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دو مأمـور دسـتهایش را گرفتهانـد کـه نیفتد .کشانکشـان جلو میرود.
پاها ورم کرده و خونین است و زمین سرد و خشن ،هر قدمی که بهسمت
سـلول برمـیدارد ،درد از کـف پا ،تا مغز سـرش را فرامیگیـرد .گویا دوباره
همان تازیانه باال میرود و پایین میآید...
خـودش را نگهداشـت تـا با ضربـۀ سـیلی از صندلی نیفتد ،اما با سـیلی
دوم روی تخت کنار صندلی افتاد .خواست بلند شود ،نگذاشتند .گفتند
خوب جایی افتادی! پایش را بسـتند و نفر اول شـروع کرد به شلاقزدن
بـه کـف پاهـا؛ ده دقیقـه بیوقفه .از نفس افتاد ،سـید هـم .اما مجالی
بـرای تنفـس او نبود ،نفـر دوم تازیانۀ ضخیمتری برداشـت و ضربهها را
ادامه داد؛ انتهای شلاق را از پشـت سـرش میکشـید و چنان محکم و
با غضب آن را به پاهای سـید میزد که گویا سـالها منتظر این فرصت
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بوده .او زودتر خسـته شـد و نفر سـوم جایش را گرفت ،و بعد نفر چهارم
و پنجم و ششم.
سـید همیشـه فکر میکرد میان اینهمه شـکنجه ،چرا سـاواک ،بیشتر ،از
شالق بر کف پا استفاده میکند؟ در آن شرایط خوب فهمید که درد تازیانه از
کف پا در استخوانهای تمام بدن ادامه پیدا میکند ،و بعد از چند دقیقه،
هـر ضربـۀ شلاق گویا بر تمام اجـزای بدن وارد آمـده! و در این میان ،بدتر
از همه ،صدای زنگ هولناکی بود که در سر میپیچید و از درون به حدقۀ
چشم فشار میآورد .ازطرفی ،بهخاطر ضخامت پوست کف پا ،میتوانستند
شکنجه را بیشتر ادامه دهند ،بدون اینکه زندانی بیهوش شود.
باالخـره در میـان ضربـات ،احسـاس کـرد بـه مرز بیهوشـی رسـیده و االن
ً
کامال بسـته نشـده بود که
شـکنجه تمـام میشـود ،امـا هنوز چشـمانش
نیمـی از پـارچ آب یـخ را روی صورتش ریختند و نیم دیگر را روی پاهای
ورمکـرده .خبـری از بیهوشـی نبود و درد ،با خیسـی و سـردی پا مضاعف
میشد .نفر بعد بیدرنگ ضربهها را ادامه داد...
این زندان پنجم سـید اسـت ،اما تا به حال به این شـکل شـکنجه نشـده.
این حدود یک ساعت ،بهاندازۀ چند روز طول کشید ،چند روز پر از درد و
فریاد؛ اما همراه با لذتی غریب که مقاومت را ممکن میکرد .حاال با این
قدمهای دردناک ،بهسـمت سـلول شمارۀ  14میرود؛ تکیده و خونین ،اما
پیروز .سـلول اتاقی مربعیشـکل اسـت با ضلع یکونیم متر ،بدون هیچ
ساواک مشهد.
روزنهای از نور ،در زندان تازهتأسیس
ِ
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روی کف سـرد سـلول مینشیند ،سرش را به دیوار تکیه میدهد و پاها را
دراز میکند .آرامشی عجیب وجودش را گرفته و لبهایش به آرامی تکان
میخورد« :الحمدهلل»!

روزهای سرد و خشک و طوالنی زندان پنجم در سال  1350و همین سلول
ً
مطلقـا تاریک شـمارۀ  ،14زمـان و مکانی بود برای فکرکـردن .فکرکردن به
حیـات  14معصـوم و درد و رنـج آنهـا .هرچه فشـار و آزار زندانها بیشـتر
میشـد ،سـید را در مبارزه جدیتر و عمیقتر میکرد .گویا این شکنجهها،
ذهنش را مسـافر صدر اسلام میکرد تا در مبارزات معصومین ،بیشـتر از
گذشته سیر کند.
آنقدر تاریخ خوانده بود که تابلویی از ریز و درشت وقایع آن دوران را در ذهن
داشته باشد .و اکنون این خلوت متفکرانه ،اجزای این تابلو و قطعات پازلی
بدیع و حماسـی را مرتب میکرد؛ پازلی که در آن ،صلح امام حسـن ،چنان
در کنار قیام حسـینی مینشسـت که گویا قهرمانشان یک نفر است ،همان
مخفی شیعه در دوران خفقان پس از عاشورا،
قهرمانان تشکیالت محدود و
ِ
سـری ،اما وسـیع و بانفوذ شـیعه در اوج قدرت هارونالرشید
و تشـکیالت
ّ
عباسـی .قهرمانی که بعد از رحلت پیامبر اعظم ،و انحراف جریان حکومت
اسالمی 250 ،سال مبارزه کرده ،برای رسیدن به این حکومت و احیای اسالم
حقیقی که جز به حکومت صالحان حقیقی ،کامل اجرا نمیشود.
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شـکلگیری این فکر و کمکم واضحشـدن آن ،چنان برای سـید شـیرین و
هیجانآور بود که تلخی خاطرات زندان را زدود و به آن رنگ و بویی دیگر
بخشید .گویا هر رنج و دردی که در مسیر احیای اسالم و قرآن و تشکیل
حکومت اسالمی ـ که این بار سید روحاهلل خمینی ،پرچمش را بلند کرده
بود ـ میکشید ،در امتداد رنجها و دردهای آن انسان 250ساله بود.
ای سیودوسـاله میدانسـت کـه ایـن نـگاه جدید
سـیدعلی آقـای خامنـه ِ
بـه مبـارزات ائمـه ،فقـط یک نظریۀ تاریخـی برای ارائه بـه متخصصین و
تحلیلگران نیست .این نگاه ،مبارزهساز است و مبارزپرور .مبارزی میسازد
که با الگوگیری از امامان معصومش ،هیچ سدی مقابل مبارزهاش نخواهد
دید ،و در برابر هر دشمنی ،روشی برای مبارزه خواهد داشت .مبارزهای در
امتداد تاریخ ،که حتی مرگ مبارزان نیز نتواند آن را متوقف کند ،چرا که
نهایت آن ،وعدۀ نصرت الهی و پیروزی کلمۀ حق است .و چنین مبارز و
مبارزهای را مگر میتوان شکست داد!

دورۀ زنـدان پنجـم گرچـه فقـط چهلوهشـت روز طول کشـید ،امـا برای
زندانـی بزرگـوارش بسـیار عمیق بـود .در میانۀ دورۀ اسـارت ،ماه رمضان
رسـید .مأمورین زندان ،دور از چشـم رؤسای ساواکی ،قبول کردند که به
در سلول را باز بگذارند تا مقداری نور وارد شود
او یک قرآن بدهند و کمی ِ
و آقا بتواند روزهای رمضان را پای سـفرۀ قرآن بنشـیند ،هرچند بهخاطر

اشاره

15

کمـی نـور ،ایـن مطالعـه و تالوت ،به قیمت ضعیفترشـدن چشـمان او
تمام شد.
احیای شب قدر در خلوت سلول شمارۀ  ،14چه تقدیرها که برای زندانیاش
نوشـت! فـردای آن ،در روز بیسـتچهارم رمضـان ،در میانـۀ پاییز ،آیتاهلل
خامنهای آزاد شد .گرچه مشروط به خار جنشدن از مشهد .و معلوم شد این
اسـارت در واقع برای برگزاری جشـنهای پرهزینۀ 2500سالۀ شاهنشاهی،
و در امانبودن از اعتراض و تحرک علمای مبارز بوده.
تا پایان آن سـال ،آقا اجازه و مجالی برای سـخنرانی نداشـتند .تا اینکه در
بیستوچهارم و بیستوپنجم فروردین  ،1351مصادف با  28صفر و ایام
شهادت امام مجتبی علیهالسالم ،حسینیۀ ارشاد تهران ،مملو از جمعیت
جـوان و اهـل مطالعـه ،میزبان آیتاهلل خامنهای شـد .و این اولین مجال
بود برای ارائۀ نظریۀ ساختهوپرداخته در سلول شمارۀ « :14بنده این 250
سـال را عمر یازده نفر نمیدانم؛ اینها را عمر یک انسـان 250سـاله فرض
میکنم .یک انسانی را در نظر بگیرید با یک فکر و یک هدف مشخص»...
بیان تاریـخ مبارزات ائمۀ
و ایـن آغـازی بـود بر سـالها بحث و تدریس و
ِ
معصومین با تفکر «انسان 250ساله».
َح َلقات انسان 250ساله
«بنـده کار زیـادی کـردم ،متأسـفانه امـروز فرصـت نمیکنـم آن کارهـا را
جمعبنـدی کنـم و مجالـش را نـدارم .ای کاش کـه صاحبهمتهایـی
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پیـدا بشـوند ایـن کار را دنبال کننـد ،ادامه بدهند و زندگی سیاسـی ائمه
علیهمالسلام جمعبندی شـده ،به دسـت مردم برسد .و ما بتوانیم زندگی
[ایشـان] را بهعنـوان درس و الگـو در اختیـار داشـته باشـیم ،و نه فقط به
عنوان یک خاطرۀ جاودانه».

65/4/28

تعـداد فراوانی
ایـن تصریـح در بیـان حضرتآیـتاهلل خامنـهای ،در کنـار
ِ
سـخنرانی از ایشـان ،کـه تمـام یا بخشـی از آنهـا به موضـوع زندگی ائمۀ
معصومین پرداخته ـ و با عنایت الهی ،در خالل جمعآوری اسناد ،از طرق
مختلف و من حیث ال یحتسب ،صوت یا متن حدود  700مورد از آنها ،در
اختیار صهـبا قرار گرفت ـ مجموعه را به سمت تولید اثری جامع در این
موضوع هدایت کرد.
حجم از مطالب ،نیازمند طرحی دقیق بود که بیشـترین انتفاع را
ارائۀ این
ِ
به مخاطبان برساند .لذا طراحی شد که مطالب در سه سطح مختلف ارائه
شـود؛ برای دانشآموزان نوجوان؛ جوانان و عموم مردم عالقهمند به سـیرۀ
منـدان به آشـنایی بیشـتر بـا زندگی ائمه
معصومیـن؛ و محققیـن و عالقه
ِ
اصلی هر سه کتاب ،نظریۀ انسان 250ساله است ،لکن
علیهمالسالم .محور
ِ
به فراخور سطح مخاطب ،هر کتاب ،همچون حلقهای حول آن محور است
کـه دایـرۀ بحـث در آن گسـترش یافته و عمیقتر شـده اسـت .از اینجهت
مجموعۀ این سه کتاب «حلقات انسان 250ساله» نامگذاری شده.
در حلقۀ اول برای دانشآموزان نوجوان ،مفهوم انسـان 250سـاله در بیان
آیـتاهلل خامنـهای و بـا مثالهای متعدد تعریف میشـود .مثالهایی که
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همراه با تصویرگری ،جذابیت و ماندگاری این مفهوم را در ذهن مخاطب
میافزایـد .در ایـن کتـاب ،عالوهبر بیان مفهوم انسـان 250سـاله ،معرفی
اجمالی و مختصری از تاریخ زندگی ائمه ارائه شده است.
در حلقـۀ دوم ،پـس از بیـان مقدماتی در باب این نـگاه به زندگانی ائمه،
و مختصری از تاریخ پیامبر اسالم ،بهعنوان مقدمۀ ورود به بحث امامت
و آغـاز تاریـخ امامـت ،شـکل مبـارزات و وقایـع و اتفاقـات دوران هر یک
ّ
معظمله به سـیرۀ سیاسـیمبارزاتی
از ائمه بیان میشـود .لکن نوع نگاه
ائمه علیهمالسلام ،سـبب شده کتاب بیشـتر صبغۀ تحلیلی داشته باشد
تـا کتابـی تاریخی که فقط به ذکـر وقایع دوران زندگی ائمه میپردازد .در
مجموع ،حجم و سـطح مطالب حلقۀ دوم ،مناسـب مطالعۀ تمام اقشـار
مردم اسـت که دوسـت دارند امامان معصوم و محبوب خویش را درسـت
بشناسند و از زندگی و مبارزات آنان درس بگیرند.
تر زندگی ائمه
و حلقۀ سوم ،برای محققین و عالقهمندان به مطالعۀ دقیق ِ
علیهمالسالم ،تحلیلی کاملتر و جزئینگر به وقایع زندگی اهلبیت دارد،
عمر بابرکت او در
با نگاهی از باال به سـیرۀ یک انسـان 250سـاله و وقایع
ِ
قالب چهار دوران کالن این بازۀ تاریخی .و همراه شده با اشارات کوتاهی
به سیرۀ فردی حضرات معصومین.
دسـتهبندی مخاطبیـن سـه کتاب ،بـه معنـای محدودکـردن مطالعۀ هر
حلقه برای دسـتهای خاص نیسـت .از آنجا که متنهای استفاده شده در
هـر کتـاب منحصربهفـرد و بدون تکـرار در حلقههای دیگر هسـتند؛ برای
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اشـراف بر موضوع و رسـیدن به تحلیل و نگاهی کامل به زندگانی انسان
250سـاله ،الزم اسـت هـر سـه حلقـه ،مطالعه شـوند تا مرحله بـه مرحله
معرفـت مخاطـب تکمیـل شـود .حتی مطالـب بهظاهر سـادۀ حلقۀ اول،
وقتـی در مجمـوع در کنـار حلقههای دوم و سـوم قـرار میگیرند ،اجزا و
تصاویری را در ذهن کامل میکنند که جای خالی آنها بدون مطالعۀ آن
باقی میماند.
فکر و عنوان انسـان 250سـاله ،عالوه بر مجموعۀ حلقات ،در آثار دیگری
از صهــبا نیـز آمـده اسـت ،ماننـد برخـی گفتارها کـه مختصـر و مفید به
موضوعی خاص از دوران معصومین میپردازد ،یا کتابهایی متناسب با
ردههای سنی پایینتر ،که به مرور تقدیم مخاطبان بزرگوار شده و خواهد
شد انشاءاهلل.

حلقۀ سوم
این کتاب نهاییترین اثری اسـت که صهــبا توفیق پیدا کرده از مجموع
ّ
معـزز ،حضـرت آیـتاهلل خامنـهای ،در باب زندگانـی ائمۀ
بیانـات اسـتاد
معصومیـن ،تقدیـم مخاطبیـن کند .از بیـش از  260سـخنرانی در تدوین
ّ
معظملـه در دورانهای مختلـف ،از ابتدای
ایـن کتاب اسـتفاده شـده که
دهۀ پنجاه و اوج اختناق طاغوتی ،تا دورۀ رهبری ،بیان فرمودهاند .برخی
از شـاخصترین سـخنرانیهای اسـتفاده شـده در حلقۀ سـوم که در واقع
محرک و مقوّ م تولید این اثر بودهاند ،عبارتند از:
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ـ سلسلهسخنرانیهای ماه محرم سال  1351شمسی در هیئت انصارالحسین
تهران
ـ دو جلسه سخنرانی فروردین سال  1351شمسی در حسینیۀ ارشاد
ـ سـه جلسـۀ سـخنرانی تاسوعا ،عاشـورا و شـام غریبان محرم سال 1352
شمسی در مسجد کرامت مشهد
ـ چهار جلسـه سـخنرانی شرح زندگی امام سجاد ،همزمان با ایام شهادت
امام سجاد ،محرم  1352شمسی
ـ برخی از جلسات درسهای نهجالبالغه در سال  1353شمسی در مشهد
مقدس

برخی از ویژگیهای این کتاب
ـ اولیـن ویژگـی کتـاب ارائـۀ تحلیلـی یکجـا از زندگانـی یـازده امـام در
ً
عمومـا محققین بـرای دریافت چنین
طـول حیـات 250سالهشـان اسـت.
مطلبی نیازمند رجوع به چند کتاب چندجلدی هسـتند .تازه اگر نویسـندۀ
همخوانی نقش ائمه در کنار هم توجه داشـته .این
کتاب به همراهی و
ِ
کتـاب بـا ترسـیم خطوط کلـی حرکت ائمه در هر دوران ،نقاط برجسـته و
ً
جریان
مفصال تحلیل کرده و ضمن این تحلیل،
وقایـع اثرگـذار هر دوره را
ِ

بازگرفتن ّ
حق
پیوسـتۀ مبـارزات ائمـه برای تشـکیل حکومـت اسلامی و
ِ
غصبشدهشان را نشان میدهد.
ـ پرهیـز از پرداختـن بـه نـکات حاشـیهایّ ،
رد و اثبـات شـخصیتهای
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تاریخی ،تطابق و تضارب اقوال تاریخی ،که همه بهسبب ایراد این مطالب
در مجالـس عمومـی اسـت ،ازجملـه محاسـن کتاب اسـت .ایـن موضوع
طیـف گسـتردهتری از عالقهمندان به سـیرۀ
موجبشـده کـه کتـاب برای
ِ
اهلبیت قابل استفاده و مطالعه باشد.
ّ
معظملـه هنـگام ارائۀ بحث ،برای درک بهتر مبارزات ائمه در هر دوران،
ـ
به برخی اتفاقات و شـرایط پیرامونی و اثرگذار ،مانند دستبهدسـت شدن
خالفـت توسـط خلفـای غاصب بنیامیـه و بنیعباس ،وقـوع نهضتها و
قیامهایـی ماننـد قیام توابین یـا قیامهای امامزادگان ،شـرایط جامعه و
نقش یاران خاص
عمومی شـیعیان و
نگاه عموم مردم به امام ،وضعیت
ِ
ِ
ِ
امام ،اشاره کردهاند.
ـ ویژگـی دیگـر ،پاسـخگویی بـه شـبهاتی اسـت که نسـبت به سـیرۀ ائمه
بهسـبب برداشـتهای غلط از آن ،در افواه و اذهان وجود دارد .عالوهبر رد
ّ
مباحث خوبی برای رد اتهامات وارده
معظمله
این شبهات نسبت به ائمه،
ِ
نسبت به امامزادگان انقالبی و قیامهای آنها دارند.
ّ
معزز از روایات رسیده از معصومین
ـ دیگر اینکه ،نوع نگاه و برداشت استاد
در تحلیل تاریخ ،به مخاطب دید تازهای خواهد داد که اگر بعد از مطالعۀ
ً
مثال به کتاب تحفالعقول مراجعه ،و احادیثی از امام سجاد
حلقۀ سوم،
را مطالعـه کنـد ،اسـتفاده و برداشـت متفاوتی خواهد داشـت .و نگاهش
ً
صرفا اخالقی ،تغییر کرده و از خالل آنها
به احادیث ،بهعنوان دسـتوراتی
حکومتی بسیاری برداشت خواهد کرد.
نکات سیاسی ،اجتماعی و
ِ
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روش رجوع بـه حوادث و وقایـع تاریخی
آمـوزش
ـ ویژگـی دیگـر کتـاب،
ِ
ِ
برای تحلیل آنهاسـت .اینکه قدم اول در تحلیل و شـناخت یک شخصیت
چیسـت ،ضوابط اسـتفاده از روایات و مالک اعتماد به آنها کدام اسـت،
جایگاه سنتهای الهی در تحلیل وقایع تاریخی کجاست ،و مطالب دیگر.
اگرچه برداشت این مطالب ،در این حجم محتوا ،نیازمند دقت و ریزبینی
اسـت ،لکـن اشـارهها و نکاتـی که در خلال مباحث بیان شـده ،میتواند
راهگشا و قابل الگوگیری باشد.
سرنخهایی است برای
ـ و آخر اینکه ،جایجای کتاب حلقۀ سوم ،نکات و ِ
تاریخ ائمه علیهمالسالم که با دنبالکردن آن ،میتوانند بیش
عالقمندان به
ِ
بزرگمردان تاریخ بشریّ ت بردارند.
از پیش ،پردۀ غربت از تاریخ تابناک این
ِ
نکاتی دربارۀ تنظیم متن کتاب
ّ
معظمله دو مالک ّ
مدنظر قرار گرفت.
متن کتاب از بین بیانات
در انتخاب
ِ
کنار از قلم نیفتادن نکات
ملاک اول ،پرهیـز از آوردن مطالـب تکراری در
ِ

ّ
معظمله یک واقعه را در سـخنرانیهای مختلف بیان
بیانـات :از آنجـا که
فرمودهاند ،طبیعی اسـت که حجم قابل توجهی از مطالب ،تکراری باشـد.
سـعی بـر این بوده کـه ازاینبیـن ،جامعترین و دقیقتریـن متن انتخاب
جدید دیگر سـخنرانیها ،متنی کامل
نکات
کردن
شـود ،و سـپس با اضافه
ِ
ِ
ِ
دربـارۀ آن واقعـه بهدسـت آید .متنی که دربرگیرندۀ مجموع نکات ایشـان
دربارۀ آن واقعه است.
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ملاک دوم ،اتصـال قطعـات در کنار هم و یکدسـتی متن حاصل؛ رعایت
دادن
صـرف ترتیب
ملاک اول ،موجـب قطعهقطعه
شـدن متن میشـودِ .
ِ
ِ
ً
لزوما یکدسـت
محتوایـی ایـن قطعـات در کنـار هـم ،متنی میسـازد که
و روان نخواهـد بـود .اینجـا با مالک دوم ،قطعات منتخب ،بررسـی شـده
ً
پیوسـتگی خوبی
نهایتـا قطعاتـی در کنـار هم قـرار گرفتند که اتصال و
و
ِ
داشته باشند .تا نتیجۀ کار متنی یکدست و روان باشد.
کنار دیدن و تحلیل
در تحلیل سـیرۀ سیاسـیمبارزاتی انسان 250سـاله ،در
ِ
رفتار ائمه ،الزم اسـت نقش دو بانوی برجسـتۀ اسالم ،حضرت فاطمۀ زهرا
و دختر گرانقدرش زینب کبری سلاماهللعلیهما بررسـی شـود .بیشـک هر
امام زمانشـان
مبارزات
یک از ایشـان در مقطعی حسـاس ،نقشـی ویژه در
ِ
ِ
داشتهاند .به تناسب متن و تقسیمبندی کتابها ،نقش ویژۀ حضرت زهرا

بیشتر در حلقۀ سوم ،و نقش زینب کبری ،در حلقۀ دوم گفته شده است.
ـ پاورقیهای این کتاب شـامل سـند آیات و روایات و ترجمۀ آنها ،اشـارۀ
کوتاه به وقایع تاریخی و توضیحات الزم برای فهم بهتر مطلب است .در
ً
اوال ،اطالعات و اسـناد مورد نیاز ،برای اسـتفادۀ بیشتر
پایان حلقۀ سـوم؛
تاریخی مورد
مخاطـب ،ماننـد متـن مفصل برخی روایات یا شـرح وقایـع
ِ
اشـاره ،در قالب پینوشـت آمده .این قسـمت نمونهای است برای گشودن
ّ
معظمله
راه تحقیـق در متـون و گزارشهـای تاریخـی تـا به توصیۀ مکـرر
ً
ثانیا،
ـ کـه سـفارش بـه مطالعـه و تحقیق بیشـتر میکننـد ـ عمل شـود.
وقایع مهم این دورۀ دو قرن و نیم از تاریخ صدر اسالم ،درج
نموداری از
ِ
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ً
ثالثـا ،بـرای درک بهتـر از موقعیتهـای جغرافیایی وقایع
شـده اسـت .و
تاریخی مرتبط با مبارزات ائمه ،چند نقشه آورده شده.
ِ
ـ روش درج منابـع روایـات و وقایـع در پاورقیهای کتاب اینگونه اسـت
کـه در ارجـاع بـه کتـب روایی ،بهجـای ذکر جلـد و صفحه ،با اسـتفاده از
فصلبندی و تبویب همان کتاب ،نشانی روایت ذکر شده .در سایر کتب،
تا جای ممکن از همین روش پیروی شده ،مگر آنجا که کتاب فصلبندی
خاصـی نداشـته ،یـا بهدلیل اسـتفاده از منابـع الکترونیکی ،دسترسـی به
فصلبنـدی جزئـی ممکن نبوده اسـت ،در این مـوارد ارجاع بهصورت جلد
ّ
معظمله چندین واقعه را از یک منبع ذکر
و صفحه است .در مواردی که
کردهاند ،برای پرهیز از تکرار ،بعد از ذکر آخرین مورد ،سند درج شده است.
برای آشـنایی بیشـتر مخاطبان با منابع اسـتفاده شده در کتاب ،در اولین
ارجاع ،نام کامل کتاب ،نام مؤلف و تاریخ وفات او ،آورده شده.
ـ تاریخ تعدادی از سخنرانیهای استفاده شده در کتاب ،فقط در حد سال
مشـخص اسـت .برای تمییز این سخنرانیها از هم ،سال سخنرانی همراه
ترتیب اسـتفادۀ سـخنرانی در کتـاب تغییر میکند.
بـا عـددی آمده که به
ِ
برای مثال  1358/3یعنی سـومین سـخنرانی از سـال  1358که در کتاب
استفاده شده است.
محتوايی مطالب ،بخشهای غیرمرتبط یا تکراری
ـ به منظور حفظ ارتباط
ِ
حذف شده و با عالمت ( )..مشخص شده است.
ّ
معظمله ،یک تاریخ
پشـت سـر هم از بیانـات
ـ در مـواردی ،بـرای دو فراز
ِ

اشاره
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تکراری ذکر شـده اسـت ،که نشـاندهندۀ جابهجا شـدن ترتیب دو فراز از
یک سخنرانی است.
ـ در انتهـای پاورقیهایـی کـه مربـوط بـه کتـاب «پیشـوای صـادق» بوده،
عبارت (نویسنده) درج شده است.
ـ در متـن کتـاب کلماتـی بیـن [ ] قـرار گرفتـه اسـت .غـرض از گذاشـتن
روانی متن اسـت که ممکن اسـت بهعلت
ایـن کلمـات ،کمـک به روند و
ِ
افتادگـی صـوت یـا متن ،و همچنیـن طبیعت تبدیل صوت سـخنرانی به
متن ،قدری نامفهوم یا مبهم بوده باشد.
در پایـان طلـب مغفـرت و رحمت میکنیـم برای مرحوم شـریعتمغانی،
که اهتمام ویژهای به جمعآوری و انتشـار صوت جلسـات سـخنرانیهای
حضـرت آقـا داشـتند ،و متشـکریم از حاجآقای علیمردانی از مسـتمعین
و ضبطکنندگان جلسات هیئت انصارالحسین ،که آرشیو آن را به صهــبا
هدیـه دادنـد ،و از مرکـز اسـناد انقالب اسلامی که با در اختیـار قراردادن
صوتهـای موجـود ،موجـب رفـع نواقـص تعـدادی از متنهـا شـدند .و
همینطور از همۀ اسـتادان و دوسـتان که با مشـورت و بازخوانی کتاب،
صهـبا را در این راه کمک کردند.

پـروردگارا ،تـو را سـپاس بیحد ،بابت ارزشـمندترین نعمتت که «هدایت»
اسـت و ارزندهتریـن و برتریـن مخلوقـات عالـم در مسـیرش فدا شـدند .و
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ّ
متنعم فرصت
امـروز بعـد از آن مجاهدتهـا و فداکار یهـای عظیـم ،مـا
عظیم حیات در ّ
ظل حکومت اسالمی هستیم .پروردگارا! ما را قدردان این
نعمت و زمینهسازان آن ،از قهرمانان معصوم دوران 250ساله ،تا شاگردان
و پیروانشان در طول تاریخ ،از شهدا و علما ،قرار بده.
ناب محمدی را در
پروردگارا! روح حضرت امام خمینی ،احیاکنندۀ اسالم ِ
جوار اولیائش مهمان فرما .و استاد و مربّی حکیم ما ،رهبر و مرجع عزیز
ما ،پرچمدار نهضت اسالم ناب و نهضت بیداری مظلومین و مستضعفین
در عالم ،حضرت آیتاهلل سید علی خامنهای را در پناه خودت حفظ فرما،
و روزبهروز بر توفیقات و نفوذ امر ،و ترویج معارف و آموزههایش بیفزا.
خدایا! جهان هنوز منتظر غایت حرکت انسـان 250سـاله اسـت .در ظهور
حجتت ،آخرین وصی پیامبر خاتم ،برقرارکنندۀ حکومت عدل اسلامی در
سراسر عالم ،تعجیل بفرما.

آمین

والحمد هلل ربالعالمین
بیستوهفتم رجب المرجب  1440قمری /فروردینماه 1398

۱
ی
پیام غدیر؛ اهمیت حکومت اسالم 

«غدیر»؛ تداوم رسالت
غدیر امتداد خط همۀ رسـالتهای الهی و اوج این خط روشـن و نورانی
در طـول تاریـخ اسـت .با نگاهی به مضمون رسـالتهای الهـی ،میبینیم
خط روشـن دستبهدسـت
تاریـخ نبوتها و رسـالتها ،این
کـه در طـول
ِ
ِ
مکرم خاتـم .و در پایان حیـات آن بزرگوار،
آمـده تـا رسـیده اسـت به نبی
ّ
تجسـم و تبلور آن ،بهشـکل حادثۀ غدیر خود را نشـان میدهد.. .اگر نگاه

َ ّ
اول دعـای ندبه مالحظه میکنیـد« :الل ُه َّم
کنیـد ،همیـن خط روشـن را در ِ
َ ُُ َ
َ ُ َ َ
َ َ َ ُ َ َ
َ
تاریخ
ولیائ ِه» .از اول
لك
ولیائك» 1یا «قضائه یف ا ِ
احلمد عل ما َج َر ی ِب ِه قضائك یف ا ِ
ِ

رسـالتها ،ایـن خط روشـن ادامه دارد تـا دوران نبوت خاتـم .و مضمون
رسـالت که عبارت اسـت از دین خدا ،درحقیقت شکلدادن و جهتدادن و
قالببخشیدن به همۀ تالشهای انسانی است .دین معنایش این است:
سبب آن ،قضای تو دربارۀ اوليائت جاری شد.
 .1خداوندا ،ستایش تو را برای آنچه که به
ِ
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صراط زندگی .شما به یک جامعۀ انسانی ،به یک کشور که نگاه
کنید ،انسانها در این جامعه ،فعالیتهایی دارند متنوع و گوناگون؛ برای
مسائل شخصیشان ،برای مسائل عاطفیشان ،برای مسائل معیشتیشان،
و برای مسـائل عمومیشـان .انواع و اقسام فعالیتهایی که الزمۀ زندگی
انسان است ،همه را دارند .دین ،همۀ این فعالیتها را جهتدهی میکند،
آنها را هدایت میکند ،به کمک ِخرد انسانی میشتابد تا انسان بتواند این
فعالیتها را طوری تنظیم کند ،طوری کنار هم بنشـاند که سـعادت او را
در دنیا و آخرت تأمین کند .این ،معنای دین است.
این تالشهایی که انسـانها میکنند ،بعضی مربوط به مسـائل شـخصی
آنهاسـت ،مثـل معیشتشـان ،مثـل معنویتشـان ،مثـل عواطفشـان،
بخش
مثـل ارتباطـات شخصیشـان بـا ایـنوآن .بخشـی اینهاسـت؛ ایـن
ِ
تر فعالیتهای انسانی،
کوچکتر فعالیتهای انسـانی اسـت .بخش بزرگ ِ
آن فعالیتهایـی اسـت کـه در صحنـۀ جامعـه ،بـا تلاش جمعـی انجـام
میگیرد ،که به آن میگویند «سیاسـت»؛ سیاسـتهای اقتصادی جامعه،
سیاسـتهای اجتماعـی جامعـه ،سیاسـتهای نظامـی ،سیاسـتهای
فرهنگـی ،سیاسـتهای مدنـی و سیاسـتهای بینالمللـی .اینهـا بخش
عمـدۀ تالش انسـانها در زندگیشـان اسـت .چـرا عمده اسـت؟ چون این
سیاستها در واقع افراد را در فعالیتهای شخصی خودشان هم بهسمت
و سوی خاصی میکشاند .عمدۀ تالش انسان ،آن تالشهای کالن انسانی
کلی فعالیتهای شـخصی و ریـز و کوچک را
اسـت کـه جهتگیر یهـای
ِ
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هـم جهـت میدهند .دین ،برای هر دو صحنه اسـت؛ هم صحنۀ
تالشهای فردی انسـان ،هم صحنۀ سیاسـت که صحنۀ بسـیار گسترده و
وسیعی است برای زندگی انسان.
دو آفت ،هم دینداری را تهدید میکند ،هم سیاست را .دینداری هم آفت
داری
آفت دینداری یکی این است که دین
دارد ،سیاست هم آفت دارد .دو
ِ
ِ
ّ
تحجر
یک جامعه یا یک شـخص ،همراه بشـود با انحراف ،با بیمباالتی ،با
و جمود ،با فراموشکردن نقش عقل ،با التقاط ،1و از این چیزها .این ،یک
آفت از آفات دینداری اسـت .یک آفت دیگر دینداری این اسـت که دین
جمعی انسانها و
زندگی
محدود بشـود به زندگی شـخصی؛ و عرصۀ وسیع
ِ
ِ
جامعه را فراموش کند؛ دربارۀ آن سکوت کند ،و از آن کناره بگیرد.
دو خطـر هـم سیاسـت را تهدیـد میکنـد .یکی این اسـت که سیاسـت از
اخالق فاصله بگیرد ،سیاسـت از معنویت و از فضیلت خالی بشـود ،یعنی
شیطنتها بر سیاست غلبه پیدا کند ،هواهای نفسانی اشخاص ،سیاست
منافع طبقات زورگو و زرساالران جوامع ،سیاست را بهدست
را قبضه کند،
ِ
بگیرد و به این سـمت و آن سـمت بکشـاند .این یک خطر بزرگ سیاست
اسـت .که اگر این آفت به سیاسـت خورد ،آنوقت همۀ صحنۀ اجتماعی
دیگر سیاسـت این اسـت
انسـانها دچار عیب و آفت میشـود .یک آفت
ِ
(ل َق َ
 .1التقـاط از َ
ـط) بهمعنـای چیـزی را از جایـی برداشـتن یا سـخنی را از جایی گرفتن
اسـت .التقاط در دین یعنی برگرفتن نظرات و افکاری از مکاتب دیگر و آمیختن آنها با
مفاهیم و معارف دینی.
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کـه انسـانهای کوتهبیـن ،انسـانهای کودکمنش ،انسـانهای
ضعیف ،سیاست را در دست بگیرند و زمام سیاست از دستهای ُپرقدرت
خارج بشود ،دست انسانهای بیکفایت بیفتد.
راه کار این است که در رأس
راه کار چیست؟ بهترین
شکل کار و بهترین ِ
ِ
ِ
سیاست ،در رأس ادارۀ امور جوامع ،کسانی قرار بگیرند که دینداری آنها،
آن دو آفت را نداشـته باشـد؛ سیاسـتگذاری آنها ،این دو آفت را نداشـته
باشـد .این بهترین گزینه برای ادارۀ جوامع بشـری اسـت .یعنی کسـانی
ادارۀ امـور جوامـع را در دسـت بگیرند کـه دیندار باشـند ،دارای معنویت
باشـند ،فکـر دینـی آنها بلند باشـد ،از انحراف و خطـا و التقاط و کجبینی
ّ
تحجـر و جمـود و متوقفمانـدن در فهـم دین
در دیـن مصـون باشـند ،از
برکنار باشـند ،دین را ملعبۀ دسـت زندگیشـان نکنند .و ازلحاظ سیاسـت،
انسـانهای باکفایتی باشـند ،انسانهای باتدبیری باشند ،شجاع باشند ،و
سیاسـت را از معنویت و اخالق و فضیلت جدا نکنند .چنین کسـانی اگر
زمام یک جامعه را در دست گرفتند ،آنوقت جامعه از بیشترین خطراتی
کـه ممکن اسـت بـرای آن پیش بیایـد ،محفوظ خواهد مانـد .اوج چنین
معصوم از خطا و اشتباه،
وضعیتی کجاست؟ آنجایی است که یک انسان
ِ
در رأس قدرت سیاسی و دینی قرار بگیرد« .امام» یعنی این.

امام معصوم ،آن انسان واالیی است که ازلحاظ دینی ،قلب او آینۀ تابناک
ِ

انوار هدایت الهی است .روح او متصل به سرچشمۀ وحی است و هدایت
او ،هدایت خالص است .ازلحاظ اخالق انسانی ،رفتار او و اخالق او صددرصد
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همراه با فضیلت اسـت ،هوای نفس در او راهی ندارد ،گناه بر او
چیـره نمیشـود ،شـهوت و تمایلات انسـانی ،او را مغلوب خـود نمیکند،
خشـم و غضـب ،او را از راه خـدا دور نمیکنـد .و ازلحـاظ سیاسـی ،بینش
وسـیع او آنچنـان اسـت که آرامترین حـرکات را در صحنـۀ زندگی جامعۀ
..ریزتریـن حوادث جامعه را میبیند،
خـود ،با چشـم تیزبین خود میبیند،
ِ
در مواجهۀ با حوادث زندگی و وقایع کمرشـکن ،از خود شـجاعت و اقتدار
روحی و معنوی نشـان میدهد .جان خودش برایش ارزشـی نداشته باشد،
اما برای جان انسـانها ،حتی مردم دوردسـت ،حتی زنانی که جزو پیروان
دین او هم نیستند ،بگوید اگر کسی از غصه دق کند ،حق دارد.

1

..آن معنویت ،آن دین ،آن اخالق و فضیلت ،آن بینش عمیق ،آن شجاعت،
آن فداکاری ،آن عواطف رقیق انسانی در کنار صالبت و استحکام معنوی
و روحـی؛ همـۀ اینها ناشـی از عصمت اسـت .چون معصوم اسـت ،چون
کار
خدای متعال او را به مقام عصمت برگزیده اسـت ،گناه و اشـتباه در ِ
مطلوب
اوج
او نیسـت .یکچنین کسـی اگر در رأس جامعه باشـد ،این،
ِ
ِ
همۀ رسالتهاست.
این معنای غدیر اسـت .در غدیر ،چنین کاری اتفاق افتاد .غدیر را در حد
یـک نصـب یـا معرفی سـاده کـه پیغمبر اکرم کسـی را معرفی کـرد ،فقط
بهاینمعنا تلقی نکنید.
..مسئله این است که از دوران حضرت آدم که رشتۀ نبوتها و رسالتها
 .1اشاره دارد به خطبۀ  27نهجالبالغه
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شروع شد ،بارها و بارها حکومتهای نبوی در طول تاریخ تشکیل
شده است؛ مثل سلیمان و داوود و کسان دیگری از بنیاسرائیل تا زمان
ترکیب بدیع و شیوای دین و سیاست ،در
پیغمبر ما[ .اما] آنجایی که این
ِ
ِ
اوج خود ،بهصورت یک سـنت ماندگار درآید و هدایت جامعه را تضمین

ََ
بکند ،این ،در قضیۀ غدیر اتفاق افتاد .لذا در دعای ندبه میخوانیم« :فل َّما
َ
ً
ََ
َ َ
َانق َضت َا ّی ُام ُه َا َ َ ُ َ
َ ُ
هادیا ِاذ َ
كان ُه َو
آلما
اهَّلل عل ِهیما َو عل ِ ِ
طال ٍب َصلوات ِ
قام َو ِل ّیه ع ِ َّل َبن ایب ِ
ُ ََ ُّ َ
هاد» .1چقدر خوب است که ما به معارفی که به برکت هدایت
وم ٍ
امل ِنذر و ِلك ِل ق ٍ
اهلبیتعلیهمالسالم اینطور ارزان در اختیار افکار ما قرار گرفته است ،با دقت
غراست ،تاریخچۀ این فکر را،
و تأمل ،توجه کنیم .دعای ندبه یک خطبۀ ّ
ریشـۀ این حرکت را ،از دوران رسـالتها بیان میکند .و در این دعا هیچ
ّ
تاریخی برافروختهشدۀ
سـنی ـ که جنگ
انگیز بین شـیعه و
نقطۀ اختالف
ِ
ِ
ً
اصال وجود ندارد .اگر
بهدسـت انسـانهای با انگیزههای مختلف اسـت ـ

دقت کنید ،مسـئلۀ امامت و والیت بهصورت اسـتداللی بیان میشودِ « ،اذ
َ ُ َ ُ ََ ُّ َ
ق
ـاد» یعنـی پیغمبر دارای مقام رسـالت و مقام انذار
ـوم ه ٍ
كان هـو املن ِـذر و ِلـك ِل ٍ
و تبشـیر اسـت؛ آغازکننـدۀ یـک راه اسـت ،بازکنندۀ افق درمقابل بشـریّ ت

اسـت .امـا پیغمبـر که ابدی و دائمی نیسـت .جوامـع ،هدایتکننده الزم
دارند .این هدایتکننده را اسالم پیشبینی کرد :معصومین در نسلهای
ولی او علیبنابیطالب را ـ که درود خداوند
 .1آنگاه که روزگار پیامبر اکرم سـپری شـد،
ّ
بر آن دو و بر خاندانشان باد ـ برای راهنمایی (امت) بر پا داشت .زیرا او بیمدهنده بود،
و برای هر قومی راهنمایی الزم است.
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متعدد ،پشتسـرهم بیایند ،زمام امور را بهدسـت بگیرند ،جامعه
قرآنـی ناب و خالص در طول چند نسـل و چند قرن ،یکی
را بـا تعلیمـات
ِ
جهان اسلام هدایـت کنند؛ و در
سیاسـی
پـس از دیگـری در رأس قدرت
ِ
ِ
واقع همۀ افکار و خصوصیات اسالمی و رفتارها و ُخلقیات اسالمی را در
جامعۀ اسالمی نهادینه کنند.

80/12/12

َ َ ن ََ َ َ
خـدای متعـال در قرآن میفرمایدَ « :و َ َع نل� ُاهم َا ئ� َّم ةً� َ
ن
وح ی� ن�ا ِال ی� ِهم
مر�ا و ا
ا
�
هدو�
�
ب
ِ ی
�ج
ِ ِ
َ
ف َ خَ ت َ ق َ َّ
كا�وا ل ن�ا عا� َ
كا� َو ن
لا� َو یا� ت� ٓا َء ال�زَّ ِة
الص ِة
د� ن�»1؛ این امامتی است که
را� و ِا�ام
ِب ی
ِ�عل ال� ی� ِ
به امر پروردگار ،مردم را هدایت میکند؛ مردم را از خطرها ،از سقوطگاهها،
از لغزشگاهها عبور میدهد؛ آنها را به سرمنزل مقصود و مطلوب از حیات
دنیوی انسـان ـ که خداوند این حیات را به انسـان داده ،برای رسـیدن به
آن مقصود ـ میرسـاند و به آن سـمت هدایت میکند .این یکجور امام
اسـت که مصداق آن ،انبیای الهیاند؛ مصداق آن ،پیغمبر اکرم اسـت .که

َ
َ
اهلل َ
كان
امام صادقعلیهالصالةوالسلام در مِ نا مردم را جمع کرد و فرمودِ « :ا ّن َرسـول ِ
ِاال َ
مام» 2اولین امام ،خود پیغمبر است .پیغمبران الهی ،اوصیای پیغمبران،
برگزیدهترین انسانها ،از این دسته امامهای نوع اولند؛ که اینها کارشان

هدایت اسـت ،از سـوی خدای متعال رهنمایی میشـوند و این رهنمایی
 .1سوره مبارکه انبیاء /آیه « ،73و آنان را پیشوایان و امامانی قرار دادیم که برطبق فرمان
ما هدایت میکردند .و به آنان انجام کارهای نیک ،بهپاداشتن نماز ،و پرداختن زکات را
آموختیم .و آنان عبادتگران و بندگان ما بودند».
 .2الکافـی (محمدبنیعقـوب کلینـی ،متوفی 329ق) /کتاب الحج /باب الوقوف بعرفة و
حد الموقف /حدیث 10
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ََ َ

َ

ف

خَ

را بـه مردم منتقـل میکننـد« :و اوح ی� ن�ا ِال ی�هم ِ� َ
عل ال� ی� ِت
را�» ،کارشـان
ِ
َ ق َ

َّ

کار نیـک اسـت؛ «و ِا�ام الص ِة
لا�» نمـاز را برپـا میدارنـد ،که نمـاز رمز ارتباط
ن َ

َ

د� نَ
�» ،بندۀ خدا هستند ،مانند
و اتصال انسان به خداست؛ «و كا�وا ل ن�ا عا ِب� ی
همۀ انسـانها که بندگان خدا هسـتند .عزت دنیوی آنها کمترین آسـیبی
به بندگی خدا در وجود آنها و در دل آنها نمیزند .این یک دسته.

َ َ َ

ُ َ ئ َّ ةً َ

َ

ّ

نَ
دعو� ِالی ن
یک دستۀ دیگر« :و �ج ع نل�اهم ا ِ�م� ی�
ال� ِار» ،1که در قرآن دربارۀ فرعون
وارد شـده اسـت ،فرعـون هـم امام اسـت .به همـان معنا کـه در آیۀ اول
«امام» اسـتعمال شـده بود ،در اینجا هم امام به همان معناسـت؛ یعنی

دنیـای مـردم و دیـن مـردم و آخـرت مردم ،جسـم و جان مـردم در قبضۀ

َ

َ

ّ

نَ
دعو� ِالی ن
قدرت اوست ،اما « ی�
ال� ِار» مردم را به آتش دعوت میکنند ،مردم
را به هالکت دعوت میکنند.
سـکوالرترین حکومتهـای دنیا هم ،علیرغم آنچه کـه ادعا میکنند ،چه

بداننـد ،چـه نداننـد ،دنیـا و آخرت مردم را در دسـت گرفتهانـد .امروز این
دسـتگاههای عظیم فرهنگی که دارند نسـل جوان بشـر را در چهار گوشـۀ
دنیا بهسمت بداخالقی و فساد و تباهی ،حرکت و سوق میدهند ،همان

َ

َ َ

ّ

دعو� ِالی ن
ن
امامانی هستند که « ی�
ال� ِار» .دستگاههای قدرتند که بهخاطر منافع
خودشـان ،بهخاطر حاکمیتهای ظالمانهشـان ،بهخاطر رسیدن به اهداف
گوناگون سیاسیشان ،مردم را [به هر سویی] میکشانند؛ هم دنیای مردم
 .1سـوره مبارکـه قصـص /آیـه « ،41و آنـان را پیشـوایانی قـرار دادیـم کـه بهسـوی آتش
میخوانند».
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دسـت آنهاسـت ،هم آخرت مردم دست آنهاست؛ [و هم] جسم و
جان مردم در اختیار آنهاست.
اینکه ادعا بشود در مسیحیت ،کلیسا به آخرت میپردازد ،حکومت به دنیا
میپردازد ،یک مغالطه است .آنجایی که قدرت در دست انسانهای بیگانۀ
از دین و اخالق باشد ،کلیسا هم در خدمت آنها قرار میگیرد؛ معنویت هم
در پنجۀ اقتدار آنها ُخرد میشـود و از بین میرود؛ جسـم و جان انسـانها
زیر تأثیر عوامل قدرت آنهاست .این ،مسئلۀ همیشۀ بشر است.
اهلل» است ،هادی به
یک جامعه ،یا زیر سرپرستی امام عادل است ،که « ِم َن ِ
خیرات است ،هادی به حق است؛ یا در اختیار انسانهایی است که از حق
بیگانهاند ،با حق ناآشنایند و در موارد بسیاری با حق عناد میورزند .چون
سر سازش ندارد ،با حق عناد
حق با منافع شخصی آنها ،با منافع مادی آنها ِ
میورزند .پس یکی از این دو حال است؛ از این دو حال خارج نیست.
اسالم با تشکیل حکومت در مدینه و تشکیل جامعۀ مدنی نبوی ،نشان داد
و ثابـت کرد که اسلام فقط نصیحتکردن ،موعظهکـردن ،و دعوتکردن به
زبان نیست .اسالم میخواهد حقایق احکام الهی در جامعه تحقق پیدا کند؛
و این جز با ایجاد قدرت الهی امکانپذیر نیسـت .بعد هم پیغمبر اکرم در
معین
پایان عمر مبارکش ،به دستور الهی ،به الهام الهی ،نفر بعد را خودش
ّ
کـرد 89/9/4.حرفـی نیسـت که برطبق توصیۀ پیامبر اعظم در غدیر عمل نشـد
ـ پیغمبر هم طبق بعضی از روایتها خبر داده بود که عمل نخواهد شـد ـ
اما مسئلۀ غدیر ،مسئلۀ ایجاد یک شاخص است ،یک معیار و میزان است.
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تـا آخـر دنیـا ،مسـلمانان میتوانند این شـاخص را ،ایـن معیار را
معین کنند.
جلوی خودشان قرار بدهند ،و تکلیف مسیر عمومی امت را
ّ
اینیکه پیغمبر اکرم حساسترین زمان را برای اعالم مسئلۀ والیت انتخاب
انتخاب خدای متعال بود .ازطرف پروردگار
انتخاب پیغمبر نبود،
کرد ،این
ِ
ِ

َّ

ُن

َ

َّ َ

َ

وحی رسید « :ب� ِل غ� ما ا��ز ِ َل ِال ی�ك ِم ن
� ر ِ�ب ك» .نهاینکه پیغمبر مسئلۀ امامت و

ً
اول بعثت برای پیغمبر
والیت را از سوی پروردگار قبال نمیدانست؛ چرا ،از ِ

گوناگون این بیستوسه سال ،آنچنان
مسئله روشن بود .بعد هم حوادث
ِ
این حقیقت را عریان کرد و آشکار کرد که جای تردیدی باقی نمیگذاشت؛
اما اعالن رسـمی باید در حسـاسترین زمان اتفاق میافتاد .که به دسـتور

َّ

ُن

َ

َ

َّ َ َ

َ تَ ف َ

فَ َ َّ َ

ََ ُ

پروردگار اتفاق افتاد « :ب� ِل غ� ما ا��ز َل ِال ی�ك ِم ن� ر ب�ك و ِا ن
� لم ��عل �ما ب�ل�غ ت� ِرسال ت�ه»
ِ
ِ

1

یعنی این یک رسالت الهی است که باید بگویی 88/9/15.اگر آن را انجام ندهی،
رسـالت خود را انجام ندادهای! یا مراد این اسـت که رسـالت در این قضیۀ
بهخصوص را انجام ندادهای ،چون خداوند متعال دستور داده است که «این
کار را انجام بده»؛ یا از این باالتر ،اصل رسـالت پیغمبر ،با انجامندادن این
احتمال اینهم
کار ،مورد خدشـه قرار میگیرد و پایهاش متزلزل میشـود.
ِ

هستّ .
کأنه اصل رسالت ،تبلیغ نشده است! که دراینصورت ،قضیه خیلی
اهمیـت پیـدا میکنـد .یعنـی موضوع تشـکیل حکومت ،امـر والیت و امر
مدیریت کشـور ،جزو متون اصلی دین اسـت ،و پیغمبر ،با این عظمت ،به
 .1سوره مبارکه مائده /آیه (« ،67ای پیامبر) آنچه که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده،
ابالغ کن .که اگر انجام ندهی ،رسالت خود را انجام ندادهای»
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آن اهتمـام مـیورزد .و این رسـالت خـود را درمقابل چشـم آحاد
مـردم ،بـه کیفیتـی انجام میدهد که شـاید هیچ واجبـی را اینگونه ابالغ
نکرده است! نه نماز را ،نه زکات را ،نه روزه را ،و نه جهاد را .مردم را از قشرها
سر چهارراه بین مکه و مدینه به انگیزۀ انجام
و قبایل و مناطق مختلف ،بر ِ
امـری مهـم جمـع کند؛ آنگاه چنین رسـالتی را ابالغ فرمایـد ،که در دنیای
اسالم بپیچد« :پیغمبر ،پیام جدیدی را ابالغ فرمود».

75/2/18

پیغمبـر اکـرم بعـد از آنیکه این مسـئله را بیان کردُ ،مهـر و امضای قرآن
َّ
موشح 1کرد که
کریم برای اهمیت این مسئله ،پای این قضیه را ممهور و

َ َ َ َ َ

َّ ذ

َ فَ

ُ

د� ن ِ�كم» 2امروز دیگر ،کسانی که کافر شدند ،از
«ا یل�وم ی� ِئ�س ال�ی� نَ� ك�روا ِم ن� ی

دین شما مأیوس شدند.
تا قبل از آنیکه مسئلۀ حکومت مشخص و روشن بشود ،هنوز امیدهایی
در دل کفار بود؛ اما امروز دیگر فهمیدند مسئلۀ اصلی و مسئلۀ تمامکننده،
تمام شد 63/6/23.فهمیدند آن محوری که میتواند اسالم را حفظ کند ،میتواند
اجتماع مسلمانان را حفظ کند ،میتواند وحدت مسلمین را تضمین کند؛
آن محور بهوسیلۀ پروردگار عالم در دین اسالم ،گذارده شد.

62/7/4

فَ تَ خ َ ُ
بنابراین هیچگونه مشکلی دیگر وجود ندارد و کفار مأیوسند�« .لا �� ش�وهم»
پس دیگر از کفار نترسید؛ « َوا�خ ش َ� ن
و�» از خداى خود بترسید 63/6/23.ترس از خدا
ِ
یعنی چه؟ یعنی حاال مواظب خودتان ،مواظب دل و جان و عمل خودتان،
( .1وشح) ،مزیّ ن ،آراسته ،تأییدشده.
 .2سوره مبارکه مائده /آیه 3
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مواظب تقوای خودتان و ثبات و اسـتقامتی که از هر انسـانی در

َ َ َ َ

َ ُ َ ُ

َ ُ

این راه ،متوقع است ،باشید« 78/1/16.ا یل�وم اكم ت
د� ن�كم» امروز دین شما
ل� لكم ی
ََت َ ُ َ َ

ُ ن َ

را کامـل کردیـم« ،وا�م ت
م� عل ی�کم ِ�عم ت�ی» و نعمتمان را بر شـما تمام کردیم،
َ َ ض ُ َ ُ

َ

ً

واقعی
د� ن�ا» و اسلام را بهعنوان دین و آیین ،و شـکل
«و ر� ی� ت� لك ُم ِالاسلام ی
ِ

امت اسلامی ،و جهتدهندۀ به تاریخ اسلامی ،راضی شدیم که دین شما
باشـد 63/6/23.یعنـی بقـا و اسـتمرار این دین را ،این انقلاب الهی را تضمین
خود این،
رساند63/6/23.
کردم 62/7/4.که اهمیت و بزرگی این حادثه را به ما می
ِ
یک نکته اسـت که مسـئلۀ ادارۀ امور اجتماع و مسـیر و سرنوشت ،و آنچه
که سـازندۀ دنیای بشـر اسـت ،چیزی است که به معدن ارادۀ الهی و نصب
الهی ارتباط پیدا میکند .یک ُبعد از این مضمون ،این است.

ُبعد دیگر ،کلمه و مضمون والیت است که در ماجرای غدیر تکرار شدَ « :من
ُك ُ
واله َف َهذا َع ٌّل َم ُ
نت َم ُ
واله» .1پیامبر اکرم در این ماجرای تاریخی و در این نصب
ِ
بزرگ ،حکومت را با تعبیر «والیت» بیان کرد .در زبان عربی و زبانهای دیگر،
برای این پدیدهای که اسمش حکومت و زمامداری و حکمرانی است ،یعنی
[برای] کسی یا جماعتی که بر یک جامعه حکومت میکند و فرمان میراند،
تعبیرات گوناگونی آورده شـده اسـت؛ که هر یک از این تعبیرات ،اشـاره به
ً
مثلا تعبیر حکومت ،اشـاره به این دارد ،آنکسـیکه
جهـت خاصـی اسـت.
در رأس قدرت اسـت ،یا آن جماعتی که در رأس قدرتند ،حکم میکنند ،و
جامعه و افراد مردم ،حکم و فرمان آنها را اطاعت میکنند .یک تعبیر دیگر،
ت و ُن َت ٌ
 .1الکافی /کتاب الحجة /باب فیه ُن َک ٌ
ف من التنزیل فی الوالیة /حدیث42
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تعبیـر سـلطنت اسـت ،که بهمعنـای مسـلطبودن و مقتدربودن و
امور را در سلطۀ خود درآوردن است .در فارسی نیز همین تعابیر وجود دارد؛
ً
ً
مثال حکمرانی و
مثال زمامداری ،که اشاره به یک جنبه از حکومت است .یا
فرماندهی ،که هرکدام به یک جنبه اشاره میکند .در اسالم ،بیشتر از همه،

َّ
بر روی کلمۀ والیت تکیه شده است .هم در اینجا و هم در آیۀ شریفۀ «ِا ن�ما
َ ُّ ُ
ُ َ َ ُُ
ولِ ی�ك ُم اهلل و رسوله» ،1پدیدۀ حکومت را با نام والیت بیان کرده است.2
والیـت ،معنای عجیبی اسـت .اصل معنای والیـت ،عبارت از نزدیکبودن
دو چیز با یکدیگر اسـت .فرض بفرمایید وقتیکه دو ریسـمان ،محکم به
هم تابیده میشـوند و جداکردن آنها از یکدیگر ،بهآسـانی ممکن نیسـت،
آن را در عربی «والیت» میگویند.
والیت ،یعنی اتصال و ارتباط و قرب دو چیز بهصورت مماس و مستحکم
با یکدیگر .همۀ معانیای که برای والیت در لغت ذکر شده است ـ معنای
محبـت ،معنـای قیمومـت ،و بقیۀ معانی ،که هفت هشـت معنا در زبان
عربی هسـت ـ ازاینجهت اسـت که در هرکدام از اینها ،بهنوعی این قرب
ً
مثلا والیت بهمعنای محبت
طـرف والیت وجود دارد.
و نزدیکـی بیـن دو
ِ
است؛ چون محب و محبوب ،با یکدیگر یک ارتباط و اتصال معنوی دارند
و جداکردنشان از یکدیگر ،امکانپذیر نیست.
نَّ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ
َّ
لا� َو یُ��ؤ ت� نَ
سول ُه َو َّال ذ�ی� نَ� آ� َم ُن�وا َّال ذ�ی� نَ� یُ� ق� ی� نَ
الص َة
و�
مو�
 .1سوره مبارکه مائده /آیه ِ « ،55ا�ما ولِ ی�کم اهلل و ر
�زَّ ةَ َ ُ
نَ
عو�»
راک
ال
کا� و هم ِ
 .2برای مطالعۀ جامعتر میتوانید به کتاب «والیت و حکومت» مراجعه کنید.
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اسلام ،حکومت را با تعبیر والیت بیان میکند و شـخصی را که
اشـتقاقات
در رأس حکومـت قـرار دارد ،بهعنـوان والی ،ولی ،موال ـ یعنی
ِ
کلمـۀ والیـت ـ معرفـی میکنـد .معنـای آن چیسـت؟ معنـای آن ،ایـن
اسـت که در نظام سیاسـی اسلام ،آنکسـیکه در رأس قدرت قرار دارد ،و
قدرت حکومت بر آنها ،در اختیار اوسـت ،ارتباط و اتصال و
آنکسـانیکه
ِ
پیوستگی جداییناپذیری از هم دارند .این ،معنای این قضیه است .این،
ِ
فلسـفۀ سیاسـی اسلام را در مسـئلۀ حکومت بـرای ما معنـا میکند .هر
حکومتی که اینطور نباشد ،این والیت نیست؛ یعنی حاکمیتی که اسالم
پیشبینـی کـرده اسـت ،نیسـت .اگر فـرض کنیم در رأس قدرت ،کسـانی
باشـند که با مردم ارتباطی نداشـته باشـند ،این والیت نیست .اگر کسانی
باشـند که رابطۀ آنها با مردم ،رابطۀ ترس و رعب و خوف باشـد ،نه رابطۀ
محبت و التیام 1و پیوسـتگی ،این والیت نیسـت .اگر کسـانی با کودتا بر
سـر کار بیایند ،این والیت نیسـت .اگر کسـی با وراثت و جانشینی َن َسبی
کیفیات حقیقی که در حکومت شـرط اسـت ـ در رأس
ـ منهای فضایل و
ّ
کار قرار گیرد ،این والیت نیسـت .والیت ،آنوقتی اسـت که ارتباط والی
والیت بر آنها دارد ،یک ارتباط نزدیک ،صمیمانه ،و
یـا ولـی ،با مردمی که
ِ
محبتآمیز [باشـد] .همانطور یکه در مورد خود پیامبر وجود دارد ،یعنی

ََ َ ف

َ

ً

َ ن فُ

َ

ً ُ

« ب�ع ث� � ی� ِهم رسولا ِم ن
� ا�� ِس ِهم» یـا «رسولا ِم ن�هم» 2از خـود آنهـا کسـی را مبعوث
( .1لأم) پیوستهشدن با یکدیگر
 .2سوره مبارکه آلعمران /آیه ، 164سوره مبارکه جمعه /آیه2
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کرده اسـت؛ یعنی از خود مردم کسـی باشـد که عهدهدار مسـئلۀ
والیت و حکومت باشد .اساس کار در حاکمیت اسالم این است.

76/2/6

[بنابراین] ماورای آن ظاهر ،حقایق بزرگی وجود دارد که اگر امت و جامعۀ
اسلامی به آن نکات برجسـته توجه کند ،خط و راه زندگی روشـن خواهد
ً
اساسـا اگـر در قضیـۀ غدیر ،عموم مسـلمین ـ چه شـیعیان که این
شـد.
قضیه را قضیۀ امامت و والیت میدانند و چه غیر شیعیان که اصل قضیه
را قبول دارند ،اما برداشـت آنها از این موضوع ،امامت و والیت نیسـت ـ
بیشـتر توجـه [کننـد] 71/3/30میفهمند که این خط روشـن ،خطی اسـت که
متعلـق بـه همۀ انسانهاسـت؛ و جز این راهی وجـود ندارد .اگر قدرت در
اجتماعات انسانی دست شیطانصفتان باشد ،دنیا به همان راهی میرود
که شما مظاهر آن را در دنیای مدرن مشاهده میکنید.

89/9/4

و البته یک ُبعد هم فضیلت امیرالمؤمنین بود .مردم هم میدانسـتند و
از نزدیـک ایـن فضایل را در آن بزرگوار مشـاهده میکردند .پیامبر اکرم ،و
در واقـع ارادۀ الهـی هـم ،همان فضایـل و ارزشها را معتبر دانسـت و بر
اساس آن ارزشها ،والیت و حاکمیت بعد از پیامبر را تعیین کرد .معلوم
شد آن کسی میتواند در مرتبۀ حکومت بر مسلمین قرار بگیرد که دارای
آن ارزشها باشد .الزم نبود که پیامبر اکرم فضایل امیرالمؤمنین را در آن
روز بیان کند؛ مردم میدانستند.
ابنابیالحدیـد میگویـد :فضایل علیبنابیطالب در آن روز بهطوری برای
مردم واضح بود که بعد از رحلت پیامبر ،احدی از مهاجران و اغلب انصار،
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شـک نداشـتند کـه مسـئلۀ خالفـت بر علی قـرار خواهـد گرفت؛
ّ
مسـلمات بود .در مـوارد دیگر ،خود رسـول اکرم
یعنـی در نظـر آنـان جـزو
هـم راجعبـه امیرالمؤمنین چیزهای زیادی فرموده اسـت .آنچه از طرق ما
شـیعیان و نیـز از طریـق اهل سـنت روایت شـده ،متواتر اسـت .خیلی از
فضایل را بهشکل متواتر ،هم شیعه و هم ّ
سنی روایت کردهاند؛ مخصوص
شیعه نیست .حتی یکی از مورخان قدیمی مشهور ـ «ابناسحاق» ،صاحب
سـیرۀ معـروف ـ میگویـد :پیامبر به امیرالمؤمنین فرمـود ،اگر بیم این را
نداشـتم که مردم در باب تو حرفهایی بزنند که پیروان عیسـی دربارۀ او
زدنـد ،چیـزی را دربارۀ تو میگفتم که هرجا عبور میکنی ،مردم خاک زیر
پای تو را بهعنوان تبرک بردارند .این روایت شـاید از طرق شـیعه هم نقل
شده باشد؛ «ابنابیالحدید» از «ابناسحاق» نقل میکند؛ یعنی کسانی که
معتقد به نصب امیرالمؤمنین هم نیسـتند ،اما این حرفها را در فضایل
آن حضرت دارند.
1

70/4/10

 .1ابنابیالحدیـد (متوفـی 656ق) در کتاب شـرح نهجالبالغهاش ذیل خطبۀ  ،154بحث
مفصلـی بـا عنـوان «احادیث و روایات وارده دربارۀ فضایل علیعلیهالسلام» دارد .آنجا به این
ّ

َ
َّ
َ َ َ َ َ
وائ ُف ِمـن ُا َّمتی َ
النص ٰ
ـاری ِف
ـت
فیک مـا قال ِ
روایت از ابناسـحاق ،اشـاره میکنـد« :لـو ال ان تقـول ط ِ
َ ََ َ َ َ َ
ّ َ َ ُ ُّ
َ َ َ َ ً َ ُ ُّ َ َ َ ّ
َ َ َُ ُ
الت َ
راب ِمن ت ِت قدمیک ِل
اس ِال اخذوا
لب َرک ِة».
ابنمر می لقلت فیک الیوم مقال ال تر ِباح ٍد ِمن الن ِ
ِ
َ َ
َ
َ
َ
صیر قـال :بینا
مرحـوم کلینـی هـم حدیثی به این مضمون را در کافی آورده اسـت« :عن ایب ب ٍ
َ َ َ ً
ً
َ َ ُ ََ
ُ
ُ
َ
ننی َع َلیه َّ
الس ُ َ َ َ ُ
َ
ؤم َ
میر ُ
سا ِاذ َا َقب َل َا ُ
اهلل ِا ّن فیک شبا
جال
الم فقال له َرسول ِ
اهلل صلوات ِ
َرسول ِ
ِ
امل ِ
یوم ِ
اهللعل ِیه ذات ٍ
َ
َ َ َ َ
َّ
َ َ ُ
َُ
َُ
َ
َ
َ
فیـک
بن َمـر َمی لقل ُـت
وائـف ِمـن ا ّمتی مـا قال ِ
بن َمـر َمی َو لـو ال ان تقـول فیـک ط ِ
ـت النصـاری یف عیس ِ
ِمـن عیس ِ
َ
َ
َ
ُ
ّ
َ ً
ُ
َ
َ
َ َ َ ََ َ
َ
َ ّ
ـراب من تت ق َد َم َ َ
ّ
ُ ُّ َ
یک َیلت ِمسـون ِبذ ِلـک البرکة»( .الكافی /كتاب
ِ
ـاس ِال اخـذوا الت َ ِ
قـول ال تـر ِب ٍلإ ِمـن الن ِ
الروضة /حدیث)18
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علیبنابیطالـب را آن روز همـۀ مـردم از نزدیـک آزمـوده بودند؛
کسی نبود که نسبت به این نصب امیرالمؤمنین دچار تردید شود .روشن
مخلص دارای مرتبۀ عالی ایمان و تقوا ،شایسـتۀ
فداکار
بـود کـه این مرد
ِ
ِ
یکچنین حرکتی از سوی پیغمبر اکرم ،و در واقع از سوی خدای متعال
اسـت .نصـب امیرالمؤمنیـن ،نصب نبوی نبود؛ نصب الهی بود؛ این شـأن
پروردگار بود که پیغمبر این را به مردم مؤمن ابالغ کرد.

89/9/4

بـرای گزینـش یکچنیـن منصبـی ،اگـر همۀ عوامـل را کـه در کمال یک
ً
یقینا نمیتواند
بشـر معمولی بخواهد محاسبه کند،
انسـان دخالت دارند،
ِ
بـه همـۀ آنها دسـت پیدا کند .این یک محاسـبۀ الهی و فوق بشـری الزم
مکرم اسالم امیرالمؤمنین را متناسب
دارد .با یکچنین محاسبهای ،نبی
ّ
با این موقعیت و این مقام دانسته است.
خب ،اسلام تا ابدالدهر حکومت خواهد داشـت؛ انواع و اقسـام آدمهایی
کـه صالحیتهایـی در سـطوح مختلف دارند ،به حکومت خواهند رسـید؛
اول اسالم قابل پیشبینی بوده .آنکسیکه سرچشمه را باید به او
این ،از ِ
سپرد تا طول تاریخ اسالم از این سرچشمه سیراب شود ،باید کسی باشد در
طراز امیرالمؤمنین علیبنابیطالبعلیهالسلام نمیتواند یک انسـان معمولی
باشـد .سرچشـمه در اختیار اوسـت؛ لذاسـت همۀ ائمۀ ما علیهمالسلام
ـ کـه خودشـان هم صاحب همین منصب بودنـد ،اگرچه فرصت حکومت
به آنها داده نشـد ـ همه به امیرالمؤمنین با چشـم عظمت نگاه میکردند؛
کمااینکه دربارۀ امام حسـن و امام حسین

علیهماالسلام

با آن مقاماتی که آن
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َ ُ َ َ ُ

دو بزرگوار دارند ،پیغمبر میفرمایدَ « :و ابوها افضل ِم ُ
هنما» 1پدرشان
از امام حسن و امام حسین باالتر است ،بافضیلتتر است.
ائمهعلیهمالسلام همـه ،علیبنابیطالـب را مثـل یـک خورشـیدی در آسـمان
امامت میدیدند که بقیۀ ائمه مثل ستارگان آن آسمانند.

86/10/8

 .1بحاراالنـوار (عالمـه محمدباقر مجلسـی ،متوفـی 1110ق) /کتاب تاریـخ امیرالمؤمنین/
ابواب النصوص علی امیرالمؤمنین /باب /50حدیث29

۲
ن
آخرین توصیۀ پیامبر به مسلمانا 

«کتاباهلل و عترتی»؛ میراث رسالت
شدت
حال
مردم مسجد مدینه دیدند رسول خدا با
در بیماری آخر پیغمبر،
ِ
ِ
ِ

مرض دارد میآید.. .چهره بهشدت زرد ،بدن بهشدت نحیف؛ یکی دو روز از
زندگی پربرکتش باقی نمانده 53/7/17.زیر یک بازوی او را علیبنابیطالب

علیهالسالم

و زیر بازوی دیگرش را یکی از فرزندان عباس گرفته .پیغمبر را آوردند تا َدم
منبر .از پلههای منبر پیغمبر را باال بردند .شاید روی منبر نشست پیغمبر.
بعد رو به مردم کرد ،آنچنانکه یک رهبر دلسوزی با مردمی که به آنها کمال
محبـت را دارد سـخن میگوید ،با مردم سـخن گفت .بعـد از طی مقدمات،
اینطـور فرمـود« :من رفتنی هسـتم و روزهای آخر عمـرم را میگذرانم؛ اما
همچنانیکـه زندگـی من برای شـما خیرآفرین بود ،بعد از مردن هم رشـتۀ
ی ُبرم .دو امانت گرانبها در میان شما میگذارم».
فیضم را از شما نم 

1

 .1مناقب آل ابیطالب /باب ذکر سیّ دنا رسولاهلل /فصل فی وفاته
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حدیث ِثقلین از زبان ُد َرربار پیامبر اسلام در فضای تاریخ نقش

ُ

ّ

َّ َ َ

بسـتِ « ،ان ت ٌ
ین ِکت َ
اهلل َو ِعت َـر یت» 1مـن در میـان شـما دو چیز
ـاب ِ
ـارک فیک ُـم الثقل ِ
ِ
سـنگینقیمت بهجـا میگـذارم .این دو چیز ،یکی کتاب خداسـت ،یعنی
مفسران قرآن،
این قرآن؛ و دومی عترت و خاندان و جانشینان منند ،این
ّ
ایـن آگاهـان به قرآن ،این فداییدهندگان در راه قرآن ،این کسـانی که از
آغـاز نـزول قرآن پابهپای قرآن در متن جامعۀ اسلامی به تالش مشـغول
بودهاند .منظور از عترت ،همۀ افراد خاندان پیغمبر هم نیسـتند .شـخص
امیرالمؤمنین اسـت .این را ،اسـتداللها و حجتهای قوی و تردیدناپذیر
به ما میگوید .بحثهای فرقهای هم نمیخواهم مطرح بکنم .سـخن از
زید و عمرو هم اینجا ندارم.

53/7/17

و بعد از امیرالمؤمنین

علیهالسالم

هم ،یازده

ّ
سـنی ،روایاتی نقل شـده
امـام دیگـر .هـم از طریق شـیعه و هم از طریق
صلیاهللعلیهوآلـه
معیـن کردنـد کـه دوازده نفر بعـد از من امام
کـه خـود پیغمبر
ّ

َ َ َُ

َ َ

لد َی اثنا عش َر» .امام ،البته به [همان] معنایی که عرض
هستند« ،2اال ِ ّئة ِمن ُو ِ
 .1حدیث ثقلین از احادیث متواتر و مورد قبول علمای اهل تسـنن و شـیعه اسـت .مرحوم
سید هاشم بحرانی در کتاب «غایةالمرام فی حجةالخصام فی تعیین االمام من طرق الخاص
و العام» این حدیث را با  39طریق از اهل سنت و  82طریق از شیعیان روایت کرده است.
التاریخ کتاب الحجة ،بابی را با عنوان «ما
 .2مرحوم کلینی در کتاب کافی و ذیل ابواب
ِ
َ
جاءَ ِفی ِالث َن ْی عَ َش َر وَ َّ
الن ِّ
یهم» به روایاتی که دربارۀ این موضوع هستند ،اختصاص
ص عَ ل ِ

ُ
القائ ب َ
َ َ َ ً ُ َ ُ ُ َ َّ َ ُ َ َّ َ
ُ ُ
ُ َ
احل ّ ِق
داده اسـت .ازجملـه این روایتِ « :من و ِلدی اثنا عش َـر نقیبا نباء مدثـون مفهمون ِآخ ُرهـم ِ ِ
ً
ََُ َ ً َ
َ
یلهـا عـدل کمـا ُم ِلئـت َجـورا»؛ همچنیـن طبق یادداشـت کتاب میزانالحکمه ،برای مشـاهدۀ
روایـات تصریحکننـدۀ ایـن امر در منابع اهل تسـنن ،میتوانید به کتـاب روایی صحیح
ِ
مسلم ،جلد سوم ،کتاب االمارة ،مراجعه کنید.
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مفس ِر مکتب ،و هم ادامهدهندۀ
شارح مکتب و
کردیم؛ یعنی هم
ّ
ِ
راه پیغمبر در پیشبرد جامعه ،یعنی کارهای سیاسی پیغمبر.
به تعبیر دیگر ،امام دارای دو بال است :یک بال ،بال فکری؛ یک بال ،بال
سیاسـی .امام با یک دسـت مکتب را تبیین میکند ،با دسـت دیگر زمام
جامعۀ اسالمی را در دست میگیرد و بهسوی هدف پیش میبرد .پیغمبر
فرموده اینکسـانیکه امام هسـتند و این دو وظیفه به آنها محوّ ل شـده،
دوازده نفرنـد .در بعضـی از روایـات ـ و روایات بسـیاری از طریق شـیعه ـ
معین شده ،و البته درست
اسم و رسم و خصوصیات و نام و نشان اینها
ّ
هم هست؛ بهحسب فکر دقیق و تحقیقی ،اشکالی هم ندارد.
بعد از امیرالمؤمنین ،امام حسن مجتبی است ،بعد از او امام حسینبنعلی
اسـت ،بعد از او علیبنالحسـین است ،بعد از او محمدبنعلی است ،بعد
از او جعفربنمحمـد اسـت ،بعـد از او موسـیبنجعفر اسـت ،بعـد از او
علیبنموسی است ،بعد از او محمدبنعلی است ،بعد از او علیبنمحمد
اسـت ،بعد از او حسـنبنعلی اسـت ،و بعد از او محمدبنحسـن اسـت،
صلواتاهلل و سالمه علیهم اجمعین؛ اینها ائمۀ مایند.

51/11/20

ً
مخصوصا ما شیعیان که این حدیث
مسئله این است که ما مسلمانها،
را از اول تـا امـروز ،بـه قبول و پذیرش تلقی کردهایم ،از سـوی پیغمبر دو
هدیـۀ گرانبهـا داریـم .اول چنـد کلمه تحلیل کنم که ایـن دو هدیه برای
چه الزم بود .قرآن قانون ماسـت .نمیگویم قانون اساسـی ماسـت؛ باالتر
مبین جهانبینی
از قانون اساسـی اسـت .قرآن کتاب ایدئولوژی ماسـت.
ّ
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مفسر و توجیهکنندۀ تاریخ بر اساس
اسالم است .شر حدهنده و
ّ
منطق دین است .کتاب قانون هم است .کتاب پند و اندرز و موعظه نیز
اسـت .یک مجموعهای اسـت که اگر اسـمش را گذاشـتیم قانون اساسی،
آن را محـدود کردیـم ،و اگـر گفتیـم فقـط یک کتاب حـاوی ایدئولوژی و
اصـول عمـلزای دین ،بـاز آن را محدود کردیم .همهچیز اسـت قرآن.

53/7/17

کتـاب هدایـت اسـت ،مجموعـۀ آیات ارزشـمند الهی برای انسـان اسـت،
کتـاب حکمـت اسـت ،کتـاب اخلاق اسـت ،کتـاب زندگـی اسـت ،کتاب
سیاست است ،کتاب تکامل انسانی است.

63/1/12

چیزی است که خطمشی

جامعـۀ بشـری را تعییـن میکنـد .سرنوشـت و هـدف جامعۀ اسلامی را
او ترسـیم میکنـد .او بـه مسـلمانان میآمـوزد که تالش کنیـد تا به کجا
برسـید .او به انسـانها یاد میدهد که این تالش شـما از چه راهی باید
باشـد .قرآن اسـت که اصول و امّ هات قانون بشـری را تبیین کرده اسـت.
اخالق فردی و اخالق اجتماعی را هم قرآن به ما میآموزد .تاریخ صحیح
دستنخوردۀ بیغلوغش را هم قرآن به ما تحویل میدهد؛ یک مجموعۀ
کامل .آنکسـانیکه با فرهنگهای جدید آشـنا هسـتند ،میتوانند قرآن را
بهصورت یک مانیفست 1بشناسند.
معین میکند که ای انسانهایی که هنوز وارد جامعۀ اسالمی نشدید،
قرآن
ّ
اگر بخواهید جامعۀ اسالمی تشکیل بشود از چه راهی باید حرکت کنید .و
 .1مرامنامه ،اصطالحی فرانسوی در ادبیات سیاسی است و ب ه نوشتهای که در آن یک گروه
یا حزب ،نظرات سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی یا فلسفی خود را اعالم میکنند ،گفته میشود.
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معین میکند :ای انسانهایی که جامعۀ اسالمی را دارید و با
بعد
ّ
نظام و قوارۀ زندگی ،با الهام اسالم زندگی میکنید ،این را چگونه باید حفظ
کنید .حقوق متقابل افراد اجتماع را قرآن میآموزد .اینکه چه کسی باید در
اجتمـاع حکومـت بکند را ،قرآن به ما یـاد میدهد .اینکه [حاکم] چه حقی
ً
متقابلا چه حقـی بر او دارند ،ایـن را قرآن میگوید.
بـر مـردم دارد و مـردم
سیسـتم کار و کارگری چگونه باید باشـد ،از قرآن اسـتنتاج
اینکـه نظـام و
ِ
میشود .اینکه عامل دگرگونکنندۀ مراحل تاریخی چه چیزی است ،این را
هم قرآن به ما یاد میدهد .همه در قرآن است .یک کتاب کلی ،یک کتاب
جامع ،یک کتاب برای آبادکردن زندگی دنیا ،و یک کتاب برای فراهمآوردن
سعادت و خوشبختی جاودانه و ابدی .این ،قرآن است.
قرآن میآید در میان مردم؛ جامعۀ اسلامی داریم یا نداریم؟ قرآن میآید
در جامعه؛ یا این جامعه اسلامی اسـت یا اسلامی نیسـت .اگر اسلامی
اسـت با قانون قرآن باید اداره بشـود ،ایدئولوژی اسالم در جامعۀ اسالمی
باید پیاده بشـود .چه کسـی پیاده کند؟ چه کسـی این قانون را اجرا کند؟
چه کسـی باالسـر قرآن بایسـتد ،و بگوید که باید قرآن عمل بشـود و نظم
اجتماع را بر اساس قرآن حفظ کند؟ امام؛ « َو ِع َتر یت» .پس در صورت بودن
جامعۀ اسلامی ،در کنار قرآن ،امام بهعنوان مجری قانون ،بهعنوان رهبر
انسانها ،بر اساس قانون ،بهعنوان ضامن اجرای قرآن الزم است.
اگر جامعۀ اسالمی نداریم و در جامعۀ جاهلی زندگی میکنیم ،مثل جامعۀ
زمان متوکل ،مثل جامعۀ زمان منصور .اینجا امام چهکاره است؟ اینجا آن
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متـوکل ،آن منصـور ،آن هارون که بر اسـاس قانونی غیر از قانون
قرآن ،بر سـر کار آمده اسـت ،خیلی طبیعی اسـت که با قرآن دشمن باشد؛
چون قرآن میگوید طاغوت نه ،او طاغوت است .چون قرآن میگوید ظالم
نه ،او ظالم است .چون قرآن میگوید اختالف طبقاتی نه ،او مجری اختالف
طبقاتی است .لذا طبیعی است اگر منصور ،متوکل ،هارون ،معاویه ،یزید،
که در رأس یک جامعۀ غیر اسلامی و غیر قرآنی قرار گرفته اسـت ،با قرآن
دشمن باشد .دشمنیاش را با قرآن چگونه اجرا میکند؟
ً
غالبا نمیتواند.
میتواند بگوید قرآن نخوانید؟ اگر بتواند ،خواهد گفت؛ اما
میتوانـد بگویـد قـرآن بخوانیـد ،تفسـیر نکنید؟ اگـر بتواند ایـن را بر مردم
تحمیـل خواهـد کرد؛ اما گاهـی میتواند ،گاهی نمیتواند .اگر نتوانسـت،
کارهـای دیگـری میکنـد .یا به مردم میگوید تفسـیر قـرآن را از همهکس
معین میکنـم ،از آنها
حـق نداریـد بشـنوید .مـن یک نفـر ،دو نفر ،ده نفـر
ّ
بروید تفسیر قرآن را یاد بگیرید .آن یک نفر ،دو نفر ،ده نفر پول معاویه را
میگیرند ،قرآن را هم برطبق میل معاویه تفسیر میکنند .خطر قرآن برای
ً
صراحتا به ابنعباس
معاویـه تمام میشـود .همچنانیکه معاویه خـودش
این حرف را زد ،گفت قرآن را تفسیر نکن .ابنعباس گفت نمیتوانم چنین
کاری بکنم .گفت پس آنطور یکه علی تفسیر میکرد ،تفسیر نکن! 1منظور
معلـوم اسـت .یعنـی آنطور یکـه ما را نفی کند ،تفسـیر نکـن .یکطوری
تفسـیر کن که مردم نهفقط از ما َن َرمند ،بلکه حتی بار ما را با خشـنودی،
 .1کتاب ُس َلیمبنقیس الهاللی ُ
(س َلیمبنقیس ،متوفی 76ق) /ص316
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بـا راحتـی ،با امید به ثواب خدا تحمل کنند .این یکی از راههایی
است که معاویه درمقابل قرآنی که با او دشمن است ،در پیش میگیرد.
یک راه دیگر این اسـت که فهم قرآن را از دسـترس مردم دور میکند .به
مردم میگوید شما قرآن را نمیفهمید.
یک راه دیگر این اسـت که بهجای اسـتفاده و اسـتنتاج از مواد اصولی و
ً
مثال
اساسـی و درجهاول قرآن ،مسـائل غیر الزم را از قرآن مطرح میکند.
این مسئله را مطرح میکند که بیایید ببینیم آیا این قرآن مخلوق است؟
آیـا قـرآن یکوقتـی بوده که نباشـد ،بعد خلق شـده باشـد؛ یا قـرآن کالم
خداست و مثل خود خدا قدیم است؟ یک عدهای را وادار میکند که شما
بگویید قرآن نبوده ،بعد بود شده؛ به عدهای دیگر میگوید که ببینید این
کافرها ،این بیدینها ،این بیعقیدههای به قرآن ،چه میگویند ،شما در
مقابلشـان از قـرآن دفـاع کنید .بگویید نه ،چرا جسـارت میکنید به قرآن،
میگوییـد قـرآن یکوقتی نبوده ،بعد بود شـده؟ بگویید قرآن از اول بوده،
[دوباره] برمیگردد سـراغ دسـتۀ اول ،میگوید ببینید اینها چطور توحید را
درهم میشکنند؛ میگویند قرآن مثل خدا از اول بوده ،پس خدا دوتاست
و قرآن هم شـریک خداسـت! این دو دسـته را به جان هم میاندازد .دعوا
سر چیست؟ سر قرآن .دعوای به این خوبی!
آنکسـانیکه دارنـد از این مبحـث ـ از دوطرف این مبحث ـ دفاع میکنند،
حیثیـت دین ،از نوامیس
حیثیت قرآن ،از
از چـه دارنـد دفاع میکننـد؟ از
ّ
ّ
مذهبی .اما چقدر به جان معاویه ضرر دارد؟ شـما بگویید چقدر؛ آیا نفعی
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به حال معاویه دارد؟ شما قضاوت کنید .برای معاویه چه از این

َ ّ َُ
بهتر که بهجای اینکه مردم از قرآن این اصل را مطرح کنند که « َو ا ِعدوا لهم
نَ َ ُ َّ
َ ُ
َ َ ُ َّ ُ
ّ َ تَ َ تُ
قُ َّ َ
اهلل و عدوکم» 1ـ ترجمۀ این آیه
باط ا خل� ی� ِل ت� ِره ب�
ما اس�ط
ع�م ِم ن� �و ٍة� و ِم ن� ِر� ِ
و� ِب� ِه عدو ِ

ایـن اسـت :فراهم کنید ،آماده کنید درمقابل دشـمنان دیـن و خدا ،هرچه
میتوانید از نیرو ،از اسـب ،از سلاح ،از دانش ،آنقدر فراهم کنید ،آنقدر
مجهز بشـوید ،آنقدر آماده بشـوید تا دشـمن خدا از شـما بترسـد ـ بهجای
اینکـه ایـن آیـه را مطرح کننـد ،این آیه را بفهمند ـ که اگـر این آیه مطرح
بشود و مردم آن را بفهمند ،برای معاویه زیانآور است ـ مردم از قرآن حرف
ّ
اقـل فایدهاش و
میزننـد؛ امـا از خلـق قرآن ،از قدیمبـودن قرآن .این بحث
کمترین ثمرش برای معاویه ،این است که [مردم] از آن آیه و صدها امثال
آن آیه در قرآن غافل میمانند .این در جامعۀ غیر اسالمی و غیر الهی.
اینجا امام به چهکار میآید؟ اینجا امام چگونه در کنار قرآن است؟ بودن
امام در اینجا بهاینمعناسـت که به مردم میگوید :ای مردم! معنای آیه،
مفسـر دسـتگاه معاویـه میگوید نیسـت ،این اسـت .ای مـردم! آن
آنچـه
ّ
بحثـی کـه معاویه مطرح میکنـد دربارۀ قرآن ،بحث قرآنی نیسـت ،بحث

شیطانی است .ای مردم! آیۀ الزمالفهم قرآن ،آیۀ « َو َاع ّدوا» است ،آیۀ « َا ُ
هلل ن� ُور
ِ
ت َ َ
َّ
َ ُ َ ُ َّ ذ َ آ َ
الا ض
ر�» 2است ،آیۀ «اهلل و ِل ّی ال�ی� ن� �م ن�وا» 3است و آیات فراوان دیگر
ماوا� و ِ
الس ِ
 .1سوره مبارکه انفال /آیه 60
 .2سوره مبارکه نور /آیه 35
 .3سوره مبارکه بقره /آیه 257
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قـرآن .فهم قرآنی اینهاسـت .و بهطورخالصـه امام در جامعۀ غیر
توحیدی ،در نظام غیر اسالمی ،در کنار قرآن قرار میگیرد ،از تحریف قرآن
مانـع میشـود ،از منحرفکـردن راه معارف قرآن جلـو میگیرد ،از اینکه با
حیثیت قرآن دفاع میکند.
قرآن بازی کنند مانع میشود ،از قرآن و
ّ

« ِکت َ
اهَّلل َو ِعت َـر یت» ،پیغمبـر خـدا این دو امانت را پابهپای هم ،در کنار هم
ـاب ِ
َ َ

نی» 1قرآن و عترت مثل این دو
[قرار داد] ،همچنانیکه خودش گفت« :کهات ِ
انگشت [سبابه] هستند؛ و از هم جداشدنی نیستند ،تا قیامت باهمند ،در
قیامت هم باهمند .لذا ما به امام میگوییم شـریک قرآن ،2به امام زمان

َ َ

ََ

ُ

َ

َ
َ
ُ
رآن» .شـریک قرآن است .درست است،
میگوییم« :ا ّلسلام علیک یا شـر یک الق ِ
واقعیتی اسـت .امام اگر در جامعۀ اسلامی اسـت ،شـریک قرآن اسـت؛
یعنی مجری قرآن اسـت .اگر در جامعۀ غیر اسلامی اسـت ،شـریک قرآن
جلوگیر از تحریف قرآن است .و این فلسفۀ
مبین قرآن است؛
است؛ یعنی
ّ
ِ

معروف مشهوری است که همۀ مسلمین از شیعه و ّ
سنی در
این حدیث
ِ
کتابهای معتبر آن را نقل کردند.

53/7/17

 .1در ادامـۀ حدیـث ثقلیـن ،ایـن عبـارت چنین توضیح داده شـده اسـت« :مانند این دو
انگشت (و حضرت دو انگشت سبابۀ دو دست خود را به هم چسباند) و نمیگویم مانند
این دو انگشـت (و انگشـت سـبابه و وسـطی را به هم چسـباند) تا یکی بر دیگری پیش
باشد و جلو افتد».
 .2در برخی از زیارتهای امام حسین

علیهالسالم

مانند زیارت مخصوص حضرت در روز اول

رجب و نیمه شعبان ،این تعبیر وارد شده است.

۳

فلسفۀ امامت
امامت یک واژۀ عربی است و بهمعنای پیشوایی جمعی از مردم است که
جمع ساکت و بدون
در راهی یا در کاری به حرکتی مشغول هستند .یک
ِ
احتیاج به امام و پیشـوا ندارد .یک عده خوابیده را ،یا بیهوش و
تحرک،
ِ
تخدیرشـده را ،نمیشـود گفت که امامشـان و پیشوایشان کیست .امامت
برای عمل ،برای تحرک ،و برای پویندگی اسـت .پس امام یعنی پیشـوا و
پیشرو جمعی که در حال تحرک و پویاییاند.
ِ
در قـرآن ،واژۀ امـام بـرای پیغمبر بهکار رفته؛ یعنی دربـارۀ ابراهیم خلیل.

نّ

ُ َ

ّ

ً

قرآن میگوید که خدای متعال به ابراهیم گفتِ « :ا�ی ج� ِاعلك ِل ن
ل� ِاس ِاماما»

1

من تو را امام و پیشوای مردم قرار میدهم .و این واژه ،با همین معنا ،با
تشیع از آغاز بهکار رفت.
معنای پیشوایی ،در اسالم و در تاریخ اسالم و
ّ
 .1سوره مبارکه بقره /آیه 124
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تشـیع ،ادامهدهندۀ راه
تشـیع و در فرهنگ
امـام از نظـر مذهب
ّ
ّ
پیغمبر است .پیغمبر وقتیکه در جامعهای مبعوث میشود ،یک حرکتی،
یک انقالبی ،یک دگرگونیای در جامعه بهوجود میآورد؛ جامعه را بهشکل
تازهای میسازد؛ لکن جامعه باوجود اینکه بهوسیلۀ پیغمبر بهشکل دیگر
و نویـی طر حریـزی شـده ،چون یک موجود پویاسـت ،یـک واحد متحرک
اسـت ،احتیاج به رهبر دارد و بعد از پیغمبر ،این رهبر ،امام اسـت .پس
تشیع ،تداوم نبوت است و وقتیکه
امامت در فرهنگ اسالم و در فرهنگ
ّ
نبـی از میـان مردم میرود ،چون جامعه بههرحـال باید پویندگی خودش
را حفظ کند ،به آنکسـیکه ضامن راهبری و پیشـوایی این کاروان است،
میگوینـد« :امـام» .درمجمـوع امام سـه وظیفه به عهـده دارد ،یا به تعبیر
دیگر بگوییم امامت درحقیقت سـه شـأن اسـت ،سـه شـغل اسـت ،که بر
روی هم این سه شأن و سه شغل میتواند نمودار امامت باشد؛ نمایشگر
مفهوم امامت باشد .این سه شغل و شأن امامت را ،من عرض میکنم به
اختصـار کـه در ذهن بماند ،البته نمونهها و تمثیلهای تاریخی را فراوان
میتوانید در محفوظات ذهنتان پیدا کنید.
یکی این اسـت که امام بایسـتی نمودار عینی مکتب باشـد .یک مکتب
بـرای اینکـه خـودش را تثبیـت بکنـد ،خـودش را در بـاور مـردم و در باور
تاریـخ جـا بدهـد ،کافی نیسـت که فقط اسـتدالل کند ،بایـد نمونۀ عینی
نشان بدهد .این نمونۀ عینی ـ غیر از جامعهای که بر اساس این مکتب
سـاخته میشـود ـ انسـانهایی هسـتند که بر مبنای این مکتب سـاخته
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برترین این انسانهاسـت .این حدیث را دربارۀ
میشـوند؛ و امام
ِ
خـود پیغمبـر ،من بگویم که از زبان یکی از زنان پیغمبر نقل شـده؛ که از
همسـر رسـولاهلل پرسیدند که دربارۀ پیغمبر توصیفی بیان کن ،اخالق
آن
ِ

ُُُ ُ ُ

کان خلقـه الق َ
پیغمبـر را شـرح بـده .او در جواب گفـتَ « :
ـرآن» 1اخالق پیغمبر
قـرآن بـود .همـۀ آنچه را کـه در قرآن بهعنـوان الزمۀ ایمان ،الزمۀ اسلام،
الزمـۀ عبودیـت خـدا ذکر شـده ،انسـان در پیغمبـر میدید .نمـودار عینی
مکتب که میگوییم یعنی این.
امـام بایـد با وجـود خود ،با تالش خود ،با چگونگـی زندگی خود ،با تمام
منشهـا و شـیوههایی کـه از خـود بـروز میدهد ،نشـان بدهد که اسلام
چگونه انسـانی را میخواهد بسـازد .و این درسـت همان چیزی اسـت که
ما در ائمۀ شیعه میبینیم.
همۀ امامان ما ـ هم آن امامانی که در صحنۀ پیکار و جهاد کشـته شـدند
و بـه خـون غلتیدنـد ،و هـم امامانی کـه در صحنههای دیگـر و در وضعی
نگاه تازه ،نه با آن دید قدیمی
دیگر زندگی کردند ـ اگر زندگیشان را با آن
ِ
نادرست غلط ،نگاه کنیم ،خواهیم دید که نمودار کامل انسان اسالم بودند.
ِ
انسان میتواند اسالم را از مشاهده و مطالعۀ زندگی امامان بشناسد.
تمام ابعادی که در شـخصیت یک انسـان از نظر اسلام دخیل اسـت ،در
شـخصیت اینها بود؛ هم از جنبۀ معنوی ،هم از جنبۀ فکری ،هم از جنبۀ
عملی ،هم در میدان تالش و مجاهده ،هم در اخالق و برخورد با انسانها.
 .1تنبیهالخواطر و نزهةالنواظر (وَ ّرامبنابیفراس ،متوفی 605ق) /باب العتاب /ص89
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امامان شیعه
و در همۀ ابعادی که برای یک انسان تصور میشود،
ِ
نمودارهـای کاملـی بودند .و لذاسـت که مـا در زیارت جامعـه [کبیره] ـ که
زیارتی است خطاب به همۀ امامان شیعه ـ از جملۀ نامها و تیترهایی که

َ

َ َ

برای امام ذکر میکنیمَ « ،و َ
املث ِل االعل» نمونۀ باالتر ،نمونۀ برتر ،یکی از این
برتر مکتب؛ این یک خصوصیت.
عنوانهاست؛ یعنی نمونۀ
ِ
خصوصیـت دوم بـرای امـام و آن شـأن و وظیفـهای که بـرای امام وجود
دارد ،یا بگوییم آن فلسـفهای که برای امامت هسـت ،این اسـت که امام
بایـد ایدئولـوژی را ،آن ایدئولـوژی توحیدی را ،تفکر اسلامی را ،در تداوم
زمـان حفـظ کنـد .وقتی پیغمبر آمـد ،مکتب را آورد ،و بعـد خود از میان
مردم رفت ،راه برای تأویل و توجیه و انحراف زیاد اسـت.

1358/1

آن روز هم

خطر بسیار زیادی داشته و آن روز از امروز هم حتی مهمتر بوده؛ زیرا:
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
ِ

چو پُ ر شد نشاید گذشتن به پیل

1

آن روز اگر ائمه محکم نمینشسـتند و حقایق اسلام را بیان نمیکردند ،و
دیگـران را هـم وادار نمیکردنـد بـه این کار؛ و علمای اسلام و محدثین و
مفسـرین و آنکسـانیکه وجدان بیداری داشـتند [راه نمیافتادند] ـ اگرچه
بعضی دنبالهرو ائمهعلیهمالسالم نبودند اما با حرکت ائمه و با تحریک ائمه آنها
هم به راه افتادند ـ اگر این حرکت نبود ،از اسالم هیچ خبری نبود.

67/12/13

چـه کسـی میتوانـد ایدئولوژی اسلام را تبیین کند؟ و بـا خصوصیات و
سؤالهایی که در هر زمانی مطرح میشود ،این ایدئولوژی را تطبیق کند؟
 .1گلستان سعدی /باب اول در سیرت پادشاهان
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در هر زمانی ،یک نوع سـؤال وجود دارد .در دوران پیغمبر وضع
جامعۀ اسلامی ،وضع مسـائل اجتماعی و مسـائل سیاسی و اقتصادی و
ً
مثال در دوران منصور عباسی میبینیم ـ که شرق و غرب
غیره ،با آنچه که
عالم زیر نفوذ و سیطرۀ اسالم بود ـ تفاوتهای فراوانی دارد.
خب ،یک جامعه باید بر اساس اسالم اداره بشود؛ این جامعه یک روز ،یک
جامعۀ چندهزارنفری یثرب اسـت ،و یـک روز یک جامعۀ چنددهمیلیونی
دوران منصور یا هارون یا معتصم یا متوکل است؛ این باید با اسالم اداره
خلوص اسالم کاسته
بشود .چه کسی میتواند اسالم را حفظ کند ،که از
ِ
عهد
نشـود و درعینحـال بتوانـد پاسـخگوی به تمـام آن نیازها باشـد؟ در
ِ

تکنولوژی پیشـرفتۀ جدید که همۀ روابط َ
عالم تحت تأثیر این تکنولوژی
ِ
ً
یقینا مسائلی مطرح است که در دورانهای قبل،
پیشرفته قرار دارد هم،
این مسائل مطرح نبود .و یک مکتب پایدار و باثبات ،باید بتواند به همۀ
ایـن مسـائل پاسـخ بدهد .این امام اسـت .پس امام اسـت کـه میتواند
تطبیق با مسائل زمان کند ،و آن را
ایدئولوژی را تبیین کند ،تشریح کند،
ِ
از انحرافها و کجیها حفظ کند.
شـما میدانیـد اگـر خـط امامـت در تاریـخ اسلام نبـود ـ یعنـی امامـت
ً
یقینا اسلامی که امروز ما داشـتیم ،اسلامی بود که با اسلام
شـیعی ـ
واقعی ،فرسـنگها فاصله داشـت؟ هیچچیز از اسالم نمیماند ،آنقدر که
اسلام
دسـتهای توطئهگـر و همـۀ آن غرضورزهـا و جاهلها علیه این
ِ

اسالم خالص بهنحوی ضربت
واقعی کوشـیدند .تمام دسـتگاههایی که از
ِ
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میدیدند ،علیه اسلام توطئه کردند .هم دسـتگاههای سیاست،
روحانیت وابسـتۀ به رژیمهای جبار عباسـی و اموی ،و
هم دسـتگاههای
ِ
هم افراد ُدگم و جاهلی که از اسالم جز ظواهری را نمیدیدند؛ حتی این
گروه سوم! یعنی اگر چنانچه متوکل عباسی یا مروان اموی یا عبدالملک
مصلحت سیاسـی خود ،الزم میدانسـتند که فالن بخش از
بهخاطر فالن
ِ
اسالم را تحریف بکنند ،فالن قاضی هم برای اینکه آقایی و ریاست علمی
و دینـی و نزدیکـیاش به دسـتگاه خالفت محفـوظ بماند ،او را در این راه
کمـک میکـرد .ایـن دو جریـان بههـم میآمیخت و جریان سـوم ،جریان
مردم جاهل ،مردم مقدس ِ ُ
گم بیخبر ،آنها هم به نوبۀ خود اسلام
مآب د ِ
نیت خوب!
نیت بد ،با ّ
را تضعیف میکردند ،منتها نه با ّ

ً
مثال فرض کنید
روایات بسیاری در فضلیت خواندن سورههای قرآن هست.
ثواب صدوبیستوچهارهزار پیغمبر
اگر کسـی فالن سـورۀ قرآن را بخواند،
ِ
و فالنقدر فرشـته و چقدر حج و چقدر روزه را خواهد برد .که در حواشـی
بعضی از قرآنها هم نوشته [شده بود]؛ همۀ اینها هم از ُابَیِّبن َ
کعب نقل

تریـن صحابۀ پیغمبـر و از حوارییـن امیرالمؤمنین بود.
شـده کـه از بزرگ
ِ
راوی ایـن روایتهایـی کـه دربـارۀ فضایل قرآن هسـت ،یک مردی اسـت
بـا نـام نوحبنابیمریـم .1یکوقتـی بـه او گفتند این فضایلـی که تو نقل
میکنـی دربـارۀ ایـن ُسـوَ ر قرآنی ،از کجاسـت؟ از چه طریقی و چه کسـی
اسـت؟ گفت اینها را من جعل کردم! گفتند چرا جعل کردی؟ گفت چون
 .1نوحبنابیمریم در زمان منصور عباسی عهدهدار منصب قضاوت مروْ بوده است.
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دیدم که مردم به قرآن بیرغبت شدند؛ برای اینکه به قرآن رغبت
بیشـتری پیـدا کننـد ،این ثوابها را جعل کردم! 1خـب ،این طرز فکر یک
ّ
مسلم غرض بدی هم ندارد .غرضش این است که مردم
آدمی است .این
قـرآن بخواننـد ،منتها عقلش به همین اندازه اسـت که برای ترغیب مردم
به قرآنخواندن ،بهجای اینکه بر فرهنگ اسالم ،معرفت اسالمی و معرفت
قرآنـی و فرهنـگ قرآنـی ،و دههـا و صدهـا نقطۀ درخشـندهای که در قرآن
میشود پیدا کرد؛ بهجای اینکه بر اینها تکیه کند ،بر روی یک چیز موهوم
و دروغی و جعلی تکیه میکند .اسالم در طول زمان با اینگونه جریانات
مواجه [بوده است].
آنکسـیکه میتواند ایدئولوژی را از تحریف ،از غلط برداشتشـدن ،از بد
فهمیدهشـدن ،حفظ بکند ،امام اسـت .این مسـئولیت به عهدۀ امام است
و اوسـت که میتواند بهعنوان یک رکنی ،ملجأ و مَ الذ 2فکری آن مردمی
باشد که مایلند اسالم را با شکل درست و متین و دقیقش بفهمند.
این دو شأن یا دو فلسفه برای امامت؛ و سوم کوشش و تالش و مجاهدت
ً
اساسا
است برای ایجاد یا ابقای جامعه و نظام اسالمی .میدانیم که دین
بـرای ایـن نمیآیـد که فقط ذهن و عقیده و باور کسـانی را به خود جلب
کنـد .تفکـر دینـی فقـط برای این نیسـت که عـدهای از مردم بـه آنچه در
دین هسـت اعتقاد داشـته باشـند .و برای این نیسـت که [فقط] در عمل
 .1البرهان فی علوم القرآن(زرکشی ،متوفی 794ق) /ج /2ص60
( .2لوذ) پناهگاه ،مأمن
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شـخصی ،مـردم از دیـن تبعیـت و پیـروی کنند .دین بـرای این
میآیـد کـه جامعهای و نظامی را طبق پیشـنهاد خود بسـازد .دین میآید
تـا سیسـتم اجتماعـی را عـوض کنـد .دیـن میآید تـا روابـط اجتماعی و
اقتصادی و سیاسی و غیره را در جامعه عوض کند .دین میآید تا حرکت
دسـتهجمعی انسـانها را در جهت درسـت و َسمت درسـت بیندازد .یعنی
میآیـد حکومـت را بهدسـت بگیـرد ،قدرت سیاسـی و اجتماعـیای را که
جهتدهنده و سمتدهندۀ جامعه است ،در اختیار بگیرد و انسانها را به

ّ ّٰ
سویی که سوی خداست و جهت خداست حرکت بدهد؛ به مصداق « ِا ن�ا ِلل ِه
َ نّ َ
َ َ
تَ
نَ
ُ ُ
ص� ُر الامور».1
اهلل � ی
عو�» و «الا ِالی ِ
و ِا�ا ِال ی� ِه را�جِ

لـذا پیغمبرهـا کـه میآمدند ،مبارزۀ سیاسـی میکردند .تمـام انبیا مبارزۀ
سیاسـی کردنـد کـه در قرآن این مبارزات سیاسـی منعکس اسـت؛ مبارزۀ
موسی با فرعون ،مبارزۀ ابراهیم با نمرود .حتی مبارزات نظامی میکردند.

ََ ُ

ََ

ّ َ
َ
اهلل ِابراه ُ
یم» 2اولکسـی کـه جنـگ
ـبیل ِ
در حدیثـی هسـت« :اول مـن قاتـل یف س ِ
مسلحانه در راه خدا کرد ،ابراهیم بود .و در قرآن دربارۀ پیغمبران دیگر هم

َ

َ َّ

نَ

ق تَ َ َ ُ ّ ّ َ

َ

هست« :و کا ی� ن� ِم ن� �� ّی �ا� َل معه ر�ب ی� ن
و� ک ث� ی� ٌر» 3بسیاری از پیامبران بودند که
ِ
ِِ
بٍ
ِ

خداپرسـتان بسـیاری جنگیدند .این جنگ
در راه خدا جنگیدند و با آنان،
ِ
مسلحانه ،جنگ نظامی و جنگ سیاسی برای چیست؟ جز برای این است

 .1سوره مبارکه بقره /آیه  ،156سوره مبارکه شوری /آیه 53
کتاب ُّ
ُ
صص اِبراهیم /باب /3حدیث1
 .2بحاراالنوار/
النبُ وة /ابواب ِق َ
 .3سوره مبارکه آلعمران /آیه 146
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کـه میخواهـد نظامـی را براندازد ،رژیمی را از بیـن ببرد ،و نظام
جدیـد و سیسـتم جدیـدی بـرای حکومت و بـرای زندگـی اجتماعی مردم
بهوجـود بیـاورد؟ پیغمبرها شأنشـان این اسـت .لذا میبینیـد که پیغمبر
اسلام در مکـه دعـوت میکـرد ،اما زمینه را بـرای اینکـه در مدینه بتواند
حکومتی بهوجود بیاورد ،آماده میکرد .نهفقط مدینه ،هرجا میشد پیغمبر
این نظام سیاسی و نظام حکومتی و اجتماعی را بهوجود میآوردند ،ولی
خب ،باالخره در مدینه شد.
امام یکی از کارها و مشاغل و شئونش این است که اگر نظام سیاسی و
اجتماعی اسالم بر سر کار هست ،آن را حفظ کند؛ و اگر نیست ،کوشش
کند که آن را بهوجود بیاورد.

1358/1

۴

لزوم شناخت صحیح ائمه؟مهع؟
در َ
عالم طلبگی مرسـوم اسـت و از قدیماالیام هم مرسـوم بوده ،که وقتی
طلبهای میخواست وارد هر علم و موضوعی شود ،چند مطلب را به او تذکر
ً
مثال طلبه علم منطق
میدادند .یکی از آن چند مطلب ،فایدۀ آن علم بود.
که میخواسـت شـروع کند ،اول باید میفهمید که فایدۀ این علم چیست
کار مفید و نافعی
و بـه چـه درد او میخـورد؛ تا این را نمیفهمید کـه این ِ
است ،شروع نمیکرد .ما هم باید ببینیم که فایدۀ این بحث ما چیست.
شـناخت رهبـران و پیشـوایان ،برای پیروان و دنبالـهروان ،دارای دو فایده
اسـت .یک فایده« ،فایدۀ آموزش» اسـت؛ اگر گفته و کردار و برنامۀ رهبر
بـرای پیـروان معلـوم شـد ،فایدۀ بزرگ و مهمی که دارد ،این اسـت که به
پیـروان میآمـوزد چگونـه زندگی کنند .چـرا این فایده در شـناخت برنامۀ
رهبر هسـت؟ چون معنای رهبری این اسـت ،یعنی یکی از ابعاد رهبری
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ایـن اسـت .شـما اگر چنانچه کسـی را که امـام میدانید ،ندانید
ً
طبعا
کـه دربـارۀ فالن مسـئله ،قضاوتـش چه بـود و عملش چگونه بـود،
نمیتوانید از او پیروی کنید و مأموم او باشـید،

51/11/19

[چرا که] امام یعنی

پیشوا ،امام یعنی پیشرو.
متأسـفانه مسـئلۀ پیشـوایی و پیشـرویی در مـورد امام ،امـروز در معارف
ً
مثال امام صادق
فرهنگ شیعی ما هیچ مطرح نیست .تا میگویی

علیهالسالم

در فلان موقعیـت یکچنین عملی انجام داد ،تو چه میگویی؟ میگوید:
آقـا! امـام صادقعلیهالسلام امام بود .تـا میگویی امام حسینعلیهالسلام چنین،
امیرالمؤمنین

علیهالسالم

چنان ،امام هفتم چنان ،امام عسکری

علیهالسالم

آنطور

ـ کـه زندگـی هرکـدام مظهر شـکوه ،مظهر عظمـت ،مظهر حماسـه ،مظهر
انسـانیت اسالمپسـند بود ـ میگوید :آقا! اینها امام بودند .خب ،به
کامل
ِ
دلیل اینکه اینها امام بودند ،باید تو پیروی کنی؛ اگر امام نبودند که کسی
وجود آنها را به رخ تو نمیکشید .ما که عمل گاندی را به رخ تو نمیکشیم
که تو بگویی امام دیگران بود؛ ما عمل آن کسی را که تو قبولش نداری،
به رخ تو نمیکشـیم؛ عمل آن کسـی را که تو امامش میدانی ،به ُرخت
میکشیم .به همین دلیل که امام است ،باید به حرفش عمل کنی؛ چون
امام اسـت ،باید دنبالش بروی .یعنی چه که بگویی او چون امام اسـت،
پـس کار او و دنبال راه او را بگیـرم؟ درحالیکه این
پـس مـن نمیتوانـم
ِ
بینی است.
خطای خیلی بزرگی است ،خطای خیلی ّ
وقتیکه ما امام را به امامت شناختیم ،باید راه امام را هم بشناسیم ،خط
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ِسیر زندگی او را هم بفهمیم و بدانیم؛ تا وقتی خط ِسیر زندگی
او را دانستیم ،بتوانیم دنبال این خط ِسیر را بگیریم و عمل کنیم.
امیرالمؤمنین

صلواتاهللعلیـه

ً َ
فرمـودَ « :اال َو ِا َّن ِل ُـک ّل َ
م
أ
م
ـوم ِامامـا َیقتـدی ِب ِـه» 1هـر
ِ
ٍ

مأمومـی ،امامـی دارد کـه بـه آن امام اقتـدا میکند ،دنبالـهروی آن امام
امام او نیسـت و او هم مأموم او
اسـت و بایـد دنبـال آن امام بـرود؛ وا ِّل
ِ

نیسـت .پـس مسـئلۀ اقتداکـردن و دنبال خط ِسـیر و زندگـی امام رفتن،
ً
فرضا در نماز
مطلبی است الزم و مقتضای لفظ امام و مأموم .مثلاینکه

جماعت ،امام در حال سجده است ،شما به یکباره بلند شوید بایستید ،یا
بـه یکبـاره بروید به رکوع ،بعد هـم بگویید بنده نماز جماعت میخواندم
مأموم این امام بودم .خب ،این حرف و این ادعا ،جز خنده و تمسخر،
و
ِ

هیچ عکسالعملی را ایجاد نمیکند.

51/11/18

مکبر در نمازهای جماعت چیست؟ همینکه میگوید امام بلند
خاصیت
ّ
شد یا نشست ،یا به رکوع رفت یا سجده کرد .این کار ،الزم هم هست .اگر
شـما ندانید که امام سـرش را از سجده بلند کرده ،ممکن است سر را بلند
ً
اصال از جا بلند
نکنید؛ اگر ندانید که امام از جا بلند شـده ،ممکن اسـت
نشـوید .خب ،این چه امامتی و چه مأمومیتی اسـت؟ این چه امامتی و
اقتدایی اسـت؟ لذاسـت که در آیین فقه ما ،یکی از چهار مدرک و مأخذ
 .1نهجالبالغـه /نامـۀ  ،45نامـه بـه عثمانبنحنیـف کارگـزار حضـرت در بصـره .تمامـی
شـمارههای خطب ،نامهها و حکمتها بر اسـاس نهجالبالغۀ تصحیح شـده توسط دکتر
صبحی صالح است.
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استنباط ،سنت است .فقیه وقتیکه میخواهد برای تدوین فقه
اسالم ،یعنی تدوین حقوق جامعاالطراف اسالمی ،استنباط کند ،درمقابل
سر
او ،اولبار ،قرآن قرار دارد که از آن تعبیر میکنند به «کتاب»؛ و دنبال ِ
کتاب ،در کنار کتاب« ،سنت» است.
سنت چیست؟ سنت عبارت است از قول معصوم ،فعل معصوم ،و تقریر
معصـوم .1قولـش همان روایاتی اسـت که از گفتار اینها در دسـت اسـت؛
فلان کار را بکنیـد ،فلان کار را نکنیـد .فعـل او برنامۀ زندگی اوسـت؛ او
چگونـه عمـل میکـرد ،برنامـۀ زندگـیاش چـه بـود .و ما اگر شـناختیم و
دانسـتیم که پیشـوا و امام ما ـ که اگر در اینجا امام بهمعنای عام مورد
نظر باشـد ،هم پیغمبر را شـامل میشـود و هم دوازده امام و پیشوای ما
ّ
شـق سـنت را هم پیدا کردهایم .پس یکی
را ـ چگونه عمل میکرده ،این
دیگر از شـقوق سـنت ،عمل معصوم اسـت ،یعنی آنچه او عمل میکرده؛
پیگیران از اعمال و افعـال معصوم مطرح بوده
منتهـا تاکنـون آنچـه برای
ِ
است ،عمل اینها در مسائل فردی بوده؛ و این از بدبختیهای اسالم بوده
است ،از انحرافهای بزرگ اسالم بوده است.
همیشه در صدد بودهاند که ببینند امام صادق

علیهالسالم

ً
مثال در حال سجده

 .1منظور از «تقریر» این اسـت که در محضر یکی از معصومین شـخصی مطلبی را بگوید
زمان آن امام ،سـیره و عادتی در عرف مردم ،رایج و معمول
یـا عملـی انجـام دهد ،یا در
ِ
باشد ،و معصوم

علیهالسالم

بدون داشتن عذری مثل تقیّ ه ،فاعل (انجامدهنده) یا عرف را از

آن عمل نهی نکند .سکوت معصوم
و عادت نامیده میشود.

علیهالسالم

در این صورت ،تقریر آن گفتار ،کردار ،یا سیره
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به کجا نگاه میکرد ،چشـم را میبسـت یا باز میکرد؛ یا در وقت
غذاخـوردن ،لقمه را چگونه برمیداشـت؛ یـا در وقت راهرفتن ،به اینطرف
و آنطـرف نـگاه میکـرد یا نـگاه نمیکرد .اما در صـدد نبودهاند که معلوم
تاریخی کاروان بشر ،که امام صادقعلیهالسالم یک مهرۀ
کنند در این خط ِسیر
ِ
اساسی از این کاروان است ،چگونه ِسیر میکرد و چگونه حرکت میکرد؛
بـرای ایفای نقش تاریخی خـود ،چگونه عمل میکرد؛ درمقابل قدرتهای
طاغوتی که ریشهشان در تاریخ به زمان انبیای عظام و بزرگان تاریخ الهی
میرسد ـ یعنی فرعون و نمرود و پیش از اینها ـ درمقابل این جبههبندی
بزرگ تاریخی چگونه عمل میکرد .در صدد نبودهاند اینها را پیدا کنند؛ یا
اگر در صدد بودهاند ،چیزی ننوشتهاند که ما امروز از آنها استفاده کنیم.
مـا امـروز وقتیکه بـرای پیداکردن روش زندگـی ائمۀ معصومین

علیهمالسلام

دنبال مدرک و مبنا میگردیم ،مثل محققین قرن سـوم و چهارم هجری،
مجبوریم بگردیم دنبال همین روایات متفرق ،همین نقلهایی که وجود
دارد و نمیتوانیم یک چیز شکلگرفتهای ،یک نوشتهای ،یک تألیفی ،یک
منظـم پیوسـتهای را پیـدا کنیم که ما را از بسـیاری از مطالعات
مطالعـۀ
ِ
بینیاز کند .نهخیر ،باید مثل همان محققین قرن سـوم و چهارم هجری
عمـل کنیـم کـه میگشـتند روایـات را از دهـان ایـنوآن پیـدا کننـد و از
مجموع نقلها یک چیزی خودشان استنباط کنند .امروز ما هم در همان
وضـع قـرار داریـم؛ یعنـی باید روایات را جمـع کنیم و قول مـورخ و قول
محدث و قول مفسر را نگاه کنیم ،و از مجموع آنچه نقل کردهاند ،خودمان
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ً
قبال این کار نشده؛ اگر میشد،
امروز یک استنباطی بکنیم .پس
ما امروز این احتیاج را نداشتیم.
بنابراین یک فایدۀ شـناختن زندگی رهبران و پیشـوایان ،فایدۀ آموزندگی
است .یعنی به انسان میآموزد که خط زندگی را چگونه باید مشی کرد و
رفت و پیمود .به شـیعه میآموزد که اگر میخواهد پیرو امام و پیشـوای
درمقابل فالن مسئلۀ تاریخی یا فالن حادثۀ اجتماعی ،چگونه
خود باشد،
ِ
رهبـری اجتماع بهجـای امام
بایـد موضـع بگیـرد .بـه کسـی که در مقـام
ِ
نشسـته اسـت ،میآموزد که باید چگونه دنبال کار امام را بگیرد و چگونه
جامعه را ِسـیر بدهد .و به آنکسـیکه گوشفرادهندۀ به سـخن اوسـت،
تعبد کند،
میآموزد که سـخن او را چگونه گوش دهد؛ روی چه نکتهاش
ّ
و روی چه نکتهاش آزاد و مستقل بیندیشد .این یک مطلب.
دومین فایدهای که بر شـناخت رهبران و پیشـوایان مترتب اسـت ،فایدۀ
روحی و فایدۀ احساسی است ،نه فایدۀ آموزندگی .یک جامعه مثل یک
خانواده اسـت .شـما بچههـای دو خانه را تصور کنیـد؛ [در خانهای] اینها
ً
اصال پدر نداشـتهاند؛
احسـاس کننـد کـه پدر باشـخصیتی نداشـتهاند ،یا
عکـس ایـن را هـم تصور کنید[ .در خانـۀ دیگر] اینها تصـور کنند که پدر
الشأن آبرومندی داشتهاند که میتوانند به او مباهات
باشـخصیت عظیم
ِ
حـال این دوجور بچه یکسـان نیسـت .از مسـائلی کـه امروز برای
کننـد؛
ِ
ّ
ّ
مسـلم شـده ،این اسـت که برای ایجاد روح شـخصیت
مسـل ِم
مردم دنیا
و اسـتقالل در امتهـای َ
عالـم و در ملتهایـی که در ایـن جهان زندگی
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میکننـد ،یکـی از مهمتریـن و مؤثرتریـن عوامل ،این اسـت که
پیشـینۀ افتخارآمیـز ایـن امت و چهرۀ منوّ ر رجال پیشـرو و پیشـتاز این
امـت ،همچنـان درخشـنده و منوّ ر درمقابل چشـم این امت گرفته شـود؛
ایـن در اینها روح غرور ایجاد میکند.
بارز برجستهای ندارند ،یا به عللی
شخصیت
شما امروز ببینید آنهایی که،
ِ
ِ
نمیتواننـد روی سـمبل آن شـخصیت تکیـه کننـد ،میگردنـد در البهالی
کشـند و غبار فراموشی را از
دفائن ،1آثار
ّ
مدنیتهای گذشـته را بیرون می ِ
چهرۀ اینها میزدایند .و اینها را درمقابل چشـم گرسـنه و پرسـشکننده و
کنجـکاو ملتهـا قـرار میدهنـد و میگویند این تویی در چنـد قرن قبل؛
خـودت را ببیـن؛ که انسـان خودش را در آینۀ قر نهـا میبیند .این کاری
است که امروز در دنیا وجود دارد.
بلکـه از ایـن باالتـر ،ملتهایی هم که با یکدیگر ارتباط نـژادی ندارند ،اما
ارتباط هدفی دارند ،ارتباط برنامهای دارند ،ارتباط نیازی و خواستی دارند؛
شـخصیتهای سـایر ملتهایی را که با آنها این ارتباط را دارند ،بهعنوان
یک شخصیت محبوب و آموزنده و قابل ستایش ،درمقابل چشم میگیرند.
ً
مثال گاندی 2نژادش غیر نژاد مردم مصر اسـت ،اما ملت مصر هیچ ابایی
نـدارد کـه از شـخصیت گاندی تجلیل کند ـ بهطور کلـی ملتی که در حال
زیر زمین پنهان کرده باشند.
( .1دفن) جمع دفینه ،مالی که ِ

 .2ماهاتما گاندی (1948-1869م) رهبر سیاسی و اجتماعی هندوستان بود که ملت هند
را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا ،رهبری کرد.
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رشـد و ترقـی بـود ،مثل ملـت مصر ،آن روزی که با دشمنانشـان
مبـارزه میکردنـد ـ هیـچ ابایـی نـدارد که گانـدی را یک شـخصیت بزرگ
معرفی کند و روی آن کار کند و دربارهاش کتاب بنویسد .چرا؟ برای خاطر
اینکه اگرچه اینها با همدیگر ارتباط نژادی ندارند ،ارتباط منطقهای ندارند،
اما اینها در یک نیاز با همدیگر مشترکند و آن ،نیاز به استقالل است.
ً
مثال در ویتنام دارند میجنگند در آن نقطۀ دور عالم،
میبینید مردمی که
ممکن است یک قهرمان دیگری را ،که در یک نقطۀ دیگری با همان نیاز
و با همان خواسـت ،با یک دشـمن دیگری میجنگد ،تقدیس کنند .چرا؟
بـرای خاطـر اینکه وقتی یـک قهرمان ،یک شـخصیت محبوب ،یک چهرۀ
منوّ ر ،به هر جهتی تعلق به یک ملت پیدا کرد ـ چون با اینها همنژاد بود
یا چون با اینها هممنطقه بود یا اگر هیچکدام از اینها نبود ،چون با اینها
همنیاز بود یعنی دارای نیاز واحدی بودند ،دارای راه واحدی بودند ـ برای
زندهکردن این ملت ،خوب اسـت که آن قهرمان را زنده کنند؛ خوب اسـت
که آن قهرمان را بشناسـند .امروز شـما هم وقتیکه زندگی فالن قهرمان
دیگر را که در گوشـۀ دیگر دنیا زندگی میکرده ،میخوانید ،لذت میبرید،
احسـاس احتظاظ 1میکنید ،احساس میکنید که بهخاطر نیاز مشترکتان
بـا او ،در خودتـان یـک غـروری وجـود دارد .پـس ایـن خاصیت شـناخت
رهبران است از جنبۀ دوم.
ً
اتفاقـا آن کسـانی هـم کـه میخواسـتهاند و میخواهنـد در طـول تاریخ،
( .1حظظ) ،لذت و بهرهمندی
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ملتهـا را ضعیـف کننـد ،بیشـخصیت کنند ،اسـتقالل روحی و
فکری را از اینها بگیرند ،روی همین نقطه ـ مسئلۀ شخصیتها و رهبران
و چهرههای درخشـنده ـ انگشـت گذاشـتهاند؛ رهبران را از اینها میگیرند،
چهرههـای محبـوب را از اینهـا میگیرنـد .وقتیکـه ایـن احسـاس در یک
ملـت بهوجـود آمد که شـخصیت برجسـتهای در پیشـینۀ زندگـی تاریخی
او وجود نداشـته اسـت ،احسـاس حقارت میکند .وقتی احساس حقارت
کرد ،کار برای آن متصرف مسـتبد ،بسـی آسـان است .برای اینکه کسی را
تصـرف کنـی ،اول کوچکـش کن ،اول تحقیرش کـن ،اول به او حالی کن
کـه چیـزی نیسـت ،اول در دل او ایـن مطلـب را فـرو کن کـه هیچ نقطۀ
مثبتی در زندگی او وجود ندارد .وقتیکه او خوب باورش آمد که هیچی
نیسـت ،وقتـی باورش آمد که بیشـخصیت اسـت ،وقتی بـاورش آمد که
حقیر اسـت ،وقتی باورش آمد که بی ُ
ب ّته و بیریشـه اسـت ،خیلی آسـان
میشـود او را تصـرف کـرد .ایـن مطلبی اسـت که برای شـما احتیاجی به
اثبـات و اسـتدالل نـدارد .شـما میبینیـد که پیشـینههای پرافتخـار را در
کشـورها و در جامعهها و در میان ملتهای محکوم ،چگونه خلع کردند؛
با چه عناوین و بهانههایی زدودند؛ چگونه صورتهای زیبا و منوّ ر را زشت
جلوه دادند .اینها را شـما میبینید و روشـن است .پس استعمارگران ـ به
تعبیر معروف و شایع ـ و به تعبیر جالبتر ،دشمن ـ دشمنی ،مخصوص
اسـتعمارگر نیسـت؛ خیلیها دشمنند ،اسـتعمارگر هم نیستند ـ وقتیکه
میخواهـد ملتـی را تصـرف کنـد ،در او نفوذ کنـد ،او را قبضه کند ،منافع
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خـود را بـا وجـود او تأمیـن کنـد و او را اسـتثمار کنـد و مـورد
بهرهکشی قرار دهد ،یکی از کارهای جالب و حیلههای مؤثرش ،این است
که شخصیتهای برجسته را از او بگیرد.
و مـا میبینیـم کـه ایـن کار بـه دو صـورت ممکـن اسـت انجـام بگیـرد.
یکوقـت هسـت که یک شـخصیت را بهکلـی پامال میکننـد .یعنی ذکر
و یـاد و اسـم او را اِنسـاء 1میکننـد .دربـارۀ یک انسـانی ،توطئۀ سـکوت
بهوجـود میآورنـد؛ دربـارۀ او حرف نمیزنند ،از او سـخنی نقل نمیکنند،
از زیباییهـا و شـگفتیهای زندگـی او مطلبـی را یـادآوری نمیکننـد .یا
باالتر ،اگر کسی نام او را ُبرد ،این را گناهی بهشمار میآورند که مستحق
مجازاتـی اسـت .مثـل روش معاویـه در زمـان حکومتـش .ازطـرف شـام

َ َ
ّ َُ َ
الذ ّمة ِ ّمن
بخشـنامهای به تمام مناطق قلمرو اسلامی صادر شـد« :اال َب ِرئ ِت ِ
َ ُ
ََ
علیهالسالم
راب» 2هرکس که جملهای را دربارۀ علی و خاندان علی
ر وی یف ِآل ایبت ٍ
نقل کند ،من ذمۀ اسلام را از او برداشـتم .یعنی او مسـلمان نیست و با
او باید معاملۀ کافر حربی شـود .یعنی هر کار توانسـتید با او بکنید؛ اگر
مالش را گرفتید ،جانش را گرفتید ،کتکش زدید ،فحشش دادید ،اسمش
را از دیـوان بیتالمـال حذف کردید ،اشـکالی ندارد .یعنی انسـانی اسـت
ً
حیثیت اجتماعی ندارد ،از حقوق جامعۀ
اصال
که از نظر جامعۀ اسلامی
ّ
( .1نسی) ،از یادها بردن ،کسی را در مورد چیزی به فراموشی واداشتن
 .2شـرح نهجالبالغـه (ابنابیالحدیـد) /خطبـۀ  /203ذكر بعض ما منی بـه آلالبيت من
َ
االذى و االِضطهاد /ص44
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اسلامی برخوردار نیسـت ،و رویش حسـاب نمیشـود .این کار
مدتی تعقیب شـد ،بهشـدت هم تعقیب شد .بنده حاکم و خلیفۀ دیگری
را بعد از زمان معاویه سـراغ ندارم که یکچنین وضعی را بهوجود آورده
باشـد .البتـه خیلـی به این فکـر هم نبودهام ،تازه به ایـن فکر افتادهام و
مجـال رسـیدگی کاملی نداشـتهام .البتـه در زمان عبدالملک و هشـام تا
حـدودی اینطـور بـود ،اما نه آنچنان وسـیع و نه آنچنـان پیگیر که در
زمـان معاویـه بـود .معاویـه دسـتور داده بـود از علی
نکنند ،دربارۀ علی

علیهالسلام

علیهالسلام

روایتی نقل

هم روایتی نقل نکنند ،با شـیعیان علی

علیهالسلام

هم معاشرت نکنند .کار به جایی رسیده بود که اگر کسی با کسی دشمن
بـود ،میگفـت ایـن شـیعۀ علیعلیهالسلام اسـت؛ و ایـن تهمت ،اسـتدالل و
بینه الزم نداشـت! وقتی میگفتند کسـی شـیعۀ علیعلیهالسلام است،
اقامۀ ّ
وچنان
معنایش این بود که باید دستگیر شود و برود به زندانهای چنین
ِ
حکومـت امـوی ،و بعـد هـم اعدام شـود و از بین برود .به قـول مورخان:

َ َ ُ

ّ َّ

َ ُ

ُ

«االخـذ بالظنـة َو القتـل ب ّ
الت َم ِـة» 1اگـر نسـبت بـه کسـی ظنین میشـدند ،او را
ِ ِ ِ
ِ
میگرفتند؛ و اگر کسـی متهم میشد ،او را میکشتند.

2

دورۀ بنیامیه تمام شـد .در دورۀ بنیعباس هم بنده یک خلیفه را سـراغ

 .1االحتجاج علی اهل اللجاج (احمدبنعلی طبرسـی ،متوفی 588ق)/احتجاج الحسـین
بذکر مناقب امیرالمؤمنین و اوالده حین امر معاویة بلعن امیرالمؤمنین و قتل شیعته
 .2برای اطالع بیشـتر میتوانید پینوشـت شـمارۀ « ،1سـختگیری معاویه بر شـیعیان
امیرالمؤمنین» را مطالعه کنید.
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دارم که همینطور عمل میکرد .و او متوکل عباسـی بود که در
صـدد بـود نـام اهلبیت و نام این خانـدان را از بین ببرد؛ و قضیۀ کربال و
قضیۀ آببستن 1و مانند این حرفها را ،بیش از آن مقداری هم که الزم
است ،آقایان شنیدهاید.
این یکطور از بین بردن است .ولی اینطور ازبینبردن چقدر مؤثر است؟
خیلـی کم تأثیر دارد .شـیخ راضی آل یاسـین 2مؤلـف بزرگوار کتاب «صلح
الحسـن» میگویـد« :در تکویـن عالـم ،خاصیـت زور و اسـتبداد این اسـت
ـ ّ
کأنـه یـک سـنتی اسـت ـ که هرگاه روی هر مسـئلۀ فکـری و هر جریان
فکـری ،زور و اسـتبداد و قدرتنمایـی بهوجود آمد ،آن جریان فکری رشـد
ً
اتفاقا تجربههـا هم همین را به ما
خاصیت طبیعی اسـت».
میکنـد؛ ایـن
ِ
نشان میدهد .بنابراین ،این راه ،خیلی راه موفقی نبود و دیدید که در زمان
خود معاویه ،آنهمه فشارها ،آنهمه خفقانها ،آنهمه اعدامها به جایی
نرسید؛ تاآنجاکه بعد از آنکه پسرش روی کار آمد ،در کوفه شورش شد ،در
 .1طبـری در کتـاب تاریـخ خودش این واقعه را چنین توضیح میدهد :در سـال 236ق
به دستور متوکل ،آرامگاه حسینبنعلی را تخریب و همه خانههای اطراف آن را ویران
کردنـد ،و فرمـان داد کـه بـر روی آن بـه کشـت و زر ع پردازنـد و بر روی قبـر آب جاری
سـازند .مأمـوران متـوکل از ورود مـردم بـدان جـا جلوگیـری میکردنـد .چنانکه بانگ
برآوردند ،هرکس سه بار در آنجا دیده شود ،به زندان خواهد رفت .و بدین ترتیب مردم
را از اطراف آن پراکنده سـاختند ،و از ورود به محل قبر شـریف امام جلوگیری کردند.
(تاریخالطبری/ج /9ص)185
 .2شـیخ راضی آلیاسـین (1372-1314ق) فرزند شـیخ عبدالحسـین از علما و محققان و
مورخان حوزۀ نجف اشرف.
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حرکت کرد ،عبداهللبنزبیر 1چنین

کرد ،چنان کرد ،و این آتشهای خفتۀ در زیر خاکستر ،همه برق زد و جرقه
زد و بهوجود آمد و خودش را نشان داد .بنابراین ،این راه خوبی نبود.
و من به شما عرض کنم ای کاش همۀ خلفای بنیامیه و خلفای بنیعباس
اشـتباه میکردند و راه معاویه را دنبال میکردند .اما متأسـفانه اینها این
اشتباه را نکردند و راه معاویه تعقیب نشد و راهی بهتر از راه معاویه اختراع
شـد .و آن ایـن بـود :چهـره را از بیـن نبردند ،نام را نخواسـتند زیر خروارها
خاک دفن کنند ،آمدند چهره را تحریف کردند .و این خطرناک اسـت .این
کار گرفـت؛ آنچنـان گرفـت و آنچنـان ایـن تیر بـه هدف رسـید که دورۀ
بنیامیه سـرآمد ،دورۀ بنیعباس سـرآمد ،قر نها بر این گذشت و دوستان
اهلبیت ،اهلبیتعلیهمالسلام را آنچنان میبینند که آن دشـمنان میدیدند.
در زندگـی اهلبیتعلیهمالسلام ایـن جنایـت بزرگ موفق شـد .هنـوز آنچنان
است که شیعۀ امام صادق و مدعی تبلیغ سخن امام صادقعلیهالسالم ایشان
را آنچنـان معرفـی میکنـد کـه اگر چنانچه شـما را آنطـور معرفی کنند،
فحش تلقی میشود! اگر من را آنطور معرفی کنند ،توهین تلقی میشود.
ّ
موجهی را آنطور معرفی کنند ،بیادبی تلقی میشود.
و اگر امروز هر چهرۀ
امام سجادعلیهالسالم را همینطور معرفی کردند .امام سجادعلیهالسالم را یک آدم
 .1عبداهللبنزبیر فرزند صحابی رسولاهلل و از شخصیتهای مورد احترام اهل سنت .وی
با یزید بیعت نکرد و به نبرد با امویان پرداخت و بر حجاز تسلط پیدا کرد .امیرالمؤمنین
علی

علیهالسالم

وی را عامل انحراف زبیر میدانست.
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امام بیمار! هیچ نام
ضعیف بیارادۀ بازیچۀ بیمار معرفی کردند:
ِ
ِ

دیگـری ،هیـچ عنوان دیگری ،هیچ لقـب افتخارآمیز دیگری غیر از «بیمار»
بـرای یـک امـام پیدا نکردند! آنهم چه امامی! امام چهارمی که به نظر ما
بنیانگذار نهضت مخفی شـیعی بعد از واقعۀ کربالسـت؛ امام سجادی که
متزلز لکنندۀ بنیان اموی اسـت؛ کسـی که ضامن همۀ نهضتهایی است
تشـیع بهوسـیلۀ شـیعه انجام گرفته .امام سجاد
که در طول تاریخ
ّ

علیهالسلام

مادر همۀ اینها و بهوجودآورندۀ همۀ اینهاست.
شـیعه امروز امـام سجاد

علیهالسلام

را یک بیمار میدانـد؛ درحالیکه بیماری

امام سجاد ـ آنچه در تاریخ هست ـ محدود به همان چند روز کربالست.
خب ،شما هم در عمرتان چند روز بیمار میشوید؛ بنده هم بیمار میشوم؛
هیـکل نیرومنـدی هم در عمرش چنـد روزی بیمار
ورزشـکار قوی
هـر آدم
ِ
ِ
میشـود؛ اسـم «بیمـار» که دیگر نبایـد تا آخر روی این شـخص بماند .به
افتخارآمیـز :امام مجاهد ،امام عا ِلم ،امام آگاه،
جـای نامهـا و عنوانهای
ِ
امام سـازمانبخش ،امام تشکیالتده ،امام بهوجودآورندۀ نهضت ،امامی
تشیع است ،بگویند« :امام بیمار»!
که موتور گردونۀ تاریخی
ّ

ً
واقعا این شـیوۀ دشـمن گرفته ،و ما امـروز درمقابل یک
پـس ببینیـد که
تحریـف چندینقرنـی قـرار داریم ،ما درمقابل یکچنیـن انبوه متراکمی از
دروغ قرار داریم .بایستی از البهالی اینهمه دروغها ،اینهمه ظلمتهای
متراکم ،حقیقت منوّ ر را ،حقیقت درخشان را کشف کنیم و بیرون بیاوریم.
کار مشکلی هم هست ،اما شدنی است.
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گفتیـم که شـناخت زندگی امام و سـیرۀ عملـی امام ،دارای این
دو فایـده اسـت :یکـی اینکـه آموزنده اسـت ،و دیگر اینکـه برانگیزاننده و
بهاهتزازدرآورنده است؛ انسان را در پیچوخمهای زندگی کمک میکند ،به
انسـان حالت تفاخر و مباهات میدهد .تعبیر جامعتری برای فایدۀ دوم
هسـت و آن اینکه در انسـان روح غروری بهوجود میآورد .این احسـاس
من
را در پیـروان امـام بهوجـود مـیآورد که راهی که او میرفـت و امروز ِ
شـیعه مدعیام که راه او را میروم ،راه خداسـت ،راه پرافتخار اسـت ،راه
افتخارآفرین اسـت؛ و بنابراین این راه را باید پیمود و باید رفت .شـناخت
امام این دو فایده را دارد.
متأسـفانه امـروز هیچیـک از ایـن دو فایـده در اختیـار مـا نیسـت ،ما نه
بهصـورت آموزنـده زندگی امـام را فهمیدهایم و نه بهصـورت برانگیزاننده.
وقتـی به زندگی ائمۀ هدی

علیهمالسلام

نـگاه میکنیم ،چیزی از زندگی اینها

بهدست نمیآوریم .خب ،اگر بخواهید به ظاهر نگاه کنید ،زندگی ،زندگی
متناقضـی اسـت ،بهحسـب دریافـت عـوام مـردم و آنهایـی کـه در حکـم
عوامنـد؛ امـام حسن

علیهالسلام

یکطور زندگی میکنـد ،امام حسین

علیهالسلام

نقطـۀ مقابـل او زندگـی میکند .هر دوی اینها زندگیشـان با امام چهارم
فرق دارد؛ هر سۀ اینها زندگیشان با امام هشتم فرق دارد؛ هر چهار اینها
زندگیشـان بـا زندگـی امیرالمؤمنین
زندگیشـان با زندگی امام دوازدهم

علیهالسلام

علیهالسلام

فـرق دارد؛ هر پنـج نفر اینها

فرق دارد .آیا تناقض نیسـت؟

ً
صورت
اتفاقا ایـن تناقض ،به همین
آیـا اینهـا متناقـض عمل نمیکنند؟
ِ
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تناقـض ،مـورد قبـول یـک عدهای هم هسـت .یک مسـئلهای را
مطـرح میکنـی ،دلیـل میخواهد؛ از گفتۀ امام حسـین یـا از عمل امام
حسین

علیهالسالم

شاهدی برایش میآوری .برای اینکه به شما جواب بدهد،

میگویـد امـام حسن

علیهالسلام

ً
اصلا مثلاینکه در
را چه میگویی؟ ببینید،

ذهـن او ،امـام حسـن و امـام حسینعلیهماالسلام کارشـان متناقـض اسـت.
بـرای اینکـه حـرف تـو را رد کنـد ،حرف تـو را جواب بدهد ،که تـو از امام
حسینعلیهالسلام شـاهد آوردی ،میگوید امام حسنعلیهالسالم را چه میگویی؟
ً
بـرادر دروغی هسـتیم،
فـورا بایـد بـه او گفـت بـرادر! مـن و تو کـه باهم
ِ
حرفمـان و فکرمـان و راهمـان متناقـض اسـت؛ امـا امـام حسـن و امام
حسین

علیهماالسلام

عالوهبـر بـرادری نژادی ،بـرادر واقعیاند ،بـرادر فکر یاند،

برادر ایمانیاند؛ لذا ممکن نیسـت راهشـان متناقض باشـد .تو اگر قبول
کـردی کـه امـام حسینعلیهالسلام یـک طـور خاصی عمـل کرده ،بایـد قبول
کنـی کـه امام حسنعلیهالسلام هم همانطور عمـل میکند .اگر زندگی امام
حسن

علیهالسلام

را غیـر از آن میبینـی ،در بینـش خـود و در نگـرش خـود

َ َ َ َّ
ثُ َ
کر تَ� ی� ِن
�» .1دوباره
ال�صر
تجدیدنظر کن و بدان که اشتباه کردهای؛ «� ّم ار ِ�ج ِع ب
نگاه کن ،ببین که زندگی امام حسنعلیهالسلام چگونه اسـت.

51/11/19

سـیرتمان باید این باشـد که این بزرگمردان تاریخ اسلام را بشناسیم؛ و
شناسایی اینها به نام و نشان و پارهای خصوصیات ،حرف تازهای نیست.
این را که امام سـوم در سـال چندم هجرت ،یا امام ششـم در زمان کدام
 .1سوره مبارکه ملک /آیه 4
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قـدرت امـوی یا عباسـی دیـده به جهان گشـود ،یـا میدانیم ،یا
اگـر هـم نمیدانیـم ،الزم نداریم .آنچه در زمینۀ شـناخت این بزرگمردان
الهـی بـرای ما الزم اسـت ،شـناخت سـیمای واقعی آنهاسـت؛ آنچه امروز
به آن میگویند بیوگرافی .بیوگرافی یک انسـان را چه چیزهایی تشـکیل
میدهـد؟ آیـا تاریـخ والدت او و تاریـخ وفـات او و عدد فرزنـدان او و نام
زنان اوسـت؟ یا نه ،عناصر و عوامل تشـکیلدهندۀ شـخصیت اوست؟ چه
چیزهایی شخصیت این رجل مورد نظر را تشکیل میدهد؟
وقتیکـه کسـی دربـارۀ یـک چهـرۀ معروفی مثـل گاندی حـرف میزند یا
کتاب مینویسد ،اگر بپردازد به اینکه گاندی در چه سالی ،و چه ماهی از
آن سـال ،و چـه روزی از آن مـاه ،و از پـدری به چه نام و از مادری به چه
خصوصیت ،و در کدام شـهر و در چه سـاعت و در چه طالعی متولد شـد،
و کی ُمرد ،و چند زن گرفت و چند فرزند پیدا کرد؛ آیا شـما که نه شـیعۀ
گانـدی هسـتید ،نـه گاندی امام شماسـت ،بـا خواندن یکچنیـن کتابی
ً
قاعدتا کتاب کوچکی هم نخواهد شد ـ قانع خواهید بود که گاندی
ـ که
ً
یقینا نه! آنچه در زمینۀ شـناخت شـخصیتی مثل گاندی
را شـناختهاید؟
برای شـما قانعکننده و راضیکننده اسـت ،این اسـت که بدانید گاندی در
هندوسـتان چه کرد ،با کدام دشـمن روبهرو بود ،انگیزۀ او در مخالفت با
این دشـمن چه بود ،برای اجرای این عمل از چه برنامهها و چه وسـایلی
اسـتفاده کرد ،روابط او با دیگر شـخصیتها و چهرههای معروف هند به
چه صورت بود .اینها برای شما مهم است.
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شـما نگاه کنیـد به ایـن بیوگرافیهای معروفی که نویسـندگان
ً
بیوگرافینویـس معروف َ
مثلا رومَ ن روالن دربارۀ چهرههای معروف
عالم
ِ
نوشتهاند؛ ببینید چطور نوشتهاند .بعد که آن را نگاه کردید ،بهسمت قفسۀ
آنطـرف کتابخانهتـان برگردید ،نـگاه کنید به آنچه که بهعنـوان بیوگرافی
امامان اهلبیتعلیهمالسالم دوستان آنها و شیعیان آنها دربارۀ این بزرگمردان
به ِسلک تحریر درآوردهاند .در اینجا شما بسی حیرتزده خواهید شد؛ زیرا
خواهید دید که در این نوع دوم از کتابها ،چیزی که وجود ندارد ،همین
مسائل است.
باالخـره بـرای شـما شـیعۀ امام صادقعلیهالسلام بعـد از چهارده قـرن معلوم
نشـد که امام صادق

علیهالسلام

حرف حسـابش در این دنیا چه بود؛ آخر هم

نفهمیدید آیا ایشان بنا داشتند که در جامعۀ اموی در اول کار و در جامعۀ
عباسی در آخر زندگی ،مثل یکی از افراد عالقهمند و وفادار آن امپراتوری
زندگـی کننـد؟ یـا نه ،یک آدم مخالفـی بودند؟ اگر مخالـف بودند ،آیا این
مخالفت را بهصورت غصهها و روضهها و ناراحتیها در خود حفظ کردند و
در دل نگه داشتند تا به فوت ایشان منجر شد؟ یا نه ،این را به یک صورتی
ظاهـر کردنـد؟ هیچ معلوم نیسـت .اما ایـن را که مادر امام صادق

علیهالسلام

ً
غالبا میدانند؛ چون صد بار شـنیدهایم و صد بار گفتهاند .اینکه
کیسـت،
فرزندان امام چه کسـانی بودهاند ،مکرر شـنیدهایم؛ اگر یادمان نباشـد ،از
بیحافظگی است .چون گفته شده و نوشته شده ،و اقوال متعددی دربارۀ
تاریخ وفات و تاریخ والدت ذکر شده.
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تشیع ،در روزگاری که پیشرفتهای
لذاست امروز در روزگار جلوۀ
ّ

ً
فرهنـگ فکری َ
مخصوصا فرهنـگ انقالبی جهان ،همهجا به اصالت
عالم،
شـیعه ،و واقعیـت ایـن آیین ،و موافقت این آیین با سـنت پـروردگار در
تاریخ و در انسان ،گواهی میدهد ،در روزگاری که جا دارد انسانیت ،سخن
امـام شـیعه را بفهمـد و بشناسـد ،در یکچنیـن روزگاری هنـوز وقتیکـه
برمیگردیـم بـه تاریـخ صـدر اسلام ،میبینیم چهـرۀ بزرگان ایـن مکتب،
ناشـناخته اسـت .اگر نبود کوشش عدهای از بزرگان َس َلف ما ـ که سخنان
تشیع چیزی در دست نداشتیم؛
این بزرگواران را حفظ کردند ـ ما امروز از
ّ
تشیع را نمیشناختیم.
چون رجال
ّ
این ،زمینۀ درد بود .و درمان ،به تحقیق است و به کوشش و تالش پیگیر،
و بـه احسـاس مسـئولیتی ازطـرف محققیـن ،و بـه ابراز عالقـهای ازطرف
شیعیان ـ بهطور عموم ـ که امامانشان را بشناسند.
ما اول احسـاس ناشـناختگی را در خودمان بپذیریم و باور کنیم که ائمه
را نشـناختهایم؛ اگر این را فهمیدیم و باور کردیم و معلوم شـد ،به گمان
بنده ،یک مقداری از راه پیموده شـده .بالی بزرگ ،ندانسـتن اسـت؛ تصور
باطل اسـت و گمان اینکه ما ائمهمان را خوب میشناسـیم .و آنهایی که
«پندار» خود
بیشـتر در «خـود» سـر فروبردهاند تـا در «منابع تحقیق» ،و بـه
ِ
بیشـتر سـرگرم شـدهاند تا به «واقعیتهای زمان ائمهعلیهمالسلام»؛ وقتیکه
اشکی هم از روی دلسوزی میافشانند ،خوشحالند که با معرفت میگریند!
مـا قبـول نداریـم که این گریه ،گریۀ بامعرفت اسـت .ولی قبول داریم که
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گریـۀ بیمعرفت ،بـه چیزی نمیارزد؛ گریۀ بامعرفت الزم اسـت.
الزم اسـت انسـان امام باقرعلیهالسلام را بشناسـد تا ده سـال گریه در مِ نا بعد
از شهادت امام باقر
شـهادت امام باقر

علیهالسالم

علیهالسلام

ـ به وصیت خود آن حضرت ـ اثر ببخشد؛ وا ِّل

یک مرگ معمولی بود ،اگرچه مسـمومیت بود،

[امـا] ایـن مطلبـی نبوده که خـود امام ،وصیت کند که ده سـال در مِ نا بر
من بگریید.

1

آن امامی که برای زندگی دنیا ارجی قائل نیست ،آن امامی که مغفرت خدا
نسبت به او ،بسته به استغفار مردم برای او نیست ،آن امامی که در دنیا به
زر و زیور دنیا و به جلوههای فریبندۀ دنیا اهمیت نداد و زاهدانه زندگی کرد
و زاهدانه شهید شد ،این امام اینقدر عشق به دنیا ندارد که بگوید« :مردم!
من دنیاپرستم
بعد از مرگ ،بر من گریه کنید ».این برای اهل دنیاست .این ِ
کـه وقتـی در دنیـا زنـدهام ،میخواهـم مـردم به مـن نگاه کننـد؛ وقتی به
یـاد مـرگ هـم میافتم ،دلم میخواهـد مردم به یادم نوحهسـرایی و گریه
کنند .امام باقر

علیهالسلام

امام باقر

علیهالسالم

چرا چنین وصیتی میکند؟ این نیسـت مگر اینکه

میخواهد مایۀ شناخت خود را تا ده سال در عمومیترین

مواقـف مسـلمانها ـ یعنی در منا ـ فراهم کنـد .در فرصت کامل ،مردم از

 .1امام باقرعلیهالسالم به فرزندشان امام صادقعلیهالسالم وصیت کردند تا از باقیماندۀ داراییشان
مبلغـی را وقـف کنند تا ده سـال در منا برای ایشـان اقامۀ عزا کننـد( .بحاراالنوار /کتاب
تاریـخ علیبنالحسـین و محمدبنعلـی و /...ابـواب تاریخ ابیجعفـر محمدبنعلی باقر/
باب /1حدیث)25
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همـۀ والیـات میآینـد ،و آنجـا دور هـم جمع میشـوند و به یاد
امام باقرعلیهالسلام ـ محمدبنعلی ـ مجلسـی تشـکیل میدهنـد و میگویند
او وصیـت کـرده کـه بر مـن گریه کنید ،عـزاداری کنید .لذا دهها اسـتفهام
برای ذهن آن مردم بهوجود میآید و همین استفهامهاسـت که راه آنها را
بهسوی شناخت امام میگشاید؛ منظور این است.

51/11/20

[مـا] تردیـدی نداریـم در اینکـه رهبـران مـا و امامان ما ،ایشـان هسـتند.
«تردیـدی نداریـم» یعنـی َ
عالـم شـیعه تردید نـدارد؛ حتی عوام شـیعه در
ایـن جهـت مردد نیسـتند .همـه میدانند ،همـه میشناسـند؛ آنهایی هم
خصوصیات تاریخ زندگی نمیشناسـند ،بهطور مجمل میشناسـند؛
که به
ِ

ً
مثال تاریخ والدتشـان کی بود ،تاریخ وفاتشـان کی
اگر هم نمیدانند که
ً
مثال امام
بود ،چند قول در این زمینه هسـت ،بهطور مجمل میدانند که
موسـیبنجعفر

صلواتاهللعلیه

امام هفتم بوده ،امام علیبنموسی الرضا

علیهالسالم

امام هشـتم بوده ،و ازاینقبیل .پس در َ
عالم شـیعه دراینجهت تردید و
شکی وجود ندارد.
یک چیز برای ما لنگ است و آن این است که ما اگرچه این بزرگواران را به
نام و نشان و منصب شناختهایم ،اما زندگی اینها برای ما ناشناخته است.
بحـث ما دربارۀ این اسـت کـه زندگی ائمۀ معصومین از اهلبیت

علیهمالسلام

ـ همیـن دوازده نفـر معهـود ـ به چه صورت و به چه کیفیتی میگذشـته
اسـت؛ هـدف اینهـا چه بـوده و برنامههـای اینها را چه چیزهایی تشـکیل
میداده 51/11/19.ائمۀ هدیعلیهمالسلام اینکسـانیکه ما اینها را بهعنوان پیشـوا
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و مقتـدای خـود قبـول کردهایـم ،روش زندگـی و مشیشـان در
جریانـات روز چگونه عمل میکردند؟
درمقابل حوادث و
زندگـی چیسـت؟
ِ
ِ
مناسبات آنها با پیروانشان ـ که اسمشان شیعه است ـ چگونه مناسباتی
بود؟ رابطهشان با دشمنانشان ،با خلفای زمان ،با علمای وابسته به خلفای
زمـان ـ مثـل ابویوسـفهاُ ،1ز ْهر یها 2و غیره ـ چگونـه رابطهای بود و چه
مناسباتی با آنها داشتند؟

51/11/18

ً
شـخصا اعتقادم بر
و ما معتقدیم که دراینباره اطالعات کم اسـت .بنده
این است که در این زمینه ،خیلی اطالعات کمی [داریم]؛ برای خاطر اینکه
خود بنده هم قبل از آنکه در این زمینه بگردم و مطالعه کنم و یک چیزی
بخواهم بهدست بیاورم ،یک اطالعات خیلی مبهم و مجملی داشتم؛ بعد
که وارد شـدم و نگاه کردم ،دیدم نه ،خیلی حرف هسـت ،خیلی مسـائل
هست ،خیلی نگفتهها هست؛ آنقدر از این نگفتهها هست که اگر کسی
ً
اصال نشناخته ،خیلی نباید تعجب کرد.
بگوید شیعه ،ائمۀ خود را

51/11/19

نیرومند
بـرای خاطـر اینکه این مسـئله ،مسـئلهای اسـت کـه یک دسـت
ِ
فوقالعاده قویای سالیانی در این زمینه کارها کرده و آن ،دست تحریف
خود
دسـت تحریف در این مسئله ،به سابقۀ قدمت
دخالت
اسـت .سـابقۀ
ِ
ِ
ِ
 .1قاضـی ابویوسـفبنابراهیم (183-113ق) از شـاگردان ابوحنیفـه ،کـه در زمان خالفت
مهدی و هادی و هارونالرشید عباسی در بغداد به منصب قضاوت رسید .و اولین کسی
بود که قاضیالقضات نام گرفت.
 .2محمدبنمسلم ُز ْهری (124-58ق) از فقیهان و محدثان بزرگ مدینه که دانش فقهای
هفتگانۀ اهل تسنن را فراگرفته بود.
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روز زندگی خود ائمه
این مسئله میرسد .یعنی از همان ِ

علیهمالسالم

دست تحریف داشت کار میکرد برای اینکه وضع زندگی اینها را طور دیگر
وانمود کند!
فرض کنید کسی مورد اطمینان و مورد قبولتان است و شما گفتهاید که
هرچـه او گفـت ،مـن قبـول دارم؛ [گرچه] آن شـخص االن پیش شـما هم
نباشـد .بعـد خیلی طبیعی اسـت یـک نفر آدم ذینفع ـ یـک آدمی که از
تحریف سـود میبرد ـ بیاید به شـما بگوید که فالنی اینطور گفت ،فالنی
به نفع من اینطور قضاوت کرد ،برای اینکه شـما هم همانطور قضاوت
کنید؛ این امر ،خیلی طبیعی است!
خیلی طبیعی اسـت که ربیع ـ غالم و مسـتخدم منصور ـ بگوید که امام
صادق ،رهبر شـیعیان ،آمد پیش ارباب ما منصور ،و اینطور تواضع کرد،
اینطور دسـتش را بوسـید ،اینطور تملق کرد .از ربیع چه توقعی دارید؟
توقـع داریـد ربیع بیاید بگوید امـام صادق

علیهالسلام

در مجلس منصور علیه

او شـعار داد؟ خب ربیع اینطوری حرف میزند دیگر .ربیع خادم منصور
است ،باید اینطور حرف بزند .بعد پسر ربیع از قول ربیع نقل میکند ،نوۀ
لوح سادهدل هم از
او از قول او نقل میکند؛ باز یک نفر از
ِ
شیعیان ساده ِ
قول نوۀ ربیع نقل میکند! نتیجه این میشـود که در کتاب مینویسـند:
ّ
موج ِه
عـن عبداهللبنفضـل بـن ربیع ،یکـی از چهرههـای خیلی شناسـای

کان ُم َت َش ِّی ً
عا ـ نوۀ ربیع شیعه بود؛ بعد هم
خوب
نجیب شیعۀ واقعی ،وَ
َ
ِ
ِ
گفتنـد چون نوۀ ربیع شـیعه بود ،ایـن قضیه را برای ما نقل کرد؛ ولی اگر
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ّ
ربیع معروف
سـنی بـود ،نقل نمیکـرد! ـ عَ ن َابیه ،عَ ن َابیه ،کـه
ِ
است؛ گفت در مجلس منصور بودم که امام صادق

علیهالسالم

وارد شد ،خیلی

تملق کرد و گفت« :یا امیرالمؤمنین! من را ببخش ،تو بزرگی؛ تو به شیوۀ
ـ ایوب ،یوسف ،و سلیمان ـ عمل کن!»

1

شما را به خدا ببینید چه تحریفی صورت گرفته؛ امام صادق

علیهالسالم

ساللۀ

نبـوت ،درمقابـل منصـور ،بازمانـدۀ نمـرود ،بازمانـدۀ فرعـون ـ و بـه گفتۀ

َ

َ

َُ

خودشانِ « ،فرع ُ
ون ه ِذ ِه اال ّم ِة» ـ آنطور حرفی بگوید .میشود انسان طور دیگر
هـم منظورش را پوشـیده کنـد .اگر امام صادق

علیهالسلام

میخواسـت در آن

مجلـس کشـته نشـود ،هزار طـور دیگر حرفزدن بـود؛ لزومی نداشـت که
یـک دروغ ب َّینـی بـه مقدسـات عالم ،بـه انبیای عالم ،به این سلسـلۀ حق
و حقیقـت در تاریـخ ببنـدد .پس پیداسـت که این حرف دروغ اسـت .اما
راوی ،روایـت کرده دیگر .راوی کیسـت؟ ربیـع .از همان روزگاری که امام
صادقعلیهالسلام زنـده و سـرپا و ناطـق و در اجتمـاع بـود و بـا مـردم زندگـی
میکرد ،دست تحریف بهوجود آمد.
..چیزهایی در زندگی ائمه هست که این روش متضاد را تضعیف میکند.
نمیشـود یک انسـان واحد ،دارای یک فکر واحد ،در یک موقعیت واحد،
دوجـور عمـل کنـد؛ محال اسـت .و اگـر از او دوجور نقل کردنـد ،یکیاش
َ ُ
«ف َ
َ .1
يوس َ
وب ُ
عط َی َف َش َك َر وَ ا َِّن َايّ َ
ُ
ف
ص َب َر وَ ا َِّن
ؤمنين ا َِّن ُس َل
الم
ابت ِل َی َف َ
قال َل ُه يا َامي َر ُ
َ
يمان ا ِ
نت مِ ن َذ ِل َ
ُظ ِل َم َف َغ َف َر وَ َا َ
ك ِّ
نخ» (بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسین و محمدبنعلی
الس ِ

و جعفربنمحمد و  /...ابواب تاریخ االمام جعفربنمحمد الصادق /باب / 6حدیث)26
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دروغ اسـت؛ و آن نقلی دروغ اسـت که با روش کلی و با اصول
فکری اینها مخالف باشد .یکچنین قیاسی وجود دارد.
مـا انشـاءاهلل خواهیـم دیـد که ائمـۀ ما ،روابط و مناسباتشـان با شـیعه
چگونـه بـود ،با خلفـای زمان چگونه عمل میکردند ،با علمای وابسـته به
خلفـای زمـان چگونه عمـل میکردند ،با عناصر افراطـی موجود در جامعۀ
اسلامی آن روز چگونه عمل میکردند ،البته افراطی از نظر دسـتگاههای
حکومتی؛ یعنی با امامزادههای شورشگر.
این فصل بسـیار مهمی اسـت و یکی از نقاطی که تحریف فراوانی شـده،
ً
دائما نقل کردهاند که امام صادقعلیهالسلام نسـبت به زید
همینجاسـت؛ که
چه گفت ،نسبت به محمدبنعبداهلل چه گفت ،نسبت به طباطبا چه گفت
و ازاینقبیـل .وقتـی انسـان ،حقیقـت را میبیند ،بیاختیار اشـک تأثر از
چشمش سرازیر میشود .وقتی انسان میبیند که امام صادقعلیهالسالم دربارۀ
زیـد چـه فرمـوده و آن را با آنچه در ذهن مردم اسـت ـ که زید از نظر یک
عدۀ زیادی از شـیعۀ اثنیعشـری یک شـخصیت منفوری اسـت ـ مقایسه
میکنـد ،تأسـف عمیـق و اندوه فراوانی در دلش سـایهافکن میشـود ،که
سـرحد ّ
ّ
ضد خودش تحریف شـود .اینها بههرحال
چرا باید یک حقیقت تا
موضوعات مورد بحث ماست.

51/11/18

ً
دائما در حال مبارزه و جهاد بودن د
ائمۀ ما

اندیشۀ جهاد و مبارزه
نتیجـهای کـه تـا اینجـا میتوانیم بگیریم ،این اسـت که امام دو شـغل
دارد :یکی مربوط به مکتب ،یکی مربوط به جامعه .امام دو بال دارد که
بـا ایـن دو بال در آفاق محیط امامـت پرواز میکند؛ یکی مربوط به فکر،
یکی مربوط به عمل؛ یکی مربوط به ذهن ،یکی مربوط به واقعیت؛ یکی
ایـن اسـت کـه قرآن را در دسـت بگیرد ،دیگر این اسـت کـه زمام جامعۀ
اسلامی را قبضـه کنـد .ایـن دو کار بـه عهدۀ امام اسـت .اگـر یکوقتی
دشـمنهای دین ،دشمنهای انسانیت ،قدرتهای ظالم ،و آنکسانیکه
میخواهند همهچیز را از دست اهلش بگیرند و به خود اختصاص دهند،
معارضه کردند ،مخالفت کردند ،و نگذاشتند که امام این دو وظیفۀ خود
را انجام دهد ،امام باید بیامان تالش کند ،مبارزه کند ،کوشـش کند تا
بلکـه بتوانـد ایـن دو منصب الهـی را باز قبضه کنـد و راهی را که خدای

۵
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معین کرده اسـت ،ادامه دهد .خالصۀ حرف ما
متعـال بـرای او
ّ
این بود.
در اینجا میرسـیم به نکتۀ اساسـی مطلب بحثمان .همانطور یکه عرض
کردم ،بحث ما در این اسـت که زندگی ائمۀ دوازدهگانۀ ما علیهمالسلام
ـ کـه اینهـا را به نام و نشـان میشناسـیم ـ چگونه گذشـته اسـت؟ وضع
زندگی اینها در اجتماع زمان خود چگونه بوده؟
..بنده در اینجا یک ادعایی دارم .من خودم به این نکته رسیدهام و سعی
میکنم که انشاءاهلل این مطلب برای شما هم از صورت ادعا خارج شود
و بهصورت اعتقاد دربیاید .بهحسب مطالعهای که ما در زمینۀ زندگی این
بزرگـواران کردهایـم ،ادعای ما این اسـت که ائمۀ مـا از آغاز تاریخ امامت
ـ جز یک استثنای کوچکی ،که بعد ،این استثنا را هم عرض میکنم ـ تا
ً
تقریبا دویستوپنجاه
روزگار شـهادت امام عسـکریصلواتاهللعلیه در این مدت
سال ،زندگیشان زندگی مبارزه و جهاد است .اینها یک عده مردم مجاهد
بودنـد .ایـن ادعای ماسـت .البته اگر اینطوری هم که مـردم ما را عادت
ً
تعبـدا قبول کنند و خودشـان اندیشـه و
دادهانـد کـه حـرف را بیدلیـل و
تفکر نکنند ،بخواهیم مشـی کنیم ،خب همه باید قبول کنیم .چرا؟ برای
خاطر اینکه خود شـما در زیارت امیناهلل که از معتبرترین زیارات اسـت،
وقتیکـه خطـاب بـه هر یک از ائمـۀ معصومینعلیهمالسلام صحبت میکنید

ـک َ
جاه َ
و عـرض ارادت میکنیـد ،ازجملـه ایـن را میگوییـدَ « :اش َـه ُد َا َّن َ
ـدت
َّ
ـاد ِه» شـهادت میدهـم کـه بهتحقیق و بیشـک تـو در راه خدا
ِف ِ
اهَّلل َحـق ِجه ِ
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آنچنانکـه شایسـته اسـت ،جهـاد و مبـارزه کردی .1پـس اگر ما ۵
ً
تعبـدا هم قبول کنیم ،این جهـادی که در این زیارت
بخواهیـم مطلـب را
هست ،باید مورد پذیرش باشد .و ائمۀ ما باید چهرههای مجاهد و فداکار
و پرتلاش و پیکارجـو و سـتیزهگر در نظـر ما معرفی شـوند؛ یعنی عکس
آنچه ما تا االن در ذهن داریم .و اگر بخواهیم به منابع و مدارک تاریخی
اشـارۀ تفصیلـی نکنیم و بهطور اجمال رد شـویم ،بـاز همینطور باید این
ً
فورا قبول کنیم.
مطلب را
مـا وقتیکـه نـگاه میکنیم بـه دوازده امام ،جز امـام دوازدهم که در قید
حیات هستند ـ و خدا انشاءاهلل وجود مقدس امام ما را از بلیات محفوظ
احبـای آن بزرگوار و دوسـتانش و یارانـش قرار دهد ـ
بـدارد و مـا را جـزو
ّ
بقیۀ ائمۀ ما علیهمالسلام همهشـان یا در زندان به شـهادت رسـیدند ،یا
در میدان جنگ شهید شدند ،یا بهوسیلۀ دشمن غدار و حیلهگر بهصورت
 .1در کتـاب اقبالاالعمـال ،جابربنیزیـد جعفـی از امـام باقـر روایـت کرده در سـفری که
ایشان همراه پدرشان به نجف داشتند ،امام سجاد هنگامیکه بر سر مرقد امیرالمؤمنین

َ َ

ََ

َ

َ

یـک یا ا َ
لام عل َ
حاضـر شـدند ،حضـرت را با این عبارات زیارت کردند« :ا ّلس ُ
رض ِه» .در
مین ِ
اهلل یف ا ِ
کتاب مفاتیحالجنان قرائت این زیارتنامه در حرم سـایر ائمه نیز توصیه شـده است .به
جز این زیارت ،در زیارتنامههای دیگری مانند زیارت ائمه در ایام هفته ،زیارت رسولاهلل
از راه دور ،زیارتهای مخصوص امیرالمؤمنین در عید غدیر ،در روز والدت پیامبر ،در عید
مبعث ،زیارت امام حسـین در روز اربعین و زیارت جامعۀ کبیره هم ائمه با توصیفاتی

َ ُ

َّ

َ

َّ َ

َ
الی ُ
بیل ِه َحت اتا َک َ
قنی» زیارت شدهاند .همچنین
نظیر « َو جاهدت ِف ِ
هاد ِه»َ « ،و جاهدت یف َس ِ
اهلل َحق ِج ِ
َ

در دعای منقول از امام رضاعلیهالسالم برای امام عصر ،حضرت را با عنوان «ا َجلحجاح ُ
جاه ِد»،
امل ِ

بزرگوار مجاهد ،خطاب قرار میدهیم.
سرور
ِ
ِ

ِ
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مرموزی کشـته شـدند؛ همهشان .شـما خودتان مگر از قول امام

ّ ّ

ٌ َ

علیهالسلام نمیگویید ،مگر نمیشـنوید که «ما ِمنا ِال َمقتول او َمس ٌ
ـموم» 1در
میان ما ائمهعلیهمالسلام کسـی نیست مگر اینکه یا کشته شد به شمشیر ،یا
اینکه او را در زندان و در تبعیدگاه شهید و مسموم کردند؟ خب من سؤال
میکنم ،یک قدرت قاهر زمان ،چه کسی را در میدان جنگ یا در زندان یا

در تبعیدگاه می ُ
کشـد و شـهید میکند؟ جز یک آدم پیکارجو را؟ جز یک
آدم مزاحم را؟ جز ـ به تعبیر منصور عباسـی ـ اسـتخوانخردهای را که در
گلوی حکومت غدار زمان گیر کرده باشد و راه نفس را بر او گرفته باشد؟

ََ

َّ

َ ُ

املعترض ف َ
«هذا الش َـجا ُ
احللیق» 2.در چند روایت از قول منصور عباسـی هسـت
ِ ِ
که از دور اشاره میکند به امام صادقعلیهالسالم و میگوید او استخوانریزهای
اسـت که در گلوی من جا گرفته .جز این اسـت؟ خب ،امام صادق

علیهالسلام

را باید شهید کنند ،باید مسموم کنند؛ چون مبارز است.
اگـر مـا بخواهیـم خصوصیـات زندگـی اینها را هـم ندیده بگیریـم ـ با آن
تفصیالتی که مورد نظر من است و انشاءاهلل عرض خواهم کرد ـ همین
اجمال کافی است که ما معتقد شویم که ائمۀ یازدهگانۀ ما علیهمالسالم،
همه در حال پیکار و در حال مبارزه و در حال جهاد از دنیا رفتند؛ به دلیل
اینکـه اینهـا را کشـتند ،به دلیل اینکـه موسیبنجعفرعلیهالسلام را زندان ابد
 .1بحاراالنوار /کتاب االمامة /ابواب والیتهم و حبّ هم و بغضهم /باب /9حدیث18
 .2بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسین و محمدبنعلی و جعفربنمحمد و /...ابواب
تاریخ االمام جعفربنمحمد الصادق /باب /6حدیث14
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کردند .اگر موسیبنجعفرعلیهالسالم در زندان شهید نمیشد یا از دنیا
نمیرفت و بیسـت سـال دیگر هم زنده میماند ،آن بزرگوار را که از زندان
بیرون نمیآوردند؛ اگر میخواستند بیرون بیاورند ،زندان نمیبردند!
بـه دلیـل اینکه امام باقـر دو بار ،امام صادق دو بار ،و امام سجاد

علیهمالسلام

دو بـار تبعیـد شـدند؛ علیبنموسی الرضاعلیهالسلام تبعیـد شـد؛ امـام جواد
و امـام هـادی و امـام عسکریعلیهمالسلام هرکـدام چنـد بـار زنـدان و تبعید
رفتنـد؛ بـه دلیـل اینکه سـه امام آخر مـا ،یعنی امام جـواد ،امام هادی و
امام عسکریعلیهمالسلام در بحبوحۀ جوانی کشـته شدند .امام جوادعلیهالسالم را
بیستوپنجسـاله کشتند ،امام هادی
عسکری

علیهالسلام

علیهالسالم

را چهلودوساله کشتند ،امام

را بیستوهشتسـاله کشتند .یک جوان بیستوپنجساله

را کـه اینقـدر عالقهمند دارد ،چرا می ُ
کشـند؟ یک جوان چهلودوسـالهای
کـه اینهمـه در آفـاق عالـم اسلامی عالقهمند دارد ،وابسـتۀ بـه دودمان
پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

است ،مردم او را سرچشمۀ الهام و وحی خود میدانند،

کشـتن او بـرای چیسـت آخـر؟ چـرا او را می ُ
کشـند؟ آیا جز این اسـت که
در کشـتن او ،بـرای قدرتهـای زمان مصلحتی وجود داشـته اسـت که از
مصلحـت زندهمانـدن او و راضـی نگهداشـتن مردم بهمراتـب بزرگتر بود؟
مگر در زندهماندن او خطری برای قدرتهای زمان وجود داشـته اسـت که
بهمراتب از خطر نارضایی مردم ،در صورت کشتهشدن او ،بزرگتر و بیشتر
و مهمتر بود؟
اینهـا مسـائل اجمالـی اسـت که اگر شـما فقـط همین مسـائل را در نظر
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بگیریـد ،و آنچـه را که انشـاءاهلل عرض خواهیـم کرد به تفصیل،
دربـارۀ زندگـی ائمهعلیهمالسلام و مناسـبات اینهـا بـا خلفـا و مناسـبات اینها
مخلصین
بـا علمـای زمـان و مناسـبات اینها با شـیعه و با دوسـتان و بـا
ِ
خودشـان هم ندیده بگیریم ـ که هر یک آیتی اسـت بر ادعای ما و شاهد
صدقی اسـت ـ همین مقداری که بنده گفتم ،کافی اسـت که یک انسـان
منصـف را معتقـد کند که امام صادقعلیهالسلام مشـغول مبارزه و جهاد بود،
موسیبنجعفر

علیهالسالم

مشغول مبارزه و جهاد بود.

بنده یکوقتی در جایی یک سخنرانی در این زمینه کردم؛ عنوان سخنرانی،
«همرزمان حسین» بود .یعنی امام صادقعلیهالسالم همرزم حسینعلیهالسالم است،
در میدان حسـین اسـت؛ موسـیبنجعفر ،امام جواد ،امام هشتم

علیهمالسالم

همرزم حسـینند ،در میدان حسـین و دوشـادوش حسـین .چطور شد که
ً
فـورا به امام صادق
وقتـی صحبـت امـام حسینعلیهالسلام میآید ،تو

علیهالسلام

استشـهاد میکنی؟ شـما یـک مطلبی را بیان میکنیـد ،میگویید که آقا!
امام حسین چنین؛ او میگوید اگر راست میگویی ،پس چرا امام صادق
چنان؟ عجب! امام صادق ضد امام حسین بود؟ رفتار امام صادق متناقض
بـا امـام حسـین بود ،یا تـو نفهمیدی و ندیدی؟ یا آن غرضورز نخواسـت
بگـذارد کـه تـو بفهمـی و ببینی؟ امام صادق دوشـادوش حسـین اسـت،
همرزم حسین است ،در کنار حسین است و با همان دشمن میجنگد و
مبارزه میکند؛ با همان دستی که حسین

علیهالسالم

را شهید کردند ،او را هم

شهید کردند؛ منتها در دو میدان؛ و مهم این است .اگر بنده همین اندازه
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مسـتمع منصف و کسـی که این مطلب
هم بحث میکردم ،باید
ِ
حتی برایش اولبار مطرح میشـود ،معترف شـود .درعینحال ما البته به
تفصیل صحبت میکنیم.
ً
مقدمتا باید این را بدانیم ،اینکه میگوییم ائمۀ اهلبیت

علیهمالسالم

مجاهد

بودند و جهاد میکردند ،یعنی چه؟ الزم اسـت بنده این را درسـت تبیین
کنـم .وقتیکـه مـا میگوییم امـام صادقعلیهالسلام جهاد میکـرد ،میبینید
ً
فورا سـؤال میکند کجا امام صادق
که مسـتمع

علیهالسلام

جهاد میکرد آقا؟

مـا که شمشـیری دسـت امام صادق ندیدیم .مـا که از امام صادق

علیهالسلام

میدان جنگی نشـنیدیم .بنده از این سـؤاالت گوناگونی که در این زمینه
مطرح میشـود ،احسـاس میکنم که اصطالح جهاد ،این واژۀ مخصوص
در فرهنگ اسالم ،یک اصطالح ناشناخته است.
جهـاد یعنـی چـه؟ دربـارۀ جهاد دو تفسـیر غلـط وجود دارد و یک تفسـیر
مقابل هم اسـت؛ یکی از یکجهت،
درسـت .آن دو تفسـیر غلط ،دو نقطۀ
ِ
انحرافی اسـت؛ یکی از جهت مقابل آن ،انحرافی اسـت .میدانید که واژۀ
«جهاد» در قرآن در موارد زیادی اسـتعمال شـده و در روایات چندین برابر
قرآن استعمال شده ،و یکی از واجبات دین اسالم جهاد است .واژۀ جهاد
در قرآن ،غیر از اصطالحی اسـت که در فقه شـیعه هسـت .در فقه شـیعه،
بهحسب متداول و معروف میان فقها ،بهخصوص در قر نهای بعد از آغاز
غیبـت ـ یعنـی از قـرن پنجم به اینطرف ـ واژۀ جهاد فقط به یک معنای
محـدودی اطلاق میشـود؛ امـا در قرآن اینطور نیسـت .در قـرآن معنای
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فقهیـه و در
جهـاد بـا معنـای جهـاد در فقـه اسلامی و در کتب
ّ
حقوق اسالمی قیاس نمیشود.
آن دو معنای انحرافی که عرض کردم ،یکیاش این است :میگویند جهاد
مطلق کوشـش در
برطبـق لغـت ،یعنی کوشـش؛ و جهاد در راه خدا ،یعنی
ِ
ِ
راه خدا .برای اینکه این معنا را درسـت در خارج پیاده کنند ،میگویند هر
کاری که شـما برای خدا میکنید ،یک کوششـی اسـت و یک جهاد اسـت.

ً
مثال فرض بفرمایید که شما اول صبح ،ساعت هشت از منزل ،از زیر ُکرسی،
از کنـار بخـاری گرم ،از توی اتاق راحت ،زحمت میکشـید ،به خودتان رنج
میدهید ،بیرون میآیید؛ سوار ماشین میشوید ،گاز میدهید ،دنده عوض
میکنید ،باالخره ماشین را راه میاندازید و در خیابانهای شلوغ تهران ـ با
ایـن ناراحتیهـا! ـ حرکت میکنید و میآیید تا بازار ،اینها همهاش زحمت
در حجره یا تـوی اداره یا
اسـت؛ خـدا اجرتـان بدهد! بعد تشـریف میآورید ِ
فالن گوشـۀ دیگر مینشـینید ،این شاگرد میآید ،آن منشی میآید ،با این
یک کلمه حرف میزنید ،با آن یک کلمه حرف میزنید؛ آفتاب تا آفتاب ،از
طلوع تا غروب ،زحمت زیادی میکشید تا هزار تومان گیرتان بیاید .خب،
زحمت میکشید؛ منتها چون این زحمت برای این است که رزق حاللی را
تحصیل کرده باشید و پرتقال و موز و چلوکباب و بوقلمون و دیگر چیزها را
برای آقازادهها بخرید و به آنها بدهید بخورند ،این کار شما جهادی است در
راه خدا؛ کوشش است دیگر .کوشش نیست؟ زحمت نیست؟ تالش نیست؟
کردن
تالش معاش .لذاست که میگویند تحصیل
خب ،تالش است دیگر؛
ِ
ِ
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رزق حالل ،یک نوع جهاد اسـت 1.اسـم این را میگذارند جهاد .از
اینجا شـما شـروع کنید ،تا بزرگترین کارها و کوچکترین کارها که اینها
همهاش یک تالشی است؛ اگر برای خدا بود ،جهاد است.

َ

ف

َ َّ

هاد ِه»
اهلل ح ق� ِ�ج ِ
میگوینـد :آقـا! جهـادی کـه در اسلام هسـت« :و ج� ِاهدوا ِ�ی ِ

2

ـ یعنـی اینکـه تالش کنید در راه خدا ،آنطور یکه الزم اسـت تالش کرد ـ
ایـن اسـت؛ تالش کنید برای کسـب ،تلاش کنید برای علـم ،تالش کنید
برای زندگی ،تالش کنید برای دیدار دوستان .هر زحمتی که بکشید ،جهاد
فیسـبیلاهلل اسـت .محصلی که درس میخواند و زحمت میکشـد و آن
فرمولهای مشـکل را حل میکند ،یا آن مسـئلۀ فقهی یا نحوی یا اصولی
مشـکل را حـل میکنـد ،اگـر ایـن کار او بـرای خداسـت ،یعنی بـرای خیر
مسلمانهاسـت و با توجه به خداسـت ،این یک جهاد است؛ و ازاینقبیل،
و ازاینقبیل ،و ازاینقبیل! این یک تفسیر از جهاد است در نظر یک عده.
لذاست که میبینید خودشان را از مجاهدین میدانند دیگر! میگویند :آقا!
ما هم جهاد میکنیم .وقتیکه با او حرف بزنی ،برای اینکه تعجب نکنی
روزی خانوادهاش
 .1در کتب روایی احادیثی هست در مقام مقایسۀ کسی که برای کسب
ِ

برداشت سطحی از این احادیث میگوید :تالش برای
تالش میکند با مجاهد در راه خدا.
ِ
کسـب روزی ،جهاد در راه خداسـت .درصورتیکه امام علیهالسلام برای ترغیب مؤمنین
بـه کار و تلاش ،ایـن عمل را به جهاد در راه خدا تشـبیه کردهانـد .به این روایت از امام

ُّ َ

َ

َ
يال ِه ك ُ
اهلل»( .الکافی /کتاب المعیشـة/
ـبيل ِ
امل ِ
صادقعلیهالسلام توجه کنید« :الكاد عىل ِع ِ
جاه ِد یف س ِ

باب من ّ
کد علی عیاله)
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از او که جهاد میکند ،به خودت هم تمسک میکند که آقا! شما
در دکان آمدی و در را باز کردی و نشسـتی،
هـم جهـاد میکنی .همینکه ِ
جهاد است .این تفسیر ،تفسیر غلطی است .و خیلی هم غلط است!
ما منکر نیسـتیم که لغت جهاد بهمعنای مطلق کوشـش اسـت و از مادۀ
ّ
ُ
«جهـد» یـا َ
مسـلم؛ امـا اگر چنانچـه جهـاد در قاموس
«جهـد» اسـت ،ایـن
ُ
َ
اسلامی و در فرهنـگ اسلامی بـه این گلوگشـادی بود ،لزومی نداشـت
که اسـم خاصی روی این بگذارند درمقابل سـایر اسـمهایی که در اسلام
هسـت .خـب ،نمـاز هم یـک جهادی اسـت بنابرایـن؛ روزهگرفتن هم یک
جهـادی اسـت بنابراین؛ بـه حجرفتن و زکاتدادن و همۀ اعمال اسلامی
یـک جهـادی اسـت بنابرایـن؛ چرا یک اسـم خاصـی رویـش بگذارند؟ چرا
مطلق کوشـش
بیخودی بیایند یک واژۀ دیگری درسـت کنند؟ پس جهاد،
ِ
نیسـت .جهـاد یـک چیـزی اسـت درمقابـل نمـاز ،درمقابـل امربهمعروف،
درمقابـل زکات ،درمقابـل حـج ،درمقابل صلۀ رحم ،درمقابـل ِب ّر به والدین،
درمقابل راسـتگفتن ،درمقابل کمنفروختن ،درمقابل همۀ واجبات دیگر.
جهاد یک واجبی اسـت ،یک فریضهای اسـت ،یک واژهای اسـت درمقابل
ّ
مسـلم اسـت .پس در فرهنگ اسالمی ـ یعنی قرآن و
واژههای دیگر؛ این
روایات ـ دایرۀ جهاد را به این وسـعت گرفتن ،خطای بزرگی اسـت .خیلی
بزرگ است این خطا .پس این یک تفسیر ،که تفسیر غلطی است.
تفسیر غلط دیگر ،نقطۀ مقابل این است .میگویند جهاد در اصطالح قرآن
و حدیث یعنی جنگ با شمشیر در یک میدانی که دشمن آنطرف ایستاده
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باشد .تو اینطرف ایستاده باشی ،شمشیر را از غالف بیرون بکشی
و بزنی به دشمن ،یا تیر و نیزه را او به تو بزند و تو به او بزنی؛ این میشود
جهاد .این تعبیر هم درست نیست .درست است که جهاد در فقه اسالمی
بهاینمعنـا اسـتعمال شـده ـ کـه همان را هم مـا ایراد داریم کـه چرا باید
فقط بهاینمعنا استعمال شود ـ اما در قرآن ،جهاد بهاینمعنا نیست .بنده
ً
نسـبتا زیـادی دارم بر اینکه جهاد در قـرآن فقط بهمعنای
شـواهد و قرایـن
دشمن مشخص نیست .نهاینکه جهاد شامل این
جنگ مسلحانۀ درمقابل
ِ
نمیشـود؛ چـرا ،ایـن ،اعلیمرتبۀ جهاد اسـت ،نقطۀ عالـی و اوج واژۀ جهاد
است ،اما نهاینکه همۀ جهاد باشد .نه! جهاد ممکن است شقوق و َاشکال
دیگری هم داشته باشد و دارد .بنابراین تفسیر دوم هم غلط است.
در اینجـا یکـی از شـواهد را عرض میکنم برای کسـانی که اهل تحقیقند
و دلشـان میخواهـد بـا اسـتدالل به آیـات قرآن مطالب را قبـول کنند .در

َ ُّ َ نَّ
ُ فّ َ َ ُ ف
الم ن� ِا� ق� ی� نَ� َو
ال� ِب� ُّی ج� ِاه ِد الک�ار و
سـورۀ برائـت ،آیۀ شـریفه میفرمایـد « :ی�ا ا ی�ها
�غ ُ ظ َ َ
ا ل� عل ی� ِهم» 1ای پیغمبـر! بـا کفـار و با منافقان جهاد کن .در فقه شـیعه و

ّ
مسـلم اسـت کـه پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه با منافقان
بهطـور کلی در فقه اسلام
جنگ مسلحانۀ رویاروی نکرده و با آنها در یک میدان قرار نگرفته و جهاد
پیغمبـر بـا آنها بهشـکل دیگـری انجام گرفتـه؛ درعینحال در ایـن آیه ،از
مبارزۀ پیغمبرصلیاهللعلیهوآله با اینها تعبیر به جهاد شده .بنابراین جهاد ،با این
دو تعبیر ،غلط است.
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آنچه به نظر ما تفسیر واقعی کلمۀ جهاد است ،این است :جهاد
عبـارت اسـت از درگیـری بـا یک دشـمن ـ این دشـمن ،هرکـه میخواهد
باشـد ـ به یکی از َاشـکال و شـقوق ممکن .بهعبارتدیگر برای اینکه این
تعریـف ،بـا معنای ُلغوی جهاد هم تناسـبی داشـته باشـد ،جهاد تالش و

کوشـش در راه پیشـبرد هـدف اسـت؛ منتهـا آن تلاش و کوششـی که با
درگیری با دشـمن همراه اسـت .آن تالشی که با درگیری با دشمن همراه
نیسـت ،اسـمش جهاد نیسـت .یعنی اگر مـا بخواهیم یـک واژۀ کوچکی
را ،یـک لغـت بسـیطی را در فارسـی انتخاب کنیم که جهـاد قرآن و جهاد
روایت را با آن بخواهیم تطبیق کنیم و این واجب را بفهمیم ،باید کلمۀ
«مبـارزه» را بگوییـم؛ مبارزه بهاینمعنـا.

51/11/21

تلاش ُپرنیرو درمقابل
یعنی
ِ

یک مانع یا یک دشـمن .اگر هیچ مانعی درمقابل انسـان نباشـد ،مبارزه
وجود ندارد .در جادۀ آسفالته ،انسان پایش را روی گاز بگذارد و با باک ُپر
از بنزین سفر کند؛ این را مبارزه نمیگویند .مبارزه آنجایی است که انسان
بـا مانعـی برخورد کند ،درگیر شـود و سـعی کند آنهـا را از میان بردارد؛ که
این مانع در جبهههای انسـانی ،میشـود دشمن؛ و در جبهههای طبیعی،
میشود موانع طبیعی 83/8/20.البته مبارزه در معنای اصلی لغویاش به این
معناست که در میدان جنگهای رویاروی ،یک نفر بیاید با یک نفر دیگر
تنبهتن بجنگد؛ این را میگفتند مبارزه.

51/11/21

آنچـه کـه امـروز در قاموس فرهنگ انقالبی جدید ،اسـمش مبارزه اسـت،
جهـاد ،درسـت بهجـای همیـن کلمه اسـت .نباید آیات و روایـات جهاد را

مقدمات

100

 .۵هزرابم و داهج ۀشیدنا

تطبیق کرد و تفسـیر کرد به کوشـیدن ،تا کوشـش یک انسان در
ً
مثال نادری هم جهاد شمرده بشود.
فرع
مطالعهای برای پیداکردن یک
ِ

51/1/25

یک نفر میرود توی رختخواب گرمش ،کنار بخاری می َ
ل َمد ،از روی فراغت
فکـر میکنـد کـه من دربارۀ چه مسـئلهای تحقیق کنـم؛ ناگهان به یادش
میآید که این مسئله هنوز حل نشده است که آیا هفت آسمان از جنس
طالسـت ،یا از جنس نقره اسـت ،یا از جنسـی دیگر است؛ بعد بنا میکند
کتابها را گشتن ،مطالعهکردن ،چهکردن ،تا این مسئله را تحقیق میکند
و حل میکند .به این کار ،جهاد نمیگویند؛ این اسمش مبارزه نیست .یا
فرض بفرمایید یک نفر دانشـمند محققی برود بنشـیند دربارۀ یک مسـئلۀ
خشک غیر الزم ،یا حتی الزم ـ مثل یک مسئلهای که در شیمی
حقوقی
ِ
ِ
اسـت ،یک مسـئلهای که در فیزیک اسـت ،یک مسـئلهای که در ریاضی
اسـت ،یـک مسـئلهای کـه مـورد اسـتفاده و انتفـاع مردم اسـت ـ زحمت
بکشـد و تحقیق کند ،به کار او جهاد نمیگویند؛ کمااینکه در فارسـی هم
به آن ،مبارزه نمیگویند .به انیشتین یک مبارز نمیگویند .به آنکسیکه
عالیتریـن تحقیقـات علمی را هم بکند ،یـک مبارز نمیگویند .چرا؟ برای
خاطـر اینکـه ایـن عمل ،این تحقیق ،این کشـف ،این کاری که بهوسـیلۀ
فکر یا بهوسـیلۀ پول یا بهوسـیلۀ دسـت انجام گرفته ،در راه پیشـبرد یک
دشـمن این فکر بهکار نرفته.
هدف فکری ایدئولوژیکی و در راه مقابلۀ با
ِ
لـذا بـه ایـن کار ،جهـاد نمیگویند؛ کمااینکه در فارسـی هم بـه آن مبارزه
ً
مثلا فـرض بفرمایید یـک بنیان
نمیگوینـد .آنکسـیکه پـول میدهـد و
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رفیع میسـازد ،یک خانهای میسـازد ،یک بیمارستانی میسازد،
حتی یک مدرسـهای میسـازد ،به این کار ،مبارزه نمیگویند .به آن جهاد
نمیگوینـد .انفـاق اسـت ،اما این انفاق ،جهاد نیسـت .چـرا؟ چون در آن،
درگیـری نیسـت؛ چـون در آن ،مقابلـۀ با یک قدرت مضری نیسـت؛ چون
در این عمل ،یک نوع سـتیزهگری با مخالف ،با آنکسـیکه سـد راه است،
مندرج نیست؛ لذا به آن نمیگویند جهاد .البته کار خوبی است ،اما جهاد
نیسـت .خیلی کارها خوب اسـت ،اما جهاد نیسـت .نماز هم خوب است،
اما جهاد نیسـت .توجه کردید؟ میخواهیم معنای جهاد روشـن شود؛ که
وقتی میگوییم ائمه

علیهمالسالم

جهاد میکردند ،بدانید یعنی چه.

اما همین آدم کتابنویس میرود دربارۀ یک مسئلهای که در آن ،درگیری
با دشـمن هسـت ،تحقیق میکند ،فرض بفرمایید که یک دشـمنی در راه
پیشبرد اهداف خصمانۀ خود ،یک طرز فکری را برای مردم ایجاد میکند.
..جهـاد فکـری در اینجا این اسـت که یک دانشـمند ،یـک محقق ،قلم در
دست بگیرد و ثابت کند که این طرز فکر ،یک طرز فکر غلط است .اینهم
کتابنویسـی اسـت ،آن صورت قبلی هم کتابنویسـی بود؛ اما آن جهاد
نبود ،این جهاد است .چرا؟ برای خاطر اینکه در آن ،درگیری نبود؛ در این،
درگیری هست.
مثال دیگر خر جکردن است .خیلیها خرج میکنند ،خیلیها قنات جاری
میکردند ،خیلیها چاه میکندند ،خیلیها مسجد و مدرسه و بیمارستان
و غیرذلک میسـاختند؛ اما گفتیم تا یک صورت درگیری در اینها نباشـد،
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جهـاد نیسـت .بعضیها هم هسـتند که خـرج میکنند ،که این
جهاد است .در جاهایی ،امام صادقعلیهالسالم احتیاج به پول دارد .زیدبنعلی
بـن الحسـین میخواهـد برود به کوفه خـروج کند ،احتیاج بـه پول دارد.
یک نفر زن ،دستش را می ُ
کند در این چارقدی که به سرش بسته ،گره باز
میکنـد ،یـک دینار طال درمیآورد ،میدهد به زیدبنعلی و میگوید« :آقا!
این برای شـما .بروید خرج کنید»؛ این جهاد اسـت .آن صدهاهزار دیناری
کـه داده شـده بـود برای اینکه فقرای شـام ـ پایتخـت عبدالملک ـ اطعام
شـوند ،فقـرای مدینه اطعـام شـوند ،آن البته انفاق بـود ـ نمیگویم هیچ
چیزی نبود ـ اما جهاد نبود .اما این یک درهم یا یک دینار ،جهاد اسـت؛
اینها باهم قاطی نشود.

ُکمیـت میآیـد درمقابـل امـام صادق

علیهالسلام

یـک قصیـدهای میخوانـد.

شـعر کمیـت جهـاد اسـت ،شـعر ِدعبل جهاد اسـت؛ اما شـعر بسـیاری از
شـعرایی کـه در مدح رسـولاهللصلیاهللعلیهوآله شـعر میگفتنـد ،در توحید خدا
شـعر میگفتنـد ـ به شـعرهایی که در مـدح عبدالملـک میگفتند ،کاری
نداریـم ـ جهـاد نیسـت .چـرا؟ چون برای عبدالملک اشـکالی نـدارد که در
مدح رسـولاهلل

صلیاهللعلیهوآله

شـعر بگویند .کاری نداریم که اگر عبدالملک در

زمان رسـولاهللصلیاهللعلیهوآله بود ،بهجای جدش یا َس َـلفش ابوسـفیان ،او هم
با رسـولاهللصلیاهللعلیهوآله میجنگید؛ اما حاال که رسـولاهللصلیاهللعلیهوآله نیسـت،
هرچه میخواهند برای رسـولاهللصلیاهللعلیهوآله شـعر بگویند؛ برای او اهمیتی
نـدارد .او میگویـد مـن جانشـین رسـولاهللام .بـرای او اهمیـت دارد کـه
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کسـی دربـارۀ فرزنـد رسـولاهلل
السجاد

علیهالسالم

صلیاهللعلیهوآله

یعنـی علیبنالحسـین

شعر نگویدُ .کمیت که میآید دربارۀ علیبنالحسین

علیهالسالم

شـعر میگویـد ،شـعرش جهـاد اسـت؛ چـرا؟ چـون مضمونـش درگیری با
هشـامبنعبدالملک و با خود عبدالملک ـ خلیفۀ زمان ـ اسـت .همان روز
خیلیها بودند که برای رسولاهلل

شعر میگفتند ،در توحید شعر

صلیاهللعلیهوآله

میگفتنـد ،اما هیچگونه مبارزهای محسـوب نمیشـد ،درگیری محسـوب
نمیشد؛ لذاست که جهاد هم نبود .بنابراین شعرگفتن فرق میکند .دعبل
ُخزاعـی شـعرش جهـاد اسـت ،کمیت شـعرش جهاد اسـت .آنوقـت امام
آمیز اسلامی انجام گرفته ،از
صادقصلواتاهللعلیـه چونکـه یک عمل مجاهدت
ِ
ایـن زن بیـوه ،از آن جـوان فقیر ،از آن پیر فرتوت ،از آحاد بنیهاشـم پول
میگیـرد ،چندهـزار دینـار پـول درسـت میکند ،بـه کمیـت میدهد 1.پس
ببینید قضیه فرق میکند .نمازخواندن یکوقت جهاد است ،یکوقت جهاد
نیست؛ انفاقکردن یکوقت جهاد است ،یکوقت جهاد نیست؛ شعرگفتن
همینطور ،چیزنوشـتن همینطـور ،فکرکردن همینطـور؛ راهرفتن گاهی
در یک صورتی جهاد است ،در یک صورتی جهاد نیست.

51/11/21

و این جهاد

بـه یـک صـورت آرامی از آغاز امامت معنوی امامـان ـ یعنی از روز رحلت
پیغمبر تا روزی که امام عسکریصلواتاهللعلیه امام یازدهم به شهادت رسید ـ
بدون یک لحظه درنگ ادامه داشته است.

51/1/25

 .1مناقـب آل ابیطالب (محمدبنعلی بن شـهر آشـوب ،متوفـی 588ق) /باب فی امامة
ابیجعفر الباقر /فصل فی علمه

۶

چهار دورۀ امامت
بنده همواره این نکته را مورد تأکید قرار دادهام که ما ،زندگی ائمه

علیهمالسالم

را بایـد زندگـی یک انسـان بدانیـم .زندگیای که 250سـال ادامه پیدا کرد
ـ یعنی از سـال دهم هجرت تا سـال  260هجرت ـ دویسـتوپنجاه سـال
زندگی ائمه

علیهمالسلام

ً
مسـتمرا بر همین روال بود .مثلاینکه یک فرد ،یک

راه دویستوپنجاهسالهای را طی میکند ،که هر بخشی از راه
انسان ،یک ِ
و هر زمانی از زمانهایش یک اقتضایی دارد.

66/5/9

جریان امامت که از نخسـتین روز پس از رحلت پیامبر ،ماه صفر سـال 11
هجری پدید آمد و تا سال وفات امام حسن عسکری ،ماه ربیعاالول سال
 260هجـری در میان جامعۀ مسـلمانان ادامه یافـت؛ بهطور تقریبی چهار
دوره را گذرانیده ،و هر دوره با ویژگیهایی ازلحاظ موضعگیری امامان در
برابر قدرتهای مسلط سیاسی.
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دورۀ اول ،دورۀ سـکوت یـا همـکاری امـام با این قدرتهاسـت.
جامعـۀ نوپـا و جدیدالـوالدۀ اسلامی بـا وجـود دشـمنان قدرتمنـد و
ضربتخوردۀ خارجی ،و با وجود عناصر تازهمسـلمان و درسـت جانیفتادۀ
داخلـی ،بههیچوجه تاب دودسـتگی و اختالف صفـوف را ندارد .کمترین
رخنهای در پیکر اسـتوار این جامعه میتواند همچون تهدیدی نسـبت به
اصل و اساس آن باشد .ازطرفی زاویۀ انحراف واقعیت از حقیقت ،آنچنان
فاحش نیست که برای کسی همچون امیرالمؤمنین ،که خود دلسوزترین
و متعهدترین انسان نسبت به مکتب و جامعۀ اسالمی است ،قابل تحمل
نباشـد .و شـاید به همین جهات ـ که از پیش در آینۀ بینش پیامبر اکرم
منعکس بود ـ پیامبر به این شـاگرد برگزیدۀ خود فرمان داده بود در برابر
چنین حوادثی ،صبر و تحمل پیشه سازد.
سـال میانـۀ رحلـت پیامبـر اکرم ،سـال 11
ایـن دوره ،سراسـر بیسـتوپنج
ِ
هجری ،و آغاز خالفت امیرالمؤمنین ،سال  35را دربرمیگیرد .آن حضرت
در نامـهای خطـاب به مصریان ،وضـع خود را در آغاز این فترت ،1اینگونه

النـاس َقـد َر َج َعـت َ
ـکت َیـدی َح َّتی َر َای ُـت راج َع َـة ّ
مس ُ
تشـریح میکنـدَ « :ف َا َ
سلام
اال
ـن
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ َ َ َ َ
َیدع َ َ َ َ ُ َ
اهلل َع َلیه َوآلـه َف َخش ُ
ـیت ِان َل َا ُ
سلام َو اهل ُـه ان ا َر ی
نص ِـر ِاال
ـون ِال م ِـق دی ِـن َم ّم ٍـد َصل ُ ِ ِ ِ
َ ُ
َ
َ
ُ َ َ َّ َ َ
..ف َ َنض ُـت یف ِت َ
فی ِـه َثلم ًـا َاو َهدم ًـا َتک ُ
ـون ُ
لـک
الی ِتکـم
ـوت ِو
املصیبـة ِب ِـه ع
لی اعظ َـم ِمـن ف ِ
َ
ـداث» 2نخسـت از همۀ جریانات کنـاره گرفتم تا آنکه دیدم گروههایی،
االح ِ
 .1مدت و زمان بین دو واقعه
 .2نهجالبالغـه /نامـۀ  /62نامـهای از جانـب امیرالمؤمنین به مـردم مصر که آن را همراه
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از اسالم رجعت کرده و به نابودی اسالم دعوت میکنند .بیم آن
بود که اگر اسلام و مسـلمانان را یاری نکنم ،در اسلام رخنه یا ویرانیای
پدید آید که خسـارات آن عظیمتر باشـد از موضوع ازدسـتدادن خالفت؛
این بود که بهپا خاستم و کمر بستم.
زندگـی بیستوپنجسـالۀ علیعلیهالسلام در این دوره ،حاکـی از دخالت فعال
و کمک و حمایتی اسـت که از روی کمال دلسـوزی نسـبت به اسلام و
جامعـۀ مسـلمانان انجـام میگرفتـه اسـت .پاسـخها و راهنماییهای آن
حضـرت بـه خلفـای زمـان دربـارۀ مسـائل سیاسـی و نظامـی و اجتماعی
و غیـره ،در نهجالبالغـه و دیگـر کتـب حدیث و تاریخ نقل شـده ،و شـاهد
تردیدناپذیری است بر این شیوه در زندگی امام.
دورۀ دوم ،دورۀ بهقدرترسـیدن امام اسـت .این دوره ،همان چهار سال و
ُنه ماه خالفت امیرالمؤمنین و چند ماه خالفت حسنبنعلی است که با
همۀ کوتاهی و با وجود ماللتها و دردسرهای فراوانی که از این حکومت
قابل تفکیک است ،درخشندهترین سالهای حکومت اسالمی
انقالبی ،غیر
ِ
عدالت مطلق و رعایت ابعاد گوناگون
بهشمار میآید .روشهای انسانی و
ِ
اسلام در زندگـی جامعـه ،همراه با قاطعیت و صراحـت و جرئت ،در این
دوره بیش از همیشۀ تاریخ ثبت و ضبط است.
ایـن دوره از زندگـی امامان ،نمونهای بـود برای حکومت و نظام اجتماعی،
کـه در دو قـرن بعـد از آن ،همـواره امامان شـیعه بدان فراخوانـده و در راه
مالک اشتر فرستادند.
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آن تلاش کردهانـد .و شـیعه همچـون خاطرهای گرامـی از آن یاد ۶
میکـرده و دریـغ آن را میخـورده ،و رژیمهای زمانهای بعد را در مقایسـۀ
با آن محکوم میسـاخته اسـت .درعینحال ،درس و تجربۀ آموزندهای بوده
که میتوانسـت وضع و حال یک حکومت انقالبی و صددرصد اسلامی را،
در میان جامعه و مردمی تربیتنیافته یا به انحراف کشانیدهشـده ،نشـان
دهد.
سال میانۀ صلح امام حسن ،سال  ،41و حادثۀ شهادت
دورۀ سوم ،بیست
ِ
ً
عمال کار نیمهمخفی
امام حسین ،محرم سال  61است .پس از ماجرای صلح،
شـیعه شـروع شـد و برنامهای که هدفش تالش برای بازگرداندن قدرت به
خاندان پیامبر در فرصت مناسـب بود ،آغاز شـد .این فرصت ،طبق برآورد
عـادی ،چنـدان دور از دسـترس نبـود و بـا پایانیافتن زندگی شـرارتآمیز
معاویه ،امید آن وجود داشت .بنابراین میتوان دورۀ سوم را «دورۀ تالش
سازندۀ کوتاهمدت برای ایجاد حکومت و رژیم اسالمی» نام داد.
و باالخره چهارمین دوره ،روزگار تعقیب و ادامۀ همین روش در برنامهای
درازمدت است؛ در زمان نزدیک به دو قرن ،و با پیروز یها و شکستهایی
در مراحل گوناگون ،و همراه با پیروزی قاطع در زمینۀ کار ایدئولوژیک ،و
آمیخته با صدها تاکتیک مناسب زمان ،و مزیّ ن با هزاران جلوه از اخالص
طراز اسالم.
انسان
و فداکاری و نمودارهای عظمت
ِ
ِ

1

پیشوای صادق/صفحات19-16

 .1سـند متنهـای انتخـاب شـده از کتاب «پیشـوای صـادق» ،بهصورت پیشـوای صادق/
شمارۀ صفحه ،آمده است.

۷

تصویر اجمالی از
موضوعات و محورهای حلقۀ سوم
یک قسمت ،ترسیم کلی بود که تا اینجا تمام میشود .یک قسمت دیگر،
نمودارهایی از حرکات مبارزانه در زندگی ائمه است ،که البته عناوین قابل
بحث ،فقط اینها نیست .اما من برای اینکه اگر دیگران بخواهند کار کنند،
موضوعاتی در اختیارشان باشد ،بخشی از عناوین را عرض میکنم.
یکی از مسائل ،ادعای امامت و دعوت به امامت است ،که این در زندگی
ائمه هرجا هست نشانۀ حرکت مبارزانه است ،و این یک فصل مبسوطی
«االئمة
اسـت که روایات آن در ابواب مختلف وجود دارد؛ ازجمله روایات
ّ
نور اهلل» در کافی ،1و روایت امام هشتم 2در معرفی امامت ،و نیز روایات
ُ
ّ
ان االئمة نور اهلل ّ
وجل
عز
 .1الکافی /کتاب الحجة /باب ّ
 .2ازجملـه روایتهایـی کـه از امـام رضاعلیهالسلام در مـرو به یادگار مانده ،روایتی اسـت
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متعـدد در زندگـی امـام صـادق و مجـادالت اصحـاب ایشـان بـا
طرفهـای گوناگـون ،و روایـات مربـوط به زندگـی امام حسینعلیهالسلام در
هنگام دعوت اهل عراق ،و روایات فراوان دیگر.
مسئلۀ دیگر ،برداشت خلفا از ادعاها و کارهای ائمه است .شما میبینید
کـه از زمـان عبدالملـک تـا زمان متوکل ،همـواره یک تلقی و برداشـت از
هدف و برنامۀ ائمه وجود داشته و همیشه ،خلفا و ُعمالشان ،با یک نگاه
ً
قهرا دربارۀ آنان تصمیم مشابهی میگرفتند .این
به ائمه مینگریستند؛ و
نکتۀ مهمی اسـت که نمیشـود از آن آسـان عبور کرد .چرا اینها از زندگی

َ َ
ُ َ َ َ َ
اخل ُ
ً
راج» 1که
تان یب ِال ِهیما
ائمه اینطور برداشـت میکردند؟ مثال جملۀ «خلیف ِ
َ

َ

ُُ َ َ َ

َّ َ

َ

َ

دربـارۀ موسیبنجعفرعلیهالسلام یـا «هذا ع ٌّ
فس ِـه» 2که
لی ابنه قـد ق َعـد َو ادعـی اال َمر ِلن ِ
ِ

مفصل در معرفی مقام امام و جایگاه امامت در دین .حضرت در بخشی از این روایت

َ
َ َ
َ
َ ُ َ
الرسـول َص َّل ُ
ؤم َ
اهلل َع َل ِیه َو ِآل ِه َو َس َّـل َم َو َمق ُ
الف ُـة ِ َ
ـام َامیر ُ
نین َو
مامـة ِخ
میفرماینـدِ « :ا ّن ِاال
امل ِ
اهَّلل و ِخالفـة ّ ِ
ِ
َ َ َ ُ ُّ
ُ
ُ
ـام ّ
احل َسین َع َلهی َما َّ
احل َسـن َو ُ
ـراث َ
لام ِا َّن ِاال َ
الدیـن َو ِنظ ُ
مام َـة زم ُ
الس ُ
ـام ُ
الدنیـا َو ِع ّـز
املس ِـلمنی و صلاح
می
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ؤمنین» همانـا امامـت ،خالفـت خـدا و خالفـت رسـول خـدا و مقـام امیرالمؤمنین و
امل ِ
میراث حسـن و حسین

علیهماالسلام

اسـت .همانا امامت زمام دین و مایۀ نظام مسـلمین

و صالح دنیا و عزت مؤمنین اسـت( .الکافی /کتاب الحجة /باب نادر جامع فی فضل
االمام و صفاته /حدیث)1
« .1گویا برای دو خلیفه خراج جمع میکنند( ».بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین
و ...موسیبنجعفر /ابواب تاریخ االمام موسیبنجعفر الکاظم /باب /6حدیث)2
« .2ایـن علـی فرزند اوسـت که به جای او نشسـته و این امر را بـرای خود ادعا میکند».
(بحاراالنـوار /کتـاب تاریخ علیبنموسـی و /...ابـواب تاریخ االمام علیبنموسـی الرضا/
باب /9حدیث)2
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دربـارۀ علیبنموسـی ،یا جمالت مشـابهی که دربـارۀ ائمۀ دیگر
میگفتند ،همه نشان میدهد چه ادعاها و داعیههایی را خلفا و دوستان
خلفا از زندگی ائمه برداشت میکردند .این قابل توجه و یکی از آن نکات
مهم است.
مسـئلۀ دیگـر اصـرار خلفاسـت بـر اینکـه امامـت را به خودشـان نسـبت
ً
مثال به
بدهند؛ و حساسـیت شـیعه که با این امر مخالفت کنند اسـت.

این نمونه که نظایری هم دارد ،توجه کنید؛ ُ
«ک َث ِّیر» که از شـعرای بزرگ
طـراز اول دورۀ نخسـتین امـوی اسـت ـ یعنـی ردیـف فـرزدق و َجریـر و
َا َ
صیب و غیرهم ـ شیعه و از عالقهمندان امام باقر
خطل و ُن َ

علیهالسالم

بوده

اسـت .روزی آمـد خدمـت امـام باقر ،حضرت بـا حالت اعتـراض گفتند:

َ ُ َ َ َّ ُ ُ َ
َ
َ َ
ُ
َ
«ا َ
مت َدح َـت َع َبد َ
ـت یـا ا َس ُـد َو اال َس ُـد
ـک؟ فقـال مـا قل ُـت ل ُـه یـا ِامـام اهلـدی و ِانـا قل
ِ
امل ِل ِ
َ ٌ َ َ ُ َ َّ
ـمس َج ٌ
ٌ
ـاد َو یـا َب ُـر َو َ
الش ُ
البح ُـر َمـوات» شـنیدم مـدح عبدالملک
کلـب و یـا شـس و
را کـردی؟ دسـتپاچه شـد و گفـت :من امامالهـدی به او نگفتـم ،من به
او شـیر و خورشـید و دریا و کوه و اژدها لقب دادهام و اینها هیچکدام
ارزشـی نـدارد .بدیـن ترتیـب عمـل خود را توجیـه کرد؛ حضرت تبسـمی

کردند .آنگاه ُک ِمیت اسدی برخاست و آن قصیدۀ هاشمیۀ خود را خواند
که با این بیت شـروع میشود:

تا میرسد به این بیت:

« َمن ل َق ُ َ َّ ُ َ
ام
ِ ٍ
لب مت ٍی مست ٍ
َ ُ َ َ َ َ
حالم»
غیر ما صبو ٍة و ال ا ٍ
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َ َ َ َ ََ َ ََ ّ
اس
«ساسة ال کمن یر ی رعیة الن ِ
َ ً َ َ ََ َ
1
نعام»
سواء و رعیة اال ِ

این نمونه روشن میکند که ائمه نسبت به اینکه عبدالملک مدح بشود،
کثیر ،حساسیتشـان روی «امامالهدی»
حسـاس بودند؛ اما دوسـتانی مثل
ّ
بـود ،میگفتنـد مـا بـه او امامالهـدی نگفتیـم .و این نمونه ،خـود ،عالقۀ
شدید خلیفه را به اینکه به او امامالهدی بگویند ،نشان میدهد.
در زمـان بنیعبـاس ،ایـن عالقـه و اصرار بیشـتر بـود .مروانبنابیحفصۀ
مزدور هم بنیامیه و هم بنیعباس
اموی ،که از شعرای مداح و وابسته و
ِ
بـود ـ عجیـب این اسـت کـه وی زمان بنیامیه ،شـاعر دربار بـود ،بعد که
بنیعباس بر سـر کار آمدند ،باز شـاعر دربار شـد ،چون شـاعر بسـیار قوی
و زبـانآوری بـود ،آنهـا هـم او را بـا پـول میخریدنـد ـ هنگامیکـه مـدح
بنیعبـاس را میگفـت ،اکتفـا به این نمیکرد که از کرم و شجاعتشـان و
دیگر خصالشـان بگوید ،بلکه آنها را به پیغمبر نسـبت میداد و شـئون و
مقامهای مورد نظرشان را برای آنان ثابت میکرد.
..مسـئلۀ دیگـر ،تأییـد و حمایـت ائمه از حـرکات خونین اسـت ،که یکی
از بحثهـای شـورانگیز زندگی ائمه اسـت و حاکـی از همین جهتگیری

 .1دل سرگشـته و حیـرتزده را ،چیـزی جـز عشـق و آرزو نیسـت /.آل محمد

صلواتاهللعلیهـم

سیاسـتمداران و سرپرسـتان امّ تند ،اما نه مانند آنکسـانیکه در مقام حاکمیت ،مردمان
را مانند گلۀ گوسـفند به شـمار میآورند( .مناقب آل ابیطالب /باب فی امامة ابیجعفر
الباقر /فصل فی معالی اموره)
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مبارزانـه اسـت .اظهـارات امـام صـادق دربـارۀ ُمعَ ّلیبن ُ
خ َنیـس،
هنگامیکه بهدسـت داوودبنعلی کشـته شـد ،اظهارات دربارۀ زید ،دربارۀ
حسینبنعلی ـ شهید ّ
فخ ـ و دیگران.. .و جالب این است که این ُمعَ ّل ٰی
بـاب امـام صادق

علیهالسلام

بوده که ایـن مطلب و این تعبیـر ـ تعبیر باب ـ

یکـی دیگـر از آن مباحـث قابـل تأمـل و تعقیب اسـت .اینکسـانیکه در
روایات بهعنوان «باب» ائمه

علیهالسالم

معرفی شدهاند ،چه کسانی بودند؟ که

َحییبن ُ
ً
ام َ
ّطویل،
غالبا هم کشته یا به کشتهشدن تهدید شدهاند؟ مانند :ی َ

ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس ،جابربنیزید ُجعفی.

یک بحث دیگر در زندگی ائمهعلیهالسالم زندانها و تبعیدها و تعقیبهاست.
ً
دقیقا دنبال شود و مطالب زیادی
و به نظر بنده این فصلی است که باید
در آن قابل دقت و بررسی است.
بحث دیگر ،برخورد تند ،و زبان صریح و تیز ائمه

علیهالسالم

در برابر خلفاست.

نکتـۀ قابـل دقـت در این بحث ،آن اسـت که این بزرگواران ،اگر اشـخاص
محافظـهکار و سـازشکاری بودنـد ،بایـد مثل دیگر علمـا و ّ
زهاد آن عصر،
زبـان نـرم و لحـن دور از معارضه را انتخاب میکردند .میدانید که علما و
ّ
زهاد زیادی بودند که خلفا به آنها عالقه و شـاید ارادت داشـتند[ .منصور]

ُ ُّ ُ َ

ُ ُّ ُ

ُ

َ

َ

ُ

َ ُ َ
َُ
َ
بن ع َبید»1
میگفت« :کلکم ییش ر و ید ،کلکم یطلب صید ،غیر ع ِ
مر و ِ

احترام تمام گذاشت و از او تقاضای
 .1روزی عمروبنعبید نزد منصور آمد .منصور او را
ِ
َّ َ َّ َ َ
رصاد».و منصور چنان
الم ِ
موعظـه کـرد .عمـرو از ابتدای سـورۀ فجر خواند تا آیۀ « ِا ن� ر�ب ک ل ِب� ِ

میگریست که گویی پیش از این ،این آیات را نشنیده .به عمرو گفت ،باز هم بگو .عمرو
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اینهـا خلفـا را نصیحـت میکردنـد ،و حتی گاهی آنهـا را به گریه
هـم در میآوردنـد ،امـا مواظب بودند که به آنان جبار و طاغی و غاصب و
شـیطان و هرچه این معانی را برسـاند نگویند .اما ائمهعلیهالسلام میگفتند،
حقایـق را افشـا میکردند .و مالحظۀ هیبـت و قدرت زمامداران ،آنها را به
سکوت وادار نمیکرد.
یک بحث دیگر ،تندیهای خلفا بر ائمهعلیهالسالم است .مثل آنچه در مواردی
میـان منصـور بـا امام صادق

علیهالسلام

یـا هـارون بـا موسیبنجعفر

علیهالسلام

گذشته.
ً
کامال جالب و قابل تعقیب اسـت ،داعیههایی اسـت که
بحث دیگری که
حاکی از اسـتراتژی امامت اسـت .گاه در اظهارات و مباحثات ائمه

علیهالسالم

بیانات و داعیههایی مطرح میشـود که عادی نیسـت و حاکی از هدف و
خطمشی خاصی است که همان استراتژی امامت است.
از جملۀ این موارد گفتگوی حضرت موسیبنجعفر

علیهالسالم

با هارون دربارۀ

پیشـینیان تـو بـوده ،پس سـوی تو آمـده و بعد از تو سـوی
گفـت :ایـن حکومـت بـرای
ِ
جانشـینت میرود .پس یاد کن از شـبی که آبسـتن روز قیامت اسـت.منصور دوباره به
گریه افتاد و شدیدتر از قبل گریست .هنگامی که عمرو قصد رفتن کرد ،منصور گفت :هر
دنبال من نفرستی.
حاجتی داری بگو .گفت :فقط یک حاجت از تو دارم و آن اینکه دیگر
ِ

منصـور گفـت :بنابـر این مرا تا آخر عمر مالقات نخواهی کـرد .گفت :حاجت من همین
است .این را گفت و با قدمهای محکم و با وقار راه افتاد .منصور خیرهخیره از پشت سر
نگاهش کرد و این اشعار را سرود :هر یک از شما بهآرامی راه میرود ،و هر کدامتان در
پی دسـتیافتن به صیدی اسـت ،بهجز عمروبنعبید(.البدایة و النهایة (اسماعیلبنعمر
ِ
بن کثیر ،متوفی 774ق) /ج /10ص)124
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ُ َ ً
فـدک اسـت 1.هـارون روزی به امـام کاظمعلیهالسلام گفت« :خذ ف َـدکا
َح َّت َا ُر َّدها ِا َل َ
معین کن تا آن را به تو برگردانم .فکر
یک» یعنی حدود فدک را
ّ
میکـرد با این کار ،شـعار فدک را که در خانـدان اهلبیت همواره بهعنوان
یـک سـند مظلومیت تاریخـی مطرح بود ،بیاثر کند و ایـن حربه را از آنان
بگیرد .و شاید با این کار ،مقایسهای میان خود و آنان که روزی فدک را از
تصرف آنان خارج کردهاند ،در ذهن شیعیان اهلبیت بهوجود آورد .حضرت

ُُ

ّ

دودها» اگر
ابتدا امتناع کردند ،سپس که او اصرار کرد ،گفتند« :ال آخذها ِال ِ ُب ِ
قرار است فدک را برگردانی ،باید با محدودۀ واقعیاش ،آن را بدهی.
..در ایـن گفتگـو بارزتریـن مطلـب ،داعیـۀ موسیبنجعفر

علیهالسلام

اسـت،

همـان چیـزی کـه هارون هم دریافت و کمر به قتل آن حضرت بسـت .و
ازاینقبیل اظهارات ،که مدعای ائمه
امام باقر

علیهالسلام

و امام صادق

علیهالسلام

علیهالسلام

را آشـکار میسـازد ،در زندگی

و امام رضا

علیهالسلام

دیده میشود؛ که

جمعبندی آن ،استراتژی امامت را ترسیم میکند.
یکـی دیگـر از مباحـث قابل بررسـی و پیگیری در شـرح حال ائمه

علیهالسلام

برداشـت اصحاب ائمهعلیهالسلام از هدف و خطمشـی و مدعای آن بزرگواران
اسـت .بدیهی اسـت که اصحاب ائمه از ما به آن بزرگواران نزدیکتر ،و به
هـدف و داعیـۀ آنـان آگاهتر بودهاند .آنهـا دراینباره چه تلقی و برداشـتی
داشـتند؟ آیا ما در روایات ،به این نکته که آنان منتظر «قیام» و «خروج»
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ علیبنالحسـین و ...موسـیبنجعفر /ابـواب تاریـخ االمـام
موسیبنجعفر الکاظم /باب /6حدیث20
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ائمـه بودهانـد ،برخـورد نمیکنیم؟ داسـتان مردی از خراسـان را،
همـه میدانیـم ،که نزد امام صادقعلیهالسلام آمـد و خبر داد که چندصدهزار
مـرد مسـلح منتظـر اشـارۀ آن حضرتند تا قیـام کنند .حضـرت دربارۀ عدد
مزبـور اظهـار تردیـد و تعجب کردند ،و او پیدرپی عدد را کم کرد .حضرت
در پایان با تأکید بر کیفیت افراد ،تعدادی را ذکر کردند و فرمودند :اگر به
این تعداد یارانی داشتم ،قیام میکردم.
افراد زیادی ازاینقبیل به امام مراجعه و تقاضای «قیام» ـ به تعبیر روایات
«خـروج» ـ میکردنـد .البتـه مـواردی از مراجعهکننـدگان هم ،جاسوسـان
بنیعبـاس بودنـد کـه از جوابهای امام به آنان ،میشـود جاسـوسبودن
آنان را حدس زد .این افراد چرا مراجعه میکردند؟ آیا غیر از این است که
در فرهنگ شیعه ،در آن روز ،مسئلۀ خروج و قیام برای ایجاد دولت حق،
ّ
مسـلم ائمهعلیهالسلام بهشـمار میرفت؟ و تلقی
یک امر حتمی و یک هدف
اصحـاب و شـیعیان ایـن بود که ائمهعلیهالسلام منتظر فرصت مناسـب برای
اقدام به آن هستند؟
روایت جالبی در این باب دیدم که از آن میشود فهمید که این تلقی در
سطوح اصحاب بلندمرتبهای چون ُزرا َرةبن َ
عین 1چگونه بوده است .روایت
ا َ
رجال َک ّشی است :روزی زراره نزد امام صادق
در
ِ

علیهالسالم

میآید و میگوید:

ُ .1زرا َرةبن َ
جاللت
اعیـن (متوفـی 148ق) از اصحـاب امام باقر و امام صادق اسـت که در
ِ
شـأن او ،همین روایت بس اسـت که امام صادقعلیهالسلام میفرمایند اگر زراره نبود ،گمان

ّ
الکشی /زرارةبناعین /شمارۀ )210
این بود که احادیث پدرم از دست برود( .رجال
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یکی از یاران ما از دسـت طلبکاران گریخته اسـت ،اگر «این امر»
نزدیک است ،صبر کند تا با قائم خروج کند ،و اگر در آن تأخیری هست،
با آنان از در مصالحه درآید .حضرت میفرماید :خواهد شد .زراره میپرسد
تا یک سال؟ امام میفرماید :انشاءاهلل خواهد شد .دوباره میپرسد تا دو
سال؟ باز میفرماید :انشاءاهلل خواهد شد .و زراره خود را قانع میکند که
ً
یقینا زراره شخص
تا دو سال دیگر حکومت آل علی بر سر کار خواهد آمد.
ساده و بیاطالعی نبود ،او یکی از اصحاب نزدیک امام باقر

علیهالسالم

و امام

صادقعلیهالسلام بود .بااینحال چگونه اسـت که او تشکیل حکومت علوی را
اینقدر نزدیک میبیند؟
در روایـت دیگـری هشامبنسـالم نقـل میکنـد کـه روزی زراره بـه مـن

َ َ

َ َ َ

َ

َ

عوادها غ َیر َجعف ٍر» 1یعنی ،بر فراز پایههای خالفت ،کسی
گفت« :ل ت َر ی عل ا ِ
جـز جعفربنمحمد
صادق

علیهالسلام

علیهالسلام

را نخواهـی دیـد .میگویـد :هنگامیکـه امـام

وفـات یافت ،بـه او گفتم :آیا آن حرف را به یاد میآوری؟

و میترسیدم آن را انکار کند .گفت :بلی ،به خدا من آن را به نظر خودم
گفتـه بـودم .میخواسـته ایـن شـبهه پیش نیایـد کـه آن را از امام نقل
کرده است.
از روایات متعددی که در زمینۀ انتظار قیام یا درخواست آن از سوی اصحاب
ائمهعلیهالسلام وجـود دارد ،بهروشـنی میتـوان فهمید که هدف ائمه

علیهالسلام

یعنی تشکیل حکومت علوی و تالش برای آن و متوقعبودن آن ،از جملۀ
الکشی (محمدبنعمر ّ
ّ
کشی ،متوفی قرن چهارم) /زرارةبناعین /شمارۀ 258
 .1رجال
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ّ
مسـلمات در نظر شـیعیان و حتی یاران نزدیک ائمهعلیهالسالم بوده
است .و این قرینهای حتمی بر هدف و خطمشی ائمه

علیهالسالم

بحث دیگر این اسـت که علت بغض و خصومت خلفا با ائمه

است.
علیهالسلام

چه

بـوده اسـت؟ آیا فقط حسـادت آنان بـه مقامات معنـوی و توجه و عالقۀ
مردم به ائمه

علیهالسالم

موجب و انگیزۀ آنهمه دشمنی بوده است؟ یا عامل

علیهالسالم
محسود خلفا
اصلی چیز دیگری اسـت؟ البته شـک نیست که ائمه
ِ

َ َ ُ

َ ّ َ ََ

آت ُ

ُ

فَ �ض

دو� ن
و دیگران بودهاند ،و در ذیل آیۀ« :ام ی�حس ن
ال�اس علی ما ��اه ُم اهلل ِم ن� � ِل ِه»

1

َ

املحس َ
روایاتـی بـه ایـن مضمون هسـت کـه «ن ُـن َ
ـودون» 2یعنی آنـان که در
ایـن آیـه اشـاره شـده که مورد حسـد قرار میگیرنـد ،ما هسـتیم .اما باید
دید که به چه چیز ائمهعلیهالسلام حسـد میبردند؟ آیا حسـد به علم و تقوای
آنـان بـود؟ میدانیـم علما و ّ
زهـاد زیادی در آن زمان بودنـد که به همین
صفـات در میـان مـردم شـناخته شـده و عالقهمنـدان و یـاران زیادی هم
داشـتند .چهرههـای معروفـی مانند :ابوحنیفه ،ابویوسـف ،حسـن بصری،
سفیان ثوری ،محمدبنشهاب و دهها نفر از قبیل آنان ،پیروان و هواداران
زیـادی داشـته و از معروفیـت و محبوبیت برخـوردار بودهاند .درعینحال،
خلفا ،نهفقط به آنان حسـد و بغض نمیورزیدند ،بلکه برخی از آنان مورد
ارادت و محبـت خلفـا نیـز بودنـد .به نظـر ما علت اصلی خصومت شـدید
 .1سـوره مبارکـه نسـاء /آیـه « ،54بلکه به مردم ،برای آنچه خـدا از فضل خویش به آنان
عطا کرده ،رشک میورزند».
 .2بحاراالنوار /کتاب االمامة /ابواب اآلیات النازلة فیهم /باب /10حدیث20
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خلفا با ائمه

علیهالسالم

118

ً
عموما به شهادت آنان ،پس از اسارت
را ،که

هـا و تبعیدهـا و زندانهـا میانجامید ،در چیز دیگری باید جسـتجو کرد.
و آن داعیـۀ خالفـت و امامـت بـود که ائمهعلیهالسلام داشـتند ،و آن دیگران
نداشـتند .این نیز از بحثهایی اسـت که میتواند مورد تعقیب و تحقیق
قرار گیرد.
یکـی دیگـر از مباحـث قابل بررسـی و تحقیق ،حرکات تنـد و معارضهآمیز
اصحاب ائمهعلیهالسلام با دسـتگاه خالفت است .نمونههای اینگونه حرکات
را در سراسر دوران امامت میتوان مشاهده کرد .در زمان امام سجاد

علیهالسالم

َحییبن ُ
ام َ
ّطویـل ،حـواری آن حضرت ،به مسـجد
یعنـی در اوج اختنـاق ،ی َ
مدینـه میآمـد و خطـاب بـه مردمی که تسـلیم دسـتگاه خالفـت بودند،
یـا خطـاب بـه کارگـزاران حکومـت ،آیـهای را میخواند که سـخن حضرت

َ فَ ن ُ َ َ َ نَ ن َ َ نَ ُ ُ َ َ ُ
داو ة�
ابراهیمعلیهالسالم به کفار را حکایت میکند« :ک�ر�ا ِب�کم و ب�دا ب� ی���ا و ب� ی��کم الع
َ َ �غ�ض ٓ
ناسـۀ 2کوفـه خطـاب بـه جمـع مـردم و گروه
ال� ا ُء» 1و همچنیـن در ُک َ
و ب

تعرض
شیعیان سخنانی را با صدای بلند ایراد میکند که همه ،متضمن
ّ
به جریان سیاسی حاکم است.
ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس در مراسم نماز عید ،هنگامیکه با مردم به صحرا میرفت،
 .1سـوره مبارکـه ممتحنـه /آیـه « ،4در کار و روش ابراهیـم و همراهانـش ،بـرای شـما
سرمشـقی نیکوسـت .آنگاه که به قوم خود گفتند :ما از شـما و از هر آنچه بهجای خدا
عبودیـت میکنیـد ،بیـزار و بری هسـتیم .به شـما کفر و انکار آوردیم و میان ما و شـما
دشمنی و کینه پدید آمد (و چنین خواهد بود) تاوقتیکه به خدای یگانه ایمان آورید».
 .2یکی از محلههای شهر کوفه
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با لباس ژولیده و سـروصورتی شـوریده و چهرهای غمگین دیده
میشد .و چون خطیب به منبر میرفت ،دستها را بلند میکرد و میگفت:

َ ّ َ َ

َُ

َ

ُ

َّ

َ

َُ

نائ َ
صفیائ َ
فائ َ
«الل ُه ّم هذا َم ُ
ک ال َ
ذین خ َص َ ُ
صتم ِ َبا ابت ّز وها»
ک َو ا
وض ُع ا َم ِ
ک َو َم ِ
ِ
قام خل ِ

1

پروردگارا ،این منبر و جایگاه ،متعلق به جانشـینان و برگزیدگان توسـت،
که اینک از آنان غصب شده و به چنگ دیگران افتاده است .متأسفانه این
صحابـی عالیمقـام ـ که امام صادقعلیهالسلام قاتل او را لعن و نفرین کردند
و او را مورد سـتایش قرار دادهاند ـ مورد بیلطفی بعضی قرار گرفته و در
وثاقت 2او تردید کردهاند .و بعید نیسـت که در منشـأ این نظرات ،دسـت
خبیث بنیعباس نیز دخالت داشته باشد.
تقیه
مسـئلۀ دیگر که دارای دامنهای وسـیع و بحثی عمیق است ،مسئلۀ ّ
اسـت .در فهـم این عنوان ،الزم اسـت همۀ روایاتی کـه مربوط به کتمان
و حفاظ و پنهانکاری اسـت ،دیده شـود؛ تا با توجه به داعیۀ ائمه

علیهمالسالم

شـدت
که از فصول و مباحث گذشـته بهدسـت میآید ،و نیز با توجه به
ِ
عملـی کـه خلفا در برابر این داعیه و فعالیتهای ائمهعلیهمالسلام و اصحاب
ائمه

علیهمالسلام

تقیه فهمیده شـود .آنچه
نشـان میدادنـد ،معنـای حقیقـی ّ

تقیه بهمعنای تعطیل کار و تالش
شـکی در آن نمیماند ،این اسـت که ّ
المعَ َّلیبن ُ
ّ
خ َنیس /شمارۀ 715
 .1رجال
الکشی /فی ُ
راوی
 ( .2وثق) در لغـت بهمعنـای مـورد اعتماد و اطمینان بودن اسـت .در علم ِرجال به
ِ

ضابط امامی ،ثقة گفته میشود .در این تعریف منظور از عدالت ،اجتناب آن فرد از
عادل
ِ
ِ

مبرابودن از
گناهان بزرگ و عدم اصرار بر دیگر گناهان ،و مقصود از ضابطبودن بهمعنای ّ
سهو و نسیان راوی است .و در آخر امامیبودن یعنی کسی که شیعۀ دوازده امامی باشد.
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نیسـت ،بلکه بهمعنای پوشـیده نگهداشتن کار و تالش است .و
این با مراجعه به روایات بهطور کامل آشکار میشود.
اینها بخشـی از مباحث مهم مربوط به زندگی ائمهعلیهمالسلام اسـت ،و البته
مباحـث فـراوان دیگـری نیز دربارۀ زندگی سیاسـی این بزرگواران هسـت.
بنده در همۀ این زمینهها کار زیادی کردهام ،ولی متأسفانه فرصت ادامه
و جمعبنـدی آنهـا را ندارم .ای کاش صاحبهمتهایی پیدا شـوند و این
کار را دنبال کنند ،و زندگی سیاسی ائمه

علیهمالسالم

جمعبندیشده به دست

مردم برسد .و ما بتوانیم آن را بهعنوان درس و الگو و نهفقط بهعنوان یک
خاطرۀ جاودانه ،در اختیار داشته باشیم.

