
 

 

 حکومت منکر،جامعه، از نهی و معروفامربه

 نجفقلی حبیبی  دکتر

 )استاد فلسفه و عضو هیات علمی عالمه طباطبایی(

 زمان:

 1396مهرماه  10

 

ی سیاسی آن زمان هامحفلترین اسناد درباره امر به معروف و نهی از منکر، خطبه امام حسین)ع( در منا قبل از حرکت به سمت کربال است. یکی از اساسی

دسترس یزید باشند پس به مکه رفته و در آنجا به عبادت  درو یا  نهیمددر  خواستندینمها بوده که جمعی از بزرگان، علما و اصحاب پیامبر پیر بودند آن گونهنیا

 حتینصتا به امام حسین)ع(  شودمیی تشکیل اجلسهکاری نداشتند. زمانی که امام حسین)ع( به مکه رفته بودند، گویا در آنجا  استیباسمشغول بودند و خیلی 

 شودمیدر این جلسه انجام  وارد این معرکه شود و این خطبه خواستیمرا گرفته بود و کنند و مانع درگیری وی با یزید شوند، اما امام حسین)ع( تصمیم خود 

 و خطاب امام به همین علما است.

و  کنندمیاجتماعی زندگی  عتاًیطباما آیا این زندگی اجتماعی به طبع است؟ یعنی ؛ زندگی انسان یک زندگی اجتماعی است و در آن هیچ شکی وجود ندارد

زندگی انسان اجتماعی به طبع است، از مجموع حکمای ما تنها  سندینویم گونهنیا، زنبورعسل. بسیاری هم هامورچهبه شکل دیگر زندگی کنند مثل  توانندنمی

به  هاانسانرسد که آیات قرآن به این نتیجه می بر اساسی انسان اجتماعی است اما نه بالطبع. عالمه طباطبایی زندگهستند  معتقدو عالمه طباطبایی  نایسابن

« یسخر بعضکم بعضاء»: دیآیم اتیدرآاحتیاج دارند و بتوانید همدیگر را به کار بگیرند زندگی اجتماعی دارند. با توجه به کلمه تسخیر که  گریکدخاطر اینکه به ی

، کنیدمیصحبت  بارهنیدرادر اواخر الهیات شفا بسیار مفسر  نایسابنجمع شوند. این مطلب را  دورهم هاانسانخود یک عامل نیاز است که  کار گرفتنکلمه به 

تا  ...به یکدیگر نیاز دارند و مثال میزند که یک شخص نانوا خواهد بود یک نفر نجار و  کندمیدر آنجا اعالم  صراحتاًزندگی انسان اجتماعی است و  گویدمی

، چون به یکدیگر احتیاج داندیمبه یکدیگر  هاانسانی اجتماعی انسان را نیاز زندگکنند پس مبنای ی زندگ توانندنمیزندگی جمعی بگذرد، بدون نیاز به یکدیگر 

بنابراین این دو فیلسوف در بین فیلسوفان گویند؛ میهمین نکته را  ردیگیمیکدیگر را به کار  هاانسانکه  گویدمیدارند. عالمه هم با استفاده از آیات قرآن که 

برای  دردای اجتماعنیاز خود یک زندگی  براساس هاانسانکه  نیبعدازادارند.  گریبه همدنیازی که  براساستند زندگی انسان اجتماعی است اسالمی معتقد هس

ه آن تن بدهند ی نیاز به قوانین و مقررات دارد و بر آن اساس به دنبال یک حاکم خواهند بود در این مورد همه علما گفتند حاکم باید کسی باشد همه بزندگاین 

؛ حاکم معرفی کردند عنوانبهو دیگر علما پیامبر را  نایسابن نجایدر امنفعت شخصی داشته باشد پس این شخص پیامبر خواهد بود.  چیهو شخص حاکم نباید 

باال برود در اینجا بحث حکومت جا باز  جامعهاختالفات در  شودمیی ایجاد قانونیبتا زندگی اجتماعی مردم را سامان دهد و اگر او نباشد  دیآیمپیامبر  نیبنابرا



