بسم اهلل الرحمن الرحیم
اقتدای امام خمینی در انقالب به نهضت امام حسین ( علیه السالم )
كمال انسان در این است كه مظهر اسمای حسنای خداوند باشد ؛ زیرا كمال مطلق و نامحددود از
آنِ خداست و غیر خداوند  ،ذاتاً سهمی از كمال هستی ندارد.
عصاره اسمای الهی  ،علم و قدرت است كه حیثیّت وجدددی هماهند

كنندده آن دو حیدات مدی

باشد .مدجدد زنده  ،آگاه و مقتدر است .هر اندازه حیات مدجددی قدی باشدد  ،علدم و اقتددار او
نیرومند خداهند بدد و اگر حیات مدجددی نامتناهی بدد  ،حتماً علم او نامحدود و اقتدار وی غیدر
متناهی می باشد.
هر اندازه انسان صالح سالك از عَقَبات كئدد خدد خداهی و برای خددد خداسدتن برهدد و از غیدر
خداوند منقطع گردد  ،به همان نسبت  ،كماالت اسمای حسنای خدا در او ظداهر مدی گدردد و در
نتیجه آن  ،چنین خداهد شد كه علم خداوند در معارف علمی او تجلّی می یابد و اقتدار الهدی در
معارك عملی او ظاهر می گردد و باالخره  ،حیات نامحدود الهی به اندازه سدعه وجدددی انسدان
متعبّد و منقطع از غیر خداوند  ،در وی متبلدر خداهد شد.
مظاهر تامّ اسمای حسنای الهی در جامعه انسانی  ،همانا انبیای عظام و أئمه هُداة مهدیّین ( علدیهم
السالم ) اند كه اَحَدی از افراد عادی را یارای همتایی آن ذوات ندرانی نیسدت  « :ال یُقدا
محمُد ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) من هذه األُمّة أحد و ال یُسدّی بهم » .

بد ل
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بعد از اولیای معصدم الهی  ،نائبان آنهایند كه در پرتد خالفت از آنان  ،جامه برین خلیفة اللهی را
مع الداسطه دربر می كنند و آثار اسمای حسنای الهی به وساطت اولیای معصدم ( علیهم السدالم
) از سنّت و سیرت عادالنه آنها ظهدر می نماید  ،بعد از آنكه آن آثار فیض و فدز الهی از سدنّت
معصدمانه اهل بیت عصمت و طهارت ( علیهم السالم ) بدون وساطت دیگران تجلّی نمدده اسدت
و این ذوات ندرانی ( علیهم السالم ) نه تنها در استضائه از خددا نیدازی بده وسداطت غیدر خددد

 1د نهج البالغه  ،خطبه .2

ندارند  ،بلكه دیگران در هر گدنه استفاضه فیض از خداوندد سدبحان و افاضده آن بده دیگدران ،
محتاج شفاعت و وساطت آن خلفای بال فصل الهی اندد .همده آن ذوات مقدد

در مقدام انطددا

كثرت در وحدت  ،ندر واحد اند ؛ همان طدری كه از زیارت جامعه كبیره استفاده می شدد ... « :
و أنّ أرواحَكم و ندرَكم و طینتَكم واحدةٌ طابتْ و طهُرتْ بعضُها من بعضٍ » .
یكی از ب زرگ ترین نایبان امامان معصدم ( علیهم السالم ) حضرت روح اهلل المدسدی الخمینی
رضدان اهلل تعالی علیه معروف به امام خمینی ( قد

سرّه ) است كه محدر تمام رفتار و گفتدار و

كردار و قیام و قعدد وی با حُسْن فعلی و حُسْن فاعلی عادالنده همدراه بددد و همدان طددری كده
هركدام از امامان معصدم ( علیهم السالم ) مظهر اسمی از اسمای خاصّ الهی در مقام ظهدراندد ،
گرچه در مقام جمع الجمعی  ،همه آنها مظهر اسم اعظم اند  ،هر كدام از نایبدان آندان نیدز نیابدت
شخصی از اشخاص آن ذوات ندرانی را دارند ؛ گرچه در مقام نیابدت كبدرا نایدب همده آن ذوات
ندرانی اند.
نیابت امام خمینی رضدان اهلل تعالی علیه در نهضت اسالمی بیش از هر چیز به نیابدت از حضدرت
حسین بن علی بن أبی طالب علیهما ا فضل صلدات المصلّین شباهت داشت ؛ چنان كده نیابدت آن
عنصر كم بدیل در نشر معارف عقلی و نقلی از حضرت امام باقر و امام صداد ( علیده السدالم )
بدد كه البته مجمدعه همه كمالهای علمی و عملی به نحد اوفر و اعال و اتمّ و به نحد اصدالت در
وجدد مبارك حضرت ولی عصر أرواحنا لتراب مقدمه الفدا حاصل است و همه فقهدای گرانقددر
اسالم به نیابت از آن حضرت به سهم خاصّ خدد  ،وظایف محدّله را امتثال می نمایند كده ارج و
اجر همه آنان نزد ذات اقد

الهی محفدظ است.