65/4/28

دوران اول امامت :سکوت و همکاری

۸

دوران اول امامت
پـس از آنکـه حکومـت پیغمبـر اکرم پس از ده سـال ،با ارتحـال این بندۀ
شایسـتۀ برگزیـدۀ خـدا به جوار رحمت حق ،پایـان گرفت ،فصل تازهای در
زندگی جامعۀ اسالمی بهوجود آمد که فصل امامت بود .نوبت این است
کـه جامعـۀ اسلامی ،با رهبری فرد برگزیده و شایسـتهای کـه خدا فرمان
معین
داده و پیغمبـر برگزیـده ،بهسـوی هدفهایـی که برای ایـن جامعه
ّ
َ
چهاراسـبه بتازد[ .اما] مسـائلی پیشامد کرد که سیر جامعۀ اسالمی
شـده،

را ،بهسـوی ایـن هدفهـا یـا متوقـف یـا ُکند کرد؛ و این مسـائل را شـما
کموبیش در طول زمان شنیدهاید و میدانید.
ماجرای سـقیفه پیش آمد ،مسـئلۀ سیاستباز یهای یک عده مردمی که
به دین و به اسالم و جامعۀ اسالمی آنچنان عالقۀ وافر الزمی نداشتند.
و توطئههـا و نشستوبرخاسـتها و قراردادهـا پیش آمد .و نتیجه همان
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شـد که خود امیرالمؤمنین در بیستوشـش سـال ،بیستوهفت
سـال بعـد از آن ،در میانـۀ یـک جنـگ ،به یکی از افراد قبیلۀ بنیاسـد ،در

َ َّ
َ َ َ َ ً َ َّ َ َ ُ ُ َ
َ
وم َو َسـخت
ق
ضمـن بیـان موجزی ذکر کرد« :ف ِانا کانـت اثرة شـحت علهیا نفوس ٍ
َ ُ ُ َ
ـوس آخر ی َـن» 1.مسـئلۀ سـقیفه و غصـب خالفت و بیسـتوپنج سـال
عهنـا نف
کوتاهشدن دست علی از ادارۀ اجتماع اسالمی ،در کالم امیرالمؤمنین ،در
یک موقعیت حساس ،در دو جمله بیان شده :انحصارطلبی بود ،خودخواهی
بـود ،دنیـا را برای خود طلبیدن بود .عدهای بهسـوی آن مشـتاقانه دسـت
دراز کردنـد ،حکومـت را برای خود خواسـتند ،قدرت را بـه ناحق در اختیار

َ

َ

ُ

َ

فوس آخر َ
خود گرفتندَ « ،و َسخت عهنا ن ُ
ین» عدهای هم بزرگوارانه با شرح صدر
چشم پوشیدند .مسئله همین بود.
..اینجا علیعلیهالسلام بر سـر دو راهی اسـت :یک راه این اسـت که ستمی را
ً
موقتا تحمل کند و آماده بشـود که مردم صددرصد
بر خود و بر انسـانیت
مسلمان نباشند ،اگرچه نود درصد ،هشتاد درصد ـ درصد آن را شما هرچه
معیـن کنیـد ـ مسـلمانند .یـک راه دیگر این اسـت که علی،
میخواهیـد
ّ
خـود را آمـاده کند که اسلام از بین بـرود ،قرآن نابود شـود ،نظام جامعۀ
نوپای اسالمی متالشی بشود .و هرگز علی راه دوم را انتخاب نخواهد کرد.
علی بیسـتوپنج سـال سـکوت کرد بهخاطر این؛ تن به مصلحتی داد و از
مصلحتی گذشت.

51/11/22

آنگاه نقش همخوان با این شـخص ،نقش فاطمۀ زهراسلاماهللعلیها اسـت .اگر
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /162کالم حضرت حین جنگ صفین
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آن مظلومیت عظیم و جانسـوز در تاریخ خود را نشـان نمیداد،
ً
بعدا آشکار شد ،آشکار نمیشد.
حقایق اسالم آنچنانکه

77/7/19

بیسـتوپنج سـال گذشـت و علـی بـا قدرتهـای زمـان مبارزه نکـرد .این
تنهـا نقطـهای اسـت کـه در تاریـخ 250سـالۀ ائمۀ مـا ،یک جـا میبینیم
کـه امـام ،مبـارزۀ بهمعنـای درگیری نداشـته .تبلیغ میکـرد ،فضایل خود
را بیان میکرد ،شایسـتگی خود را به رخ میکشـید ،اما درگیری نداشـت.
این یک نقطه است .البته هرچه از آغاز این دوره بهطرف پایان این دوره
نزدیـک میشـود ،هرچـه زمـان بهطرف [خالفـت] عثمان نزدیک میشـود،
ً
علیهالسلام
تدریجـا عـوض میشـود .البتـه صورت مبـارزهای که در
وضـع علی
امـام صـادق یا در امام موسـیبنجعفر میبینـم ،در امیرالمؤمنین تا آخر
بیسـتوپنج سـال هم من نمیبینم .این دورۀ اول از زندگی ائمه اسـت؛
یعنی دورۀ بیستوپنجسـالۀ آغـاز امامت ،که امیرالمؤمنین

صلواتاهللوسلامهعلیه

با دشـمن ،مبارزۀ بهمعنای درگیری ندارد؛ با کسـی که قدرت را در دسـت
گرفته است ،جهاد ندارد.

51/11/22

۹
؟ع؟
زندگی و شخصیت امیرالمؤمنین 

زندگی و شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟
شـخصیت امیرالمؤمنین از لحظۀ والدت تا هنگام شـهادت ،در همۀ این
ادوار ،یک شـخصیت اسـتثنایی اسـت .والدت او در جوف 1کعبه اسـت
ـ که نه قبل از آن حضرت و نه بعد از آن حضرت تا امروز چنین چیزی
اتفاق نیفتاده است ـ شهادت آن بزرگوار هم در مسجد و محراب عبادت
اسـت .بیـن ایـن دو نقطه هـم ،همۀ زندگی امیرالمؤمنین جهاد اسـت و
صبـر ِللـه اسـت و معرفـت اسـت و بصیرت اسـت و حرکـت در راه رضای
الهی است.

89/4/5

امیرالمؤمنین یک انسانی است که در طول عمر شصتوسهسالۀ خود که
پنجاهوسـه سـالش در حوزۀ اسالم سپری شده بود ،یک لحظه ،یک لحظۀ
کوتاه حتی ،جز در راه تحکیم اسالم قدمی برنداشت.

53/7/15

( .1جوف) درون چیزی
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 .۹؟نینمؤملاریما تیصخش و یگدنز

در آغاز کودکی ،دسـت تدبیر الهی ،علیبنابیطالب را به آغوش
پیغمبر میسـپارد .امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام ششسـاله بود که پیغمبر او
را از خانـۀ جنـاب ابیطالـب بـه خانۀ خـود آورد .امیرالمؤمنیـن در آغوش
پیغمبر و در زیر سایۀ تربیت آن حضرت تربیت شد .در هنگام نزول وحی
بـر پیغمبـر ،تنها کسـی بـود که در ِحـراء ،در آن لحظات حسـاس ،در کنار
پیغمبـر حضـور پیدا میکرد.. .دنبـال پیغمبر ،بدون جداشـدن از پیغمبر،
ً
دائما میآموخت.
امیرالمؤمنین

خـود حضـرت در نهجالبالغه در خطبۀ قاصعـه 1میفرمایدَ « 89/4/5:و َل َقـد ُک ُ
نت
ََ ُ
َ َّ ُ ُ ّ َ َ
صیل اث َر ا ّ ِم ِه» مثل شتربچهای که دنبال مادرش حرکت میکند،
ات ِبعه ِاتباع الف ِ
َ
َ ً
«ی َرف ُـع یل یف ُک ّل َ
دائـم متصـل به رسـول خدا بودمَ .
خالق ِـه َعلمـا َو َی ُأم ُر ین
ی
ـوم ِمن ا ِ
ِ ٍ
ـداء ِب ِـه» هـر روز ،یـک درسـی ،دانـش جدیـدی با عمل خـود ،از اخالق
اال ِقت ِ
ِب ِ

خود به من میآموخت ،و از من میخواست که به آن عمل کنم .تربیت

ُّ
ََ
َ ُ
کان ی ِاو ُر یف ک ِل
میکرد ،میسـاخت این شـخصیت واال و ملکوتی راَ « .و لقد
ََ ُ َ َ ُ َ
َس َـن ٍة ِب َ
راه غیری» من
راء» هر سـال ،مدتی را در غار حرا میگذرانید« .فاراه و الی
ِ

میرفتم او را میدیدم؛ هیچکس غیر از من به سـراغ او نمیرفت و او را

َ َ

ٌ

ٌ

َ

َ

َ ََ

ُ

اهلل َو خ َ
نمیدیـدَ « .و ل ی َمـع َبیـت ِ َ َ
َ
ثال ُ
ثما»
ـول ِ
دجیة َو انـا ِ
سلام غی َـر رس ِ
واحـد یوم ِئ ٍـذ ِف ِاال ِ

تنها خانهای که اهل آن خانه ،مسـلمان بودند ،خانۀ ما بود؛ پیغمبر بود،

َ

َ

َُ ُ

ُّ َ

َ
َ
َ َ
الرسـال ِة َو اش ّـم ر ی َـح الن ُب ّـو ِة» نور پیغمبری
خدیجـه بـود ،و مـن« .ار ی نـور الوح ِـی و ّ ِ

َ ََ َ ُ ََ
عت َر ّنة
را میدیـدم؛ عطر دلپذیر نبوت را استشـمام میکردم« 85/7/21.و لقـد ِس
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ََ

َ َ

الشـیطان َ
حین ن َـز ل َ
الوح ُـی علی ِـه» .من صدای نالۀ شـیطان را وقتیکه
ِ
َ

َُ ُ

َّ ُ

هذه َّ
الرنة» از پیغمبر
بر پیغمبر وحی نازل شـد ،شـنیدم« .فقلت یا َرسـول ِ
اهلل ما ِ ِ

َ َّ
ُ َ
ـیطان قد
پرسـیدم :ایـن چـه صدایـی بود که مـن شـنیدم؟ فرمـودَ « :هـذا الش
َ
َ
ا ِی َس ِمن ِعباد ِت ِه» این نالۀ یأس شـیطان بود ،از اینکه بتواند مردم را گمراه
َ
َ َ َ
کند .چراغ هدایت آمد .بعد فرمود« :ا َّن َ َ
ک تس َـم ُع ما امس ُع َو ت َر ی ما ا َر ی» .1این،
ِ
نزدیکی و قرب امیرالمؤمنین به پیغمبر از دوران کودکی است.

89/4/5

یـک فکـر نـو ،یک حادثۀ نـو ،یک انقلاب عظیم که سـرآغاز تحول عمیق
جهانی است ،در نقطهای دوردست و در جامعهای کوچک و لمیزرع مثل
مکـۀ جاهلـی بهوجـود میآید .کیسـت که عمق این سـخن و این نهضت
را درک کنـد؟ عـدهای ایمـان میآورنـد؛ چـون سـخن این رسـالت ،سـخن
دل آنهاسـت .بـردگان و مظلومـان کـه میبینند این نهضـت نجاتبخش،
سـخن دل و غـم فروخـورده و فروخفتۀ آنها و بغضهـای درگلوماندۀ آنها
را ترجمـه میکنـد ،ایمـان میآورند و خدای متعال هم آنها را دسـتگیری
میکنـد و نـور معنویـت را به دل آنها میتاباند .غالب کسـانی که در دورۀ
اول دعوت پیغمبر ایمان آوردند ،ازاینقبیل بودند ،لکن عدۀ معدودی هم
ِ
هستند که رشحات معنوی و نورانیت و استحکام منطق نبوت ،آنها را به
خودش جذب میکند ،که در رأس آنها امیرالمؤمنین اسـت .این نوجوان،
 .1ترجمه و ادامۀ خطبه این است :تو میشنوی آنچه را من میشنوم و میبینی آنچه را

ّ َ َّ

َ

َ

َ َّ

َ

َّ

َ َ َ

َ
َ َ
َ
َ َ َ
َ
یر» جز آنکه پیامبر نیستی ،ولی
من میبینمِ « ،ال انک لست ِبن ِ ٍ ّب و ل ِکنک لوز ٌیر و ِانک لعل خ ٍ

وزیر و یاور من هستی و بر راه خیر میروی.
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حقانیت سخن را درک میکند و به پیغمبر میگرود؛ قبل از آنکه
هیچکس یا هیچ مردی این سخن را شنیده و شناخته باشد ،و به پیغمبر
گرویده باشد.
این پیشتازی در شناخت حقیقت ،اولین جلوۀ این وجود مقدس است در
باب ایمان به خدا و ایمان به اسالم.

83/6/9

ایمان به پیغمبر در آنوقتیکه

در زیـر آسـمان غیـر از او و خدیجـۀ کبری هیچکس به ایـن دعوت و این
مکتـب ایمـان و عقیده نداشـت .ایمـان به مکتبی که قبـول آن بهمعنای
اعالن جنگ با همۀ قدرتهای ظالم در آن روزگار بود ،و بهمعنای مبارزه
با نظام اجتماعی حاکم بر جامعۀ قبایلی مکه و جزیرةالعرب بود .جرئت
زیادی میخواسـت که انسـان بر روی همۀ آرزوها ،خواهشها ،راحتیها،
و رفاههـای زندگـی خـود پا بگذارد ،این دعـوت را ،این راه را ،این مبارزه را
قبـول کنـد .و امیرالمؤمنیـن این دعـوت را قبول کرد و پای آن ایسـتاد و
همۀ مشکالتی را که در این راه وجود داشت ،به جان خرید.

65/3/9

داسـتان ایمـانآوردن امیرالمؤمنینصلواتاهللوسلامهعلیه در سـنین نهسـالگی ،یا
یازدهسـالگی ،یـا سیزدهسـالگی بـه پیغمبـر اکـرم؛ به نظر مـن ،بزرگترین
شجاعت امیرالمؤمنین است .مگر کم است این شجاعت؟ شجاعت یعنی
ایـن؛ قدرتمنـدی روح در مقابله و مواجهه بـا خطرات .اگر میگوییم علی
َ
شـجع از همـه اسـت ،یعنـی ایـن .یعنی یـک روزی یک حرفـی را زد که
َا
دنیـا آن حـرف را رد میکـرد ،همـۀ عالم با آن حرف بـه مخاصمه و مقابله
برمیخاستند ،اما اینها موجب نمیشد که او آن حرف را نزند.

52/11/28
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َ ََ َ َ ُ َ َ
حف َ
ظون ِمن
این جمله را از خود علیعلیهالسالم بشنوید« :و لقد ع ِلم املست
َاصحاب ُ َم َّمد َا ّن َل َا ُر َّد َع َل اهلل َو ال َع َل َرسوله َ
ساع ًة َق ُّط َو َل َقد َ
واس ُیت ُه ب َنفیس ف َ
واط ِن
ِ
امل ِ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ ُ
نک ُـص ِف َهیـا َاالبط ُـال َو َت َت َا ّخ ُـر ِف َهیـا َاال ق ُ
ـدام» 1یـک سـاعت از قبول و اجابت و
التی ت
لبیـک درمقابـل پیغمبـر عقـب نماندم؛ ایـن را آگاهان و حافظـان میراث
پیغمبر میتوانند شهادت بدهند .و در این راه به کاری و اقدامی در همۀ
عمـر دسـت زدم و در جایگاههایـی قـرار گرفتم که پهلوانـان و قهرمانان و
گامهـای محکـم در آنجاها دچار تردید و تزلزل و عقبنشـینی میشـدند.
ایـن اولیـن حرکـت امیرالمؤمنیـن در مقابلـۀ بـا خودخواهـی و خـودی و
ترجیح تکلیف و وظیفه بر آسایش شخصی بود.

65/3/9

مشـت آدمهـای
در آن دوران کـه امیرالمؤمنیـن یـک پسـربچه بـود ،یک ُ
بیمالحظـه و بعضـی از آن افـراد التمنش ،گردنکلفت ،آدمهای پسـت،
گاهی ز نهای داخل خانه ،پیغمبر را ـ که پیام رسالت را آغاز کرده بود و
ارائـه مـیداد ـ دچار زحمت میکردند .گاهی کـه نمیتوانند با یک نفر در
میـدان روبهرو بیاینـد ،موذیگرانه وارد میدانش میشـوند .پیغمبر اوایل
اینطـوری بـود .چـون شـخصیتی بـود ،چون قبیله داشـت ،چـون عموی
ً
صریحا با او مقابله
محترمی داشت و فامیل بزرگی بودند ،جرئت نمیکردند
کنند ،اما فالن پیرزن بدعنق و بداخالق را ،فالن جوان هرزه و بددهان را،
حیثیـت و بیمحابا را ،وادار میکردند که پیغمبر را بهشـکل
فلان آدم بی
ّ
دنائتآمیـزی مـورد فشـار قـرار بدهند .بیاثر هـم نبـود .در اینطور جاها
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امیرالمؤمنین ـ پسـربچۀ شـجاع ،شـاد ،قوی ،صمیمی ،باهوش،
و زرنـگ ـ بزرگتریـن نقش را ایفا میکرد .وقتی یک پسـربچهای باهوش
باشـد ،فداکار باشـد ،نجیب باشـد ،زبل و زرنگ باشد ،صمیمانه و عاشقانه
بـه کسـی عالقهمند باشـد ،نقـش بزرگـی را ایفا میکنـد ،علیبنابیطالب
یکچنین نقشـی را در بچگیاش ایفا کرده بود.

66/2/28

برای خدا از آسـایش

محترمانۀ یک آقازادۀ قریشی صرفنظر کرد ،و در طول سیزده سال مبارزات
پیامبر در کنار آن بزرگوار بود.

70/1/16

ّ
معظمه با انـواع ایذاها و موذیگر یها
سـیزده سـالی که پیغمبـر در مکۀ
و رذالتهای کفار و دشـمنان روبهرو بود ،امیرالمؤمنین نقش یک سـرباز
فداکار را در تمام این سیزده سال ایفا کرد .یکلحظه امیرالمؤمنین فراغت
نداشـت .آنوقتیکه الزم بود نومسـلمانها را جذب کنند و برایشـان قرآن
بخوانند ،آنوقتیکه الزم بود دشمنان قلدر و زورگو را بترسانند و درمقابل
حرکات آنها با شجاعت و با جالدت 1عکسالعمل نشان بدهند؛ آنوقتیکه
الزم بود مورد مشورت پیغمبر قرار بگیرند و نظر خودشان را به او بگویند؛
آنوقتیکـه الزم بـود در کنار دسـت پیغمبر بایسـتند و بـه او کمک کنند
و او را در میدانها تنها نگذارند؛ آنوقتیکه الزم بود در شـعب ابیطالب
مهاجر گرسـنۀ تهیدسـت را پذیرایی کنند و به
سـال آزگار ،آن جمع
سـه
ِ
ِ
آنهـا دلگرمـی بدهنـد؛ آنوقتیکـه الزم بـود ز نها و کودکان و سـیاهان و
عقبافتادههایـی را که دعوت اسلام را فهمیـده بودند ،دلگرم کنند و آنها
( .1جلد) ،چابکی ،دلیری
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را در ایـن دایـره نگهدارنـد و دیگـران را تشـویق کننـد؛ و باالخـره
آنوقتیکـه الزم بـود بـرای نجـات جـان پیغمبـر ،در رختخـواب پیغمبـر
بخوابـد؛ در تمام ایـن میدانها امیرالمؤمنین پیشقـدم بود .پیشقدمی
مهم است ،خیلیها کار را انجام میدهند ،اما بعد از وقت خودش! ارزشی
نـدارد .خیلیهـا کار را انجـام مـی دهنـد ،نـدا را اجابت میکننـد ،اما دیر؛
ارزش دارد ،اما نه آنچنان ارزشـی که انسـانها را به شـگفتی وادار کند.
بعضیها هم همیشـه ،پیشـاپیش صفوف حرکت میکنند ،پیشقراوالن،

َ ّ ق

ّ ق

و� الس با�� نَ
پیشتازان« ،الس با�� نَ
و�» که قرآن از آنها با آن عظمت یاد میکند.
ِ
ِ

1

امیرالمؤمنین جزو اینهاسـت؛ جزو پیشقدمهاسـت؛ جزو اولین کسـانی
بود که لبیک را میگفت.

63/3/30

آن روزی که پیغمبر خدا و مسلمانها را بیرون کردند و آنها ناچار مجبور
شـدند به شـعب ابیطالب ـ آن شـکاف کـوه که متعلق بـه ابیطالب بود؛
جایـی بیآبوعلـف ـ پنـاه بردنـد ،امیرالمؤمنین هفده سـالش بود .جوان
هفدهساله وارد شعب ابیطالب شد .بیستساله بود که از شعب ابیطالب
بیـرون آمدند ،با آن روش معجزآسـا .وقتـی پیغمبر به طائف رفتند ،برای
اینکـه شـاید بتواننـد در آنجا اثـری بگذارند ـ کـه ده روز در طائف پیغمبر
اکرم ماند ـ امیرالمؤمنین همراه پیغمبر بود؛ که آنجا اشراف و ثروتمندان
طائف تا فهمیدند پیغمبر اکرم آمده است طائف ،غالمانشان و نوکرانشان
را ،مردمـان کوچـه و بـازار را تحریـک کردنـد به پیغمبر سـنگ زدنـد؛ آنجا
ّ ق نَ ّ ق نَ ُ ئ َ ُ قَ َّ نَ
و�»
ول�ک الم�ر�ب
 .1سوره مبارکه واقعه /آیه « ،10الس ِبا��و� الس ِبا��و� ٭ ا ِ
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امیرالمؤمنین ایسـتاد ،از پیغمبر دفاع کرد .آن شـبی که بزرگان
مدینـه آمدنـد در خانـۀ قدیمـی عبدالمطلب ،کنـار پیغمبر نشسـتند برای
بیعـت ،بـرای اولین بار؛ چند نفری مخفیانه از مدینه آمدند و کفار قریش
اطلاع پیـدا کردنـد ،آمدنـد اطـراف آن خانـه را گرفتنـد برای اینکـه حمله
کننـد؛ آنکسـیکه آمد دفاع کرد ،امیرالمؤمنین بـود و جناب حمزه .تمام
ایـن دوران سیزدهسـاله را ،ایـن جوان ـ جوان مؤمـن ،جوان نورانی ،جوان
متصل به منبع وحی ،مؤمن واقعی ،پرهیزگار و پاکیزۀ کامل ـ همۀ وجود
خودش را وقف کرد در دفاع از رسالت و از پیغمبر.

85/7/21

کتکخـوردن ،یـا مشـکالت را تحملکـردن ،یـا در میدانهـای مجاهـدت
واردشـدن ،بخشهای مهمتر یک مجاهدت همهجانبه نیسـت؛ بخشهای
مهمتر ،محرومیت از محبت اسـت ،محرومشـدن از تکریم در چشـم مردم
اسـت ،اهانـت و تحقیـر اسـت .خیلیهـا حاضرند در میدانهـای مجاهدت
ً
احیانا جانشـان را هم در این راه بدهند؛ اما
حاضر شـوند ،بزنند و بخورند و
طاقت تحقیرشدن را ندارند ،طاقت مورد اهانت قرارگرفتن را ندارند ،این نقطۀ
مکرم ،و نسـخۀ دوم ،امیرالمؤمنین ،آن کسـانی
ضعف آنهاسـت .خود نبی
ّ
بودند که در این میدان هم نهایت سـربلندی و درخشـندگی را از خودشـان
نشان دادند .تحقیر شدند؛ اما تحقیرها را به هیچ گرفتند و عقب ننشستند؛
مورد انکار قرار گرفتند ،ولی انکارها در ارادۀ راسـخ آنها نتوانسـت هیچگونه
خللی بهوجود بیاورد .ایستادگی کردند تا این نهال که نموّ و رشد آن خیلی
مشکل بود و تالش الزم داشت ،ریشه دواند و رشد و نموّ کرد.

83/6/9
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سختترین کارها را هم در هنگام هجرت پیغمبر ،امیرالمؤمنین
واطـم ،1و دادن اماناتی که
بـه عهـده گرفـت؛ یعنی منتقلکـردن زنـان و َف ِ
دسـت پیغمبر بود ،و بعد ،رسـاندن خود به ُقبا و به مدینه 85/7/21.آن شـبی
که پیغمبر بنا بود در خانه با یک نقشۀ بسیار زیرکانهای ترور بشود و نابود
بشـود ،یک مرد شـجاع الزم بود که اینجا توطئه را خنثی کند .یعنی بعد
از آنکه احسـاس کردند که پیغمبر را نمیتوانند به هیچ عنوانی از کار باز
بدارند ،این توطئۀ بسـیار هوشـمندانه را چیدند که از همۀ قبایل کسـانی
انتخاب بشـوند و بیایند و شـب بریزند به خانۀ پیغمبر ،او را قطعهقطعه
کنند در تاریکی ،و متفرق بشوند .بعد بنیهاشم از کدام قبیله خونخواهی
خواهـد کـرد؟ همۀ قبایل در مقابلش قرار میگیرند .این مشـکل بزرگی را
که هیچ قبیلهای جرئت نمیکرد با بنیهاشم مقابل بشود ،حل میکرد.
پیغمبـر همـان شـب عـازم هجـرت بـود ،البته مقدمـات هجـرت از پیش
ً
تصادفا آن شب شد یا اینکه پیغمبر بهخاطر همین
فراهم شده بود .حاال
جهـت آن شـب را انتخـاب کـرد ،حاال محل بحث نیسـت .خـب ،اگر اینها
ـ کـه جاسـوس هـم داشـتند ـ سرکشـی هـم میکردنـد ،میدیدنـد که در
خانۀ پیغمبر و در رختخواب پیغمبر کسـی نیسـت و پیغمبر رفته ،نقشـۀ
خودشـان را عـوض میکردنـد .بهعلاوه ّ
مطلـع میشـدند کـه پیغمبر دارد
واطم جمع فاطمه است .در کتب تاریخی آمده است که امیرالمؤمنین ازطرف پیامبر
َ .1ف ِ
مأمور بودند تا حضرت فاطمه

سالماهللعلیها

دختر پیامبر ،مادر گرامیشان فاطمۀ بنت اسد ،و

دخترعموی پیامبر فاطمه بنت زبیربنعبدالمطلب را همراه خود از مکه به مدینه بیاورند.
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میرود ،میرفتند جلویش را میگرفتند .آنکسـیکه باید بهجای
پیغمبـر در خانۀ پیغمبر باشـد و نمایش حضـور پیغمبر را ارائه بدهد ،دو
کار میکـرد .یکـی اینکـه جـان پیغمبـر را نجات میداد و جـان خودش را
بهجای جان پیغمبر میگذاشت؛ یکی اینکه از لو رفتن نقشۀ هجرت مانع
میشد[ ،که] این مهمتر بود ،و پیغمبر ،درحالیکه سر اینها دور این خانه
بند هسـت ،میتوانسـت آسـوده ،هجرت را عملی کند .و همین کار را هم
کرد .پیغمبر مطرح کرد ،گفت چه کسی این کار را میکند؟ امیرالمؤمنین
گفت من.

66/2/28

پیغمبـر خـدا به او گفت اگر میخواهی جان من سـالم بماند ،باید جانت

َ

تُ ق

َ

ُ

َ

َّ ُ َ ة

د�کم ِالی ت
ال�هلک ِ�» ،1آیۀ قرآن را غلط
را به خطر بیندازی .نگفت« :و لا �ل�وا ِب�ا ی� ی

معنـی نکـرد .نگفـت جان مـن هم یک جان ،مثل جـان پیغمبر .نگفت یا
ً
اتفاقا کار دارم ،نمیتوانم بیایم در بسـتر شـما بخوابم.
رسـولاهلل! امشـب
نگفت یا رسـولاهلل! من را نگه دارید برای روز مبادا .یا ریا و نفاق بهخرج
نداد که بهظاهر بگوید چشم ،رفتم بخوابم ،بعد برود در خانهاش بخوابد،
نه در بسـتر پیغمبر .راسـت گفت ،صریح گفت :یا رسـولاهلل! من میروم
در بستر شما میخوابم ،خطر کشتهشدن را که خطری جدی است ،قبول
میکنم .و رفت و خوابید.

53/7/15

جوان شمشیرزن و قهرمان کار
ممکن است شما بگویید خب[ ،برای] یک
ِ
مشـکلی نبـود .امـا باید موقعیت را توجه کنیـد؛ یک خانۀ تنگ و کوچک
 .1سوره مبارکه بقره /آیه « ،195خود را با دست خود به هالکت نیفکنید».
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ً
فورا کلیـد را بزند،
چـراغ بـرق نبـود که تا اینهـا آمدند،
و تاریـک.
ِ
بفهمند اشـتباه کردند .نه! در رختخواب پیغمبر دراز کشـیده ،ولو خوابش
معین نکردند ِکی قرار اسـت بیایند ،ناگهان
هم نبرده باشـد .اینها هم که
ّ
میریزنـد تـوی ایـن خانه ،تـا میآمد به خودش بجنبد ،تـا میآمد معرفی
ً
واقعا یک فـداکاری بهمعنای
کنـد خـودش را ،کار تمام شـده بود .یعنـی
حقیقـی کلمـه بـود .و علیبنابیطالب ایـن فداکاری را کـرد ،رفت آنجا و
مانـد .کـه این آیه هم طبق آن روایاتی که شـأن نزولـش را امیرالمؤمنین

َ نَ نّ
َ
ال� ِاس َم ن� ی� ش�ری
میداند ،به مناسبت همین قضیه وارد شد 66/2/28.آیۀ «و ِم�
نَ� َ
�فس ُه ا� ت��غ ٓا َء َم ض
ر� ِت
اهلل» 1نازل شده است در مورد مجاهدت امیرالمؤمنین و
بِ
ا� ِ

ایثار امیرالمؤمنین.

88/9/15

این یک ُبعد از این عمل بزرگ و فراموشنشـدنی اسـت؛ اما ُبعد دیگری
کـه در ایـن کار وجـود دارد و میتوانـد خیلی بـرای ما معنادار باشـد این
اسـت کـه امیرالمؤمنیـن ایـن کار را درسـت در همان لحظـهای انجام داد
کـه قـرار بود افتخارات مبارزۀ سیزدهسـاله به مرحلۀ بروز برسـد .پیغمبر از
میان کفار مهاجم ،به یک شهر دیگری ،به میان دوستانی که با او بیعت
کـرده بودنـد ،حرکـت میکـرد .همه دوسـت دارنـد در یکچنیـن موقعیت
حساسـی در کنار رهبرشـان باشند .همه دوست دارند اولین کسانی باشند
که با جامعۀ جدید و محیط جدید آشـنا میشـوند .مردم او را بشناسـند و
 .1سـوره مبارکه بقره /آیه « ،207و از میان مردم کسـی اسـت که جان خود را برای طلب
خشنودی خدا میفروشد».
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چشـم مردم از وجود او پر شـود .درسـت در همین لحظه بود که
امیرالمؤمنیـن ایـن مسـئولیت بزرگ را قبول کرد و پا روی خواسـتۀ خود
گذاشت 65/3/9.این را اگر بخواهید در یک جمله خالصه بکنید ،عبارت است
از اطاعـت و تسـلیم محـض تشـکیالتی ،درمقابل فرمان رهبرش؛ تسـلیم

َ ُّ َ َّ ذ

آَُ

ُُ ف

ّ

آ فَّ ةً

محـض « .ی�ا ا ی�ها ال�ی� نَ� �م ن�وا خ
لم ک���» 1همگـی در تسـلیم مطلـق
اد�لوا ِ�ی ِ
الس ِ
در تسـلیم بیایید .اینهم یک چشـمۀ دیگر از کارهای
داخل بشـوید و از ِ
امیرالمؤمنین.

53/7/15

بعد در مدینه ،سـردار طراز اول ،مؤمن طراز اول ،شـاگرد طراز اول پیغمبر،
عبادتکنندۀ طراز اول در میان همۀ مسـلمانان ،امیرالمؤمنین اسـت .در
جنگ ،همۀ چشمها به اوست؛ در مسجد و هنگام عبادت هم ،همۀ دلها
الشـعاع دل نورانی اوسـت .پای منبر پیغمبر هم ،از همۀ شـاگردان
تحت
ِ
پذیرندهتر ،دانندهتر ،پرسـندهتر .در یک روایت اسـت که به حضرت عرض
کردنـد :شـما چقدر زیـاد نقل میکنیـد از پیغمبر؟ فرمود« :مـن از پیغمبر
خود او ابتدا میکرد
سؤال میکردم ،جواب میداد؛ وقتی سؤال نمیکردم،
ِ
به گفتن به من» .2شاگرد درجهیک [پیغمبر بود].

85/7/21

در دوران ده سـالی کـه پیغمبـر در مدینـه بودنـد ،یعنـی دوران حکومت و
حاکمیت اسلام ،مشـکلترین نقشها به عهدۀ امیرالمؤمنین بود .آنجایی
کـه یـک شـجاعت فوقالعـاده الزم بـود ،یا یـک ایمان مسـتحکم الزم بود،
 .1سوره مبارکه بقره /آیه 208
 .2مناقب آل ابیطالب /باب درجات امیرالمؤمنین /فصل فی المسابقة بالعلم
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امیرالمؤمنیـن داوطلـب بـود 66/2/28.در تمـام جنگهایـی کـه نـام
و نشـانی در تاریـخ مـا دارنـد ،امیرالمؤمنیـن شـرکت کـرده 63/3/30.یعنـی در
حـدود سـی معرکۀ جنـگ ،امیرالمؤمنیـن حاضر بوده .تقسـیم کنید به ده
ً
اقال سـه مرتبه در عملیات
سـال ،هر سـالی سـه بار ،سـربازی که هر سـالی
شـرکت میکنـد و مجـروح میشـود و تـا َدم مـرگ مـیرود .در همـۀ اینها
ـ مگـر تعـداد معدودی ـ امیرالمؤمنین شـرکت داشـته 64/12/10.جز آن جنگی
کـه پیغمبـر اکرم خودش به امیرالمؤمنین فرمود که باید در مدینه بمانی.

1

تـازه امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام ناراحت شـد ،آن بزرگواری که هرگز درمقابل
فرمایش پیغمبر و دستور پیغمبر ،کمترین تأملی از خودش نشان نمیداد،
اینجا که پای جنگ در میان است ،پای رفتن به پیکار با دشمنان در میان
است ،از پیغمبر اکرم سؤال کرد ـ شاید گلهمندانه ـ «یا رسولاهلل من بمانم

َ

َ َ َ َ

ّ

َ

َ
در مدینه؟» پیغمبر فرمود« :ا ما ترض ان ت َ
هارون ِمن َ
موس» 2دوست
کون ِمن ِ َب ِنزل ِة
نداری که وضعت با من ،وضع هارون با موسـی باشـد که وقتی موسـی به
لقای خدا میرفت ،هارون را بهجای خود در میان مردم میگذاشت؟ به این
بیان ،پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین دلداری داد که این نبُ ردن تو به جنگ
بهمعنای این نیست که ما تو را کم فرض کردیم و کوچک دانستیم ،نه؛ تو
هارون موسی هستی.
همان عزیزی هستی که نظیر و بدیلی ندارد؛ تو
ِ
 .1امیرالمؤمنین به دستور پیامبر در غزوۀ تبوک حاضر نشد و جانشین پیامبر در مدینه بود.
 .2بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ نبیّ نا /ابـواب احواله من البعثة الی نـزول المدینة /باب29
غزوة تبوک و قصة العقبة
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در همهجا امیرالمؤمنین پیشقدم بود؛ هر آنجایی که الزم است
شمشـیر بـه دسـت بگیـرد و بایـد کار با سـرعت ،با شـتاب ،بـا آمادگی ،و
بـا قاطعیـت ،انجـام بگیـرد 63/3/30.فرمانـدۀ کل قوا هـم بوده .البتـه این را
خـود مـن ِسـیر نکـردهام ،اما بعضی از محققـان ادعا کردهانـد که در تمام
جنگهـای پیغمبـر ،فرماندهـی کل متعلـق بـه امیرالمؤمنین بـود؛ 1البته
دیگـران فرماندهیهایـی بـر بخشهایـی داشـتند ،امـا معیـار و ملاک و
عالمـت فرماندهـی ،پرچمهـا بـود؛ «پیغمبـر اکرم فالن پرچم را به دسـت
چه کسی داد»« ،آن پرچم اصلی را به دست امیرالمؤمنین داد» .ببینید در
جنـگ بنیقریظـه ،در جنگ خیبر ،در جنگ بدر ،در جنگ حنین ،در جنگ
ُاحـد ،در جنـگ احـزاب ،این مرد کجـای کار بوده و چـه کار میکرده .این

یک فصل است.
یک فصل [هم] ،فصل بازگشت از میدان جنگ است؛ یعنی حامل افتخارات.
مـا حاال جایی شمشـیری میزنیـم ،خیلی هم موفق و خوب؛ بعد بهطرف
خانه برمیگردیم؛ شمشیرزده ،قهرمانیکرده ،سرشار از افتخارات؛ خود این،
یکی از میدانهای امتحان است.. .حاال این آدمی که بسیار خوب شمشیر
زده ،میخواهد برگردد؛ اینجا الگویش کیست؟ اینجا دو گونه الگو میشود

َ ُ ّ َ َ
نشان داد :یکی مثل آنهایی که میآمدند ُپرگویی میکردند؛ «و ی ِ�ح ب� ن
و� ا ن�
 .1شـیخ مفید در کتاب «االِرشـاد» ،امیناالسالم طبرسی در کتاب «اعالمالوری» و ابنحجر

عَ َ
سقالنی در کتاب «االِصابة» به این موضوع اشاره کردهاند .شیخ مفید دراینباره مینویسد:
ِّ
صاح ُ
حف» او پرچمدار پیامبر در تمام جنگهایش بود.
ب ِلوا ِئ ِه فی ُکل َز ٍ
«وَ ُهوَ
ِ
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ُ َ

َ َف َ

ی�حمدوا بِ�ما لم ی��علوا» دوست دارند آنها را ستایش کنند به کارهایی

فَ

تَ َ َ َّ ُ

َف َ

َ �ذ

ا�»
که از آنها سر نزده و به هنرهایی که ندارند�« 1.لا �حس ب� ن�هم ِب�م�ا�ز ٍة� ِم نَ� الع ِب
گمان نکن که این آدم از لبۀ پرتگاه عذاب دور است.
یکجور هم امیرالمؤمنین است؛ متواضع ،سربهپایین ،بیادعا ،بیتوقع.
شمشـیر زده ،ولـی هیـچ توقعـی ندارد .مـن در زندگـی امیرالمؤمنین ،تا
آنجایـی کـه دیدهام ،فقط یک جا دیدهام کـه خودنمایی جوانی او تجلی
میکنـد ،کـه در تاریخ منعکس شـده اسـت .دربارۀ بعضـی افراد ،جاهای
متعددی هست ،ولی من در مورد امیرالمؤمنین فقط یک جا دیدهام که
ایـن بزرگـوار مثـل یک آدم قهرمان ،خودنمایی و جلوهفروشـی شـجاعانه
کرده .و آن وقتی است که به جنگ عمروبنعبدود میرود .سرش را باال
گرفتـه بود ،شمشـیرش را به دسـت گرفتـه بود ،و میرفـت .پیغمبر نگاه

َ

ٌ

کـرد و گفـت« :ه ِـذ ِه ِمش َـیة» 2ایـن راه رفتنـی اسـت ،که خـدا در غیر چنین
 .1حجتاالسلام قرائتـی در کتـاب تفسـیر نور ،ذیـل این آیه ،برطبق آیات قـرآن ،به این
دستهبندی سهگانه اشاره دارند:

ٓ
ُ
ُ ُ
یک .گروهی که کار میکنند و انتظار پاداش یا تشکر از مردم ندارند« .لا ن�ر�ید ِم ن�کم �جَ �ز ا ًء َو
ً
ُ
لا ش�کورا» (سوره مبارکه انسان /آیه )9
ئ ٓ َ نّ
ال� ِاس» (سـوره مبارکه
دو .گروهـی کـه کار میکننـد تا مردم بدانند و سـتایش کنندِ « .ر�اء
نساء /آیه )38

ُ
َ َ َ
سـه .گروهـی کـه کار نکـرده ،انتظار سـتایش از مـردم دارنـد « .ی� َحمدوا ِب�ما لم ی� ف�علوا» (سـوره
مبارکه آلعمران /آیه )188

 .2شـواهدالتنزیل لقواعـد التفضیل (حاکم َح َسـکانی ،متوفـی 490ق) /ذکر ما نزل فیهم
من القرآن علی التفصیل /و من سورة االحزاب /آیه 25
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مـوردی کـه او راه مـیرود ،در همهجـا آن را مبغـوض مـیدارد.
قولمعروف به خال
ببینید ،یک جا خودنمایی هسـت ،آنهم درسـت .به ِ
میزنـد .در همـان نقطهای که باید ،خودنمایی کرد .اینها کوچک اسـت؟
اینها کم اسـت؟ اینها الگوسـت؛ یعنی خودنماییکردن درمقابل دشـمن؛
ً
اصال تکبر
جلوهفروشی درمقابل دشمنی که اساس شخصیت و هویت او
و غـرور اسـت .عمروبنعبـدود اینگونه بوده؛ پیرمردی بـوده که در همۀ
عمـرش هرچـه شمشـیر زده ،طـرف مقابل را بـه خاک انداختـه؛ اینطور
ً
تقریبا طول کشـیده
مغرور بوده اسـت .در جنگ احزابی که یک ماه هم
و هیچکـس نتوانسـته بـه این خندق نفوذ کند ،پیغمبـر مرتب نگهبانها
طوالنی چند کیلومتری راه برده که کسی نتواند
را در سرتاسر این خندق
ِ
از آن عبور کند؛ وا ِّل یک خندق اسـت و باالخره از آن باال میآیند؛ اینکه
چندان محال نیسـت ،اما چطور شـد که نتوانسـتند بیایند؟ تیراندازهای
پیغمبر در آن شـبهای تاریک و ظلمانی و در آن هوای سـرد ـ آن سـال
ً
اتفاقا هوای مدینه بسـیار سـرد بوده؛ شـبها از سـرما خوابشان نمیبرد،
قحطی و گرسنگی و این چیزها هم که بود ـ مرتب تیراندازی میکردند؛
لذا اینها نتوانستند در تمام این یک ماه بیایند .یک مورد فقط توانستند
و آنهـم ایـن بـود :این آقا با دو سـه نفر همراهش ،بلند شـدند آمدند و
خودشـان را بـه اینطـرف رسـاندند .غرور و تکبـر و آن حالت تفاخری که
او داشـت ،مهمترین نقطۀ این شـخصیت بود .آنطرفیها هم گفتند که
دیگـر قضیـۀ مدینـه حل شـده! جنگ احزاب ،جنگ مهمی اسـت .به نظر
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من مهمترین جنگ پیغمبر ،از اول تا آخر ،جنگ احزاب اسـت؛
بسـیار جنگ عجیبی اسـت؛ هیچوقت اینقدر جمعیت درمقابل پیغمبر
نیـاورده بودنـد ،آمدنـد کـه دیگـر قضیـه را تمـام کننـد و برگردنـد؛ همۀ
نیرویشـان را هم جمع آوردند.
در چنیـن جنگـی با چنین خصوصیاتـی که همۀ قریش و همۀ َغطفان 1و
قبایـل گوناگـون با همۀ سـاز و برگ آمدهاند و مثل گـرگ درنده منتظرند؛
ً
کامال سرافکنده
همه هم متکبر و مغرور؛ هیچکدام هم نتوانستهاند و آنجا
شدهاند و عصبانی هستند و زنجیر می َ
جوند2؛ این آقا توانست و آمد .حاال
درمقابل
درمقابـل این شـخص باید یک حرکت خدایی انجـام گیرد .غرور،
ِ
ایـن اسـت ،کـه آن غرور ،غرور پـوچ هم نبود .حضرت نشـان داد که غرور
پـوچ هـم نبود؛ او را به زمین انداخت ،روی سـینهاش نشسـت ،سـرش را

فَ َ َ

ََ

ًَ ُ

ً َ تَ

برید و قضیه را تمام کرد؛ آنها هم «�ارس ن
ل�ا عل ی� ِهم یر�حا و �ج ن�ودا لم � َروها»3؛ فرار
کردند و رفتند.

79/8/18

نشـین سـاکن در سـرزمین نجـد ـ صد کیلومتری شـرق مدینه ـ
 .1ازجملـه قبایـلِ بیابان
ِ
حضور تیرههایی از غطفانیان در وادیالقری ،منطقهای یهودینشین ،و نزدیکی آن
بودند.
ِ
یهود خیبر ،بنیقریظه و بنینضیر در
به خیبر موجب همپیمانی تیرههایی از این قبیله با
ِ

یثرب شده بود .از مشارکت آنها با قریش در نبردهای گوناگون بر ضد مسلمانان ،ازجمله
جنگ احزاب یاد شده است.
کار بیهودهکردن
 .2کنایه از ِ

 .3سـوره مبارکـه احـزاب /آیـه « ،9پـس بـر سـر آنـان تندبـادی و لشـکرهایی کـه آنها را
نمیدیدید ،فرستادیم».
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داسـتانش در فتح خیبر ،داسـتانش در احد ،داسـتانش در جنگ
بـدر ،داسـتانش در جنـگ ُحنیـن؛ هـر یک از اینها را که شـما نـگاه کنید،
امیرالمؤمنین را میبینید .در بعضی از اینجاها بیسـتوچهار سـالش بوده
است ،در بعضی جاها بیستوپنج سالش بوده است ،در بعضی جاها سی
سالش بوده است .یک جوان بیستوهفت بیستوهشتساله ،با شجاعت
خـود در میـدان جنـگ ،اسلام را پیروز کـرد و آن عظمتهـا را آفرید .این
بـرای میـدان جنگ.. .در تمام مراحل زندگی امیرالمؤمنین ،این شـجاعت
نشـان داده شـد؛ در مکه آن شـجاعت بود .در مدینه این شـجاعت بود .در
بیعت با پیغمبر هم این شجاعت بود.
نبی اکرم

صلیاهللعلیهوآلهوسـلم

چندین بار به مناسـبتهایی بیعت گرفت .یکی از

این بیعتها که شاید از همه هم سختتر بود ،بیعت ّ
الشجرة است ،بیعت
الرضوان اسـت ،در ماجرای حدیبیه .1وقتی کار سـخت شـد ،پیغمبر اکرم
ّ
آن هزاروچندصـد نفـری را که دوروبَرش بودند ،جمع کرد؛ بنابرآنچه که در
تاریخ هست ،همه نقل کردند ،فرمود بیعت میگیرم از شما بر مرگ .نباید
فرار کنید .اینقدر بجنگید ،یا پیروز بشوید یا کشته بشوید! گمان میکنم
در هیچجای دیگر هم پیغمبر چنین بیعتی نگرفته اسـت از مسـلمانها،
جـز همین یکبـار .خب ،در میان آن جمعیت همهجور آدم بود .آدمهای
سسـتایمان ،بلکه حتی اسـم میآورند آدمهای منافق ،در همین بیعت
بودند .اولکسی که بلند شد و رفت و گفت« :یا رسولاهلل! بیعت میکنم»،
 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،2صلح حدیبیه» را مطالعه کنید.
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همین جوان نو َرس بود .یک جوان بیستوچندسـاله دسـتش را
دراز کرد ،گفت« :بیعت میکنم با تو بر مرگ» .بعد ،دیگر مسلمانها [هم]
تشـجیع شـدند ،آمدنـد یکی پس از دیگـری بیعت کردنـد .آنهایی هم که

اهلل َع ن� ُ
دلشان نمیخواست ،مجبور شدند بیعت کردندَ « .ل قَ�د َر ض� َی ُ
الم�ؤ مِ ن� ی� نَ�
ِ
ِ
ف قُ
نَ َ تَ تَ ش َّ َ فَ َ
74/11/20
ال� ج� َر ِة� �ع ِل َم ما �ی �لو ِب� ِهم».1
ِا�ذ یُ� ب� یِا�عو�ک �ح�

یک مرد جوان ،که در خانه همسری و فرزندان محبوبی دارد ،تمام زندگیاش
در جبهه میگذرد و همۀ کارش در رابطه با تحکیم موقعیت اسالم و نظام
است .این ده سال ،تمام اینطوری گذشت .هر جا پای فداکاری در میان
بود ،آنجا بود .آنجایی که پیامی باید رسانده بشود و ابالغش دشوار است،
امیرالمؤمنیـن داوطلـب بـود.

66/2/28

جوهر
وجـود
هر جایـی که جای اظهار
ِ
ِ

انسـانی بـود ،ایـن بزرگوار میآمد جلو .سـبقت! سـبقت! در همـۀ کارهای
دشـوار سـبقت میگرفت .یک مردی آمد پیش عبداهللبنعمر ،گفت« :من
علـی را دشـمن مـیدارم» .خیال میکرد حاال که اینهـا خانوادگی خیلی با
علی میانهای ندارند ،شاید خواست خودشیرینی کند .عبداهللبنعمر گفت:

َ
ک ُ
« َا َبغ َض َ
اهلل» 2خدا تو را دشـمن بدارد! « َا ُت ِبغ ُض َر ُج ًال سـاب َق ٌة ِمن َ
ـواب ِق ِه خ ٌیر ِم َن
س
ِ
ِ
ُّ
الدنیـا َو مـا فهیـا؟» بـا مـردی دشـمنی میکنـی کـه یکی از جاهایـی که قدم
جلو گذاشـته اسـت و پیشقدم بر دیگران شـده است ،بهتر از همۀ دنیا و
 .1سـوره مبارکـه فتـح /آیه « ،18به راسـتى خدا هنگامى كه مؤمنـان ،زير آن درخت با تو
بيعت مىكردند از آنان خشنود شد ،و آنچه در دلهايشان بود بازشناخت».
 .2مناقب آل ابیطالب /باب فی درجات امیرالمؤمنین /فصل فی مقدماتها
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مافیهاست .با این آدم دشمنی میکنی؟ 74/11/20این جمعبندیشدۀ
زندگی امیرالمؤمنین [در زمان پیغمبر] است.

66/2/28

همین مرد را در دورانی در نظر بگیرید که به سـن کمال و پختگی رسـیده
اسـت ،یکـی از شـخصیتهای جامعـۀ خود بهحسـاب میآید ،همـه به او
احتـرام میگذارنـد و شـاید هـزاران نفر تعریف و تمجید و سـتایش او را از
زبان پیغمبر شنیدهاند .این تعریف و تمجیدهایی که از زبان پیغمبر برای
امیرالمؤمنین نقل شده است ،گمان میکنم هیچ محدث مسلمانی ،برای
هیچکـس بـه ایـن انـدازه و با این کیفیت نقـل نکرده اسـت .البته فضایل
دیگـری هم برای دیگر صحابه نقل شـده اسـت ،اما گمـان نمیکنم با این
کمیت ،با این کیفیت و محتوا ،هیچیک از محدثین مسلمان ـ اعم از فرق
ّ
مختلف اسالمی ـ دربارۀ کس دیگری غیر از امیرالمؤمنین نقل کرده باشند.
بدیهی اسـت؛ یکی از این تعریفها کافی اسـت که یک انسـان را مغرور،
ُمعجب به نفس ،1ازخودبیخود و در انتخاب وظیفه دچار اشتباه کند.
بعد نوبت امتحان پیش آمد و مسئلۀ خالفت مطرح شد .به مسئلۀ حق و
ّ
مسلم است اینکه امیرالمؤمنین
باطل و وصیت و اینها کاری نداریم ،آنچه
مدعـی خالفـت بـود 75/9/5.اگر امیرالمؤمنینعلیهالسلام در سـقیفۀ بنیسـاعده
شـرکت میکـرد ،شـاید سرنوشـت دنیـای اسلام و سرنوشـت خالفت طور
دیگری میشد .آنجایی که همه در فکر اینند که حکومت دست چه کسی
خواهـد افتـاد ،علـی خود را از میانه کنار میکشـد ،آنجـا که همه حاضرند
 .1خودبزرگبین ،مستکبر.
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تـا ببیننـد چه میتوانند بکنند و چه تأثیری میتوانند در تعیین
حکومت آینده بگذارند ،علی غایب است ،علی مشغول یک وظیفۀ عزیزتر
و شـریفتری اسـت 1و آن تجهیز پیغمبر ،تغسیل پیغمبر ،تدفین پیغمبر
و باالخره عمل به وصیت پیغمبر است؛ یعنی جمعکردن قرآن.

65/3/9

از قول امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسالم

نقل شده ،حضرت در نامهای به دوستان

َ َ َ َ

ً

خودشـان میفرمایند که «ع ِهد ِا َّل عهدا» 2پیغمبر به من یک دسـتوری داد،

َ
یـک پیمانـی از مـن گرفت ،که در آن دسـتور اینطور آمـده؛ ازجمله« :ف ِان
ََ َ ّ َُ َ
عاف َی ٍـة َو َر َ
َو َّل َ
مر ِهـم» یعنـی در آنجا پیغمبر گفته:
ا
ب
ـم
ق
ف
ـا
ض
الر
ب
یـک
ل
ع
ـوا
ع
ج
یف
ـوک
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اتفاق نظـر پیدا کردنـد و دور تـو را گرفتند و
علـی جـان ،اگـر امّ ـت بر تـو
ِ
از تـو خواسـتند و مشـکلی بهوجـود نیامـد ـ توجـه کنید بـه اینکه چطور
َ
َ َ
ُ
ََ
ََ ُ َ
َ
فس ُه یف َک ّف َف َا َمر ُرتا َع َل َوجهی َو َل َقد ُو ّل ُ
سالت َن ُ
یت
اهلل َو ِا ّن َر َأس ُه ل َعل َصدری َو لقد
َ ...«.1و لقد ق ِبض َرسول ِ
ِ
ٌ
ٌ
ُ َُ
فار َقت َسعی َه َین َم ٌـة ِم ُهنم ُی َص ّل َ
املالئک ُـة َاعـواین َض َّج ِـت ال ّـد ُار َو َاال ِفن َی ُـة َم َلأ َیب ُـط َو َم َلأ َی ُعر ُج َو مـا َ
ون
غسـله َو ِ
ِ
َ
ً
ً
َ َ َ َّ َ ُ َ
َ ُّ
ّ
یناه یف ضر ِحی ِه َفن ذا ا َحق ِب ِه ِمن َح ّیا َو َم ِّیتا» .رسول خداصلواتاهللعلیه به رحمت خدا رفت،
عل ِیه حت وار
درحالیکه سرش بر سینۀ من بودَ .ن ْفس او بر کف دست من جاری شد و آن را بر چهرۀ

خـود کشـیدم .غسـلدادنش را بر عهده گرفتم و فرشـتگان یار یام میدادنـد .در و دیوار
خانـه فریـاد میکشـیدند ،جمعی از فرشـتگان فـرود میآمدند و جمعی دیگر به آسـمان
میرفتند .لحظهای بانگ و فریادشـان از گوشـم جدا نمیشـد ،بر او درود میفرستادند تا
او را در مدفنش به خاک سـپردیم .آری ،در زندگی و مرگ ،چه کسـی سـزاوارتر از من به
اوست؟ (نهجالبالغه /خطبۀ )197
 .2بحاراالنوار /کتاب الفتن و المحن /باب /16حدیث ،1حضرت این نامه ر ا پس از بازگشت
از جنـگ نهـروان ،و در زمانی که سـپاه معاویـه به مصر حمله کرده ،و محمدبنابیبکر را
به شهادت رسانده بود ،نوشتهاند.
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مصالح مهمی وجود دارد ،که حتی این مسـئله را تحتالشـعاع
قرار میدهد؛ مثل وحدت عالم اسالم و وحدت امّ ت اسالمی درآنجاییکه
نبـودن وحـدت ،کیان اسلام را تهدید میکند ،که در زمـان امیرالمؤمنین

َ

َّ

اینطور بود ـ «ف ِان َول َ
عاف َی ٍة» اگر با حرز 1عافیت ،بدون اینکه مشـکلی
وک یف ِ
ّ
تشـنجی باشـد ،اختلاف کلمهای بهوجـود بیاید ،جنـگ داخلیای
باشـد،

َُ

َ

مر ِهم»
درست بشود ،مردم دور تو را گرفتند و از تو خواستند ،آنوقت« :فقم ِبا ِ
آنجا قیام به کار مردم بکن و زمام امور آنها را در دست بگیر.

66/4/12

[حضرت] وقتی مشـاهده کرد صالح عالم اسلام این است که او از صحنه
خارج شود ،خارج شد .یعنی امیرالمؤمنین همۀ آن تعریفها ،تمجیدها،
اسـتحقاقها ،و همۀ آنچه را که برای خود قائل بود و هزارها نفر شـنیده
بودنـد و میدانسـتند ،الی محفظـهای از فراموشـی موقـت پیچیـد و کنار
گذاشـت .البتـه اینهـا کـه فرامـوش نمیشـد و فرامـوش که نمیشـود ،تا
ّ
ابدالدهـر هـم باقی اسـت؛ لیکن مطرح نکرد .یعنـی همۀ آن چیزی را که
در امر خالفت و ریاسـت دنیای اسلام و مسئولیتی بزرگ ،برای او مطرح
بـود ،چون احسـاس خطر کرد ،کنار گذاشـت .فرمـود« :وقتی دیدم اوضاع
خطرناک است و ممکن است دین پیغمبر به خطر بیفتد ،دست بستم و
کنار نشستم».
برای یک انسان سیاسی مخلص ،یک انسان بزرگوار ،کسی که میخواهد
هوای نفس خود را بهکار نبندد ،تسلط بر نفس از این باالتر ،بهتر ،گویاتر،
( .1حرز) صحت و سالمتی
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و شـگفتآورتر نمیشـود!

75/9/5
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نهایـت اهمیـت
ایـن مسـئله در
ِ

اسـت که کسـی که خودش را صاحب حق میداند و معتقد اسـت که با
قدرتگرفتن او و مسئولیتداشتن او ،جامعۀ اسالمی به سعادت و به راه
خودش خواهد رسـید ،کسـی که دیگران را صالح و اهل این کار نمیداند،
آنجایـی که پای مصالح در میان اسـت ،راحـت از همهچیز صرفنظر کند؛
امیرالمؤمنیـن ایـن کار را کرد .البته اینطور هم نبود که از اول هیچگونه
دفاعی از حق خودش نکند ،اینهم مسلمانی نیست.

66/2/28

مـا معتقدیم آنکسـیکه ازطـرف پیغمبرصلیاهللعلیهوآله بـه حکومت برگزیده و
منصوب شـد ،و جهاتی را که برای حکومت الزم اسـت ،پیغمبر در او دید،
و او را به این منصب گماشت و زمام جامعۀ اسالمی را در ُمشت او قرار
داد و بـه مـردم هـم او را معرفـی کرد و توصیۀ او را هـم کرد و گفت باید
از او اطاعـت کنیـد ،او اگـر یکوقتی از حق خـودش دور افتاد ،ناچار باید
تالش کند که به حق خودش برسد؛ برای خاطر اینکه این حق ،یک حقی
نبـوده کـه بخواهنـد تعارفی بـه او بدهند .یکوقت هسـت که یک گالبی
را بنده خدمت شـما تقدیم میکنم ،و میگویم آقا خواهش میکنم این
را میـل کنید؛ شـما هم تعـارف میکنید که نهخیر ،میـل ندارم .یکوقت
هم هسـت که خدای نکرده مریضید و به شـما میگویند دارو میل کنید.
در اینجـا معنـی ندارد که شـما بگویید نهخیر ،میل نـدارم دارو بخورم .در
پاسـخ شـما میگویند بیخود میل ندارید .اول با زبان خوش؛ بعد شـما را
میخوابانند و با زور دارو را در حلقتان میریزند!
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حکومـت سـالم ،برای دورانی که نزدیک به آغاز انقالب اسلامی
اسـت ،یک داروی ضروری اسـت ،یک داروی الزم اسـت .جامعۀ اسلامی
حق ندارد بگوید من این دارو را نمیخواهم .آن کسـی هم که خازن 1این
داروسـت و دارو در آسـتین اوسـت ،حـق نـدارد بگوید خب ،حـاال که دارو
نمیخواهی ،بنده هم قهر میکنم؛ نه ،این نیسـت .مگر مسـئلۀ شـخصی
است؟ سعی میکند خودش را به آن حق برساند ،سعی میکند دارو را به
مریـض بخورانـد .مگر اینکه ببیند اگر چنانچه به این مریض خیلی فشـار
ً
ً
موقتا دسـت نگه میدارد
اصال خواهد ُمـرد .بله ،در اینجا
بیـاورد ،مریـض
تـا ایـن مریـض از آن حـال بیجانـی ،از آن حال قریبالموتـی ،از آن حال
احتضار بیرون بیاید .وقتیکه مریض از آن حال بیرون آمد و آماده شد که
روی او فعالیتی انجام بگیرد و این دارو به او خورانده شود ،در ابتدا دارو
را رندانه و زیرکانه به او میخورانند و اگر نشد ،بهزور در حلقش میریزند،
امامت اینطوری است.

51/11/20

[حضـرت] فعالیـت کرد ،تلاش کرد ،واقعیت و حقیقـت را اظهار کرد ،هم
خودش ،هم همسر پاک و پاکیزه و مطهرش.

52/7/24

همۀ شماها شنیدهاید

و در کتابها نقل کردهاند و باید درست هم باشد که امیرالمؤمنین
در خانـۀ عـدهای از یـاران قـرآن و پیغمبر
چهـل شـب بـر ِ
عالقهمنـدان به اسلام میرفت .و حتی دختـر پیغمبر

علیهالسالم

صلیاهللعلیهوآلـه

صلیاهللعلیهوآلـه

و از

را هم با

خود می ُ
برد؛ یعنی از جنبههای عاطفی و فکری ،از هر دو استفاده میکرد
( .1خزن) نگهدارنده
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تـا شـاید از ایـن راه ،بتوانـد یـک اقلیـت پوالدین نیرومنـد را در
اطراف خود جمع کند .و مطمئن باشـد که اگر با اینها حرکت کرد ،اسلام
نونهـال و اسلام جدیدالوالده از بین نخواهـد رفت 1.امیرالمؤمنین

علیهالسلام

در
در خانههـا و مـردم را دعـوت میکـرد که با او بیعـت کنند .و ِ
میرفـت ِ
خانـۀ او بیاینـد تا او بتواند برود از یک اقلیت رقیب دیگر ـ چون اصحاب
سـقیفه اقلیت بودند ـ از یک اقلیت مسـتأثر 2دیگر ،که نظر اکثریت تودۀ
مردم را جلب کرده ،حق خود را بگیرد .در رأس جامعۀ اسالمی قرار بگیرد
معیـن کرده
و آن شـغلی را کـه پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه و خـدا و قـرآن برایـش
ّ
است ،ادامه دهد و جامعۀ اسالمی را بهسوی رشد ،بهسوی کمال ،بهسوی
همان راهی که پیغمبر سوق میدادِ ،ب ِکشد.

51/11/21

اما آنوقتیکه دید دیگر دفاع فایدهای ندارد و ادامۀ این جنجال و بگومگو
ممکن است که به ضرر دنیای اسالم تمام بشود ،با اینها بیعت کرد و در
تمام مدت بیستوپنج سال در کنار خلفای سهگانه ماند.

66/2/28

 .1االحتجاج /ذکر طرف مما جری بعد وفاة رسول اهلل /حدیث4
(.2أثر) ویژهخوار ،کسی که چیزهای نیکو را برای خود و نه برای یارانش برگزیند.

۱۰

مقام و منزلت امیرالمؤمنین؟ع؟
امیرالمؤمنین

علیهالسلام

جـزو چهرههـای جـذاب تاریـخ اسـت .شـاید کمتر

قـدر امیرالمؤمنین
شـخصیت تاریخـی را انسـان بتوانـد پیـدا کند کـه به
ِ
ِ
علیبنابیطالب دلباختۀ در میان همۀ آحاد بشر ـ نهفقط ملت اسالم ـ
داشـته باشـد .چه بسیار غیر مسلمانانی که اسالم را ،حتی پیامبر اسالم
را قبـول ندارنـد؛ امـا علی

علیهالسلام

را چـرا؛ عشـق میورزنـد ،بـه او احترام

میکنند ،او را ستایش میکنند .حاال مسلمانها و بهخصوص شیعیان،
که نسـبت به آن بزرگوار ،چه تکریمی و تعظیمی در دلوجان خودشـان
و ذهن خودشـان قائلند! در بین ما شـیعیان و آحاد مسـلمین ،کسـانی
هسـتند کـه عامل به احکام اسلامی هم نیسـتند؛ امـا امیرالمؤمنین را
بـزرگ میشـمارند .ایـن برای چیسـت؟ بهخاطر این اسـت کـه مجموعۀ
خصوصیـات واالی انسـانی در ایـن بزرگوار ،بهقدری زیاد بوده اسـت که
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مقابل این خصوصیات
چیزی شـنیده ،در
ِ

خاضع اسـت.فقط یک دسـته استثنا هستند که آنها علی را میشناسند؛
اما با او دشمنند .آنها با این مبانی که این انسان بزرگ برای آن مبانی
ً
طبعا با
جهاد کرده و همۀ عمر را صرف کرده اسـت ،بهشـدت دشـمنند.
سرباز اولش هم دشمنند .یا در آن دورههای اول ،کسانی که زخمخوردۀ
ِ
انعطـاف آن انسـان آشـتیناپذیر بـا بدی و زشـتی بودند،
آن شمشـیر بی
ِ
بـا او دشـمن بودنـد .وا ِّل دیگران ،آدمهای باانصاف ،انسـانهای فطری،
همه محب و مشتاق این شخصیت عظیمند .البته این در صورتی است
ً
طبعا
که از او چیزی شنیده باشند؛ آنهایی که نشنیدند و نمیدانند ،آنها
خارجند.

78/10/10

شـخصیت امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام ترکیبی اسـت از عناصری که هرکدام
بـه تنهایـی ،یـک انسـان عالیمقـام را بهزانـو درمـیآورد ،اگـر بخواهـد به
اوج آن برسـد .زهـد امیرالمؤمنیـن و بیاعتنایـی و بیرغبتـی او نسـبت
بـه شـهوات زندگـی و زخـارف دنیایی ،یکـی از این عناصر اسـت .علم آن
بزرگوار ،دانش وسـیع او که همۀ مسـلمین بر آن اتفاق کردهاند که بعد از
نبـی اکرمصلیاهللعلیهوآلهوسـلم کـس دیگری غیر از امیرالمؤمنیـن از آن برخوردار
نیست ـ که بسیاری از بزرگان مسلمین و همۀ شیعه بر این اتفاق دارند ـ
یکـی از این عناصر اسـت.فداکاری آن بزرگـوار در میدانهای مختلف ،چه
میدانهـای نظامـی ،و چـه میدانهـای اخالقـی و سیاسـی ،یکـی از این
عناصر است .عبادت آن بزرگوار ،یکی دیگر از این عناصر است.

70/1/16
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َ ً
ُ َ َ ّ ُ
ـراب لیلا
«هـو البـکاء ِف ا ِملح ِ
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ُ

َ

َ

َ َّ

َّ

ه َو الض ّحا ُک ِاذا اشتد الض ُ
راب»

1

..وقتیکه ُع ّباد عالم و ّ
زهاد عالم را انسان مقایسه میکند با یکدیگر ،بدون
شک و تردید ،امیرالمؤمنین ،علیبنابیطالب ،عابدترین عابدهاست.

52/7/24

عـدل و دادگـری امیرالمؤمنیـن کـه پرچم برافراشـتۀ شـاخصی برای عدل
اسلامی اسـت ،یکی دیگر از این عناصر اسـت .رأفت آن بزرگوار نسبت به
ضعیفـان ـ اعـم از فقـرا ،کودکان ،غالمان و کنیزان ،زنـان ،ازکارافتادگان ـ
یـک وادی عظیمی اسـت ،و یکـی دیگر از ابعاد شـخصیت امیرالمؤمنین
است .پیشقدمی آن بزرگوار در همۀ کارهای خیر ،که در تاریخ زندگی آن
حضرت ،انسان با آن برخورد میکند ،یکی دیگر است .حکمت آن بزرگوار،
فصاحـت آن بزرگـوار .شـمارش رئـوس ایـن مطالب هم ،بهآسـانی ممکن
نیست .و همۀ اینها در حد اعالست.
قطـب راونـدی که از بزرگان علمای ما در قرن ششـم اسـت ،دربارۀ زهد
امیرالمؤمنیـن میگویـد :وقتی کسـی سـخن علی

علیهالسلام

را در باب زهد

نـگاه بکنـد و ندانـد کـه ایـن سـخن از علیبنابیطالـب اسـت ،یعنی از
کسـی اسـت که بـر بخش عظیمـی از دنیای آبـاد آن روز حکم میرانده
اسـت و آنهمـه مسـائل اجتماعـی و سیاسـی پیرامـون او ریخته بوده،

ُ َُ
َ ُ ُّ
ک َا َّن ُه َک ُ
الم َمن ال شغل
نداند که این حرف برای چنین کسی است« ،ال یش
 .1او شبهنگام در محراب عبادت به پیشگاه خدا ،سخت گریان /و هنگام شدت جنگ
با دشمنان ،خندان بود .برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،3قصیدۀ عینیۀ
ناشئ صغیر» را مطالعه کنید.
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َُ َ
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َ

العباد ِة»  1شـک نمیکند که این سـخن ،سـخن کسـی است
له ِبغ ِیر ِ

َّ َ ُ

َ

َ

َ

کـه در زندگـی ،هیچ کاری جز عبادت نداشـتهَ « ،و ال َحظ لـه یف غیر ّ
الزهـاد ِة» و
ِ
هیـچ کاری جـز زهـد انجام نمیداده .این زهد امیرالمؤمنین اسـت .تمام

َ
ناق ِب ِه
ابعاد شخصیت او همینطور در اوج است .بعد میگویدَ « :و ه ِذ ِه ِمن َم ِ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
ض
اال
العجیب ِـة التی جـع ِبـا بین
ـداد» ایـن منقبت شـگفتآور و عجیبی اسـت که
ِ
جمع بین اضداد کرده است.

ُ

َ

َّ

ََ َ ُ

70/1/16

«ه َـو َ
البح ُـر ِمـن ا ِ ّی النواحـی اتیتـه»2؛ خیلـی ابعـاد عظیمی دارد این شـخصیت،
نمیشود جمعبندی [کرد و] دست مخاطب داد ،که بگوییم امیرالمؤمنین
این است .بله ،میتوانیم از ابعاد مختلف وارد بشویم ،بهقدر فهم خودمان
و همـت خودمـان و بصیـرت خودمان یک چیزی دربارۀ این بزرگوار عرض
بکنیم .من فکر کردم ،دیدم شاید صد صفت ـ که همین تعبیر «صد» را در
بعضی از روایات بزرگان هم دیدم که آمده اسـت ـ صد خصوصیت بشـود
در امیرالمؤمنین پیدا کرد؛ چه خصوصیات معنوی ،مثل علم آن حضرت،
صبر آن حضرت ،که
تقوای آن حضرت ،زهد آن حضرت ،حلم آن حضرت،
ِ
خصال نفسانی اوست؛ چه خصوصیات رفتاری او ،یک پدر ،یک شوهر ،یک
برخورد
شـهروند ،یک سـرباز ،یک فرمانده ،یک حاکم .یا خصوصیات او در
ِ

 .1الخرائج و الجرائح (سعیدبنهبةاهلل قطبالدین راوندی ،متوفی 573ق) /الباب الرابع
عشر /فصل فی اعالم امیرالمؤمنین /حدیث2
 .2ضربالمثلی در زبان عربی« ،از هر سو که بهسوی او بیایی ،او را مانند دریایی خواهی
یافت».
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با مردم ،یک انسان متواضع ،یک عادل ،یک تدبیرکنندۀ کارهای
مـردم ،یک قاضی .صد صفت اینطوری شـاید بشـود بـرای امیرالمؤمنین
شـمرد که اگر این صد صفت را کسـی بتواند با بیان جامعی ،گویا و رسـا
ً
ً
نسـبتا کاملـی از امیرالمؤمنین ارائه
اجماال یک صورت
بیـان بکنـد ،ایـن،
میدهد .منتها بهقدری دایرۀ این صفات وسـیع و گسـترده است که برای
ً
اقال یک کتاب باید نوشت.
هرکدامی
ً
مثلا فرض بفرمایید ایمان امیرالمؤمنین .امیرالمؤمنین یک انسـان
حـاال
مؤمن بود؛ یعنی یک فکر ،یک ایمان ،یک عقیده در اعماق وجود او راسخ
بود .خب ،این یک کلمه است .با چه چیز مقایسه کنیم این ایمان را که

َ ُ َ
عظمـت ایمـان امیرالمؤمنین معلوم بشـود؟ خـود او میفرماید« :لو ک ِشـف
ً
َ ُ
الغ ُ
طاء َما ازددت َیقینا» 1یعنی اگر پردۀ غیب برافتد و من غیب را ،یعنی ذات
ِ
مقـدس بار یتعالی را ،فرشـتگان را ،بهشـت را ،جهنـم را ،همۀ آنچه را که
ادیان از غیب و ملکوت این عالم بیان کردهاند ،آنها را من با همین چشم
ظاهری ببینم ،یقین من از آنچه هسـت ،بیشـتر نخواهد شـد .یعنی این
چشم سر همهچیز را دیده است؛ این
یقین کسی است که با
یقین ،مانند
ِ
ِ
ایمان .که آن شاعر عرب 2میگوید:

َ َ
ََ
َ َُ
ـاهلل لقـد قـال لنـا
اشـهد ِب ِ

ُ َ َّ ٌ َ َ ُ
القـول ِمن ُـه مـا َخ ِ َ
فی
ممـد و

َ
ررالک ِلم (تمیمی آمدی ،متوفی 550ق) /القسم االول االعتقادی
 .1تصنیف ُغررالحکم و ُد
و ما فیه /الباب الخامس فی االمامة /الفصل الثانی فی علی /فضائله /حدیث2086
مصعَ ب معروف به عَ بدی کوفی (متوفی 120ق) ،از جملۀ شاعران اهلبیت
ُ .2سفیانبن ُ
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َ
َ
َلـو َا َّن امی َ
ـان َجی ِـع اخلل ِـق ِ ّمـن
َ َّ
ُ َ ُ
َ
ـزان ِلکـی
یعـل یف کف ِـة می ٍ
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َ َ َ َ َ
رض َو َمن َح َّل َّ
السماء
سکناال
َ
َ
1
ـان َع ِ ّ
لی مـا َو ف
یـوف ِبامی ِ
ٍ

اگر ایمان همۀ خالیق را در یک کفه بگذارند و ایمان امیرالمؤمنین را در
ایمان علی نخواهد شد؛ این ایمان .یا فرض بفرمایید
وزن
ِ
یک کفه ،باز هم ِ
سابقۀ اسالم که از اوان نوجوانی ایمان آورد به خدا ،و این راه را پذیرفت،
بـا همـۀ وجـود هم پیمود تا لحظۀ آخر ،این خب ،یک چیزی اسـت که با
یک کلمه نمیشود بیان کرد.

74/11/20

قر نهاست همۀ کسانی که معرفتی به این ذات مقدس داشتهاند ،از مسلمان
و غیر مسلمان ،دربارۀ امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسالم سخن گفتهاند و نوشتهاند،
و هنوز هم مینویسند و میسرایند و میگویند .لکن آنچه گفته شده است،
کافـی نیسـت که بتواند شـخصیت این اعجوبۀ عالـم و نمونۀ قدرت کاملۀ
الهی و کلمۀ تامّ ۀ پروردگار را ،برای ما ،با همۀ ابعاد روشـن کند.

72/10/6

چون

آن شخصیت ،شخصیت قابل احاطۀ ذهنی و بیانی نیست؛ یعنی نمیشود
با بیان ،ابعاد نامتناهی آن شخصیت الهی را توصیف کرد.

70/1/16

البته بیشتر این مشکل ،از ناحیۀ ماست .ما هستیم که با ذهنهای کوچک،

و ُانسگرفته با مقیاسهای مادی ،قدرت آن را نداریم که شـخصیتی را با

 .1به خدا قسم شهادت میدهم که محمد رسول اهلل برای ما بیانی فرمود که برای احدی
مخفی نماند /.اگر ایمان جمیع خالیق از اهل آسـمان و زمین را /در کفۀ ترازو بگذارند،
مسـل ً
ّ
ما ایمان علی بر همه رجحان پیدا خواهد کرد( .مناقب
تا با ایمان علی برابر شـود،
آل ابیطالب /باب درجات امیرالمؤمنین /فصل فی المسابقة فی االسالم)
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آن ابعـاد عظیـم معنـوی و روحـی تصور کنیـم 72/10/6.مـا خیلی از
بزرگان را دیدیم ،شـناختیم ،در کتابها خواندیم؛ بزرگانی که انسـان وقتی
ً
مقابل آنها احساس حقارت میکند.
حقیقتا در
آنها را درست تصور میکند،
ِ
مثلاینکه انسان سر را بهطرف آسمان بلند کند ،ماه را ببیند ،زهره را ببیند،
مشـتری را ببینـدُ ،زحـل را ببینـد ،مریخ را ببیند .خب ،چقدر این سـیارهها
بلندند! چقدر بزرگند! چقدر نورانیاند! ولی چشـم نزدیکبین و ضعیف ما،
نمیتواند بفهمد که این سـیارهای که حاال اسـمش مشـتری اسـت یا زهره
است ،با آن ستارهای که با ابزارهای فنی و تلسکوپهای قوی آن را دیدهاند
ـ و میگوینـد کـه میلیونها سـال نـوری با ما فاصله دارد و یک کهکشـان
اسـت ـ چقدر فاصله دارد .هر دو را چشـم ما در آسـمان ،شـبها میبیند؛
اما این کجا و آن کجا! ما اینقدر دور هستیم از عظمتها ،که نمیتوانیم
فرق امیرالمؤمنین را ،با ُع َظما و بزرگان و اکابری که در تاریخ ،در اسالم ،در
کتابها ،در عالم علم ،در هر صحنه و عرصهای که تاریخ بشریّ ت سراغ دارد،
درست تشخیص بدهیم .یک چیز عجیبی است امیرالمؤمنین!
اِشـکال کار از اینجـا شـروع میشـود کـه مـن و شـما ،کـه امـروز شـیعۀ
علیبنابیطالب هسـتیم و باید به او اقتدا کنیم ،اگر از ابعاد شـخصیت
او چیزی ندانیم ،اِشکال در هویت ما بهوجود خواهد آمد .یکوقت کسی
ادعایـی نـدارد ،ولی ما ادعا داریم .میخواهیم علوی باشـیم ،میخواهیم
جامعـۀ مـا ،جامعـۀ علوی باشـد .مـا شـیعهها در درجۀ اول ،و مسـلمین
غیـر شـیعه در درجـۀ دوم ،ایـن مشـکل را دارنـد .همـۀ مسـلمانها البته
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امیرالمؤمنین را قبول دارند؛ منتها شیعه با یک کیفیت دیگری،
با یک عظمت دیگری این بزرگوار را میبیند و میشناسد.

74/11/20

میتـوان شـبحی از آن شـخصیت عظیـم معنـوی را ،بـه برکـت گفتههای
کسـانی که خودشـان مثل امیرالمؤمنین بودهاند یا باالتر از امیرالمؤمنین
ـ کـه او وجـود مقدس خاتماالنبیـا ،حضرت محمد مصطفی

صلیاهللعلیهوآلهوسـلم

اسـت ـ در ذهـن تصویـر کرد .در روایتی که از طرق غیر شـیعه نقل شـده

َ
اسـت ،دیدم که پیغمبر اکرم به جمعی از اصحابشـان فرمودندِ « ،ب َس َـن ِد ِه ِال
واتاهلل َع َلیـه َا َّن ُـه ق َـالَ :مـن َا َ
َرسـولاهلل َص َل ُ
راد َان َی ُنظ َـر ِا َل َآد َم یف ِع ِلم ِه َو ِا َل ِا َ
براهمی یف ِح ِلم ِه
ِ
ِ ِ
ِ
َ
بادتـه َف َلی ُنظـر ا َل َع ّلبن َایبطالـب َع َلیه َّ
1
ـوس یف َه َیب ِت ِـه َو ِا َل َ
َو ِا َل م َ
السلام»
ِ
عیسی یف ِع ِ ِ
ِ ٍ
ِ ِِ ِ
َ َّ آ َ َ َ ٓ ُ َّ
یعنـی علـم آدم که قـرآن میگوید« :عل َم �دم الاسما َء کلها» همۀ نشـانهها و
نامهـا و معـارف آفرینـش را ،خـدای متعال به حضـرت آدم تعلیم داد ،یا

َّ

ََ

َ َّ ٌ ُ

ل� ٌم اواه م ن� ی� ٌب�» 2یا هیبت
راه� َم لح ی
حلم ابراهیم که قرآن تعریف میکندِ « :ا ن� ِا ب� ی
موسی که قدرت و عظمت فرعونی درمقابل آن هیچ و پوچ بود ،یا عبادت
تعبد درمقابل پروردگار بود ـ در بعضی
عیسـی که مظهر زهد و اخالص و
ّ
از روایات دیگر ،که باز از طرق غیر شیعه است ،چیزهایی هم اضافه شده
اسـت بـه این ،زهـد یحییبنزکریا و ازاینقبیل نشـانههای انبیا ـ همه در
ایـن انسـان بـزرگ و واالیی که ما خـود را دنبالهرو و شـیعۀ او میدانیم،
 .1این روایت به نقل از مسند احمدبنحنبل در بحاراالنوار آمده است( .بحاراالنوار /کتاب
تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب فضائله و مناقبه /باب /73حدیث)10
 .2سوره مبارکه بقره /آیه  ،31سوره مبارکه هود /آیه 75
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جمع شده است .این ،تصویری از شخصیت آن بزرگوار را میتواند
تا حدودی برای ما روشن کند.

72/10/6

ً
معمـوال وقتی
یـک نکتـهای در اینجـا وجـود دارد و آن ایـن اسـت که ما
شـخصیتها را یـا خصوصیـات را بهصـورت جمعبندیشـده از دور نـگاه
میکنیـم ،آنهـا را سـتایش میکنیـم[ ،امـا] وقتـی نزدیک میشـویم ،پای
عمل به میان میآید ،پای پیروی به میان میآید ،دچار مشکل میشویم.
کار آحاد بشـر این اسـت .اگر همان قدری که مـردم دنیا به عدالت
عیـب ِ
امیرالمؤمنیـن ،بـه انصـاف امیرالمؤمنیـن ،به شـجاعت امیرالمؤمنین ،به
طـرفداری از مظلـوم کـه در او بـود ،بـه طـرفداری از حقیقـت کـه در او
بـود ،بـه ظلمسـتیزی که در او بـود ،همان اندازه که بـه این خصوصیات،
مـردم عالقـه و محبـت دارند ،در مقام عمل نیز خود را به این خصوصیات
نزدیـک میکردنـد ،ولو یک قدم ،دنیا گلسـتان میشـد .امـا همین آدمها
ـ یعنی همین امثال بنده؛ آدمهایی که اینطور از دور سـتایش میکنیم
امیرالمؤمنیـن را ـ اگـر جایـی در زندگـی معمولـی خودمـان ،در قضـاوت
معمولـی خودمـان ،بـه یکـی از همین کارهایـی که سـتایش میکنیم از
امیرالمؤمنیـن؛ از کسـی که میخواهـد راه امیرالمؤمنیـن را برود ،برخورد
بکنیم ،معلوم نیست که دیگر آنقدر ستایش کنیم؛ در دل برمیآشوبیم؛
با او مقابله میکنیم .اگر خداینکرده شقاوت بر ما غلبه داشته باشد ،به
روی او شمشیر هم میکشیم! عیب کار اینجاست.
لـذا جـا دارد ما همـان قدری که از جمعبندیشـدۀ خصـال امیرالمؤمنین
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سخن میگوییم ،از ریز خصوصیات آن بزرگوار هم ّ
مطلع بشویم.
ِ
خب ،این امیرالمؤمنین که میگوییم عادل بود ،عدل او چگونه بود؟ خب،
ایـن عدلـی که اینقـدر تعریف دارد ،این عدل در مقـام عمل چگونه بود؟
سـعی کنیـم در قـدم بعـد خودمان را در مقـام عمل ،نزدیـک کنیم به او.
این درسـت اسـت؛ این مایۀ تکامل اسـت .لذا شـما در بعضی از روایات

1

شنیدهاید کسانی به ائمهعلیهمالسالم عرض میکردند ما شیعیان شما هستیم
ـ کمااینکـه بـه خـود امیرالمؤمنین هم طبـق یک روایتی ،کسـانی آمدند
گفتند ـ ائمه در جواب اینها استنکار 2میکردند :شما کجایتان به دوستان
مـا و پیـروان ما شـبیه اسـت؟ ایـن خصلـت را دارید؟ ایـن خصوصیت را
داریـد؟ ایـن رفتـار را دارید؟ ایـن گفتار را دارید؟ یعنـی از ما مطالبۀ عمل
میکنند؛ عمل هم تابع اعتقاد است.

78/10/10

آن بزرگـوار دو جـور مناقـب و فضایـل دارد .یـک نوع آن فضایـل و مناقبی
اسـت کـه بـه مَ کانت و مقام معنـوی و ملکوتی امیرالمؤمنین اشـاره دارد.
مقامات آن بزرگوار ،در بهشت ،در قیامت ،در آسمانها ،در میزان مالئک و
مقربین ،یک دسـته اینهاسـت .یک دسته از مناقب آن بزرگوار
فرشـتگان و
ّ
هم ،آن چیزهایی اسـت که در اعمال و گفتار او ،و نقشهای زندگی او ،و
جهاد او ،و زحماتی که آن بزرگوار در طول عمر کشیده است ،و معاملۀ او با
دنیا ،معاملۀ او با مردم ،معاملۀ او با دوستان ،با ضعیفان ،با مستضعفان،
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب الطاعة و التقوی /حدیث3
( .2نکر) ،شناختن کسی را منکر شدن
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و با گردنکشان؛ در این چیزهاست .این دستۀ دوم از مناقب هم
مرتبط است با همان دستۀ اول ،یعنی علت مهم مناقب معنوی آن بزرگوار،
همین اعمال و رفتار آن بزرگوار است ،البته طینت و ذات هم در جای خود
مؤثر اسـت .هر دو دسـته ،روایات زیادی دارد .من اول عرض کنم که آنچه
راجعبه امیرالمؤمنین از فضایل و مناقب گفته میشود ،مخصوص شیعیان
نیسـت؛ اینطور نیسـت که فقط شـیعه آنها را روایت کند یا شـیعه از آنها
لذت ببرد؛ بلکه همۀ مسلمین ،بهجز یک عدۀ انگشتشمار معدودی ـ که
معلوم هم نیست امروز از آنها اثری باقی باشد و کسی از آنها وجود داشته
باشد؛ یعنی نواصب و خوارج 1ـ دوستدار امیرالمؤمنینند.
خیلی از این فضایل و مناقب را غیر شیعه در کتابهایشان نقل کردهاند،
کـه مـن حـاال بعضی را عرض میکنم .بسـیاری از مسـلمین ،به اهلبیت
مکرم پیغمبر و به آن بزرگوار بهطور خاص ،ارادت و عالقه و شیفتگی دارند.
ّ
یک روایت ،این روایتی اسـت که نویسـندۀ معروف شافعی ،ابنمَ غازلی،2

 .1نواصب جمع ناصبی ،و ناصبی کسی است که با مذمتکردن و نکوهش امیرالمؤمنین
یا یکی از ائمه

علیهمالسالم

به ایشان جسارت کند.

خوارج هم گروهی بودند که پس از تحمیل حکمیت در جنگ صفین به امیرالمؤمنین،
آن خداسـت .و به حضـرت گفتند پذیرش
از کار خـود نـادم شـده و گفتنـد حکـم فقط از ِ

حکمیت گناه بوده و باید توبه کند .و دست به شرارت زدند.
 .2ابوالحسـن علیبنمحمـد ُج ّلبـی (متوفـی 483ق) ،معروف بـه ابنمَ غازلی ،در کتاب
مناقـب االمام علیبنابیطالبعلیهالسلام بـه گردآوری مناقب امیرالمؤمنین ،حضرت زهرا و
امام حسن و امام حسین علیهمالسالم پرداخته است.
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در کتاب خود نقل کرده اسـت .که راوی این حدیث ،غیر شـیعه

َّ َ َّ َ َ
طال ٍب
است .از َا َنسبنمالک نقل میکند که پیغمبر فرمودندِ « :ان ع ِل
بنایب ِ
ُّ
َ
ُ ُ َ
َ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ ُّ
مردم بهشت،
بهشت،
در
یعنی
»
نیا
الد
هل
هل اجلن ِة کما یزهر کوکب الص ِبح ِل ِ
ی ِضء ِل ِ
ِ

وجود علیبنابیطالب امیرالمؤمنین

علیهالسلام

را آنچنان درخشان میبینند

که مردم دنیا ،سـتارۀ صبح 1را آنچنان درخشـنده میدیدند؛ یعنی نور آن
بزرگوار ،در بهشت هم بر انوار دیگر غلبه دارد.
یک روایت دیگر را ،همین نویسـندۀ ُس ّ
ـنی ،نقل میکند از عمار یاسـر ،که

ُ
َ
َ ّ َّ َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ َ
اهلل ِمهنا َو
العباد ِبش ٍء اح
اهلل ِلع ِ ٍلی ِان اهلل ز ین
ـب ِال ِ
گفـت« :قـال َرسـول ِ
ک ِبز ین ٍـة ل ُی َز ِّی ِن ِ
َ َ َ َ
ال ابلـغ ِعنـد ُه ِمهنـا» 2یعنـی پیغمبر به علـی فرمود :ای علی! خدای متعال تو
را بـه زینتـی آرایـش داد که هیچ بندهای از بنـدگان خود را به زینتی بهتر

َ ُ

ُّ

و محبوبتـر از آن ،آرایـش نـداده اسـت« ،ا ّلزه ِـد ِف الدنیـا» آن زینـت زهـد و
بیرغبتی به دنیاست؛ بیرغبتی به این ظواهر فریبندهای که انسان از آنها
لذت میبرد .دنیا ،معنایش آبادکردن دنیا نیست ،اینکه دنیا را آباد کنند،
زمیـن را بـا زینتهـای الهی مزیّ ـن بکنند ،بندگان خدا را برخـوردار بکنند؛
امیرالمؤمنین پیشتاز این راه بود .دنیا یعنی اینکه من و شما از آنچه که
ّ
حظ نفس و لذت خودمان ،مدام فراهم بیاوریم و
در زمین هسـت ،برای
 .1ستارۀ صبح همان سیارۀ ناهید است که با توجه به َجو فوقالعاده متراکمی که دارد،
نور خورشید را منعکس کرده و مانند ستارهای میدرخشد .چون این ستاره ،صبح زود و
ابتدای غروب دیده میشود ،ستارۀ صبح نام گرفته است.
 .2این دو روایت بهترتیب در صفحات  153و  132کتاب مناقب االمام علیبنابیطالب
(ابنالمغازلی) آمده است.
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التـذاذ ببریـم؛ در خوراک و در پوشـاک و در مرکب و در شـهوات
جنسـی .این ،آن دنیایی اسـت که در روایات هست .البته مقداری از این
ُمجاز اسـت ،شـاید ممدوح اسـت؛ اما زیادهروی در این ،همان دنیای بد
و خبیثـی اسـت کـه ما را از آن باز داشـتهاند .پس زهـد در دنیا ،آن زینت

َ

ُّ

َ ُ

َ

ً

علیبنابیطالب اسـت .بعد فرمودَ « :و َج َعل الدنیا ال تنال ِم َ
نک شـیئا» خداوند
طوری قرار داده است که این دنیا ،از تو هیچچیز نخواهد برد.

ّ
موفق خوارزمی 1حنفی اسـت کـه او هم از
یـک روایـت دیگـر ،این روایـت
نویسندگان ّ
سنی است ،کتابی دارد در مناقب .او این روایت را نقل میکند

َ

که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود« :یا ع ُّ
ل» ـ این روایتها دل دوستداران آن
ِ

بزرگوار را روشن میکند تا آماده بشویم برای اینکه دنبالهرو این شخصیت

ََ
َ َ
ّ َ ُ َّ
ً
ً
صال فاعطاین»
عظیم باشیم ،عمال ،نهفقط اِسما ـ « ِان َسالت ر ب فیک خ َس ِخ ٍ

2

مـن از خـدای متعـال پنج چیز در رابطۀ با تو خواسـتم و خدا هر پنج چیز

َ
َ َ
را به من داده و قبول کرده .اول این استَ « :ا ّما َا َّو ُ ُل َّن َف َس َا ُ
لت َر ّب ان َتنش ّق َع ِ ّن
َ ُ َ َ ُ َ ُّ
الت َ َ
َ َ
راب عن َرأیس َو انت َمعی» خواستم که در قیامت وقتی محشور
االرض و انفض
ََ
میشـوم ،از خاک برمیخیزم ،تو در کنار من باشـی؛ «فاعطاین» خدا این را
ََ ّ
لت َر ّب َان یوق َفین عن َـد ک َّفة املیـزان َو َا َ
الثان َی ُـة َف َس َـا ُ
نت
ِ ِ ِ
ِ
قبـول کـرد و بـه من دادَ « .و ا ّما ِ
ِ
َمعـی» از خـدا خواسـتم کـه در هنگامیکـه اعمال خالیـق را در میزان الهی
 .1موفقبناحمد خوارزم (567-484ق) ،حنفیمذهب بوده ،اما چند کتاب دربارۀ اهلبیت
نوشته است ،ازجمله :المناقب ،قضایا امیرالمؤمنین و مقتلالحسین.
 .2المناقب (خوارزمی) /ص294
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میسـنجند ـ که این میزان در قرآن اسـمش آمده اسـت ـ که من
آنجا ایسـتادهام ،تو هم در کنار من باشـی .خدا این را هم قبول کرد و به

َ
ََ ّ
الثال َث ُة َف َس َا ُ
لت َر ّب َان َی َع َل َ
حامل ِلوایئ َو ُه َو
ک ِ
من عطا کرد این خواسته راَ « .و ا ّما ِ
َ َّ َ َ
الفائ َ
امل ِفل َ
ِل ُ
اهلل َاال َکب ُر َت َت ُه ُ
اجلن ِة فاعطاین» از خدا خواستم که آن لوایی
زون ِف
واء ِ
حون ِ
را که بزرگترین لوای الهی اسـت در قیامت ،بسـپارد به دسـت تو .معلوم
میشـود در قیامت عَ َلمهایی هسـت ،زیر هر عَ لمی عدهای از خالیق جمع

َ

َّ

زون ف َ
حون ِ َ
شدهاند ،این عَ لم ،عَ لم «ا ُمل ِفل َ
اجلن ِة» است ،کسانی که به بهشت
الفائ ِ
ِ

سـرافراز و کامیاب شـدند و خالیق زیر این عَ َلم جمعند .پیغمبر طبق این
روایت به امیرالمؤمنین میفرماید که از خدا خواسـتم که این پرچم را در

ََ
قیامت خدا بسـپارد به دسـت تو« ،فاعطاین» این را هم خدا قبول فرمودَ « .و
ََ
َ َّ ّ َ ُ َ َ َ ُ َ ّ َ َ َ ُ َ
سقی ا ّمیت ِمن َحویض فاعطاین» از خدا خواسـتم که ساقی
اما الر ِابعة فسـالت ر ب ان ت ِ
حوض کوثر تو باشی در قیامت ،خدا این را قبول کردَ « .و َا َّما اخلام َس ُة َف َس َا ُ
لت
ِ
َ ّ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َّ َ َ
اجلن ِة فاعطاین» از خدا خواستم که در قیامت ،پیشرو
قائد امیت ِال
ر ب ان یعلک ِ
سـر تو
امـت مـن بـه بهشـت ،تو باشـی؛ تـو جلو باشـی و امت من پشـت
ِ
بهطـرف بهشـت ،ایـن را هـم خـدا قبول کرد .بعـد فرمود طبق ایـن روایت:

َ

ُ

َّ

َ َ َ َ

احلمد ِهلِل الذی َم ّن ع َّل بذ ِل َ
«ف َ
ک» پیغمبر از اینکه این مقامات معنوی را خدا به
ِ

ً
واقعا هیچ
علیبنابیطالبعلیهالسلام داده اسـت ،خدا را سپاسگزاری میکند.
مقامی به بلندی این مقام نیست.
یـک روایـت دیگـر را باز [نقل کنـم] ـ که این روایت را میگویند از اسـناد
متواتـره روایـت شـده اسـت؛ یعنی همـه روایـت کردهاند ایـن را ،از طرق
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مختلفـی؛ مـن البته از «بحـار» نقل میکنم ایـن را ـ از ابوهریره،

َ ََ
َ
عاذ ِبن َج َبـل» کـه او از پیغمبـر نقـل میکنـد که پیغمبر فرمـود« :ا ّلنظ ُر
«عـن ُم ِ
َ ّ َ
ٌَ
َ َ
ـب ِعبـادة» 1نگاهکـردن به علیبنابیطالب عبادت اسـت.
طال
یب
ا
بن
ِ
ٍ
ِال وج ِـه ع ِ ِل ِ
خب ،چرا؟ چون یک عنصر معنوی است ،چون یک بندۀ خالص خداست.

چـون نـگاه بـه او ،انسـان را بـه خـدا نزدیک میکنـد ،جـزو « َمـن ُی َذ ّ ِک ُر ُک ُـم َ
اهلل
ُر َ ُ ُ
ؤیتـه» 2بهحسـاب میآیـد .وَ جهـش معلوم اسـت ،چون او معنوی اسـت،

لـذا نگاهکـردن بـه او که از مظاهر عبودیت درمقابل پروردگار اسـت ،نوعی
مقـام مجلسـیرضواناهللتعالیعلیه نقل
عبودیـت اسـت .بعد ،مرحـوم عالمۀ عالی
ِ
اثیـر َجـ َزری 3در َ
میکنـد از ابن َ
«ا َّ
لنهایـة»؛ کـه او این حدیـث را نقل کرده،

بعد بیان کرده اسـت که چرا نگاهکردن به علیبنابیطالب عبادت اسـت.

َ َّ ُ َ َ َ َ
َ َ ّ
میگوید او گفته است که « َا َّن َع ِل ّی ًا َ
شرف هذا
الاله ِال اهلل ما ا
کان ِاذا َب َرز قال الن ُاس ِ
َ َ
الفتی» وقتـی علیبنابیطالـب درمقابل مردم ظاهر میشـد ،مردم او را که
الا َله ِا َّل ُ
میدیدند ،میگفتند :الاله ّ
اهلل ما
الاهلل ،چقدر شریف است این جوان! « ِ
َ ََ َ َ
الا َله ِا َّل ُ
الف َت» الاله ّ
ا کرم هذا
اهلل ما
الاهلل ،چقدر کریم و بزرگوار است این جوان! « ِ
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب فضائله و مناقبه /باب /64حدیث6
 .2الکافـی /کتـاب فضـل العلـم /باب مجالسـة العلمـاء /حدیث« ،3در روایت اسـت که
حواریون از حضرت عیسـی پرسـیدند با چه کسـی مجالست کنند .حضرت عیسی فرمود:

َّ ُ

ُُ

« َمن ُیذ ِک ُرک ُم َ
اهلل ُر َ
ؤیته» هرکه دیدارش شما را به یاد خدا میاندازد».
 .3مبارکبنمحمـد شـیبانی (متوفی 606ق) معـروف به ابن َ
اثیر َج َزری ،در کتاب َّ
النهایة

فـی غریـب الحدیـث و َ
االثر ،احادیث غریبی را که در متون و منابع دینی پراکنده اسـت،
گرد آورده و به شرح و توضیح آنها از جهت لغوی پرداخته.
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َ َ َ ََ
اهلل ما َا َ
الا َله ِا َّل ُ
شج َع
اعل ُم هذا الفت» چقدر دانشـمند است این جوان! « ِ

هذا الفت» چقدر شجاع است این جوان! خالصه ـ این را ابناثیر میگوید ـ
وقتیکـه نـگاه میکردنـد بـه علیبنابیطالـب ،ازبس صفات او برجسـته

َ َّ

َ

َ َّ

الاله ِال ُ
الالـه ِال ُ
اهلل.»...
اهلل ما اش َـج َع»ِ « ،
بـود ،مکرر در مکـرر ذکر خدا میکردندِ « ،
ازاینجهت ،نگاهکردن به او عبادت است.
مجلسـی قبول ندارند این بیان را ،میگوید این آقا ،ابناثیر ،خواسـت یک

خود نگاهکردن به او ،بهخاطر
فضیلت را از علیبنابیطالب سلب کند؛ که
ِ
خود علیبنابیطالب ،عبادت باشـد .این را خواسـت سلب کند[ ،اما] چند
ِ
فضیلت دیگر را ،مِ ن َح ُ
یث ال ی ُ
َشعر 1برای علیبنابیطالب اثبات کرد.
خب ،حاال بهتدریج وارد آن مناقب نوع دوم بشـویم که برای من و شـما
مختصین به
تشیع کنیم و خود را از
باید درس باشد .نمیشود ما ادعای
ّ
ّ
علیبنابیطالب بدانیم ،اما در عمل ،از اعمال و رفتار علیبنابیطالب در
مـا چیـزی نباشـد .این اعمالی که طبق این روایـات از امیرالمؤمنین نقل
شـده اسـت ،برای همۀ ما حجت اسـت ،برای همۀ ما معیار اسـت .همه،
مسئولین کشور ،آحاد مردم ،افرادی که پولدارند ،افرادی که فقیر هستند،
افرادی که دارای ِعلمند ،افرادی که در صحنههای رزمند ،همه و همه باید
از ایـن رفتـار و کـردار امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام درس بگیرنـد .یعنـی یک
وجود چندینجانبه اسـت و در هر جانب ،حجت خداسـت بر مردم؛ یعنی
نمایشگر راه خداست برای کسانی که میخواهند راه خدا را بروند.
 .1بدون توجه ،بدون آگاهی
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ایـن روایـت هـم بـاز از منابـع اهل سـنت نقل شـده اسـت 1،از
َا َنسبنمالـک؛ کـه امیرالمؤمنیـن را آوردنـد با شـصتوچند جراحت ـ از
ً
ظاهـرا ـ امیرالمؤمنیـن افتـاد در خانـه .شـصتوچند
جنـگ احـد بـوده
ّس َ
جراحت در جنگ ،شـوخی نیسـت! پیغمبر ،ام ُ
امعَ طیه را که دو
ـلیم و ّ
زن جراح یا پرسـتار بودند ،مأمور کرد که به آن بزرگوار برسـند و تداوی

2

کنند .آنها گفتند که خائفیم بر این پیکر ،اینطور که ما میبینیم ،یعنی
احتمـال دارد کـه ایـن قابل مداوا نباشـد .خود نبـی اکرمصلیاهللعلیهوآلهوسـلم و
مؤمنیـن ،میآمدنـد مرتـب عیـادت میکردند از این بزرگـوار و میرفتند.

ُ َ

ٌ

َ ٌ

راوی میگویـد« :ه َـو ق َ
واحـدة» سـرتاپایش ّ
کأنـه یـک جراحـت بود .بدن
رحـة ِ

مبـارک او از سـرتاپا ُپـر بـود از جراحـت .بعـد پیغمبـر با دسـتش مسـح
میکرد روی این جراحات را ،و از طریق معجزه این بزرگوار را خوب کرد.
پیغمبـر مسـح میکردنـد و جراحتها یکبهیک خوب میشـد؛ یعنی به

َ َ
طریق عادی ممکن نبود ،اینقدر حال آن حضرت سـخت بود .بعد «فقال
َ َ
قال َع ٌّ
ل» حاال کسـی که در جبهه،
َع ِ ٌّل» ـ این تکه مورد نظر من اسـت ـ «ف
ِ
آن فداکاری را کرده ،چندین مرتبه با شمشیر خود ،بال را به ظاهر از جان
پیغمبر دور کرده اسـت ،لشـکر را که فراری شـده بودند ،با مقاومت خود
برگردانده؛ یعنی یکتنه ،کار هزار نفر یا هزاران نفر را انجام داده ،بعد هم
 .1بحاراالنـوار (بـه نقـل از تفسـیر ُق َشـیری) /کتـاب تاریـخ امیرالمؤمنیـن /ابـواب کرائم
خصاله /باب /99حدیث4
( .2دوی) دواکردن؛ درمانکردن
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اینهمـه جراحـت دیده ،حاال هم مسـلمانها دستهدسـته دارند
میآینـد عیادتـش و میرونـد؛ پیغمبـر میآید و اینقـدر محبت میکند.
اینجا جای غرور است ،لغزشگاه در اینجا برای امثال ما آدمها ،آن غروری
اسـت که برایمان پیدا بشـود؛ این لطف پیغمبر ،آن محبت مؤمنین ،آن
کار درخشانی که کردم ،این شفای مرض .حاال ببینید این انسان در این

َ َ
نقطهای که محل شدید لغزش غرور است ،برخوردش چیست؟ «فقال َع ِ ٌّل
َ ُ َّ
َ َ َ
َ ُ ّ ُّ
احلمـد ِهلِل الـذی َج َعلنی ل ا ِف َّـر َو ل ا َو ِل الد ُب َـر» نگفـت مـن ایسـتادگی کـردم ،گفت
خدا را شکر میکنم که کاری کرد که من فرار نکنم! خدا را شکر میکنم
کاری کرد که من پشـت به دشمن نکنم.
ببینید؛ این روحیه ،آن روحیۀ برجستهای است که ما باید یاد بگیریم .اگر
کار برجسـتهای در خودمان سـراغ داریم ،خودمان را شـکر نگوییم ،ما چه

ََ َ
کسـی هستیم؟! ما چهکاره هسـتیم! خدا را شکر بگوییم .آنوقت« :فشک َر
َ ُ
ُ
ـک یف َم ِ َ
اهلل َتع َـال َل ُـه َذ ِل َ
ـرآن» در دو جـای قـرآن ،خـدای متعـال از
وضع ِ
ین ِمـن الق ِ
َ ُ
عمل امیرالمؤمنین طبق این روایت شـکرگزاری کردَ « ،و ُهو قوله َتعایلَ :و
این
ِ
ّ
ّ
َس َ��ج�ز ی ُ
اکر�ی َن� * َو َس نَ��ج�ز ی ش
اهلل ش
عمل
اکر�ی َن�» .1این روایت است .این در
ال� ِ
ال� ِ
ِ
ِ
ی ِ
فیمابیـن خـودش و خـدا ،و کوبیـدن پتک بر روی آن پیل مسـتی که در
وجود ماسـت و نامش نفس ماسـت که سر بلند میکند ،مثل یک پیلبان
زرنگی ،باید دائم با چکش بر سر آن بکوبی؛ وا ِّل سر برمیدارد و َرم میکند
و دیگر قابل کنترل نیست.

71/1/7
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روایتی که انتخاب کردم بخوانم ،در ارشاد مفید 1است .البته من
متـن حدیـث را از کتاب چهـل حدیث امام بزرگوارمان ـ که بسـیار کتاب
خوبی است ـ نقل میکنم؛ لیکن تطبیق هم دادم با ارشاد .روایت را شیخ
مفید نقل میکند .راوی میگوید که ما در خدمت امام صادق

ََ

َ ُ

علیهالصالةوالسالم

ُ َ ُُ

بودیم ،صحبت امیرالمؤمنین شد« .فا ُ
طراه َو َمد َحه ِبا ه َو اهله» امام صادق زبان
به ستایش امیرالمؤمنین گشود و آنچنانکه مناسب او بود ،امیرالمؤمنین
ً
مثال
را مدح کرد .از جملۀ چیزهایی که گفت که این راوی یادش مانده و
در همـان مجلـس یا بیرون آن مجلس نوشـته اسـت ،چنـد تا خصوصیت

اسـت .مـن نگاه کـردم ،دیدم هرکدام از این ِفقرههایـی که در این حدیث

ً
تقریبا به یک ُبعد از زندگی امیرالمؤمنین اشـاره
به آن تکیه شـده اسـت،
میکند؛ به زهد آن بزرگوار ،عبادت آن بزرگوار و خصوصیاتی که میخوانیم
اینها را .امام صادق که در مقام تعریف از امیرالمؤمنین دارد حرف میزند؛

َ َ َ َ ُّ ُ َ
َ ُّ
الدنیا
طال ٍب ِمن
اهلل ما ا کل ع ِل
طبق این روایت ،در اولین جمله فرمودَ « :و ِ
بنایب ِ
ً َ ُّ
َّ َ
ـبیل ِه» 2یـک لقمـۀ حرام تا آخر عمـر ،امیرالمؤمنین بر
َحرامـا قـط َحتی َمضی ِل َس ِ

دهان نگذاشت؛ این مطلب اول .اجتناب از حرام ،اجتناب از مال حرام ،از
دستاورد حرام .البته مراد ،حرام واقعی است؛ نه آن حرامی که حاال برای

 .1در سال 411ق شیخ مفید در پاسخ به درخواست یکی از یاران خود ،کتابی دربارۀ شرح
زندگانی ائمه

علیهمالسلام

به رشـتۀ تحریر درآورد .و آن را «االرشـاد فی معرفة حجج اهلل علی

العباد» نامگذاری کرد.
 .2االرشاد /باب تاریخ االمام علیبنالحسین /فصل فی فضائل االمام السجاد /حدیث4
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آن بزرگوار حکمش هم ُم َن َّجز 1شـده باشـد؛ یعنی ُم َ
شـت ِبه را هم
بـه خـود نزدیک نکرد .یکی از خصوصیات این بزرگوار این بود؛ این خیلی
مهم است.
اینهـا را ببینیـد؛ بهعنوان دسـتورالعمل و سرمشـق در عمـل ،و باالتر از آن
در فکر .حاال بعد عرض میکنم ،امام صادق و امام باقر و امام سجاد هم
اعتـراف میکنند که ما اینطـوری نمیتوانیم زندگی کنیم! حاال نوبت به
سـر این نیسـت که من
امثال بنده که میرسـد ،خب ،واویالسـت! بحث
ِ
یـا شـما بخواهیـم اینطور زندگـی کنیم؛ نه! آن زندگی ،قله اسـت ،قله را
دارد نشان میدهد .معنای نشاندادن قله این است که همه باید به این
سمت حرکت کنند .البته ،چه کسی هست که برسد به آن باال؟ در همین
حدیـث ،میخوانیـم که امام سـجاد هـم فرمود :من قادر نیسـتم اینطور
زندگی کنم!

َ ُ َ َُ َ
َُ ُ
مران ق ّـط ها ِهلِل
حـاال علـی را میخواهیم بشناسـیم .این یک« .و ما ع ِـرض لـه ا ِ
ً ّ ََ َ ََ ّ ََ
دین ِه» یعنی هروقت دو کار درمقابل امیرالمؤمنین
ِرض ِال اخذ ِباش ِد ِها عل ِیه یف ِ
قـرار گرفـت ،دو انتخـاب ،کـه هر دو مـورد رضای خدا بـود ـ نهاینکه یکی
ً
مثال ـ
حـرام باشـد ،یکـی حلال باشـد؛ نـه ،هـر دو حالل ،هـر دو عبـادت
هروقـت چنیـن اتفاقـی افتـاد ،علی آن یکـی را که برای بدن او سـختتر
بود ،آن را انتخاب میکرد؛ اگر دو غذای حالل بود ،آن پسـتتر را؛ اگر دو
لباس جایز بود ،آن پستتر را؛ اگر دو کار جایز بود ،آن سختتر را .ببینید؛
ّ
مسلم ،قطعی
( .1نجز)،
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صحبـت یـک گویندۀ معمولی نیسـت کـه حرف بزنـد؛ طبق این
حدیث ،امام صادق است که دارد میگوید؛ ..ببینید چقدر این مهم است؛
این سختگیری بر خود در زندگی دنیا ،در تمتعات دنیوی.

َ َ

َّ

ََ

َ ٌَ َُ

ّ َ

َ َ َّ ُ َ ً

اهللعل ِیه َو ِآل ِه نازلة ق ّط ِال د ُ
اهلل َصل ُ
َ
َ
عاه فقد َمه ِثقة ِب ِه»
سول ِ
جملۀ بعدی «و ما نزلت ِب َر ِ
ِ
هروقت یک مسـئلۀ مهمی برای پیغمبر پیش میآمد ،پیغمبر او را صدا

خاطر اینکه به او اعتماد داشـت ،میدانسـت
میکرد ،میانداخت جلو .به
ِ
ً
ً
ً
ثالثا
ثانیا از کار سـخت سـرپیچی نـدارد؛
اوال خـوب عمـل میکند؛
کـه او
ً
مثال فرض کنید لیلةالمبیت ،آن شبی که
آمادۀ مجاهدت در راه خداست.
مخفیانه پیغمبر از مکه به مدینه آمد ،یک نفر باید آنجا در آن رختخواب
میخوابیـد .پیغمبـر علـی را انداخـت جلـو .در جنگهـا ،امیرالمؤمنین را
میفرسـتاد جلو .در کارهای مهم ـ هر مسـئلۀ اساسـی و مهمی که پیش

َ ً

میآمـد ـ علـی را میانداخـت جلـوِ « :ثقـة ِب ِـه» چـون میدانسـت ،اطمینان
داشت که عمل میکند ،برنمیگردد؛ پایش نمیلرزد و خوب عمل خواهد
کرد .اینهم آمادگی قبول مشکالت و خطرها در امیرالمؤمنین.

َُ َ
َ َ َ
َ
طاق َع َم َل َ
اهلل ِمن ه ِذ ِه اال ّم ِة غ ُیر ُه» هیچکسی از این امت،
ر
بعد فرمود« :و ما ا
سول ِ
ِ
طاقت این را نداشـت که مثل پیغمبر عمل کند ،مگر او .او بود که دنبال
پیغمبر در همهجا میرفت .هیچکس دیگر نمیتوانسـت بهدنبال پیغمبر

کان َو ُ
عم ُل َع َم َـل َر ُجـل َ
و پـا جـای پای پیغمبر حرکت کند .حـاال « ِان َ
کان َل َی َ
جه ُه
ٍ
َ َ َ َّ َ ّ
ار» با همۀ این کارهای بزرگ و خداپسـند و مؤمنانه ،رفتار او،
بنی اجلن ِة و الن ِ

رفتار یک انسان بین خوف و رجا بود .ترسناک بود از خداّ ،
کأنه او را بین
ِ
ِ
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بهشـت و جهنم قرار دادهاند .در یکطرف بهشـت را میبیند ،در

َ

َ

َ ُ

َ

ـواب ه ِذ ِه َو یـاف ِع َ
یکطـرف جهنـم را میبیندَ « .یرجو ث َ
قاب ه ِـذ ِه» ،خالصۀ این
جمله این اسـت که به اینهمه مجاهدت ،به اینهمه انفاق ،به اینهمه
عبادت ،مغرور نمیشـد .ما حاال دو رکعت نافله که بخوانیم و چند جمله
ً
فورا مغرور میشـویم که بله!
دعا که بخوانیم ،دو قطره اشـک اگر بریزیم،
دیگـر« :ایـن منم طاووس ِع ّل ّیین شـده» !1امیرالمؤمنین با این انبوه عمل
صالح ،مغرور نمیشد.
البتـه اینکـه چـرا شـخصی مثـل امیرالمؤمنین ،مثـل پیغمبـر ،مثل امام
ً
اصال بهشـت را برای خاطر اینطور انسـانها آفریده ـ باز
سـجاد ـ که خدا
از آتـش جهنـم میترسـند و بـه خدا پناه میبرند ،ایـن خودش یک بحث
جداگانـهای دارد .مـا کوچکیـم؛ ما دیدمان قاصر اسـت؛ مـا نزدیکبینیم؛
ممیزی
مـا عظمـت الهی را نمیفهمیم؛ مثل یـک بچۀ کوچکی ،بچۀ غیر
ّ
عظیم علمی بازی میکنـد؛ میآید و میرود و
کـه درمقابـل یک شـخص
ِ
ً
اصال عین خیالش هم نیسـت؛ چون نمیشناسـد که این شخص کیست؛
شـما که پدر او هسـتید ،عقلت صد برابر اوسـت ،درمقابل آن شـخصیت
ً
اصال نمیفهمد .ما درمقابل خدای متعال وضعیتمان
خضوع میکنید؛ او
ایـن اسـت .مـا مثـل بچهها ،مثـل آدمهای غافـل ،مثل آدمهای مسـت،
نمیفهمیم عظمت الهی را؛ آنکسـانیکه از مرحلۀ علم ،به مرحلۀ ایمان
رسـیدند؛ از مرحلۀ ایمان ،به مرحلۀ شـهود رسـیدند؛ از مرحلۀ شـهود ،به
 .1مثنوی معنوی ،مولوی /دفتر سوم
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فناءفـیاهلل رسـیدند؛ آنهـا هسـتند کـه عظمـت الهـی در
مرحلـۀ
ِ
چشمهایشـان آنچنان جلوه میکند که هر عمل صالحی از آنها سـربزند،
ً
اصال ما کاری نکردهایم .همیشـه بدهکار
به نظرشـان نمیآیـد؛ میگویند
ذات مقدس احدیتند .این امیرالمؤمنین اسـت.

َ َ َ

ََ َ ََ

لوک» هزار غالم را که از مال شخصی خود خریده
مال ِه الف م ٍ
« َو لقد اعتق ِمن ِ
بود،بهتدریـج آزاد کـرد؛ یعنـی دائـم غلام میخریـد ،کنیـز میخریـد ،آزاد

َ

َّ

ّ

میکـرد .بردههـا را میخریـد که آزاد کنـد« .یف َطلـب َوج ِـه ِ َ
َ
ار»
اهلل و النج ِـاة ِمـن الن ِ
ِ

بـرای اینکـه رضـای خدا را جلـب کند و از آتش جهنم خود را دور کندّ ِ « .ما
َ
َ َّ َ
ُُ
ُ
کد ِب َید ِیه َو َرش َح ِمنه َجبینه» این پولهایی که میداد ،این بردهها را میخرید،
آزاد میکرد ،پولهایی نبود که مفت گیرش آمده باشـد ،امام صادق طبق

َ َ

ایـن روایـت میگویـدّ « :مـا ک ّـد ب َی َدیـه َو َر َش َـح من ُـه َج ُ
بین ُـه» بـا ّ
کـد یمیـن و عرق
ِ
ِ
ِ ِ
جبین .1با کار سـخت پول بهدسـت آورده بود ،چه در زمان پیغمبر؛ چه در
زمان فترت ،بیسـتوپنج سـال؛ چه در زمان خالفت ،که در زمان خالفت
هـم از بعضـی از آثار فهمیده میشـود کـه امیرالمؤمنین کار میکرد .حاال
در آن بیسـتوپنج سـال کـه خـب کار میکـرد ،مزرعه آباد میکـرد ،قنات
می َ
کند ،با جسـم خودش کار میکرد و پول درمیآورد و این پولها را در
راه خدا انفاق میکرد .ازجمله مرتب برده میخرید و آزاد میکرد؛ هزار برده
را اینطور خرید و آزاد کرد.

َ

ُ َ َُ

َ

َّ

کان لیقوت اهله ب ّ
یت َو اخلل َو َ
« َو ِان َ
الع َ
جو ِة» غذای معمولی خانۀ امیرالمؤمنین
الز ِ
ِ
ِ
 .1کنایه از کار و تالش بدنی شدید و ُپرزحمت
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اینهـا بود :زیتون ،سـرکه ،خرمای متوسـط ،پاییـن؛ حاال در عرف
ً
مثال فرض کنید که نان و ماست ،یا نان و پنیر است.
جامعۀ ما،

78/10/10

در یـک روایـت دیگـر که از طرق عامه 1نقل شـده اسـت ،تاریـخ ب ُ
َالذری و
کتـاب فضایـل احمـد ایـن را نقل کردهانـد ،در انفاق امیرالمؤمنین اسـت،

َ

َ َُّ َ َ َ َ َ َ
ً
2
ظاهرا برای دوران بیستوپنجسـاله اسـت
دینار»؛
«کانت غلة ع ِ ٍ ّل اربعنی الف ٍ

کـه آن بزرگـوار فراغـت بیشـتری داشـت ،بـه آبادکردن مِ لک و چـاه و این
کارها میپرداختند و زمین زیادی را آن حضرت بهدست خودش آباد کرده

َ َ

َ َ

ُُ

بود .که در یک روایت داردّ ِ « :ما ملت َی ُ
داه َو ع ِر ق َجبینه» 3یعنی این نبود که
ِ
حضـرت کارگـر بگیـرد و آنها َ
بکنند؛ نه ،خودش با بـازوی خودش کلنگ را
برمیداشـت و چـاه میکنـد و زمین را آبـاد میکرد .و خـب ،درآمد زیادی
هـم داشـت .در اطـراف مدینـه زمینهـای حاصلخیزی بود .در یک سـال،
لکی حضرت بود که گندم و خرما و از این چیزها،
چهلهزار دینار درآمد مِ
ِ

َ َ
ِکشـته بـود و برداشـته بـود .چهلهزار دینار درآمد یک سـال بـود! «ف َج َعلها

 .1منظور از عامه ،اهل سنت است.
 .2مناقب آل ابیطالب /باب درجات امیرالمؤمنین /فصل فی المسابقة بالسخاء و النفقة
فی سـبیل اهلل« ،ابنشهرآشـوب این روایت را از تاریخ بالذری و فضایل احمد ذکر کرده
اسـت .احمدبنیحیی ب ُ
َالذری (متوفی 279ق) از تاریخدانان و جغرافیدانان ایرانی اسـت
که دو کتاب معروف فتوحالبلدان ،در شرح فتوحات اسالمی ،و انساباالشراف از او به
جـا مانـده اسـت .به احتمال قـوی ،منظور از تاریخ بالذری همین کتاب انساباالشـراف
است که این حدیث را در جلد دوم خود آورده».
 .3شـرح نهجالبالغـه (ابنابیالحدیـد) /ذیـل خطبـۀ  /34مناقـب علی و ذکـر طرف من
اخباره فی عدله و زهده  /ص202
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َ َ ً

درآمـد یک سـال خـود ،همهاش را
َصدقـة» ایـن چهلهـزار دینـار
ِ
صدقـه داد ـ درسـت حـرف را در ذهـن خودتان مزمزه کنیـد ـ تمام درآمد
سالش را صدقه داد امیرالمؤمنین! پول دیگری هم نداشت که خیال کنیم

حـاال زندگـی را از آن طریـق خواهد گذراند .دنبالهاش این اسـتَ « :و َا َّن ُه َ
باع
َُ
َسـیفه» همـان روزی کـه صدقـه داد این امـوال را ،آمد بازار ،شمشـیرش را
در معرض بیع گذاشـت که بفروشـد .گفتند یا امیرالمؤمنین! شـما امروز
چهلهزار دینار پول داشتی یا جنس داشتی و صدقه دادی! حاال شمشیرت

َ َ

َ

ُُ

را میفروشـی؟ فرمود ـ طبق این روایت ـ « َو قال لو َ
کان ِعندی عش ٌ
ـاء ما ِبعته»
اگر شام شب داشتم ،شمشیرم را نمیفروختم! اینها افسانه نیست؛ اینها
واقعیات است! این برای این است که من و شما درس بگیریم.

ُ َّ

َ

71/1/7

[امـام صـادق در ادامـه میفرماینـدَ « ]:و مـا َ
کان ِل ُ
باسـه ِال الکرابی َـس» لبـاس
َ َ َ َ

َ

ُ

َ

َ ََ َ ُ

معمولـیاش کرباس 1بودِ « .اذا فضـل ش ٌء عن َی ِد ِه ِمـن ک ِّم ِه دعا ب َ
اجلل ِـم فق ّصه» اگر
ِ
آستینش یک مقداری بلند بود ،قیچی میخواست آستین بلند را میبرید؛
یعنی حتی به زیادی آسـتین برای خودش راضی نمیشـد .میگفت این
زیادی اسـت؛ این پارچه را یکجایی مصرف کنند ،به کاری بزنند! آن روز
پارچه هم خیلی کم بود ،مردم مشـکالتی در زمینۀ پوشـش داشـتند؛ این
ً
مثال به یک دردی بخورد.
بود که میتوانست یک تکه پارچۀ کرباس هم

خـب ،بعـد کـه اینهـا را مطـرح میکنـد ،بعـد راجعبـه عبادت حضـرت در

َ َ
َ
َ ً
همیـن روایـت فرمـودَ « :و مـا َا َ َ
شبه ُه ِمـن ُول ِـد ِه َو ال اه ِـل َب ِیت ِـه ا َح ٌـد اق َـر ُب ش َبها ِب ِـه یف
ً
معموال از الیاف پنبه بافته میشود.
 .1نوعی پارچۀ درشتبافت و سنگین است که
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َ

ََ

َ

باس ِـه َو ِفقه ِـه ِمـن ع ّل ُ
ین علهی َم ّ
االسلام» .در تمـام اهلبیتمـان
ِل ِ
بناحل َس ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ـ اهلبیـت پیغمبـر و اوالد پیغمبـر ـ ازلحـاظ ایـن رفتارهـا و ایـن زهد و
عبادت ،هیچکس از علیبنالحسـین شـبیهتر نبود به امیرالمؤمنین؛ امام
سـجاد ،از همـه شـبیهتر بـود .و امـام صادق فصلـی در باب عبـادت امام

ََ

َ َ َ َ

َ

سـجاد ذکـر میکند؛ ازجملـه میفرمایندَ « :و لقـد دخـل ا َ
بوجعف ٍـر» پدرم حضرت

َ
ابیجعفر باقر یک روز رفت پیش پدرش ،وارد اتاق امام سـجاد شـد« ،ف ِاذا
ُ َ َ َ
َ ُ ُ َ ٌ
َ
العبـاد ِة مـا ل َیبلغـه ا َحـد» نگاه کـرد ،دید حالی پیدا کرده پدرش از
ه َـو قـد َبلـغ ِم َـن ِ
عبادت ،که هیچکس به این حال نرسـیده اسـت .شرح میدهند رنگش از
بیخوابی زرد شده ،چشمهایش از گریه درهم شده ،پاهایش ورم کرده،چه
شـده ،چـه شـده؛ اینهـا را امام باقر در پـدر بزرگوارش مشـاهده کرد ،دلش

َ َ

َ ََ

َ

سـوخت« .قال ا َ
بوجعفر عل ِیه ّ
السلام» ـ حضرت صادق از پدرشان امام باقر نقل
ٍ

میکنند ،میگویند که ـ حضرت امام باقر گفتَ « :ف َلم َا ِملک َ
حنی َر َا ُیت ُه ب ِت َ
لک
ِ
الب َ
احلال ُ
کاء» وقتی وارد اتاق پدرم شدم ،او را به این حال دیدم ،نتوانستم
ِ
َ
خودداری کنم ،بنا کردم زارزار گریهکردن از این حالت امام سجاد« ،ف َب ُ
کیت
َر َ ً َ ُ
محة له» دلم سوخت به حالش و گریه کردم.

امـام سـجاد در حـال فکـر بـود ـ تفکـر هـم یک عبادتی اسـت ـ مشـغول
فکرکردن بود ،به فراسـت دانسـت که پسـرش امام باقر چرا گریه میکند،

َ َ
َ
عطین
خواسـت یک درس عملی به او بدهد ،سـرش را بلند کرد« :قال یا ُب َّن ا ِ
َ ُّ ُ َّ
َُ َ ّ َ
َ
ل
ع
ة
باد
ع
فهیا
یت
ال
َبعض ِتلک الصح ِف
طال ٍب» در آن کاغذهای ما بگرد ،آن
بنایب ِ
ِ
ِ
ِ ِ
کاغذی که در آن ـ یا آن دفتری که در آن ـ عبادت علیبنابیطالب شرح
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ً
ظاهرا از دوران امام علیبنابیطالب
داده شده ،آن را بیاور.

176

علیهالسالم

نوشـتهها و کتابهایـی در بـاب قضاوتهای آن حضـرت ،در باب زندگی
آن حضـرت ،احادیـث آن حضـرت ،در اختیار ائمه بوده .از مجموع روایات
دیگر ،اینطور آدم میفهمد که از آن استفاده میکردند در موارد گوناگونی.
اینجـا هـم حضـرت به پسـرش فرمود ـ به امـام باقر ـ آن نوشـتهای را که
مربوط به عبادت علیبنابیطالب اسـت ،بردار بیاور .امام باقر میفرماید:

ََ َ
َ ً
ًَُ َ
« َف َا َ
عط ُیت ُه» رفتم آوردم آن را دادم به پدرم« .فق َرا فهیا شیئا َیسیرا ّث َت َرکها ِمن َی ِد ِه
َ َ ُ ً
تض ّجرا» یک مقداری نگاه کرد به این نوشته ـ اینها درس است؛ امام سجاد
دارد هـم بـه امـام باقر درس میدهـد ،هم به امام صـادق درس میدهد،
هـم بـه من و شـما درس میدهد ـ یک مقداری نـگاه کرد در این کاغذی

َُ َ
یـا کتابـی که شـرح عبادتهای امیرالمؤمنین در آن بود ،بعـد « ّث َت َرکها ِمن
َ ُ ً
َ َ
قال َمن َی َقوی َع َل ع َ
باد ِة َع ِ ٍ ّل
َی ِد ِه َتض ّجرا» با حال ماللت آن را گذاشت زمین« ،و
ِ
َع َلیه َّ
السالم» فرمود چه کسی میتواند مثل علیبنابیطالب عبادت کند؟
ِ
ببینید! علی را بشناسـید .امام سـجاد آنقدر عبادت میکند که امام باقر
دلش به حال او میسوزد؛ نه مثل من و شما ،ماها که کمتر از اینها هم
به چشـممان بزرگ میآید ،اما امام باقر خودش هم امام اسـت ،خودش
هم دارای آن مقامات عالی است ،او با همۀ این مقامات عالی ،از عبادت
علیبنالحسـین دلتنگ میشـود و دلش میسـوزد و نمیتواند خودش را
نگـه دارد ،بیاختیـار زارزار گریـه میکند .اینطور عبادتی علیبنالحسـین

دارد .آنوقت علیبنالحسـین با ایـن عبادت میگویدَ « :من َی َقوی َع َلی ع َ
باد ِة
ِ
ِ
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َ

عِ ّ
ل» چه کسی میتواند مثل علی عبادت کند؟ یعنی بین خودش
ٍ
و علی یک فاصلۀ طوالنی میبیند.
این اسـت آقاجان! علیبنابیطالب این اسـت .علی که من و شـما عاشق
او هستیم ،دنیا عاشق اوست ،مسیحی ،عاشقانه برایش کتاب مینویسد،
ً
عمال خیلی پایبند نیسـت ،دربـارۀ او زبان
آدمـی کـه بـه مبانی دینـی هم
به سـتایش باز میکند ،خب ،چرا این علی را شـما از دور نگاه میکنید؟
بـرو نزدیـک .ایـن قلـۀ دماونـد را هرکـس از دور نگاه کنـد ،میگوید بهبه،
عجب چیزی اسـت! خب ،برو یکقدری از این پیچوخمها برو باال ،ببینم
چهکارهای! باید نزدیک شد؛ باید راه افتاد؛ باید حرکت کرد.
امـروز بشـریّ ت احتیـاج دارد بـه همیـن خصلتهایـی کـه امیرالمؤمنیـن
پرچـمدارش بـود .ایـن خصلتهـا کهنـه نمیشـود ،بـا پیشـرفت علـم ،بـا
پیشـرفت تکنولـوژی ،بـا پدیدآمدن روشهای جدید زندگـی در دنیا عدالت
دشمنی با زورگو کهنه
کهنه نمیشـود؛ انصاف ،حقطلبی ،کهنه نمیشـود؛
ِ
نمیشـود؛ پیوند دل با خدا کهنه نمیشـود .اینها رنگ ثابت وجود انسـان
اسـت در همۀ تاریخ .امیرالمؤمنین این پرچمها را در دسـت داشـت.. .آن
زهدش ،آن عبادتش ،آن شجاعتش ،آن قاطعیتش در راه خدا؛ آنجایی که
الزم اسـت ،با شمشـیر میافتد به جان دشـمنان حقیقت ،دشـمنان دین،

َ ُ ُ

َ

ُ

اهلل ل َ
ومـة ال ِ ٍئ» .1آنجایی که
دشـمنان خـدا ،از هیچچیز باک نـدارد« ،ال تأخـذ ُه ِف ِ

ّ
راه حرکت بهسوی خدا ،شمشیر
مضر
منحرف
آدم
ِ
مخلی وجود دارد بر سر ِ
ِ
ِ

 .1مفاتیحالجنان /دعای ندبه

فصل اول

178

 .۱۰؟نینمؤملاریما تلزنم و ماقم

او فیصلهدهنده اسـت.. .آنجایی که مظلومی هسـت ،آنجایی که
مسلوبالحقی هست ،امیرالمؤمنین تبدیل میشود به رقیقترین انسانها.
در یک روایتی است امیرالمؤمنین آنقدر با دست خودش به دهان یتیمان
ً
مثال آنوقت ـ آرزو کرده بود؛
غذا گذاشت که یک نفری ـ البد جوانکی بوده
کاش ما هم یتیم میشـدیم تا امیرالمؤمنین اینطور به ما لطف میکرد!
آنقدر ناشـناس به خانۀ فقرا و مسـاکین و گرفتارها و از راهماندهها سر زد،
که معروف اسـت که بعد از ضربتخوردن آن حضرت ،فهمیدند که او چه
کسی بوده که میآمده است و نمیشناختند او را.

78/10/10

َ َ
بعـد از شـهادت امیرالمؤمنین ،پیش ابنعباس نـام آن بزرگوار آمد« .فقال
َ
َ
اهلل مـا َغ َّی َـر َو ال َب َّـد َل َو ال َق َّص َـر َو ال َ َ
وا َا َسـفاه َع َلی َاب َ
ج َـع َو ال َم َن َـع َو ال آث َـر
احل َس ِـن َمضی َو ِ
ِ
ِا َّل َ
اهلل»[ 1ابنعباس اظهار تأسـف کرد و گفت به خدا سـوگند اباالحسـن! از
دنیا گذشت درحالیکه] برای خودش هیچچیزی جمع نکرد .برای خودش
هیچ کار نکرد ،کار مادی .هیچچیزی را ترجیح نداد ،مگر خدا را .در همۀ

کارها ،قصد او خدا بود .هدف او ،فقط و فقط کسـب رضایت خدا بودَ « .و
َن نّ
َ َ
نَ َ
فس ُه ا� ت��غ ٓا َء َم ض
ر� ِت
ِم�
اهلل» ،مصداق کامل این آیۀ شریفه،
ال� ِاس م ن� ی� ش�ری �� ب ِ
ا� ِ
َ ََ
کانت ُّ
َ
الدنیا
امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام است .بعد ،ابنعباس گفت« :و ِ
اهلل لقد ِ
َ َ ََ
َ
ا
عل ِه» به خدا دنیا و این زینتها و زخارف و ثروتها و
هو َن عل ِیه ِمن ِشس ِـع ن ِ
َ ٌ
خوشیهای دنیا ،در چشم او کوچکتر و سبکتر از بند کفش او بود؛ «لیث
ف َ
الو َغی» در میدان جنگ ،شیر درنده بود؛ « َب ٌر ف َ
س» آنوقتیکه جای
امل ِ
ِ
ِ
جال ِ
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب کرائم خصاله /باب /107حدیث3
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َ
کمی ف ُ
مکاء» اگر
احل ِ
گفتگو و افاده و علم و معرفت بود ،دریا بود؛ «ح ٌ ِ
حکمای عالم جایی جمع میشدند ،در میان آنها ،آنیکه حکمت را باید از

َ

َ َ

َ

َ

َّ

َ

جات ُ
العل».1
او بیاموزند ،او بود« .ههیات قد َمض ِال الد َر ِ

71/1/7

ایـن ،امیرالمؤمنیـن اسـت با این جامعیـت! مگر میشـود جامعیت علی
ناشـی بیعلم و بیهنری هسـتیم که
نقاش
را تصویـر کـرد؟ مـا مثـل آن
ِ
ِ
بخواهـد چهـرۀ زیبایـی را بـا خط مـدادی بکشـد .چهارتا خـط را اینطرف
و آنطـرف میکشـیم؛ یک هیکل مجسـم خواهد شـد .امـا آن چهرۀ زیبا،
یعنـی ایـن؟ خیلـی باالتـر از این حرفهاسـت!« 72/10/6تو بزرگـی و در آیینۀ
کوچک ،ننمایی» 2ما نمیتوانیم آن قامت رسـا و آن عظمت را ،در چشـم
کوتهبین ذهن خودمان حتی تصویر کنیم؛ لیکن همان چیزی که چشمان
سطحینگر ما میبیند ،خیلی باعظمت است.
[ ..حـاال چـه] کسـی میتوانـد همسـر امیرالمؤمنیـن باشـد؟ عظمت علی
آنگونـه اسـت کـه کوههـای عظیـم را درمقابـل خـود آب میکنـدْ .
نفـس
همسری امیرالمؤمنین ،یک نشانۀ بزرگ عظمت است؛ لیکن شما ببینید
بـزرگ خـارج از ابعاد ذهن
تعامـل ایـن زن و شـوهر چگونـه اسـت .و دو
ِ
انسـان ،چگونـه باهم حرف میزننـد ،چگونه زندگی میکننـد ،چگونه این
زندگـی الگـو و نمونـۀ تاریـخ را اداره میکننـد و چگونه هرکدام نقشـی به
 .1هیهات! او به درجههای واال رفت.
 .2پـرده بـردار کـه بیگانـه خـود این روی نبینـد  /تو بزرگـی و در آیینۀ کوچـک ،ننمایی
(غزلیات سعدی)
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عهده میگیرند! اینها تصادفی نیسـت 77/7/19.در طول ده سـالی که
ً
مثال ُنه سـالش را حضرت زهرا و
پیغمبر در مدینه بودند ،از این ده سـال
حضرت امیرالمؤمنین با همدیگر زن و شـوهر بودند 77/2/7.نقش آن شـوهر
شکن درجهیک
در دوران مبارزات و جنگها ،این است که نفر اول و خط
ِ
و گرهگشـای اول و آخر باشـد .در دوران بعد از رحلت پیغمبر ،این نقش
تغییـر پیدا میکند .همان شـجاعت ،همـان قدرت و همان عظمت وجود
دارد؛ منتها در نقش دیگری ظهور میکند .مگر هرکسی میتواند آن حادثۀ
عظیـم بعـد از پیغمبـر را تحمـل کنـد؟ اما علـی تحمل کـرد و این همان

شجاعت خیبر و همان قدرت ُاحد است که در اینجا طاقت میآورد .بعد،
دوران خالفت اسـت که کلمهکلمه و قدمبهقدم آن ،اثری در تاریخ اسلام
و تاریخ بشـر گذاشـته اسـت .آنگاه نقش همخوان با این شـخص ،نقش
فاطمۀ زهرا

سالماهللعلیها

است.

77/7/19

۱۱
؟اهس؟
ابعاد مختلف زندگی فاطمۀ زهرا 

مقام و منزلت فاطمۀ زهرا؟اهس؟
در باب فاطمۀ زهرا

سالماهللعلیها

ما یک چیز و یک خیال و یک تصویر و یک

نقـش در ذهنمـان میگذرانیم .ایـن کجا ،و واقعیتهـا و حقیقتهایی
ً
واقعا دختر پیامبر
که بسـی عظیمتر از ذهن ماسـت ،کجا!

صلیاهللعلیهوآلهوسـلم

معمـای ناگشـودۀ ذهـن بشـر و معارف بشـری اسـت .همۀ انسـانها را
یکطـرف بگذاریـد ،اولیـا را هـم در طـرف دیگـر بگذارید .بااینکـه تعداد
اولیا کم اسـت ،اما وزنۀ آنها از همۀ بشـریّ ت سـنگینتر است .اگر مالک
وزانـت و عظمـت را ،معرفـت و آگاهی از حقیقت عالم و نزدیکی به خدا
ـ یعنـی سرچشـمۀ همـۀ وجودها ـ بدانیـم[ ،هر] یک از اولیـای خدا ،از
وجود منهای اولیـا ،عظیمتر و وزینتر و
ماسـوای همـۀ اولیـا و از همـۀ
ِ
باشکوهتر است.
وقتـی بـه صف اولیـا و عباداهللالصالحیـن نگاه میکنیـد ،قلههایی وجود
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عالم معنا،
دارد کـه نسـبت آن قلههـا به بقیۀ انسـانهای بـزرگ
ِ
یک نسـبت غیرقابل تصور و فوقالعاده عظیمی اسـت .اختالف ،اختالف
فاحشی است .این قلهها ،همان کسانی هستند که در تاریخ نبوتها هم
هرجا شما چشم بدوزید ،از هرطرف آنها را میبینید؛ مثل انبیای اولوالعزم
و بزرگانـی ازایندسـت و در ایـن حـد .امـا در مجموعـۀ ایـن عظمتهـا و
شـکوهها و در بین این برجسـتهترینها ـ که ذکرشـان برای ما فقط لقلقۀ
لسـان اسـت و امثال ما ،دل و روح و جانشان ،بسیار کوچکتر و ُخردتر و
حقیرتر از آن است که بخواهند این معنویتها را درک کنند؛ همینطور از
دور تصویری در ذهنشان دارند و آن را بر زبان میآورند ،که باز این تصویر
هم ،از کلمات خودشان است ـ چند نمونۀ بسیار نادر وجود دارد که از حد
توصیف و بیان باالترند و یکی از اینها ،فاطمۀ زهرا

سالماهللعلیها

پیامبر و با امیرالمؤمنین میشـود او را مقایسـه کرد.

69/10/17

است .فقط با

معصوم اسـت

دیگر .نه بهحسب مسئولیت رسمی ،پیغمبر است؛ نه بهحسب مسئولیت
رسـمی ،امـام و جانشـین پیغمبـر اسـت؛ امـا در رتبـه ،در حـد پیغمبـر و
امام اسـت.

89/3/13

یعنی مقام آن بزرگوار بهگونهای اسـت که علمای بزرگ

مسلمین و صاحبان فکر و نظر ،بحث میکردند که آیا زهرای اطهر

سالماهللعلیها

باالتـر اسـت یـا علیبنابیطالبعلیهالسلام؟ این کم مقامی اسـت که بزرگان
اسلام بنشـینند ،یکی بگوید« :زهرا باالتر است» و یکی بگوید« :علی باالتر
است»؟ این خیلی مقام است! 71/9/24امام عسکریعلیهالسالم ـ طبق حدیثی که

َ
ُ َ ُ
َ َ َ
َّ ُ
فاط َمة ُح ّجة
از ایشـان نقل شـده ـ میفرمایند« :ن ُن ُح َج ُج ِ
اهلل عل خ ِلق ِه َو َجدتنا ِ
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ََ

سلاماهللعلیها
حجت حجت خداسـت ،امام ائمه
اهلل علینا» .1فاطمۀ زهرا
ِ
ِ

است؛ شخصیت ،دیگر از این باالتر؟

92/2/11

میدانید که همزمانی و همعصری یکی از چیزهایی است که مانع میشود
که انسان درست شخصیتها را بشناسد .ستارگان درخشان عالم بشریّ ت،
ً
غالبا در زمان حیاتشـان ،بهوسـیلۀ همعصرانشـان شـناخته نشدهاند؛ مگر
عـدۀ کمـی از برجسـتگان کـه انبیـا و اولیـا باشـند؛ آنهم بهوسـیلۀ عدۀ
معـدودی .امـا فاطمـۀ زهراسلاماهللعلیها آنچنـان اسـت که در زمـان خودش،
نهفقط پدرش و همسـرش و فرزندانش و شـیعیان خاصشـان ،بلکه حتی
آنکسانیکه شاید رابطۀ صمیمانه و گرمی هم با آن بزرگوار نداشتند ،زبان
بـه مـدح آن بزرگـوار گشـودند .نگاه کنیـد کتابهایی را که دربـارۀ فاطمۀ
زهراسلاماهللعلیها نوشـته شـده اسـت بهوسیلۀ محدثین اهل سـنت ،میبینید
کـه بسـیاری از این روایاتـی که از زبان پیغمبرصلیاهللعلیهوآلهوسـلم در سـتایش
صدیقـۀ طاهرهعلیهاالسلام صادر شـده اسـت ،یـا رفتار پیغمبر بـا آن بزرگوار را
نقل میکند ،از زبان کسـانی اسـت که از آن قبیل بودهاند؛ مثل بعضی از
زوجات پیغمبر و دیگران.

73/9/3

فاطمۀ زهرا

سالماهللعلیها

یکی از چند دختر پیغمبر است .طبق آنچه که در آثار

آمده ،چهار دختر رسول خدا داشتند که کوچکترین آنها فاطمۀ زهرا

سالماهللعلیها

 .1عوالـم العلـوم و المعـارف و االحوال مـن اآليات و االخبار و االقـوال (عبداهللبننوراهلل
بحرانـی ،متوفـی قـرن دوازدهـم ) /فی احـوال فاطمة الزهـراء /ابواب اوالدهـا و ذریّ تها/
باب /4حدیث5
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است 64/11/4.بیشترین سنی که برای فاطمۀ زهراسالماهللعلیها طبق تواریخ
مختلف گفته میشود ،از هجده سال است تا بیستودو سال 83/5/17.در طول
جوانـی این بانـوی بزرگوار ،آنقـدر درس و حادثههای
مـدت کوتـاه دوران
ِ
هرکـدام آنهـا ،محتاج یک شـرح
عبرتآمـوز و الهامبخـش وجـود دارد کـه
ِ

جداگانه است .فاطمۀ زهراسالماهللعلیها در طول دوران زندگی ،یکی از چهرههای
برجسـتۀ حاضـر در صحنۀ انقالب اسلامی بوده .بهعنوان یـک بانوی طراز
اول اسلام ،از هیچیک از مسـائل مهمی که در دوران بعثت و رسـالت و
سـپس هجرت ،بر مسـلمانها میگذشته اسـت ،فاطمۀ زهراعلیهاالسلام فارغ
نبوده اسـت ،و در همۀ آنها نقش داشـته .احترام شـگفتانگیز پیغمبر به
این بانوی جوان ،که دختر خود او هم هست ،نشاندهندۀ عمق و عظمت
شخصیت این بزرگوار است 64/11/4.اینکه از قول پیغمبر اکرم نقل شده است:

َ

« ِفداهـا ابوهـا» ،خـودش یـک نشـانه اسـت 83/5/17.در روایـات ما وارد شـده که
پیغمبر اکرم در هر سفری ،آخرین کسی را که با او وداع میکردند فاطمۀ
زهـرا بـود ،و بعـد از برگشـتن از سـفر ،اولین کسـی را که دیـدار میکردند،
فاطمـۀ زهـرا بـود .درمقابل فاطمـۀ زهراسلاماهللعلیها عظمـت پیغمبر به حالت
احتـرام درمیآمـد ،و رسـول خـدا بـرای دختر خـود ،که بانـوی جوانی بود،
احترامـی قائـل بود که در نظر بینندگان یک امر فوقالعاده و عجیب تلقی
میشد و نشاندهندۀ عظمت شخصیت فاطمۀ زهرا

سالماهللعلیها

است.

64/11/4

ً
صرفا محبت دختری و فرزندی نبود ،فرزندان
پیغمبـر محبتـش به فاطمه
دیگـر هـم پیغمبـر داشـت .دختران پیغمبـر بودند ،بزرگ شـدند و ازدواج
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کردنـد خواهرهـای فاطمـۀ زهراسلاماهللعلیها .البتـه در زمـان زندگـی
پیغمبـر همهشـان از دنیـا رفتند .اما پیغمبر بـه هیچکدام از این دخترها
عالقـهای را کـه بـه فاطمـۀ زهرا داشـت ،نداشـت؛ آنهم اینطـور عالقه،
عالقهای توأم با تکریم و احترام .کدام پدری دسـت دختر بزرگ خودش
را با احترام میبوسد؟

67/11/8

َ

َ

َ

َ

َ َ

پیغمبـر اکـرم فرمودنـدِ « :ا ّن َ
فاط َمـة» آنچـه که فاطمه را به
اهلل ل َیغض ُـب ِلغض ِـب ِ
غضب میآورد ،پروردگار عالم را هم به غضب میآورد .آنچه که فاطمۀ زهرا
را خوشحال میکند ،خدا را هم خوشحال میکند.. .کالم پیغمبر اکرم ،کالم
پروردگار اسـت .وقتیکه او دربارۀ زهرا یک جملهای بیان فرمود ،آن جمله
گفتـۀ پـروردگار عالم اسـت .اگـر او فرمود که غضـب فاطمه موجب غضب
خداسـت ،این معنایش این اسـت که خود پروردگار عالم این حرف را زده
اسـت ،پس عظمت مقام زهرا آنچنان اسـت که غضب او خدا را غضبناک
میکنـد؛ یعنـی اگـر چنانچه او در عالـم از یک پیشـامدی ،از یک امری ،از
گمراهـی مـردم ،از نادانـی مـردم ،از بدبختی مردم غضبناک شـد ،پروردگار
عالم هم بهخاطر غضب فاطمه غضبناک است.

1353/1

ُ

ٌ ّ

این یک روایت.

فاط َمة َب َ
ضعة ِمن» فاطمه پارۀ تن من
در روایتی دیگر رسول اکرم فرمودندِ « :
ََ

است ،قسمتی از وجود من استَ « ،من آذاها فقد آذاین» هرکه او را آزار کند و
اذیت کند ،من را اذیت و آزار کرده است .اینهم یک روایت.

1

1353/1

 .1این سـه روایت در کتاب بحاراالنوار /کتاب تاریخ فاطمة و الحسـن و الحسـین /ابواب
تاریخ سیدة نساء العالمین آمدهاند /.باب ،3حدیث / 7باب ،3حدیث / 2باب ،7حدیث11
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این حدیث معروف از عایشه است که گفتهَ « :و اهلل ما َر َا ُ
یت یف َس ِت ِه
ِ
َ
َ َ
َ َُ
فاط َمـة» هیچکـس را ازلحاظ هیئت ،چهره ،سـیما،
ـول ِ
اهلل ِمـن ِ
دی ِـه اشـبه ِب َرس ِ
وه ِ
درخشـندگی ،حـرکات ،رفتـار ،به شـباهت فاطمه به پیغمبر اکـرم ندیدم.

َ َ
َ َ َ ََ َ َ َ
ـام ِالهیـا» وقتیکـه فاطمـۀ زهرا بر پیغمبر وارد
اهلل ق
ـول ِ
«و کان ِاذا دخلـت علی رس ِ
َ

میشدَ « ،
قام ِالهیا» برمیخاست و مشتاقانه بهسمت او میرفت .این معنای
َ

تعبیـر «ق َ
ـام ِالهیـا» اسـت .اینطـور نبود که فاطمـۀ زهراسلاماهللعلیها وقتی وارد
ِ
َ

اتاق میشود ،پیغمبر جلوی پای او فقط بلند شودَ « ،
قام ِالهیا» بلند میشد،
بهسمت او میرفت .آنوقت در بعضی از همین نقلها ،باز از همین راوی

َ َ َُ ُّ َ َُّ
َ
ُ
ی ِل ُسـها م ِل َسـه» فاطمۀ زهرا را میبوسید،
اینطور آمده اسـت« :و کان یق ِبلها و
دست او را میگرفت ،میآورد در جای خودش مینشاند.

1

73/9/3

َ َ ُ َ ُ ٓ َ �ض ُ َ �ض ً
تَ َ ُ ٓ َ َّ
2
سول ب� ی� ن�کم کدعا ِء ب�ع ِ کم ب�ع ا»
الر
هنگامیکـه آیـۀ شـریفۀ «لا ج��علوا دعاء
ِ

نازل شـد ـ که به مسـلمانها دسـتور داده شـد که پیغمبر را آنطور یکه
لقب «یا رسـولاهلل» بگویند ـ
همدیگـر را صـدا میزنند ،صدا نزنند ،بلکه به
ِ
یک روز در همان روزها ،رسول اکرم وارد شد بر منزل فاطمۀ زهراسالماهللعلیها.

َ َ

ََ

َ

لام عل َ
فاطمـۀ زهـرا گفـت« :ا ّلس ُ
اهلل» ،پیغمبر اکـرم دخترش را در
یک یـا َرسـول ِ
آغـوش گرفـت ،میان دو چشـم او را بوسـید ـ آنطور یکه نقل میشـود ـ

ک َا َ
فرمـود دختـرم تو به من یا رسـولاهلل نگو .تـو به من بگو ،باباَ « ،ذ ِل َ
شفی
 .1سنن ابیداوود (ابوداوود سلیمانبناشعث سجستانی ،متوفی 275ق) /کتاب االدب/
باب ما جاء فی القیام /حدیث5217
 .2سوره مبارکه نور /آیه 63
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ـب َو أشـکا ِللـروح» ایـن بـرای مـن دلنشـینتر اسـت 63/11/121.چه
ِللقل ِ

ِ

بگوید انسان دربارۀ این دختر؟چه بگوید دربارۀ این موجود باعظمت؟
عظمت فاطمۀ زهراسلاماهللعلیها در سـیرۀ آن بزرگوار آشـکار است .یک مسئله
ً
سلاماهللعلیها
اوال
داریـم؟73/9/3
ایـن اسـت کـه ما چـه شـناختی از فاطمـۀ زهرا
احتیاج به شـناخت فاطمۀ زهرا

علیهاالسلام

را من مختصری بشـکافم که چرا

ما یکچنین نیازی داریم؟ خب ،شـخصیتهای برجسـته زیادند ،ازجمله
ً
مثال خیلی احتیاج داریم که
شخصیت ائمۀ معصومین علیهمالسالم .ما
شخصیت حضرت هادی
باقر

علیهالسلام

علیهالسالم

را ،یا حضرت عسکری

علیهالسالم

را ،یا حضرت

را بشناسـیم .شـک نیسـت که شـناخت شـخصیت هرکدام از

ایـن بزرگوارهـا که اسـوهها و الگوهـا و درسهای عینی برای خودسـازی
انسـان هسـتند ،بـرای ما الزم اسـت .اما وقتی دربـارۀ امام صادق

علیهالسلام

ً
مثال از ابعاد مختلف بررسـی
سـخن میگوییم و شـخصیت امام صادق را
میکنیم ،گویی شخصیت امام باقر را هم بررسی کردیم ،گویی شخصیت
امـام هـادی را هـم بررسـی کردیـم .گویـی امامـت بااینکـه مصداقهـا
و عنوانهـای گوناگـون دارد ،در یـک موجـود ،در یـک مصـداق ،همـواره
میتواند آن تبلور و تمرکز و تجسم حقیقی خودش را داشته باشد .هیچ
َ َّ

َ

َ

َ َ

ـب َو ارض ِلل َّـر ِّب» ،زیرا
 .1در بحاراالنـوار ایـن روایـت با این تعبیر آمده اسـت« :ف ِانـا احیـا ِللقل ِ

قلب من به این کلمه خشنود و زنده میشود و خداوند نیز آن را بیشتر دوست میدارد.
(بحاراالنوار /کتاب تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین /ابواب تاریخ سیدة نساء العالمین/
باب /3حدیث)39
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اشکالی ندارد که ما از امام سخن بگوییم و آن امام را در قالب
ً
مثال ،یا امام باقر یا امام سـجاد؛ هرچند
زندگی امام صادق معرفی کنیم
کـه جزئیـات و خردهریزهـای زندگـی هرکـدام از اینهـا و شگردهایشـان و
ً
احیانا با دیگری تفاوتهایی دارد ،اما شخصیت
تاکتیکهای مبارزهشان
امام و تجسـم امامت را در همۀ این بزرگوارها میشـود پیدا کرد و یکی
از اینها ازاینجهت ُمغنی 1از دیگری اسـت.
حـاال ایـن یـک مثـال بود مـن زدم برایتـان ،در مـورد شـخصیتهایی که
ً
واقعا؛ اما شـناخت آنها ،آن
برجسـتهاند ،ارزشـمندند ،شـناختنی هسـتند
ضـرورت و فوریـت را نـدارد کـه در مورد فاطمۀ زهرا هسـت ،بـه دلیلی که
ً
مثال چهرۀ انسـان مؤمن را ما میخواهیم ترسـیم کنیم.
خواهم گفت .یا
خـب ،یکـی از مؤمنیـن شناختهشـده و معـروف و همهجانبـه را انتخـاب
ً
ً
ً
مثلا حبیببنمظاهر
مثلا سـلمان را،
مثلا جنـاب ابـیذر را،
میکنیـم؛
ً
مثلا یحییبنامطویـل را ،هرکدام را شـما خواسـتید ،در هر دورهای از
را،
دورههـا کـه خواسـتید ،یک مؤمن شناختهشـده ،یک انسـان برجسـته که
ابعاد گوناگون یک انسان مؤمن در او متجلی است ،این را گزینش کنید،
بررسـی کنید ،تحلیل کنید ،شناسـایی کنید ،چهرۀ انسـان مؤمن در قالب
یک حقیقت و مصداق عینی آشکار خواهد شد.
اگـر چنانچـه بخواهیـد دربارۀ نبوتهـا بحث بکنید ـ ایـن بحثی بوده که
خـود من مدتها ،سـالها پیـش ،روی آن کار میکـردم ،بحث میکردم،
( .1غنی) ،بینیازکننده ،کفایتکننده
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مطـرح میکـردم ،بحـث نبوتها و چهـرۀ نبی ،سـیمای نبوت ـ
نبوت را در چهرۀ پیغمبران میشود دید .زندگی حضرت موسی یا حضرت
ابراهیـم یـا حضرت عیسـی یـا بقیۀ پیغمبـران ،بهطور مشـخص و خاص
در بسـیاری از نقـاط ابهـام دارد ،امـا هر یک از اینهـا را که ما بخواهیم از
جهت شخصیت نبوت مورد بررسی قرار بدهیم ،میتوانیم چهرهاش را در
ً
مثال شخصیت نبی را در قالب شخصیت
قرآن پیدا کنیم ،ترسیم کنیم و
موسیعلیهالسلام معرفـی کنیـم .بگوییـم پیغمبـر یعنی این .یـا در قالب آن
ً
مثال در نهجالبالغه یا در آیات گوناگون قرآنی
چیزی که دربارۀ پیغمبران
وجود دارد.
شـخصیت فاطمـۀ زهرا ازاینجهت شـبیه آنهای دیگر نیسـت ،شـبیه این
مواردی که گفتم نیسـت ،یک شـخصیت یکتا و یگانه اسـت؛ یعنی شـما
هیـچ شـخصیت دیگـری را نمیتوانید پیدا کنید که مجسـمکنندۀ هویت
حقیقی و همهجانبۀ زن مسلمان باشد ،آنچنانکه زهرا

علیهاالسالم

بوده .زنان

ً
اوال نه از جهت اوج و عظمت
برجستۀ دیگری ما میتوانیم پیدا کنیم ،اما
برجستگی به پای زهراعلیهاالسالم میرسند ،نه از جهت همهجانبهبودن زندگی
آنهـا ،و حضـور تمام ابعاد زندگـی یک زن در زندگی آنها .خب ،ما حضرت
زینـب را میشناسـیم؛ امـا زینـب را شـما در کربلا میشناسـید ،در شـام
میشناسید ،در هنگام خروج از مکه میشناسید ،اما در زندگی خصوصی
با عبداهلل جعفر ،شـوهرش ،هم میشناسـید؟ درحالیکه این یکی از ابعاد
مهم زندگی زن است .زن مسلمان نمیتواند یک زن کامل و یک مسلمان
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کامل باشد ،درحالیکه آن ُبعد خانهآرایی و ادارۀ کانون خانواده را
ً
اصال ظرافت قضیه همین است .ظرافت
ما در او ندیده بگیریم ،نمیشود!
قضیـه در مورد زن همین اسـت کـه در او ،در خصلتها و ویژگیهای او،
یک سـری اضداد وجود دارد که همۀ آنها باید رشـد خودشـان را در جهت
تکامـل بکننـد و ایـن جـز در انسـان مسـلمان و زن مسـلمان امکانپذیـر
نیست ،اهمیت قضیه این است.

64/12/10

در سه صحنه ،فاطمۀ زهراسالماهللعلیها را ما بایستی ببینیم و نقش این بانوی
بزرگ و اسـتثنایی خلقت را در این سـه صحنه درسـت بسنجیم .و اینها را
درسـت تشـریح کنیـم برای دیگـران .یکی در صحنۀ زندگـی ،بهعنوان یک
مسـلمان ،مثـل بقیـۀ مسـلمانها .فاطمۀ زهرا بهعنوان یک مسـلمان چه
میکرده؟ عبادت فاطمه ،اخالق فاطمه ،معاشـرت فاطمه ،که شما ببینید
ّ
مخدره سالماهللعلیها
در روایات ما چقدر هم به این خصوصیاتِ ،علم این
و عبادتش و معرفتش تعرض شده و بحث شده دربارهاش.
دوم ،بهعنـوان یـک زن در صحنـۀ جامعـه .آیـا در محیـط اجتمـاع و در
صحنۀ مبارزات اجتماعی و حرکت اجتماعی و تضامن اجتماعی ،فاطمۀ
زهرا

سلاماهللعلیها

جهـاد فاطمه

نقشـی داشـته یـا نـه؟ آنوقـت اینجاسـت که میرسـیم به
علیهاالسلام

بـه مبارزات فاطمـه ،به تبلیغ فاطمـه ،به آن خطبۀ

شـگفتآور فاطمهعلیهاالسلام بـه اسـتقبالش از خطـرات و از مسـائلی که در
یـک جامعـۀ انقالبی وجود دارد .یک زن در جامعه چه میکند؟ خیلیها
خیـال میکننـد کـه زن از نظـر اسلام در صحنـۀ جامعـه ،کاری نـدارد،
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درحالیکـه مـا نـگاه میکنیم میبینیـم نهخیر ،فاطمـۀ زهرا در
متـن جامعـه ،آنهـم در خطرناکتریـن بخشهـای جامعه حضـور دارد.
آنوقتیکه صحبت از خالفت اسـت ،و مبارزات سیاسـی در اسالم مطرح
میشود؛ آن قهرمانی که وسط میایستد و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار
و حذیفه و حتی خود علیبنابیطالب دور او جمع میشـوند ،او فاطمۀ
زهراسـت .عَ َلم مبارزه اوسـت .این یک واقعیت تاریخی اسـت ،ارتباط به
بحث کالمی ندارد .فاطمۀ زهراسالماهللعلیها بعد از رحلت پیغمبر برای خالفت
مسـتمر شـبانهروزی خستگیناپذیر دست
علیبنابیطالب به یک مبارزۀ
ِ
زده ،ایـن را کـه کسـی نمیتوانـد منکر بشـود .خود فاطمـۀ زهرا

سلاماهللعلیها

محور مبارزه بود.
ببینید ،در صحنۀ مبارزات اجتماعی ،زن یکچنین حضور فعالی میتواند
داشـته باشـد؛ و باید داشته باشد .این الگوست برای ما ،نمیشود بگوییم
که خب ،او فاطمۀ زهرا بود ،به ز نهای ما چه! نه؛ چون فاطمۀ زهرا بود،
ز نهای ما بایستی از آن الگو پیروی و ّ
اتباع کنند .اگر دختر پیغمبر نبود،
اگر معصوم نبود ،اگر مورد عشـق و محبت رسـول خدا نبود ،اگر کارش و
عملش بهوسیلۀ معصوم تقریر نشده بود ـ که خود او هم معصوم است ـ
کـه مـا نمیگفتیـم باید پیروی کنند .و او از زینب کبری ،دخترش ،خیلی
باالتـر و خیلـی قویتـر و خیلـی جامعتـر و همهجانبهتر عمـل کرده ،و در
طول زندگی اقدام کرده .اینهم یک صحنه است.
صحنۀ سـوم بهعنوان یک زن در زندگی خصوصی ،در زندگی خانوادگی؛

فصل اول

192

 .۱۱؟ارهز ۀمطاف تلزنم و ماقم

یعنی بهعنوان یک مادر ،بهعنوان یک همسر ،بهعنوان یک زن
صبور بر مشکالت .بهعنوان زنی که شوهرش در طول این هشت ُنه سال
همسـری ،بیـش از سـی بار به جنـگ رفته ،در عملیات ݣݣشـرکت کرده،
و ایـن بانـوی مخـدره اینها را تحمل کرده 64/12/11.یکبـار اتفاق نیفتاده که
ایـن زن از همسـرش ..یک خواهشـی بکند ،فالن چیـز را برای من تهیه
کـن .خـب ،این بـرای زن جایز اسـت ،مباح اسـت[ ،اما] اتفـاق نیفتاده،
هرگـز .یعنـی چـه؟ یعنـی بر تمام خواهشهای خودش مسـلط و سـوار
اسـت .زمام خواهشها در دسـت اوسـت ،زمام او در دسـت خواهشها
نیست.

63/12/21

ُّ

ُ َ

فاط َمـة ّ
الزه َ
ـراء» 1فاطمه را زهرا نامیدند ،چون روزی سـه
روایـت داردِ « :س َیـت ِ

بـار در چشـم علیعلیهالسلام میدرخشـید .زن اگـر در هـر میدانی پشـتیبان
مـرد باشـد ،نیـروی مرد به چندین برابر میرسـد .ایـن زن حکیم ،این زن
عالـم ،ایـن زن محـدث ،ایـن زنی کـه با عوالم غیـب ارتباط داشـت ،این
زنـی کـه فرشـتگان بـا او حـرف میزدنـد ،ایـن زنی کـه قلـب او همچون
قلـب علـی و پیغمبـر ،روشـن بـه عوالم ُملـک و ملکـوت بـود،

71/9/24

فقط

مسئولیت نبوت و امامت نداشته ،وا ِّل ازلحاظ معنوی ،تفاوتی با پیغمبر
و امیرالمؤمنینعلیهماالصالةوالسلام ندارد.

72/9/8

بـا همـۀ ایـن ظرفیت؛ با همۀ این مقام شـامخ ،در همـۀ مراحل زندگی و
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب تاریـخ سـیدة نسـاء
العالمین /باب /2حدیث14
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تا زمانی که زنده بود ،پشـت سـر امیرالمؤمنین
ایستاد.

71/9/24

علیهالسلام

مثل کوه

شوهر جوان او ـ که بسیار هم برایش محبوب بود ـ در طول

ً
تقریبا ده سـالی که باهم زن و شـوهر بودند تا آخر عمر حضرت زهرا،
این
بارها به جنگ رفت .شـاید بشـود گفت در صدینود جنگهای پیغمبر ،در
ً
تقریبا ـ مگر چند تایش ـ این مرد جوان ،شمشـیرش
همـۀ ایـن جنگهـا
ً
غالبا
بهدسـت ،پیشـاپیش همـه شـرکت داشـت .یعنی این شـوهر جـوان
در جبهـه بـود .برمیگشـت ،یک جنگ دیگر شـروع میشـد ،باز اولکسـی
کـه میرفـت او بـود ،اولداوطلـب او بـود .یکبـار نشـد که ایـن خانم به
شـوهرش بگوید حاال این دفعه را شـما خوب است نروید! یا یک چهرهای
در هم بکشد ،اظهار انزجاری بکند .اتفاق نیفتاد .یعنی این شوهر ،شوهر
اوسـت ،امـا شـوهر و او و بچههـا و پـدر و همـۀ دنیـا ،برای ایـن هدفند.
چون شـوهر اوسـت که نبایسـتی از هدفـش باز بماند ،او هـم باید دنبال
این هدف حرکت کند.

63/12/21

ببینید انسـان چقدر روحیۀ قوی باید داشـته

باشد تا بتواند این شوهر را تجهیز کند؛ دل او را از دغدغۀ اهل و عیال و
گرفتار یهای زندگی خالی کند ،و به او دلگرمی بدهد 77/2/7.آنچنان زندگی
کند که یک زن مسـلمان با شـوهر مجاهد خود باید زندگی کند؛ یعنی در
کمال همراهی .هیچوقت شکایت نکرد .هیچوقت از اینکه امیرالمؤمنین،
ً
دائما به فکر هدفهای نظام اسالمی است و به مسائل جزئی زندگی خود
چندان رسیدگی نمیکندِ ،شکوه نکرد.

72/9/17

ازلحـاظ زندگـی هم وضـع روبهراهی ندارند؛ همان چیزهایی که شـنیدید:
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َ َّ َ َ َ
ن ً َ َ ت ً َ َ ً نَّ نُ
ُ
َ ُ
طع ن
طع ُمکم
�
عام علی ُح ِبّ� ِه ِم
مو� الط
س�را * ِا�ما ِ
سک��ا و ی�� ی�ما و ا ی
ی
«و ی� ِ

ً
حقیقتـا زندگـی فقیرانۀ محض 77/2/7.اینکه شـنیدهاید در
اهلل» ،1یعنـی
ِل َو ِ
�جه ِ
خانـۀ امیرالمؤمنیـن گاهـی غذا پیدا نمیشـد و خـود آن بزرگوار و فاطمۀ
زهرا و فرزندانشـان علیهمالسلام گرسـنه سـر میکردند ،برای این بود که
امیرالمؤمنیـن همـۀ فعالیـت و همـت و تالشـش برای کارهـای عمومی
مسائل زندگی خود نمیرسید .وا ِّل
کشور تازهوالدتیافتۀ اسالمی بود و به
ِ
ِ
اگـر امیرالمؤمنیـن جهاد و حکومت و حمایت از پیغمبر و مسـائل جاری
کشور را که به او ارتباط داشت ،کنار میگذاشت و مشغول کاسبی میشد،
قدرتـش میتوانسـت او را یـک ثروتمند کنـد 72/9/17.این همان علی اسـت
کـه بعدهـا در دوران پیـر یاش میرفـت داخـل چاه ،چاه میک ْنـد ،و مثل
گردن شتر ،آب از این چاه بیرون میآمد ،هنوز دست و رویش را ُ
نشسته،
مینشست وقفنامۀ این چاه را مینوشت .از این کارها زیاد کرده .چقدر
نخلستانها آباد کرده بود .این همان مدینه است ،چرا باید امیرالمؤمنین
گرسـنه بمانـد؟ کـه روایـت دارد فاطمۀ زهـرا رفت خدمـت پیغمبر ،آنقدر
گرسنگی کشیده بودند که پیغمبر زردی گرسنگی را در صورت فاطمۀ زهرا
مشاهده کرد؛ و دل پیغمبر سوخت و دعا کرد برای دخترش.

73/9/3

ایـن خانـم ،با ایـن منزلت ،با این مقام ،کار منـزل را هم خودش میکرد.
پذیرایـی از شـوهر و فرزنـدان هـم بر عهدۀ خود او بـود .روایاتی که دربارۀ
دوسـتی [خدا] ،بینوا و یتیم و اسـیر را
 .1سـوره مبارکه انسـان /آیات  8و « ،9و به [پاس]
ِ

خوراک میدادند ٭ [و میگفتند ]:ما برای خشنودی خداست که به شما اطعام میکنیم».
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هسـت ،فراوان و متعدد اسـت.

1

ایـن بزرگـوار ،یـک زن خانهدار بود ،شـوهردار بـود 71/9/24.در همین خانوادۀ
پرخطر پرزحمت ،فاطمۀ زهرا فرزنددار میشود و این فرزندان را به بهترین
ِ
وجهـی تربیـت میکنـد .و میشـود فهمید کـه تأثیر تربیـت فاطمۀ زهرا،
تـا زنـده بـوده ،روی این دو پسـر و یک یا دو دختر ـ کـه اختالف روایات
ً
دائمـا با این
هسـت ـ بیشـتر بـوده از تأثیـر تربیـت امیرالمؤمنیـن .چون
بچههـا بـوده و امیرالمؤمنیـن در سـفر بود ،بیـرون بود ،مشـغول کار بود.

 .1از جملۀ این روایات ،روایتی است که سلمان ،نقل کرده« .حضرت فاطمهعلیهاالسالم نشسته
بود و با آسیایی که در مقابلش بود ،جو آسیا میکرد و دستۀ آسیا خونآلود بود .و در این
حال حسین در گوشۀ اتاق از گرسنگی بیقراری میکرد .من به فاطمه گفتم :ای دختر رسول

خدا ،پوست دستان شما مجروح شده ،درصورتیکه خادمۀ شماّ ،
فضه ،حاضر و بیکار است.
فاطمه گفت :رسول خدا به من توصیه کرده که کار منزل یک روز به عهدۀ من باشد و یک
روز به عهدۀ او ،و نوبت کار او دیروز بوده است .سلمان میگوید :به حضرت گفتم ،من بندۀ
آزادشدۀ پدر شما هستم ،پس اجازه دهید یا جو را آسیا کنم یا اینکه حسین را ساکت کنم.
حضرت فاطمه گفت :من بر آرامکردن حسین تواناترم ،تو آسیاکردن جو را عهدهدار باش .من
مقداری از جو را آسیا کرده بودم که پس از اذان ،اقامۀ نماز گفته شد ،برخاستم و نمازم را با
رسول خدا به جا آوردم .هنگامیکه از نماز فارغ شدم ،آنچه را که دیده بودم برای علی

علیهالسالم

تعریف کردم .پس او گریه کرد و خارج شد و پس از مدتی بازگشت درحالیکه خندان بود.
پیامبر علت خنده را از علیعلیهالسالم پرسید و او گفت :نزد فاطمه رفتم ،او را دیدم که بر قفا
خودیخود
خوابیده و حسین بر روی سینهاش به خواب رفته و آسیایی که درمقابل او بود به
ِ
کار میکرد .پیامبر لبخندی زد و فرمود :ای علی ،تو میدانی که خداوند فرشتگان زیادی در

زمین دارد که تا روز قیامت محمد و آل محمد را خدمت خواهند کرد( ».بحاراالنوار /کتاب
تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین /ابواب تاریخ سیدة النساء العالمین /باب /3حدیث)33
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زینب
حسـین کربال و
فاطمۀ زهرا روی این بچهها اثر گذاشـته.
ِ
ِ
کربال را ،فاطمۀ زهرا پروریده و آفریده .آن قهرمانها و آن شخصیتها را،
آغوش فاطمۀ زهرا بهوجود آورده و درسـت کرده.

64/12/10

حاال امام حسـن و

امام حسین ،شما بگویید اینها امام بودند و طینت امامت داشتند؛ زینب
که امام نبود.

77/2/7

همۀ این افتخارات و کارهای بزرگ و مقامات عالی معنوی و دستنیافتنی
ً
ضمنا همۀ
زن بینظیر تاریخ بشر و سیدۀ زنان عالم ،و
آن انسان واال و آن ِ
آن صبرها و ایسـتادگیها و موقعشناسـیها و کلمات پرباری که در این
زمانها از ایشان صادر شده است؛ همۀ این حوادث بزرگ ،در دوران کوتاه
جوانـی ایـن بزرگـوار اتفـاق افتاده اسـت .یکوقت این قضیـه را بهعنوان
یـک موضـوع مرثیهسـرایی مطـرح میکنیـم و میگوییم که ایـن بزرگوار
موضـوع مصیبتخوانی و
سـن کمـی داشـتند یـا جـوان بودند ،کـه ایـن،
ِ
مرثیهسرایی میشود .یکوقت این را بهعنوان یک امر قابل تدبر و حاوی
درسهـا میدانیم و با این چشـم نـگاه میکنیم؛ آنوقت اهمیت ویژهای
پیدا میکند .چگونه یک انسان در دوران کوتاه زندگی ،از مبدأ کودکی به
بعد ،تا زمان شهادت ..اینهمه معارف و اینهمه علوّ مقامات معنوی را
بهدست آورد .این حاکی از یک تربیت فوقالعادۀ فوق بشری است.

76/6/26

۱۲

جایگاه فاطمۀ زهرا؟اهس؟ نزد پروردگار
جملـۀ دیگـری در بـاب عظمت این شـخصیت عرض کنم تا معلوم شـود
کـه در منطـق و معیـار اسلامی ،اوج یـک انسـان چقـدر میتواند باشـد.
السـندی هسـت از امام صادقعلیهالصالةوالسلام و خالصۀ آن این
حدیث صحیح ّ
اسـت کـه جبرئیـل به خانۀ فاطمـۀ زهراسلاماهللعلیها داخل میشـد .البته من
قسـمتهایی از ایـن حدیـث را میخوانمْ .
نفس شـنیدن این کلمات ،دل
انسـان را روشـن میکند .علیالظاهر ،برحسـب بسـیاری از روایات و آثار
مقربین،
متعـدد ،باعظمتتریـن خلـق الهـی در عالم فرشـتگان و مالئکـۀ
ّ
مقربی اسـت که خدای متعال او را برای
جبرئیل اسـت .جبرئیل فرشـتۀ
ّ
اساسـیترین رابطـه بـا بندگانـش ،یعنـی وحی ،امیـن قرار داده اسـت .از
وحی ،یعنی آن رابطۀ هدایت بین ذات مقدس بار یتعالی و خیل عظیم
بنـدگان خدا ،چه چیز مهمتر و اساسـیتر اسـت؟ متـن قرآن و متن کتب
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دسـت مـورد اعتماد
مقدسـۀ الهـی ،بهوسـیلۀ این پیامآور و این
ِ
پـروردگار ،از آسـمانها بـر قلب مقدس پیغمبر مـا و همۀ پیغمبران دیگر
نازل شده است .این عظمت مقام حضرت جبرئیل
جبرئیل بر فاطمۀ زهرا

سالماهللعلیها

علیهالسالم

است.

خود این ،مقولۀ بزرگی است!
نازل میشد.
ِ

یـک انسـان تـا آن ظرفیـت را پیدا نکنـد ـ که فوق آن ،ظرفیتی برای بشـر
متصور نیست ـ جبرئیل بر او نازل نمیشود .نزول جبرئیل مثل آمدن یک
سری
انسان نزد یک انسان دیگر نیست .نزول جبرئیل یک معنای باطنی و ّ
دارد .واردشـدن جبرئیل و نزول او بر یک انسـان ،مسـتلزم این اسـت که
این انسان ،در مقامات بسیار باالیی ِسیر و عروج کرده باشد .این خودش
مسـئلۀ مهمـی اسـت .لکـن من ایـن را نمیخواهـم بگویـم .میخواهیم
ببینیم جبرئیل چرا میآمد و پیش فاطمۀ زهرا چهکار داشت؟

کان َج َبرئی ُـل َع َلیه َّ
حدیـث ایـن اسـتَ « :و َ
الس ُ
لام َیأتهیـا» 1جبرئیل بـر آن بزرگوار
ِ
َ

َ

َ َ َ

حس ُن ع َ
زاءها عل ابهیا» و دل آن بزرگوار را در غم ازدستدادن
نازل میشد« ،ف ُی ِ

ّ
ّ
تسلای
تسلا میداد .ارزش و عظمت این انسـان را ببینید ،که برای
پدر،
او ،بـرای اینکـه ایـن انسـان رنج زیـادی نبرد ،خـدای متعـال جبرئیل ،آن
مقـرب و باعظمت را مأمور میکند نـزد فاطمۀ زهرا بیاید ،تا به او
فرشـتۀ
ّ

َ
ّ
حس ُـن َع َ
زاءهـا َع َلی َابهیـا َو ُی َط ّی ُـب َن َ
فسـها» فاطمۀ زهرا را دلشـاد
تسلا دهـد! «ف ُی ِ
ِ
ُ

َ

َ

کان ِـه» بـه فاطمۀ زهرا از جـا و مکان پیغمبر ،که
کنـدَ « ،و ی ِب ُرهـا عـن ابهیـا َو َم ِ

 .1الکافـی /کتـاب الحجة /باب فیه ذکـر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة/
حدیث5
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تـازه از دنیـا رفته اسـت ،خبر دهد .یعنـی جبرئیل پهلوی فاطمۀ
زهراسلاماهللعلیها مینشسـت و بـرای دختـر پیغمبـر ،مقاماتی را کـه در عوالم
غیبیه ،پیغمبر اکرم در حال عروج و ِسـیر بود ،شـرح میداد؛ شرح میداد
ّ
که پیغمبر کجاست و چگونه است و چه میکند.
السـند اسـت؛ بنده گاهی مقیدم اسـناد بعضی
این حدیث،
ِ
حدیث صحیح ّ
از احادیثـی را کـه مضامینـش از ذهن معمولی بشـر فاصلـه دارد ،ببینم،
و اگـر سـند محکمـی داشـته باشـد ،آنوقـت آن را مطـرح کنـم .این الزم
است؛ چون آقایان ،زیاد ،سخنانی را که ائمه نگفتهاند ،به ایشان بستهاند.
مواظب باشید! ما که خودمان را جزو موالی این بزرگواران میدانیم ،باید
بدجنس دروغگو ،حدیثی
خبیث
آدم
ِ
ِ
حواسمان جمع باشد؛ نکند یک نفر ِ

جعـل کـرده باشـد! ازاینقبیـل ،در کتب مربـوط به حدیث ،کتـب «درایه»

1

ً
مثال
زیاد است .کسانی که اهلش هستند ،اگر مراجعه کنند ،میبینند که

دج ٌ
فالنبنفلانّ ،
کـذ ٌ
ابّ ،
ال 2و دروغگوسـت .در اسـناد بعضـی از روایات
هـم هسـت .بنابرایـن اگـر دروغگوی خبیثـی ،حدیثی را جعل کـرده و به
امام صادق

علیهالسالم

بسته است ،ما حق نداریم آن را کالم امام صادق تلقی

خواست آن مرد خبیثی را که دروغ بسته است ،تأمین کنیم .لذا
کنیم ،و
ِ

 .1درایه از ریشۀ (دری) بهمعنای دانستن است .واژۀ درایه در کاربرد اولیه بهمعنای فهم
مقابـل مفهوم روایت قرار میگرفته اسـت؛ اما کاربـرد آن در طول
عمیـق حدیـث بـوده و
ِ

زمان تغییر یافته و امروزه بیشتر بر قواعد سند و نقل روایت ،تمرکز دارد.
( .2دجل) کسی که با داعیۀ دین ،مردم را فریب میدهد ،بسیار دروغگو.
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شما که کلمات ائمهعلیهمالسالم و حاالت آن بزرگواران را میخوانید،
خیلی باید مواظب باشید.
بنـده بـه سـند ایـن روایـت مراجعـه کـردم .از آن اسـناد درجهیـک اسـت؛
رئاب،
محمدبنیحیی ،عن احمدبنمحمد ،عن الحسنبنمحبوب ،عن علیبن ِ
ح ّ
ع َب َ
عـن ابی ُ
یدة َ
ـذاء .اینهـا اسـنادی هسـتند از کلینی تا امـام صادق ،عن

ابیعبداهللعلیهالسالم .یعنی ثقةاالسالم کلینی نقل میکند از محمدبنیحیی،
او از احمدبنمحمـد ،او از حسـنبنمحبوب ،او از علیبنرئـاب ،او از
ابیعبیده ّ
حذاء .این پنج نفر ،همهشان جزو کسانی هستند که بزرگان اهل

ٌ
فـن رجال ما ،مثل شـیخ و نجاشـی و دیگران ،مینویسـند کـه « ِامامـی ِثقة
ِ
ٌ
َجلیل»1؛ در سـند روایت ،بهتر از این دیگر سـندی نداریم .در اصطالح اهل
حدیث ،به این میگویند« :سـند صحیح» .2سـند صحیح ،روایتش ،روایت
صحیح اسـت .وقتی چنین روایتی در فقه باشـد ،هر فقیهی به آن اعتماد
میکند و برطبق آن فتوا میدهد .این است این روایت!
در چنین روایتی ،با این سـند محکم ،که میرسـد به ثقةاالسلام کلینی
ـ صاحب کتاب شریف «کافی» ،که دست همه است ـ کسی سؤال میکند:
بودن کامل راوی میکند ،هر کدام از الفاظ امامی
 .1این تعابیر حکایت از مورد اعتماد
ِ

و ثقه از الفاظ توثیقند .و لفظ جلیل از الفاظ مدح است.

.2صحیـح ،روایتـی اسـت که سـند آن توسـط راویان عـادل و امامی در تمـام طبقات به
معصوم متصل باشد .بعد از آن َح َسن ،روایتی است که واجد تمام شرایط روایت صحیح
اسـت به اسـتثنای آن که در میان سلسـله راویان نسـبت به یک ،یا چند راوی در منابع
رجالی تصریح به عدالت نشده و تنها به مدح و ستایش او اکتفا شده باشد.
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«مصحـف فاطمه چیسـت؟» حضـرت تأملی میکننـد و بعد این
جواب را میدهند ـ روایت البته فقرات متعددی دارد ،من همین قسمتش

َ َ
َ
کان َج َبرئی ُـل َع َلیه َّ
را انتخـاب کـردم ـ « َو َ
الس ُ
حس ُـن َع َ
زاءهـا َعلی ابهیـا َو
لام َیأتهیـا ف ُی ِ
ِ
ُ َ
فسها َو ُیب ُرها َعن َابهیا َو َمکانه َو ُیب ُرها با َی ُ َ
ُی َط ّی ُب َن َ
کون َبعدها یف ذ ّ ِر ّی ِتا» جبرئیل از
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ماجراهای فرزندان فاطمۀ زهرا خبر میدهد .یعنی همۀ ماجراهای امامت،

همۀ قضایایی را که در دوران امامت و تا هر وقتیکه نسل مطهر زهرا در
ایـن دنیـا وجـود دارد و دربارۀ فرزندان فاطمۀ زهرا اتفاق میافتاده اسـت،

کان َع ٌّل َع َلیه َّ
جبرئیل برای فاطمۀ زهراسالماهللعلیها یکییکی میگفتَ « .و َ
الس ُ
الم
ِ
ِ
َی ُ
کت ُب َذ ِل َ
ک» در همین روایت است که امیرالمؤمنین ،آنچه را که جبرئیل

به فاطمۀ زهرا میگفت ،مینوشت .در حدیث آمده که امیرالمؤمنین آنجا
مینشسـت و صـدای جبرئیـل را میشـنید و مینوشـت؛ یـا اینکه فاطمۀ
ً
بعـدا آنچـه را کـه از جبرئیل شـنیده بـود ،بـرای امیرالمؤمنین نقل
زهـرا،

َ

ُ

َ

میکـرد و او مینوشـت .بعـد فرمود« :ف َهـذا ُم َ
فاط َمـة» مصحف فاطمۀ
صحـف ِ
زهرا این اسـت و در دسـت ائمه

علیهمالسلام

اسـت.

72/9/14

در روایات متعددی

اسـت کـه ائمهعلیهمالسلام برای مسـائل گوناگون خود ،مراجعـه میکردند به
«مصحف فاطمه».

َّ ُ َ

َ

َ

َ َ
یس ِ ٌ َ َ
بعد امام [در روایت دیگری] میفرمایندِ « :انه ل َ
رام»
فیه شء ِمن احلال ل و احل ِ

1

فیه ِع ُلم ما َی ُ
کون»
در این کتاب ،احکام نیسـت ،حالل و حرام نیسـت؛ اما « ِ

 .1الکافـی /کتـاب الحجة /باب فیه ذکـر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة/
حدیث2
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همـۀ حـوادث جـاری بشـری در دورانهای آینـده ،در این کتاب
هست .این چه دانش واالیی است! این چه معرفت و حکمت بینظیری
اسـت که خدای متعال به یک زن در سـنین جوانی ،آن را میبخشـد!

71/9/25

ایـن یعنـی اوج عظمـت یک انسـان و یک زن و یک فـرد از افراد خاندان
ّ
تسلایش ،برای تعزیت
پیغمبر! او تا آنجا میرسـد که خدای متعال برای

َ

او ،برای خشنودکردن و خوشحالکردن اوُ « ،ی َط ّی ُب ن َ
فسها» ،جبرئیل امین را
ِ
مأمور میکند! این اوج بشـر اسـت .این ،آن میدان عظیمی است که یک
انسان میتواند به آن برسد.

72/9/14

خانمی بهتماممعنا
و اما در روز قیامت ،وجود مقدس زهرا در محشر ،یک
ِ
دارد؛ یعنی وقتیکه وارد محشر میشود ـ زیاد شنیدید ـ منادی پروردگار

ُ ّ

َ

ُ

نـدا میکنـد« :غضـوا ا َ
بصارکم» 1چشـمها را ببندید ،خلیفـۀ خدا میآید ،مادر
حسـن و حسـین میآیـد ،آن زن مجاهـد و فـداکار دارد میآیـد ،آن گل
سرسـبد عالم آفرینش میآید ،چشـمها را ببندید ،مؤدب باشید ،زهرا آمد.
اینهم عظمت و جالل زهراست در روز قیامت.

1353/1

این مربوط به مسائل معنوی [است] .این مسائل معنوی تا حدود زیادی
ارتبـاط پیـدا میکنـد بـه فضایل عملی؛ بـه آنچه که از تلاش فاطمۀ زهرا
ناشـی میشـود .مفت نمیدهند ،بدون دلیل نمیبخشـند .عمل انسان در
حـد باالیـی تأثیـر میکنـد در احـراز فضایـل و مناقـب 71/9/25.ارزش فاطمۀ
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب تاریـخ سـیدة نسـاء
العالمین /باب /3حدیث54
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زهراسلاماهللعلیها بـه عبودیـت و بندگی خداسـت .اگـر بندگی خدا در
فاطمۀ زهرا

سلاماهللعلیها

نبود ،او صدیقۀ کبری نبود.

72/9/14

فاطمۀ زهرا

سلاماهللعلیها

صدیقـۀ کبراسـت در میـان صدیقیـن و صدیقـات ،کبـرا یعنـی بزرگترین
صدیقه است این بزرگوار.

95/1/11

صدیق یعنی چه؟ صدیق کسی است که آنچه را میاندیشد و میگوید ،در
عمل صادقانه آن را نشان دهد .هرچه این صدق بیشتر باشد ،ارزش انسان

َ نَّ
ُ ٰٓ ئ َ َ َ َّ ذ َ َ ن َ َ ُ َ َ
ال� ِب� ّیِ� ی� نَ� َو
اهلل عل ی� ِهم ِم ن�
بیشـتر است؛ میشـود صدیق؛ «اول ِ�ک مع ال�ی� ن� ا�عم
ّ ّ ق َ
«نبیین»اند .این بزرگوار صدیقۀ کبراست؛
الص ِد ی�� ی� ن�»« .1صدیقین» پشت سر
ّ
ِ
یعنـی برتریـن زن صدیق .این صدیقبودن به بندگی خداسـت .اگر بندگی
خدا نمیکرد ،صدیقۀ کبری نمیشد.
اسـاس ،بندگی خداسـت .نهفقط فاطمۀ زهراسلاماهللعلیها بلکه پدر فاطمه هم
ـ که مبدأ و سرچشـمۀ فضایل همۀ معصومین ،اوسـت .و امیرالمؤمنین
و فاطمۀ زهرا

سالماهللعلیها

قطرههایی هستند از دریای وجود پیغمبر ـ ارزشش

َ

ُ ََ ُ َ ً َ ُ

ُُ

پیش خدا بهخاطر عبودیت است؛ «ا َ
شهد ا ّن َ
م ّمدا عبد ُه َو َرسوله» اول عبودیت

ً
اصال رسـالت ـ این منصب واال ـ به او داده شـد،
اوسـت؛ بعد رسـالت او.
مخلوق خود را میشناسد.. .در
صنیع دست و
بهخاطر عبودیت؛ چون خدا
ِ
ِ
علم خدای متعال معلوم اسـت که عمل من و شـما چیسـت .ما درمقابل
گناه و هوس و پول و نام نیک قرار میگیریم؛ آیا بهخاطر بهدسـتآوردن
تکلیف خود و امر و نهی الهی دربارۀ خود
اینها حاضریم از شرف و ایمان و
ِ
 .1سوره مبارکه نساء /آیه 69
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صرفنظـر کنیـم یا نه؟ این اختیار ماسـت؛ چـه راهی را انتخاب
گفتن سـخنی برای انسـان ضرر مـادی دارد ،وقتی
خواهیـم کـرد؟ وقتـی
ِ
حرکتی هوسهای گناهآلود انسـان را برآورده میکند ،ما سـر دو راهی قرار
میگیریم .کدام راه را انتخاب خواهیم کرد؛ راه هوس و گناه و پول را ،یا
راه پاکدامنی و تقوا و بندگی خدا را؟ یکی از این دو را انتخاب خواهیم
اختیار ماسـت ،امـا خدای متعال میداند که ما چه راهی
کـرد .انتخاب و
ِ
را اختیار خواهیم کرد؛ این در علم الهی هست.
اگر شما انسانی هستید که این قدرت در شما وجود دارد که درمقابل کوهی
از ارزشهـای مـادی و برآورنـدۀ هوسها محکم بایسـتید و تکان نخورید،

َ َّ
خداوند برای شما شایستگیهایی در نظر میگیردَ « .و َمر�یَ َم با� نَ� تَ� ِع ن
مرا� ال ت�ی
َ َ َ فَ َ فَ َ فَ خ ف
روح ن�ا» ،1خدای متعال بیهوده به مریم اینقدر
احص ن� ت� �ر�ج ها � ن��� ن�ا � ی� ِه ِم ن� ِ
لطف نمیکند .این ،کالم قرآن است .او با همۀ وجود ،پاکدامنی خود را

حفظ کرد ،لذا شایسـتۀ این شـد که مادر عیسـی شـود .حضرت یوسف در
عین جمال و جوانی و برخورداری از عزت مادی در خانۀ عزیز مصر ،روی
هوس خود پا گذاشـت؛ لذا شایسـتۀ مقام واالیی شـد که خدا به او داد؛
یعنـی پیغمبـری .خدا این را میداند کـه این بنده ،چنین جوهری دارد و
اینچنین ارادۀ خود را صرف راه او خواهد کرد؛ لذا برای او مسئولیتهای
بزرگ و سنگین دیگری ـ که هرکدام باز بهنوبۀ خود اجرهای بزرگی دارد ـ
 .1سـوره مبارکـه تحریـم /آیـه « ،12و مریـم دختر عمران ،همان کسـی اسـت کـه خود را
پاکدامن نگاه داشت .پس در او از روح خود دمیدیم».
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در نظر میگیرد.

84/5/5

205

فاطمۀ زهرا و هیچ انسـان دیگری از اولیا،

این میدان را بدون مجاهدت ،ممکن نبوده است طی کند.
در زیارتـی کـه خطـاب به زهرای اطهر روزهـا میخوانند ،به حضرت عرض
میکنیـم کـه ای دختـر پیغمبر ،ما شـهادت میدهیم کـه خداوند متعال
قبل از اینکه تو را خلق بکند ،تو را آزمایش کرد .بعد دید که تو در آزمایش
او سـربلند و سـرافرازی ،ایـن بـود که به تو این مقـام و این مرتبت و این

اهلل َّالذی َخ َل َقک َق َبل َان َی ُل َق َ َ
َ َ
َ َ
ک ُ
ک
ک ف َو َجد ِک ِ َلا امت َحن ِ
ِ
ِ
منزلت را دادِ « 1353/1.امت َحن ِ
ً
وجود
صاب َـرة» 1خـدا قبـل از آنکـه تـو را بیافرینـد تو را آزمود .در علـم الهی،
ِ
ِ

ولـی خـدا و نبی خدا ،آزموده میشـود .میبیند کـه او صابر و قبولکننده
ّ
و متحمـل تکلیـف الهی اسـت؛ این اسـت کـه خداونـد او را برمیگزیند و
انتخاب میکند.

63/10/5

اینکه خدا امتحان میکند ،یعنی چه؟ یعنی به شما

محنـت میدهـد .محنتها ،حادثهها ،ماجراها ،و وسـایل ابتال را درمقابل
شما قرار میدهد .یا این است که شما میتوانید از این موانع عبور کنید،
آنوقـت برنده هسـتید و از امتحان سـربلند بیـرون آمدهاید؛ یا نمیتوانید
و آنوقـت میمانیـد .امـکان نـدارد کسـی از ایـن موانـع نگـذرد و به آخر
میـدان برسـد! اینگونه نیسـت که اگر خدای متعال به ایـن بزرگواران آن
عطایـا و قرةالعیـن معنوی را داده اسـت ،همینطور ،یک بذل و بخشـش
بیخودی باشـد .مگر شـوخی اسـت؟ فاطمۀ زهرا در ظرف عمر کوتاه خود،
 .1بحاراالنـوار /کتـاب المـزار /ابـواب زیـارة النبی و سـائر المشـاهد فی المدینـة /باب/5
حدیث11
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اینهمه محنت کشـید! شـما فقط قضایای بعد از رحلت پیغمبر
عمر فاطمۀ زهراسالماهللعلیها پر از محنت بود .محنت یعنی
را میخوانید .همۀ
ِ
محنت یک زن ،محنت
همان چیزهایی که انسان با آن امتحان میشود.
ِ
دختر آن شـخصیت ،محنت یکی از کسانی که باید
یک مسـلمان ،محنت
ِ
اسالم را آنچنان در فطرت عالم استوار کند که تا ابدالدهر بماند .و ایشان
اینها را تحمل کرد.

72/9/14

ایـن جوهـر ،ایـن ارادۀ قـوی ،این عزم راسـخ ،این گذشـت و فـداکاری در
فاطمۀ زهراسلاماهللعلیها کار را به آنجا میرسـاند که او ،سـنگ الماسی میشود
کـه همـۀ ایـن چر خهـا بـر روی آن میچرخد .دشـوارترین چر خهـا را باید
بـر روی سـختترین پایههـا و قاعدههـا بچرخانند .این چـرخ عظیم تاریخ
اسلام و امتحانهای دشـوار ،در همان دوران کوتاه ،بر روی دوش فاطمۀ
زهراسالماهللعلیها بود .خدا او را انتخاب کرد و او توانست بشریّت را نجات دهد.
فاطمۀ زهراسلاماهللعلیها فرشـتۀ نجات انسـانها در طول تاریخ اسـت 77/7/19.اگر
بـا یـک دیـد واقعبین و منطقی نگاه کنیم ،بشـریّ ت یکجـا مرهون فاطمۀ
زهراسالماهللعلیها است؛ و این گزاف نیست ،این یک حقیقتی است ،همچنانیکه
بشـریّ ت مرهون اسلام اسـت ،مرهون قرآن است ،مرهون تعلیمات انبیا و
پیغمبـر خاتمصلیاهللعلیهوآلهوسـلم اسـت .در همیشـۀ تاریخ اینطور بوده اسـت،
امـروز هـم همینطـور اسـت .و روزبـهروز نـور اسلام و معنویـت فاطمـۀ
زهرا

سالماهللعلیها

آشکارتر خواهد شد و این را بشریّ ت لمس خواهد کرد.

70/10/5

۱۳
؟اهس؟
مجاهدت عظیم فاطمۀ زهرا 

مجاهدت عظیم زهرای اطهر؟اهس؟
فاطمـۀ زهراسلاماهللعلیها در نقـش یک رهبر واقعی [اسـت] ،همانطورکه امام
[خمینـی] بزرگـوار فرمودنـد که اگر فاطمـۀ زهرا مرد بود ،پیغمبر میشـد.

1

[ایـن] خیلـی حـرف عجیبی اسـت ،خیلی حرف بزرگی اسـت و جز از زبان
کسـی مثـل امـام بزرگوار که هـم عالم بود ،هم فقیه بـود ،هم عارف بود،
انسـان این حرف را نمیتواند بشـنود؛ اما ایشـان این حرف را گفته است.
رهبر بهتماممعنـا ،مثل یک پیغمبر،
[فاطمـۀ زهرا] این اسـت؛ یعنـی یک
ِ
 .1امام خمینی رحمةاهللعلیه در نخسـتین سـالروز میالد حضرت فاطمۀ زهرا

سلاماهللعلیها

پس از

پیروزی انقالب ،مورخ  58/2/26در پیامی رادیو تلویزیونی به ملت ایران ،بیاناتی دربارۀ
روز میالد حضرت زهرا ،بهعنوان
مقـام و منزلـت حقیقـی زن ایراد فرمودند .و پس از آنِ ،
روز مادر و روز زن در تقویم جمهوری اسلامی ثبت شـد .یکی از جملههای زیبای این

سخنرانی در وصف حضرت زهرا ،این است« :زنی که تمام خاصههای انبیا در اوست .زنی
که اگر مرد بود ،نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود ،به جای رسولاهلل بود».
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مثل یک هدایتگر عموم بشـر؛ زهرای اطهر ،دختر جوان ،در این
ّ
حد و اندازه ظاهر میشود.

95/12/29

اگـر موقعیـت مدینـۀ بعـد از رحلت پیغمبر و وضعی کـه پیش آمد ،برای
ما روشن بشود و درست تصور کنیم مسئله را ،آنوقت میفهمیم فاطمۀ
شـرایط بسـیار دشـوار و غیر
زهرا ،چه حرکت عظیمی را انجام داده اسـت.
ِ
قابـل توضیحـی ،حتـی برای افکار خواص ،پیـش میآمد .از همۀ اصحاب
پیغمبـر ،ده نفـر ،دوازده نفـر در مسـجد حاضـر شـدند کـه بلنـد شـوند از
امیرالمؤمنیـن و از حـق آن بزرگوار دفاع کنند .اینهمه اصحاب ،اینهمه
بـزرگان ،اینهمـه تالیـان قرآن ،اینهمـه مجاهدان بدر و حنیـن ،نهاینکه
همهشان عناد داشتند؛ نه ،مطلب به آن وضوحی که حتی خواص بتوانند
آن را درست بفهمند ،واضح نبود .کسی مثل عمار میخواست ،کسی مثل
زبیر اول کار میخواسـت؛ اینها بودند که
ابیذر میخواسـت ،کسـی مثل
ِ
پـای منبـر بلند شـدند و از حق امیرالمؤمنین دفاع کردنـد؛ 1ده ،دوازده نفر
کـه در تاریـخ اسمهایشـان ثبت اسـت .زبیر هم البته جـزو همینها بود؛
این را به یاد داشته باشید.
شـرایط اینطوری اسـت .آنوقت در این شـرایط ،دختر پیغمبر میآید در

 .1در تاریخالیعقوبـی (احمدبناسـحاق یعقوبـی ،متوفـی 284ق) /ج /2ص ،124آمـده
است :گروهی از مهاجران و انصار با ابوبکر بیعت نکردند ،ازجمله :عباسبنعبدالمطلب،
فضلبنعباس ،زبیربنعوام ،خالدبنسـعید ،مقدادبنعمرو ،سلمان فارسی ،ابوذر غفاری،
ُ
بیبنکعب.
عماربنیاسر ،بَراءبنعازب و ا ّ
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غـرا را ،آن بیان عجیـب را ارائه میکند و ادا
مسـجد و آن خطبـۀ ّ
میکنـد و حقایقـی را بیان میکنـد 95/12/29.این خطبه مثل درس یک معلم
بزرگ که گوش شاگردها را و دل آنها را بهسمت خود جذب میکند ،تمام
ّ
حضار این مسـجد را ـ که اصحاب درجهیک پیغمبر آنجا جمع بودند ـ به
خودش جذب کرد .استادها ،محدثها ،کسانی که سالیان درازی از پیغمبر
آموخته بودند ،کسـانی که مسـلمانها امور خودشـان و معارفشـان را فکر
میکردنـد از آنهـا بایـد یاد بگیرند ،همه در مسـجد بودند.. .ما هم که نگاه
میکنیم ،عظمت آن خطبه را درمییابیم؛ مثل خطبههای امیرالمؤمنین،
خـود پیغمبر 63/12/21.به نظرم اگر
مثـل خطبههـای نهجالبالغه ،مثل کلمات
ِ
یـک آدم معمولـی بخواهـد آن خطابـه را بخواند و انشـا کند ،بیش از نیم
سـاعت حـرفزدن اسـت و پـر از مطالـب عجیـب 53/3/14.سرشـار از معـارف
اسلامی! و اینهـا همه نشسـتند گـوش کردند ،هیچکـس نگفت که خانم
ایـن حرفهـا چیسـت؟ اینهـا که چیـز مهمی نیسـت! نهخیـر ،همه مثل
شـاگردانی ،آهنگ و طنین صدای زهرای اطهر
بهره بردند.

سلاماهللعلیها

را نوشیدند و از آن

63/12/21

عالمـۀ مجلسـیرضواناهللعلیه میگوید:
بـزرگان فصحا و بلغـا ،از فصاحت و علوّ
ِ
َ
کلمـات ،و معانـی و ظاهر و باطن آن ،انگشـت تعجب به دنـدان گزیدهاند!
عالمۀ مجلسـی که آنهمه روایت ازایندسـت از ائمهعلیهمالسلام گرفته و نقل
کـرده و در اختیـار ما گذاشـته ،درمقابل این خطبه ،خـودش را میبازد .این
خطبه ،خطبۀ عجیبی است! ..خطبهای که با آن حال غم و اندوه ،در مسجد،
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ً
ً
قبال آن را درسـت
ارتجـاال ،و بـدون اینکـه
خطـاب بـه مسـلمانان،
کرده باشـد و دربارۀ آن فکر کرده باشـد ،بر زبان جاری کرده اسـت! آن بیان،
آن حکمـت ،آن ارتبـاط بـا غیب ،آن ظرفیت واال و باال ،آن نورانیت قلب ،آن
نورانیت بیان و زبان ،همۀ اینها را یکسره در راه خدا خرج کرده است.

71/9/24

این دختر جوان بعد از پدر عظیمالشـأنش ،در لبۀ یک تجربۀ بسـیار مهم
و بـزرگ قـرار میگیـرد 64/12/10.بعد از رحلت پیغمبـر ـ که بنا بر طوالنیترین
اقوال ،شـش ماه زنده مانده ،کسـی بیشتر نگفته ،چهلوپنج روز گفتهاند،
هفتادوپنج روز گفتهاند ،حدود نودوچند روز گفتهاند ،تا شـش ماه ـ چند
هفتهای بیشتر زنده نمانده است و این چند هفته ،همهاش مبارزه است.
آمـدن پشـت در خانـه ،آغاز همان مبارزه اسـت .پشـت در خانـه بیاید؟ با
ِ
بیگانهها یکیبهدو بکند؟ آن عرب غیور ،آنکه حاضر نیست که به زنش ،به
ناموسش کمترین اهانتی بشود ،و این غیرتی که با تعالیم و آموزشهای
اسلام ،در یک فرد عرب مسـلمان به اوج شدت میرسد ،آنهم مسلمانی
مثـل امیرالمؤمنیـن ،او تـن بدهد کـه زن جوانش بیاید پشـت درَ ،ر ّجا ِله

1

پشـت در جمع بشـوند و باهم یکیبهدو بکنند؟ عادی اسـت این قضیه؟
ِ
این قضیه ،قضیۀ معمولی اسـت؟ تصادفی اسـت؟ یا حسابشـده است؟
ایـن دو رهبـر نشسـتند کارها را باهم تقسـیم کردنـد؛ ای زهرای اطهر ،ای
دختر آبرومند پیامبر ،از موقعیت خود استفاده کن .اکنون که حکومت و
زمامداری قرار اسـت بهدسـت نااهالن بیفتد ،برو بگیر .این بازوان زنانه را
( .1ر جل) ،جمع راجل .پیادگان ،اوباش ،فرومایگان
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متجاوز آنانکه شایسـتۀ
حائل کن میان دسـت غاصب و دسـت
ِ
این ُپست نیستند .و تا ابد ،در تاریخ ،ثبت کن که این است اسالم.
این اسـت اسلام؛ زن جانش را فدا میکند برای اینکه حکومت به نااهل
نرسـد .اگـر فاطمـۀ زهـرا زن امیرالمؤمنین هم نبود ،قضیـه همین بود؛ از
شوهرش دفاع نمیکرد ،از زمامدار بهحق دفاع میکرد .مسئلۀ ز نوشوهری
نیسـت .مسـئلۀ دخترعمو پسـرعمویی نیسـت .مسـئلۀ دوسـتی و رفاقت
نیست .مسئلۀ وظیفه است .مسئلۀ هدف است.
آنوقت میآید ،از پشت در شروع میشود؛ تهدیدها تأثیر نمیکند ،نمیگوید
من حاال باردارم ،مصلحت نیسـت ُ
درافتم ،بماند چند روز دیگر تا آتششـان

فروکش کند ،بماند شاید من فارغ بشوم بعد بروم به میدانشان؛ نه! لطفش
در همین اسـت که در شـدیدترین موقعیتها ،بزرگترین وظیفهها انجام
بگیرد و شدیدترین َلطمهها بر جسم و جان وارد بیاید .لذا مبارزه را شروع
کرد .آن پشـت در آمدن ،آن محسـن ششماهه سقطشدن ،آن بازوبندی از
ورم بـر بـازو ،آن مقاومت عجیب که منجر میشـود به اینکه دختر پیغمبر
را بزننـد .یـک زن را چـه کسـی میزند؟ چـرا میزنند؟ مگر اینکه ایسـتاده،
عیاری 1را انجام
مقاومت میکند .نمیتوانند در این موقعیت حساس ،این ّ
خار راه را از میان بردارند .این ،خار راهی شده ،همۀ
بدهند ،مگر اینکه این
ِ
نقشهها را نقش بر آب میکند .مردان و ریشسفیدان و قدرتمندان مهاجر
و انصـار زیـر بـار رفتند ،بعضی فریـب خوردند ،بعضی کوتاهـی کردند؛ این
عیر) ،راهزنی ،حیلهبازی و ّ
مکاری
 ( .1
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زن ،نه فریب میخورد ،نه تنبلی میکند ،نه حاضر اسـت به هیچ
قیمتی رضایت بدهد .این اسـت که زدند! بعد از آنکه زدند ،بیهوش شـد،
وقتی به هوش آمد ،دید مثلاینکه قضیه در ُشرف انجام است 53/3/14.با حال
ناتوانی به مسجد رفت ،تا حقی را احقاق کند.

70/10/5

[آن خانمـی کـه] ازلحاظ رعایت حجابی که برای زن در اسلام مقرر شـده،
آنطـور اسـت کـه وقتی مرد نابینایی وارد میشـود در محضـر پیغمبر ،او
خـودش را جمـع میکند و میپوشـاند ،بـه او گفته میشـود :خب ،اینکه
نابیناست ،میگوید :بله ،لکن من بینا هستم .تا این حد [مقید به] رعایت
عفت و حجاب اسالمی زن ،تا این حد مواظب و دقیق و باوسواس.

63/12/21

مـیرود در مسـجد میایسـتد و درمقابل چشـمهای مبهـوت حاضران ،بنا
میکند خطابهای عجیب ایرادکردن.
در خانۀ
..باز به همین هم اکتفا نمیکند .به گفتهای ،چهل شب ،مرتبِ ،
در خانۀ آن چهرۀ سرشناس میرود که
در خانۀ آن آدم معروفِ ،
این مردِ ،
بیاییـد 1،کار کنید ،تشـکیالت ،همدسـتی ،همبسـتگی ،یک اقـدام بجا ،با
همدیگر ،تا هنوز زود است ،تا هنوز کار از دست در نرفته .چهل شب هم
دنبـال ایـن فکر می َ
دوَ د .و چهکسـی! آن زنی که بهآنصورت سـقط جنین
کـرده ،آن زنـی کـه ضربت خورده ،آن زنی که آسـیب دیـده .بدانید که این
 .1ابنابیالحدیـد ذیـل شـرح خطبـۀ شصتوششـم نهجالبالغـه ،ایـن حدیـث را از امـام

َ ً
َ
َ
َ َّ َ ّ ً َ َ َّ ُ َ َ َ
َ َ ُ
اهلل َعلهیا َعل ِح ٍار َو س َـار ِبا لیل
باقرعلیهالسلام نقل کرده اسـت« :ان ع ِلیا عل ِیهالسلام
فاط َمة َصلوات ِ
حل ِ
َ َ ُ ُ ُ ُّ َ َ َ َ َ
َ
َ
سا ُ ُلم فاط َم ُة َع َلهیا َّ
الم اال نت َ َ ُ
صار له».
نصار یسالم النصرة و ت
الس ُ ِ ِ
ِ
ِال ُب ِ
یوت اال ِ
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کارها ،همه یکسـره ،یک مبارزۀ ممتد اسـت .مبارزهای اسـت از
چند نوع ،با چند جلوه.
مبـارزۀ مثبـت ،مبارزۀ با جسـم ـ که اگر شمشـیر هم دسـتش بود ،شـاید
مـیزد ـ مبـارزۀ با زبـان ،مبارزۀ با تالشهای پنهانی نیمهشـبانه ،مبارزۀ با
سخنگفتن با زنان .مصاحبۀ فاطمۀ زهرا با زنان انصار ،عجیب است.

53/3/14

فاطمۀزهـرا بـه زنـان مدینـه فرمود که اگر علی را بر سـر کار میگذاشـتید
و میگذاشـتند ،چـه اتفاقـی میافتاد برای دنیای اسلام؛ تعبیر منقول از

َ

ً

ً

صدیقـۀ طاهـره این اسـت« :لس َ
ـار ِ ِبـم َسـیرا ُس ُـجحا» « ُس ُـجح» یعنـی هموار ،راه
ُ

ُ ُ

زندگی را بر مردم هموار میکرد« .ال َیکل ُم ِخشاشـه» نمیگذاشـت ـ با تعبیر

حکومتگری اسلام اندکی پیکر جامعۀ
من ـ که اقتدار حکومت و روحیۀ
ِ
اسلامی را زخم بزند؛ ذرهای نمیگذاشـت آسـیب ایجاد کند؛ کار را پیش
می ُ
برد ،از هر آسـیبی هم جلوگیری میکرد .بهترین شـکل حکومتکردن
ایـن اسـت کـه حکومت زخم نزند به مـردم؛ زندگی مردم را هـم آباد کند،

ُّ
ً َ ً
ُّ
ََ
ـائ ُر ُه َو ال ُ َیـل را ِک ُب ُـه َو ل َور َد ُهـم َم َهنلا نیـرا
ازلحـاظ مـادی و معنـویَ « .و ال َی ِـکل س ِ
ً ً
صافیـا َر ِو ّیـا»1؛ اینهـا را فاطمـۀ زهـرا آن روز فرمـود 83/8/15.توصیـه میکنم به
ِ

فضالیی که اهل مراجعۀ به منابع اصیلند ،به این مصاحبه مراجعه کنند،
 .1آنچنان شتر (حکومت) را حرکت میداد که نه کسی از قافله عقب بماند و نه راکب،
خسـته و ناراحـت شـود .همانـا مـردم را وارد آبشـخوری میکـرد کـه آنچنـان آب در آن
میجوشـید که از دو طرفش بیرون میریخت و آبی که در آبشـخور بود همیشـه صاف و
ً
کاملا قافلـه را سـیراب میکرد( .بحاراالنوار /کتاب تاریخ فاطمة و الحسـن و
زالل بـود و
الحسین /ابواب تاریخ سیدة نساء العالمین /باب /7حدیث)9
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کلمهکلمـهاش را بـا دقـت بخواننـد ،ببینند چـه میگوید فاطمۀ
زهرا .عجیب استُ ،پر از مطالب اجتماعی ،سرشار.
آخرش هم مبارزۀ منفی ،در شـب دفنشـدن .غوغاسـت ،عجیب اسـت این
عمـل ،ایـن کار ،موجـب میشـود که این عمل زهرا ،تا ابـد از صفحۀ تاریخ
پاک نشود ،یک عمل سمبلیک است؛ یک عمل سمبلیک ،یک عمل رمزی.
یک عملی که در هر نسلی کسانی میتوانند روی این عمل فکر کنند .یک
کلمه حرف نیسـت که بهآسـانی معنا بشـود و «چون معما حل شـود آسان
شود» ،از ذهنها برود .یک عملی است به شیوۀ سمبلیک ،و همینطورکه
بهصورت ابهامآمیز و رمزی انجام شده ،تا ابد خواهد ماند.

53/3/14

نفر معدود در قبرستان بقیع یا هر نقطۀ دیگر ،بر
در دل تاریک شب ،چند ِ
سر قبر غریب مظلومی گرد آمده بودند.
علی جسد پاکیزۀ دختر مظلوم پیغمبر را در خاک گذاشت.
بچهها گریه کردند ،همراهان اشک ریختند.
وجود دریغ بزرگی که دل
اما خود علی میداند چه میکند .میداند که با
ِ
او را میفشـارد ،در حـال انجـام چـه رسـالت پیامبخش عظیمـی در تاریخ
اسالم است.
بدن زهرا را در میان قبر گذاشت ،خاک بر روی قبر ریختند و بلند شدند.

َََ ََ َ

َ

ُ

َ

َ
َ ُ
ـاج ب ِـه ُ
احل ُ
ّ
ـزن» 1وقتیکـه علی
ـراب القب ِـر ه ِ
حدیـث میگویـد« :فلمـا نفـض یـده ِمـن ت ِ
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب تاریـخ سـیدة نسـاء
العالمین /باب /7حدیث40
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خاکها را بر روی قبر شهید عزیزش ،شهید هجدهسالهاش ،همرزم
و همفکـر و همکار و شـریک زندگیاش ریخت ،بـه تعبیری گویا غمهای
عالـم بـه دل علیبنابیطالـب هجـوم آوردند ،علی غمگین شـد .غمگینی
علـی بهخاطر ازدسـتدادن یک رفیق راه اسـت ،علـی همرزمی و همگامی
از فاطمه نزدیکتر ندارد ،و او را از دسـت داده اسـت .این حرفهای دیگر
کـه برگـردم جـواب یتیمهایـت را چه بدهـم ،اینها خیالبافی اسـت .علی
احساس کرد که امانت پیغمبر و شریک راه و مؤمن صادقی که ُنه سال در
همۀ سـختیها با او بوده اسـت ،از دسـتش رفت .علی در قبرستان چنین
حالتی دارد و با این حالت از قبرستان بیرون میآید.

59/1/10

اگـر آن مظلومیـت عظیـم و جانسـوز در تاریـخ ،خـود را نشـان نمـیداد،
ً
بعدا آشـکار شـد ،آشکار نمیشـد .اینها تصادفی
حقایق اسلام آنچنانکه
نیست .همۀ اینها طراحیشده با تدبیر الهی است؛ منتها کسانی برای این
میدانها و این نقشهای دشـوار انتخاب میشـوند که جوهر آنها ،جوهر
برگزیدۀ خداست.

77/7/19

تند
این دو بزرگوار دو روی یک سـکه هسـتند؛ یعنی آن
ِ
آلود ِ
حرکت خشم ِ
ِّ
ولی
فاطمـۀ زهراعلیهاالسلام کـه حاضر اسـت با هـر توانی که در او هسـت از
امـام زمانش ـ که امیرالمؤمنینعلیهالسلام هسـت ـ دفاع [کند] و
زمانـش ،از
ِ

حاضر اسـت حق را در دشـوارترین شرایط ،بگوید؛ و از تالشی که میتواند
بـرای گفتـن حـق و بازگوکـردن حق انجام بدهد ،در هر شـکلی از َاشـکال،
راه همان حرکتی
اسـتفاده کنـد و یکلحظـه کوتـاه نیایـد؛ از جنـس و در ِ
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اسـت کـه بعد شـما در امیرالمؤمنیـن میبینیـد 61/3/14.علی نرفت
بعـد از شـهادت فاطمـۀ زهرا شمشـیر بکشـد ،درمقابـل مدعیان بایسـتد،
بگوید عزیز مرا از من گرفتید ،با شما میجنگم؛ نه ،علی آن بندۀ برگزیدۀ
شایستۀ خدا ،آن جویبار پیوسته به سرچشمۀ وحی و رسالت ،میداند که
فاطمه چرا کشته شد .میرود تا هدف فاطمه را تعقیب کند .خون فاطمه
یک وسـیله اسـت ،نه یک هدف .خود فاطمه هم یک وسـیله است ،خود
امیرالمؤمنین هم یک وسیله است .همه وسیله و مقدمۀ اسالمند.
علـی کـه از قبرسـتان بیـرون میآیـد ،احسـاس میکند اگـر بخواهد نهال
نوپای ریشهنبسـتۀ اسلام در مَ زرع تاریخ بشـر بماند و پایدار باشـد ،باید
این خطمشـی را انتخاب کند .آن خطمشـی را شناخت و صبورانه تعقیب
کرد 59/1/10.این هر دو ،یکجور تالش است ،یعنی در یک جهتند ،دارای یک
َسـمتند و این را ،ما بایسـتی درسـت بفهمیم؛ در شرایطی اینطور ایجاب
نافذ یک انسان
دید وسیع و
ِ
میکند ،در شرایطی آنطور ایجاب میکند؛ و ِ
ً
ک ُبعدی نباشد.
فورا شرایط را بشناسد ،و ی 
مسلمان ،باید

61/3/14

۱۴

صبر و سکوت و همکاری برای حفظ اسالم
طبـق مصلحـت امـت اسلام و برای رسـاندن جامعۀ بشـری به سرچشـمۀ
حیاتبخش و نورآفرین دین و زندگی سالم ،الزم بود که علیعلیهالسالم بعد از
پیغمبر به خالفت برسـد .خدا این دسـتور را داد ،پیغمبر هم این دسـتور را
اعالم کرد .لحظۀ بعد از وفات پیغمبر ،جهل مردم از سـویی ،و غرضورزی
یـک عـده از سـویی ،موجـب شـد کـه با یـک طراحی ،بـا یک زبردسـتی ،با
..قندیل خالفت بیفتد در دامن آنکسـانیکه شایستهاش
یک چشـمبندی،
ِ
نبودند.

53/7/15

خب ،معلوم بود حق با امیرالمؤمنین اسـت ،او حق را متعلق

به خود میدانست؛ [اما] وارد جدال و جنجال نشد .وقتی بیعت تمام شد،
حضرت مجبور شـد و نخواسـت درمقابل جماعت مردم بایسـتد و فتنهای
درسـت بشـود ،تسـلیم بیعت شـد 85/7/21.و به حرف کسانی که میخواستند
او را وارد میدان کنند تا علمدار جنگ داخلی بشود ،ترتیب اثر نداد.

65/3/9
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[البته] به این حق ،بارها و بارها اشاره میکند .در اوایل خالفت،

َ َ َ ََ َ ّ
َ َ ُّ ُ
القطب ِم َن َّ
الر َحی َی َ
نح ِد ُر
در خطبۀ معروف شقشقیهَ « :و ِا ّن ُه لیعل ُم ا ّن َمل ِمهنا مل
ِ
َ ّ َّ ُ َ َ َ َ َّ
الطی ُـر» 1جایـگاه مـن در خالفت ،جایگاه میلۀ گردانندۀ
ع ِنی السـیل و ال یـر ق ِال
سنگ آسیاب است.

60/2/29

غصـب ّ
حق خالفت
امیرالمؤمنیـن درمقابـل دو مطلـب قـرار گرفـت .یکی
ِ
اسـت؛ و ایـن خیلـی بـزرگ اسـت و خیلی ظلم اسـت؛ هم ظلم اسـت به
علی ،و هم ظلم اسـت به جامعۀ اسلامی ،و هم ظلم اسـت به بشـریّ ت.
اگر در رأس یک جامعۀ الهی ،یک مرد الهی مثل علی قرار نگیرد ،بشریّ ت
سـتم دیـده اسـت ،نهفقط آن مـرد؛ بلکه اگر زمـام و اختیارگـردان جامعۀ
بشـر دسـت مردی مثل علی باشـد ،بشریّ ت به تکامل و تعالی خود نزدیک
شـده اسـت .و همیشـه چنین اسـت که حکومتهای ناصالح ،قدرتهای
ناشایسـت ،نهفقط به مردم زمان خود ،که به انسـانهای تاریخ ،و نهفقط
به یک عدۀ مردم خاص و انسانهای خاص ،که به انسانیت جفا میکنند.
هر قدمی که برداشته میشود ،یا انسانیت را پیش میبرد ،ترقی میدهد،
اوج میدهـد ،یـا انسـانیت را متوقـف میکند ،و جلوی پرواز انسـانیت را
میگیـرد .و اگـر علـی در رأس حکومـت نبـود و رقبـای علـی قـدرت را در
دست گرفتند ،به انسانیت ستم شد .و برای مردی مثل علی که یکلحظه
نمیشـکیبد بر انسـانی ستم برود؛ بسـیار دشوار است که ببیند بر بشریّ ت
« .1سـيل دانش از وجودم همچون سـيل سـرازير مىشـود ،و مرغ انديشه به ّ
قله منزلتم
نمىرسد( ».نهجالبالغه /خطبۀ  /3معروف به شقشقیه)
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سـتم مـیرود و خامـوش بنشـیند .در زندگی علـی چنین چیزی
ً
اصال متصور نیست ،ممکن نیست؛ این از یکطرف.
اما ازطرف دیگر چیزی وجود دارد که علی

علیهالسالم

برای آن است و پیغمبر

بـرای آن آمـد ،و موتور انسـان ،نیروی محرک بشـریّ ت بهسـوی تکامل و
تعالـی ،آن اسـت؛ و آن اسلام و قـرآن اسـت .علـی میبینـد در جامعـۀ
مسـلمان آن روز ،یـک اقلیـت زیـرک و زبردسـت و سیاسـتباز ،اکثریـت
قاطـع مـردم را در اختیـار گرفتهاند .افـکار آنها را قبضـه کردهاند ،راه آنها
را از سـویی که میباید به آنسـو بروند ،بهسوی دیگری منحرف کردهاند،
در یکچنین اجتماعی ،اگر چنانچه بلند بشـود و سـر بلند کند ،اکثریت
راسـتین کتـاب و سـنت را در میـان آن
را بـه خـود متوجـه کنـد ،فریـاد
ِ

جامعه بردارد و یک عدهای را ُدور خود جمع کند ،جنگ داخلی بهوجود
میآیـد.