 

 

 گویدمی نایسابن. در اینجا کنندمی برآوردهاجتماعی باهم همکاری کنند نیاز یکدیگر را  نظامو در سایه آن  کنندمییعنی مردم یک نظام اجتماعی تنظیم  کندمی

و این ممنوع است و این باید به باور  کندمیبگیرد اگر کسی کار نکند حق دیگران را ضایع  بر عهدههیچ فردی نباید در جامعه بیکار بماند و هرکس یک کار را 

. زمانی که حکومت اندگفتهتبدیل شود که مردم باید کار کنند و بیکار نباشند. اگر کتاب اخالق ناصری خواجه نصیر را مطالعه کرده باشید ایشان هم این سخن را 

و نهی از  معروفامربه عنوانبهاسالمی  نظامکه در شود مینظارت اجتماعی مطرح  مسئلهمشکالت دیگری شود، اینجاست که  چاردایجاد شد ممکن است 

کند بر خودش و حاکمانش؛ همه را تحت پوشش قرار دهد یعنی حاکم بر مردم و مردم بر حاکم. همه بایستگی  نظارتیعنی جامعه باید  الیشود رمیی معرفمنکر 

و نهی از منکر به خاطر مسائل و امکانات  معروفامربه. امروزه صورت ردینگی انجام دهد و تخلف صورت درستبههرکس وظیفه خود را  نکهیباات کنند نظار

و... خیلی دیگر به وجود آمده که این ابزارهای نظارت اجتماعی باال رفته مهم این است که این باید  هالمیفو  هاالیسربسیار تغییر کرده است مانند روزنامه، 

 رعایت شود.

را در جامعه انجام دهد و  فشیوظاهرکسی  کندمیموضوع اخالقی هست و اخالق حکم  کینیاجون  دادندیمامام حسین)ع( به این مسئله بسیار اهمیت 

یک نظارت اجتماعی است جامعه بر کار حکومت نظارت  شدهمیتنظاسالمی  نظامکه در  معروفامربهدهند.  انجام کینکنند که کار همچنین به یکدیگر کمک 

را جزء  معروفامربهحکومت وظیفه دارد بر جامعه نظارت کند تا منحرف نشود. ولی اسالم کاری کرده است که در ادیان دیگر نشده است  طورنیهم، کندمی

است. حال  قرارگرفتهو روزه گرفتن انجام دهد البته در فروع دین  نمازخواندنو نهی از منکر مانند  معروفامربهات شرعی کرده و هر مسلمانی وظیفه دارد واجب

افرادی قبول کنند. از دیگر  که کارشان این باشد در بعضی آیات نیز آمده است قراردادندی تکلیف اعده اگر شودمی گفته معروفامربهچگونه واجب است؟ برای 

کسی نباشد که بر کارشان نظارت  اگرباشد باقی بماند.  معروفامربهبدون  توانندنمیما نظارت اجتماعی را قبول کنیم دیگر جامعه  اگر. شودمیمسلمان ساقط 

 شدهدادهعاملی که برای نظارت بر حاکم و حکومت قرار  نیترمهم. آوردیمفساد  کمکمانحراف شود زیرا قدرت  دچارکنند ممکن است جامعه یا دولت، حکومت 

 معروفامربهکنند اما اگر کسی قبول کرد این وظیفه از دیگر مسلمانان ساقط شود.  معروفامربهتکلیف واجب خود  بر اساساین است که فرد فرد مسلمانان 

که هر  هستیک وظیفه شرعی  معروفامربه . اگر به حال امروز نگاه کنمکندمیتش فرق تحوالت جامعه ابزار و امکانا تناسببهو  یک نظارت اجتماعی است

های مختلف که در تمام دنیا این وظیفه اجتماعی را از راه دینیبیممسلمانی بر عهده دارد همچنین یک وظیفه اجتماعی برای افراد حتی اگر مسلمان نباشند. 

