھید مى شوید، قاسم بن الحسن ، علیھ و على ابیھ ) علیھ السالم(وقتى كھ حضرت سیدالشھدا 
حاال ابا عبدهللا چھ كار . عمو جان ، آیا من ھم شھید مى شوم ؟ او ھنوز بھ بلوغ نرسیده بود : السالم و الصلوه گفت
 .{ كھ بھ فرزندش اسماعیل گفت{باید شھید بشوى ؟ عین ھمان سخنان ابراھیم كند؟ آیا بگوید تو ھم 
و را ذبح مى من در خواب مى بینم كھ ت  :))ابراھیم بھ پسرش گفت(389) - فاءنظر ماذا ترى  -دین ابراھیم این است 
 ((كنم ، نظر تو چیست ؟

قاسم ، مرگ در نظر تو چیست ؟ وحدت منطق را مالحظھ كنید كھ چھ طور ھمھ این ھا با ھم وفق : حضرت فرمود
البتھ رقم  . دارند، واقعھ عاشورا، چند سال بعد از دوران حضرت ابراھیم بود؟ بھ نظرم شاید بیش از دو ھزار سال

فرزند برادرم ، مرگ : حضرت گفت . اما منطق ، یك منطق است . ھا گذشتھ است  دقیق عرض نمى كنم ، قرن
 .((از عسل شیرین تر است ))عموجان ؛ احلى من العسل : براى تو چگونھ است ؟ او ھم عرض كرد

روز . فرمود تو ھم شھید مى شوى ، اما بعد از یك سختى بسیار ناگوار كھ شاید بقیھ بھ آن سختى دچار نشوند
 . اما او قبول كرد و پذیرفت. ورا، بھ حضرت قاسم خیلى سخت گذشت عاش

من فردا بھ طرف خیمھ ھا : در ھمین تاریخ است كھ شھادت آن طفل شیرخوار را ھم حضرت خبر داد و فرمود
. نندبرمى گردم كھ ببینم آیا مى توان آبى پیدا كرد؟ و این طفل شیرخوار را بھ دستم مى گیرم ، او را ھم شھید مى ك

 .در تاریخ است كھ شب قبل ، خبر آن را داده بود
ھر دو گفتند عقب بروید تا . سى نفر از ایشان با ھم آمدند. یك بار یا چندبار، قطعا با عمربن سعد صحبت كرده اند

امام حسین و عمربن سعد با ھم صحبت كردند، و حامى حق با حامى باطل ، ھر دو بھ راه . بنشینیم و صحبت كنیم 
البتھ در تواریخ نقل . كلمات حسین در عمربن سعد تاءثیر نكرد. او بھ راه خود و این ھم بھ راه خود. ود بازگشتندخ

است كھ معلوم نشده است كھ این دو چھ صحبتى كردند، ولى این مقدار ھست كھ حسین ، دلیل و منطق خود را 
مسلما این ھم در . تا ببینم كار بھ كجا مى رسد روشن كرده بود كھ بگذار من بروم بھ یك طرفى و كارى ندارم ،

 . تواریخ ذكر شده كھ چنین مالقاتى صورت گرفتھ است
شب قبل از شھادت پدرم ، من بیمار بودم و پرستارى ام : فرمود) علیھ السالم(شیخ مفید مى گوید، حضرت سجاد 

 . ى كرد و در گوشھ اى از خیمھ ھا نشستمن دیدم پدرم ، آرام از كنارى عبور م .را عمھ ام بھ عھده گرفتھ بود
رفتم و دیدم پدرم . ھم با حسین بود و شمشیر خود را اصالح مى كرد(390) ھمان لحظھ دیدم كھ وابستھ ابوذر غفارى 

 :این اشعار را مى خواند
 كم لك باالشراق و االصیل   یا دھر اف لك من خلیل  -1

 من طالب و صاحب قتیل  -2
 

 والدھر الیقنع بالبدیل 

 و انما االمر الى الجلیل  -3
 

 (391) و كل حى سالك سبیلى 



 ((. دارى) شب (و انجام ) صبح (چھ قدر آغاز . اف بر تو كھ چنین یارى ھستى ! اى روزگار)) -1
 ((.و روزگار ھرگز بھ جانشینى قانع نمى شود. را كشتى } حق {چھ قدر طالب و صاحب )) -2
 ((.و تمام امور بھ خداوند جلیل ختم مى شود) خواھد مرد(و ھر زنده اى راه مرا خواھد پیمود )) -3

عمھ ام زینب زن بود، قلب . من نتوانستم خوددارى كنم ، منقلب شدم و اشك ام جارى شد: حضرت سجاد مى گوید
وقتى بھ حضور پدرم رسید، انقالب خیلى عمیق عمھ ام را دید و . او خیلى رقیق بود و بسیار شدید ناراحت شد

پدرم ، . خودت را داشتھ باش . از دست نده  مالكیت بھ خود را! خواھرم )) : دست خود را بھ قلب او كشید و گفت
 : مى كنم  تفسیر آن را عرض  .((این راه ، راه الھى است . جدم ، مادرم ، ھمھ از من بھتر بودند، اما آنان نیز رفتند

. اى قھرمان دوم داستان كربال، زنده كننده داستان تویى . تو باید این ماءموریت را بھ آخر برسانى } !اى زینب }
مى گفت من توانستم خودم را آرام كنم ، ولى عمھ ام زینب از } حضرت سجاد}چرا این قدر دستپاچھ شده اى ؟ 

 : این جملھ ھم در تاریخ عاشورا آمده است. حال غش بھ او دست داد، زیرا زیاد گریھ كرد . حال رفت
برو بھ آن ھا بگو چرا حملھ كردید و برادر : وقتى آن ھا خواستند حملھ را شروع كنند، حضرت بھ ابوالفضل فرمود

  ما مى خواھیم تو بیعت كنى ، یا تو را پیش: چھ مى خواھید؟ آن ھا ھمان سخن خبیث خود را تكرار كردند كھ 
 .برادر، بھ آن ھا بگو امشب را بھ ما مھلت بدھند: حضرت فرمود. عبیدهللا بن زیاد ببریم 

. درباره این موضوع میان آنان اختالف افتاد. خواستند مھلت ندھند بعضى از آن ھا كھ خبیث ترین افراد بودند،
 . این پسر پیغمبر است. اگر غیر مسلمان ھا از ما مھلت مى خواستند، ما مھلت مى دادیم : بعضى گفتند

 كدام حاللتان را حرام كرده و كدام حرامتان را حالل كرده است ؟! آدم تعجب مى كند كھ مى گویند پسر پیغمبر
 ھ خون ناحقى ریختھ است ؟چ

 .با این كھ مى دانستند، اما استدالل كردند. ھوى و ھوس ، انسان را بھ این مراحل مى رساند! اى جوانان 
گفتند این پسر پیغمبر است و مھلت مى خواھد، آیا شما مھلت نمى دھید؟ و ھمان طور كھ مى دانید، در روز 

 !شرم باد بر شما. كرد، ھیچ كدام را نتوانستند جواب بدھندعاشورا، ھرچھ امام حسین بھ آن ھا احتجاج 
من چھ )) : گفت) علیھ السالم(امام حسین . بھ این مرد نتوانستند جواب بدھند! سرافكنده باشید اى جنایتكاران تاریخ 

، از كرده ام ؟ شما مى گویید جابربن عبدهللا انصارى ، ابوسعید خدرى ، سھل بن سعد انصارى و زیدبن ارقم 
 از آنان بپرسید من چھ كسى ھستم ؟ آیا شما مرا نمى شناسید و بھ جاى نمى آورید؟. صحابھ پیغمبر ھستند

حر ھم گفت شما نامھ نوشتھ اید و این  ((بپرسید كھ گناه من چیست ؟ مگر شما بھ من نامھ ننوشتھ اید؟} از آنان }
 . ھ امرا بھ این جا آورده اید، من كھ نامھ ننوشت) حسین (فرد 

. گفت من كھ نامھ ننوشتھ بودم ، شما نوشتھ بودید. برگشت بجنگد و جنگید. حر وقتى برگشت ، توبھ اش قبول شد)
 (آیا واقعا با حسین مى خواھید بجنگید؟: گفت . این چھ وقاحتى است ؟ البتھ كلمھ وقاحت را من عرض مى كنم 

شبى . معلوم است چھ كردند) حسینیان )آن وقت تا صبح این ھا . غلبھ با كسانى بود كھ گفتند مھلت بدھید. باالخره 
شب  .آخرین شبى بود كھ بھ خود مى دیدند و شب وداع با جھان ھستى بود. كھ دیگر روز آن ، آخرین روز آنان بود

د چنین زیر آن ھا چھ حوادثى اتفاق افتاده و آن شب ھم شاھ. وداع با این ستارگانى بود كھ میلیون ھا سال درخشیدند
 .حادثھ اى بودند

استغفرهللا ربى و اتوب الیھ . نماز قیام مى خواندند و یا از خدا طلب استغفار مى كردند. ھمھ آن ھا تا صبح نخوابیدند
در آن ھنگام ، این . و چھ حالتى روحانى است  .((خدایا بازگشت ما بھ سوى توست )) : معناى استغفار چنین است. 

 ؟!در چھ حال بودند) یزیدیان (حال و آن طرف  در چھ) حسینیان (طرف 
 رگ رگ است این آب شیرین و آب شور 

 
 (392) در خالیق مى رود تا نفخ صور

 از جھان دو بانگ مى آید بھ ضد 
 

 (393) مستعد تا كدامین را تو باشى

ما را از پیروان آنان كھ صداى حق را در ! پروردگارا! خداوندا. ما را از طرفداران بانگ حق بفرما! پروردگارا
 . این تاریخ طنین انداز كرده اند، قرار بده

درباره بنده تو حسین انجام مى دھند و سال  - آقایان و خواھران  - خدماتى كھ در این روزھا ! پروردگارا! نداخداو
نھ فقط نمى میرد، بلكھ روز بھ روز  ( ھرگز نمیرد آن كھ دلش زنده شد بھ عشق(بھ سال ھم رونقش بیشتر مى شود 

مھ عشق را بھ مسائل پایین تنزل داده و مردم را از از كسانى كھ كل! خدایا. انبساطش بیشتر مى شود، قبول بفرما
 .عظمت این كلمھ سازنده محروم كردند، انتقام بگیر

ما را موفق بدار تا از این عشق ، حداكثر ! پروردگارا. این عشق حسینى و الھى را از ما مگیر! پروردگارا! خدایا
 . بھره بردارى را بنماییم

پدران ما را موفق كردى دامان حسین را بھ دست ما دادند، ما را نیز موفق ھمان طور كھ ! پروردگارا! خداوندا



 . بدار، تا دامان حسین را بھ این جوانانمان بسپاریم
 ((آمین ))

 ارزش ھاى حسینى
یك . تحلیل و تفسیر حوادث بسیار بزرگ و مھم كھ در تاریخ بھ وقوع مى پیوندد، كار بسیار مشكل و مھمى است 

بھ ھمین جھت ، ھمان گونھ كھ . یك غرض ورزى ، ممكن است بھ ضرر اقوام و مللى تمام بشوداشتباه كوچك و 
قبال گفتھ شد، سھ شرط بسیار مھم باید مراعات شود تا حوادثى كھ بزرگ و سرنوشت ساز است و با بشر سروكار 

 :دارد، درك گردد
ماھیت و علل نتایج حادثھ ، شخص این حق را البتھ در حد مقدور، كھ درباره . اطالعات الزم و كافى : شرط اول 

البتھ سایر حوادث بھ این . پیدا كند كھ درباره حادثھ اى مانند حادثھ كربال و سایر حوادث بزرگ اظھارنظر كند
عظمت نیست ، اگرچھ حوادث بسیار مھمى در تاریخ اتفاق افتاده است ، ولى ھمان طور كھ ان شاءهللا خواھیم دید، 

ى ھمھ آن ھا كھ مسلمان ھم نیستند، این حادثھ باالترین حادثھ اى بوده كھ بشر تاكنون بھ خود دیده بھ اعتراف حت
مشخص است كھ اگر در چنین حادثھ اى ، كسى با اطالع الزم و كافى داورى و قضاوت نكند، مسلما بھ . است 

 .تایج آن را مورد ارزیابى قرار دادپس در ھر حادثھ باید انگیزه ھا، علل و ن. جاى نفع رساندن ، ضرر خواھد زد
 -در حادثھ اى ، چھ مقدار عدالت . آگاھى ھرچھ بیشتر از اصول ثابت و قضایاى متغیر در آن حادثھ : شرط دوم 

كمى و زیادى افرادى كھ در حادثھ . مى بینیم ؟ و چھ تعداد از افراد؟ این موارد متغیر است  -كھ اصل ثابت است 
مثال فرض كنیم كھ دویست و شصت ھزار نفر یا دویست و پنجاه ھزار نفر  . ذاتا مھم نیست دست داشتھ اند، خودش

ولى از اصول ثابت ، . بوده یا دویست و چھل و پنج ھزار و خرده اى ، آن مھم نیست ، زیرا جزء متغیرات است 
ھر محققى باید این در جریان چھ دیده مى شود؟ اصل كلى آن چیست و چھ بوده است ؟ این شرط دوم است كھ 

 .مساءلھ را مراعات و تحلیل كند
كھ اگر . این دو شرط كھ عرض كردم ، مورد اتفاق ھمھ مورخان و كسانى كھ با تاریخ سروكار دارند مى باشد

بگذارید بگوید، . درباره مساءلھ اى اطالع ندارید، چرا سخن مى گویید؟ بسیار خوب ، فردى سخنى را گفتھ است 
 .ى كھ قلم را روى كاغذ مى برد، احساس مسؤ ولیت نمى كردزیرا در موقع

 

 

یكى از بزرگان مغرب زمین ، در تاریخى كھ درباره كشورى نوشتھ است ، اھانت ھاى خیلى شدیدى نموده و در 
نژاد ما قوى تر از )) : آن جا برترى خودشان را بر مردم آن كشور كھ تاریخش را نوشتھ ، اثبات كرده و گفتھ است

یكى از متفكران ھمان كشورى كھ مورد قضاوت آن شخص مورخ  ((. ھاست ، نژاد ما چنین است و چنان است آن
مى دانید كھ  .((این جناب مورخ ، امانت را شرط قضاوت و شرط داورى در تاریخ نمى داند)) :بوده است ، مى گوید

آنان . خود اجازه بدھد كھ در تاریخ خیانت كند باالتر از این اھانت بھ این شخص نمى شود، كھ این مرد مى تواند بھ
. باشد) علیھ السالم)با این گونھ جمالت ، از آدم استقبال مى كنند، چھ رسد بھ این كھ داستان ، داستان حسین 

اگر در این جا این . انسان در این داستان ، عجیب جلوه كرده است . داستانى كھ در آن جا، ارزش ھا موج مى زند
راعات نشود، قطعا خیانت بزرگى است ، و غیر از این كھ واقعیت ھا را زیر و رو كرده اند، خیانت دو شرط م

یك دفعھ ، حادثھ تاریخ این است كھ ھزار و . بزرگى براى بشر محسوب مى شود، چون بشر بھ این حادثھ تكیھ دارد
ما چھ كار كنیم كھ عبور كردند؟ مثال آن خوب ، حاال . دویست و پنجاه نفر در آن تاریخ از رود جیحون عبور كردند

این موارد مھم نیست و بشر با آن ! روز براى ناھار گوشت شكار پیدا نكردند و بھ جاى آن ماست پیدا كردند
روزانھ میلیون ھا حادثھ رخ مى دھد و نیازى نیست كھ حوادث عادى و روزانھ دو ھزار سال پیش  .سروكار ندارد

ولى در حادثھ اى كھ با عظمت . انسانى ھم این است كھ در این حوادث غوطھ ور است  معناى طبیعت. بازگو شود
بھ ھمین جھت ، اشخاصى . ھا و ارزش ھاى بشر سروكار دارد، مراعات این گونھ شرایط، فوق العاده مھم است 

كھ واقعا با  كھ بدون مراعات دو شرط مذكور بھ این گونھ حوادث وارد مى شوند، آن ھم بھ این نوع قضایایى
ارزش ھا و عظمت ھا سروكار دارد، اگر نگوییم خیانت مى كنند و كار آنان عمدى نبوده است ، حداقل جھل آن ھا 

 .بھ بشر صدمھ مى زند



توضیح بیشتر پیرامون دو شرط مذكور ضرورى بھ نظر نمى رسد، زیرا واضح و روشن است ، عمده ، شرط 
 . سوم است

ریافت طعم واقعى اصول و ارزش ھاى واالى انسانى كھ در سطوح و ابعاد مختلف برخوردارى از د: شرط سوم 
 .آن حادثھ وجود دارد

مثال نرون سیصد ھزار نفر  .من مى خواھم فقط حوادث را با قلم بھ روى كاغذ بیاورم : مثال یك مورخ مى گوید
یك گردو . چنگیز آسیا را ویران كرد .گالیگوال این كار را كرد. فالن كس این قدر كشت . مسیحى را یك جا كشت 

یك بار این گونھ حوادث است كھ اصال خشك خشك بیان مى شود، بدون . یك لنگھ كفش من پاره بود. از درخت افتاد
وقتى از سیصد ھزار نفر مى گویى ! مى فھمد چھ مى گوید؟ اى مورخ  { مورخ{كوچك ترین تكیھ بر این كھ اصال 

اصال ! رى یا نھ ؟ سیصد ھزار انسان را كشتن ، یا یك قاره را بھ خاك و خون كشیدن ، آیا از عدد سر در مى آو
 مى فھمى چھ مى گویى ؟ بعد مى گویى یك لنگھ كفش من پاره بود؟

 .یا مثال در آن روز یك نفر ھم بود كھ بھ یك نفر گفت سالم و او نیز پاسخ نداد. این ھم یكى از تواریخ است 
. مثل این كھ یك بچھ را وارد باغ كنید .گونھ اشخاص ، فقط نمود فیزیكى تاریخ را مى بینند حقیقت این است كھ این

او یك درخت سرو و چند نوع گل مى بیند، یك طرف چمن مى بیند، ولى نمى فھمد چمن و گل و سرو یعنى چھ ؟ یا 
براى درك ماھیت آن باغ از این  آیا بھ استناد مشاھدات ، شما مى توانید. الشھ سگ و گربھ ھم در آن جا مى بیند

بچھ حرف بشنوید، كھ براى او الشھ گربھ با زیبایى آن سرو بسیار عالى و با آن گل و با آن درخت میوه دار بسیار 
 مفید، ھمھ آنھا یك نمود فیزیكى است ؟ آیا برداشت و ارزیابى كودكانھ او را مى توان قبول كرد؟

مورخ فقط بگوید، حادثھ اى پانصد ھزار نفر تلفات داد، یا پانصد ھزار نفر این بزرگترین خیانت بھ بشر است كھ 
. سھ سیب را از درخت انداخت  -را كشتند، ضمنا دو تا سگ ھم با ھم دعوا كردند، آن روز باد ھم مى وزید و دو 

 نھ تفسیر كند؟اى مورخ چھ مى گویى ؟ چھ چیزى را با چھ چیز مقایسھ مى كنى ؟ واقعا انسان ، این مغز را چگو
 .بعضى از دانشمندان غربى وقتى عاشق چیزى مى شوند، مى خواھند ھمھ چیز را با آن تفسیر مى كنند

 :از آقاى ماركوارت ، محقق آلمانى چنین نقل مى كند ((امام حسین و ایران ))آقاى كورت فریشلر در كتاب 
ھ یك نفر ایمان داشت ، او مورخ نیست ، بلكھ مورخ كسى است كھ فقط حوادث را بنویسد و اگر در آن حوادث ب))

(394).مؤمن است 
)) 

مورخ ولو تحلیل گر ھم باشد، باید حداقل توضیح بدھد كھ مقصود او از نقل یك حادثھ چیست ؟ مثال : توجھ كنید
ءمور و كارمند یك موزه ، یك كاسھ شكستھ را در محل مخصوص مى گذارد، سپس یك كتاب بسیار پر ارزش ما

بعد از آن یك نى قلیان و یك قوطى كبریت پیدا كرده و نمى دانیم از كجا . قدیمى را پاك نموده و كنار آن مى گذارد
د مجموع و چگونگى این ھا را تفسیر كنید؟ شما چگونھ مى خواھی... بعد ھم قانون حمورابى و. پیدا كرده است 

. ولى این ھا واقعا متوجھ نیستند. بعضى ھا مى گویند ما تاریخ را بازگو مى كنیم ، خوب و بد آن را چھ كار داریم 
 فرض. اگر مقصود شما این است كھ مورخ با تكیھ بر ایمان خود، تاریخ را كم و زیاد نكند، این حق و درست است 

حال ، اگر اضافھ كنم . من بھ میرزاتقى خان امیر كبیر، این مرد بسیار شریف سرزمین ایران عالقھ دارم  بفرمایید 
عالقھ بھ این شخص بسیار . كھ ایشان فیزیك دان ، ریاضى دان ، شیمى دان ، فقیھ و فیلسوف بود، دروغ است 

شما باید ارزش . داشتھ باشد، غلط است عالى است ، اما اضافھ كردن چیزى درباره او كھ اصال صحت و واقعیت ن
 .آن چھ را كھ شخصیت او دارا بوده است بیان كنید

منظور شما این است كھ مورخ نباید كارى با خوب و بد داشتھ باشد، نباید مؤمن باشد، اضافھ ! شما آقاى ماركوارت 
ویید من از او قطع نظر كنم ؟ مگر و كم نكند، اما وقتى مى بینیم در یك شخصیت ارزش ھایى وجود دارد، آیا مى گ

من عكاسم كھ فقط با دوربین عكسى بگیرم و بروم ؟ در درون این تاریخ ، شخصیت ھاى بزرگى ھم چون ؛ على 
، سلمان فارسى ، ابوذر، و انسان ھایى رذل مثل شمربن ذى الجوشن و ابن ملجم وجود (علیھ السالم(بن ابى طالب 

چھ طور خطاب بھ ما مى گویى كھ تو فقط دوربین عكاسى را . ن ھزار مطلب است در درون تاریخ ، ھزارا. دارند
آیا تاریخ چنین است ؟ این چھ تاریخى است ؟ ! تنظیم كن و عكس بگیر، سپس عكس مربوط را در كتاب خود بگذار

بھ این زودى از  حاال بھ كجا وابستھ است ؟ واال بشر. شما مى بینید كھ در دوران ما، بشر را از ارزش ھا بریدند
ناجور بھ   اشخاص  . ارزش ھا دل نمى كند و ھم چنین ، از عظمت ھا، معنویات و ملكوت دست برنمى داشت

صبر كنید، مقصود شما چیست ؟ نھ این كھ : میدان آمدند و كسى ھم پیدا نشد كھ دست خود را بلند نموده و بگوید
 ! و اى دانشجویان ببینید آیا این جملھ زیباست ، یا نھ ؟ اى جوانان

زود خودتان را . خواھش مى كنم دقت كنید، اگر معناى جمالت زیبا مخالف واقع باشد، سرنوشت تعیین كننده نیست 
اگر مورخ در آن حوادث تاریخى كھ )) :نبازید، فقط بھ این كھ بگویند عجب جملھ زیبا و قشنگى است ، قناعت نكنید

بیچاره آن دانشجویى كھ دیروز  ((! داشتھ باشد، او مؤمن است مورخ نیستمى نویسد، بھ یك نفر ایمان و عالقھ 



مقصود شما از . دبیرستان را تمام كرده و وارد دانشگاه شده است و خبر ندارد، نمى تواند بگوید آقا صبر كن ببینم 
ى از مشخصات حق این كھ مورخ نباید مایھ گذارى كند، زیاد و كم كند از آن چھ كھ واقع شده است ، چیست ؟ یك

آیا بشر این  . است  ھم این است كھ فالن شخصیت داراى چنین ارزشى است ، یا شخصیتى دیگر داراى این ارزش 
 ضد ارزش را نگوید؟ این چھ توصیھ اى است كھ شما بھ بشر مى كنید؟

ى شود، یقین داشتھ باشید این ھم یكى از عواملى است كھ انسان ھا را بھ ماشین تبدیل مى كند، تا ببیند عاقبت چھ م
 و شك نكنید كھ ؛

 ترسم نرسى بھ كعبھ اى اعرابى 
 

 كاین ره كھ تو مى روى بھ تركستان است 

این . این بشر كھ والھ ارزش ھا و عاشق عظمت ھاست ، او را خشكاندید و گفتید انقالبى در فكر بشر ایجاد كردیم 
 .تھ نیھیلیستى و پوچ گرایى روانھ ساختیدچھ انقالبى بود؟ شما بشر را بھ بیابان بى سر و 

را مطالعھ كند، سپس حوادث را مد  (علیھ السالم(شما ببینید چھ طور از انسان برمى آید كھ داستان حسین بن على 
 .بلى ، آن جا این طور شد، آن قضیھ آن طور شد و فقط فیزیك حادثھ را بیان كند: نظر داشتھ و فقط بگوید

 ح و دل و مغز ندارى ؟ حوادث بھ تو با چھ چھره اى نگاه مى كنند؟ چرا متوجھ نیستى ؟رو! مگر تواى مورخ 
یك نمونھ آن را بیان مى كنم تا ببینید چھ . لذا، بار دیگر عرض مى كنم ، فریب جذابیت كلمات و جمالت را نخورید

 .قدر با عقول ساده لوحان بازى مى شود
ا نام او را شنیده اید، دقت كنید و ببینید چھ قدر جملھ او جذاب است ، یكى از بزرگان كھ خیلى معروف است و قطع

 :مى گوید
براى من ، آزادى آن قدر باارزش است كھ حاضرم براى این كھ شما سخن خود را آزادانھ بگویید، خودم را فدا ))

 ((! كنم ، اگرچھ مخالف سخن شما بوده باشم
. عضى ھا مى گویند كھ اھل فرانسھ یك طرف و عقل ولتر ھم یك طرف ب. نام ھا و چنین جمالتى شما را فریب ندھد

من قربانى این آزادى شما باشم . من حاضرم شما سخن خود را آزادانھ بزنید، من جان خودم را فدا كنم )) :مى گوید
 .((، اگرچھ خودم با سخن شما مخالف باشم 

سخن خود ))شما كھ مى گویید . صد در صد غلط است آیا این گفتھ درست است ؟ نخیر، ! عجب سخنى است ! بھ بھ 
، اگر سخنى ضد آزادى بود چھ طور؟ اگر مطلبى براى اثبات جبر ((را آزادانھ بگو، من خودم را قربانى مى كنم 

 بود، آیا باز قربانى مى شوى ؟
معلوم مى شود بھ  .من مى خواھم سخنى را آزادانھ بگویم و شما خودت را قربانى كن ! بسیار خوب ، جناب ولتر

مى گویند چون ولتر این جملھ را گفتھ است ، . حساب و كتاب سرشان نمى شود . فكر خودكشى افتاده بوده است
 .خودت بر تفكر و تعقل جوانان ما بیفزا، تا این گونھ تلف نشوند! خدایا. بنابراین زیباست 

آیا من قربانى . نیدن ھر مطلبى ، كمى فكر كنیدبعد از ش. آن ھا مطلب را طورى نمى گویند كھ شما ناراحت شوید
 این جملھ زیبا شوم ؟

جناب )) : بسیار خوب ، من مى خواھم سخنى را آزادانھ بگویم و جامعھ ھم بھ من اجازه مى دھد تا چنین توھین كنم
 آیا شما رضایت مى دھید؟ .((شما حیوان ھستید! اى افراد جامعھ . شما انسان نیستید! جامعھ 

شما بھ من اجازه مى دھید بھ جامعھ اى كھ میلیون ھا انسان داشتھ است و دارد، آزادانھ توھین كنم ؟ نیازى بھ آیا 
این آزادى سیاسى ، آزادى روانى و آزادى تاریخى كھ مى : یا این كھ بگویم  .فداكارى ھم نیست ، فقط اجازه بدھید

جبرى (ود ندارد و ھمیشھ ما با حركت ھاى دتر مینیسمى آزادى وج: یا این كھ بگویم . شنوید، خیاالت محض است 
 (. البتھ كلمھ دتر مینیسمى را من اضافھ كردم! (حركت مى كنیم ) 

برخوردارى از دریافت طعم واقعى اصول و ارزش ھاى واالى انسانى ، كھ در : خالصھ ، شرط سوم این بود
 .سطوح و ابعاد مختلف آن حادثھ وجود دارد

وقتى مورخ با داستان حسین رویاروى مى شود، چھ طور ممكن است . گر مورخان انسان نیستندم: خواھید گفت 
تحریك نشود؟ چھ طور ممكن است ارزش ھاى چنین حادثھ بزرگ تاریخى را با این واحدھا و قضایاى شگفت 

 .مع باشداجازه دھید این مطلب را ھم بگویم كھ اگر بعدا تكرار شد، حواستان ج. انگیز، نادیده بگیرد
 :محقق آلمانى آقاى كورت فریشلر مى گوید

(395)كشتھ شدن حسین مانند ھر كشتھ شدن ، یك فاجعھ بوده است))
)).  

یسى ، این را ھم بنویس كھ كشتھ شدن یك انسان ، بسیار خوب ، حال كھ تاریخ نو. بھ عبارت مذكور دقت كنید
او را } قوى {این طور نگو كھ از جھت قانون تنازع در بقا، یك ضعیف بود و یك قوى ، و . فاجعھ و جنایت است 

یا بچھ اى كھ از زنا متولد مى شود، . انسانى كھ انسان دیگر را كشت ، نامش جنایت است ! از پاى درآورد
لطفا نگویید كھ این فرزند طبیعى است ، زیرا این قضیھ را } حقوق دانان غرب {شما . است ) ناولدالز(نامشروع 



آیا توجھ فرمودید؟ حقوق فرانسھ نیز در بعضى موارد، عبارت فرزند نامشروع و طبیعى را ذكر . پایین مى آورد
فرزند (دانید؟ بسیار خوب ، این مى كند و ما اشكال گرفتیم كھ چرا مى گویید طبیعى ؟ آیا معناى طبیعى را مى 

طبیعى است و اگر قوى ، ضعیف را بكشد آن ھم خیلى طبیعى است ، ولى چرا نام آن را جنایت مى ) نامشروع 
 .گذارید؟ چرا مى گویید فاجعھ ؟ كھ البتھ درست ھم مى گویید

 راه ھموار است و زیرش دام ھا 
 

 قحطى معنا میان نام ھا 

 (396) لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست   م ھاست لفظھا و نام ھا چون دا

ھنوز با این كھ این ھمھ . ھنوز ھم بشر نمى خواھد درصدد اصالح برآید! واقعا این الفاظ بھ بشر چھ كرده اند
 .ى خواھد دقت كندخسارت دیده است ، نم

 :كورت فریشلر مى گوید
كشتھ شدن حسین مانند ھر كشتھ شدن ، یك فاجعھ بود، اما فاجعھ اى استثنایى ، و بعد از چھارده قرن ، یك مورخ ))

بى طرف ، آن فاجعھ را بھ شكل یك كوه طوالنى و مرتفع مى بیند، كھ فاجعھ جنگ ھاى دیگر در پشت آن پنھان 
 ((.رسداست و بھ چشم نمى 

مسلمان ھم نیست ، . ، نھ شیعھ و نھ سنى است }عبارات مذكور{نویسنده . این قضیھ داراى عظمتى بسیار است 
داستان حسین ، كوه بسیار مرتفع و سلسلھ بسیار )) :مى گوید. بلكھ آلمانى است و معلوم ھم نیست اصال مذھبى باشد

 .ر آن اصال دیده نمى شودطوالنى است كھ سایر حوادث كشتارھاى دنیا، در پشت س
بزرگ ترین علتى كھ این فاجعھ را بزرگ كرد، این بود كھ فقط براى حفظ جان صورت نگرفت ، بلكھ جان خود 

 .((را نیز بر سر آن نھاد
حتى حسین عالقھ نداشت با این فداكارى ، نام خود را در تاریخ باقى گذارد كھ بعد از . منظور مادى ھم در آن نبود

بشر بگوید یا . برگرفتھ بود) خدا(امضا را از او . از شما و بشر امضا نمى خواست . د حسین چھ كرداو بگوین
اگر بھ این عنوان ، نام حسین را نگھ دارد كھ . بشر اگر بگوید، بھ خیر خود اوست . نگوید، براى او فرقى نمى كرد

اع كردى و در این راه شھید شدى ، این فھم درود و سالم خداوندى بر تو باد كھ از ارزش ھاى من دف! اى حسین 
 . خود بشر و بھ سود خودش است

 بیا در كربال بیداد بین ، كین گسترى بنگر 
 

 یغماگرى بنگر   حریم مصطفى در معرض 

 بیا كاال ببین بایع نگھ كن مشترى بنگر   فروشنده حسین ، ھستى اش كاال، مشترى یزدان 

 ((الھوتى ))
 .دانند، او خود را مدیون خدمت بھ جان ھاى آدمیان مى دانست ، نھ محتاج امضاى آن ھامردم بدانند یا ن

اگر كسى در یك بیابان سوزان ، . چھ كرد} حسین {او ھیچ احتیاجى بھ امضاى آنان نداشت كھ بعد از او بگویند كھ 
واند نگاه كند و توقع شخص تشنھ اى را كھ جانش بھ لب رسیده است سیراب كند، دیگر بھ پشت سر خود نمى ت

؟ اگر یك جان را !چھ شكرى باالتر از این كھ آن چھ منظور اصلى خداوند بود، انجام داده است . تشكر داشتھ باشد
جوانان عزیز . نجات دادى ، بھ كار خود مشغول باش و الزم نیست بھ ھمھ خبر بدھى كھ من چنین انسانى ھستم 

: زیادى از نبوغ جوانان ما صرف این مى شود كھ بھ مردم اثبات كنند كھ  ما، دانشگاھیان ما، حوزوى ھا، مقدار
حیف آن نبوغى كھ ! بروید و كار خود را انجام دھید. شما با مردم چھ كار دارید، خودشان مى فھمند. نبوغ دارند

 . بدانید من كیستم! فقط براى این صرف شود كھ اى مردم 
تعبیر نویسنده آلمانى . ى خواھید بھ جامعھ خدمت كنید، كار خود را انجام دھیداگر واقعا شما م! نمى خواھیم بدانیم 

 :را دقت كنید، مى گوید
دیگران نام او را حفظ كردند و باقى . حسین حتى عالقھ ھم نداشت كھ با این فداكارى ، نام خود را باقى بگذارد))

 ((.گذاشتند
در آن روز سوزان و در آن بیابان . وز باقى مانده است ھن} نام حسین {مالحظھ مى كنید، } ھمان گونھ كھ }

سوزان ، اصال در این فكر نبود كھ بعد از او چگونھ نامش را ببرند، ولى اگر حساب كنید، از آن ساعت تاكنون 
حتى بھ نظر ھم نمى رسد كھ سرنوشت . و چھ قدر ساختھ شده اند! یا حسین : میلیاردھا انسان نشستھ و گفتھ اند

متاءثر  ((یا حسین ))من از یك ! ساختھ باشد، كھ بگوید اى مردم  ((یا حسین ))الھ یك انسان وارستھ را یك شصت س
و ناملموس ، در ساختن   بھ طور نامحسوس ) علیھ السالم(ولى امام حسین . آدم عامى این كار را نمى كند. شدم 

اسالمى ھم چون ؛ فاطمیین ، آل بویھ ، دیالمھ ، كھ  البتھ سلسلھ ھاى. ھمھ انسان ھاى بعد از خود دست داشتھ است 
بھ نام حسین مساءلھ اسالم را پیش بردند، بھ جاى خود، گاندى ، كشور پانصد میلیون نفرى ھند را در موقع خود 

 :، با این جملھ تكان داد)آن موقع جمعیت ھند پانصد میلیون نفر بود(
 (397).((عیان مى گوید، نمى گوییم و ھمان راه حسین را مى رویم ما چیزى جز ھمان مساءلھ اى كھ امام سوم شی))



؟ نھ آیا دقت مى كنید كھ از حادثھ كربال در كجا بھره بردارى شده است . این جملھ را در تمام تاریخ ھند نوشتھ اند
مى گوید ما ھمین راه را داریم و چیز دیگرى . در جامعھ اى كھ مثال رسما اسالمى باشد، بلكھ در یك جامعھ ھندو

را در نظر } خدا{آیا حسین بن على ، گاندى را در نظر داشت ؟ چھ كسى را در نظر داشت ؟ او فقط . نمى گوییم 
بر اخالص خود بیفزاییم ! اى عزیزان . داكارى ، اوست داشت ، چون مى دانست خریدار این جان و خریدار این ف

اگر كارمند و ماءمور و داراى ھر شغلى كھ ھستید، ھر كجا با . ، مخصوصا آن ھایى كھ با انسان سروكار دارند
انسان سروكار دارید، مزد شما باالتر از این ھاست كھ فقط شما را با آفرین آفرین گفتن و جمالت دیگر تشویق 

 . اخالص دائما درون شما را شاد و خندان و شكوفا نگھ خواھد داشت. خالص خیلى سرمایھ بزرگى است ا. كنند
دیگران نام او را . حسین حتى عالقھ ھم نداشت كھ با این فداكارى ، نام خود را باقى بگذارد)) :مى گوید} فریشلر}

و جامعھ } مردم {ا كار خود را انجام بدھید و شم} یعنى {. تعبیر بسیار خوبى است  .((حفظ كردند و باقى گذاشتند
 .بھ ما مى دھد) علیھ السالم(این درس بسیار بزرگى است كھ حسین . اگر ھم نبیند، خدا مى بیند. ھم مى بینند
قضیھ حسین : نزدیك نمى شوند؟ عده اى ھستند كھ مى گویند} حادثھ {خیلى بھ } مورخان و محققین {حال ، چرا 

ھجرى ، چنین شد و بعد از او، یك  61یا در سال . و رفتیم كھ دنبالھ كار را بگیریم ... نان است بن على چنین و چ
، تاریخ سد }قضیھ {چرا روى این موضوع كار و تحقیق نمى كنند؟ زیرا این . یا دو سال ھم یزید ماند و بعد رفت 

ا سد بزرگى ساختھ شده است و واقعا آن ج: معرب یمن نیست كھ مھندسینى براى كشف تمدن یمن بروند و بگویند
با این كھ یمن ، یمن شمالى و یا یمن جنوبى بوده ، . عجب مھندسینى بوده اند، و مثال االن آن سد ترمیم مى خواھد

 : قضیھ این نیست ، پیام حادثھ حسین این است. قحطانى و یا عدنانى بوده است 
 !سر خود را باال بگیر} اى انسان ، در زندگانى }

بسیار خوب ، من تاریخ سد معرب را شناختم ، اما اگر كسى در داستان حسین وارد شد و حقیقتا خواست تحقیق 
یعنى من آن انسان داراى شرافتى ھستم كھ نباید حیات را بدون آن . ھیھات مناالذلھ خواھد رسید: كند، بھ عبارت 

 . ذلت را قبول نمى كنم. شرافت ، حیات بنامم 
كھ مى بینم كسى از تشنگى در حال تلف شدن است ، چون حق حیات دارد، اگر چھ قاتل من باشد، از مثال من وقتى 

یك عده . دارد ((باید))درون این داستان زیاد پیش نمى روند، چون در آن . دسترسى او بھ آب ، جلوگیرى نمى كنم 
چون اطالعات آنان عمیق نیست ، نمى ھم ھستند كھ مى خواھند با مختصر اطالعاتى ، داستانى را سر ھم كنند و 

ھا درون آنان را فرا ((باید))عمده این است كھ اگر بھ قضیھ وارد شوند، موج تكلیف و موج . خواھند وقت بگذارند
 آیا یك انسان باید این قدر جدى از حق دفاع كند؟. خواھد گرفت 

 ((من ))این . داده و مى گوید تجدیدنظر كن  ، انسان را با خود رویاروى قرار}این حادثھ {پس من چھ كاره ام ؟ 
حال ، پس از شصت سال زندگى در چھ چیزى تجدیدنظر كند؟ یكى از . نیست كھ تو دارا ھستى ، تجدیدنظر كن 

و در پاسخ مى {آدم با خودش مى گوید، آیا من بعد از شصت سال زندگى در خودم تجدیدنظر كنم ؟ : عرفا مى گوید
ھ ماھى را ھر وقت از آب بگیرى تازه است ؟ بلى ، شما تجدیدنظر بفرمایید، بلكھ سال مگر نشنیدى ك} :گوید

سال شصت و دوم زندگى شما، با یك استغفار دقیق ؛  .شصت و یكم عمر شما، شصت سال گذشتھ را جبران بكند
، راه را درست ادامھ  من توبھ كردم و بعد از این! یعنى اى خدا. اصالح مى شود ((استغفرهللا ربى و اتوب الیھ ))

شخصى مى گوید آیا در شصت سالگى ؟ بلى ، در سن شصت سالگى و ھشتاد سالگى ھم مى توان اقدام . خواھم داد
عده اى داراى عقاید مختلفى ھستند كھ از پدران و مادران بھ آنان تلقین شده است ، و اگر تمام این قضیھ  .كرد

در این . ابل قبول خواھد شد و باید از ایدئولوژى خود دست بردارندحسین را دقیقا بررسى كنند، براى آنان ق
. بلھ ، البتھ انصافا یك حادثھ اى بود)) :؟ مى گوید((با شیر اندرون شده با جان بھ در رود؟))صورت چھ كار كنند؟ 
واھند گفت چرا؟ و اگر بخواھند بگویند جریان این است ، بھ او خ ((... بھ جھت این كھ... البتھ اگر براى این كھ 

این ھم یكى از . چون و چراھا وضع او را بھ ھم خواھد زد و این شخص نمى خواھد تسلیم آن چون و چراھا شود
 .نزدیك شوند) علیھ السالم(عللى است كھ بھ خاطر آن ، نمى خواھند زیاد بھ حادثھ حسین 

 .فرمایداز خدا توفیق بخواھیم كھ عشق بھ واقعیت ھا را در درون ما تقویت 
، ما را براى برخوردارى از حسین و حماسھ حسین )علیھ السالم(تو را قسم مى دھیم بھ محبوب تو حسین ! خدایا

 .آماده بفرما
 ((آمین ))

 تعھد حسینى
اگر بخواھیم با یك مثال ساده ، . نتیجھ مساءلھ اى كھ قبال مطرح شد، این بود كھ ما دو نوع نگرش بھ تاریخ داریم 

فرض كنید كھ یك نفر از خیابان عبور مى كند و دو نفر را در حال : ین دو نوع نگرش را بیان كنیم فرق بین ا
مثال مى گوید دو نفر با ھم  .آن ھا با ھم جنگ مى كنند و جنگشان ھم خیلى جدى است . جنگ و نزاع مى بیند



گر نگاه مى كند بھ ھمین حادثھ و پى بھ یك نفر دی. برخورد كرده اند و این دعوا تا دو دقیقھ دیگر ھم تمام مى شود
ریشھ ھاى این حادثھ مى برد كھ بھ چھ علت ، دو انسان با این كھ از درد اطالع دارند و مى دانند درد یعنى چھ ، 
باز بھ ھمدیگر مشت و سیلى مى زنند؟ در این جا، انگیزه ھا چیست كھ این دردھا فراموش شده و منطق و عقل ، 

مشت و چوب داده است ؟ مخصوصا اگر كار او این باشد كھ مثال یك حالت دادگرى و داورى  را بھ  جاى خودش 
آن حادثھ ممكن است براى یك انسان دقیق ، یك سال مطالعھ در پى داشتھ باشد تا بفھمد قضیھ چیست . ھم داشتھ باشد

براى بیشتر } .ى اھمیت باشدشاید تحلیل و مطالعھ آن ، براى شخصى دیگر ب{ولى حادثھ ، حادثھ اى است كھ . 
 : روشن شدن قضیھ ، مثال دیگرى بیان مى كنم

بانویى را در نظر بگیرید كھ پیراھن ھمسر عزیز خود را داخل طشت گذاشتھ و با آب و صابون در حال شستن 
ت كف ھاى زیادى در فعالی} ضمنا{. آن را بر مى دارد، فشار مى دھد، مى چالند، روى آن آب مى ریزد. است 

ھزاران ھزار كف با اشكال گوناگون و متنوع از لبھ طشت بیرون مى ریزد، یك مقدار از  .این بانو بھ وجود مى آید
اگر . شاید بتوان گفت میلیون ھا حباب كف ، كوچك و بزرگ در جریان است . این طرف و مقدارى از آن طرف 

كھ مساحت و محیط یكى از این حباب ھا را، ھم در آیا امكان دارد : بھ یك ریاضى دان و یا بھ یك مھندس بگویید
حال حركت و ھم در حال سكون براى ما معین كنید؟ یا از لحاظ فشارھاى وارده بر چند حباب در زمان ھاى 

ممكن است جناب مھندس ھم ... و چگونگى وضعیت و حركت آنان محاسباتى را براى ما انجام دھید و  مشخص 
ھفتھ كار دارم ، ان شاءهللا روزھاى آتى ، بھ این مساءلھ مى پردازم تا محیط و مساحت  بگوید صبر كنید، زیرا این

دو عدد از آن ھا را با ھم مى خواھیم حساب كنیم ، كھ ! یا مى گویید جناب مھندس . این حباب ھا را محاسبھ كنم 
، كمى این حباب كوچك گاھى آن حباب فشار مى آورد. در موضع گیرى ھا گاھى این طرف و آن طرف مى روند

ما سھ ماه تعطیالت داریم ، ان شاءهللا حساب مى . مھندس ھم مى گوید صبر كنید تا تعطیالت برسد... تر مى شود
حال ، اگر بنا باشد ھفت عدد از این حباب ھا را در حاالت و اشكال مختلف ، در مقابل  . كنم و بھ شما مى گویم

عى كھ این ھا دارند، در یك دقیقھ و نیم ، در دو دقیقھ ، این ھا را براى ما با این وض: مھندس بگذارید و بگویید
آن وقت یك نفر نوشتھ است كھ اگر مھندس عاقل باشد، زودتر بھ خودكشى اقدام مى كند تا حل این . محاسبھ بفرمایید

ى بانوى مورد نظر، دیگر اما براى این خانم چھ طور؟ برا. اگر ھم عاقل نباشد، مى گوید من حل مى كنم . مساءلھ 
تعداد بى شمار حباب ھا مطرح نیست ، كھ چھ تعدادى بھ این طرف و آن طرف مى روند، یا تعدادى بسیار زیاد از 

 : معنا دارد یا نھ ؟ این كھ مى گوییم {آن محاسبات {طشت بیرون مى ریزند، آیا براى این بانو ھم 
 ش كنى ھم مى شود گر تواش بال  گرچھ مقصود از كتاب آن فن بود 

مقصود از كتاب چیست ؟ آن محتوایى كھ ممكن است تمام برنامھ اصالح بشریت در آن كتاب نوشتھ شده باشد، ولى 
كردید،   او ھم شكایتى نمى كند كھ چرا مرا بالش. شما مى توانید آن را بالش كنید و سر خود را روى آن بگذارید

 . حوادث دنیا چنین است !من مگر براى بالش بودم ؟ اى عزیزان 

 

بعضى اشخاص ، از كنار داستان بھ این . را ببینیم } حسین }با این حال ، ما با چھ عینكى مى خواھیم این حادثھ 
بدین جھت كھ نمى ! خوشا بھ حال آن اشخاص : یكى از دوستان مى گفت  .عظمت ، بھ سادگى رد مى شوند

ھمان طور كھ آن شوینده لباس . ین طور بود و این شد و بعد ھم تمام شدقضیھ ا: مى گوید. اندیشند، زحمت ھم ندارد
شما بعضى اوقات در كتاب ھاى بزرگى مى . در دو سھ دقیقھ ، ھزاران حباب را این طرف و آن طرف مى كرد

 از آن جھت كھ ایشان: بینید كھ در فلسفھ ، علوم انسانى و در فرھنگ ھاى مختلف ، ادعاھایى مى شود كھ مثال
اصال اختیار چیست ؟ خود این مطلب ، احتیاج بھ ده جلد كتاب ... اختیار داشت ، با آن اختیارش این اقدام را كرد و

. چیست ، یك دایره المعارف مورد نیاز است  ((اختیار))یعنى چھ ؟ براى فھم این كھ  ((اختیار))دارد تا معلوم شود 
 .ش كندولى بھ ھر حال ، انسان مى تواند حوادث را بال

در روز عاشورا، دشمنان حسین بن على براى این كھ او را خیلى ناراحت تر : یك نگارنده و یك مورخ مى گوید
این مرد، این افتخار شھیدان تاریخ بشرى ، جملھ اى . كنند، در حساس ترین ساعات ، بھ خیمھ ھاى او حملھ كردند

 :فرمود
 كونوا اءحرارا فى دنیاكمان لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد ف

 ((.آزادمردانى در دنیا باشید} اقال{اگر براى شما دینى نیست و از معاد نمى ترسید، ))
شما اگر دین ندارید، معاد را نپذیرفتھ اید، خودتان را فریب داده اید، سرتان را در مقابل ھدف و حكمت جھان بھ 

، دست روى چشم گذاشتھ اید و مى گویید نمى بینیم ، انگشت بھ دو این عظمت پایین انداختھ و گفتھ اید ما نمى بینیم 
دنیا براى خود قانون دارد، . گوشتان گذاشتھ اید و مى گویید نمى شنویم ، الاقل براى دنیاى خودتان آزاد مرد باشید



جملھ را گفت حسین این : چنین مى گوید} سطحى {نگر  زندگى دنیوى قانون دارد، شما چھ كار مى كنید؟ یك تاریخ 
جمع حر است و بھ زبان عربى ، حر یعنى  ((احرار)) .كھ اگر دین ندارید، اقال براى دنیاى خودتان آزادمرد باشید

در صورتى كھ حساس . اگر ھم بھ فارسى ترجمھ كنید، این چنین مى شود و بعد تا آخر قضیھ را بیان مى كند. آزاد
ى كسى كھ مى خواھد واقعا این تاریخ را تحلیل كند و بفھمد چھ خبر اگر برا. ترین سخن در این عبارت وجود دارد

. است و چیست ، آن اشكال بزرگ كھ از ناحیھ اشخاصى كھ دینى فكر نمى كنند و الئیك ھستند، بر طرف مى شود
حقوق  اگر بھ یكدیگر تعدى و ظلم نكنیم و. با یك مكتب انسانى مى توان در این دنیا زندگى كرد: آن ھا مى گویند

ھمان طور كھ مى ! ھمدیگر را پایمال نكنیم ، مى توانیم زندگى كنیم ، دیگر چھ احتیاجى بھ مذھب و دین داریم ؟
 . دانید، مدت زیادى است كھ این ادعا مطرح شده و براى بعضى ھا ھم در این زندگى دنیوى ، قانع كننده بوده است

حال ، شما نمى  . ھجرى گفتھ شده است 61یم كھ در سال بسیار خوب ، حال بھ این جملھ حسین بن على مى رس
خواھید در این جا زندگى قابل تفسیر داشتھ باشید، پس چرا زنده اید؟ شما نمى خواھید بھ سؤ االتى كھ مادِر سؤ ال 
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اگر قصد زندگى . براى چھ آمده بودم ؟ اگر نمى خواھید پاسخى بھ این سؤ االت بدھید، الاقل در زندگى عادى باشید

 .كردن دارید، قانون را رعایت كنید
را یك مورخ حكیم ، عاقل ، خردمند، آگاه و ھوشیار از وضع جوامع بشرى ...) ان لم یكن لكم دین (اگر این جملھ 
زنبور عسل و موریانھ ھم . اوالد آدم مى تواند خیلى منظم زندگى كند. ند در این جا تحقیقات داشتھ باشدببیند، مى توا

البتھ نمى خواھم بگویم فیلسوف ، ولى  -بھ قول یكى از نویسندگان خیلى حساس . مى توانند خیلى منظم زندگى كنند
بلى ، شما حتى بھ حرفتان اضافھ مى كنید و )) :مى گوید} گفتھ است  19در قرن {كھ  - خیلى حساس و روان شناس 

كافى است كھ فقط . مى گویید روزى فرا خواھد رسید كھ بشر، بھ وسیلھ علم تمام مشكالت خود را حل خواھد كرد
 .چشم بھ ھم بزنیم ، تمام مشكالت ما حمل خواھد شد

علم ھمھ چیز را حل كرده . آید آن روز یك قصر بلورین ساختھ مى شود و ھماى سعادت از آن بھ پرواز در مى
(398) .دیگر بشر غصھ و ناراحتى ندارد. است و كار تمام است 

من ھم این ! احسنت ، احسنت : بعد ایشان مى گوید((
 .فكرى بھ ذھنم مى رسد ولى من گاھى . گونھ فكر مى كردم

ممكن است در آن ). البتھ این مضمون سخن اوست ، ولى من با این كلمات عرض كردم كھ نزدیك بھ ذھن باشد)
آقایان من یك سؤ ال دارم ، آیا مى توانید جواب بدھید؟ : روز یك نفر در آن بھشت سیستماتیك علم برخیزد و بگوید

مى ))من كجاست ؟ من با یك  ((مى خواھم ))شماست ، پس  ((مى خواھم )) این وضع ریاضى كھ شما پیش آورده اید،
من وقتى بھ این دنیا آمدم ، یك خواستھ شخصى داشتم كھ تكیھ گاه و ھویت من ، روى آن . بھ این دنیا آمدم  ((خواھم 

یتى بر من داشتید؟ آیا شما مرا، این گونھ تعیین كردید؟ چھ وال ((مى خواھم ))شما بھ چھ دلیل . من بود ((مى خواھم ))
یا در آن روز در مقابل . قیم من بودید؟ من گمان مى كنم ، سؤ ال این مرد در آن روز خیلى تعجب آور خواھد بود

شخص من كجاست ؟ ولى مى ترسم تنھا او  ((مى خواھم ))پس : آن بھشت علمى ریاضى ، كسى بلند شود بگوید
دو نفر . شود و بگوید ایشان راست مى گوید، من ھمین فكر را مى كردم نباشد و یكى دیگر ھم از آن طرف بلند 

شخصى  ((مى خواھم ))آن . دیگر ھم از آن طرف مى گویند محض رضاى خداى ، ما ھم ھمین فكر را مى كردیم 
اران ھشی. من كجاست ؟ شما بھ چھ حقى مرا داخل این كانال ریاضى انداختید؟ كھ بخواه آن چھ را كھ ما مى گوییم 

باالخره من ، منم و انسان ، انسان است و براى . ھستند، ولو این كھ زندگى ، زندگى بسیار قانونى و ریاضى باشد
تو، باید روى  ((مى خواھم ))از درون مى گوید كھ  ((ان لم یكن لكم دین )) :منتھا. ھویت خود، استقاللى اعتقاد مى كند

) سیستم )را از درون توجیھ مى كند، و اگر نظام  ((مى خواھم ))آن . دخواستھ خدا و اعماق جان تو این گونھ باش
مزد شخصى را كھ كار كرده ، پرداخت كن . ریاضى باشد، از بیرون قیچى مى كند و مى گوید جلو نیا و تعدى نكن 

طورى مى است و نوعى دیگر از درون ، انسان را  ((مى خواھم ))این یك نوع اشباع . ، واال شالق در كار است 
شالق چیست ؟ فرق بین دو نوع . من اگر من ھستم باید عدالت بورزم . سازد كھ مى گوید من باید عدالت بورزم 

 .ھمان طور كھ مالحظھ مى كنید، توضیح این جملھ ، نیاز بھ درس ھاى متعدد دارد. این است  ((مى خواھم ))اشباع 
 .سؤ االت ھم مربوط بھ موضوع ھمین بحث ما بود در یكى از كنفرانس ھا كھ سخنرانى داشتم ، یكى از

بعدا بھ من گفتند كھ ایشان یكى از اساتید دانشكده . سؤ ال نشان مى داد كھ سؤ ال كننده ، شخصى خیلى مطلعى بود
این كھ بشر درباره تعدیل خودخواھى شكست خورده ، مورد قبول )) :مضمون سؤ ال ایشان چنین بود. پزشكى است 

 ((قانون گرایى در تعدادى از این كشورھا، زندگى را منظم و قابل پذیرش كرده است ، نظر شما چیست ؟است ، اما 
مگر . زندگى دنیا قانون مى خواھد . ان لم یكن لكم دین و كنتم ال تخافون المعاد فكونوا اءحرارا فى دنیاكم : در پاسخ ، این جملھ را گفتم

. بخواھد براى آن شش سؤ ال جواب پیدا كند، گرایش دینى مى خواھد شوخى است ؟ نھایت امر، اگر این زندگى
انسان مى . بھ طور نسبى ، مطالبى بھ انسان مى گویند. بدون گرایش دینى ، آن شش سؤ ال داراى جواب نیست 



اشد؟ ارتباط من با انسان ھا چگونھ ب. در جھان ھستى ، با كیستم ؟ با انسان ھا: در كجا ھستم ؟ مى گویند: پرسد
 .چرا؟ محبت باید بكنید. انسانى باشد

ضرر نزنید و اگر ضررى بھ كسى . تازه ، این اول سوداگرى است . بھ من محبت كنید، تا محبت كنم : مى گوید
آیا واقعا این . ضرر مرا دفع كنید تا من ھم ضرر دیگران را دفع كنم : مى گوید .رسید، شما آن ضرر را دفع كنید

شھدا و قربانى ھاى راه انسانیت ، براى این آمدند كھ تجارت كنیم ؟ بھ تو محبت مى كنم ، تو ھم  ھمھ انبیا، حكما،
 !محبت بورز

بھ این . ما ھیچ پیمانى نداریم كھ انسان را این قدر پایین بیاوریم . ما تعدى نداریم كھ انسان را این قدر كوچك كنیم 
 . خافون المعاد فكونوا اءحرارا فى دنیاكمان لم یكن لكم دین و كنتم ال ت :جملھ دقت كنید

جوامعى ، در این دنیا در گذشتھ ، قرن ھا فقط با نظم زندگى كرده اند و براى . زندگى ، نظم و قانون و اصل دارد
منتھا، اگر دقیق باشیم . ابدیت خود نتوانستند از این جا ذخیره اى بردارند، ولى زندگى طبیعى خود را انجام داده اند

 . نیست... مكن است بگوییم كھ اصال آن زندگى ھم روبنایى بوده و قابل استدالل و احتجاج و، م
حسین بن على مى گوید . بھ ھر حال ، زندگى خود را ادامھ داده و جلوى جنگ و جدال و حق كشى را گرفتھ اند

سن جناب عالى ھشتاد و دو  امروز. جواب سؤ االت خود را ندارد {انسان {منتھا، . چنین امرى امكان پذیر است 
واقعا بشر در مقابل این مادر سؤ . ، جواب ندارد((چھ ھستى ))سال است ، حاال در چھ وضعى ھستى ؟ براى سؤ ال 

، با ناتوانى مواجھ است ، حاال چھ مى خواھى ؟ مى گوید ببخشید، من ((ھشتاد سال ، نود سال چھ شد))ال ھا، كھ 
پاسخ این سؤ ال را ندارد، ولى زندگى اش را سپرى كرده } توانایى }نوع زندگى ، این ! اصال در این فكر نبودم 

 . است ، اگرچھ ھر روز ھزار خون دل نخورده و احساس ناگوارى ننموده است
این نوعى افراط است . شما در اصول زندگى ، یك تعھد اجتماعى داده اید كھ در تجاوز بھ یكدیگر نباید افراط كرد

اگر من با شما مى جنگم ، شما با زن و بچھ من چھ } حسین گفت {. }سین در آن روز دچار شدنددشمنان ح{كھ 
. كار دارید؟ چرا آن ھا را مى ترسانید؟ با نیمھ جان بلند شده و فریاد بر آورده است ، زیرا لحظات آخر عمر اوست 

اخالقى و زیربناى یك فلسفھ عالى انسانى  زیربناى یك فلسفھ سیاسى ، زیربناى یك فلسفھ {... ان لم یكن{این جملھ 
شما مى فرمایید كھ اگر مثال كسى خیلى عادى این داستان را بخواند و برود، آیا مى تواند عظمت این مساءلھ . است 

 را بفھمد؟
شما خود را از دین محروم ساختھ اید و مى خواھید خودتان را از این نعمت عظماى دین محروم كنید و سپس مى 

بشر مى داند . د آیا امكان دارد كھ آدم قطعا ضرورت چیزى را بداند و خودش را محروم كند؟ بلى ، امكان داردگویی
اما در این كار چھ قدر موفق شده است ؟ شما . كھ اگر خودخواھى اش را تعدیل كند، روى زمین بھشت مى شود

ھم ھستم ؟ اگر چیزى براى تو لذت آور است ، آیا نمى بینى من . خودخواھى ات را تعدیل كن ، زیرا من ھم ھستم 
واقعا اگر . اگر از ضربھ اى دردت مى آید، من ھم از ضربھ احساس درد مى كنم . براى من ھم لذت آور است 

بشر خودخواھى خود را تعدیل مى كرد، چھ مى شد؟ اگر بگوییم بر انجام این كار قدرت ندارد، من گمان نمى كنم 
چرا } بھ راستى بشر} .((اوالد آدم نمى تواند خودخواھى اش را تعدیل كند))تجویز كند، كھ  چنین افترایى را عقل

 نمى تواند؟
مقصود؛ این مطلب بھ ذھن خطور نكند كھ اگر بشر مى دانست كھ دین ضرورت یك حیات خردمندانھ است ، از آن 

ھى ، ضرورت یك حیات خردمندانھ ھمان گونھ كھ مى داند تعدیل خودخوا .دست برنمى داشت و دین دار مى شد
آن ھم متعلق بھ امروزھا نیست ، بلكھ از آغاز تاریخ بوده است ، مگر موارد . است و اقدام بھ تعدیل آن نمى كند

این كھ بشر در شعلھ خودخواھى از نظر فیزیكى نسوختھ است ،  -ھمان طور كھ عرض كردم  -منتھا . خیلى كم 
را مراعات  ((احرارا فى دنیاكم ))یعنى . ع و مراعات زندگى خود را كرده است براى این است كھ مراعات اجتما

نمى توان . آن را بھ این زودى نمى شود از دست داد. باالخره ، دینامیسم این زندگى خیلى حاد است . كرده است 
بماند، انسان مایل  شما مى بینید كھ اگر یك لحظھ از زندگى. مساءلھ زندگى خیلى مھم است . دست بھ انتحار زد

 . است كھ آن یك لحظھ را ھم ادامھ بدھد و درست ھم ھست
قانون الھى نیز ھمین است ، كھ انسان بتواند یك لحظھ دیگر ھم بھ زندگى اش در زیر این كھكشان ھا ادامھ بدھد و 

 .از این زندگى برخوردار شود
 ھنگام تنگدستى در عیش كوش و مستى 

 
 ن كند گدا را كاین كیمیاى ھستى قارو

. آدم در یك لحظھ ، از بى نھایت زیر صفر بھ بى نھایت باالى صفر پرواز مى كند و حربن یزید ریاحى مى شود
اگر حر، پیش از روز دھم محرم مى رسید و پیش از این كھ این سعادت جاودانى  .حر متعلق بھ این زندگى بود

؟ شقاوت ابدى گریبانگیرش بود و دیگر تاریخ از او این نصیب او شود، از دنیا رخت بر مى بست ، چھ مى كرد
 .طور بھ عنوان یك آزاد یاد نمى كرد



آزادى باید در راه خیر استخدام : اگر بخواھید تمام ارزش ھاى دنیا را در یك كلمھ جمع كنید، حق دارید اگر بگویید
 : الى سر او آمد، گفتشود، این جملھ را بگویید و نترسید، این را حسین بھ حر گفت ، وقتى با

 (399)اءنت حر كما سمتك امك حرا فى الدنیا و اآلخره 
 ((. ھمان طور كھ مادرت تو را حر نامیده است ، در دنیا و آخرت آزاده اى))

حر چھ قدر . بھشت بر تو گوارا باد! مثال اى حر: چیز دیگرى ھم نفرمود. تو گذاشتھ است مادرت چھ نام خوبى بر 
انت : آن كدام آزادى است كھ حسین باالترین منصب و مدالى كھ بھ حر داد، این بود كھ گفت ! عظمت نشان دادى 
 . دگى آزاد ھستىاز جوانى و از زن. تو از ملك و منال و مقام دنیا آزاد ھستى . حر كما سمتك امك 

 .بشود} نابود{گفت . نوشتھ اند؛ در آن موقع ، حر مى دانست كھ در كوفھ ، دودمان بزرگ او نابود خواھد شد
لذا، پسرش را جلوتر از . مى دانست كھ چھ خواھند كرد} حر{. مساءلھ ابدیت مطرح است و شوخى ھم ندارد

نام او ھم } :ھمان طور كھ نوشتھ اند{. رد انتقام قرار ندھندخودش فرستاد كھ كشتھ شود، تا بعد از او، پسرش را مو
 .لحظات خود را از دست ندھید} سعى كنید{در این زندگانى . است  ((وجود))این لحظھ . على بن حر بود

 : نگویید و نگوییم زندگى چھ دارد و چیست ؟ نگوییم
 زندگى آش دھن سوزى نیست   بھتر من بدتر از این روزى نیست 

ام زندگى را مى گویید؟ مقصود از زندگى چیست كھ آش دھن سوزى نیست ؟ زندگى این است كھ اگر كسى در كد
با این احساس كھ من از . ھر كارى ولو ناچیز قرار بگیرد و با این احساس حركت كند، او حربن یزید ریاحى است 

خوب است } . انا洨 و اناالیھ راجعون: آیم  در ھر حال كھ تالش كنم ، باالخره بھ سوى تو مى. ھستم ) خدا(آن تو 
یكى . در آن بیست و چھار ساعت ، دو جمجمھ توفانى شد. اشخاص روان شناس بھ این مسائل بپردازند} كھ 

عمربن سعد چھ نتیجھ اى و حر چھ نتیجھ اى گرفت ؟ . جمجمھ عمربن سعد و دیگرى جمجمھ حربن یزید ریاحى 
. باشیم تا در چنین موقعى بھ كار آید، حر از ھمان ابتدا، آداب انسانى را مراعات كرد بیایید ادب و اخالق را داشتھ

برو كنار تا )) :را مراعات كرد كھ وقتى جلوى حضرت را گرفت ، حضرت فرمود ((ان لم یكن لكم دین ))ھمان ؛ 
 . من نمى توانم ، زیرا من ماءمورم: حر گفت  .((من عبور كنم 

یابن رسول هللا ، مادر من یك عرب و یك زن )) : حر گفت .((بھ ماتمت بنشیند، برو كنار مادرت)) :حضرت فرمود
 .((ما ھیچ وقت نمى توانیم براى او خالف ادب كنیم . معمولى است ، اما مادر تو، فاطمھ زھرا است 

 بى ادب محروم ماند از لطف رب   از خدا جوییم توفیق ادب 

یك وقت مى بینید كھ در پى آن ، شكوفایى شروع . مقابل حوادث تحمل نشان دھید زود از میدان بھ در نروید و در
برو با : وقت ظھر كھ رسید، حضرت فرمود. مادر تو فاطمھ است . گفت من غلط مى كنم چیزى بگویم } حر{. شد

شما . تدا خواھیم كردگفت نھ ، شما بخوانید، ما ھم بھ شما اق} حر{. لشكریانت نماز بخوان ، تا ما ھم نماز بخوانیم 
 .پسر پیغمبر ھستید

اى اصل ، اى قانون ، . باالخره ، اصولى كھ بھ عنوان اصول فطرى عالى انسان بود، حر را بھ دنبال خود كشاند
. اى نظم ، اى عدالت ، آیا در روى زمین براى خدا جلوه اى غیر از تو داریم ؟ حر، با تكیھ بھ اصول بھ پیش رفت 

یا : چون سریع آمد و گفت . قبال این را نمى دانست  !دید كھ این ھا واقعا جلوى حسین ایستادندروز عاشورا ھم 
من . من غلط كردم . من توبھ كردم . اباعبدهللا من نمى دانستم این ھا با شما مى خواھند این گونھ رویاروى شوند

تمام كاخ شخصیتش  -در ظاھر  -آورده بود بھ وجود ) حر(آیا توبھ من قبول است ؟ حادثھ اى كھ ایشان . نفھمیدم 
حر، جلوى حسین را گرفتھ بود، اما ھنوز یك یا دو آجر از كاخ شخصیت او باقى مانده بود و . را ویران كرده است 

از حركت پسر . واال شخصیت او ویران شده بود. با آن دو آجر، شخصیت خود را ساخت و تا بى نھایت باال برد
آن . و با آن كمك ھاى كم و انگشت شمار، جلوگیرى كرد و حادثھ را بھ وجود آورد  و فرزندانش پیغمبر با ھمراھان 

. وقت شما مى بینید كھ این شخصیت آدمى چھ قدر دوام مى آورد و چھ قدر مى تواند در سعادت انسان كمك كند
 . توبھ تو قبول است :حضرت فرمود. من غلط كردم و نفھمیدم : نھایتا گفت 

حال ، این كھ حضرت فرمود اصول و قوانین را مراعات كنید، یعنى حداقل این معنا را در نظر بگیرید كھ  بھ ھر
این التزام بھ قانون زندگى اجتماعى . رھگذر موقت حیات ، نفس كشیدن مى خواھد. شما رھگذر موقت حیات ھستید

صلوات هللا . مراعات نكنید، خفھ مى شویدآیا مى خواھید خود را خفھ كنید؟ اگر این اصول را . ، تنفس شماست 
 ! چھ حكمتى بھ ما عنایت فرمودى. علیك یا اباعبدهللا ، صلى هللا علیك یا اباعبدهللا 

در تو كدام سرمایھ ھست كھ نتوانیم از آن استفاده و بھره ! براى ما از طرف خداوند متعال واسطھ چھ فیضى شدى 
 .د این قضیھ بنیان اجتماعى و فلسفى داردنویس شاید ندان تاریخ ! بردارى كنیم 

 ان لم یكن لكم دین و كنتم التخافون المعاد فكونوا اءحرارا فى دنیاكم
 ((.آزادمردانى در دنیا باشید} اقال{اگر براى شما دینى نیست و از معاد نمى ترسید، ))

پس چرا خودكشى مى . ، فعال زنده ایدآیا شما نمى خواھید زندگى خودتان را تفسیر كنید؟ بسیار خوب ، تفسیر نكنید



كنید؟ شما زنده اید، پس چرا بھ قانون و اصول پاى بند ھستید؟ خواب بودم و وقتى بیدار شدم ، دیدم زندگى و قانون 
این نگرشى است كھ . آن موقع احساس كردم كھ بیدار شده ام ، واال بقیھ اش خواب است . آن ، احساس وظیفھ است 

رباره حادثھ حسین داشتھ باشید و سرمایھ یك زندگى قابل تفسیر را بیندوزید، ھمھ ما و ھمھ شما مى توانید د
 : مورخان بھ طور عادى از این جملھ رد شده ایم

 ...(400)طھرت و  اءال و ان الدعى بن الدعى قد ركزنى بین اثنتین السلھ و الذلھ و ھیھات منا الذلھ یاءبى هللا ذلك لنا و رسولھ والمؤمنون و حجور طابت
محال است )آگاه باشید، آن زناكار پسر زناكار مرا میان شمشیر و پستى و خوارى قرار داده است ، ولى ھیھات ، ))
  دا و انسان ھاى با ایمان و دامن ھاى پاك و پاكیزه ، از پذیرش خدا و رسول خ. براى ما تسلیم بھ ذلت و خوارى ) 

 ((.آن براى ما امتناع مى ورزند
داده ) خدا(اگر من ذلت را بپذیرم ، كرامت انسانى ام را از دست مى دھم ؛ كرامتى كھ از آن من نیست ، بلكھ او 

مثال میلیون ھا تومان بھ من بدھید تا در . ست شرف و حیثیت آدمى قابل نقل و انتقال نی. است و قابل انتقال نیست 
تا شما بتوانید مرا از پاى در . یا میلیون ھا تومان بدھید تا من حق حیات خود را بھ شما بدھم . مقابل شما ذلیل بشوم 

حق كرامت ، حق حیات و امثال این ھا، بھ معناى حق حقوقى : لذا، در حقوق این بحث مطرح مى شود كھ . آورید
 115شما بگویید من مى خواھم كرامتم را بھ } مثال{. ت ، بلكھ حق بھ معناى فلسفى و شرعى و حكم است نیس

. ھزار تومان بفروشید 115براى شما ھیچ كس تجویز نكرده است كھ شرافت خود را بھ مبلغ . ھزار تومان بفروشم 
شما حق . ك ناسزا بگویید و دنیا را بھ من بدھیدیا ی. شما بھ من توھین كنید و یك میلیون تومان بدھید} یا این كھ {

 ... ندارید، زیرا كرامت فقط از آن شما نیست ، حیثیت از باالست
 (401)ولقد كرمنا بنى آدم و حملناھم فى البر و البحر و رزقناھم من الطیبات و فضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال

قرار دادیم } براى كار و كوشش {را اكرام نموده و آنان را در خشكى و دریا ) علیھ السالم(ما قطعا فرزندان آدم ))
 ((. و از مواد پاكیزه بھ آنان روزى دادیم و آنان را بر عده فراوانى از آن چھ خلق نمودیم ، برترى دادیم

 :خود او این تكریم را زیر پا مى گذارد. ا انسان را تكریم كردیم و این انسان است كھ خود را كوچك مى كندم
 اى گران جان خوار دیدستى مرا 

 
 چون كھ بس ارزان خریدستى مرا 

ت ، آدم كھ چیزى را مجانى گرف .حق داریم كھ نمى دانیم شرف انسانى چیست ، زیرا آن را مجانى بھ ما داده اند
اگر بیندیشیم و ببینیم كھ این كرامت و ارزش شخصیت آدمى چیست ، آن را این طور . مجانى ھم از دست مى دھد

ھیھات مناالذلھ یاءبى هللا . مرا بین شمشیر و ذلت مخیر كرده است : امام حسین مى فرماید. ارزان معاملھ نمى كنیم 
 .((خدا نمى گذارد، زیرا متعلق بھ خداست  .محال است براى ما تسلیم بھ ذلت و خوارى ))ذلك ، 

 . اصال من چھ چیزى را بخواھم ؟ مگر اختیار آن در دست من است ؟ یاءبى ذلك لنا و رسولھ و المؤمنون
 .((براى ما امتناع مى ورزند) ذلت (رسول خدا و مردم با ایمان كھ نماینده او ھستند، از پذیرش آن ))

حسین براى او } زیرا بھ دست آوردن {بھ این زودى نمى تواند از دست بدھد، جامعھ با ایمان ، حسین خود را 
آیا من ذلت را براى چند صباح دنیا قبول كنم ؟ ابن خلدون على رغم این كھ مرد باسوادى . گران تمام شده است 

ست ، ولى اشتباه است و شش جلد تاریخ العبر او خیلى مھم است و مقدمھ اش صد مرتبھ از كتاب تاریخ او باالتر ا
ابن خلدون در فلسفھ سیاسى ، فلسفھ جامعھ شناسى ، فلسفھ . اشتباه از بزرگان خیلى بزرگ است . كرده است 

اشتباه او در . اقتصادى ، بھ اسالم خیلى خدمت ھا كرده است ، ولى درباره حسین یك اشتباه و یك راست گفتھ است 
 :این است كھ مى گوید

بھ جھت فاسق بودنش ، متعین و واجب است ، مخصوصا } و مبارزه با او{خروج بر یزید حسین احساس كرد كھ ))
براى كسى كھ داراى توانایى براى قیام باشد، و او درباره خود این شایستگى و قدرت را مى دید و گمان وى از 

رد، ولى گمان وى و توانایى خود صحیح بود و بیش از آن بود كھ گمان مى ك} براى زمامدارى {نظر شایستگى 
(402)درباره قدرت خود، چنان نبود كھ تصور مى كرد مى تواند با نیروى نظامى خویش در قیامش پیروز گردد

)). 
علت رفتن حسین بن على بھ جھت  .این مورد اشتباه كردید ما ھم در حاشیھ مى گوییم جناب ابن خلدون ، شما در

آیا باید در این دنیا بر این كار صبر . واقعا اسالم را وسیلھ بازى خود قرار داده است } یزید{این بود كھ مى دید 
مى روم ، و اگر حكومت عادالنھ : حضرت فرمود. كند؟ معناى آن این نیست كھ ھیچ ارزشى براى او مطرح نیست 

. اگر ھم كشتھ شدم ، شھید؛ احدى الحسنیین ھستم  .((سپاس خدا را مى گوییم )) . برقرار كردم ؛ نحمدهللا على ذلك
و چون مقدارى در سیاست ھاى دوران خود بود و ھم چنین عمال . را ابن خلدون متوجھ نبوده است } مساءلھ {این 

 . حسین چیست ھم یك آدم سیاسى معمولى بوده است ، نمى دانست كھ قضیھ
من چھ طور براى خودم اختیار قایل بشوم و  .((خدا نمى گذارد)) . یاءبى هللا ذلك: بنابراین ، حضرت مى فرماید



حسین تو قبول كن و بھ خودت تلقین كن كھ باالخره اگر تو جواب مثبت بگویى ، تمام دنیا را در اختیار تو : بگویم 
اگر ! نخیر. بگوید، كار تمام است  ((بلى ))ى و اگر اولین شخصیت یك مى گذارند، زیرا اولین شخصیت زمان ھست

، و اجازه این كار ((خدا امتناع مى ورزد))اختیار در دست من بود انجام نمى دادم ، چھ رسد بھ این كھ یاءبى هللا ، 
مالت كھ دقت كنید، نھ بھ ھر كدام از این ج. شما ببینید در تحلیل تاریخ حسین چھ مسائلى نھفتھ است . را نمى دھد

آبرویى است كھ خدا بھ علوم انسانى مى دھد كھ  . تنھا یك درس است ، بلكھ آبرویى براى علوم اجتماعى است
 .ارزش ھا را ھم بھ حساب بیاورند

ما لحظھ اى از این حادثھ را مى خوانیم و تا حدودى احساس مى كنیم كھ خون حسین در حال سرور و شادى و 
 .بعضى از آن ھایى كھ نمى دانستند عاقبت كار چھ مى شود، فقط تكیھ شان بر حسین بود. انبساط بود

ھم چنین ، درباره شب عاشورا شنیده اید كھ وقتى . باالخره ، این ھا معصوم نبودند، ولى مى گفتند حسین پیشواست 
و ان شاءهللا احتماال در مورد  -حضرت فرمود شب تاریك شده و دیگر شما آزادید، چند بار این آزادى را گفتھ است 

بعضى از آن ھا مطالبى گفتند، و معلوم مى شود كھ خیلى عجیب پرواز كرده  -این آزادى شان بحث خواھیم كرد 
 شما مى گویید كھ ما آزادیم ، اما كجا برویم ؟! یا ابا عبدهللا : یكى از آن ھا گفت . بودند

دنیا فانى . تیم ، اصال چھ رسد بھ این كھ دنیا چند روزى بیش نیست دنیا اگر ابدى بود، ما از تو دست برنمى داش
 با چھ رویى بھ وجدان خودمان مى نگریستیم ، اگر مى خواستیم تو را رھا كنیم ؟. است و مى گذرد

 

شما در مضمون این مطالب دقت كنید كھ در شعاع جاذبیت حسین ، بعضى از آنان چھ حال روحانى اى پیدا كرده 
خداوند آن ھا را غریق سالم و صلوات و رحمت بفرماید، . ھ فردا ھمھ آن ھا، انسان ھاى خالص و ناب شدندبودند ك

 .كھ واقعا براى انسانیت آبرو كسب كردند
 .ما را در پیشگاه حسین شرمنده مفرما! پروردگارا. حسین را از دست ما مگیر! پروردگارا

 .دت ما را یارى بفرمادر فراگرفتن درس ھایى از حسین ، خو! خداوندا
 ((آمین ))

 مكتب حسینى
بھ امام حسین ) علیھ السالم(یكى از مطالب بسیار قابل توجھ و قابل دقت ، آن جملھ اى است كھ فرزند عزیز حسین 

موقعى كھ مسیر نینوا را در پیش گرفتھ بودند، حضرت سیدالشھداء در پشت اسب خود،  .عرض كرد) علیھ السالم(
رفتھ و بعد از چند دقیقھ سرشان را بلند كردند و كلمھ استرجاع را بھ زبان مباركشان آوردند، و بھ خواب سبكى 

 :فرمودند
 (403)انا = و انا الیھ راجعون 

 ((. مى گردیم ما از آن خداییم و بھ سوى او بر))
وقتى كھ این جملھ را شنید،  .بود) علیھ السالم(حضرت على اكبر پشت سر امام حسین : مقتل ھا نوشتھ اند كھ 

ھمھ ما از آن خداییم و بھ سوى خدا بر مى ))انا 洨 و انا الیھ راجعون ،  : پدرم ، قطعا چنین است كھ: عرض كرد
من چند لحظھ اى : و در این لحظھ ، این آیھ را فرمودید؟ حضرت فرمود ، اما علت چھ بود كھ در این موقع((گردیم 

خوابم برد و در خواب دیدم كھ ھمین طور كھ كاروان ما در حركت است و مى رود، یك نفر از پشت سر ما با 
洨 و انا  انا: ، و من ھم این آیھ را خواندم ((این كاروان مى روند و مرگ بھ دنبالشان است )) :صداى بلند مى گوید

 :حضرت على اكبر عرض كرد. الیھ راجعون ، این ندا كننده ، ھمین مطلب را بھ ما خبر داد
 (404)اولسنا على الحق 

 ((آیا ما بر حق نیستیم ؟))
 :حضرت سوگند خورد و فرمود بعضى از تواریخ دارد كھ

 (405)بلى والذى الیھ مرجع العباد
 (({. ما بر حقیم{بھ آن كھ رجوع بندگان بھ سوى اوست ، } سوگند{بلھ ، ))

 : سپس این فرزند عزیز گفت
 (406)لى نموت محقین فاذا ال نبا

 ((. حال كھ چنین است ، ما از مرگ پروایى و باكى نداریم))
زند در این معلوم بود كھ این پدر بزرگوار، چگونھ فرزندش را تحسین كرد و انتظارش ھم ھمین بود كھ این فر

 .موقعیت چنین جملھ اى را بگوید



اگر جریان تاریخ طورى بود كھ حسین و كسانى كھ در ردیف این كاروانیان در راه حق بودند، واقعا مى توانستند 
شما مى . معلوم مى شد كھ چیست  ((حق ))در درون انسان ھا تاءثیر كلى كنند، تاریخ ما عوض شده بود و معناى 

قدرت (، بشر چھ مقاصدى را بھ راه انداختھ و با كمال صراحت گفتھ است كھ حق با قوه ((حق ))ن كلمھ دانید كھ با ای
با این كھ آسیب و صدمھ اش را ھم در تاریخ زیاد دیده و متوجھ شده كھ اگر حق با قدرت است ، ولى . است ) 

ت آن است كھ بگویم من زنده ام و با باالترین قدر . باالترین قدرت آن نیست كھ من بگویم تو نباش ، من باشم
در این صورت فھمانده ام كھ . زندگى رسمى تو ھم سازگارم ، و این قدرت را دارم كھ تو ھم باشى و من ھم باشم 

 . معناى حق چیست
حقیقتا نمى دانم ما در مقابل حق ، چھ عذرى خواھیم آورد كھ درباره آن درست نیندیشیده ایم ، در حالى كھ جوھر 

بلى ، . بلھ حق است ! حق : مغزھا بوده است ) دكور(كلمھ حق ، تزیین . یھ ترقى و تكامل انسان ھا حق است ما
شاید صبح تا شام ، انسان این كلمھ را خیلى زیاد بر دھان ! ختم حق گرفتھ اند! حق ، حق ، حق ... حق چنین است و

ى آن برخوردارى و آن بھره ورى از حق را نداشتھ ول ((! حقیقت چنان است! حق چنین است )) .و بر قلم بیاورد
چرا تابلو را در خانھ خود آویزان مى كنیم . لذا، متاءسفانھ قرن ھاست كھ این حق ، مثل تابلو در ذھن ماست . است 

ھم در مغز ما آدمیان ، تاكنون براى این بوده است كھ گاھى بھ آن } حق {این تابلو . ؟ براى زر و زیور خانھ 
 ! ى نموده و آرامشى پیدا كنیم ، ولى نفھمیم حق و حقیقت چیستنگاھ

ھمین است و جز . ، مى رویم }اگر بر حق ھستیم }؟ ((آیا ما بر حق نیستیم ))اولسنا على الحق ، } :على اكبر گفت }
یدند و اما معناى ضعف و قدرت چیست ؟ اى كاش در معناى حق ، انسان ھا بیشتر از این ھا مى اندیش. این نیست 

حق ، جوھر جان ماست ، وقتى  . حق ، ثابت و ابدى است. حق و حقیقت را فداى زیبایى ھاى زودگذر نمى كردند
 .را بھ كار برد، آرامشى براى امام حسین بود ((حق ))این كلمھ ) علیھ السالم(حضرت على اكبر 

این حادثھ بى نظیر تاریخ را آرامش نداشت ، نمى توانست } حسین {ھمان طور كھ قبال عرض كردم ، اگر 
 :حضرت فرمود ((پدر مگر ما با حق نیستیم ؟))را از فرزندش شنید كھ ؛ } جملھ {شاید وقتى این . مدیریت كند

، آرامش او بیشتر شد، ((چھ باك داریم از مردن ))فاذا ال نبالى نموت محقین ، : بلى ، سپس على اكبر در جواب گفت 
 : یكى از بزرگان گفتھ است

از آن جھت كھ بشر نتوانست كارى انجام بدھد كھ عدالت را قدرت و عادل را قوى بداند، قدرت را عدالت و ))
(407)قدرتمند را عادل تلقى كرد

)). 
عرض } عبارت آن شخصیت را{خوب توجھ و دقت كنید، یك بار دیگر  .در صورتى كھ خود قدرت ، حق است 

بشرى )) :این شخصیت مى گوید. چون این جملھ ؛ اولسنا على الحق ، خیلى بیش از این ھا فكر مى خواھد. مى كنم 
است كھ این قدر ادعاى توانایى و ادعاى قدرت دارد، نتوانست و حتى عاجز بود از این كھ بگوید قدرت در عدالت 

 : لذا، قضیھ را عكس كرده و گفتھ است. و ھر كس عادل است قدرتمند است 
تو مگر نمى دانى كھ قدرت مالكیت بر نفس ! چھ ناتوانى شرم آورتر از این  ((! ھر كس قدرتمند است ، عادل است))

 :، بزرگ ترین قدرت است ؟ ھمان نفسى كھ اگر آن را رھا كنى و جھان را بخورد، سیر نمى شود
 (408) از غم بى آلتى افسرده است   نفست اژدرھاست او كى مرده است 

ا مى كند و نفسى كھ واقعا اگر بال و پر گشاید، میدان بھ او بدھند و وسایل فراھم بشود، بھ قدر جھان ھستى تورم پید
 . مالكیت بر این نفس یعنى قدرت. ھم مى گوید ((ھل من مزید))سیر ھم نمى شود، 

یكى از آن جمالت كھ باید آن را یادداشت . خیلى مطالب گفتھ شده است ) علیھ السالم(تاكنون درباره امیرالمؤمنین 
با این كھ پنج سال و . د دیده است كرد، این است كھ على بن ابى طالب قدرتمندترین مردى است كھ تاریخ بھ خو

با این حال ، چرا قدرتمندترین مرد تاریخ  -آن ھم تماما در آشوب و فتنھ  -چھار ماه بیشتر نتوانست خالفت كند 
این را محسوب ننموده و گفتند چنین است . قدرت مالكیت بر خود را دارد. است ؟ زیرا بر خویشتن مالك است 

آن وقت قدرت را ھم در مقابل حق . عادل و ذى حق ، یعنى آن كس كھ مقتدر است . حق ، یعنى قدرت  .عدالت 
آدم واقعا گاھى فكر مى كند آیا این ھا اول درباره مطلب فكر مى كنند و بعدا آن را مى گویند؟ یا اول . قرار دادند

 .مطلب را مى گویند و بعدا فكر مى كنند؟ شاید ھم فكر نمى كنند و مى گویند
ھمان كلمھ را مى خواھم . تبریز، روستایى وجود دارد كھ در آن جا كلمھ اى پر معنا استعمال مى شوداطراف 

وقتى كسى خیلى بى ربط حرف بزند، مى گویند . بگویم و اشخاصى كھ آذرى زبان ھستند، متوجھ مى شوند
ز ھزار دلیل بر نفى قضیھ ، ا}حق یعنى قدرت {این . این ھم این طورى مى گوید)! مى گوید دیگر)، ((دییردا))

روى این مساءلھ نخواستھ است فكر كند كھ } بشر{. البتھ با آن چھره كذایى و بان آن قیافھ مى گوید. زننده تر است 
 .ھم اكنون قدرت ، كیھان و كھكشان ھا را اداره مى كند. قدرت ، خودش از بزرگ ترین حق ھاست 

 آیا این سخن باطل است ؟. قدرت ، شما را اداره مى كند. كند این زمین را اداره مى} انسان ھا{قدرت شما 



آیا این ھمھ حركات ماشینى ، طبیعى ، انسانى كھ ھمین . باطل من ھستم كھ قدرت را در باطل بھ كار مى برم 
امروز در كره خاكى انجام گرفتھ است ، بدون قدرت و قوه امكان پذیر بود؟ قدرت ، عین حق است ، منتھا، در 

این . چھ كسى ؟ در دست یك شخص ، قدرت سازنده بشر، و در دست دیگرى ، قدرت مخرب مى شود دست
بھ سوى تو ))، ( و الیھ راجعون(اگر بگوییم . ، یعنى قدرت با ماست ((آیا ما بر حق نیستیم ))، ( اولسنا على الحق(

 . ، حق گفتھ ایم((مى آییم 
شتر كار كنم كھ سعادت چیست ؟ عده اى گمان مى كنند كھ اگر آن زمانى مى خواستم درباره تعریف سعادت كمى بی

چھ بخواھند و بھ دستشان بیاید، سعادتمند ھستند، و اگر آن چھ كھ خواستند و بھ دست نیاوردند، بدبخت بھ شمار مى 
تقسیم بندى این . ، نیست ((آن چھ كھ خواستم نشد))و  ((آن چھ كھ خواستم شد))خوشبختى و بدبختى بھ معناى . آیند

كیست كھ در این دنیا، بھ مدت ده ساعت ، آگاه زندگى كند و از درون یا بیرون ، یك . درباره بشر درست نیست 
 .ناگوارى بھ داخل مغزش نپرد؟ این شخص كیست ؟ البتھ ده ساعت نھ ، بلكھ پنج ساعت یا حتى یك دقیقھ پایین بیاید

 . یك انسان است بھ شرط این كھ بیدار باشد، و اگر بیدار شود
یا ھمین مقدار احساس كند كھ مثال در جامعھ بشرى و در جامعھ خودش فقر وجود دارد و اشخاصى در جھل غوطھ 

 : در این دنیا، سعادت را ما این گونھ معنا كنیم. نتواند دقیقا بخندد  ورند، كافى است كھ این شخص 
چشم پوشیدن . صلى هللا علیك یا اباعبدهللا  ((. ادت نمى بینممن مرگ را جز سع))، ( فانى ال ارى الموت اال سعاده)

از این ستارگان و خورشید و ماه و از این كھكشان ھا، چشم پوشیدن از شما انسان ھا، چشم پوشیدن از سن 
، و چشم پوشیدن از ھمھ ، سعادتى است كھ با تجرد روحى خودم بھ طرف ؛ الیھ راجعون حركت كنم )(409میانسالى 

و ))این جملھ سعادت است ؛ و الالحیاه مع الظالمین اال برما، . كھ پسرش على اكبر آن جواب را داد} ھمان گونھ {. 
. یم بشر بھ خوشبخت و بدبخت ، صحیح نیست تقس .((من نمى بینم زندگى با ستمكاران را مگر مالمت و تنگدلى 

كیست كھ در این دنیا بگوید ھرچھ خواستم شد؟ مگر این كھ در مغز او دستكارى بشود و بگوید، من در این دنیا 
چنین چیزى محال است ، مگر او را تخدیر كنند و . بنایم بر این بود كھ ھرچھ بخواھم حق است و ھرچھ خواستم شد

. بیایید بشر را طورى دیگر تقسیم كنیم  .البتھ چنین انسانى مى تواند این حرف را بزند. مست باشدخداى ناخواستھ ، 
 . معناى سعادت و شقاوت را در نزد روشنان و تاریكان بیاییم

اما كسى كھ در این دنیا تاریك است و متوجھ . سعادتمند كسى است كھ روشن است ، اگرچھ دنیا بر او سخت بگذرد
 .ین زندگى چیست ، بیچاره و بینواست و زندگى او در شقاوت مى گذردنیست كھ ا

باالخره ، حق با قوه است ، یا با حق است ؟ آیا : پس قدرت را كھ ما معنا مى كنیم ، براى توجیھ خودمان مى گوییم 
است ، اما قوه و قدرت ، ماءمور بسیار بزرگى از طرف خدا براى ھستى ! این تقسیم درست است ؟ بیچاره قدرت 

جمالتى بود درباره سعادت كھ عرض كردم ، و بھ نظر مى رسد باید . اغلب از این حقیقت چشم پوشى مى شود
خداوند ما را از این بیمارى نجات بدھد . انسان نمى تواند بگوید، این است كھ من مى گویم . پیرامون آن كار كرد

اطالعات شما ھرچھ باالتر برود، احتیاط . جز این نیست كھ انسان بگوید آن چھ كھ من مى گویم ، ھمین است و 
جوان ھا، قطعا بدانید، ھرچھ كھ قدرت فكرى شما باالتر برود، در قضاوت ، آرام تر . شما بیشتر خواھد شد

 .قضاوت و داورى خواھید كرد
بگویند تو را از موقعیتى براى انسان كھ اگر در آن موقعیت : خالصھ ، سعادت را مى توان این طور تعریف كرد

 . این بلى یعنى سعادت. بلى : آیا موافقى ؟ بگوید . این جا مى خواھیم راھى ابدیت كنیم
اگر انسان در این زندگانى در حالى باشد كھ اوال بداند در این دنیا و انسان و خودش چیست و بداند كھ : توضیح 

 :ابدیتى در كار است و بداند
 بازیستى  روزگار و چرخ و انجم سر بھ سر

 
 گر نھ این روز دراز دھر را فرداستى 

اى . این را نیز بداند كھ بدون فردا، معاملھ زندگى دنیوى قابل حل نیست ، زیرا اگر قابل حل بود نسخھ مى نوشتند
اگر دنیا را مى توانست خود دنیا تفسیر كند، قطعا سرنوشت زندگى بشر بھ ھر شكل ممكن و با صدھا ! عزیزان 

از ھر راه مى خواھند بشر را اقناع كنند كھ شما زندگیتان را  .عوض شده بود... ل ؛ ھنر، فلسفھ ھا، ادبیات وراه مث
مى گویند اشكالى ندارد، زندگى } تفسیر زندگى من چیست ؟{ادامھ بدھید، ولى بشر مى گوید من چھ كار كنم ؟ 

، ((باید))، ولى من در این ((باید))عالى مى فرمایید  بلھ ، جناب! در این دنیا بدون وابستگى بگذرد ((باید))انسان 
 . استدالل پیدا نمى كنم

این شعر از جبران خلیل جبران است كھ اگر زنده مى ماند، براى عرب ھا یك مالى رومى مى شد، ولى زود از 
 . دنیا رفت

1-  
 یا نفس لوال مطمعى 

 
 بالخلد ما كنت اءعى 



 لحنا تغنیھ الدھور
2-  

 نھى حاضرى بل كنت ا
 

 قسرا فیغدوا ظاھرى 

 (410)سرا تواریھ القبور
نداشتم ، ھرگز گوش ) ابدیت (براى جاودانگى ) امیدى (اى من ، اگر امیدى براى ابدیت نداشتم ، اگر طمعى )) -1
 ((. نگى كھ روزگاران مى نوازد فرا نمى دادمبھ آھ
اگر این امید حیات بخش ، جاى خود را بھ یاءس مرگبار مى داد، ھم اكنون جریان ھستى ام را قطع مى كردم )) -2

 ((. و رھسپار خاك ھاى تیره گور مردگان مى گشتم
. ده و با خودش صحبت كرده است ، كھ چند دقیقھ اى با خودش خلوت نمو)جبران خلیل جبران (خوشا بھ حال او 

این را ! اى جوانان عزیز. گفت اگر بر حق ھستیم ، مى رویم . اولسنا على الحق : حضرت على اكبر چنین گفت 
این ثروت كالن در اختیار من است : واال با ثروت زیاد، اگر آگاه باشید، ھر لحظھ خواھید گفت . مى گویند سعادت 

ھم چنین ، اگر علم زیاد داشتھ باشید و . ى امشب از گرسنگى نتوانستند بھ خواب بروند، در حالى كھ چھ گرسنھ ھای
فقط براى آرایش خودتان باشد، خواھید گفت ، چھ بسیارند جاھل ھایى كھ ما مى توانستیم یك كلمھ از این ھا را بھ 

ھمان طور كھ عرض  - گر این كھمحال كسى با آگاھى ، خنده مطلق در این دنیا داشتھ باشد، م . آنان تعلیم دھیم
 . مست باشد یا تخدیر شود كھ البتھ قھقھھ آن ھا خیلى بلند است -كردم 

یعنى اگر االن بگویند اى حسین ، با فرزندانت . را بفھمید ((اولسنا على الحق ))اكنون شما مى توانید عظمت جملھ 
من غیر از این ، ھیچ . این معناى سعادت است .  گفت برویم} چنان كھ على اكبر{برخیز، آیا برمى خیزید؟ بلى ، 

. البتھ براى سعادت انسان ، خیلى تعریف صورت گرفتھ است . مفھوم و معنایى را براى سعادت نتوانستم بپذیرم 
 :این را یقین بدانید. اگر سعادت این باشد كھ آن چھ كھ بشر مى خواھد، میسر شود، نخواھد شد

 وگر جامھ بر تن درد ناخداى   داى برد كشتى آن جا كھ خواھد خ

بنده تدبیر ))العبد یدبر والرب یقدر، . تدبیر خواھى كرد، حساب تقدیر مرا ھم داشتھ باش } انسان {خدا مى گوید تو 
 .((مى كند، پروردگار مقدر مى گرداند

 اگر محول حال جھانیان نھ قضاست 
 

 چرا مجارى احوال بر خالف رضاست 

 نیك و بد عنان كش خلق بلى قضاست بھ ھر 
 

 بدان دلیل كھ تدبیرھا جملھ خطاست 

حتى بزرگ ترین مغزھاى دنیا، با این ھمھ وسایل و امكانات نمى توانند در آستانھ فرا رسیدن یك سال جدید، حدس 
نفر در  بزنند كھ در این سال كھ ما بھ آن وارد مى شویم ، چند نفر در فیزیك بھ نظریھ جدید خواھند رسید؟ یا چند

شما . ادبیات ، یك بارقھ ذھنى خوبى خواھند داشت ؟ یا چند نفر معناى سعادت را خواھند فھمید؟ محال است بفھمند
نمى توانید و ما یقین نخواھیم داشت كھ چند دقیقھ دیگر در ھمین مكانى كھ اینك نشستھ ایم ، وضعیت و موقعیت بنده 

دقایقى دیگر كھ ھمین  .گذارد كھ من بفھمم بعد از یك دقیقھ چھ مى شود چیست ، زیرا امواج اقیانوس ناخودآگاه نمى
طور بھ یك شخص نگاه مى كنم ، بھ این فكر مى افتم كھ مثال برادرزاده ام ھم شبیھ بھ اوست و در رابطھ با 

ید كھ با یا یك نفر با یك نگاه مى بین. }و مطالب گوناگون دیگر در ذھن من موج مى زند{داستانش صحبت مى كنم 
 .نفوذ بھ ناخودآگاه انسان ، موج ھایى شروع مى شود

 .روح حتى یك میلیاردم اپسیلن را حساب مى كند. باسكول شصت تنى نیست ، بلكھ روح انسان است } مثل }
مثال در پنجاه تن ، یكصد كیلوگرم  .باسكول ھا را دیده اید كھ تریلرھا براى تعیین وزن بار بر روى آن مى روند

اما بحث . یا یكصد كیلوگرم در شصت تن بار بھ حساب نمى آید. اشكالى نداشتھ و اصال بھ حساب نمى آورند.  است
را عرضھ مى كنند، شما محال است (411) وقتى بھ مغز آدمى عمر یك مزون یا یك ھایپرون . روح فرق مى كند

مطرح ) كمیت (در روح ، بحث تن . حتى بتوانید آن را تصور كنید، ولى مغز، یك میلیونیوم ثانیھ را انشاء مى كند
 . بھ اندازه یك میلیاردم اپسیلن است) روح (ارقام نجومى در این جا . نیست 

اگر ھر لحظھ بھ انسان . است  { درك این جملھ{سعادت معناى . اولسنا على الحق : بھ ھر حال ، على اكبر گفت 
بگویند آیا اكنون حاضر ھستى و بر مى خیزى و وضعیت خود را طورى محاسبھ كرده اى كھ شما را بھ پیشگاه 

واال كدام امتیاز دنیا بھ طور مطلق و بدون . ، این شخص سعادتمند است ((بلھ ))خداوند روانھ كنند؟ اگر گفت 
 نسان دست مى دھد؟نگرانى بھ ا

شخص زیبا اگر شخصیت نداشتھ باشد، )) : این مثال از یكى از بزرگان است. اما زیبایى ھا، مثل كارد دو لبھ است 
اگر مساءلھ ثروت را بگویید، آدم محاسبھ كند كھ اگر اكنون این ثروت  .((ھم خود را و ھم دیگران را زخمى مى كند

است ، آیا واقعا من } در اختیار من {ران ھم از آن بھره مند ھستند؟ اگر قدرت كالن كھ در اختیار اوست ، آیا دیگ
البتھ آن چھ كھ بھ انسان آرامش مى دھد و نمى گذارد . از این قدرت خوب استفاده مى كنم ؟ این مسائل مطرح است 



خود این . و در زندگى جمع باشدھا باعث شود كھ حواس ا((آیا))ھا او را اذیت كند، این است كھ خود این ((آیا آیا))كھ 
این . یعنى این سؤ ال را كھ بھ خودش متوجھ كند، حواسش جمع شود) آیا بھ راستى چنین است ؟. (یك توفیق است 

از خود } ھر انسان {شاید بتوان گفت ، خود این سؤ ال ھا سعادتى است كھ . بى سعادتى نیست } توجھ بھ خود{
 . گر داریم كھ آن را ھم عرض مى كنمیك مطلب دی. بپرسد و جواب بدھد

اشخاصى ھستند كھ حیات و زندگى ، چھره خود را بھ آن . از زندگى دست برداشت ) علیھ السالم(حسین بن على 
لذا، ممكن است با یك بھانھ بگویند، ما مى خواھیم برویم و بھ شما مربوط نیست و دست از . ھا نشان نداده است 

. ھایى در تاریخ روبھ رو ھستیم كھ البتھ براى حفظ قانون مردانگى كردند((سقراط))با ما . زندگى بر مى داریم 
باطل است ، اما چون قانون مرا در آتن بزرگ كرده است ، حكم باطل را مى  { قانونى{اگرچھ )) : سقراط گفت

} قانون آتن را{كھ ما با این . در این سخن كمى دقت كنیم ، زیرا مطلب مھمى است  ((. شنوم و زھر را مى خورم
چون افالطون گفت من مى توانم تو (اگر گفتند شما را از اعدام نجات مى دھیم )) : قبول نداشتیم ، یعنى ما مى گفتیم

یك عمر، این قانون كھ آقایان بھ آن تمسك كرده اند و مى )) : سقراط گفت ((و چرا قبول نكردى ؟) را نجات بدھم 
در آن موقعیت {مطلب خیلى مھم است ، اگر چھ اگر ما  ((. نند، مرا بزرگ كرده استخواھند مرا طبق آن اعدام ك

بھ باطل گوش فرا ندھید و اگر قدرت دارید، بھ این قضات نابكار آتن ! نھ )) : بودیم ، از دیدگاه اسالم مى گفتیم} 
 ار كرد؟اما او چھ ك .((اعتراض كن )) : اگر ما بودیم ، بھ او مى گفتیم .((اعتراض كنید

 .((باید ھمھ جا قانون را محترم دید و مقدس بشمرد)) : گفت
 راه بگریختنش بود، ولى 

 
 دل كم حوصلھ در سینھ فشرد 

 گفت باید ھمھ جا قانون را 
 

 محترم دید و مقدس بشمرد 

 شوكران از كف قاتل بگرفت 
 

 چون خمارى كھ شرابى بى درد 

 نوچھ ھا پیش دویدند كھ نیست 
 

 م نخستین با گرد كشتى دا

 كھ یكى بعد دگر جان بسپرد   دادشان جام عزیزان را دید 

 دور ساغر چو بدو شد ساقى 
 

 گفت وجھ مى ما كسر آورد 

 وجھ سمى كھ تو مى خواھى خورد   صبر كن تا ز حكومت برسد 

 با ھوا خواه خود آزاده حكیم 
 

 این سخن گفت و جھانى آزرد 

 زانكھ مفتى بھ جھان نتوان مرد    بدھش سیم كھ تا سم بدھد

ھمان طور كھ افالطون گفت مى توانم ، چون خیلى نفوذ  - گفتند ما شما را نجات مى دھیم ) سقراط(وقتى بھ او 
من سال ھاى عمرم گذشتھ است ، آیا تو مى خواھى دوباره مرا بھ این دنیا : سقراط گفت  -اجتماعى داشت 

من بھ ابدیت نزدیك مى شوم و صفحات  .را بھ گردن من بپیچى ؟ بگذار بروم  بازگردانى و زنجیر این زندگانى
 مى بینم و سنم گذشتھ است} ابدیت را{این چھ پیشنھادى است كھ تو بھ من مى كنى ؟ من . زیباى ابدیت را مى بینم 

. 
ازه ، سقراط را در آتن ت. مطرح نیست  ((سنم گذشتھ ))یعنى مساءلھ . نیست } صادق {اما درباره حسین ، این امر 

چھار انسان باسواد، كسى دیگر نمى شناخت ، ولى حسین بن على را تمام دنیاى آن روز اسالم ، و  -غیر از سھ 
دست برداشتن از زندگى یعنى چھ ؟ . شاید بتوان گفت یك سوم دنیا، بھ عنوان محبوب ترین شخص مى شناختند

 : واھد دست بردارد، آن ھم جانى كھیعنى شخصى جان جھان است و از جان خود مى خ
 ھر كسى رو جانبى آورده اند   قبلھ جان را چو پنھان كرده اند 

 جان نھان در جسم و تو در جان نھان 
 

 اى نھان اندر نھان اى جان جان 

آن حسین كھ قطعا خدا در جان او جلوه كرده بود و مى خواست این جان را از دست بدھد، نھ شخصى كھ عمرش 
آیا دوباره تو مى خواھى كالف سنگین دنیا را بھ گلوى من بپیچى ؟ تمام شده است و مى )) :تمام كرده و مى گوید را

چندى از مختصات زندگى را مى خواھم عرض كنم كھ كمى . این را مى خواھیم بگوییم ، دقت كنید .((خواھم بروم 
كھ شھادت حسین این طور بھ نظر نیاید كھ آدمى  جنبھ علمى و حكمى قضیھ و جنبھ دینى قضیھ بیشتر روشن شود،

اجازه دھید این چند كلمھ را بگویم . از جانش گذشت یعنى از جان جھان گذشت . از جان خود گذشت } فقط{بود كھ 
) جان و حیات )در مورد ماھیت حیات ، اگرچھ تاكنون براى قلمرو دانش ھا و فلسفھ ھا كامال كشف نشده كھ این . 