51/11/22

خـون ریخته میشـد در کوچههای مدینه .مـردم میگفتند

کـه علی آدم کشـته؛ درسـت اسـت خالفت بـرای او بود ،امـا باید متانت
میکـرد ،بایـد صبر میکـرد .یک عده میگفتند که شـما نمیفهمید ،یک
ً
اصال
عـدهای میگفتنـد خودتـان نمیفهمید .یک عدهای میگفتند شـما
ایمان نیاوردید ،آنها میگفتند شـما ایمان نیاوردید؛ و شمشیرها کشیده
میشـد .جامعـۀ نوبنیاد اسلامی ،بازیچـۀ دو امپراتـوری خطرناک بزرگ
از شـرق و از غـرب ،ایـران و روم ـ امپراتـوری بیزانـس ـ قـرار میگرفت،
آنهـا هـم با خیـال راحت میآمدند .اسـتعمار خارجی غلبـه پیدا میکند،
امپراتـوری روم میآیـد جلـو ،امپراتوری ایـران میآید جلـو؛ نزدیکتر [از
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اینهـا] ،یهودیهای گریزانشـدۀ از اطـراف مدینه ،باز برمیگردند
اسالمی
و اخالل میکنند؛ دیری نمیگذرد که اسالمی و قرآنی و جامعۀ
ِ
پیغمبر باقی نخواهند ماند .و من میگویم نوبت به آنها نمیرسید ،قبل
کافردالن مسـلماننام ،یعنی ابوسـفیان و دیگران
از آنیکـه آنهـا بیاینـد،
ِ
میآمدند ،موقعیت را میبردند؛ «سومی آمد و زر را زد و برد!» ،1میبردند؛
این یک راه.
راه دوم چـه بـود؟ راه دوم این بود که امیرالمؤمنین با چشـمانی تیزبین،
همین آیندهای را که من ،بعد از هزاروسیصد چهارصد سال دارم میگویم،
ببیند .خیلی مشکل است انسان در زمان خودش ،زمان خودش را بشناسد.
انسـانی که داخل جمعیت نشسـته ،نمیفهمد چه خبر اسـت ،از پشتبام
کـه نـگاه کنـد ،میفهمد چـه خبر اسـت .امیرالمؤمنین در زمـان خودش،
تیزبیـن خداداده ،موقعیـت را میفهمـد ،میبیند .خونهای
بـا آن چشـم
ِ
بهناحقریختهای را میبیند که باید در راه اسلام مصرف میشـد و در راه
دشـمن بهظاهردوست،
ابوسـفیان
جهالتها مصرف میشـود .لذا در روی
ِ
ِ
نیشـخند تمسـخر میزند .ابوسـفیان میگوید :یا علی بلند شـو ،مدینه را
از سـرباز پـر خواهـم کـرد! 53/7/15امیرالمؤمنین با یک کالم قاطع ،او را سـر

َ ُّ َ ّ ُ ُ ّ َ َ َ ُ ُ َّ
الن َ َ
َ َ
یق
الف ِت ِبسـف ِن
جای خود مینشـاند« .ایا الناس شـقوا امواج ِ
ِ
جاة و ع ّ ِرجوا عن طر ِ
ُ َ
َ ُ َ
َ
فاخ َـرة َا َفل َـح َمـن َ َن َـض َبنـاح َاو َ
استس َـل َم َف َـا َ
راح َهـذا م ٌ
ـاء ِآج ٌـن َو
املناف َـر ِة َو ضعـوا تیجـان امل
ِ
ِ ٍ ِ
 .1دو نفر دزد ،زری دزدیدند  /سر تقسیم به هم جنگیدند
گرم زد و خورد  /دزد سوم زرشان را زد و برد (ایرج میرزا)
آن دو بودند چو
ِ
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ُ

ٌ َ ُ

ل َ
قمة َیغ ّص ِبا آ ِکلها» 1امیرالمؤمنین آب پاکی را ریخت روی دست
آنکسـانیکه میخواسـتند جنگ داخلی را به راه بیندازند .گفت من کنار
مینشـینم ،وارد ایـن ماجراها نمیشـوم .عالوهبراینکـه از آنها قبول نکرد،
آنها را نصیحت هم کرد؛ این چیزی که شـما به آن چشـم دوختید ،یعنی

ٌ
آج ٌن»
قدرت ،قدرتی که شـما برای هواهای نفسـتان آن را میخواهید« ،ماء ِ
ُ

ٌ َ ُ

ُ

آب گندیدهای استَ « ،و ل َ
قمة َیغ ّص ِبا آ ِکلها» لقمۀ گلوگیری است؛ خطرناک

است .علی

علیهالسالم

آنها را به همان رویهای که در طول مدت عمر ،خودش

عمل کرده بود ـ یعنی مالحظۀ تکلیف الهی و مالحظۀ مصالح مسلمین ـ
دعـوت کـرد 65/3/9.بـه عباس عمـوی خودش کـه میآید بـا او خیرخواهانه
ً
فعال وضـع ،وضع خطرناکی
حـرف میزنـد ،میگوید :عموجـان! صبر کن؛
اسـت .من اگر بنا باشـد بجنگم ،ممکن است چند ساعتی خالفت نصیب
من بشود؛ اما برای همیشه جامعۀ اسالمی از دست خواهد رفت.
چـه کسـی میتوانـد صبر کند؟ چه کسـی میتواند اینجـا تحمل کند و از

« .1ای مردم! امواج فتنهها را با کشتیهای نجات بشکافید ،و از مسیر دشمنی و تفرقه
کنـار رویـد ،و تـاج فخرفروشـی و تکبـر را از سـر بردارید .کسـی به هدف خود میرسـد و
کامیاب میشود ،که با داشتن بال و پر قیام کند ،یا اگر قدرتی ندارد ،راه سالمت پیش
گیرد ،و دیگران را آسوده گذارد .اینگونه خالفت ،آبی متعفن ،و لقمهای گلوگیر است».

ُ َ

َّ

َ

َ َ

َ

َ

رض ِـه» آنکـس کـه میـوه را
ایناعهـا کال ّـز ِارع ِبغی ِـر ا ِ
در ادامـه میفرماینـدَ « :و مت ِنی الث َم َـر ِة ِلغی ِـر َوق ِـت ِ

ِ

بهوقت خود نچیند ،مانند کشـاورزی اسـت که در زمین دیگری بذر بپاشـد( .نهجالبالغه/
خطبـۀ  /5کالم حضـرت پـس از رحلـت پیامبـر هنگامیکه ابوسـفیان و عمویش عباس
خواستند با حضرت بیعت کنند).
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ّ
مسلم برای خاطر یک مصلحت بزرگ بگذرد؟ چه کسی
یک حق
حاضر است؟ امیرالمؤمنین از یک حق الهی و مشروع خود صرفنظر کرد،
و سـکوت کرد .اول اعتراض کرد بهقدری که اتمامحجت بکند ،اما دسـت
مصلحت حفظ
به شمشیر نبرد؛ برای چه؟ برای خاطر یک مصلحت بزرگ،
ِ
جامعۀ اسالمی ،برای «وحدت».
..یکـی از نویسـندگان تاریـخ ،ماجرایـی را نقل میکند ،میگویـد دوتا زن
آمدنـد پیـش امیرالمؤمنین سـر یـک دعوایی ،یک بچـهای را آورده بودند.
ایـن زن میگفـت :آقـا این بچه برای من اسـت ،مـن او را زاییدم .آنیکی
میگفت :نهخیر ،برای من اسـت ،دروغ میگوید ،این برداشـته .دعوا سـر
مدعـی مادری .باالخره هرکسـی یـک دلیل،
یـک بچـه ،بیـن دو مـادر ،دو
ِ
بینه ،روشـن نشـد؛ روی
مبادی 1قضای شـرعی معلوم نشـد که
اسـتداللّ ،
ِ
باالخـره بچـه بـرای این اسـت یـا برای آن اسـت .خب ،قاضـی باید برطبق
بینـه و دلیـل شـرعی حکـم کنـد .برطبـق نقـل این شـخص و ایـن مورخ،
ّ
امیرالمؤمنیـن فرمـود :مـن حاال دعـوا را فیصله میدهم .شـما دعوا دارید
سـر ایـن بچـه ،صلـح هـم نمیکنید ،کنـار هم کـه نمیآیید ،بنـده بچه را
نصف میکنم برایتان ،نصف بچه برای تو ،نصف بچه برای تو؛ وقتی کنار
نمیآییـد راه همیـن اسـت دیگر .شمشـیرش را کشـید ،تـا امیرالمؤمنین
شمشـیر را کشـید بیـرون ،یکـی از ایـن دوتـا زن گفت که آقا مـن از حق
خودم صرفنظر کردم ،بچه را ُ
دست
نکشید ،برای او باشد ،بچه زنده باشد،
ِ

( .1بدو) اصول ،مقدمات ،اساسها
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من نباشد .فرمود بچه برای توست ،بردار و برو .این مادر بود که
حاضـر نشـد بچـهاش نصف بشـود ،این مادر بود که گفـت بچه بماند ،ولو
دست من نماند ،دست دیگری بماند.
ِ
علی مظلوم! مادر
علی عزیز! ای
بعد این نویسنده میگوید که ای علی! ای
ِ
ِ
اسلام تـو بـودی .تو بودی که وقتـی مدعیان مـادری ،مادرها و عزیزهای
بیجهت ،آمدند خالفت را و اسالم را و جامعه را بهطرف خود بردند ،تو از
حق خودت صرفنظر کردی ،گفتی برای شـما؛ اسلام بماند ،ولو ریاستش
دسـت من نماند؛ جامعۀ اسلامی بماند ،ولو دیگران در آن حکومت کنند.
تو بودی آن مادر دلسوز ،و حاضر نشدی تجزیه بشود .اینجا امیرالمؤمنین
صبـر کـرد.

53/7/15

َ

ُ

َ ً

َ

َ
َ
العین قـذی َو ف َ
احلل ِـق ش ًـجا» 1بیسـتوپنج سـال،
«فص َبـرت َو ِف ِ
ِ

امیرالمؤمنیـن بهخاطـر وحدت امت اسلامی و انسـجام جامعۀ اسلامی
ّ
مسـلم
و برقـراری حکومـت اسلامی ،از حـق خـود ـ کـه آن را بـرای خود
میدانست ـ هیچ نگفت .اینها شوخی است؟ اینها آسان است؟ اینهاست
که یک انسـان را اینطور بر قلۀ آفرینش بنیبشـر مینشـاند .اینهاست که
انسـان را تبدیل میکند به یک خورشـید فروزان در طول تاریخ بشری ،که
غروب ندارد.

86/5/6

در میـان َدوَ ران امـر ،در میـان یـک چیز مهم و یک چیز مهمتر ،همیشـه
مهمتر را باید برگزید.
 .1نهجالبالغـه /خطبـۀ  /3معـروف به شقشـقیه« ،پس صبر کردم درحالی که در چشـمم
خار و در گلویم استخوانی بود»
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دوستان
البته در همینجا تعبیرهای زشـت و ناشایسـتی ازطرف
ِ
نادان علی میشود که شایستۀ او نیست؛ ازجمله اینکه میگویند علی
ِ

علیهالسالم

توپنج سـال خانهنشین شد! بلکه علی یک روز هم خانهنشین نشد.
بیسـ 
آنکسـانیکه برنامهشـان خانهنشـینی اسـت و زندگیشـان با خانهنشینی
میگـذرد ،سـکوت علـی را ،از سـطح عالـی فرودآمـدن را ،خانهنشـینی نام
دادهاند ،ولی این خانهنشینی نبود .در همان روزی هم که صحبت خالفت
علـی بـود ،میگفت مـن همچنانکه تاکنون مورد مشـورت بودم ،فرد دوم
توپنج سال ،فرد
قدرت بودم ،حاال هم همانطور باشم .پس علی در بیس 
دوم قدرت بود .یک عضوی از اعضای جامعۀ اسالمی بود و آن هم عضوی
آنچنان بزرگ ،آنچنان نیرومند ،آنچنان روشـنبین .و یکچنین عضوی
حـق ندارد خانهنشـین باشـد .خانهنشـین بود یعنی چه؟ یعنـی میآمد در
مسـجد نمازش را میخواند ،بعد برمیگشـت خانه ،مشغول عبادت میشد
یا مشغول خانهداری میشد؟ اینطوری بود؟ نه! زندگی علی این را گواهی
نمیکند؛ خانهنشینی نبود[ .فقط] در رأس قدرت قرار نگرفت .البته دشمنان
مخصوصی داشـت که سـعی میکردند او را کنار بزنند و به بازی نگیرند و
کار دستش ندهند ،اما مگر هرچه دشمن خواست ،آدم مجبور است آن را
تحمل کند؛ علی تحمل نمیکرد .در صحنۀ اجتماع [بود].

51/11/22

بعد از آنکه امیرالمؤمنین خود را از ماجرای خالفت کنار کشید ،میتوانست
قهـر کنـد ،میتوانسـت کنـج خانه بنشـیند ،میتوانسـت علیه مسـئولین
حکومـت حتـی کارشـکنی بکند و دسـت بـه هیچ کار مثبت و سـازندهای
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ِّ
الملهای 1را برای خودش انتخاب
نزند ،نقش غیر مسئول و وجیه ِ
خود امیرالمؤمنین در نامهای که بعد از رسیدن
کند؛ این کار را هم نکرد.
ِ
به خالفت ،به اهل مصر نوشت ،این ماجرا را یادآوری میکند ،میفرماید:

َ َ َ
الن َ َ َ َ َ
ـکت َیـدی َح َّتی َر َای ُـت راج َع َـة ّ
مس ُ
« َف َا َ
ـون ِال م ِـق دی ِـن
سلام َیدع
ِ
ِ
ـاس قـد رجعـت ع ِـن ِاال ِ
ُ َ َّ َ َّ ُ َ َ
ل
یه َو ِآل ِه» 2یعنی من دسـت از کارها ُشسـتم ،کناری نشسـتم؛
مم ٍد صلاهللع ِ
اما ناگهان احساس کردم که دنیای اسالم به من احتیاج دارد ،دیدم اهل
َر ّده 3و مردمانـی کـه از دین برگشـتهاند ،قصـد دارند دین پیغمبر را از بین
ببرند ،منهدم کنند و جامعۀ اسالمی را به خالف بکشانند؛ دیدم دیگر جایز

ََ

ُ

َ

نیست« ،ف َنضت یف ِت َ
حداث» [پس در آن واقعهها] قیام کردم.
لک اال ِ
مسـئولین حکومت و به کمک و حمایت
قیام کرد در کنار خلفا ،در کنار
ِ
آنهـا ،بـرای اینکـه خطرهـا را از اسلام دور کنـد .اینجـا هم پـا روی نفس
الم ِلگـی را انتخـاب نکـرد که بنشـیند یک کناری
خـودش گذاشـت ،وجیه ِ

ً
فعال بـار را بر
نـق بزنـد ،حـرف بزنـد ،مایۀ تضعیف آن کسـانی بشـود کـه
دوش دارنـد ،هیچگونـه اقدام مثبتی هم انجام ندهد .با کمال قدرت وارد
 .1کسی که در میان جامعه آبرومند و مورد توجه و عالقۀ مردم است.
 .2نهجالبالغه /نامۀ  /62نامهای است به مردم مصر که حضرت آن را همراه مالک اشتر
ـ هنگامیکه او را حاکم مصر کرد ـ فرستادند.
قبایل تازهمسلمان مرتد شدند و در برابر حکومت
 .3پس از رحلت پیامبر اکرم ،برخی از
ِ
اسلامی ایسـتادند .البته همه ،یکسـان نبودند .عـدهای ادعای نبـوت و پیامبری کردند.
برابر خلیفۀ جدید
جاهلی خود بازگشتند .عدهای مسلمان ماندند ،اما در
عدهای به آیین
ِ
ِ

تسلیم نشدند و از پرداخت زکات خودداری کردند.
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میدان شـد ،بنا کرد در مسـائل گوناگون واردشدن 65/3/9.همکاری،
مشـارکت ،و کمـک بـه کسـانی کـه مدیریت جامعـه را به عهده داشـتند؛
هدایت آنها ،دسـتگیری آنها درآنجاییکه میلغزیدند ،درآنجاییکه اشـتباه
میکردنـد؛ چـه در زمینـۀ علمی ،چه در زمینۀ سیاسـی ،در همۀ زمینهها،
اعتراف همه اسـت ،این حرفی نیسـت که ما شـیعهها میزنیم؛
این مورد
ِ
ّ
سـنیُ ،پر است از کمکهای
کتب روایات و تواریخ مسـلمین ،از شـیعه و

َ

َ َ

لی َلل َ ُ
امیرالمؤمنیـن .کـه «لـو ال َع ٌّ
ّ
سـنیها نقل
ک ع َم ُر»1؛ بارها و بارها این را
ِ
کردهانـد؛ ایـن حرف ما نیسـت .هدایتهـای آن بزرگـوار ،کمکهای او در
زمینۀ لشکرکشـیها ،در زمینۀ اجرای حدود ،در زمینۀ مسـائل سیاسـی و
غیره و غیره [نقل شده]؛ او مرشد کامل ،محور و مرکز نورافشانی در جامعۀ

اسالمی [بود].

85/7/21

در روزهای اول حکومت ابیبکر ،ابیبکر به انصار اهانت کرد .داد و بیداد برپا
شـد .امیرالمؤمنین با شـتاب آمد به مسجد که چرا دعوا شده؟ چرا اختالف
شده؟ و از انصار حمایت کرد و نگذاشت آتش اختالف باال بگیرد.

2

53/7/15

در جنگها ،نظر علی جلب میشـد و [از او] سـؤال میشـد .در شـوراهای
مهم نظامی ،علی رأی قاطع داشـت و از نظر علی اسـتفاده میشـد و نظر
میداد.

51/11/22

همیشـه باالترین مشـورتها را او میداد .آنوقتیکه بعد از

ً
مجددا
فتح بسـیاری از اسـتانهای ایران بهوسیلۀ مسـلمین ،یک عدهای
 .1شرح نهجالبالغه (ابنابیالحدید) /مقدمۀ مؤلف /ص18
 .2تاریخالیعقوبی /ج /2ص128
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در برخی از اسـتانها قیام کردند ،سـر بلند کردند و لشـکر بزرگی
درست کردند ،و آمدند که بیایند با مسلمانها و با حکومت اسالمی مبارزه
کنند ـ یک حادثۀ بزرگی بود ،در هنگام خالفت عمر بود ـ عمر آمد مسجد.
همه را جمع کرد ،مسئله را مطرح کرد .و گفت حادثۀ بسیار مهمی پیش
آمده و سرداران برخی از مناطق تحت نفوذ ما ،آنجایی که تصرف کردیم و
مسلمان شدند ،دوباره دست به هم دادند ـ در کتب تاریخ البته شهرهایی
که در این کار اجتماع کرده بودند ،هست ـ و بناست بیایند اینجا؛ ما چه
بکنیم؟ مشورت کرد .یکی از سران ،بلند شد گفت ،من میگویم تو خودت
که پختۀ کاری و تجربه داری ،جمعیتها را راه بینداز و برو خودت محور
باش و قضیه را ختم کن ،فیصله بده ،برگرد .طلحه این را گفت .یکی دیگر
از بزرگان مسلمین گفت ،من عقیدهام این است که از شهرهای مختلف،
از مناطق کشورهای مختلفی که فتح شده ،مثل روم و شام و فلسطین و
کجا و کجا ،که نیروهای ما در آنجا مستقر هستند ،بگو بیایند یک نیروی
عظیمی درست کنیم بفرستیم و بروند غائله را ختم کنند.
امیرالمؤمنین وارد صحبت شد .گفت نه! اینها هیچکدام مصلحت نیست؛

اگـر خـود خلیفـه در ایـن صحنه شـرکت کند ،آنهـا خواهند گفـت که « َهذا
َ ُ
صل َ
ا
الع َر ِب» 1این پای اصلی و پایۀ اصلی عرب اسـت ،بیایید دسـتبهیکی
بشـویم ایـن را از بیـن ببریـم .همـت خواهند گماشـت که چـون تو آنجا
حضور داری ،غائله را با بودن تو ختم کنند و تو را نابود کنند .میدانند که
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /146کالم حضرت هنگام مشورت خواستن خلیفۀ دوم
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اگر تو از بین رفتی ـ خلیفه است دیگر ـ نظام میپاشد .اینکه ما
بکشیم،
از کشورهای تصرفشده و فتحشده ،نیروهای خودمان را [بیرون] ِ
اینهـم مصلحـت نیسـت؛ زیـرا اگر مـا نیروهایمـان را [بیرون] کشـیدیم،
آنجاها هم ناامن خواهند شد .و راه این است که تو خودت اینجا بمانی،
مـردم بصـره را ،یـک نقطه را سـه قسـمت بکنـی ،یک قسـمت را بگماری
بـرای ادارۀ امور ،یک قسـمت را برای اینکـه مجاهدین و جنگندههایی که
میروند ،پشـت جبههشـان را داشـته باشند ،و یک سومشان را بفرستی به
جنگ .عمر پسـندید .گفت این بسـیار نظر خوبی اسـت .همین کار را کرد
و غائلـه تمام شـد .یعنـی امیرالمؤمنین در قضایا اینطـور وارد ،حاضر ،و
دخالتکننده بود.

66/2/28

بعد از درگذشت عمر ،شورای ششنفرهای تشکیل شد به وصیت عمر؛ که
این شورا متشکل بود از عبدالرحمانبنعوف و سعدبنابی ّ
وقاص و طلحه
و زبیر و علیبنابیطالب

علیهالسلام

و عثمان .عمر وصیت کرد که این شـش

نفـر بنشـینند دور هـم ،یک نفرشـان را ،در ظرف سـه روز بهعنـوان خلیفه
ً
تقریبا وابستۀ به دو خط
انتخاب بکنند .این شش نفر ،به اصطالح امروز،
از خطـوط جـاری آن روز بودند .این خطباز یها متأسـفانه همیشـه وجود
داشته ،گاهی شدیدتر ،گاهی ضعیفتر .و خیلی اوقات تعیینکننده هم
بوده معاالسف ،و دنیای اسالم چوبش را خورده .دو خط بودند؛ یک خط،
خـط گرایـش بـه بنیامیه بـود؛ یک خط ،خـط گرایش به بنیهاشـم بود.
در بیـن ایـن جمع ،عبدالرحمانبنعـوف با عثمان خویشـاوند بود ،طلحه
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هم گرایش به آنطرف داشـت .زبیر با امیرالمؤمنین خویشـاوند
بـود و سـعدبنابی ّ
وقاص هـم گرایـش به اینطرف داشـت .طلحـه به نفع
عثمـان کنـار رفت ،زبیر به نفع علیبنابیطالـب کنار رفت؛ گمان میکنم
سعدبنابی ّ
وقاص هم رأی خودش را داد به عبدالرحمانبنعوف.
خـب ،حاال اینجا سـهتا رأی اسـت .یـک رأی برای امیرالمؤمنین اسـت ،که
درحقیقت دو رأی است .یک رأی برای عثمان است که رأی خودش و رأی
طلحه است ،یک رأی هم ،رأی عبدالرحمانبنعوف .عثمان و علی دو نفری
بودند که بیشتر ،آنها مدعی بودند و نظرها بهطرف آنها جلب میشد؛ هرکدام
هم دو رأی دارند ،وسـط هم عبدالرحمانبنعوف .اگر عبدالرحمانبنعوف
کـه خـودش دو رأی داشـت با علی بیعت میکرد ،میشـد چهـار رأی طرف
امیرالمؤمنین ،درمقابل دو رأی در طرف عثمان .اگر با عثمان بیعت میکرد،
میشـد چهار رأی طرف عثمان ،درمقابل دو رأی امیرالمؤمنین؛ یعنی آری
یا نه عبدالرحمانبنعوف ،اینجا شد تعیینکننده.
رویـش را کـرد بـه امیرالمؤمنین ـ خـب ،تقـدم علیبنابیطالب در دنیای
ً
تقریبا چیز روشـنی بوده ،اول به او گفت ـ گفت یا علی دسـتت را
اسلام
بده به من تا با تو بیعت کنم ،با شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر
ً
قبال خلیفه بودند ،ابیبکر و عمر.
و روش شیخین؛ یعنی دو پیرمردی که
امیرالمؤمنین گفت من حاضرم با من بیعت کنی و خلیفه بشوم ،با شرط
عمل به کتاب خدا و سـنت پیغمبر؛ آنکه برای من حجت شـرعی اسـت،
این اسـت .روش شـیخین اجتهاد خودشان بوده ،برای من حجت نیست.
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عبدالرحمـان گفـت نـه ،من اینطـور بیعت نمیکنـم .به عثمان
گفـت بـا تـو بیعت میکنم بهشـرط عمل به کتاب خدا و سـنت پیغمبر و
روش شیخین .عثمان گفت من حاضرم ،موافقم .درعینحال عبدالرحمان
بـاز بـا عثمـان بیعـت نکرد ،دوبـاره برگشـت طـرف امیرالمؤمنیـن ،همان
پیشـنهاد را تکرار کرد؛ باز حضرت فرمودند نه .باز به عثمان پیشـنهاد کرد،
ً
مجددا برای سـومین بار ،به امیرالمؤمنین پیشـنهاد
عثمـان گفـت باشـد.
کرد؛ فرمودند نه ،همان کتاب خدا و سنت نبی اکرم؛ آنکه برای من حجت
اسـت این اسـت ،غیر از این برای من حجت نیسـت .این دفعه به عثمان
گفت ،عثمان قبول کرد و بیعت کردند و عثمان شد خلیفه.
آنکسـیکه برایش قدرت و قبضهکردن حکومت اصل باشد ،اینطور عمل
میکنـد؟ نه! آنکسـیکه اصـل برایش حکومتکردن اسـت ،اگر به چیزی
ً
عجالتا تظاهر میکند به اینکه قبول کرده ،یک توجیه
هم عقیده نداشت،
هـم بـرای خودش درسـت میکند .میگوید حاال قبـول میکنیم ،قدرت را
میگیریـم ،بعد هرطور خواسـتیم عمل میکنیم .چـرا؟ چون اصل برایش
قبضهکردن قدرت است .من نهاینکه در این بیان بخواهم عثمان را متهم
ْ
اصل قدرت بوده؛ نه ،آن بحث دیگری اسـت .حاال
بکنم ،بگویم او برایش
ً
اصال وارد آن قضیه نیستیم .ممکن است عثمان عقیدهاش این بوده که
باید به روش شیخین عمل کند ،به آن کاری نداریم .اما علیبنابیطالب
که عقیدهاش این نبود و معتقد نبود که باید در حکومت به روش شیخین
عمل بکند ،این عقیدۀ خودش را ،صریح ،روراست ،بدون پردهپوشی ،بیان
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کرد و حاضر شد از حکومت کناره بگیرد .و قدرتی و حکومتی که
حق او بود ـ یعنی علیبنابیطالب آن را حق قطعی خودش میدانست ـ
بـرای سـالهایی کـه معلـوم هم نیسـت چقدر طول میکشـید [از دسـت
بدهد ].ممکن بود عثمان بیسـت تا بیسـتوپنج سـال بعد از آن هم عمر
بکند؛ کمااینکه دوازده سال بعد از آن عثمان خلیفه بود ،بعد هم عثمان را
کشتند؛ وا ِّل اگر نمیکشتند شاید زنده میماند ،ده سال دیگر هم حکومت
میکرد .ببینید این ،آن کسی است که قدرت برایش اصل نیست.

68/2/7

چهـرۀ قاطـع علیبنابیطالب بود کـه مرز حق و باطل را تا امروز در تاریخ
و در مرزهای گسـتردۀ اندیشـۀ اسلامی حفظ کرد و اگر علیبنابیطالب
آن روز دچـار تردیـد میشـد و اندکـی متزلـزل میشـد و مالحظۀ میل دل
اینوآن را میکرد ،امروز حق با باطل مخلوط شده بود .لذاست که پیغمبر

َ ُُ

َ ُ

اهلل ل َ
ومة ال ِ ٍئ» 1و شـما در
خـدا دربـارۀ علیبنابیطالب میفرمود« :ال تأخذ ُه ِف ِ
َ ُ ُ

َ

ُ

اهلل ل َ
مالمـت مالمتگـران در
ومـة ال ِ ٍئ»
ِ
دعـای ندبـه میخوانیـد« :ال تأخـذ ُه ِف ِ

علیبنابیطالب اثر نمیگذاشـت ،آنچه را تشـخیص میداد که حق است،
تعقیب میکرد.

59/4/27

دوران بیستوپنجسـالۀ زندگی امیرالمؤمنین از رحلت پیغمبر تا رسـیدن
بـه خالفـت ،یکـی از دورانهای پرماجـرای امیرالمؤمنین اسـت ،و به نظر
ً
واقعا کسـانی
من این دوران درسـت برای مردم تشـریح نشـده؛ و جا دارد
بنشینند منشها و روشهای امیرالمؤمنین را یاد بگیرند ،که درس است.
 .1مناقب آل ابیطالب /باب درجات امیرالمؤمنین /فصل فی االستنابة و الوالیة
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برخـوردش در اول کار ،برخـوردش بهصورت بیعت در مرحلۀ بعد،
برخـورد مثبـت در همۀ موارد تا آخر ،برخورد انتقادی و معترضانه در طول
این دوران بیستوپنجساله ،حفظ شخصیت اسالم ناب واقعی در طول این
مدت ،محور حرکتهای اصیل و عمیق فکری اسالمی بودن در تمام این
مدت؛ یک غوغایی اسـت زندگی امیرالمؤمنین در این بیسـتوپنج سـال.
البتـه در کتـب ،احادیث و روایات زیاد هسـت ،اما به نظر من آنچنانکه
شایسته است ،تدوین و تحلیل نشده.

63/3/31

۱۵

اصلی جامعۀ نبوی
انحراف از خطوط
ِ
پیغمبر اکرم اسالم مثل همۀ انبیای دیگر یک انقالبی در محیط بشریّ ت
و در جوامـع انسـانی بهوجـود آورد .ایـن انقلاب یک اصولـی دارد ،اصل
ً
ً
ً
مثال؛ یک
مثال ،اصل تکریم انسـان
مثلا ،اصـل برابری انسـانها
توحیـد
اصولـی اسـت کـه در انقلاب اسلامی وجـود دارد .و پیغمبر اکـرم تمام
اصـول انقلاب اسلامی را بیـان کـرد ،و عالوهبـر بیان ،به ایـن اصول در
جامعۀ اسالمی جامۀ عمل پوشاند ،و اینها را در خارج محقق کرد .یعنی
ً
ً
واقعا یـک جامعهای
واقعـا یـک جامعۀ توحیدی شـد،
جامعـۀ اسلامی
ً
واقعا یک جامعهای
آن انسـان و انسانیت است.
شـد که در آن ،ارزش از ِ
شـد کـه در آن ،انسـانها بـا یکدیگر برابرند در حقـوق و مزایا و فرصتها
و امکانات و سـایر چیزهایی که باید تسـاوی در آنها برقرار باشـد .اینها را
عمل کرد پیغمبر.

51/11/24
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در زمـان پیغمبـر اکرم ،آنوقتیکه پیغمبر مبعوث شـد به نبوت
و رسـالت ،مردم در یک طبقه نبودند؛ عدهای فقیر بودند ،اقلیتی ثروتمند
بودند؛ اقلیتی میخوردند ،اکثریتی خوردن آنها را تماشا میکردند؛ اکثریتی
کار میکردنـد ،اقلیتـی از دسـترنج کار آنها بهره میبردند؛ اقلیتی مثل زالو
بـه جـان اکثریتـی افتـاده بودنـد و خونشـان را میمکیدند .اشـراف بزرگ
مکـه مینشسـتند در خانـۀ خدا ،باهم از بدمستیهایشـان حرف میزدند،
از عیاشیهایشـان سـخن میگفتند ،از اموال و ثروت و شـراب شـبانه و
مـی و ُمطربشـان حـرف میزدند! گرسـنگان مکـه بایـد در چندمتری اینها
نظمیـات 1اینهـا را گـوش میکردنـد .نـه آنها به حـال اینها
مینشسـتند و
ّ
رحمی داشـتند ،نه اینها شـعور درآویختن با آنها را داشـتند .فقرای مکه،
شـعور ایـن را نداشـتند کـه بفهمنـد ایـن مـرد ،حق نـدارد اینطـور از مال
عمومـی قبیلـه بـردارد و بخورد؛ حـق ندارد کار من را اینطـور در اختیار و
استخدام خودش قرار بدهد .این شعور را نداشتند.
بعد اسالم آمد .اسالم این ُپرخوری را از آن اشرافی گرفت ،این نادانی را از
پست خاکنشین گرفت .او را پایین کشید ،این را باال آورد ،همه
فقیر
این
ِ
ِ
را باهم برابر کرد 52/11/13.بعد از آنکه پیغمبر رفت ،کسانی منتظر فرصت بودند
کـه علیه پیغمبر و اسلام حرکـت و فعالیت بکنند .آن نظامی که پیغمبر
بهوجود آورده بود ـ نظام توحیدی ،آن نظامی که نظام الهی بایدش گفت
و نظام اسلامی ،آن نظامی که برای بهثمررسـیدن و کاملشدن انسان ،از
( .1نظم) اشعار و سرودهها
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هـر چیـزی مفیدتر و الزمتر و ضرورتیتر اسـت ـ بعد که پیغمبر
اکرم از دنیا رفت ،قوارۀ این نظام عوض شد.
البتـه میدانیـد در اولـی که پیغمبر اکرم رفت ،خیلـی واضح نبود که چه
شـده اسـت با جامعۀ اسلامی .بعـد از آنکـه علیبنابیطالب

صلواتاهللعلیه

به

خالفـت برگزیـده نشـد ،معلـوم نبـود کـه چه شـد با اسلام؛ چـون ظواهر
محفوظ بود ،اما چند سالی که گذشت ،مدتی که این خط ادامه پیدا کرد،
بلیهای دچار
آنوقت معلوم شـد که واویال! واویال! نظام اسلامی به چه ّ
شده ،جامعۀ اسالمی در چه راهی افتاده! اینجا وقتی انسان نگاه میکند،
میبیند از آن اصولی که پیغمبر اکرم آورده بود ،دیگر هیچ خبری در این
جامعه نبود.
اصلاالصول اسالم ،اصل توحید است .توحید یعنی طاغوتها بروند کنار؛
آنکسـانیکه از خدا الهام نمیگیرند ،بر مردم سـوار نشـوند .این اصل در
زمـان پیغمبـر اکـرم عملی شـد .و مسـلمانها پیغمبر را بهعنـوان بنده و

َ َ ََ ُ ً
شه ُد ا ّن َم َّمدا َع ُبد ُه
پیامآور خدا میشناسند ،تا امروز هم همینطور است« :ا
ف خ �ذَ
ُ
ُ
آ ت ُ ُ َّ
ُ
الر ُ
سول �� وه» 1آنچه
َو َرسول ُه» هرچه پیغمبر میگفت[ ،میگرفتند]« ،ما ��اکم
ُ ّ
َ َ ن قُ َ ن َ
اله ٰ
وی * ِا ن� ه َو ِالا
که پیغمبر میگوید ازطرف خدا میگوید« ،و ما ی�� ِط� ع ِ�
َو ٌ
حی ی� ٰ
وحی» 2حکومتش هم حکومت الهی است؛ اما بعد از پیغمبر اینطور
 .1سوره مبارکه حشر /آیه 7
 .2سوره مبارکه نجم /آیات  3و « ،4و از روی هواوهوس سخن نمیگوید .این سخن به
جز وحیی که به او وحی میشود ،نیست».
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نشـد دیگر .شـما ببینید در تاریخ اسلام چه شد و چه کسانی بر
گردۀ امت اسلامی سـوار شـدند! پس اصلاالصول اسلام یعنی توحید از
بین رفت ،طاغوتها روی کار آمدند.
طاغوت چه کسـی بود؟ معاویةبنابوسـفیان .برای خاطر رفاقت با خلیفۀ
دوم ،او را اسـتاندار شـام کردند و سـالیانی در شـام ،مشـغول عیاشـی و
َس ّیاسـی و فاجعهآفرینـی و جنایـتکاری اسـت ،و چـه کـرد بـا این ُقطر

1

عظیـم از جامعـۀ اسلامی! آدم وقتـی نـگاه میکنـد نهجالبالغـه را ،و
اظهـارات امیرالمؤمنیـن را در زمینـۀ مـردم شـام ـ چـه در نامههایـی که
بـه معاویـه نوشـتند ،و چـه در اظهـارات دیگر ـ میفهمد که مردم شـام،
بیچارهها به چه بالیی دچار شـده بودند .بیخود نبود وقتی جناب ابیذر
مردم حرفنشـنیده،
وارد شـام شـد ،غوغایـی در آنجـا بـه راه افتاد؛ ایـن
ِ

حرفها شنیدند ،چشمهایشان باز شد ،با حقایقی آشنا شدند .این وضع
مردم شامی بود.
در خود مدینه ،در خود ُقطر عظیم جامعۀ اسلامی در زمان عثمان ،وضع
برابـری مالـی که رسـول اکرم بهوجـود آورده بود ،چقدر بـه هم خورده بود،
چقـدر از بیـن رفتـه بـود! وجـود مقـدس پیغمبر اکـرم ،خـود در زندگی ،با
آن وضـع قناعتآمیـز زندگـی میکـرد .آن چیـزی که در هیچ گوشـهای از
گوشـههای زندگـی خـود پیغمبـر اکـرم و نزدیکانش دیده نشـد ،اسـراف و
تجمل بود .آنوقت اینکسیکه به نام جانشینی پیغمبر بر مسند پیغمبر
( .1قطر) سرزمین ،ناحیه
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تکیه زده اسـت ،آنقدر تجمل در زندگیاش بهکار برده که انسـان
مبهوت می َ
ماند 52/11/131.دعوای ابوذر هم با عثمان ،روی همین جهت بود.

َ َّ ذ َ َ

َ ذَّ َ

َ ف �ضَّ ةَ

..از صدر اسالم کوشش میشد که آیۀ «و ال�ی� ن� ی� ِن
ک��ز ن
ال� �» 2یا از
و� ال�ه َب� و ِ
معنا منصرف 3بشـود ،یا مخصوص به مسـئلۀ کنز 4اهل کتاب و احبار و
رهبان بشود تا جمعکنندگان ثروت در بین مسلمانان را شامل نشود .یکی

َ َّ ذ نَ َ ن �ز نَ
و�
ک�
از کوششهای آنها این بود که سعی داشتند «واو» را از سر «و ال�ی�� ی� ِ
َّ ذ نَ َ ن �ز نَ ذَّ َ َ َ ف �ضَّ ةَ
ذَّ َ َ َ ف �ضَّ ةَ
ال� �» تالوت کنند
ک� و� ال�ه ب� و ِ
ال�ه ب� و ِ
ال� �» بیندازند و آن را «ال�ی�� ی� ِ
عبارت بعد از «واو» ،صفتی باشـد برای ماقبلش .و نیز کوشـش میشـد
تا
ِ
مفاد آیه اینطور نشـان داده شـود که میخواهد همان حکم زکات واجب
معیـن کنـد .لذا َکعب َ
ُاالحبار 5به عثمان اینطور میگفت که اگر کسـی
را
ّ

ً
شـرعا در ُنـه قلم از اجناس ،مقرر شـده ـ خانهای
بعـد از ادای زکات ـ کـه
بسازد که خشتی از طال و خشتی از نقره داشته باشد ،اشکالی ندارد .کعب
االحبار طبق میل عثمان حرف میزد و فتوا میداد؛ اما ابوذر با این حرف
مخالفـت کـرد.. .اگر کعباالحبار میخواهد برای دل عثمان فتوا بدهد که
اگر زکات دادی ،دیگر کیف کن و خانۀ مجلل بساز ،به این خاطر است که
 .1برای اطالع بیشـتر میتوانید پینوشـت شـمارۀ « ،4ثروتاندوزی عثمان و خواص» را
مطالعه کنید.
 .2سوره مبارکه توبه /آیه 34
( .3صرف) ،برگرداندهشده
( .4کنز) گنجکردن ،جمعآوری ثروت ،انباشتن دارایی
 .5ابواسحاق َکعببنما ِتع ،دانشمند یهودی است که در زمان خلیفۀ دوم مسلمان شد.
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مردی است یهودی که از روی مصلحت مسلمان شده .شناختن
او برای ما موجب شناختهای فراوان است .او برای خاطر پول ،عا ِلم بود.
وقتی در اسالم به کعباالحبار آنهمه پول بدهند ،عنوان «اهل ذمّ ه» 1هم
رویش نباشد ،کنار خلیفه هم بنشیند ،میآید مسلمان میشود؛ مسلمانی
بـرای او آبونـان دارد ،مقـام و پول دارد .وقتی هم الزم شـد ،طبق فتوای
خودش دستور میدهد .اما فتوای ابوذر این نیست؛ ابوذر او را با عصا زد
و گفت تو حق نداری دربارۀ احکام اسالم حرف بزنی.
..وقتی رویّ ۀ خلیفه در حکومت اسلامی چنان شـد و عثمان به فکر خود
افتاد ،موجب شد اطرافیان او هم آنچه میتوانند مال مردم را ذخیره و انبار
کنند.

2

تفسیر سورۀ برائت /ص230

فرض کنید دربارۀ زبیر و طلحه؛ زبیر خانهای در بصره

داشت و طلحه خانهای در کوفه .دربارۀ خانهای که زبیر در بصره داشته ،یا
طلحه در کوفه داشـته ،یا عرض کنم که سـعدبنابی ّ
وقاص ،فاتح معروف
ً
مثال مینویسـند که پشت این خانه سنگ
ایران ،در وادی عقیق 3داشـته،

 .1ذمّ ـه بهمعنـای عهـد و امان اسـت .اهـل ذمّ ه به غیرمسـلمانانی گفته میشـود که در
حکومـت اسلامی زندگـی میکننـد و براسـاس یک پیمـان ،و در ازای پرداخـت مالیاتی
بهعنوان جزیه جزو شهروندان آن به شمار میآیند.
 .2کتاب «تفسـیر سـورۀ برائت» ،موسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی .1396 ،این
کتاب برگرفته از سلسلهجلسات تفسیر سورۀ برائت توسط حضرت آیتاهلل خامنهای در
سال  1351شمسی است.
 .3وادی بهمعنای مسیل و سرزمین گود میان دو کوه یا تپه است .وادی عقیق محلی
است در نزدیکی مدینه و دارای نخلستانها و چشمهها.

فصل اول

 .۱۵یوبن ۀعماج ِیلصا طوطخ زا فارحنا

239

بـوده ،داخلـش هم سـنگ ،بیرونش هم سـنگ ،با سـنگ این را
باال برده .فالنکس هزارتا اسـب داشـت ،یا صدتا شـتر داشـت ،یا ثروتش
بهقـدری بـود کـه وقتی از دنیا رفت ،ارثیۀ طالی او را با تبر شکسـتند که

ُ

ئوس» با تبر شکستند .عبدالرحمانبنعوف
تقسیم کنند میان ورثهاش؛ « ِبالف ِ
وقتیکـه از دنیـا رفـت ،این بازماندههـای او را ،با تبر تکهتکه کردند که به
ورثـهاش بدهنـد 1.این آقایـان اینقدر برخوردار بودند کـه آن جوان اموی

2

گفت :عراق چاشـت 3ماسـت .مالک اشـتر وقتی این حرف را شنید ،گفت:
عجب! عراق چاشـت شماسـت؟ سـرزمینی که مردم با شمشیرهایشـان ،با
نیزههایشان ،با خونهای داخل رگهایشان از دست کافران گرفتند و بذر
اسلام را در آن افشـاندند ،شـد ملک اختصاصی شـما و چاشـت شـما؟ و
همین یکی از موجبات قتل عثمان شد.
..توحیـد در جامعـۀ بعد از پیغمبر از بین رفـت .به دلیل اینکه طاغوتها
سر کار آمدند؛ برابری انسانها ازلحاظ برخوردار یهای اجتماعی و شخصی
ِ
و مالـی و غیـره از بیـن رفـت؛ به دلیل این تبعیضهایـی که عرض کردم.
کرامـت و ارزش انسـان از بیـن رفـت ،به دلیل اینکه در زمـان پیغمبر ،هر
قدرت عالم اسلام
عـرب پابرهنـۀ بیابانـی ،حق داشـت بیاید پیش آن اول
ِ
 .1در کتـاب ریاضالنضـرة فی مناقبالعشـرة (احمدبنعبداهلل محبالدین طبری ،متوفی
694ق) ،ایـن امـر بـه عبدالرحمانبنعـوف نسـبت داده شـده اسـت .امـا مسـعودی در
ُم ُروجالذهب ،این موضوع را به زیدبنثابت منتسب میکند.
 .2سعیدبنعاص فرماندار کوفه
 .3وعدۀ غذایی مختصر بین صبحانه و ناهار
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مردم
حرفش را بزند ،اما در زمانهای بعد ،دیگر اجازه نمیدادند
ِ

پای دونرتبه بیایند حرفشـان را بزنند و خواستشـان را بگویند .اجازه
خرده ِ
نمیدادنـد ،حـرف مـردم را بـه چیـزی نمیگرفتنـد .آنهـا را راه نمیدادند.
شـخصیت انسـانی آنها را حقیر و ُخرد و ناچیز میشـمردند .تکریم انسـان
از بین رفت.
..و بگویـم بـه شـما ،کـه هرجا این اختالف وجود داشـت ،اسلام در آنجا
نیسـت؛ قـرص و محکـم بدانید این را .هرجا اختالف طبقاتی بود ،اسلام
نیسـت .هرجا شـرک بود ،اسالم نیست .هرجا تبعیض بود ،اسالم نیست.
چون اسالم آن چیزی است که با تمام این بنیانهای پلید فاسد بهشدت
مبارزه میکند.

52/11/13

۱۶

شورش بر باطل ،بیعت با حق ،متخلفین از بیعت
عثمان بر اثر سـتم خود ،بر اثر گناه خود ،دچار خشـم مردم میشـود .ما
نمیگوییم ،تاریخ اسالم میگوید ،با صراحت هرچه تمامتر .با مردم کاری
میکنـد کـه شایسـتۀ همان حادثهای اسـت که به وقوع پیوسـت 1.وقتی
در جامعـهای کـه هنـوز یـاد حکومـت رسـولاهلل در خاطرۀ آن زنده اسـت،
وقتی در میان مردمی که هنوز آهنگ عدالت پیغمبر تمام آفاق و گوشه
کنارهای آن را گرفته است ،در میان آن امتی که تشکیلش با عدل و داد و
کامل مردمی و انسانیت کامل
تساوی
برابری و بیطبقاتی ،و ادارهاش با
ِ
ِ
بوده است ،یک حاکم و زمامداری پیدا بشود که آن برابری را ،آن عدالت
را برهم بزند؛ مردمی که آن وضع را دیدهاند ،این را تحمل نمیکنند.
 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،5دالیل شورش مردم بر خلیفۀ سوم»
را مطالعه کنید.
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چرا در دنیا تحمل وضع بد و نابرابری و اختالف طبقاتی و ظلم
زیاد دیده شده و دیده میشود؟ این بر اثر آن است که مردم وضعی که در
آن انسـان عزیز باشـد ،برابری و عدالت استوار باشد ،ندیدهاند؛ خبر ندارند.
در تاریـخ زیـاد دیدیـم مردمی را که زیر بار بدتـر از عثمان رفتهاند و رنجی
بزرگتـر از رنـج او را تحمـل کردهانـد ،امـا در زمان عثمان ایـن امکانپذیر
نبـود .بـرای خاطـر اینکـه در زمـان عثمـان ،مردم عـدل نبـوی و حکومت
اسلامی را دیده بودند؛ این بود که همان ظلمی که عثمان میکرد ،برای
مردم قابل تحمل نبود.
و امـا آنکسـانیکه بعـد از عثمان مردم را زیر بار تحمیالت سـنگین خود
انداختندْ ،
اولکاری که کردند ،خاطرۀ عدل اسلامی را از ذهنها شسـتند
و زدودنـد .اولکاری کـه کردند ،این بود که با یک مغزشـویی درازمدت ،از
یاد مردم بردند که اوضاع جهان چگونه باید باشـد .مردمی چشـم گشودند
و خود را در مزبله دیدند و پنداشـتند که همینجا گلسـتان و جنان 1برین
اسـت ،بـه آنهـا آنطور حالی کـرده بودند .تـو میخواهی موجـودی که در
میان زبالهدانی به دنیا آمده ،در همانجا رشـد کرده ،چیزی سـوای همان
پلیدیها ندیده و حتی نشـنیده ،و اگر شـنیده ،باور نکرده؛ تو میخواهی
درمقابـل آن اوضـاع نابسـامان ،اینچنیـن مولودی ،اینچنیـن موجودی،
دشـمنان نفع و سود
بیاشـوبد ،خشـم بگیرد ،اقدام بکند؟ اولین کاری که
ِ
و بهـرۀ انسـانها کردنـد ،همین بـود .و چه کار مؤثری بود .آن بهشـتی را
 .1جمع ّ
جنت ،بهشتها
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که اسلام به انسـانها وعده داده اسـت ،آن بهشـت را از مقابل
دیدگان مردم پوشیده داشتند.. .یکچنین جامعهای را مردم دیده بودند،
و پس از آنکه عثمان بنا کرد به انحراف آغازکردن ،نتوانستند تحمل کنند.
لذا بود بر عثمان شوریدند.

53/9/1

قتـل عثمـان اگرچـه بهوسـیلۀ یک عده افـراد بهجانآمده ـ کـه بین اینها
ً
مجموعا انجـام گرفت؛ اما محرک حادثۀ
آدمهـای خـوب هم زیاد بودند ـ
قتل عثمان چه کسـی بود؟ شـاید تعجب کنید اگر بدانید که محرک این
حادثه ،همان کسانی بودند که بعد درمقابل امیرالمؤمنین ایستادند .یکی
از کسـانی که علیه عثمان شـعار میداد ،امالمؤمنین عایشه ،زوجۀ رسول
اکـرم بـود .بلنـد شـد رفت مکه و این جمله را از زبان جناب عایشـه ،همۀ
مورخیـن یـا بسـیاری از مورخین ،نقـل کردهاند که خطاب به مسـلمانها

ُ ُ َ َ
عث ًل» 1این نعثل را ُ
بکشید .نعثل اسم یک مرد یهودی بود
میگفت« :اقتلوا ن

در مدینه که کارهای خالفی هم داشـت؛ تشـبیه میکرد عثمان را به این
مرد .و مردم را تحریص میکرد که او را ُ
بکشید.

آنوقتیکه عثمان در محاصرۀ اهل مصر و بصره و جاهای دیگر قرار گرفت
و خانـۀ او را محاصـره کردنـد و حتـی نمیگذاشـتند کـه آب وارد خانۀ او
بکنند ،غذا وارد خانۀ او بکنند؛ یک مقایسهای بین رفتار امیرالمؤمنین و
رفتـار معاویـه در ایـن مورد خیلی عبرتانگیز اسـت .امیرالمؤمنین تا دید
 .1تاریخالطبـری (محمدبن َ
جریـر طبـری ،متوفی 310ق) /ج /4ص459؛ انساباالشـراف/
ج /3ص12
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قضیه اینطور اسـت ،امام حسـن ،جوان شجاع خودش را مأمور
کـرد ،گفـت آب برمیداریـد و صـف محاصرهکنندگان را میشـکافید ،وارد
خانـه میشـوید ،به عثمـان و خانوادۀ عثمان آب و غـذا بدهید و نگذارید
تعرضی بشـود .امام حسـن بلند شـد ،با دوسـتانش یک عدهای
که به او
ّ
شـدند ،آب برداشـتند ،رفتنـد داخـل خانـۀ عثمـان و بـه اهلبیـت عثمان
بکشند.
آب دادند .امیرالمؤمنین راضی نشـد که اهلبیت عثمان تشـنگی ِ
عجب پاداشی دادند به امیرالمؤمنین!
در همین هنگام عثمان نامه نوشـت به معاویه که بلند شـو بیا ـ معاویه
خویشـاوند عثمـان بـود ،از یـک قبیله بودنـد ـ بیا به کمک مـن .معاویه
فهمید اوضاع مشکل است .میتوانست بلند شود با یک نیرویی راه بیفتد
بیاید مدینه ،با صد نفر ،دویسـت نفر ،پانصد نفر ،خیلی هم الزم نبود .در
ً
عمدا ،تا خبر قتل عثمان رسید.
تواریخ ثبت کردند اینقدر اینپاوآنپا کرد،

1

محترم پیغمبر ،همانوقت
آبرومند
جناب طلحه و جناب زبیر ،دو صحابی
ِ
ِ
در مدینـه بودنـد .هیچکـس نقل نکرده کـه اینها رفته باشـند جلوی مردم
را گرفته باشـند و گفته باشـند که به عثمان کاری نداشـته باشـید .خب،
ً
فرضا
پـس قتـل عثمان یک واقعۀ سـاده نبود که مـا بگوییم یک جناحی
بهجانآمـده از خالفکار یهـای بعضـی از اسـتاندارها و مأمورین دولتی،
ریخته بودند دور خانۀ عثمان و انتقام میکشـیدند؛ نه! درسـت اسـت که
 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،6کوتاهی معاویه در یار یکردن خلیفۀ
سوم» را مطالعه کنید.
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ایـادی و کسـانی کـه مباشـر کار بودنـد ،مـردم عادی بودنـد ،اما
ریشۀ این حادثه در چیزهای دیگری بود .رقبای سیاسی عثمان ،مخالفین
عثمان ،آنکسـانیکه با عثمان مسـئلۀ شـخصی داشـتند ـ و همۀ آنها یا
غالب آنها کسانی بودند که با امیرالمؤمنین هم بعد مسئلۀ شخصی پیدا
کردند ـ اینها در این حادثه دخیل بودند ،تا عثمان کشته شد.
بعد از آنکه عثمان کشته شد ،مردم مدینه خوشحال بودند .این را انسان
از تاریخ میفهمد 1.جمع شـدند در مسـجد ،گفتند خب ،حاال دیگر عثمان
نیسـت ،خلیفه چه کسـی باشـد؟ چند نفر از معروفین رجال مدینه که از
ّ
موجه و نامدار بودند ،از قبیل عمار
صحابـۀ پیغمبـر بودند ،جزو چهرههای
یاسر و چند نفر دیگر؛ گفتند تا وقتی علیبنابیطالب در میان ما هست،
اولی
مـا به فکر چه کسـی میتوانیم باشـیم؟ و علیبنابیطالـب از همه
ٰ
اسـت .عمار بلند شـد گفت مردم تردید دارید که ما با علی بیعت کنیم؟
علـی را نمیشناسـید؟ مـردم از اطـراف مسـجد صدایشـان را بلنـد کردند،
گفتند ما علی را خیلی هم خوب میشناسیم ،هیچ هم تردید نداریم ،آن
دو سـه جملـهای هـم که تو در مـدح علی گفتی ،خیلـی کمتر از فضیلت
علی است؛ برویم همه با امیرالمؤمنین بیعت کنیم.
یعنـی حتـی یـک نفـر از بیـن آن جمعیـت انبوهی که در مسـجد پیغمبر
َ َ َ ُ َ َّ َ
قبال ُ
الع ِوذ
.1امیرالمؤمنین در خطبۀ  137نهجالبالغه به این موضوع اشاره میکنند« :فاقبلت ِال ِا
َ َ َ
َ َ َ ََ َ ََ
َ
يعة» شما برای بیعتکردن شتابان سوی من آمدید ،همانند
والدها تقولون البيعة الب
امل
طافيل عل ا ِ
ِ

شتر مادۀ تازه زاییده که به طرف بچههای خود میشتابد .پیاپی فریاد برآوردید :بیعت! بیعت!
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در مدینـه جمع شـده بودند ،مخالفت نکـرد؛ یکچنین چیزی در
تمام دوران بیسـتوپنج سـال بعد از پیغمبر پیش نیامده بود .هیچوقت
بـا هیچکـدام از خلفای سـهگانۀ قبل از امیرالمؤمنیـن ،اینهمه جمعیت
اتفـاق کلمـه بیعـت نکـرده بودند .در قضیۀ ابیبکر ،سـقیفۀ بنیسـاعده
به
ِ
بود ،یک عدهای دور هم جمع شدند ،ده بیست نفر آدم بودند .اختالفات
زیـادی هـم شـد ،بحثهـای زیادی هم شـد ،حتی کار به کتـککاری هم
کشـید ،گریبان هم را گرفتند ،دعوا کردند ،1چه کردند تا باالخره چهار پنج
نفـر ،پنـج شـش نفر بـا ابوبکر بیعت کردند .آوردند ایشـان را در مسـجد و
ً
تدریجا در طول
بـه مـردم گفتنـد بیایید بیعت کنیـد ،بیایید بیعت کنیـد،
چندین روز با ابیبکر بیعت کردند.

2

در قضیـۀ خالفـت عمـر ،ابیبکر عمـر را نصب کرد ،یعنی مسـئلۀ انتخاب
و شـورا و مشـورت نبـود ،ابیبکـر وصیت کرد که بعـد از من با عمر بیعت
کنید؛ بعد هم وصیت ابیبکر را خواندند و گفتند که ایشان دستور دادند
که ما با جناب عمربنالخطاب بیعت کنیم .خب دستور خلیفه بود ،مردم
هم آمدند بیعت کردند.
در قضیـۀ عثمـان ،شـورای شـش نفـری تشـکیل شـد .رفتنـد در خانـه و
نشسـتند و بحـث کردنـد ،همانطورکه گفتـه شـد ،و عبدالرحمانبنعوف
 .1االمامة و السیاسة (ابنقتیبه دینوری ،متوفی 276ق) /ج /1ص21
 .2برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،7گزارش برخی گفتگوها در سقیفه،
به نقل از کتب اهل سنت» را مطالعه کنید.
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باالخـره عثمـان را بـر علیبنابیطالبعلیهالسلام ترجیـح داد .آمدند
معیـن کرده
بیـرون گفتنـد کـه این شـورای شـشنفرهای که جنـاب عمر
ّ
معین کردند ،بازهم آمدند بهخاطر شورا و بهخاطر
بودند ،ایشان عثمان را
ّ
امر عمر ،با عثمان بیعت کردند.
تـا زمـان علیبنابیطالـب چنین چیزی پیـش نیامده بود کـه خود مردم
بیایند در مسجد ،بدون اینکه کسی به اینها خط بدهد ،بدون اینکه کسی
اینها را وادار کند ،بدون اینکه یک نیروی زوری باالی سرشان باشد و یک
تبلیغات آنچنانی باشد ،خود مردم از روی دل و رغبت یک نفر را انتخاب
بکننـد ،این فقط در مورد امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام پیش آمد 65/3/9.ناگهان
تمام جامعۀ اسالمی ـ چه آنکسانیکه در نزدیک بودند و چه آن مردمی
که در راههای دور و شهرهای دوردست زندگی میکردند ـ احساس کردند
در خانۀ امیرالمؤمنین ،علیبنابیطالب خوابانید.
که باید شـتر خالفت را ِ
این کالبد تشنه ،این بدن ضعیفشدۀ بیحال ،ناگهان احساس کرد که به
چه عنصری ،به چه رهبری ،به چه انسان بزرگی محتاج است.
وقتی آگاهی مردم ،رشـد و شـعور اجتماعی و اسلامی ملت مسـلمان ،
به درجۀ مطلوب برسـد ،رهبرش را میشناسـد .اگر با شـخص نشناسـد ،با
شـخصیت میشناسـد .ملت مسلمان  ،وقتی احسـاس میکند که دوازده
سـال اسـت دارد چوب اختالف طبقاتی را میخورد؛ دوازده سـال است که
دارد چـوب فامیلپرسـتی عثمـان را میخورد؛ وقتی احسـاس میکند که
آنکسـیکه در رأس جامعـۀ اسلامی قـرار گرفته اسـت ،ناتـوان از دفاع از
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مقدسـات اسلام اسـت؛ وقتـی ملت مسـلمان بر اثر طـول زمان
محرومـی و ناکامـی و پریشـانی و نابسـامانی و فقـر ،لمـس میکنـد کـه
محتاج رهبری اسـت که بتواند او را به سـرمنزل نجات و سعادت برساند؛
این احسـاس وقتیکه بهوجود آمد ،مایۀ رشـد و شعور و آگاهی در مردم،
ّ
مسـلم دین به او
خود متن روشـن و
خود قرآن،
اندکی پیدا شـد؛ آنوقت
ِ
ِ
میگویـد کـه رهبـر او کیسـت! 53/6/15مردم بعـد از روزگاری به در خانۀ حق
رسـیدند؛ بهسـوی حق راه افتادند و به حق رسـیدند؛ چون تا بهسـوی حق
انسـان راه نیفتـد بـه حق نمیرسـد 53/9/22.لذا ناگهان همۀ جامعۀ اسلامی
احسـاس کردند که علی را میخواهند ،احسـاس کردند که آن ارادۀ قاطع
را الزم دارنـد ،احسـاس کردنـد کـه آن دل قـوی و بزرگ و آن روح اسـتوار
برای ادارۀ جامعۀ آنها ضروری اسـت .آن شـخصیت عظیم اسلامی که از
نزدیکان شرم نمیکند،با قوم و خویشها و دوستان نزدیک در رودربایستی
نمیماند؛ برای خاطر دوستی و برای خاطر مالحظات دوستانه ،یا از ترس،
هرگز از وظیفه سـر نمیپیچد .وقتی احسـاس کردند یکچنین روح بزرگ
و باعظمتی را در میان اجتماع خود دارند ،ناگهان احساس کردند که رهبر
آنها کیست.

53/6/15

ً
غالبا تصور این است که فقط فشار و اختناق ،مردم را بهسوی علی رهنمون
مردم
شـد .ولی فشـار و اختناق همیشه مردم را رهبری نمیکند .همیشه
ِ

تحت فشـار ،آنچنان نیسـتند که بتوانند خودشـان را به سرمنزل سعادت
برسانند؛ چون در فشارند .فشار اگر با آگاهی همراه نباشد ،اگر با بصیرت و
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با معرفت و با شناخت توأم نباشد؛ لمس میشود ،درک نمیشود.
کشـد .گاهی شـاید دیده باشید میان
انسـانی که در خواب اسـت ،درد می ِ
خـواب و بیـداری ،دندان انسـان یا عضو دیگری درد میگیرد .انسـان رنج
کشد ،اما نمیتواند بفهمد که این چیست .لمس میکند
میبرد ،درد را می ِ
درد را ،امـا ادراک نمیکند .شـعور به درد نیسـت؛ گاهـی مردم اینطورند.
درد
آنچـه کـه یک امتی را بهسـوی راه سـعادت و نجات ،رهبـری میکندِ ،
تنها نیسـت ،شـعور به درد هم الزم اسـت .احسـاس جسمی فقط نیست،
احساس عقلی هم الزم است .لذا روی همین دلیل است که من اینطور
فرض میکنم که آمدن مردم بهسوی امیرالمؤمنین ،فقط بر اثر فشار نظام
عثمانی نبود؛ آگاهگر یها در این زمینه اثر میبخشـید .چه کسـی مردم را
آگاه میکرد؟ چه کسی مردم را به آنچه که کلید خوشبختیهای آنها بود،
خود امیرالمؤمنین.
رهنمون میشد؟
ِ
و در هر جامعهای که یکی مثل علیبنابیطالب باشد ،همۀ عناصر ،همۀ
مغزهای متفکر ،همۀ زبانهای گوینده ،همۀ دستها و قلمهای نویسنده،
همـۀ دلهـا و فکرهـا و انرژ یهـای گوناگون در راه هـدف صحیح ،ممکن
است به راه بیفتد .اگر همین آدم در رأس کار باشد ،همۀ این انرژ یها که
ً
حتما بهکار میآید .اگر کسی مثل علی و با جهتگیری علی ،در
شمردیم،
ً
ً
لزوما در
حتما و
رأس قدرت باشد ،همۀ انرژ یهای موجود در این جامعه،
راه صحیح به کار و به راه میافتد .و اگر در رأس نباشد ،اما همینقدر در
جامعه حاضر باشد ،حضور داشته باشد در جامعه ـ نمیگویم باشد فقط،
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ایبسـا بودنـی کـه از نبودن مضرتر و خطرناکتـر ،بودنهایی که
اثر حیاتی در آن نیست ،از نبودن خطرناکتر است؛ چرا خطرناکتر است؟
چـون وقتـی نبـودی؛ میگوینـد نبود ،نیسـت؛ وقتی بـودی و چنان نمود
کـه نیسـتی ،میگوینـد بود و چیزی نگفـت ،پس البد امضـا دارد ـ وقتی
کسـی مثل امیرالمؤمنین در یک جامعهای حاضر باشـد؛ یعنی احسـاس
مسئولیت بکند ،حضور داشته باشد در جامعه ،آنوقت امکان آن هست که
انرژ یها ،انرژ یهای فکری و زبانی و مغزی و دستی و بازویی در راه حق
بهکار بیفتد .و هرکسـی در این میان تعهدش بیشـتر ،آگاهیاش بیشـتر،
احساس مسئولیتش سرشارتر ،عملش بارزتر و نمایانتر و مؤثرتر.
خـود امیرالمؤمنین داده بود و اگر یادتان باشـد
بنابرایـن ،ایـن آگاهـی را
ِ
و در تاریخ خوانده باشـید یا شـنیده باشـید ،در رأس سـپاهی که از مصر
بهعنوان شـکایت آمدند مدینه ـ اما بعد آنها بهصورت سـپاهی علیه نظام
عثمانی درآمدند ـ در رأس اینها مردانی مانند محمدبنابیبکر بودند؛ اینها
بودنـد کـه مـردم را ،به نابودکردن آنچـه بود و پدیدآوردن آنچـه پدید آمد،
در خانۀ
وادار سـاختند .آنها بودند که باالخره دسـت مردم را گرفتند و به ِ
امیرالمؤمنیـن بردنـد .بههرحـال مردم به خـود آمدنـد ،امیرالمؤمنین را تا
حدودی که برای یک تودۀ مردم امکانپذیر است ،شناختند.

53/9/22

بعد از آنکه مردم اینطور فریاد کشیدند که ما علی را میخواهیم و او را
در منزل
در خانۀ امیرالمؤمنین .آمدند ِ
انتخاب میکنیم ،گفتند خب ،برویم ِ
امیرالمؤمنین ،تمام این کوچهها و راهها پر شد از آدمها .امیرالمؤمنین از
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خانه آمد بیرون .دستش را گرفتند که ما میخواهیم با تو بیعت
کنیـم ـ وقتـی بیعـت میکردنـد ،دسـت آن کسـی را که مـورد بیعت بود،
میگرفتند و دست میدادند به او و بیعت میکردند ـ دستش را گرفتند،
بهزور کشـیدند که ما با تو بیعت کنیم .حضرت دسـتش را کشـید عقب؛
اصـرار کردنـد .حضـرت گفت نه ،مـن قبول نمیکنم .فریاد مردم بلند شـد

که یا علی ما را تنها نگذار و قبول کن 65/3/9.علیعلیهالسلام میگویدَ « :فا َ
راعین
َّ
ُّ
ُ َ
ّ َ ّ ُ َ
ـون َع َ َّ
جانـب َح َّت َل َقد ُو ِط َئ َ
الض ُبـع ِا َ َّل َینثال َ
َ
ـنان َو ش ّـق
س
احل
ل
ک
ـن
م
لی
ـرف
ِال و الن
ِ
ِ
ـاس ک ُع ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
طفای» 1من ناگهان دیدم انبوه مردم بعد از قتل عثمان گرد آمدند اطراف
ِع

مـن و میخواهنـد من را به حکومت انتخـاب بکنند .تا آن روز یکچنین
جمعیت عظیمی برای انتخاب خلیفۀ مسـلمانان در اول امر جمع نشـده
بود و یکچنین پیشنهاد عمومی به کسی نشده بود .علیعلیهالسالم اولکسی
بـود کـه جماعت عظیم مسـلمانان گـرد آمدند ،از او درخواسـت کردند که
حکومت را قبول بکند .میفرماید که آنقدر مردم اطراف من جمع شـدند
که امام حسن و امام حسین ـ که دو جوان بودند ـ کوبیده شدند ،ازبس
مردم فشار آوردند؛ و لباسم پاره شد.
فشار مردم برای این است که امیرالمؤمنین را شایستهترین کسی میدانند
که میتواند امور مردم را اداره بکند.

62/4/10

بعد از آنکه مردم مسـلمان گرد خانۀ آن حضرت را گرفتند و تصدی مقام
حکومت را از او خواستند ،علیبنابیطالب بر سر یک دوراهی قرار گرفت.
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /3معروف به شقشقیه
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ازطرفـی بیاعتنایـی او به همۀ زیورهای زندگی [اسـت]؛ همۀ آن
جلوههایـی کـه در دنیـا برای مردم دنیا جاذبه دارد ،بـرای او ندارد .بعضی
قتـل میکننـد برای قدرت ،جنایت میکننـد بهخاطر قدرت ،دروغ و فریب
و ریا در راه قدرت ،برای آنها کارهایی اسـت روا و جایز؛ اما قدرت در نظر
امیرالمؤمنین بهخودیخود یک چیز کمارزش است ،با نظر کمارزش نگاه
میکند ،آن را تحقیر میکند ،آن را پس میزند.
اما ازطرف دیگر امیرالمؤمنین میبیند اینجا حق انسـانها مطرح اسـت.
اگر او زمام امور را بهدست نگیرد ،چه کسی زمام را بهدست خواهد گرفت
و چه کسی انسانها و مسلمانها را زنده خواهد کرد؟ چه کسی تبعیض
و اختلاف طبقاتـی را از بیـن خواهد برد؟ چه کسـی اموال غصبشـده را
از غاصبـان خواهـد گرفـت و بـه مغصوبـان پس خواهد داد؟ چه کسـی با
سـتمگران خواهـد جنگید؟ چـرا این حق عظیم انسـانها را ندیده بگیرد؟
لذاست که حکومت را قبول کرد.

57/2/22

در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شـده ،رأی مردم در انتخاب حاکم و در
کاری که حاکم انجام میدهد ،مورد قبول و پذیرش قرار گرفته؛ لذا شـما
میبینیـد کـه امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام بااینکـه خـود را در واقع منصوب
پیغمبـر و صاحـب حق واقعی برای زمامـداری میداند ،آنوقتیکه کار به
رأی مـردم و انتخـاب مـردم میکشـد ،روی نظـر مـردم و رأی مـردم تکیه
میکند؛ یعنی آن را معتبر میشمارد.

66/3/22

نقـل شـده ،در روزی که مردم بـا آن حضرت بیعت کردند ـ که روز جمعه
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هم بود ـ حضرت آمدند مسجد ،جمعیت بسیار زیادی در مسجد
مدینـه جمـع شـده بودند و امیرالمؤمنین با صـدای بلند به مردم اینطور

ٌ ّ
َّ َ َ ُ ُ َ َ َ
گفتنـد؛ فرمودنـدَ « :ا ُّ َیا ّ
الن ُاس َعـن َم َ ٍل َ
فیه َح ّق ِال َمن
ذن ِان هذا امرکم ل
ا
و
ِ
یس ِل َح ٍـد ِ
ٍ
ََ ُ
ا ّمـرت» 1یعنـی ای مـردم ،ایـن مسـئلۀ شماسـت؛ قضیه ،قضیۀ شماسـت.
کاری اسـت متعلق به شـما مردم و هیچکس حقی در این کار ،یعنی در

ّ

ََ ُ

خالفت و حکومت نداردِ « ،ال َمن ا ّمرت» مگر کسـی که شـما او را امارت و
حاکمیت بدهید.

66/4/12

بیعت در نظام اسالمی ،یک شرط برای حقانیت زمامداری زمامدار است .اگر
یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند ،یعنی آن را قبول نکردند ،آن
زمامدار خانهنشین خواهد شد .فعلیت زمامداری و حکومت ،به بیعت مردم
وابسته است .بعد از قتل عثمان که مردم آمدند اطراف خانۀ امیرالمؤمنین
را گرفتنـد ،امیرالمؤمنیـن خطاب به مردم نفرمود که شـما چهکارهاید؟ رأی
شـما چه تأثیری دارد؟ وقتی میخواسـت اسـتنکاف کند از قبول خالفت و

َ

َ

َ

زمامداری ،فرمود« :دعوین َو الت ِمسوا غیری» ،2به مردم گفت من را رها کنید ،به
سـراغ دیگری بروید .یعنی ارادۀ شـما ،خواسـت شـما ،انتخاب شماست که
تعیینکننده است ،پس از من منصرف بشوید به سراغ دیگری بروید.
در مکاتباتی که امیرالمؤمنین با معاویه پیش از جنگ صفین داشـتند و
 .1بحاراالنـوار /کتـاب الفتـن و المحـن /ابـواب مـا جـری بعـد قتـل عثمان /بـاب بیعة
امیرالمؤمنین /حدیث2
 .2نهجالبالغه /خطبۀ  /92کالم حضرت هنگامیکه مردم میخواستند با ایشان بیعت کنند.
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اسـتدالل میکردنـد ،هرکـدام یک دلیلی ،اسـتداللی در نامۀ خود
میآوردند ،هم معاویه به یک چیزهایی استدالل میکرد تا روش سیاسی
خـودش را توجیـه کند ،هـم امیرالمؤمنین اسـتداللهایی میکردند .آنجا
یکـی از جمالتـی که امیرالمؤمنین بهکار بـرده ـ و احتمال میدهم بیش

َ
از یکبار هم امیرالمؤمنین این را بهکار برده ـ این اسـتِ « :ا َّن ُه َ
بای َع ِن الق ُوم
َ
ُ
بایعـوا َا َ
ّالذی َـن َ
بابک ٍـر َو ع َم َـر» 1یعنـی تـو چـرا درمقابل من میایسـتی و تسـلیم
نمیشوی ،درحالیکه همان مردمی که با ابوبکر و عمر بیعت کرده بودند
و تو بهخاطر بیعت آن مردم خالفت آنها را قبول داری ،همان مردم با من
هم بیعت کردند؟ یعنی مشروعیتدادن به رأی مردم و بیعت مردم .این
یک اصل اسلامی اسـت؛ لذا بیعت یکی از چیزهای اصلی بود .اگر کسـی
بهعنـوان خلیفه انتخاب میشـد ،مردم اگـر بیعت نمیکردند ،هیچ الزامی
نبـود کـه دیگـران او را خلیفه بدانند .حتی آن زمانهایی که خالفت جنبۀ
صـوری هـم به خودش گرفته بود ،یعنـی در دوران بنیامیه و بنیعباس،
آن روز هم باز بیعتگرفتن از مردم را الزم میدانستند .حاال وقتیکه یک
حکومت قلدرمآبانه و جبارانه بر مردم بخواهد حکومت کند ،بیعتگرفتن
را هـم اجبـاری میکنـد یا در بیعـت هم تقلب میکنـد .اصل بیعت ،یک

اصل پذیرفته شده است.
البته وقتی همۀ مردم ،اکثریت مردم ،با کسـی بیعت کردند و درحقیقت
او را بـه زمامـداری پذیرفتند ،دیگران باید تسـلیم او بشـوند .شـاید بیعت
 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،8محاجۀ امام با معاویه» را مطالعه کنید.
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دراینصورت هم اجباری نباشـد .مـن فرصت نکردم تحقیق کنم
اطراف این قضیه ،که آیا برای آن اقلیت که مخالف زمامداری این حاکم
یـا ایـن خلیفـه هسـتند ،واجب اسـت که بیعـت بکنند یا واجب نیسـت.
ّ
مسلم است وقتی اکثریت یک نفری را به امامت و خالفت انتخاب
آنچه
میکردنـد ،دیگـران ملزم بودنـد که اطاعت کنند ،اما بیعت هم الزم بود یا
نه ،معلوم نیسـت .لذا وقتیکه امیرالمؤمنین به خالفت انتخاب شـدند و
مـردم گروهگـروه آمدند بیعـت کردند با امیرالمؤمنیـن ،یک عدهای بیعت
نکردند .امیرالمؤمنین فرمود رؤسـای آن عده را ،شـخصیتهای سرشناس
را آوردند .پرسـید شـما چرا بیعت نمیکنید؟ یکییکی از اینها سـؤال کرد.
هرکـدام جوابـی دادنـد .هیچکدام از اینها را ندارد کـه امیرالمؤمنین اجبار
کرده باشد بر اینکه باید بیعت کنید .حرفشان را شنید؛ استداللی داشتند،
آن استدالل را حضرت ابطال کرد ،رهایشان کرد رفتند.
عبداهللبنعمـر آمـد ،یعنـی آوردنـدش خدمـت امیرالمؤمنیـن در مسـجد.
فرمـود چـرا بیعـت نمیکنی؟ گفت من منتظرم تا همـه بیعت کنند ،بعد
من بیعت کنم .حضرت فرمود خب ،همه بیعت کردند ،هیچکس نیسـت
که بیعت نکرده باشـد ا ِّل تعداد معدودی .گفت نه ،من باید برایم روشـن
بشود ،ثابت بشود ،عذر و بهانه آورد .مالک اشتر در خدمت امیرالمؤمنین
بـود ،گفـت یا امیرالمؤمنین اینکسـانیکه با تو بیعت نکردند ،شمشـیر و
تازیانۀ تو را تجربه نکردند؛ فکر میکنند تو با تعارف با اینها تمام خواهی
کرد؛ اجازه بدهید من گردن این را بزنم .این که پسـر یک خلیفه اسـت و
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یک شخصیتی است ،این را که من گردن زدم بهخاطر امتناع از
بیعت ،دیگران حساب کار خودشان را میکنند .حضرت خندیدند .فرمودند
نه ،عبداهللبنعمر از بچگیاش هم آدم خوشاخالقی نبود ،حاال که پیر هم
شده؛ رها کنید برود .حضرت رها کردند .رفت و بیعت نکرد تا آخر.

66/3/22

نفر دومی که بیعت نکرده بودَ ،سعدبنابی ّ
وقاص بود ،پدر همین ُع َم ِر َسعد
ً
کامال میشناسید .فرمود او را بیاورید ،آوردند ،فرمود چرا
معروفی که شما

بیعت نکردی؟ گفت یا علی وقتیکه تنها من بودم که بیعت نکرده بودم،
بیعت میکنم ـ یعنی همان حرف عبداهللبنعمر ـ و بدان که از من به تو
شری
شـری نمیرسـد .حضرت امیر فرمودند که راست میگوید ،این به ما ّ
ّ
نمیرساند ،برو .آنهم فرستادندش رفت .تا آخر هم سعدبنابی ّ
وقاص در
ً
انصافا اینهم بود.
هیچ حادثهای علیه امیرالمؤمنین شرکت نکرد،

نفر بعدی ُاسامةبنزید بود .همان ُاسامۀ معروفی که پسر زید ،پسرخواندۀ
پیغمبر بود .و همان جوان نوزدهسالهای که پیغمبر او را در لحظۀ وفاتشان
گماشـتند که لشـکریان را ببرد بیرون و یک عدهای تخلف کردند از ِجیش

ُاسـامه .این همان ُاسـامه اسـت .فرمودند تو چرا بیعت نمیکنی اسـامه؟
گفت یا علی من خانهزاد شـماها هسـتم ،من کسـی نیسـتم که از بیعت
تو سـربپیچم ،حاال منتظرم که اوضاع آرام بگیرد ،بعد بیعت خواهم کرد.
فرمودند خب ،تو هم برو.
ببینید ،این روحیهها و سابقهها را مالحظه کنید؛ سعدبنابی ّ
وقاص ،سردار
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بزرگ اسالم در جنگ قادسیه 1است؛ این با علی بیعت نمیکند؛
خـب ،چـرا بیعـت نمیکند؟ عبداهللبنعمر پسـر خلیفه اسـت ،معروف به
زهد و عبادت و گوشـهگیری و اینهاسـت ،اینهم با علی بیعت نمیکند.

ُاسامةبنزید همانطورکه خودش میگوید خانهزاد اینهاست؛ پدرش کسی
اسـت کـه رسـول خـدا او را آزاد کـرده[ ،زیدبنحارثه] غلام پیغمبر بوده و
پیغمبـر او را خریـده و آزاد کـرده ،به پسـرخواندگی خـودش قبولش کرده،
بعد هم دخترعمۀ خودش را داده به او .اینکه خویشـاوند امیرالمؤمنین
و پیغمبر هم اسـت؛ بیعت نمیکند ،چرا بیعت نمیکند؟ اگر میخواهید
علت بیعتنکردن اینها را درسـت درک کنید ،باید برگردید به آن روحیات
و خصلتهایـی کـه بـزرگ و کوچـک و عابد و زاهـد و آدم عادی معمولی
نمیشناسـد .وقتی این خصلتهای بد گریبان کسـی را گرفت ،انسـان را
میکشـاند گاهی تا جهنم؛ انسـان باید در خودش مواظب این خصلتها
باشـد .حالت حسـد ،حالت کینۀ پدر و مادری ،دشـمنیها و مخالفتهای
دیرین خانوادگی ،حالت آرامش و آسـایشطلبی .میگوید من اوضاع که
 .1نبـرد قادسـیه ،ازجملـه جنگهـای مسـلمانان با ساسـانیان بود .این نبرد در قادسـیه،
منطقـهای در عـراق ،بـه وقـوع پیوسـت و بـه همین نام معروف شـد .خلیفـۀ دوم قصد
داشت خود ،فرماندهی سپاه را عهدهدار شود اما به توصیۀ امیرالمؤمنین در مدینه ماند.

پس سـعدبنابی ّ
وقاص را به فرماندهی سـپاه مسـلمین برگزید .درمقابل ،فرماندۀ لشـکر
ساسـانی ،رسـتم فرخزاد بود .این نبرد چهار روز طول کشـید .مسـلمین در شب چهارم به
لشـکر ساسـانیان حمله کرده و شکسـت سـختی به آنها وارد کردند .رستم فرخزاد در این
نبرد کشته شد.
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آرام شد بیعت میکنم .چرا؟ خب ،تو هم یکی مثل بقیۀ مردم،
بیعت کن دیگر .وقتی شناختی علی را ،وقتی فهمیدی حق با علی است،
چرا دنبال آرامش و آسایش و راحتی میگردی؟ زندگی این است! زندگی
ایـن اسـت کـه انسـان ،هدفـی را ،معشـوق و محبوبـی را ،ایـدۀ شـریف و
عزیزی را پیدا کند و دنبالش راه بیفتد .آنکه مینشیند کنار تا ببینیم چه
میشود ،او هیچوقت یک انسان واال و برجسته نیست و نمیتواند باشد.
لذا خود امیرالمؤمنین نقطۀ مقابل این روحیه بود ،آنوقتیکه علی ایمان
درد
آورد ،همه در خانههایشـان نشسـته بودند ،راحت و آسـوده ،و
سـر بی ِ
ِ
خودشـان را ـ بـه قول مردم زمان ما ـ بـه درد نمیآوردند؛ و امیرالمؤمنین
نهخیر ،دنبال دردسر میگشت ،منتها دردسری که برای خداست ،دردسری
که مایۀ کمال انسان است.

65/3/9

ُّ
ٌ
امیرالمؤمنین در نهجالبالغه میفرمایدَ « :ف َتز ُیغ ُق ٌ َ
است َ
قام ٍة َو َت ِضل ِرجال
لوب َبعد ِ
َبع َـد َس َ
لام ٍة» 1بعضـی از دلهـا یک روزی مسـتقیم بودند ،در راه راسـت قرار

داشـتند ،درسـت حرکـت میکردند ،امـا بعد برگردانده شـدندَ .زیـغ ،یعنی

َ َّ

تُ غ قُ َ

واژگونهشدن؛ «ر�ب ن�ا لا ��ز ِ � �لو�ب ن�ا» 2که در قرآن هست؛ یعنی خدایا! دلهای ما
را واژگونه نکن؛ [اگر] درست میفهمیدیم ،ما را دچار بدفهمی و کجفهمی

نکن .امیرالمؤمنین میگوید بعضیها یک روزی درست حرکت میکردند،
اما دلهایشان واژگونه شد.
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /151کالم حضرت در تحذیر از فتنهها
 .2سوره مبارکه آلعمران /آیه 8
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حـاال چـرا واژگونـه میشـود؟ خـدا کـه به کسـی ظلـم نمیکند؛
خودمان هستیم که آلودۀ دنیا میشویم ،آلودۀ محبتهای بیجا میشویم،
آلـودۀ جاهطلبی میشـویم ،آلودۀ رفیقبازی میشـویم ،آلودۀ جناحبازی و
حزببـازی میشـویم ،دلمـان واژگونـه میشـود و از آن راه درسـت ،از آن

َ

ُّ

ٌ

َ

استقامت اوّ لی برمیگردیمَ « .و ت ِضل رجال َبعد َس َ
الم ٍة» یک روزی سالم بودند،
ِ
بعد گمراه میشوند .آفت اینهاست؛ جلوی اینها را بایستی گرفت.

95/8/12

این چند نفر بودند که بیعت نکردند .البته در تاریخ از این چند نفری که
اسم آوردیم ،ما چیز بدی هم راجعبه امیرالمؤمنین نشنیدیم .اینها [فقط]
اسمشان متخلفین از بیعت است.
1

65/3/9

 .1تعدادی از یاران رسول خدا

صلواتاهللعلیه

که معاویه را هم قبول نداشتند ،با امیرالمؤمنین

بیعـت نکردنـد .افـرادی ماننـد :عبداهللبنعمـر؛ سـعدبنابی ّ
وقاص؛ محمدبنقیـس
معروف به ابوموسـی اشـعری ،از اسـتانداران کوفه و بصره در زمان خلفا؛ ُاسـامةبنزید؛
َ
سـل َمه ،از اصحـاب پیامبـر کـه حضرت بارها او را جانشـین خود در مدینه قرار
محمدبنمَ
داده بود؛ َکعببنسور ،قاضی شهر بصره؛ زیدبنثابت ،که در زمان نبودن عثمان در مدینه
سنان ،از اصحاب پیامبر که طبق وصیت خلیفۀ دوم ،بر پیکر
جانشین او بود؛ ُصهَ یبُبن ِ
خلیفه نماز خواند.

۱۷

تحلیل امیرالمؤمنین؟ع؟ از شورش مردم
بعد از آنکه عثمان کشـته شـد ،ماجرای قتل عثمان بهصورت حربهای شد
در دسـت آنکسـانیکه میخواسـتند با [امیرالمؤمنین] ،این مجسـمۀ حق
و عدالت بجنگند .هم در دسـت معاویه ،که خود خویشـاوند و دوسـت و
رفیـق و همپیمـان عثمان بود ،و در زمـان زندگی عثمان ،یاور و کمک او؛
ً
تقریبا
و هم در دسـت طلحه و زبیر ،که خودشـان در ماجرای قتل عثمان،
موضعی مشابه موضع امیرالمؤمنین داشتند .بلکه میشود گفت موضعی
کـه طلحـه در ایـن ماجرا گرفت ،خیلی تندتر و شـدیدتر بود تا موضعی که
امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام گرفتنـد .و حتـی جناب عایشـه کـه خود او جزو
کسانی بود که در مواقف عمومی با عثمان درافتاد ،او را َرمی کرد ،به او بد
گفت ،به او ناسـزا گفت .پیراهن پیغمبر خدا را درآورد ،گفت این پیراهن
پیغمبر خداسـت که هنوز پوسـیده نشـده ،این مرد ،یعنی عثمان ،سـنت
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او را پوسـاند 1.حتـی همین مخـد ّره که اینطور خودش با عثمان
در زمـان زندگـیاش درمیافتـاد ،بعـد از آنکه عثمان کشـته شـد ،به بهانۀ
قتل عثمان با امیرالمؤمنین درافتاد! بهطور خالصه ،این ماجرا مستمسک
خوبی شد در دست آنهایی که میخواستند با امیرالمؤمنین بجنگند.
این را هم به شما عرض کنم؛ نهاینکه اگر ماجرای قتل عثمان نبود ،اینها
با امیرالمؤمنین نمیجنگیدند؛ چرا ،میجنگیدند؛ منتها میگشـتند بهانۀ
دیگـری پیـدا میکردنـد .آن روز بهانـۀ قتـل عثمان را بهانـۀ خوبی دیدند؛
لکن اگر ماجرایی بهصورت قتل عثمان هم پیش نیامده بود ،میگشـتند
یـک ماجـرای دیگـری پیدا میکردند؛ بـرای خاطر اینکه باطـل در راه خود
هرگـز بـه اختیار خود متوقف نمیشـود .خالصۀ کالم این اسـت که نباید
دشـمن
بـه آنکسـیکه یـک چیـزی را در زندگـی او بهانه کردند ،یک عده
ِ
مغـرض ،دارنـد بـا او مقابله میکنند ،نباید به ایـن آدم گفت که آقا! بهانه
چرا دسـت اینها میدهی؟ چرا نباید این حرف را گفت؟ برای خاطر اینکه
دشمن مغرض ،بهانهجوست؛ اگر این را هم به او ندهی ،این بهانه را هم
ِ
بهدست نیاورد ،بهانهای دیگر ،بهانهای دیگر ،و الیماشاءاهلل .بهانه که کم
نیسـت؛ میگردند از چیزهای بهکلی بیانگیزه ،انگیزه میتراشـند و بهانه
درست میکنند.
در همین ماجرای قتل عثمان چه میگفتند؟ آیا میگفتند که امیرالمؤمنین
 .1بحاراالنـوار /کتـاب المحـن و الفتـن /بـاب االحتجـاج علـی المخالفیـن بمـا رووه فی
کتبهم /النکیر علی عثمان /نکیر عائشة
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کشـته است؟ همه دیده بودند که اینطور نیست .میگفتند چرا
امیرالمؤمنیـن دفـاع نکـرده؟ امیرالمؤمنین یک مقـداری موجبات فتنه را
هـم از بیـن بـرده بـود در آغاز کار؛ بعد از آنهم سـعی کرده بـود که آنچه
هسـت از بیـن ببـرد .اما خرابکاری خـود خلیفـه و اطرافیانش ،مجال به
اقدامات اصالحی ازطرف شـخصی مثـل امیرالمؤمنین نمیداد .میگفتند
چـرا امیرالمؤمنیـن قاتالن عثمان را مجازات نمیکنـد؟ اینهم یک بهانۀ

دیگـر بـود .دلشـان میخواسـت امیرالمؤمنیـن مالـک اشـتر را ُ
بکشـد بـه
سـزای قتل عثمان .اگر مجازات هم میکرد این انسـانهای شریف را ،اگر
میکشت هم ،بهانۀ دیگری درست میکردند.
و وقتی یک دشـمنی ،یک جبههای ،یک فردی ،یک گروهی ،مغرض بود،
اهـل انصـاف نبود ،اهل این نبود که اگر چیزی را فهمید ،بگوید :فهمیدم
آقا ،حرفهای گذشتهام را پس گرفتم ،بلکه مغرض بود و انگیزۀ غرضآلود
داشـت ،وقتی اینطوری بود ،شـما بدانید که هیچ انگیزۀ دیگری ازطرف
کردن
آنکسیکه مورد غرض واقع شده است ،الزم نیست برای غرضورز ی
ِ
او« .او ِز خـود بـه رنـج َد َرسـت» 1آدم مغـرض ،غرضـش به هـر علتی ـ چه
علتهـای روانـی ،چه علتهای سیاسـی ،چه هر علت دیگر ـ که باشـد از
درون خود انگیزه دارد ،بنابراین بیجهت ،بیدلیل ،با جبهۀ حق ،با راه حق،
منطـق برطبق حق ،میجنگد و
شـخص برطبق حـق ،با قول و مکتب و
بـا
ِ
ِ
 .1توانم آنکه نیازارم اندرون کسی  /حسود را چه کنم کو ِز خود به رنج َد َرست

(گلستان سعدی)
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مبـارزه میکنـد .و ماجرا اینطوری اسـت .امیرالمؤمنین در عین
آنکـه نمیخواهـد جـواب و پاسـخ بدهد به آنچه که یکمشـت غرضآلود،
دارنـد علیـه او میپَراکنند ،درعینحال مایل اسـت که با دوسـتان خود ،با
عالقهمندان خود ،با آنکسانیکه در کنار او و پشت سر او قرار است زندگی
را ادامه بدهند ،سخن بگوید .دوست میدارد آنها را روشن کند ،آگاه کند،
راههـای زندگـی را به آنها نشـان بدهد؛ لـذا امیرالمؤمنینصلواتاهللوسلامهعلیه در
چندین خطبه نسبت به این مسئله ،سخن و مطلب فرمودهاند.
در اینجـا امیرالمؤمنیـن مطلبـی را بیان میکنند کـه ازلحاظ تاریخی هم
مهـم اسـت ،ازلحـاظ بیـان یک سـنت اجتماعـی هم مهم اسـت ،ازلحاظ
احـکام اسلامی در زمینـۀ روابـط حاکـم و محکـوم هـم مهـم اسـت .و
گزارش حال
عـرض حال و
اینهمـه در قالب و در پوشـش دو سـه جملۀ
ِ
ِ

َ َ

ُ

َ ُ ُ

ً

قاتلا» 1من اگر فرمان داده بودم
اسـت .اول میفرماینـد« :لـو ا َمـرت ِب ِه لکنـت ِ
ً
یقینا قاتل عثمان بـودم .اما همه
کـه مـردم عثمان را بـه قتل برسـانند،
میدانستند و میدانند که چنین چیزی اتفاق نیفتاده .امیرالمؤمنین به

کسی فرمان نداده است که بروید عثمان را ُ
بکشید .امیرالمؤمنین سعی
کردنـد ،شـاید بتواننـد از لجامگسـیختگیها و ظلمهـا و بیعدالتیهایی
مخصوص جامعۀ
انضباط
کـه در جامعه میرفت ،جلوگیـری کنند .وضع
ِ
ِ
ندگان عثمان را تحریک بر
اسالمی به علی اجازه نمیداد که یک عده ُک َش ِ
این کار بکند .بنده هم تاکنون هیچ اثری پیدا نکردم که آن اثر ،گواهی
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /30کالمی دربارۀ ماجرای قتل عثمان
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تأثیر
بدهـد بهروشـنی کـه امیرالمؤمنین در این ماجـرا کمترین
ِ
بهوجودآورندهای داشتند.
شـورش عمومـی علیه عثمان
امـا بهعکس ،وقتیکه مسـئلهای بهصورت
ِ
پیش آمد ،امیرالمؤمنین آنچه وُ سع و قدرت و امکان داشت ،این وُ سع و
قدرت را بهکار برد تا شاید مطلب بهصورت خوبی تمام بشود؛ نهاینکه بهکار
برد تا عثمان کشته نشود ـ آن حرف بعدی است ـ یعنی با عثمان صحبت
ً
طماع
نشینان
صریحا با او اشکاالت کار او را گفت ،اطرافیان و حاشیه
کرد،
ِ
ِ
ً
صریحا به
پرسـت مالدوسـت از بنیامیه را به او معرفی کرد .یکبار
شکم
ِ
او فرمود :ای عثمان! تو به ظاهر سخن من را گوش میکنی ،اما در باطن
سـخن معاویـه و ولیدبن ُ
عقبـه و مروان حکم را گوش میکنی ،نه سـخن
مـن را .و واقعـش هـم همیـن بود .امـا امیرالمؤمنیـن هیچگونه تعرضی
نسـبت به خود عثمان به این صورت که مردم را وادار بکند تا او را نابود

َ َ

ُ

َ ُ ُ

ً

قاتل» مـن اگر امر کرده
کننـد ،نداشـتند .لـذا میفرمایند« :لـو ا َمـرت ِب ِـه لکنت ِ

بودم که عثمان را ُ
ً
قاتل او محسوب میشدم .و درست هم
حتما
بکشند،
ِ
بود درآنصورت ،معلوم بود که امیرالمؤمنین ُکشندۀ عثمان است.

َ َ

ُ َ ُ َ ُ ُ

ً

ناصـرا» اشـتباه نکنیـد ،اینیکـه میگویـم من مسـبب
«او َنیـت عنـه لکنـت ِ
قتل عثمان نشـدم ،نه بهاینمعناسـت که از عثمان دفاع هم کردم ،نه!
از عثمان دفاع هم نکردم؛ دفاعی نداشته عثمان ،چه دفاعی؟ چرا کسی
مثل امیرالمؤمنین ـ که رمز عدالت و رمز وحدت است ـ از یک مستأثر،
از یـک بهوجودآورنـدۀ اختلاف و تبعیـض دفـاع بکنـد؟ چـرا؟ دفاع هم
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ُ َ ُ

نکردیـم از عثمـان« .او َنیـت عنـه» نمیخواهد بگوید هیچکس را
نهـی نکـردم که این کار را نکنید ،نه .برطبق آنچه که در بعضی از تواریخ
ً
مثال
هسـت ،بـه مصریون فرمودند کـه اول کار دوروبَر این کارها نگردید،
اصلاح میشـود کار .امـا آنچنـان نبـوده کـه امیرالمؤمنیـن از نفوذش،
از محبوبیتـش ،از قدرتـش ،از اعـوان و انصـارش ،از جوانانـش اسـتفاده
دور خانـۀ عثمـان را بگیرنـد کـه کسـی بـه او حملـه نکنـد،
کنـد بیاینـد
ِ
ً
ابـدا .چـرا ،وقتیکه آب را روی عثمان بسـتند ـ وقتی عثمان را محاصره
کردند و نگذاشـتند آب داخل خانۀ عثمان برود ،این یک عمل بدی بود؛
اسلام اجـازه نمیدهـد که عاطفههای انسـانی پایمال بشـود .بر دشـمن
خدا حد جاری کن ،چرا تشـنگیاش میدهی! ـ امیرالمؤمنین اینجا دید
کار بـدی دارد صـورت میگیرد؛ جامعۀ اسلامی ،جامعۀ انسـانی ،جامعۀ

ُ ُ َُّ َ َ
کار َم
فضیلتپـرور ،جامعـهای با کتاب قرآن[ ،با پیامبری] که «ب ِعثت ِل ِتم م ِ
َ
خلاق» ،1یکچنیـن جامعـهای دارد یـک نفـر آدم را میـان خـودش از
اال ِ

تشـنگی می ُ
کشـد؟ داخـل این خانه زن هسـت ،داخل ایـن خانه بیگناه

خود این آدم هسـت که اگرچه گناهکار اسـت،
هسـت ،داخل این خانه،
ِ
اما مسـتوجب تشنگیکشـیدن نیست؛ لذا دسـتور دادند ،گفتند جوانها
آب بردارنـد برونـد داخل خانه ،و امام حسـن مجتبی

صلواتاهللعلیه

را ـ برطبق

آن نقلهایی که در اختیار هست و گویا معتبر هم است ـ با یک عدهای
دیگـر مَ شـک بـه آنهـا دادند و مَ شـکها را پـر کردند و علیرغـم ممانعت
 .1بحاراالنوار /کتاب االیمان و الکفر /ابواب مکارم االخالق /باب حسن الخلق /حدیث1

فصل اول

266

 .۱۷رم شروش زا ؟ع؟نینمؤملاریما لیلحت

جمعیـت ،اینهـا آبهـا را بردند داخل خانه و دادنـد به عثمان،

1

دادند به بنیامیه.
مرگ باد بر مردم ظالمی مثل بنیامیه .اینها هم بیستوپنج بیستوشش
سـال بعد جبـران کردند .فرزندان همیـن امیرالمؤمنین ،بچههای کوچک،
بهوسیلۀ بنیامیه تشنگی کشیدند.
آری ،اینجا فقط تنها جایی بود که امیرالمؤمنین

صلواتاهللوسلامهعلیه

یک کاری

انجام داد ،یک عمل مثبتی بهسود عثمان .اینطور نبوده که امیرالمؤمنین
بیاید میدانداری بکند ،بیاید مردم را از خانۀ عثمان متفرق کند ،برایشان
مرتـب خطبـه بخوانـد :مردم ُ
نکشـید ،مـردم نکنید .نـه! این کارهـا را هم

َ َ

ُ َ ُ َ ُ ُ

ً

َ ُ ُ

ً

ناصرا» اگر
انجـام ندادنـد .لذا میفرماید« :او َنیـت عنه لکنـت مانعا» یا «لکنـت ِ
چنانچه من از قتل عثمان و از کشتهشـدن عثمان جلوگیری کرده بودم،
جـزو ناصـران و یـاوران و کمکدهندگان او بودم .هیچکدام از این دو کار
انجام نگرفت.

سود ُکشندگان عثمان سخنی نگفته است،
حاال امیرالمؤمنینی که آنجا به
ِ
مبادا فتنه افروخته شـود؛ اینجا که حاال عثمان کشـته شـده و کار تمام
شـده و همهچیـز واقـع شـده اسـت ،برای آگاهـی زمان خـود و زمانهای
آینده دو جمله بیان میکند .بله ما عثمان را نکشـتیم ،از کشـتن عثمان
جلوگیـری هـم نکردیم؛ اما بدانند آنان که میبینند یک عده مردمی دارند
میگوینـد مـا عثمـان را یاری کردیم ـ یعنی بنیامیـه ـ و آن عده مردمی
 .1بحاراالنوار /کتاب المحن و الفتن /باب کیفیة قتل عثمان /حدیث8
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کـه دارنـد میگوینـد امیرالمؤمنین و دوسـتانش از عثمان دفاع
نکردند ،اینها بدانند که دفاعکنندگان از عثمان ،برتر و شریفتر نیستند از
آنانی که از او دفاعی نکردند ،و این مطلبی است که هر دو گروه خودشان
قبول دارند .همان کسانی که از عثمان دفاع کردند و اول کار مانع شدند
از کشـتن او ،حـاال هم دارند اسـمش را مرتب میآورنـد و پیراهن عثمان
کشـند ،اینهـا بدانند هیچگونـه فضیلتی
درسـت کردنـد و بـه ُرخ مردم می ِ
ندارنـد بـر آن کسـانی از مهاجـر و انصـار ،کـه از عثمان دفـاع نکردند و در
مدینهانـد یـا در کوفهانـد .چـرا؟ برای خاطـر اینکه اینها از چه کسـی دفاع
کردند؟ از ظلم دفاع کردند ،از قتل دفاع کردند.

َ

َ ُ َ

جام ٌـع لکـم ام َـر ُه» ،قسـمت مـورد تکیـۀ امـام علیهالسلام بـه گمانم در
« َو انـا ِ
این خطبه اینجاسـت .یک عده او را کشـتند؛ یک عده جلوگیری نکردند،
یـک عـده از او دفاع کردند .حاال هم که مسـائل تمام شـده ،صفبندیها
و بغضهـا و کینههـا ،حربـهای بهدسـت آورده .مبـارزۀ با حـق و حقیقت
ـ یعنی با حکومت علوی ـ بهانه و حربهای بهدسـت آورده اسـت .مطالب
تمام شده ،اما من ماجرای عثمان را ـ امیرالمؤمنین میگوید ـ برای شما
بهطور خالصه و در سخنی کوتاه بگویم.
میخواهد ماجرای تاریخی عثمان را نقل بکند؟ مردم که خودشـان دیدند
عثمان چه شـد که کشـته شـد .میخواهد از عثمان دفاع کند یا به مردم
حملـه کنـد ،یا بهعکس؟ ایـن حرفها که نبود .گفتیم کـه امیرالمؤمنین
در صـدد دفـاع از خـودش در برابـر این مسـئله نبود .میخواسـت تفسـیر
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کند و تحلیل کند واقعه را .چرا تفسـیر کند و تحلیل کند واقعه
را؟ تـا قانونـی کـه در اینجـا هسـت از قوانیـن تاریخـی ،آن قانون روشـن
بشـود .چـرا روشـن بشـود این قانون؟ چـه فایـدهای دارد؟ تا آینـدگان ،تا
افراد بشـر با شـناخت یک قانون تاریخی ،یک سـنت اجتماعی ،یک فعل
و انفعال طبیعی در عالم زندگی انسـانها ،یک قدم به تشـخیص زندگی
سـعادتمندانه نزدیک بشوند .امیرالمؤمنین

صلواتاهللعلیه

یک معلم است ،یک

معلـم بسـیار دلسـوز هم هسـت ،از هیچ حادثـهای نمیگذارد که شـاگرد
اسـتفاده نکند .دمبهدم در فکر آن اسـت که بسازد انسانهای مسلمان را،
لذا در همین واقعه تفسیر میکند.
ً
اصال برای چیست؟ اینکه میبینید تفسیر میکنند تاریخ را،
تفسیر تاریخ
صاحبـان مکاتـب مختلف ،تبیین و توجیه میکنند پدیدههای تاریخی را،
این برای چیسـت؟ برای این اسـت که در آزمایشگاه تاریخ ،فعل و انفعال
ً
عینا مثل یک نفری که در یک آزمایشـگاهی،
قوانیـن تاریخـی را ببیننـد.
ِ
لولـۀ آزمایـش دسـتش اسـت ،دو مـاده و دو عنصر را میریـزد داخل لولۀ
آزمایـش ،بنـا میکند بـا دقت آن را نگاهکردن .چرا نـگاه میکند؟ تا ببیند
ً
مثال چه اثری دارد ،یـا بهعکس؛ تا ببیند که
کـه اکسـیژن روی هیـدروژن
این دو ماده ،این دو عنصر ،وقتی کنار هم بودند چه میشود .یک قانونی
را میخواهد کشف کند .آن کسی هم که در صدد سازندگی دنیایی است
ـ هرکـه هسـت ـ ایـن تاریـخ را ،یعنی ایـن پدیدهها و حـوادث را میریزد
داخـل لولـۀ آزمایشـگاه تاریخـی ،بنـا میکنـد آن را مطالعهکـردن و در آن
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بهدقـت بررسـیکردن .ببینـد این حـوادث و پدیدههـای تاریخی،
معلول چه عاملهایی ،معلول چه قانونها و سنتهایی هستند .وقتیکه
در تاریخ کسی فهمید که چه عاملی جامعهای را بهوجود میآورد ،نظمی
را زایل میکند ،نظمی را نابود میکند ،مردمی را روی کار میآورد ،مردمی
را بـه زوال میرسـاند ،حکومتهـا را عـوض میکنـد ،نظامهـا را دگرگـون
میکنـد؛ وقتـی اینهـا را فهمیـد ،میتواند بفهمـد که آینده به چه شـکلی
خواهد بود .و هرکه تاریخ را شناخت ،آینده را شناخت.
غلـط میکننـد آنهایی که میگویند طرز فکر مذهبی ،همۀ حوادث عالم را
بیارتباط به هم میداند .کدامیکی از آثار مذهبی را دیدهاند؟ در مذهب،
از همهجای دیگر ،انسجام و به همبستگی حوادث این عالم ـ بلکه ذوات
این عالم ـ روشـنتر اسـت؛ و بهتر بیان شـده .آنچه در گذشـته واقع شده
اسـت ،اگر موجبات و عواملش بهوجود بیاید ،اگر آن قانونها و سـنتها
بهوجـود بیایـد ،در آینـده هـم عمل خواهد شـد ،بدون تردید .لذاسـت که
تاریخ را تفسیر میکنند .امروز مکاتب اجتماعی را میبینید ،بنا میکنند
تاریخ را تجزیه و تحلیلکردن و تبیینکردن ،قوانینی را از آن درمیآورند،
و برطبق این قوانین میگویند نظم آیندۀ جهان چنان اسـت ،یا راسـت یا
دروغ ،یا درسـت یا نادرسـت .بسـته به این اسـت که تحلیل و تفسیرشان
چگونه باشد.
امیرالمؤمنیـن در ایـن جملـه یـک تفسـیر تاریخـی میکنـد .نمیخواهـد
ماجرای عثمان را فقط بیان کرده باشد ،آنطور یکه بعضی سادهلوحهایی
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کـه نهجالبالغـه را نـگاه میکننـد ،اینطـور تصـور میکننـد .نـه!
میخواهد یک قسـمتی از تاریخ را تجزیه کند ،تفسـیر کند ،بدهد دسـت
مردم .وقتیکه یک گوشـهاش ،یک بدنهاش دانسـته شـد و شـناخته شد،
تاریخ شـناخته میشـود ،یک قانون بهدست میآید .این قانون این است؛

َ

َ ُ َ

جام ٌـع لکـم ام َـر ُه» مـن ماجرای عثمـان را در دو کلمه خالصه
میگویـدَ « :و انـا ِ

میکنم برای شما.
خالصـۀ ماجـرای عثمـان ایـن اسـت :او اسـتبداد کـرد ،خودکامگـی کرد،
تمایلات مـردم را به هیچ گرفت ،روی مردم فشـار و خفقان وارد آورد ،به
مـردم ظلـم کرد؛ درمقابل ،مردم به سـتوه آمدند ،و به فغان و خروش .دو
عامـل درمقابـل هم قـرار گرفت؛ عامل اسـتبداد ،و عامل فغـان و خروش

َ

کم ِ ٌ
َ
ُ
مردمَ « .و ِهلِل ُح ٌ
اجلازع» وقتیکه این دو عامل درمقابل هم
واقع ِف املست ِأث ِر و ِ ِ

قرار گرفتند ،خدا یک سنتی دارد ،یک قانونی دارد ،آن فغان و خروش بر آن
استبداد و خودکامگی غلبه خواهد کرد؛ این قانون خداست .امیرالمؤمنین

َ َ ََ

ََ َ

در ماجـرای عثمـان این قانون را میبیندِ « .اسـتأث َر فاس َ
ـاء اال ث َرة» بدجوری هم
استبداد و خودکامگی کرد عثمان.
مردم به شکایت پیشش میآیند ،دستور میدهد به عامل و والی که فالنی
و فالنـی و فالنـی آمـده بودنـد از تـو پیـش من شـکایت میکردنـد ،وقتی
سـر اینها را میتراشـی ،سوار االغشـان میکنی ،در کوچهها راهشان
آمدند،
ِ
میبـری ،چنین ،چنان ،شالقشـان میزنی ،تا دیگـر از این کارها نکنند! اگر
الت امر و حاکمان و استانداران شکایت کند ،باید آنقدر
کسی از یکی از وُ ِ
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کتـک بخـورد تا بفهمد که دیگر نباید از یکچنین مقام باعظمتی
شـکایت کـرد ،بلکـه حتی نباید گلهمنـد بود .یک عده از این مسـلمانهای
راستین ـ مثل مالک اشتر ،مثل عمروبن َ
ح ِمق ُخزاعی ،1مثل عدهای از این
بزرگان دیگر که در کوفه ساکن بودند ـ با حاکم کوفه که از فاسدترین عناصر
تشـکیالت امـوی و عثمانی اسـت ،مخالفتـی پیدا کردند .نوشـت که عاجز
ماندم از دست اینها .گفت تبعیدشان کن پیش معاویه به شام 2.تبعیدشان
کـن؛ معاویـه خوب بلد اسـت با اینها چهکار کنـد! اینها را تبعید کرد پیش
معاویه .معاویه گفت بیاورید ببینیم چه میگویند اینها ،حرفشان چیست.
وقتـی وارد محفـل معاویـه شـدند ،معاویه بنا کـرد با اسـتمالت 3به خیال
خـودش ،عاقالنـه ،بـا حلم و بردبـاری با اینها حـرفزدن .دیـد نهخیر ،اینها
اینطور نیستند ،بنا کردند با او جنگیدن ،با سخنهای نیشدار و گزنده او را
محکومکردن .هرچه بنا کرد با اینها استداللکردن ،آنها درمقابل ،استداللهای
قویتری آوردند .معاویه شـروع کرد از شـیوۀ معروف ریا ـ همیشـه انسـان

 .1عمروبن َ
ح ِمـق خزاعـی (متوفـی 50ق) از اصحـاب پیامبـر ،امیرالمؤمنیـن و امـام
حسن

علیهمالسلام

اسـت .در هر سـه جنگ امیرالمؤمنین در کنار حضرت حاضر بود .معاویه

دشمنی او با بنیامیه آگاه بود ،به زیادبنابیه ،حاکم کوفه دستور داد او را دستگیر
که از
ِ

نزدیکی
کنـد .عمـرو از کوفه خارج و مدتی مخفی شـد .باالخره مأمـوران معاویه او را در
ِ

موصـل دسـتگیر و سـرش را جـدا کرده و برای معاویه فرسـتادند .در کتـب تاریخی آمده
اولین سری که در اسالم شهر به شهر گردانده شد ،سر عمرو بود.
.2تاریخ الطبری /ج /4ص326
 .3نوازش ،دلجویی
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برای پیداکردن مصداق ریا میرود سراغ آنکسانیکه وجهۀ مذهبی
دارنـد ،زاهـدان و زاهدنمایـان ،اما عجبا که در تاریخ ،چهرههای سیاسـی را،
ریاکارتریـن چهرههـا میبیند ـ معاویه بنا کـرد ریاکار یکردن پیش
انسـان،
ِ
مالک اشـتر و پیـش عمروبن َ
عصعَ ةبنصوحـان عَ بدی و
ص َ
ح ِمـق و پیـش َ
مسـلمانان واقعی،
آور
زیدبنصوحان 1ـ برادرش ـ و پیش این
مردمان زبان ِ
ِ
ِ
که ما مسلمانیم ،شما مسلمانید ،عرب به اسالم شرافت پیدا کرده ،چنین
شده ،چنان شده ـ که هرکس دلش میخواهد مراجعه کند به ابنابیالحدید
مفصل نقل شـده 2ـ اینها هم بنا کردند دانهدانه
در آنجا شـرح این مکالمه
ّ
بافتههای او را بازکردن و رشتههایش را پنبهکردن .او از اسالم دم زد ،گفتند
تو خبر از اسالم نداری .هرچه او گفت ،جوابش را دادند .تا معاویه مجبور
شـد اینهـا را ردشـان کنـد .به عثمان نوشـت بابـا اینها را یک جـای دیگری
محوّ لشان کن .تا اینکه مجبور شد عثمان به اینها اِعمال فشار کند.
 .1زیدبنصوحان (متوفی 36ق) از یاران وفادار امیرالمؤمنین اسـت که با سـخنرانیهای
خـود مـردم کوفه را به حضور در سـپاه امیرالمؤمنین در جنـگ جمل دعوت میکرد .زید
در این جنگ به شـهادت رسـید و هنگامیکه بر زمین افتاد ،حضرت سـر او را در آغوش
عصعَ ةبنصوحان (متوفی 70ق) از یاران نزدیک امیرالمؤمنین
ص َ
گرفت و برایش دعا کردَ .
اسـت کـه در جمـل ،صفین و نهـروان در کنار حضرت بوده اسـت .امیرالمؤمنین او را به
صفت «خطیب توانا و زبردست» ستوده است .او در نهروان از طرف حضرت سوی خوارج
رفت و با ایشان سخن گفت .در تاریخ پاسخهای دندانشکنی از او به معاویه نقل شده
حاضران در تشییع جنازۀ امیرالمؤمنین بوده است.
است .او یکی از
ِ

 .2شرح نهجالبالغه (ابنابیالحدید) /ذیل خطبۀ  /30اضطراب االمر علی عثمان ثم اخبار

مقتله /ص130
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منظـورم چیسـت؟ منظـورم ایـن اسـت ،آنیکـه امیرالمؤمنیـن

ََ

ََ َ

میفرمایـد« :فاس َ
ـاء اال ث َـرة» اسـتبداد و خودکامگـی را بـه بـد جایـی رسـاند،
انسان
معنایش این اسـت ،نمونه و مصداقش این اسـت ،که به یک عده
ِ
حقطلـب ،مجال حق ُ
جسـتن ندهند .بـه مردمانی که جز راه حق و صحیح
را نمیجوینـد ،مجـال فکرکـردن هم حتی ندهند .هرکسـی کـه در جامعۀ
گرایش حقطلبانه در او بود ،مورد سـختترین سـتمها
عثمانـی کمتریـن
ِ
قرار میگرفت .که امیرالمؤمنین چند سـال بعد خطاب به مردم میگفت:

ّ َ َ

َ

َ

« ِانـا قـد ا َ
ـود» 1مـا در روزگار بدی قـرار گرفتیم ،در جامعۀ بدی
صبحنـا یف ده ٍـر عن ٍ
قرار گرفتیم ،این جامعۀ بد را چه کسـی بد کرده اسـت؟ آنکسـانیکه بر
مردم جامعه مسلطند ،آنها خراب کردند.

َ َ ََ

ََ َ

ََ ُ

َ

ساء اال ث َرة» ،درمقابل « َو َجز ُ
عت فا َس ُ
أت َ
« ِاستأث َر فا َ
اجل َزع» شما به خروش آمدید ،به
ِ
فغان آمدید ،به سـتوه آمدید ،اما این سـتوه و خروشـتان را بدجوری مورد
ً
صریحـا نمیگوید
عمـل و بهرهبـرداری قـرار دادید .چرا کشـتید عثمان را؟
امیرالمؤمنیـن ،بااینکـه قضایـا تمـام شـده ،اما بـه زبان کنایـی میگوید.
چرا او را کشـتید؟ میخواسـتید به مجازات برسـد ،میدادید دست ما ،که
دادگاه عادل و قاضی به ّ
حقیم ،تا او را محاکمه میکردیم؛ درمقابل چشم
مردم ،گناهان او را به او گوشـزد میکردیم ،به مردم گوشـزد میکردیم تا
مردم میدانسـتند که حاال که عثمان کشـته میشود ،چرا کشته میشود.
در اسلام ،حتی بدون محاکمه کشـتن عثمان هم درسـت نیست .ازطرف
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /32کالم حضرت در نکوهش زمانۀ خود و تقسیمبندی مردم

فصل اول

274

 .۱۷رم شروش زا ؟ع؟نینمؤملاریما لیلحت

عامـۀ مردم ،کسـی مثل امیرالمؤمنین بایسـتی زمـام این کار را

ََ

ُ

َ

در دسـت داشـته باشـد؛ لذا میفرماید« :فا َس ُ
ـأت َ
اجل َزع» .واقعش هم همین
بـود ،اگـر آمده بودند عثمـان را خلع کرده بودند از حکومت ،امیرالمؤمنین
به حکومت میرسـید .بعد مثل همۀ مجرمین سیاسـی و غیر سیاسـی در
اختیـار امیرالمؤمنیـن بود ،او را در محضـر یک دادگاه عادالنهای محاکمه
میکردنـد ،بـدون اینکـه دیگـر عثمانیای در تاریـخ بهوجـود بیاید ،بدون
اینکه شـبههای وجود داشـته باشد .پس دیگر غائله ختم میشد بهحسب

ََ

ُ

َ

ظاهـر .بـاری؛ ایـن کار را نکردند ،لذا میفرمایـد« :فا َس ُ
ـأت َ
اجل َـزع» بدجوری به

خروش و فغان و ستوه برخاستید.

َ

بعـد میفرمایـدَ « :و ِهلِل ُحک ٌـم ِ ٌ
َ
ُ
ـازع» کـه منظـور مـن همیـن
واقـع ِف املسـت ِأث ِر و اجل ِ
ِ

واق ٌـع» خدای
اسـت ،منظـور امام علیهالسلام هم همین اسـتَ « ،و ِهلِل ُحک ٌـم ِ
متعال یک قضاوت قاطعی دارد ،یک فرمان قاطعی دارد مابین مستأثر و

جازع .این را همۀ انسـانهای تاریخ بدانند ،همۀ نسـلهای آیندۀ بشـری
آن
آن مسـتأثران ،یکی از ِ
بداننـد کـه وقتـی دو عامـل و دو نیرو ،یکـی از ِ
جازعان ،با یکدیگر روبهرو شدند ،ماجرایی مثل ماجرای عثمان ،حتمی و
تردیدناپذیر است.
اگـر میگوییـد چـرا در مـورد معاویه نشـد ،چون جازعی نبـود در آنجا .اگر
میبینیـد در زمـان عبدالملک یا منصور نشـد ،چون جازعـی نبود؛ فغان و
خـروش عمومـی نبـود .هرآنگاه که باشـد ،تخلفناپذیر اسـت ایـن قانون
الهـی .در زمـان معاویه یـک نفر ـ مثل آنهایی که از بصره یا کوفه یا مصر
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آمده بودند ـ اگر قیام میکرد ،کسی با او همصدا نمیشد .فرزند
همیـن امیرالمؤمنینصلواتاهللعلیـه خـروش و فغـان برداشـت علیـه آن نظـم،
کسـی بـا او همصـدا نشـد .اما هرگاه ایـن هماهنگی و همصدایی باشـد،
گروهی با یکدیگر فریاد مخالفت را در جهان سر بدهند ،آنوقت این قانون

َ

کم ِ ٌ
َ
ُ
الهی قطعی استَ « .و ِهلِل ُح ٌ
اجلازع».
واقع ِف املست ِأث ِر و ِ
ِ

53/10/7

دوران دوم امامت :اقتدار همراه با مظلومیت

18
۱
نقش امام حسن در زندگی ۲۵۰سالۀ ائمۀ اطهار

دوران دوم امامت
بیسـتوپنج سال تمام شد .مردم مدتی فشار حکومت استبدادی اشرافی
عثمـان را تحمـل کردنـد .دل مـردم برای یـک حکومت نبـوی و الهی لک
زده؛ در همهجا ـ در مصر ،در عراق ،در خود حجاز ،در کشـورهای وابسـته
به ایران ،اسـتانهای بزرگ کشـور اسالمی ـ چشم امید تشنهکامان حق و
عدالت ،به علیبنابیطالب بود ،و منتظرند که امیرالمؤمنین زمام حکومت
در خانۀ علی اجتماع شـد؛ مردم با یک خواست عمیق
را در دسـت بگیردِ .
از علی خواستند که قدرت را در دست بگیرد.
..امیرالمؤمنین درمقابل هجوم جمعیت مسلمان قرار گرفت ،که خودشان

َ

َ

ّ

قیام ُ
احلاضر َو ُ
ُ ُ
اص ِر» 1یعنی تاکنون اگر
جود الن ِ
احل ّج ِة ِب ُو ِ
اینطور گفتند« :لو ال حضور ِ ِ
قدرت بهحق
بلند نمیشـدم ،ادعای حق نمیکردم ،برای در دسـت گرفتن
ِ
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /3معروف به شقشقیه
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و عادالنـه تلاش و مبـارزه نمیکـردم ،چـون مطمئـن نبودم که
نیرو خواهم داشـت و کسـی مرا یاوری خواهد کرد .فکر میکردم که َش ّ
ـق
1
روز
عصای مسلمین میشود ،اختالف بهوجود میآید؛ اما آن روز ـ یعنی ِ

بعد از مرگ عثمان ـ دیدم نه ،اجتماع خوب اسـت .مردم خواسـت دارند،
در چهرههای مردم پیداسـت که علیجو هسـتند و علیخواه؛ این بود که
زمام حکومت را در دست گرفتم.
از آن لحظه و آن ساعت ،دورۀ دوم از دورانهای پیدرپی 250ساله شروع
شـد .این  250سـال به چند دوره تقسـیم میشود که این دورۀ دوم ،دورۀ
حکومـت حقیقت و فضیلـت ،یعنی
بازگشـتن حـق بـه حقدار و تشـکیل
ِ
حکومت اسلام اسـت .البته حکومت علی یک حکومت انقالبی [اسـت]،
مثـل حکومـت پیغمبـر .یک حکومتی اسـت که جامعۀ قبـل از خود را از
بنیـان تغییـر میدهد .جامعۀ عثمانی را با جامعۀ علوی نمیشـود قیاس
کـرد .نمیشـود گفـت همان جامعه اسـت منتها اصالح شـده؛ نـه ،تغییر
بنیادی پیدا کرده ،لذا مخالف دارد.
مخالفین چه کسـانی هسـتند؟ همۀ کسـانی که از انقالب رنج میبرند و
صدمه میخورند؛ یعنی ضد انقالب؛ اینها مخالفین حکومت انقالبی علی
هسـتند :قدرتمندانـی که سـعی میکردنـد قدرت را در دسـت بگیرند و در
رأس قرار بگیرند ،اشـراف و ثروتمندانی که از بغل حکومتها و قدرتها
 .1شکسـتن عصـا ،مخالفـت بـا امـری کـه گروهـی در آن اتفـاق نظـر دارنـد ،کنایـه از
اختالفافکنی.
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میخواستند بخورند ،الشهخوارانی که عادت کرده بودند در سایۀ
قدرت و حکومت خلفای پیشـین ،تبعیضها را به نفع خود مسـتحکم و
باقی نگه دارند.
نظام قبل برایشان ارزش وجود داشت ،اگرچه کار
مقدسمآبهایی که در
ِ

نمیکردند؛ اما در این نظام برایشان هیچ ارزشی ملحوظ نیست.. .عبداهلل
عمرهـا! آقـازادۀ عمـر ،که هم مقدس اسـت ،هم پیغمبـر را دیده و روایت
نقـل میکنـد ،هم فرزند خلیفۀ دوم اسـت؛ ایـن در جامعۀ عثمانی خیلی
ارزش دارد ،اما در جامعۀ علی ارزشی ندارد.
عمـرو عاصهـا! یعنـی کسـانی که با زیرکی و با هوشـیاری و با شـیطنت
سعی میکردند بیشترین بهره را با کمترین کار و تالش بهدست بیاورند.
ّ
ملهـا و علمایـی کـه در زمانهـای گذشـته از جهـل قدرتهـا اسـتفاده
میکردنـد و مثـل کاال ،دین به مردم میدادند و از خلیفه پول میگرفتند.
اینهـا وقتـی درمقابل علم قاطع علی ،دانش بیپایـان علی قرار میگیرند،
ً
طبعا نمیتوانند آن وضع پیشین خود را حفظ کنند و میشوند ضد علی.
ازاینقبیل فراوان است .کعباالحبارها ،ابوهریرهها.
..آنقدر برایش ایجاد اِشکال میکنند ،علیه او تبلیغات میکنند ،شمشیر
علیـه او میکشـند ،حـرف علیـه او میزننـد .چرا؟ بـه جرم اینکـه انقالبی
اسـت .او را تحمیـق میکنند ،درمقابلش مترسـکهایی درسـت میکنند،
درمقابل او شکلهای دیگری ارائه میدهند؛ اینها دردسرهای یک حکومت
انقالبی ،مثل انقالب علی است.

فصل دوم

280
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امیرالمؤمنین این پنج سـال را به سـر آورد ،که شرح و تفصیل و
مفصل است .امام حسن دنبال امیرالمؤمنین
تشریح این پنج سال خیلی
ّ
را گرفت .شش ماه را هم امام حسن در کوران یک بحران عجیب ،با همین
دردسرهای عجیب گذرانید .تا اینکه بعد از گذشت شش ماه ،امام حسن
واقعیتی را درک کرد و رسـید به یک نقطۀ خاص .نه اینکه امیرالمؤمنین

َ

ّ

ـام ُ
گفتـه بـودَ « :و ِقی ُ
اص ِـر» مـن چون یاور داشـتم ،دانسـتم که
ـود الن ِ
احل ّج ِـة ِب ُوج ِ
حجت خدا بر من تمام اسـت و بایسـتی قدرت را در دسـت بگیرم؛ همین
ناصری که آن روز علی داشت ،امروز حسنعلیهالسالم نداشت؛ همین .ماجرای
امام حسن خالصه میشود در این .در یک تنگنای عجیب قرار گرفت ،در
یک مضیقهای که هیچ انسان بزرگی از این مضیقه نمیتواند به سالمت
رد بشود ،اما امام حسن

علیهالسالم

به سالمت رد شد.

51/11/22

حکومت چهار سال و ده ماهۀ
تمام اشکاالتی که به امیرالمؤمنین و دوران
ِ
علیعلیهالسلام شـده بـا همین یـک جمله جواب داده میشـود؛ و همینطور
همۀ اشـکاالتی که به امام حسـن مجتبی میشـود.. .اینکه امام حسـن
چـرا حکومـت را قبـول کرد؟ بعد که قبول کرد ،چرا به جنگ معاویه رفت؟
کس
وقتی به جنگ معاویه رفت ،چرا فالنکس را به کار گماشت و فالن ِ
دیگـر را نگماشـت؟ تمـام ایـن اشـکاالت بـا این یـک جمله برطرف شـده
است :برنامۀ حکومت ،برنامۀ فداکردن اخالق برای سیاست نیست؛ برنامۀ
جریانانداختن سیاست در راه فضیلت و اخالق است.
برنامـۀ حکومـت این اسـت و اسلام اینطوری حکومـت میکند؛ و تا هر
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روزگاری هـم کـه اسلام در یـک گوشـهای از دنیا خیمـه بزند و
پرچـم برافـرازد و حکومـت در جامعه تشـکیل بدهد ،برنامۀ اسلام همین
خواهد بود.

1352/1

19

منشور حکومت علوی
«بازگشت به معنویت و عدالت»
بعد از پیغمبر ،فتوحات عظیم اسالمی شروع شد .پیغمبر اکرم در حالی از
دنیا رحلت کرد که لشکریانی که قرار بود بروند با امپراتوری روم بجنگند ،در
منتظر دستور بسیج بودند که حرکت
بیرون شهر مدینه ُاتراق کرده بودند و
ِ
بسـتر رحلت خفتند و
کننـد برونـد .پیغمبـر در این حین بیمار شـدند و در
ِ
وضع دگرگون شد .آن لشکر ،بعد از رحلت پیغمبر حرکت کرد ـ البته با یک
فاصلهای ـ و از همانجا فتوحات اسالمی شروع شد و تا آخر دوران عثمان
ً
تقریبا بیوقفه ادامه داشـت 1.فقط در زمان
ـ یعنی تا بیسـتوپنج سـال ـ
 .1وسـعت این فتوحات بهقدری بود که در آغاز حکومت امیرالمؤمنین ،جهان اسلام از
شمال به ارمنستان و مرزهای امپراتوری روم ،از جنوب به یمن و اقیانوس هند ،از شرق
به بلخ و سیستان ،و از غرب به مصر و طرابلس ختم میشد( .نقشۀ شمارۀ )1

فصل دوم

» .19تلادع و تیونعم هب تشگزاب« /یولع تموکح روشنم

283

امیرالمؤمنین بود که فتوحات اسالمی ،بهطور عمده متوقف ماند
و علیعلیهالسلام سـرگرم درونسـازی جامعۀ اسلامی و ایجاد یک بنا و بنیاد
مستحکمی در داخل اجتماعات اسالمی شد.
بیستوپنج سال مسلمانان فتوحات کردند و این فتوحات فقط جنگیدن
قلمـرو حکومت اسلامی و
نبـود ،بهمعنـای واقعـی فتوحـات بـود؛ یعنی
ِ

جامعۀ اسالمی را ،هرچه توانستند گستردهتر کردندُ .خب ،از فتوحات چه
بهدسـت میآید؟ از فتح سـرزمینهای وسـیع امپراتوری روم و کاخهای
مزیّ ن پادشـاهان ایران ،چه بهدسـت میآید؟ جز زر و زیورها ،جز پول ،جز
مؤمن مجاهد
قدرت؟ آن عرب مسـلمانی که تا دیروز در مدینه فقط یک
ِ
بود ،یک مبارز بود ،شمشیرش آماده تا فریاد بسیج را بشنود و در راه خدا و
در طلب شهادت برود ،وقتیکه سرزمینهای اسالمی فتح میشد ،همین
مجاهد مسلمان را چه کار میکردند؟ میگذاشتند حاکم فالن شهر؛
عرب
ِ
از حـاال دیگـر میشـد حاکم .تا دیـروز تمام زندگیاش خالصه میشـد در
یک زندگی سادهای برای جنگیدن ،برای مبارزهکردن ،برای گستردن دعوت
اسلام و پیام اسلام ،اما امروز که به قدرت و حکومت رسـیده بود ،یک
انگیـزۀ قـوی و شـدیدی در او بهوجود میآمـد؛ و آن انگیزۀ قدرتخواهی،
حفـظ قـدرت ،حفظ امکانـات مادی ،حفـظ میز ،هرچه گسـتردهترکردن و
کردن این قدرتی بود که امروز ما به آن میگوییم میز ،میز ریاست،
محکم
ِ
پست حکومت و امثال ذلک.
ازطرفی پول در دست مردم زیاد شد ،جواهراتی را آوردند و تبدیل به پول
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شـد ،و در اختیـار فاتحـان و مجاهـدان قرار دادنـد ،مردمی که با
زندگـی پارسـایی اسلام خو گرفته بودنـد ،مناظری را دیدنـد که بههرحال
انگیزهها و هوسهای بشری در آنها بیدار شد.

59/2/13

همـان کسـانی کـه یک روز در شـعب ابیطالب گرسـنگی کشـیده بودند،
زیر آفتاب تشـنگی کشـیده بودند ،نصفهشـب از گریۀ کودکان گرسنهشان
خـواب بـه چشمشـان نیامـده بود؛ همان کسـانی کـه در جنگهای زمان
پیغمبر شمشیر زده بودند ،از دشمن نهراسیده بودند ،به غنیمت کمترین
نگاهی نکرده بودند؛ همین آدمها افتاده بودند توی مال و ثروت.. .همان
ٰ
ایـران آن روز ،آن فرشها،
کسـری در
کسـانی کـه وقتـی رسـیدند به کاخ
ِ
آن غذاهـا ،آن نعمتهـا ،به نظرشـان مثـل ریگ بیابان حقیـر آمد .فرش
بهارسـتان را ـ که یک فرش بسـیار قیمتی بود که ارزشش با هیچ ثروتی
آن روز معادله نمیکرد ـ با کمال بیاعتنایی تکهتکه کردند و هرکدامشان
یک تکهاش را برداشـتند .حاال این را حمل میکنند به وحشـیگری آنها.
نه ،آن زمان آنکسـانیکه در لشـکر اسلام بودند ،بینشـان کسـان زیادی
بودنـد کـه تجارتهـا کـرده بودنـد ،روم رفتـه بودنـد ،فـارس رفتـه بودند،
اشـیای قیمتی را میشـناختند ،اینطور نبود که نشناسـند ،اینطور نبود
که نفهمند چیست؛ این ثروتهای اینطوری برایشان ارزشی نداشت ،آن
ارزشهایـی کـه در ذهـن آنها بود و بر مغز آنهـا حاکم بود ،خیلی باالتر از
این حرفها بود.
ٰ
کسـری ،یکیشـان رفـت در
همـان کسـانی کـه وقتـی رسـیدند بـه کاخ
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آشـپزخانه ،یک دیگ کوچکی سـر اجاق میجوشـید ـ که شـاید
غذای مخصوص شـاه یا سـران حکومت را در آن طبخ کرده بودند ـ و بخار
و بوی مطبوعش فضای آشـپزخانه را گرفته بود .این سـردار خستۀ گرسنۀ
در میدان جنگ گذراندۀ ماهها غذای مناسـب و گرم نخورده ،وقتی رسـید
بـه ایـن دیـگ غذا ،عـوض اینکه دنیا و مافیها را فرامـوش کند و چهارزانو
بزند روی زمین و نان تلیت کند و لقمه بزند ،سرانگشـتی هم به این غذا
نزد .تا آمد بخورد ،فکر کرد فقط من که گرسنه نیستم ،فقط من که چند
ماه از غذای خوب محروم نبودم ،بقیه هم هسـتند .دیگ را برداشـت این
سـرباز یا این فرمانده ،آورد پیش فرماندۀ بزرگشـان ،گفت این جزء غنائم
است .تقسیم کردند؛ به همۀ آن سربازهایی که آنجا بودند ،گفتند هرکدام
ً
مثال ،یک سرانگشـت بزنید بخوریـد .همین آدمهای بیاعتنای
یـک لقمه
بـه زخـارف دنیـا ،وقتیکـه فتوحـات ایـران و روم انجام گرفـت ،ثروتها
سـرازیر شـد ،کنیزهـای قیمتـی را آوردنـد ،طالهـا را آوردنـد ،جواهـرات را
آوردند ،فرشها ،لباسها ،پارچههای زربفت و امثال اینها را آوردند ،اینها
دستوپایشـان شـل شد ،لرزید ،افتادند توی کسب غنائم و ثروتاندوزی.
وقتیکه انسـان زهد خودش را از دسـت داد ،خویشـتنداری خودش را از
دست داد ،اشکاالت دیگر هم پیش میآید.
خب ،به همه که جواهر قیمتی نمیرسـد ،جواهر قیمتی چند تا هسـت؟
خـب ،بیسـتتا ،سـیتا ،صدتا ،همـۀ مسـلمانها که صدتا نیسـتند ،پس
مردم تقسیم میشوند؛ یک عده آنهایی که جواهر قیمتی بهشان میرسد،
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یـک عـده آنهایی کـه جواهر قیمتی بهشـان نمیرسـد ،یک عده
آنهایی که اسبهای اصیل ،کنیزهای زیباروی ،غالمهای ورزیده و کارآمد
بهشان میرسد ،یک عده آنهایی که فقط تماشا و خبرش به آنها میرسد.
[بنابراین] تبعیض هم در جامعه بهوجود میآید.
وقتیکه مال دنیا ،آسـایش دنیا ،فرش دنیا ،زیور دنیا ،جواهر دنیا ،طالی
دنیـا ،غـذای لذیـذ دنیا به کام انسـان مزه کرد و آدم خودش را اسـیر این
چیزها کرد ،خب ،این دیگر اِشکال نیست ،این یک سراشیبی لغزنده است؛
پایت را که گذاشتی ،دیگر رفتی .جامعه وقتیکه اسیر هواها و هوسها
انقالبی خـودش را از دسـت داد و رفت
پارسـایی
شـد ،خصلـت انقالبـی و
ِ
ِ
دنبال شکم و ِلفتولیس 1و خوردن و نوشیدن و چریدن و استفادهکردن،
آنوقت تبعیض هم پیش میآید ،تنافس 2هم پیش میآید ،دعوای سـر
لذتهـا هم پیـش میآید ،باندبازی هم پیش میآید .یک عده میشـوند
ّ
موجههـا ،از خطاهـای همدیگـر اغماضکنهـا،
قدرتمنـدان ،بانفوذهـا،
گناههـای همدیگـر را ندیدهبگیرهـا ،یـک عده هم میشـوند مقابـل اینها؛
خـب ،برمیگـردد به همـان وضع جاهلیت .اسلام هرگـز نمیخواهد یک
بد دیگر تبدیل کند.
وضعیت بد را به یک وضعیت ِ

ِ .1لفت :پیچانیدن چیزی ،لیس :لیسـیدنِ .لفتولیس کردن کنایه اسـت از راضیشـدن
به بازماندۀ هر چیزی و خوردن از آن .و همینطور سرکیسـه کردن و از چیزهایی که در
اختیار اوست مخفیانه برداشتن.
( .2نفس) میل و تالش به انجام کاری بهمنظور سبقتگرفتن از همدیگر
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یکوقتی در این کتابها مینوشتند سلطان محمود برای جهاد در
مفصل
راه خدا رفت به بتخانه .من آنوقتها در درسهای تفسیر و اینها،
ّ
با این حرف درمیافتادم .میگفتم کدام جهاد؟ اینکه جهاد نیست .کاری
به سـلطان محمود نداشـتیم که هزار سـال پیش مرده بود ،میخواسـتیم
معرفت درست در ذهنها بهوجود بیاید .سلطان محمودی که میرود
این
ِ
مـردم را از اسـارت بتهـای سـومَ نات آزاد میکنـد ،اما اسـیر بـت غزنین

1

میکند؛ این سـلطان محمود خودش مثل همان بتهای سـومنات است،
فرقـی نـدارد که ،خود او بت غزنین اسـت! منتها بت جاندار ،که خیلی از
بت بیجان خطرناکتر اسـت ،بدتر اسـت .تبدیل یک بتگری و بتپرستی
به یک بتپرستی و بتگری دیگر ،یک نظام طاغوتی به یک نظام طاغوتی
دیگـر ،یـک زندگـی شـهوانی به یـک زندگی شـهوانی دیگر .اینکه رسـالت
اسالم نیست ،اسالم با این چیزها مخالف است.

65/3/9

آنوقتیکه امیرالمؤمنین به حکومت میرسـد ،وضعیت از این قرار اسـت
کـه همـان مبارزان و همـان مجاهدان و همان فداکاران و همان کسـانی
لباس سـادۀ روستایی خالصه
که ثروتشـان در یک شمشـیر و سـپر و یک
ِ
میشـد ،وقتیکـه میمردنـدِ ،شـمشهای طالیی که از آنها بـه ارث مانده
 .1سـلطان محمـود غزنـوی (421-360ق) طی سـالهای  392تـا  416در چندین نوبت به
هندوسـتان لشکرکشـی کرد .مهمترین و بزرگترین لشکرکشـی او به هند در سال  416و
ً
ظاهرا نشر اسالم و جنگ با کفار را
برای فتح سومنات بود .اگرچه او در آن لشکرکشیها
بهانه میکرد ،اما غرض اصلیاش غارت معابد پرثروت هند و کسـب غنائم بود .غزنین،
مقر حکومت سلطان محمود بود.
شهری است در شرق خراسان ،افغانستان امروز ،که
ّ
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ً
مثلا آب کنند را
بـود 59/2/13،فرصـت اینکـه ببرنـد پیش زرگـری و
نداشتند .تبر آوردند ،طالهای اینها را با تبر تکهتکه کردند[ 65/3/9،تا] قسمت
شـود بین وارثانشـان .و این بهاینمعنا نبود که ثروت عمومی زیاد شـده
بـود در جامعـه ،گرسـنه هم فراوان بـود .امیرالمؤمنیـن در یکی از همین
ُخ َطـب نهجالبالغـه میگوید :هرچه نگاه میکنی ،یا گرسـنهای را میبینی
رنج گرسنگی ،خواب را از چشم او برده؛ یا سیری را که از شدت
که الم و ِ
سـیری ،راحـت و آسـایش از او سـلب شـده .اینطور نبود کـه همۀ مردم
هـم ّ
مرفـه شـده باشـند و همه به نوایی رسـیده باشـند؛ یک عـدهای فقط
بـه نوایـی رسـیده بودند .و این جزء ضعفهای بزرگ یک جامعه اسـت و
امیرالمؤمنین در یکچنین شرایطی قرار داشت.
آنکسـانیکه ازلحاظ ثروت ،انباشـته شده بودند ،به اسالم بیاعتقاد نشده
بودنـد ،از دیـن خـارج نشـده بودند ،علیرغم قرآن و اسلام نبود که ثروت
ْ
گر خودشان بودند،
جمع میکردند؛ اینها دست
س وسوسه ِ
خوش توطئۀ نف ِ
ِ
و علیعلیهالسالم باید این توطئه را برایشان برمال میکرد ،باید حقیقت را به آنها
انسـان مسـلمان ،شریفتر و واالتر از آن است
میفهماند و میفهماند که
ِ
که اسیر این زخارف و زیورها بشود .باید به آنها میفهماند که این ثروت
آن همه اسـت و نباید یک جا متمرکز بشـود و به یک عده ،مخصوص
از ِ
دنیهای 1که در نهجالبالغه هست ،به این منظور است؛
بشود .شرح دنیای ّ
درحقیقت میخواهد تعدیل کند جامعهای را که از همهجانبهبودن افتاده.
( .1دنأ) حقیر ،پست
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اگر فتوحاتی انجام داده و اگر قلمرو جغرافیایی اسالم را توسعه
قلمرو نفوذ و سیاسـت و حکومت ،اندیشـۀ
داده ،به موازات این توسـعۀ
ِ
اسلامی را توسـعه نداده؛ الاقل در میان آن افرادی که اسالم را پذیرفتند،
عمق نداده اسـت .و امیرالمؤمنین میخواهد این عمق را به آنها ببخشـد.
این یکی از موضوعاتی است که در نهجالبالغه بهشکل بارزی بیان شده و
ما امروز به این احتیاج داریم.
چیز
جریـان روی
آن روز ،ایـن حرکـت و ایـن جریان ـ
آوردن به دنیا و همه ِ
ِ
ِ
اسلام را در فتوحـات جغرافیایـی خالصهکـردن ـ بیعلت و بیسـبب هم
ً
ً
واقعا خیال کردند که اسلام
صرفـا تصادفـی هم نبود .یـک عدهای
نبـود،
ً
واقعـا دچار این اشـتباه شـدند ،که
همـهاش شمشـیر و جنگیـدن اسـت؛
خیـال کردنـد اگر انسـان از آن حالت معنویـت ،عرفان ،ذکر ،توجه به خدا،
نماز با حال ،دعا و توسـل
بیاعتنایی به زخارف دنیا ،مناجات نیمهشـب،
ِ
راه خدا ،باز
و مناجات دور بماند و فقط شمشیر دست بگیرد و بجنگد در ِ

ً
واقعا این اشـتباه را یک عدهای میکردند و این
میتواند مسـلمان باشـد!
برندۀ
اشـتباه بعد از بیسـتوپنج سال اثرش ظاهر شد .شمشیرهای تیز و ّ
مسلمانان و مجاهدان صدر اسالم ،تمام ایران و روم را گرفت .بله ،درست
است ،اما همین بود؟ آن ایرانی که در آن عدالت اجرا نشود و آن ایرانیای
که در زیر سـایۀ حکومت مسـلمانان ،از روح اسلام ،از عطوفت ،از تقوا ،از
توجه به خدا ،از ذکر ،از معنویت ،از عرفان چیزی سرش نشود ،چه تفاوتی
دارد با آن ایران و ایرانیای که در دوران ساسانی زندگی میکرد؟
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وقتـی قرار اسـت اختلاف طبقاتی باقی بماند ،وقتی قرار اسـت
ّ
دل انسـانها باقـی بمانـد ،وقتـی قرار اسـت یـک دگرگونی روحی
ـر ِ
تحج ِ
تصور غلط باشـند
بهوجـود نیایـد ،وقتـی قرار اسـت بازهـم مـردم در این
ِ
تجمالتی لوکس خودشـان
شـخصی
زندگی
کـه بایـد هرچـه میتواننـد به
ِ
ِ
ِ
بیفزایند و آن را توسـعه بدهند بهاصطالح ،چه لزومی داشـت که انقالبی
انجام بگیرد؟ و این فاجعه ،آن روز اتفاق افتاده.

59/2/13

ً
ّ
صحه گذاشـته اسـت .آمدند گفتند
صریحا روی عمل معاویه
خلیفۀ دوم
معاویـه کاخ میسـازد ،کاخ سـبز درسـت میکنـد ،اشـرافیگری [میکند]،

َ

َ

ـک کس َـر ی َ
و او در جـواب گفـت« :ذ ِل َ
الع َـر ِب» ،1نـه ،عیب نـدارد ،این درمقابل
امپراتوری گذشـته اسـت؛ یک مقداری شـکوه امپراتوری الزم اسـت.
ِ

51/1/24

عظمت
حاکم شام اجازه میگرفت که همان کاخها و قصرها و شوکت و
ِ
امپراتـوران روم را حفـظ کنـد و وقتی مخالفـت میکردند ،دلیل میآورد و
میگفـت مردمـی کـه در روم زندگـی کردهانـد ،اینها شـوکت امپراتوران را
دیدهاند و ما که امروز حاکم اسلامی هسـتیم ،مصلحت نیسـت که این
شـوکت را بشـکنیم .آن مـردم عـادت کردهانـد که همیشـه در کاخها وارد
سوار بر آنچنان مرکبهایی ببینند،
بشوند و عادت کردهاند که حاکمان را
ِ
شـوکت ما
و اگر ما یکخردهای کوتاه و متواضع و کوچک حرکت کنیم،
ِ
در چشم مردم خواهد شکست .ببینید چه استدالل غلطی!
این تصور وجود داشت که فقط سیستم سیاسی شام و روم عوض بشود،
 .1البدایة و النهایة /ج /8ص125
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کافی اسـت؛ دیگر نمیدانسـتند که سیسـتم سیاسـی که عوض
میشود ،برای این است که سیستم اخالقی عوض بشود ،برای این است
که روح و دل عوض بشـود ،برای این اسـت که انسـان در جوهرش ،دچار
انسانیت انسان مضمون
یک انقالب و دگرگونی بشود ،برای این است که
ِ
و معنا پیدا کند ،از حالت مسـخ 1بیرون بیاید .و این یک فاجعهای اسـت
که همیشه انقالبهای اسالمی را تهدید میکند.

59/2/13

مسـلمان میرود تا اوهام را از مغزها بشـوید .سـپاه اسلام رسالتش این
اسـت که مردم را از قید خرافات و بندهای جاهلیت آزاد کند .سـپاهیان
اسلام هرجا قدم میگذارند ،بایسـتی مردم را از ظلمات به نور بکشانند و
از بندگی بندگان ،به بندگی خدا .تو رفتی شـام را فتح کردی ،میخواهی
به ساز مردم برقصی که مردم اینطوری عادت دارند؟!

1352/1

مـن یـک روایت در این باب از کالم امیرالمؤمنین برای شـما میخوانم.
..روایت ،ماجرای عبور امیرالمؤمنین از شهر انبار است؛ یکی از شهرهای
رسـوخ
عـراق کـه تـازه مسـلمان شـدهاند و هنـوز فرهنگ اسلامی در آن
ِ

َ

َّ

َ

َ َ ٌ َ ََ
نبار» 2امیرالمؤمنین در هنگام
کامل پیدا نکرده اسـت« .و جاء ع ِ ّل حت م ّر ِباال ِ
َ َُ

َ

ُ

َ

َ

َ

خالفـت بـر آن شـهر عبـور کـرد« ،فاسـت َقبله َبنـو خشنوش َ
هاقن ُتـا» بـزرگان
ـک د ِ
َََ

َ

َ

َُ

َّ

ُ

شـهر از حضـرت اسـتقبال کردنـد« ،فل ّمـا اسـت َقب ُ
لوه ن َزلـوا ّث جـاءوا َیشـتد َ
ون َم َعـه»
( .1مسخ) دگرگونی شکلی به شکل دیگر ،زشت و ناپسندشدن طبیعت و اخالق انسان.
 .2وقعـة صفیـن (نصربنمزاحم ،متوفی 212ق) /حـوادث الواقعة فی طريقه الى صفين/
ص143
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هنگامیکه مسـتقبالن به امیرالمؤمنین رسـیدند ،از اسـبها و
مَ رکبهـای خـود فـرود آمدنـد و در رکاب علـی ،بـا سـرعت شـروع کردند

َ

َ

َّ

ُ َّ

َ ُ

ُ

َ َّ

َ

واب التی َم َعکم؟ َو مـا ا َردت َبذا الـذی َصن ُ
بـه حرکتکردن« .قـال :ما ه ِذ ِه الـد ّ
عت؟»،
ِ
بارکش بسـیاری هم با خود آوردهاند،
امیرالمؤمنیـن دیـد اینها حیوانات
ِ
و پیـاده حرکـت میکنند .فرمود ایـن حیوانها را چرا آوردهاید و این کار
را چـرا انجـام دادیـد؟ یعنی چرا پیاده ُشـدید و در رکاب من پیاده حرکت

َ

میکنیـد؟ «قالـوا َا ّمـا َه َـذا ّالـذی َص َنعنـا َف ُه َـو ُخ ُل ٌـق ِم ّنـا ُن َع ّ ِظ ُـم ب ِـه ُاال َم َ
ـراء» ایـن کاری
ِ

کـه کردیـم ،ایـن عـادت ماسـت ،اخالق ماسـت ،مـا امـرا و فرامانروایان

َ
َ ُ َ ٌ
راذین ف َه ِد َّیة
خودمان را بدینوسیله تجلیل و احترام میکنیم؛ « َو ا ّما َه ِذ ِه الب
َل َ
ـک» ایـن اسـبهای مادیـان هـم که با ماسـت ،اینها را بهعنـوان هدیه
َ ّ ُ َ ً
منی َطعام ًـا َو َه َّ
ـک َو ِل ُلمس ِـل َ
بـرای شـما آوردهایم؛ « َو َقـد َص َنعنا َل َ
وابکـم َعلفا
د
ل
ـا
ن
أ
ی
ِ
ِ
َ ً
کثیرا» برای شـما و سـپاهیان شـما غذای فراوانی هم طبخ کردیم و برای
َ
چهارپایان شـما علف بسـیاری هم آماده کردیم« .قال» حضرت در پاسـخ
َ َ َّ
َ َ ُ َ َّ ُ ُ
َُ َ َ
نکم ُخ ُل ٌـق ُت َع ّ ِظ َ
اهلل
مون ِب ِه االم
آنهـا چنیـن فرمودند« :ا ّما َهذا الذی زعمت انه ِم
راء ف َو ِ
َ َ َ ُ ُ َ
ُ
ـراء َو ِا َّن ُکـم َل َت ُش ّـق َ
مـا َی َنت ِف ُـع َب َـذا ُاال َم ُ
بدانکـم» امـا ایـن عادتی
ون ِب ِـه علی انف ِسـکم َو ا ِ
ِ
کـه درمقابـل فرمانروایـان خود به خرج میدهید ـ یعنی پیاده میشـوید

و در رکاب آنها راه میروید ـ این به حال امرای شـما سـودی نمیبخشـد

َ

َ

َُ

و شـما را هـم خسـته و ناراحـت میکنـد« .فلا تعـودوا له!» دیگـر هرگز این

َ َ ّ َ ُّ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ
َ ُ
ُ
نکم َف َن َ
حس َ
راجکم
خ
ن
م
ا
ب
م
ها
ذ
کار را نکنید« .و اما دوابکم ه ِذ ِه ف ِان احببت ان نأخ
ِ
ِ
ِ
ُ
ََ
اخذناها ِمنکم» اما این اسـبها و حیواناتی که آوردهاید به ما بدهید ،اگر

فصل دوم

293

» .19تلادع و تیونعم هب تشگزاب« /یولع تموکح روشنم

دوست میدارید که ما آنها را از بابت مالیاتی که میپردازید به
دولت قبول کنیم ،برای بیتالمال قبول میکنیم؛ اما اگر بخواهید آن را

َ

َّ

َ

ُ َ

ً ّ َ

ُ

َ

عامک ُم الذی َصن ُ
به ما هدیه بدهید ،از شـما قبول نمیکنیمَ « .و ا ّما َط ُ
عت لنا»
َ ّ َ

َ َ َُ

َ

غذایی که برای ما فراهم آوردید «ف ِانا ن َ
موالکم شیئا ِال ِبث َم ٍن»
کر ُه ان نأ کل ِمن ا ِ
ما دوسـت نداریم که از غذای شـما چیزی تناول کنیم ،مگر آنکه پولش

َ

َ

َُ

ُ َُ َ ُ َ َُ

ؤم َ
ننی ن ُن نق ّو ُمه ّث ن َ
میر ُ
را به شـما بپردازیم« .قالوا یا ا َ
قبل َثنه» گفتند باشـد
امل ِ
ِ

َ ً
ما غذاها را قیمت میگذاریم و پولش را از شـما قبول میکنیم« .قال ِاذا
ال ُت َق ّو َ
َ ُ
مون ُـه َ َ ُ َ َ َ
معین نکنید ،ما
قیمتـه ن ُـن نکتفی ِبـا دونـه» فرمود اگر قیمت آن را
ّ
ِ
َ
َ
َ
ایـن غذاهـا را نمیخواهیـم و کمتر از آن را فراهـم میکنیم« .ف ِا ّن لنـا ِم َن
َ
الع َـرب َموال َـی َو َمع َ َ َ َ َ ُ
َ
ـارف فتمن ُعنـا ان ن ِـد َی ُلـم» گفتنـد ای امیرالمؤمنیـن! ما در
ِ
ِ
ِ
میـان عربهایـی که از حجاز آمدهاید ،دوسـتانی داریـم و مایلیم به آنها

ََ

َ

ّ

هدیـه بدهیـم ،آیـا ما را از این کار منع میکنی؟ « َو تن ُع ُهم ان َی َ
قبلوا ِمنا؟» و

َ
قال ُک ُّل َ
الع َرب َل ُکم َ
وال َو َل َ
یس
م
منع میکنی که آنها از ما هدیه قبول کنند؟ «
ٍ
ِ
َ َ َ ََ َ ََ ُ
َی َنبغـی ِ َل َح ٍـد ِم َـن ُ
قبـل ه ِد ّیتکـم» همـۀ عربهـا با شـما همپیمان
املس ِـلمنی ان ی
هسـتند و هیچ مسـلمانی حق ندارد بهعنوان یک فرد باالتر و انسانی که

ُ َ
َ
حقـی بـه گردن شـما دارد ،هدیهای از شـما قبول کنـدَ « .و ِان غ َص َبکـم ا َح ٌد
ََ
علمونا» اگر کسـی از شـما چیزی غصب کرد به ما اطالع بدهید تا مال
فا ِ
شـما را از آنها بگیریم.
این یک ماجرای تاریخی کوچک به نظر میرسد؛ اما در مقابلۀ با فرهنگ
طاغوتـیای کـه بـر ذهن مـردم آن روزگار حاکم اسـت و سـالهای درازی

فصل دوم

» .19تلادع و تیونعم هب تشگزاب« /یولع تموکح روشنم

294

اسـت در زیر فشـار حکومتهای ساسـانی و جبار با همین وضع
زندگی کردند و همیشه خودشان را مجبور دیدند که به اولیای حکومت و
امرای خود هدیه بدهند و دل آنها را به این وسـیله بهطرف خود متمایل
کنند ،امیرالمؤمنین دارد به آنها یک حق بزرگی را یادآوری میکند .یعنی

ّ
ُ
تفرعن بر
تحکم و
بـه آنهـا میفهماند که ُامرا و فرمانروایان شـما ،نـه حق
شـما دارند ،و نه حق گرفتن چیزی از اموال شـما را دارند .امرای شـما هم
کسـانی مثل شـما هسـتند ،آنهـا هم مردمانـی معمولـی و عادیاند .این
فرهنـگ غلـط جاهلـی و طاغوتی که امـرا و فرمانروایان از مـردم باالترند،
فرهنگی اسـت که اسلام آن را قبول ندارد 60/1/7.و اینطور سـنتهای غلط
را ریشهکن میکند.
آنوقت ،آن آقا ،آن سنت غلط جاهلیت مردم شام را ـ که تا دیروز درگیر
حکومـت امپراتـوری روم شـرقی بودنـد ـ تثبیـت میکند ،تقریـر میکند.
بهانهاش هم این است! برای اشرافیگری ،برای اسراف ،برای کامرانیهای
بیجای خود ،عذر میتراشـند ،و ُع َمر [هم] قبول میکند ،اما علی گوشـش
بدهکار این حرفها نیست .علی دنبالهرو پیغمبر است.
علی در آن روزی که به مسـند حکومت رسـید ،پنجاهوهشـت سال سنش
بود .و اگر در هشتسـالگی ایمان آورده باشـد به پیغمبر ـ هشتسـالگی
یا نهسـالگی ،یا یازدهسـالگی ،برطبق اختالف روایات ـ حدود پنجاه سـال
در قلب جریانات و در کوران جریانات سیاسـی و نظامی و جامعهسـازی
و حکومـتداری اسلام اسـت .همچنانیکه پیغمبر اکـرم به رئیس قبیلۀ
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بنیعامـر یـک نیمقـول دروغ هـم نمیتوانـد بدهد 1،علـی هم به
معاویـه و بـه طلحـه و به زبیـر و به دیگر خصوم و رقبایـش ،یک نیمنظر
از روی محبت هم نمیتواند بکند؛ همین اسـت که هسـت .حکومت حق
و عدالت این اسـت؛ او راسـتی و حق را فدا نمیکند .همچنانیکه برنامۀ
َس َ
ـلفش ،اسـتادش ،آموزنـدهاش ،پیغمبر اکرم این نبـوده ،برنامۀ علی هم
این نیست؛ ظلم را نگه نمیدارد ،یکلحظه ظلم را تحمل نمیکند.

1352/1

َ ٌ َ َّ ُ َ َ َ َ
َ َّ ُ
َ
احل ّق ل ُـه َو الق ِـو ُّی ِعندی
امیرالمؤمنیـن [میفرمایـد« ]:الذلیـل ِعنـدی عز یز حت آخـذ
َضعی ٌـف َح َّتی ُآخ َـذ َ َّ ُ
احلـق ِمنـه» 2مضمون این اسـت که هـر ذلیلی ،هر مظلومی،
کشی ،از نظر من عزیز است و حق او در اولویت است ،تا وقتیکه
هر ستم ِ
حق او را از ظالم بگیرم .و بهعکسش؛ ظالم ولو در مقام عزت قرار داشته
باشد ،پیش من ذلیل است تا حق را از او بگیرم ،بعد میشود مثل مردم
دوم بیعـت امیرالمؤمنیـن ،ایـن بزرگـوار رفت
عـادی 65/3/9.از روز دوم ،روز
ِ

دربـارۀ قطایعـی 3کـه قبل از آن بزرگـوار به اینوآن داده شـده بود ،فرمود:
تبلیغی به طائف ،به سراغ قبیلۀ بنیعامر رفتند .خود را معرفی و آنها
 .1پیامبر در سفر
ِ
بزرگ قبیله ،بعد از شـنیدن سـخنان پیامبر پرسـید :ای
را به توحید دعوت کردند .عامر،
ِ

محمد! چه فایدهای برای من است اگر مسلمان شوم؟ پیامبر فرمودند تو هم مانند دیگر
مسـلمانانی ،هر حقی آنها دارند ،تو هم همان حق را داری .عامر این بار بیپرده پرسـید
آیا این امر را بعد از خودت به من وامیگذاری؟ پیامبر فرمودند این «امر» برای تو و قوم
تو نیست( .الطبقات الکبری (محمدبنسعد کاتب واقدی ،متوفی 230ق) /ج /1ص)236
 .2نهجالبالغه /خطبۀ  /37کالم حضرت در بیان برخی از فضایل خود
 .3قطیعه زمینی بوده است که از جانب خلیفه یا سلطان ،به یکی از امرا ،برای تملیک
یا بهرهبرداری از عواید آن واگذار میشده است.
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ّ

اهلل لـو َو َجدتـه قـد ت ُـز ّو َج ب ِـه ِ ُ َ ُ َ
ـک ب ِـه ِاالم ُ
ـاء» 1بـه خـدا کـه اگر
« َو ِ
النسـاء و م ِل ِ
ِ ِ
ببینم این پولهایی که قبل از من به ناحق به کسانی داده شده است ،آن
را مهر زن قرار دادید ،ازدواج کردید ،کنیز خریدید ،مالحظه نمیکنم ،همۀ
آنها را برمیگردانم.

74/11/20

این برنامۀ حکومت علی است.

1352/1

 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /15دربارۀ بازگرداندن زمینهایی که عثمان از بیتالمال به دیگران
بخشیده بود.

20

منشور حکومت علوی
«عبرت از گذشته ،ترسیم آینده»
رهبر مسلکیای که همهچیز برای او ،مسلک اوست؛ همهچیز برای او
یک
ِ
آن آرمان الهی اوسـت؛ یکچنین رهبری وقتی با مردمی روبهرو میشـود
که بیستوپنج سال است تحت تربیت صحیح نبودهاند ،بیستوپنج سال
است کنار افتادند ،الزم است روی این مردم خیلی کار کند ،الزم است آنچه
که ممکن است به آنان تزریق کرد ،تزریق کند؛ آنچه باید به آنان آموخت
بـه آنـان بیامـوزد .لذا امیرالمؤمنین در خطبۀ [شـانزدهم] و در بسـیاری از
خطبات نهجالبالغه ،بهطور سرشـار و لبریز از سـنتهای آفرینش ،از نقش
تقوا ،از نقش اشـتباه سـخن میگوید .و همین اسـت که شما نهجالبالغه
را که برمیدارید ،میبینید مزۀ دیگری دارد.
روایت فراوان است ،نهجالبالغه هم روایتی است؛ اما میبینید این یک طعم
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دیگری دارد .این تازیانهای است بر پیکر و بَر و دوش 1بهخوابرفتۀ
مردمی که باید بیدار بشوند ،با زمان پیش بروند .امیرالمؤمنین دارد میتازد
بهسوی هدف تکاملی[ ،باید] بتوانند پابهپا با او جلو بیایند؛ برای یک مردم
خوابآلوده نیسـت .آنکسـیکه امروز بیدار اسـت ،نهجالبالغه را میفهمد؛
آنکـه امـروز هـم در خـواب اسـت ،از سـخن علـی جز الالیی چیزی سـرش
زهـد انقالبی میگوید،
نمیشـود .لـذا میبینیـد آنچه امیرالمؤمنیـن دربارۀ
ِ
آنچه دربارۀ تقوای انقالبی میگوید ،آنچه دربارۀ زندگی سـراپا انقالبی بیان
میکنـد ،عـدهای حمـل میکنند بر گوشهنشسـتن و به خـود پرداختن و با
خدای خود راز و نیاز کردن و بس! امیرالمؤمنین یک جایی میگوید بروید
در خانه بنشینید؛ نادان به این جمله استناد میکند که علی گفته بروید در
خانه بنشـینید! اگر علی گفته بود برو در خانه بنشـین ،خودش نمیآمد در
متن اجتماع ،مردم را هم اینطور دنبال خودش حرکت نمیداد .نمیفهمند
امیرالمؤمنین چه میگوید؛ هنوز خودشان را با شرایط امیرالمؤمنین ـ یعنی
سـیزده قرن پیش ـ نمیتوانند تطبیق بدهند .باری ،سـخن امیرالمؤمنین،
ُپر ،سرشـار ،و لبریز اسـت از هوشـیاری و آگاهی و بینش و [فهم] زمان و
لمس ضروریات و احساس آنچه هست و احساس آنچه باید کرد ،برای یک
جامعه؛ سخن امیرالمؤمنین پر است از آگاهیها.

53/9/22

امیرالمؤمنیـن در اولیـن جلسـهای کـه بـرای ملـت خودش با نـام خالفت
زیـر عنـوان حکومـت اسلامی سـخن میگفـت 53/9/15،در برابر هـزاران نفر
و
ِ
 .1تن و بدن
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جمعیت تشـنه ،در مسـجد پیامبر خدا در مدینه ،برنامۀ حکومت
ً
مخصوصا
خـود را اعلان میکند .مانند همۀ زمامداران و رهبران سیاسـی،
همـۀ [رهبـران] حکومتهـای انقالبی که با وضع نو و تشـکیالت جدیدی،
برنامۀ خود را آغاز میکنند .آیندۀ آن ملتی را که زمامش را به او سپردهاند،
بـا شـرح برنامههـای قطعی خود تشـریح میکند .فرقی کـه در همینجای
امیرالمؤمنین بشریّ ت ،با همۀ امیرها و رهبران و
امیرالمؤمنین ما،
قضیه،
ِ
ِ
زمامـداران دیگـر دارد ،در یـک کلمۀ کوتاه خالصه میشـود؛ آن کلمۀ کوتاه
این است که امیرالمؤمنین به آنچه میگوید و وعده میدهد ،عمل میکند،
و دیگران تخلف میکنند .همهجا برنامهها زیبا و آراسـته اسـت ،همهکس
وعـدۀ صلـح و صفـا و امنیت و راحت به مـردم میدهد ،اما دیگران آنچه را
میگویند به کار نمیزنند؛ اما علی آنچه را میگوید ،موبهمو عمل میکند.
ایـن را همـه میدانسـتند .آنهـا کـه علـی را آزمـوده بودند ،ایـن مطلب را
بهخوبـی میفهمیدنـد .آنها کـه فداکاری این مرد فداکار را در دشـوارترین
چشـم دل ،آیندۀ او را هم پیشبینی
چشـم سـر دیده بودند ،با
لحظات ،با
ِ
ِ
کافـران مصمم،
میکردنـد .آنهـا کـه او را در بسـتر پیامبـر ،در مواجهـۀ با
ِ
ای بعـد از
در میدانهـای آتـشزای جنـگ ،در گذشـت عجیـب و افسـانه ِ
رحلت پیغمبر ،در ماجرای شـورای شـش نفری ،و خالصه در دهها قضیه،
راسـت خود
حق
ِ
در دههـا موقـف ،علـی را دیده بودنـد که چگونه به وعدۀ ِ
درمقابل خدا عمل کرده اسـت ،بهخوبی میدانسـتند یا حدس میزدند که
در آینده هم به این وعده عمل خواهد کرد .میدانستند که امیرالمؤمنین
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میـان حـق خـدا و حق مردم انفکاکی قائل نیسـت .میدانسـتند
که معنی ندارد کسـی حق مردم را ضایع کند و دم از پاسـداری حق خدا
بزنـد .میدانسـتند که علی معتقد اسـت بندگـی و عبودیت پروردگار فقط
به دل و فکر نیسـت ،به عمل نیز هسـت .میدانستند که امیرالمؤمنین از
جملۀ آن کسـانی اسـت که آیۀ قرآن دربارۀ آنان اینگونه سـخن میگوید:

َ َ َ فَ
قَ
َ
نَ ُ
َ ُ
ٌ َ َ ق
«م نَ� ُ
اهلل عل ی� ِه � ِم ن� ُهم َم ن� � ض� ٰی � بَح�ه َو ِم ن� ُهم َم ن� یَ� ن� ت��ظ ِ ُر
ال صد�وا ما عاهدوا
الم�ؤ مِ ن� ی� نَ� ِر ج�
ِ
َ
َ َ ّ تَ
ً
و ما ب�دلوا � ب�د ی�لا» 1وعدۀ با خدا را به دروغ نبستند ،معاهدۀ با خدا را تخلف
حق این
نکردنـد .بعضـی رفتنـد پیشـاپیش و بعضـی در انتظار سرنوشـت ِ
راهپیمایی الهیاند؛ و علی از آن منتظران بود.
پـس معلـوم بـود که علی مانند رهبران دیگر تاریخ ـ آنها که پیش از علی
بودنـد و آنـان کـه پـس از علـی و در زمـان علـی ـ تخلف نمیکنـد ،دروغ
نمیگوید به مردم 53/6/22.این خطبه از اول تا آخر ،عالوهبراینکه نموداری از
فصاحت و شیوایی بیان و زیبایی الفاظ است ،محتوایی دارد بسیار غنی،
جامع مسـائلی که در یک زندگی اجتماعی ،برای یک ملت
بسـیار ُپرمغز؛
ِ
و برای یک رهبر بهشـدت ضروری اسـت.

53/9/15

البته خطبه ،مقدماتی دارد

ـ کـه در نهجالبالغههـای معمولی نیسـت؛ بعضی از شـارحین نهجالبالغه
گشـتند بـا زحمـت آن مقدمـات را پیـدا کردنـد ـ کـه امیرالمؤمنین در آن

َ َََ

َ

ُ َ
َ
باب َرة» خدا جباران عالم را نابود
مقدمات یک جمله میگوید« :و قد قتل اهلل اجل ِ
کـرد؛ یعنـی جباری نکنیـد .خدا فالن کافرها را ،فالن ظالمها را نیسـت و
 .1سوره مبارکه احزاب /آیه 23
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نابـود کـرد؛ یعنی کفر و ظلم نورزید .اینها مقدمات همین خطبه
است که جمالت اولش را مرحوم سید رضی

رضواناهللعلیه

نیاوردند و بعضی از

شارحین 1گشتند از [بین] مدارک و مآخذش پیدا کردند.

53/6/22

در آغـاز خطبـه ،امیرالمؤمنیـن خـود را نسـبت به آنچه در ایـن خطبه تعهد
خواهـد کـرد و همچنین نسـبت به آن حقایـق و واقعیتهـای تاریخی که
حاکی از سـنن الهی اسـت و در این خطبه خواهد گفت ،عهدهدار میکند.

َ
َ ُ َ ٌَ
َ
هینة» 2ذمّ ۀ من ،عهدهدار آن چیزی است که بیان میکنمَ « .و ا َنا
« ِذ ّمیت ِبا اقول ر
ِب ِـه َزع ٌ
یم» مـن خودم متعهـدم [به] آنچه که بیان خواهم کرد و خواهم گفت.
ً
غالبا وقتیکه برنامههای بسـیار
پیداسـت یک مطلب بسـیار مهمی اسـت.

مهمی قرار است به مردم ارائه بشود ،آنکسیکه مجری برنامه است ،طراح
برنامه است ،بناست او عمل کند به این برنامه ،برای جلب اطمینان بیشتر و
برای اینکه دلگرمی زیادتری وجود داشته باشد ،خود را عهدهدار قرار میدهد.
امیرالمؤمنیـن را همـه به راسـتگویی و درسـتکرداری میشناسـند؛ همه
میدانند که او آنچه بگوید ،پای آن خواهد ایستاد؛ درعینحال ،آن حضرت

َ

َ ُ

َ ٌ ََ

َ

در مقام گفتار ،مطلب را مؤکد میکندِ « :ذ ّمیت ِبا اقول َرهینة َو انا ِب ِه ز ٌ
عمی».
بعـد از آنکـه ایـن تعهـد را امـام علیهالسلام بیـان میکنند ،یـک مطلبی
 .1کمالالدیـن میثمبنعلـی بحرانـی ( ۶۷۹-۶۳۶یـا ۶۹۹ق) در کتـاب شـرح نهجالبالغـۀ
خود ،مصباحالسـالکین ،به این عبارت در ابتدای این خطبه اشـاره کرده است .همچنین
ثقةاالسالم کلینی در الکافی ،کتابالروضة ،این عبارت را در خطبۀ امیرالمؤمنین هنگام
بیعت مردم با ایشان آورده است.
 .2نهجالبالغه /خطبۀ  /16هنگام بیعت مردم مدینه با ایشان
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میگوینـد کـه ایـن مطلـب فوقالعاده حائـز اهمیت اسـت .این
مطلب در یک جمله ادا شـده .و در عین اینکه این جمله ،کوتاه و خیلی
مختصر [اسـت] ،ازلحاظ محتوا ،بسـیار سـنگین و مهم ،و مطلب پرمغزی
است؛ بهعالوه از این نظر که در آغاز و طلیعۀ یک برنامه است و در ابتدا
روز
و پیشدرآمد یک طرح اجتماعی است ،پیداست که نظر به گذشتۀ آن ِ
جامعۀ اسالمی و همچنین نظر به آیندۀ آن روز هم است.

َ
َُ
الع َب ُر َع ّما َب َنی
آن جملهای که حضرت میفرمایند ،این استِ « :ا ّن َمن َص َّر َحت له ِ
َ َ َ ُ ُّ
ُ َّ
َ َُ
َی َد ِیه ِمن
ات»؛ یک گذشتهای را امام در نظر
الت َح َج َزته الت َقوی عن تق ّح ِم الش ُب ِ
املث ِ
زمان حالـی را ،و یک آیندهای را .آنچه مضمون خیلی سـادۀ
گرفتنـد ،یـک
ِ
سخن امام هست ،این است که هرکسی که عبرتها ،بتوانند برای او آینۀ
حس
بلیهها و خطرات کنونی باشـند ،اینچنین آدمی بر اثر
ناراحتیها و ّ
ّ
هوشیاری و بیداری و آگاهی ،دچار این خطرها هرگز نخواهد شد .چه شد
زمان
وضـع
مضمـون جملـه؟ عبرتهـا آیینهای باشـند بـرای او که بتوانند
ِ
ِ
حاضر او را درمقابلش به او بنمایانند .عبرت برای گذشته است ،آنچه که در
ِ
گذشته انجام گرفته .وقتی شما با نظر دقت در آن نگریستید ،وقتی سعی
کردید که آن گذشته را درست بفهمید ،تحلیل بکنید ،همان ماجرایی که تا
حاال برای شما گذشته محسوب میشد ،از حاال برای شما یک عکسی ،یک
انعکاسی ،یک تصویری از وضع حال شما و وضع آیندۀ شماست.

53/9/8

امیرالمؤمنین با این بیان به مردمی که بیسـتوپنج سـال اشتباه کردهاند
و چـوب ایـن اشـتباه را هم خوردهاند ،دارد میگوید ای مردم! اشـتباهات
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گذشتۀ خود را تکرار نکنید .از اشتباهات پیشین برای هموارکردن
جـادۀ آینـده پنـد بگیرید .دارد بـه آنها میفهماند که بهعنوان یک انسـان،
بهعنـوان یـک موجـودی که خدا او را از ویژگی ِخـرد و اراده برخوردار کرده
اسـت ،پایبند اشـتباهات سـنتی خود نمانید؛ هرچه اشـتباه کردید تا حاال
بس است .اشتباه کردید آنچه را که خدا برای اهلش ،برای مردمان شایسته
و الیق مقدر کرده بود ،به غیر اهلش سپردید .اشتباه کردید مقام و قدرت
اجتماعـی و سیاسـی را به آنکسـیکه با معیارهای خدایـی منطبق نبود،
سـپردید .اشـتباه کردید در قرآن نیندیشیدید .اشتباه کردید وصیت پیامبر
را عمل نکردید .چوب این اشتباهات را هم خوردید.
چـوب ایـن اشـتباهات را چطـور خوردیـد؟ در جامعهای کـه در آن جامعه
قرآن به صدای بلند خوانده میشـد ،ابوذرتان ،عبداهللبنمسـعودتان ،عمار
یاسـرتان ،نیـکان و برگزیدگان و زبدگانتـان در اقلیت ماندند؛ مردمانی که
از فضیلتهـا و ارزشهـای ایـن گروه بینصیب بودند ،سرنوشـت شـما و
سرنوشـت آنها را در دسـت گرفتند .و این چوب بسیار سخت و سهمگینی
بود .اشـتباه کردید؛ طوری به ظواهر اسلام دل خوش کردید که از بطون
اسلام ،از معنـای اسلام ،از مغـز اسلام دور ماندید و نفهمیدیـد .دلتان
خوش بود که در راه خدا جهاد میکنید ،دلتان خوش بود که سرزمینهای
ناگشوده را میگشایید و ثروتها و مکنتها و قدرتها را بهسوی خودتان
جذب میکنید ،اما توجه نداشـتید که پایۀ اصیلی از پایهها و بنیانهای
اساسی اسالم ،یعنی برابری در حقوق ،برابری در احکام ،برابری در حدود،
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برابـری در فرصتهـا و امکانات زندگی ،در جامعۀ شـما نیسـت.
مردمی در جامعۀ شما ،شب از گرسنگی نمیخوابند؛ مادرشان باید بچهها
را بـا دیگـی کـه درون آن چیـزی جـز آب خالـص نیسـت سـرگرم کنـد و
بخواباند.. .1اینقدر اختالف طبقاتی است.
االمر شایسته و الیق بر جامعۀ شما
..خیال کردید وقتیکه پیغمبر و اولی
ِ
حکومـت نکـرد ،قرآنها را از میان شـما جمع خواهنـد کرد! که چون قرآن
خوانده میشد ،به بودن اسالم همچنان مطمئن بودید؟ ..چوب آن اشتباه
بـزرگ را اینجـا میخوریـد کـه در جامعـۀ شـما تبعیـض هسـت ،اختالف
طبقاتـی هسـت .در ایـن جامعـه کسـی حـق ندارد بیندیشـد؛ کسـی حق
االحبار یهودی میشـود
ندارد بفهمد ،و اگر فهمید ،حق ندارد بگوید .کعب
ِ
همهکارۀ شـما؛ دشـمن خائن ،میشود دوست شما .از اشتباهات گذشته

َ َ َ ُ َّ
َ
َ َُ
َُ
التق َـوی َعن
لات حجزته
الع َب ُر َع ّمـا َب َنی َی َدی ِـه ِمـن
املث ِ
پنـد بگیریـدِ « .ا ّن َمـن َص َّر َحـت لـه ِ
َ َ ُ ُّ
ات»؛ این یک جمله.
تق ّح ِم الش ُب ِ
 .1روایت شده است که امیرالمؤمنین شبی به خانۀ بیوهزن فقیری گذر کرد که فرزندان

کوچکش از شدت گرسنگی گریه میکردند و آن زن بیچاره سعی داشت آنها را آرام کند
و بخوابانـد .آن زن آتشـی روشـن کـرده و ظرفـی را که فقط آب خالـی در آن بود ،بر روی
آتش گذاشته بود تا کودکانش به خیال تهیۀ غذا آرام گیرند و شاید بخوابند .حضرت با
دیـدن ایـن صحنه ،برگشـت و مقداری خرمـا ،آرد ،روغن ،و نان تهیه کرد و عازم آن خانه
شد .از آن زن اجازه خواست و وارد شد .برای کودکان غذایی آماده کرد و از آنها خواست
که بخورند .وقتی سـیر شـدند ،حضرت با آنها بازی کرد و خنده را بر لب بچهها نشـاند.
آنگاه از آن خانه بیرون آمد( .کشفالیقین فی فضائل امیرالمؤمنین (عالمۀ ّ
حلی ،متوفی
726ق) /ص)115
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بعـد مـردم را بـه واقعیـت نزدیکتـر میکند .معیـار و کلید فهم
آنچـه کـه نیـاز و ضـرورت زمان را تشـکیل میدهـد ،فهـم و درک صحیح
ّ
معطلند.
و واقعی زمان اسـت .آنکسـانیکه زمانشـان را نمیشناسـند ،ول
آنکسانیکه نمیدانند در چه موقعیتی دارند زندگی میکنند ،جریانهای
فکـری و جریانهـای عملـی را پیرامـون خود لمس نمیکننـد ،امید هیچ
خیـری از آنهـا بـه سـود اجتماع و دیـن نمیتـوان داشـت .امیرالمؤمنین
راه
بهتـر از همهکـس میدانـد کـه آنکـه میخواهـد پیـشگام باشـد در ِ
بهدستآوردن یک وضع صحیح ،یک دنیای انسانی ،یک جامعۀ شایسته
انسـان مسـلمان ،او بایـد اول زمـان خـودش را بشناسـد؛ کـه اگر
الیـق
و ِ
ِ
زمـان خـودش را نشـناخت ،هرچـه مصلحان گلو پـاره کنند ،حـرف بزنند،
داد بکشـند ،بـرای او و بـر گوش او ،حرف مفت و بیهوده اسـت .میگوید
چه میگویند اینها؟ چون زمان را نمیشناسـد .کسـی که نمیداند «وَ بای
اِلتور» 1آمده در جامعه ،تعجب میکند از اینکه میبیند گروههای پزشکی
مـدام دارند اینطـرف میروند ،آنطرف میروند ،خیمـه میزنند ،قرنطینه
میکننـد ،هرکسـی میآید یـک چیزی در بازویش فـرو میکنند .میگوید
اینهـا چـه کار میکننـد؟ چرا میکنند؟ گوشـی هم که بشـنوانند به او که
چـه آمـده اسـت ،ندارد؛ چشـمی هم که بـا بصیرت و نفوذ ببینـد و بنگرد
در اختیارش نیسـت .لذا اول باید به او گفت که در جهان چه خبر اسـت،
 .1نوعـی بسـیار خطرنـاک از بیمـاری وبـا کـه تعـداد اندکی از افـراد آلوده بـه آن ،عالئم
بیماری را بروز میدهند و بیشتر افراد آلوده ،شناسایی نمیشوند.
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جریانها چیست ،چه جریان فکری ،چه جریان اجتماعیای دارد
دنیا را میگرداند .امیرالمؤمنین میخواهد این کار را بکند؛ با مسلمانانی
که با او دست بیعت دادهاند و زمامشان را به او سپردهاند ،میخواهد این
را بیان بکند.
یـک نمونـهای را بـرای مـردم ذکـر میکنـد کـه همـۀ مـردم ،آن نمونـه را

َ

َ

ََ ُ َ

َ

َ َ

َ

َّ

َ َُ

ََ

َ
اهلل نب ّیه َصل ُ
ُ
َ َ ََ
َ ّ َ ّ
آل ِه»،
اهللعل ِیه َو ِ
میشناسند« .اال و ِان ب ِلیتکم قد عادت کهیئ ِتا یوم بعث ِ

ای مـردم ،میخواهید بشناسـید زمان خودتـان را؟ میخواهید بدانید درد
بلیۀ زندگی شما و اجتماع شما،
بلیۀ عمومی شـما چیست؟ ّ
زمان شـما و ّ
ً
بلیهای است که در حین بعثت خاتماالنبیا ،مردم جزیرةالعرب
عینا همان ّ

َ َ

بلیه است ،بیکموکاست؛ «ک َهیئ ِتا».
بلیه ،همان ّ
را تهدید میکردّ .

بیسـتوپنج سـال از رحلت پیغمبر میگذرد؛ سـیوپنج سـال از تشـکیل
جامعـۀ اسلامی میگـذرد؛ نزدیـک به نیم قـرن از ظهور اسلام میگذرد؛
بسـاط جاهلیت برچیده شـده اسـت ،بتهـای جاندار و بیجـان با خاک
یکسـان شـدند ،صنادید قریش نابود شدند ،یا مردهاند یا مردار شدند .حاال
بلیۀ آن روزگار
بلیۀ اجتماعی شـماّ ،
تازه امیرالمؤمنین ایسـتاده ،میگوید ّ

َ

اسـت؟ یعنـی چـه؟ لـذا همهکـس به فکر فـرو مـیرود« .اال» آگاه باشـید،
بلیه است.
بلیه ،همان ّ
هوشیار باشید ،بفهمید و بدانید که این ّ
بلیۀ دوران جاهلیت چیست؟ دوران جاهلیت با چه خصوصیتی ،مختص
ّ
و ممتـاز اسـت؟ ایـن را بایـد دقـت کـرد .در جاهلیـت هر بالیی که شـما
فـرض کنیـد ،بـود؛ بالی فقر بود ،بالی ظلم بـود ،اختالف طبقاتی بود؛ هر
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بلیههای
قدر بخواهید ،انسان ،بیقدر و بیارزش بود .هر یک از ّ
منحط
اجتماعی که برای یک قومی و جامعهای مطرح اسـت ،در جامعۀ
ِ
جاهلـی حیـن بعثـت رسـول خـدا بـود .کدامـش را امیرالمؤمنیـن
فاسـد
ِ
ِ
میخواهد بفرماید که امروز برگشـته اسـت؟ الزم اسـت یکخردهای دقیق
بشـویم ،باریک بشـویم ،ببینیم در آن بالیای اجتماعی ،کدام اصل بود و
کدام فرع .و این را شما پیروان امیرالمؤمنین از امیرالمؤمنین بیاموزید.
در تحلیل مسائل اجتماعی ،در تحلیل دردها ،در تشریح درمانها ،همیشه
دنبال اصول بروید .اصلها را پیدا کنید .علتها را بشناسـید؛ معلولها با
شـناخت علتها شـناخته میشـوند و با رفع علتها مرتفع میشـوند .به
معلولها ،به فروع ،به شاخهها ،چندان پایبند نباشید.

53/9/15

آن بنـدۀ خـدا دانهدانـه برگهـای مزاحم را که زرد شـده بـود و میریخت،
میخواسـت جمـع کنـد؛ از وجودشـان ناراحـت بـود؛ یکی گفـت بابا ،این
شـاخۀ پربرگ را ،که هم خشـکیده ،هم برگش مزاحم اسـت ،این شاخه را
بـزن .اگـر دلت میخواهد سـال دیگر همین جریان نباشـد ،از ریشـه َ
بکن
بیرون؛ وا ِّل چهارتا برگ را که جمع کردی ،چهارتای دیگر میریزد.
ذوق باسـلیقه ،یـک عنوان و تیتری درسـت کـرده بود که
آن آقـای خـوش ِ
چند سال است من این عنوان و تیتر را از قول او شنیدم و خیلی خوشم
آمـده و تکـرار میکنـم .در یـک نمایشـنامهای گفته بود بابـا! مردابها یا
باتالقها را بخشکانید تا پشهها خودبهخود بمیرند.. .حاال دهتا پشه را هم

ُکشـتی ،صدتا پشـه را هم [کشـتی] ،اما باتالق در طول همان مدتی که تو
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داری پشه میکشی ،صدها پشۀ دیگر تحویلت داده؛ صدها پشۀ
کیفیت زدن آنها
جورواجور دیگر .پشـههایی که تو تا حاال ندیدیشـان ،از
ِ

و پریدن آنها و چسبیدن آنها به بدنت ّ
مطلع نیستی.

بنده دلم را خوش کنم که برای خاطر خدا و دین ،فالن آدم منحرف را گیر
آوردم ،دارم به سرش مدام حرف میکوبم ،مدام حرف در مغزش میکنم،
آیا مسلمان بشود ،آیا معتقد بشود ،یا نشود! تو نگاه کن ببین اینچنین
طرز فکری ،اینچنین عقیدهای چگونه میشود که بهوجود میآید .این را
درسـت کردی ،آنیکی را چه کار میکنی؟ آنیکی را درسـت کردی ،سومی
را چـه کار میکنـی؟ خواهـی گفت باالخـره دهتا ،پانزدهتا ،بیسـتتا عنصر
ً
اوال بگو انشـاءاهلل تا
مخالف که بیشـتر نیسـتند؛ همه را هدایت میکنم.
صدوبیست سال عمر کنی تا فرصت پیدا کنی؛ در این عمرهای کوتاه که
ً
ثانیا خدا سـایۀ آنکسـیکه پشـهآفرین است از سـر تو و امثال
نمیشـود.
تو کم نکند که همیشۀ آن عمر صدوبیستسالهات اشتغال داشته باشی!
هرچه تو درست کنی ،او برایت میتراشد.
یـک روز دلمـان را خـوش کردیـم که کسـروی را بکوبیم 1.یـک روز دلمان
را خوش کردیم که فالن زندیقی که از فالن گوشـه درآمد و فالن گوشـه،
مـردار شـد و از بیـن رفـت ،بکوبیـم .عمر ما تلف شـد؛ عمر ما تمام شـد؛
اسـتاد
صـرف ،علیـه احمـد کسـروی ()۱۳۲۴-۱۲۶۹
 .1اشـاره اسـت بـه جبههگیر یهـای ِ
ِ
بهاصطالح ملیگرای رشـتۀ حقوق دانشـگاه تهران ،به علت اهانت بسـیار به عقاید شیعه
در کتاب «شیعیگری ،بخوانند و داوری کنند».
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عمـر دیگـران را هـم تمـام کردیـم ،از بیـن بردیم .حاال کـه نگاه
میکنیم ،میبینیم که در پیشگاه امام زمان ـ اگر بفهمیم ـ باید شرمنده
مردم ما همان هسـتند که بودند.
باشـیم که از اسلام چیزی یاد ندادیم؛
ِ

باتالق ،همان باتالق اسـت که هر روز پشـهای برمیخیزد ،هر روز نیشـی
میزنـد ،نیشهایـی که تو پیشبینیاش را هـم نکردی ،بزرگتر از تو هم
نکـرده .هـر روزی بـا یـک نوایی ،با یک رنگی ،سـرمان را بند کنند ،1ما هم
همانطور یکـه دوسـت میدارنـد سـرمان را بدهیـم تـا بند کننـد ،ما هم
خودمان را بدهیم تا رنگ کنند .مدام غافلماندن ،مدام غافل نگاهداشتن،

َ
دائما حرکتکردنَ « ،کحمـار ّ
ً
الطاحون ِـة» 2یک قدم به
یـک قدم پیشنرفتـن و
ِ ِ
سر منزل نزدیکنشدن؛ اینهمه نیرو را مصرفکردن و یک گام جلونرفتن.
پیش امام زمان

صلواتاهللعلیه

مایۀ شرمندگی است.

این یک معیاری است که امیرالمؤمنین به دست ما میدهد؛ که اصل را
بشـناس .اصل و ریشـه را بشـناس ،تا ساقه و شاخه و شاخۀ ریز و برگ را
بتوانی از یکدیگر تشـخیص بدهی .خودت را سـرگرم جمعکردن برگهای
زرد نکنی ،بیچاره!

53/9/15

بنده به برخی از شر حهای نهجالبالغه در اینجا مراجعه کردم .دیدم دوری
از فرهنگ جدید بشری و انسانی ،موجب شده است که دراینباره مطالبی
بگوینـد کـه بـا توجـه بـه ایـن فرهنگهـا ،صحـت آن مطالب قابـل تردید
 .1سر بند کردن ،بهمعنای سرگرم کردن است.
عصاری ،خری که محور آسیاب را میگرداند.
خر ّ
 .2همانند ِ
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اسـت .یکی از شـارحین نهجالبالغه میگوید امیرالمؤمنین اشاره
میکننـد بـه اختالفـات .دلـم میخواهـد ایـن را بگویـم ،اگرچه کـه بنای
بحثهای بنده نیست که به حرفهای دیگران در ذیل هر مطلبی تعرض
کنم و اگر مورد نظر و قبولم نیست رد کنم ،اما سخن امیرالمؤمنین است.
اگر این جمله در کلمات این شـارح بد معنا شـده ،باید روشـن بشـود که
این معنا غلط است؛ بیشتر بهخاطر اینکه با توجه به معنای غلط ،معنای
درست را بهتر میشود فهمید.
او میگویـد بیمـاری جامعـۀ اسلامی در زمـان امیرالمؤمنیـن بیمـاری
«اختلاف» بـود .مـن میپرسـم کـدام اختلاف را میگویـی؟ آیـا اختالف
میـان خود مسـلمانها؟ مسـلمانان واقعی کـه اختالفی نداشـتند! وقتی
یـک جامعـۀ عظیـم به امیرالمؤمنیـن رو میآورد ،مـرد و زن رو میآورند،
عا ِلم و جاهل رو میآورند ،عالی و دانی 1رو میآورند ،مرکز و شهرستانها
بیعـت میکننـد ،اختالفی وجـود ندارد .وقتی تودۀ ملت بـا الهام از حکم
قـرآن بـه طرفی حرکت میکننـد ،اختالفی وجود ندارد .سـعدبنابی ّ
وقاص
را میگویـی کـه کنـاره گرفـت؟ این اسـمش اختالف نیسـت .اگـر از آرای
حـق یـک امـت و ملت ،یـک نفر ،ده نفر ،پنجـاه نفر ،هزار نفر سـربپیچند،
ایـن اختالف محسـوب نمیشـود .به آن میلیونها نفـر نمیگویند بیایید
بـا ایـن پنجـاه نفـر ،صد نفـر ،هزار نفـر صلح کنیـد تا میان شـما اختالف
نباشـد .صلـح در اینجـا یک راه دارد ،و آنکه آن هـزار نفر ،به آن صدهاهزار
( .1دنأ) فرومایه ،پست
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نفـر ملحـق بشـوند .سـعدبنابی ّ
وقاص ،طلحـه و زبیـر ،دیگران و
دیگران ،عبداهللبنعمر ،آنکسانیکه نمیتوانستند تازیانۀ کوبندۀ حکومت
امیرالمؤمنیـن را کـه بـر دوش آنهـا فرومیآمد و سـنگینی میکرد ،تحمل
کننـد ،کنـار رفتند .مردم همـه رو آورده بودند ،بایسـتی میآمدند با مردم
همراه میشدند ،این« ،اختالف» اسمش نیست.
اگـر اختلاف میان امیرالمؤمنیـن و معاویه را میگویـی ،این اختالف بد
اختلاف میان نور و ظلمت اسـت .ایـن اختالف،
نیسـت .ایـن اختلاف،
ِ
اختالف میان حق و باطل اسـت .این اختالف در تاریخ همیشـه هست و
ِ
همیشـه بوده .در زمان خود پیغمبر هم بوده اسـت ،در آخر دوران پیغمبر
درد زمان پیغمبر محسـوب نمیشـود .نمیشـود به
هـم بـوده اسـت .این ِ
امیرالمؤمنیـن گفت آقا شـما با معاویه اختلاف دارید ،بیایید باهم صلح
کنید؛ صلح معنا ندارد .یک راه فقط دارد ،معاویه بت را بشکند ،بت ْ
نفس
خـود ،بـت آرزوهای خـود ،بت حکومت خود ،بت هویٰوهوس خود را ُخرد
کند ،درمقابل رحمان ،درمقابل اهلل سجده کند ،بیاید دنبال امیرالمؤمنین؛
راهـش فقط این اسـت .حسـاب اختالفات مـرزی ایران و افغانسـتان که
نیسـت ،بگوینـد یک وجب شـما ،یـک وجب آنها .حسـاب اختالف مِ لکی
دوتا مالک که نیست ،بگویند دیوار نه آنجا ،نه اینجا ،میانه .جای گذشت
نیست ،جای مایهگذاشتن نیست ،که از دین و از قرآن است ،و از دین و
قرآن نمیشود مایه گذاشت.
بنابراین اختالف میان علی و معاویه هم آن اختالفی نیسـت که به علی
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متوجه باشد و علی آن را بهعنوان یک دردی که در زمان پیغمبر
بـوده ،مطـرح کند و بخواهـد مردم را به حل این اختالف دعوت کند .این
اختالف حلشـدنی نیسـت .بنابراین ،این حرف ،حرف درسـتی نیست که
ـراح نهجالبالغـه میگویـد مـراد در اینجا اختالف اسـت و عدم
یکـی از ُش ّ
اتحاد و اتفاق امت اسلامی .امت اسلامی متحد بودند ،معاویه خارج از
امت اسالمی بود.
پـس چیسـت آن بیمـاری کـه علی بـه آن اشـاره میکند؟ به نظـر من باز
مطلب در یک جمله قابل خالصهکردن اسـت .از شـما میپرسـم بیماری
بشـریّ ت در زمان پیغمبر چه بود؟ در آغاز بعثت پیغمبر ،آن روزی که نور
ّ
معظمه طلوع کرد ،بشـریّ ت به چه
نبـوت پیغمبـر مـا ،در کوه نـور در مکۀ
ِ
بیمار یای مبتال بود؟ شما بگویید .جز بیماری شرک؟ این خطرناکترین
بیمار یهای انسـان .انسـان سـرطانی ،انسـان آسیبخورده ،انسـان بیمار
و مجـروح و محتضـر ،بهمراتـب بـه عافیـت و سلامت نزدیکتر اسـت از

َ َ ُ

فَ َ َ نَّ

ََ

َّ ٓ فَ َ خ َ فُ ُ َّ

اهلل �کا�ما �خ ّر ِم نَ� السما ِء � ت��ط�ه الط ی� ُر» 1آنکسیکه
انسان مشرک« .و م ن� ی� ش� ِرک ِب� ِ
شـرک به خدا میورزد ،گویی از آسـمان به زمین کوبیده میشـود ،مر غها
انسـانی انسـان را از
او را مثـل دانـه از زمیـن برمیچیننـد .شـرک ،ارزش
ِ
غیـر خدا ،انسـان را پسـت و خـوار و ذلیل میکند.
عبودیـت
او میگیـرد.
ِ
ِ
بدبختی ذلت است ،بدبختی اسارت است؛
بزرگترین بدبختیهای انسان،
ِ
و بزرگترین جلوۀ ذلت و اسارت ،اسیرشدن درمقابل بندۀ دیگری ،موجود
 .1سوره مبارکه حج /آیه 31
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دیگـری اسـت کـه مانند خود او دستبسـته و ناتوان اسـت .که
گفت« :من ندیدم که سگی پیش سگی سر َخم کرد».1
..بیماری بشـر در زمان پیغمبر این بود .بیماری بشـریّ ت در زمان پیغمبر
همان اسـت که از زبان یکی از قائدان و سـرکردگان نظامی اسلام ،بیرون
آمـد و بـه تکـرار گفت مـا آمدهایم به کشـور و مملکت و قلمـرو حکومت

ُ

ّ

َ

َ

اهلل» 2تا مردم را از بندگی بندگان
باد ِایل ِعباد ِة ِ
خر َج الن َاس ِمن ِعباد ِة ِ
الع ِ
شـماِ « ،لن ِ
پروردگار بندگان سـوق بدهیم .آمدیم مردم را از ظلمات شـرک
به بندگی
ِ
نورسـتان توحید دعوت کنیم و بکشـانیم .بدبختی بشـر ،شرک بود
نور
به ِ
ِ
در زمان پیغمبر و ظهور اسالم.
بلیه ،امروز هم
حـاال امیرالمؤمنیـن میگویـد که همان بدبختی و همـان ّ
آمده .شـما باور میکنید؟ شـما باور میکنید که بیسـتوپنج سال بعد از
رحلت پیغمبر اسالم ،چهلوهشت سال بعد از آغاز دعوت و طلوع اسالم،
جامعۀ اسلامی باز مشـرک شـده بودند؟ آیا این سـخن به آن معناسـت
کـه مـردم کوفـه و حجـاز و شـام و عراق و خراسـان و اهـواز و بقیۀ نقاط
 .1آدم از بیبصری بندگی آدم کرد  /گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد
یعنی از خوی غالمی ز سـگان خوارتر اسـت  /من ندیدم که سـگی پیش سـگی سـر خم
کرد (اقبال الهوری)
 .2ایـن عبـارت در کتـب تاریخـی ،ازجملـه تاریخالطبری جلد سـوم ،صفحـۀ  520از زبان
ِربعیبنعامـر در جـواب رسـتم فرخزاد ،در جریان نبرد قادسـیه نقل شـده اسـت .آیتاهلل
خامنهای در کتاب «طرح کلی اندیشـۀ اسلامی در قرآن» ،این عبارت را در جلسـۀ توحید
مفص ً
ال شرح دادهاند.
در ایدئولوژی اسالم،
ّ
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اسلامی ،از سـنگ و چوب و بقیۀ اجسـامُ ،بتی تراشـیده بودند
در خانه گذاشـته بودند ،بتپرسـتی میکردند؛ اینطوری بوده؟ نه! قضیه
این نیسـت .امیرالمؤمنین نمیگوید شـما بت تراشیدید از چوب و سنگ،
و درمقابـل آن سـجده میکنیـد و نمـاز نمیخوانیـد .نـه! این بـه نظر من
آن نقطـۀ اساسـی فهـم دیـن اسـت؛ آن مرز واقعـی میان توحیـد خالص
و توحیدنماهاسـت .توحیدنماییهـا همیـن اسـت که ما خیـال کنیم که
نفر دیگر را به فرزندی خدا ،برادری خدا ،شـاگردی
مشرکشـدن یعنی یک ِ
خدا ،رقابت با خدا پذیرفتن ،یا از جنس سنگ و چوب یا از جنس انسان.
ولی این نیست فقط ،این صورت چاروادار یاش 1است ،بهصورت علنی و
واضحش است.
یک نوع شـرک دیگری وجود دارد که آن خطرناکتر اسـت ،چرا؟ چون به
ایـن وضـوح نیسـت ،با این جلوه و با این نمایش نیسـت .آن چیسـت؟
آن این است که انسان یک نفر را ،یک قدرت را ،یک قطب را با نام غیر
خدا ،دارای شئون خدا بداند .اگر بتپرستان زمان پیغمبرُ ،ه َبل و الت و
مَ نـات و ُع ّ
ـز ٰی را ارباب ،یعنی َربها و خداها و پروردگارها میدانسـتند؛
پرسـتان غافل
به آنها میگفتند اینها الههاند ،اینها اربابند؛ مشـرکان و بت
ِ
نـادان زمـان امیرالمؤمنیـن ،قدرتها و قطبها و مرکزها را با نام بندۀ
و
ِ
عـوام نادانی
خـدا بـه خدایـی قبـول کرده بودند .شـما در شـام اگر از هر
ِ
ُ
میپرسـیدی آقا ،معاویه خداسـت؟ میگفت آقا عقلت را گم کردی؟ اگر
 .1کنایه از صورت نازل و دمدستی و سطح پایین است.
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میگفتی معاویه پس چیسـت؟ میگفت معاویه بندۀ خداست.

َف َ

َ ٓ

ایـن ظاهـر قضیـه .اما در باطـن ،خـدا در قـرآن میگویـد « :ی��ع ُل ما ی� ش�ا ُء»

َ

ُ

ُ ُ

و « ی�حک ُم ما ی�ر�ید» 1هرچـه میخواهـد میکنـد ،هرچـه میخواهـد فرمـان

َ ٓ
َ ُ
َ
می َ
راند ،روی ارادۀ او ارادهای نیسـت؛ در شـام « یَ� ف�ع ُل ما ی� ش�ا ُء» و « ی�حک ُم ما
ُ ُ
ی�ر�ید» معاویه بود ،در منطق اسلام این خداسـت .اسـمش معاویه است،
اسـمش بندۀ خداسـت[ ،اما] کارش کار خداست ،مسئولیتش ،مسئولیت

خدایی است.
خـدای متعـال میگویـد درمقابـل احـکام و فرامینـی کـه مـن میدهـم،
سلیقههای خود را َح َکم و قاضی ندانید .بعد اینکه اصل دین را پذیرفتید،
بعد اینکه روح دین را بهدست آوردید ،پایه و مبنای دین در نظر شما ،با
اسـتدالل ،محکم و مسـتحکم شـد ،اگر قانون من به عقل شما ،به سلیقۀ
شـما جـور نیامـد ،آن را رد نکنید .حق ندارید رد کنید ،چون ممکن اسـت
شـما نفهمید؛ یک وجهی ،یک فلسـفهای داشـته باشد که بر شما پوشیده
باشد؛ این برای خداست .در شام هم معاویه میگفت حق ندارید درمقابل
قوانینی که من میآورم ،قانونی جعل و وضع بکنید.
در زمان [حکومت] معاویةبنابیسفیان یک مرد زنازادۀ معروف را ..یعنی
زیادبنابیه را ـ زیاد پسر پدرش ،پدرش کیست؟ خدا میداند! یک زنازادۀ
دلیل
معـروف مثـل زیادبنسـمیه را [معاویه] گفت این برادر من اسـت!
ِ
اینکه برادر من است ـ وقاحت را ببینید ،بیشرمی را ببینید! ـ این است
 .1سوره مبارکه حج /آیه  ، 18سوره مبارکه مائده /آیه 1
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که پدر من ،ابوسـفیان ،با مادر او زنا کرده .از کجا میگویی زنا
فالن شرابفروش ،خودش دالل قضیه
کرده؟ شاهد عادل داری؟ فالنبن
ِ
بـوده .رفـت بـاالی منبـر شـهادت داد که من خـودم ابوسـفیان را آوردم،
قانون
چنین شـد ،چنان شـد ،چنیـن گفت .روی منبر گفتنـد! خب ،این
ِ
[جاهلـی] بـود .درحالیکـه اسلام میگویـد فرزند زنـازاده متعلـق به پدر
طبیعیاش نیسـت .اگر آن زن ،شـوهر دارد ،فرزند زنازاده برای آن شـوهر
سـخ
اسـت ،برای آن بسـتر اسـت .زناکار برود ،این بچه برای او نیسـتَ .ن
ِ
یـک حکـم طبیعی بهوسـیلۀ یـک قانون برتر .اگر آن زن شـوهر ندارد ،با
ایـن حکـم صریح اسلامی ،این بچه پسـر هیچ پدری نیسـت ،پدر ندارد
در جامعه.
[معاویـه] یـک قانـون و حکـم و تشـریع مـیآورد .و کسـانی کـه اعتراض

ُ ئَ ُ َ ّ َ ف َ ُ َ ُ ُ ئَ
ُ
َ ُ
َ
س� نَ
لو�» « 1ی�حک ُم ما یُ�ر�ید» و « یَ� ف�ع ُل
کردند ،بهمقتضای «لا ی�س�ل عما ی��عل و هم ی�
َ ٓ
ما ی� ش�ا ُء» ،بهمقتضـای اینکـه از معاویـه نباید سـؤالی بشـود که چـرا آقا؟ از
کجـا؟ بهمقتضـای اینکـه معاویـه هرچـه اراده میکند فرمان برانـد ،براند؛
هرچـه میخواهـد قانـون بگذراند ،بگذرانـد؛ بهمقتضای همـۀ اینها ،دهان

اعتراضکننـدگان را بـا ُمشـتهای آهنیـن ُخـرد کردنـد .ایـن معاویه خدا
نیسـت؟ آنکسـانیکه قبـول دارنـد ایـن ِسـمتها را بـرای معاویـه ،او را
خدا ندانسـتند؟ خدا دانسـتند ،اسـمش را خدا نگذاشـتند .اینها مشـرکند.
 .1سـوره مبارکه انبیا /آیه « ،23در آنچه انجام میدهد چونوچرا راه ندارد ،و آنان سـؤال
خواهند شد».
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امیرالمؤمنیـن ،ایـن را میفهمـد .ببینیـد معنـای خطبـه چگونه
آشکار میشود .میگوید :ای مردم! امروز بیماری بزرگ شما ،بیماری شرک
است .بیماری عبادت و عبودیت درمقابل غیر خداست .آن غیر خدا ،یک
روز الت و مَ نات و ُع ّز ٰی و ُه َبل بود و سیصدوشـصت بت [دیگر] بر پیکرۀ
خانـۀ خـدا؛ اما امروز بهصورت تعظیم و احترام ،تکریم و عبادت درمقابل
معاویه اسـت؛ و طلحه و زبیر و دیگران و دیگران ،و همۀ قطبهایی که
به ناحق و بدون اینکه از سـوی پروردگار عالم پروانهای داشـته باشـند ،بر
مردم حکومت میکنند ،فرمان میرانند .این شرک است.
معنای توحید خالص اسالمی این است .حاال میفهمید که چرا صدوچند
سـال بعـد از همین تاریخ ،یکـی از فرزندان گوینـدۀ عالیمقام این خطبۀ
ّ
معظـم ،علیبنموسـی الرضاصلواتاهللعلیه در شـهر نیشـابور درمقابل دههاهزار

َ
َ ُ
الا َله ِا َّل ُ
اهلل ِحصین َفن
جمعیت ،میگوید :کلمۀ توحید ،حصار خداست« .ک ِلمة ِ
َد َخ َل حصین َام َن من َعذایب» 1برخی اِشکال میکردند آقا چطور؟ کسی الاله ّ
الاهلل
ِ ِ
ِ
گفت ،بس است؟ کافی است؟ چیز دیگری الزم ندارد؟ بله ،همین است.
اگر الاله ّ
الاهلل بگویی ،آنچنانکه هیچ شائبۀ شرکی با آن نباشد ـ از آنگونه
شـرکی که علی در این خطبه به آن اشـاره میکند ـ مؤمن خالص همان
است .ایمان واقعی همین است .توحید واقعی ،توحید خالص بیشائبه،

َ
َ
ََ
َ ُ
الال َـه ِا َّل ُ
اهلل ِحصین َفـن َدخل ِحصنی ا ِم َن
یعنی تمام گوشـهوکنار شـریعت« .ک ِل َمـة ِ
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنموسـی و /...ابواب تاریخ االمام علیبنموسـی الرضا/

باب  /11حدیث 4و باب  /12حدیث3
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َ

ِمـن عـذایب» کـه حـاال درآنبـاره حرفهـا ،بحثها ،نکتهسـنجیها،
ظرافتها وجود دارد که در جای دیگری باید بحث بشود.

1

نظـر
امیرالمؤمنیـن بـه ایـن درس بـزرگ اشـاره میکنـد .ایـن دقت
ِ
امیرالمؤمنیـن را میفهمانـد ،ایـن میفهمانـد کـه امیرالمؤمنیـن بـا چه
خـود او که بزرگترین انسـان زمان
بلیـهای در زمـان خـود روبـهرو بوده.
ّ
ِ
خود هسـت و رابطه با وحی و الهام الهی دارد و حقیقت را از سرچشـمۀ
واقعی خود کشف کرده است و از دل او حقیقت مثل چشمه میجوشد،

بـا مـردم اینطور عمل نمیکرد .خود را « َف ّع ٌال ما َیش ُ
ـاء» نمیدانسـت ،خود
ُ

را «حا ِک ٌم ما ُیر ید» نمیدانسـت .اهل اسـتبداد نبود؛ نمیگفت باید بشـود،

َ
َ
ُّ
اگر نشود باید همه بمیرند تا بشود! خودش میگفت« :فال َتکفوا َعن َمقال ٍة
ـور ٍة ب َ
َب ّق َاو َمش َ
ع
دل» 2از گفتن نصیحتهای دوسـتانه به امیرالمؤمنینتان
ِ ٍ
ِ ٍ
خـودداری نکنیـد ،از مشـورتهای صحیـح خـودداری نکنیـد ،در میـان
بگذاریـد .علـی محتـاج بود به مشـورت دیگـران؟ یا میخواهـد به مردم
بفهماند که حسـاب حکومت اسلامی ،حسـاب جانشـینی خدا در میان
حسـاب با مردم بودن و با مردم
مردم و حسـاب رسـیدگی به کار مردم و
ِ
حساب اسـتبداد و خودکامگی نیسـت .این اولین جملۀ
زیسـتن اسـت؟
ِ
امیرالمؤمنین در خطبۀ [شـانزدهم] است.
فراگیر شبکۀ تشیّ ع
زیرفصل شمارۀ « ،73گسترش
مفصل در
 .1این حدیث با توضیحات
ّ
ِ
ِ
در زمانۀ امام رضا» آمده است.

 .2نهجالبالغه /خطبۀ  /216کالم حضرت در صفین
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مطلبـی کـه رویش تکیه میخواسـتم بکنم ،ایـن توجه به تاریخ
[اسـت] .که امیرالمؤمنین میگوید آقا به گذشـتۀ بشریّ ت نگاه کنید ،آنچه
در گذشـته دیدید تکرار نکنید .هر آنکس به گذشـتۀ تاریخ نظر بکند و از
آن پنـد بگیـرد ،عقوبتها و مثوبتهای 1گذشـته را تفسـیر و تحلیل کند،
وجه عقوبتها و وجه مثوبتها را بشناسـد ،از آنچه موجب عقوبت اسـت
بپرهیـزد و بـه آنچـه موجب مثوبت اسـت رو آو َرد ،هرگز در چاه نمیافتد.
این یک قانون اسـت .یک قانونی اسـت که خود ،بهمعنای توجهدادن به
قوانین تاریخ است.
امـروز در دنیـای فرهنگهـای نـو ،اسـم از سـنتهای تاریخ ،فـراوان برده
میشـود .باید بگویند که این کشـف و حرف جدیدی نیسـت؛ این همانی
است که ادیان عالم بر پایۀ آن بنیانگذاری شدهاند .ادیان عالم بر اساس
ً
طبعا سـنتها و قانونهای تاریخی که در مسـیر زندگی
توجه به تاریخ و
ً
اصال دین با تاریخ بشـر و
انسـان حکومـت داشـتهاند ،آمدورفـت کردهاند.
کیفیات زندگی گذشـتۀ بشـر ارتباط دارد .این قانونی که امیرالمؤمنین
با
ّ
تکوینی تاریخ و
اینجا بیان میکند ،این قانون ،توجهدهنده به قانونهای
ِ
سـنتهای اصیل آن اسـت .درسـت گوش کنید تا مغز و محتوای کلمات
امیرالمؤمنیـن دسـت بیایـد .وقت ما کمتر از آن اسـت که به تشـریح هر
کلمهای بپردازیم .عمر ما در دنیا میگذرد؛ سخن علی را نفهمیده باشیم،
حیـف اسـت .یکقـدری بیشـتر روی این کلمـات کار کنیـم و فکر کنیم.
( .1ثوب) پاداش و ثواب
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قانونهای تاریخ در گذشـته ،هر طوری که عمل کردند ،در زمان
امیرالمؤمنیـن هـم همانطور عمل میکنند؛ بعـد از امیرالمؤمنین هم تا
روز قیامت همانطور عمل میکنند.

53/6/22

َ
َ َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ُ َ َ
ُ َ
َ َ َ
َ
ـادت ک َهیئ ِتـا یـوم بعـث اهلل ن ِبیـه صل
«اال َو ِا ّن َب ِل َّی َتکـم قـد ع
یه َو ِآل ِـه» ،حـاال
اهللعل ِ

امیرالمؤمنیـن وارث یـک ویرانه اسـت .تعجب میکنید؟ کشـور اسلامی
سیاسـی
معمولی
زمان امیرالمؤمنین آباد بود ،وسـیع بود .اگر به نامهای
ِ
ِ
عالم بخواهید نامگذاری کنید ،یک امپراتوری بود؛ حجاز را داشـت ،عراق
غرب معمورۀ عالم تا
را داشـت ،مصر را داشـت ،ایران را داشـت ،شـرق و
ِ
مـرز امپراتـوری بیزانـس و خیلـی بعـد از مـرز ایـن امپراتـوری ،زیر نگین
ظاهر کار بود .باطـن کار چه بود؟ باطن
قـدرت اسلام بـود .اما اینها همه
ِ
کار پوسـیدگی ،باطن کار بیایمانی ،باطن کار ازدسـترفتن اصول واقعی
اسالم [بود].

َ
َ قَ تَ َ نَ ً َ َ
�فسا بِ��غ ی� ِر ن� ف� ٍس او
یکی از اصول واقعی اسالم ،تکریم انسان است؛ «م ن� ��ل �
فَ
ف َ ض فَ َ نَّ َ قَ تَ َ نّ َ َ ً
ال�اس ج� یم�عا» 1هرکه یک انسان را بیدلیل و بیجهت
ساد ِ�ی الا ِر� �کا�ما ��ل
� ٍ
ُ
بکشـد ،گویی انسـانیت را کشته است .ارزش یک انسان این است .ارزش

َ َ َ َ ُ ُ َ َ ٌ َّ َ َ ُ َ
اجل ّنة فال
انسان آن است که امام سجاد ما میفرماید« :فلیس ِل نف ِسکم ثن ِال
َ
َ
یرها» 2ارزش انسـان فقط بهشـت اسـت ،بها و معادل انسـان فقط
تبیعوها ِبغ ِ

بهشـت [اسـت] .هیچچیز دیگر با انسـان معادله نمیکند .لذاسـت انسـان
 .1سوره مبارکه مائده /آیه 32
 .2بحاراالنوار /کتاب العقل و العلم و الجهل /ابواب العقل و الجهل /باب /4حدیث29
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نبایـد ذلیـل شـود ،زبون شـود ،درمقابل غیر خـدا کوچک و حقیر
شـود ،بـرده و بنـدۀ غیـر خدا گردد؛ فقـط دنبالهرو خدا و فرمان خدا باشـد
و بـس .ایـن ارزش انسـان اسـت .آنوقـت در یـک جامعه ،ارزش انسـان
بـه آنجـا برسـد از پسـتی ،بهقدری کمقـدر و کمارزش بشـود ،که انسـانی
در طـراز ابـیذر را از شـام بگذارنـد روی شـتر بیجهاز ،پاهایـش را ببندند،
شـتر را بدوانند تا مدینه ،که از سـاقهای الغر اسـتخوانی او ،خون سرازیر
بشـود؟ 53/9/15ابـوذر در َربَـذه بمیرد تا عبدالرحمان عـوف با کیلوها طالیش
خوش بگذراند؟ تا طلحه و زبیر با قبیلهاش مشغول عیش و نوش باشد؟
تـا سـعدبنابی ّ
وقاص آقایـی بفروشـد؟ عمـار یاسـر از دسـت خلیفه کتک
بخورد 1،یا عبداهللبنمسـعود استخوان پهلویش بشکند 2،برای خاطر اینکه
مـروان و ولیـد و دیگـران و دیگران میخواهند آقا بماننـد؟ 53/6/22بیقدری
انسـان از ایـن باالتـر؟ بیقـدری انسـان از ایـن باالتر که مردمـی بیایند از
فشـار و اختناقی که حاکم بر آنها روا داشـته اسـت ،پیش خلیفه شکایت
حرف محبتآمیز بگوید ،اینها را بفرسـتد
کنند ،خلیفه با اینها چهار کلمه
ِ
برونـد؛ بعـد نامـه مینویسـد به حاکم که زید و عمـرو و بکر آمده بودند از
تو شـکایت میکردند ،فرستادمشـان بیایند ،هر کار دلت میخواهد با آنها
 .1انساباالشراف /ج /5ص541
واقدی از برخورد خلیفۀ سوم با عبداهللبنمسعود بیان کرده ،به این نکته
 .2در نقلی که ِ

اشاره میکند که فردی به نام عبداهللبن ُ
زمعه به دستور عثمان ،چنان ابنمسعود را کتک
میزنـد که یکی از دندههای پهلویش میشـکند( .الغدیـر (عالمۀ امینی ،متوفی /)1349
ج /9ص)12
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بکـن! 1با انسـانها باز یکردن؛ سـر مسـلمانها را کالهگذاشـتن؛
خواسـت و نیـاز آنها را ندیدهگرفتن؛ به آنهـا بیاعتنایی و بیمحلی کردن؛
بیقدری انسان از این بیشتر؟
پـس بـه ظاهـر ،جامعۀ اسلامی خیلی مزیّ ن بـود؛ اما در باطـن پوچ بود،
پوسـیده بـود؛ از درون خـود را خـورده و نابود کرده بود .لـذا امیرالمؤمنین
ایـن ویرانـه را بایـد اصالح کند .چطـوری اصالح میکند ویرانـه را؟ برنامۀ

َّ

َُ

ّ

امیرالمؤمنین در چهار کلمه خالصه میشـود؛ اول کارَ « ،و الذی َب َعثه ب َ
احل ِق»
ِ
ِ

سوگند به آنکه پیامبر را به حق و حقیقت و راستی مبعوث و برانگیخته

َُ

ُ َ

َ ً

کـرد« ،لت َب َلبل ّـن َب َ
لبلـة» ،خیال کردیـد میگذاریم همینطور آرام بخوابید؟ ای
مسـلمانانی که خودتان را سـرباز اسلام میدانید ،خیال کردید میگذاریم
در حالت رخوت و راحتی غنوده بمانید؟ خیال کردند که علیبنابیطالب
میگـذارد آن آرمیـدگان مَ سـندهای بـاال در آن مَ سـندها بازهـم بماننـد؟

َُ

ُ َ

َ ً

«لت َب َلبل ّـن َب َ
لبلـة» بـه هم ریخته میشـوید ،بههمریختهشـدنی[.. .این] برنامۀ
 .1پـس از آنکـه گروهـی از معترضان به رفتار خلیفه از مصر به مدینه رسـیدند ،خلیفه از
امیرالمؤمنین خواست تا با آنها صحبت کند .امیرالمؤمنین حرفهای معترضان را شنید
و صحبتی با خلیفه داشـت .خلیفه خواسـتههای معترضان را پذیرفت و در خطابهای به
صراحت از رفتار گذشـتۀ خود توبه کرد .محاصره پایان یافت و مسـلمین راهی شـهرهای
خـود شـدند .اما این توبه چندان دوام نیاورد ،مشـاورتهای افـرادی نظیر مروان (داماد
خلیفـه) ،خلیفـه را از تصمیـم خود منصرف سـاخت .خلیفه که به درخواسـت معترضان
قـول داده بـود محمدبنابیبکـر را حاکم مصر کند؛ نامهای به عبداهللبنابیسـرح ،حاکم
مصر نوشـت و به او دسـتور داد تا پس از بازگشـت معترضان ،سـران ایشـان را ُ
بکشـد.
ِ
(مروجالذهب /ج /2ص)343
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ً
قبال سـوگند یاد کرده اسـت
علیبنابیطالب اسـت .خودش هم

َ ُ

َ ٌ ََ

َ

کـه « ِذ ّمتی ِبـا اقـول َرهینـة َو انـا ِب ِـه زع ٌ
یم»؛ خـودم خواهـم کـرد ،بـه زیـد و عمرو
هـم واگذار نمیکنم .خـودش میخواهد عمل بکند 53/9/15.پس برنامه دارد
میدهد و عهدهدار میکند ذمّ ۀ خود را.
امیرالمؤمنیـن طـرفدار حق اسـت و حق عبارت اسـت از آنچه که مطابق
تکویـن و فطـرت َ
عالم اسـت .حـق ،آن چیزی را میگوینـد که با فطرت و
سرشـت َ
عالم و آدم هماهنگ باشـد .حق ،آن تشـریعی را میگویند که با
تکوین عالم سازگار باشد .آنکسانیکه برخالف ِسیر طبیعی و فطری عالم
ِ
و آدم سـخن میگویند و قانون میدهند و تشـریع میگذرانند ،نمیتوانند
مدعـی باشـند که حقگـرا و حقگذارند .چه کسـی میفهمد ِسـیر تکوینی
عالم و آدم را ،جز خدای عالم و آدم؟ چه کسی میشناسد سرشت طبیعی
این مخلوق را جز خالق و آفرینندهاش؟ و علی سخنگوی آن خالق است.
پـس چـون طـرفدار حق اسـت ،برنامۀ حکومتش هم بر روال حق اسـت؛
خـود او از آن پیـروی میکنـد هم ،برنامۀ حقیقت اسـت .و
برنامـهای کـه
ِ
حقیقت یعنی آنچه که با تکوین و طبیعت و سرشت عالم و آدم ممزوج
و آمیخته است.

53/6/22

آنچنان صفوف اجتماعی شما را برهم خواهیم زد،

آنچنـان شـما را قاطـی خواهیـم کرد تـا بدانید که وضع جامعۀ اسلامی
چیسـت .رفتیـد زودتـر آن باالباالهـا جا گرفتیـد؟ از غفلت مردم اسـتفاده
کردیـد و پولشـان را خوردیـد؟ بـا پول آنها شـمش طال درسـت کردید برای
و ّراثتـان گذاشـتید؟ 53/9/15بـاال و پاییـن برای ما گذاشـتید ،مـردم را از هم
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جدا کردید؛ یک عده باالنشین ،یک عده خاکنشین ،یک عده از
سیری بمیر ،یک عده از گرسنگی بمیر! شما را قاطی میکنیم؛ پایینیها
را بـاال میبریـم ،به شـرف دین و دیانـت؛ باالییها را پاییـن میآوریم ،به
ذلت فسق و نفاق.

ََُ ُ َ َ َ ً

53/6/22

« َو لتغر َبل ّـن غر َبلـة» تصفیـه خواهیـم کـرد ،از غربال همۀ شـما را رد خواهیم
ً
معموال تصفیهها در دستگاههای رهبری و زمامداری انجام میگیرد.
کرد.
آنیکی میآید تصفیه میکند ،یک عدهای از وُ الت و زمامداران را میریزد
کنار ،یک عدهای را که با خطمشی او ،مَ مشا 1و روش او موافقترند ،نسبت
به او سرسـپردهترند ،آنها را میآورد .اسـمش را میگذارند تصفیه؛ اما این
یک تصفیۀ واقعی نیسـت .امیرالمؤمنین میگوید همۀ جامعه را تصفیه
بلیات و
خواهیـم کـرد؛ نـه مخصوص طبقۀ بـاال را ،همۀ شـما را از صافی ّ
امتحانات بزرگ رد خواهیم کرد .همینطور هم شـد .در این سـه صافی،
سـهتا دسـتگاه تصفیـه کـه یکی پس از دیگری در سـر راه ملت مسـلمان
در دوران چهار سـال و ده ماه حکومت امیرالمؤمنین پیش آمد ،خیلیها
آنطرف دستگاه تصفیه ماندند و جزو اخالط و زیادیها نابود شدند.
جمل عایشه را دیدند ،آبرومندان بنیهاشم و قریش
یک عدهای وقتیکه
ِ
را دیدند ،طلحه و زبیر را دیدند ،صحابیان بزرگ پیامبر را دیدند که با علی
کشند ،دستوپایشان لرزید .یک
دارند میجنگند و بر روی او شمشیر می ِ
عدهای وقتیکه صدای تالوت قرآن را از اردوگاه نهروان شـنیدند ،دلشـان
( .1مشی) رفتار ،مسیر حرکت
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سست شد و لرزید .یک عدهای وقتیکه قرآنها را بر سر نیزه در
صفوف معاویه مشاهده کردند ،دستوپایشان از همرفتاری و همگامی با
علی واماند .اینها همه غربال شدند .اینها همه آنطرف صافی ماندند .اما
یک عدهای ثابت کردند که مؤمن راستین و واقعی هستند.

َُ

ُ َ

َ ً

«لت َب َلبل ّـن َب َ
لبلـة» امتحـان برایتـان پیـش میآوریـم و ایـن امتحـان در همۀ
زمانها ،در همۀ مکانها ،برای همۀ انسـانها هسـت .امام علیهالسلام
میفرمایـد نگوییـد :خدایـا مـا را امتحـان نکن ،که این نشـدنی اسـت .از
دعاهایـی کـه مسـتجاب نمیشـود یکی ایـن اسـت؛ خدایا مـا را امتحان
نکـن! بسـیار خـب ،آنهایی کـه امتحان [نمیشـوند] ،مردودنـد .آنهایی که
امتحـان نمیشـوند ،رفوزهانـد .حاضری رفوزه بشـوی؟ نگـو خدایا امتحان
نکن .امتحان هسـت ،همیشـه هست .آن آهنگ دلکش قرآن ،آن قرآن بر
ّ
موجهان ،همواره درمقابل علی هستند.
سر نیزه ،آن آبرومندان و
آب شور
آب شیرین و ِ
«رگرگ است این ِ
در خالیـق مـیرود تـا نفـخ صـور»

1

جنگ جمل همیشـه هسـت؛ جنگ نهروان همیشـه هست؛ جنگ صفین
همیشـه هسـت؛ خوشـا به حال آنکه دارای چشم و گوش است ،میبیند
و میشنود.

53/9/15

َُ ُ َ َ ً ََُ ُ َ َ َ ً َُ ُ َ
َ
ـدر» آنچنـان درهمریختـه
«لت َب َلبل ّـن َب َلبلـة َو لتغر َبل ّـن غر َبلـة َو لتسـاط ّن َسـوط ِ
الق ِ
 .1مثنوی معنوی ،مولوی /دفتر اول ،این بیت اشاره دارد به وجود اختالف حق و باطل
میان جوامع ،در همۀ زمانها.
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میشوید ،آنچنان مخلوط میشوید ،آنچنان باال پایین میروید،

آنچنان مانند خاکی که از غربال میگذرد غربال میشویدَ « 53/6/22.ح َّت َی َ
عود
َ َُ ُ َ ُ َ ُ َ ََ ُ
اسـفلکم اعال کم َو اعال کم اسـفلکم» نمیخواهد بگوید آنکسانیکه در درجات
پاییـن هسـتند ،اینهـا را میآوریم باال ،آنهایی که در درجات باال هسـتند،
اینهـا را میآوریـم پاییـن؛ یـا آنکـه از همه باالتر اسـت ،میکنیم از همه
پایینتر ،آنکه از همه پایینتر است ،میبریم از همه باالتر ،نه! میگوید
شـما را بـه هـم میزنیـم؛ از این ترکیبی که حاال درسـت شـده و به ناحق
درست شده است ،جامعه را ساقط میکنیم.

53/9/15

این جامعه را مثل یک

َجوالـی 1کـه داخلش یک مقدار اشـیایی هسـت و این را مرتـب چیدهاند،
میگیـرم محکـم تکانـش میدهم تا خـوب قاطی بشـود .مانند دیگی که
دارد میجوشـد ،آنچـه پایین هسـت میآیـد باال ،آنچه باال هسـت میرود
پایین؛ همینطور جامعۀ اسالمی را میجوشانم ،آن کسانی را که پایینند،
کشمشـان پایین .و این
کشمشـان باال ،آنهایی که آن باال هسـتند ،می ِ
می ِ
انقالب است.