آنچه در این پیش گفتار كدتاه مطرح می شدد  ،تحلیل برخی از عناصر محدری نهضت امام راحل
رضدان اهلل تعالی علیه است كه طی چند نكته ارائه می گردد.
یكم .امام راحل رضدان اهلل تعالی علیده بدرای هَددم جاهلیّدت طداغدت و كشدف نقداب از چهدره
ملكدتی اسالم ناب محمّدی ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) چهار عنصر اساسی انقدالب را كده بده
مثابه اركان چهارگانه بنیان مرصدص اسالمی است  ،به خدبی شناخته و بده آنهدا ایمدان آورده و

شرایط تحقّق آنها را تحصیلی دانسته ؛ نه حصدلی و وجدب نهضت را درباره آنها مطلق دانسته ؛
نه مشروط ؛ لذا  ،در تحصیل آنها از هیچ ایثاری دریغ نكرده و از هیچ نثاری مضایقه نفرمدد.
 .1هدف امام راحل ( رضدان اهلل تعالی علیه ) جز رضای خدا و احیای كلمه عُلیدای الهدی نبددد ؛
زیرا رسدل اكرم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) چنین فرمدد  « :مَنْ أصبح من أُمتی و همّته غیر اهلل
فلیس من اهلل »  2؛ یعنی هر فردی از امّت اسالمی اگر همّت روزانه و اهتمدام هدر بامدداد

غیدر

خداوند باشد  ،از خدا بیگانه است و چنین شخصی الهی نمی اندیشد و برای خدا كار نمی كندد و
در نتیجه حشر او نیز به انگیزه مدهدم غیر خدایی است.
 .2اهتمام به امدر مسلمین  ،اعمّ از ساكنان ایران و غیدر ایدران  ،مهدم تدرین مشداغل فكدری آن
حضرت بدد ؛ زیرا رسدل گرامی اسالم ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) چنین فرمدد  « :مَنْ أصدبح و
ال یهتمّ بأُمدر المسلمین فلیس منهم »  3؛ یعنی هر كس برای حلّ دشداریهای جامعده اسدالمی یدا
آحاد آنان همّت ندرزد  ،از قلمرو مسلمین خارج بدده و اسالم او كامل نیست.
 .3اهتمام به امدر جامعه انسانی  ،اعمّ از مسلمان و غیر مسدلمان بدرای امدام راحدل رضددان اهلل
تعالی علیه جاذبه فراوانی داشت ؛ زیرا حضرت پیامبر اسالم ( صلّی اهلل علیه وآله وسدلّم ) چندین
فرمدد  « :مَن سمع رجالً ینادی یا للمسلمین و لم یُجِبْه فلیس بمسلمٍ »  4؛ یعندی هدر كدس نددای
مظلدمیّت فردی را بشندد ( خداه آن استغاثه كننده مسلمان باشد یدا نده ) كده از جامعده اسدالمی
كمك طلب می نماید و جداب مثبت و سددمند به او ندهد  ،از حدزه اسالمِ كامل بیرون است.
 .4حفظ استقالل و عزت در برابر دولت طغیانگر و حاكم جبّار ( خداه داخلی و خداه خدارجی ) از
ویژگیهای امام خمینی رضدان اهلل تعالی علیه بدد  ،زیرا رسدل گرامی اسالم ( صلّی اهلل علیه وآله
وسلّم ) چنین فرمدد  « :مَنْ أقرّ بالذلّ طائعاً فلیس منّا أهل البیت »  5؛ یعنی هر كس در برابر ظالم
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 ،اظهار مَذِلّت كند و با طَدْع و رغبت در برابر ستم تسلیم گردد  ،از خاندان عصمت و طهدارت (
علیهم السالم ) بیگانه است ؛ چدن آن ذوات ندرانی مَثَل اعالی عزّت خداهی و ستم ستیزی اند.
دوم .همان طدری كه در نظام تكدین  ،تدحید الهی  ،آغاز و انجام و زیر و روی هر چیزی است :
﴿ هد األوّل و االخِر و الظّاهر و الباطن ﴾  ، 6محدر اصلی نظام تشریع احكدام و همچندین تعلدیم و
تربیت و جهاد و اجتهاد و صالح خدد و اصالح دیگران همانا اعتقداد بده تدحیدد خداوندد اسدت ؛
بنابراین  ،عنصر اصلی در اركان چهارگانه گذشته همان اهتمام برای خدا و جلدب رضدای اوسدت
كه در سایه آن  ،عناصر سه گانه دیگری كه حلّ دشداریهای امّت اسالمی و رفع نیازهای جامعده
انسانی  ،اعمّ از مسلمین و غیر مسلمین و حفظ عزّت در برابر حاكم طاغی باشد  ،تدأمین خداهدد
شد ؛ یعنی تأثیر عناصر چهارگانه مزبدر  ،طدلی است ؛ نه عَرْضی ؛ زیرا چیزی در منطقه تشریع ،
همتای جلب رضای خدا نیست ؛ چنان كه چیزی در نظام تكدین  ،شدریك خددا نخداهدد بددد ﴿ :
لیس كمثله شی ٌ ﴾  4؛ در نتیجه  « ،لیس كمثلٍ اإلهتمامِ لرضاه شی ٌ » .
سدم .اوّل كسی كه اقدام به قیام خدد و اقامه دیگران برای اقامت مكتب و تمامیّدت دیدن حنیدف
الهی نمدد  ،خدد اهل بیت ( علیهم السالم ) به ویژه سداالر شدهیدان حضدرت حسدین بدن علدی (
علیهماالسالم ) بدد كه نه همّتی غیر خدا داشت و نه از اهتمام به امدر مسلمین تعلّل می ورزید و
نه از همّت گماردن به حلّ دشداریهای جامعه انسانی سدهل انگداری را روا مدی داشدت و نده در
برابر حاكم طاغی تسلیم می شد و شعار دلپذیر « هیهاتَ منّا الذّلّة ! یَأبَی اهلل لنا ذلك و رسددلُه و
المؤمندن  8 ، » ...شاهد صاد عنایت آن حضرت به عنصر چهارم مأثدر از جدّ بزرگددار