 ا؛چیست ؟ ام
 لب خموش و دل پر از آوازھا   بر لبش قفل است و در دل رازھا 

 عارفان كھ جام حق نوشیده اند 
 

 (412) رازھا دانستھ و پوشیده اند



اسرار جھان . ما بودند و ذره اى خودشان را بر ما بزرگ نمى گرفتند در عین این كھ جان جھان بودند، در درون
این ھا براى سگ و گربھ و دیوار و كوه . این ھا متعلق بھ انسان و جان است . نیز در دل ھاى آن ھا موج مى زد

} اسرار{كھ اگر یكى از آن . اورست و درخت ھاى سر بھ فلك كشیده نیست ، فقط متعلق بھ جان شما انسان ھاست 
آن وقت این چھ قدرتى است كھ در حالى كھ جان آدمى میلیون ھا راز . را یك انسان نادان داشت ، منفجر مى شد

رمزھا و ارزش جان {خدایا وقتى تعلیم و تربیت بھ فریاد ما نرسد، . دارد، ولى ذره اى ھم بھ روى خود نمى آورد
 .از دستمان خارج شده و بھ ھدر مى رود} 

 سرار حق آموختند ھر كھ را ا
 

 مھر كردند و دھانش دوختند 

اگر بنشینیم و عظمت ھاى جان آدمى را شمارش كنیم ، قطعا عمر تمام مى شود، سال ھا مى گذرد و شمارش آن 
وقتى كھ مى گویند حسین گفت سعادت این است كھ من این شھادت را براى خودم . عظمت ھا تمام نخواھد شد
 . یز گذشتم ، یعنى با این كھ مى دانستم جان چیست ، از آن مى گذرمانتخاب كردم و از ھمھ چ

 .ما را در شناخت حسین یارى بفرما! خداوندا! پروردگارا
تو را سوگند مى دھیم بھ خون نازنین حسین ، ما را از این امتیازاتى كھ بھ جان آدمى لطف و افاضھ فرموده ! خدایا

 .اى ، بھره مند بفرما
 . از درس ھایى كھ بھ وسیلھ حسین فرا مى گیریم ، ما را بھ نتایج خوب برسان! اراپروردگ! خداوندا

ان شاءهللا امیدواریم از اعماق جانتان با حسین ھماھنگ و ھم صدا باشید، و جاى دارد كھ ما تا آخرین نفس با حسین 
 . ھمراه و پیرو حسین باشیم

 ((آمین ))
 پاداش حسینى

بعد  لون ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس سبعین نبیا ثم یجلسون فى االسواق یبیعون و یشترون كانھم لم یصنعوا شیئا فامھلھم هللا فاخذھمان بنى اسرائیل ، كانوا یقت
 (413)ذلك اخذ عزیز ذى انتقام 

گاھى پیامبرانى را در بین طلوع و غروب خورشید مى كشتند، سپس در بازار مشغول كسب ) بنى اسرائیل (نان آ))
داد و ) فرصت (خداوند بھ آنان مھلت ). ھیچ چیزى نشده است (و كار خود مى شدند، گویى ھیچ كارى نكرده اند 

 ((. انتقام گرفت

 

دنیا و از موھوم بودن دنیا در پیش خداست كھ سر یحیى فرزند  از ناچیزى)) :فرمود) علیھ السالم(حسین بن على 
و ). پیامبر بنى اسرائیل را كشتند(او را ذبح كردند، . زكریا براى نابكارى از نابكاران بنى اسرائیل فرستاده شد

(414)سر من را براى نابكارى از آل امیھ خواھند فرستاد. سرش را براى نابكارى از بنى اسرائیل فرستادند
)) 

درس بزرگى كھ ما از این جملھ مى توانیم فرابگیریم ، این است كھ از نتایج كارمان وقتى مھلت ھایى پیش مى آید، 
است كھ ما حوادث و حقایق را در طول ھم یكى پس از این مھلت ھا در جویبار زمان براى ما مطرح . غفلت نكنیم 

مھلت ھا . دیروز، امروز، فردا، یك سال پیش ، حاال، یك سال بعد، یك قرن پیش ، یك قرن بعد: دیگرى مى بینیم 
این كھ یكى . در باال یكى در كنار دیگرى است . در جویبار زمان ، پشت سر ھم مى آیند و نباید ما را فریب دھند

 مثال ؛ . از دیگرى است ، فقط براى ما كھ اوالد آدم كھ در جویبار زمان قرار گرفتھ ایم ، جلوه نموده است  پس 
اگر در جایى بایستید و یك قطار شتر از مقابل شما عبور كند، دومى بعد از اولى ، سومى بعد از دومى ، چھارمى 

كنیم كھ حركت این ھا ھم در یك شعاع بسیار فرض مى . بعد از سومى ، پنجمى بعد از چھارمى حركت مى كنند
 . شما مى گویید آن اولى بعد دومى ، سومى ، چھارمى یكى پس از دیگرى. وسیع دایره اى است 

اما اگر از یك جاى مرتفع نگاه كنید، مى بینید كھ حركت آنان ، مثل حركت یكى در كنار دیگرى است ، یعنى بھ 
اى لشكریان ابن زیاد، شما كھ بھ این جنایت بزرگ . حوادث مشرف است  خدا بھ ھمھ. ھمھ آن ھا مشرف ھستید

دست زدید، گمان مى كنید كھ معناى مھلت آن است كھ قضیھ چیزى نبود، و گرنھ خداوند ھمان روز انتقام مى 
 .((خدا بھ آنان مھلت داد))فامھلھم هللا . كشید

یعنى در حقیقت ، ستمكاران و خونخواران دنیا . رى است براى خداوند، حادثھ و انتقام حادثھ ، یكى در كنار دیگ
در  -كھ حتى ممكن است بعد از ھفت نسل در عرصھ طبیعت بروز كند  - گمان مى كنند، بین كار آن ھا و انتقام

 . طول ھم است



 از تیر آه مظلوم ، ظالم امان نیابد 
 

 پیش از نشانھ خیزد از دل فغان كمان را 

 .صدا مى كند، سپس بھ نشانھ اصابت مى كند) دل (تیر را رھا كنید، اول خود این  وقتى كھ شما خواستید
ھمان سیلى بھ خود شما خورده } ابتدا}اگر یك سیلى بھ یك انسان زدید، . پیش از نشانھ خیزد از دل فغان كمان را

 . یكى پس از دیگرى است منتھا، در عالم طبیعت ، حوادث یكى در كنار دیگرى براى ما نمایش ندارد، بلكھ. است 
ابتدا بناى . زمانى این پیشنھاد را كرده بودم كھ بیایید با یك كار آسان ، یك انقالب فرھنگى در تمام دنیا ایجاد بكنیم 

آمده و   سپس از شھرستان ھا و روستاھاى ایران ، ھر كس حادثھ اى براى او پیش. یك مجلھ را پایھ ریزى كنیم 
. مثال اگر كسى یك سیلى زده است ، یك سیلى ھم خورده است . دیده است ، براى ما بنویسد بعد عكس العمل آن را

 : مثال. قطعا ھر چھ كھ سن باالتر برود، از این حوادث زیادتر دیده مى شود
در ھمسایگى آنان ، دو گنجشك باالى دیوار آشیانھ گذاشتھ و بچھ ھایشان از تخم در آمده : یكى از آقایان مى گفت 

مرد بھ خانھ آمد و ضمن . روزى كمى كاه از دیوار، بر روى زمین ریختھ بود. بودند و بھ آن ھا پرواز یاد مى دادند
زن گفت كھ چند روز دیگر . این النھ را از بین ببر، زیرا خانھ را كثیف مى كنند: پرخاش بھ ھمسر خود گفت 

 . راب مى كنیم ، االن بھ النھ دست نزنجوجھ ھاى آن ھا بھ پرواز در مى آیند و بعد ما النھ را خ
موقعى كھ این ! سپس یك نردبان آورده و با بیل النھ را خراب كرد. مرد گفت تو ھمیشھ تو با من مخالفت مى كنى 

ھمسر این مرد حاملھ بود و ھمان روز، بعد از ! بیل را مى زد، یكى از این بچھ گنجشك ھا نصف شده و پایین افتاد
او را بھ بیمارستان . گفتند شاید درد زایمان است . كرد بھ گفتن این كھ دلم درد گرفتھ است  یك ساعت ، شروع

این داستان را شخصى كھ ناظر و شاھد ماجرا . بچھ را نصف كرده و بیرون آوردند} و در حین زایمان {بردند، 
 . بود، براى من نقل كرده است

ھ ھاى این مطلب زیاد است كھ اصال آدم نمى داند بھ كدام یك و بھ قدرى نمون. این داستان كنش و واكنش است 
 .اشاره كند

بھ او گفتم اگر خدا را بھ تو نشان بدھم ، لجاجت نمى كنى ؟ . مى خواھم خدا را ببینم : شخصى نزد من آمد و گفت 
تى نواختى ، قطعا در پشت پرده خبرى است كھ وق. كنش ھا و واكنش ھا توجھ كن  { قانون{گفتم بھ . گفت نھ 

این پیشنھاد را مدت ھا پیش داده بودم كھ مجلھ اى منتشر كنید كھ از شھرستان . این را یقین بدانید. خواھند نواخت 
است ، بنویسد و براى  ((كنش واكنش ))ھا و از روستاھا و نقاط دور دست ، ھر كس حادثھ اى را كھ نمونھ اى از 

د، سپس وقتى منعكس شد كھ چنین مجموعھ اى ھست ، در تابستان وقتى مدتى بھ این منوال بگذر. ما ارسال كند
مدارس و دانشگاھھا تعطیل شدند، دانش آموزان و دانشجویان را با ضبط صوت بھ این روستاھا و شھرستان ھا 

ى پنجاه سالھ جمع آور - تصور كردیم كھ یك میلیون از این قبیل حادثھ ھا را مى توان در یك نسل چھل . بفرستید
تصور كنید ھر حادثھ یك صفحھ باشد و در كل ، یك كتاب پانصد صفحھ اى در نظر گرفتھ ! یك میلیون حادثھ . كرد
بعد از محاسبھ تقریبى ، مالحظھ شد كھ دو ھزار جلد دایره المعارف تولید مى شود، مبنى بر این كھ نزن ، . شود

 . گفتم من ھم مقدمھ اش را مى نویسم! زیرا خواھى خورد
! ى كسانى كھ ختم كلمھ علم را گرفتھ اید و ھمھ چیز را قربانى این كلمھ بیچاره صاف و ساده بى تقصیر مى كنیدا

ھمھ ما علم را دوست داریم ، ولى از علم چھ استفاده اى مى خواھیم بكنیم ؟ بسیار خوب ، مى گویید از نظر علمى 
تصادفا یك میلیون حادثھ در این : م و مى نویسم تصادف است ، اگرچھ تصادف محال است ، ولى من قول مى دھ

 . فامھلھم هللا: این است كھ حسین فرمود. زدند، خوردند: چند سالھ اتفاق افتاده است كھ 

 یك كف خاك در این میكده ضایع نشود   یا سبو یا خم مى یا قدح باده كنند 

 این جھان كوه است و فعل ما ندا 
 

 (415) سوى ما آید نداھا را صدا

علیھ (چرا امام حسین . صدق هللا العلى العظیم  .(( است  ھر كسى در گرو دستاورد خویش  .(416) ))كل نفس بما كسبت رھینھ
حسین مشرف است و گام بھ فراسوى زمان . حتى یك ذره مضطرب نشده بود؟ چون مى دانست انتقام ھست ) السالم

بھ ھمین علت ، از . گذاشتھ ، و مى بیند كھ سر عمربن سعد را در رختخواب بریدند، و ابن زیاد بھ چھ حال افتاد
این جھل ماست كھ گمان مى كنیم حادثھ اى بود و اتفاق . ش برخوردار است و دیگر اضطراب نداردكمال آرام

 .افتاد
این قانون كنش و واكنش را كھ عرض كردم ، در تاریخ فقط براى ھشدار است تا بدانید كھ عدالت الھى پشت پرده 

اھد از قاتالن حسین انتقام بگیرد، آیا خداوند مى خو. نیست } انتقام خدا{جاى  ( عرصھ طبیعت(است و این جا 
عذاب این قاتل باید عذاب ابدى  .جاى انتقام این جاست ؟ بسیار خوب ، یك تیر بھ او مى زنند و راحت مى شود



آیا درست دقت مى كنید یا نھ ؟ یا بھ عكس ، مى . جان كندن دو دقیقھ اى و سھ دقیقھ اى كھ عذاب نیست . باشد
 .در این دنیا، بھ او پاداش بدھیم } )علیھ السالم(امام حسین {رى خواھیم بھ خاطر فداكا

این تصورات ، نھ تنھا كودكانھ و عامیانھ . بدھیم ؟ مثال ھزار واحد آپارتمان بھ حسین بن على بدھید} پاداشى {چھ 
این دنیا . اب این جا جاى این حرف ھا نیست ، نھ پاداش عدالت و نھ كیفر عق. ، بلكھ اصال اھانت بر حسین است 

. براى یك لحظھ اش دنیا كم است . بھ على بن ابى طالب مى خواھیم در این دنیا جایزه بدھیم } مثال{. كوچك است 
اما براى این كھ خواب بشر خیلى سنگین نشود و خیلى زیاد بھ خواب سنگین فرو نرود، گاھى مساءلھ كنش و 

 . واكنش را براى او دلیل مى آوریم
در مسیر خود جھت صرف صبحانھ ، در قھوه خانھ . چند سال قبل عازم شھر قم بودیم : من گفت  ھمان شخص بھ

دو نفر طلبھ . ھمراه ھمسر و دو فرزند خود وارد شد} با لباس نظامى {در این ھنگام سرگردى . اى نشستھ بودیم 
دو پرستو در آن بود و یكى بال قھوه چى ، قفسى داشت كھ . ھم یك طرف نشستھ بودند و با ھم صبحانھ مى خوردند

پدر گفت . را براى ما بخر (پرستوھا(این ھا : بچھ ھاى سرگرد بھ پدرشان گفتند. ھایش كمى درازتر از دیگرى بود
آیا این پرستوھا را مى فروشى ؟ او كھ دید، این شخص مقامى نظامى است ، : بھ قھوه چى گفت . بسیار خوب : 

. بھ سرگرد فروخت  -البتھ بھ پول آن موقع  -ستوھا را بھ مبلغ سى یا چھل تومان صاحب قھوه خانھ پر .گفت بلھ 
كمى نفت بگیریم و بریزیم تا بال ھاى این : بھ پدرشان گفتند! بچھ ھا ناگھان بھ فكرشان افتاد كھ این ھا را آتش بزنند

سوزاندن . كار بدى است ، خوب نیست  نھ ، این: ؟ طلبھ ھا گفتند!!پرستوھا را آتش بزنیم و ببینیم چھ كار مى كنند
بھ دنبال آن ، نفت را آوردند و بھ روى . دخالت بھ شما نیامده است : پدرشان برگشت و گفت ! حیوان بدون دلیل 

  سھ دفعھ جیغ زدند، و با اضطراب پر و بال زدند و سپس  - این دو حیوان ، دو ! پرنده ھا ریختند و كبریت زدند
ماجرا را تعریف كرد، مى گفت حادثھ را دقیقا بھ یاد دارم كھ این سرگرد یك خودروى  شخصى كھ این. مردند

بعد از این . كمى بعد، این سرگرد با ھمسر و فرزندانش سوار شده و راه افتادند. فولكس بھ رنگ آبى روشن داشت 
پس از آن كھ سرگرد و . شدندآن طلبھ ھا ھم بسیار ناراحت . حادثھ ، ما اصال نتوانستیم صبحانھ مان را بخوریم 

 .ناگھان در طول مسیر دیدیم كھ راه بستھ است . خانواده اش رفتند، ما ھم سھ الى چھار دقیقھ بعد بھ راه افتادیم 
پرسیدیم چھ خبر است ؟ گفتند یك فولكس آتش گرفتھ و ماءمورین در حال تحقیق ھستند تا ببینند آتش از كجاست ؟ 

علت این آتش : ھنوز مشكل این آتش حل نشده بود، كھ خطاب بھ آنھا گفتیم . فتیم و دیدیم ما خودمان ھم ر: مى گفت 
  .(417)، است)على آباد(در قھوه خانھ حسن آباد 

ھ ھا را بنویسید، تعداد آن ھا در چندین دھھ زندگى در این جامعھ ، واقعا ھمان طور كھ عرض كردم ، اگر این نمون
 . براى بشر یك ھشدار است كھ بداند پشت پرده ، خبر بزرگى است} این موارد} . از یك میلیون مورد بیشتر است

این ھم درس  .((ھلت داد و انتقام گرفت خدا بھ آنان م))،  فامھلھم هللا فاخذھم بعد ذلك اخذ عزیز ذى انتقام :آرى ، امام حسین فرمود
 .نصیب ما شد) علیھ السالم(بزرگى است كھ از بركت امام حسین 

در آغاز شب عجلھ داشتند و نمى خواستند مجالى ) علیھ السالم(مساءلھ بعدى این است كھ ؛ دشمنان امام حسین 
  ھیان بگویند، چرا ما را بھ این جا آوردید؟ پسممكن بود كار دو الى سھ روز بھ تاءخیر بیفتد و سپا. براى فكر باشد

اصحاب امام ، ھنگام عصر، در خیمھ براى نماز مغرب و عشا آماده مى شدند، . این عجلھ خیلى ھم بى ربط نبود
 : برادرش ابوالفضل را فرستاد و بھ او گفت) علیھ السالم)امام حسین . كھ دیدند آنان ھجوم آوردند

ھمین كھ گفتیم ، یا )) :گفتند} آنان در جواب } ((ا بپرس چھ مى خواھند و براى چھ آمده اند؟برادر، برو از این ھ))
برو بھ آن ھا بگو، )) :حضرت فرمود .((ایشان بیاید بھ ابن زیاد تسلیم بشود، یا ما كشتار و جنگ را شروع مى كنیم 

 :بعضى از آنھا گفتند ((. زیمشما امشب بھ ما مھلت بدھید، تا ما با خداى خود بھ راز و نیاز بپردا
 .رسوایى بشر باالتر از این حرف ھاست كھ شما خیال مى كنید ((.نھ ، مھلت ندھید))

بعضى ھا گفتند اگر كفار این مھلت را از ما مى خواستند، بھ آنھا . گفتند نھ ، بعضى ھا گفتند حملھ را شروع كنیم 
نگفتند كھ او پسر كسى است كھ ما را از جھالت و از ظلمت و . مھلت مى دادیم ، این پسر فاطمھ و پسر على است 

این را ھم . بدبختى نجات داده است و دنیا را بھ دست ما داده است ، و این پسر اوست و ذره اى ھم گناه نكرده است 
ره او نگفتند كھ ؛ نھ خون كسى را ریختھ و نھ مال كسى را غارت كرده است ، و ھیچ گونھ دلیلى ھم بر این محاص

 .گفتند اگر كفار ھم بودند، ما مھلت مى دادیم ، پس شما از ھجوم جلوگیرى كنید . نداریم
اوالد آدم اگر بیدار شوند، باالخره باید پیشانى او بھ . من مى خواھم نماز بخوانم : در آن موقع حضرت فرمود

فطرت انسان است ، در اختیار خود عنوان سجده و اطاعت ، در جایى بھ زمین بخورد، زیرا تمایل بھ پرستش در 
 .پرستش را از انسان نمى توان گرفت و انسان در این جھان ، گرایش بھ این ارتباط دارد. انسان نیست 

خیلى معبودھاى دست اول . باالخره ، یك حالت ركوع و سجودى مى خواھد، یا بھ اوالد، یا بھ مقام ، یا بھ مال دنیا



این پیشانى را مى توانیم براى خدا بھ زمین بزنیم . ، پیشانى ما را بھ خاك خواھند زدو دوم وجود دارد كھ آخراالمر
 . ، تا این قدر بھ خودمان ظلم ننموده و خودمان را كوچك نكنیم

 بر آستان جانان گر سر توان نھادن 
 

 گلبانگ سر بلندى بر آسمان توان زد 

 اھل نظر دو عالم در یك نظر ببازند 
 

 اول بر نقد جان توان زد  عشق است و داو

بى نھایت كوچك را، با یك  ((من ))چھ بھتر كھ این رابطھ را، . باالخره ، اوالد آدم كرنش و گرایشى پیدا خواھند كرد
 ((من ))ارتباط یك . نماز نامیده مى شود} ارتباط{این . ذات بى نھایت بزرگ در حال معرفت ، در ارتباط بگذاریم 

هللا اكبر، بشر چھ چیزى را از دست مى دھد، با تخیالتى كھ بھ خود مى : د بى نھایت بزرگ كوچك با خدا، مى شو
 ! حاال كھ جوان ھستیم ، چیزى نیست! گوید، ان شاءهللا از فردا نماز مى خوانیم 

 فرداى من (418) عمر من شد برخى 
 

 واى از این فرداى ناپیداى من 

عزیزان من ، قلب صاف اگر مبناى صاف ندارد، بھ . یا این كھ مى گویند اگر قلب انسان صاف باشد، كافى است 
 .براى خودش امتیازاتى دارد كھ قبال عرض شد) قلب صاف (چھ درد خواھد خورد؟ البتھ خود آن 

البتھ مراعات اصول و این كھ قلب انسان صاف باشد، خودش  . ن و كنتم ال تخافون المعاد فكنوا احرارا فى دنیاكمان لم یكن لكم دی
اما بسیار خوب ، صفا دارم و قلبم صاف . حواس ما جمع است و نمى خواھیم كودكانھ صحبت كنیم . امتیازى دارد

در (این جا ! ام است ؟ بسیار خوب ، اى قلب صاف آیا كار تم. بھ ھیچ كس نمى خواھم خیانت و ظلم كنم . است 
 چھ كار دارى ؟ آیا براى این كھ بھ آقا و بھ خانم خیانت نكنى ؟) بدن انسان 

براى چھ زندگى مى )) . یا بھ جامعھ خیانت نكنى ؟ تازه ، معناى عدم خیانت این است كھ مى خواھیم زندگى كنیم
در این مساءلھ اشتباه مى كنند و مى گویند؛ بسیار خوب ، وقتى جامعھ  را چھ كار كنیم ؟ بعضى ھا واقعا ((كنیم 

 . اصالح شد و دیگر كسى بھ كسى خیانت نكرد و ھمھ زندگى ھماھنگ داشتھ باشند، كافى است
بسیار خوب ، مثال آقایان و خانم ھا، فردا شب بھ این جلسھ تشریف بیاورند، خیلى مؤ دب بنشینیم و ھیچ كس بھ 

موقع شام ھم شام را بیاورند و ما از صاحب خانھ خواھش مى كنیم كھ گالب ھم بپاشد و . نگاه نكند ھیچ كس بد
آیا این سؤ ال بھ مغز شما خطور نمى كند كھ اى اوالد آدم ، بھ چھ علت در این . روشنایى و نور را ھم ده برابر كند

 .ھ با ھم مھربانیم مكان نشستھ اید؟ آمدیم نشستیم ، خیلى ھم قشنگ ، خیلى خوب ، ھم
سپس چھ ؟ یعنى چھ مى خواھید بنوازید؟ آھنگ شما . مى گوییم و مى خندیم ، یك نفر بھ یك نفر كج نگاه نمى كند

 چیست ؟
و سؤ ال او این بود (419) ھمان طور كھ قبال عرض شد، شخصى از روان پزشكان آلمان با من مصاحبھ اى داشت 

. بھ خاطر دارم كھ حتى یادداشت كرد. كھ ضرورت دین براى بشر چیست ؟ ھمین مثال را نیز براى او ذكر كردم 
ید، چون ھمان طور كھ مى دان. مترجم ھم شخص آزموده اى بود و بھ او گفتم این مثال بسیار مناسب را مطرح كن 

فرضا ما اومانیسم را بھ كار بستیم و بشر وضع . متفكران غربى بھ مثال و محسوسات ، گرایش عجیبى دارند
اخالقى خود را اداره كرد، آیا فقط براى این آمده بود؟ آیا براى این آمده بود كھ بدون زحمت در این جا زندگى كند؟ 

) روان پزشك آلمانى (ایشان : مترجم بھ من گفت . نندموریانھ ھا و زنبورھاى عسل ھم بدون زحمت زندگى مى ك
آیا بھ نظر شما، بشر آن چھ باید بنوازد، ننواختھ است ؟ آیا بشر در امتداد تاریخ ، بھ آن ھدف كھ باید : مى گوید

پس فلسفھ پوچى را من در تھران نوشتھ ام ؟ آیا فلسفھ نیھیلیستى را در : برسد، نرسیده است ؟ در جواب گفتم 
اگر بشر . راسان ، یا در اصفھان ، شیراز، تبریز و یا بوشھر نوشتھ اند؟ در مركز مغرب زمین شما نوشتھ اندخ

 آھنگ خود را نواختھ بود، چنین نمى نوشتید كھ نمى دانیم چھ كار كنیم ؟
 :این كھ شاعر مى گوید. معناى فلسفھ پوچى یعنى نمى دانیم چھ كار كنیم 

 ن بى خبریم ما ز آغاز و ز انجام جھا
 

 اول و آخر این كھنھ كتاب افتاده است 

 . خط آن خیلى ھم خواناست. افتاده نیست و خیلى ھم خوب مى خوانیم } اول و آخر این كھنھ كتاب {نخیر، 
بشر باید بدون تكیھ بھ )) :گاھى ھم آدمى خود را توجیھ مى كند و مى گوید. نماز یعنى ؛ ارتباط با موجود برین 

) وابستگى بھ خدا، وابستگى بھ موجود برین (باید استقالل داشتھ باشد و این وابستگى  .دیگر زندگى كندموجودات 
كمى با مطالعھ صحبت كنیم و اقال خودمان را } در این مورد بھتر است } ((!آدم را تنبل و وابستھ بھ بار مى آورد



مین حسین بن على كھ ما در این جلسھ درباره او روى سخن شما با كیست ؟ ھیچ جاى تردید نیست كھ ھ. قانع كنیم 
صحبت مى كنیم و بھ یاد او نشستھ ایم ، بعد از جدش و پدرش ، فعال ترین و تكاپوگرترین مرد تاریخ بود و با خدا 

 .ھم یك شب او و تكاپوى او بود) شب عاشورا(امشب . ارتباط داشت 
تكیھ او ھم بھ خدا بود، نھ تكیھ بر موجودى كھ . ا راكد ننشست یك لحظھ در این دنی) علیھ السالم(على بن ابى طالب 

یك . تكیھ بر خداى فعال ، انسان را فعال مى كند. باالى عرش نشستھ و یك بنده را مى كشد و یكى را خلق مى كند
 ، یك مالى مفسر و)شمس تبریزى (مثال كوچك ، ھمین مالى رومى است كھ تا قبل از مالقات خود با آن عارف 

فقیھ و اصولى و فیلسوف و متكلم بود، اما ھمین كھ با او مالقات كرد، مبدل بھ مغز فعالى شد كھ در ھفت قرن ، 
 . این مرد در این دنیا، لحظھ اى آرام و قرار نداشت. بشر نظیر آن را ندیده است 

ت ؟ مى گوید من پیش او این حركت براى چیس: از او مى پرسیم . حسین بن على با ھر كالمش پاسخ ما را مى دھد
چون تكیھ بر خدا )) :در پاسخ این كھ چرا حركت فعاالنھ را شروع كرده است ، مى گوید. مسؤ ول ھستم ) خدا(

 یا على ، یا امیرالمؤمنین ، بھ راستى در این دنیا چھ مى كنى ؟ .((دارم 

 اى پس از سوء القضا حسن القضا   راز بگشاى اى على مرتضى 

 ملھ عقل و دیده اى اى على كھ ج
 

 (420) شمھ اى واگو از آن چھ دیده اى 

 فجر تا سینھ آفاق شكافت 
 

 چشم بیدار على خفتھ نیافت 

قدر بیدارى براى چیست ؟ مى گوید بھ جھت این كھ با  اى بیدار میان مستان ، اى بیدار میان خواب رفتگان ، این
 . خدا ھستم و تكیھ من بھ اوست

 (421)ال تاءخذه سنھ و ال نوم 
 ((. نھ خوابى سبك او را فرا مى گیرد و نھ خوابى گران))
یعنى انسان {ا مى بینید كھ بعضى ھا این مساءلھ را چگونھ معكوس مطرح مى كنند؟ آیا آن چھ كھ من مى گویم آی

شما را بھ خدا فریب كسانى را كھ در طول تاریخ شھرتى پیدا ! اى جوانان  {بدون ارتباط با خدا، صحیح است ؟
 . قبال مثال آن را بیان كردم ھمان طور كھ. باید خودتان بھ مطلب دقت كنید. كرده اند، نخورید

او ھر روز در كارى ))، (422)كل یوم ھو فى شاءن ... پس تكیھ بر خدا بھ وسیلھ نماز، تكیھ بر یك حقیقت فعال است 
 نم و براى بى كارى خودم عذر و دلیل بیاورم ، كھ خودش فعال است ؟آیا من بر خدا تكیھ ك .((است 

 كل یوم ھو فى شاءن را بخوان 
 

 مر ورا بى كار و بى فعلى مدان 

 كاو سھ لشكر را روانھ مى كند   كمترین كارش بھ ھر روز آن بود 

 لشكرى زاصالب سوى امھات 
 

 بھر آن تا در رحم روید نبات 

 كدان لشكرى زارحام سوى خا
 

 تا ز نر و ماده پر گردد جھان 

 تا ببیند ھر كسى عكس العمل   لشكرى از خاكدان سوى اجل 

 آن چھ از حق سوى جان ھا مى رسد   باز بى شك بیش از آن ھا مى رسد 

 آن چھ از دل ھا بھ گل ھا مى رسد   آن چھ از جان ھا بھ دل ھا مى رسد 

 اینت لشكرھاى حق بى حد و مر 
 

 (423) ذكرى للبشر: ین فرمودبھر ا

در این گونھ موارد، وقتى كسى این صحبت را . بحث سر ھمان است . این لشكرھاى حق ، لحظھ اى بیكار نیستند
ر مى كند، بگویید كدام خدا؟ خداى چھ كسى را شما مى گویید؟ خواھید دید مطرح كرد كھ تكیھ بھ خدا انسان را بیكا

 :خداى كھ مى گوید. كھ مساءلھ در یك لحظھ حل مى شود
 (424)و ان لیس لالنسان اال ماسعى 

 ((. اى انسان ، جز حاصل تالش او نیستو این كھ بر))
 :خدایى كھ این دنیا را میدان مسابقھ معرفى مى كند

 (425)السابقون السابقون ، اولئك المقربون 
 ((.{خدا{قربان سبقت گیرندگان مقدمند، آنانند ھمان م))

 :آیا این خدا را مى گویید كھ مى فرماید
 (426)یا ایھا االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیھ 

 ((.بھ دیدار من خواھى رسیداى ساختھ من ، اى انسان ، تو فقط در حال كوشش و تالش جدى ))
  .((تنھا تو را مى پرستیم} بارالھا.(427) ))}ایاك نعبد: آیا خداھاى ساختھ شده مغز بشرى را مى گویید، یا این خدا را



گاھى بعضى از . اصال فلسفھ نماز در خود نماز است . ھ اش را در خودش نداردھیچ حقیقتى مثل نماز، فلسف
خدا بزرگ تر از آن است كھ توصیف ))، فقط هللا اكبر، }شاید بتوان گفت }اشخاص مى پرسند فلسفھ نماز چیست ؟ 

 . نماز، یك خداشناسى بسیار باعظمت است .((شود
حمد بر خداى رب (428) ))الحمد 洨 رب العالمین ،(( .حمان و رحیم بھ نام خداوند ر))بسم هللا الرحمن الرحیم ، 

 ((.بخشاینده مھربان (429) ))الرحمن الرحیم ،(( .العالمین كھ دائما بر ھستى اشراف دارد، كھ رب و مربى اوست 
یمثل ، یعنى  . سراینده اشعار زیر، مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفھانى رحمھ هللا علیھ معروف بھ كمپانى است

سبحان ربى : وقتى مى گویید. اه عظیم باشید، كھ با ركوع خویش ، جلوه گ((نماز خواندن نمازگزاران حقیقى ))
، درست ركوع كنید، زیرا بى نھایت در درون شما بھ ((پاكیزه پروردگار من كھ عظیم است ،))العظیم و بحمده ، 

 .موج در مى آید

 یمثل العظیم فى ركوعھ 
 

 و ھو على ما ھو من خضوعھ 

 عند سجوده اذا تدلى   كما یمثل العلى االعلى 

 .طعم اعلى را بچشید و با اعلى در ارتباط قرار بگیرید. بى االعلى و بحمده سبحان ر

 مذبلغ الغایھ فى تجرده   یمثل المشھود فى تشھده 

 یمثل السالم فى سالمھ 
 

 المسك كل المسك فى ختامھ 

را خیلى دوست خدا مى داند كھ من نماز . ما امشب مى خواھیم نماز بخوانیم : گفت ) علیھ السالم(حسین بن على 
امشب با این مبعد و با این مسجد بزرگ كھ . امشب بھ نیایش بپردازیم ، چون شب آخر ما در این دنیاست . دارم 

دیگر، از در این مسجد بیرون مى رویم و بھ این مسجد باز . ناآگاھان ، دنیایش نامیده اند، مى خواھیم وداع كنیم 
حضرت نفرمود كھ باالخره با یك شب بھ : دقت كنید. وع دیگر بكنیم بگذارید چند سجده و چند رك. نمى گردیم 

تاءخیر انداختن جریان ، آیا غیر از اضطراب چیز دیگرى ھست ؟ نھ ، زیرا ایاك نعبد خواھیم گفت ، چھ 
اگر واقعا غیر از این بود، اگر معمولى بود، مى . اضطرابى ؟ آیا حسین را مى خواھید بشناسید؟ حسین این است 

حداقل چھل ھزار نفر در یك طرف ، و ھفتاد و دو نفر در طرف  . كار را تمام كنیم ، زیرا قضیھ معلوم است: فت گ
 . اصال این ھا خودشان را مى زدند بھ عنوان خودكشى} یا{. مقابل و این اصال معنا ندارد

 .خدا، طعم ابدیت مى دھدیك لحظھ زندگى در این دنیا در حال ارتباط با . نخیر، از این شوخى ھا نداریم 
اما عجب حالى حسینیان داشتند و . برادر برو از آن ھا مھلت بگیر، تا امشب ما بھ نیایش بپردازیم : فرمود

 .در چھ حالى بودند؟ طبل و كرناى مى زدند، بوق مى زدند و پایكوبى مى كردند} لشكریان یزید{

 در جھان دو بانگ مى آید بھ ضد 
 

 شى مستعد تا كدامین را تو با

 در خالیق مى رود تا نفخ صور   رگ رگ است این آب شیرین و آب شور 

 

 

 

 

 

 

این ھا در چھ حالى بودند؟ آن ھا در چھ حالى بودند؟ براى ھمھ آن ھا امشب گذشت ، فردا ھم گذشت ، اما در چھ 
. دت ابدى رسیدندولى در پشت پرده طبیعت ، ھم حسین و ھم حسینیان بھ سعا. چیز گذشت ؟ در ظاھر طبیعت 

با . ما را جزء نمازگزاران قرار بده ! پروردگارا! خداوندا. اشقیا ھم كھ مورد لعن و نفرت تاریخ قرار گرفتند
 . جمالتى دیگر بحث را تمام مى كنم

 . این قضیھ را ھم شنیده اید، ولى بھ جھت عظمت مطلب ، اگر ھر روز ھم از آن بحث كنیم باز كم است
 .و برادرانش آورد) علیھ السالم(، در شب تاسوعا، امان نامھ اى براى ابوالفضل }شمر{بیث آن مرد بسیار خ

 .نسبت داشتند} شمر{ام البنین ھم از قبیلھ اى بود كھ در آن ، با 



مى خواھیم در این جا یك درس دیگر ھم بیاموزیم (اما این ھا جواب ندادند، ! یا عباس یا ابوالفضل : ندا داد} شمر}
امام . خیلى شقى و خبیث بودند كھ در مقابل حسین ایستاده بودند} یزیدیان }ران حسین جواب ندادند، زیرا یا). 

 .را صدا كردند ولى جواب ندادند...) ابوالفضل و)متوجھ شد كھ آن ھا ) علیھ السالم(حسین 
 ((.جواب آنان را بدھید و ببینید چھ مى خواھند)) :حضرت فرمود

سالمشان را جواب بدھید، : حسین مى گوید. سانى كجاست ؟ این تجسمى از ابراھیم خلیل است ببینید ریشھ ھاى ان
. این موارد را تحلیل كنید و در اختیار جوانان ما بگذارید. عظمت دین را از این نكتھ ھا باید آموخت . اگرچھ پلیدند

ھ جمالت عبرت انگیز، ھم چنان در اظھارنظر درباره دین خیلى مشكل است ، زیرا امثال مطالب مذكور و نمون
انسان . انسان وقتى بھ تاریخ نظر مى كند، از این موارد بھ سرعت عبور مى كند. البھ الى این مسائل افتاده است 

را بدھید، } شمر{جواب ))مى خواھد تاریخ حسین را ببیند، اما متوجھ نمى شود كھ این نیت چیست و چھ بود؟ 
 .((اگرچھ خبیث ترین فرد است 

تو را بھ نمازھاى حسین و یاران و اصحابش سوگند مى دھیم ، ما را از نمازگزاران محسوب ! پروردگارا! خداوندا
در موقع نماز ما را موفق بفرما كھ ! خداوندا! پروردگارا. لذت ابدى نماز را بر ما قابل دریافت بفرما! خدایا. بفرما

افتخار برقرار كردن ارتباط با خودت را كھ نماز ) علیھ السالم (حسین بھ حق . ارتباط ما با تو، ارتبابط صحیح باشد
 .نامیده مى شود، از ما مگیر

 ((آمین ))
 علم حسینى

ھر كسى با . این قاعده كھ ھر كس با عینكى كھ بھ چشم زده است ، دنیا و انسان ھا را مى بیند، قاعده درستى است 
كھ براى خود، ثبت شده فرض كرده است ، الگوھا و اندازه ھایى دارد  مشتى از تخیالت و با انبوھى از آرمان ھایى

سخت ))سخت است ، و در صورتى كھ } فكرى {بلوغ  .و درباره سایر انسان ھاى دیگر ھم ھمان گونھ فكر مى كند
 . سختى نماست} فكرى {گفتن ما اشتباه باشد، باید بگوییم بلوغ  ((

 غ جز رھیده از ھواى كیست بال  خلق اطفالند جز مرد خداى 

انسان تا وقتى بالغ نشود، نمى تواند آن عینك عاریتى و بى معنا را كھ بھ چشم زده است و دنیا و مردم را با آن مى 
مقدارى از . دیدگاه ھاى خودمان را گسترش بدھیم . این را در نظر داشتھ باشید .خواھد ببیند، از چشمش دور كند
قیاس كردن . این چیزى است كھ ھمھ ما مى دانیم  . اوز كنیم و بھ عمق قضایا برویمسطوح قضایا عبور نموده و تج

انسان ، آینھ را . دیگران بھ خود، و یك آینھ در مقابل خود گذاشتن و درباره بشر صحبت كردن ، كار جدیدى نیست 
درباره خودش صحبت مى او  .در مقابل خود مى گذارد تا خودش را ببیند، و دیگران را با آن خودش تفسیر كند

متاءسفانھ اشخاصى ھم در طول تاریخ با ھمین عینك ، شھرت . در طول تاریخ ، از این موارد فراوان است . كند
 : صریح بھ شما بگویم. ھایى جھانى یافتھ اند، البتھ نھ براى آگاھان 

و بشریت این نیست كھ  براى ناآگاھان سخت است كھ تشخیص بدھند كھ این شخص درباره خودش صحبت مى كند،
ما كھ غیب نمى دانیم ، پس پیغمبران و ائمھ ھم )) :بزرگان را ھم با خودشان قیاس كردند و گفتند. ایشان مى گوید
كھ خود او در جھل غوطھ ور است ، خود او روى . این ھم از موارد و از ھمان عینك ھاست  ((.غیب نمى دانند

اوند بندگان و انسان ھایى دارد كھ در ھمین گوشھ از كره خاكى ، بھ ھمھ پرده را مى بیند و متوجھ نیست كھ خد
 .ھستى اشراف دارند

 كار پاكان را قیاس از خود مگیر 
 

 (430) گرچھ باشد در نوشتن شیر شیر

 كم كسى ز ابدال حق آگاه شد   ین سبب گمراه شد جملھ عالم ز
 ھمسرى با انبیا برداشتند 

 
 اولیا را ھم چو خود پنداشتند 

 آن یكى شیر است آدم مى خورد 
 

 آن یكى شیر است آدم مى درد 

 آن یكى شیر است اندر بادیھ 
 

 آن یكى شیر است اندر بادیھ 

و از این ... ھمسرى با انبیا برداشتند. كاسھ مى ریزیم و مى خوریم  یك شیر بیابانى داریم و دیگرى شیرى كھ داخل
مگر او سھ ابرو داشت ؟ پشت پرده را از كجا مى داند؟ مگر )) :جھت گمراه شدند، زیرا قیاس بھ صورت مى كنند

جا غیب او ھفت چشم داشت ؟ من دو چشم و دو ابرو دارم ، او ھم كھ ھمین دو چشم و دو ابرو را داشت ، پس از ك
بھ چشم } شخص {این ھمان عینكى است كھ . ؟ این ذھنیات ، بر خالف واقعیت و بر خالف حقیقت است ((مى داند

اى كاش بگوید من درباره خودم چنین فكر مى كنم ، ولى متاءسفانھ در طول تاریخ زیاد مى بینیم . خود زده است 
 . این گونھ است خود را مى خواھد تفسیر كند و مى گوید بشر  كھ یك شخص 

 :او صریحا مى گوید. است ) م  1776متوفاى  -  1711دیوید ھیوم ، متولد (یكى از كسانى كھ مشھور شده 
آن چھ كھ دیدم تن رنج و شادى و تصور و كنیھ و محبت . من وارد درونم شدم و حقیقتى بھ نام خویشتن ندیدم ))



 ((.بود
، قیافھ خیلى متفكرانھ }بھ ھنگام گفتن این سخن {البتھ شاید . ین كندتكلیف مع) انسان (ایشان مى خواھد براى من 

این  .((بعضى ھا مى گویند كھ ما مى بینیم )) :جملھ بعدى او طنزآمیز است كھ مى گوید. ھم بھ خود گرفتھ بود
ذكر شده است كھ این شخص عاشق ) مدرك )در سھ مورد . شخص در نوشتھ ھاى خود، عاشق شھرت است 

چھ چیز توست كھ مى گویى ھدفم در زندگى ، شھرت ادبى بودن است : من ھم در انتقاد از او نوشتھ ام . ودشھرت ب
تا ھمھ دنیا مرا بھ عنوان علم بشناسند؟ آیا ھمان رنج شما مى خواست مشھور شود، یا تصورات شما شھرت را 

 (431)ھدف گیرى كرده بود؟
كارى دیگر كنید، یا در كتابى دیگر، مطلبى دیگر . الاقل طورى بگویید كھ دم خروس از آن جا زود پیدا نشود

مثال رنجى كھ در درون من است ، در تصورى كھ ! بنویسید، تا اقال سریعا نتوان گفت كھ این دم خروس چیست ؟
ھنوز . د فالن باغ داشتم ، وقتى كھ بھ آن باغ رفتھ بودیم ، آن باغ خیلى زیبا بود و من از آن باغ لذت بردم در مور

تو؟ البتھ تلفات در افراد ناآگاه است ، وگرنھ یك  ((من ))آیا آن باغ ، شھرت طلب است یا . آن باغ در ذھن من است 
ولى بیچاره آن ھایى كھ لنگان لنگان . اوضاع از چھ قرار است انسان آگاه نگاه مى كند و با دو كلمھ مى فھمد كھ 

بینوا آن كسانى كھ ، عصا بھ دست و لنگان لنگان ، . در این جاده بسیار پرپیچ و خم علم و معرفت قدم بر مى دارند
جدانى آنان چھ كنند؟ كسى كھ مى خواھد براى بشریت از نظر علم تكلیف معین كند، و. یا مى دوند، یا مى افتند

مخصوصا اگر آن . با جزم و قطع مى گویم ، وجدانى باالتر مى خواھد. باالتر از خود جھان ھستى مى خواھد
 . شخص احساس كند كھ از او مى شنوند، چون نام او بزرگ است و بر سر زبان ھا افتاده است

. غیب را گفتھ و واقع شده است ) علیھ السالم(ابن ابى الحدید در سى و دو مورد نقل مى كند كھ على بن ابى طالب 
من ھم دو دست و . را با خودم قیاس كنم ؟ من ھم دو چشم و دو ابرو دارم ) علیھ السالم (آیا حاال من حضرت على 

على بن ابى طالب مى . غیب كھ سھل است ، حتى حال حاضر را ھم نمى دانم . دو پا دارم ، اما من غیب نمى دانم 
 !داند

 .شما درون خود را پاك و صاف كنید. اس از خود مگیركار پاكان را قی
 نقش ھا بینى برون از آب و خاك   آیینھ دل چون شود صافى و پاك 

 ھم ببینى نقش و ھم نقاش را 
 

 4)(32 فرش دولت را و ھم فراش را

ھمان طور كھ مى دانید، ابن ابى  . با این دل ھاى تیره ، غیب كھ سھل است ، حتى ظاھر و شاھد را ھم نمى بینیم
در سى و دو مورد، على بن ابى طالب : او درباره نھج البالغھ مى گوید .الحدید، شارحى از برادران سنى است 

مى دانست ) علیھ السالم(مساءلھ ما این است كھ آیا حسین  .(433) گفتھ است چنان مى شود و شده است) علیھ السالم(
، آن ھایى كھ آیھ شریفھ را در نظر دارند كھ آیا امام حسین غیب مى داند؟ مى گوییم بلى   شھید مى شود یا نھ ؟ پس 

 :ھمین طور است ، ولى اگر خود خداوند اذن بدھد
 (434)اال من ارتضى من رسول فانھ یسلك من بین یدیھ و من خلفھ رصدا

 ((.و پشت سر براى آن ھا قرار مى دھد مگر رسوالنى كھ آنان را برگزیده و مراقبینى از پیش رو))
اشخاصى ھستند كھ بھ جھت تزكیھ نفس از آینده خبر مى دھند، چھ : حتى شما دیده اید و ابن خلدون ھم مى گوید

قضیھ خبر كشتھ شدن زید را ابن . كھ از ھمھ جھات شایستھ ھستند) علیھ السالم (رسد بھ انبیا و خاندان عصمت 
 . عمو تو كشتھ مى شوى ، و قطعا شھید مى گردى: گفت ) علیھ السالم(امام صادق : گویدخلدون نقل نموده و مى 

 .((اگر سندھاى این روایات درست باشد، حق است ، چون اھل بیت شایستھ این مساءلھ ھستند)) :او مى گوید
این سؤ ال مطرح  گاھى. مى دانست شھید مى شود) علیھ السالم(بحث ما در این جلسھ این است كھ حسین بن على 

اقدام فرمود؟ و چھ طور } بھ این قیام {مى دانست شھید مى شود، پس چھ طور } حسین {مى شود كھ با این كھ 
مثل این كھ  .حركات ایشان مثل این بود كھ زنده مى ماند، مثل ؛ نظم شدید ایشان در كار، مراعات نكات ریز كار

اى حسینى ھا، اى مسلمانان ، در كارھایى كھ حضرت انجام مى . اندسال دیگر ایشان زنده خواھند م 60 - 50مثال 
حتى در آن جملھ كھ روایت شده ، دستشان را بھ محاسن مبارك خود . داد، ذره اى یاءس و ناامیدى دیده نشده است 

از پستى دنیاست پیش خدا كھ سر یحیى بن زكریا را (435) ...))ان من ھوان الدنیا على هللا : گذاشتھ و دوبار فرمودند
سر مرا نیز بھ نزد نابكارى از نابكاران آل امیھ مى . بریدند و نزد زناكارى از زناكارھاى بنى اسرائیل فرستادند

 .((فرستند
، بنى اسرائیل پیغمبران را مى كشتند، سپس در بازار مشغول خرید و }م ھمان گونھ كھ در جلسھ پیش عرض كرد}

گویى ھیچ كارى نشده است و خدا بھ )) كانھم لم یصنعوا شیئا فامھلھم هللا فاءخذھم بعض ذلك اخذ عزیز ذى انتقام ، !فروش خود مى شدند
را } ...ان من ھوان الدنیا على هللا {ارت عب} )علیھ السالم(امام حسین } .((داد و انتقام گرفت ) فرصت (آنان مھلت 

خود این عبارات ، دلیلى بود كھ این كار . دوبار فرموده است و این ھم بیانى بود براى آن چھ كھ پیشامد خواھد كرد
بدون كوچك ترین ناامیدى و یاءس این مطلب را مى فرمود و خبر مى داد و بیان مى كرد كھ بھ . انجام خواھد شد



در . من ھم از این جا رد مى شوم ، بھ ترتیبى كھ یحیى رد شد. نكنید، زیرا دنیا آخرین منزلگھ شما نیست دنیا تكیھ 
 : شعر نیر رحمھ هللا چنین بیان شده است

 چون سحرگھ چھره صبح سفید 
 

 شد ز پشت خیمھ نیلى پدید 

 در فراق آفتابى تابناك   آسمان گفتى گریبان كرده چاك 

 ھنھ شد برون خور ز مشرق سر بر
 

 چون سر یحیى میان طشت خون 

بدین معنى كھ صبح عاشورا، آفتاب نشان مى داد كھ چنین . تشبیھ بسیار زیبایى است كھ براى عاشورا كرده است 
 . امروز براى تاریخ مطرح است) سر امام حسین (سرى 

ل و منابع اسالمى ما در این مورد دالی. مى دانست كھ شھید مى شود) علیھ السالم(بھ ھر حال ، حسین بن على 
علیھ (خبر قتل حسین بن على : حتى ما بیش از سى مدرك تاریخى را شمارش كردیم كھ مى گویند. كافى است 

خبر قضیھ ام سلمھ را . داستان ام سلمھ را بعضى از آقایان سنى ھم نقل كرده اند. را عده زیادى فھمیده بودند) السالم
حال ، این سؤ ال پیش مى آید كھ با  .ھم بیان كرده بودند) صلى هللا علیھ وآلھ (و پیغمبر ) سالمعلیھ ال(امیرالمؤمنین 

این كھ حسین مى دانست ، چرا حركت كرد؟ این سؤ ال باز از این جھت پیش مى آید كھ ما، زندگى و مرگ را 
یعنى زندگى آن . د، مرگ است مى گوییم این زندگى است و وقتى ھم كھ نفس قطع ش. طور دیگرى تفسیر مى كنیم 

بگوید } انسان {این منطق عامیانھ و این منطق اسف انگیز، چنین اقتضا مى كند كھ . جا تمام شد و مرگ شروع شد
و او چھ طور مى توانست جدى حركت كند، مثل این كھ زنده خواھد ! با این كھ مى دانست ، چرا حركت كرد؟

 ماند؟
ھمان گونھ كھ میوه ، مكمل و نتیجھ . مرگ مكمل زندگى است . ال مى كنیم زندگى و مرگ آن نیست كھ ما خی

 . شكوفھ ھا و شاخھ ھاى درخت است ، مرگ ھم میوه زندگى ماست
 پیش دشمن ، دشمن و بر دوست ، دوست   مرگ ھر یك اى پسر ھمرنگ اوست 

 اى كھ مى ترسى ز مرگ اندر فرار 
 

 آن زخود ترسا نھ از وى ھوش دار 

 زشت توست نى رخسار مرگ روى 
 

 جان تو ھم چون درخت و مرگ برگ 

 گر بھ خارى خستھ اى خود كشتھ اى 
 

 درى خود رشتھ اى (436) ور حریر و قز

كند، خواه نفس بكشد یا نكشد، باالخره در فراسوى آن چھ كھ متن مشرف است و حركت مى } بھ زندگى {كسى كھ 
مرگ بھ عنوان نوع . طبیعت ، عده اى را براى خود بھ این عنوان زندگى جلب كرده است ، قدم بر مى دارد

 . دیگرى از زندگى و بھ عنوان معناى اصلى زندگى آمده است
 (437)وت غداواعمل لدنیاك كانك تعیش ابدا و اعمل آلخرتك كانك تم

براى دنیا خود، چنان عمل كن كھ گویى براى ھمیشھ زنده خواھى ماند و براى آخرت خود، چنان عمل كن كھ ))
 ((.گویى فردا خواھى مرد

  -))علیھ السالم (امام حسن مجتبى ))
من گمان مى كنم كھ اگر در این كالس ھاى حسین كھ تشكیل مى شود، ما فقط این جملھ را بھ عنوان درس از حسین 

براى دنیا چنان عمل كن كھ گویى تا ابد خواھى ماند، یا؛ در این دنیا )) : مى خواندیم ، خیلى پیشرفت مى كردیم
 . رى كھ یك دقیقھ دیگر از دنیا مى روى، اگرچھ یقین دا((چنان زندگى كن كھ گویى ابدى ھستى 

، تعدادى از جوانان كھ عازم جبھھ بودند، پیش من مى )1367 -  1359(بھ خاطر دارم كھ در جنگ ایران و عراق 
 .مى گفتم ابدا چنین دعایى نمى كنم . آمدند و ضمن دیدار و احوالپرسى ، مى گفتند شما دعا كنید كھ ما شھید بشویم 

آن چھ كھ دعاى حقیقى شماست ، این است كھ خدا شما را موفق بدارد تا تكلیفتان را ! شھید بشوید یعنى چھ كھ شما
این تكلیف شماست كھ اگر یك لحظھ از زندگى شما مانده است ، باید بھ تمام . در جبھھ ، بھ بھترین وجھ انجام دھید

 . اگر ھم شھید شدید، احدى الحسنیین. معنا از زندگى دفاع كنید
معناى زندگى . من چھ طور دعا كنم كھ شما شھید بشوید؟ اگر شھادت پیش آمد، خوش آمد. منطق اسالم است  این

معناى این ھم كھ ما در دعاھا داریم كھ خدایا، من از دنیا شھید بروم و شھادت را . خیلى باعظمت تر از این است 
بناست زندگى من با شھادت تكمیل شود، من  اگر! یعنى پروردگارا: نصیب من كن ، چنین است كھ عرض مى كنم 

من نیم حاكم . ندارم بھ تو كھ چرا عمر من ، شصت و یك سال و سھ دقیقھ خواھد شد  آماده ھستم ، ولى اعتراض 
احدى الحسنیین را در دلم ! ما نمى توانیم بھ خدا حاكم باشیم ، ولى مى توانیم بگوییم پروردگارا. حكایت مى كنم 

اگر چیزى را مى سازید، طورى بسازید كھ تا ابد بھ . و اعمل لدنیاك كاءنك تعیش ابدا. زندگى مى كنم گذاشتھ ام و 
. البتھ آخرت بھ جاى خود. در این صورت ، شما در زندگى قطعا پیشرفت خواھید كرد. شخصیت شما بچسبد

كرى ، چھ در كسب و كار ھر كارى انجام مى دھید، چھ در فن آورى ، چھ در صنعت ، چھ در كارھاى ف} شما{
تا ابد با } نتیجھ كار{این طور خیال كنید كھ . آن طور احساس كنید كھ نتیجھ كار بھ شخصیت شما مى چسبد... و



نوك قلمى را كھ با آن مى نویسید، بھ حال خود رھا نكنید، } یا در كارھاى علمى {. شما سر و كار خواھد داشت 
این كلمات ، دانھ دانھ در درون شخصیت شما نقش ابدى مى بندد و روز زیرا خطرناك است ، احساس كنید كھ 

انسان تعجب مى كند كھ بعضى از جوامع دنیا این فرمول ھا را ندارند، . قیامت ، با آن نقشھ باید بھ ابدیت وارد شوید
ر و نتیجھ آن ، معشوقھ اما وقتى كاالى تولید شده خود را روانھ بازار مى كنند، آن را ھمانند معشوق مى بوسند و كا

این را از . را آن ھا ندارند، اما شما دارید... خدا را گواه مى گیرم كھ این عبارت ؛ واعمل لدنیاك  . آنان است
بودند، مى پرسیدیم كھ بھ ما بنویسید؛ این مساءلھ كار چیست  ( كشورھاى پیشرفتھ(دوستانى كھ در بعضى ممالك 

واقعا ما چھ فكر مى كنیم ؟ این فرمول  .((عاشق كارشان ھستند)) :واب مى گویندكھ این طور پیشرفت كردند؟ در ج
وقتى یكى از اصحاب خود را ) صلى هللا علیھ وآلھ (پیغمبر اكرم . واعمل لدنیاك كانك تعیش ابدا: متعلق بھ شماست 

از این كھ جنازه را  بعد. او از صحابھ خیلى بزرگ بود. دفن مى فرمودند، خودشان بھ داخل قبر تشریف بردند
دادند كھ آن را داخل قبر ) صلى هللا علیھ وآلھ (گذاشتند، یك تكھ مثال كلوخى كھ خیلى نرم بود، بھ دست پیامبر 

 .بگذارند
بدین جھت كھ خودشان مى خواستند آن كارھاى اولیھ را انجام دھند، فرمودند آن یكى كھ محكم تر است ، بھ من 

در صورتى كھ سھ روز دیگر آن باشد یا این باشد، پوسیده مى شود و . ھ را توجھ فرماییدشما معناى این جمل. بدھید
سؤ ال كردند كھ یا رسول هللا ، این كھ ) صلى هللا علیھ و آلھ (از پیغمبر اكرم . مى ریزد، حتى كفن ھم مى پوسد

خواھد } بدن {من نمى دانم این  یعنى ؛ آیا بھ من درس مى دھید؟ آیا. بلھ مى دانم : فرمود !باالخره مى پوسید
 :پوسید؟ سپس فرمودند
 رحم هللا امرء عمل عمال و اتقنھ

 ((.خدا رحمت كند مردى را كھ در كارى كھ انجام مى دھد، محكم كارى كند))
دقت . من موظفم كارى كنم كھ این پوسیدگى با دست من شتاب نگیرد و زودتر بھ سراغ این تازه در خاك رفتھ نیاید

جدى ترین نفس را حسین در این مسیر كشیده . نبود ((حاال ببینیم چھ طور مى شود))یك كار حسین با یاءس و  كنید،
البتھ ان شاءهللا این طور نیست و خدا كند این طور  - گاھى آدم. این حركات حسین متعلق بھ ماست ! است ، خدایا

دریافت ھاى خیلى باعظمت خود را با عمل  -نباشد، فقط براى بیدار كردن و تشویق جوان ھا عرض مى كنم 
این مطلب را در كنگره . مثال آن را كھ خیلى ساده و ابتدایى است عرض مى كنم . خارجى و گردیدن اشتباه مى كند

 . ایران شناسى نیز مطرح كرده بودم
 بر آستان جانان گر سر توان نھادن 

 
 گلبانگ سر بلندى بر آسمان توان زد 

این كھ این معرفت ادبى ، این معرفت   با احساس ! بھ بھ ! عجب معناى بزرگى دارد! عرى است مى گوییم عجب ش
فقط در ذھن تو موج ! اما تو ھمان نیستى . بسیار زیباى روحى را من در مغز دارم ، خیال مى كنم من ھمان ھستم 

ما نمى خواھیم ! خدایا: گوییم آن قدر مطالب خوب در ذھن ما موج مى زند و وجود دارد كھ گاھى مى . مى زند
 .ناشكرى كنیم ، از آن ھا كم كن و بر عمل ما بیفزا

شخصى  ((مى خواھم ))با عقیده شان صحبت مى كنند و با : شخصى درباره جامعھ اى قضاوت نموده و گفتھ بود
ى آنان باالست ، وقتى صحبت مى كنند، صحبت آنان بسیار عالى و عقاید و آرمان ھا} یعنى ؛{. شان عمل مى كنند

 . ، پس حق است((مى خواھم )) : ولى عملشان بر مبناى این است كھ من این طور مى خواھم
. واقعا حیف است . شما را بھ خدا بیایید از حسین درس ھایى یاد بگیریم  ((من مى خواھم )) :منطق را توجھ كنید

 نباشد، آن وقت جبر روزگار؛  اگر این درس براى ما و شما درس
 من لم یؤ دبھ االبوان ادبھ الحدثان

 ((.تاءدیب مى كند} با خشونت {نتواند تاءدیب كند، روزگار او را } مھربان و دانا{كسى را كھ پدر و مادر ))
یا این مساءلھ را كھ این . پسرم بیا و در كنار من بنشین : آن چھ كھ پدر و مادر و معلم مى گوید، این طور است 

روزگار نمى . اما روزگار این گونھ نیست ... ، تو باید حواست جمع باشد و مواظب باش وطور شد درست نیست 
واعمل لدنیاك كانك تعیش . اگر باالتر از این منطق سراغ دارید بفرمایید. كار روزگار مشت است . گوید راه برو

. ھم این طور نشان داد) لیھ السالمع(عمال على بن ابى طالب . ھم این طور نشان داد) علیھ السالم(عمال حسین . ابدا
شب آن روز كھ  -در روز ھجدھم ماه رمضان ) علیھ السالم(شما یك مورد در تاریخ پیدا كنید كھ على بن ابى طالب 

بھ خدا قسم ، چنین چیزى . سست شود، یا در گوشھ اى بنشیند و آه بكشد - ضربت جانكاه بھ مغز حبیب خدا وارد شد 
 . چرا؟ چون بھ زندگى و مرگ مسلط است! ن كارھاى جدى ادامھ داشتھ است ھما. در روایت نیست 

مى } او غیب {آیا . در حقیقت ، این شخص باالتر از زندگى و مرگ حركت مى كند. او با اشراف حركت مى كند
من این مطلب را  - حتى بعد از ضربت كذایى . داند، یعنى چھ ؟ او مافوق زندگى و حركت معمولى حركت مى كند

البتھ نمى خواھم بگویم چنین . در مقتل ابوبكربن ابى الدنیا دیدم و جاى تاءمل است كھ چھ قدر آگاھى مى خواھد
وقتى ضربت را زدند، ھمین : مى گوید - مى باشد ) علیھ السالم(چیزى حقیقت نیست ، ولى در خور شخصیت على 



مى شد، سر خود را بر مى داشت و بھ طرفى طور كھ بھ طرف سجده بھ رو افتاد، خون كھ بھ این طرف جارى 
حتى یك . مى خواست حداقل یك لحظھ بدون خون ، سر بھ سجده روى خاك بگذارد. مى گذاشت كھ خونى نباشد

 ! لحظھ
 اى گران جان خوار دیدستى مرا 

 
 زان كھ بس ارزان خریدستى مرا 

معلوم است كھ وقتى آدم ، عمر مجانى بھ  . نویسیم بھ ما داده اند و نشستھ ایم براى آن فلسفھ مى} مجانى {عمر را 
آیا اصال زنده ھستیم كھ از فلسفھ آن بپرسیم ؟ بیاییم از عینك على بن ابى . دستش رسید، نداند كھ فلسفھ دنیا چیست 

.  مساوى با میلیارد میلیارد جھان ھستى است  بھ زندگى نگاه كنیم و ببینیم كھ یك لحظھ اش ) علیھ السالم(طالب 
تا حداقل یك لحظھ ، سر خود را روى . سرش را از آن طرف بر مى داشت و مى گذاشت آن طرفى كھ خونى نباشد

 . خاك بگذارد، چون ماءمور است كھ سر بھ روى خاك بگذارد، نھ بر روى خون
ى بزرگى داریم كھ ما انسان ھا. ما باید با رعایت امانت در كارمان و با درستكارى ھایمان ، براى دنیا الگو باشیم 

 :واقعا آیا این مساءلھ است كھ یك فرد مسلمان بپرسد. خیلى خوب مى دانند و ھمیشھ در جوشش و فعالیت ھستند
 :ھدف زندگى من چیست ؟ آیا زنده باشد و بپرسد؟ كسى كھ زنده باشد، امكان ندارد بپرسد

 .ھدف در درون آن مى جوشدفلسفھ زندگى من چیست ؟ چون عظمت زندگى بھ قدرى است كھ فلسفھ و 
 چھ طور مى دانست كھ شھید خواھد شد و با این حال بھ راه خود ادامھ داد؟) علیھ السالم(بسیار خوب ، امام حسین 

) علیھ السالم(حسین بن على : بعضى ھا نوشتھ بودند -ھمان طور كھ مى دانید  -عمده مساءلھ این جاست ، زیرا 
این گونھ كھ ایشان حركت مى : خواھد شد و غالبا ھم استناد كرده اند بھ این كھ نمى توانست حدس بزند كھ شھید 

: كردم ؛ فرمول زندگى چنین است   لذا، ھمان طور كھ قبال نیز عرض . كرد، اصال یقین داشت كھ زنده مى ماند
 ... واعمل لدنیاك كانك

زدند، تا آخرین لحظات ، بھ جاى آه و نالھ  )علیھ السالم(بعد از ضربت جانكاھى كھ بر سر مبارك امیرالمؤمنین 
 .كردن ، یا در حال ذكر خدا، یا در حال تعلیم و تربیت مردم بود

صالح ذات : یقول  - صلى هللا علیھ و آلھ وسلم  -اءوصیكما، و جمیع و لدى واءھلى و من بلغھ كتابى ، بتقوى هللا ، و نظم اءمركم ، وصالح ذات بینكم ، فانى سمعت جدكما 
  .(438)البین اءفضل من عامھ الصاله و الصیام

شما و ھمھ فرزندان و دودمانم و ھر كسى را كھ نامھ من بھ او برسد، توصیھ مى كنم بھ تقواى الھى و نظم امور ))
اصالح : شنیدم كھ مى گفت ) صلى هللا علیھ وآلھ (من از جد شما رسول خدا . میان مسلمانان خویش و اصالح در 

 ((. میان مردم ، از عموم نماز و روزه برتر است
چنین خطور مى كرد كھ مثال بھ قوم و خویشان خود ) علیھ السالم(حاال اگر آن جا فقط بھ ذھن امیرالمؤمنین 

تان را بھ ھم نزنید، یا اگر توصیھ ھایى در رابطھ با نماز و روزه مى نمودند، رسیدگى كنید، یا تشكل خانواده 
یعنى دنیا در مقابل چشم على بن ابى طالب خودش را خوب نشان مى داد، كھ ... هللا هللا : اما فرمود. معمولى بود

بتقوى هللا و نظم امركم ... :توصیھ كن بھ بچھ ھایت ، توصیھ كن بھ آن ھایى كھ بعدھا خواھند گفت و پیرو تو ھستند
 حاال حسین بن على چھ طور مى دانست ؟. 

 

 

بھ جھت آن وارستگى از آب و خاك ، وارستگى از خودخواھى ھا، ) علیھ السالم(توضیح ؛ علم امامت امام حسین 
ى و ھم وارستگى از خودكامگى ھا، تقوا در حد اعال؛ واالصالب الشامخھ و االرحام المطھره ھم از نظر ارث ژن

على یك طرف ،  - از نظر تربیتى كھ آغاز وجودش در خانواده اى شروع شد كھ نسیم رسالت وزیدن گرفتھ بود 
 . این محیط تربیتى او و آن ھم پشت بھ پشت ، از نسل ابراھیم خلیل آمده است -فاطمھ ھم یك طرف 

مایھ و شخصیتش بر این مبنا نیست ، بلكھ ھمھ این ھا دست بھ ھم داده اند، ولى خود این عواملى كھ جبرى بود، سر
ترتیب نداده   چرا شما در عمرتان براى ابراھیم خلیل مجالس . شخصیت او روى ھمین است كھ اینك بحث مى كنیم 

ولى براى حسین . است ) ابواالنبیا(او پدر انبیا . و براى او ننشستھ اید؟ ابراھیم خلیل ھم سرمایھ خیلى بزرگى دارد
اگر خودش را معرفى مى . مى نشینید كھ روى اختیار كار كرده و شك ھم نكرده كھ پسر على است ) معلیھ السال(

. نمى كرد) علیھ السالم (افتخار بھ على بن ابى طالب . چھ كاره ام ) حسین (كرد، براى این بود كھ آگاه كند، من 



اكنون در روى زمین ، پسر پیغمبرى غیر از آیا مى دانید كھ من پسر چھ كسى ھستم ؟ آیا مى دانید كھ : مى گفت 
آیا حاللتان را حرام كرده ام ؟ بعد بھ كارھاى اختیارى اشاره : من نیست ؟ بعد از این كھ خود را معرفى كرد، گفت 

آیا حرامتان را حالل كردم ؟ چھ كار كردم ؟ یك جملھ بھ من بگویید، بعد خون من براى شما حالل است و : فرمود
 . ھم فرار نمى كنم از دست شما

تكیھ شما االن بر این است كھ این مرد در حد عالى ترین اختیار، قدم برداشت ، اى حسین ، درود و سالم خدا بر تو 
آزاد با كمال  !چھ جلوه اى داشت این اختیار. ثابت نكرد) علیھ السالم(ھیچ كس اختیار را مثل حسین بن على ! باد

عبدهللا بن جعفر، و ھیچ ) ھمسر حضرت زینب (  آیى ؟ حتى شوھر ھمشیره اش  محمدبن حنفیھ آیا نمى. آزادى 
 .حتى در طى مسیر نیز، احساس مى شود كھ ھیچ كسى را اجبار نفرمود. كس دیگر را اجبار نمى كرد

 حتى نگفت كھ مثال اگر بلند بشوید. ھمھ را آزاد كرده بود. در این شب تاریك بروید: شب عاشورا ھم صریح گفت 
فقط مى گویند چند شب قبل از عاشورا، از . در تواریخ چنین مطلبى نداریم . بروید، در روز قیامت مسؤ ول ھستید

بزرگان بنى اسد آن زمین را خواست ، كھ یا بھ حضرت فروختند، یا این كھ از آن ھا اجازه خواست ، تا با یاران 
از (ین جا شھید شوم ، از این جا بلند شوید و بروید من ممكن است ا: سپس فرمود. خود در آن مكان سكونت كنند

حادثھ اى در انتظار این سرزمین است كھ من نمى خواھم شما . تا صداى مرا نشنوید) این چادرھا دور شوید
. ولى حضرت در ھمان شب اول گفت و بعد از آن ھم گفت كھ شما آزادید. اگر بشنوید، مسؤ ول مى شوید. بشنوید

 . در این جریان مراعات فرمود، براى درس ابدیت ما بس است (علیھ السالم (ین قدر حسین بن على این آزادى كھ ا
و اھل بیت ) علیھا السالم )آن پسر فاطمھ {بھ ھر حال ، علم حضرت چگونھ بود؟ طبق امامت و تزكیھ نفسى كھ 

با توجھ بھ این . داده بود و مى دانستندموفق بھ دریافت آن شده بودند، خداوند بھ آنان علم غیب را } )علیھ السالم(
اما این سؤ ال مطرح مى شود، پس چرا آن طور جدى . مطلب ، حسین بن على نیز مى دانست كھ شھید مى شود

حركت مى كرد؟ پس چرا چنین و چنان مى كرد؟ اگر ھم مى دانست شھید مى شود، شاید بگوییم خوب مى دانست و 
 :آیھ اى در قرآن است كھ مى فرماید. در این جا مساءلھ اى ھست . دیگر اجرش این قدر باال نبود
 (439)یمحوا هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب 

 ((. اب نزد اوستخدا آن چھ را كھ بخواھد، محو یا اثبات مى كند و اصل كت))
طبق . دست خدا در مقابل قوانین ھستى بستھ نیست . خدا ھرچھ را كھ بخواھد، در ھر لحظھ محو و اثبات مى كند

علم مطلق خدایى را نھ . مى دانست كھ شھید مى شود، اما نھ مطابق علم خدایى ) علیھ السالم(قوانین ھستى ، حسین 
آن علم مخزون كھ بھ آن علم مكتوم . آگاه نبود) صلى هللا علیھ وآلھ (ى ، حتى محمد مصطف)علیھ السالم(فقط حسین 

حسین بھ شھادت خود یقین داشت و یقین او، منطقى و  .(440) و علم ربوبى مى گویند، در دسترس كسى نیست
 اما چھ مى دانست كھ مشیت خداوندى چیست ؟. ولى شھودى غیبى در حیطھ دیدگاه مباركش . ھودى غیبى بودش

احتمال آن وجود داشت كھ ھمان لحظھ ، موانعى از . احتمال داشت كھ ھمان لحظھ ، دستگاه یزید را متالشى كند
اصولى است كھ خداوند با قانونى كھ مقرر  در نظر شیعھ ، یكى از ((بداء)) .بیاورد  طبیعت و از غیر طبیعت پیش 

 . مى فرماید، دست ھایش را نمى بندد و ھر لحظھ آزاد است
اما آیا علم او، علم . مى دانست ، علم او مبنى بر امامت و والیت عظما بود) علیھ السالم(بنابراین ، اگر امام حسین 

توضیح این مساءلھ است كھ اگر با دوستانتان بحث  این ھم. مطلق بوده است ؟ نخیر، علم مطلق فقط از آن خداست 
كار پاكان را قیاس از  -ھمان طور كھ در اول بحث عرض كردم  -كردید، در نظر داشتھ باشید، مطلب عمده و مھم 

من خودم با چشمم دیده ام كھ بھ چند . غالبا این طور است كھ در جھل و در ھوى و ھوس غوطھ وریم . خود مگیر
یا بھ قول ابن خلدون ، . ما با چشم خود دیدیم . ھ اى از آینده خبر دادند، كھ دقیقا ھمان طور واقع شدنفر، بھ گون

 .(علیھ السالم(اشخاصى ھستند كھ با تزكیھ نفس ، این نوع خبرھا را مى دھند، چھ رسد بھ خاندان عصمت 
و تمام اجر و عظمتى كھ خداوند براى آن  با این علم بوده است) علیھ السالم(بنابراین ، شھادت حضرت سیدالشھداء 

خیلى باالتر از ھمھ شھداست و بالحق ، ) علیھ السالم(قرار داد، در حد اعلى مقرر فرمود و آن عظمت براى حسین 
 . نامیده شده است) سرور شھیدان با تمام عظمت ھا(سیدالشھداء 

براى دنیاى خود، چنان زندگى كنیم . ابدا  تعیش  واعمل لدنیاك كانك. من اگر احساس وظیفھ نمى كردم ، نمى گفتم 
. در كارھا نباید مسامحھ كنیم ، زیرا آن مسامحھ ھا بھ خودمان باز مى گردد. كھ گویى براى ابد خواھیم ماند

وقتى كارى بھ ما رجوع شد، آن را در حد اعال انجام بدھیم ، تا آن جا كھ . كارھایمان را باید جدى در نظر بگیریم 
  این درس ... واعمل لدنیاك كانك  .شخصیت ما خواھد شد و از ما دست نخواھد كشید) آویزه (بكنیم این وصلھ  خیال

 .بھ ما داد) علیھ السالم(بزرگى بود كھ امام حسین 
چون . امشب شب دوازدھم محرم و بنابر بعضى روایات ، ھنوز جنازه ھا روى خاك است ! خداوندا! پروردگارا

 . آفتاب و ماه این بدن ھا را تماشا كرده است. ت ھست كھ روز سوم آمدند و این ھا را دفن كردنددر بعضى روایا
یقین بدانید كھ اگر از روى طبیعت چیزى محو شد، در . تاریخ ھم دقیقا در سینھ اش دارد. ستارگان ھم نگاه كردند



و البد، . كھ تاریخ از آن جا شروع شد آرى ، از دید یزیدى ھا تمام شد، در صورتى. ماوراى طبیعت ثبت مى شود
مگر این كھ چند لحظھ اى )) : در روایت و در تاریخ نیز دارند كھ. زود نامھ نوشتند كھ كار حسین را تمام مى كنند

این ! خدایا، واقعا بشر چھ قدر سقوط مى كند؟ بشر چگونھ گاھى بیچاره مى شود؟ .((ھمھ آن ھا را كشتیم و تمام شد
) صلى هللا علیھ وآلھ (در صورتى كھ یقین داشتھ باشد، تاریخ اسالم با پیغمبر . بیچارگى بشر است  از} اعمال }

 . از كربال بوده است) علیھ السالم(شروع شده و ادامھ آن با حسین بن على 
 .بیش از این موفق بدار) علیھ السالم(ما را در شناخت حسین ! پروردگارا! خدایا

ر فراگیرى این درس ھا كھ ھر سال تشكیل مى شود و ھر سال بزرگان ، خطبا و در عمل و د! پروردگارا
 .دانشمندان این درس ھا را مى دھند، ھمھ ما را موفق بفرما

 ((آمین ))
 احساسات برین حسینى

كھ  تا زمانى. این داستان بھ بقاى دھر باقى است . است ) علیھ السالم(البتھ آن چھ كھ تمام نمى شود، داستان حسین 
) علیھ السالم)انسان وجود دارد، و تا زمانى كھ انسان از بین نرود، تا زمانى كھ آفتاب مى درخشد، داستان حسین 

تواریخ تا حدودى . ببینیم ھنر در این مورد چھ كار كرده است  . بھ بقاى خود ادامھ خواھد داد و از بین نخواھد رفت
ھمان طور كھ عرض  -از لحاظ ھنرى ھم از نظر تحلیل گرى . م دادندانجا) علیھ السالم(كارھایى را درباره حسین 

بیش از این ھا كار ) علیھ السالم(داستان حسین . كارھایى انجام شده ، ولى بھ مقدار كافى تحلیل نشده است  -كردم 
 .مى برد

ارى نشده است ، ولى البتھ نمى خواھیم بگوییم ھیچ ك. بیش از این ھا مى توانست بھ بشر درس ھاى آموزنده بدھد
بسیار خوب ، ھنر چھ كار كرده است ؟ خود داستان ، ھم ریشھ عقالنى و . نسبت بھ عظمت حادثھ ، كم بوده است 

ریشھ احساساتى آن خیلى عمیق است و شاید بعضى از حقایق این داستان خونین را فقط . ھم ریشھ احساساتى دارد
ھمان طور كھ قبال گفتم  - تعقل نیز كار انجام مى دھد  .بیان احساسات باشد یعنى بیان ، باید. باید احساسات بیان كند

در این داستان ، تعقل خیلى عجیب جلوه . منطق را صریحا مى بیند) علیھ السالم(انسان در حركات امام حسین  -
و در عین  مقدمات مطابق نتایج ، ھدف گیرى ھا با وسایل مناسب ، یعنى محض تعقل دیده مى شود. كرده است 

براى این كھ این معنا درست براى ما روشن شود، احساسات را بھ دو دستھ . حال ، زیربناى احساسات برین است 
 : تقسیم مى كنیم

 .احساسات خام و عواطف خام زودگذر -1
 . آن چھ كھ بشر را اداره كرده ، ھمین بوده است. احساسات عمیق  -2

وقى ، فلسفى و منطقى ، وقتى كھ تعقل مى خواھد عذرخواھى كند، كھ بیش از شما مى بینید كھ در استدالل ھاى حق
بھ عنوان مثال ؛ تمام قوانین و حقوق دنیا . این نمى تواند پیشروى كند، در آن ھنگام احساسات برین بھ میدان مى آید

این . گزار و اجرا كنیم ما مى خواھیم عدالت را بھ وسیلھ قوانین و حقوق ، بر: مى گویند. مبتنى بر عدالت است 
ولى خوب ، این قوانین و حقوق ھمزیستى را تا حدودى ! حاال عدالت را چھ عرض كنم . ادعاى بسیار خوبى است 

درباره آن كار كردند، ولى وقتى كھ آدم كمى زیربنایى بررسى مى كند، بحث  -زیاد بدبین نباشیم  - . تاءمین كردند
چرا بشر را بھ حال خود نگذاریم ، ما با چھ حقى بھ او بگوییم این طور بنشین )) :{مى گویند}بھ آن جا مى كشد كھ 

بگذاریم قدرت ، كار خودش را بكند، و ھر كس قوى است با  .، این طور برو، آن كار را بكن ، و این كار را بكن 
قوى اول ضعیف گشت و  تنازع در بقا؛ ھر: مگر شما در دانشگاه ھایتان نمى خوانید! قدرت خودش كار انجام بدھد

 .((دست قوى را چرا مى بندید؟ بگذارید اقویا در این دنیا زندگى كنند تا نسل ھا اصالح شود. سپس مرد
در . ھنوز این مسائل مطرح است . مى شود  این طرز فكر ھنوز در دانشگاه ھاى دنیا تدریس ! منطق را توجھ كنید

سالم برخوردار باشد،  ((من ))ر دارنده آن علم و دارنده آن عقل ، از یك این مورد مى دانید تعقل و علم با كمال ، اگ
 . ما بھ آرامى كنار مى رویم و حكومت و داورى را بھ دست احساسات عمیق انسان ھا مى دھیم: مى گوید

ھمان . شما كھ داراى احساسات عمیق ھستید، آیا با اصالت قوه موافق ھستید؟ ھمھ خواھند گفت نھ ! اى انسان ھا
 .طور كھ مالحظھ مى كنید، در این جا احساس عالى بھ میدان آمد، نھ احساسات خام زودگذر

این ھا مربوط بھ تلذذ است ، . ھا((مى برم ))من لذت . ھم بھ آن اضافھ مى كند ((ھا))یك . نھ این كھ من خوشم مى آید
 .طف تصعید نشده دارندجانوران ، عوا. تلذذ كار جانوران است ! تلذذ، چھ ھدف ناچیزى است 

خود عاطفھ محض حیوانى ،  .مى گویند افعى بچھ ھاى خود را بسیار دوست دارد و عجیب بھ آن ھا عاطفھ دارد
فقط براى برقرار كردن قانون طبیعت است كھ نسل جاندار ادامھ یابد، یا جاندار براى جلب محبت دیگران عاطفھ 

اما احساساتى . مى نامیم ) كال و نارس )د نشده ، یا عاطفھ ھاى خام نام این عواطف را، عاطفھ ھاى تصعی. بورزد
 مثال ؛ . كھ حكومت كند و بھ عقل بگوید درست حركت كن ، احساسات عمیق و برین است



مى ) عقل )اگر بھ عقل بگوییم ، مى خواھیم امروز شما را محاكمھ كنیم ، كھ چھ كسى گفتھ است ھرچھ را كھ تو 
براى زندگى بشر، من حاكم مطلق ھستم ، مى گوییم كمى گازش را كم كن ، : عقل مى گویدگویى درست است ؟ 

آیا این جنگ ھایى كھ مكتب ھا در تاریخ بھ راه انداختھ و میلیون ھا نفر را كشتند، استناد آن ھا بھ این . كمى آرام تر
گوید من تعقل مى كنم و دلیلم این است ، است ؟ ھر كسى مى ) عقل )بود كھ خواب نما شدند، یا استناد آن ھا بھ تو 

حال اى عقل نظرى جزئى ، آیا حق و صالحیت داریم شما را محاكمھ كنیم  . پس حق با من است و شما را مى زنم
من )) :یا نھ ؟ چون ھیچ یك از این جھان خواران و ھیچ یك از این كسانى كھ حقوق انسان ھا را پایمال كردند، نگفتند

بلكھ دالیل خود  ((.بودم كھ من باید طبق این مكتبم رفتار كنم و ھر كس ھم مى خواھد فدا شود، بشوددر خواب دیده 
بنابراین ، چون شما براى مكتب ھاى متضاد و متناقض تكیھ گاه . تكیھ مى كند ((جناب عقل ))را بیان نموده و بھ تو 

از } على الخصوص {البتھ این سؤ ال را از جوانترھا قرار گرفتھ اى ، آیا جا دارد كھ شما را محاكمھ كنیم یا نھ ؟ 
آیا تاكنون چنین سؤ الى را درباره عقل شنیده بودید؟ كھ چنین محاكمھ : دانشجوھا و دانش آموزان عزیز مى پرسم 

. اى را آن اشخاصى كھ بیدار فكر مى كنند و ھشیارانى در میان مستان و بیدارانى در میان بھ خواب رفتگان ھستند
كھ ھنوز  -باره عقل در نظر دارند؟ یا آن علم پرستان كھ ھمھ چیز را مى خواھند با كلمھ علمى تفسیر كنند در

این محاكمھ براى . تا جاى ھیچ گونھ خدشھ نباشد -بیچاره علم خودش دقیقا تفسیر نشده است كھ تعریف آن چیست ؟ 
داد من برس و اثبات كن كھ باالخره یك وسیلھ ھستم اى احساس برین ، بھ : آیا این كھ عقل خواھد گفت . عقل است 

خود شما بھ ! آرام آرام : مى گوییم . ، غیر از این چیزى ھم ھست ؟ چون اگر بگوید، من خودم مى گویم من عقلم 
 .ما بشر تعلیم داده اى كھ اگر كسى ادعا كند و براى اثبات ادعاى خویش ، ھمان را تكرار كند، غلط مى گوید

دلیل شما  :محاكم دنیا جمع مى شوند و مى گویند. این بشقاب متعلق بھ من است : ن ادعا نموده و مى گویم مثال ؛ م
چیست ؟ مى گویم دلیلم این است كھ از آِن من است ، خوب ، آمبوالنس را صدا مى كنند و مى گویند، ایشان را بھ 

یا این كھ جناب عقل . ر ادعا كھ دلیل اثبات نمى شودبا تكرا. این ھمان مدعاست . ببرید 63فالن بیمارستان ، اتاق 
خود جناب عالى بھ ما یاد دادید كھ مدعا با ! جناب عقل : مى گوییم . من خودم مى گویم كھ من حجت ھستم : بگوید

 از شما مى پرسم از كجا براى ما اثبات شود كھ ما باید دنبالھ رو. مدعا استدالل مى خواھد. تكرار اثبات نمى شود
 تو باشیم ، آن ھم با این خطاھایى كھ از تو دیده ایم ؟

 .((با دلیل عقلى ، ھیوال وجود ندارد)) :افالطون مى گوید
 .((ھیوال وجود دارد، اما با دلیل عقلى )) :ارسطو مى گوید

 :دیگرى مى گوید. ھر جسمى تجزیھ مى شود بھ اجزایى كھ غیر قابل قسمت است : آن فیلسوف مى گوید
 .ادامھ دارد... و بھ دنبال آن بحث و جدل و. ى ، نمى تواند بھ اجزاى غیر قابل قسمت تقسیم شودھر جسم

 ھر كسى چیزى ھمى گوید ز تیره راى خویش 
 

 تا گمان آید كھ او قسطاى بن لوقاستى 

 در میان بحث و نزاع و شورش و غوغاستى   ھر كسى آرد بھ قول خود دلیل از گفتھ اى 

اى . برین وارد میدان مى شود  در این ھنگام ، احساس. مى گوییم ، مى گوید عقل گفتھ است  ھر كدام را كھ
 . كار كنید و بیایید كار كنیم. دقت كنید و ببینید چھ وسیلھ اى در اختیار شما قرار دارد! ھنرمندان 

ل این است كھ ما از كجا بھ حجیت عق. ھركس كھ یك سرمایھ ھنرِى احساِس برین دارد، عقل را نیز در اختیار دارد
وسیلھ بسیار خوبى است ؛ ) عقل )ما در مى یابیم كھ این )) :احساسات برین مى گوید. این عقل گوش فرا بدھیم 

با این شرایط و مقتضیات ، با این موانع و با این : ھر كجا كھ حكمى مى كند، بگوید. منتھا، از مطلق گفتن بپرھیزد
ادعاى مطلق ھم نكنید، آن ھم . حركت خود را شروع نموده و این طور ادامھ دھید  پس  .((عوامل ، حكم چنین است 

 . درباره جان ھاى آدمیان
پس بھ این نتیجھ مى رسیم كھ آن چھ ھست ، عواطف زودگذر و احساسات خام نیست ، بلكھ احساسات عالى و 

تاكنون ،   سال پیش  1400ده است كھ از ھمان احساساتى كھ یك رگى از آن احساسات باعث ش. احساس برین است 
آیا پدر . این احساس برین است . صداى حسین شنیده شود و اگر بگذارند، ھر روز ھم صداى او عالى تر مى شود

البتھ آن . چھ كاره ماست ؟ مثال ممكن است سادات محترم بگویند، پدر و جد ماست   و مادر ماست ؟ نخیر، پس 
ن ھم واقعا آن قدر نزدیك نیست كھ با چشم ببیند و گریھ كند، زیرا سى الى چھل پشت رد آ. مساءلھ اى دیگر است 

 . اما تحریك ، تحریك احساس برین است. شده و رفتھ است 
ھنرمندان موقعى مى توانند براى بشر قدم بردارند كھ با این احساس برین وارد میدان شوند و این جریان بسیار 

واال ایجاد و خلق یك عده آثار بھ نام آثار ھنرى بدون محتوا، فقط براى جلب  .درآورندآموزنده را بھ رشتھ ھنر 
بسیار خوب ، . مثال یك اثر ھنرى را مشاھده كردید و واقعا جاى تعجب بود. تعجب مردم ، شایستھ تمجید نیست 

شما چھ چیزى را داد، آن چھ  محتوا چھ بود و چھ شد؟ از این اثر ھنرى چھ چیزى الھام گرفتید؟ انگیزه چھ بود؟ بھ
ھنر براى ھنر صحیح ))را كھ نداشتید؟ یا آن بدى را كھ داشتیم ، آن بدى را چگونھ از دست ما گرفت ؟ ما نگفتیم 



در خالء كھ ھنر بھ وجود نمى آید، یا یك . ولى در مسیر حیات معقول انسان ھا! ، ھنر براى ھنر}بلى } .((نیست 
او مى خواھد آن را بھ جامعھ انسانى جارى . جود نمى آورد كھ آن را داخل خالء بیندازدھنرمند، اثر ھنرى را بھ و

كند و باید توجھ داشتھ باشد كھ انسان ھا از این برخورد چھ برداشتى خواھند داشت ؟ آیا من ھم یك خم دیگر شراب 
 در گلوى این انسان بریزم كھ خودش مست است ؟

ود؟ او یك بار بیشتر عمر نخواھد كرد، آیا من ھم بھ مستى او اضافھ كنم ؟ آیا من ھم یا این كھ كارى كنم تا بیدار بش
 باید سر او را پایین بیاورم ، یا سر او را باال ببرم ؟