52/11/13

این گوی و این میدان؛ هرکه میتواند برود؛ هرکه قدرتش بیشـتر اسـت،
هرکـه ارادهاش قویتـر اسـت ،هرکـس بـه راه خدا و مقصد الهی شـوقش

َ
َ
زیادتـر اسـت ،ایـن گوی و این میـدان .لذا دنبالش میفرمایـدَ « :و ل َیس ِـبق َّن
َ َ
سـاب َ
َ
پیشـرواند؛ قدرت دویدن
قون کانوا ق ّصروا» آنکسـانیکه کوتاه آمدند ،اما
ِ
معمولی عرفی خودمان،
در آنهـا بـود ،اما پایشـان در زنجیر بود؛ به تعبیـر
ِ
 .1کیسۀ بزرگ از نخ ضخیم یا پارچۀ خشن که برای حمل بار درست میکردند.
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شناگری بلد بودند ،آبی در برابرشان نبود ،آنکسانیکه ممکن بود
به عالیترین مقامات اجتماعی از سـویی برسـند و به عالیترین مقامات
معنـوی از سـویی ،امـا نظـم غلـط اجتماعی به اینهـا اجازه نـداده بود؛ نه
اجازه داده بود به عالیترین مقامات اجتماعی نائل بشوند ،نه اجازه داده
بود که ازلحاظ معنوی یک چیزی بشوند؛ مردمی نادان ،عوام ،بیمعرفت،
بـیدرک ،در سـطح خیلـی نـازل ازلحاظ روحـی و ازلحـاظ اجتماعی مانده

بودنـد؛ امـا انرژ یهای خـداداد در اینها بود؛ «سـاب َ
قون»؛ دنبال این بودند که
ِ

ً
سابقا هم راهپیمایی زیادی کرده بودند؛
یک چیزهایی را پیدا کنند ،حتی
اما در دوران نظم غلط عثمانی و َاخالف عثمانی به آنها اجازه داده نشده
بود که اینها بتوانند خودشـان را نشـان بدهند ،میدان را درمقابل اینها باز
میکنیم .قیدها و زنجیرها را از پای اینها میگشاییم .به اینها میگوییم

برویـد .اگـر نتوانسـتند حرکـت کنند ،زیـر بازویشـان را هـم میگیریمَ « ،و
َ َ
َل َیسب َق َّن ساب َ
قون کانوا ق ّصروا».
ِ
ِ
َ َ
«ق ّصروا» اگرچه از باب تفعیل است و متعدی است ،اما بهمعنای فعل الزم
َ
ً
احتماال
یعنی «ق َصروا» هم اسـتعمال شـده و معنای جملۀ امیرالمؤمنین
شـارحین کالم موال ،دربارۀ این جمالت خیلی
مفسـرین و
همین اسـت.
ّ
ِ
حـرف زدهانـد؛ بعضیهایشـان خیلـی دسـتوپا زدند ،بتواننـد یک معنای

َ ََ َ
َ َ
َ َّ
1
سبق َّن
ُم َح ّسنی برایش پیدا کنند؛ اما «قصروا» را بهمعنای «قصروا» بگیر« .و لی ِ
َ
سـاب َ
قون کانوا ق َصروا» آن پیشـروان و پیشـاهنگان و پیشگامانی که سـابقۀ
ِ

( .1حسن) تحسینشده ،نیکو شده
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خود را نشان دادند و فهمانیدند که میتوانند پیشگام باشند ،اما
نظم غلط اجتماعی به آنها اجازۀ پرواز نداده بود ،اینها پیش خواهند رفت.
ً
ً
محققا .مثل چه کسی؟ مثل سهلبنحنیف ،مثل عثمانبنحنیف،
حتما و
شجاع عرب بود؛
مثل مالک اشتر .مالک اشتر در روزگار امیرالمؤمنین اول
ِ
شـجاع عرب شـوخی نیسـت .پیرمرد هم بود ،جوان هم نبود که شـما
اول
ِ
بگوییـد شـاید زمان عمـر و ابیبکر و دوران فتوحات اسلامی یک بچهای
ً
ّ
مسـنی
مثال بوده .نهخیر! زمان امیرالمؤمنین که به شـهادت رسـید ،مرد
بود؛ شاید بیش از هفتاد سال سنش بود .در دوران جنگهای ایران ،نامی
از مالک اشـتر نیسـت؛ 1در مقامات اجتماعی نامی از او نیسـت؛ کجا بود
مالک اشتر؟ چرا والیتها و حکومتها و استاندار یها به نام زیادبنابیه
و ولید و مروان و معاویه و غیرذلک نوشته میشد؛ اما به نام مالک اشتر
نوشته نمیشد .چرا؟ چون مالک اشتر تن به آن نظم نداده بود .چون مالک
اشـتر همگام عثمان نشـده بود .چون مالک اشـتر شریک طبیعتهای آن
دستگاه ظالم نشده بود ،قبول نکرده بود؛ لذا نامش نیست .من نام مالک
مسلمان
اشتر را ،فقط بر سر جنازۀ ابیذر غفاری میخوانم و میبینم .آن
ِ
تنهـای تنهـا ،در بیابـان دارد میمیـرد ،یکهـو مالک اشـتر آنجـا پیدایـش
 .1هنگامیکه سعدبنابی ّ
وقاص نزدیک قادسیه شد و از نیروی زیاد لشکر ساسانی اطالع
جراح که با سـپاهی در
یافت ،از خلیفه درخواسـت نیروی کمکی کرد .عمر به ابوعبیدۀ ّ
شـام بود ،دسـتور داد به طرف سـعد ّ
وقاص حرکت کند .نقل شـده اسـت که مالک اشتر،

بهعنوان رزمآوری دالور پیشاپیش سپاه ابوعبیدۀ جراح به سمت قادسیه در حرکت بوده،
لکن هیچیک از مناصب فرماندهی بهنام او ذکر نشده است.
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میشـود ،در قافلهای از مصر ،و ابیذر غفاری را تشـییع میکند.
اما در رأس مشـاغل اجتماعی ،نامی از سـهلبنحنیف و عثمانبنحنیف
و ایـن نامآوران صدر اسلام ـ سـهلبنحنیف جزو صحابـۀ عزیز و بزرگوار
پیغمبر است ـ نامی از اینها نیست.
امیرالمؤمنین میگوید ما آمدیم این قیدوبندها را باز کردیم .این باندباز یها
را ریختیم دور .آنکسانیکه بر اساس معیارهای غلط ،یک باندی شده بودند
و هرطور دلشـان میخواسـت با خلقاهلل عمل میکردند ،اینها را انداختیم
انسـانی زندانـی را آزاد کردیم و رها؛
کنـار؛ میـدان را باز کردیم .این فضایل
ِ

َ َ
گفتیـم برویـد ،هرچه میتوانید پـرواز کنیـدَ « .و َل َیسـب َق َّن سـاب َ
قون کانـوا ق ّصـروا َو
ِ
ِ
َل ُی َق ِ ّص َر َّن َس ّب َ
اقون کانوا َس َبقوا» اما آنکسانیکه دنبال نام و نشان بودندَ « ،س ّباق»؛
« َس ّباق» به آن آدمی میگویند که همیشه همتش این است که آنچه بهتر

آدم هدفی ،اینطوری
است ،آنچه باالتر است ،دست به آن پیدا بکند .یک ِ
ً
آدم هدفی ،نظرش این نیست که فالن رتبۀ باالتر را بدهند
نیست قهرا؛ یک ِ
به او؛ نظرش این است که هدفش تأمین بشود.

بنـده یکوقتـی بـه بعضـی از رفقـا گفتـم و ایـن را از قـول یک مـرد الهی
عظیمالقدر و جلیلالشـأنی ـ که سـالیانی اسـت که در این دنیا نیسـت ـ
گذشـت مـردان خدا
از قـول او نقـل میکنـم کـه او میگویـد بزرگـواری و
ِ
چطوری اسـت؟ اینطوری اسـت که اگر به پیغمبر ،خدای متعال میگفت
کـه تمـام ایـن زحماتـی که تو انجـام دادی ،بناسـت به نام دیگـران تمام
بکش ،کتک را تو بخور ،کوشـش را تـو بکن ،اینوآن
بشـود؛ زحمـت را تـو ِ
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را تـو ببیـن ،فعالیـت و تلاش و مجاهدت را تو بکـن ،اما به نام
دیگـری تمـام خواهد شـد؛ یکذره پیغمبر تأمل نداشـت ،میگفت بشـود.
آدم هدفی اینطوری اسـت .نمونۀ باالیش پیغمبر اسلام و نمونۀ بعد از
ِ

پیغمبـر ،همـۀ انسـانهایی کـه در راه یک هدفی ،دلباختـه ،از خود برون
آمده ،خود را ندیده و فقط خدا و هدف و راه و مقصد را دیده ،دارند حرکت
آدم هدفی ،دنبال آن
میکنند ،یکچنین انسـانهایی هسـتند .لذاست که ِ

مقام باالتر ،آن پست بهتر ،آن زندگی شیرینتر نیست .اما آدمی که در پی
دنیاسـت ،همهاش بهدنبال و پی این اسـت که کدام کار بهتر ،کدام شغل
بهتر ،کدام غذا بهتر ،کدام مَ سند بهتر ،کدام موقعیت و عنوان بیشتر گیر

َ َ َ
او بیاید؛ به این میگویندَ « :س ّباق» ،دنبال سبقت ،سبقتجویانَ « .و ل ُیق ِ ّص َر ّن
َس ّب َ
اقون کانوا َس َبقوا» آن سبقتجویانی که هم به هدفها و آرزوهای خودشان
و هـم بـه مـراد دلشـان رسـیده بودند ،اینهـا را کوتاهشـان خواهیـم آورد،
کنارشان خواهیم گذاشت و حتیالمقدور حد شرعی بر آنان جاری خواهیم
کرد .این برنامۀ امیرالمؤمنین [بود] .این برنامه ،چهار جمله که بیشتر نبود
آقـا! امـا یـک زندگی آبرومند اجتماعی بود .در جامعـهای که با این برنامه
بهوجود آمده باشد ،یک زندگی الیق انسان ،یک زندگی و محیط اجتماعی
مسـل ً
ّ
ّ
مسـلم
ما تأمین اسـت؛
کـه در آن نهـال انسـان میتواند رشـد بکند،
انسـان در آنجا انسـان میشود و کامل میشود .این برنامۀ امیرالمؤمنین،
در جمالتی هرچه کوتاهتر و با مغزی و عمقی هرچه بیشتر.
بعد دنبالش بازهم حرف دارد امیرالمؤمنین .این مردم بیسـتوپنج سـال
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اسـت کـه از علیبنابیطالـب اینچنیـن در علـن ،در ملأ ،علـی
رئوس االشـهاد 1حرف نشـنیدند .بیستوپنج سال است که این دریچۀ نور
بـه روی آنهـا بهطور مسـتقیم باز نبـوده؛ لذا هنوز باید بـا این مردم حرف

ََ

ًَ

ُ

اهلل مـا کتمـت َومشـة» بـه خـدا سـوگند یـک کلمـه را من کتمان
زد .فرمـودَ « :و ِ
سخن علی نیز برای همۀ کلمهدانان ،درسی است؛ درس
نکردم ـ و در این
ِ

ََ

ُ

ًَ

اهلل مـا کتمـت َومشـة» بـه خدا یک کلمـه از آنچه آگاهی مردم در
گزنـدهای ـ « َو ِ

ََ ُ

ً

آن است ،از مردم مکتوم و پوشیده نداشتهامَ « ،و ال کذبت ِک َ
ذبة» یک جملۀ
دروغ بـر زبـان من جاری نشـده اسـت ،آنچه میگویم راسـت میگویم ،از

ََ

ُ

ُ

َ

َ َ

املق َ
َ
روی افشـاگری میگویـمَ « ،و لقـد ن ّبئـت َبـذا َ
ـوم» این روز و این
ِ ِ
ـام و هـذا الی ِ
ِ

موقعیت را هم از پیش میدانسـتم ،به من خبر داده بودند؛ به من گفته
کار جامعۀ اسلامی به
بودنـد کـه چـه وضعیتی پیش خواهـد آمد و
ِ
مآل ِ
کجا خواهد رسید؛ اینها را میدانستم .از کجا میدانسته امیرالمؤمنین؟ یا
پیغمبر خدا به علیبنابیطالب درضمن درسهای گوناگونش ،این ودایع
را هم سپرده بوده است؛ یا با الهامی که علی از قرآن میگیرد ،آشناییای
که با سنتها دارد؛ میشناسد گذشتۀ عالم را ،پس میشناسد آیندۀ عالم
را .هرکه گذشته را بشناسد ،آینده را هم میشناسد ،اگر باهوش باشد.

َ ٌ ُ
َ َ َ ُ
َ َ
..و بعـد هـم دو جملۀ بسـیار پرمغز«َ :اال َو ِا ّن اخلطایا خیـل ُش ٌس ُ ِحل َعلهیـا اهلها َو
ٌُُ َ َ َ ُ ُ
ُ
ّ َ َ َّ َّ
َ َ َ
ُ
َ َ
الت َقوی َمطایا ذلل ُ ِحل َعلهیا اهلها َو اعطوا ا ِز ّم َتا
خ ِل َعت ُل ُمها ف َتق ّح َمت ِ ِبم ِف الن ِار .اال و ِان
ُّ َ ٌ ََ َ
َ ٌّ َ ٌ
ُ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ
َ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ
احل ّق فل ُر ّبا
الباطل لقدمیا فعل و ل ِئ قل
فاوردهتم
باطل َو ِلک ٍل اهل فل ِئ ا ِم َر ِ
اجلنة 53/9/15.حق و ِ
 .1در حضور همۀ مردم ،آشکارا
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ََ َ

َو ل َعل َو لقلما ا َدب َر ش ٌء فا َ
قبل» 53/9/22امیرالمؤمنین تشبیه میکند انسان
صاحب تقوا ،و انسان دارای اشتباه و خطا را .آن را تشبیه میکند به سوارکار
ماهری که زمام در دستش است ،هرجا بخواهد تند میتازد ،هرجا بخواهد
آرام ،هرجـا بخواهـد کـج و راسـت میکنـد ،جاده را میپیمایـد تا به مقصد
برسد .میگوید آدم باتقوا یعنی آدم حساس ،آدم هوشیار ،آدم مراقب؛ تقوا
یعنی همین ،تقوا یعنی مراقبت کامل؛ آدم باتقوا اینطوری است .اما آدمی
که اشتباه میکند و از اشتباه خود درس نمیگیرد ،مثل کسی است که او را
انداختند روی مَ رکب چموشی و او دارد راه میرود؛ َنه زمامی ،نه افساری ،نه
ً
مسل ً
ّ
محققا به سرمنزل مطلوب
ما به مرگ میدهد و اگر ندهد
مهاری ،او را
و مقصود نمیرساند .این دو راه؛ راه خطا و راه تقوا.
راه مفـروض ،همیشـه مطرح اسـت کـه البته قابل
در صحنـۀ زندگـی ،دو ِ
تطبیق است با راه تقوا و راه خطا .هر کاری که میکنید ،هر موضعی که
در زندگـی میگیریـد ،از یکـی از ایـن دو راه ،از یکـی از این دو رنگ خالی
نیسـت .به هر سـویی که میروید ،یا بهسـوی این راه اسـت یا بهسوی آن

ٌّ

ٌ

باطل»
راه؛ راه میانـه نـدارد ،راه سـوم ندارد .این دو راه چه هسـتند؟ « َحـق َو ِ

راه حق و راه باطل.

َ َ نَ َ َ ُ َ َ

َ

ن ً َ َ فَ َ

َ ََ

ُ َّ َ

«ا لم ج��عل له ع ی� ن� ی� ن� * و ِلسا�ا و ش�� ت� ی� ن� * و هد ی� ن�اه ن
ن 1
قرآن خدا به ما میگوید،
ال� ج�دی� ِ�»
ِ
ِ
ِ
دو راه را بـه شـما نشـان نـدادم؟ زبان نـدادم؟ لب ندادم؟ دو چشـم ندادم؟
راه حق و راه باطل را درمقابل شـما قرار ندادم؟ ای انسـانی که در راه باطل
 .1سوره مبارکه بلد /آیات  8تا 10
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ٌ

باطـل» .ای
مـیروی ،گناه
ِ
خود توسـت؛ چشـمت را بـاز کن؛ « َحـق َو ِ
مردمـی کـه در پـای منبـر امیرالمؤمنین نشسـتهاید ،میراثـی از انحراف ،از
خطا ،از لغزش ،از گناه ،از فسـاد به شـما رسـیده اسـت و شـما میخواهید

ٌ
ٌّ
باطـل َو
بـا ایـن زندگـی بکنیـد .میتوانید درک کنیـد؟ دو راه هسـتَ « :حـق َو ِ
ُّ َ ٌ
ِلـک ٍل اهـل» هـر یـک از این دو راه ،رهروانـی و طرفدارانی دارد .خیال نکنید
ً
ابـدا .خیال نکنید میـان منطقه و صف
راه میانـهای هـم در اینجا هسـت!
ِ

و اردوگاه علیبنابیطالـب ،بـا منطقـه و صـف و اردوگاه طلحـه و زبیـر یـا
ً
ابدا؛
معاویةبنابیسفیان یک منطقۀ بیطرف نظامی یا غیر نظامی هست!
نیسـت .اگـر در محـدودۀ صف علی نبودی ،از صف علـی خارجی.. .والیت،
پیوسـتگی به صف اسلام ،بهطور بارز و نمایان [اسـت] ،و جدایی از صف
باطل ،باز بهطور بارز و نمایان .و میان این دو صف ،منطقهای وجود ندارد
کـه حالـت غیر تعرض داشـته باشـد کـه بگویی من نـه آنجایم ،نـه اینجا؛
نـه ثـواب میخواهم ،نـه گناه میکنم؛ یک کناری بنشـینی .چنین چیزی

ُّ َ ٌ

متصور نیستَ « ،و ِلک ٍل اهل».

1

 .1برای آشـناییدقیقتر با مفهوم والیت ،از دیدگاه حضرت آیتاهلل خامنهای میتوانید
ّ
معظمله
به فصل والیت کتاب «طرح کلی اندیشـۀ اسلامی در قرآن» مراجعه بفرمایید.
در حیـن همیـن صحبـت بـه جلسـات طرح کلـی اندیشـۀ اسلامی در قرآن اشـاره کرده
و میفرماینـد« :دربـارۀ ایـن مسـئله ،تحـت عنوان والیـت ،در ماه رمضـان صحبت کردم.
ً
حتما بشـنوند تا معنـای والیت را بدانند.
آنکسـانیکه میتواننـد آن بحثها را بشـنوند
چقدر مفاهیم ما دگرگون شده است! ما والیت را خالصه کردیم در یک مقدار سوز و حال
گداز از روی بیتوجهی و ناآگاهی ،در خود فرورفتنی بیثمر و بیحاصل ،این را
و سوز و
ِ
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امیرالمؤمنیـن یـک نگاهـی به ایـن جمعیت میکند ـ شـنیدید
زبان حال برایتان میگویند؟ بنده هم میخواهم زبان حال بگویم .خیلی
ِ
چیزهـا در تلفـظ و نطـق نیسـت ،امـا بـرای هوشـیاران و آگاهـان ،از هـر
ً
در
اشـارهای نکتـهای بهدسـت میآیـد ـ ظاهرا همه مثل سـیل آمدهاند به ِ
ظاهر مطلب این اسـت .یک آدم سـطحی
خانـۀ حـق ،آنجـا فرود آمدهاند؛
ِ
سـادهدل از آنچـه میبینـد بسـی خوشـحال میشـود؛ امـا امیرالمؤمنیـن
یک ُ
خـردهای عمیقتـر از ایـن حرفها ،دقیقتر ،با عمق بیشـتر نگریسـتن
گرایـی
را میخواسـت بـه مـا درس بدهـد .میبینـد کـه در ورای ایـن حق
ِ
عمیق نهانی هسـت .امیرالمؤمنین
فروگذاری
عمومی احساسـی ،یک حق
ِ
ِ
ِ
میبینـد کـه معارضـان و مزاحمـان حکومتش چه دردسـرهایی برای او و
جامعـۀ او بهوجـود خواهنـد آورد .میداند آنکسـانیکه بهرهمند از زندگی
مردم
اشـرافیمآبانۀ دوران پیـش بودهانـد ،آرام نمینشـینند و میداند که
ِ

طلـب راحتطلـب ،حاضـر بـه انجـام یک مبـارزۀ پیگیر نمیشـوند.
رخوت
ِ
اگـر َن َفـس علـی به آنها برسـد ،چـرا؛ اما میدانیـد که میان َن َفـس علی ،و

گوشهـا و دلهـای حقپذیر ،حجابها میتـوان بهوجود آورد .این دربارۀ
ً
مطلقا
خود امیرالمؤمنین اسـت .و اما دربارۀ زمانهای دیگر چطور؟
زمان
ِ
صادق است ،در همهجا .لذاست که ّ
کأنه ،بهکثرترسیدن و اکثریتیافتن
مـآب حـق ،در زمان این
دار غالبیت
ِ
باطـل را ،در ورای ایـن ظاهـر اکثریـت ِ
سخن میبیند .میبیند که اندکی بعد یا چندی بعد ،جامعۀ اسالمی ،آن
میگوییم والیت! درحالیکه والیت مهمترین اصل اسالمی است».
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طاقت
مردمی که حاال با این شـور و شـوق بهسـوی حق آمدهاند،
ِ
حـق را نخواهنـد آورد و گروههایـی جدا خواهند شـد .خالصه انشـعابها
را امیرالمؤمنیـن دارد میبینـد .لـذا میخواهـد مـردم درمقابل آنچه پیش
خواهد آمد واکسینه باشند.
شما ده نفر آدم ،داخل یک راهی دارید میروید ،اگر از این ده نفر ،یک نفر
بگوید آقا من دیگر نمیآیم ،روحیۀ آن ده نفر بهکلی َدر هم خواهد ریخت،
یا الاقل مقداری در روحیۀ آنها اثر خواهد گذاشت .امیرالمؤمنین دارد پای
ّ
موجه همه نشسـتند ،طلحهها ،زبیرها،
منبرش را نگاه میکند؛ چهرههای
سـعد ّ
وقاصها .امـا امیرالمؤمنیـن میدانـد کـه اینها طاقـت نمیآورند و
ِ
میروند .میخواهد که اگر طلحه رفت ،دل مردم نشکند ،اگر زبیر گریخت،
مردم مردد و متزلزل نشوند .و یک رهبر آگاه اینطور است.
اول کار ،خطرها و ضررهای احتمالی را گوشـزد میکند؛
یک رهبر آگاه از
ِ
تـا اگـر خطـری پیش آمد ،یـک امر حسابنشـده پیش نیامده باشـد؛ اگر
اشتباهی است که میشود جلویش را گرفت ،بگیرند ،و اگر اجتنابناپذیر
اسـت ،الاقـل ضربۀ روحـی نخورنـد .امیرالمؤمنین میخواهـد مانع ضربۀ

ََ َ
روحـی خـوردن مردم بشـود ،از حاال دارد میگوید .چـه میگوید؟ «فل ِئن ا ِم َر
ُ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ َّ َ َّ
احلق فل ُر با َو ل َعل» اگر باطل را در اکثریت دیدی ،مبادا
الباطل لقدمیا فعل َو ل ِئ قل
ِ

بـه وحشـت بیفتی؛ اگر دیدی ،میبینـی ،یا خواهی دید که باطل در قوّ ت
و قـدرت و کثـرت و ِعـده و ُع ّ
ـده افزونتر اسـت ،نبادا به وحشـت بیفتی،

ََ

ً َ َ

«لقدمیا ف َعل».

فصل دوم

» .20هدنیآ میسرت ،هتشذگ زا تربع« /یولع تموکح روشنم

ََ

336

ًَ َ

ایـن جملـۀ «لقدمیـا ف َعـل» را دو جـور بـه ذهنم میآید که میشـود
معنـا کـرد ،بنـا بـر هـر دو جـور معنـا میکنم .یک معنـا که معنـای رایج
ً
غالبـا اینطور معنـا میکنند ،عیبی هـم ندارد ـ
و متـداول هـم هسـت ـ
یعنـی اگـر میبینیـد باطل اکثریـت دارد ،همیشـه باطل اکثریت داشـته،
اما اکثریتداشتن بهمعنای پیشبردن نیست.. .همیشه همینطور بوده،
دست قدرتها آنها را در
اکثریت مردم بر اثر اینکه در ناآگاهی میماندند و
ِ
ناآگاهی نگاه میداشـته ،بر اثر اینکه در ناآگاهی بودهاند ،حق را بهآسـانی
نمیپذیرفتند .لذا باطل اکثریت پیدا میکرده .همیشه اینطور بوده ،حاال
هـم کـه امیرالمؤمنین دارد حـرف میزند ،بگذار همینطور باشـد؛ اما چه
زیـان از کثـرت باطـل ،وقتیکه ایـن کثرت مانند چنـاری تهیمغز و پوک
اسـت ،و با یک نسـیم و توفان بر زمین میافتد! واهمهای از این کثرت
نمیشود داشت ،چه اهمیت دارد! این یک معنا؛ و امیرالمؤمنین برحسب
ّ
تسل میدهد ،میفرماید درست است که باطل
این معنا ،مردم را اینطور
در اکثریـت اسـت یـا در اکثریت خواهـد بود در آینده؛ امـا درعینحال ،در
اکثریتبودن ،نباید اهل حق را بترساند و بلرزاند.

ََ

ًَ َ

یک معنای دیگر هم بنده به نظرم میرسد در «لقدمیا ف َعل» ،و آن معنا این
است که امیرالمؤمنین میخواهد بگوید اگر باطل را در اکثریت میبینی،

ََ ً
بایـد بدانـی و بفهمـی که بهخودیخـود ،باطل اکثریت پیدا نکـرده« .لقدمیا
َ َ
ف َعـل» باطـل سالهاسـت دارد کار میکنـد ،که امروز تـو نگاه میکنی ،قبل
از رسـیدن امیرالمؤمنیـن بـه حکومت ،اینقدر باطـل را نیرومند میبینی.
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همیشـه اینقـدر گردنکلفـت نبود باطـل .سالهاسـت دارند کار
میکننـد ،بـرای هرچه کـه کار کنی نتیجهاش را خواهی دید .هرکسـی در
هـر راهـی کوشـش کند ،نتیجهاش را خواهد دید .قـرآن میگوید اگر برای
کوشـش الزم را در راه دنیا مبذول کنـی ،از دنیا به تو
دنیـا هـم کار کنـی،
ِ
خواهیـم داد 1.در راه آخـرت هـم کار کنـی ،در راه دیـن و فکر و هدف هم
کوشش الزم را مبذول بکنی ،باز نتیجهاش را خواهی دید .در هر
کار کنی،
ِ
کاری کـه انسـان تـوان و انرژی خود را خـرج کرد ،دخل و عایدی از همان
راه خواهد داشت .باطل کار کرده ،بیستوپنج سال است دارد کار میکند.
خودیخـود باطلگرا نبودنـد ،فطرت مردم بد نبود ،به مردم با نظر
مـردم به
ِ
بد نگاه نکن ،با حق عنادی ندارند؛ اگر از راه حق به کناری افتادهاند ،این
کار دستهایی است که نتوانسته آنها را در جادۀ
کار خودشان نیست ،این ِ
حق پایدار و اسـتوار ببیند .دیده اگر در جادۀ حق بروند و پای بفشـارند و
پی کار خودش .باطل و سردمداران و پاسدارانش،
پیش بروند ،او باید برود ِ
مردم را از راه حق منصرف کردند .اول هم نمیشده ،با زحمت ،با فشار ،با
َ َ
 .1آیات  39و  40سـورۀ مبارکۀ نجم به ثمربخشـی تالش آدمی اشـاره دارندَ « .و ا ن� ل ی� َس
َ َ َّ َ َ ُ َ فَ
ن
و� یُ� ٰ
سا� ِالّا ما َس ٰ
ری» ،برای انسان چیزی جز حاصل تالش و کوشش
ع�ه س
عی ٭ و ا ن� س ی
ِل ِلا� نِ

نیسـت .٭ همانا که او نتیجۀ کوشـش خود را خواهد دید .و آیۀ  20سـورۀ مبارکۀ اسـراء،

ُ ًّ ُ ُّ
به یار یرسـاندن خداوند به انسـانها برای رسـیدن به خواستههایشان اشاره دارد« .کلا ن� ِمد
ً
نَ َ ٓ
ٰٓ �ؤُ ٓ َ ٰٓ �ؤُ ٓ
طا ُء َر ّ َ َ
َ ٓ َّ َ َ
دوی اینان [آنها که برای دنیا تالش
ک مح�ظ ورا» هر
ِ
ه لا ِء و ه لا ِء ِم ن� عطا ِء ر�بِ ک و ما کا� ع �بِ
میکنند و آنان که بهدنبال آخرت هستند] را از عطای پروردگارت یاری میکنیم و عطای
پروردگار تو از کسی منعشده نیست.
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تداوم ،با اسـتمرار ،باالخره روی بیسـتوپنج سال زمان نمیشود
حساب کرد؟ یک ربع قرن کار کردند؛ در این ربع قرن اگر چنانچه اهل حق
مسل ً
ّ
ما به نتیجه رسیده بودند.
هم همانطور ،با همان فشار کار میکردند؛
همچنانیکه کار کردند در آن حدودی که ممکن بود ،و نتیجهاش این شد
در خانۀ امیرالمؤمنین .اینهم یک احتمال دیگر .هر
که خالفت برگشـت ِ
یک از این دو احتمال باشـد برای ما آموزنده اسـت .همیشه انسان در ّ
مد
نگاهـش وقتـی نـگاه میکند ،باطل را انبوه میبینـد ،در اکثریت میبیند.
امـا [اگـر انسـان] با صبر ،با بردباری ،با تحمل مشـقتها ،با سـاختن خود
برطبق الگوهای یک انسان صالح ،با تمرینی مستمر و مداوم پیش برود،
خواهـد دیـد که همین باطل ،که آنچنان او را تنومند و سـتبر میدیدی،
با سر به زمین میآید.
امام علیهالسلام در یک روایتی میفرماید :مَ َثل حق ،مَ َثل ُسـنبله اسـت،
مثـل یکدانـه زبانـۀ گندم اسـت ،یک بوتـۀ نرمی که از زمیـن روییده .آیا
دیدی که توفانی بیاید یکدانه شـاخۀ سـبز ،یک گیاه سـبز را که از زمین
روییـده ،بتوانـد َ
بکنـد و ببـرد؟ مهمتریـن توفانهای عالم هـم نمیتوانند
یکدانه شاخۀ سبز را که نرم است و سر از زمین بیرون آورده ،نابود کنند
و از بین ببرند .درمقابل توفانی که میآید ،این یک حالتی دارد ،میخوابد،
توفان که رد شد باز سرش را بلند میکند .باد که میآید ،میبینید سبزهها
همـه میخوابنـد یک طرف ،باد که رد شـد ،سـرها را بلنـد میکنند .اما آیا
هرگـز دیدهایـد که یک درخت خشـک ،یک چنار تنـاور قدیمی یک چنین
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وضعی [داشـته باشـد]؟ البته بادهای سـبک ،نسیمهای سطحی
ً
اصلا تـکان بدهـد؛ اما اگـر همین باد یک ُ
خرده فشـارش
نمیتوانـد آن را
بیشتر شد ،آن را تکان میدهد ،اما دیگر تکانی که برخاستن در آن نیست.

َُ
آن را میشـکند و از کمـر میانـدازد پاییـن؛ ایـن ،مَ َث ِل باطل اسـتَ « .مثل
َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َّ ً َ ُ ً
َ
ـوم َم َّرة».
احل ّ ِـق» 1ـ بـه نظرم عبارت اینطوری اسـت ـ «کمث ِل سـنبل ٍة تنام مـرة و تق

اما مَ َثل باطل اینطور نیست .امیرالمؤمنین میخواهد این حالت را ،این
دید را ،این بینش را به ما بدهد و به همۀ انسـانها؛ من نمیگویم فقط
مسـلمانها ،در خارج از دایرۀ اسلام هم یک گوشـهای ممکن اسـت یک
حقی پیدا بشود ،آنهم همینطور است.
اگـر چنانچـه کسـی دسـت دراز کـرده تا لباس یـک نفر آدم غیر مسـلمان
را از تنـش بیـاورد بیـرون؛ دو نفـر اینجـا هسـتند :یکـی حق ،یکـی باطل؛
هیچکدام هم مسـلمان نیسـتند ـ اما نه حق و باطل مطلق؛ حق و باطل
نسـبی ـ اینیکه االن لباسـش دارد میرود و دسـت گرفته به لباسهایش
کـه ایـن دزد متجـاوز سـتمگر جامـۀ او را از تنش درنیـاورد ،این حق دارد
میگوید ،حقگراست .و خدا و قرآن و اسالم و امیرالمؤمنین و نهجالبالغه
و سـنتهای طبیعـی آفرینـش بـه ایـن آدم وعـده دادند که اگـر بخواهد،

َُ
 .1از پیامبر اکرم بیانی نظیر همین عبارت در توصیف مؤمنین روایت شـده اسـتَ « .مثل
َ ً
ُ
َُ
َُ َ َ
َُ ُ
الس ُنب َلة َت ُّر َم َّر ًة َو َت َ
ُ
ست ُ
قمی ُا َ
الکاف ِر َمثل االرز ِة ال َیزال ُمستقیما» .مَ َث ِل مؤمن مَ َث ِل
ؤم ِن َمثل ّ ِ ِ
خر ی َو َمثل ِ
امل ِ
خوشۀ گندم است که گاهی استوار میماند و گاهی فرو میافتد و مَ َث ِل کافر مَ َث ِل درخت

سـختچوب ارزان اسـت که همواره پابرجاسـت( .تحفالعقول /باب ما روی عن النبی/
روی عنه فی قصار هذه المعانی)
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میتوانـد غلبـه پیـدا کنـد و نگـذارد لباسـش را ببرنـد ،این وعدۀ
خداست .حق اینطور است.

ُ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ َ َّ َ َّ
ََ َ
احلق فل ُر با َو ل َعل» اگر حق را اندک میبینی،
الباطل لقدمیا فعل َو ل ِئ قل
«فل ِئ ا ِم َر ِ
در اقلیت مینگری ،مأیوس مباش .انسان حقگرا! نبادا دچار یأس بشوی.

َ َ َّ

چـرا؟ «فل ُر بـا» ایبسـا گروههایـی کـه حق بودنـد و اندک بودنـد ،اما پیروز
شـدند .نمونـه داریـد؟ فراوان ،فراوان! قرآن هم نمونـه میدهد ،تاریخ هم
نمونه میدهد ،هرکه در هر زمانی زندگی کرده ،نمونه دارد .قرآن میگوید:

َکم م ن� ف� ئَ� ة� قَ�ل� َل ة� �غَ َل َ� ت� ف� ئَ� ةً� ث ً �ذ
اهلل» 1ایبسا گروه اندکی که بر گروه
« ِ ِ ٍ ی ٍ ب ِ
ک� ی� َر ة� ِب� ِا نِ� ِ
بسیاری غلبه کردهاند و پیروزمند آمدهاند ،به اذن خدا .به اذن خدا یعنی
چـه؟ یعنـی ایـن سـنت خداسـت .الکی نیسـت ،تصادفی نیسـت؛ این به
اذن خداسـت ،سـنت خدا اینطور قرار داده .هر گروه اندکی ،اگر با شرایط
پیـروزی ،خودشـان را مجهـز بکننـد ،پیـروز خواهنـد شـد و ایـن اذن خدا

َ َ َّ

و سـنت خداسـت« .فل ُر بـا»؛ امیرالمؤمنیـن اشـاره به ایـن واقعیت تاریخی

َ َ َّ

میکنـد« ،فل ُر بـا» .حـاال که در تاریخ اینطور بوده ،آیا در زمان ما اینطوری

َ َّ

مـردم زمان
نخواهـد شـد؟ « َو ل َعـل» شـاید ،شـاید شـد؛ چـه میدانیم؟ دارد
ِ
خـودش را امیرالمؤمنیـن اینطـور شـارژ میکند .اگـر میبینید که حق در

اقلیت قرار گرفته اسـت ،یا خواهید دید که حق در اقلیت اسـت ،مأیوس

َ َّ

نباشید؛ «ل َعل» شاید در زمان شما هم یک بار دیگر این سنت تاریخی تکرار
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شـد ،چه میدانیـد؟ میبینید امیرالمؤمنین از چـه راههایی دارد
مردم را بیدار میکند؟

َ َ َّ

َ

َ

ََ َ

« َو لقلمـا ا َدب َـر ش ٌء فا َ
قبـل» ،امـا یـک نکتـۀ دیگـر اینجا هسـت ،ای حقگرایان!
ـ امیرالمؤمنیـن دارد میگویـد ـ ای حقگرایـان! که به اتکای سـنت خدا،
بایـد امیـد پیـروزی و پیشـرفت را در خـود پرورش بدهید ،درسـت اسـت
که سـنت خدا همین اسـت ،شـما پیروز میشـوید؛ درست است که باطل
تـاب مقاومـت درمقابـل حق نمـیآورد؛ اما از یک نکته هم غافل نباشـید
و آن ایـن اسـت که این معادله هر لحظـه بهوجود نمیآید .تا موفقیت را
احساس کردی ،نگو دیگر ما موفق شدیم ،دیگر حق ُبرد ،به پیروزی رسید.
نبادا با این احساسـی که کاذب اسـت و گمرهساز ،حساسیت و هوشیاری
و دقت و تقوا را از دست بدهی .برای خاطر اینکه اگر تقوا را از تو گرفتند،
آن حساسـیت و مراقبت الزم را از تو بازسـتاندند ،ولو به پیروزی رسـیدی؛
ً
ً
ثانیا اگر رفت ،برگشـتنش باز مشـکل
اوال ایـن پیـروزی دیـری نمیپایـد؛

َ َ َّ

َ

َ

ََ َ

اسـتَ « .و لقلما ا َدب َر ش ٌء فا َ
قبل» کم اسـت آنجایی که چیزی پشت کرده باشد
و سـپس رو کنـد .چنیـن نیسـت کـه هر لحظـهای از لحظـات تاریخ دلت
خواست ،بتوانی این معادله را به انجام برسانی.
این خطبه از اول تا آخر ،درسها و آگاهیبخشیهایی است که پیدرپی
داده میشود به مردم ،برای اینکه اینها را آماده کند برای پیمودن یک راه
راه دشـوار چیسـت؟ راه مجاهدت ،راه تالش ،راهی
دشـوار و طوالنی .این ِ
خستگیآور ،راهی ماللآور .انسان یک راه را هرچه میرود ،میبیند نرسید،
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خود این مالل عامل شکسـت
ناگهان مالل ،او را میگیرد ،اینجا
ِ
اوست .میخواهد این مالل پیدا نشود ،میخواهد امید از او هرگز گرفته
راهروی این راه ،با ندیدن سرمنزل ،از رسیدن به سرمنزل
نشود ،میخواهد
ِ
مأیوس نشود؛ میخواهد بگوید هست اینجا ،تو حاال نمیبینی ،پیش برو،
مأیوس مأیوس شـدی ،یک
یک قدم دیگر پیش برو ،همانوقتیکه دیگر
ِ
قدم دیگر پیش برو ،خواهی دید که همانجا به سـرمنزل خواهی رسـید.
این ،توصیۀ امیرالمؤمنین است به همۀ بشریّ ت.

53/9/22

پروردگارا! به محمد و آل محمد و به مقام امیرالمؤمنین تو را سوگند ،ما
را پیروان امیرالمؤمنین قرار بده.
پروردگار! کسالتها ،تنبلیها ،سستیها ،ضعفها از ما زایل بگردان.
پروردگارا! به محمد و آل محمد ،ما را جزء بندگان شایسته و صالحت قرار
بده .بندگان شایسته و صالحت را در زندگی پیروز و موفق و مؤید بدار.
به محمد و آل محمد ،ما را شیعه زنده بدار و شیعه بمیران.
پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمد ،معنـای توحید ،معنـای نبوت ،معنای
تشیع ،معنای پیروی از ائمه ،معنای محبت
اسالم ،معنای ایمان ،معنای
ّ
ائمه ،همۀ این معارف عظیم و عزیز اسالمی را به ما بفهمان.

53/6/22

۲۱
منشور حکومت علوی؛ «انگیزههای حکومت»

منشور حکومت علوی
«انگیزههای حکومت»
امیرالمؤمنیـن درمقابـل تقاضـای عمومـی ملت مسـلمان قـرار میگیرد و
خالفت را میپذیرد .بعد از آنکه بیستوپنج سال دور از وادی خالفت ،دور
از این مقام و ُپست خدادادی به او ،زندگی کرده است ،قدرت را در دست
نداشته است ،نتوانسته حکم قرآن را با استفاده از قدرتمندی شخص اول
جامعۀ اسالمی در میان جامعه پیاده بکند ،بعد از آنکه بیستوپنج سال
وزیـر بـوده ـ به تعبیر خودش ـ و نه امیر؛ مثل یکی از آحاد رعیت زندگی
کـرده و فقـط به دسـتگاههای ادارهکننده ،آنجا که الزم بوده مدد رسـانده،
آنجا که الزم بوده آنها را از انحرافات دور کرده ،راه را به آنها نشان داده ،از
لغزشها بازشـان داشـته ،زیر بازویشـان را گرفته و البته حتی یک ساعت
در خانه ننشسته؛ از فعالیتهای اجتماعی کناره نگرفته ،مثل یک انسان
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سرشار از نشاط
سرشار از مسئولیت،
معمولی در جامعۀ اسالمی،
ِ
ِ
کار ،بیستوپنج سال را گذرانده؛ بعد از این مدت ناگهان وقتیکه خالفت
به او عرضه میشود ،خالفت را میپذیرد! آقا چرا خالفت را پذیرفتید؟ بعد
از بیسـتوپنج سـال جفا به شـما ،بعد از آنکه آنکسـانیکه نمیتوانستند
نخواسـتن
ایـن صفحـه را بـا خط خوش بنویسـند ،بعـد از آنکه ناتوانی یا
ِ
مسئوالن و رهبران ،جامعه را دچار سقوط [کرده] یا در مرز سقوط قرار داده
بود؛ شـما چه دلیلی داشـتید که این چند سـال آخر عمر ،ریاست اسالم را
ً
مجددا مثل یکی از آحاد رعیت زندگی کنید ،بگذارید
بپذیرید؟ چرا نرفتید
طلحه و زبیر و عبداهلل عمر و دیگران و دیگران زمام حکومت و خالفت را
به دست بگیرند و شما به آنها کمک کنید؟
مـوالی مـا امیرالمؤمنینصلواتاهللوسلامهعلیه جواب میدهد به این سـؤال .و در
این جواب ،جهتگیری حکومت خود و فلسفۀ اساسی تالش بسیار پررنج
خود را بیان [میکند].

53/6/15

ً
اوال ،علت اینکه امیرالمؤمنین

صلواتاهللوسالمهعلیه

بار

مسـئولیت حکومـت را بعـد از عثمـان قبول کرد و همچنیـن انگیزۀ همۀ
کسـانی که در طول تاریخ اسلامی و شـیعی ،بهدنبال چنین حکومتی و
قدرتی بوده و دویدهاند ،انگیزۀ اینها از داشـتن این حکومت و قدرت چه
بوده اسـت؟ امیرالمؤمنین چرا میخواسـت مَ سند حکومت را بگیرد یا چرا
باالخره گرفت؟
ً
بنیانی
دشمنان
ثانیا ،بعد از آنکه امیرالمؤمنین حکومت را قبول کرد ،آیا
ِ
ِ
هدفها و انگیزههای علی ،اجازه خواهند داد که امیرالمؤمنین با آسایش
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خیال ،بدون اینکه دردسـری و مشـکلی برای او ایجاد بشود ،این
بار حکومت را به سـرمنزل برسـاند؟ آیا این خفاشـان خواهند توانست دید
ِ
کـه این خورشـید فـروزان ،انـوار زندگیبخش خود را بر همـۀ ذرات وجود
بتابانـد و مـردگان را و خفتـگان را و افسـردگان را زنـده و بیدار و بانشـاط
مسل ً
ّ
ما نمیگذارند!
سازد؟ خالصه ،میگذارند امیرالمؤمنین حکومت بکند؟
چه کسانی نمیگذارند؟ چه تیپهایی و چه گروههایی هستند در جامعه
که برای آنها حکومت علوی ،و حکومتی از قبیل حکومت علی تلخ است
و ناهنجار؟ اینها را بشناسـیم .و انگیزهشـان چیسـت؟ چرا تلخ است برای
اینها؟ و چرا کارشکنی میکنند نسبت به حکومت علیعلیهالسالم؟
امیرالمؤمنین این دو سؤال را در چند سطر از این خطبه جواب میگوید.
انگیـزهاش را بیـان میکنـد .چـرا حکومـت را قبول کـردم؟ چرا ایـن بار را
بـر دوش گرفتـم؟ آیـا بهخاطر ایـن بود که به دنیا و زندگـی دنیا عالقهای
داشـتم؟ یـا چیـز دیگری بود .و بعـد دانهدانه ،این نقـاش ماهر با آن قلم
َس ّحار و توانا تشریح میکند؛ چهرهها را ترسیم میکند .این گروههایی که
در مخالفت درآمدند و مشـکل در کار او ایجاد کردند ،با یک کلمه
با او از ِ
[معرفی میکند ].عجیب این است آنچه را که امیرالمؤمنین دربارۀ هر یک
از این گروهها بر زبان جاری میکند ،در یک جمله است ،یا در یک کلمه
حتی ،اما همین کلمه ،همین تعبیر ،نمایشگر موضع آنها و انگیزۀ آنها و
کار آنها درمقابل امیرالمؤمنین

علیهالسالم

است.

53/9/1

میگویـد مـن بـه قـدرت و حکومت از جهـت آنکه یک زیور دنیایی اسـت،
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عالقهای نداشتم؛ دلم برای قدرت لک نزده بود؛ قدرت را بهعنوان
هـدف ،بهعنـوان مقصود اصلی نمیخواسـتم .حکومت بـرای من بهعنوان
ً
اساسـا مطرح نبود .ای همۀ مردم غافل َ
عالم! که
یک جلوۀ زیبای زندگی،
ِ
ترین شـرافتها و
ناچیزترین مقامها ،از عالی
ترین قدرتها و
برای کوچک
ِ
ِ
ِ
حیثیت
اصالتها چشم میپوشید؛ ای مردمی که برایتان ریاست و قدرت و
ّ
و وجهه ،هدفهای زندگی بهشـمار میروند؛ علی را در شـمار خود نیاورید.
قدرت علی بر جامعۀ اسلامی ،ریاسـت بر میلیونها مسـلمان در شـرق و
غـرب عالـم ،بـرای علی بسـیار بیارزش اسـت .از هرچه فکـر کنید و تصور
کنید ،بیارزشتر و کوچکتر اسـت .نهفقط آن قدرت عظیم ،اگر همۀ دنیا
پیوسـت ُرقعۀ جامعۀ اسلامی میکردید و به دسـت علی میدادید،
را هم
ِ
در نظر علی ،در صدر و سینۀ بزرگ امیرالمؤمنین ،در ذهن عالیمقدار این
انسان عظیمالشأن ،ارزشش کمتر از آن است که تصور کنید.
بیمار سرماخورده را در نظر بگیر! یک بز ـ یک بز معمولی ـ
مریض
یک بز
ِ
ِ
تـوی یـک گلـه بز ،تـوی یک گله گوسـفند ـ که همـۀ گوسـفندهای َ
عالم
مگـر چقـدر میارزند؟ همـۀ بزهای عالم مگر چقـدر ارزش دارند؟ ـ یکی از
اینهمه ،سرما خورده .عطسه میزند .از بینیاش یک آب کثیف غیر قابل
نگاهکردنـی جـاری اسـت .ایـن آب بینـی چقـدر ارزش دارد؟ ببینید چطور
مطلـب را مجسـم میکند امیرالمؤمنین! تمـام این قدرت و این حکومت
عظیـم بـرای علـی ،از آن آبی که از بینی این بز سـرماخوردۀ بیمار میآید،
کمارزشتر ،کوچکتر ،بیرونقتر ،و بیجلوهتر اسـت .یعنی هیچ؛ از هیچ
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ُ
ََ َ
هم آنطرفتر .تعارف نمیکند امیرالمؤمنینَ « ،و ل لف ُیت ُدنیا کم َه ِذ ِه
َا َزه َـد عنـدی مـن َع َ َ
فط ِـة عن ٍـز» ،1تمـام این دنیایی که ِبـدان مینازند و مینازید،
ِ
ِ
همۀ این ریاستها ،همۀ این قدرتها ،همۀ این جلوههای بسیار جاذب
و جالـب زندگـی کـه برادرها را به جان هم میاندازد ،ملتها را به کشـتن
میدهد؛ همۀ این انگیزههایی که موجب میشـود ارزشهای انسـانی در
عمـل یـک فـرد ،بلکه در تصـور و تفکر یک فرد محو بشـود؛ تمام اینها در
ِ
آب بینی یک بز ،بیارزشتر ،ناچیزتر،
نظر امیرالمؤمنین از عطسۀ عَ نز ،از ِ
کمبهاتر ،و کوچکتر اسـت .اما بااینحال این خالفت را علی میگیرد ،و
چهـار سـال و ده مـاه زندگی خـود را وقف دفاع از همیـن قدرت و همین
حکومت میکند .چرا؟ چرا قبول کرد اینچنین حکومتی را؟

53/6/15

َّ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َّ
احل َّجـة ب ُوج ّ
احلاضـر َو قی ُ
الن َس َـم َة َلـو ال ُحض ُ
« َا ّمـا َ
اص ِـر َو
ـور
ا
ـر
ب
و
ـة
ب
احل
ـق
ل
ف
ـذی
ال
و
ـود الن ِ
ِ
ـام ُ ِ ِ ِ
ِ
ََ َ ُ َ َ َ َ
مـا َا َخ َـذ ُ
اهلل َع َلی ُ
الع َلم ِـاء َا ّل ُیق ّـار وا َع َلی ِک َّظ ِـة ظ ِـال َو ال َس َـغب َ
ـوم ل لقیـت حبلهـا علی
ل
ظ
م
ِ
ٍ
ٍ
یتم ُدنیا ُکـم َهـذه َا َزه َـد عنـدی مـن َع َ َ
غار بـا َو َل َس َـق ُ
یت آخ َرهـا ب َـکأس َا َّو ِلـا َو َ َل َلف ُ
فط ِـة عن ٍـز»؛
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ترین جملات [ایـن خطبـۀ مهـم امیرالمؤمنیـن] یکـی همین
از درخشـان
ِ
جملات اسـت ،کـه معتقـدم بهعنـوان یک معرفـی کامـل از جهتگیری
حکومت اهلبیت و به تعبیری [حکومت] اسلامی ،میتوان این جمالت
راه ایجاد حکومت عدل
را در ذهـن نقـش داد؛ و [دانسـت] مردمانی کـه در ِ
اسلامی ،فـداکاری و مجاهـدت کردهانـد در طول تاریـخ ،در راه چه هدف
بـزرگ و ارزشـمندی مجاهـدت و فـداکاری کردهانـد .و اگـر افـرادی مثـل
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /3معروف به شقشقیه
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امیرالمؤمنینصلواتاهللعلیـه زمـام قـدرت را بـه دسـت گرفتهاند ،روی
چه انگیزهای این کار را انجام دادهاند .و اگر کسـانی حکومت علوی را در
تشـیع بهعنوان یک شـعار معرفی کردهاند ،در زیر این شـعار
طـول تاریـخ
ّ
َ
فهماند که
چـه هـدف بزرگی را مورد نظر داشـتهاند .این جمالت به ما می
امیرالمؤمنین و این جریانی که با نام علی در تاریخ اسلام بهوجود آمده
تشـیع ،اگر رقبای علی را نفی کرده اسـت ،درحقیقت
اسـت ،یعنی جریان
ّ
چه چیزی را نفی کرده؛ و اگر اثبات کرده اسـت حکومت علی را ،اگر پای
ایـن سـخن تـا پای جان ایسـتاده اسـت ،چه چیـزی را درحقیقـت اثبات
میکرده و سـنگ چه هدفی را به سـینه میزده اسـت.. .امیرالمؤمنین در
ایـن جمالت ،روشـن میکنـد جهتگیری حکومت علـوی را در یک قالب
مخصوصی ،با یک بیان کوتاه و کنایهآمیزی.

53/6/15

َ
احلاضـر» ،این یـک؛ « َو ُ
ُ ُ
قیام
سـه علـت ذکـر میکنـد؛ میفرمایـد« :لـو ال حضـور ِ ِ
َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ّ ُ ّ َ َ َّ
احل َّجـة ب ُوج ّ
ظال َو ال
ماء ال ی
قار وا علی ِکظ ِة ٍِ
ـود الن ِ
اص ِـر» ،ایـن دو؛ «و مـا اخـذ اهلل عل العل ِ
ُ ِ ِ ِ
َ َ َ
ظلوم» ،این سـه؛ سـه موجب داشته ،از پایین شروع میکند میآید
سـغ ِب م ٍ

بـاال.. .وقتی انسـانها میخواهنـد ،وقتی ملت میخواهـد ،وقتی هزاران
موجود ـ که برای هر یکیاش خدا ارزشها قائل است ـ میخواهند ،آنچه
میخواهنـد ،الزم میشـود؛ ایـن یک حرفی اسـت .بیخـود نگویند که نظر

َ

انسانها ،نظر افراد مسلمان مقداری ندارد« .لو ال ُح ُ
احلاض ِر» ،چون آمدند؛
ضور ِ
چون آنها که اطراف مرا گرفتند از من خواسـتند ،خواسـتم؛ به دلیل آنکه
مطلب بسـیار مهم را
آمدند و خواسـتند ،قبول کردم؛ این یک .البته این
ِ
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انحرافی یک عده
نبایـد اشـتباهی گرفت با تندادن به تمایلات
ِ
مردم ناآگاه.
امیرالمؤمنین نشـان داده و خاندان پیغمبر نشـان دادهاند که آنوقتیکه
حق را دانسـته و شـناختهاند ،اِعراض همۀ انسـانها از حق ،نتوانسته آنها
ملت
ملت آگاه ،یک
را از حق روگردان کند؛ این بهآنمعنا نیست .اما یک
ِ
ِ
ملت مصمم ،یک عده مردم مسلمانی که بر اساس معیارهای
بارشد ،یک
ِ
ُ
صحیح ،یک هدفی و خواسـتهای را خواسـتهاند و پیدا کردهاند ،رأی ،فکر،

َ
تصمیم ،و خواستشـان از نظر امیرالمؤمنین محترم و معتبر اسـت« .لو ال
ُح ُ
ضور
احلاض ِر» ،این یک.
ِ
َ ُ َُ
ّ
دوم« ،و قیام
دفاع از قرآن و اسالم یاوری
اص ِر» تاکنون من برای
جود الن ِ
احل ّج ِة ِب ُو ِ
ِ

دسـت بریده داشتم .امروز احساس کردم ،دیدم دست
نداشـتهام ،تاکنون
ِ
مسـلح و نیرومنـد دارم .تـا آن روزی امیرالمؤمنین از حق ،صددرصد دفاع
جـدی و قاطـع نمیکند که نمیتواند؛ آنوقتیکه احسـاس کرد میتواند،
زمان
زمان امیرالمؤمنین همان معاویۀ
یکلحظـه تأمـل نمیکند .معاویۀ
ِ
ِ
عثمـان اسـت .گناهـی که معاویه در شـام در زمـان امیرالمؤمنین بنا بود
بکنـد ،همـان گناهـی بود که در زمان عثمـان بارها انجام داده بود؛ اما آن
روز امیرالمؤمنیـن درمقابـل این گناه برنیاشـفت ،چون حلقه در دسـت او
نبـود 1،وقتیکـه حلقه در دسـت اوسـت ،برمیآشـوبد .امیرالمؤمنین برای
بهدسـتآوردن قدرت به پای نخاسـت؛ چون نمیتوانست .نمیتوانست نه
 .1کنایه از انگشتر خالفت ،که حکم ُمهر خلیفه را هم داشته است.
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در خانهاش نیاورده بودنـد ،نه بهآنمعنا
بهآنمعنـا که دودسـتی ِ
که برایش ضرر داشـت ،ممکن بود از بینیاش خون بیاید ،نه! بهاینمعنا
که ممکن بود موفقیت و پیروزی هم بهدست علی بیفتد ،حتی در همان
اوان خالفت ،اما دین از بین میرفت .ممکن بود موفقیت ظاهری بهدست
بیاورد ،کامیاب بشـود ،اما خسـارت کرده بود در معنا .آنجا امیرالمؤمنین

ُ َُ
احل ّج ِة
معتقد بود که نمیتواند ،اینجا میبیند میتواند ،یاور هسـت« .قیام
ّ
اص ِر» برای آن کاری که ما در نظر داشـتیم ،احسـاس کردیم دلیل
جود الن ِ
ِب ُو ِ
انسـان مسـئول و آگاه ،آنوقتیکه احسـاس کند
قائم شـد .همینکه هر
ِ
حجـت بـر او تمـام شـده ،و یـاور و ناصـر دارد ،اجـازۀ درنگکـردن نـدارد.
آنوقتیکه احساس کرد میتواند ،بالفاصله باید اقدام کند.

53/6/15

اینجا این کلمه را گوش کنید ،مربوط به این خطبه نیسـت ،به مناسـبت
این خطبه است .اینیکه امیرالمؤمنین میگوید ،منطق تمام ائمه است.
ایـن یـک حرفـی اسـت که شـاید بعضی از کسـانی کـه طرز فکر مـا ،و تز
مـا را در مـورد زندگـی ائمـه قبـول نمیکننـد ،ایـن جملـه را قبـول کنند.
امیرالمؤمنین میگوید علت اینکه من حکومت را قبول کردم ،برای خاطر
این بود که حجت بر من تمام شد .به چشم خودم دیدم که یاورانی دارم؛
یعنی تا حاال که اقدام نمیکردم ،برای خاطر این بوده که مطمئن نبودم
یاوری دارم.
من میگویم این طرز فکر همۀ ائمه است .امام صادق ،امام موسیبنجعفر،
امـام جـواد ،امـام باقر ،و ائمۀ دیگر اگر مطمئـن بودند که یاوری خواهند
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داشـت ،قیام میکردند ،خروج میکردند .این یکی از گوشـهها و
از لوازم دستدوم 1آن طرز فکری است که ما داریم در زمینۀ زندگی ائمه
ً
دائما در حال تالش بودند برای بهدسـتآوردن قدرت.
که میگوییم اینها
اینیکه گفتم ،یک گوشـهای از آن اسـت .و آنکسـانیکه آن طرز فکر را از
مـا قبـول نمیکنند ،این را مجبورند قبول کننـد ،ناچارند قبول کنند .برای
خاطر اینکه در کلمات ائمۀ هدی

علیهمالسالم

فراوان تکرار شده.

..خـب ،پـس ایـن دو انگیـزه از انگیزههـای قبـول حکومـت از نظـر
امیرالمؤمنین 53/9/1.علت سـوم ،که این علت سـوم همانی اسـت که جهت
ً
ضمنا مسـئولیت بسـیار عظیم
معین میکند .و
حکومت امیرالمؤمنین را
ّ
آگاهـان جامعـه را مشـخص میکنـد ،و میفهماند که بـر علما چه
طبقـۀ
ِ

َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ
ماء ال
نوشـتهاند؛ دانایان و آگاهان چه وظیفهای دارند« ،و ما اخذ اهلل عل العل ِ
ُ ّ َ َ َّ
ظال َو ال َس َغب َ
م
ة
ظ
یقار وا عل ِک
ظلوم» جهت دیگر این است که میدانم خدای
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ

دانایان جامعه ،و به آنها
متعال پیمان گرفته اسـت از علما ،از آگاهان و
ِ
بهصورت مسئولیت و تعهدی تخلفناپذیر این مطلب را مقدر کرده است؛

َّ

َ َ

َّ

َ

َ
که چه؟ «ال ُی ّ
قار وا عل ِکظ ِة ِ َ َ
ظلوم»
ٍ
ظال و ال سـغ ِب م ٍ

53/6/15

دو کلمه اسـت ،که بر

سـیری سـتمگر و گرسـنگی مظلوم صبـر نکنند .همۀ آگاهـان َ
عالم ،همۀ
ِ
ِ
ِ
 .1لـوازم درجـۀ دوم یعنـی پیامدهـای فرعـی .لوازم جمـع الزمه اسـت .اصطالح الزم و
ملـزوم در علـوم دینـی ،بهمعنای رابطۀ جدانشـدنی دو امر با یکدیگر اسـت ،مثل رابطۀ
قطعـی آن نفی
ایمـان بـا نفـی طواغیـت .هـرگاه شـخصی ایمـان بیـاورد ،از پیامدهای
ِ
الوهیت سایر خدانماهاست.
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عالمان َ
عالم ،همۀ دانایان موظفند که به این تکلیف عمل کنند.
ِ
ایـن کالم امیرالمؤمنیـن اسـت .امیرالمؤمنیـن میگویـد مـن حکومت را
قبول کردم بهخاطر همین پیمان .خدا از من پیمان گرفته ،خدا مرا مجبور
میکند که صبر نکنم ،ساکت ننشینم؛ خدا از من میخواهد که من ظالم
را سـیر و مظلوم را گرسـنه تحمل نکنم؛ اجازه ندهم که بعضی بر بعضی
سـتم کننـد .لذا حکومت را قبول میکنـد امیرالمؤمنین .میگوید اگر این

ََ َ ُ

َ

َ َ

َ
غار ِبا» ریسـمان خالفت را بر پشـتش میانداختم،
نبود« ،ل لقیت حبلها عل ِ

او را رهـا میکـردم کـه بـرای خـودش برود؛ هرجـا رفت ،بـرود .این روش
امیرالمؤمنین است.

57/2/22

جامعـۀ اسلامی یـک جامعۀ بیطبقه اسـت؛ ثروتهـای روی زمین برای
همۀ انسانهاسـت .در جامعۀ اسلامی معنا ندارد که انسـانها از یکدیگر
دیـن خدا از آغاز
ازلحـاظ شـرایط زندگی ،اختالف و امتیاز داشـته باشـند.
ِ
آفرینـش انسـان بر ایـن روال مشـی کرده؛
پیدایـش دیـن ،یعنـی از آغـاز
ِ
ِ
میخواسـته عدالت در جامعۀ اسلامی ،در جامعۀ بشـری و انسانی برقرار
باشـد .همـۀ مردم بهصـورت واحدی از مواهب خدا بهـره ببرند؛ فرصتها،
امکانـات در اختیـار همـه بـه یک اندازه باشـد .اینطور نباشـد که بعضی
بتوانند از همۀ ّ
تنعمات الهی بهره ببرند و بعضی نتوانند از اوّ لیات زندگی
بهرهمند شـوند .امکانات در جامعۀ اسلامی در اختیار همه بهاندازۀ [برابر
درمقابـل همه باز میشـود؛ قدرت ،شـعور ،درک به
داده] میشـود؛ میـدان
ِ
همه داده میشـود؛ [هرکه بیشـتر تالش کند] البته بهرۀ بیشـتری خواهد
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برد ،اما معنی ندارد که امکانات را در اختیار یک قشر ،یک طبقه،
یک گروه ،یک جمع قرار نداد.
جریان عدالتخواه
امـا همانطورکـه میدانید در طول تاریـخ ،در کنار این
ِ
و عدالتگرا ،یک جریان دیگری وجود داشته و آن جریان ،در نقطۀ مقابل
جریان عادالنۀ الهی ،بر اسـاس تبعیض و اختالف و بر اسـاس امتیاز
این
ِ
گزاردن میان گروههای انسانی بنا شده بوده .یک عدهای از همۀ امکانات
ِ
برخوردار میشـدند؛ هم میتوانسـتند پول بیشـتری بهدسـت بیاورند ،هم
میتوانسـتند به مقامات عالی اجتماعی برسـند ،هم میتوانستند از انواع
لذایـذ زندگـی ،خـود را بهرهمند کنند؛ و دردناکتر ،میتوانسـتند بیشـتر و
بهتر بفهمند و بدانند .این یک طبقه .یک گروه دیگری از مردم ،نه پول در
اختیارشان گذاشته میشد ،نه امکان پولدرآوردن به آنها داده میشد ،نه
تنعم و ّ
امکان ّ
همگانی زندگی به آنها اعطا میشد،
مواهب خداداد
تلذذ از
ِ
ِ
نه امکان رسـیدن به مقامات و قدرتهای عالی در دسـترس آنها گذاشـته
میشـد؛ و دردناکتر ،نه امکان فهمیدن و دانسـتن و معرفت و آگاهی به
آنها داده میشد.
بزرگترین جنایتی که بر همۀ مستضعفان و محرومان َ
عالم تاکنون انجام
گرفتـه ،ایـن اسـت که آنهـا را از فهمیدن ،از درککردن ،از تحصیل شـعور
و آگاهی الزم ،محروم کردند .بر اثر تربیتهای غلط ،بر اثر سـرگرمیهای
مضـر ،بـر اثر تبلیغـات زهرآگین ،بـه ملتها و تودههای محـروم اینطور
فهماندنـد کـه آنها همینند و همینطور باید باشـند .راهـکار را جلوی آنها
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بسـته و بریـده وانمـود کردند؛ شـعور و آگاهـی را از آنها گرفتند؛
نـادان و نفهـم و بـیدرک و ناآگاه سـاختند مردم را؛ بعد هرچه خواسـتند
بـا آنهـا کردنـد .در همـۀ ایـن زمینهها ،اسلام میان همۀ مـردم برادری و
تسـاوی برقرار میکند .اولکاری که میکند ،مایۀ درک و شـعور و آگاهی
را در همـۀ افـراد مسـلمان ،بلکه در همۀ افراد انسـان ،بهوجـود [میآورد].
این سـرمایۀ اولیه را به همۀ آنها میدهد ،بعد هم میدان کار را درمقابل
آنهـا گسـترده و وسـیع قـرار میدهد .به آنها میگوید حـاال کار کنید؛ حاال
از نیـروی خـداداد اسـتفاده کنیـد .آنوقـت اسـت که در جامعۀ اسلامی،
غالم سـیاه غریب بدشـکل بدلهجه اسـت ـ از
یک بالل حبشـی ـ که یک
ِ

زمـان جاهلیـت باالتر مـیرود .آنوقت شـعور مردم و
بزرگتریـن اشـراف
ِ
درک و آگاهی مردم ،سـطحش ترقی میکند و تعالی میگیرد ،که وقتی
اشـرافی قدیمی احسـاس یک طعنهای میکند ـ در ماجرای سـاختن
آن
ِ
مسـجد پیغمبر در مدینه 1ـ و به پیغمبر شـکایت میآورد که یا رسـولاهلل!
نیش زبان بشنویم؟ یک
مگر ما مسلمان شدیم که از دوستان تو طعنه و
ِ
جملهای را بهصورت تلخ ،بهصورت مسخره ،به یک مسلمانی میگوید .این
 .1عثمانبنعفان هنگام ساختن مسجد برای حفظ تمیزی لباس ،تن به کار نمیداد .عمار
یاسر اشعاری خواند که مضمون آن انتقاد از کسانی بود که تن به کار نمیدادند و از گرد و
خاک دوری میجستند .مفاد این اشعار عثمان را ناراحت کرد .وی عصایی در دست داشت
و گفت:میبینی با این عصا ،چگونه بر بینی تو نشانه میروم .پیامبر از ماجرا آگاه شد و به
آنها گفت :با عمار چهکار دارید ،عمار آنان را به بهشت دعوت میکند و آنان او را به دوزخ.
(السیرة الحلبیة (علیبنابراهیم حلبی ،متوفی 1044ق) /ج /2ص)99
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مسـلمان بیچیز ،بیمال ،تهیدسـت ،اما آگاه ،باشعور ،بافهم ،با
ِ
منطق قوی ،آنچنان جواب او را میدهد که دهان او را میبندد .آنچنان
آگاهی و شعور در میان مردم مسلمان جامعه بهوسیلۀ اسالم و تعلیمات
سر مردم در جامعۀ
و آموزشهای اسالمی رواج میگیرد که کالهگذاشتن ِ
اسالمی امکانناپذیر میشود.
چقدر قشنگ میگوید آن نویسندۀ قدیمی خودمان ،در کتاب قدیمیاش،1
در ماجـرای آن دزدهایـی کـه بر سـر کوهی مَ لجأ گرفتـه بودند و قدرتهای
انتظامی از ریشهکنکردن غائلۀ آنها عاجز مانده بودند .بنا شد که یک نفری،
آسایشگاه خود
با تدبیر ،آنها را بگیرد .وقتیکه خسته شده و آمده بودند در
ِ
مانده بودند و خوابشـان برده بود ،بر سـر آنها ریختند و آنها را َکتبسـته به

شهر [بردند ].میگوید نخستین دشمنی که بر آنان تاخت ،خواب بود .قبل از
دشمن خواب بر سر آنان تاخت،
آنکه دشمنهای مسلح بر سر آنان بتازند،
ِ

اول خواب رفتند تا تسـلیم شـدند؛ اول خواب رفتند تا َک ِتشـان بسـته شد؛

اول خواب رفتند تا شیرۀ جانشان کشیده شد .تا وقتیکه مردم آگاه بودند،
بیـدار بودنـد ،تـا وقتیکه تحت تأثیر تعلیمات قرآن ،آگاهشـدن را همچون
یک وظیفۀ الهی برای خود و برای دیگران تعلیم میکردند؛ همهچیزشان بر
جای بود؛ و از وقتیکه خواب رفتند و این دشمن خطرناک بر آنان تاخت،
دشمنان دیگر هم بر آنان [تاختند].
همۀ
ِ
عدالتـی عظیـم قـرار گرفتـه ،درمقابل آن
امیرالمؤمنیـن درمقابـل ایـن بی
ِ
 .1گلستان سعدی /باب اول
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جامعهای که برخالف سـنت الهی ،برخالف فرمان همۀ ادیان در
طول زمان ،و برخالف دستور مؤکد قرآن و پیامبر اسالم ،به دو طبقه تقسیم
شـده اسـت .امیرالمؤمنین وقتی درمقابل این جامعه قرار میگیرد ،وقتی

نَّ َ

ُ

ٌَ

در برابر اجتماعی قرار میگیرد که علیرغم « ِا�ما الم�ؤ مِ ن� نَ
و� ِا�خ و ة�» 1بهوسـیلۀ
دوئیت افتاده است؛ بهوسیلۀ
دستهای مغرض ،میان برادران اختالف و
ّ
رهبـران مغـرض ،مردمـان بیخبر و بیگنـاه به جان هـم افتادهاند؛ وقتی

َ قٌّ ّ ٓ
َ ف َ
لسا ِئ� ِل
موال ِهم ح� ِل
جامعـهای را میبینـد که برخالف دسـتور قـرآن کـه «و �ی ا ِ
َ
فَ ّ ُ
و� ذَّال� َه َ� َو ف �ضَّ ةَ َ ُ ف ق نَ ف َ
َ َ
ک��ز نَ
حروم» « َو ّال ذ�ی� نَ� یَ� ِن
اهلل � بَ� ِش�رهم
ِ
ب
ال� � و لا ی� ن� ِ��و�ها �ی س ب� ی� ِل ِ
و الم ِ
َ �ذ َ
ا� ا یل� ٍم» ،2گنجینـهداران طلا و نقـره ،گنجینـهداران ثـروت عمومـی ،با
بِ�ع بٍ
نامهای قداستآمیز ،مصون از خشم ملت مسلمان ،در میان مردم زندگی
میکنند ،و در زیر دیوار کاخهای سربهفلککشـیدۀ آنها ،شـکمهای گرسنه
شـب را بـه صبح مـیآورد؛ وقتـی اینها را میبینـد امیرالمؤمنیـن ،مجبور
میشـود کـه زمـام خالفت و ریسـمان حکومت را به دسـت بگیـرد .وقتی
میبینـد کـه جامعۀ اسلامی جز با دسـت نیرومند و مقتـدر ،قابل اصالح
نیسـت ،سـعی میکند این نیرو و اقتدار را بهدست بیاورد .وقتی میبیند
طرف مشورت قرارگرفتن ،نمیتوانند از دین
که مردم فقط با حرفزدن ،با
ِ

ً
عمال خود را در رأس کار قرار میدهد و از این ریاست
بهرۀ واقعی را ببرند،
دفـاع میکنـد .پس جهـت حکومت امیرالمؤمنین ،جهـت دفاع از وحدت
 .1سوره مبارکه حجرات /آیه 10
 .2سوره مبارکه الذاریات /آیه  ، 19سوره مبارکه توبه /آیه 34
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و اتحاد و برابری در جامعۀ اسلامی اسـت.

53/6/15

این انگیزههای

حکومت امیرالمؤمنین است .یکذره در تمام دل و روح علیبنابیطالب،
انگیزههـای مـادی و بشـری ،و بـه تعبیـر بهتـر ،انگیزههـای خودخواهانۀ
شخصی نیست؛ هرچه هست به خیر انسانها و برای آنهاست .یکلحظه
ً
تماما به مردم میاندیشـد .یکذره انگیزههای
به خود نمیاندیشـد ،بلکه
شـخصی دخالت ندارد ،خودخواهی نیسـت .هرچه هسـت برای خاطر خیر
و صالح دیگران است .ببینید ،در این انگیزهها خدای متعال تعهدگیرنده
اسـت؛ تعهد میگیرد که به فکر مردم باید باشـی .امیرالمؤمنین میگوید
بـرای خاطـر مردم بود؛ که خـدا فرموده و فرمان داده که باید به فکر مردم
باشـی .بعضیهـا اینقدر مقدسـند ،اینقـدر خوبنـد ،از امیرالمؤمنین هم
متدیّ نتـر! میگوینـد نه ،بـرای مردم نباید کاری کرد ،برای خاطر خدا فقط
بایـد کار کـرد! خیـال میکنند بین «بـرای مردم» و «برای خـدا» ،فاصلهای
هسـت ،درحالیکـه هیچ فاصلهای نیسـت .همین خـدا میگوید که برای
مردم و به سود مردم و به سود خلقاهلل ،مثل علیبنابیطالبی باید اقدام
کند و آرام نگیرد.

53/9/1

۲۲
منشور حکومت علوی؛ «مخالفان حکومت»

منشور حکومت علوی
«مخالفان حکومت»
ََ
امیرالمؤمنین با این انگیزه مشـغول حکومت و زمامداری میشـود« :فل ّما
ٌَ
ََ ُ َ
َ ََ
طائفة» [گروهی
مر» 1وقتیکه زمام امر را به دسـت گرفتم« ،نکثت ِ
نضت ِباال ِ
ً
ً
قبال جزو
قبلا جزو خوبها بودند،
بیعـت شکسـتند]؛ یک عده مردمی که
سـابقان ا َِلـی َ
الخیرات
مبـارزان و مجاهـدان فیسـبیلاهلل بودنـد ،جزو ُم َت
ِ ِ

2

بودند ،خودشـان در کنار علیبنابیطالب شمشیربهدسـت با دشـمن خدا
جنگیـده بودنـد ،اما متوقـف مانده بودند .و امان از ایـن خودخواهیها و
متوقفماندنهـا و مومیاییشـدنها! یـک چهرهای بـر اثر یک عمل صدق
و حقـی ،یـک جلـوهای پیـدا کـرده[ .جامعۀ دینی] هـر روزی نیـازی دارد،
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /3معروف به شقشقیه
 .2سبقتگیرندگان بهسوی کارهای خیر
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نیـاز یک روز را برآورده کـرده؛ فردا نیاز دیگری ،روز بعد نیاز
ایـن
ِ
دیگـری .بعـد بر اثر اینکه یـک روز ،نیاز را او برآورده کرده ،در یک هالهای
از احتـرام و تقـدس در نظـر مردم باقی میماند .بـرای خاطر یک قدم ،بار
چندین قدم واجب دیگر از دوش او برداشـته میشـود .این اول فسـاد و
انحطاط و انحراف است.
پیغمبـر هـر روزی وظیفـۀ آن روز را انجـام مـیداد و امیرالمؤمنیـن هـم
همینطـور؛ طلحـه و زبیـر اینطور نبودنـد .یک روز وظیفهشـان در رکاب
پیغمبـر شمشـیرزدن بـود ،این شمشـیر را زدنـد ،خوب هم زدنـد؛ اما بعد
که جامعۀ اسلامی رو به انحراف و انحطاط رفت ،اینها به خودشـان و به
دیگران ،حالی کردند و باورانیدند که دیگر از آنها مسئولیتی نباید خواست،
عیش؛ رفتند مشغول زندگی شدند .آنها هم
رفتند سراغ زندگی و راحت و َت ُّ
مثـل دیگـران پرداختنـد به زر و زیور دنیا ،آنها هم مثل دیگران دل خود را
مزرعه و اصطبل اسبها و قاطرها و شترها ساختند .گفت:
دِ ه بود آن ،نه دل ،که اندر وی

گاو و خر بینی و ضیاع و عقار

1

عشـق
آن دلی که در آن هرچه نگاه میکنی ،میبینی زمین ،گاو ،شـتر و
ِ
اینهـا و نـام اینهـا در ایـن دل اسـت ،این دل نیسـت ،این ِده اسـت! بنده
عرض میکنم اصطبل ِده هم هست ،جاهای معمولی ِده هم نیست! اینها
آنطوری شدند .اینها بنا کردند به استفاده از افتخارات گذشته؛ ما بودیم
که با پیغمبر در فالنجا ،در فالن صحنه حاضر شدیم و فالن عمل را انجام
 .1دیوان اشعار ،سنایی غزنوی /قصیدۀ 75
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دادیم .خب ،برای امروز چه داری؟ وقتیکه بناست این کاروان،
این اتومبیل ،این بار ،این گردونه به سرمنزل برسد و هنوز نرسیده است،
هـر قدمـی ،یـک نیرو و یک فشـاری الزم دارد .هرکسـی در هـر قدم ،یک
مسئولیتی بر دوش دارد؛ تو یک جا زورت را زدی ،حاال تا آخر میخواهی
راه بروی ،بلکه روی این گردونه سـوار هم بشـوی که دیگران ُهل بدهند،
که بنده آن روز اول ُهل دادم؟ و این از بزرگترین خطرهایی است که یک
جامعۀ حساس و هوشیار ،ممکن است بعدها دچارش بشود.
زمان عثمان ضعیف شده بود،
هوش انقالبی و حساسیت انقالبی در مردم
ِ
نمیفهمیدنـد کـه طلحه ،طلحه اسـت برای خودش اسـت؛ بـرای خدا یک
بنده باید بود و برای جامعۀ اسالمی یک سرباز .طلحه است ،برای خودش
طلحه است و برای ادارۀ آمار .نمیفهمیدند که پسرعمۀ پیغمبر بودن برای
زبیر ،به درد تقسیم ارث و میراث میخورد ،و نه به درد چیز دیگر .امالک
جنـاب طلحـه و جنـاب زبیـر و جنـاب عبدالرحمـان عـوف و جناب سـعد
ّ
وقاص و این سربازان قدیم ،این جانفشانان روزگار گذشته ـ که شانسی
والم َّنة جان سـالم به در بردند ،حاال
میداننـد کـه از میدان جنگ بحمداهلل ِ
میتواننـد بـه جبران آن زحمات و تالشها و لطمات ،یک پایی دراز کنند
و لمی بدهند و ِکیفی بکنند ـ در اطرافواکناف [از کجا بهدست آمده بود]،
این آقایان پول داشـتند ،طال داشـتند ،مال داشـتند؛ از کجا بهدست آورده
بودند؟ از راه َک ِّد یمین و عرق جبین؟ نه! از راه نام و نشان و عنوان ،از راه
مدال ،از راه افتخارات .ما بودیم که فالن وقت ،فالنجا فالن کار را کردیم.
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مـردم هم بیچارهها دیـده بودند[ ،اما] نفهمیده بودند که این کار
هوش خدادادۀ اسالمبخشوده ،از مردم گرفته شده
خطاست .حساسیت و
ِ
بود ،این چیزها را درست نمیفهمیدند.
غرض ،اینها در سـایۀ حکومت عثمان از این افتخارات اسـتفاده میبردند؛
سـر کار ،و اینهـا هـم علـی را میشـناختند ـ اگـر
امـا امیرالمؤمنیـن آمـد
ِ
نمیشناختند ،به این زودی در نمیرفتند ،اما میشناختند ـ وقتی دیدند
مردم هجوم آوردند ،این خواسـت و نیاز طبیعی مردم ،این احتیاج مردم
بـه یـک رهبـر و یک نجاتبخـش و منحصربـودن امیرالمؤمنیـن بهعنوان
در خانۀ علی ،اینها چه
تنها شخصیت نجاتبخش ،مردم را کشانده است ِ
چیزی بگویند؟ بگویند مردم بیایید در خانۀ ما؟ نه! سیاست اقتضا میکند
که اینها هم بروند با امیرالمؤمنین بیعت بکنند ،و کردند؛ اما میدانند که
قاطع جدی و مصممی است که در راه
خشـن
امیرالمؤمنین همان سـرباز
ِ
ِ
خدا و برای خدا و در مراعات قانون ،ذرهای انعطاف نمیپذیرد .ما با شما
پسـرعمه هسـتیم 1،ما رفیق قدیمی هسـتیم ،ما باالخره یک حقی داریم،
ً
اصال مردم چه حقی دارند؛ امیرالمؤمنین
مردم بعد از ما مسـلمان شـدند،
بـا ایـن حرفها فریـب نمیخـو َرد ،میگوید برویـد .امیرالمؤمنیـن از آنها
باهوشتر است .آنها سیاستمدارند ،علی از آنها سیاستمدارتر است.
مذاکرات مقدماتی کنند با امیرالمؤمنین ،یواشیواش بفهمانند
آنها آمدند
ِ
 .1مـادر زبیربنعـوام ،صفیه دختر عبدالمطلب ،و پدرش عوام ،برادر حضرت خدیجه بوده
است.
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روطها؛
رطها و ُش ِ
به علی که بابا ما با شما همراهیم ،اما خبِ ،ب َش ِ
مـا را هـم در نظر بگیرید ،ما را هم حفظ بکنید .آمدند یواشیواش اشـاره
و نشـانه کـه خالصـه مـا را نگهدار علـی ،بهصرفهات اسـت! امیرالمؤمنین
میدانـد بـرای چـه آمدند اینهـا؛ در همان شـبی که اینها آمدنـد که حرف
عمل اشارهای
بزنند ،پیشنهاد کنند ،امیرالمؤمنین هم مثل خود آنها با یک
ِ
َ
فهمانـد کـه برویـد ،اینجا خبری نیسـت و آن عمل این اسـت :چراغ را
می

خامـوش میکنـد! میگویند آقا چراغ را چرا خاموش کردی؟ میگوید آخر
ایـن بیتالمـال اسـت ،میخواهم بیخودی نسـوزد .یعنی بفرمایید! شـما
برای بیتالمال آمدید ،دهانهایتان را وا کردید ،جیبهایتان را باز کردید؛
بروید ،من یک شمع بیتالمال را نمیگذارم بیخود بسوزد که من و شما
بنشـینیم بـا همدیگـر گعـده کنیم ،احوالپرسـی کنیم .اینهـا دیدند نه ،در
صـف علیبنابیطالـب باید مثـل عمار بود ،باید جنگیـد ،باید تالش کرد،
باید کار کرد .نمیتوانند آقا بشوند ،آن باال بنشینند ،امر و نهی کنند ،خوب
بخورند ،خوب بپوشند ،خوب جمع کنند؛ دیدند با علی نمیشود با انگیزۀ
آز و حرص و ثروتطلبی زندگی کرد .از علی جدا شـدند و با او جنگیدند؛

َ ََ

ٌَ

طائفة» گروه اول ناکثینند؛ یعنی عهدشکنندگان.
«نکثت ِ

گـروه دوم « َو َم َر َقـت ُاخ َـر ی» یعنـی یک گروهی مانند تیری که از ّ
چلۀ کمان
بیرون میآید ،از دین بهسرعت بیرون رفتند .از دین بیرون رفتند ،آنهم با
آن سرعت ،مثل تیری از ّ
چلۀ کمان! پس پیداست دیندار بودند .این جمله
را امیرالمؤمنین دربارۀ طلحه و زبیر نمیگوید ،شهادت به دینداری طلحه
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و زبیر نمیدهد ،اما شـهادت به دینداری خوارج ،قبل از خروج
میدهـد .میگویـد از دیـن خارج شـدند ،پس پیداسـت توی دیـن بودند.
ً
ً
واقعا متدیّ نند ،پایبندند ،پای
واقعا به دین معتقدند،
خـوارج ،مردمـی که
دین ایستادند .آقا خمس بده ،بفرما؛ سهم بده ،بفرما؛ مکه برو ،چشم؛ هر
کار بگویـی و بداننـد از دین اسـت ،انجام میدهنـد .خب ،پس یکچنین
آدمی عیبش چیسـت؟ عیبش این اسـت که نمیفهمد ،عیبش این است
که بازی میخو َرد ،عیبش این است که چشمش بسته است ،عیبش این
سـر خود
اسـت که یکوقتی شمشـیری را که علی به دسـتش داده ،روی
ِ
علی میخواباند؛ عیبش این است .این از طلحه و زبیر هم بدتر است .این
مقـدس نهروانـی 1از طلحـه و زبیر هم بدتر و خطرناکتر اسـت؛ چرا؟ برای
ِ
خاطر اینکه طلحه و زبیر در میدان جنگ یکهو دلشـان تکان میخورد که
خشـک نادان
معتقد
ایداد! داریم با علی میجنگیم ،اما این مرد متدیّ ِن
ِ
ِ
که چشـمش بسـته اسـت ،بـازی خورده ،فریبـش دادند؛ بر اثـر کجفکری،
یـک تصـور باطل به مغزش آمـده ،نجاتبخش خـود ،علیبنابیطالب را،
ً
اصال
بهعنوان دشـمن خود و دشـمن دین شـناخته ،این در میدان جنگ

َ َ

ُ َ

َ َ

َ ض

تردید ندارد ،بلکه میگوید« :و ع ج� ت
ل� ِال ی�ک ر ِبّ� ِل ت�ر� ٰی».2
ِ

همیـن مـردی کـه خروج کـرده بـر علیعلیهالسلام ـ یکی از خـوارج ـ نیزه در
شـکمش فرورفته ،نیزه را سـرباز علی زده توی شـکمش ،این میآید جلو
 .1اشاره به خوارج دارد.
 .2سوره مبارکه طه /آیه 84
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تا نیزه هی از پشـتش بیرون برود و بیشـتر فرو رود در شـکم و

َ َ

ُ َ

َ َ

َ ض

َامعایـش ،همینطـور میآیـد جلـو و میگویـد« :و ع ج� ت
ل� ِال ی�ک ر ِبّ� ِل ت�ر� ٰی»
ِ

1

خدایـا بهسـوی تـو شـتاب گرفتـم تـا تو خشـنود بشـوی .خاک بر سـرت!
بهسـوی جهنـم شـتاب گرفتـی نـه بهسـوی خدا .عیبـش این اسـت .بله،
متدیّ ن ،مقدس ،مؤمن ،خوشاخالق ،اهل تضرع ،اهل گریه و زاری ،اینها
متعبد بدون دانش ،که امام علیهالسلام
را میدانـم ،امـا نادان ،کجفکـر،
ِ

َ َ

ُ َ

َ

َ

فرمـود« :ا ُملت َع ّبـد بغیـر علـم کحمـار ّ
الطاحون ِـة» 2آنکسـیکه بدون دانش و بدون
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
آگاهی عبادت میکند ،یک قدم به مقصد عبادت نزدیک نمیشـود؛ مثل
ً
دائما،
همـان االغ طاحونـه و اسـب عصاری .ایـن حیوان دارد راه مـیرود
خط مستقیم رفته بود ،از بلخ و بخارا
همهاش دارد قدم میزند ،اگر روی
ِ
و سمرقند هم گذشته بود[ ،اما] بیچاره وقتی شب چشمش را باز میکنند،
شش ماه بعد چشمش را باز میکنند ،میبیند همان جایی است که روز
اول بود .امام تشبیه میکند ،میفرماید آنکسیکه بدون آگاهی و بدون
دانـش و بـدون فهـم و بـدون بینش و بدون دل روشـن و بدون فکر باز و
آزاد ،خدا را عبادت میکند ،همینطور است ،پیش نمیرود.
امـا یـک نفـر آدم روشـن ،یک نفـر آدم آگاه ،یک آدمی کـه چیز میفهمد
و میخواهـد بفهمـد ،یک آدمی که در قضاوتهـای خود و در عمل خود،
 .1شرح نهجالبالغه (ابنابیالحدید) /ذیل خطبۀ  /36اخبار الخوارج /ص282
 .2تصنیـف غررالحکم و دررالکلم /قسـم االول االعتقـادی و ما فیه /باب االول المعرفة/
فصل االول اهمیّ ة المعرفة /حدیث9
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در دوسـتی خود ،در دشـمنی خود ،اندیشـۀ خود را ،فهم خود را
دخالـت میدهـد ،افـراد را ،مکتبهـا را ،حرفهـا را با معیارهـای قرآنی و
اسالمی میسنجد ،اگر قابل قبول بود روی چشم میگذارد ،اگر قابل قبول
نبود رد میکند؛ اینها اگر چنانچه عبادت خدا بکنند ،پیش میروند .مثل
معین
آنکسیکه سوار اسب تیزپایی شده و دارد میتازد بهسوی مقصدی
ّ
در راهی روشـن .طبقۀ دوم و گروه دوم هم اینها بودند .این بدبختهای
نـادان بـا علـی جنگیدند ،البتـه اول بر اثر یک غفلت و اشـتباه که از خود
آنان سر زد ،فریب معاویه را خوردند[.. .بعد] بر اثر همین اشتباه و خطا و
این حالت [کجفکری] که دارند ،با علی به هم میزنند 1.این گروه دوم.

َ

َ

و اما گروه سـومَ « ،و ق َس َـط آخ َ
رون» و سـتم کردند مردم دیگری .آنکسانیکه
بنیادشـان با سـتم اسـت ،آنکسـانیکه به اقتضای موضع طبقاتی خود و
موضع اشـرافی خود نمیتوانند با علی کنار بیایند؛ نه با علی ،نمیتوانند

با قرآن کنار بیایند .همان کسـانی که پدرانشـان ،همجبهگانشـان ،رفقا و
 .1در صفیـن ،بعـد از آنکـه لشـکر معاویه قرآنها را بر نیزه کرده و شـعار حکمیت دادند،
مِ سـعَ ربن َ
ف َدکی َتمیمـی و َزیدبن ُ
صین طائـی و جمعی از حافظین قرآن ـ که بعد جزو
ح َ

خـوارج شـدند ـ بـا اصـرار از امیرالمؤمنیـن خواسـتند تـا مالـک اشـتر را از میـدان نبرد،
بازگرداند .و با بیشرمی تمام گفتند« :ای علی ،دعوت به کتاب خداوند را قبول و اجابت
کـن ،وگرنـه تـو را بـا هرچـه داری تسـلیم خواهیم کرد .آیـا میخواهی دربـارۀ تو همان
کاری را که نسـبت به فرزند ّ
عفان کرده بودیم ،انجام دهیم؟» حضرت به ایشـان گفتند:

«کالم مـرا ،و منـع و نهـی شـما را از ادامـۀ جنگ ،از یـاد مبرید .اگر مطیع من هسـتید،
جنگ را ادامه دهید؛ و اگر تمرد میکنید ،هرچه میخواهید بکنید( ».الکامل فی التاریخ
(عزالدین ابناثیر ،متوفی 630ق) /ج /3ص)317
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همپیالگانشـان در میـدان دیگـری ،در مکـه بـا همین قـرآن و با
همیـن اسلام و بـا همیـن نمـاز جنگیدند .حـاال که بعد از مدتـی ،دیدند
همـان موضـع طبقاتـی را در زیـر پرچم اسلام و قـرآن ،و در زیر نام دروغ
بندگی خدا و قبول این آیین؛ بهتر میشود بهدست آورد ،حاال آمدند دنبال
این دین ،بهحسب ظاهر ،شدند مدافع سینهچاکش! و بنابراین دل آنها از
ایمان خبری ندارد و در روح آنها از دین سرسـوزنی اثری نیسـت .اینهم
یک گروه.
بنابرایـن یادتـان باشـد ،حکومتهایـی کـه برای خـدا و در راه خدا شـکل
راه چنیـن حکومتـی تالش میکنند ،سـه
میگیـرد ،یـا آن مردمـی کـه در ِ
گروه مزاحم و مانع دارند؛ اول ،آنکسـانیکه عالقه و گرایشـی داشـتهاند،
حاال هم در نام دارند ،اما دلشان نمیآید که از آن حفاظ بلورین و از روی
بـرج عـاج بیاینـد پایین ،یـک قدم دیگـر بردارند ،یک تلاش دیگر بکنند،
ِ

بـه آنچـه کردهاند بسـنده کردهاند و ْ
دل خوش .گـروه دوم ،گروه دینداران
ّ
متحجر و متعصب و خشک و ناآگاه و نفهم .اینها هم یکی از بزرگترین
موانع آن تالش مقدسند ،در همۀ زمانها و در همۀ دورانها .آنها هم بر
اثر ندانسـتن ،بر اثر َنیندیشـیدن ،بر اثر چشـم و گوش را بازنکردن ،بر اثر
عملنکردن به توصیۀ قرآن ،جزو مزاحمین راه علی و حکومت علوی و هر
تالش مقدسی هستند که در این راه انجام بگیرد .و گروه سوم ،معارضین
اصلی ،معارضین اساسی ،آنکسانیکه موضع طبقاتیشان اجازه نمیدهد
افراد تیپ
مکتبی مانند اسلام را بپذیرند ،آنکسـانیکه در همۀ دورانها،
ِ
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آنها با انبیا و عباداهللالصالحین جنگیدند و خون آنها را ریختهاند.
البته یک روزی این گروه سـوم در شـکل کفر جلوه میکند ،یک روزی در
لباس اسالم ،اما ماهیت همان است که بوده است .در هر دو جا حقیقت
یکی است.

53/9/1

۲۳
منشور حکومت علوی؛ «عدالت فردی ،عدالت اجتماعی»

منشور حكومت علوی
«عدالت فردی ،عدالت اجتماعی»
در زندگـی امیرالمؤمنیـن و شـخصیت امیرالمؤمنیـن ،واژۀ «عدالـت» و
مفهـوم «عدالـت» ،یـک برجسـتگی خاصـی دارد .خیلـی از خصوصیات در
ترین این خصوصیات که با نام این
ایـن بزرگـوار بود ،اما یکی از برجسـته
ِ
بزرگوار همیشـه همراه اسـت ،مسـئلۀ عدالت است .مفاهیم گوناگونی که
مختلـف عدالـت دارد ،در وجود امیرالمؤمنین در هم تنیده اسـت،
ُشـعب
ِ
همه وجود دارد .امیرالمؤمنین مظهر عدل الهی هم هسـت؛ عدل ـ به آن
معنایی که ما جزو اصول دین میدانیم ـ اقتضا میکرد که خداوند متعال
یک شـخصیتی مثل امیرالمؤمنین را انتخاب کند برای رهبری و هدایت
مردم و این کار را خدای متعال کرد.
خـود وجـود امیرالمؤمنیـن ،شـخصیت او ،تربیت او ،اوج مقـام او ،و بعد
ِ
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خود این مظهر عدل الهی است؛ اما در وجود
نصب او به خالفت،
ِ
انسانی آنهم بهطور کامل متجلی است .عدالت
خود او ،عدالت بهمعنای
ِ
ِ
انسـانی در دو قلمـروی فـردی و اجتماعی ،خود را نشـان میدهد؛ عدالت
فردی او ،و عدالت یک انسـان در زمینۀ حکومت
یک انسـان در قلمروی
ِ
و فرمانروایـی او ،کـه بـه آن عدالت اجتماعی میگوییم .هر دوی اینها در
زندگـی امیرالمؤمنین برجسـته اسـت .اینهـا را ما باید بهقصـد عملکردن
بدانیم؛ بهخصوص کسانی که در جامعه مسئولیتهایی بر دوش دارند ،و
در قلمرو حکومت ،شأنی دارند.
ً
حقیقتا
انسـان
در امیرالمؤمنیـن ،عدالـت شـخصی در حـد اعلی بود؛ یک
ِ
عادل ،همان چیزی که از آن تعبیر میکنیم به تقوا .تقوای امیرالمؤمنین
در حد اعلی بود .همین تقواست که در عمل سیاسی او ،در عمل نظامی او،
در تقسیم بیتالمال او ،در استفادۀ او از بهرههای زندگی ،در هزینهکردن
شـئون او ،خـود را نشـان
بیتالمـال مسـلمین ،در قضـاوت او و در همـۀ
ِ
میدهد .در واقع در هر انسـانی ،این عدالت شـخصی و نفسـانی ،پشتوانۀ
تأثیر عدالت در زندگی اجتماعی اسـت .نمیشـود
عدالت جمعی و منطقۀ
ِ
کسی در درون خود ،در عمل شخصی خود تقوا نداشته باشد ،دچار هوای
نفـس باشـد ،اسـیر شـیطان باشـد ،اما ادعـا کند کـه میتوانـد در جامعه
اجرای عدالت بکند .چنین چیزی ممکن نیسـت .هرکسـی که بخواهد در
درون
وجود خود ،در
زندگی مردم منشـأ عدالت بشـود ،اول باید در
محیط
ِ
ِ
ِ
خـود ،تقـوای الهـی را رعایـت کنـد .تقوا یعنـی مراقبت بـرای خطانکردن.
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ایـن معنایـش این نیسـت که انسـان خطا نخواهد کـرد ،باالخره
انسـان غیر معصومی دچار خطا میشـود ،اما این مراقبت ،یک صراط
هر
ِ
مستقیم است ،یک راه نجات است ،از غر قشدن انسان جلوگیری میکند.
خود این مراقبت به انسان قدرت میبخشد.
ِ
انسـانی کـه مراقـب خـود نیسـت ،در عمـل خـود ،در کالم خـود ،در زندگی
شـخصی خود دچار بیعدالتی اسـت ،دچار بیتقوایی اسـت .اینطور آدمی
خود
نمیتواند در محیط جامعه ،منشأ عدالت اجتماعی باشد .اینجاست که
ِ
امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسالم درس همیشگی خودش را به همۀ سیاسیون عالم،
به همۀ کسانی که در امور سیاسی جامعۀ خودشان نقشی دارند ،بیان کرده

َ

َ

ُ

ّ

ًَ

ََ َ

َ

َ َ َ

َ

َ
َ َ َ
یر ِه»
علمی ن ِ
فس ِه قبل ت ِ
اس ِاماما ف َلیبدا ِبت ِ
علمی غ ِ
اسـت .میفرماید« :من نصب نفسـه ِللن ِ

1

هرکسی که خود را در معرض ریاست ،امامت ،و پیشوایی جامعه میگذارد
ـ در هـر محـدودهای ـ اول باید شـروع کند به تأدیب خـود ،به تربیت خود،
بعـد شـروع کنـد به تربیت مـردم .اول خودش را اصالح کنـد ،بعد بیاید به

ُ َ

ُ

َ َ َ

سراغ دیگران .میفرمایدَ « :و َلیکن ت ُ
أدیبه ِب َ
سان ِه» اگر میخواهد
أدیب ِه ِب ِل ِ
سیر ِت ِه قبل ت ِ
رفتار خود تربیت کند ،نهفقط
دیگران را تربیت کند ،باید با سیره و روش و
ِ
با زبان خود .به زبان ،بسیار چیزها میشود گفت؛ اما آن چیزی که میتواند
انسانها را به راه خدا هدایت کند ،سیره و عمل کسی است که در محدودهای
ـ چـه در آفـاق یـک جامعه و چه در محدودههـای کوچکتر ـ او را بهعنوان
پیشوا و معلم و کسی که مردم بناست از او پیروی کنند ،منصوب کنند.
 .1نهجالبالغه /حکمت  /73ضرورت خودسازی رهبران
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َ ّ َ ُّ
ّ َ
َُّ ّ
ـاس
فس ِـه َو ُمؤ ِد ُبـا ا َحـق ِب ِ
بعـد میفرمایـدَ « :و ُم َع ِل ُـم ن ِ
االجلا ِل ِمـن مع ِل ِـم الن ِ

َو ُمؤ ِد ِ ِبـم» آنکسـیکه خـود را تعلیـم میدهد ،خـود را تأدیب میکند ،این
مسـتحق اجالل
بیشـتر از آنکسـیکه دیگـران را میخواهـد تأدیـب کند،
ِ
و تکریـم اسـت ،درحالیکـه خـودش را تأدیـب نکـرده اسـت .ایـن منطق
امیرالمؤمنین ،درس امیرالمؤمنین اسـت .آنکسـیکه میخواهد بر مردم
حکومت کند ـ چون حکومت ،فقط فرمانرواییکردن نیست؛ حکومت ،نفوذ
در دلهاست ،حکومت ،مقبولیت در ذهنهاست ـ کسی که در یکچنین
درون خود ،در
موقعیتـی قـرار میگیرد یا خود را قرار میدهد ،اول باید در
ِ
وجود خود ،بهصورت دائمی مشغول تأدیب باشد؛ خود را تأدیب کند ،خود
ِ
را هدایت کند ،به خود تذکر بدهد ،خود را موعظه بکند.
یـک جملـۀ دیگـری امیرالمؤمنیـن میفرمایـد دربارۀ آنکسـیکه سـزاوار
امارت بر مردم یا بهدسـتگرفتن بخشـی از کارهای مردم اسـت؛ که این
البته از موضع ریاست یک کشور شروع میشود ،تا مدیریتهای پایینتر
و کوچکتـر کـه امیرالمؤمنیـن بـرای فرمانـداران خـود ،ایـن توصیههـا را
میفرمودنـد؛ یعنـی دربـارۀ آنهـا هم این معنـا صادق اسـت ،فرماندار یک
منطقه ،اسـتاندار یک منطقه ،قاضی یک شـهر ،مسـئول یک بخش ،مدیر
یـک گوشـهای از گوشـههای ایـن دسـتگاه عریـض و طویل؛ دربـارۀ همۀ
آنهاسـت ایـن مطالـب .توصیفاتـی در مورد اینطـور کسـی میکنند ،بعد

َ

ََ َ َ

َ

َ

َ

َ
میفرمایند« :ف َ
فس ِه» 1اولین قدم او در راه عدالت
دل ِه ن ُیف اهل َوی عن ن ِ
کان ا ّول ع ِ
همام
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /87معروف به خطبۀ ّ
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َ ُ َ َّ َ َ َ ُ
عمل
این است که هواوهوس را از خودش دور کند« .ی ِصف احلق و ی
ِب ِه» حق را بر زبان جاری کند ،توصیف کند ،به حق هم عمل کند .لذاست
که در اسلام ،قدرت با اخالق پیوسـته اسـت .قدرت عاری از اخالق ،یک
قـدرت ظالمانـه و غاصبانه اسـت .ر وشهایی که برای کسـب قدرت بهکار
ِ
گرفتـه میشـود ،بایـد روشهای اخالقی باشـد؛ ر وشهایی که برای حفظ
قدرت بهکار گرفته میشود ،باید روشهای اخالقی باشد.
در اسالم ،کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد .اینطور نیست که برای
بهدسـتآورن قدرت ،کسـی یا جمعی حق داشـته باشـند به هر روشی ،به
هـر وسـیلهای ـ همانطورکـه امـروز در خیلی از مناطق دنیا رایج اسـت ـ
متشبث 1بشوند برای اینکه قدرت را بهدست بیاورند .نه! قدرتی که از این
ّ
قدرت نامشروع است ،قدرت ظالمانه است.
راه بهدست بیاید ،این قدرت،
ِ
حفظ قدرت هم بهاینترتیب قدرت ظالمانه است.
روشها در اسلام خیلی مهمند؛ روشها مثل ارزشها هسـتند در اسلام.
همچنانیکـه ارزشهـا خیلی اهمیت دارند در اسلام ،روشها هم اهمیت
دارند؛ ارزشها باید در روشها هم خودشان را نشان بدهند ،اینطوری است!
ممکن است یک جا ناکامیهایی هم به بار بیاورد ـ ازلحاظ کسب قدرت ـ
تشبث
متعین 2اسـت.
درعینحال این
دردسـرهایی هم بهوجود بیاورد ،اما
ّ
ّ
ِ
به روشهای غیر اخالقی از نظر اسالم و از نظر امیرالمؤمنین ،بههیچوجه
( .1شبث) ،چنگزننده
( .2عین) الزمشونده ،واجب
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صحیح نیست .راه علی این است ،ما باید اینطوری حرکت کنیم.
این در زمینۀ عدالت در قلمرو مسائل شخصی علیبنابیطالبعلیهالصالةوالسالم.
و اما عدالت [علیعلیهالسالم] در قلمرو جامعه.

79/12/26

امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسالم

در همـان چنـد سـالی که به خالفت و حکومت رسـیدند ،نشـان دادند که
اولویـت در نظـر آن بزرگـوار ،اسـتقرار عـدل الهـی و اسلامی اسـت .یعنی
تأمینکـردن هدفـی کـه قـرآن بـرای ارسـال رسـل و انـزال کتب و شـرایع

َق َ ّ ُ

ق

آسمانی بیان فرموده است؛ « ِل ی��وم ن
سط» 1اقامۀ قسط الهی .قسط
ال�اس ِب� ِ
ال� ِ
معین کرده ،بهترین تضمین و تأمینکنندۀ
و عدل با دستوری که اسالم
ّ
عدالت اسـت .این در نظر امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام اولویت درجهاول بود.
جامعـۀ اسلامی ،با عدل و قسـط اسـت که قوام پیدا میکنـد و میتواند
ّ
مبشـر و هدایتگر و الگو و نمونه ،بـرای ملتهای عالم
بهعنـوان شـاهد و
مطـرح شـود .بـدون عـدل ،ممکـن نیسـت؛ ولو همـۀ ارزشهـای مادی و
ظاهـری و دنیایـی هـم فراهـم شـود .اگر عدالـت نباشـد ،درحقیقت هیچ
کاری انجام نشـده اسـت .این ،برجسـتهترین مسـئله در زندگی حکومتی
امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسالم

بود.

71/3/30

عدالت اجتماعی بر سه پایه استوار است؛ پایۀ اول ،قوانین عادالنه است
کـه بـه نظر معتقدان به اسلام ،ایـن قوانین عادالنه ،فقط قوانین اسلام
اسـت؛ زیـرا اسلام ،قوانین خـود را از وحی خدا میگیـرد و خدا که دانای
همۀ اسرار و رموز عالم است ،قوانین جامعۀ اسالمی را منطبق با قوانین
 .1سوره مبارکه حدید /آیه 25
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فطـرت و طبیعـت جهـان قرار میدهـد .و اگر قوانیـن الهی اجرا
بشود ،عدل بهمعنای واقعی در جامعه مستقر خواهد شد.
پایۀ دوم ،نیروی اجراکنندۀ این قوانین اسـت .اگر قوانین عادالنه باشـد،
اما نیروی اجراکنندۀ عادل نداشته باشد ،از عدل اجتماعی خبری نخواهد
بـود .بهتریـن قوانیـن ،اگـر مجریان شایسـتهای نداشـته باشـد ،همیشـه
معطـل خواهـد مانـد؛ همچنانیکه قر نهایی گذشـت و قوانین اسلام در
جامعههایی که مسـلمانها در آن زندگی میکردند ،اجرا نشـد .به همین
جهت است که از نظر اسالم ،مجری قوانین ـ یعنی آن مقامی که در رأس
قوۀ اجرایی قرار میگیرد ـ باید انسانی عادل باشد؛ با تقوا و مراقبت کامل
بر قوانین و اجرای آن نظارت کند.
ً
تقریبـا بحثـی میـان صاحبنظـران نیسـت؛ یعنـی همۀ
در ایـن دو پایـه،
طـرفداران عـدل اجتماعـی میپذیرند که برای اجـرای عدالت ،احتیاج به
قوانیـن عادالنـه ،و بـه مجریـان پرهیزکار و باتقوا هسـت .اما نکتۀ بسـیار
مهم ،در مورد پایۀ سـوم اجرای عدالت اسـت؛ و آن مردمند .اگر بخواهیم
در جامعه ،عدالت بهمعنای واقعی اجرا بشود ،باید مردم در صحنۀ اجتماع
حضـور کامل داشـته باشـند ،حقوق خود را بفهمند و اجـرای عدالت را که
تأمین عادالنۀ آن حقوق اسـت ،بخواهند .به همین جهت اسلام بر روی
فهم و درک مردم تکیه میکند.
اسلام نمیگویـد که مجری عادل باشـد ،اما مـردم میخواهند بفهمند یا
نفهمنـد ،بخواهنـد یـا نخواهند ،عدالت در حق آنان باید اجرا شـود؛ چنین
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نیسـت .اسلام میگوید مردم باید به حقوق خود واقف باشـند.
و اگـر مـردم به حقوق خود واقف شـدند ،آن حقـوق را طلب کردند ،اجرای
عدالت یک تضمین حتمی پیدا میکند .به همین جهت در دوران حکومت
عادالنـۀ امیرمؤمنانصلواتاهللوسلامهعلیه بااینکـه قوانین اسلام در جامعه حاکم
بـود و بااینکه در رأس دسـتگاه حکومت ،شـخصی مانند علیبنابیطالب
عدل مجسـم بود ،درعینحال برای اینکه عامالن حکومت
قرار داشـت که
ِ
در گوشه و کنار جامعۀ بزرگ اسالمی از جادۀ عدل تخطی نکنند و حقوق
مـردم پایمال نشـود ،امیرالمؤمنین به هوشـیارکردن مردم و آگاهسـاختن
آنها نسبت به حقوقشان اصرار عجیبی داشت.

60/1/7

در اوایل حکومت ،امیرالمؤمنین بین همۀ آحاد مردم در اعطای بیتالمال،
ً
تقریبا بیست سالی بود رسم
تساوی برقرار کرد .چون قبل از امیرالمؤمنین
شده بود در جامعۀ اسالمی ،که بعضیها را بر بعضی دیگر ترجیح بدهند،
بهخاطـر سـبقت در اسلام و مهاجـر و انصـار بودن و چه و چـه 1.چون آن
غنائم جنگها بود یا شـاید
پولـی کـه در بیتالمـال جمع میشـد ـ که از
ِ
از َز َکـوات بـود ـ ایـن را تقسـیم میکردنـد و بهصورت سـرانه به اشـخاص

میدادند .رسم مالی آن روزگار اینطوری بود؛ سرانه میدادند به اشخاص،
رسـم شـده بود که به بعضی بیشـتر بدهنـد .امیرالمؤمنیـن آمد گفت نه؛
 .1در سـال پانزدهم هجری خلیفۀ دوم تصمیم گرفت که سـهم مسـلمین از بیتالمال را

َ
َ َ ّ َّ َ َ ُ ُ َ َ ّ َ
سلام ال َعل
بر اسـاس سـابقۀ ایشـان در اسلام بپردازد« .فقال ِان ِانا اعطیتکم عل الس ِـابق ِة ِف ِاال ِ
َ
حساب» (الکامل (ابناثیر) /ج /2ص)502
اال
ِ
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هرکسـی متدیّ نتر اسـت ،مؤمنتر اسـت ،اجرش با خدا؛ هرکسی
توانایی بیشتری دارد ،خب تالش میکند در زندگی ،اگر دنبال مال هست،
مال کسب میکند؛ بیتالمال را من بالسویّ ه تقسیم میکنم.
بعضـی آمدنـد نصیحـت کردنـد ،گفتنـد یـا امیرالمؤمنیـن! ایـن کاری که
درمقابل شما وادار
شـما میکنید ،شـما را شکست میدهد؛ یک عدهای را
ِ

ََ

ََ

َ

میکنـد بایسـتند 80/9/16.امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام فرمودنـد« :فا ّمـا هذا الفی ُء»

1

ََ
َ
َ
ایـن بیتالمال مسـلمانان و این اموال عمومی اسـت« ،فلی َـس ِل َح ٍد فی ِـه َعل
َ ََ ٌ
ا َح ٍد اث َرة» هیچکس در اموال عمومی بر دیگران ترجیحی و امتیازی ندارد؛
َ َ َ ُ َ َّ َ َّ
َ
ق
ن
م
ل
معین
سم ِه» خداوند تقسیم عادالنۀ اموال عمومی را
ّ
ِ
«قد ف َرغ اهلل عز َوج ِ
َُ ُ
اهلل» اموال عمومی و بیتالمال مسـلمین
و مشـخص کرده اسـت« .فه َو مال ِ
ُ
َ ُ
املس ِـل َ
اهلل ُ
مون» شـما
مالاهلل اسـت و متعلق به همۀ مردم اسـتَ « ،و انت ِعباد ِ
مسـلمان خـدا هسـتید .یعنـی بندگان خـدا در امـوال عمومی و
بنـدگان
ِ
ِ
بیتالمال مسـلمانان ـ یعنی آن مالی که در اختیار حاکم هسـت ـ همه
علیالسـویهاند.

62/12/12

[بنابراین] امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسلام

عدالت را در بین

مسلمانان و جامعۀ اسالمی جاری کردند و مانع از این شدند که بیتالمال
به اسراف مصرف شود .نگذاشتند دست تطاول 2باز شود .نگذاشتند کسانی
بیتالمال مسلمین را به ناحق مصرف کنند.

71/3/30

 .1تحفالعقول عن آلالرسول (حسنبنعلی بن ُشعبه َح ّرانی ،متوفی قرن چهارم) /باب
ما روی عن امیرالمؤمنین /خطبته عند ما انکر علیه قوم تسویته بین الناس فی الفیء
ّ
تعدی
( .2طول) دستدرازی،
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عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین یک نسـخۀ کامل اسلام اسـت.
حکومت امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسلام

یک حکومت صددرصد اسلامی است،

نه  99درصد ،یا  99/99درصد؛ نه! صددرصد یک حکومت اسلامی اسـت.
تحت اختیار او و
تـا آنجایـی که بـه امیرالمؤمنین ارتباط پیدا میکنـد ،و
ِ
تحت قدرت اوست ،یکلحظه حرکت غیر اسالمی ،تصمیم غیر اسالمی در
او نیست؛ یعنی عدالت مطلق .البته در حکومت امیرالمؤمنین ،در مناطق
ً
کاملا ممکـن بـود و اتفاق هـم افتاد که کارهـای غیر عادالنه
گوناگونـی،
انجـام بگیـرد؛ امـا امیرالمؤمنیـن بهعنوان یک فرد مسـئول ،هر جایی که
برخـورد کـرد بـا یکچنین چیزی ،احسـاس تکلیف کرد .ایـن نامهها ،این
هشـدارها ،ایـن خطبههـای جانسـوز ،آن جنگهـای امیرالمؤمنین ،همه
صد حکومت ،حکومت
در راه اجرای این عدالت بود .در شـخص او ،صددر ِ
اسالمی و عادالنه است.

79/12/26

من در حاالت امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسالم

مطالعه میکردم ،دیدم این عدلی

که ما از آن بزرگوار شنیدهایم ـ اگرچه گمان نمیکنم که حتی ما شیعیان
و جوامع شـیعی ،آن عدالت را درسـت لمس و درک کرده باشـیم که چه
بوده اسـت؛ لیکن آنقدر عظیم بوده که دنیا را ُپر کرده اسـت و آوازۀ عدل
امیرالمؤمنیـن در همهجـا گسـترده شـده اسـت ـ به میزان زیـادی مربوط
است به همین عدم رعایت جاذبهها و ارتباطها ،عدم رعایت خویشاوندی،
حتی عدم رعایت خدمات گذشـتۀ یک انسـان ،آنوقتیکه پای محاسـبۀ
قضایی میرسد.

فصل دوم

378

» .۲۳یعامتجا تلادع ،یدرف تلادع« /یولع تموكح روشنم

َح ّسانبنثابت ،مداح امیرالمؤمنینعلیهالسالم و کسی که با دشمنان
آن حضـرت در جنگهـا مقابلـه کـرده بـود ،در جریانی به امری مبتال شـد
ّ
ّ
حـد الهی بر او
حـد بـود .امیرالمؤمنینعلیهالسلام فرمـود باید
کـه مسـتوجب
حسان گفت یا امیرالمؤمنین! من آن کسی هستم که برای
جاری بشود.
ّ
ً
واقعا اینجا چه میکنیم؟ آنچه
شما آنهمه شعر گفتهام .حاال ما باشیم

کـه در ذهنـم هسـت ،حضرت فرمودند من ّ
حد خـدا را بهخاطر این چیزها
نمیتوانـم تعطیـل کنـم .روز ماه رمضان شـرب خمر کرده بودّ ،
حد شـرب
زدن حرمت
خمـر را جـاری کردند؛ بیسـت تازیانه هم بهعنوان
ِ
تعزیـر برهم ِ
ً
مجموعا صد تازیانه .که این بیسـت تازیانۀ آخر،
مـاه رمضـان به او زدنـد،
بیشتر او را پوک کرده بود ،که این دیگر چرا! همین قضیه هم موجب شد
حسـانبنثابت کوفه را ترک کرد و به شـام رفت و به دسـتگاه معاویه
که ّ
پیوست و شاید از آنطرف هم علیه امیرالمؤمنین

علیهالسالم

شعر گفت.

طبـق آنچـه کـه در نهجالبالغـه اسـت ،بـه عبداهللبنعبـاس کـه حـواری
امیرالمؤمنینعلیهالسلام بـود ـ و بـه تعبیـری ازلحـاظ شـخصیت و سـوابق و
خدمت به امیرالمؤمنین ،نفر دوم در دستگاه خالفت آن حضرت محسوب
میشـد ،معلـوم اسـت کـه عبداهللبنعباس نسـبت بـه امیرالمؤمنین چه
حالتی داشـته اسـت ـ سـر قضیۀ پولهای بصره و گزارشـی که به حضرت
داده شده بود ،به او نامهای نوشتند؛ او هم گله کرد ،اما حضرت گلۀ او را با
جواب تندی پاسخ دادند که چرا گله میکنی؟ من دارم از تو حسابکشی
میکنـم 70/4/5.امیرالمؤمنیـن آنچنـان نامـهای به عبداهللبنعباس نوشـته
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است که مو بر تن انسان راست میایستد! این چه مردی است؟
این چه انسـان عظیمی اسـت؟ به عبداهللبنعباس میفرماید که اگر این

َ َّ َ َ
َُ
ـک ِان ل َت َفعـل» 1اگر ایـن کاری که گفتم نکنیّ « ،ث
امـوال را برنگردانـی« ،ف ِان
َ َ
َُ
َ َ
مک َنن ُ
اهلل َ
اهلل ِم َ
فیک» پیش خدا
عذ َر ّن ِال ِ
نک» بعد من دستم به تو برسد« ،ل ِ
ا ِ
دربـارۀ تـو خـودم را معذور خواهم کرد .یعنی سـعی میکنـم بهخاطر تو،

َ َ ُ َ ً
َّ
پیش خدا خجل و سرافکنده نشومَ « .و َ َلضر َب َّن َ
بت ِب ِه ا َحدا
ک ِب َس ِیف الذی ما ضر
ِ
ّ َ ََ ّ
ِال دخل الن َار» تو را با همان شمشیری خواهم زد که این شمشیر به هرکس
َ َ ََ
اهلل لـو ا ّن
زده شـد ،وارد جهنـم شـد! « َو ِ
اهلل» ـ ایـن جمله باز باالتر اسـت ـ «و ِ
َ َّ
َ َ
ََ َ َ َُ َ َ
َ ٌَ
َ َ
نی ف َعال ِمثل الذی ف َعلت َما کانت ُلما ِعندی هوادة» به خدا سوگند که
احلسن و احلس
اگر این کاری را که تو کردی ،حسن و حسین من این کار را بکنند ،پیش

َ

ّ

َ

من هیچگونه عذری نخواهند داشت؛ « َو ال ظ ِفرا ِمن ِب ِاراد ٍة» هیچ تصمیمی به

َّ

َُ

ُ

َّ

َ َ

َ

نفع آنها نخواهم گرفت؛ « َحت آخذ َ
الباطل عن َمظل َم ِ ِتما» حق را
احلق ِم ُهنما َو از َیح ِ
از آنها هم خواهم گرفت .خب ،امیرالمؤمنین میداند که حسن و حسین
معصومند ،اما میگوید اگر چنین اتفاقی ـ که نخواهد افتاد ـ بیفتد هم،
من ترحم نخواهم کرد.

74/11/20

این موجب شد که عبداهللبنعباس از همان

بصره به مکه رفت و دیگر کوفه هم نیامد.

70/4/5

سـال حکومـت امیرالمؤمنین ،دوران بسـیار کوتاهی اسـت در تاریخ
پنـج
ِ
اسلام؛ آنچـه کـه ایـن دوران کوتـاه را اهمیـت میدهـد ،ایـن اسـت کـه
امیرالمؤمنین ،مثل سرمشـقی که مینویسـند باالی صفحه و متعلم باید
 .1نهجالبالغه /نامۀ  /41نامه به یکی از کارگزاران
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مثل آن را در این صفحه و صفحات دیگر تکرار کند ،امیرالمؤمنین
این سرمشـق را نوشـت که اگر برای خاطر عدالتخواهی ،اینهمه مشکل
هم برای یک حاکم اسالمی بهوجود بیاید ـ که در طول نزدیک پنج سال،
هیچ نگذاشتند امیرالمؤمنین بدون دغدغه به ادارۀ کشور و مسائل کشور
بیندیشـد؛ سـه جنـگ را بـر او تحمیـل کردنـد ،بـا مشـکالت و دنبالههای
گوناگون ـ [نباید تسـلیم شـد] .و امیرالمؤمنین تسـلیم نشد .تسلیم نشد
یعنی چه؟ یعنی از راه عدالت عقبنشینی نکرد؛ این شد درس.
امـروز ما مدعی پیروی از امیرالمؤمنین [هسـتیم] .البته علیبنابیطالب
مخصوص شیعه نیست؛ دنیای اسالم برای علی شأن و عظمت قائل است؛
دنیای اسالم ،علی را امام خود میداند؛ اینطور نیست که امیرالمؤمنین
مخصوص ما شـیعیان باشـد .تفاوتی که وجود دارد این اسـت که ما هر
فعل و َترک آن بزرگوار را بهخاطر عصمتش برای خودمان حجت میدانیم،
او را معصـوم میدانیـم؛ در مقـام تطبیق با گفتار دیگران و کردار دیگران،
حرف او برای ما حجت اسـت؛ این خصوصیت شـیعه اسـت .بنابراین ما
بایـد بهعنـوان شـیعه ایـن درس را به یاد داشـته باشـیم کـه عدالت قابل
اغمـاض نیسـت؛ قابـل معامله نیسـت .هیچیـک از مصالـح گوناگون ،نه
مصالح فردی[ ،نه] مصالح حکومت ،و مصالح کشـور اسلامی نمیتواند با
عدالت معامله بشود.

82/8/23

۲۴

منشور حکومت علوی
کارگزاران حکومتی» 1
«سیمای
ِ
علیهالصالةوالسلام
منصب حکومتی نباید وسـیلهای باشـد
در نظـر امیرالمؤمنین
ِ

عیش خود ،برای کسـب دنیا برای خود .این یک
بـرای راحتـی خود ،برای
ِ
کاسـبی مثـل بقیـه کاسـبیها نیسـت؛ این یک مسـئولیتپذیری اسـت.
اشـتغال بـه ایـن مسـئولیت برای این باشـد که انسـان چیزی
نمیتوانـد
ِ
بهدست بیاورد ،مالی کسب کند ،مالی جمع کند ،آیندۀ خود و فرزندانش
را از این راه تأمین کند ،یا خوش بگذراند در دنیا .این نباید باشد!
هدف قبول مناصب در نظام اسالمی چه چیزی باید باشد؟ هدف باید
پس
ِ
اجرای عدالت ،تأمین آسایش مردم ،فراهمکردن زمینۀ جامعۀ انسانی برای
شـکفتن اسـتعدادها ،برای تعالی انسـانها ،برای هدایت و صالح بنیآدم
باشد .هدف باید این باشد! وقتیکه در نظر امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسالم هدف
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ایـن شـد ،آنوقـت این بیاناتی کـه از امیرالمؤمنین میشـنویم،
همه معنا پیدا میکند.
شـرایط زندگی را برای خودم
اینکه میفرماید من آمادهام که سـختترین
ِ
بهوجـود بیـاورم ،امـا خـدا را درحالیکه بـه یکی از بنـدگان او ظلم کردم،

ََ َ َ َ َ

َ ًَ ُ

َ

َ

َّ ً

ک ّ
عدان ُم َس ّهدا او ا َج َّر ِف االغال ِل ُم َصفدا»
مالقات نکنمَ « ،و ِ
اهلل لن ابیت عل َح َس ِ
الس ِ

1

اگـر مـن را بـا بـدن برهنه بـر روی خارها بیندازنـد ،یا با زنجیرهـای گران،
دسـتوپای من را ببندند و بکشـانند روی زمین ،این شـکنجۀ جسـمانی

َ َ
َ
َ
قابل قبولتر اسـت ،محبوبتر اسـت از اینکه «ا َح ُّب ِا َّل ِمن ان ا َلق
برای من
ِ
َ َ َ َ
غاص ًبا ِل َش ٍء ِم َن ُ
َ
سول ُه َی َ
باد َ
ظال ًا ِل َ
احل
و
الع
عض
ب
ة
القیام
وم
اهلل و ر
طام» این برای من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
محبوبتر از این است که خدا را در حالی مالقات کنم که به یک نفر ظلم
کردم ،یا مال دنیا را برای خود جمع کردم.
یا فرض بفرمایید ،آنجایی که ـ طبق آنچه در نهجالبالغه است ـ میفرماید:

َ

َ َ َ َ

َ َ َ َ

ّ

َ

َ ّ

َ ُ

َ َ

ّ

َ ُ
ّ َ
َ
َ
َ
ُ
ـاس» 2یعنـی
« ِان اهلل تعـال ف َـرض علی ا ِ ّئ ِـة احل ِـق الع ِ
ـدل ان یق ِـدروا انفسـهم ِبضعف ِـة الن ِ
صاحبان مناصب در نظام حق ،حق ندارند خودشـان را با اعیان و اشـراف

مقایسـه کننـد؛ چون اشـراف و اعیان اینطور خانه دارنـد ،اینطور زندگی
دارنـد ،اینطـور گـذران دارنـد ،پس ما هـم که صاحب ایـن منصب و این
مسـئولیت در نظام اسلامی و حاکمیت اسلامی هسـتیم ،ما هم سـعی
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /224کالم حضرت در پرهیز از ستم و امتیازطلبی
 .2نهجالبالغـه /خطبـۀ  /209کالم آن حضـرت هنگامیکه در بصره به عیادت عالءبنزیاد
حارثی ،از جملۀ یارانش رفته بود.
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کنیـم مثـل آنهـا زندگـی کنیم؛ یـا اینکه چون رؤسـای کشـورها
در نظامهـای غیـر الهـی و غیـر حـق ،اینطـور زندگـی میکننـد ،اینطـور
خوشگذرانی میکنند ،اینطور از امکانات مادی استفاده میکنند ،ما هم
بایسـتی همانطور زندگی کنیم .نه! حق ندارند زندگیشـان را با اعیان ،با
اشراف ،با متمکنین ،یا با منحرفین اندازهگیری کنند.

َ ُ
َ َ
پس با چه کسـی باید زندگی خودشـان را اندازه بگیرند؟ «ان ُیق ّ ِدروا انف َس ُـهم
َ ََ ّ
اس» با مردم معمولی ،آنهم ضعیفهایشـان ،پایینترهایشـان،
ِبضعف ِة الن ِ
با آنها مقایسه کن .در این عبارت نیست که مثل آنها زندگی کن ،ممکن
اسـت هرکسـی نتوانـد آنطـور زندگـی را بر خودش تنـگ بگیـرد ،اما این
هست که خودت را با او اندازه بگیر ،با او مقایسه کن؛ نه با فالن اعیان و
اشراف ،فالن پولدار ،فالن سرمایهدار .نباید مسئول و صاحب یک منصبی
باب اعیان
در نظام اسالمی و نظام حق ،طوری زندگی کند که این زندگیِ ،
و اشـراف و متمکنیـن و برخـورداران جامعه ،یا مسـئوالن کشـورهای غیر
فرهنگ غلطی اسـت که هرکسی
اسلامی اسـت .نه اینطور نیسـت؛ این
ِ
که به یک مقامی و مسئولیتی رسید در کشور ،در مسئولیتهای دولتی،
این باید فالنطور خانه ،یا فالنطور وسیلۀ رفتوآمد ،یا فالنطور امکانات
زندگی داشته باشد و برخوردار باشد .نه! دستور امیرالمؤمنین این نیست.
بـرای آن زمـان هـم فقط نیسـت؛ بـرای همـۀ زمانهاسـت .آن زمان هم،
زمان این نبود که مردم همه فقیر باشـند؛ نه! فتوحات اسلامی شده بود،
ِ
در کشـور اسلامی ثروتهایـی بـود ،ثروتمندهایـی بودندُ ،ت ّجـاری بودند،
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کسـانی بودنـد ـ حـاال از راه حرام یا حالل ـ کـه زندگیهای آنها،
زندگیهـای برخوردارانـه بود .امیرالمؤمنیـن در همین زمان میفرماید که
نبایـد زندگـی شـما ،زندگی برخوردارانه باشـد .این برای مسـئولین اسـت،
مردم ضعیف
برای صاحبان مناصب اسـت در نظام اسلامی .خودتان را با
ِ

بسنجید ،نه با برخورداران جامعه.

ـک َلی َـس َل َ
در یـک نامـۀ دیگری به اشـعثبنقیس میفرمایـدَ « :و ِا َّن َع َم َل َ
ک
ُ َ َ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ ٌ
ـک امانـة» 1یعنی این مسـئولیت و منصبی که داری در
ِبطعم ٍـة و ل ِکنـه یف عن ِق
نظام اسالمی ،این طعمه نیست ،سرمایه و کاسبی نیست .اشتباه نشود،
مسـئولیت در نظـام اسلامی یـک بـاری اسـت بر دوش انسـان ،کـه باید
نیتی تحمل کند .ببینید!
انسان آن بار را بهخاطر یک هدفی ،بهخاطر یک ّ
برداشت صحیح از دولت اسالمی و مسئولیت اسالمی این است.

79/9/25

در تعبیرات عربی صدر اسلام« ،عمل» یعنی مسـئولیتی که ازطرف دولت
ً
مثال مسئول بخشهای مالی و سیاسی
به عهدۀ کسی واگذار شده باشد.

َ َ َ

َ

َ

َ
َ ّ َ َ َ
ک ب ُط َ
عم ٍة» ،یعنی مسئولیت
را «عامل» میگفتند .بنابراین «و ِان عملک لیس ل ِ

اداری خود را که ازطرف نظام اسالمی به تو داده شده است ،طعمه ندان.
طعمـه ایـن اسـت کـه شـما چیزی را سـر قالب وصـل میکنیـد و به آب
ارزش کماهمیت
کوچک بی
میاندازیـد ،تـا ماهی بگیرید؛ یعنی یـک چیز
ِ
ِ
را وسـیله قرار میدهید برای بهدسـتآوردن یک چیز ُپراهمیتتر که یک
ماهی اسـت .بعضی از افراد هسـتند که مأموریت و مسـئولیت برای آنها
 .1نهجالبالغه /نامۀ  /5نامه به اشعثبنقیس ،فرماندار آذربایجان
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طعمه است؛ دنبال این هستند که دستشان به جایی بند شود و
از این طریق به آن چیزی که برای آنها عمدهتر است ،برسند .آن چیست؟
مقام باالتر است ،یکوقت یک امر مادی است ،یکوقت چیزی
یکوقت
ِ

طلبی انسـان را اشـباع میکند .این خطاسـت و نباید باشد.
اسـت که جاه
ِ
شما باید «عمل» را خدمت و وظیفه بدانید.
متأسـفانه گاهی انسـان به چشم میبیند که بعضی از افراد بهمجرداینکه
پایشـان بـر روی نقطهای از نقاط حسـاس نظام قرار گرفـت ،در درجۀ اول
ً
مثال زمین و باغی بخرند،
به فکر این هستند که سرمایهای فراهم کنند و
بـرای آن موقعـی کـه از این فرصت برخوردار نیسـتند .غافـل از اینکه این
فرصـت را خـدای متعـال در اختیار ما گذاشـته اسـت تا ما بهوسـیلۀ آن،
بهشـت را بخریم .این دید مادی به مسـئولیت ،برای هر انسـان دلسـوزی
مایۀ ناخرسندی است .یک خانۀ راحت ،یک سرمایهگذاری در فالن شرکت
و یـک امـکان مـادی ،چـه ارزشـی دارد؟ قیمـت کار را پاییـن مـیآورد و
انسـان را پَسـت میکنـد .بـرای خاطر یک ُزخـرف 1و پیرایۀ مادی ،انسـان
بیاید مسئولیتی را که از یکطرف در ارتباط با مردم است و ازطرف دیگر
ً
اصال این نمیگذارد انسـان
در ارتباط با نظام اسلامی اسـت ،قبول کند؟
درست کار کند .این یکی از شاخصهای اصلی مسئوالن نظام اسالمی در
مقایسه با مسئوالن نظام غیر اسالمی است.
زندگـی معمولـی الزم اسـت؛ همان چیـزی که نظام اسلامی
البتـه یـک
ِ
( .1ز خرف) زینت ،طال
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مأمـور خـود در نظـر میگیـرد .امـا اگـر او بخواهـد از ایـن
بـرای
ِ
وسـیله اسـتفاده کنـد بـرای اینکـه در جایی ،زمینـی ،خانـهای ،امکانی ،و
سـرمایهای به چنگ آورد؛ نه ،این سـزاوار نیست .این همان خطابی است
کـه امیرالمؤمنیـن به اشـعثبنقیس کرده اسـت ـ این را به مالک اشـتر

اجل از این حرفهاست ـ « ِا َّن َع َم َل َ
ّ
ک َل َ
یس
نمیگوید ،چون شأن مالک اشتر
َ َ
ـک ب ُط َ
عم ٍـة» بـه فکـر این مباش که در این چند صباحَ ،زراندوزی کنی .اگر
ل ِ
بـه ایـن فکر افتادی که از این وسـیله برای تأمین آیندۀ خود یا فرزندانت
اسـتفاده و مالانـدوزی کنـی ،آنوقـت جادهای از گوشـۀ صراط مسـتقیم
بـاز میشـود کـه انحراف نـام دارد .بـرای خاطر اینکـه اگر انسـان بخواهد
از فرصتهایـی کـه در اختیـار خودش قرار دارد ،سوءاسـتفاده کند ،ناگزیر
برخـی دیگـر ،از این فرصتها محروم خواهند شـد .حداقل این اسـت که
عدالت رعایت نخواهد شد؛ این همان فساد است.
وقتـی فسـاد وارد شـد ،درسـت مثل فسـاد در دنـدان عمـل میکند .اگر
فسـاد توانسـت در رویۀ مسـتحکم دندان بهقدر سـر سـوزنی رسوخ کند،
دیگـر دنـدان رفته اسـت؛ امـا اگر زود رسـیدید و اصالحـش کردید و آن
مقـدار فسـاد را بیـرون ریختید ،آنجا را محکـم و جبران کردهاید .وا ِّل اگر
به فسـادی که در دندان پیدا شـده ـ ولو بهقدر سـر سـوزنی است ـ اعتنا
نکردیـد ،اندکـی نخواهـد گذشـت که خواهیـد دید تمام دندان از دسـت
رفته است.

79/8/30

عمل خودشـان ،مسـرفانه
مسـئولین اسلامی نباید در رفتار خودشـان ،در
ِ
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زندگـی کننـد ،متجمالنه زندگی کنند .و باالتر از آن ،نباید طوری
زندگـی کننـد کـه روش اسـرافآمیز و تجملآمیـز را تبدیـل بکنند به یک
فرهنگ .اینهم نقطۀ بعدی اسـت که از آن اولی اهمیتش بیشـتر است،
الاقـل کمتـر نیسـت؛ فرهنـگ نشـود در جامعـه .فـرض بفرماییـد ازلحاظ
آرایش محل زندگی و محل کار ،کیفیت زندگی در درون خانواده،
کیفیت
ِ
ِ
چگونگـی ازدواج فرزندان ،مهریهها ،جهیزیهها ،و ازاینقبیل چیزها؛ خب،
اینها وقتیکه بهوسیلۀ یک نفر در سطح عالی ،در میان صاحبان مناصب
اسالمی آن ـ بهمعنای مسرفانه ـ اگر انجام
حکومت اسالمی ،بهشکل غیر
ِ
بگیـرد ،این میشـود فرهنـگ .بقیه نگاه میکنند ،یـاد میگیرند؛ مهریهها
باال میرود ،ازدواجها مشـکل میشـود ،زندگی سـخت میشـود .بهتدریج
آثارش در طول مدتی کوتاه یا بلند ،در متن جامعه منعکس میشود.

َ ّ

ُ

َ

79/9/25

ُ

ُ َ
َ
ُ
آبائم» 1یعنی مردم به حکامشان شبیهترند
رائم اشبه ِمهنم ِب ِ ِ
چراکه «الناس ِبام ِ ِ
تا به پدرانشـان .هر کاری که حکام بکنند ،مردم آن را تکرار خواهند کرد.
ً
طبعا یک مکانیسم طوالنی
البته این امر بهآسانی صورت نمیگیرد؛ بلکه
دیگر نهجالبالغه توجه
عبـارت
بَطیـئ ،2لکـن اجتنابناپذیری دارد .به این
ِ
ِ

ََ

َ ُ

َُ ّ

کنید« :فل َیست تصل ُح َّ
الر ِع ّیة ِال ب َصالح ُ
الوال ِة» 3رعیت اصالح پیدا نمیکند ،مگر
ِ

وقتیکه وُ الت اصالح پیدا کنند.

ِ

74/11/4

 .1بحاراالنوار /کتاب الروضة /ابواب المواعظ و الحکم /باب /16حدیث57
( .2بطء) کند و آرام
 .3نهجالبالغه /خطبۀ  /216کالم حضرت در صفین
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مطلب اصلی امیرالمؤمنین در باب حکومت است؛
این مهمترین
ِ
حاکـم نبایـد حکومت را برای خود یک وسـیلۀ اِعاشـه 1و زندگی و کسـب
درآمـد و اندوختـن ثـروت بداند؛ یک مسـئولیت بداند ،یک باری اسـت بر
دوش او ،و [باید] همۀ همت خود را بگذارد که این بار را به منزل برساند.
این ،آن چیزی است که اساس قضیه است .نقطۀ محوری این مسئولیت
هـم ،رعایت حقـوق مردم ،رعایت عدالت در میان مردم ،رعایت انصاف در
تأمین امور مردم [اسـت ].مـردم و حوایج
قضایـای مـردم ،و تلاش بـرای
ِ
مردم ،نیازهای مردم اصل است.

79/9/25

در روایـات وارد شـده اسـت کـه والـی و حاکم اسلامی ـ حاکـم در همۀ
سطوح ،وزیر و استاندار و باالتر و پایینتر و همه ،مشمول این جملهاند ـ
با مردم باید مثل پدر مهربان نسـبت به فرزندان باشـد 2.اگر به شـما خبر
برسـد که فرزندتان از بیماری ،از سـرما ،از گرما ،از گرسـنگی ،از تحقیر ،از
کشد ،چه حالی پیدا میکنید؟ میتوانید تحمل
اهانت و از غربت رنج می ِ
کنید؟ در سطح [جامعه] نسبت به هرکس چنین اتفاقی بیفتد ،تا آنجایی
(.1اعاش) زندگیکردن ،ارتزاق

َ َ ُ
ٌ َ
َ ُ
َ
َ ُ ّ ُ
ـول ِ َ ُ ُ
اهَّلل َو ِحل ٌـم َی ِل ُ
ـک
« .2قـال رس
ـاص ِ
ـال َو َرع ی ُج ُـز ُه عـن َمع ِ
اهَّلل :ال تصلـح ِاالمامـة ِال ِل َرج ٍـل فی ِـه ثلاث ِخص ٍ
َ
َ
َ
َ
الیـة َعلی َمـن َیلی َح ّتی َیک َ ُ
الوال ِـد َّ
َ َ َ ُ َ ُ ُ
الرح ِیم ».پیامبـر میفرماینـد :امامـت
ـون لـم ک ِ
الو َ ِ
ِب ِـه غضبـه و حسـن ِ
شایستۀ کسی نیست مگر مردی که سه ویژگی داشته باشد :تقوایی که او را از معصیت

خدا باز دارد .بردبار یای که خشمش را با آن کنترل کند .نیکو حکومتکردن بر افراد زیر
دستش ،تا جایی که نسبت به آنها مانند پدر مهربان باشد( .الکافی /کتاب الحجة /باب
حق االمام علی الرعیّ ة و ّ
ما یجب من ّ
الرعیّ ة علی االمام /حدیث)8
حق ّ
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که شما علم و اطالع دارید ،باید همین احساس را داشته باشید؛
نباید آرام و قرار داشته باشیم.

82/5/15

امیرالمؤمنیـن یـک روز در کوچههـا و بازارهای کوفـه حرکت میکرد ،طبق
معمـول کـه ایـن کار را علیعلیهالسلام انجام میداد .گمـان میکنم در اوایلی
بوده که علی

علیهالسالم

وارد کوفه شده بودند و کوفه را پایتخت خودشان قرار

داده بودند .میبینند یک زنی دارد میرود و مشک آبی را بر دوش کشیده،
مشـک سـنگین اسـت و این زن با کمال زحمت و ناراحتی این مشـک را
میکشـد و میبـرد و زیـر لـب حرف میزند .گـوش میدهـد امیرالمؤمنین
ـ تنها در کوچههاسـت ،کسـی همراه او نیسـت ـ گوش میدهد ببیند این
زن چه میگوید .میبیند این زن دارد شکایت میکند از علیبنابیطالب.
امیرالمؤمنین رفت نزدیک ،گفت ای زن بده مشـک را برای تو حمل کنم.
مشـک را از زن گرفـت ،روی دوش خـودش قـرار داد .شـخص اول جامعـۀ
اسالمی ،حاکم جامعۀ اسالمی ،آنهم آن کشور پهناوری که آن روز در زمان
امیرالمؤمنین کشـور اسلامی را تشـکیل میداد؛ یعنی آنچه که امروز ما،
ایران و عراق و مصر و شام میشماریم ،همه جزو محدودۀ کشور اسالمی
آن روز بود و امیرالمؤمنین حاکم بر یکچنین کشور پهناور عظیمی .مشک
را گرفت بر دوش و با زن آمد .زن ممنون شـد ،خوشـحال شـد ،خندان شد.
امیرالمؤمنین تا منزل این زن آمد ،مشک را گذاشت زمین و از زن پرسید
کـه چـرا ناراحتـی؟ چرا به علیبنابیطالب بد میگویی؟ مگر علی با تو چه
کرده است؟ معلوم شد که این زن ،زن یکی از سربازان امیرالمؤمنین است
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که در میدان جنگ شهید شده و بچههای او تنها ماندهاند ،این زن
چند تا یتیم دارد و خودش هم تنهاست ،زحمت روزگار و زحمت زندگی به
او فشار آورده ،ناراحت است و به امیرالمؤمنینعلیهالسالم دارد دورادور بدگویی
میکند .معلوم میشود به او نرسیده بودند و او را هنوز نشناخته بودند.
امیرالمؤمنین وقتیکه مشـک را گذاشـت ،گفت اجازه بده من تو را کمک
بکنـم .بچههـای زن وقتیکـه دیدنـد ایـن زن وارد منـزل شـد ،دور او را
گرفتنـد تـا از او آذوقـهای کـه آورده بگیرند ،گرسـنه بودنـد .امیرالمؤمنین
بچههـا را مشـغول کـرد ،ایـن زن آردی را که آورده بود خمیـر کرد و آماده
کـرد بـرای اینکه نان بپـزد و امیرالمؤمنین ـ آنطور یکه در یک جایی من
خوانـدم ـ بـا این بچههـا آنچنان بازی میکرد که بچهها که از گرسـنگی
اشک در چشمشان بود ،به خنده افتادند و لبخند میزدند ،دلخوش شده
بودند .وقتیکه خمیر حاضر شد امیرالمؤمنین به زن گفت حاال بگذار من
تنـور را بـرای تـو آتش کنم .رفت کنار تنور ،تنـور را آتش کرد و هیزمها را
داخل تنور میگذاشـت .آتش تنور که زبانه میکشـید ،خود را در معرض

ُ

َ

ایـن آتـش قرار مـیداد ،میگفـت« :ذق یـا ع ُّ
لی»ِ 1بچش ای علـی! این آتش
ِ
را کـه از آتـش قیامت بهمراتب سـهلتر اسـت! زن همسـایه از یک جایی
نگاه کرد ،دید این منظره را .یا از باالی پشـتبام یا وارد منزل شـده بود،
دیـد .او امیرالمؤمنین را میشـناخته اسـت .بـه زن گفت ای زن! این چه
کسـی اسـت اینجا؟ میشناسـی این مرد را؟ گفت نه ،این مرد جوانمردی
 .1مناقب آل ابیطالب /باب درجات امیرالمؤمنین /فصل فی حلمه و شفقته
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است که به من کمک کرد ،حاال هم دارد تنورم را آتش میکند.
گفـت ای زن! ایـن امیرالمؤمنیـن علیبنابیطالب

علیهالسلام

اسـت .زن از

مشاهدۀ امیرالمؤمنین اشک از چشمش جاری شد ،عذرخواهی کرد .گفت
یـا امیرالمؤمنیـن مـن را ببخش که من تو را نشـناختم و تو مورد خطاب
گسـتاخی مـن قـرار گرفتـی .امیرالمؤمنیـن بـه او گفت ای زن تـو من را
ِ
ببخش ،من باید زودتر از این به تو میرسیدم ،اما نرسیدم.

62/4/10

عمـال خـود هـم مطالبـۀ عدالـت میکرد؛ بااینکـه آنها در
امیرالمؤمنیـن از ّ
حـد امیرالمؤمنین نبودنـد ۸۷/۴/۲۶.امیرالمؤمنین به یکی از اسـتانداران خود،
به عثمانبنحنیف توبیخنامه مینویسـد و میفرسـتد .برای اینکه در یک
مهمانی که فقرا در آن حاضر نبودند و اغنیا در آن جمع بودند ،این استاندار
حضـور پیـدا کـرده 62/9/25.شـنیدم که برای تـو مهمانی درسـت کردهاند ،یک

ُ
عائل ُهم
عدهای را دعوت کردهاند ،یک عدهای محرومین پشت در ماندهاندِ « ،
ُ ٌ
َم ُف ٌّـو َو َغ ِن ُّ ُ
یـم َمدع ّـو» 1پولدارهـا را دعـوت کردهانـد و بیپولهـا را دور کردهاند

از خانـه! عجیـب اسـت! ُک ُّلنا عثمان حنیف؛ همۀ مـا مثلاینکه به این درد
مبتالییم .منتها عثمانبنحنیف مردی عظیمالقدر است .عثمانبنحنیف
خیلی جلیلالقدر اسـت .چقدر مجاهدتها ،چقدر کارهای بزرگبزرگ؛ این
اشتباه هم در زمان استانداری بصره ،از بیچاره سر زده ۵۲/۱۱/۱۳.خود همین به
نظر امیرالمؤمنین یک جرم است که یک نفر در موضعگیر یهای خود ،یک

عضو از اعضای حکومت اسالمی ،از مردم مستمند یعنی از عامۀ مردم ،از
 .1نهجالبالغه /نامۀ  /45نامه به عثمانبن ُ
ح َنیف ،کارگزار حضرت در بصره
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ّ
متمکنان که اقلیتی در
تودۀ مردم دور بماند ،به اغنیا ،ثروتمندان،
جامعه هسـتند ،خودش را نزدیک کند 62/9/25.بعد از آنکه میفرمایند تو سـر
چنین سفرهای بودی و چنین و چنان ،زندگی خودشان را میفرمایند.

َ

َ

ُّ

ً

۶۹/9/۱۴

َ

َ

َ
َ ّ
َ َ
َ
ُ
لم ِـه» هـر مأمومی ،امامی
ـور ِع ِ
ـوم ِامامـا یقتـدی ِب ِـه و یسـت ِضء ِبن ِ
«اال و ِان ِلـک ِل مأم ٍ

دارد که باید از دانش او استفاده کند ،از نور او استضائه 1کند ،به او اقتدا

مام ُکم َق ِد ا َکت َف ِمن ُد ُ
و از او پیروی بکند .بعد فرمودَ « :اال َو ِا َّن ِا َ
نیاه ِب ِط َ
مر ِیه َو ِمن
ُ
عم ِـه ب ُق َ
رصی ِـه» 2مـن اینطـور دارم زندگی میکنـم ـ امیرالمؤمنین خوراک
ط ِ ِ
خـود و لبـاس خـود را کـه شـبیه فقیرتریـن مـردم آن روزگار بـود ،ایـن را
مطرح میکند ـ میگوید من که امام شما هستم ،اینطوری دارم زندگی

َ

َّ ُ

َ

َ َ َ

رون عل ذ ِل َ
میکنـم 80/9/16.بعـد میفرماینـد« :اال َو ِانکم ال تق ِـد َ
ـک» یعنی من از
شماها توقع اینطور زندگی را ندارم.
حد
من و شما کجا میتوانیم به خاطرمان خطور بدهیم که قادریم در آن ِ
اوج پرواز کنیم! مگر شـوخی اسـت؟! بحث این نیسـت که ما از خودمان
مسـئولیت را دفـع کنیـم؛ نـه! اگر کسـی میتوانـد ،باید بکنـد .بحث این
نیست که برای عمل خودمان ،توجیهی درست کنیم؛ آنطور زندگیکردن،
یک عمل تصنعی نیسـت؛ بلکه به یک روح پوالدین متکی اسـت ،که آن

َ َ
روح در امیرالمؤمنین وجود داشت .در دنبال آن میفرمایندَ « :و ل ِکن اعینوین
( .1ضوء) طلب روشنایی
 .2آگاه باش ،که پیشوای شما از دنیای خود به دو جامۀ کهنه و از طعام آن به دو قرص
نان بسنده کرده است.
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َّ

ـداد» ورع پیشـه کنید و هرچه میتوانید ،در
ِب َو َر ٍع َو ِ
اجت ٍاد َو ِعف ٍة َو َس ٍ

این راه سـعی و کوشـش کنیـدَ « 69/9/14.و َرع» یعنی پرهیـز و فاصلهگرفتن از

ٍ

جت ٍاد» یعنی تالشکردن،
عواملی که موجب نقمت پروردگار خواهد شد؛ « ِا ِ

َّ

کوشـشکردن و فعالیتکـردن؛ « ِعف ٍـة» یعنـی عفیـف و پاکدامن بودن؛ و
ـداد» یعنی کار را درسـت و محکم انجامدادن .اینها را از ما خواسـتهاند.
« َس ٍ
باید طبق این دستورالعمل حرکت کنیم.

75/6/30

الی ِت َ
امیرالمؤمنین در یک جا به ابنعباس مینویسدَ « :فال َی ُکن َح ُّظ َ
ک یف َو َ
ک
ً َ َ ُ
َ ًَ َ
فیه» .1میفرمایـد بهـرهای کـه از ایـن حکومتت و
مـال تسـتفید ُه َو ال غیظـا تشـت ِ
اسـتاندار یات در آن منطقهای که تو را فرسـتادیم ،میخواهی ببری ،این
نباشد که مالی بهدست بیاوری ،یا یک خشمی را علیه کسی فروبنشانی؛
قدرت حکومت اسـتفاده کنیم علیه فالنکس یا
یعنـی فـرض بفرمایید از
ِ

فلان جمـع یـا فالن قشـر که با آنها بَدیـم ،چنین چیزی جایز نیسـتَ « .و
َ
َُ
حیاء َح ّق» ّ
باطل َو ِا ُ
حظ تو از این حکومت باید این باشد که باطلی
ٍ
ل ِکن ِاماتة ِ ٍ
را نابـود کنـی ،یـا حقی را زنـده بداری و برپا بـداری 80/9/16.و ما اگر اینطور
عمل کردیم ،این امانت الهی را که در دست ماست ،پاسداری کردیم؛ اگر

َ
اینطور عمل نکنیم ،آنوقت امیرالمؤمنین قضاوت سـختی داردِ « .اعلم یا
ََ َ ٌَ
َُ ََ
مارة امانة» 2این امارتی که در اختیار توسـت ،این ریاسـت و
فاعة ا ّن َه ِذ ِه ِاال
ِر
 .1مناقب آل ابیطالب /باب درجات امیرالمؤمنین /فصل فی المسابقة بالزهد
 .2مکاتیباالئمة (احمدی میانجی ،متوفی  /)1379ج /1ص ،455سـخن امیرالمؤمنین
به رفاعةبنشداد ،که قاضی شهر اهواز بود.
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مدیریتـی کـه در اختیـار بنده و امثال بنده اسـت ،امیرالمؤمنین

َ

َ

َ ً

میفرمایـد ایـن یک امانت اسـت؛ « َفـن َج َعلهـا خیانـة» هرکس این را تبدیل
بـه خیانـت بکنـد ،آن را بـا هواوهوس آلوده کنـد ،آن را در خدمت مطامع
شـخصی خـود قـرار بدهـد ،آن را وسـیلۀ اجـرای مقاصـد غیر الهـی و غیر

َ َُ

َ

َ
َ
وم
القیام ِة» لعنت خدا بر او خواهد بود
عادالنۀ خود قرار بدهد« ،لعنة ِ
اهلل ِال ی ِ

تا روز قیامت.

79/12/26

در یـک جـا کسـی میآیـد خدمـت امیرالمؤمنین پولـی میخواهـد از او؛

َ َ َ

َ َ

َ

حضـرت میفرماینـدِ « :ا ّن هـذا املـال لی َـس یل َو ال ل َ
ـک» 1ایـن مـال ،نه متعلق به

َّ
َ
مـن اسـت ،نه برای توسـت؛ ایـن بیتالمال برای مردم اسـتَ « .و ِانا ُه َـو ف ٌء
َ َ َ ُ َ
کان َل َ
کتم یف َحر بم َ
ـیافهم َف ِان َشـر َ ُ
ک» تو هم اگر چنانچه در
س
ا
ِل ُلمس ِـلمنی و جلب
ِ
ِِ
ِ
ِ
این فتوحات اسلامی شـرکتی داشـته باشـی ،سـهم خودت را داریَ « .
کان
َ ُ َ َ
َ ّ َ َ ُ َ
َ َ ُ َّ
فواه ِهـم» آن چیـزی کـه مـردم
یدهیـم ال تک
ـون ِلغی ِـر ا ِ
لـک ِمثـل ح ِظ ِهـم و ِال فجنـاة ا ِ
بـا دسـترنج خود بهدسـت آوردنـد ،متعلق به خودشـان اسـت .این منطق
امیرالمؤمنین در برخورد با این چیزهاست.
امیرالمؤمنین

80/9/16

علیهالصالةوالسلام

آن روز به کسـانی که مسـئولیت امور کشـور را

بـر عهده داشـتند ،سـختگیری را به جایی رسـاندند که ـ بـه قول امروز ـ

َ ّ

َ

ُ

بخشـنامه کردنـد« :ا ِدقـوا ا َ
2
سـر قلمهـای خودتـان را کـه بـا آن
قالمکـم»
ِ
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /232سـخنی به عبداهللبن ُ
زمعه که در ایام حکومت امام ،مالی از
آن حضرت درخواست کرد.
 .2بحاراالنوار /کتاب العقود و االیقاعات /ابواب القضایا و االحکام /باب /4حدیث1
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مینویسید ،ریز بتراشید .هم صرفهجویی در قلم ،هم صرفهجویی

ُ

َ
َ َ ُ
ـطورکم» سـطوری را
قار بـوا بین س ِ
در کاغـذ ،و هـم صرفهجویـی در ُمرکـب؛ «و ِ
کـه در کاغـذ مینویسـید بـه هم نزدیک بنویسـید و در کاغـذ صرفهجویی

اقصـدوا َقص َـد َ
مطالـب الزم را بنویسـید ،از زیـادهروی و
املعـاین»
کنیـد؛ « َو ِ
ِ

زیادهنویسـی پرهیـز کنید .اگـر امروز بخواهند این حرفهـا را تکرار کنند،
بـه ایـن شـکل خواهـد بود کـه از ایجاد دسـتگاههای زائد ،اسـتخدامهای
زائـد ،و توسـعهدادنهای زائـد ،خودداری کنید .یعنـی باید از کاغذپراکنی
و زیادهنویسـیهای بیهـوده و وقتتضییعکـن ،خـودداری کنیـم .ایـن
خصوصیات را ،امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسالم رعایت میکردند .در آخر این جمله

َ َّ َ َ
سل َ
موال ُ
منی
هم ـ که بعضی از فقراتش را عرض کردم ـ میفرمایند« :ف ِان ا
امل ِ
ال َت َت ِم ُل ِاال َ
ضرار» ضرر رسـاندن به اموال مسـلمانان را تحمل نمیکردند ،که
کسـی بخواهد ولو بهاندازۀ کمی به اموال عمومی ضرر برسـاند .این یعنی
مسئولین بیتالمال.
امانتدار دانستن خود و همۀ
ِ

71/3/30

ً
احتمـاال بهعنـوان فرمانـدار
حضـرت یکوقـت کسـی را کـه میخواسـت

بـه شـهری بفرسـتد ،گفـت فردا بعـد از نماز ظهـر پیش من بیـا .حاال هم
ً
تقریبا معمول اسـت که اگر میخواهند فرماندار یا اسـتانداری را به جایی
بفرسـتند ،آن حاکم یا آن مسـئول ،او را میخواهد و اگر سفارشـاتی دارد،
به او توصیه میکند .آن شخص نقل میکند که فردا بعد از نماز ظهر ،به
همان جایی رفتم که امیرالمؤمنین مینشستند؛ یعنی دکهای که حضرت
معین کرده بودند .دیدم که درمقابل امیرالمؤمنین،
برای این کار در کوفه
ّ
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یـک کاسـۀ خالـی و یک کوزۀ آب هسـت .یک ُ
خرده که گذشـت،
به خدمتکارش اشـاره کرد و فرمود که آن بسـتۀ من را بیاور .گفت دیدم
مهری را آوردند .این کیسه ُمهروموم شده بود تا کسی نتواند
بسـتۀ سـربه ُ
آن را باز کند .این شـخص میگوید با خودم فکر کردم که حضرت من را
امیـن دانسـته و میخواهـد گوهر گرانبهایی را به من نشـان بدهد ،یا به
مـن امانتـی را بسـپرد ،یا چیزی دربارۀ آن بگویـد .میگوید حضرت ُمهر را
در کیسه را باز کرد .دیدم در این کیسهَ ،سویق ـ آرد الکنکرده
شکست و ِ
و نخالهدار ـ وجود دارد .بعد حضرت دست کرد ،یک مشت از این آردها را
درآورد ،داخل کاسه ریخت ،یکخرده هم آب از کوزه روی آن ریخت ،اینها
را به هم زد و بهعنوان نهار خورد؛ یک مقدارش را هم به من داد و گفت
بخور .میگفت من حیرتزده شدم ،گفتم :یا امیرالمؤمنین! شما این کار
را میکنیـد؟ ایـن عـراق با اینهمـه نعمت ،در اختیار شماسـت ،اینهمه
در
گنـدم و جـو وجود دارد؛ این کارها برای چیسـت؟ شـما چرا اینطوری ِ

َ

ََ

ُ ً

اهلل مـا ا ِ ُ
یه بال ِب ِه» 1سـوگند
ایـن کیسـه را میبندید؟ حضـرت فرمودَ « :و ِ
خت عل ِ
در این کیسه را ُمهر کردم ،بهخاطر بخل نیست که حیفم
به خدا ،من که ِ

َ ّ َ

ُ َ

میآیـد از ایـن آرد الکنکرده کسـی بخـورد؛ « َو ل ِکن ابتـاع ق َ
ـدر مـا َیکفیین» من

بهقدر حاجت شـخصی خودم از این آردها ـ که پسـتترین آرد اسـت ،آرد

ََ

ُ َ

َ

َ

َ

َ

یر ِه» میترسـم که این
الکنکرده ـ میخرم« .فاخاف ان ُینق َص فیوض َع ِ
فیه ِمن غ ِ
کیسـه را کسـی بـاز کنـد و غیـر از آن آردی که خود من خریـدهام ،چیزی
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب کرائم خصاله /باب /98حدیث15
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ّ

ً

دخـل َبطنی ِال َط ِّیبـا» و مـن
داخـل ایـن کیسـه بریـزد؛ « َو انـا ا ک َـر ُه ان ا ِ
خوش ندارم که در شـکم خود غذایی وارد کنم که طیب و پاکیزه نباشـد،
میخواهم غذای پاکیزه بخورم؛ غذایی که از پول خودم و مال خودم است
و مال کسی در آن نیست.
امیرالمؤمنیـن با کار خـود میخواهد به این فرماندار درس بدهد .ببینید!
این فرماندار را به اینجا کشـانده ،برای اینکه همین منظره را به او نشـان
بدهد ،برای اینکه همین حرف را به او بزند؛ وا ِّل میشد در مسجد هم به
فرمانـدار توصیـه کنـد و بگوید برو؛ اما کشـانده او را بـه اینجا آورده ،برای
اینکه به او بفهماند تو که داری میروی و بر شـهری مسـلط خواهی شـد.
و یک عده مردم در اختیار تو قرار دارند؛ مالیات آنها ،پول آنها ،جان آنها،
مال آنهاِ ،عرض آنها .مواظب باش! که این قدرت ،قدرت مطلقه نیسـت و
تو بهعنوان حاکم ،مطلقالعنان و افسارگسـیخته نیسـتی؛ حواسـت جمع
باشد ،بفهم که چه کار داری میکنی.

70/1/26

حاکم
حکومت شـام رفتنـد انبار و
در آن قضیـۀ «انبـار» کـه عدهای ازطرف
ِ
ِ
منصـوب امیرالمؤمنیـن را در شـهر انبار ـ که از شـهرهای عراق اسـت ـ به
ِ
قتل رساندند ،به مردم حمله کردند ،خانههای مردم را غارت کردند ،عدهای
را کشـتند و برگشـتند ،امیرالمؤمنین در خطبهای که خوانده اسـت به این
مناسـبت ـ که یکی از آن خطبههای تکاندهندۀ نهجالبالغه اسـت ،خطبۀ

َ

َ

َ

َّ

ـاب ِمـن ابـواب َ
جهـادِ « ،ا ّن اجلهـاد ب ٌ
اجلن ِـة»1؛ آن مردم را میخواهد تحریک کند به
ِ
ِ
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /27هنگامیکه خبر یورش سپاه معاویه به شهر انبار به حضرت رسید.
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حرکتکـردن در راه مقابلـۀ با این ظلم بزرگ ـ اینطور میفرماید:

ََ

ُُ َ َ

َ

َ

ُ

ََ

« َو لقد َبلغین ا ّن َّ
الر ُجل ِم ُهنم َ
خر ی ُ
املرا ِة ُ
کان َیدخل عل َ
سل َم ِة َو اال َ
املعاهد ِة» شنیدهام،
امل ِ
مردان غارتگر آن گـروه ،وارد خانههای مردم
خبر به من رسـیده اسـت کـه
ِ
میشدند که زنان مسلمان یا زنان یهودی و مسیحی و مجوسی ـ ُم َ
عاهد 1ـ
در این خانهها بودند؛ فرقی برای امیرالمؤمنین نمیکند که این زنی که مورد
تهاجم قرار گرفته ،زن اهل کتاب است ،یهودیه است ،یا مسیحیه است ،یا
مجوسـیه اسـت ،یا زن مسلمان است .ببینید با یک زبان امیرالمؤمنین از

َ َ ُ

َ

ُُ

َ

َُ

َ

الئدها َو ُرعثا» میآمد گوشوارۀ او را،
اینها یاد میکند« .فینت ِزع ِحجلها َو قل َبا َو ق ِ
دستبند او را،گردنبند او را ،طالهای او را ،و خلخالهای او را میکشید

َ
بیرون .غارتگر اسـت دیگر ،طال میخواهد ،دنبال مال آمده اسـت« .ما ت َت ِن ُع
ُ ّ
َ
درمقابل
رحام» ایـن زن مسـلمان یـا غیـر مسـلمان،
ِمنـه ِال ِب ِ
ِ
رجاع و ِاالس ِـت ِ
االس ِـت ِ
ایـن مهاجـم ،هیچ وسـیلۀ دفاعی ندارد جـز التماس .بعـد ،امیرالمؤمنین

ََ ََ ً
ً
ما م َ
َ
ُ
عد
ب
ـن
م
ـات
ـل
س
م
أ
وقتیکـه ایـن را بیـان میکنند ،میفرماینـد« :فلـو ا ّن ام َـر
ِ
ِ
ِ
ً
َ ََ ً
ـفا ما َ
کان ِب ِه َملوما» اگر کسـی از تأسـف و غصۀ این حادثه بمیرد ـ یک
هذا اس
َ ً
انسان مسلمان ـ نباید او را مالمت کرد؛ « َبل َ
کان ِب ِه ِعندی جدیرا» به نظر من
شایسـته اسـت که هر غیرتمندی ،از چنین حوادثی دق کند و بمیرد!

80/9/16

امیرالمؤمنین که مبالغه نمیکند؛ میگوید اگر از این غصه انسـان بمیرد،
حق دارد .این حکومت و والیت اسالمی است.

87/1/16

 .1به افرادی از غیرمسلمانان گفته میشود ،که بین آنها و مسلمانان پیمان مسالمت و
قرارداد صلح برقرار باشد.
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اگـر حاکمـان اسلامی ،صاحبمنصبـان اسلامی بخواهنـد این
وظایـف را انجـام بدهند ،به یک نقطۀ دیگر احتیاج دارند .و آن چیسـت؟
اخالص ،برای خدا کارکردن ،با خدا رابطۀ خود را نگهداشـتن .لذا مسـئول
امور و صاحبمنصب در نظام اسلامی ،مسـئلهاش فقط مواجهۀ با مردم
خدمت برای مردم ،همان
کار برای مردم،
ِ
نیست؛ اگر با خدا متصل نباشدِ ،
مسئولیت اصلی هم که داردَ ،لنگ خواهد ماند.

ارتبـاط بـا خداسـت؛ لـذا
پشـتوانۀ ایـن مأموریـت و مسـئولیت ،همیـن
ِ

امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر میفرمایدَ « :و َ َ
ک ِفیما َب َین َ
فس َ
ک
اجعل ِلن ِ
َ َ َ َ َ
فض َـل ِت َ
لـک َ
اهلل ا
اوقـات خـودت را که صرف میکنی
ـت» 1بهتریـن
ِ
و بین ِ
املواقی ِ

بـرای کارهـای گوناگـون ،بهترینـش را بگـذار بـرای خلـوت بیـن خودت و
حالـت ارتباط با خدا ،انابـۀ به خداوند .تضـرع را برای اوقات
خـدا؛ یعنـی
ِ
خسـتگی نگـذار ،بـرای وقت کسـالت نگـذار .بهترین وقت و بانشـاطترین

َ

َ

َ

َ َ
َ
بهترین
ـام»
ِ
وقتـت را صـرف بیـن خـودت و خدا کـن .و «و اجـز ل ِتلـک اال قس ِ

این کارها را برای بین خودت و خدا قرار بده .بعد میفرمایندَ « :و ان َ
کانت
ِ
ُ ُّ
کلها ِهلِل» اگرچه تو وقتی صاحبمنصب در حکومت اسلامی هسـتی ،همه
َ ُ ُّ
َ
َ ّ ُ
الن َّیة َو َس ِـل َمت
کارهایت متعلق به خداسـتَ « ،و ِان کانت کلها ِهلِل ِاذا َصل َحت ِفهیا ِ
َ ُ

ِم َهنـا َّ
نیتـت خالـص باشـد ،کاری کـه مـردم را بیازارد از تو سـر
الر ِع ّیـة» اگـر ّ

درعینحال در بین
نزند ،همۀ کارهای تو برای خداست ،عبادت است .اما
ِ
همـۀ ایـن تالشهایی که همهاش هم عبادت اسـت ،یـک وقتی را بگذار
 .1نهجالبالغه /نامۀ  /53فرمان به مالک اشتر
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ً
غالبا آنهایی که
بـرای اینکـه بین خودت و خدا خلوت کنی79/9/25.
دیگـران را بهسـمت کمـال و تعالی میخواهند سـوق بدهند ،خودشـان از
کمال و تعالی باز میمانند .خیلی از کسانی که مردم را نصیحت میکنند،
خودشـان نصیحـت نمیشـوند .خیلی از آنکسـانیکه برای مـردم آگاهی
را و معرفـت را و تهذیـب را در بیـان خودشـان و در تعلیمات و ارشـادات
خودشان به ارمغان میآورند ،خودشان از اینهمه محروم میمانند و این
خسارت بسیار بزرگی است.
..مولـوی یـک فصل بسـیار زیبـا و جالبی را در کتاب مثنـوی ذکر میکند
دربـارۀ همیـن خصوصیت افرادی کـه ارشـادکنندگان جامعهاند .میگوید
ایـن آبـی که از آسـمان میبارد و در دریاهـا و در حفرهها و در رودخانهها
و در چشـمهها ظاهر میشـود یا جمع میشود ،تمام کثافتها و چرکها
و آلودگیهـای بدن انسـان را پاک میکند ،فضـای اطراف خودش را تمیز
میکند ،هر نازیبایی را و هر زشتی و آلودگی را برطرف میکند؛ اما خودش
آلـوده میشـود .بـرای اینکه خود ایـن آب هم طهارت پیـدا کند و تمیز و
پاکیـزه و ناآلـوده بشـود ،احتیـاج به یـک تطهیر دارد و تطهیـر آب به این
شـکل اسـت که بهصورت بخار دربیاید و به آسـمان برود .متراکم بشـود و
سـپس بهصـورت بـاران ،پاک و طیب و طاهر و پاکیـزه دوباره برگردد .این
یـک تمثیـل اسـت فقط .میگویـد دلهـا و روحهای معلمان و مرشـدان
و هدایتگـران و عارفـان ،مثـال همـان آب اسـت که آلودگیهـای دلها و
جانهـای دیگـران را پـاک میکنـد ،امـا خودش دچـار کسـالت و آلودگی
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میشود .خود او را چه کسی پاک بکند؟ او برای اینکه پاک بشود
باید اوج بگیرد .باید ذکر و یاد و توجه و اشک و عبادت و تضرع و خضوع
و نمـاز را وسـیلهای قـرار بدهـد بـرای تطهیـر و تهذیـب و تزکیـۀ خودش.
..اینجاست که عبادتهای نیمهشب علی معنا میشود.
میـدان کارزار ،در محـراب عبادت مثل ابـر بهار میگرید و بدن او
شـیر
آن
ِ
ِ
میلرزد .و گریۀ او و عبادت او و تضرع او ،خودش یک درس اسـت برای
دیگران.
..آن انسـانی کـه آن کودکـیاش اسـت ،آن جوانـیاش اسـت ،آن دوران
بعـد از پیـروزی انقالبـش اسـت ،آن میـدان جنگـش اسـت ،آن صبـر
بیستوپنجسـالهاش اسـت ،آن گذشـتش اسـت ،آن ایثـارش اسـت ،آن
افتخاراتش است ،آن ستایشهای پیغمبر که از اوست ،و آن آیاتی است
ً
قاعدتا
که در شـأن او و به مناسـبت حاالت او نازل شده؛ یکچنین آدمی
بـه خـودش خواهد گفت کـه من دیگر چه احتیاجـی دارم که حاال خودم
را اینهمه زیر فشـار عبادت قرار بدهم؟ که همین تصور و همین خیال،
انسـانها را میلغزاند؛ تکیه به افتخارات گذشـته ،تکیه به کارهای خوبی
که یکوقتی کردیم ،تکیه به رنجهایی که در گذشته در راه خدا کشیدیم؛
و حـاال فکـر میکنیـم از خدا و از بندگان خدا طلبکاریـم .تکیه به عبادت
و بـه ذکـر و دعایـی و گریهای که یک روزی ،یا یک فصلی ،یک موسـمی
کردیـم؛ و خیـال میکنیم برای تا آخر عمرمان بس اسـت .همینهاسـت
که انسـان را گمراه میکند ،و همینهاسـت که بسـیاری از یاران نزدیک
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علیبنابیطالب را که با پیغمبر بودند ،باهم بودند ،باهم هجرت
کردند ،باهم جهاد کردند ،یک عده از این افراد را لغزاند :تکیه به افتخارات
گذشته ،و بینیازدانستن خود از تالش و جهاد مداوم .امیرالمؤمنین این
فریـب را نخـورد ،ایـن لغزش را نکرد؛ لذاسـت که یکلحظـه از عبادت و از
دعـا و از تضـرع غفلت نمیکند .نمـاز آن حضرت ،تهجد آن حضرت ،گریۀ
آن حضرت ،و دعای آن حضرت.
علی آن شـیر خدا شـاه عرب

الفتی داشته با این دل شب

شب ز اسـرار علی آگاه است

دل شـب محرم ِس ّر اهلل است

شب علی دید و به نزدیکی دید

گر چه او نیز به تاریکی دید

1

امیرالمؤمنیـن بـا شـب ُانـس دارد ،با عبـادت انـس دارد .بهخاطر تهذیب
نفوس دیگران ،از تهذیب نفس خودش غافل نمیماند.

66/2/30

ایـن چهـرۀ صاحبـان مناصـب اسـت در نظـام اسلامی و در قامـوس
امیرالمؤمنین.

79/9/25

 .1سید محمدحسین بهجت تبریزی ( )1367-1285معروف به «شهریار»

۲۵

منشور حکومت علوی
کارگزاران حکومتی» 2
«سیمای
ِ
امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسالم

هم خطاب به مسئوالن مطالبی را فرموده است

ً
عمدتا
و هـم خطـاب به آحاد مردم .آنچه که خطاب به آحاد مردم اسـت،
خطاب به مسـئوالن هم هسـت؛ اما آنچه خطاب به مسئوالن است ،فقط
خطـاب بـه خـود آنهاسـت؛ کـه در نامههـای امیرالمؤمنین ـ چـه نامۀ آن
حضرت به مالک اشتر ،چه بقیۀ نامههایی که به استانداران و به کارگزاران
نظام خودشان مینوشتند ـ منعکس است.
ِ

امروز ما بهشدت احتیاج داریم به اینکه این دستورات و این توصیهها را

ُ ُ
بشناسیم ،و عمل کنیم .اگر به این دستورات عمل کردیم ،آنوقت «ک ن� ت�م
�خَ َ ُ َّ ة ُ �خ َ ت نّ
ی�ر ام ٍ� ا ِر�ج � ِل
ل� ِاس» 1تحقـق پیـدا خواهـد کـرد؛ یعنی یک امتی خواهیم
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه « ،110شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شدهاید».
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شـد کـه همـۀ دنیا به مـا می توانند نـگاه کنند و از ما سرمشـق
بگیرند ،ما را اسوۀ خودشان قرار بدهند ،اگر عمل کردیم! اگر به آن روشها
و دستورها عمل نکردیم ،بهتدریج ممکن است خدای نخواسته ،کار ما به
جایی برسد که به اسالم هیچ آبرویی ندهیم ،بلکه از شأن اسالم هم کم
کنیم .اگر ما از اسلام فاصله بگیریم ،از دسـتورات امیرالمؤمنین در عمل
فاصلـه بگیریـم ،این خطر وجود دارد 79/9/25.اما مسـئولین وقتی میتوانند
خوب به این مسـئولیت عمل کنند که این حرفها ،این رشـته تفکرات،
عمومـی مردم بشـود؛ آن چیزی که مـردم بهعنوان معروف آن را
گفتمـان
ِ
میشناسـند و آن را میپذیرنـد؛ آنوقـت این عملی خواهد شـد .باید این
ّ
مسـل ِم
ذهنیات قطعی و
معـارف آنچنـان رواج پیـدا کند که بشـود جزء
ِ
آحاد مردم ،آنوقت عمل به اینها آسان خواهد شد.
نامـۀ تاریخـی امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسلام

96/2/24

به جنـاب محمدبنابیبکر را

96/6/12

انتخاب کردهام که بعضی از ِفقرههای آن را میخوانم .البته کوتاه اسـت،
مفصل نیست.
مثل فرمان به مالک اشتر ،جامع و
ّ
رابطۀ محمدبنابیبکر با حضرت ،یک رابطۀ ویژه است؛ چون برای ایشان
مثـل فرزنـد اسـت .محمـد پسـر جنـاب ابیبکر ،خلیفـۀ اول اسـت؛ لیکن
بزرگشـدۀ دامان امیرالمؤمنین اسـت .چون بعد از آنکه محمد متولد شـد
و خیلی کوچک بود ،ابیبکر از دنیا رفت و حضرت ،مادر محمد را به زنی
گرفتندَ .اسـماءبنت ُ
یس معروف ،مادر محمدبنابیبکر اسـت ،که اول،
ع َم ِ
عیـال جعفربنابیطالـب بـود .بعد از شـهادت جعفرَ ،اسـماء عیال ابیبکر
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شد .بعد از فوت ابیبکر هم عیال حضرت امیر بود .حضرت هم
از او بچه دارند ،جعفر هم از او بچه دارد ،ابیبکر هم از او فرزند دارد؛ که
همین محمدبنابیبکر است .بنابراین محمد در خانۀ امیرالمؤمنین بزرگ
بیب 1آن بزرگوار است؛ لذا روابطشان باهم خیلی نزدیک و
شده و فرزند و َر ِ
صمیمانه بوده و خیلی هم به حضرت خدمت کرده اسـت .حضرت دربارۀ
ً
مثال در جایی فرمودهاند شمشـیر
محمدبنابیبکر تعبیرات عجیبی دارند؛
برندۀ راه حق.2
ّ
حضـرت ایشـان را فرسـتادند تا برود اسـتاندار مصـر شـود 82/8/28.و نامهای
همراهـش میکننـد کـه بخشـی از این نامه خطاب به اوسـت ،و بخشـی
خطـاب بـه مـردم .ما باشـیم ،به مـردم چـه میگوییم؟ مـا میگوییم ای
زندگی شـما را آباد
مـردم! بدانیـد مـا طـرفدار شـماییم ،مـا میخواهیـم
ِ
کنیم ،این کارها را برایتان کردیم ،این کارها را هم میکنیم؛ این آقا هم
که فرسـتادیم ،مورد اعتماد ماسـت .از او تعریف میکنیم ،اینطور حرف
مطلب
میزنیم .اما امیرالمؤمنین ،امیرالمؤمنین است ،حجتاهلل است ،از
ِ
اصلـی غافـل نمیشـود ،از موعظـه ،هم موعظـۀ مردم و هم اینکسـیکه
فرستادۀ اوست .مضامین نامه ،مضامین عالی و درسآموزی است.

96/2/12

 .1پسری که زوجۀ شخص از شوهر سابق خود داشته باشد( ،ربب) ناپسری ،پرورده.
 .2نهجالبالغـه /نامـۀ  /35امیرالمؤمنیـن بعد از شـهادت محمدبنابیبکر ،در نامهای به
ابنعباس ،راجعبه او چنین میگویند« :محمدبنابیبکر به شهادت رسید .پاداش مصیبت
او را از خدا میخواهم که او برایم فرزندی خیرخواه ،کارگزاری پرتالش ،شمشیری ُب ّران،
و رکنی دفاعکننده بود».
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بـر اسـاس آنچـه سـید رضیرضواناهللعلیـه در نهجالبالغه آورده اسـت،

َ
اخفض
اولین نکتهای که حضرت در این نامه بیان کردهاند ،این اسـت« :ف ِ
َ ُلـم َج َ
ناح َ
ـک» 1درمقابـل مـردم متواضع باش .تواضع بهمعنای این نیسـت
کـه مـا فقط اظهـار تواضع کنیم.. .خـود را فروتن گرفتن ،انسـان خودش
ً
حقیقتـا درمقابل مردم ،پاییندسـت بگیـرد .مراد از مردم ،فقط پولداران
را
و قدرتمنـدان و امثـال اینها نیسـتند .آنهـا هم جزو مردمنـد؛ البته هرچه
امتیازاتشـان ـ کـه میتواننـد بـا تکیـۀ بـه آن امتیـازات ،کار خـود را راه
بیندازند ـ بیشـتر اسـت ،تعهد شـما نسـبت به تواضع درمقابل آنها کمتر
اسـت؛ هرچـه تـوان و امتیازاتشـان کمتر اسـت ،تعهد شـما بـرای تواضع
درمقابل آنها ـ یعنی مردم کوچه و بازار ـ بیشتر است.

َ

َ

ُ
جان َب َ
ک» با آنها به نرمی برخورد کن .برخورد نرم ،عالوهبر تواضع
« َو ا ِلن لم ِ
َ

ابسـط ُلـم َو َ
جه َ
اسـتَ « .و ُ
ـک» چهـرۀ خود را برای مردم بگشـا؛ بـا چهرۀ باز با
َ

َّ َ

َّ

مـردم رفتـار کنَ « .و آس َب ُ
ینـم ِف اللحظ ِـة َو النظ َـر ِة» وقتی جمعی از مردم با تو
ِ
دیدار دارند ،نگاه خود را نسبت به آنها بالسویّ ه تقسیم کن؛ یعنی به همۀ
آنها توجه داشته باش؛ اینطور نباشد که به بعضی توجه کنی ،به بعضی
توجـه نکنـی .میخواهـد بگویـد افراد ممتـازی در میان مردم نباشـند که
معتبر
توجه تو باشـند؛ یعنی اگر در جلسـهای ،شـخصیت
طرف
فقط آنها
ِ
ِ
ِ
محترم مهمی حضور دارد و افراد دیگری هم هسـتند ،اینطور نباشـد که
ِ

محترم پولی،
توجه قلبی تو را همان شخص
همۀ همت و وقت و نگاه و
ِ
ِ
 .1نهجالبالغه /نامۀ  /27فرمان به محمدبنابیبکر
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یـا علمـی ،یـا غیـره بگیـرد .نه! بـه همه توجـه کن؛ بـه بقیه هم

َّ

َ

َ

طم َـع ُ
ـاء یف َح ِیف َ
العظم ُ
سـهم خودشـان را بدهَ « .حتی ال َی َ
ـک ُلـم» ـ قرینهاش این
جمله است ـ تا بزرگان طمع نکنند از اینکه بتوانند از تو به نفع خودشان،
ظالمانه اسـتفاده کنند .اگر به جلسـهای رفتید که شـخص معتبری آنجا
هسـت و بقیـه در سـطوح پایینتـر قرار دارنـد ،او را مورد توجـه ویژه قرار

َ

ُّ

َ

ََ

دل َ
ندهیـدَ « .و ال َییـا َس الض َعف ُ
ـک عل ِهیم» تا ضعیفان از عدل تو نسـبت
ـاء ِمـن ع ِ
به خودشان ناامید نشوند.

َ
َ
ُ
ُ ُ
َ َّ َ َ َ
َّ
َ
ـاد ِه َع ِـن
«ف ِـان
عمالکـم َو الکبی َـر ِة»
الصغی َـر ِة ِمـن ا ِ
اهلل تعـال ُیس ِ
ـائلکم َمعش َـر ِعب ِ

بـزرگ کارهایتـان از شـما
ای بنـدگان خـدا! خـدای متعـال از کوچـک و
ِ
بازخواسـت میکند .یکوقت شـما کلید خزانۀ معتبری را به آدم نابابی
ً
مثال فرض کنید به یک پولدار یا یک رانتخوار ـ میسـپرید؛ یکوقت
ـ
اینطـور نیسـت ،چنان ثروت عظیمی را نمیسـپرید ،بلکـه نگاه و توجه
خـود را بـه او میدهیـد .ایـن نسـبت بـه آن صغیـره اسـت؛ امـا خـدا از
همین هم سؤال میکند .شما اینجا عدالت را رعایت نکردهاید و مرتکب
گنـاه شـدهاید؛ او را بـه طمـع انداختهاید که بتواند در شـما اثـر بگذارد.

َ

َ

َ

ُ

َ

ّ

«عـن ّ
املس َ
عمالکـم َو الکبی َـر ِة َو الظ ِاه َـر ِة َو َ
ـتور ِة» هـم خالفهایـی که
الصغی َـر ِة ِمـن ا ِ
ِ
انسـان آشـکار انجام میدهد و هم خالفهایی که پنهان انجام میدهد،

خداوند از آنها بازخواست میکند« .چون به خلوت میروند آن کار دیگر
میکننـد 1».مردم متوجه نمیشـوند که این چیزهـا را مؤاخذه کنند ،اما
 .1واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند  /چون به خلوت میروند آن کار دیگر
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خـدای متعـال میفهمد و مؤاخذه میکند و گریبان متخلف را

ّ

َ

ََ

َ َ

ُ

َ

َ

میگیـرد« .ف ِـان ُی َع ِـذب فا ُنت اظل ُم َو ِان َیعف ف ُه َو ا ک َـر ُم» ،اینهم حرف معرفتی
دیگری اسـت که اگر خدا عذاب کند ،ظلم نیسـت ،ظلم بشـر بیشـتر از
بخش
اکرم از این اسـت .این
عـذاب اوسـت؛ اگـر هم عفـو کند ،که او،
ِ
ِ

اول نامه بود.
1

82/8/28

امیرالمؤمنین اکتفا نمیکند به اینکه فقط سیاست بگوید و مسائل اداری
مدیریت خودش باشد .به فکر هدایت است ،در واقع
را بیان کند و به فکر
ِ
همۀ حرکات این بزرگوار برای نجات مردم شکل میگیرد ،موعظه میکند.

َ
َ
امل َّت َ
اهلل َا َّن ُ
قنی
لذا در این نامه خطاب به مردم میفرمایدَ « 96/2/12:و اعلموا یا ِعباد ِ
َ َ
اخلیـر َو َ ُ
نیکی نزدیک ،زودتر و عاجل را ،و هم
آجلـه» متقیـن ،هم
ِ
عاجـل ِ ِ
حـازوا ِ

خیر این دنیا
نیکـی آجـل ،یعنی مدتدار را حائز میشـوند ،اهل تقوا هم
ِ
ِ
خیر عالم آخرت را.
را میبینند ،هم
ِ
بعضی خیال میکنند که تقوا ،چه در یک فرد و چه در یک جامعه ،معنایش
محرومیـت از ِنعَ ـم و لـذات دنیـوی و لـذات جسـمانی اسـت؛ میفرمایـد
واقعی کلمه در جامعه منتشـر بشود و
اینطور نیسـت ،اگر تقوا بهمعنای
ِ
جامعه ،جامعۀ باتقوایی بشود ،که از گناه دوری کند ،از خطاهای شخصی
و عمومـی پرهیـز کند ،یکچنین جامعهای ،هم از خیر عاجل ،هم از خیر
خیـر آخرت.
خیـر دنیا گیـرش میآید ،هم
آجـل بهـره میبـرد؛ یعنـی هم
ِ
ِ
میکنند (غزلیات حافظ)
 .1ادامۀ متن نامه از کتاب امالی (شیخ طوسی) خوانده شده است.
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میگوید :این را به مردم مصر بگو ،بدانند؛ خیال نکنند که اگر ما
میگوییم تقوا پیشـه کنید ،معنایش این اسـت که خودتان را آماده کنید
معیشـت ضیق؛ 1نه ،تقوا اگر بود ،معیشـت هم
زندگی سـخت ،برای
برای
ِ
ِ
خوب خواهد شد .نکته این است ،ما این را باید ترویج کنیم .وقتی تقوا
معیشـت آن جامعه هم درسـت خواهد شـد.
در یک جامعهای رایج شـد،
ِ
اگر تقوا بود ،دزدی نیسـت ،سوءاسـتفاده نیسـت ،اختالس نیسـت ،رشوه
نیسـت ،بیعدالتی نیسـت ،ظلم به اینوآن نیسـت ،مظلوم ُ
کشـی نیست،

کشـی نیسـت ،حق ُ
ضعیف ُ
کشـی نیسـت .وقتی اینها شـد ،زندگی بهشـت
خواهد شد .تقوا این است.

َ َ

ُّ

ُ

ُ

«ش َ
ـارکوا اهل الدنیا یف دنیاهم» لذات دنیوی و ِنعَ م دنیوی که اهل دنیا دلشـان
بـه آنهـا خـوش اسـت ـ از خـورد و خواب و شـهوات و امثـال اینها ـ اهل
تقوا در این چیزها با اهل دنیا شریکند ،آنها هم خورد و خواب و شهوات

َ

َ ُ

ُّ

دارنـد ،همهچیـز دارنـدَ « .و ل ُیش ُ
آخ َر ِ ِتـم» امـا اهـل دنیـا در
ـارکهم اهـل الدنیـا یف ِ
ِ
آخرت اینها ،در آن ثواب اخروی و اجر الهی با اینها شـریک نیسـتند .این
ِ

َ

ُّ

َ ُ

َ

ُ

باح ُه ُـم ُ
امتیـاز تقواسـت« .ا َ
اهلل ِم َـن الدنیـا مـا کفاهـم ِب ِـه َو اغناهـم» آن مقـداری که
در دنیا انسـان را کفایت کند ،بینیاز بکند ،خدای متعال آن را برای اینها
شـریک دنیای
آخرت این نیسـتند ،اما این
شـریک
مباح کرده اسـت .آنها
ِ
ِ
ِ

َ َّ
َ َّ َ �ز َن ةَ
جـل « :قُ�ل َ
اهلل َّال ت�ی َا�خ َر ج َ
الط یّ� ب� ِت
ّ
آنهاسـت .قـال اهلل ّ
ن
ا�
و
ه
اد
�
ع
ل
�
�
�
م
ر
ح
�
م
عز و
�ی
ِ
ِ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ّ �ز ق قُ َ َّ �ذ نَ آ َ ن ف َ ة ُّ ن خ َ ةً َ َ ق َ ة َ �ذَ َ نُ فَ ّ ُ آ
ال� ی� ِت
ا�
الر ِ� �ل ِهی ِلل ی�� �م�وا ِ�ی الح ی� ِا� الد� ی�ا � ِالص� ی�وم ال� ی�ام ِ� ک ِلک �� ِصل
ِم ن� ِ
( .1ضیق) تنگ ،سخت
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َ َ

ِل�وم ی�عل نَ
مو�» 1این آیۀ شـریفه هم همین معنا را تفهیم میکند
ٍ
کـه لـذات دنیـوی و طیبـات رزق ،حـرام نیسـت .بله ،اسـراف و زیادهروی
حرام اسـت ،تجمالت بیمورد حرام اسـت ،به فقرا و مسـتمندان نرسیدن،
حرام است .بله ،این کارها را اهل تقوا نمیکنند ،اما آن مقداری که مورد
نیازشان هست ،از طیبات رزق الهی استفاده میکنند.

96/2/11

[در این نامه] امامالمسلمین ،حاکم جامعۀ اسالمی ،سیاستمدار ،جنگجو
اسـتاندار خـود و بـه مردمـی کـه این اسـتاندار را بـرای آنها
و مقتـدر ،بـه
ِ
محوری حیـات طیبه را بیان میکنـد .بخش مهمی
میفرسـتد ،آن نقـاط
ِ
از ایـن نامـه ،متوجـه مـرگ و عوالـم بعـد از مـرگ و قیامـت اسـت.

َ

96/2/17

َ

اهلل» بر حذر باشـید! یعنی مراقب باشـید! مراقب
میفرمایـدِ « :احـذروا یـا ِعبـاد ِ

باشـید ،بنـدگان خـدا! از چـه؟ « َا َمل َ
ـوت َو َس َ
ـکر َت ُه» از مرگ و َسـکرت مرگَ « .و
ٓ َ ت َ َ ةُ َ ت َ
ُ ن تَ ن ُ تَ ُ
لح قّ� �ذَ ل َ
2
ُ
مصطلـح
معنـای
ه
ب
ـکره
س
»
د
ک ما ک�� ِم�ه � یح�
و� ِب�ا ِ ِ
ج�اء� سکر� الم ِ
ِ
مستی نیست؛ مستی را هم که سکره میگویند ،برای خاطر این است که
فاصله میاندازد بین عقل انسـان و بین انسـان؛ یعنی انسـان از عقل دور
میشـود ،دچار گیجی و اختالط میشـود .سـکره یعنی آن چیزی که مانع
ایجاد میکند از یک جریانی .سـدی که جلوی آب میبندند را هم سـکره
 .1سوره مبارکه اعراف /آیه « ،32بگو« :زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده ،و
[نیز] روز یهای پاکیزه را چه کسی حرام کرده؟» بگو« :این [نعمتها] در زندگی دنیا برای
خاص آنان میباشـد ».اینگونه آیات
کسـانی اسـت که ایمان آوردهاند و روز قیامت [نیز]
ّ
[خود] را برای گروهی که میدانند بهروشنی بیان میکنیم».
 .2سوره مبارکه ق /آیه 19
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میگوینـد .یعنـی با موت ،جریان زندگی ،جریان حیات مسـدود
شد .تا به حال حیات در تو جریان داشت ،از حاال این جریان حیات بسته
شد .این را فراموش نکنید! این را از یاد نبرید! یاد مرگ از جملۀ مهمترین
مواعظی است که در اسالم به آن تأکید شده است .غفلت از مرگ ،خیلی
ضرر بهوجود میآورد و یاد مرگ خیلی برکات برای انسان دارد.

َ َ ّ َ ُ ُ َّ َ ُ

«فا ِعدوا له عدته» وسـایل الزم را ،سـاز و برگ الزم را برای مرگ آماده کنید؛

ُ ُ نَ ف

�ذ ٓ ئ قَ ةُ َ

باالخـره ایـن پیـش میآیـد« .ک ّل �� ٍس ا ِ��� الم ِت
و�» 1هیـچ انسـانی ،هیـچ
موجودی ،هیچ ذوحیاتی از این پدیده برکنار نیسـت ،خودت را آماده کن

َ َّ ُ

ُ ُ

َ

َ

بـرای لحظـهای که ایـن پدیده فـرا میرسـد« .ف ِانـه َی َ
فجأ کـم ِبام ٍـر عظ ٍیم» مرگ
ناگهان شما را به یک امر عظیمی غافلگیر میکند! حتی آن کسی هم که
مریض است و انتظار مرگ را دارد ،او هم غافلگیر میشود .آن غافلگیری
هم به یک امر عظیمی است ،به یک حادثۀ بزرگی است که هیچ حادثهای
زندگی انسـان به این عظمت برای انسـان پیش نیامده! چیست
در دوران
ِ

َ

ُ َ َ ً

این حادثۀ عظیم؟ «بیر ال َی ُ
کون َم َعه ش ٌّر ا َبدا» این حادثۀ عظیم یا یک ِخیری
ِ ٍ

َ
است که ذرهای در آن ،شر وجود ندارد ،خیر محض؛ « َاو ب َش ّر ال َی ُ
کون َم َع ُه خ ٌیر
ِ
ِ ٍ
َ ً
ا َبدا» یا این حادثه ،شری است که هیچ خیری در آن وجود ندارد.

سرنوشـت ما را
یکچنیـن حادثـهای در انتظار اسـت .کدامیک از این دو،
ِ

َ

َ

َ

َّ

تشـکیل خواهـد داد؟ باید برای این فکر کردَ « .فـن ا َقر ُب ِال َ
عام ِلها»
اجلن ِـة ِمن ِ
 .1سـوره مبارکه آلعمران /آیه  ،185سـوره مبارکه انبیاء /آیه  ،35سوره مبارکه عنکبوت/
آیه 57
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چـه کسـی نزدیکتـر به بهشـت اسـت ،از آنکسـیکه با بهشـت

َ
یس َا َح ٌد م َن ّ
ّ
الناس ُتفار ُق ُ
عام ِلها ِا َّن ُه َل َ
روح ُه
ِ
معامله کرده؟ « َو َمن ا َقر ُب ِم َن الن ِار ِمن ِ
ِ ِ
َج َس َد ُه َح َّت َی َعل َم َا ّی َ
امل ِنز َل َت ِنی َی ُ
صیر» بهمجردیکه روح از بدن خارج شد ،انسان
ِ
َ َ َّ َ َ
میفهمـد کـه در کدامیک از این دو راه قـرار خواهد گرفتِ « ،ال اجلن ِـة ام ِال
َ
َ
َ َ ّ ً ُ َ َ ُ َ ُ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
ّ َ ٌ
اجلن ِة َو ش ِرعت له ُط ُرقها» [یا به
الن ِار ا َع ُد ّو ُه َو ِهلِل ام َو ِ ٌّل ف ِان کان و ِلیا ِهلِل ف ِتحت له ابواب
بهشت خواهد رفت یا به دوزخ ،یا دشمن خداست یا دوست اوست ،پس

َ
َ َ
اگر دوسـت خدا باشـد] 1راههای بهشت را برایش باز میکنندَ « .و َرای ما ا َع ّد
َ ُ ُ ُّ
ُّ ُ ُ
ََ َ
ُ َُ
اهلل لـه فهیـا فف ِـزع ِمـن ک ِل شـغ ٍل َو ُو ِض َـع عنـه کل ِثق ٍـل» [و آنچه را که خداوند برایش
بار سنگینی از دوش
مهیا ساخته ببیند ،و از هر کاری آسودگی یابد ،و هر ِ
او برداشته شود].

96/2/12

َ َ ُ َ
َ
َ
غفر َل ُه َا َش ُّـد ِم َن َ
اهلل مـا َبع َـد َ
وت القب َـر» [بندگان خدا! آنکس
ـوت ِلـن ل ی
«یـا ِعبـاد ِ
امل ِ
امل ِ

کـه آمرزیـده نشـده ،پـس از مردن چیزی دشـوارتر از مـرگ در پیش دارد،
و آن قبـر اسـت]؛ البته مرگ سـخت اسـت ،جانکندن ،دلکنـدن از عالیق
دنیوی ،فاصلهافتادن میان ما و همۀ محبوبهایی که به آنها دلبستهایم،
همسـرانمان ،فرزندانمـان ،مقاماتمـانِ ،علممـان ،عنوانمـان ،شـهرتمان،
پولمان ،اشـیای ارزشـمند متعلق به ما؛ مرگ که آمد ،بین ما و همۀ اینها
تلخـی مرگ باشـد! ـ کـه خیلی زیاد اسـت ـ
فاصلـه میانـدازد؛ اگـر فقـط
ِ
عالوهبـرآن ،میفرمایـد :آنچـه بعد از واقعۀ مرگ برای انسـان رخ میدهد،
پیوسـتگی
 .1بهدلیـل خاصبـودن مخاطـب ،نیازی به ترجمۀ کامل نبوده اسـت اما برای
ِ
بیشتر مطلب ،ترجمۀ این قسمتها داخل متن آمده است.
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خود مرگ است! البته برای کسی که مورد مغفرت
آن سختتر از
ِ
و رحمـت الهـی قـرار نگرفته باشـد .میفرمایـد یکیاش قبر اسـت .ما اگر
ظاهـر امـر را نـگاه کنیم ،یک جسـم بیجانی اسـت که افتـاده زیر خاک؛
وقتـی جـان نـدارد ،چـه فرقـی میکند کجا باشـد؟ اما قضیه این نیسـت.

تعلـق روح و ْ
نفـس بـه بـدن ،دچار حـاالت و ُک ُربات و خصوصیاتی اسـت
بـودن جسـم در او تأثیـر دارد .البته ما از تصـور آن حاالت
زیـر خـاک
کـه
ِ
ِ
عاجزیم ،چه برسـد به توصیف آن حاالت ،اما فیالجمله انسـان میفهمد
که چقدر سخت است ،چقدر مصیبتبار است آن حوادثی که آنجا هست.

َ

َ

َُ

َ َُ

ُ

َُ

ُ َُ

«فاحذروا ضیقه َو ضنکه َو ظ َ
لمته َو غر َبته» هم غربت هست ،هم ظلمت هست،
َ َ

ُ ُ َّ

ََ

ُ

ُ

ّ
َ
ََ
ـوم انـا َبیـت الغر َب ِـة» [قبر هر
هـم فشـار هسـت ،هـم تنگـیِ « .ان القبـر یقـول کل ی ٍ
قبـر مـن و شـما ،آنجایی که بناسـت
روز میگویـد :مـن خانـۀ تنهایـیام]
ِ

دفـن بشـویم ،هـر روز بـا ما حـرف میزند ،لکن کجاسـت گوش شـنوایی

َ َ َ ُ ُّ
التراب َا َنـا َب ُ
یت
حقیقی موجود در عالم را بشـنود؟ «انـا بیـت
کـه ایـن اصوات
ِ
ِ
َ َ
حشـة َا َنـا َبی ُـت ال ّـدود َو َ
اهل ّ
ـوام» [مـن خانـۀ خاکـیام ،مـن خانۀ وحشـتم ،من
الو ِ
ِ
ِ
َ َ َُ َ ٌ
اجل َّنـة َاو ُحف َـر ٌة من ُح َفـر ّ
الن
یران»
ِ
یاض َ ِ
ِ
ِ
خانـۀ ِکرمهـا و گزندگانم] «و القبـر ر وضة ِمـن ر ِ
همیـن حفـرهای که انسـان در آن قرار میگیرد ،گاهی اوقات یک بخشـی
رضوان پروردگار اسـت ،برای انسانهای مؤمن ،برای انسانهای
بهشـت
از
ِ
ِ
باتقوا ،برای کسـی که مورد رحمت الهی قرار میگیرد؛ یا حفرهای اسـت از

َّ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ً َ َ ً َ َ ُ َ َ ُ
نت ِ ّمن ا ِح ُّب
ؤمن ِاذا د ِفن قالت له االرض ،مرحبا و اهل ،لقد ک
ُح َف ِر نیرانِ « .ان العبد امل ِ
َ َ َ
َ َ
ان یشی علی ظهـری» [بنـدۀ مؤمن هنگامیکه دفن میشـود ،زمین میگوید:
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آفرین! خوش آمدی ]،زنده هم که بودی ،من دوسـت میداشـتم
که تو بر روی زمین ـ که من باشـم ـ حرکت کنی .از انسـان مؤمن ،زمین

ک َف َس َـت َعل ُم َک َیف ُصنعی ب َ
هم خرسـند اسـتَ « .ف ِاذا ُو ّل ُیت َ
کَ ،ف َت َّت ِس ُـع َل ُه َم َّد َ
الب َص ِرَ .و
ِ
َ َ َ َ
َ ُ َ َ َ َُ َ ُ
َ َ
َ
َ َ ً َ َ ً ََ ُ َ
ض من ییش عل
ِا ّن ِ
الکافـر ِاذا د ِفـن قالـت لـه االرض :ال مرحبـا و ال اهلا ،لقـد کنت ِمـن ابغ ِ
َ
ظهـری» [حـال کـه تـو را در بر گرفتم خواهی دانسـت که چگونه با تو عمل
میکنم .پس تاآنجاکه چشـم کار میکند برای او گشـاده میشـود .و کافر
چون به خاک سـپرده شـود زمین به او میگوید :تو را خوشـامدی نیست،
تو از دشمنترین کسانی هستی که دوست نداشتم بر پشت من راه رود]،

َ

ّ ُ

َ َ َ َ َ

ََ ُ ُُ

َّ َ َ

َ

ُُ

ـک ف َسـتعل ُم کیـف ُصنعـی ب َ
«ف ِـاذا ُو ِلیت َ
ـک ،فتض ّمه َحت تلتقی اضالعه» [حال که تو را
ِ
در بر گرفتم خواهی دانسـت که چگونه با تو عمل میکنم! پس چنان او
را بفشارد که استخوانهای پهلویش به هم برخو َرد].

َ

َ

َ

ُ َ َ ُّ

96/2/17

َ

َ
اهللِ ،ا ّن َبعد َ
الب ِ َ َ
بر» میفرماید آنچه بعد از مرحلۀ قبر
«یا ِعباد ِ
عث ما هو اشد ِمن الق ِ
برای انسـان پیش میآید ،سـختتر از قبر اسـت ،آن چیست؟ بَعث .بَعث

َّ
یعنی برانگیختهشدن از قبرَ « .ی ٌوم َی ُ
الص ُ
غیر» کودک پیر میشود! در
فیه
شیب ِ
قیامت پیری و جوانی نیست ،این معنایش این است که وضعیت طوری
است که اگر در دنیا یکچنین وضعیتی در حال عادی پیش بیاید ،کودک
را ،صغیر را ،از غصه به پیرمرد تبدیل میکند! گاهی شنیدید جوانی تحت
ّوغم و غصه قرار میگیرد ،در ظرف چند ماه،
فشار عصبی و فشارهای هم ّ

ً
مثال موهایش سـفید میشـود؛ این ،اینطوری اسـت که
یا یکی دو سـال
کودک که صغیر اسـت ،تبدیل میشـود به یک پیرمردی از غصه؛ شـدت،
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َ َ َُ ُ َ
ً
الک ُ
بیر»؛ « َو
اصال برای ما قابل تصور نیست« .و یسکر ِمنه
این است!
تَ َ نّ
َ ٌ
کاری َو ما ُهم � ُس ٰ َ َ َ َ �ذ
ال� َاس ُس ٰ
اهلل ش�د ی�د» 1اینجا ُسکاری ممکن
�ری
ِب
کاری و ل ِک نّ� ع بَا� ِ
است بهمعنای همان مستی آمده باشد ،یعنی مست نیستند ،اما بیخود

َ
َ
َ َ َفُ َ
ً
اصال هیچ توجهی ّ
صاح بَ� تِ� ِه
از خودند،
کأنه ندارند؛ « ی�وم ی� ِ� ّر الم ُرء ِم ن� ا�خ ی� ِه»« ،و ِ
َ
َ َ ن  َ َ 2تَ َ نَ تَ �ذ َ ُ ُ ُّ ُ ض َ ة َ ّ َ ضَ َ
َ َ ُ ُ ُ
ر�ع ت� َو ت��ض ع ک ّل �ذ ِتا� َح ٍمل َحملها
ر�ع ٍ� عما ا
و ب�� ی� ِه» ؛ « ی�وم �رو�ها � هل کل م ِ
َ تَ َ نّ
َ ٌ
کاری َو ما ُهم � ُس ٰ َ َ َ َ �ذ
ال� َاس ُس ٰ
اهلل ش�د ی�د» 3این ِفقره ،اشارۀ
و �ری
ِب
کاری و ل ِک نّ� ع بَا� ِ
َ
ً
ً
ً
ً
َ
َ
نَ ش ُّ ُ ُ تَ
ق َ
مطر�ی را»«َ ،و َ� ٌ
ط�را».4
وم کا� �ره م
بـه ایـن آیات کریمه اسـت .یَ«�وما ع ب�وسا �
س� ی
ی
روز سـختی اسـت ،روز مشـکلی اسـت بـرای کسـانی کـه از رحمـت الهی

َ
دور باشـند .هـول آن روز مخصوص کفار نیسـتِ « ،ا َّن َف َـز َع َذ ِل َ
ـوم ل ُی ِره ُب
ی
ال
ـک
ِ
َ
َ
الئکـة» ،ازبـس وحشـت و فـزع در قیامـت هسـت ،فرشـتگان الهـی که
امل ِ
َ
گناهـی هـم ندارند ،آنها در فزعند! آنها [هم] دچار وحشـتندَ « .ا ّلذی َـن ال َذ َ
نب
الس ُبع ّ ُ
َ ُلمَ ،و ُت َرع ُد م ُنه َّ
الشداد»؛ این هفت آسمانی که َسبع شداد 5است ،اینها
ِ
ِ
 .1سوره مبارکه حج /آیه 2
 .2سـوره مبارکـه عبـس /آیـات  34و « ،36روزی که آدمی از بـرادرش فرار میکند» و «از
همسر و فرزندانش»
 .3سوره مبارکه حج /آیه « ،2روزی که در آن خواهید دید ،هر شیردهندهای آن را که شیر
میدهد [از ترس] فراموش میکند ،و هر آبسـتنی بار خود را بر زمین میگذارد ،و مردم
را مست میبینی و درحالیکه مست نیستند ،ولی عذاب خدا شدید است».
 .4سوره مبارکه انسان /آیه « ،10روزی که در آن چهره درهم کشیده میشود و کار شدید
بدی آن فراگیر است».
و سخت میگردد ،».سوره مبارکه انسان /آیه « ،7روزی که
ِ

ِ .5شـداد :جمع شـدید ،محکم؛ سـبع شداد کنایه از هفت آسـمان؛ اشاره به سوره مبارکه

َ ََ

فَ قَ ُ

َ

ً

ً

فراز شما هفت [آسمان] استوار بنا کردیم.
نبأ /آیه « ،12و ب� ن� ی� ن�ا �و�کم س ب�عا شِ�دادا» و بر
ِ
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ُ َ ُ َ َ ُ
رض امل ُ
الس ُ
هادَ ،و َت َنش ُّـق َّ
ـماء
دچـار تکانه میشـوندَ « .و ِاجلبـال االوتـاد ،و اال
ِ
َ
ٌ
واه َیة» .اینهم آیۀ شریفۀ قرآن است[ 1.و کوههای استوار و زمین
ف ِه َی َی َوم ِئ ٍذ ِ
گسترده و گاهوار از بیم آن روز به لرزه افتند و آسمان که در آن روز سست

َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ٌ َ ّ
هان َو
شـده (یا از هم گسسـته شده) است ،بشـکافد]َ « ،و تتغ ّی ُر فکانا َوردة ک ِ
الد ِ
ُ َ ً ً
َ ُ
اجلبال کثیبا َمهیل» [و دگرگون شود آنگونه که مانند چرم ،گلگون شود
تکون ِ
روان انباشته درآیند] ،این قیامت است .اینها
ریگ
و کوهها همه بهصورت
ِ
ِ
شلاق میزند ،انسـان را بیدار میکند ،انسان را هوشیار میکند .این را در
نظر داشته باشید.

96/2/18

دنبالـۀ نامـۀ امیرالمؤمنین
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بـه جنـاب محمدبنابیبکـر .البته

فقراتـی از ایـن اواسـط حـذف کردیـمِ ،فقرۀ مورد نظـر را میخوانیـم.

َُ

َ

ُ ََ

َ

َّ َ

َّ ُ

َ َ

َ

َ

َ َ

96/2/12

« ّث اعلـم یـا َم ّمد َبنایب َبکـر ان قـد َولیت َ
ـک اعظ َـم اجنـادی یف نفسی ،اهـل ِمص َـر»َ ،اجنـاد
ٍ

ـ که جمع ُجند اسـت ـ به دو معنا میآید؛ یکی بهمعنای لشـکر و سـپاه
و نیـروی نظامـی ،نفـرات جنگـی؛ یکـی هم بهمعنـای سـرزمین ،منطقه.
جناد ّ
ُ
الشـام یعنی سـرزمینهای شـام؛ [سـوریه و] لبنان کنونی ،فلسطین
َا
کنونی ،اردن کنونی .اینها همه سـرزمین شـام اسـت .حضرت میفرمایند
مـن تـو را فرسـتادم به سـرزمینی کـه در نظر من مهمترین سـرزمینهای
ماست .مصر را میگویند .این مهمترین ،دالیلی ممکن است داشته باشد.
عربـی آن روز ،سـابقۀ فرهنگـی و تمدنـی
فـرض بفرماییـد در آن منطقـۀ
ِ
مصر با دیگر کشـورهایی که بودند ،قابل مقایسـه نبود؛ مصر خیلی دارای
َ ن َ قَّ
ٌ
َّ ٓ فَ َ َ �ذ
واه یَ� ة�»
 .1سوره مبارکه حاقه /آیه « ،16و ا� ش�� تِ� السما ُء � ِه َی ی�وم ِئ� ٍ ِ
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اهمیـت بـود .یکی از نـکات قابل توجه این اسـت که زبان مصر
زبان عربی که نبوده اسـت ،وقتی مسـلمانها وارد شـدند ،مصر را تصرف
ِ
کردند ،بهتدریج زبان مصر زبان عربی شد.

َ

َّ ُ

َّ ُ

َ

ّ

ََ َ

ٌ َ َ َ

ُ َ َ َ

فس َ
َ
َ َ
َ
ـک» ما تو
ـاس فانـت َحقیـق ان تاف ِمنه عل ن ِ
«ف ِـاذا ولیتـک مـا ولیتـک ِمـن ام ِـر الن ِ
را بـه ایـن مأموریت مهم فرسـتادیم ،چه احساسـی داری؟ چه احساسـی
بایـد داشـته باشـی حـاال که ایـن مأموریت مهم بـه تو داده شـده؟ ما اگر
باشیم ،جواب میدهیم احساس خوشحالی ،خوشحالیم .خدا را هم شکر
میکنیم بهخاطر اینکه این ِس َمت را به ما دادند ،این عنوان را به ما دادند.
«خوف عَ لی
احساس تو باید
حضرت این را بیان نمیکنند ،میفرمایند که
ِ
ِ
فسک» باشد .بر ْ
نفس خود بترس! چرا؟ برای خاطر اینکه این مسئولیتی
َن ِ

کـه بـه تـو دادیـم ،در کنـار این مسـئولیت ،وظایفـی وجـود دارد .آیا این
وظایف را خواهی شـناخت؟ آیا به این وظایف عمل خواهی کرد؟ آیا اگر
بخواهـی عمـل کنـی ،از عهده بـر خواهی آمد؟ اینها همهاش محل سـؤال
است ،محل تردید است؛ این است که باید بترسی.

َ َُ َ ً َ ُ
َ
عملین ِلا تسـئلین غدا عنه».
در دعای شـریف
ُ
مکارم االخالق میخوانید« :و اسـت ِ

یکی از چیزهایی که دغدغۀ انسـان باید باشـد ،این اسـت که فردا از من
سـؤال خواهند کرد .که تو این مسـئولیت را در جمهوری اسالمی داشتی،
رهبر بودی ،رئیس بودی ،مدیر بودی ،فرمانده بودی ،قاضی بودی ،هرچه
بودی ،این مسـئولیت را ما به تو دادیم ،منطقۀ مسـئولیت [تو] اینهاست؛
به این منطقه سر زدی؟ عمل کردی؟ کاری که باید انجام بدهی را انجام
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ً
واقعا .بیش از خوشـحالی ،بیش از اینکه
دادی؟ این خوف دارد
انسان بخواهد خدا را حمد بکند ،خدا را شکر بکند ،باید پناه ببرد به خدا،
ً
واقعا حق همین اسـت .لذا حضرت میفرمایند:
باید خوف داشـته باشـد.

َ

َّ ُ

َّ ُ

َ

ّ

َ
َ َ
َ
ـاس» ایـن اختیـارات کـه در مـورد مـردم به
«ف ِـاذا ولیتـک مـا ولیتـک ِمـن ام ِـر الن ِ
ََ َ

َ َ َ

ٌ

ُ َ َ َ

فس َ
ـک» اول،
تو سـپردم« ،فانت َحقیق» شایسـته اسـت که «ان تاف ِمنه عل ن ِ
َ َ َ

َ َ

دین َ
خوف بر ْ
ک» بر دین خود بترسی! دنیا
ِ
فیه عل ِ
نفس خود ،بعد « َو ان تذ َر ِ

ً
واقعا .این را همه توجه داشـته باشـند،
و جلوههای دنیا لغزشـگاه اسـت
نگوییـم مـا دیگر محکمیم؛ نهخیر! لغزشـگاه اسـت .دیدیم کسـانی را که
مدتـی بـا اسـتقامت گذرانـده بودند ،امـا در یک موقعیـت خاصی ،در یک
جایگاه خاصی لغزیدند .تا آن آخر هم شـیطان از انسـان ،ناامید نیسـت؛
انسـان اسـیر پول میشـود ،اسـیر عنوان میشـود ،اسیر شـعاردادن مردم
میشود ـ که مردم شعار بدهند به نفع انسان ـ این خیلی چیز خطرناکی
دینی من است،
است .باید انسان بر دین خود بترسد که آیا آنچه وظیفۀ
ِ
مسئولیت سنگین ،آن را انجام میدهم یا نه؟
درمقابل این
ِ

بعد آن نقطۀ اصلی و اساسـی را بیان میکنند ،میفرمایندَ « :فان اس َـت َط َ
عت
ِِ
َ
ُ
ـک برضـا َا َح ٍـد ِمـن َخ ِلق ِـه َف َ
َ َ َّ َ
افعـل» اگـر میتوانـی بـا خشـنودکردن
ان ال تس ِـخط ر ب ِ ِ
بنـدگان خـدا ،خـدا را ناخشـنود نکنی ،ایـن کار را بکن! سـعی کن خدای
متعال را بهخاطر خشـنودی زید و عمرو خشـمگین نکنی! برای اینکه این
خوشش بیاید ،وظیفه را انجام ندهی! حرفی را که باید بزنی ،نزنی! حرفی
را که باید اینطور بزنی ،آنطور بزنی! بهخاطر اینکه طرف ،خوشش بیاید.
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ً
واقعـا! یک چیـزی را بهخاطر
مـا مبتلا هسـتیم به ایـن چیزها
ْ
طـرف بـدش بیاید ،طور دیگـر حرف میزنیـم! در یک جمعی
اینکـه نکنـد
قـرار میگیریـم ،از ما یک توقعی دارند ،برای اینکه نبادا بدشـان بیاید ،ما
یکطـوری حـرف میزنیـم که آنها خوششـان بیایـد ،درحالیکـه باید طور
دیگـری حـرف بزنیـم .خدا را خشـمگین میکنیم ،بهخاطـر رضای بندگان
خدا! خیلی مهم است.

َ
َ
َ َ َ َ
فرمـودَ « :فـان اس َـت َط َ
عت َان ال ُتس ِـخ َط َر َّب َ
اهلل
ـک ِب ِرضـا ا َح ٍـد ِمـن خ ِلق ِـه ف
افعـل ،ف ِـا ّن ِف ِ
ِِ
َ َّ َ َ َّ َ َ ً
َ
غ
ن
م
فا
عز وجل خل
یر ِه» از چه میترسـی؟ از چه کسـی مالحظه میکنی؟ خدا
ِ
ِ
میتوانـد جـای همـۀ ایـن دوسـتیها و رفاقتها و نفعهـای خیالی ـ که

از زید و عمرو ممکن اسـت به ما برسـد ـ جای همۀ اینها را پر کند ،خدا

َ

َ ٌَ

َ

ُ

یس یف ش ٍء ِس ُ
میتواند َخلف 1همۀ اینها باشد .از خدا بخواه! « َو ل َ
واه خلف ِمنه»

امـا در غیـر خـدا هیچ چیزی کـه بتواند کمبود لطف الهـی را جبران کند،

َ ُ

َ

ً

دونـک ُملت َحـدا» 2پناهگاهـی بـه غیـر از خدا وجود
وجـود نـدارد« .ال ا ِجـد ِمـن ِ

نـدارد؛ چـه کسـی میتواند جـای خالی رحمت الهی را پر کند؟ حواسـمان
باشد آنجا را باید داشته باشیم ،آنجا را باید حفظ بکنیم.

96/2/19

[در] دنبالـۀ نامـه ،امیرالمؤمنین

َّ َ َ

ّ

ُ

علیهالصالةوالسلام

ََ

بـه جنـاب محمدبنابیبکـر،

یه» ـ یکی از دستورات اساسی و اولیه این
ال َو خذ عل ِ
فرمودندِ « :اشت ِد عل الظ ِ ِ

ً
قهرا کسانی هستند که تعدی میکنند ،ظلم
است ـ در محیط حکومت تو
( .1خلف) ،بدل ،جانشین
 .2مفاتیحالجنان /دعای ابوحمزۀ ثمالی
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میکنند ،یا به زیردستان خود ،یا به آحاد مردم .مثل کسانی که
امـوال ایـنوآن را غصب میکنند ،یا زورگویـی میکنند ،و امثال اینها ،که
این ظلم اسـت .دایرۀ ظلم گاهی محدود اسـت ،گاهی هم وسـیع اسـت،
بهقدر یک کشور ،بهقدر یک شهر .فرمود بر اینها سخت بگیر ،سختگیری
کن! با مالیمت و نرمش و گذشـت ،با ظالم رفتار نکن! سـختگیر یکردن
ظلم او را به او
هم به این نیسـت که ما به او ظلم کنیم ،بایسـتی جزای
ِ

ُ

ََ

یه» یعنی مؤاخذه کن! از او
بچشـانیم .سـختگیری به این است« .و خذ عل ِ
صرفنظر نکن!

َ

َ

َ

نقطـۀ مقابـلَ « :و ِلـن ِله ِـل اخلی ِـر َو ق ّ ِر ُهبم» اما کسـانی که اهل خیرند ،با اینها با
کار
لینت ،با نرمش ،با مدارا رفتار کن .معنایش این نیسـت که وقتی او ِ
رفتار خوب بکن ،بلکه معنایش این اسـت که اگر یک
خیر میکند ،با او
ِ
خطایی هم از او سـر زد ،با او بایسـتی با اغماض برخورد کرد؛ آنجایی هم

َ

کـه کار خیـری میخواهد انجام بدهد ،باید به او کمک کرد« .و ق ّ ِر هبم» آنها

ََ

َ َ

را بـه خـودت نزدیک کنَ « .و َ
ک َو اقران َ
اجع ُلهم بطانت َ
ـک» اهل خیر را نزدیکان
ِ
خـود قـرار بـده و آنها را َاقران خود قـرار بدهُ ،دور و بَر خودت آدمهای اهل

خیر را جمع کن.

ُ

َ

96/2/24

َ َ

الت َ
امام
ک کیف ِه َی» میفرمایند چون تو آنجا فرمانده هسـتی،
« َو انظر ِال َص ِ
ِ

نمـاز مردم هسـتی ،بنابراین نمـازت را مورد مالحظه قرار بده .کیفیت هم
کمی.
بیشـتر بـه جنبـۀ قلبـی و معنوی ارتبـاط پیدا میکنـد تا به جنبـۀ ّ

َ َّ

َ

وم َ
«ف ِان َ
ک ِا ٌ
ک» تو پیشوای قومت هستی ،یعنی هم پیشوای بر نماز
مام ِلق ِ
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و هـم در رفتـار .بنابرایـن تـو هرطـور کـه نمـاز بخوانـی ،بر روی

ِّ
امامت تو مشـغول
نمازخوانـدن آنکسـانیکه در ظـل حکومت و امارت و
ِ

َ

َ ُ َ

َ ََُّ

زندگـی هسـتند ،تأثیر میگـذاردَ « .ی َنبغـی ل َ
ـک ان ت ِت ّمها َو ل ت ِففها» ،شایسـته
ُ َ

بودن نماز ،مورد
اسـت کـه نماز را کامـل بهجا بیاوری« .ت ِت ّمهـا» یعنی کامل
ِ

ََُّ

تخفیـف صالت گاهی
توجـه اسـتَ « .و الت ِففهـا» آن را سـبک نگـزاری .این
ِ

اوقات به کوتاهکردن اذکار رکوع و سجود است؛ یعنی یک ذکر مختصری
در رکـوع ،یـک ذکر مختصری در سـجود ،سـورۀ خیلی کوتاهـی در قرائت؛
گرفتن نماز اسـت ،که نماز را
گاهی این اسـت تخفیف .گاهی هم سـبک
ِ
ً
طبعا توجه الزم را به
سبکانگاری کنی .انسان وقتی نماز را سبک گرفت،
حال نماز برای او حاصل نمیشود.
قلب الزم در
حضور
آن نمیکند و
ِ
ِ
ِ

ََ

ّ َ

ُ

ّ

ََ

َ
ـان ِال َ
التـم نقص ٌ
«فلی َـس ِمـن ِامـام ُی َصلی بق َ ُ
نمـاز
کان علی ِـه» اگـر در
ِ
ـوم یکـون یف ص ِ ِ
ِ ٍ
ٍ
مأمومین شما نقصانی بهوجود بیاید ،این بر عهدۀ شماست .مراد از نقصان
ِ

ً
عمدا سـجده را بهجا نیاورند ،بلکه مراد این اسـت که اگر
این نیسـت که
میتوانسـت در رکـوع ،ذکـر رکـوع را سـه بار ادا کنـد ،یک بـار ادا کرد ،این
مبطل نماز نیست .اگر چنین چیزی
یک نقصان است ،کمبود است؛ لکن
ِ
شـد ،ایـن به عهدۀ شماسـت ،چون شـما هسـتی که آن را پیـش میبری،
شما این کاروان را میرانی .اگر کوتاه باشد ،بلند باشد ،به عهدۀ شماست؛

َ

َ

َ

َ
ُ ُ
التم ش ٌء» او را مؤاخذه
بنابراین
ِ
نقصان آن به عهدۀ شماست« .ل ینقص ِمن ص ِ ِ

ً
مثال ـ
نمیکنند که چرا شما ذکر رکوع را یا مستحبات اذکار را یا قنوت را ـ

َ
امام او هسـتی ،شما را مؤاخذه میکنندَ « .و ِّتمها َو
بهجا نیاوردی ،شـما که
ِ
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َ َّ

َ
ّ
ّ
تحفظ
تحفظ در آن داشته باش.
تفظ فهیا» نماز را کامل بخوان و

َ ُ َ َ ُ
ک ِمثل
یعنی همۀ جوانب را در نماز مراعات کن؛ که اگر این شـد« ،یکن ل
ُ
جور ِهـم» اگـر نمـاز را کامـل بهجا آوردید ،مثل اجر و مزد همۀ آنکسـانیکه
ا
ِ
عدد
پشـت سـر شـما نماز میخوانند ،به شـما داده خواهد شـد؛ یعنی به
ِ

َ

َ

ُ

َ

َ

ً

َ َ ُ
َ
جر ِهم شیئا»
مأمومین ،شما فضیلت و ثواب خواهید برد؛ «و ل ینقص ذ ِلک ِمن ا ِ
از اجر آنها چیزی کم نمیشود ،اما بر اجر شما افزوده میشود.

َ

َ َ

َ

ّ

َ َ ُ

ُ ُ

ُ

ُ

َ

َ ُ

96/2/25

« َو ا ُنت یا اهل ِم َ
الن َیتکم»؛ تا اینجا
صر ،ف ُلی َص ِدق قولکم ِفعلکمَ ،و ِس َّـرکم» یا « ِس ُّـرکم ع ِ

ً
غالبا خطاب حضرت در این فرمان به محمدبنابیبکر بود ،البته گاهی هم
آخـر نامه خطاب به اهل مصر
درضمـن ،اهـل مصـر را مخاطب قرار دادند.
ِ
است .حضرت توصیۀ مهمی به آنها میفرمایند ،توصیهای که هم سیاسی
اسـت ،هم دینی .میفرماید فعل و عمل شـما ،قول شـما را تصدیق کند.
اینطور نباشد که در زبان ،چیزی را بگویید ،اما در عمل طوری رفتار کنید
که نشان بدهد به آن قول اعتقادی ندارید .این خیلی حرف مهمی است.
باطن شما هم عالنیۀ 1شما را تصدیق کند .بعضی
سر شما،
بعد میفرماید ّ
ِ
اوقات کسـانی در عالنیه به یک جهتی متوجه هسـتند ،یک اعتقادی را،
یک روشـی را نشـان میدهند ،اما در باطن طور دیگری عمل میکنند! آن
مواقع حسـاس
مواقع عادی خودش را نشـان نمیدهد ،لکن در
باطن ،در
ِ
ِ
خودش را نشـان میدهد .آنجایی که پول ،شـهوت جنسـی یا قدرتطلبی
در میان است ،آن باطن ظهور میکند؛ یعنی اینطور نیست که آن باطن
( .1علن) ظاهر ،آشکار
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همیشه در بطون بماند؛ خودش را نشان میدهد .این ،آن چیزی

اسـت که امیرالمؤمنینسلاماهللعلیه از آن نگران بودند .لذا بعد میفرمایندَ « :و
ُ
َ َُ ُ ُ َ ُ
لوبکم» دلهایتان مخالف با زبانهایتان نباشـد؛ بر زبان،
ال ت ِالف ا ِلسـنتکم ق
مخلصیم ،ارادتمندیم ،معتقدیم؛ اما در دل ،انکار و اسـتنکار و بدخواهی
و بددلی .این خیلی چیز بدی است.

َ

َ َّ ُ

َ

َ

َ

ـام ُ
اهلـدی َو ِام ُ
« َو اعل ُمـوا انـه ال َیسـتوی ِام ُ
ـام ال َّـردی» فـرق اسـت بین امام هدایت

ََ َ
و امـام َر َد ٰی ،یعنـی هلاک ،امامی که شـما را به هالکـت میبـرد« .ا لم ت� َر
ُ
َ َّ ذ َن َ َّ ن َ تَ
ک ف� ًرا َو َا َح ُّلوا قَ� َ
دار َ
وم ُهم َ
ال�
اهلل
�
ِالی ال�ی�� ب�دلوا ِ�عم
وار»َ ،1ا َح ّلوا َقومَ ُهم ،پیداسـت
ب
ِ
ِ
َا َح ّلوا قَ� َ
دار َ
وم ُهم َ
وار»؛ خطـر
کـه رئیسـند ،امامنـد ،پیشـوایند؛ لذاسـت کـه «
ب
ال� ِ
َ َ ُّ َّ ّ َ ُ ُ
بی َو عـد ّو ُه» آنکسـیکه وصـی پیغمبـر اسـت بـا
اینجاسـت! بعـد «و و ِص الن ِ ِ
عدو پیغمبر است .حضرت بین خودشان و معاویه میخواهند
آنکسیکه
ِ

فاصله و تفاوت را مشـخص کنند که مردم بدانند ،موضعشـان را مشخص

ّ

َ ُ

ً

ََ ُ

ً

روایات
ؤمنا َو ال ُمش ِـرکا» ـ این تعبیر در بعضی از
ِ
بکنندِ « .ان ال اخاف علیکم ُم ِ
مشرکین شما بیمناک
مؤمنین شما و
دیگر هم هست ـ میفرماید من از
ِ
ِ

ََ

َ

َ ُ

ؤم ُن ف َیمن ُعه ُ
نیستم ،یعنی دغدغهای ندارم .چرا؟ «ا ّما ُ
ایمان مؤمن
امیان ِه»
اهلل ِب ِ
امل ِ
ِ
مانـع میشـود که خرابکاری بکند ،فسـاد ایجاد کنـد ،بنابراین دغدغهای

ََ

َ

َ ُ

حج ُز ُه ُ
املشـر ُک ف َی ُ
از ناحیۀ او نیسـتَ « .و ا ّما ُ
ـرک ِه» آنهم که مشـرک
اهلل عنکم ِب ِش ِ
ِ
است ،خدای متعال مانع میشود از اینکه او به شما صدمهای بزند ،چون
 .1سـوره مبارکه ابراهیم /آیه « ،28آیا ندیدی کسـانی را که نعمت خدا را به کفر تبدیل
کردند و مردم خود را به سرای هالکت بردند؟»
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پیداسـت که دشـمن خداست ،چون مشـرک است ،بنابراین شما

َ ّ َ ُ ََ ُ

َ

حفـظ فاصلـه میکنیدَ « .و ل ِکن اخاف علیک ُـم ُ
نافـق» من دغدغهام از منافق
امل ِ
اسـت .بر شـما میترسم از منافق .آنکسیکه دلش چیزی است و زبانش

ُ
چیز دیگری ،میترسم چنین افرادی برای شما مشکل درست کنندَ « .یقول
ـون َو َی َ ُ ُ
نک َ
مـا َتعرف َ
ـرون» [آنچـه را خـوب میدانیـد ،میگویـد و آنچـه را
عمـل ِبـا ت ِ
ِ
ناپسند میدانید ،انجام میدهد].

ُ ََ

َ

َ ََ َ َ َ

96/2/26

ُ

َّ َ َ
الف ِ َ َ
تلقی ما از فقه که بهمعنای
اهلل»؛
دین ِ
کرِ ،اعلم ا ّن افضل ِ
ِ
«یا ممدبنایبب ٍ
قه الورع یف ِ
فهم دین است ،یعنی معلوماتی در باب احکام و معارف الهی کسب کنیم،
این را فقه میدانیم .این ،بخشـی از فقه اسـت .لکن بخش دیگری از فقه،
آن چیـزی اسـت کـه در عمل انسـان ،خود را نشـان میدهـد و تحقق پیدا
میکنـد؛ اینهـم فقـه اسـت .فقه که بهمعنـای شـناخت و معرفت و فهم
اسـت ،در موارد بسـیاری مربوط است به عمل انسان ،مربوط است به قلب
بهترین فقهها،
انسان .در این ِفقره ،این معنا را بیان میفرمایند؛ ِبدان که
ِ
وَ َرع در دین خداست .ورع یعنی اجتناب از محارم ،دوری از محرمات .این
باالترین فقه اسـت .یعنی آن کسـی با معارف دین آمیخته شـده است که
دارای ورع باشـد .ایـن را همـۀ کسـانی که در سـلوک طریـق حق و معارف
الهی ،و جنبههای معنوی کار کردند ،تالش کردند ،به شاگردانشان توصیه
میکنند .همۀ اینها اولین توصیهشان َترک گناه است .میگویند بدون َترک
گناه ،هیچ فایدهای ندارد ،هیچ کاری اثر نمیکند .مثل این است که در یک
اسـتخری ،چندیـن لولۀ قطـور آب را باز میکنید ،یـک روز ،دو روز ،ده روز،
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آب وارد اسـتخر میشـود ،اما اسـتخر پر نمیشود! دقت میکنید،
میبینیـد ایـن اسـتخر از چند نقطه رخنـه دارد ،تـرک دارد ،از اینطرف آب
میآید ،از آنطرف آب بیرون میرود! گناه این است .انسان عبادت میکند،
نمـاز میخوانـد ،نافلـه میخواند؛ هیچ عروجی پیدا نمیکنـد! این بهخاطر
محارم اهلل است .پس این
وجود گناهان است .بنابراین ،شرط اول ،ورع عن
ِ
شناخت دین ،بهترین آمیختگی و آمیزش با معارف
افضل فقه .بهترین
شد
ِ
ِ

ُ

َ

دینی ،این است که انسان ورع از محارم اهلل بکندَ « .و َ
الع َمل ِبطاع ِت ِه» عمل به
طاعت ،یعنی انجام واجبات .این دو چیز ،شرط اصلی است.

ّ

َ

َ

َ

ُ

َ
درون خودت هم
الن َی ِتکـم» در کارهـای
« َو ِان
اوصیـک ِبتق َـوی ِ
اهلل یف ِس ّ ِـر ام ِـر َک َو ع ِ
ِ
که کسـی از آنها ّ
مطلع نمیشـود ـ چه آنچه مربوط به ذهن و خطور قلبی

و این چیزهاست و چه کارهای جوارحی که انسان انجام میدهد ،دیگری
نمیفهمد ـ میفرماید تقوای خدا را در ِس ّر و عَ َل ِن خود رعایت کن ،که در

َ �ذَ

�ظ

ث َ

َ ُ

1
اثم باطن را باید
اط ن�ه»
آیۀ شریفه میفرماید« :و روا ِاه َر ِالا� ِم و ب� ِ
اثم ظاهر و ِ
ِ

َ َ َ

ُ َ ََ

َ
حال کنت علهیا» تقوا را رعایت کن در همۀ احوالی
کنار گذاشـت« .و عل ا ِ ّی ٍ

که در آن هستی.