مدی

باشد كه قبالً بیان شد و ندای دل انگیز  « :ال أعطیكم بیدی إعطا َ الذّلیل و ال أفِرّ فِرارَ العَبید »
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نشانه بارز امتثال آن حضرت ( علیه السالم ) نسبت به رهنمدد مقام شامخ رسالت پیدامبر اكدرم (
صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) راجع به حفظ استقالل و عزّت است و در انحصار اهتمام آن حضدرت
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به تدحید الهی همین بس كه در مسئله شناخت خداوند چنین فرمددده اسدت كده  « :بده تدصدف
الصفات ال بها یدصف و به تعرف المعارف ال بها یُعرف »  10؛ یعنی خداوند به وسدیله اوصداف ،
وصف نخداهد شد ؛ بلكه صفات به تدسط ذات اقد

الهی وصف می شدند و هیچ گداه خداوندد

به وسیله معروفی شناخته نمی شدد ؛ بلكه هر معروفی به تدسّط ذات اقد

خداوند شدناخته مدی

گردد.
اگر انسان صالح سالكی به بارگاه رفیع معرفت تدحیدی بار یافدت  ،بده طددری كده همّدت او در
اصل شناخت  ،فقط معطدفِ به خداوند شد و در پرتد عرفان الهی غیر او را شناخت  ،هرگز غیدر
او را وجهه همّت خدیش قرار نمی دهد .امام راحدل رضددان اهلل تعدالی علیده در ایدن امدر مهدمّ
تدحیدی به سرور آزادگان جهان اقتدا نمدده و چهره هستی خدیش را متدجّه جلب رضدای الهدی
كرد و خشنددی غیر او را معیار قیام خدد قرار نداد و این بینش تدحیدی در تمدام مراحدل اقددام
خالصانه ایشان  ،خداه در غربت و خداه در قربت و خداه در سَدرّا و خدداه در ضَدرّا و خدداه در
اسارت و خداه در امارت و بلكه خداه در اوج واقعی و خداه در حضیض ظاهری  ،مشهدد بدد.
چهارم .آنچه به مثابه فصل مقدّم انسانیّت انسان است  ،همان « اعتقاد تدحیدی » او است كده در
اسالم ناب محمّدی ( صلّی اهلل علیه وآله وسلّم ) متبلدر می باشد و تمام شئدن انسدانی را در بدر
می گیرد كه در ای ن مطلب  ،اوّالً اولیای معصدم ( علیهم السالم ) به نحدد كمدال و تدم م واج دِ
آن اند و ثانیاً نایبان و پیروان آنان به آن متباهی اند.
این مطلب عمیق از دو جهت  ،كامالً مدرد عنایت است  :یكی آنكه اسالمْ دین واصب و جدامع و
فراگیر است و دیگر آنكه اسالمْ دین خالص است و الزمه جامعیّت  ،بی نقص و عیدب بدددن مدی
باشد و الزمه خلدص  ،مصدنیّت از شَدب ریا و سُمعه و اَشَر و بَطَر خداهد بدد.
نكته اساسی در جامعیّت دین اسالم  ،آن است كه قلمرو آن گسترده است و تمام شئدن بشدری را
در بر می گیرد .گرچه طبق اصالت روح و عظمت آخرت نسبت به دنیا  ،سهم مهمّدی از ره آورد
وحی الهی  ،تعلیم كتاب و حكمت و تزكیه معندی  ،جهت سالمت انسان در قیامت اسدت  ،لدیكن
 10د تحف العقدل  ،ص .245