 این خطبه چه رویکردی داشت؟ مینیبب میخواهیم. دهندیمو ... انجام  هاسانهر ی عمومی وهایسخنرانمانند مطبوعات و 

به بخشی از این خطبه استناد  هیفقتیوالامام خمینی)ره( که در مطالعه العلوم در اثبات  ازجمله اندکردهیی از این خطبه را استناد هاها تکهفقه رسدیمبه نظر 

اعتبروا ایهاالناس بما وعظ اهلل به اولیا من سو ثنائه »: ندیفرمایماست. در خطبه امام حسین)ع(  آوردهشیخ قدس انصاری هم مکاسب نیز  طورنیهم کنندمی

را پند داده است.  شما عبرت کنید از چیزهای که خداوند به اولیا خود «علی االخبار اذ یقول: لو ال ینهیهم الربانیون و االخبار عن قولهم االثم و اکلهم السحت

علمای  مذمتچند آیه در قران هست که بر  -ی علمای یهودی هست عنخداوند از چه چیزی عبرت داده است؟ خداوند نکوهش کرده بر اخبار، اخبار جمع خبر ی

و مورد نکوهش قرار گرفتند، آن نکوهش ؟ آن بالهای که بر سرشان آمده کندمیها را نکوهش که خداوند آن اندکردهچکار  -یهود یا همان بزرگان دین است

. شودمیشما وظیفه خودتان را انجام ندهید این نکوهش شامل حال شما هم  اگرزیرا شما هم علمای شریعت و بزرگان دین هستند  ردیگیمبه شما نیز تعلق 

علمای دین از اینکه  چرا«  یَصْنَعُونَ کَانُوا مَا لَبِئْسَأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَکْلِهِمُ السَُّحْتَ لَوْلَا یَنْهَاهُمُ الرََّبََّانِیَُّونَ وَالْ »: ندیفرمایماین آیه  براساساخبار  در باب

رزنش ها را س. چرا علما آنکردندیمبخصوص حاکمان و فرمانروایان و قدرتمندان حکومت را که بر مردم ظلم اند نکردهنهی  رامردم  اندداشتهمردم رفتار بد 

و نهی از منکر بدی  معروفامربه؟ این علما به خاطر ترک این اندنکردههای حرام منع و خوردن مال آلودگناهرفتارهای  ازها را ؟ چرا ربانبون و اخبار آناندنکرده

کَانُواْ الَ  یلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذلِکَ بِمَا عَصَوْا وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَلُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن بَنِى إِسْرَائِ »: خواندیم. در ادامه اما حسین آیه بعدی را اندکرده

که خداوند  گویدمیکسانی که کافر شدند را لعن کرده تا اینجا  لیاسرائیبنو خداوند سرزنش کرده است از قوم «  یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا کَانُواْ یَفْعَلُونَ

و آن ستمکاران را نهی  کردندیمکه ستمکاران آشکارا به مردم ظلم  دندیدیمها جون آن آوردیمها را عیب و سرزنش کرد، در ادامه دلیل سرزنش خداوند را آن

 وپاختساختها ی با آنبه نحوها سود برسانند یعنی قدرتمندان و زورگویان، حاکمان و فرمانداران به آن؟ علما طمع داشتند که کردندینم. چرا علما نهی کنندنمی

أَنََّهُمْ کَانُوا وَ إِنََّمَا عَابَ اللََّهُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ لِ »: دیفرمایمنهی کنند.  توانستندینمها دیگر به آن کردندیمها دریافت . به خاطر پول، مقام و قدرتی که از آنکردندیم

 داشتندیبازنمها حاکمان را که آن« یمَا کَانُوا یَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمََّا یَحْذَرُونَ یَرَوْنَ مِنَ الظََّلَمَةِ الََّذِینَ بَیْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْکَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِکَ رَغْبَةً فِ

خداوند  «فال تخشو الناس واخشون»: دیفرمایمخداوند  بارهنیدرا. کردندیمها دریافت چیزهای پول، مقام و منصبی که از آن خاطر هبچرا؟  -و نهی نکردند

 گریدخداوند در آیه  کهیدرحال کردندیماز مردم نترسید از من بترسید. ولی این علما از ترس اینکه منافع خودشان به خطر نیفتد امر و به معروف را رد  دیفرمایم