َ ُّ

َ

ُ

َ

اعمـل لـا َی َ
دار َ
ـزاء َو ُ
اآلخ َـرة ُ
لاء َو ُ
«الدنیـا ُ
دار َ
بقی» [دنیـا خانـۀ
البق ِـاء ،ف َ ِ
اجل ِ
دار فن ٍـاءَ ،و ِ
دار َب ٍ
آزمایش و نیسـتی اسـت و آخرت سـرای کیفر و مزد و خانۀ بقاسـت .پس

بـرای آنچـه باقی اسـت ،کار کن ].ایـن مقتضای عقل اسـت؛ کار ُکن برای

آنچـه برایـت میماند ،نه آنچه فانی میشـود و از بین میرودَ « .و اع ِـدل َع ّما

 .1سوره مبارکه انعام /آیه « ،120و گناه آشکار و پنهان را رها کنید».
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ُّ

َ

َیفنی َو ل تن َـس ن ِص َیب َ
ـک ِم َـن الدنیـا» اینهـم معنایش این نیسـت که

از نیازهـای زندگـی و از لذات زندگی بهکلی چشـم بپوشـید ،نـه؛ « َو َل َت َ
نس
ُّ
َن ِص َیب َ
ک ِم َن الدنیا» تو یک نصیبی از این دنیا داری .نیازهای جسـمانی تو،
نیازهای قلبی تو ،نیازهای روحی تو؛ احتیاج به همصحبت داری ،احتیاج
به خوراک داری ،احتیاج به همسر داری ،احتیاج به خانواده داری ،احتیاج
به فرزند داری؛ این چیزهایی اسـت که انسـان احتیاج دارد ،نخواسـتند از

ما که اینها را رها کنیمَ ،ترک کنیم ،بهسمت اینها توجهی نکنیم« .ال َت َ
نس
َ َ َ ُّ
َّ َ َ
َ
الدنیا» ،منافات با « ِا َ
اعدل عما یفن» ندارد96/2/31.
نصیبک ِمن
عمل ِلا َیبق َو ِ
ُ
یـک ب َسـبع ُه َّـن ِمـن َ
وص َ
ً
اال
ـع
وام
ج
ا
پایانـی فرمـان
تقریبـا
بخـش
سلام» ایـن
«
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
امیرالمؤمنین

علیهالسالم

به جناب محمدبنابیبکر است .مطلب بسیار مهمی

را اینجـا ذکـر میکنند .میفرمایند :من تو را به هفت چیز توصیه میکنم
جوامع اسالم است .جوامع یعنی سرفصلهای مهم ،عناوین
که اینها جزو
ِ
مهمـی کـه هرکـدام از آنها در ذیـل خود ،معارف متعددی را دارا هسـتند.
میفرمایند :من این هفت چیز را که از جوامع اسالم است ،به تو توصیه
میکنم .این توصیه به ما هم هست.

َ َ َ

ََ

َّ

َ َ َ

ّ

[اول« ]،ان تشی َ
اهلل ع ّز َو َجـل َو ل تـش الن َ
اهلل» از خـدا بترسـی؛ و در مـورد
ـاس ِف ِ
کارهـای خدایـی از مردم نترسـی .در مورد مسـائل روزمـرۀ زندگی ،ممکن
است انسان از یکی بترسد؛ بعضیها میترسند ،بعضیها هم نمیترسند.
اما در مورد مسائل خدایی ،از هیچکس نترس! از خدا بترس! فرض کنید
یک وظیفهای است که برای شما روشن است که این وظیفۀ شرعی است،
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بایـد انجام بدهید؛ اما اگـر این وظیفه را بخواهید انجام بدهید،
زید و عمرو و بکر زبانشان علیه شما دراز میشود ،در روزنامه مینویسند،
کشـند ،اهانت میکنند ،سـخنرانی میکنند .بعضیها از این
کاریکاتور می ِ
بحث
چیزهـا میترسـند ،عقب مینشـینند .میفرماید نتـرس! آنجایی که
ِ
وظیفۀ شـرعی در میان اسـت ،آنجا فقط از خدا بترس ،از غیر خدا نترس،
ضرر نمیکنی .معنایش این اسـت اگر از خدای متعال ترسـیدی و از غیر
خدا نترسـیدی ،خدای متعال به تو کمک میکند .این خیلی مهم اسـت.
همیـن یکـی را اگر ما پایبند باشـیم و عمل کنیـم ،خیلی از کارهایمان و
کارهای مردممان درست خواهد شد.

َ

َ

َّ َ ُ

ُ

دومَ « ،و خی ُـر القـول مـا َصدقـه َ
الع َمـل» هـر حرفـی را نزن! حرفی را بزن که در عمل
ِ
خیر القول است.
عمل تو قولت را تصدیق کند .این
بتوانی آن را اجرا کنی،
ُ
ِ

َ

َ

َ

ُ َ َ

َ
واح ٍـد بق َ
ین» در یـک قضیۀ واحد ،دو گونه
ضاءی ِـن مت ِلف ِ
ـض یف ام ٍـر ِ ِ
سـوم« ،و ال تق ِ

ً
مثال اتفـاق میافتد ،یک جرمـی زید مرتکب
قضـاوت نکـن! یـک مطلبـی
میشـود ،مـا میشـنویم ،محکـوم میکنیـم ،میگوییم بله ،بسـیار کار بد
ً
فرضـا همـان کار را فرزنـد خودمـان انجـام میدهد،
و زشـتی اسـت؛ بعـد
وقتیکـه برخـورد میکنیـم ،میگوییم باالخره انسـان اسـت ،خطا از بشـر
غیر خودمـان ،یک طور
صـادر میشـود .ایـن دو نوع قضاوت اسـت ،برای
ِ
قضاوت کنیم ،برای خودمان ،طور دیگر .برای دوستمان یک طور قضاوت
کنیم ،برای دشـمنمان طور دیگر .در شـرایط ضعف ،یک طور ،در شـرایط
قـوّ ت ،یـک طـور .وقتی در موضع قـدرت قرار داریم ،یـک حادثهای پیش
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ً
تند آنچنانـی میکنیم ،بعـد که در
میآیـد ،یـک قضـاوت
مثلا ِ
موضـع ضعف قرار گرفتیـم ،همان حادثه پیش میآید ،میگوییم باالخره

ََ َ َ َ
خت ِلف ا ُمر َک َو
چـه عـرض کنـم! میفرماید این کار را نکن ،که اگر کردی« ،فی
َتز َیغ َعن َ ّ
احل ِق» از حق دور میمانی ،کار تو دگرگون خواهد شد.
ِ
ُ
َ
َ
َ
ُ َ
ک َو اهل َب ِیت َ
فس َ
عام ِة َر ِع َّی ِت َ
چهارمَ « ،و ا ِح َّب ِل ّ
ک» هرچه برای خودت
ک ما ِت ّب ِلن ِ
ِ
دوسـت میداری ،برای خانوادۀ خودت ،فرزندان خودت دوسـت میداری،
برای همۀ رعیتت هم آن را دوست بدار .روستایی داری ،شهری داری ،دور
داری ،نزدیـک داری ،بـرای همـه یک چیز و یک طـور بخواه؛ نهاینکه برای

خودت یک چیز بخواهی ،برای آنکسـیکه دوردسـت اسـت ،چیز دیگری
بخواهی .اینها آن نکات اصلی اسـت ،جوامع اسلام و سرفصلهاسـت ،از

َ

َ

َ

َ

ُ
ـک َو اهل َب ِیت َ
فس َ
ـک» آنچه
هرکدامـی ابوابی باز میشـودَ « .و ا ک َـره لم ما تک َـر ُه ِلن ِ
ِ
مردم دیگر هم دوسـت
بـرای خـودت و خانـوادهات دوسـت نداری ،بـرای
ِ

َ َ َ

َ

َ

َ َ

َ

وج ُب ِل ُ
کا َ
نداشـته بـاش« .ف ِـا ّن ذ ِل َ
لح ّج ِـة َو اصل ُح ِل َّلر ِع ّی ِـة» اگر این کار را کردی،
حجت تو اقوی 1خواهد شد ،برای مردم هم ،این بهتر خواهد بود.
ِ

َ

َ

ََ
َ ُ
َ
َ
الغ َمرات ا َل َ ّ
اهلل ل
ض
ومة ال ِ ٍئ» برای حق ،به َغمرهها،
احل ِقَ ،و ال تف ِف ِ
ِ ِ
پنجم« ،و خ ِ
یعنی به گردابها وارد شـو .بهخاطر حق در دل توفانها وارد شـو .بعضی
هستند یک جایی حق را هم تشخیص میدهند ،اما وارد میدان نمیشوند،
چون سـخت اسـت .شـما در توفانها ،در کارهای مشـکل ،در گردابهای

بکشد ،این
سـخت ،اگر حق اسـت ،وارد شـو .اینکه انسـان خودش را کنار ِ
( .1قوی) محکمتر ،نیرومندتر
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درسـت نقطۀ مقابل فرمایش امیرالمؤمنینعلیهالسلام اسـت .به نظر
در جوامع زد .میفرماید :در
من اینها را بایسـتی با آب طال نوشـت و سـر ِ
کار خدایی ،از مالمت مالمتگران نترس!

َ

َ

ششـمَ « ،و َ
ـار َ
امل َرء ِاذا استش َ
انصح َ
خیر او را
ک» وقتی کسـی با تو مشورت کرد،
ِ
ِ

بخواه ،او را نصیحت کن.

َ

ُ

ً َ

ؤم َ
هفتمَ « ،و َ
فس َ
اجعل ن َ
ـک اس َـوة ِلقر یب ُ
عید ِهم» خودت را اسـوه و نمونه
ننی َو َب ِ
امل ِ
ِ
و پیشـوا ِبدان برای مردمی که نزدیک تو هسـتند و کسـانی که دور از تو
هستند ،برای همه اسوه باش که همه بتوانند به تو اقتدا کنند.
پایـان ایـن نامـۀ بسـیار مهـم ،امیرالمؤمنین
در
ِ

علیهالصالةوالسلام

96/3/1

بعـد از بیـان

خود او و مردم مصر ،دو سـه ِفقره دعـا میکنند .این دعاها
توصیههـا بـه
ِ

َ

َّ َ

ّ

هـم بـرای مـا درسآموز اسـت .میفرمایـدَ « :ج َعـل ُ
اهلل َم َودتنـا ِف الدی ِـن»؛ چون
بـه مـردم مصر سـفارش کردند که بـا این امیرتان خوب باشـید ،روابطتان
حسنه باشد ،به او هم سفارش کردند که مردم را رعایت کن ،لذا در آخرش
میفرماینـد کـه خداوند محبتهای ما را ،محبتهای دینی قرار بدهد ،در
ً
طبعا در محبتی که
راه دین قرار بدهد؛ محبت بر اساس معیارهای دینی.
بر اسـاس معیار دینی اسـت ،آنکسـیکه به خدای متعال نزدیک است و

محبت خدا در دل اوسـت ،انسـان به او محبت بیشـتری داردَ « .ا ّلل ُه َّم ُ
ارزقین
ِ
ِ
ِ
ک َو ُح َّب َمن ُ ِی ُّب َ
ُح َّب َ
ک» 1آنکسـانیکه تو را دوسـت میدارند ،محبت آنها را
 .1جامعالسـعادات (مولی محمدمهدی نراقی ،متوفی 1209ق) /ج /3ص ،151رسـول خدا:

َ ّ َ ُ

َ

َ

ُ ُ

َ

َ

َ

ک َو ُح ّب ما ُیق ّر ُبین ِال ُح ّب َ
ک َو ُح ّب َمن ِی ّب َ
«الل ُه ّم ارزقین ُح ّب َ
ک»
ِ
ِ
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هم نصیب ما بفرما .بنابراین اگر کسـانی با خدای متعال قهرند،
ً
ً
ً
طبعا محبت ما به اینها نمیتواند محبت واقعی و از روی
جهال،
عنادا یا
صفا باشـد .آنکسـانیکه با خدای متعال محاربه میکنند ،مشـغول جنگ
بـا خـدا هسـتند ـ جنـگ با خدا مفهوم روشـنی دارد ـ نمیشـود بـه اینها

َ َ قّ تُ ّ َ َ
تُ ق نَ َ
َ َّ قَ َ َ
َٓ ُ
کم ِم ن� الح� ِ � ...سر ن
و� ِال ی� ِهم
الم َود ِة� َو �د ک ف�روا بِ�ما ج�اء
و� ِال ی� ِهم بِ�
محبت کرد�« .ل�
ِ
َ َ َّ َ َ ن َ َ َ
َ فَ ُ َ َ َ ُ
ِب�المود ِة� و ا�ا اعل ُم ِب�ما ا�خ � ی� ت�م و ما اعل ن� ت�م» ،1در آیۀ شریفه ،خداوند کسانی را که
پنهانی با دشمن اظهار محبت میکنند ،توبیخ میکند .اینها نظام ارزشی
اسالم است؛ اینها چیزهایی نیست که با آمدن بنده و رفتن بنده تغییری
پیدا بکند؛ اسلام این اسـت .این است که انسانها را خوشبخت میکند،
سـعادت از ایـن طـرق اسـت؛ اینکه ما وجـوه و تأویالت درسـت کنیم ،با
دوستان خدا دشـمنی بکنیم ،یک وجهی
دشـمن خدا دوسـت بشـویم ،با
ِ
ِ
هم برایش درست کنیم ،این نمیشود.

ُ َّ
ّ
پس یکی از چیزهای اصلی این اسـت که « َج َع َل ُ َّ َ
ینَ ،و خل َتنا َو
اهلل َم َودتنا ِف ِ
الد ِ
َ
امل َّت َ
ِا ّیا ُکم ُخ ّل َة ُ
ضم درست است ،هم ِخ ّله ،هر دو بهمعنای
قنی»؛ هم ُخ ّله ،به
ّ
دوسـتی متقیـن قـرار بدهید .متقین کسـانی
دوسـتی اسـت .دوسـتی را
ِ
کار خودشـان هسـتند ،دقت میکننـد ببینند چطوری
هسـتند کـه مراقب ِ
قـدم برمیدارنـد ،کجـا قدم برمیدارند ،چه حرفی را به چه کسـی میزنند.
 .1سـوره مبارکه ممتحنه /آیه « ،1شـما [مؤمنان] با آنها [کافران] اظهار دوسـتی میکنید ،و
ً
قطعا به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند[ ...شما] پنهانی با آنان رابطۀ
حال آنکه آنها
دوستی برقرار میکنید ،درحالیکه من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار کردید ،داناترم».
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ارتباطـات رفاقتی با کسـانی دارد که
گاهـی انسـان معاملات و
ِ
اهل خدا نیستند ،اِشکالی هم ندارد ،این محبتی که در فقرۀ قبل گفتیم،

منافاتـی بـا این ندارد ،رفتوآمد داشـته باشـید؛ « ُ
اخوان ُ
املکاشـره» مکاشـره
یعنی بگوبخند و صحبت ،این اِشکالی ندارد؛ لکن تا کجا؟ به قول مرحوم
حاج آقا حسـین قمی ،به آن برادرزادۀ خودشـان یا خویشـاوند خودشـان
گفتـه بودنـد :آقا احمد! شـنیدم تو رفیقبازی ،من هم مثـل تو رفیقبازم،
دم جهنم با رفیق میروم ،بیشتر نمیروم .اما شنیدم تو تا آن
اما من تا ِ
َته َ
تهها هم میروی! اگر انسـان با کسـی رفیق هم اسـت ،مواظب باشد با
آن رفیق ،داخل جهنم نرود.

َ

َ ُ

ََ ُ

َّ َ َ

ُ

ً َ َ

َ

« َو ا َبق لکم طاعتکمَ ،حت ی َعلنا َو ِا ّیا کم با ِاخوانا عل ُس ُر ر ُمتقاب َ
لنی» [و فرمان ُ
برداری
ٍ
ِ
ِ
و اطاعتتـان را پایـدار بـدارد تـا ما و شـما را به سـبب آن ،برادرانی همچون
بهشـتیان قرار دهد؛ که روبهروی هم بر تختهای بهشـتی تکیه میزنند].
اینهم یک دعای دیگر است .اطاعت ما و شما را ،یعنی اطاعت خدا را ،که
ما و شما داریم ،این را مستمر و مستدام بدارد .اینطور نباشد که امروز در
ایـن راه حرکـت کنیم ،فردا راهمان را کج کنیم .چنانچه میبینید ،کسـانی
بودند یک روز یک راهی میرفتند ،بعد صدوهشـتاد درجه فرق کردند! این

ََ
َ َ ن َ تَ
اس� ق�اموا علی
همـان عـدم ثبات اسـت کـه در قرآن کریم میفرمایـد« :و ا� ل ِو
َّ قَ ة َ َ قَ ن ُ ٓ َ ً
ً �غ َ ق َ 1
� لاس� ی��اهم ماء د�ا»  ،ثبات و استقامت در راه الزم است96/6/13.
الطر�ی � ِ
ً
حتما آنها را از
جن /آیه « ،16و اگر [مردم] در راه درست ،استقامت ورزند،
 .1سوره مبارکه
ّ

آب گوارا و بسیاری سیراب خواهیم کرد».

۲۶
منشور حکومت علوی؛ «قاطعیت و سازشناپذیری»

منشور حکومت علوی
«قاطعیت و سازشناپذیری»
درس قاطعیت و سـازشناپذیری و پایبندی به اصول اسلامی و به کتاب
و سـنت پیغمبـر ،یکی از خصوصیـات بارز دوران حکومـت امیرالمؤمنین
اسـت .البتـه در همـۀ دوران زندگـیاش ،علیعلیهالسلام پایبنـد بـود به قرآن
و سـنت ،و سـازشناپذیر بـود بـا دشـمنان ،منتهـا دوران حکومـت یـک
خصوصیتی دارد .در دوران حکومت و هنگامیکه انسان قدرت و حکومت
ً
معمـوال نظامها دچار مجاملـهکاری 1و محافظهکاری
را بهدسـت مـیآورد،
و سـازش میشـوند ،اینجاسـت کـه نقـش سـازشناپذیری امیرالمؤمنین
معلـوم میشـود و پـا گـذاردن بـر روی مصلحتاندیشـیهای دروغیـن یا
آنچه به نظر امیرالمؤمنین ،آن مصلحتاندیشـی نادرسـت و غیر منطبق با
( .1جمل) چربزبانی ،تملقگویی
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و در این ناسازگاری،

علی شـاگرد پیغمبر اسـت .خود پیغمبر ،ناسـازگارترین انسـانی بود که در
راه یـک آرمـان مقدس حرکت میکرد .زندگی پیغمبر اسلام سراسـر« ،نه»
درمقابل خواسـتهها ،هوسها ،تهدیدها و تطمیعها بود؛ علی

علیهالسلام

هم

«نه» گفت.

59/12/25

مـن دو مظهـر از مظاهـر سـازشناپذیری امیرالمؤمنین را برای شـما بیان
میکنم .یکی سازشناپذیری در مورد احکام اسالمی است.

63/4/1

وقتیکـه پیغمبـر رفتنـد بـه مکـه بـرای حج آخر ـ سـال دهـم هجری که
پیغمبـر اکـرم حجةالـوداع رفتنـد ـ امیرالمؤمنین در یمـن ،مأموریت بود.
پیغمبـر فرسـتاده بـود امیرالمؤمنیـن را به یمـن ،برای اینکـه آنجا دین را
بـه آنهـا یـاد بدهـد ،زکات آنهـا را بگیرد ،بـه آنها کمک بکند .وقتی شـنید
امیرالمؤمنین که پیغمبر به حج رفته اسـت ،با سـرعت خود را رسـاند به
مکه .مبالغی از آنجا زکات گرفته بودند ،در بین این اموال زکات ،مقداری
یمن آن روز که خیلی مطلوب و مقبول
ُح ّلـۀ یمنـی بود؛ یعنی لباسهای
ِ
بود .امیرالمؤمنین فرصت نداشـت که با کاروان حرکت کند؛ عجله داشـت
خودش را برسـاند به پیغمبر .یک نفر را گذاشـت در رأس این کاروان که
اول اعمال حج با
آنها را بیاورد .خودش را رساند به پیغمبر در مکه که از
ِ
پیغمبر باشد .بعد آنها رسیدند ،امیرالمؤمنین وقتی رفت سراغ اینها ،دید
که اینها این ّ
حلههای یمنی را در نبود امیرالمؤمنین بین خودشان تقسیم
کردهانـد و هرکـدام یـک ّ
حلۀ زیبا پوشـیدهاند ،آمدهاند! فرمـود چرا اینها را
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پوشیدهاید؟ گفتند :خب غنیمت است ،زکات است ،برای ماست!
ً
مثال
فرمود :نه ،تا قبل از آنکه به پیغمبر برسد ـ به تعبیر امروز ،به خزانه
واریز بشـود ـ قابل تقسـیم نیسـت؛ این خالف مقررات است ،خالف دین
اسـتّ .
حلههـا را از اینهـا گرفت .بعضـی نمیدادند ،بـهزور از اینها گرفت.
خب ،اینها ناراحت شـدند .از هرکسـی امتیازی را بگیرند ،اگر خیلی مؤمن
نباشـد ،ناراحـت میشـود .آمدنـد پیش پیغمبـر از امیرالمؤمنین شـکایت
کردند .فرمود :چرا شـکایت میکنید ،مگر چه شـده اسـت؟ نقل کردند که
بلـه ،آمـد اینهـا را از مـا گرفت .پیغمبر در جواب آنهـا گفت :علی را بر این

َّ ُ َ

اهلل» 1او در مسـئلۀ مقررات خدایی ،مرد
ذات ِ
کار مالمت نکنید؛ « ِانه خ ِش ٌـن یف ِ
خشنی است.

79/1/26

امیرالمؤمنیـن بههیچقیمتـی حاضـر نمیشـد کـه احکام اسلام ،یعنی
آن چیـزی کـه قـرآن بـه آن ناطـق اسـت و پیغمبـر بـه آن دسـتور داده
و مسـلمانها آن را دانسـتند و فهمیدنـد ،بهخاطـر مصلحتاندیشـی یـا
اجتهاد بـه رأی تغییـر پیدا کند .خلفای قبـل از امیرالمؤمنین معتقد به
خود برادران اهل تسـنن هم ایـن را قبول دارند.
اجتهاد بـه رأی بودنـد.
ِ
امیرالمؤمنیـن ایـن اجتهاد به رأی را قبول نداشـت؛ معتقد بود که باید

َّ

َ

اهلل َو ُسـن ِت ن ِب ِّی ِـه» فقـط بـه قـرآن ،و گفتار و عمـل پیغمبر عمل
ـاب ِ
بـه « ِکت ِ
بشـود .شـما مثالها و نمونههای این را ببینید ،تا آنوقت معلوم بشود
لعلی /فی
 .1االرشـاد /باب تاریخ االمیرالمؤمنین /فصل فی ذكر فضائل و مناقب ُاخرى
ّ
لعلی بالوالية
حجة الوداع و غديرخم و التهنئة
ّ
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انقالبی سـازشناپذیر امیرالمؤمنین از
که دردسـرهای حکومت
ِ
کجاست.
در زمـان پیغمبـر ،بیتالمـال بالسـویّ ه بین مسـلمانها تقسـیم میشـد.
نمیگفتند این از آن زودتر مسلمان شده .آنیکه زودتر مسلمان شده بود،
آنیکـه بعد به اسلام گرویده بود ،آنیکـه از مکه هجرت کرده بود ،آنیکه
در مدینه بود ،آنیکه عالمتر بود ،آنیکه علمی نداشت؛ همه از بیتالمال
به یک اندازه اسـتفاده میکردند .بهخاطر اینگونه امتیازات ،پیغمبر اکرم
برای کسی سهم بیشتری از بیتالمال قائل نمیشد .پیغمبر اکرم از دنیا
رحلـت کردنـد ،در دوران خالفـت ابیبکـر هم که دو سـال و خردهای طول
ً
عینا همینطور بود .آنجا هم هیچگونه امتیازی بین مسـلمانها
کشـید،
وجود نداشت در بیتالمال.
دوران خلیفـۀ دوم عمربنخطاب شـد ،مدتـی آنجا هم به همین وضعیت
بـود .بعـد از یـک مدتـیُ ،ع َمـر به ذهنش رسـید کـه ما خوب اسـت برای
ارزشهایـی کـه در بعضی از مسـلمانها وجود دارد ،یـک امتیازاتی قائل
بشـویم .بعضیها را بر بعضی ترجیح بدهیم .این چیزی اسـت که در آن
روز هـم کـه مطرح شـد ،از نظر خیلی از مسـلمانها کار خوبی محسـوب
میشـد و خود خلیفۀ دوم هم که این کار را انجام داد ،از روی اعتقاد به
اینکه این کار خوب است و به درد مسلمانها [میخورد] و به نفع جامعۀ
اسلامی اسـت ،این کار را انجام داد .بین سابقین و غیر سابقین اختالف
ً
ً
بعدا اسالم
قبال مسـلمان شـدند ،با آنکسـانیکه
قائل شـد .آنکسـانیکه
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آوردند ،اینها چرا یک اندازه از بیتالمال بگیرند؟ در میان آنهایی
ً
قبال مسـلمان شـدند ،بین مهاجرین و انصار ،اختالف قائل شـد .گفت
که
مهاجریـن بـر انصار فضیلت دارنـد ،زیرا مهاجرین در مکـه در کنار پیغمبر
بودنـد ،دوران سـختی را گذراندنـد و جنگیدنـد ،امـا انصـار از هنگامیکـه
حکومـت اسلامی برپـا شـد ،ایمـان آوردند .بعـد در میـان مهاجرین هم،
آنهایـی کـه از قریـش بودنـد را ،بر آنهایـی که از قریش نبودنـد ،تفضیل و
معـروف عرب ،قبیلۀ ُم َ
ضر را بـر قبیلۀ ربیعه
قبایـل
ترجیـح داد .در میـان
ِ
ِ
ترجیـح داد .در میـان قبایـل معروف مدینه ،قبیلۀ اوس را بر قبیلۀ خزرج
ترجیـح داد .هرکـدام یک دلیلی داشـت ،یک دلیلی بـرای اینها در ذهنش

َ َ َّ ُ

بـود .ایـن کار را انجـام داد .خود او هم میگفت« :تالفت» خواسـتم با این
کار الفت بهوجود بیاورم ،دلها را جذب کنم .احساس میکرد به این کار
احتیاج دارد و برطبق نظر و اجتهاد به رأی خود ،این کار را انجام داد.
ُع َمـر در آخریـن ماههـای زندگـیاش پشـیمان شـد ،گفت ایـن کار را من
بیخـود کـردم ،احسـاس میکنـم کـه همان رویّ ـهای که پیغمبـر و بعد از
پیغمبر ،ابیبکر عمل کردند ،همان رویه بهتر است و من اگر زنده بمانم،
بازهم بین مسـلمانها تسـاوی برقرار خواهم کرد 1.منتها عمر زنده نماند؛
َ
ـنیه  »...خلیفه دوم در سـال آخر
 .1تاریخالیعقوبی /ج /2ص« ،154وَ
آخ ِر ِس ِ
قال ُع َم ُر فی ِ

عمـرش گفـت :هـدف من در ایـن تبعیض ،دلجویی مردمـی ممتاز بود .لـذا بعضی را بر
بعضی دیگر برتری دادم ،ولی اگر امسال زنده باشم ،در سال بعد ،بین مردم به مساوات
عمل خواهم کرد.

فصل دوم

437

» .۲۶یریذپانشزاس و تیعطاق« /یولع تموکح روشنم

همان روزها یا همان ماهها از دنیا رفت[ .این روش] بعد از عمر،
در دوران حکومـت عثمـان ـ که آن قاطعیت و شـدت عمل خلیفۀ دوم را
هم نداشـت ـ توسـعه پیدا کرد؛ بعضیها با بهانههای مختلف ،با عناوین
گوناگـون ،توانسـتند سـهم بیشـتری از بیتالمـال ببرند .دوازده سـال هم
بهاینترتیب در دوران عثمان گذشت.
حاال امیرالمؤمنین آمده سرکار .از جملۀ اولین حرفهایی که امیرالمؤمنین
علیعلیهالسالم بیان کرد ،این بود که من ،این بیتالمالی را که بدون استحقاق
بـه مسـلمانها داده شـده ،اگـر ببینـم که با پـول این بیتالمـال زن عقد
کردنـد ،مهریـۀ زنشـان قـرار دادنـد و زن گرفتنـد ،یا با پول ایـن بیتالمال
ً
مثلا صاحـب اوالد از آن
ـ زیـادی و بـدون اسـتحقاق ـ کنیـز خریدنـد و
کنیز شدند ،درعینحال ،این پول را من برمیگردانم به بیتالمال.
1

63/4/1

در

جملـهای [دیگـر] میفرمایـد ،ایـن مالی که در اختیار من اسـت ،اگر ملک
خود من هم بود ،بالسویّ ه میان مردم تقسیم میکردم ،چه برسد به اینکه
بیتالمال مال من نیست ،مال خود مردم است[ 63/1/24.این یعنی] قاطعیت
درمقابـل آن چیـزی کـه امیرالمؤمنین احسـاس میکند ایـن حکم خدا و
سنت پیغمبر است.
البته امیرالمؤمنین هم میتوانسـت همان مصلحتاندیشـی را بکند ،اما
نکرد .لذاسـت که در یک جملهای ،امیرالمؤمنین

علیهالسلام

به طلحه و زبیر

 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /15دربارۀ بازگرداندن زمینهایی که عثمان از بیتالمال به دیگران
بخشیده بود.
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در اول خالفـت ،یـک مطلبـی را بیـان کـرد که همهچیـز را برای
انسـان روشـن میکند .طلحه و زبیر آمدند پیش امیرالمؤمنین ،گفتند یا
امیرالمؤمنین! تو چرا با ما دربارۀ اسـتاندارها و ّ
حکام و وُ التی که نصب
میکنی ،مشـورت نمیکنی؟ با ما باید مشـورت کنی ،از ما نظر بخواهی.
امیرالمؤمنین فرمود که من به این خالفتی که شما با من بیعت کردید،
عالقـهای نداشـتم .شـماها بـر مـن تحمیل کردیـد ،با من بیعـت کردید،
از مـن خواسـتید کـه مـن ایـن بار را بـر دوش بگیرم .و حاال کـه این بار

َََ َ َ

َ

را بـر دوش گرفتـم« ،فل ّمـا افضـت ِا َّل» 1وقتیکـه خالفت بهدسـت من آمد،

ََ

ُ َ

َ

َ

َ

َ َّ ُ ُ

اهلل َو مـا َوض َـع لنـا َو ا َم َرنـا ب ُ
احلک ِـم ِب ِـه فات َبعتـه» مـن نگاه کردم به
ـاب ِ
ِ
«نظـرت ِال ِکت ِ
قـرآن ،دیـدم کـه قرآن مقرراتی و قوانینی برای ما نصب کرده ،من از این

َ َ َّ

َّ

ََ

َ ََ ُُ

بی ـ َصل ُ
قوانیـن و مقـررات پیروی کردم؛ « َو َما ّ
استن الن ُّ
یه َو ِآل ِـه ـ فاقتدیته»
اهللعل ِ
ِ

نـگاه کـردم سـنت پیغمبـر را و َرویـهای را کـه پیغمبر در زمـان حکومت

خودش بنا نهاده بود ،آن َرویه را هم من پیروی کردمَ « .ف َلم َا َ
حتج یف َذ ِل َ
ک
َ َ ُ َ َ َ ُ
یرکمـا» مـن دیگـر احتیاجـی نداشـتم که از رأی شـما یا
ِال ر ِأیکـا و ال ر ِ
أی غ ِ
رأی دیگـران پیـروی بکنـم .این بهمعنـای این نبود کـه امیرالمؤمنین با
ً
یقینا امیرالمؤمنین مشورت میکرد و زندگیاش
مشـورت مخالف اسـت؛
زندگـی مشـورت بـود .بلکـه بهمعنـای ایـن بـود کـه آن طبقـۀ ممتازهای
ِ
کـه در دوران خلیفـۀ سـوم بهوجـود آمـده بـود و خـودش را صاحب حق
 .1نهجالبالغـه /خطبـۀ  /205سـخن حضـرت خطاب بـه طلحه و زبیر بعد از بیعتشـان با
امیرالمؤمنین
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میدانسـت در مـال بیتالمـال ،در مسـائل مسـلمین[ ،صاحب]
حق رأی ،حق نظر ،حق تصرف؛ و فکر میکرد که باید حاکم مسـلمانها
از آنهـا پیـروی بکند؛ این طبقۀ ممتازه را امیرالمؤمنین قبول ندارد .آنچه
را که امیرالمؤمنین حجت میداند ،خودش را به آن نیازمند میداند ،آن

َّ ُ َ

« ِک ُ
اهلل َو ُسـنة ن ِب ِّی ِه» است.
تاب ِ
ایـن قاطعیـت و سـازشناپذیری امیرالمؤمنیـن اسـت .امیرالمؤمنیـن
درمقابـل تمـام احـکام ،همیـن کار را کرد ،کـه البته نمونههـای دیگر هم
دارد .در مسئلۀ نمازهای تراویح ،1در مسائل دیگر ،آن چیزهایی که به نظر
خلفـای قبـل از امیرالمؤمنین از روی اجتهاد ـ که اجتهاد به رأی را حجت
میدانستند ـ بهعنوان یک آیین ،وارد عمل دینی شده بود ،امیرالمؤمنین
اینها را کنار گذاشت .با قاطعیت کامل ،آنچه را که خودش میفهمید که
این اسالم است ،این قرآن است ،این سنت پیغمبر است ،آن را عمل کرد؛
این یکی از جلوههای قاطعیت امیرالمؤمنین است.
جلـوۀ دومـی که میخواهم بگویم ،قاطعیت درمقابل توقعات بود که یک
نمونـهاش را دربـارۀ طلحـه و زبیـر عـرض کـردم و نمونههـای دیگری هم
دارد 63/4/1.باجخواهی از زمامدار ،یکی از کارهای رایج است ،در همۀ زمانها
( .1روح) تراویح جمع ترویحه اسـت؛ به معنای نشسـتن برای اسـتراحت پس از خواندن
چهار رکعت از نمازهای مستحبی در شبهای ماه رمضان که بهمرور به خود نمازها اطالق
ٰ
رادی میخواندند ،حتی
یافته است .طبق روایات ،پیامبر نمازهای مستحبی را بهصورت ُف
ٰ
رادی خوانده میشد .اما خلیفۀ دوم اعالم
در زمان خلیفۀ اول هم نماز تراویح بهصورت ُف

کرد تا مسلمانان این نماز را به جماعت بخوانند.
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هم هسـت ،و زمامـدار که خودش قویتریـن و گردنکلفتترین
آدم یک جامعه است ،باز بهنوبۀ خود به یک عدهای باج میدهد .از همه
بـاج میگیـرد ،امـا باز به یـک عدهای باج میدهد .چـرا؟ برای خاطر حفظ
اول
قدرت خودش ،برای خاطر بستن دهان بدخواهان .همین باجدادنهاِ ،
اول عدول از حق اسـت .برای خاطر یک
انحطاط و انحراف زمامدار اسـت؛ ِ
مصلحتی به یکی باج میدهد و درمقابل زورگویی و پرتوقعی او ،تسـلیم
میشود .و خود آن تسلیم ،که یک نقطهضعف است ،او را به تسلیمهای

دیگری وادار میکند؛ و َه ُل َّم َج ّرا.1

امیرالمؤمنین باج نداد و تسلیم نشد .آنکسانیکه با عثمان مخالف بودند
و علیه عثمان تالش کرده بودند ،دو دسته بودند .یک عده یاران علی ،یک
عده دشمنان علی .یک عده مؤمنین بصره و عراق و مناطق مختلف عالم
اسلام بودنـد که اینها از وضع حکومت عثمـان ناراضی بودند و مخالفین
کمیت؛ یک عده هم از شخصیتها و
عمدۀ او را تشکیل میدادند ازلحاظ
ّ
چهرههای معروف بودند که با عثمان مخالف بودند و مخالفت کرده بودند،
ازجمله عایشـه همسـر رسـول خـدا ،ازجمله طلحـه ،ازجمله زبیر پسـرعمۀ
ً
ً
قویا مخالفت
جـدا،
پیغمبـر ،و شـخصیتهای اینطوری .اینها با عثمان،
کرده بودند ،طبیعی بود که همۀ اینها از امیرالمؤمنین انتظاراتی داشتند.
دسـتۀ اول ،نه ،انتظاری نداشـتند ،از روی اعتقاد کار کرده بودند و توقعی
هم نداشـتند .دسـتۀ دوم ،چرا! امیرالمؤمنین به هیچیک از این توقعات
 .1به همین ترتیب
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جواب نداد 66/2/30.از اولی که امیرالمؤمنین بر سر کار آمد ،توقعات
شـروع شـد .بسـیاری از کسـانی که جزو چهرههای معروف اسلام بودند،
بهخاطـر توقعاتـی کـه بـرآورده نمیشـد ،از امیرالمؤمنین فاصلـه گرفتند.
یکـیاش خـود طلحه و زبیر بودند؛ سـعدبنابی ّ
وقاص بـود ،و بعضی دیگر
از بـزرگان زمـان پیغمبر بودند که چهرههای معروفی هم بودند ،از صحابه
هـم بودنـد ،محتـرم هـم بودند؛ اما انسـان موجـود ضعیفی اسـت ،هوای
نفس انسـان ،خواسـتهای انسـان ،در تعیینکنندهترین حاالت انسـان،
دل بابصیرت و عملی که برطبق این بصیرت بایسـتی
گاهی اوقات میان ِ
انجام بشـود ،فاصله میاندازند و حائل میشـوند و نمیگذارند که تصمیم
درست و بهجا گرفته بشود .لذا بود که یک عدهای از اطراف امیرالمؤمنین
پراکنده شـدند .من گمان نمیکنم امروز در دنیای اسلام ،حتی یک نفر
وجـود داشـته باشـد که صحابـۀ پیغمبـری را کـه از امیرالمؤمنین فاصله
گرفتنـد ،بهخاطر ایـن فاصلهگرفتن ،مالمت نکند .البته آنکسـانیکه این
فاصلهگرفتـن را عیـب نمیداننـد ،میگوینـد آنها توبه کردنـد یا میگویند
ً
یقینا کسـی نیسـت که این را کار خوبی بداند .این کار
اشـتباه کردند ،اما
غیر خوب را خیلیها کردند .چرا؟ برای خاطر اینکه امیرالمؤمنین تسـلیم
توقعات نمیشد.

63/4/1

اگـر علیبنابیطالـب رقبای خود را میفرسـتاد بـه والیت کوفه و بصره و
اهواز و فارس و شیراز و شام و مصر و بقیۀ نقاط مملکت ،آنها را از خود
راضی میکرد ،بیدردسـر بهجای چهار سـال ،شاید سالیان درازی حکومت
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میکرد؛ اما علی این کار را نمیکند .ممکن بود دیگران بکنند و
کردند ،اما علی این کار را نمیکند .چرا؟ آیا علیبنابیطالب همانطور یکه
آن روز رقبایش میگفتند و بعد مورخان بیخبر و غیر مکتبی این سخن
را تکرار کردند ،یک آدم بیسیاست بود؟ نه! بیسیاست نبود .عباس عَ ّقاد
ّ
متأخ ِر مصری در کتابش ثابت میکند ـ البته برای ما ثابتکردن
نویسندۀ
ندارد ،اما او ثابت میکند برای کسانی که شک دارند ـ که امیرالمؤمنین

َ َ ُّ
الت َق
سیاسـتمدار بـزرگ زمان خود بود .خود علیعلیهالسلام هـم فرمود« :لـو ل
ـت َا َ
َل ُکن ُ
دهـى َ
الع َـر ِب» 1از همـۀ عـرب مـن هوشـیارتر و تیزهوشتـر بـودم و

هسـتم و میتوانسـتم داهیانه عمل کنم ،اگر تقوا نبود .تقوا یعنی چه؟
یعنـی مراعـات امـر و نهی خدا ،یعنی پایبندی بـه مکتب ،یعنی پایبندی
به اصول.

59/4/12

یکی [دیگر] از این توقعات ،ابقای معاویه در حکومت بود.. .امیرالمؤمنین
معاویـه را قبـول نداشـت .امیرالمؤمنیـن بـا معاویه قابل مقایسـه نبود.
ایـن از بدتریـن ظلمهای تاریخ و ظلمهای روزگار بوده که امیرالمؤمنین
و معاویـه را در کنـار هـم قـرار بدهـد .نـه برای خاطـر اینکـه معاویه در
دوران حکومتـش چـه کـرده ،نه بهخاطـر اینکه معاویه بـا امیرالمؤمنین
چه کرده ،بلکه بهخاطر شخصیت معاویه و شخصیت امیرالمؤمنین قبل
از خالفت.
امیرالمؤمنین آن کسـی اسـت که در اولین جرقۀ اسلام ،به اسالم ایمان
 .1الکافی /کتاب الروضة /خطبة المیرالمؤمنین و هی خطبة الوسیلة /حدیث4

فصل دوم

» .۲۶یریذپانشزاس و تیعطاق« /یولع تموکح روشنم

443

الال َـه ِا َّل ُ
اهلل» از زبـان
آورد .اولیـن کسـی کـه بعـد از گفتـن «قولـوا ِ

پیغمبـر ،از مردهـا قبـول کـرد این دعـوت را ،امیرالمؤمنین بـود 1.بعد هم
از آن تاریـخ تـا دم مـرگ ،یعنی بیش از پنجاه سـال ،امیرالمؤمنین در راه
ایـن ایمـان ،عاشـقانه تالش کرد .عاشـقانه جنگید .هزار بـار جان خودش
را در معـرض تلفشـدن قـرار داد .هـزاران بار از جان پیغمبر ،از مقدسـات
اسلامی ،از احـکام اسلامی ،از مؤمنیـن واقعی و خالص دفـاع کرد .یک
شـب آسـودگی و راحت ندید و تمام رنجها را تحمل کرد .برای خاطر این
ایمـان ،سـیزده سـال بـا پیغمبـر در مکه بود؛ ده سـال با پیغمبـر در تمام
ماجراها و آزمایشها در مدینه بود .این یک طرف قضیه است؛ حاال علم
امیرالمؤمنیـن ،معرفتـش ،تقوایش ،زهدش ،جهـادش ،بیاعتناییاش به
دنیا ،فقهش ،همۀ این خصوصیاتش را که مالحظه کنید ،یک شـخصیت
عظیم غیر قابل تصور در ذهن را انسان میبیند.
بعـد میرویـم سـراغ معاویه .معاویه همان کسـی اسـت کـه آنوقتیکه
امیرالمؤمنیـن ایمـان آورد ،او ایمان نیاورد .امیرالمؤمنین از اسلام دفاع
کرد ،او و پدر و برادر و قوم و خویشهایش ،با امیرالمؤمنین و با پیغمبر
و با اسالم جنگیدند .تمام سیزده سال زندگی پیغمبر در مکه ،بین پیغمبر
و جناح ابوسـفیان و فرزندان ابوسـفیان جنگ و معارضه بود .بعد هم که
ً
دائمـا با اینهـا درگیری و جنـگ و نزاع
پیغمبـر بـه مدینـه آمدنـد ،بازهـم
 .1مناقـب آل ابیطالـب /بـاب ذکر سـیّ دنا رسـول اهلل /فصـل فی ما القی مـن الکفار فی
رسالته
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داشـتند؛ در بدر و در احد و در احزاب و در همۀ این جنگهایی
که تا سال هشتم وجود داشت ،امیرالمؤمنین در کنار پیغمبر ،معاویه در
نقطۀ مقابل! تا وقتیکه پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد .وقتی مکه را فتح
کـرد ،ابوسـفیان ایمـان آورد ،همۀ کسـانی که مغلوب شـده بودند ،ایمان
آوردند ،معاویه هم ایمان آورد.
شـما ببینیـد بیـن ایـن دو شـخصیت که یکی اسلام را از آغـاز والدت در
آغوش میگیرد ،بزرگ میکند ،حفظ میکند ،حراسـت میکند ،در راهش
شمشیر میزند و باالخره همان شمشیرزدنها به فتح مکه منتهی میشود؛
و آن دیگری که در تمام این مدت به اسلام ایمان ندارد ،بلکه با اسلام
مؤمنین فتح میشـود ،یعنی
میجنگـد ،بعـد هم که مکه فتح شـد ،جزو
ِ
بعد از آنکه پیغمبر غالب شـد ،تسـلیم میشـود؛ یکچنین وضعی اسـت.
کـه ایـن فاصلـهای را که مـن با این بیان ترسـیم کـردم ،از فاصلۀ واقعی
بهمراتب کمتر و کوچکتر است.
بههرحال امیرالمؤمنین ،معاویه را عنصر مناسبی برای حکومت و استانداری
شام نمیدانست .لذا بود که در اولین روزها و شاید ساعتهای حکومت
معینکردن و منصوبکردن اسـتاندارها و ّ
حکام و اینها شـد،
که مشـغول
ّ
اولکاری کـه کـرد ،معاویه را عزل کرد .معاویه سـالهای متمادی بود که
بعد از مرگ یزیدبنابیسـفیان به حکومت شـام منصوب شده بود ،و آنجا
ریشـه دوانـده بود .امیرالمؤمنیـن او را عزل کرد .بـه امیرالمؤمنین گفتند
یـا امیرالمؤمنیـن! شـما که معاویـه را عزل میکنید ،ایـن کار عجوالنهای
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اسـت .بگذاریـد قـوّ ت و قـدرت پیـدا کنید .فرمود کـه من حاضر

ََ

ّ َ َ ُ

َّ

نیستم« .ا ت ُأمرون ان اطل َب الن َ َ
ور» 1شما از من میخواهید که با ظلم و
ِ
صر ِباجل ِ
بیعدالتی ،پیروزی را بهدست بیاورم؟
امیرالمؤمنین

علیهالسلام

63/4/1

در دوران کوتاه خالفتش ،بهشـدت اصول اسالمی را

مراعـات کـرد و از مخالفتهـا نهراسـید .یک درس بزرگ به ما داده اسـت

َُ ّ
َ َ
وحشـوا یف
علیبنابیطالـب ،و آن این اسـت که میفرماید« :ا ّ َیـا الن ُاس ال تست ِ
َّ َ
َُ
َ
هل ِه» 2یعنی وقتیکه راه هدایت را شناختید ،اگر دیدید که
یق اهلدی ِل ِقل ِة ا ِ
طر ِ
خود علی بود و همۀ زندگی
راه
راهروان این راه کمند ،وحشت نکنید؛ این ِ
ِ
علی این درس را تکرار میکند.
موضـع اصولـی علیبنابیطالب درمقابل تحریفها و انحرافها و توقعها
در دوران حکومتش ،برای او دو نوع دشمن درست کرد .یک نوع دشمنانی
که موضع علی را تحمل نمیکردند ،و نوع دیگر دشـمنانی که این موضع
امتیـازات پنـداری را کـه
را درک نمیکردنـد .او میخواسـت هیچیـک از
ِ
در اسلام نسـخ شـده بـود ـ و بعضـی میخواسـتند آنهـا را برگردانند ـ به
چیـزی نگیـرد .میخواسـت ملاک فقط تقوا باشـد .در تقسـیم قدرت ،در
تقسـیم مـال ،در تقسـیم مناصب اجتماعـی ،فقط مالکهای اسلامی را
مراعـات کنـد ،مالحظههـا را کنار بگذارد .بـرادرش عقیل هم که از او برای
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /126سخن حضرت در پاسخ به کسانیکه ایشان را بهخاطر تقسیم
برابر بیتالمال سرزنش کردند.
ِ

استقامت در راه حق
 .2نهجالبالغه /خطبۀ  /201سخن حضرت دربارۀ
ِ
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خرج سنگین زندگی اطفالش طلب مساعدت میکرد ،به او اعتنا
ّ
تخطی میکرد ،مورد عتاب او قرار
ترین نزدیکانش هم اگر
نمیکرد .نزدیک
ْ
میگرفت .امیرالمؤمنین میخواست اینچنین باشد.
عـدهای تحمـل نمیکردند .همۀ معارضها ،موضـع علی را درک میکردند
و میفهمیدنـد ،امـا بـا او مقابلـه و معارضه میکردنـد .بهخاطر اینکه این
موضـع را تحمـل نمیکردند .هم آنها که بـا او معارضه میکردند ،هم آنها
کـه بـه کمـک او نمیرفتند .عدۀ دیگری هـم بودند که این موضع را درک
سـر نخ
نمیکردنـد ،دچـار تعصبهـا و پندارهـای غلـط ـ کـه البته بازهم
ِ
کار دسـت آن کسـانی بود که حاضر به تحمل این مواضع قاطع نبودند ـ
بهخاطـر نفهمـی ،جهالـت و عـدم درک موضـع و موقع علی ،بـا او مبارزه
کردنـد .و امیرالمؤمنیـن شـجاعتش را اینجا نشـان داد 60/2/25.واردشـدن در
ً
معموال انسـانهای
مهلکههـا و خطرهـا و روبهروشـدن بـا آن خطراتی که
معمولی حاضر نیسـتند با آن روبهرو شـوند ،شـجاعت است .شجاعت این
بزرگوار جزو ضربالمثلهای عالم است.
ً
معموال شـجاعت این
شـما شـجاعت امیرالمؤمنیـن را در کجـا میدانید؟
1
َ
در قلعۀ خیبر و از این
بزرگوار را در کشتن مَ رحب خی َبری و در بلندکردن ِ

چیزهـا میداننـد؛ درحالیکـه شـجاعت آن بزرگوار اینها نیسـت .همچنین
شـجاعت آن بزرگـوار این نیسـت کـه وقتیکه در یک صف دشـمنی واقع
 .1مَ َ
رحببنحـارث یهـودی ،معـروف به مرحب خیبری ،ازجملـه دالوران یهودی و رئیس
یکی از قلعهها و دژهای خیبر بود.
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میشد ،با یک شمشیر چند نفر را میانداخت؛ اینها پهلوانی است؛
البته فضیلت است ،اما شجاعت اینها نیست .شجاعت امیرالمؤمنین

52/11/28

درمقابل کسانی
مقابل لجوجترین افراد ،شجاعانه ایستاد.
[آنجاست که] در
ِ
ِ
درمقابل
که نام و نشـانی در جامعۀ اسلامی داشـتند ،شـجاعانه ایسـتاد.
ِ
درمقابل
ثروت انباشـتۀ در شـام که میتوانست دههاهزار سرباز جنگجو را
ِ
او به صفآرایی وادار کند ،شـجاعانه ایسـتاد .راه خدا را وقتی تشـخیص
مقابل
داد ،هیـچ مالحظـهای از هیچکـس نکـرد .ایـن شـجاعت اسـت .در
ِ
آبرومنـدان از صحابۀ پیغمبر که
خویشـاوندان خـود مالحظه نکرد 74/11/20.با
ِ
در مقابلش قرار گرفتند ،جنگید .با متعصبان و مقدسانی هم که در زمرۀ
خـوارج او را قبـول نکردنـد ،بـاز جنگیـد ،مالحظه نکرد .قاطعیت اسلامی
یعنی این.
ناپذیر جامعۀ اسالمی است .بعضی
واجب اجتناب
این درس بزرگ ،درس
ِ
ِ
سـنگین
حاضـر نیسـتند عـدل اسلامی را ،قاطعیـت را ،حرکـت سـخت و
ِ
بازگشـت بـه مقـررات اسلامی را تحمـل کنند .عـدهای نمیتواننـد این را
درک کنند ،لذا معارضه میکنند .هرگونه نرمشی درمقابل حرکات معارض
ـ چه از سوی دستۀ اول که تحمل نمیکنند و چه از سوی دستۀ دوم که
درک نمیکنند ـ هرگونه نرمشـی بهمعنای مرگ حکومت اسلامی اسـت،
بهمعنای کورشـدن خط اسلامی است .اگر خط علیبنابیطالب در تاریخ
قاطعیت اوست.
شمشیر
مانده است ،بهخاطر تیزی
ِ
ِ
علیبنابیطالبـی کـه تـا زمـان خالفـت عمربنعبدالعزیـز ،در شـهرهای

فصل دوم

» .۲۶یریذپانشزاس و تیعطاق« /یولع تموکح روشنم

448

کشـور عظیـم اسلامی آن روز ،بعد از نمـاز او را لعن میکردند؛
علیبنابیطالبـی کـه تا زمـان خالفت منصور ،قبر او مخفی بوده اسـت؛
علیبنابیطالبی که به قول بزرگان علمای اهل سنت ،در دوران ائمه

1

2

علیهمالسالم

عـدهای او را بهخاطـر بغـض و عـدهای او را بهخاطر جهالـت ،دور کردند از
ذهـن مـردم؛ یکچنین شـخصیتی کـه اینهمه مـورد سـتم تاریخی قرار
گرفته اسـت ،امروز اینطور در دنیا زنده اسـت که حتی [در میان] آنهایی
کـه اسلام را قبـول ندارنـد ،هسـتند کـه علیبنابیطالـب را بهعنوان یک
ماندن در تاریخ ،این
مثـال انسـانیت و فضیلت قبول دارند .ایـن
نمونـه و
ِ
ِ
زندهبـودن و حضـور همیشـگی ،در سـایۀ آن قاطعیت اسـت .اگر درمقابل
دشـمن تحقیرکننده ،دشـمنی که میخواهد با تبلیغات،
دشـمن هوچی،
ِ
ِ
 .1الطبقـات الکبـری /ج /5ص« ،307حاکمان بنیامیه قبـل از عمربنعبدالعزیز ،به علی
دشـنام میدادند؛ و وقتیکه عمر به والیت رسـید از این کار دسـت کشید ».بهاینترتیب
این سنت ناپسند نزدیک شصت سال در جامعۀ اسالمی مرسوم بوده.
 .2پس از تشییع شبانۀ حضرت توسط امام حسن و امام حسین و معدودی از شیعیان،
بنـا بـه وصیـت امیرالمؤمنین ،امام حسـن از شـیعیان خواسـت که تابـوت حضرت را بر
زمیـن گذاشـته و متفـرق شـوند .از آن پس جلوی تابوت را جبرئیـل و میکائیل گرفته و
به سمت منطقۀ َغری (نجف امروزی) بردند تا به موقفی رسیدند که حضرت نوح از قبل

بـرای امیرالمؤمنیـن قبـری کنده و آمـاده کرده بود .در اینجا جلـوی تابوت بر زمین آمد.
امام حسـن پس از خواندن نماز ،حضرت را به خاک سـپردند .به دلیل کینهتوزی شـدید
بنیامیـه بـا امیرالمؤمنیـن ،قبـر حضرت مدتها مخفی ماند تا با اشـارۀ امـام صادق به
اطالع برخی از شیعیان رسید( .االرشاد /باب تاریخ امیرالمؤمنین علیبنابیطالب /فصل
تاریخ والدة علیبنابیطالب و شهادته /فی تاریخ شهادة علی و قبره)
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خـط اسلامی را منحرف کند ،این خـط از جای خود تکان بخورد
ً
یقینـا باقی نخواهد ماند .البته اسلام و
و راهـش را عـوض بکنـد ،اسلام
قرآن را خدا نگه میدارد ،در نسلها و تاریخ ،نگه میدارد ،اما این جریان
فقط در سایۀ قاطعیت ،در ادامه و دنبالگیری راه اسالم و اصول اسالمی،
ممکن است زنده بماند ،و الغیر.

60/2/25

۲۷

فتنههای دوران حکومت علوی:
«جنگ جمـ ــل»
تحمیلی
در دوران حکومت چهار سال و ده ماهۀ امیرالمؤمنین ،سه جنگ
ِ
ً
تقریبا تمام جناحها در
تلـخ بر امیرالمؤمنین تحمیل شـد .جنگهایی کـه
این جنگها با همدیگر همدست شدند .یعنی تمام جناحهای عالم اسالم
که مخالف با امیرالمؤمنین بودند ،در این جنگها با هم همدسـت بودند.
یـک جنـاح ،جناح صحابۀ نامدار پیغمبر بودند کـه فرماندهان و رهبرانش،
طلحـه و زبیـر ،دو سـردار اسلام ،دو صحابـی پیغمبر ،دو چهـرۀ معروف و
منوّ ر بودند![ 63/4/1که اینها] ناکثین بودند ،بیعتشکنان؛ یعنی همرزمان خود
امیرالمؤمنین ،دوستان قدیمی امیرالمؤمنین که طاقت عدالت او را نیاوردند،
با او درافتادند؛ کسانی که علی را میشناختند ،به او اعتقاد داشتند .بعضی
از آنها حتی در روی کار آمدن امیرالمؤمنین هم نقش داشتند ،با او بیعت
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کـرده بودنـد .همینها بـا امیرالمؤمنین درافتادند؛ زیـرا اینها هم
عدالت امیرالمؤمنین را طاقت نیاوردند؛ دیدند او به آشنایی و سابقه و رفاقت
توجهـی نمیکنـد 82/8/23.یک جناح ،جناح فرصتطلبها و قدرتطلبها ،و
جناح یک دستگاه سلطنتی بود در شام ،که در رأس آن معاویه قرار داشت
و عدۀ زیادی از رؤسای قبایل ،از نانخواهها ،نامخواهها ،قدرتطلبها جمع
شـده بودنـد آنجـا و نان و َنوال 1شـامیها را میخوردند و بـا امیرالمؤمنین
میجنگیدند 63/4/1.یعنی بنیامیه و اهل شام که قاسطین نامیده شدند.

82/8/23

یک جناح هم ،یک عده افراد مقدس و متعبد و خشک 63/4/1.مارقین! یعنی
آن جمعیـت افراطـی و متعصب در نظرات خـود ،منتها بدون اینکه اعتقاد
دینی آنها ریشۀ معرفتی درستی داشته باشد.

82/8/23

..امیرالمؤمنین درمقابل طلحه و زبیر و دیگران که قرار میگرفت ،مسئلهاش،
مسـئلۀ مقابلـۀ با جاهطلبیها و باندباز یها بـود .درمقابل معاویه که قرار
میگرفت ،مسـئلهاش ،مسـئلۀ عدالت اجتماعی بـود .درمقابل خوارج که
ّ
تعقل صحیح اسالمی بود
قرار میگرفت ،مسئلهاش ،مسئلۀ فهم دینی و
و مبارزۀ با ُدگمها و تعصبها و غلطاندیشیها.

63/4/1

ً
قبال یک نکتهای را به همۀ خواهران و برادرانمان از شـیعه
من الزم اسـت
ّ
سـنی در سـطح جهـان تذکـر بدهـم؛ و آن این اسـت که ما وقتـی دربارۀ
و
امیرالمؤمنین بحث میکنیم ،بهطور طبیعی جنگهای امیرالمؤمنین مطرح
میشـود .مگر میشـود کسی تاریخ زندگی حکومت پنجسالۀ علیعلیهالسالم را
( .1نول) بهره ،نصیب
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بخواهد بیان کند ،جنگ جمل مطرح نشود ،جنگ صفین مطرح
نشـود؟ ایـن یـک واقعیـت تاریخی اسـت .در روزگاری ،چند تـن از صحابۀ
جم ٌععلیه
معروف پیغمبر و زوجۀ رسـولاهلل ،با امیرالمؤمنین که خلیفۀ ُم َ

1

زمـان بـود ،جنگیدنـد .معاویـه که عـدهای از برادران اهل تسـنن و نه همۀ
طوالنی چندینماهه با
آنهـا ،برایـش اعتبـار و احترام قائلند ،در یک جنـگ
ِ
امیرالمؤمنیـن جنگیـده .ایـن یک واقعیت تاریخی اسـت .ما اگـر امروز از
صحبت شیعه
جنگ جمل حرف میزنیم ،نمیخواهیم بحث کالمی بکنیم؛
ِ
و ّ
سنی نیست .البته همۀ مورخین اهل تسنن و همۀ کسانی که به صحابۀ
پیغمبر اعتقاد راسخ دارند ـ و معتقدند که هرکسی صحابی پیغمبر است ،به
جهنم نخواهد رفت و مورد رضای الهی و رضواناهلل است ـ همهشان قبول
دارنـد ،همهشـان معتقدنـد و معترفند که صحابۀ پیغمبـر با امیرالمؤمنین
در یـک برهـهای از زمـان جنگیدند و این جنگیـدن کار خالفی بوده .منتها
میگویند اینها اشـتباه کرده بودند ،اجتهاد به رأی کرده بودند .اجتهاد آنها،
آنها را به اینجا رساند؛ بعضی هم میگویند که اینها توبه کردند.
تشـیع و همچنین به بـرادران
بنابرایـن تذکـر مـن بـه شـما بـرادران اهـل
ّ
اهل تسنن ،این است که بحث ما اینجا بیان یک واقعیت تاریخی است.
بحث شیعه و
مسئله ،مسئلۀ اصول اسالمی است .در اینجا نمیخواهیم
ِ
ّ
سـنی بکنیم؛ که امروز روزگار آشـتی فرقههای اسالمی با یکدیگر است ،و
روزگار احترام آنها به عقاید و احساسات یکدیگر ،و عدم درگیری و اهانت
 .1اجماع کرده بر آن.
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آنهـا نسـبت به یکدیگـر 63/4/1،تاریخ را هیچ اِشـکال ندارد بگوییم؛
هنگامیکـه مـا از حـوادث دوران زندگـی امیرالمؤمنیـن بحـث میکنیـم،
جنگ صفین را نمیشـود نگوییم ،جنگ جمل را نمیشـود نگوییم .جنگ
صفیـن ،یعنـی جنـگ علـی و معاویـه ،جنگ جمـل ،یعنی جنـگ علی و
طلحه و زبیر و عایشه؛ اینها را بگوییم هیچ اِشکال ندارد .اینکه زبیر آمد از
فالنجا لشکرکشی کرد ،معاویه آمد لشکرکشی کرد ،این را گفتهاند ،گفتن
اینهـا هیـچ مانعـی ندارد .اما در بیان تاریخ و گزارش تاریخی ،هم با لحن
اهانتآمیـز و هم بـا لحن بدون اهانت میتوان صحبت کرد.ما میگوییم
بـدون اهانـت باشـد ،وا ِّل گـزارۀ تاریخی هیچ مانعی ندارد ،اثر سـوئی هم
نـدارد .حتـی بحث کالمی و مجادالت کالمـی هم همینطور.. .در گزارش
ً
لحن بـدون اهانت را انتخاب کـرد[ 62/8/19.بنابراین]
کامال
تاریخـی میتـوان
ِ
مـن واقعیـت تاریخـی را بیـان میکنم ،منتهـا واقعیتهایی کـه احتیاج
بـه تحلیـل ندارند ،واقعیتهـای زباندار ،واقعیتهایی که قضاوتشـان با
خودشـان هسـت و همـۀ انسـانها و همۀ هوشـمندان و همـۀ منصفین
میتوانند از این واقعیتها درس بگیرند.
طلحه و زبیر مردمان کوچکی نبودند.

63/4/1

89/3/14

جناب طلحه ،اولکسی بود که

در مسـجد مدینـه بـا امیرالمؤمنین بیعت کـرد 65/3/91.جناب زبیر ،سـوابقی
درخشـان دارد که نظیر آن را کمتر کسـی از اصحاب امیرالمؤمنین داشت.
 .1الفصول المختارة (شـیخ مفید ،متوفی 413ق) /فصل نقض مسـائل من كتاب ُ
الفتيا
َ
َّ
كان َاوَّ ُل مَ ن َ َ
ّ
فاق َط َ
لحةبنعبيداهلل»
للنظام« ،وَ
َ
صف َق عَ لى ي َِدهِ ِباالِت ِ
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بعـد از به خالفت رسـیدن جنـاب ابیبکر ،در همان روزهای اول،
پـای منبـر ابیبکـر چند نفـر از صحابه بلند شـدند ،اظهـار مخالفت کردند،
گفتنـد حـق با شـما نیسـت ،حق بـا علیبنابیطالب اسـت 89/3/14.آن [هم]
خـواص مردم.
عوام مـردم ،و
روزی کـه همـه یـک طـرف بودند ،صحابـه،
ِ
ِ

استحکام امیرالمؤمنین و [ماجرای]
سقیفه اتفاق افتاده است ،آنهم با آن
ِ

ً
ظاهرا اسم
خانۀ فاطمۀ زهرا .در این شرایط ،در همۀ آن مجموعۀ مدینه،

دوازده نفر در تاریخ ثبت اسـت؛ ُابَیبن َ
کعب ،ابیذر ،و سـلمان ،دوازده نفر
ّ
را اسـم میآورنـد که آنان در مسـجد پیامبر آمدنـد و از حق امیرالمؤمنین
دفاع کردند؛ یکی از آنان زبیر است.

76/3/13

اینها چیزهایی نیست که شیعه

نقل کرده باشد؛ نه ،این در همۀ کتب تواریخ ذکر شده است.
مابین آن روز ،و روزی که زبیر شمشیر کشید روی امیرالمؤمنین ،فاصله
بیسـتوپنج سـال اسـت 89/3/14.قضیـه ایـن بود کـه زبیـر در روزگار خلفای
ً
مخصوصا در روزگار عثمان ،هر دو خصوصیت ممتاز را داشـت؛
سـهگانه،
هـم یـک فـرد ثروتمند مرفهی بود که در کمال راحت و عیش و آسـودگی
عزیز پیغمبر محسوب میشد.
آبرومند
محترم
زندگی میکرد ،هم پسرعمۀ
ِ
ِ
ِ

از نظـر مـردم ،هـم دنیا داشـت ،هم آخـرت .حـاال دوران علیبنابیطالب
پیـش آمـده ،دنیـا را از او میگیرنـد! از کجـا آوردهای؟ بـه چـه مناسـبت
جنابعالی بایستی اینهمه ثروت داشته باشی؟ به چه مناسبت بایستی
اینهمه باغ و اینهمه گوسـفند داشـته باشـی؟ اینها از راه حالل بهدست
آمده یا از راه امتیازطلبیهای بیجا و بیمورد؟ این از اینطرف.
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از آنطرف بایسـتی عبادت کنی ،بایستی شمشیر بزنی ،بایستی
ولی امر اطاعت کنی ،باید خود را
سرباز سادۀ اسالم باشی ،باید درمقابل
ّ
مثل آحاد مردم بدانی .حاال که مرد شـصت هفتادسـالهای هسـتی[ ،باید]
خودت را مثل دوران جوانی که شمشیر میزدی و توقع نداشتی ،در کنار
آحاد مردم بدانی .این سـخت نیسـت؟ زبیر بر میشورد ،طلحةبنعبیداهلل
بر میشورد ،سعدبنابی ّ
وقاص منحرف میشود ،همه کنار میروند ،همۀ
قوی نیرومند را علیه
این گروهها .بعد همه یکجا ،همدست ،یک جریان
ِ
محور حق قرار گرفته است و در مرکز حق شمشیر
علیبنابیطالب که در
ِ
میزنـد[ ،تشـکیل دادنـد 59/5/6].رفتنـد مکه ،بـا جناب عایشـه امّالمؤمنین
حرفشان یکی شد و گفتند که بله ،ما بایستی برویم دنبال خون عثمان.
عجـب! خـب دیـروز در مدینـه بودیـد شـما ،اگـر عثمـان به ناحق کشـته
شـد ،شـما دوسـت او بودید ،خب میخواسـتید بروید یک دفاعی بکنید،
اینقـدر خونسـرد و بیتفـاوت نمانیـد! همین آقایان آمدنـد و فریاد قتل
عثمـان را بلنـد کردنـد ،و گفتنـد کـه ما بایسـتی به خونخواهـی عثمان،
برویم با علی بجنگیم!
آمدنـد یـک نقطـهای را هـم پیدا کردند که از مدینه دور باشـد .و آن بصره
بود .آمدند بصره 65/3/9.یک شـهر ،یا اگر درسـت حساب کنیم ،یک بخش از
جامعـۀ اسلامی را ،از مدینـه جدا میکردند .چون بصـره که آنها در جنگ
جمل بر آن حاکم شده بودند ،درحقیقت دروازۀ ایران بود .اگر اینها بصره را
گرفته بودند و تصرف کرده بودند ،و امیرالمؤمنین از عهدهاش برنمیآمد،
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درحقیقـت علـی ،ایـران را از دسـت داده بـود .پـس میبینید که
قضیـۀ مهمی به نظر میرسـد 65/3/12.وارد بصره شـدند ،عـدهای از مردم هم
همراه اینها بودند .اهل بصره دو دسته شدند؛ یک عدهای گفتند که ما شما
را قبول نداریم؛ بروید .یک عدۀ دیگر گفتند نهخیر ،ما قبول داریم شما را،
شما یاران پیغمبر هستید .عامل امیرالمؤمنین ،استاندار امیرالمؤمنین را
که َسهلبن ُ
ح َنیف بود ،اینها گرفتند و شکنجه کردند و موهای صورتش را
کندند .و یک نفر که مقاومت کرد ،او را کشتند .و خالصه یک کودتا ،شبیه
همیـن کودتاهایـی کـه در دنیا مالحظـه میکنید .یک نفـری برای خاطر
قدرت ،بلند میشود و دیگر هیچ مالحظهای نمیکند؛ خون ریخته بشود و
هر کار بشود ،بشود .قصدش حکومتکردن است .درست همینطور کاری
را انجام دادند و بر بصره مسلط شدند.
از آنطرف امیرالمؤمنین اطالع پیدا کرد که اینها این کارها را کردند .چند
ماهـی فاصلـه شـده بود 65/3/9.حضرت با سـپاهیان خود از مدینه بهسـمت
بصـره حرکـت کرد تا غائله را ختم کند 1.اوضاع بسـیار حسـاس بود .افکار
عمومـی بسـیار ملتهـب بـود ،که در جامعۀ اسلامی چه اتفاقـی میافتد.
یـک طـرف علیبنابیطالب اسـت که فضلش بر همه واضح اسـت .مردم
از همهجـا رفتهانـد ،بـه او التمـاس کردهانـد ،و بـا اصـرار او را به حکومت
گذاشتهاند .از آنطرف هم طلحه و زبیر و جناب عایشه ـ زوجۀ پیغمبر ـ
اسـت؛ شـوخی نیست! چه اتفاقی میافتد؟ افکار عمومی در حیرت بسیار
 .1نقشۀ شمارۀ  :2جنگ جمل
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عجیبی به سر می ُ
برد .امیرالمؤمنین احتیاج به تبیین داشت؛ لذا
در این دوره ،حضرت بسیار صحبت کرده است.
ابنعباس میگوید ما راه افتادیم و به َربَذه رسیدیم 1و در آنجا اتراق کردیم
و اردو زدیم .عدهای از افراد که میخواسـتند به مکه بروند ،سـر راهشـان
از ربـذه عبـور میکردنـد؛ فهمیدنـد امیرالمؤمنیـن در اینجـا اردو زده؛ لـذا
آمدند در آنجا مسـتقر شـدند و گفتند امیرالمؤمنین باید برای ما صحبت
کند .میخواسـتند ماجرا را بدانند .ابنعباس میگوید در چنین شـرایطی
ـ آن قضیۀ بصره و این قضیۀ ُحجاجی که آمده بودند تا از امیرالمؤمنین
مطالبـی را بشـنوند ـ وارد خیمـۀ امیرالمؤمنین شـدم ،دیدم حضرت لنگه
کفش خود را وصله یا اصالح میکند .اوقاتم تلخ شد؛ گفتم امروز احتیاج
مردم به امیرالمؤمنین برای اصالح امورشان ،بیشتر است تا اصالح کفش!
بیا امور مردم را اصالح کن ،نشستهای کفشت را اصالح میکنی؟ حضرت
جواب نداد .با خونسـردی کار خود را ادامه داد تا تمام شـد .بعد که تمام
کفش اصالحشـده را پهلوی لنگۀ دیگر گذاشـت و گفت اینها را
شـد ،لنگه
ِ
قیمـت کـن! گفتم کفشهای کهنـۀ وصلهزده قیمت نـدارد .گفت باالخره
روی آنهـا قیمتـی بگـذار! ابنعباس میگوید نگاه کـردم و گفتم جزئی از
یک درهم .بعد فرمود به خدا قسـم در نظر من ،ارزش حکومت و منصب
و مقامی که در اختیار من است ـ ازلحاظ قدرت و مقام سیاسی ـ از این
 .1االرشاد /باب تاریخ امیرالمؤمنین /فصل فی کالمه و خطبه /قصة حرب الجمل /کالم
الربذة
علی عند نزوله فی ّ
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کفش کمتر است؛ مگر اینکه بهوسیلۀ آن بخواهم حقی را احقاق
یا باطلی را ابطال کنم .یعنی برای من ،ارزش ابزار حکومت و قدرت ،فقط
خدمت به حقیقت و راسـتی و خدمت به سرنوشـت انسانها و خدمت به
دین و مبارزه با باطل است .ببینید چه منطق عجیبی است!
ابنعباس میگوید به حضرت عرض کردم شما اجازه بدهید تا من بروم
و بـرای حجـاج صحبـت کنم .اگر توانسـتم قانعشـان کنم ،به پای شـما
گذاشـته خواهد شـد؛ اگر نتوانستم آنها را قانع کنم ،میگویند ابنعباس
بـود ،البـد اگـر خود علی بـود چیزهای بهتری میگفت .حضرت با دسـت
خود ـ که دست بسیار محکم و قویای هم بود ـ به سینۀ من زد و گفت
نـه ،خـودم صحبـت میکنم و آنچه را که باید بگویـم ،میگویم .یعنی از
مسـئولیت شـانه خالی نکرد .بعد نقل کردهاند که حضرت رفت و با مردم
صحبت کرد و مطالبی را دربارۀ خودش و اشخاص و آن حادثه با آنها در
میان گذاشت.

79/9/30

حضـرت نامـه نوشـت به مـردم کوفه که بیاییـد که میخواهیـم برویم با
کسـانی که بیعت را شکسـتند بجنگیم؛ مردم اهل کوفه راه افتادند آمدند
به لشکر امیرالمؤمنین پیوستند .این کوفیها که شما میگویید :کوفیها!
کوفیهـا! همـهاش هم اینطور نبوده که امتحانهای بد داده باشـند .نه!
یـک جاهایـی هم امتحـان خیلی خوب دادند ،یکـیاش همینجا بود .در
جنـگ جمـل اهـل کوفه آمدنـد اطـراف امیرالمؤمنیـن را محکـم گرفتند،
مگر یک عدۀ معدودی؛ یعنی بعضی از قبایل نیامدند ،بسـیاری از قبایل
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آمدنـد .حضـرت آمدند بصره را محاصـره کردند.. .البته این جنگ
را امیرالمؤمنین شروع نکرد ،مگر وقتیکه حجت را تمام کرده بود.

65/3/9

ابنعباس را فرستاد به سراغ زبیر .به ابنعباس فرمود سراغ طلحه نرو ،طلحه
قدری تند اسـت ،اما سـراغ زبیـر برو .که عبـارت امیرالمؤمنینعلیهالسلام این

َ

َ

ُ

است ،میفرمایدَ « :و ل ِکن الق ّالز َب َ
یر» 1برو سراغ زبیر ـ ببینید لحن امیرالمؤمنین
ِ

َُ َ
ُ
َ ً
چیسـت ـ « َف ِا َّن ُـه َا ُ
لین َعریکـة» زبیر مالیمتر اسـت« .فقـل ل ُـه» به زبیر بگو « َیقول
خال َ
َل َ
ک ُ
ک» پسـردایی تو اینطور میگوید .زبیر پسـرعمۀ امیرالمؤمنین
ابن ِ
ِ

اوایل بعثت
و امیرالمؤمنیـن پسـردایی زبیرنـد ،و دوسـتان قدیمی ،کـه از
ِ
پیغمبر ،این دو نفر باهم بودند؛ در مکه بودند ،در مدینه بودند ،در جنگها
بودند .بعد هم بعد از قتل عثمان ،زبیر و طلحه آمدند با امیرالمؤمنین بیعت

َ ُ
ـول َل َ
ـک ُ
ابن
کردنـد .حـاال حضرت با ایـن لحن مالیم و مهربـان میگوید« :یق
َ َ
َ َ
خال َ
جاز َو انک َرتین
ک» پسردایی تو ،به تو پیغام میدهد و میگوید« :ع َرفتین ِب ِ
ِ
احل ِ
راق» در حجاز من را شناختی ،در عراق من را نمیشناسی؟ یعنی آنجا با
ِب ِ
الع ِ
من بیعت کردی ،فهمیدی که من خلیفۀ مسلمانها و امیرالمؤمنینم ،اما

َ َ

َ

در عـراق ایـن را نمیفهمـی؟ «فا عـدا ِ ّمـا َبـدا» از آنچه که پیش آمده و موجب
شـد تـو بـا من بیعـت کنی ،چه چیزی تخلف شـد؟ مگر من چـه کردم که
با من میجنگی و مبارزه میکنی؟! این لحن امیرالمؤمنین با زبیر اسـت.
البته آمد با زبیر صحبت هم کرد ،متأسفانه این صحبت مفید واقع نشد.
[بار دیگر] امیرالمؤمنین آمد 63/4/1،طلحه و زبیر را خواست ،آنها را قسم داد،
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /31از خطبههای قبل از جنگ جمل
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بـه قـول پیغمبر آنها را یادآوری کرد ،بیعت خودشـان را یادآوری
کـرد ،گفـت مگر شـما با من بیعـت نکردید؟ بعد از بیعت شـما با من که
حادثـهای رخ نـداده ،اگر حادثهای بوده ،قبـل بوده ،چرا پس از اول بیعت
کردید؟ البته این فرمایشات امیرالمؤمنین موجب شد که زبیر ـ که خب،
خوشجنستر بود و خصوصیاتی هم داشـت ایشـان ـ پشیمان بشود و از
میـدان جنـگ بـرود بیرون ،جنگ را تـرک کند .این کار البتـه کافی نبود.
ایـن را بـه شـما بگویـم ،ایـن کار کافی نبـود .زبیـر نباید میـدان جنگ را
ترک میکرد ،باید مرد و مردانه میآمد پیش امیرالمؤمنین ،میگفت بله،
بنده اشـتباه کردم و مسـئله را خاتمه میداد .نکرد این کار را ،دو لشـکر را
درمقابـل هم گذاشـت و گریخت رفت 65/3/9.بعد کـه امیرالمؤمنین دید نه،
حاضر نیستند حرف قبول بکنند ،با قاطعیت تمام جنگید.

63/4/1

حضرت ،محمدبنحنفیه را فرستادند وسط میدان و پرچم را دادند دست او.
مثلاینکه از جنگیدن محمد خوششـان نیامد ،درحالیکه محمدبنحنفیه
یکی از بزرگترین شـجاعان آن زمان بود؛ جوان نیرومند بسـیار شـجاعی
بود .بعد حضرت که پیرمردی است در آن سال ـ امیرالمؤمنین مرد نزدیک
ً
مثال شـاید پنجاهونه سـال ،پنجاهوهشـت سـال سن
شصتسـالهای بوده،
حضـرت بـود ـ گرفتنـد پرچم را از دسـت او و گفتند که اینطوری بجنگ!
بعـد راوی نقـل میکنـد ،میگوید دیدم امیرالمؤمنین رفت بهطرف لشـکر
دشـمن ،صـف را آنچنـان شـکافت و آشـفته کـرد کـه ولولهای شـد .یک
تعبیـر ایـن اسـت کـه میگوید دیـدم مثـل ذرات غبار کـه همینطور باال
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و پاییـن میرونـد در آفتـاب ،پیکرهـای دشـمن از روی اسـبها
پرتـاب میشـوند و همانطـور دارند میپیچند به هم .مثـل یک گردبادی
افتـاده وسـط نیروی دشـمن و تارومـار میکند اینها را .یـک مدتی غایب
شد ،پنهان شد ،دیده نشد ،همینطور در وسط لشکر دشمن ـ آن چندهزار
بصر یهایـی کـه جمع شـده بودند دوروبَـر طلحه و زبیر ـ گشـت و آنها را
بهکلی آشفته کرد و صفوفشان را به هم ریخت ،آمد بیرون .گفت یکوقت
دیدیم که امیرالمؤمنین از صف دشـمن خارج شـد ،دارد میآید و تشـنه

َ

َ

ملاء ا َ
اسـت و بـا صـدای بلند میگوید« :ا َ
ملاء» 1یعنـی آب بدهید ،آب بدهید.
یک مردی رفت خدمت حضرت ،یک ظرف عسـل داشـت ،داد به حضرت،
گفت که در این حالی که شما هستید ،آب مناسب نیست ،عسل بخورید.
ً
مثال خسته و عر قکرده و بدن گرم ،آب خوب نیست .حضرت گفتند
یعنی
بده من ،عسـل را از او گرفتند و بهقدر چشـیدنی از عسـل ،چشـیدند .بعد
دادند ،گفتند عسلت هم برای طائف است .این مرد گفت تعجب است یا
امیرالمؤمنین! در این هنگامۀ جنگ ،عسل طائف را تشخیص دادی شما
در یـک لحظـه! فرمـود بدان یابناخی ـ بـرادرزاده ـ بدان کـه عموی تو در
هیچ حادثهای دلش را نباخته ،از هیچ حادثهای نترسیده.
آنوقـت در ایـن حادثـه ـ در همیـن رفتـن تـوی نیروهـای دشـمن و آن
غوغای جنگی و برگشـتن ـ راوی میگوید که شمشـیر حضرت کج شـده
بود .حضرت رو کرد به شمشـیرش و گفت ای شمشـیر! بارها فکر میکنم
 .1االمامة و السیاسة /ج /1ص96
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تو را بگذارم کنار ،شمشـیر دیگری انتخاب کنم ،اما یادم میآید

َ ّ
کـه تـو ذوالفقار هسـتی و حبیبم رسـول خدا دربارۀ تو فرمـود« :ال َسـیف ِال
ُ َ
ـار» 1و دلـم نمیآیـد و نمیخواهـم کـه تـو را بااینکـه کهنه شـدی ،از
ذوالفق ِ
دسـت بدهـم .میگویـد گرفتیم شمشـیر حضرت را صـاف کردیم و مرتب

کردیـم و دادیم دسـتش و باز مشـغول [جنگیدن شـد] .میفرمـودَ « :ت َ
بارک
َّالذی َج َع َل ف َّ
یف» مبارک باد و بزرگ است آن خدایی که در شمشیر این
الس ِ
ِ

خصوصیت را قرار داده که بهوسـیلۀ آن میتوان حق را اقامه کرد و باطل
شجاع نیرومند که گویی در
را از بین برد .یکطوری حرف میزند این مرد
ِ
میدان جنگ و زدوخورد ،چیزی نفهمیده
تمام عمرش ،غیر از شمشـیر و
ِ
و نشـناخته.

67/2/26

جنـگ هـم جنـگ خونینـی بود ،بیسـتهزار نفـر در آن

جنگ کشته شدند.

65/3/12

خود حضرت فرمود یکسومشان کشته میشوند،

یکسومشـان فرار میکنند ،یکسوم هم تسلیم میشوند .همینطور هم
شد .طلحه مردد شده بود ،تیری به او اصابت کرد و به قتل رسید ،2لشکر
عایشه منهضم شدند و خود جناب عایشه ماند بییارویاور.

65/3/9

عـدهای از آنهـا اسـیر شـدند ،بسـیاری فـرار کردنـد و بعد از آنیکه اسـرا را
دسـت باند اموی در جنگ جمل هم هسـت.
نگاه کردند ،معلوم شـد که
ِ

 .1البدایة و النهایة /ج /7ص223
 .2در برخـی از کتـب تاریخـی نظیر کتاب الفتوح (احمدبناعثـم کوفی ،متوفی 314ق)/
ج /2ص 478روایت شـده اسـت که طلحه با تیری که مروانبنحکم بهسـوی او پرتاب
کرد ،کشته شده است.
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مروانبن َ
ح َکـم کـه یکـی از بنیامیه بـود و جزو دوسـتان و باند
نزدیـک معاویـه و امویهـا بـود ،در جنگ جمـل به دسـت امیرالمؤمنین
اسـیر شـد .متوسـل شد به امام حسـن و امام حسین ،التماس کرد که به
پدرتان بگویید من را ُ
نکشد؛ و امام حسن و امام حسین از روی ترحم و

عطوفـت پیش امیرالمؤمنین وسـاطت کردنـد .حضرت مروان حکم را آزاد
کرد و نجات داد ،حتی از او بیعت هم نخواست.
حضـرت پیروزمندانـه وارد بصره شـد.

65/3/9

1

63/4/1

و محمدبنابیبکـر را ـ که برادر

عایشـه بـود ـ فرسـتادند گفتند برو خواهـرت را دریاب .محمـد جزو یاران
نزدیـک و صمیمـی امیرالمؤمنین بود .آمد وارد آن محلی شـد که عایشـه
بود .عایشه گفت کیست که جرئت میکند آنجایی که حرم پیغمبر هست
بیاید؟ گفت خواهر! منم ،دستپاچه نشو؛ تو خودت حرم پیغمبر را اینطور

َ قَ نَ
ر�
آوردی دم دست ،باید مینشستی در خانۀ خودت ،مگر قرآن نگفته« :و �
ف ُ ت ُ َ
و�ک نّ�» 2ز نهای پیغمبر بنشینید در خانهتان؟
�ی ب� ی� ِ
 .1نهجالبالغه /خطبۀ « ،73مروانبنحکم در جنگ جمل اسیر شد ،و برای آزادی خود از
امام حسن و امام حسین خواست که نزد امیرمؤمنانعلیهالسالم از او شفاعت کنند .حسنین
شـفاعت کردند ،و امام آزادش کرد .حسـنین به حضرت گفتند :اجازه میدهید مروان با

شما بیعت کند؟ حضرت فرمودند :مگر او پس از کشتهشدن عثمان با من بیعت نکرد؟
یهودی خائن اسـت .اگر با دسـتش با من
من به بیعت او نیازی ندارم .دسـت او دسـت
ِ
بیعـت کنـد ،با نشـیمنگاهش مکر و حیله به راه میانـدازد .بدانید برای او حکومتی در

پیش است که زمانش به اندازهای است که سگ بینی خود را بلیسد .او پدر چهار حاکم
است ،و بهزودی امت مسلمان از او و فرزندانش روز خونباری خواهد دید».
 .2سوره مبارکه احزاب /آیه 33
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بعـد امیرالمؤمنیـن یک عدهای را مأمور کرد که جناب عایشـه را
بـا احتـرام تمام برگردانند بـه مدینه .یک عدهای ،جوانهایی ،روهایشـان
ً
ظاهرا برایش درست
را بسـتند و اطراف مرکب عایشـه را گرفتند ـ محملی
کردنـد ـ و راه افتادنـد آمدند .عایشـه گفت ببین علیبنابیطالب ،همسـر
پیغمبر را با اینهمه مرد ،تنها میفرسـتد به مسـافرت! اینها آمدند جلوی
عایشـه[ ،روی] خودشـان را باز کردند ،دید اینها همهشـان زنند؛ دخترهای
جـوان را امیرالمؤمنیـن لباس رزم پوشـاند ،اینها را پوشـانده کرده و گفت
عایشه را ببرید؛ و بردند عایشه را به سالمت به مقصد رساندند.
در حادثۀ طلحه و زبیر و جناب عایشه با امیرالمؤمنین ،خب ،مردم چهکار
بایـد میکردنـد؟ ایـن از همان موارد فتنه اسـت؛ عایشـه کم کسـی نبود،
طلحه و زبیر کم آدمهایی نبودند.. .جناب زبیر همان کسی بود که وقتی
کشـته شـد ـ یـک نفـری در راه زبیـر را دید کـه دارد از جنـگ میآید ،زبیر
را کشـت و شمشـیر او را برداشـت ،آورد خدمـت امیرالمؤمنیـن ـ حضرت
چشـمش بـه شمشـیر زبیر کـه افتاد ،بنا کـرد هایهای گریهکـردن ،گفت
عجب ،کشته شد؟ متأسف شد امیرالمؤمنین از قتل زبیر ،بعد به شمشیر
زبیـر نـگاه کـرد ،فرمود :این شمشـیر چـه روزهایی که غبار غـم را از چهرۀ
پیغمبر زدوده بود ،همین شمشیر! خب ،اینها کم آدمهایی نبودند؛ مردم
چهکار کنند اینجا؟ راه حل چیست؟ این همان فتنه است ،این همان گرد
آدم سـطحی ،یک آدمی که قـدرت تحلیل ندارد،
و غبـار اسـت .خـب ،یک ِ

ً
اقال بـه انزوا خواهد
اینجـا گیـر میکنـد ،اگر به دام دشـمنان علی نیفتد،
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ی ُبرد ،میرود کنار ،میگوید ما ُبریدیم .این
افتاد .به قول امروز م 
خاصیت آدم سطحی است ،خاصیت آدم ساده است.
اما آیا اینجا راه برای فهمیدن حقیقت وجود ندارد؟ چرا! اسالم یک اصولی
دارد؛ خـب بـه ایـن اصول نگاه کنید .نگاه کنیم شـخصیت علی را که االن
درمقابـل طلحـه و زبیـر اسـت ،وضـع علی را بـا وضع این دو نفر مقایسـه
کنیـم ،بسـنجیم ،حق معلوم خواهد شـد .نمیخواهد نـگاه کنیم که این
علی است؛ چون اگر یکی گفت این علی است ،یکی دیگر هم میگوید آن
طلحه است .نگاه کنید به اصول اسالمی .خب ،جناب طلحه و جناب زبیر
از شـمارش ثروتهای بیحساب خودشـان عاجزند[ ،اما] علیبنابیطالب
سـربازی دوران پیغمبـر زندگـی میکنـد .این یک
هنـوز در زندگـی سـادۀ
ِ
میزان و یک معیار نیست؟
علیبنابیطالـب وقتـی مـردم میآینـد خالفت را دودسـتی به او تسـلیم
بکننـد ،قبـول نمیکنـد ،میگوید بگذاریـد من همینطور که تـا حاال این
بیسـتوپنج سـال مشـاور خلفا بـودم ،بازهم یک نفـر را خلیفه کنید ،من
مشاور او خواهم بود .حرص به مقام ندارد ،دنبال قدرت و مقام نمیدود؛
امـا ایـن دوتـا آقا دنبال قدرت و مقام ،از مدینـه به مکه ،از آنجا به بصره،
دواندوان آمدند ،هزاران انسـان را هم با خودشـان آوردند .این نمیتواند
فارق باشد؟
امیرالمؤمنین کسـی بوده که برای رسـیدن به قدرت و وجهه و محبوبیت،
هیچ تالش شـخصی نکرده؛ این دوتا آقا وقتی رسـیدند بصره ،وارد بصره
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شـدند ،حاال وقت نماز رسـید ،چه کسـی نماز بخواند؟ چه کسـی
بایسـتد جلو؟ طلحه بایسـتد جلو ،زبیر موافق نیسـت ،زبیر بایسـتد جلو،
طلحـه موافق نیسـت ،بینشـان دعـوا شـد .مروانبنحکم آمـد جلو ،گفت
کدامتـان نمـاز میخوانید؟ باالخره شـما دو نفرید دیگـر ،یکی بیفتد جلو.
پسر طلحه گفت که ابامحمد نماز میخواند ،یعنی پدر خودش؛ پسر زبیر،
عبـداهلل آمـد گفـت نهخیر ،اباعبـداهلل نمـاز میخواند ،یعنی پـدر خودش.
بین این دو جوان دعوا شـد ،این برای پدر خودش ،آن برای پدر خودش.
باالخـره عایشـه اینجا پادرمیانی کرد ،به مـروان حکم گفت خانهخراب! تو
داری بین اینها اختالف میاندازی با این کار ،برو کنار! خب ،یک روز این
بخواند ،یک روز آن بخواند .دعوا اینطوری حل شـد که یک شـب ایشـان
برود نماز ،یک شب اوشان برود نماز!
خب ،این را مردم دارند میبینند ،مردم نباید بفهمند؟ نباید درک کنند؟

65/3/9

ً
یقینـا اگـر چنانچه مردم بـا این دیدی کـه امیرالمؤمنین
در جنـگ جمـل،
میخواهـد ،بـه افـراد نـگاه میکردنـد ،آدمشناسـی میداشـتند ،حـق را

میفهمیدند و گمراه نمیشـدند .لذا امیرالمؤمنین همانوقت فرمودند« :ال
ُ َ ُ َ ُّ ّ
جال» 1حق را بهوسـیلۀ چهرهها نمیشـود شناخت .چون فالنی
الر ِ
یعرف احلق ِب ِ
چنیـن حرفی را گفته ،پس این درسـت اسـت .چرا؟ چـون من به فالنی از
اعماق دل اعتقاد دارم .نه! اینطور نیسـت .باید بفهمی درسـت است ،باید

ُ

ُّ

َ
ّ
ُ َ
جال» حق بهوسیلۀ مردان
الر ِ
تحقیق کنی بدانی درست است« .ال یعرف احلق ِب ِ
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب فضائله و مناقبه /باب /92حدیث18
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و چهرههای محبوب ،قابل شناختهشدن نیست .نگاه نکن به نام،
نـگاه نکـن بـه نماز ،نـگاه نکن به ظواهر ،نگاه نکن به آنچـه که از او در تو

َ َّ
َ
عرف
عر ِف احلق» حق را بشناس «ت ِ
خوشایند است و برای تو دلپسند استِ « ،ا ِ
َ َُ
اهله» تا اهل حق را بشناسی .سعی کنید حق را بشناسید ،حقیقت را درک
کنید .هرکس با آن حقیقتی که درک کردید منطبق بود ،او خوب است ،او
اهل حق است .هرکس مخالف با او بود ،این مخالف با حق است.

52/12/5

۲۸
ن
مخالفین حکومت علوی؛ قاسطی 

فتنههای دوران حکومت علوی:
«جنگ صـ ــفین»
سـه جبهـه درمقابـل حکومـت علوی وجود داشـت :قاسـطین و مارقین و
ناکثین .مارقین و ناکثین ،جبهۀ داخلی بودند ،جبهۀ خودی بودند؛ منتها
خودیهـای فریبخـورده ،خودیهـای بهدامافتاده؛ یا بـه دام ثروتطلبی
و مقامخواهی و عقدههای خودشـان ،یا به دام جهالتها و حماقتها و
تعصبهای خودشان.
امـا جبهۀ قاسـطین ،جبهۀ دشـمن بـود .جبهۀ آشـتیناپذیر بـود .با علی،
آشتیبکن نبود .آمدند به امیرالمؤمنین عرض کردند که یا امیرالمؤمنین!
بگذاریـد جنـاب معاویةبنابیسـفیان چنـد صباحـی در رأس حکومـت
بمانـد .حضـرت فرمـود نـه ،اگـر مـن حاکمـم ،او نمیتواند اسـتاندار این
حکومـت باشـد؛ بایـد بـرود کنـار .آنهـا امیرالمؤمنیـن را تخطئـه کردنـد،
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گفتنـد بیسیاسـتی کـرده؛ حتی بعضـی از نویسـندگان تا امروز
هم میگویند امیرالمؤمنین بیسیاسـتی کرد! اما خودشـان بیسیاسـتند،
امیرالمؤمنیـن بسـیار پختـه عمل کرد .بـرای اینکه معاویةبنابیسـفیان،
جناب طلحه و زبیر نبود که اگر چنانچه آن امتیازی را که میخواست به
او میدادند ،ساکت بنشیند .نه! آن جبهه ـ جبهۀ قاسطین ـ جبههای بود
که با جبهۀ علوی نمیسـاخت ،در هیچ شـرایطی نمیسـاخت .هرچه آن
میرفت عقب ،این یک قدم میآمد جلو .نقطۀ تالقی باهم نداشـتند ،جز
در میدان جنگ .امیرالمؤمنین این را میدانسـت .و لذا تا زمانی که علی
سر کار بود ،اینها هیچ کار نتوانستند بکنند ،همیشه شکست خوردند؛ اما
ِ
وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید.. ،آن بیگانهها ـ قاسطین ـ حکومت
را گرفتنـد .با گذشـت چند سـال ،نشـان دادند که ایـدهآل آنها در حکومت
چیسـت .حکومت َح ّجاجبنیوسـف در همین کوفه بهوجود آمد ،حکومت
یوسـفبنعمر ثقفی بهوجـود آمـد ،حکومت یزیدبنمعاویـه بهوجود آمد.
معلوم شد که آن جریان ،جریانی نیست که بتواند در یک نقطه با جریان
علوی تالقی بکند.

78/9/26

ً
اصال مبنای علوی و مبنای اسالمی را در حکومت

قبـول نداشـتند .خود علی و بیعت مردم بـا علی را هم قبول نمیکردند و
تقسیم به قسط ،و عمل به عدل
زیر بار آن نمیرفتند .به رفتار عادالنه ،و
ِ
ً
مطلقا اعتقادی نداشتند .با عدل مخالف بودند ،چون اگر میخواستند
هم
بـه عدالـت میدان بدهند و اسـم عدالـت را بیاورند ،اول گریبان خودشـان
گرفتـه میشـد .بـرای اینکه بـا عدالت علوی مبارزه کنند ،آمدند متمسـک
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احترام به صحابه و اصل شورا .این خیلی مطلب مهمی
شدند به
ِ

است .برای اینکه اصل عدالت را بکوبند ،ارزش عدالت را از یادها ببرند ،که
محـور حکومـت امیرالمؤمنین بود ،یک ارزش اسلامی دیگری را که البته
بهمراتب اهمیت آن کمتر از ارزش عدالت است ،آمدند عَ َلم کردند درمقابل
امیرالمؤمنیـن .قصـد آنهـا حمایـت از آرای صحابه یا از خـود صحابه یا از
شـورای صحابـه نبـود .در یک نامهای امیرالمؤمنین همیـن را بهنحوی به
معاویه مینویسد ،همین معنا را .میگوید تو میخواهی بین مهاجرین و
انصار قضاوت کنی؟ تو میخواهی به ما یاد بدهی؟ شـما تازهمسـلمانها
میخواهیـد اسلام را بـه علیبنابیطالـب که وجودش آمیختۀ با اسلام
است و ساختۀ دست اسالم است ،میخواهید به او اسالم تحویل بدهید
و یاد بدهید؟

82/8/23

بعد از آنکه حضرت به معاویه نوشـتند که تو نباید حاکم باشـی ،معاویه
بایـد قبـول میکرد .هیچ دلیل عقلی ،نقلی ،منطقی ،شـرعی ،عرفی وجود
نداشت برای اینکه یک استاندار که خلیفۀ مسلمین و امیرالمؤمنین به او
میگویـد تو [باید] برکنار باشـی ،عصیـان کند ،بگوید نه ،من کنار نمیروم
و بنا کند جنگیدن و لشکرکشیکردن .اما معاویه این کار را کرد.

63/4/1

جنـاح معاویـه تبلیغـات گوناگونـی داشـتند ،همینـی کـه حاال امـروز به
آن جنـگ روانـی میگوینـد .این جزو اختراعات جدید نیسـت ،شـیوهاش
فـرق کـرده ،ایـن از اول بـوده .خیلی هم ماهر بودنـد در این جنگ روانی،
خیلـی .آدم نگاه میکند کارهایشـان را ،میبینـد که در جنگ روانی ماهر
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بودند .تخریب ذهن هم ،آسانتر از تعمیر ذهن است؛ واردکردن
سـوءظن به ذهن ،آسـان است ،پاککردنش از ذهن ،سخت است .لذا آنها
شبههافکنی میکردند ،سوءظن وارد میکردند؛ کار آسانی بود.

88/5/5

امیرالمؤمنینصلواتاهللوسلامهعلیه [نامـهای] نوشـتند بـه فرمانـدار و کارگزارشـان
عبـاس معـروف .و این
در مکـه کـه ُق َثمبنعبـاس اسـت ،بـرادر عبداهللبن
ِ
ُق َثمبنعبـاس اسـتاندار و کارگـزار مکه بود تا شـهادت امیرالمؤمنین ،بعد
هم به کارهای نظامی و سیاسی اشتغال داشت تا در سمرقند کشته شد.
این نامه ضمن اینکه نمایشگر اوضاع زمان امیرالمؤمنین است ـ تا حدود
متضمن دو سـه نکتۀ
زیـادی ـ وضـع تبلیغات معاویه را روشـن میکند،
ّ
مهـم هم هسـت ،که بهخاطر این نکات ،الزم اسـت ایـن نامه مورد توجه
قرار بگیرد.
موضوع نامه این اسـت که امیرالمؤمنین مینویسـند به ُق َثمبنعباس که
جاسوسان ما در شام ،اطالع رسیده به ما که معاویه ،امسال
طبق گزارش
ِ
قصـد دارد در موسـم حـج و در آن اجتمـاع عمومـی مسـلمانان ،یک عده
سـری و دسـتهای مرموز پنهانیای را بفرسـتد تا از این اجتماع
مبلغین
ّ
مـردم در مکـه و موسـم حـج اسـتفاده کنند و بـه نفع معاویـه و به زیان
امیرالمؤمنیـن و جبهـۀ حق ،تبلیغات و دعاوههای تبلیغی خود را شـروع

َ

ُ َ َ َ

ّ َ
ّ
َ
غر ِب» 1همانا جاسـوس من در
کننـد .تـو مراقب باش! «..اما بعـد ف ِان ع ِین ِبامل ِ
مغرب ـ مغرب کجاست؟ همین بالد شام و سوریه است که آن روز غصب
 .1نهجالبالغه /نامۀ  /33نامه به قثمبنعباس
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شده بود ،سالها بود معاویه در آنجاها غاصبانه حکومت میکرد؛
و نسـبت به عراق ،غربی هسـت گویا ،نسـبت به کشورهای شرقی ،غربیتر
اسـت؛ لـذا در کوفـه کـه امیرالمؤمنیـن قـرار دارد ،شـام را مغـرب خطاب

َ َ َ

ّ
َ
غر ِب» جاسـوس من در
میکند؛
ِ
مغرب کشـور اسلامی بود ـ «..ف ِان ع ِین ِبامل ِ
ََ

َ

عل ُمین» گزارش میدهد:
کشور شام «کت َب ِا َّل» به من نامهای نوشته استُ « ،ی ِ

َ َّ ُ

َ َ

ُ

َ

ّ

ٌ
«انه ُو ّجه ِال َ
ـام» در موسـم حج و در هنگامۀ اجتماع
امل ِ
ِ
وس ِـم اناس ِمن ا ِ
هل الش ِ
عظیم حج در مکه ،مردمی از اهل شام اعزام شدند .اعزام شدند که چهکار
کننـد؟ برونـد آنجـا و تبلیغـات پـوچ و زهرآگیـن خـود را علیه تشـکیالت
امیرالمؤمنین شروع کنند.
رادیو که نبوده ،وسایل ارتباط جمعی که نبوده ،اگر میخواستند یک فکر
را در افق وسـیعی منتشـر کنند ،ناچار بودند از اجتماعات عظیم اسـتفاده
کنند .و عظیمترین اجتماعی که در عالم اسلام تشـکیل میشده و امروز
اسلامی حج اسـت؛ که کنگرۀ
عظیم
هم تشـکیل میشـود ،همین کنگرۀ
ِ
ِ
سـران نیسـت ،کنگرۀ رهبران نیسـت ،کنگرۀ بزرگان و سـردمداران نیسـت
ـ کـه بنشـینند آنجـا باهم حرف بزننـد و مردم ندانند که چه شـد ـ کنگرۀ
مردم است ،کنگرۀ قلبهاست ،کنگرۀ همۀ تودههای مردم مسلمان است
کـه آنجـا بـدون هیچ حائلـی ،بدون هیچ مانـع و رادعـی ،میتوانند باهم
تماس بگیرند ،حرف بزنند ،ردوبدل کنند اطالعاتشـان را ،معلوماتشـان را،
دردهایشـان را ،نیازهایشـان را؛ جهتگیر یهایشـان را باهم تطبیق کنند،
وفق بدهند ،یکپارچه بشوند ،متحد بشوند؛ یکچنین وضع عظیمی.
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اینچنیـن موقعیتـی ،موقعیـت بسـیار مقتضی و جالبی اسـت
بـرای اینکـه کسـی بتواند تبلیغ بکند ،حاال یا تبلیغ خـوب یا تبلیغ بد ،یا
تبلیغ گمراهکننده یا تبلیغ راهگشا و راهنما .جای کار است ،میدان عمل
و فعالیـت اسـت .اگـر امیرالمؤمنین در موسـم [حج] کاری نکـرد ،معاویه
خواهد کرد .اگر عامل امیرالمؤمنین و استاندار علی

علیهالسالم

نتوانست آنجا

بـه خـود بجنبـد ،معاویه در آنجا به خود خواهـد جنبید .یک مزرعۀ عظیم
اسـت ،خواسـتی روی ایـن مزرعـه کار کـن .نبایـد گنـاه را بـر دوش مردم
گذاشـت کـه چـرا ندانسـتند ،بایـد گناه را بر دوش آن کسـی گذاشـت که
میتوانسـت مردم را دانا بکند و نکرد.. .اگر در این مزرعه ،دهقان دیگری
آمد بذر کشت و محصول برداشت ،گناه توست ،نه گناه مزرعه .کار مزرعه
ایـن اسـت ،هـر بـذری به آن دادنـد ،آن بذر را زحمت بکشـد ،نیـرو بدهد،
همـۀ قـوای خودش را در آن مصرف کند و محصولش را بدهد بیرون؛ کار
مزرعه این است ،اگر نباشد ،مزرعه نیست .تقصیر توست که نرفتی شخم
بزنی ،نرفتی بذر بپاشـی؛ اگر بذر پاشـیدی ،آبیاری نکردی ،بذر تو را بیرون
انداختند ،روی بذر تو شـخم زدند ،بذر دیگر کشـتند و ریختند ،خودشـان
آب دادند ،خودشان مراقبت کردند ،خودشان محصول را برداشتند ،حاال تو
توی سرت میزنی و به مزرعه فحش میدهی؟ این عاقالنه است؟ موسم
حج اینطور اسـت .اگر تو اسـتفاده نکردی از موسم حج ،دیگری استفاده
خواهـد کـرد .گناه تو خواهد بود ،نه گناه موسـم ،نـه گناه آنان که در این
موسم مجتمع شدند.
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..مردمـی از اهـل شـام ،پولهـای معاویـه را گرفتهانـد ،موبهمـو
درسهـا را از او آموختهانـد ،کـه بیایند مکه ،علیـه امیرالمؤمنین و قدرت
کوفـه ،حـرف بزننـد و تبلیغـات کننـد .حرفشـان هـم ایـن بـود ،در [بین]
مـردم قـرار بـود بگوینـد کـه ،از دو حـال خـارج نیسـت ،یا علـی عثمان را
کشـته اسـت ،یـا عثمـان را کشـتهاند و او نـگاه کرده اسـت .یکـی از این
دوتاسـت؛ علی َ
ایّحال علی مجرم اسـت .چون مجرم اسـت ،باید محاکمه
بشـود ،پس نمیتواند خلیفۀ مسـلمین باشد .چه کسی محاکمهاش کند؟
اولیای خون ،خویشـاوندان عثمان .خویشـاوندان عثمان چه کسـانیاند؟
معاویةبنابوسفیان.
نتیجـۀ ایـن تبلیغـات ،ایـن اسـت کـه علـی بایـد بـرود درمقابـل معاویه
اسـتیضاح بشـود! 1353/2و معاویةبنابیسـفیان تحـت یـک شـعار عامیانـۀ
مقدسمآبانـۀ دفـاع از خـون عثمـان.. ،به اصطالح خونخواه اسـت و علی
خوندار!

52/7/24

خب ،البته همیشـه هرکسـی که تنها به قاضی رفت ،راضی

برگشـت .وقتی انسـان حرفی را تنها در دل مردم القا کرد ،هر گویندهای،
هـر ّ
مبلغـی ،خودش بود و طرف مقابلش نبود ،البته مردم قبول میکنند.
میگوینـد راسـت میگوید دیگـر! البته اینجا یک هوشـیاری ،یک بیداری
میخواهد ،یک نفری بیاید بگوید نهخیر! امیرالمؤمنین آنجا بود و به این
دلیـل و ایـن دلیـل و ایـن دلیل ،به وظیفـهاش عمل کرد ،و مسـبب قتل
عثمان ،خود معاویه بود؛ او کسانی که عثمان را کشتند ،نگاه کرد .و تازه
قاتلان عثمـان را معاویـه نباید قصاص بکند ،به معاویه نباید اسـتیضاح
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ً
اوال قوم و خویش نزدیکتـر دارد ،بعد هم
پـس بدهنـد؛ عثمـان
در یک جامعهای که کسـی مثل امیرالمؤمنین ،علیبنابیطالب در رأس
آن جامعه اسـت ،پدر همه علی اسـت ،همه باید به علی اسـتیضاح پس
بدهنـد ،همه باید درمقابل جایگاه امیرالمؤمنین محاکمه بشـوند ،خود او
میدانـد چـهکار بکنـد .خب ،اگر اینطوری حرف بزنیـد ،ذهن مردم راحت
میشـود ،آرام میشـود.. .اگـر تبلیغـی یکجانبـه عمل بکنـد ،خوب عمل
خواهد کرد .یعنی اگر در مقابلش سپرها قرار نگیرد ،البته خواهد ُبرید .با
این حربه آمدند مکه ،برای تبلیغ علیه امیرالمؤمنینعلیهالسالم.
..ببینیـد معاویـه چگونـه عمل میکـرد و امیرالمؤمنین با چه مشـکالتی
روبهرو شـد .چقدر باید حواس علی

علیهالسلام

جمع باشـد ،چقدر باید مراقب

باشـد که از افراد و اشـخاص ،امراض و تیرهای زهرآگین به او وارد نشود.
چقـدر بایـد امیرالمؤمنین هوشـیار و بیدار ،دنبال کار را داشـته باشـد ،که
درمقابل معاویه ،بتواند آنچه را که وظیفۀ اوست ،انجام بدهد.

1353/2

امیرالمؤمنیـن یـک لشـکر نیرومنـدی بلند کـرد ،راه انداخـت ،آمد بهطرف
شـام ،معاویـه هـم حرکـت کرد .در محلی بـه نام صفین به هم رسـیدند.

1

آنجـا امیرالمؤمنیـن تصمیـم داشـت بـا اینهـا نجنگد؛ تصمیم داشـت که
نصیحـت کنـد ،فرمود کـه من نصیحتشـان میکنم ،اگر قبـول کردند ،اگر
کشـم و با آنها
حرف در گوش و دلشـان فرورفت ،شمشـیر روی آنها نمی ِ
طرف مقابل شیطنت
نمیجنگم .همین کار را هم امیرالمؤمنین کرد ،اما آن
ِ
 .1نقشۀ شماره  :3جنگ صفین
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کـرد .امیرالمؤمنیـن آنقـدر جنـگ را در صفیـن تأخیـر انداخـت
کـه اصحـاب امیرالمؤمنیـن برگشـتند [و گفتند] یـا امیرالمؤمنین! مگر تو
میترسـی از لشـکر معاویه که با او نمیجنگی؟ فرمود من میترسـم؟من
که در جوانی سینۀ مردان را به خاک مالیدم؟ من که سالهای سال است

هیچ تهدیدی من را از میدان بیرون نکرده؟ من میترسم؟ « َف َو اهلل َما َد َف ُ
عت
ِ
لح َـق یب َ ٌ َ َ
طم ُـع َان َت َ
َ
احل َ
ـرب َیوم ًـا ِا ّل َو َا َنـا َا َ
طائفـة ف َتت ِـد َی ِب» 1من هر روزی که جنگ
ِ
را عقـب میانـدازم ،به امید این اسـت که شـاید یک عـدهای دیگر از اینها

بصیـرت پیـدا کننـد ،به هوش بیایند ،به من ملحق بشـوند و هدایت پیدا

َ

َ ُ َ

َ َ َُ

َ َ َ

کنندَ « .و ذ ِل َ
اللا» ،ببینید این دل مهربان امام
ک ا َح ّب ِا َّل ِمن ان اقتلها عل ض ِ

چیست ،در کنار آن قاطعیت نسبت به گنهکارها ،نسبت به اشتباهکردهها،
بـه فریبخوردههـا ،بـا دل پرمحبـت روبهرو میشـود .میگوید من ترجیح
میدهم آنکسـیکه گمراه شـده ،بهدست من از گمراهی برگردد و هدایت

بشـود ،تا اینکه او در گمراهی بماند و من او را ُ
بکشـم .امیرالمؤمنین در
صفیـن قصد داشـت اگـر میتواند ،مـردم را هدایت کند .منتها لشـکریان
معاویـه از اول وضعیـت را طـوری کردنـد که آتش جنگ برافروخته شـد.
حمله را آنها شروع کردند.
آمدنـد آب را ،آبـی کـه باید هر دو لشـکر از آن اسـتفاده میکردند ،تصرف
کردنـد و اجـازه ندادند که لشـکریان امیرالمؤمنین آب بنوشـند .لشـکریان
 .1نهجالبالغـه /خطبـۀ  /55در پاسـخ به نیروهایـش که حضرت را به تعلل در آغاز جنگ
متهم کرده بودند.
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امیرالمؤمنیـن از راه رسـیده ،دیدنـد کـه تنهـا منبع آبـی که آنجا
وجـود دارد و میتوانـد سـیراب کنـد لشـکریان را ،در اختیـار معاویـه و
غرا و بسـیار
نیروهـای معاویـه اسـت .امیرالمؤمنیـن در آنجـا یک خطبۀ ّ
قـویای ،البتـه کوتـاه ،اما خیلی زیبا ،و خیلی قـوی و محکم ایراد کردند،

َ

ُ

ُ

َ

ّ

َ

فرمودند« :او َر ّووا ّ
املاء» 1یا با ذلت بمانید همینجا،
ماء ت َرو وا ِم َن ِ
الد ِ
السیوف ِم َن ِ
بـا تشـنگی بمیریـد ،یا شمشـیرها را از خون آنها سـیراب کنیـد تا بتوانید
خودتان را از این آب سـیراب کنید .رفتند لشـکریان امیرالمؤمنین ،حمله
کردند ،چاههای آب را از آنها گرفتند و آنها را راندند عقب ،بعد که خودشان
را سـیراب کردنـد؛ آب را در اختیـار آنهـا هم گذاشـتند ،یعنی آن [کاری] را
کـه آنهـا کـرده بودنـد ،اینها نکردنـد .اما خـب ،وضعیت طوری بود ،فشـار
خباثتآمیـز معاویـه ،نیروهـای اطـراف معاویه ،که موجب شـد بههرحال
جنگ شروع بشود.

63/4/1

تاریخ جنگ صفین را که انسان میخواند ،دلش میلرزد 88/10/19.جنگ صفین
ِ
سختترین جنگ امیرالمؤمنین بود ،درعینحال یک جنگ تحمیلی بود بر
امیرالمؤمنیـن ،ایـن جنگ را تا آخر تحمیل کردند 63/4/1.با آنهمه زحماتی
ً
ظاهرا ُنه ماه ،ده ماه این جنگ طول کشـید ،با
که این جنگ داشـت ،که
چه مشکالتی! ..اینطرف امیرالمؤمنین برای یارانش صحبت میکرد ،آنها
را تحریص به جهاد میکرد ،آنها را با یاد خدا و ذکر خدا آشنا میکرد،

62/4/12

[آنطـرف هـم] کسـانی از صحابـۀ پیغمبـر در رکاب معاویـه میجنگیدند
فرمان شکست محاصرۀ فرات
 .1نهجالبالغه /خطبۀ /51
ِ
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ً
حتمـا باایمـان [بودنـد] ،فکر
و شـاید بـا ایمـان؛ تـودۀ مـردم کـه
میکردنـد کار خوبـی دارنـد انجام میدهنـد 59/5/7.معاویه و ُبسـربناِرطاة و
عمروبنعـاص و اینهـا هـم کـه صحبـت میکردند برای مردم؛ شـما خیال
میکنیـد چـه میگفتنـد بـه مردم؟ اینها هـم همینطور حمـد خدا و ذکر
خدا و ادعای اسلام و طرفداری از پیغمبر و اینها .اینجاسـت که مشـکل
میشـود ،که امیرالمؤمنین

صلواتاهللعلیه

در یکی از خطبههای نهجالبالغه گله

میکند ،درد دل میکند از همین وضعیت.

62/4/12

این کسـی که از اینطرف ،خودش را موظف دانسـته بود که درمقابل این
جنـگ روانـی بایسـتد و مقاومت کند ،جناب عمار یاسـر بـود .در قضایای
جنـگ صفیـن دارد ،کـه با اسـب از اینطـرف جبهه ،به آنطـرف جبهه ،به
تعبیـر امروز ـ
صفـوف خـودی میرفـت و همینطور به ایـن گروهها ـ به
ِ
گردانهـا یـا تیپهایـی که جدا جدای از هم بودند ،به هرکدام میرسـید،
درمقابـل آنهـا میایسـتاد و مبالغـی برای آنها صحبت میکـرد؛ حقایقی را
برای آنها روشـن میکرد و تأثیر میگذاشـت .یک جا میدید اختالف پیدا
شـده ،یک عدهای دچار تردید شـدند ،بگومگو توی آنها هسـت ،خودش را
بهسـرعت آنجا میرسـاند و برایشـان حرف میزد ،صحبت میکرد ،تبیین
میکرد؛ این گرهها را باز میکرد.

88/5/5

یـک روز عـدهای از سـپاهیان امیرالمؤمنین دچار تردید شـدند 68/2/2.جنگ
اینطور اسـت دیگر .وقتیکه یک مدتی طول میکشـد ،وقتیکه پیروزی
یکخرده دیر میشود؛ آدمهایی که یکذره سستترند ،دچار تزلزل میشوند؛
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ً
غالبا دلها قرص
اگرنه ،زدن و رفتن و پیشرفت و موفقیت باشد،
اسـت ،وقتیکـه یکذره ،یکخرده اوضاع و احـوال تکان میخورد ،آنهایی
که یکذره سسـتتر هسـتند ،برایشان سؤال پیش میآید 67/2/17.چند نفری
در اینهـا ،از ایـن آدمهـای شـبههدار ـ کـه یک فکری میآید به ذهنشـان،
نمیتوانند خودشـان حل کنند ،به یک آدمحسـابی هم مراجعه نمیکنند،
همـان را بنـا میکننـد مرتـب اشـاعهدادن ،یـک مجموعهای و یـک دایرۀ
نادرسـتی درسـتکردن پیرامـون خودشـان ـ دچـار تردید شـدند ،گفتند ما
چـرا باهـم میجنگیم؟ آنها هـم نماز میخوانند ،ما هـم نماز میخوانیم؛
آنها هم قرآن میخوانند ،ما هم قرآن میخوانیم؛ آنها هم اسم پیغمبر را
میآورند ،ما هم اسم پیغمبر را میآوریم .دچار تردید شدند.

68/2/2

عمار یاسـر که پیرمردی بود آنوقت ،در حدود هشـتاد سـال سـنش بود،
بلند شد رفت در بین این جمعیت ایستاد 67/2/17.حقایقی را برای اینها بیان
کرد .و برایشان روشن کرد که مسئله ،مسئلۀ این ظواهر نیست که او هم
نمـاز میخوانـد ،تو هم نماز میخوانی 68/2/2.گفت این پرچمی که شـما در
جبهۀ مقابل میبینید ،این پرچم را من در روز ُاحد و بدر ،درمقابل رسول

خدا دیدم؛ پرچم بنیامیه .زیر این پرچم ،همان کسـانی آن روز ایسـتاده
بودنـد کـه امـروز هـم ایسـتادهاند؛ معاویـه و عمرو عـاص .در جنگ احد،
هم معاویه ،هم عمرو عاص و دیگر سـران بنیامیه درمقابل پیغمبر قرار
داشتند؛ پرچم هم پرچم بنیامیه بود .گفت اینهایی که شما میبینید در
زیـر ایـن پرچم ،آنطرف ایسـتادهاند ،همینها زیـر همین پرچم ،درمقابل
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پیغمبـر ایسـتاده بودند و من این را به چشـم خـودم دیدم .این
طرفـی کـه امیرالمؤمنین هسـت ،همین پرچمی که امـروز امیرالمؤمنین
دارد ـ یعنی پرچم بنیهاشم ـ آن روز هم در جنگ بدر و احد بود و همین
کسـانی که امروز زیرش ایسـتادهاند ـ یعنـی علیبنابیطالب و یارانش ـ
آن روز هـم زیـر همین پرچم ایسـتاده بودند .از ایـن عالمت بهتر؟ ببینید
چـه عالمـت خوبـی اسـت .پرچم ،همـان پرچم جنـگ احد اسـت ،آدمها
همـان آدمهاینـد ،در جبهـۀ دیگـر ،در جبهـۀ مقابل .فرقش این اسـت که
آن روز آنهـا ادعـا میکردنـد و معترف بودند و افتخار میکردند که کافرند،
امروز همانها زیر آن پرچم ،ادعا میکنند که ُمسـ ِلمند و طرفدار قرآن و
پیغمبرند .اما آدمها همان آدمهایند ،پرچم هم همان پرچم اسـت.

88/10/19

اشـتباه نکنید به ظواهر امر ،فراموش نکنید حقایق امر را ،و معرفتهای
خودتان را با این ظواهر از دست ندهید .یک سخنرانی گرم و گیرایی کرد،
دل مردم را به نشاط آورد و تردیدهای آنها را برطرف کرد.
یکچنیـن تردیدهایـی پیش میآمد ،لذا در همین جنگ صفین ،حضرت

َ

َ ُ ََ

َ

ّ َ ُ

َ

َ َ َ ّ
َ
َ َ
بر» 1پرچم جنگ با معاویه و
فرمود« :اال ..و ال ی ِمل هذا العلم ِال اهل البص ِر و الص ِ
جنگ با مسلمانهای گمراه را بر دوش نمیکشد ،مگر آنکه هم بصیرت
داشـته باشـد ،هم صبر داشـته باشـد .بدون این دو نمیشـود .یعنی اگر
صبر هم داشـته باشـد ،مقاومت داشـته باشـد ،اما بصیرت نداشته باشد،
امکان ندارد.

67/2/17

 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /173کالم حضرت در معرفی شخص شایستۀ خالفت
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ابنعبـاس میگویـد در یکـی از این مناظر ،دیـدم امیرالمؤمنین
دارد به آسمان نگاه میکند .در یکی از این مراحل جنگ بود .دیدم دارد به
آسمان نگاه میکند ،تعجب کردم .در حال جنگ ،آدم حواسش باید شش
دانگ به جنگ باشد ،از کجا ضربه آمد ،از کجا تیر آمد ،از کجا شمشیر آمد،
چه کسـی دارد میآید طرف من ـ خیلی سـخت است ،آن [هم] جنگهای
کذایـی آنوقـت ـ کـدام گروه دچـار ضعفند ،که به آنها مدد برسـانند؛ یک
فرمانـده [اسـت] دیگر ،باید نگاه کند .گفتم یـا امیرالمؤمنین چطور به باال
نـگاه میکنـی؟ گفت میخواهم ببینم ظهر شـده ،نمـاز بخوانیم .گفتم یا
امیرالمؤمنین حاال وقت نماز است؟ حاال جنگمان را میکنیم ،دو ساعت
بعـد نمازمـان را میخوانیـم .رو کرد به من ،فرمـود :نه! ما برای این داریم
میجنگیم .خیلی درس عجیبی است.

62/4/12

بعد از آنکه لشـکریان امیرالمؤمنین نیروهای معاویه را به عقب راندند و
فشـار روی آنهـا وارد کردنـد و چیـزی نمانده بود که خـود معاویه و عمرو
عاص به قتل برسـند ،به حیلۀ عمرو عاص ،قرآنهایی را بر سـر نیزه کردند
و مـردم را دعـوت کردنـد به اینکه بیایید بـه قرآن عمل بکنیم؛ برای اینکه
ً
موقتا فروبنشـانند .یکی از آن حیلههایی که امروز
بتواننـد آتـش جنگ را
هم در دنیا معمول است .بهمجرداینکه فشار نیروهای نظامی از یکطرف
زیاد میشـود ،آن نیروی مقابل ـ ولو خودش تجاوز را شـروع کرده باشـد ـ
ً
عینا آنها
فریاد صلح سر میدهد ،فریاد آتشبس سر میدهد .همین کار را
انجام دادند .امیرالمؤمنین طبیعی است که تسلیم این فریاد فریبگرانه
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نمیشـد؛ مالک اشـتر هم در جلو داشـت میجنگید .یک عده از
کسانی که عیبشان خشکاندیشی و کوتهبینی و البته بسیار یشان توأم با
تعبد و پایبندی مذهبی بود ،فشار آوردند روی امیرالمؤمنین که اینها صلح
ّ
میخواهنـد ،شـما چرا به قرآن احتـرام نمیکنید؟ حکمیت قرآن که حرف
درستی است .ظاهر قضیه را دیدند! و یکی از بزرگترین مصیبتهای امت
اسالمی و ملت اسالمی در همیشۀ زمان ،همین کوتهبینی و کوتهاندیشی
بوده که حقایق را درست درک نمیکردند ،به ظواهر نگاه میکردند.
بحبوحۀ جنگ و همان لحظهای که نزدیک بود علی

علیهالسلام

63/4/1

در

پیروز بشـوند،

یـک عـده آدمهـای بدخـواه و بـددل آمدنـد حکمیـت را بـر امیرالمؤمنین
تحمیل کردند .داشتند پیروز میشدند ،سر سلیقههای کج ،فهمهای غلط،
که البته توی آنها نفوذی معاویه هم ما احتمال میدهیم بوده ،آمدند که
آقا چرا جنگ میکنید با مسلمانها؟

65/3/4

تا قرآنها را بلند کرد ،این مقدسهای نادان بنا کرد دلشان لرزیدن که «وای
قرآن»! آمدند اطراف علی را گرفتند ،شمشیرها را کشیدند که باید بروی با
معاویه صلح کنی! چرا؟ معاویۀ االن با معاویۀ دیروز مگر چه فرقی کرد که
دیروز بد بود ،دشمن بود ،باید با او جنگید ،امروز بایستی رفت با او صلح
ّ
والبد بایستی با
کرد ،بایستی با او آشتی کرد؟ چه شده مگر؟ گفتند نه ،ا ِّل
او صلح کنی ،چون قرآن را سر نیزه کرده .بابا دروغ است ،فریب است ،شما
را گول میزند ،به قرآن اعتقادی ندارد او ،آلت دستش قرار نگیرید ،بیخود
برای او کار نکنید 53/9/1.حضرت فرمود :شـما اشـتباه میکنید ،شـما اینها را
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نمیشناسـید .اینکسـانیکه امروز قرآن را بهعنـوان َح َکم مطرح

ّ َ َ ُُ َ ً
فتم اطفال َو
میکنند ،به قرآن اعتقاد ندارند؛ من اینها را میشناسمِ « ،ان عر
ً
َ
َ
ِرجـال» 1دورۀ کودکـی اینهـا را دیدم ،دورۀ بزرگی اینها را هم دیدم« .فکانوا ش َّـر
َاطف َ َ َ
ـال» بدترینهـا بودند .اینها به قـرآن اعتقادی ندارند .وقتی در
ـال و ش ّـر ِرج ٍ
ٍ
تنگنا گیر میکنند ،قرآن را مطرح میکنند.

89/4/5

عدهای که بعدها خوارج شـدند و روی امیرالمؤمنین شمشـیر کشـیدند ،از
میان لشکر امیرالمؤمنین نگاه کردند ،گفتند اینکه حرف خوبی است؛ اینها
که حرف بدی نمیزنند؛ میگویند بیاییم قرآن را حکم کنیم .ببینید! اینجا
فریبخوردن اسـت؛ اینجا لغزیدن بهخاطر این اسـت که انسـان زیر پایش
را نـگاه نمیکنـد .هیچکس انسـان را نمیبخشـد اگر بلغـزد بهخاطر اینکه
زیر پایش را نگاه نکرده ،پوسـت خربزه را زیر پای خودش ندیده .آنها نگاه
نکردند .آنها اگر میخواستند حقیقت را بفهمند ،حقیقت جلوی چشمشان
بـود .ایـن کسـی کـه دارد دعـوت میکنـد و میگویـد بیایید بـه حکمیت
منتخب
قـرآن تـن بدهیـم و رضایت بدهیم ،کسـی اسـت که دارد بـا امام
ِ
مفترض ّ
الطاعـه میجنگـد! او چطور به قرآن معتقد اسـت؟ 89/8/4معاویهای
که امتحانداده اسـت ،دیگر در اردوی علی همه باید او را خوب بشناسـند
و بدانند که نام قرآن و نام اسالم برای او بازیچهای بیش نیست.

53/9/1

امیرالمؤمنیـن علیبنابیطالـب غیـر از اینکـه از نظـر مـا ،ازطـرف پیغمبر
منصـوص و منصـوب بـود ،امـا آن کسـانی هم که ایـن را قبول نداشـتند،
 .1بحاراالنوار /کتاب الفتن و المحن /ابواب ما جری بعد قتل عثمان /باب /23حدیث617
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این مسـئله را قبول داشـتند که آن روز بعد از خلیفۀ سـوم ،همۀ
مـردم بـا او بیعـت کردنـد ،خالفـت او را قبول کردند؛ شـد امام ،شـد حاکم
مفترضالطاعـۀ جامعـۀ اسلامی .هرکس با او میجنگید ،روی او شمشـیر
میکشـید ،وظیفـۀ همۀ مسـلمانها بـود که بـا او مقابله کننـد .خب ،اگر
ً
حقیقتا به قرآن معتقد اسـت ،قرآن
ایـن کسـی کـه قرآن را سـر نیزه کـرده،
ً
واقعا به قرآن معتقد است ،باید
میگوید که تو چرا با علی میجنگی؟ اگر
دستهایش را باال ببرد ،بگوید آقا من نمیجنگم؛ شمشیرش را بیندازد .این
را باید میدیدند ،باید میفهمیدند .این مطلب مشـکلی بود؟ این معضلی
بود که نشـود فهمید؟ کوتاهی کردند .این میشـود بیبصیرتی .اگر اندکی
تدبر و تأمل میکردند ،این حقیقت را میفهمیدند؛ چون اینها خودشان در
مدینه اصحاب امیرالمؤمنین بودند؛ دیده بودند که در قتل عثمان ،عوامل و
دستیاران خود معاویه مؤثر بودند؛ آنها کمک کردند به کشتهشدن عثمان؛
درعینحال پیراهن عثمان را بهعنوان خونخواهی بلند کردند .آنها خودشان
این کار را کردند ،مقصر خودشان بودند ،اما دنبال مقصر میگشتند .ببینید،
این بیبصیرتی ناشی از بیدقتی است؛ ناشی از نگاهنکردن است؛ ناشی از
چشمبستن بر روی یک حقیقت واضح است.

89/8/4

امیرالمؤمنیـن زیـر فشـار اینها ـ که حتی با شمشـیر ،علیعلیهالسلام را تهدید
میکردنـد و امیرالمؤمنین که نمیتوانسـت با سـربازهای خودش بجنگد ـ
حکمیت در آنجا پایهریزی
پیغام داد به مالک اشـتر که بیایند .و مسـئلۀ
ّ
شـد ،به توطئه و شـیطنت اردوگاه شام و سردمداری عمرو عاص ،و گفتند
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یک َح َکم از اینطرف ،یک َح َکم از آنطرف ،و تکلیف را فیمابین
معیـن کنند[ 63/4/1.امیرالمؤمنین] گفت بسـیار خـب ،پس ابنعباس ازطرف
ّ
من َح َکم .گفتند نه ،ابنعباس نمیشود ،او آدمی است جنگطلب و محب

توسـت ،عاشـق توسـت ،این نمیشـود ،این نباید باشـد .گفت بسیار خب،
مالک اشتر ،شجاع و آگاه و مخلص و بصیر .گفتند نهخیر ،آنهم همینطور
ً
اصال رها نمیکرد ،او را میگذاریم که برود داوری کند
است ،او این جنگ را
برای اینکه صلح ایجاد کند .حضرت فرمود خب ،من اینها را معرفی میکنم.
گفتند نه! ابوموسی اشعری .خود همین انتخاب ،کار مردم عادی نبود .خب،
مردم عادی ابوموسی را از کجا میشناختند؟ عبداهللبنعباس که مأمنتر 1و
آبرومندتر از ابوموسی اشعری بود ،پس عامۀ مردم نبودند که روی ابوموسی
انگشـت میگذاشـتند .یک کارهایی هسـت که وقتی انجام میگیرد ،یک
حرفهایی هست که وقتی زده میشود ،روشن است که این حرف ،حرف
یک جریان اسـت ،یک دسـتگاه است ،یک سـازماندهی است ،حسابشده
است .خب چرا ابوموسی؟ ابوموسیای که از اولش هم با علیبنابیطالب
خیلی میانۀ خوبی نداشت 2.در ماجرای خالفت امیرالمؤمنین ،حاکم بصره
بـود و رهـا کـرد رفت ،و نماند؛ حـاال در جنگ در کنار امیرالمؤمنین اسـت.
اصـرار کـه بایسـتی او را بگذاریـد ،حضـرت قبـول نمیکردند؛ باالخـره باز با
( .1أمن) مورد اعتماد
 .2برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،9کارشکنی ابوموسی اشعری در جنگ
جمل» را مطالعه کنید.
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همان ابزاری که اصل داوری را بر حضرت تحمیل کرده بودند ،این
شخص را هم تحمیل کردند.

65/3/12

احمق بیخبر
مآب
بعد هم [این] مقدس ِ
ِ

از عالم ،به نام ابوموسی اشـعری ،علیبنابیطالب را از حکومت خلع کرد؛
مغرض زبردسـتی ،یعنی عمرو عاص ،معاویه
خبیث
صفت
و یک شـیطان
ِ
ِ
ِ
را به خالفت نصب کرد .حاال بیا درسـتش کن! نتیجۀ حکمیت و قضاوت
بین دو جبهه ،این میشـود که علیبنابیطالب از خالفت عزل میشـود و
معاویه در مسند خالفت تثبیت میشود 5۲/7/24.البته چند ماه طول کشید تا
این نتیجه اعالم بشود ،و تا اینطور شد ،حضرت دیگر فهمیدند که نتیجۀ
خوبی نخواهد بود ،لکن قرارداد بسته بودند .گفتند بسیار خب ،حاال که بنا
شد حکمیت باشد و ابوموسی هم انتخاب شد ـ رفتند نامه نوشتند و امضا
کردنـد کـه بله حکمیت خواهد بود ـ حضرت فرمود خب ،برگردیم ،برگردیم
برویم طرف کوفه.
1

65/3/12

ّ
متشتت و ناراضی ،بدون کسب
 .1امیرالمؤمنین در ربیعاالول سال  37به همراه سپاهی
پیروزی به کوفه بازگشت.
نصیحت ابوموسـی ،چهارصد نفر را به فرماندهی شـریحبنهانی همراه او
حضرت پس از
ِ
جماعت آنان همراهشان کرد .عمرو عاص،
اعزام کرده و عبداهللبنعباس را بهعنوان امام
ِ
ولیدم عثمان است و
در مالقات با ابوموسی ،فصلی از فضایل معاویه و اینکه معاویه
ّ
ولیدم «سـلطان» قرار داده ،سـخن گفت .ابوموسـی بر احیای سنت عمر در
خداوند برای
ّ
امر شورا تکیه داشت و میگفت باید این دو را از خالفت عزل کنیم و خلیفه در شورای
مسـلمین انتخاب شـود .زمانی که ابوموسـی بر باالی منبر خلع فرمانروایی امام را اعالم
کـرد ،عمـرو عـاص گفـت :او تنهـا حق خلع علی را داشـت .اما من خالفـت را به معاویه
واگذار میکنم! ابوموسـی فریاد اعتراض برآورد و به عمرو عاص دشـنام داد .ابوموسـی،
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نقـل شـده اسـت کـه اگـر

تکلیف اهل قبلـۀ بد و طغیانگر
امیرالمؤمنیـن بـا اهـل قبلـه نمیجنگید،
ِ
تـا آخـر معلـوم نمیشـد .ایـن علیبنابیطالب بـود که ایـن راه را باز کرد
خود همیـن حکمیت که
کار بایـد کـرد69/2/6.
و بـه همـه نشـان داد کـه چه
ِ
امیرالمؤمنیـن زیر فشـار آنهـا قبول کرده بود ،بهانه شـد برای یک عدهای.
همان عده مقدسینی که فشار آورده بودند روی امیرالمؤمنین که بایستی
حکمیـت را ،بایـد آتشبـس را قبـول کنی ،همانها فشـار آوردنـد که چرا
حکمیت را قبول کردی؟ یک جریانی شد« ،جریان خوارج».

63/4/1

عمرو عاص را سگ خواند و عمرو عاص ،ابوموسی را االغ! و مجلس آشفته شد.

۲۹

فتنههای دوران حکومت علوی:
«جنگ نهـ ــروان»
از سه فتنۀ بزرگی که پیش آمد ،مهمتر و خطرناکتر از همه به نظر من،
ایـن آخـری اسـت؛ یعنـی فتنۀ خـوارج و نهروانیهـا .اگرچه بـه ظاهر که
انسـان نگاه میکند ،آن دوتا فتنۀ دیگر دشـوارتر به نظر میآید ،خونینتر،
ّ
موجه
بزرگتـر ،هولناکتـر؛ در فتنـۀ اول صحابۀ بزرگ پیغمبـر ،چهرههای
و معروف اسلام ،همسـر محترم پیغمبر و دیگران درمقابل امیرالمؤمنین
صفآرایـی کردنـد.. ،یـک عـده کسـانی بودند که خـب ،توقعاتی داشـتند،
ً
اتفاقا
انتظاراتـی داشـتند ،و رفتنـد یـک منطقـهای را گرفتنـد ،بصره هـم
از جاهـای تازهمسـلمان بـود ،و سـابقۀ زیـادی نداشـت .در جنـگ صفین
ثروتمنـد زورمند با یک اسـتاندار بسـیار قهـار و مقتدر
[هـم] یـک اسـتان
ِ
و بانفـوذ ،مثـل معاویـه درمقابـل امیرالمؤمنیـن ایسـتادند .و معاویـه در
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اسـتان شام نفوذ حقیقی داشت ،نهاینکه خیال کنید که معاویه
ً
واقعا معاویه محبوبیت داشـت.
آنجا محبوبیت نداشـت ،نهخیر! در شـام
پول هم فراوان ،زیرکی و کیاسـت الزم در کارهای سیاسـی و برخوردهای
سیاسـی هـم فـراوان ،و یک عـده آدمهای معروفی مثـل عمرو عاص هم
ُدور و بَرش .و جنگ هم چند ماه طول کشـید ،دههاهزار نفر کشـته شدند.
و بسـیار جنگ مهمی بود .اینهم به نظر میرسـد که فتنۀ خیلی مهمی
است ،و خطر شام و لشکریان شام برای علی خطر بزرگی بوده.
بـا وجـود اینهـا بـه نظر مـن ،فتنۀ خـوارج از ایـن دوتا مهمتر بـود .چرا؟
ً
عمدتـا مخالفینـی بودنـد
زیراکـه در آن دو ،مخالفیـن امیرالمؤمنیـن،
کـه دنبـال خواسـتهای سیاسـی و قدرتطلبـی خودشـان بـه راه افتاده
بودنـد؛ نوعـی بیگانگـی در میـان آنهـا و امیرالمؤمنین وجود داشـت .اما
در ماجرای نهروان نه ،خودیها ،بچهمسـلمانها ،علیدوسـتها ،کسانی
کـه بـرای حفـظ جان علی و در کنـار او با معاویه و با اهل جمل جنگیده
بودنـد،

67/2/17

کسـانی کـه آیـات قرآن را حفظ داشـتند ،کسـانی کـه در راه

اعتقاد و ایمانشـان کشـته میشدند 65/3/12،اینها لغزیدند؛ این مهمتر از آن
است.

67/2/17

کور تاریک است .این
غلیظ
این دردآور است .و این ،آن فتنۀ
ِ
ِ

است که خطرناک است.
[آن] دو فتنـه ،دو فتنـهای بودنـد کـه درگیـری و اصطـکاک در آن ،قلبـی
ایمـان صادقانـه نبـود[ .اما] مسـئلۀ نهروان
و عمیـق ،و برخـورد بیـن دو
ِ
بهعکس بود؛ در نهروان ،در مسئلۀ خوارج ،اگر از آن عده آدمهایی که در
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رأس کار بودند ـ که آدمهای خبیث و فاسـد و مغرضی بودند ـ
صرفنظـر کنیـم ،بقیۀ کسـانی کـه درمقابل علی قـرار گرفتند ،صفآرایی
ً
واقعا دارای ایمان
کردند ،و روی علی شمشیر کشیدند،کسانی بودند که
صادقانه بودند؛ ..لذاست که به نظر من مسئلۀ نهروان بیشتر درخور این
هسـت کـه مـا به آن توجـه کنیم ،روی آن موشـکافی کنیـم ،و روی آن
دقت کنیم.
خـب ،حـاال چـه بود قضیۀ خـوارج و از کجا درسـت شـد؟ در رأس خوارج
افـرادی وجود داشـتند که اینها ازلحاظ فکـر و بینش ،مردمانی بودند کج،
منحـرف ،و خبیـث .یکـی از کسـانی که در رأس خوارج بود ،کسـی اسـت
به نام «ذوالثدیّ ه» ،ثدیّ ه یعنی پسـتان ،این اسـمش صاحب پسـتان بود.
علتش هم این بود که روی ناحیۀ شانهاش یک چیزی شبیه پستان وجود
داشـت ،که وقتی میکشـیدند همینطور کشـیده میشد.این ،به این نام
معروف بود .این در زمان پیغمبر ،در جنگ حنین ،وقتی پیغمبر داشتند
غنائم حنین را تقسـیم میکردند بین مسـلمانها ،یکهو خودش را رسـاند

َ

اهلل ِاع ِـدل» عدالت را مراعات کن .پیغمبر اکرم
بـه پیغمبـر ،صدا زد« :یا َرسـول ِ
یک نگاه شماتتباری به او کردند ،گفتند :خب ،اگر من عدالت را مراعات
نکنم ،چه کسـی مراعات خواهد کرد؟ این چه حرفی اسـت؟ ببینید! این
یک گوشه است ،یک نمونه است؛ درکی از اسالم که ناقص است ،ناتمام
اسـت ،غلط اسـت ،بخشی از حقیقت است؛ و آنوقت ایمان متعصبانهای
نسـبت به همین درک ناقص ،و همراه با یک تعصب کور و کر که حاضر
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نیسـت چیزی را از کسـی هم بشـنود و خودش را تصحیح کند،
اصالح کند 1.این پایه و اساس این انحراف بزرگ است.
عین همین ایمان را ما در پاییندستها و افراد کوچکشان هم میبینیم،
یعنی آنکسانیکه را زیر دستشان بودند ،همینطور تربیت کردند .اینیکه
نصف علم اسـت ،نصـف علم یعنـی همین؛ یک
مـردم میگوینـد فالنـی
ِ

ً

َ َ

َ

َ

غابـت ع َ
چیـزی شـنیده بـه قول ما طلبههـا « َح ِفظـت شـیئا َو َ
نـک اش ُ
ـیاء»2؛ یک
آیهای به گوشـش خورده ،معنای آیه را یاد گرفته ،یک حدیثی را شـنیده،
یک معرفتی از معارف اسلامی را میداند ،و چون این معرفت از معارف
دیگـر خودش غفلـت میکند ،خودش
اسلامی را میدانـد ،از نادانیهـای
ِ
را مطلـق میکنـد ،نظر خـودش را بر نظرهای دیگـر ترجیح میدهد؛ کافی
میدانـد ،همیـن انـدازه را کافـی میدانـد بـرای اینکـه دربارۀ کل مسـائل
اسالمی نظر بدهد و اجتهاد کند .این عیب بزرگ قضیه است.
 .1در ادامـۀ ماجـرا پیامبـر جملـهای دربـارۀ او میفرماینـد کـه اشـاره به عاقبـت او دارد.
«از سـخن او مسـلمانان خشـمگین شـده و عدهای گفتند اجازه میدهید او را بکشـیم؟

َ

َُ َ

ٌ َ

ّ

َ

َ ُ

َ

َ

ـهم ِم َـن َّ
پیامبـر فرمودند«:دع ُ
کون لـه اتبـاع ی ُرق َ
ـوه َس َـی ُ
ـون ِم َـن الدین کما ی ُر ق ّ
الس ُ
الر ِم ّی ِـة» او را واگذارید
ِ

کـه بـهزودی پیروانـی پیدا خواهد کـرد ،و از دین بیرون روند همانطـور که تیر از کمان
بیرون رود ،و خداوند آنان را به دسـت محبوبترین مردمان پس از من خواهد ُکشـت».
(االرشـاد /بـاب تاریـخ امیرالمؤمنیـن /فصل فی جهـاد علی و حروبه ایّ ام رسـولاهلل /فی
جهاد علی فی غزوة حنین)
ً
 .2ضربالمثلـی اسـت برگرفتـه از ایـن بیت از شـعر ابیفراسَ :
«ف ُقل ِل َمـن ی ََّدعی َخیرا وَ
ظت َش ً
یئا وَ غابَت عَ َ
عر َف ًةَ /ح ِف َ
نک َاشیاءُ » یعنی چیزی را آموختی ولی چیزهای دیگری
مَ ِ
را فراموش کردی.
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در ماجرای صفین ،وقتیکه حکمیت را بر امیرالمؤمنین تحمیل
کردنـد و مجبـور کردنـد امیرالمؤمنیـن قبـول کنـد مسـئلۀ حکمیـت را ،و
عهدنامۀ حکمیت نوشـته شـد که از اینطرف چه کسـی باشـد ،از آنطرف
چه کسی باشد و بروند و بنشینند مسئلۀ خالفت را حل بکنند ،اختالفات
را از بین ببرند؛ لشکریان امیرالمؤمنین هنوز بهطرف کوفه برنگشته ،یکهو
دوتا نوجوان ،داغ ،عصبانی ،خشمگین بلند شدند ـ که اینها اسمهایشان

ّ
ً
قبال این
هـم در تاریـخ ثبت شـده ـ فریـاد کشـیدند« :ال ُحک َـم ِال ِهلِل»1؛ البته
ّ

جملـۀ «ال ُحک َـم ِال ِهلِل» در میـان اردوگاه شـنیده شـده بود ،چه کسـی گفته
معلـوم نیسـت .این یکی از آن نکات عبرتانگیز اسـت کـه اولبار معلوم
نیست این شعار از دهان چه کسی درآمد ،مشکوک است قضیه .اما این

ّ

دوتا بچه یاد گرفتند ،فریاد کشـیدند« :ال ُح َ
کم ِال ِهلِل» ،حکومت و حاکمیت
نیست ،مگر از آن خدا ،ما قبول نمیکنیم این عهدنامه را! شمشیرهایشان
را کشـیدند ،زدند به قلب لشـکر شـام و کشـته شـدند هر دو .اینهم یک

نمونـۀ دیگـر اسـت .ببینید ،ایـن دوتا جوان را! روح کلـی حاکم بر خوارج
این بود.
َ
تیـان مِ ُ
هلل
«قال ِف
 .1وقعـة صفیـن /الخلاف فـی التحکیم بعده /ص،512
ٌ
نهم ال ُح َ
کم ا ِّل ِ
َ َ
ُ
ّ
یوف ِهما َف َ
عاوی ََة وَ ُهما َاوَّ ُل
قاتال َح ّتی ُق ِتال عَ َلی
ام ِب ُس ِ
ِ
ث َّم َح َمال عَ لی ا ِ
باب ِر ِ
واق ُم ِ
هل الش ِ
عـدان وَ َج ٌ َ َ
ُ
ـوان» پس دو نوجوان از [طایفـۀ عنزیان] فریاد
ُ
اسـماهما مَ
مَ ـن َح َّک َ
ـم وَ
عد اخ ِ
برآوردند« :ال حکم ّال هلل» و با شمشیرهای خود بر شامیان یورش بردند تا آنکه در جلوی
در خیمه معاویه کشـته شـدند .این دو اولین کسـانی بودند که این شـعار را دادند ،نام
نوجوان برادرَ ،جعد و مَ عدان بود.
این دو
ِ
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دشوار
چند چیز با همدیگر جمع شده بود ،یک مجموعۀ پیچیدۀ
ِ
بسیار بدی را بهوجود آورده بود .این چند چیز یکیاش اطالعاتی از دین،
اما ناقص و نه کامل؛ ایمان سرسخت به آن اطالعات ،و آنگاه مطلقکردن
خـود کـه ناشـی از خودخواهـی اسـت ،و قبولنکـردن هیچکـس درمقابل
خـود ،حتـی علیبنابیطالـب! و همانطورکه در قضیـۀ آن آقای ذوالثدیّ ه
عرض کردم ،حتی پیغمبر! یعنی روی پیغمبر هم عالمت سؤال میگذارد!
وقتیکه این چیزها همراه شد با یک مقدار گرایشهای سیاسی و فعالیت
و تالش سـازمانی و یک سـازماندهی قوی ،تبدیل میشود به چه؟ به یک
ّ
سـفاک که حتی علیبنابیطالب را
ظالم
دسـت
محارب اسلحهبه
گروهک
ِ
ِ
ِ
ِ
حاضر است برای خاطر عقاید خودش از بین ببرد .این فتنه است.
..اشعثبنقیس که خوارج خودشان را باالخره به او منتهی کردند و به او
چسباندند ،یکی از آن کسانی بود که مخالفتش با امیرالمؤمنین و نفاقش
درمقابـل جریـان حق ،بر همه آشـکار و ثابت شـد ،و خـودش و فرزندانش
ـ یکی از آن پسرهایش همان محمدبناشعث است که در کربال جزو قتلۀ
ً
اصلا خانواده ،یک خانوادۀ خبیث و بدی هسـتند.
امام حسـین بـود ـ و

1

در رأس کـه نـگاه میکنیـد ،ردپای ایـن جاهطلبیها ،ایـن خودخواهیها،
ایـن مقامپرسـتیها ،اینهـا را هم میبینـد انسـان .امیرالمؤمنین درمقابل
یکچنین جریانی قرار گرفت.

65/3/12

[شـهید مطهری] دربارۀ خوارج بحث بسـیار خوبی کردند در کتاب [سـیری
 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،10اشعثبنقیس» را مطالعه کنید.
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ً
حقیقتا جای این است که مورد تأمل و
در سیرۀ ائمۀ اطهار] ،که
تعمق قرار بگیرد .ایشان میگویند مسئلۀ خوارج ،مسئلۀ نومسلمانهایی
ّ
بود که احساسـات اسلامی داشـتند ،اما آگاهیهای اسلامی نداشـتند،
اسـاس قضیـه ایـن اسـت .پیغمبر اکـرم چه در دوران سـیزده سـال مکه،
چه در دوران ده سـال مدینه ،مسـلمانها را تربیت میکرد؛ لحظهبهلحظه.
معلم وحی باالی سـر مسـلمانها بود ،قدمبهقدم آنها را نسبت به معارف
ِ
اسالمی ،نسبت به انطباق آن معارف با عمل مردم ،نسبت به جهتگیری
جامعۀ اسلامی ،نسـبت به برخورد با جناحهای دشـمن و دوست ،نسبت
به شناسـایی دوسـتان و دشـمنان و نسـبت به همۀ مسـائل که در اسالم
مطرح اسـت ،توجیه میکرد؛ لذا نسـلی که با پیغمبر تربیت شـده بودند،
نسلی بودند که آگاهیهای عمیقی از اسالم داشتند.
بیسـتوپنج سـال از آن روزگار گذشـته ،در طـول ایـن بیسـتوپنج سـال،
فتوحات گستردۀ عظیمی در جهان اسالم واقع شده ،سرزمینهایی ازجمله
سـرزمین عراق به قلمرو اسلامی وصل شده ،نسلهایی وارد اسالم شدند،
درحالیکـه معلمی مثل پیغمبر باالی سـر آنها نبود .احساسـات اسلامی
دارنـد ،ایمـان اسلامی هـم دارند ،امـا آگاهیهای اسلامی نه .سـوابق را
نمیدانند ،قضایا را نمیدانند ،بر سر این نهضت عظیم از روز اول تا زمان
آنها چه آمده ،خبر ندارند .قضایای صدر اسالم را از زبانهایی شنیدند که
دل
همـۀ آن زبانهـا مطمئن و مورد اطمینان نبودند و همۀ آن زبانها از ِ
ّ
مطلع و آگاهی خبر نمیدادند .لذا تربیت اسالمی به سبک زمان پیغمبر،
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در دورهای که امیرالمؤمنین به خالفت میرسند ،حداقل بگوییم
همهگیر نیسـت و قشـرهای عظیمی هستند که احساسات اسالمی دارند،
عالقهمندیهـا و پایبندیهـای اسلامی را هم دارند ،ایمـان هم تا حدود
ً
اساسـا ناشـی
قابـل قبولـی دارند ،اما معرفت ،نه! مشـکل خوارج از اینجا
میشود طبق بیان شهید مطهری.
عالوهبرایـن ،زمانـهای کـه امیرالمؤمنیـن در آن زمانه حکومـت میکرد ،با
زمانهای که پیغمبر در آن زمانه جامعه را اداره میکرد ،یک فرق اساسـی
دارد.. .زمـان امیرالمؤمنیـن زمان غبارآلودگی فضا بـود.. ،مردمی ناآگاه یا
دارای آگاهیهـای کـم ،و زمانـی غبارآلـوده و بصیرتطلـب ،زمانـهای کـه
احتیـاج بـه بصیـرت زیـادی دارد؛ در یکچنیـن زمانهای خیلیها اشـتباه
میکننـد .نتیجـۀ ایـن اشـتباه چه شـد؟ این شـد کـه یک عده ،بـه تعبیر
سطحی قشری ،درمقابل امیرالمؤمنین قیام کردند.
مقدس
ایشان ،خشک
ِ
ِ
..و این مشـکلی بود که به گفتۀ ایشـان ،از مشـکالت دیگر امیرالمؤمنین
باالتر بود ،مشکل بزرگ امیرالمؤمنین بود .به کالم خود امیرالمؤمنین هم

أت َع َنی الف َتنة َو َل َی ُکن ل َی َ
ایشان استشهاد کردند که میفرمایندَ « :فا ّن َف َق ُ
جت ِر َئ
ِ
ِ ِ
ِ
ََ َ ٌ َ
علهیا ا َحد غیری» 1یعنی این من بودم که چشـم فتنه را از چشـمدان بیرون
آوردم ،هیچکس غیر از من گستاخی این کار را نداشت که بتواند با اینها،
بـا ایـن مقدسمآبهـا و آدمهـای علیالظاهـر مؤمن و گسـتاخ ،اینطور
برخورد کند که امیرالمؤمنین برخورد کرد.
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ً
اوال
..مـن البتـه دو سـه تا نکتـه را اضافه میکنم در ایـن مورد.
خـوارج
تعبیـر خشـکمقدس کـه حـاال خیلـی هم رایـج شـده ،میگویند
ِ
خشـکمقدس ،خیلـی تعبیـر دقیقی نیسـت .امـروز ما خشـکمقدس به
آنطـور آدمها نمیگوییم .خشـکمقدس آن آدمی اسـت کـه کار به هیچ
کاری ندارد ،سـرش را میاندازد پایین ،البته ممکن اسـت کسـی را قبول
نداشته باشد ،نق هم میزند ،اما یک گوشهای نشسته ،از الک خودش هم
بیرون نمیآید ،کاری هم به کار مسائل اجتماعی ندارد ،دست به شمشیر
هم هرگز نمیبرد .خشـکمقدس در زمان ما به اینطور آدمها میگویند.
خوارج اینطوری نبودند ،خوارج مردمی بودند که چند خصوصیت قطعی
در آنهـا بـود؛ یکـی پایبنـدی بـه ظواهر دین بهصـورت سـطحی ـ که حاال
تکمیل خواهم کرد این پایبندی را با آن خصوصیات بعدی ـ آن چیزی را
که خیال میکردند از دین است ،بهشدت به آن پایبند و متمسک بودند.
این برای زمان امیرالمؤمنین فقط نیسـت ،تا یک قرن و نیم بعد از زمان
ً
تقریبا خوارج در دنیای اسلام بودنـد ،همینطور هم
امیرالمؤمنیـن هـم
بودند .با بنیامیه درافتادند[ ،با] بنیعباس ،با انواع و اقسام حکومتهایی
که در طول این صدوپنجاه سال بودند ،درافتادند.
خالصه خوارج ،شناخته شده بود به همین پایبندی َشدید به آن اعتقادات
اسلامی و ایمانـی خودشـان ،درعینحال ،لغزیدن در مواقع حسـاس .که
در تاریخچـۀ خـوارج ،موارد متعددی را مشـاهده میکنیم که برجسـتگان
خـوارج ،در نقـاط حسـاس میلغزنـد ،خـود ابنملجـم یکـیاش اسـت که
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پایـش درمقابـل زیبایـی قطامـه لغزیـد ،و ازاینقبیـل .و مـن در
تاریـخ زندگـی خوارج در طول تاریخ ،موارد متعددی دیدم که بزرگان اینها
در موارد خاص ،لغزشهای آشکاری داشتند.
خصوصیـت دیگـر اینهـا طرح شـعارهای فریبنده اسـت ،هرکـدام از ُخ َطب
بزرگان خوارج را ـ که بین آنها فصحای بسـیار بزرگی هم هسـتند ،علمای
ِ
بزرگی هستند که میرفتند منبر خطبه میخواندند ،خطبههای بسیار قوی ـ
همین حاال هم وقتی که آدم میخواند خطبههای اینها را ،و حرفهایشان
را گوش میکند ،میبیند عجب چیزهای خوشظاهری اسـت .یک عدهای
را قبول دارند ،یک عدهای را رد میکنند ،هرکس را به دلیلی .ظواهر ،ظواهر
فریبنده است ،شعارها شعارهای ُب ّرا و جذاب است.
یک خصوصیت دیگرشان این است که گستاخند درمقابل همۀ چهرههای
ً
مثلا امیرالمؤمنیـن ،هیچکـس شـاید در دایـرۀ
اسـتاندارد تاریـخ اسلام؛
اسلام ،نسـبت بـه امیرالمؤمنیـن بـه گسـتاخی اینها نبـود .البتـه بعدها
معاویه دستور داد امیرالمؤمنین را بر سر منبرها لعن کنند .اما آنهایی که
لعـن میکردنـد ،مزدور معاویه بودند ـ معاویـه هم خودش امیرالمؤمنین
را میشـناخت ،کار سیاسـی میکـرد ـ کسـی کـه از روی ایمـان ،اعتقـاد،
ً
واقعا کافر و
اینطور نسـبت به امیرالمؤمنین موضعگیری داشـته باشـد،
مرتد بداند علیبنابیطالب را ،این مخصوص خوارج است .که این ناشی
ً
اصال خبری نداشـتند ،چه شـد که
بود از بیاطالعی .اینها از صدر اسلام
اسلام به پیروزی رسـید؟ چه شـد که حکومت اسالمی این قدرت را پیدا
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کرد؟ عوامل اعتالی کلمۀ اسلام چه کسـانی بودند؟ چه مراحلی
را این اسلام گذراند و کجاها چه کسـانی به داد اسلام رسـیدند؟ اینها را
ّ
موجهی
کـه نمیدانسـتند .لـذا بود کـه درمقابـل علیبنابیطالب ـ چهـرۀ
هـم هسـت ،باشـد! دامـاد پیغمبـر اسـت ،باشـد! ـ محکـم میایسـتادند،
ابلهانه ،سـادهلوحانه ،گستاخانه ،کودکانه .علیبنابیطالب را راحت نقض
میکردند ،میگذاشـتند کنار .اینهم یکی از خصوصیات اینهاسـت که باز
در تاریخ اسلام و در ِف َرق اسلامی ،ما نداریم کسـی را که اینطور در نفی
چهرههای مقدس اسالم ،با این قاطعیت و گستاخی و پررویی اقدام کند
و حرکت کند ،که خوارج بودند.
عالوهبر اینها ،افرادی بودند که به مسـائل جاری جهان اسلام ،به مسـائل
سیاسی کار داشتند ،نهاینکه یک عدۀ مقدسی باشند ،عبایشان را بکشانند
سرشـان ،برونـد یک گوشـهای بخزند ،بگویند کاری بـه کار مردم و جامعه
نداریـم؛ نهخیـر ،بـه همهچیـز کار داشـتند؛ بایـد حکومت اینطور باشـد،
صـدر حکومـت بیایـد پاییـن ،باید فالنـی بهخاطر فالن
بایـد فالنکـس از
ِ
کار مجازات بشـود؛ ادعا داشـتند در باب مسـائل جامعۀ اسلامی و کشور
اسلامی و حاکم اسلامی و جنگ و صلح و همۀ چیزهای دیگر .اینهم
یک خصوصیت دیگر اینهاست.

68/2/11

خب ،حاال این غده اسـت ،عالجش چیسـت؟ در زندگی امیرالمؤمنین این
ً
کامال تشـریح شـده اسـت .اول امیرالمؤمنین سعی کرده گرۀ
قسـمت هم
ذهن اینها را باز کند ،با کار تبیینی و تشریحی .اینها چه میگفتند؟ حرف
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ّ

اصلـی خـوارج یک کلمـه بود و آن عبارت بـود از «ال ُحک َـم ِال ِهلِل»؛
یعنـی چـه؟ من این شـعار را از دیدگاه خوارج تشـریح کنـم برایتان .بعد
از آنکـه در صفیـن قرار شـد حکمیت انجام بگیرد.. ،حضـرت فرمود :خب،
برگردیـم ،برگردیـم برویـم طـرف کوفه .لشـکریان را برداشـتند آمدند طرف
کوفـه .امـا میدانیـد؛ لشـکریانی که نشـاط ندارند ،آمدند چنـد ماه معطل
شـدند ،اینهمه کشـته شـدند ،اینهمه خستگی کشـیدند ،حاال هم دارند
دسـت خالی برمیگردنـد؛ وارد کوفه خواهند شـد ،ز نهـا ،مادرها ،بچهها،
ِ
پدرها ،خانوادهها میپرسـند :خب ،رفتید چند ماه اینهمه کشـته دادید،
اینقـدر اسـب بیصاحـب آوردیـد ،سلاح بیصاحـب آوردید ،خـب ،چه با
ً
اصال نیروها
خودتـان آوردیـد؟ هیچچیز هم ندارند جواب مـردم را بدهند!
افسرده بودند و ناراحت بودند.
در موج این افسردگی و واخوردگی روحی و ضربۀ روانیای که بر نیروهای

ّ

امیرالمؤمنیـن وارد شـده بـود ،این شـعار «ال ُحک َـم ِال ِهلِل» یکهو مطرح شـد؛

آن خـدا» ـ این
کـه نهخیـر آقـا! حکمیت چیسـت؟ «حکم نیسـت مگـر از ِ

ُ

ّ ّٰ

جمله از قرآن استِ « ،ا ن� الح ُ
کم ِالا ِلل ِه» 1یعنی حکم و حکومت و حاکمیت
ِ

نیست مگر از آن خدا ـ اینها گفتند چه حکمیتی درست کردید؟ حکمیت
برای خداست ،حاکمیت برای خداست .حاال حکمیت و حاکمیت و انواع

ّ

حاکمیـت هـم اینجا با همدیگر مخلوط شـده .تا میگفتند« :ال ُح َ
کم ِال ِهلِل»

ً
تدریجا در محیط
اول میخواستند حکمیت را درحقیقت محکوم کنند ،اما
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بدفکر مغرض ،مسئله طور دیگری شد؛
آدم
بستۀ
ِ
ِ
فکری یکمشت ِ

ُ َ ّ
ً
یواشیواش «ال ح
اصال حکومت چه معنی
کم ِال ِهلِل» معنایش این شـد که
دارد؟ خالفتـی کـه علـی و معاویه بر سـر آن دارند باهم اختالف میکنند،
ً
اصال معنایش چیسـت؟ حکومت برای خداسـت ،خدا باید بیاید حکومت
کنـد ،نـه علـی ،نه معاویه! یعنی شـعار ،جنبۀ انحرافی بـه خودش گرفت.
خب ،یک عده جوان و عوام و بیاطالع و علینشناس و دیننشناس هم
دیدنـد یـک شـعاری اسـت ،و چون آن افسـردگی و ضربۀ روانـی هم بود،

ّ

متصل شـدند به این جمعیت ،شـعار «ال ُح َ
کم ِال ِهلِل» را دادند .پس ببینید
زمینههای گوناگون روانی و انسـانی و خارجی ،با یک انحراف در شـعار و

یک شعار تحریفشده ،نتیجه را اینطوری به بار آورد.
امیرالمؤمنیـن اولکاری کـه کردنـد این بود که این گرۀ ذهنی را باز کنند.

ّ

بـا اینهـا صحبـت کردنـد ،گفتند چـه میگوییـد« :ال ُحک َـم ِال ِهلِل»؟ خب ،من

ّ

ّ

هـم میدانـم «ال ُحک َـم ِال ِهلِل» ،امـا جملۀ «ال ُح َ
کم ِال ِهلِل» بهاینمعنا که شـما
َ

ُ

ّ

ُ

ٌ

باطل» 1این یک حرف حقی است
میگویید نیست .فرمود« :ک ِل َمة َح ٍق ُیراد ِبا ِ

ّ

که شماها یک معنای غلطی را از آن در ذهن دارید« .ال ُح َ
کم ِال ِهلِل» معنایش
این نیست که شما میگویید؛ معنایش این است که حکومت در جوامع
بشری ،طبق نظر اسالم ،تابع قدرت نیست ،تابع ثروت نیست ،تابع طایفه
و رئیس قبیله بودن نیست ،تابع فاتحبودن نیست؛ تابع مالکهای الهی
است .خدا در جامعه حکومت میکند ،یعنی چه؟ یعنی کسی که از همه
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /40کالم حضرت در پاسخ ادعای خوارج
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بیشتر به خدا نزدیک است ،با نظر الهی آشناست ،تقوا و بندگی
خدا را بیشتر دارد ،این شایسته است که حکومت کند؛ قوانینی هم که در
جامعۀ اسلامی هسـت ،قوانین الهی اسـت؛ پس حکومت ،حکومت الهی

اسـت .هم مجریهاش ،هم مقننهاش برای خداسـت ،این معنای «ال ُح َ
کم
ّ
ِال ِهلِل» اسـت دیگر .پیغمبران حکومت میکردند ،پیغمبران هم زمامداری
میکردند ،جنگ ،صلح ،اقتصاد ،ادارۀ امور کشور ،قضاوت ،تشویق ،تنبیه،
همـۀ کارهـای دیگر [هـم] به عهدۀ انبیا بود .خود نبـی اکرم مگر حکومت
نمیکـرد بـر مدینـه؟ خب ،حکومت میکرد دیگر! امـا این حکومت برطبق
ولی بود ،چون
معیارهای الهی بود .یعنی حاکم بود؛ چون نبی بود ،چون
ّ
بنـدۀ خـدا بود .تازه برطبق چـه حکومت میکرد؟ برطبق قوانین الهی؛ این

ّ

[است] معنای «ال ُح َ
کم ِال ِهلِل».

ّ

آنوقـت امیرالمؤمنیـن بـه آنهـا میگفـت ،شـما جملـۀ «ال ُحک َـم ِال ِهلِل» را

َ ّ

میگویید ،اما مرادتان این است که «ال ِا َ
مرة ِال ِهلِل» یعنی در جامعه ،حاکم

ً
عمال بر جامعه حکمرانی
فقط خداست؛ یعنی زمامدار جامعه ،آنکسیکه
میکنـد ،او خداسـت .یعنـی خدا باید مجسـم بشـود ـ العیاذبـاهلل ـ بیاید
یکی را بگیرد ،یکی را بزند ،یکی را تشویق کند ،به یکی پول بدهد ،تقسیم
حقوق بکند ،دسـتگاه اداری راه بیندازد؛ هر بنیبشـری اگر آمد این کارها
را کرد ،این غلط اسـت! مقصود شـما این اسـت ،درحالیکه چنین چیزی

َّ

ّ

َ

ُ
میر» ،باالخره جامعه یک حاکمی الزم دارد ،یک
اس ِمن ا ٍ
معنا ندارد« .ال بد ِللن ِ
زمامـدار الزم دارد ،یـک نفری باید امـور جامعه را اداره کند ،خدای متعال
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شـکل بشر تا جامعه را اداره کند؛ خدای
که مجسـم نمیشـود در
ِ
متعال دسـتور ادارۀ جامعه را میدهد ،یک بشـری باید باالخره این کار را
بکند .امیرالمؤمنین سعی میکرد این را به اینها تفهیم بکند.
وقتیکه لشکریان امیرالمؤمنین از صفین راه افتادند و آمدند طرف کوفه،
این زمزمهها همینطور مرتب ادامه پیدا کرد .نزدیک کوفه که رسیدند[ ،در]
محلـی به نام َحروراء 1،ایـن نیروهای معترض ،این بداخالقهای کجفهم،
گفتند ما نمیآییم کوفه! ما همینجا میمانیم تا تو ـ که علی هسـتی ـ
توبه کنی و بیایی با همدیگر برگردیم ،برویم با معاویه بجنگیم!
رفتار امیرالمؤمنین ،یک رفتار مخصوص خودش است ،اول وارد قبرستان
شـد ،جنـگ و معاویـه و نمیدانـم حکمیـت و کشتهشـدن و سیاسـت و
ً
اصال
همهچیز را امیرالمؤمنین مثل یک امر فراموششده[ ،نادیده گرفت].
برای او ،مسـئله ،مسـئلۀ معنویات اسـت .وارد قبرسـتان شـد ،خطاب به

َ َ

ّ

َ

املوحش ِـة» 2ای کسـانی که دنیـا را ترک کردید،
ـار ِ
مردههـا [گفـت]« :یـا اهـل الدی ِ
ای کسـانی کـه در قبرهـا و آرامگاههـا آرمیدیـد ،بدانیـد! خانههـای شـما
تقسـیم شـد ،همسـران شـما ازدواج کردند ،اموال شـما از بین رفت؛ این
ماجراهای ماست ،شماها چه خبر دارید؟ بعد رو کرد به اصحابش ،فرمود:

ََ َ

َّ

اگر آنها میتوانسـتند حرف بزنند ،به شـماها میگفتند« :ا ّن خ َیر ّ
الز ِاد الت َ
قوی»
بهترین توشههایی که در این راه ،در این سفر پرخطر به درد آدم میخورد،
 .1نقشۀ شمارۀ  :4جنگ نهروان
 .2نهجالبالغه /حکمت  /130کالم حضرت هنگام بازگشت از صفین
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تقواسـت ،نـه آن خانههـا ،نـه آن همسـرها ،نـه آن فرزندها ،و نه
ً
اصال ببینید ،در یک عالم دیگر اسـت امیرالمؤمنین ،حاال
هیچچیـز دیگـر!
بیایـد و توجیـه کنـد و از مـردم عذرخواهـی کنـد و نمیدانم بـه فکر این
ً
ً
اصال مسـئلۀ علی ،مسـئلۀ تربیت انسـان اسـت ،زندهکردن
ابدا!
مسـائل،
دل انسانهاسـت .وارد کوفـه شـد ،اوضـاع بـه حـال عـادی جریـان دارد و
امیرالمؤمنین منتظر است که نتیجۀ حکمیت را ببیند چه خواهد شد.
خـوارج بنـا کردنـد شـرارتکردن ،در همـان حـروراء کـه منـزل گزیدنـد،
بعضیشـان آمدنـد در ُن َخیلـه ـ کـه همین بیـرون دروازۀ کوفه بود ـ آنجا
ماندنـد ،بنـا کردند به شـرارتکردن .اول ،شـرارتهای زبانی؛ میآمدند در
کوچههای کوفه راه میرفتند ،یکهو شـعار میدادند ـ امیرالمؤمنین دارد

ّ

رد میشـود ـ یکهـو یـک نفـر فریـادش بلنـد میشـد« :ال ُحک َـم ِال ِهلِل» ،این

ً
مثال برخالف نظر خدا عمل کردی .حضـرت چیزی نمیگفتند،
یعنـی تـو
سرشـان را پایین میانداختند ،عبور میکردند 1.در مسـجد حضرت داشت
شـیاطین علیالظاهر متدیّ ـن و مکتبی،
نمـاز میخوانـد ،یکـی از همین
ِ
وارد مسـجد شـد .خب ،جمعیت مسـجد خیلی زیاد اسـت دیگر ،مسـجد
کوفـه را کسـانی کـه دیدنـد ،میداننـد ،االنش هـم آن نشـانههایی که از
آنوقت باقی اسـت ،یک مسـجد بسـیار بزرگی را نشان میدهد ،االن هم
مسـجد بسـیار بزرگـی اسـت .جمعیـت عظیم کوفۀ بـزرگ آنجـا اجتماع
کردند ،هیاهوسـت ،صدا به جایی نمیرسـد .میخواهد شعار بدهد ،همه
 .1الکامل (ابناثیر) /ج /3ص334
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هـم بشـنوند ،هیاهـو هم نمیگـذارد .این خارجی صبـر کرد که
حضـرت تکبیـر بگویـد ،تا حضرت فرمود اهللاکبر ،خواسـت مشـغول نماز

َ َ
بشود ،یکهو این فریادش بلند شد ،یک آیۀ قرآنی خواندَ « ،و َل َق
اوح َی ِال ی�ك
د
�
ِ
َ َ َّ ذ نَ ن قَ َ َ ئ ن َ ش َ تَ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
نَ َ
خ
اسر�ی نَ
�»1؛ حاال
ح�ط نّ� عملك و ل ت�کو� نّ� ِم نَ� ال� ِ
و ِالی ال�ی�� ِم� � ب� ِلك ل ِ�� ا�رک� ل ی� ب
آیـه دارد میخوانـد دیگـر ،وقتـی آیـه میخواند باید گوش کـرد ،حضرت
نمـاز را همینطـور متوقـف گذاشـتند .حـاال خود حضرت و همۀ مسـجد
دارنـد گـوش میکننـد؛ معنـای آیه این اسـت که به تـو ای پیغمبر و به
پیغمبرانی که قبل از تو بودند ،وحی فرسـتاده شـد که اگر شـرک بورزید،
همـۀ کارهـای قبلیتـان باطل میشـود ،از بین میرود و جـزو زیانکاران
خواهید بود .این تعریض به امیرالمؤمنین است؛ یعنی علی تو به سابقۀ
خودت اینقدر نناز ،مشـرک شـدی تو ،با قبول حکمیت شـرک آوردی به
خـدا و تمـام کارهایـت باطـل شـد .حـاال آن بیعقـل را ببین کـه با قرآن
میخواهـد بـه جنـگ علـی بیاید کـه قرآن ناطق اسـت .حضـرت در حال
نمـاز جوابـش را دادند ،چون در نماز [خواندن] آیـۀ قرآن باطلکنندۀ نماز

فَ
َ
َ
نیست .حضرت بهصورت حدیث ْ
اص�ر ِا نّ� َوعد
نفس این آیه را خواندندِ �« :ب
َ ٌّ َ َ َ خ فَّ َّ َ َّ
ق ن نَ
اهلل ح ق� و لا ی� ت
و�» 2صبر کن ،تحمل کن ،وعدۀ خدا حق
و��
س� ِ�� ن�
ک ال ذ�ی� نَ� لا ی� ِ
ِ
اسـت ،و ایـن مردمـی کـه یقین در دلهای آنها راه نیافتـه ،تو را تحریک

ّ
حضار میداد که آیۀ نیشدار و کنایهآمیز
نکنند .که این هم آرامشی به
 .1سوره مبارکه زمر /آیه 65
 .2سوره مبارکه روم /آیه 60
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را از او شـنیده بودنـد؛ هـم نشـاندهندۀ ایـن بـود کـه خـود
امیرالمؤمنیـن چطـور احساسـاتی درمقابـل اینهـا دارد ،بـا کمـال حلم با
اینها رفتار کرد.

1

اول ،کار اینهـا در همیـن حـد بـود ،بعـد یواشیـواش شـروع کردنـد بـه
شـرارتکردن ،شـرارتهای عملـی .مـوج تـرور راه انداختنـد و عـدهای از
مسـلمانهای بیگنـاه را کشـتند؛ کـه امیرالمؤمنیـن در یـک جملهای به

ُ ُ
ـیوف ُکم َع َلی َع ُ َ َ َ
واض َـع ُ
الب ِـرء َو
آنهـا در نهجالبالغـه میفرمایـد« :س
وات ِقکـم تضعونـا َم ِ
ِ
ُّ
ـقم» 2شمشـیرهایتان را روی دوشـتان گرفتیـد ،نـگاه نمیکنید که کجا
الس ِ
ایـن شمشـیر را فـرود میآوریـد ،باگنـاه و بیگناه را با این شمشـیر دارید
نابـود میکنیـد .تـرور کور! یک روز یک مسـلمان و یک مسـیحی از کوفه
کمین خوارج اینها
آمدند بیرون ،با همدیگر داشـتند میرفتند ،گروههای
ِ
را گرفتنـد ،گفتنـد شـما کیسـتید؟ چـی هسـتید؟ آن مسـیحی گفت من
مسـیحی هسـتم ،یکخرده تحقیق کردند ،مطمئن شـدند که بله مسیحی
است ،گفتند خیلی خب ،تو برو .او رفت .به این گفتند تو چه؟ گفت من
مسلمانم از مردم کوفهام[ .پرسیدند] علی را قبول داری؟ [گفت] بله! او را
کشتند .مسیحی را رها کردند ،مسلمان را کشتند.

3

عبداهللبن َ
خ ّبـاب یکـی از یـاران امیرالمؤمنین بود؛ با زن حاملهاش ـ یا در
 .1بحاراالنوار /کتاب الفتن و المحن /ابواب ما جری بعد قتل عثمان /باب /26حدیث637
 .2نهجالبالغه /خطبۀ  /127کالم حضرت خطاب به خوارج
 .3الکامل فی اللغة و االدب (محمدبنیزید مَ ب َرد متوفی 285ق)/ج/2ص176
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جار َیة» 1شـاید کنیزش بوده که حامله بود ـ
جملۀ امیرالمؤمنین « ِ
میرفـت ،او را گرفتنـد؛ بعـد از یـک بحث تلخی که بـا او کردند و او را به
خیال خودشـان محاکمه کردند؛ خودش را کشـتند ،شکم زن حاملهاش را
[هم] دریدند .گفتند اگر این کار را نکنیم ،این بچه متولد میشود ،اینهم
فاسـد میشـود .قصـاص قبـل از جنایـت! بچـۀ در شـکم مادر را کشـتند،
خـب ،مـادر هـم ُمـرد دیگر؛ با این وضـع فجیع اینها را کشـتند .عدهای از
یاران امیرالمؤمنین را همینطور کشـتند .تا َکسـی از شـهر میآمد بیرون
برود ،اینها میرفتند و میکشتند .حضرت دیدند نمیشود با اینها اینطور
گذراند ،ابنعباس را فرستادند ،گفتند برو با آنها مباحثه کن؛ رفت مباحثه
کرد ،فایدهای نبخشید .خود حضرت یک روز بلند شد رفت به اردوگاه اینها
ـ همـان حـروراء کـه بودند ـ اول دو رکعت نماز آنجـا خواند؛ بعد کمانش
مفصل صحبتکردن .آدم
را درآورد ،بـه کمانـش تکیـه داد ،بنا کرد با اینها
ّ
وقتـی در نهجالبالغـه کلمات امیرالمؤمنیـن با اینها را میخواند ،گریهاش
میگیرد 2.علیبنابیطالب ،برادر پیغمبر ،اولمسلمان ،معلم اول دین ،با
آن معرفت ،با آن سوابق تاریخی ،با آن عظمت مقام ،مجبور شده بیاید با
یک عده نادان ،متعصب ،جاهل ،شریر ،منحرف ،کجفهم ،بیاطالع ،بحث

 .1بحاراالنوار /کتاب الفتن و المحن /ابواب ما جری بعد قتل عثمان /باب /23حدیث587
 .2برای مطالعه بیشـتر میتوانید به خطبههای  181 ،127 ،125 ،58 ،40 ،36و حکمت
 323نهجالبالغه مراجعه کنید.
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کنـد .تمـام هنـر خـودش را امیرالمؤمنین بـهکار برد کـه اینها را
نصیحتشان کند ،ب َِرشان گرداند .نشد! حضرت برگشت.
حضـرت یـک نفر را فرسـتاد پیـش اینها که چرا اینقدر شـرارت میکنید؟
چـرا آدم ُ
کشـی میکنید؟ همان کسـی کـه امیرالمؤمنین فرسـتاده بود که

ایـن پیغـام را بدهـد ،همـان را گرفتنـد کشـتند 1.حضرت فرمود نـه دیگر،
اینطـوری نمیشـود .بلنـد شـد گفـت راه بیفتیـد برویم اینها را سـر جای
خودشـان بنشـانیم .البتـه تـا این مدت ،چند ماهی گذشـته بـود و کمال
محبت و اغماض را امیرالمؤمنین نسـبت به اینها روا داشـته بود ،و اینها
هر روز پرروتر از روز قبل شده بودند .حضرت آمدند بهطرف محلی که اینها
رفته بودند برای جنگ ،آنجا مستقر شده بودند ،محلی به نام نهروان .یک
نفر آمد به حضرت گفت که اینها دارند از پلی که روی رودخانه است عبور

میکنند ،با شـدت میآیند طرف ما .حضرت فرمود که نگران نباشـید« ،ال
ُ ُ َ َ ٌ
َ ٌ
ُی ِفل ُـت ِم ُهنـم َعش َـرة َو ال َی ِل
ـک ِمنکـم عش َـرة» 2از آنها ده نفر نجات پیدا نمیکنند،
از شما ده نفر کشته نمیشود ،مسئلهای نیست.
آمدند درمقابل هم قرار گرفتند ،حضرت بنا کرد بازهم آنها را نصیحتکردن؛
خبـاب را بدهیـد.
اولچیـزی کـه حضـرت گفـت ،فرمـود قاتـل عبداهللبن ّ
خباب ماییم ،چندهزار
همهشان صدایشان را بلند کردند که قاتل عبداهللبن ّ
نفـر آدم؛ از ایـن کارهـای موذیانـه ،این کارهای گروهکـی .خب ،این یک
 .1تاریخالطبری /ج /5ص82
 .2نهجالبالغه /خطبۀ 59
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قُ
ً
حرف درسـتی بود ،باالخره یک نفر کشـته شـده « َم ن� � ِت� َل َم�ظ لوما
فَ قَ َ َ ن َ ّ ُ ن ً
ل�ا ِلولِ ِی� ِه سلطا�ا» ،1کسـی که مظلوم کشـته شـده ،بدون علت کشـته
��د �ج ع
ولی دم او
شـده ،بدون اینکه کسـی را کشـته باشـد ،کشـته شـده ،خب،
ّ
میتوانـد بیایـد از آنها مطالبه کند ،بگوید قصـاص میخواهم بکنم دیگر؛
اینکـه حکم اسلامی اسـت .این قابـل فهم بود ،قابل قبول بـود؛ اما اینها
موذیگـری کردنـد ،گفتند نهخیر ،فریادشـان را بلند کردند که ما همهمان
قاتل هستیم[ .فرمود] هرکدامتان که بیایید پای این عَ لم بایستید ،کاری
بـه کار شـما نداریم .هشـتهزار نفر از دوازدههزار نفـر ،باالخره تحت تأثیر
تـرس و فرمایشـات حضـرت آمدنـد ،امـا چهارهـزار نفـر با همان شـدت و
سرسـختی ایسـتادند.

65/3/12

یکی از آنها خطاب کرد به امیرالمؤمنین ،گفت

ما با تو اینقدر میجنگیم تا نابودت کنیم .حضرت لبخند تلخی بر دهان
جاری کرد ،فرمود :مگر نمیداند با چه کسی حرف میزند این آدم بیشرم؟
من را از شمشیر و نیزه میترسانید؟ من را از جنگ میترسانید؟ من را از
برخورد مسـلحانه میترسـانید؟ من کسـی هستم که عمرم را با شمشیر و
نیزه گذراندم .بر امیرالمؤمنین خیلی سـخت اسـت ،اما بازهم شروع نکرد.
تا اینکه آنها بعد از فرمایشـات امیرالمؤمنین ،تیراندازی را شـروع کردند.
اصحـاب علی گفتند :یا علـی! تیراندازی میکنند .فرمود صبر کنید .دفعۀ
دوم تیرانـدازی کردند ،دفعۀ سـوم تیراندازی کردنـد؛ امیرالمؤمنین فرمود
حاال دیگر جای تأمل نیست .حمله کرد

65/3/9
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یک صبح تا شبی جنگ طول کشید ،و آنقدر جنگ شدت داشت
کـه فرصـت نکردنـد نمـاز بخوانند ،نمازشـان تکبیـر بود .در میـدان جنگ
اینطوری است .وقتیکه گرماگرم جنگ هستند که اگر بخواهند دست از
بکشند بروند نمازشان را بخوانند ،دشمن غلبه پیدا خواهد کرد ،آنجا
جنگ ِ
تکلیفشان این است که همانجا در میدان جنگ نمازشان را بخوانند ،اگر
فرصـت همیـن را هـم ندارنـد؛ در حال شمشـیرزدن و در حال مبـارزه نماز
بخوانند ،یک تکبیر بگویند ،اهللاکبر ،این میشود نماز .اولویتها را ببینید
در اسلام چطوری اسـت .نماز با این عظمت ،با این اهمیت ،آنوقتیکه
پای حفظ دین در میان است ،اگر اینجا ما رفتیم مشغول نماز شدیم ـ با
آداب و خصوصیـات و وضـو و چـه و چـه ،روبهقبلـه و لبـاس نجس تنت
نباشـد ،خونی نباشـد ،اگر بخواهیم اینها را مراعات کنیم ـ دشـمن پیروز

َ َّ ُ
لصالة
خواهـد شـد .اینجا میفرمایـد نه؛ نماز بههرحـال ترک نمیشـود« ،ا
ُ ُ
ال» 1اهمیت این واجب اینطوری است ،اما نماز در میدان جنگ،
الت َترک ِب ٍ
غیر از نماز در حال آسـایش و راحتی و امنیت اسـت که خطری انسـان را
تهدید نمیکند ،آنجا یک اهللاکبر است.
تا باالخره گرد و غبار فرونشسـت ،تمام لشـکریان دشـمن ،همان آدمهای

 .1از اصطالحات مشهور فقهی ،در کتاب الطهارة (امام خمینی) /ج /1ص 296آمده :عین
ایـن عبـارت در کتب روایی نیامده اسـت ،بلکه در کتاب وسائلالشـیعة /کتاب الطهارة/

ََ ُ

َ

َ َ َ

ّ
حال» از زراره نقل
ابواب االستحاضة /باب /1حدیث ،5شبیه این عبارت« :ال تدع الصالة عل ٍ
شده است.
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فکر لجوج ،روی خاکهای بیابان افتاده بودند .فقط
ِ
متعصب کج ِ
چنـد نفـری از اینهـا ـ که کمتر از ده نفر بودند ـ توفیق پیدا کردند که فرار
معیـن کـرده که اینها کجـا رفتند؛ 1دوتایشـان رفتند فالن
کننـد .و تاریـخ
ّ
شهر ،یکی رفت فالن شهر ،سهتا رفت فالن شهر ،مشخصند که کجا رفتند.
این سرنوشـت خوارج بود.

65/3/12

و همیشـه بهصورت یک اقلیت محکوم و

مطرود باقی ماندند.
در برخورد خوارج با خلفای بعد ـ مثل َح ّجاجبنیوسف ـ جریانی را برایتان
القلب عجیبی
قسی
دل
ّ
ِ
نقل میکنم .میدانید که َح ّجاج آدم خیلی سخت ِ
ً
اصال نظیر ندارد؛ البته َح ّجاج فضایلی هم داشت؛ َح ّجاج جزو بلغای
بود و
عرب بود .خطبههایی که َح ّجاج در منبر میخوانده ،جزو خطبههای فصیح
و بلیغی است که جاحظ در «البیان و التبیین» نقل میکندَ 2.ح ّجاج حافظ
دشـمن عدل و دشـمن اهلبیت و پیامبر و
قرآن بود! اما مردی خبیث و
ِ
 .1حیاة االمام الحسنبنعلی (شیخ باقر شریف قرشی ،متوفی 1433ق) /ج /1ص،487
بـه نقـل از الملـل و النحل (شهرسـتانی)« :ا َِّن ُ
ـه ِانهَ َز َم مِ ُ
اثنان اِلی
اثنان ا َِلی ُع
ـم
نه ُ
مـان وَ
َ
ِ
ِ
ِّ
اثنان ا َِلی َ
وزون» دو نفر از آنها
اثنان اِلی ِس ِج
ِک
واح ٌد ا َِلی َتل مَ
الجزیرَةِ وَ
سـتان وَ
رمان وَ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
به عمان ،دو نفر به کرمان ،دو نفر به سیسـتان ،و دو نفر به جزیره(منطقۀ میان دو رود

دجله و فرات) و یک نفر هم به تل موزون (در خوزستان) فرار کردند.
 .2البیان و التبیین ،از مهمترین کتابهای ابوعثمان عمروبنبحر جاحظ بصری (متوفی
 255یا 256ق) ،متکلم و ادیب معتزلی است .البیان ،کتابی است در انواع بیان ،همراه
با منتخباتی از خطب بلیغ ،مواعظ و احوال سخنوران برجسته و مشاهیر اسالم ،تشریح
لحـن ،یعنـی لغـزش نحوی در گفتار ُم َ
عر ِبه(عرب غیـر خالص) ،لطایف ،اشـعار و نیز
سـت ِ
بسیاری اشارات تاریخی و فواید بالغی و تحلیل فن خطابه.
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آل پیامبر بود؛ چیز عجیبی بود .یکی از این خوارج را پیش َح ّجاج
آوردندَ .ح ّجاج شـنیده بود که این شـخص ،حافظ قرآن اسـت .به او گفت:

َ َ

َ

ُ

«ا َ
جعـت الق َ
ـرآن» 1قـرآن را جمـع کردهای؟ منظورش این بود که آیا قرآن را در
ذهـن خـودت جمـع کردهای؟ اگر به جوابهای سـرباال و تند این خارجی

َ َ ً

ََ

ُ

کان فا َ
توجـه کنید ،طبیعت اینها معلوم میشـود .پاسـخ داد« :ا ُمف َّرقـا َ
مج ُعه»
مگر قرآن پراکنده بود که من جمعش کنم؟ البته مقصود او را میفهمید،
اما میخواست جواب ندهدَ .ح ّجاج با همۀ وحشیگر یاش ،حلم به خرج

َََ َ
حف ُظ ُه» آیا قرآن را حفظ میکنی؟ پاسـخ شـنیدَ « :ا َخش ُ
ـیت
داد و گفت« :ا فت
ف َ َ َُ ُ
ـرار ُه فاحفظـه» مگـر ترسـیدم قـرآن فـرار کنـد که حفظش کنـم؟ دوباره یک
ِ

جواب درشت! دید که نه ،مثل اینکه بنا ندارد جواب بدهدَ .ح ّجاج پرسید:

َ ُ

َ

َ ُ

امل َ
ؤمننی عبد َ
«ما تقول یف امیر ُ
عبدالملک
ک» دربارۀ عبدالملک چه میگویی؟
ِ
امل ِل ِ
ِ
َ َ ُ

َ َ

ُ

مـروان خبیـث ،خلیفۀ امـوی .آن خارجی گفت« :ل َعنـه ُ
اهلل َو ل َعن َ
ـک َم َعه» خدا
ِ
او را لعنت کند و تو را هم با او لعنت کند! ببینید ،اینها اینطور خشن و
صریح و روشن حرف میزدندَ .ح ّجاج با خونسردی گفت :تو کشته خواهی

َ
شـد ،بگو ببینم خدا را چگونه مالقات خواهی کرد؟ پاسـخ شـنید که« :ا َلق
اهلل ب َع َملی َو َتلق ُ َ َ َ
َ
ـاه انـت ِبدمـی» مـن خـدا را با عملـم مالقات میکنم ،تو خدا را
ِ
با خون من مالقات میکنی! ببینید ،برخورد با اینگونه آدمها مگر آسان
بـود؟ اگـر آدمهـای عـوام ،گیر چنین آدمـی بیفتند ،مجذوبش میشـوند.

 .1البیان و التبیین /ج /2ص101
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اگـر آدمهای غیر اهل بصیرت ،چنین انسـانی را ببینند ،محوش
میشوند ،کمااینکه در زمان امیرالمؤمنین

علیهالسالم

شدند.

طبق روایتی که نقل شده ،در اوقات جنگ نهروان ،امیرالمؤمنین داشتند
میرفتند 1،از اصحابشان یک نفر کنار ایشان بود .همان نزدیکهای جنگ

َ َّ

ُ َ ق ن ٌ آن

َّ

نهروان ،صدای قرآنی در نیمهشـب شـنیده شد« :ام ن
� هو � ِا� ت� �� َاء الل ی� ِل» ،2با
لحن سـوزناک و زیبایی ،آیۀ قرآن میخواند .اینکسـیکه با امیرالمؤمنین
بود ،عرض کرد :یا امیرالمؤمنین! ایکاش من مویی در بدن این شخصی
که قرآن را به این خوبی میخواند ،بودم؛ چون او به بهشـت خواهد رفت
و جایـش غیر از بهشـت جای دیگری نیسـت .حضـرت جملهای قریب به
این مضمون فرمودند که به این آسانی قضاوت نکن ،قدری صبر کن .این
قضیه گذشـت ،تا اینکه جنگ نهروان بهوقوع پیوسـت.. .جنگ با پیروزی
امیرالمؤمنین تمام شد .خیلی از کشتهشدهها ،مردم کوفه یا اطراف کوفه
بودند؛ همینهایی که در جنگ صفین و جنگ جمل ،همجبهه و همسنگر
بودند؛ منتها ذهنهایشان اشتباه کرده بود .حضرت با ّ
تأثر 3خاصی ،همراه
با اصحاب خود در میان کشـتهها راه میرفتند .اینها همینطور بهصورت
َدمَ ر روی زمین افتاده بودند .حضرت میگفت اینها را برگردانید ،بعضیها

 .1ارشـادالقلوب الـی الصـواب (حسـنبنمحمد دیلمی ،متوفی 841ق) /بـاب فی فضائل و
مناقب امیرالمؤمنین /فصل فی حلمه و جوده و حسن خلقه و اخباره بالغیب و اجابة دعائه
 .2سوره مبارکه زمر /آیه 9
( .3أثر) اندوهگین شدن
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را میگفت بنشـانید .مرده بودند ،اما حضرت با آنها حرف میزد.
در ایـن حرفزدنهـا ،یک دنیـا حکمت و اعتبار در کلمـات امیرالمؤمنین
هسـت .بعـد بـه یک نفر رسـیدند ،حضرت او را برگرداندنـد و نگاهی به او
کردند و خطاب به آنکسـیکه در آن شـب با ایشـان بود ،فرمودند :آیا این
شـخص را میشناسـی؟ گفت :نه ،یا امیرالمؤمنین! فرمود :او همان کسی
اسـت که در آن شـب آن آیه را آنطور سـوزناک میخواند و تو آرزو کردی
که مویی از بدن او باشی!

70/1/26

ایـن کلمـۀ مارقیـن بـرای تاریخ نیسـت ،بـرای خـود علیبنابیطالب هم
نیست ،برای پیغمبر است؛ پیغمبر اسم گذاشته اینها را به مارقین .تجربۀ
مارقیـن نشـان میدهد که ناآگاهی و جهل ،چـه فتنۀ عظیمی را بهوجود
مـیآورد ،فتنـهای که در آن ،دوسـتان درمقابل حقیقت قـرار میگیرند ،نه
دشـمنان؛ فتنـهای کـه در آن باایمانها میلغزند ،نـه بیایمانها؛ فتنهای
که در آن ،فداکارها در راه شـیطان فداکاری میکنند و نابود میشـوند ،و
نه آدمهای تنبل و عافیتگزین.. .بههرحال امیرالمؤمنین این فتنۀ بسیار
بزرگ را هم از سر گذراندند و یکی از بزرگترین رویدادها و حوادث تاریخ
اسالم را برای درس و عبرت برای ما به یادگار گذاشتند.

65/3/12

۳۰

ساختارشناسی فتنهها
تمـام ایـن مدتـی کـه امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسلام

دوران حکومـت دشـوار

خودشان را گذراندند ـ چهار سال و ده ماه ـ از اول تا به آخر ،یک سلسله
حوادثـی پیـش آمد و مشـکالتی پیدا شـد که کار را بـرای افراد کمعمق و
سطحی و آدمهای ضعیفاالیمان و بیهوش ،خیلی مشکل میکرد .شاید
بشـود گفـت که یکی از مشـکالت عمـدۀ دوران امیرالمؤمنین این بود که
حـوادث آنقـدر سـریع پیـش میآمد و بهقـدری پیچیده بود کـه آدمهای
سـاده و سـطحینگر ،و کسانی که تحلیل درسـتی از قضایا نداشتند ،مثل
خاشـاکی که در جریان سـیل قرار بگیرد ،اختیار از دستشـان خارج میشد
و بهدنبال جریانات جامعه کشانده میشدند و میرفتند.

65/3/9

ً
تقریبا پنجسـالۀ
آنچـه من توانسـتم بهعنـوان جمعبندی در دوران زندگی
حکومـت امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسلام

و آنچه که پیش آمد بهدسـت بیاورم،
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ایـن اسـت کـه تحلیل سیاسـی ضعیف بود .البتـه در درجۀ بعد،
عوامل دیگری هم بود ،اما مهمترین مسـئله این بود؛ وا ِّل خیلی از مردم
هنـوز مؤمـن بودنـد ،امـا مؤمنانـه در پـای هـودج 1امّالمؤمنیـن درمقابـل
علیعلیهالسلام جنگیدنـد و کشـته شـدند! بنابراین تحلیل غلط بـود 70/6/27.اگر
تحلیـل صحیح نباشـد ،مشـکالت بهوجود خواهد آمـد و حتی ایمانهای
تحلیل درسـت از
محکـم هـم ،بـه سـبب نبـودن آگاهـی و روشـنبینی و
ِ
وقایـع ،ممکـن اسـت در جهـت خلاف قرار گیـرد .همانطورکـه در قضیۀ
خوارج ،اتفاق افتاد.

71/6/26

در شناخت افراد و شناخت افکار و شناخت راهها و شناخت جهتها ،دو
جور انسـان داریم ،دو جور قضاوت داریم؛ یک قضاوت ،قضاوت سـطحی
تعمـق و تدبـر نمیکنـد در قضاوتهایـش ،در
اسـت .آدم سـطحی کـه
ّ
نظردادنهایش ،در دلبستنهایش ،در دلبریدنهایش ،در دوستیهایش،
در دشـمنیهایش .این یکجور دربارۀ مسـائل قضاوت میکند؛ یک حرف
را خوشـش میآیـد ،کـه علت خوشآمدنش یک چیز سـطحی اسـت؛ یک
انسان را دوست میدارد ،که علت دوستداشتنش یک چیز سطحی است.
از یـک مسـلکی ،مکتبـی ،راهـی ،خوشـش میآید ،که انگیـزۀ او یک چیز
سطحی است؛ یک چیزی است که اگر دست یک محقق بدهی ،دست یک
آدم باهـوش بدهـی ،یکقدری دربارهاش بحث کند ،از دسـت آن دلبسـتۀ
بیقـرار ،ایـن حـرف را میگیرد ،این قضاوت را از او میسـتاند .چرا؟ چون
 .1محمل ،کجاوهای که روی شتر گذاشته میشد و زنان در آن مینشستند.
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سـطحی بـوده ،چـون قابـل اتکا نبوده ،چـون نقطۀ اتکا نداشـته،
یک عمل سـطحی .این یکجور آدم اسـت .با یک نفر دوست میشوند ،با
یک نفر دشـمن میشـوند ،به یک راهی ،به یک مسـلکی ،به یک مکتبی
دلبسـتگی پیدا میکنند ،به همان آسـانی که آمدند ،برمیگردند .به همان
آسانی که دل بستهاند ،دشمن میشوند .با بادی میآیند ،با بادی میروند؛
با لبخندی میآیند ،با َاخمی میروند؛ با جلوۀ ظاهری جذب میشوند ،با
یک مختصر سـردی و برودت طرد میشـوند؛ از معنا در او خبری نیسـت،
از مغز در او نشانهای نیست.
اینطـور آدمهـا اگر در زمان امیرالمؤمنین بودنـد ،یک طرف میدیدند که
یک انسـانی لباس جنگ در برش ،از شمشـیرش خون میچکد ،تازیانه در
دسـتش ،میآیـد در بـازار ،با این کاسـب ،بـا آن دکاندار ،بـا آن زن ،با آن
مرد ،با آن بزرگ ،با آن کوچک ،با آن صحابی پیغمبر ،به آن شـدت حرف
میزنـد ،طلحـه را از خودش میرنجاند ،با عایشـه میجنگد ،با زن پیغمبر
عَ َلـم مخالفـت برمـیدارد ،ناقـۀ او را ِپـی میکنـد .اگر یکچنیـن آدمی را
یک طرف میدیدند ،میگفتند اسـمت چیسـت؟ میگفتند امیرالمؤمنین
علیبنابیطالـب .نقطـۀ مقابل او یکمشـت افـرادی را میدیدند که اینها
ظاهری دارای وقار و متانت و سـکینه و آرامش و اهل رکوع و اهل قیام
شب و اهل روزه و اهل قرآن و دارای چنینوچنان صوت دلکش و محزون
و مردمانـی هسـتند کـه خیلی بـه ظاهر نجیب ،خیلی بـه ظاهر عالقهمند
بـه دیـن و حقایـق دینـی؛ میدیدند کـه امیرالمؤمنین با اینهـا میجنگد.
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میگفتنـد نـه ،آقا اینجا دیگر دارد افراط میکند .دلشـان بهطرف
آن جبهۀ مخالف متمایل میشد.. .این برای آدمهای سطحی.
اسلام میآیـد این معیار را از ما میگیـرد .میگوید این متری که تو داری
غلط است .با این متر ،ذرع 1و پیمان نکن .این عالمت و اندازهای که تو با
آن میشناسی ،این غلط است .این قطبنمایی که تو گذاشتی تا جهت را
پیدا کنی ،این قطبنما خراب اسـت ،جهت را نشـان نمیدهد .این ساعتی
که توی بغلت گذاشتی ،با این ساعت میخواهی وقت را بشناسی و راه را
بیابی ،این ساعت خراب است ،تند است ،کند است ،خواب است ،ازبینرفته
اسـت؛ به این نگاه نکن .این معیار ،معیار غلطی اسـت ،معیار دیگری الزم
اسـت .بـا ایـن متـر ،ذرع و پیمـان کـن .با ایـن اندازه ،انـدازه بگیـر .با این
قطبنمای درسـت ،جهتگیری کن .چیزی اسـت که همه هم میفهمند،
همـه هم میتوانند بشناسـند؛ امانتداری افـراد را همه میتوانند بفهمند؛
امانتدار هست یا نیست ،با یک امتحان معلوم میشود .راستگویی افراد
را همـه میتواننـد تجربـه کنند ،با یک امتحان معلوم میشـود .معیارها را
اسلام عـوض میکنـد ،میگویـد ایـن معیاری که تـو دسـتت داری ،خیال
میکنی هرکس نماز بیشتر خواند ،این بهتر است و به خدا نزدیکتر است،
این معیار ،معیار درسـتی نیسـت .ممکن اسـت کسـی خیلی نماز بخواند،
خیلی عبادت کند ـ مثلاینکه خوارج میکردند ـ اما از خدا دور باشد.

52/12/5

باب والیت نشـان میدهد که اگر افرادی همۀ عمرشـان
بعضی از روایات ِ
 .1واحدی برای طول ،برابر با  1/04متر .ذر عکردن ،یعنی اندازهگرفتن پارچه و مانند آن با ذراع
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ولی خدا را نشناسـند ،تا به داللت او حرکت
را عبـادت بکننـد ،اما
ّ

َ
بکنند و مسـیر را با انگشـت اشـارۀ او معلوم کنند ،این فایدهای نداردَ « .و ل
َّ
َ َ َ َ ّ َُ َ ُ َ َ َ َ َ
َ َ
َ َُ َ َ
َ
اهلل َجل َو َع ّز
عمال ِه ِب َدال ل ِت ِه ِ[ال ِیه مـا
والیـه و یک
کان له عل ِ
َیع ِـرف والیـة و ِ ِل ِ
ـون جی ُـع ا ِ
اهلل فی ِ
َ ٌّ َ
واب ِـه]»[ 70/1/26.1امیرالمؤمنیـن] میخواهند ما بیدار باشـیم ،میخواهند
حـق یف ث ِ
چشـمهای ما باز باشـد ،میخواهند ما آدمشناس باشیم ،میخواهند ما بر
اثر آدمنشناسـی ـ همچنانیکه در صدر اسلام فریب خوردیم ـ دیگر فریب
نخوریم .در صدر اسلام ،مردم برای خاطر آدمنشـناختن ،فریب میخوردند.
میگفتنـد عجـب! مگـر میشـود طلحـه ،زبیر ،عایشـه ،این سـه نفـر عنصر
عالیمقام ،اینها میشـود که بر باطل باشـند؟ آیا میشود در جبهۀ معاویه،
آنقدر مردمان نمازخوان ،آنقدر مردمان نامی ،اینها همه بر باطل باشـند؟
مقدسین چنینوچنان،
آیا میشود در جنگ نهروان ،اینقدر آدمهای خوب،
ِ
اینها بر باطل باشند؟ آدمشناس نبودند ،فریب خوردند.

52/12/5

میتوانیـم بگوییـم خصوصیت عمـدۀ زمان امیرالمؤمنیـن این بود که در
ایـن دوران ،فتنههـای سـیاه و تاریکی ،همانطورکه پیغمبـر فرموده بود،
شـب تاریک بر زندگی مردم سـایه انداخته بود 2.فتنه یعنی
مثل پارههای
ِ
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب دعائم االسالم /حدیث5

َ َ َ َ َّ ُ َ
ین ا ّمیت ِمن َبعدی
 .2نهجالفصاحة /حدیث« ،2419پیامبر اکرم در حدیثی میفرمایند« :لیغش
َّ
َ
ً
الر ُج ُـل فهیـا ُم ً ُ
ٌَ َ َ
کافرا َی ُ
ظلـم ُیصب ُـح َّ
بیع اق ٌ
کاف ًـرا َو ُیسی ُم ِ ً ُ
ـوام ِد َ ُ
اللیـل ُ
ینم
صب ُـح ِ
ؤمنـا َو یسی ِ
ِ
امل ِ ِ
ؤمنا وی ِ
ِ
ِفتن ک ِقط ِـع ِ
َ ُّ َ
ََ
شب تاریک
لیل»؛ پس از من امتم را فتنهها خواهد گرفت ،چون پارههای
ِ
ض ِمن الدنیا ق ٍ
بعر ٍ
که در اثنای آن ،مَ رد به صبح مؤمن است و به شب کافر شود و شب میکند درحالیکه

مؤمن است و صبح کافر میشود ؛ و کسانی دینشان را به مال ناچیز دنیا فروشند».
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چه؟ فتنه یعنی آن حادثهای که در آن ،در نگاه اول ،حق و باطل
روشن نیست 65/3/9.فتنه حالت غبارآلودگی است 79/2/24.یعنی آن نابسامانی
ُ
و نابههنجـار یای کـه در جامعـه بهوجود میآید ،مردم را سـردرگم و گیج
میکند ،انسانها را از راه ،به بیراهه میکشاند ،خطوط روشن را از مقابل
چشـم بسـیاری از انسانهایی که دید کوتهبینی دارند ،پاک میکند و گم
آزمایش دیدن
میکند؛ در نتیجه ،آزمایشـی بزرگ در جامعه پدید میآید.
ِ
و شناختن ،تشخیصدادن و انتخابکردن.
این نابسامانیها از کجا پدید میآید؟

58/10/17

مسئلۀ تشخیص حق از باطل،

یکی از آن مسـائلی اسـت که در طول تاریخ بشـر و تاریخ نبوتها ،نقطۀ
دشوار زندگی انسانها بهحساب میآمده است .همه مایلند حق را تعقیب
کننـد و بـه آن عمـل کننـد .همـه مایلنـد از باطـل اجتنـاب کننـد ـ البته
غیر از انسـانهایی که وجودشـان به آتش قهر الهی تبدیل شـده اسـت و
مظهر شیطانند ـ عموم مردم و انسانهای دارای عقل و انصاف و صفات
انسـانی ،میخواهنـد از باطـل اجتناب بکنند و به حـق گرایش پیدا کنند؛
اما تشخیص اینها ،همیشه آسان نیست.
امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام در یکـی از خطبههایـی که دردمندی آن بزرگوار،
در کلمات و جمالت آن آشکار است ،همین مطلب را بیان میکنند:

68/7/12

َّ َ
َ
ـواء ُت َّت َب ُـع َو َاح ٌ
تن َاه ٌ
« ِا َّنـا َب ُ
ـکام ُت َبت َـد ُع ُی َال ُـف فهیـا ِکت ُ
اهلل َو َی َت َـو ل َعلهیـا
ـاب ِ
ـدء ُوق ِـوع ِ
الف ِ
ٌ
ً َ َ َ
َ َ َ َّ
الباط َـل َخ َل َص ِمن ِمزاج َ
َ
احل ّق َل َی َـف َع َل ُ
رتادین َو
امل
ن
اهلل فلـو ا
ِرجـال ِرجـاال علی غی ِـر دی ِـن ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
َ
َُ
َ َ َّ َ َّ َ َ َ
الباطـل َانق َط َعـت َع ُنه َا ُلس ُـن ُ
دین َو ل ِکـن ُیؤخذ ِمن َهذا
عان
امل ِ
ـس ِ ِ
لـو ان احلـق خلـص ِمـن لب ِ
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َّ
ُ َ َ َ
مزج َ ُ
ِضغ ٌـث َو ِمـن َهـذا ِضغ ٌـث َف ُی َ
نال َ
ولیائ ِـه َو
ـک َیس َـت ِول الش
ـیطان علی ا ِ
ـان فه ِ
ِ
ُ َ
ذین َس َب َقت َ ُلم م َن اهلل ُ َ
نجو ّال َ
48/9/11
احلسن».1
َی
ِ ِ
َّ
دء ُوقوع الف َت َا ٌ ُ َّ
هواء تت َب ُع» سـرآغاز پیدایش فتنهها ،هوسها و هواهایی
« ِانا َب ُ ِ ِ ِ
هسـتند که اطاعت میشـوند 58/10/17.سـرآغاز همۀ فتنههای عالم ،سـرفصل

همـۀ نابسـامانیهای ملتهـا ،هوسهایـی اسـت کـه سررشـتهداران و
آنکسانیکه زمام کار را بهدست گرفتهاند ،دنباله َروی آن هوسها را قبول
میکنند.

48/9/11

هوس در همه هسـت ،هواهای نفسـانی در انسانها بهطور

انسـان رو
ضمـر و مکنونـی 2وجـود دارد ،امـا آنچـه انتظار میرود از یک
ُم َ
ِ
بـه تکامـل و مؤمـن ،ایـن اسـت کـه ایـن هوسهـا ،در آن هنگامیکه با
مرشدان راه ـ یعنی پیامبران،
اندیشۀ درست ،با راه پیشنهادشدۀ بهوسیلۀ
ِ
یعنـی عقـل ،عقل انسـانی ـ وقتی میـان هوس و این اندیشـهها تضادی
پیشـنهادی این
بهوجـود میآیـد ،ایـن هوسهـا کنار گذاشـته بشـود ،راه
ِ
راه هوس
هوسها پیموده نشـود .وقتی این وظیفۀ انسـانی عمل نشـد و ِ

َ

ُ َ َ ُ

پیمـوده شـد و «اح ٌ
ـکام تبتـدع» احـکام و مقرراتی بدون تناسـب با سرشـت
انسـان و بـدون اتکای بـر مبانی و اصول دین 58/10/17،مقرراتی خودسـاخته،
احکامـی بـدون نیـاز اجتماع ،بدون توجه بـه وضع مـردم 48/9/11،در جامعه

ُ َُ

وضع شـد ،فتنهها شـروع میشـود«.. .یالف فهیا ِک ُ
اهلل» در این احکام،
تاب ِ
در ایـن مقـررات ،در ایـن خطوطـی کـه از روی هـوس و بر مبنـای هوا در
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /50پس از پایان ماجرای حکمیت در جنگ صفین
( .2ضمر) پوشیده ،پنهان ،مستتر( /کنن) پوشیده ،مخفی
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جامعـه بهوجـود میآید ،کتاب خدا مـورد مخالفت قرار میگیرد.

ّ َ
ٌ
این مشعلی که باید راهنما باشد ،کنار گذارده میشودَ « .و َی َت َو ل َعلهیا ِرجال
ً َ َ
اهلل» مقررات به شـیوهای درسـت میشـود که انسـانهایی
دین ِ
ِرجاال عیل غ ِیر ِ
بدون آنکه استحقاق داشته باشند و بدون آنکه صالحیتهای الزم در آنها
جمع باشد ،بر مردمان حکومت و والیت پیدا بکنند.

ََ ََ

َ ََ

ّ َ َ َ

َ َ

58/10/17

َ
َ
َ
احلـق ل یف عل ُ
رتادین» اگر باطل ،بدون ماسـک
امل
«فلـو ا ّن ِ
الباطـل خلـص ِمـن ِمـزاج ِ
ِ

حقیقـت ،آرایشـی و جلوهای از گونۀ آرایشهـای حقیقت برای خود فراهم

َ ََ
َ
نیاوردَ « ،ل َی َف َع َل ُ
رتادین» بر مردم پنهان و پوشـیده نخواهد ماندَ « .و لو ا ّن
امل
َ
َ َّ َ َ َ
الباط ِـل» 48/9/11اگـر حق ،عریان و بدون آمیزش به اندکی از
ـس ِ
احلـق خلـص ِمـن لب ِ
عان َ
باطل ،در معرض دید مردم قرار گیردِ « ،ا َنق َط َعت َع ُنه َا ُلس ُن ُ
دین» ،معنایش
امل ِ
ایـن نیسـت که همۀ مـردم درآنصورت بـه حق گرایش پیـدا میکنند؛ نه!
بازهم ممکن است کسانی بهخاطر شرایط ذهنی خودشان ،شرایط اجتماعی
خودشـان ،و پیشقضاوتهـای خودشـان ،بـه حق گرایش پیـدا نکنند ،اما
زبان معاند کوتاه خواهد شد؛ یعنی نمیتواند حق را متهم کند؛ حق را که
نورانیت است ،ظلمت جلوه دهد .این ،آن نیاز همیشگی انسانهاست.

79/7/11

اگـر باطـل و حق ،صریح و بیشـائبه وسـط میـدان بیاینـد ،اختالفی باقی
نمیماند؛ همه حق را دوست دارند ،همه از باطل بدشان میآید.

89/8/4

َّ
َ
ُ َ
مزج َ ُ
ؤخ ُـذ ِمـن َهـذا ِضغ ٌـث َو ِمـن َهـذا ِضغ ٌـث َف ُی َ
نال َ
الش ُ
ـیطان
ـک َیس َـت ِول
« َو ل ِکـن ی
ـان فه ِ
ِ
َ َ َ
یائ ِـه» یعنـی دسـتهای کجاندیـش و ترفنـدکار ،قسـمتی از حـق را
علی او ِل ِ
بـا باطـل مخلـوط میکننـد و لعابـی از حـق روی باطل میدهنـد تا باطل
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قابل عرضه شـود و برای مردم سـادهلوح ،قابل قبول باشـد.

68/7/12

یکلقمـه از حـق ،یکلقمـه از باطـل را مخلوط میکننـد ،و یک غذایی که
ظاهرش نشان نمیدهد مسموم است در اختیار کسی که بیاطالع است،
میگذارنـد .ایـن تحلیل در ذهنها اثر میکند 90/6/2.اینجاسـت که شـیطان
بر دوسـتانش مسـتولی شـده و حق مشـت َبه میشـود 68/7/12.یعنی معاویه،
معاویهای که میخواست دشمنهای خود را مسموم کند ،اگر یک ظرف
َسـم میفرسـتاد ،یک کپسـول َسـم و زهر میفرسـتاد که دشـمنها هرگز
نمیخوردنـد ایـن کپسـول را؛ میگفتند این زهر اسـت .شـما [اگـر] بدانید
یک چیزی َسـم اسـت ،حاضرید بخورید؟ بفهمید این دوا مسـموم اسـت،
ً
ابـدا! اما معاویه همین َسـم را الی عسـل مخلوط
حاضریـد سـر بکشـید؟
میکرد ـ ببینید چقدر رندانه است! ـ شما که نگاه میکردیدَ ،سم که نبود،
عسـل بـود؛ میخوردیدَ ،سـم اثر میکرد .فریـاد امیرالمؤمنین این اسـت،
عسـل حق آنچنان پیچیده
میگوید :معاویه آن َسـم باطل را در البهالی
ِ
اسـت ،آنچنان مخلوط کرده اسـت ،که حتی حقشناسـان و حقخواهان
درد اجتماع علی این بود.
نمیتوانند بفهمند .و ِ

48/9/11

این ترجمۀ جملهای که از علی تالوت شد .و اگر دقت کنیم و در زندگی
امیرالمؤمنیـن درسـت بررسـی کنیـم ،میبینیـم ایـن جملـه ،عصـارۀ درد
ً
عینا
دلهای امیرالمؤمنین بوده است؛ یعنی وضع اجتماع امیرالمؤمنین،
همـان وضعـی اسـت که علیعلیهالسلام بهصورت منشـأ نابسـامانیهای یک
اجتماع در این خطبه بیان میکند.

48/9/11
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ال� ت� نَ� ةُ� َا َ
َ ف
ک� ُر
فتنـه در قـرآن با زبانی تند ،محکوم شـده؛ یک جـا «و ِ
ب
َ ف ت نَ ةُ َ ش َ ُّ َ قَ
قَ
1
ال���� ا�د ِم ن
� ال� ت� ِل»
ِم نَ� ال� ت� ِل» فتنه از کشتار ،بزرگتر است .و یک جا «و ِ
فتنه از کشـتار دشـوارتر و سختتر است 58/10/17.البته نمیشود گفت که در
فتنـه ،انسـانها نمیتواننـد حق و باطل را پیدا کننـد ،اگر اینطور بود که
تکلیفی بر مردم نبود .چرا! انسانها در دوران فتنه هم میتوانند حق را از
باطل تمیز بدهند ،منتها بهشرط تدبر ،فکرکردن ،سنجش صحیح اوضاع و
تابع هوای نفس نشـدن .اگر حب و بغضهای سـطحی و شـخصی را آدم
ً
واقعا بخواهد تسلیم حقیقت بشود ،بخواهد
در دوران فتنه کنار بگذارد و
حقیقت را پیدا کند ،اینچنین آدمی میتواند حق را حتی در دوران فتنه
هم پیدا کند؛ لکن مشـکل اسـت ،کار آسـانی نیسـت ،خیلیها در دوران
ً
واقعا میلغزند.
فتنه
فتنه این است ،وقتیکه دو دسته به جان هم افتادند و گرد و غبار ،تمام
فضـا را فراگرفتـه ،تـازهوارد نمیتواند بفهمد دوسـت کدام اسـت ،دشـمن
ً
غالبا فریب میخورند .اما همین تازهوارد اگر حواس خودش
کدام اسـت؛
را جمـع بکنـد ،نشـانهها را نـگاه کنـد ،عالمتهایـی که دوسـتان را با آن
میشناسـند ،آن عالمتها را جسـتجو بکند ،خواهد شناخت .اما بههرحال

بـا یـک فضای صاف و روشـن و بدون غبـار ،فـرق داردَ « 65/3/9.الع ِ ُ
مان ِه ال
ـال ِب َز ِ
َّ
َ ُ ُ ََ
واب ُـس» 2کسـی کـه زمانـه را میشناسـد ،یعنـی وقتی اوضاع و
تجـم علی ِـه الل ِ
 .1سوره مبارکه بقره /آیه  ، 217سوره مبارکه بقره /آیه 191
 .2به نقل از امام صادق

علیهالسالم

(الکافی /کتاب العقل و الجهل /حدیث)29
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احـوال محیـط خـود و محیـط پیرامونـیاش و محیـط جهـان را
میدانـد ،و میفهمد جریانهای گوناگون جهانی چه کسـانیاند ،کجایند،
اهدافشان چیست ،چطور باهم مواجه میشوند ،دچار اشتباه نمیشود؛ در
قضایای گوناگون ،قضاوت اشـتباه نمیکند و دچار اشـتباه نمیشود .این
آشـنایی ،برای همه الزم اسـت 90/6/2.این است که «بصیرت» میشود اولین
وظیفۀ ما ،که نگذاریم حق و باطل مشت َبه بشود.

88/7/15

۳۱
ت
اهمیت بصیرت و استقام 

بصیرت و استقامت
[پیشتر عرض شـد] در زمان امیرالمؤمنین ،بزرگترین مشـکل ،وجود یک
جناح علیالظاهر مسلمان بود ،با همۀ شعارهای اسالمی ،اما منحرف در
اساسـیترین مسـئلۀ دین؛ یعنی همان کسـانی که مقابـل امیرالمؤمنین
قرار گرفتند .اساسـیترین مسـئلۀ دین ،مسئلۀ والیت است؛ چون والیت،
نشـانه و سـایۀ توحید اسـت .والیت یعنی حکومت؛ چیزی اسـت که در
جامعۀ اسالمی متعلق به خداست ،و از خدای متعال به پیامبر ،و از او به
ولی مؤمنین میرسد .آنها در این نکته شک داشتند ،دچار انحراف بودند
ّ
و حقیقـت را نمیفهمیدنـد ،هرچنـد ممکـن بـود سـجدههای طوالنی هم
بکنند! همان کسانی که در جنگ صفین از امیرالمؤمنین رو برگرداندند و
رفتند بهعنوان مرزبانی در خراسان و مناطق دیگر ساکن شدند ،سجدههای
طوالنی میکردند؛ یک شب یا ساعتهای متمادی ،اما فایدهاش چه بود،
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[وقتی] که انسـان امیرالمؤمنین را نشناسـد ،خط صحیح را ـ که
خط توحید و خط والیت است ـ نفهمد و برود مشغول سجده بشود .این
سجده چه ارزشی دارد؟

َ

ََ

ک َو ال عل َ
..عدهای گفتند« :ال ل َ
یک» ـ مقدسمآبها بودند ـ به امیرالمؤمنین
مردم روم و سـایر جاها
گفتنـد در جنگـی کـه تـو بخواهی بروی با کفـار و
ِ

بجنگی ،ما با تو میآییم و در خدمتت هستیم؛ اما اگر بخواهی با مسلمانان
بجنگـی ـ بـا اهـل بصره و اهل شـام ـ مـا در کنار تو نمیجنگیـم؛ نه با تو
میجنگیم ،نه بر تو میجنگیم 1.حاال امیرالمؤمنین اینها را چهکار کند؟
ً
ابدا! حتی بداخالقی هم نکرد .خودشـان
آیا امیرالمؤمنین اینها را کشـت؟
گفتنـد مـا را بـه مرزبانـی بفرسـت ،امیرالمؤمنیـن قبـول کـرد و گفت لب
مـرز برویـد و مـرزداری کنیـد .عـدهای را طـرف خراسـان فرسـتاد .همیـن
ً
ظاهرا آنطورکه نقل میکنند،
ربیعبنخثیم ـ خواجه ربیع معروف مشهد ـ
جزو اینهاست.

70/1/26

فرق عنصری 2و پایهای ،میان وضع اجتماعی در حکومت پیغمبر و حکومت
علی ،این بود که در حکومت پیغمبر ،جبهۀ دشمن یک جبهۀ شناختهشده
و صریـح بـود .یعنـی در میـان گروههایی که با اسلام و پیامبـر در آن روز

 .1یکی از افرادی که از همراهی امیرالمؤمنین خودداری کرد ،حنظلةبنربیع ،معروف به
ربیع کاتب بود .او که علم خواندن و نوشـتن میدانسـت ،برخی از آیات را برای پیامبر
مکتوب میکرد( .شرح نهجالبالغه (ابنابیالحدید) /ذیل خطبۀ  /46ص)176
 .2ریشهای
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میجنگیدند ،هیچ گروهی نبود که با پیغمبر یک شـعار مشـترک
داشته باشد؛ ..اما در زمان امیرالمؤمنین نه ،جبهههایی وجود داشتند که با
ً
دقیقا شعارشان شعار علی بود.
علیعلیهالسالم میجنگیدند و
شـما نامههـای علـی و معاویـه را نگاه کنیـد؛ [نامههای معاویـه به علی]
ً
دقیقا مثل نامههای علی به معاویه اسـت! امیرالمؤمنین مینویسـد :مِ ن
ابیطالـب اِلـی ُمعاویةبن َ
لیبن َ
ابی ُ
سـفیان؛ او در جـواب
َا
ُ
میرالمؤمنیـن عَ ّ

لیبن َ
میرالمؤمنین ُمعاویةبن َ
ابی ُ
ابیطالب!
مینویسـد :مِ ن َا
ُ
سـفیان اِلـی عَ ّ

میرالمشـرکین ،او هم
او نمیگویـد مِ ـن َامیرالکافریـن ،او نمیگویـد مِ ن َا
ُ

ً
مثال در نامه مینویسـد
خـودش را امیر مؤمنان میداند .علیبنابیطالب
که ای معاویه! تقوا پیشه کن ،از خدا بترس ،خون مسلمانها را اینطور
ً
دقیقا در جواب همینها را مینویسـد :ای علی!
به هدر نده .معاویه هم

َّ

از خـدا بترس ،بین مسـلمانها اختلاف ایجاد نکن! « ِاتـق َ
اهلل» 1تقوای خدا
ِ
پیشه کن ،در تعبیرات معاویه خطاب به علی فراوان است!
دو جبهـه باهـم دارند میجنگند ،با یک شـعار ،خب طبیعی اسـت که هر
دو هم حق نیسـتند دیگر؛ یکی حق اسـت ،یکی باطل .مشـکل علی این
 .1نمونهای از نامههای معاویه به امیرالمؤمنین در کتاب شرح نهجالبالغه (ابنابیالحدید)/
َ
ُ
ـف القیامَ ِة وَ َ
ذیـل نامـۀ  /7ص ،42اینگونـه آمده اسـتَ :
وق َ
«ف َّ
اقلع عَ ّما
ات ِق اهلل وَ اذکر مَ ِ
َ
َاسـ َر َ
مین» از خدا بترس و به یاد قیامت باش و از
المسـ ِل
فت
وض فی ِدماءِ ُ
َ
ِ
فیه مِ َن الخ ِ
َ
َأس ُه وَ َن َک َ
اهلل وَ َس َطوا ِت ِه ،وَ َّ
ات ِق ب َ
ف
غوطهورشدن در خون مسلمانان بپرهیز « ...وَ ِخ ِ
ال ُه ،وَ
یف َ
غمد َس َ
ک عَ ِن ّ
اس» از خدا و غضبش بترس و از عذاب و انتقام او بپرهیز! شمشیر
َا ِ
الن ِ
خویش را از باالی سر مردم بردار و غالفش کن.
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است که جبهۀ روبهرویش یک جبهۀ صریح نیست .جبههای که
دور آن متفرق کند
بـا طـرح یک شـعار ،علـی بتواند یکدفعـه مـردم را از
ِ
نیسـت .هرچـه علـی بگوید ،او هم میگوید .البتـه علیبنابیطالب حرف
ً
لزومـا فهمیدنی هم
گفتنـی خیلـی داشـت ،اما همـۀ حرفهای گفتنـی،
نیسـت .خیلی از حرفهاسـت که آدم میتواند بگوید ،اما نمیتواند قول
بدهد که شـنوندهها بفهمند آن حرف را ،یا بپذیرند .و غم علی این اسـت.
اینیکـه شـما شـنیدید علیبنابیطالـب میرفت لب چاه را بـاز میکرد و
بـا چـاه درد دل میکـرد 1ـ حاال یا واقعیت دارد یا سـمبلیک اسـت ،هرچه
هسـت ،حرف خوب و درسـتی اسـت ـ این برای خاطر این بود که جز یک
عـدهای کـه به علی ایمـان میآوردنـد ـ بهخاطر اینکه او را میشـناختند،
عبادتـش را میدیدنـد و معاویه را دورادور ،بدگوییاش را شـنیده بودند ـ
جز یک عدهای که به دلیل خاصی علی را دوست میداشتند و به او مؤمن
بودند ،جای این شـبهه و اشـتباه برای همه وجود میداشـت که خب ،از
کجا معلوم که این راست بگوید ،او نگوید؟
..لـذا خصوصیـت زمـان علیعلیهالسلام ایـن اسـت که َجـوّ جامعهَ ،جـوّ نفاق
ً
اتفاقا در جبهـۀ معاویه هم،
اسـت .نـه بهاینمعنـا که مردم منافقنـد؛ نه!
مـردم منافـق نبودنـد ،مردم صـادق بودند؛ مگـر غیر از این اسـت؟ آنیکه
عشـایری دور و بَر
قبایلی
در راه معاویـه جانـش را دارد میدهد ،آن عرب
ِ
ِ
شـام ،از وقتی منطقۀ او مسلماننشـین شـده[ ،فقط] معاویه را دیده.
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب کرائم خصاله /باب /93حدیث82

59/4/11
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شام یکی از استانهای کشور پهناور روم شرقی بود ،که در زمان
خلیفـۀ دوم در تصـرف مسـلمین قرار گرفـت 65/3/12.فرماندهانی که در آنجا
ً
غالبـا جدیداالسلامها بودند ،خـود معاویه یکی از
بودنـد و آنجـا ماندنـد،
فرماندهـان بـود ،برادر بزرگش یزیدبنابیسـفیان ،یکـی از فرماندهان بود،
و دیگرانـی هـم که آنجا مثل خالدبنولید و ابوموسـی اشـعری جنگیدند،
آنجا نماندند ،برگشتند آمدند مدینه؛ و شام را در اختیار یزیدبنابیسفیان
و معاویةبنابیسـفیان گذاشـتند 67/2/17.خانـوادۀ ابوسـفیان بههرحال مورد
عالقه و توجه خلیفۀ دوم بودند ،آنها را گذاشت استاندار 59/4/11.این دو برادر
سـالهای متمادی در آنجا حکومت کرده بودند و خب پیداسـت ،کسـانی
اسالم
که یک سال ،دو سال قبل از رحلت پیغمبر ،اسالم آوردند ،آنهم به
ِ

زیر سایۀ شمشیر ،چقدر اسالم در قلبهای اینها نفوذ دارد! که بتوانند آن
را ـ آن ایمان ناب را! ـ به مردم خودشان منتقل کنند .این فرق داشت با
مردم مدائنی که سلمان میرفت بر آنها حکومت میکرد ،یا مردم برخی از
شهرها و ایاالت کشور ایران که صحابۀ بزرگ میرفتند در آنجاها حاکمیت
میکردند ،یا بعضی نقاط دیگر.

67/2/17

[مردم شام] از اول که چشم به اسالم باز کردند ،معاویه را شناختند.