هرگز حكدمت  ،سیاست  ،معیشت  ،قضا و داوری و سایر مسائل انسان دنیایی را اِهمدال نكدرد و
آن را از منطقه دین خارج ندانست و به منابع غیر دینی ایكال ننمدد .آیات جهداد  ،دفداع  ،قضدا ،
تنظیم اقتصاد  ،تحكیم سیاست داخلی و بین المللی و احكام سیاسی راجع به خصدص مسدلمین بدا
اهل كتاب و نیز با كافران غیر كتابی و همچنین نصدص روایدی متنددّع و متعددّد  ،سدند گدیدای
واصب و جامع بددن دین است.
از این رهگذر  ،معلدم می شدد آنچه به طدر اصالت در سنّت و سدیرت اولیدای معصددم الهدی (
علیهم السالم ) متجلّی شد و سپس در برنامه مبارزاتی امام راحل به طدر تبع متبلددر شدد  ،ایدن
است كه قیام و جهاد ایشان نه به عندان یك انسان آزاده و فرزانه دادگر و خردمند دادْ خداه و به
استناد تشخیص شخصی خدد آنها بدده است  ،بلكه به عندان یك دستدر دینی كه در متن قرآن و
سنّت معصدمین ( علیهم السالم ) تجلّی یافت و در اركان اصیل اسالم نداب محمّددی ( صدلّی اهلل
علیه وآله وسلّم ) جاگرفت و در سیرت اولیای الهی و پیروان آنان به عندان یك مسلمان راستین
كه تمام برنامه های حیات و ممات خدد را از دین خدا می گیرد  ،صدرت پذیرفت.
چه فر بسیار عمیقی است بین تفكّر سكدالریزم و جدا انگاری دین از سیاست و تدجیه نداروای
سنّت اولیای الهی ( علیهم السالم ) به كار خردمندانه شخصی آنان و بین تعمّق واصدب نگدری و
جامع بینی دین اسالم نسبت به تمام شئدن دنیا و آخرت و استنباط وظیفه دینی از سدنّت اولیدای
مجاهد و اصفیای نستده ! چنان كه از آیات قرآن كریم مانند  ﴿ :و لقد أرسدلنا مدسدی بایاتندا أن
أخرِِج قدمك من الظّلمات إلی النّدر و ذكّرهم بأیّام اهلل إنّ فِی ذلك الیاتٍ لكلِّ صبّارٍ شكدرٍ ﴾

11

 ،چنین استفاده می شدد كه مبارزه مستمرّ مدسای كلدیم ( علیده السدالم ) و همراهدان وی بدا آل
فرعدن طاغی به استناد وحی خداوند بدد ؛ نه به صِرف تشخیص خردمندانه خدد مدسدای كلدیم (
علیه السالم ) .
غرض آنكه دستدر قرآن كریم راجع به مقاتله سرد مداران استكبار كه به هیچ پیمدان  ،سددگند ،
تعهّد  ،قطعنامه و مانند آن اعتنا ن داشت و عمل نمی كنند  ﴿ :فقاتلدا أئمّة الكفدر إنّهدم ال أیمدان
 11د سدره ابراهیم  ،آیه .5

لهم ﴾  12و فرمان قرآن كریم به قتال سران ستم و پرچمداران شرك و طغیان  ﴿ :وقاتلدهم حتّی ال
تكدنَ فتنة و یكدن الدّینُ كلُّه هلل ﴾  13و نظایر آن  ،نه خارج از منطقه دین است كه خدد مسدلمین
فرزانه چنین كرده یا می كنند  ،بدون آنكه جز وظیفه دینی آنها باشد و نه جز كارهای امضدایی
شرع است كه مسبد به بِنای عقال بدده ( همانند اصل داد و ستد )  ،آنگاه دلیل نقلی آن را امضدا
كرده باشد ؛ بلكده محدرهدای اصدلی بَدذْل نَفْدس و نَفدیس در راه خددا از تأسیسدات وحدی و از
ابتكارات دین الهی است كه برای همه انبیا نازل شده است  ﴿ :إنّ الدینَ عندد اهلل اإلسدالم ﴾  14و
از طرف دیگر  ،غیر اسالم هیچ مكتبی نزد خدا مقبدل نخداهد بدد ؛ قهراً معقدل هم نمی باشدد ﴿ :
و مَن یَبْتَغِ غیرَ اإلسالمِ دیناً فلن یُقبَلَ منه ﴾ .

15

خالصه آنكه امام راحل رضدان اهلل تعالی علیه چدنان اولیای مُطاع و متبدع خددیش  ،هدم دارای
دین واصب و جامع بدد و هم دارای دین خالص  ﴿ :و له ما فی السّدمدات و األرض و لده الددّین
واصباً أفغیرَ اهلل تتّقدن ﴾  16؛ ﴿ اَال هلل الدّینُ الخالص ﴾ .