شمس گفت چھ طور شده است . آن رفیقمان خیلى آدم خوبى شده است : معروف است كسى بھ شمس تبریزى گفت 
از قول من بھ : شمس در جواب گفت . انداختھ است و با ھیچ كس كارى ندارد ؟ گفت دیگر واقعا سر خود را پایین

. او سالم برسان و بگو، زود نزد طبیب و پزشك برود، زیرا معلوم مى شود پشت گردن او كورك درآورده است 
ش ، سر خود را ھشتاد سال عمر خوی - آیا بشر باید در طول ھفتاد . اگر سالم باشد، یك دفعھ ھم باال را نگاه مى كند

پایین بیندازد؟ یك دفعھ ھم باید باال را نگاه كند و ببیند چھ خبر است و چیست ؟ تا بفھمد از كجا آمده است و بھ كجا 
 .مى رود

ھم چنین ، مى . بھ ھر حال ، این داستان چون مربوط بھ احساسات برین است ، میدان بزرگى براى ھنرھاست 
... مخصوصا جنبھ شعرى ، چھ عربى ، چھ فارسى ، چھ تركى و چھ اردویى و توان گفت تا حدودى عنصر ادبى ،

مخصوصا آنان كھ معتقد بوده اند و  -خالصھ ، آن زبان ھایى كھ اطالعى از این جریان داشتھ اند . بھ میدان آمده اند
ان آمدند، ولى جدا تا حدودى خوب بھ مید - در جوامعى زندگى كرده اند كھ حسین براى آن ھا مطرح بوده است 

 !رحمت كند  خدایش  . ما اشعار محتشم كاشانى را مى بینیم. مساءلھ ھنوز تمام نیست 
براى ارزش اشعار {. مراثى و شعرھاى او خیلى عالى ، بسیار خوب ، و از نظر ادبى واقعا تكان دھنده است 

 : مطلبى بھ شما عرض مى كنم} محتشم 
ورا كھ ما طلبھ ھا مسیر نجف تا كربال را پیاده طى مى كردیم ، در طى مسیر، در ایام عاشورا، یا در غیر ایام عاش

داشتند و وقتى ما مى رسیدیم ، عجیب بھ ما احترام نموده و آن اصول ) مھمانسراھایى )این عشایر، مضیف ھایى 
ن ھا اشعار محتشم را اگر سفر ما در ایام عاشورا بود، مى دیدیم آ. فطرى اولیھ انسانى را شدیدا مراعات مى كردند

 .اشعار محتشم فارسى است و آن ھا عرب اند. در مضیف و حسینیھ خود نصب كرده اند
مى پرسیدیم كھ چرا این اشعار را این جا نصب كرده اید؟ مى گفتند ما نمى دانیم این چیست ، اما نورانیت و یك 

ھ ھا كھ از این مسیر عبور مى كنند، معناى اشعار گاھى ھم از امثال شما طلب . مى كنیم  حالى در این اشعار احساس 
را مى پرسیم ، ولى دقیقا نمى دانیم كھ معناى كلمات چیست ؟ آن لطافت و لذتى كھ شما بھ فارسى از این اشعار مى 

 . اما این مقدار مى دانیم كھ این یك شعر عادى نیست. برید، ما نمى بریم 
یابن : در عربى ھم مضامین بسیار عالى و سازنده اى آمده است . ه است بھ ھر حال ، شعر تا حدودى بھ میدان آمد

اى )) . یابن الولى المرتضى یابن البتول الزاكیھ ((صلى هللا علیھ وآلھ (این پسر پیغمبر مصطفى )) . النبى المصطفى
براى تو گریھ مى كند،  چشمم)) . تبكیك عینى ال الجل مثوبھ . -))بتول زاكیھ (پسر على مرتضى ، اى پسر بتول پاك 

 .((لكن چشمم فقط براى تو گریھ مى كند)) . لكنما عینى الجلك باكیھ .((ولى نھ براى ثواب و پاداش 
پاداش ھمین مقدار بس . یعنى بحث ثواب و بحث پاداش گرفتن نیست . مضمون شعرى ابیات مذكور، خیلى باالست 

. سم و براى تو گریھ كنم و احساساتم براى تو بھ حركت در آیدكھ لطف خدا شامل حال من بوده است تا تو را بشنا
 :آیا باالتر از این پاداش ؟ شعر دیگرى است از شیخ كاظم االزرى كھ مى گوید

 قد غیر الطعن منھم كل جارحھ 
 

 اال المكارم فى اءمن من الغیر 

ولى راھى بھ عظمت ھا و . كردضربھ شمشیر، ھمھ اعضاى شھداى دشت خونین نینوا را تغییر داد و متالشى ))
 ((.كرامت ھاى روحى آنان پیدا نكرد

قطعھ قطعھ و متالشى كرد، مگر آن ) ھفتاد و دو نفر را(طعن و ضربھ نیزه ھا و شمشیرھا، تمام بدن آن ھا را 
كرم و ). براى ھمیشھ ماندگار كرد(شرف و حیثیت و كرامت و ارزش انسانى آن ھا را كھ براى ابد تازه كرد 

 .رافت و عزت آنان را ابدیت دادش
من نمى دانم كھ این شمشیر چھ طور از روى تو اى : در بعضى از اشعار، مطالب فوق العاده عالى وجود دارد كھ 

 حسین خجالت نكشید؛
 ما انصفت كزبا یا لیث غابتھا

بھ شما اصابت  اى شیر بیشھ شجاعت و خویشتن دارى ، چھ طور این نیزه ھا و شمشیرھا انصاف نكردند كھ))
 ((كردند؟

 :ھم چنین ، مى گوید
اما بھ صورت آفتاب سرخ بھ زیر خاك ). و ھم بدور(وقتى اینان بھ كربال وارد شدند، ماه ھایى بودند، ماه بدر ))



  -)).ماه آمدند، آفتاب رفتند. (رفتند
چنین ، در فارسى ھم از این ھم  . از این نوع اشعار، فراوان دیده مى شود و بعضى از آن ھا خیلى آموزنده است

از این جھت ، ادبیات ما از موقعى كھ در شعاع حسین قرار گرفتھ ، ترقى خاصى داشتھ . ابیات بسیار زیاد است 
ممكن است بعضى ھا این مساءلھ را مورد بحث و تحلیل قرار ندھند، اما واقعیت بھ شك و تردید و قطع و  . است

واقعا بخواھد كھ شعر او، شعر باشد و ماندگار بماند، بھ جاذبیت حسین سوق پیدا  اگر كسى .وابستھ نیست ... یقین و
نمى دانم آیا شما با تمام دیوان او سروكار دارید یا نھ ؟ اما بیشتر، ! خدا محمد حسین شھریار را رحمت كند. كند

 :راى كربال مى گویددر دل ھاى شما مانده است ، یا آن چند بیتى كھ ب ((على اى ھماى رحمت ))ھمان شعر 
 دوستانش بى وفا و دشمنانش پرجفا 

 
 با كدامین سركند؟ مشكل دو تا دارد حسین 

شھریار از آن جا مانده است ، واال بعضى از اشعار او از نظر ادبى ، بسیار خوب و بعضى دیگر در حد متوسط 
بقا . ھ ھاى ما این اشعار را حفظ ھستندكدام یك از اشعار محتشم را شما حفظ ھستید؟ در صورتى كھ شاید بچ. است 

و ابدیت یك اثر ھنرى ، وابستھ بھ این است كھ آن چھ كھ موضوع آن ھنر است ، چیست ؟ بقا و جاودانگى یك اثر 
 ھنرى ، بستھ بھ این است كھ بھ كدام اصل ثابت بشر تكیھ كرده است ؟

 ھر صورت دلكش كھ تو را روى نمود 
 

 ربود  خواھد فلكش ز دور چشم تو

 رو دل بھ كسى نھ كھ در اطوار وجود 
 

 بوده است ھمیشھ با تو و خواھد بود 

 

 

 

واال دو دقیقھ تعجب و سھ دقیقھ شگفتى ، یا چندبار . اثر ھنرى باید چیزى را بھ وجود آورد كھ براى بشر مفید باشد
معناى آزادى را در  .را بیان و معنا كنید} مفاھیم و مضامین {بیایید . ، نباید پاداش یك ھنرمند باشد((احسنت گفتن ))

را تجسیم  -ھاى بسیار باال ((آبستره ))بھ قول غربى ھا  -بیایید این حقیقت تجریدى بسیار باال . آثار ھنرى تجسم دھید
آیا . نشان دھید... دھید كھ آزادى یعنى چھ ؟ بیایید قضیھ نظم را در آثار ھنرى خود مثل ؛ نقاشى ، نمایش ھا و

ضوعات ھنرى فقط باید آسان باشد؟ آیا فیلم آھنگ برنادت را مشاھده كردید كھ چھ كار كرد؟ بشر را باید بھ باال مو
متاءسفانھ چون بعد طبیعت گرایى بشر . متوجھ كرد، واال بشر را بھ پایین متوجھ كردن ، كارى بسیار آسان است 

، اگر شما یك چیزى را )و میل بھ جنبھ حیوانى  نھ بھ معناى طبیعت پرستى ، بلكھ میل بھ طبیعت(قوى است 
بشر را بھ . این مھم نیست ، مھم آن است كھ سر انسان ھا را بھ باال ببریم . بگویید، بشر بھ آن تمایل پیدا مى كند

قدرت مغز یك آدم و قدرت مغز یك ھنرمند، در آن . پایین متوجھ كردن ، كارى است كھ از ھمھ كس ساختھ است 
با این كھ آب را بھ مقدار خودش برداشتھ بود، آن را بھ دشمن خود ) علیھ السالم(حسین بن على : گویداست كھ ب

را از نظر ھنرى بھ ) ارزش ھا(بیایید این . داد، پیش از آن كھ در خواب اعالمیھ جھانى حقوق بشر دیده شده باشد
دشمنى بھ كنار بزنید، زیرا این جا جاى از مجراى دوستى و . وجود بیاوریم ، كھ اصل حیات ، حق بشرى است 

بیایید در آثار ھنرى آن ھا را نشان . ھر كسى كھ مى خواھد باشد. دوست و دشمن نیست ، بلكھ جاى انسان است 
سازنده ، معین و محدود است ، در دل ھاى ما جا . مسائل مبتذل زیاد است و ھمیشھ و ھمھ جا مى توان دید. بدھید
 .دارد

دقت كنید و ببینید شعر چھ كار كرد و چھ طور بھ . انى مى كردم و سؤ االت خوبى مطرح مى كردنددر جایى سخنر
مردم )) :سؤ الى كھ بعد از سخنرانى مطرح كردند، این بود. واقعا بعدھا نیز تعجب مى كردم . داد این جواب رسید

رگ خشك مى ماند و تعداد كسانى كھ تعقل عوام ھمیشھ نسبت بھ معتقدات خود جامد ھستند، و عقیده آنان تا ھنگام م
در پاسخ چنین  .((مى كنند بسیار اندك است ، و دین نیز چون عقیده است ، ھیچ وقت در آن چون و چرا نمى شود

 : گفتم
در بین یك . مسلما این جامعھ ، قانون اساسى دارد. جامعھ اى را فرض كنید كھ یك میلیارد نفر جمعیت دارد -1

چند نفر مى فھمند كھ فلسفھ این قانون چیست ؟ یا كشورى با جمعیت یك میلیارد و صد و پنجاه میلیون میلیارد نفر، 
در این یك میلیارد و صد و پنجاه میلیون نفر، چند نفر مى دانند كھ این قانون اساسى . نفرى را در نظر بگیرید

یك میلیارد و صد و پنجاه میلیون نفر، صد اگر شما بگویید در بین  !نفر؟ 100نفر،  20نفر،  10نفر،  5چیست ؟ 
نفر مى توانند فلسفھ این قانون را بگویند و سؤ االت شما را ھم جواب بدھند، معلوم مى شود آن جامعھ یك میلیارد و 

صد و پنجاه میلیون نفرى خیلى تكامل یافتھ است ، كھ صد نفر مى توانند بفھمند كھ چھ مى گویند و چھ عمل مى 
و تبصره  27ھرگز بھ مغز آنان خطور نمى كند كھ مثال آن ماده . بھ اطمینان پیشتازان حركت مى كنند بقیھ. كنند



اگر اطمینان داشتھ باشند كھ آن ھایى كھ در جلو حركت مى كنند خائن . یعنى چھ و فلسفھ اش را جویا شوند 24
بھ دنبال {ھم مى دانند كھ نباید خیانت كنند، نیستند، مغزشان ھم توانایى دارد، ھمھ مسائل را ھم مى دانند و آن ھا 

باید تعقل بشود كھ جناب عوام نمى  ((هللا اكبر))فقط در . حركت مى كنند و بھ راه خود ادامھ مى دھند} پیشتازان 
 یعنى چھ ؟ ((هللا اكبر))دانند 

ا یك ماھیگیر، یا یك بقال چھ یك آدم عادى عوام ، چھ بزرگ ترین فیلسوف اسالمى مثل فارابى ، یا یك خیاط، ی -2
و یا یك راننده ، اگر احساس كند مغزش مى تواند آن چھ را كھ بھ آن عقیده پیدا كرده است یك بار براى خودش 

لذا، مى گوییم تمام اصول عقاید باید . این اسالم است . مطرح نموده و با استدالل عمل كند، باید و باید انجام دھد
اگر شما دقت كنید، حتى بزرگان و . ل قابل قبول نیست ، مگر این كھ عاجز و ناتوان باشدبدون استدال. استدالل باشد

حكما و علماى اسالم ، وقتى یك قاعده ثابت شده را مى خواھند مورد استدالل قرار دھند، مثل این است كھ ھم 
و معلول تكیھ كند، طورى آن را  مى خواھد بھ قاعده علت} عالمى {مثال اگر . اكنون ھمین قاعده را اثبات كرده اند

 . بیان مى كند مثل این كھ ھمین اكنون روى قانون علت و معلول ، تجدیدنظر كرده است
 : شعرى كھ قضیھ را ختم كرد، این است

  ! ھر لحظھ مرا تازه خداى دگرستى  بیزارم از آن كھنھ خدایى كھ تو دارى 

اتھامى است كھ مى خواھید بھ متدین ھا بزنید؟ این شعر، یك اثر  این چھ. یعنى ھر لحظھ خدا را جدیدتر مى بینم 
بیزارم از آن كھ كھنھ خدایى كھ )) . البتھ نمى دانم از كیست. ھنرى از شعراى نسل شما و نسل پدران شما مى باشد

ند، مى گویند ، آن وقت مى گویید كھ در دین ، عقیده جامد است ؟ كسانى كھ نمى توانند فكر تازه ترى كن((تو دارى 
امروزه ، اگر كسى بتواند درباره توحید فكر جدیدترى مطرح كند، باید فكر نموده و . بھ آن عقیده خود عمل كنید

 .بھ كھنگى آن ، بھا نمى دھند. ارائھ دھد
 اى مقیمان درت را عالمى در ھر دمى 

 
 رھروان راه عشقت ھر دمى در عالمى 

 ((خواجھ كرمانى ))
بھ این امر یقین داریم و تغییرپذیر . عقیده جامد است ؟ ما مى دانیم كھ كار، دستمزد مى خواھد چھ طور مى گویید

تقریبا نود . آیا این یقین و اعتقاد یعنى جمود؟ در ادبیات فارسى بھ آن چھ كھ در دسترس است ، نگاه كنید. ھم نیست 
دو رسالھ دكترا درباره نوگرایى كھ مالى  اگر. مى شود  درصد فرھنگ ھر جامعھ اى ، در ادبیات شعرى منعكس 

البتھ نھ فقط نوگرایى ، بلكھ دستورش بھ این است كھ ایمان را . رومى مطرح كرده است بنویسید، باز ھم كم است 
 :تازه كنید

 تازه مى گیر و كھن را مى سپار 
 

 (441) كھ ھر امسالت فزون است از سھ پار

 بى خبر از نو شدن اندر بقا   ھر نفس نو مى شود دنیا و ما 

 عمر ھم چون جوى نونو مى رسد 
 

 (442) مستمرى مى نماید در جسد

جھان تازه دارد، ھمیشھ تازه باش ، فرھنگ ادبى ما، . عمر ھم چون جوى نونو مى رسد، اى انسان ، تازه ھستى 
ما  . چیزى بھ ارمغان بگیریم) علیھ السالم(ان شاءهللا دعا كنید كھ ما از امام حسین . پر از چنین آثار ھنرى است 

 . یا حسین ، از خدا بخواه بى دلیل حرف نزنیم. ایم  مھمان او ھستیم و بر سر سفره او نشستھ
دنبال نكن ، زیرا  و چیزى را كھ بھ آن علم ندارى(443) ))و ال تقف ما لبس لك بھ علم ان السمع و البصر و الفؤ اد كل اولئك كان عنھ مسئوال
 ((.گوش و چشم و قلب ، ھمھ مورد پرسش واقع خواھند شد

ھر : }اما ما مى گوییم } ((! عقیده جامد است)) :مى گویند. از آن چھ كھ بھ آن عادت ندارید، تبعیت و پیروى نكنید
تحوالت ، با توجھ بھ این انسان بیدار و آگاھى ، ھر لحظھ با توجھ بھ ملكوت آسمان ھا، با توجھ بھ این تغییرات و 

دید ))منتھا، . گذشت ؛ بسى تیر و دى ماه و اردیبھشت ، غالبا عقیده اش تازه مى شود و خدا را تازه تر مى بیند
در داستان موسى و شبان در مثنوى ، آن شبان چھ قدر و . داریم و ابراھیم خلیل داریم  ((موسى یك شبانى را بھ راه 
 آیا مى توان با یك تفكر كھنھ ، این طور ھیجان پیدا كرد؟. ى گویدبا چھ ھیجانى سخن تازه م

 گر بدانم خانھ ات را من مدام 
 

 (444) شیر و روغن آرمت ھر صبح و شام 

ر حال ، مقصودم این است كھ شما ببینید با ادبیات ، مخصوصا با ھنر ادبى آن آیا كھنگى این ھیجان را دارد؟ بھ ھ
یعنى آن چھ كھ ما تاكنون شنیده ایم ، . ادبیات فارسى در تمام دنیا معروف است  .ھم در فارسى ، چھ مى توان كرد

بار پیشنھاد كردم و تا حال ، من چند. غالبا مى گویند ادبیات و زبان فارسى براى ھنر شعرى خیلى مناسب است 
چندبار پیشنھاد كردم كھ بیایید از تعارف كم ! الحمد洨 تازه نفس ھم خیلى زیاد بود و ماشاءهللا یك نفر ھم اقدام نكرد

در یكى از این . شاید در ادبیات فارسى ما، مثال دو الى سھ ھزار دیوان داشتھ باشیم . كنیم و بر مبلغ بیفزاییم 
كھ آقاى اخوان ثالث نیز حضور داشتند، پیشنھاد كردم شعراى ما كھ ھنر ادبى دارند، ) 50سال ھاى دھھ )جلسات 

خدا را گواه مى گیرم كھ مى توان تمام ریشھ ھاى علوم . تعدادى از این دیوان ھاى شعر فارسى را بھ دست بگیرند



ز این كھ دستمزدھا زود چند صباحى ا. منتھا، كار و تالش و كوشش مى خواھد. انسانى را در آن ھا پیدا كرد
من چیزھایى دیده ام و چیزھایى دیده مى شود كھ واقعا . پرداخت شود، چشم پوشى كنید و این گنجینھ را تازه كنید

 : حتى در ادبیات عرب ھم زیاد است. بھت آور است 
 فكان ذا ضد والكون ان 

 
 یثبت فذا لتجاذب االضداد 

 این ھم از فارسى ؛
 از میان سلب و ایجاب این جھان برخاستى   اند و جملھ اندر زیر اوست سلب و ایجاب این دو

آیا بنشینیم تا براى ما تفسیر كنند؟ آیا نیكلسون و امثال ایشان براى ما مثنوى را معنا كنند؟ این فرھنگ ، متعلق بھ 
ما ھم حرف آنان را روى آن ھا ھم اگر واقعا قصد و نیت و قصد انسانى داشتند، خدا اجرشان بدھد، . من و شماست 

روا مدار كھ ما از آن فرھنگ ! خدایا. ما نباید با فرھنگ خودمان مثل دشمن رویاروى شویم . سر مى گذاریم 
بعضى اوقات ، شعرا طورى بھ زندگى نگاه مى كنند كھ گاھى آدمى مى گوید، آیا آن ھا امروز  . اصیل دور شویم

 :زندگى مى كرده اند
 یاد الفتى است ما را بھ میزبانى ص

 
 ورنھ بھ نیم نالھ قفس مى توان شكست 

توجھ كنید، مى گوید با این كھ این جھان زندان است ، چھ كار كنم ؟ آن چھ كھ مرا در این جا قرار داده است ، با آن 
ان خلیل ھمان مضامینى كھ قبال از جبر. این زمین و اى آسمان خداحافظ: واال با نیم نالھ مى گفتم . الفتى دارم 

  .(445)جبران نقل كردم ، این بیت ھم تقریبا شبیھ بھ آن است
 ما را بھ میزبانى صیاد الفتى است 

 
 ورنھ بھ نیم نالھ قفس مى توان شكست 

 در قفس روز و شب با دیدن صیاد مستم 
 

 بس كھ مستم نیست معلومم كھ ھستم در قفس 

آن را كجا رھا مى كنید؟ آیا آن را كنار بگذاریم و ببینیم چیز دیگرى بھ جاى این بھ ما مى . این ادبیات شماست 
 .دارند) چھ نثر، چھ نظم (دھند؟ نمى خواھیم دیگران را نفى كنیم ، زیرا دیگران ھم ادبیات و مطالبى 

خداوند متعال ، سرمایھ بزرگى بھ نام سرمایھ  .با این ادبیات غنى بھ میدان بیایید. دبیاتى خیلى غنى داریدولى شما ا
البتھ او ھمیشھ حى است و با كار ما زنده نمى شود كھ اگر انجام ندادیم ، . حسین بھ شما داده است ، آن را احیا كنید

فقط براى توفیقات خود ماست ، بھ ھر حال ، ان شاءهللا } احیاى سرمایھ اى بھ نام حسین {آن حادثھ بمیرد، 
 : ھنرمندان چنین كنند، این شعر حافظ است

 راھى بزن كھ آھى بر ساز آن توان زد 
 

 شعرى بخوان كھ بر او رطلى گران توان زد 

 جست وجو كن جست وجو كن جست وجو   گفت وگو كن گفت وگو كن گفت وگو 
 شرح سر آن شكنج زلف یار 

 
 وبھ مو كن موبھ مو كن موبھ مو م

 : ما در ھر سال ، چند روزى بزم كوى یار را تشكیل مى دھیم. این جا بزم كوى یار است 
 رو بھ ھاى وھوى بزم كوى یار 

 
 ھاى وھو كن ھاى وھو كن ھاى و ھو 

 آیا فقط ھمان است ، نخیر؛
 وانگھى از خود منى و آلودگى 

 
 شستشو كن شستشو كن شستشو 

 :ت را كنار بگذاریم ، بلكھ از آن جا بھ این گلستان افسرده شخصیت ما نسیمى بوزدمنی
 رفت ورو كن رفت ورو كن رفت و رو   اى خدا این نھر جان را از ھوس 

 وانگھ از دریاى علمت سوى جان 
 

 جوبھ جو كن جوبھ جو كن جوبھ جو 

اگر مى خواھى در . بیچاره ات نكند) د بیگانگى از خو(اگر نمى خواھى خودت را فراموش كنى ، یا الیناسیون 
 : خودت و از آن خودت باشى

 یاد او كن یاد او كن یاد او   گر نخواھى خود فراموشت شود 
 (446)و ال تكونوا كالذین نسوا هللا فانساھم انفسھم 

 ((.از آنان نباشید كھ خدا را فراموش كردند و باعث شد كھ خودشان را ھم فراموش كنند))
قرن از خود بیگانگى ))یا  ((قرن بیگانگى انسان از انسان ))چیست ؟ قرن ما چھ قرنى است ؟ } فراموشى خدا{نتیجھ 

، از }اگر مرا فراموش كنید{اى دودمان من : ى گویدخدا م. بیایید خودمان را گم نكنیم . خدا ما را مى شناسد .((
 . دودمان گفتھ است) انسان ھا)خدا بھ ما . خودتان عارى و از خود بیگانھ مى شوید

 :مى فرماید) صلى هللا علیھ وآلھ (پیامبر 
 الخلق كلھم عیال هللا

  -)).دودمان خدا ھستند(مردم ھمھ خانواده خدا ھستند، ))
مى توانند از نظر ھنرى ، این داستان را حداقل براى دوران ما، با وسایل دوران ما، با  بنابراین ، ھنرمندان



كار ھنرمندان {و قطعا این . ھشیارى ھاى دوران ما پیاده كنند و مردم را با یك فرھنگ اصیل انسانى روبھ رو كنند
 .باقى خواھد ماند} 

حق حسین خیلى باالتر از این است  . سین را بھ جاى آوردیمما نمى توانیم ادعا كنیم كھ حق ح! پروردگارا! خداوندا
احساساتى كھ در این راه صرف شده ، احساسات مخلصانھ بوده ! ولى این مقدار مى توانیم عرض كنیم كھ خدایا. 

تا سال ! پروردگارا. تو را سوگند مى دھیم بھ خون حسین ، این احساسات صمیمانھ را بپذیر و قبول بفرما .است 
دست ما را از دامان حسین كوتاه ! پروردگارا! خداوندا. نده ، این درس را براى ما معلم و آموزگار قرار بده آی

 .مفرما
 . امسال ھم بھ ما لطف و عنایت فرمودى و عمر بھ ما وفا نمود و ما در بزم كوى یار، ھاى وھوى كردیم! خدایا

از احساساتى كھ این ملت خرج كردند، ! پروردگارا! داونداخ. این ھاى وھوى ھا را از ما قبول فرما! پروردگارا
 .در طول تاریخ آن ھا را از این احساسات برخوردار و بھره مند فرما

 ((آمین ))
 ھیھات مناالذلھ

از دو مؤلفھ مى توان دریافت كھ  :بھ عبارت دیگر. مسلم است كھ اھمیت یك حقیقت را مى توان از دو چیز شناخت 
 ى اھمیت ، در چھ درجھ و ارزش و مرتبھ اى است ؟این حقیقت دارا

. نور یك چیز بسیار با ارزش است  :وقتى كھ آدم واقعا بھ ذات نور بیندیشد، مى گوید. ذات خود آن حقیقت است  -1
یعنى توجھ شما بھ خود نور و بھ ذات نور، . ما بھ وسیلھ نور، اجسام ، پدیده ھا، رنگ ھا و ھمدیگر را مى بینیم 

 . ى شما اثبات مى كند كھ این نور داراى اھمیت استبرا
. نظر بھ مختصات ، لوازم و سایر پدیده ھایى كھ از آن شى بروز مى كند، كھ حیات و زندگى از آن ھاست  -2

مجھول بھ این معنا، نھ این كھ دانش و دانستنى ھا . ، بر ما مجھول است ((آن چنان كھ ھست ))چون حقیقت زندگى 
چھ كوچك فكر مى . ولى زندگى باالتر از این دانستنى ھاى ماست  . ما خیلى دانستنى داریم. دگى نداریم درباره زن

كنند كسانى كھ با معلومات محدود درباره انسان ، داورى ھا بھ راه انداختھ و از خود ھم راضى ھستند و گمان مى 
توانیم حقیقت حیات را درك كنیم و بفھمیم حیات با این معلومات محدود، ما نمى . كنند براى بشر سخنى مى گویند

 :شعر زیر بھ یك معنا اشاره بھ مطلب دارد. چیست 
 حیوان مستحدث من جماد   الذى حارت البریھ فیھ 

 ((.چیزى كھ مردم درباره آن در حیرت فرو رفتھ اند، زندگى است كھ از جماد ایجاد مى گردد))
 ((ابوالعالء معرى ))

یرت تمام انسان ھاست ، این است كھ زندگى از كدام پل عبور مى كند؟ كھ از این جماد بر مى آید آن چھ كھ باعث ح
 .البتھ خوش باورى ھا ھمھ جا وجود دارد. این مطلب ، ھمھ را حیران گذاشتھ است . و این طور جلوه پیدا مى كند

درك و  -جذابیت ھم داشتھ باشد  كھ مقدارى ھم خوشایند، یا یك مقدار -مخصوصا با یك مقدار مطالب محدود 
در صورتى كھ آن حقیقت ، ھیچ چھره اى از خود . جویندگى آدمى درباره آن حقیقت ، بھ سرعت بھ پایان مى رسد

 . نشان نداده است
البتھ درباره معنا و حقیقت زندگى از نظر بیولوژى ، از نظر فیزیولوژى ، از نظر خود طبیعت این حیات ، از نظر 

 . دش در این كره خاكى و از نظر لوازمى كھ از خود بروز داده ، خیلى سخن ھا گفتھ شده استآغاز وجو
: ى كوچك در این جا مطرح است ((اما))، یك ...اما. ما نمى توانیم تالشى را كھ بشر انجام داده است ، نادیده بگیریم 

یم و كارى با این نداریم كھ این حقیقت چھ ما زندگى را بھ عنوان یك پدیده و یك حقیقت براى خودمان مطرح مى كن
متاءسفانھ غالبا در تاریخ ، فقط یك بعد از آن . دارد، چھ مى تواند داشتھ باشد و چھ امكانى را این زندگى دارد

جاى تاءسف است و با مشاھده این  ((!این بودم و خداحافظ))چھ بودى ؟ مى گوید : حركت مى كند تا بھ انسان بگویند
 !ونھ عده اى از این معلومات محدود رضایت دارندمعنا، چگ

البتھ عمرھا كوتاه ، وقت ھا و فرصت ھا كم ، حوصلھ . بھ ھر حال ، این مطالب براى درك این حقیقت كافى نیست 
بنویسد و كار } درباره این موضوع {یا شخصى رسالھ اى . ھا كم ، و مكتب خم رنگرزى ھم كھ بسیار رایج است 

یا اگر درباره حیات تحقیق . یا فوق لیسانس و دكتراى خود را اخذ نموده و پى كار خود برود. تلقى كندرا تمام شده 
اما حقیقت حیات و زندگى چیست ؟ درباره . كند، چند مطلب بھ دست بیاورد و بھ عنوان كشفیات تازه مطرح كند

ا آن مربوط است ، تفكیك و جدا شده ، چیست كھ یك دفعھ از ھمھ آن چھ در این جھان ب} حقیقت زندگى {این كھ 



 :مى كنم كھ بحث ما مشكل نباشد  مثالى عرض . مى توان بحث كرد
حال ، مى توانیم درباره این برگ بریده از شاخھ ، . یك برگ از درخت را قیچى نموده و بھ آزمایشگاه مى بریم 

 . این یك علم است. وریم تحقیقات ، آزمایش ھا و تجاربى داشتھ باشیم و معلوماتى بھ دست بیا
آن برگى كھ متصل است بھ شاخھ اى ، كھ متصل است بھ . علم دیگر، این است كھ برگ را طورى دیگر بشناسیم 

ساقھ اى ، كھ متصل است بھ ریشھ اى ، كھ متصل است بھ مواد غذایى زمینى ، كھ متصل است بھ منظومھ شمسى 
دو مساءلھ و دو } دو علم درباره برگ {این . ھان بزرگ است ، كھ متصل بھ كھكشان ماست ، كھ متصل بھ كی

ھرگز براى بشریت چنین . البتھ نمى خواھیم بگوییم فقط این معرفت دوم باید در نظر ما باشد . شناخت است
دست نگھدار و برگ را نشناس ، مگر موقعى كھ بھ تمام این كیھان بزرگ با این میلیاردھا )) : پیشنھادى نداریم كھ

 !((ھكشان مشرف شوى تا بفھمى این برگ بھ كجاھا پیوستھ و وابستھ است ، سپس اظھارنظر كن ك
اما تو بشر، كھ مى دانى یك جزء در این ھستى ، بھ تمام معنا بھ تمام ھستى مربوط . ما چنین سخنى نمى گوییم 

این كھ مى خواھیم بگوییم شناختن  نھ. مساءلھ ما این است . است ، ادعاى علم مطلق نكن و كار خود را انجام بده 
یك برگ ، یا شناختن یك دانھ شن ، یا شناختن آب ، باید با فارغ التحصیلى ما از شناخت كیھان بزرگ انجام بگیرد، 

اما حق داریم با تمام قاطعیت . نخیر، این را نمى گوییم . بعد بگوییم ما فھمیدیم كھ آب چیست و این برگ یعنى چھ 
كھ در مقابل حقیقتى قرار گرفتھ اى كھ وابستھ و پیوستھ بھ ھمھ ھستى است ، حق ندارى بھ طور ) بشر(تو : بگوییم 

مخصوصا . بھ ادعاى خود اضافھ كنید ((با نظر بھ این كھ ))یك كلمھ نسبى ، یا یك كلمھ . مطلق بگویى چنین است 
 .با توجھ بھ این كھ براى شناخت حقیقت ، باید كل ھستى مطرح شود

ھا، ما مجبور و ملزم نیستیم ، و شاید ھم نمى توانیم براى شناخت حقیقت یك چیز معین و محدود، ھمھ ھستى را منت
حال ، اگر ما . ولى خود این نشان مى دھد كھ ما در شناخت اشیا و حقایق ، نمى توانیم ادعاى مطلق بكنیم . بشناسیم 

قیقت حیات نفوذ كنیم ، اما حق داریم بپرسیم آیا این آثارى كھ درباره حیات از نظر ارزش ھا مستقیما نتوانستیم بھ ح
حیات از خود در سرتاسر تاریخ نشان داده است ، مى تواند زندگى را براى شما بسازد یا نھ ؟ یعنى با مالحظھ 

نمى  اگرچھ. گسترش این ھمھ دانش ھا، آیا مى فھمید كھ حیات ، چیز بسیار بااھمیتى است ؟ قطعا پاسخ مثبت است 
 . دانیم حقیقت حیات چیست و مجبور ھم نیستیم كھ بدانیم

. موجود، یا چیزى پیدا مى كنیم و نمى فھمیم حقیقت آن چیست . بھ عنوان مثال ؛ در بیابان ، یا مكانى مى رویم 
 این جسم صیقلى و. ھمین طور كھ حركت مى كنیم ، یك وقت نگاه مى كنیم و مى بینیم كھ عكس ما را نشان داد

یادداشت مى كنیم كھ چیزى را  .یا یك حالت شیشھ اى و آیینھ اى دارد و صورت ما را نشان مى دھد . صاف است
حاال حقیقت آن چیست ؟ كارى با آن نداریم . پیدا كرده ایم ، كھ داراى این خاصیت است و صورت را نشان مى دھد

مى گوییم این چیست كھ حقیقت آن را نمى فھمیم ،  .سپس سنگى بر آن مى كوبیم و مى بینیم كھ مقاومت نشان داد. 
اما در مقابل ضربھ سنگ خیلى مقاوم است ؟ بسیار خوب ، دو امر معلوم و دو دانش خوب درباره چیزى كھ 

مى گوییم سومین علم . آن را در آب مى اندازیم ، محلول نمى شود. حقیقت آن را نمى دانیم ، بھ دست ما آمده است 
چیزى كھ مجھول است ، عبارت از این است كھ در مقابل آب ھم مقاومت دارد و محلول نمى شود  ما درباره این

شاید ھم . از الطاف خداوندى بر بشر این است كھ شناخت بھ این شكل رسمیت دارد. ھمین طور پیش مى رویم ... و
ذا، از خواص آن ھا بحث مى ل. اكثریت شناخت ھاى بشر ھمین طور است كھ نمى تواند بھ حقیقت اشیا نفوذ كند

ما قدرت نفوذ بھ حقیقت حیات را نداریم ، آن ھم از جھاتى كھ : بیایید درباره حیات این مساءلھ را مطرح كنیم . كند
یا از جھاتى ما مى توانیم استدالل كنیم كھ حقیقت حیات براى . بھ تعداد یك ، دو، سھ مورد نیست ، بلكھ بیشتر است 

البتھ بگذارید ادعا بشود، چھ اشكالى دارد؟ بھ . ادعا ھم زیاد است . ، روشن نخواھد شد ما آن چنان كھ ھست
حقیقت مطلب این است كھ  .((نھ استخوانى دارد تا در گلو گیر كند و نھ گمرك مى خواھد)) :اصطالح مى گویند

عھ كنید كھ صد در صد حتى شما كتاب آن شخصى را مطال. ناقص است ) حقیقت حیات (معلومات ما در این باره 
 : عینكش علمى است

فقط با شناخت مسیر تكامل زندگى است كھ ما نھ فقط جوھر حیات را مى فھمیم ، بلكھ بھ ھفت میلیون سؤ ال كھ ))
(447)درباره زندگى در مقابل ما قرار گرفتھ است ، مى توانیم جواب بدھیم

)).  



ھفت میلیون سؤ ال درباره این  .و اگر در مقابل كودك بگذارید قھر مى كند! خیلى كم است ! ھفت میلیون سؤ ال 
درباره این كھ مى خواھید و بھ . درباره این احساس كھ شما مى كنید} ھفت میلیون سؤ ال {. نفس كھ شما مى كشید

با توجھ بھ این كھ چرا ماده رو بھ تكامل آمده و : بنده نیز در این مورد نوشتم . واستھ خود حركت مى كنیدطرف خ
  سپس . بھ زندگى رسیده و زندگى این مسیر را انتخاب كرده است ، تعداد سؤ االت ما مى شود ھفت میلیون و یك 

اگر دانشجو ھستید، بھ كتاب حیات ، . و نیست در صفحات بعدى نوشتھ است كھ این قضیھ تكامل ھم دقیقا جوابگ
 :، صریحا مى گوید299در صفحھ . طبیعت و منشاء تكامل آن ، مراجعھ كنید

 . ھم تفسیر كننده نیست} تكامل {آن 
منتھا، آثار و عظمت ھاى آن را . پس ما با حقیقتى روبھ رو ھستیم كھ پیرامون آن ، ھفت میلیون سؤ ال وجود دارد

پس در زندگى ، این را مى . یك ابوذر غفارى ، از نظر صدق و صفا، مساوى با تاریخ است . كنیم  ما احساس مى
این ھمھ دانش ھا كھ گسترش یافتھ ، نتیجھ . توان یافت كھ انسان از مسیر صدق و صفا، بسیار بسیار اوج مى گیرد

، این ھمھ جانبازى ھا در راه دفاع از این ھمھ فداكارى ھا در راه عدالت و آزادى مسؤ والنھ . این زندگى است 
. مانعى نیست . شرف انسانى ، اثبات مى كند كھ این حیات ھرچھ ھست ، ھفت میلیون سؤ ال دارد و من نمى فھمم 

ھرچھ كھ این ھفت میلیون سؤ ال دارد، یكى این حقیقت است كھ انسان مى تواند در دفاع از شرف حیات ، میلیون 
 .ھا فداكارى كند

این آفتابى كھ ما با آن روبھ رو ھستیم ، ھمان مقدار : ى در پاسخ بھ نامھ یكى از متفكران خارجى نوشتم زمان
قربانى را كھ در دفاع از جان بھ خاك و خون افتاده اند، تماشا كرده است ، بھ ھمان مقدار نیز اگر بیشتر نباشد، 

 . قربانیان دفاع از شرف و كرامت را دیده است
این ھم یكى از معلومات ما، كھ فھمیدیم حیات ھر چھ كھ ھست ، دفاع از ارزش و شخصیت آن بھ  بسیار خوب ،

امشب شعار شما چیست كھ در این مكان نشستھ اید؟ ھیھات مناالذلھ . قدرى است كھ مى تواند این ھمھ قربانى بگیرد
ھیھات مناالذلھ چھ چیزى را اثبات مى كند  }آیا معلوم شد{یعنى چھ ؟ ) علیھ السالم(آیا معلوم شد جملھ امام حسین . 

 و اشاره بھ كدامین استعداد باعظمت انسان ھا دارد؟
 (448)قد ر كزنى بین اثنتین السلھ و الذلھ و ھیھات مناالذلھ  ...

براى ما تسلیم بھ ذلت ) محال است )مرا میان شمشیر و پستى و خوارى قرار داده است ، ولى ھیھات ،  }یزید} ...))
 ((. و خوارى

حیات این خاصیت را دارد، كھ انسان با یك جھش روحى ، . ما با زندگى ، از راه خواص و آثار آن آشنا مى شویم 
 سنایى و امثال آنان ، با یك جھش روحى و با یك جھشبھ عنوان فھرست ، فضیل بن عیاض یا حكیم . اوج مى گیرد

این مطالب را ھم بنویسید كھ این انسان است . لحظھ اى ، از منھاى بى نھایت تا بھ اضافھ بى نھایت اوج مى گیرند 
براى شناخت حقیقت و عظمت حیات ، . حیات چنین است و ما درباره حیات ، داستان حسین را داریم } بنویسید{. 

انسان ھا، بیش از ھزاران مجلد   درباره عظمت و ارزش . توانیم یك قربانى بھ نام حسین بن على ارائھ كنیم مى 
حادثھ اى بھ این : چون مسلما، چھ مورخان داخلى و چھ مورخان خارجى ، ذكر كرده اند كھ . كتاب وجود دارد

و با عزت و با افتخار، در تاریخ دیده نشده  سختى ، بھ این عظمت ، و با این مقاومت بسیار با كرامت و با شرف
 . است

 

 

 

آرام آرام با ارزش حیاتى . پس ما مى توانیم از راه حسین بن على بھ شناخت زندگى برسیم و آن را پوچ گمان نكنیم 
بن  كھ در دست داریم و ھر سال آن را داشتھ ایم و خواھیم داشت ، آشنا شویم كھ این زندگى ، یك قربانى مثل حسین

فقط : بینى نموده و از آن دفاع مى كنند كھ   البتھ نھ آن زندگى كھ بعضى از جوامع دنیا پیش. على داشتھ است 
كیست آن خردمند آگاه كھ چنین سخنى را بپذیرد؟ آیا با . بخورید و بخوابید و لذت ببرید، زیرا مرگ نزدیك است 



مى خواھید بگویید این حیات ارزش ندارد؟ این زندگانى ،  این ھمھ عظمت كھ حیات از خود نشان داده است ، شما
آن زندگانى كھ با یك . و امثال اینان بھ خود دیده است ) علیھ السالم(، موسى بن عمران ) علیھ السالم(ابراھیم خلیل 

غمبر آن حیات و زندگانى كھ پی. ، مرده را زنده كرده است )علیھ السالم(كلمھ خدایى و با دم عیسى بن مریم 
در میان یك عده معدود انسان بى حقوق ، بى فرھنگ ، بى ) صلى هللا علیھ وآلھ (آخرالزمان محمد مصطفى 

  .ناى مھمى در آن نمى بینیم ، سپرى كرده استكھ ما مع(449) اقتصاد، بى نظام ، بى سیاست ، با یك مقدار ادبیاتى 
 :او در میان چنین مردمى بلند شد و این اصل جاودانى را براى بشر بیان فرمود

 4)(50ان هللا ال یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسھم 
 ((.قومى را تغییر نمى دھد، تا آن كھ وضع خود را تغییر دھند) وضع (خداوند، حال ))

واال اگر بشر بھ آن . چھ عظمتى دارد  آن وقت مى فھمیم كھ دفاع كننده اش. پس بیاییم این موارد را بررسى كنیم 
ھم بھ الگوھاى خودش تصور كرده ترتیب بنشیند و صحبت كند و از حیات و از زندگى ، شبح و دورنمایى كھ آن 

نخواھد فھمید كھ حسین كیست كھ این . است ، تماشا كند، ھرگز با شخصیت ھاى احیا كننده بشریت آشنا نخواھد شد
. طور و بھ این جدیت ایستادگى كرده است ، كھ اگر ھدف او جدى نبود، بشر چنین چھره جدى را در تاریخ نمى دید

 .{تا بشر بتواند چنین چھره جدى در تاریخ ببیند{ت باشد ھدف باید خیلى جدى و باعظم
مطلب بعدى كھ باید مورد بحث قرار بدھیم ، این است كھ حیات چھ زمانى مى تواند چھره جدى داشتھ باشد؟ مى 

براى دفاع از شرف انسان ھا و براى دفاع از حیات شایستھ زندگى ) علیھ السالم)خواھیم بدانیم كھ حسین بن على 
 ، چرا باید این ھمھ مقاومت كند و بھ این شدت كار انجام بدھد؟ از آن زمان چند سال مى گذرد؟(451)

حركات عالى ترى انجام  ھر روز در دنیا كتاب ھاى جدیدترى نوشتھ مى شود، ھر روز. سال ، كمى كمتر 1400
این مطلب را } علت {مى خواھیم . مى گیرد و ھر روز ھم این حماسھ تازه تر مى شود و تازه تر ھم خواھد شد

، فردایى ((امروز))ھر كسى كھ با این مساءلھ روبھ رو است ، جوابى پیدا نخواھد كرد، مگر این كھ بداند . بفھمیم 
جوابى نخواھد داشت ، و آن فردا در زندگى امروزى ما باید مؤ ثر  ((فردا))بھ  این سؤ ال بدون توجھ. در پیش دارد

واال این كھ قیامتى ھست ، و اگر توانستید نمازى بخوانید و روزه اى بگیرید، كھ معاد از آن شماست ، اما بھ . باشد
دردھایى شركت كنم ؟ آیا من انسان ھا چھ مى گذرد و انسان ھا در چھ حالى ھستند، آیا من مى توانم در برداشتن 

در جھالت غوطھ ور نیستم ؟ آیا خودخواھى ، دود از دودمان من درنیاورده و من قربانى زبون خودخواھى نیستم ؟ 
. آیا زانوھاى من در مقابل خودخواھى ساقط نشده و بھ زمین نیفتاده است ؟ بنابراین ، تمام حواس ما باید جمع باشد

سبحان هللا سبحان هللا } فقط ذكر{فقط مساءلھ این نیست كھ یك تسبیح بھ دستتان بگیرید و  در این باره فكر كنیم كھ
 چھ كاره ام ؟) انسان (پس من . بگویید

حق و حقوق من و انسان ھاى دیگر چھ طور مى شود؟ آیا واقعا شما مى خواھید بى نھایت را پیدا كنید؟ آیا مى 
 نام اوست ؟ ((هللا ))كھ خدا نامیده مى شود و  خواھید با بى نھایت ارتباط برقرار كنید

) انسان (اگر با او . جلوه گاه مشیت الھى ھستند) مردم (این ھا . یك سر بى نھایت ھمین جاست كھ شما نشستھ اید
كار ندارید، پس مستقیم مى خواھید بھ كجا ھدف گیرى كنید؟ پس من در این جا چھ كاره ام ؟ شما چھ كاره اى ؟ 

یعنى ھمان مساءلھ اى كھ در قرون  -، آن ھایى كھ مى خواھند بشریت را در زندگى محتاج بھ دین ندانند  بنابراین
سھ واقعھ در آن زمان اتفاق افتاد و باعث شد كھ  -دامنگیر اروپا بود و مربوط بھ جوامع اسالمى نبود  15و  14

 :میان آورنددین را از زندگى دنیوى كنار بكشید و این تعبیر را بھ : بگویند
باید فكر كرد كھ این مساءلھ كدام جامعھ بوده است ؟ واال اگر ما بگوییم زندگى . ملكوت از آن من ، دنیا از آن قیصر

ھمین است كھ ما بھ طور طبیعى از پدران و مادران بھ این دنیا مى آییم ، یك مقدار درس مى خوانیم ، فن و صنعت 
یم ، اوالد پیدا مى كنیم ، با انسان ھا در زندگى اجتماعى ارتباط برقرار مى و ھنر یاد مى گیریم ، ازدواج مى كن

كنیم ، مى گوییم ، مى خندیم ، شكست مى خوریم و پیروز مى شویم ، و نھایتا از این دنیا مى رویم و تمام زندگى 
در این زندگى . نداشت  ، احتیاج((این است و بس ))بھ این زندگى كھ ) علیھ السالم(امام حسین !! این است و بس 

مگر حسین بن على رفتھ بود . خیلى بى پرده باید صحبت كرد. براى حسین ھیچ احتیاجى وجود نداشت كھ قیام كند
كھ بھ ابن زیاد بگوید نماز شب بخوان ؟ حسین بن على رفتھ بود تا بھ آل امیھ چھ بگوید؟ مساءلھ این است كھ 

 . رایش ھاى الھى ، قابل تفسیر نیستزندگى بدون مذھب ، بدون دین ، بدون گ
زمانى من با عشق و عالقھ ، این مساءلھ را تعقیب مى كردم ، و بارھا ھم در دانشگاه ھا عرض كرده ام ، كھ اگر 
كسى از دانشجویان یا اساتید جستجو كند و ببیند آیا مى تواند قطع نظر از مذھب براى این زندگى فلسفھ پیدا كند، 

اگر كسى بگوید كھ براى من ھمین كافى است كھ چند صباحى در این . سم ، زود بھ من خبر بدھیدشما را بھ خدا ق
این ھمھ فداكارى ھا كھ . دنیا یك زندگى طبیعى بكنم و بروم ، ما با او سخنى نداریم ، او ھم با ما سخنى ندارد

قوى و ضعیف مطرح است ، آیا  وقتى بحث. جنبھ مذھبى دارد -ولو بھ شكل دفاع از شرف انسانى  -عرض كردم 
مى توان گفت شرف انسانى بھ من چھ مربوط است ؟ اگر براى ما این معنا اثبات نشود كھ انسان ھا در این زندگى 



، چھ جواب بدھیم ؟ ((من قوى ھستم ، تو ضعیف )) :، شرف و حیثیتى دارند، ما در مقابل این مكتب كھ مى گوید
 . این ھا را نمى توان بھ شوخى گرفت. ب نداردجوا} قطعا{. جواب را پیدا كنید

 . زندگانى جدى تر از این است. این ھا را نمى توان بھ عنوان مطالب دانشگاھى مطرح كرد
مخصوصا براى جوان ترھا و كسانى كھ در كارھاى دانشگاھى  -در تكمیل بحث و شاید استدالل بھ این مساءلھ 

گمان و تصور نكنید كھ فقط : ى را ھم در این مورد مجبوریم مطرح كنیم مطلب - ھستند و روش آن ھا آكادمیك است
اول آن ھا بودند كھ براى بشریت  - كھ البتھ اول آن ھا رفتھ اند  -ارباب ادیان و انبیاى عظام این راه را رفتھ اند 

این زندگانى را ببینید، اگر بخواھید زندگیتان جدى باشد، ابتدا بھ خواص آن پى ببرید و لوازم و كاربرد )) :گفتند
 .((بدانید كھ اگر زندگى از نظر ماوراى طبیعت و از نظر مذھبى آبیارى نشود، ھیچ اصلى قابل اثبات نیست   سپس 

اگرچھ خود آن حكما و متفكران بزرگ تاریخ  - در تعدادى از مطالب  -نھ فقط دوشادوش آنان ، بلكھ بھ عقیده بنده 
بھ طور فطرى در . ، حكما و انسان شناسان آگاه ، دنبالھ روى ابراھیم و انبیا ھستند نام نبرند، اما بھ طور طبیعى

حال ، با توجھ بھ این كھ . تابع و پیرو حرف انبیاست ) حكما و متفكران )این راه حركت مى كنند و سخن آنان 
نیم مغزھاى بزرگ بشرى در مى خواھیم ببی - یعنى اجمالى عرض كردیم - بحثمان در جاده پر نور انبیا فارغ شدیم 

نھ این كھ اگر این را بیان كردیم ، معنایش این است كھ آن . این باره چھ مى گویند، زیرا ما با این سخنان كار داریم 
ھمیشھ این را در نظر . اشتباھاتى ھم داشتھ باشد { آن شخصیت{ممكن است . شخصیت را صد در صد قبول داریم 

یح معنایى از یك شخصیت بزرگ ، مطلبى نقل مى كنیم ، بھ معناى تاءیید صد در صد داشتھ باشید كھ اگر در توض
حال ، چرا از افالطون نقل مى كنیم ؟ براى این كھ تمام . جمالتى از افالطون بدین قرار است . آن شخص نیست 

: ر كرده اند، گفتھ اندفیلسوفان اجتماعى و فیلسوفان سیاسى و فیلسوفانى كھ در زندگى اجتماعى انسان ھا اظھارنظ
تا كتاب جمھوریھ افالطون وجود دارد، ھمھ )) : و این كھ. ھنوز نوشتھ ھاى افالطون در این مساءلھ زنده است 

بھ عبارات ایشان خیلى دقت . این سخن غالبا مورد اتفاق شرق و غرب است  .((كتاب ھا سیاسى را بھ آب بشویید
 : طون در تعلیم و تربیت و علوم سیاسى استاین عبارات ، ماحصل فلسفھ افال. كنید

(452)با این حال ، كفایت نمى كند جدا كردن نفوس كودكان ، از آن چھ كھ پاكى آنان را آلوده بسازد))
)). 

پسرم این خودكار از آن تو نیست ، . مثال پسرم ، حرف زشت نزن . ید، كافى نیست اگر نگذارید كودك دروغ بگو
 . كافى نیست} این گوشزد نمودن {فقط 

و ). اگر چھ الزم است ، ولى كافى نیست . (و نیز كفایت نمى كند كھ عقول كودكان را با نور علم روشن بسازیم ))
ضیلت ھا را براى آنان قابل پذیرش بسازیم ، بلكھ باالتر از این ھا، بھ وسیلھ پند و نصیحت و بیان نمودن مثال ھا، ف

آن اصول : الزم است كھ اصول دین را كھ طبیعت در دل آنان بھ ودیعت نھاده است ، در درون آنان رویانده شود
ست وسط، خداست اول ، خدا. دین كھ عقاید نیرومندى از آن ھا بروز مى كند، كھ انسان را با خدا مربوط مى سازد

خداست مقیاس دادگرى براى مردمى كھ آفریده است در ھمھ اشیا، و ایمان بھ وجود او، . خداست آخر ھمھ كائنات 
(453)اساس ھمھ قوانین است

)).  
. این را ھمھ مى دانند. نفر جمالت نھایى را گفتھ اند، كھ یكى از آن ھا افالطون است  درباره انسان ، تاكنون چند

 :دقت كنید، در ادامھ مى گوید
این است عقاید باعظمت و ضرورى كھ بایستى مالك تربیت فرھنگى . ایمان بھ وجود او، اساس ھمھ قوانین است ))

(454)فرزندان قرار بگیرد
)). 

 .چنین سخنى را بیان نمى كرد) افالطون (اگر گرایش ھاى الھى براى زندگى دنیوى ما الزم نبود، این مرد 
اھد غرب را اگر كسى بخو. افالطون یعنى تاریخ غرب : من در نظرات عده اى از غربى ھا دیده ام كھ گفتھ اند

البتھ ھمان طور كھ عرض كردم ، این . افالطون را بشناسد، غرب را شناختھ است } در صورتى كھ {بفھمد، 
پدر بزرگ افالطون (مى دانید كھ پدر مادرش سولون . مطالب او چون موافق با مطالب انبیاست ، ما ھم مى پذیریم 

 .ارد، قانون گذار یونان بود و كتابى ھم بھ نام قانون د)
این است آن عقاید باعظمت كھ اگر قانون گذار، انسانى حكیم باشد، باید با ھمھ وسایل مالیم و جدى در نفوس ))

این عقاید بھ سھ موضوع اساسى و . این عقاید بھ ھمان اندازه كھ ساده است ، مفید است . شھروندان جایگیر بسازد
دادگرى مطلق او، كھ ھیچ تمایلى بھ او راه *بر ھستى ،  نظاره او*هللا ، : *بھ سھ معتقد اساسى بر مى گردد

(455)ندارد
)). 

ى نكردیم چھ اگر ما این عقاید را بھ فرزندانمان تبلیغ نكردیم و در دل ھاى آنان آبیار! بسیار خوب ، جناب افالطون 
 :مى گوید. مى شود؟ البتھ كلمھ آبیارى در تاریخشان ھست 

بدون این عقاید، انسان در این دنیا، ھنگامى كھ تسلیم تمایالت و تاریكى ھاى شھوات و نادانى ھاى خود مى شود، ))
(456)در میان امواج تصادف ھا گم خواھد شد

)). 



 : با آن كھ چندین قرن پیش ، این جمالت گفتھ شده است ، تقریبا ھمین مطالب امروزى نیز این است كھ
اگر اصولى براى زندگى مطرح نشود، مخصوصا از جنبھ فوق زندگى طبیعى ، تربیت انسان ھا بھ مشكالت جدى ))

 .((قضایا در زندگى بھ تصادف برخورد نموده و انسان ھیچ علتى نمى تواند بیان كند بر مى خورد و تمام
... چون كھ ، بدین جھت كھ ، فالن . خوب دیگر، بلھ : چھ كار مى كنى ؟ مى گوید: مثال از شخصى سؤ ال مى كنید

یك دیگر ھم بھ آن مى ... دیگرخوب ، آمدیم : ما براى چھ بھ این دنیا آمدیم ؟ پاسخ مى دھد: مجددا سؤ ال مى كنیم 
مى گوییم آیا تكلیفى درباره ! مى رویم دیگر: از او مى پرسیم ، بعد از این زندگى چھ مى شود؟ مى گوید. چسباند

 . و ھمھ زندگى مى شود تصادف! انسان ھا دارید؟ مى گوید نمى دانم دیگر
ون دقت نمایید و ببینید این سخن چھ قدر من از شما خواھش مى كنم كھ كمى جدى فكر كنید و در جمالت افالط

 : اصیل است
. اگر این عقاید در درون انسان ھا نروید و بھ صورت عنصر فعال در نیاید، زندگى در تصادف ھا گم خواھد شد))

آن انسان منكر خویشتن است ، مادامى كھ نمى داند از كجا آمده است و چیست آن ایده آل مقدس كھ باید نفس خود را 
(457)ى پیروى از آن و تكیھ بر آن ریاضت بدھدبرا

)). 
و براى دولت مادامى كھ بر این قاعده متمركز نشود، ھیچ قاعده ثابتى )) : ریشھ فلسفھ سیاسى افالطون این جاست

 ((.وجود ندارد
كسانى كھ جامعھ را بھ عنوان سیاستمدار، بھ عنوان حاكم ، بھ عنوان ))یعنى ؛ . در طول تاریخ ھم این را دیدیم 

. دولت و بھ عنوان پیشتاز اداره مى كنند، اگر خودشان بھ این عقاید معتقد نباشند، چیزى نمى توانند بھ جامعھ بدھند
هللا ، نظاره او بر ھستى ، (، نمى توانند، این سھ بذر اساسى }باشنداگر اداره كنندگان جوامع بھ این عقاید معتقد ن{

بستھ بھ آن ھاست ، در دل ھا برویانند و شھروندان ) زمامداران (را كھ حكمت وجودى این ھا ) دادگرى مطلق او
گر بشر از من معتقدم ا. چھ قدر در اوج سخن مى گوید} واقعا افالطون } .((را از زندگى حقیقى برخوردار بسازند

؟ از آن موقع تاكنون كھ این !ھمان موقع ، مستقیما درباره تفكرات علوم انسانى فكر مى كرد، بھ كجا مى رسید
 .حرف ھا زده شده است ، چندین قرن مى گذرد

از چندین قرن پیش تاكنون ، این حرف ھا را زده اى ، پس تكامل تو كجاست ؟ چھ چیزى باعث شده ! جناب بشر
م انسانى آن قدر درجا بزند كھ این سخن چند قرن پیش باشد؟ اكنون واقعا خجالت آور است كھ انسان است تا علو

  .(458)بگوید علوم انسانى پشت صحنھ است
در جمالت افالطون . بشر االن مى بایست واقعا در زندگى آرمانى قدم بزنداگر واقعا حركت ، حركت تكاملى بود، 

 :دقت فرمایید
و براى دولت ، مادامى كھ بھ این قاعده تكیھ نكند، یعنى تكیھ بر سھ اصل بزرگ براى شھروندان ، هللا ، نظاره او ))

 ((.تى وجود نداردبر ھستى و دادگرى مطلق او كھ ھیچ تمایلى بھ او راه ندارد، ھیچ قاعده ثاب
 : چنین است) افالطون (حال ، چرا بدون تكیھ بھ آن سھ اصل بزرگ ، ھیچ قاعده ثابتى وجود ندارد؟ استدالل او 

زیرا عدالت كھ بر پادارنده حیات دولت و نظام آن است ، بھ جریان نمى افتد، مگر از طرف خداوندى كھ عدالت ))
(459)با جوھر ابدى او متحد است 

)). 
 واال چند كلمھ خوش آیند چھ ثمرى بھ بار مى آورد؟. درباره مطالب مھم سخن بگویید

 جست وجو كن جست وجو كن جست وجو 
 

 گفت وگو كن گفت وگو كن گفت وگو 

 شرح سر آن شكنج زلف یار 
 

 موبھ مو كن موبھ مو كن موبھ مو 

 رو بھ ھاى وھوى بزِم كوى یار 
 

 ھاى وھو كن ھاى وھو كن ھاى و ھو 

 شستشو كن شستشو كن شستشو   وانگھى از خود منى و آلودگى 

 اى خدا این نھر جان را از ھوس 
 

 رفت ورو كن رفت ورو كن رفت و رو 

 جوبھ جو كن جوبھ جو  جوبھ جو كن  وانگھ از دریاى ِعلَمت سوى جان 

 : اگر نمى خواھى در قرن از خود بیگانگى واقعا از خود بیگانھ شوى
 یاد او كن یاد او كن یاد او   گر نخواھى خود فراموشت شود 

 (460)و ال تكونوا كالذین نسوا هللا فانساھم انفسھم 
 ((.نتیجھ این فراموشى خدا، فراموشى خویشتن شد. از آنان نباشید كھ خدا را فراموش كردند))

 (461)و من اءعرض عن ذكرى فان لھ معیشھ ضنكا
 ((. كس از یاد من روى بگرداند، در حقیقت ، زندگى تنگ و سختى خواھد داشت و ھر))

از خداوند متعال توفیق شكر بخواھیم ، بھ خاطر این كھ یك سال دیگر از عمر بھ ما عنایت فرمود تا نعمت عظماى 
مبارك حسین است ، مشاھده نشانھ ابدیت را و این كھ این ھستى و این حیات ، ھدفى بسیار جدى دارد، و آن چھره 

 . مشاھده كنیم



 سال دیگر را چھ مى داند حیات 
 

 یا كجا رفت آن كھ با ما بود پار 

 غبار   خاك خواھد گشتن و خاكش   دیر و زود این شكل و شخص نازنین 

) علیھ السالم(خداوند یك سال دیگر عنایت فرمود و ما را بار دیگر بھ یاد معشوق حقیقى خودمان حسین بن على 
 . شكرگزار خداى بزرگ ھستیم .فرزند فاطمھ ، دور ھم جمع كرد

اعتراف بھ نقصمان شكر و اعتراف بھ ناتوانى از ! پروردگارا. ثنایت مى گوییم ! خدایا. شكرگزارت ھستیم ! خدایا
 . شكر خودمان را ھمواره بھ پیشگاه تو تقدیم مى داریم

 شناخت حسینى
ناخت عظمت حادثھ خونین كربال و براى فھمیدن عظمت داستان حسین ، قطعا بحث ما بھ این جا رسید، كھ براى ش

، )سالگى  58 - 57(یعنى یك انسان در سن میانسالى . ، كار زندگى بود}حسین }چون كار . باید زندگى معنا بشود
یك در دنیا و  با داشتن قدرت بھ بھترین زندگى آن روز، با داشتن استعداد دنیادارى آن روز، با داشتن نسب درجھ

اجازه  .((این زندگى را نمى خواھم )) : بھ كار برده و گفتھ است ((نھ ))با داشتن تمام امتیازات زندگى ، یك كلمھ 
انسانى را در نظر بگیرید كھ از زندگى سیر شده ، زندگى بر او سنگینى مى كند و : بدھید این نكتھ را عرض كنم 

كسانى دیگر وجود دارد كھ اصال زندگى را نمى شناسد و با این آشنا } اام{چشم پوشى او از زندگى مھم نیست 
 : نیست كھ

 ھنگام تنگدستى در عیش كوش و مستى 
 

 كاین كیمیاى ھستى قارون كند گدا را 

او زنده نبود كھ : دیگرى گفت . او دست بھ خود كشى زد: كسى گفت ))در نوشتھ ھاى یكى از بزرگان دیدم كھ ؛ 
فرق است بین آن انسانى كھ زندگى را نمى شناسد، با . در این مورد، دو بحث جداگانھ مطرح است  .((كشتھ بشود

امكانات زندگى براى بھره بردارى از مقام ، شخصیت ، موقعیت در . انسانى كھ عظمت زندگى را مى شناسد
در حد اعال } )لیھ السالمع(براى امام حسین {اجتماع ، در ھمھ جوامع آن روز حداقل در دوازده كشور اسالمى 

آن . باید روى این مطلب خیلى دقت شود . را نمى خواھم} با ستمكاران {من زندگى : بود، با این ھمھ مى گوید
او مى تواند چنین كارى انجام بدھد تا . زندگى كھ براى حسین مطرح شده بود، آن زندگى است كھ اصل و پایھ دارد

اصال نشان بدھد كھ آیا مى دانید زندگى یعنى چھ ؟ این امر، خیلى شناخت و براى ھمھ زنده ھا آبرو باشد، كھ 
، })علیھ السالم(یعنى على بن ابى طالب {یك تشبیھ دیگر؛ پدر این شریف ترین انسان . آشنایى با زندگى مى خواھد

ردند، باز مى در حقیقت زندگى چھ چیزى احساس كرده بود كھ اگر او را ھر روز صدبار مى كشتند و زنده مى ك
گفت . حكم قرار دادند) علیھ السالم(حضرت على (این امر چیست ؟ عمروعاص را براى او ! گفت تكلیف ، تكلیف 

از چیست ؟ اى مورخان ، آیا تا بھ حال در این } احساس تكلیف على {این ! كار دارم . عیبى ندارد، من زنده ھستم 
یعنى نرفتیم ریشھ یابى كنیم ، كھ بھ قول شبلى شمیل ، بھ نقل از . ام  باره تحلیل فرموده اید؟ من تا بھ حال ندیده

آن بزرگ بزرگان ، آن یگانھ نسخھ شرق و غرب ، كھ نھ دیروز و نھ امروز )) { براى على{جورج جرداق ، 
(462)نظیرش دیده نشده است 

، زندگى چھ معنایى داشتھ است كھ توھین آورترین حوادث را بر سر او آوردند، ولى ((
شما بیایید بھ كسانى كھ در فلسفھ . و ھمان طور كھ دیدید، ایستادگى كرد .((من تكیلف دارم و باید انجام بدھم )) : گفت

ھم چنین ، زندگى شخصى را . را ھم ببینید} )علیھ السالم(لى زندگى ع}زندگى مى خواھند بحث كنند، بگویید این 
ھم ببینید كھ سراسر آن را فقط یك مقدار شھوات ، اشباع شھوات ، یك مقدار پول ، یك مقدار مقام مى بیند و درباره 

گى چھ كدام زندگى و زند! واقعا شرم ھم خوب چیزى است . آن را اظھارنظر نموده و مى گوید زندگى فلسفھ ندارد
 كسى مدنظر شماست ؟

 (463)انما الحیوه الدنیا لعب و لھو
 ((. زندگى دنیا، فقط سرگرمى و بازى است))

خود آفریننده زندگى ، خود مدیر . اردفلسفھ ند) زندگى پست (آفریننده زندگى ، خودش مى گوید كھ این زندگى 
 . زندگى لھو و لعب است: كارگاه ھستى ، خود بھ وجود آورنده كارگاه ھستى ، مى فرماید

 كودكید و راست فرماید خدا   گفت دنیا لھو و لعب است و شما 

: بھ یك نفر گفت شخصى )) :كودك را با فلسفھ حیات چھ كار؟ عبارتى را كھ قبال عرض كردم ، بھ خاطر بسپارید
. شخص زنده كھ خودكشى نمى كند ((او مگر زنده بود كھ خودكشى كند؟: دیگرى گفت  .فالنى خودكشى كرده بود

بر سر زندگى او چھ آمده است كھ خود را از زندگى محروم كرده است ؟ او اول مرده ، سپس خودكشى كرده است 
 .ى مى كندبھ اصطالح ادبى لطیف ، اول مى میرد و سپس خودكش. 

بھ ھر حال ، ما درباره كدام زندگى مى خواھیم بحث كنیم ؟ اشراف بھ موضوع ، اولین شرط تحقیق در آن موضوع 
 :آن موضوع چیست ؟ بگوید: اگر كسى بگوید ما مى خواھیم درباره موضوعى تحقیق كنیم و از او بپرسیم . است 

چاره او فقط  .((خدا ان شاءهللا شما را شفا دھد)) : ملھ استتشكر و جواب بھ سخن پوچ او، این ج...! یك چیزى است 



یعنى چھ كھ یك چیزى است ؟ بگذارید مقدارى حیات ، قیافھ خود را بھ شما نشان دھد، آن وقت . است ) شفا(ھمین 
ھره خود آیا حیات چ... جناب آقاى آلبركامو، جناب آقاى كافكا، جناب آقاى ابوالعالء معرى و. پیرامون آن بحث كنید

را بھ شما نشان داد، كھ شما درباره آن فكر كردید و دیدید فلسفھ ندارد؟ شما اگر حیات خود را در تنگناى ھوى و 
ھوس چند روزه معنا كرده اید و مى بینید فلسفھ ندارد، اگر وجدان دارید، حق ندارید براى دیگران تعیین تكلیف 

 .كنید
اھى بیان كردم و این سؤ ال را یكى از دانشجویان در دانشگاه سنندج بھ اخیرا عبارتى را ضمن سخنرانى در دانشگ

جملھ را از آن بینوایان و بیچاره ھایى گرفتھ است كھ . من احساس كردم كھ جملھ ، از این دانشجو نیست . من داد
دانشجوى مزبور چنین جملھ . ھستند  زندگى را بھ ھمان معناى لھو و لعب گرفتھ اند و با این حال ، دنبال فلسفھ اش 

 : این جملھ ، مخصوصا براى جوانان ، زیبا و قشنگ است .((پوچى زندگى حقیقتى است ، اگرچھ تلخ )) :بود
 .((زندگى پوچ است و این كھ مى گوییم زندگى پوچ است ، حقیقتى است اگرچھ تلخ ))

ه وارد الفباى ھستى شده است ، كھ این شیرخوار معرفت كھ تاز -حال ، جواب چیست ؟ این جوان عزیز و ناآگاه 
نمى داند كھ آن چھ پوچ قلمداد مى شود، آثار  -خدا توفیقشان بدھد تا این راه را ادامھ بدھند و دور خود نچرخند 
نھ این كھ . اصال حقیقت ھم نیست كھ تلخ باشد. حیوانى معمولى و حیوانى طبیعى و آثار بى اساس زندگى است 

 . لھو و لعب: خداوند مى فرماید. زندگى اى حقیقت ندارد چنین. حقیقتى است تلخ 
خود سازنده ! اى كاش این شخص چنین اطالعاتى داشت ، كھ بى اطالعى چھ آتشى در جامعھ بشرى سوزانده است 

اگر مقصودتان از زندگى این است كھ چند صباحى بخورید، بخوایید، بزنید، بشكنید، پیروز : كارگاه ھستى مى گوید
 : اما حیات طیبھ. و شكست بخورید، این زندگى فلسفھ ندارد، بلكھ ضد فلسفھ است شوید 

 (464)محیاى و مماتى = رب العالمین  ...
 ((. زندگى و مرگ من براى خدا، پروردگار جھانیان است))

اما حیاتى كھ انبیا خواستھ اند تا بشریت آن زندگى را داشتھ باشد، این حیات بھ مجرد این كھ شما بھ آن توجھ كنید، 
كسى كھ عمروعاص را بر او حكم كنند، چھ قدر باید فلسفھ عمیق داشتھ باشد   زندگى پیش  . فلسفھ اش در آن است

اى مورخان در این مورد چھ مى گویید و چھ طور  .((نجام مى دھم من اگر زنده باشم ، كارم را ا)) :و باز بگوید
شما كدام . حقیقت نیست ، بلكھ ضد قانون است  ((زندگى پوچ است حقیقتى است ، اگرچھ تلخ ))فكر مى كنید؟ این كھ 

ھا، ((نرون ))بلى ، زندگى حیوانى . زندگى را مى گویید پوچ است ؟ زندگى تلخ نیست ، بلكھ خیلى شیرین است 
زندگى حقیقى خیلى شیرین است ، حتى شیرین } بدیھى است كھ {. ھا و دیگر جالدان تاریخ ، پوچ است ((چنگیز))

 .چون واقعا حقیقت است و حقیقت با تلخى نمى سازد. تر از عسل 
لى براى كسى كھ بداند حقیقت چیست ، براى كسى كھ از حقیقت اطالعى دارد و با آن آشنایى دارد، حقیقت خی

 . شیرین است
 بھ ارادت بكشم درد كھ درمان ھم ازوست   بھ حالوت بخورم زھر كھ شاھد ساقى است 

 غم و شادى بر عارف چھ تفاوت دارد 
 

 ساقیا باده بده شادى آن كین غم از اوست 

) زندگى (حقیقت زندگى در برابر چھ كسى پوچ است ؟ بنابراین ، جوان ھاى عزیز، خیلى دقت كنید، زیرا مساءلھ 
مثال مى گویند، ببینید آقاى ایرج خان چھ . ممكن است سرنوشت شما بھ چند كلمھ بستھ باشد. شوخى بردار نیست 

 ! جمالت عجیبى گفتھ است
 ((! زندگى پوچ است اگرچھ تلخ است ، ولى حقیقت است)) :مجددا در عبارت زیر دقت كنید و ببینید چھ مى گوید

 .؟ شگفت انگیز بودن كلمھ یا جملھ ، غیر از آن است كھ معنایى داردكجاى این عبارت حقیقت است 

 

 

كدام زندگى ؟ آن زندگى كھ فقط و فقط بر مدار : ھمان جا زود سؤ ال كنید. یعنى بى معناترین حرف این است 
فكر اما شما چھ . خودخواھى و بر مدار خودكامگى مى چرخد، شیرین ترین حقیقت این است كھ بگوییم پوچ است 

مى كنید اى جوان ھاى عزیز؟ با این جمالت ممكن است مغز شما را تخلیھ كنند و خداى ناخواستھ ، ذھن شما را در 
 ؟!دیدید چھ كلمھ عجیبى گفتھ است : مى گویند. تصرف خود بگیرند و مالك آن شوند

ى گویید؟ آیا زندگى امثال كدام زندگى را م: شخص بى اطالع نیز باید ھمان جا مچ طرف مقابل را بگیرد و بگوید
را مى گویید؟ یا زندگى آن شخص ) علیھ السالم(ابن زیاد و حجاج بن یوسف را مى گویید؟ یا زندگى حسین بن على 



 .(465)را مى گویید كھ در شب عاشورا وقتى حسین گفت بروید، از رفتن خود امتناع كردند
شما را بھ خدا در این  ((یا حسین ، ما كجا برویم ؟ ما را مى خواھى بھ كجا رھسپار كنى ؟)) : یكى از یاران گفت
اگر دنیا ابدیت داشت ، از تو جدا نمى شدیم و بھ سراغ ابدیت نمى رفتیم ، چھ برسد بھ این كھ )) :عبارات فكر كنید

 ؟((ما اكنون حقیقت و ابدیت را در چھره تو مى بینیم ، اى تجلى گاه حق و حقیقت ، كجا برویم . یا موقت است دن
را مى فرمایید، یا زندگى كسى را كھ غیر از خودخواھى چیزى دیگر } در دیدگان یاران حسین {آیا این زندگى 

 . نمى فھمد؟ وهللا چنین زندگى اى ، پوچ اندر پوچ است
این انسان ھا و این الگوھاى فضیلت ، . حال انسان در آن دقایق ، شوخى بردار نیست . اءلھ خیلى مھم است این مس

یا حسین كجا برویم ؟ اگر زندگى ابدى بود، : در آن مرز زندگى و مرگ مى پرسند. در مرز زندگى و مرگ بودند
یم زندگى كنیم ؟ اگر ما این لحظات را كھ براى زندگى برو. از تو جدا نمى شدیم و بھ سراغ ابدیت نمى رفتیم 

رویاروى حق و حقیقت ھستیم ، میوه زندگى و بھ عنوان نتیجھ زندگى و پایان زندگى تلقى نكنیم ، كدام زندگى را 
 . بار دیگر بھ آغوش بكشیم ؟ حتى اگر زندگى ابدى بود، ما نمى پذیرفتیم

 -آن ھا با دو دریچھ كوچك نگاه مى كنند، ولى ! یت كمال بادواقعا درود خدا بر این جان ھاى قرار گرفتھ در جاذب
 .روزنھ ابدیت را دیده اند -در حقیقت 

. بھ ھر حال ، جوانان عزیز، از این جمالت بھ آسانى نگذرید و دقت كنید بھ ھمین جملھ كھ من بھ شما عرض كردم 
دانشجویان چند سؤ ال مطرح شد كھ یكى از ھمان طور كھ گفتم ، بھ ھنگام سخنرانى در دانشگاه سنندج ، از طرف 

یك جوان باید ! خدایا. نویسنده ، سؤ ال را با یك احساسى نوشتھ بود كھ واقعا براى او متاءثر شدم . سؤ االت این بود
در چھ حالى قرار بگیرد كھ این جملھ را براى خود، یك جملھ نھایى حساب كند؟ با این كھ خیلى خستھ بودم ، اما 

 . را دادم پاسخ او
. در روایات ما بسیار وارد شده است كھ بر زبان خود مسلط باشید، زیرا ممكن است عالمى را یك سخن ویران كند

بسیار خوب ، اى نویسنده و اى گوینده این عبارت ، اگر این جوان با دیدن این عبارت ، خودكشى مى كرد، آیا ھیچ 
بپرسید دلیل . بیا اى قاتل ھمھ انسان ھا: و چھ مى گفتند؟ مى گفتندمى دانید كھ روز قیامت شما را صدا مى كردند 

 آن ھا چیست ؟
 (466)جمیعا  یا الناس من اءجل ذلك كتبنا على بنى اسرائیل انھ من قتل نفسا بغیر نفس اءو فساد فى االرض فكاءنما قتل الناس جمیعا و من اءحیاھا فكاءنما اءح

از این جھت است كھ بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم كھ حقیقت این است كھ اگر كسى ، یك انسان را بدون عنوان ))
حیا و اگر كسى را ا. قصاص یا ایجاد فساد در روى زمین بكشد، مانند این است كھ ھمھ انسان ھا را كشتھ است 

 ((. كند، مانند این است كھ ھمھ انسان ھا را احیا نموده است
 آھن وش است (467) این زبان چون سنگ و فم 

 
 آن چھ بجھد از دھان چون آتش است 

 گھ ز روى نقل و گھ از روى الف    سنگ و آھن را مزن بر ھم گزاف

 زان كھ تاریك است و ھر سو پنبھ زار 
 

 (468) در میان پنبھ چون باشد شرار

 . ، شراره پیدا خواھد شد و آتش خواھد جستاگر زبان را بھ ھم بزنید. این زبان چون سنگ و فم آھن وش است 
گاھى شخصى صرفا براى نشان دادن خود سخنى مى گوید، و براى نشان دادن این كھ من مطلع ھستم كھ فالن 

گھ ز روى نقل و گھ ز روى !! یا این كھ ؛ در قرون وسطى ما روبھ روى فالن فلسفھ ھستیم !! فیلسوف چنین گفت 
اگر . شراره آتش بھ انبار پنبھ نزنید. خود مسلط باشیم ؟ زان كھ تاریك است و ھر پنبھ زارالف ، چرا باید بر زبان 

تاریك است ھمھ جا انبار بنزین ، و در این انبار بنزین ، كبریت : مولوى در زمان ما مى زیست ، مى گفت 
یقت تلخ است كھ زندگى پوچ این حق)) : اگر براى تو، انسان مطرح نیست ، امثال این جملھ كبریت است. نیندازید
آیا این جملھ حقیقت است ؟ شما كوشش كنید و ببینید كھ مى خواھید چھ چیزى بھ مردم بدھید، سپس چنین  ((است ،

، ھمان گونھ كھ سخنانى را درباره آن ، كھ در ((...اى مردم ، زندگى معنا و مفاھیم گوناگون دارد و)) :سخن بگویید
و مى گوییم خدایا، چھ نعمت . گفتھ شده است ، ما در جلسھ پیش خواندیم } الطون توسط اف{چندین قرن پیش ، 
داده بودى ؟ بھ این مردى كھ در حقیقت ، حداقل یكى از باور كننده ھاى نظریات ) افالطون (بزرگى بھ این مرد 

 .( البتھ در این نكتھ ، احتیاط را ھمیشھ در نظر دارم. (انبیا بوده است 
 كھ چشمان دوختند  ظالم آن قومى

 
 وز سخن ھا عالمى را سوختند 

 عالمى را یك سخن ویران كند 
 

 (469) روبھان مرده را شیران كند

ببینید ! آقا از نظر ھنر ادبى خیلى وارد است ! است  ظالم ، اما بھ چھ عنوان ؟ آقا جملھ قشنگ و حرف جالبى گفتھ
این عبارت ، جوان را تكان مى دھد،  ((. زندگى پوچ است ، حقیقتى است ، اگرچھ تلخ است)) : چھ جملھ اى است
این دو بیت را كھ بعضى اوقات . تازه وارد میدان شده است و ھنوز شیر معرفت را مى نوشد! زیرا اطالع ندارد

 :مى خوانم ، دقت كنید در جلسات



 راه ھمواره است و زیرش دام ھا 
 

 قحطى معنا میان نام ھا 

 (470) لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست   لفظھا و نام ھا چون دام ھاست 

علیھ (قاتالن امام حسین : شیرین ، بر سرنوشت بشر چھ گذشتھ است ؟ بھ این مطلب دقت كنید آیا مى دانید با الفاظ
یا على بن حسین ، دیدى كھ قضا و قدر با پدرت حسین چھ )) :مى گویند) علیھ السالم(بھ فرزندش امام سجاد ) السالم
 قضا و قدر كرده است ؟ ! قضا؟ عجب كلمھ زیبایى! قضا و قدر؟ ((كرد؟

 (471) حیرتم از چشم بندى خدا  از و گوش باز و این عمى چشم ب

محبوب ترین مرد را در روز روشن كشتھ اى و ! آقا، فیلسوفى نكن )) :كسانى ھم كھ آن جا نشستھ بودند، نگفتند
 ن شخصیت تاریخ را مظلوم كرده اى ، حال چھ مى گویى ؟ چرا خود را تبرئھ مى كنى ؟بزرگ تری

فقط شخصى بھ نام ) ((چرا موقعیت خود را مى خواھى تبرئھ كنى و صورت حق بھ جانب بھ خود مى گیرى ؟
 .(عبدهللا عفیف در مجلس ابن زیاد بود و پاسخ او را مى داد، واال مابقى در سكوت بودند

راءیت (ما راءینا : گفت ) علیھ السالم(دیدى خدا با برادرت چھ كرد؟ حضرت زینب : حضرت زینب گفت  یزید بھ
 .بھ ما نشان داد) جمیل و جمال (اگر زندگى را از عینك ما مى خواھى ببینى ، خدا آن را خیلى زیبا . اال جمیال) 

چون حیات و . زیبا بود: با این كھ فرمودخوب بود و اشكالى نداشت ، فرق مى كرد : اگر حضرت زینب مى فرمود
 . چنین نتیجھ و چنین میوه اى براى زندگى خیلى زیباست. زندگى خیلى زیباست 

 .طبق مطالبى كھ جمع آورى نموده ام ، در چند مورد، امثال ابن زیاد، یزید و عمربن سعد جبرى شده اند
این چھره ، چھ چھره ! مى خواھد خود را تبرئھ كند ھنگامى كھ. خدایا، انسان چھ چھره اى از خود نشان مى دھد

اى است ؟ چھ چھره اى است آن موقع كھ انسان از خودش روى گردان است ؟ آیا با دو كلمھ خودت را مى شكنى و 
كدام قضا و قدر الھى ؟ قضا و قدر الھى ،  ((آیا قضا و قدر الھى را دیدى ؟)) :مى گوید} ابن زیاد{نابود مى كنى ؟ 

این منم كھ امروز اگر احترامى بھ بشر بكنم ، یا نیاز یك نفر . ار ما را در خود نقشھ زندگى تثبیت فرموده است اختی
. را برآورده كنم ، یا یك نفر را از جھل و از فقر نجات دھم ، در نقشھ سرنوشت من با دست من ثبت مى شود

洨العلى العظیم است ، اما من خودم نیز داراى عمل و  اگرچھ نیرو از خداست ، اگرچھ ؛ ال حول و ال قوه اال با
 . اختیار ھستم

 راه ھموار است و زیرش دام ھا 
 

 قحطى معنا میان نام ھا 

باالخره ، ھرطور . و مى خواھد خود را تبرئھ كند! آقا فیلسوف جدى شده ، آن ھم از گروه جبرى ھا! قضا و قدر
 .ارداین وجدان تا بھ ختم هللا برسد خیلى راه د

 (472)ختم هللا على قلوبھم 
 ((. خداوند بر دل ھاى آنان مھر نھاده است))

حال ،  ((. دممن این كار را نمى كر  اى كاش )) : اظھار پشیمانى كرد و مى گفت} عمربن سعد{بعضى ھا مى گویند 
 . چرا این جملھ را گفتھ است ، نمى دانیم

كرده ام كھ علوم پایھ اى مثل ،   بارھا عرض. بھ ھر حال ، فریب الفاظ را، مخصوصا در علوم انسانى نخوریم 
در مقابل چشم انسان است ، و روش ھا و طرق مطالعھ آن ھا ... فیزیك ، شیمى ، ریاضى ، گیاه شناسى ، پزشكى و

 . اما این علوم انسانى است كھ آسان ترین علوم و مشكل ترین علوم است. معلوم است نیز 
مثال . در خود ببیند، براى او آسان است } بى طرف {بھ جھت این كھ اگر كسى واقعا آزمایشگاه علوم انسانى را 

با آزمایشگاه خودش } سى ك{اگر . چیزى را مى بیند و مى خواھد، یا آن را نمى خواھد، یا آن كار را نمى خواھد
اما اگر بخواھد از خود بیرون بیاید و ببیند انسان ھاى دیگر چھ مى . سر و كار داشتھ باشد، خیلى آسان است 

 . گویند، بدون این كھ بفھمد علل كارھا، علل رفتارھا و طرز سلوك آن ھا چیست ، خیلى كار مشكلى است
اگر دوستان و اساتیدى بافضل تر . انسانى ، بھ سرعت داورى نفرمایید ان شاءهللا در نظرتان باشد كھ درباره علوم

دارید، بگویید من این جملھ را امروز دیدم و براى من خیلى جالب و شگفت انگیز بود، آیا بھ نظر شما این جملھ 
ایى و سؤ ال در علم ، شرف انسان این است كھ گد. درست است یا نھ ؟ در ھمھ چیز گدایى قبیح است ، اال در علم 

من رھگذرى ھستم در این حیات چند روزه و . كند، دست التماس باز كند كھ بھ من بگویید، زیرا من توقف كرده ام 
 . خیلى شرف و افتخار است} در خواست {این . اكنون ، گذارم بھ علم شما افتاده است و احتیاج دارم 
 :مى گوید. م ، آثار دیگرى در من ایجاد مى كرداخیرا جملھ اى دیدم كھ شاید اگر پیشتر از این مى دید

بشر آن قدر كھ از سؤ ال ھاى بھ موقع پیشرفت كرده است ، معلوم نیست كھ از جواب ھاى متغیر و درگذر، آن ))
 ((.قدر استفاده كرده باشد

 ھم از آن سو جو، جواب اى مرتضى 
 

 (473) كاین سؤ ال آمد از آن سو مر تو را



مخصوصا دقت كنید كھ سؤ ال چیست و از كجاست ؟ سؤ ال باعث پیشرفت بشر و از عوامل محرك تاریخ بشر 
 . بوده است

مى خواستیم ببینیم حیات .  حیات انسان ھا یك قربانى مثل حسین دیده است: تاءكید و تكیھ ما این جملھ است كھ 
چرا ھرچھ مى نویسند و مى گویند . چیست كھ این ھمھ غوغا در تاریخ بھ راه انداختھ و واقعا بجا راه انداختھ است 

براى دولت ، )) :عرض شد} از افالطون {در جلسھ پیش . كم است ؟ براى این كھ مساءلھ عشق الھى در كار است 
عنى ؛ هللا و نظاره او بر ھستى و دادگرى مطلق او متمركز نشود، ھیچ قاعده ثابتى مادامى كھ بر این سھ قاعده ی

پس تا حال بشر چھ كار كرده و مى كند؟ بلى ، تا حال ھمان كار را كرده و مى كند كھ : خواھید گفت  .((وجود ندارد
البتھ بھ استثناى آن . ن بوده است تاكنون كار بشر ای ((. زندگى پوچ است ، حقیقتى است تلخ)) :بھ این نتیجھ مى رسد

 .رگھ ھاى الماس شخصیت ھاى انسانى كھ الحمد洨 در ھر دوره بوده و خواھد بود
 بسوزد شمع دنیا خویشتن را 

 
 ز بھر خاطر پروانھ اى چند 

 . آنان پروانھ اى چند ھستند كھ شمع دنیا براى آن ھا روشن است
 بگذر از باغ جھان یك سحراى رشك بھار 

 
 ا ز گلزار جھان رسم خزان برخیزد ت

مى گویید آیا با یك نفر . یك نفر، اى زیبا، حركت كن ، تا خزان از زندگانى بر طرف شود و مبدل بھ بھار شود
 .امكان پذیر است ؟ بلى ، حتى یك نفر

 (474)كان ابراھیم امھ 
 ((.ابراھیم بھ تنھایى یك امت بود))

بعضى ھا خیال مى كنند كھ اگر در زیر این سپر الجوردین ، ھرچھ انسان ھاى وارستھ زیاد شوند، خداوند خیلى 
د، این فكرھا، عامیانھ است ، ھدف خداوندى از خلقت ، اگرچھ یك انسان باشد كھ بھ كمال برس. منفعت مى برد

 . مساوى با بھ كمال رسیدن تمام انسان ھاست
 :{ ، مى توان گفت((پوچى زندگى حقیقتى است ، اگرچھ تلخ ))بنابراین ، در رابطھ با جملھ }

 من قال او سمع بغیر دلیل فلیخرج عن ربقھ االنسانیھ
 ((.اگر كسى بدون دلیل چیزى بگوید یا بشنود، از جرگھ انسانیت خارج مى شود))
 ((یناابن س))

هللا ، نظاره او بر ھستى ، (چرا ھیچ دولتى نمى تواند ثبات حقیقى داشتھ باشد، اگر شھروندان آن ، این سھ بذر 
را كھ خدا بھ وسیلھ طبیعت در دل آن ھا گذاشتھ است ، نرویانند و آن ھا را بھ بھره دھى ) دادگرى مطلق او

 :مى گوید} افالطون {نرسانند؟ 
ادارنده حیات دولت و نظام آن است ، بھ جریان نمى افتد، مگر از طرف خداوندى كھ عدالت زیرا عدالت كھ بر پ))

(475)با جوھر ابدى او متحد است 
)). 

حركت كنید و انسان ھا احساس كنند عدالتى كھ اجرا مى  اگر در این مسیر: از دادگرى مطلق اوست كھ مى گوید
 .كنید، ھمان عدالت الھى است كھ با جوھر ذات او متحد است ، با كمال وجدان تسلیم شما خواھند شد

ما را از این نعمت عظمایى كھ با گوش فرادادن بھ حركت حسین در اعمال خودمان ! پروردگارا! خداوندا
 .تصفیھ مى كنیم ، محروم مفرما - حداقل تا مدتى  - ایمان را ھر سال از آلودگى ھا تجدیدنظر مى كنیم و دل ھ

تو خود مى دانى كھ ما واقعا بھ حسین ! پروردگارا. ما را از كاروانیان حسین محسوب بفرما! پروردگارا! خداوندا
بھ این . حبوب تو را مى خواھیم تو عالقھ مند ھستیم و در این عالقھ ، نھ ریایى داریم و نھ شوخى و ما واقعا این م

ھر روز كھ از عمر ما مى گذرد، ما ! پروردگارا . حسین كھ حیات را براى ما بامعنا نشان داده است ، عالقھ داریم
 .را بیشتر و بیشتر، از مكتب حسین برخوردار بفرما

 ((آمین ))
 چھره حسینى

تھ اند، و ھمین دلیل است بر این كھ توجھ و دقت درباره مطالب گذشتھ ، یكى از عزیزان نامھ بسیار خوبى نوش
 : ایشان این مطلب را مى خواھند مطرح كنند كھ من در جلسھ پیش چنین گفتم. دوستان بسیار رضایت بخش است 

این عزیز  .((مى گذرد، بشر در جا زده و ترقى نكرده است ) سخنان افالطون (در این چند قرن كھ از این مطالب ))
آن مطالب كھ آن موقع گفتھ شده است ، )) :مى شود خوب مطلع است و خوب فكر كرده است ، مى گوید ما كھ معلوم

اگر انسان ھا مى . آن ھا یك حالت ثابت دارند و ھمیشھ در طول تاریخ ھستند. اكنون ھم ھست و جاودانى است 
 .خواستند زندگى قابل تفسیر داشتھ باشند، بھ ھمان مسائل عمل مى كردند

مسائل حرف اول و آخر است و واقعیات خود پیشرفت نمى كنند، ثابت ھستند، بلكھ در طول تاریخ ھر كس این این 
 ((. واقعیت را فھمید و با ایمان در اعمال خود ظاھر ساخت ، بھ جایى باید برسد رسیده است



 . این تعبیر تقریبا اصل مطلب این دوست بسیار عزیز ماست
است كھ بشر بھ قول خودش ، با این ھمھ پیشرفت وسایل فرھنگى و با این ھمھ تاءسف از این جھت : پاسخ 

پیشرفت در زمینھ ھاى ادبى ، علوم انسانى و با وجود اندوختن تجارب بسیار فراوان ، در تطبیق و تفھیم این اصول 
غیر مستقیم از انبیا جاودانى كھ نخست انبیا از طرف خدا فرموده اند، سپس مغزھاى بزرگ ، چھ بھ طور مستقیم یا 

 .گرفتھ و بھ بشر تحویل داده اند، مى توانست خیلى كار انجام دھد
بھ عنوان مثال ، در جھان ، حركت حكمفرماست و اگر نگوییم كھ قانون است ، یك اصل بزرگ محسوب مى شود، 

متیازات حركت ، ولى مى دانید كھ درباره تطبیق حركت ، اقسام حركت و تشخیص حركت ، و نتایج و خواص و ا
 من دوبار بھ یك رودخانھ وارد نشده ام)) : چھ كارھایى انجام شده و چھ قدر پیشرفت شده است ؟ ھراكلیت گفتھ است

وقتى دفعھ دوم خواستم وارد بشوم ، ھم من عوض شده بودم ، ھم . یعنى دفعھ اول وارد شدم و آمدم بیرون  ((.
ال ، آیا مى دانید چھ فالسفھ اى مانند مالصدرا و چھ دانشمندان بزرگى ح . این تعبیر، شعار خوبى است. رودخانھ 

كھ حركت را در ذرات بنیادین طبیعت مى دیدند، درباره حركت چھ كرده اند؟ یا چھ بحث ھایى از چگونگى انتزاع 
وب خ) سؤ ال كننده (زمان از حركت مطرح شده است ؟ درباره این موضوع غوغا كرده اند؟ این آقاى عزیز 

درباره كسانى كھ بھ طور تفریط قضاوت مى كنند كھ ھمھ چیز . متوجھ شده است كھ اصول ، اصول جاودانى است 
مثل این كھ از عقربك ساعت آویزان شده و : باید ھر دقیقھ تازه و جدید باشد، گاھى این تشبیھ را عرض كرده ام 
یا چنین و . بلى ، ھستى عوض شد: خد، مى گویدھنگامى كھ عقربك یك دقیقھ ، یك ربع ساعت و یك ساعت مى چر

اگر ھم در ھر لحظھ ، تحول و دگرگونى ھایى است ، ثابت ھایى . این امرى عامیانھ و افراطى است ... چنان شد و
ھم ھستند، نھ بھ عنوان سكون فیزیكى كھ شما آن را مى پذیرد، و عللى دارد كھ ھزاران سال پیش در این كیھان 

ما نھ عاشق گذشتھ ایم ، نھ . فقط باید مقدارى دقت شود .ه و معلول ھایش امروز بیرون خواھند آمدبزرگ كاشتھ شد
ما با حقیقت سروكار داریم ، اگرچھ این . اصال ما بھ زمان عشق نمى ورزیم . عاشق زمان فعلى و نھ عاشق آینده 

چھ } باید پرسید{... م ھرچھ بود، گذشت وحقیقت در جویبار زمان گسترده شده است ، اما اگر ما بنشینیم و بگویی
حال بگوییم ، گذشت . چیزى گذشت ؟ مثال در ھندسھ اقلیدسى ، كوتاه ترین فاصلھ بین دو نقطھ یك خط مستقیم است 

براى این كھ از یك نقطھ بھ مركز دایره ، خطى رسم . چھ چیز گذشتھ است ؟ االن ھم ھمین طور است ! آن روز
زنده باید از . ھمگى ھنوز ثابت ھستند ...باالخره ، نظرات امثال اقلیدس و ارسطو و. مى شودكنید، یك خط بیشتر ن

زندگى خودش دفاع كند و از عصر اولین زنده اى كھ در روى زمین از جان خود دفاع كرده ، میلیون ھا سال 
م چنین متغیرھایى نیز داریم آیا حاال بگوییم آن دوره گذشت ؟ ما حقایق و موضوعات ثابت داریم ، ھ. گذشتھ است 

 .، كھ ثابت ھا آن ھا را تفسیر مى كنند
 قرن ھا بگذشت این قرن نوى است 

 
 ماه آن ماه است ، آب آن آب نیست 

 البتھ مثال است ، واال ماه ھم ثابت نیست. آب در جریان است ، ولى شكل ماه روى آن بھ صورت ثابت افتاده است 
. 