59/4/11

بیست سی سالی هم بر آنها ،خانوادۀ ابوسفیان حکومت کردند .لذا از مسائل
ً
واقعا سر در نمیآوردند؛ خیلی از حقایق را هم نمیدانستند.
اسالمی

67/2/17

تبلیغاتـی هـم که آنجا شـده بود ،تبلیغات اموی بـود ،خیال میکردند که
اسالم خالصه میشود در چند نفر که یاران نزدیک پیغمبر بودند ،که یکی
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ً
مثلا معاویه اسـت! 65/3/12دربـارۀ آنها
از اینهـا و مهمتریـن اینهـا،
ـ [معاویه و برادرش] ـ اینقدر حرف خوب شنیده بودند :اینها کاتب وحی
پیغمبـر بودنـد ،خواهـر اینها زن پیغمبر بوده ،چـون پیغمبر ،پدر مؤمنین
اسـت ،زن پیغمبر ،مادر مؤمنین اسـت ،معاویه هم دایی مؤمنین اسـت!
خالالمؤمنیـن ،1جـزو تعبیراتی اسـت که االن هـم در خیلی از کتابهای
اهل سنت و جماعت برادران ّ
سنیمان هست.
[لـذا مـردم شـام] از روی اخلاص میجنگیدنـد ،منافـق نبودنـد؛ امـا َجو،
برخالف َجو زمان پیغمبر ـ که َجو صاف و روشن بود ـ ً
کال یک َجو مشتبه
و منافـق بـودَ ،جو کدر و غبارآلـوده 59/4/11.و خیلی طبیعی بود که برای آنها
اینطور وانمود بشـود که این شـخصی که اسـمش علیبنابیطالب است
ً
َ
خواند!
اصال نماز نمی
و در کوفـه عَ لـم مخالفـت بلند کرده با معاویه ،ایـن
برای آنها راحت میشـد این را تفهیم کرد و همینطور هم باورشـان شـده
بود .لذا وقتی خبر رسـید که علی را در مسـجد و در محراب کشـتند ،یک
عـده تعجـب کردنـد :عجـب! مگـر علی مسـجد میرفـت؟ مگـر در محراب
میرفت؟ چهکار داشـته در محراب؟ خب ،یکچنین مردمی ،تعجب ندارد
اگر سـخن علی در آنها اثر زیادی نداشـته باشـد .و [این ]،مسئلهای نیست
که دهشتانگیز باشد.

65/3/12

َ
ایـن جملهای که امیرالمؤمنین فرمودند چیز عجیبی اسـتَ « :ا ُّ َیـا ّ
الن ُاس ِا ّن
 .1امّحبیبه ،خواهر معاویه ،یکی از همسران پیامبر بود .با توجه به اینکه قرآن همسران
پیامبر را امّالمؤمنین خوانده ،معاویه به خالالمؤمنین ،دایی مؤمنان ،معروف شده بود.
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َ َ ُ َ
َ َ َ ُ ََ
َ َ َ
َ َ َّ ّ
ـاغ ٌب
ـاس ِبـذا االم ِـر اقواهـم علی ِـه َو اعل ُمهـم ِبام ِـر ِ
اهلل فی ِـه ف ِـان شـغ َب ش ِ
احـق الن ِ

ُ

عت َب» 1اگر کسی درمقابل این مسیر صحیحی که من در پیش گرفتهام،
است ِ
فتنهگـری و آشـوبگری بکنـد ،نصیحتش میکنیـم که برگردد؛ امـا اگر اِبا

َ

َ

َ

کرد ،رویش شمشیر میکشیم؛ «ف ِان ا َب قو ِتل» اگر کسی از این طریق تخطی

َ
بکند ،با شمشـیر علوی مواجه میشـود .در همین خطبه میفرماید« :اال َو
َّ
َ َ َ
ً َ
ّ ُ ُ َ
َ
یس ل ُه َو آخ َر َم َن َع الذی
قاتل َر ُجل ِنی» من با دو کس میجنگمَ « :ر ُجال ّاد َعی ما ل
ِان ا ِ
ََ
یه» یکی آنکسـیکه چیزی را که متعلق به او نیسـت ،مالی را ،مقامی
عل ِ
را ،حقـی را کـه بـه او تعلق ندارد ،بخواهد دسـت بیندازد و بگیرد؛ نفر دوم
ً
مثال
کسی است که حقی را که بر گردن اوست و باید ادا بکند ،ادا نکند.
باید به جهاد برود ،اما نرود؛ باید ادای مال بکند ،اما نکند؛ باید در اجتماع
مسلمین شرکت کند ،اما نکند .قاطعانه این مطالب را میفرمود.

َ ُ

َ ُ

َ

َ

َ ُ

َ

َ

ّ َ ُ

َ

َ َ َ ّ
َ ُ َ
احلرب َبینکم َو َب َنی اهل ِ َ
َ
َ َ
بر»
«و قد ف ِتح باب ِ
القبل ِة و ال ی ِمل هذا العلم ِال اهل البص ِر و الص ِ
ِ
باب جنگ با اهل قبله بر روی شما باز شد 70/1/26.اگر این جمله را مخصوص
جنـگ صفین نگیریم ـ که شـاهدی هم نـدارد که مخصوص جنگ صفین
باشـد ـ جنگ نهروان را هم شـامل بشـود ،جنگ جمل را هم شامل بشود،
آنوقـت ایـن جملـه ،خوب مصـداق پیدا میکنـد .در یکچنیـن میدانی،

 .1اى مـردم! سـزاوارترين اشـخاص بـه خالفـت ،آن كسـى اسـت كـه در تحقـق حكومت
نيرومندتـر ،و در آگاهـى از فرمـان خـدا داناتـر باشـد ،تا اگر آشـوبگرى بـه فتنهانگيزى
برخيزد ،به حق باز گردانده شـود ،و اگر سـر باز زد با او مبارزه شـود( .نهجالبالغه /خطبۀ
 /173کالم حضرت در بیان ویژگی شایستهترین افراد برای خالفت)
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خیلی دشوار است جنگیدن .آنوقتیکه امیرالمؤمنین این جمله
را ادا فرمودند ،همینهایی به جنگ علی آمده بودند که سـابق ،همینها
به جنگ قرآن و جنگ اسالم میآمدند .اینکه میگویم همینها میآمدند،
ً
حتما اشخاصشـان بیایند ،همان همفکرها ،همان همتیرهها
الزم نیسـت
و همصفهـا ،و بعضـی از آن اشـخاص میآمدند به جنگ قرآن و اسلام،

ُ ُ
ُ ُ
امـا نمایـان و آشـکار .در جنگ ُاحد یا جنگ بـدر میگویند« :اعل ُه َبـل ،اعل
ُ
بت
ه َبل» ،1این شعارشان است ،شعار به نام هبل میدهند .هبل یعنی یک ِ
معینی که همه میدانند ،همه میشناسـند .زنده باد هبل ،زنده
مشـخص
ّ
ِ
باد هبل ،بزرگ و برتر باد هبل .با این شـعار آمدند در میدان جنگ .خب،

َ
تو مسلمان [آن روز] خیلی برایت آسان بود که شمشیر بکشی ،بگویی« :ا ُهلل
َ َ َ ُّ
اعلی َو ا َجـل» ،بـروی بـه سـراغش ،خودش راُ ،ه َبلش را ،شـعارش را ،همه را
سرنگون کنی؛ 53/8/10اما آنکسانیکه اطراف طلحه و زبیر بودند ،آنها چه؟ آیا

آنها هم ُا ُ
عل ُه َبل داشتند؟ نه؛ آنها نگاه میکردند میدیدند پسرعمۀ پیغمبر
که زبیر باشـد ،و طلحه یار دیرین پیغمبر و جزء اولین مسـلمانهایی که
به پیغمبر ایمان آوردند و با پیغمبر هجرت کردند و در جنگها با پیغمبر
شمشـیر زدنـد ،و در دوران خلفـای سـهگانه همیشـه از عـزت و احتـرام و
عظمت برخوردار بودند؛ اینها درمقابل علی ایستادند.

65/3/9

[یـا در صفیـن] همان مـرد منافق ،همان کافردل ،همان کسـی که به خدا
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ نبیّ نا /ابـواب احواله من البعثة الی نـزول المدینة /باب/12
حدیث20
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ایمانی ندارد و قبلۀ تو را قبول ندارد ،او هم با شعار اهلل وارد میدان
جنگ شده؛ امروز چهکار میکنی؟ آیا امروز هم ،دل و شهامت و ایمان و
عزم آن را داری که با یکچنین آدمی وارد میدان بشـوی؟ [..آن دشـمنی]
که صریح نمیآید ،از روبهرو نمیآید ،لباس دشـمنی نمیپوشـد ،شمشـیر
را درمقابـل انسـان برافراشـته نمیکنـد ،بلکه در لباس دوسـتی ،در لباس
طـرفداری ،در لبـاس عالقهمندی ،حتی با شـعارهایی همانند شـعارهای

َ نَ نّ
ال� ِاس
واقعی و صحیح به میدان میرود؛ این خیلی خطرناک است« .و ِم�
َ ُ ُ َ قَ ُ ُ ف َ ة ُّ ن َ ُ ش ُ َ َ َ
ف قَ َ ُ َ َ َ ُّ خ
صام» ،1سوگند
م ن� ی� ِج
ع� ب�ک �وله ِ�ی الح ی� ِا� الد� ی�ا و ی�� ِهد اهلل علی ما �ی � ِبل� ِه و هو الد ا ِل� ِ
هم به خدا یاد میکند ،ژست عالقهمندی هم میگیرد ،گاهی میبینی از

ُ
راستین دوآتشه ،دوآتشهتر عالقهمند است؛ اما « َو ه َو
عالقهمندان واقعی و
ِ
َ َ ُّ خ
صام» سرسـختترین و لجوجترین دشـمنان ،خود اوست .این دشمن
الد ا ِل� ِ
خیلی خطرناک است .خیلی خطرناک است این دشمن.
اینطور دشمنها با اسالم ،از آغاز بودند .امیرالمؤمنین به یکی از همین

ُ
َ َ ُ َ ُ َ
ـرب َب َینکـم َو َب َنی
موقعیتهـا دارد اشـاره میکنـد ،میفرماید« :و قد ف ِتـح باب احل ِ
َ
َ
القبل ِـة» بـاب جنـگ و سـتیزه میـان شـما و میـان اهـل قبله باز شـد.
اه ِـل ِ

..امروز دشـمن شـما در مقابلتان ،دشـمن صریح و واضح و آشکار نیست،
بلکه دشـمنی اسـت که ازلحاظ شعارهای مشابه ،تصور میرود که با شما
 .1سـوره مبارکـه بقـره /آیـه « ،204و از میـان مردم کسـی اسـت کـه در زندگـی این دنیا
سـخنش تـو را بـه تعجـب وامیدارد ،و خدا را بـر آنچه در دل دارد گـواه میگیرد ،و حال
آنکه او سختترین دشمنان است».
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َ ُ
هممسـلک اسـت؛ جنگیدن با این خیلی سخت استَ « .و ال ی ِمل
َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َّ
الص
هذا العلم ِال اهل البص ِر و
بر» پرچم و عَ َلم اینچنین کارزاری را فقط مردمی
ِ
میتوانند بر دوش بکشـند که دو صفت در آنها باشـد :اول ،آگاهی؛ دوم،

َّ َ ُ

َ

الب َصـر َو ّ
اسـتواریِ « .ال اهـل َ
الصب ِـر» انسـان اگـر بخواهـد فریـب دشـمنهای
ِ
نابـکاری را کـه بـه ظاهـر دوسـتند ،بـه ظاهـر از انسـان پایبندترنـد به آن
مسـلک ،به آن عقیده ،به آن راه ،اما در باطن دشـمنان بنیادی آن مسلک
و آن عقیدهاند ،بشناسد ،باید بصیرت داشته باشد.
..شـرط دومش هم این اسـت :پایدار باشـیم ،مقاوم باشـیم .صبر را معنا
کردیم به مقاومت .مقاومت درمقابل انگیزههای فسـاد .مقاومت درمقابل
انگیزههـای انحطاط ،مقاومت درمقابل کشـشها و جاذبههای شـیطانی،
مقاومـت درمقابـل هـر ضربتی که انسـان را بخواهـد از راه خدا دور کند و

ّ َ ُ

َ

َ َ َ ّ
بر» ،اول باید
کنار بزند .مقاومت ،این معنای صبر استِ « .ال اهل البص ِر و الص ِ

آگاه باشـی ،دیگـر باید مقاوم باشـی .اگر آگاهی داشـتی ،مقـاوم نبودی،
بازهم تالشـت پوچ اسـت .اگر دانستی ،عا ِلم بودی ،آگاه بودی ،اما دل به
جاذبهها سـپردی ،دنبال کشـشهای نفسانی و شـیطانی رفتی؛ روشنفکر
بودی ،مطالب را تحلیل کردی ،اما خودت دنبال تحلیلهایت َنایسـتادی،
در آن راه حرکـت نکـردی ،مقاومت نکردی؛ بیچارهای! اهل بَصر باید بود و
اهل صبر.

53/8/10

تنبه و توجهی پیدا کردم 68/2/2.از آن لحظه که
من نسبت به عمار یاسر یک ّ
بـه پیغمبـر ایمان آورد و یک جوان بود ،چقـدر امتحان ،چقدر جاذبههای
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گوناگـون ،و چقـدر چیزهـای فریبدهنـده و گمراهکننده ،در سـر
گرمی ایمان ،او درمقابل سـختیهای مکه
اول
راه عمار قرار گرفت .خبِ ،
ِ
تجریها 1و کج َرویها
مقـاوم بـود .بعد بـه مدینه هجرت کردند؛ همـۀ آن
ّ
و تعصبهای ابلهانۀ دوران جاهلیت را دور ریخت و مجذوب ایمان شد؛
درسی پیغمبر؛ یعنی هیچ از حولوحوش راه
در مدینه چسبید به مکتب
ِ
مسـتقیم و صراط مسـتقیم پیغمبر دور نشـد؛ در همۀ سختیها ،هروقت
کـه جبهـه الزم داشـت [حاضر بود] .ده سـالی کـه پیغمبـر در مدینه ،ادارۀ
ً
تقریبا همهاش یکسـره جنـگ بود؛ پیغمبر
حکومـت را در دسـت گرفـت،
حداقل هفتاد جنگ یا به تعبیر امروز ما ،هفتاد عملیات نظامی داشـت؛
در همۀ اینها عمار حاضر بود.
بعد پیغمبر از دنیا رفت و امتحانها سـخت شـد[ .عمار ایسـتاد] ،عدهای
دیگـر هم ایسـتادند ،نهفقـط عمار ،من عمار را برای شـما مثال آوردم .در
ً
تقریبا توانستند جان به در ببرند ،و خودشان
اول کار ،عدۀ زیادی
امتحان ِ
را نگه داشـتند .امتحانهای سـخت از سـالهای وسـط شـروع شـد ـ و از
رحلـت پیامبـر تا حکومت امیرالمؤمنین بیسـتوپنج سـال طول کشـید ـ
دلهایی منقلب شـد و برگشـت؛ متوجه خدا بود ،متوجه پول شد ،متوجه
دنیـا شـد ،متوجه شـغل شـد ،متوجـه تقریب 2بـه صاحبان زر و زور شـد،
متوجه خانههای گرانقیمت شـد ،متوجه مَ رکبهای رنگارنگ شـد .عمار
( .1جری) گستاخی و دلیری
( .2قرب) نزدیکشدن
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از همۀ این جاذبه و مغناطیسها توانست خودش را سالم عبور
دهد ،دل را عبور داد.
ً
واقعا سـخت اسـت؛ ممکن اسـت بعضی افراد خیال کنند نمیشـود ،اما
مسـابقه اسـت؛ مسـابقۀ مادیات ،مسـابقۀ پول ،مسـابقۀ تجمل ،مسـابقۀ
درآمد بیشتر و هزینهکردن بیشتر و دستودلبازی بیشتر و ّ
تکیف
تنعم و
ّ

1

بیشـتر؛ یک عدهای افتادند در میدان مسـابقه .شـما در باز یکردن ،چیزی
کمتـر از آنهـا ندارید ،میخواهید شـما هم در این مسـابقه شـرکت کنید.
ً
حتمـا دیدهاید اسـبهایی را که برای مسـابقه پـرورش یافتهاند ،وقتیکه
در میدان مسـابقه ،اسـبها مشغول به تاختوتازند ،اسبی که به مسابقه
عـادت کـرده اسـت و توانایـی مسـابقه را دارد ،اگـر نگهـش داریـد ،زنجیر
جود ،روی پا بند نیست و میخواهد او هم راه بیفتدْ .
می َ
نفس انسان اگر
تربیتش نکنید ،مثل همان اسـب اسـت؛ خیال نکنید ما در هر شـرایطی
انسانیم ،نه! اگر خودمان را انسان نگه داریم ،انسانیم .اگر مراقبت نکنیم،
ْ
نفسمان مثل اسب ،مثل حیوان است ،فرقی نمیکند ،وقتی میبیند همه
میـدان درآمد بیشـترّ ،
تنعم بیشـتر ،تجمل بیشـتر ،آرام و قرار
افتادنـد در
ِ
ندارد .مردی که بتواند خودش را کنترل کند ،او همانی اسـت که بر دیده
و قلب خودش مسلط است؛ عمار از اینها بود که ماند .بیست و پنج سال
را با طهارت ،با پاکدامنی و تمیزی ،ماند و گذراند.
حکومـت امیرالمؤمنیـن که شـد ،حکومـت امیرالمؤمنین کـه میدان حق
( .1کیف) کیف بردن از خوشیها ،لذت بردن
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حیثیتـش ،و همۀ جان و
بـود ،آنجـا زبانش ،دسـتش ،آبرویش،
ّ
جسـمش در خدمـت اهـداف امیرالمؤمنیـن قـرار گرفـت 79/12/30.تحلیلگر و
روشـنگر مسـائل بسـیار شـبههناک و دقیقی شـد که آن روز مورد غفلت و
جهالت قرار میگرفته .شـأن عمار یاسـر این اسـت در تاریخ اسالم .اگر ما
مالک اشتر را به شمشیرش و شجاعتش میشناسیم ،عمار یاسر را به زبان
و فکر و بی ِنش صحیح و روشنگری بسیار کارسازش در تاریخ صدر اسالم
باید بشناسـیم .من کمتر جایی از آن موارد شـبهه را سـراغ دارم در دوران
امیرالمؤمنین ،که پای عمار یاسر آنجا نباشد و او حضور نداشته باشد.

68/2/2

بـا بصیـرت جهاد میکرد؛ خیلیها در رکاب امیرالمؤمنین جهاد میکردند،
لکن عمار هر جایی که یک مقدار شـبهه پیدا میشـد ،سـخنرانی میکرد،
ً
مجـددا به راه
بیان واقـع میکرد ،آنها را
توضیـح مـیداد ،تبییـن میکرد،
ِ
راست هدایت میکرد ،دلشان را قرص میکرد.

94/9/5

یک چیز فوقالعادهای

اسـت ایـن بزرگوار 68/2/2.سـنگ محک حـق و باطل اسـت 67/10/18.یک حجت
قاطعۀ الهی اسـت 70/5/30.از صحابۀ رسـولاهلل ،هیچکس نقش عمار یاسر را
در طول این مدت نداشت .آنان زنده نماندند ،ولی ایشان حیات بابرکتش
ادامه پیدا کرد.. .تا در صفین به شهادت رسید،
عمار گریه کرد.

70/5/30

و امیرالمؤمنین برای

61/3/1

عمار یاسـر باشـید! البته میشـود طور دیگری هم بود ،بعضی اشخاص از
عمار یاسـر ،آبرویشـان هم بیشـتر بـود ،اما «عمار» نبودنـد 79/12/30.بعضیها
آدمهـای مقدسمـآب و متدیّ ـن و اهـل عبـادت و اهـل زهـد بودنـد و در
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عباد و ّ
زهاد و اخالقیون و آدمهای
کتابها اسمشـان در شـمار ّ
حسابی ثبت شده است؛ اما اشتباه میکردند ،اشتباهی به عظمت اشتباه
گرفتـن جبهـۀ حق با باطل؛ بزرگترین اشـتباهها این اسـت .اشـتباههای
کوچک ،قابل بخشـش اسـت ،آن اشـتباهی که قابل بخشش نیست ،این
اسـت کـه کسـی جبهـۀ حـق را با جبهـۀ باطل اشـتباه کند و نتوانـد آن را
بشناسـد .عظمت امثال عمار یاسـر ،به همین اسـت .عظمت آن اصحاب
خاص امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسالم

در همین است که در هیچ شرایطی دچار

اشتباه نشدند و جبهۀ [حق] را گم نکردند.

69/2/6

۳۲

منشور حکومت علوی
«استراتژی جنــگ»
خالفـت آن حضـرت ،کـه بعد از مدت کوتاهـی ،چند ماهی
از اول شـروع
ِ
جنـگ جمل شـروع شـد ،تـا لحظۀ شـهادت آن حضرت ،کـه حضرت عازم
ً
مجـددا بـه جنـگ دوم بـا معاویه ،همـۀ زندگـی آن حضرت
بودنـد برونـد
جنگ بوده .و شـما ببینید این چه زندگی بابرکتی و چه حکومت ُپرباری
بـود .کـه چهار سـال و ده ماه حکومت توأم با جنـگ ،اینهمه یادگارهای
فراموشنشدنی و ماندنی از این حکومت ،در تاریخ بشر باقی مانده و این
ً
واقعا
عـدل حکومتهای الهی برای تاریخ شـده ،که این
حکومـت ،مظهـر
ِ
چیز بسیار بااهمیتی است[ .در] دوران جنگ ،حکومتکردن دشوار یهای
مضاعفی دارد .در آنچنان دورانی ،با آنچنان مردمی ،با آنچنان حوادثی؛
و اینهمه در زندگی آن حضرت ،یادگارهای نیکو و فراموشنشـدنی باقی
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ً
واقعا درس برای همۀ حکومتهاست.
بماند که هرکدامی از آنها
ً
حقیقتـا
و آن سـخنان و آن فرمانهـا و آن اظهـارات و آن نامههـا کـه
چیزهای عجیبی است.
در مـورد «امیرالمؤمنیـن و جنـگ» من چهار عنـوان را انتخاب کردم .یکی
ایـن اسـت که امیرالمؤمنین جنگ را با اسـتدالل و حجـت انجام میداد؛
جنگ کور ،جنگ توضیحدادهنشده و توجیهنشده ،وجود نداشت .وقتیکه
میجنگیـد ،یـک دلیل ،یک حجـت او را به جنگ رهنمون کرده بود .و آن
حضرت سـعی میکرد که ذهن یاران و سـربازان و اصحاب خودش را هم
توجیه کند نسبت به این جنگ .جنگهای کوری که در حکومتها سابقه
ً
اصال چرا
دارد کـه یکهـو اعالن جنگ میدهند ،مردم نمیفهمند چه شـد،
جنگ ،چرا حمله ،چرا کشتن ،چرا کشتهشدن ،به حساب چه کسی ،که در
ً
اصال نیست؛ یعنی
طول تاریخ بشر وجود داشته؛ در زندگی امیرالمؤمنین
زندگی جنگی آن حضرت با اسـتدالل ،با توجیه شروع شد.
از سـاعت اول،
ِ
این یک نکته که حاال دربارۀ این صحبت خواهم کرد.
نکتۀ دوم اینکه در جنگی که با اسـتدالل و با حجت آن را آغاز کرده بود،
سر سوزن نرمش و انعطاف
حداکثر قاطعیت را به خرج میداد؛ یعنی یک ِ
ِ
و عـدول از ایـن راهـی که شـروع کـرده بود ،در او مشـاهده نمیشـد و تا
همهجا پای این قاطعیت ایستاده بود.
ً
عموما هـم با پیـروزی آن
نکتـۀ سـوم ایـن بـود کـه در ایـن جنگها کـه
حضـرت تمـام شـد ،یا چیـزی نزدیک به پیـروزی ،یک منـش و وضعیت
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خاصـی را امیرالمؤمنیـن اتخـاذ کرد؛ یعنی پیـروزی ،او را مغرور
ً
حقیقتا شـگفتانگیزی اسـت
نکرد و حالت او پس از پیروزی ،یک حالت
که جای این است که انسان از آن درس بگیرد.
و چهـارم اینکـه درآنجاییکـه بـه مقاصد خـودش هم نمیرسـید ،یا دچار
ً
اصال نداشـتند،
نوعـی شکسـت میشـد ـ کـه آن حضرت شکسـت نظامی
امـا برخـی از ناکامیهـا [بـود] ـ در اینچنیـن حاالتـی هم دچـار ضعف و
یـأس نمیشـد .یعنی چهـار خصوصیـت در رابطۀ امیرالمؤمنیـن با جنگ
وجود دارد که این چهار خصوصیت را من یک مقداری با قرائن و شواهد
تاریخیاش از زندگی آن حضرت برای شما تشریح میکنم .همهاش برای
ما درس است.
در مورد اینکه با اسـتدالل میجنگید؛ همانطورکه عرض کردم ،جنگ اگر
جنـگ حـق باشـد ،انسـان میتواند آن را بـرای مردم خـودش و مردم دنیا
تشریح کند .اگر جنگ ناحقی باشد ،مجبور است َتعمیه 1کند ،سر مردم را
کاله بگذارد ،استدالل دروغین درست کند و این استدالل دروغین باالخره
یکوقتی افشا خواهد شد .شما تا امروز یک نفر را در تاریخ سراغ ندارید،
در اینهایـی کـه تاریـخ نوشـتند ،کـه امیرالمؤمنیـن را بهخاطر سـه جنگی
کـه کـرد ،مالمت کنند و بگویند که این جنگها ناحق بوده .کسـانی پیدا
شـدند ،گفتنـد اینها خالف سیاسـت بود ،خوب بـود امیرالمؤمنین به این
زودی شـروع نمیکـرد؛ امـا کسـی نگفتـه ناحـق بـود .آنکسـانیکه امروز
( .1عمی) نابیناکردن ،کورکردن .در مجاز بهمعنای پوشاندن است.
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معاویه یا طلحه و زبیر را مقدس میشمارند ،حتی آنها هم جنگ
امیرالمؤمنین را جنگ ناحق و نادرستی نمیدانند .چرا ،نویسندگانی پیدا
شـدند ،بهخصـوص در ایـن اواخر ،مثل عباس ّ
ـاد مصری و بعضیهای
عق ِ
دیگـر ،گفتنـد که امیرالمؤمنین خالف سیاسـت رفتار کـرد؛ لکن همانها
هم تأکید میکنند که علی چون حق بود ،از سیاست صرفِنظر کرد .البته
سیاسـت درسـت هم همین بود .این
به نظر ما خالف سیاسـت هم نبود؛
ِ

ً
واقعـا عَ َلیب َِّی َنةٍ جنگیدن
بینـۀ امیرالمؤمنیـن در جنگ اسـت.
اسـتدالل و ّ
یعنـی ایـن .لذا در آن روز ،همۀ کسـانی که پای اسـتدالل مینشسـتند و
حاضـر بودنـد حرف را بشـنوند ،قبـول میکردند کـه حق بـا امیرالمؤمنین
اسـت ،مگـر غوغاچیهـا و طالبان دنیـا که آنها هم ته دلشـان البته قبول
ً
کامال دور و ُب ّرانی از حقایق ،مثل مردم شام.. .بله آنها
داشتند؛ مگر مردم
فریب میخوردند ،و فریب هم خوردند ،معاویه توانسـت آنها را قانع کند.
اما مردم معمولی ،آنکسانیکه اهل حجت بودند ،اینها نه.
مـن دو نمونـه را بـرای شـما ذکـر بکنـم؛ یکـیاش آنوقتـی اسـت کـه
امیرالمؤمنین بعد از جنگ جمل وارد کوفه شد .یک خطبهای در آنجا ایراد
کرد که آن خطبه را بعد خواهم خواند .بعد از آنکه بیاناتی را امیرالمؤمنین
ایـراد کـرد ،یـک نفری بلند شـد پـای منبـر امیرالمؤمنین ،گفـت :یا علی!
میتوانـی جـواب بدهـی کـه کسـانی که با عایشـه و طلحه و زبیر کشـته
شدند ،به چه جرمی کشته شدند؟ حاال حضرت از جنگ با عایشه و طلحه
و زبیر برگشته و بیستهزار نفر در آن جنگ کشته شدند ،حضرت آمده تا
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زمینـه را آمـاده کند برای جنگ بـا معاویه .در یکچنین هنگامۀ
حساسی ،یک نفر در جمعیت بلند میشود ،اینطور با امیرالمؤمنین حرف
میزند .حضرت عصبانی نشدند ،دیگران چرا ،حولوحوش جمعیت کسانی
بودند که عصبانی شـدند و از این عصبانیتها زیاد هم بود؛ مالک اشـتر،
ً
فورا اینطور حوادث اینها را از جا در میبرد و
بعضیهـای دیگـر بودند که
عصبانی میشدند و قائل به سختگیری میشدند ،خود امیرالمؤمنین نه!

ََ

ُ

وقتی او سـؤال کرد ،حضرت فرمودند« :قتلوا ش َ
ـیعیت َو ع ّمایل» 1آنکسانیکه در
بصره ،دوروبَر طلحه و زبیر و عایشـه را گرفته بودند ،جرمشـان این بود که
حاکمی را که من در بصره گماشته بودم ،کشته بودند .شیعیان من را هم
که آنجا بودند ،یاران من را ،کشته بودند؛ فقط به این جرم که به شیعیان
مـن میگفتنـد کـه از بیعـت علی خارج بشـوید ،آنها حاضـر نبودند خارج
بشـوند .من رفتم در نزدیکی بصره فرود آمدم .به مردم بصره پیغام دادم

َ َ َ ُُ َ
َ
لتم ان َیدفعوا
که قاتالن این کشتهشـدگان مظلوم را به من بسـپارید« ،فسـا
ِا َ َّل َق َت َل َة ِاخواین َا ُقت ُل ُهم بم ُ َّث ِک ُ
اهلل َح َک ٌم َبیین َو َب َ ُ
ینم» گفتم بدهید این قاتالن
تاب ِ
ِِ
را که من قصاص کنم؛ بعد هم بین من و شـما کتاب خدا َح َکم ،هرچه

ََ
که کتاب خدا گفت ،با شما اهل بصره همانطور رفتار خواهیم کرد« .فا َبوا
َع َ َّ
ل» اِبا کردند .گفتند که نهخیر ،ما ُکشندگان یاران تو را به تو نمیدهیم
َ َ

َ

عناقهـم َب َ
َ
یعتی» با من
و بـه حکمیـت هـم با تـو نمینشـینیم« .فقاتلـوین و یف ا ِ ِ
جنگیدند ،درحالیکه بیعت من به گردنشان بود؛ یعنی با من بیعت کرده

علی الی الکوفه /ص5
 .1وقعة صفین /قدوم
ّ
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بودنـد و واجـب بـود کـه از من اطاعت کننـد ،در این حال با من

َ

َ

ـف َر ُجل ِمـن ش َ
َ
ُ
ـیعیت» با من جنگیدند ،درحالیکه
ـب ِمـن ال ِ
جنگیدنـد« .و ِدمـاء قر ی ٍ
ٍ
هم بیعت من به گردن آنها بود ،هم خون نزدیک به هزار نفر از یاران من

َ

َ

َ َ

َ

ک انت ِمن ذ ِل َ
به گردن اینها بود« .ا یف ش ٍ ّ
ک» ،بعد حضرت وقتیکه این بیان
را کردند ،به آن شـخصی که ایسـتاده بود ،گفتند تو حاال در آنچه که من
گفتم شکی داری که من مجبور بودم با اینها بجنگم؟ آن شخص در جواب
گفـت که نه! تا االن شـک داشـتم ،لکن االن که توضیـح دادی ،میفهمم
کـه نهخیـر حـق با تو بود و بایسـتی تو از حکومت خـودت و از خالفت و
ً
واقعا درس اسـت،
از دیـن دفـاع میکردی .این یک نکته .این یک نمونه
امروز برای ما هم درس است .سؤال ،جواب دارد .وقتیکه استداللی وجود
دارد ،هم خود آنکسیکه دارد میجنگد ،درست میجنگد ،هم آنکسیکه
مخاطب او هست ،برایش قابل قبول و قابل توجیه است.
یـک نمونـۀ دیگر ،که آنهم به همین اندازه به نظر من جالب اسـت ،این
اسـت کـه یک فـردی به نـام َجریربنعبـداهلل ب َ
َج ّلـی ،فرماندار یا اسـتاندار
همـدان بـود در زمـان عثمـان ،بعد هم کـه امیرالمؤمنین سـر کار آمد ،او
فرمانـدار بـود و جـزو دوسـتان عثمـان بـود ،بـه قـول تاریخنویسها جزو
عثمانیـون بـود؛ یعنـی گرونـدگان و معتقدان بـه عثمان .حضـرت این را
گذاشـتند در رأس حکومـت بمانـد .نامـهای که به او نوشـتند ،به نظر من
الصفین نصربنمزاحـم این را دیدم .نامه
خیلـی جالـب آمـد؛ که در کتاب
ِ

َّ َ
َّ َ ّ َ ُ ف َ نَّ َ ُ �غَ ّ ُ قَ
اینطوری اسـت« :بسـم ِ َّ
وم َح ت�ی یُ��غ ِیّ�روا
�
ِ ِ
محنالرحمی اما بعد � ِا� اهلل لا ی� ِی�ر ما ِب� ٍ
اهللالر ِ
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َ ن فُ

ما بِ�ا�� ِس ِهم» 1ایـن نامـه را حـاال مینویسـند به کسـی که از دوران
قبـل از امیرالمؤمنیـن ،آنجا فرماندار بوده و االن هم حضرت مایل هسـت
کـه نظـر او را جلب کند .فرمودند که خدای متعال وضعیت هیچ ملتی را
تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشـان به دسـت خودشان تغییر بدهند؛ چه

َ �ذ َ َ

ُ ٓ ً فَ

ُ قَ

َ َّ َ ُ

وم سوءا �لا م َرد له» 2وقتی
بهسـمت خوبی ،چه بهسـمت بدی« .و ِا ا اراد اهلل بِ�� ٍ
خود مردمی ،برای آنها بـدی را اراده کرد ،دیگر
خـدای متعـال بـر اثر رفتـار
ِ

ّ ُ

َ

َ

َ

َ

ُ

ُ

برگشت نداردَ « .و ِان ا َ
َ َ َ َّ
َ َ
یر» من خبر
ِ
خب ُرک عن نب ِإ من ِسرنا ِال ِیه ِمن ج ِوع طلحة و الز ب ِ

میدهم به تو از وضعیت آنکسانیکه ما رفتیم به جنگ آنها ،از ادعاهای

َ َ

کثم َب َیع َ ُ
تم» وقتیکه آنها بیعتشـان را شکسـتند .بعد
طلحه و زبیرِ « ،عند ن ِ ِ

حضـرت بـرای او مینویسـند کـه قضایـا چطوری بود؛ شـرح رفتـار آنها را
میدهنـد؛ اینهـا فرمانـدار حضـرت را زدند ،بعضیها را کشـتند.. .کارهایی
کـه اهـل بصره و دوروبَر یهـای طلحه و زبیر کردند با امیرالمؤمنین ،اینها

ُّ

ََ َ ُ

عاء» من
را حضرت شـرح میدهند در نامه .بعد مینویسـند« :فاعذرت ِف الد ِ
با سـپاهیان انبوهی رفتم سراغشـان و عذر را از آنها برداشـتم ،در دعوت،
حجت را بر آنها تمام کردم .به آنها پیغام دادم ،دعوت کردم .گفتم که از

ََ ُ

َ

این کارها دسـت بردارید ،این کارها بد اسـتَ « .و اقلت َ
الع َثرة» از لغزشهای
َ ُ

َ َ

دتم عقد َب َ
قبلیشان صرفنظر کردمَ « .و ناش ُ
یع ِ ِتم» به یادشان آوردم که شما
ََ

ّ

بـا مـن بیعـت کردید و شکسـتن بیعت ،فعل حـرام اسـت« .فا َبـوا ِال ِقتایل»
 .1وقعة صفین /كتابه الى َجريربنعبداهلل الب َ
َج ّلی و ما جرى بعد تلك المكاتبة /ص15
 .2سوره مبارکه رعد /آیه 11
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امتنـاع کردنـد ،مگر اینکه با من بجنگند .خـب وقتیکه اینطور

َ
َُ َ
َ َ ُ
ـاهلل َعل ِهیـم» مـن هـم از خدا یاری جسـتم علیه آنهـا« ،فق ِتل
شـد« ،فاسـت َعنت ِب ِ
َ َ
َمن ُق ِت َل» آن عدهای که میدانید یا شـنیدید کشـته شـدندَ « ،و َو َّلوا ُ
ین ِال
دبر
م
ِ
ُ
صرکم» [عدۀ دیگری] برگشـتند ،فرار کردند به شهرشـان .بعد که شکسـت
ِم ِ
خوردند و رفتند ،به من گفتند که خب ،حاال همان چیزی که تو گفتی را،

مـا قبـول داریم .من هم گفتم بسـیار خب ،حاال کـه قبول کردیدَ « ،و َر َف ُ
عت
َّ
یف» من هم شمشیر را از اینها برداشتم .و تمام شد قضیه.
الس ِ

حضـرت ایـن نامه را به کسـی مینویسـد کـه جزو مخالفین اوسـت ،جزو
عثمانیه اسـت .بعد جریربنعبداهلل بجلی نامه را میخواند ،قانع میشـود؛
مـیرود روی منبـر ،به مـردم میگوید که مـردم ،امیرالمؤمنین که مهاجر
و انصـار بـا او بیعـت کردنـد ،ایـن نامـه را بـه مـن نوشـته و حرفهایش
قانعکننده است ،و او امین بر دین و دنیاست .و همۀ مردم همدان و آن
منطقه با حضرت بیعت میکنند .و بعد خود آن جریربنعبداهلل را حضرت
میخواهند ،بهعنوان نماینده و پیغامبر ،میفرستند پیش معاویه.
ایـن منطقـی برخوردکردن و تابع اسـتدالل بودن و توجیهکردن مردم ،این
یـک خصوصیـت در موضع امیرالمؤمنین نسـبت به مسـئلۀ جنگ اسـت.
چون جنگ یک مسـئلۀ مهمی اسـت ،مسـئلۀ جان انسـان اسـت و کسی
کـه میخواهـد جانش را در یک راهی مصرف بکند ،احتیاج دارد به اینکه
ً
روحا قانع شـده باشـد .البته در دنیا خیلیها هستند که میجنگند ،بدون
اینکـه یک اسـتدالل درسـتی داشـته باشـند ،اما یـا مزدورند یـا مجبورند،
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ناچارند که بجنگند ،یا یک اسـتدالل غلط در ذهنشـان جاافتاده؛
ناسیونالیسـتی غلط یـا توسـعهطلبیهای گوناگونی که به
مثـل تفکـرات
ِ
ذهـن افـراد الهـام میکنند .بههرحـال آنیکـه میجنگد ،با اسـتدالل باید
بجنگد ،این نکتۀ اول .البته در این زمینه باز شـواهد روشـنی وجود دارد
که امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام به کسـانی که در این زمینه سؤال میکردند،
چگونه پاسخ میداد.
امـا نکتـۀ دوم ،مسـئلۀ قاطعبـودن .حـاال که حجـت داریم ،اسـتداللمان،
اسـتدالل قـوی و قابـل قبولـی هسـت و بـرای خودمان روشـن اسـت که
ایـن حرکتـی کـه داریـم میکنیم ،ایـن جنگی کـه داریم میکنیـم ،مورد
رضـای خداسـت و ادای تکلیـف و وظیفـه اسـت ،حـاال دیگـر در ایـن راه،
کمتریـن تزلـزل و تردیـدی نباید نشـان بدهیم .ایـن َرویـۀ امیرالمؤمنین
است .امیرالمؤمنین آنچنان قاطعیتی به خرج داده در این راه که وقتی
نمونههـای قاطعیتهای دنیا را انسـان مشـاهده میکنـد در طول تاریخ،
ً
واقعـا کمنظیـر اسـت .قاطعیتی کـه علیبنابیطالب در کار جنگ نشـان
داده ،یـک درس اسـت بـرای ما که مـا متزلزل و مردد نشـویم .یک نمونۀ
قاطعیت حضرت ،طرفشـدن آن حضرت با کسـانی است که طرفشدن با
آنهـا ،کار هیچکـس جز علیبنابیطالب نبـود؛ طلحه ،زبیر و باالتر از اینها
عایشـه .اینطور نبود که وقتیکه میگویند یا امیرالمؤمنین! عایشـه با تو
عَ لم مخالفت برافراشـته ،حضرت متزلزل بشـود ،تردید پیدا کند و در صدد
ً
مثال از میدان در برود یا به یک سازشی برسد .نه،
بربیاید که به یک نحوی
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نهخیر! کار خالفی کرده؛ من بر حقم ،او بر باطل اسـت .میروم،
میجنگـم ،مبـارزه میکنـم ،وَ َلـو ب ََل َ
ـغ ما ب ََل َغ ،به هرجا رسـید ،برسـد .این
[اسـت] روحیـۀ امیرالمؤمنین .هیچکس هم نمیتوانـد بگوید که بهخاطر
عالقۀ به حکومت بود؛ چون امیرالمؤمنین به این حکومت هیچ عالقهای
نداشت ،عالقۀ شخصی نداشت.
..ابنعباس نقل میکند ،میگوید روزی که قرار بود با امیرالمؤمنین بیعت
شـدن عثمان ـ با زحمـت حضرت را راضی
بشـود در مدینـه ـ بعد از کشته
ِ
در خانهاش ،بعد حضرت آمد مسـجد مدینه.
کردند ،قبول نمیکرد ،آمدند ِ
ابنعبـاس میگویـد که مـن دلدل میزدم ،نگران بودم کـه نکند یک نفر
از این جمعیتی که اینجا هسـتند ،از کسـانی که سـابقۀ بغض و عداوتی
بـا علـی دارد ـ از جنگهـای دوران پیغمبر و اینهـا ـ نکند از این جمعیت
یـک نفـری بگویـد یـا علی ما تـو را قبول نداریـم ،و همین موجب بشـود
امیرالمؤمنین بگوید خیلی خب ،حاال که من را قبول ندارید ،من خالفت
را قبول نمیکنم .میگوید دغدغه داشتم ،نگران بودم که نبادا کسی یک
حرفی بزند که همین ،کار را خراب کند .ما با این زحمت علیبنابیطالب
ً
اتفاقا هیچکس
را راضی کردیم به حکومت ،حاال او بگوید که نه! میگوید
در وقتیکـه بیعـت میشـد بـا حضرت ،صحبـت مخالفتی نکـرد و همه از
اول تـا آخـر با علی بیعت کردند و ما خوشـحال شـدیم .خب ،این روحیۀ
امیرالمؤمنین اسـت که ابنعباس ،یار نزدیک آن حضرت ،میداند که اگر
یـک نفـر ،دو نفـر پیدا بشـوند ،بگویند که مـا تو را قبـول نداریم؛ حضرت،
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بهانـهای دسـتش میآیـد که حکومت را از گـردن خودش بردارد،
یکچنین کسـی اسـت .پس این قاطعی و دنبالگیری و شـدت عملش،
راه حق است،
بهخاطر عالقۀ به قدرت نیست؛ برای خاطر اینکه میداند در ِ
این راه را با شـدت و با قدرت دنبال میکند و با عایشـه ،با طلحه ،با زبیر
[میجنگد]؛ شوخی نیست ،با اینها میجنگید!
تا زمان امیرالمؤمنین ،جنگ حکومتهای اسلامی با مسـلمانها سـابقه
نداشـته ،زمـان پیغمبـر که خب ،چنین چیـزی پیش نیامد ،زمـان ابوبکر
پیش نیامد ،زمان عمر پیش نیامد ،زمان عثمان پیش نیامد .جنگهایی
که در دوران سـه خلیفۀ اول شـد ،جنگهایی بود که مسـلمانها با کفار
میکردند؛ خیلی راحت ،مسلمان شمشیر میبست ،میرفت لب مرز ،حمله
میکرد ،میجنگیدند .یا یک عدهای مرتد میشدند ـ مثل زمان ابوبکر که
مرتـد شـدند ـ میرفتند با آنهـا میجنگیدند .جنگ بین دو گروهی که هر
دو نمـاز میخواننـد ،هر دو روزه میگیرند ،هر دو به پیغمبر معتقدند ،هر
دو بـه قبلـه معتقدند ،هر دو ادعای قـرآن دارند و قرآن میخوانند؛ این در
زمان امیرالمؤمنین شـد و هیچکس این جرئت و این قدرت را نداشـت تا
کافر
با کسـانی که در لباس مسـلمانی ،خودشـان را پنهان کردند و باطن
ِ
خودشان را پوشاندند ،و با رهبرانی که پشت سر یک تودۀ ناآگاه مسلمان،
خودشـان را مخفـی کردند ،بـا اینها برود بجنگد .ایـن کار را امیرالمؤمنین
شـجاعت آن حضـرت بود .اینهم باز
انجـام داد و ایـن نهایت قاطعیت و
ِ
یک درس اسـت .آنجایی که حق اسـت ،باید نگاه کرد که راه کدام اسـت،
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وسـیلۀ موفـق کدام اسـت ،نباید نـگاه کرد که آنطرف کیسـت؟
هرکه میخواهد [باشـد] .وقتی راه ،راه درسـتی اسـت ،راه حقی است ،باید
رفـت جلـو.. .امیرالمؤمنیـن هیچ مالحظه نکرد؛ البته اِبا و امتناع از اینکه
جنگ بشـود ،کرد .در جنگ جمل ،امیرالمؤمنین ایسـتاد تا آنها اولین تیر
را زدنـد .وقتیکـه اولین تیر را زدند ،خـورد به یکی از یاران امیرالمؤمنین،

َ ّ َ

افتاد و شـهید شـد .حضرت دسـتش را بلند کرد ،گفت« :الل ُه ّم َ
اشهد» 1خدایا
شاهد باش ،بازهم من شروع نکردم ،بازهم من حاضر نشدم ،آنها هستند
که دارند شـروع میکنند؛ بعد هم که وارد شـد ،آنطور دشـمن را در فشار
گذاشت و قاطعیت کامل را به خرج داد.
بیشتر دوستان امیرالمؤمنین آمدند ،گفتند از معاویه صرفنظر کن ،بگذار
او باشـد .حضـرت قبـول نکـرد .گفـت معاویه یـک عنصر ضد دین اسـت،
نهاینکه عنصر کاملی نیسـت.

67/2/17

این نبود که آن حضرت ،حاکم شـام را

فقـط فاسـق بداند و با او مبارزه کند؛ چـون در میان حکام امیرالمؤمنین،
همـه کـه عـادل نبودنـد .وقتیکـه علیبنابیطالـب بـه حکومـت رسـید،
اینهـا حاکـم بودنـد ،همه هم بودنـد؛ اینها که عادل نبودند .عدالت ،شـرط
فرمانداری و اسـتانداری امیرالمؤمنین نبود؛ آدمهای ضعیفاالیمانی هم
در میانشان وجود داشتند 70/1/26.دو جور آدم در دستگاه امیرالمؤمنین و در
مقام حکومت بودند ،غیر از مسلمانها و خوبها
دوران امیرالمؤمنین در
ِ
و مؤمنها ،آنها را کار نداریم؛ آنهایی که ایدهآل نبودند ،دو جور بودند.

 .1تاریخالیعقوبی /ج /2ص182
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یکجـور کسـانی بودند که اینهـا ازلحاظ دینی یا ازلحاظ سـابقه،
خیلـی هـم افـراد قابل قبولـی نبودند ،حضرت اینها را دسـت نـزد .اینها را
گذاشت در جای خودشان بمانند .همین زیادبنابیه معروف ،پدر ابنزیاد،
این استاندار امیرالمؤمنین بود ،در کجا؟ در یکی از مناطق حساس؛ منطقۀ
فـارس و اصفهـان و آنجاها .خیلی از کسـانی کـه در دوران امیرالمؤمنین
ً
قبلا بودنـد ،حضرت اینهـا را در جای
بـه حکومـت و خالفـت رسـیدند ،یا
خودشـان تثبیت کرد .اینها کسـانی بودند که ازلحاظ ارزشهای اسلامی
در سـطح باالیـی نبودنـد ،حاال ایـن کار از او برمیآمـد ،امیرالمؤمنین این
را گذاشـت .اینطـور نبـود کـه همۀ کسـانی که حضـرت در رأس مقامات
ُ
عالالعال 1بدون هیچگونه شـائبهای باشـند ،نه،
میگذارد ،اینها جزو افراد

نهخیر! اینها خیلیشان آدمهای اینطوری بودند.
همین زیادبنابیه در دورانی که امیرالمؤمنین در خالفت بودند ،اسـتاندار
حضرت بود ،وفادار هم بود ،بااینکه سابقهاش آن بود ،خودش بدنام ،مادر
ً
کامال غیر قابل اعتماد ازلحاظ دینی و اعتقادی ،اما کار
بدنام ،شـخصیت
میکرد زیر قدرت فائقۀ امیرالمؤمنین ،داشت استانداری خودش را انجام
مـیداد ،کارش را انجـام مـیداد .بعـد هـم کـه امیرالمؤمنین به شـهادت
رسـیدند ،باز زمان امام حسـن هم بود و معاویه در زمان امام حسـن ،به
همین زیادبنابیه نامه نوشـت که تو بیا به ما ملحق بشـو ،یک تهدیدی
هـم کـرد .زیادبنابیه در جواب معاویه نوشـت که تو حرفهای بزرگتر از
 .1درجهیک ،عالی
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دهانـت میزنـی .تو من را تهدید میکنـی ،درحالیکه بین من و
تو ،فرزند پیغمبر خدا با پانصدهزار نیروسـت ،تو چهکار میتوانی بکنی با
من .یعنی جزو گروه امام حسـن و جزو عالقهمندان به امام حسـن بود.
بعد البته معاویه کسی را فرستاد و تهدیدش کرد ،تطمیعش کرد و وعده
به او داد ـ خب ،اهل دنیا بود ـ باالخره نتوانست مقاومت کند و پیوست
به معاویه .اینها یکجور بودند؛ کسـانی که آدمهای خوبی نبودند ،ناباب
بودند ،اما ماندنشان در رأس کار ایرادی نداشت.
یک نوع کسـانی بودند که مسـئله ،مسـئلۀ ناباببودن اینها نبود ،مسـئله
نیـت و عزم قاطع داشـتند که جهتگیـری حکومت و
ایـن بـود کـه اینها ّ
زندگی و حیات اسالمی را عوض کنند؛ مثل معاویه .مسئله این است .در
مورد معاویه ،فقط این نبود که آدم فاسـقی اسـت ،فاجری اسـت ،ظالمی
است .بعضیهای دیگر هم بودند ،آدمهای فاسق و فاجری بودند؛ معاویه
کسـی بود که امیرالمؤمنین میدانسـت که هدف او تغییر مسـیر اسـت.
او بههیچقیمت در جهت امیرالمؤمنین حرکت نخواهد کرد .اگر اسـتاندار
امیرالمؤمنیـن هـم بـود ،کار خودش را میکرد ،کمااینکـه در زمان عثمان
و در زمـان عمـر هـم کار خودش را میکرد .خب ،عمر در جامعۀ اسلامی
و در مرکز حکومت خودش ،پسـر خودش را ّ
حد میزد ،درحالیکه معاویه
حتـی زیـر بـار عمـر هـم نمیرفـت ،زیر بـار عثمان هـم نمیرفـت ،زیر بار
امیرالمؤمنین هم نمیرفت .اگر حضرت او را میگذاشت ،مسئله ،مسئلۀ
یـک حاکـم معمولـی نبود ،مسـئلۀ یک غـدۀ فسـاد و خطرناک بـود.

67/2/17
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مسـئله ،مسـئلۀ ظلـم بـود؛ مسـئلۀ تغییر روش خط اسلامی و
تغییـر جهـت دادن بـه زندگـی مسـلمین بود .این بـود کـه امیرالمؤمنین
ایسـتادگی کـرد و تحت تأثیر هیچ مالحظهای قـرار نگرفت 70/1/26.و به این
نتیجه رسید ،الزم است که او را بردارد.
در وسط جنگ صفین ،یک مردی از لشکر معاویه آمد صدا زد :یا علی! با
تو کار دارم ،بیا جلو یک کلمه با تو حرف بزنم .حضرت رفتند جلو .گفت
که یا علی! بیا برای خاطر خدا این جنگ را قطع کن ،تو برو سـراغ کوفۀ
خودت ،زندگی خودت ،حکومت خودت ،ما هم برویم سراغ شام خودمان؛
اینهمه مسلمانها کشته میشوند ،چه سودی برای تو دارد؟ بیا رها کن
این کار را ـ چند ماهی بود بهشدت میجنگیدند ـ امیرالمؤمنین فرمودند
نیت تو نصیحت اسـت ،قصد سـوئی
که ای مرد شـامی! من میفهمم که ّ

ً
واقعـا خیرخواهانه داری این حـرف را میزنی؛ اما ِبدان که من یا
نـداری،

َ َ

بایـد بـا معاویـه بجنگم ،یا « ِبا ا َنز ل اهلل» 1کافر بشـوم .اگر با معاویه نجنگم،

َ َ

کفر « ِبا ا َنز ل اهلل» است؛ یعنی مسئله در ذهن امیرالمؤمنین،
آن شق قضیه،
ِ

یکچنیـن مسـئلهای بـود ،احسـاس میکنـد که بـرای حفظ دیـن باید با
معاویه جنگید .مسـئله ،مسـئلۀ یک آدم فاسـق ،یک آدم فاجر ،یک آدم
ً
اصال حفظ دین ایجاب میکند که معاویه از صحنه
چموش ،اینها نیست؛
خـارج بشـود .خـب ،وقتی یکچنیـن احساسـی را امیرالمؤمنیـن دارد ،با
قاطعیـت تمـام میجنگـد .بعـد از آنکـه مسـئلۀ َح َکمین پیـش میآید و
ِ
 .1وقعة صفین /زحف علی /ص474
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موجـب میشـود کـه امیرالمؤمنیـن در نزدیکـی پیـروزی نهایی،
ً
مجددا در
دسـتش از پیـروزی دور بمانـد و مجبـور شـود برگردد به کوفـه،
صدد تهیۀ اسباب برمیآید و لشکر جمع میکند .و اگر اجل مهلت میداد
ً
مجددا به جنگ با معاویه میرفت .این
و حضرت به شـهادت نمیرسـید،
قاطعیت امیرالمؤمنین است.
در این قاطعیت ،با دوسـتانش هم قاطع بود .یعنی کسـانی از دوستان آن
حضرت بودند که با حضرت همکاری نکردند .در همین جنگ جمل ،چون
[آن] طرف قضیه طلحه و زبیر و عایشه و این چهرههای نامدار بودند ،عدهای
از نزدیکترین یاران امیرالمؤمنین نرفتند جنگ؛ مثل همین سلیمانبن ُ
ص َرد
زاعی معروف .این چهرۀ نورانی که میدانید جزو یاران امام حسین بود در
ُخ
ِ
کوفه و نتوانسـت خودش را به کربال برسـاند ،بعد از شـهادت آن حضرت [با
عدهای] ،توابین را شـروع کردند و رفتند و آن حوادث مهم را درسـت کردند
و بعد هم به شـهادت رسـید خودش .در زمان امام حسـن جزو یاران امام
حسن ،و در طول حکومت امیرالمؤمنین ،جزو یاران امیرالمؤمنین؛ [اما] در
جنگ جمل این آدم نرفت در کنار امیرالمؤمنین بجنگد[ .یا] سعیدبنقیس،
معروف یاران امیرالمؤمنین ،این با امیرالمؤمنین نرفت
یکـی از ایـن رجال
ِ
بجنگد 1.عدۀ قابل توجهی از اصحاب امیرالمؤمنین نتوانستند بروند؛ یعنی
دلشان حاضر نشد که بروند شمشیر روی طلحه بلند کنند ،روی زبیر ،روی
ً
واقعا.
عایشه! خیلی قضیه ،قضیۀ مشکلی بوده
 .1وقعة صفین /متابعته سلیمانبنصرد /ص7
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ً
کاملا درس اسـت؛ حالـت
..نکتـۀ سـومی کـه بـاز بـرای مـا
ً
واقعا در تاریخ ،انسان وقتی نگاه
امیرالمؤمنین بعد از پیروز یهاست ،که
میکند ،منقلب میشود .بنده خودم هروقت این قسمت را در بخشهای
مختلـف نـگاه میکنـم ،تحت تأثیر قـرار میگیرم .این چـه روح باعظمت
و بزرگی بود! در روز سـیزدهم ماه رجب سـال  ،36امیرالمؤمنین از جنگ
جمل ،مظفر و پیروز برگشـت و وارد کوفه شـد .و از همانوقت هم کوفه
را بهعنـوان مرکـز حکومـت خـودش قـرار داد .وقتی وارد کوفه شـد ،مردم
کوفه هم عالقهمند بودند به امیرالمؤمنین؛ رفتند به استقبال حضرت و با
عظمت ،با احترام ،حضرت را فرود آوردند .گفتند که یا امیرالمؤمنین دوتا
قصـر اینجـا هسـت ،در کدامیک از ایـن دوتا قصر وارد میشـوید؟ فرمود:
اول مسـجد .از راه رفتند به محلۀ ُرحبه یا َرحبه ،و رفتند به مسـجد اعظم
ً
ظاهرا .اوّ لی
کوفـه که همین مسـجد کوفهای اسـت که امروز وجـود دارد
که حضرت وارد مسـجد شـدند ،دو رکعت نماز خواندند؛ آنهم نمازی که
علیبنابیطالـب میخوانـد بـا آن حال و با آن توجه .بعد رفتند روی منبر
ً
واقعا برایم بسیار شگفتآور است.
و یک خطبهای ایراد کردند که من
خب ،شـما ببینید؛ آدم وقتیکه از یک پیروزی با این عظمت برمیگردد،
چه چیزهایی در یک سـخنرانی میگوید؛ شـرح دشـمن و شـگردهایی که
دشـمن بـهکار بـرده بـود ،نیروهایی که داشـت ،قدرتی که داشـت ،ابزاری
که داشـت .بعد شـرح شـجاعتهای خودش ،ما اینطور آنها را کوبیدیم،
اینطـور پدرشـان را درآوردیـم؛ اگر گذشـتی کرده ،شـرح گذشـت خودش،
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بزرگواری خودش؛ بعد هم اینکه خالصه هرکس دیگر هم بعد از
این ،همین کارها را بکند ،سرنوشتش همین خواهد بود .اینهاست دیگر.
پیـروزی ،انسـان را دچـار یـک غفلت خاصـی میکند دیگر؛ یـک مصداقی

َّ

ن

َ ََ

َ

َآُ

َ

سا� ل ی�ط�غ ٰی * ا ن� ر�ه ت
است برای « ِا ن� ِالا� ن
اس��غ ن� ٰی» 1آدم وقتی خودش را مستغنی
احساس میکند ،یک حالت طغیانی پیدا میکند ،یک حالت غفلتی پیدا
میکند .حاال در یکچنین حالتی که امیرالمؤمنین زده رقبای گردنکلفت
تریـن آنها که
درجهیـک خـودش را از میـدان خـارج کـرده و دوتـا از بزرگ
ِ
طلحه و زبیر باشـند ،کشـته شدند در همان میدان جنگ ،یا بعد از میدان
دم برق را حسـابی گرفته 2از دشـمنها
جنگ ،که هر دو دیگر نیسـتند؛ و ِ

و از افـراد گوناگـون ،حاال با یکچنین قدرتی ،با یک نیروی عظیمی؛ بین
مریدهایـش ،بیـن عالقهمندانـش ،در شـهری که در آنجا محبوب هسـت،
میخواهد سخنرانی کند .ببینید چطوری سخنرانی میکند.

َ َ
َ َ َ
حضـرت رفتنـد روی منبـر ،بعـد از حمد و ثنا فرمودنـد« :یـا اهـل الکوف ِـة ف ِـا ّن
َ ً
َ ُ
سلام فضل» 3شـما در اسلام یک فضیلتی بهدسـت آوردید؛ اما «ما
اال
ف
م
ک
ل
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ ّ
َََ
ل ت َبدلـوا او تغ ّیـروا» تـا وقتیکـه این فضیلت را و این حالت خودتان را تغییر
تملق زیادی مردم ،اینکه شـماها بزرگترین انسـانهایی هسـتید
ندادید.
ِ
که االن در دنیا وجود دارند .نه! ُمرِّ واقع ،همانی که هست .شما در اسالم
 .1سوره مبارکه علق /آیات  6و 7
مبَرق گرفتن از اصطالحات رایج در گویش خراسانی بهمعنای ترساندن و مرعوبکردن.
َ .2د ْ
علی الی الکوفة /ص3
 .3وقعة صفین /قدوم
ّ
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فضیلتـی را بهدسـت آوردیـد ـ حـاال میفرمایـد که ایـن فضیلت
چیسـت و چرا این فضیلت را بهدسـت آوردند ـ اما بدانید که تا وقتیکه
در ایـن موضـع و در این راه هسـتید ،پیش خدا فضیلت دارید ،اگر عوض

ََ ُ ُ

َ

ّ ََ

احلـق فا َج ُ
َ
بتم» من شـما را به حق دعوت کردم ،شـما
کردیـد ،نـه! «دعوتکـم ِال ِ
َ ُ

َ َََ ُ

اجابت کردیدَ « .و َبدأت ب ُ
املنک ِر فغ ّیرت» منکر و کار زشـت بر شـما عَ رضه شـد و
ِ
در میان شما پدید آمد ،آن را به کناری زدید و تسلیم منکر نشدید.
همـان حوادثـی که در بصره پیـش آمده بود ،در کوفه هم پیش آمد .آنجا
هم حاکمی که از زمان عثمان بود ،مردم را میخواست تحریک کند علیه
امیرالمؤمنیـن ،کوفیها مردانگی به خـرج دادند و بیرونش کردند .گفتند
بـرو بیـرون ،مـا علیعلیهالسلام را قبـول داریـم و با او بیعـت کردیم و بیعت
میکنیـم و حاضـر نیسـتیم کـه به حرف تو گوش بدهیـم .حضرت این را
ستایش میکنند .بعد از آنکه این دو کلمه را در باب مردم کوفه و اشارۀ
بـه این مسـئلۀ سیاسـی ـ بهاصطالح ـ بیـان میکننـد ،بالفاصله میروند

َ َ َ َ
سـراغ اصـول ،سـراغ معنویات ،سـراغ اخلاق .میفرماینـد« :اال ِا ّن اخ َـوف ما
َ ُ ََ ُ
ُ َ
یک ُـم ّاتب ُ
ـاع َ
اهل َـوی َو طـول اال َم ِـل» ترسانگیزتریـن چیزی که من از آن بر
اخـاف عل
ِ
شـما میترسـم؛ یکی این اسـت که پیرو هواهای ْ
نفسـتان باشـید ،و دوم

اینکـه سـراغ پندارهـای آرزوگونۀ دور و دراز بروید .این دو چیز برای شـما
از همهچیز خطرش بیشـتر اسـت.. .آدم وقتی این کلمات موعظهآمیز را
مجلس حال و معنویت
از قول امیرالمؤمنین میشـنود ،خیال میکند در
ِ
است و یک عده مریدهای خوب و مسلمانهای عالقهمند نشسته بودند،
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ً
مثال یک نصیحتی کرده .نه! در میدان جنگ،
و حضرت برای اینها
در میـدان سیاسـت ،در بحبوحـۀ حوادث بزرگ سیاسـی ،آنجایی که همه
گوششان را تیز کردند از سیاست بشنوندَ ،رجز بشنوند ،آنجا امیرالمؤمنین

ُ
ـب لبـاب دیـن و اخلاق دینی را برای مردم بیان کـرد« .ا ّتب ُ
ـاع َ
اهل َـوی َو طول
ُل ّ
ِِ
َاال َمل َف َا َّما ّات ُ
اهل َوی َف َی ُص ُّد َعن َ ّ
باع َ
احل ِق» پیروی از هواوهوسها انسـان را از حق
ِ
ِ
ِ
باز میدارد ،هوسرانی ،هر جور هوسـی ،موجب میشـود که حقگرایی در
انسان ضعیف بشود .شما در زندگی خودتان هم نگاه کنید ،این را خیلی
روشـن درک میکنیـد .آنجایی که پـای هوسرانی و هوسگرایی به میان
میآید ،آنجا روشـنترین حقایق به نظرتان کمرنگ میشـود ،انگیزۀ شـما

َ

ُ

َ

َ

َ

اآلخ َرة» طول امل ،آخرت را
نسبت به آنها کم میشودَ « .و ا ّما طول اال َم ِل ف ُی ِنس ِ
از یاد میبرد .که حال ،طول امل چیست؟
صرف اینکه انسان آرزو داشته باشد نیست؛ چون ترجمه میکنند
طول امل ِ
طـول امـل را به آرزوهـای دور و دراز .آرزو که چیز بدی نیسـت! حاال آرزو
داشـته باشـد .طول امل یک چیز دیگر اسـت .آن تخیالت و توهمات غیر
عملی و شیرین که انسان همینطور غرق میشود ،گاهی اوقات میبیند
سـاعتی از سـاعات آدم را بـه خـودش جـذب میکند ،یک چیـز بیخودی.
عالـم توهمات.
هرکسـی بـه هرچه عالقـه دارد ،ذهنش مـیرود در همان
ِ
کارهایی که انسان در عالم عمل برای آنها حتی یک قدم کار نکرده .مثال
واضحش همان درویش و آن کوزۀ روغن است که شنیدید .که یک کوزۀ
روغنی داشت و گفت این کوزۀ روغن را میروم میفروشم .بعد گوسفند
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میخرم و آن گوسـفندها خواهند زایید و زیاد خواهند شـد .بعد
یک گله خواهد شد .بعد این گله را باز مراقبت میکنم ،یکقدری بیشتر
میشـود .بعد یک مقدارش را میفروشـم و پول زیادی بهدسـت میآورم
و دختـر فلان تاجر را میگیـرم .و همینطور در عالم فکر ،در همین اتاق
کوچک ،چوپان شـد و گلهدار شـد و ثروتمند شد و داماد تاجر شد و خدم
و حشـم جلویش آمدند و آقا شـد و دسـتوردهنده شـد و صداکلفت شد و
چـوب دسـتش بـود و ادب هم کـرد .و یکهو چوبش را بلنـد کرد زد ،خورد
کوزه شکست و روغنها هم ریخت! ببینید ،این غلط است.
کوزه،
به
ِ
ِ

ً
واقعا یک
خیلـی خـب ،حاال اشـکالی ندارد که انسـان از یک کوزۀ روغـن،
ثروت درست کندُ .عرضهاش را کسی دارد ،بسماهلل ،وارد بشود .اما نه بدون
عمل ،بدون حرکت ،بدون محاسبۀ عملی ،بدون اینکه یک قدم انسان در
راهش بخواهد پیش برود ،همینطور در عالم فکر ،این فکرهای شیرین،
ً
غالبا هم در حال نماز
[غرق شود ].خیلی هم شیرین است اینطور چیزها.
و اینها ،که میبینید حواسـمان پرت میشـود ،همین چیزها به ذهنمان
ً
مثال فرض کنید که ورزشـکار بودم،
میآیـد دیگـر .یکـی میگوید اگر مـن
ً
مثال چنین میکردم ،چنان میکردم .بعد خودش را در چهرۀ آن ورزشکار،
با آن بدن پیچیده ،عضالنی ،زیبا ،در فالن میدان ورزشی میبیند .ناگهان
بـا حریـف ژاپنـی ،با حریـف نمیدانـم چینی ،فلان حرکت را انجـام داد،
ژیمناستیک را چنین کرد ،فالن کرد .غرق این عملیات میشود .بعد یکهو
ً
مثال ،به خود میآید .پاهای الغر و ضعیفش،
از اینکه پایش خواب رفته
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بـدن بیماهیچـۀ اسـتخوانیاش را میبینیـد؛ ایـن را میگوینـد
طولاالمل .در تمام امور ،این طولاالمل مثل یک َسم مهلک است ،هرچه
هـم میـدان بدهـی ،کـش بدهی ،کش میآیـد! خاصیتش هم این اسـت

َ

َ

اآلخ َرة» .آخرت چیسـت؟ آخرت همان جهان پس از مرگ اسـت،
که «ف ُی ِنس ِ
زندگی محسوس و ملموس
همان عاقبت است ،همان مرحلۀ بعد از این
ِ
منطقی
درست
است .و در تمام امور ،یک آخرتی متصور است ،یک هدف
ِ
ِ
الهی معقولی ،در همۀ کارهای انسان متصور است .اینجا که وارد ُشدید،
ِ
آن از یاد میرود ،آن منطقی اسـت ،آن متین اسـت ،آن عملی اسـت ،اما
وهمانگیز نیسـت ،شـیرین نیسـت؛ حرکت میخواهد ،تلاش میخواهد،
اخروی
متیـن
منطقی
ذهـن انسـان بیشـتر بهجـای اینکه بـه آن حرکـت
ِ
ِ
ِ
آخرتی متوجه بشـود ،چون عمل و تالش و مجاهدت و خود زحمتدادن

َ
َ
ً
اآلخ َرة».
میطلبد،
غالبا میرود سراغ همین توهمات و اینها؛ «ف ُی ِنس ِ

ایـن را امیرالمؤمنیـن کجـا میگوینـد ،در مسـجد کوفـه ،در بین آن جمع
پرشور مردم که دلهایشان لبریز از محبت علیبنابیطالب است ـ بعضی
ً
معمـوال آدم بـه آدمهـای
از روی ایمـان ،بعضـی چـون حـاال قـدرت دارد،
تسـلیم او ،عالقهمند به
قدرتمنـد عالقـه هـم پیـدا میکند تـه دلـش ـ و
ِ
او .حضـرت بهجـای اینکـه آنها را بـا حرفهای دلخوشکـن و وعدههای
بیخودی ،سـرگرم بکنند ،میبرند ُم ّر واقعیت را به ایشـان نشـان میدهند.
نبـادا چـون شـما علیدوسـت بودید ،برخالف مـردم بصره که آنها اشـتباه
کردنـد ،شـما اشـتباه نکردیـد ،حـاال دیگر خودتـان را رها کنیـد و هواهای
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نفسانی را میدان بدهید .نبادا بروید سراغ آرزوهای دور و دراز و
بیمارگونه و توهمات پوچ و باطل که شما را از آن اهداف درستوحسابی
دور خواهد کرد .اینها را حضرت بیان میکند.

َ

َ ُّ

َ َ ََ

ً

ّ
ُ
ّ
دب َرة» بدانید مردم ،که دنیا رو به بازگشـت گذاشـته،
«اال ِان الدنیا قد ت َرحلت م ِ
ُ َ ََ

َ ً

ّ
ُ
قبلـة» آخرت رو کـرده به آمدن
پشـت کـرده ،دارد مـیرودَ « .و ِ
اآلخ َـرة ت َرحلـت م ِ
و دارد میآیـد .یـک حقیقتـی اسـت دیگر ،هر لحظۀ ما یک َ
نفسـی اسـت
کـه از عمـر دنیـا دارد کم میشـود و مـا را از دنیا دور میکنـد و به آخرت
نزدیک میکند .این حقیقت را انسـان درک بکند ،حسـابی تکلیف خودش
ً
غالبا کسـانی که اشـتباه میکنند ،این را
را میفهمد که باید چهکار بکند؛

ُّ

َ

واحـد ٍة ِم ُهنمـا َبن َ
ـون» هر یک از ایـن دو ،چه دنیا چه
یادشـان مـیرودَ « .و ِلـک ِل ِ

َ
َ
َ
اآلخ َر ِة» از فرزندان آخرت باشید« .ا َلی َوم
بناء ِ
آخرت ،فرزندانی دارند« .فکونوا ِمن ا ِ
َع َم ٌل َو ال ِحس َ
ـاب» امروز ،عمل و کار هسـت؛ نماز ،روزه ،جهاد؛ حسابکشـی
امروز نیست .یک بخش کوچکی از زندگی ما حسابکشی دارد در دادگاهها

قضـاوت معمولـی ،که حاال چقدر رسـایی داشـته باشـند،
و دسـتگاههای
ِ
چقـدر بتواننـد ،چقدر بکنند؛ [اما] ُم َ
عظم کارهای امروز ما ،کارهایی اسـت

َ َ ً
دا ِحس ٌ
ـاب
کـه انجـام میگیرد ،هیچ حسـاب و کتابی دنبالش نیسـت« .و غ
َ َ
َو ال ع َمل» اما فردای قیامت حسابکشـی هسـت ،اما اگر کم آوردید ،آنجا
پیمانـۀ عمل را خواسـتید یکذره سـرریز کنید و ُپـرش کنید ،دیگر ممکن
نیست ،دیگر قادر بر عمل نیستید؛ هر کار میکنید ،االن!
ً
واقعا این یک منش عجیبی است! پس از آنچنان پیروز یای ،با آنچنان
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سـربلندی و افتخاری ،بهجای اینکه برود به مردم فخر بفروشـد،
مردم را هرچه بیشتر به قدرت خودش معتقد کند ـ همین کاری که همۀ
مردم دنیا میکنند ـ رفته دارد مردم را نصیحت میکند ،آنها را به حقایق

َ

َ ُ ّ
َُ ََ َ َُ َ
َ
دینی آشـنا میکند .بعد هم «ا َحلمد ِهلِل ال ِذی ن َص َر َو ِل ّیه َو خذل عد ّو ُه» سـپاس و
دوسـت خودش را نصرت داد ،دشـمن خودش
سـتایش آن خدایی را ،که
ِ

ََ َ

َّ

َ

را مخـذول کـردَ « .و اع ّـز ّ
ـادق ُ
امل ِحـق» آن کسـی را کـه صادق بوده و حق با
الص ِ
َ َ َّ

ّ

َ

َ

او بود ،او را عزیز کردَ « .و اذل النا ِکث ُ
بطل» آن کسی را که بیعت شکسته
امل ِ
بـود و در طـرف باطـل بود ،او را خـدا ذلیل کرد .و تا آخر ،که مردم اطاعت
خدا را بکنید.
این ،به نظر من یک درس بزرگی است ،ما به این احتیاج داریم .ما بارها
پیروزی و شکست داشتیم .پیروز یهای ما بیشتر از شکستهایمان بوده
ً
غالبا نگرفتیم ،باید
همیشـه ،در پیروز یهـا این درس را از امیرالمؤمنیـن
بگیریـم .و ایـن کمک میکند تا انسـان راهش را درسـت برود ،هدفش را
درست بشناسد ،و حرکت را درست انجام بدهد.
و آخرین نکته اینکه حضرت در شکست هم دچار ضعف و یأس نمیشد.
وقتیکـه سـر قضیـۀ جنـگ صفیـن ،بعـد از ده مـاه جنگیـدن ،و در عیـن
پیروزی آن حضرت ،توطئهای درسـت شـد ازطرف یک عدهای آدم خبیث
ـ شـاید هم دسـت معاویه در کار بود ـ و قرآنها را سـر نیزه کردند و یک
عدهای آمدند ،حضرت را زیر فشار قرار دادند که جنگ را تعطیل بکند؛ این
بزرگوار مجبور شـدند دیگر ،تن به حکمین دادند و مجبور [شـدند] حضرت
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برگردنـد .وقتیکـه برگشـتند کوفه و خبر حکمین را شـنیدند که
اینها چهکار کردند؛ حضرت همان لحظه تصمیم گرفت باز لشـکر را جمع
ً
مجددا برود به جنگ؛ یعنی اینکه حاال ما شکست خوردیم و دشمن
کند،
بـه کام رسـید ـ اگرچـه [دشـمن] پیروز نشـد ،امـا خب ،علی رفتـه بود که
دشمن را تار و مار کند ،و نتوانست تار و مار کند و برگشت ،که یک نوعی
شکست محسوب میشد ،اگرچه شکست نظامی نبود ـ این امیرالمؤمنین
را مأیـوس نکـرد .اگـر ده بـار دیگر هـم امیرالمؤمنین در آنچنـان میدانی
میرفت و شرکت میکرد و شکست میخورد ،دفعۀ یازدهم باز نیرو جمع
میکرد و میرفت.
منتها خب ،دشمنان نگذاشتند که به آنجا برسد .حضرت نیرو جمع کردند،
آمـاده بودنـد کـه بروند جنگ با معاویه ،که خـوارج در یک نقطهای جمع
شدند .حضرت رفتند ،گفتند اول فتنۀ اینها را تمام کنیم .رفتند و در ظرف
چند ساعت درحقیقت فتنۀ خوارج را سرکوب کردند .یک عدۀ از آنها آمدند
به حضرت پیوسـتند ،و عدۀ کثیری هم کشـته شـدند ،چند نفری هم فرار
کردند؛ کمتر از ده نفر ،بقیه یا کشـته شـدند یا پیوستند به امیرالمؤمنین.
حضرت از آن جنگ هم پیروز آمد؛ که باز روش آن حضرت بعد از پیروزی
ً
ً
واقعا عجیب اسـت .راهافتادن حضرت
حقیقتا عجیب اسـت.
نهروان هم
بین کشتهها و حرفهایی که میزند و مطالبی که بر زبان جاری میکند،
انسـان را تکان میدهد .این چه روح بیدار و عبرتآموزی و دل روشـن و
ذاکری بوده که البته باید ما درس بگیریم.
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خـب ،ایـن زندگی امیرالمؤمنین با جنگ اسـت .این درس بزرگ
و اسـوۀ بـزرگ و سرمشـق بـزرگ ،حیـات معنـوی و روحـی ایـن مـردم را
ً
حقیقتـا زنـده نگه داشـته بود .تا اینکه دشـمنان خدا و دشـمنان حقیقت
و آنکسـانیکه خفاشصفـت ،نمیتواننـد نـور درخشـندۀ آنچنـان وجـود
مقـدس و عزیـزی را ببیننـد ،تصمیـم گرفتنـد کـه با این نور الهـی مقابله
کننـد و آن را خامـوش بکننـد .و طبـق همان نقلیـات و روایاتی که وجود
دارد ،که خیلیاش هم درست است ،همعهد شدند و ابنملجم مسئولیت
ضربتزدن به امیرالمؤمنین را به عهده گرفت .و شمشیری را خرید و پول
زیادی داد تا آن شمشیر را مسموم کردند ،زهرآگین کردند و وارد کوفه شد
و در شـب نوزدهـم ـ سـحر نوزدهم [ماه رمضان] ـ ایـن جنایت بزرگ ،این
فاجعۀ عظیم ،این خسارت بینظیر برای عالم اسالم را مرتکب شد.

67/2/17

۳۳

لزوم آشنایی با نهجالبالغه
شـریف
بزرگوار
کتاب نهجالبالغه ،مجموعهای که به همت و تالش سـید
ِ
ِ
رضـی تهیـه شـده ،بحمداهلل تـا امروز محـور مالحظه و مطالعـۀ خواص و
اندیشمندان ـ نه محور معرفت و کار عمومی مردم ـ بوده.
سید رضی

رضواناهللعلیه

63/1/26

فصیحترین و بلیغترین کلماتی را که از امیرالمؤمنین

مأثـور 1بـوده ،جمـعآوری کرده و بعضـی از این کلمات آنچنان اسـت که
بزرگ عرب اسـت ،و از بزرگترین
لغـای
خـود سـید رضی کـه از ُفصحا و ُب
ِ
ِ
ً
مثال ـ ازلحاظ
شـاعران عرب اسـت ،میگوید این جمله ـ یک جملۀ کوتاه
ِ

بالغت ،آنچنان است که معادل آن هیچ کالمی قرار نمیگیرد 2.این جنبۀ
( .1أثر) در اصطالح به معنای حدیث یا روایت نقل شده

َُ ُّ
ُ ُُ
امر ٍئ ما ی ِسنه» ارزش
 .2نهجالبالغه /ذیل حکمت  /81مرحوم سید رضی ذیل حدیث «قیمة ک ِل ِ

هر کسی به کاری است که آن را به نحو شایسته انجام میدهد ،مینویسد« :وَ ِه َی َ
الک ِل َم ُة
ُ
صاب َلها
َّالتی ال ُت
قر ُن ا َِلیها َک ِل َم ٌة» یعنی این جملهای است
قیم ٌة وَ ال تو َز ُن ِبها ِح َ
َ
کم ٌة وَ ال َت ُ
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هنـری اسـت و میدانیـد که جنبۀ هنری برای یـک بیان و برای
یک محتوا ،یک پوششی است که تداوم آن ،بقای آن را تضمین میکند؛
و هنـر از خصوصیاتـش ایـن اسـت .وقتیکه یک جملـهای هنرمندانه ادا
کالم فصیح میگنجد،
شـد ،این جمله میماند؛ یک مضمونی که در یک
ِ
در یک شعر میگنجد ،این تضمین باقیماندن دارد ـ برخالف جمالتی که

ولو حکمتآموز است ،اما در قالب هنرمندانهای ادا نشده ـ ابعاد خودش
را نشـان میدهد ،محتوای خودش را بهخوبی روشـن میکند برای کسانی
کـه میخواهند بفهمنـد و میتوانند بفهمند .این یکی از خصوصیات این
کتاب است.
های
حـاال بـا این خصوصیت ،آنوقـت نهجالبالغه هیچ میدانـی از میدان ِ
زندگی را فروگذار نکرده ،مگر اینکه در آن بلیغترین ،رساترین ،پرمغزترین،
و پرمحتواتریـن سـخن را بیـان کرده .یـک نگاهی به فهرسـت نهجالبالغه
ـ کـه البته خود نهجالبالغه یک فهرسـت موضوعی نـدارد ،اما مؤلفانی که
بهخصـوص در ایـن اواخر ،دربارۀ نهجالبالغه چیز نوشـتند ،ازجمله ،کتاب
پرارزش مرحوم اسـتاد شـهید مطهری ،بهنام سیری در نهجالبالغه،
بسـیار
ِ
کـه فهرسـتگونهای از مضامیـن نهجالبالغـه را آنجـا ایشـان ذکـر کردند ـ
نشـان میدهـد که این کتـاب چقدر چند ُبعدی و چندجانبه اسـت .و این
ً
واقعا یک شگفتی است .در همۀ بخشهایی که برای یک انسان کامل و
انقالبی کامل ،الزم و ضروری اسـت ،نهجالبالغه بهترین
برای یک جامعۀ
ِ
که نمیتوان قیمتی برایش گذاشت ،و حکمتی را همسنگ آن ،و کالمی را در برابر آن نهاد.
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و وافیترین مطالب را ارائه میدهد .و چرا اینطور است؟ زیراکه
نهجالبالغـه نمـوداری اسـت از اسلام ،و اسلام آیینـی اسـت همهجانبه؛
ایدئولوژی
و انسـان که موضوع اسلام اسـت و محور اندیشـۀ اسلامی و
ِ
اسالمی ،موجودی است چندجانبه.

59/2/13

این کتاب شاید در تمام دورانی که تألیف شده و بهوجود آمده تا امروز،
بهقدر این روزگار ،مورد نیاز و متناسب با اوضاع زمان و مکان نبوده.

63/1/26

[در دوران مبارزه] نهجالبالغه یکی از قبلههای امید فکری ما بود و بسیاری
اوقـات مطالعـه ،به نهجالبالغه میگذشـت .و این کتـاب عزیز در حوزۀ
از
ِ
تدریـس و تـد ّرس و فکرکردن و مطالعهکردن قرار داشـت.

63/1/26

این کتاب

در مجمـوع ،درس زندگـی اجتماعـی بـرای مسلمانهاسـت؛ مطالـب این
مجرد از زندگی مطرح نشده؛ گویندۀ این کلمات یک رئیس
کتاب بهطور
ِ
مملکـت ،یـک حاکم و فرمانروای بزرگی اسـت که سـلطنت و حکومت او
بر یک کشـور پهناور و عظیمی گسـترش داشـته و این انسـان بزرگ ـ که
مسئولیت ُملکداری و زمامداری را هم بر دوش داشته ـ با احساس این
مسئولیت عظیم ،این مطالب را بر زبان جاری کرده .مانند گفتههای یک
حکیمی نیسـت که دور از غوغای زندگی و فارغ از واقعیتها و مسـائل
گوناگونی که در یک جامعه ممکن است مطرح باشد ،مینشیند و معارف
کیفیات
اسلامی را بیـان میکنـد .ماننـد عارفی نیسـت کـه به حـاالت و
ّ
درونی و نفسـانی خود تکیه میکند .انسـانی است که بار مسئولیت ادارۀ
یک جامعۀ عظیم را بر دوش خود احساس میکند ،و دانای دین و بصیر
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بـه همـۀ معارف اسلامی و قرآنی اسـت؛ بـا ایـن دل پرمعرفت،
بـا ایـن روح بـزرگ و در مقام این مسـئولیت ،با مردم روبهرو میشـود ،با
پاسـخ سـؤالها و
آنها حرف میزند ،از آنها میخواهد ،به آنها میگوید ،و
ِ
شرایط صدور نهجالبالغه است.
استفهامهای آنها را میدهد .این،
ِ
شـاید بـا همـۀ روایاتی که از ائمـۀ معصومینعلیهمالسلام داریـم ،ازاینجهت
حاکمیت مـورد قبول اسلامی از دیدگاه
فـرق میکنـد .کـه آنهـا در دوران
ِ
ائمهعلیهمالسلام زندگـی نمیکردنـد؛ آنها در دوران اختناق به سـر میبردند ،و
مسـائل از دیدگاه یک حاکم و مسـئول ادارۀ مملکت ،بر زبان آنها جاری
نمیشـد .امـا امیرالمؤمنیـن بهعنوان یک حاکم اسلامی حرف میزند ،با
یـک جامعـهای که تحت اِشـراف و حکومت خود اوسـت ،حرف میزند .و
این بیشترین سخنانی است که از امیرالمؤمنین در نهجالبالغه نقل شده.
البتـه در کلمـات آن حضـرت ،سـخنانی هم هسـت کـه مربوط بـه دوران
حکومت ایشان نیست.
کنونی جوامع اسالمی ،همان
ما امروز در همان شرایط قرار داریم؛ شرایط
ِ
شرایط است .البته نهجالبالغه برای همۀ دنیای اسالم است ،دنیای اسالم
هـم امـروز در حال یک بیداری و حیات دوبارۀ اسلامی اسـت .امروز روز
استفادۀ هرچه بیشتر از نهجالبالغه است.. .امروز آشکارترین و روشنترین
حقایق اسلامی ،بهوسیلۀ بعضی از مدعیان اسالم ،در کشورهای اسالمی
نادیده گرفته میشود .امروز همان روزی است که شعارها یکسان است ،اما
جهتگیر یها بهشـدت مغایر یکدیگر اسـت ،امروز شرایطی مشابه شرایط
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دوران حکومـت امیرالمؤمنیـن اسـت ،پـس روزگار نهجالبالغـه
اسـت .امروز میشـود از دیدگاه دقیق و نافذ امیرالمؤمنین علیعلیهالسلام به
واقعیتهـای جامعـه و واقعیتهای جهان نگاه کرد و بسـیاری از حقایق
را دید و شـناخت و عالج آنها را پیدا کرد .لذاسـت که به نظر ما ،امروز از
همیشـه به نهجالبالغه محتاجتریم .این یک جهت ،که ضرورت پرداختن
بـه نهجالبالغـه و بازگشـت بـه این مجموعـهای که از زبـان امیرالمؤمنین
و مـوالی متقیـان نقل شـده ،و هر چه بیشـتر کارکـردن روی اینها ازلحاظ
مقدماتی که آنها را بتواند معتبرتر و قابل اسـتنادتر و قابل فهمتر و قابل
تطبیقتر بکند ،از همیشه ضرور یتر و الزمتر است.
یـک مطلـب دیگـری کـه وجـود دارد ـ کـه امـروز مـا را هرچـه بیشـتر به
نهجالبالغه محتاج میکند ،بیشـتر از گذشـته ـ این اسـت که ما در طول
تاریخ اسلام ،متأسـفانه با انحرافی که از کجفهمی و جهالت از یکسـو ،و
غرضورزی و دشمنی از سوی دیگر تغذیه میشده مواجه هستیم .و این
موجب آن شـده اسـت که ما در آنچه که از معارف اسلامی در اختیارمان
هسـت ،سـردرگمیهایی داشـته باشـیم .در طول [تاریخ] اسلام ،نادانیها
و جهالتهایـی وجـود داشـته ،تنگنظر یهـا و خودخواهیهایـی وجـود
داشـته کـه موجب شـده معـارف اسلامی و حقایق اسلامی ،آنچنان که
ً
متقابال ،غرضورز یها
هسـتند و باید شـناخته بشوند ،شناخته نشـوند .و
تعمـد بـر انحراف اسلام هـم ،از اولین قر نهـای پیدایش
و خباثتهـا و
ّ
اسلام ،از سـوی قدرتمندان و از سوی کسانی که خلوص و صفای اسالم،
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به زیان آنها بوده است ،مشاهده شده .ما در طول تاریخ ،همواره
زالل اندیشۀ اسالمی ،و ارکان
احتیاج داشتیم به سرچشمههای خالص و
ِ
فکـر یای کـه بتـوان بـه آنها متکی شـد .خوشـبختانه قرآن کریـم همواره
در اختیـار مسـلمانها بـوده ،اگرچـه در فهم قرآن هم همـان بدبینیها و
کجبینیهـا و نفهمیهـا یا غرضورز یها دخالتهایی کردند؛ اما بحمداهلل
تصـرف بدخواهانه یا جاهالنهای در
متـن قرآن ،سـالم و به دور از هرگونه
ِ
اختیار همۀ مسلمانهاست .لکن این موجب نمیشود که سرچشمههای
سلامت قرآن
زالل معرفت ،امروز برای مسـلمانها ،به همان ضرورتی که
ِ
بـرای مسـلمانها دارد ،ضـروری نباشـد .امروز دیگر آن روزی اسـت که با
گسـترش فرهنگ بشـری و با عمق معرفتی که بر انسـانها حاکم اسـت،
[باید] کسانی بنشینند ،با گذشت زمان ،با وجود فاصلۀ از صدر اسالم ،آن
خالص سالم که میتواند اطمینان و باور انسان را به
معارف دستنخوردۀ
ِ
خود جلب کند ،هرچه بیشـتر جمع کنند و در اختیار اسـتنباط و اجتهاد
متفکران و صاحبنظران قرار بدهند .این کاری اسـت که در احادیث هم
باید انجام بگیرد.
نهجالبالغـه ایـن راه نزدیک را مقابل پای مـا میگذارد .نهجالبالغه ما را از
ایـن فاصلـۀ طوالنی با صدر اسلام ،بـه نزدیکترین پایگاههـا و َامنترین
دیدگاهها نسبت به معارف اسالمی میرساند .اگر ما روی نهجالبالغه کار
کنیـم ،و اگـر آن مقـدار از خطب امیرالمؤمنین که در نهجالبالغه نیسـت،
جمع بشود و روی اینها کارهای فنی دربارۀ سند و خصوصیاتی که اعتبار
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ّ
مسـلم و قطعـی میکنـد ،انجام بگیـرد ،و ما
آنهـا را مشـخص و
بتوانیـم مجموعـهای در حـدود همیـن نهجالبالغـۀ موجود یـا بیش از آن
ـ بهطور یکه نسبت به تعداد ُخطب امیرالمؤمنین ،شاید نزدیک به پانصد
خطبه از آن حضرت سـراغ داده شـده ـ برسـانیم ،خدمت بزرگی به معارف
اسلامی در قـرن پانزدهـم هجری انجام شـده اسـت .با گذشـت اینهمه
مـدت از صـدر اسلام[ ،اگـر] مـا بتوانیـم یک منبـع غنی الیزالـی که مورد
قبـول همـۀ مؤمنین به اسلام هم میتواند باشـد ،در اختیار مسـلمانها
قرار بدهیم؛ این چقدر ما را نسبت به فهم اسالم و بینش ما را نسبت به
معارف اسالمی مدد خواهد کرد! و این امروز کاری است ممکن.
یـک ُبعـد دیگـر از ابعـاد ارزش و اهمیـت نهجالبالغـه ،ترسـیم شـخصیت
امیرالمؤمنینعلیهالصال ةوالسلام اسـت؛ چیزی که ما امروز به آن کمال احتیاج را
داریم .امیرالمؤمنین علیعلیهالسلام این چهرۀ ناشـناخته ،این انسان واال ،این
نمونۀ کامل مسلمانی ـ که اسالم میخواهد انسانها همه ،آنچنان ساخته
ً
کامال شناسـایی میشـود
بشـوند ـ در البـهالی اوراق و سـطور نهجالبالغـه،
و تعریـف میشـود .نهجالبالغه درحقیقت ،کتاب معرفـی علیبنابیطالب
اسـت .چگونه ممکن اسـت به دنیاهای اسرارآمیز و شگفتآور و وادیهای
گوناگون معرفتی که در نهجالبالغه هسـت ،کسـی سـر نزده باشد ،و بتواند
آنهـا را اینطـور زیبا و جالب ترسـیم و توصیف کند؟ و در نهجالبالغه همۀ
ابعـاد یـک شـخصیت واالی انسـانی وجـود دارد؛ از معرفـت ،از اخلاق ،از
ِ
خصلتهـای ویژۀ یک انسـان ـ منهـای آموزشهای اسلامی ـ و از اخالق

فصل دوم

572

 .۳۳غالبلاجهن اب ییانشآ موزل

ویژه و واالیی که فقط اسالم به انسانها تعلیم داده؛ یک انسان
خود امیرالمؤمنین
کامل در نهجالبالغه مجسم میشود و آن انسان کامل،
ِ
اسـت .و ایـن نهفقـط از باب شناسـایی چهرۀ امیرالمؤمنین مهم اسـت ،از
باب شناسـایی اسلام و اینکه اسلام چگونه انسـانی را میخواهد بسـازد
ت معاصرمان از ما سؤال میکند این
[هم] ،حائز اهمیت است .امروز بشریّ ِ
اسالمی که شما از آن َدم میزنید و فکر میکنید رسالت آن جهانی است،
در صدد ساختن چگونه انسانی است؟ چه کسی را بهتر و زیباتر و جامعتر و
واالتر از علیبنابیطالب میتوان بهعنوان پاسخ به این سؤال نشان داد؟ و
چهرۀ علیبنابیطالب در هیچجا مانند نهجالبالغه آشکار نمیشود.

63/1/26

البته نهجالبالغه از جهات مختلفی حائز اهمیت اسـت .شـاید بشود گفت
کـه نهجالبالغـه یـک مجموعـهای اسـت از عمدهتریـن مباحـث و معارف
اسلامی؛ و همـۀ چیزهایـی کـه برای یک انسـان مسـلمان و یک جامعۀ
مسلمان الزم است ،در نهجالبالغه ،از آن سخن و حرفی ،و به آن اشارهای،
یا دربارۀ آن بحثی و هدایتی هسـت .از توحید و عقاید اسلامی و اصول
سیاست ُملکداری و کیفیت
دین ،تا اخالق و تهذیب و تزکیۀ نفسانی؛ از
ِ
ادارۀ صحنههـای عظیـم فعالیـت اجتماعـی ،تـا تنظیم روابـط اخالقی و
خانوادگی؛ از جنگ و سیاست و حکمت و علم تا مَ غیبات 1و همهچیز در
این کتاب شریف هست.

63/1/26

رغبتی
از بـاب مثـال ،یکی از بخشهای مهم نهجالبالغه ،بخش زهد و بی
ِ
( .1غیب) جمع مَ غیبة ،چیزهای پنهانی ،مسائل غیبی
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به دنیا و بیاعتنایی به مظاهر فریبنده و جلوهگر دنیاسـت .این
یکی از مهمترین بخشهای نهجالبالغه است؛ چه در کلمات قصار ،چه در
ُخ َطـب ،و چـه در مکاتیب و نامهها .بخشهای زیادی مربوط میشـود به
زهد نسبت به دنیا .سید رضی میگوید :وقتیکه علی
بیاعتنایی و
ِ

علیهالسالم

زهـد در دنیـا و بیرغبتـی و بیاعتنایـی به این تجملات و زیورها
دربـارۀ
ِ
و غرورهـا و فریبهـا و انگیزههـا و جاذبههـای دنیا حـرف میزند ،طوری
حرف میزند که شما تصور میکنید که گویندۀ این کلمات ،جز زهد و جز
رغبتی به دنیا ،هیچ کاری و شیوهای و مَ ِنشی در زندگی ندارد .عبارت
بی
ِ

َّ َ ُ

َ

َ

َ َ

ُ َ َُ َ

َ

الم َمن ال َحظ له یف غیر ّ
مرحوم رضی این است« :ک ُ
العباد ِة»
الزهاد ِة و ال شغل له ِبغ ِیر ِ
ِ

1

یعنـی وقتـی علیعلیهالسلام در بـاب زهـد و در بـاب عبـادت و در بـاب ترک
اشـتغال به اینگونه مسـائل حرف میزند ،شما تصور میکنید این
دنیا و
ِ
آدم ،شـب و روزش مشـغول عبادت اسـت و هیچ کاری جز عبادت ندارد.
ناگهان همین بیان و همین َ
نفس و همین حنجره را میبینید که 59/2/13در
فضلیت شمشیر حرف میزند.

67/2/26

وارد میشود در میدان جنگ و دستور

جنگیـدن و تاکتیـک بهتر جنگیدن را تعلیم میدهـد 59/2/13.راوی میگوید
کـه دیـدم علیبنابیطالـب [در جنگ جمل] بعد از آنکه پرچم را از دسـت

َ

ََ

محمد گرفت 67/2/26،خطاب میکند به محمدبنحنفیهِ « :تد ف االرض قد َم َ
ک»
ِ
ِ
َ

ُ

َ

2

پای خود را در میدان جنگ استوار بدار« ،ا ِعر َ
اهلل ج ُج َمت َ
ک» جمجمۀ خود را
ِ
 .1نهجالبالغه /مقدمۀ سید رضی
 .2نهجالبالغه /خطبۀ 11
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به خداوند بسپار؛ سرت مال خودت نباشد ،بیمحابا حرکت کن.

َ

َ

َ َ َ َ
ـوم» وقتـی میجنگی ،به آخر لشـکر همیشـه نگاه کن،
« ِا ِرم ِببص ِـرک اقصی الق ِ

میدان
جلـوی پایـت را فقـط نبین .آنچنـان در زمینههای نظامـی و ادارۀ
ِ
جنگ و تاکتیک حرف میزند که شما وقتی میشنوید ،یک سردار جنگی
نظامـی تمامعیار را میبینید .اینکه جلوی پایت را نگاه
را میبینیـد ،یـک
ِ
نکن ،آخر لشکر را نگاه کن ،البته یک معنا و مفهوم عامی دارد و میتواند
در همۀ میدانها ،در همۀ مبارزهها ،سرمشق قرار بگیرد؛ یعنی انسان فقط
جلـوی پایـش را نبینـد ،بلکـه همیشـه آخرها را ببیند ،هـدف و مقصود را
دورتر قرار بدهد .و این وسیلهای است برای پیروزی؛ اما با توجه به شیوۀ
قدیمی آن زمان که با شمشیر بود ،این
جنگهای کالسیک در جنگهای
ِ
ً
اصال؛ این جنگاوری که شمشـیر را دسـت میگیرد،
تاکتیک جنگی اسـت
نبایـد خـودش را مشـغول کند به اینجا ،باید خودش را موظف و مسـئول
بداند که برساند به آخر صفوف ،آنجایی که جای فرماندهان است ،آنجایی
کـه خیمۀ فرماندهان جنگی دشـمن اسـت؛ باید همت بـر این بگمارد که
برود آنجا .این یک تاکتیک جنگی است .و یک جنگاور ،اگر اینطور عمل
بکند ،سـرگرم نمیشـود ،مشغول نمیشود ،بند نمیشود ،ضربات را خیلی
راحتتـر َرد میکنـد و جنبـۀ مهاجـم بـه خود میگیـرد ،نه جنبـۀ مدافع.
و باالخـره بـه موفقیـت نزدیکتـر میشـود .اینجا علـی را در لباس نظامی
دانش جنگ مشـاهده
میبینیـد ،در لبـاس یـک سـردار جنگی ،یک معلم
ِ
میکنید ،یکچنین حالتی.
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هـای دیگـر [میبینید]؛ در
عیـن همین مسـئله را شـما در زمینه
ِ
مورد اعتقادات .وقتی در مورد توحید حرف میزند ،مثل یک فیلسـوف و
متفکر اندیشمندی حرف
بهتر از هر فیلسوف و عمیقتر و پرمایهتر از هر
ِ
میزند .در زمینۀ ادارۀ مملکت و کشورداری وقتی حرف میزند ،دستوراتی
پیـام معروفـش به مالک اشـتر 1،آن
کـه بـه مالک اشـتر میدهـد ـ در آن
ِ

ً
دقیقا موضع یک سیاسـتمدار،
فرمـان معـروف و گسـترده و همهجانبه ـ
یـک حاکمـی کـه سـالیان درازی حکومـت کـرده و بـه َچموخـم حکومت
وارد اسـت و میداند چگونه بایسـتی با مردم برخورد کرد ،چگونه بایستی
دوروبَر یهـا را انتخـاب کند ،مأمورین را از چه تیپهایی بایسـتی برگزید،
اینطوری حرف میزند؛ یک سیاستمدار ،یک حاکم ،یک زمامدار.
حقوق اجتماع ،حقوق مردم و حقوق ُضعفا حرف میزند،
و وقتی در زمینۀ
ِ
چنـان حـرف میزند و بر روی نکاتی انگشـت میگذارد که شـما میبینید
مصلح بزرگ
انقالبی اجتماعی ،یـک
یک فیلسـوف اجتماعی اسـت ،یـک
ِ
ِ
گرسـنگی مـردم [میگویـد] ،از ضعفهـای مـردم ،از نقـاط قوّ ت
اسـت؛ از
ِ
مـردم ،از خألهـای جامعـه ،و از آن چیزهایـی که یک سیاسـتمدار و یک
ً
حتما آنها را بداند و بشناسد و به آنها توجه داشته باشد،
زمامدار بایستی
تساوی بین مردم و ازاینقبیل.
و از عدالت اجتماعی و
ِ
تمـام ایـن ابعاد و فصـول گوناگـون در نهجالبالغه ،بهشـکل کامل مطرح
 .1شـرح حضـرت آیـتاهلل خامنـهای بر قسـمتهایی از ایـن فرمان ،در کتـاب «والیت و
حکومت» آمده است.
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است و این میتواند یک کتاب همهجانبه باشد که همۀ جوانب
ً
واقعـا دیگر نداریم .و این
اسلام را بـه مـا معرفی کند و ما چنین چیزی
عظیمترین میراث و گرانبهاترین ذخیره و گنجینهای است که در اختیار
مردم مسلمان وجود دارد و میتوانند از آن استفاده کنند.

59/2/13

۳۴

و سرانجام منادی ندا داد:
َ
«ت َه َّد َمت َواهلل َا ُ
رکان ُ
اله ـ ٰ
ـدی»
ِ
امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسلام

بهخاطر همین عظمتها ،بهخاطر تراکم همین

ارزشهـای ممتـاز ،ضربـت خـورد .و این فاجعۀ بزرگ انسـانی ،بهوسـیلۀ
انسانهای شقی و گمراه ،نسبت به این بزرگوار بهوجود آمد.

82/8/23

مـا بـرای ایـن ذکـر مصیبت میکنیـم که باز از گوشـه و کنارهـای زندگی
این بزرگواران ،آگاهی بیشـتری بهدسـت بیاوریم .البته فاجعهآمیز اسـت،
دلسـوز اسـت ،نشـاندهندۀ جنایتها و َددمنشیهای بشـری از سویی ،و
فضیلتها و درخشـشهای انسـانی از سـوی دیگر اسـت .بنابراین ایبسا
کـه کسـانی را منقلـب کنـد ،متأثر کند ،اشـک بـر چهرۀ آنها جاری بشـود؛
ً
حتمـا با ذکر مصیبت
امـا مـن خیلـی اصراری بر این معنا ندارم که شـما
گریه کنید.

53/7/17

ما الزم است بدانیم که علیها چگونه کشته میشوند و
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بهدسـت کهها کشـته میشـوند .امروز زمانی اسـت که ما این را
باید بیشتر و بهتر از همیشه بدانیم.
علی یعنی اسالم مجسم ،یعنی قرآن ناطق ،یعنی بزرگترین شاگرد اسالم،
بهدست ابنملجم کشته شد .ابنملجم کیست؟ ابنملجم یکی از خوارج
ً
اوال به ظاهر مسـلمان اسـت ،آنهم مسـلمان
اسـت .چند تا ویژگی دارد؛
متعبد؛ مسـلمانی که قرآن را هم از بر و بهخوبی میخواند؛ خیلی
بسـیار
ّ
اسلام خود متعصب و پایبند اسـت .ویژگی دومش این اسـت که
هم در
ِ

هیچکس را قبول ندارد ،حتی علی را! علی را هم مسلمان نمیدانست .او
معتقد است که علی سازشکار است ،او معتقد است که علی یک عنصر
غیر انقالبـی اسـت! او بهخاطـر اینکه علی بـا معاویه ،در لحظهای بسـیار
حسـاس و خطیر و بهخاطر ضرورتی بزرگ ،جنگ را به آتشبس کشـانید،
مخالفت میکند.
ً
ظاهرا به
آیا انگیزۀ واقعی او هم دفاع از اسالم است؟ تردید باید داشت.
نام اسالم ،بزرگترین مسلمانها را متهم به سازشکاری میکند ،متهم به
ارتجاع میکند .چون علی را مرتجع میداند ،پس خود ،مدعی ترقیخواهی
و انقالبیگـری اسـت .بـا نـام اسلام ،با نام قـرآن ،با نـام انقالبیبودن ،با
نـام پارسـایی و پایبنـدی بـه اسلام و اخلاق اسلامی ،با نـام قاطعیت،
مسـلمانترین ،پارساترین ،قاطعترین ،مفیدترین ،ارزندهترین و بزرگترین
خوارج نهروان یکچنین گره،
پیروان اسلام را به خاک و خون میکشـد.
ِ
مشـکل و معضلی بودند در زمان علی ،و این شـخص همیشـه باقی است
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و امـروز هـم هسـت؛ این خـط ،همیشـه باقی اسـت ،امروز هم
هسـت .در تمام دورانهای صدر اول اسلام تا قرن دوم و سـوم ـ که رد
پـای خـوارج پیداسـت ـ آنها را با همین چهره ،بـا همین نما میبینیم ،با
ادعای اسلام ،با متهمکردن فرزندان راسـتین اسلام ،با دشـمنیکردن با
مغزها و ُلبّهای اسالم و قرآن.

امیرالمؤمنین شهید یک فاجعه است ،شهید یک توطئه است ،شهید یک
غلط بزرگ در متن جامعۀ اسالمی آن روز .آن غلط چیست؟ آن غلط این
اسـت که کسـانی مانند ابنملجم که بویی از اسلام نشـنیدهاند ،هیچ از
اسالم تند و
اسلام انقالبی و
اسلام درک نکردهاند ،با نام اسلام ـ آنهم
ِ
ِ

خود این
تیـز ـ بـه جان بهتریـن خلق خدا بیفتند .این یک فاجعه اسـت؛
ِ
خـود وجود
یـک فاجعـه اسـت .اگـر علیبنابیطالب را هم نمیکشـتند،
ِ
اینچنیـن َخبطـی ،یک فاجعۀ بزرگ اسـت ،فاجعۀ تأسـفانگیز .امروز ما
عمق این فاجعه را درک میکنیم.
البته در کنار این ،حرفهای دیگر هم هست؛ در کنار این ،این حرف هم
انقالبی آیۀ قرآنخـوان ،از معاویه
مسـلمان بهاصطلاح
هسـت که همین
ِ
ِ
پول گرفته است ،بهوسیلۀ معاویه تحریک شده؛ و ترور نافرجام معاویه و
عمروعاص ،یک صحنهسازی بیشتر نبود؛ اینهم گفته میشود .احتماالتی
اسـت که هسـت و معقول هم هسـت 1،چرا بیدلیل این احتماالت را رد
 .1بـرای اطلاع بیشـتر میتوانیـد پینوشـت شـمارۀ « ،11دسیسـۀ معاویـه بـرای قتـل
امیرالمؤمنین» را مطالعه کنید.
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کنیـم؟ وجود یکچنین خطـی و یکچنین فکری بهمعنای این
است که اسالم ،قالبی بشود ،پوششی بشود برای گرایشهای جنایتکارانه
که از سوی جناحهای ضد اسالمی تعقیب میشود؛ و علیعلیهالسالم پیشوای
شهید اینچنین فاجعهای شد .شما
بزرگ و رهبر عظیمالشأن مسلمانان،
ِ
ببینیـد در یـک جامعـه ،یـک رهبـر ،رهبـر یک انقلاب چقدر عزیز اسـت،
چطور دلها به او متوجه است ،چطور نبض جامعه با حرکت او ،با قدرت
جسـم جامعـه بـا حضـور او گرم اسـت و زنده
و امـداد او میزنـد ،چطـور
ِ
اسـت؛ و اگر چنانچه این رهبر از مردم گرفته بشـود ،مردم چه احساسـی
دارند ،چه حالتی دارند؛ ناگهان همۀ رؤیاهای خود را باطلشـده میدانند،
همۀ آرزوهای خود را مبدلشدۀ به فراق میدانند؛ مسلمانان کوفه چنین
حالتی داشتند.

58/5/24

[شـب نوزدهم ماه رمضان سـال  40قمری] علیالظاهر ،شـب جمعه بوده
اسـت .البته بعضی از روایتها این اسـت که شـب نوزدهم ،شـب جمعه
بوده اسـت ،بعضی روایتها این اسـت که شـب بیستویکم ،شب جمعه
بوده است.

80/9/16

امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسالم

به خانۀ دختر خودشان امکلثوم

رفتنـد ـ طبـق آنچـه کـه در نقـل هسـت ـ و وقتـی دیدنـد کـه در افطاری
امکلثوم ،شـیر و نمک در سـفره گذاشته شده است ،فرمودند یکی از اینها
را بردار ،تو ِکی دیدهای که پدرت دو خورشـت در یک سـفره داشـته باشـد!
اینهـا درس اسـت .بعـد هم به خواسـت امیرالمؤمنین ،شـیر را برداشـتند
و ایشـان بـا نـان و نمـک افطـار کردند .در این نقلهایی که شـده اسـت،

فصل دوم
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معلوم میشـود اینکه حضرت شـب را در همانجا بیتوته کردند
و ماندند ،فقط برای افطار نبوده اسـت .از امکلثوم نقل شـده اسـت که آن
بزرگوار مشغول عبادت میشد ،نماز میخواند ،تضرع میکرد ،اعمال شب
قـدر را انجـام مـیداد و گاهی هم میآمد به آسـمان نگاه میکـرد 72/12/10.و
ً
َّ
مصدق
دائمـا تکـرار میکـرد که رسـول خدا به من خبر داده اسـت ،صادق

ََ ُ

ُ

ُ

به من خبر داده است« ،ما کذبت َو ال  ک ِذبت» 1دروغ نگفتهام ،و به من دروغ
گفته نشـده اسـت .پیامبر خبر داده که محاسـن سـفیدت از خون سـرت
رنگین خواهد شد و امشب همان شب است.

52/7/24

اضطراب آن
آن حالت
ِ

بزرگـوار از لقـای پـروردگار ،حالتی اسـت که یک مؤمـن دارد .یعنی همان
امیرالمؤمنینـی کـه در جنگهـا ،آنطور شـجاعانه به اسـتقبال مرگ رفته
اسـت ،آن مـرد بـزرگ ،آن بندۀ خالص خدا ،امشـب درمقابـل حادثهای که
میداند اتفاق میافتد و به لقای پروردگار خواهد رفت ،دلش میلرزد.

72/12/10

و اضطـراب لقـای الهـی ،اضطراب از مرگ نیسـت؛ چون از مـرگ که اینها
ً
واقعـا بهآنمعنا نمیترسـیدند ،اما دیـدار با خدا ،حتی برای اولیای با این
ً
واقعا در یک حال
قرب و با این مقام ،اضطراب دارد .لذا حضرت آن شب
اضطرابی بودند ،که روایات ،این را نشـان میدهد .مرتب میرفتند بیرون
از اتـاق ،بـه آسـمانها نگاه میکردند و آیات قـرآن را میخواندند ،کلماتی
میفرمودند ،از وعدۀ پیغمبر یادشـان میآمد .تا اینکه قبل از اذان صبح،
وقت عبادت ،وارد مسـجد شـدند و پیش از آنکه نماز صبح شـروع بشـود،
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب وفاته /باب /127حدیث38
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67/2/17

ضبط کردهاند که

َ ق تَ َ َ َ ُ َ ُّ ف َ
الوعد الح ق� � ِا�ذ ا
امیرالمؤمنین در آن نافله ،آیات شـریفۀ سـورۀ انبیا« ،و ا��ر ب�
َ ش �خ َ ةٌ َ ُ َّ ذ نَ َ فَ
� ک�روا» را خوانده .در روایت هست که ده آیه از این
ِهی �ا ِ ص� ا ب�صار ال�ی�
َ
آیـات را شـنیدند کـه امیرالمؤمنیـن خواندهاند .در خالل اینها ،آیات « ِا نّ�
ُ
َّ ذ نَ َ َ قَ ت َ ُ نّ َ ُ ن ٰ ُ ٰٓ ئ َ َ ن ُ َ
عو� َ
دو� * لا َ� َ
َ
َ
ن
ن
س� َسها َو هم ف�ی َما
ح
سم
ع
ال�ی�� س ب��� لهم ِم�ا الحس�ی اول ِ�ک ع�ها م ب�
ی
ی
شا� تَ� َه ت� َا ن� فُ� ُس ُهم خ�ال نَ
دو�» 1را که منطبق با حال خود آن بزرگوار اسـت ،در آن
ِ

نافلـه خواندهانـد .بعد هم وقتیکه حضرت به رکوع یا به سـجده رفته ،آن
اشقیاالشقیا 70/1/16با آن شمشیر زهرآلود ،ضربۀ ُکشنده را بر فرق آن حضرت
وارد آورد .و همـه نقـل کردنـد کـه وقتـی در آن سـاعت ،ایـن حادثه واقع
شـد ،مردم کوفه شـنیدند که یک صدایی ،یک سـروش غیبی ،یک هاتف

َ َّ

َ

َ

رکان ُ
اهلل ا ُ
اهلدی» 2به خدا قسـم پایههای
غیبـیای فریـاد بلنـد کردَ « :تد َمت َو ِ

هدایـت فروریخـت 67/2/17.بنـای هدایـت فروریخـت 82/8/23.مـردم صدایـی را
شـنیدند ،متوجه شـدند و نفهمیدند که چیسـت ،اما جملۀ بعدی مطلب

ُ َ

َ

َ َ

اهلل ع ِ ٌّل ُ
املرتض» به خدا قسـم
را روشـن کرد ،و آن جمله این بود که «ق ِتل َو ِ
علی را کشتند.

67/2/17

َ ُ َّ
َ َ ّ َ َ َّ
رب
لوطبنیحیـی ابیمخنـف ،نقـل میکند میگویـد« :فلمـا احـس ِاالمـام ِبالض ِ
َ َ ََ
ل َیتـا ّوه» یعنـی وقتیکـه حضـرت در محـراب ،این ضربه بر مغـز بزرگوارش
َ َََ
وارد شـد و پیشـانی حضرت را شـکافت« ،ل یتا ّوه» هیچ آه و نالهای حضرت
 .1سوره مبارکه انبیاء /آیه  ،97سوره مبارکه انبیاء /آیات  101و 102
 .2بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب وفاته /باب /127حدیث58
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مطلقـا! « َل َی َت َـا َّوه َو َص َب َـر َو َ
ً
احت َس َ
ـب»
نکردنـد ،اظهـار درد بکننـد اول،

َ َ
خودشـان را حفـظ کردنـد و صبر کردند ،اظهار دردی نکردنـد .اما « َو َوق َع َعل
َ َ ٌ
َوجه ِه َو َل َ
یس ِعند ُه ا َحد» حضرت با رو ،یعنی با صورت به روی زمین افتادند.
ِ
اطراف حضرت هم در آغاز کار کسی نبود ،چون هنوز نماز که شروع نشده
بود .مسجد هم تاریک بود .مردم بهطور متفرق در مسجد مشغول خواندن

ً
اهلل َو
اهلل َو ِب ِ
سم ِ
اول کار که چه اتفاق افتادِ « .
قائل ِب ِ
نافله بودند؛ کسی نفهمید ِ
َ
َع َل ِم ّل ِة َ
ر
اهلل» میگوید حضرت اولین جملهای که بعد از ضربتخوردن بر
سول ِ
ِ
زبان جاری کردند ،همین جمالتی بود که در مواردی دیگر هم به گوشمان
رسـیده اسـت؛ از قول سیدالشهداسلاماهللعلیه بعد از اینکه ضربت خوردند و بر

َ َ

َّ

َ
اهلل َو ب ِ َ
اهلل»
ـول ِ
ـاهلل و عل ِمل ِة رس ِ
زمیـن افتادند ،همین جمالت نقل شـدهِ « ،بس ِـم ِ ِ

1

بـه نـام خـدا ،برای خدا ،در راه خدا ،بر طریقۀ رسـول خدا .حاصل زندگی را

تقدیـم این راه کردن .و این جمله هم نقل شـده اسـت کـه فرمودُ « :ف ُ
زت َو
َ ّ َ
الک َ
ر ِب
عب ِة» 2به خدای کعبه من موفق شـدم ،فائز شـدم .یک روایت دیگر
َ �ذ فَ َ َ
العام نَ
لو�» 3یعنی هرچه که برای
دارد که حضرت فرمودِ « :ل ِم ث� ِل ه ا � یل�عم ِل ِ
رسیدن به یکچنین سرانجامی انسان عمل بکند ،زیادی عمل نکرده .برای

چنین سـرانجامی ،عمل باید کرد .ببینید ،این نشـاندهندۀ این اسـت که
ایـن روح مطهـر و پاکیـزه ،چطور متصل به عوالم ملکوت اسـت؛ حتی در
 .1اللهوف على قتلى الطفوف (علیبنموسی بن طاووس ،متوفی 664ق) /ص121
 .2مناقب آل ابیطالب /باب درجات امیرالمؤمنین /فصل فی المسابقة باليقين و الصبر

ّ
صافات /آیه 61
 .3سوره مبارکه
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َُ
همان وقتیکه هنوز جسـم او در این دنیاسـت و زنده اسـتّ « .ث
َّ
ـاح َو ق َـال َق َت َلنی اب ُـن ُم َ
ص َ
الل ُ
لج ٍـم َق َت َل ِ َ
نی
عین» بعـد از آنکه این ذکر را ،این مناجات
ِ
را حضـرت کردنـد ،بعـد فریاد کشـیدند که مـردم متوجه باشـند و قاتل را

ََ

َ

ّ

َّ َ َ

نگذارنـد کـه بگریزد و فرار بکند« .فل ّما ِس َـع الن ُ
اس الض ّجـة» مردم وقتی صدای
ُ ُّ

َ

َ
َ
َ
َ
سج ِد» 82/8/23مردم سراسیمه
امیرالمؤمنین را شنیدند« ،ثار ِال ِیه کل من کان ِف امل ِ
همینطور میدویدند ،بلکه بتوانند این قاتل را پیدا کنند.

َُ َ

84/7/29

َ

ؤم َ
« ّث احاطوا بامیر ُ
ننی» بعد آمدند اطراف امیرالمؤمنین ،همه جمع شـدند،
امل ِ
ِ ِ
ُ

ُ ُّ

َّ

ُ

َ

َ َ

َ َ ُ
َ
َ َ َ
َ َ
جه ِـه َو ِل َی ِت ِـه» دیگر وقتیکه مردم جمع
«و هـو یشـد رأسـه ِ ِبئـز ِر ِه و الـدم ی ِـر ی علی و ِ
شـدند ،دیدند حضرت در همان حال ضعف و درحالیکه فرقشـان شکافته
اسـت ،دارند سـر خودشـان را و زخم خودشان را خودشان با یک دستمالی

میبندند و خون بر صورت و بر محاسـن آن بزرگوار جاری اسـتَ « 82/8/23.و
َ ُ َ َ ُ
َ ُ
ُُ
اهلل َو َرس ُـول ُه َو َص َـد َق ُ
ـول َهـذا مـا َو َع َـد ُ
اهلل َو َرسـوله» حضـرت
مائ ِـه و هـو یق
قـد خ ِض َبـت ِب ِد ِ
زخم سرشـان را میبسـتند ،میفرمودند این همان چیزی اسـت که خدا و
ً
قبلا فرموده بود که این حادثه
پیغمبـر بـه مـن وعده کرده بودند .پیغمبر
پیش میآید.
امام حسنعلیهالسالم سر رسیدند ،سر پدر را در دامن گرفتند ،خونها را شستند،

ُ

ُ

َ

الس َ
زخم را بستندَ « .و ه َو َی ُرمق ّ
ماء ِب َط ِرف ِه» این در حالی بود که حضرت همانطورکه

خوابیده بودند ،با گوشـۀ چشـم ،آسمان را نگاه میکردندَ « ،و ل ُ
سان ُه ُی َس ّب ُح َ
اهلل َو
ِ
ِ
ُ
ُی َو ِّحد ُه» زبانشان در حال تسبیح و حمد پروردگار بود در آن حالت.
حضرت از هوش رفتند .امام حسـن مشـغول گریه شـد؛ « َو َج َع َل ُی َق ّب ُل َو َ
جه
ِ
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َ َ

ین عینی ِـه َو َم ِ َ
ابی ِـه َو مـا َب َ
ـجود ِه» امـام حسـن چشـمش به چهرۀ
وضـع ُس ِ
پدر بود .وقتی دید از هوش رفت ،خم شـد پیشـانی امیرالمؤمنین ،محل
سـجدههای طوالنی امیرالمؤمنین را بوسـید ،صورتش را بوسید ،مابین دو

َ َ

َ

ُ

َ

ٌ َ َ

ََ

َ

َ
َ
ؤم َ
َ
ننی عل ِیه ّ
جه امیر ُ
السالم» از
امل ِ
چشمش را بوسید« .ف َسقط ِمن د ِ
موع ِه قطرات عل و ِ ِ
اشـک چشم امام حسـن ،چند قطرهای روی صورت امیرالمؤمنین ریخت.

َََ

ً

َ

َ َ

یه» حضرت چشمشـان را باز کردند« .ف َر ُآه با کیا» دیدند امام حسـن
«ففت َح عین ِ

َ َ

َ

الب ُ
دارد گریه میکند« .فقال یا َح َس ُن ما هذا ُ
کاء؟» فرمود حسن جان! چرا گریه
َ

َ َ َ َ

َ

َ َ
ُ َّ َ
َ
ـوم» پسـرم! بعـد از این لحظه ،دیگر
میکنـی؟ «یـا بنی ال ر وع علی ابیـک بعـد الی ِ
َ

ُّ

پـدر تـو هرگز هیچ ناراحتی و ترسـی ندارد؛ «هـذا َجـد َ
ک» این جدت پیغمبر
ِ

َ َ َُ
احلور ُ
فاط َم ُة» این فاطمه استَ « ،و ُ
العنی
است« ،و خ
دجیة» این خدیجه استَ « ،و ِ
َ
دوم ا َ
ُم ِدق َ
ـون» همـه اطـراف من را گرفتهاندُ « .م َنت ِظ َ
ـرون ُق َ
بیـک» همه منتظرند
َ
ً ُ
ً َ
کـه مـن بـروم زودتر به اینها ملحق بشـوم« ،ف ِطب َنفسـا َو ق َّـر َعینـا َو ا کفـف َع ِن
ُ
کاء» اشک نریز پسرم!84/7/29
الب ِ
بعد حضرت را برداشـتند .بعد از اینکه امام حسن

علیهالسلام

نماز را خواندند

در مسجد ،حضرت هم نشستند ،نشسته نماز خواندند .روایت دارد ،راوی
میگوید که حضرت گاهی متمایل میشد به یک طرفی که بیفتد ،گاهی
خـودش را نگـه میداشـت .باالخـره حضـرت را بلنـد کردند بهطـرف منزل
حرکت دادند.

88/6/20

البته امیرالمؤمنین ،خودشان بارهاوبارها خبر داده بودند؛ همه میدانستند.
ً
تقریبـا همه میدانسـتند .از زمـان پیغمبر ،در
از نزدیـکان امیرالمؤمنیـن،
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جنـگ خندق ،وقتیکه امیرالمؤمنین که یک جوان نوخاسـتهای
بود ـ آن حضرت آنوقت شاید کمتر از سی سال داشتند ـ وقتی رفتند با
عمروبنعبـدود مبـارزه کردنـد و آن پهلوان معـروف عرب که قریش و غیر
قریـش و همـه ،او را بـزرگ میشـمردند و یقین داشـتند کـه او دیگر کار
امیرالمؤمنین جوان رفت او را
پیغمبر و مسلمانها را یکسره خواهد کرد،
ِ
به درک واصل کرد و برگشت .در این مبارزه ،پیشانی حضرت زخم برداشت
و خـون از پیشـانی مبـارک امیرالمؤمنین نازل شـد .آمـد خدمت پیغمبر،
خون چهرۀ امیرالمؤمنین ،دل پیغمبر را سوزاند.
پیغمبر یک نگاهی کردند،
ِ
ایـن جـوان مبارز ،این جوان فداکار ،این جـوان محبوب و عزیز ،رفته این
کار بزرگ را هم کرده است و برگشته است ،حاال صورت خونآلود ،پیشانی
خونآلـود .پیغمبـر فرمودنـد :علـی جان! بنشـین .امیرالمؤمنین نشسـت.
پیغمبـر دسـت مالیدنـد ،خونهـا را پاک کردند .بعد دسـتمال خواسـتند،
شاید خودشان خونها را تمیز کردند .بعد هم به دوتا از آن خانمهایی که
مأمور بسـتن زخمها بودند ،فرمودند که زخم علی را خوب ببندید ،مرتب
کنید .وقتی این سفارشها را کردند ،ناگهان مثلاینکه یک چیزی به یاد
پیغمبر آمد ـ شاید چشمهای پیغمبر پر اشک شد ـ یک نگاهی کردند به
امیرالمؤمنین ،گفتند :علی جان! امروز زخم تو را بستیم؛ اما آن روزی که

ین َا ُ
محاسن تو از خون سرت خضاب خواهد شد ،من کجا هستم! « َا َ
کون ِاذا
ُ
َ
َ
خ ِض َبت ه ِذ ِه ِمن ه ِذ ِه» .همه انتظار داشـتند یکچنین روزی را؛ خود حضرت

هم بارها میفرمودند.
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هری معروف ،محمدبنشـهاب زهـری در روایتی میگوید:
ایـن ُز
ِ

ََ

َ

َ

َ

ؤم َ
« َ
الس ُ
ننی عل ِیه ّ
میر ُ
کان ا ُ
القاتل» یعنی [امیرالمؤمنین] همینطور
بط ُئ ِ
لام َیسـت ِ
امل ِ
بیتابانـهّ ،
کأنـه منتظـر ایـن بود که این قاتل ،این شـقی بیاید کار خود را

انجـام بدهـدُ .کند میشـمرد حرکت زمان را ،که این حادثـه انجام بگیرد.

1

حضرت منتظر بودند ،2نزدیکان هم میدانسـتند؛ اما حادثه اینقدر بزرگ
بود که بااینکه از پیش خبر داده شده بود ،همه را منقلب کرد.

75/11/12

[در] کوفـه غوغایـی بـه پـا شـد .راوی میگوید مثل روز وفـات پیغمبر ،در
ّ
ضجـه و گریه بلند شـد؛ آن شـهر بـزرگ کوفه ،یکپارچـه مصیبت و
کوفـه
حزن و اندوه بود .حضرت را که میآوردند ،امام حسینعلیهالسالم آمد نزدیک.
چشمان حضرت از اشک [پر بود] ،در این روایت دارد که از گریهای که کرده
بودنـد ،پلکهای حضرت مجروح شـده بـود .در همین مدت کوتاه ،آنقدر
حضـرت گریـه کرده بودند! امیرالمؤمنین چشـمش افتاد به امام حسـین،
حسـین من گریه نکن ،صبر داشـته باشـید ،صبر کنید؛ اینها چیزی
گفت
ِ
نیسـت ،این حوادث میگذرد؛ و امام حسـین را هم تسلا داد .حضرت را
 .1ایـن دو روایـت در کتـاب بحاراالنـوار /کتاب تاریـخ امیرالمؤمنین /ابـواب وفاته آمده
است /باب  ،126حدیث / 12باب ،126حدیث13
 .2یکـی از پیرمـردان قبیلـۀ ِکنـده نقـل میکند ،بیش از بیسـت مرتبـه از امیرالمؤمنین

ََ َ

َ َ

َ

َ

وقها ِبد ٍم» چه چیزی جلوگیری
شنیدم که روی منبر میفرمود« :ما ین ُع اشقاها ان ی ِض َبا ِمن ف ِ
ترین امت که بیاید محاسن مرا از خون سرم رنگین سازد( .االرشاد /باب
کرده از بدبخت
ِ

عی ِه نفسـه الی
تاریـخ امیرالمؤمنیـن /فصـل فـی علم علی بالغائبـات قبل حدوثها /فی َن ِ

اهله و اصحابه قبل شهادته)
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آوردنـد داخـل منـزل ،بردنـد در آن مصالی حضـرت ـ آنجایی که
حضرت در خانه نماز میخواندند ـ فرمود ببرید مرا آنجا .آنجا برای حضرت
بسـتری گسـتردند .حضرت را آنجا گذاشـتند 88/6/20.حضرت گاهی از هوش
میرفتند ،گاهی به هوش میآمدند.

75/11/12

ّ
محقـر امیرالمؤمنیـن حرکت کردنـد .مردم
مـردم بـا شـتاب بهطـرف خانۀ
امام خود را عاشقانه دوست میداشتند ،برای آنها قابل تحمل نبود ،قابل
شـنیدن نبود که امام عزیزشـان ،این معلم همیشـهبیدار ،این قلب تپندۀ
خروش زمان و تاریخ ،که همیشه برای
امت ،این حاکم عادل ،این فریاد
ِ
مـردم سـخن میگفتـه اسـت ،درس میداده اسـت ،تسلا میداده اسـت،
از بدیهـای آنهـا بـه خـود آنهـا شـکایت میکرده اسـت ،به آنهـا اینهمه
مهربان بوده اسـت ،این امام عزیز و محبوب ،مورد سـوءقصد دشـمن قرار
گرفتـه اسـت .شـما اگـر خودتـان را در عالـم ذهنتان ،در کوفۀ سـال  40و
دل آن مردمی
بهجـای آن مـردم قـرار بدهیـد ،و دلتـان را بگذارید
پهلـوی ِ
ِ
کـه جـان امامشـان را در خطـر میبینند ،میفهمید که مـن چه میگویم.
ً
مخصوصا طبقۀ
ز نهـا ناراحـت ،مردهـا ناراحت ،پیر و جوان در اضطـراب،
مستضعفین مردم که امام همیشه از آنها طرفداری کرده است ،ناراحت،
ُدور خانۀ علی را مثل حلقۀ انگشتر احاطه کردهاند و ناراحتند.
امیرالمؤمنین در بستر بیماری ،با حالت ضعف ،درحالیکه فرقش شکافته
اسـت ،محاسـنش خونآلود اسـت ،زهر در بدنش اثر گذاشـته اسـت،

59/5/10

َ
گذراند .حـاال میخواهد به فرزندانش ،به اهل
سـاعتهای آخـر عمر را می
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کوفه ،به مسـلمانان سرگشـتۀ آن روزگار و به همۀ تاریخ ،پیامی
را خالصـه کنـد و بدهـد 72/12/13.به نظر شـما بـرادران و خواهرانی که امروز
از دور نسـبت به این قضیه قضاوت میکنید ،آن مردمی که داغدار علی
بودهانـد ،بایـد چـهکار میکردند؟ آیا این کافی بود کـه بر علی گریه کنند،
امـا نداننـد کـه علی چرا کشـته شـد؟ علـی از آنها چه میخواسـت؟ علی
بـرای چـه مبـارزه میکـرد؟ برای علی گریـه بکنند ،اما درد علـی ،راه علی،
ً
یقینا نه!
کار علی ،هدف و مقصود علی را ندانند ،آیا این درسـت اسـت؟
امیرالمؤمنیـن بـرای اینکـه ایـن خلأ را پر بکنـد ،یک وصیتنامـۀ کوتاه
داده اسـت .این وصیتنامه در بخش اول ،خطاب به امام حسـن و امام
حسین است؛ اما بعد از چند کلمه ،خطاب به همه است .تصریح کردند،
فرمودهاند که ای حسـن و ای حسـین! این نامۀ من مخصوص شـما دو
نفر نیست ،هرکس در هر زمانی که این نامۀ من به او برسد ،مخاطب به
خطاب من است.
ِ
بـرادران و خواهـران عزیز! ما ،بـرای علی گریهکردنمان ،یـاد امیرالمؤمنین
را زنـده نگاهداشـتنمان ،بـرای چـه بـود؟ شـیعه چرا  1350سـال اسـت که
فضیلت علی و نام علی و یاد علی را در منابر ،در کتابها ،در نوشـتهها،
در گفتههای خصوصی و عمومی تکرار میکند؟ چرا؟ برای این اسـت که
امیرالمؤمنین یک خطی را در دنیا ترسیم کرده است؛ شیعه خواسته است
مقصود علی در دنیا نمیرد .خود
این خط زنده بماند ،شیعه خواسته است
ِ
پیغمبر و خود امیرالمؤمنین و همۀ اولیای بزرگ خدا از این دنیا میروند،
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آنچه که اگر برود و بمیرد و فراموش بشـود خطرناک اسـت ،راه
پیامبران ،آرمان اولیای خدا ،هدف و مقصود پیامبر و علی است.

59/5/10

آن پیـام ،در ایـن یـک صفحه اسـت ،خیلی دقیق انتخاب شـده اسـت .با
چشـم معمولـی که نـگاه کنیم ،جمالت این وصیت ،گاهی ممکن اسـت
مطلب بسـیار مهم را از نظر دیدها
بـه نظـر ،ناهمخوان بیاید .یک جا یک
ِ
و تحلیلهـای معمولـی مـا بیـان میکند ،بعـد ناگهان یـک مطلبی را که
از نظـر مـا آنقـدر اهمیت ندارد ،میگویـد .اما دیـد علیبنابیطالب ،دید
دید صائب است ،مثل نگاه خداوند متعال به موجودات عالم.
الهی است،
ِ
کوچک و بزرگ در معیار خدایی و در دید علوی ،با کوچک و بزرگ در دید
ما ،فرق دارد .لذا با این دید اگر کسـی نگاه بکند ـ که البته ما دسـتمان
ْ
عبارات
کوتاه است ،ما تحلیل میکنیم از دور ـ با همین تحلیل ،آنوقت
همخوان است.

72/12/13

من فقط یک جمله در حاشـیۀ این وصیت عرض میکنم ،ما در گذشـته
ایـن وصیـت را میخواندیـم ،بهعنـوان یـک درس اخالقی .امـا امروز حق
نداریـم فقـط بهعنـوان یـک درس اخالقی به این وصیت نـگاه کنیم .این
وصیت ،امروز برای ما دستور زندگی باید باشد.

59/5/10

َ َّ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َّ ُ َ ّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ
لج ٍـم ل َع َن ُـه
« َو ِمـن و ِصی ٍـة لـه عل ِیهالسلام ِللحس ِـن و احلسین عل ِیهالسلام لـا ضر بـه ابنم
ُ
اهلل» 1ایـن وصیـت را بـه امام حسـن و امام حسـین کرد ،آنها را خواسـت،
ُ

َ

اهلل»
بـا آنهـا حرف زد و ایـن کلمات را بعد از ضربت گفت«.. .اوصیکـا ِبت َقوی ِ
 .1نهجالبالغه /نامۀ  /47وصیت امیرالمؤمنین به امام حسن و امام حسین

علیهمالسالم
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چیـز یـک
بیمقدمـه ،اولیـن کلمـه تقواسـت .تقـوا ،یعنـی همه
ِ
انسان ،دنیا و آخرت یک ملت ،زاد و توشۀ حقیقی در این راه طوالنی که
بشـر مجبـور اسـت آن را بپیماید ،تقوا .اول و آخـر در کالم امیرالمؤمنین
تقواسـت 72/12/13.ای حسـن! ای حسین! من شما دوتا را وصیت میکنم به
تقوا .تقوا برای همه است ،اما شما ـ گویا مضمون کالم علی این است ـ
اما شـما به من نزدیکید ،شـما مسئولین امور هستید .حسن من ،فردا تو
زمامدار این جامعهای ،تقوا برای تو زیبنده است .ای زمامدار! ای مسئول
دولـت! ای کسـی کـه مردم بهدنبال تو بایـد راه بیفتند و حرکت کنند ،اگر

ُ

تو تقوا نداشته باشی دیگر نمیشود از مردم ،انتظار تقوا داشت« .اوصیکا»
شـما دوتا را که فرزند پیغمبرید ،شریفال َن َسـبید ،فرزند خلیفۀ شهیدشـده
هستید ،شما را من وصیت میکنم به تقوای خدا ،این یک.

َ

َ

ُّ

َ ُ

« َو ان ال ت َ
بغیا الدنیا َو ِان َبغتکا» به شما وصیت میکنم دنبال دنیا نروید،

59/5/10

اگرچه دنیا دنبال شـما بیاید؛ اینهم نکتۀ دوم .اینهم از لوازم تقواسـت
البتـه .همـۀ کارهـای نیک از لـوازم تقواسـت ،ازجمله ایـن .نمیگوید که

َ

ترک دنیا بکنید ،میگوید« :ال تبغیا» دنبال دنیا حرکت نکنید ،طلب نکنید.
درحقیقـت ،با تعبیر فارسـی مـا ،ندوید دنبال دنیا .دنیـا یعنی چه؟ یعنی
آبادکردن روی زمین؟ یعنی احیاکردن ثروتهای الهی؟ این است معنای
دنیایـی کـه گفتند [دنبـال] نکنید؟ نه! دنیا یعنی آنکه شـما برای خودتان
ّ
تمتعـات خودتـان میخواهیـد ،برای لذات خودتـان میخواهید؛ این را
و
میگویند دنیا .وا ِّل آبادکردن روی زمین ،اگر با هدف خیر و صالح بشریّ ت
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انجام بگیرد ،عین آخرت اسـت .این ،همان دنیای خوب اسـت.
دنیایـی کـه مذمّ ـت شـده اسـت و نباید دنبالـش برویم؛ یعنـی آن چیزی
کـه مـا را ،نیـروی ما ،تالش ما ،همـت ما را متوجه خود میکند و ما را از
راه بـاز مـیدارد .یعنی خودخواهی ما ،خودپرسـتی ما ،ثروت را برای خود
خواستن ،لذت را برای خود خواستن ،این دنیاست.

72/12/13

ایـن حـرف ،آنقـدری که به مسـئوالنی مثل حسـن و حسـین ارتباط پیدا
میکند ،به تودۀ مردم آنقدر ارتباط پیدا نمیکند .اگر دنیا به سـراغ شـما
هم آمد ،شما به سراغ دنیا نروید .برای شما مسئوالن دولتی افتخار نیست
که از دنیایی که بهرایگان در اختیارتان قرار میگیرد ،استفاده کنید ،افتخار
این است که از این دنیا استفاده نکنید؛ افتخار این است که غذای خوب
پول زیاد خرج نکنید؛ افتخار این است که از
نخورید؛ افتخار این است که
ِ
خانههای خوب ،از فرشهای خوب ،از لباسهای گرانقیمت ،از تجمالت
استفاده نکنید؛ بهدنبال دنیا نروید ،اگرچه دنیا بهدنبال شما بیاید.

َ

َ َ َ

ُ

َ ُ

« َو ال ت َ
أسفا عل ش ٍء ِمهنا ز ِو َی عنکا» اگر چیزی از دنیا گیر شما نیامد ،تأسف
ّ

مخوریـد؛ ایـن بـرای شـما افتخـار و سـربلندی داردَ « .و قـوال ب َ
احل ِـق» حـق را
ِ

بگویید .ای حسن! ای حسین! بر سر حق با هیچکس معامله نکنید ،هیچ
مصلحتـی باالتـر از حق و حقیقت نیسـت .نگویید امـروز مصلحت ایجاب
نمیکند که تو این حرف حق را بزنی ،پس نزن؛ نه! این حرف دروغ است.
مصلحت ایجاب میکند که من حرف حق را بزنم ،اگرچه مصلحت دیگری
ً
اصال زندگـی علی یعنی
از دسـت بـرود ،ایـن باالتریـن مصلحتهاسـت و
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حقگرایی و مصلحتناگرایی .علیبنابیطالب میتوانست در آن
شـورایی کـه بعـد از وفات عمر ،خلیفۀ دوم تشـکیل شـد ،مصلحتگرایی
بکنـد و خالفـت را ِب َبـرد[ ،امـا] نکـرد .علیبنابیطالب میتوانسـت بعد از
آنکه به خالفت رسـید ،مصلحتگرایی بکند ،با فرمانداران و اسـتانداران و
مسـئوالن ناصالح دولتی بسـازد[ ،اما] نسـاخت .اگرچه خیلی از مصالح از
دسـت علی و از کیسـۀ علی رفت ،اما یک مصلحت بزرگ به کیسـۀ علی
و امت اسلام و اسلام آمد ،و آن این اسـت که علی یک خط را مشخص
کرد ،خط ناسـازگاری با باطل .مسـلمان! مؤمن! ای زن و مرد! ای نمازگزار
و روزهدار! بر سـر حق با هیچکس معامله نکن .بگذار بدشـان بیاید ،بگذار
بـه تـو بدگویـی کننـد؛ ..بگذار به تـو بگویند تو آدم خودخـواه و جاهطلبی
هستی ،حرف حقت را بزن؛ بگذار بگویند انحصارطلبی ،حرف حقت را بزن،
حق را رها مکن.

ّ

َ

َ
َ َ َ
جر» کار بیهوده نکنید ،کار را برای اجر خدایی و ثواب
«و قوال ِباحل ِق و اعمال ِلال ِ
الهـیاش بکنیـد .این زندگی ،ایـن تالش ،این توان را ،مفت و بیخودی از

َ ً
ّ
َ
َ
ًَ َ
ظلوم عونا» 59/5/10.خصم ظالم باشـید.
دسـت ندهیـد« .و کونـا ِللظ ِ ِ
ـال خصمـا و ِللم ِ
دشـمن ظالم اسـت ،خیلی
خصم ،غیر از دشـمن اسـت؛ یکوقت کسـی
ِ

خب ،از ظالم بدمان میآید ،دشمن او هستیم؛ این کافی نیست« .خصم»
یعنـی مدعـیاش بـاش؛ دشـمنی که مدعی اوسـت ،دشـمنی کـه گریبان
ظالـم را میگیـرد؛ ظالـم را رهـا نکنید .بشـریّ ت بعـد از امیرالمؤمنین و تا
امروز ،بدبخت و روسیاه شد ،بهخاطر نگرفتن گریبان ظالمها .اگر گریبان
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ظالمها را دستهای باایمان میگرفت ،ظلم در دنیا اینقدر پیش

ّ
ال
نمیرفـت؛ بلکـه بر میافتـاد .امیرالمؤمنین این را میخواهـد« :کونـا ِللظ ِ ِ
ً
َ
خصم ظالم باش .در دنیا ،هرجا ظلم هست و یک ظالمی هست،
خصما»
ِ
تو اینجا خودت را خصم او بدان .ببینید بهخاطر عملنکردن به همین یک
کلمـه وصیـت امیرالمؤمنین ،چه منجالبی اسـت در دنیـا ،چه بدبختیای
دارد بشریّ ت ،چه مظلومیتی دارند ملتها ،بهخصوص مسلمانها! همین
یک وصیت امیرالمؤمنین اگر عمل میشـد ،امروز بسـیاری از این ظلمها

َ ً

َ َ
ظلوم عونا» هرجا
و مصیبتهای ناشـی از ظلمها ،وجود نمیداشـت« .و ِللم ِ
مظلومی هست ،کمک او باش .نمیگوید طرفدارش باش؛ نه آقا ،کمک!
باید کمکش کنی ،هرچه میتوانی ،هرطور میتوانی.
تا اینجا خطاب به امام حسـن و امام حسـین اسـت ـ البته این حرفها
مخصـوص امـام حسـن و امـام حسـین هم نیسـت ،خطاب به آنهاسـت،
اما برای همه اسـت ـ جمالت بعدی را امیرالمؤمنین

ُ

َ

علیهالصالةوالسلام

َ

عمومی

میفرمایـد« :اوصیکـا َو جی َـع َول ِـدی» بـه شـما دو پسـرم و بـه همـۀ فرزندانم

َ

ََُ

وصیت میکنمَ « ،و اهیل» به همۀ اهل و کسانمَ « ،و َمن َبلغه ِکتایب» به هرکسی
کـه ایـن نامـۀ مـن بـه او خواهد رسـید .بـا این حسـاب ،من و شـما هم
مخاطب همین کالم امیرالمؤمنین هستیم .همۀ شما را وصیت میکنم

َ
ً
مجـددا تقـوا .اولیـن و آخرین کلمۀ
اهلل»
بـه چـه چیـز؟ بـاز دوبـاره « ِبتق َـوی ِ
َ

َ ُ

مرکم» نظم امرتان .یعنی چه؟
امیرالمؤمنین تقواسـت .بهدنبال آن « َو ن ِ
ظم ا ِ
یعنی کارهایتان را که در زندگی میکنید ،همهاش منظم باشد؟ این است
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ظم
معنایش؟ خب ،ممکن است معنایش اینهم باشد .نفرمود َن َ

َ َ ُ
ُ
مرکم»؛ آن مسـئلهای که
مور ُکـم ،کارهایتـان را منظم کنید[ ،فرمود] «ن ِ
ا ِ
ظم ا ِ
باید منظم باشد ،محکوم نظم و انضباط باشد ،آن یک چیز است؛ آن یک
چیزی اسـت که بین همه مشـترک اسـت .به نظر من میرسـد آن عبارت
اسـت از همین اقامۀ نظام اسلامی ،اقامۀ حکومت و والیت اسلامی .با
انضباط و نظم با قضیۀ حکومت و نظام رفتار کنید ،بلبشو نباشد.

72/12/13

ُ

ینکـم» اختالفاتتـان را برطرف کنید مردم .این خطاب به همه
ذات َب ِ
« َو َصلاح ِ

ِ

است؛ این خطاب به آن کسانی هم است که دوست میدارند همیشه آتش
فتنه و اختالف را مشتعل کنند .ای آتشبیاران معرکه! گوش کنید ،خطاب
به شـما هم اسـت؛ ای غیبتکنندگان! ای تفتینکنندگان !1ای کسانی که
سـعی میکنید دل این مسـئول را با آن مسـئول بد کنید ،ای مگسـانی که
شـیرینی مسـئوالن را میگیریـد برای منافع خودتـان ،ای ُدوروبر یها!
دور
ِ
ای اطرافیهـا! ای خودخواههـا! خطـاب بـه شـما هم اسـت ،گـوش کنید،

ُ

ینکـم» ،نگذاریـد اختالفـات اوج پیـدا کنـد .ای کسـانی که دو
ذات َب ِ
« َو َصلاح ِ

ِ

طـرف اختالفـات قـرار دارید ،ممکن نیسـت در یک اختالفـی ،هر دو طرف
راسـت بگویند؛ البته ممکن اسـت بگویید هر دو طرف بهطور مطلق درست
نمیگوینـد ،هـر دو طرف هم بهطـور مطلق غلط نمیگویند؛ بسـیار خوب،
برگردید به خودتان ،بینکم و بیناهلل ،ببینید کجا دارید از معیارها تخطی و
تجاوز میکنید ،برگردید به معیارها ،به فکر اسالم باشید.

59/5/10

( .1فتن) فتنهبرانگیزان ،آشوببرپاکنندگان
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ایـن جملـه را کـه بیـان میفرمایـد ،یـک شـاهد از کالم پیغمبر
هم میآورد .پیداسـت که بر روی این خیلی تکیه دارد و از آن میترسـد.
نهاینکه صالح ذات البین ،اهمیتش بیشتر از نظم امر است؛ از باب اینکه
صالح ذات البین ،آسـیبپذیرتر اسـت .لذاسـت این عبارت را نقل میکند

َ ُ
َ ّ َ ُ َُ
قول َص ُ
ذات
عت َج ّدکما» از جدتان شـنیدم که فرمود« :ی
از پیغمبر« ،ف ِان ِس
الح ِ
َ َ َ ُ
َّ
َّ
الة َو ِ ّ
الص
الص
ة
عام
ن
م
ل
الب ِنی افض
یام» صالح ذاتالبین ،صفای میان مردم ،از
ِ
ِ
ِ
ِ
هر نماز و روزهای بهتر است؛ نهاینکه از همۀ نمازها و روزهها ،از هر نماز

و روزهای بهتر اسـت .شـما میخواهی بروی دنبال نمازت ،دنبال روزهات،
خیلی خب ،یک کاری هست که از هر دوی اینها فضیلتش بیشتر است.
آن چیسـت؟ آن اینکـه اصلاح ذاتالبین بکنی .اگر دیـدی یک جایی ،در
بیـن امـت اسلامی ،یـک اختالفی وجـود دارد و یک شـکافی وجود دارد،
بروی آن شکاف را پر کنی .این فضیلتش از نماز و روزه بیشتر است.
کلمات دیگـر ،کوتاه ،پرمغز،
بعـد کـه ایـن چند جمله را بیـان فرمود ،حاال
ِ

َ َ

َ

َ َ
ـام» یعنـی ای مخاطبیـن مـن! اهلل
جانسـوز ،و انتخابشـده؛ «اهلل اهلل ِف االیت ِ
اهلل در یتیمانَ « .ا َهلل َا َ
هلل» ترجمۀ فارسـی ندارد؛ ما معادل نداریم برایش در
فارسـی .اگـر بخواهیـم ترجمه کنیم ،باید بگوییم جـان تو و جان خدا ،در
یتیمان؛ یعنی هرچه میتوانید ،به یتیم برسید .نبادا آن را فراموش بکنی!
شناس
خداشناس روان
شـناس
خیلی مهم اسـت .ببینید چقدر این انسان
ِ
ِ
ِ
دلسـوز ،نکتههای ریز را میبیند! بله! فقط مسـئلۀ یک ترحم شـخصی و
یک عاطفۀ معمولی نیست .فرزندی که پدرش را از دست داده است ،یک
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انسـانی اسـت که یکی از اساسیترین نیازهایش را از دست داده
اسـت و آن نیاز به پدر اسـت .باید شـما جبران کنی یکطوری؛ نمیشـود
کـه جبـران کرد ،اما بایسـتی مواظب باشـید ضایع نشـود ایـن جوان ،این

َ َ

َ

َ

ُ

َ

َ

َ َ
ـام فلا ت ِغ ّبـوا افواه ُهـم» نبـادا بگذارید اینها
نوجـوان ،ایـن کـودک« .اهلل اهلل ِف االیت ِ
ُ

گرسـنگی بکشـند ،گاهـی چیـزی به اینها برسـد و گاهـی نرسـد« ،ال ت ِغ ّبوا»

معنایـش ایـن اسـت .بـه اینها برسـید ازلحـاظ وضـع زندگـیَ « .و ال َیضیعوا
َ َ ُ
ضر ِتکـم» نبـادا اینهـا ضایع بمانند و مـورد بیاعتنایی قرار بگیرند با بودن
ِب
شـما! اگر حضور نداشـته باشـید ،بیاطالعید؛ اما نبادا بگذاری شما باشی
یتیم هرکسـی ـ مورد بیاعتنایی و اهمـال قرار بگیرد! در این
و یتیمـی ـ
ِ
بیابان هرکسی دنبال کار خودش ،این بچه تنها؛ شما نباید بگذارید.

ُ

اهلل َ
خب ،جملۀ بعدَ « :و َ
جیرانکم» یعنی اهلل اهلل در همسـایگان! مسـئلۀ
اهلل یف ِ

همسایگی را کوچک نگیرید؛ این بسیار چیز مهمی است .این یک پیوند
عظیم اجتماعی اسـت که در اسلام هست و برطبق فطرت انسانهاست؛
منتهـا در پیچوخـم ایـن تمدنهای دور از فطرت انسـانی ،این چیزها گم
شـده اسـت .چنـد سـال در یک خانـهای زندگـی میکند ،نمیدانـد که آن
خانۀ بغلی چه کسـی هسـت ،چه هست! خب ،پس چه کسی به نیازها و
ضرورتها و اضطرارها و بیچارگیهای افراد در هنگام بالها و مشـکالت،
رسیدگی بکند! اگر همین یک حکم را شما عمل بکنید ،آقا همسایهتان را
رعایت کنید ـ همسایه را رعایت کنید ،نهفقط ازلحاظ مسئلۀ اقتصادی و
مالی ،که آنهم مهم است البته ،از همۀ جهات ،از جهات انسانی ـ ببینید
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چه الفتی در جامعه بهوجود میآید ،چطور دردهای مشکلی دوا

َ
ُ
َ َ
ُ
پیدا میکند .خب« ،ف ِا ّ ُنم َو ِص َّیة َن ِب ِّیکم» این وصیت پیغمبر است که «ما زال
ُ
َّ َ َ ّ َ َّ ُ
یویص ِ ِبم َحت ظننا انه َس ُی َو ّ ِر ُثم» آنقدر وصیت همسایه را پیغمبر میکرد که
معین خواهد شد!
ما خیال کردیم برایشان ارث
ّ

72/12/13

ُ

َ َ َ
رآن» ای مردم مسلمان! خدا را ،خدا را ،قرآن .قرآن را فراموش
«و اهلل اهلل ِف الق ِ
ُ ُ

َ ُ

نکنیـد .قرآن کتاب خداسـت« ،ال َیسـبقکم ب َ
الع َم ِـل ِب ِـه غ ُیرکـم» نبادا در عمل به
ِ
ِ
قـرآن و مفاهیـم قرآنـی ،شـما از دیگـران عقـب بمانیـد .ای مـردم! مـا در
عمـل بـه قرآن از همۀ مـردم دنیا عقبافتادهتر بودیم .مسـلمانها از غیر
مسـلمانها عقبافتادهتـر بودنـد در عمـل بـه قـرآن ،چـرا؟ زیرا در سراسـر
جهـان ،جنبشهـای آزادیبخش بهوجود آمده بـود و جنبش آزادیبخش،
عمـل بـه قرآن اسـت .مبارزۀ با ظلم ،عمل به قرآن اسـت ،سـعی در ایجاد
حکومت عدل ،عمل به قرآن اسـت .و همه به قرآن عمل میکردند ،حتی
کسـانی کـه به قـرآن اعتقادی نداشـتند ،اما ما عقب مانـده بودیم؛ اما ما
مسـتضعفین دیگر باید از ما یاد بگیرند که ما
امروز جلو هسـتیم .امروز
ِ
عمـل بـه قـرآن کردیم و عمـل به قرآن خواهیم کرد و اجـازه نخواهیم داد
عمل به حکم
که دشمنان بشریّ ت ،بار دیگر این ُدوروبرها بگردند .ما این
ِ
الهی را پایش خواهیم ایسـتاد .اما باز بایسـتی مواظب باشیم که دیگران
در عمـل بـه قرآن ،گامهـای دیگری بر میدارند .ما امـروز باید جامعهمان
را قرآنـی کنیـم 59/5/10.نبـادا دیگران مفاهیم قرآن را که به آن اعتقاد ندارند،
عمـل کننـد و جلـو بیفتند؛ و شـما که اعتقـاد دارید ،عمـل نکنید و عقب
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بیفتید.. .نهاینکه امیرالمؤمنین نمیخواهد کسـی به قرآن عمل
کند؛ چرا ،همۀ دنیا به قرآن عمل کنند ،علی خوشـحالتر اسـت؛ میگوید
[مبـادا] آنهایـی که به قرآن عقیده ندارند ،عمل کنند به مفاهیم قرآن ،بعد
بر شما مسلط بشوند ،جلو بیفتند ،شما عقب بمانید .این پیش نیاید.

َّ
َ َّ َ ُ
اهلل َ
« َو َ
اهلل َ
دین ُکـم» پایـۀ دیـن شماسـتَ « .و َ
اهلل ِف
اهلل یف
لاة» نمـاز «ف ِانـا عمـود ِ
الص ِ
َبیت َر ّب ُکم» دربارۀ خانۀ خدا« ،ال ُ َت ّل ُوه ما َب ُ
قیت» تا هسـتید ،نگذارید خانۀ خدا
ِ ِ
َ َّ ُ ُ َ َ ُ َ
ک ل تناظروا» اگر خانۀ خدا ترک بشـود ،شـما مهلت
خالی بماند« .ف ِانه ِان ت ِر
داده نمیشـوید یـا امـکان زندگـی نمییابید ،که معانـی مختلفی کردهاند
این کلمه را.

َ

ُ

َ ُ

ُ

َ

َ ُ

اهلل َ
« َو َ
َ
َ
َ
اهلل» یعنـی اهلل اهلل در
ـبیل ِ
ـاد ِبا ِ
اهلل ِف ِاجله ِ
موالکـم و انف ِسـکم و ا ِلسـن ِتکم یف س ِ

جهاد .جان شـما و جان جهاد فیسـبیلاهلل؛ نبادا جهاد در راه خدا را ترک
کنیـد ،بـا مـال ،با جان ،با زبان! جهادی که امت اسلامی تا آن را داشـت،
ملـت نمونـۀ دنیـا بـود ،وقتـی آن را از دسـت داد ،شـد ذلیل .نویسـندگان
مسـیحی کـه در انجیلشـان ،از قول مسـیح نقـل کردهاند که اگر کسـی به
ً
اصال اهل جنگ
اینطرف صورتت سیلی زد ،آنطرف را جلو بیار ،یعنی ما
نیسـتیم ،صلح ،سـازش مطلق ،مهربانی ـ اینها شعارهایشـان اسـت ،هنوز
هم میگویند ،هنوز هم از رو نرفتهاند ـ آنهایی که شعارشان آن بود ،شروع
کردند به مسلمانها طعنزدن که آقا شما اهل جهادید ،شما اهل جنگید،
شـما اهل شمشـیرید ،شما اهل خونریزی هسـتید .آنقدر گفتند ،گفتند،
دانشمندان مسلمانها
گفتند ،که مسلمانها را از رو بردند؛ نویسندگان و
ِ
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نوشتند که نه آقا! ما جهاد نداریم؛ جهاد ما ،دفاع است درحقیقت!
یعنـی چـه! خدای متعـال میگوید جهاد کن! این آقا میگوید جهاد ،دفاع

َ فَ َ ف ً فَ تُ َ ّ ُ
�ذ َ ق ُ َّ ذ
ق ت ُ َّ ذ َن َ نَ
ُ فّ
لو� ُکم ِم نَ
نزدیک شما هستند ،با اینها مقاتله کنیدِ �« ،ا�لوا ال�ی�� ی�
� الک� ِار»،2
َ

َ

است! خدا میگویدِ« :ا ا ل� ی� ت� ُم ال�ی� نَ
� ک�روا �ز ح�ا �لا �ولوه ُم الاد ب�ار» 1کسانی که
این آقا میگوید جهاد فیسـبیلاهلل ،تهاجمی نیسـت ،تدافعی اسـت .این
بر اثر عکسالعمل آن تبلیغات مسیحیهاست که آنها ازبس اسم صلح و
سازش را آوردند و گفتند که ،آقا جنگ بد است ،آقا شمشیرکشی بد است،
آقا به کسـی حمله نکنید؛ اینقدر گفتند ،که مسـلمانهایی که اهل جهاد
خود آن
بودند و با جهاد عزت داشـتند ،اینها را خانهنشـین کردند .آنوقت
ِ
آقایان اهل صلح ،هرجا توانستند دمار از روزگار مسلمانها درآوردند! هرچه
ِ
توانسـتند ،از جنگهای صلیبی 3به اینطرف ـ مسـیحیها یکطور ،آنهای
دیگر یکطور ـ هرچه توانسـتند با مسـلمانها مبارزه کردند و جنگیدند و
کشـتند .نهخیر! جهاد با همان شـکل اسلامیاش .که البته حدودی دارد.
 .1سوره مبارکه انفال /آیه « 15ای کسانی که ایمان آوردهاید ،هنگامیکه با کافران روبهرو
شدید درحالیکه انبوه لشکرشان بهسوی شما پیش میآید ،به آنها پشت نکنید».
 .2سوره مبارکه توبه /آیه « 123ای کسانی که ایمان آوردهاید ،با کافرانی که مجاور شما
هستند ،کارزار کنید».
مسـلمانان
 .3جنگهـای صلیبـی بـه مجموعـه جنگهـای مسـیحیان غـرب اروپـا بـا
ِ

بخشهایی از جهان اسلام بین قرن یازدهم و سـیزدهم میالدی اطالق میشـود .این
جنگهـا بـه دعـوت مقامات کلیسـای کاتولیک رومی و همراهی امپراتور روم شـرقی با
اعالم هدف آزادسـازی بیتالمقدس و زادگاه حضرت مسیحعلیهالسلام بهوقوعپیوسـت .اما
درواقع اروپاییها بهدنبال دستیافتن به ثروت عظیم قلمرو حکومت اسالمیبودند.
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ّ
تعدی نیست؛ در جهاد ،تجاوز به
در جهاد ،ظلم نیست؛ در جهاد،
حقوق انسـانها نیسـت؛ در جهاد ،بهانهگیری بر کشتن اینوآن نیست؛ در
جهاد ،ازبینبردن هرکسی که مسلمان نیست ،نیست! جهاد یک حکم الهی
است ،خیلی هم باعظمت .اگر آن باشد ،ملتها سربلند خواهند شد .این
است که امیرالمؤمنین میفرماید.

ََ ُ

َّ ُ

َّ

بعـد میفرمایـدَ « :و علیکـم بالت ُ
واص ِـل َو التبـاذ ِل» باهـم ارتباط داشـته باشـید،
ِ
ُ

َّ

َّ

داب َر َو الت ُ
بههم کمک کنید ،بذل کنیدَ « .و ِا ّیا کم َو الت ُ
قاط َع» بههم پشت نکنید،
َ ُ

َّ

َ

َ

َ

عروف َو الن َی عن ُ
قطع نکنید پیوندها را« .ال ت ُترکوا اال َمر ب َ
املنک ِر» امربهمعروف
امل ِ
ِ
ِ
َ َّ َ َ ُ

ُ

و نهیازمنکر را ،هرگز ترک نکنید ،که اگر ترک کردید« ،ف ُی َو ل علیکم ِش ُ
رارکم»
آنجایـی کـه نیکی ،دعوتکننده نداشـته باشـد ،بـدی ،نهیکننده نداشـته
باشـد ،خاصیت این حالت این اسـت که اشـرار بر سـر کار میآیند ،اشـرار
زمـام حکومت را در دسـت میگیرند .اگر مـردم عادت نکنند به بد بگویند

َُ َ

بـد ،بدهـا میآیند سـر کار و زمـام امـور را میگیرند؛ « ّث ت َ
دعون» بعد شـما
ِ

َ
شر این بد نجات بده« ،فال
خوبها میروید دعا میکنید که خدایا ،ما را از ّ
ُ َ ُ َ ُ
جاب لکم» خدا هم دعای شما را مستجاب نخواهد کرد.
یست
خـب ،در ایـن وصیت ،امیرالمؤمنین ،از اول تا آخر وصیت ،حدود بیسـت
موضوع از مهمترینها را ،دسـتچین کرده و بیان فرموده اسـت .بعد هم
حساس همان لحظه را بیان میکند .آن چیست؟
اساسی
مطلب عمدۀ
یک
ِ
ِ
ِ

َ

َ

مسـئلۀ انتقامجویی .فرمود« :یا َبین ع ِبد ُ
امل ّط ِل ِب» ای قوم و خویشهای من

املس ِـل َ
کـه خـود را صاحـب خون مـن میدانیـد؛ «ال ُا ِلف َی َّن ُکـم َتوض َ
ـون ِدم َ
ـاء ُ
منی

فصل دوم

َ َ
 .۳۴یدـــُهلا ُناکرَا ِهللاَو ت َمّد َهت« :داد ادن یدانم ماجنارس و

602

ً

َ

خوضـا» نبـادا ببینـم کـه بعد از کشتهشـدن من ،بیفتیـد به جان

َ

ُ َ َ

ؤم َ
اینوآن؛ «ت َ
میر ُ
قولون ق ِتل ا ُ
ننی» به بهانۀ اینکه امیرالمؤمنین کشـته شده،
امل ِ
بکشید میان و بخواهید پدرش را
با هرکس خردهحسابی دارید ،پای او را ِ

َ

َ ُُ َ

ّ

قاتیل» وقتی من کشته شدم ،بعد از من ،فقط
دربیاورید« .اال ال تقتل ّن یب ِال ِ

َ َ َ َ
َ ُّ
ُ َ ً
ُ ُ
بوه ضر َبة
اضر
قاتـل مـن را اعدام کنید و بس! «انظروا ِاذا انا ِمت ِمن ضر ب ِت ِه ه ِذ ِه ف ِ
َ
ِبضر َب ٍة» وقتی من با این زخم از دنیا رفتم ،او را با یک ضربت از بین ببرید
و اعـدام کنیـد .یک ضربـت ،درمقابل یک ضربتَ « .و ال ُ َت ِّثلـوا ب َّ
الر ُج ِل» ،خوف
ِ
ایـن بود که بریزند به سـر این مرد شـقی خبیث ،تکهپـارهاش کنند مردم.
دل خداشناس و خداجو و دقیق ،مواظب این نکته هم
امیرالمؤمنین ،آن ِ
دشـمن او را مردم بگیرند ،از خشـم و ناراحتی و انتقام،
هسـت که نبادا
ِ

ُ ّ

تکهپارهاش کنند[ .لذا] فرمودَ « :و ال َت ِثلوا ب َّ
الر ُج ِل» نبادا او را ُمثله کنند ،یعنی
ِ

َّ
َ َّ ُ َ َ
ُ
َ
ُ
َ ّ َ ُ
وآل ِه َو َسـل َم َیقول ِا ّیا کم َو
اهلل صل
اعضای او را قطع کنند« .ف ِان ِسعت َرسـول ِ
اهللعلیه ِ
ُ َ َ َ َ
َ
َ
ـور» حتی سـگ را هم تکهپـاره نکنید ،مثله نکنید ،چه
املثلـة و لـو ِبالکل ِـب العق ِ
برسد به انسان .این ،آخرین وصیت امیرالمؤمنین است.

72/12/13

امیرالمؤمنینعلیهالصال ةوالسلام ایـن وصیـت را فرمودند[.. .البته] یک جملۀ دیگر
هم در نهجالبالغه هست ،آن را هم بنده بخوانم .در نهجالبالغه این جمله

َ َ

َ

ََ

جال ٌس» 1در
اسـت که گویا خطاب به امام حسـن فرمودندَ « :ملکتین عیین َو انا ِ

َ
شـب نوزدهم ،قبل از سـحر که بروم به مسـجد ،چشـمم گرم شد؛ «ف َس َن َح یل
ُ
َ
ـولاهلل مـا ذا َل ُ
َُ ُ
قیت ِمـن ُا َّم ِت َ
ک ِم َن
َرسـول ِ
اهلل» پیغمبـر را در خـواب دیدم؛ «فقلت یا َرس ِ
 .1نهجالبالغه /خطبۀ 70
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َّ َ

اال َو ِد َو اللد ِد» به پیغمبر شـکایت کردم از دست امت .امیرالمؤمنین
درمقابل پیغمبر ،مثل فرزندی درمقابل پدر اسـت؛ در آغوش پیغمبر بزرگ
شـده اسـت؛ پیغمبـر پـدر او بوده اسـت در همۀ ادوار .حاال هـم که پیرمرد
شصتوسهسـالهای اسـت ،وقتـی پیغمبـر را در خواب میبینـد ،باز همان
احساس کودکانه را درمقابل پیغمبر دارد؛ مثل بچهای که به پدرش شکایت

َُ ُ َ َ
سولاهلل ما ذا َل ُ
قیت ِمن
کند .امیرالمؤمنین به پیغمبر شکایت میکند؛ «فقلت یا ر
ِ
َ
َّ َ
ُا َّم ِت َ
ک ِم َن اال َو ِد َو اللد ِد» عرض کردم یا رسولاهلل! از دست امت تو ،چه کشیدم

من! چه دشـمنیها با من کردند ،چه لجاجتها با من ورزیدند ،سـختیها

ّ َ
کشـیدم از دسـت امتـت! در یـک عبـارت دیگر ،اینطـوری دارد کـه « ِان قد
ّ
َم ِل ُ ُ
لتم َو َملوین» 1یعنی آنها هم از من خسـته شـدند ،من هم دیگر از دسـت
َ َ ُ ََ
آنها خسته شدهام« .فقال ادع عل ِهیم» پیغمبر فرمود :علی جان! نفرینشان کن.
حاال امیرالمؤمنین میخواهد نفرین کند این امتی را که اینقدر او را اذیت

َُ ُ َ ََ

َ ً

ُ
اهلل بم خیرا ِم ُ
هنم» خدا بهجای
کردند .ببینید نفرین علی چیست« :فقلت ابدل ِ َن ِ ِ
َ ً َ

َ َ َ

ّ

آنها ،بهتر از آنها را به من بدهد؛ « َو ابد ُلم یب ش ّرا ُلم ِمن» و بهجای من ،کسی
بدتر از من را به آنها بدهد .معنای این جملهها این است که خدایا! مرگ
علی را برسان؛ و این دعا مستجاب شد.

72/12/13

 .1نهجالبالغه /خطبۀ  ،25حضرت این خطبه را در سال  40هجری ایراد کردند .هنگامیکه
گزارشهای پیدرپی از تهاجم سپاه معاویه به شهرها میرسید ،و فرمانداران امام در یمن
ـ عبیداهللبنعبـاس و سـعیدبنعمران ـ پـس از شکسـت از ُبسـربنارطاة ،نزد آن حضرت
آمده بودند .امیرالمؤمنین درحالیکه از کندی و رکود یارانش در جهاد ،و مخالفتشـان با
رأی او رنجیده بود ،بر فراز منبر رفت و این خطبه را بیان کردند.
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ُّ
ابوالط َف ْ
یـل نامـی نقـل میکند ،میگویـد امیرالمؤمنین در دوران
حیـات خـود به یتیمهـا خیلی اهمیت مـیداد و نوازش میکـرد یتیمها
را .1میگفـت مـن پـدر ایـن یتیمها هسـتم ،بایسـتی به آنهـا محبت کنم
تا مثل پدرشـان با آنها رفتار شـده باشـد .میگوید آنقدر امیرالمؤمنین با
مبارک خود ،عسـل از ظرف برداشـته بود و این بچۀ یتیم را
این انگشـت
ِ
کـه روی زانـوی خود نشـانده بود ،عسـل در دهان این بچۀ یتیم گذاشـته
بـود؛ کـه فالنی ،یکی از مسـلمانهای آن روز ،گفته بود من آرزو میکردم
کاش مـن هـم یتیم بودم که اینقدر مورد لطـف و محبت امیرالمؤمنین
قـرار میگرفتـم .این رفتار امیرالمؤمنین با ایتام اسـت .لذا این حرفی که
معروف است بین گویندگان ـ شاید در بعضی از کتابها هم باشد ،بعید
نیست ـ که میگویند

71/1/7

وقتی امیرالمؤمنین را آوردند داخل خانه ،جراح

آوردند .جراح با وسـایل مخصوص آن زمان تشـخیص داد که زهر بهشدت
عمـق پیـدا کـرده .چون زخم عمیقی بوده ،این زهر رسـیده بود به اعصاب
مغـزی .یـک راه عالج احتمالی وجود داشـت از نظـرش ،و آن این بود که
یکقدری به امیرالمؤمنین شـیر زیادتر بخورانند تا این زهر را خنثی کند.
دستور داد که برای امیرالمؤمنین شیر فراهم کنید .این خبر پیچید؛ مردم
فهمیدنـد کـه امیرالمؤمنیـن شـیر الزم دارد .هرکسـی از هر وسـیلهای که
 .1مناقب آل ابیطالب /باب درجات امیرالمؤمنین /فصل فی المسابقة بالسخاء و النفقة
َ
طع ُم ُه ُم العَ َس َـل َح َّتی َ
ُّ َ
قال ب ُ
یلَ :ر َا ُ
یت عَ لِیّ ًا ی ُ
َعض
َدعو الیَ تامَ ی َفیُ ِ
فی سـبیل اهلل« ،ا ُبوالطف ِ
ً
دت َا ِّنی ُک ُ
صحاب ِه َلوَ ِد ُ
نت ی
َا
َتیما»
ِ
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میتوانسـت اسـتفاده کند ،اسـتفاده میکرد تا یک مقداری برای
امیرالمؤمنین شیر فراهم بکند.
منظـرۀ جالـب در اینجـا ایـن اسـت ،همینطورکه مردم اطـراف خانۀ علی
طواف میکردند ،با نگرانی فراوان راه میرفتند و از حال علی خبر نداشتند،
دیدنـد یکمشـت بچههـای یتیم ،هرکدام یک کاسـۀ شـیری را در دسـت
گرفتنـد ،اطـراف خانـۀ علـی گرد آمدنـد .اینها تا دیشـب نمیدانسـتند آن
مردی که هر شب میآید ،برایشان غذا میآورد ،به زندگیشان سر میزند،
از آنهـا دلجویـی میکند ،مادرهایشـان را دلداری میدهد ،چهکسـی بوده؛
نمیدانستند که رئیس و زمامدار وقت ،رئیس دولت و حکومت اسالمی
اسـت که هر شـب میآید از پایینترین طبقات جامعه سرکشـی میکند.
ضمن اینکه دارد جامعه را میسازد تا در آن جامعه فقیری نباشد ،ضمن
اینکـه مشـغول اصالحـات عمیقی در آن جامعه میشـود تـا فقر و ثروت،
هـر دو بَر افتـد؛ ضمـن این ،همیـن فقیرهایی را هم که هنـوز موجودند،
باالخره بیچیزند ،فراموش نمیکند .شـبانه راه میافتد ،انبان خرما و نان
و بقیـۀ تنقلات را روی دوش خـودش میگیرد ـ به دیگری هم نمیدهد،
بـه غالمـش قنبـر هم نمیدهد ،کمک هم نمیخواهد ـ با دسـت خود ،بر
در خانۀ یتیمها .اینها نمیدانسـتند ،دیشـب که
روی دوش خـود م 
یبَـرد ِ
دیدند آن مرد نیامد ،فهمیدند موالیشـان امیرالمؤمنین بوده اسـت که هر
شب میآمده.

53/7/15

و چه ضجهای!

ببینید شما ،اینها چه حالی پیدا میکنند ،چه غوغایی
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یکی از دوستان امیرالمؤمنین نقل میکند ،میگوید :داشتم شب
میرفتم .دیدم که در میان تاریکی ،یک هیکل مبهم سـیاهی دارد حرکت
میکنـد .در کوچههـا چراغ نیسـت؛ پاسـی هم از شـب گذشـته ،نمیشـود
شـناخت .یکقـدری کـه راه رفتـم ،از کیفیـت حرکاتـش شـناختم ،دیـدم
امیرالمؤمنینعلیهالسلام اسـت .آخر شـب کجا میرود؟ شهر بزرگ کوفه را طی
بیشتر فقرا ،ایتام،
کرد .گذشت و گذشت و گذشت ،رفت به یک منطقهای که
ِ
در
مساکین ،طبقات ضعیف در آنجا مسکن و خانه دارند .آهسته درمقابل ِ
کوتـاه و حقیـر یـک خانـهای توقف کـرد .در را کوبید .یک انسـان معمولی
است؟ بیکار است؟ روز را گرفته خوابیده ،شب بیخوابی به سرش زده! روز
در میدانهای جنگ ،در میدانهای پیکار ،در پیکارهای اجتماعی با آنهمه
گرفتاری سیاسـی ،یک زمامدار اسـت؛ نیمۀ شـب راه افتاده در کوچههای
خلوت ـ کاری که بنده و شما با همۀ فراغتمان ،با همۀ کوچکیمان ،حال و
عظمت سیاسی میگویم ،حوصله
حوصلهاش را نداریم ،علی با آن عظمت،
ِ
در یک
و حـال ایـن کار را دارد؛ فراغتـش را بـرای خـودش فراهـم میکند ـ ِ
خانۀ محقری ایستاده ،در میزند .بعد در باز میشود ،مختصر نور ضعیفی
از داخـل بـه خـارج میتابد؛ سـیمای منوّ ر امیرالمؤمنین در شـعاع این نور
دیـده میشـود .تـا علی را میبینند ،آشـنا دیدهاند ،راه را بـاز میکنند .علی
وارد خانه میشود .بچهها بعضی خوابند ،بعضی بیدارند؛ تا معلوم میشود
که این مرد آشـنای همهشـب ،وارد خانه شـد ،از خواب بیدار میشوند .دور
امیرالمؤمنیـن را میگیرنـد و از سـر و کولش باال میروند .بعد کولهپشـتی
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را میگـذارد روی زمیـن ،از داخلـش غذا در میآورد .در پختن نان
کمـک میکنـد .غذاها را با دسـت خود در دهان کـودکان میگذارد و چون
کودکان دلشکسـته هسـتند و پدرشـان باالی سرشـان نیسـت و دلگرفته
هسـتند ،باز یشـان هم میدهد .مثل یک حیوانی ،چهاردستوپا میشود،
بچهها را روی دوشش سوار میکند ،ادای گوسفند در میآورد و در خانه راه
میرود .اینها را شـما به چه حمل میکنید؟ شـما را به خدا ،با کدامیک از
معیارها میشود این را اندازه گرفت و عظمتش را فهمید!
..مـردم گروهگـروه ،دستهدسـته میآیند به خانـۀ امیرالمؤمنین 53/7/17.حاال
که شنیدند امیرالمؤمنین شیر الزم دارد و طبیب برایش شیر تجویز کرده،
هرکدامی یک ظرفی برداشتند ،از هر سویی ،از هر جانبی ،از هر جایی که
ممکـن بـوده ،یکقدری شـیر فراهـم کردند ،آوردند؛ و این از شـیواترین و
پرشکوهترین منظرههاست.

53/7/15

اطراف خانه محاصره شده بود از عاشقان

امیرالمؤمنیـن و گریـه میکردنـد .امام حسنعلیهالسلام آمـد ،فرمود که پدرم
حال ندارد ،متفرق بشوید .اینها را متفرق کردند و رفتندَ 72/12/13.اص َبغبن ُ
نباته
میگویـد رفتـم بـرای اینکه از حـال موالیـم امیرالمؤمنین خبـری بگیرم،
در خانه ،عدهای از مسـلمانها جمع شـدند ،منتظرند وقتی
دیـدم اطـراف ِ
و فرصتـی پیـدا بشـود بروند عیـادت کنند؛ امـا مثلاینکه حـال آقا خوب
نیست 1.زهر و بیماری بر آن وجود مقدس و مبارک ،غلبه پیدا کرده؛ کسی
 .1بـرای اطلاع بیشـتر میتوانیـد پینوشـت شـمارۀ « ،12وصیـت امیرالمؤمنیـن بـه
َاص َبغبن ُ
نباته» را مطالعه کنید.
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را نمیتواننـد بپذیرنـد .میگویـد در همـان حینـی کـه بـا مـردم
در خانۀ امیرالمؤمنین ،دیدیم فرزندش حسـنبنعلی
دم ِ
ایسـتاده بودیـم ِ
در را باز کرد و در آستانۀ در ظاهر شد .گفت :برادران مسلمان! پدرم حالش

خوش نیست .خوب است متفرق بشوید بروید ،بعد اگر بهتر شد حالش،
بیاییـد عیـادت کنیـد .میگوید رفتند ،مـن ماندم .چرا مانـدم؟ چون دلم
طاقت نیاورد .دیدم نمیتوانم امیرالمؤمنین را در این حال بگذارم و بروم.
دلبسـتگی و محبت شـدیدی داشـته .یکقدری گذشـت ،امام حسن رفت
داخـل؛ بـاز آمد بیـرون نگاه کرد ،دید همه رفتند ،من ایسـتادم .گفت چرا
ایستادی؟ مگر نشنیدی چه گفتم؟ گفتم :آقا ،من دلم نمیآید بروم ،من
بـرای امیرالمؤمنیـن نگرانـم ،دلم میخواهد یک خبـری ،اطالعی [بگیرم]،
ببینمش[ .امام حسن] رفت داخل ،آمد بیرون ،گفت بیا داخل.
رفتم داخل .شرح بیماری شدید امیرالمؤمنین را َاص َبغبننباته دیده ،اینها
را منظـور دارم [کـه] عرض میکنـم 53/7/15.وارد خانۀ امیرالمؤمنین شـدم و
رفتم بر بالین آن حضرت ،آن خانۀ سـاده و محقر و آن بسـتر خشـن ،آن
چهـرۀ تابنـاک و ملکوتـی .دیدم که حضرت بر روی بسـتر افتاده ،اما رنگ
حضـرت پریـده 68/2/8.رنـگ صورتش خیلی زرد اسـت ،ازبس خون از بدنش
رفتـه و ازبـس آن زهر ،زهر شـدیدی بوده ،رنگ چهـرۀ امیرالمؤمنین ،رنگ
رخسـارهاش ،بهشـدت زرد اسـت .جایی که شمشـیر ابنملجم به فرق سـر
خورده و سـر را شـکافته ،یک دسـتمالی هم بسـتهاند ،رنگ آن دسـتمال
هم زرد اسـت .میگوید هرچه نگاه کردم ،نتوانسـتم بفهمم که دسـتمال
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زردتـر اسـت یا صـورت امیرالمؤمنیـن زردتر اسـت .در یکچنین
حالتی اسـت علیعلیهالسلام .میگوید تا نشستم ،چشمانش را باز کرد ،گفت
اصبغبننباتـه چـه میگویی؟ گفتـم دلم میخواهد یک جملهای از شـما
بشـنوم .تا لحظۀ آخر آموزش ،تا لحظۀ آخر احسـاس مسـئولیت ،تا لحظۀ
آخـر درس ،تـا لحظـۀ آخـر نمیگوید دیگر حاال من مریضـم از من تکلیف
برداشته است ،تا همان لحظۀ آخر هم آدمسازی ،تربیت انسان و مسلمان.
گفـت کـه بگذار یک خاطـرهای برایت بگویم بهعنوان درس .انگشـتهای
مـن را گرفـت [و] گفت :همینطوری که انگشـتهای دسـت تو را گرفتم،
کنـار بسـتر پیغمبـر ،در معرض وفاتـش ،پیغمبر این انگشـتهای من را
مفصلی دارد ـ به
گرفت؛ بعد به من گفت :ای علی! برو در مسجد ـ شرح
ّ
مردم چنین بگو ،چنین بگو .رفتم ،گفتم ،وقتی برگشتم ،به من گفت که
ای علی! من و تو دو پدر این امت هستیم .هرکسی از این امت که ما را
والد
پدر خودش را ،دو
ِ
ترک کند ،ما را وا بگذارد ،عاق والدین است؛ چون ِ
خودش را عاق کرده ،یعنی دور کرده ،ترک کرده و این مسـتوجب خشـم
و غضـب خداسـت .ای علـی! مـن و تو دو مـوالی این امتیـم ـ یعنی دو
آزادکنندۀ این امت ،یا بگویید دو رهبر و پیشوای این امت ،یا بگویید دو
ّ
مسـلم به خشـم و غضب
زمامدار این امت ـ و اگر کسـی ما را ترک بکند،
خدا گرفتار شده.
میگوید بنا کرد این حرفها را به من زدن؛ خب ،اینها جزو معارف شیعه
اسـت ،جزو معارف اسالمی اسـت :شناخت پیغمبر ،شناخت علی ،تهییج
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مـردم بـه حرکت ،به دنبالـه َروی از پیغمبر ،به دنباله َروی از علی.
مثل رهبری که در یک راهی دارد میرود ،راهی بسیار سخت ،راهی بسیار
دشـوار ،در راهـی کـه انسـانهای نیرومنـد آن راه را نمیتواننـد بپیمایند،
سـر
هرازگاهـی یکبـار ،برمیگـردد عقـب[ ،میگویـد] بیایید ،بیایید دنبال
ِ
مـن؛ نمیخوابـد در خانه ،به مردم بگوید بروید؛ من اینجا نشسـتم ،شـما
راه پرزحمت و پردردسـر ،از این راه دشـوار؛
راه پرخطر ،از این ِ
بروید از این ِ
[بلکـه] خـودش میافتـد جلـو .پیغمبر اینطـوری بـود ،امیرالمؤمنین هم
اینطـوری بـود .رهبر واقعی هـم اینهایند .در همان لحظۀ آخر که در این
راه پرخطـر دارد از پـا در میافتـد ،زمان مردنش فرا میرسـد ،در همان دم
آخر هم میگوید مردم! من داشـتم این راه را میرفتم ،دنبال من بیایید.
من پیشـوای شـمایم ،باید دنبالهرو باشـید؛ اگر میخواهید به سـعادت و
رستگاری برسید ،باید این راه پرخطر را طی کنید .این گفتۀ امیرالمؤمنین
است به اصبغبننباته در آن شب .میگوید در اثنای همین صحبتها بود،
دیدم امیرالمؤمنین از حال رفت و زهر بهشـدت بر وجود مقدسـش غلبه
پیدا کرد 53/7/15.بعد ،اصبغبننباته میگوید من از منزل آمدم بیرون.

63/4/1

دختـران امیرالمؤمنیـن آمدنـد؛ زینـب و امکلثوم آمدند ،نشسـتند پهلوی
حضرت ،بنا کردند اشکریختن .امیرالمؤمنین آنجایی که امام حسن گریه
کرد ،امام حسـن را نصیحت کردند ،تسلا دادند؛ آنجایی که امام حسـین
گریه میکرد ،حضرت تسال دادند ،گفتند صبر کن؛ اما اینجا اشک دخترها
را تحمل نکردند.

88/6/20

یکبار که حضرت چشمشان را باز کردند ،این تعبیر
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َُُ

ّ
لثوم» 1به زبان ما ،یعنی دخترم! با
را دارد ،فرمودند« :ال تؤذیین یا امک ٍ

گریـۀ خودت ،با اشـکهای خـودت ،دل من را جریحهدار نکن و نسـوزان.

َ َّ

َ َ

َ

َ َ

«ف ِان َ
ـک لـو ت َر ی َـن َمـا ا َر ی ل تبکـی» اگـر تـو میدیـدی آن چیـزی کـه مـن دارم

ُ
السـماوات َّ
املالئ َک َة م َن َّ
میبینـم در مقابلم ،گریه نمیکردیِ « .ا َّن َ
ـبع َبعض ُهم
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
َ َ َ
ون َی َ
النب ُّی َ
قولون» فرمود که فرشـتگان آسـمانها از هفت آسـمان
عض و ِ
خلف ب ٍ
َ ُ
عض ُهـم َخل َـف َ
عض» همـه جمع شـدهاند درمقابل من،
ب
پشـت سـر یکدیگـر «ب
ٍ
پیغمبـران بـزرگ الهـی همه اجتماع کردهاند ،همه خطـاب به من « َی َ
قولون
َانط ِلق یا َع ِ ُّ
ل» علی جان! بیا بهطرف ما.

75/11/12

اصبغبننباته میگوید قدری که از منزل امیرالمؤمنین فاصله پیدا کردم،
یکوقـت دیـدم صـدای شـیون از خانـۀ امیرالمؤمنین بلند شـد ،فهمیدم
کـه موالیـم از دنیـا رفـت .آن روز در کوفـه ،ضجـه و غوغایـی بـه پا شـد.
مـردم ،معشوقشـان ،عزیزشـان ،امـام محبوبشـان را از دسـت داده بودند،
روز
ضجـه میکردنـد و نالـه میکردنـد .کـه میگویند هیچ روزی مثـل آن ِ
کوفه دیده نشـده بود از شـدت ناراحتی و گریه و زاری مردم بر امام عزیز
و محبوبشـان 63/4/1.همۀ کسـانی که در جامعۀ کوفۀ آن روز ،غمخواری جز
امیرالمؤمنین نداشتند ،عزادار بودند.

59/5/10

امیرالمؤمنین وصیت کرده اسـت که بدن طیب و طاهر او را شـب غسـل
بدهند و دفن بکنند .الالهاالاهلل! در خاندان پیغمبر ،عجب سنتی قرار داده
شـد؛ همانطورکـه بـدن فاطمۀ زهرا را شـب غسـل دادنـد ،غریبانه و نیمۀ
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب وفاته /باب /127حدیث32
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شـب بردنـد دفـن کردنـد ،بـدن امیرالمؤمنین را هم شـب غسـل
دادند و غریبانه بردند دفن کردند .آنکسـانیکه سـالها علی را لعن کردند
روی منبرها ،چه ُبعدی داشت 1که بیایند قبر را بشکافند ـ اگر میدانستند
کجاسـت ـ و یـک اهانتی بکنند به جسـد مطهـر امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسـل

ام! چشـم تیزبیـن امیرالمؤمنین اینهـا را میداند[ .آنهایی که] بدن را بردند
خواص
نیمۀ شب؛ چه کسانی بودند؟ البد فرزندان امیرالمؤمنین و بعضی
ِ
اصحاب بودند؛ بردند دفن کردند و برگشتند.
بنده با خود فکر میکردم در این قضایا ،در این شهادت مظلومانه ،در این
تشییع مظلومانه ،در این دفن مظلومانه ،در این خانۀ تاریک امیرالمؤمنین،
در این روزها ،به چه کسی از همه سختتر گذشت؟ به نظرم رسید که به
زینب کبریسلاماهللعلیها از همه سـختتر گذشـته است .زینب کبری که دفن
مادر را در آن نیمهشب دید؛ دفن پدر را در این نیمهشب دید؛ تشییعجنازۀ
امـام حسـن را بـا آن وضـع دیـد و تیرهایی که بهطرف جنازۀ امام حسـن
پرتاب شد؛ و در روز عاشورا هم ،آن منظرۀ سهمگین و هولناک را دید که

از همـه سـختتر بود .زینب کبریسلاماهللعلیها فریاد زد« :یـا ُ َم َّمداه! َص َّلی َع َل َ
یک
ََ َ
ٌَ ّ
الس َ
َم ُ َ
ماء ُمق ّط ُع اال
72/12/13
عضاء».2
ِ
الد ِ
ماء هذا ُح َس ٌنی ُم َر ّمل ِب ِ
لیک ّ ِ
َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ
َ َّ ُ َ َ َ َ
َ َّ
بین ّ
الط ّی َ
ُ
َ
الطاهر ی َـن
ک
والد
ا
لی
ع
و
یـک
ل
ع
اهلل
لی
ص
،
نین
ؤم
امل
میر
ا
صلی اهلل علیـک یـا
ِ
ِ
ِ
امل ِ َ
َ
عصومنیَ .ا ّلل ُه َّم َ
میر ُ
َ
العن َق َت َل َة َا َ
ؤمننی68/2/8.
امل
بعد) دور از انتظار نبود ،بعید نبود
 ( .1
 .2اللهوف /ص133
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ََََ َ

ؤم َ
[در اذکار شب نوزدهم] این جمله بود« :الل ُه ّم َ
العن قتلة امیر ُ
ننی»
امل ِ
ِ

1

خدایا قاتالن امیرالمؤمنین را لعنت کن ،از رحمت خودت دور کن .قاتالن!
یک نفر بیشـتر که در مسـجد کوفه ،شمشـیر نزد بر فرق مبارک حضرت،
[اما میگوید] قاتالن! ببینید ،اینهم یکی از همان درسهایی است که از
ً
مباشرتا حضور
دعا انسـان میگیرد .الزم نیسـت در حادثه ،انسان خودش
داشته باشد تا حادثه به او منسوب بشود؛ از آن روزی که غوغای حکمیت
در جنگ صفین به راه افتاد ،یک عدهای ظاهرپرست ،از قرآنهای سر نیزه
فریـب خوردنـد .و اینقدر این فریب خودشـان را غلیـظ کردند و حق را به
جانب خود دانستند ،که جرئت کردند به انسان واالمقامی ،به انسانی مثل
علی ،فشار بیاورند و زور بگویند و او را وادار کنند به قبول حکمیت .از آن
جزو َق َتلۀ امیرالمؤمنین هستند،
روز ،کسانی که در آن قضیه فعال بودند،
ِ
تـا آنهایی که قدرش را نداشـتند ،تا آنهایـی که کمک کردند ،تا آنهایی که
بهدنبـال شـهوترانیها یا اغراض شخصیشـان در بهشهادترسـاندن این
بزرگ تاریخ ،همراهی کردند .لعنت خدا بر همۀ آنها!
انسان
ِ
ِ

85/7/21

2
نحـوی معـروف ،کـه او
یـک جملـهای معـروف اسـت از خلیلبناحمـد
ِ

میگویـد کـه دوسـتان امیرالمؤمنیـن در طـول مدتـی ،برابر چنـد قرن ،از
ترسشـان مدایـح امیرالمؤمنیـن را نگفتنـد و مکتـوم نگـه داشـتند مـدح
 .1مفاتیحالجنان /اعمال مخصوص شبهای قدر /اعمال شب نوزدهم
 .2خلیلبناحمد فراهیدی (170-100ق) یکی از برجسـتهترین اسـتادان ادبیات عرب اسـت.
وزن شعر ـ نام برده شده است.
درستی
از وی بهعنوان واضع علم عروض ـ معیار سنجش
ِ
ِ
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امیرالمؤمنین را ،فضایل او را .و دشـمنان امیرالمؤمنین در طول
چنـد قـرن ،مدایـح امیرالمؤمنیـن را مکتـوم نگهداشـتند ،از روی بغض و

َ ُُ َ َ ً
ً َ َ َ
َ َ َ ُ
ـدا َو َا ِح ّب ُائ ُـه َخوف ًـا َو مـا َب َ
ین
اسـنه حس
عداوتشـان؛ «کیـف ا ِصـف َر ُجلا ک َتم اعادی ِـه م ِ
ُ
َ َ
اخلائ َ
فین» 1دوتـا کتمان نسـبت به مدایح امیرالمؤمنین ،یکی از
ین َملأ ِ
الک ِل َمت ِ

روی ترس ،یکی از روی بغض؛ اما میان این دو کتمان ،آنقدر از فضایل
امیرالمؤمنیـن بـروز کـرد کـه سرتاسـر عالـم را و میان مشـرق و مغرب را
گرفـت .این فضایل علیبنابیطالب اسـت؛ یک اقیانوس بیکرانی اسـت
کـه از هرطـرف وارد بشـویم ،از معنویـات ،از خصـال روحـی ،از توجهـات
الهـی و معنـوی ،از آن خصلتهایـی کـه جز بنـدگان شایسـته و صالح از
آنهـا برخـوردار نیسـتند ،از روش اجتماعـی ،از خصلتهـای خانوادگی ،از
برخـورد بـا ضعفـا ،از ادارۀ امـور کشـور ،از هرطـرف امیرالمؤمنیـن را مورد
مالحظه قرار بدهیم ،شـگفتیها میبینیم؛ چیزهایی که چشـم انسـان را
خیره میکند .و هرچه هم انسـان بیشـتر میبیند ،زمان بیشـتر میگذرد،
نسبت به شخصیت واالی این عظیم بشریّ ت ،عظیمالعظما ،بزرگ بزرگان،
انسان بیشتر خاضع میشود.

68/2/8

 .1چگونـه وصـف کنـم مـردی را کـه دشـمنانش محاسـن او را از حسـد کتمـان کردند و
دوسـتدارانش از ترس؛ آنگاه دراینبین ،محامدش شـرق و غرب عالم را فراگرفته اسـت.
(روضةالمتقین (محمدتقی مجلسی ،متوفی1070ق)/ج/13ص)265

۳۵

اولین کالم امام حسن؟ع؟
در روزی که امیرمؤمنان [در سـن شصتوسهسـالگی] به شـهادت رسـید و
مردم با امام حسن

علیهالسالم

بیعت کردند به خالفت ،امام مجتبی در حضور

مـردم بـر منبر برآمد و چند جمله در باب امیرالمؤمنین به اختصار سـخن

َّ َ
ٌ
ََ ُ َ
گفـت .امام حسـن به مـردم اینچنین فرمود« :لقد ق ِبـض یف َه ِـذ ِه اللیل ِـة َر ُجل ال
ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ
اآلخ َ
َ
ـرون» 1یعنی ای مردم ،خدا دیشـب کسـی را
درکـه
یس ِـبقه االولـون ِبعم ٍـل و ال ی ِ
بـه جـوار خـود پذیرفـت که نه گذشـتگان و نه مردم آینـده ،از حیث عمل

َ
و تلاش و کار بـرای خـدا ،بـه پایۀ او نرسـیدهاند و نخواهند رسـیدَ « .و قد
َّ
َ َّ ُ َ َ
ُ
ُ
ُ
ََ ُ َُ ُ
َ
قاتـل َو ِجبر یـل َعـن َی ِین ِـه َو میکائیل َعن
اهلل صل
کان َرسـول ِ
اهللعل ِیه َو َسـل َم ُیعطی ِـه رایتـه فی ِ
المسـتدرک علی الصحیحین (حاکم نیشـابوری ،متوفی 405ق) /ج /3ص ،188مشابه
ُ .1
این عبارت در کتاب االرشاد شیخ مفید ،در جلد دوم ،ابواب تاریخ زندگانی امام حسن،
اتفاقات هنگام بیعت مردم با ایشان ،آمده است.
بیان
در
ِ
ِ
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ََ

َیسـار ِه فـا َیرج ُـع َحتی َیفت َـح ُ
اهلل علی ِـه» یعنـی پیامبـر پرچـم جهـاد را به
ِ
ِ
علـی میسـپرد و علـی به صحنۀ جنـگ میرفت ،جبرئیـل امین در جانب
راسـت او و میکائیل در سـمت چپ او بودند و او میجنگید .و از میدان
برنمیگشت ،مگر آنوقتیکه فتح کرده بود و دشمن را سرکوب کرده بود.

َ َ َ
َ ّ َ َ َ
« َو مـا َت َـر َک َع َلی َاهـل َاالرض َصف َ
ـبع ِمائ ِـة ِد َره ٍـم فضلـت ِمـن َعطای ُـاه
ـراء َو ال َبیضـاء ِال س
ِ
ِ
َ َ َ
َ
َ
هل ِـه» مـردی کـه در هنگام ترک ایـن دنیا ،درحالیکه
خاد ًمـا ِل ِ
اراد ان َیبتـاع ِبـا ِ

خلیفه بود ـ یعنی حاکم مطلق کشورهای اسالمی بود ـ از مال دنیا ،فقط
هفتصد درهم از اینهمه زر و سـیمی که در آفاق کشـورهای اسلامی بود
و او میتوانسـت در آنها تصرف بکند ،فقط هفتصد درهم باقی گذاشـت؛
آن را هـم جمـع نکـرده بـود تا بـرای او بماند ،میخواسـت بـرای خانوادۀ
ً
تدریجا جمع
خود ،خادمی ،خدمتکاری فراهم کند ،پولش را نداشت ،باید
میکرد ،و جمع کرده بود ،شده بود هفتصد درهم .این تعریف امام حسن
از امیرالمؤمنین است.
به نظر من امام مجتبیصلواتاهللوسلامهعلیه در این سـخن ،مهمترین نمودارهای
زندگی یک انسان مؤمن را ترسیم کرده است .انسانی که در صحنۀ زندگی
مشـغول تلاش و عمـل اسـت ،ممکن اسـت فضایل زیادی داشـته باشـد،
علمش ،تقوایش ،نسـبش ،اخالقش ،و بسـیاری از نفسیاتش ممکن است
بسـیار واال و ارجمنـد باشـد ،اما آنچه مردم به چشـم خـود میبینند ،آنچه
مردم میتوانند از آن تقلید بکنند ،آن چیسـت؟ فالنی بسـیار عالم اسـت،
من علم او را سـتایش میکنم ،اما من به آن علم دسترسـی ندارم .فالنی
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باتقواسـت ،مـن توفیـق کسـب اینهمه تقـوا را نیافتـهام .فالنی
دارای نسب ارجمند و واالیی است ،من از آن محرومم .اینها چیزی نیست
کـه مـن بتوانـم از آن تقلیـد کنم ،هرگاه و به هر کیفیتـی که بخواهم .اما
عملکردهایی وجود دارد که برای من قابل تقلید است .در آن بلبشوی دوران
خالفـت امـام حسـن و در آن جبههگیر یهایـی کـه میان مسـلمین وجود
داشت و مسلمانها با سستی ،با تغافل ،با جنگهای داخلی ،با میداندادن
به رذالتها و دنائتها ،داشـتند خودشـان و اسلام را از بین میبردند؛ در
یکچنین اوضاعی ،اگر کسی بخواهد علیبنابیطالبعلیهالسالم را با نمودهای
خارجی زندگی او بشناسد و از او الهام بگیرد ،سه نکتۀ مهم وجود دارد .و
ِ
این سه نکته در بیان امام حسن بهطور وضوح نمایان است.
درحقیقـت ،امـام مجتبـی بـا ایـن بیـان خط میدهد بـه مردم ،راه نشـان
میدهـد بـه مردم .سـه خصلـت را از علیبنابیطالبعلیهالسلام ذکر میکند.
خصلت اول ،خصلت تالشـگری علی اسـت .علیبنابیطالب شصتوسـه
ً
تقریبا با
سال از خدا عمر گرفت ،از این شصتوسه سال ،پنجاهوسه سال
اسالمی مشخص و روشن گذشت .قبل از آن هم،
اعتقاد به اسالم و ایمان
ِ
علـی ،هرگـز غیر خـدا را عبادت نکرده بود ،هرگـز! درمقابل هیچ بتی ـ چه
سر تسلیم فرود نیاورده بود .اما در این پنجاهوسه
جاندار و چه بیجان ـ ِ
سـال زندگـی ،امیرالمؤمنیـن به پیغمبر و به اسلام و بـه این مکتب و به
مبارزهاش ایمان آورده بود .این پنجاهوسه سال را شما نگاه کنید ،در این
روز بیکار در زندگی علیبنابیطالب نمیبینید؛
پنجاهوسه سال ،شما یک ِ
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ً
ً
ً
دائما عمل ،آنهم بهطـور خالص برای
دائمـا تلاش،
دائمـا کار،
خدا و در راه اسالم.
تـا وقتـی در مکه بودند ،سـرباز فـداکار و پاکباختۀ پیغمبـر؛ آنوقتیکه
همـه پیغمبـر را رد کردنـد او ایمـان آورد؛ آنوقتیکـه همـه او را تنهـا
گذاشـتند ،او محکم دامان پیغمبر را چسـبید؛ آنوقتیکه دیگران جرئت
ً
صریحـا و با صدای
اظهـار همـکاری و همراهـی بـا پیامبر را نداشـتند ،او
بلنـد نـام پیامبـر و آوازۀ اسلام را به همهجـا پراکنده کـرد؛ و آنوقتیکه
دیگـران بـه فکـر جان خود بودند ،او به فکر جان پیغمبر بود .و او بود که
در بسـتر پیغمبر خوابید؛ و او بود که سـه سـال در شـعب ابیطالب ،این
بارهای نان و خرمایی را که از این گوشه و آن گوشه بهدست میآمد ،بر
دوش گرفـت و از ایـن پیچوخمهای کوه شـعب باال ُبـرد ،و فریاد و فغان
کـودکان گرسـنه را فرونشـاند؛ و او بـود کـه بعـد از هجـرت پیغمبر ،چند

َ َ َ

َ

ُ

َ
َ
نج ُز ِعـدایت»،1
روز بـا همـۀ خطـر و زحمـت در مکه ماند« ،و انـت تقضی دینی و ت ِ
قرضهـای پیغمبـر را ادا کرد ،امانتهای پیغمبر را به صاحبانش رد کرد؛

استوار ،آزاد ،آخرین بقایای خانوادۀ پیغمبر را با خود به مدینه آورد و وارد
مدینـه شـد .از اولیـن جنگ پیغمبر قبل از جنگ بـدر ،تا آخرین لحظاتی
که پیغمبر با دشـمنان میجنگید ،امیرالمؤمنین یکلحظه شمشـیر را بر
زمین نگذاشـت.

59/3/9

و در جنگهای دوردسـت ،در جنگهای نزدیک ،در

خطـرات .و شـخص اول هـم بـود ،یعنی کسـی نبـود که بعـد نوبت به او
 .1مفاتیحالجنان /دعای ندبه
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برسـد .آن روز هـم در جنگهـا میدانیـد ،پهلوانها و شـجاعان
درجهیـک بیشـتر در معـرض شـهادت بودند ،بـرای خاطر اینکـه جنگ به
آنهـا نـگاه میکرد .وقتی صفها آراسـته میشـد ،نـگاه میکردنـد ببینند
از طرفین چه کسـی شـجاعتر اسـت ،او باید میآمد و از صف خود دفاع
میکرد ،و امیرالمؤمنین شـجاعترین بود.

62/4/12

غربت اسلام جنگیـدم ،حاال دیگر
علـی نگفت من سـیزده سـال در دوران
ِ
تازهواردهـا بجنگنـد؛ علـی نگفت همۀ زحمات را تا حـاال بر دوش گرفتم،
حـاال دیگـر دیگـران بکنند؛ علی نگفـت نتیجۀ مجاهدتهـا و زحمتها و
شـکنجههایی کـه من بردم چه شـده اسـت ،چـرا در حکومت اسلامی به
مقامـی نرسـیدم! حکومتـش هم ،حکومت مقام نبود .و حکومت اسلام،
حکومت مقام نیست .همیشه کار کرد .بعد از آنیکه پیغمبر از دنیا رفت،
ِ
هر لحظه هرچه را که وظیفۀ خود میدانست با کمال اخالص انجام داد.
آن روزی که باید فاطمۀ زهرا دختر پیامبر را در معرض دید مهاجر و انصار
بگـذارد ،گذاشـت؛ آن روزی کـه باید به مسـجد نرود ،نرفـت؛ آن روزی که
مشورت او و نظر
باید به مسجد برود ،رفت؛ آن روزی که خلفای راشدین
ِ
او را میخواسـتند ،با اخالص ،با صدق ،با صفا ،نظر خود را در اختیار آنها
گذاشت .در جنگ ،در صلح ،در سیاست ،در علم ،در دین ،همه را راهنمایی
کرد .آن روزی که باید به انسانسازی و فردسازی بپردازد ،پرداخت .اینکه
میگویند علی خانهنشـین شـد ،دروغ اسـت! علی یک روز هم خانهنشین
نشد ،یک روز هم از فعالیت اجتماعی دست نکشید؛ علی یک روز هم با
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جامعـهاش ،بـا انقالبـش ،با امتش ـ که امـت او بود ،چون امت
پیغمبر بود ـ قهر نکرد .از کار کنارهگرفتن ،زودرنجبودن ،دلنازک بودن ،از
ً
فورا رنجیدن و زبان به داد و بیداد گشودن،
حوادث و رویدادهای کوچک
از شأن علی پایینتر بود و علی دامانش به آن آلوده نشد .کار کرد.

ُ ََ

ُُ

َ

لون ب َع َمل َو ال ُیدرکه اآلخ َ
ّ َ
َ
رون» تا روز قیامت هم هیچکس در عمل،
ِ
«ال ی ِ
سبقه االو ِ ٍ
در تالش ،در فعالیت ،به پای علی نرسـیده اسـت و نمیرسـد .و ای شیعۀ

علی! و ای دوستداران علی ـ چه شیعه و چه ّ
سنی ـ ای برادران مسلمان
امام امت اسالم ،این فرزند بزرگ اسالم ،این
در سراسر آفاق اسالمی! این
ِ

شـاگرد بزرگ پیغمبر و این معلم بزرگ قرآن ،علی اسـت که همۀ ما را به
عمـل و تلاش و مبارزه و مجاهده دعـوت میکند؛ نهفقط با زبانش ،بلکه

ُ ََ

ُُ

َ

لون ب َع َمل َو ال ُیدرکه اآلخ َ
ّ َ
َ
رون»؛ این
ِ
هم با زبانش و هم با عملش« ،ال یس ِـبقه االو ِ ٍ
خصلـت اول علـی .ایـن را من و شـما میتوانیم تقلیـد کنیم ،این چیزی

کمیت
نیست که بگویی علیبنابیطالب کار میکرد ،من نمیتوانم .البته
ّ
و کیفیـت کار مـن و شـما ،با علـی فرق دارد؛ خـود آن حضرت هم فرمود

َ
َ
کـه شـما نمیتوانیـد مثل مـن و در حجم من عمل کنیـدَ « ،و ل ِکـن اعینوین
ـاد» 1بـه مـن کمـک کنیـد.. ،هر چه میتوانید کوشـش کنید؛ به
ِب َـو َر ٍع َو ِ
اجت ٍ

سـر قله نرسـیدید ،به دامنه خواهید رسـید ،به پیچوخمهای باال خواهید
رسـید؛ عمل و عمل! امیرالمؤمنین ما را به عمل و تالش دعوت میکند،
این کالم علی است؛ این خصلت اول امیرالمؤمنین است .امام حسن اول
 .1نهجالبالغه /نامۀ  /45نامه به عثمانبن ُ
ح َنیف ،کارگزار حضرت در بصره
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روی این خصلت دست میگذارد و اول این خصلت امیرالمؤمنین
را درمقابل چشم ما قرار میدهد.

َّ
ُ
اهلل َع َلیه َو َس َّـل َم ُیعطیـه َ َ ُ
و امـا خصلـت دومَ « ،و َقـد َ
رایتـه» پیغمبر
کان َرسـول ِ
ِ
اهلل َصل ُ ِ
پرچـم بـه او میسـپرد .این به نظر مـن و آنچنانی که من میفهمم ،یک
تعبیر سـمبلیک اسـت .پیغمبـر اکرم به خیلیها پرچم مـیداد و پیغمبر
اکرم خیلیها را به میدان جنگ میفرستاد و خیلیها بودند که میرفتند و
ً
معموال تا فتح نمیکردند ،برنمیگشتند؛ اما اینجا امام حسن آنطور یکه
مـن احسـاس میکنـم ،چیـز دیگـری را میخواهد بیان کند .امام حسـن
میخواهد بگوید امیرالمؤمنین ،بازوی توانای پیغمبر بود ،تسلیم محض
پیغمبر بود .این بازوی شـما تا وقتی بازوی شماسـت که از شـما فرمان
میبرد ،درمقابل مغز شما و فرمان مغزتان تسلیم است .و علی بهمعنای
واقعـی کلمـه ،بـازوی پیغمبر بـود؛ اینجا را بکوب ،اینجا را بنواز ،بهسـوی
ِ
فالنـی بـه دوسـتی دراز شـو ،و بـه سـوی فالنی بـه دشـمنی ،تهدیدکنان
برافراشته شو؛ تسلیم محض و مطلق!
علی

علیهالسالم

لم محض
خصوصیت بزرگش این است که درمقابل پیغمبر ِس ِ

اسـت .آنوقتیکـه رسـول خـدا بـه او میگویـد در مکـه بمـان ،میمانـد؛
آنوقتیکـه در جنـگ تبـوک بـه او میگویـد در مدینـه بمـان ،میمانـد؛
آنوقتـی هـم کـه بـه او میگویـد با عمروبنعبـدود بجنـگ و جانت را در

َ

ق نَ ُ

قَ

َ ُ

َ

َ َ

س��و�ه ب�ال�ول و هم ب�امر ِه ی�عم نَ
لو�» 1درمقابل خدا
خطـر بینـداز ،میانـدازد« .لا ی� ِب
ِ
ِ
ِ ِ
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و درمقابـل پیامبـر و درمقابل اسلام ،بایـد از علی این خصلت را
آموخت؛ تسـلیم محض بودن .اسلام دین زندگی و دین سعادت ماست،
برای این سـعادت همهچیز را هم اسلام به ما آموخته اسـت؛ باید بهطور
مطلق تسـلیم اسلام باشیم ،از اسالم سخن بشـنویم ،از اسالم راهنمایی
بجوییم؛ امروز ما میتوانیم این کار را انجام بدهیم.

فَ َ َ ّ َ ُ �ؤ ن َ َ ّت ُ َ ّ َ ف َ َ َ ُ
..تسلیم درمقابل رهبر�« ،لا و ر�ب ک لا ی� مِ � ن
موک � ی�ما ش� ج� َر بَ� ی� ن� ُهم ث� َّم
و� ح� ٰی ی�ح ِک
ِ
ً
ّ
َ
ف َ ن فُ
َ
َ ً ّ قَ �ضَ َ
ت
ُ
َ
َ
سل�ما» 1ایـن شـرط ایمـان اسـت،
لا ی ِج��دوا �ی ا�� ِس ِهم ح َر ج�ا ِمما � ی� ت� و ی�س ِلموا � ی
درمقابل پیغمبر باید همۀ اختالفها را آنچنان مطرح کرد که هنگامیکه

َ

َ

«ل و ن َعـم» 2گفـت ،بیدغدغـه پذیرفـت .و نهفقط در عمـل پذیرفت ،بلکه در
جـان و دل پذیرفـت .آنوقتیکـه پیغمبـر به او وصیـت میکند که چنین
عمـل کـن ،میکنـد؛ آنوقتیکه بـه او میگوید آنچنـان در میدان جنگ
حرکتکـن ،بـدون ذرهای تردیـد عمـل میکنـد؛ آنوقتیکـه پیغمبر صلح
میکنـد در حدیبیـه ،تسـلیم صلح پیغمبر اسـت؛ آنوقتیکه میجنگد در
بدر ،تسلیم جنگ پیغمبر است.
و امـا نکتـۀ سـوم در زندگی امیرالمؤمنین به روایت امام حسـن مجتبی.

امام حسن در پایان این خطبۀ شریفه میفرمایدَ « :و ما َت َر َک َع َل َاالرض َص َ
فراء
ِ

 .1سوره مبارکه نساء /آیه « ،65چنین نیست ،به پروردگارت َقسم که ایمان نمیآورند ،مگر
آنکـه تـو را در مـورد آنچـه میان آنان مایۀ اختالف اسـت داور کنند؛ سـپس از حکمی که
ً
سر تسلیم فرود آورند».
کردهای در دلهایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند ،و کامال ِ
 .2خیر و آری

فصل دوم

624

 .۳۵نسح ماما مالک نیلوا

َو ال َبیضاء» از طال و نقرۀ عالم ،علی هیچ از خود باقی نگذاشـت،
مگـر هفتصـد درهم .هفتصد درهم مبلغ بسـیار ناچیزی اسـت که همین
مبلـغ ناچیـز هـم در زندگی علی اندوخته بهحسـاب نمیآید ،زیرا علی آن
را بـرای روز مبـادا نیندوختـه بـود .خرج الزمی داشـت و پـول علی کفاف
نمیداد ،مجبور بود حقوق خودش را از بیتالمال مقداری کنار بگذارد و بر
خودش زحمت و رنج را تحمیل کند تا بتواند این خأل را در زندگی ُپر کند.

َ َ

َ ُ َ نَ

فَ ٓ

َ ُ

ُف

اول ِئ�ک ه ُم الم� ِل نَ
فس ِه � ٰ
«..و م ن� ی� ق
حو�» 1لذا در زندگی علیبنابیطالب
و� ش� ّح �� ِ
هیچ میراثی از این مال دنیا باقی نیست.

59/3/9

 .1سوره مبارکه حشر /آیه « ،9و کسانی که از بخل نفس خود در امان بمانند ،آنها هستند
که رستگارند».

۳۶

ماجرای صلح و آ تشبس امام حسن؟ع؟ با معاویه
همانطورکه میدانید ،متأسـفانه جنگ صفین بدجور تمام شـد؛ یعنی در
بحبوحـۀ جنـگ و همان لحظهای که نزدیک بود علیعلیهالسلام پیروز بشـود،
یـک عـده آدمهای بدخواه و بددل که البته ما احتمال میدهیم بینشـان
نفوذی معاویه هم بوده ،آمدند حکمیت را بر امیرالمؤمنین تحمیل کردند.
..امیرالمؤمنین برگشـتند آمدند کوفه و از همان لحظهای که علی

علیهالسلام

برگشـت ،تصمیـم لشکرکشـی داشـت .وقتـی فهمیـد که آن دو نفـر َح َکم
باالخـره چطـوری قضیـه را تمام کردند ،حضرت تصمیم گرفت که کار را با
شمشـیر فیصلـه بدهـد ،که راهی هم جز آن نبود .دسـتور داد لشکرکشـی
کردند .منتها در همان حالی که حضرت میخواستند بروند به سراغ معاویه
..خـوارج بنـا کردند به جنجالکردن ،حضرت دیدند تا اینها ـ سـتون پنجم
دشـمن و نیـروی معـارض داخلـی ـ بیخ گـوش کوفه در نهروان هسـتند،
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نمیشود رفت با معاویه جنگید؛ حضرت از پشت سرش مطمئن
نبـود .گفـت برویـم کار اینهـا را یکسـره کنیم .حضرت آمد نهـروان و کار
نهروانیها را در ظرف مدت کوتاهی یکسـره کرد و پیروزمندانه برگشـت
به کوفه .وقتی برگشت ،دستور داد که اردوگاه در خارج از کوفه در ُن َخیله
برقـرار باشـد ،نیروهـا آنجا باشـند تا چنـد روزی را بگذرانیـم و راه بیفتیم
روز کوتاه ،ماجرای
بهطرف شام برای مبارزۀ با معاویه؛ که در همین چند ِ
شـهادت امیرالمؤمنین پیش آمد .یعنی حضرت در آسـتانۀ سـفر به شـام
بود و لشکرکشـیاش را کرده بود ،آمادهسـازی شـده بود ،در همان هنگام
بود که این ضربۀ خائنانۀ ابنملجم وارد آمد و قضیه به تعویق افتاد.
امـام حسنعلیهالسلام کـه بـه خالفت رسـیدند ،بایـد چـهکار میکردند؟ خب
معلـوم بـود دیگر ،لشـکر حاضـر ،آماده در اردوگاه ،دشـمن هم معلوم ،راه
هم مشـخص ،هدف هم که فرق نکرده ـ حکومت علی و حکومت حسـن
کـه تفاوتی ندارند ـ بایـد راه میافتاد؛ لذا بهمجردیکه حضرت به خالفت
رسـید و جمع عام مسـلمانها با امام حسـن بیعت کردند ،حضرت اعالن
کـرد ،گفـت میرویـم بهطرف جنگ ،کسـی هم مخالف نبود .پس شـروع
لشکرکشی یک کار حسابشده بود.ـ
عـدهای از تاریخنویسهـای مغـرض یا بیاطالع ،گوشـهکنار ِنقـی به امام
حسـن زدند در طول تاریخ ،که خب ،حاال شـما که نیرو نداشتید ،امکانات
نداشـتید ،چـرا لشکرکشـی کردیـد؟ نـه! قضیه اینطـوری نبود ،نیـرو بود،
امکانات هم بود[ 65/3/4.حضرت] نمیتوانسـت که به جنگ نرود و بایسـتی
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علیهالسلام

را میگرفـت و

میرفـت ،و امـام تمـام آنچـه را که برای یک فرمانده الزم هسـت ،اینها را
انجام دادند.

51/1/24

هم حرکت کردند ،هم از اطراف َ
واکناف جهان اسلام در

آغاز کار [به دعوت ایشان] پاسخ دادند.
امـام حسـن راه افتادنـد ،حـدود شـش مـاه هـم طـول کشـیده ماجـرای
لشکرکشی.

65/3/4

امام مجتبی

علیهالسالم

رفتند بهطرف میدان جنگ ،عدهای را

هم فرستادند.. .زبدۀ سپاه امام حسن مجتبی

علیهالسالم

در حدود دوازدههزار

سکن» 1روبهروی لشکر معاویه
ـ که اختالف زیاد است ـ در زیر آسمان «مَ ِ
قرار گرفت 2.امام مجتبی بهحسـب ظواهر امر ،عازم بر جنگ اسـت .هیچ
تردیـدی از کلمـات امام مجتبی برنمیآید که میخواهد با معاویه بجنگد
و بنا دارد که این جنگ را تا پیروزی کامل ادامه بدهد .در خطابههایی که
امـام مجتبـی بیان میکند و ایراد میکند ،همهجا نشـانههای اینکه امام
عازم بر جنگ است ،مشاهده میشود .بعد هم زبدۀ سپاهیان را فرستاده
است و روبهروی لشکر معاویه قرار گرفتهاند.

51/1/24

در این شـش ماه ،فعل و انفعاالت زیادی واقع شـده ،یکی از این فعل و
انفعاالت ،عبارت بوده از تبلیغات سـوء دشـمن .معاویه و عمرو عاص و
اینها ،کسـانی را داشـتند که بروند توی مردم بنشـینند مرتب حرف بزنند،
شـمال مدائن ،که در آن روزگار ،آخرین نقطۀ مرزهای
سـکن نام منطقهای اسـت در
 .1مَ
ِ
ِ

شمالی تحت فرمان کوفه بوده؛ منطقهای سرسبز و آباد با روستاهای زیبا.
ِ
 .2نقشۀ شماره  :5رویارویی سپاه امام حسن

علیهالسالم

با معاویه
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مرتب یک چیزی بگویند ،مرتب تردید ایجاد کنند ،مرتب بذر شک
در دلهـا بیندازنـد ،در ایـن خانـواده ،در آن خانواده ،بیـخ گوش این ،بیخ
گوش آن؛ و در عناصر ضعیف و سسـت نفوذ کنند .یک عدهای را معاویه
پول داد که اینها بیایند در لشـکرگاه امام حسـن ،در کوفه ،در خانوادهها،
در پشت جبههایها ـ نقش پشت جبههای خیلی مهم است؛ در خانه اگر
مقاومـت نباشـد ،آن جوانـی که از ایـن خانه رفته به جبهـه ،یک پایهاش
میلنگـد ـ در تمـام این جاهایی که میشـد تردیدافکنـی بکند ،معاویه با
پـول ،تردیدافکنـی کرد .یک عدهای را فرسـتاد که آقا! چرا میجنگید؟ چه
لزومی دارد؟ چه فایدهای دارد؟ حاال یک شش ماهی صبر میکردید ،حاال
ً
مثلا از جنـگ نهروان فارغ شـدیم .یک عدهای از آنطـرف بنا کردند
تـازه
بـه حـرفزدن ،کـه نیروهای معاویـه خیلی قویانـد ،مگر میشـود با آنها
جنگیـد! امیرالمؤمنیـن نتوانسـت در صفیـن بر آنها فائـق بیاید ،حاال مگر
حسـنبنعلی میتواند! بنا کردند از این حرفها؛ شـایعافکنی کردند ،یک
مقدار ارادهها را سست کردند.
ضعیف بیاراده
متزلزل
از آنطرف سـیل پول و رشـوه را بهسـمت دلهای
ِ
ِ
طمح نظر
راه انداخـت .تمـام آن عناصـر اصلی و سـردمداران را ،معاویه مَ َ

1

قرار داد ،حاال یکی گرفت ،یکی نگرفت؛ یکی نگرفت ،یک تودهنی هم به
معاویه زد ،یکی با یک چشمک و اشاره رفت بهسمت معاویه؛ اینها فرق
میکردند ،اما معاویه برای رشـوهدادن و شـلکردن سـر کیسه تردیدی روا
 .1مقصود ،مورد نظر
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نداشـت .یک عدهای پول گرفتند و تسلیم شدند .البته بعضیها
زود تسـلیم شـدند .بعضی از خاکریزها نرم اسـت ،زود تسـخیر میشود؛ و
بعضی از خاکریزها محکم اسـت ،دیرتر تسـخیر میشـود؛ و بعضیها هم
ً
اصال تسخیر نمیشود .از اینها هم داشتیم.
ً
مثلا یک نمونه از آنکسـانیکه تسـخیر شـدند ،عبیداهللبنعباس اسـت،
کـه پسـر عباس [عموی پیامبر] و بـرادر عبداهللبنعباس و فرماندۀ یکی از
بخشهای عظیم سـپاه امام حسـن اسـت .اینها شـب رفتند پهلویش ،بنا
کردند گفتند ،گفتند ،گفتند ،اینهم برای خودش یک توجیههای شـرعی
درسـت کرد .باالخره وقتی شـیطان بر دل انسـان مسـلط بشـود ،همهجور
توجیهی را درست میکند برای آن آدمی که میخواهد کار خالف را انجام
بدهد و دست به یک خیانتی آلوده کند .شب تا صبح را با او حرف زدند،
هنوز صبح ندمیده ،سوار اسبش شد و از پشت خیمه رفت بهطرف اردوگاه
معاویه .و یک لشـکر را گذاشـت .البته کسـی مثل قیسبنسعد عباده 1را
هم داشـتیم که وقتی شـنید عبیداهللعباس فرار کرده و رفته ،فهمید که
حـاال نیروهـای لشـکر ممکـن اسـت متزلزل بشـوند ،آمد یک سـخنرانی و
خطابۀ بسیار بلیغ و رسایی ایراد کرد و راجعبه این شخصی که حاال تحت

 .1قیس فرزند سعدبنعباده ،بزرگ قبیلۀ خزرج بود .در فتح مصر حضور داشت .از سوی
امیرالمؤمنین والی مصر شـد ،اما خدعههای معاویه سـبب شـد تا حضرت او را از والیت
مصـر بـردارد و محمدبنابیبکـر را بـه جایش بگـذارد .پس از آن ،قیـس در جنگ جمل،
صفین ،و نهروان از فرماندهان سپاهِ امام بود.
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تأثیـر پـول قـرار گرفته بـود و رفته بود ،چند جملـه گفت .نتیجۀ
حرفهای او این شد که لشکریان صدایشان بلند شد که الحمدهلل از بین
ما رفت این آدم .یعنی حقیقت مطالب را آنچنان تشـریح کرد که مردم،
آگاهانـه ،حتـی اظهار خوشـحالی هم کردند که خوب شـد این بابا رفت و
بین ما نماند.
ً
مثلا
البتـه در بخشهـای مختلـف ،همیـن کار را معاویـه انجـام داد،
کشـور امـام حسـن را ـ کـه کشـور اسلامی بـود ـ بنـا کرد
اسـتاندارهای
ِ
فریفتن؛ [برای] یک اسـتاندار پول فرسـتاد ،و یک اسـتاندار را تطمیع کرد،
ً
شـیطانی انسـان
مثال فالن مقام را میدهم .این جاذبههای
گفـت بـه تو
ِ
خیلـی چیزهـای خطرناکیاند ،پول ،مقام ،شـهوترانی .اینها چیزهاییاند
که انسـان همیشـه باید خودش را درمقابل اینها با شـدت محافظت کند.
در یک روایتی دیدم ـ مضمون روایت این است ـ که غفلت را از دل باید

َّ

َّ ُّ

دور کرد« ،ب ِشد ِة الت َیق ِظ»ّ 1
تیقظ یعنی خود را بیدار نگه داشتن .یقظه یعنی
ِ

بیـداریّ ،
تیقـظ یعنی با فشـار ،بـا اصرار ،مرتب خود را بیدار نگه داشـتن.
ً
مثال در
دیدید آدمی که بهشـدت خوابش میآید و کار حساسـی هم دارد،
 .1بحاراالنوار /کتاب الروضة /ابواب المواعظ و الحکم /باب /22حدیث« ،1امام باقر

علیهالسالم

َ
َّ
َ َ َ
َ
العلـم ب ِالـص َ
فس َ
الع َم ِـل َو َت َّـر ز یف
العل ِـم َو اسـت ِ
عمل ِ
اض ِـر ِ
حاض َـر الش ّ ِـر ِب ِ
ـک ِ
فرمودنـدِ « :ادفـع عـن ن ِ
حاض َـر ِ ِ ِ
ِ
َّ َ َّ َ ُّ
َّ َّ ُّ
َ َ
َ
َ
َ
خالـص َ
ـوف» بـا دانشـی کـه
ـدق اخل ِ
الع َم ِـل ِمـن عظ ِیم الغفل ِـة ِب ِشـد ِة الت َیق ِـظ َو اسـت ِ
جلب ِشـدة التیق ِـظ ِب ِص ِ
ِ ِ

عمل بیریا
داری ،گزند و آسیب موجود را از جان خود دور ساز ،و دانش موجود را در پرتو
ِ
ه را از غفلت بزرگ مواظبت
عبادی خالصان 
عمل
و خالص بهکار بند ،و با هوشیاری کامل
ِ
ِ
کن ،و هوشیاری کامل را در پرتو هراس و ترسی راستین کسب کن».
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یک جادۀ بسیار حساس و خطیری دارد رانندگی میکند ،یا یک
جایـی دارد دیدهبانـی میدهـد ،خوابش هم میآید ،چطور این با فشـار بر
روی خـودش ،خـودش را بیـدار نگه مـیدارد و یکلحظـه غفلت نمیکند؛

َ
یکلحظـه اگر چشـم را بگـذارد روی هم ،خواب او را در خواهد ربودِ .ش ّـد ِة
َ ُّ
ت َیقظ یعنی این .درمقابل وساوس شیطانی اینطوری باید باشید؛ درمقابل
َّ َ ُّ
هوسهای نفسانی اینطوری باید باشید؛ ِشد ِة ت َیقظ .دائم سعی کنید این
پلک دلوجان را باز نگه دارید ،یکلحظه غفلت کردی ،رفتی .البته شیطان
ِ
گاهی ممکن اسـت غلبه پیدا بکند ،اما آدمی که باایمان اسـت ،آدمی که
باتقواست ـ معصوم نیست که شیطان به او نتواند نزدیک بشود ،شیطان

َّ َّ
َ
َّ َ
ً
فورا جبران میکند؛ « ِا ن� ال ذ�ی� نَ� تا� ق�وا ِا�ذ ا َم ّس ُهم
میآید بر او غالب هم میشود ـ
َ ش َّ
ن تَ �ذَ َّ
ئ فٌ
کروا ف َ� ِا�ذ ا ُهم ُم ب� ِص نَ
ن
رو�» 1آدم باتقوا اینطوری است ،تا
طا� �
�
ال�
�
م
�
طا�
ی
ِ
ِ
ِ

ً
فورا به خود میآید .گذار شیطان یعنی
شیطان یک گذاری بر او کرد ،این
اینکه شیطان یک تسلطی بر او پیدا کند ،سایۀ شیطان رویش بیفتد .این

ً تَ �ذَ َّ
ً
فورا «� کروا» به یاد میآید،
فـورا میفهمد کـه غفلت کرده ،خوابش برده،
ف َ �ذ ُ

ُ

َ

«� ِا ا هم م ب� ِص ن
رو�» آنوقت چشمها را باز میکند تا درست ببیند.
بههرحـال ایـن انگیزهها در دلهـا بود ،معاویه هـم روی نقطهضعفهای
بشـری انگشـت میگذاشـت ،پـول مـیداد ،تطمیـع میکـرد ،وعـدۀ مقام
مـیداد ،حتـی وعدۀ خویشاوندشـدن مـیداد .البته در کنـارش تهدید هم
میکـرد .از تمـام ضعفهای بشـری اسـتفاده میکرد .نتیجه این شـد که
 .1سوره مبارکه اعراف /آیه 201
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یک بخش عظیمی از سران سپاه امام حسن رفتند ملحق شدند
بـه معاویـه .حضـرت ناگهان نگاه کرد ،دید سـپاهی دارد بدون کادر! مردم
معمولی بودند ،اما کادرها نبودند .سـرباز ،بیفرمانده امکان حرکت ندارد،
سـازماندهیاش ممکـن نیسـت ،جنگیدنـش ممکـن نیسـت؛ مانـد تنها،
درحالیکه هیچ یاوری نداشت که بتواند به او اتکا کند ،یک عدۀ معدودی
بودنـد .لـذا حضرت بعـد از مقدمات زیادی ـ البته عرض کردم ،شـش ماه
این ماجرا طول کشیده ـ قبول کردند که جنگ را متارکه کنند .تازه اجازه
ّ
سـر سـوزن
موجهکردن خودش یک
ندادند که معاویه از این متارکه برای
ِ
استفاده کند ،یعنی درست راه تبلیغات معاویه را بستند؛ اینطور نبود که
معاویه برود بگوید بله ،من آن کسـی هسـتم که فرزند پیغمبر آمد دسـت
ً
ابدا! معاویه برود بگوید که بله او
در دست من گذاشت با من صلح کرد؛
ً
ابدا!
با من صلح کرده ،پس من خلیفۀ مسلمانها هستم؛
[..امـام حسـن] یـک صلحنامـه یـا یـک متارکهنامۀ بسـیار قـوی و محکم
و جالـب و حسابشـدهای درسـت کردنـد .البتـه معاویه ازبس دسـتپاچه
بـود کـه هرچـه زودتـر ایـن جنـگ را یکطوری تمـام کند ،خیـال میکرد
کـه قضیـهاش با همین حل میشـود ،نـگاه نکرد که دیگر چه نوشـتهاند،
نخواست َچک َ
وچک کند ،دید اگر دبّه بکند سر این قضیه ،ممکن است که
امام حسن بگوید نه ،صلح نمیکنیم؛ لذا هرچه حضرت نوشته بودند ،این
ً
اصال فرسـتاد ،گفت هرچه میخواهید
امضا کرد ،یعنی کاغذ سـفیدامضا
بنویسـید ،حضرت هم یک معاهدۀ محکم و قویای را نوشـتند 65/3/4.البته
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بهطور مضبوطی در تاریخ نیست ،آنطور نیست که نوشته باشند
که این صلحنامه و قرارداد اسـت ،اولش این ،دومش این ،سـومش این،
تـا مـادۀ آخر؛ لکن در تواریـخ مختلف ،مطالب زیادی را در این زمینه نقل
کردنـد کـه جـزو صلحنامه اسـت؛ و این مطلب مورد اتفاق همه اسـت که
صلحنامـه را بهصورت یک کاغذ سـفیدامضایی معاویه فرسـتاد برای امام
ً
قبال امضا کرده بود؛
حسن و گفت هرچه میخواهی بنویس ،زیرش را هم
فقـط مـن حکومت را میخواهم ،هرچه میخواهی شـرط قرار بده .و امام
حسـن برداشـته نوشته .عالمۀ آل یاسـین در اینجا یک جملۀ جالبی دارد،
میگوید ما در مواد صلحنامه ،هرچه دیدیم به مصلحت امام حسن است،
یقیـن میکنیـم جـزو صلحنامـه اسـت ،هرچه به ضرر امام حسـن اسـت،
یقین میکنیم جزو صلحنامه نیست ،چون امام حسن به ضرر خودش که
چیزی نمینویسد ،به نفع خودش مینویسد.
ً
اجماال در صلحنامه ،امام حسـن تصریح
مفصل اسـت ،اما
مواد صلحنامه
ّ
میکند که تو امیرالمؤمنین اسمت نیست« ،امیرالمؤمنین» لقب مخصوص
خلیفـه اسـت ،خلیفـۀ پیغمبـر .کـه مسـلمین به خلیفـۀ پیغمبـر از زمان
ُع َمـر ،امیرالمؤمنیـن میگفتند ،و از نظر شـیعه امیرالمؤمنین ،مخصوص
علیبنابیطالـب اسـت ،به امام حسـن هم امیرالمؤمنیـن نمیگویند .به
تـو امیرالمؤمنیـن نمیگوییم؛ یعنی تو خلیفۀ رسـمی از نظر ما نیسـتی.
..تصریـح میکنـد که حق نداری به جان یکی از افراد شـیعه تعرض کنی.
موروثـی خاندان خودت بکنی
تصریـح میکنـد که حـق نداری حکومت را
ِ
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معین کنی .و تصریح میکند به اینکه
و کسـی را بعد از خودت
ّ
آن حسـین .و تا
آن حسـن اسـت ،و اگر او نبود ،از ِ
بعد از تو حکومت از ِ
آنوقـت البتـه زمینه آماده شـده بود ،فکر میکرد که زمینـه آماده خواهد
شد ،بهحسب موازین ظاهری.
در مواد صلحنامه وقتی کسی نگاه میکند ،میبیند امام حسن بهصراحت
در تاریـخ اعلان کـرده اسـت که ،ای مردمی که بعدهـا خواهید آمد و نام
اسالم را خواهید شنید و به زندگی معاویه از دور آشنا خواهید شد و نام
معاویه به گوشـتان خواهد خورد؛ بدانید معاویه خلیفه نیسـت .اگر کسی
بخواهد این پیغام را در طول زمان برساند ،چه راهی بهتر از این صلحنامه
خود دسـتگاههای اموی آن را حفظ میکنند ،برای
اسـت؟ صلحنامهای که
ِ
ضمن
اینکه سند مصالحۀ معاویه را با امام حسن نگه داشته باشند .و در
ِ
همیـن صلحنامـه ،امـام تصریح میکند بر اینکه تو خلیفه نیسـتی ،ما تو
را بـه رسـمیت نمیدانیـم .تصریح میکنـد؛ حق نداری جانشـین انتخاب
کنـی ،و معاویـه که جانشـین انتخاب کـرده ،محکوم شـد در تاریخ .بقیۀ
مفصل است.
خصوصیات صلحنامه [هم] که عرض کردم خیلی
ّ

51/1/25

صلح امام حسن ،تبدیل جبهۀ جنگ از روی زمین بود به زیر زمین .امام
حسنعلیهالسالم مبارزه را تمام نکرد ،مبارزه را قطع نکرد ،جای مبارزه را عوض
کرد ،از روی زمین مبارزه را برد به زیر زمین .تشکیالتیاش کرد ،حزبیاش
کـرد ،مخفـیاش کرد ،نهانش کرد .این را یک مورخ باانصاف ،یک مورخی
که خودش شـیعه هم نیسـت ،اما آدم باانصافی هست ،مثل طه حسین،
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میفهمـد ،من و توی شـیعه اگر نفهمیم ،چـون تدبر نکردیم که

َ

َُ

ُ

َ

نمیفهمیم« .ا ِلفتنة الک َبر ی ،ع ٌّل َو َب ُ
نوه» 1را نگاه کنید ،ببینید چه میگوید.
ِ

ّ
مسـلمات اسـت،
البته این برطبق مدارکی که بنده به نظرم رسـیده ،جزو

ً
حتما اینطوری است.
قطعی است ،هیچ تردید ندارد که اینطوری است،
مخفـی خاندان
پـس مبـارزۀ امـام حسـن ،صلح امام حسـن ،آغاز مبـارزۀ
ِ
طاغوتـی بنیامیه .به چه منظـور؟ بهمنظور اینکه
پیغمبـر اسـت با قدرت
ِ
از یکطـرف او را ضعیـف کننـد ،او را رسـوا کننـد ،از یکطـرف جمعیـت
خودشـان را نیرومند کنند و در یک فرصت مناسـب بر او بتازند و او را از
بین ببرند.