14

پنجم .جامعیّت خلفای الهی به طدر اصل و نایبان و پیروان آنان به طدر تَبَع آن است ؛ كه معارف
دینی را با شهدد تامّ یا برهان مُتْقَن می بینند یا می نگرند و احكام و حِكَم آن را در معارك عملی
با صالبت اجرا می نمایند تا آیه مباركه ﴿ خذوا ما اتیناكم بقدّةٍ ﴾  18را كامالً امتثال كرده باشند ؛
زیرا از حضرت امام صاد ( علیه السالم ) پرسیدند  :منظدر از قددّت اخدذ  ،فقدط قددرت قلبدی
است یا قدرت بدنی ؟ آن حضرت ( علیه السالم ) در پاسخ فرمدده اند  « :بهما جمیعاً » .

 12د سدره تدبه  ،آیه .12
 13د سدره انفال  ،آیه .33
 14د سدره آل عمران  ،آیه .13
 15د سدره آل عمران  ،آیه .85
 16د سدره نحل  ،آیه .52
 14د سدره زمر  ،آیه .3
 18د سدره بقره  ،آیه .63
 13د تفسیر ندر الثقلین  ،ج  ، 1ص .85
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مقصدد از قدّت دل  ،همان جامعیّت معرفت تامّ عقل نظری و ایمان واصب و خدالص عقدل عملدی
است و مراد از قدّت بدن  ،پذیر

اسارت  ،تبعید  ،زجر  ،زندان  ،ضرب و جرح اسدت كده مَثَدل

اعالی آن درباره ائمّه معصدم ( علیهم السالم ) محقّق شد و مرحله نازل آن بدرای امدام راحدل و
رهروان كدی شهادت  ،اسارت و فقدان جسد و نظایر آن پدید آمد.
چدن دل با قدّت بصرِ شهدد یا نَظَرِ برهان  ،خطدط اصلی دین را دید یا نگاه كرد و بدنْ پیرو روح
رحیل الهی نستده بدد  ،هر سانحه سنگین و رخداد تلخ را به زاند در می آورد ؛ چدن هر قدی بدر
ضعیف مسلّط است ؛ گرچه آن حادثه سهمگین  ،قتل  ،غارت  ،اسارت و مانندد آن باشدد ( دقّدت
شدد ) ؛ زیرا معنای اخذ به قدّت  ،آن است كه در تمام صحنه ها نیروی علمدی شدما برتدر از هدر
اندیشه الحادی  ،انحرافی  ،التقاطی دیگران و قدرت عملی شما وزین تدر از هدر رویدداد سدنگین
خداهد بدد.
البتّه كسی كه ره تدشه وحی را با قدرت گرفت  ،ممكن است چدنان یحیدای شدهید بده اسدتقبال
شهادت برود ؛ ولی هرگز مهر وحدی از دل و فكدر او  ،از سدر و دامدان او و از دسدت وی رهدا
نخداهد شد و از این جهت  ،خدای سبحان به یحیای زاهد و شاهد چنین فرمدد  ﴿ :یدا یحیدی خُدذ
الكتابَ بقدّةٍ ﴾ .

20

تأثیر قدرت یقین در اخالص عمل را از گفتار سیّد مخلصین و امیر مدحّدین  ،حضدرت علدی بدن
ابی طالب ( علیه السالم ) می تدان استنباط كرد ؛ زیرا آن حضرت ( علیه السالم ) چنین فرمددد :
« سببُ اإلخالصِ الیقینُ »  21؛ « إخالصُ العمدلِ مدن قددّةِ الیقدینِ و صَدالح النّیّدة »  22؛ « أصدلُ
اإلخالص  ،الیأ ُ ممّا فی أیدی النا

»  « ، 23من رَغِبَ فیما عند اهلل أخلص عمَلَه هلل » .

 20د سدره مریم  ،آیه .12
 21د فهرست مدضدعی غرر الحكم و درر الكلم  ،ص  ، 433ح .5538
 22د همان  ،ص  ، 32ح .1301
 23د همان  ،ص  ، 430ح .3088
 24د همان  ،ص  ، 33ح .4345
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ششم .انگیزه نهضت امام راحل رضدان اهلل تعالی علیه كه مطیع و تابع امام معصدم ( علیه السالم
) بدده است  ،همان است كه در سخنان گهربار امیرالمؤمنین ( علیده السدالم ) و بیاندات سدددمند
سیّدالشهدا ( علیه السالم ) برای تبیین قیام آن ذوات ندرانی بیان شد كه  « :اللهمّ إنّك تعلم أنّده
لم یكن الذی كان منّا منافسةً فی سلطانٍ و ال التما