 فضل ھم عدل آن عدل است و فضل آن 
 

 لیك مستبدل شد آن قرن و امم 

 قرن ھا بر قرن ھا رفت اى ھمام 
 

 این معانى برقرار و بردوام 

 عكس ماه و عكس اختر برقرار   شد مبدل آب این جو چند بار 

 پس بنایش نیست بر آب روان 
 

 (476) بلكھ بر اقطار اوج آسمان 

در موقع دادرسى یك متھم ، از او بپرسید كھ آیا در جوابى كھ خواھد داد، )) : این اصل از سھ ھزار سال پیش است
(( قلب و زبانش یكى است یا نھ ؟

یعنى چھ كھ گذشتھ است ؟ نھایت آرمان دادرسى ، این است كھ وقتى متھم مى (477)
دو یا سھ } قلب و زبان متھم {آیا حاال بگوییم . خواھد درباره خودش مطالبى را بیان كند، قلب و زبانش یكى باشد

االن ھم عالى . ى شود، زیرا ھفت بیشتر از دو است باشد؟ چون باید ھمھ چیز تازه باشد، بفرمایید ھفت باشد بھتر م
 .ترین آرمان دادرسى این است كھ متھم در پاسخ بھ چیزى كھ از او پرسیده مى شود، قلب و زبانش یكى باشد

 بلكھ بر اقطار اوج آسمان   پس بنایش نیست بر آب روان 

دفاع شود كجاست ؟ چون آن چھ كھ بھ طور  میلیاردھا جاندار آمده و مرده اند، ولى این اصل ثابت كھ از جان
بھ قول ھراكلیت و بھ قول مالصدرا، پس این ثابت . فیزیكى با آن روبھ رو ھستیم ، ھر لحظھ در تغییر است 

 .از خود دفاع كند ((باید))از آن در مى آید؟ اگر جاندار است  ((باید))كجاست ، كھ 
منتھا، در تطبیق آن و . عالى بود و خداوند ان شاء هللا توفیقشان دھد بسیار) سؤ ال كننده (بھ ھر حال ، مطلب ایشان 

در تشویق انسان ھا بھ بھره بردارى از این ثابت ھا و در فھماندن بھ انسان ھا كھ ثابت چیست و جاودانگى حقایق 
كھ از زمان ھاى  مثل ھمین ھنر نقاشى. اگرچھ مى توانستیم خیلى كار انجام دھیم . چیست ، ما پیشرفت نكرده ایم 

در فلسفھ . باستانى بھ جلو آمده و در بعضى موارد خیلى غوغا كرده است ، كھ اصول آن ھم تقریبا ثابت بوده است 



ھاى جھان بینى را از یونان قدیم ، و بھ قول ما از شرق قدیم ، جست )سیستم )، مى توان تمامى نطفھ ھاى نظام 
بنابراین ، باید این طور در نظر . ن ، صدھا مكتب گسترش پیدا كرده است نطفھ ھا كلى بوده ، ولى در آ. وجو كرد

بگیریم كھ اصول بسیار عالى است و جاودانھ بوده است و ھیچ وقت تغییر نخواھد كرد، مگر این كھ بشر با 
 . این تغییر خصوصیات ، در روش ھاى بھ ثمر رساندن قانون است. خصوصیاتى كھ مى بینیم ، عوض شود

هللا ، نظاره او بر ھستى و دادگرى مطلق اوست كھ ھیچ تمایلى بھ وسیلھ اغناظ و ))آن عقاید؛ } طون مى گویدافال}
 . این جا یك لحظھ باید توقف كنیم و ببینیم اوضاع از چھ قرار است .((شدت بھ خرج دادن بھ او راه ندارد

شورھا شاید بى سواد ندارند، اما صاحب نظر بعضى از ك. شما مى دانید كھ باسواد در دنیا خیلى زیاد شده است 
كجاست ؟ غربى ھا چند شخصیت مثل افالطون مى توانند بھ ما نشان دھند؟ ما شرقى ھا چند نفر مى توانیم مثل ابن 

یك نظریھ نسبیت كھ از یك فیزك دان ظھور مى . سینا و مولوى نشان دھیم ؟ در این مورد، بحث نباید قاطى شود
مغز بزرگ دانش فیزیك است ، كھ با یك سنتز و جھش از یك مغز، بھ عنوان نسبیت بیرون  كند، محصول صدھا

بلى ، باسواد زیاد است ، اما صاحب نظر كجاست ؟ كجا ھستند انسان ھایى كھ مسیر حیات انسان ھا را رو . مى آید
د ندارند؟ براى این كھ بشر چرا امثال چنین اشخاصى وجو. بھ تكامل از نظر علم ، و از نظر معرفت تغییر بدھند

 {بشر{این . با آفرین و بارك هللا نمى شود. بھ من فقط آفرین و بارك هللا بگویید. فقط مى گوید بھ من دست نزنید
چرا بھ خود نمى آیید، بعضى ھا مى گویند بھ ما نگویید چرا بھ خود نمى : ضربھ مى خواھد، آن ھم ضربھ مالیم 

 آیید؟
بھ او گفتند . یك عبارت عربى را غلط خواند - بھ گمانم در آن زمان چھارده سالھ بوده است  - ابن سینا در یك جلسھ

. ابن سینا ضربھ را خورد و در مدت دو سال ، تمام قواعد عربى را خواند! اگر بلد نیستى ، نخوان ! غلط نخوان 
 بن سینا كھ مادر شما ستاره خانم است جناب آقاى حسین بن عبدهللا: آیا اگر مى گفتند. تاریخ پر از این موارد است 

، خواھش مى كنیم اگر امكان دارد، بروید و مقدارى عربى بھتر بخوانید تا عبارت را خوب بخوانید، آیا او ابن سینا 
 :مى گوید. تو عربى بلد نیستى ، چرا مى خوانى ؟ اكنون معلوم مى شود كھ افالطون چھ مى گوید: مى شد؟ گفتند

ھمھ . ، از نظر روانى مجوز داشتھ باشید، شخص را تكان دھید((الیم ، شدتى كھ شخصیت را نشكندولى شدت م))
این ھا مى گویند ھمان قدر كھ براى تشكل وجدان ، خنده و لبخند و بارك هللا و آفرین الزم است ، كمى ھم باید بھ 

را باید } بازخواست {نده اى ؟ این مثال بھ كسى مى گویید این چھ درسى است كھ تو خوا! بشر گفت تكان بخور
تعدادى از جھش ھا و دگرگونى ھاى تاریخ ، مربوط . مالیم گفت تا او احساس نكند كھ شما مى خواھید او را بشكنید

كنم ، چون   من نمى خواھم مثال بیشتر عرض . تكان خوردنى با شدت و با احساس ضربھ . بھ این ضربھ ھاست 
تشویق و آفرین بھ جاى خود، اما باید بھ بشر . نى ھاى در تاریخ بھ دلیل ضربھ است دگرگو. بحث طوالنى مى شود

بھ بشر بگویید تا بھ  ((درست نیست ))یك عبارت ). ھمان خوف و رجا(گفت درست راه برو، این راه درست نیست 
 .خود بیاید

او یك شاعر ھمھ جایى و یك شاعر  نوشتھ اند كھ. در مورد حكیم سنایى ، این مطلب را شاید بارھا عرض كرده ام 
بھ او گفتند كھ سلطان غزنوى قصد فتح ھندوستان . یكى از سالطین غزنوى عازم فتح ھندوستان بود. معمولى بود

او ھم قصیده اى بلند باال ساخت و نزد سلطان آورد و . دارد، شما براى او قصیده اى بخوانید تا بھ شما جایزه بدھد
سنایى جایزه و خلعت را بھ بغل گرفتھ و روبھ خانھ مى . و جایزه و خلعت بزرگى بھ او داداو ھم خیلى خوشش آمد 

 كھ بود؟ ((مجذوب الیخوار)) .رفت كھ صداى مجذوب الیخوار را شنید
 :{شعرى در زبان آذرى ، مى گوید{. مى گویند در آن زمان ، مثل بھلول دوران بنى عباس ، عاقل دیوانھ نما بود

 صفت دور بوبیر یاقچى 
 

 عاقل ال دیوانھ بولسونر 

 

 

 

 ((.این صفت خوبى است ، عاقل باش ولى دیوانھ ات بدانند))
سنایى صداى مجذوب را مى شنید، ولى خود او . خود این ھم یك وقتى ممكن است باعث قدم ھایى در جامعھ شود

ه كرد تا ببیند صداى مجذوب الیخوار نگا. آغوش حكیم سنایى ھم از جایزه پر و ھم چنین خوشحال بود. را نمى دید
 .آن جا تون حمام بود. آمد و از شكاف دیوار نگاه كرد. از كجا بھ گوشش مى رسد

سابق بر این ، خزینھ ھاى حمام را كھ مى خواستند گرم كنند، مكانى بود كھ در آن مواد : شاید جوان ترھا ندانند
ایى دید كھ مجذوب الیخوار آن جا نشستھ است و با تون تاب سن. سوخت مى ریختند و بھ آن ، تون حمام مى گفتند



پیالھ اى بیاور تا بھ كورى چشم آن ابراھیمك غزنوى كھ كار )) :گوش فراداد و دید كھ مى گوید. صحبت مى كند
پیالھ اى دیگر بیاور، بھ كورى چشم سناییك . مسلمانان را نساختھ ، بھ فكر فتح ھندوستان افتاده است ، بنوشیم 

و اگر روز قیامت كھ آغاز ابدیت است . غزنوى كھ عمر خود را تلف كرده است تا براى این طفیلى شعر بگوید
، }با این ضربھ } .((بگویند، سنایى براى ابدیت چھ ارمغان آورده اى ؟ این كاغذ باطل شده را نشان خواھد داد

بھ علت ھمین قضیھ ، تا بدان جا پیش . او سنایى حركت كرد و رفت و عرفان نظرى و عرفان عملى نیز بھ دنبال
بعضى ھا در این قضیھ تحقیقاتى دارند كھ شبیھ بھ . رفت كھ در رده اول شخصیت ھاى عرفانى ما قرار گرفت 

سنایى را بلند كرد كھ اى سنایى چھ كار مى كنى ؟ شعر را براى چھ شخصى ) چنین ضربھ اى (چنین قضیھ اى 
. از نظر ھنرى ، شعرى واقعا عالى گفتھ اى و قریحھ اى بسیار عالى دارى ! سنایى  گفتھ اى ؟ بسیار خوب ، آقاى

 . اما اشتباه كردى كھ این شعر را سرودى
یكى از اساتید كھ درباره فارابى . بھ خاطر دارم زمانى در دانشگاه اھواز، بزرگداشتى براى فارابى برگزار شده بود

یك دانشجوى ... ارسطو چنین و چنان بود و: ولى افراط كرد و گفت صحبت مى كرد، بھ سراغ ارسطو ھم رفت ، 
گفت مگر ھمین ارسطو نبود كھ بردگى را  - خدا از این دانشجوھا زیاد كند  -فضول نیز در آن جلسھ حضور داشت 

 بعد عده اى از. سپس استاد قصد داشت این را درست كند و درست نمى شد. درست است : تجویز كرد؟ استاد گفت 
. بسم هللا الرحمن الرحیم : بلند شدم و گفتم  .دانشجوھا گفتند از شما خواھش مى كنیم در این باره صحبتى بكنید

ارسطو بسیار مرد بزرگى است و واقعا بھ بشریت خدمت كرده ، اما در قضیھ بردگى اشتباه كرده ، غلط فكر كرده 
ارسطو نباشد كھ باالتر از . با ھمدیگر ھم نزاع نداریم .  و خطا رفتھ است ، والسالم علیكم و رحمھ هللا و بركاتھ

سنایى در آن جا یكھ خورد و جھش پیدا كرد، رفت و سنایى شد و چشم ھا و ادبیات و عرفان ما نیز ! ارسطو باشد
 .بھ دنبال او

رد، در افالطونى كھ خیلى نرم حركت مى ك. یكى از غربى ھا مى گوید، افالطون كمى شدت بھ خرج داده است 
هللا ، (این مورد شدت را تجویز كرده است كھ باید یك شدت مناسب شخصیت فرزندان بھ كار رود تا آن سھ بذر 

كھ او  - من ھم در حاشیھ آن مرد . در دل ھاى آنان كاشتھ ، یا روییده شود) نظاره او بر ھستى ، دادگرى مطلق او
اگر این سھ عقیده در : مى گوید ( افالطون(او . ت اضافھ كردم ، چون جاى جدى اس -ھم شخصیت بزرگى است 

درون انسان كاشتھ نشود، زندگى او ھمیشھ در مبارزه با خویشتن سپرى خواھد شد، افالطون حق دارد كھ شدت 
 . پیدا كرده است

القى مقصود این كھ ، ان شاءهللا در نظر شریفتان باشد، براى آن كسانى كھ بھ جھت ضعف نفس ، یا آلودگى ھاى اخ
، سستى مى ورزند و آن عقاید را فراموش مى كنند و اجازه مى دھند در درونشان محو شود، قانون باید بھ طور 

چون واقعا اگر زمامداران و حكام بشرى ، سعادت انسان را . جدى از آنان جلوگیرى نموده و بگوید نمى شود
ن ھاى ما در نظر بگیرند، مجبورند بھ مردم بخواھند و پھلو بھ پھلوى حقوق جسمانى ما، حقوقى ھم براى جا

در غیر این صورت ، این . بیایید در جلسات ھفتگى یا ماھیانھ بنشینید و با ھمدیگر بھ طور جدى بحث كنید: بگویند
 .مساءلھ بھ شوخى تلقى مى شود

او ھم بھ این  .ھمین امروز با یكى از مغرب زمینى ھا صحبت مى كردیم ، كھ حتى مقام علمى و اجتماعى داشت 
مساءلھ رسیده بود كھ بلى ، بشر بھ فن آورى رسیده است ، اما معلوم نیست كھ در قرن بیست و یكم بھ كجا خواھد 

 ...رفت ؟ یا باید مذھب را جدى بگیرید یا
بھ عقیده من ، كمى حق بھ جانب . بھ نظر مى رسد، آن فیلسوف غربى ، درباره افالطون افراط كرده است 

 :افالطون مى گوید. یعنى باید این قضیھ را جدى گرفت تا بھ عنوان تزیین روانى ما تلقى نشود. است افالطون 
ھر تربیتى كھ دینى نیست ، ناقص و باطل است ، و ھر دولتى كھ شھروندان آن از این مسائل با اھمیت روى ))

 ((. گردان شوند، در معرض نابودى است
پس علت ادامھ دولت ھا در طول تاریخ چیست ؟ بلھ ، ولى بھ : اھید گفت سخن خیلى بزرگى است ، زیرا شما خو

چھ كسانى آقایى مى كردند؟ یعنى اگر واقعا دولت ھا، دولت ھاى حقیقى بودند، انسان ھا را تربیت مى كردند و 
ن چھ كھ ما مى تربیت انسان ھا را بھ عھده مى گرفتند و نمى گفتند و از دیدگاه ما حقوق دانان مثال فالن كشور، آ

انسان نباید مزاحم انسان نباشد، و فقط كاله ھمدیگر را برندارند، و اگر ھم از پست ترین و : خواھیم این است كھ 
این مطلب اگرچھ خارج از كادر تخصصى حقوقى باشد، نباید این . فاسدترین و افراد باشند، بھ ما مربوط نیست 

در بعضى از قوانین ، این مطلب را . د، من نباید این حرف را بزنم مى شنون) متخصص )سخن را بگوییم ، از من 
 كھ یك حقوق دان بزرگ و دادستان دیوان(478) این شخص (( .اگرچھ افرادى پست و فاسد باشند :))تصریح كرده اند

 :یكى از بزرگ ترین كشورھاى دنیاست ، در مقدمھ یك كتاب حقوقى چنین مى نویسد
در غرب ، حتى كشورھایى كھ . بھ نظر یك نفر آمریكایى ، اساسى ترین اختالفات میان قانون و مذھب است ))



آن مقتضیات  عقیده محكم بھ تفكیك مذھب از سیاست ندارند، سیستم قانونى را یك موضوع دنیوى مى دانند كھ در
 ...زمان ، نقش بزرگى را ایفا مى كند

مجموع این تشكیالت براى جھانى  . مجالس مقننھ براى وضع قانون و دادگاه ھا براى اجراى آن بھ وجود آمده است
از این رو، قانون ما در آمریكا . است كھ با دولت سروكار دارند و مسؤ ول آن نیز دولت است ، نھ كلیسا و مذھب 

قانون در آمریكا فقط . تكالیف مذھبى ، تكلیف معین نمى كند، بلكھ در حقیقت ھشیارانھ آن ھا را حذف مى كندبراى 
در حقیقت ، یك شخص آمریكایى در ھمان حال كھ ممكن است یك . تماس محدودى با اجراى وظایف اخالقى دارد

 .د باشدفرد مطیع قانون باشد، ممكن است بھ لحاظ اخالقى ، یك فرد پست و فاس
اراده اى كھ بھ رسول او محمد  . ولى بر عكس آن ، در قوانین اسالمى ، سر چشمھ وضع قانون ، اراده خداست

این قانون و اراده الھى ، تمام مؤمنین را جامعھ واحدى مى . مكشوف و عیان شده است ) صلى هللا علیھ وآلھ (
و در مواضع و محل ھاى دور و مجزا از یكدیگر واقع شده شناسند، اگرچھ از قبایل و عشایر گوناگون تشكیل یافتھ 

(479)باشند
)). 

 . تقریبا شبیھ بھ سكوالریسم مى باشد كھ مطرح شده است) دادستان دیوان (نظر او 
 :افالطون نیز مى گوید

اما حقیقت چنان نیست ، كھ گاھى سیاستمداران عوام گمان مى كنند كھ دین را بھ عنوان وسیلھ اى براى حكومت ))
زیرا دین براى ھویت انسان ھا، براى ھویت جوامع و دولت ھا مورد نیاز  !ھرگز! نھ  .خود استخدام نمایند

 . ازھاى معمولى استاگر متوجھ باشند خیلى مھم است ، بلكھ دین ، فوق نی. ضرورى است 
احتیاج بھ دین ، بیش از آن است كھ دین ، فقط جوابى بھ نیازھاى بشرى باشد، و بھ عنوان عامل تنظیم زندگى تلقى 

(480)گردد
)). 

 : شادروان ملك الشعراء بھار گفتھ است حتى یكى از بزرگان ادبیات ،
 از پى نظم جھان چانھ زدند   انبیا حرف حكیمانھ زدند 

مى گوید چنان نیست كھ دین فقط براى تنظیم زندگى . آن موقع متوجھ این معنا بوده است ) افالطون (این مرد 
د، یا اگر معتقدات دینى انسان ھا بر اجتماع باشد، اگرچھ از فواید دین ھم این است كھ واقعا اگر خوب پیاده شو

 بھ عنوان مثال ؛ . مجراى منطق و عقل باشد، زندگى اجتماعى ھم تنظیم مى شود، ولى ھدف نھایى دین ، این نیست
یك دفعھ این است كھ مى گوییم ما بھ چھ علت در این جا جمع شده ایم ؟ پاسخ این سؤ ال را مى توانیم بھ دو 

 : صورت بیان كنیم
این منزل چون در غرب تھران است ، رو باز و خنك است ، ما آمده ایم تا در ھواى خنك : ین كھ بگوییم ا -1

 . بنشینیم
آمده ایم تا با ھمدیگر بحث و گفت وگو كنیم ، ھر چند ھواى خوبى ھم در این حیاط احساس مى : این كھ بگوییم  -2

) افالطون (ببینید چھ قدر این مرد . بحث و گفتگوست  آن ھواى خوب از فواید است ، اما قصد و غرض ما. كنیم 
 . مى گوید نظم اجتماعى یكى از فواید دین است و بسیار عالى است. بھ دین اھمیت داده است 

داخلى در درون انسان ایجاد مى كند و   كامال بگیرید و از آن استفاده كنید، زیرا دین یك پلیس} این مطالب را}
اما ببینید خود . البتھ براى اجتماع ، وجود دین بسیار مھم است . ایش ھرگز ضرورت ندارددیگر پلیس خارجى بر

 . آن نظم اجتماعى چھ قدر مھم است كھ مى گوید از فواید دین ، ھمین نظم اجتماعى است
یده اى ھمان طور كھ عرض كردم ، مثل فایده این جا آمدن و نشستن است كھ مثال یك چاى خوب ھم دادند، این ھم فا

احتیاج بھ دین بیش از آن است كھ بھ عنوان )) . است ، ولى غرض و ھدف ما از این جا نشستن ، بحث و گفتگوست
 ((.عامل تنظیم زندگى تلقى گردد

 . ھمان طور كھ دوست عزیزمان اشاره كرده است ، حرف ھاى ثابت ، بسیار زیاد گفتھ شده است
واقعا چھ طور احساس مى كرد كھ زمانى . چھ قدر مشرفانھ است } نظرات افالطون {ھم چنین دقت كنید كھ 

مى گوید نخیر، از فواید آن . انبیا نوابغى بودند كھ براى نظم زندگى آمدند و مسائلى را مطرح كردند: خواھند گفت 
ھمھ از (481) )) واال بحث انا洨 و اناالیھ راجعون .مطرح كردند، یكى این بود كھ زندگى را تنظیم كنند} انبیا}چھ كھ 

مطرح است ، كھ تو چیستى ؟ و چگونھ بھ شش سؤ ال كھ در قرون و  ((. خداییم و بھ سوى او باز مى گردیم
؟ از كجا آمده ام ؟ بھ كجا آمده ام ؟ با كیستم ؟ بھ كجا من كیستم : اعصار باعث این مطالب شده است ، پاسخ بدھى 

كیستم و براى } انسان }ضمنا وقتى كھ در ابتدا فھمیدم من . مى روم ؟ براى چھ آمده بودم ؟ اصال بحث این است 
مى كنم و بھ این ترتیب ، محال   خودم ھویتى احساس كردم ، ھویتى را ھم كھ در ھدف خلقت الھى است احساس 

آیا وقتى بشر پاسخى براى من كیستم پیدا كرد، مگر امكان دارد دیگر ظلم و خیانت كند؟ . كھ دیگر ظلم كنم  است
 .چون نمى داند خودش كیست و دیگران را ھم نمى داند كھ آن ھا كیستند، ظلم مى كند



، محبت ...بت محبت ، محبت ، مح: چرا این شعار و این پوستر كھ در طول تاریخ بھ گذرگاه تاریخ زده شد
بورزید، محبت چنین و چنان است ، اثر نكرده است ؟ زیرا؛ آیا من بھ خودم محبت ورزیده ام كھ بھ شما محبت 

بورزم ؟ آیا من اصال با خودم كار دارم كھ با شما كار داشتھ باشم ؟ من كیستم كھ چنین كارى انجام دھم ؟ وقتى مى 
 . ، اگر واقعا فھمیدى ، دیگران را ھم شناختھ اى((من كیستم ))گوید از نظر دینى واقعا بدان 

 : عبارت زیر از عزالدین نسفى در كتاب زبده الحقائق است كھ
 ((.اى درویش ، ھر كھ مى خواھد چیزھا را چنان كھ چیزھا است بداند، باید خود را چنان كھ ھست بداند))

من كیستم ))و سلوك جواب مى دھد؟ آیا این جواب من است ؟ جواب (482) را یك مقدار رفتارشناسى (( من كیستم ))آیا 
ھست ، ابراھیم خلیل ) علیھ السالم(كھ نوعى ھستم ، و در گروه من ابن ملجم مرادى ھست ، على بن ابى طالب  ((
شما مى گویید كھ بلى ، . من از ھویت آن گروه از شما سؤ ال مى كنم . ھا ھستند((فرعون ))است و  )علیھ السالم(

ما منكر آن نیستیم ، ولى ھویت من در این دنیا باالتر از این است . بشر بر روى این انگیزه ، واكنش نشان مى دھد
. 

اى بشریت چھ كرده است ؟ این غیر از این اینك ، بعد از این مطالب ، وارد شناخت حسین شویم ، كھ حسین بر
بھ عنوان تعلیم و تربیت بھ ما گفتھ اند كھ حسین  -خداوند ان شاءهللا ھمھ آنان را رحمت كند  -است كھ آبا و اجداد ما 

 . حاال شما با مسائل خیلى جدى روبھ رو مى شوید كھ یك قربانى مثل حسین را بھ خود دیده است. چنین بوده است 
براى خودتان ، احساس تكلیف خواھید كرد كھ بیاییم با تصویر معقول درباره حسین بن على ، این سرمایھ  اكنون

دیدید كھ حسین بھ . این تصویر معقول ، ھمان است كھ ما اكنون مى خوانیم . بزرگ را بھ نسل آینده منتقل كنیم 
رده و چھ قدمى درباره شما انسان ھا برداشتھ آیا مى بینید كھ حسین بن على بھ شما چھ ك. بشریت چھ كرده است 

البتھ با داشتن دو . است ؟ بھ ھر حال ، احتیاج بھ دین ، بیش از آن است كھ بھ عنوان عامل تنظیم زندگى تلقى گردد
 :افالطون در ادامھ مى گوید. بعد ذاتى ، مى تواند براى تنظیم زندگى مفید باشد

دین در صورت ھاى : ك مساءلھ بسیار مھم دیگر را ھم مطرح مى كنیم ھم اكنون قدمى پیش برمى داریم و ی))
یعنى محرك تعقل براى . (گوناگون تعقل انسانى ، مترجم طبیعى خالص و عمیق ترین بیان كننده واقعیات است 

 . -))دریافت واقعیات ، خود دین است 
وى تعقل قرار دھند، زیرا چھره مطلب بھ آن وقت چھ قدر محدود فكر مى كنند كسانى كھ مى خواھند دین را رویار

دین در صورت ھاى گوناگون تعقل انسانى ، مترجم )) :مى كنم ، دقت بفرمایید  دوباره عرض. كلى عوض مى شود
یعنى دین ، تعقل شما را صیقلى نموده ، مى گوید درست  .((طبیعى خالص و عمیق ترین بیان كننده واقعیات است 

اگر . درصد دلیل دارى ، صددرصد ادعا نكن  5/99اگر براى یك مطلب ، ! اف نكن نگاه كن و دور خودت طو
 .حواست جمع باشد. براى تفكر، صرف زمان الزم است ، باز فكر كن و بیندیش 

این حجیت را چھ كسى بھ . این عقل حجت خداست . اگر حقیقتى از راه عقل ناب ثابت شد، دقیقا آن را در نظر بگیر
چرا ما باید بھ حرف ھاى : ؟ واال اگر عقل را یك كمى جلوى میز محاكمھ بكشیم و از او سؤ ال كنیم عقل داده است 

خود تو عقل بھ ما گفتھ . تو گوش فرادھیم ؟ اگر بگوید من خودم مى گویم ، مى گوییم بسیار خوب ، ممنون ھستیم 
درست مثل این كھ من بگویم این شى از آن  -مصادره بھ مطلوب است  - اى كھ تكرار دعوا، ادعا را ثابت نمى كند 

 : دلیل شما چیست ؟ مى گویم :من است و آن وقت ، محاكم از من دلیل بخواھند و بگویند
. چون مصادره بھ مطلوب است و دور الزم مى آید. خنده آورترین استدالل این است . براى این كھ مال من است 

كھ باز . تكیھ گاه عقل ، خود دین و احساسات عمیق انسان ھاست } زبا{اگر جناب عقل بگوید من خودم مى گویم ، 
اگر گاھى عقل نظرى اشتباه كند، با این حال اگر ما بى غرض راه برویم و بھ اشتباه راه بیفتیم ، صدمھ بھ بشریت 

بعد از من . ما این مطلب را در این شرایط و با این محدودیت ھا در نظر آوردیم : نمى زنیم ، زیرا خواھیم گفت 
 :مطلب زیر را دین مى گوید. نگاه كنید و ببینید چھ خبر است 

 ھین بگو تا ناطقھ جو مى كند 
 

 تا بھ قرنى بعد ما آبى رسد 

 گرچھ ھر قرنى سخن نو آورد 
 

 (483) لیك گفت سالكان یارى كند

ما گذشتگان ھم ، چند آجر . بلى ، تا مغزت كار مى كند بگو، زیرا ھر زمان كھ بگذرد حقایقى آشكار خواھد شد
 .روى كاخ باعظمت علم بگذاریم ، بعد بگوییم بیایید آیندگان ، شما كار خودتان را انجام دھید

افال تعقلون ، افال تتدبرون ، : دلیل  .حریك دین حركت مى كندتعقل ناب ، تعقل صاف ، نھ با عصاى دین ، بلكھ با ت
مبادا خداى ناخواستھ فكر كنید كھ . افال یتفكرون ، كھ نھ یك بار نھ دو بار، بلكھ چندین بار در قرآن تكرار شده است 

قابل قبول نیست  اصال دینى كھ تعقل را بھ عنوان حجیت نمى پذیرد، آن دین. دین یعنى تعبد و با تعقل مخالف است 
دین در صور گوناگون تعقل انسانى ، مترجم طبیعى خالص و عمیق )) : مجددا عبارت افالطون را عرض مى كنم. 

مایھ آرامش ) ھمھ حقایق الھى (حاال مى خواھد نتیجھ بگیرد كھ انسان مقدس  .((ترین بیان كننده واقعیات است 



را بھ عنوان حقایق الھى ترجمھ كرده ام ،  ((آلھھ ))زبور، من كلمھ البتھ در متن اصلى جمالت م. انسان ھا مى شود
انبیا را آلھھ مى گویند، یعنى تعبیر خدایان . زیرا كلمھ آلھھ در سخنان گذشتگان ، بھ معناى موجودات مقدس است 

 .یعنى موجوداتى كھ جنبھ قداست دارند. مى كنند
 :ى گویدابوریحان بیرونى در كتاب تحقیق ماللھند صریحا م

(484)در یونان ، ھر حقیقتى كھ جنبھ قداست دارد، آن را تعبیر بھ خدا مى كنند))
)). 

ر خیلى موارد، تعبیر خدایان من ھم در فلسفھ و علوم اجتماعى یونان دیدم كھ د. این یك اصطالح و یك تعبیر است 
 . بھ نظرتان نیاید كھ واقعا خداھاى متعدد است ، بلكھ مقصود، موجودات مقدس است. مى كنند

قانون گذار یونان بوده و یك وجھھ قداستى  -سولون  -شما چرا بھ افالطون ، الھى مى گویید؟ زیرا پدر مادرش 
. دقت كنید، خیلى ھا اشتباه مى كنند. افالطون الھى : مى گویندیك تعبیر خداگونھ بھ او مى دھند و . داشتھ است 

 : ایشان در این مورد مى گوید كھ . تعبیر خدایان این نیست ، بلكھ مقصود موجودات مقدس است
 . دین بھ ما حقایق مقدس و انسان ھاى مقدس باقداست را نشان مى دھد و ما با آن ھا آرامش پیدا مى كنیم))

 ((.ھ یاد ما مى آورند و براى ما تجلى گاه ھاى خدا مى شوندآن ھا خدا را ب
 مشكل از تو حل شود بى قیل و قال   اى لقاى تو جواب ھر سؤ ال 

 ترجمان ھرچھ ما را در دل است 
 

 (485) دست گیر ھر كھ پایش در گل است 

قداست را از كره زمین منھا نكنید،  .این ھا موجودات مقدسى ھستند. فقط نگاھى بھ چھره نازنینت كنیم } یعنى }
 :بدین جھت مى گوید. بشر بھ یك آرامش ھایى احتیاج دارد. زیرا كار صحیحى نیست 

 اى لقاى تو جواب ھر سؤ ال 
 

 مشكل از تو حل شود بى قیل و قال 

 چھ بگویم كھ غم از دل برود چون تو بیایى   گفتھ بودم چو بیایى غم دل با تو بگویم 

ھم چنین ، اساتید ما نقل كرده اند كھ صدھا نوع از آن ھا را . ما دیده ایم ) انسان ھاى مقدس (از این نوع اساتید 
 . عمیق تر از این ھاست كھ ما فكر مى كنیمانسان موجودى بسیار . اگر كسانى ندیده اند، نباید منكر باشند. دیده اند

در دیدار عمال نشان مى . مایھ آرامش انسان ھا مى شوند) انسان ھاى مقدس (این موجودات : افالطون مى گوید
 .دھند

وقتى كھ . گفتند) علیھ السالم)جمالتى بھ امام حسین  -ھمان طور كھ در جلسات پیش عرض كردم  - آن اشخصاص 
یكى گفت . تاریك شده ، برخیزید و بروید، ھر كس صحبتى كرد. دیگر شب است  :فرمود) السالم علیھ(امام حسین 

یا اباعبدهللا ، اگر زندگى ابدیت داشت ، ما تو را رھا نمى كردیم ، چھ رسد بھ این كھ دنیایى كھ ما در آن زندگى : 
گوینده این سخن (ابدیت را كجا رھا كنیم ؟ باالخره از این جا مى رویم ، ولى ما . مى كنیم چند صباحى بیش نیست 

برادران من ، شاید اگر این . براى زندگى این ارزش را قایل شده است ) امام حسین (با دیدن یك انسان مقدس ) 
 :شخص صد جلد كتاب مى خواند، بھ این جا نمى رسید، سعدى مى گوید

 گفتھ بودم چو بیایى غم دل با تو بگویم 
 

 ز دل برود چون تو بیایى چھ بگویم كھ غم ا

خدا مى داند پیش از آن كھ لب ھا براى گفت وگو باز شود، انسان از چشم ھاى انسان ھاى بزرگ درس ھا مى 
روى این ) افالطون (ایشان . از حركات ، از نشست و برخاست انسان ھاى الھى ، درس ھا خوانده مى شود. خواند

ا قداست ، چون تكیھ بھ خدا دارند و دادگرى خدا براى آنان پذیرفتھ شده مساءلھ خیلى تكیھ دارد، كھ انسان ھاى ب
ما از این ھا الحمد洨 در چھره ھاى . و واقعا ھم ھمین طور است . است ، آن ھا تكیھ گاه ھایى براى بشر ھستند

دیف خیلى باال، ، حكماى راستین و انسان ھاى برازنده سراغ داریم ، كھ در آن ر)علیھ السالم(پیامبران ، ائمھ 
ما ھر ساعتى با این چھره رویاروى ھستیم و اگر خدا لطف كند و خود ما ھم  .قرار دارد) علیھ السالم(چھره حسین 

براى سعادت خودمان قیمتى قابل شویم ، مى توانیم در طول سال از خود خواھى ھا، خودكامگى ھا، تھمت ھا، 
دى بھ حقوق دیگران ، توھین بھ دیگران و ارزان شمردن ارزش ھاى افتراھا، بداخالقى ھا، ادعاھاى بى دلیل ، تع

، بھ ما نشان مى دھد كھ آن چھ داریم چھ قدر گران ( علیھا السالم(این چھره نازنین پسر فاطمھ . بشرى پرھیز كنیم 
 . است

 اى گران جان ، خوار دیدستى مرا 
 

 زان كھ بس ارزان خریدستى مرا 

 ن دھد ھر كھ او ارزان خرد ارزا
 

 (486) گوھرى طفلى بھ قرص نان دھد

زمانى در مشھد، بھ بعضى از دوستان ، . چھره حسین بن على ، قیمت ارزش ھا را بھ خوبى بھ ما نشان مى دھد
جمعا دور ھم نشستھ  - كھ خدا آن ھا را حفظ كند  - روزى با آقایان منبرى ھا . م این مطلب را عرض كرده بود

این بیت شعر . آن ھا بیتى خواندند، ولى بھ یاد ندارم كھ ابیات بعدى را نیز خواندند، یا فقط ھمین بیت بود . بودیم
 :خیلى در من تاءثیر كرد

 ذكر یا حسین سنگ تیره را ھم چو در تابنده مى كند 
 

 ى اركند بنده بندگى ، كار آفریننده مى كند آر



. خواھید كرد كھ بر ھستى حكومت دارید  وقتى كھ بندگى كنید، احساس. آرى ، شما بندگى كنید، بندگى آسان است 
 : مى كنم  دنبالھ اش ھم این بیت را عرض

 چون ز خود رستى ھمھ برھان شدى 
 

 (487) چون كھ گفتى بنده ام سلطان شدى 

 . من بنده تو ھستم! خدایا: اما حسین بن على گفت . اگر گفتى سلطان شدم ، بنده مى شوى ، آن ھم بنده پست 
 و ایتمت العیال لكى اراكا   تركت الخلق طرا فى ھواكا 

 لما حن الفؤ اد الى سواكا   ى الحب اربا و ان قطعتنى ف

اگر در راه . تا تو را ببینم ) خودم را كشتم (در راه عشق تو، ھمھ خلق را ترك كردم و خانواده خود را یتیم كردم ))
 ((.عشق مرا قطعھ قطعھ كنى ، دل من بھ سوى دیگرى میل نخواھد كرد

 ((منسوب بھ حالج ))
بدون تردید، ھر انسان پاك كھ از داستان . ز ھم در دل ھاى انسان ھا مى درخشدبدون تردید، داستان حسین ھنو

 .حسین اطالع پیدا كرده ، ساختھ شده است 
تو را بھ خون مقدس حسین  !پروردگارا! خداوندا. این نعمت بزرگ را از دست ما مگیر! پروردگارا! خداوندا

 .ما را قدردان انسان ھاى با قداست بفرما! خدایا. د بفرماسوگند مى دھیم ، انسان ھاى الھى را در جامعھ ما زیا
ما را در این زندگانى كھ واقعا یك كتاب بزرگى است ، بھ خواندن سطرھاى ابواب و فصول این كتاب ! پروردگارا

 .، موفق و مؤ ید بفرما
 ((آمین ))

 برادرى و برابرى حسینى
اى كھ در جلسات گذشتھ مطرح كردیم و در طول تاریخ در یك مساءلھ بسیار اصلى از فروع و شاخھ ھاى مساءلھ 

در این دنیا با كیستم ؟ و گفتیم كھ بشر شش سؤ ال : جریان بوده است ، سؤ ال سوم بسیار اساسى ما بود كھ گفتیم 
عنى از من كیستم ؟ از كجا آمده ام ؟ با كیستم ؟ براى چھ آمده ام ؟ بھ كجا آمده ام ؟ بھ كجا مى روم ؟ ی: اصلى دارد

 ... این دنیا باید یك چیزى بفھمم و بروم
 ترسم بروم عالم جان نادیده 

 
 بیرون روم از جھان ، جھان نادیده 

 در عالم تن ، عالم جان نادیده   در عالم جان چون روم از عالم تن 

مام تكالیف و وظایفى كھ از البتھ ھمیشھ بھ مقدار قدرت و توانایى ، مكلف ھستیم ، و باید بفھمیم بھ كجا آمده ایم و ت
از آن جھت نگران نباشید كھ ما مى . آن ھا صحبت مى شود، بھ مقدار قدرتى وابستھ است كھ در آن جا مقدر است 

رویم و نمى فھمیم حقیقت این جھان و تمام اسرارى كھ دانش ھا بھ مقدار كمى از آن ھا دست یافتھ ، چھ بوده است 
ید این كارگاه ، كارگاه عبثى نیست ، ان شاءهللا ھمین معلوم و ھمین علم را قطعا از شما ؟ حداقل بھ آن مقدار كھ بدان

آن وقت ، ھر قدم كھ بتوانید جلو بروید و ھر قدم بھ معلومات خود اضافھ كنید، نورانیت و آرامش شما . مى پذیرند
این . ید این دنیا را تا حدودى بشناسیم با ((بھ كجا آمده ام ؟)) : پس در پاسخ بھ این كھ مى گوییم. بیشتر مى شود

فیلسوف یا دانشمند باشند، اما بھ یك مقدار } انسان ھا{معناى آن ھم ، این نیست كھ ھمھ . مساءلھ خیلى مھم است 
 . باید بفھمیم كھ این آشیانھ چند روزه ما چیست و چگونھ مى توانیم از آن بھره بردارى كنیم

 

 

اى ))ایھا الذامل الدنیا : شنید و فرمود) علیھ السالم(امیرالمؤمنین على بن ابى طالب شخصى دنیا را مذمت مى كرد، 
آیا دنیا را با این درس ھایى كھ  ((چھ كسى و چھ چیزى را مذمت و توبیخ مى كنى ؟! مذمت كننده دنیا، ساكت باش 

شرفت تو داشتھ است ؟ دنیا را كھ ؟ دنیا را با این حالت وسیلھ اى كھ براى پی}مذمت مى كنى {بھ تو داده است ، 
سكوى پرواز تو بوده است ؟ دنیایى كھ براى انبیا و اولیا و حكما معبد بوده است ، مذمت مى كنى ؟ ما این جا زمین 

بعضى ھا با . این جا تجارتخانھ بزرگى بود براى كسى كھ آن را شناخت . خشك نداریم و تمامش عبادتگاه است 
خوب بفرمایید فرمایش شما چیست ؟ چرا مى گویید اى دنیا؟ بگویید  ! این فلك! اى دنیا: یندتاءسف و آه چنین مى گو

معروف است كھ ایشان حتى . دیگر با دنیا چھ كار دارید؟ ھمین دنیاست كھ اویس قرنى را ساختھ است ! اى خودم 
كرده بود، فقط بھ جھت احساس این را ندیده بود، و مقامى باعظمت در اسالم پیدا ) صلى هللا علیھ وآلھ (پیغمبر 

این دنیا امثال اویس قرنى و مالك . چون مادرش نمى توانست بدون او باشد. تكلیف كھ باید مادرش را نگھدارى كند



این جا رصدگاھى . شاید بگوییم میلیون ھا انسان ، كم و بیش با درجات مختلف ساختھ است . اشتر ساختھ است 
كجا را مذمت مى كنى ؟ : فرمود) علیھ السالم)على . براى نظاره بر بى نھایت دارد است براى كسى كھ چشم بینا

 .جھ مى كنى ؟ اصال متوجھ ھستى یا نھ ؟ آن مرد ساكت شد
، بزرگ ترین مشوق بر این است كھ تا وقتى در این دنیا ھستى ، ((با كیستم ))بھ كجا آمده ام ؟ با كیستم ؟ این : گفتیم 

باز عرض مى كنم بھ خاطر داشتھ باشید، در حدود امكان ، در حدود مقدور . انسان را بشناس  برادرت را بشناس ،
 : پیش از این كھ بگویى. و در حدود توانایى 

 من كیستم تبھ شده سامانى 
 

 افسانھ اى رسیده بھ پایانى 

 : خودت فكر مى كردى ، ھرگز نمى گفتى ((كیستم ))و درباره  ((كیستم ))اگر مى گفتى 
 من كیستم تبھ شده سامانى 

 
 افسانھ اى رسیده پایانى 

مى كردید در پیشگاه خدا ھستید و درون شما   فكر مى كردید، ھر لحظھ احساس  ((من كیستم ))اگر درست درباره 
 ، چھ قدر باعظمت و چھ قدر با خنده رفتار مى كردید،((كیستم ))ھمیشھ شادمان بودید و با آن . ھمیشھ سرور داشت 

نشان دادن چھره متبسم و چھره خندان ، ثمره این شناخت است ، اگر مى شناختیم . اگرچھ درونتان پر از اندوه بود
 . مى كردیم كھ باید چھره خندان نشان بدھیم  با كیستیم ، احساس 

 با دل خونین لب خندان بیار   من ھمان جامم كھ گفت آن غمگسار 

 پس سؤ االت ما از این قرار است ، من كیستم ؟. و جام ، اگر مى فھمیدیم با دل خونین لب خندان بیاور ھم چ
 . صحبت داریم ((با كیستم ))در این جلسھ ، ما درباره سؤ ال ... با كیستم ؟ از كجا آمده ام ؟ بھ كجا آمده ام ؟

نسان ھا درست و خوب درباره انسان ھا گاھى حكم مى كنیم كھ ھمھ ا. گاھى كار ما، افراط و تفریط و مبالغھ است 
 : گاھى ھم مى گوییم. این حكم افراط است . برابرند و مساوى اند .برادرند} یا ھمھ انسان ھا{. ھستند

(488) .انسان گرگ انسان است ))
شما در . ف آن بگوید، یا ریاكارى مى كند یا دروغ مى گویدھر كس ھم كھ بر خال((

تاریخ علوم انسانى از این قضاوت ھا زیاد دارید، درباره این كھ باید بفھمید با كیستید؟ یعنى درباره این انسان ھا كھ 
مساءلھ اخیرا  این. چند صباحى با آنان خواھیم بود، كیستند، نظریات و عقاید بسیارى در این كتاب ھا پر شده است 

ھر فردى از افراد اگر با ھر یك . بھ اصطالح ، ھمدیگر را تحمل كنند. رواج پیدا كرده است كھ ھمھ خوب ھستند
از پنج میلیارد و نیم نفوس روى زمین رویاروى شد، او را ببوسد و ببوید و بگوید ما با ھم برادریم ، مساوى ھستیم 

آیا بھ عنوان یك آرزو مى خواھید مطرح كنید كھ ما با انسان ھا چنین . ن نیست البتھ ان شاءهللا چنین باد، ولى چنی. 
ولى آیا چنین است ؟ آیا افراد بشر با ھمدیگر در این مسیر . باشیم ؟ مقصد و ھدف اعالى پیامبران ھم ھمین بود

از این افراد انسانى ،  حركت مى كنند؟ آیا زندگى براى ھمھ انسان ھا یكسان معنا شده است ؟ آیا در درون عده اى
كوه آتشفشان خودخواھى حاضر نیست براى یك لحظھ مقام خود، تمام بشر را یك جا نابود كند؟ آیا از این اشخاص 

نیستند؟ من كجا با این شخص برادرم ؟ ما چھ وقت با ھمدیگر برادر شدیم ؟ اگر شما این قدر حسن ظن دارید كھ 
كامل درباره ھمدیگر و با تعدیل خودخواھى ھا با ھم برادرند، این گفتھ اثبات  مى گویید واقعا افراد بشر با شناخت

واال شعرھاى سازنده و . كھ نمى خواھیم بگوییم ) البتھ شعر خیالى )شعر . امكان ناپذیر است   مى خواھد و اثباتش 
 .نى آدم اعضاى یك پیكرندنمى خواھیم دل خوش كنیم بھ ب. ھنر شعرى براى ما، فوق العاده كار انجام داده است 

 :ویكتور شربولیھ مى گوید
بعد از میالد، در حدود ھشت ھزار پیمان براى تاءمین صلح دائمى بستھ شده  1860پیش از میالد  1500از سال ))

(489)، ولى بھ طور متوسط، ھر كدام فقط دو سال دوام داشتھ است
)).  

 پس كجاست این برادرى و برابرى كھ حداقل تعدش دو سال بیشتر طول نكشیده است ؟
بسیار خوب ، حاال مى خواھیم ببینیم حسین با چھ كسى برادر بود؟ حسین بھ چھ كسى مى تواند بگوید برادرم ؟ آیا 

بھ عبیدهللا بن زیاد بگوید برادرم ؟ آیا بھ آنان بگوید ما با ھم برابریم ، چون انسانیم  بھ یزید بگوید برادرم ؟ آیا حسین
چھ كسى با چھ شخصى برادر است ؟ یكى این طرف . ؟ این فرمول براى بشر، صددرصد ضد واقعیت است 

اند، اما حسینى ھا آب  لشكریان حربن یزید ریاحى تشنھ از راه رسیده. ایستاده كھ آن لشكریان مقابل ، ضد او ھستند
. ندھند و ایستادگى كنند) بھ لشكریان حر(در گرما این ھا مى توانستند آب را بھ آنان . داشتند و مشك ھایشان پر بود

طرف . این یك طرف قضیھ است  .یا آب ھا را بریزید زمین و آن ھا را از تشنگى بكشند، اما بھ آن ھا آب دادند
این چھ نوع برادرى است ؟ این قدر شعر . ندھند تا طرف مقابل از تشنگى بمیرد دیگر قضیھ ھم این است كھ آب

البتھ خداى ناخواستھ ، اھانت بھ مقام واالى شعر و شاعرى . نگوییم و این قدر اسیر تخیالت نباشیم  ( شعر تخیلى(
 . نیست

ك ھا را برداشتم تا از آن یكى از مش. من دیر رسیدم و بھ شدت تشنھ بودم : حتى على بن طعان محاربى گفت 
 . مشك را مدام مى گرفتم بھ دھانم و آب از این طرف و آن طرف مى ریخت. اما بلد نبودم . استفاده كنم 



بعد بلند شد و  .((سر مشك را این طور برگردان و بخور))انخ الراویھ : ابتدا فرمود. دیدم خود حسین تماشا مى كند
بلى ، باید كوشش كنیم كھ بشر را باال . بى نھایت است } انسان با انسان {وت تفا} در این مورد{. خودش كمك كرد

در پایین برادرى نداریم ، زیرا در . در آن باال از برادر ھم شدیدتر مى شوند. در آن باال بھ ھم مى رسند. بیاوریم 
اگر كسى . مطرح است  ((ن م))در پایین ، فقط . پایین ھمھ اسیر خودخواھى و اسیر شھوات چند صباح خویش ھستند

آن ھم ... ھم براى من مطرح مى شود، سخن او را شوخى مى دانیم  ((ما))با این كھ من در پایین ھستم ، : گفت 
لذا، این كھ بگوییم . را ھم مى دانم  ((ما))است ، كھ من از دیگران بیشتر راه رفتھ ام و من ،  ((من ))خودش نوعى 

 .ى او صدمھ نخورد((و لقد كرمنا))است ، در صورتى است كھ بشر با بشر برادر و برابر 
 (490)و لقد كرمنا بنى آدم و حملنا ھم فى البر و البحر و رزقناھم من الطیبات و فضلناھم على كثیر ممن خلقنا تفضیال

قرار دادیم و ) براى كار و كوشش (را اكرام نموده و آنان را در خشكى و دریا ) علیھ السالم(ما قطعا فرزندان آدم ))
 ((. از مواد پاكیزه بھ آنان روزى كردیم و آنان را بر عده فراوانى از آن چھ خلق نمودیم برترى دادیم

 :یك درجھ باالتر. بشر روى آن تكیھ داریم این زمینھ كرامت ، ھمان كرامت ذاتى است كھ ما در حقوق 
 (491)ان اكرمكم عندهللا اتقیكم 

 ((. در حقیقت ، ارجمندترین شما نزد خدا، پرھیزكارترین شماست))
عادل بھ آن كس كھ عادل نیست  . عادل با عادل برادر است. ید، آن وقت لذت داردباال بیایید و دست بھ دست ھم بدھ

 .، اگر لجاجتى ندارد و اگر ضد عدالت نیست ، نخست بھ عنوان ترحم و دلسوزى بھ او مى نگرد
 خدایا، چرا این انسان از عدالت محروم شده است ؟

 (492)المستحل توسیط الحق مرحوم من وجھ 
 ((. از جھتى مورد رحمت است) ھم (قرار دھد، } وصول بھ غیر حق {كسى كھ جایز مى داند كھ حق را واسطھ ))

 .، عادل ھم نباشد((ولقد كرمنا))واقعا جاى دلسوزى است ، اگر لجاجت نكند و طبق 
یكى از آنان این . در سمینارى كھ با آقایان اتریشى بودیم ، مقالھ اى ارائھ نمودم و آنان سؤ االتى مطرح كردند اخیرا

مثل این كھ بھ مقالھ  : بھ نظر شما اگر كسى عادل نباشد، نباید زندگى كند؟ در جواب گفتم: سؤ ال را مطرح كرد كھ 
انسان اگر فقط چھره ضد انسانى بھ . ق بھ ھمھ انسان ھاست توجھ نكردید، ما گفتیم حق حیات و حق كرامت متعل

ما این را مى خواھیم بگوییم كھ بشر كوشش كند فقط بھ این كرامت . خود نگیرد، از ھمھ حقوق برخوردار است 
 .باال بیایید و بھ كرامت اكتسابى و كرامت ارزشى ھم برسد. ذاتى قناعت نكند

ا كریم ھستید و پیش خدا حیثیت دارید، آن انسان دیگر ھم كرامت و حیثیت ھمان طور كھ شم. این اختیارى نیست 
 .این زمینھ در ھمھ وجود دارد. ھمھ انسان ھا از دیدگاه خلقت خداوندى شرافت دارند. دارد

این احساس كند آن راستگوست ، آن ھم  .انسان ھا وقتى مى توانند بھ ھمدیگر نگاه برادرانھ بكنند كھ باال بیایند
او احساس كند این خیرخواه است ، این احساس كند كھ او ھم بھ این اصل بزرگ . ساس كند این راستگوست اح

 : عمل مى كند كھ
 ...(493)و ال یجرمنكم شنئان قوم على اال تعدلوا اعدلوا

 ((.عدالت نورزید، عدالت بورزید  این كھ با كسى دشمنى دارید، شما را وادار بھ معصیت نكند كھ درباره اش ))
آیا شما با توجھ بھ این كرامت ، بھ . با این كھ با طرف مقابل خصومت دارد، ولى در حدود عادالنھ حركت مى كند

این شخص مى دانید، یا برادر كسى كھ براى یك دستمال  ھم دل مى دھید؟ آیا شما از اعماق قلب ، خودتان را برادر
تمام خطوط و وظایف نورانى انبیا، برادر كردن انسان . مى خواھد قیصریھ را آتش بزند؟ این امرى طبیعى است 

ھیچ انسانى در باال بھ روى انسان دیگر . سطوح پایین ، جایگاه وانگیزشگاه خصومت ھاست . ھا در باال بود
یكى . یعنى حداقل باید یكى از دو طرف در پایین باشد. قطعا بدانید خصومت ھا در پایین است . كشدشمشیر نمى 

 .ممكن است باال باشد، كھ این با او تصادم دارد
امان نامھ آوردند و گفتند شما با ما ھستید، برادر ما و پسر خواھر ما ) علیھ السالم(شب تاسوعا، براى ابوالفضل 

پسر خواھر؟ چھ پسر خواھرى ؟ فقط در دو چشم داشتن شباھت داریم ، ولى جوھر حیات ما دو  كدام! ھستید... و
یعنى چھ . لعنت خدا بر تو و امان تو: من چھ طور مى توانم بگویم با تو برادر و برابرم ؟ لذا، گفت . نوع است 

و مى خواھى تمام دنیا را فداى  برادریم ، برابریم ؟ وقتى تو ضد حیات فكر مى كنى و با زندگى من دشمنى دارى
. چون من مى خواھم ، پس حق است : یك خواستھ خود كنى ، آن وقت ما در كجا بھ ھم مى رسیم ؟ زیرا مى گویى 

در دل او ھم چنین است كھ چون من مى . ھمین حرف را آن یكى ھم دارد .((چون من مى خواھم )) !منطق را ببینید
ا در كجا بھ ھم مى رسیم ؟ در كجا با یكدیگر مى توانیم دست بدھیم و با یكدیگر آن وقت م. خواھم ، پس حق است 

برادر و برابر باشیم ؟ لذا، ما در مساءلھ حقوق بشر كھ از دیدگاه اسالم نوشتیم ، گفتیم بیایید نخست اثبات كنیم كھ 
 ...این دو برادرند، سپس بخواھیم در راه آن فداكارى و ایثار كنیم و

من نمى توانم با یزید بسازم ،  : ، حسین بن على بر مبناى برادرى با انسان ھاى آن روز بود كھ گفتدر حقیقت 
پنج سال و نیم خالفت على بن ابى طالب بر . مى فھمم بشریت چیست  .بشر برادر من است . چون برادر دارم 



پنج سال و نیم تماما براى او . نكنید مبناى برادرى انسان ھا بود، كھ مجبور بود بگوید بھ حریم انسان ھا خیانت
یك روز راحت نتوانست نفس بكشد، زیرا قیمت انسان ھا را مى  -در ظاھر  - این مرد. گرفتارى و آشوب بود

 . شناخت و واقعا خود را بردار انسان ھا مى دانست
ھمان طور كھ . مى زندگاھى احساسات ، منطق ما را بھ ھم . بنابراین ، این مساءلھ حساس را در نظر بگیریم 

احساس خام ، در آن موقع تصعید شده و . باید مراقب باشیم . گاھى منطق خشك ، احساسات ما را مختل مى سازد
 بلى ، بشر است ، اما ببینیم دیگران از دیدگاه او چھ ھستند؟. مستند بھ اساس است كھ از آن حالت خاص باال برود

ما آن قدر بھ حقوق افراد عالقمند و )) :ز سؤ االتى كھ مطرح شد این بوددر ھمین سمینار كھ عرض كردم ، یكى ا
مقید ھستیم ، كھ حاضریم اگر آن شخصى كھ باید حقوق او را مراعات كنیم ، ھیچ انجام وظیفھ و تكلیف نكند، باز 

 : در پاسخ گفتم .((ما الزم مى دانیم حقوق او مراعات شود. ما حقوق او را مراعات مى كنیم 
مثال سرما خورده بود و نزد پزشك نرفت ، یا عبادتى . نوع خالف ، عدم انجام وظیفھ و تكلیف شخصى است  یك

اما اگر خالف وظیفھ و تكلیفى انجام داده كھ حق من بوده است ، آیا بھ من ظلم نیست ؟ . بود و آن را بھ جاى نیاورد
لیفش ، حق مرا نابود كرده است ؟ آیا من مظلوم باشم ؟ آیا شما حقوق او را مراعات مى كنید كھ با انجام ندادن تك

 : این چھ عدالتى است ؟ از این رو بھ دوستانم ، مخصوصا بھ برادران جوانترم عرض مى كنم
 قحطى معنا میان نام ھا   راه ھموار است و زیرش دام ھا 

 لفظھا و نام ھا چون دام ھاست 
 

 لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست 

 . این حقیقت را شھود كرده ، چھ حالى داشتھ است) مولوى (وقتى این مرد  خدا مى داند
آیا وقتى كسى حق مرا پایمال كرده است ، من حق او را رعایت كنم ، و كسى ھم نباشد كھ حق مرا از او بگیرد و 

ق افراد را، كھ حتى اگر ما بھ قدرى الزم مى دانیم ایفاى حقو)) :ایفا كند؟ عبارت فرد سؤ ال كننده در سمینار این بود
خودش مخالف انجام وظایف و تكالیف باشد و وظایف و تكالیف خود را بھ جاى نیاورد، ما حقوق او را رعایت مى 

اگر كسى خالف كند، یك دفعھ خالف این است  -مجددا عرض مى كنم  -اشكال من بھ این شخصى چنین بود  .((كنیم 
ه ، كھ آن یك مساءلھ است ، اما اگر خالف و عدم تكالیف شخصى او این كھ تكالیف شخصى خود را بھ جاى نیاورد

بود كھ حق مرا ضایع كرد، آن وقت شما مى گویید آیا من بھ حق او وفا كنم ؟ یا جامعھ یا دولت و مقامات مربوطھ ، 
 .باید این را مشروط و مقید كنید  بھ حق او وفا كنند و حق مرا از او نگیرند؟ پس 

، مدار بحث ما بر این است كھ اخوت و برادرى در پایین ، بین آن انسان ھا كھ در شھوات و مخصوصا بھ ھر حال 
زندگى كند،   آدم مى خواھد كمى دل خوش . در خودخواھى ھا غوطھ ورند، امكان پذیر نیست ، بلكھ دلخوشى است 

 : سعدى علیھ الرحمھ گفتھ است. یا اظھار وجود و اظھار معلومات كند
 آدم اعضاى یك پیكرند بنى 

 
 كھ در آفرینش ز یك گوھرند 

 : تمام تر است} استدالل {این . در آفرینش ، استدالل یكى بودن ، استدالل تمام نیست 
 نھ ھمھ ھمره و ھم قافلھ و ھمزادند؟   این ھمھ عربده و مستى و ناسازى چیست 

ھمزادى فقط كفایت . ى ، اصال ھمسفر و ھم قافلھ نیستیم وقتى تو با من ھمراه نیست. ھمراه من باش تا برادر باشیم 
را ھم  ((چو عضوى بھ درد آورد))البتھ شعر سعدى بسیار خوب است ، ولى اى كاش تا آن جا بیایند كھ . نمى كند

 . قبول كنند، ولو با یك استدالل ناتمام
 دگر عضوھا را نماند قرار   چو عضوى بھ درد آورد روزگار 

 نشاید كھ نامت نھند آدمى   دیگران بى غمى تو كز محنت 

موقعى این برادرى . خیلى قوى نیست   جنبھ شعرى ابیات مذكور خیلى عالى است ، ولى جنبھ استدالل حقوقى اش 
نقل شده  (علیھ السالم(لذا، در اصول كافى از امام جعفر صادق . تكمیل مى شود كھ باال بیاییم و بھ ھمدیگر برسیم 

 : است كھ
تصاال بروح هللا من اتصال المؤمن اءخو المؤمن كالجسد الواحد ان اشتكى شیئا منھ وجد اءلم ذالك فى سائر جسده و اءرواحھما من روح واحده و ان روح المؤمن الشد ا

 (494)شعاع الشمس بھا
جسد واحد، اگر عضوى نالھ كند، درد آن عضو را در سایر اعضاى ) اعضاى (مؤمن ، برادر مؤمن است مانند ))

و ارواح مؤمنان از یك روح ھستند و روح مؤمن بھ روح خداوند، متصل تر است از اتصال . جسدش درمى یابد
 ((.شعاع خورشید بھ خورشید

د، كسانى كھ بھ اكرمكم عندهللا رسیده اند، آن ھا با ھمدیگر اتحاد دارند و كسانى كھ از ایمان برخوردار شده ان
واال اگر این عنوان پیش نیاید، فقط ھمان زمینھ وحدت و زمینھ كرامت و زمینھ برادرى را . اعضاى جسد واحدند

بر من . رسنھ اندفرض كنید در یك كشور دور دست كھ اصال مسلمان ھم نیستند، اما گ. لذا، ما ماءموریم . دارند
یا جوانى از جوانان ما احتمال بدھد كھ . واجب است كھ اگر قدرت دارم ، بروم و آن ھا را از گرسنگى نجات بدھم 



انحصار این كشف فقط بھ كشور . اگر در فالن دانشكده پزشكى مشغول شود، مى تواند داروى سرطان را كشف كند
 ((و لقد كرمنا بنى آدم ))كھ بشریت احتیاج داشتھ باشد بفرستد، زیرا؛ باید بھ ھر كجا . ما، ھیچ دلیل شرعى ندارد

ولى این غیر از این است كھ اگر كسى بھ نان و داروى من محتاج است ، یا حتى تعلیم و تربیت او بر من . است 
ى است ؟ آیا آیا او با مالك اشتر مساو -اگرچھ در ایدئولوژى با من یكى نیست و فقط یك انسان است  - واجب است 

 او با سلمان فارسى و با اویس قرنى مساوى است ؟
 نخیر، چرا پرده پوشى كنیم ؟

طورى صحبت كنیم كھ ھم . وقتى كھ پیرامون این مسائل فكر مى شود، ان شاءهللا اسیر احساسات ابتدایى نشویم 
تمام علوم انسانى بگویند كھ حقوق ، ھم فكر، ھم فلسفھ ، ھم روان شناسى و ھم جامعھ شناسى بھ ما كمك كند و 

 . توجھ فرمودید یا نھ ؟ و از این جھت است كھ ایستادگى حسین خیلى جدى است. صحیح و راست مى گویید
دو طایفھ بنى ھاشم . یا اباعبدهللا ، شما لطف كنید و بھ شام بروید، آن ھا با شما قوم و خویشى دارند: بھ ایشان گفتند

 یعنى چھ برادران ؟! برادران بھ شما ابراز عالقھ خواھند كرد. ھستید و امیھ ، با ھمدیگر پسر عمو
با انسان ھا او را از یزید جدا كرده بود، زیرا با انسان ھا ) علیھ السالم(كدام برادران ؟ برادرى حسین بن على 

تاریخ انجام وظیفھ بھ ھمین جھت ، این حادثھ بھ ھمان حال جدى در . برادر بود و نتوانست برادرى یزید را بپذیرد
حادثھ حسین ، بھ یاد حسین بودن ، درباره اش اندیشیدن ، درباره اش گریستن ، درباره اش سرور، یك . خواھد كرد

با این حادثھ و با این قضیھ ، وجود تو و ! خدایا: سرور درونى تواءم با اشك چشم داشتن ، چنین پیامى دارد كھ 
 : عرض كرده امشعر زیر را بارھا . ابدیت اثبات شد

 روزگار و چرخ و انجم سر بھ سر بازیستى 
 

 گر نھ این روز دراز دھر را فرداستى 

البتھ حركت انبیا، حركت خاتم االنبیا و سایر . چون در تاریخ ، حادثھ و چھره اى این قدر جدى دیده نمى شود
ت پرده طبیعت ، خبرى ھست كھ این مرد بھ جاى خود، اما این حادثھ اثبات مى كند كھ پش) علیھ السالم(پیامبران 

 . بھ این حادثھ تن در داده است) علیھ السالم(امام حسین )
اگر مى خواھى ! خدایا. دعاھاى خود را جدى در نظر بگیرید. شب تاسوعاست و قطعا خداوند بھ شما توجھ دارد

گاھى ما بھ . خیلى كوچك مى شویم  گاھى ما. علم و مقامى بھ ما بدھى ، نخست تحمل و ظرفیت آن را عنایت بفرما
جاى این كھ نعمت خداوندى را براى بندگانش صرف كنیم ، خداى ناخواستھ ھمان نعمت ، بھ جھت بى ظرفیتى بھ 

ھر كس كھ یك امتیاز بھ . تحمل ما را بیشتر بفرما !خدایا. ضرر خودمان یا بھ ضرر جامعھ خودمان باز مى گردد
حتى وقتى بھ شما امتیاز . بیایید در امانت خیانت نكنیم . امتیازى امانتى است  دستش آمد یك رسالتى دارد، ھر

یك كسى معلم . مدیریت داده شده است ، تحمل آن مدیریت را داشتھ باشید و آن مدیریت را در راه خدا بھ كار ببرید
چھ وقت بھ این مسائل خواھد  حاال بشر. خوبى است ، این معلمى ، این قدرت تعلیم ، واقعا براى او یك امانت است 

حتى مى خواھم عرض كنم جمال ، زیبایى كھ یك امتیاز اختیارى نیست ! رسید كھ قدرت در ھر شكل ، امانت است 
، اگر آدمى ظرفیت و تحمل اداره آن را نداشتھ باشد، بھ قول بعضى ھا؛ بھ یك خنجر دو لبھ تبدیل مى شود، كھ ھم 

چھ علم ، چھ ثروت : این دعا خیلى براى ما ضرورى است كھ . ھم طرف مقابل راخودش را تكھ تكھ خواھد كرد و 
كسى قلمش خوب است ، یا . ، چھ مقام ، چھ قدرت و چھ قلم بھ ھر شكل كھ باشد، خدا ظرفیت آن را بھ ما عطا كند

د آیا این شعر، وفا یك كسى ذوق شعرى دارد، ھمھ این ھا اشكالى از قدرت است ، زیرا مى تواند تاءثیر كند، ببینی
 بھ امانت است ؟

 شاعرى طبع روان مى خواھد 
 

 نھ معانى ، نھ بیان مى خواھد 

پس چھ چیزى مى خواھد؟ نھ معانى مى خواھد نھ بیان ، چند كلمھ را پھلوى ھم قرار بدھد، حاال بھ جامعھ چھ مى 
طبع ! طورى باشد كھ روان باشد گذرد؟ جامعھ از آن چھ چیزى برداشت مى كند؟ ھر چھ مى خواھد باشد، فقط

 . این ھا بھ ادبیات بسیار با عظمتى كھ ما داریم ، خیانت بوده است. نھ معانى نھ بیان مى خواھد. روان مى خواھد
ما را از درس ھاى حسینى ! پروردگارا! خداوندا. ما را با حقایق اسالمى بیشتر آشنا بفرما! پروردگارا! خداوندا

 .بھره مند بفرما
بھ جوانان ما كھ در مسیر علم و دانش ھستند، ظرفیت بسیار وسیعى براى دریافت حقیقت ! پروردگارا! ونداخدا

 .عنایت بفرما
 .اگر بھ ما امتیازى لطف خواھى فرمود، اول بر ظرفیت ما بیفزا! خداوندا: از خدا ھمیشھ بخواھیم 

 ((آمین ))
 تشیع حسینى

ھرچھ حادثھ بزرگ تر باشد، قابلیت آن براى بھره بردارى ھاى گوناگون  قطعا دوستان بھ این نتیجھ رسیده اند كھ



در ھنر ھم ، ھر اثر ھنرى كھ مى بینید، ھر چھ باشد، مضمون محدودى دارد كھ آن را نشان مى . بیشتر خواھد بود
 : بھ عنوان مثال. فرض كنیم آن اثر ھنرى یك شعر است . دھد

 نابرده رنج گنج میسر نمى شود 
 

 ن گرفت جان برادر كھ كار كرد مزد آ

 !یك بعد بیشتر نیست و آن این است كھ اى بشر. مضمون شعر بسیار خوب است ، اما مطلب معین است 
یك قاعده ، یك قانون ، یك بعد معین در ھمین كلمات گنجانده . اگر مى خواھى بھ نتیجھ برسى ، باید كار انجام بدھى 

 :ما یك دفعھ ھم مى گوییدا. شده و بسیار ھم خوب و زیباست 
 گلبانگ سر بلندى بر آسمان توان زد   بر آستان جانان گر سر توان نھادن 

بیشتر از یك قانون را بیان مى كند كھ اگر مى خواھید نتیجھ بگیرید، باید زحمت . این شعر ابعاد بیشترى دارد
ابعاد حادثھ خونین نینوا، خیلى مختلف است . بكشید، ھمین طور در ھر زمینھ ، بستھ بھ این است كھ محتوا چھ باشد

آیا مى دانید چرا زیاد دنبال تحلیل این مساءلھ نرفتھ اند؟ البتھ خیلى تفسیرھا، تحلیل ھا و كارھاى زیادى در این . 
داستان انجام شده است ، ولى یقین بدانید با نظر بھ عظمت و ابعادى كھ در این حادثھ خونین وجود دارد، امكان 

این امر علل مختلفى . ت كھ ده ھا و بلكھ صدھا برابر در مورد این جریان ؛ تحلیل ، كار، تفسیر و تحقیقات شودداش
البتھ نھ براى معاملھ گرى و خودنمایى  - یكى از علل این است كھ اگر ھر كس بخواھد مخلصانھ در این حادثھ . دارد

ما .(495) ))انا 洨 و انا الیھ راجعون : را باال بگیرد و بگوید وارد شود، فورا باید سر خود - كھ بگوید من محقق ھستم 
یك نفر مى خواھد وارد این بحث شود و . ھیچ راھى دیگر ندارد ((. از آن خداییم و بھ سوى خدا باز مى گردیم

 : من ھم محققم ، كھ بلھ: گویدب
 من ھم شتر گم كرده ام 

 
 ھر كھ آرد اجرتش آورده ام 

اگر كسى كھ نھ تنھا بشناسد جریان چھ بوده است ، بلكھ بشناسد كھ ارزش ھاى . منظور، معاملھ و سوداگرى نیست 
ت چیست ؟ حتى نھ فقط این انسانى یعنى چھ ؟ بشناسد كھ حرمت جان ھاى آدمیان یعنى چھ ؟ بفھمد كھ ظلم و عدال

ارزش ھا را بداند، بلكھ ھواى آن را ھم داشتھ باشد و خودش ھم یك سوز و گدازى داشتھ باشد، اگر وارد این 
 .جریان شود، ھیچ جاى تردید نیست كھ قطعا باید سر خود را باال بگیرد

كھ بھ نصف داستان ، یا  آن وقت چھ كسى است كھ بھ این زودى از خودخواھى صرف نظر نكند؟ چھ كسى است
حتى بھ یك دھم داستان نینوا نرسیده ، تكلیفش روشن نشود؟ اگر یك محقق ، یك انسان مطالعھ گر، یك انسان مطالعھ 

 . كننده ، یك انسان دقیق و ھوشیار و خردمند بھ یك دھم حادثھ برسد، تكلیفش روشن است
على با عبدهللا بن زبیر و با دیگرى در مسجد نشستھ بودند  حسین بن: بھ شرط این كھ فقط از آن جا شروع نكند كھ 

داستان و حادثھ را از جایى شروع كند كھ . شما را ولید مى خواھد: یا آن كھ ، فرستاده رسید و گفت . كھ نامھ رسید
ایق از آن جا شروع كند و یك عده اصول و قواعد و حق . ریشھ ھایش جوانھ زده ، یا شروع بھ روییدن كرده است

نھ این كھ ھمین طورى مى خواھد مطالعھ كند، مثل مطالعھ درباره فرضا سقوط و اعتالى  .ھم درباره انسان بداند
باید درباره . فالن تمدن یا فالن جنگ بین ایران و یونان ، یا فالن حركت از آن طرف رود جیحون بھ این طرف 

سانیت انسان در گذرگاه تاریخ ، با این ارزش ھا بوده است و داشتھ باشد و بداند كھ قوام ان) مطالبى (انسان اصولى 
 . مابقى شوخى بوده است! جدى ترین قربانیان را ھم امثال آن ھا داده اند

 

 

 

بعد . سپس درباره خود حسین و درباره بادھا و توفان ھاى خزانى كھ بر اسالم وزیدن گرفتھ بود، مطالعات خوبى داشتھ باشد
عد از آن ھمھ شكوفایى كھ داشت دنیا را فرا مى گرفت ، بادھاى خزانى وزیدن گرفت ، ھم چنین ، بداند از آن ھمھ بھار و ب

اگر بتواند وارد این جریانات و ریشھ ھاى آن بشود، یك دھم . كھ ایستادگى و قیام حسین در چنین موقعیتى ، چھ معنا مى دھد
انسان مى شود و در مجراى گردیدن تكاملى مى افتد، } داستان حسین او با درك {. حادثھ را نخوانده ، تكلیف او روشن است 

و مى گوید خدایا، آیا انسان چنین است ؟ خدایا، آیا سرنوشت ما انسان ھا بھ دست این انسان ھاى مقدس و ملكوتى تشخیص 
 داده مى شود؟



از حسین اطالع پیدا كردن و . ت حسین را خواندن و حسینى نشدن محال اس. ما ھم حسینى شدیم } :قطعا خواھد گفت }
 . حسینى نشدن ، یا حسینى شدن و حسین را شناختن و بھ اسالم اعتقاد جدى پیدا نكردن ، امكان پذیر نیست
 . این مساءلھ اى است كھ عالم اسالم با شمشیر زیاد كار نداشتھ است ، مگر این كھ حالت دفاعى بوده است

با دیگر قدرت {اسالم بسیار پھناور بوده و با نظر بھ قوا و نیروھاى فیزیكى پس علل این ھمھ گسترش چیست ؟ گسترش 
مى خواھیم این مساءلھ را نخست در اسالم مطالعھ . از كجاست ؟ از حسین است } گسترش {این . ، قابل مقایسھ نیست {ھا

 . كنیم ، سپس در تشیع
شمشیر، اسالم را : اسالم تحلیلى بھ جاى بیاورند، مى گویندعده اى از متفكران و نویسندگان كھ مى خواھند درباره پیشرفت 

 . پیش برده است
تاریخ . شمشیر بھ قلب راه ندارد. این از آن اوالھاست كھ وقتى مى گفتیم اوال، یعنى ھزارمین آن  -یعنى ھزار اوال  - اوال 

قھ روح آدمیان و جان آدمیان ، ممنوع تر منط. بدن را تكھ تكھ مى كند} فقط{شمشیر . میلیون ھا شمشیر بھ خود دیده است 
اى مسلمانان ، حال كھ شمشیر در دستان شماست ، بفرمایید اویس قرنى ، مالك . از آن است كھ شمشیر بھ آن راه پیدا كند

 یا خواجھ نصیرالدین طوسى ، ابن سینا و ابن رشد. اشتر، عمار یاسر، مقدادبن اسود و ھزاران ھزار انسان وارستھ بسازید
در {سھ شمشیر زنگ خورده  -شمشیرى كھ اصال قابل مقایسھ با آن دو . شمشیر كھ االن در دست خیلى ھا ھست . بسازید

این اوال . (چھ شمشیرى را مى گویید؟ اوال در آن زمان ، شمشیر در دست امپراتور ایران و روم بود. نیست } صدر اسالم 
 .( از آن اوالھاى مختصر است

ر در دست مسلمانان ھا بود، یا در دست مغول ؟ وقتى مغول بھ كشورھاى اسالمى تاخت و تاز كرد، چھ ثانیا؛ آیا شمشی
بدین جھت بھ  !ھمان شمشیر نیز در دست او بود. كرد؟ بعد، خود ھمین مغول اسالم آورد و در تمدن اسالمى شركت كرد

مطلب را بشنوید و مطالعھ كنید، زیرا . حرف ھاست  شما مى گویم بدون فكر مسائل را قبول نكنید، مسائل عمیق تر از این
آیا شما مى دانید كھ این مساءلھ را چھ كسانى . در قضاوت ھیچ وقت عجلھ نكنید. در این جا مساءلھ انسان مطرح است 

قدر این حال ، مى بینید كھ چھ  . مطرح مى كنند؟ تا حال شاید صدھا نویسنده نوشتھ اند كھ اسالم با شمشیر پیش رفتھ است
 . سخن بى اساس بوده است

در این . بود، ولى ھمین مغول آمد و دید كھ انسان وجود دارد... قبضھ شمشیر در دست چنگیز و ھالكوخان و آباقاخان و
 .آن را پذیرفت ، و سپس در تمدن اسالمى ، فعالیت و شركت كرد} مغول {كھ حتى  . بحث از انسان است) اسالم (مكتب 

آیا یك نفر سرباز آن جا رفتھ است ؟ مقلد نباشید، . ندونزى چھ قدر مسلمان دارد؟ حدود صد و پنجاه میلیون نفرثالثا؛ كشور ا
 باید بھ كار بیفتد و ببینید آیا این حرف درست است ؟) مغز(این جا . اگرچھ گوینده ھر كسى مى خواھد باشد

فقط تجار و . اقوى مسلمانان بھ آن دیار نرفتھ است حتى یك چ. كشور چین در حدود چھل یا شصت میلیون مسلمان دارد
 .بازرگانان ایرانى براى تجارت بھ آن جا مى رفتند و درباره اسالم صحبت مى كردند

ما بیاییم در اصل . اكثر نقاط ھند و اكثر نقاط آفریقا كھ اسالم را پذیرفتھ اند، ھیچ كدام از آن ھا سرباز اسالم را ندیده اند
. آشتى بدھم بھتر از این است كھ قضیھ را منحرف كنم } مطلب را{با ایده اى كھ من دارم ، . حث كنیم حقیقت ، خوب ب

 شمشیر یعنى چھ ؟. آشتى كنید
 .مطلب اصال شمشیر نبود. عین این جریان كھ در خود اسالم وجود داشت ، درباره تشیع نیز وجود دارد

تاریخ پر از اسلحھ و قطعات سر و دست و بدن است . سرھاى بریده است تاریخ پر از شمشیرھا و . شمشیر بھ دل راه ندارد
اگر حرفى براى گفتن . حتى شمشیر تضادى با روح ایجاد مى كند. شمشیرھا نمى توانند ایده بدھند و با روح كارى ندارند. 

بھ ھر حال ، این . مى رسداگر واقعا مطلب داشتھ باشید، نوبت بھ مشت ن. داشتھ باشید، دست بھ شمشیر بردن نمى خواھد
 .مساءلھ را در این مورد، مدنظر داشتھ باشید

در تحقیقات مزبور كھ یكى از آن ھا شخصى آلمانى است ، نشان داده . عباراتى از بعضى از دانشمندان دیدم كھ جالب بود
 : اند كھ

ى كھ تا این جا گفتھ شد و دنبالھ آن در روز دھم محرم سال شصت و یكم ھجرى ، بھ شرح) علیھ السالم(كشتھ شدن حسین ))
بر مبناى چگونگى كشتھ (496) خواھد آمد، از عوامل اصلى توسعھ مذھب شیعھ بوده است و قسمت اعظم تبلیغات آل بویھ 

 . و دوستانش استوار بوده استشدن حسین و خویشاوندان 
سالطین آل بویھ تبلیغات خود را براى : استاد دانشگاه روم راجع بھ اثر كشتھ شدن حسین در توسعھ مذھب شیعھ مى گوید

آن تبلیغات بھ قدرى مؤ ثر . توسعھ مذھب شیعھ ، بر اساس وقایع روز دھم محرم سال شصت و یك ھجرى قرار داده بودند
 ((.ى توسعھ مذھب شیعھ ضرورى ندیدند كھ بھ اعمال زور مبادرت كنندبود كھ آن ھا برا



. تعبیر مذكور خیلى زیباست . منطق دارد { حسین{داستان . اصال بھ قدرت احتیاج نداشتند، زیرا منطق داشتند} شیعیان }
، این است كھ فقط مى گفتند این البتھ نویسنده ، این عبارت را ننوشتھ است ، اما معناى این كھ مى گوید احتیاج بھ زور نبود

چیست ؟ جریان را تحلیل نموده و بھ یك نتیجھ علمى و واقعى مى رسیم و مى بینیم كھ حق چھ بوده ) حادثھ حسین (جریان 
متوكل دستور داد كھ . زیادى وجود داشت   ھمین كافى بود و احتیاج بھ اعمال قدرت نبود، بھ ھمین جھت ، تعارض ! است 

بگویند، زیرا كار بھ  ((یا حسین ))، ((یا حسین ))را شخم كردند، بلكھ مردم بھ آن جا نروند، كھ ) علیھ السالم(سین قبر امام ح
ھا كھ بھ ظاھر چیزى نیست ، نھ شمشیر است ، نھ خنجر است ، حتى یك سنگ ھم نیست ، ((یا حسین ))این . دستشان مى دا

تشیع با وجود این ھا، احتیاجى بھ قدرت و زور ! اى عدالت ! اى حقیقت ! ن یا حسی! یعنى یا حق . است  ((یا حسین ))ولى 
این است كھ گاھى مى شنوید و مى نویسند، كھ قدر این جریان را كھ ھر سال شما را چنین ملكوتى تحریك مى كند، . نداشت 

یك نفر بى طرف صحبت كنید، مى شما اگر از این قضیھ اطالع داشتھ باشید و با . داستان حسین خیلى مھم است . بدانید
 . پشتیبان او، حق و حقیقت بوده است. ھر كھ بود، حق بوده است ) حسین (این آقا : گوید

 :نویسنده آلمانى در ادامھ چنین مى گوید
د وقتى آل بویھ كھ مذھب تشیع داشتند در شرق ایران بھ سلطنت رسیدند، اكثر سكنھ ایران از سایر فرقھ ھاى اسالمى بودن))

در قدیم رسم بر این بود كھ وقتى زمامدارى بھ قدرت مى رسید، در صدصد بر مى آمد كھ با زور . و مذھب تشیع نداشتند
تمام پیروان خود را پیرو مذھب خویش بكند، و دیدیم كھ در دوره خلفاى عباسى بر سر موضوع قدیم یا حادث بودن قرآن ، 

ه داشت قرآن قدیم است ، تمام كسانى را كھ عقیده بھ حادث بودن قرآن داشتند، چھ ستم ھا بر مردم رفت و ھر خلیفھ كھ عقید
 .بھ قتل مى رساند

در صورتى كھ در مورد تشیع كھ آل بویھ با تكیھ بھ این حادثھ حركت مى كردند، ھیچ گونھ زور بھ كار نبردند و ھیچ كس 
با سالح وجدان خودتان بھ مطالعھ این داستان مى فرستیم ، را با اجبار دعوت نكردند، گفتند كھ حادثھ اى است و ما شما را 

 ((.كھ چیست و نتیجھ بگیرید
این نكتھ بسیار مھمى است كھ ان شاءهللا جوانان ما و خانواده ھا، براى شناخت حسین یك وقت خاص و معینى براى 

بھ عنوان یك جلسھ ، یك تاریخ معتبر  ھر ماه ، دو الى سھ ساعت در خانواده ھا بھ عنوان یك درس و. خودشان تعیین كنند
اگر بخواھید از . ، الحمد� درباره حسین مطالب بسیارى نوشتھ شده است }و ھمان طور كھ مى دانید{. را خوب مطالعھ كنند

د اگر ھم بخواھی. جنبھ علمى تحلیلى بررسى كنید، كتاب سمو المعنى فى سموالذات تاءلیف عبدهللا العالیلى را مطالعھ كنید
اگر امكان داشتھ باشد، . داریم  ((شھید آگاه ))تحلیل ھاى خوبى ھم چون  . فقط حادثھ را ببینید، خیلى كتاب نوشتھ شده است

اگر ھر دودمان و خانواده اى كھ شخص باسوادى دارد و این مسائل را ماھى یك بار تحلیل كند، خیلى . بھره بردارى كنید
 . مفید است

مسائل اخالقى را ھم مطالعھ بفرمایید، زیرا ھمیشھ طراوت شما را حفظ خواھد كرد و ان شاءهللا ضمنا در پیرامون آن ، 
 .ھرگز كھنگى و فرسودگى بھ شما راه پیدا نخواھد كرد

از طرفى دیگر، زور و . تشابھ پیشرفت تشیع با اسالم جاى مطالعھ دارد، چنان كھ احتیاج بھ زور و اعمال قدرت نداشت 
) سیستم (ھ كسى بود؟ زور در دست دو امپراتورى ایران و روم بود، در مقابل چند عرب كھ نھ یك نظام قدرت در دست چ

بھ ھمین جھت ، تاكنون تحلیل قانع كننده . فرھنگى داشتند) سیستم (حقوقى و نھ یك نظام ) سیستم (نظامى ، نھ یك نظام 
. نمونھ ھاى این پیشرفت سریع را در تاریخ اسالم زیاد دیده ایم  .تاریخى فلسفى درباره پیشرفت سریع اسالم ارائھ نداده اند

در آن . بھ منطقھ طائف تشریف برده بودند -پیش از بعثت  -) صلى هللا علیھ وآلھ (حتى در یكى از تواریخ دارد كھ پیغمبر 
در ھر دوران ، بعضى از اشخاص بادقت و ھشیار وجود .(497) را دید) محمد(جا، یكى از شیوخ قبایل صعصعھ ، این جوان 

آل )اگر آل عبدالمطلب ، این جوان را بھ من بدھند، من تمام دنیا را مى گیرم و بھ دست عرب )) : آن شیخ گفت. دارند
ھ فھمیده بود؟ این شیخ چھ طور ھشیار بوده است و از كجا این حدس را زده بود؟ چنان حال ، او چ .((مى دھم ) عبدالمطلب 

مولوى وقتى با پدرش شیخ محمدبن حسین بن احمد خطیب از بلخ . كھ عطار نیشابورى درباره مولوى این حدس را زد
گویا در آن . نگاه كرد) مولوى (عطار بھ این پسر . آمدند، زمانى كھ از نیشابور عبور مى كردند، بھ دیدن عطار رفتند

 : آن وقت بھ پدر مولوى گفت. زمان ، مولوى شش سالھ بود
این فرزند را مراقبت كن ، بھ زودى از این اثرى بھ وجود مى آید كھ عاشقان خدا را بھ ھیجان مى آورد و تا روز قیامت ))

 ((.شعلھ ور مى سازد
این طور )) :را بھ دست او بدھند؟ گوستاولوبون مى گوید)  علیھ وآلھ صلى هللا(آن شیخ قبیلھ صعصعھ چرا گفتھ بود محمد 

تاریخ نشان داده است اگر كسى با صمیمیت برخاست ، با صمیمیت . درست نیست كھ بگوییم اسالم با شمشیر پیش رفتھ بود



تاریخ ، سخن این  .((است حركت كرد، و حرفش ھم مطابق منطق بود و خود نیز بھ آن ھا ایمان داشت ، ھمیشھ اثر گذاشتھ 
راندن و پیش بردن عامل گردیدن ھا و تكامل   براى پیش . شخص را تاءیید مى كند كھ ملحد نمى تواند خدمتگزار بشر باشد

 مثال ؛ .البتھ گاھى مى توان كار بزرگ انجام داد. انسان ھا، خیلى اخالص مورد نیاز است 
بلھ ، آن ! آن ھم با بیل . او دماوند را با بیل بھ روى قلھ ھیمالیا منتقل كرده است . یك نفر كار بسیار بزرگى انجام داده است 

ھم كار بزرگى است ، ولى آیا این عمل در بردن گندم بھ یك مورچھ كمك مى كند؟ آیا یك قدم براى انسان مى شود؟ خدمت 
او . اى بشر داشت و با خدا مربوط بودتوجھ بھ خد) حسین )این مرد . بھ بشر، اخالص و توجھ بھ خداى بشر مى خواھد

این قضیھ را ھم عرض مى كنم ، چون بنا بود ما از حسین . صمیمى ، خالص و كامال با ایمان حركت كرد و پیروز شد
 : الحمد� ھمھ مى دانید كھ جریان و قضایا چھ بوده است. درس بگیریم 

این قضیھ از راه یمن رسیده است كھ ھنگامى كھ : ى گویدابوحفص دمشقى از سعیدبن عبدالعزیز نقل مى كند كھ او م))
ھراكلیوس سپاھیان خود را براى جنگ با مسلمانان جمع كرد و مسلمانان از این جریان اطالع پیدا كردند كھ سپاھیان 

گرداندند و ھراكلیوس براى جنگ یرموك آماده شده اند، ھمھ آن مالیاتى را كھ از اھالى حمص گرفتھ بودند، بھ خود آنان بر
ما اكنون یارى و دفاع از شما را بھ عھده نمى گیریم ، و شما بھ حال خود باشید و از خویشتن دفاع كنید، زیرا ما بھ : گفتند

 . وضع اضطرارى خود مشغول ھستیم
ن بھ زمامدارى و عدالت شما براى ما، بھتر از آن وضع سابق است كھ ما در زیر ظلم و شكنجھ ظالما: مردم حمص گفتند

سوگند : و یھود برخاست و گفت . سر مى بردیم ، و ما سپاھیان ھراكلیوس را بھ كمك فرمانده شما از شھر بیرون مى رانیم 
بھ تورات ، فرمانده سپاھیان ھراكلیوس نمى تواند وارد شھر بشود، مگر این كھ ما نھایت تالش خود را انجام بدھیم و 

 . مغلوب شویم
شھر را بستند و ھم چنین اھالى سایر شھرھا چھ نصارى و چھ یھود كھ با مسلمین مصالحھ  مردم حمص ، دروازه ھاى

اگر روم و پیروان آنان بر مسلمانان پیروز شود، ما : كرده بودند، ھمین كار را كردند كھ اھل حمص كرده بودند و آنان گفتند
) مادامى كھ یك نفر از ما باقى است (آخرین نفرمان  بھ ھمان وضع سابق خود بر مى گردیم و اگر آنان پیروز نشوند، ما تا

 . با وضعى كھ با مسلمانان داریم ، ثابت نگاه خواھیم داشت
ھنگامى كھ خداوند كفار را شكست داد و مسلمین را پیروز ساخت ، یھود و نصارى ، دروازه ھاى خود را بھ روى سپاھیان 

(498)افشان بھ پیشواز مسلمانان رفتند و مالیات را پرداختند مسلمین گشودند و در حال خوشحالى پایكوبان و دست
)). 

حادثھ اى را بسیار خوب ، آیا انسانى كھ در اسالم شناسى از این واقعھ خبر ندارد، حق دارد اظھار نظر كند؟ آیا شما چنین 
شنیده بودید؟ من این داستان را كتاب فتوح البلدان بالذرى كھ از معتبرترین كتب تاریخ است و غربى ھا ھم روى آن خیلى 

آیا مى دانستید كھ اسالم چنین كارى را كرده است ؟ اگر نمى دانستید، پس قضاوت نكنید كھ این . تكیھ دارند، نقل مى كنم 
 .و دین با زندگى دنیا كارى ندارددین فقط براى آخرت است 

 .با آن ھا سخن دارد) اسالم (نفوذ در دل ھا با شمشیر نمى شود، با چنین روشى مى شود، مى فھمند كھ این 
 :لذا، گوستاولوبون مى گوید

ستم پیشھ واقع در شروع امر، با اقوامى سروكار پیدا نمودند كھ سالیان دراز تحت فشار مظالم حكام ) مسلمانان (آن ھا  ...))
شده و بھ آن ھا انواع و اقسام ظلم و ستم را روا مى داشتند، این رعایاى ستمدیده ، حكومت این حكام جدید را با كمال رغبت 

طرز رفتار با این اقوام مغلوبھ باید چھ . تمكین مى نمودند، زیرا كھ مى دیدند نسبت بھ سابق ، كمال امنیت و آزادى را دارند
خیلى واضح و روشنى معین شده بود و خلفاى اسالم مخصوصا از نظر حسن سیاست ، ھیچ وقت در صدد  باشد، بھ طور

چنان كھ ورد  -این برنیامدند كھ مذھب را با سرنیزه اشاعھ دھند، بلكھ بھ عوض آن كھ در انتشار دیانت اعمال نفوذ كنند 
مذھب اقوام مغلوبھ را كامال محترم خواھند شمرد و  صریحا اظھارنظر مى كردند كھ تمام رسوم و عادات و - زبان ھاست 

بعد در مقابل این آزادى كھ بھ آن ھا مى دادند، خراج خیلى كمى بھ عنوان جزیھ از آن ھا مى گرفتند كھ مقدار آن نسبت بھ 
 . اجحافات حكام سابق ، خیلى كم بوده است

نسبت بھ آن مردمى كھ آنى از تحمیالت و مظالم ماءمورین عمال دولت اسالم ، تا این حد بھ عھد خود محكم و ثابت و  ...
مركزى آسوده نبودند، بھ قدرى خوب رفتار كردند كھ مردم بھ رضا و رغبت ، دین اسالم و زبان عرب را اختیار نمودند و 

كھ پیش از امثال این گونھ نتایج را ھیچ وقت نمى توان بھ زور شمشیر حاصل نمود، و فاتحینى  : من باز مى نویسم كھ
 .عرب بھ مصر رفتھ اند، ھرگز نتوانستند چنین موفقیتى حاصل كنند

كھ (مالحظھ كنید اقوام دیگرى مثل بربرھا  .در فتوحات عرب یك نكتھ است كھ در كشورستانان بعد، آن نكتھ یافت نمى شود
نى ھم كردند، لیكن نتوانستند تمدنى یا ترك و غیره ، بھ مقصد جھانگیرى قیام نموده ، فتوحات نمایا) روم را فتح نمودند



تاءسیس كنند، بلكھ بیشتر ھمشان این بود كھ از اموال قوم مغلوب ھرقدر بتوانند بھره ببرند، بر خالف فاتحین اسالم كھ در 
تى قلیل مدتى شالوده تمدن جدیدى ریختھ و قسمت اعظم اقوام ممالك مفتوحھ را مھیا كردند كھ تمام اجزاى این تمدن جدید، ح

(499)مذھب و زبان آنان را اختیار كنند
)). 