52/11/13

خالصـۀ حـرف ایـن اسـت که صلح امام حسـن ،آتشبسـی بـود که میان
ضمن صلحنامه ،معاویه در تاریخ رسـوا شـد؛
او و معاویه منعقد شـد؛ در
ِ
بـا عمـل صلح ،بزرگترین دشـمن معاویه ـ یعنی امام حسـن ـ [کماکان]
دشـمنی خـود با معاویه
مقتدرتریـن دشـمن معاویـه در دنیا ،برای ادامۀ
ِ
تشیع تشکیل شد و زمینۀ انقالبهای بعدی و برافتادن
باقی ماند؛ حزب
ّ
و انقراض حکومت بنیامیه فراهم آمد و خالصه ،رابطۀ نسلهای آینده با
واقعی قرآن محفوظ ماند.
مکتب اسالم و چهرۀ
ِ

51/1/25

 .1الفتنة الکبری نوشتۀ طه حسین (۱۹۷۳-۱۸۸۹م) ،مورخ و روشنفکر مصری است .این
کتاب دو جلد دارد ،جلد اول دربارۀ حوادث زمان خلیفۀ سوم و جلد دوم دربارۀ حوادث
لی وَ بَنوه است.
دوران خالفت امیرالمؤمنین ،با عنوان عَ ٌّ

دوران سوم امامت :تالش سازندۀ کوتاهمدت

37

دوران سوم امامت
َ
ونیم ائمۀ اهلبیت
دوقر ن
مـا زندگی
ِ

علیهمالسلام

را تقسـیم میکنیم به چهار

سال آغاز عهد خالفت است ،یعنی دورۀ
دوره .دورۀ اول ،دورۀ بیستوپنج
ِ
امیرالمؤمنینعلیهالسلام در زمان سـه خلیفۀ نخستین .دورۀ دوم ،دورۀ شروع
حکومت اهلبیت است ،یعنی زمان خالفت امیرالمؤمنینعلیهالسالم و سپس
خالفت فرزندش امام مجتبیعلیهالسالم که بیش از شش ماه ادامه نیافت.
دورۀ سـوم ،دورۀ فعالیت زیرزمینی و تشـکیالتی ائمۀ اهلبیت اسـت که
از سـال چهلویکم هجرت یعنی از سـال صلح ـ صلح با معاویه ـ شـروع
شـد و بیسـت سـال به طول انجامید تا سـال شـصتویکم هجرت ،یعنی
سـال شـهادت حسینبنعلی

علیهالسلام

در کربال .و خصوصیت این دوره این

بـود :تربیـت یـک عده افراد صالح و شایسـته و مؤمنیـن واقعی ،یک عده
سـربازان انقالبـی ،بـرای اینکـه اگر نوبت بـه حسینبنعلیعلیهالسلام رسـید،
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ً
ً
سـربازان
قبال بهوسـیلۀ این
اوال زمینـۀ فکـری در میـان جامعه،
ِ
ً
ثانیا کسـانی باشـند که بتوانند
مجاهد ازخودگذشـته فراهم شـده باشـد؛
ِ
حسینبنعلی

علیهالسلام

را کمک کنند و کار او را به سـامان برسـانند و او را

در پیشرفت هدفش یاری کنند.

51/11/23

برای کسانی که در مسائل اجتماعی ،انگیزۀ تفحص و تحقیقی داشتهاند،
روشـن اسـت که همیشـه مبـارزات سیاسـی و فعالیتهای حـاد و تند و
قاطـع ،بایـد در وقتـی صـورت بگیرد که بهقـدر کافـی فعالیتهای فکری
و تبلیغاتـی و ایدئولوژیکـی انجـام گرفتـه باشـد .اگر یک عـده مردمی که
معینی و طرز فکر مشـخصی هسـتند،
صاحب یک هدف خاصی و برنامۀ
ّ
در آن لحظهای مشـغول انجام مسـائل مورد نظر خود بشـوند که کمترین
فعالیت و کوششی در راه بیان فکر و مرام و عقیده و برنامه و هدف آنان
انجام نگرفته باشد ،پیداست که این فعالیت با ناکامی مواجه خواهد شد.
ً
اوال
ما در طول تاریخ ،نمونۀ این ناکامیها را کموبیش مشاهده کردهایم.
باید مردم زمینۀ آمادهای برای پذیرش داشته باشند .بعد از این باید بهقدر
فکر انگیزاننده برای مردم روشن شده باشد؛ و هم
کافی یا بهقدر الزم ،طرز
ِ
پیـش از شـروع و هم پابهپای عمل ،مسـائل تبلیغـی و فرهنگی و فکری
مطرح شود.
[..در ایـن دوران] فعالیـت تبلیغـی بـه دو صـورت انجـام میگیـرد :یکـی
اظهار مسـائل الزم و تبیین فکر و ایدئولوژی ،که
بهصورت بیان حقایق و
ِ
کار امام حسن و برادرش امام حسینعلیهماالسالم بود ،که در رأس قرار داشتند

فصل سوم

639

 .37تماما موس نارود

و فرزنـدان پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه بودنـد و ازلحـاظ فکری مورد اعتقاد
و اطمینـان عامـۀ مسـلمانها محسـوب میشـدند؛ و یکی هـم بهصورت
فریادهـای پرخروشـی که بهوسـیلۀ ُحجرهـا و ُر َشـیدها و عمروبن َ
ح ِمقها
تشـیع در آنها بـود ،با خون این
بـرآورده میشـد و ایـن فریادهـا که داعیۀ
ّ
بزرگمَ ردان امضا میشد.

51/11/24

آخر این دوره ،روز عاشوراست و آغاز این دوره ،روز صلح امام حسن با معاویه
اسـت .و این دو کار یعنی صلح با معاویه و کشتهشـدن حسـینبنعلی،
هر دو ،اول و آخر یک برنامه و یک نقشـهاند ،دو تاکتیک هسـتند در یک
استراتژی عام ،دو کارند بر روی یک صفحه و یک خط؛ آن اول کار است
و این آخر کار .و همچنانیکه سـید شـرفالدین عامِ لی

رضواناهللعلیه

میگوید،

حسـن و حسـین دو روی یک صفحه بودند و صلح و واقعۀ کربال دو سـر
یک کار و یک وظیفه بودند.

51/11/23

38

صلح امام حسن؟ع؟
«سیر تاریخی»
ماجرای امام حسن را از دو نقطهنظر و از دو جانب باید بررسی کرد .یکی
مسـئلۀ تفسـیر صلح اسـت؛ فهم صلح .معاهدهای که میان امام مجتبی
و معاویـه منعقـد شـد و مشـتمل بر موادی بـود و به نـام صلحنامۀ امام
ً
ماهیت این عمل ،چه بود؟ آیا
خود
اساسـا
مجتبی معروف شـده اسـت.
ِ
ِ
امـام مجتبـی بـا معاویـه صلح کـرد ،یعنی تسـلیم معاویه شـد؟ یعنی با
معاویه سازش کرد؟ یا آنطور یکه در آغاز کار و در اولبار ،منصور عباسی
پای انتقامگرفتن از اوالد مبارز و فداکار امام مجتبی بر زبان راند ،و بعد از
او برخی از مورخین قدیم و بسیاری از کتابنویسان جدید ،همان جمله
را بهکار بردهاند ،خالفت را به مال دنیا فروخت؟ ماهیت صلح این بود؟ یا
ً
ماهیتا مطلب دیگری بود .امام با معاویه سازش نکرد ،از
اینکه نه ،صلح
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اهداف خود در برابر معاویه دست نکشید ،به میدان مبارزه پشت
نکرد؛ کار دیگری بود .این یک مسئله.
مسـئلۀ دوم کـه بایـد دربـارۀ آن بحـث بکنیم ،مسـئلهای اسـت در مرتبۀ
بعد .و آن این اسـت که در جهاد مداوم و مسـتمری که امامان اهلبیت،
دویسـتوپنجاه سـال سـرگرم به آن بودند ،امام مجتبی چه نقشـی دارد؛
موضع امام مجتبی در این جهاد 250سـاله چیسـت؟ این مسئلهای است
که هم از مسـئلۀ اول دقیقتر اسـت ،و هم برای بسـیاری از کسـانی که
دستشان در کار این مسئله هست ،ناشناختهتر.

51/1/25

َُ َ
قرآنی مسـئلهای که دربارۀ آن بحث میکنیم ،این آیه اسـت « :ی�ا ا یّ�ها
مایۀ
ِ
َّ ذ َ آ َ �ذ َ ق ُ َّ ذ َ َ فَ َ ف ً فَ تُ َ ّ ُ َ َ
ال�ی� ن� �م ن�وا ِا ا ل� ی� ت� ُم ال�ی� ن� ک�روا �ز ح�ا �لا �ولوه ُم الاد ب�ار» 1در جبههبندی میان حق
و باطل ،کسـی حق ندارد از برابر دشـمن بگریزد و پشـت به میدان جنگ
ً
ً
ماهیتا شـکلی برای جبههبندی حق و باطل ،و
اساسـا و
بکند .اسلام که
اسالم و کفر است ،به پیرو خود اجازه نمیدهد که وقتی درمقابل دشمن
ـ دشـمن بنیادی ،دشـمن اساسـی و اصیل ،فرد ضد انقالب و رجعتگرا ـ
قـرار میگیـرد ،از میـدان کارزار رو برگردانـد .صحنهها شـکلهای مختلفی
دارند ،اما این حکم در همهجا صادق است .در جنگهای منظم میان دو
لشـکر ،جنگهای سیاسـی ،جنگهـای فکری و ایدئولوژیکـی ،در همهجا

ّ َ َ فً
این حکم صادق است و کلی است .فقط یک استثنا داردِ « :الا ُم ت�ح ّ ِر�ا ِل قِ� ت� ٍال
 .1سـوره مبارکـه انفـال /آیـه « ،15ای کسـانی کـه ایمـان آوردهاید ،هنگامیکـه با کافران
روبهرو شدید درحالیکه انبوه لشکرشان بهسوی شما پیش میآید ،به آنها پشت نکنید».
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َ َُ َ ّ ً َ فَ ة

او م ت�ح ِی��ز ا ِالی ِ� ئ� ٍ�» 1وقتـی روگردانـدن از دشـمن بـرای تدارک ضربۀ
محکمتری بر پیکر دشـمن اسـت ،آنوقت جنگجوی اسلام حق دارد این
تـدارک را بـرای خـود فراهم کند .از میدان جنـگ برگردد ،برای اینکه از راه
مؤثرتری رویاروی دشمن قرار بگیرد و به او ضربۀ مؤثرتری وارد کند .این
روح این آیه است.
بحث ما دربارۀ تفسـیر واقعهای در تاریخ اسلام اسـت که بهعنوان صلح
امام حسن

علیهالسلام

و معاویه ،مشـهور و معروف اسـت؛ میخواهیم چهرۀ

واقعی این صلح را بشناسیم و ماهیت عمل امام را ـ آنچنانکه شایستۀ
آن امام بزرگوار است ـ بفهمیم.
مسـئلۀ صلـح امـام حسنعلیهالسلام یکـی از ُعقدههای 2تاریخ اسلام اسـت.
شـاید در تاریـخ ،کمتر واقعهای را بشـود نشـان داد کـه از جهات مختلف
بـا ایـن واقعه مشـابه باشـد .مبهم در تاریخ زیاد اسـت؛ خیلی از مسـائل
معاصـر آن واقعه ،در
تاریخـی بـرای نسـلهای بعـد یـا حتی بـرای نسـل
ِ
هالهای از ابهام قرار داشـته اسـت ،ولی واقعۀ صلح امام حسن

علیهالسلام

با

هیچیک از این حوادث تاریخی ،مشابه نیست .برای اینکه وقتی به سایر
حوادث تاریخیای که مبهم مانده اسـت دقت میکنیم ،میبینیم یا این
ابهام بر اثر مرور زمان اسـت؛ [یعنی] واقعه در ظرف خود و در موقع خود
 .1سـوره مبارکه انفال /آیه « ،16مگر آنکه کنارهگیری برای نبردی [مجدد] یا پیوسـتن به
جمعی [دیگر از همرزمانش] باشد».
عقد) گره ،موضوع پیچیده و دشوار ،موضوع الینحل
 ( .2
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خیلـی روشـن بـوده ،مردم هـم فهمیدهانـد ،ولی در طـول زمان،
دسـت تحریف و جعل ،شـکل واقعه را عوض کرده اسـت ،رابطۀ فهم این
واقعـه را بـا نسـلهای بعد بریده اسـت .ازاینقبیل مسـائل در خود تاریخ
خود ما .سـیرۀ ائمۀ
امامان
اسلام هم زیاد داریم؛ ازجمله مسـئلۀ سـیرۀ
ِ
ِ
اهلبیت برای معاصرین ،آنکسـانیکه با این بزرگوارها ارتباط داشـتند و
از سرچشـمۀ زالل معارف و افکار آنها بهرهمند میشـدند ،مبهم و پوشـیده
تحریف ستمگر است که این سیره را دگرگون کرده است و ما
نبود ،دست
ِ
امروز بهدرستی ائمهمان را نمیشناسیم.
ناشـناختگی قضیه بر اثر
یـا نـوع دیگـری از ابهامـات تاریخ وجود دارد که
ِ
خـود واقعـه ،کسـانی بودهاند که مسـئله را
مـرور زمـان نیسـت؛ در زمـان
ِ
درسـت نفهمیدهاند و بعد از گذشـتن مدتهایی و آمدن افکار روشـنی و
فراهمشدن زمینۀ تحقیقی ،چهرۀ واقعه آشکار شده است و نسلهای بعد،
برخالف نسـل معاصر ،واقعه را شـناختهاند .اینهم یک نوع ناشـناختگی
است؛ ابهام در اول کار و روشنشدن در آخر کار.
واقعۀ امام حسن

علیهالسلام

از هیچیک از این دو نوع نیسـت؛ در بدو وقوع،

حادثه از نظر تمام کسانی که با آن مواجه بودند ،ناشناخته بود .میبینید
ُحجربنعَ دی میآید سـؤال میکند که چرا صلح کردی؟ مرد آهنینی مثل
عَ دیِّبنحاتم سؤال میکند که چرا صلح کردی؟ نزدیکان امام ،برای صلح
او را مورد نکوهش قرار میدهند؛ دوستان و نزدیکان! ِکی؟ در حین وقوع
واقعه .پس آن روز ،اگر نگوییم برای همه ،الاقل برای عدۀ زیادی ،مسئله
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مبهـم بـوده اسـت .در طول تاریخ هم هرچـه از روزگار وقوع این
حادثه گذشته است ،دستهای گوناگون ـ چه دست دوستان و چه دست
دشمنان ـ در کورکردن این گره تشریک مساعی کردهاند.
ً
مثال؛ خلیفۀ مقتدر زمان ،کسـی که به نام
دشـمن ،منصور عباسـی اسـت
هاشـمیگری بـر بنیامیـه غلبـه پیدا کرده اسـت و درحقیقت ،خـود او از
جویبـار صلح سـیراب میشـده اسـت .اگر صلـح امـام حسنعلیهالسلام نبود،
واقعـۀ کربلا هـم نبـود ـ اگـر واقعۀ کربلا نبـود ،تمـام انقالبهایی که
ظاهر موازین تاریخی ،وقوع پیدا نمیکرد
امروز ما سـراغ داریم ،بهحسـب
ِ
خود حکومت منصور عباسـی و
و خـدا میدانـد دنیا به چه شـکلی بـود ـ
ِ
قدرتـی کـه بهغصب بهدسـت آورده بـود ،از نتایج صلح امام حسن

علیهالسلام

بـود بـه یـک معنـا .بنیعبـاس به نام بنیهاشـم و بـه نام گرفتـن انتقام
خون حسین

علیهالسالم

قیام کردند و حکومت جبار و طاغی اموی را سرنگون

غاصبین قبل از خود شدند ،همان
خود آنها جایگزین
کردند ،اما وقتیکه
ِ
ِ
شیوهها و همان سبک حکومت به میان آمد.
تشـیع کـه با فـرد نمیجنگد؛ با شـکل
اسلام کـه با فرد دشـمن نیسـت،
ّ
منطق اسلام ،و
میجنگـد ،بـا فکر میجنگد .بنیامیه و بنیعباس از نظر
ِ
گروه شیعۀ پیرو اسالم و اطرافیان باوفای نگاهبانان واقعی اسالم[ ،یکی
شـکل حکومت،
هسـتند] ،اینهـا بـا بنیامیه نظر خاصی نداشـتهاند؛ با آن
ِ
با آن سـبک جامعهسـازی ،با آن نحوۀ ادارۀ مردم ،با این مسـائل مخالف
بودنـد .بنیامیـه و بنیعباس ،این عنوانها مطرح نیسـت.لذا بنا کردند با
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منصور عباسی و با ّ
سفاح ،برادرش ،و بعد با اوالدش ،مبارزهکردن
و جنگیدن؛ و شـگفت آن اسـت که این مبارزهها ،بیش از دیگر تیرههای
بنیهاشم ،در تیرۀ بنیالحسن ـ سادات حسنی ـ قرار داشت؛ این چهرههای
درخشان و روشن تاریخ اسالم و البته ناشناختۀ برای اکثر مردم.
منصـور عباسـی وقتـی میخواهـد از فرزنـدان امام مجتبی انتقـام بگیرد،
امـام حسن

علیهالسلام

را نکوهـش میکنـد .در خطابـهای که بـرای عدهای از

خراسـانیها ـ یـک گروه خراسـانی ،برای چهکار رفتـه بودند پیش منصور،
نمیدانـم ـ ایـراد کـرد ،گفـت :و امـا حسـن ،پدربـزرگ شورشـگران! ایـن
انقالبیها ،اینکسانیکه حاال حکومت ما را نمیپسندند ،نیای بزرگ اینها
که حسـن اسـت ،کسـی بود که خالفت را به مال دنیا فروخت و به کنج
خانه پناه برد و به شهوات نفسی خود پرداخت و در بستر ُمرد.

1

مسئلۀ تعدد زوجات امام حسنعلیهالسالم که مِ طالق 2بوده است ـ زن میگرفته
و طالق میداده ـ بهحسـب تحقیقی که یکی از نویسـندگان عرب معاصر
ما 3انجام داده است ،ریشهاش به منصور عباسی برمیگردد؛ و شگفت آنکه
خـود مـا جاهالن ،سـخنی را که از زبان منصـور و از حلقوم عداوت
امـروز،
ِ

ً
احیانـا در صدد توجیه
و خصومـت بیـرون آمـده اسـت ،تکرار میکنیـم ،و

 .1مروجالذهب /ج /3ص300
 .2به مردی که بسیار ازدواج کند و سپس طالق دهد ،گفته میشود.

 .3شـیخ باقـر شـریف َ
القرشـی (1433-1344ق) .ایشـان در جلـد دوم کتـاب حیـاة
االمام الحسن

علیهالسالم

به این مطلب اشاره کردهاند.
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و تأویلـش برمیآییم .این دسـت دشـمن اسـت؛ دسـت دشـمن
کوشش میکند تا چهرۀ واقعی و اصیل حادثۀ صلح را از نظر مردم پوشیده
بـدارد ،و صلـح امام حسنعلیهالسلام را بهمعنای فروش خالفت یا گریختن از
میـدان جنگ یا ترسـیدن از مرگ یا عشـق به ادامۀ زندگـی وانمود کند .و
ً
کامال روشن است.
البته غرض منصور برای انسان کاوشگر
منصور اگر امام حسن

علیهالسلام

انقالبی بزرگ زمان
را بدنام نکند ،چگونه با
ِ

ّ
مثنی ،میتواند درآویـزد و او را قلعوقمع
حسـن
خـود ،محمدبنعبداهللبن
ِ
ّ
مثنـی ،نـوۀ امـام حسـن
حسـن
کنـد؟ چگونـه بـا ابراهیمبنعبداهللبن
ِ
مجتبی

علیهالسلام

میتواند مبارزه کند؟ چگونه میتواند این بازوهای ورزیده

و اسـتواری را کـه از همهسـو بلنـد شـدهاند تا ضربههـای کاری را بر پیکر
حکومـت ننگیـن و غاصبانۀ او فرود آورنـد ،قلعوقمع کند؟ باید بپردازد به
امام مجتبیعلیهالسالم و این کار را هم کرد .و تأسفآور اینکه دست دوستان
هم با دست دشمنان در این زمینه همکاری کرد.
معاصـر امام حسنعلیهالسلام مسـئله را نمیفهمیدند ،امـا بعد از آنکه
نسـل
ِ
فراخور فکر آنهـا میداد ،قانع
سـؤال میکردنـد و امام به آنها پاسـخی بـه
ِ
میشـدند و اعتـراض را ادامـه نمیدادنـد ،یـا الاقـل توجیـه و تأویل غلط
ً
عموما و همـه ،میگویم
نمیکردنـد .ولـی در نسـلهای بعـد ـ نمیگویم
ً
غالبـا ـ هرچه دربارۀ واقعـۀ امام مجتبی ،بهصورت نقل تاریخ یا بهصورت
توجیه مسـئله سـخن گفته شـد و قلمفرسایی شد ،جز بر ابهام این واقعه
و کدرکردن سـیمای منوّ ر امام مجتبی

علیهالسلام

چیزی نیفزود .مسـئله این
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مستشـرق بـه ظاهر
اسـت .کار بـه جایـی رسـید در دورۀ مـا ،که
ِ
بیغـرض و بینظـر ـ کـه برای او ،مسـئلۀ معاویـه و حسنعلیهالسلام ازلحاظ
تعصـب فرقـهای و طایفهای ،مطرح نیسـت ـ گرهی بـر گرهها میافزاید و
اظهار نظر میکند و بهتان میبندد .فیلیپ ِح ّتی 1در تاریخ عرب مطالبی را
راجعبه امام مجتبی

علیهالسالم

مینویسد که خواندن و بازگوکردن آن شرمآور

است .و عجیبتر اینکه مترجم کتاب هم بهجای اینکه الاقل تذکر بدهد
که این مستشرق به همۀ منابع آشنا نبوده است یا دسترسی پیدا نکرده،
ّ
مسـجلتر و خرابتر میکند 2.بـاری! ما
حاشـیهای میزنـد کـه مطلـب را
امروز درمقابل این مسئله قرار گرفتهایم .صلح امام حسن

علیهالسالم

مشکلی

 .1فیلیـپ خـوری ِح ّتـی (1978-1886م) تاریخنـگار لبنانیتبـار آمریکایی کـه کتابهای
متعددی دربارۀ تاریخ عرب نوشـته اسـت ،ازجمله :اسلام و عرب ،مختصر تاریخ لبنان،
سوریه و سور یها ،تاریخ عرب .کتاب تاریخ عرب توسط آقای ابوالقاسم پاینده به فارسی
ترجمه شده است.
 .2ایـن مطالـب در بازنگـری و تصحیـح چـاپ دوم کتاب ،با بیان توضیحی حذف شـده
اسـت .امـا متأسـفانه توضیحـات محقـق و مصحـح گرامـی نتوانسـته روشـنگر حقیقت
ماجرای صلح امام حسن باشد .من جمله این عبارت :پیداست که خصلتهای شخصی
امامان را نیز میتوان در خط برگزیدۀ ایشـان ،تا مقدار محدودی ،مؤثر دانسـت .حضرت
حسنعلیهالسالم امام بزرگواری بود آرامخوی ،مهربان ،بردبار ،شکیبا ،پرهیزگار ،نرمدل و مردم
دوسـت .و حضـرت حسینعلیهالسلام امامـی بود پیکارجـوی ،چـاالک ،رزمآور ،جنگآزمای،
آزادیخواه ،سـری بر روی دو دسـت و آمادۀ جانبازی .اثبات این صفات برای هر یک از
دو بزرگـوار بـه معنـی سـلب آن از دیگری نیسـت .اما یک نکته را در میـان همۀ علویان
ـ فرزندان علیعلیهالسالم و خود علی
بر حکومت.

علیهالسالم

ـ مشترک میبینیم :تشنهنبودن برای دستیابی
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شده است و باید این مشکل را گشود .همه میخواهند بفهمند که
علیهالسالم
امام بهحق ،جانشین شایستۀ علیعلیهالسالم و جانشین
چه شد حسن
ِ

شایسـتۀ پیغمبر

صلیاهللعلیهوآلهوسـلم

بـا معاویةبنابیسـفیان ـ کـه جانشـین

شایستۀ ابیسفیان بود ـ بر سر یک مسئله ،یعنی مسئلۀ حکومت ،توافق
پیدا کردند.
بهطور یکـه اسـتنباط میشـود از مجمـوع دریافتها و برداشـتهایی که
از این مسـئله شـده اسـت ،نقطۀ معضـل ماجرا از اینجـا پیش میآید که
در نظـر عمـوم مطالعهکننـدگان یا اکثـر مطالعهکنندگان ،صلـح در جملۀ
صلح امام حسن

علیهالسالم

بهمعنای تسلیم و سازش فهمیده میشود .خیال

میکنند که صلح امام حسن درمقابل معاویه ،یعنی سازش امام حسن با
معاویةبنابیسفیان .و خیلی روشن است که برای هیچ انسانی ـ نه هیچ
مسـلمانی یا هیچ شـیعهای ـ سازش امام حسـن با معاویةبنابیسفیان،
امـام کفـر و پیشـوای شـرک ،قابـل قبول نیسـت ،قابل فهم نیسـت .ولی
مسـئله اینطور نیسـت ،صلح بهمعنای سـازش و تسلیم نیست 51/1/24.این
همان متارکه اسـت ،یعنی آتشبس.

65/3/4

آتشبس ،تعبیر یکی از علمای

«مهادنـه» در کلمات صـدوق اسـت؛ُ 1مهادنه یعنی
اقدمیـن شـیعه اسـت؛ ُ
آتشبس.

51/1/25

صلح امام حسن بهمعنای متارکۀ موقت جنگ است ،برای

آمادگـی جهـت ضربتزدن قاطعتر .صلـح امام حسنعلیهالسلام برطبق آیهای
حرف ِل ِقتال» است و َ
که تالوت شدَ ،
«ت َح َّی َز ا َِلی ِف َئةٍ »؛ ماهیت صلح امام
«ت ُّ
 .1عللالشرایع (محمدبنعلی ابنبابویه ،متوفی 381ق) /باب /159حدیث2
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ً
اصال این اسـت و مطالعۀ مقدار زیادی از اسـناد و

مدارکـی کـه از ایـن صلح بـرای ما باقی مانده اسـت ،مطلـب را به همین
صورت برای ما روشن میکند.
البتـه در نسـلهای گذشـته ـ در قر نهـای نزدیـک بـه ماجـرای صلـح ـ
کموبیـش یکچنیـن دریافتهایـی در بیـن عدهای بوده اسـت؛ لذاسـت
میبینیـم در قـرن سـوم هجـری ،دو کتـاب از دو نویسـندۀ مسـلمان و
مـورخ شـیعه صـادر میشـود و نوشـته میشـود به نـام «قیام الحسـن».

1

صلح را به معنی قیام ،با ماهیت قیام شـناختهاند؛ هر دو در قرن سـوم
هجـری اسـت .پـس کموبیش مطلـب بر عدهای پوشـیده نبوده اسـت و
میفهمیدهانـد بعضیها ماجرای صلح را.
ً
اساسـا بایـد ببینیـم نزاع میان امام حسنعلیهالسلام و معاویـه ،مگر نزاع دو
منازع خالفت بود؟ اگر ما این منازعه را بهمعنای منازعۀ میان دو مدعی
حکومـت و زعامـت بگیریـم ،مطلـب بـه همیـن دسـتاندازهایی که حاال
ً
طبعا باید بیفتد؛ ولی مسـئلۀ میان امام و معاویه ،مسـئلۀ
افتاده اسـت،
منازعـۀ میـان دو مدعـی سـلطنت و حکومـت نبـود؛ منازعـۀ دو فکر بود.
انقالبی تکاملطلب و انسانسـاز بـود ،با یک فکر
منازعـۀ یـک ایدئولوژی
ِ
 .1ایـن دو عالـم شـیعه ،یکـی ابواسـحاق ابراهیمبنمحمدبنسـعید (متوفـی 283ق)
معـروف بـه ابنهلال ثقفـی اسـت .معروفتریـن کتـاب ایشـان الغـارات اسـت کـه به
تجاوزهای لشکر معاویه به مناطق تحت حکومت امیرالمؤمنین پرداخته است .نفر دوم
هشامبنمحمد بن السائب (متوفی 204ق) معروف به هشام َکلبی است.
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ارتجاعی فردی که همهچیز را برطبق منافع شخصی خود توجیه
ً
کامال
و تحلیل میکند .و به عبارت خیلی روشنی ـ که در فرهنگ اسالمی
قابل درک است ـ مبارزۀ میان توحید و شرک بود ،و مبارزۀ میان ایمان و
ً
اصال این است.
کفر .ماهیت مبارزه میان امام و معاویه،
وقتیکـه مـا چهـرۀ جنگ میـان امـام مجتبیعلیهالسلام و معاویـه را به این
صورت شـناختیم ،بالطبع میفهمیم که این مبارزه مربوط به سـال چهلم
هجـری نبـود ،یعنـی سـال شـهادت امیرالمؤمنین

علیهالسلام

و بـه حکومـت

نشسـتن امام مجتبیعلیهالسلام .مسـئله مربوط به الاقل نیم قرن و بیشـتر،
پیش از آن روز بود؛ یعنی [مقابلۀ] میان خاتماالنبیا

صلیاهللعلیهوآلهوسلم

و میان

ابوسـفیان .این همان جنگی بود که سـیزده سال ،پیغمبرصلیاهللعلیهوآلهوسلم در
مکه به آن دچار بود ،و بعد که به مدینه عزیمت کرد و جامعۀ اسالمی را
تشکیل داد و شکل مطلوب را به گروه انسانهای پیرو خود بخشید ،میان
مدینه و مکه این جنگ برقرار بود .این همان مبارزۀ مرگ و زندگی است
عینی آن روزش،
که تمام آیات قرآن که دربارۀ قتال و جهاد است ،مصداق
ِ
همیـن صفبنـدی میان پیغمبرصلیاهللعلیهوآلهوسـلم و کفار و مشـرکین بود ،که
رأسشـان و مهمترین رکنشـان کفار قریش بودند و در رأس آنها ابوسفیان؛
این همان مبارزه است.
امام مجتبی

علیهالسالم

که لشکریان پیرو خود را جمع میکند و برای جنگ،

سکن»میفرستد و عدهای را با خود به مدائن میبرد ،و برای
عدهای را به «مَ ِ
سپاه خطبه میخواند و آنها را بر جنگ تحریض میکند ،درحقیقت ادامۀ
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همان کاری را میکرد که پیش از او پدرش امیرالمؤمنین

علیهالسالم

با همین گروه و َاسلاف 1این گروه انجام داده بود ،و پیش از او پیامبر.
علیهالسلام
کار تازهای
کار امـام مجتبی
یعنی لشکرکشـی او بهطـرف معاویهِ ،
ِ

نبود .بعضی از مورخین سـادهدل ـ اگر نگوییم مغرض ـ به امام مجتبی
تاختنـد کـه چرا ایشـان بعد از آنکه به خالفت رسـید و مـردم با او بیعت
کردند ،به فاصلۀ مدتی که حداکثر مدت آن دو ماه است ،از کوفه حرکت
سکن فرستاد؟ چرا به جنگ معاویه
کرد و به مدائن رفت و عدهای را به مَ ِ
شـتافت؟ این ایرادی اسـت که به امام حسنعلیهالسالم شده .در مسئلۀ امام
حسنعلیهالسلام عیـب قضیـه این اسـت که از همه طـرف و از نقطهنظرهای
مختلـف ،ایـن قضیـه را مورد هجـوم قرار دادهانـد .عـدهای میگویند آقا!
ً
اصلا امـام حسنعلیهالسلام چرا رفـت جنگ؟ چرا با معاویـه جنگید؟ حقش
بود نجنگد.
تاریخی مبارزۀ
آنکسانیکه این اعتراض را به امام مجتبی میکنند ،تسلسل
ِ
امام مجتبی را با معاویه نمیشناسند .ریشۀ تاریخی این مبارزه ،مبارزات
پیغمبرصلیاهللعلیهوآلهوسلم با پدر همین معاویه است؛ یعنی با ابوسفیان .هشت
سال پیغمبرصلیاهللعلیهوآلهوسلم با بنیامیه جنگیده است ،با قریش ،که در رأسشان
در سـالهای آخر ابوسـفیان قرار داشت .هشت سـال پیغمبر

صلیاهللعلیهوآلهوسلم

مبـارزه کرد .در سـال هشـتم هجرت ،پیغمبرصلیاهللعلیهوآلهوسـلم بـا دههزار [نفر]
سپاه رفت و مکه را فتح کرد و بنیامیه که راه هر نوع دفاع از جان خود را
( .1سلف) پیشینیان
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مسـدود میدیدند ،درمقابل پیغمبر تسلیم شدند؛ یعنی به ظاهر
اسالم آوردند .ابوسفیان و فرزندان و تمام عشیرهاش به اسالم گرویدند .و
البته مسلمانشـدن نبود ،تسـلیم قوای نظامی شدن بود .برای ابوسفیان،
انقالب تکاملی اسالم
فکر برای جان است .برای مردمی که در جهت ضد
ِ
ً
ابتدائا مسـئلۀ جان مطرح بود .اگر فردپرسـتند ،اگر تابع
حرکت میکردند،
اختالف طبقاتی هستند ،اگر عرب را از مَ والی 1جدا میدانند و به تبعیض
نژادی قائلند ،همه به خودشـان برمیگردد و برای خاطر خودشـان اسـت؛
مسئلۀ یک فکر برایشان مطرح نبود ،فکر برای جان است.
برخالف جبهۀ توحید و جبهۀ اسالم که جان برای فکر است و فکر ،اصیل
است .لذا وقتیکه خود را در محاصرۀ قوای پیغمبر میبینند ،وقتی احساس
میکنند که راه گریزی برای آنها وجود ندارد ،ناچار تسـلیم میشـوند؛ به
ظاهر ایمان میآورند ،اما دلهایشان از کینۀ پیامبر

صلیاهللعلیهوآلهوسلم

ماالمال

و در صـدد انتقام اسـت .گمان نمیکنم کسـی جرئت کنـد در تاریخ ادعا
کنـد کـه ابوسـفیان یکلحظـه بـه پیغمبر

صلیاهللعلیهوآلهوسـلم

ایمـان آورده بود

بهمعنـای واقعـی .البتـه در مـورد معاویـه و غیـر معاویـه و حتـی یزید،
دفاعهایـی از ناحیـۀ افرادی در تاریخ شـده اسـت که خواسـتهاند اینها را

ساکن
عرب
مردمان غیر
 .1موالی ،جمع مولی است که در اصطالح تاریخی ،به بخشی از
ِ
ِ
ِ

سـرزمینهای اسلامی اطالق میشـده اسـت .این عده با بسـتن پیمان با یکی از قبایل
عـرب در شـمار قبیلۀ آنها درمیآمدند .ایشـان از طرف حکومتهـا و والیان مناطق مورد
تبعیض قرار گرفته و میان آنها و اعراب فرق گذاشته میشد.
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ً
اصال نمیشود این حرف
مسلمان بدانند ،اما در مورد ابوسفیان،
ً
اصال امکان ندارد.
را زد؛
وقتیکه عثمان به حکومت رسـید ،ابوسـفیان پیرمردی کور شـده بود ،اما
همچنان رهبری معنوی و واقعی بنیامیه با او بود .در جایی که مجلس
را خلـوت میدیـد ،گفت حکومت به دسـت ما رسـید؛ آنچـه را که برای آن
سالیانی با محمد میجنگیدیم ،اکنون در اختیار ماست؛ مراقب باشید آن
را از دست ندهید و دستبهدست بگردانید بین خودتان .رفت سر قبر حمزۀ
سیدالشـهدا ـ یعنی آنکسـیکه در جنگ احد شـهید شـده است؛ و جنگ
احد ،آن جنگی است که ابوسفیان در رأس آن جنگ بود؛ فرماندۀ مستقیم
جنـگ ،ابوسـفیان بود ـ رفت سـر قبر ،بـا پایش کوفـت روی قبر ،گفت یا
ُ
اباعمـاره! ـ ُکنیـۀ حمـزه ـ آنچـه که ما و تو بر سـر آن میجنگیدیم ،امروز

دسـت ماسـت؛ 1حکومـت عثمان .اینجا بـود که آنچه را که میخواسـتند،
یافتند .منظور اینکه ابوسفیان را نمیشود گفت اسالم آورده بود بهمعنای
واقعی[ ،بلکه] تسـلیم شـده بود برای حفظ جان خودش؛ منتها شـکل کار
عوض شـد؛ یک روز صریح درمقابل اسلام میایسـتادند و بیرودربایستی
بـا اسلام میجنگیدند ،مثل جنگ احد؛ امـا روزی که بنیامیه در جامعۀ
اسلامی بهعنوان خاندان پیغمبر معرفی شـدهاند ،جنگ صریح با اسلام
زیـر روپوشـی از دوسـتی و
دیگـر معنـی نـدارد؛ جنـگ نهانـی ،جنگـی در
ِ
خیرخواهی است.
 .1شرح نهجالبالغه (ابنابیالحدید) /ذیل نامۀ  /32ص136
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..ایـن مبـارزۀ بیـن حـق و باطـل ،یعنی بین اسلام و کفـر ،بین
انقالب بنیامیه ،یک
انقالبی اسلام و فکر ضد
توحید و شـرک ،بین فکر
ِ
ِ
روز بهصـورت مکتـب نبـوی و مکتـب اموی ،روبـهروی هم قرار داشـتند؛
بعد از گذشتن سالیانی ،بهشکل مکتب علوی درمقابل مکتب اموی ،این
درگیـری وجـود داشـت و امیرالمؤمنینعلیهالسلام کـه با معاویـه میجنگید،
توحیـد بـود که با شـرک میجنگید ،اسلام و ایمان بود که بـا کفر مبارزه
میکـرد و جنگهـای زمـان پیغمبرصلیاهللعلیهوآلهوسـلم بـود کـه تکـرار میشـد.
بعـد هـم کـه نوبـت به امـام مجتبی رسـید ،صحنـه همان صحنه اسـت،
صحنهگردان عوض شـده اسـت .پس امام مجتبی

علیهالسلام

در مبارزهای که

ً
ابتدائا با معاویه شـروع کرد و تجهیز لشـکر و فراهمآوردن سـپاه و رفتن
بـه میـدان جنگ و فرسـتادن عدهای از زبدگان سـپاه بـه میدان جنگ ،در
تمـام ایـن کارها ،دنبالۀ خطی را که جدش پیغمبرصلیاهللعلیهوآلهوسـلم و پدرش
امیرالمؤمنینعلیهالسالم رفته بودند ،میپیمود؛ در همین راه قدم برمیداشت.
بنابراین جنگ میان این دو ،جنگ دو منازع بر سـر حکومت نبود ،جنگ
میـان دو فکـر بـود یا جنگ میـان یک فکر انقالبی و یک عده افراد یا یک
تشـکیالت ضـد انقلاب؛ یکچنیـن مبارزهای بیـن امام حسـن و معاویه
شروع شد.

51/1/24

مسئلۀ امام حسن ،حلقهای از یک زنجیر است .و آن ،زنجیر جریان تاریخ
حق و باطل است .جریانی که از اول تاریخ تا امروز و تا پایان جهان وجود
داشته و خواهد داشت .این جریان یک جریان مزدوج و دوگانه است .حق
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و باطل را شما در تاریخ ،هرگز جدای از هم پیدا نمیکنید ،حق و
باطـل پیچیـدۀ در همند .گاهی به تاریخ که نگاه میکنی ،هرچه میبینی
جلـوۀ باطـل میبینـی .و ایـن ،بعضیهـا را در گذشـته مأیـوس میکـرد؛
میگفتنـد ای آقـا ،تـا دنیـا بوده همین بـوده ،چرا بیخود جـوش میزنید.
یعنی تا دنیا بوده ،ظلم و باطل و طغیان غلبه داشته .این یک دید است،
البته یک دید سادهلوحانه و عامیانه است .اگرچه آن روز غیر عامیها هم
گاهی همین دید را داشـتند و گاهی این اشـتباه را میکردند .اما با یک
دید دیگر که نگاه میکنید در تاریخ ،همهجا جلوۀ حق را میبینید؛ یعنی
ِ
همیشه باطل را در گریز و در شتاب میبینید ،باطل را در ضعف میبینید.
حـق از یـک نقطه شـروع میکند ،مثـل یک نقطۀ ریز که در شـب تاریکی
از منطقۀ دوردسـتی کورسـو میزند و به چشم شما میآید ،اما همینطور
مرتـب میآیـد نزدیک ،میآیـد و میآید ،ناگهان میبینیـد تمام فضا را ُپر

فَ َ َ ُ ُ ف َ ُ
دم�غ ه � ِا�ذ ا ه َو
کرد و باطل را ،یعنی تاریکی را ،یعنی ظلمت را از بین برد �« .ی�
ٌ
�ز ِاه ق�» 1باطل را فراری داد .خب! شـما میگویید بسـیار خوب ،ما در تاریخ،

نمرود را داشـتیم که باطل بود ،بعد از اینکه نمرود به هر کیفیتی از بین
رفـت ،بعـد از چنـد صد سـال ،باز فرعون را داشـتیم .وقتـی فرعون از بین
خت َّ
رفـت ،غرق شـد ،بعـد از مدتی باز ُب ُ
النصر را داشـتیم ،باز امپراتور روم
را داشـتیم ،باز اردشـیر ساسـانی را داشتیم ،باز سلاطین و طواغیت عالم
را داشـتیم؛ راسـت هم میگویید ،اینها بودند ،اما حقیقت این اسـت که
 .1سوره مبارکه انبیاء /آیه « ،18پس آن را در هم میشکند ،و بناگاه آن نابود میگردد».
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سـطح حق و سـطح باطل در طول تاریخ ،بهصورت معکوسـی در
ً
دائما
حرکت بوده .حق وقتی شروع میکند ،یکلحظه متوقف نمیشود و
دارد پیش میآید تا منطقۀ نفوذ باطل را بگیرد .منطقۀ نفوذ باطل ،منطقۀ
جغرافیایی نیسـت ،منطقۀ فرهنگی اسـت ،منطقۀ انسـانی اسـت ،منطقۀ
تربیت و نفوذ آن تربیت ،در اعماق وجود انسانهاست.

59/5/6

39

صلح امام حسن؟ع؟
«تفاوت شرایط دو جبهه»
حـاال امـام حسنعلیهالسلام درمقابـل معاویه قرار گرفته اسـت .مردم به امام
مجتبی مؤمنند؛ یعنی به ظاهر با او بیعت کردهاند و حکومت او را عموم
عینی
مردمی که در قلمرو حکومت علوی بودند ،گردن نهادند.. .اما شرایط
ِ
دو حکومت و دو منطقهای که در یک منطقه امام مجتبیعلیهالسالم قرار دارد
و در یـک منطقـه معاویه ،بسـیار باهم متفاوتنـد .چیزهایی در جامعهای
که حسن

علیهالسالم

بر آن حکومت میکند وجود دارد ،که در هر جامعهای و

در زیر سایۀ هر حکومتی ،اینگونه مسائلی وجود داشته باشد ،فلجکننده
اجتماع خود برخوردار اسـت که
اسـت .و درمقابل ،معاویه از امتیازاتی در
ِ
در هر حکومتی و در هر جامعهای ،این امتیازات باشد ،او کامیاب و موفق
میشـود .نویسـندۀ عربزبان مصری ،عباس ّ
عقاد ،حکومت علیعلیهالسلام و
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معاویـه را اینطـور بیان میکند :بعـد از مرگ عثمان ،معاویه بر
ً
مطلقا اختلاف و نفاق نبود و همه
منطقـهای حکومـت میکـرد که در آن
باهم ،همدل و همزبان بودند ،و علی

علیهالسلام

به حکومت منطقهای رسـید

ً
مطلقا اتحاد و وفاق نبود ،منطقهای سرتاپا اختالف.
که در آن
..گروههای گوناگونی وجود داشتند .یک عده بومیهای کوفه بودند ،یک
عده کسـانی بودند که از مدینه ،از حجاز ،با امیرالمؤمنین

علیهالسلام

به کوفه

آمـده بودنـد؛ عدۀ دیگر کسـانی بودند که بعـد از آنکه کوفه پایگاه خالفت
شـد و مرکز و عاصمه 1بهشـمار آمد ،از اطراف ـ بهمقتضای خوی طبیعی
مـردم کـه همیشـه به مرکز و به شـهرهای بزرگ عالقهمندنـد ـ به آنجا رو
آوردند ،چون وضع آنجا رونقی داشت .عدهای آن کسانی بودند که از شام،
حسابشده به کوفه آمده بودند و آنجا اتراق کرده بودند .عدهای آن کسانی
بودند که سـتون پنجم معاویه محسـوب میشدند در داخل جامعۀ کوفه؛
رشـوههای معاویـه ،تطمیعهـای معاویه ،سـخاوتهای بیدریـغ معاویه
مفصلی دارد ـ وادار کرده بود که اینها در داخل جامعۀ
ـ که خودش شرح
ّ
کوفه و زیر حکومت امیرالمؤمنین علیعلیهالسالم با شام ارتباط داشته باشند.
یکچنین جامعۀ مضطربی.
ازطرفی در شام یک امتیاز وجود داشت ،نه امتیاز از جنبۀ طرز فکر اسالمی،
یک امتیاز عینی و خارجی ،یک چیزی که نمیشود آن را ندیده گرفت؛ و
بومی همان
آن ،این بود که در شـام ،غیر عرب وجود نداشـت؛ یعنی غیر
ِ
( .1عصم) پایتخت
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عربیتی بر
منطقه ـ که عرب بودند ـ وجود نداشت؛ لذا یک روح
ّ
آنجا سـایه افکنده بود .آنکسـانیکه در داخل شـام و مسـتقیم با دستگاه
خالفـت مرتبـط بودنـد ،عـرب بودند و ایـن بود که تعصـب عربی ،خودش
موجب میشـد که اینها وحدت و یکپارچگی داشـته باشند؛ درحالیکه در
منطقـۀ کوفـه اینطور نبود .در منطقۀ کوفه ،عدۀ زیادی از ایرانیها بودند
ً
اصطالحـا به آنهـا مَ والی میگفتند و اینها در داخـل جامعه برای خود
کـه
حقی قائل بودند ـ و درسـت بود ،حق داشـتند ـ لذا بود که رأی میدادند،
اظهار نظر میکردند ،و امیرالمؤمنینعلیهالسلام هم برطبق سـیرۀ اسلامی که
نظـر آحـاد مـردم را بایـد شـنید ،و برطبق آن بایسـتی عمل کـرد و ترتیب
اثـر داد ،حـرف اینهـا را میشـنید .و ایـن موجب میشـد که آن احسـاس
هماهنگی که در آن منطقه بین عربها وجود داشـت ،اینجا بین عرب و
موالی ،بهطور طبیعی وجود نداشته باشد.
ازطرفی ،معاویه از روشهایی استفاده میکرد که این روشها با مفاهیم
اسالمی و با ارزشهای اسالمی ،بهکلی ناسازگار بود؛ و علی

علیهالسالم

از او امام حسن

علیهالسالم

و پس

از این روشها استفاده نمیکردند .معاویه به قول

مورخین ،سخی بود؛ که باز نویسندۀ عربزبان ،دربارۀ سخاوت معاویه که
بحث میکند ،میگوید معاویه سخاوت داشت؛ بله ،اما نسبت به چیزهایی
که اگر کسـی اندکی دین یا غیرت داشـته باشـد ،به آنها سـخاوت نخواهد
کرد .معاویه سـخاوت داشـت ،یعنی حاضر بود شـرف خود را بهآسـانی زیر
پـا بگـذارد؛ حاضـر بود تمـام ارزشهای اسلامی را ندیده بگیرد؛ سـخاوت
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بهاینمعنـا .سـخاوت میکـرد [یعنـی] پولهـای گـزاف مـیداد،
ً
اصال خرج دیگری نداشـت معاویـه! خرج معاویه
پولهـای بیتالمـال را؛
همین بود که پولها را بدهد برای تحکیم موقعیت حکومت و سلطنت.
اما در دستگاه امیرالمؤمنین

علیهالسالم

یعنی در دستگاه حکومت علوی ـ که

حسـاب علیعلیهالسلام با حسـاب امام حسنعلیهالسلام یکی اسـت ،از هم مجزا
نیسـتند اینهـا ـ ایـن مسـائل مطـرح نیسـت؛ طلحـه و زبیر و بسـیاری از
سران دیگر ،برای خاطر همین عدالتها از دوروبَر حضرت دور میشوند و
میروند و علیعلیهالسالم را تنها میگذارند .پسرعموی امیرالمؤمنین ،و شاگرد
خـاص امیرالمؤمنیـن ،و مسـلمان باسـابقۀ خوشنام در جامعۀ اسلامی،
یعنی عبداهللبنعباس ،راوی معروف که اینقدر نام او پر اسـت در کتب
حدیث از شیعه و ّ
سنی ـ و از چهرههای مشتبه تاریخ ،یکی همین عبداهلل
عباس است ـ از علی

علیهالسالم

گلهمند میشود و حاضر نیست با علی

علیهالسالم

کنـار بیایـد .و علیعلیهالسلام را میگذارد میرود به مکـه ،دنبال زندگی ّ
مرفه
و راحتـش و دنبـال تدویـن حدیثش و دنبال زهد و عبادتش .دوسـتان و
دشمنان علی

علیهالسالم

درمقابل زهدی که او به خرج میداد و عدالتی که در

تقسیم اموال عمومی به خرج میداد ،به ستوه آمده بودند.
این پایبندی به اصول ،معنایش این است .معاویه اصول را قبول نداشت
تا پایبند به آنها باشد؛ اما در دستگاه امیرالمؤمنین و دستگاه امام حسن،
اصول ،هم مورد قبول اسـت و هم بهشـدت و با سـختگیری مورد عمل.
اینهـم یـک فـرق بیـن اینجا و آنجاسـت .معاویه یک فرد ریـاکار بود ،در
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باطـن یـک عملـی را انجـام مـیداد ،امـا در ظاهـر ،ضـد آن را به
مـردم وانمـود میکـرد .و امـام حسـن از این صفت شـوم هـم برکنار بود.
ریـا نمیکـرد .آنچنانکـه میاندیشـید و مصلحـت بـود و حق بـود ،ظاهر
قضایایـش هـم آنچنـان بـود .و همۀ مـردم میدانسـتند و میفهمیدند.
آنچنان پارسایی امام حسن و پایبندی او به اصول ،شدید بوده است که
بعضی آن را به «سادگی» تعبیر کردهاند ،درحالیکه مسئله ،مسئلۀ سادگی
نیست .اگر دیروز مردم خیال میکردند که اینها سادگی است ،امروز دیگر
روشن است که اینها سادگی نبود .دربارۀ علیعلیهالسالم هم همین سادگیها
گفتـه میشـد و بعـد به برکت تحقیـق ،به برکت دقت ،به برکت پیشـرفت
افکار ،روشـن شـد که اینها سـادگی نبوده اسـت؛ اینها پایبندی به اصول
اسـت که برای یک انقالبی از همهچیز واجبتر و الزمتر اسـت ،و در مورد
امام حسن

علیهالسالم

هم همینطور است.

ً
معمـوال از دور بـه قضایـا نـگاه میکنیـم و دقـت و رسـیدگی کامل را
مـا
تحمـل نمیکنیـم ،عادت کردهایم که برطبق ظواهر ،زود قضاوت کنیم .و
در مسئلۀ صلح امام حسنعلیهالسالم یکی از اشکاالت کار ،وجود پیشداوری
ً
قبال همه ،پیشداور یهایشان را کرده و یک فکری پیش خودشان
است؛
کردهاند و مسـئله را طوری تصور کردهاند و تمام کردهاند مسـئله را .باید
پیشداور یها را از بین برد .و این خودش یکی از اشکاالت قضیه است.
امـام حسنعلیهالسلام در یکچنیـن وضعـی قـرار دارد ،بـا آن َجـو نامناسـب
پیشـرفت
اجتماعی؛ و معاویه در آنچنان وضع دیگری قرار دارد که برای
ِ
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وضع بسـیار خوب و مسـاعد و
کسـی بـا آن فکـر و بـا آن هدف،
ِ
متناسبی است.
ً
غالبا یکـی از چیزهایی که
ایـن مطلـب را هم خوب اسـت عـرض کنم که
موجـب عدم تشـخیص صحیـح و قضاوت صحیح در مـورد ماجرای صلح
هسـت ،این اسـت کـه معاویه از نظـر افراد ،یـک فرد فوقالعـاده زیرک و
داهـی باهـوش معرفـی شـده و قاعـده بـر این جاری اسـت که اگـر میان
ِ
دو متخاصـم ،یکـی شـناخته شـده باشـد به هـوش و درایـت و کاردانی و
ً
طبعا اینطوری
تدبیر ،طرف مقابل خصومت ،شناخته میشود به سادگی.
اسـت .وقتیکه شـما میشـنوید که دو نفر باهم نزاعی دارند ،و میدانید
یـا معتقدیـد کـه یکی از این دو نفر خیلی مرد باهوش و کاردان و تیزرأی
و باتدبیـری اسـت ،اگـر یک کار مجمل و مشـتبهی هـم از او دیدید ،روی
آن سـابقه ،حمل میکنید بر زرنگی ،میگویید کار درسـتی اسـت ،البد ما
نمیفهمیـم .و در نقطـۀ مقابل ،آنکسـیکه با یکچنین مـرد تیزهوش و
ً
غالبا حمل بر سـادگی و حسابنشـدگی
کاردانـی روبهروسـت ،کارهایـش
میشـود؛ درحالیکه باز ،امروز صفحاتی از تاریخ به ما نشـان میدهند که
ایـن شـایعۀ داهیهبـودن معاویه ـ یعنی خیلـی تیزهـوش و تیزرأیبودن
معاویه ـ شایعۀ بیاساس و دروغینی است.
معاویـه مـرد داهیـهای هـم نبوده اسـت ،مـرد خیلـی زرنگی نبـوده .او از
روشهایی استفاده میکرد که آن روشها و استفادهکردن از آن روشها،
زرنگی نیسـت ،بیوجدانی اسـت .زرنگی نیسـت که انسـان دروغ بگوید و
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افترا ببندد و در سایۀ دروغ و افترا ،به کسی که از این دو صفت
بد روگردان اسـت ،کار خودش را پیش ببرد .این اسـمش زرنگی نیسـت،
این درایت و هوش نیسـت؛ این شـیطنت اسـت ،یک نوع شیطنت است.
خب ،اِشکال ندارد ،این فضیلت شیطنت برای معاویه ثبت بشود در تاریخ،
ً
ماهیتا یک چیزی
ولی تدبیر چیزی است ،کاردانی و حسابشده کارکردن
اسـت غیر از شـیطنت؛ تیزهوشـی فرق دارد با شیطنت .امام حسن

علیهالسالم

درمقابل این صفت معاویه ،فردی بود که آن شـیطنت را اِعمال نمیکرد؛
امـا کاردانـی و تیزرأیی و تیزهوشـی امام حسنعلیهالسلام آنچنان اسـت که
وقتـی انسـان درسـت دقت کنـد و ماجرای صلـح را درسـت تحلیل کند و
بفهمـد ،خواهـد دیـد که خیلی عمیـق و خیلی جالبتـر از آنچه که امثال
معاویه ،حتی فکرش را بکنند و بتوانند حسـاب بکنند ،امام حسن

علیهالسلام

فکر کرده و اندیشیده و عمل کرده است.
خـب ،حاال امام حسـن درمقابـل معاویه قرار گرفته ،با آن سـابقۀ تاریخی
و بـا آن طـرز فکـر ـ طـرز فکر جـدش پیغمبر

صلیاهللعلیهوآلهوسـلم

ـ و بـا این َجو

نامتناسب .که در عدم تناسب و مساعدنبودن فضای جامعه ،من تفصیل
ً
ظاهرا میباید تفصیل داد .وقتیکه لشـکریان اسالم
ندادم ،بیشـتر از این
بـه فتوحاتـی دسـت زدنـد و این مرز وسـیع اسلامی ازلحـاظ جغرافیایی
عمق فکر
مـرز جغرافیایـی،
محاذات 1وسـعت
بهوجـود آمـد ،متأسـفانه به
ِ
ِ
ِ
پیش نرفت .مردم مسـلمان شـدند ،اسالم را قبول کردند ،اما نه مسلمانی
( .1حذو) موازات ،برابر ،مقابل
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مثـل ابـوذر ،نه مسـلمانی مثل آنکسـانیکه تحت تعلیم َشـدید
مکتب ،در داخل حجاز یا در مدینه یا در مکه قرار گرفته بودند .مردمی که
از دور یک مکتبی را دیدهاند و بههرحال پسندیدهاند و نداهای آزادیبخش
ایـن مکتـب ،آنهـا را بـه خود جلب و جذب کرده اسـت ،شـعارهای جالبی
ً
غالبـا بـا عمل هم تـوأم بوده اسـت ،اینها را به خود جـذب کرده و به
کـه
افکار
این مکتب گرویدهاند ،این یک مسئله است؛ آن عمیقنگری در امر
ِ
اسالمی ،مسئلۀ دیگری است ،آن در زیر منگنۀ َشدید تمرینهای اسالمی

قرارگرفتن ،به میدانهای دشوار جهاد ،به انواع گوناگونش قدمگذاشتن و
ً
غالبا محروم بودند.
آبدیدهشدن ،مسئلۀ دیگری است ،که مردم
بعـد هـم شـکل دو منـازع خالفت برای مردم روشـن نبود .امـروز برای ما
آسـان اسـت کـه چهـرۀ معاویـه را آنچنانکـه بوده اسـت ،معرفـی کنیم؛
امـروز اسـت کـه در جامعـۀ اسلامی ،کسـی نمیتوانـد از معاویـه دفـاع
کنـد و معاویههـا محکومنـد در تاریـخ؛ این بـرای امروز اسـت ،و البته به
برکـت صلـح امام حسـن که توضیح خواهـم داد .امـا در آن روزگار ،مردم
معاویه را آنچنانکه امروز من و شـما میشناسـیم که نمیشناختند .آن
روز دو نفـر منـازع خالفـت بودنـد ـ در زمـان امـام امیرالمؤمنین را عرض
میکنـم ،قبـل از امـام مجتبیعلیهالسلام حتی ـ دو نفر منـازع خالفت وجود
داشـتند از نظـر عامـۀ مـردم؛ یـک نفـر داماد و پسـرعموی پیغمبر اسـت،
علیبنابیطالـب؛ یـک نفـر هم بـرادرزن پیغمبـر ،صحابـی پیغمبر ،کاتب
وحـی[ ،یعنـی] معاویةبنابیسـفیان .برای مـردم فرق میان علیعلیهالسلام و
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معاویـه ،آنچنانـی کـه امروز برای من و شـما روشـن اسـت که
روشـن نبـود ،از دور نـگاه میکردنـد و یک قضاوت سـطحی شـاید در این
قضیـه داشـتند .فوقـش ایـن بود که معاویـه را دارای شایسـتگی کمتر و
علیعلیهالسلام را دارای شایسـتگی بیشـتری بدانند .مسـئله در همین حدها
بود و بیشـتر نبود .البته این برای کسـانی اسـت که در حوزههای دورتر از
کوفه قرار داشـتند .در داخل کوفه ،صددرصد اینطور نبودند و عدۀ زیادی
بودند که حقیقت معاویه را بشناسـند ،لکن باز عدهای وجود داشـتند که
به همین شـکل دربارۀ امیرالمؤمنین

علیهالسلام

و معاویه قضاوت میکردند.

به همین دلیل بود که دوران پنجسـالۀ حکومت علی
سپری شد.. .و حاال امام حسن

علیهالسالم

علیهالسلام

با آن مرارت

وارث آن وضع است.

ازطرفـی مـردم به تجمل خو گرفتهاند ،جلوههای اشـرافیگری از دو قطب
ضد اسالم ،یعنی از روم و ایران ،برای مردم آشکار شده است؛ حکومتهای
اسالمی به جانب اشرافیگری و ُت َرف 1کشیده شدهاند.. .وضع اشرافیگری
معاویه برای مردم یک حالت تازهای را بهوجود آورده اسـت و احساسـات
و غرایـز انسـان معمولـی را تحریک میکنـد ،عالقهمندی او را به راحتی و
رفاه و اشرافیگری و تنعم مادی برمیانگیزد.
پنج سـال هم مردم جنگیدهاند .اینهم یک مسـئلۀ دیگر است .پنج سال
مـردم کوفـه مبـارزه کردهاند و جنگیدهاند و خسـتهاند .خب ،در یکچنین
ِ

َجـو اجتماعـی ،امـام حسن

علیهالسلام

میخواهـد بـا معاویـه بجنگـد .امـام

( .1ترف) در نعمت و آسایش زندگی گذراندن
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حسنعلیهالسلام وارث اینچنیـن جامعـهای اسـت؛ جامعهای که از
روح اسلام دور اسـت و خوبان در آن در اقلیتند و اسالمشناسـان خیلی
در ُندرتند .امام حسـن در جامعهای به حکومت نشسـته اسـت که خیلی
کمنـد کسـانی کـه بـا فکر او و با ایدۀ اسلامی او ،آشـنا باشـند .هدف او
را خیلـی کمنـد کسـانی که بفهمند و درک کنند و بـه آن هدف عالقهمند
باشـند .امـا معاویه بر جامعهای حکومت میکند کـه مردمی که پیرامون
او هسـتند ،همـه بـا هـدف او موافقند ،و هـدف معاویه چیسـت؟ هدف
قدرت بیشـتر رسـیدن [اسـت] ،و نزدیکان ،و
پول بیشـتر و به
معاویه ،به
ِ
ِ
نزدیـک نزدیـکان ،و بعـد هـم عامۀ رعیت خـود را تـا آنجایی که
بعـدش،
ِ
الزم بدانـد ،از ایـن نعمـت بهرهمندکـردن .خب ،مردم طبیعی اسـت که با
این موافقند؛ الاقل رؤسـا با این بهشـدت موافقند.. .بیست سال حکومت
مستمر معاویه ـ قبل از داعیۀ خالفت ـ بر آن سرزمین ،یکچنین وضعی
را برایش بهوجود آورده بود.
ازطـرف دیگر ،معاویه به رشـوه خیلی اعتمـاد و اعتقاد دارد؛ خیلی معتقد
اسـت به رشـوه ،و خوب هم فهمیده .و در دسـتگاه امام حسنعلیهالسلام جز
ُم ّر حق و ُم ّر قانون ،به هیچچیز عمل نمیشود .از ناحیۀ دیگر ،کسانی در
تشـکیالت امام حسـن ،از تطمیعهای معاویه ـ نه رشـوۀ فعلی ،رشـوۀ به
وعـده ـ از تطمیعهـای او ،کـه دختـرم را به تو میدهـم ،خواهرم را به تو
میدهم ،چقدر پول میدهم ،حکومت کجا را میدهم ،برخوردار شـدند .و
امام حسـن معنی ندارد به یک کار مشـابهی دسـت بزند .معنی ندارد که
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بنویسـد به عمرو عاص ،که اگر تو به معاویه

خیانـت کـردی ،مـن به تو چنین حکومتی خواهـم داد؛ نه! عمرو عاص و
معاویه ندارد برای امام حسن ،عمرو عاص هم مثل معاویه است ،معاویه
هم مثل عمرو عاص اسـت .هرکسـی در آن تشـکیالت اسـت ،هرکسـی با
آن طرز فکر اسـت ،برای امام حسـن حکم واحدی دارد .برای امام حسـن
افراد مطرح نیستند .هرکه ضد حق است و غیر حق است ،در منطق امام
حسن ،باطل است .خب ،این شرایط درمقابل هم قرار گرفتهاند.
حـاال امـام حسنعلیهالسلام درمقابـل اینها قـرار گرفته ،درمقابـل معاویه قرار
گرفتـه اسـت ،و حوادثـی هـم در ایـن ضمـن روی میدهـد کـه همـه در
جهت عکس مسیر امام مجتبی است .عبیداهلل عباس آدم سستعنصری
درمیآید؛ این مطلبی اسـت که به امام حسـن ارتباطی ندارد .دوازدههزار
جنگی سهنفره برایشان قرار
نفر را امام مجتبی فرستاده است و یک شورای
ِ
داده ،شورای جنگی مثلث؛ یکیشان عبیداهلل عباس است و در رتبۀ اول،
و دیگر قیسبنسعد بن عباده است در رتبۀ بعد ،و سومی [سعیدبنقیس
َهمدانی] در رتبۀ سوم .اینها را فرستاده در رأس سپاهی که زبدگان شیعه
سکن جمع بودند.
در این دوازدههزار نفر
لشکر مَ ِ
ِ
مرحوم آلیاسین

رضواناهللعلیه

با دالیل زیادی ثابت میکند که عبیداهلل عباس

ً
اصال بـه فرماندهی لشـکر
متعیـن 1بـود و الزم بـود کـه یکچنیـن آدمـی
َّ
انتخـاب بشـود ،کـه مجال نیسـت مـن حاال ایـن تفصیلات را بگویم .دو
( .1عین) واجب ،مقرر ،محقق
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بچۀ عبیداهلل عباس به دسـت معاویه کشـته شدهاند .این ،خوب
نیسـت کـه یکچنیـن آدمـی را انسـان بفرسـتد به جنـگ معاویـه که دو
فرزنـد خردسـالش بـه دسـت معاویه کشـته شـدهاند و دارد میرود سـراغ
قاتل فرزندانش؟ عالوهبراینکه هاشـمی اسـت ،عالوهبراینکه بنیهاشـم با
بنیامیه همیشـه مخالف بودند؛ عالوهبراینکه خودش خویشـاوند اسـت،
سهیم است در فکر ،در مکتب ،در جامعه ،در مناصب .در هرچه که فرض
کنید سـهیم اسـت .او را امام مجتبی فرسـتاده اسـت؛ اما ضعف بشـری
اسـت و تردیدهایی که منجر به خیانت میشـود و فقط یک ارادۀ قوی و
یک تصمیم راسـخ میتواند انسـان را از گرداب این تردیدها رها کند .به
سراغ این مرد رفتند .یکمیلیون ِدرهم رشوۀ معاویه ـ یا یکمیلیون دینار
رشـوۀ معاویـه ـ او را فریب داد ،شـبانه بلند شـد ،رفت .صبـح مردم بیدار
شـدند ،دیدند فرماندهشـان نیسـت .آفتاب باال آمد[ ،فرمانده] نیامد ،رفتند
داخل [خیمه] ،فرمانده نیسـت؛ بعد خبردار شـدند که نیمۀ شـب ،عبیداهلل
عباس رفته .اولین شکسـت در روحیۀ سـپاه امام حسـن از فرار عبیداهلل
ً
قبال اسـمش را بـردم ،و این خانواده
عبـاس بـود ـ برادر همان عبداهلل که
ً
اصال خانوادۀ خوبی برای اسالم نبودند از صدر تا ذیلشان ـ اولین شکستی
که بر سپاه امام حسن وارد آمد ،از ناحیۀ عبیداهلل عباس بود.
سکن ـ که حاال در رأسش قیسبنسعد
بعد شایعه افکند معاویه در لشکر مَ ِ
قرار دارد ـ که امام حسن با معاویه صلح کردند و یک شکست دیگر به روحیۀ
مردم وارد آمد ،به خیالی که امام مجتبی صلح کرد .منتها چون [این لشکر]
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ازلحاظ فکری ،عمیقاندیشتر بودند و در رأسشان قیسبنسعد بن
مؤمن متفکر قرار داشت ،مطلب را باور نکردند ،البته
پارسای
انقالبی
عبادۀ
ِ
ِ
ِ
یک عدهای رفتند ،عدۀ بیشتری و اکثریتی آماده ماندند.
و اما لشکر مدائن؛ که مجمع اختالفات ،مرکز نابسامانیها و ناهموار یهای
سپاه امام مجتبیعلیهالسالم همین مدائن بود .تمام آنچه که گفتم ،در لشکر
مدائن جمع است؛ آن اختالفات ازلحاظ نژاد و نسب که از یکطرف تأثیر
داشت؛ دورتربودن از منابع فکری اسالمی ،در سطحی مسلمانشدن ،تأثیر
داشـت .یکسـره و یکدسـت نبودن و قرارداشـتن جاسـوسهای معاویه
و طـرفداران فکـر معاویـه در میـان آنها و خوارج که بـاز به احتمال قوی
از معاویه الهام میگرفتند ،اثر داشـت .و شـایعههای معاویه هم مطلب
را تمـام میکـرد کـه امام مجتبی میخواهد صلح کند ،قیسبنسـعد هم
آنجـا صلـح کـرده اسـت ،عبیداهلل هم فرار کرده اسـت! [لـذا] در بین مردم،
َ
دودسـتگی و اختلاف بهوجـود آمـد .و اینهـا روشهایـی اسـت کـه امام
مجتبی از هیچکدامش نمیتواند و نباید هم استفاده کند.
مصالح
مسـئلۀ پایبندبـودن بـه اصـول ،یک مسـئلهای اسـت که از تمـام
ِ
موسـمی باالتـر اسـت .معنـی ندارد آنکسـیکه معتقـد به توحید اسـت،
بهعنـوان شـیوۀ کار و بهعنـوان تاکتیـک کار ،یـک مورد ،حتـی یک عمل
شـرکآلود و شـرکآمیز [انجـام دهـد] ،معنی نـدارد؛ این ضدیـت با اصول
اسـت .پایبندبـودن به اصـول ،اجازه نمیدهد بـه امام حسنعلیهالسلام که از
روشهـای بـاب معاویـه و شایسـتۀ معاویـه و ناشایسـتۀ با امام حسـن
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اسـتفاده کنـد .و اوضاع طوری شـد که خالصـهاش در این کلمه
هسـت :امـام حسـن هرچه نگاه کرد بـه اطراف ،دید امـکان غلبهیافتن بر
معاویـه ،احتمالش برابر با صفر اسـت؛ صفر! بـاز مجبورم برای ثابتکردن
این قسـمت از ماجرا ،شـما را احاله کنم به کتابهایی که نوشـته شـده
اسـت در این زمینه .لکن از نظر یک مورخی که خیلی هم عمیق نباشـد،
ّ
مسـلم اسـت و روشـن به نظر میآید که ممکن نبود که آن لشـکر
امروز
غلبـه کنـد .احتمـال اینکـه امام حسـن بتواند بـا آن عدهای کـه اطرافش
هسـتند ،بر لشـکر معاویه پیروز بشـود و او را شکسـت بدهد ،برابر با صفر
بود ،امکان نداشت.

51/1/24

40

صلح امام حسن؟ع؟
«نرمش قهــرمانانه»
خـب ،امـام مجتبیعلیهالسلام رهبـر مسـلکی و مرامی ،بانی یـک فکر ،حافظ
یک مکتب ،مسئول اول حفظ قرآن و مکتب اسالم ،درمقابل این مسئله
قرار گرفته است :حاال که پیروزی نظامی ممکن نیست ،حاال که در جنگ
منظـم میـان دو سـپاه برای او شـانس پیـروزی وجود ندارد ،آیـا اینجا به
یـک نـوع جنـگ سیاسـی و مرامی دسـت بزند و بـه این وسـیله عهدهدار
حفـظ مکتـب و مرامـی کـه او مسـئول حفـظ آن اسـت ،بشـود یـا نه؟ در
ایـن «نـه» البتـه خیلـی راهها و پیشـنهادهای دیگـر وجود دارد .شـما اگر
فرد مرامی و
باشـید ،درمقابل این تردید چه تصمیمی میگیرید؟ اگر یک ِ
مسلکی و احساسمسئولیتکن و متعهد باشید ،شما اینجا چه تصمیمی
میگیریـد؟ پیروزی نظامی ممکن نشـد ،در جنـگ منظم امکان ظفر پیدا

فصل سوم

672

 .40نانامرــهق شمرن« /؟ع؟نسح ماما حلص

ّ
شـق قضیه اسـت؛
نشـد ،آیـا دسـت روی دسـت بگذاریـم؟ یـک
خودمان را قهرمانانه به کشتن بدهیم؟ یک ّ
شق قضیه است؛ یا بنشینیم

ّ َُ َ فً ق

َ َُ َ ّ ً َ فَ ة

ت ّ
ت
ال او م ت�ح ِی��ز ا ِالی ِ� ئ� ٍ�»،
راهی پیدا کنیم بهسوی پیروزی؟ [یعنی] « ِالا م�ح ِر�ا ِل ِ�� ٍ

اگرچه در ظاهر ،امروز آن راه ،راه پیروزی تلقی نمیشود.
امام حسن

علیهالسلام

ّ
شـق اخیر را انتخاب کرد؛ چون دید که در جنگ
این

ً
فعال جنـگ را به یک
نظامـی شکسـت او قطعـی اسـت ،ترجیـح داد کـه
ً
فعال دشمن را تا همین جایی که آمده است ،متوقف
صورتی قطع کند.
بکنـد ،خـود را و زبـدگان جبهۀ حق و ایمان را حفظ بکند و ذخیره بکند،
و در ایـن فرصـت مناسـبی که بـرای خودش پیش مـیآورد ،تدارک یک
ّ
مسـلم ،مرامی و فکری اسـت
حملـۀ وسـیع را ببینـد؛ که آن حمله ،قدر
ً
احتمـاال نظامـی هم باشـد .امام حسنعلیهالسلام ایـن راه را انتخاب کرد.
و
امـام مجتبی

علیهالسلام

کاری را انتخاب کـرد که فایدهاش درازمدت و آجل

اسـت؛ یعنـی دور اسـت .بـه همیـن دلیل بود کـه اغلـب نفهمیدند امام
حسـن چه کرد ،دوسـتانش هم نفهمیدند چه کرد .دوسـتان نزدیک امام
حسـن نفهمیدند و بعد مجبور شـدند سـؤال کنند .و امام در جوابهایی
کـه بـه آنهـا داده اسـت ،نقطهنظـر خـود را از گوشـههایی ،از زاویههایی
روشن کرده و مشخص کرده.

51/1/24

البته کتمان [کردند] ،حضرت اسرارش

را فـاش نمیکنـد! ..لـذا حضرت حتی در جلسـۀ خصوصی هم به آن دو
ً
صریحا نگفتند مـن میخواهم چه
سـه نفـری کـه رفتند خدمت ایشـان،

بکنـم .یـک آیـۀ قـرآن را خواندند؛ ایـن جمله از کالماهلل مجید اسـت « َو

فصل سوم

673

 .40نانامرــهق شمرن« /؟ع؟نسح ماما حلص

َ َ َّ ُ ف َ ةٌ َ ُ

َ

ِا ن� ادری» 1چه میدانیم «لعله ِ� ت� ن�� لکم» شاید این یک آزمایش

َ َ ٌ َ

ح� ٍن�» شاید این بهرهای است برای
برای شماست ،این حادثه« ،و م ت�اع ِالی ی
کسـانی تـا زمانـی .یعنـی فهماندنـد که ایـن قضیه ،یک قضیـۀ زماندار
اسـت.

65/3/4

لـذا مطلـب در اول کار بـرای َاحـدی روشـن نبـود ،نـه بـرای

معاویـه کـه دشـمن بود ،و نه برای دوسـتانش و نزدیکانـش ،و نه حتی
بـرای اصحاب و یاران نزدیکش.
بله ،امام حسنعلیهالسلام بهحسـب درک ب ََدوی انسانها یک کار میتوانست
بکند؛ خب ،اینها خاندان بنیهاشـمند ،خاندان بنیهاشـم همان کسـانی
هستند که به گفتۀ امام سجاد ،سجیهشان مرگ است؛ مرگ شرافتمندانه.

2

آن کسـانی هسـتند کـه راه شـهادت بـه روی آنهـا گشـوده اسـت و آماده
هستند که خود را فدای فکر و دین و مکتب بکنند .امام مجتبیعلیهالسالم با
این سـابقۀ فامیلی ـ اگر سـابقههای فکری را در نظر نگیریم ـ الاقل ابتدا
ممکن است یک پیشنهاد به او بشود؛ خب آقا! شما چرا نرفتید با همان
عدۀ کم بجنگید تا کشـته بشـوید ،تا شـهید بشـوید و شـهادت برای شـما
افتخاری باشد ،همچنانیکه برای برادر شما ،حسین

علیهالسالم

افتخار بود؟

این سـؤالی اسـت که در ذهن اکثر افرادی که در ماجرای امام حسـن از

 .1سوره مبارکه انبیا /آیه 111

َ َ َ َ َّ َ
القت َـل َل َنـا ع َ
ـاد ٌة َو َک َ
رام َت َنا
پاسـخ تهدید ابنزیـاد میفرماینـد« :ا مـا ع ِلمـت ان
 .2امـام سـجاد در
ِ
َّ َ ُ
الش َهادة»( .بحاراالنوار /کتاب تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین /ابواب ما یختص بتاریخ
الحسین /باب /39حدیث)1
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این نقطهنظر بحث میکنند ،مطرح اسـت .بله ،این کار ،یک کار
پرشـور و پرحماسـه اسـت 51/1/24.آدم از دور کـه نگاه میکنـد ،میگوید بله،
همین خوب بود ،ایکاش امام حسن هم همین کار را میکرد؛ یک عده
ظاهربین آن روز هم همین را گفتند .اما این کاری
بین
ِ
آدمهای سطحی ِ
کـه بـرای امام حسـن در بین یک عدهای افتخـاری میآفرید و همان روز
بهعنوان یک حماسه تلقی میشد ،یکی از بزرگترین ضربات را بر اسالم و
مسلمین وارد میکرد .چرا؟ برای خاطر اینکه تمام موجودی عالم اسالم،
از دلهای باایمان و انسـانهای نیرومند ،آنجا دوروبَر امام حسـن بودند؛
و تا آنها کشـته نمیشـدند ،نمیگذاشـتند امام حسن کشـته بشود؛ تمام
تشیع و حامالن قرآن
این عناصر اصلی اصحاب امیرالمؤمنین و پایههای
ّ
مجد اسلام بودند و ایمانشـان دستنخورده و
روزگار
یادگار
و کسـانی که
ِ
ِ
ِ
سالم بود ،همه از بین میرفتند .بعد معاویه میآمد روی کار و اگر گوشه
و کنار هم کسی مانده بود ،از بین می ُبرد.
و اینکه معاویه با یزید فرق داشت.. .تبلیغات فراوانی به راه میانداخت،
یک نوحهسرایی هم برای امام حسن میکرد ،بعد هم مزدورها و اجیرهای
خودش را میانداخت در عالم اسالم ،در طول ده سال ،پانزده سال ،بیست
سـال ،در ذهـن مـردم مسـلمان این حرف را جا میانداختنـد که آری ،نوۀ
پیغمبـر متأسـفانه تحـت تأثیر القائات یـک عـدهای از دوروبَر یهای داغ
خودش قرار گرفت ،جان خودش را هم به خطر انداخت ،جان یک عدهای
را هم به خطر انداخت ،خب ،خدا او را رحمت کند ،خدا بیامرزد؛ اگر او را از
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ُ
ً
خالالمؤمنین ،معاویه را داریم! اسالم میشد
اقال
دسـت دادیم،
اسالم معاویه.. .درست است که بیست سال بعد امام حسین همین کار
را کرد ،با هفتاد نفر رفت زد به قلب دشمن ،اما زمان امام حسین اوضاع
خیلـی فـرق کرده بـود 65/3/4.اگر امام مجتبی به میدان جنگ میرفت و در
آن روز جنـگ نمایانـی میکـرد و خود و یارانش کشـته میشـدند و خون
ناظر
آنهـا میریخـت ،ممکن بود که ده نفر ،بیسـت نفر ،صـد نفر ،هزار نفر
ِ
قضیه را به اعجاب و تحسین وادارد ،اما این کاری بود که مساوی بود با
ِنعدام 1مکتب اسالم بهطور کل .اگر امام حسنعلیهالسالم آن روز در آن جنگ
ا ِ
کشـته میشـد ،معنایش این بود که اسلام برای همیشـه از جامعههای
زمان نزدیک
بشـری دور میافتاد .بله ،تقدیر و احترام عدهای را در همان
ِ
برمیانگیخت؛ ولی امام حسن

علیهالسلام

شـجاعت کرد ،شجاعت کرد و از آن

احتـرام و تقدیـری کـه عـدهای در آن روز برای او قائل بودند [گذشـت ].یا
اگر تاریخ به صورتی ثبت میکرد ،محققی در گوشۀ کتابخانهای ،نام او را
در کتابی میخواند و تقدیری میکرد ،احترامی برایش قائل میشد ،امام
حسنعلیهالسلام از این احترام و این تقدیر گذشـت .ناسـزای دوستانش را به
جـان خریـد ،اعتراض یاران نزدیکش را بهسـوی خود متوجه کرد ،کجبینی
نسلهای متوالی را در مورد واقعهای که او بهوجود آورده بود ،تحمل کرد،
به بهای حفظ اسالم ،به بهای حفظ دین.
این اسـت که من معتقدم امام حسـن مجتبی ،شـجاعترین چهرۀ تاریخ
( .1عدم) نیستشدن ،نابودی
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علیهالسالم

هم شجاعتر است؟

از بـرادرش حسینعلیهالسلام شـجاعتر اسـت که در میـدان جنگ و آن جنگ
خونیـن ،بـا آن فداکاری عجیـب ،خودش را به کشـتن داد؟ بنده معتقدم
کـه ..شـجاعت واقعـی این اسـت که انسـان برطبق آنچـه مصلحت فکر و
ایدئولـوژی اوسـت اقدام کند ،اگرچه کسـی نفهمـد .و امام حسن

علیهالسلام

حاضـر شـد خـود را ،و نـام و وجهـۀ خـود را ،و محبوبیت خـود را در میان
دوسـتان نزدیکـش ،فـدای مصلحـت واقعـی بکنـد؛ حاضـر شـد کـه او را
نشناسـند ،بـرای اینکـه اسلام را بشناسـند و اسلام بمانـد .ایـن ،کلی و
خالصۀ قضیه است.
آیـا امـام حسن

علیهالسلام

میتوانسـت در جنـگ بـا معاویـه شـهید باشـد؟

نـه ،نمیتوانسـت[ 51/1/24.مرحـوم شـهید مطهـری] در پاسـخ بـه این سـؤال
بهطورخالصـه میگوینـد شـرایط امـام حسـین کـه در آن جایز بـود ،بلکه
امام حق باید بایسـتد تا به شـهادت برسـد ،متفاوت است
متعین بود که
َّ
ِ

با شـرایط زمان امام حسـن؛ و خصوصیاتی در آنجا هسـت که اینجا نبود،
خصوصیاتی اینجا هسـت که آنجا نبود .نتیجه این میشـود که نه ،امام
حسـن نبایسـتی میجنگید تا شـهید بشـود.. .ایشـان چند تا نکته را ذکر
میکنند که من هر نکتهای را اشاره میکنم ،و البته اینها را میگویم برای
اینکـه بعـد شـما بروید بخوانید خودتـان .بخوانیـد و روی آن فکر کنید و
مطالعه کنید و بر آنچه که ایشان گفتند ،حتی چیزهایی اضافه کنید.
یـک حـرف این اسـت ـ طبـق بیان شـهید مطهـری ـ امام حسـین که به
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ناهـی از
آمـر به معـروف و
شـهادت رسـید ،یـک معتـرض ،یـک
ِ
ِ
منکری بود که درمقابل یک حاکم جائری قیام کرد .چون او داشـت ظلم
شـر میتراوید و امام حسـین بهعنوان یک معترض،
میکـرد ،از وجـود او
ّ
یـک مؤمـن ،تکلیف شـرعی خودش احسـاس کرد که باید بـه او اعتراض
کنـد ،ایـن اعتـراض واجـب بود و نقطـۀ اوج زیبایی و شـکوه این کار هم
این بود که این اعتراض را ادامه بدهد تا مظلومانه کشـته بشـود .شـهید
فیسـبیلاهلل با کشتهشـدن خود ،حقانیت حرف خودش را ثابت [میکند].
ً
اصال اینطور وضعی نداشـت،
همچنانی که [امام ثابت] کرد .امام حسـن
امـام حسنعلیهالصالةوالسلام خلیفـهای بـود کـه یـک نفـری از رعیـت خـود او،
َ
ـم طغیـان برافراشـته بود .اگر امام حسـن در این
درمقابـل او ،علیـه او عَ ل ِ
رویارویـی بـا رعیـت خـودش که علیـه او طغیان کـرده ،مقاومـت میکرد
تـا جـان خودش را از دسـت مـیداد ،هرگـز آن معترض شـجاعی نبود که
درمقابل منکر ایستاده و کشته شده .بلکه حاکمی بود که بهوسیلۀ عوامل
ً
اصلا ببینید ماهیت قضیـه بهکلی متفاوت
خـودش بـه قتل رسـیده بود.
اسـت .مثل عثمان که به دسـت رعیت خودش کشـته شـد .چه افتخاری
اسـت که حاکمی ،کسـی از رعیتش عَ َلم طغیان بلند کند و این نتواند او
را سـرکوب کنـد ،او بیاید ،اینهم همینطـور مقاومت بکند ،تا باالخره به
ً
حقیقتا ماهیت
دسـت آن یاغی کشـته بشـود .این یک تفاوت اساسی که
قضیه را دگرگون میکند.
..یک تفاوت دیگر این است که امام حسین

علیهالسالم

ازطرف یزید زیر فشار
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قـرار گرفـت بـرای بیعـت؛ به فرمانـدار مدینه نوشـت کـه باید بر
حسینبنعلی سخت بگیری تا بیعت کند .بیعت یعنی چه؟ بیعت یعنی

شقی خبیثی که رأس کار است .امام حسین گفت« :ال
امضای خالفت آن
ِ
َّ
ُ
َ
ُ َ
لیل» 1من دست خودم را ذلیالنه در دست شما
َو ِ
اهلل ال اعطیکم ِبیدی ِاعطاء الذ ِ
َ ُ
َ
ُ
بای ُع ِمثلـه» 2مثل من با [مثل]
نمیگـذارم؛ یعنـی بیعت نمیکنم« .و ِمثیل ال ی ِ
سـاعت
یزیـد بیعـت نمیکند .خب ،چون فشـار بود برای بیعت ،که تا آن
ِ
آخـر هـم ابنسـعد و اینهـا که آمدنـد ،میگفتند یا بیعت یا قتـال؛ تا آخر
هم منصرف نبودند .اما امام حسـن چه؟ امام حسـن بههیچوجه برایش
مسئلۀ بیعت با معاویه مطرح نبود؛ در قرارداد آتشبس یا صلحی که بین
امام حسـن و معاویه نوشـته شـد ،یکی از شـرایط این بود که امام حسن
بـه معاویـه ،امیرالمؤمنیـن نگوید ،بـا او بیعت نکنـد ،معاویه حق تعیین
جانشـین نداشـته باشـد .در بعضی از روایات [آمده] ،بعد از معاویه ،امام
حسن به خالفت برسد ،بعد امام حسین برسد 3.این چقدر متفاوت است
با آن! خب بله ،اگر امام حسن هم زیر فشار قرار میگرفت که باید بیعت
کنی ،وضع فرق میکرد.
[تفـاوت بعـدی] این اسـت که در زمان امام حسـین ،ایـن روایت پیغمبر

 .1مناقب آل ابیطالب /باب فی امامة ابیعبداهلل الحسین /فصل فی مکارم اخالقه
 .2بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب /37حدیث2
 .3صلح امام حسن ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ /ص262
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کـه فرمـود«.. :کسـی که ببینـد یک حاکمـی دارد ظلـم میکند،
جـور میکنـد ،به حقـوق مردم تجاوز میکند ،حرام خـدا را حالل میکند،
احکام الهی را دگرگون میکند و چه و چه ،بر این واجب است که با این
حاکم مقابله کند» ،در زمان امام حسـین بهطور کامل وجود داشـت .یزید
بر سـر کار بود که مصداق کامل همۀ اینها بود؛ مجسـمۀ فسـاد و شـرارت
و فسـق و ظلـم و ناحـق را حـق کـردن و مقابلـه و مبارزۀ با اسلام .خب،
دیگـر منتظـر چه باشـد امام حسـین! باید با او مقابله میکـرد ،باید علیه
تغیر 1میکرد ،و کرد .در زمان امام حسـن اینطوری نبود؛ امام حسـن
او
ُّ
صائب هوشـمندانۀ یک
حدس
البته میدانسـت ـ یا به علم امامت یا به
ِ
ِ
انسـان بـزرگ ـ کـه معاویه یک روزی ایـن کارها را خواهد کرد ،اما در آن
زمـان قضیـه ایـن نبود ،قضیـه این بود کـه معاویه ادعا میکـرد که دارد
خونخواهـی عثمـان را میکند و ادعـا میکرد که میخواهد برطبق احکام
الهی عمل بکند .و امام حسـن هم در همان صلحنامه نوشـته که تو باید
بـر اسـاس حکم خدا و سـنت پیغمبـر عمل بکنی ،او هم قبـول کرده که
برطبـق همانهـا عمـل خواهد کـرد 2.ظاهـر قضیه این اسـت .این خیلی
تفاوت دارد با آنچه که در زمان امام حسین بود؛ بنابراین حدیث پیغمبر
در اینجا مصداق پیدا نمیکند.
( .1غیر) برآشفتن ،خشمگرفتن
 .2برای اطالع بیشـتر میتوانید پینوشـت شـمارۀ « ،13مفاد صلحنامۀ امام حسن
با معاویه» را مطالعه کنید.

علیهالسالم
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[و فـرق آخـر] ،زمینههـای متفاوت قضاوت ،بـرای مردم آن زمان
و مردم تاریخ؛ این یک واقعیت اسـت .ایشـان میگویند امام حسـین که
قیام کرد و به شهادت رسید ،در زمان خودش هم همه او را تمجید کردند،
بعد از خودش هم در طول هزاروسـیصدواندی سـال ،همه امام حسـین را
تمجید کردند ،چه کسانی که او را به امامت قبول داشتند و [چه] کسانی
که حتی او را به امامت قبول نداشتند؛ چون زمینه ،زمینهای بود که هیچ
بحثـی نبـود که باید همینطور عمل بکند .اما امام حسـن اگر میجنگید
تا کشـته میشـد ،سـؤالهای زیادی باقی میماند .یک عدهای میگفتند
مفصل شـرح میدهند در این کتاب ـ شما مگر
که خب آقا ـ حاال ایشـان
ّ
نمیخواسـتید کـه دیـن در جامعه حاکمیت داشـته باشـد؟ خـب معاویه
کـه گفـت مـن دیـن را حاکمیت خواهـم داد؛ معاویه که ادعـا میکرد که
مـن حاضـرم بـه کتاب خـدا عمل کنم؛ چرا شـما قبول نکردید! اگر کسـی
میگفت که خب ،معاویه بعد از شهادت امام حسن خودش را لو میداد
بـا رفتـار خالفـش ،همـان معترضین بـاز میگفتند :بله خـب ،وقتی امام
حسـن نباشـد ،او حضـرت را از میـدان خارج کند ،خب بلـه ،همین کارها
را هم میکند ،افسارگسـیخته میشـد .شما میخواسـتید خودتان را زنده
نگهدارید ،میماندید و نمیگذاشتید؛ و جای سؤال باقی بود .اینهم یکی
از فر قهـا بیـن زمـان امام حسـن و امام حسـین کـه البته ایشـان این را
مفصل ذکر میکنند؛ چیزهای دیگر هم در کنار بیاناتشان هست.
ّ
..من [هم در ادامه] عرض میکنم،

68/2/11

شـهید کیسـت؟ شـهید آن کسـی
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اسـت کـه جـان خـود را مایـه میگـذارد ،خـون خـود را میریزد،
بـرای ابقـای فکـر و ایـدهای که به آن احترام میگذارد؛ این شـهید اسـت.
حسینبنعلیعلیهالسلام شـهید اسـت ،بـرای خاطـر اینکـه از خود گذشـت تا
ارزشهایی که برای آنها احترام قائل بود ،در اجتماع بشری بماند .شهدای
راه آزادی در طول تاریخ ،شهدای راه حقیقت و راه ارزشهای اصیل ،اینها
شهیدند ،بهخاطر اینکه جان خود را ،هستی خود را ،حیات خود را ،آنچه را
که یک انسـان ،به [اعتبار] آن انسـان است ،حاضر شدند بدهند ،به قیمت
اینکـه آن فکـر بماند .حاضر شـدند با مرگ خود ،با کشتهشـدن در راه فکر
و هدفشـان ،بقای هدف را ضمانت کنند .اما امام حسـن ،کشتهشـدنش
سـکن ازاینقبیل نبود .امام حسن
در میدان مَ
ِ

علیهالسلام

اگر در میدان جنگ

کشـته میشـد ،بهاینمعنا بود که معاویه ،تنها منازع خود ،تنها کسی که
امـکان دارد نقـش افشـاگری و رسـواگری را در برابـر روشهـای پنهانی و
ریاکارانۀ معاویه ایفا کند ،یکچنین رقیبی را دیگر درمقابل راه خود نبیند.
امام حسنعلیهالسلام اگر خود را به کشـتن میداد ،یگانه کسـی را به کشـتن
داده بـود کـه امـکان دارد پرده از چهرۀ کریه معاویه بردارد ،و معاویه را به
دنیا بشناساند.
شـما چـه تصـور میکنیـد دربـارۀ آن جامعـهای کـه در رأس آن جامعـه
معاویهای باشد و در میان آن جامعه ،امام حسن یا امام حسینی نباشند؟
در رأس آن جامعه کسی باشد که با تمام وجود مخالف است با توحیدی
قـدرت اهلل؛ با وحدت طبقات ،با
کـه بهمعنای نفی تمام قدرتهاسـت جز
ِ
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برخـورداری عمومـی از فرصتهـا و امکانـات و حقوق اجتماعی،
بهشـدت مخالف اسـت .برای خود و برای هر چیز و هرکسـی که به خود
او وابسـته اسـت ،اصالت و موضوعیت قائل است؛ به اسالم ذرهای مؤمن
نیست و به انسانیت سر سوزنی پایبند نیست .و یک فکر ،تمام روشهای
او را نقش میدهد و شـکل میدهد ،و آن عبارت اسـت از خودپرسـتی و
خودبینی و خودگرایی و پایههای خودی را مستحکمترکردن .اجتماعی که
چنین کسی در رأسش باشد ،آنوقت یک اسالمشناس ،یک پرورندۀ انقالب
اسلامی در میان آن اجتماع نباشـد ،کسی که بتواند نقطهضعفهای کار
اجتماع آن زمان ،بلکه به تاریخ بدهد ،یا حتی
معاویـه را برملا کنـد ،و به
ِ
اگـر نرسـد بـه اجتمـاع آن زمان ،الاقل به نسـلهای بعد برسـد؛ یکچنین
کسی در اجتماعی نباشد ،شما چه میاندیشید دربارۀ چنین اجتماعی؟
ممکن بود برای امام حسن

علیهالسلام

ً
مثال
یکچنین وضعی پیش بیاید که

همـان وقتیکـه در مدائن او را محاصره کردند و دوسـتان ضعیفالرأی و
ترص ِد فرصت ،چند بار حتی او را ترور کردند و
ضعیفالنفس و
دشمنان ُم ّ
ِ
بهقصـد جـان ،به او حمله کردند ،همانوقت چند نفر از دوسـتان مخلص
سـکن .و در آنجا با سـپاهی
خود را بردارد و مخفیانه حرکت کند بهطرف مَ
ِ
سـکن ،زیـر پرچـم قیسبنسـعد باقی مانـده و منتظـر فرمان او
کـه در مَ
ِ
ً
دفعتا حمله کنند ،به قلب لشـکر معاویه بزنند ،بعد هم همهشـان
بودند،
کشته بشوند ،و امام حسن هم کشته بشود .امام حسن میتوانست این
کار را بکنـد؛ البتـه کاری اسـت کـه درمقابل همه باز اسـت .آنچه که مانع
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امام حسن از پیشگرفتن این روش شد ،ترس نبود؛ امام حسن
که از مرگ نمیترسد.
ببینید مسـائلی هسـت کـه اینها هیچ سـند تاریخیای الزم نـدارد ،هیچ!
مسائلی است که انسان بهخودیخود ،با مختصر تفکری اینها را میفهمد.
اگر کسی بخواهد بفهمد که آیا امام حسن از مردن میترسد یا نه ،احتیاج
نـدارد بـه اینکه سـندی در تاریخ بگوید امام حسـن مرد شـجاعی بود و از
مردن نمیترسید؛ کافی است که ما بدانیم حسنبنعلیعلیهالسالم از دودمان
هاشمی است؛ دودمانی که مرگ همیشه بازیچهاش بوده است و از مرگ
نمیترسیدند؛ و فرزند علیبنابیطالبعلیهالسالم یعنی آن شیرمرد شجاع خدا
طاع 1حسینبنعلیعلیهالسلام؛ این
و پیامبر و اسلام اسـت ،و برادر بزرگ و ُم ِ
خانـوادهاش و دودمانـش اسـت .ازطرفی ،آنکسـیکه از مسـند خالفت و
حکومت اسالم به زیر آمده باشد و سیل تهمتها بهطرف او سرازیر بشود،
مگر زندگی برایش چقدر لذتبخش است که مردن در راه فکر و عقیده را
بر آن ترجیح ندهد و یکچنین زندگیای را بپذیرد؟ و از اینها گذشته ،او
کـه معاویـه را بهتر از هرکس دیگری میشناسـد و ایـن دودمان را تجربه
کرده اسـت ـ پدرانشـان را و افرادشـان را ـ و میداند که اینها چه قماش
مردمی هسـتند و چه قماش سیاسـتی دارند ،نمیداند که معاویه باالخره
او را تحمل نخواهد کرد؟ این احتیاج به سند تاریخی ندارد ،کافی است ما
بدانیم حسن

علیهالسالم

از چه دودمانی است و در چه زمانی زندگی میکرده.

مورد اطاعت،فرمانبردهشده
( .1طوع)
ِ
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اما سـند تاریخی هم وجود دارد بر شـجاعت امام مجتبیعلیهالسالم.
شـجاعت امام مجتبیعلیهالسلام در چند واقعۀ تاریخی و معروف نشان داده
شده است.
در همین واقعۀ «ساباط» که به او حمله کردند ،شجاعت امام معلوم شد.
در واقعۀ عثمان که خانۀ عثمان را محاصره کردند ،شجاعت امام مجتبی در
آنجا بهنحو آشکاری به ثبوت رسید .در جنگهای امیرالمؤمنین ،شجاعت
و بیمناکنبـودن از مـرگ و اسـتقبال مرگ در کارهای امام مجتبی واضح
و آشـکار اسـت .و عالوهبر اینها ،معاویه ،دشمن امام مجتبی ،از شجاعت
امام مجتبی تعریف میکند .خواهید پرسید که چطور شده که معاویه بر
سر لطف آمده با امام مجتبی و از او تعریف میکند؟ از این تعریفها در
تاریخ ،از معاویه و از عمرو عاص و زیادبنابیه و عبداهللبنزبیر و دشمنان
سرسـخت امـام حسـن ،زیـاد وجـود دارد؛ کـه وقتـی امـام را رقیـب خود
نمیدیدند ،وقتی امام را معارض خود نمیدیدند ،حرفی نداشتند که از او
ً
غالبا آدم از رقیب خودش تعریف نمیکند؛ از کسی که
تعریف هم بکنند.
او را در قبال خود میبیند ،یا ِعدل 1خود میبیند ،حاضر نیسـت تعریف و
تمجید کند؛ اما کسـی که در منطقۀ کار او نیسـت ،با او مخالفتی ندارد،
ً
غالبـا مخفیماندن نام معاصرین از
انسـان حرفـی ندارد از او تعریف کند.
همینجا سرچشـمه میگیرد؛ وقتی مردند ،از اینها زیاد تعریف میشـود؛
چـون معارضـهای وجـود نـدارد ،اما تا معاصرنـد ،تا زندهاند ،تا هسـتند ،از
 .1برابر ،عوض

فصل سوم

685

 .40نانامرــهق شمرن« /؟ع؟نسح ماما حلص

اینها تعریف نمیشود .معاویه نمیفهمید که امام حسن با این
صلح چه کالهی بر سر او گذاشته ،نمیفهمید که روش آیندۀ امام حسن
درمقابـل او چگونـه اسـت ،اینها را درک نمیکرد .هنـوز زمان ،آنطور نبود
که مسائل ،درست ،آشکار و روشن شده باشد که امام حسن چه میکند،
اینها را نمیدانسـت و چون او را رقیب خودش نمیدید ،حاضر بود دربارۀ
امام حسن تعریف بکند و حتی از شجاعت امام مجتبی تعریف کند.
در نامـهای کـه معاویـه به مناسـبتی بـه زیادبنابیه مینویسـد 1،میگوید
فرزند آن کسـی اسـت که هرکجا میرفت ،مرگ با او و پابهپای او
که این
ِ
میرفـت؛ مـرگ بـا او میرفت! و «شـیر را بچه همی ماند بـدو» ،2جملهای

َ

ُ

ُ ّ َ

َ
َ
الرئبال ِال ن َ
ّ
ظیر ُه» 3آیا شیر جز
دارد که درست ترجمۀ همین است« :و هل ی ِلد ِ
نظیـر خـود را و جـز موجودی مثل خـود را مگر میزاید و از شـیر بهوجود
میآید ،یعنی شـیر را بچه همی ماند بدو .پس امام حسن

علیهالسلام

شـجاع

اسـت ،از مرگ نمیترسـد ،برای او زندهماندن مسئلهای نیست که او را به
تحمل یک وضع آنچنانی وادار کند.

51/1/24

اگـر امـام حسـن وارد میشـد در میـدان جنـگ ،بـا همـان عـدۀ کـم و با
معاویـه میجنگیـد ،از دو حـال خـارج نبـود .یا امام حسـن در این جنگ

 .1بـرای اطلاع بیشـتر میتوانید پینوشـت شـمارۀ « ،14دفاع امـام حسنعلیهالسلام از حق
سعیدبن َ
سرح» را مطالعه کنید.
ابی َ
 .2شیر را بچه همی ماند بدو  /تو به پیغامبر به چه مانی بگو (مثنوی معنوی /دفتر دوم)
 .3صلح امام حسن ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ /ص203
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کشته نمیشد و زنده میماند ،یا امام حسن در این جنگ کشته
میشـد .اگـر در ایـن جنگ ،امام حسـن کشـته نمیشـد ،کشتهنشـدن او
بهمعنای فتح نبود ،اسـیر میشـد؛ یا الاقل در وقتیکه کسی باقی نمانده
بـود ،مجبـور میشـد تسـلیم بشـود .آنوقت معاویـه ،حسـن را در میدان
جنگ اسـیر کرده بود ـ بر فرض اینکه کشـته نمیشد ـ فاتحانه و مظفرانه
وارد شهر کوفه میشد؛ یا این بود که امام حسن را در راه خدا آزاد میکرد،
مسلمان آن زمان ،امام
میگفت در راه خدا آزادش میکنم ،و در نظر ملت
ِ

حسـن تا گلو زیر بار منت معاویه بود که او را آزاد کرده ،وا ِّل غالب اسـت
و میتواند او را ُ
بکشد ،میتوانست او را بکشد و نکشت .یا قرارداد صلحی
در آخر کار با امام حسـن منعقد میکرد که در آن قرارداد ،به حکم اینکه
معاویه در میدان غلبه داشت ،در پشت میز مذاکره هم غلبه پیدا میکرد
و آنچـه کـه دلش میخواسـت بـه امام تحمیل میکرد و امـام مجبور بود
امضـا کنـد .و ایـن البتـه بنا بر فرضی بود که امام حسـن در میدان جنگ
کشـته نشـود و در لحظات آخر یا خودش را تسـلیم کند یا اسـیر بشود .و
البته این احتمال خیلی احتمال ضعیفی هم هست ،امام چنین نبود که
اگر بنا بر جنگ داشته باشد ،دیگر تسلیم بشود.
شـدن امـام بهاینمعنا بود کـه قبل از امام،
امام کشـته میشـدند ،کشته
ِ
بـرادرش حسـین کشـته بشـود؛ خـب بله ،تا وقتیکه حسـین هسـت که
اجـازه نمیدهـد امـام برود میدان جنگ ،بجنگد ،حسـین هم وارد میدان
خواهد شـد .حسـین ،برادر کوچک امام حسـن اسـت و تابع امام حسـن
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امام
روی امام .او
اسـت و در کوچـک و
ِ
بزرگ کارهایش ،دنبالـه ِ
ِ

برحـق و حجت زمان اسـت برای حسـین و همۀ مـردم .و دیدیم که امام
حسـین ،همان خطمشـی را ده سـال دیگر هم بعد از رحلت امام حسـن
ادامه داد .حسـین کشـته میشـد ،برادرهایش کشـته میشـدند ،اصحاب
تشـیع ـ همه به
وفـادارش ـ یعنـی شـیعیان زبـده ،برگزیـدگان و زبدگان
ّ
قتل میرسـیدند؛ ُحجربنعَ دی کشته میشد ،عَ دیّبنحاتم کشته میشد،
میثمهـا و بقیـۀ رجـال نامـدار مثل ُر َشـید َه َجری کشـته میشـدند.

51/1/25

ابوالفضلالعبـاس ،محمدبنحنفیه ،حبیببنمظاهر ،تمام اینکسـانیکه
بعدها در تاریخ اسلام یک فصلی باز کردند ،کشـته میشدند 65/3/4.و امام
حسـن هـم دراینبین کشـته میشـد .بعـد معاویـه میماند بـا یک عده
مردمـی کـه بیسـت سـال ،آنهـا را در خالف جهت اسلام و بر خالف روح
اسلام تمریـن داده بـود .همـۀ دروغهـا و نیرنگهـا را داخـل مغز و روح
و جـان مـردم شـام کرده بـود .یک عده از آنها خـواص و زبدگان حکومت
ً
معموال رنگ میشـوند،
میشـدند و عامـۀ مـردم هم که درمقابل قـدرت،
درمقابـل قـدرت تسـلیم میشـوند ،بـه فکـر قدرتهـای زمـان میگرایند.

َ ّ

َ َ

ُ
لوک ِهم» اگر حدیث هم نباشد ،یک واقعیتی است؛ طبیعی
دین ُم ِ
«الناس عل ِ
پیغمبر اسلام دشـمن
اسـت .معاویهای که با اسلام دشـمن اسـت ،با
ِ
ّ
متأذی است ،در طول سالیان بعد از
است ،از بردن نام پیغمبر ناراحت و
شـهادت امام حسـن ـ یعنی در بیسـت سالی که بعد زندگی کرد ـ امکان
و مجال پیدا میکرد که اسالم را به شکلی که خودش میخواست تفسیر
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و تأویل و توجیه کند؛ و اسالمی که به نسلهای بعد میرسید،
ً
مطلقا سـیراب نبود .رابطۀ نسـلهای
اسلامی بود که از سرچشـمۀ وحی
بعد با خاندان پیغمبر ـ یعنی اسالمشناسان واقعی ـ بهکلی قطع میشد
آسایش خیال ،در تاریخ به نام یک
و امام حسن را با کمال خونسردی و
ِ
اخاللگری [معرفی میکرد] که متأسفانه بااینکه فرزند پیغمبر بود ،برایش
هم احترام قائل بودیم ،اما چه کنیم که اخالل کرد و مجبور شدیم او را
ُ
بکشیم؛ خدا او را رحمت کند .امام حسن به این شکل در تاریخ اسمش

مطرح میشد و امروز شما امام حسن را یک آدم اخاللگری میدانستید،
همانطور یکـه عامـه و اهـل سـنت ،امـروز مالکبن ُ
ن ِویـره را میداننـد.
مالکبننویـرهای که در اوایل خالفت ابیبکر بهوسـیلۀ خالدبنولید ،سـر
یک ماجرای شخصی که از قبل بینشان وجود داشت ،کشته شد و عنوان
اهـل َر ّده بـه او داده شـد و البتـه چون آنجا امیرالمؤمنینی و شـیعیانی و
همفکرانی وجود داشـتند ،او را ما میشناسـیم ،اما برادران اهل سـنت ما
نمیشناسـند او را ،خیـال میکننـد یک آدم اخاللگـر خروجکنندهای بود.

1

امام حسـن در ردیف او درمیآمد.
یـا روشـنتر بگویـم؛ امـام حسـن در ردیـف زیدبنعلـی درمیآمـد بـرای
مـردم شـیعۀ امـروز ،کـه یکی از گناهـان بـزرگ نویسـندگان و گویندگان
تاریـخ آل محمـد ،خیانـت بـه ایـن گوهـر درخشـان اهلبیـت اسـت.
زیدبنعلی بن الحسینصلواتاهللعلیه شهیدی که پیغمبر از شهادت او خبر داده
 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،15مالکبننویره» را مطالعه کنید.
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است و از او نام برده است و ائمه از او اسم بردند ،امیرالمؤمنین
و ائمـۀ بعـد از زیـد و امـام هشـتم و دیگران همـه از او تعریف و تمجید
کردند ،امروز در بین آنکسانیکه اسمشان را شنیدهاند و نامشان را میبرند
و میگوینـد ،بهعنـوان یـک آدمـی [اسـت] که بیخـودی خروج کـرد ،قیام
کـرد ،بیجـا یـک کاری انجـام داد ،یک حرکتی انجام داد ،بعد هم کشـته
شـد ،خـدا رحمتـش کند ،خـدا از سـر تقصیراتش بگذرد .بـه گفتۀ مرحوم
عالمۀ آلیاسـینرضواناهللعلیه ..امام حسـن میشد همان کشتۀ بیمصرفی که
مـردم خـودش او را کشـتند .همچنانیکـه معاویه دلش میخواسـت این
ِ
کار را بکنـد ،و وادار کـرد عـدهای را کـه به امام حمله کنند ،و مکرر هم به

حضـرت حملـه کردند و ترور کردند ،که البته سـوءقصدها نسـبت به امام
مجتبی به جایی نرسـید 1.اگر امام مجتبی کشـته میشـد ،امروز از اسالم
یا نامی نبود یا اگر نامی بود ،شـخصیت اول اسلام معاویةبنابیسـفیان
 .1مرحـوم شـیخ صـدوق در کتـاب عللالشـرائع مینویسـد« :معاویـه ،عمروبن ُ
ح َریـث،
َ
َ
ربعی را فریب داد و برای هر یک از ایشـان
اشـعَ ثبنقیس ،و ُحجربنحارث و شـ َبثبن ِ
جاسوسـی گماشـت و گفـت :هرکس حسـنبنعلی را ُ
بکشـد ،مبلغ دوهـزار درهم و یک
لشـکر از لشـکرهای شـام و یکـی از دخترانـم را به او جایزه خواهـم داد .هنگامیکه این
توطئه به گوش امام حسن

علیهالسلام

رسـید ،زیر لباسهای خود زره پوشـید ،از آن مردم بر

حـذر بـود و جـز با پوشـیدن زره برای نماز حاضر نمیشـد .در آن هنگامیکه امام حسـن
مشغول نماز بود ،یکی از آنان تیری به جانب آن بزرگوار پرتاب کرد ،ولی چون زره بر تن
داشـتند ،مؤثر واقع نشـد .موقعی که آن حضرت به سـاباط مدائن رسـید ،یکی از ایشان
خنجـر مسـمومی بـه ران مبارک امام حسـن زد( ».عللالشـرائع /باب 160السـبب الداعی
للحسن الی موادعة معاویة)
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بود .و شـما میدانید اسلامی که شـخصیت اولش و مرد اول یا
دومش معاویةبنابیسفیان باشد ،یعنی آن اسالمی که شالودۀ کاخ سبز
فلسـفی تبعیـض نژادها و
اسـت ،یعنـی آن اسلامی که زیربنای فکری و
ِ
تبعیض طبقات و اختالف طبقاتی اسـت ،یعنی آن اسلامی که پشـتوانۀ
ظلـم اسـت ،آن اسلامی کـه پشـتوانۀ قدرتهای جبـار و طاغی و غاصب
است .آنچنان اسالمی برای بشریّ ت باقی میماند.
و امام مجتبی در آینۀ تاریخ ،همۀ این مطالب را روشـن میدید ،و البته
دریغش میآمد که دشمن را بیرقیب در این میدان باقی بگذارد .دشمن،
سـیاس اسـت،
یزیـد احمـق که نیسـت؛ دشـمن ،معاویۀ
معاویـه اسـت،
ّ
ِ
معاویۀ سیاستمدار ،پخته ،چکیده ،تجربهکرده ،کارآزموده ،با آن روشهای
خام سادهدل .و
جوان
یزید
عجیبی که او بهکار میزند .دشمن اوست ،نه
ِ
ِ
ِ

باز در روزگاری اسـت که هنوز جمعیت شـیعه شـکل نگرفتهاند و از عامۀ
مسلمانها مجزا نشدهاند ،بهصورت یک گروهی که جهت و هدف خاصی
دارد ،همانطور یکـه در زمـان امـام حسـین اینطور شـده بودنـد .آنطور
اسـت کـه اگر او در میدان جنگ کشـته میشـد ،دیگـر حجربنعدی باقی
نمیمانـد تـا در چمنـزار عَ ذرا ـ یعنی همان جایـی که خود حجر فاتح این
سـرزمین بوده اسـت ـ دستبسـته و با شمشیر کشته بشود و قتل او یک
غوغایی در عالم اسالم برپا کند و لکۀ ننگی بر دامان بنیامیه و داغ ننگی
بـر پیشـانی معاویه باشـد؛ حجربنعدی مثل یک سـرباز عـادی در میدان
جنگ کشته میشد.
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امام حسـن اینها را میبیند 51/1/25.درسـت اسـت که بیسـت سـال
بعـدش امـام حسـین همیـن کار را کـرد ،بـا هفتـاد نفـر رفـت زد به قلب
ً
اوال آنکسیکه
دشمن ،اما زمان امام حسین اوضاع خیلی فرق کرده بود.
اطالع کمتجربۀ
زمان امام حسین سر کار بود ،یزید بود ،نه معاویه؛ آدم بی
ِ

ً
اصال نمیشـد از او دفاع کـرد .معاویه اینطوری
بدنـام شـرابخواری کـه
ِ

ُ
خالالمؤمنیـن ،بهعنوان
نبـود کـه! معاویـه به نام کاتـب وحی ،بهعنـوان
صحابـیای کـه پیغمبـر را دیـده ،معروف بود .آنهایی کـه حاضر نبودند تو
روی یزید نگاه کنند ،پشـت سـر معاویه نماز میخواندند .پس زمان امام
حسـین کسـی مثل معاویه وجود نداشـت که رفتن امام حسین و ماندن
ً
ً
ثانیا زمان امام حسـین،
اوال.
او یک خطر بزرگی برای اسلام باشـد؛ این
بیست سال روی تشکیالت مخفی شیعه کار شده بود؛ اینکه گفتم مرحلۀ
جدیـدی از دوران زندگـی ائمـه اسـت ،یعنـی همیـن .امام حسـن بعد از
حادثـۀ متارکـۀ جنگ ،بنا کرد به تشـکیالتدهی و سـازماندهی ،آن کاری
که تا آن زمان انجام نشده بود ـ لزومی هم نداشت ،امکان هم نداشت ـ
یک سـازماندهی عظیم شـیعی را بهوجود آوردند .این همان سـازماندهی
است که شما در کوفه ،در مدینه ،در یمن ،در خراسان ،در مناطق دوردست
حتی ،نشانههای آن را میبینید .زمان امام حسین و بعد از شهادت امام
حسـین ،همان سـازماندهی بود که ماجراهای فراوانی را در دنیای اسلام
ایجاد کرد ،ماجرای توابین را بهوجود آورد ،ماجرای مختار را بهوجود آورد
و تا آخر هم نگذاشت آب خوش از گلوی خلفای بنیامیه پایین برود .این
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تشـکیالت در زمان امام حسـین بود و امام حسین وقتی شهید
میشد ،میدانست که دنبال خودش تشکیالتی را دارد باقی میگذارد که
اینها پرچم را باال نگه خواهند داشـت و نمیگذارند که قضیه لوث بشـود
و حقیقت مکتوم بماند ،اما زمان امام حسن چنین تشکیالتی هم نبود.
اگر امام حسـن میرفت شـهید میشـد ،اصحابش هم شـهید میشدند و
شدن او و مرگ او حیاتبخش
همهچیز تمام میشد 65/3/4.مردی که کشته
ِ
نباشـد ،بـرای بقای مکتب مفید نباشـد ،دشـمن را جر یتر کنـد ،میدان را
بـرای او بالمنـازع و بالمعـارض بگـذارد ،اینچنین کشتهشـدنی ،اسـمش
شـهادت نیسـت در اسلام .شـهادت یعنی مرگ زندگیبخش؛ یعنی جان
دادن و جان به اجتماعی دمیدن؛ نهاینکه انسـان برود در میدانی کشـته
بشـود و بعـد حتـی یـک حلقـوم باقی نماند که فکـر او را و پیـام او را به
جهانیان برساند.
امام حسن وضعش اینطوری است ،و اگر کشته میشد ،معاویه میماند
و ُترکتاز یهای بیدریغش ،کفر و الحادش ،و حتی دشمنی با پیغمبرش؛
که گفتم معاویه میشد شخص اول .بااینکه اسم پیغمبر در قرآن هست:

َ َ
ُ
نَ
ً
کا� ُم َح َّم ٌد ا ب�ا ا َح ٍد ِم ن
حتما محو
� ِر ج� ِالکم» ،1اسم پیغمبر را هم از قرآن
«ما
ً
ً
اصال مخالف بود؛ شـاهد
اصال معاویه با پیغمبر دشـمنی داشـت،
میکرد.

قضیه ُم َغیرةبن ُ
شـعبه اسـت ،رفیق و یار غار و شـریک جرم معاویه .پسـر
مغیرةبنشـعبه میگوید که با بابام به شـام رفته بودیم .فرماندار معاویه
 .1سوره مبارکه احزاب /آیه « ،40محمد پدر هیچیک از مردان شما نیست».
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بـود و بهعنوان پاداش جنایتهایش فرسـتاده بودش کوفه ،بعد
آمـده بـود یکقـدری کارهایش را درسـت کنـد پیش معاویـه و برگردد ،و
پهلوی معاویه
گزارش بدهد و دسـتور بگیرد و چه و چه .شـبها میرفت
ِ
و صحبـت میکردنـد .بیـرون کـه میآمد ،بـه من ـ مِ ط َرف میگوید ،پسـر
مغیره ـ میگفت عجب مرد زیرکی است ،عجب مرد کاردانی است ،عجب
چنینوچنـان .یـک شـب دیـدم از پیش معاویه که آمد ،قـدری ناراحت و
متغیر [اسـت]؛ گفتم قضیه چیسـت؟ گفت عجب مرد خبیثی اسـت! وای
ّ
بـه حـال آنکسـیکه مغیره بـه او بگوید خبیث! خود مغیرةبنشـعبه یک
گناهکار عجیبی
مفسـد
رذل بیمحابا،
فاسـد
چیز عجیبی اسـت؛ یک مرد
ِ
ِ
ِ
ِ

ُ

َ

ّ

َ
ـاس» 1خبیثترین مردم اسـت معاویه .گفتم
اسـتِ « .جئـت ِمـن ِعن ِـد اخب ِـث الن ِ
ً
قاعدتا نباید به پسـرش میگفت ،تا در تاریخ
مگـر قضیـه چـه بود؟ مغیره
ثبـت نشـود ،اما این از بَس در دلش رنـج ایجاد کرده بوده ،طاقت نیاورده
و مجبور شده به کسی بگوید و خب ،البته نزدیکترین کس پسرش بود.
گفت وقتیکه با او نشستیم ،به من خصوصی گفت :مغیره! ابوبکر مردی
از َتیـم بـود و مدتـی حکومت کرد و از بین رفـت ،نامش هم با او ُمرد؛ او
ُمرد و نامش هم ُمرد ،جز اینکه حاال کسـی بهعنوان یک مسـئلۀ تاریخی
اسمش را بیاورد .عمر مردی از عَ دی بود ،ده سال حکومت کرد ،عدل کرد،
داد کرد ،چه کرد ،اینهمه زحمت کشید ،اینهمه جنگ کرد ،جهاد کرد و
مانند اینها ،او هم ُمرد ،نامش هم با او ُمرد ،مگر اینکه کسی گاهی بگوید
 .1بحاراالنوار /کتاب الفتن و المحن /ابواب ما جری بعد قتل عثمان /باب /17حدیث443
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مرد هاشمی هر روزی پنج نوبت بر سر منارهها باید
عمر .اما این ِ
مردم اسـمش را بیاورند .معاویه به پیغمبر حسـودی میکند که چرا باید
اسم محمد را بر سر منارهها روزی پنج بار بیاورند .بعد میگوید وقتی این
حـرف را زد ،رویـش را کـرد به من و گفت :مغیره! من هرچه فکر میکنم،
هیـچ راهـی جز این نمیبینم که این نام را در زیر انبوه دروغها و اباطیل

ّ َ ً َ ً

دفـن کنیـم؛ « ِال دفنـا دفنـا» .دو بـار هـم کلمـۀ دفن را میگویـد .یکچنین
آدمی اسـت .شـما فکر میکنید که خیلی به مصلحت بود که امام حسـن
خود را به کشـتن بدهد و دیگران را به کشـتن بدهد و میدان را برای این
باز بگذارد؟

51/1/25

لذا امام حسن هرگز این راه را انتخاب نمیکرد.

65/3/4

مطلب [دیگر] این است که امام حسن مجتبی وقتیکه نگاه کرد به وضع
لشـکر خودش و وضع کوفه و شـرایط اجتماعی و سیاسی ،فهمید که اگر
حاال جنگ را تمام کرد ،تمام کرده ـ به همان ترتیبی که حکومت را تسلیم
کند به معاویه ـ اگر حاال جنگ را تمام نکند ،یک سال دیگر ،دو سال دیگر،
پنج سـال دیگر ،ده سـال دیگر هم این جنگ ادامه پیدا بکند ،نتیجه باز
همین اسـت .یعنی با شـیوههایی که امام حسن داشت ،شیوههای الهی
و علوی ،و شیوههایی که معاویه داشت ،شیوۀ خریدن دلها و جانهای
مـردم بـا پـول ،و بـا ضعف ایمانی که در مردم بود و با خسـتگی که مردم
کوفه داشتند ،اگر ده سال دیگر هم امام حسن میجنگید ،آخرش همین
بود؛ یعنی باز مجبور بود تسلیم معاویه بشود ،منتها ده سال دیرتر .خب،
در این ده سال بر سر امت اسالمی چه میآمد؟ هزاران نفر کشته میشدند،
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هزاران نفر از بین میرفتند ،نارضاییها علیه امام حسـن بیشـتر
میشد .خب ،این وجهی نداشت که امام حسن مجتبی درحالیکه یقین
دارد ،میداند ،میبیند که شـرایط بههیچوجه نویدی نمیدهند نسـبت به
آینده ،پافشاری کند ،اصرار کند ،عدۀ بیشتری کشته بشوند.
روایتی از رسـول اکرم هسـت ،البته روایاتی هست با یک مضمون واحد،
الفاظـش هـم خیلی نزدیک به هم اسـت ،که رسـول اکـرم فرمودند :امید
مـیرود کـه خـدای متعال بهوسـیلۀ این پسـرم که اسـم او را هم در این

َ

َ

ٌ َ َّ

ََ

سل ِم َ
َ ّ َ
ّ
َ ُ
صل ُح ب ِه َب َنی ِفئت ِنی ِم َن ُ
نی»
امل ِ
روایت سید گذاشتندِ « :ان ابین هذا س ِید لعل اهلل ی ِ ِ

1

بیـن دو گـروه از مسـلمانها را صلح بدهد؛ یعنی اگـر چنانچه این اقدام
امـام حسـن نبـود و ایـن جنگ ادامه پیـدا میکرد ،ده سـال دیگر ،بازهم
کشـتار بیشـتر و ویرانی بیشـتر و ضایعات بیشتر؛ آخر هم همین نتیجه.
خب ،باید صلح کند .این حرف نکتۀ بسـیار درسـت و دقیقی است ،کسی
کـه در زندگـی امـام حسـن و تاریخ دوران چند ماهـۀ خالفت آن حضرت
و وضـع کوفـۀ آن روز تأمـل کـرده باشـد ،هیچ شـک نمیکنـد که همین
ً
واقعـا اگـر امـام حسـن ده سـال دیگـر هـم ادامه مـیداد ،آخرش
اسـت.
همین بود.

68/2/11

ً
فعال که نیرو ندارد ،کار را به متارکه بکشاند
راه این بود؛

و در بلندمـدت ،نهفقط از آن دشـمنی کـه آن روز روبهرویش بود ،بلکه از
جریـان خصمانۀ علیه اسلام ،آنچنـان دماری از روزگار اینها دربیاورد که
تا همیشه بدنام بمانند.

65/3/4

 .1صلح امام حسن ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ /ص254
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امـام مجتبـی ،آن بازمانـدۀ دودمـان پیغمبر و خاندان هاشـمی،
صلـح را پذیرفـت ،بـرای اینکـه بتواند سـر ُپسـتش بایسـتد .قبـول کرد با
معاویه مخاصمه را ترک کند و جنگ را به ظاهر متوقف کند ،برای اینکه
بتوانـد سـر ُپسـت و سـر کارش ،یعنی دیدبانی اسلام و حفاظـت از قرآن
و هدایـت نسـلهای آینـدۀ تاریخ بماند؛ برای اینکه بتوانـد این [کار] را در
موقـع خـود و آنچنانکه باید ،انجام بدهـد .البته این قبول صلح برای او
خیلی رنج داشت ،خیلی زحمت داشت ،خیلی اعتراضها را بهسوی او باز
کرد ،خیلیها را نسبت به او بدبین کرد ،خیلی رنجها ـ که البته درمقابل
این رنج اولی کوچکند ،اما برای انسانها غیر قابل تحملند ـ بر او تحمیل
کرد ،و باالخره هم او جان خودش را در این راه داد و بعد از ده سال امام
را مسموم کردند.
اینها هسـت ،اما این مسـائل همهاش برای امام مجتبی حلشـده است.
بـرای او خیلـی آسـان اسـت کـه تهمـت و افتـرا و اعتراض و نقـد و ایراد
و اِشـکال را از دوسـتان ،و فحش را از دشـمنان بشـنود ،اما کار خودش
را کـرده باشـد ،خلأ زمان خود را پر کرده باشـد؛ وظیفـهای را که به عهدۀ
اوست ،در آن نقطۀ حساس تاریخ ،بهنحو اکمل انجام داده باشد ،و زمینه
را برای شـورشها و انقالبها و فعالیتهای بعدی فراهم کرده باشـد؛ و
خالصه ،واقعهای را مثل واقعۀ کربال تدارک دیده باشـد .و تکرار میکنم
که اگر صلح امام مجتبی

علیهالسلام

نبود ،واقعۀ کربال هم نبود ،واقعۀ َ
«ف ّخ»

هـم نبـود ،واقعـۀ «زید» هم نبود ،وقایع تاریخ پرافتخار دودمان هاشـمی
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هم در طول حکومت بنیامیه و بنیعباس ،نبود .و این صفحات
روشـن تاریخ که هرکدام نقشـی دارند در روشـنگری چهرۀ واقعی اسلام،
اسلام معاویه بود؛
اینهـا [هـم] هیچکـدام نبود .و امروز اسلام اگـر بود،
ِ

قرآن اگر بود ،قرآن معاویه بود؛ و اسالم اگر پیغمبری داشت ،آن پیغمبر
به نام معاویه شناخته میشد؛ و بقیۀ اسمها ،اسمهایی منزوی بودند در
گوشه و کنار تاریخ.

51/1/24

41

تبدیل جریان خالفت اسالمی به سلطنت
در خلال بحثهـای مربـوط به امـام مجتبیعلیهالصالةوالسلام اشـاره کـردم 1به
تفاوت میان دو نوع حکومت؛ سـلطنت و خالفت .و گفتم که در ماجرای
صلـح امـام حسـن ،خـط حکومـت اسلامی و اداره و مدیریـت جامعـۀ
آثار بسـیار
اسلامی ،از امامت و خالفت تبدیل شـد به سـلطنت؛ که این
ِ
تعیینکنندهای را در طول تاریخ اسالم به جا گذاشت .مناسب است این
بحث را یکقدری توسعه بدهیم و یک مقداری راجعبه تفاوتهای میان
خط حکومت سلطنتی و خط حکومت خالفتی و امامتی صحبت کنیم.
ایـن بحـث هم ،بحث مفیدی اسـت؛ بـرای اینکه وقتـی فهمیدیم که چه
مشـخصاتی مخصـوص بـه حکومـت امامتـی و خالفتی [اسـت] ،آنوقت
 .1منظور ،سخنرانی تاریخ  1368 /2/2است ،که متن آن بهطورکامل در حلقۀ دوم ،ذیل
فصل مربوط به امام حسن مجتبی آمده است.
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مواظب میشـویم ،سـعی میکنیم این مشخصات را در خودمان
بهوجود بیاوریم و حفظ کنیم .اخالق حکومتی از باال تا پایین همۀ آحاد
حکومـت را شـامل میشـود .اگـر در رأس ،اخالق ویژۀ حکومت سـلطنتی
وجـود داشـت ،تـا پایینتریـن سـطوح ادارۀ حکومـت ،آن اخالق نشسـت
کارمند دستگاه
میکند ،سرایت میکند .در نظام پادشاهی و سلطنتی ،هر
ِ
سلطنت ،یک پادشاه است ،یک سلطان است با همان خصوصیات ،منتها
سـلطانهایی قدونیمقـد ،بـا قوارههـای مختلف .ایـن در کل جامعه تأثیر
میگذارد ،اما در دستگاه حکومت ،تأثیر بارزتری میگذارد .ما توجه بکنیم
که اخالق سلطنتی و پادشاهی که ما آن را رد میکنیم ،چه مواردی است؛
ً
حتما برطرف کنیم.
در خودمان نگاه کنیم ،اگر از آن اخالق چیزی هست،
حکومت امامتی و خالفتی چیسـت ،اگر در ما نیسـت ،اینها را در
اخالق
ِ
ِ
ممیزاتی دارد .برای عامـۀ مردم هم این
خودمـان بهوجـود بیاوریـم .یـک
ّ

ً
واقعا
بحث میتواند بحث مفیدی باشـد ،تا محک دستشـان بیاید .ببینند
ایـن نظامـی که حکومت میکند ،در هـر دورهای از دورهها ،آیا این نظام،
نظام حکومت الهی اسـت ،حکومت والیتی و خالفتی اسـت ،یا حکومت
سلطنتی است؟
..این دو نوع حکومت ازلحاظ هدفها باهم تفاوت دارند ،ازلحاظ روشها
باهـم تفـاوت دارند ،ازلحاظ نوع کارگزاران و گزینش کارمندان و کارگزاران
و مسـئوالن و مدیـران باهـم تفاوت دارند ،ازلحاظ نـوع رابطۀ با مردم هم
باهم تفاوت دارند.

68/2/5
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امامت یعنی آن دستگاهی که عزت خدایی را برای مردم بهوجود
مـیآورد ،علـم و معرفـت را بـه مـردم میدهـد ،رفـق و مدارا را میـان آنها
ترویج میکند ،ابهت اسلام و مسـلمین را درمقابل دشمن حفظ میکند.
اما سـلطنت نقطۀ مقابل آن اسـت ،حکومتهای جائرانه ،نقطۀ مقابل آن
اسـت .امروز [در] دنیا خیلی جاها هسـت که [حاکمان] ،اسمشـان پادشاه
نیست ،اما در واقع پادشاهند .اسمشان سلطان نیست ،ظواهر دموکراسی
در آنجاها جاری است ،اما در باطن ،همان سلطنت است؛ رفتار َت ُّ
عندآمیز

1

با مردم ،رفتار ذلتآمیز درمقابل هر قدرتی که باالسـر آنها باشـد! حتی در
سیاسی آنجا بهنوبۀ خود،
یک کشور بزرگ و مقتدر ،شما میبینید رؤسای
ِ
مقهـور دسـت صاحبـان کمپانیهـا ،مراکز شـبکهای پنهان جهانـی ،مراکز
مافیایی ،مراکز صهیونیسـتی [هستند]؛ بازهم اسیر آنهایند .مجبورند طبق
میل دل آنها حرف بزنند و موضعگیری کنند ،برای اینکه آنها نرنجند .این
سـلطنت اسـت .وقتیکه در رأس ،ذلت و زبونی وجود داشـت ،در قاعده و
بدنه هم ذلت و زبونی وجود خواهد داشت.

79/1/26

نـام سـلطنت و نـام امامت ،خود مشـخصکنندۀ یک خصوصیاتی اسـت.
نظام سلطنتی بر اساس سلطه است؛ سلطنت یعنی تسلط ،یعنی سلطه.
نهاینکـه در نظـام امامتـی و خالفتـی سـلطه وجود نـدارد؛ چـرا ،آنجا هم
سـلطه هسـت .آنکسـیکه مدیر یک تشـکیالتی اسـت ،باید بر تشکیالت
خودش مسـلط باشـد ،مدیر یک جامعه اسـت ،باید بر امور جامعه مسلط
( .1عند) همراه با دشمنیورزی
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باشـد؛ باید قدرت قبض و بسـط و اقدام و تنبیه و تشویق و این
چیزها داشـته باشـد .تسلطداشـتن فینفسه عیب نیسـت؛ اما اگر هدف،
تسلطداشتن بود ،این عیب است .در نظام سلطنتی ،نظام ،سلطنتی است؛
یعنی بر مبنای تسـلط اسـت .تالش میکند ،خود را به آبوآتش میزند،
جنـگ میکنـد ،از سـبک جنگهای قدیم که کسـانی و گردنکلفتهایی،
پولدارهایی ،سـردارانی ،شـجاعانی جنگ میکردند برای اینکه زمام قدرت
را بهدست بگیرند .هدف آنها بهدستآوردن قدرت است ،وقتی هم قدرت
را بهدست آوردند ،از این قدرت و سلطه حداکثر استفاده را میکنند؛ یعنی
قدرتنمایـی میکنند .سـلطۀ خودشـان را بهشـکل کامل اعمـال میکنند
و هـر چیـزی با سـلطۀ آنهـا مخالفت و منافات داشـت ،آن را بهشـدت رد
میکنند و اگر توانستند سرکوب میکنند .در نظام سلطنتی این است.
نظـام امامتـی و خالفتـی از اسـمش پیداسـت .امامـت یعنی پیشـوایی،
رهبـری ،مردم را به سـمتی کشـاندن ،مـردم را در جهتی که این دسـتگاه
آن را تکامـل میدانـد ،سـوقدادن .ببینید ،خود اسـم نشـاندهندۀ مبنا و
استخوانبندی حکومت است؛ امامت یا خالفت .مبنای حکومت خالفتی
بر این است که تشکیالت حاکم ،خلیفۀ پیغمبر است؛ یعنی بساط ،بساط
پیغمبری اسـت .البته اینجا توجه بکنید ،خالفتی که گفته میشـود ،مراد
خالفـت خـدا نیسـت ،خالفت پیغمبر اسـت؛ خالفت رسـولاهلل اسـت ،نه
خالفت اهلل .اگرچه خود پیغمبر ،خلیفۀ خداسـت و انسـانها به یک معنا
همه خلیفۀ خدا هستند در زمین .خدا اینها را خلیفه قرار داده برای اینکه
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زمین را آباد کنند .جانشـین و خلیفه که در قرآن هسـت ،بعضی
گفتند مراد خلیفۀ خداسـت ،بعضی گفتند مراد خلیفۀ نسـلهای گذشـته
است؛ اما بههرحال در نظام خالفت ،وقتی به کسی که در رأس حکومت
است ،گفته میشود خلیفه ،مراد خلیفۀ پیغمبر است نه خلیفۀ خدا.
بنیامیه ،یعنی سلسلۀ مروانیها ـ که از دوران مروان ،از سال  64هجری
بر سر کار آمدند و حدود هفتاد سال هم حکومت کردند ـ از اوایل کار ،این
ایده را ترویج میکردند که خلیفه ،خلیفۀ خداست ،و بهتدریج آنقدر ُپررو
شده بودند که میگفتند خلیفه از پیغمبر مقامش باالتر است 1.چرا؟ یک
اسـتدالل عوامپسـند بسـیار ترفندآمیزی هم اینها بیان میکردند[ .یکی از
کسانی] هم که این حرف را زد ،آنطورکه به ذهنم میآید ،خالدبنعبداهلل
َقسـری 2بـود ،که یکـی از جوانهای فعال دسـتگاه خالفـت بنیامیه بود.
 .1اولینبار حجاجبنیوسف ،در زمان خالفت عبدالملک مروان این حرف را مطرح کرد.

 .2خالدبنعبداهلل َقسری (متوفی 126ق) در زمان ولیدبنعبدالملک والی مکه شد .او به
دستور ولید ،چاه آبی در مکه حفر کرد و با آبراههایی آبش را به کعبه رساند و میگفت
آب ایـن چـاه شـیرین اسـت و آب چـاه زمزم شـور اسـت؛ پس چـاه خلیفه برتـر از زمزم
اسـت .امارت او تا ماههای آغازین خالفت سـلیمانبنعبدالملک هم ادامه داشـت .اما
بنـا بـه عللـی مورد غضب واقع شـد و به زنـدان افتاد .پس از مدتی از زندان آزاد شـده و
با بهحکومترسـیدن هشـامبنعبدالملک ،او به حکومت عراق رسید .خالد در پانزده سال
امـارت بـر عـراق ،صاحب زمینها و داراییهای بسـیاری شـد .همین امر موجب شـد تا
هشـام او را عزل کند .و ولیدبنیزید بن عبدالملک ،جانشـین هشـام ،کار را بر او سـخت
بگیرد .درنهایت ،خالد در زندان حیره و زیر شـکنجۀ یوسـفبنعمر ثقفی ،جانشـین خالد
در عراق ،مرد.

فصل سوم

 .41طلس هب یمالسا تفالخ نایرج لیدبت

703

مدتی هم او را گذاشـتند در کوفه؛ که اسـتاندار مقتدر و مسـلط
کوفـه بـود و خیلـی مـردم کوفـه را زیر فشـار گذاشـت و سـالها در کوفه
حکومت میکرد .او بهعنوان تملق برای دستگاه خلیفه ،این ایده را مطرح
کـرد .گفـت «خلیفه باالتر از پیغمبر اسـت» .1دلیلش هم این اسـت؛ شـما
خودتـان نـگاه کنیـد ،اگر رفتید مسـافرت ،یـک نفر را بهجـای خودتان در
خانـوادۀ خودتـان گذاشـتید ،این میشـود خلیفۀ شـما .بعـد وقتی رفتید
مسـافرت ،میخواهیـد نامه بفرسـتید ،یـک پیغامی بفرسـتید ،یک نفر را
از آنجـا مأمـور میکنیـد پیغام شـما را برسـاند؛ اینهم میشـود رسـول و
پیغامآور .کدام باالترند؟ کدام به شما نزدیکترند؟ آنکه شما در خانهات
میگذاری .. .آنکه شـما جانشـین خودت میگذاری در خانهات و خلیفۀ
توست؟ او باالتر است یا آنکسیکه از فالن شهر یک پیغام به او میدهی،
یـک کاغـذ دسـتش میدهـی ،میگویی ایـن را ببر بـه خانۀ من برسـان؟
معلوم اسـت ،آنکسـیکه انسـان در خانهاش میگذارد بهعنوان خلیفه و
جانشین ،این باالتر است.
ایـن ترفنـد بسـیار خباثتآمیـز و شـعبدهبازانهای بـود درحقیقـت .بحـث
ً
اصلا نیسـت .غلـط کـرد عبدالملـک که خلیفـۀ خدا باشـد .او
خلیفـةاهلل
ادعایـش ایـن بود که من خلیفۀ پیغمبرم ،جانشـین پیغمبرم .بحث سـر
ً
ً
اصلا ادعـای اینها ایـن بود که
اصلا نیسـت.
خلیفـۀ خـدا و رسـول خـدا
جانشین پیغمبرند؛ که البته غلط میکردند که جانشین پیغمبر هم حتی
 .1تاریخالطبری /ج /6ص440

فصل سوم

 .41طلس هب یمالسا تفالخ نایرج لیدبت

704

باشند .برای خاطر اینکه اینها کسانی بودند که هیچ گوشهای از
خصوصیاتشان با خصوصیات پیغمبر تطبیق نمیکرد.
خب ،پس نظام خالفت معنایش این است که ما خلیفۀ پیغمبر هستیم؛
یعنـی خصلتهـای مـا ،خصلتهـای پیامبرگونـه اسـت ،نـه خصلتهای
پادشاهگونه .خصلتهای پیغمبرها معلوم است؛ پیغمبرها از ظلم و جور
پرهیز میکردند ،از تکبر پرهیز میکردند ،با مردم عادی از نزدیک در ارتباط

ضع َ
بودنـد .امیرالمؤمنیـن میفرمایدَ « :و کانـوا َاقوام ًـا ُمس َـت َ
فنی» 1پیغمبران جزو
طبقات مسـتضعف جامعه بودند .مسـتضعف ،نه بهمعنای فقیر و بیپول
کـه امـروز در اصطالحـات مـا مسـتضعف را بهمعنای آدم فقیـر و بیپول
میگیرند؛ مستضعف یعنی آنکسیکه در نظام اجتماعی ،هیچگونه نقشی
و مأموریتـی در ادارۀ امـر عمومـی زندگی به او واگذار نشـده؛ مسـتضعف
یعنـی مقهـور ،آنیکـه ضعیف شـمرده شـده ،ضعیـف گرفته شـده ،اجازۀ
هیچگونـه قدرتنمایـی و ابـراز وجودی به او داده نمیشـود؛ مسـتضعف
یعنی این .البته یکی از لوازم این استضعاف ،فقر است؛ عدم برخورداری
از انـواع بهرههـای زندگـی اسـت؛ که خـب ،همۀ مسـتضعفین همینطور

َ ً
بودنـد .امیرالمؤمنیـن میفرمایـدَ « :و َخ َفضـوا َا َ
ؤم َ
نین َو کانـوا اقوامـا
جن َح ُتـم ِل ُلم ِ
ِ
ضع َ
ُمس َـت َ
فنی» یعنـی پیغمبـران درمقابل مؤمنین تواضـع میکردند ،فروتنی
ضع َ
میکردنـد و مـردم مسـتضعفی بودنـدَ « .و کانـوا َاقوام ًـا ُمس َـت َ
فنی» برحسـب
رعایتهای ادبی ،میتواند صفت یا حال باشد برای خود پیغمبران ،یعنی
 .1نهجالبالغه /خطبۀ قاصعه ،این بیان در شرح نهجالبالغۀ شیخ محمد عبده آمده است.
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پیغمبران مسـتضعف بودند؛ میتواند حال یا صفتی باشـد برای
مؤمنیـن ،یعنی پیغمبران درمقابل مؤمنینی که اقوام مسـتضعفی بودند،
آنطور تواضع میکردند.
خب ،پس نظام خالفتی ،معنایش این است که آنکسیکه ادعای خالفت
میکند ،باید همین خلق و خوی پیغمبری را داشـته باشـد ،باید درمقابل
ً
اصال کبریا و استکبار نداشته
مؤمنین تواضع بکند ،باید درمقابل مؤمنین،
باشـد .بایـد همـۀ آن خصوصیاتـی را کـه در قـرآن بـرای پیغمبـر و یـاران

َ َ ََ
مثلا « َا�ذ َّل ة� َع َلی ُ
الم�ؤ مِ ن� ی� نَ� ا ِع�زّ ٍة� علی
پیغمبـر ذکـر شـده ،اینها را داشـته باشـد.
ً ِ ٍ
ف
الکا�ر�ی نَ
�» 1درمقابل کفار ،اینها سـربلند و عزیزند ،یعنی احسـاس ضعف و
ِ

ً
درمقابل مؤمنین ،احساس ذلت
مطلقا در اینها نیست.
ذلت درمقابل کفار
ِ
و خواری میکنند ،یعنی در دل ،خودش را درمقابل مؤمنین خوار میبیند؛
ً
ً
واقعا بخواهـد منصفانه رفتار
حقیقتـا هـم همینطور اسـت.. .انسـان اگر

َ �ذ َّ َ َ

ُ

کند« ،ا ِ ل ٍة� علی الم�ؤ مِ ن� ی� نَ
�» درمقابل مؤمنین بایسـتی خودش را ذلیل بگیرد،

خـودش را خـوار بگیـرد ،یعنی فروتنی کامل .پس ببینید؛ نام سـلطنت و
نام امامت یا خالفت ،خود نشـاندهندۀ بعضی از خصوصیات سـلطنت و
خالفت هم هست.
حـاال مـا تفـاوت این دو نوع حکومت و این دو جریان را از سـه نقطهنظر
مطـرح میکنیـم .یکـی ازلحـاظ نگرش به دین .تفاوتشـان این اسـت که
حکومـت والیتـی و خالفتـی ،دین را پایه و مبنـای کار حکومت میداند،
 .1سوره مبارکه مائده /آیه 54
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ً
اصلا بنایـش بـر ایـن اسـت که دیـن را اسـاس کار قـرار بدهد،
نمیخواهـد بـا دیـن بازی بکند .لذاسـت در جایی که بر سـر دوراهی قرار
بگیـرد ،یـک جـا تأمین مصالح دینی باشـد و یک جا فـوت مصالح دینی
ً
حتمـا اولـی را ترجیـح میدهد .در
بـا بهدسـتآوردن یـک امتیـاز ،اینجـا
انتخابهـا ،معیارهـا و ارزشهـای دینـی را رعایـت میکنـد .یعنـی دین
بـرای او یـک چیـز جدی ،یک چیز محوری ،و پایۀ کار اسـت .در حکومت
سـلطنتی ،نه؛ دین میتواند باشـد ،ممکن اسـت باشـد ،اما بهعنوان یک
ابزار؛ هرجا به دردشـان خورد ،آن را مطرح میکنند ،اسـمش را میآورند،
از آن تجلیـل میکننـد 68/2/5.همیشـه دین را نفـی نمیکنند؛ وقتی دین را
نفـی میکننـد که به آن احتیاج ندارنـد؛ وقتی دین را تثبیت میکنند که
به دین احتیاج دارند؛ بسـته به مقدار احتیاج.

68/2/7

در طول تاریخ ،هرجا قدرتمندانی خواستند بر مردمی سلطهای را بهصورت
راسخ 1بهوجود بیاورند ،در موارد متعدد از نام دین استفاده کردند .بایستی
ً
حقیقتا
هوشـیارانه نـگاه کـرد ،دید کجا اسـم دین با ترفند هسـت ،و کجا
دین حاکمیت دارد .در تاریخ اسالم ،این را خیلی روشن میشود پیدا کرد.
ً
واقعا حاکم بوده .در دورۀ اول ،صدر اول ،مبنا ،مبنای
در یک دورهای دین
دینی بوده .اشـتباهات ،خطاها ،لغزشها ،کارهای ناشایسـت البته وجود
داشـته در سـطوح مختلـف ،اما مبنـای جامعه و گـذران جامعه بر مبنای
دیـن بـوده؛ ولـی در دوران بنیامیه نه دیگر .خلیفـه ادعای دینداری هم
( .1رسخ) استوار ،پایدار
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میکرد ،اما از دین خبری نبود.. .قرآن و دین برای هرچه بیشتر
مسلطشـدن بـر مردم [بود]؛ اما بهعنـوان پایۀ کار ،بههیچوجه .مبنای کار،
آنیکه

حکومت مقتدرانه با خصوصیات دیگر است.
مبنای سلطنت و
ِ

68/2/5

قـدرت برایـش اصل اسـت ،بهراحتی از اصـول میگذرد ،از دیـن میگذرد،
دیـن برایـش اصالتـی نـدارد .و مـا ایـن را در روشهـای معمـول و رایـج
دنیا مشـاهده میکنیم .حاال در مجامع اسلامی ،آنجایی که دین اسلام
مطرح است ،گذشت از دین اسالم است؛ آنجایی که اسالم مطرح نیست،
گذشت از همۀ ارزشها.
ممیزۀ حکومت الهی ،این است که در آن ،قبضهکردن
خاصیت و ویژگی و
ّ
قدرت ،اصل نیست؛ پیادهکردن اصول اصل است ،پیادهکردن دین خدا اصل
اسـت ،عمـل بـه دین خـدا اصل اسـت.. .حکومـت و قـدرت ،بهخودیخود،
ارزشـی ندارد؛ یک وسـیله است برای هدفها ،برای آرمانها ،برای ارزشها.
این خصوصیت حکومت حق است ،و این خصوصیت از رأس قله که شروع
میشود ،همینطور تا پایینترین دامنههای این بدنۀ قدرت ،یعنی عوامل
حکومت ،بایستی ریزش کند و این روحیه و این اخالق تا پایین بیاید.

68/2/7

بنابرایـن در حکومـت الهـی ،مبنـا دین اسـت ،در حکومت سـلطنتی ،مبنا
دیـن نیسـت ،اگرچـه دیـن هم گاهـی اوقات حضـور دارد ،و شـما دین را
آنجا میبینید .پس هرجا دین هسـت ،معنایش این نیسـت که حکومت،
حکومت دینی است؛ به این باید توجه بکنید .باید ببینید آیا پایۀ حکومت
بر دین است یا نه.

68/2/5
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خـب؛ آن معیـار دوم ،نقطۀ دومی کـه حکومتهای حق و باطل
منیت اسـت؛ یعنـی خودخواهیها ،به خود
را بـا آن میسـنجیم ،مسـئلۀ
ّ
پرداختـن ،خـود را محـور قـراردادن ،خودگرایـی .بین حکومت سـلطانی و
سـلطنتی بـا حکومـت امامتی و خالفتـی ،در این زمینه هـم تفاوتهای
منیت اصل اسـت،
بسـیار بنیانـی وجـود دارد .در حکومتهای سـلطنتی،
ّ
ً
اصلا همهچیـز بـر محور شـخص حاکم میگـردد ،همهچیز با او مقایسـه
میشود .خوب آن کسی است که با او خوب است؛ بد آن کسی است که
با او خوب نیسـت یا با او بد اسـت .خیرات عالم اول متعلق به اوسـت.
بعـد اگـر چیزی زیادی آمد ،متعلق به آن کسـانی [اسـت] که حولوحوش
من قدرتمند،
او هسـتند ،برای او هسـتند .آنکسـانیکه با حاکم ،با این ِ
ارتباطی ندارند ،کاری ندارند ،حمایتی از او نمیکنند ،آنها از خیرات عالم
هیـچ بهرهای بهطور طبیعی ندارند ،مگر یک چیزی ریخت و پاش بشـود،
ً
اصال اخالق حکومتی این است.
آنها هم بخورند.

68/2/7

همهچیز در خدمت

شـخص حاکـم اسـت .نیروهـای مسـلح بـرای دفـاع از اوسـت .نیروهای
اطالعاتی امنیتی برای کوبیدن دشـمنان اوسـت .نیروهای علمی برای او
و در خدمت اوست؛ که اگر نیروهای علمی و هنری جامعه در خدمت او
نباشـد و همان هدفها را و همان روشها را ترویج نکند و تثبیت نکند
و در ذهن مردم و در فضای جامعه القا نکند ،او مطرود خواهد بود ،مورد
قبول نخواهد بود.

68/2/5

انحصارطلبیها از اینجا بهوجود میآید ،استبدادها

از اینجـا بهوجـود میآیـد؛ تکیۀ به من ،خود را محور قراردادن ،و هیچچیز
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و هیچکس و هیچ ارزش و هیچ انسانی را بهحسابنیاوردن .در
اینچنین نظامی انسانها تحقیر میشوند.

68/2/7

منیت
نظـام اسلامی و حکومت امامتی و خالفتی ،درسـت نقطـۀ مقابل
ّ
اسـت؛ یعنی آن چیزی که نباید هیچ نقشـی داشـته باشد در ادارۀ جامعه
منیـت شـخص حاکـم اسـت .مـن اینطور
و در صفبندیهـای جامعـه،
ّ
خواسـتم ،مـن اینطـور گفتـم ،بـرای من باید ایـن کار انجـام بگیرد ،این
چیزها را نداریم« .من» نداریم در نظام اسلامی« .من خواسـتم»« ،ما اراده
کردیـم» ،یا به قول پادشـاهان ابله« ،مـا فرمودیم»« ،ما فرمایش فرمودیم»
..این چیزها در نظام اسالمی وجود ندارد.
پیغمبر وقتیکه میخواسـتند با جمعی از اصحاب به جایی بروند ،سـواره
اگر میخواسـتند حرکت کنند ،پیغمبر ترجیح میداد سـوار بر االغ بشـود
و نه اسـب .اگر به حسـاب امروز و در مقیاسهای امروز محاسـبه کنیم،
ً
مثال ماشین ژیان بشود ،نه ماشین بنز .میگفت این
ترجیح میداد سوار

َ

َ َ

متواضعتـر اسـت« ،ذ ِل َ
منیت حاکم
ـک ارفـق» .از تحقیر انسـانها درمقابـل
ّ
بهشـدت جلوگیـری میکردند .میدانید مردم ،یـک روحیۀ عالقهمندی به
قدرت دارند .بهطور طبیعی ،تودههای مردم اینطورند و گرایش به کسـی
کـه قـدرت دارد ،همـواره در ذهـن عامـۀ مردم هسـت .این ،خـود مردم را
و همچنیـن حـکام را گمـراه میکنـد .امیرالمؤمنین بعـد از جنگ صفین
قبایل حولوحـوش کوفه ،با جمعی
وارد کوفـه که شـدند ،یکـی از بزرگان
ِ
از مـردم آمدند .امیرالمؤمنین سـواره حرکـت میکردند ،اینها هم پیاده در
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رکاب امیرالمؤمنیـن راه میرفتنـد .چنـد قدمی که حرکت کردند،
امیرالمؤمنیـن توجـه کردنـد ،دیدنـد اینهـا دارند پیـاده با ایشـان میآیند.

َ َ

ٌَ

َ َّ ٌ

ؤم َ
یش ِم ِثل َ
رجع ف ِا ّن َم َ
ننی»
ک ِفتنة ِللوایل َو َمذلة ِل ُلم ِ
گفتند که بایستید ،برگردیدِ « .ا ِ

1

فرمودند راهرفتن کسی مثل تو که خودت شخصیتی هستی در میان قوم
و قبیلـۀ خـودت ،در کنـار منـی که سـواره دارم حرکت میکنـم ،برای من
فتنه است؛ یعنی من را گمراه میکند .من وقتی دیدم که یک شخصیت
باعظمتی ،اینطور دارد تواضع میکند که پیاده در کنار مرکب من حرکت

ٌ
میکند ،احسـاس غرور میکنم .این غرور ،من را گمراه خواهد کردِ « .ف َتنة

ِللـوایل» بـرای والـی موجـب فتنـه اسـت ،یعنـی او را مفتون میکنـد ،او را

َ َّ ٌ

ؤم َ
ننی» برای تو هم اسباب ذلت است .تو مؤمن
گمراه میکند؛ و « َمذلة ِل ُلم ِ
هستی ،مؤمن نباید ذلیل بشود.
این یکی از آن معارف بسیار عظیم اسالم ،و بهخصوص جزو ادبیات شیعه

اسـت؛ پرهیـز از ذلیلکردن مؤمنُ .
..کمیت اسـدی در قصاید هاشـمیاتی
کـه در مـدح اهلبیـت و مذمت خلفـای بنیامیه گفته ـ کـه از بهترین و
زیباترین شـعرهای عرب اسـت ،قصاید بسـیار زیبایی اسـت ،همهاش در
مـدح اهلبیـت اسـت ـ در یـک جا اشـاره میکند بـه همین مسـئلۀ نوع
برخورد با مردم در این دو جریان حکومتی؛ میفرماید:

عی َة ّ
ساس َة ال َک َمن َی َر ی َر َ
َ
اس
الن
ِ
َ ً َ َ ََ َ
نعام
سواء و رعیة اال ِ

 .1وقعة صفین /مقدم علی من صفین الی الکوفه /ص532
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اینکسـانیکه مـن آنهـا را مـدح میگویـم و سـتایش میکنـم
سرپرسـتی مردم
ـ یعنـی اهلبیـت پیغمبر ـ سیاسـتمدارانی هسـتند که
ِ
را مثل سرپرسـتی گوسـفندان نمیدانند .سیاسـتمدارانی وجود دارند که
سرپرسـتی مردم را مثل سرپرسـتی گوسـفندان میدانند؛ طعنه میزند به
ً
واقعا هم همینطور است .برای بنیامیه ،سرپرستی مردم مثل
بنیامیه.
سرپرسـتی گوسـفندان بود .یعنی گوسـفند متعلق به مالکش است دیگر،
اینهـا خودشـان را مالـک مردم میدانسـتند و [میگفتند] هـر کاری در راه
تقویت دستگاه حکومت ،بشود با این مردم کرد ،باید کرد .این خصوصیتی
بود که در دستگاه بنیامیه و حکومتهای سلطنتی بود.

68/2/5

ابوحسـان زیادی یکـی از فقهـای بغـداد اسـت .میگوید شـبی در بسـتر
ّ
خوابیده بودم ،فضلبنسـهل ،وزیر مأمون ،پیغام فوری فرسـتاد فردا که
در دربـار مأمـون شـرکت خواهـی کرد ،کاله سـرت باشـد ،امـا عمامه دور
کالهت نبند .کاله سـر میگذاشـتند ،عمامه هم دورش میبسـتند ،مثل
این عرقچینی که حاال گاهی ماها زیر عمامه میگذاریم .میگوید خیلی
ً
اوال
سـری دارد؟ درعینحال ،چون فضلبنسـهل
تعجـب کـردم ،چرا؟ چه
ّ
ً
ثانیـا بـا من دوسـت بود ،گفتـم احتیاط بر این اسـت که من
وزیـر بـود،

رعایت کنم این را .فردا رفتم دربار مأمون؛ کاله سرم بود و عمامه نبستم.
وقتـی رسـیدیم آنجا ،دیدیم بله ،رجـال و اعیان و اینها جمعند ،منتظرند
کـه بـار بیابنـد به محضـر مأمـون و مالقات کننـد بـا او .دراینبین ،یک
نفـر از داخـل آمـد بیرون و گفت کـه امروز امیرالمؤمنیـن ،یعنی مأمون،
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بـر روی کاله عمامـه خواهد بسـت ،همـه عمامههـا را بردارید.

1

یعنی وقتیکه او عمامه سرش میبندد ،اختصاصی اوست ،او باید فرقی
داشته باشد ،تمایزی داشته باشد .وا ِّل همه عمامه سرشان باشد ،بیایند
بنشـینند کـه همـه مثـل همنـد .ایـن را مقایسـه کنید بـا روش پیغمبر،
کـه میگوینـد وقتـی رسـول اکرم در جلسـهای مینشسـتند ،کسـی وارد
میشـد ،در این جمع نمیتوانسـت بشناسـد که پیغمبر کدامشان است.
یعنـی هیـچ تفاوتی بـا دیگران نـدارد .پیغمبر میفرمود :من مینشـینم
مثـل بـردگان و غـذا میخـورم مثـل بـردگان 2،و مایلـم که شـبیه باشـم
منیتـی در وجود او نباید
بـه پایینتریـن طبقـات مردم .یعنـی هیچگونه
ّ
باشـد .آنجا میگفت فهمیدم که فضلبنسـهل که رفیق ما بود ،دیشـب
پارتیبازی کرد ،به قول ما مشهدیها ،روپایی کرد و موجب شده که من
ً
مثلا بـا عمامـه بیایم بعد عمامـهام را بردارم؛ نـه ،بیعمامه
دور نشـوم؛
آمـده باشـم کـه خیلی متین و سـنگین ،بـا سیاسـت امیرالمؤمنین هم
مخالفتی نداشته باشم.
میگویند حجاجبنیوسف که در کوفه حاکم بود ،کالهی داشت که وقتی
آن کاله را بر سـر میگذاشـت ،هیچکس حق نداشـت در حولوحوش او،
کالهی مثل آن بر سرش بگذارد .عبدالملک مروان چکمۀ زردرنگی داشت
که وقتی آن چکمه را میپوشـید ،احدی حق نداشـت شـبیه آن چکمه را
 .1التاج فی اخالق الملوک /ص20
 .2نهجالفصاحه /حدیث6
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منیت از دل انسان شروع
بپوشد 1.باید امتیاز داشته باشد.. .البته ّ
منیت به زبان و به ظاهر و به لبخند و به تواضع و اینها نیست؛
میشود.
ّ
منیـت و خودخواهـی ،قلب آدمی اسـت ،که انسـان بایـد خودش را
مرکـز ّ
منیت .ولی خب ،باالخره در ظواهر انسـان
نجـات بدهـد از خودمحوری و
ّ
هم اثر میگذارد.
منیت ،در جامعهای حکمفرما بود و در رأس ،مثل چشـمۀ
..اگـر فرهنـگ
ّ
زهرآگینـی جوشـید ،تمـام جامعـه را فـرا خواهـد گرفـت؛ فرهنـگ تملق،
چاپلوسـی ،تعریفهـای دروغ بـرای نزدیکترشـدن بـه حاکـم ،رشـد پیدا
منیت و خودخواهی دسـتگاه حاکـم و عناصر اصلی
میکنـد .یعنـی ایـن
ّ
حکومت ،مثل مردابی است ،مثل باتالقی است که انواع و اقسام پشهها
خلقیات لجن و عفن در آن رشـد میکند .وقتیکه کسی
مضر
و حشـرات
ِ
ِ
بـا امیرالمؤمنیـن حـرف مـیزد و از ایشـان تعریف میکـرد و مبالغه را از
حد میگذراند در تمجید امیرالمؤمنین ،آن حضرت به نحوی از انحا او را
منصرف میکرد .بعضیها آن حضرت را آنقدر باال میبردند که از صفات
بشری فراتر میرفت ،حضرت بهشدت با آنها برخورد میکرد ،همچنانیکه
بـا ُغلات 2برخـورد کـرد؛ گفـت اگـر شـما از ایـن حـرف برنگردید ،شـما را

 .1التاج فی اخالق الملوک /ص20
( .2غلو) غالت جمع غالی اسـت بهمعنای کسـیکه اهل افراط باشـد و مطلبی را از حد
خودش خارج کند .در اصطالح به فرقهای از شیعیان اطالق میشود .برای اطالع بیشتر

میتوانید پینوشت شمارۀ « ،16جریان ُغلوّ و ُغالت» را مطالعه کنید.
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زندهزنـده در آتـش خواهـم سـوزاند .بعضیهـا از روی نفـاق ،آن
حضرت را تعریف میکردند .یک نفری بلند شـد در پای صحبت حضرت،
از او تمجید کرد .حضرت فرمود :من از آنچه تو بر زبان آوردی پایینترم،
امـا از آنچـه کـه در دل تو هسـت ،باالترم .یعنی تـو از روی نفاق داری از
ً
واقعـا معتقد نیسـتی به این حرفها .تـو مرا آدم
مـن تعریـف میکنـی؛
منحرف و گمراه میدانی و من نیسـتم ،من از آن باالترم؛ اما از آنچه تو
داری میگویی ،پایینترم.

ُ ُ
امل ّد َ
جوه َ
احنی
ببینید برخورد با متملق ،با مداح ،اینطوری اسـت« .احثوا یف ُو ِ
ُّ
الت َ
راب» 1وقتیکه کسـی میآید ستایشـگری میکند از شـما ،تعریف شما
را میکنـد و میفهمیـد کـه دارد خلاف میگویـد ،اسلام میگوید خاک
بپاشـید بـه صورتـش ،یعنـی او را دور کنیـد ،او را ُخ ُنـک کنیـد .2بـه او
بگوییـد کـه دارد خطـا میکند .به او بگویید کـه نهخیر ،من کمتر از این
حرفها هستم.

68/2/7

ً
جدا ـ نه بهصورت تعارف ـ
امیرالمؤمنین در سلوک سیاسیاش از مردم،
ّ
تصنع
درخواست میکند که با او متملقانه حرف نزنند ،چاپلوسی نکنند،
در برخورد با او به خرج ندهند .در وسط یکی از خطبههای امیرالمؤمنین
ـ کـه یکـی از آن خطبههـای بلیـغ و عجیـب امیرالمؤمنیـن اسـت ـ یک
نفـری بلنـد شـد ،شـروع کـرد بـه تعریـف و تمجیـد از امیرالمؤمنیـن؛ از
 .1بحاراالنوار /کتاب االیمان و الکفر /ابواب الکفر و مساوی االخالق /باب /134حدیث1

ُ .2خ ُنک کردن در اصطالح بهمعنای سرد کردن ،از شور و نوا انداختن
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سـخن آن حضـرت ،از مطالـب آن حضرت ،بنا کـرد تمجیدکردن
و ثناگفتـن بـر امیرالمؤمنیـن .حرفهایش که تمام شـد ،حضرت رو کرد
ً
تقریبـا بهقـدر همـان خطبـه ـ آنچه کـه در نهجالبالغه سـید رضی
بـه او،
انتخاب کرده ،و انسان میبیند ـ به همان اندازهای که صحبت کرده بود،
در نصیحت این مرد صحبت کرد که با من اینطوری حرف نزنید .ازجمله

َ

ُ َّ

ُ َ َّ

ُ

َ
ُ
باب َـرة» 1آنطور یکه
همیـن عبارت معروف اسـت« :فلا تک ِلمو ین ِبـا تکلم ِب ِـه اجل ِ

بـا پادشـاهان ،بـا جباران حـرف میزنند ،آنطـور با من حـرف نزنیدَ « .و ال
َ َ َّ
َ َ
َ َّ ُ
ّ
ـاد َر ِة» آنطور یکه مالحظه میکنند که
تت َحفظـوا ِمنی ِبـا ُیت َحفـظ ِب ِـه ِعنـد اه ِـل الب ِ
موجب ناخرسـندی و ناخوشـایندی فلان جبار
نبـادا بـدش بیایـد ،نبـادا
ِ
بشـود ،حرفهایـی را نمیزننـد ،مالحظاتـی را میکننـد ،جلـوی من این

َ
ً
ُ
امل َ
مالحظـات را نکنیـدَ « .و ال ُت ِالطـو ین ب ُ
صان َع ِـة َو ال َتظ ّنـوا ِب اس ِـتثقال یف َح ّ ٍق قیل
ِ

یل» [با من سازشکاری نکنید و] خیال نکنید که اگر حرف حقی را به من
گفتید ،علی از حرف حق شما دلگیر خواهد شد ،برای او سنگین خواهد
آمد ،اینطور نیست.

88/6/20

امیرالمؤمنین از شما نمیخواهد در مقابلش خم و راست بشوید؛ از شما
توقـع نـدارد کـه حـرف حق را بـه او نزنیـد .میگوید گمان نکنیـد که من
سـنگین هسـتم در شـنیدن حـق .آن حاکـم و زمامداری که حـرف حق را
نمیتواند بشـنود ،بهطریقاولی ،حـق را نمیتواند عمل کند .آن زمامداری
کـه حاضر نیسـت مردم او را به عدل دعوت کننـد ،بهطریقاولی نمیتواند
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /216کالم حضرت در جنگ صفین
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عـادل باشـد؛ تـاب شـنیدن عـدل را نـدارد ،چگونه تـاب عمل به
عـدل را خواهـد داشـت .لـذا امیرالمؤمنیـن میگوید اینطـور با من حرف
نزنید .مردم مسـلمان! آن مالحظاتی که درمقابل دیکتاتورها و مسـتبدها
میکنید ،درمقابل من آن مالحظات را نداشـته باشـید .با من سازشکاری

َ ُّ
نکنید ،من اهل سـازشکاری نیسـتم ،با من صریح حرف بزنید« .فال َتکفوا
َ َ َ َّ َ َ َ َ
ـدل» اگـر حـرف حقـی داریـد ،درمقابـل مـن صریح
عـن مقال ٍـة ِب ٍـق او مشـور ٍة ِبع ٍ
بگوییـد .از مـن صریـح حـق را بخواهیـد و از من نهراسـید .جـان عالم به
قربـان یکچنیـن زمامـداری .و ما اگر علی را نداشـتیم ،این تجربۀ عملی
را نداشـتیم ،آن حکومـت افتخارآمیـز را نداشـتیم ،همـۀ حرفهایی که از
اسالم شنیدهایم و میگوییم ،نقش بر دیوار بود.

57/2/22

ً
اصال روش،
ایـن در سیسـتم حکومت سـلطنتی درسـت بهعکس اسـت؛
یـک روش مداحپـرور اسـت ،روش تملقپـرور اسـت .چرا؟ چـون اصل بر
منیـت اسـت .او بـرای خود آنچنان شـأن و مقامی قائل اسـت ،و دلش
ّ
میخواهـد مـردم بگوینـد .و اینطور آدمهای متملق ،در دسـتگاه حاکم،
مرتب پیش میروند.
کتابی دارد جاحظ به نام «التاج [فی اخالق الملوک]» دربارۀ اخالق حکومت
ـ من این کتاب را خواندهام ،شاید بعضی جاهای آن را مکرر هم خوانده
باشـم ـ یکـی از نویسـندگان و هنرمندان و ادبای معـروف عرب در دوران
عباسی ،همین جاحظ است .این کتاب را پر کرده از بدآموز یهای مربوط
بـه آنچنـان سیسـتم حکومتیای .حـاال البته بعضی میگوینـد این برای
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جاحظ نیست ،خدا کند که برای او نباشد این کتاب ،وا ِّل اگر این
ً
حقیقتا نوشـتۀ جاحظ باشـد ،ننگی اسـت برای جاحظ .او میگوید
کتاب
پادشـاه ،حاکم اگر بتواند ،باید حتی در آبوهوا هم حسـاب خودش را از
مردم دیگر جدا کند .یعنی آن هوایی که او استنشاق میکند ،اجازه ندهد
دیگری از آن هوا استنشـاق کند ،البته خب ،چنین چیزی میسـور نیست.
آن روزها میسـور نبوده ،شـاید حاال یکوقتی در آینده میسـور بشـود برای
قدرتمنـدان ،بـا پیشـرفتهای علمی ،که آب خودشـان و هوای خودشـان
را هـم از مـردم جـدا کنند .میگوید اگر بتوانند ،بایسـتی حتی آبوهوای
خودشان را هم جدا کنند.
..عبدالملک مروان ممنوع کرد که کسی درمقابل او شروع کند به صحبت،
قبـل از آنکـه او اجـازه بدهـد.. .و این رسـم در حدود صدوپنجاه سـال ،در
دنیای اسلام ماند .یعنی حتی بزرگان ،وزرا ،شـخصیتهای عمده ،اجازه
نداشـتند .جایـی خوانـدم ،تا سـال  204این رسـم در دنیای اسلام وجود
داشـت کـه درمقابل خلیفه ،احدی حق نداشـت حرف بزنـد .به نظرم زمان
معتصم یا مقتدر بود ،که احمدبنابی ُ
دؤاد ،قاضی و وزیر معروف و مقتدر
[عباسی] ،این رسم را برطرف کرد و در حضور خلیفه ابتدا به صحبت کرد.
تا آنوقت کسی چنین حقی را نداشت.
ّ
سـنیهای شـافعی،
روزی شـافعی معـروف ـ فقیـه بزرگ اهل سـنت که
پیـروان او هسـتند و جـزو سـران فقهـای زمـان خـود بـود ،و البتـه جـزو
ً
ظاهرا هسـت ،شـعرهایی بـه او نسـبت دادهاند
مخلصیـن اهلبیـت هـم
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دربارۀ امیرالمؤمنین ـ 1وارد قصر هارون شد ،و به محضر هارون
سلام کـرد؛ هیـچ حرفی نزده بود ،سلام کرد .هارون با کمـال تکبر گفت
چه کسـی به تو اجازه داد قبل از اینکه من اجازه بدهم حرف بزنی! فقط
منیت در آن
سلام کـرده بـود .تـا این حد ایـن قدرتنمایی و اسـتبداد و
ّ
دسـتگاه زیـاد شـده بود .اینهم یکـی از آن خصوصیاتی اسـت که در آن
دستگاهها هست.
منیت وجود داشـته باشـد ،آن حالت خودخواهی
بدانید؛ هر مقداری که
ّ
و خودپسـندی ،بـه همـان انـدازه از حکومت اسلامی فاصلـه داریم؛ این
 .1محمدبنادریس (204-150ق) پیشـوای مذهب شـافعی ،یکی از مذاهب چهارگانۀ اهل
سـنت اسـت .وی در کتاب ُ
«االم» ،یکی از دو کتاب معتبر خود ،احادیثی از امام صادق
نقـل کـرده و بـه آنها اسـتناد میکند .اشـعار متعـددی در ذکر فضایـل و اظهار محبت به
اهلبیت به او منتسب است .مانند:
ً
وَ سا ِئلی عَ ن ُح ِّ َ
ِعالنا ِب ِه َام َا َ
جح ُد
َیت َهل؟ ُ /ا ِق ُّر ا
هل الب ِ
با ِ
الر ُ
ٌ
مزوج ِب َلحمی وَ َدمی ُ /حبُّ ُهم وَ ُهوَ ُ
َ
شد
َه
یهات مَ
اله َدی وَ ُّ
یا َا َ
الم َ
صط َفی یا ُع َّدتی  /وَ مَ ن عَ َلی ُح ِّب ِهم َا َ
عت ِم ُد
َیت ُ
هل ب ِ
نتم ا َِلی اهلل َغ ً
َ
یف َا َ
سیلتی  /وَ َک َ
عت َ
َا ُ
خشی؟ وَ ِب ُکم َا َ
ض ُد
دا وَ
ِ
ِّ
وَ لِیُّ ُکم ِفی ُ
ظی ُم َخ َّل ٌد
الخ ِ
نار َل ً
لد َح ٌّی خا ِل ٌد  /وَ الض ُد فی ٍ

ای پرسشگران از من دربارۀ محبت اهل بیت ،آیا آشکارا به محبت ایشان اقرار کنم ،یا آن را
انکار کنم؟ /هرگز منکر محبت آنان نخواهم شد ،چون به خون و گوشت من درآمیخته است
و محبت ایشان ،وسیلۀ هدایت و رشد من است /.ای خاندان مصطفی ،ای همهچیز من ،ای
حب شما هستم /.شما در روز قیامت پیش خدا شفیع من هستید
کسانی که من متکی به ّ
پس چگونه بترسم ،درحالیکه به شما اطمینان دارم /.آنکه شما را دوست دارد ،جاودانه در
بهشت می ماند؛ و دشمنان شما جاودانه در آتش پرسوز دوزخ خواهند بود.
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هیچ ُبروبَرگرد ندارد .این ،یکی از آن شاخصههای قطعی است.
ادب یـک بحث دیگری اسـت ،رعایت حرمـت و احترام یک بزرگتر ،یک
انسـانی که انسـان برای او احترام قائل اسـت یا محبت قائل اسـت ،آن
بحث دیگر[ی اسـت] .انسـان درمقابل پدرش الزم است که ادب را رعایت
کند ،درمقابل یک عا ِلم ادب را رعایت کند ،درمقابل استاد ادب را رعایت
کنـد ،درمقابـل بزرگتـر خودش ،مافـوق خودش ،ادب چیز خوبی اسـت؛
ادب چیـز بـدی نیسـت .امـا ادب یـک مسـئله اسـت ،هضم شـخصیت،
یعنی نابودکردن شخصیت درمقابل یک بزرگتر و کوبیدن شخصیت یک
منیت ،یعنی آن چیزی که شـخصیت
زیردسـت ،یـک حـرف دیگر اسـت.
ّ
مخاطـب را و طـرف را میکوبـد ،هضـم میکنـد ،ایـن وجـود نـدارد؛ امـا
ادب خـوب اسـت .بعضیهـا از آنطرف میافتنـد ،بیاحترامی و بیادبی
و ولنـگاری در برخـورد دارند ،نه ،این درسـت نیسـت .شـما ببینید ،قرآن

تَ َ
دربارۀ پیغمبر اکرم میگوید که آن حضرت را به نام صدا نکنید« .لا ج��علوا
َ َ ُ َ ُ ٓ َ �ض ُ َ �ض ً
ُ ٓ َ َّ
سول ب� ی� ن�کم کدعا ِء ب�ع ِ کم ب�ع ا» 1آنطورکه شماها همدیگر را صدا
دعاء الر ِ
میزنید ،پیغمبر را آنطور صدا نزنید .میآمدند مردم ،مسـلمانها پشـت
در خانـۀ پیغمبـر و پیغمبـر را صـدا میزدنـد بهنام؛ «یا محمـد» .آیه نازل
شـد کـه نه ،اینطور صـدا نزنید؛ پیغمبر را بگویید« :یا رسـولاهلل» ،به نام
ـمتش او را صـدا بزنید .این یک ادبی اسـت که درمقابل
رسـالتش ،بـا ِس َ
پیغمبـر الزم اسـت .امـا خـب ،پیغمبـر بههیچوجـه برخوردش بـا مردم،
 .1سوره مبارکه نور /آیه 63
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منیتآمیـز نبود ،بلکه درسـت نقطۀ مقابل؛ همانطورکه
برخـورد
ّ
گفتیـم ،در پایینتریـن و متواضعانهترین شـکلی که ممکـن بود پیغمبر
عمـل میکرد .اینهم یک نکته.
نکتۀ دیگر که نکتۀ سـوم اسـت ،مسـئلۀ مالومَ نال 1دنیوی است .اینهم
از آن مسائل بسیار مهم است که اشارهای بکنم .این دو نوع حکومت در
استفادۀ از لذات دنیوی و مالومَ نال دنیوی ،درست نقطۀ مقابل همند .در
منیت حاکم
حکومتهای سـلطنتی ،حکومتهایی که مبتنی بر قدرت و
ّ
اسـت ،مالومَ نال و لذت و التذاذ یک هدف اسـت .اگر قرار باشد کسی به
ً
اصلا چرا به حکومت
حکومـت برسـد و از لذات حکومت برخوردار نشـود،
رسـیده ،پس باید لذت ببرد دیگر! به حکومت رسـیده برای اینکه بتواند از
تنعمات دنیا تا آنجایی که ممکن اسـت اسـتفاده کند؛ خوراک و پوشـاک
خـوب و مرکـب خـوب و شـهوترانیهای گوناگـون و اسـتفادۀ از انواع و
اقسـام لـذت .خیلـی کم اتفاق میافتد کسـانی را شـما مالحظـه کنید در
حکومتهـای دنیایـی ،کـه حدی بـرای التذاذ و هوسهای خودشـان قرار
بدهنـد ،مگـر نتوانند؛ که گاهی نمیتوانند ،عرف در یک جامعه یکطوری
است که به آنها اجازه نمیدهد.
..در حکومـت اسلامی بهرهمنـدی از مالومَ نال دنیـا بههیچوجه اینطور
نیسـت .دو ایسـتگاه وجـود دارد؛ ایسـتگاه اول ،ایسـتگاه حـق و قانـون
( .1نیل) یافتـن ،رسـیدن چیـزی بـه کسـی .مالومنـال در اصطالح بهمعنـای ثروت و
دارایی است.
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اسـت؛ ایسـتگاه دوم ،ایسـتگاه اخلاق اسـت کـه باالتـر اسـت.
حاکـم اسلامی در ایسـتگاه اول ـ یعنـی ایسـتگاه حـق و قانـون ـ در
التـذاذ از مالومَ نـال و شـهوات دنیـوی ،فقـط در حد قانـون ،در حد بقیۀ
ّ
تخطی بکند ،از
مـردم ،در حـد حالل شـرعی اکتفـا میکند .یـکذره از آن
صالحیت میافتد .هیچ امتیاز و برخورداری ویژهای برای حاکم ،ازلحاظ
برخـورداری از دنیـا و مالومَ نـال دنیـوی و التـذاذات وجود نـدارد ،هیچ.
چـون ایـن حاکم اسـت ،پس بایسـتی این التذاذ بیشـتر داشـته باشـد؟
نـه! ممکـن اسـت حقوقش بیشـتر از کارمندش باشـد ،شـخص حاکم در
نظام اسالمی ،بهخاطر اینکه کارش مهمتر است ،کارش سنگینتر است،
کار بیشتری میکند ،حقوق
زحمتش بیشـتر اسـت؛ مثل یک کارگری که ِ
بیشـتری میگیرد ،در همین حد .نیازهای او ،نیازهای طبیعی و معقول
او ،البته رعایت میشود؛ بیش از این نیازها ،بیش از اندازۀ قانون ،بیش
از اندازۀ استحقاق بهعنوان یک انسان با این مسئولیت و وظیفۀ خاص،
هیچچیز به او داده نمیشـود .این ایسـتگاه اول اسـت که اگر کسـی از
این ایسـتگاه فراتر برود ،بدون َشـک تخلف کرده ،تخطی کرده و سـاقط
ً
اصال میافتد.
میشـود؛ از صالحیت
و اما ایسـتگاه دوم ،ایسـتگاه اخالق اسـت ،که آن ازلحاظ معنوی بسـیار
عالیتر ،و ازلحاظ مادی سختتر است .و آن ،این است که حاکم اسالمی
چون در رأس حکومت است ،حتی از برخوردار یهای معمولی مردم هم
خـودش را محـروم کنـد .امیرالمؤمنیـن میفرمـود کـه اگر مـن بخواهم
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ّ
مصفـا ،و از مغـز گندم ،نانی بسـازم
از بهتریـن عسـلها ،عسـل
و بخـورم ،میتوانـم .خب بله ،میتوانسـت دیگـر ،امیرالمؤمنین بهترین
خورشهـا و بهتریـن نانهـا را میتوانسـت مـورد اسـتفادۀ خـودش قرار
بدهد ،لکن نه ،در کمال شدت[ 1زندگی میگذراند] .کسانی مالمت کردند
خشک
جوین
نان
ِ
ِ
و شماتت کردند مستخدم امیرالمؤمنین را .گفتند این ِ
سیاه را تو میدهی به این پیرمرد ،با این سختی ،بجوَ د و بخورد؟ رحمت
نمیآید؟ یک غذای بهتری ،یک نان نرمتری بده به او .خب امیرالمؤمنین،
در دوران خالفت پیرمردی شده بود دیگر ،مرد شصتسالهای بود[ .خادم
حضـرت] گریـه کـرد ،گفـت کـه من ایـن کار را کـردم .اما او بـرای اینکه
مبـادا مـن در غـذای او تصـرف بکنـم ،آن نان مخصوص خـودش را ـ که
همان نان جو خشـک سـیاه اسـت ،یا نان درستشدۀ از آرد گندم توأم با
در کیسه را میبندد و ُمهر میکند،
سبوس ـ در یک کیسهای میگذارد و ِ
که اگر کسـی دسـت زد ،او بفهمد که کسـی دست زده .یکوقتی به یکی
از مستخدمین حضرت ،گفتند که یک روغنی ،چیزی مخلوط کن با نان
حضرت؛ گفت من که این کار را میکنم ،او راضی نیسـت ،من را عتاب

ُُ ُ

َّ

َ َ

َ َُ َ َ
َ
الو ُزر» 2اگر من این کار را بکنم ،روغن مخلوط
میکند« .یأ کل هو املهنأ و ع ّل ِ
نان او بکنم که یکخرده نرم بشـود ،لذتش را او خواهد برد ،گناهش به
گردن من اسـت ،چون او راضی نیسـت؛ میگوید من راضی نیسـتم این
( .1شدد) تنگی و سختی زندگی
 .2تنبیهالخواطر و نزهةالنواظر /باب ما جاء فی الصدق و الغضب هلل /ص48
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کار را بکنیـد .ایـن وضـع امیرالمؤمنیـن و التـذاذ امیرالمؤمنین
اسـت .لبـاس در نهایـت خشـونت ،غذا در کمال ارزانـی و دوری از التذاذ
و لذت.
..امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام از مدائـن عبـور میکردنـد در یکـی از سـفرها،
وقتـی رسـیدند بـه مدائن ،ایسـتادند و این قصر معـروف مدائن را ،ایوان
مدائـن را نگاهـی کردنـد 68/2/7.ابتـدا دو رکعت نماز خواندنـد .در جایی که
مرکـز کفـر و بینمـازی بـود ،اولیـن کاری کـه حضرت کردنـد ،خواندن دو

رکعت نماز بود[ 80/2/22.بعد] این آیۀ شریفه را خواندندَ « :کم تَ� َرکوا ِم ن� �جَ نّ� ٍت
ا� َو
َ
ُ ن َ ُ
کا�وا ف��ها ف�اک َ
عم ٍ ة� ن
کر�ی م * َو نَ� َ
ه� ن�» 1چه قصرهایی را ،چه
روع َو َم ق� ٍام
ِ ی
ی
و� * و �ز ٍ
ٍ
ع ی� ٍ
باغستانهایی را ،چه کشتزارهایی را ،چه جویبارهایی را گذاشتند و رفتند

این قدرتمندان و پادشاهان .با چشم عبرت نگاه کردند .خب بله ،آن روزی
کـه ساسـانیان در قصـر مدائن و در آن شـهر بزرگ ،حکومـت میکردند بر
سرتاسـر این کشـور پهناور و عظیم ،البد نمیدانسـتند که یک روزی هم
اینطـور منقـرض خواهنـد شـد و اینها را خواهند گذاشـت و بـه ویرانهای
تبدیل خواهد شد و یادی از آنها در آنجاها نخواهد شد.

َ
َ َ ُ
َ
ـوم کانـوا وار َ
الق َ
ثین َف َا َ
وروثین»
صبحـوا َم
الء
بعـد [امیرالمؤمنیـن] فرمودنـدِ « :ا ّن هـؤ ِ
ِ

2

بر قبلیها
اینکسانیکه این دستگاه و این کاخ را ساختند ،یک روز میراث ِ
بودنـد .خـب ،ساسـانیان آمدنـد اشـکانیان را از صحنـۀ روزگار زایل کردند.
 .1سوره مبارکه دخان /آیات  25تا 27
 .2تاریخ بغداد (خطیب بغدادی ،متوفی 463ق) /ج /1ص143
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اردشـیر بابـکان آمـدَ ،اردوان پنجم را از بین بـرد؛ دخترش را هم
گرفـت ،مملکتـش را هـم گرفـت ،کاخـش را هـم گرفـت؛ و شـدند وارث

ََ

َ
قـوم و سلسـلۀ دیگـری که قبـل از آنها بودند .اما امـروز «فا َ
صبحـوا َم
وروثنی»

حاال کسـانی هسـتند که دیگران از آنها ارث میبرند همین تشـکیالت را.
اینطوری است دیگر ،دنیا همین است دیگر ،همیشه که بر یک قرار و بر
یک روال نیست اوضاع .در آن فرصتی که انسان بهدست میآورد ،بایستی
ُ
هـر کار میخواهـد بکنـد ،هر گلی به سـر خـودش و مردمش و آخرتش و
دنیایش میتواند بزند ،بزند.

َ َ ُّ ُ َ َ َ َّ
ُ ّ َ ُ َ َ َ ُّ ُ ُ َ َ َ ُّ ُ ُ ّ َ
النق ُـم»
ـم
ک
ب
ـل
ح
ت
ف
م
ـر
احل
وا
ل
ح
ـت
س
ت
لا
ف
،
ـم
ق
الن
ـم
ب
ـت
ل
ِ
ِ
بعـد فرمـودِ « :اسـتحلوا احل ُـرم فح ِ ِ ِ
ِ ِ

اینهایی که میبینید نقمت الهی گریبانشان را گرفت ،بهخاطر اینکه کارهای
ناروا را روا شمردند .ظلم را ،تبعیض را ،تنبلی را ،شهوترانی را ،غر قشدن
در فسـاد را ،ایـن نارواهـا را ،اینهـا روا شـمردند؛ نقمتها بر آنها نازل شـد،

َ َ َ ُّ ُ َ ُّ
احل ُر َم ف َت ِحل
پدرشـان درآمد .بعد رو کرد به یاران خودش ،فرمود« :فال تسـت ِحلوا
ُ ُ َّ
ها بر شما نازل بشود68/2/7.
النق ُم» شما نارواها را روا نشمرید ،تا نقمت
ِبکم ِ
[بـه ایـن بهانـه این نکته هم عرض شـود که] وقتی میخواسـتند بغداد را
بسازند ،گویا یک نفر به خالد برمکی 1میگوید برویم طاق کسری را خراب
کنیم و مصالح ساختمانی آن را در اینجا مصرف کنیم .از خالد میپرسند

آیا چنین کنیم یا نه؟ میگوید این کار ،مصلحت نیست .مصالح را درست
 .1خالدبنبرمـک (متوفـی 170ق) یکی از ّ
مبلغان دعوت عباسـیبـود .که بعدها به مقام
وزارت ابوالعباس سفاح و منصور رسید.
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کنید .میگویند او ایرانی اسـت و دلش نمیخواهد طاق کسـری
خراب شود .منصور هم میگوید :بله! حرفش درست نیست .بروید و آنجا
را خراب کنید! میروند و شروع میکنند به تخریب و درآوردن مصالح؛ اما
میبینند که نمیشود و خیلی زحمت دارد .مبالغی پول خرج میکنند تا
آجرها را سـالم درآورند و به مقصد برسـانند؛ اما میبینند بازهم نمیشود.
ً
اصال بهصرفه نیست .پول
یک سال میگذرد .به منصور میگویند این کار
زیادی خرج کردهایم و چیزی هم بهدسـت نیامده اسـت .محکم اسـت و
ً
اصال خراب نمیشود .میگوید :مشورت کنید؛ ببینیم چهکار کنیم؟
ً
حتما ادامه
آمدند به خالد گفتند :به نظر تو چهکار کنیم؟ گفت :این کار را
دهیـد! گفتنـد :تو آنوقت مخالف بودی .حاال چرا چنین میگویی؟ گفت:
اصل کار غلط بود؛ اما حاال اگر شـما ادامه ندهید ،خواهند گفت
آنوقت،
ِ
کسـانی آمدند و این طاق را سـاختند و نیز کسـانی آمدند که نتوانسـتند
ً
حتمـا ایـن کار را بکنیـد! البتـه
خرابـش کننـد .پـس آبرویتـان مـیرود.
نتوانستند .گفتند :آب ببندید و چه کنید.
حاال شما برخورد منصور را با برخوردی که امیرالمؤمنین در خصوص طاق
کسری داشتند ،مقایسه کنید [..با آن] حرفهای عبرتآموز؛ هیچ حرفی از
خرابکردن به میان نیامد .وقتیکه هست ،باشد .چه عیب دارد؟ آن روح
علوی را اینجا ببینید چگونه اسـت! اهل خراب و ویران کردن نیسـت؛ اما
فوری ،از همین موقعیت برای انتقال آن مفاهیم عالی که در ذهن دارند،
استفاده میکنند.

80/2/22
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[در نمونـهای دیگـر امـام هـادی در مجلـس بزم متوکل عباسـی
فرمودند]:

َ
َ َ َُ َ
ـال ت ُر ُس ُـهم
«باتـوا على قل ِـل االجب ِ

ُ

ََ َ َ

َُُ

الرجال فلم تنف ُ
غ ُ
عه ُم القلل»
لب ّ ِ ِ

1

ً
واقعـا عبرتانگیز اسـت .انسـان اگـر ببیند کـه [اینها] چگونـه زندگی
کـه
بدبینی نسـبت به
میکردنـد ،بـا چـه حراسـتهایی ،و جـدا از مردم و بـا
ِ
تاریخی این
مردم ،و آنگاه چگونه طبق قضای محتوم الهی که در سـنت
ِ
 .1عـدهای از جاسوسـان بـه متـوکل عباسـی خبـر دادنـد در خانـۀ امام هـادی ،نامهها و
سلاحهایی از شـیعیان قمـی وجـود دارد و امـام قصـد دارد تـا به حکومت دسـت یابد.
متوکل به سـربازانش دسـتور داد به خانۀ امام بروند .سربازان وارد خانه شدند اما چیزی
نیافتنـد ،پـس حضـرت را که در حال مناجات بـود ،با خود آوردند .متوکل در مجلس بزم
بود ،بیادبانه به حضرت جام شراب تعارف کرد ،حضرت فرمودند« :به خدا گوشت و خون
مـن هرگـز خمر ننوشـیدهاند ،مـرا معاف کن ».متوکل منصرف شـد و به حضرت گفت تا
شعری بخواند .حضرت در چنین مجلسی این ابیات را خواندند:
بـر فـراز قلههـای کوههایی که آنان را نگاهبانی میکرد ،خفتند و مغلوب شـدند و قلهها
آنها را سودی نرساند.
پس از دورهای از ّ
عزت و سرفرازی از دژهایشان پایین کشیده شدند و در گودالی مسکن
گرفتند؛ ای وای که در چه جای بدی فرود آمدند!
بانگ دهندهای پس از دفن آنها فریاد زد« :کجا رفت آن دستبندها و تاجها و جامههای
فاخر ابریشمین؟
کجا شد آن چهرههای به ناز پرورده که در برابر آنها پردهها میزدند و سایبانها؟»
پس هنگامی که دربارۀ آنان سـؤال میشـود ،قبر با بیانی شـیوا پاسـخ دهد :این اسـت
چهرههایـی کـه کرمهـا بـر روی آن رفـت و آمـد میکننـد( .بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ
علیبنموسی و محمدبنعلی و علیبنمحمد /ابواب تاریخ االمام علیبنمحمد الهادی/
باب /4حدیث)25
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ََ َ َ

َُُ

عالـم ،قطعی اسـت ،از بین رفتند و میرفتند« ،فلـم تنف ُ
عه ُـم القلل»
ً
واقعا برای انسـان ،عبرتانگیز
و آنهمـه تدابیـر ،آنها را سـودمند نیفتاد،
اسـت و هرکـه ببیند عبرت خواهـد گرفـت.
فراوان [است].

59/4/12

و ازاینقبیل دیگر ،حرف

68/2/7

[علی ای حال] بنیامیه ،امامت را در اسلام تبدیل کردند به سـلطنت ،به
پادشاهی .و بنیامیه هزار ماه ،یعنی نود سال در این دولت بزرگ اسالمی،
حاکمیت کردند .بنای کجی که پایهگذاری شده بود ،آنچنان بود که بعد
از آنکـه انقلاب هم شـد علیـه بنیامیه و بنیامیه رفتنـد ،تازه بنیعباس
عنوان خلیفه
آمدند که شش قرن ،یعنی ششصد سال بر دنیای اسالم ،به
ِ
و جانشـینان پیغمبـر ،حکومـت کردنـد .بنیعباسـی کـه خلفایشـان یا به
تعبیر بهتر پادشاهانشـان ،اهل ُشـرب خمر و فسـاد و فحشـا و خباثت و
سالطین
ثروتاندوزی و اشرافیگری و هزار فسقوفجور بودند ـ مثل بقیۀ
ِ
َ
عالـم ـ مسـجد هـم میرفتند؛ بـرای مردم نمـاز میخواندند ،مردم پشـت
سرشـان نمـاز هـم میخواندنـد از روی اعتقاد غلط! اعتقـاد مردم را خراب
کرده بودند.

75/3/20

انتقـال قدرتـی کـه [از بنیامیه به بنیعبـاس] انجام گرفـت ،اینقدر برای
دنیای اسالم فاجعهبار بود؛ و امام حسن مجتبیعلیهالصالةوالسالم را ،ضعفهای
خـواص و ناآگاهیهـای عوام مجبور کرد که [صلح را] قبول کند .البته اگر
امام مجتبی

علیهالسالم

آن صلح را انجام نمیداد ،وضع بهمراتب بدتر میشد.

اگـر امـام حسـن مجتبـی جنـگ را ادامـه مـیداد و بـه دسـت معاویه به
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شهادت میرسید ،هیچچیز از اسالم باقی نمیماند .باز تظاهری
که دستگاه معاویه میکرد به اسالم و گرایش به احکام اسالمی ،بهخاطر
آن جریـان حقـی بـود که امـام مجتبی آن جریان را حفظ کـرد در جامعه.
چـون او بـود ،اگـر او نبـود که بهکلـی همهچیز از بین رفته بـود .اما آنچه
پیش آمد و آنکسـانیکه حکومت را بهدسـت گرفتند ،این خصوصیات و
این روشها را داشتند.

68/2/7

42
نقش امام حسن در زندگی ۲۵۰سالۀ ائمۀ اطهار

نقش امام حسن و امام حسین؟امهع؟
در مسیر زندگی انسان 250ساله
امام حسـن شـخصیتی اسـت کـه در زمان خـودش ،به وضعیتی دچار شـد
کـه هیچیـک از امامـان در آن وضعیـت قـرار نگرفتند .خـود پیغمبر با همۀ
شـدتها و رنجهـا ،و امیرمؤمنـان بـا همـۀ دردهـا و غمهـا ،و ائمـۀ دیگر با
همۀ سـتمدیدگیها ،هیچکدام در وضعیت امام حسـن قرار نگرفتند و این
عظمـت حسـنبنعلی را نشـان میدهـد .زیرا دیگـر ائمۀ ُه ٰ
دی اگر از سـوی
دشـمن رنـج میدیدند ،از سـوی دوسـتان ،آن زخمها التیـام مییافتند .اگر
دشمنی بود که آنها را میکوبید ،دوستانی بودند که قدر آنها را میدانستند،
یاران امام حسـن به او
تریـن
امـا امام حسـن مجتبی اینطـور نبود .نزدیک
ِ
ِ

َّ

ؤم َ
گفت« :یا ُم ِذل ُ
ننی» .1حجربنعدی یقین داشت که حسنبنعلی امام است،
امل ِ
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـه و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص باالمـام
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ّ
شـکی نداشـت ،امـا تاکتیـک او را تخطئـه میکـرد.
در امامـت او
میگفت این تاکتیک شـما مؤمنین را به ذلت کشـاند .مؤمنین چه کسانی
بودند؟ مؤمنین یعنی آن خواص اصحاب امیرالمؤمنین که درمقابل حکومت
شام قصد مقاومت تا آخرین قطرۀ خون را داشتند و مقاومت هم میکردند

َ
و به آخرین قطرۀ خون هم میرسـیدند ،یعنی همه کشـته میشدند .و «خال
َ
ََُ
اصفـری» ،1بـرای معاویـه میـدان باز میشـد و باطل حکومت
ـک
اجل ّـو فبیضی َو ِ
ل ِ
میکرد ،بیآنکه ِّ
حق معترضی وجود داشته باشد .و امام حسن این حقیقت

را میداند.
درحقیقت ،اوضاع زندگی امام حسن مجتبی نتیجه و الزمۀ طبیعی اوضاع
زندگی امیرالمؤمنین اسـت .آنکسـانیکه در تاریخ نگاه کردند و خواستند
ِنقی به امام حسـن بزنند ،اگر باید نق زد ،به علی بزنند .امام حسـن وارث
وضعیتـی بـود کـه در دوران امیرمؤمنـان بهوجـود آمد .و نـه امیرمؤمنان
و نـه امـام حسـن مجتبـی و نـه هیچیـک از کسـانی کـه آن منـش و آن
نقشـه را در تاریـخ تعقیـب کردهانـد ،در پیـش پـروردگار ذرهای انحطاط و
الحسنبنعلی /باب /18حدیث7
 .1مصرعی از یک شعر عربی است که بهعنوان ضربالمثل به کار میرود .قیسبنسعد
بـن عبـاده پـس از بستهشـدن پیمان صلح در برخـوردی که با معاویه در مدینه داشـت،
ک َ
ک مِ ـن ُقبَّ َرةٍ ِب َم َ
الجوُّ
عم ِرَ /خلا َل ِ
خطـاب بـه معاویـه ایـن ابیات را خوانده اسـت« :یا َل ِ
ـئت َان ُت َن ِّقری» که معنایش چنین اسـت« :ای چکاوک
َفبیضی وَ
اصفری /وَ َن ِّقری ما ِش ِ
ِ
عمر(منزل بزرگ سرسبز) هستی /جا برای تو خالی شد .پس تخم بگذار و بانگ
که در مَ َ
برآور /و هر اندازه که میخواهی منقار بر زمین بزن( ».الغدیر /ج /2ص)163
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کاهش در افتخارات الهی نداشتهاند و نخواهند داشت .من الزم
اسـت در چنـد جملـۀ مختصر ،شـخصیت امـام مجتبی را از ایـن ُبعد و از
ایـن زاویـه روشـن کنـم .چـون در روزگار حماسـهها و شـورها ،در روزگار
شـهادتطلبیها ،ممکـن اسـت وضعیت امام حسـن ناشـناخته بماند ،و
ً
اتفاقا در همۀ روزگارهای اوج تاریخ اسالم ،باید جای نقش امام حسن را
خالی گذاشت ،باید نگه داشت ،چون آنچنان وضعیتی هم پیش میآید
و انسان بزرگ ،آن انسانی [است] که وقتی شرایط امامحسنی پیش آمد،
امامحسنی عمل کند و اگر نکرد ،حسینی و حسنی و علوی نیست.
ً
عینا سیاست امیرالمؤمنین است ،قدرتش
..سیاسـت امام حسـن مجتبی
هم قدرت علی اسـت .امام حسـن مجتبی فرزند جنگ است .خیال نکنید
امـام حسـن مجتبـی آنچنانیکـه در بعضی از اسـطورهها و افسـانههای
بخور
پوش خوب
اشـرافی خوب
تجمالتی
نازنـازی
دروغ ،بهشـکل یـک آدم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خوببخـواب معرفـی شـده ،آنطور بـوده ،بههیچوجه! مردی اسـت که در
دوران کودکیاش ،از وقتی متولد شده تا هفت هشتسالگی ،هیچ ماهی
ً
دائما پدرش در
اتفـاق نیفتـاده که مرتب پـدرش را پهلوی خودش ببینـد،
جنگها بود .ما داخل آن خانههایی که یک نفر مرد در آن خانه در دوران
طاغـوت مبـارز بود ،میبینیـم بچهها یک مقداری برجسـتهتر از بچههای
معمولـی درمیآینـد .آنوقـت پدر این خانه ،علی اسـت و مادر این خانه،
زن همیشـهدرمحراب ،زن همیشـهدرمیدان ،میدان جنـگ و [میدانهای]
گونهگـون جنـگ .امـام حسـن در یکچنیـن خانـهای پرورش پیـدا کرده؛
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بچگی و شـیرخوارگی و بزرگی .و پدربزرگش پیغمبر اسـت .جای
بازی و صحن خانهشان مسجد النبی است ،محلی که پیغمبر هر چند روز
یکبار ،یک لشکر را به طرفی گسیل میکند و میفرستد .و پروردۀ جنگ و
جهاد فیسبیلاهلل است 59/5/6.در دوران جوانی ،در فتوحات و غزوات بزرگی
کـه در کشـور اسلامی اتفاق افتـاد [حضـور داشـت] 1.در تصمیمگیر یها،
ً
مخصوصـا در حولوحـوش خالفـت امیرالمؤمنین ،نقش ایـن بزرگوار یک
نقـش تعیینکننده و حسـاس بـود .در ماجرای محاصـرۀ خانۀ عثمان که
امیرالمؤمنین مانع بودند از اینکه حادثۀ سوئی در آنجا پیش بیاید ،امام
حسـن مجتبی

علیهالسلام

آن کسـی بود که رفت در آن حادثه ،نقشـی را ایفا

کرد که خیلی هم مهم بود .بعد هم که امیرالمؤمنین به خالفت رسیدند،
باز نقش امام حسن مجتبی

علیهالسالم

در حرکتها ،تصمیمگیر یها ،برخورد

با شـخصیتها ،نقش برجسـته و فعالی بود.

65/3/4

در میدانهای جنگ در

کنار پدرش ،در صفین ،در جمل و در نهروان؛ امام حسن [حاضر است].
امام حسن ،جنگشناس و جنگدان و مرد سیاست است ،اما حیلهگری،
عارف دانا هم تعدادشان کم است .فرصت
نه! مردم هم خستهاند ،خواص
ِ
خصوصی ویژۀ علوی ،آنچنانکه باید پیش نیامد .آنهایی که
تربیتهای
ِ
«العبَر» ،از حضور امام حسن در سپاهی که بهسوی آفریقا حرکت
 .1ابنخلدون در کتاب
ِ
کرده بود ،خبر داده اسـت .و نیز طبری در کتاب تاریخش در بیان وقایع سـال 30ق نقل
میکند که امام حسن همراه برادرشان ،همراه سپاهی راهی خراسان شده بودند( .به نقل
از کتاب حیاة االمام الحسنبنعلی /ج /1ص)201
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ً
واقعا با علی هسـتند ،آن کسـانیاند که در آن بیستوسـه
امروز
[دوران رسـولاهلل] سـال ساخته شدند ،اینها را باید حفظ کرد .از هرکدام از
اینها باید بمبی ساخت که بتواند کاخ ظلم و طغیان را حداقل بلرزاند ،اگر
نگوییم منفجر کند .خط [مقابل] هم ،خط نفاق اسـت .خط مقابل ،خطی
که با امام حسـن میجنگد ،خط کفر صریح نیسـت .خیلی آسـان میشود
درمقابـل خـط کفر صریح ،شـعار درسـت کـرد[.. .اما] خط نفاق شـعاربردار
نیسـت ،خیلی دشـوار میشـود در مقابلش یک شـعار درست کرد تا مردم
را دور آن شـعار جمـع کـرد و طـرف را کوبیـد .بـا ظرافـت بایـد عمل کرد.
معاویه هم حد نگه نمیدارد .لذا امام حسن نرمش قهرمانانه کرد ،نرمش
قهرمانانـه .نرمشـی کـه حاکـی از کمـال زورمندی و خونسـردی و امید به
آینده و تصمیم بر سازندگی آیندۀ تاریخ بود .مثل قهرمانی که بر سر زانو
نشسته ،محکم و استوار؛ چهارتا بچۀ پهلوانپنبه ـ به قول ما مشهدیها ـ
ُپرسـروصداُ ،پرهیاهو ،از چپ و راسـت میپرند طرفش ،با مشـت ،با لگد،
با شـاخ ،و خیال میکنند دارند این قهرمان را دفن میکنند اینجا و نابود
میکنند؛ او همچنان مستقر ایستاده .اگر از دور نگاه کنی ،میگویی رفت،
نابـود شـد .زیـرا از همهطـرف هجـوم بهطرف اوسـت ،هجومهایـی که هر
چیـزی هـم بلنـد میکنند [به او] میخورد ،اگر چوبی فرود میآورند ،به او
ً
واقعا ،نهاینکه نمیخورد ،اما شـما نزدیک نیسـتی که ببینی این
میخورد
تن زورمند ،در آنوقتیکه الزم اسـت ،با یک شـیوه ،یا یک
قهرمان رویین ِ
حرکت پختۀ قهرمانانه ،چگونه با گوشۀ آرنج دستش ،با سرانگشت پایش،
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بـا یک مشـتش میزند در شـکم یکی از ایـن پهلواندروغیها و
دانـی تاریخ و معلوم
چطـور آنهـا را پرتوپلا میکند ،و میرونـد در مزبله
ِ
نمیشـود کجا هسـتند! و اوسـت که باالخره میماند .و امام حسن ماند.
کاخنشینان شام ُمردند و رفتند ،و امام حسن توانست باطلبودن آن خط
را روشـن کنـد .و امام حسـن توانسـت از تحریف قـرآن جلوگیری کند .و
امام حسن توانست چهرۀ منوّ ر امیرالمؤمنین را نهفقط در آفاق جامعۀ آن
روز ،که در تمام طول تاریخ بشـریّ ت تا این سـاعت ،ثبت کند و برجسـته
کنـد .اینهـا کار امـام حسـن بود؛ از همه باالتر ،امام حسـن توانسـت خط
نفـاق را افشـا کنـد .شـما منافق را چطـور میکوبید؟ منافـق میگوید من
ّ
حقم ،درحالیکه باطل اسـت .منافق میگوید من اسلامم درحالیکه کفر
اسـت .منافق میگوید من انقالبیام درحالیکه ضد انقالب اسـت .منافق
یعنـی ایـن دیگر! هرچه شـما بگوییـد تو ضد انقالبـی ،او خواهد گفت تو
ضد انقالبی ،هرچه شما بگویید تو باطلی ،او خواهد گفت تو باطلی ،پس
اینطوری نمیشود بر او غلبه پیدا کرد .باید یک مقدار میدان به او داد تا
بر اثر میدانی که پیدا کرده ،چون ذاکر نیسـت ،چون متوجه خدا نیسـت،
خود را گم کند .وقتی خود را گم کرد ،خود را افشا میکند ،نشان میدهد
که باطل است.
نشـین شـامی ایـن کار را کرد ،یـکذره دیرتر.
رقیبان کاخ
..امـام حسـن با
ِ
ِ
دیدتان را بزرگ کنید ،از یک سال و دو سال و پنج سال بیایید بیرون ،که
امام حسن آمد بیرون .بروید در تاریخ ،دنیا را با عرض و طول واقعیاش
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نگاه کنید ،خواهید دید که امام حسن حکیمانهترین کار ممکن
را انجام داد .چه کسی باور میکرد که در قرآن آیهای با نام خالالمؤمنین
وجـود نـدارد؟ اگـر امـام حسـن افشـا نمیکـرد ،چـه میدانسـتیم .مگـر
علیبنابیطالـب را تـا صـد سـال بهعنوان یـک چهرۀ ضد انقلاب معرفی
نکردند که راویان و قاریان و گویندگان مذهبی و حکام ،وظیفۀ خودشان
میدانسـتند او را لعـن کنند سـر هر نمـاز! و مردم ،مـردم بیغرض ،مردم
کـه غرضـی ندارنـد ،مردم که بـا علی خصومت و پدرکشـتگی ندارند ،مردم
هـم لعـن کنند ،قبول کنند .مگر نتوانسـتند ،مگـر نکردند؟ گمراهیای که
کـودکان بـر آن پیـر شـدند و دنیـا روزگارهایـی بر آن گشـت و توانسـتند.
میتوانسـتند قـرآن را هـم تغییـر بدهنـد .میتوانسـتند سـنت پیغمبر را
هـم ً
کال عوض کنند .میکردند ،خیلی برایشـان آسـان بـود .چند نفر راوی
خوشنـام را بـا پول میخریدند .همانطورکه احادیث ُپرحجمی را درسـت
کردند ،صد برابر آن حدیث درست میکردند و همۀ احادیث درست پیغمبر
را میشستند میریختند دور .میکردند .چه کسی نگذاشت؟ حجربنعدی.
چه کسـی نگذاشـت؟ رشـید هجری .چه کسی نگذاشـت؟ آن زن قهرمانی
کـه از فلان گوشـۀ مملکـت آمـده و در کاخ شـام ،رهبر این کاخ را افشـا
میکند .چه کسـی نگذاشت؟ تعداد معدودی انسان ازجانگذشتۀ گستاخ
که هم میفهمیدند ،هم میگفتند .اینها نگذاشتند که قرآن عوض بشود.
خود حریف نفهمید که نقش ُحجرها چقدر عمیق اسـت؛ به شـوخی و به
مسخره گرفتند.
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یـک نفـر پیرزنی آمـد آنجـا در کاخ خلیفۀ آن روز مسـلمانها در
شام ،او را با اشعاری توصیف کرد که آن اشعار نشان میداد که شما دین
ندارید .یک ُ
خرده اوقاتشـان تلخ شـد .یکی گفت پیرزن اسـت ،ببخشید او
را .خندیدنـد و یـک جایزهای هم از سـر بیعـاری و بیتوجهی به او دادند
و پیرزن رفت 1.اما نفهمیدند که این در تاریخ ثبت شد .نفهمیدند که نام
علی که بهوسیلۀ عدیبنحاتم در پیشگاه معاویه زنده میشود و میگوید:
«ای معاویـه! مـن بـا علی وفا نکـردم که او رفت و من زنده هسـتم» ،2در
فرهنگ جامعۀ آن روز اثر میگذارد و دیگر نمیشود آن را عوض کرد ،دیگر
ّ
َ .1ا ٰ
عبدالمطلـب ،دخترعمـوی پیامبـر ،در ایـام پیـری و بـه هنـگام
روی دختـر حارثبن
خالفـت معاویـه در شـام ،بـه نـزد او رفـت .معاویـه به او گفـت :ای خاله خـوش آمدی.
اروی پاسـخ داد :ای خواهرزاده چگونهای؟ کفران نعمت کردی و همنشـین زشـتی برای
پسرعمویت بودی .به نامی که سزاوارت نبود خویش را موسوم ساختی .حقی را که برای
تـو نبـود تصاحـب کردی ،بیآنکه تو و پدرت رنجی دیده باشـید .به آنچه محمد آورد کفر
ورزیدید .پروردگار ،پدران شما را هالک کرد و چهرههایتان را به خاک مالید تا آنکه حق
را به صاحبش بازگرداند .کلمۀ «اهلل» بلندترین واژه شـد و پیامبر ما بر هر سـتیزنده چیره
گشـت ،گرچه کافران را ناخوش آمد .پس از پیامبر خدا ،نه جمع و انجمنی اسـت و نه
گشایشـی در کار فروبسـته ،پایان کار ما بهشـت و فرجام شـما دوزخ است( .نهجالحق و
کشفالصدق /ص 312و )313
 .2روزی عدیبنحاتـم بـه نـزد معاویـه آمـد .معاویـه به کنایه از عدی پرسـید پسـرانت
پیش روی علیبنابیطالب کشته شدند.
کجایند؟ و او پاسخ داد هر سه در جنگ صفین
ِ
معاویه گفت :علی با تو با انصاف عمل نکرد ،پسران تو را به کشتن داد و پسران خود را
نگه داشـت .عدی در جوابش گفت :من با علی انصاف نورزیدم که او کشـته شـده و من
هنوز زندهام( .صلح امام حسن ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ /ص)364
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نمیشـود آن چهـرۀ مقـدس را حفظ کرد .این کارها را چه کسـی
کرد؟ امام حسن .حجر را چه کسی نگه داشت؟ امام حسن .عدیبنحاتم
را چه کسی نگه داشت؟ امام حسن .رشید هجری را چه کسی حفظ کرد؟
امام حسن .حبیببنمظاهر و مسلمبنعوسجه و دیگران و دیگران را که
هرکدام شـهیدی شـدند ،شـمعی شـدند و فضا را روشـن کردند و شعلهها
افروختند ،همۀ اینها جانشان را مدیون امام حسن هستند.
..این [اسـت] نقش امام حسـن .امام حسـن زمینهسـاز عاشـورا بود .امام
حسن زمینهساز تداوم امامت در شیعه و در خاندان پیغمبر بود .نام امام
مجتبیصلواتاهللعلیه نام بسـیار عزیز و ُپرعظمتی اسـت و الزم است ما بدانیم
که افشـای خط نفاق در مواردی به شـیوۀ امام حسـن اسـت .و مبارزه در
گلوگاهش ،در مواردی ،زنده به شـیوۀ حسـنی؛ اگرچه در مواردی هم زنده
به شیوۀ حسینی است .ما باید بدانیم که انقالبیبودن یعنی همۀ راهها و
شیوهها را در زمان خود و در هنگامۀ خود بهکاربستن ،و نهفقط مشتها
ّ
مذلالمؤمنین دانستن .همچنانیکه پیغمبر
را گرهکردن و حسنبنعلی را
اسلام هـم در صلـح حدیبیه ،وقتی با کفار قریش صلـح کرد ،چپروها و
چپنماهای دستگاه پیغمبر گفتند ما امروز در پیغمبری تو شک کردیم،
کـه تـو با کفار سـاختی؛ اما پیغمبر از همۀ آنها مسـلمانتر و انقالبیتر و
موحدتر و ضد کفرتر بود .او میفهمید چه دارد میکند.

59/5/6

صلـح امـام حسـن [در طول زمان بعد از خودش] آثـار جرمی را که دوازده
سـال قبـل از علـی و سـالیانی بـا علی و سـالیانی پس از علـی ،حکومت
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ننگیـن بنیامیـه بهوجـود آورده بودنـد ،از بیـن میبـرد و هموار
میکـرد .اگـر شـما بدانید که عثمـان و معاویه و مروان حکـم و بقیۀ آل
ابیالعـاص 1و رجـال و چهرههـای منحـوس بنیامیه ،با مغـز مردم و فکر
مـردم و قـرآن خـدا و دیـن خـدا و جامعۀ اسلامی چه کردهانـد ،آنوقت
میفهمیـد کـه امـام حسـن و امام حسـین ،این دو برادر ،در این بیسـت
سال چه عملی انجام دادند.
معاویه شروع کرد به تخریب افکار .اسالمی که پیغمبر ازطرف خدا آورده
بـود ،بـا کاخنشـینانی چـون معاویه سـر سـازش نداشـت ،و معاویه چون
قرآن
میخواست در این دنیا زنده بماند و کاخنشین باشد ،مجبور بود که
ِ
محمد را عوض کند ،و عوض کرد .اسلامی که پیغمبر اسلام ازطرف خدا
آن نزدیکی به خدا ،و فضیلت
آن تقوا ،از ِ
آن دین ،از ِ
آورده بود ،حقیقت را از ِ
را از برای این ارزشها معرفی میکرد .و معاویه هیچکدام را نداشـت؛ نه
دیـن داشـت ،نه تقوا داشـت ،نه عبادت درسـتی میکرد ،نـه به وظایفش
عمل میکرد ،درعینحال میخواسـت در جامعه عزیز باشـد .خب ،چهکار
بکند؟ باید دین را عوض کند ،باید دین را تحریف کند .آیا دین را تحریف
نکردند؟ چرا .اولکاری که معاویه کرد این بود ،دور مردم شام یک حصار
مسـتحکمی کشـید کـه در این محوطـهای که او مرکز حکومـت خود قرار
داده است ،احدی از حقایق اسالم یک کلمه نداند .و نمیدانستند؛ نهفقط

 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،17آل ابیالعاص» را مطالعه کنید.
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در زمان معاویه نمیدانستند ،تا هشتاد سال بعد از معاویه هم
مردم شام ،یک کلمۀ معمولی از اوّ لیات دین را نمیدانستند.
عوقمع کردند ـ که حدود هشتاد سال
وقتیکه بنیعباس آمدند بنیامیه را قل 
بعد از معاویه است ـ و شام را فتح کردند ،بسیاری از بزرگان شام آمدند پیش
دیگر رجال بنیعبـاس ـ که بنیعباس
ابوالعبـاس سـفاح و داوودبنعلـی و
ِ
اوالد عباسند ،پسرعموهای نزدیک پیغمبرند ،خویشاوند نزدیک پیغمبرند ـ
قسم خوردند ،گفتند سوگند یاد میکنیم تا روزی که شماها آمدید ،تا روزی
ً
اصال نمیدانستیم که پیغمبر اسالم غیر
که شما وارد شام نشده بودید ،ما
از معاویه و بنیامیه ،خویشـاوندی دارد .یعنی بنیعباس را نمیشـناختیم.
ً
اصال نمیشناختیم .ببینید چقدر مهم
علی را نمیشناختیم .خاندان علی را
است تبلیغات سوء معاویه در محیطی مثل شام؛ [که مردم] از اوّ لیات اسالم
چیزی نمیدانستند .این حدیث در پاورقی صلح امام حسن آمده 1.سه نفر از
بزرگان شام باهم صحبت میکردند .یکی از بزرگان شام از یکی دیگر پرسید:
این محمدی که خلیفه روی منبر از او نام میآورد و تکریم میکند ،کیست؟
این خدا نیست؟ این همان خدای ما نیست؟ اینها فرق بین خدا و پیغمبر
را نمیدانند .شـما امروز در عالم اسلام یک گوشـهای را پیدا کنید که مردم
مسلمان ،هرچند عقبافتاده ،هرچه هم پشتکوهنشین ـ میخواهم بگویم
غرابـت مطلـب چقدر اسـتها ـ ندانند این مطلب را که محمد کیسـت ،اهلل
کیست .در نیمقرن اول زندگی اسالم و نشر اسالم ،آنهم در شام ،همسایۀ
 .1صلح امام حسن ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ /ص258
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حجـاز؛ آنهـم با یک زبان ،هر دو عربزبان؛ مردم این را نمیدانند
که اهلل کدام است ،محمد کدام است؛ مردم خبر ندارند.
یک شـامی از یکی از بزرگهایشـان پرسـید :این ابوترابی که امیر بر روی
منبـر او را لعنـت میکنـد ،کیسـت؟ «ابوتراب» ُکنیهای اسـت که بنیامیه

بـه امیرالمؤمنین دادند .نمیگفتند ابوالحسـن ،نمیگفتند امیرالمؤمنین،
پدر خـاک .یک لقـب اینطوری به
نمیگفتنـد علـی ،میگفتنـد ابوتـرابِ ،
امیرالمؤمنین داده [بودند] .آنیکی در جواب گفت :واهلل من هم نمیدانم
کیسـت ،گمـان میکنـم از همین دزدهای سـر گردنهای [بـوده] که اطراف
شام روی کوهها هستند.
[یا این] داستان را که خیلی معروف است ،همه البد شنیدهاید ،که وقتی
امیرالمؤمنین در محراب عبادت به قتل رسید ،شامیها تعجب کردند که
علی مگر محراب عبادت میرفت؟ او در محراب چهکار میکرد ،او که اهل
نماز نبود!
درسـت توجـه کنید! تبلیغات اینطور بـر روی فکرها و مغزها کار میکند
و این یکی از شیوههای بسیار مزوّ رانۀ دشمنان دین است که چهرههایی
کـه میتواننـد دیـن اصیـل و واقعـی را بـه مـردم تحویـل بدهنـد ،در نظر
مـردم زشـت و خـراب میکنند .آن زبانهایی را کـه میتوانند حقایق را به
مـردم برسـانند ،میبندنـد ،و نمیگذارنـد که حقایق به گوش مردم برسـد.
شـخصیتهای عالیقـدر را بدنـام میکننـد ،نمیگذارنـد که مـردم به این
شخصیتها نزدیک بشوند.
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خود اوست؛
علی کیسـت؟ علی آن کسـی است که قرآن مجسم،
ِ

ً
اسلام مجسـم ،اوسـت .معلـوم اسـت کـه اگـر مـردم شـام علی را
اصلا
ِ
میشناختند ،با سخنان او و با حرفهای او و با تعلیمات و آموزشهای
او آشـنا میشـدند ،دیگر معاویه و امثال معاویه را به امارت و حکومت و
بزرگتـری قبـول نمیکردند ،پس نباید بشناسـند او را .و در این زمینه بنا
کردند کارکردن.
معاویـه دو جـور کار کـرد؛ یکی اعمال قدرت سیاسـی ،و یکی اعمال قدرت
فکـری و فرهنگـی .یـک عـده مردمـان مـزدوری که به نـام دیـن ،در میان
اجتماع ،دارای حرمت و شرف بودند ،مثل ابوهریرهها ،مثل کعباالحبارها
و امثال اینها را مزدور و اجیر خود کرد؛ به اینها پول دادند ،به اینها حرمت
و ارزش اجتماعی دادند ،به خودشان نزدیکشان کردند ،خط اینها را خواندند،
آنهـا را ُمفتـی 1و رهبـر مذهبـی مـردم معرفـی کردنـد .در مقابـل از آنها چه
خواستند؟ یک چیز خیلی کوچک! از آنها خواستند که آیات قرآن و سخنان
پـروردگار را بـرای مردم ،عوضی معنا کنند؛ خیلی سـاده .کار دیگر اینکه ،از
آنها خواسـتند از قول پیغمبر احادیث دروغ به نفع معاویه و به زیان علی
جعـل کننـد؛ خیلـی کار مختصر و بیارزشـی! درمقابل ایـن کار کوچک که
نیـش قلم عالجش را میکند ،یک تکانخوردن زبان و گردش زبان در
یـک
ِ
کام میتوانـد ایـن را برآورده کنـد ،پولها دادند ،قصرها دادند ،باغها دادند،
مقامها دادند ،آقایشان کردند ،الی غیره .کعباالحبار یهودی ،آن یهودیزادۀ
( .1فتو) صاحب فتوا
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دشـمن اسلام ،آمد مسلمان شـد در زمان عمر ،برای اینکه ریشۀ
اسلام را خشـک کند .دسـتیارانش از قبیل ابوهریره و دیگران ،کردند آنچه
که کردند.
دراز حکومت ،بزرگتریـن فروغی را که ممکن
..معاویـه در ظـرف سـالیان
ِ
اسـت بر مغز و فکر و دل مردم پرتویی بیفکند و مردم را روشـن کند ،آنها
را با قرآن و اسلام آشـنا کند ،جامعۀ اسلامی را به حقایق و معارف دین
نزدیـک کنـد؛ یعنی علیبنابیطالـب و خاندانش ،این بزرگترین فروغ را،
از مردم گرفت ،مردم را محروم کرد .و این کار خیلی معمول بوده در طول
ً
غالبا امکانات و شـرایط را از آنکسانیکه
زمان ،برای سیاسـتمداران عالم.
میتوانند مردم را آگاه کنند ،آنهایی که میتوانند مردم را بهطرف صحیحی
حرکـت بدهنـد ،میگرفتنـد ،یا حداقل اینها را در نظـر مردم منفور و بدنام
میکردند ،چهرۀ اینها را خراب میکردند؛ طوری که مردم طرف اینها نروند،
نزدیک اینها نشوند.
خب ،شما فکر میکنید اگر معاویه با اینهمه قدرت ،با اینهمه پول ،با
این بخشـش بیحسـاب ـ طه حسین ،نویسـندۀ مصری ،میگوید معاویه
سخیای نبود ،اما خیلی بذل و بخشش میکرد؛ سخاوتمند نبود ،اما
آدم
ّ
هرچـه دلـت بخواهد پول مـیداد برای اهداف خـودش ـ یکچنین آدمی
نوکرمآب
مـزدوران
بـا اینهمـه پـول و بیتالمال مسـلمانها در اختیـار،
ِ
ِ
چشموگوشبسـته در دسـت ،ملت چشموگوشبسته در اختیار ،هر کاری
کـه بخواهـد با مغز و فکر اینها میتواند بکند و میکند؛ اگر درمقابل این،
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یـک قدرتـی مثل قدرت امام حسـن و قدرت امام حسـین وجود
نمیداشـت که یکمشـت مسـلمان واقعی را بسـازد؛ زیربنای فکری اینها
را قـرص و محکـم شـالودهریزی کند؛ جمعیت شـیعه را بهوجـود بیاورد و
بیندازد به جان حکومت ننگین بنیامیه؛ شما خیال میکنید کار اسالم به
کجا میرسید؟ این است که نقش تاریخی امام حسن روشن میشود.
امام حسـن احسـاس میکند ،اکنون که نمیشـود با معاویه جنگید و با
جنـگ رویـاروی او را مغلـوب کرد؛ اکنون که مردم عـادت به عافیتطلبی
کردهاند و حاضر نیستند در میدان جنگ حاضر بشوند؛ حاال که ْ
نفس مردم
آنهـا را زبـون و اسـیر و مغلوب کرده اسـت؛ باید مـردم را تقویت کرد ،باید
نفس و کسانی که توانسته باشند ْ
غالب بر ْ
نفس خود
یک عدۀ نیرومند و
ِ
را شکسـت بدهنـد و بـر ْ
نفس خود غلبـه پیدا کنند ،تربیت کرد و سـاخت

و آنهـا را مثـل گلولهای بهطرف سـینۀ معاویههـا و دیگر چهرههای ننگین
پرتاب کرد ،و آنها را ساقط کرد .این را امام حسن احساس کرد؛ لذا بود که
جنگ را ختم کرد ،آتشبس را کرد .البته در همین کار هم هزاران شـیوۀ
ً
حق
مدبرانه بهکار برد و ماجرا را کامال به سود حقیقت ،یعنی به سود جبهۀ ِ
خود تمام کرد،

1352/1

و وضع جنگ را به سـود [جبهۀ] خود تغییر داد؛ یعنی

چهرۀ دوستان خود را [پوشاند] .شمشیرها را از دست آنها نگرفت ـ اشتباه
نکنیـد ـ تصمیمهـای آنهـا را متزلزل نکرد[ ،بلکه] میدانشـان را عوض کرد.
به آنها تفهیم کرد که با معاویه در میدان بارز و آشـکار نمیشـود جنگید؛
بروید پشـت پرده .و این دسـتوری بود که پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین به
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او و دیگر یاران باوفا و صدیق و نزدیک خود چند سال قبل داده
بود.
ً
تشیع برای
سابقا تصورم این بود که ابتکار حزبیکردن و تشکیالتیکردن
بنده
ّ
امام حسنعلیهالسالم است و از طه حسین هم یک مؤیدی برایش داشتم.