و نهی  کنندمی معروفامربه اولیا یکدیگرند که مؤمنمردان و زنان « المومنون والمومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» : دیفرمایم

 عنوانبهو نهی از منکر را  معروفامربهخداوند « نکر فریضه منهفبداهلل باالمر بالمعروف و النهی عن الم»: دیفرمایم. امام حسین)ع( در ادامه کنندمیاز منکر 



 

 

لعلمه بانها اذا ادیت و اقیمت استقامت الفرائض کلها هینها و صعبها و »: دیفرمایمیک واجب از جانب خود بر مردم آغاز کرد. چرا خدا این امر را واجب کرد؟ 

اگر واجبات و همه احکام اسالمی درست انجام شود هم کارهای سخت و دشوار و هم کارهای  دانستیمچون خدا  «ذلک آن االمر بالمعروف و النهی عن المنکر

و نهی از منکر دعوت به اسالم است، اما به چه  معروفامربهاین موضوع مهم است؟ زیرا  چراکه  دهندیم. در ادامه توضیح شودمیسهل و آسان خداوند انجام 

و  ظلمکه از « سالم مع رد المظالم و مخالفه الظالم و قسمه الفیی و الغنائم و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها فی حقهادعاه الی اال»: دیفرمایمنحوی؟ 

یعنی  غزواتو  هااتیمالو قناعم جنگی مراقبت کنند،  المالتیبمخالفت کنند و از تقسیم  کنندمیجلوگیری کند و با ظالمانی که حق مردم را پایمال  هاستم

 معروفامربهیعنی ؛ یی که الزم است خرج کننددرجاهای دریافت کنند. از کسانی که باید مالیات بدهند دریافت و درستبه آمدیمبه دست  جنگیی که در هالهیوس

جمع کنند و چطور خرج کنند و  ها رادرست انجام دهند و چطور آن المالتیبرا وادار کند که وظایف خود را در قبال اموال عمومی و  هادولتآمده است که 

ثم انتم ایتها العصابه عصابه بالعلم »: گویدمیها جای خرج کنند که الزم است. در ادامه امام حسین)ع( خطاب به علما نحوه خرج کردن هم مشخص است و آن

خیر و نیکی همه از شما یاد  ازنظرم مشهور هستید و هم ای بزرگان که در عل «مشهوره و بالخیر مذکوره و بالنصیحه معروفه و باهلل فی انفس الناس مهابه

. دیدارمردمو خیرخواهی معروف هستید و برای خودتان خیلی جاه و جالل و عظمت قائل هستید، به خاطر خدا هیبت و شکوهی در پیشگاه  حتینصو به  کنندمی

و  بزرگی هاانسانهم « لکم عنده, تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طالبهایها بکم الشریف و یکرمکم الضعیف و یوثرکم من ال فضل لکم علیه و الید »

 کهیدرحال دهندیمبر خودشان ترجیح  شماراکه حتی  گذاردندیمی به شما احترام قدربه گذارندیمشریف و هم مردم کوچک و خرده جامعه نیز به شما احترام 

برای  قدرآنحتی  اندقائلها برای شما احترام دست قدرتی ندارید ولی آن چیهی ندارید و لتیفضها هیچ آنها ندارید یعنی شما بر حقی بر گردن آن چیهشما 

مخارج  هاحکومتیعنی زمانی که ؛ ها برسیدها در نزد حاکمان و قدرتمندان شفاعت کنید و به داد آنبرای آن دیتوانیمکه شما  انددادهشما فضا و امکان قرار 

و به بزرگی  کنیدمی وآمدرفتو شما مانند پادشاهان « و تمشون فی الطریق بهیبه الملوک و کرامه االکابر»شفاعت کنید.  دیتوانیمنیاورند شما  جابهمردم را 

ه تقصرون فاستخففتم بحق الیس کل ذلک انما نلتموه بما یرجی عندکم من القیام بحق اهلل و آن کنتم عن اکثر حق»: گویدمی. در ادامه کنیدمیبزرگان حرکت 