شی ٍ من فضدل الحُطام لكن لندری المعدالمَ

من دینك و نُظهِر اإلصالح فی بالدك فیأمن المظلدمدن من عبادك و تقام المعطّلةُ من حدودك »
؛  « 25و یعمل بفرائضك و سننك و أحكامك »  26؛ یعنی پروردگارا ! تد می داندی كده قیدام و
اقدام مجاهدانه ما  ،برای رغبت در سلطنت مادی و بهره برداری از متاع زائد و پدسیده و پژمرده
دنیا نبدد ؛ بلكه برای دیدن و نشان دادن عالمتهای دین تد و برای اصالح در شهرهای تد بددد تدا
بندگان ستمدیده ات در امان باشند و حدود و قدانین معطّل تد اجرا گردد و به واجبها و مستحبها
و دیگر احكام تكلیفی و وضعی عمل شدد.
آنگاه حضرت سیّدالشهدا ( علیه السالم ) چنین فرمدد  « :إن لم تَنصُرُونا و تُنصِفدنا قَدِیَ الظّلمدةُ
علیكم و عَمِلدا فی إطفا ِ ندرِ نبیّكم وَ حَسبُنا اهلل ؛ علیه تدكّلنا و إلیه أنبندا و إلیده المصدیر »  24؛
یعنی اگر شما ما را یاری نكردید و با ما عدل و انصاف را رعایت ننمددید  ،ظالمان بر شما چیدره
می شدند و اوّلین خطر آنها این است كه در خامد

كردن ندر وحی و چراغ نبدّت مدی كدشدند.

البته خدد حسین بن علی ( علیهماالسالم ) بدون مساعدت مردمی قیام نمدد ؛ چنان كه خداوندد را
حَسیب و كافی دانست و بر او تدكّل نمدد و به او رجدع كرد ؛ زیرا صیرورت و تحدّل تمام اشیا
به سدی خداست.
برای آشنایان به برنامه های مبارزاتی امام راحل رضدان اهلل تعالی علیه از صدر نهضت تدا سداقه
آن  ،از آغاز مهاجرت تا پایان مراجعت  ،از بد قیام تا ختم ظَفَر و در خلدت و جلدت و در خدف
و رجا و در خَصب و قحط و در رَخص و غال و با بَنان و بَیان  ،هر گدنه تنافس در جداه و مقدام
را مطرود می دانست و هر گدنه اِسراف و اِتراف و رفاه طلبی را محكددم مدی كدرد و از عُطْلده
 25د نهج البالغه  ،خطبه .131
 26د تحف العقدل  ،ص .233
 24د تحف العقدل  ،ص .233

احكام و حدود الهی رنج مدی بدرد و در اجدرای آنهدا از هدیچ مسداعدتی دریدغ نمدی كدرد و از
محرومان و مستضعفان كامالً حمایت می كرد و رنج دیدگان عصدر جاهلیدت پهلددی و مجاهددان
نستده زمان انقالب و دفاع مقّد

را ولی نعمتان انقالب اسالمی مدی دانسدت و همداره از خطدر

استكبار جهانی و صهیدنیست بین الملل كه در اِطفای ندر وحی و چراغ رسالت  ،سعی بلیغ داشته
و دارند  ،سخن به میان می آورد و راه ستم ستیزی را چدنان اجداد كرام خدد و معصدمان گرامی
( علیهم السالم ) می پیمدد و به دیگران می آمدخت.
هفتم .امام راحل رضدان اهلل تعالی علیه نه تنها در نهان خددْ هدفی جدز تحصدیل حددود مُعَطّدل و
تحریك احكام راكد اسالم نداشت  ،بلكه كسانی را به یاری می طلبید یا پیشنهاد مساعدت آنهدا
را می پذیرفت كه امام گدنه بدده و مقصدی جز جذب جمدال الهدی نداشدتن د و ه رگدز فدرد یدا
گروهی كه در ب راندازی نظام طغیان و سلطه یا راه اندازی نظام قسط و عدل  ،هدد

مدارانده

مبارزه می كردند یا خدد خداهانه می اندیشیدند  ،به یاری طلب نمی كرد و پیشنهاد شركت چنین
كسانی را در نهضت اسالمی طرد می نمدد و اجازه نمی داد قیدام خالصدانه مسدلمین بدا حضددر
برخی افرادی كه انحراف فكری یا التقاط عقیدتی یا فساد اخالقی دارند  ،مَشدب و آلدده گردد.
البته دخالت ناخداسته بعضی افراد در سیل میلیدنی مسلمین كه به رهبری امام راحدل رضددان اهلل
تعالی علیه تدفنده می رفت تا بنیان طَغدا را بركَنَد و اسدا

مرصددص تَقددا را طرّاحدی نمایدد ،

خارج از قلمرو قدرت و نیز بیرون از منطقه بحث است و آنها چدن زَبَد روی سیل بدده اند كه با
خرو

خدد آب فدّار از بین رفته و می روند و از كیفیّت زوال آنها به « جُفا » یاد مدی شددد ؛

یعنی آبْ بُرد ؛ ﴿ فَیَذْهَبُ جُفا ً ﴾ .