این كھ ما مى گوییم ، گاھى آقایان محققین مى گویند كھ واقعا آن منطقى كھ اسالم را امروز نگھ داشتھ ، سرگذشت حسین بن 
اسالم {فقط كلمات حسین راه . است ، و روى این حساب ، احتیاجى ھم بھ شمشیر نداشت ، مبالغھ نیست  (یھ السالمعل(على 

ھمان . احساسات در این جا ھمان مقدار براى انسان كارگشاى حقیقت است كھ منطق و عقل . باز نموده و معنا مى كرد} را
 . احساساتمقدار عقل در این حادثھ بھ یارى شما مى آید، كھ 

بھ خاطر . تا حال حفظ كرده اند} گذشتگان {ھمان طور كھ . بنابراین ، ان شاءهللا كوشش كنیم كھ این جریان محفوظ بماند
 . مى گفتیم ((حسین حسین ))دارم كھ در ایام نوجوانى ، براى اقامھ عزا بھ دامنھ كوه ھا مى رفتیم و با چھ صفا و اخالصى ، 

خداوند این لطف را بر ما عنایت فرموده و براى مكتب ما، حسین بن على را بزرگ ترین پشتوانھ  بھ ھر حال ، از این كھ
 . قرار داده است ، ھمیشھ شكرگزار ھستیم

درود بى نھایت بر جان و روان حسین و اوالد حسین و اصحاب حسین بفرست و ما را قدردان این نعمت عظما ! پروردگارا
یعنى تعلیم فرموده اى ، خدایا تعلیم داده اى ، اسالم . صول زندگى صحیح را بھ ما تعلیم فرماا !پروردگارا! خدایا. بفرما

! خداوندا! پروردگارا .چیست ؟ ھمین اصول زندگى است ، ما را براى عمل بھ یك زندگى صحیح ، تحریك و تشویق بفرما
با خود حسین ھم تا حدودى . دگى كمى صحبت شداز فلسفھ زن. با گرفتن دامن حسین ، ما بھ سوى این مسائل كشیده شدیم 

 .این عامل تكامل را از دست ما مگیر! پروردگارا. آشنا شدیم 
ما مى دیدیم و كنار این دستھ ھاى عزادارى  (در ایام محرم (این چند روز . جوانان عزیز ما را در این راه ، ثابت قدم بفرما

بعضى اشخاص پیر كھ شاید اگر در . ، این جوان ھا عرق مى ریختندكھ با ماشین حركت مى كردیم ، در آفتاب سوزان 
خانھ خود باشند، دو دقیقھ در حیاط نتوانند بنشینند، ولى عرق مى ریختند و با چھ وضعى زیر آفتاب گرم و با چھ اخالصى 

جوانان و پیران ما، این تو را قسم مى دھم بھ اخالص ! پروردگارا! خدایا. عشق مى ورزیدند) علیھ السالم)بھ امام حسین 
تو را قسم مى دھیم بھ عظمت و جاللت ، بھ كسانى كھ بھ ھر شكلى در تنظیم این ! خدایا . اخالص را ره توشھ ما قرار بده

 .كارھا، و در تنظیم این فوق دانشگاه و مدرسھ زندگى كوشش كردند، اجر جزیل عنایت بفرما
 ((آمین ))

 حقیقت حسینى
ما در . وادث از تاریخ ، آن چنان كھ انگیزه ھا و علل اقتضا كرده است ، كارى بس دشوار است استنباط و استخراج ح

 . شناخت اشیاء، یك اشكال مھم داریم و آن این است كھ حواس ما باید دست بھ كار شوند، در حالى كھ حواس محدود است
این كار دخالت مى كنند، ولى این دخالت  تعقل ، اصول پیش ساختھ ، ھدف گیرى ھاى خاص ، و موضع گیرى ھاى ما در

 .تا آن جا كھ طبیعى است ، اشكالى ندارد
اگر من بگویم یك تپھ مى بینم ، كسى اعتراض نمى كند و ھمھ مى . مثال من االن از دور، قلھ دماوند را یك تپھ مى بینم 

د شما راست مى گویید، ولى قلھ دماوند از ده حتى آن كسى ھم كھ در مقابل دماوند ایستاده ، مى گوی. گویند راست مى گویید
من ھم اگر در جاى شما قرار بگیرم ، مشاھدام درباره كوه دماوند . فرسخى ، از شصت یا ھفتاد كیلومترى یك تپھ است 

ه نگرانى دربار. نگرانى از چیزى دیگر است . این قبیل اسباب تخلف از واقع ، زیاد باعث نگرانى نیست  .ھمین خواھد بود
آن علوم انسانى است كھ خواه ناخواه ، آن تاءثرات و اصول اولیھ اى كھ براى آدمى روشن شده است ، در شناخت او 

 دخالت مى كند، این را چھ كار كنیم ؟
چھ عقیده من این باشد كھ انسان طبیعتا بد است ، چھ عقیده من این باشد كھ انسان طبیعتا خوب است ، باالخره در ! دقت كنید

خیص این كھ این درخت و نھال است كھ این طورى كاشتھ شده و میوه اش این است و مدتى بھ آب نیاز پیدا مى كند، تش
در تشخیص فالن عنصر، در تشخیص فالن مساءلھ علمى زیاد تاءثیر ندارد، یا اگر نگوییم اصال تاءثیر . دخالتى نمى كند

انسان مى خواھد مورد مطالعھ انسان قرار بگیرد، آن جا بازیگرى ھا چھ ندارد، ولى موقعى كھ پاى انسان بھ میان مى آید و 
 .دودى كھ از دودمان بشر در نمى آورد

در حقیقت ، چیزى را از خودش ساختھ و بھ . محقق ، عینك را بھ چشمان خود زده و با آن عینك مى خواھد داورى كند
. باشد، خودش ھم تلقى كرده است كھ درباره آن حرف مى زندطور ساختگى آن را واقعیت قلمداد كرده ، و اگر خوش باور 

لذا، شناخت واقعى یك حادثھ از حوادث تاریخ ، واقعا مشكل است و ھرچھ كھ قرون و اعصار بر آن مى گذرد، واقعا كار 
 .مشكل تر مى شود، مخصوصا این كھ مكتب ھا در كار باشند



خیلى خوب ، بروید و ببینید، . كھ برج بابل در بین النھرین چھ بوده است یك دفعھ این است كھ مثال شما مى خواھید ببینید 
شما ھم بروید مشاھده كنید و نظر خود را بیان كنید، ما مى خواھیم بدانیم كھ مثال . چیزھایى نوشتھ اند  ھم چنین درباره اش

اما در آن جا كھ جنبھ مكتبى . كافى است اگر تاریخ را ببینیم ، . بربرھا از جیحون چھ موقعى گذشتھ اند و چھ شده است 
یا براى . دارد، یعنى فرضا اگر من سرگذشت حسین را درست از تاریخ استخراج كنم ، براى عده اى ناگوار خواھد بود

خود من ھم ناگوار خواھد شد، ولو این كھ شیعھ باشم ، زیرا موقعى كھ حقیقت این داستان مى خواھد از تاریخ بیرون بیاید، 
اگر من حسینم و اگر مرا نمى خواھید، باید ماكیاولى بازى در زندگى  .دروغ نگو: لین خطابش بھ خود من است كھ او

چھ رسد بھ آن مكتب ھاى دیگر كھ آن طور كھ باید، امام حسین را بھ جا نیاورده اند و . نداشتھ باشید و صاف حركت كنید
باید غفلت كنیم كھ در مورد سرگذشت حسین ، قطع نظر از آن برداشت لذا، واقعا ما ن. درباره او تصورات دیگرى دارند
بھ جھت این كھ اگر درست . برداشت دقیق ، كمى مشكل است  -خدا غریق رحمتشان كند  - ھاى نیاكانى كھ ما و شما داریم 

این . گى ما بر باد رفت تسویھ كردیم و حسین بن على چھره حقیقى خودش را بھ ما ارائھ فرمود، ناگھان خواھیم دید كھ زند
تعدادى . اخرج اشرا و بطرا یا نھ ؟ نمى دانم : آیا من ھم اگر این مسائل پیش بیاید. ما خرجت اشرا و ال بطرا: كھ مى گوید

نمى دانم پیرامون انسان را فرا مى گیرد و مى گوید پس من با چھ كسى االن روبھ رو شده ام ؟ چھ كسى را از تاریخ 
 م ؟ االن درباره چھ كسى بحث مى كنم ؟استخراج كرده ا

معتقد نیست و در دین دیگرى است ، مسلما خیلى میل ندارد كھ این ) صلى هللا علیھ وآلھ (لذا، كسى كھ واقعا بھ پیامبر اكرم 
را مى خواھد براى توجیھ خودش ، او . مى خواھد تاءویل و تفسیر كند. از تاریخ بیرون بیاید - آن چنان كھ ھست  - چھره 

روبھ رو ھستیم ، كھ بسیار ) شناخت (ھمین طور در سایر حوادث و شخصیت ھاى تاریخ ، ما با این اصل . توجیھ كند
نویس ، درباره بروز و اعتال و سقوط امپراتورى رم تاریخ خوبى  مثل این مطلب است كھ گیبون تاریخ . دشوار است 

باالخره ، قرن نوزدھم براى او یك یادداشت ھایى را تثبیت كرده (500) .بود  نوشت ، ولى عینك قرن نوزدھم بھ چشمانش 
. ت بود، و این كھ او مى خواست خودش را از آن حرف ھا و خواستھ ھایى كھ داشتھ ، تجرید كند، كار بسیار دشوارى اس

 . چنین چیزى است) علیھ السالم(داستان حسین 
انسان از كجاى تاریخ شروع كند كھ بگوید؛ از این جا ریشھ حقیقى حادثھ حسین شروع شده است ؟ این را چگونھ بحث كند 

كجا  از. كھ ھم باعث نشود كھ خودش را توجیھ كند و ھم مورد قبول باشد و انصاف و عدالت نگرى انسان ھا را تحریك كند
جریاناتى اتفاق ) صلى هللا علیھ وآلھ (شروع كند و چگونھ شروع كند؟ باالخره ، در صدر اسالم ، بعد از وفات پیامبر اكرم 

این امرى طبیعى است كھ ھر كس در  .((ھر كسى چیزى ھمى گوید ز تیره راءى خویش )) . افتاد كھ در تاریخ ھست
ریشھ مھم . جھ بھ آن چھ كھ معتقد است ، از آن ماجراھا و حوادث استفاده كندبرخورد با این حوادث ، تمایل دارد، با تو

. باید ریشھ گیرى دقیق شود) علیھ السالم(ھمان طور كھ عرض كردم ، داستان حسین . مساءلھ ، از زمان معاویھ شروع شد
 . مثال آن چنان كھ وقت ما مقتضى است ، از دوران پدر یزید این قضیھ را شروع مى كنیم

 

 

 

اصال جا دارد رشتھ اى براى بحث حسین و حسین شناسى دایر شود كھ خدا مى داند چھ قدر بھ این بشریت خدمت 
آیا مى شود كھ در یك روز كھ محدود بھ ساعت ھاى معینى است ، فھرست تمام ارزش ھاى انسانى و . مى شود

آن را تفسیر كنید و ببینید آیا امكان  .كان داردفھرست تمام ضد ارزش ھاى انسانى ، جنبھ عملى پیدا كند؟ بلى ، ام
واقعیت این است كھ اگر این حادثھ ، جنبھ دینى . این كار، كمى عشق و عالقھ و سوز مى خواھد! دارد یا نھ ؟

نداشت و یك شخصیت بھ عنوان یك انسان معمولى براى طرفدارى از آزادى و عدالت پدید مى آورد، آیا ده ھا 
دارد و ھنوز ھم خودش را فریب ) آلرژى (ه اش نمى نوشتند؟ بیچاره بشر در این باره حساسیت ھزار كتاب دربار

نشان مذھب دارد و این را متوجھ نیستند كھ اگر براى بشر قدمى برداشتھ . حادثھ ، حادثھ مذھبى است  .مى دھد
ھستند كھ براى بشریت حرف  چون فقط این ھا. فقط از راه مذھب برداشتھ خواھد شد - اى شرق ، اى غرب  -شود 
 . اجازه بدھید مطلبى را بگویم .دارند

 :در تفكرات پوچى ، صریحا مى گوید) آلبر كامو(یكى از متفكران بسیار مشھور مغرب زمین 
بھ عبارت دیگر، آن چیست كھ زندگى را با ارزش مى . تنھا یك مساءلھ جدى وجود دارد كھ آن ھم خودكشى است ))



(512)این سؤ ال ھنوز بھ قوت خود باقى است ، ولى امروز كمتر بھ آن توجھ مى شود كند؟ جواب مذھبى
)). 

این منطق ، مثل معناى واقعى  !اما بشر نمى شنود. مى گوید فقط مذھب است كھ مى تواند ھدف زندگى را بگوید
این است كھ كودكى با خاك آلوده بھ میكروب بازى مى كند و ممكن است این میكروب ، كشنده باشد و او را نابود 

آیا شما اگر این كودك را از بازى با خاك باز ندارید، قاتل این بچھ نیستید؟ شما اگر  .كند، اما بچھ گوش فرانمى دھد
او بنوازید و او را از بازى با خاك بر حذر دارید و بگویید من مى خواھم جان تو حتى یك سیلى نازنینى ھم بھ گونھ 

صریحا مى گوید، فقط مذھب است كھ این ) آلبر كامو(دارد؟ او  ((اما))را نجات دھم ، آیا این نھى از خطر، جاى 
ھكار را نشان داده است بسیار خوب ، اى نویسندگان جوامع بشرى ، حال كھ مذھب باالترین شا. كار را خواھد كرد

كھ حتى اگر نام من )) . ھیھات مناالذلھ: مذھب چھ نیرویى دارد كھ بگوید. ، درباره آن بحث كنید كھ چھ بوده است 
مقام و امثال آن چیست ؟ آیا این اقدام دینى  .((ھم بعد از من در تاریخ باقى نماند، باز ایستادگى خواھم كرد) حسین (

 در راه ارزش ھاى انسانى ، پوچ است ؟) المعلیھ الس(امام حسین 
آیا بشر با این درس . ، حتى براى این ھم نیست كھ بعد از من بگویند حسین این كار را كرد)حسین (اصال كار من 

تصفیھ نمى شود؟ آیا بشر با این درس ، در تاریخ واقعا پیشرفت نمى كند؟ با این درسى كھ حتى مى شود بگوییم 
ساعت بوده ، یا این كھ اگر بگوییم از شب تاسوعا، چھره خیلى جدى براى خودش پیدا كرد و ھمھ  24تراكم آن در 

یا این كھ از . ھمھ حوادثى كھ براى كل بشریت مى تواند آموزنده باشد، در چند ساعت رخ داد. حوادث جدى بود
رى قمرى راھى عراق موقعى كھ حضرت از مدینھ بھ مكھ مشرف شد و بعد در ماه رجب سال شصت و یك ھج

یعنى ؛ رجب ، شعبان ، رمضان ، شوال ، ذى القعده ، ذى الحجھ ، محرم ، باز در ھمین ھفت ماه این حادثھ . شد
 .بزرگ كامل شد

است ، كھ گاھى از یك داستان كوچك درباره مثال فالن شخص ) مالى رومى (جناب مولوى } خطاب ما بھ امثال }
حادثھ اى را برداشتھ و با آن چھ ھا كرده ، و چھ تابلوھایى  -یخ خیلى ھم یقینى نباشد كھ شاید از نظر تار -وارستھ 

كشیده كھ شاید ھم فقط براى آموزندگى ، آن داستان را بیان كرده و پیرامون آن بحث كرده است ، اما درباره حركت 
 . درست بھ میدان نیامده است (علیھ السالم(امام حسین 

فقط بھ زھیربن قین نگاه كرد و زھیر فقط بھ حسین بن على نگاه كرد و از ) علیھ السالم(لى داستانى كھ حسین بن ع
روان شناسانى كھ براى بھداشت روانى انسان ھا كار مى . راه افتاد، حقیقت دارد) شھادت )زندگى بھ طرف مرگ 

چھ كار كرده و چھ گفتھ است ؟ یا آیا نمى توان درباره این ھا بحث كرد كھ حسین با این نگاھش : كنند، توجھ كنند
چھ صحبتى این چشم ھا با ھم داشتند و در این میان چھ سخنى رد و بدل شده است ؟ یك طرف قضیھ كسى است كھ 

خودش ھم مى گوید كھ من از مكھ بیرون آمدم و . قبل از مالقات خود با امام حسین ، در مكتب دیگرى بوده است 
رف مى زدم كھ در این مسیر با حسین روبھ رو نشوم ، چون مى دانستم این گونھ مدام چادرم را این طرف و آن ط

این  .باالخره در جایى این دو، چادرشان بھ ھم نزدیك شد و این جریان اتفاق افتاد .كھ مى رود، شھید خواھد شد
، مى توان روح آن موارد از نظر روحى ، براى بشر ارمغان ھا و بحث ھا دارد كھ گاھى با تماشاى دقیق یك چشم 

تحقیق و تفسیر این موارد، كار و . انسان را كھ در یك مرتبھ باال با روح ھمھ انسان ھا یكى است ، مشاھده كرد
در این سفرھا تمام اخالقیات و اصول انسانى دانھ دانھ پیاده مى شود و از مسائلى . اخالص و پشتكار الزم دارد
مخصوصا بعد از قضیھ حر ) علیھ السالم(ح شود كھ چگونھ حسین بن على باید مطر. است كھ باید واقعا بحث شود

او از اول مى دانست و چگونگى دانستن آن را . كرد كھ قضیھ از نظر طبیعى چھ روندى را طى مى كند  احساس  -
تید و آن ھا بھ وجود نیامد، كھ آقا شما فقط ھفتاد و دو نفر ھس  ھم عرض مى كنم ، كھ چگونھ براى او یك ذره یاءس 

در این جریان ، ذره اى یاءس در ایشان پیدا نشد، آیا . ھمھ كشورھاى اسالمى را علیھ شما مى توانند حركت بدھند
 ما نباید از این روحیھ بحث كنیم ؟

احساس مى فرمود كھ جریان از چھ ) علیھ السالم(مخصوصا ھرچھ كھ بھ كربال نزدیك تر مى شدند، امام حسین 
یشان تا شب عاشورا كھ مى خواست اردوى خود را درست كند، یك اردو ھمانند اردوى صد ھزار ا. قرار است 

یك نفر از یاران ، حسین را دیده )) : حتى این مطلب را ھم نوشتھ اند كھ} .را تدارك و برنامھ ریزى مى كرد{نفرى 
ھ خیمھ ھا و سنگر را چگونھ بود كھ حضرت دقیق و درست روى تدبیر نظامى ، بھ این قضیھ رسیدگى مى كرد ك

شب . این عمل یعنى چھ ؟ با این كھ احساس شده بود، سى ھزار نفر با شمشیر برھنھ جلو آمده اند .((قرار بدھد
ھمان شب عاشورا، كار خود را دقیقا تنظیم فرموده ) علیھ السالم(امام حسین . عاشورا در محاصره كامل بودند

، درس امید بھ شما نمى دھد؟ آیا بھ بشر نمى گوید كھ ھرگز از عنایات  آیا این حركات دقیق و منظم. است 
 خداوندى ناامید نباشید؟

 (513)و ال تقولن لشى انى فاعل ذلك غدا اال ان یشاء هللا 
 ((.اگر خدا بخواھد} بگویى {گوى كھ من آن را فردا انجام خواھم داد، مگر این كھ و در مورد چیزى م))

این وظیفھ دقیقھ قبلى ، ھرچھ كھ . شما وضعیت یك دقیقھ بعد را نمى دانید و باید وظیفھ تان را انجام دھید، والسالم 



 !اى جوانان عزیز. دمى گوید، اگر براى دقیقھ بعد ھم ماندید، چنین است و باید آن را انجام بدھی
 .چھ درسى باالتر از این كھ حتى در یك مورد، حالت یاءس و ضعف مدیریت در حضرت دیده نشد

بھ علم امامت مى دانست ) علیھ السالم(ھمان طور كھ قبال اشاره اى كردم و االن ھم عرض مى كنم ، امام حسین 
یعنى با آن مقام . الى كھ او فقط داراى علم امامت بودكھ شھید مى شود، اما آیا بھ علم خدایى ھم مى دانست ؟ در ح

اما در عین حال مى دانست  . و قداست بزرگ خود و بھ عنوان امامت ، پشت پرده را مى دانست كھ شھادت ھست
 كھ ؛

 (514)یمحوا هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب 
 ((. خدا آن چھ را بخواھد، محو یا اثبات مى كند و اصل كتاب نزد اوست))

با علم خداوندى یقین نداشت كھ ) علیھ السالم(ھم حتى ھنوز حسین بن على } عاشورا{لذا، اگر كسى بگوید صبح 
حتى صبح ، كارھاى : دوباره مى گویم . او صحیح است كار تمام است و باید كارش را درست انجام مى داد، سخن 

عوامل و قراین حاكى از این است كھ ایشان در . ایشان ، دقیقا مثل این بود كھ اصال مى خواھد زندگى ابدى كند
بھ پل شھادت و بھ پل كوچ از این دنیاى ) علیھ السالم(حال رفتن است و ھر چھ لحظات مى گذرد، حسین بن على 

من ندیدم كسى این تعداد از  -البتھ راوى مى گوید  -ایشان موقعى كھ مى جنگیدند . یك تر مى شودفانى نزد
فرزندانش شھید شوند، یا این ھمھ اطراف او را ناگوارى بگیرد، ولى این قدر با حالت طراوت نفس برآرد و 

انند بحث كنند؟ زیرا در این جا مستقیما چرا در این باره نمى تو. ما نظیر این را ندیده ام و دیده نشده است . بجنگد
خدا كھ مطرح شد، دروغ باید از میان برود، چرا صاف و بى پرده صحبت نكنیم ؟ واقعا در . باید خدا مطرح شود

او عالم بود و مى دانست كھ شھید خواھد شد، امام علم او، علم . ھر لحظھ از داستان حسین ، توحید دیده مى شود
علم مخزون یعنى چھ ؟ یعنى علم مخفى كھ حتى ھیچ یك از پیغمبران ھم . اوند علم مخزون داردفقط خد. امامت بود

 .یمحوا هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب با ھمان علم مخزون است كھ ؛ . از آن اطالع ندارند
 : خداوند ھر لحظھ مى تواند قرار بدھد كھ نھ. محو و اثبات ، دست اوست 

 جست وجو كند ور بگیرى كیت 
 

 نقش با نقاش كى نیرو كند 

من مى دانم كھ اكنون شكل من در این مجموعھ این گونھ قرار گرفتھ است ! آیا نقشھ مى تواند بگوید اى جناب نقاش 
؟ نقش چگونھ مى تواند نقاش را مخاطب قرار بدھد؟ بھ ھر حال ، باید سعى شود تا تمام جدیت تحلیل گران تاریخ ، 

این یك نعمت بزرگ خداوندى است كھ ما داستانى را بار دیگر . اردى كھ گفتھ شد، مصروف شودبھ این مو
 . تجدیدنظر كنیم ، و این داستان ھم ھر روز تازه و نو است

را از آن آغاز كھ در مسجد براى آنان خبر آوردند كھ ولیدبن عتبھ شما را ) علیھ السالم(شما داستان امام حسین 
تمام حركات حضرت ، . حتى یكى از آن ھا، خالف منطق و قانون و اصل نیست . نظر بگیرید خواستھ است ، در

 با آن سابقھ اى كھ از نظر نسب داشتھ است ؛. منظم و صحیح است 
ت كرده و این با آن نسب و با حسب ، حرك .لم تنجسك الجاھلیھ بانجاسھا و لم تلبسك من مدلھمات ثیابھا. االصالب الشامخھ و االرحام المطھره 
یك چیزى را ما مى شنویم ، چون زیاد ھم شنیده ایم ، و در حقیقت ، زیاد شنیدن آن ، . حادثھ بھ وجود آمده است 

 .حالت كنجكاوى را از انسان مى گیرد
چون امام حسین . من از سپاھیان حر بودم و آخر از ھمھ رسیدم و خیلى تشنھ بودم : على بن محاربى مى گوید

لذا . (راویھ بھ زبان ما، معنى مشك مى دھد(515) .انخ الراویھ : تشنگى من و اسبم را دید فرمود) المعلیھ الس(
 .( منظور امام را نفھمیدم

حضرت بھ یك مشك . من شتر را خواباندم  .((در، شتر را بخوابان اى برا))یا ابن االخ انخ الجمل ، : سپس فرمود
مى گوید از بس دستپاچھ بودم ، ھر طور خواستم دھنھ مشك را كھ از آن آب مى . اشاره كرد و فرمود از آن بخور

 . آید پیدا كنم نمى توانستم
: نم ، خودش بلند شد آمد و فرمودچون دید ناتوا. كار مرا تماشا مى كرد) علیھ السالم(حسین بن على : مى گوید

على بن طعان محاربى مى گوید من باز ھم ). یعنى دھانھ مشك را برگردان ، یا با دست فشار بده . (اخنث السقاء
 . نتوانستم و متوجھ منظور ایشان نشدم ، تا این كھ امام كمك كرد تا من آب بخورم

حق ضرورى و حق ! حق حیات ! مى كنید؟ حق حیات در این كمك حضرت بھ على بن طعان ، چھ چیزى مشاھده 
چنین گنجانده و تلقین كرده اند كھ این مرد ) على بن طعان )حسین مى داند كھ االن در مغز او . عمومى بشرى 

این ھا درس ھایى . با این حال ، آب را بھ او داد. باید كشتھ شود، و این جاھل ھم تلقین را پذیرفتھ است ) حسین (
اگر كسى بگوید فھرست و مجموعھ تمام  ! در تمام لحظات حادثھ حسین وجود دارد و چھ حوادث متنوعىاست كھ 

ارزش ھاى تاریخ بشرى از یك طرف ، و فھرست ضد ارزش ھاى بشرى در طرف دیگر، در آن مدت معین بروز 
حادثھ یك روز، دو روز  منتھا، زمان كم است و انسان خیال مى كند كھ حادثھ ،. كرده است ، جاى تردید نیست 

لحظات گاھى بوى ابدیت مى دھد، ولى متاءسفانھ ، این لقمھ ھاى حرام ، این  .كمِى زمان را نگاه نكنید. است 



زندگى ماشینى كھ بر انسان ھا مسلط شده است ، نیز كمى تفكرات و قحطى و خشكسالى اندیشھ ھا، نمى گذارد 
دو سلسلھ از مھم ترین سلسلھ ھاى حكمرانان جوامع اسالمى . وده است انسان در این باره فكر كند كھ قضیھ چھ ب

فقط داستان حسین را . یعنى ؛ آل بویھ و دیالمھ ، براى این كھ مردم را بھ دین اسالم بیاورند، اصال شمشیر نكشیدند
مردم . دم صحبت داشتندفقط و فقط این ھا درباره داستان حسین با مر. در مقابل آنان مى گذاشتند و مى گفتند بخوانید

ھم مى خواندند و مى دیدند كھ اگر كسى بھ خدا تكیھ نكند، آیا مى تواند این حركت را انجام دھد؟ آیا كسى كھ ھوى و 
ھوس خود را زیر پا نگذارد، مى تواند این حركت را انجام دھد؟ آیا كسى كھ بر بشریت مشرف نباشد، مى تواند 

كھ صبرش فوق صبرھا نباشد، مى تواند چنین كارى را انجام دھد؟ و تمام ادعاى  این كار را انجام دھد؟ آیا كسى
و این كھ انسان ، كرامتى . ھم اسالم بود  ، كھ تمامش ( صلى هللا علیھ وآلھ(انى خرجت لطلب االصالح فى امھ جدى رسول هللا  :او، این بود

آن مقدارى كھ در زیر این آفتاب . ھمان موقع پابرجا ماندگران دارد، آن را پایمال نكنید، شعار ھیھات مناالذلھ ، از 
فروزان براى دفاع از زندگى ، جنازه ھا در خون غلتیده است ، تاریخ نشان مى دھد اگر بیش از آن درباره دفاع از 

 ھمان گونھ كھ شما نمى توانید زندگیتان را خرید. حیثیت و شخصیت بسیار مھم است . كرامت نباشد، كمتر نیست 
آیا مى توانید خرید و فروش كنید؟ آیا مى توانید بگویید من مى خواھم زندگى امروزم را بھ فالنى  -و فروش كنید 

نمى . ھمان طور ھم كرامت و شخصیت و حیثیت را نمى توان فروخت یا اسقاط كرد و نقل و انتقال داد -بفروشم 
 . توان گفت من مى خواھم از حیثیت و شخصیتم دست بردارم

 گر حیثیت و شخصیت ، متعلق بھ توست كھ مى خواھى از آن دست بردارى ؟ مگر و لقد كرمنا از آِن توست ؟م
 (516)و لقد كرمنا بنى آدم 

 ((. ما فرزندان آدم را تكریم كردیم))
 شرمنده ام ھنوز خریدار خویش را   ى ام نگر كھ بھ ھیچم خرید و من بى قدر

، تفكر، )عقلى كھ ھدر مى رود(شخصیت ، وجدان ، عقل . متاءسفانھ ، بشر بھ یك چیزھایى فروختھ مى شود
 :بھ ما مى گوید، این ھمھ نیروھا با ما فقط یك حرف دارد... وجدان و

 كھ بس ارزان خریدستى مرا  زان  اى گران جان ، خوار دیدستى مرا 

: آیا ما عرق جبین ریختیم و حیثیت انسانى را خریدیم ؟ نخیر، رشد كردیم و یك وقت دیدیم ، وجدان بھ ما مى گوید
ھم چنین روان شناسان ، . ما دیدیم ، دین ما ھم مى گوید تو حیثیت و شرف دارى . تو حیثیت و شرف دارى 

انسان شرف دارد و نباید آن را بفروشد و ساقط كند، نباید آن را در : بھ ما مى گویند اخالقیون و تمام وابستگان دنیا،
بچھ ھا گوش كنید، : چنان كھ دیدیم ، ما را جلوى تختھ سیاه نگھ داشتند و گفتند. مجراى سوداگرى ھا قرار بدھد

ون این دو ضربدر دو، در مغز چھ اما پیرام. مساوى با چھار است  2*2بعد ھم . ، و من ھم فھمیدم ((بابا آب داد))
مى گذرد كھ دوضربدر دو مساوى با چھار منعكس مى شود؟ تاكنون فھمیده نشده است كھ عدد یعنى چھ ؟ ھمین 

 . یعنى چھ ((2))، را تعریف كرده اند، ولى ھنوز مشخص نشده است كھ این ...اعداد دو، ده ، یازده و
 .ھا قدرت تجرید دارد، ولى آن را مجانى بھ دست بشر داده اندمغز، صد. این فقط یك قدرت تجرید مغز است 

 زان كھ بس ارزان خریدستى مرا   اى گران جان ، خوار دیدستى مرا 

 ھر كھ او ارزان خرد ارزان دھد 
 

 گوھرى طفلى بھ قرص نان دھد 

یا یك . را بھ شما مى دھد اگر كودك گرسنھ اى ، گوھر گرانبھایى داشتھ باشد، یك قرص نان كھ بھ او بدھید، گوھر
حسین بن على . چون قیمت و ارزش آن را نمى داند. توپ قشنگ و خوشرنگ بھ او بدھید، گوھر را بھ شما مى دھد

یعنى تمام كیھان بھ این عظمت یك طرف ، و شرافت و حیثیت و كرامت . قیمت كرامت را بھ بشریت تفھیم نمود
شما حداقل در این حادثھ ، . حسین بن على در این حادثھ بھ بشریت داد این درسى بود كھ واقعا. انسانى یك طرف 

باز ما این را داریم كھ این ھفتاد و یك نفر، در چھره حسین چھ مطالعھ . ده ھا و شاید صدھا درس مى توانید بخوانید
ین مباحث براى ما ھمان طور كھ گفتم ، بدین جھت كھ ا. اى مى كردند؟ ان شاءهللا در جلسات آینده بحث مى كنم 

 . تكرار شده است ، اھمیت قضیھ را نمى دانیم
كھ ان شاء هللا خداوند ھمھ شما را با حسین  -اگر بھ شما بگویند آیا قضیھ عابس را شنیده اید؟ شما حسینى ھا 

 .چھ جوابى مى دھید؟ فقط از آمدن و رفتن او مى گویند و درون او را فاش نمى كنند -محشور كند 
او باید در قیافھ ملكوتى حسین چھ چیزى احساس كند . ى از شجاع ترین مردان عراق و زاھد و عابد بودعابس یك

این  ((آیا دیوانھ شدى ؟))كھ لباس خود را درآورد و برھنھ بھ میدان بیاید؟ وقتى بھ او گفتند كھ اى عابس ، اجننت ؟ 
آیا مى دانى در : بھ او گفتند . سؤ الى منطقى استسؤ ال از نظر انسان ھایى كھ از معنا و ملكوت خبر ندارند، 

آیا مى خواھى بدنت را گوشت شمشیر كنى ؟ چرا زره نمى پوشى و حتى لباس ! مقابلت چیست ؟ شمشیر است 
بلى ، آن عقلى كھ شما را وادار كرده است تا در این : ھایت را كندى و برھنھ بھ میدان آمدى ؟ عابس فرمود

و در مقابل این مرد، چھره ضد بشرى نشان بدھید، من آن عقل را ندارم و ضد آن عقل ھستم موقعیت قرار بگیرید 



این جنون براى من ، باالتر از ھزاران عقل است كھ شما را براى چند صباح دنیا، در مقابل این مرد بزرگ . 
 . بشریت قرار داده است

 او ز شر عامھ اندر خانھ شد 
 

 او ز ننگ عاقالن دیوانھ شد 

آیا شما عاقلید؟ این عقل است كھ شما دارید؟ ولى اى عزیزان ، این را شما بدانید كھ . از ننگ شما من دیوانھ شدم 
تعجب كرده اند كھ انسان دست از جان بشوید و . ورشكستند... معنى عقل ، مانند معناى عشق ، آزادى ، عدالت و

مى دانیم كھ چھ قدر بوده است ، ولى جوانانى بودند كھ در البتھ سن عابس را ما ن. بیاید} این گونھ بھ میدان {
مسلما عقلى كھ از این دنیا، فقط آخور و علف مى فھمد، . بحبوحھ جوانى ، در راه حسین از جوانى خویش گذشتند

 . نخواھد فھمید كھ مساءلھ چیست
طرف مقابل تو كھ این مگر . اى عابس ، با چھ اشخاصى صحبت مى كنى ؟ چرا جواب دادى ؟ خدا رحمتت كند

خدا روحت را . نبود) در لشكر یزید(اگر انسان بود كھ آن طرف . اجننت : سخن را بیان كرد، انسان بود كھ گفت 
؟ آیا ناشى از ھمان جریان !این چھ عاطفھ اى بود كھ نخواست سؤ الى بى جواب بماند. شاد و با حسینت محشور كند

و برادرانش كھ از طرف مادرى ) سالم هللا علیھ (براى ابوالفضل العباس  شب تاسوعا نبود؟ در شب تاسوعا، شمر
در قبیلھ اى بھ ھم مى رسیدند، امان نامھ اى آورده بود، و وقتى آنان را ندا داد، این ھا خواستند جواب او را ندھند، 

 .((جواب او را بدھید، اگرچھ فاسق است )) :فرمود) علیھ السالم(اما حسین 
شاید این سخن . یكى از بزرگان ، سخن خیلى زیبایى دارد. در ماقبل دبستان كار مى كنیم } ھا ھنوزانسان {ما 

 :مربوط بھ تولستوى باشد، مى گوید
بشر این ھمھ قرون و اعصار آمده ... در اوایل قرن بیستم ، بھ كجا رسیدیم ؟ ما آمدیم } مثال{بگویم در این موقع ، ))

تازه مى خواھیم بھ . مى زند، اما معلوم نیست در را درست بھ روى این انسان ھا باز كنند، و دِر دانشگاه زندگى را 
 ((. این انسان ھا بگوییم ، كھ زندگى چیست

سالم چھ كسى را؟ سالم شقى ترین مرد تاریخ . اگرچھ فاسق است ، اما سالم او را پاسخ دھید: حضرت فرمود
ح انسان ھا چھ مى دیدى ؟ یا اباعبدهللا ، اى وارث حقیقى ابراھیم خلیل ، یا اباعبدهللا ، مانند پدرت در رو)! شمر(

، آیا )صلى هللا علیھ وآلھ (اى وارث حقیقى موسى بن عمران ، اى وارث حقیقى عیسى بن مریم ، اى وارث محمد 
 این ھمان عینك بود كھ پدر تو على براى شناخت انسان ھا بھ چشم زده بود؟

 .د واقعا دو عینك و دو مساءلھ است كھ این چھ مى گوید و آن ھم چھ مى گویدخالصھ ، بھ نظر مى رس
 رگ رگ است این آب شیرین و آب شور 

 
 در خالیق مى رود تا نفخ صور 

خدا گذشتگان ما را رحمت كند كھ ما را وارد این كالس كرده . تاكنون در كالس حسین ، درس ھایى را خوانده اید
آیا مى . ست و ھر لحظھ ممكن است شما بھ یك سؤ ال ، یا بھ یك سالم ، پاسخ درستى ندھیداین اختیار با شما. اند

دانید با عدم پاسخ شایستھ ، در روح و روان طرف مقابل چھ مى كنید؟ این یك درس كوچك اصال بھ فكر نمى آید، 
 .((اگرچھ فاسق است ، اما جوابش را بدھید)) :كھ حضرت فرمود

بھ جاى . مى خواھند بگویند دین در زندگى دنیوى مردم دخالت نكند، بفرمایید این را حذف كنیداینك ، آن كسانى كھ 
اگر این انسانیت و این عظمت حذف شود، . آن چھ چیزى مى خواھید جایگزین كنید؟ اختیار را بھ دست شما دادیم 

بھ جاى خود، و یك حساب چھ چیزى مى خواھید بھ جاى آن بگذارید؟ كھ بگوید حساب فسق و حتى حساب كفر 
 .دیگر ھم داریم براى خود شرف انسانى ، كھ آن ھم بھ جاى خود

و لقد كرمنا بنى ))، یا ((و لقد كرمنا العجم ))، ((و لقد كرمنا العرب ))خداوند . خداوند و لقد كرمنا بنى آدم ، گفتھ است 
مى گوید باید بھ قرآن عمل } حسین {آن است كھ لذا، براى ھمین قر. قائلھ ، ھمین قرآن است . نگفتھ است  ((ھاشم 

 آیا دیدید من عمل كردم و سالم او را بدون پاسخ نگذاشتم ؟. كرد
تو را سوگند مى دھیم بھ آن عظمتى كھ این سرور شھیدان از خود در تاریخ بھ یادگار گذاشت ، ! پروردگارا! خدایا

 .ما را در درس ھاى كالس این انسان الھى مردود مفرما
تو از دل ھاى ما باخبرى و ما واقعا مى خواھیم در این ردیف حسینى باشیم و براى این كھ در این ! پروردگارا

 .ردیف ، نام نویسى ما بھ حقیقت بپیوندد، خودت ما را یارى و یاورى بفرما
دامان على و آل  ھمان گونھ كھ گذشتگان ما، نیكان ما، این مدرسھ را بھ ما معرفى كردند و! خداوندا! پروردگارا

على را بھ دست ما سپردند، ما راموفق بفرما تا دامان على و آل على و حسین را بھ نسل آینده و بھ فرزندانمان 
 . بسپاریم

 ((آمین ))
 فلسفھ حسینى

با دقت كامل در سرگذشتى كھ داشتھ ایم ، ظلم ، با كمال شیوعى كھ در تاریخ داشتھ ، نتایج خود را نشان داده است 



ولى نیروى فعال زندگى بھ قدرى قوى است كھ بشر بھ روى خود نمى آورد كھ این آفت و این نتایج سوء و  .
گاھى مى گوید حوادث كذایى بود و مى خواھد . گاھى مى گوید علل محاسبھ نشده بود. عواقب وخیم از كجاست 

در ھر برھھ اى از تاریخ مرتكب شده  در صورتى كھ اگر دقت كند، نتایج ظلم و ستم است كھ انسان ھا .درست كند
انسان خیلى زیبا . آدم خیلى میل دارد تا حقیقت را بپوشاند. تفسیر و توجیھ ، ھمیشھ حقیقت را نمى پوشاند. اند

فیلسوف مى شود، چھره دانشمند و خیرخواھى بھ خود مى گیرد، چھره ھاى بسیار گوناگون حق بھ جانب بھ خود 
. شاند، ولى حقیقت خیلى تیزتر و تندتر از آن است كھ گوشش بدھكار توجیھات ما شودمى گیرد كھ حقیقت را بپو

اگر دقت كنید، بشر در تحقیق و تحلیل سقوط تمدن ھا و فرھنگ ھا خیلى سخن مى گوید، كھ مثال آن تمدن چرا 
ود، اقتضا نمى كرد كھ ساقط شد و آن جامعھ چرا رو بھ زوال رفت ؟ با این كھ آن تمدن و جامعھ ، نیرومند و قوى ب

كمى دقت . غالبا مسائلى را براى تفسیر پیش مى آورند، اما با ظلم كارى ندارند} انسان ھا{. رو بھ زوال برود
 :كنید

 (517)و تلك القرى اھلكناھم لما ظلموا
 ((. آن شھرھا چون بیدادگرى كردند، ھالكشان كردیم} مردم {و ))

وقى كھ نتایج كار پیش مى آید، طبل و بوق و كرنا نمى زند كھ چون شما ظلم كردید، من ھم نتیجھ آن ظلم ھستم كھ 
  كھ عكسبینواست كسى كھ فكر كند، موقعى . اگر تفكر كسى این گونھ باشد، خیلى عوام و بینواست . بروز كردم 

این اشعار مولوى . العمل یك ظلم و یك قبح مى خواھد پیش بیاید، بھ انسان خبر مى دھد كھ من نتیجھ كار تو ھستم 
 : خیلى معروف است

 چون كسى را خار در پایش خلد 
 

 پاى خود را بر سر زانو نھد 

 با سر سوزن ھمى جوید سرش 
 

 ور نیابد مى كند با لب ترش 

 ین دشوار یاب خار در پا شد چن
 

 خار در دل چون بود واده جواب 

 خار دل را گر بدیدى ھر خسى 
 

 كى غمان را راه بودى بر كسى 

 خر نداند دفع آن بر مى جھد   كس بھ زیر دم خر خارى نھد 

 خر نمى فھمد قضیھ چیست ؛
 خر ز بھر دفع خار از سوز و درد 

 
 جفتھ مى انداخت صد جا زخم كرد 

 عاقلى باید كھ خارى بركند   ر محكم تر كند بر جھد آن خا

 . من در یك شھر جلوى نانوایى سنگكى ایستاده بودم و مى خواستم نان بگیرم: یكى از دوستان مى گفت 
. معلوم شد، شخص جوانى یك سنگ بسیار داغ سنگك را روى دست او گذاشتھ است . پیر مردى ناگھان فریاد زد

چھل سال پیش من در ھمین مكان ، بھ پشت : سپس برگشت و گفت . ساكت شد  خودشپیرمرد فریاد زد، ولى بعدا 
 ! دست پیرمردى از این ریگ ھاى داغ گذاشتھ بودم

 ((.(518)دیر و زود دارد، ولى سوخت و سوز ندارد))در این باره خود شما چھ مى گویید؟ مى گویید؛ 

 

 

بعضى اوقات از ما مى پرسند آیا شما دلیلى خیلى مختصر براى اثبات خدا دارید؟ كھ این گردنده ، گرداننده اى و 
من عقیده ام این است و چنین بھ نظرم مى آید كھ اگر كسى واقعا بھ طور . این گلھ چوپانى دارد؟ خیلى روشن است 

واكنش كھ سرتاسر تاریخ را فراگرفتھ است ، بیان كند، احتیاجى بھ استدالل ھاى فلسفى  -، این قانون كنش  صحیح
 . و علمى و ذوقى نیست ، زیرا این قانون خیلى صریح است

مى خواھم این نكتھ براى جوان ترھا . سھ مثال منظور دارم  -داستان دیگرى ھم عرض مى كنم ، زیرا از این دو 
 ھمان قانونى كھ از پدرانشان شنیده اند كھ ؛. ھم باشد كھ در زندگانى ، قانونى جارى است قابل ف

 . این سخن درست است .((دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد))
آن طور كھ مى نویسند، فرد . مى گویند در زمان ھاى گذشتھ ، والى شھر كرمان ، یك نفر را بھ زندان انداختھ بود

 . البتھ در رابطھ با جرم او نمى خواھیم ارزیابى كنیم. واقعا ھم مجرم بوده است  دستگیر شده ،
اگر شیر و غذا بھ . جاى داده بود این والى براى این كھ زندانى را ناراحت كند، بچھ دوسالھ او را ھم كنار پدرش 

مرد زندانى براى . او خطرناك شد كودك دو سالھ بیمار شد و بھ تدریج وضع. او مى دادند، بھ این بچھ ھم مى دادند
من پانصد تومان بھ شما مى . پیغامى فرستاد و گفت حال این بچھ خطرناك است  -یعنى استاندار آن زمان  - والى 



والى در . من بر دارید كھ اگر این بچھ خواست بمیرد، در مقابل چشمان من نباشد  دھم و شما این بچھ را از پیش 
باالخره ، بچھ در ! قانون دارد و من براى پانصد تومان ، قانون مملكت را نمى شكنم این مملكت : جواب گفت 

والى بھ ھر . چندى بعد، فرزند خود ھمان والى ، كھ ھم سن بچھ زندانى بود بیمار مى شود. مقابل چشمان پدر مرد
نذر مى كند . ھبود نمى یابدكارى اقدام مى كند، بھ ھر پزشكى مراجعھ مى كند و ھر عالجى مى كند، ولى فرزندش ب

اما بچھ او ھم مى . مى دھم ... كھ خدایا اگر این بچھ من بھبود یابد، پانصد راءس گوسفند ذبح نموده و بھ فقرا و
وقتى . داشت كھ از او تقاضا مى كند بھ مالقاتش بیاید) فضل هللا (والى یك دوست متدین بھ نام فضل على . میرد

مى گویید، من در راه خدا پانصد گوسفند نذر  ...شما كھ درباره خدا، معاد و: و مى گویدایشان مى آید، والى بھ ا
قربان ، مملكت خدا قانون دارد و با پانصد گوسفند )) : آن فرد متدین گفت. كردم تا فرزندم بھبود یابد، اما او مرد

 ر غفلت بھ سر مى برد؟با توجھ بھ این وقایع ، واقعا چرا بشر این طور د .((قانونش را نمى شكند
طبق محاسبات . واكنش را جمع آورى كنیم  -زمانى پیشنھاد كردم كھ این ماجراھا و حوادث مربوط بھ قانون كنش 

اگر درد بشر را دو ھزار جلد كتاب چاره نكند، . انجام شده ، دو ھزار جلد كتاب پانصد صفحھ اى بھ دست مى آمد
مع آورى آن ھا، دایره المعارفى از عمل ھا و عكس العمل ھا بھ دست خواھد با ج. دیگر ھیچ چیز چاره نخواھد كرد

یا اگر احسان و عنایت و محبتى كرده است ، دقیقا عوض آن را . از این كھ ھركس زده ، باالخره خورده است . آمد
ر نسل ھاى دیگر معلوم مى شود اگر د. آخر، یك میلیون تصادف در یك نسل كھ امكان پذیر نیست . بھ او داده اند

آیا این ھا در بشر انقالب بھ وجود نمى . ھم بررسى شود، مى توانیم چند صد میلیون حادثھ را جمع آورى كنیم 
 آورد تا حواسش جمع باشد؟

 (519)فال یسرف فى القتل انھ كان منصورا
 ((. یارى شده است} از طرف شرع {پس نباید در قتل زیاده روى كند، زیرا او ))

بگیرد، اسراف و اھانت نكند، اگرچھ   كھ مى خواھد از یك قاتل قصاص ) اولیاء دم (حتى كسى : قرآن مى فرماید
 .وانى بھ خرج بدھدحق اوست و مى خواھد قصاص كند، ولى ؛ فال یسرف فى القتل ، نباید خشونت حی

 . ، خطا و اشتباھى را مرتكب شده است)قاتل (باالخره ، این اوالد آدم 
) علیھ السالم(چرا مرا نكشتى ؟ امیرالمؤمنین : بھ على گفت  - ھمان طور كھ مى دانید  -در قضیھ عمروبن عبدود 

 : برخاست و گفت
 چون خدو انداختى بر روى من 

 
 نفس جنبید و تبھ شد خوى من 

 شركت اندر كار حق نبود روا   نیم بھر حق شد و نیمى ھوا 

 آن حقى كرده من نیستى   تو نگاریده ى كف مولیستى 

 نقش حق را ھم بھ امر حق شكن 
 

 52)(0 بر زجابھ دوست سنگ دوست زن 

نقاش زبر دست تو خداست ، مگر من تو را زنده كرده ام كھ تو را بكشم ؟ چون اگر روى غضب و بھ خاطر این 
حیات و موت فقط . }نھ خدا{كھ بھ من آب دھان انداختى تو را بكشم ، در این جا على است كھ وارد میدان مى شود 

 . در دست خداست
 .یشھ دوست كھ باید بشكند، سنگ خود دوست را باید زدیعنى بر ش. بر زجاجھ دوست سنگ دوست زن 

 من چھ كسى ھستم كھ آدم بكشم ؟
 واكنش ، عمل و عكس العمل ، فعل و رد فعل چیست ؟ آیا با ھمین كار تمام مى شود؟ - پس مساءلھ كنش 

الت اصل جریان عد .نخیر، براى بشر فقط یك ھشدار است كھ حواسش جمع باشد، زیرا پشت پرده خبرھاست 
مگر این دنیا ظرفیت این را دارد كھ عدالت خداوندى را تحمل كند؟ چھ كار مى خواھد . خداوندى در این جا نیست 

بكند، وقتى خداوند خواست با عدالت رفتار فرماید؟ در مقابل این گذشت و فداكارى كھ حسین بن على نشان داد، باید 
كھ دنیاست ، براى او بھ اندازه یك بال مگس ھم ارزش ندارد، و  چھ كار كند؟ آیا دنیا را بھ او بدھد؟ از آن جھت

مى خواھیم } مثال{. اگر وسیلھ اى براى ابدیت باشد، حتى یك دانھ شن ھم ارزشى مساوى ارزش كھكشان ھا دارد
د؟ چھ چیزى مى خواھید بھ عنوان پاداش بدھی. پاداش بدھیم ) علیھ السالم(طبق عدالت خدا، بھ على بن ابى طالب 

آن . مى خواھید بدھید؟ او تمام این ھا را زیرپا گذاشتھ است كھ این قدر اوج گرفتھ است ... پرتقال ، سیب ، قصر و
این بیت را در شعر محتشم . قرار داد  چیزى كھ ترك آن موجب عظمت خود على بود، نمى توان براى او پاداش 

 : كاشانى رحمھ هللا مى خوانیم
 یك باره بر جریده رحمت قلم زنند   رقم زنند  ترسم جزاى قاتل او چون

اكنون اگر بخواھیم قاتل امام حسین را در این دنیا مجازات كنیم ، چھ كار باید بكنیم ؟ یك سنگ بھ طرف او بیندازیم 
ى آیا این قضیھ و ظلمى كھ جنبھ بى نھایت دارد، تمام شدن. یا او را بكشند؟ چند دقیقھ رنج مى كشد و تمام مى شود

را كنار بگذارید؛ ... یك گرم ، ده گرم ، یك میلیون تن و میلیاردھا سال نورى و. بود؟ از مقدار باالتر رفتھ است 



زیرا ھمین روح كھ ھم اكنون شما در . ظلم بھ روحى كھ ابدیت و ھمھ چیز را در درون خود دارد، وارد شده است 
لذا، یك . ھ شما مى توانید براى ابد، مورد عنایت خداوند باشیداین جا نشستھ اید، آن گسترش حقیقى را باز مى كند ك

 . موجود و یك كالبد كوچك نیست
 واحد كااللف كھ بود؟ آن ولى 

 
 (521) بلكھ صد قرن است آن عبدالعلى 

 (523) اى (522)صد ھزاران خرمن اندر حفنھ   اذ رِمیَت فتنھ اى  ما رِمیتَ 

یك آدم آن جا ! با چھ كسى صحبت كردى ؟ با یك آدم ! ما امروز با یك آدم صحبت كردیم : ردى مى گویدمثال ف
آدمى كھ قالب گیرى ھاى محیط، اجتماع و فرھنگ ھا او را كوچك كرده ، مخصوصا كھ خودش ، ! نشستھ بود

 :خودش را كوچك كرده باشد، چون فقط كار او
 ت و عیش و عشرت خور و خواب و خشم و شھوت ، طرب اس

 
 حیوان خبر ندارد ز مقام آدمیت 

بلى ، جاى شما خالى نشستیم و صحبت كردیم و نتیجھ سخنان ما بھ این جا رسید و تمام : در ادامھ نیز مى گوید
 .و شخصى ھم كھ این جا نشستھ است ، مى تواند در مغزش یك میلیون میلیارد اطالع ثبت كند! شد؟

پنج سالھ كھ  - ھمان كودك چھار  . ن را حفظ كرده است ، این نیرو نیز در درون مغز اوستیا ھمان بچھ اى كھ قرآ
جزو قدرت اوست و در این كودك ... تازه ، غیر از این كھ فراگرفتھ ، نیروى احضار آیات و. با چشمتان مى بینید

  :البتھ استثنایى است ، ولى .(524) زنده شده است
 ذات نایافتھ از ھستى بخش 

 
 كى تواند كھ شود ھستى بخش 

 خشك ابرى كھ شود ز آب تھى 
 

 ناید از وى صفت آبدھى 

 ((منسوب بھ میرداماد))
 .شما خودتان ھم اكنون درك بفرمایید. او این نیرو را دارد كھ این طور شده و البتھ ھمھ انسان ھا دارند

آیا درك مى كنید؟ البتھ در ساعاتى كھ مغزتان معتدل كار مى كند، یعنى موقعى كھ مال دنیا ما را گرفتار نكرده 
یا موقعى كھ شھوات ، ھوى و ھوس ھا، خودخواھى ھا، در مقابل دیدگان ما پرده نینداختھ است ، دقت كنید . است 

 73ھنگام شما راضى ھستید كھ بگویند حیات شما در این دنیا قیچى شده و زندگى شما در این  و ببینید آیا در آن
سال تمام مى شود؟ نھ از عوارض روزگار، بلكھ از درون خود بپرسید كھ آیا  100سال و یا  85یا  75سال یا 

ھایت را در درون خودتان درك زندگى ما در این دنیا تمام شدنى است ؟ شما ھر لحظھ كھ بخواھید، مى توانید بى ن
آیا باید  .((شما براى ابدیت آفریده شده اید نھ براى فنا)) .خلقتم للبقاء ال للفناء. كنید، و این بى نھایت ، تخیلى نیست 

سرمایھ ابدى داشتھ باشید، یا نھ ؟ ھمان سرمایھ ابدى است كھ اگر یك ظلم بى نھایت واقع شود، آن جا مى تواند و 
 .یك سیلى ھم باید زد -كنش ، واكنش  - . ام بى نھایت ببیندباید انتق

 (525)و من ظلم عبادهللا كان هللا خصمھ دون عباده 
 ((.{ وز قیامتدر ر{كسى كھ بھ بندگان خدا ستم بورزد، خداست انتقام گیرنده ))

 . اگر در مقابل یك سیلى ، یك سیلى بزنى ، جنبھ حقوقى ات تكمیل است
 (526)فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم 

 ((.ھمان گونھ كھ بر شما تعدى كرده ، بر او تعدى كنیدپس ھر كسى بر شما تعدى كرد، ))
تا او جراءت نكند یك سیلى دیگر . كسى كھ بھ شما تجاوز كرد، ھمین تجاوز و مثل آن را در این جا بھ او برگردانید

 .ھم بزند
 (527)و لكم فى القصاص حیات یا اولى االلباب 

 ((. و براى شما در قصاص ، زندگانى است ، اى خردمندان))
اما . شما كھ ولى دم ھستید، مى توانید قصاص یا عفو كنید، یا دیھ بگیرید. مثال كسى از بستگان شما كشتھ شده است 

فتن این نھال باغ خداوندى را كھ تمام ھستى در بھ وجود جواب این تابلوى شكستھ را چھ كسى باید بدھد؟ از بین ر
آمدن آن شركت داشتھ است ، غیر از خدا چھ كسى مى فھمد؟ لذا، مى فرماید اگر كسى بھ بندگان خدا ستم بورزد، 

 بھ عنوان مثال ؛. خصم او در روز قیامت خداست 
. كنید گران بھاتر از آن تابلو نداشتھ باشیم تابلویى را تصور كنید كھ گران بھاترین تابلوى نقاشى است و فرض 

فقط چند نوع رنگ و چند } از این نقاشى {و شخصى را ھم در نظر بگیرید كھ . روى یك مقوا ھم كشیده شده است 
از بین رفتن اثر آن نقاش چیره دستى كھ . حال ، اگر ھمان شخص ، مقوا و كاغذ را پاره كرد. نوع شكل مى بیند
سال ھا طول كشیده و تمام موجودیت او در آن نقاشى خالصھ شده ، ھم چنین تمام نبوغ او در آن شاید زحمات او 

پیاده شده و تمام عظمت او در آن دیده شده است ، براى نقاش چگونھ خواھد بود؟ آیا كافى است كھ یك مقوا بھ او 
یده و بھ وجود آورده است ، شما ھم بھ بدھیم و بگوییم عین آن را مجددا نقاشى كند؟ چون او این اثر ھنرى را كش

ان . ھم بھ آن بچسبانیم  ((ھا))یك . مجبوریم كھ بگوییم ، خجل و شرمنده ایم ھا. تعداد صد نقاشى بكشید و چاپ كنید
لذا، . چھ چیزى را ببخشم ؟ موجودیت و جلوه گاه نبوغ ھنرى او در آن اثر بوده است ! شاءهللا كھ شما مى بخشیدھا



كسى كھ بھ بندگان خدا ستم ))،  و من ظلم عبادهللا كان هللا خصمھ دون عباده :دقت كنید) علیھ السالم(لھ امیرالمؤمنین در این جم
 .(({ در روز قیامت{كند، خداست انتقام گیرنده 

اگر خدا با یك انسان روى انتقام از او خصومت كند، چھ انتقامى مى خواھد بگیرد؟ این یك مشت خاك و اى ِگل 
ره ، چھ انتقامى از تو باید گرفتھ شود؟ در مقابل او، بى نھایت كیھان را تصور كنید، آیا بى نھایت كیھان در مقابل پا

براى مغز بى نھایت فعال شما مطرح باشد، تمام كیھان براى خداوند مطرح است  2خدا مطرح است ؟ اگر یك عدد 
ید ایجاد كنید و چیزى ھم تكان نخورد و سنگینى ھم احساس مى توان 2براى شما كھ میلیاردھا میلیارد بى نھایت . 

 :البتھ مولوى چنین تشبیھى را مى گوید. نكنید و حتى انرژى ھم صرف نشود
 اى برون از وھم و قال و قیل من 

 
 (528) خاك بر فرق من و تمثیل من 

 تا كھ مثلى وانمایم من تو را   متحد نقشى ندارد این سرا 

 (529) تا ز حیرانى خرد را واخرم   ھم مثال ناقصى دست آورم 

وارد شد، تمام ) علیھ السالم(واقع مى شود، آن ھم بھ شدت ظلمى كھ بر حسین بن على لذا، وقتى یك انسان مظلوم 
دقت كنید و ببینید آیا باز براى معاد ھم دلیل مى خواھید كھ باید . این جریان را، و پایین تر از این جریان را ببینید

است ؟ این را باید از درون و از وجدان  پشت سر این روزھا، روز دیگرى ھم باشد؟ آیا استداللى باالتر از این نیاز
بپرسید، یا این كھ ممكن است محاسبات و معامالت ریاضى ، قدرت ارائھ آن را نداشتھ باشد، اما فطرت پاك و 

 :وجدان پاك شما مى گوید
 یك كف خاك در این میكده ضایع نشود   یا سبو یا خم مى یا قدح باده كنند 

بحث این است كھ خدا براى ھشدار مردم ، مختصر نمونھ اى بھ عنوان كنش و آیا فطرت چنین نمى گوید؟ پس 
مواظب باشید كھ در این بى خبرى شما، . واكنش ، عمل و عكس العمل قرار مى دھد كھ حواس انسان جمع باشد

عمل و ولى این را مى دانید اشخاصى ھستند كھ اگر سرتاپاى عمر آنان كنش واكنش ، . خبرھا و چیزھا وجود دارد
مست خیلى وقیح مى شود، ولى براى یك انسان ، . گاھى مستى ھم وقاحت دارد. عكس العمل باشد، اعتنا نمى كنند

 . ، یا یك قانون كنش واكنش كافى است((الف ))یك دانھ 
 دل گفت مرا علم لدنى ھوس است 

 
 است   تعلیمم كن اگر تو را دسترس 

 خانھ اگر كس است یك حرف بس است در   گفتم كھ الف ، گفت دگر ھیچ مگوى 

اگر یك مورد كنش واكنش درست تحلیل شود، براى یك عمر بیدارى انسان كافى است ، ولى بعضى ھا مدام مى 
خدایا، خودخواھى چھ بیمارى است كھ براى انسان این . }اما مى گویند ان شاءهللا بز بود{بینند و مشاھده مى كنند، 

بھ قول مثل خودمان كھ مثل ! آیا بازى بھ این درازى ! ان شاءهللا بز بود: مدام مى گویدقدر غفلت مى آورد و آدمى 
 : خیلى خوبى ھم است و در شعر نظامى گنجوى ھم آمده است

 ما را ورقى دگر نوشتند   تا مایھ طبع ھا سرشتند 

 كوتاه كنم كھ نیست بازى   كار من و تو بدین درازى 

اوال كسانى كھ اقدام بھ این كار  . كھ داستان حسین چھ قدر حقایق را بھ بشریت آموخت از این جا شما احساس كنید
این از نظر جسمانى كھ از آن ھا باقى . كردند، نسل آنان در ھمان سال ھاى اول قطع شد و بھ كلى از بین رفتند

 .مخصوصا كھ امام حسین در روز عاشورا فقط سكوت نكرد، بلكھ نفرین ھم كرد. نماندند
تو كھ مى دانى من . خدایا تو مى دانى كھ خود این ھا مرا بھ این جا آوردند، من كھ با این ھا كارى نداشتم )) :فرمود

حسین دید كھ یاران او ھمھ رفتند، تمام یارانى كھ براى ھر كدام  .((، نھ حاللى را حرام و نھ حرامى را حالل كردم 
دنیا معناى دیگرى پیدا  -ل مطلق از مسیر حسین قرار گرفتھ بودند مخصوصا از آن ساعاتى كھ در جاذبیت كما -

 . كرده بود، كھ درك آن بر ما مشكل است
از آنان . خدایا، ھیچ وقت كلمھ این ھا را جمع نكن : حسین بن على دست ھاى خود را رو بھ آسمان بلند كرد و گفت 
اى شما ھست ؟ من چھ كرده ام ؟ از من چھ مى مى پرسید كھ آیا در روى زمین ، پسر پیغمبرى غیر از من بر

. خواھید؟ اگر نمى خواھید، من ھمین حاال بر مى گردم و بھ جایى مى روم تا ببینم كھ كار مسلمانان بھ كجا مى رسد
بیعت او با باطل ، . آن ھا این قدر متوجھ نبودند كھ از چنین مردى در آن مرز تعالى روحى ، بیعت توقع نمى شود

این جا بحث یك انسان كامل ، یا یك انسان ناقص نیست ، اصال بحث شخصى . ى نابودى تمام بشریت بودبھ معنا
آن وقت ، . شر مطلق در مقابل خیر مطلق : نیست ، بلكھ دو جریان بزرگ بشرى در مقابل ھم قرار گرفتھ بودند

 ما بنا شد با شر مطلق توافق كنیم ؟: خیر مطلق چھ بگوید؟ آیا بگوید
این نكتھ را ھم درباره این حوادث بزرگ تاریخ در نظر بگیرید، كھ گاھى مردان . امرى امكان پذیر نیست  چنین

آنان  .بافضیلت و زنان بافضیلت از این دنیا مى روند و توقعى ندارند كھ اعمال خوبشان در این دنیا پاداش داده شود
 : بھ قول مولوى. وان بشر پر از امثال آنان است فقط براى فضیلت ، عاشقانھ حركت مى كنند، و الحمد洨 كار



 كار پاكان را قیاس از خود مگیر 
 

 گرچھ باشد در نوشتن شیر شیر 

اشخاص با فضیلت در این كاروان ھستند و اگر معاد نباشد، این ھا بھ كجا مى روند؟ من از بعضى از بزرگان و 
راى راھى شدن بھ بارگاه خدا، از این راه ھم مى توانیم برویم ما ب)) :فیلسوفان نیز ھمین مطلب را دیدم كھ مى گویند

تاریخ بشر پر از انسان ھاى بافضیلتى است كھ تمام كارشان را بدون توقع پاداش ، حتى با تحمل شدیدترین  .((
 .مصیبت ھا انجام داده اند

و بدون توقع پاداش و با  ((ى كنم من تكلیفى احساس م))آیا توجھ فرمودید كھ استدالل ما چھ شد؟ فردى مى گوید كھ 
حتى شاید انسانى ھم در خاطر نخواھد داشت كھ چنین . تحمل ھزاران زحمت ، تكلیف خود را انجام مى دھد

حتى توقع ھم نداشت كھ بعد از مرگش ، نامى از او در ) علیھ السالم)امام حسین )) .شخصى بود كھ چنین كارى كرد
ن نمونھ ھا بھ ما نمى گویند كھ قطعا روز دیگرى بھ نام معاد و آغاز ابدیت وجود آیا ای .((روى زمین باقى بماند

و نتایج نھضت این شھید ) علیھ السالم(دارد؟ باید ما این معنى را در تحلیل ھاى تاریخى و نتایج حركت امام حسین 
یكى از دالیل ثبوت معاد است ، این را كھ  .راه حق حقیقت و این مسافر دار بقا و این معلم بزرگ انسانیت بیابیم 

 .این قضیھ این جا تمام نمى شود! باید بدانیم ، كھ اى بشر حواست جمع باشد
باید یك چیزى در كار . ھم چنین ، توجھ داشتھ باشید كھ تحمل آن ھمھ مصیبت ھا، با الگوھاى دنیا ھمگون نیست 

د و او ھم یك سیلى بھ او مى زند، یا بداند كھ اھانت یك دفعھ ، این است كھ مثال كسى لباس انسان را مى گیر. باشد
یك دفعھ ھم ، چنین است كھ نمونھ تمام مصیبت ھاى دنیا را در چند ساعت بر انسان وارد كنند، اما باز . مى كند

خدایا، بعضى از افراد بشر چھ قدر كوچك ھستند و ! ایستادگى كند و ھیچ گونھ ھم لب بھ شكوه نگشاید، هللا اكبر
ما : گاھى مشاھده مى كنید كھ یك نفر زخم خورده است و با ناراحتى مى گوید. ر چھ قدر مى تواند بزرگ باشدبش

! بھ راستى وقتى انسان كوچك مى شود، چھ قدر كوچك مى شود! اى بینوا انسان ! ھم نفھمیدیم عدالت خدا چیست ؟
ش كم شده است ، ولى متاءسفانھ درباره شخصى ، دو الى سھ ھزار تومان ضرر خورده ، یا دو صفِر بانكى ا

مى پرسیم چھ اتفاقى افتاده . بعضى اوقات بھ ما مى گویند، عدالت خدا را اثبات كنید .عدالت خدا بھ شك مى افتد
یكى ھم حسین بن على مى . و سخنان تردیدآمیز مى گوید ! است ؟ مى گوید فرزندم مریض است و نمى دانم چھ شده

مام تاریخ ، در ده الى بیست ساعت بر او فاش شده است ، اما باز ھم در بامداد روز عاشورا شود كھ مصیبت ھاى ت
 :چنین دعا مى كند

كم من كرب یضعف عنھ الفؤ اد و تقل فیھ الحیلھ و یخذل فیھ الصدیق ، و . اللھم انت ثقتى فى كل كرب و رجائى فى كل شده ، و انت لى فى كل امر نزل بى ثقھ و عده 
 (530)بھ ھ العدو، و انزلتھ بك و شكوتھ الیك رغبھ منى الیك عمن سواك ، ففرجتھ و كشفتھ ، فانت ولى كل نعمھ ، و صاحب كل حسنھ ، و منتھى كل رغیشمت ب

اه منى ، و در ھر سختى تو امید منى ، و در ھر مشكلى كھ برایم پیش بیاید، مورد در اندوھى تو تكیھ گ! خدایا))
چھ بسا اندوھى كھ دل ھا در آن سست شود، تدبیر در آن اندك شود، دوست . اعتماد و آماده كننده ساز و برگ منى 

ا پیش تو كردم ، بھ خاطر در آن خوار گردد و دشمن در آن شاد شود كھ من آن را بھ بارگاه تو آوردم و شكوه آن ر
 . آن كھ بھ جز تو دیده بربستم ، و تو آن اندوه را از من برطرف نموده و برداشتى
 ((. پس تویى صاحب اختیار ھر نعمت و دارنده ھر نیكى و پایان ھر آرزو و امیدى

 . استچھ مناجات عجیبى كھ ھم شب عاشورا و ھم روز عاشورا امام حسین داشتھ ... اللھم انت ثقتى 
 ! خدایا، پروردگارا، تو بھ این انسان چھ سرمایھ ھا دادى: آدمى واقعا مبھوت مى ماند كھ 

! خدایا. از خداوند متعال توفیق مى خواھیم و مساءلت مى داریم كھ از درس ھاى حسینى ، ما را برخوردار بفرماید
ندگانت قرار دادى و از آن ھا چنین آثار تو را سوگند مى دھیم بھ راز بزرگى كھ در نھاد بزرگان ب! پروردگارا

خودت ما را از صفات ! پروردگارا! خداوندا. بزرگى بھ ما نشان دادى ، درون ما را در طول عمر تصفیھ بفرما
بھ جوانان دوران ما عنایت ! پروردگارا. نابود كننده مانند حسد، بخل و انواع و اشكال خودخواھى ھا دور بفرما

 .ما را از عھده تربیت جوانانمان برآور! پروردگارا. راى خودشان آماده كنندفرما كھ آینده را ب
 ((آمین ))

 راز و نیاز حسینى
 .كوشش ما در این چند جلسھ ، این بود كھ كلماتى درباره ارزیابى حادثھ شھادت حسین مطرح شود

شرى و ارزش ھاى جان آدمى تمام اگرچھ این ارزیابى واقعا با این سخنان تمام شدنى نیست ، چنان كھ ارزش ھاى ب



بحث كنیم ) علیھ السالم(اگر سال ھا درباره این پدیده بزرگ و این قھرمان قھرمانان ، حسین بن على . شدنى نیست 
 . ، مسلم است كھ از عھده آن بر نمى آییم

رگوار در من بر آن بودم كھ در یكى از این جلسات براى ارائھ این شخصیت بزرگ الھى ، از نیایش آن بز
رابطھ خود را با خدا بھ طرز ) علیھ السالم(چون در این نیایش ، امام حسین  . صحراى عرفات بھره بردارى كنیم

باید . مى گفت ، حق مى گفت  ((هللا هللا ))خیلى شگفت انگیزى بیان كرده است ، و این كھ در مسیر این حادثھ بزرگ 
اگر شدت حادثھ صدھا بار از این ھم بیشتر بود، . ا چھ چیزى نھفتھ بودبدانیم كھ در درون این بزرگوار، درباره خد

 .یعنى بھ آن مطلق رسیده بود .((حقھ مھر بدان نام و نشان است كھ بود)) .بود كھ بود} حسین {ھمان 
انسان یك شى ء . عشق ، ایمان و اشتیاق گاھى از انگیزه ھاى زودگذر است : در رابطھ با مطلق مى توان گفت 

یا بعدھا نوساناتى در . بعدا زیباترھا مى آیند و عالقھ اش را از آن مى برد. یبا مى بیند و بھ آن عالقھ مند مى شودز
البتھ این مساءلھ اى موقت است و انگیزه ھاى محدود  .زندگى پیش مى آید و اصال زیبایى براى او مطرح نمى شود

اشتیاق یك انسان عالم است ، بعد وقتى او بھ مقامى و بھ  علم ھم ھمین طور، گاھى واقعا مورد عالقھ و. دارد
در این . معنا ندارد... رسید، دیگر براى او علم و -مال و منال دنیا و شھرت  - اصطالح بھ آن چھ كھ مى خواست 

ه اما براى عد . بھ طور مطلق مطرح شده است) زیبایى ھاى معقول (مورد نمى گویند كھ براى او علم و زیبایى ھا 
زیبایى ھاى معقول ، كوتاه ترین راه بھ سوى خداست ، كھ ما از  .اى ، علم و زیبایى بھ طور مطلق مطرح مى شود

در مورد حسین بن على باید دید در درون این مرد . زیبایى ھاى محسوس بھ سوى زیبایى مطلق حركت مى كنیم 
 .مى شد، براى او ھیچ فرقى نمى كردچھ چیزى نھفتھ بود، كھ اگر حادثھ صدھا بار ھم تندتر از این 

 (531)یثبت هللا الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیاه الدنیا و فى اآلخره 
 ((.سخن استوار، ثابت مى گرداند خدا كسانى را كھ ایمان آورده اند، در زندگى دنیا و آخرت با))

 

 

عبدالمطلب و ابوطالب و پدرش على بن   نھ فقط از اجدادش . بھ آن قول ثابت رسیده بود) علیھ السالم(امام حسین 
من زندگى )) : ابى طالب ، بلكھ با تحمل مصائب دنیا و با تحمل و بھ دست آوردن امتیاز، بھ آن قول ثابت رسید، كھ

زندگى چھره مطلقى بھ او  .((این زندگى را مثل ھالكت مى بینم  . جز ماللت و دلتنگى نمى بینمبا ستمكاران را 
آیا این . نشان داده بود كھ چگونھ باید در این دنیا مصرف شود، و این سرمایھ را چگونھ باید مورد استفاده قرار داد

امت و شرف كھ خدا بھ انسان ھا داده است ؛ و لقد براى چند صباح دنیا سازگار است ؟ آیا این كر ((بلى ))سرمایھ با 
و حیثیت ، مثل (533) ، قابل خرید و فروش و نقل و انتقال است ؟ آیا مالكیت آدمى بر شرف (532)كرمنا بنى آدم 

مالكیت او بر این كتاب یا بر این مداد است كھ بگوید آن را مى خواھم بفروشم ؟ ابدا نمى تواند، زیرا مالكیت 
زه دھید تا بھ شما یك میلیاردم شما حق ندارید اجا. حكم و مافوق حقوق ھا و قوانین قراردادى است . حقوقى نیست 

ھمین طور ھم ارزش من با خود من  .من بھ خود نیامده ام این جا. حق ندارید، زیرا از آِن شما نیست . اھانت شود
 .حسین بھ آن قول مطلق رسیده بود. فكرى بكنم } بارى بھ ھر جھت {نبوده است ، كھ من درباره اش بتوانم 

ھاى امام حسین را مى خوانیم و ببینیم كھ با آن خداشناسى كھ براى امام حسین  اكنون چند كلمھ از درس نیایش
یزید بھ . مطرح شده بود، نھ فقط این حادثھ برایش چیزى نبود، بلكھ حضرت زینب ھم زیبایى این حادثھ را مى دید

 .اال جمیال) راءیت (ما راءینا : دیدى بھ برادرت چھ كردند؟ زینب گفت : حضرت زینب گفت 
بھ رغم تو، ماكیاولى صفت و پیش از وقت ماكیاولى  .((اال صحیحا) راءیت (ما راءینا )) :حضرت زینب نمى فرماید

ما باید درباره زیبایى چھ تصورى داشتھ باشیم كھ قطعھ قطعھ . اصال خیلى زیبا بود .جلو افتاده ، كار درستى بود
جلوه كند؟ ما از زیبایى چھ چیزى باید در نظر داشتھ باشیم كھ شدن اعضاى یك عده پاكان اوالد آدم ، این گونھ زیبا 

. زیبا یعنى چھ ؟ یعنى حادثھ حسین ، جمال ھم داشت ، فقط جالل نیست . آن ھمھ مصائب و شداید را زیبا بدانیم 
ست و منتھا، طرف مقابل مست ا. اال جمیال) راءیت (ما راءینا . فقط بزرگى حادثھ نیست ، بلكھ خیلى بھ جا بود

مساءلھ را مطرح مى كردند، اما . نمى فھمد جمیل یعنى چھ ؟ خود خواھى چنان مستشان كرده بود كھ نمى فھمیدند
. اگر از اول ، آماده گیرندگى آن جواب بودند، اصال بھ این كار دست نمى یازیدند. نمى فھمیدند جواب چیست 

قرن ھاست كھ پدران ما . ود صحبت كرده است حضرت این دعا را در صحراى عرفات بیان كرده و با خداى خ
مى نشینند و حسین ، حسین مى گویند، االن ھم نوبت بھ ما رسیده است ، و ھمین طور قرن ھا ادامھ پیدا خواھد 

 :كرد، زیرا



 ھرگز نمیرد آن كھ دلش زنده شد بھ عشق 
 

 ثبت است در جریده عالم دوام ما 

 :مى فرماید) علیھ السالم(امام حسین 
 (534)الھى ان اختالف تدبیرك و سرعھ طواء مقادیرك منعا عبادك العارفین بك عن السكون الى عطاء و الیاس منك فى بالء

ت ھا با مشیت پیروز تو، بندگان عارفت را از تكیھ اى خداى من ، اختالف تدبیر و سرعت در ھم پیچیدن سرنوش))
 ((.بھ عطاى موجود و از نومیدى در ناگوارى ھا باز مى دارد

 زیرا؛
 بى خبر از نو شدن اندر بقا   ھر نفس نو مى شود دنیا و ما 

 صدق هللا العلى العظیم(535) .یمحوا هللا ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب 
 ((. خدا آن چھ را كھ بخواھد محو یا اثبات مى كند و اصل كتاب نزد اوست))

 را كھ با خداى خود در میان نھادى ، چیست ؟) یمحوا هللا ما یشاء(بسیار خوب ، یا اباعبدهللا ، مدرك این جملھ 
 (536)ءسوا على ما فاتكم و ال تفرحوا بما اتاكم لكیال تا

 ((.تا بر آن چھ از دست شما رفتھ است ، اندوھگین نشوید و بھ سبب آن چھ شما داده است ، شادمانى نكنید))
براى حفظ تعادل روانى ، باالتر از این اصل چھ مى خواھید؟ بھ . گذشتھ است ، ناامید نباشید بھ آن چھ كھ از شما

 .فقط بھ جلو نگاه كنید. خاطر آن چھ كھ از شما فوت شده است ، بھ عقب برنگردید
 مى نبینى قاصد جاى نویم ؟   نیك بنگر ما نشستھ مى رویم 

جوانى خیلى ھم خوب شد كھ ! جوانى از دست رفت ... بلھ ، واقعا پس چرا بھ عقب برمى گردید؟ كھ عجب ، دیدید،
 . آیا حاال بھ منظومھ شمسى و بھ كھكشان خط شیرى دستور بدھم ؟ جوانى قانون الھى بود، آمده بود و رفت. رفت 

ھستى قانون . آبادى ھا روبھ خرابى مى روند، زیبایى ھا روبھ زشتى مى روند. قدرتى كھ من داشتم از دست رفت 
دو گروه ھستند كھ در مقابل حركت ! شما از این حركت بھره بردارى كنید، چرا گریھ مى كنید؟ بخندید. ھمین است 

 :یك گروه گریھ مى كنند كھ چرا گذشت ؟ گروھى دیگر نیز مى خندند، بھ جھت این كھ مى گویند. صف كشیده اند
 ؟ مى نبینى قاصد جاى نویم   نیك بنگر ما نشستھ مى رویم 

بھ جاى نوى مى رویم ، روبھ خدا مى رویم ، ھر نفس كھ بر مى آوریم ، ھمان قدر بھ خدایمان نزدیك تر مى شویم 
 .، بھ ما مى آموزد لكیال تاءسوا على ما فاتكم و ال تفرحوا بما اتاكم : چرا ناراحت باشیم ؟ این مطلب را آیھ شریفھ. 

 با ھر كھ نفس برآرم این جا 
 

 ارم این جا روزیش فرو گذ

لذا، ھمان طور كھ بھ . ھستى بر این مبناست . جریان و قانون الھى چنین است . آیا ماتم بگیرم ؟ این كھ ماتم ندارد
واقعا . طور مختصر عرض كردم ، در امتداد این حادثھ ، ذره اى در چھره حسین بن على یاءس دیده نشده است 

او . چھره او این چھره است . ھر لحظھ بھ او قول ابدیت داده اند مثل این كھ در این زندگانى مطابق مرادش ،
او . ساخت این خاك نیست ، او از این جا در نمى آید، ما خاك را مى شناسیم و با عالم ماده تا حدودى آشنایى داریم 

و تا آخرین ساختھ شده این جا نیست ، زیرا چھره جدى و چھره واقع جویانھ و حق بینانھ از خود نشان مى دھد 
لحظھ و بلكھ با یك لذت نھانى كھ فوق تمام اندوه ھاست ، یا با یك اندوه بزرگ و مقدس كھ فوق ھمھ لذت ھاست ، 

 .خود را حق مى بیند
 آب حیات من است خاك سر كوى دوست 

 
 گر دو جھان خرمى است ما و غم روى دوست 

 .العارفین بك عن السكون الى عطاء و الیاس منك فى بالء الھى ان اختالف تدبیرك و سرعھ طواء مقادیرك منعا عبادك
شبیھ بھ مضمون آیھ شریفھ است كھ وقتى بال، ناگوارى و ناراحتى پیش آمده است ، آن را بھ جھت یاءس و با 

 .خودباختگى چند برابر نكنید، زیرا براى یك مرگ ، انسان نباید ھزار بار بمیرد
 .ریخ قدیم نقل مى كنند عده اى در كشتى نشستھ بودند و مى رفتنددر توا: داستان كوچكى عرض مى كنم 

. حضور داشتند... در آن كشتى ، از دزدان دریایى گرفتھ تا تاجر و روحانى و استاد و. حكیمى ھم در آن كشتى بود
 ( یىدزدان دریا(معلوم بود كھ آن گرگ ھا . كشتى بھ گرداب نزدیك شد و توفان از ھمھ طرف آن را فرا گرفت 

وقتى كھ مرگ چھره مى نماید، ایمان آوردن مرد بى ایمان بسى دشوار، ولى بى ایمان از دنیا . ھمھ میش شده بودند
ھمھ بھ زانو . این ساعت از آن خداست : یكى از آن ھا كھ روحانى بود، برخاست و گفت . رفتن محال است 

مى نشستھ و اصال گویا این كشتى از آرام ترین آب ھا دیدند حكی . یعنى دیوار زندگى شكاف برداشتھ است. درافتید
 :بھ او گفتند. عبور مى كند و حیات او در این لحظھ ، خیلى ھم شكوفا شده است 

حاال چھ كار كنیم ؟ گفتند مگر نمى بینى . بلى ، مى بینم : مگر نمى بینى كھ كشتى در حال غرق شدن است ؟ گفت 
اوال؛ بنا نیست من پیش از مردن : و تو ھمین طور آرام نشستھ اى ؟ در پاسخ گفت تمام اثاث را در دریا مى اندازند 

ثانیا؛ آیا مگر كشتیبان با من ضدیت دارد؟ آیا باد فقط براى این كھ با ما لجاجت كند و فقط براى ! ، صد بار بمیرم 
آیا این . ر خود را انجام مى دھداین كھ با ما تضاد دارد، وزیدن گرفتھ است ؟ قانون جھان بزرگ و قانون طبیعت كا

حال ، اگر  . كشتى كھ در مقابل این امواج مقاومت نمى كند و مدام باال و پایین مى رود، با من تضاد دارد؟ قطعا نھ



آن حكیم علم بھ علت دارد و مى : دقت كنید .آرام ننشینم پس چھ كار كنم ؟ از قضا كشتى ھم زود نجات پیدا كرد
كسى مقصر نیست ، من ھم كھ سوار این كشتى شدم ، كار داشتم و براى من این سفر ضرورت  فھمد كھ در این جا

اكنون بھ این موقعیت توفانى دریا رسیدیم و من با  . و نیامدم براى این كھ فرض بفرمایید جست و خیز كنم. داشت 
 .كمال آرامش ، از حادثھ استقبال خواھم كرد

 .بود -یعنى از پیروان زنون (537) - وفان رواقى بعضى ھا مى گویند او یكى از فیلس
خدایا، پروردگارا، سرعت اختالف در تدابیر تو در پشت پرده است و فقط خودت مى : حسین بن على مى فرماید

 . دانى
 ات پروردگار نداند بھ جز ذ

 
 كھ فردا چھ بازى كند روزگار 

یكى از آن طبیعى ترین متفكران كھ در این دنیا خیلى طبیعى فكر مى كند و اصال بھ شنیدن مسائل معنوى ، آلرژى 
 .((ھیچ كس یك دقیقھ بعد را نمى فھمد كھ چھ خواھد شد)) : و حساسیت دارد، این مطلب را صریحا مى گوید كھ

آن چھ كھ االن در ناخودآگاه اوست ، با نگاھش بھ این طرف خاموش است ، اما وقتى با چشمش بھ  زیرا نمى داند
. آن طرف نگاه كند، منظره اى خواھد دید كھ تحریك خواھد شد و حداقل در وضع روانى او تغییر ایجاد خواھد شد

كجا بھ خودآگاه پرید و وضع روحى  ھم چنین ، اقیانوسى از واحدھاى ناخودآگاه وجود دارد و انسان نمى داند از
ببینید چھ قدر آرامش بخش . است ) علیھ السالم(بنابراین ، این یكى از جمالت حسین بن على . انسان را عوض كرد

 .الھى ان اختالف تدبیرك و سرعھ طواء مقادیرك منعا عبادك العارفین بك عن السكون الى عطاء و الیاس منك فى بالء : است
 :یك جملھ دیگر. مشقت ھا ناامید نشوند و آن چھ كھ بھ او داده ایم ، مغرور بھ آن نشود تا در بال و

 (538)الھى منى ما یلیق بلوء مى و منك ما یلیق بكرمك 
این جھان ھستى ساختھ است ، مناسب خردى و ناتوانى من است و آن چھ از تو  آن چھ از من در! اى خداى من ))

 ((. پدیدار مى گردد، زیبنده توست
از من مطابق كوچكى و ناچیزى ام و از تو مطابق . من از مشتى خاك ھستم ، تویى خداى بزرگ ! بى نیاز خداوندا

شوم ؟ تو بھ وجود من نیازى نداشتى كھ مرا بنابراین ، چرا من از عظمت تو ماءیوس . بزرگى ات برمى آید
 آیا من از حال خودم شكایت كنم ؟ . آفریدى

 (539)ام كیف اشكو الیك حالى و ھو ال یخفى علیك ؟
 ((. لم كھ بر تو مخفى نیستآیا من از حال خودم شكایت كنم ؟ حا))

 :بیان مى كند كھ خدایا) علیھ السالم(امام حسین . این جملھ را در این جا مدنظر داشتھ باشید
 الھى علمك بحالى یغنیك عن مقالى

 ((. علم تو بھ حال من ، تو را از این كھ بگویم بى نیاز كرده است))
 . حال ، علت این را مى خواھیم بفھمیم. اط پیدا كن اما با این حال ، گفتھ اى كھ با كلماتت با من ارتب

 من گروھى مى شناسم زاولیا 
 

 كھ دھانشان بستھ باشد از دعا 

سھ بیت را در نظر داشتھ باشید تا بعد ببینیم عظمت كالم امام حسین چیست كھ مى  - مقصودم این است كھ این دو 
 . باز باید دعا كنم و با تو بھ نیایش بپردازم: فرماید

 لب خموش و دل پر از آوازھا   بر لبش قفل است و در دل رازھا 

 عارفان كھ جام حق نوشیده اند 
 

 رازھا دانستھ و پوشیده اند 

 ھر كھ را اسرار حق آموختند 
 

 مھر كردند و لبانش دوختند 

گذرد كفایت كند، صاف نمى مى   ولى ما باید بارالھا، پروردگارا بگوییم ، زیرا اگر انسان بھ آن چھ كھ در درونش 
درون انسان پر از پدیده ھایى است كھ تا بھ كالم نیاید، ممكن . پر از تخیالت و توھمات است } انسان {درون . شود

 .است در آن جا با ھمدیگر مخلوط شوند و صاف و شفاف قابل عرضھ بھ خدا نباشند
 اى برادر عقل یك دم با خود آر 

 
 و بھار دم بھ دم در تو خزان است 

 موج ھاى تیز دریاھاى روح 
 

 ھست صد چندان كھ بد توفان نوح 

چگونھ من از آن جا دعا را بیابم و استخراج كنم ؟ چھ طور مقرر كنم كھ اینك ، من در حال ارتباط با خدا ھستم ؟ 
ست و با خدا از نیاز تو در ارتباط با خدا چی. مراقبت بلى ، ولى باید الفاظ مشخص كند كھ چھ چیزى مى خواھى 

 : چھ موضع گیرى صحبت مى كنى ؟ لذا، بدین جھت دستور بھ دعا شده است
 (540)ادعونى استجب لكم 

 ((. مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم))
 (541)انى قریب اجیب دعوه الداع اذا دعان و اذا سئلك عبادى عنى ف

و ھرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند، من نزدیكم و دعاى دعا كننده را ھنگامى كھ مرا بخواند، اجابت مى ))
 ((. كنم



آن ھا را نمى توان ھمان طور بھ خدا عرضھ كرد، . مغز آدمى ، پر از انواع امواج و تخیالت است  زیرا درون
این موقعى است كھ نفس آدمى ، یا آن نیروى كذایى ، دعاھا را مرتب و جمع كند و . بلكھ باید تصفیھ و صاف شوند

عمل نشدنى و بى دلیلى را از خدا نمى  یا آن آرزوى. انسان تصمیم بگیرد كھ مثال آن مطلب و سخن را نمى گویم 
این ھا مورد نظر نیست ، بلكھ مشخص مى كنم كھ از خدا چھ چیزى مى . آن انتظار غلط را از خدا ندارم . خواھم 

با این حال ، من بھ درگاه تو دعا مى كنم  .((حال من بر تو مخفى نیست ))خواھم ، با این حال كھ ؛ ال یخفى علیك ، 
 : واھمو از تو مى خ

 (542)الھى ما الطفك بى مع عظیم جھلى و ما ارحمك بى مع قبیح فعلى ؟
اما چھ الطاف با این كھ بھ مقام شامخ ربوبى تو و بھ موقعیت واقعى خود در جھان ھستى نادانم ، ! اى خداى من ))

 ((. با این كردارھاى ناشایستم ، چھ رحم و عطوفتى كھ برایم ابراز نمى كنى. شایانى كھ شامل حالم نفرموده اى 
واقعا بھ این جھلى كھ ما داریم ،  . با این جھل بزرگى كھ درباره تو دارم ، چھ قدر بھ من لطف دارى! پروردگارا

كھ پدران و مادران در دوران كودكى بھ ما كودكى گفتھ اند، قناعت كرده ایم ما از توحید بھ آن چھ . كمى فكر كنیم 
البتھ شما غالبا در محیطھاى دینى بوده اید و خیلى باید شكرگزار باشید كھ الحمد洨 محیط خانوادگى شما، محیطى . 

است و چھ مقدار درباره  ما اگر حساب كنیم كھ دانایى ما چھ قدر. بوده كھ این مسائل در آن جدى مطرح بوده است 
با این حال ، او از لطف . خدا مى دانیم ، حاصل آن جز شرمندگى و سرافكندگى ، چیست ؟ ما چاره دیگرى نداریم 

با این كھ ما جاھلیم ، . او رحمتش را شامل حال ما مى فرماید. خود كم نكرده است و ربوبیت خود را اجرا مى كند
ى از ما سؤ االتى مى شود، مبنى بر این كھ ما موقعى كھ مى خواھیم نماز بخوانیم ، مثال گاھ. محبتش را كم نمى كند

این  .(( تو یارى مى جوییمتنھا تو را مى پرستیم و تنھا از ) بارالھا(543) .)))ایاك نعبد و ایاك نستعین : مى گوییم 
جملھ راھى كھ كجا مى شود و مخاطب ما كیست ؟ كھ در بیابان ، ریگ ھا و دره و تپھ و ماھور را مى بینم ، یا در 

یا اگر در خانھ باشم ، دیوارھا و فرش ، و اگر در جایى دیگر باشم ، عكس ھاى اطراف . مقابل چشمان من ھستند
 ((ك ))صحبت مى كنم ؟ این سؤ ال در دل ھمھ مطرح است كھ ایاك نعبد كیست ؟ با چھ كسى . خودم را مى بینم 

 . یعنى من تو را عبادت مى كنم: ضمیر خطاب است 
 .((و از تو یارى مى جویم ))و ایاك نستعین ، 

اگر شما با شخصى در حال . براى این مطلب ، جواب مختصرى براى جوانان عزیز عرض مى كنم كھ دقت كنند
گفتگو باشید، آیا مخاطب شما، چشم و پیشانى آن شخص است ؟ آیا شما با دست و پا و صورت و بینى او  صحبت و

صحبت مى كند؟ یا با جان او صحبت مى كنید كھ آن را نمى بینید؟ لذا، اگر ھمان فردى كھ با او مشغول صحبت 
ا كھ داشتھ است ، دارد، اما شما دیگر با ھستید، ھمان جا بیفتد و جان او گرفتھ شود، بدن او صد در صد ھمان چھ ر

گوش و چشم او بھ جاى خود باقى است ، . او صحبت نمى كنید و سخن خود را قطع مى كنید، زیرا شنونده ندارید
مگر چھ كسى بود؟ حیات و زندگى . كسى كھ با او صحبت مى كردید، دیگر نیست . اما مخاطب شما دیگر نیست 

علیھ (ھمان طور كھ امیرالمؤمنین . این امر توجھ مى خواھد. ر در مقابل شما نیست جان بود و اكنون دیگ. بود
اءفاعبد ما ال : فرمود ((آیا خدایت را دیده اى ؟))ھل راءیت ربك  :در جواب ذعلب یمانى كھ پرسیده بود) السالم

 ((آیا چیزى را كھ ندیده باشم مى پرستم ؟))، (544)اءرى ؟
 یا؛

 لم اءعبد ربالم اءره
 ((. خدایى را كھ ندیده ام ، نپرستیده ام))

مقدارى غرایز را . مقدارى ھوى و ھوس را مھار كردن مى خواھد. این امر، توجھى ظریف و لطیف مى خواھد
مقدارى معرفت بھ مقام شامخ ربوبى مى خواھد كھ بھ من از رگ گردن نزدیك تر . دعاقالنھ بھ كار بستن مى خواھ

 .بھ روى خودتان خم شوید، و اگر از آن جا سالم سر بھ باال ببرید، خدا را خواھید دید. است 
 :در آن ھنگام كھ آدم بفھمد. منتھا، بھ یك خم شدنى جانانھ نیاز است 

 خدا در دل سودازدگان است بجویید 
 

 مجویید زمین را و مپویید سما را 

 . این امر، خیلى آسان است و یك منشاء علمى خیلى بزرگ دارد كھ ما از این منشاء بسیار بزرگ غافلیم
وقتى مى گویید . آن منشاء چیست ؟ این است كھ ھمیشھ خدا با شماست و ھمیشھ خداوند متعال را مى توانید ببینید

آیا در حال اضطراب در بعضى از . خاطب ھمان است كھ در درون شما دیده مى شودایاك نعبد و ایاك نستعین ، م
حاالت ، واقعا با خدا انس گرفتھ اید؟ قطعا در موارد فراوان ، منتھا متاءسفانھ ناتوانى ما طورى است كھ فقط موقع 

انى ، بھ سراغ او در موقع خنده و در زمان انبساطھاى رو. شكست بھ سراغ آن مى رویم   اضطراب و احساس 
فقط وقتى كشتى مى خواھد غرق شود، یا فقط در مواقع بیمارى . نمى رویم كھ این خدا معناى دیگرى ھم بھ ما بدھد

 . مناسب كار ما نیست ((فقط))بھ سراغ او مى رویم ، حرفى نیست ، اما این ... و
 ت كھ با خدا ارتباط برقرار كنید؟نیس  آیا در آن حالى كھ یك مطلب علمى بر شما كشف شده است ، موقعش 



آیا وقتى كھ توانستید یك بیمار را براى معالجھ بھ پزشك برسانید، یا وقتى خودتان او را معالجھ كردید، موقع این 
 : ؟ در روز قیامت از بعضى ھا سؤ ال مى شود كھ!تو را مى بینم ! پروردگارا !نیست كھ بگویید خدایا

 . خدایا، تو باالتر از این بودى كھ بیمار شوى: ت من نیامدید؟ مى گویندمن بیمار شدم ، چرا بھ عیاد
 .بنده من بیمار شد، چرا بھ دیدن او نرفتید؟ اگر مى آمدید، مرا آن جا مى دیدید: مى فرماید

این جھل ، بھ مسائل عالى ریاضى مربوط نیست كھ شما . بنابراین ، جھلى است كھ مى توان آن را بر طرف كرد
خود را در این جا نبازیم ، . نخوانده و نمى دانم ... د من ریاضیات ، فلسفھ ، فیزیك نظرى ، مكانیك كوانتوم وبگویی

من این مطلب را بھ جوانان عزیز تاءكید مى كنم ، چون این علم در دسترس ھمھ . زیرا قدرت درك و فھم داریم 
 . ماست و مى توانیم

از آن . د بھانھ نداریم ، زیرا ھمھ ما، فطرت و عقل و وجدان داریم توجھ شود كھ ما براى غفلت خو: توضیح 
پیرزنى كھ دستش را از دوك كشید و گفت تا وقتى من داشتم چرخ را مى چرخاندم مى چرخید، اما دست خود را كھ 

كھ كلمات برداشتم ساكن شد، در نظر بگیرید تا آن خداشناسان بزرگ تاریخ ، از آن دید موسى یك شبانى را بھ راه 
آن نشان مى دھد كھ از علم درونى و علم فطرى و علم الھى مختصر استفاده كرده بود، ھمگى معنا كننده تمام دانش 

مى گفت . تعبیرى از یكى از اولیا دیدم كھ پیرزنى را توصیف مى كرد كھ این زن از معلومات چھ داشت . ھا است 
یكى ھم این كھ خدا وجود دارد و مرا مى بیند و . ك امضاى غلط بودآن چھ كھ از معلومات دنیا نصیب او شده بود، ی

بھ ھر حال ، . بھ طور ساده ، از علم فقط این دو مورد، زندگى را براى او قابل تفسیر كرده بود. بر من ناظر است 
 . باید كوشش كنیم ، زیرا غفلت از این دانش براى ما مسموع نیست

اگر این را بخواھیم نادیده بگیریم ، مى توانیم خودمان براى خودمان عذر بتراشیم اول خودمان حساب كنیم و ببینیم 
؟ آیا این درك علم ، كتاب شفاى ابن سینا و اشارات ابن سینا را مى خواھد؟ آیا نیاز بھ فلسفھ ھاى بسیار دشوار 

. انید از آن استفاده كنیداین علم در اختیار ھمھ است و ھر لحظھ ھم شما مى تو! تاریخ شرق و غرب دارد؟ نخیر
با این كھ بھ مقام شامخ ربوبى تو و بھ موقعیت واقعى خود در ! اى خداى من ))الھى ما الطفك بى مع عظیم جھلى ، 

 ((. جھان ھستى نادانم ، اما چھ الطاف شایانى كھ شامل حالم نفرموده اى
ویشتن و خداى خویشتن كھ قابل عفو نیست یعنى جھل بھ خ. جھل خیلى بزرگ است ، زیرا در درون ما وجود دارد

یعنى با این جھل باز گوش ما مى شنود، چشم ما مى بیند، و مى توانیم ھنر . و خدا ان شاءهللا از ما برطرف كند
تا خداوند متعال ، روزى بندگان را بھ خطاى : انجام بدھیم ، مى توانیم مكتشف باشیم و بھ قول سعدى رحمة هللا 

 .فاحشى نبرد
خداوند مى فرماید من شما را براى این زندگى بھ دنیا آورده ام و بھ شما . لحظھ مشغول كار و فعالیت خود باشید ھر

منتھا، چھ چیزى مى خواھید در زندگى بیندوزید؟ ما الطفك بى . محبت من براى زندگى شماست . لطف خواھم كرد
آن وقت ببینید بشر  !((، تو چھ قدر بھ من لطف دارى با این جھل بزرگ من ! خدایا، پروردگارا))مع عظیم جھلى ، 

 .مى گوید ما نمى فھمیم شما چھ مى گویید} كھ در روز عاشورا{چھ چھره اى نشان مى دھد 
چند كلمھ صحبت فرمود، كھ واقعا سرنوشت بشریت را در آن چند ) علیھ السالم(در روز عاشورا، حسین بن على 

 ((. ما نمى شنویم تو چھ مى گویى)) . ما نسمع ما تقول: چنین گفتنداما مخاطبان او . سطر خالصھ كرد
  ! چشم باز و گوش باز و این عمى

 
 حیرتم از چشم بندى خدا 

در آن موقع است كھ حق در مقابل . نباید مغرور شویم . انسان بھ آن مرحلھ ھم مى رسد، نگویید ما نمى رسیم 
 . ما نسمع ما تقول یا اباعبدهللا: گفتند. م نمى شنودچشمان انسان است و نمى بیند، حتى گوشش ھ

من چھ . باید ھم این را نشنوید، زیرا شكم ھا و بطون شما از حرام پر است . بلى ، درست است )) :حضرت فرمود
بگویم تا شما بشنوید؟ مگر در درون شما شخصیتى باقى مانده است كھ گوشتان را بھ صدایى كھ از من مظلوم و از 

 ((نھا مى آید، بسپارید؟من ت
آدم وقتى واقعا این ھا را مى بیند، نمى فھمد آن ھایى كھ در بعضى از مكتب ھا بھ نام اومانیسم مبالغھ مى كنند، چھ 

آرى ، اومانیسم اگر واقعا بھ راه بیفتد، ممكن است یك مقدمھ باشد براى انسان ھا كھ ساختھ شوند، ولى . مى گویند
ما نسمع : ما با این قبیل انسان ھا چھ كار كنیم كھ مى گویند. ، انسان باید از باال ساختھ شودانسان ساختن مى خواھد

. آن وقت ھرچھ بخواھى ، براى تو ھست . حكم پسر عموھایت را قبول كن و تسلیم شو { حسین{و تو . ما تقول 
ا را زیر پاى خود بگذار، آن وقت یعنى بشریت را تو نابود كن ، چند صباحى ھم تو بھ آقایى برس و تمام ارزش ھ

 . ھرچھ بخواھى آماده است
این ھم جملھ اى . بھ ھر حال ، شما اكنون با این جمالت متوجھ مى شوید كھ او چھ مى گفت و آن ھا چھ مى گفتند

 دیگر؛
 (545)الھى ما اقربك منى و ابعدنى عنك و ما ارافك بى فما الذى یحجبنى عنك ؟

با این دورى كھ من از تو احساس مى كنم و این فاصلھ كھ من با تو ایجاد كرده ام ، تو چھ قدر بھ من ! خداوندا))



 ((پس آن چھ كھ حجایى میان من و تو گشتھ است چیست ؟ ! چھ مھربان خدایى. نزدیكى 
خدایا، چرا با این نزدیكى كھ بھ من  !خدایا، بشر چھ قدر از تو دور مى شود؟: مى گوید) علیھ السالم(حسین  امام

 دارى ، من آن قدر از تو دورم ؟ چیست كھ تو را آن قدر بھ من نزدیك نموده و مرا از تو دور كرده است ؟
براى این ادبیات بسیار . و نگھدارى كنید از آن مراقبت. بیت زیر، نمونھ اى از ادبیات ما و شما بوده است 

 .(خداوند نیاكان ما را رحمت كند. (باعظمتى كھ در پشت سر گذاشتیم ، وارث ناالیق نشویم 
 یار نزدیك تر از من بھ من است 

 
 وین عجب تر كھ من از وى دورم 

 در كنار من و من مھجورم   چھ كنم با كھ توان گفت كھ او 

ن از خویشتن و نزدیك تر از خویشتن را چھ كنم ؟ آیا این غیر از این است كھ ما را وادار مى خدایا، یك عمر ھجرا
كند تا درباره خودخواھى خود تجدید نظر كنیم ؟ آیا باالتر از این خسارت براى اوالد آدم تصور مى شود كھ خود 

 .این نزدیكى اش بھ انسان ھا خواھى اش را تعدیل نكند؟ و این طور خودش را از خدا دور ببیند، آن ھم با
. الھى ، با این دورى كھ من از تو احساس مى كنم ، و این فاصلھ كھ با تو ایجاد كرده ام ، چھ قدر بھ من نزدیكى 

پس آن حجابى كھ میان من و تو فاصلھ و مانع شده است كھ احساس كنم من از تو دورم ، ! چھ مھربان خدایى 
آن حجاب ، خودخواھى و خودخواھى و  :منابع دیگر مى گوید. من نشان بده  چیست ؟ خدایا، آن حجاب را بھ

كھ ھم شرق و ھم . ھمان دردى كھ بشر در مقابل آن با سرافكندگى تمام بھ زانو در آمده است . خودخواھى است 
 .غرب ، بھ آن معترف است كھ نتوانستھ اند براى رفع آن ، كارى انجام بدھند

از یك جھت مى } بشر{. سھل الممتنع است  - بھ اصطالح -وانند، در صورتى كھ مشكل نیست نتوانستھ اند و نمى ت
 : گوید آیا من بھ خودم تیراندازى كنم و خودم را تعدیل كنم ؟ از آن طرف

 (546) خود گدازد اى دلم موالى او  ورتو نگدازى عنایت ھاى او 

 

 

 

 ((من ))بعد مى گوید . بگداز... خودت را از صفات پلیدى ھم چون ؛ حسادت ، بخل ، جھل و: مى گوید} مولوى }
آیا من بھ خودم ھم تیراندازى . را ھم تعدیل كن ، ولى بشر مى گوید این دیگر امكان پذیر نیست و كار من نیست 

دارید كھ بھ خود طبیعى ات باید بگوید اجازه بده من زندگى ام  ((من اعلى ))بلى ، شما انسان ھا یك : مى گویدكنم ؟ 
باال برود و  ((خود))، حقیقتى وجود دارد كھ مى تواند از ((شخصیت ))و  ((خود))، ((من ))یا در ھمان . را ادامھ بدھم 

را انسان درك مى كند،  ((من ))ت راه بروید؛ ھمان گونھ كھ را تحت تصرف قرار بدھد و بگوید درس ((خود))آن 
، سرمایھ بزرگ و ((من ))این درك . بدون این كھ در برابر آیینھ بایستد و بدون یك نمود فیزیكى بھ آن نگاه كند

 . در ھمین جا بحث خودخواھى مطرح است ، و عجیب ھم این است. باعظمتى است 
. مورد چیزى ننوشتھ اند، بلكھ پیرامون آن كار شده است ، اما جدى بھ میدان نمى آیندالبتھ نمى خواھم بگویم در این 

  بگویند اول بھ درون خود رجوع كن ، سپس } بھ بشر{در واقع ، جنبھ حرفھ اى و علمى آن بیشتر از این است كھ 
چھ شرقى  -خوب ، آن ھا ھم  چھ گفتھ اند؟ بسیار... مثال مى گوید بھ من چھ كھ برگسون و ابن سینا و. صحبت كن 
چیزى كھ مى  .براى خودشان مطالب خیلى عالى گفتھ اند، اما من خودم باید بفھمم مطلب چیست  - و چھ غربى 

 .تواند شخصیت انسان را تعدیل كند، شناخت خود است كھ خود انسان باید بشناسد
 : در آن ھنگام است كھ. یل نمایدخود انسان با درون خودش انس بگیرد و آشنایى پیدا كند و آن را تعد

 دل سراى توست پاكش دارم از آلودگى 
 

 كاندرین ویرانھ مھمانى ندانم كیستى ؟ 

باالخره ، شب ھم بھ بامداد . برادر، بھ آن ھا بگو امشب را بھ ما مھلت بدھند: فرمود) علیھ السالم(حسین بن على 
 .و ثانیھ ھا پشت سر ھم مى آمدند و بھ گذشتھ مى خندیدند ساعت ھا پشت سر ھم ، دقایق. مى رسید و تمام مى شد

 اباعبدهللا آن شب را مى خواھد مھلت بگیرد، جریان چیست ؟ آیا حادثھ عوض خواھد شد؟
مى خواستند مھلت ندھند، اگرچھ شھادتین ؛ اشھد ان ال الھ اال هللا و اشھد ان محمدا رسول هللا را ھم مى } یزیدیان }

 .اگر بر مى گشتند، قرآن را ھم خیلى با قرائت مى خواندند. این مرد را مى ریختندگفتند، ولى خون 
 جاؤ وا براءسك یاابن بنت محمد  -1

 
 مترمال بدمائھ ترمیال 

 و كانما بك یاابن بنت محمد  -2
 

 قتلوا جھارا عامدین رسوال 

 قتلوك عطشانا و لما یرقبوا  -3
 

 فى قتلك التاءویل و التنزیال 



 قتلوا بك التكبیر و التھلیال   یكبرون بان قتلت و انما و -4

 ((.اى پسر دختر پیغمبر، سر بریده تو را غلتیده بھ خون آوردند)) -1
 ((.را آشكارا و عمدا كشتند) یا پیامبراكرم صلى هللا علیھ وآلھ (و گویى با این كارشان ، پیامبرى )) -2
كھ بھ رعایت حق اھل بیت {این باره ، بھ ظاھر و باطن قرآن تو را با لب تشنھ بھ قتل رساندند و در )) -3

 ((.توجھى نكردند} سفارش مى كند
را (547) آنان قتل تو را كار بزرگى مى پندارند، و توجھ ندارند كھ با كشتن تو، صالى تكبیر و تھلیل 4- ))

(548)كشتند
)). 