آیا این نیست که مردم چون « الیس کل ذالک یرجا اندکم به قیام بالحق اهلل». گذارندیماز خود بپرسید که چرا مردم به شما احترام  گویدمیبه علما  «االئمه

ی در نزد خدا هستید و احترام دارید و به خاطر احترامتان شما بندگان خوب و عزیز گویندمیها بدهید. آرزو دارند که شما حقوق خداوند را بگیرید و به آن

 هامقامآیا برای این نیست شما این « الیس انما تملتو»ها بدهید و به دلیل شما بین مردم احترام دارید. تالش کنید و حقوق مردم را بگیرد و به آن دیتوانیم

شما از بیشتر حقوقی که خدا برای شما قرار داده کوتاه  گرچهها دهید. اوند از دیگران بگیرید و به آنمردم امیدوارند که شما قیام کنید و حق خد دیاکردهدریافت 

صورت نگرفته است. پس چکار کردید؟ شما حقوق امامان، پیشوایان دین را خار  دیدانیمانجام  نیمستضعفیعنی کاری که باید برای نجات مظلومان و  دیاآمده

اما حق خودتان را خوب ؛ شما حقوق ضعفا را ضایع کردید شما کمک نکردید به حقشان برسند .«فطلبتمفا فضیعتم و اما حقکم بزعمکم فاما حق الضع»شمردید. 

عادیتموها فی فال ما ال بذلتموه و ال نفسا خاطرتم بهاللذی خلقها و ال عشیره ». کنیدمیی دریافت خوببهحق خودتان است را  کنیدمیرا که فکر  آنچه دیریگیم

، شما از همه اموال خود نه خرج کردید نه به مردم چیزی بخشیدید و نه جان خودتان را برای حفظ حقوق مردم و نه به کندمیها را سرزنش آن حاال «.ذات اهلل

هم دشمنی نکردید. این بیانات بسیار ساده و  خدای به خاطر این فقرا و به خطر الهیقبعشریه یا  چیهخاطر خدایی که شما را آفریده به خطر انداختید. حتی با 

که بهشت را به شما بدهد و در آخرت همسایه پیامبران  دیخواهیمشما از خدا  «انتم تتمنون علی اهلل جنته و مجاوره رسله و امانا من عذابه»آشکارا هست. 

چه اتفاقی  ؛ کهو نگرانم ترسمیمشما  بر حالای کسانی که این آرزوها را دارید  «اهلللقد خشیت علیکم ایهاالمتمنون علی»و عذاب خدا در امان باشید.  دیشو

 همگونهنیست که  طورنیاشدند  غافلعذابی از خداوند بر شما نازل شود؛ اگر روشنفکران و علمای جامعه از وظیفه خود  «ان تحل بکم نقمه من نقماته»بیفتد؟ 

 «عباده تکرمونالنکم بلغتم من کرامه اهلل منزله فضلتم بها و من یعرف باهلل ال تکرمون و انتم باهلل فی». چرا؟ کشندیم: خودشان نیز عذاب دیفرمایمبمانند، امام 

علمای  هانیاگویند چون شما به کرامت خداوند رسیدید و منزلتی با عناوینی چون علما و اصحاب پیامبر را کسب کردید و شما به خاطر خدا شناخته شدید. می

: گویدمی؟ کنیدمیشما چکار « و قد ترون عهوداهلل منقوضه فال تفزعون»: کندمی. در ادامه امام اشاره گذارندیمن هستند مردم به خاطر خدا به شما احترام دی

و ». دییگوینمو چیزی  اندرگرفتهقرای خدا شکسته شده است. قرار بوده که بندگان خدا در صلح و آراش باشند ولی تحت ظلم و ستم امانهیپدانید تمام شما می

 شدهعیضاتمام حقوق خداوند در خصوص بندگانش  کهیدرحال دیآیدرمی پدرانتان آسیب ببیند صدایتان هااحترامحتی اگر « انتم لبعض ذمم آبائکم تفزعون

است، حریم و دین پیغمبر و تمام چیزهای که پیامبر  رشدهیتحقا اینج اهللرسولدانید که تعهدات اما می« علیه و اله محفوره اهللیاهلل صلو ذمه رسول»است. 