28

غرض آنكه نه در محدوده نیّت شخصی امام راحل رضدان اهلل تعالی علیه انگیدزه ای جدز جلدب
جالل الهی بدد و نه در محدر افكار یاران نزدیك و اصحاب سرّ آن حضرت  ،كسی چندین هددف
مَشْئدمی را در سر یا امید باطلی را در دل می پروراند و نه در آرای محمدده امّت وفداداری كده

 28د سدره رعد  ،آیه .14

امام راحل رضدان اهلل تعالی علیه را به عندان رهبر نهضت پذیرفته اند  ،چنین خیال عاطلی رخنده
داشت.
آنچه مهمّ است  ،آن است كه امام راحل رضدان اهلل تعالی علیه همان طدری كه اصل قیدام علیده
طاغدت را از ساالر شهیدان حضرت حسین بن علی بن ابی طالدب ( علدیهم السدالم ) آمدخدت ،
نحده خلدص مردمی آن را نیز از امام معصدمِ خدد فراگرفت ؛ زیرا وجدد نددرانی سیّدالشّدهدا (
علیه السالم ) در هنگام پیشنهاد عبید اهلل بن حُرّ جُعفی بدرای پدذیر
حضدر در صحنه دفاع مقدّ

كمدك مدالی و اعتدذار از

كربال چنین فرمدد  ﴿ :و ما كنتُ متّخِذ المُضلّین عَضُدداً ﴾  23؛ یعندی

من آن نی ستم كه گمراهان را به عندان َعضُدد و بدازو قدرار داده و بده آنهدا اعتضداد نمدایم و از
معاضدت آنها سدد جدیم.
اصل این مطلب از ذات اقد

خداوند است كه فرمدد  :من در آفرینش از گمراهان كمدك نمدی

گیرم ؛ یعنی مأمدریّت خلقت و تهیّه وسایل آفریدن را به تبهكاران نمی دهدم ؛ چددن ذات اقدد
الهی هرگز به گمراهان  ،مأمدریّت مقدّ

نمی دهد.

خلیفة اهلل یعنی وجدد مبارك سیّدالشّهدا ( علیه السالم ) در صحنه خدنین جهدانی نینددا از چندین
فرد یا گروهی كمك نگرفته و به آنها مأمدریّت دفاع مقدّ

نمی داد و امدام راحدل رضددان اهلل

تعالی علیه كه از شیعیان خاصّ آن ولی اهلل مطلق و معصدم ( علیه السالم ) بدده است  ،بده امدام
مُفترَضُ الطّاعه خدیش ائتسا نمدد و از معاضدت گروهكهای منحدرف جدداً پرهیدز مدی كدرد و
اصحاب خاصّ خدیش را از اعتضاد به آنها برحذر می داشت و این سنّت  ،همان اصدل حداكم بدر
نهضت امام راحل رضدان اهلل تعالی علیه بدد كه در طلیعه این پیشگفتار آمدده كده خطددط كلّدی
قیام مردم مسلمان ایران به رهبری امام راحل از سیرت معصدمین ( علیهم السالم ) به ویژه ساالر
شهیدان ( علیه السالم ) اقتبا

شد و آن ذوات ندرانی كه خلفای الهدی اندد  ،خدط مشدی جدامع

خدیش را از سنّت حسنه الهی آمدخته و به آن اقتفا نمدده اند ؛ یعنی كمال وجددی كه حقیقت آن

 23د سدره كهف  ،آیه .51

نزد ذات خداوند است  ،رقیقت آن برای خلفای معصدم ( علیهم السالم ) حاصل است و رقیقت آن
رقیقت  ،برای نایبان عادل  ،چدنان امام راحل رضدان اهلل تعالی علیه میسّر است.
سرّ پرهیز از معاضدت گروههای انحراف  ،آن است كه بدرای وصددل بده حدق  ،وسدیله ای جدز
صراط مستقیم و حقیقی نخداهد بدد ؛ زیرا بین هددف و وسدیله  ،یعندی بدین مقصدد و راه  ،ربدط
خاص وجددی برقرار است ؛ چنان كه نه با هر وسیله و راهی به هر هدف و مقصد می تدان رسید
و نه برای وصدل به مقصدِ معیّن  ،می تدان از هر وسیله ای استمداد نمدد ؛ یعنی هدف معیّن  ،راه
مشخّص می طلبد و راه معیّن به هدف مشخّص می رسد.
هرگز هدف وسیله را تَبْریر و تَدْجِیه نمی كند و این مطلب عمیق از سخنان گهربار ساالر شهیدان
( علیه السالم ) استنباط می شدد كه چنین فرمدد  « :مَنْ حاوَلَ أمراً بمعصیة اهلل كدان أفددتَ لمدا
یَرجُد و أسرعَ لمجی ما یحذر »  30؛ یعنی اگر كسی خداست با معصیت پروردگار به چیزی نایل
آید  ،چنین رخداد تلخی سبب می شدد كه آنچه مدرد اُمیدواری وی بدد  ،زودتر از بدین بدرود و
آنچه مدرد هدرا

او بددد  ،زودتدر فدرا برسدد .همدین خدطّ مشدی حضدرت حسدین بدن علدی (

علیهماالسالم ) در مدضع گیریهای سیاسی امام راحل رضدان اهلل تعدالی علیده مشدهدد بددد ؛ بده
طدری كه هرگز اجازه نمی داد برای نیل به هدف مقدّ