واقعا خداوند، شاعر و سراینده اشعار مذكور . ال الھ اال هللا را كشتند و با كشتن تو، هللا اكبر ھم مى گفتند
 .را رحمت كند
بزرگ ، و بھ دنبال او خودخواه ھا، خواستند و خیال كردند كھ مى توانند خدا را از افكار و  یك خودخواه

آنان اشتباه كرده بودند و بلكھ خداشناسى خداشناسان را شدیدتر كردند و نتیجھ . درون انسان ھا نفى كنند
 .اى عكس آن چھ كھ خیال مى كردند گرفتند

دھیم بھ حقیقت حسین بن على ، تو را سوگند مى دھیم بھ آن تو را سوگند مى ! خداوندا! پروردگارا
عظمتى كھ بھ این مرد انعام فرموده بودى ، از دریافت تو، از توحیدى كھ بھ مقام شامخ تو داشت ، از آن 

. لطفى كھ بھ ابى عبدهللا كرده اى و او را بھ آن مقام شامخ رسانده اى ، شامل بندگان خودت بفرما
تو را ! پروردگارا! خدایا. ان ما را از این درس حسینى ، موفق و پیروز بیرون بیاورجوان! پروردگارا

! پروردگارا .قسم مى دھیم بھ عظمتت و جاللتت ، روز بھ روز ما را با حسین بن على بیشتر آشنا بفرما
 .ھا از این درسى كھ حسین بھ بشریت داد، برخوردار بفرما  ما را تا آخرین نفس ! خداوندا

 ((آمین ))
 آزادى حسینى

سرگذشت بشر ھم در . آیات قرآنى براى صبر و شكیبایى ، امتیازات فوق العاده اى مطرح كرده است 
تاریخ نشان مى دھد كھ پیروزمندان تاریخ كسانى بودند كھ از نعمت بسیار بزرگ صبر و تحمل و متانت 

علم بھ شرایط و توجھ بھ این نكتھ بود كھ  صبر آنان بھ جھت علم بھ علل ،. ، در حد اعال برخوردار بودند
 .این طور نیست كھ ھر كس با حق باشد، ھمان لحظھ باید پیروز شود

 (549)و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر
  -)).كرده اند  سفارش (و بھ شكیبایى توصیھ كرده اند و ھمدیگر را بھ حق سفارش ))

ضمنا بھ ھمدیگر بفھمانید كھ واقعیت چنان نیست كھ ھر وقت حق از آن كسى بود، یا حق در اختیار كسى 
 .بود، او مى تواند آن را اجرا كند و مى تواند آن را بھ جا بیاورد و از مردم براى احقاق حق استفاده كند

این آیھ را از زبان كسى مى شنوید كھ صد در صد حق را با خودش . ور، كمى تاءمل كنیددرباره آیھ مذك
، از باالترین قلھ )پیامبر صلى هللا علیھ وآلھ (اگر این انسان بزرگ . مى دید و صد در صد حق با او بود

نبود، بھ و اگر این سخن حق . تاریخ بھ بشر نمى نگریست ، این سخن و وحى از زبان او جارى نمى شد
در جمالتى از نھج . حق ، با آرامش و صبر و شكیبایى ھمراه است . صورت وحى بر او نازل نمى شد

شما در  . البالغھ ھست كھ كسى كھ مى خواھد میوه درختى را قبل از رسیدن بچیند، نتیجھ نخواھد گرفت
ھمان طور كھ  -در حقیقت . صبر و تحمل زیادى از امام مى بینید -در زمان معاویھ  -جریان امام حسین 
این قدر صبر و شكیبایى كھ خود صبر را . این ھا با مفاھیم جزئى قابل تفسیر نیست  - قبال عرض كردم 

نامھ ) علیھ السالم (حتى در زمان پدر یزید، شیعیانى از عراق بھ امام حسین ! بھ شگفتى وامى دارد
ما : حضرت فرمود. از شما حمایت خواھیم كرد نوشتند كھ اگر شما حركت كنید و بھ عراق بیایید، ما

 . تعھدى بستھ ایم كھ تا آن تعھد تمام نشود، حركت نمى كنیم
آن چھ كھ براى بشر از . حسین رفتنى بود، ھم چنین تمام پیامبران و اولیاءهللا ھمھ رفتند و باید ھم بروند

علیھ (واال فرض بفرمایید كھ امام حسین  ((. من تعھد كرده ام)) : این اولیاءهللا مى ماند، ھمین جملھ است
چند سال دیگر ھم حكومت را بھ دست مباركش مى گرفت و در روى زمین عدالت را پر مى ) السالم



باالخره . در نظر داشت ، اسالم را مى گستراند) صلى هللا علیھ وآلھ (فرمود، و ھمان گونھ كھ پیامبراكرم 
باز انسان است و . باز انسان است و معرفتش . سان است و اختیارش ، خود ایشان ھم مى رفتند، اما باز ان

اگر رفتیم و بھ پیروزى رسیدیم ؛ نحمدهللا على : باالخره ، جریان حسین ھمان طور كھ فرمود. آزمایش ھا
در ھر حال ، . نشد، بھ شھادت مى رسیم } پیروزى میسر{، اگر ھم ((بھ خدا حمد خواھیم كرد))ذلك ، 

باالخره ، آن بزرگ ، مانند سایر بزرگان و پیامبران مى . احدى الحسنیین بود} ت امام حسین نتیجھ حرك{
رفت ، اما باز انسان بود و خواستھ ھا و تمایالت و چھره حیوانى او، و جریان حسین نمى توانست مردم 

. كھ باالتر نمى شد) صلى هللا علیھ وآلھ (از خود پیامبراكرم . را مجبورا در ِخرد، دین و ایمان نگھدارد
مالحظھ كردید كھ آن ھمھ نشانھ ھاى وحى را مى دیدند و ھیچ كس تردید نداشت كھ سخنان او، ساخت 

عمده فرھنگ . فرھنگ آن ریگزار براى ما روشن است و با آن آشنا ھستیم . نیست } عربستان {ریگزار 
ھفت )كنید بھ قصاید سبعھ معلقھ  شما دقت. اشعارى بود كھ از نظر لفظى خوب بود {آن مرز و بوم {

قفانبك من ذكرى حبیب و منزل ، و ))كھ در دوره جاھلیت از كعبھ آویزان كرده بودند، مثل ؛ ) قصیده 
آیا آن فرھنگ مى . سایر قصاید كھ در مقابل یك قصیده متنبى ، از نظر معنا و از نظر مطلب ھیچ بود

انسان براى توجیھ خودش ممكن است بگوید بلھ ، اما باید توانست چنین چیزى را بھ وجود بیاورد؟ البتھ 
بسیار . تو تاریك ھستى : باید خیلى در مقابل آفتاب بایستد و بھ آفتاب بگوید. خودش را خیلى توجیھ كند

خوب ، اكنون نیز ھمان محیط و ریگزار وجود دارد و خیلى ھم پیشرفت و ترقى كرده است ، حتى قابل 
را االن بھ ما بدھید، زیرا ) صلى هللا علیھ وآلھ (پس یك ھزارم شخصیت محمد . ت قیاس با آن زمان نیس

یك میلیونیوم پیامبراكرم نیاز دارد، تحویل } معادل {ھم اكنون تمام بشریت بھ انسانى . خیلى الزم داریم 
را در  صبر فرمود و شكیبایى كرد تا حادثھ ، درست منطق خودش) علیھ السالم(پس امام حسین . بدھید
تاكنون چند قرن است كھ مى گویند این قضیھ درست بوده است ؟ گذشت روزگاران نیز نتوانست . نوردد

كوچك ترین اشتباھى براى این حادثھ اثبات كند، با این كھ این حادثھ بھ ضرر خیلى ھا بوده و ھست و 
زندگى كنند و یكھ تازان میدان آنان كھ مى خواھند در این زندگانى با قدرت ھاى محاسبھ نشده . خواھد بود

عدالت وجود  : تنازع در بقا باشند، مسلما داستان حسین براى آن ھا اسباب ناراحت كننده اى است كھ
مساءلھ اى دیگر، و خود حق نیز یك  ((من مى خواھم پس حق است ))یك مساءلھ و  ((من مى توانم )) .دارد

 . ق نیستشما مدار ح ((مى خواھم )) . مساءلھ دیگر است
مسلم است كھ براى پوشاندن چنین حادثھ اى ، بارھا خیلى ھا دست بھ كار . این را داستان حسین مى گوید

شده اند، اما نمى توان آن را پوشاند، زیرا جریان با یك مدیریت و صبر و محاسبھ دقیق الھى انجام گرفتھ 
 . است

) علیھ السالم(حسین )) .اصحابھ عند قرب المساء) علیھ السالم(فجمع الحسین . این جریان بھ شب دھم رسید
 ((.یاران خود را نزدیكى ھاى شب جمع كرد

 (550)فدنوت منھ ال سمع ما یقول لھم و انا اذ ذاك مریض فسمعت اءبى یقول الصحابھ  :(علیھ السالم(قال على بن حسین 
من خودم را بھ طرف پدرم نزدیك كردم كھ ببینم با آن ھا چھ : فرمود) علیھ السالم(على بن حسین ))

دیدم پدرم بھ یارانش این طور مى . من بیمار بودم ، ولى نزدیك شدم تا ببینم چھ مى گوید. صحبتى مى كند
 :((فرمود

اللھم انى احمدك على ان اكرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فھمتنا فى الدین و جعلت لنا اسماعا و . ده على السراء والضراءاثنى على هللا احسن الثناء و احم
  .(551)ابصارا و افئده فاجعلنا من الشاكرین

او را مى گویم براى ھر   ستایش ). بھترین ثنا و شكر(شكر و ثناى خداوندى را بھ جاى مى آورم  من))
خداوندا، حمد تو را مى گویم كھ ما را تكریم ). براى ھرگونھ گشایش و گرفتارى (شادى و اندوھى 

دین را بر ما تفھیم  .قرآن را بر ما تعلیم فرمودى . ما را در دودمان پیغمبر قرار دادى . فرمودى بھ نبوت 
اینك ، در میان . قرار دادى ) نیك (نمودى و براى ما گوش ھاى شنوا، و چشم ھاى بینا و دل ھاى جوان 

 ((. این ھمھ بال و خطر، از تو مى خواھیم كھ ما را از بندگان شكرگزارت محسوب نمایى
 ! است كھ پیش آمده است نمى گوید من كھ خوب حركت مى كردم ، حال این چھ جریانى} امام حسین }



. این كھ این جریان ، عظمت حسین را باالتر از عظمت تاریخ اثبات كرده است ، بھ ھمین علت است 
یعنى . اثنى على هللا احسن الثناء. اصال مثل این كھ در عالى ترین موقعیت زندگى طبیعى ، زندگى مى كند

اصال من ھمین را مى خواستم كھ . ام من است حالم خیلى خوب است و دنیا بھ مراد من و زندگى بھ مر
در ناگوارى . اثنى على هللا احسن الثناء. معناى این گونھ ستایش و این گونھ سپاسگزارى چنین است . باشد

او با این . در خوشى ھا تسلیم محض ھستم ، براى خدا، بھ خدا و بھ بارگاه خدا. شكرگزارش ھستم 
كھ ھر لحظھ بر شكوفایى } حسین {ھفتاد و یك نفر در چھره ملكوتى  دقت كنید كھ آن. جمالت شروع كرد

 اش افزوده مى شد، چھ مى دیدند؟
 ...اللھم انى احمدك على ان اكرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فھمتنا فى الدین و جعلت لنا اسماعا و ابصارا

ما تعلیم دادى ، و دین را بر ما تفھیم  تو را حمد مى گویم كھ ما را با نبوت اكرام فرمودى و قرآن را بر))
 ((. دادى كھ با این ھا بفھمیم) دیدگان )فرمودى ، و بھ ما گوش و چشم 

ایشان فقط پیرامون این كھ االن بھ طور جدى محاصره شده است ، صحبت نمى كند، بلكھ درست مثل این 
ش صحبت مى كند، كھ ما چگونھ در یك حالت فارغ البال ، در بزرگ ترین محفل دان -بھ اصطالح  -كھ 

ھم چنین ، یك تعلیم و تربیت در درجھ بسیار . باید با خدایمان ارتباط برقرار نموده و سپاسگزار او باشیم 
آن  -یعنى از آن كلمات كھ قاعدتا اطراف چنین شخص محاصره شده اى را . عالى مطرح فرموده است 

خوب . دست و پاى خویش را گم مى كند، خبرى نیست  مى گیرد و او -ھم چھ محاصره ناجوانمردانھ اى 
 !دقت كنید

چھ خبر است ؟ درست مثل این ) ابدیت (حتى بھ دشمنانش ھم نمى گوید كھ شما كمى ببینید در آن طرف 
 . كھ یك درس الھیات را مى خواھد شروع كند، صحبت كرده است

غوغاى جنگ ھاى صفین ، یك سرباز  این پسر على بود كھ در. پدر این پسر، على بن ابى طالب بود
بعضى از . یا امیرالمؤمنین یك سخنرانى درباره الھیات براى ما بفرمایید :(552) خطاب بھ على گفت

. ن مشغول اداره جنگ ھستند؟ االن كھ موقع این بحث نیست مگر نمى بینى امیرالمؤمنی: فرماندھان گفتند
در  . پس چرا بھ این جا آمده اید؟ بگویید مردم جمع شوند تا من چند كلمھ صحبت كنم: حضرت فرمود

ھمان لحظھ كھ سرھا و دست ھا مى پرید و قطرات خون بھ زمین مى ریخت ، حضرت اوج مى گیرد و 
 .سخنانى بیان مى دارد

؟ !، براى او انگیزه ھا از انگیزگى مى افتد}در آن حال اوج {سان چگونھ اوج مى گیرد كھ خدایا، ان
بعضى تواریخ دارد كھ بھ امیرالمؤمنین یك حل روحانى در صفین . اصال مثل این كھ با آن ھا نیست 

این مطلب را ھم كافى و ھم .(553) فلما حشد الناس جمیعا قام خطیبا. دست داد و فرمود مردم جمع شوند
البتھ زمانى ھم این جانب درباره آن . توحید صدوق رحمھ هللا دارد، كھ حضرت خطبھ اى در آن جا فرمود

 . خطبھ كار مى كردم
ابراھیم خلیل چشمانت بھ چنین پسرى روشن باد : م بگوییم ھمان طور كھ ابن ابى الحدید گفتھ است ، ما ھ

كھ اصال انگار نھ در جنگ است ، و تو گویى ھمھ پیامبران و تمام حكما نشستھ اند و بھ على بن ابى 
حسین (این . یا على ، براى ما درسى بگو، و او با كمال آرامش و فراغت سخن مى گوید :طالب مى گویند

خودت ما را از درد كم ظرفیتى ! پروردگارا! خدایا. این گونھ حمد و ثنا مى كند پسر اوست كھ خدا را) 
این ھیجان ھا، عجول بودن ، شتابزدگى ھا، كوچك بودن قلب . این كم ظرفیتى بد چیزى است . نجات بده 

و جعلت لنا اسماعا و : حضرت فرمود. در بسیارى از موارد، توفیقات را از دست ما مى گیرد... و
دقت بفرمایید، . زیرا او بھ من دیده عطا كرده است  .((حق را خواھیم شنید و خواھیم نگریست )) .اراابص

ثنایش )) :در این جا سایر نعمت ھاى مادى را بیان نمى فرماید، با آن كھ آن ھا ھم نعمت اند، بلكھ مى گوید
دارم كھ ببینم ، دل دارم كھ دریابم گوش دارم كھ بشنوم ، دیده . مى گویم ، كھ بھ من نعمت فھم داده است 

صلوات هللا علیك یا ابا عبدهللا ، واقعا براى چنین تعظیمى كھ امت بزرگى در طول این قرون و اعصار  .((
ما خدا را سپاسگزاریم كھ بھ ما دیده داده ، مى بینیم ، مى )) :مى گوید. درباره تو داشتھ اند، شایستھ اى 

آیا این درس براى ھمیشھ براى ما كافى نیست ؟ اول عوامل را  .((مى كنیم شنویم و با قلبمان دریافت 



مى داند و مى بیند، زیرا در مقابل . او مى داند كھ فرزندانش فردا در چھ اضطرابى ھستند. درنظر بگیرید
او مى داند كھ این از خدا بى خبران و ضد انسان ھا چھ وضعى را بھ وجود خواھند . چشمان اوست 

آن ھا ھزاران نوع شماتت ، نابخردى ، نابكارى و . مساءلھ این نیست كھ بكشند و دست بردارند .آورد
ما چھ قدر ! خدایا: با این حال ، با آرامش كامل مى گوید. شدیدترین شقاوت را نشان خواھند داد

اجعلنا من الشاكرین ف. شكرگزارت باشیم كھ بھ ما بینایى داده اى ، بھ ما گوش داده اى ، بھ ما قلب داده اى 
نیایش او در آن ھنگام با خدا این است كھ پروردگارا، در  .((خدایا ما را از سپاسگزارانت قرار بده ))، 

مقابل این سھ نعمت بزرگ ، كھ بزرگ ترین نعمت ھا در انسان شدن انسان ھاست ، بھ ما لطف كن تا 
 :سپس مى فرماید. شاكر باشیم 

اال و انى ال ظن یوما . حابا اوفى و ال خیرا من اصحابى و ال اھل بیت ابرا و ال اوصل و ال افضل من اھل بیتى ، فجزاكم هللا عنى خیرااما بعد، فانى ال اعلم اص
 (554)لنا من ھؤ الء

ندارم ، نمى دانم یارانى باوفاتر از یاران من ، و یارانى بھتر از یاران من ، اھل بیتى  اما بعد، من سراغ))
آگاه باشید كھ گمان من آن . خداوند از طرف من خودش بھ شما پاداش بدھد. نیكوكارتر از اھل بیت من 

 ((.است كھ روز سختى را با اینان دارم 
گوش مى دھند، ولى روى آتش شعلھ ور و در یك حالت  در آن ھنگام ، ھفتاد و یك نفر ھم نشستھ اند و

در . در یك حالتى كھ نگاھشان نفوذ مى كند و قرون و اعصار را كنار مى زند. بسیار غیرعادى نشستھ اند
 .مقابل خود، مردى را مى بینند كھ مظلوم ترین فرد تاریخ است و مى دانند كھ فردا چھ خواھد شد

قوا جمیعا فى حل لیس علیكم منى ذمام و ھذا اللیل قد غشیكم فاتخذوه جمال و لیاءخذ كل واحد منكم بید رجل من اھل بیتى و تفرقوا اال و انى قد اذنت لكم فانطل
 (555)غیرى ) یطلبون (فى سواد ھذا اللیل و ذرونى و ھؤ الء القوم فانھم ال یریدون 

بھ ھمھ شما اجازه دادم ، اعالم مى كنم ، اذن دادم كھ ھمھ شما برخیزید و بروید، بدون این كھ ! آگاه باشید))
شب فرا رسیده است ، آن را غنیمت بشمارید و در تمام شب بھ راه ادامھ . ھیچ بیعتى از من بر شما باشد

ست مردى از خاندانم را بگیرید و در سیاھى شب متفرق گردید، و مرا با این ھر یك از شما نیز د. دھید
 ((.قوم كھ جز مرا نمى خواھند، واگذارید

البتھ با این گونھ آزادى كھ امام حسین . حركت كنید و بروید. از این كھسار و دشت بوى خون مى آید
} آزادى {و بروند؟ بعضى ھا مى گویند آن بھ آنان داد، آیا شرعا مى توانستند بلند شوند ) علیھ السالم(

كسى را در راه ) علیھ السالم (واقعا امام حسین . ، قضیھ ، قضیھ عشق بود}در حقیقت } .فوق حقوقى بود
مجبور نكرد و این یكى از آن دالیل است ، كھ امام حسین مى دانست كھ بر اساس قاعده ، پیروزى 

علیھ (مطلب را بعضى از تحقیق كنندگان درباره امام حسین این . جسمانى و فیزیكى بسیار بعید است 
البتھ ھمان طور . باید بدانند، واال ایشان بھ جمع آورى یاران و جمع آورى كمك ھا مى پرداخت ) السالم

كھ عرض كردم ، حركات نشان مى دھد كھ ایشان خیلى دقیق حركت مى كرد، مثل این كھ اصال شھادتى 
آن . مرز بین زندگى و مرگ حركت مى كرد، كھ آن حال براى ما قابل درك نیست یعنى در . در كار نبود

او این طور . حال كھ چگونھ زندگى و مرگ ، على السویھ در مقابل این مرد بزرگ الھى مجسم بود
امشب اردویى ساخت ، مثل این كھ لشكرش بھ مقدار آنان است . حركت مى كرد و دیدید چھ قدر آماده بود

 .تعجب آور بود كھ چگونھ این نقشھ را حضرت پیاده فرموده بود: ا كھ دیده بودند، گفتندبعضى ھ. 
. مرحوم سید عبدالرزاق مقرم رحمھ هللا در نجف یك مقتل الحسین دارد. البتھ یك نقل تاریخى چنین است 

 :دو مساءلھ را چنین ذكر مى كند) شب عاشورا(او درباره امشب 
ان شاءهللا اگر خدا قسمت  .بنى اسد را كھ در ھمان حوالى بودند، صدا كرد) معلیھ السال(امام حسین  -1

ما با طلبھ ھا . كند و بھ كربال بروید، از ھیجده كیلومترى كربال بھ آن طرف ، قبیلھ بنى اسد مستقر ھستند
شان خود. گاھى پیاده از نجف بھ كربال مى رفتیم و در طول مسیر، یك شب در آن جا اقامت مى كردیم 

یا . شما در این جا نمانید: حضرت بزرگان آنان را جمع كرد و گفت . ھم مى گویند كھ ما بنى اسد ھستیم 
بعضى ھا مى گویند امام حسین مقدارى از زمین ھاى آن جا را خرید . این جا را موقتا ترك كنید و بروید

شد و فردا صداى مرا بشنود و و فرمود این جا را ترك كنید و بروید، زیرا اگر كسى در این مكان با
 .اجابت نكند، قطعا بھ آتش الھى گرفتار خواھد شد



بھ خاطر دارم شبى كھ ما پیاده بھ سمت كربال رفتھ بودیم ، در ھمان منطقھ ، چند نفر از بنى اسد دور ما 
حسین . كند خدا چھره ھاى پدران ما را سیاه))، ... سودهللا وجوھھم : یكى از پیرمردھا گفت. نشستھ بودند

براى ما ھنوز این ننگ مانده . این سخن را بھ آنان گفت و آن ھا بلند شدند و رفتند و او را تنھا گذاشتند
 ((. است
صبر كرد تا نماز ایشان تمام . حبیب آمد و دید حضرت تنھا در خیمھ خودشان مشغول مناجات است  -2
ھا نزد قبیلھ بنى اسد بروم ، بلكھ عده اى را  عرض كرد، آیا اجازه مى دھید كھ من در این نزدیكى. شد

 بیاورم ؟
اما در راه . او رفت و توانستھ بود نود نفر را جمع آورى كند و بیاورد. برو اختیار دارى : حضرت فرمود

، با ابن ازرق كھ چھار صد نفر ھمراه داشت روبھ رو شدند، و طى یك درگیرى شدید، عده اى كشتھ و 
 .بھ حضرت سالم كرد و قضیھ را عرض كرد. خودشان برگشتند و حبیب تنھا آمد عده اى دیگر بھ محل

 . ال حول و ال قوه اال با洨 العلى العظیم: حضرت نگاھى بھ آسمان كرد و با صبر و آرامش فرمود
من بھ ھمھ شما اجازه دادم كھ بروید، من شما را حالل كردم و شما : بھ ھر حال ، آن شب حضرت فرمود

ھر . است كھ پرده ھاى تاریكش را بھ روى ما انداختھ است ) شب (این لیل . من تعھدى نداریداز طرف 
دست یكى از این بچھ ھا را بگیرد و برود و در این سیاھى متفرق شوید تا ) ھر مردى (كسى از شما 

و لو  .((نداین مردم فقط مرا مى خواھ)) . غیرى) یطلبون (فانھم ال یریدون . خداوند بھ شما فرج بدھد
اگر مرا كشتند، دیگر بھ من مشغولند و با كسى كارى نخواھد داشت )) . اءصابونى لھوا عن طلب غیرى

و ھمان طور كھ شنیدید، ھر كدام برخاستند و مطالبى را گفتند كھ معلوم شد مساءلھ ، مساءلھ سیاھى  .((
آنان كھ دنبال . گویند ما ھم آمدیم ، نبودمساءلھ ، مساءلھ این كھ در معذورات قرار بگیرند و ب. لشكر نبود

 .انگیزه ھاى دنیا بودند، در میان راه رفتند
اگر كسى . و آنان كھ ایستادند، سخنان خود را گفتند. آن ھا دیگر باقى نماندند و در خدمت حضرت نبودند

كند و بفھمد،  سخنان این انسان ھاى تبدیل شده از مس بھ طال را، بھ وسیلھ كیمیاى روح حسین ، تحلیل
 . خواھد فھمید كھ این علوم انسانى كھ امروز در مسیر انسان ھاست ، چھ قدر انسان را كوچك كرده است

در چھ جاذبھ اى قرار گرفتھ بودند كھ جواب حضرت را آن گونھ بیان كردند؟ ھیچ ) یاران حسین (آن ھا 
در جلسات گذشتھ نیز عرض . تادگى كردندكدام حضرت سیدالشھدا را ترك نكردند و فردا بھ تمام معنا ایس

خدا مى داند كھ من نماز را  : گفت. كردم ، حضرت خیلى اصرار فرمودند كھ امشب بھ ایشان مھلت بدھند
 . دوست دارم ، بلكھ امشب با ذكر یا حق و هللا اكبر و با نماز، لحظات آخر عمرمان را سپرى كنیم

یك شب مھلت گرفتن او فقط براى نماز بود، واال مى دانست  .جوانان عزیز، این پیشتاز شما حسین است 
شاید اگر بھ فكر این بود كھ باالخره قرار است كشتھ شود، مى گفت ھر چھ . كھ آنان دست بردار نیستند

ھم فكر بچھ ھا، ھم فكر ناجوانمردى دشمن ، . چون حتى فكرش ھم ناراحت كننده بود. زودتر بھتر
اگر طبیعى . نسانى اگر بھ طور طبیعى بھ این ھا فكر مى كرد، ناراحت مى شدذھن ا. ناراحت كننده بود

فكر مى كرد، بدین جھت كھ روح در سطح باال بود، روح خود را باال مى گرفت و این مسائل نمى 
 . آن شب را فقط براى نماز مھلت گرفت. توانست براى حضرت مساءلھ شود

یقین بدانید كسانى كھ ممكن است . در نماز مسامحھ مى كننداحساس مى شود كھ بعضى از جوانان ما كمى 
كارى براى این جامعھ انجام بدھند، شما نمازگزاران ھستید، زیرا كسى كھ با خدا تعھد ندارد، بھ ھیچ 

این را ھم بھ شما عرض مى كنم كھ اگر خداى ناخواستھ در نماز مسامحھ كنید، در . انسانى تعھد ندارد
) علیھ السالم(آیا براى شما افتخار نیست كھ پیشواى شما حسین . ا خدا مسامحھ كرده ایدحقیقت ، در تعھد ب

پیشواى شما فاطمھ زھرا . نمازگزار است ) علیھ السالم(نمازگزار است ؟ پیشواى شما على بن ابى طالب 
 . نمازگزار است) علیھا السالم (

د كھ با خدا ارتباط داشتند و چھ ارتباطى باالتر از كسانى كھ خواستند براى بشر قدم بردارند، آن ھایى بودن
نتیجھ بگیریم كھ  - و از آن احساساتى كھ ما مى بینیم و خیلى عمیق است  -ان شاءهللا از ھمین امشب . نماز



اگر بھ نماز اھمیت ندھیم ، ال . از راه حسین روانھ و رھسپار بارگاه خدا شویم و بھ نماز اھمیت بدھیم 
افتخار انسان } سخن و درخواست حسین براى نماز{آیا این  .((یگر از ما قبول نمى شودچیزى د))تقبل 

 نیست ؟
 : در كتابى درباره عبادت چنین نوشتھ است
معابدى است كھ بشر از آغاز تاریخ با دست خود ساختھ و از ... معبد چیست ؟ مقصود از مسجد، كلیسا و

ا بھ عنوان معابد در روى زمین ، براى خودش سكوى پرواز بشر آن ھا ر. آن جا بھ پرواز در آمده است 
 . حال كھ گذار ما بھ معبد افتاد، جمالتى نیز درباره آن صحبت كنیم. ساختھ است 

 

 

 

در معبد بھ چھ كسى نماز مى گزارند؟ بھ خدا و براى . در معبد چھ مى كنند؟ در معبد نماز مى گزارند)) 
 :معنا مى دھد؟ احتیاج بھ اندیشھ خیلى زیادى نیست كھ نماز عبارت است از خدا، براى خدا نماز مى گزارند چھ

55)(6رابطھ برقرار كردن یك من بى نھایت كوچك با یك من بى نھایت بزرگ بھ نام خدا، آن ھم با معرفت
)).  

در معبد این كار را انجام مى دھند، كھ ھم بیابان و ھم گوشھ خانھ ، ھم مسجد، ھم كارگاه و ھم دانشگاه مى تواند 
واقعا آیا ما فكر كرده ایم كھ وقتى خدا بھ ما مى گوید با من رابطھ برقرار . ھر كجا مى تواند معبد باشد. معبد شود

واقعا اگر خدا براى بشر مطرح بود و بھ او مى گفتند مى توانى با . ه ایم كن ، یعنى چھ ؟ چون ماه را بھ تاریكى دید
اما . او ارتباط برقرار كنى ، و اگر ما واقعا مى دانستیم معناى این مطلب چیست ، لحظات ما بوى ابدیت مى داد

بدا، چھ افتخارى كفالى فخرا ان اكون لك ع: یا اگر مى دانستیم كھ معناى این جملھ چیست . حیف كھ نمى دانیم 
پس سروكار ما با آن مربیان و معلمان است كھ با ما ! باالتر از این كھ بھ انسان بگویند تو با خدا رابطھ برقرار كن 

ما یك عشق ناآگاھى بھ خدا داریم كھ . درباره خدا كمى صحبت كنند و ما را آن قدر بھ ھجران خدا مبتال نكنند
عشق بھ خدایى داریم كھ على را . ریم كھ حسین را در برابر ما گذاشتھ است عشق بھ خدایى دا. آفریننده ماست 

عشق بھ خدایى داریم كھ انسان ھایى بھ وجود آورده ، كھ ھر یك ، مساوى با تمام . براى ما بھ وجود آورده است 
 . ھستى است

 تا ز گلزار جھان رسم خزان برخیزد   بگذر از باغ جھان یك سحر اى رشك بھار 

یك وقت احساس . این ارتباط با خدا را كجا رھا كنیم ؟ اى عزیزان ، عمر مى گذرد و دو بار ھم عمر نمى كنیم  ما
 : نكند موقعى بیدار شویم كھ بگوییم. مى كنیم كھ عمر گذشت و دیگر برگشت پذیر نیست 

 افسانھ اى رسیده بھ پایانى   من كیستم تبھ شده سامانى 

ن برسد؟ در آن موقع بگوییم از دست ما چھ چیزى رفت ؟ واقعا معلوم مى شود كھ ارتباط افسانھ چیست كھ بھ پایا
 در ذھن ما چھ مفھومى نھفتھ است كھ ما را بھ خود جلب نمى كند؟. با خدا براى ما مطرح نیست 

اى ما قابل خدایا، خودت ما را مورد عنایت قرار بده و عظمت نماز را بر. خدایا، ما را بھ سوى خودت جلب بفرما
 .درك بفرما

یا اباعبدهللا ، موقع اذان شده و آفتاب از نصف النھار : فردا در آن ھیجان و جریان ، ابوثمامھ صائدى آمد و گفت 
 .البتھ بعضى ھا مى گویند خود حضرت اقدام فرموده بود. گذشتھ است ، خدمت شما نماز بخوانیم 

 :فرمود) علیھ السالم(بھ ھر حال ، امام حسین 
 ذكرت الصلوه جعلك هللا من المصلین

 ((.از نماز یاد كردى ، خدا تو را از نمازگزاران قرار بدھد))
سپس حضرت با نیمى از . حضرت بھ زھیربن قین و سعیدبن عبدهللا حنفى دستور داد تا پیش روى او بایستند))

رى بھ جانب حضرت پرتاب شد و سعیدبن در این اثنا تی. بھ نماز ایستاد) بھ ترتیب نماز خوف (باقیمانده یارانش 
بھ ھمین منوال خود را سپر تیرھاى دشمن نمود تا آن  .عبدهللا خود را در مسیر تیر قرار داد و آن را بھ جان خرید



(557)كھ از پاى در آمد و بر زمین افتاد
)). 

این . این چند شب واقعا با خلوص كار كردید. بار دیگر مى خواھم عرض كنم كھ خداوند بھ شما جزاى خیر بدھد
امكان ندارد كھ این دل ، آن قدر ارزان باشد كھ بگوییم این . فعالیت ھا بى خلوص نمى شود و شوخى بردار نیست 

 . االتر از این حرف ھاستمساءلھ دل ب. گریھ ھا، گریھ ساختگى است 
 تو ھمى گویى مرا دل نیز ھست 

 
 دل فراز عرش باشد نى بھ پست 

اشك ھا از دریاى این . ولى باز در این روزھا مى بینیم كھ دل عرشى شما حركت مى كند و بھ ھیجان در آمده است 
خواھیم تا از خدا بخواھد كھ عشق و از خدا و ھم چنین از این شھید دار بقا و شھید راه انسانیت ب. دل موج مى زند

 .عالقھ بھ نماز را در دل ھاى ما بیافروزد
این عزیزان را كھ واقعا مى بینیم در عزاى محبوب تو چگونھ اخالص دارند و آن را نشان مى ! پروردگارا! خدایا

خدایا تو را قسم  -من از طرف شما عرض مى كنم و از طرف شما تعھد مى كنم  -دھند، امشب با تو تعھد مى كنند 
مى دھم بھ آن قطرات خون حسین ، ان شاءهللا این فرزندان عزیز ما نمازھاى خود را ترك نكنند، خدایا آنان را 

! نفرمایید  تعھد كردید، دیگر فراموش. خدا ان شاءهللا بھ شما اجر بدھد، خدا بھ شما توفیق دھد. موفق بفرما
ما را از این عبادتى كھ تفسیر شد و از آن عبادتى كھ ! پروردگارا. آشنا بفرماما را با فلسفھ وجودیمان ! پروردگارا

ما را در این دنیا موفق بفرما تا زندگیمان بیھوده سپرى ! پروردگارا! خداوندا. در قرآن فرموده اى ، محروم مفرما
 .ما را در تعلیم فلسفھ و ھدف زندگى بھ جوانان ، یارى بفرما! پروردگارا. نشود
در این چند روز، چھ از نظر  !پروردگارا! خداوندا. خودمان را عامل بھ گفتار خودمان قرار بده ! ردگاراپرو

، چھ از نظر تفكرات و اندیشھ ھا درباره القاء مطالب و فكر )علیھ السالم)احساسات پاك بارى محبوب تو حسین 
خودت وسایل ! خداوندا! پروردگارا. قبول بفرما درباره مطالب ، لحظاتى را ما گذراندیم ، آن لحظات را از ھمھ ما

یعنى در روز . ما را در مقابل جوانانمان شرمنده مفرما! پروردگارا. درك و فھم و گردیدن جوانان را آماده بفرما
 ما كھ آماده بودیم ، ما كھ مى خواستیم بفھمیم ، ما كھ: قیامت نشود كھ این ھا واقعا گریبان ما را بگیرند و بگویند

وسایل را خودت لطف كن و آماده بفرما و دست ھمھ  !پروردگارا! مى خواستیم درك بكنیم ، ولى چرا نگفتید؟ خدایا
 .، كوتاه مفرما)علیھ السالم)ما را از دامان على و آل على 

 ((آمین ))
 شھادت حسینى

بعضى از آن ھا خیلى در با ارزش ترین كتاب ھایى كھ در طول قرون و اعصار در دسترس بشر قرار گرفتھ و 
باالست ، یعنى واقعا مطلب براى گفتن داشتند و تا حدودى انسان را شناختھ اند و درباره انسان حرف } در سطح {

از میان مطالب مفید و حقایقى كھ در این كتاب ھاى جاودانى و ابدى نوشتھ . ھایى زدند، مطالبى جاودانھ وجود دارد
 . كھ وقتى این مطالب را مى نوشتند تمام درونشان توفانى بوده ، مساءلھ مرگ استشده و نویسندگان نشان داده اند 

. بعضى از آن ھا حقیقتا جالب ھستند. بشر با حساسیت بسیار عجیبى ، مطالبى را در مورد مرگ بیان كرده است 
گوشھ اى از زندگى را جملھ ھا بھ قدرى عالى و بھ قدرى رؤ یایى و ملكوتى است كھ آدم احساس مى كند، گوینده ، 

جمع آورى } درباره مرگ {زمانى كھ مى خواستیم این جمالت را . فھمیده كھ براى مرگ چنین اھمیتى قایل است 
بشر وقتى كھ مساءلھ مرگ را مى خواھد مطرح كند، شورش و ھیجانى . كنیم ، بیش از صد مورد جمع آورى شد

چھ بادى بھ این : خواھد معناى خاموش شدن زندگى را بفھمدمخصوصا وقتى كھ مى . عجیب در درون پیدا مى كند
خورد كھ خاموش شد؟ خاموش شدن این چراغ یعنى چھ ؟ در آیات شریفھ ، ھمان طور كھ } زندگى {چراغ 

ھم چنین در نھج . مالحظھ فرموده اید، بھ مساءلھ حیات و موت اشاره شده و خیلى بااھمیت مطرح شده است 
. درباره مرگ ، تابلوھایى دیده مى شود كھ بھت آور است ) علیھ السالم(مبارك امیرالمؤمنین البالغھ ، در سخنان 

این مرد چند بار رفتھ و برگشتھ است ؟ این مرد چند بار با ! انسان وقتى كھ با دقت مطالعھ مى كند، مى گوید خدایا
ثال حضرت در عالم شھود مالحظھ قیافھ حقیقى مرگ روبھ رو شده است ؟ ممكن است بعضى ھا گمان كنند كھ م

فرموده است كھ مرگ یعنى چھ ، و با آن مقام بسیار واالى علم و معرفت و حكمت كھ داشتھ اند، در حاالت شھود 
این امر ممكن است و نمى توان منكر شد، اما یك مطلب ھست كھ انسان اطمینان . این چھره را مشاھده فرموده اند

چرا این را مورد . با مرگ بسیار مؤ ثر بوده و آن شناخت خود زندگى است ) ھ السالمعلی(دارد كھ در آشنایى على 
توجھ قرار ندھیم ؟ حقیقت این است كھ انسان ھایى كھ با زندگى آشنایى پیدا كردند، مرگ براى آن ھا یك چھره 

این دو احتمال را در نظر  مى توانیم. البتھ ھر دو امر با ھم قابل جمع است  .مبھم و ناشناس نیست و نخواھد بود
، ھم در اوج عالم شھودى كھ بھ حال مباركش دست مى داد، مرگ را مالحظھ فرموده )علیھ السالم(بگیریم كھ على 

و ھم در نتیجھ شناخت زندگى ، با مرگ آشنا شده است ، چون وقتى كسى زندگى را شناخت ، مرگ ، خودش را بھ 
علیھ (گاھى على . مؤمنین با مرگ ، جمالت بسیار عجیب در نھج البالغھ است دلیل آشنایى امیرال. او نشان مى دھد



 :سوگند خورده و مى فرماید) السالم
 (558)لقربت ركابى ثم شخصت عنكم  -ولو قد حم لى لقاؤ ه  - وهللا لوال رجائى الشھاده عند لقائى العدو 

كھ در آن رویارویى ، مرگ براى من  - و بھ خدا سوگند، اگر در موقع رویارویى با دشمن ، امید شھادت نداشتم ))
 ((. مركبم را حاضر مى كردم ، سپس از شما مردم جدا مى گشتم - مقدر باشد 

گر بھ امید آن كھ كالبد را در ھمین جایگاه ماده و یعنى ؛ قسم بھ خدا، وارد عرصھ جنگ و جھاد نمى شوم ، م
 : در جاى دیگر فرموده است. بھ امید شھادت است كھ وارد میدان مى شوم . مادیات رھا كرده و پرواز كنم 

 (559)وهللا البن اءبى طالب آنس باالموت من الطفل بثدى اءمھ 
 ((. سوگند بھ خدا، انس فرزند ابوطالب با مرگ ، بیش از انس كودك شیر خوار است بھ پستان مادرش))

 :یا موقعى كھ آن ضربت نھایى بھ مغز مباركشان اصابت مى كند، مى فرماید
 فزت برب الكعبھ

  -)). منجات پیدا كرد(بھ خداى كعبھ قسم ، رھا شدم ))
بیایید براى این كھ مرگ بھ ما دھن كجى نكند یا بھ یاد . این آشنایى با مرگ ، مربوط بھ آشنایى با زندگى است 

این تفكرات ، زود بھ نتیجھ مى رسد . مرگ بودن ، ما را ناراحت نكند، یك بار دیگر براى شناخت زندگى بیندیشیم 
ما از آن خداییم و بھ  .(560) ))انا洨 و انا الیھ راجعون: ت كند كھ فقط انسان باید احساس و دریاف. و مشكل نیست 

خواھد فصاحت نھ این كھ ب -كھ البتھ آن ھم ثواب دارد  -نھ این كھ یك آیھ از قرآن بخواند  .((سوى او باز مى گردیم 
بھ گونھ اى است كھ حتى ما كھ عرب } جمالت قرآن {فصاحت  - كھ خیلى زیباست - و زیبایى این آیھ را درك كند 

نیستیم ، اگر كمى از ادبیات عربى و از محتواى آیھ اطالع داشتھ باشیم ، مى توانیم بفھمیم كھ این سخن ، ساخت آن 
این كجا و آن فرھنگ كذایى كھ مى گفت ما از این قبیلھ ھستیم ، . راجعون  انا洨 و انا الیھ. ریگزار عربستان نیست 

یا ما خونخواھى مى كنیم ، یا آن . یا مى كشیم یا كشتھ مى شویم : كجا؟ آن فرھنگ كھ مى گفت ما نژادمان این است 
 .ھا خونخواھى مى كنند
كدام آسانسورى ، بشر را از این جا بكشد و بھ باال  از كجا بھ كجا؟. فاصلھ بى نھایت است . انا洨 و اناالیھ راجعون 

 . ببرد؟ با كدام سرعت ؟ با سرعت بى نھایت
من چنینم و . من وطنم این جاست : در دوران جاھلیت ، پیوندھاى قبیلھ اى چنان بود كھ ھر عضو قبیلھ مى گفت 

 : چنانم
 و ما انا اال من غزیھ ان غوت 

 
 غویت و ان ترشد غزیھ ارشد 

اگر غزیھ رستگار است ، من ھم رستگارم . اگر غزیھ گمراه است ، من ھم گمراه ھستم . من از قبیلھ غزیھ ھستم ))
  -)). من چنین ھستم. (

فاصلھ آن قدر زیاد است كھ . اصال قابل تصور نیست . انا洨 و انا الیھ راجعون : این فرھنگ را ببینید، سپس بگویید
ھمھ  ( صلى هللا علیھ وآلھ(رگان عرب قدرت داشتند، در آن زمان كھ پیامبراكرم اگر بز. مغز را مضطرب مى كند

بھ {آنان را متزلزل كرده بود و فرھنگ و آقایى را از دست آنان مى گرفت ، اگر دست پیغمبر را مى گرفتند و 
باالتر از او سخن  نتوانستند كسى را پیدا كنند كھ. مى گفتند این ھم استاد شماست ، غائلھ ختم مى شد} اعراب 

 .بگوید
 . این خیلى آسان بود كھ بگویند شما مطالبى را كھ بیان مى كنید، معلم و مربى و یا استاد شما این شخص است

آیا فرمول انا洨 و انا الیھ راجعون را كھ جملھ اى مافوق آن براى بشر وجود ندارد، مى توان از آن فرھنگ سراغ 
ھنگ زمینى پست چنین نتیجھ اى گرفت ؟ بنابراین ، مساءلھ مرگ در منابع اسالمى گرفت ؟ آیا مى توان از آن فر

. بعضى از جوامع امروزى ، بھ مرگ اعتنا ندارند و اصال درباره مرگ بحث نمى كنند. بھ طور جدى مطرح است 
یش ، نویسنده ھاى البتھ تاریخ و سابقھ بى اعتنایى بھ مرگ كمى جدید است ، واال مى بینیم كھ مثال تا صد سال پ

. معلوم است كھ درون آن ھا موج عجیبى بوده است . بزرگ دیگر كشورھا ھم درباره مرگ تعبیرات عجیبى دارند
تابلویى از مرگ را چنین ترسیم كرده ) علیھ السالم(در یكى از دفترھاى مثنوى ، مولوى درباره حضرت صالح 

  :(561)است
 .مردم ، سخنان این پیغمبر بزرگ و این برگزیده خدا را گوش ندادند و او آنان را نفرین كرد

دیگر صالح را چگونھ بشناسند؟ غیر از خودشان . خودخواھى ھا و خودكامگى ھا، دود از دودمانشان در آورده بود
چنان كھ بھ حضرت نوح . كمى ھم صبر كن  -بھ اصطالح ما  -خداوند متعال فرمود كھ . شناختندكسى را نمى 

بعد از این كھ حضرت صالح بھ كلى ماءیوس شد، خداوند فرمود روز . فرمود صبر كن و عجلھ نكن ) علیھ السالم)
 .د و آن روز، روز عزا بودروز سوم سیاه ش. روز دوم قرمز شد. روز اول ھوا زرد شد. اول از شھر بیرون برو

بعد از چند روز كھ مراجعھ كرد، مشاھده . حضرت صالح از سرزمین خود بیرون رفت . ھمھ مردم ، تك تك افتادند
گویى چراغى بھ نام چراغ زندگى در این دیار ھرگز وجود نداشتھ و روشن نبوده  . نمود تمام شمع ھا خاموش است



ج ، اى مغزتان كج ، اى دستتان كج ، اى پایتان كج ، مگر من بھ شما نمى اى زبانتان ك: اول شروع كرد. است 
اعمال }گفتم ، مگر من بھ شما پند نمى دادم ، مگر نصیحت نمى كردم ؟ حتى مگر تھدید نكردم ، كھ دنبالھ این 

دیگرى  یك وقت احساس كرد كھ در درونش چیز. باز خطاب و توبیخ كرد. عذاب است ؟ اما گوش فراندادید} شما
تعجب كرد كھ این موج چیست ؟ فكر كرد كھ خودش آنان را بھ كشتن داده است و او مرگ را بر سر . موج مى زند

 از خود پرسید این چھ حالى است ؟. این مردم فرود آورده است 
 .تندتا دیروز، آرزوھا و امیدھا در مغز داش. ناگھان بر این مردم كھ تك تك افتاده بودند، احساس ترحم كرد

ترحم او را فرا ! سكوت . نكشیده اند  تا دیروز، محبت ھا بھ یكدیگر داشتند، و امروز گویى این ھا در این دنیا نفس
این ترحم چیست ؟ این ! خدایا، این ھا را من بھ كشتن دادم . گرفت و در درون خود با خدا بھ راز و نیاز پرداخت 

این چھ . ، سخنشان كج ، مغزشان كج ، روحشان كج و جانشان كج بود ھا كسانى ھستند كھ دستشان كج ، پایشان كج
كمى فكر كن ، كھ مبادا . جاى ترحم است ؟ این معنا را احساس كرد كھ اى صالح ، آنان با دست تو خاموش شدند

ھمھ  اى صالح ، حیات و زندگى اینان را، بر باد مرگ سپردى و اكنون. نفرین تو نابجا بوده و عجلھ كرده باشى 
 .آنان با سكوتى ابدى بھ خاك افتاده اند

آرامش بخش وحشت و اضطرابى كھ در  . این فرمول انا洨 و انا الیھ راجعون ، پاسخگویى تمام این ناراحتى ھاست
ھمان  .جملھ دوم ھم ندارد. موقع مرگ سراغ انسان ھا را مى گیرد، فقط ھمین جملھ انا洨 و انا الیھ راجعون است 

 . براى بیان ھدف و فلسفھ زندگى ، غیر از این جملھ اى نداریم و نخواھیم داشتگونھ كھ 
اگر زندگى و معناى زندگى این است كھ ما با آن در . نھ این كھ تا حال این را نگفتھ ام و بعد از این خواھم گفت 

 .براى خود انسان یقین است  این. را مى چشیم و با آن آشنا ھستیم ...) انا洨 )ارتباط ھستیم ، ما زنده ھا این 
انا洨 : فقط این جملھ جوابگوست  .جوانان عزیز دقت كنند و در مطالعات بعدى ھم خیلى با حواس جمع مطالعھ كنند

واال آن چھ كھ وسیلھ خود زندگى طبیعى است ، نمى تواند براى زندگى ھدف باشد، آن ھم در . و اناالیھ راجعون 
من اگر آزاد مطلق بشوم كھ این كار را بكنم یا آن كار را نكنم ، بھ ھدف زندگى )) : ییمحد معناى واالى آن كھ بگكو

آیا این . شما این توانایى را دارید كھ ھر كارى مایل باشید، انجام دھید. بسیار خوب ، شما آزاد ھستید .((مى رسم 
این كھ من فكر مى كنم ، مغز من بھ ، ھدف شما محسوب مى شود؟ یا این كھ فقط علم ، ھدف است ؟ یا }توانایى {

عظمت جام جھان نمایى است كھ در افسانھ ھا آمده و تمام ھستى در آن منعكس است ؟ حال ، با این معرفت و با این 
علم جھان شمول كھ ھستى در آن منعكس است ، من چھ كار كرده ام و باالخره نتیجھ اش چیست ؟ مفاھیمى از 

. تا بھ حال براى فلسفھ زندگى گفتھ شده است ، اما ھیچ كدام قانع كننده نیست ... و جملھ ثروت ، شھرت ، زیبایى
اگر نشنود، بھ چھ كسى ضرر مى . فقط و فقط ھمین انا洨 و انا الیھ راجعون مھم است ، بھ شرط این كھ بشر بشنود

مى تواند ھدف خود را در بشنود كھ زندگى بھ این عظمت ، ن} بشر باید} . رسد؟ ضرر فقط متوجھ خود بشر است
 .چنان كھ تاكنون نتوانستھ است پیدا كند. پایین پیدا كند

براى توجیھ لذایذ اپیكورى و لذایذ خودخواھى در این زندگانى ، بشر را در پایین گرفتار نكنید، زیرا این امر شایان 
چیست ؟ آیا آش دھن سوزى بود یا  چون مى دانیم از این جا براى او بھره اى نخواھد بود كھ زندگى. تمجید نیست 

گاھى بعضى از دردھا بھ قدرى زھرآگین و شرنگ زاست  .نھ ؟ گاھى یك درد آن ، یك عمر لذت را نابود مى كند
كھ انسان مى گوید اگر مرا مخیر مى كردند با این تلخى ھا، آیا ھفتاد، ھشتاد سال لذت مى خواھى یا نھ ؟ مى گفتم 

مخصوصا اگر كسى آگاھى ھم داشتھ باشد كھ . این ھم نوعى زندگى است  ! ، شر مرسان مرا بھ خیر تو امید نیست
در ھمین حال كھ درون او از خنده لبریز است ، فقرھایى ھم وجود دارد كھ انسان ھاى گرسنھ و برھنھ را در حال 

بدون آن  - غوطھ ور است  یا در آن حال كھ كسى در لذایذش. جان كندن نگھ داشتھ است ، اما او در حال خنده است 
 .ارواحى در آتش جھل شعلھ ور ھستند -كھ متوجھ باشد 

با این احتمال . نمى شود} قطعا{اگر آدمى بھ این مسائل توجھ كند، آیا واقعا لذت او در این دنیا عمیق مى شود؟ 
، اگر در مساءلھ مرگ  تلخى ھا، چھ طور امكان دارد در این جا از شكم حیات ، فلسفھ و ھدف درآورد؟ بھ ھر حال

دقت بفرمایید، خیلى از متفكران بزرگ ، مخصوصا اگر كمى شامھ جان شناسى ھم داشتھ باشند، در مقابل مرگ 
 .زانوھاى بشر را لرزانده اند

با دیدگان فرو بستھ ، لب بر جام زندگى نھاده ایم و اشك سوزان بر كناره زرین آن فرو مى ریزیم ، اما روزى فرا ))
د كھ دست مرگ ، نقاب از دیدگان بر مى دارد و ھر آن چھ را كھ در زندگانى ، مورد عالقھ شدید ما بود، مى رس

فقط آن وقت مى فھمیم كھ جام زندگى از اول خالى بوده است و ما از روز نخست ، از این جام ، . از ما مى گیرد
 ((. جز باده خیال ننوشیده ایم

كسى كھ بھ انا洨 و انا الیھ . 洨 را ندارد، تا با الیھ ختم كند و قضیھ تمام شود. ت درست نیس) انسان (چون انا洨 او 
راجعون توجھ ندارد، اگر از او بپرسید، از كجا آمده اى ؟ مى گوید نمى دانم ؛ یك نر و ماده بودند كھ از آن ھا بھ 



 .ر و ماده قبلى حوالھ خواھند كردآن نر و ماده ھم بھ ن. واقعا استدالل او چنین خواھد شد. وجود آمده ام 
پس انسان چگونھ مى تواند درباره زندگى ، با قیافھ اى زیبا بیندیشد و لذایذ زندگى را زیر پا بگذارد و از تلخى 

زندگى بھ مرگ ، نجات پیدا كند؟ چرا تمام آن امیدھا، آرزوھا و احساسات بھ یكباره سكوت و ركود پیدا مى كند؟ 
 ر مقابل مرگ مى لرزد؟چرا زانوھاى بشر د

دارد، كھ رسالھ اى است درباره دفع اندوه از مرگ ، و  ((رسالھ دفع الغم من الموت ))ابن سینا رسالھ اى بھ نام 
انگیزه و دلیل براى ترس از مرگ بیان كرده است ، كھ با لطف خدا   ایشان شش  . رسالھ خیلى ذى قیمتى است

 :(562)خواھم كرد  عرض 
چون ھر انسان ھمان گونھ كھ تولد را یك بار مى بیند، مرگ را ھم یك . انسان نمى داند مرگ چیست  -انگیزه اول 
مشاعر انسان ، مغز و ذھن آدمى  یعنى انسان نمى داند درد مرگ چھ قدر است ؟ نمى داند احساسات و. بار مى بیند

پس شما از : مى گوید -ابن سینا  -، ھم چنین اعصاب آدمى چھ وضعیتى پیدا مى كند؟ این پرچمدار علم و معرفت 
من نگفتم جھل من گفت : بھ قول آن شاعر. مرگ نمى ترسید، بلكھ از جھلتان مى ترسید كھ نمى دانید مرگ چیست 

او را در . ربى او بود و واقعا مى خواست او را از مرگ نجات بدھد، دشنام مى دادفردى بھ كسى كھ م. ، آن مگیر
: بعد از این كھ احساس كرد او را از مرگ نجات داده است ، گفت . ظاھر اذیت مى كرد تا مرگ را از او دور كند

اى عزیز، اى زنده : فت گ. بلى ، مى شنیدم : آیا شما آن ناسزاھایى را كھ من مى دادم ، مى شنیدید؟ مربى گفت 
كننده من ، اى ملك حیات ، اى نماینده خدا، واقعا آن مطالب ناشایستى را كھ مى گفتم ، مى شنیدى ؟ آه چھ كنم ؟ من 

اى مربیان و اى . نادانى من آن ناسزاھا را داد. بر من اعتراض مكن : گفت (563) .نگفتم ، جھل من گفت آن مگیر
معلمان ، گاھى جھل انسان ھاى مورد تعلیم و تربیت شما، باعث مى شود كھ بھ شما اھانت كنند، اما شما كار 

 .تربیتى خود را انجام بدھید
 (564) گفتن بیھوده كى تانستمى   شمھ اى زین حال اگر دانستمى 

 :اگر مى دانستم كھ شما مى خواھید مرا از مرگ نجات بدھید
 گر مرا یك رمز مى گفتى ز حال   بس ثنایت گفتمى اى خوش خصال 

 لیك خاموش كرده مى آشوفتى 
 

 (565) خامشانھ بر سرم مى كوفتى 

بدھیم و در مقابل ھر تنشى ، با تنش جواب   بیایید كمى درونمان را گسترش . بیایید كمى ظرفیت و تحمل پیدا كنیم 
مثلى در . ، با آتش خاموش نكنیم ، بلكھ با آب خاموش كنیم بیایید ھر آتشى را كھ مى خواھد شعلھ ور شود. ندھیم 

 گفت. ، یعنى او مشغول كار خودش است و اصال توجھ بھ شما ندارد((او خر خودش را مى راند)) : فارسى داریم كھ
: 

 (566) رب یسر زیر لب مى خواندم   مى شنیدم فحش و خر مى راندم 

 از سبب گفتن مرا مقدور نھ 
 

 ترك تو گفتن مرا میسور نھ 

آیا این ھا انسانند؟ بھ راستى انسان چھ قدر بزرگ مى شود و ! خدایا. خودت آسان كن ! در زیر لب مى گفتم خدایا
 :سانى ، ھزاران اھانت مى شود، سپس مى گویدبراى نجات دادن ان !چھ قدر عظمت پیدا مى كند

چون مى گویید ماھیت . مى گوید از جھل بترسید) مولوى (این جا ھم ایشان . من نگفتم ، جھل من گفت آن مگیر
 . بسیار خوب ، براى نادانى ات گریھ كن. مرگ را ما نمى شناسیم و نمى دانیم در ھنگام مرگ چھ مى شود

شناخت زندگى ، مرگ را براى شما آشنا خواھد ساخت ؛ ھمان گونھ كھ حسین بن . نیست  چاره نادانى ، كالفھ شدن
تمام این ھا را طى سالیان طوالنى مى شنوید و خودتان ھم در . با مرگ و شھادت آشنا بود) علیھ السالم(على 

 .تواریخ مى خوانید
اى فرزند برادرم ، مرگ را  : حسن گفتحسین بن على بھ قاسم بن ال. احلى من العسل : این سخن یك بچھ است 

چنین پاسخى در این سن بر اثر تماس و قرار  .((از عسل شیرین تر))احلى من العسل ، : چگونھ مى بینى ؟ پاسخ داد
بچھ ھم كھ معصوم نیست ، البتھ معصوم زاده و امام زاده است و مقام شامخى  .گرفتن در شعاع جذابیت حسین بود

او در ھمان چند صباح كھ از مدینھ راه افتاد و در خدمت . اتى معلومات بھ او نداده بودنددارد، ولى بھ طور ذ
در ھمان چند روز، درسى را كھ مى  .عمویش بود، احساس كرد كھ زندگى و مرگ معنایى باالتر از این ھا دارد

شود، زیرا جاھل نیست و یا در كلمات خود امام حسین ، مى بینید مرگ چگونھ مطرح مى . بایست بخواند، خواند
 . مى داند مرگ چیست

سختى دل كندن و چنگال برداشتن از این مادیات ، كھ انسان چنگ را در آن فرو برده و نمى تواند آن  -انگیزه دوم 
تلخى و ))انگیزه دوم ترس بشر از مرگ ، عبارت از : ابن سینا مى گوید. را از این ماده و مادیات بیرون بكشد



این دیگر یك بحث علمى و فلسفى . ، كھ واقعا ھم ھمین طور است ((ن عالیق از ماده و مادیات است سختى دل كند
ریاضت . چاره آن نیز خیلى روشن است . دشوار نیست ، بلكھ انسان با مراجعھ بھ خویشتن ، آن را احساس مى كند

لك باشد، ولى بداند كھ كلید چیز بھ ھم نمى خواھد، بلكھ بر چیزى كھ شرعا بھ دست انسان رسیده است ، باید ما
در روایتى از حضرت رسول . دست آمده باید در دست او باشد، نھ كلید انسان در دست آن ، شما باید مالك آن باشید

 :آمده است كھ فرمود) صلى هللا علیھ وآلھ (خدا 
 ولو ان رجال احب حجرا لحشره هللا معھ

 ((.، با ھمان محشور خواھد شد)و محبتش نسبت بھ آن سنگ شدید باشد(اگر مردى یك سنگ را دوست داشتھ باشد ))
بشر بر مبناى ھمان مورد عالقھ ، مسخ . گاھى انسان بھ سنگ یا بھ آن چھ كھ مورد عالقھ اوست ، تبدیل مى شود

 .مى شود

 

 

 گر در دل تو گل گذرد گل باشى 
 

 ور بلبل بى قرار، بلبل باشى 

 زى چند تو جزئى و او كل است اگر رو
 

 اندیشھ كل پیشھ كنى كل باشى 

. ساختمان براى سكونت است ، نھ براى پرستش . چرا سنگ مى شوید؟ بعضى ھا تبدیل بھ ساختمان مى شوند
حال ، اگر بخواھیم جان آشفتھ آن اشخاص را تعریف كنیم ، جان آشفتھ آنان پول یا . بعضى بھ لایر تبدیل مى شوند

دست . رتى كھ ، نوش جان كسى باد اگر مالك پول باشد، البتھ در حدود مشروع آن در صو! ساختمان شده است 
دیوید ھیوم مى . كندن از آن زیبایى ھا و چنگال را بیرون كشیدن از این زیبایى ھا و شھرت ھاى جھانى مھم است 

 :گوید
كند، اما شھرتم خیلى عالم گیر  اكنون كھ دیگر عمرم بھ آخر مى رسد، ناراحتى روده ھایم و معده ام مرا اذیت مى))

 ((. شده است
شھرتم خیلى اوج گرفتھ ، اگرچھ مزاجم )) :مى گوید. است } سنگ و چوب {انسان خیال مى كند كھ بت فقط ھمان 

یا آن طور . را خواھید فھمید ((احلى من العسل ))اگر موارد مذكور را تحلیل كنید، معناى  .((در حال افول است 
حضرت . حسین از شھادت و مرگ یعنى چھ ؟ براى كسى كھ میانسال بوده و حتى پیر ھم نشده بوداستقبال امام 
بچھ شیرخوار داشت و تقریبا اوایل میانسالى ایشان بود، با این حال مى . سال داشت  57) علیھ السالم(سیدالشھداء 

 .بینید كھ مرگ براى ایشان چھ معنایى دارد
نكند بھ خاطر آن چھ } ترس از این دارد كھ {. ند كھ پشت سر مرگ چھ خبر است نمى دا} انسان { - انگیزه سوم 

در این دنیا، ھمھ زندگى را با یك بلى ، نھ خیر، گرچھ ، ممكن است . كھ انجام داده است ، مورد سؤ ال قرار بگیرد
مى گوید نكند در آن جا،  زندگى در این دنیا را با شوخى گذرانده است و. ، گذرانده است ...، شاید، بعید نیست و
حقیقتا بھ . این كھ ترس ندارد، جدى بگیرید تا جدى نخورید. مى ترسد از این كھ چنین باشد. كار را جدى بگیرند

بھ جاى این كھ مرگ بھ ریش شما بخندد، شما بھ ریش مرگ . دستورھاى الھى رفتار كنید و بھ ریش مرگ بخندید
اگرچھ روزى . ق انسان ھاى دیگر را ادا كرد، خنده نباید از درون او قطع شودانسان وقتى واقعا حق و حقو. بخندید

 . این گریھ از چشم است ، ولى دل در حال خنده است. ، دردى او را بگریاند
یكى از عرفاى بزرگ ، مرحوم آقا میرزا ھادى حائرى رحمة هللا كھ ما سالیانى توفیق دیدار ایشان را داشتیم ، 

من تلفن . آخرین كسالت او بود و یك روز مانده بود كھ از دنیا برود. ن را بھ بیمارستان برده بودندبیمار شد و ایشا
من سالم كردم و . فرزند ایشان گوشى را برداشت و بعد گوشى را بھ ایشان داد. كردم تا حال ایشان را جویا شوم 

اصال مثل این . ناز و نعمت و ھیجان پاسخ دادسالھ در میان  25گفتم آقا حالتان چھ طور است ؟ درست مثل یك آدم 
حال را مى فرمایید یا )) : گفت. در صورتى كھ سر پل در حال عبور بود. كھ ھنوز سر پل مرگ نرسیده است 

ولى . اما مزاج تمام شده و دیگر بقایى ندارد و آخرین لحظات من است )) : گفت. گفتم ھر دو را بفرمایید ((مزاج را؟
مى خندم و از این دنیا . نده اى كھ در درون من از موقع بلوغ شروع شده است ، ھنوز ھم وجود داردفالنى ، آن خ

 .((آن مسرت و سرور ھنوز در دلم ھست و خاموش نشده است . مى روم 
آیا مرگ براى این مرد، ترسناك و وحشتناك است ؟ نخیر، زیرا احساس كرده كھ مرگ چیست و آن خنده كار 

و انا الیھ راجعون ))بھ مسیر  ((انا洨 ))از : با احساس این كھ من در این مسیر قرار گرفتھ ام . است  خودش را كرده
 چرا نخندد؟ چرا حتى گریھ را پیغام الھى نداند؟  پس  .((



 خنده از لطفت حكایت مى كند 
 

 گریھ از قھرت شكایت مى كند 

 كند  از یكى دلبر روایت مى  این دو پیغام مخالف در جھان 

مزاج انسان . گریھ بر مزاجى كھ آخرین لحظات خود را مى گذراند و با آن خنده درونى كھ با یكدیگر نزاع نداشتند
مى   در ھنگام سكرات ، دانھ دانھ آن چھ را كھ بھ او داده اند، پس . مى كند  تمام مى شود و مسلما درد را احساس 

ز حس مى افتد، اما مسلما آن خنده نمى گذارد كھ آه بكشد و بگوید پاھا و دست ھا ا. ركود شروع مى شود. گیرند
چند شبى و چند روزى در ھر سال ، با آشناى زندگى و مرگ ! پروردگارا! خدایا .مثال االن پا از حس افتاده است 

ذا، توقع و ل. ھم براى مردم ما جدى است   ھمین طور كھ مالحظھ فرموده اید، این تماس . در تماس قرار مى گیریم 
 .انتظار مى رود كھ ان شاءهللا از این چند روز، درس ھاى بزرگى فرا گرفتھ بشود

جوانان ما را در آشنایى با ! پروردگارا خداوندا. ما را از بركات این چند روز درس بزرگ محروم مفرما! خدایا
شانى بزرگ ، حكمت اصیل حكمت این نھضت بزرگ ، حكمت این جانف! پروردگارا .حسین یارى و یاورى بفرما

جوانان عزیز ما را براى یك آینده روشن و درخشان ! خداوندا. این معرفى زندگى و مرگ را بر ما قابل درك بفرما
 . السالم على الحسین و على على بن الحسین و على اوالد الحسین و على اصحاب الحسین .آماده بفرما
البتھ نھ فقط ھمین شب ھا و روزھا، بلكھ ھرگاه . زھا بھ یاد تو خواھیم بودتا عمر داریم ، شب ھا و رو! یا اباعبدهللا 

انسان و انسانیت براى ما مطرح شود، خواھیم گفت پیشرو ما حسین بن على چنین كرد و چنین براى ما درس گفت 
 .ما را از درس ھاى حسینى برخوردار بفرما! خداوندا: 
 ((آمین ))

 (567)عظمت حسینى 
 (568)قل یا اءیھا الذین ھادوا ان زعمتم اءنكم اءولیاء = من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین 

بگو اى كسانى كھ بھ دین یھود گرویده اید، اگر گمان مى كنید دوستان خداوندى شمایید نھ سایر مردم ، پس مرگ ))
 ((.را آرزو كنید اگر راست مى گویید

بحث جلسھ پیش ، این بود كھ علل وحشت از مرگ چیست و چرا این وحشت ، دامان انبیا و ائمھ و اولیاءهللا را 
) ابن سینا(گرفت و آنان بیم و ھراسى از مرگ نداشتند؟ ھمان گونھ كھ قبال عرض شد، از دیدگاه یكى از بزرگان ن

 :انگیزه سوم را دوباره عرض مى كنم كھ چرا بشر از مرگ مى ترسد؟ ایشان مى گوید. سھ انگیزه را بیان كردیم 
یده و متالشى شد، ذات ، شخصیت ، من و جان ھم گمان مى كند كھ وقتى بدن او در زیر خاك پوس} انسان جاھل }

 .البتھ جاى تاءسف است كھ جان بھ این عزیزى و روح بھ این باارزشى از بین برود. نابود مى شود
دیگرى ھم این است  .((با مرگ ھمھ چیز واقعا تمام مى شود))یك ترس او از خود نابود شدنش است كھ فكر مى كند 

وضع روانى اش معتدل باشد، بقا را در خود احساس ) این اگر مھم است (ر كند و اگر كھ اگر مغز آدمى معتدل كا
اگرچھ حقیقت آن را ھم نفھمد و نداند كھ آن چھ كھ در  . مى كند، زیرا چیزى كھ در آن جا ھست ، ماندگار است

) شخصیت و روح )ا این ھ. ھم نامیده مى شود ((من ))درون اوست ، حان و شخصیت و روح نامیده مى شود، حتى 
ھرچھ باشند، فنا بھ آن ھا راه ندارد، زیرا از ماده گرفتھ نشده اند كھ اگر ماده را از آن ھا بگیرند، از ادامھ كار باز 

 .بمانند
 بقا ندارد عالم و گر بقا دارد فناش گیر 

 
 كھ حق چون بقاى ذات تو نیست 

قت كھ مى یابى ، رفتنى است ؟ یك علت بیم و ھراس و دھشتى اى فرزند آدم ، بھ درونت توجھ كن و ببین آیا آن حقی
باور نكن كھ من : كھ در ھنگام تصور مرگ بھ انسان ھا روى مى آورد، این است كھ از درون بھ او گفتھ مى شود

عناصر، . منشاء من این عناصر نبود كھ اگر عناصر از بین برود و خاك شود، من مضمحل بشوم . نابود بشوم 
بقاى ذات آدمى . بود كھ در دار دنیا چند صباحى آن را نگھ داشت و آماده ورود بھ ابدیت كرد) روح ( مركب آن

واال آیا امكان داشت كھ جلوى این درنده را . مربوط بھ این ماده نبود كھ اگر متالشى شد، جان ھم متالشى بشود
بھ كار مى انداخت و احتمال این را نمى داد گرفت ؟ كھ تاریخش این قدر طول بكشد؟ اگر فقط جنبھ طبیعت خود را 

این را . كھ روزى پس از این روزھا است ، و وقتى ابدیت براى بشر مطرح نباشد، ھمھ چیز براى او ممكن است 
بھ ھر حال ، این امر بھ . ھر قدر ھم ما بخواھیم بشر را تبرئھ كنیم ، تاریخ قبول ندارد. تاریخ بشریت نشان مى دھد

 .س ، كار خود را در درون بشر انجام مى دھدطور نامحسو
 یك كف خاك در این میكده ضایع نشود   یا سبو یا خم مى ، یا قدح باده كنند 

چند روز مى توان كسى را فریب داد؟ چند روز انسان مى تواند خودش را فریب بدھد؟ ھمیشھ چند بیت زیبا را من 
در طول تاریخ ، بیتى كھ . شاعر در این بیت غوغا كرده است . زمزمھ مى كنم ، كھ یكى از آن ھا بیت زیر است 

 . بھ عنوان یك نشانھ ثابت فرھنگ بشرى این قدر عمر كند، واقعا كم است
 روزگار و چرخ و انجم سر بھ سر بازیستى 

 
 گر نھ این روز دراز دھر را فرداستى 



نبرد، نكشت ، نزد و غارت نكرد،   اگر ھر كسیعنى . اگر بشر فردایى نداشتھ باشد، این دنیا رقاص خانھ است 
اگرچھ كیفرھا و مجازات ھا مؤ ثر بوده و . ولى فقط قوانین نیست كھ دست بشر را این طور بستھ باشد! باختھ است 

آیا واقعا من در این جا تمام مى : واقعا مؤ ثر است ، اما اصل ، آن اندیشھ اى است كھ در درون انسان ھا مى گوید
مخصوصا در موقعى كھ آرامش باشد و جان ، كمى دقیق و صاف درباره خودش فكر كند، ! باور نمى كنم شوم ؟ 

آیا كار من در این جا تمام مى شود؟ منى كھ تمام ھستى را در یك مشت دریافت مى كنم ، منى : از خود مى پرسد
لذا، حتى . در ذھن بشر قاطع نیست  كھ بھ ھستى مشرف مى شوم ، آیا من در این جا نابود مى شوم ؟ این مساءلھ

ما ھیچ دلیلى نداریم كھ وقتى مغز بشرى متالشى )) :یكى از متفكرانى كھ درباره مذھب راءى مثبت ندارد، مى گوید
برتراند (گوینده این سخن  .((احتمال بقاى شخصیت او خیلى ھم قوى است  .شد، شخصیت او ھم نابود مى شود

ماست ، كھ من درباره انتقاد از شك ایشان ، رسالھ اى در حدود سى ، چھل صفحھ ، شكاك درجھ یك قرن )راسل 
 در مقدمھ نقد و بررسى سخنان ایشان نوشتھ ام ، كھ شك ایشان از كجاست و چیست ؟

این گوینده این مطلب ، شما كھ مى گویید یقین : براى این گونھ اشخاص ، ما سؤ الى بدین صورت مطرح مى كنیم 
تى مغز آدم متالشى شد، تمام موجودیت او از بین برود، و احتماال شخصیت و نفس او باقى بماند، ما نیست كھ وق

شما پنجاه درصد احتمال مى دھید كھ زندگى   پس : سؤ ال یك طلبھ و یك دانشجو چنین است . فقط یك سؤ ال داریم 
بل این پنجاه درصد احتمال چھ كنیم ؟ آیا مى ما مى خواھیم ارزیابى كنیم كھ در مقا. بشر در این جا تمام نمى شود

توان گفت ان شاءهللا بز بود؟ نھ تنھا با احتمال پنجاه درصد، بلكھ یك درصد، این احتمال در مورد چیست ؟ آیا مورد 
احتمال ، گم شدن یك دستمال است ؟ یا احتمال گم شدن دو صفحھ كاغذ است ؟ یا احتمال این كھ شخصى بھ شما یك 

این احتمال از صد ھزار یقین ! گوید؟ نخیر، احتمال این است كھ حقیقت تو باقى و پایدار و جاودانى است ناسزا ب
آیا شما یقین دارید؟ داشتھ . بھ این كھ اگر بخواھم از لیوان آب بخورم ، از دستم مى افتد و مى شكند، مھم تر است 

 . بحث شكستن یك لیوان مطرح نیست. باشید
البتھ مغز او حل نكرده ، بلكھ ھوى  . بشر این گونھ مسائل را چگونھ براى خودش حل كرده است آدم نمى فھمد كھ

مغز مى گوید شما خودت مى گویى بھ احتمال پنجاه درصد این بشر باقى مى . و ھوس براى او حل كرده است 
؛ احتمال بدھید این مسجد بھ عنوان مثال . ماند، در صورتى كھ در محتمل ھاى مھم ، یك درصد نیز كارساز است 

فرض كنید اگر از آن راه بروید، بھ شخصیت شما اھانتى خواھد شد كھ تا مرگ گریبان شما را فشار . دو راه دارد
با توجھ بھ این اھانت ، آیا از آن راه مى روید؟ حتى بھ احتمال یك درصد، نھ صددرصد، از آن راه نمى . خواھد داد

حتى اگر احتمال یك در ھزار باشد، بھ آن توجھ مى كنید و اھمیت مى . ھم است روید، زیرا محتمل و موضوع م
مى گوییم  . مى گوید من شك دارم) متفكر(  ولى آن چھ ما احتمال مى دھیم چیست ؟ بھ ھر حال ، این شخص . دھید

ت كھ انسان مى اصال نیاز بھ شك نیست ، احتمال است ، زیرا در شك ، پنجاه درصد اس. شك خود را داشتھ باش 
چھ رسد بھ یك ، دو، سھ ، چھل و . گوید من مى مانم و این كارھاى من ، روزى مورد سؤ ال قرار خواھد گرفت 

 .مغز و روان ما را در مقابل این مساءلھ حیاتى ، از انحراف نگھ دار! پروردگارا! خدایا .نھ ، پنجاه درصد
د كھ بشر گمان مى كند كھ وقتى بدن پوسید و متالشى شد، ذات بنابراین ، انگیزه سوم ترس بشر از مرگ ، این بو

كسى كھ چنین ترسى دارد، بھ بقاى نفس جاھل . شد، چنین گمان نكنید  ھمان گونھ كھ عرض . او ھم از بین مى رود
در حقیقت ، این شخص از مرگ نمى ترسد، بلكھ جاھل . جاھل است بھ كیفیت معاد كھ چگونھ برمى گردد. است 
جاھل است بھ چیزى كھ  .چیز مھمى را از دست داده و علم بھ یك چیز خیلى مھم ندارد. بھ آن چھ كھ باید بدانداست 

 ! مى خواستى بیندیشى و فكر كنى} :بھ او خواھند گفت {. روى آن جھل از او نخواھد گذشت 
از دردھاى بیمارى ھا،  انگیزه كسى است كھ گمان مى كند ھمراه مرگ دردى است بزرگ ، غیر -انگیزه چھارم 

ھمان طور كھ مى دانید، . این گمان ، گمان صحیحى نیست : ابن سینا مى گوید. كھ او را سخت اذیت خواھد كرد
مى گوید ما نمى دانیم كھ چھ مى شود و در درد . ابن سینا طبیب ھم بوده و كتاب قانون را در پزشكى نوشتھ است 

، بھ تدریج كھ قوا از كار مى افتند، با از كار افتادن ھر كدام ، حیرت و ولى آن چھ كھ مسلم است . چھ مى گذرد
جناب آقاى ابن سینا، مجرد این كھ ما نمى . حالت عجیبى بھ انسان دست مى دھد، اگرچھ درد او بھ آن شدت نباشد

جھت این كھ  بھ. دانیم آیا درد مرگ سخت تر از بعضى از دردھاى بیمارى ھا در حال زندگى است ، كافى نیست 
در این مورد باید دقت داشتھ . وقتى قوا یك بھ یك از كار بیفتد، ھر یك از آن ھا خودش شبیھ بھ یك جان كندن است 

 . این مطلب را از ابن سینا نمى پذیریم. باشیم 
 .آن شخص ، بھ دلیل عذاب و كیفرى كھ احتمال مى دھد دنبال مرگ باشد، از مرگ مى ترسد -انگیزه پنجم 

در این جا از مرگ نمى ترسى ، بلكھ از خودت مى ) انسان (تو . س او از كار خود مى ترسد، از مرگ نمى ترسدپ
تو كھ احتمال مى دھى كھ بھ دنبال مرگ ، كیفرھا و عذاب و ِعقاب باشد، علت آن كھ خود بھ خود یا از . ترسى 

اگر احساس كردى كھ . ات را با خدا قطع نكن  آسمان نمى آید، پس دروغ نگو، دزدى ، خیانت و ظلم نكن ، رابطھ



اگر احساس كردى كھ  . این مقام از آن تو نیست ، و شخصى دیگر بھتر از تو مى تواند در این مقام مدیریت نكن
: این مقام از آن تو نیست ، و شخصى دیگر بھتر از تو مى تواند در این مقام مدیریت كند، لطف كن و بلند شو بگو

سخن ابن سینا در این مورد خیلى روشن . د جاى من ، و دیگر از ِعقاب و عذاب بعد از مرگ نترس شما بفرمایی
 .خداوند ما را نیافریده است كھ بھ ما عذاب بدھد. بوده و خوب استدالل كرده است 

 .ھدف از خلقت بشر، این نبوده است كھ بیافریند و ِعقاب كند
 من نكردم خلق تا سودى كنم 

 
 بندگان جودى كنم  بلكھ تا بر

آن شھید دار بقا، آن افتخار ارزش ھاى انسانى كھ حسین بن على نامیده مى شود، در دعاى عرفھ چنین عرض مى 
نقل مى كنم ، در سرنوشت شما ) علیھ السالم(البتھ جوان ھا كمى دقت كنید، این جملھ را كھ از امام حسین  - : كند

ر از آن ھستى كھ سودى از خود تو بھ تو برسد، كجا مانده كھ سودى از طرف الھى ، تو بى نیازت)) - اثر مى گذارد
(( من بھ تو عاید گردد؟

 ھایم بھ تو سود برسانم ؟((هللا اكبر))آیا با این (569)
بھ حق ، در ھر سال چند روز و چند شب بھ یاد تو مى . بھ حق نشستھ ایم بھ یاد تو. ابا عبدهللا صلوات هللا علیك یا 

من جملھ اى بھ عظمت این . اى نام تو باالترین فریاد عدالت در مفھوم آن . نشینیم ، اى یاد تو در اعماق جان ما
 : ا مجبورم مثال بزنمبراى توضیح بھ جوان ترھ. ندیده ام ) علیھ السالم(عبارت امام حسین 

 . اگر گاوم خوب بشود، سھ روز روزه مى گیرم! خدایا: نذر كرد و گفت . آدم ساده اى گاوش بیمار شده بود
او چھ كار كرد؟ براى این كھ مثال دل خدا را بھ دست بیاورد، جلوتر روزه گرفت و گفت ، من این سھ روز روزه 

شب ھنگام بھ خانھ آمد و دید كھ گاو، . روزه را گرفت ، اما گاو او مرد. را پیشاپیش مى گیرم ، تا گاوم بھبود یابد
آیا این : روى خود را بھ طرف آسمان گرفت و گفت . از طویلھ بیرون آمد. دراز بھ دراز در طویلھ افتاده است 

. زنده بمانددرست است كھ من سھ روز روزه بگیرم و آن وقت تو گاوم را بگیرى ؟ من روزه گرفتھ بودم كھ گاوم 
كھ آن جا ما روزه خواھیم گرفت ، خدا لذت خواھد  ! ماه رمضان -حاال كھ مرد، فردا، پس فردا، رمضان مى رسد 

یعنى روزھاى )اگر سھ روز از جاھاى تر و تمیز آن را  -! بنده ھاى من براى من روزه گرفتند ! برد كھ ؛ بھ بھ
 آیا ھم روزه بگیرم و ھم گاوم بمیرد؟! مى فھمى  آن وقت. نخورم ، فالن فالن ھستم ) 23، 21، 19

اگر تمام عالم ھستى در مقابل خدا تمرد كند و كفران . در ذھن مردم ساده ، عبادت ، مثل انجام كارى براى خداست 
اگر تمام دنیا بھ عظمت روحى پیغمبر آخرالزمان محمد مصطفى . بورزد، بھ دامان پاك ربوبى او گردى ننشیند

خدایا، تو بزرگ تر )) :باشد، بھ خداوند چھ مى افزاید؟ ببینید حسین بن على چھ عرض مى كند) علیھ وآلھ  صلى هللا(
؟ لذا، بعد از این ، ان شاء هللا ((و تو غنى تر از آنى كھ خودت بھ خودت سود برسانى ، آیا من بھ تو سود برسانم 

رى پیدا مى كند كھ نماز مى خوانیم نھ براى تجارت و معناى دیگ - كھ البتھ ھمین طور ھم بوده است - عبادت شما 
 . ، یعنى مزه آن را مى چشیم...نھ 

 :عرض مى كرد) علیھ السالم(امیرالمؤمنین على 
 (570)ما عبدتك خوفا من نارك وال طمعا فى جنتك بل وجدتك اھال للعباده فعبدتك 

تو را بھ جھت ترس از دوزخ تو و براى طمع در بھشت تو نپرستیده ام ، بلكھ تو را شایستھ عبادت دیدم ! خداوندا))
 ((. و تو را پرستیدم

، آن اگرچھ راه را درست برویم . من با تو سوداگرى نمى كنم ، حتى نھ بھ قصد این كھ انبساط روحى پیدا كنم 
، باالتر از ھستى و ((هللا اكبر))قیمت این . نورانیت و شكوفایى درون پیش مى آید، اما حتى آن را قیمت قرار ندھیم 

 . با خداوند متعال سوداگرى و تجارت نكنیم. انبساط روح ماست 
میرالمؤمنین اعثم كوفى شعرى دارد، كھ من گاھى بھ دوستان عرض مى كنم ، اگر بعضى ھا بخواھند این كالم ا

، این شعر ((من براى تو عبادت مى كنم و نھ ترس از جھنم دارم و نھ طمع بھشت ))را دریابند كھ ؛ ) علیھ السالم(
 :در نظر بگیرند) علیھ السالم(اعثم را درباره امام حسین 

 یابن النبى المصطفى یابن الولى المرتضى یابن البتول الزاكیھ
 كنما عینى الجلك باكیھ ل  تبكیك عینى ال الجل مثوبھ 

براى تو نالھ مى كنم ، (، چشمم گریھ مى كند )فاطمھ (اى پسر پیامبر، اى پسر على مرتضى ، اى پسر بتول پاك ))
 .( با خودت كار دارم. (اما نھ براى پاداش ، نھ براى این كھ ثوابى بھ دست آورم .) براى تو مى گریم 

 ((. خود توست گریھ فقط براى. روحم متوجھ خود توست 
اگرچھ حتى در آن شھادت ، . یا اباعبدهللا ، نامت جاودان باد، كھ ھست . واقعا امام حسین عجب فرھنگى شكوفا كرد

. در این مصیبت بى نظیر تاریخ كھ از جان قبول كردى ، نظرت این نبود كھ بعد از تو، نام تو در دنیا باقى بماند
ھا مال دنیا نخواست ، بلكھ حتى بھ فكرش خطور نكرد كھ بعد از او بگویند حسین نھ تن! این را مى گویند اخالص 

دنیا ھمیشھ نام تو را خواھد گفت و . اما گفتھ اند یا اباعبدهللا ، صفاى تو بى نھایت بود و دنیا را لرزاندى  .یا حسین 



رسد كھ ؛ در تاریخ میلیون ھا  گاھى بھ فكر بعضى از جوانان ما چنین مى. با نام تو، امید بھ ابدیت خواھد داشت 
با این كھ ) علیھ السالم(امام حسین : نفر كشتھ شده اند، چرا شما بھ امام حسین این قدر اھمیت مى دھید؟ دقت كنید

اگر تمام ! خدایا)) : چنین تقربى بھ خدا داشت ، اما باعظمت ترین سخن را در رابطھ انسان با خدا گفتھ است كھ
این عظمت را . مربوط بھ خودم است } عبادت {یعنى این  .((باشد، سودى بھ تو نخواھد رسیدعبادات من بى نھایت 

 :یا. داشتھ باشید
 (571)ایكون لغیرك من الظھور ما لیس لك حتى یكون ھو المظھرلك ؟

 ((یا حقیقتى غیر از تو، آن روشنایى را دارد كھ بتواند تو را بر من آشكار بسازد؟آ))
درباره حسین احتیاط )) : معاویھ براى ھمین بھ پسرش گفت. حداقل دھان بھ دھان ، این حرف ھا بھ مردم رسیده بود

 :توجھ كنید .((او محبوب ترین مردم در نزد مردم است . نیست ... او مثل عبدهللا بن زبیر و. كن 
چون نماز را خواند و یك مقدار ایستادگى . ، امام حسین روى خاك افتاد}روز عاشورا{ساعاتى چند در بعدازظھر 

وقتى بدن مباركش بھ روى . خیلى كوشش و تالش كرد كھ بھ ھیھات مناالذلھ تحقق ببخشد. فرمود كھ اسیر نشود
 .((مدت زیادى روى خاك بود)) خاك افتاد، در تاریخ ھست كھ ؛ و مكث ساعھ طویال

زخم ھا ھم از نظر . لحظاتى نسبتا طوالنى بر روى خاك بود و حركت نداشت و كسى را ھم نمى توانست بزند
اطراف او، تمام گردانندگان شقى و پلید داستان خونین نینوا ایستاده . طبیعى ، تقریبا كار حضرت را ساختھ بود

آیا در ھیچ یك از كشتارھاى دنیا این چنین است كھ دشمن در . را تمام كند بودند و كسى جراءت نمى كرد كار او
برابر آنان باشد و كسى ھم جراءت نكند جلو برود؟ چرا نمى توانستند جلو بروند؟ چون در دلشان مى فھمیدند این 

وانان دقت كنید، ج. خدا نكند كھ انسان تحت تاءثیر تلقینات ، راه مستقیم خود را گم كند. كیست ) حسین (مرد 
. چنین چیزى در تاریخ دیده نشده است . اثر كار را نگاه مى كنند، اما نمى توانند كارى انجام دھند. تلقینات مؤ ثرند

، }كھ نام او ابو جنوب بود{یكى از آن خبیث ھا كھ شاید خبیث ترین فرد كربال و داستان نینوا بود، بھ فرد دیگرى 
اى كاش این نیزه را در چشم تو فرو مى بردم و این : او ھم در پاسخ گفت . كن  برو جلو و او را راحت: گفت 

یعنى تمام گردانندگان این ماجرا و نماینده تمام چھل ھزار نفر، ھفت ، . خودت برو. سخن را از تو نمى شنیدم 
د، زیرا حسین بن على را ھشت ، ده نفر بودند كھ آن جا بھ مدت چند ساعت ایستاده بودند و نمى دانستند چھ كار كنن

اگرچھ حسین بن على از نظر سیاست بازى ماكیاولى علیھ . بھ ھمین دلیل آن وضع پیش آمده بود. مى شناختند
. معاویھ بود، اما خود معاویھ گفتھ بود كھ با این مرد كارى نداشتھ باشید، او محبوب ترین مردم در نزد مردم است 

باید آن موقع كھ كار از كار گذشتھ بود، بیدار . را سیاست بازى چند روزه نگیردمغزت : امام حسین بھ معاویھ گفت 
 . شده بودى و بھ پسرت مى گفتى مواظب باش

بھ مدینھ آمد و در جمع بزرگان مھاجرین و انصار شمشیر كشیده شد كھ با یزید بیعت كنید، } معاویھ {روزى كھ 
آیا مگر حسین تو را متنبھ و . است ، مشكت را پر كرده اى  مگر حسین نگفت براى تو بس. حسین ھم نشستھ بود

آگاه نكرد؟ ھمان روز مى خواستى بگویى بنشینید و در شورا، پیشتاز، رھبر، پیشوا، حاكم ، حكمفرما و فرمانروا 
 :در مدینھ خطاب بھ معاویھ چنین فرمود) علیھ السالم)امام حسین . براى خودتان تعیین كنید

گویى تو مى خواھى چیز پوشیده اى را توصیف كنى ، یا ! مردم را درباره فرزندت یزید بفریبى ؟آیا مى خواھى ))
توضیحى درباره چیزى كھ از دیده ھا غایب است بدھى ، یا مطلبى را مى گویى كھ تنھا تو درباره آن دانا ھستى و 

 ((.كسى چیزى درباره آن نمى داند
تو درباره یزید سخنانى را . ساختھ است   قیده اش را اثبات كند، فاش یزید، خود حقیقت خویشتن را كھ راءى و ع

زندگى او درباره سیر و سیاحت در سگ ھایى است : بگو كھ او بر خود پذیرفتھ و شخصیتش آن را نشان مى دھد
 ((. تكھ بھ یكدیگر ھجوم مى آورند، او عمر خود را با كنیزھاى خواننده و نوازنده و لھو و لعب سپرى كرده اس

این كار را رھا كن ، بس است براى تو و بال سنگینى كھ بھ گردن گرفتى و این كھ تو خدا را با آن و زر و وبال ))
سوگند بھ خدا، ھمواره كار تو زدن یا ھماھنگ ساختن باطل با ظلم و خفھ . مالقات كنى براى تو كفایت مى كند

را پر كرده اى ، بس است ، میان تو و مرگ چیزى جز چشم دیگر مشك ھاى خود . كردن مردم ، با ستم بوده است 
(572)بھ ھم زدن نمانده است

))...  