 کسچیهرها هستند و  شهرهادر  ریگنیزممردم الل و کر و بیماران « و العمی والبکم والزمنی فی المدائن مهمله ال ترحمون». اندشده ریتحقآورده بودند همه 

شما در  «و ال من عمل فیها تعینون و باالدهان و المصانعه عندالظلمه تامنون تعملون منزلتکم و ال فی»ها رحم ندارد. ، کسی به آنکندنمیها کمک به آن

را  کار نیاها حمایت کنید ولی به حاکمان بگویید و از آن دیتوانستیمشما  کنیدنمیکمک کند اما در جایگاهتان عمل  هانیابه  دیتوانیمجایگاهی که هستید و 

« کل ذلک مما امرکم اهلل به من النهی و التناهی و انتم عنه غافلون». کنیدنمیو اگر کسی بخواهد کاری کند شما با او همکاری  کنیدینمنکردید. خودتان کاری 

 «س مصیبهو انتم اعظم النا» کنیدمیو نه خودتان عمل  کنیدمیها غافلید نه کسی را نهی ی هستند که خداوند نهی کرده و اما شما از آنزهایچهمه هانیا



 

 

کاری کنید که انجام  دیتوانستیمتنها شما  دیرسینمیی جابهخواهد بود و گرفتاری شما خیلی بدتر خواهد بود چون فقرا دستشان  تربزرگشما از همه  بتیمص

برای آنکه شما «لو کنتم تشعرون ذلکلما غلبتم علیه من منازل العلما »: دهدمیاست؟ در ادامه توضیح  تربزرگاست. چرا  تربزرگشما  بتیمصندادید پس 

علما حکومت را وادار کند که به حقوق مردم برسند  رسندینمبه مردم  هاحکومت. علما کارشان این بوده که به داد مردم برسید و اگر دیاکردهجای علما را اشغال 

 هافقه المور واالحکام علی ایدی العلمات باهلل االمنا علی حالله و حرامه( کهبان مجاری ا) کندمیاستناد  هیفقتیوالدر این قسمت امام خمینی)ره( برای اصل  -

بان مجاری االمور واالحکام علی ایدی العلمات باهلل االمنا علی حالله و حرامه فانتم المسلوبون تلک المنزله »: گویندمیامام حسین)ع( در ادامه  -مسئولیت دارند

دین پیامبر هستید پس کارهای گه به شما محول شده  بزرگاناگر شما علما و « حق واختالفکم فی السنه بعد البینه الواضحهو ما سلبتم ذلک اال بتفرقکم عن ال

گویم که جریان امور کارها و احکام بر دست علما به اهلل است، باید به دست علمای خداشناس برای این می هاحرف. من این دیدهینمرا انجام دهید گه انجام 

، یعنی اداره امور باید دست گیرندمیو یک گروه دیگر برای جامعه تصمیم  دیادادهازدستاما شما این مقام را ؛ بر حالل و حرام خداوند امین هستند هانیاد باش

افع خودتان هستید بنابراین آن جایگاه ای که . در اینجا امام نگفتند که کنار کشیدند بلکه به دنبال مناندگرفتهعلما باشد اما شما چه کردید که قدرتتان را از شما 

اما چرا این حق از شما گرفته شد؟ برای آنکه شما از حق پراکنده شدید از حق دور شدید و به سراغ دنیا، پول و مقام رفتید ؛ برای علما هست شما از دست دادید

اختالف پیدا کردید. شما برای خودتان  اهللرسولنکه از حق پراکنده شدید و در سنت را حفظ کنید، بنابراین این حق از شما گرفته نشد مگر ای خودتانتا جایگاه 

 دیانشستهی اگوشه و درکردید این درست است یا نه؟ امام گفتند: این درست نیست قرار بود اداره جامعه به دست علما باشد و چون انجام ندادید نائل شد  اختناق