از ترفندهای سیاست بازی استمداد شدد

و از وسیله ناصداب به هدف صائب نایل گردند.
هشتم .همان طدری كه درجات بهشت عدن به عدد آیات قرآن كریم است و معارف قرآن حكدیم
برای هر كسی به اندازه سعه وجددی وی تجلّی دارد  ،تكالیف الهی نیز برای هر كسی بده انددازه
قلمرو معرفت اوست ؛ گرچه همگان در یك سطح خاص مشترك اند و نصداب الزم بدرای اصدل
تكلیف مشترك  ،همان عقل متعارف است كه در تدده عقال وجدد دارد و مایه صحّت بَعْث و زَجْر
در امر و نهی خداهد بدد.
برای بهره برداری از رهنمدد عقل معتبر در تكلیف  ،باید از وَهْم كاذب و مُغالطی رهایی جُسدت ؛
زیرا چنین وهَمی هماره رهزنِ عقلِ سالم است ؛ لیكن وَهْم صاد  ،زمینه مناسبی برای گذر به قلّه
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عقل سالم می باشد .همچنین عقل مصطلح تدده مردم دو قسم است  :برخی از عقلها نَكْرایی اسدت
و نسبت به مرتبه برتر  ،رَهزن می باشد و بعضی از عقلها سلیم و مَعْبَر مناسبی بدرای وصددل بده
قلّه عشق است كه عشق  ،همان معرفتِ آمیخته با محبّت كامل است برای حفدظ مدجددد و شدد
صحیح  ،همان شناختِ هماهن

با وِداد صاد است برای نیل به مفقدد .كارهای متعدارف مردمدی

با ارزیابی عقل مصطلح صدرت می پذیرد ؛ ولی كارهای خار عادت با محاسبه عشدق و شدد
تنظیم می شدد كه آنها همان عقل بالغ و كامل اند.
بنابراین  ،در ایثارهای تاریخی و نثارهای محیّر العقدل  ،تنها عقل متعارفِ اوساطِ مردم است كده
متحیّر می شدد و از فتدا باز می ماند یا دستدر ارتجاع  ،سكدت  ،تقیّه و مانند آن مدی دهدد كده
خصدصیّتهای نفسانی از قبیل جَبان بددن و احسا

وحشت كردن در نحده ارزیابی و محاسبه نیز

سهم بسزایی دارد ؛ لیكن عقل بالغ به قلّه عشق و شد  ،در عین محاسبه دقیق و ارزیابی كامل ،
هرگز وَهْم و نی ز عقل متعدارف محددود و مددار بسدته را بده مشددرت نمدی گیدرد ؛ چندان كده
خصدصیتهای نفسانی انسان عاشق مشتا  ،همانا شهامت و سلحشدری است ؛ نه هدرا

و تقیّده

پروری و نه تهدّر و بی باكی.
مَثَل اعالی چنین فضیلتی ساالر شهیدان ( علیه السالم ) بدد كه اصل كمال مزبدر به نحد حقیقدت
در او یافت شد و رقیقت آن در پیرو راستین او  ،یعنی امام راحل رضددان اهلل تعدالی علیده پدیدد
آمد كه وی در مَصاف عقل متعارف با عشق و شد  ،جاندبِ عقدلِ بدرین را برگزیدد ؛ نده عقدل
متعارف را و ندای بطالن تقیّه « و لد بَلَغ ما بَلَغ » را طنین انداخت و چنین صدای گد

نددازی

كه از صاحبْ دلِ عاشقِ مشتا برخداست  ،در همه كسانی كه ﴿ لمن كان له قلب أو ألقی السّدمع
و هد شهید ﴾  31بدده اند  ،اثر مثبت نمدد .نهم .تدفیدق الهدی كده فدرا راه رهبدر عظدیم الشّدأن و
بنیانگذار جمهدری اسالمی ایران نصب شد  ،گذشته از حمایدت همده جانبده مردمدی  ،پشدتیبانی
گسترده مراجع گرانقدر تقلید و فطاحِل علمی حدزه های دینی و تأیید و تسدید و تقدیت و تشیید
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انكار ناپذیر پرچمداران فقاهت و نایبان حضرت ولی عصرارواحنا فداه بدد كه امام راحل رضددان
اهلل تعالی علیه هماره از آن ذوات مقدّ

 ،حق شناسی می فرمدد.

چنان كه از حضدر فراگیر نیروی مردمی كه سپاه و ستاد الهی بدده و هسدتند  ،سپاسدگزاری مدی
نمدد و همه این حمایتها و هدایتها و حراستها را مرهدن لطف ویژه خداوند سبحان می دانست كده
 ﴿ :هلل جندد السّمدات و األرض ﴾  32.البته اَرْج و اَجْر شهیدان شاهد  ،جانبازان مخلص  ،آزادگدان
سرافراز و مفقددان واجد  ،نزد خدای منّان همچنان محفدظ است ؛ چنان كه حرمت و كیان خاندان
گرانقدر آنان نزد خدا و بندگان صالح او مصدن خداهد بدد.
و الحمد هلل ربّ العالمین..
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