ان مھمى بھ او گفت ، حسین بن على او را بیدار كرد و سخن! گاھى بشر خیلى قیافھ عجیبى از خود نشان مى دھد
مشكت را پر كرده اى و دیگر . بس است )) : حسین بن على این را ھم فرمود كھ .ولى او ھیچ جوابى نتوانست بدھد

اثر كرد؟ } معاویھ {آیا این مطالب در تو  .((دیگر در حال مرگ ھستى . بروى ) ابدیت (مى خواھى بھ آن طرف 
ھم از روى غرض ھاى سیاسى و دنیوى و مادى ، این سخنان را مى  نكند امروز. مى بایست دو روزه اثر كند

آن روز ھم مى دانست ، ولى خیال . گویى ؟ چھ كسى را مى خواھى فریب بدھى ؟ معاویھ این سخنان را مى فھمید
شمشیر، . دل ھاى مردم با شمشیر تصرف نمى شود. مى كرد كھ مى توان با شمشیر، دل ھاى مردم را تصرف كرد

حواستان . شمشیر استخوان ھاى انسان را تكھ تكھ مى كند، اما بھ دل راه ندارد. ست و پاى انسان را مى بردفقط د
در تاریخ دیده نشده است كھ شمشیر بھ قلوب آدمیان راه یابد و آرمان آنان را عوض كند و عقیده و . جمع باشد

 .روحشان را تغییر بدھد
مرگ مى ترسد، بھ جھت احتمال كیفر و ِعقاب است كھ آن طرف بھ ، كسى كھ از }پس ھمان گونھ كھ عرض شد}

از مرگ ) انسان (او ))فلیس یخاف الموت بل یخاف العقاب ، : عبارت ابن سینا چنین است . حساب او خواھند رسید
ھ حق خون را ب. مقدمھ آن را بھ وجود نیاورید  آیا از عذاب مى ترسید؟ پس  .((نمى ترسد، بلكھ از عذاب مى ترسد

ارزش كار انسان ھا را بھ آن ھا بدھید، اگرچھ . مال را ناحق بھ یغما نبرید، اگرچھ طرف مقابل نفھمد. نریزید
چرا از ِعقاب مى ترسید؟ با پیشانى باز و با سر برافراشتھ بھ پیشگاه . خودشان نفھمند كھ ارزش كار آنان چیست 

 .خداوندى وارد شوید
 (573)وال تبخسوا الناس اشیائھم 

 ((.و كاالى مردم را از ارزش میندازید))
اگر كسى مضطر باشد، بھ جھت این كھ عائلھ اش را اداره . حیلھ گرى راه نیندازید و ارزش كار و كاال را بدھید

ه ھزار تومان اگر پنج ھزار تومان ھم بدھید، قبول خواھد كرد، اما مى دانید كھ این مقدار، كند، شما بھ جاى پنجا
این . دنبالش ِعقاب است } اگر ارزش واقعى كار را پرداخت نكنید، مسلم است كھ {. قیمت حقیقى كار او نیست 
بھ او گفتند و بھ نزد . بیر كنندشخصى خوابى دیده بود و مى خواست آن را براى او تع: روایت در كافى آمده است 

یابن : گفت ) علیھ السالم(باالخره بھ حضرت صادق . امامان معصوم برو و از آنان بپرس ، آن ھا معادن علم ھستند
مثل این كھ حضرت ھم او  - در ھمسایگى ما شخصى ھست: عرض كرد. بگو: فرمود. رسول هللا من خوابى دیدم 

یدم كھ او سوار اسبى چوبى شده و خودش ھم چوب شده است و در مقابل من دیشب در خواب د -را مى شناخت 
مضطر شده و مى خواھد چیزى از خانھ خود را ) ھمسایھ (این شخص ! از خدا بترس )) :حضرت فرمود. مى لرزد

. ه اى حیات او را خشكاند. بفروشد، تو ھم فھمیده اى كھ مشترى غیر از تو ندارد و قیمت آن را پایین آورده اى 
حال ، خودتان بررسى بفرمایید و ببینید آیا وضع ما این گونھ است ؟ بعضى از بزرگان  .((عذاب بھ دنبال آن است 

 :مى گویند
 تا ز تلخى ھا فرو شویم تو را   زان حدیث تلخ مى گویم تو را 

 .دھداحادیث اھل بیت ، ما را شست و شو مى . اگرچھ تلخ است ، اما آن ھا را باید بشویم 
نزدیكى ھاى اختصار كھ كم كم انسان بھ پل مرگ نزدیك مى شود، امواج و فركانس ھایى : پزشكان ھم مى گویند
سپس آغاز جوانى ، جوانى ، میانسالى . مقدارى از آن امواج ، زمان كودكى را نشان مى دھد. در مغز دیده مى شود

حتى یكى از روان شناسان . ز مقابل چشمانش رژه مى روندمثل این كھ تمام اعمال او ا . ، بعد ھم پیرى و كھنسالى
مغز، موج ھاى متنوع را نشان مى )) :كھ جنبھ دینى ھم نداشت ، صحت گفتار پزشكان را تاءیید كرده و گفتھ بود

حتى . حال كھ این گونھ است ، چرا از مرگ بترسیم ؟ از این بترسیم كھ ما قیمت كار را درست نداده ایم  .((دھد
 :مى گوید. ى اوقات شنیده مى شود كھ كسى مى گوید زرنگى كردم بعض

اسم مبارزه با خویشتن را، زرنگى و . مى دانید چھ كار كردم ؟ قیمت فالن كاال را دو ھزار تومان پایین آوردم 
 .یا قیمت واقعى آن را پرداخت كنید و یا معاملھ نكنید} در ارزش كار و كاال{. زیركى گذاشتھ است 

او مى گوید شخص . م یكى از انگیزه ھاى ترس مردم از مرگ است كھ ابن سینا واقعا خوب متوجھ شده است این ھ
 .از عذاب بعد از مرگ مى ترسد، واال مرگ ترس ندارد

 مرگ ھر یك اى پسر ھمرنگ اوست 
 

 پیش دشمن ، دشمن و بر دوست ، دوست 

 وى ھوشدار  آن زخود ترسا نھ از  اى كھ مى ترسى ز مرگ اندر فرار 

 روى زشت توست نى رخسار مرگ 
 

 جان تو ھم چون درخت و مرگ برگ 

 درى خود رشتھ اى (574) ور حریر و قز  گر بھ خارى خستھ اى خود كشتھ اى 

عى مرگ است ، اما چند قرن است كھ مشغول انسان سازى است ، زیرا زندگى او، مرگ حسین بن على ھم نو
زندگى اى بود كھ ثمرش چنین مرگى باشد كھ این گونھ صدھا ھزار نفر مانند شما اینك نشستھ اند و قلب ھر یك از 



ن حركت مى افتخار بھ این كھ من موجودى ھستم ، كھ در صف جلوى من حسی. آنان ، پر از نور و عظمت است 
 آیا افتخار نمى كنید؟. كند

 یابن النبى المصطفى 
 

 یابن الولى المرتضى 

 تبكیك عینى الالجل مثوبھ   یابن البتول الزاكیھ 

 .((چشمم بر تو گریھ مى كند، ولى نھ براى ثواب ) حسین (اى پسر پیغمبر، اى پسر على مرتضى ، ))
این را باال . كنید، مى بینید از عالقھ اى است كھ بھ خود حسین دارید اگر در مورد گریھ ھا و نالھ ھا بر حسین دقت

 .شما ھم با حسین معاملھ نمى كنید .((خدایا، من تو را براى معاملھ عبادت نمى كنم )) :ببرید، مى شود
. اھد كردان شاءهللا در سعادت دنیا و آخرت بھ ما كمك خو. خودش مى داند چھ كار كند} حسین {البتھ ، معاملھ را 

 .مى آید} پاداش و اجر{اما مى بینید شما نظرى ندارید، ولى بھ دنبال آن ، 
 تبكیك عینى الالجل مثوبھ 

 
 لكنما عینى الجلك باكیھ 

 .((چشمم بر تو گریھ مى كند، ولى نھ براى ثواب و پاداش ))
این درسى است از حسین كھ . برسد انسان مى تواند زود بھ خدا. این جملھ را در نظر بگیرید و از این راه بروید
عین ھمین حركت را در هللا اكبر، یا در . بھ ذات خود توجھ كنید. توجھ بھ ذات ارزش را بھ شما تعلیم داده است 

، مى توانید مشاھده كنید و بگویید كھ خدایا، دیگر نظرى بھ بھشت ((نھا تو را مى پرستیم ت} بارالھا(575) ))}ایاك نعبد
ندارم ، اگرچھ بھشت ، ثواب و پاداش بزرگى است كھ بھ بندگانت وعده فرموده اى ، اما دیگر، مساءلھ باالتر از 

 : این است
 اھل نظر دو عالم در یك نظر ببازند 

 
 ان توان زد عشق است و داو اول بر نقد ج

(576) آرى ، قصر و حورالعین خیلى ھم در حد باال ھست ، اما من موقعى كھ مى گویم ؛ اھدنا الصراط المستقیم ،

 . و حور نظرى ندارم، دیگر بھ قصرھا ((ما را بھ راه راست ھدایت فرما))
. لذا، از مرگ مى ترسند. بعضى ھا گمان مى كنند كھ در ابدى زندگى كردن در دنیا، لذتى ھست  -انگیزه ششم 

ھرچھ تحریكات جنینى انجام مى گیرد، بچھ امتناع . ھمان گونھ كھ بچھ در شكم مادر، از بیرون آمدن مى ترسد
ھشتاد میلیارد سال یا صد میلیارد سال نورى  .ك بھ كجا وارد مى شودنمى داند كھ از آن جایگاه تنگ و تاری. دارد

. این ھم مادر بزرگ ماست  -یعنى طبیعت  -عین این جنین بزرگى كھ اكنون ما در آن قرار داریم . را نمى داند
عر مولوى ش. سال ، مدام شیر مى خورد 80 - 70. بشر از دنیا دست بر نمى دارد و مى خواھد شیرخوار بماند

 :خیلى لطیفى دارد كھ مى گوید
 شیر ده اى مادر مؤمن ورا 

 
 واندر آب افكن میندیش از بال 

 ھر كھ در روز الست آن شیر خورد 
 

 ھم چو موسى شیر را تمییز كرد 

 (578) این زمان یا ام موسى ارضعى   (577) گر تو بر تمییز طفلت مولعى 

 (579)والقیھ فى الیم 
 ((. و او را بھ دریا بیافكن))

اى مادر . را بھ دریا رھا كن  ((شخصیت ))و  ((من ))سپس . اگر بخواھى بھ رشد برسى ، كم كم شیر را كنار بگذار
 :موسى غصھ نخور، او را مى گیرند

 (580)انا رادوه الیك و جاعلوه من المرسلین 
 ((. او را بھ تو بر مى گردانیم ، در حالى كھ از پیغمبران شده است))

 گر تو بر تمییز طفلت مولعى 
 

 این زمان یا ام موسى ارضعى 

 ! آن قدر این نفس را بھ پستانت نچسبان. اى مادر موسى ، او را شیر بده و رھایش كن 
 بدانى معنى حب الوطن را  خواھى

 
 یك چند از خود دور كن مایى و من را 

من . این شعر سروده مرحوم حاج شیخ على اكبر نوغانى رحمھ هللا از علماى بسیار بزرگ در مشھد است 
 .علما و عمال، از آن انسان ھاى تكامل یافتھ بود. خدمتشان رسیده بودم 

 سپار با مامش تو جان خویشتن را ب  این طفل نورس را ز شیر دایھ برگیر 
 مرغ دلت چون شد اسیر دام صیاد 

 
 خوش مى سراید قصھ مور و لگن را 

 با یاد كویش مى دود اشكم بھ دامن 
 

 جیحون كند یك سر ھمھ تل و دمن را 

ساختھ شده  شما. اگر صالح باشد، استخاره كنید و اگر خوب آمد، رابطھ خود را با عالم ماده و مادیات تعدیل كنید
این جا را محكم و دقیق ، از نظر علم و از نظر صنعت داشتھ باشید، ولى روح و شخصیت . براى جاى دیگر ھستید

 .شما اسیر نباشد



این مرد بزرگ ، از قدرت  .ایشان خیلى ھا را در مشھد تربیت نمود. خداوند مرحوم نوغانى را رحمت كند
ز امثال آنھا نصیب جامعھ ما بفرما و آن ھا را كھ از این دنیا رفتند، غریق ا! خدایا. سازندگى باالیى برخوردار بود

 .رحمت بفرما
آغاز جوانى بود، : مى كنم مى گوید  چند بیت ھم از نظامى گنجوى درباره مرگ كھ تعبیر زیبایى است ، عرض 

 ...جوان شدم ، بعد میانسالى و مدام از حالى بھ حالى دیگر
 گردم از حال و بھ حال اگر ب

 
 ھم بر رق اولین نوردم 

ھمان قانون مرا بھ . چرا دستپاچھ شوم ؟ اگر بھ پیرى برسم . حركت و درنوردیدن من ، بر قانون ازلى توست 
 . پیرى رسانده است كھ مرا از رحم مادر بیرون آورده و براى من ، لذایذ و عظمت ھا را قابل دریافت كرده است

شما با وجود این ادبیات ، درباره زندگى و مرگ مى خواھید دست . نظر داشتھ باشید این ادبیات را ان شاءهللا در
 گدایى را بھ سوى كدام فرھنگ دراز كنید؟

 بى حاجتم آفریدى اول 
 

 آخر نگذارى ام معطل 

 گر مرگ رسد چرا ھراسم 
 

 كان راه بھ توست مى شناسم 

 :ر داده اندھم وجدانم مى گوید این راه براى توست و ھم انبیا خب
 كاو راه سراى دوستان است   این مرگ ، نھ باغ و بوستان است 

 تا چند كنم ز مرگ فریاد 
 

 چون مرگ از اوست مرگ من باد 

چیست آن چھ كھ در ادبیات شما  !ما در این ادبیات چھ داریم . این مرگ ، نھ مرگ است ، بلكھ باغ و بوستان است 
ما نمى گوییم فقط بینوایان . ریك و تشویق كنید كھ بھ این ادبیات ، دقیق توجھ كنندگفتھ نشده است ؟ فرزندان را تح

 .را بخوانید، اما این موارد ھم در ادبیات ما وجود دارد... ویكتور ھوگو، چرم ساغرى بالزاك ، آثار تولستوى و
 چون مرگ از اوست مرگ من باد   تا چند كنم ز مرگ فریاد 

 اى است گر بنگرم آن چنان كھ ر
 

 این مرگ نھ مرگ نقل جاى است 

 از كجا بھ كجا؟. انتقال از جایى بھ جایى دیگر است ... اگر دقیق نگاه كنم 
 وز خوابگھى بھ بزم شاھى   از خوردگھى بھ خوابگاھى 

 خوابى كھ بھ بزم توست راھش 
 

 گردن نكشم ز خوابگاھش 

 چون شوق تو ھست خانھ خیزم 
 

 خیزم خوش خسبم و شادمانھ 

. چرا گونھ ھاى حسین در روز عاشورا قرمز نشود؟ چون معناى مرگ را مى دانست . انا洨 و انا الیھ راجعون 
از كسانى كھ در آن جا حاضر بودند، روایت شده و گفتھ اند كھ ما ھیچ مصیبت زده اى را بھ : مورخان مى گویند

الى ابتھاج صعود كرده است ، مرگ ھم در حد اعالى بدان جھت كھ حیات بھ آن حد اع. این نشاط ندیده بودیم 
 .ابتھاج دیده مى شود

 .این حسین را از دست ما مگیر! پروردگارا
 . ما را موفق بدار كا این سرمایھ بزرگ را بھ اوالدمان و بھ نسل آینده تحویل بدھیم! خداوندا

، بلكھ بھ بشریت عنایت مى فرماید، ما را ھم از درس ھایى كھ این مرد قرن ھاست نھ تنھا بھ مسلمانان ! پروردگارا
 .بھره مند و برخوردار بفرما

 ((آمین ))
 (581)شكوفایى حسینى 

 (582)یا ایتھا النفس المطمئنھ ارجعى الى ربك راضیھ مرضیھ 
امروز بھ حضور پروردگارت باز آى كھ تو خشنود و او از تو ) بھ یاد خدا(اى نفس قدسى مطمئن و دل آرام ))

 ((. راضى است
ین مساءلھ اثبات مى شود كھ خسارات زیادى كھ حقیقت این است كھ با دقت الزم و كافى در زندگى ما انسان ھا، ا

ما در زندگانى متحمل مى شویم ، خیلى مربوط بھ جھل ما نیست ، مخصوصا در جوامعى كھ از تمدن ، فرھنگ و 
یا جو جامعھ شان اصولى را پذیرفتھ است و مى دانند كھ دروغ درست نیست ، دروغگویى . علم بھره اى برده اند
 .از بین مى برد، یا مثال حق كشى باالخره جامعھ را مختل مى كند اطمینان در جامعھ را

این مسائل عمومى است و كم و بیش در تمدن ھا ھست ، . البتھ این گونھ مسائل كلى و ابتدایى را نمى گوییم 
 . مخصوصا تمدن اسالمى كھ بھ طور ھمھ جانبھ و فراگیر، جوامع بشرى را زیر پوشش خود قرار داده است

یك زندگى نھ در حد خیلى اعال از كمال و دانش ، بلكھ براى یك زندگى كھ انسان پشیمانى كم داشتھ باشد، براى 
اگر . بفھمد چھ مى كند و نگرانى و دلھره كمتر داشتھ باشد، ما معلوماتى را داریم ، یا مى توانیم بھ دست بیاوریم 

ھ انسان ھایى در جامعھ ھستند كھ اگر خود شما بھ آن شما فردا بخواھید بھ كارى اقدام كنید، جاى تردید نیست ك



انسان ھایى یافت مى شوند، زیرا } قطعا{. قضیھ كھ مى خواھید اقدام كنید واقف نباشید، شما را روشن مى كنند
پس در ھمین حدود علم و معرفت را، ما مى توانیم در زندگى اجتماعى بھ دست . جامعھ ، جامعھ متمدن است 

نقص ما در كجاست ؟ گرفتارى ما از كجا ناشى مى شود، كھ حتى با وجود ھمان مقدار علم و معرفت  پس. بیاوریم 
در . ما در میدان اراده ، سست ھستیم . ، نقص داریم ؟ اگر درست دقت بفرمایید، نقص ما در مساءلھ اراده است 

در . و، سست بھ میدان مى آییم انتخاب و اختیار و میدان باز كردن براى شخصیت برترى جو و شخصیت كمال ج
حقیقت ، حتى جوان ھا و انسان ھاى معمولى ما كھ خیلى دانشگاه دیده و حوزه دیده نیستند، قطعا مى دانند كھ 

با این حال ، احساس مى شود كھ وحشت از ظلم را آن . باالخره ظلم ، در كوچك ترین پدیده ، نتیجھ خواھد داشت 
یا عظمت عدالت را ھمھ ما مى دانیم ، اما چرا در قرار . ین مساءلھ جاى سؤ ال داردا. چنان كھ باید نمى بینیم 

شخصى از ھوى و ھوس سر مى كشد و عدالت  ((مى خواھم ))گرفتن در موقعیت ھایى كھ باید عدالت بورزیم ، یك 
كردم ، این معلول را زیر غبارى كھ تیزبین ترین چشم ھم شاید آن را نبیند، مخفى مى كند؟ ھمان طور كھ عرض 

مساءلھ این است كھ آن را چنان حیاتى تلقى . این نیست كھ ما نمى دانیم عدالت خوب است و عدالت ضرورت دارد
در  .نمى كنیم كھ بھ مجرد این كھ دیدیم عدالت در این مورد احتیاج دارد، بدون توقف ، اراده نموده و حركت كنیم 

اھمیت اراده را مالحظھ بفرمایید كھ چھ قدر اھمیت . راده ذكر شده است آیھ در قرآن مجید، درباره ا 150حدود 
 .چنان كھ صبر و شكیبایى در مقابل حوادث ناگوار، اثر ویژه و بھ خصوص دارد. دارد

 (583)و بشر الصابرین الذین اذا اصابتھم مصیبھ قالوا انا= و اناالیھ راجعون 
ما از آن خدا ھستیم و بھ سوى او : و مژده بده شكیبایان را، ھمان كسانى كھ چون مصیبتى بھ آنان برسد، مى گویند))

 ((. باز مى گردیم
رموده اید، وقتى مى ھمان طور كھ در آیات قرآن مالحظھ ف. ، شكیبایى و صبر بسیار مؤ ثر است }در زندگى }

 :خواھند عده اى بھ بھشت وارد بشوند، بھ آنان گفتھ مى شود
 (584)سالم علیكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار

 ((. تى چھ نیكوست فرجام آن سراىراس. آن چھ صبر كردید} پاداش {درود بر شما بھ ))
مقام پیش آمد و وقتى دیدید كھ اھل آن نیستید، } مثال{. درود بر شما بھ خاطر صبرى كھ در مقابل لذایذ انجام دادید

 . برو این دام بر مرغ دگر نھ: و اگر استخاره ھم خوب آمد، گفتید. گفتید خداحافظ
چون ما مى خواھیم شكوفایى اراده و اختیار  - جملھ معترضھ است  البتھ این - : جوانان عزیز، صبر دو مورد دارد

 :را در كالس حسینى یاد بگیریم ، ان شاء هللا دقت بفرمایید
خداى ناخواستھ آدم بیمار است ، اگر صبر نكند، چھ كار باید بكند؟ نزد طبیب مى } مثال{. صبر در مصیبت ھا -1

صبر در مقابل درد و نالھ ھا و سوزش ھا، طبیعى است ، البتھ . دھد رود و پس از معالجھ ، كار خود را انجام مى
 :اگر بگوید

 ساقیا باده بده شادى آن كاین غم از اوست   غم و شادى بر عارف چھ تفاوت دارد 

 بھ حالوت بخورم زھر كھ شاھد ساقى است 
 

 بھ ارادت بكشم درد كھ درمان ھم ازوست 

او واقعا طعم . این است كھ این شخص ، راه را طى كرده و او سالك است ، حقیقت }اگر بھ چنین مقامى برسد}
چون صبر در مورد دردھا . كمال را چشیده كھ حتى غم ، اندوه ، درد و نالھ را از او مى داند و خوشحال ھم ھست 

 . و ناگوارى ھا كھ اجبارى است ، عظمت و سازندگى آن ، مانند صبر در مواقع لذت ھا نیست
 . سكوى پرواز است) صبرھاى اختیارى (آن جا 

در این جا، شخصیت نفسى مى كشد و در مقابل . این نوع صبر، صبر اختیارى است . صبر در مقابل لذت ھا -2
كنار بروید، حاال نوبت من است ، منى كھ با خدا آشنایى دارم : غرایز بھ میدان مى آید و بھ غرایز حیوانى مى گوید

من شھرت اجتماعى را : در آن ھنگام شخصیت باید بگوید. شھرت اجتماعى لذت دارد سودجویى و: مى گویند. 
نمى خواھم ، زیرا ممكن است این شھرت مرا منحرف كند و من براى حفظ اعتبار اجتماعى كھ اگر بى پایھ باشد و 

یگر، صبر در مورد د. جاى پرواز در این جاست . آن ھم چند صباحى بیش نیست ، شخصیتم را نابود نمى كنم 
خدا مى داند اختیار در این جا چھ  .كھ اگر مانعى ھم وجود نداشتھ باشد} مخصوصا{مقابل جریان شھوت است 

چھره اى بھ شما اوالد آدم نشان مى دھد، كھ با اراده و اختیار، براى ارتكاب بھ این شھوت ، شخصیت را تباه 
 .نكردید

 (585)مت باال راده تحیى بالطبیعھ 
 ((. با اراده بمیر، تا با طبیعت ، زنده جاویدان بمانى))

در جو فرھنگ پیشرو بشرى با شما حركت كرده تا بھ این ) علیھ السالم(این كالم از چند قرن پیش از میالد عیسى 
مقصود از بمیر، مردن طبیعى نیست ، یعنى غرایز را مھار كن و بگذار شخصیت براى : مت . جا رسیده است 

لذا، صبر در مقابل لذایذ واقعا سكوى پرواز است ، زیرا شما ممكن است در تلخى ھا كھ . خودش میدان بگیرد



مى : ابل لذت ھا، مى گوییدخداى ناخواستھ پیش مى آید، بھ اجبار صبر كنید و چاره اى ھم ندارید، اما در صبر مق
 .یا مى توانستید انجام بدھید، اما انگیزه را از خودتان كنار زدید. توانستم انجام بدھم و انجام ندادم 

 چون دوم بار آدمیزاده بزاد 
 

 (586) پاى خود بر فرق علت ھا نھاد

روایت در حدیث . تعداد این ھشیاران كم است و كمتر ھم مى شود. بر تعداد این ھشیاران در جامعھ ما بیافزا! خدایا
 : قدسى چنین است

 (587)لن یلج ملكوت السموات من لم یولد مرتین ): علیھ السالم(عن عیسى بن مریم 
كسى كھ دوبار زاییده نشود، بھ ملكوت آسمان : نقل شده است كھ فرمود) علیھ السالم(از حضرت عیسى بن مریم ))

 ((.ھا وارد نمى شود
قیقى ، موقعى است كھ شخصیت اما تولد ح .آدمى یك بار از كانال دو موجود بھ نام پدر و مادر قدم بھ دنیا مى گذارد

 . آن را مى خواستم ، اما او از من نیازمندتر بود، آن را بھ او دادم: آماده اراده باشد و بگوید
 .این جاست كھ پاى خود را بر علت ھا و انگیزه ھا مى نھد

ارزش طلب  از آن موقع كھ شخصیت كمال جو و شخصیت. ما تولد دوم مى خواھیم . چون دوم بار آدمیزاده بزاد
 :شما، گام در عرصھ زندگى مى گذارد، این جاست كھ مى گویند

 چون دوم بار آدمیزاده بزاد 
 

 پاى خود بر فرق علت ھا نھاد 

 خدایا، آیا اینان بشر ھستند؟: گاھى در تاریخ ، گذشت ھا و فداكارى ھایى دیده مى شود، كھ آدم مى گوید
 وییدند؟ آنان چھ كردند كھ بر ھوى و ھوس خویش مسلط شدند؟آیا این ھا از آسمان آمدند یا از زمین ر

 . دوباره در این دنیا پاكیزه زاییده شدند، نھ از اسپرم و اوول
 .بھ ھستى مى دھد ((باشد))این جواب ھاى منفى ، گاھى مزه ! نھ : وقتى بر روى علت ھا پاگذاشت و گفت 

مى خواھند } یا حسین {: مى گویند. اب منفى بھ مورد است سھ جو -بقا و جاودانگى حسین بن على ، مربوط بھ دو 
اگر چنین مقامى را بپذیرم ، من . مقام چیست ؟ من باید باشم تا از مقام استفاده كنم  ! نھ: مى گوید. بھ شما مقام بدھند

فساد؟ ھمان چگونھ عالمگیر مى شود؟ آیا با : مى گوید. شھرت شما عالمگیر مى شود: مى گویند. نیستم و نابودم 
ایستاده ام ؟ شھرت بعضى از اشخاص عالمگیر است ، اما در نمایشگاه فساد و ) یزید)گونھ كھ در مقابل آن شخص 

یك نمایشگاه براى تبھكاران ، : تاریخ براى بشر، دو نمایشگاه آماده كرده است . در نمایشگاه جنایتكاران 
یك نمایشگاه ھم براى دادگران و انسان ھاى . وامع را مى فریبندجنایتكاران و خود فریبان كھ ابتدا خود را و سپس ج

بھره بردارى از اختیار یعنى  . كمال یافتھ و براى انسان ھایى كھ شخصیتشان از اختیار بھره بردارى كرده است
 .چھ ؟ یعنى ؛ پاى خود بر فرق علت ھا نھاد

من آقایى خواھد  ((خود طبیعى )) :مى گویید. ھى كرددر سى ، چھل سال بقیھ عمر خود، آقایى خوا: بھ شما مى گویند
این چھ نوع زندگى و آقایى است ؟ بدین . كرد، اما این آقایى بھ قیمت نابودى شخصیت ملكوتى من تمام خواھد شد

 جھت ، ما از این شھداى راه انسانیت و از این مسافران بسیار بزرگ دار بقا، باید این مساءلھ را فرابگیریم كھ آنان
خاطر . من شاید بارھا این مطلب را در بعضى از درس ھا عرض كرده ام . مى گویند ((بلى ))یا  ((نھ ))اختیارا 

} مثال} . اختیار مالم را داشتم. من خودم اختیار داشتم : شریف آقایان و یا خواھران باید باشد كھ ھمھ ما مى گوییم 
چھ جبرى باالتر از این كھ لایر . اما بھ ده ھزار تومان فروختم چیزى را بھ قیمت یكصد ھزار تومان خریده بودم ، 

اشترى : بھ ھر حال ، مساءلھ ! ، اختیار حقیقى را از دست انسان گرفتھ و بھ این كھ اختیار دارد، دل خوش است ؟
ا زندگى این ادعاى من مدعى است ، كھ ھمیشھ الحمد洨 با ادع. پشتم ھم زخم است . ام الغر و ھم پشت ریش است 

 . مى كنم
 اشترى ام ، الغر و ھم پشت ریش 

 
 ز اختیار ھم چو پاالن شكل خویش 

} كھ انسان {. چرا پاالن است ؟ زیرا ھمان فرمولى است كھ پدران ما بھ ما یاد دادند! پاالن است ، اختیار كجا بود
ن شخص از اختیار برخوردار شده آیا این اختیار است ؟ آیا ای. با یك كشمش گرمى با یك غوره سردى اش مى كند

! من در این باره اختیار داشتم : است ؟ او را یك كشمش گرم مى كند و یك غوره ھم سرد مى كند، سپس مى گوید
 .از سبیل و ریش لرزان خنده مى گیرد مرا

 ((من ))و  ((ت شخصی)) .با چھره و قیافھ اى مخصوص چنان مى گوید اختیار دارم ، كھ آدم باور مى كند اختیار دارد
در گوشھ اى از درون نشستھ و جز این كھ بھ كارھاى انسان با چشم تعجب  -بھ اصطالح مظلومانھ  -بیچاره ھم 

 .نگاه كند، كارى نمى كند
 اشترى ام الغر و ھم پشت ریش 

 
 ز اختیار ھم چو پاالن شكل خویش 

م خار بد، اما خار از پى گل ، زیست و حیات گیرم كھ خارم ، آن ھ. واقعا عجب ھشیارانى ھستند، كھ مى فھمند
در مقابل اشخاصى كھ در . صراف زر ھم مى نھد جو در سر مثقال ھا. اگر گلى نبود، خار ھم مفھوم نداشت . دارد



آتش جھل غوطھ ورند، چنین اشخاص با فھم و ھشیار نیز در تاریخ وجود دارند، كھ انسان نفسى مى كشد و مى 
 !گوید خدایا شكر

 كجاوه ، گھ شود این سو كشان  این
 

 آن كجاوه گھ شود آن سو كشان 

 .یك كشمش او را بھ آن طرف مى برد و یك غوره او را بھ این طرف مى آورد
 تا ببینم روضھ انوار را   بفكن از من ، حمل ناھموار را 

این پاالن را خودت از پشت . ابفكن از من حمل ناھموار ر: كھ ببینم اختیار چیست ؟ واقعا جاى دعاست ، كھ خدایا
از گرمى و سردى یك كشمش و غوره ، لذت مى برد و درك ھم نمى كند، اما غافل از این كھ اصال . من بردار

اگر انسان با اختیار بگوید هللا اكبر، یا با اختیار بھ عیادت یك بیمار برود و نالھ . مساءلھ اراده و درك مطرح نیست 
یا اگر . نھ این كھ اگر بیمار بھبود یافت و از بیمارستان مرخص شد، بھ عیادت او برود. داو را كم كند؛ ارزش دار

این ھا معاملھ . كار او را جبران كند... شما بھ عیادت من آمدید و با پولى یا: شخص بیمار كھ متمول است بگوید
 . است

 . ى این واحدھا و عوامل استعظمت حادثھ خونین نینوا، بر مبنا -ھمان طور كھ عرض شد  - بھ ھر حال 

 

را مى گرفتید و مى گفتید اى پسر ) علیھ السالم(اگر ھر لحظھ ، دست حسین : یكى از واحدھاى آن چنین است 
زیرا قطب نماى . نخیر: ، آیا براى برداشتن قدم بعدى مجبور ھستى ؟ پاسخ مى گرفتید)صلى هللا علیھ وآلھ (پیغمبر 

با {اكنون خودتان تفسیر كنید بھ خاطر چھ كسى  . و اراده با شخصیت در حركت استوجدان او دقیقا كار مى كند 
قدرت داشت ،  {حسین {در این مكان نشستھ اید؟ لذا، نوشتھ اند كھ تا صبح عاشورا و تا آخرین لحظات كھ } اختیار

 . داراى اختیار بود كھ بازگردد و بگوید من برگشتم
تا ) حسین (این مرد : م ، نیز تعدادى از خارجى ھا، این تعبیر را گفتھ اند كھ تعدادى از تحلیل گران تاریخ اسال

آیا درس خوبى . موقع افتادن بھ زمین ، داراى اختیار بود و بھ ھر شكلى مى توانست از معركھ ، جان بھ در ببرد
ھ بلكھ در دنیا از اراده آزاد خواندیم ؟ آیا ان شاءهللا درباره این درس فكر خواھیم كرد؟ ك} از حسین {در این جلسھ 

 : تا نگوییم. و از اختیار بتوانیم استفاده كنیم و نگذاریم عمر ما با جبر و شبھ جبر سپرى شود
بھ قول . مثل این كھ زندگى ما بھ پوچى مى گذرد و تمام زندگى كھ انسان در آن اختیار نداشتھ باشد، جبر است 

ر سبد روز مى اندازد و سبد روز ھم در سبد شب مى اندازد و مى سبد شب د: بعضى از ادباى خیلى خوش ذوق 
مسلم است كھ چنین زندگى ، مزه و طعم زندگى حقیقى را ... ھفتاد یا ھشتاد سال عمر چنین گذشت . گوید برو جلو

است ، با ، مساءلھ اختیار و آزادى )علیھ السالم (بنابراین ، یك عظمت در داستان آموزنده امام حسین . نخواھد داد
 :آن خطبھ اول كھ در مكھ قرائت فرمود

اسالفى اشتیاق یعقوب الى یوسف و خیر  الحمد= و ماشاءهللا و القوه اال با= و صلى هللا على رسولھ ، خط الموت على ولد آدم مخط القالده على جید الفتاه و ما اولھنى الى
عن یوم خط بالقلم ، یرضى هللا عنابرضانا   ات بین النواویس و كربال فیمالن اكراشا جوفا و اجربھ سغبا، ال محیص لى مصرع انا القیھ ، كانى باوصالى تقطعھا عسالن الفلو

ان تنجزبھم وعده ، اال فمن ك اھل البیت ، نصبر على بالئھ و یوفینا اجور الصابرین ، لن یشذ عنا رسول هللا لحمتھ ، بل ھى مجموعھ لھم حظیره القدس ، تقربھم عینھ و
 (588)فینا باذال مھجتھ و موطنا على لقاء هللا نفسھ فلیرحل معنا فانى راحل مصبحا انشاءهللا 

 .رود او بر پیامبرش بادسپاس براى خداست كھ آن چھ را بخواھد مى شود، و جز او تكیھ گاھى نیست و د))
اشتیاقم زیاد است بھ دیدن . مرگ بر اوالد آدم ، مانند گردن بندى است كھ بھ دور گردن زن جوان پیچیده است 

 . مانند اشتیاق یعقوب بھ دیدن یوسف . نیاكان ، بزرگان و گذشتگانم
و گویا مى بینم كھ چگونھ . واھم دیداى اطرافیان من ، بدانید كھ براى من خوابگاھى آماده شده است و من آن را خ

البتھ از چنین سرنوشتى كھ . خونم در كربال ریختھ شده است و شكم حریصان سیر شده و جیب آنان پر گشتھ است 
و ) استقبال مى كنیم (رضاى خدا در آن است ، خشنود ھستیم و از ھر بالیى كھ در راه او پیش بیاید صبر مى كنیم 

ما پاره تن پیغمبریم كھ بھ زودى در حظیره القدس بھ حضورش مى . ستقامت خود را مى یابیم ا  در جوار او پاداش 
شتابیم و باعث روشنى چشم او مى شویم ، در حالى كھ رسالت مقدس را بھ پیش برده و بھ مسؤ ولیت بزرگمان 

ما . خدا كند، با ما حركت كندكسى كھ مى خواھد نفس و جانش را آماده دیدار ! اینك ، آگاه باشید. عمل نموده ایم 
 ((.ان شاءهللا . بامدادان حركت خواھیم كرد

 ، یعنى آن چھ كھ او مى خواھد در این حادثھ بزرگ گرفتار آن شوم ، چیزى است كھ خدا خواستھ است((ماشاءهللا ))
. 

تیار من شكوفا نمى شود؟ آیا آیا در این جا، اخ. ، رو بھ حادثھ اى قدم بر مى دارم كھ او خواستھ است ((ماشاءهللا ))
 از روى جبر مى روم ؟



 .، او مى خواھد كھ شخصیت من ، با اختیار در این حادثھ شكوفا شود و بھ بار بنشیند((ماشاءهللا ))
 . اال فمن كان فینا باذال مھجتھ و موطنا الى لقاءهللا نفسھ فلیرحل معنا فانى راحل مصبحا انشاءهللا

ى خواھد دلش را در راه ما وارد عرصھ ھستى كند و مى خواھد نفس و جانش را آماده كسى كھ م! آگاه باشید))
 ((. ما بامدادان حركت خواھیم كرد، ان شاءهللا. دیدار خدا كند، با ما حركت كند

 . یعنى ؛ من مشیت را با كمال اختیار بھ مشیت او وابستھ كردم! ان شاءهللا 
مالحظھ فرموده اید كھ غالبا در جلسات دانشگاھى . ر مھم داستان نینواست بھ ھر حال ، این یكى از درس ھاى بسیا

مساءلھ جبر و اختیار مطرح مى شود، ولى خیلى زیاد سراغ شخصیت را از نظر این كھ ... ، یا حوزوى و
اوالد این ھمھ ادیان الھى ، این ھمھ وارستگان تاریخ و برازندگان . شخصیت در این جا چھ كاره است ، نمى گیرند

شخصیت اگر تقویت شود، اسیر یك . شخصیت خود را تقویت كنید: آدم ، تمام تالششان بر این است كھ بگویند
، اسیر یك مقام چند روزه دنیا نمى شود و در میان }شخصیت اگر تقویت شود{. كشمش و یك غوره نمى شود

ھ جلوه گاه اختیار انسانى است و در آن لذت پس ما از بركات این حادثھ بزرگ ك. انتخاب انگیزه ھا كالفھ نمى شود
و الم كنار گذاشتھ شده ، و حتى مفاھیم بھ ھم خورده است ، در مى یابیم كھ فقط انسان و قرار گرفتن او در پیشگاه 

 ! كمال ، و حركت بھ سوى كمال ، با كمال اختیار مطرح است
ریف علمى خود را در علوم انسانى انتخاب كنیم ، نھ خوب است كھ ما در این گونھ موارد، از چنین حادثھ اى ، تعا

نمى ))آنان مبنا دارد و نھ  ((مى خواھم ))نھ } كھ البتھ } .((مى خواھم )) :از چند نفر انسان معمولى كھ مى گویند
ین آموزندگى این داستان ا: دوباره عرض مى كنم . ھم چنین ، نھ آزادى و نھ جبر آنان مبنا دارد. آنان  ((خواھم 

موجب  -) علیھ السالم (، چھ در صحبت ھاى امام حسین }مكھ تا كربال{چھ در مسیر  - جاست كھ در ھر موقعیتى
 چون ھیچ چاره اى ندارم و اختیار ھم ندارم! باید چنین كارى بشود))چنان كھ : اجبارى براى موقعیت بعدى نیست 

، مطرح باشد، ولى آن را در موردى بھ كار مى برند كھ (( چاره اى ندارم ، باید بروم))البتھ ممكن است عبارت  ((!!
در بحث از اختیار، . انسان در جاذبھ آرمان اعلى حركت مى كند و مى گوید براى حركت در این مسیر ملزم ھستم 

اگر كارھاى ما بر . ما احساس مسؤ ولیت و احساس پشیمانى داریم . بھ مسؤ ولیت و پشیمانى ھم باید توجھ كرد
 ى جبر است ، پس پشیمانى یعنى چھ ؟مبنا

 زارى ما شد دلیل اضطرار 
 

 خجلت ما شد دلیل اختیار 

 گر نبودى اختیار این شرم چیست ؟ 
 

 (589) وین دریغ و خجلت و آزرم چیست ؟

این دریغ و خجلت و آزرم . شرم مى كنید  چرا این كار زشت را مرتكب شدید؟ احساس : ھ شما مى گویندوقتى كھ ب
 .گاھى بازى با كلمات ، ما را از خود حقیقت بر كنار مى كند. چیست ؟ معلوم مى شود كھ ما اختیار داریم 

ما در قضیھ جبر و اختیار، دو . شدقضیھ اى را عرض مى كنم كھ ان شاءهللا براى جوان ترھا، مبداء مطالعات با
 : پرونده داریم

) سیستم (نظام . از حاال تا یك ماه ، دو ماه ، تا قیامت بنشینید و از نظر علمى بحث كنید. پرونده علمى آن است  -1
ید حتى اگر ھم نتوان. بھ شرط این كھ فقط دور خودتان طواف نكنید و دو تا كلمھ ، شما را بیچاره نكند. باز است 

و ! اختیار را اثبات كنید، در این مسیر كھ براى اثبات كردن اختیار مى روید، دستھ گل ھایى بھ شما خواھند داد
 .اظھار تعجب خواھید كرد

 (590) لیك كار از كار خیزد در جھان   گفت معشوقم تو بودستى نھ آن 

 . مى خواستیم برویم و یك لیوان آب خوردن برداریم ، چون ھدف خالصانھ بود، بھ آن نرسیدیم} مثال}
در علیت ، این مساءلھ مطرح است ، آیا حواس : فرض كنید لیوان آب ھم آن جا نبود، اما یكى از راه رسید و گفت 

، صد مرتبھ از }كھ ناگھان مساءلھ علیت در موقع آب آوردن براى شما مطرح شد{شما جمع است یا نھ ؟ فایده این 
را از  (x) چنان كھ كشف اشعھ ایكس. بسیارى از اكتشافات از این قبیل بوده است . خود اختیار باالتر است 

بشر را عوض  ، اما سرنوشت علم}یعنى اتفاقا در مسیر رونتگن قرار گرفت {او ھم در راه بود، . رونتگن دیدیم 
براى اختیار، . چند مورد از این اكتشافات در سر راه بود، در حالى كھ كاشف ، مسیر دیگرى را مى پیمود. كرد

اگر استخاره خوب . ھر چھ قدر مى خواھید بحث كنید، اما بھ شرط آن كھ پیمان ببندید بھ دور خودتان طواف نكنید
حركت و راه خود را . من گفتم ، پس این حرف من اعتبار دارد فقط نگویید چون. آمد، دور خودتان طواف نكنید

 . اگر كسى سخن حق را گفت ، دست او را ھم ببوسید و بگویید حقیقت را براى ما روشن كردى. ادامھ دھید
پدر و مادر ما . تصور بفرمایید كھ ھمگى ما توسط یك سلسلھ حلقھ ھاى جبرى زنجیرى بھ این جا رسیده ایم  -2

 .حتى یك تسبیح دست بگیرید و بگویید جبر، جبر. یا جبرا در عمرمان خوردیم و آشامیدیم . را بھ دنیا آورند جبرا ما
 .در این مورد، مساءلھ اى را مطرح مى كنم تا پرونده عملى جبر و اختیار ختم شود

اگر شما مى دانید كھ  -ه ایم بھ قول آن ھا كھ مى گویند جبرا بھ این جا رسید - ما در این موقعیت كھ قرار گرفتھ ایم 



قدمى كھ بعدا مى خواھید بردارید، یا مثال تا یك دقیقھ دیگر این جلسھ ادامھ دارد و من چیزى خواھم گفت ، اگر قبال 
جبر مادیات و خودخواھى ھا بدین جا كشانده بود، آن را كنار بگذارم و بگویم ، این انسان ھا كھ ھم اكنون با آن ھا 

نھ این كھ جواب آنان . اگرچھ بعدا خود آنان بروند و تحقیق كنند -، بھ طرح این مساءلھ نیاز دارند روبھ رو ھستم 
. براى موقعیت بعدى ، با این نیت و اراده زیبا حركت كنید و نام آن را جبر بھ توان بى نھایت بگذارید -را من بدھم 

 .اما شما لطف بفرمایید و قدم را بردارید
ا در یك آبادى ، یا در شھر كارى انجام مى دھید، كھ انگیزه ھاى مادى ، یا انگیزه ھاى طبیعى و یك مثال دیگر؛ شم

شما اگر توانستید، خودتان را براى موقعیت بعدى آماده كنید و از جبر ماده و مادیات ، خودتان را نجات . غیره دارد
اگر نتوانستید، با شما كارى نداریم ، در این حال . بدھید و با انگیزه ارزشیابى وجدان و انگیزه الھى ، قدم بردارید

اما اگر مى توانید، نیت خود را انسانى كنید و بگویید بسیار خوب ، من پزشك ھستم و چند بیمار را، ! شما مجبورید
ماران فقط و فقط براى این كھ انسانم ، فقط و فقط براى این كھ درد بی. تا روزى یك بیمار اضافى ھم مى توانم ببینم 

این . فقط بھ این نیت ، این پزشك عزیز ما این قدم را بردارد و نام آن را جبر بگذارد، اما قدم را بردارد. را كم كنم 
این الفاظ را نمى توان در مقابل اختیار و قدم برداشتن در راه عظمت ھا، . ھم پرونده عملى جبر و اختیار است 

غالبا مى بینیم در سؤ االتى كھ از ما پرسیده مى . حث را ھم ضرورى دیدم بھ ھر حال ، طرح این ب. بھانھ قرار داد
مثال رتبھ اول فالن مساءلھ و رتبھ دوم فالن مساءلھ است  .شود، مساءلھ جبر و اختیار مثال در رتبھ سوم قرار دارد

طور فراوان مطرح مى اما این جبر و اختیار، چھ در دانشگاه ھا، چھ در حوزه ھا و چھ در جلسات معمولى ، بھ . 
یعنى مدت ھا . یكى این كھ پرونده علمى دارد. لذا، ھمان گونھ كھ عرض كردم ، جبر و اختیار دو پرونده دارد. شود

دیگرى ھم اگر فرضا نرسیدید، و دور . مى توانید بنشینید و درباره آن بحث كنید، كھ قطعا بھ اختیار مى رسید
 : نظیر آن را عرض مى كنم. یب شما مى شودخودتان طواف نكردید، خیلى چیزھا نص

روز اول . خانم دكتر وان وایك از اساتید جامعھ شناسى و اھل ھلند بود و سال ھا قبل ، بھ جلسات درس من مى آمد
روز سوم . البتھ مقدار و حدود آن را نیز گفتم . بھ ایشان گفتم ، شرط اول این است كھ شما با حجاب شرعى بیایید

ین درسى كھ مى بینم ، اگر بگویید لحاف بھ سرت بینداز، من لحاف را بھ سرم مى اندازم و این تھران من ا: گفت 
آن موقع من شرح مثنوى را . شما را مى گردم ، سپس در جلسات این درس با آقایان و خانم ھا شركت مى كنم 

من نمى گویم شما  : ن بود كھ بھ او گفتمای. از جملھ مسائلى كھ با خانم دكتر وان وایك مطرح كردم . درس مى گفتم 
 . را قبول كنید، اختیار در دست خودتان است) مولوى (مطالب این مرد 

اما من مى خواھم یك مساءلھ را . واقعیات و حقایق ، نھ با شك و یقین من زیر و رو مى شود، نھ با شك و یقین شما
ممكن است ادعاى آنان براى . اشخاص چھ ادعایى مى كنند كارى نداشتھ باشید این: بھ شما غربى ھا پیشنھاد كنم 

اما دقت كنید كھ آن ھا از مسیرھایى كھ حركت مى كنند، براى بشر چھ . شما مشكوك باشد و مورد قبول نباشد
البتھ بھ  -مثال فرض كنید كھ مولوى ، در مساءلھ عذاب قبر این گونھ گفتھ است . ارمغان ھا مى چینند و مى آورند

 : شما ھم آن را قبول ندارید، اما در مسیر خود، این گونھ گفتھ است -ن مثل عرض مى كنم عنوا
 ضد اندر ضد خود مكنون بود   در عدم ھست اى برادر چون بود 

آیا مى دانید كھ مبناى فلسفھ ھگل ، بر ھمین استوار است ؟ آیا مى توانیم این را از شما خواھش كنیم كھ دقت كنید 
تراوش كرده است ؟ با این كھ ممكن است شما آن مدعا را كھ دنبال مى  ( مولوى(مغز این شخص چھ چیزى از 

 .كند، قبول نكنید
فرض كنید كھ مى خواھد یك مساءلھ دینى خودش را كھ اسالم است ، اثبات كند و ھمین مسیرى را كھ طى مى كند، 

افشاند و مى رود و قطعا بھ ھمان مراد ھم شما مى یا حقایق است كھ با دامنش مى . نكتھ ھا را تند تند مى ریزد
 . بنده ھم در حدود صد مورد اشتباھات ایشان را نوشتھ ام. رسید، مگر این كھ اشتباه كرده باشد

 مثال مولوى درباره شیر و خرگوش ، مطالبى را بیان مى كند، اما مقصود او چنین است. اما دقت كنید چھ مى گوید
: 

 یر دراز در ره آمد بعد تاءخ
 

 تا بھ گوش شیر گوید یك دو راز 

 تا چھ باژرفاست این سوادى عقل   تا چھ با پھناست این دریاى عقل 

 عقل پنھان است و ظاھر عالمى 
 

 (591) صورت ما موج یا از وى نمى 

اشعار او با ھمین یك بیت ، جزو بزرگ ترین فلسفھ ھاى تاریخ شد؛ آن ھم مثل این كھ گردو را در برابر كودكان 
بھ عنوان كتاب ھاى قدیمى ، دور ) مثنوى (زمانى این كتاب . مى اندازد و مى گوید بچھ ھا، شما ھم بازى كنید

اخیرا یك نفر كھ از یكى از ! كنون بھ درد نمى خورندبھ عنوان این كھ كتاب ھاى قدیمى ، ا! انداختھ شده بود
یكى از پرفروش ترین كتاب ھا، ھمین كتاب قدیمى آقاى مولوى است و : كشورھاى بزرگ دنیا آمده بود و مى گفت 

 .مى خواھند دانشگاھى فقط براى شناخت مولوى بنا كنند



مولوى در آن . عاشق مطالب مفید و سازنده او باشیم ما باید . البتھ ما نگفتیم كھ ھمھ ادعاھاى او را قبول داریم 
و تخلف نمودن آن خادم ، یك جملھ بسیار ) االغ (خادم را جھت تیمار حیوان  { آن مرد الھى{قضیھ التزام كردن 

 : ظریف گفتھ است
ى زبان ھم برو براى چارپاى من ، كاه و جو آماده كن تا آن حیوان ب: رو بھ خادم كرده و گفت } آن مرد الھى }

مى دانم كھ بایستى بھ (الحول و ال قوه اال با洨 ، من در این كار سابقھ طوالنى دارم  : خدمتگزار گفت. سیر شود
 .( چارپایى كھ از راه رسیده است ، رسیدگى كرده و غذاى او را فراھم ساخت

ت ، بھ آن جو كھ بھ چارپا سست اس  اى خدمتگزار عزیز، چون چارپاى من پیر شده و دندان ھایش : مرد الھى 
 تو بھ من این حرف ھا را یاد مى دھى ؟... الحول : خدمتكار گفت  . خواھى داد، كمى آب بپاش و تر كن

پاالنش را بردار و جراحتى در  : مرد الھى گفت. دیگران این ترتیب ھا را درباره چارپایان ، از من مى آموزند
این حكمت گویى ھا را رھا كن ، براى ما ... الحول : خدمتكار گفت . رپشت دارد، بھ آن جراحت داروى منبل بگذا

ما وظیفھ خود را مى شناسیم و عمل مى . تاكنون صد ھزار مھمان آمده است ، ما خودمان مى دانیم كھ چھ باید كرد
 .كنیم و ھمھ مھمانان از دودمان ما راضى برمى گردند

مرد . من از این گفتھ ھاى تو شرمنده مى شوم ... الحول : متكار گفت خد. بھ آن چارپا آب ھم بده : مرد الھى گفت 
بیا آقاى مھمان این ... الحول : جوھا را كھ بھ چارپاى خواھى داد، كاه كم داشتھ باشد، خدمتكار گفت : الھى گفت 

یلھ از سنگ و جاى این چارپا را در طو: مرد الھى گفت .) من ھمھ این ھا را مى دانم . (سخن ھا را كوتاه كن 
 : خدمتكار در جواب گفت. پشكل پاك كن و اگر دیدى جایش تر است ، كمى خاك خشك در آن جا بریز تا خشك شود

الحول و القوه اال با洨 بگو و با كسى كھ او را . تو ھم توجھ داشتھ باش ! اى پدر من ! اى مھمان عزیز... الحول 
 : مرد الھى گفت. رگویى مكن فرستاده و ماءمور خود مى دانى ، این قدر پ

 ! اى میھمان گرامى! اى پدر عزیز... الحول : خدمتكار در جواب گفت . شانھ اى پیدا كن و پشت خر را بخاران 
پار دم حیوان را كمى كوتاه تر ببند تا پاى : مرد الھى گفت ). من ھمھ این ھا را مى دانم (كمى شرم داشتھ باش 

این اندازه سخن زیاد ! پدر عزیز... الحول : خدمتكار در جواب گفت . زمین بغلتد حیوان در آن بند نشود كھ بھ
 ...!مگو، تو مى خواھى از شیر استخوان پیدا كنى ؟ مگر در شیر استخوانى پیدا مى شود

آن مرد الھى در حال وسوسھ و گفتگو با خویشتن بھ سر مى برد، اما آن حیوان بینوا در حالى بود كھ اى كاش 
در میان خاك ھا و سنگ ھا در غلتیده ، پاالنش كج : حال آن حیوان بى زبان چنین بود .دشمنان بوده باشد نصیب

شب را گرسنھ بھ صبح رسانیده و گرفتار آن چنان مصیبتى شده بود كھ گویى جان مى . شده و پاالنش پاره شده بود
 . كند و در حال تلف شدن است

از جو دست برداشتم و جو نمى خواھم ! خداوندا: زارى بھ سر برده و مى گفت  آن حیوان تمام آن شب را با نالھ و
زبان حال آن بینوا بھ شیوخ كھ شب براى خود مجمع و حلقھ اى ترتیب داده . ، حداقل یك مشت كاه بھ من برسان 

جو، تا بامداد  در فراق كاه و. بودند این بود كھ بھ من رحمى كنید، من از دست آن خدمتكار خام شوخ مى سوزم 
كسى كھ ھر چھ مى خورد و سیر (آن حیوان بیچاره ، تا صبحگاه از جوع البقر . نالھ ھا كرد و شیون ھا سر داد

 . بھ این پھلو و بھ آن پھلو مى گشت) نمى شود
ھنگامى كھ صبح روشن شد، آن خدمتكار بھ سر وقت حیوان بینوا رسید و فورا پاالن را پیدا كرده و بر پشت او 

و وارد ساختن زخم بھ حیوان بى ) سیخونك زدن (خدمتكار بناى حیلھ گرى خر فروشان را گذاشت كھ با نیش . نھاد
با آن حیوان مانند سگ رفتار . زبان ، او را بھ حركت و شتاب وادار مى كنند كھ حیوان ، چاالك نمودار مى شود

 ...نداشت كھ درد خود را بازگو كندجست و خیز مى كرد، اما زبانى   آرى ، خر از درد نیش . كرد
 خر جھنده گشت از تیزى نیش 

 
 (592) كو زبان تا خر بگوید حال خویش ؟

و گرسنھ بھ زمین مى افتاد و مردم در بلند  آن مرد الھى ، صبحگاه سوار خر شده و بھ راه افتاد، اما حیوان بینوا
یكى جلو . این حیوان بى زبان ، بیمار است و نمى تواند درد خود را ابراز كند :كردن او مى كوشیدند و مى گفتند

دیگرى دست بھ دھان حیوان مى انداخت و مى گفت شاید . مى آمد و گوش آن حیوان را مى گرفت و مى پیچید
سومى پاى حیوان را بلند كرده و مى گفت شاید سنگى در میان نعل و پایش  . بھ دھان اوستبیمارى حیوان مربوط 

 .چھارمى بھ چشم ھاى حیوان خیره شده بود كھ علت بیمارى او را تشخیص دھد. فرو رفتھ است 
د؟ تو مگر ھنگامى كھ از ھمھ این معاینھ ھا و معالجھ ھا ماءیوس شدند، از شیخ پرسیدند این حیوان چھ مرضى دار

دیروز نمى گفتى این یك حیوان سالم و قوى است ؟ ولى آن مرد الھى كھ بھ واقعیت قضیھ متوجھ شده بود، بھ آنان 
بوده كھ آن خدمتكار تبھكار بھ او خورانیده  ((الحول و القوه اال با洨 ))آرى ، خرى كھ دیشب تمام غذاى او : گفت 

 .نیده است و امروز ھم چنان كھ مى بینید در حال سجده مى باشداست ، شب گذشتھ را با تسبیح بھ صبح رسا
 خر جھنده گشت از تیزى نیش 

 
 كو زبان تا خر بگوید حال خویش ؟ 



اگرچھ شما اصل قضیھ را اصال قبول نكنید، ولى توجھ كنید بھ این كھ جان ، مساءلھ اى است كھ شش ھزار و 
كو زبان تا خر بگوید حال : اوست كھ مى گوید. فھ كرده است سیصد بار در دیوان شمس ، كلھ این مرد را كال

 . زبان ندارد كھ بگوید در چھ حالى است. خویش 
البتھ اگر بترسید . كارى با آن نداشتھ باشید كھ مدعاى مولوى را نمى پذیرید: بنابراین ، آقایان و خواھران دقت كنید

مى كنید كھ   اگر این آمادگى را در خودتان احساس. آن نرویدكھ بھ عقیده شما صدمھ بخورد و مختل شود، بھ دنبال 
. ولى در راه ، این گل ھا كھ آنان مى چینند بسیار قابل توجھ است ، بھ دنبال آن بروید. اگرچھ مدعاى او اشتباه باشد

. د اشتباه است این موار: اگر مربى داشتھ باشید كھ چھ بھتر، تا مربى در ھر مورد كھ اشتباھى دید، بھ شما بگوید
در نظر گرفتھ درست نیست ، كافى ) مولوى (ولى این كھ آن چھ كھ او . بھ شرطى كھ مربى ، رھبر و راھنما باشد

طرح . مطالب بسیارى در این انسان ھاى بزرگ دیده مى شود، كھ ھمین طور مى گویند و بیرون مى ریزند. نیست 
 . مطالب مھم و پندآمیز است ھمھ داستان ھا بھانھ بوده ، اما مقصود آنان ،

خدایا مرا آگاه كن كھ در ))و اوقفنى على مراكز اضطرارى ، : در دعاى عرفھ مى گوید) علیھ السالم(امام حسین 
مساءلھ اختیار بسیار اھمیت . او ھم از خدا كمك مى خواھد .((در كجا مجبورم و در كجا اختیار دارم . كجا مضطرم 

در آن جاھایى كھ جبر مى خواھد مرا گرفتار كند و مساءلھ را ! خدایا))اضطرارى ،  و اوقفنى على مراكز. دارد
این است كھ شما بھ یاد این مرد، سال ھاى سال در طول عمر خود،  .((مرا، مطلع بساز. دگرگون خواھد كرد

 .الحمد洨 نشستھ اید و استفاده ھا كرده اید
 .برخوردار بفرماما را از اختیار در راه خیر و كمال ! خداوندا
 .جوانان ما را از گمراھى محفوظ بفرما! خدواندا
 .در درون جوانان ، عشق و محبت بھ علم و معرفت و اخالص را روز بھ روز بیفزا! خداوندا
 .در این زندگانى چند روزه دنیا، شخصیت ما را از تباه شدن ، محفوظ بفرما! خداوندا
 .خودت براى ما صالح دیده اى ، یارى و یاورى بفرما ما را در راھى كھ! پروردگارا! خداوندا
در تصمیم گیرى ھا، در گزینش ھاى مسیر زندگى ، ! پروردگارا. اراده محكم جوانان ما را تقویت بفرما! خداوندا

 .دست جوانان ما را بگیر
 .، برخوردار بفرما ما رااز این درس ھاى بزرگى كھ بھ وسیلھ حسین بر ما القا فرموده اى! پروردگارا! خداوندا

 ((آمین ))
 (593)جھاد حسینى 

از جھادى پیروزمندانھ ) صلى هللا علیھ وآلھ (در روایتى نقل شده است كھ وقتى مسلمانان در محضر مبارك پیغمبر 
 .اصحابى ، قد رجعنا من الجھاد االصغر الى الجھاد االكبر :فرمود برگشتند، حضرت

جان بھ مرز زندگى و مرگ رفتھ بود،  .((اى یاران من ، ما از جھاد كوچك برگشتیم ، حاال نوبت جھاد اكبر است ))
حق و  یكى براى دفاع از. و در جھاد و جنگ قرار داشت ، دو گروه بھ مرزھاى زندگى و مرگ كشیده شده بودند

حقیقت ، دیگرى ھم براى دفاع از نژادپرستى و جاھلیت و عادات رسوب شده بى منطق و یا ضد منطق فرھنگ 
با این حال ، پیامبر . ھاى رسوبى و یا دفاع از مال و منال بى اساس ، یا دفاع از تخیالت یادگار روزگاران كھن 

. است ) كوچك (عدى چیست كھ در مقابل آن ، اصغر حال ، ببینیم جھاد ب . است) كوچك (آن جھاد اصغر : فرمود
در حقیقت ، برداشتن دشمن از سر راه تكامل بشرى و تنظیم جامعھ براى پیشبرد تعقل و احساسات برین ، جھاد 

پس جھاد اكبر چیست ، كھ جھاد اصغر مقدمھ آن بود كھ سنگ ھاى سر راه را برداریم و موانع را بر  .اصغر است 
اشد كھ مایل بھ جھاد اكبر بشویم ؟ قضیھ ھمان مساءلھ مھمى است كھ بھ جھت مسامحھ در آن و بھ طرف كنیم تا ب

خودخواھى بشر را رھا نمى . است  ((خودخواھى ))جھت نادیده گرفتن آن تاریخ بشر بھ حدنصاب نمى رسد، و آن 
تعدیل  ((من ))و  ((خود))كھ بتوانند  تمام آن مشقت ھا و ناگوارى ھا و تمام آن بالھا و مصائب ، براى آن بود. كند

این كار، جھاد اكبر است ، یعنى : این امر بھ قدرى مھم است كھ حضرت فرمود. یافتھ براى بشر پیشنھاد كنند
بسیار خوب ، چون او مى خواھد با . در جھاد اصغر، انسان با دشمن بیرونى روبھ روست . بزرگ ترین جھاد

آرمان ھاى او را نقش بر آب كند، طبیعى است كھ در مقابل او مى ایستد و جنگ بازى كند و } شخص {زندگى این 



دشمنى كھ در } جھاد با{ولى . آن كس كھ موافق حق است ، حركاتش جھاد شمرده مى شود. و نزاع در مى گیرد
آمیختھ شده حال ، ما با دشمن درونى كھ با خود من . بیرون است و از سر تا پاى آن خصومت مى بارد، آسان است 

 .است ، چگونھ رویاروى شویم ؟ بھ ھمین خاطر، جھاد اكبر نامیده مى شود

 

تیراندازى بھ بیرون از خویشتن ، یا بھ یك درنده مثل پلنگ ، ببر، یا سنگ زدن بھ یك افعى آسان است ، اما در 
در منابع بزرگ ، ھمھ عرفاى من ، خود تو ھستم ، چھ كار باید كرد؟ لذا، در دعاھا و : مقابل آن چھ كھ مى گوید

وارستھ از خاك و گل و ھمھ این فرھنگ سازان باعظمت بشرى ، ھمواره این مساءلھ را گوشزد مى كنند كھ اگر 
 .بروید، بھ طور ناگھانى ھجوم نبرید -یعنى جھاد اكبر  -خواستید بھ میدان تعدیل خودخواھى 

ا مورد ھدف قرار مى دھى ؟ مگر من خود تو نیستم ؟ مگر آیا مر: اعالن جنگ بھ تو مى دھد و مى گوید} ابتدا}
سال مدیریت زندگى تو را بھ عھده نگرفتھ بودم ؟ لذا، مى گوید، اگر دیدید كسى پیشرفت  50سال ،  40سال ،  30

ھر كدام از . اگر حقى بھ دست شماست ، آن حق را ادا كنید. كرده و كمالى را بھ دست آورده است ، حسادت نكنید
 . ھا، مقدمھ اى بسیار برازنده براى تعدیل خودخواھى است این

فالنى بعید مى دانم : گفت . زمانى یكى از دوستان مى خواست سیگار را ترك كند، زیرا خیلى سیگار كشیده بود
سن باال مى رود و سرفھ ھا . بتوانم مبارزه كنم ، چھ كار كنم ؟ از طرفى ، ضرر آن را ھم واقعا احساس مى كنم 

در این مورد بھ او گفتیم ترك سیگار را با فاصلھ ھاى معین شروع . ھدید مى كند و اخطار جدى شروع شده است ت
اگر . نفس مثل شیر است . مثال فاصلھ بین دو سیگار كھ ده دقیقھ مى شد، بھ مدت یك ساعت یا بیشتر قرار بدھد. كند

من از فردا : بعضى مى گویند. كمى زرنگ باشید. ى شوداحساس كند كھ مى خواھید بھ او زنجیر بزنید، درنده تر م
آیا بشر . تاریخ بشریت را كالفھ كرده است } این نفس {. اجازه داد، بفرمایید} نفس {اگر . خودم را تعدیل مى كنم 

یكى . این قدر در خودش قدرت مى بیند كھ بگوید من از فردا خودم را تعدیل مى كنم ؟ ولى تدریجا این كار را بكنید
مثال  .((اول این پلیدى ھا را از خود دور كنید)) :از بزرگان انسان ساز تاریخ ما، تعبیر زیبایى دارد، مى گوید

 .را از خود دور كنید... حسادت ، خیانت و
حال ، اگر نوبت بھ خود رسید، یعنى اگر بنا شد كھ گالویز شوید با آن خودى كھ بھ ما مى گفت : سپس مى گوید

شما فقط ! آن ھم نھ بھ مدت كم ، بلكھ سى ، چھل سال خیلى مختصر! بود  ھستم ، ولى درد من خودش  دواى تو من
 .خدایا، من مى خواھم خودخواھى ام را تعدیل كنم ، دستم را بگیر: این مقدار بھ خدا پناه ببرید و بگویید

ھم ... مى روید و خدایا، ربنا، یارب  چرا درباره خواستن مال و مقام و شھرت و سایر امتیازات دنیا بھ سراغ خدا
و آن عبارت از  -مى گویید؟ در این مورد ھم بگویید یا ربى ؛ قدرت دشمن را كھ بھ قدر تمام جھان ھستى است 

وقتى بھ طرف او پناه بردید، : لذا، مى گوید). منظورم از دشمن ، خودخواھى است . (تعدیل كن  - است ((من ))
عنایت كرد و آن حضرت دِر خیبر را كھ ) علیھ السالم(را بھ شما عنایت مى كند كھ بھ على  خداوند ھمان قوه ربانى

دِر خیبر ) علیھ السالم(آرى ، على . طبیعى نبود، از جا َكند؛ با این كھ چھل نفر براى بلند كردن آن عاجز مى شدند
 .لى با قدرت ربانى و با توكل بھ خدابھ مبارزه تدریجى با خودخواھى بروید، و. را َكند، ولى با قدرت ربانى 

ببینید مولوى جنبھ روانى انسان را چھ قدر مالحظھ كرده است ، زیرا اگر بخواھید بھ شدت با نفس مبارزه كنید، در 
فقط ھمان را مى گویم كھ پنجاه سال . ھیچ : چھ مى گویى ؟ مى گوید: مى پرسید) نفس )از او . برابر شما مى ایستد

مگر چھ كردم ؟ آیا تو را با سواد نكردم ؟ آیا بھ تو شھرت اجتماعى ندادم ؟ : مى گوید. ارت درآوردم دمار از روزگ
این ! آن قدر آیا بھ اندازه یك تسبیح مى شمارد، كھ شما مى گویید شما را بھ خیر، ما را ھم بھ سالمت ... آیا، آیا

اى تعدیل خود خواھى بھ تدریج مى توانید وارد عمل اگر احساس كردید كھ بر: مى گوید) مولوى (استاد انسان ساز 
حق پوشى را بگدازید، . صفت بخل را بگدازید: مى گوید. شوید، كم كم خواھید فھمید كھ باید بھ كجا رجوع كنید

اگر بھ آن مرحلھ رسیدید كھ آن كھ مى خواھید : ضد واقعیت را بگدازید، سپس مى گوید. واقعیت گرایى را بگیرید
 .شماست ، در آن ھنگام بھ خدا پناه ببرید ((خود))تیراندازى كنید، بھ سویش 

 (594) خود گدازد اى دلم موالى او  ور تو نگدازى عنایت ھاى او 

حساس ترین دشمن این جاست . حظھ ، باران رحمت الھى باریدن مى گیرد، از ھمان ل}وقتى كھ بھ خدا پناه بردید}
چرا ما اصال با خدا در این مورد سروكار نداریم ؟ خدایا، سالیان عمر مى گذرد، ولى این دشمن ھم ). نفس است (

 .كمك و یاورى بفرما! پروردگارا. چنان در درون ما روز بھ روز قوى تر مى شود
ان خونین نینوا عرض كردم ، خیلى از تحلیل ھا را باید در نظر داشتھ باشیم ، كھ ھم در ھمان گونھ كھ در داست

ھم برادران سنى و ھم خود شیعھ ھا كھ بسیار خوب ، مدافع مستقیم اصیل و قدیمى . داخل ، ھم در خارج نوشتھ اند



با این حال . ا دست بھ كار شده اندبھ ھر حال ، خیلى ھ. ترین مدافع این شرح و توضیح و تحلیل داستان نینوا ھستند
، ھنوز احساس مى شود، روز بھ روز كھ ابعاد نیازھاى بشرى در زندگى بازتر و گسترده تر مى شود، احتیاج بھ 

 .تحلیل این تاریخ بیشتر مى شود
، )السالم علیھ(در یكى از نمودھاى بسیار حساس این داستان ، ما با جھاد پسر امیر المؤمنین ، ابوالفضل العباس 

جانم بھ قربانت )) . بنفسى انت: درباره جھاد اصغر، این مرد بزرگ ، برادرش امام حسین فرمود. روبھ رو ھستیم 
و كان من اعبد : عالوه بر آن . این برادر نازنین حسین ، این پسر نازنین امیرالمؤمنین ، چنین مقام باالیى دارد .((

نھ فقط یك مرد شجاع ، بلكھ پارسا،  .((از عابدترین اوالد بنى ھاشم بود} )علیھ السالم(ابوالفضل })) . بنى ھاشم
 . جھاد اصغرى كھ ایشان انجام داد، چنین نمایانگر است. حركات او این گونھ نشان مى دھد. زاھد و نیز عارف بود

. ى ماءیوس مى شدھشیارانى ھستند، واال آدم خیل -ھمان گونھ كھ قبال نیز عرض كردم  -در بعضى از تحلیل ھا 
گاھى اوقات از جایى ، ناگھان مطلبى بیان مى شود، كھ اصال امید ھم نمى رفت كھ از آن ناحیھ درباره این حادثھ ، 

آن طور كھ } درباره جھاد اصغر ابوالفضل {. یك آموزندگى و یك ھشدار بدھند كھ داستان ، این قضیھ را ھم دارد
جھاد این مرد در آن روز، ھم چنین تكاپو و جدیت و احساس این كھ : شتھ بوددیدم و خود ما را نیز متوجھ كرد، نو

حركات این : مى گویند. وظیفھ ، شدیدترین وظیفھ اى است كھ تا آن روز متوجھ او شده ، در حركات او بارز است 
نمونھ ، جھاد این . مرد در آن روز حاكى از این است ، كھ قدرت تمام دنیا را در خود مى دید و حركت مى كرد

دومین دست او . ، یكى از دستان او قطع شده ، ولى ذره اى ناامید نشده است }در موقع آوردن آب {: اصغر اوست 
. واحتسبت : لذا، در زیارت او چنین مى خوانید. نیز قطع شده ، ولى بھ طور جدى كار خود را انجام داده است 

ما فقط . ھدف گیرى خدا، كارى بھ این بزرگى نمى تواند انجام بدھد ھیچ ھدفى مانند. بود ((حسبھ 洨 ))حركت تو، 
اما خود . مخصوصا كھ مى توان آن را با جمالت ادبى زیبا ھم بیان كرد. مى گوییم و گفتن آن خیلى آسان است 

رد بھ طور جدى وا} ابوالفضل {: مى گوید  ؟ این شخص!داستان و خود حادثھ ، عینا چھ چیزى را نشان مى دھد
 .بھ طور جدى خواستھ بود آب را ببرد، مثل این كھ تمام قدرت دنیا را تنھا بھ او داده اند. دفاع از حسین شده بود

 تا زگلزار جھان رسم خزان برخیزد   بگذر از باغ جھان یك سحر اى رشك بھار 

نشان دادید كھ این موجود، شما روى بشر را سفیدتر كردید و . اى اصحاب حسین ، خداوند روى شما را سفیدتر كند
 . در این تاریخ تاریك ، امید ما بھ شماست. شما بھ ما امید بخشیدید .این استعداد و سرمایھ را دارد

بعضى ھا مى گویند . اخیرا تعبیرى از یكى از بزرگ ترین شعراى عرب دیدم كھ البتھ ایشان شیعھ ھم نیست 
ما از رحم ایام مى آییم ، چون )) :مى گوید. نو ھم گفتھ است  بزرگ ترین شاعر عرب در دوران ماست ، حتى شعر

ما را حسین بھ این راه } یعنى } .((از خیمھ ذلت كھ دستخوش باد است ، ما از درد حسین مى آییم . جوشش آب 
شاعر  .((ما چیزى جز ھمان كھ امام سوم شیعیان مى گفت ، نمى گوییم )) : ھمان گونھ كھ گاندى گفت. انداختھ است 

 . از احد و از بدر مى آییم. مى آییم ) علیھا السالم (از درد حسین و از رنج فاطمھ زھرا )) :عرب مى گوید
یعنى بھ بشریت نشان بدھیم كھ ارزش ھا نمى تواند  .((را تصحیح كنیم } و چیزھاى دیگر{مى آییم تا تاریخ 

شما گردانندگان اصیل نیستید، تاریخ گرداننده ! خ اى گردانندگان تاری. دستخوش ھوى و ھوس ھاى شما قرار بگیرد
 .دارد

بروز و سقوط و  -در این قرن و در این برھھ از تاریخ  - بیست و یك تمدنى كھ بشریت پشت سر گذاشتھ است 
شما از كجا مى توانید بگویید . اعتالى آن ھا مربوط بھ تعدادى از علل است كھ ھنوز بھ درستى كشف نشده است 

حوادث محاسبھ نشده ))از ماوراى طبیعت ، در چرخش این تاریخ تاءثیر ندارد؟ این حوادث را بھ عنوان  یك انگشت
 .گفتن و خود را قانع ساختن بھ این كلمھ ، چاره كار نیست و چاره ساز سؤ االت ما نمى باشد ((

 .دارد) چوپان (در طول تاریخ احساس مى شود كھ گلھ انسان ھا، شبان 
 : ت ابوالفضل است كھدر زیارت حضر

 (595)بما صبرت و احتسبت و اءعنت فنعم عقبى الدار
 ((.بھ آن چھ كھ صبر و بردبارى كردى ، و چھ نیكوست سرانجام تو))

 洨 اى ابوالفضل ، فقط و فقط خدا در ھدف گیرى تو مطرح بود یعنى ؛ اى عباس. احتساب ، حسبھ ،. 
ھمان طور كھ عرض كردم ، اگر در طول تاریخ دقت بفرمایید و تاریخ را ورق بزنید، ھر گونھ كار بزرگ و 

یا حداقل ، بقا و مفید بودن آن ، موقعى شروع . مفیدى براى ھمھ بشریت ، بدون ھدف گیرى ربانى انجام نشده است 
این موارد را شما مى توانید در . بوده است  -یعنى فقط براى خدا؛ خالصا لوجھ الكریم  -است كھ حسبھ 洨  شده

 .توضیح و تحلیل شخصیت برادر نازنین حسین در نظر بگیرید
 (596)اشھد انك قد بالغت فى النصیحھ واعطیت غایھ المجھود

گواھى مى دھم كھ تو بھ راستى كوشش خود را در خیرخواھى كردى و نھایت تالش خود را در این راه مبذول ))
 ((. داشتى



این چھ جھاد  .((نھایت كوشش را، كھ دیگر فوق آن قابل تصور نیست ، انجام دادى )) :در این زیارت مى خوانید
درس ما در این جلسھ ! بود كھ او را بھ جھاد اصغر وادار كرد؟ اى جوانان عزیز و اى نونھاالن باغ وجوداكبرى 
: من دیدم كھ این شخص مى نویسد. ندیده است  {چنین جھادى بھ خود{جھاد اصغرى كھ تاریخ مى گوید : این بود

ن كھ بھ چشمان او تیر خورده ، ولى ھنوز با آ. با اھمیت ترین فاجعھ تراژدى كربال، ھمین قضیھ ابوالفضل است 
خدایا، این روح انسانى چھ سرمایھ اى دارد؟ پروردگارا، ! واقعا بھت آور است . تالش خود را از دست نداده است 

غایھ . ابوالفضل نھایت كوشش را انجام داد . عنایت فرما كھ بار دیگر بھ سراغ شناخت روح و جان آدمى برویم
. این جھاد اصغر، ریشھ در جھاد اكبر دارد. نى تالشى باالتر از آن نمى توان تصور كردغایت یع. المجھود

من با خدا كھ نماینده اش امروز حسین )) :در درون خود محاسبھ كرده است كھ چھ باید كرد) علیھ السالم(ابوالفضل 
 .((ا كنم است ، پیمان بستھ ام و باید در این بیابان تنھا و بى كمك ، بھ این پیمان وف

ما حسینى ھا ھنگامى مى  .((تو وفا كردى و وفادار بودى )) : در زیارت او، روى وفادارى خیلى تاءكید شده است
 . توانیم بگوییم در مكتب حسین ھستیم كھ بھ پیمان ھا و عھدھایى كھ بستھ ایم ، وفا كنیم

 : فرموددر فرمان خویش بھ مالك اشتر رحمھ هللا) علیھ السالم(امیرالمؤمنین 
من فرائض هللا   فانھ لیس  و ان عقدت بینك و بین عدوك عقده ، اءو اءلبستھ منك ذمھ ، فحط عھدك بالوفاء، وارع ذمتك باالءمانھ ، و اجعل نفسك جنھ دون ما اعطیت ،

 .(597)شى ء الناس اءشد علیھ اجتماعا، مع تفرق اءھوائھم ، و تشتت آرائھم ، من تعظیم الوفاء بالعھود
و اگر میان خود و دشمن ، معاھده اى منعقد نمودى یا از طرف خود، پناھندگى بھ او دادى ، بھ معاھده خود بھ ))

را مراعات نما، و نفس خود را در برابر عھدى كھ طور كامل وفا كن ، و با كمال امانت ، تعھد پذیرِش پناھندگِى او 
بستھ اى سپر كن ؛ زیرا عموم مردم در ھیچ یك از واجبات الھى ، با آن ھمھ پراكندگى كھ در خواستھ ھا و نظریات 

 ((.خود دارند، مانند بزرگداشت وفا بھ معاھده ھا اتفاق نظر ندارند
اگرچھ دشمن توست ، عھد را بھ آخر برسان و بھ آن وفا كن ، زیرا مالكا، اگر با كسى یا قومى عھد و پیمان بستى ، 

 . سالم هللا علیك یا امیرالمؤمنین . شخصیت در گرو است
وقتى شما با زندگى اجتماعى پیمان بستھ اید، كھ نظم را مراعات خواھید كرد، بھ آن وفا كنید، زیرا شخصیت در 

ى فردى ، طبیعت از ما امضا گرفتھ ، كھ اگر ھوا سرد است ، ھمان طور كھ براى زندگ. است } آن پیمان {گرو 
سپس ھمان گونھ كھ وفا بھ تعھدات حیات طبیعى از درون ما مى جوشد، وفا بھ تعھدھاى . ضخیم بپوشیم   لباس

شما این را بھ عنوان باعظمت ترین مدح . ابوالفضل وفا كرده است  :مى گوید. اجتماعى ھم باید از درون ما بجوشد
مالكا، )) :فرمود) علیھ السالم)حضرت على . و صفت در زیارت ، براى این پسر نازنین امیرالمؤمنین مى خوانید

تمام اقوام و ملل ، با آن ایده ھا و عقاید مختلف ، و با آن ھمھ مكاتب مختلف ، بھ یك چیز مقید ھستند، و آن وفا بھ 
جواب درون را چھ } اگر بھ تعھد وفا نكنید{. عى مختل مى شوداگر وفا بھ تعھد نباشد، زندگى اجتما .((تعھد است 

. ھاست   دنیا و آخرت ما در فراگیرى این درس . مى دھید؟ شما را بھ خدا بیایید این درس ھا را از حسین فرابگیرید
 . ھد ھم داریمالبتھ نھ ھمھ تعھدھا، الحمد洨 انسان ھاى متع .گاھى مى بینید كھ تعھدھا چھ قدر رنگ خود را مى بازد

روز آخر كھ پزشك معاینھ مى كرد تا مرا مرخص كند، . چند سال پیش ، من چند روزى در بیمارستان بسترى بودم 
او ھم پس از گوش فرادادن بھ سخنان من ، . بھ او گفتم گاھى بعضى از اعضاى بدنم ، مثل دست و پا درد مى كند

گاھى بیماران قلبى كھ بھ این جا مراجعھ مى كنند،  : پزشك گفتھمان . عاقبت گفت الحمد洨 این ھا چیزى نیست 
وقتى مى بینم وضع این . نداریم ... تشخیص مى دھیم كھ باید بسترى شوند، ولى واقعا وسایل كافى مثل تخت و

بیمار اورژانسى است ، اما مى خواھد برود، نمى توانم نگاھم را از او قطع كنم و ھمان شب اعصاب من متزلزل 
این نمونھ را پزشكى مى گوید كھ تعھد الھى بستھ است كھ طبیب است و درباره بیمار پیمان دارد، اگرچھ . ى شودم

 !نفھمد) بیمار)خود او 
؟ یا ((من با شما پیمان بستم كھ بھ فرزند شما درس خواھم داد)) :مگر ھمھ پیمان ھا باید این گونھ باشد كھ بگویید

البتھ محسوسات آن چنین  .((ى شما تحقیق خواھم كرد و مدت آن ھم یك ماه و نیم است درباره این مطلب برا))مثال؛ 
بھ قدرى شما تعھدھاى نامحسوس دارید كھ بھ گفتن نمى آید؛ ولى در درون شما، آن تعھدھا سر مى كشند و . است 

سالم هللا (لى ، ابوالفضل این كھ خطاب بھ فرزند نازنین ع. عمل كن ، وفا كن  :بھ شما مدام چنین ھشدار مى دھند
یا اباعبدهللا ، اى برادر من ، آقاى )) :، واقعا نیامده بود كھ آن جا ھر دقیقھ بگوید((تو وفا كردى )) :مى گوید) علیھ 

پیمان او فقط لفظى نبود، اگرچھ ھمان شب عاشورا یك بار بلند شد و  ((.من ، من پیمان بستھ ام و با شما خواھم بود
شاید كلمھ پیمان را صراحتا گفتھ باشد، ولى پیمان او، پیمان قلبى  .((دست از تو بر نمى داریم ! باعبدهللا یا ا)) : گفت

با قطع نظر از این كھ برادر و آقاى من . ، یگانھ شخصیت الھى روزگار من است }حسین {بود، بر مبناى این كھ 
تا مى توانى با حسین درگیر نشو، زیرا او محبوب )) : ھمان گونھ كھ قبال عرض كردم ، معاویھ بھ یزید گفت. است 

با آن مذاق ھا و با آن تفكرات و با آن خواستھ ھاى متضاد و متناقض ، } معاویھ } ((. ترین مردم نزد مردم است
 ((. حسین محبوب ترین مردم نزد مردم است)) : گفت



كدام پیمان ؟ ھمان پیمانى كھ عقل  . وفا كردى اى ابوالفضل بھ پیمان خود: آن وقت خطاب بھ این بردار مى گوییم 
بھ راستى ، شاید این عظمت ھاى . دفاع از حق و حقیقت ، بھ عھده ھر كسى است كھ امكان آن را دارد: مى گوید

 ! روحى را كھ ما تدریجا از دست مى دھیم ، شیرینى و لذت حیات ما بوده است
 جنتى كرد جھان را ز شكر خندیدن 

 
 مرا بار دگر خندیدن  او كھ آموخت

 . وفا بھ تعھدھا و پیمان ھا بسیار مھم است. این لباس وجود و لباس ھستى ، باید ما را خیلى خندان كند
 : پیمان ھمان خدایى كھ بھ من گفت. ، و جھان را از این خنده وجود شكرى ، شیرین كرد((كن )) : خدایى كھ گفت

 .((با عمل بھ دستورھاى من بخند. خنده ، حالل تو باشد. خند، ب)تعھدھا)با وفا نمودن بھ پیمان ، ))
من گمان نمى كنم كھ . نكند، این كھ روز نمى گذرد، صبح مى خندد و عصر نرسیده ، گریھ او شروع مى شود

یا فرض بفرمایید كھ صبح شاد بودیم ، ولى ھنگام . زندگى از طرف خدا، براى ما انسان ھا این گونھ تعبیر شود
 اما درون حداقل بخندد و مسرتى داشتھ باشد، اگرچھ ؛. تفاق ناگوارى پیش بیایدعصر، ا

 من ھمان جامم كھ گفت آن غمگسار 
 

 با دل خونین لب خندان بیار 

بھ ھر حال ، یكى از بزرگ ترین دالیلى كھ ما مى توانیم از . یا با دلى خندان ، ولو این كھ چشم اشكبار بیاورى 
 .را بھ ما گوشزد مى كنند} بھ تعھد{درس فرابگیریم ، این است كھ اھمیت وفا  قھرمانان این داستان

 .ما را از عمل و وفا بھ تعھدھا برخوردار بفرما! پروردگارا
ھمان طور كھ عرض كردم ، این جھاد اصغرى كھ درباره حوادث كربال . اجازه دھید توضیح دیگرى ھم بگویم 
چون مثل این كھ تمام قدرت دنیا را بھ او داده . ثھ اش ، قضیھ ابوالفضل است گفتھ شده است ، فاجعھ انگیزترین حاد

. از ھمان جھاد اكبر است } تعھد{این تعھد او از كجا بود؟ این . دفاع كن و ذره اى ھم تخلف نكن : اند و گفتھ اند
تعارف كم كن و بر مبلغ  .یعنى با خویشتن كار كرده است ، و گرنھ بدون كار كردن با خویشتن امكان پذیر نیست 

 . ما باید در این باره دقت كنیم ، كھ مقدارى با خویشتن كار كنیم و بھ خودمان نھیب بزنیم. افزاى 
مقدارى با آن پدیده ھایى كھ خودمان نمى خواھیم منعكس شود و آن ھا را در آیینھ ببینیم ، مبارزه كنیم ، تا بتوانیم 

با خودش خیلى جھاد كرده ، تا بھ ) علیھ السالم(این پسر على . صغر را بفھمیم مزه جھاد اكبر و در پى آن جھاد ا
چنین جھادى موفق شده است ، كھ اگر ھزار بار جان بھ او مى دادند، باز در ھمان حادثھ ، جان بھ دست از حق و 

ھایى دیگر كھ  جملھ. در عمل و جریان حادثھ این طور نشان مى دھد} حركت ابوالفضل {. حقیقت دفاع مى كرد
 :باید درباره آن ھا بحث شود

 (598)اشھد لك بالتسلیم و التصدیق و الوفاء و النصیحھ 
و خیراندیشى بر شخصى كھ حق من شھادت مى دھم كھ تو تسلیم بودى و تصدیق نمودى ، و وفا و خیر خواھى ))

 ((.مى دیدى ، كردى ) حسین (را در او 
 : این عبارت را نیز در زیارت مى خوانیم

 (599)اشھد انك لم تھن و لم تنكل و انك مضیت على بصیره من اءمرك 
شھادت مى دھیم كھ ھیچ سستى و نكول نكردى و از آن چھ كھ روح ملكوتى تو بھ تو آموختھ بود، عقبگرد نكردى ))

 ((.و با بینایى حركت كردى 
 بگزیده اى (600) دیده تیزى ، كشى ،  ما نمى خواھیم غیر از دیده اى 

این چراغ نورانى كھ در دل ما بھ ! خدایا. بر ما بصریت عنایت بفرما! امشب ھم دعاى ما این خواھد شد كھ خدایا
 .عنوان بصیرت روشن فرموده اى ، خاموش مفرما

شكوفایى زندگى كنیم ، واال  ما واقعا مى توانیم در این دنیا با. اگر بصیرت باشد، این ھمھ پشیمانى دیگر معنا ندارد
خنده ھاى تصنعى در حالى كھ درون در حال گریھ و حال تیرگى باشد، بھ چھ كار آید؟ درون باید بینایى داشتھ 

 . اشھد انك مضیت على بصیره من امرك: مى گوید. باشد، تا حركات و سكنات قابل تفسیر باشد
كارھاى دنیوى و اخروى بنشینید تا یقین صددرصد براى شما  من نمى خواھم بگویم در .((با بینایى حركت كردى ))

مثل فاصلھ تا قلھ سر بھ فلك كشیده دماوند، كھ . انسان با حقایق فاصلھ دارد. البتھ احتمال آن كم است . حاصل شود
ھ من نمى خواھم عرض كنم كھ بنشینید و منتظر آن باشید ك. بھ جھت دور بودن آن ، چیز كوچكى بھ نظر مى آید

دورى واقعیت از ما، یك سلسلھ علل طبیعى دارد، مثل ھمان علل طبیعى كھ . واقعیت را آن چنان كھ ھست ، ببینید
یك قلھ سر بھ فلك كشیده است ، ولى ما  -از دو كیلومترى ، یا سھ كیلومترى  - اگر بھ نزدیكى قلھ دماوند برویم

از مكان بلندترى نگاه كنیم ، طبیعى و قانونى و علمى است  اما اگر. مقصر نیستیم كھ از این فاصلھ نگاه مى كنیم 
لذا، این علت طبیعى در كوچك دیدن قلھ دماوند را از دور، بشر . كھ بھ جھت این فاصلھ ، قلھ دماوند را كوتاه ببینیم 

ت ، حاال كھ محدودیت حواس ، دو عدد شاخ بھ شما داده اس: یكى از عرفاى طنزگو مى گوید. از شما مى شنود



بھ ھمان قناعت كنیم كھ از دور، . الاقل این دروغ را نگویید كھ آن سفیدى كھ در قلھ دماوند مى بینیم ، شكر است 
 . قلھ را كوچك و بھ صورت یك تپھ مى بینیم

اما با وجود دورى ما . خود این مساءلھ در فاصلھ ما انسان ھا با واقعیت ھا كم نیست ، منتھا معذور و دور ھستیم 
در آن دورى ما از {. الاقل ده فرسنگ ھم خودمان بھ عقب نرویم  - اى برادران و خواھران عزیز - واقعیات  از

 :كھ خدا دست ما را مى گیرد { واقعیات است
 (601)ال یكلف هللا نفسا اال وسعھا

 ((. خدا ھیچ نفسى را جز بھ مقدار طاقتش ، مكلف نكرده است))
 (602)و تمت كلمھ ربك صدقا و عدال المبدل لكلماتھ 

 ((.عدل است و ھیچ چیزى كلمات او را تبدیل نمى كند ، بر مبناى صدق و)عملش و كارش (مشیت پروردگار تو ))
با این چشم غیر مسلح ، دماوند را ھمان طور ببین كھ از آن فاصلھ سھ كیلومترى : خداوند عادل بھ من نمى گوید

ن این دو ریل كھ در این جا مى بینم ، دو خط موازى با فاصلھ معی. مثال كنار خط ریل راه آھن ایستاده ام . مى بینى 
ھمین طور كھ در امتداد آن ھا نگاه مى كنم ، رفتھ رفتھ بھ یك زاویھ حاده ، و سپس بھ یك خط تبدیل مى . است 
ھیچ كس ، نھ طبیعت ، نھ جامعھ و نھ خدا، مرا محكوم نمى كند كھ . یعنى خطنما و زاویھ حاده نما مى شود. شود

اءلھ نور از نظر فیزیكى این چنین است ، كھ من باید این طبیعت چشم ، مسافت ، مس. شما این چرا آن گونھ مى بینید
 . گونھ ببینم

كنیم تا بصیرت و بینایى ، از دست   ان شاءهللا كوشش. انك مضیت على بصیره من امرك : بھ ھر حال ، مى فرماید
 :اھد بخشیدباشد، خداوند متعال بھ حد الزم و كافى ، روشنایى خو  وقتى كھ قصد ما قربت و اخالص . ما نرود

 (603)یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا هللا یجعل لكم فرقانا
ل قرار اى كسانى كھ ایمان آورده اید، اگر تقواى الھى داشتھ باشید، خداوند براى شما نیروى تشخیص حق از باط))

 ((.مى دھد
ما نیروى تشخیص حق و باطل را بھ انسان ھا داده ایم ، بھ شرط این كھ قصد قربت و اخالص : خداوند مى فرماید

} فاصلھ }بھ ھمان . بر فاصلھ ھاى طبیعى كھ با واقعیات داریم ، ده كیلومتر ھم خودمان اضافھ نكنیم . در كار باشد
 !خدایا. نیم تا راه ما بھ واقعیات نزدیك تر شودقناعت كنیم و در حد توانایى كوشش ك

تو را سوگند مى دھیم بھ اسرار بزرگ حادثھ نینوا، ما را از این حادثھ براى آموزش ، برخوردار ! پروردگارا
نكند در روز قیامت خدا از ما باز خواست كند كھ من یك كتاب درسى بھ شما داده بودم ، كھ نھ بھ دانشگاه و . بفرما
 : ھمان گونھ كھ مالحظھ كردید، آن شاعر بزرگ گفت. دبیرستان احتیاج داشت ، آن ھم داستان حسین من بود نھ بھ

. من مدتى بسیار است كھ نام این شاعر بزرگ را شنیده بودم  .((ما از كربال مى آییم تا تاریخ را تصحیح كنیم ))
 . اخیرا از دنیا رفتھ استخیلى شاعر زبردستى است و آن طور كھ شنیده ام ، مثل این كھ 

براى تفسیر این كتاب ، نیازى بھ این نیست كھ آدم مثال از حوزه ، اجازه اجتھاد داشتھ باشد، یا درس ھاى دبیرستان 
آن وقت مى توانید براى . یك تفسیر مختصر، شما را در این داستان و در این حادثھ دانشمند مى كند... را بخواند

 .نا، ره توشھ اى كھ سعادت شما را تاءمین خواھد مى كند، بھ دست بیاوریدحركت در این مسیر پرمع
ما را از بصیرتى كھ استعدادش را بھ ما لطف ! پروردگارا! خداوندا. این ره توشھ را بر ما نصیب بفرما! خدایا

 .فرموده اى محروم مفرما
 ((آمین ))

 

 

 (604)حركت باید كرد
روز بھ دنبال شب و شب بھ دنبال روز . مسلما شب ھاى بسیار زیاد و بى شمارى در این منظومھ سپرى شده است 

ه لوح و حوادثى در این دو قطعھ زمان بھ نام روز و شب اتفاق افتاده است ، كھ از نظر انسان ھاى سطح نگر و ساد
ھستى و نیستى از دیدگاه مردم ساده لوح ، . ، آن حوادث در عرصھ ھستى ظھور كرده و سپس از بین رفتھ است 

اگر از كسى بپرسید كھ داستان . غیر از ھستى و نیستى از دیدگاه صاحب نظران و آگاھان و ھشیاران است 



و بھ پایان رسید؟ مسلم است كھ دورنمایى در  عاشورا، داستان نینوا، چھ وقت اتفاق افتاده و چگونھ صورت گرفت
بلى ، چنین : با شنیده ھایى بدون این كھ علل و قدرت جاودانگى آن را بداند، خواھد گفت . ذھن او نقش بستھ است 

در صورتى كھ تردیدى در این نیست كھ با ھمھ فراز و نشیب . چیزى اتفاق افتاده و در البھ الى تاریخ قرار گرفت 
ریكى ھایى كھ در تاریخ وجود دارد، آن چھ كھ با حیات انسان ھا سروكار دارد، ماندگار و باقى است ، و ھا و تا

 : نابودى ندارد؛ بر طبق آیھ شریفھ
 (605)و اءما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض كذلك یضرب هللا االمثال 

 ((.اما آن چھ كھ براى مردم سودمند است ، در روى زمین پایدار مى ماند، خداوند مثل ھا را بدین گونھ مى آورد))
در . زمانى ما درباره عامل محرك تاریخ ، اقوال و نظریات را جمع آورى نموده و در مورد آن ھا بحث مى كردیم 

از ھجده نظریھ درباره مسائل اقتصادى ، شخصیت ھا، مسائل سیاسى ، مسائل و حوادث  این باره شاید بھ بیش
حقیقت . رسیدیم ، اما یك حقیقت خیلى مجھول بود؛ این كھ ھیچ كدام از این ھا قانع كننده نیست ... محاسبھ نشده و

یست كھ تاریخ را این نظریھ ھا مطلب این بود كھ ھر یك از این نظریھ ھا، یك بعد را بیان مى كند و قانع كننده ن
یا تحوالت بسیارى در آن محیط طبیعى بھ وقوع پیوستھ ، در . محیط طبیعى بھ جاى خود باقى است . اداره كند

حالى كھ محیط و جزایر ھمان محیط و جزایر است ، كوه ھا ھمان كوه ھا است ، و بین النھرین ھمان بین النھرین 
اتفاق افتاده است ؟ مثل ھمین داستان كربال و داستان خونین نینوا كھ در بین پس چھ حوادثى در آن ھا . است 

 : تا رسیدیم بھ این مساءلھ كھ عامل محرك تاریخ دو عنصر است. النھرین اتفاق افتاده است 
در ھر لحظھ اگر ما بخواھیم كتاب داستان حسین را باز . عبارت از ھر چیزى است كھ بھ حال بشر سودمند باشد

اگر ھم در یك دوره ، كمى فروكش كند تا رنگ آن را ضعیف . یم ، درسى براى فراگرفتن داریم كھ پایدار است كن
ھمان قدرتى كھ حیات ما انسان ھا را با آن جوشش و فشار . كنند، یا آن را كم اھمیت جلوه دھند، ضعیف نمى شود

  ، زیرا؛ و اءما ما ینفع الناس فیمكث فى االرض پیش مى برد، ھمان قدرت ، مبانى این داستان را پیش خواھد برد
 . است