و لو صبرتم علی االذی و تحملتم الموونه فی ذات اهلل کانت اموراهلل علیکم ترد »شویم یا نه.  م است وارد این بحث امورو این خود یک نوع اختالف در سنت ه

امور  دیکردیماگر شما بر آزار و اذیت حاکمان به خاطر خدا تحمل و صبر « و عنکم تصدر و الیکم ترجع و لکنکم مکنتم الظلمه من منزلتکم واستسلمتم اموراهلل

چون قرار بر این بود که علما حاکمان واقعی باشند و همه به  گرفتندیمو حاکمان نیز از شما دستور  شدیمو از شما صادر  افتییمخداوند از طریق شما جریان 

ها خود مسلط کردید و باعث شدید آن اما شما ظالمان و ستمکاران را بر منزلت« و لکنکم مکنتم الظلمه من منزلتکم»اما شما چه کردید؟ ؛ گشتندیبرمشما 

یعملون بالشبهات و »؟ کنندمیها چکار ی خداوند را به دست ظالمان دادید و حاال آنهافرمان« واستسلمتم اموراهلل فی ایدیهم»برای شما تصمیم بگیرند. 

در مسیر شهوات و  عمالًد و موضوع روشن نباشد، ولی که حق و باطلش گم باش کنندمییعنی کاری  کنندمیها عمل به شبه آن« یسیرون فی الشهوات

اما در مسیر خودشان  خوانندیم، نماز جمعه بنام دین خوانندیمخطبه بنام دین  دهندیمگاهی به نام دین کارهای انجام  کنندمیی خودشان حرکت هاخواسته

برای اینکه  «م علی ذلک فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیاه التی هی مفارقتکمسلطه"ها بر مردم، دین خدا و بر شما مسلط شدند؟ . چرا آنکردندیمحرکت 

ی در این دنیا خیلی زندگ. اینکه شما به دیداشتیمو حقتان را نگه  دیکردیمو مبارزه  ستادیایمها بر شما مسلط شدند، اگر شما شما از مرگ فرار کردید آن

شما مردم  «فاسلمتم الضعفا فی ایدیهم»دست ما خواهد رفت و خواهید مرد و چیزی برای شما باقی نخواهد ماند. ی زودبهکردید البته این زندگی  خوشدل

امام حسین)ع(  شودمییزید مشخص  خصوصبه؟ در اینجا ترسیمی از وضعیت حاکمان شام و کنندمیها کردید. ظالمان با مردم چه ناتوان را تسلیم آن

برای خرج  اندشدهی ناتوان اعدهبکنند و  توانندنمیو کاری  اندشدهی برده اعده «عبد مقهور و بین مستضعف علی معیشته مغلوبفمن بین مست»: ندیفرمایم

ها در اداره آن« الملک بارائهم و یستشعرون الخزی باهوائهم اقتدا باالشرار و جراه علی الجباریتقلبون فی»؟ کنندمیها با این وضع چکار . آناندماندهخودشان 

پستی و بدبختی را  هانیادیگر نظر خدا وجود ندارد  کنندمیی خودشان عمل و رفتار رأیعنی با  دهندیمنظر خودشان انجام  بر اساسی کشوردارامور جامعه و 

 .اندکردهو خدا را فراموش  آوردندیمبرای مردم 

قدرت دست ماست نه  واالنی قدرت داشتند زمانکی هاشمیبنر امام حسین)ع( زد و گفت گه به بخشی که یزید با چوب خیزران بر س کنممیدر اینجا اشاره 

 وحی وجود دارد و نه پیامبری. حتی انکار نبوت هم کرد.

فی کل بلد منهم »؟ ترسیم امام حسین)ع( از حاکمان فساد خیلی گویا و روشن برای تاریخ و همیشه هم بوده است: کنندمیحاال حاکمان ظالمی مثل یزید چکار 

الضعفه علی منبره خطیب یصقع, فاالرض لهم شاغره و ایدیهم فیها مبسوطه و الناس لهم حول ال یدفعون یدالمس، فمن بین جبار عنید و ذی سطوه علی 

ی هر شهردر « بهم غیر رحیم مطاع ال یعرف المبدی المعید فیاعجیا و مالی اعجب و االرض من غاش غشوم و متصدق ظلوم و عامل ]ال[ علی المومنین شدید

ها و مردم مطیع آن دهندیمانجام  خواهندیمی خرکارو دستانشان باز است  شودمی هانیاداد میزند، زمین تسلیم  شاعرهو مانند  روندیمسخنرانان به باال منبر 

را  هاانسانها جبار و ستمکارند که هستند یک عده از آن ستهدود -انیدیزیعنی گروه ی -هانیا را بگیرد وجود ندارد. هانیاهستند و هیچ دستی که دست 

ها از آن اجباربهاطاعت شدگانی هستند که مردم  هانیا گیرندمیخیلی سخت  ها قدرتمندان هستند که به ضعیفان و ناتوانانی از آناعدهو  برندیمو  کشندیم

ی گرلهیح: من چرا باید تعجب کنم، زمین پر است مردمان گویدمی: شگفتا و در ادامه دیفرمایم. در اینجا امام شناسندینمخدا را هم  هانیاو  کنندمیاطاعت 

ها هستند و فرمانروایانی که به ، کسانی که آن باال هستند و مردمی ضعیف که پایین هستند و منتظر صدقه آنگذارندیمو سر مردم کاله  کندمیکه فتنه 



 

 

در "فاهلل الحاکم فیما فیه تنازعنا والقاضی بحکمه فیما شجر بیننا.»: ندیفرمایم. در ادامه کنندنمیانی ندارند حتی به اصحاب خودشان نیز رحم هیچ مهرب مؤمنان

 اختالفی بین ما و یزید وجود دارد حکم خواهد کرد. دارم خداوند حاکم است و خداوند است بر انیدیزیبادعوایی که من 

: کنندمیامام حسین)ع( سخنی از پدرشان را بیان  احتماالًکه  خوانندیممطابقت دارد را  البالغهنهجسین)ع( یک تکه از مناجات که با مطلبی در در ادامه امام ح

ح فی بالدک ویامن اللهم انک تعلم انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان و ال التماسا من فضول الحطام و لکن لنری المعالم من دینک و نظهر االصالً»

خدایا تو میدانی این تالشی که ما آغاز کردیم نه برای طمع حکومت یا کسب قدرت یا به دست « المظلومون من عبادک و یعمل بفرائضک و سننک و احکامک

ان دهیم و بگوییم این دین است نه آن ی دین را به مردم نشهایبرجستگی برافراشته دین و آن هاپرچمآن  کنیممیآوردن مال دنیا نیست، بلکه داریم کوشش 

ی تو اصالًح به وجود بیاوریم تا بندگان ستم دیده تو در امنیت قرار بگیرند و فضای به وجود بیاید که هم واجبات هانیسرزمو در  کنندمیادعا  هانیاچیزی که 

 و هم مستحبات دین تو به عمل بیاید.

اگر شما ما را یاری نکنید و در بام ما انصاف ندهید یعنی « تنصفونا قوی الظلمه علیکم و عملوا فی اطفا نور نبیکمفان لم تنصرونا و »در خطاب به علما گفت: 

 بر شما هم پیروز خواهند شد و کوشش برای خاموش کردن چراغ نور پیامبر خواهند کرد. کارانستمعدل را رعایت نکنید پس بدانید 

 .دمیگردیبازمو به او  کنیممیو خداوند برای ما کافی و ما به او توکل « و علیه توکلنا و الیه انبنا و الیه المصیرو حسبنااهلل » :ندیفرمایمآخر  و در

که اسالمی  باشندمدعی  هاحکومت، حتی اگر هاحکومتبحث اخالقی این خطبه این بود که علمای جامعه مسئولیت دارند در مقابل همه مردم و در مقابل 

 رها نیست و اخالق جامعه همین است. هاتیمسئولاز این  کسچیهمسئولیت دارند بنابراین هستند بازهم 

 

 