اگر این داستان حذف شود و انگیزه این داستان ، اصیل ترین انگیزه . كمى عمیق تر و كمى صریح تر صحبت كنیم 
ھا براى بقاى زندگى بشر نباشد، چھ داریم كھ بگوییم اى انسان ھا، ھشتاد سال ھرگونھ ناگوارى و بدبختى را 

و آن ھا ھم بگویند كجا برویم ؟ ھدف چیست ؟ چھ عاملى باعظمت تر از این كھ در ھر . باشید و زندگى كنید متحمل
 :دوره ، اگر خداى ناخواستھ ، یاءس و نومیدى بھ سراغ انسان بیاید، مى تواند با خواندن دو صفحھ از داستان بگوید

بدین . بیھوده ، حادثھ اى بھ این جدیت قابل تعقل نیست براى یك تنفس  .((من ھستم و چون ھستم ، بیھوده نیستم ))
جھت كھ این داستان براى ما بارھا تكرار شده است و ما مقدارى از دور تماشا مى كنیم ، فكر مى كنیم كھ فقط 

یعنى ؛ ما واقعا در متن جریان  .چنین صحبت كرد و تمام شد) یزیدیان (با آن ھا ) علیھ السالم(حضرت سیدالشھداء 
در ھر سال ، چند روزى با كتاب ھا یا با ھمین جلسات ، انسى مى گیریم و مقدارى جان ما . قرار نمى گیریم 

و . طراوت مى گیرد و این معنا را احساس مى كند كھ ؛ جریان تاریخ و جریان زندگى انسان ھا بى ھدف نیست 
بھ آن نمى پردازند؟ البتھ صدھا جلد كتاب از  حقیقتا نمى دانم ، چرا آن مقدار كھ این داستان حسین اھمیت دارد،

برادران شیعھ ، برادران سنى ، مسیحى و یھودى نوشتھ اند و خیلى پیرامون آن كار شده است ، اما اگر دقت كنید، 
آیا تاكنون روى این . یك صدم آن چھ كھ مى بایست براى این حادثھ ، مغزھا بھ جریان مى افتاد، انجام نشده است 

كمى فكر كرده اید؟ بھ چھ انگیزه اى درباره فالن تمدنى كھ در گوشھ اى از زمین ، زمانى درخشیدن گرفتھ مساءلھ 
است و سپس رو بھ زوال و فنا رفتھ ، كتاب ھا نوشتھ مى شود؟ در صورتى كھ شاید براى بھره بردارى اجتماعى 

البتھ . ى دكترا و فوق لیسانس باید نوشتھ شودو فردى امروز، آن تمدن خیلى مھم نباشد، ولى درباره آن ، رسالھ ھا
شنیدن داستان نینوا، ممكن است علمى را نصیب شما كند، ولى آن اثر كھ بھ دنبال آگاھى از این داستان باید در 

 :فرمود) علیھ السالم(امام حسین . زندگى پدید آید، آن طور كھ باید و شاید دیده نمى شود
 (606)و ال الحیاه مع الظالمین اال برما فانى ال اءرى الموت اال سعاده

 ((. من مرگ را جز سعادت ، و زندگى با ستمكاران را جز ماللت و دلتنگى نمى بینم))
واال درباره حادثھ اى بھ این . ن داستان با خودخواھى نمى سازدای. صفحھ اول این داستان ، این است كھ ظلم نكنید

اگرچھ در مورد وقایع سال ھاى قبل از . عظمت ، باید صدھا برابر تحلیل و تحقیق شود، حتى رسالھ ھا نوشتھ شود
مطالبى ھجرى بھ بعد چھ جریانى فقط با تكیھ بھ این داستان اتفاق افتاده است ،  61ھجرى ، و این كھ از سال  61

بعضى از خارجى ھا ھم نوشتھ اند كھ دیالمھ براى عرضھ اسالم ، اصال دست بھ شمشیر نبردند و تنھا . نوشتھ اند
این قضیھ بسیار . كارى كھ مى كردند، این بود كھ كتاب داستان حسین را ورق مى زدند و آن را بازگو مى كردند

ھ با آن اھمیتى كھ ذات و ھویت و فرھنگ خود قضیھ اقتضا بھ نظر مى رسد؛ بھ این قضی. داراى اھمیت بوده است 
 . مطرح است ((من از خدا بھ شما خبر مى دھم ))و  ((باید))در تمام این حادثھ ، مساءلھ . مى كند، پرداختھ نشده است 

 و كل حى سالك سبیلى 
 

 وانما االمر الى الجلیل 



 ((.تمام امور بھ خداوند جلیل ختم مى شودو ) خواھد مرد(و ھر زنده اى راه مرا خواھد پیمود ))
ھمان گونھ كھ صورت بھ ) علیھ السالم(حسین . ھر دقیقھ و ھر لحظھ این حادثھ برنامھ دارد و برنامھ مى دھد

، صورت بھ صورت یك غالم رنگین گذاشتھ و عین }ھمان طور ھم {گذاشتھ ،  {على اكبر{صورت فرزندش 
لذا، این ھا با خودخواھى نمى سازد و اگر بشر مى دانست كھ با تعدیل . است  ھمان محبت را بھ او ھم نشان داده

 .البتھ مى داند، اما نمى تواند بپذیرد! خودخواھى تاریخ خود را عوض خواھد كرد، چھ كارھا كھ نمى كرد
. گیردبشر دقیقا بارھا در عمر خود آزمایش كرده است كھ ھر وقت خودخواھى تعدیل مى شود، روح او اوج مى 

آیا این امر تجربھ نكرده است ؟ مگر بشر از زندگى اى كھ پشت سر گذاشتھ ، بھ من و شما خبر نداده است ؟ ھر 
 . كجا اخالص در كار او بوده ، پیشرفت صددرصد داشتھ و بھ لذتى فوق لذایذ ھستى دست یافتھ است

بھ این مساءلھ توجھ كند، دیگر محال است  عمده مساءلھ ھمین است كھ اگر بشر در كار دقیق باشد و بھ طور دقیق
ظلم كند و حق دیگرى را پایمال كند، محال است حقوق انسان ھا را نادیده بگیرد، محال است ارتباطش را با خدا 

در صورتى كھ رھروان . البتھ در ابتدا، این كار بھ نظر مشكل مى نماید .قطع كند، بلكھ دائما مجاور خدا خواھد بود
نترسید، دامنھ : اه حق و حقیقت ، كھ مستقیما و با مشاھده حركت كردند، این طور بھ ما اطالع دادند كھ و سالكان ر

و آغاز این قلھ اى كھ شما مى خواھید بھ آن برسید، سنگالخ ، تنگ و تاریك و پیچیده است ، ولى ھرچھ كھ باالتر 
كرده ام كھ   یست ؟ من این مطلب را بارھا عرض اگر بناست شروع كنیم ، مشكل چ  پس. بیایید، ھموارتر مى شود

شما دوره كودكى خود را بھ یاد بیاورید، كھ مثال پدرتان یك تومان داده بود تا آن را در راه مدرسھ خرج كنید، اما 
را از شما یك تومان را بھ فقیر یا بھ یك نفر نابینا كھ در حال عبور از خیابان بود، دادید یا دست او را گرفتید و او 

بابا، من امروز دست . بابا، مادر، من یك تومان را بھ یك نفر فقیر دادم : خیابان رد كردید و بعد با خوشحالى گفتید
در آن كار خیر، بھ قدرى خوشحال بودید، مثل این كھ دنیا را بھ شما داده بودند و فكر مى كردید . یك نفر را گرفتم 

البتھ حق . یعنى شخصیت ، روى این كار بسیار زیاد حساب مى كند. ه است چنین قدیم اصال در تاریخ برداشتھ نشد
شما اوالد آدم وقتى باال بیایید، اگر تمام پنج میلیارد و نیم نفوس روى  . و صحیح است ، چون دیدگاه كوچك است

بر دوش خود نمى زمین را نان بدھید، یا قدرت داشتھ باشید كھ ھمھ آنان را بھ علم برسانید، ذره اى بار اضافھ 
در حالى كھ رو بھ باال مى آیید، عظمت ھا مثل نفس كشیدن است و چیز اضافى . بینید، زیرا این قلھ چنین است 

آیا مى دانید كھ من امروز نفس كشیده ام : آیا تا بھ حال شنیده اید كھ در كره زمین یك نفر پیدا بشود و بگوید. نیست 
 .ھ ھمان جا در دم مى افتد و از ھم و غم دنیا راحت مى شودنكشد، ك  ؟ بسیار خوب ، اگر نفس 

یقین بدانید وقتى باالتر بروید، اگر تمام دنیا از ارزش ھاى شما استفاده كند و در جاذبیت شعاع انسانى شما قرار 
مى ، این من آدمى ، جان آد. لذا، این بھ مانند ھمان نفسى است كھ مى كشید. گیرد، ھیچ فشارى بر شما نخواھد بود

حال : بیم و ھراس بى جھت دارد كسى كھ بگوید. كار را باید در این مرحلھ انجام بدھد، ھمان گونھ كھ نفس مى كشد
كھ راست گفتن را شروع كرده ام ، پس زندگى من چھ مى شود؟ اگر بھ پیمان ھا عمل كردم ، زندگى من چھ مى 

از سوداگرى ھا باالتر گذاشتم ، و فقط براى ارزش ھاى  شود؟ اگر واقعا براى جامعھ خودم قدم برداشتم و گام
 . انسانى قدم برداشتم ، زندگى من چھ مى شود؟ خیال مى كند مشكل است ، اما مشكل نیست

؟ یا اگر بھ ابن !من و اسفار را نوشتن : مى گفت ! اسفار را بنویس : اگر بھ صدرالمتاءلھین در كودكى مى گفتند
من بنویسم ؟ ھمین كھ راه : مى گفت . د كتاب قانون ، شفا، دانشنامھ عالئى را بنویسى شما بای: سینا مى گفتند

 .افتادید، خواھید دید كھ اگر صد برابر این كارھا را ھم انجام دھید، كارى نكرده اید، فقط راه بیفتید
 تو پاى بھ راه در نھ و ھیچ مگو 

 
 خود راه بگویدت كھ چون باید رفت 

اگر . خ ننشستھ اند تا دقایق حركت را محاسبھ كنند و این كھ از چھ گردنھ ھایى عبور خواھند كردپیروزمندان تاری
نمى خواھد، و } بشر{اما . اگر نخواھید، مقتضى ھا مانع مى شود. شما اوالد آدم بخواھید، مانع ھا مقتضى مى شود

نمى خواھد، فیلسوف مى شود و در نفى آن ، چنین بھ جھت این كھ  ((... بلھ... واقعا كھ ... آخر مى بینید)) :مى گوید
بھ جاى این  ((... احتمال مى رود كھ ... بعید نیست كھ... شاید كھ ... من خودم نمى دانم مگر)) :فلسفھ ھا مى بافد

گمان مى رود، علت این كھ بھ فھم . ، اگر حركت كند و یك قدم بردارد، قدم دوم آسان تر مى شود{فلسفھ بافى ھا{
تانى مثل داستان كربال اقدام نمى كنند، این باشد كھ این داستان اولین كارى كھ خواھد كرد، این است كھ خواھد داس

دنیاپرستى را  .نھ این كھ لذت را از بین ببرید، بلكھ آن را محدود كنید. مبارزه با ھوى و ھوس را شروع كنید: گفت 
بسیار خوب ، مى خواھید . عالقھ بلى ، ولى منطقى و عقلى  .یدكنار بگذارید و در عالقھ بھ دنیا، منطق قرار بدھ

در جامعھ ، حسن موقعیت داشتھ باشید، اما نھ شھرت پرستى ، حسن موقعیت خیلى خوب است ، كھ مردم از شما 
 لذا، ھمان طور كھ عرض كردم ، نوشتھ بودند حتى بھ ذھن حسین بن على. استفاده كنند و بھ شما اطمینان پیدا كنند

اگر از بقاى نام انسان ھا استفاده كنند كھ بگویند، . خطور نمى كرد كھ بعد از او، نامش در صفحات تاریخ بماند
پرچم سفید تسلیم بھ نومیدى را پایین بیاورید، زیرا على بن ابى  .ھستند، ناامید نباشید  پیشتازان شما این اشخاص 



نویسندگان بسیار زبردست از قرن ما گفتھ اند، اگرچھ مسلمان  این ھا مطالب من نیست ، بلكھ. طالب پیشرو ماست 
 .ھم نبودند

مادامى كھ در جلوى كاروان ما انسان ھا، على ھا حركت مى كنند، اى مرگ ، اى نومیدى ھا و اى یاءس ، ھرگز ))
 ((. ما پرچم سفید تسلیم براى تو برنخواھیم افراشت

امثال این اشخاص ، عده اى از اومانیست ھاى اوایل این قرن : گوید ھا مى((على ))البتھ ایشان در عبارات خود، 
. كھ در راءس آنان جبران خلیل جبران بود... مثل ؛ جورج جرداق ، شكیب ارسالن ، جبران خلیل جبران و. ھستند

. رزدبراى ما باعث امید است كھ زندگى چیزى دارد و براى زندگى كردن مى ا} امثال على {وجود : آن ھا گفتند
آیا باالتر از این وظیفھ انسان ھا مى خواھید؟ عده اى خیال مى كنند كھ ما از داستان كربال باید بھره بردارى كنیم و 

بلى ، درست است ، آن  . مثال بھ فالن مسائل یا موضوعات با آن مفاھیم كھ ما بھ آن ھا اھمیت مى دھیم ، توجھ كنیم
براى زندگى ما ھدف معین مى } حادثھ كربال{در درجھ اول این است كھ . ھا ھم اھمیت دارند، ولى در درجھ دو

مى كنم كھ دانشجویان عزیز در جلسھ تشریف دارند،   این مطلب را بارھا عرض كرده ام و چون احساس . كند
 : مجددا مى گویم

او . ا نام او آشنا ھستیدشما ب. یكى از نویسندگانى كھ درباره ھدف زندگى كار كرد و بھ پوچى رسید، آلبركامو است 
(607)فقط مذھب است كھ پاسخ آن ، براى ھدف زندگى بھ قوت خود باقى است :))صریحا مى گوید

)).  
گویید حافظ در ھدف حیات ، ھنر شعر را ایجاد كرده حافظ، سعدى ، مولوى نیست ، كھ ب} عبارت مذكور{گوینده 
اى . یا روحانى و كشیش ھم نیست ، بلكھ نویسنده اى است كھ خودش ھم در عالم تخیل بھ پوچى رسیده است . است 

دقت كنید، اگر مذھب را رھا كنید و خداى ناخواستھ رنگ آن مات شود، شما دیگر دلیلى نخواھید داشت ! جوانان 
براى چھ آمدید، از كجا آمدید، با كیستید، در كجا ھستید، بھ كجا آمدید و بھ كجا مى روید؟ در صورتى كھ  كھ بگویید

از درون شما مثل جوشان ترین چشمھ مى جوشد كھ آمدن انسان بھ این دنیا، نھ براى سھ ھزار كاسھ آبگوشت و نھ 
اگر از درون خودتان صاف و شفاف . ى است براى پانصد متر قماش و نھ براى یك مقدار لذایذ و شھوات حیوان

مطلب ایشان . فكر كنید، مى گویید درست آمدیم و درست حركت مى كنیم و ما را در عالم ، درست بھ وجود آوردند
این قضیھ را آسان نگیرید و روى آن  ((. فقط مذھب است كھ پاسخگوى انسان است))این است كھ ؛ ) آلبركامو(

آن مسائل را مطرح كنید و درباره آن بحث . مسائل بسیارى پیرامون این قضایا مطرح است بیشتر فكر كنید، زیرا 
 :آن دو بیت را بار دیگر بخوانید. اما مبادا آن ھدف و اصل را بھ جھت چند لفظ، فراموش كنید. كنید

 قحطى معنا میان نام ھا   راه ھموار است و زیرش دام ھا 

 لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست   لفظھا و نام ھا چون دام ھاست 

دور خودتان طواف  -1: اما دو شرط دارد. حتى در منفى ترین قضایا تحقیق كنید. فریب لفظھاى شیرین را نخورید
 .كوشش كنید تا رو بھ واقعیت كھ مى روید، جواب را پیدا كنید - 2. نكنید

نھ این كھ اشاره كند كھ من براى این قیام ) علیھ السالم(امام حسین . ھدف زندگى در داستان نینوا شعلھ مى كشد
بلكھ مى گوید اصال زندگى بدون این كارى كھ ... كرده ام ، یا من براى این بھ مصیبت ھا تن مى دھم كھ چنین و

ما از آن  .(608) ))آن ھدف چیست ؟ انا洨 و اناالیھ راجعون. كرده ام ، یا من انجام مى دھم ، بھ ھدف نخواھد رسید
 .را بھ عنوان ھدف ، براى شما اثبات مى كند ((الیھ راجعون ))اش ، ((انا洨 ))و  ((. خداییم و بھ سوى او باز مى گردیم

سالھ  28، یا 27آن زمان ، شیخ محمود شبسترى  در. این یكى از سؤ االتى است كھ از شیخ محمود شبسترى كردند
شبسترى بھ سؤ ال كننده مى . بود... او از خراسان ، حاصل خیزترین سرزمین ایران از نظر علم و حكمت و. بود

 :گوید
 كسى كاو شد ز اصل خویش آگاه   دگر گفتى مسافر كیست راه ؟ 

 . ول سؤ ال است و مصرع دوم ھم جواب آنگفتى در این دنیا كیست كھ سفر ھدف دار مى كند؟ مصرع ا
. كسى كاو شد زاصل خویش آگاه : گفتى مسافر الى الحق و مسافر رو بھ ھدف كیست ؟ جوابش ، یك مصرع است 

 . مطلع بوده ، یا بھ ذھن او بھ نحوى فطرى رسیده است) علیھ السالم(البتھ نمى دانم شبسترى از جملھ امیرالمؤمنین 
 :فرمود )علیھ السالم(على 

 ان لم تعلم من این جئت ال تعلم الى این تذھب 
 ((. اگر ندانى از كجا آمده اى ، نخواھى فھمید بھ كجا مى روى))

شما را خواستھ ) ولیدبن عتبھ (اى حسین ، اى عبدهللا بن زبیر، اى عبدهللا بن عمر، امیر : از ھمان آغاز كھ گفتھ شد
ھمان سعادتى كھ فیلسوفان ، در شرق و . دن سعادت شروع شده است است ، حیات و زندگى موج زده و تفسیر ش

ما مخفیانھ نمى توانیم كارى )) :از ھمان آغاز كھ گفتند. در غرب ، در گذشتھ و امروز درباره آن بحث مى كردند



ھر بینى ، . ھر كدام بوى ھدف دارد، منتھا مشام و بینى مى خواھد .(609) حركات شروع شده است(( .انجام دھیم 
 . بینى نیست

 بینى آن باشد كھ آن بویى برد 
 

 بوى او را جانب كویى برد 

 .داز آن جا استشمام مى شود كھ حسین بن على خواستھ است كھ سعادت بشرى را براى انسان ھا معنا كن
با ھر نوع و بعد، در مقابل یك ضد ارزش زیر . عجیب ھم این است كھ حادثھ ، ابعاد خیلى زیاد و متنوعى دارد

كاروان حسین بھ مقدار . لشكریان حر در آن بیابان سوزان ، تشنھ بھ كاروان حسین رسیدند. صفر قرار مى گیرد
بھ آنان آب بدھید، حتى مقدارى : شد، حضرت فرمودوقتى لشكر حر با آنان مواجھ . كافى آب با خود برداشتھ بود

چھ مى ) حسینیان (مى خواھند شما را تشنھ بكشند، كاروان شما ) یزیدیان (آرى ، آنان . آب بھ اسبان آن ھا بپاشید
نمى دانست آنان براى چھ آمده اند و در پى چھ چیزى ھستند؟ اى پسر على ، ) علیھ السالم(گوید؟ آیا حسین بن على 

ابتدا لشكریان معاویھ  .فرات را بر لشكریان معاویھ گشود تا تشنھ نمانند} در جنگ صفین {پسر آن شخصى كھ  اى
آب )) : ، على گفت}بعد از این كھ بھ دستور على فرات بھ تصرف لشكریان ایشان در آمد{آب را قطع كردند، اما 

 .((آب ، حق حیات آن ھاست . حقوق انسان ھا در حیات اصال ما چرا بھ این جا آمده ایم ؟ براى احیاى . را باید داد
. با ھم ھمخوانى دارد} على و حسین {توجھ كنید، كھ چھ طور جمالت  . این اولین حق حقوق جھانى بشر است

 : قسمت ھاى مختلف این جریان بدین صورت قابل تحلیل است كھ
مساءلھ حیات حق . و حق او قابل اسقاط نیست  ھر انسان حقى دارد. حیات و زندگى بشرى ، قابل سوداگرى نیست 

 . فقھى نیست ، بلكھ حكم است
مگر حق . شما خیلى اشتباه مى فرمایید. یك كسى مى گوید من نمى خواھم زنده باشم ، و مى خواھم خودكشى كنم 

 . حیات از آن توست كھ مى خواھى خودكشى كنى ؟ تو كھ خودت را زنده نكرده اى
تنھا كارى كھ مى توانى انجام بدھى ، این . ت چیزى نیست كھ بتوانى از آن صرف نظر كنى حكم حیات و حق حیا

در این مورد، تفاوت و عظمت فقھ ما با سایر فقھ . است كھ كالبد را بشكافى و خارج از نوبت روح را باال بفرستى 
 :شما نمى توانید انتحار و خودكشى كنید. ھا و حقوق ھا آشكار مى شود

 (610)تلوا انفسكم ان هللا كان بكم رحیماو ال تق
 ((. ھمانا خداوند بھ شما مھربان است. نكنید) خودكشى (و بھ خودتان تعدى ))

در . خدا جان شما را دوست دارد .ودتان تعدى نكنیدرا دوست دارم ، بھ خ) انسان ھا(شما : خداوند مى فرماید
یابن رسول هللا ، آیا كسى كھ خود را مى كشد، : پرسیدند) علیھ السالم)روایت معتبر آمده است كھ از امام صادق 

 : بلى ، مشمول ھمین آیھ است كھ: مشمول قتل نفس است ؟ آیا قاتل است ؟ فرمود
 (611)م خالدا فیھاو من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ ه جھن

 ((.ھر كس عمدا مؤمنى را بكشد، كیفرش دوزخ است كھ در آن ماندگار خواھد بود))
ات در اختیار او نبود كھ آن را ببرد آب بدھید، زیرا حق حی} فرمود بھ لشكریان حر) علیھ السالم(امام حسین {لذا، 

 :مصداق یكى از آن شعرھاى زیباى حافظ است كھ مى گوید .و بگوید بھ آنان آب ندھید
 یك نكتھ بیش نیست غم عشق و این عجب 

 
 كز ھر زبان كھ مى شنوم نامكرر است 

 از صداى سخن عشق ندیدم خوش تر 
 

 یادگارى كھ در این گنبد دوار بماند 

 .خود امام حسین ھم نشستھ بود. من دیر رسیدم و خیلى ھم تشنھ بودم : طعان محاربى مى گویدعلى بن 
گفت من ھم مشك را برداشتم و از بس دستپاچھ . حضرت بھ یكى از مشك ھا اشاره كرد كھ بردار از آن استفاده كن 

م اختیار مشك را طورى داشتھ نمى توانست. بودم ، ھر چھ گلوى مشك را مى گرفتم ، آب بھ روى زمین مى ریخت 
این : مى گوید. مثال كج كن  .((سر مشك را این گونھ بگیر))انخ الراویھ : ابتدا حضرت فرمود. باشم كھ آب بخورم 
تا اگر با آن . خود حضرت بلند شد و آمد، مشك را طورى گرفت كھ من بتوانم آب بخورم . گونھ باز نتوانستم 

. آیا این حق قابل اسقاط است ! اقدام كند) حسین )بخواھد، بھ كشتن این مرد خواست ھوى و ھوس خودخواھانھ 
اگر كسى بگوید . چون حق من است ؟ شما حتى نمى توانید بھ خودتان اھانت كنید، چھ رسد بھ این كھ خودكشى كنید

 جناب عالى نیستآن ھا متعلق بھ : پاسخ مى دھیم . من مى خواھم كرامت ذاتى ، شرف و حیثیت خودم را بفروشم 
. 

 (612)و لقد كرمنا بنى آدم 
 ((. بى تردید فرزندان آدم را گرامى داشتیم))
مى دانید، حضرت سیدالشھداء لذا، ھمان طور كھ . كیست ؟ خداست  ((ما)) . است ((ما))در عربى بھ معناى  ((نا))
مى گویند تا آن موقع اصال دیده نشده بود یك نفر كھ تمام بال و . در بعداز ظھر، جنگى غیرعادى كرد) علیھ السالم(



ھمھ . پرش بھ زمین ریختھ و در حالى كھ صداى بچھ ھا از خیمھ ھا بلند است ، با این شجاعت و دالورى بجنگد
 .د كھ ذلیل نشود و او را اسیر نكنند كھ ذلت اسارت بھ خود ببینداین پایمردى ھا براى این بو

 . چون عزت از آن او نبوده است
 (613)و 洨 العزه و لرسولھ و للمؤمنین 

 ((. و و از آن مؤمنان استو عزت از آن خدا و از آن پیامبر ا))
شاید آن تپھ ھا و تل ھایى كھ از كشتھ شده ھا در راه كرامت انسانى و شرف انسانى در این تاریخ مى بینیم ، كمتر 

ھمان طور ھم براى دفاع از جان ، پشتھ پشتھ ، تپھ تپھ ، . از تل اجساد آن ھایى كھ از جان دفاع مى كردند نباشد
اگر مى . داستان كربال نیز چنین است . در راه دفاع از شرف و حیثیت ، كشتھ مى بینیم  كوه كوه ، در طول تاریخ

 .خواھید از این داستان درس فرابگیرید، بگیرید
زبان ما عاجز است از شكر این كھ ما را در میان قوم و ملتى قرار داده اى كھ تا حدودى ، ! خداوندا! پروردگارا

 . این نعمت بزرگى است ، چون نعمت مادى نیست. ناختھ شده است شخصیت امام حسین براى آن ھا ش
 (614)و ان تعدوا نعمھ هللا ال تحصوھا

 ((.و اگر بخواھید نعمت ھاى خداوندى را بشمارید، نمى توانید))
 .ان كربال چھ اثرى مى تواند در ما داشتھ باشد؟ البتھ ان شاءهللا اثر بالفعل ھم در ما داشتھ باشدھمین داست

تصور بفرمایید كھ االن در كدام نقاط دنیا چنین جلساتى با این آگاھى . ان شاءهللا كھ از این نعمت ، درس فرابگیریم 
ر حال اشراف بھ تاریخ ، با یك فرد بھ نام حسین راز و ھشیارى و اشراف بھ تاریخ تشكیل شده است ؟ اینك ، شما د

او از آزادى مسؤ . و نیاز مى كنید، كھ نھ فقط مجسمھ عدالت است ، بلكھ از عدالت در باالترین حد دفاع كرده است 
ود آیا شما خیال مى كنید در میان اقوام و ملل دیگر، بھ ھمین اندازه فرصت وج. والنھ در حد باال دفاع كرده است 

دارد كھ بھ این مسائل فكر كنند؟ اكنون كھ در این مكان نشستھ اید، آیا مى دانید از درون شما چھ مى گذرد؟ آیا شما 
واال غذا و . نعمت جان و نعمت روح ماست } این الطاف {باالتر از این نعمت و لطف خداوندى احساس مى كنید؟ 
} نعمت {اما این نعت چھ طور؟ این . مھ جانداران است حیوانات ھم مى خورند و نعمت ھاى مادى ، فراگیر ھ

حتى فراگیر انسان ھا ھم نیست ، مگر عده محدودى در این دنیا، كھ بنشینند و لحظاتى بھ یاد حق و حقیقت و بھ یاد 
 .بگویند ((یا حسین ))عدالت ، نفس برآورند و قھرمان بزرگ آن را بھ یاد بیاورند و 

؟ گفتھ !رباره حضرت ابوالفضل عرض كردم كھ در آن جملھ خطاب بھ او چھ گفتھ شدھمان نكتھ كھ جلسھ پیش د
چھ حكمت ھا، فلسفھ ھا و  .((وفا كردى و فقط محض خدا در نظر تو بود))، ...شد كھ اى برادر حسین ؛ احتسبت 

. الش كنید و مى توانیدعرفان ھا باید بیایند تا این قضیھ را براى انسان ھا قابل پذیرش بسازند كھ فقط براى خدا ت
 .این نعمت را از دست ما مگیر! اى اوالد آدم ، چھ نعمتى باالتر از این مى خواھید؟ خدایا

ھمان گونھ كھ آرمان حسین را جاودان قرار دادى ، محبت ! خدایا. این نام را از جامعھ ما محو مفرما! پروردگارا
 .ما را بھ او جاودان و پایدار بفرما

 .براى فھم این مساءلھ انسان ساز، خودت ما را یارى و یاورى بفرما! داونداخ! پروردگارا
 .جوانان ما را براى ورود بھ این كالس در سال آینده ، بیشتر و جدى تر آماده بفرما! پروردگارا! خداوندا

سین شركت این ساعت ھایى را كھ بندگان تو آمدند و نشستند و با كمال اخالص در عزاى ح !خدایا! پروردگارا
 .كردند و مباحثى را استماع فرمودند، از ھمھ ما قبول بفرما

 .از ھمین شب ھا، ره توشھ اى براى شب ھا و روزھاى سالیان عمر ما بر ما عنایت بفرما! خداوندا
این حق گذشتگان بر ماست ، حق پدران و مادران بر ماست كھ ما را با این فرھنگ بسیار عالى ! پروردگارا

 .آنان را غریق رحمت بفرما. شنا كردندسازنده آ
این توفیق را بھ ما عنایت بفرما كھ این فرھنگ سازنده انسانى را بھ نسل آینده تحویل بدھیم و منتقل ! پروردگارا

 . كنیم
 ((آمین ))

رم و این گونھ بود كھ پس از این نگاه ھا و دریافت ھا و سخن ھاى ناب در باب شخصیت نورانى حسین ، نفس گ ...



علیھ (عالمھ جعفرى در سینھ پر شورش توقف نمود، و او با انتظارى سرشار از امید بھ دیدار حسین بن على 
 : بھ مالقات موالیش شتافت) السالم

این اشاره بھ معناى درخواستى از . سھ ساعت قبل از فوت ، استاد بھ دكتر غالمرضا جعفرى اشاره اى مى كند))
فرزند . دست رفتن قدرت تكلم استاد كھ بعد از سكتھ مغزى بر استاد عارض شده بوداما بھ علت از . فرزند بود

سرانجام پس از حدود یك ساعت ، دكتر غالمرضا جعفرى ، منظور پدر را درك ... متوجھ درخواست پدر نمى شد
اطراف این  .بودحك شده ) علیھ السالم(داخل كیف شخصى استاد، پالكى بود كھ اسماء خداوند و نام ائمھ . مى كند

پالك را، پارچھ سبزى فراگرفتھ بود كھ چند ماه قبل یكى از دوستان استاد، آن را در كربال ضمن تبرك نمودن بھ 
مقصود استاد در آن لحظات عبور از پل دنیا بھ آخرت ، ھمین پارچھ . ضریح امام حسین ، بھ ایشان تقدیم كرده بود

 .سبز بود
زمان رفت و . عازم محلى مى شود كھ كیف حضرت استاد در آن جا بوددكتر غالمرضا جعفرى بھ سرعت 

ھنگام ورود بھ اتاق استاد در بیمارستان ، پرستار خبر فوت ایشان را ... برگشت ، یك ساعت بھ طول مى انجامد و
 .مى دھد

وارد اتاق مى دكتر جعفرى بى تاب و متاءثر از این كھ بھ موقع نتوانستھ است درخواست استاد را اجابت كند، 
 .شود

او با چشمانى اشكبار، پارچھ سبز را بھ ... جسد عالمھ بر روى تخت بود و پارچھ سفیدى آن را پوشانده بود
استاد چشمان خود را براى لحظاتى اندك باز نموده و پس از لبخندى پرمعنا،  ...صورت استاد گذاشتھ و ناگھان 

(615)چشمانش را مى بندد
)). 
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 .22سوره ابراھیم ، آیھ 1- 
 156سوره بقره ، آیھ 2- 
 .ایران و زمانى نسبتا طوالنى در نجف اشرف كھ عمده تحصیالتم در آن سرزمین شریف بود3- 
 .235رجمھ احمد آرام ، ص علم بھ كجا مى رود؟ ماكس پالنك ، ت4- 
  :دلیل این مطلب را ناصر خسرو قبادیانى قرن ھا پیش چنین گفتھ است5- 

 روزگار و چرخ و انجم سربھ سر بازیستى 
 

 گرنھ این روِز دراِز دھر را فرداستى

 
  .(م1679 - 1588(بز، فیلسوف انگلیسى توماس ھا6- 

اجتماع را ماشینى مى دانست كھ تنھا قدرت مھندس یا فرمانروا مى تواند آن را  - ب . بھ حد افراط، مادى بود - الف 
 - طبیعت اصلى انسانھا یكسان نبوده و ھمھ تبھكار و درنده خو ھستند؛ د: اعالم داشت كھ  -ج . بھ كار اندازد

 .ه باید داراى قدرتى نامحدود باشدفرمانروا یا شا
 . انسان گرگ انسان است -خالصھ ، باید مستبد باشد؛ ه 

 {409بزرگان فلسفھ ، ھنرى توماس ، ترجمھ فریدون بدره اى ، چاپ انتشارات علمى و فرھنگى ، ص }
 :او معتقد بود). م  1900 -  1844(فریدریش ویلھلم نیچھ ، فیلسوف آلمانى 7- 

آن كھ مى خواھد آفریننده باشد، باید  -ب . خطرناك باش و چنان زندگى كن كھ گویى در حال جنگ ھستى  - الف 
. خدایان كھن مرده اند و دیگر خدایى وجود ندارد -ج . ابتدا ویران كننده باشد و ھمھ ارزشھاى كھن را در ھم شكند

یعنى . براى ابر مرد، فقط اصل اخالقِى طبقات وجود دارد و نھ اصل اخالقِى توده ھا - د .فقط ابر مرد وجود دارد
جمعى از مردم باید نابود شوند تا یك ابر مرد بوجود  -ه . توده مردم باید مورد بھره بردارِى طبقات قرار بگیرند

 {407ھمان ماءخذ، ص {بیاید 
نفر از  20كانادا با شركت در حدود  -سمپوزیومى در وانكوور . م  1989سپتامبر  10 -  15ریخ در تا8- 

 .دانشمندان جھان تشكیل شد
در این سمپوزیوم از مردم جوامع دنیا خواستھ شده . بود ((بقا در قرن بیست ویكم ))موضوع بحث در این سمپوزیوم 

پیام خرد، {: ك .ر. ویكم آخرین قرن تاریخ زندگى بشر نباشداست كھ بھ طور دستھ جمعى بكوشند تا قرن بیست 
 {59محمدتقى جعفرى ، ص 

این است كھ حقایق و واقعیاتى كھ در سلسلھ علل و نتایج ) علیھ السالم(منظور ما از جھانى بودن داستان حسین 9- 
ختصاصى بھ یك سرزمین ، نژاد یا فرھنگ خاصى ندارد، زیرا این حادثھ و ارزش ھاى این حادثھ دیده مى شود، ا

گروه  -1: ، حادثھ اى انسانى است كھ روشن ترین عرصھ رویارویِى دو گروه متضاد در برابر یكدیگر مى باشد
 . گروه حمایتگران باطِل محض -2. حمایتگران حِق محض 

 .ام حسین و ایران ، كورت فریشلرام10- 
 ھمان ماءخذ11- 
مرگ با افتخار ))و یا (( زندگى با كرامت و شرف و عزت  :))عبارت است از(( احدى الحسنیین ))معناى اصل 12- 

 .((عالى حیات و سربلندى در راه وصول بھ ھدف ا
 .62لھوف ، سیدبن طاووس ، ص 13- 
 .184مقتل خوارزمى ، ص  - 43، نقل از مناقب ابن شھر آشوب ، ص )ره (نفس المھموم ، محدث قمى 14- 
 - 356، ص 4تاریخ ، طبرى ، ج  - 20، ص 5اسدالغابھ ، ج  - 299، ص 3الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج 51- 

 .197، ص 13سنن ، ترمذى ، ج 
 .19سوره آل عمران ، آیھ 16- 
 .آزادمردانى در دنیا باشید} اقال{نیست و از معاد نمى ترسید، اگر براى شما دینى 17- 
و كتب معتبره  302، ص 1شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید، ج  - 149نفس المھموم ، محدث قمى ، ص 18- 

 . مقاتل



  .102 - 100، صص 2االرشاد، شیخ مفید، ج  - 117سموالذات ، عبدهللا العالیلى ، ص  سموالمعنى فى19- 
 .113نفس المھموم ، محدث قمى ، ص 20- 
او صریحا مى گفت كھ خط مشى ). م  2715 - 1469(نیكولودى برناردودئى ماكیاولى ، فیلسوف ایتالیایى 21- 

 خالصھ نظرات او بدین قرار است. زندگى ، بى شرافتى است و شاه فوق تمام قیودات و الزاماِت مردم عادى است 
: 

بدى كن ، اما چنان وانمود كن كھ  -ج . جز خود، ھیچ كس را محترم مدار - ب . ھمیشھ در پى سود باش  - الف 
خشن و درنده خوى  - و. خسیس باش  -ه . باش و ھر چھ را مى توانى تصاحب كن   حریص  -د. خوبى مى كنى 

. در رفتار با مردم ، بھ زور متوسل شو -ط. دشمنان و حتى دوستانت را بكش  - ح . دیگران را فریب بده  - ز. باش 
ون بدره اى ، بزرگان فلسفھ ، ھنرى توماس ، ترجمھ فرید} . تمام كوشش خود را در راه جنگ متمركز كن -ى 

 199، صص 5ترجمھ و تفسیر نھج البالغھ ، محمدتقى جعفرى ، ج  - 373چاپ انتشارات علمى و فرھنگى ، ص 
- 213.} 
بزرگترین نقصى كھ كنار ھم چیدِن رویدادھاى بشرى بھ عنوان تاریخ در علوم انسانى دارد، این است كھ 22- 

نمودھاى رفتارى فیزیكى كھ از بشر صادر مى گردد، منحصر بھ یك چیز مشخص نیست ، بلكھ یك یا چند اغلب 
بھ عنوان مثال ، ما در تواریخ مى خوانیم كھ جنگ ھایى . علت از علل محتمل مى تواند آن ھا را بھ وجود بیاورد

تصادى داشتھ یا علت انتقام جویى ، یا اما این جنگ ھا، یا علت اق . میان ایران و یونان بھ وقوع پیوستھ است
تضادھاى ایدئولوژیكى یا اختالفات زمینى و یا غرور و كبر زمامداران و یا سلطھ جویى ، حال ، براى فھم حقیقت 

 این جنگ ھا، كدام یك از علل مزبور را باید بھ حساب بیاوریم ؟
 .(علیھ السالم(، نقل از معانى االخبار از امام محمدباقر 152و  151 نفس المھموم ، ص23- 

 
 .179سوره اعراف ، آیھ 24- 
 .97سوره نساء، آیھ 25- 
 .183اپارین ، ترجمھ ھاشم بنى طرفى ، ص . اى . شاء تكامل آن ، آطبیعت و من: حیات 26- 
 .299ھمان ماءخذ، ص 27- 
 .62نھج البالغھ ، نامھ شماره 28- 
 .492، ص 9قد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج تفسیر و ن: ك .ر29- 
 .93، ص 12ھمان ماءخذ، ج 30- 
 .13سوره حجرات ، آیھ 31- 
 .183سوره شعرا، آیھ  - 85آیھ سوره ھود،  - 85سوره اعراف ، آیھ 32- 
 .نافذ، زیبا= كش 33- 
 .112، ص 14تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر34- 
 .70 سوره اسراء، آیھ35- 
 دیوان شمس36- 
 .115سوره بقره ، آیھ 37- 
 .75كامل الزیارات ، محمدبن قولویھ ، ص 38- 
مضمون این جملھ با اشكال . 352تئورى كلى و فلسفھ حقوق ، كلوددوپاكیھ ، ترجمھ ذوالمجد، ص مقدمھ 39- 

 . آمده است) علیھ السالم(مختلف در بعضى از روایات معصومین 
  .200، ص 3تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر40- 
 .181 - 180، صص 5ترجمھ و تفسیر نھج البالغھ ، محمدتقى جعفرى ، ج 41- 
 .66و  65النقض ، عبدالجلیل قزوینى ، صص 42- 
. 19 -  17، صص 3مروج الذھب ، مسعودى ، ج : ھا، مراجعھ فرمایید بھ  براى تحقیق در منابع این خباثت43- 

 .232 - 220، صص 1االمامھ و السیاسھ ، ابن قتیبھ دینورى ، ج . 40و  139تاریخ الخلفاء، سیوطى ، صص 
 .237 -  220، صص 1االخبارالطوال ، دینورى ، ج 

، ص 4تاریخ طبرى ، ج .199 -  195، صص 1السیره الحلبیھ ، ج . 224و  223، صص 2تاریخ یعقوبى ، ج 
شرح نھج البالغھ ، . 310، ص 3الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج . 299و  298  تذكره الخواص ، صص. 370

 .470، ص 3ابن ابى الحدید، ج 
سؤ ال این است كھ اگر یك شخصیت ، . پاسخ بماند ممكن است در این مورد، سؤ الى بھ نظر بیاید كھ نباید بى44- 



ذاتا بھ دور از امكان دستبرِد عوامل ظلمت و آلودگى ھاى حیوانى قدم بھ این دنیا بگذارد، دیگر چھ نیازى بھ تعلیم و 
 : تربیت دارد، زیرا او با یك شخصیت ساختھ شده ، وارد عالم ھستى شده است ؟ پاسخ این سؤال از این قرار است

نظور از طھارت و نزاھت و نورانیت ذاتى ، كاشتھ شدن بذر آن ھا در درون این گونھ شخصیت ھاست كھ بعدھا م
بھ وسیلھ پیشوایان الھى و عقل سلیم و وجدان ناب مى روید و بھ فعلیت مى رسد، نھ این كھ آن شخصیت ھا با كماِل 

) علیھ السالم(اثبات این معنى ، سخن امیرالمؤمنین از جملھ دالیل روشن براى . بھ فعلیت رسیده بھ دنیا مى آیند
 :است كھ مى رماید

یضمنى الى صدره ، ویكنفنى فى  {ولید{وضعنى فى حجره و اءنا ولد . بالقرابھ القریبھ ، و المنزلھ الخصیصھ  - ) صلى هللا علیھ وآلھ (وقد علمتم موضعى من رسول هللا 
 -) صلى هللا علیھ و الھ  - و لقد قرن هللا بھ . كان یمضع الشى ء ثم یلقمنیھ ، و ما وجد لى كذبھ فى قول ، وال خطلھ فى فعل  و. فراشھ ، و یمسنى جسده ، و یشمنى عرفھ 

اءمھ ، یرفع لى فى ولقد كنت اءتبعھ اتباع الفصیل اءثر . من لدن اءن كان فطیما اءعظم ملك من مالئكتھ یسلك بھ طریق المكارم ، و محاسن اءخالق العالم ، لیلھ و نھاره 
 . كل یوم من اءخالقھ علما، ویاءمرنى باالقتداء بھ

آن . از جھت خویشاوندى نزدیك و مقام مخصوص مى دانید ( صلى هللا علیھ و الھ(شما موقعیت مرا با پیامبر ))
د و حضرت مرا در كودكى روى دامن خود مى نشاند و بھ سینھ خود مى چسبانید و در رختخواب خود جاى مى دا

بدن مباركش را بھ من مى سود و از بوى خوِش خود، مشام مرا نوازش مى داد و گاھى چیزى را با دھان مباركش 
خداوند متعال از آن . او دروغى از من در گفتار و خطایى در كردار نیافت . تبرك مى فرمود و بھ من مى خورانید

اى از فرشتگانش را موكل ساخت تا آن حضرت را موقع كھ آن حضرت از شیر گرفتھ شد، با عظمت ترین فرشتھ 
من از آن حضرت مانند بچھ شتر كھ دنبال . در مسیر ارزش ھا و اخالق نیكوى عالم شب و روز بھ حركت درآورد

از ھر روز نشانى از اخالق بھ من ارائھ مى داد و دستور مى فرمود كھ از آن . مادرش مى رود پیروى مى كردم 
 ((... تبعیت كنم

 {192ھج البالغھ ، خطبھ ن}
پیامبر اكرم صلى هللا علیھ (در این جمالت ، تاءثیر تعلیم و تربیت در بھ فعلیت رسیدن كمال ذاتِى ھر دو بزرگوار 

 .با كمال وضوح دیده مى شود)) علیھ السالم)و امیرالمؤمنین ) و الھ 
 

 .(علیھ السالم(زیارت ھفتم امام حسین ) ره (ل ، نقل از محدث قمى مصباح از صفوان جما45- 
، السید مصطفى آل االءعتماد، انتشارات ((خطب ، رسایل ، مواعظ :())علیھ السالم(لمعھ من بالغھ الحسین 46- 

 .353قمقام ، ص  - 39، ص 2ج حلیھ االولیاء،  - 25االتحاف ، ص . 71  اعلى ، كربال، ص 
 .42و  41نفس الھموم ، محدث قمى ، صص 47- 
 .73ابوالشھداء، عباس محمود عقاد، ص 48- 
  .181مقتل ، خوارزمى ، ص 49- 
 .283، ص 3الكامل ، ابن اثیر، ج  - 310و  309، صص 4تاریخ طبرى ، ج 50- 
 .135 - 124، لطف هللا صافى ، صص )علیھ السالم(پرتوى از عظمت حسین : ك .ر51- 
  .139، ص سمو المعنى فى سمو الذات 52- 
 .333، ص 1724 - 1االصابھ ، ج 53- 
در . این شخص از ظاھریین فقھا بوده و غیر از محى الدین ابن عربى ، صاحب فصوص و فتوحات است 54- 

و دومین را ابن عربى ) باال (براى این كھ این دو نفر را از ھمدیگر جدا كنند، نخستین را ابن العربى  كتب تراجم
 .ضبط كرده اند) مجرد از ال (
 .171مقدمھ ابن خلدون ، ص 55- 
ى چھارگانھ با سواالت شش گانھ متفاوت است ، ولى با یك دقت نظر مى توان وحدت آن اگر چھ شكل ارتباطھا56- 

را در بر  ((براى چھ آمده ام ؟))و  ((من كیستم ؟)) : ارتباط انسان با خویشتن ، دو سؤ ال - :ھا را در معنى درك نمود
را در بر  ((براى چھ آمده ام ؟))و  ((مى روم ؟بھ كجا ))و  ((از كجا آمده ام ؟)) : ارتباط انسان با خدا، سھ سؤ ال. دارد
و ارتباط انسان با ھمنوع خود، سؤ . را در بر دارد ((در كجا ھستم ؟))و ارتباط انسان با جھان ھستى ، سؤ ال . دارد
 .را در بر دارد ((با كیستم ؟))ال 

كھ مورخ ھر اندازه ھم بخواھد، بدون تاءثر از عقاید و اصول پیش ساختھ ممكن است این توھم پیش بیاید 57- 
و این ھمان قضیھ . خود، وقایع را ثبت نماید، باز نمى تواند از پذیرفتھ شده ھاى قبلِى خود بھ كلى چشم پوشى كند

اریخ كھ بھ شناخت و داورى صحیح درباره ھر حادثھ بزرگ ت))است كھ در توضیح عامل سوم از عوامل سھ گانھ 
پاسخ این توھم ھمان گونھ كھ در توضیح عامل سوم متذكر شده . بیان شد ((انگیزگى ارزش ھا بھ وجود آمده است 

، در عینیت یا شكل و }یا بھ ھر موضوعى }ایم ، این است كھ اگر شخص مورخ ، ایمان خود را بھ یك فرد 
ھ اى كھ در عرصھ ھستى نمودار شده است ، عینیت صورت و عوامل آن حادثھ دخالت بدھد غلط است ؛ زیرا حادث

و شكل و صورت و عوامل طبیعى خاص خود را دارد كھ باید با كمال امانت در تاریخ ثبت شود، ولى این محافظت 



منافاتى با تحلیل ھا و تفسیرھا و توضیحات و علت یابى ھاى عمیق ندارد و براى برخوردارى از حوداث تاریخى 
 .بال، فعالیت ھاى مزبور ضرورت كامل داردمخصوصا حادثھ كر

در میان شیعیان ، مردم ایران زمین ، ھم از نظر كمیت و ھم از نظر كیفیت ، سھم بسیار با اھمیتى در شور و 58- 
البتھ این بھ . دارند) ھ السالمعلی(عشق بھ خاندان عصمت داشتھ و موقعیتى بسیار جدى در رابطھ با مكتب اھل بیت 

 .منحصر بھ آنان باشد) صلى هللا علیھ و آلھ (آن معنا نیست كھ تشیع و عشق و عالقھ بھ دودمان پیامبر 
 .364، ص 1صوت العدالھ االنسانیھ ، جورج جرداق ، ج  -االمام على 59- 
 .ھمان ماءخذ60- 
 .135نفس المھموم ، ص 61- 

مطالعھ كنندگان ارجمند مى توانند این مقدمھ را پس از مطالعھ و بررسى چند بحث از این كتاب ، مورد توجھ و 62
  .دقت قرار بدھند

 .162و  161احیاى فكر دینى در اسالم ، محمد اقبال الھورى ، ترجمھ احمد آرام ، صص 63- 
 .169و  168ھمان ، صص 64- 
 .1سوره نساء، آیھ 65- 
 .98انعام ، آیھ  سوره66- 
منتسكیو در . بعضى از متفكران فقط بھ بیان تساوى و وحدت قناعت مى كنند و دلیل و انواع آن را نمى آورند67- 

ر حقوق بشر، بھ یك تعبیر، حقوق مدنى دنیاست ؛ یعنى ھمان طو)) :، چنین مى گوید724  كتاب روح القوانین ص 
كھ در یك كشور ھر فردى از حقوق مدنى برخوردار است ، در جھان ، ھر ملتى از حقوق بشریت برخوردار است 

 .((، و در قبال این حقوق ، ھر ملتى در جھان حكم یك فرد را در جامعھ بشرى دارد
ول بودن ضرورِت ولى ھمان گونھ كھ در این مبحث تساوى ھا از دیدگاه اسالم مالحظھ مى كنیم ، با نظر بھ معق

كھ اسالم  -حقوق طبیعى و تساوى ھاى دوازده گانھ كھ اسالم درباه انسان ھا مطرح كرده است ، فقط ادیان الھى 
مى توانند تشكل خانوادگى ھمھ انسان ھا را در یك مجموعھ جھانى  -است ) دین ابراھیمى (مبلغ متن اصلِى آن ھا 

 .مطرح سازند
 .40سوره روم ، آیھ 68- 
 .56سوره ذاریات ، آیھ 69- 
 .9سوره سجده ، آیھ 70- 
 .31سوره بقره ، آیھ 71- 
 .285سوره بقره ، آیھ 72- 
 .13سوره شورى ، آیھ 73- 
 .70سوره اسراء، آیھ 74- 
 .13سوره حجرات ، آیھ 75- 
 .1سوره نساء، آیھ 76- 
 .158، ص 3تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر77- 
 .26سوره حجر، آیھ 78- 
 .4حل ، آیھ سوره ن79- 
  .(و از روح خود در او دمیدم) و نفخت فیھ من روحى .72؛ سوره ص ، آیھ 29سوره حجر، آیھ 80- 
 .17سوره حدید،آیھ 81- 
 .15، 14، آیات سوره قیامت 82- 
 .2سوره قیامت ، آیھ 83- 
 .32سوره مائده ، آیھ 84- 
 .10سوره حجرات ، آیھ 85- 
 .96ه مریم ، آیھ سور86- 
، ص 3و ترجمھ و شرح سیدجواد مصطفوى ، ج . 166، ص 2اصول كافى ، محمدبن یعقوب كلینى ، ج 87- 

242. 
 .21حقوق بشر، دكتر مبشرى ، ص 88- 
 .59سوره نساء، آیھ 89- 
 .299 -  293، صص 13تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر90- 



 .172، ص 8االعالم ، زركلى ، ج 91- 
، نقل از مقتل الحسین ، 143، ص 8البدایھ ، ج  - 195الخلفا، سیوطى ، ص  تاریخ  -  173ھمان ماءخذ ص 92- 

 .121  عبدالرزاق مقرم ، ص 
 .ھمان مآخذ93- 
 .205مقدمھ تاریخ ، ابن خلدون ، ص 94- 
بخارى در صحیح خود از عكرمھ ، و مسلم و طبرانى و ترمذى و حاكم و احمد در مسند خود، روایت مذكور 95- 

 . را نقل نموده است
نقل از النصائح الكافیھ لمن  . حافظ جالل الدین سیوطى ، روایت مزبور را از اخبار متواتر محسوب نموده است

السیره الحلبیھ ،  -114، ص 2سیره ابن ھشام ، ج  - 23و  22تولى معاویھ ، السید محمدالعوى الحسینى ، صص ی
 .76، ص 2ج 

 .26و  25انصاب االشراف ، البالذرى ، بھ نقل از النصائح الكافیھ ، صص 96- 
معاویھ ، پیشتاز مكتب ماكیاولى ، براى آن است كھ پیش از آن كھ كتاب شھریار ماكیاولى : این كھ گفتیم 97- 

اگر سیاستمدار طالب انجام دادن كارھاى عظیم است ، نباید )) :نوشتھ شود، اندرز او را بھ كار بستھ بود كھ مى گوید
بھ اتفاق ھمھ تاریخ نویسان ، معاویھ تمام عھدھایى را {. ا كنددر سیاست پایبند عھد خویش باشد و بھ قول خود وف

بستھ بود، با كمال بى اعتنایى بھ آن اصول و قواعد اسالمى كھ فریاد مى زنند ) علیھ السالم(كھ با امام حسن مجتبى 
ِى شیر را در ، بلكھ واجب است خصلت روباه و درنده خوی}.بھ عھدھایى كھ مى بندید وفادار باشید، زیر پا گذاشت 

 ((.خود فراھم آورد
 {38و  37سید حسین مصطفوى ، صص  - بیسمارك }

: گاھى بھ معاویھ گفتھ مى شد)) :ابن عون مى گوید: حال ، نمونھ اى از دو خصلت مذكور را در معاویھ مى بینیم 
معاویھ . ت مى نماییم سوگند بھ خدا اى معاویھ ، باید با ما راست و صحیح رفتار كنى واال ما تو را راست و درس

 مى پرسید با چھ چیزى مرا راست و صحیح مى نمایید؟
این است  ((. حال كھ چنین است ، ما ھم راست و درست مى شویم: با چوب ، معاویھ مى گفت : پاسخ مى دادند

 . خونسردِى روبھ صفتانھ
ن و باعظمت ترین شخصیت ھاى او با این كھ بھ چند نفر از باتقواتری: اكنون خصلت درندگى را توجھ كنیم 

حجربن عدى ، شریك بن شداد حضرمى ، صیفى بن فسیل شیبانى ، قبیصھ بن ضبیعھ عبسى ، محرزبن (اسالمى 
محكم ترین امان را داده بود كھ ضررى بھ ) شھاب منقرى ، كدام بن حیان عنزى و عبدالرحمن ابن حسان عنزى 

 .((بھ قتل رسانید آنان نرساند، ھمھ آنان را بھ فجیع ترین شكل
 {، نقل از تواریخ معتبر71النصائح الكافیھ ، ص }

معاویھ براى كشتن عباس بن ربیعھ ھاشمى ، دو نفر لخمى را تحریك كرده بود كھ در جنگ )) :مسعودى مى گوید
 .ھاى صفین او را بكشند

على بن ابى طالب است ، و ما من مى دانم كھ حق با : در این داستان بود كھ عمروبن عاص ، بھ معاویھ مى گوید
 ((... بر ضد حق ھستیم) من و تو، پیروان ما(
 { ھمان ماءخذ، نقل از تاریخ مروج الذھب مسعودى}

بھ راه انداخت ، با اعتراف صریِح او و عمروبن العاص بھ ) علیھ السالم(آن خصومت نابكارانھ كھ معاویھ با على 
ند شخصیتى بودِن او و یا از نفاق و مكرپردازى ھاى او بود كھ نھ تنھا یا ناشى از چ (علیھ السالم(حق بودن على 

 .اسالم ، بلكھ ھیچ یك از ادیان و مكتب ھاى انسانى آن را تجویز نمى كند
 .199الخلفاء، سیوطى ، ص  تاریخ 98- 
مروج الذھب ، مسعودى ، چاپ مصر  -  120و  119یخ صفین ، نصربن مزاحم ، چاپ دوم مصر، صص تار99- 
جمھره رسائل العرب ،  -  284، ص 1شرح نھج البالغھ ، ابن ابى الحدید، ج  - 22و  21، صص 3ج ) سعادت (

 .546و  545، صص 1احمد زكى صفوت ، ج 
 .220، ص 2تاریخ یعقوبى ، احمدبن ابى یعقوب ، ج  - 216مقدمھ ابن خلدون ، ص 100- 
 .241ھمان ماءخذ، ص 101- 
 .203الخلفاء، سیوطى ، ص  تاریخ 102- 
 .46، ص 16شرح نھج البالغھ ، ابن ابى الحدید، ج 103- 
ثم خلفھ رجالن محفوظان و ثالث مشكور و بین ذلك خوض طال ما عالجناه مشاھده و مكافحھ و معاینھ و سماعا  :))...معاویھ در سخنانش مى گوید104- 

 ((. و ما اعلم منھ مافوق ما تعلمان
 {(علیھ السالم(خاطب سخنان معاویھ ، ابن عباس و امام حسین م}



سپس دو مرد محفوظ و سومى مشكور بھ جاى پیامبر نشستند و در این اثنا، فرو رفتن ھا بود كھ مدت زیادى مى ))
آن خواستیم آن ھا را حل كنیم ، چھ از نظر مشاھده و چھ از نظر مبارزه و دیدن و شنیدن ، و من درباره سومى جز 

 ((. كھ مى دانید، چیزى نمى دانم
 {194ھمان ماءخذ، ص }

در مقابل صراحِت مكتب اسالم در ھمھ قلمروھاى فردى و اجتماعى و مادى و معنوى ، امثال جمالت مذكور را بھ 
 .اضافھ كردار خارجى معاویھ ، تنھا با دو كتاب مطارحات و شھریار ماكیاولى مى توان تفسیر كرد

اكثر كارھاى معاویھ از )) و كان اكثر فعلھ المكر والحیلھ :لھ گرى و مكر پردازى معاویھ چنین مى گویدیعقوبى در صف حی
 ((. روى مكر و حیلھ بوده است

  {238، ص 2تاریخ یعقوبى ، ج }
ارتكاب یزید بھ فسق و . 196و  195، صص 1، ابن قتیبھ دینورى ، ج )الخلفاءالراشدون (االمامھ و السیاسھ 105- 

 220، ص 2در تمامى منابع معتبر اسالمى و در ھمان ماءخذ و تاریخ یعقوبى ، ج   فجور و الابالى گرى ھایش 
 . ثبت شده است

 .192، ص 1ھمان ماءخذ، ج 106- 
 .197، ص 1ھمان ماءخذ، ج 107- 
 .193، ص 1ھمان ماءخذ، ج 108- 
 .216مقدمھ تاریخ ، ابن خلدون ، ص 109- 
 .251و  250، صص 2تاریخ یعقوبى ، ج 110- 
 .38نفس المھموم ، مرحوم محدث قمى ، ص 111- 
 .47ھمان ماءخذ، ص 112- 
  .، عھداالمام للمالك االشتر النخعى53نھج البالغھ ، نامھ شماره 113- 
 .14، ص 4، ج )ابن اثیر(الكامل فى التاریخ ، عزالدین ابوالحسن محمدبن عبدالكریم بن عبدالواحد شیبانى 114- 
 .3نھج البالغھ ، خطبھ 115- 
 .152، ص 3ءالعلوم ، غزالى ، ج احیا116- 
 .15سوره آل عمران ، آیھ 117- 
 .38سوره شورى ، آیھ 118- 
 .216نھج البالغھ ، خطبھ 119- 
 .15و  14، صص 4الكامل فى التاریخ ، ابن االثیر، ج 120- 
 .15ھمان ماءخذ، ص 121- 
 .216مقدمھ ابن خلدون ، ص 122- 
 .41ھموم ، ص نفس الم123- 
 .42ھمان ماءخذ، ص 124- 
 .114و  113سموالمعنى فى سموالذات ، عبدهللا العالیلى ، صص  -  16ھمان ماءخذ، ص 125- 
 .42ص نفس المھموم ، 126- 
 .ھمان ماءخذ127- 
  !آل ھاشم براى بھ دست آوردن ملك و ریاست ، بازى كرد، نھ خبرى آمده و نھ وحى اى نازل شده است128- 

 
  .نقل از كتاب مناقب ، ابن شھر آشوب 42ص ھمان ماءخذ، 129- 

بھ این جھت كھ ھدف اساسى ما از تاءلیف این كتاب ، تفسیر و تحلیلى پیرامون شھادت شھید فرھنگ : تبصره 
است ، لذا درباره حوادث مربوط بھ عبدهللا بن زبیر و عبدهللا بن ) علیھ السالم)پیشرو انسانیت امام حسین بن على 

نى كھ توانایى اظھار نظر درباره سلطنت یزید داشتند بھ تحقیق و بررسى نمى پردازیم ، زیرا آن عمر و دیگر كسا
براى احیاى اسالم در نظر ) علیھ السالم (ھدف گیرى الھى و آن تالش و تكاپو و تصمیم بھ فداكارى كھ امام حسین 

نشان دادن  -مالحظھ مى فرمایید ھمان گونھ كھ  -كوشش ما در این كتاب . داشت ، در دیگران وجود نداشت 
درخشان ترین چھره اى است كھ در طول تاریخ بشریت براى حفظ ارزش ھاى اعالى انسانیت با تحمل سخت 

 . ترین مصیبت ھا كھ تاریخ نظیر آن را ندیده است ، خود را فدا كرده است
 .43و  42، صص نفس المھموم ، محدث قمى 130- 
 .17و  16، صص 4ھمان ماءخذ، و الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج 131- 



 .(علیھ السالم(بحاراالنوار، محمدباقر مجلسى ، ج امام حسین 132- 
 .54سوره بقره ، آیھ 133- 
 .357نفس المھموم ، ص 134- 
 مرحوم محدث قمى این نامھ را از محمدبن یعقوب كلینى در كتاب وسائل از حمزه بن حمران نقل كرده است135- 
. 
 .44و  43نفس المھموم ، صص 136- 
 .ھمان ماءخذ137- 
 .45ھمان ماءخذ، ص 138- 
 .20و  91، صص 4الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج 139- 
در این كھ یقین داشت شایستھ ) علیھ السالم(حسین  :))مى گوید 217و  216ابن خلدون در مقدمھ تاریخ ، ص 140- 

ترین شخصیت براى حكومت است درست فكر مى كرد، ولى در این كھ فكر مى كرد مى تواند با یزید مقابلھ كند بھ 
 ((.بود خطا رفتھ

را از غیب مى پذیرد، از ھدف امام  (علیھ السالم(از مقدمھ ، اطالع ائمھ  53ابن خلدون بھ اضافھ این كھ در فصل 
 .بر مبناى احدى الحسنیین غفلت مى ورزد) علیھ السالم(حسین 

 .20و  19، صص 4الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج 141- 
 .46نفس المھموم ، محدث قمى ، ص 142- 
 .125و  124سوره آل عمران ، آیات 143- 
 .27و  26سوره جن ، آیات 144- 
  .، تفسیر دو آیھ مذكور در سوره جن)رحمھ هللا علیھ (تفسیر المیزان ، عالمھ طباطبایى : ك .ر145- 
 .و نقل از حیلھ االولیاء 12، ص 1الجامع الصغیر، جالل الدین سیوطى ، ج  - 202دالئل النبوه ، ص 146- 
 .299و  294، صص 16ترجمھ و تفسیر نھج البالغھ ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر147- 
  .حسن بن على الناصر و حسن بن زید ملقب بھ داعى148- 
  .محمدبن عبدهللا المحض149- 
 .50 - 47، صص 7شرح نھج البالغھ ، ابن ابى الحدید، ج 150- 
  :ماءخوذ از سھ توصیف درباره حیات حقیقى است كھ در قرآن مجید آمده است(( حیات معقول ))اصطالح 151- 

ھر كس از صنف مرد یا زن عمل صالح انجام بدھد، )،  ا من ذكر او انثى و ھو مؤمن فلنحیینھ حیاه طیبھمن عمل صالح - توصیف یكم
 .( در حالى كھ با ایمان است ، او را با حیات طیبھ احیا مى كنیم

 {97سوره نحل ، آیھ }
الك آنان و آنان كھ توفیق حیات تا آنان كھ ھالك مى شوند ھ)،  لیھلك من ھلك عن بینھ و یحیى من حى عن بینھ - توصیف دوم

 .(مى یابند، حیات آنان مستند بر دلیل روشن گردد ((حقیقى ))
 {42سوره انفال ، آیھ }

بھ آنان بگو نماز و عبادات و زندگى و مرگ من ، از آن ) . قل ان صلوتى و نسكى و محیاى و مماتى = رب العالمین - توصیف سوم
 .( خداوند، پروردگار عالمیان است

 {162سوره انعام ، آیھ }
 .116نفس المھموم ، ص 152- 
بھ عنوان نمونھ ، سانتھیلر در . این حقیقتى است كھ دانشمندان خردمند شرق و غرب در آن اتفاق نظر دارند153- 

 :كوس ارسطو صریحا مى گویدمقدمھ كتاب اخالق نیكوما
 ((.اگر ابدیتى پشت سر این دنیا پذیرفتھ نشود، این زندگانى معمایى ناگوشودنى خواھد ماند))

 :مى گوید 31آناتول فرانس در كتاب باغ اپیكور ص 
وقتى كھ ما اصول عقاید . قدرت و نیكوكارى ادیان است كھ بھ آدمى علت وجود و عواقب كار را تعلیم مى دھد))

وسیلھ دیگرى  -چنان كھ تقریبا ما ھمھ در این عصر علم و آزادى چنین فكر مى كنیم  -فلسفھ الھى را طرد نماییم 
راز سرنوشت ، جملگى ما را . باقى نمى ماند كھ بدانیم چرا بھ دنیا آمده ایم و بھ چھ كار بھ این جھان قدم گذاشتھ ایم 

قعا باید بھ ھیچ چیز نیندیشیم تا ابھام غم انگیز زندگى را احساس در اسرار نیرومند خود احاطھ كرده است ، و وا
آالم جسمى و روحى ، . و در جھالت مطلق از علت وجودى ماست كھ ریشھ غم و اندوه ما وجود دارد. نكنیم 

شكنجھ ھاى روح و احساسات و خوشبختى سفلگان ، نكبت و ادبار درستكاران ، ھمھ این ھا باز قابل تحمل مى شد 
شخص مؤمن از شكنجھ ھا و عذاب ھاى . نان چھ بھ فلسفھ آن ھا پى مى بردیم و بھ یك مشیت الھى معتقد بودیم چ



البتھ در }روحى خود لذت مى برد و بیدادگرى ھا و سختگیرى ھایى كھ دشمنانش نسبت بھ او روا مى دارند 
حتى خطاھا و گناھانى . گوارا جلوه مى كند، برایش دلچسب و }مواردى كھ توانایى دفاع از خویشتن را نداشتھ باشد

كھ از او سر مى زند، از وى سلب امید نمى كند، اما در دنیایى كھ ھرگونھ شعلھ ایمان خاموش شد، حتى درد و 
 ((.مرض ھم معناى خود را از دست داده و دیگر بھ جز شوخى ھاى زشت و مسخرگى ھاى شومى تلقى نمى شود

 .7سوره روم ، آیھ 154- 
 .505، ص 1تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر155- 
 .ھمان ماءخذ156- 
  .، چاپ بیروت139، ص 44ر، عالمھ مجلسى ، ج بحاراالنوا157- 
 .162سوره انعام ، آیھ 158- 
 .39سوره رعد، آیھ 159- 
 .21سوره قصص ، آیھ 160- 
 .22ھمان سوره ، آیھ 161- 
  .5و  4سوره فاتحھ ، آیات 162- 
  .، با اندك تفاوت با نقل مرحوم محدث قمى20، ص 4الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج 163- 
، بھ كوفھ براى آن حضرت ارسال شده است ، )علیھ السالم(شماره نامھ ھایى كھ براى دعوت امام حسین 164- 

 .بعضى از ناقالن این داستان ، شماره نامھ ھا را بیش از ھزار ثبت نموده اند. مورد اختالف است 
 .21و  20، صص 4الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج  -فس المھموم ، بھ نقل از شیخ مفید ن165- 
در پاسخ عبدهللا بن مطیع كھ پرسیده بود بھ كجا مى روى ؟ ) علیھ السالم(امام حسین . 50ھمان ماءخذ، ص 166- 

بھ نظر مى رسد، آن طلب خیر ھمین  .((و سپس از خدا طلب خیر خواھم كرد اما حاال بھ مكھ ،)) :آن حضرت فرمود
 .بود كھ آن حضرت بعد از نماز، میان ركن و مقام انجام داد

 .260سوره بقره ، آیھ 167- 
 .21، ص 4الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج  - 50شیخ مفید، ص نفس المھموم ، بھ نقل از 168- 
بزرگ ترین و قوى ترین حیوانى كھ مى تواند بر دیگر جانوران مسلط شود و آن ھا را قربانى زندگى 169- 

 .مطلوب خود نماید
این نظریھ كھ زندگى مردم باید بر مبناى فرھنگ : این جا مجبوریم بھ یك مطلب بسیار اساسى اشاره كنیم  در170- 

پیشرو استوار باشد نھ فرھنگ پیرو، حق تعیین كیفیت زندگى مطلوب را از مردم سلب نمى كند و بنابراین 
ظر آرمان ھا و معارف بھ آن حد از دموكراسى معقول را نفى نمى كند، بلكھ مى كوشد سطح شخصیت مردم را از ن

تشخیص بدھند و در این مجرا زندگى  ((حیات معقول ))رشد برساند كھ بتوانند مصالح و مفاسد خود را در مجراى 
 .كنند

 .115سوره انعام ، آیھ 171- 
 .13ونس ، آیھ سوره ی172- 
ق از علماى اندلس ، در كتاب العواصم من القواصم ، ص  - ه  540قاضى ابوبكرابن العربى ، متوفاى سال 173- 

 :، عباراتى بھ شرح زیر دارد232
بلھ ولو جاء الخلق یطلبونھ لیقوم بالحق و فى جملتھم ابن عباس و ابن عمر لم یلتفت ولو عظیمھا و ابن عظیمھا و شریفھا و ابن شریفھا الحسین وسعھ بینھ اوضیعتھ اوا

و ما قال فى اخیھ و راءى انھا خرجت عن اخیھ و معھ جیوش االرض و كبارالخلق یطلبونھ فكیف ترجع الیھ باوباش ) صلى هللا علیھ وآلھ (الیھم و حضره ما انذر بھ النبى 
 !الكوفھ ؟

لى كھ بزرگ این امت و پسر بزرگ امت و عالى ترین شخصیت امت و پسر عالى ترین اگر حسین بن ع))
شخصیت امت بود، در خانھ خود مانده بود و یا بھ زراعت یا دامدارى پرداختھ بود، و بھ فرض این كھ مردم و 

پذیرفت و توجھ بھ حتى ابن عباس و عبدهللا بن عمر از او درخواست مى كردند كھ براى حق قیام كند، از آنان نمى 
و بھ خاطر مى آورد كھ رسول ) كھ از انگیزش فتنھ بیم داده بود(مى كرد ) صلى هللا علیھ وآلھ (فرمایش رسول خدا 

حسن بن على ستایش كرده ، و اگر بھ این نكتھ توجھ مى نمود كھ حسن بن ) صلح (از ) صلى هللا علیھ وآلھ (خدا 
تیار داشت ، حكومت و خالفت را از دست داد، در این صورت چگونھ على با آن ھمھ نیروى نظامى كھ در اخ

اگر حسین بن على بھ این مطالب (حسین بن على مى تواند بھ كمك اراذل و اوباش كوفھ ، خالفت را قبضھ كند؟ 
 .(توجھ مى كرد، چنین حادثھ اى تاءسف آور رخ نمى داد

 .162انعام ، آیھ  سوره174- 
این ھمان پوچ گرایى است كھ از یادگارھاى بعضى از یونانیان باستان بوده و در رباعیات منسوب بھ خیام 175- 

 : ھم آمده است



 یك چند بھ كودكى بھ استاد شدیم 
 

 یك چند بھ استادى خود شاد شدیم 

 از خاك برآمدیم و بر باد شدیم   را چھ رسید پایان سخن شنو كھ ما 

 
  .55و  53نفس المھموم ، ص 176- 
  .تاریخ مذكور را مسعودى در مروج الذھب نقل كرده است177- 
 .22و  21، صص 4الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج  -  51و  50نفس المھموم ، صص 178- 
  .51نفس المھموم ، ص 179- 
  .52ھمان ماءخذ، ص 180- 
  :مى رود سخن ناشایست نعمان از دیدگاه یزید، ھمان جملھ آخر در سخنرانى نعمان باشد كھ گفت احتمال181- 

و احتمال دیگر ھمان  .((ناتوانى با رضایت و اطاعت خداوندى بھتر است از زورمندى در معصیت خداوندى ))
صلى (پسر دختر پیغمبر )) : ھنقل كرده است ك 4، ص 2است كھ ابن قتیبھ دینورى در كتاب االمامھ والسیاسھ ، ج 

 . نام مادر یزید، میسون دختر بحدل كلبیھ است ((. براى ما محبوب تر از پسر بحدل است) هللا علیھ وآلھ 
  .56نفس المھموم ، ص 182- 
 .35و  52ھمان ماءخذ، صص 183- 
 :مرحوم محدث قمى از ابن صباغ مالكى در الفصول المھمھ نقل مى كند184- 

وقتى كھ ابن زیاد بھ نزدیكى كوفھ رسید، با وضع ناشناس و در لباس اھل حجاز، شبانھ داخل كوفھ شد و راه خود ))
و از میان مردم كھ مى گذشت ، } است ) علیھ السالم(نند او حسین تا مردم گمان ك{گرفت   را از طرف بیابان پیش 

 ((.( صلى هللا علیھ وآلھ(مرحبا بھ فرزند رسول خدا : بھ او سالم مى كردند و براى احترام مى ایستادند و مى گفتند
 {.57نفس المھموم ، ص }
 .58نفس المھموم ، ص 185- 
 .343، ص 1تفسیر و نقد تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر186- 
این جریان پس از اطالع حضرت مسلم از آمدن عبیدهللا و شنیدن تھدیدات او اتفاق افتاده است كھ اینك در باال 187- 

 . ى شویممتذكر م
 .6سوره توبھ ، آیھ 188- 
  .، چاپ دار صار، دار بیروت388، ص 3الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج 189- 
 .144نفس المھموم ، ص 190- 
  .در صورتى كھ فاصلھ زمانى براى وقوع جرم طوالنى باشد، احتمال عدم بروز جرم یك امر طبیعى است191- 
 .39سوره رعد، آیھ 192- 
 .58نفس المھموم ، ص 193- 
  .59و  58ھمان ماءخذ، صص 194- 
   .، چاپ دار صار، دار بیروت388، ص 3الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، ج 195- 
 .61و  60ھمان ماءخذ، صص 196- 
  .قسط处َبن لوقا از فالسفھ و مترجمین دوران نھضت ترجمھ فلسفھ بھ عربى بوده است197- 
اگر چھ احتمال مى رود مقصود شاعر مساءلھ معاد باشد، ولى با یك نظر دقیق تر، معماى تبدل جماد بھ 198- 

 . یات در ھر دو نقطھ آغاز و انجام یكى استح
  .360، ص 8تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر199- 

  .6سوره جمعھ ، آیھ 200- 
  .28و  27سوره فجر، آیات 012- 
 .5نھج البالغھ ، خطبھ 202- 
  .505، ص 1تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر203- 
 .اءخذھمان م204- 
 121، ص 7ھمان ماءخذ، ج 205- 
  .7سوره روم ، آیھ 206- 



  .است) رحمة هللا علیھ (شعر از مرحوم سرگرد نگارنده 207- 
  .64سوره عنكبوت ، آیھ 208- 
  .24سوره انفال ، آیھ 209- 
  .64سوره عنكبوت ، آیھ 210- 
 .26لھوف ، سیدبن طاووس ، ص  - 115 العالیلى ، ص سموالمعنى فى سموالذات ، عبدهللا211- 
 .ھمان ماءخذ212- 
 .ھمان ماءخذ213- 
 .یكى از شاگردان سقراط214- 
 .216مقدمھ ، ابن خلدون ، ص 215- 
  .28و  27سوره فجر، آیات 216- 
 .483، ص 1تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر217- 
 .183سوره شعراء، آیھ  - 85سوره ھود، آیھ  - 85سوره اعراف آیھ 218- 
، عاله سیدمحسن امین ، ص ((لواعج االشجان ))و حماسھ كربال، ترجمھ كتاب ) علیھ السالم(امام حسین 219- 

 .218 -  216اكر، صص ، ابن عس)علیھ السالم(الحسین  - 1366، چاپ سال 260
  .69زنبق دره ، اونوره ، بالزاك ، ص 220- 
 .157سیر حكمت در اروپا، محمدعلى فروغى ، ص 221- 
 .513، ص 7ل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج تفسیر و نقد و تحلی: ك .ر222- 
 .28و  27سوره فجر، آیات 223- 
 .156سوره بقره ، آیھ 224- 
 .8سوره علق ، آیھ 225- 
 .44سوره نازعات ، آیھ 226- 
 .406 -  379، صص 6تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر227- 
 .62لھوف ، سیدبن طاووس ، ص  - 5، ص 2مقتل خوارزمى ، ج 228- 
، 3ق بیروت ، ج  - ه  1387الكامل فى التاریخ ، ابن اثیر، چاپ  - 238و  237نفس المھموم ، قمى ، صص 229- 

 .286ص 
 .ھمان ماءخذ230- 
  .، چاپ دار صار، دار بیروت388، ص 3فى التاریخ ، ابن اثیر، ج  الكامل231- 
 .62سوره یونس ، آیھ 232- 
 .515، ص 2تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر233- 

اما بشریت من حیث المجموع بھ كجا باید برود؟ ھر بار كھ بھ مقصد مى رسد، بھ او مشتبھ مى شود و در 234- ))
تالش بھ مقصد را دوست دارد، ولى خود نفس رسیدن را نمى . وجود خویش یك نوع سرگردانى حس مى كند
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او با كشف قوانین حركات سیارات در منظومھ شمسى ، نظریات جھان شناختى بطلمیوسى  .طور تجربى ثابت كرد
سیارات و افالك آسمانى قرار داشت و خداوندان آن ھا را بھ حركت درمى آوردند، را كھ مبنى بر تقدیس مدارات 
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ان ھاى مساوى شعاع واصل بین خورشید و ھر سیاره در زم -ب . و خورشید در یكى از كانون ھاى آن قرار دارد

نسبت مربع زمانى با مدت زمان حركت انتقالى یك سیاره ، نسبت  - ج . ، مساحت ھاى مساوى را جاروب مى كند
محمود . زندگانى دانشمندان بزرگ ، ایزاك آسیموف ،ت {. مستقیم با مكعب فواصل آن ھا از خورشید دارد

 .{260،ص 1مصاحب ، ج 
 ((بھ این و آن دراز مى كرد} احتیاج {او براى كسرِى خرج خود، دست 285- ))
 {294علم بھ كجا مى رود؟ ماكس پالنك ، ص }
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 .ھمان ماءخذ405- 
 .ھمان ماءخذ406- 
 .352كلوددوپاكیھ ، ترجمھ ذوالمجد، ص . مقدمھ تئورى كلى و فلسفھ حقوق 407- 
 .499، ص 6تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر408- 
  .ستبھ ھنگام شھادت ، پنجاه و ھفت سال بوده ا) علیھ السالم(سن امام حسین 409- 
 .598المجموعھ الكاملھ ، جبران خلیل جبران ، ص 410- 
  .ذرات بسیار كوچك در اتم ، كھ عمر آن ھا، یك ده میلیاردم ثانیھ است411- 
  .93، ص 12تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج  :ك .ر412- 
  .، چاپ بیروت365، ص 44ج . بحاراالنوار، عالمھ مجلسى  -1. 18/3/1374شب دھم محرم ، 413- 

 ... یعجل هللا علیھم بل اخذھم فلم: در بحاراالنوار، بدین صورت ذكر شده است ... عبارت فامھلھم هللا فاخذھم 
 .ھمان ماءخذ414- 
  .125، ص 1تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر415- 
 .83سوره مدثر، آیھ 416- 
 .مى باشد 50گوینده واقعھ ، مرحوم احمد اولى از اھالى مراغھ است ، و داستان مربوط بھ سال ھاى دھھ 417- 
  .قربانى= برخى 418- 
، چاپ دفتر نشر فرھنگ 85، ص 1وى اندیشھ ھا، مجموعھ مصاحبھ ھا، محمدتقى جعفرى ، ج ك تكاپ.ر419- 

 . اسالمى
 .16ص /  10تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر420- 
 .255سوره بقره ، آیھ 421- 
 .29سوره رحمن ، آیھ 422- 
  .429، ص 2تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر423- 
 .39سوره نجم ، آیھ 424- 
 .11و  10سوره واقعھ ، آیات 425- 
 .6سوره انشقاق ، آیھ 426- 
 .5سوره فاتحھ ، آیھ 427- 
  .2ھمان سوره ، آیھ 428- 
 .3ھمان سوره ، آیھ 429- 
 20/3/1374شب دوازدھم محرم ، 430- 
  .145، ص 1تفسیر و نقد تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر
 .16 -  14، ص 1379قد نظریات دیوید ھیوم ، محمدتقى جعفرى ، چاپ سال بررسى و ن: ك .ر431- 
  .81، ص 3تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج 432- 
  .130ھمین كتاب ، ص : ك .ر433- 
 .27سوره جن ، آیھ 434- 
  .، چاپ بیروت365، ص 44بحاراالنوار، عالمھ مجلسى ، ج 435- 
  .ابریشم= قز 436- 
  .، چاپ بیروت139، ص 44عالمھ مجلسى ، ج  بحاراالنوار،437- 
 .47نھج البالغھ ، نامھ شماره 438- 



  .جزو مصطلحات عرفانى قرار گرفتھ است439- 
 -440 
 .284، ص 11محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر441- 
 .505، ص 1ھمان ماءخذ، ج 442- 
 .36سوره اسراء، آیھ 443- 
 .307، ص 4محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى .ك .ر444- 
 .397ھمین كتاب ، ص : ك .ر ...(( اى من ، اگر امیدى براى ابدیت نداشتم  ...))یا نفس لوال مطمعى445- 
 .19سوره حشر، آیھ 446- 
 .183حیات ، طبیعت ، منشاء و تكامل آن ، اپارین ، ترجمھ ھاشم بنى طرفى ، ص 447- 
 .302، ص 1شرح نھج البالغھ ، ابن ابى الحدید، ج  - 149نفس المھموم ، محدث قمى ، ص 448- 
یعنى ادبیات جاھلیت ، ادبیات مخزرم ، ادبیات مولد، كھ از نظر معنا مھم نیست و فقط الفاظ زیبایى پشت سر 449- 

 . ھم قرار گرفتھ و بھ عنوان سبعھ معلقھ ، خودش را ارائھ كرده است
 .11سوره رعد، آیھ 450- 
  .البتھ حیات در زندان ھا و زندگى در بدبختى ھا ھم زندگى است ، ولى شایستھ زندگى نیست451- 
ھ بھ عربى بھ وسیلھ احمد لطفى سید، السیاسھ ، ارسطو، ترجمھ سانتھیلر از یونانى بھ فراسنھ ، و از فرانس452- 

  .20ص 
 .ھمان ماخذ453- 
  .ھمان ماخذ454- 
 .ھمان ماءخذ455- 
 .ھمان ماءخذ456- 
 .ھمان ماءخذ457- 
با اساتید یكى از بزرگ ترین كشورھاى دنیا كھ بحث مى كردیم ، بھ این جانب گفتند كھ علوم انسانى پشت 458- 

 . صحنھ است
السیاسھ ، ارسطو، ترجمھ سانتھیلر از یونانى بھ فراسنھ ، و از فرانسھ بھ عربى بھ وسیلھ احمد لطفى سید، 459- 

 .20ص 
 .19سوره حشر، آیھ 460- 
 .124سوره طھ ، آیھ 461- 
 .19االمام على ، صوت العدالھ االنسانیھ ، جورج جرداق ، چاپ اول ، ص 462- 
 .39سوره مؤمن ، آیھ 463- 
 .162سوره انعام ، آیھ 464- 
را بھ خاطر مى آورم ، از شناخت خودم درباره زندگى ) علیھ السالم(وقتى جمالت یاران حسین بن على 465- 

آیا این زندگى است كھ ما شناختیم ؟ آیا این زندگى است كھ ما درباره خودمان سراغ ! شرمنده مى شوم ، كھ خدایا
 داریم ؟

 .32سوره مائده ، آیھ 466- 
  .دھان= فم 467- 
 .698، 1محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر468- 
 .ھمان ماءخذ469- 
 .483، ص 1ج . ھمان ماءخذ470- 
  .636، ص 6ج . ھمان ماءخذ471- 
 .7سوره بقره ، آیھ 472- 
 .637، ص 6محمدتقى جعفرى ، ج . و تحلیل مثنوى  تفسیر و نقد: ك .ر473- 
 .120سوره نحل ، آیھ 474- 
السیاسھ ، ارسطو، ترجمھ سانتھیلر از یونانى بھ فرانسھ ، و از فرانسھ بھ عربى بھ وسیلھ احمد لطفى سید، 475- 

 .20ص 
 .265، ص 14محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر476- 
 .1379، چاپ سال 13اخالق و مذھب ، محمدتقى جعفرى ، ص 477- 



   .ت ھوگوت جاكسونروبر478- 
  .ج -لیسبنى ، ترجمھ مجید خدورى ، ص ب . حقوق در اسالم ، ھربرت ج 479- 
حمد لطفى ، سید، السیاسھ ، ارسطو، ترجمھ سانتھیلر از یونانى بھ فرانسھ ، و از فرانسھ بھ عربى بھ وسیلھ ا480- 

 .20ص 
 .156سوره بقره ، آیھ 481- 

Behaviourism -482 
 .95، ص 8تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر483- 
 .1363تحقیق ماللھند، ترجمھ منوچھر صدوقى سھا، چاپ پژوھشگاه علوم انسانى سال 484- 
 .100، ص 1محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر485- 
 .736، ص 1ج .ھمان ماءخذ486- 
 .635، ص 3ج . ھمان ماءخذ487- 
  .این عبارت از توماس ھابز است488- 
 .125، ص 12حمدتقى جعفرى ، ج ك ترجمھ و تفسیر نھج البالغھ ، م.ر489- 
 .70سوره اسراء، آیھ 490- 
 .13سوره حجرات ، آیھ 491- 
  .اشارات ، ابن سینا، مقامات العارفین492- 
  .8سوره مائده ، آیھ 493- 
، ص 3ترجمھ و شرح سید جواد مصطفوى ، ج . 166، ص 2اصول كافى ، محمدبن یعقوب كلینى ، ج 494- 

242. 
 7/3/1375شب دھم محرم ، 495- 

 .156بقره ، آیھ سوره 
  .آل بویھ یا آل بویھ: این كلمھ بھ دو صورت خوانده مى شود496- 
  .احتماال این مطالب در سیره ابن ھشام ھم نقل شده است497- 
 .187، ص )بالذرى (فتوح البلدان ، ابوالعباس احمدبن جابرى 498- 
 .159 - 156تمدن اسالم و عرب ، گوستاولوبون ، ترجمھ فخر داعى گیالنى ، صص 499- 

 ((.رفتار كرد با وقایع اجتماعى ، مانند شى ء باید500- ))
 {38قواعد روش جامعھ شناسى ، دوركیم ، ترجمھ على محمد كاردان ، ص }
 .4و  3سوره نجم ، آیات 501- 
 .67سوره مائده ، آیھ 502- 
 .141، ص 13محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر503- 
ص . ، محمدتقى جعفرى )شرح دعاى عرفھ (در صحراى عرفات ) علیھ السالم(نیایش امام حسین : ك .ر504- 

142. 
ترجمھ و تفسیر نھج البالغھ ، محمدتقى  -  71و  70راند راسل ، بھ نقل از موسولینى ، صص قدرت ، برت505- 

 .70و  69، صص 6جعفرى ، ج 
 .196و  195، صص 1االمام و السیاسھ الخلفاء الراشدون ، ابن قتیبھ دینورى ، ج 506- 

ابالى گرى ھایش ، در تمامى منابع معتبر اسالمى در ماخذ مذكور و ھم چنین در ارتكاب یزید بھ فسق و فجور و ال
 . ثبت شده است 220، ص 2تاریخ یعقوبى ج 

 .274، ص 1تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر507- 
  .چاپ اول - 19صوت العدالھ االنسانیھ ، جورج جرداق ، ص  -االمام على 508- 
 .3سوره عصر، آیھ 509- 
 .27ھمین كتاب ، ص : ك .ر -1. 23/2/1376شب ھفتم محرم ، 510- 
 .120سوره ابراھیم ، آیھ 511- 
 .، بھ نقل از مجلھ تایم چاپ آمریكا12159شماره  1345آذر ماه  26روزنامھ اطالعات ، شنبھ 512- 
 .24و  23سوره كھف ، آیھ 513- 
 .39سوره رعد، آیھ 514- 
در زبان عراق ، بھ . راویھ در زبان اھل حجاز، نام شترى است كھ مشك آب را بر روى آن بار مى كنند515- 



) شتر را بخوابان ) ((انخ الراویھ ))ز لذا، بھ ھمین علت ، وى منظور امام را ا. مشكى مى گویند كھ در آن آب باشد
 .((شتر را بخوابان ))انخ الجمل : بھ او مى گوید) علیھ السالم(نمى فھمد تا این كھ امام حسین 

 .70سوره اسراء، آیھ 516- 
 .59سوره كھف ، آیھ  -1. 24/2/1376شب ھشتم محرم ، 517- 
 .404ھمین كتاب ، ص : ك .ر518- 
 .33سوره اسراء، آیھ 519- 
 .425، ص 10، ج محمدتقى جعفرى . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر520- 
  .60، ص 13تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر521- 
  .پیمانھ= حنفھ 522- 
 .540، ص 14ھمان ماخذ، ج 523- 
  .منظور استاد، سیدمحمد حسین طباطبایى ، كودك حافظ كل قرآن است524- 
 .(بھ مالك اشتر) علیھ السالم(فرمان مبارك امیرالمؤمنین ( 53نھج البالغھ ، نامھ شماره 525- 
 .194سوره بقره ، آیھ 526- 
 .179ھمان سوره ، آیھ 527- 
 .449، ص 12محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر528- 
 .445، ص 9ھمان ماءخذ، ج 952- 
، ص 5تاریخ طبرى ، ج  - 239و  238نفس المھموم ، قمى ، صص  - 99، ص 2االرشاد، شیخ مفید، ج 530- 

423. 
 .27سوره ابراھیم ، آیھ 531- 
 .70سوره اسراء، آیھ 532- 

Dignity  -533 
، محمدتقى جعفرى ، ص )شرح دعاى عرفھ (در صحراى عرفات ) علیھ السالم(نیایش امام حسین : ك .ر534- 

94. 
 .39سوره رعد، آیھ 535- 
 .23سوره حدید، آیھ 536- 
  .اپیكتت537- 
، محمدتقى جعفرى ، ص )دعاى عرفھ  شرح(در صحراى عرفات ) علیھ السالم(نیایش امام حسین : ك .ر538- 

94. 
 .98ص . ھمان ماءخذ539- 
 .60سوره مؤمن ، آیھ 540- 
 .186سوره بقره ، آیھ 541- 
، محمدتقى جعفرى ، ص )شرح دعاى عرفھ (در صحراى عرفات ) علیھ السالم(نیایش امام حسین : ك .ر542- 

101. 
 .5سوره فاتحھ ، آیھ 543- 
 .179نھج البالغھ ، خطبھ 544- 
، محمدتقى جعفرى ، ص )شرح دعاى عرفھ (در صحراى عرفات ) علیھ السالم(نیایش امام حسین : ك .ر545- 

103. 
 .325، ص 1تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر546- 
  .ال الھ اال هللا= تھلیل 547- 
، عالمھ سید محسن امین ، ص ((لواعج االشجان ))و حماسھ كربال، ترجمھ كتاب ) علیھ السالم(امام حسین 548- 

424. 
 .3سوره عصر، آیھ  -1 26/2/1376شب دھم محرم ، 549- 
 .393و  392، صص 44بحاراالنوار، مجلسى ، ج  - 227نفس المھموم ، قمى ، ص 550- 
ھجرى قمرى  1387الكامل ، ابن اثیر، چاپ  - 227نفس المھموم ، ص  -، 418، ص 5تاریخ طبرى ، ج 551- 

 .285  ، ص 3بیروت ، ج 
  .درباره این داستان دو روایت گفتھ شده است552- 



 .41توحید، شیخ صدوق ، ص 553- 
ھجرى قمرى ،  1387الكامل ، ابن اثیر، چاپ  - 227نفس المھموم ، ص  - 418ص ، 5تاریخ طبرى ، ج 554- 

 .285  ، ص 3بیروت ، ج 
 .ھمان ماءخذ555- 
 .672بینوایان ، ویكتورھوگو، چاپ نھم ، ص 556- 
تاریخ طبرى  - 275نفس المھموم ، قمى ، ص  - 111و  110لھوف ، سیدبن طاووس ، ترجمھ فھرى ، ص 557- 

 .441، ص 5، ج 
 .119نھج البالغھ ، خطبھ 558- 
 .5ھمان ماءخذ، خطبھ 559- 
 .156سوره بقره ، آیھ 560- 
 .231، ص 2تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر561- 
 .139ھمین كتاب ص : ك .ر562- 
 .428، ص 4تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر563- 
  .توانستمى= تانستمى 564- 
  .428، ص 4 محمدتقى جعفرى ، ج. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر565- 
  .429ھمان ماءخذ، ص 566- 
 13/2/1377شب ھفتم محرم ، 567- 
 .6سوره جمعھ ، آیھ 568- 
محمدتقى جعفرى ، ص ) شرح دعاى عرفھ (در صحراى عرفات ) علیھ السالم(نیایش امام حسین : ك .ر569- 

147. 
 .103حقایق ، فیض كاشانى ، ص  - 7، ص 3الوافى ، فیض كاشانى ، ج 570- 
، محمدتقى جعفرى ، ص )شرح دعاى عرفھ (در صحراى عرفات ) علیھ السالم(ام حسین نیایش ام: ك .ر571- 

121. 
 .196و  195، صص 1، ابن قتیبھ دینورى ، ج )الخلفاء الراشدون (االمامھ والسیاسھ 572- 
 .183سوره شعرا، آیھ  - 85سوره ھود، آیھ  - 85آیھ  سوره اعراف ،573- 
  .ابریشم= قز 574- 
 .5سوره فاتحھ ، آیھ 575- 
 .6ھمان سوره ، آیھ 576- 
 حریص ، مشتاق= مولع 577- 
 .349، ص 5محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر578- 
 .7سوره قصص ، آیھ 579- 
 .ھمان ماءخذ805- 
 .14/2/1377شب ھشتم محرم ، 581- 
 .28و  27سوره فجر، آیات 582- 
 .156و  155سوره بقره ، آیات 583- 
 .24سوره رعد، آیھ 584- 
  .بنا بھ نقل صدرالمتاءلھین در اسفار از افالطون585- 
 .445، ص 8تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، ج : ك .ر586- 
 .شرح انقروى ، دفتر سوم در تفسیر - 234شرح بحرالعلوم ، دفتر سوم ، ص 587- 
 .115سموالمعنى فى سموالذات ، عبدهللا العالیلى ، ص  - 26لھوف ، ص  - 5، ص 2مقتل خوارزمى ، ج 588- 
 .275، ص 1محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر589- 
 .82ھمان ماءخذ، ص 590- 
 .504ھمان ماءخذ، ص 591- 
 .229 -  189تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى ، محمدتقى جعفرى ، صص : ك .ر592- 
 .25/2/1377شب نھم محرم ، 593- 
 .325، ص 1محمدتقى جعفرى ، ج . تفسیر و نقد و تحلیل مثنوى : ك .ر594- 



 .(علیھ السالم(، زیارت حضرت عباس )ره (مفاتیح الجنان ، شیخ عباس قمى 595- 
 .ھمان ماءخذ596- 
 .53نھج البالغھ ، نامھ شماره 597- 
 .(علیھ السالم(مفاتیح الجنان ، دعاى حضرت عباس 598- 
 .ھمان ماءخذ599- 
 .نافذ، زیبا= كش 600- 
 .286سوره بقره ، آیھ 601- 
 .115سوره انعام ، آیھ 602- 
 .29سوره انفال ، آیھ 603- 
 .16/2/1377شب دھم محرم ، 604- 
 .17سوره رعد، آیھ 605- 
 .353قمقام ، ص  - 39، ص 2ج . حلیھ االولیاء -  25االتحاف ، ص 606- 
 .، بھ نقل از مجلھ تایم چاپ آمریكا12159شماره  1345آذر ماه  26روزنامھ اطالعات ، شنبھ 607- 
 .156سوره بقره ، آیھ 608- 
علیھ (موقعى كھ ولیدبن عتبھ ، امام حسین و آن دو نفر را براى بیعت با یزید احضار كرد، امام حسین 609- 

ى خواھى بیعت من آشكارا و تو م. من گمان نمى كنم تو بھ بیعت پنھانى من با یزید قناعت كنى )) : گفت) السالم
پس وقتى كھ صبح شد، نظر مرا در این باره : فرمود (علیھ السالم(بلى امام حسین : ولید گفت . باشد تا مردم بدانند

 .{42و  41نفس المھموم ، محدث قمى ، صص } .((مى بینى 
 .29سوره نساء، آیھ 610- 
 .93ھمان سوره ، آیھ 611- 
 .70سوره اسراء، آیھ 612- 
 .8سوره منافقون ، آیھ 613- 
 .14سوره ابراھیم ، آیھ 614- 
  .، چاپ اول ، دفتر نشر فرھنگ اسالمى212و  211فیلسوف شرق ، صص : ك .ر615- 

  

 