51/11/22

طه حسـین ،مورخ هوشـیار معاصر عرب ،معتقد شـده اسـت که نخسـتین
سنگ بنای تشکیالت سیاسی شیعه در همان روز و در همان مجلسی نهاده
شد که دو چهرۀ معروف شیعی[ ،پس از ماجرای صلح] ،با امام حسن دیدار
و مذاکره کردند.پیشوای صادق /ص[ 99اما] باید قبول کرد که اگر هم بهراستی نخستین
اقدام برای ایجاد تشکیالت شیعی در این دیدار انجام گرفته ،طرح و زمینۀ
آن از مدتها پیش از آن ،در سخنی از امام علیبنابیطالب خطاب به یاران
نزدیکش پیشبینی و پیشگویی شده است.
«..آنگاه که مرا از دست داده باشید ،بسا چیزها خواهید دید که تمنای مرگ
کنید؛ بیعدالتی ،دشمنی ،انحصارطلبی ،سبکشمردن حق خدا و بیمناکی
طور جمعی ،بهوسیلۀ
بر جان .هنگامیکه چنین شـود ،باید خویشـتن را به ِ
پیوندی خدایی محافظت کنید و به پراکندگی دچار نشوید .مقاومت و نماز
تقیه ـ پنهانکاری ـ را پیشـه سـازید و بدانید که خداوند هر
ـ یاد خدا ـ و ّ
لحظه به رنگی درآمدن را از بندگانش مبغوض 1میدارد .از حق و اهل حق
مگذرید؛ زیرا هرآنکس که دیگری را بهجای ما انتخاب کند ،دنیا را از دست

( .1بغض) مورد خشم قرارگرفتن
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خواهد داد و گنهکار از این جهان رخت بر خواهد بست».

1

پیشوای صادق/

ص99-97

علیعلیهالسلام در یـک جملهای به یـاران نزدیکش ،به خوبانی که اطرافش را
گرفتـه بودنـد ،دسـتور داد؛ در یک جملۀ کوتاه و موجـز و معناداری گفت
بعـد از آنکـه مـن بروم ،وقتیکه وضع چنین بشـود و آن طاغوت بر شـما
تسلط بیابد ،شما بایستی که اینطوری عمل کنید :با کتمان و در خفا .و
تقیه!
با تعبیر ائمۀ بعد و همان امام بزرگوار ،با ّ
..امام حسن

علیهالسالم

این کار را کرد .صحنۀ مبارزه را عوض کرد .شمشیرها

را تیزتر کرد .دلها را ماالمال از خصومت و کینۀ با ضد انقالب کرد ،یعنی
با معاویه؛ نه با شـخص معاویه ،که با راه معاویه؛ و نه با شـام ،که با هر
سـرزمینی که در آن خدا عبادت نشـود؛ و نه با شـرک جلی ،که با شـرک
خفـی .یعنـی آن َسـمی کـه در ظاهری بسـیار فریبنده و زیبا و شـیرین و
خوشطعم در حلق انسانها افکنده میشود؛ مبارزۀ با این.
وقتیکـه رجـال رفتند خدمت امام حسنعلیهالسلام و او را در مدینه دیدند و
بـه او پیشـنهاد کردنـد که ای فرزنـد پیغمبر! به کوفه بیا تا ما حاکم کوفه
را ترور کنیم یا از شـهر بیرون کنیم ،و تو ناگهان وارد بشـوی و حکومت
ؤم َ
میر ُ
 .1تحفالعقـول /بـاب مـا روی عـن امیرالمؤمنیـن /آدابـه الصحابـه« ،ق َـال َا ُ
نین
امل ِ
َ ُّ ُ َ
َ َ ََ ُ
ََ
َ َ َ ُ
شیاء َی َت َم َّن َا َح ُد ُک ُم َ َ ّ َ
دتوین َل َر َا ُیت َبعدی َا َ
دوان َو اال ث َر ِة َو
طال ٍب :لو قد فق
ع ِل
بنایب ِ
املوت ِما ی َر ی ِمن اجل ِور و الع ِ
َ َ
َ ً َ َ َ َّ َ َ َ ُ
َ َ َ َ
َ
َّ
َ َ
َ
ّ
َ
َ
َ
اهلل جیعا و ال تفرقوا و علیکم ِبالص ِبر
ست
بل ِ
خفاف ِب ِق ِ
وف عل ن ِ
اهلل و اخل ِ
ِ
ِال ِ
فس ِه ف ِاذا کان ذ ِلک فاعت ِصموا ِب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
التل ُّو َن ال َتزولوا َعن َ ّ
اهلل َع َّز َو َجل ُیبغ ُض من عباده ّ
الصالة َو ّ
الت ِق َّی ِة َو اعلموا ا َّن َ
هل ِه ف ِا ّن َم ِن استبدل
احل ِق َو ا ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َو ّ ِ
ِ
ً
َ
َ ُ ُّ
بنا َه َل َ
ک َو فاتته الدنیا َو خ َر َج ِمهنا ِآثا»
ِ
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ُ
حسـن تجربهکرده ،به مصداق «ال ُی َلدغ
را در دسـت بگیری؛ امام
ِ
املؤم ُن من ُج َ َ
نی» 1مؤمن راه یکباررفته را بار دیگر نمیرود ،وقتیکه راه
ُ ِ ِ
حر َم ّرت ِ
ٍ
را نافرجام دید ،گفت نه ،دیگر در این میدان نباید ظاهر بشوید.

51/11/22

خـب ،بنا نیسـت امام حسـن به همۀ مـردم بگوید که آقـا ،منظور ما این
است که علیه معاویه ،یک مبارزۀ مخفی شروع کنیم .گفت:
بر آن رأی و دانش بباید گریست

2

که غیر تو داند که رأی تو چیست
نمیتوانـد بگوید .اما برادرش امام حسـینصلواتاهللعلیه میفهمد[ ،چون] حجت
خداست .آمدند کوفیها پیش امام حسین ،عرض کردند که یابن رسولاهلل،
یابن امیرالمؤمنین! برادرتان حاضر نیست بیاید[ ،شما] بیایید برگردیم کوفه

ََ
و از نـو جنـگ را شـروع کنیم.. .این جملۀ امام حسـین اسـت؛ فرمـود« :لقد
َص َـد َق َابـو ُ َ َ
صلواتاهللعلیه
م ّم ٍـد» 3حضـرت ابیمحمـد ـ که کنیۀ امام حسـن مجتبی
َ ُ ُ ُّ
ً َ
ُ
ا
ن
م
ـا
س
ل
ح
م
نک
م
د
واح
ل
حالس ُبیو ِت ِه»
ِ
ِ
ابومحمد اسـت ـ درست فرمودند« .ف َلیکن ک ِ ٍ ِ
ِ
بروید خانههایتان ،نگذارید دشـمن شـما را بشناسد .نگذارید دشمن بر شما
دسـت بیابد .خودتان را خوب بسـازید .آنوقتیکه دشمن دیگر نمیتواند با
یک دست و دو دست شما را بگیرد و میان دو سنگ آسیا خرد کند ،آنوقت
 .1نهجالفصاحة /حدیث« ،2552مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمىشود».
 .2سکندر که با شرقیان حرب داشت  /در خیمه گویند در غرب داشت
چو بهمن به زاولستان خواست شد  /چپ آوازه افکند و از راست شد
اگر جز تو داند که عزم تو چیست  /بر آن رأی و دانش بباید گریست (بوستان سعدی)
 .3االخبار الطوال (احمدبنداود دینوری ،متوفی 282ق) /ص221
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بیایید بیرون 52/11/13.یعنی به خود برگردید ،اول خویشتنسازی کنید
و بعد جمعسازی کنید .اول خودتان را نیرومند کنید ،پیراهنی از فکر اصیل
اسالمی و زرهی از قرآن واقعی و راستین بر تن بپوشید ،بعد بروید به میدان
[مبارزه] با دشمن قرآن .اما قبل از آنکه درمقابل او ظاهر بشوید ،قبل از آنکه
او بداند شما هستید ،ضربه را به او وارد کنید .و شیعه گوش کرد و فهمید.
..بعـد از اینکـه امـام حسـن ایـن دسـتور را داد ،ایـن فرمان داده شـد ،در
مرکز که کوفه اسـت ،در مرکز دیگر که مدینه اسـت ،و در اطراف و اکناف
تشیع بهوجود
اقطار اسالمی که این دو مرکز شعبههایی دارند ،تشکیالت
ّ
آمد.

51/11/22

ً
فورا به ذهن نیاید؛ پس اینکه
تشـیع،
تا گفتیم حزب سیاسـی
ّ

میگویند شیعه یک حزب سیاسی بوده ،یعنی ریشۀ مذهبی ندارد ،درست
اسـت .نه! سیاسـی در اسلام یعنی چه؟ سیاست در اسلام در متن دین
اسـت .مسـائلی که مربوط به حکومت و پیشـوایی امت و شکل جامعه و
ادارۀ امت اسـت ،اینها در متن دین واردند؛ مسـائل سیاسـی یعنی همان
مذهبـی درجـۀ اول .پـس حزب سیاسـی شـیعه یعنـی حزبی که
مسـائل
ِ
فعالیـت سیاسـی دارد بـا مـرام خاصـی از اسلام ،یعنـی دریافـت خاصی
از اسلام؛ یـک درک خاصـی از اسلام دارد کـه ایـن درک را از پیغمبـر،
بهواسطۀ علی گرفته است؛ یک دریافت و تلقی خاصی از مسائل اسالمی
دارد 51/1/25.البتـه ایـن را الزم اسـت توضیح دهم .وقتی ما میگوییم حزب
ً
مدرن قر نبیستمی به نظر نیاید،
منظم
مجهز
تشـکیالت
فورا یک
تشـیع،
ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
کـه شـما خیـال کنید یـک کادر رهبری هسـت و جمعیتی ذیـل آن؛ یک
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تشـکیالتی هسـت به صورتی که امروز در قرن بیسـتم اگر کسی
بخواهد حزبی درست کند[ ،ایجاد میکند]؛ این به نظر نیاید ،لزومی ندارد
اینطوری باشد.
مشـخص در
معین و
تشـکیالت شـیعه کـه ما میگوییـم ،یعنی رهبـری
ّ
ِ
رأس بـه نـام امـام ،یـک عـده خواصی که سـخن او را خـوب میفهمند و
عمـل میکننـد ،و یـک تودۀ شـیعه کـه گوشبهفرمـان امامنـد و آنچه او
گفت ،انجام میدهند .و اما لزومی ندارد که لحظهبهلحظه از امام برای آن
خواص نامهای بیاید ،دستوری بیاید ،در هر جزئیات کارشان به آنها فرمان
مشـی دستشـان است ،خطمشی را فهمیدهاند و میدانند باید
بدهد؛ نه .مَ
ٰ
چگونه [عمل کنند].

51/11/22

عـدهای کـه معتـرض بودند ،از امام سـؤال میکردند که چـرا صلح کردی؟
امام بهطور سربسـته پاسـخ میگفت؛ چون یکچنین مسـئلهای را خیلی
روشـن اسـت که نمیشود [واضح] گفت .امام چه بگوید؟ بگوید من صلح
کـردم کـه یک حزب سیاسـی مخفی تشـکیل بدهم و بـا معاویه بجنگم!
سردر مرکز حزب ،یک تابلوی بزرگ بزنند ،که
این مثل این است که باالی
ِ
مخفی فالن! بنا نیسـت که امام به همه بگوید که ما حزب مخفی
حزب
ِ

صالیت ِ ُلعاو َی َة ِع َّل ُة ُم َ َ
تشـکیل دادیم .امام به اشـاره میگوید که « ِع َّل ُة ُم َ َ
صال ِة
ِ
َ َ ََ
َّ َ
مرة» 1همان علتی که موجب شد پیغمبر با کفار قریش
اهلل ِلبینض
سول ِ
جدی ر ِ
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـه و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص باالمـام
الحسنبنعلی /باب /18حدیث2

فصل سوم

 .42ا یگدنز ریسم رد ؟امهع؟نیسح ماما و نسح ماما شقنشقن شقن

749

و کفار مکه در سال ششم از هجرت ،عقد صلح ـ با همین کلمۀ
صلح ـ ببندد و با آنها مصالحه کند ،موجب شد که من عین همان قرارداد
را با معاویه ببندم.
پیغمبر در حدیبیه چه کرده؟ پیغمبر در حدیبیه کاری کرده است که خدا

نّ فَ َ

َ َ

فَ ً ُّ ً

در قـرآن دربـارۀ آن کار میگویـدِ « :ا�ا � ت� ن
ح�ا لك ��تحا م ب� ی� ن�ا» .1پیغمبر قرارداد

بسـت بـا کفـار قریش؛ یک قراردادی که مسـلمانهای حاضـر در مجلس،
ً
صریحـا به پیغمبر اعتـراض کردند؛
آنچنـان برآشـفتند از ایـن مسـئله که
بعضی ـ به اعتراف خودشان ـ در دینشان شک کردند.. .پیغمبر چه بگوید
در جواب این اعتراضکنندهها؟ یکطوری باید اینها را قانع کند .میفرمود
که این امر است .آنوقت تاریخ مینویسد که در طول دو سالی که میان
صلح حدیبیه در سـال ششـم ،و فتح مکه در سـال هشـتم واقع شد ،عدۀ
مسلمانها برابر بود با دو برابر تمام مسلمانهایی که از اول بعثت تا آن
روز مسـلمان شـده بودند؛ در ظرف دو سـال ،به برکت صلح که یک صلح
بسیار ُپرمنفعتی [بود].. .امام حسن میگوید علت صلح من هم با معاویه
این است.

51/1/25

در مدت ُنه سال و خردهای که [بعد از صلح] ،امام حسن زنده بود ،شیعه
خودش را سـاخت.. .باری؛ امام حسـن شـروع کرد و جالب شـروع کرد و
میـان امام مجتبی و
بنـدی
افـراد را سـاخت .همـان کسـانی کـه در جبهه
ِ
ِ
پرشـور قابل
معاویـه ،تـاب نیاورده بودند و نتوانسـته بودند یک جمعیت
ِ
 .1سوره مبارکه فتح /آیه « ،1ما تو را پیروزی بخشیدیم [چه] پیروزی درخشانی».

فصل سوم

 .42ا یگدنز ریسم رد ؟امهع؟نیسح ماما و نسح ماما شقنشقن شقن

750

اطمینانـی را برای امام حسـن درسـت کنند ،اینقـدر فرق کردند
کـه ده سـال بعد ،دوازده سـال بعـد ،تکتک درمقابل معاویه بلند شـدند.
ماجـرای حجربنعـدی و یاران حجربنعـدی را میدانید ـ که حجربنعدی
یک نفر نبود و تنها نمرد و تنها بلند نشد ،عدهای بودند ـ و رشید هجری و
عمروبن َ
ح ِمق و زن عمروبنحمق را و بسیاری دیگر را که در کوهها و بر سر
قلهها و در غارها و در راهها و در زندانها جنگیدند و به دسـت دژخیمان
معاویـه کشـته شـدند .اینها همـه فرآوردههای کارخانۀ انسانسـازی امام
حسن هستند .نفر آخرشان کیست؟ میشناسید نفر آخر را؟ آخرین نفری
که امام حسن مثل گلولهای منفجر کرد و از آن ترکش 1الهی ،تیری بیرون
انداخت و به سینۀ دشمن زد ،میشناسید؟
نفر آخر ،برادرش حسینبنعلی است؛ یعنی قهرمان کربال .شیخ آلیاسین
یا سید شـرفالدین در مقدمۀ این کتاب میگوید که امام حسـن مثل آن
َ
خواند و مسئولیت هرکدام را
سـرداری که سـربازان خود را یکییکی فرامی
بـه آنهـا محوّ ل میکند ،دانهدانه مسـئولیتها را به زبـان بیزبانی ،با زبان
قرآن و با زبان تاریخ به یارانش حالی کرد .و در آخر حسینبنعلی را مورد

َ

َ َ

وم َ
اشـاره قـرار داد و گفـت« :ال َی َ
اهلل» 2مسـئولیت تو از همه
ـک یـا اباعب ِـد ِ
ـوم ک َی ِ
 .1کیسـه یـا جعبـه کـه در قدیـم تیرهای کمـان را در آن میگذاشـتند و به خـود آویزان
میکردند ،تیردان.
 .2بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب /40حدیث44
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سـنگینتر اسـت و کار بـزرگ و کار آخـر را تو بایـد انجام بدهی؛
و حسـین انجام داد .اینجاسـت که به نظر سـید شـرفالدین ،قهرمان اول
کربال امام مجتبی اسـت و قهرمان دوم امام حسـینبنعلی است 1.او بود
که صحنۀ کربال را درست کرد.

51/11/22

ده سـال امـام حسـن مجتبـی تالش کـرد و کار کـرد و زمینههـای زیادی
آماده شـد؛ تا امام حسنعلیهالسلام مسـموم [و شهید] شد .بعد نوبت به امام
حسین رسید .باز امام حسین هم همان راه امام حسن را ادامه داد.

63/7/20

افراد قابل را تحت تربیت و تعلیم خود گرفتن و از آنها گلولههای
[یعنی]
ِ
مـردم معمولـی ،کسـانی مثـل حبیببنمظاهر
داغ جوشـانی سـاختن ،از
ِ
ِ

و مسلمبنعوسـجه و دیگـران را درسـتکردن؛ بعد از آنکـه دیدند امکانات
فراهم است و زمینۀ تبلیغاتی درست عمل کرده و کار شده ،ناگهان قیام
کنند و علیه وضع موجود دست به شمشیر ببرند.

52/11/14

مـن میگویـم حسـینبنعلی از زمـان معاویـه در فکـر کار کربلا بـود .از
همانوقـت ..حسـینبنعلی مشـغول تهیـۀ مقدمات بود بـرای ایجاد یک
قیامـی ،بـرای ایجـاد یک انقالبی ،برای تشـکیل حکومت َح ّقۀ اسلامی و
آب ازجویرفتۀ اسلام و قرآن ،از همان روز به
علوی ،به جوی برگرداندن ِ
فکر بود.
در زمان معاویةبنابوسفیان ،مروان حکم که استاندار مدینه است ،برداشت

ُ َ
احل َکم َک َت َـب ا َل ُم َ ُ
بن َ
یـک نامه نوشـت به معاویهَ « .ا َّن َم َ
روان َ
عامل ُه َعل
ِ
عاو َیة َو ه َـو ِ
ِ
ِ
 .1صلح امام حسن ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ /ص17
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َ ّ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ
امل َ
َ
ثمان ذ ک َر ا ّن
دین ِـة» 1خیلـی خالصه و مختصر« .اما بعد ف ِـان عمر وبنع
َ
ً
فون ِا َل ُ
العراق َو ُو ُج َوه َاهل ِاحلجاز َی َت ِل َ
احل َس ِنیبن َع ِ ّ
هل
ا
ن
م
جال
ِر
ل» مروان مینویسد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
که این [فرد] ـ جاسوس و گزارشگر را هم معرفی میکند؛ پیداست که این
جاسوس از شخصیتهای معروف است؛ عمرو فرزند عثمان؛ ممکن است
فرزند همین عثمان خلیفۀ سـوم باشـد؛ که شـغل آقازادۀ ایشان در مدینه
بهدست میآید که ناظر و جاسوس و مأمور پلیس کارهای حسینبنعلی

ََ

ً

َ

ّ
راق» که مردانی از اهل عراق
هل ِ
الع ِ
است ـ به من گزارش داده« :ان ِرجال ِمن ا ِ
و بزرگانـی از اهـل حجـاز ،نـزد حسـینبنعلی رفتوآمد میکنند؛ حسـاب
کار خود را داشـته باش .حسـینبنعلی اینجا نشسـته و بزرگان و سـران

َ َ َ َّ ُ

ُ

مسـلمان دارنـد بـا او رفتوآمد میکنندَ « .و ذ ک َـر انـه ال َی َأم ُن ُو َ
ثوبـه» در گزارش
عمروبنعثمـان ایـن جملـه هـم هسـت که کار حسـین اعتبـاری ندارد و
ممکن اسـت ناگهان قیام و حرکت کند؛ این جاسـوس اینطور اسـتدالل
کـرده .خـود مروان دنبالۀ گزارش این جاسـوس و پلیـس مخفی ،اینطور

َ َ

ُ َ

َ

مینویسـد و میگویدَ « :و قد َبثت عن ذ ِل َ
ک» وقتی گزارش این مرد رسـید،
مـن اطرافـش مراقبـت کـردم و کاوش کـردم و تحقیـق کردم؛ کسـانی را

َ ََ

فرسـتادم و گماشـتم تا بروند ببینند که آیا درسـت فهمیده یا نه« .ف َبلغین»

ََ
َ
الف َی َوم ُه َهذا َ[و َل ُ
ّ
ست َآم ُن
مسلم شد و خبر رسید« .ا ّن ُه ال ُیر ُید ِاخل
اینطور برایم
َ َ َ َ َ ً
َ
كون هذا ايضا ِلا َبعد ُه]» فهمیدم که به همین زودی در همین نزدیکیها
ان ي
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب /27حدیث9
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َ

حسـینبنعلی سـر بلنـد خواهـد کـرد« .فا کتـب ِا َّل ب َرأی َ
ـک» هرچـه
ِ ِ
نظرت هست بنویس .این نامۀ مروان است.
آنوقـت آقـای محمدمهـدی شـمسالدین 1مؤلـف کتـاب ثورةالحسـین
ـ نویسـندۀ عربی که کتابش هم کتاب بسـیار خوبی است ـ میگوید فکر
میکنیـد ایـن نامه را مروان بیخودی نوشـت؟ چرا ایـن نامه را به معاویه
نوشت؟ چرا این گزارش را داد؟ ممکن است بگویید دلش میخواست که
ازطرف معاویه به او دسـتور بدهند تا حسـین را بکشـد .آیا کشتن حسین
برای یک اسـتاندار ،بیدردسـر تمام میشـود؟ یک استاندار مایل است که
در منطقۀ حکومت و اسـتانداری او آسـایش و آرامش باشـد و هرکس هر
کاری میکند ،مردم آرام باشند و برای او دردسری درست نشود تا او هم
کیافی 2و کار خودش برسد.
عیاشی و ّ
به ّ
مـروان مایـل بـود که هیچ سـروصدایی بلند نشـود که او مشـغول زندگی
خودش باشـد؛ [اما] او برمیدارد و مینویسـد که اینجا حسینبنعلی یک
کارهایـی دارد میکنـد .کـه به خودش مأموریت بدهند که او را بکشـد؟ و
دردسرهای عظیمی برای خودش درست کند؟ هرگز اینچنین نیست؛ جز
ایـن نبـود که مـروان میدید ماجراهـای نهانی را ،مـروان میفهمید آنچه
 .1شـیخ محمدمهدی شـمسالدین (1421-1353ق) از علمای برجسـتۀ لبنانی که مدتی
ریاسـت مجلس اعالی شـیعیان لبنان را عهدهدار بود .از ایشـان دو کتاب با عنوان «ثورة
الحسین ،ظروفها االجتماعیة و آثارها االنسانیة» و «ثورة الحسین فی الوجدان الشعبی»،
دربارۀ قیام سیدالشهدا به یادگار مانده است.
( .2کیف) بسیار لذت بردن
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حسـینبنعلی درصدد آن اسـت .جاسوسها درست گزارش داده
بودند و او از این میترسـید که حسـین قیام کند و اولکسـی که لبۀ تیز
شمشیر حسین ،او را فراگیرد ،خود مروان و قصر استانداری مروان [باشد]؛
لذا به معاویه مینویسد که منظورت را بنویس.

52/11/12

[پس از این گزارش] یک نامه معاویه مینویسد به حسینبنعلی

صلواتاهللعلیه

که شـنیدهام تـو داری کارهایی میکنـی ،داری مقدماتی تمهید میکنی،
مـردم را علیـه مـا میشـورانی .آقا در جواب مینویسـند اینکـه به تو خبر
خالف واقع اسـت،
رسـیده که میخواهم علیه تو قیام کنم ،دروغ اسـت،
ِ
من این کار را نکردهام .اما از اینکه [قیام] نکردهام ،از خدا پوزش و آمرزش
ّ
مسـلم این اسـت که امـام علیهالسلام کار خالف
میطلبـم .یعنـی چه؟
رضای خدا انجام نداده ـ از نظر ما این روشن است ـ اما این لحن و تعبیر
نشان میدهد که این کار چقدر نزدیک بوده انجام بگیرد.

52/11/14

هر انسانی مثل حسین که چنین کاری میخواهد انجام بدهد ،بایستی
اول زمینه را فراهم کند؛ اول باید شرایط را درست کند؛ اول بایستی در
زمینۀ فکری ،زمینۀ اجتماعی ،زمینۀ سیاسـی و موازنۀ مسـائل عمومی
و کلی ،آنچه باید انجام شود ،در نظر او تمامشده و حلشده باشد.
امام حسین

علیهالسلام

52/11/14

روشـنگری کرد ،حرف زد ،سـخنرانی کرد ،به اصحاب

نزدیـک توصیـه کـرد ،جمعیتهـای شـیعه را بـه هم وصل کـرد ،علما و
فقها و کسـانی که میتوانسـتند نقشـی داشـته باشـند را با وظایفشـان
آشنا کرد.

63/7/20
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امام علیهالسلام یک سـخنرانی در مِ نا دارد که عدهای از صحابۀ
پیغمبـر و عـدهای از تابعیـن را ـ یعنی کسـانی که پیغمبـر را ندیدند ،اما
ً
مثال ابنعباس ازاینقبیل اسـت .ابنعباس جزو
پیغمبردیدگان را دیدند؛
تابعیـن محسـوب میشـود؛ یعنـی در زمـان پیغمبـر ،یک مرد حسـابی و
کاملی نبود؛ تابعین یعنی نسـل دوم ـ جمع کرد .و سـخنان مهمی دربارۀ
موضوعات گوناگونی که همۀ آن مربوط به سرنوشـت عالم اسلامی است
ً
ظاهرا هـم متعلق به همان سـال آخر یا
بـا اینهـا در میـان گذاشـت52/11/14.
سال دیگری است که آنهم در تاریخ و در کتب حدیث ثبت است.

76/9/13

یـک سـخنرانی دیگـر امـام علیهالسلام دارد خطـاب بـه علمـا و فقهـا و
معنـوی اسلام،
دینشناسـان ،آنکسـانیکه ازلحـاظ مسـائل فکـری و
ِ
برخوردار یهایـی داشـتند ،آگاهیهایـی داشـتند ،کتابـی خوانـده بودند ،با
حدیـث پیغمبـر رابطهای داشـتند ،از قول پیغمبر چیزهایی شـنیده بودند،
امـا طمعهـا و هوسهـای زندگی ،آنهـا را آنچنان به خود جـذب کرده بود
کـه حاضـر نبودنـد بـه مسـئولیت و تعهد عظیم خـود در ایـن زمینه عمل
کنند؛ خطاب به اینهاست .خطبۀ عظیمی است .در تحفالعقول این خطبه
هسـت ،هرکـس هم نقل کرده از تحفالعقـول نقل کرده .اگرچه که ازلحاظ
ً
ً
غالبا
اصال سند ندارد ،اما
سند ،کتاب تحفالعقول ،کتابی است که روایاتش
قبول کردهاند روایات تحفالعقول را .برای خاطر اینکه خود این بزرگوار که
مرد آگاه و دانشـمند بزرگی بـوده؛ بهعلاوه ،احادیثی که نقل
جمـع کـردهِ ،
ً
غالبا مطابق با قرآن و مطابق با منطق اهلبیت است .این حدیث هم
کرده،
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همینطور ،این خطبۀ امام حسـینصلواتاهللعلیه از این جنس اسـت.
بهقدری متنش قرص است که من توصیه میکنم آقایان ترجمۀ این خطبه
را ـ چند جا هم تابهحال ترجمه شـده ـ پیدا کنید و آنکسـانیکه با عربی
آشنا هستید ،این خطبه را بخوانید که خطبۀ عجیب جالبی است.

52/11/14

نـی] صادر شـده از حسینبنعلیعلیهالسلام.
ایـن کالم طوالنـی در مکـه [یا مِ ٰ
ّ
مسـلم ثبت نیسـت که
البتـه در جاهایـی کـه مـن دیـدم ،بهطور دقیق و
مخاطبین چه کسانی بودهاند و کجا این صحبت انجام گرفته .آنطور یکه
از خـود ایـن کالم و قراین بهدسـت میآید ،مخاطبـان این کالم ،یک عده
از برگزیدگان و زبدگان جامعهاند .علما ،محدثین ،صاحبنفوذها ،پسـران
مخاطب
صحابه ،کسانی که در بین مردم از احترام خاصی برخوردار بودند،
ْ
اینهاینـد و محـل صحبـت هم مکه اسـت یا بیرون مکـه در یک نقطهای،
حضرت جمع کردند اینها را و برایشان صحبت کردند.
در ایـن صحبـت حسینبنعلیعلیهالسلام بهصـورت بسـیار صریـح و تندی با
اینهـا حـرف میزنند و خالصۀ سـخن امام حسـین به اینها این اسـت که
مایۀ بدبختی این مردم شمایید! شما هستید که آگاه بودید ،میتوانستید
مـردم را آگاه کنیـد .شـما بودیـد کـه بانفوذ بودیـد ،میتوانسـتید در بین
ّ
موجه بودید و میتوانسـتید
مردم یک حرکت ایجاد کنید .شـما بودید که
نگذارید که دسـتگاه جبار و ظالم از وجهۀ شـما اسـتفاده کند .شما بودید
کـه میتوانسـتید بایسـتید ،قیـام کنیـد و از حق ضعفا و مسـتضعفین و
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[مقص ِر] آنچه که دارد میگذرد
محرومیـن دفاع کنیـد و نکردید و
ّ
در دنیای اسالم شمایید.
..از جملـۀ جمالتـی کـه در ایـن خطاب عظیم هسـت و در کتاب شـریف

َ ُّ
َ َ َّ ُ َ
ََ
َّ ُ
عتم َو ا ّمـا َحقکـم
تحفالعقـول نقـل شـده ،ایـن اسـت« :فا ّمـا َح ّـق الض َعف ِـاء فضی
ب َزعم ُکـم َف َط َل ُ
بتم» 1شـماها حـق ضعفا را و تودۀ مـردم را ضایع کردید؛ اما آن
ِ ِ
چیزی را که حق خودتان میدانستید ،مطالبه کردید .دنبال مقام خودتان،
دنبـال حقـوق خودتان ،دنبـال امتیازات و مزایای خودتـان دویدید ،رفتید
ایـن را دیدیـد ،آن را دیدیـد ،تواضـع کردیـد ،کوچکی کردید تـا خودتان را
بـه آن چیـزی که فکر میکردید حق شماسـت برسـانید؛ اما از مردم غافل
شدید ،حق مردم را رها کردید .مردم مستضعف و فقیر و محروم و مظلوم
را به حال خود رها کردید.
در یـک جـای دیگـر از ایـن کالم عجیـب و بسـیار تکاندهنـده ،امـام
حسینعلیهالسلام بـه ضعـف و زبونـی ایـن زبدگان جامعه اشـاره میکند ،که
شـماها از هیچچیز حاضر نیسـتید بگذرید؛ نه از جانتان ،نه از مالتان ،نه
از وجاهت و آبرویتان .نه حاضرید یک اخم کنید ،نه حاضرید یک سیلی

َ
ً
ماال َب َذ ُلت ُ
موه» نـه مالی بذل کردیدَ « ،و
بخوریـد در راه احقـاق حـق ضعفا« ،فلا
َّ
َ ً َ ُ
َََ
خاطرت ِبا ِللذی خلقها» نه جانتان را به مخاطره انداختید برای خاطر
ال نفسا
شیر ًة َ
خدایی که این جان را آفریده بود و به شما داده بودَ « .و ال َع َ
عاد ُیتموها
 .1تحفالعقـول /بـاب روی عـن ابیعبـداهلل الحسـین /من کالمه فی االمـر بالمعروف و
النهی عن المنکر
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اهلل» حاضر نشـدید به خویشـاوندان خودتان ،اگر از راه خدا
ذات ِ
ِف ِ
منحرف هسـتند ،اخم نشـان بدهید و با آنها دشـمنی کنید .اشاره میکند
امام حسـین به اینکه اینها چقدر درمقابل ارزشهای حقیقی و دین خدا

رون ُع َ
بیتفاوتند ،اما درمقابل مسائل شخصی خودشان متعصبَ « .و َقد َت َ
هود
ِ
َ َ
نقوض ًة َفال َت َفز َ
عون» میبینید که عهد و پیمان الهی را دارند میشکنند و
اهلل م
ِ
شما سکوت میکنید و هیچچیز نمیگویید و میترسید از اظهارنظر .چطور
عهـد الهـی نقض میشـود؟ عهد الهـی اینطور نقض میشـود که در رأس
کار ،جبارانی قرار داشـته باشـند ،حق مردم را ضایع کنند ،به وظایف والی
ً
اصال عمل نکنند و خودشـان را صاحب امتیازات بیشـمار بدانند
و حاکم
و مردم را بندگان و بردگان خودشـان بهحسـاب بیاورند ،برای مردم ارزش

ُ
قائل نشـوند؛ عهد خدا اینطور شکسـته میشـودَ « .و َا ُنتم ِل َ
آبائکم
ع
ب
ـض ِذ َم ِـم ِ
ِ
َت َفز َ
عون» اما شـماها ـ که درمقابل پیمان الهی اینقدر بیتفاوت هسـتید ـ
اگـر تعصبـات جاهلـی خودتان و پیمانهای آبا و اجدادی خودتان از بین
برود ،دادوفریاد به راه میاندازید.

َ ُ

َ

ٌ

َ َ

ٌ

َ ُ ُ َ ّ
َ َ ُ
َ ّ َ
َ
دائـن ُم َ
هملـة» عهـد پیغمبـر
ـول ِ
«و ِذمـة رس ِ
اهلل مقـورة و العم ُـی و البکـم و الزمنی ِف امل ِ ِ
را شکسـتند ،از بیـن بردنـد ،مردمـان فقیـر ،مردمان مسـتضعف ،کورها و
کرواللهـا و مردمـان زمینگیر در سرتاسـر بالد اسلامی افتادهاند ،کسـی

به اینها اعتنا نمیکند .فقرا رها شـدهاند به حال خودشـان ،کسـی از حق
اینها دفاع نمیکند .شـما تمام اینها را رها کردید .هیچگونه اقدامی برای
درمقابـل ایـن ظلم عظیمی کـه در دنیـا دارد میگذرد،
اینهـا نمیکنیـد و
ِ
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بیتفـاوت هسـتید« .ال ُت َ
رح َ
ـون» نه خودتان رحـم میکنیدَ « ،و ال یف
عمل َ
َمنز َل ِت ُکـم َت َ
ـون» نـه آن منزلـت و مقامی که به شـما داده شـده ،برطبق آن
ِ
َ
َ
ُ
عمـل میکنیـدَ « ،و ال َمـن ع ِمـل فهیـا تعین َ
ـون» و نـه به کسـانی کـه دارند اقدام
َ َّ
میکنند ،کمک میکنیدَ « .و باالدهان َو ُ َ
الظ َل َم ِة َت َأم َ
نون» و با همین
عة ِعند
املصان ِ
ِ ِ ِ
تملقگوییهـای درمقابل سـتمگران و قدرتهـا و قلدرها و گردنکلفتها،
کار را میگذرانید.
بعد حسینبنعلی

علیهالسالم

این حقیقت را بیان میکند که در راه رسیدن به

ارزشهای واال ،در راه رسیدن به عدالت ،در راه رسیدن به جامعۀ انسانی،
در راه ریشـهکنکردن ظلم و تجاوز ،باید آزارها و سـختیها را تحمل کرد.
ّ
مسلحند ،ظالمین مجهّ زند .با نصیحت و به زبان نرم ،با ستمگران
ظالمین
عالم نمیشود حرف زد .باید زحمتها را تحمل کنید ،شما تحمل کنید تا
یک جامعهای ،تا یک دنیایی ،تا یک عده انسان محروم و مظلومی نجات

َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ َ
ئونة
پیدا کنند ،تا دنیا آباد بشـود .میفرماید« :و لو صبرت عل االذی و تملت امل
َ ُ
مور َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ
رج ُع» اگر شما زحمات
اهلل کانت ا ُ ِ
ذات ِ
یف ِ
اهلل علیکم ت ِرد و عنکم تصدر و ِالیکم ت ِ
را تحمل میکردید ،اگر به خودتان زحمت میدادید ،اگر حاضر میشـدید
در راه خـدا رنـج و مصیبتهـا را تحمـل کنیـد ،فداکاری کنیـد ،از رفاهها،
نعمتهای زودگذر ،زندگیهای حقیرانه و پست بگذرید ،آنوقت کارها در
دسـت شـما قرار میگرفت .شما میشدید آنکسـانیکه ادارۀ امور ملتها
و دنیـا را در دسـت میداشـتید .حقیقـت هـم همین اسـت.. .میفرماید:

َّ

َ َ َ

ُ

ُ

َّ

َُ ُ

« َسـل َط ُهم علی ذ ِل َ
َ
ُ
ُ
امل ِ َ
ـک ِف ُ
رارکـم ِم َـن َ
فارقتکـم» اینیکه
ـوت و ِاعجابکـم ِباحلی ِـاة التی ِه َی م ِ
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سـتمگران بر ضعفا و ملتهای مظلوم مسلط شدند ،علتش این
ً
یقینا به سـراغ شـما خواهد آمـد ،میگریزید.
اسـت کـه شـما از مرگی که
ً
حتمـا از شـما جـدا خواهـد شـد را حاضـر نیسـتید در راه ایـن
جانـی کـه
ارزشهای واال صرف کنید .راز ضعف ملتها همین است.
..بعد که این بیانات را اینطور تندوتیز مثل شالقی ،حسینبنعلی

علیهالسالم

بر سر مخاطبین خودش وارد میآورد ،برای اینکه نشان بدهد که این حرکت
یک حرکت دنیاطلبانه نیسـت ،یک حرکت برای همین ارزشهاسـت،

65/6/21

در پایـان ایـن صحبـت رو میکنـد بـه آسـمان و خطاب به خـدای متعال

َ َّ

َّ

َ َ َ َّ ُ َ

ُ

َّ

ً

میفرمایـد« :الل ُه َـم ِان َ
ـک تعل ُـم انـه ل َیکـن ما َ
ـلطان» خدایا تو
کان ِمنا ُم ِ
ناف َسـة یف ُس ٍ
خـودت میدانـی کـه ایـن کاری کـه ما شـروع کردیم ،ایـن اقدامی که ما
کردیـم ،ایـن حرفهایـی که ما داریم میزنیم ،ایـن حرکتی که ما کردیم،
ً
معمـوال دنیاطلبان و جنگجویان
بـرای خاطـر آن مقاصـد و هدفهایی که
لشـکرآرایان دنیا ،داشـتند و دارند ،نیست .برای این نیست که ما برویم
و
ِ
حکومتی به چنگ بیاوریم ،قدرتی بهدست بیاوریم .برای این فضول حطام
دنیـوی ،چیزهـای زایـد زیاد نیسـت .همـۀ چیزهایی کـه از عیش واقعی،
یعنی حداقل زندگی انسـان زیادتر اسـت ،به تعبیر روایات فضولالحطام
اسـت؛ زیادیهـای زندگـی .لباسهای فاخـر ،خانههای عالـی ،مرکبهای
چنانـی ،خوراکهـای رنگین ،لذتهـا ،عیشها ،اینها همـه فضولالحطام
اسـت .بـرای اینهـا نیسـت کـه ما حرکـت کردیـم .بلکه برای چیسـت این

ُ

دین َ
امل ِ َ
ری َ
لکن ِلن َ
ک» برای این است که پرچمهای دین
عال ِمن ِ
حرکت ما؟ « َو ِ
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را بـه مـردم نشـان بدهیم .این نشـانههای پنهانشـدۀ دین ،این
اصـول و ارزشهـا و هدفهـا و شـعارهای فراموششـدۀ قرآن و اسلام را
کـه در زیـر غبارهای زیادی پنهان کردهانـد ،میخواهیم دوباره زنده کنیم،

ُ

َ
لاد َ
َ
ک» پـروردگارا ،میخواهیم
ظه َـر ِاال
صلاح یف ِب ِ
بـه مـردم نشـان بدهیـم« .و ن ِ
در شـهرها و در سـرزمینهای تو ،اصالح کنیم .یعنی میخواهیم جامعۀ
اسالمی را آباد کنیم .این ظلم ،این اختالف طبقاتی ،این فقر شدید فقرا،
ّ
متمکنین ،دیگر نباشـد؛ ظلمها را نبیند انسان،
سـیری شـدید اغنیا و
این
ِ

َ
تبعیضها را نبیند ،میخواهیم این را اصالح بکنیمَ « .و َی َأم َن َ
ظلومون ِمن
امل
باد َ
ک» برای این است که بندگان ستمکش و مظلوم تو را امنیت بدهیم،
ِع ِ
آسایش بدهیم .چراکه در آن دوران ،هرکسی اندک حرکتی برخالف میل و
هوسرانی ّ
حکام انجام میداد ،مورد سختترین عقوبتها قرار میگرفت.

َ َ

رائ ِض َ
« َو ُی َ
ـک» [تـا بـه فرايـض و سـنتها و احكامـت عمـل شـود] تـا
عمـل ِبف ِ
آخر.

63/7/20

تمـام راههایـی کـه میشـود فرزند پیغمبـر از آن راهها اسـتفاده کند برای
حفظ میراث عظیم اسلام ـ که میراث جد او و پدر او و پیروان راسـتین
آنهاست ـ در زندگی سیدالشهدا محسوس است؛ از تبیین و انذار ،از تحرک
تبلیغاتی ،از بیدارکردن و حساسکردن وجدانهای عناصر خاص ـ همین
خـواص کـه مـا تعبیـر میکنیـم ـ اینها همه در طـول زندگی سیدالشـهدا
هسـت.

90/4/13

از وقت شـهادت امام حسـن تا هنگام شهادت امام حسین،

حدود ده سـال و اندکی اسـت ،شـما ببینید امام حسینعلیهالسلام در این ده
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سال قبل از عاشورا چه میکرد .آن عبادت و تضرع ،آن توسل و
ِ
اعتکاف در حرم پیغمبر ،و آن ریاضت معنوی و روحانی ،یک طرف قضیه
است.
ازطـرف دیگـر ،تالش آن بزرگوار در نشـر علم و معـارف و مبارزه با تحریف
است .تحریف در آن روز ،بزرگترین بالی معنوی برای اسالم بود که مثل
سـیالبی از فسـاد و گنداب ،بهسـمت اذهان جامعۀ اسلامی سـرازیر شده
مسلمان
بود .دورانی بود که به شـهرهای اسلامی و کشـورها و ملتهای
ِ
آن روز ،سفارش میشد بزرگترین شخصیت اسالم را لعن کنند! اگر کسی
متهـم میشـد به اینکـه طـرفدار جریان امامـت و والیـت امیرالمؤمنین
اسـت ،تحـت تعقیب قرار میگرفـت .در چنین دورانی ،ایـن بزرگوار ،مثل
کوه ایستاد و مثل فوالد پردههای تحریف را برید.
..رشـتۀ بعدی هم رشـتۀ نهیازمنکر و امربهمعروف در باالترین شـکل آن
اسـت؛ کـه در نامـۀ بـه معاویه در کتابهای تاریخ نقل شـده اسـت 1.نقل
ً
اتفاقا این نامه را مورخین ّ
سنی نقل کردهاند .به گمانم
شیعه هم نیست،
شیعه نقل نکرده است؛ یعنی من برخورد نکردهام؛ یا اگر هم نقل کردهاند،
از آنها نقل کردهاند.

75/9/24

به هر صورت در زمان معاویه این کار امکانپذیر

نبود؛ بعد که یزید سر کار آمد ،این کار امکانپذیر شد.. .بیست سال است
 .1این نامه را ب ُ
َالذری در کتاب «جمل من انساباالشـراف» و ابنکثیر در کتاب «البدایة
و النهایة» آوردهاند .برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،18نامۀ امام حسین
به معاویه» را مطالعه کنید.
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که این دو برادر ـ ده سال دونفری باهم ،ده سال امام حسین به
تنهایی ـ مشغول مقدماتند ،دارند کار میکنند؛ چهرۀ بنیامیه را تا حدود
زیادی برای مردم آشکار کردهاند .در آثار تاریخی میخوانیم که بعد از آنکه
معاویه بر سر کار آمد ،بر اثر تبلیغات منظم و صحیح امام حسن

صلواتاهللعلیه

و برادرش امام حسـین ،مردم ناگهان بنیامیه را شـناختند ،گفتند ایوای
که چه فریبی خوردیم!
چـرا کوفـه همیشـه مرکز شـورش و کانون تحـرک علیه دسـتگاه بنیامیه
بـود؟ بـرای خاطر اینکه بنیامیه را شـناخته بودند؛ برای همین جهت بود
قسـیالقلب و ظالم ،مثل زیادبنابیه ،مثل عبیداهلل زیاد،
که اسـتاندارهای
ّ
بعدها مثل حجاجبنیوسف را در کوفه استاندار میکردند و میگماشتند؛
چون آنجا مرکز شورش بود ،مرکز تحرک شیعی و اسالمی اصیل بود .خون
حسـینبنعلی در کوفـه میجوشـید و خـون امیرالمؤمنین مـوج میزد و
فریادش در جامعۀ کوفه و نشانش بر درودیوار کوفه بود.
این آگاهی کوفه از کجا آمد؟ از تبلیغاتی که امام حسـن و امام حسـین
سـال بعـد از صلـح تـا سـال  61هجـری ،کـه واقعۀ
در طـول ایـن بیسـت
ِ
عاشـورا اتفـاق افتـاده ،انجـام دادنـد .زمینهها را آمـاده کردهاند؛ شـیعه را
سـاختهاند ،یـک عـده ُزبَرالحدیـد ،پارههای آهن و فوالد درسـت کردهاند و
آنجا گماشتهاند؛ که با یک اشاره اینها قیام میکردند.

52/11/14

در سـال  60هجری ،معاویه از دنیا رفت .هنگامیکه معاویه از دنیا رفت،
آن زمینـۀ الزم آمـاده شـد .یعنی مـردم آمادهاند ،ذهنها تـا حدود زیادی
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آماده اسـت ،همهچیز گفته شـده اسـت.. .بهعالوه [یزید] ،انسان
شـرابخوار ،فاسـق ،و متجاهر به فسـق ،و کسـی بود که در دنیای اسالم،
میشد کسی مثل حسینبنعلی

علیهالسالم

مخالفت با او را بلند کند و
پرچم
ِ

بگوید من حاضر نیستم که با کسی مثل یزید بیعت کنم ،به دلیل اینکه
او شایسـته نیسـت .و این مبدأ یک حرکتی بشـود و امام حسـین حرکت
کنـد و مـردم را حرکـت بدهد و دنیای اسلام را زنده کند و نظام اسلامی
را برگردانـد و سـلطنت را دوبـاره تبدیـل بـه امامت الهی و اسلامی بکند؛
یکچنین زمینهای بهوجود آمد.
اینجا نقش حسینبنعلیعلیهالسالم روشن میشود .البته در آن مقطع تاریخی،
هرکدام از ائمۀ بزرگوار ما علیهمالسالم جای امام حسین بودند ،همین کار را
انجام میدادند 63/7/20.اگر آن شرایطی که در زمان حسینبنعلی بهوجود آمد،
در زمان امام عسکری هم بهوجود میآمد ،شهید واقعه ،امام عسکری بود.
عقیدۀ ما این است .کسیکه اینطور معتقد نباشد ،شیعۀ درستوحسابی
نیست .ما ،بین امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام علیالنقی
و امـام عسـکری صلواتاهللعلیهـم هیچ فرقی قائل نیسـتیم .ما معتقدیم
برطبق وظیفه و تکلیف الهی و اسلامی و
که هرکدام ،آنچه عمل کردهاند،
ِ

ً
عینا
قرآنـی خـود عمل کردهانـد؛ و هرکدام دیگر جای این عامـل میبودند،
مثل او عمل میکردند .عقیدۀ ما این است که اگر امام حسین بهجای امام
ً
حتما صلح میکرد؛ اگر امام حسـن در دوران امام حسین بود،
حسـن بود،
ً
حتما شهید حادثۀ کربال بود[ 52/11/12.منتها] این شرایط در دوران امام حسین
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ً
قبال خبر داده
پیش آمد و این را خدای متعال به پیغمبرش هم
بود ،پیغمبر اسالم هم گفته بود.

63/7/20

دنبال کار امام حسن را ،برادر عزیز و ارجمندش امام حسین گرفت ،و آخر
کار و عاقبت کار هم به واقعۀ کربال منجر شد .و اسالم عزیز از عمل این
تشـیع از خانۀ امام حسـن و از
دو برادر زنده ماند 1352/1.آن سرچشـمۀ زالل
ّ
اصحاب امام حسـن جوشـید .و امام حسـن ده سـال بعد از حادثۀ صلح،
و بعد از شـهادت امام حسـن در سـال  49یا  ،50ده سال هم امام حسین
آن راه را ادامه دادند و فکر اسلامی صحیح و فکر علوی را به تمام اقطار
اسالمی گسترش دادند.

َّ

ََ

َ ُ َ

65/3/4

َ

َّ

ََ

َ َ

املجت َبی َو َصلی ُ
« َصلی ُ
یـک یـا ا َ
اهلل عل َ
اهلل عل َ
بام ّم ٍـد َ
احل َسـن ُ
یـک یـا اباعب ِـداهلل» درود و
ِ
رحمـت خـدا بر شـما دو بـرادر بزرگوار که اسلام را زنده کردیـد .دو بازوی
شـتر بهزمینخوابیدۀ اسلام را بلند کردید ،نهال خشـکیدۀ
نیرومندی که
ِ
اسالم را آبیاری کردید و بارور ساختید.

1352/1

۴۳
ی
هدف قیام حسین 

از مدینه تا کربال
[حسینبنعلیعلیهالسالم] در مدینه ،داخل مسجد نشسته بود با عبداهلل زبیر
صحبـت میکردنـد .هنگامیکه این خبر آمد که ولید شـما را طلب کرده،
عبداهلل از حضرت سـؤال کرد که این سـاعت ،سـاعت دیدار ولید نیسـت،
فکـر میکنـی برای چه ما را دعوت کرده؟ حضرت فرمودند که من حدس
میزنـم کـه معاویـه مـرده و این مـا را دارد دعـوت میکند بـرای بیعت.
حضرت بلند شدند ،یک عده از جوانان بنیهاشم و رزمندگان شجاع را با
خودشان برداشتند ـ تنها نرفتند منزل ولید که آنجا غافلگیر نشوند ،مورد
محاصـره قـرار نگیرند ـ و گفتند به آن جوانها که اگر حادثهای در داخل
قصر ولید پیش آمد ،شماها دخالت کنید و وارد بشوید و درگیری ایجاد
کنید 65/6/21.ولیدبن ُ
عتبه 1حاکم و اسـتاندار حجاز ،و در مدینه مسـتقر بود،
 .1ولیدبن ُ
عتبة بن ابیسفیان در سال 57ق کارگزار عمویش معاویه در مدینه بود.
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مـروان َح َکـم هـم حضـور داشـت .از حضـرت بیعت خواسـتند،
حضـرت به ترتیبی خواسـتند قضیـه را تأخیر بیندازند ،گفتند باشـد حاال
فردا بشـود ،ببینیم چه خواهیم کرد؛ و اگر بناسـت بیعت هم بشـود ،در
حضـور جمعیـت بشـود .خواسـتند بروند بیـرون ،مروان حکم اشـاره کرد
که تو اجازه میدهی حسـین برود! اگر حسـین رفت ،دیگر دسـت تو به
او نخواهد رسـید ،بهتر اسـت که همینجا حسـین را زیر فشار قرار بدهی
و بیعـت بگیـری .حضـرت برگشـتند طـرف مـروان ،با لحن تنـدی گفتند
کـه چهکسـی میخواهـد بـهزور از مـن بیعـت بگیـرد؟ تـو یا ولیـد؟ مگر

میتوانیـد! بـه خدا قدرت ندارید چنیـن کاری بکنید .و بدانید که « ِم ِثل ال
َُ
ُ
مثل من با کسی مثل یزید ،هرگز
بای ُع ِمثله» خاطرتان جمع باشد؛ کسی
ِ
ی ِ
بیعت نخواهد کرد .مگر ممکن اسـت من بیعت کنم! لکن حاال تا صبح

َ

ُ

ُ

َ ُ

َ ُ

حون َو ننظ ُر َو تنظ َ
صبر کنیم« ،ل ِکن نصب ُح َو تصب َ
رون» 1تا ببینیم چه میشـود.
ِ
ِ
بازهـم حضـرت نگذاشـتند که ایـن فرصت اسـتثنایی از دسـت برود ،که

ایشـان بتوانند به سلامت ،خود و همۀ همراهانشـان را بکشـانند طرف
مکه و خودشان را برای آن حرکت بزرگ آماده کنند .این بود که حضرت
آمدند بیرون.

63/7/20

فردای آن روز ،مروان حضرت را در کوچههای مدینه دید ،گفت یا اباعبداهلل!
تو خودت را داری به کشـتن میدهی ،چرا بیعت نمیکنی با خلیفه؟ بیا
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب /37حدیث2
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بیعت کن ،خودت را به کشـتن نده ،خودت را به زحمت نینداز.

ّ َ ّ َ
َ َ َ َ
سالم
اال
ل
ع
و
عون
راج
یه
ل
حضرت در جواب او این جمله را فرمودندِ « :انا ِهلِل و ِانا ِا
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ
ُ ُ
الس
ـت اال ّمـة ِبـراع ِمث ِـل َیز ی ٍـد» 74/3/19آن روزی که مردم به یک چوپانی
لام ِاذ قـد ُب ِل َی ِ
ٍ
مثل یزید مبتال بشـوند ـ یعنی گوسـفندها بهجای چوپان ،به گرگی مبتال

َ َ

َ

الس ُ
بشـوند ـ « َو علی ِاالسلام ّ
لام» بـا اسلام دیگـر باید خداحافظـی کرد .دیگر
ِ

جایـی برای اسلام باقی نخواهد مانـد؛ یعنی هدف حسینبنعلی
احیای اسلام اسـت.

63/7/20

علیهالسلام

کلمۀ استرجاع ،1کمال نگرانی را نشان میدهد؛

یعنی چقدر باید نگران و دهشـتزده بود ،آنوقتیکه امت اسلامی مبتال
بشود به فرمانروایی مانند یزید .این اولین عکسالعمل امام حسین بود؛
یعنی این را ما قبول نمیکنیم.
خود یزید هم هیچگونه مشـکل شـخصی نـدارد ،یعنی
حسـینبنعلی بـا
ِ
بـرای امـام حسـین ،یزیـد و غیـر یزیـد از جهـت بشـری فرقـی نمیکنـد.
یزید فاسـق ،در نظر حسینبنعلی
یزید فاسـد،
البته
ِ
ِ

علیهالسلام

یک فاسـد و

فاسـد فاسق بشود
یزید
یک فاسـق اسـت ،اما آنوقتیکه بناسـت همین
ِ
ِ
خلیفـۀ مسـلمانان و جانشـین پیغمبـر ،اینجاسـت که زنـگ خطر به صدا
درمیآید ،اینجاست که حسینبنعلی احساس میکند این نقطۀ اوج آن
انحرافی است که پیغمبر اکرم به آن اشاره کرده ـ که حاال در یک روایت،
ً
بعـدا خواهیـم گفـت از قـول پیغمبر؛ خود امام حسـین نقـل میکند ـ و
( .1ر جع) استرجاع در لغت بهمعنای پس گرفتن چیز بخشیده شده ،و در اصطالح قرائت

ّ

َ ّ َ

َ

آیۀ شریفۀ « ِا ن�ا ِل ِله و ِا ن�ا ِال ی� ِه را�ج ن
عو�» است.
ِ
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اینجاسـت کـه دیگر نمیشـود تحمـل کرد ،هرچـه تحمل کردیم
بس است؛ امروز دیگر روزی است که تحمل نمیشود کرد و باید حرکت
کرد.. .حضرت شبانه از مدینه بیرون آمد ،و آمد طرف مکه .دید که دیگر
جای ماندن نیست.

61/8/4

این سـؤال برای ما شـیعیان ،همۀ مسـلمانان و همۀ کسـانی که واقعۀ
کربال برایشـان قابل تحلیل اسـت ،مطرح میشـود ،این سـؤال را مطرح
میکننـد از امـام علیهالسلام کـه یابنرسـولاهلل! این حرکت شـما ،این
قیام شما که آخرش هم منجر به آن وضع فاجعهآمیز و فاجعهآسا شد،
آقایی مدینه هم
به چه معنی [بود]؟ آقا شما در خانهتان نشسته بودید،
ِ
بـرای شـما بـود ،فرزند عزیـز پیغمبر و فرزنـد ذکور منحصربهفـرد پیغمبر
[بودیـد] ،پیغمبـر اکـرم دوتا نوۀ ذکور از بطن فاطمهسلاماهللعلیها داشـت ،که
امـام حسـن

صلواتاهللعلیه

از دنیـا رفته ،امام حسـین

صلواتاهللعلیه

باقی مانده ،به

چشـم فرزنـد پیغمبـر و فرزند عزیز پیغمبر همه به شـما نـگاه میکردند.
مـردم از شـما اسـتفاده میکردنـد ،در مسـجد مدینـه ،در ایـام حـج ،در
مناسـبتهای گوناگـون ،حلقـۀ درس و افاضـۀ شـما بـه روی همۀ مردم
مسـلمان گشـوده بود ،همه میآمدند از شـما درس میگرفتند ،اسـتفاده
میکردنـد ،احـکام قـرآن را برایشـان بیـان میکردیـد .خـب ،چه شـد ای
امـام بزرگـوار کـه حرکت کردید ،ناگهان این ملـوک امن را برای خودتان
از بیـن بردیـد ،به هم زدیـد؟ از خانۀ راحتتان ،از پناهـگاه امنتان بیرون
ً
ابتدائا رفتید به مکه ،آنجا
آمدید ،کسـی با شـما کاری نداشـت ،خودتان
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چنـد ماهـی ماندید ،باز از آنجا هـم حرکت کردید ،آنهم با چه
وضعی .این است سؤال.
ً
قبال دادهاند؛ قبل از آنکه
امام علیهالسلام جواب این سـؤال را خودشـان
َاحدی ،سـؤالکنندهای از این بزرگوار این سـؤال را بپرسـد و مطرح بکند،
خود این امام عظیمالشأن ،در همان آغاز انجام این حرکت ،پاسخ گفتند.
یک [وصیت]نامهای نوشـتند ،دادند بـه محمدبنحنفیه.

52/11/13

بعد از آنکه

َ
ین ُ َ
احل َس ُ
مقدمـات وصیت را ذکـر میکنندَ « :هذا مـا َا َ
وص ب ِـه ُ
طال ٍب
بنع ِ ّیل ب ِـن ایب ِ
ِ
َ َ
احل َن َّ
ـروف بابن َ
ُ َ َّ َ
فی ِـة» ،1شـهادت میدهنـد بـه وحدانیـت الهـی
ِال اخی ِـه مم ٍـد املع ِ ِ ِ
ـ همانطورکـه وصیتهـای معمولـی ماها هسـت که اولش شـهادت به
وحدانیـت خـدا و شـهادت به پیغمبری پیغمبر و اینهاسـت ـ برای اینکه
نتواننـد آن تهمتهایـی را کـه تبلیغاتچیهـای آن روز میزدنـد ،بزننـد؛

َّ َ َ

َ

ً

ً

ً

ً

ظالـا» 61/8/4بیهـوده
فسـدا َو ال ِ
بعـد میفرمایـدَ « :و ان ل اخ ُـرج ا ِشـرا َو ال َب ِطـرا َو ال ُم ِ

َ َ

بیـرون نیامـدم ،خـروج نکردم؛ «ل ا ُ
خرج» بهمعنای این نیسـت که از شـهر
بیـرون نیامـدم ،خـروج در اصطالح احادیث اسلامی یعنی قیـام.. ،امام

َّ

َ

َ ً

ً

میگوید« :ان مل ا ُ
خرج ا ِشرا َو ال َب ِطرا» من بیهوده بیرون نیامدم ،دنبال هوس
نیامدم ،انگیزه و جذبۀ من بر اثر خواستهای نفسانی نبود.. ،انگیزههای

ً

فسـدا» اخاللگر نیسـتم کـه بخواهم در نظم
شـخصی و روانـی نبودَ « ،و ال ُم ِ
جامعـۀ اسلامی اخاللـی بهوجـود بیـاورم .نظمـی هـم وجود نـدارد ،چه
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب /37ذیل حدیث2
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اخاللـی! از اینکـه در زمان معاویه و یزید هسـت ،دیگر بدتر چه

میشـود! « َو ال ِ ً
ظالـا» در صـدد سوءاسـتفاده هم نیسـتم کـه حاال بخواهم
بروم سـروصدایی بکنم و اسـتفادهای بکنم ،به یک عدهای ظلمی بشـود.

َّ َ َ ُ َ َ
صالح
اال
ـب
ل
ِ
اینهـا نیسـت .پس آقا! چرا خارج شـدهاید؟ِ « 51/11/24انا خرجـت ِلط ِ
ِ
َُ
ّ
یف ا ّم ِـة َجـدی» مـن کـه دارم بیـرون مـیروم ،منظـورم ایـن اسـت که امت
جـدم را اصلاح کنـم .ایـن نکتـه را همینجـا تذکـر بدهم کـه اصالح در
اصالح اصطالحی ،یعنی ِر ُفرم نیسـت ،که در جامعه یک
اینجا بهمعنای
ِ
اصالحات سطحی نیست .اصالح ،یعنی
اصالحاتی بکنیم؛ نه ،منظور این
ِ
اصلاح بنیانـی ،یعنی انقالب ،یعنی زیر و رو کردن قوارۀ اجتماع؛ منظور

َّ
حسـینبنعلی این اسـت ،ایجاد یک انقالب بنیانـی در جامعهِ « 52/11/12.انا
َ ُ َ
ُّ ّ
خ َرجت ِل َطل ِب ِاالصالح یف ا َم ِة َجدی» .میبینم امت جدم به تباهی گراییدهاند؛
ِ
میبینـم اسلام فرامـوش شـده اسـت؛ میبینم بهجـای قـرآن ،جاهلیت
نشسـته اسـت؛ میبینـم بهجـای پیغمبـر ،دشـمنان بنیانـی و خونین او
ـ یعنـی بنیامیه ـ نشسـتهاند؛ میبینم بهجـای ایمان ،کفر آمده ،بهجای
توحید ،شـرک آمده ،بهجای انسـانیت ،اشـرافیگری آمده ،بهجای کرامت

انسـان ،کرامت پول آمده ،کرامت قدرت آمده و انسـانیت بیارزش است؛
میبینم اصول اسالمی درهموبَرهم شده[ ،بنای] مستحکم و رفیع اسالم
َدر هم ریخته و واژگون شـده؛ میخواهم این را درسـت کنم ،میخواهم

َ
جامعـۀ اسلامی را تجدیـد بنـا کنـمُ « 51/11/24.ار ی ُـد َان ُآم َـر ب َ
ـروف َو ا َهنـی َع ِـن
املع ِ
ِ
ُ َ
املنک ِـر» خروجـم و قیامـم یـا بیرونآمدنم از مدینه و مکـه بهمنظور ایجاد
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ایـن انقلاب و اصلاح بنیادی همگانی اسـت در پیکـرۀ جامعۀ
اسلامی.

52/11/13

َ

ّ

َ

َ

َ

َ َ
َ
َ
ّ
َ
طال ٍب» همان سـیرۀ جدم و
بنایب ِ
«و اسـیر ِبسـیر ِة جدی و ایب ع ِ ِل ِ

پدرم علیبنابیطالب را ،یعنی همان امامت اسالمی را ،همان حاکمیت
ً
اصال هدف این است 63/7/20.حقیقت
خدا در میان مردم را بازهم زنده کنم،
حرکت حسینبنعلی

علیهالسلام

این است.

آنوقت وجود مقدس سیدالشهدا بلند میشوند از مدینه تشریف میآورند
بـه مکـه؛ در مکـه حضرت با مـردم کوفه نامهنـگاری میکنـد.

61/8/4

زیادی از سران و رؤسای شهر کوفه نامه نوشتند به حسینبنعلی

تعداد

علیهالسالم

و از آن حضـرت دعـوت کردنـد و این دعوت ،بعد از آنوقتی بود که امام
از مدینه خارج شده بود.

67/5/29

نامۀ سران کوفه برای حسینبنعلی خیلی

نامـۀ عجیبـی اسـت .البته بـرای حسـینبنعلی خیلی نامه مینوشـتند،
صدوپنجـاه نامـه هـم گفتهانـد ،دوازدههـزار نامـه هـم گفتهانـد .ابناثیر
میگویـد صدوپنجـاه نامـه ،مورخیـن شـیعه میگویند دوازدههـزار نامه.
اختلاف اسـت کـه ایـن دوازدههزار نامـه ،دوازدههـزار امضا باشـد؛ بعید
نیست دوازدههزار امضا پای صدوپنجاه نامه یا دویست نامه [باشد] .این

َ
نامهها لحنهای مختلفی دارد؛ آنچه شنیدهاید که نامه نوشتندَ « :و ا َین َع ِت
ّ ُ َ َ
ـت َاالش ُ
ـجار» آبهـا جـاری اسـت و درختهـا ثمربخش شـده و
الثم
ـار َو ا َورق ِ
ِ

میوه داده ،بیا که جای تو خالی است ـ مثل کسی که به گردش و تفریح
دعـوت میکننـد ـ آن نامـه برای بزرگان شـیعه نیسـت؛ نامه اسـت[ ،اما]
َ
ربعی
برای بزرگان شـیعه نیسـت .میدانید برای کیسـت؟ برای شـ َبثبن ِ
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است ،برای افرادی ازآنقبیل است1؛ همانهایی که بعد ،در روز
عاشورا در صف مقابل حسین و زیر پرچم عمر سعد پیدایشان میکنید؛
برای آنهاست.
امـا شـاگردان امیرالمؤمنین و شـیعیان خالـص و راسـتین ،اینطور نامه
نمینوشتند .این نامهای که میخوانم ،برای سلیمانبن ُ
ص َرد که در ماجرای
توابیـن بـه قتل رسـید و حبیببنمظاهـر که در کربال بـود و ُزهیربنقین
که در کربال بود و چند نفر دیگر است؛ دعوتنامهای است که شما از این
دعوتنامـه که حسـین این دعـوت را اجابت کرده ،میفهمید که حسـین
برای چه حرکت کرد[ .ازطرف] سلیمانبن ُ
ص َرد و فالن و فالن و فالن ـ یک

ََ

الم عل َ
جمعیتی که زیرش هم امضاهایشان ذکر شده ـ « َس ٌ
یک» ای حسین!
َ
ربعی از شـخصیتهای متزلـزل تاریـخ اسلام اسـت .در زمـان خلیفۀ سـوم،
 .1شـ َبثبن ِ

بـه همـراه برخـی از دیگر کوفیان ،خواهـان کنارهگیری عثمان بود .با بهحکومترسـیدن
امیرالمؤمنین ،به ایشان میپیوندد .در جنگ صفین در کنار امیرالمؤمنین حضور داشته
و در نامهای معاویه را بهشـدت سـرزنش میکند .اما بعد از داسـتان حکمیت ،به خوارج
ً
مجددا به سـپاه امام
پیوسـت .البتـه پـس از آن و در پـی گفتوگویی بـا امیرالمؤمنین،
پیوست و در جنگ با خوارج حضور یافت و امام او را فرماندۀ سمت چپ سپاه قرار داد.
با مرگ معاویه ،نامهای به امام حسـین نوشـت و حضرت را به کوفه دعوت کرد ،اما با
تسلط ابنزیاد بر کوفه ،نقش بسزایی در پراکندهکردن مردم کوفه از اطراف مسلمبنعقیل
ً
نهایتا در روز عاشورا یکی از فرماندهان سپاه عمر سعد بود.
داشت .و
یکی دیگر از کسانی که همراه َشبث ،برای امام حسینعلیهالسالم نامه نوشت ،قیسبن َ
اشعث،
فرزند َاشعثبنقیس کندی است که درنهایت در سپاه عمر سعد ،رودرروی امام ایستاد.

او پـس از شـهادت حضـرت ،قطیفۀ خز (رولباسـی) حضرت را دزدید و بـه قیسالقطیفه
معروف شد.
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ُ

درود بـر تـو بـاد« .ا ّما َبعد» ـ این بعد از مرگ معاویه اسـت ـ پس

احل ُ
از سلام و درودَ « ،ف َ
مد ِهلِل» سـپاس آن خداوندی را « َا َّلذی َق َص َم َع ُد َّو َک َ
اجل ّب َار
َ َ
العنید» که دشـمن جبار عنود تو را َدر هم شکسـت ـ [یعنی] معاویه ُمرد ـ
َّ
َُ
َ َ َ
َ
«ال ِـذی انت َـز ی علی ه ِـذ ِه اال ّم ِـة» آن دشـمن بـزرگ و سرسـختی کـه ایـن امت را
بهسـوی شـر و شرارت و پلیدی و فساد میکشانیدَ « ،ف َ
ابت َّزها َا َ
مرها» حکومت
َ

َ َ

این امت را او به خود اختصاص داده بود و ثبت کرده بودَ « ،و غ َص َبا فیئا»

َََ ََ

َ

ً

َ ّ
یر ِرض ِمهنـا» بر این امت
ِ
درآمـد ایـن امـت را غصب کرده بود« ،و تام َـر علهیا ِبغ ِ
حکومـت و زمامـداری میکـرد ،بـدون اینکـه ایـن امت به ایـن زمامداری

یارها» نیکان این امت را کشـتَ « ،و َ
راضی و خشـنود باشـندَّ ُ « ،ث َق َت َل ِخ َ
است َبق
َ
ِش َ
ـرارها» بَـدان ایـن امـت را برای نیـشزدن و گزیدن جان مسـلمانان باقی
َ َ
ُ
ین َ
اهَّلل ُد َول ًـة َب َ
تاتا» مـال خدا و بیتالمال
ج
نـگاه داشـتَ « ،و َج َعـل مـال ِ
باب َر ِتـا َو ع ِ
ِ
َ ًَ َ
مسـلمین را میان جباران و سرکشـان دستبهدسـت گردانید« ،ف ُبعدا ل ُه کما
َ َ ُ
َب ُعدت ثود» همچنان که قوم ثمود از رحمت خدا دور شدند ،از رحمت خدا
دور باد این دشمن تو.
خب ،این خبر مرگ معاویه اسـت که حسـینبنعلی هم این خبر را مثل
کوفیان شنیده ،همه باهم خبر دارند ،اما اینها دارند میگویند آقا! حاال که
دشمن شما کشته شده ،این آدمی که اینقدر شرارت و فساد و جنایت در

َّ ُ َ

ََ

َ
مام» حاال دیگر رهبر و حاکم
جامعۀ اسالمی کرده بودُ ،مردهِ « ،انه لیس علینا ِب ِا ٍ
نداریـم ،امـام نداریـم .امـام را نباید فقـط بهمعنای مسـئلهگو و حدیثگو

بدانیم .امام در اصطالح قرآن و حدیث ،یعنی رهبر ،هرکسی که زمام امت
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را بهدسـت گرفته اسـت و به سـویی میکشـد؛ حاکم را میگویند

امامَ «.. .ف َاقبل» آقا! تشـریف بیاور به کوفه و عراقَ « ،ل َع َّل َ
اهلل َان َی َم َعنا َع َل َ
احل ّ ِق
ِ
ب َ
ک» ممکن است و امید آن هست که خدا بهوسیلۀ شما ما را بر سر حق
ِ
مجتمع کند و ِگرد آو َرد و تفرقۀ ما را از بین ببرد .تو بیایی و بر ِگرد محور

َ ُّ ُ ُ َ
شیر
وجود تو جمع بشویم و جامعۀ اسالمی را بهوجود بیاوریم« .و النعمانبنب ٍ
یف َقصر ِاال َ
مار ِة» فقط نعمانبنبشیر ـ استاندار معاویه و یزید ـ در قصر اِماره و
ِ
کاخ استانداری است ،کمتر بیرون میآید و کمتر با مردم تماس میگیرد.

َ

َ

ُ

َ

ُ َ

«لسـنا ن َم ُـع َم َعـه ف ُ
اجل ُم َع ِـة َو ال ن ُـر ُج َم َعـه ِال عی ٍـد» مـا همـه در نمازجمعههـای او
ِ

شرکت نمیکنیم؛ یعنی مخالفتمان را علنی کردهایم و با او در عیدگاه جمع
نمیشویم .آنوقتیکه برای نماز عید به صحرا میرود ،با او نمیرویم؛ یعنی
ً
علنا مخالفت خودمان را اعالن کردهایم ،جبههگیری کردهایم ،موضعگیری

َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
لت ِالینا
مخالف کردهایم .حاال دیگر باید شما بیایید« .و لو قد بلغنا انک قد اقب
َ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ّ
ـاء ُ
الشـام ا نش َ
اهَّلل» اگر خبر به ما برسـد که تو از مکه بیرون
لحقه ِب
اخرجناه حت ن ِ
ِ
بشـیر اسـتاندار را از کوفه
آمـدهای و داری بهطـرف کوفه میآیی ،نعمانبن
ِ

بیرون میکنیم تا به شام برود و دنبال سرش را نگاه نکند.
خـب ،ایـن کارها یعنـی چه؟ آیا از این نامه نمیفهمید که مردم کوفه آقا
را دعـوت کردنـد کـه بیاید قیام کند علیه حکومت امـوی و زمام قدرت را
در عراق و سـپس در تمام دنیای اسلام بهدسـت بگیرد؟ این اسـتنباط را
نمیکنید؟ و حسـینبنعلی به اجابت همین نامه و نامههای مشـابه بود
که از [مکه] حرکت کرد.

52/11/12
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ََ
[حضرت در پاسـخ ،در یک] نامه ،به اهل کوفه فرمود« :فل َعمری َما
ُ َّ
ُ َ َ ُ َ َ
ُ
َ ّ ُ َّ َ
اهلل
احلابس ن
ـام ِال
ِاالم
ذات ِ
فسـه عل ِ
اآلخـذ ِب ِ
ـاب َو ِ
العام ِـل ِب ِ
ِ
القس ِـط و الد ِائن ِباحلق و ِ
الکت ِ
َو َّ
الس ُ
لام» امام و پیشـوا و رئیس جامعۀ اسلامی نمیتواند کسی باشد که
ِ

اهل فسق و فجور و خیانت و فساد و دوری از خدا و اینهاست .باید کسی
باشـد کـه بـه کتـاب خدا عمل کنـد ،یعنـی در جامعه عمل کنـد ،نهاینکه
اتاق خلوت نماز بخواند؛ یعنی عمل به کتاب را در جامعه
خودش فقط در
ِ

َ
قانون جامعه قرار بدهد« .ا ّلد ِائ ُن
زنده کند ،اخذ به قسط و عدل کند ،حق را
ِ
ب َّ
احل ِق» یعنی دین جامعه و آیین جامعه و قانون و مقررات جامعه را حق
ِ
َ
قـرار بدهـد ،باطـل را بگذارد کنارَ « .و احلاب ُس َن َ ُ َ
ً
ظاهرا معنای
اهلل»
ذات ِ
فسـه علی ِ
ِ
این جمله این اسـت که در خط مسـتقیم الهی ،خودش را به هر کیفیتی

َ

الس ُ
است حفظ کند و اسیر جاذبههای شیطانی و مادی نشود؛ « َو ّ
الم».

74/3/19

حضرت مسلمبنعقیل را فرستاد ،گفت من این را میفرستم ،اگر خبر داد
به من که وضع خوب است ،خود من هم خواهم آمد.

75/3/20

خـب ،وقتـی بناسـت یک حرکتـی انجام بگیرد ،معنای ایـن حرکت و این
قیام ،این نیست که انسان خودش را برود به کشتن بدهد؛ یعنی حرکتی
انجـام بدهـد کـه بدون هیچ تأثیـری ،بدون هیچگونه فایـدهای و بازدهی
خواهد بود؛ نه! بناسـت حرکتی از سوی حسینبنعلی

علیهالسالم

انجام بگیرد

که این حرکت ،پایههای تخت حکومت اموی و یزید را تکان بدهد؛ اگرچه
که در نهایت به کشتهشـدن خود آن بزرگوار منتهی بشـود؛ حرفی نیسـت؛
امـا بناسـت یـک حرکت انجـام بگیرد ،یک ضربـه بر آن نظام وارد بشـود،
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بـر آن حکومـت ظالم و فاسـد و باغی 1وارد بشـود .خب ،این کار
تهیۀ عده و ُع ّده میخواهد .متوقف بر این اسـت که عدهای جمع بشـوند
و امکاناتـی فراهـم بشود.لذاسـت کـه نامهنـگاری [میکننـد] 61/8/4.در نامۀ

َ ُ
حضـرت به رؤسـای بصـره ،اینطور آمده اسـتَ « :و َقـد َب َعث ُ
ـت َرسـویل ِالیکـم ِ َبذا
َ َ َ ُ
دعوکـم ایل کتـاب اهلل َو ُس َّـنة َنب ّیـه َص َّلاهللعلیهوآلـه َفـا َّن ُّ
الس َّـن َة َقـد ُا َ
میتـت
ـاب و انـا ا
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
الکت ِ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ َ َ
َ َّ
ُ
َ
هدکـم َسـبیل َّ
ـاد» مـن
حی َیـت َو ِان تس َـمعوا قـویل َو تطیعـوا امـری ا ِ
الرش ِ
البدعـة قـد ا ِ
و ِان ِ
میخواهم بدعت را از بین ببرم ،سنت را احیا کنم؛ زیرا سنت را میراندهاند
راه راست با من است .یعنی
و بدعت را زنده کردهاند .اگر دنبال من آمدیدِ ،
همـان تکلیـف بزرگ را میخواهم انجام بدهم که احیای اسلام اسـت و
احیای سنت پیغمبر و نظام اسالمی است.
2

74/3/19

خـب ،تمام کسـانی کـه در مکه و مدینـه ،افراد نامونشـانداری بودند که
حقیقـت قضیـه را نمیفهمیدنـد ،بـا ایـن کار مخالفـت کردنـد .ابنعباس
مخالفت کرد ،محمدبنحنفیه مخالفت کرد ،عبداهللبنجعفر ـ شوهرخواهر
حضرت ،شوهر حضرت زینب ـ مخالفت کرد و بسیاری دیگر .بعضی حتی
نامـه نوشـتند ،در بیـن راه از حضـرت خواسـتند کـه برگـردد؛ وقتیکه راه
افتاده بودند طرف کوفه ،باز خواستند که حضرت برگردند .چرا؟ چون اینها

( .1بغی) سرکش ،نافرمان
 .2ماجراهای نامهنگاری کوفیان وپاسخ امام به آنها ،و فرستادن مسلمبنعقیل به کوفه
و ارسـال نامه به رؤسـای بصره در کتاب وقعة الطف (لوطبنیحیی ابیمِ خ َنف ،متوفی
158ق) /االمام الحسین فی مکه ،به تفصیل آمده است.
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محاسـبه میکردند ،میدیدند که خب ،این کار به چه قصد دارد
انجام میگیرد؟ اگر این کار برای این است که حضرت به حکومت برسد،
شـرایط بهحکومترسـیدن مفقود اسـت ،بسیاری از چیزهایی
خب ،خیلی
ِ
ْ
س این حرکت مطلوب است،
که باید باشد ،وجود ندارد .و اگر چنانچه نف ِ
تعلیـمدادن ایـن حرکـت مطلـوب اسـت ،تحریک مـردم در آن زمـان و در
زمانهـای بعـد مطلوب اسـت ،پـس در آن کشتهشـدن هم هسـت .اینها
کسانی بودند که آماده نبودند آنطور خودشان را به َدم شهادت بدهند ،آن
آمادگی در اینها وجود نداشـت؛ این بود که نامهنگاری میکردند ،اِشـکال
میتراشـیدند ،حضـرت را از ایـن کار منـع میکردندُ 61/8/4.ع َمـر َاط َرف ـ که
برادر امام حسـین باشـد ،فرزنـد امیرالمؤمنین 1ـ آمد بـه حضرت یادآوری
کـرد در مکـه ،گفـت برادر مگر یادت نیسـت که پیغمبر فرمود که حسـین
کشته خواهد شد ،در عراق کشته خواهد شد ،تو داری حاال با این وضعیت
مـیروی عـراق ،خـودت را به کشـتن میانـدازی! حضرت فرمـود تو خیال
میکنی آنچه تو میدانی ،من نمیدانم؟! آنچه تو یادت است ،من از یادم
رفته! من میدانم کشـته خواهم شـد 2.اما مسـئله ،مسئلۀ این نیست که
امام حسین از کشتهشدن واهمهای داشته باشد و اِبا کند.

63/7/20

 .1او کوچکترین فرزند امیرالمؤمنین است .برخی نام او را در بین شهدای کربال آوردهاند
اما شـیخ مفید معتقد اسـت او تا زمان عبدالملک زنده بوده و با امام سـجاد و حسـن
ّ
مثنی دربارۀ صدقات پیامبر و امیرالمؤمنین نزاع داشته است.
 .2اللهوف /ص27
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آنوقـت امـام علیهالسلام در جـواب همین حرفهـا ،در جواب
همیـن اظهـارات باطـل و پـوک و ناآگاهانـۀ از هدف امام حسـین اسـت
کـه وقتـی میخواهد از مکه بیـرون بیاید ،خطبـهای میخواند ،میگوید:

ُ َ

ُ َ َ

َ ََ َ

َ َ َ

َ

ّ
«خ ّـط َ
ـاة» ،اینقـدر مـن را از مـرگ
املـوت علی ُول ِـد آد َم مـط ِ
القلاد ِة علی ِجی ِـد الفت ِ
نترسانید ـ زبان حال حسین است ،مفهوم این جمله است ـ ابنعباسها!
ابنعمرهـا! عبداهللجعفرهـا! اینقـدر بـه حسـین نگوییـد میروی کشـته
میشـوی! ایـن را بـه آدمی بگویید که بعد از مرگ ،دنیای دیگر و بهشـت
ً
حتما
برینی را قائل نیست ،حسین که قائل است ،مرگ که برای حسین
خواهد آمد .همچنانیکه در شـب عاشـورا خودش به خواهرش میگفت:
پـدرم از مـن بهتـر بـود ،شـربت مرگ نوشـید ،جـدم از من شـریفتر بود،

 1نَّ َ ٌ َّ
ک َم ِیّ� ت� َو ِا�ن ُهم
شربت مرگ نوشید ،مادرم همینطور ،برادرم همینطورِ « .ا�
َم ِیّ� ت� َن
و�» .2مرگ که اجتنابناپذیر است برای همه ،اما [چه چیزی بهتر از]
مرگ در راه هدف ،آنهم هدف عالی
مرگ برای خدا،
مرگ شـرافتمندانه،
ِ
ِ
اسلامی ،که اسـمش در قاموس اسلام شـهادت است ،شـهادت.. .شهید
یعنی آنکه میمیرد برای اینکه انسـانیت زنده بماند؛ آنکه میمیرد برای
اینکه مکتب خدا و اسلام پایدار و برقرار بماند ،این اسـت شهید .حسین

َُ
بهترین انواع مرگ اسـت برای او« .خ ّط
وقتیکه بناسـت بمیرد ،شـهادت
ِ
 .1االرشـاد /باب تاریخ االمام الحسـین و فضله /فصل فی االحداث التی شـهدها االمام

الحسین /خطبة االمام الحسین باصحابه فی کربالء قبل عاشورا
 .2سوره مبارکه زمر /آیه 30
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َ َ َ

َ

ّ
َ
ـاة» مرگ بر گردن بنیآدم،
املـوت علی ُول ِـد آد َم مـط ِ
القلاد ِة علی ِجی ِـد الفت ِ

ً
اوال طبیعی اسـت،
آدمیزاده ،همچون گردنبندی بر گردن دخترکی جوان؛
ً
ثانیا مایۀ زینت است ،مایۀ زیبایی بیشتر
معمولی است ،همگانی است،

َ َ ََ َ َ
َ
شتیاق َی َ
عقوب
سالف ِا
است ،مایۀ باالرفتن قیمت انسان است« .و ما اول ِن ِال ا ِ
َ ُ َ
یوسف» عاشقم ،عاشقم که جدم و پدرم و برادرم و شهیدان راه اسالم و
ِال
برادران دینی را ،که پیش از من از این راه رفتند ،ببینم ،اشتیاقم به اینها
زیاد است .دارد میگوید که مرگ مایۀ ننگ نیست ،مرگ مایۀ عقبرفتن
یک انسان بزرگ نیست؛ مرگ است ،خب باشد!

52/11/14

علیرغـم همـۀ این توصیهها و نصیحتهای به خیال خودشـان عاقالنه و
مدبرانه ،حضرت حرکت کردند .روز هشتم ذیالحجه ،بااینکه روزی بود که
علیالظاهر همۀ مردم بایستی بهطرف مکه آمده باشند و بروند طرف عرفات
و آماده بشـوند که به اعمال حج مشـغول بشـوند ،حضرت آن روز از مکه
خارج شدند و آمدند بهطرف کوفه 1.البته خود این حرکت در آن روز ،یعنی
انتخاب آن روز برای این کار ،حاکی از این اسـت که حسینبنعلی

علیهالسلام

میخواهنـد همـۀ مـردم را متوجه به حقیقت کار خودشـان بکنند تا همه
بدانند که حسینبنعلیعلیهالسالم این کار بزرگ را انجام داد.

61/8/4

از شهر مکه

که خارج شـدند ،تا کربال ،هر منزلی که شـما حسـاب کنید ـ که بعضی از
محدثین و مورخین حسـاب کردند ـ در بسـیاری از این منازل ،آقا به یک
مناسبتی یک چیزی گفتند که معلوم میشود چرا آمدند 52/11/13.امام حسین،
 .1نقشۀ شمارۀ  :6مسیر کاروان امام حسین

علیهالسالم

از مدینه تا کربال
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مکرر در مکرر ،به مناسبتهای گوناگون ،چه درضمن خطبه ،چه
درضمـن نامـه و پیغام ،چه درضمن وصیت ،چـه درضمن بیان اصحاب و
دوستانش مثل مسلمبنعقیل در کوفه ،با زبانهای گوناگون ،با تعبیرات
گوناگون ،از حلقومهای گوناگون[،علت حرکتشان] را بیان کرده.

55/10/12

سـند [آن] در مذاکرۀ مسـلمبنعقیل اسـت با ابنزیاد[.. .مسلمبنعقیل]
یک
ِ
تمام روز را شمشیر زده ،جنگیده ،خسته شده ،بدنش زخمی است ،خون از
جراحتها جاری اسـت ،ضعف پیدا کرده ،تشـنه شده ،آب نتوانسته بخورد،
لبهایش شـکافته؛ با یکچنین وضعی این بزرگوار را آوردند .این نمایندۀ

َ َ

حسـین است ،باید روح حسـین را اینجا نشان بدهد؛ «فقال ُ
یاد» 1ابنزیاد
ابن ِز ٍ

َ
خبر ین یا ُمس ِـل ُم» بگو ببینم مسـلم! « ِبا ذا
بنا کرد با مسـلمبنعقیل حرفزدن« :ا ِ
یت َه َذا َ َ َ
َا َت َ
ً
اصال شـما چرا آمدی به این شـهر؟ تو که اهل مدینه بودی،
البلد؟»
همانجا زندگیات را میکردی ،انگیزۀ تو برای آمدن به اینجا چه بود؟ « َو َا ُ
مر ُهم
َ
ُملت ِ ٌئ» تو چرا آمدی وارد این شهر شدی که مردم با نهایت آسودگی و اتفاق
ینم َو َف َّر َ
قت َک ِل َم َ ُ
مر ُهم َب َ ُ
و وحدت زندگی میکردند؟ « َف َش َّت َّت َا َ
تم» ،شعار وحدت،
شعار اتفاق ،شعار همدستی ،که شعار حق است ،گاهی در دست جابران و
معاندان و سـتمگران اینطور خراب میشـود .میگوید مردم ما همه متحد
بودند ،باهم زندگی میکردند ،یعنی سـر همه در یک آخور بود ،حواسشـان
بـه جایـی نبـود ،مـا هم میچریدیم و بـر اینها تحمیل میکردیـم و اینها را
ُ
میتاراندیم و میراندیم و شلاق میزدیم و از گردهشـان کار میکشیدیم و
 .1اللهوف /ص57
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نمیفهمیدنـد .تـو آمدی اینجـا مردم را متفرق کـردی ،یک عده را

َ َ َّ َّ َ ُ

َ

متوجه کردی و علیه ما برانگیختی ،چرا آمدی؟ «فشتت ا َمرهم َب ُ
ینم» امر مردم
َ

َ

متشتت کردیَ « ،و ف َّر َ
قت ک ِل َم َ ُ
ّ
تم» تفرقهافکنی کردی.
این شهر را
َ َ

«فقال ُمس ِـل ٌم» ،حاال مسـلمبنعقیل میخواهد بگوید ما برای چه آمدیم .این

سخن مسلم ،حجت است برای من و شما .این سخن مثل ُمشت محکمی
به دهان یاوهگوهایی زده میشـود که میگویند حسـینبنعلی برای قیام
ترس بیعت فرار میکرد .این نمایندۀ حسینبنعلی است،
نیامده بود و از
ِ

َ َ

ََ ُ

سل ٌم» مسلم گفت« :ما ِ َلذا اتیت»
سخنش سخن حسینبنعلی است؛ «فقال ُم ِ
مـن هرگـز بـرای اختالفافکنی و ایجاد ناامنی به شـهر نیامدم .چرا آمدم؟
مالک و علت آمدن من اینهاسـت ـ اینها نظر شـیعه اسـت ،بینش شـیعه

است ،نگرش شیعه است؛ شیعه وقتی یکچنین زمینهای باشد ،یکچنین

َ َّ ُ َ

ُ

َ

کاری میکند ـ « َو لکنکم ا َ
ظه ُ
رت ُ
املنک َر» شما منکرات را ظاهر و نمایان کردید،
ِ
ََ

َ

نت َ
« َو دف ُ ُ
املعروف» نیکیها را دفن کردید ،نام و نشانی از نیکی نگذاردید؛ یعنی
انصاف ،عدالت ،مروّ ت ،مسـاوات و برابری ،توحید ،پیروی از انبیا ،پیروی
از قرآن ،حکومت قرآن و اسالم ،در زمامداری و قدرت شما محو شد و دفن
شد؛ اما شرابخوارگی ظاهر شد ،اختالف طبقاتی نمایان شد ،تبعیضهای
نـژادی ـ عـرب را بـر عجم فضیلت و برتری دادن ـ و غیر نژادی ظاهر شـد.
ً
ً
ً
علنا قمـار کردید ،و گفتید و
علنا ُز ّنار 1بسـتید،
علنـا شـرابخوارگی کردیـد،
 .1کمربندی که مسـیحیان ِذمّ ی بهحکم مسـلمانان بر کمر میبسـتهاند تا از مسـلمانان
بازشناخته شوند.
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نشـان دادیـد بـه امت مسـلمان که ایـن کار را میکنیـد .یزید در
شرابخوارگی و سگبازی شهرۀ دوران است ،عبیداهلل زیاد هم سگ زردی،
برادر شغال است؛ مثل اوست ،باهم تفاوتی نمیکنند.

َََ ُ َ َ

ّ

َ

َ ّ
یض ِم ُ
ـاس ِبغی ِـر ِر ً
هنـم» ببینیـد! عیـن همـان حرفـی کـه در نامۀ
«و تامـرت علی الن ِ
سـران شـیعه به حسـینبنعلی [وجود داشـت] اینجا هم هست .میگوید
شـما بـدون اینکـه مردم راضی باشـند ،خشـنود باشـند ،زمام امـر مردم را

َ ُ

ُ

َ ُ

َ َ َ

حلتموهم عل غیر ما ا َم َرک ُم ُ
بهدست گرفتیدَ « ،و َ
اهلل ِب ِه» مردم را به غیر آنچه خدا
ِ
فرمـان داده بـود ،وادار کردید .خدا میگوید کـه باید زمامداران و حاکمان

و امیران ،مردم را وادار کنند بر اطاعت خدا و شما مردم را وادار کردید بر
طاعـت خودتـان .قـرآن میگوید که باید زمامداران ،مـردم را وادار کنند به
پیمودن راه تکامل و تعالی ،شـما مردم را از پیمودن این راه باز داشـتید.

َ

« َو َع ِم ُلت فهیم باعمال ِکس َـر ٰی َو َق َ
یص َر» نام شـما خلیفه بود و شـما آرم خالفت
ِ
ِ ِ

پیغمبر را بر سینه و سر و دوشتان آویختید و گفتید ما خلیفۀ پیغمبریم،
ً
ً
علنـا رفتارهای امپراتوران فارس و روم را انتخاب کردید ،مثل
عملا و
امـا
کسـری و قیصـر عمـل کردیـد؛ گناه از این باالتر! بعد شـما کـه این کارها

َََ

ُ

را کردیـد ،بـا مردم اینطور عمـل کردید« ،فاتیناهم» ما آمدیم بهسـوی این

َ

َ

َ

َ

ـروف َو ن َهنـی عـن ُ
مـردمِ « ،لن ُأم َـر فهیـم ب َ
املنک ِـر» [تا در میـان مردم به نیکیها
املع ِ
ِ ِ
ِ
فرمان دهیم و از بدیها نهی کنیم].
ً
ضمنا معنی امربهمعروف و نهیازمنکر را بفهمیم .بفهمیم که امربهمعروف
و نهیازمنکر که قوام دین به آن است و طبق روایات ،از همۀ عبادات باالتر
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اسـت ،یعنـی چـه .ما خیـال کردهایم کـه امربهمعروف این اسـت
که وقتی از جلوی قهوهخانه رد میشـویم و [میبینیم] که سـازوآواز گرفته،
برویم بگوییم آقا نگیر .خیال کردهایم که امربهمعروف فقط همین اسـت؛
البته اینهم امربهمعروف اسـت ،نهیازمنکر اسـت ،نمیگویم نیسـت ،اما
فقط همین است! ..ما وظیفۀ خودمان را فقط در این منحصر کردهایم ،غافل
شـدهایم از بزرگتریـن قلـم امربهمعـروف و نهیازمنکر ،یعنـی آن کاری که
مسلم برای آن آمده بود ،آن کاری که شیعیان از حسینبنعلی میخواستند،
و باالخره آن کاری که حسین بهخاطر آن خود را به کشتن داد ،شهادت را به

َ

ُ َّ

ُ

ُ
الکتاب َو ّ
السن ِة» ما
جان خرید ،اسارت خاندانش را پذیرفتَ « .و ندعوهم ِایل ح ِ
کم ِ ِ
برای این آمدهایم که مردم را به کتاب و سنت دعوت کنیم.

52/11/12

بعد [هم] که رسـیدند به کربال ،از همان روزهای اول ،باز به مناسـبتهای
مختلف ،یا با فرزندشان علیاکبر ،یا با خواهرشان حضرت زینب کبری

سالماهللعلیها

یا با اصحابشـان ،در روز تاسـوعا ،یا در شـب عاشورا ،یا در روز عاشورا ،تا آن
عزیز آفرینش ،تـا آن لحظهای
جـان
لحظـهای کـه جان در بدن داشـت این
ِ
ِ
الشـأن خدا میتوانسـت بـا این بدن و بـا این کالبد
کـه ایـن حجـت عظیم
ِ
ظاهری کار بکند ،با زبان حرف بزند ،حرفش را زد تا لحظات آخر ،و فهماند
چرا .هم گفت ،هم فهمانید ،هم پیام داد ،هم دو سـه تا مأمور کارکشـتۀ
برز قویدسـت را که تال 
لو 1خودش بودند ،فرسـتاد بهسـوی تاریخ .این
ُم ّ
ی ِت ِ
ی ِتلو در اصطالح
تلو) تالی بهمعنای پیرو و ِتلو بهمعنای آنچه که از چیزی پیروی کند .تال 
 ( .1
بهمعنای جایگزین یا کسی که با بیشترین شباهت ،دنبال همان راه فرد قبلی را بگیرد ،است.
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مأمـور،

خواهـرش

یکـی

زینـب

کبـری

اسـت،

..علیبنالحسینصلواتاهللعلیه امام سجاد است ،خواهر دیگرش امکلثوم است،
سـکینه اسـت ،فاطمۀ بنتالحسـین اسـت؛ از خاندان پیغمبر ،چندین نفر
بهصورت ظاهر ،اسـیرانی در دسـت دشـمنان و در باطن ،مأمورانی از جانب
آن مرکز الهام و وحی خداوندی ،اعزام شدند به کوفه و شام و مدینه ،و در
همان چند روز اسارت و بعد از اسارت و تا آخر عمرشانُ ،قطری از اقطار را
هرکدامی احیا کردند ،زنده کردند.

52/11/13

در منـزل ب َ
حـر بودند ،حضرت
حربنیزیـد و هـزار نفری کـه با
ّ
َیضـه ،بـرای ّ

ً
ُ
ذوحسـم
کامال مطلب را بیان کردند .یعنی اول در منزل
سـخنرانی کردند،
حـر برخورد کردند ،حضـرت جمالتی گفتند ،آنها را یـادآوری کردند،
کـه بـا
ّ
چـون مـردم کوفـه بودنـد ،مردم عراق بودنـد که آمده بودند بـرای جنگ با
حضـرت .حضـرت بـه آنها یـادآوری کردند که شـما مـن را دعـوت کردید،
شـما اظهـار آمادگـی کردید که من بیایم آنجا و حکومت الهی و اسلامی
را تشـکیل بدهیـم و اسلام را زنـده کنیـم و با شـما همـکاری کنیم ،چرا
حـاال برمیگردیـد؟

63/7/20

حربنیزیـد ریاحی ـ همانطورکه معروف اسـت و
ّ

شـنیدید ـ بهعنـوان یـک نیروی بازدارنـدهای آمد جلوی حضـرت را گرفت
کـه حضـرت نروند طرف کوفه .ابنزیاد فکر میکرد که اگر حسـینبنعلی
به کوفه برسـد ،ممکن اسـت حضور امام حسـین در کوفه ،یک عدهای را
تهییـج کنـد ،تشـجیع کند و یک نیـروی عظیمی دور امام حسـین جمع
بشوند .شاید هم همینطور میشد ،یعنی اگر حضرت وارد کوفه میشدند،
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ورود آن حضرت به کوفه ،یک عدهای را به یاد خاطرات و سوابق
میانداخت .خب ،این کوفه جایی بوده که امیرالمؤمنین ،پدر امام حسین
آنجا حکومت میکرده دیگر ،این همان شهری بوده که خود حسینبنعلی
در کنار پدرش که خلیفۀ مسـلمین بوده ،سـالها در آن شـهر زندگی کرده،
مردم او را دیده بودند ،مردم او را میشناختند ،هنوز خیلی زمانی نگذشته
ً
تقریبا بیسـت سـال گذشـته بود ،اما بیسـت سـال
بـود .البتـه از آن زمان
زمان زیادی نبود؛ خاطراتی بود .امام حسین کوفه را میشناخت ،محالت
کوفـه را ،قبایلـی که در این محالت هسـتند ،رؤسـای ایـن قبایل را ،همۀ
اینها را میشناخت .و این برای حاکم و استاندار کوفه یک خطر بود ،که
ً
اصال به کوفه نرسد و
حضرت به کوفه برسـد .لذا میخواسـتند که حضرت
راهش در بین راه سد بشود .البته نمیخواستند هم حضرت برگردد؛ چون
میدانسـتند اگـر برگـردد بهطرف مکه ،باز ممکن اسـت اشـکاالت دیگری
برای آنها فراهم بیاید .میخواستند حاال این دشمنی که آمده در دامشان
ـ به خیال خود آنها ـ توی ُمشتشـان ،این را همینجا نابود کنند ،با همۀ
حربنیزید ریاحی را با هزار نفر سوار
امکانات و توانی که دارد .لذا بود که ّ
فرسـتادند مقابـل حضـرت .او جلوی حضرت را سـد کـرد ،گفت نمیگذارم
بـروی کوفـه .حضـرت اصـرار کردنـد و او انـکار کـرد؛ یعنی آمـاده نبود که
قبول کند ،و قبول نکرد .حضرت گفتند که پس من برمیگردم ،آن را هم
..حربنیزید به فشـار خودش ادامـه میدهد و اجازه نمیدهد
اجـازه نداد.
ّ
که حضرت حرکت کنند بهسـمت کوفه یا برگردند .نتیجه این میشـود که
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یـک راه وسـطی را حسـینبنعلی انتخـاب میکننـد و میروند؛
حر گفتـه بودند که
حربنیزیـد هـم در کنـار آن حضـرت میآیـد؛ یعنی به ّ
ّ
حر گفته بودند ،اما شق
حضرت نیاید جلو ،نرود عقب ،این دوتا شق را به ّ
سـوم را کـه حضـرت از یک راه میانهای اگـر رفت ،او باید چه بکند ،این را
دیگـر بـه او نگفته بودند و نمیدانسـت که چـه کار باید بکند .این بود که
فکـر کـرد وظیفهاش اینطوری عمل میشـود که کنار حضرت راه بیفتد و
هرجا حضرت میروند ،اینهم برود .لذا بود که او هم در کنار حضرت راه
افتاد ،منز لبهمنزل همینطور پیش میرفتند تا رسیدند به کربال.
نرسیدۀ به کربال در یک منزلی از منازل ،باز حضرت یک سخنرانی کوبنده و
بسیار قوی بیان کردند[ 61/8/4.درحالیکه] هر دو صف در کنار هم بودند و هر
دو به حسینبنعلی در نماز اقتدا میکردند .صف دشمن هم در نماز به او
اقتدا میکرد! معلوم میشود در کنار هم ایستادن در حال نماز مالک نیست.
هر دو نماز میخوانند ،هر دو هم پیشنمازشـان حسـینبنعلی اسـت ،اما
آنطرف لشـکر یزید اسـت ،اینطرف لشـکر حسـین اسـت ،جبههبندیها و
صفها مشخص است در واقع[ 51/11/24.حضرت] در حضور همۀ اینها گفت که

َ َّ ُ َ
َ
َ
محن َّ َ ُ ّ
سم ِ َّ ٰ
اهلل َعل ِیه َو ِآل ِه
اهلل صل
الرحمی ا ّ َیا الن ُاسِ ،ا ّن َرسول ِ
پیغمبر فرموده است؛ « ِب ِ
اهللالر ِ
ً
َ
ً
ً
ً َ ّ
َ
َ َُ
هد ِ ُ ً َّ َ
عمل یف
اهلل ی
سول ِ
جائرا ُمست ِحل ِ ُل ُر ِم ِ
اهلل نا ِکثا ِل َع ِ
قالَ :من َرای ُسلطانا ِ
اهلل م ِالفا ِل ُسن ِة ر ِ
کان َح ًقا َع َل اهَّلل َان ُی َ ُ َ َ ُ
باال ِمث َو ُ
العدوان َف َلم ُی َغ ّیر َع َل ِیه ب ِفعل َو ال َقول َ
دخله َمدخله»
ِ
باد ِ
ِ
اهلل ِ
ِع ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ٍ

یعنی ای مردم! ـ که این مردم ،هم مردم خودش هستند که منطق و نظریۀ
حسینبنعلیعلیهالسالم را بهخوبی میشنوند؛ البته آنها شاید میدانند ،اما در
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حربنیزید هستند ،آنکسانیکه
ذهنشان راسختر میشود؛ هم
مردم ّ
ِ

این چیزها به گوششان کمتر خورده و درست نمیدانند حسینعلیهالسالم برای
چـه آمـده؛ درحالیکه تبلیغات هم زیاد بوده علیه حسین

علیهالسلام

ـ پیغمبر

خـدا فرمود :هرکسـی ببیند کـه یک قدرتی ،یک سـلطانی در جامعه وجود
دارد که این ،حرام خدا را حالل کرده و حالل خدا را حرام کرده ،عهد خدا و
پیمان الهی را شکسته ،در میان بندگان خدا با ظلم و با جور و با دشمنی
و بـا کینـهورزی حرکـت میکنـد و عمل میکنـد ،هرکس ایـن وضعیت را

َ
َ ً َ َ
اهلل ان
ببیند و علیه این وضعیت ،به زبان یا عمل اقدامی نکند« ،
کان َحقا عل ِ
ُی َ ُ َ َ ُ
دخله َمدخله» یعنی بر خدای متعال فرض اسـت و حق اسـت که این آدم
ِ

بیتفـاوت را هـم ببرد همان جایی کـه آن جائر را میبرد در قیامت ،این را
هم به عذاب او مبتال بکند .برای خاطر اینکه کسانی که بیتفاوت هستند،
درحقیقت نیروی خودشـان را از دسـترس پروردگار عالم ،از دسترس قدرت
الهی ،از دسترس آن جریانی که باید حق را به کرسی بنشاند و احکام الهی
را به اجرا دربیاورد ،دور نگه داشـته[اند] ،نیروی خودشـان را احتکار کردند.
این نیرو باید در راه خدا مصرف میشـده و مصرف نشـده ـ توجه کردید؟ ـ
لذاسـت که در حکم همانها هسـتند ،درحقیقت مؤید آنها هسـتند.. .این
بیان پیغمبر است.
پس حرکت حسینبنعلی

علیهالسالم

برای این است که درمقابل آن وضعیت

فسـاد و ظلمی که وجود داشـته ،نیروی خودش را خرج کرده باشـد .دارد
یـاد میدهـد بـه انسـانها ،دارد تعلیم میدهد بـه تاریخ که اگـر چنانچه
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یکچنیـن وضعـی در جامعۀ شـما پیش آمـد ،باید همین وضع
را عمـل بکنیـد 61/8/4.بعـد که این حکم کلی را بیان میکند ،وضعیت زمان

َ

َ َُ

َ َ

َ َ َّ

یطان» مردم!
خودش را ذکر میکند ،میفرماید« :اال َو ِا ّن هؤ ِ
الء قد ل ِزموا طاعة الش ِ
بدانیـد کـه یزیـد و امـرا و حـکام دوروبَـر او ،طاعـت شـیطان را بـه گردن

َ

َ

َ

َ

َ

محـن» و اطاعـت خدا را ترک کردندَ « .و ا َ
َّ َ
َ َ
ظه ُر وا الفسـاد»
گرفتنـد« ،و ترکـوا طاع ِـة الر ِ
ََ ُ

َ

فسـاد را در میـان مـردم ظاهر کردندَ « .و ع ّطلـوا ُ
احلـدود» حدود الهی را معطل
َ َ

َ

کردنـدَ « .و اسـتأثروا ِبالفی ِء» بیتالمـال مسـلمانها را به خودشـان اختصاص

َ ُّ

َُ

دادنـدَ « .و ا َحلـوا َح َ
اهلل» حـرام خـدا را حلال کردندَ « ،و َح َّرمـوا َحال لـه» و حالل
ـرام ِ
خدا را حرام کردند .میفهماند که برای چه دارد قیام میکند .اینها معیار
هروقت تاریخ حاکمی پیدا بشـود که این
و ملاک اسـت؛ هرجـای دنیا و
ِ
خصوصیات را داشته باشد ،وظیفۀ حسینی در آنجا زنده میشود .آنجایی
کـه انسـان میبیند بر مـردم مسـلمان یکچنین وضعیتـی دارد میگذرد
که در این خطبه ،امام حسینعلیهالسلام بیان کرده اسـت ،آدم بایسـتی قیام
کند.

62/7/24

َ َ ُّ

ََ

بعد فرمودَ « :و انا ا َحق َمن غ ّیر» من از همۀ مسلمانها شایستهترم

به اینکه اقدام و قیام کنم ،خب ،من پسر پیغمبرم .اگر پیغمبر بر تکتک
مسـلمانها این تغییر را ،یعنی همین اقدام را واجب کرده اسـت ،خب،
بـر حسـینبنعلی ،پسـر پیغمبـر ،وارث علم و حکمت پیغمبـر ،از دیگران
واجبتر اسـت ،مناسـبتر اسـت که اقدام کند .من بهخاطر این است که
قیـام کـردم .پس علـت قیام خود را دارد بیان میکند .تغییر یعنی همان
قیام و اقدام درمقابل آنچنان وضعیتی .اینهم یک بیان.
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در منزل ُع َذیب ،چهار نفر به حضرت ملحق شدند ،حضرت فرمود:

ّ ََ

َ

َ َ

َ ً

ُ

َ َ

کون خیرا ما اراد ُ
اهلل ِان لرجو ان َی َ
اهلل ِبنا ،ق ِتلنا ام ظ ِفرنا» ..من امیدم این است
«اما َو ِ
که خدای متعال ،آن چیزی که برای ما در نظر گرفته اسـت ،خیر ماسـت؛
چـه کشـته بشـویم ،چه به پیروزی برسـیم ،فرقـی نمیکنـد .یعنی داریم
تکلیفمان را انجام میدهیم.
1

74/3/19

گاهی یک حرکت در تاریخ ،یک عمل در تاریخ ،درس است ،سرمشق است،
الگودادن است .ممکن است خود آن عمل ،در همان زمان هم تأثیر بزرگی
داشـته باشـد ،اما تأثیری که در تاریخ میگذارد ،به مراتب بزرگتر باشـد.
کار امام حسین ازاینقبیل است .حسینبنعلی

علیهالسالم

با حرکت خودش،

با قیام خودش ،درمقابل آن وضعی که آن روز در جامعۀ اسالمی بهوجود
آمـده بـود و داشـت بیشـتر بهوجود میآمـد ،البته اثر گذاشـت؛ در همان
زمـان ضجـۀ مردم بلند شـد ،در همـان زمان حقیقت کار یزید بر بسـیاری
از مردم آشـکار شـد .همان مردم کوفه ،همان مردم شـام ،مقداری یزید را
شناختند ،پردهها از پیش روی یزید کنار رفت ،کار بزرگ بود؛ اما بزرگتر از
آن تأثیری که در آن زمان از کار امام حسین

علیهالسالم

بهدست آمد ،تأثیری

اسـت کـه در تاریـخ به جا گذاشـت .بر همۀ مسـلمانان عالم معلوم شـد؛

 .1ذکـر حضـور امام حسـین در برخـی منازل میانـۀ راهِ مکه تا کربلا ،ازجمله ماجراهای
ذوح َسم ،سخنرانی برای ایشان در منزل ب َ
ُ
َیضه،
حر در منزل
مالقات امام حسین با لشکر ّ
ِ
و مالقـات بـا چنـد نفر در منزل ُع َذیب ،در کتاب وقعة الطف /خروج الحسـین من مکه/
منازل الطریق آمده است.
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هنگامیکـه قطـار جامعۀ اسلامی و نظام اسلامی از خط خارج
شـد ،عالج ،این کاری اسـت که امام حسـین کرد .آنوقتیکه فساد جهان
اسالم را فراگرفت ،عالج آن کاری است که امام حسین کرد.

61/8/4

در تمـام طـول راه از مدینـه تـا مکـه ،بعـد ،چنـد ماهـی که امام حسـین
در مکـه مانـد ،از مکـه تـا کربلا کـه مدتی طول کشـید ـ یعنی از هشـتم
ذیالحجـه تـا روز دوم ُمحرم که در حدود بیسـت روز طول کشـید ،و این
راه را امام حسین طی کرده ـ در یک جا شما لحن دفاعی از امام حسین
نمیبینیـد .همهجـا لحـن ،لحـن تهاجم بود .هرکسـی سـؤال میکند ،اگر
آدمی اسـت که ظرفیت زیادی ندارد ،ضعیف اسـت ،یا مثل فرزدق شـاعر
اسـت کـه اگرچـه دلش با امام حسـین هسـت ،اما خب ،حـال و حوصلۀ
جنگیـدن و دردسرکشـیدن نـدارد ،یـا مثل جناب امسـلمه اسـت که خب،
پیـرزن ازکارافتـادهای اسـت ،نباید دلـش را ناراحت کـرد و رنجاند ،یا مثل
ِ
محمدبنحنفیـه اسـت ،آنوقتیکـه دفعـۀ دوم در مکـه آمـد خدمت امام
حسـین ،در حـال بیمـاری ـ محمدبنحنفیه مریض بود ،شـاید اگر مریض
هـم نبـود ،میآمـد بـا امام حسـین ـ در چنیـن مواقعی ،امام حسـین به
تحمل شـنیدن حرفهـای اصلی و
یـک کیفیتـی کـه طـرف اگر طاقـت و
ِ

ً
اجماال داده شده باشد« :هرچه رضای
سخت را هم ندارد ،بههرحال جوابی
خداسـت»« ،هرچـه پیـش آمد»« ،مـا خودمان را آماده کردیم»« ،انشـاءاهلل
چیـزی نیسـت» ،ازاینقبیـل« ،حاال ببینیم چه خواهد شـد» کـه در جواب
محمدبنحنفیه فرمودند .آنجایی که طرف کسی است که با او باید حرف
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زد ،حضـرت قاطـع حـرف میزند .وقتی ولیدبن ُ
عتبـه [در مدینه]،
امام حسین را آنطور رها کرد ،مغضوب یزید واقع شد ،او را عزلش کردند
از اسـتانداری[ ،عمروبنسـعید بـن عـاص] را اسـتاندار کردنـد .وقتی امام
ً
تصادفا این اسـتاندار در مکه
حسـین میخواسـتند حرکـت کنند از مکـه،
بود .عبداهللبنجعفر ،شوهر حضرت زینب ،با دستپاچگی ،با ناراحتی رفت
یـک اماننامـه از عمروبنسـعید گرفـت و برادر اسـتاندار را هم با خودش
برداشـت ،دواندوان ،با عجله خودش را رسـاند به امام حسـین در بیرون
مکـه ،گفـت آقـا! این اماننامه اسـت ،خواهـش میکنم حرکـت نکنید و
نروید و بیایید در مکه بمانید تا ببینیم چه میشود .اینجا حضرت قرص
و محکم صحبت کردند .فرمودند که امان ،امان خداست .آنکسیکه امان
خدا را دارد ،به اماننامۀ کسی احتیاج ندارد .طلبکارانه حرف زدند.

1

حتـی در آن هنگامیکـه حضـرت به کربال رسـیده بودند و عمربنسـعد در
محرم وارد کربال شد؛ مدتی ،چند روزی بین امام حسین و عمر
روز سوم
ّ
سعد مرتب گفتگو میشد .چند بار عمر سعد بلند شد آمد در خیمۀ امام
.1وقعة الطف /خروج الحسین من مکه /موقف عمروبنسعید /ص« ،155امام حسین

علیهالسالم

به اماننامۀ عمروبنسعید چنین پاسخ دادند :اما بعد ،هرکه بهسوی خدای ّ
عزوجل دعوت
کند و عمل نیک انجام دهد و بگوید من از مسلمانانم ،برخالف خدا و پیامبر او رفتار نکرده
اسـت .مرا به امان و نیکی و پاداش خواندهای .بهترین امان ،امان خداسـت و خدا در روز
رستاخیز ،کسی را که در دنیا از او نترسیده باشد ،امان نمیدهد .از خدا میخواهیم که در
این دنیا ترسـی دهد که در روز رسـتاخیز ،موجب امان شـود .اگر از آن نامه قصد رعایت و
نیکی به من داشتهای ،خدا به تو در دنیا و آخرت ،پاداش دهد .والسالم»
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حسین ،نشستند باهم صحبت کردند .در یکی از این صحبتها،
جملـۀ حضـرت خطـاب به عمر سـعد ،جملۀ طلبکارانه اسـت .اینجا شـما
وضع را تصور کنید؛ امام حسـین کسـی اسـت که قیام کرده و حاال آمده
در این بیابان ،بهحسب ظاهر گیر افتاده و محاصره شده .ظاهر قضیه این
بود دیگر .حضرت با یکمشت زن و بچه ،با پنجاه شصت نفر ،چهل پنجاه
نفـر ـ آن روز شـاید هنـوز هفتاد نفر هم نبودند ،با چهـل پنجاه نفر ـ مرد،
جوان ،پیر ،همهجوری ،در این بیابان ماندهاند؛ اطرافشان هم چندهزار مرد
مسـلح که پول گرفتهاند ،آمدهاند اینجا آدم ُ
ّ
بکشـند؛ حیوانهای وحشـی،

َ َّ َ
َ َ ُ ََ
همـان «عس
خود حضـرت در مکه فرمودنـدَ « ،و کان ِباوصایل
ـوات» کـه
ِ
لان الفل ِ
َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ َّ
النواو یـس َو َکر َب َ
لاء» 1همان گرگهای درندۀ گرسـنۀ
ین
ب
ـوات
ل
تتقطعهـا عسلان الف
ِ
ِ
صحرایی ،شمشیرها دستشان ،نیزهها دستشان و دهانهای بازشان منتظر
اشارۀ امیر عبیداهلل است تا این طعمهها را بدرند؛ یک عده اینطوری امام
حسین را محاصره کردند.
خـب ،ظاهـر قضیـه ایـن اسـت کـه حسـینبنعلی اینجـا گیر افتـاده ،در
یکچنین وضعی ،شـما ببینید لحن یک آدم چگونه خواهد بود؛ فرماندۀ
همـان لشـکری کـه علیالظاهر پیروز اسـت ،آمده در خیمۀ امام حسـین،
ً
قاعدتا این صحبت
صحبتی که بین اینها خواهد گذشـت ،چگونه اسـت؟
این باید باشد که او مالمت کند آقا چرا آمدی؟ حضرت هم بگویند دیگر
حاال شـده ،یک کاری بکنیم .میبینیم درسـت بهعکس! وقتی میآید در
 .1اللهوف /ص61
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خیمۀ امام حسـین ،امام حسـین سـؤال میکنند :یابنسـعد! تو
چـرا حاضـر نیسـتی که با مـا حرکت کنی ،قیام کنـی؟ او میگوید که من
بچههایـم در آنجاینـد و گیـر میافتنـد .حضـرت میگویند بـرو! پس با ما
نجنگ ،از فرمان عبیداهلل سر باز بزن .میگوید نمیتوانم ،میترسم ،به من
حمله میکنند ،مالم را میگیرند .یعنی حضرت او را در موضع انفعال قرار
میدهند .به او اعتراض میکنند و او در صدد عذرخواهی از امام حسین
برمیآید .یکچنین روحیۀ قوی و محکمی.
البته آنوقتیکه دیگر نشانههای شهادت آشکار شد و معلوم شد که اینجا
شـهادت حتمی اسـت ،آنوقت لحن امام حسـین با نزدیکان و عزیزان و
سرسخت نزدیکش ،یک لحن مخصوصی شد .البته اینیکه میگوییم
یاران
ِ
معلوم شـد برای امام حسـین ،نه بهاینمعناسـت که امام حسـین وقتی
حرکت میکرد از مکه ،نمیدانست کشته خواهد شد؛ نه! این را حتی اگر
کسـی در حد دانش و معرفت امام حسـین هم نبود ،میتوانسـت بفهمد؛
کمااینکـه فـرزدق فهمید ،آن چند نفر کوفیهایـی که از کوفه آمده بودند،
فهمیدند ،آنکسانیکه از پشت سر حضرت میآمدند ،فهمیدند ،و دیگران
و دیگـران .همـه میفهمیدنـد کـه ایـن حرکـت در آن دوران ،یـک حرکت
خونینی خواهد بود و حسـینبنعلی کشـته خواهد شد 63/7/20.در خطبهای

َّ ُ َ َ َ

َ

َ َ

امـام حسـین میفرماینـدِ « :انـه قد ن َـز ل بنـا ِم َن االمـر مـا قـد ت َـر َ
ون» 1رو میکند به
ِ
ِ
اصحابش ـ آنوقتیکه میداند که دشـمنها کمر به قتل او بسـتهاند ،رو
 .1اللهوف /ص79
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بـه اصحابـی میکنـد که با او آمدهاند ـ میگویـد میبینید که بر

َّ
َ َّ ُّ َ َ
الدنیا قد َتغ َّی َرت َو َت َنک َرت َو
ما چه پیش آمده است و چه میگذرد« 62/7/24.و ِان
َ
ُ
ا َدب َر َمعروفها» دنیا و زندگی ،زیباییها و خوبیهایش رفت ،تمام شد ،وضع
دنیا عوض شد .سخن ،سخن آن کسی است که احساس میکند از عمر او

َ

ّ

َ

ً َ

بابة ک ُص َ
زمان زیادی باقی نماندهَ « .و ل َیبق ِمهنا ِال ُص َ
ناء» چیزی از دنیا
باب ِة ِاال ِ

آب ته پیالهای ،ته ظرفی ،چند قطرهای .چند جملۀ
قدر ِ
باقی نمانده مگر به ِ

َ َ

َ

ُ

ّ

َ
َ
احلق ال ُی َ
عمل ِب ِه» آیا نمیبینید که به
دیگر دارند ،بعد میفرمایند« :اال ت َر ون ِال ِ
َ

َ َ

َ ُ

الباط ِل ال ُیتناهی عنه» و از باطل پرهیز نمیشـود!
حق عمل نمیشـودَ « ،و ِال ِ
ایـن ،آن ُلـب مرام و نظر حسینبنعلیعلیهالسلام اسـت؛ یعنـی میبینید که
جامعۀ اسالمی از آن وضع صحیح و حقیقی خودش دور افتاده؟ میبینید
که حق مورد عمل نیسـت ،اما باطل مورد عمل اسـت؟ خب ،در اینجا چه
باید کرد؟ وقتیکه انسان میبیند که حق مورد عمل نیست و باطل مورد
عمـل اسـت ،وقتـی انسـان دنیایـی از ظلـم و جـور و شـقاوت را درمقابل

َ

ُ ًّ

خـودش میبیند ،چه باید بکند انسـان؟ « ِل َیرغـب ُ
قاء َر ّ ِب ِـه ِمقا» حق
ؤم ُـن ِف ِل ِ
امل ِ
ِ

َ ّ
دارد مؤمـن کـه در لقای پروردگارش ،در دیدار پروردگارش بشـتابد« .ف ِان ال
َ
ّ
َ َ ّ َ ًَ
َ َ َ
ا َر ی املوت ِال س
احلیاة َم َع الظ ِال َنی
عادة» من مرگ را بهجز سعادت نمییابم« ،و
ّ

ً

ِال َب َرما» و زندگی با سـتمگران را و زندگی در کنار سـتمگران را جز سـختی
و رنج و ناراحتی و اندوه نمیبینم.
1

61/8/4

 .1بحث مفصلتر دربارۀ فلسفۀ قیام حسینی و پاسخ به سؤاالت مربوط به قیام ،در حلقۀ
دوم ،فصل امام حسین

علیهالسالم

و در گفتار «قیام حسینی» آمده است.
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ماندنی در تاریـخ ،جوانان و یاران
راه بسـیار پرخاطـرۀ
در همیـن ِ
ِ
و دوسـتان هم دوروبَر امام حسـین مرکب میراندند .امام حسـین محور
بود ،امید دل همۀ آنها بود ،دیگران به حسـینبنعلی دلشـان قرص بود.
در بیـن راه ،روی اسـب ،همینطـور کـه امـام حسینعلیهالصالةوالسلام حرکـت
میکردنـد ،یـک حالـت خواب کوتاهی ،چرتی ،به ایشـان دسـت داد ،یک
لحظـهای بـه خـواب رفتنـد و از خـواب بیـدار شـدند .سـوارکارهای ماهر،
روی اسـب هم گاهی در حال حرکت خوابشـان میبَرد ،البته این حرکت،
حرکـت معمولـی یـک کاروان بود .که در این کاروان شـتر هسـت ،ز نها
سـوار شـترها هسـتند ،بنابراین حرکت آرامی بود ،حضرت یکلحظه چرت

نّ ّٰ َ نّ َ

زد .از خواب که بیدار شـد ،با صدای بلند فرمودِ « :ا�ا لله و ِا�ا ِال ی� ِه را�ج نَ
عو�».
ِ ِ
ِ
علیاکبر که نمونۀ یک چهرۀ منوّ ر و زیبای قرآنی و اسلامی اسـت ،اینجا
شـخصیتش را نشـان میدهد .در کنار پدر حرکت میکرد .فقط ،فرزند پدر
نیست ،بلکه شاگرد هوشمند و مطیع پدر هم هست؛ ناگهان دید که پدر

نّ ّٰ َ نّ َ

اسـترجاع کرد ،کلمۀ « ِا�ا لله و ِا�ا ِال ی� ِه را�ج نَ
عو�» را بر زبان راند .احسـاس کرد
ِ ِ
ِ
که یک اتفاق فوقالعادهای پیش آمده .پرسید :پدر! چه شد که این کلمه
را بـر زبـان جـاری کردید؟ فرمود :االن که خواب چشـمم را گرفت ،خوابی
دیـدم ،از آن خـواب ،ایـن کلمه را بر زبان رانـدم .دیدم منادی ندا میکند
که این قافله بهسـوی مرگ حرکت میکند و مرگ ،این قافله را اسـتقبال
میکند .از خواب بیدار شدم و این کلمه را گفتم .برای سپاهیانی که دارند
بهسـمت مبـارزۀ با حـکام غاصب میروند ،این یک خبر خوش محسـوب
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نمیشـود که شـما کشته خواهید شـد ،این کاروان همهشان به

َ
قتـل میرسـند؛ امـا علیاکبـر بهجـای اینکه دلـش بلرزد ،به پـدر گفت« :ا
َف َلسنا َع َل َ ّ
احل ِق» 1مگر ما برحق نیستیم؟ راه ما راه حق نیست؟ فرمود :بلی،
َ
ُ
بالی ب َ
وت»
امل ِ
چرا ،ما برحق هسـتیم ،بهسـوی حق میرویم .فرمودِ « :اذن ال ن ِ ِ
حاال که در راه حق میرویم ،هیچ باکی از مرگ نداریم؛ و همین حرف را
علیاکبر ثابت هم کرد.

62/7/15

شـب عاشـورا شب انعقاد همان بزرگترین حماسۀ تاریخ اسالم است .اگر
ً
مثال[ ،شب عاشورا]
ما واقعۀ عاشـورا را تشـبیه کنیم به یک قصیدۀ شـعر
طبـع این گوینده ،این شـاعر
آن شـبی اسـت کـه ایـن شـعر در ذهن و در
ِ
شـب تاریک بیابـان کربال و نینوا با آن وضـع عجیبی که در
نقـش بسـت.
ِ
ً
اصال برای ما و شما
این چندروزه این مسلمانان اصیل و راستین دیدند،

قابل تصور نیست.
پلید نجس رجس ،ازطرف ارباب پلیدتر و نجس َ
ترش
عصر تاسوعا آن قاصد
ِ
ِ ِ
کاغـذ آورده کـه حسـینبنعلی را محاصـره کنیـد و کارش را تمـام کنیـد؛
ً
عملا هـم حرکت کردند .آخر یک ملتی کـه دین ندارند ،جمعیتی که عقل
ندارند ،برایشـان حکم عبیداهللبنزیاد ،از حکم وجدان و حکم دین و حکم
خدا باالتر اسـت؛ نه برای خاطر اینکه عبیداهللبنزیاد را دوسـت دارند ،بلکه
 .1اللهوف /ص70
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بهخاطر اینکه چند ِدرهم پول یا یک َطبق خرما ،یا یک صاع گندم
یا آرد به آنها داده است؛ اینقدر این مردم ،بدبخت ،اینقدر پست ،اینقدر
جاهـل! کـه ایکاش حـاال که میفروشـند ،بـه یک چیز باارزش و حسـابی
ً
اقال به یـک دنیای قابلی
بفروشـند .آنیکـه دینـش را میفروشـد ،ایکاش
بفروشد ،این بدبختها به دنیای ناقابل فروختند ،به یک چیزهای پَست.
..ناگهـان دسـتور از امیـر رسـیده کـه باید حملـه کنید به حسـینبنعلی!
آخر فکر کنید ،حاال شـب اسـت ،حاال نزدیک غروب آفتاب اسـت ،آخر هر
جنگی یک اعالن جنگ دارد ،شـما به حسـینبنعلی اعالن جنگ نکردید
کـه خـودش را آماده کند .ازطرف دیگر ،حسـینبنعلی که تنها نیسـت ،با
او هشـتادوچهار زن و بچه هسـت ،بچههای خردسـال هستند ،دخترهای
کوچک هستند ،ز نها هستند ،فکر اینها را نمیکنید! نزدیک غروب آفتاب
اسـت ،نزدیک تاریکشـدن اسـت ،شب اسـت ،اینها بترسـند ،اینها بلرزند،
اینهـا از ایـن اسـارتی که اینقـدر زود به سراغشـان آمده رنـج ببرند! اینها
دیگـر ایـن فکـر را نکردنـد ،ناگهان بلند شـدند ،دویدند طـرف خیمهها که
میخواهیم بجنگیم.
بعد آقا ،اباالفضل را فرسـتادند .جان به قربانت ای اباالفضل العباس! آمد
گفت چه میگویید؟ گفتند آمدیم بگوییم اگر حاضر نیستید بیعت کنید،
حاضر نیسـتید که دسـت در دست امیر بگذارید ،بجنگید .گفت خب ،حاال
صبـر کنیـد .صبـر کردند .گفت بـروم ببینم آقا چه میگویـد ،اماممان چه
دسـتور میدهد .برگشـت آمد و گفت :یابنرسـولاهلل! اینها حرفشـان این
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اسـت که اگر حاضر نیسـتید تسلیم بشوید ،ما آمدهایم بجنگیم.
[امام گفتند :بگو امشـب] جنگ نکنند .علت چیسـت؟ آیا یک شب بیشتر
ً
ابدا! حسـین فرزند همان کسی
زندهماندن از نظر حسـین غنیمت اسـت؟

َ

َ

َ

َ

ُ

ّ
اسـت که میگفتَ « :و ِ ُ
طالب آن ُس ب َ
دی ا ّ ِم ِه»1؛ مرگ
وت ِم َن ِ
امل ِ
فل ِبث ِ
ِ
اهلل لبنایب ِ ٍ
الط ِ
برایش وحشتی ندارد ،ترسی ندارد .آن ضعیف است که از مرگ میترسد؛
حسین چرا از مرگ بترسد! اینطور نیست .ببینید! در همین لحظات آخر
هـم میخواهـد درس بدهـد ،نهفقط به دوسـتانش ،که به دشـمنانش نیز
میخواهـد بیامـوزد .گفـت :همه میدانند ،همۀ دوسـت و دشـمن ،مردم
کوفـه ،میداننـد که حسـینبنعلی به قرآن و به مناجـات و به نماز انس
دارد ،امشـب را که میخواهم بمانم ،به این منظور اسـت که امشـب را تا
صبـح قـرآن بخوانیـم ،عبادت کنیم ،مناجات کنیـم .میخواهد اینها را به
قـرآن برگردانـد ،میخواهـد اینها را وادار کند که به فکر بیفتند که باالتر از
عبیداهلل زیاد ،خدا هم است ،همۀ قضایا در عبیداهلل ختم نمیشود ،همۀ
َ
پدرج ّد یزید ،خدا
قضایا در یزید ختم نمیشود .باالتر از عبیداهلل و یزید و
و قدرت خداست ،که او و حساب او را هم باید در نظر داشت؛ میخواهد
[این را] تذکر بدهد .یک عدهای گفتند نه ،یک عدهای گفتند بله؛ بعد البته
آنهـا قبـول کردند .یک عده یک ُ
خردهای چیزفهمتر یـا تا حدودی باانصاف
بودنـد ،گفتنـد اگـر دشـمنان خارجی بودند ،اگر یهود و نصـارا بودند ،ما به
 .1نهجالبالغه /خطبۀ « ،5به خدا سوگند ،پسر ابیطالب به مرگ مأنوستر است از نوزاد
به پستان مادرش».
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اینهـا امـان میدادیم؛ یک شـب به فرزندان پیغمبـر ،به ز نهای
پیغمبـر ،امـان ندهیـم؟! خـب بیاییـد برویم .این بـود که شـب را از آنجا
منصرف شدند و رفتند و قرار جنگ به فردا رسید.
اما حسینبنعلی [آنشب] باید این پارههای پوالد و آهن را خوب بسازد ،باید
خوب استوار و محکم کند ،این شمشیرها را باید صیقل بزند .کدام شمشیرها
را؟ قاسمبنالحسـن را ،علیاکبر را ،حبیببنمظاهر را ،مسلمبنعوسـجه را؛
این گلولهها را باید آماده کند برای نشسـتن در سـینۀ جبهۀ کفر و عدوان؛
خوب آماده باید بکند ،آمادهتر؛ چون فردا حسـاب یکشـاهی ّ
صنار نیست،
مصیبـت کربلا را مـن و شـما حـدس هم نمیتوانیـم بزنیم .مـا همین را
دیدهایم که کسـی را کشـتهاند یا به یک کسـی حمله کردهاند ،یا دسـتها
یا انگشـتهای کسـی را قطع کردهاند ،اما ندیدهایم یک انسـانی در میان
خونخوار آدمیخوار ،در [میان] یک عدۀ معدودی از مردم ،پشـت
سـیهزار
ِ
سـرش ز نها و بچهها داخل خیمههـا ،اینطرف برادرها ،بچههای کوچک،
عزیزان ،همینطور دانهدانه ،مدام بروند کشته بشوند ،نعششان بیاید ،یکی
دیگـر بـرود کشـته بشـود ،نعشـش بیایـد ،این بچههـا و این ز نهـا گاهی
گریـه کننـد؛ اینها را ما نفهمیدهایم ،ندیدهایم .لذا مصیبت [عاشـورا] خیلی
مصیبـت بزرگـی اسـت ،واقعه خیلی وحشتزاسـت و قابل تحمل نیسـت
ً
واقعا قابل تحمل نیست ،و ما نمیتوانیم حدس بزنیم که
برای بعضیها،
چه چیزی اسـت واقعۀ روز عاشـورا؛ این است که درست نمیتوانیم تصور
کنیـم و اهمیـت مصیبت را بفهمیم .اما اگر مصیبت اینقدر بزرگ اسـت،
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پس بایسـتی حسـینبنعلی این پارههای آهن و فوالد را بسـازد،
لذا شب بنا میکند با اینها حرفزدن ،بنا میکند با اینها صحبتکردن.
ً
واقعا یک خطبۀ تکاندهنده اسـت .من همین
این خطبۀ حسـینبنعلی
دو سـه جملـۀ اولـش را فقـط میخوانم ،که خودم هروقـت این خطبه به
یادم میآید منقلب میشوم .دشمن عصر به حسینبنعلی حمله کرده و
دو سه روز هم هست که آب در این خیمهها پیدا نمیشود ،زن و بچهها
هم اینجا سـر به هم دادهاند و با حال بهت و حیرت نشسـتهاند ،همهجا
خاموش اسـت ،چشم دشـمن درمقابل میدرخشد ،شمشیر و نیزۀ دشمن
آمـاده اسـت کـه این بدنها را تکهتکه کند .چند سـاعت یـا یک روز دیگر
حداکثـر ،ایـن بچههـا و این عزیزان خـدا و زبدگان خلقت ،اسـیر خواهند
شد و به اسارت دشمنان حسین خواهند رفت؛ همۀ اینها مصیبت است.
همـۀ اینهـا مصیبتی اسـت که هرکدامـش به تنهایی قویترین انسـانها
را تکان میدهد .حسـینبنعلی بیشـتر از ما میفهمد این مصیبتها را،
بیشتر هم ممکن است روح بزرگ حسین رنج ببرد ،اما با اینهمه رنج ،با
اینهمه ناراحتی ،با اینهمه غصهای که ممکن اسـت برای انسـان پیش
بیاید ،شب عاشورا وقتیکه میخواهد با اصحابش صحبت کند ،خطبهای
میخواند که اولش اینطوری حرف میزند.

ُ

َ َ

َ

َّ

َ ُ َ َ

َ

َّ

52/11/13

حس َـن الثن ِـاء َو ا َ
محـد ُه علی ّ
اهلل ا َ
الس ّـر ِاء َو الض ّـر ِاء» 1در یکچنیـن وضعیتی،
«ا ِثنی علی ِ
 .1االرشـاد /باب تاریخ االمام الحسـین و فضله /فصل فی االحداث التی شـهدها االمام
الحسین /خطبة االمام الحسین باصحابه فی کربالء قبل عاشوراء
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بهجای شـکایت ،بهجای دلگیری و دردمندی ،شـکر میکند خدا
را؛ میگوید خدا را با بهترین ستایشها ستایش میکنم و او را بر سختی

َ ّ َ ّ َ ُ

َ َ َ َ َ

ُّ َ

محد َ
و راحتی شـکر میگویم« .الل ُه ّم ِان ا َ
ک عل ان ک َّرمتنا ِبالن ُب ّو ِة» خدایا من تو
را سـپاس میگویـم کـه ما را با نبوت به شـرافت رسـاندی؛ نبوت برای ما

َ َ َ

ً َ

ً َ َ ً

مایۀ شرافت شدَ « .و َج َعلت لنا امساعا َو ابصارا َو ا ِفئدة» برای ما چشم قرار دادی،
گـوش قـرار دادی ،دل قرار دادی تا ببینیم و بشـنویم و بفهمیم .خیلیها
در دنیـا هسـتند کـه نمیفهمنـد ،نمیبینند ،نمیشـنوند ،پیـام خدا برای
آنها ناشـنوده اسـت ،آیات خدا برای آنها نادیده اسـت .حسین خدا را شکر
میکنـد کـه میتواند آیات الهـی را ببیند ،میتواند بفهمـد ،میتواند پیام

َ َّ َ َ

ُ

الهی را بشـنود؛ خوشـا به حال آن دلها و گوشها! « َو علمتنا الق َ
رآن» خدایا
تو را شـکر میکنم که قرآن را به ما آموختی .ببینید! ارزشها و نعمتها
از زبان حسـینبنعلی ،خودشـان را نشـان میدهند؛ نعمتها اینهاسـت،
نعمت ،نعمت فهمیدن قرآن است.

َ َّ َ

62/7/24

ّ

« َو فقهتنـا ِف الدی ِـن» خدایـا تـو را حمد میکنم که ما را در دینت فقیه کردی.
یقین اسـت که وجود مقدس حسـینبنعلی

صلواتاهللعلیه

نمیخواست بگوید

که ما تو را حمد میکنیم که احکام دینت را به ما یاد دادی ،برای خاطر
اینکـه مقـررات دیـن را آن روز خیلیها میدانسـتند؛ در همان جناح عمر
سعد هم عدۀ زیادی میدانستند ،خود عمر سعد یک مرد جنگی نبود ،یک
ً
اصال ،یک
مـرد دینـی بود ،یک رجل مذهبی بود ،یک فرماندۀ نظامی نبود
دینی مذهبی بود .شریح قاضی که فتوای قتل حسینبنعلی
فرد
ِ

صلواتاهللعلیه
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را داده بود ،یک فرد مذهبی بود ،یک عا ِلم به مقررات دینی بود.
غلـط اسـت کـه امام علیهالسلام در مقـام بیان امتیاز خود بر دشـمنش،
بگویـد کـه مـا مقررات دینـی را بلدیم ،خـب خیلیها بلـد بودند.

تاریخ نامشـخص

شـام آن روز ،در مدینه و مکۀ آن روز که نمازشـان را
در کوفۀ آن روز ،در
ِ

میخواندنـد ،روزهشـان را میگرفتنـد ،طـواف خانۀ خدا میکردند ،دلشـان
خوش بود که فرایض مذهبی خودشـان را انجام دادهاند[ ،اما] آنها دین را

َ َّ َ

ّ

ین»
نفهمیـده بودند؛ دین را حسـینبنعلی فهمیده بـود« 62/7/24.فقهتنـا ِف الد ِ
یعنی ما را آشنای به دین کردی ،شناخت دینت را نصیب ما کردی .آنچه
را که حریف ما و دشـمن ما از آن محروم اسـت و نمیداند که دین برای
چیسـت .نمیفهمـد کـه دین برای خیر دنیای مردم و آخرت مردم اسـت،
اشـرافیت دسـتگاه بنیامیه نسـبتی نیسـت ،آنچه
نمیفهمد که دین را با
ِ
کـه عامـۀ مـردم از آن محرومنـد ،و نمیفهمنـد کـه آنچنـان کسـی برای
والیـت و زعامـت مسـلمین روا نیسـت ،ایـن را به ما فهمانـدی ،این را به
سرانجام راه دین را به ما نشان
ما شناساندی؛ هدف دین و مسیر دین و
ِ

دادی؛ فقه بهاینمعناست.

تاریخ نامشخص

َ

ّ

«ف َ
اجعلنـا ِم َـن الشـا ِکر َ
ین» میفرمایـد خدایـا مـا را از جملـۀ شـاکران قرار بده.

حداکثر اصحابی است که اطراف امام حسین
شب عاشورا ،هفتادودو نفر
ِ
ک عـده زن و بچـه ،در این بیابان ،با غربت ،با تشـنگی،
را گرفتهانـد ،بـا یـ 
بدون هیچگونه یاور ،دشـمن هم اطراف او حلقه زده اسـت ،از همهطرف
آنها را فراگرفته اسـت و آمادۀ یک اشـاره است که مثل گرگ خونخواری،
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پیکرهای آنها را تکهپاره کند .در یکچنین حالتی ،امام حسـین
از سختیها نمیگوید ،از دشمنی که او را احاطه کرده نمیگوید ،از خطری
که او را تهدید میکند نمینالد ،خوشحال است که خدا به او نعمت داده
است .میگوید خدایا! ما را از شاکران قرار بده .به ما توفیق بده که نعمت
تو را شکر بکنیم .این دل بامعرفت حسینی است.

َ

ُ

بعد میگوید« :ا ّما َبعد» بعد از آنکه این حمد و ثنای الهی را بیان میکند،

َّ َ ُ َ ّ َ َ َ
ً َ َ
صحابا او ف
عد ،ف ِان ال اعل ُم ا
حاال یک حرفی هم با اصحاب خودش دارد؛ «اما ب
َ ً َ
َو ال خیـرا ِمـن اصحـایب» ،خطـاب به دوسـتانش میکند ،میگوید که من هیچ

اصحابـی را ،یارانـی را ،بهتـر و باوفاتـر از اصحاب خودم نمیشناسـم؛ « َو ال
َ
َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ
وصـل ِمـن اه ِـل َبیتی» هیچ خانـوادهای را مهربانتر ،نیکوکارتر
اهـل َبی ٍـت ابـر و ال ا
از خانـوادۀ خـودم ـ یعنـی آنهایی که با آن حضرت به کربال آمدند ـ سـراغ

َ

ُ

َ

ً

ندارم« .ف َجزا ک ُم ُ
اهلل جیعا» ای یاران باوفا! ای خانوادۀ مهربان! خدا همۀ شما
را جزا بدهد.

بعـد امـام حسـین میخواهد تـا آنجایی که میتواند ،زیانی را که دشـمن
میخواهد وارد کند ،سبکتر کند؛ رو میکند به این اصحاب و خویشاوندان،

َ
ّ ََُ
جوانـان ـ از بنیهاشـم و غیـر بنیهاشـم ـ میفرمایـد« :اال َو ِان ل ظ ُّـن َی َومنا
َ ً
َ
َ ُ
ـداء غـدا» مـن خیـال میکنـم آن ماجرایـی کـه مـا بـا این قوم
الء االع ِ
ِمـن هـؤ ِ
خواهیـم داشـت ،فـردا انجـام میگیـرد .چـون از روز اول و دوم ُمحرم که
وارد شـدند ،مرتـب بیـن امـام حسـین و عمـر سـعد ـ که در مقابـل بود ـ
گفتگو بود ،ردوبَدل بود ،منتظر بودند که حادثهای انجام بگیرد؛ ..لذا شب
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عاشـورا ،امام حسـین احتمال زیاد میدهد که فردا ،روزی باشـد
که سرنوشت او در آن روز رقم زده میشود ،میفرمایند من گمان میکنم
آن روزی که با این جمع داریم ،فردا باشد .یعنی فردا ما جنگ نهاییمان
که شهادت همۀ ما در آن است ،انجام خواهد گرفت.

ّ َ َ

ُ َ ُ

َ

ً

بعـد میفرمایـدَ « :و ِان قـد ا ِذنـت لکـم جیعـا» مـن بـه همۀ شـما اجـازه دادم،

ّ
« َف َ
َ
نماند ،اشـکالی ندارد؛ همۀ
انط ِلقـوا یف ِح ٍـل» یعنـی حتی یک نفر شـما هم
َ

ََ ُ

ّ

شـما برویـد و ازطرف من ب ِحل 1باشـید« .لی َـس علیکم ِمنی ِذم ٌ
ـام» هیچ عهدی
ِ
ِ
َ

ُ
ََ ّ ُ َ َ
از من به گردن شـما نیسـت ،بروید« .هذا اللیل قد غ ِش َـیک ُم» این شـب شـما
َ َّ
َ ً
ُ ُ ُّ
َ
ُ
راه بیفتیـد برویـدَ « .و َلیأخـذ کل َر ُج ٍـل ِمنکـم ِب َی ِـد َر ُج ٍـل ِمـن اه ِـل َبیتی» هر مردی از

ات ُ
ذوه َ
جال» شـب را شـتر راهوار خودتان قرار بدهید و
را پوشـانده اسـت« ،ف ِ
شما دست یکی از مردان خانوادۀ من را بگیرد ببرد .نمیگوید دست یکی

از بچههـای خانـوادۀ مـن را بگیرید ببرید؛ صحبت بچهها نیسـت ،صحبت
ز نها نیسـت ،صحبت مردهاسـت که حاضر نیسـتند بروند و امام را ترک
بگویند .امام حسین میگوید این خانوادۀ من ،برادران من حاضر نیستند
مـن را تـرک کننـد ،شـما هـم هرکدام که میروید ،دسـت یکـی از اینها را

َ

ُ

َ

ً َ ً

بگیریـد ببرید ،شـماها در این بیابان کشـته نشـوید« .ف َجزا ک ُـم ُ
اهلل جیعـا خیرا»
خدا به همۀ شما جزای خیر بدهد.

َ
اولکسی که درمقابل این حرفها پاسخ داد ،اباالفضل العباس بود؛ « َب َدا ُهم
َ َ
بن َع ّل َع َلیه َّ
الق َ ّ ُ ُ
السالم» عباسبنعلیعلیهالسالم بلند شد ایستاد ،گفت:
ِ
ِبذا ِ
ول العباس ِ ٍ
( .1حلل) آمرزیده ،بخشیده ،عفوشده
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ـک» بـرادر! مـا چرا این کار را انجام بدهیم؟ «ل َن َبق َب َ
«و ِ َل َن َفع ُـل َذ ِل َ
عد
ِ
ک» برای اینکه چند روزی بعد از تو بیشتر زنده بمانیم! «ال َا َ
رانا ُ
اهلل َذ ِل َ
َذ ِل َ
ک
َ ً
ا َبدا» خدا به ما آن روز را نشان ندهد که ما بعد از تو زنده بمانیم ،تو کشته
بشـوی و ما زنده باشـیم.
بعد بقیۀ اصحاب

52/11/13

62/7/24

اول اباالفضل العباس و بعد برادرهایش و

اظهار آمادگی کردند .امام حسین

علیهالسلام

برای آنها

دعا کرد .و به آنها گفت و خبر داد که همۀ شما فردا در این بیابان شهید
خواهید شـد 62/7/24.شـب عاشورای حسـینبنعلی همان شبی است که در
طـول تاریـخ ظلمانـی بشـر ،همچون خورشـیدی تابان میدرخشـد .همان
شبی است که اعماق و زوایای تاریکیهایی که در اجتماعات انسانی بوده
اسـت و خواهـد بـود ،میتوانند از برکت آن ،نور و گرما بگیرند.. .آن شـب
در کربالی حسین غوغا و هنگامه برپا بود؛ آن شب یاران حسین شبی را
برای یک روز پرمجاهدت میگذرانیدند؛ آن شب پیرمردان در کنار جوانان
و جوانان در کنار نوجوانان و نوجوانان در کنار نوباوگان زمزمۀ شهادت در
گوش هم میخواندند .آن شـب حبیببنمظاهر و مسلمبنعوسـجه باهم
شوخی و مزاح میکنند ،همدیگر را به شهادت بشارت میدهند.
..از سـوی دیگر ،در میان زنان و دخترهای پیغمبر هم غوغاسـت.

57/9/19

در

شـب عاشـورا ،زینب کبـری ـ میخواهم محبـت این خواهر بـه این برادر
را درسـت توجـه بکنیـد ،تـا ایـن لحظـه را درسـت درک بکنیـد ـ وقتیکه
شـنید امـام حسین

علیهالسلام

در خیمۀ خـودش ،درحالیکه مشـغول اصالح

شمشیرش است آن اشعار سوزناک را میخواند؛
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َ َ

َ

َ
االش َ
صیل»
کم لک ِب ِ ِ
ـراق و اال ِ

1

یعنـی ای روزگار! چـه بـد دوسـت و محبوبی هسـتی تـو ،بااینکه همه تو
را دوسـت میدارند ،اما دوسـت بدی هسـتیُ ،اف بر تو! چقدر شـب و روز

گذراندی و چقدر شـب و روز بعدها که ما نیسـتیم خواهی گذراند .چقدر
بیوفا هسـتی! در حال کار ،آدم گاهی زمزمه میکند ،امام حسـین زمزمه
میکرد و این اشعار را بهعنوان وصفالحال میخواند .وقتیکه زینب این
ً
احتماال
حسین عزیزش
اشعار را شنید و فهمید که مسئله جدی است ،و
ِ
در همیـن نزدیکیهـا و زودیها از دسـتش [خواهد] رفت؛ در نوشـتهها و
نقلهای مقاتل دارد؛ آنچنان صیحهای زد زینب کبری

سالماهللعلیها

و آنچنان

حالش دگرگون شـد که امام حسـین مجبور شـد خودش را برساند به او و
او را محافظت کند که نبادا یک حرکت نامتعادلی از زینب کبری سربزند.

َ َ َ َ ُ
ُ
فاط َمـة َو
آنوقـت زینب کبریسلاماهللعلیها در آن لحظـه گفـت« :الی
ـوم ماتـت ا ّمـی ِ
َایب َع ٌّل َو َاخی َ
احل َس ُـن» حسـین! عزیز من! االن پدر و مادرم را از دسـت دادم،
ِ

االن غـم مـرگ پیغمبر در دلم اثر گذاشـت .یعنی همهچیز برای من ،االن
دارد تمام میشود که میفهمم تو را از دست خواهم داد .ببینید این چه
محبتی است!

64/7/4

نقل شـده اسـت از یکی از همان کسـانی که وقایع را یادداشـت میکردند
و مینوشـتند :شـب از نزدیکـی خیمههـای حسینبنعلیعلیهالسلام که عبور
میکردم ،دیدم که از تمام این خیمهها صدای زمزمۀ قرآن و دعا و نماز به
 .1اللهوف /ص 81و ص83
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ً
حقیقتا
گوش میرسـد و یکپارچه مشـغول ذکر و دعا هسـتند .و
روز سخت ،آنچنان حال و صفایی هم الزم بوده است .اما در شب
برای آن ِ

ً
یقینـا از آنهمه زمزمه و
یازدهـم اگـر کسـی از همان ِخیام عبـور میکرد،
حال ،دیگر خبری نبود و بهجای آنهمه خیمه ،فقط یک خیمۀ نیمسوخته

وجـود داشـت کـه فرزندان و دختـران ابیعبداهلل و خردسـاالن در آن جمع
شده بودند .شاید از آنها هم زمزمههایی بلند بوده ،اما به احتمال زیاد این
زمزمه بیشتر زمزمۀ گریه بر عزیزان و فریاد العطش کودکان [بوده].

66/3/7

۴۴
ال
بیانی از سورۀ مبارکۀ عصر و اعجاز امام حسین در کرب 

عاش ـ ــورا
حسینبنعلیعلیهالسالم با ساز و برگ جنگ به کربال نیامده است ،آنکسیکه
میخواهد به میدان جنگ برود ،سرباز الزم دارد؛ اما حسینبنعلی

علیهالسالم

زنـان و فرزنـدان خـود را هم با خود آورده اسـت .این بهمعنای این اسـت
کـه اینجـا بایـد یک حادثهای اتفاق بیفتد که عواطف انسـانها را در طول
تاریـخ ،همـواره بـه خـود متوجه کنـد تا عظمـت کار امام حسـین معلوم
بشـود .وقتیکه امام حسـین میبیند که دشمن چقدر پست و رذل است،
میبیند اینکسانیکه به جنگ او آمدهاند ،عدهای از اراذل و اوباش کوفه
هستند که درمقابل یک پاداش کوچک و حقیر ،حاضر شدند به یکچنین
جنایـت بزرگـی دسـت بزننـد ،بنابرایـن میدانـد بر سـر زن و فرزنـد او چه
خواهنـد آورد .این را امام حسـین غافل نیسـت ،میبینـد؛ اما درعینحال
تسـلیم نمیشود ،درعینحال از راه خود برنمیگردد ،درعینحال بر حرکت
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در این راه پافشـاری میکند .پیداسـت که چقدر مهم اسـت این
راه ،چقدر بزرگ است این کار.

79/1/26

این را هم به شما بگویم[.. ،همین] آدمی که درمقابل یک دنیا مخالف ،یک
گرگ گرسـنه ،تنها مقاومت میکند و َت َنـش نمیلرزد ،درمقابل یک
صحـرا
ِ

ً
سیاه
غالم
مثال آنوقتیکه آن
چیزهای کوچکی آنچنان منقلب میشود!
ِ
ِ

باالسـر این غالم .خب ،یک غالم
َ
حبشـی روی زمین افتاد ،حضرت آمدند
سـیاهی اسـت ،جزو مخلصین اسـت ،جزو عالقهمندان است .شاید َجون،
غلام ابـیذر بـوده که ازلحاظ فرهنگ اجتماعـی آن روز ،باالخره یک مرتبۀ
شریف و عالی ندارد .این ،وقتی کشته میشود ،خب خیلیها کشته شدند،
اشراف کوفه ،بزرگان و معاریف کوفه ،مثل حبیببنمظاهر و ُزهیربنقین
و دیگران ـ که اینها جزو بزرگان و نامداران رجال کوفه بودند ،در کنار امام
حسـین شـهید شـدند ،افتادند ـ حضـرت این حرکات را نشـان نـداد؛ ..اما
درمقابـل ایـن غالم سـیاه که کسـی را نـدارد ،فرزندی ندارد ،خانـوادهای در
انتظـار او نیسـت تا بر او گریه کنند ،حسـینبنعلی آمـد همان حرکتی را
که با علیاکبر انجام داد ،با این غالم انجام داد؛ باالی سـر غالم نشسـت،
این سر خونین غالم را روی زانوی خودش گذاشت ،اما دلش آرام نگرفت،
سـیاه این
یکوقت همه دیدند حضرت خم شـد ،صورتش را روی صورت
ِ
غالم گذاشت.. .اینطور عطوفت انسانی جوشنده است!

63/7/20

[حـاال] بـه مناسـبت ،چنـد جملـه هـم میخواهـم گوشـههایی از حوادث
عاشورا را عرض کنم و چند جملهای هم ذکر مصیبت کنم .یک مردی به

فصل سوم

 .۴۴اروـــــشاع

811

نام عبداهللبنعمیر کلبی ـ که از قبیلۀ بنیکلب هسـت و ارتباط
زیادی هم با دسـتگاه اهلبیت و امام حسـین ندارد ـ در کوفه فرود آمده

بـود بـا همسـر خودش ،کـه ُامّوهب کنیه داشـت .دید یک لشـکری را در
ُن َخیلـه ـ در نزدیکـی کوفه ـ دارند بسـیج میکنند که این لشـکر را به یک
جایـی بفرسـتند ،تعجـب کـرد که این قضیه چیسـت ،با چه کسـی جنگ
دارند اینها .پرسـید این لشـکر برای کجاست؟ گفتند این لشکر برای جنگ
با حسینبنعلی دارد تجهیز میشود و میرود سر راه را بر حسینبنعلی
بگیـرد .ایـن مـرد تکان خورد ،گفت من مدتها مشـتاق جهـاد در راه خدا
بـودم ،امـا امـروز احسـاس میکنم که واجبتـر از جهاد با کفـار ،جهاد با
این مردمی اسـت که با فرزند پیغمبر و جگرگوشـۀ زهرا و امیرالمؤمنین،
اینطـور دارنـد ظالمانـه برخـورد میکنند .رفت پیش همسـرش گفت من
قصـد دارم بـروم از حسـینبنعلی دفـاع کنـم و بـه او بپیونـدم .زن او،
ُامّوهب ،او را تحسـین کرد ،تشـویق کرد ،گفت خدا تو را خیر بدهد و به

ً
حتما بکن و من را هم با
بهتریـن رأیهـا و عقایـد هدایت کند؛ این کار را
خودت به این میدان ببر .این زن و شوهر مخفیانه و شبانه از کوفه خارج
شـدند و از بیراهه خودشـان را رساندند به اردوی اباعبداهلل الحسین

علیهالسالم

ـ کـه در کربلا آن روز فـرود آمـده بـود ـ و بودند در میان تشـکیالت امام
حسین

علیهالسالم

تا روز عاشورا.

در روز عاشورا بعد از آنکه یک حمله ازطرف لشکر ابنسعد شد و جمعی به
شـهادت رسـیدند ،بعد یکیک اصحاب میرفتند به میدان جنگ و مبارزه
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میکردنـد .جنـگ تنبهتن میکردند ،به شـهادت میرسـیدند ،و
بعـد نفـر بعـدی میرفـت .ازطرف لشـکر عمـر سـعد ،دو نفـر از چهرههای
معـروف وابسـتۀ بـه دربـار عبیداهلل زیـاد آمدند بیـرون و مبـارز طلبیدند.
ِ
حبیببنمظاهـر و مسلمبنعوسـجه و ُب ِریـر بلنـد شـدند کـه برونـد ،امام
حسین فرمودند شماها بنشینید .این عبداهللبنعمیر از جا بلند شد ،امام
ً
گندمگون بلندباالی
ظاهرا ـ دید مرد
حسـین ـ خیلی هم با او آشـنا نبود
ِ
هیـکل سـتبربازویی اسـت .گفت :یا اباعبداهلل! اجـازه بده من بروم با
قوی
ِ
این دو نفر مبارزه کنم ،حریف آنها خواهم شـد .امام حسـین با تحسـین
یک نگاهی به چهرۀ مردانۀ او کردند ،گفتند باشد تو برو.
این مرد آمد در میدان جنگ ،شروع کرد با اینها به جنگیدن ،یکی از آنها را
به خاک هالک انداخت و به قتل رساند؛ آن دیگری از یک فرصتی استفاده
کرد و یک ضربتی را بر عبداهللبنعمیر وارد کرد ،سرانگشت او یا دست او
مجروح شد و یکقدری متوجه به خودش شد .در این هنگام همه دیدند
که یک خانم محجبۀ پوشـیدهای ،با کمال شـجاعت آمد در میدان جنگ؛

همسـرش ُامّوهب بود .همسـر این مرد مسلمان ،عبداهللبنعمیر ،آمد که
به شوهرش کمک کند .این چوبی را که وسط خیمه نصب میکنند ،این
را در دست گرفت و آمد به میدان جنگ .این مرد تا دید که زن او بیتاب
شده و به میدان جنگ آمده ،خواست همسر خودش را بهطرف خیمههای
ز نهـا برگردانـد .بـا اصرار ،زنش را میکشـید بهطـرف خیمههای حرم؛ زن
فریاد زد ،گفت من را نفرست به ِخیام حرم ،بگذار من هم مجاهدت کنم
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زن خودش را به
و با تو به شـهادت برسـم .مرد کوشـش میکرد ِ
یـک محـل امنی برسـاند و زن مقاومت میکرد .امام حسینعلیهالسلام از آن
عقب فریاد زدند و زن را خواسـتند ،گفتند برگرد بیا ،تو نجنگ .این خانم
بـرای اطاعت امر سیدالشهداعلیهالسلام برگشـت بهطـرف خیمههای حرم .اما
چنـد لحظهای نگذشـته بود که یک صدایی نظـرش را جلب کرد ،نگاه کرد
دید که شوهر محبوب و عزیزش ضربت شدیدی خورده و روی خاکهای
گرم کربال افتاده؛ زن بیتاب شد ،دیگر نتوانست خودش را نگه دارد ،آمد
باالی سـر شـوهر محبوبش نشست و بنا کرد خاکها و خونها را از چهرۀ
عبداهللبنعمیر پاککردن و سـتردن .در همین هنگام شـمر آمد باالی سر
این زن و با یک ضربۀ عمود ،آنچنان بر این زن کوبید که او هم در کنار
شـوهرش افتاد و به شـهادت رسـید .بنابراین در شهدای کربال نام یک زن
شجاع و مسلمان را هم در عداد شهدا مشاهده میکنیم.

66/6/6

وَ َهببنوَ َهـب؛ جوانـی [اسـت] کـه تـازه هـم مسـلمان شـده ،مسـیحی
بـوده .خـودش آمـده میـدان جنـگ ،مـادرش آمده ،همسـرش آمـده .چه
آب حیاتـی اسـت ایـن اسلام انقالبـی ،چه کیمیایی اسـت! روز عاشـورا،
حسینبنعلی

علیهالسالم

سختش بود اجازه بدهد به وهب که برود میدان ،او

هم بجنگد ،کشته بشود .با هر مصیبتی بود ،اجازه گرفت و رفت میدان و
شهید شد .مادر داشت نگاه میکرد ،وقتی دید که پسرش شهید شد ،همه
خیال کردند عصبانی میشود ،ناراحت میشود؛ میهمانهای اسالم بودند
اینها .یک نفری سر این جوان را از بدن جدا کرد ،جلوی چشم مادر؛ سر را
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پرتاب کرد بهطرف خیمهها .این پیرزن ،سـر جوانش را برداشت،
بوسید ،خاک را از اطراف صورت او پاک کرد با دستش ،بعد با صدای بلند
فریاد زد ،گفت ما هدیهای را که در راه خدا دادیم ،پس نمیگیریم؛ سر را
پرتاب کرد طرف دشمن!

62/7/2

[مسلمبنعوسـجه] ،ایـن پیرمـرد محاسنسـفید میآید خدمـت اباعبداهلل،
عـرض میکنـد یابنرسـولاهلل! مـن بـروم مبـارزه کنـم؟ اویی کـه باید در
رختخواب خانۀ خود ِب َلمد ،هشتاد سال ،نود سال [سن دارد] ،از کوفه بلند
شـده ،سـوار اسـب شـده ،آمده اینجا ،تشنگی کشـیده ،حاال هم در آخرین
امتحـان بزرگ ،میخواهـد برود امتحان خـود را پس بدهد.
لحظـات ایـن
ِ
ِ
بعـد هـم مـیرود در میـدان ـ حـاال چطـور جنـگ میکنـد کاری نداریم ـ
و میافتـد روی زمیـن .بعـد حسینبنعلیعلیهالسلام میرود بـه بالینش .به
بالیـن همـۀ شـهدا حسـینبنعلی میرفـت .این یـک کار عاطفی اسـت،
لزومی هم ندارد که خیلی جنبۀ فکری داشـته باشـد؛ عاطفی اسـت .اینها
باهـم زندگـی کردهانـد ،باهـم میمیرنـد ،باهـم محشـور میشـوند؛ پیوند
حسـین با یارانش و اصحابش یک پیوند معمولی نیسـت .حسین میرود
باالی سـر مسلمبنعوسجه ،این پیرمرد محاسنسـفید.

51/11/20

[و میفرماید]

قدیمی مسلمبنعوسـجه،
کـه انشـاءاهلل از خـدا اجـر بگیـری 63/7/20.رفیـق
ِ
حبیببنمظاهـر هـم میآیـد.

51/11/20

حبیببنمظاهـر و مسلمبنعوسـجه

از اصحـاب پیغمبـر بودنـد 60/9/26.میآیـد باالی سـر رفیقش .بعـد در همان
لحظات آخر ،در همان دیدار آخری که این دو دوست در کنار هم ،یکی بر
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روی خاک و غرقۀ در خون و دیگری منتظر مرگ ،دیدار میکنند
و رهبرشان ،برانگیزانندهشانَ ،سرورشان حسینبنعلی هم کنار اینهاست،
حبیببنمظاهر رو میکند به مسلمبنعوسـجه ،میگوید من میدانم که
ساعتی بعد از تو ،چند لحظهای بعد از تو ،من هم به تو ملحق خواهم شد
و شهید خواهم شد ،اما درعینحال اگر در همین مدت کم ،یک خواهشی
از مـن داری بکـن ،یـک وصیتـی داری ،یـک توصیـهای داری کـه از مـن
برمیآید ،بگو تا این توصیه را انجام بدهم .چنین نقل میکنند ،میگویند
مسلمبنعوسجه نتوانست حرف بزند ،اما با گوشۀ چشم به حسینبنعلی
اشـاره کرد ،یعنی تو را توصیه میکنم که از این جهاد دسـت برنداری ،در
کنار حسـینبنعلی بجنگی ،به این مبارزه ادامه بدهی ،از حق و حقیقت
دفاع کنی .این وصیتی اسـت که دو مسـلمان راسـتین ،دو مؤمن واقعی
ً
واقعا چه روحیههای عجیبی اسـت این
در دم مرگ به یکدیگر میکنند.
روحیههای اسالمی .اینها برای ما باید آموزنده باشد.

51/11/20

بعـد از آنکـه اصحـاب یکییکـی بـا اصـرار و بـا گریـه اجـازه گرفتنـد و به
قتلـگاه رفتنـد و جنگیدنـد و بـه شـهادت رسـیدند،

62/7/15

[امـام] نگاهی به

اطـراف میکنـد ،میبینـد همیـن مـردان زبانآور دیشـب ،همـه بهصورت
اجساد تکهتکه و پارهپاره شدهای روی زمین افتادهاند ،لذاست که باز برای
اینکه این صدا در تاریخ بماند ،برای اینکه این نامها فراموش نشود[ ،ندا

َ َ

ُ َ

َ

میدهد« ]:فنادی یا ُمس ِـل ِمبنع َ
بیب َ
هانبنع َروة َو یا َح َ
َ
ظاه ٍر» ،اسـمهای
بن َم ِ
ٍ
قیل و یا ِ ِ
ِ

پاک را بر زبان جاری میکند.

52/11/13

[دیگر] کسی جز جوانان بنیهاشم ،آن
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حلقۀ متصل به حسـینبنعلی ،باقـی نمانده .اولجوانی که آمد
خدمت امام حسین ،خواهش کرد که اجازه بدهد به میدان برود و بجنگد
و شهید بشود ،علیاکبر بود.

62/7/15

مـن میخواهـم از روی مقتـل ،چنـد صحنـه از ایـن صحنههـای عظیم را
بـرای شـما عزیـزان ،از کتاب مقتل ابنطـاووس بخوانم که کتاب «لهوف»
اسـت؛ ایـن مقتـل ،مقتـل بسـیار معتبـری اسـت .سـیدبنطاووس ـ که
علیبنطاووس باشـد ـ این بزرگوار فقیه اسـت ،عارف اسـت ،بزرگ است،
ّ
موثق اسـت ،مورد احترام همه اسـت ،اسـتاد فقهای بسیار
صدوق اسـت،
بزرگی است؛ خودش ادیب ،شاعر ،خیلی شخصیت برجستهای است،

77/2/18

و از علمـای بـزرگ شـیعه در قرن ششـم و [هفتم] هجری اسـت .خانوادۀ
ِعلمنـد ،خانـوادۀ دیننـد ،همهشـان یا خیلیشـان خوبنـد؛ بهخصوص این
دو بـرادر ،علیبنموسـی بـن جعفربنطـاووس و احمدبنموسـی بـن
جعفربنطـاووس ،از علمـای بـزرگ ،مؤلفیـن بـزرگ و ِثقـات بزرگنـد .این
کتـاب بـرای سید علیبنموسـی بن جعفربنطاووس اسـت 74/3/19.ایشـان
اولین مقتل بسـیار معتبر و موجز را نوشـتند .البته قبل از ایشـان مقاتل
زیادی هسـت؛ استادشـان ـ ابن َ
نما ـ مقتل دارد ،شیخ طوسی مقتل دارد،
دیگران هم دارند ،خیلیها ،مقتلهای زیادی قبل از ایشـان نوشـته شـده؛
ً
تقریبـا همۀ آن مقاتل ،تحتالشـعاع قرار گرفته
امـا وقتـی «لهوف» آمده،
مقتل خوبی است؛ چون عبارات ،خیلی خوب و دقیق و
است .این بسیار
ِ
خالصه انتخاب شـده اسـت 77/2/18.در تعبیرات منبر یهای ما ،عین عبارات
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ایـن کتـاب ـ مثل روایت ـ خوانده میشـود ،ازبس متقن و مهم
است .من از روی این میخوانم.

74/3/19

مناظر
یک منظره ،منظرۀ میدانرفتن علیاکبرعلیهالسلام اسـت که یکی از آن
ِ
ً
واقعا عجیب اسـت ،از همه طرف عجیب
بسـیار ُپرماجرا و عجیب اسـت؛
اسـت .از جهـت خـود امـام حسـین ،عجیـب اسـت ،از جهت ایـن جوان،
علیاکبـر عجیب اسـت ،از جهـت ز نها و بهخصوص جنـاب زینب کبری،
عجیب اسـت .علیاکبر را هجدهسـاله تا بیستوپنجساله نوشتهاند؛ یعنی
ً
مثال هجده
حداقل هجده سال ،حداکثر بیستوپنج سال .حاال یک جوان
نوزدهسـاله ،بیستساله ،بیستودوساله ،در عنفوان جوانی؛ میگوید:

ََ

َ

َ

ُ

َ

77/2/18

یت ِـه» یعنـی وقتیکـه همۀ اصحاب امام حسـین
«فل ّمـا ل َیبـق َم َعـه ِس َـوی اه ِـل َب ِ

َ
بـه شـهادت رسـیدند و غیـر از خانـوادۀ او کسـی بـا او باقی نمانـد« ،خ َـر َج
احل َسین َع َلیه َّ
بن ُ
َع ِ ُّل ُ
السلام» 74/3/19علیبنالحسـین از خیمـهگاه امـام حسـین
ِ
ِ
ً
َ َ ّ
َ َ َ
ـاس َوجهـا َو
خـارج شـد بـرای جنگیـدن .راوی میگویـد« :و کان ِمـن اصب ِـح الن ِ
ُُ ً
َا َ
نهم خلقـا» ایـن جـوان ،جـزو زیباتریـن جوانـان عالـم بود ،زیبا ،رشـید،
حس ِِ
ََ َُ
شـجاعَ « .فاس َـت َأذ َن َا ُ
الق
ف
باه
تال» از پدر اجازه گرفت که برود بجنگد« ،فا ِذ َن له»
ِ
ِ
ِ
حضـرت بـدون مالحظـه اذن داد 77/2/18.عجیب این اسـت ،بدون هیچگونه
تأملی اجازه داد که علیاکبر به میدان برود.
سـاعت
مـن نـگاه میکـردم در حـاالت حسینبنعلیعلیهالسلام در ایـن چند
ِ
عاشورا ،درمقابل هر یک از اینکسانیکه تقاضای میدانرفتن کردند ،امام
حسین یکطور برخورد میکند؛ وقتی قاسمبنالحسن میآید ،امام حسین
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نابالغ برادر اوست ،بچۀ سیزدهساله
به او اجازه نمیدهد .او فرزند
ِ
اسـت و امام حسـین او را مثل امانتی در دسـت خود میداند ،لذا وقتی
قاسم آمد و به امام حسین عرض کرد که اجازه بده بروم میدان ،حضرت،
قاسم را در آغوش گرفت و بنا کرد هایهای گریهکردن .اما وقتی علیاکبر
آمد از امام حسین تقاضای رفتن میدان بکند ،حسینبنعلی
مقاومتی نکرد.

62/7/15

علیهالسالم

هیچ

این دیگر ،اصحاب و برادرزاده و خواهرزاده نیست که

امـام بـه او بگویـد نرو ،بایسـت ،این پارۀ تن خود اوسـت ،پـارۀ جگر خود
اوسـت ،حاال که میخواهد برود ،امام حسـین باید اجازه بدهد؛ این انفاق

ََ
امام حسین است ،این اسماعیل حسین است که میرود به میدان« .فا ِذ َن
ُ
َ
ل ُـه» اجـازه داد کـه برود ،اما همینکه علیاکبر راه افتاد بهطرف میدانَ « ،ث
ََ

َ

ََ

ُ

َ
َ
ـس ِمنـه» یـک نگاهی از روی نومیدی به قد و قامت علیاکبر
نظـر ِالی ِـه نظـر ِآی ٍ
َ َ

ََ

َ

َ َ ُ

َ

َُ

َ

َّ َ

الس ُ
انداخـتَ « ،و ارخـی عل ِیه ّ
لام عینـه َو َبکـی ّث قـال الل ُه ّـم اش َـهد» 74/3/19چشـمش را
رها کرد و بنا کرد اشـکریختن .یکی از خصوصیات عاطفی دنیای اسلام
همین اسـت؛ اشـکریختن در حوادث عاطفی و پدیدههای عاطفی .شـما
زیـاد میبینیـد در قضایـا که حضـرت گریه کردند؛ این گریۀ جزع نیسـت،
این همان شـدت عاطفه اسـت؛ چون اسالم این عاطفه را رشد میدهد در
فرد .حضرت بنا کردند گریهکردن ،بعد این جمله را فرمودند :خدایا خودت

ََ

َ َ

ُ

گواه باش «فقد َب َرز ِالهیم غ ٌ
الم» جوانی بهسـمت اینها رفته اسـت برای جنگ،
ِ
َ

ُ ّ

َ ً ُُ ً

ً

سول َ
َ
ک»[ ،شبیهترین مردم است به رسول
نطقا ِب َر ِ
اس خلقا َو خلقا َو َم ِ
که «اشبه الن ِ

خدا از نظر صورت و رفتار و سخنگفتن].
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یک نکتهای در اینجا هست که من به شما عرض بکنم .ببینید،
امام حسین در دوران کودکی محبوب پیغمبر بود ،خود او هم پیغمبر را
به نهایت دوسـت میداشـت .حضرت شش هفتساله بودند که پیغمبر از
دنیا رفته است .چهرۀ پیغمبر بهصورت یک خاطرۀ بیزوالی در ذهن امام
حسین مانده است و عشق به پیغمبر در دل او هست .بعد خدای متعال،
علیاکبـر را بـه امـام حسـین میدهـد .وقتـی این جـوان یکخـرده بزرگ
میشـود ،یا به حد بلوغ میرسـد ،حضرت میبیند که چهره ،درسـت چهرۀ
پیغمبر است؛ همان قیافهای که اینقدر به او عالقه داشت ،اینقدر عاشق
او بود .حاال این به َجد خودش شبیه شده است؛ حرف میزند ،صدا شبیه
صـدای پیغمبـر اسـت ،حرفزدن ،شـبیه حـرفزدن پیغمبر اسـت ،اخالق،
شـبیه اخلاق پیغمبر اسـت؛ همـان بزرگـواری ،همان َکرم ،همان َشـرف.

ُّ َ

َ

َ َ

ََ

َ

لـذا اینطـوری میفرماید« :کنا ِاذا اشـتقنا ِال نب ّی َ
ـک نظرنا ِالی ِـه» هر وقتیکه ما
ِِ
دلمان برای پیغمبر تنگ میشد ،به این جوان نگاه میکردیم.

ک َکمـا َق َط َ
ـعد َق َط َـع ُ
ایـن جـوان رفت بـه میدانَ « ،ف َ
ح َ
اهلل َر ِ َ
صاح َو ق َـال َیـا َ
عت
ابن َس ٍ
َر ِحی»[ 77/2/18.پس حضرت با صدای بلند فریاد زدند و گفتند :ای ابنسـعد!
خـدا َر ِحـم تـو را قطع کند ،همانطورکه َر ِحم مرا قطع کردی ].نقل میکند

َ َ َ َّ َ

َ

َ َ
وم» و
مرحـوم ابنطـاووس که این جوان رفت به میدان جنگ «فتقدم نو الق ِ

چطور جنگید و بعد برگشـت پیش پدرش و گفت :پدر جان! تشـنگی دارد
مـن را می ُ
کشـد ،اگـر آبی داری به من بـده .حضرت در جواب به او فرمود
که برو بجنگ ،طولی نخواهد کشـید که به دسـت َجدت سـیراب خواهی
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ُّ

َ

ـف الن ّـز ِال» علیاکبـر برگشـت به جـای جنگ ،به
شـد« .ف َر َج َـع ِال َم ِوق ِ

ََ َ َ

تال» ـ این ابنطاووس اسـت ،آدم ثقهای
صحنـۀ جنگیـدن « َو قاتـل اعظ َم ِ
الق ِ

ً
مثال گرمکردن
اسـت؛ اینطور نیسـت که حاال برای گریهگرفتن ،بهصورت
مجلس بخواهد حرفی بزند ،نه ،عباراتش عبارات متقنی است ـ میگوید:

ََ َ َ

ـال» بزرگتریـن جنگ را علیاکبر کرد ،در نهایت شـجاعت و
«قاتـل اعظ َـم ِ
القت ِ

َ
شـهامت جنگید .بعـد از آنکه مقداری جنگیدَ « ،ف َرم ُـاه ُم ِنق ُذ ُبن ُم َّر َة َ
العب ِـد ُّی ل َع َن ُه
ُ
ـهم» با یک تیری هدف گرفت آن حضرت را،
اهلل» یکی از افراد دشـمن « ِب َس ٍ
َ َ ُ
«ف َص َرعـه» او را از روی اسـب بـه روی زمیـن انداخت با آن تیر 74/3/19.صدای
علیاکبر از وسط میدان به گوش همه رسید که صدا میزد« :یا َا َبتاه َع َل َ
یک
َّ
الس ُ
لام» پدر جان خداحافظ.

62/7/15

« َهذا َج ّدی ُیقر ُؤ َک َّ
الس َ
لام» این َجدم پیغمبر
ِ
ُ َ

ُ

َ

ََ

است ،به تو سالم میرساندَ « ،و َیقول ل َ
ک ع ّجل الق َ
دوم علینا» میگوید زود بیا
ِ ِ
فرزندم حسین! بر ما وارد شو .همین یک کلمه را علیاکبر بر زبان جاری

َُ َ َ َ َ ً َ َ

کردّ « ،ث ش َهق شهقة فات» بعد آهی کشید ،یا فریادی کشید و جان از بدنش

بیرون رفت.

َ

ََ

َ

احل َس ُ
جاء ُ
«ف َ
ین عل ِیه ّ
السلام» امام حسـین تا صدای فرزند را شنید ،آمد بهطرف
َّ

ََ

ََ

یه»
میدان جنگ ،آنجایی که جوانش روی زمین افتاده استَ « ،حت َوقف عل ِ

َ

َ َّ َ َ َ ّ

آمـد تـا باالی سـر این جوان رسـیدَ « ،و َوض َـع خـد ُه علی خ ِـد ِه» صورتش را روی

َ َََ

َ ًََ

َ َُ َ َ

صـورت علیاکبر گذاشـتَ « ،و قـال قتـل ُ
اهلل قوما قتل َ
ـوک مـا ا َ
اهلل» و این
جراهم علی ِ

َ
َ َ ََ َ ُ َ ً ََ َ َ ََُ َ َ
اهلل َو َعل
کلمـات را بنـا کردنـد گفتن«[ :و قـال قتـل اهلل قوما قتلـوک مـا ا
جراهم علی ِ
َ َ ُّ
الدنیـا َبع َـد َک َ
ـاء» خـدا ُ
العف ُ
انتـا ِک ُح َرم ِـة َّ
بکشـد گروهـی را کـه تو را
ـول علی
ِ
الرس ِ
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کشـتند .چقدر آنها بر خدا و بر دریدن حرمت رسـولاهلل گستاخی

َ

کردند .بعد از تو خاک بر سر دنیا باد« ].قال ّ
الراوی» راوی نقل میکند ـ کسی
که این قضایا را از نزدیک به چشم خودش دیده است و نقل کرده است،

َ

َ

َ َ

ََ

ُ َ

َ

لی علهی َم ّ
میگویـد ـ «قـال ال ّـراوی َو خ َر َجـت ز ین ُب ِبنتع ّ
االسلام» یکوقـت دیدیم
ِ
ٍ
َ

ُ

زینب از خیمهها خارج شـد« .تنادی یا َح ُ
بیباه َیا َ
ابن اخاه» صدایش بلند شـد:
ََََ

ََ

ََ

َ

ای عزیز من! ای برادرزادۀ من! « َو َ
یه» آمد خودش را انداخت
جاءت فا ک ّبت عل ِ
َ

ََ َ َ

َّ

َ

ّ

احل َس ُ
جاء ُ
الس ُ
روی پیکر بیجان علیاکبر« .ف َ
ین عل ِیه ّ
ـاء»
النس ِ
لام فاخذها َو َردها ِال ِ

حضـرت آمدنـد ،بازوی خواهرشـان را گرفتند ،او را از روی جسـد علیاکبر
بلند کردند ،فرستادند پیش ز نها؛ مناسب نبود در میدان جنگ.

َُ

َ َ ُ

َ ُ

ُ ََ

َ

ُ

َ

الر ُجـل ِم ُهنـم َبعـد َّ
لامه علهیـم ،ی ُـر ُج َّ
اهلل َو َس ُ
الر ُج ِـل» .آنوقت
« ّث َج َعـل اهـل َب ِیت ِـه َصلوات ِ
ِ
دنبالۀ این قضیه را نقل میکند .البته اگر این عبارات را بخواهیم بخوانیم،
ً
واقعا دل انسان آب میشود از شنیدن این کلمات!
مـن یـک مطلبـی به ذهنم رسـید از این عبارت ابنطـاووس که میگوید:

ََََ ََ
ً
حتما از روایات
یه» ،آنچه در این جملۀ ابنطاووس هست ـ که
«فا ک ّبت عل ِ
و اخبـار صحیحـی نقل کرده ـ نمیگوید امام حسـین خـودش را انداخت
روی بـدن علیاکبـر ،امـام حسـین فقـط صورتش را گذاشـت روی صورت
جوانش؛ اما آنکه از روی بیتابی ،خودش را انداخت روی بدن علیاکبر،
حضرت زینب کبری است .من به نظرم رسید که خب ،این زینب بزرگوار،
این عمۀ سـادات ،این عقیلۀ بنیهاشـم ،دوتا جوان خودش هم در کربال
اکبر خودش هم شـهید شـدند،
شـهید شـدند .دو پسـر خودش ،دوتا علی ِ
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یکی «عون» و یکی «محمد»؛ بنده در هیچ کتابی ،در هیچ مقتلی
ندیـدم کـه وقتی پسـرهای زینب کبری به شـهادت رسـیدند ،زینب کبری
عکسالعملی نشان داده باشد ،مثلاینکه فریاد کشیده باشد ،صدایی بلند
کرده باشـد ،گریۀ بلندی کرده باشـد ،یا خودش را روی بدن اینها انداخته
ً
حقیقتا نسـخۀ زینب را دارند عمل
باشـد .این مادرهای شـهدای زمان ما،
میکننـد و پیـاده میکننـد؛ بنده ندیدم ،یا کمتر دیدم مادری را ـ مادر دو
شـهید ،مادر یک شـهید ،مادر سـه شهید ـ که وقتی انسـان او را میبیند،
احسـاس ضعف و عجز در او بکند! دو پسـر جوانش ،عون و محمد شـهید
شدند ،حضرت زینبسالماهللعلیها عکسالعملی نشان ندادند؛ اما دو جای دیگر
دارد که خودش را انداخت روی جسـد شـهید؛ یکی همینجاسـت که آمد
باالی سر علیاکبر و بیاختیار خودش را انداخت روی بدن علیاکبر.

74/3/19

یکی [دیگر] از این قضایا ،قضیۀ بهمیدانرفتن قاسمبنالحسـن اسـت که
بسـیار صحنۀ عجیبی اسـت.

77/2/18

امام حسـن اگرچه که ده سـال قبل از

واقعـۀ کربلا از دنیـا رفتـه بود ،اما در واقعـۀ کربال دو گوهـر گرانبها را در
راه خدا و در راه حقیقت قربانی کرد.

1352/1

قاسمبنالحسن

علیهالصالةوالسلام

یکی

َ ُ
دسـتگاه امام حسـین اسـت .یک نوجوانی که «ل َیبل ِغ
سـال
از جوانان کم
ِ
ِ
ُُ
احلل َـم» هنـوز بـه َحد بلوغ و تکلیف نرسـیده بود .در شـب عاشـورا وقتیکه
امام حسین

علیهالسالم

گفتند که این حادثه اتفاق خواهد افتاد و همه کشته

خواهند شـد ،گفتند که شـما بروید و اصحاب قبول نکردند که بروند .این
نوجوان سـیزده چهاردهسـاله عرض کرد :عمو جان! آیا من هم به شـهادت
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خواهم رسید در این میدان؟ امام حسین خواستند این نوجوان
را آزمایـش کننـد ،گفتنـد :عزیـزم! ـ به تعبیر ما ـ کشتهشـدن در ذائقۀ تو

َ َ

چگونه است؟ گفت« :احل ِم َن َ
الع َس ِل» از عسل شیرینتر است .ببینید! این،
آن جهتگیری ارزشـی اسـت در خاندان پیغمبر؛ تربیتشدههای اهلبیت
اینطورند .این نوجوان از کودکی در آغوش امام حسین بزرگ شده است؛
ً
تقریبا ،سـه چهارسـاله بوده که پـدرش از دنیا
یعنـی سهسـاله بوده اسـت
تربیت امام
رفته است و امام حسین این نوجوان را بزرگ کرده؛ ُمرب ّٰی به
ِ
حسین است.
روز عاشورا که شد ،این نوجوان آمد پیش عمو؛ اینجا اینطور ذکر میکند،

َ

َ

ُ

میگویـد« :قـال ال ّـراویَ :و خ َـر َج غ ٌ
لام» ،راویهایـی بودنـد آنجـا کـه ماجراها را
مینوشتند و ثبت میکردند ،چند نفرند که از قول آنها نقل میشود قضایا،

از قـول یکـی از آنها نقل میکند ،میگویـد :همینطور که نگاه میکردیم،
ناگهان دیدیم ازطرف خیمههای ابیعبداهلل ،یک پسر نوجوانی آمد بیرون،

َ

ُ

َََ

ُ

َّ ُ َ

الم کا ّن َو َ
«خ َر َج غ ٌ
جهه ِشـقة َق ٍر» چهرهاش مثل پارۀ ماه میدرخشـید؛ زیبا.

77/2/18

آمـد درمقابـل عمـوی بزرگوارش ایسـتاد این کـودک سیزدهسـاله؛ اینقدر
معمـول یک بچۀ
کوچـک اسـت قاسمبنالحسـن ،اینقدر جثـۀ او برطبق
ِ
سیزدهسـاله کوچـک اسـت کـه هیچ زرهی بر تن قاسمبنالحسـن راسـت
نمیآید ،هیچ کالهخودی بر سـرش قرار نمیگیرد ،بر روی اسـب نمیتواند
خـودش را نگـه دارد ،وقتیکه پیاده راه میرود ،شمشـیرش بر روی زمین
کشـیده میشـود .آمده پیش عموی بزرگوارش ،عرض میکند :عمو جان!
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اجـازه بـده مـن هم بروم و جانم را به قربـان هدف و دینم کنم.
دربارۀ هیچیک از شـهدا این مطلب را بنده ندیدهام و نشـنیدهام که امام
حسـین اینقدر دیر اجازه داده باشـد.. .اما قاسمبنالحسـن وقتی میآید
درمقابل عمو از او اجازۀ میدان میگیرد ،آنقدر امام حسین اجازه نمیدهد
که قاسمبنالحسن بنا میکند هایهای گریستن ،و آنقدر اشک میریزد
کـه دل عمـو را هـم نـرم میکنـد .و اباعبـداهلل هـم بنا میکنـد هایهای
گریهکردن .و بنا به قولی این برادرزاده و عمو دست در آغوش یکدیگر بنا
میکنند گریهکردن و زارزدن ،و باالخره قاسمبنالحسـن فائق میشـود! بنا
میشود برود و جنگ کند و کشته بشود.
..گفتیـم کالهخـود بـر سـرش قـرار نمیگیـرد ،پس چـه بکننـد؟ یکوقت
دیدند اباعبداهلل یک عمامهای بر سر قاسمبنالحسن پیچیده ،پیراهنی بر
تنش کرده ،و شمشیری به کمرش بسته .قاسمبنالحسن آمد در میدان،
جهـاد باهدف ،جهادی که بـرای یک جهتی
میجنگـد ،جهـاد میکنـد ،اما
ِ
اسـت ،بهسـوی یک هدفی است ،برای خداست؛ و فرزند امام مجتبی باید
راه جهت و هدف الهی
اینطور باشـد ،فرزند آنکسـیکه همۀ وجودش در ِ

ُ

َََ

ابن َ
نکروین فانا ُ
احل َس ِن» اگر من را نمیشناسید ای
بود .بنا کرد رجزخواندنِ « :ان ت ِ
ضربات من را از کجا میخورید ،بدانید که من فرزند
مردم! بدانید که این
ِ

َّ

َ

َ

امل َ
امل َ
صطف َو ُ
امام حسـن مجتبایمِ « ،س ُـبط الن ّب ُ
ؤت ِن» من فرزندزادۀ پیغمبرم،
ِ

ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
من از دودمان پاک رسـول خدایم« .هذا ُ
امل َ
احل َسین کاالسـیر ُ
رت ِن» اینکسـیکه
ِ
اینجا ایستاده و شما دارید درمقابل او میجنگید ،ای لشکریان! نبادا او را
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نشناسید ،نبادا ندانید به روی چه کسی دارید شمشیر میکشید!
بشناسـید ،این حسـین اسـت که اینچنین درمقابل شـما ایستاده است،
جگرگوشـۀ پیغمبر اسـت .در عالم اسلام کیسـت که حسـین را نشناسد!
کیسـت که نداند پیغمبر اکرم بر لب و دندان اباعبداهلل در کودکی بوسـه
میزده است! لذا نقشش را ایفا میکند ،حسینبنعلی را معرفی میکند،
هدفش را بیان میکند و میرود بهسوی مرگ و شهادت.

َ

َ

ُ

1352/1

قاتل» آمد مشغول جنگیدن شد .این را هم بدانید ،جزئیات حادثه،
«ف َج َعل ُی ِ
که چه کسـی کدام ضربه را زد ،چه کسـی اول زد ،چه کسـی فالنچیز را
ً
مثال قطیفۀ حضرت را دزدید
دزدید؛ همۀ اینها ذکر شده است .آنکسیکه

َ ُ َ َ
ً
یس القطیفة» .جزئیات ثبت شـده
بعدا بـه او میگفتند« :ق
و بـه غـارت بـرد،

و معلـوم اسـت؛ یعنـی خاندان پیغمبر و دوستانشـان نگذاشـتند که این

َ َ

ُ

ُ َ

َ

ََََُ

ُ َ َ

حادثه در تاریخ گم بشود« .فض َر َبه ُ
ابنفضیل اال ّ
أس ِه ففلقه» [ابنفضیل
زدی عل َر ِ
ٍ
َ َ

ُ

َ َ
ُ َ
جه ِه» پسرک با
ازدی ضربهای زد و] فرق این جوان را شکافت« ،فوقع الغالم ِلو ِ
صورت روی زمین افتاد.

77/2/18

اباعبداهلل در بلندی ایسـتاده ،صحنۀ میدان

نگران حال برادرزاده
جنگ را نگاه میکند ،قلب حسین میلرزد و میتپد،
ِ
اسـت .یکوقـت دیـد فریـاد قاسمبنالحسـن از میـان لشـکر بلند شـد ،یا
عمـاه به فریـادم برس.
ّ

1352/1

َ

َ َّ

َ

ُ ّ

َ

ین کمـا َیل ّ
« َو ص َ
احل َس ُ
ـاح یا ع ّمـاه ف َجل ُ
الصق ُـر» دقت
ِ

کنیـد بـه ایـن خصوصیـات و زیباییهای تعبیـرُ َ .
باز شـکاری،
صقر یعنی ِ
میگوید حسین

َُ

َ

علیهالسلام

َ ََ

باز شـکاری ،خودش را رسـاند باالی سـر این
مثل ِ

َ َ

نوجـوانّ « ،ث َش ّـد َش ّـدة لی ٍـث اغض َ
ـب»َ ،ش َّ
ـد بهمعنای حملهکردن اسـت ،حمله
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َ َ

ُ َ

َ

کرد مثل شـیر خشـمگین« ،فض َر َب َ
ابنفضیل ب ّ
ـیف» اول آن قاتل
الس ِ
ٍ ِ
را بـا یـک ضربـۀ شمشـیر زد و انداخـت زمین .آنهـا آمدند تا ایـن قاتل را
نجـات بدهنـد ،حضـرت حمله کرد بـه همۀ آنها .جنـگ عظیمی در همان
دوروبَـر بدن قاسمبنالحسـن به راه افتـاد .آمدند جنگیدند و حضرت اینها
را پس زد .گرد و غبار بلند شـد ،تمام محوطه را گرد و غبار میدان گرفت.

َ

ُ ُ

راوی میگویدَ « :و َ
اجنل ِت الغ َبرة» بعد از لحظاتی گرد و غبار فرونشسـت .این

منظره را که تصویر میکند ،قلب انسان را خیلی میسوزاندَ « .ف َر َا ُ
یت ُ
احل َس َنی
َع َلیه َّ
السلام» میگویـد مـن نگاه کـردم ،حسینبنعلیعلیهالسلام را آنجا دیدم،
ِ
ُ
قائ ًا َع َل َ
الغ
أس
ر
الم» باالی سـر این نوجوان ایسـتاده اسـت ،دارد با حسـرت
« ِ
ِ
ِ
َ
فح ُ
بـه او نـگاه میکنـدَ « ،و ُه َـو َی َ
ـص ِب ِرجلی ِـه» آن نوجـوان هم بـا پاهایش دارد
زمیـن را میشـکافد ،در حـال جـاندادن اسـت و دارد پا را تـکان میدهد.

ََ

َ

ُ

ً َ

ََ

احل َس ُ
لام َیقـول ُبعـدا ِلقـوم قتل َ
« َو ُ
الس ُ
ین عل ِیه ّ
ـوک» [و حسین
ٍ

علیهالسلام

میگویـد ]:دور

باشـند از رحمـت خدا ،آنکسـانیکه تـو را به قتل رسـاندند 77/2/18.که مرگ

قاسمبنالحسنها اول زندگی است .مرگ این است ،اول زندگی است؛ لذا
مشـتاقانه مرگ را در آغوش میگیرد و میرود.

1352/1

این [هم] یک منظره،

که منظرۀ بسیار عجیبی است؛ نشاندهندۀ عاطفه و عشق امام حسین به
این نوجوان ،و درعینحال فداکاری او و فرسـتادن این نوجوان به میدان
جنگ و عظمت روحی این نوجوان و جفای آن مردمی که با این نوجوان
هم اینطور رفتار کردند.

77/2/18

آنطورکـه از مجموع قراین بهدسـت میآیـد ،از مردان رزمآور ـ غیر از حاال
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ً
مثال ،یا بچۀ یازدهساله ـ از رزمآوران ،اباالفضل
کودک ششماهه
العباس آخرین کسـی اسـت که قبل از امام حسـین به شـهادت رسـیده
است؛ و این شهادت هم باز در راه یک عمل بزرگ ،یعنی آوردن آب برای
لبتشنگان خیمههای اباعبداهلل الحسین است.

62/7/24

اباالفضل العباس کیسـت؟ آیا پیرمردی اسـت که از زندگی دیگر سـیر شده
اسـت؟ آیا کسـی اسـت که زندگی برایش سـخت گذشـته و گفته حاال که
بناست اینطوری [باشد] ،بروم آنجا و خودم را قربانی کنم ،خودم را فدا کنم؟
اینطوری است؟ از جانش سیر شده بود؟ آنچه در مقاتل نوشتهاند و در تاریخ
بهطورکلی نوشـتهاند ـ گمانم اختالفی نیسـت ـ اباالفضل العباس

صلواتاهللعلیه

ً
اوال بسیار زیبارو بود ،جوانی بود که وقتی
یک جوان سیوچهارساله است.
در مدینه راه میرفت ،ازبس صورتش درخشـنده و زیبا و جاذب بود ،به او
میگفتند ماه ،ماه بنیهاشـم ،قمر بنیهاشـم؛ این اسم از آنجا شروع شد.
سالم ،شجاع ،نیرومند ،بدن ورزیده ،قد بلند ،صورت زیبا؛ از همهچیز ،تمام.
آنوقت با این جوانی و زیبایی ،راوی میگوید روی پیشانیاش آثار سجده
متعبد ،اهل عبادت ـ و قربان این عبادتگر ـ عبادتی
و عبادت شـبانه بود؛
ّ
که اثرش را بخشید ،سجدههایی که برای خدا میکرد ،او را چنان ساخت که
روز عاشـورا ،با اینچنین وضعی ،توانسـت دنیایی را درمقابل شهامت خود
به سجده دربیاورد .امام سجاد

صلواتاهللعلیه

َ

میگویدَ « :ر ِح َم ُ
اهلل ع ِّم َی َ
الع ّب َ
اس» خدا

رحمت کند عمویم عباس را .امام صادق میفرماید که عمویم عباس ،مرد
بایقین ُصلباالیمانی بود ،قوی بود.
ِ

52/11/12
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در ایـن زیـارات و کلماتـی کـه از ائمهعلیهمالسلام راجعبـه اباالفضل
العباس رسیده است ،روی دو جمله تأکید شده است :یکی بصیرت ،یکی
وفا .بصیرت! بصیرت اباالفضل العباس کجاست؟ خب ،همۀ اینها صاحبان
بصیرت بودند ،اما او بصیرت را بیشـتر نشـان داد که در روز تاسـوعا وقتی
یـک فرصتـی پیدا شـد که او خـود را از این بال نجات بدهـد ،یعنی آمدند
به او پیشـنهاد تسـلیم و اماننامه کردند ،گفتند ما تو را امان میدهیم؛
آنچنـان برخـورد مردانه و جوانمردانهای کرد که دشـمن را پشـیمان کرد.
من از حسـین جدا بشـوم! وای بر شـما! ُاف بر شما و اماننامۀ شما!

62/7/24

آنچنان قوی ،آنچنان متقن و محکم.
بـا شـمر ،قـوم و خویش مادر یاند ،از قبیلۀ َکلبنـد ،از قبایل معروف عرب.
وقتـی حکـم کشـتار عام مسـافران کربال ازطـرف آن جنایتکار صادر شـد،
رفیقی که همراه شمر بود ،بلند شد و گفت ،شمر هم گفت که چند نفر از
فرزندان علی ،خواهرزادههای ما هسـتند ،پسـرعمههای شـمر و آن دیگری
بودند ،اینها را امان بده ،اجازه بده که اینها سالم بیرون بیایند .در آن مهلکۀ
عجیب ،این اماننامه به دسـت اباالفضلالعباس رسـید .آمد بیرون و گفت
خـدا لعنـت کنـد تـو را و اماننامـهات را؛ آن اماندهنـده و امـان را ،خدا از
رحمت خود دور کند .فرزند پیغمبر ،با این رسالت عظیم ،با این مسئولیت
بـزرگ ،مـا را در بوتـۀ امتحان قـرار داده ،حاال او را تنها بگذاریم و بیاییم به
امان تو سر ببریم! به او نمیگفتند بیا داخل لشکر ما ،میگفتند تو آزادی،
بیـا بـرو ،برو خانـهات و راحت زندگی بکن ،با تو کاری نداریم .صحبت این
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ً
ابدا! هرگـز از او انتظار
نبـود کـه میگفتند بیا در لشـکر ما بـاش؛
نداشـتند کـه بـرود در لشـکر آنها؛ نه ،میگفتنـد تو آزادی ،بـرو .او هم این
آزادی را نمیخواست ،میگفت من اینجا میمانم و کشته میشوم.

52/11/12

دیگر بصیرت او این بود که در روز عاشورا ،سهتا از برادرانش هم با
نمونۀ
ِ
او بودند؛ ـ میدانید اینها چهار برادر از یک مادر بودند؛ اباالفضل العباس،
برادر بزرگ بود و جعفر بود و عبداهلل بود و عثمان ـ اباالفضل به سه برادر
خـود دسـتور داد کـه قبـل از او برونـد بـه میـدان و مجاهدت کننـد؛ و به
شـهادت رسـیدند .اینهم بصیرت اوسـت .انسـان برادران خود را درمقابل
چشم خود ،برای حسینبنعلی قربانی بکند ،به فکر مادر داغدارش نباشد
ً
مثال ،که مادرم دلخوش باشد؛ به
که بگوید حاال یکی از این برادران برود
فکر سرپرستی فرزندان صغیر و کوچک خودش نباشد که در مدینه هستند؛
این همان بصیرت است.

79/1/26

روز عاشورا یک نقش عجیبی دارد اباالفضل

العباس .از اول صبح هر چند نفری که میرفتند میان لشکر دشمن ـ شما
میدانید که جنگ روز عاشـورا بهمنظور فتحکردن که نبود ،هفتادودو نفر
آدم درمقابل حداقل سیهزار چهکار میتوانند بکنند! بهمنظور شهیدشدن
بود ،بهمنظور ریختهشـدن این خون بود ،تا پای این ورقۀ رسـالت و ورقۀ
ّ
مسجل باشد ،تا رنگش در تاریخ ثابت
مسـئولیت ،با خون امضا بشـود ،تا
باشد؛ لذا بود که میزدند به قلب لشکر و میرفتند تا دیگر برنگردند ـ هر
عدهای که میرفتند آنجا و در مخمصهای گیر میکردند ،اباالفضل العباس
کـه پرچـم این جبهه در دسـت او بود ،از دور و بـاالی بلندی نگاه میکرد،
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تا میدید که بین یک جمعیتی گیر کردهاند و یک نفر یا دو نفر
ً
فورا خودش را میرساند و این حلقۀ
مجاهد فداکار محاصره شدهاند،
سرباز
ِ
ِ
محاصـره را پـاره میکرد ،میدرید ،و این چند نفر را بیرون میآورد .بعد از
مدتی آنها میرفتند و کشته میشدند؛ زنده برنمیگشتند .اول صبح چهار
نفر از اصحاب حسـین رفتند ،محاصرۀ دشـمن ،اینها را سـخت دربرگرفت.
اباالفضـل العبـاس رفت اینهـا را آورد بیرون؛ تا عصـر و تا همان لحظهای
که خودش به میدان رفت و شهید شد ،کار اباالفضل العباس این بود که
کسانی را که در محاصره قرار میگرفتند میرفت و نجات میداد.

52/11/12

وفاداری حضرت اباالفضل العباس هم از همهجا بیشـتر در همین قضیۀ
واردشـدن در شـریعۀ فرات و ننوشیدن آب اسـت 79/1/26.از روز هفتم ُمحرم
آب در خیمهگاه نیسـت؛ سـه روز اسـت که آب بهطور رسمی در خیمهگاه
نیست .گاهی شبی ،نیمهشبی ،کسانی میروند یک مقدار آب برمیدارند،
میآورنـد .لبها تشـنه اسـت ،آنهم روز عاشـورا ،آنهم عصـر ،بعدازظهر،
با آن گرما ،عطش بچهها اباالفضل را بیشـتر از آنچه که هسـت شـجاعت
میبخشـد 62/7/24.البتـه ایـن نقـل معروفـی که در همۀ دهانها هسـت که
امـام حسینعلیهالسلام اباالفضـل را فرسـتادند بـرای آوردن آب ،آنچه که من
در نقلهای معتبر ـ مثل ارشاد مفید و لهوف ابنطاووس ـ دیدم ،اندکی
بـا ایـن نقل تفـاوت دارد که شـاید اهمیـت حادثه را هم بیشـتر میکند.
در ایـن کتابهـای معتبـر ،روایاتی که هسـت اینطوری اسـت که در آن
لحظات آخر یا سـاعت آخر ،اینقدر تشـنگی فشـار آورد بر این بچهها ،بر
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ایـن کـودکان ،بر این دختران صغیر ،بر اهـل حرم ،که خود امام
حسـین و اباالفضـل باهـم به طلـب آب رفتند .اباالفضل تنهـا نرفت ،خود
امـام حسـین هـم با اباالفضـل باهم حرکت کردند و رفتنـد بهطرف همان
شـریعۀ فـرات ـ آن شـعبهای از نهـر فـرات کـه در ایـن منطقه بـود ـ بلکه
بتوانند آبی بیاورند.
هـم این دو برادر در میـدان ،حرفهای خیلی
پشـت
دربـارۀ جنگ پشتبه
ِ
ِ
برادر شـجاع و قویپنجه ـ آن یکی امام
عجیبـی زدهانـد .آنچنـان این دو
ِ
حسین است در سن نزدیک به شصتسالگی ،اما ازلحاظ قدرت و شجاعت،
آوران بینظیر اسـت؛ اینهم که برادرش اباالفضل العباس اسـت،
جزو نام
ِ
بـا آن خصوصیاتـی کـه همه شـناختهاند ،جوانی سیوچندسـاله  ـ باهم،
دوشبـهدوش هـم ،گاهی پشتبهپشـت هم ،در وسـط این دریای لشـکر
دشـمن ،لشـکر را میشکافند برای اینکه خودشان را برسانند به آب فرات،
بلکـه بتواننـد آبـی بیاورند 79/1/26.گاهی اوقات غبـار میدان جنگ که خیلی
شجاع شمشیرزن ـ فرزندان علی که شهامت را،
زیاد میشد ،این دو برادر
ِ
هم از علی به ارث بردهاند ،هم از جوشش دل ُپر ایمان خود دارند ـ از هم
کنار میافتادند؛ بعد اباالفضل العباس فریاد میزد اهللاکبر ،حسینبنعلی
جنگ
میفهمید که برادرش عباس هنوز دارد میجنگد 52/11/12.در اثنای این
ِ
سـخت هسـت کـه ناگهـان امـام حسـین احسـاس میکنـد که بیـن او و
برادرش عباس در میدان جنگ ،جدایی افتاد؛ لشکر بین این دو را فاصله
انداختهانـد .در همیـن حیصوبیـص اسـت که اباالفضل بـه آب نزدیکتر
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شـده ،خـودش را بـه لب آب میرسـاند .هـر انسـانی در اینجا به
خـودش حـق میدهـد کـه یک کـف آبی هـم به لبهـای تشـنۀ خودش
برساند؛ اینجا آن وفاداری خودش را نشان داد؛ اباالفضل العباس وقتیکه

َََ َ َ

َ
ُ
نی» به یاد لبهای
آب را برداشت ،تا چشمش به آب افتاد« ،فذک َر عطش احل َس ِ
تشـنۀ امـام حسـین [افتـاد] ،شـاید به یـاد فریادهـای العطـش دختران و
کودکان ،شـاید به یاد گریۀ عطشناکانۀ علیاصغر ،دلش نیامد که آب را
بنوشد .آب را ریخت روی آب.

79/1/26

مَ شک را ُپر از آب کرد ،با شوق و رغبت زیاد که بیاید بچههای امام حسین
را از عطش بیرون بیاورد .آمد سـوار اسـب شـد ،راه افتاد از شـریعه بیرون
آمـد .اطرافـش را گرفتنـد ،بنا کرد جنگیدن با کمـال قدرت .برای اینکه راه
را بیخطرتـر بکنـد ،یـک راهـی از میان نخلسـتان انتخاب کـرد آمد .مدام
میجنگیـد ،مـدام لشـکریان دشـمن را کـه بـه او حمله میکننـد ،تارومار
میکند .با شوق ،با نگرانی ،نبادا نتواند خودش را به خیمهها برساند ،نبادا
بچههای حسـین منتظر بمانند و آب به آنها نرسـد .در همین حین ـ که
هـم شمشـیر میزنـد ،هم نگران اسـت ـ یکوقت دیدند صـدای اباالفضل

َ

ّ ُ

َ

َ ً َ

بلند شـدَ « :و اهلل ان ق َط ُ
عت ییینِ ،ان احامی ا َبدا عن دیین» یعنی به خدا قسـم اگر
ِ ِ

دست راست مرا قطع کردید ،من از دین خودم دست نخواهم کشید .نقل
میکنند که امام حسین

علیهالسالم

..ناگهان صدایی شنید از وسط نخلستان،

صـدای اباالفضـل ،برادرش را که فریاد میزند« :یا َاخا َادرک َاخا َ
ک» یعنی ای
ِ
برادر! برادرت را دریاب.

62/7/24
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مادر پسـران،
معـروف اسـت که مادر اباالفضـل ،یعنی امّالبنین،
ِ
بعـد از آنکـه چهـار پسـر را یکجـا از دسـت داد ـ قربـان شـهامت این زن!
قربان بزرگواری این زن! ـ خیال میکنید بنا کرد شـیون و ناله کردن؟ بنا
ً
ابدا! گریـه میکرد ،اما گریۀ او خون از
کـرد دشـمن را بر خود جر یکردن؟
درودیـوار میباراند .دسـت بچۀ کوچـک اباالفضل را کـه عبیداهللبنعباس
اسـت ،میگرفت و میآورد در قبرسـتان بقیع ـ حاال قبرسـتان بقیع کجا،
کربال کجا ،بچههایش در کربال افتادند و دفن شدند ،اما او دنبال یک شعار
تبلیغاتی است ،کاری ندارد کجا افتادند ـ چهار صورت قبر درست میکرد،
مینشست باالی سر اینها ،بعد بنا میکرد حرفزدن؛ ببینید شعرهایی که
میخواند چه بود:

52/11/12

اس َک َّر
یا مَ ن َر َای العَ ّب َ
ماهیر َّ
الن َق ِد
عَ َلی َج
ِ
وَ وَ ُ
بناء
راه مِ ن َا ِ

َح َ
یث ذی َلبَدٍ
ید َر ُک ُّل َل ٍ

1

این مادر از عاشـورا یک منظرهای در ذهن خودش ترسـیم کرده ـ شـاید
قضایای کربال هنوز درسـت برای این مادر تشـریح نشـده ـ میدان جنگی
در ذهـن خـودش درسـت کـرده ،مثـل همـۀ مادرهایـی که بچههایشـان
میروند میدان جنگ ،یک منظرهای در ذهنشان هست ،شاید این منظره
خیلی واقعبینانه هم نیسـت ،اما مادر دلش به آن منظره خوش اسـت.
 .1اعیان الشیعه /مدخل امالبنین فاطمةبنتحزام
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این مادر یک منظرهای درسـت کرده ،چهار پسـر شجاعش رفتند
میـدان جنـگ ،و بزرگتر از همۀ آنها اباالفضل اسـت و اباالفضل معروف
بـه شـجاعت اسـت ،همـه میداننـد اباالفضـل چقـدر شـجاع اسـت؛ این
مـادر خیـال میکنـد ،در ذهن خودش ترسـیم کرده کـه در میدان جنگ،
البـد اباالفضـل جلو حرکت میکرده ،سـهتا بـرادر کوچکتر از خودش هم
دنبالش حرکت میکردند ،مثل شـیری که به گلۀ گوسـفندی حمله بکند،
ایـن دشـمنها را مـدام بـه اینطـرف و آنطـرف میریختند .لـذا خطاب
میکند ،میگوید ای کسـی که عباس مرا در حالی دیدی که بر گلههای
دشـمنان گوسـفندوار ،حمله میکنـد ،درحالیکه
گوسـفندان دشـمن ،بر
ِ
سـر او را گرفتند ،مدام
بچههای امیرالمؤمنین ـ برادران خودش ـ پشـت
ِ
به اینطرف ،مدام به آنطرف حمله میکنند ،دشـمنان را می ُ
کشـند .این
منظرۀ ذهنی خودش را این مادر از دور بیان میکند؛ بعد ناگهان یادش
میآیـد کـه یـک خبـر تأسـفانگیز و مهمـی بـه او دادند کـه برایش غیر

ُ

ُ ََ

ُ

َ

قابـل تحمـل بوده ،میگوید« :انبئـت ا ّن ابین ا َ
أس ِـه َمقطوع َی ٍد» برای من
صیب ِب َر ِ
ِ
خبر آوردند که پسـر عزیزم درحالیکه دسـتش قطع شـده بود ،بر سـرش

َ َ

َ َ

َ

ـرب َ
ضربهای وارد شـده اسـتَ « .و یلی علی ِشـبیل امـال ب َر ِأس ِـه ض ُ
الع َم ِـد» واویال بر
ِ
سر برافراشتۀ او را
این بچهشـیر
شـجاع من که با ضرب عمود ،سـر او راِ ،
ِ
خم کردند .یک واقعیتی از میدان جنگ به ذهن این مادر هست ،آن را

َ

ُ

َ َ

ُ َ ٌ

ک یف َی َ
کان َسیف َ
بیان میکند .بعد میگوید« :لو َ
دیک لا دنا ِمنه ا َحد» ای پسر!

اگر شمشـیرت در دسـت تو بـود ،هیچکس جرئت نمیکـرد به تو نزدیک
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بشـود .اگر شـنیدهایم که سـر تو را با ضرب عمود شکافتند ،این
بهخاطر این است که شمشیر در دست تو نبوده است .واقعه و حادثه را
آنچنانی که هسـت ،آنوقت این مادر داغدیده در شـعر میآورد و بیان
میکنـد .حقیقـت قضیه هم همین اسـت ،اباالفضل با شمشـیر ،با َجهاز
کامـل ،بـا قـدرت ،بهطـرف میدان جنـگ میرود ،امـا نه بـرای جنگیدن؛
اباالفضـل مـیرود تـا برای فرزندان برادر که از تشـنگی به جان آمدهاند و

َ

فریاد «وا ع َطشـاه» آنها بلند اسـت آب بیاورد.

62/7/24

[امـا] بـه نظـر مـن اوج مصیبـت در کربلا ،شـهادت علیاصغـر ،این طفل
ً
معموال تشـنگی اصحاب سیدالشـهدا و
شـشماهه ،در آغوش پدر اسـت.
خاندان پیغمبر را ،بهعنوان مصیبت عطش ،بیان میکنند؛ اما عطش فرق
میکند ،عطش آدم بزرگ با عطش بچۀ کوچک ،آنهم بچۀ شیرخوار ،که
قابل مقایسـه نیسـت .من وقتی ترسیم میکنم در ذهن خودم آن حالتی
را کـه در خیمههـای حسـینبنعلی در حـدود عصر عاشـورا ،کـه این بچۀ
شـشماهه به شـهادت رسـیده ،وقتی ترسیم میکنم در ذهنم آن هیجان
عطش این بچه پیش آمده بود،
را ،آن نگرانی را ،آن ناراحتی را که بهخاطر
ِ

ً
واقعا برایم قابل تحمل نیست و طاقت نمیآورم که تصور کنم حتی این
مسئله را .حاال یک گوشهای از آن منظرۀ ذهنی را برای شما میگویم.
شـما ببینیـد؛ اگـر در خانـهای آب قطع بشـود برای دو سـاعت ،برای سـه
سـاعت در روز تابسـتان ،اولین چیزی که به ذهن خانم خانه یا مرد خانه
میرسد ،غذای ظهر نیست ،اولین چیز آب وضو نیست ،اولین چیز حتی
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آب مشـروب بزرگها نیسـت ،اولین نگرانیای که پیش میآید،
این اسـت که اگر این بچۀ کوچک شـشماهه ،یکسـاله ،دوسـاله در این
خانه تشـنه شـد ،با تشـنگی او چه بکنیم .اگر بنا باشـد همه هم تشنگی
بکشند ،حرفی ندارند؛ مرد بزرگ ،زن بزرگ ،بچههای بزرگتر حاضرند سهم
ِ
خودشان از این آب را ـ اگر جیرهبندی باشد ـ بدهند ،نگه دارند برای اینکه
ایـن بچـۀ کوچک که زبـان نمیفهمد ،طاقت نمـیآورد و تحمل نمیکند،
متحمل تشنگی نشود .وضع بچۀ کوچک اینطوری است.
یک روزی ،دو سـه سـاعت برق خانۀ شـما در تابسـتان قطع بشـود؛ پدر و
مـادر ناراحـت از گرمازدگـی خودشـان نیسـتند ،زن و مرد خانـه ناراحت از
کالفهشـدن و عر قریختـن خودشـان نیسـتند ،امـا مـادر خانـه وقتی نگاه
میکند میبیند این بچۀ قنداقیاش ،این بچۀ شیر یاش ،از گرما خوابش
نمیبرد ،طاقت نمیآورد ،آرام نمیگیرد ،جگر او آتش میگیرد .حاال شـما
در عصر عاشورا ،ببینید در خیمههای سیدالشهدا با آن گرما ،با آن عطش،
با آن تشنگی ،چه میگذشت ،بهخاطر همین بچۀ کوچک .بعضیها بودند
ً
یقینا
که شـاید بیش از یک شـبانهروز بود در آن گرما آب ننوشـیده بودند.
اینهـا بـه فکـر خودشـان نبودند وقتـی علیاصغـر را میدیدنـد .من گمان
اصلی بردن علیاصغر بهوسـیلۀ سیدالشـهدا به مقابل لشـکر
میکنم علت
ِ
دشـمن ،امید بسـیار ضعیفی بود که اینها ـ این مردم وحشـی ـ دلشـان
بسوزد و آب بدهند .علت اصلی این بود که امام حسین راه چارۀ دیگری
نداشت ،کار دیگری نمیتوانست بکند.

65/6/21
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وقتـی حسینبنعلیعلیهالسلام برای آخرین خداحافظی به خیمهها
آمدنـد و خواهرشـان زینـب را صدا زدند ،و همـۀ دخترها و بچهها و ز نها
با شنیدن صدای امام حسین و اینکه فهمیدند حضرت از میدان برگشته،
آمدند دور حضرت را گرفتند .حسینبنعلی

َ

َ

َّ ُ ّ َ ُ

علیهالسالم

به خواهرشان رو کردند

و فرمودند« :ناولیین َول ِد َی ّ
الص َ
غیر َحت ا َو ِدعه» یعنی خواهر ،بچۀ شـشماههام
ِ
را بـه مـن بده تا با او هم خداحافظی کنم .اگر این روایت درسـت باشـد،
امـام حسـین وقتـی این بچـه را در آن حال میبیند ،با آن چهرۀ افسـرده،
با آن گردن خمشـده ،با آن صورت زردشـده و ازحالرفته ،دلش میسـوزد
و میگویـد ایـن بچه را من ببرم میان لشـکر دشـمن ،شـاید یک مقداری
احسـاس انسـانی در اینها زنده بشـود و بیدار بشود و حاضر بشوند به این
بچه مقداری [آب] بدهند.
اگر این روایت درست باشد ،آنوقت اینطور میشود که حضرت این بچه
را زیـر عبـا میگیرند ،میآیند طرف لشـکر دشـمن؛ آنها خیـال میکنند که
حضـرت قـرآن آورده زیـر عبا گرفته ،کـه آنها را به قرآن سـوگند بدهد .بعد
که حضرت عبا را پس میزنند ،با کمال تعجب میبینند یک بچۀ کوچک
قنداقـی را حضـرت بر روی دسـت بلنـد کردند 61/10/9.و به همه نشـان دادند.
ً
یقینا به
حالـت خـود ایـن بچـه تأثرانگیز بود؛ هـر دلی را ،هر دل سـنگی را
ً
مخصوصا اسـترحام کردند ،این حرف درسـت
ترحم وادار میکرد .حضرت

َ َ َ

َ َ

َ

َ

ّ
الطفل َّ
الرضی َـع» یعنی رحم کنید به این بچۀ
اسـت کـه « ِان ل ترحـوین فارحـوا هـذا ِ

کوچـک .یـک پـدر بـرای بچۀ کوچـک در این مواقـع اضطراری ایـن کار را
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َ
ْ
بی 1حسینبنعلیعلیهالسلام اجازه میدهد به او
میکنـد ،آن نفـس ا ِ
کـه بـرای حفـظ جان این بچه ،یک مقداری آب از آنها بگیرند ،از آنها طلب
بکنند.

65/6/21

اگر شما با من دشمن هستید ،اما این بچۀ کوچک که با شما

ً
َ َ َ َ َ َ َ َّ َ
کاری نکرده ،او تشـنه اسـت« .اما ت َر ونه کیف َیتلظی ع َطشـا» آیا نمیبیند این
بچه از عطش چگونه به خودش میپیچد! خیلی کار آسـانی بود که اینها،

هم حسـینبنعلی را ُ
بکشـند ،هم این بچه را سـیراب کنند ،هیچ مشکلی
بهوجـود نمیآمـد .یـک بچۀ شـیرخواره ،بهقدر یک قاشـق بیشـتر ،مصرف
آبش نیسـت که رفع عطشـش بشـود؛ امام حسـین هم همین را بیشـتر
العجاله
نمیخواسـت؛ نمیخواسـت یـک ذخیرۀ آبی برای بچه بگیـرد ،علی ِ
میخواسـت تشـنگی او را برطرف کند؛ اما متأسفانه این کار را نکردند.

61/10/9

[ناگهـان] در همیـن حالی که حسـینبنعلی ـ البد با یـک حال بحرانی ،با
یک هیجان ،با یک ناراحتی ـ این بچه را روی دست بلند کرده ،دارد حرف
میزنـد ،یکوقت یک چیز عجیبی را احسـاس کـرد! دید این بچهای که از
گرسـنگی و تشـنگی بیحسوحال افتاده بود ،سـر خودش را نمیتوانست
نگـه دارد ،گردنـش یـک طـرف کج شـده بود ،آنچنـان این بچه دسـتوپا
میزند روی دست پدر! همینطور که نگاه کرد ،دید خون از گلوی علیاصغر

َ َّ ُ َ َ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ
یک یا َا َ
اهلل َص َّل ُ
َ
اهلل
سول
ر
ابن
ی
یک
ل
ع
اهلل
ل
ص
اهلل
بد
باع
ل
سرازیر شده« 65/6/21.صل اهلل ع
ِ
ِ ِ
ک َو َا ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ
یک َو َع َل َاصحاب َ
َع َل َ
والدک املستشهدین بنی یدیک»61/10/9
ِ
[حـاال دیگـر] لحظـات وداع حسینبنعلیعلیهالسلام بـا زینـب کبری
 .1روح منیع و بسیار با عزت

سلاماهللعلیها
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اسـت ،یعنـی خواهـر و برادری کـه اینقدر باهم مأنـوس بودند،
ً
واقعا این لحظهها
اینقدر به هم محبت داشتند ،از هم جدا نمیشدند ـ
را انسـان اگر دقت بکند ،میبیند چقدر باعظمت اسـت؛ منهای جنبههای
گریـهآور و تأثرانگیـز ایـن ماجراها ،دقـت در جنبههای روانـی این ماجرا،
انسـان را دچـار حقـارت میکنـد درمقابـل آنهمـه عظمت ،آدم احسـاس
ً
واقعـا اگر آنهـا [انسـان] بودند ،ما چه هسـتیم! ـ این
[کوچکـی] میکنـد،
خواهر و برادری که اینقدر به هم محبت دارند ،خب طبیعی هم هست،
ً
مثال خواهر ،اینها از کوچکی باهم
یـک خانـوادهای دوتا برادر ،یکی دو تـا
بـزرگ شـدند ،سنهایشـان نزدیـک به هـم ،همبـازی ،دردهایشـان باهم،
رنجهایشان باهم ،شادیهایشان باهم؛ مرگ پیغمبر را باهم درک کردند،
ناراحتی مادر را باهم کشیدند ،پدر را باهم از دست دادند؛ در یک خانوادۀ
اینطوری ،هرچه که این خانواده کوچکتر میشـود ،یعنی افرادی از این
خانـواده میرونـد ،آن بقایـا صمیمیت بیشـتری پیدا میکننـد دیگر .حاال
از آن َجـد و آن مـادر و آن پـدر و آن بـرادران ،بـرای زینـب مانده فقط یک
حسـین ،یـک برادر .طبیعی اسـت کـه همۀ محبتهایی که بـه پیغمبر و
بـه امیرالمؤمنیـن و بـه مـادر و به آن برادر داشـت ،متمرکز بشـود در این
برادر .این یک چیز طبیعی است که زینب و امام حسین ـ که بقایای آن
خانـوادۀ کوچـک پرماجرا و پررنج دوران تاریخ اسلامند ـ محبتهایشـان
خالصـه بشـود در هـم؛ یعنـی آنقدر همدیگر را دوسـت بدارنـد که از یک
خواهر و برادر معمولی ،اینهمه دوستی معقول نیست.

فصل سوم

840

 .۴۴اروـــــشاع

سختی جدایی از برادر ،در
..حاال با یکچنین محبتی و این اندازه
ِ
آن لحظۀ وداع ،زینب کبری با آن شرایط تهدیدآمیز ،میبیند برادرش آمده
دارد از او خداحافظی میکند ،برای اینکه برود به میدان که از میدان دیگر
برنگردد .یک طرف ،این محبتها و احساس غربت و تنهایی در نبودن آن
عزیز است ،یک طرف ،مسئولیت سنگینی که زینب کبری بر دوش خواهد
گرفت؛ تا حاال به برادر متکی بود ،اما حاال که امامش را از دست میدهد
و برادر از سرش سایه برمیچیند ،تمام این مسئولیتها به عهدۀ اوست،
و اوسـت کـه بایـد ایـن کاروان را هدایت و رهبری کند .لـذا میبینید که
چقدر لحظه ،لحظۀ حساسـی اسـت .آنوقت در یکچنین لحظهای معلوم
است که چه حالی و چه خصوصیاتی زینب کبری خواهد داشت.
آنوقتیکـه حسینبنعلی

علیهالسلام

64/7/4

از اسـب روی زمین افتاد ـ یعنی در آن

صاحب امام حسین به خیمهها برگشت ،و زن و
اسب بی
لحظات آخر ـ و
ِ
ِ
بچـه و اهـل حرم فهمیدند که حادثه برای حضرت ابیعبداهلل پیش آمده،
خب هرکدام یک عکسالعملی نشان دادند .یک بچۀ یازدهسالهای بود که
در آغوش امام حسـین بزرگ شـده بود .در حادثۀ کربال ده سال از شهادت
امام حسن میگذشت ،یعنی این بچه از یکسالگی در دامان عمو تربیت
پیدا کرده بود و با عمو ُانس گرفته بود ،مثل پدر .شاید بهخاطر اینکه یتیم

بـوده ،امـام حسـین از فرزندان خودش هم بیشـتر بـه او محبت میکرده.
خـب پیداسـت کـه یکچنین محبتـی ،چگونه این بچه را سراسـیمه کرد،
وقتی فهمید که عمویش در وسط میدان روی زمین افتاده .با شتاب آمد
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و رسـید باالی سـر ابیعبداهلل .آنطور یکه نقل کردند و نوشـتند؛
هنگامیکه این بچه رسـید ،یکی از سـربازان خبیث و قسیالقلب ابنزیاد،
شمشـیر را بلنـد کـرده بود که بر بدن مجروح ابیعبـداهلل فرود بیاورد ،این
بچه در همین حال رسید و دید عمویش افتاده روی زمین و یک ظالمی
هـم شمشـیر بلنـد کـرده کـه فـرود بیـاورد ،این بچـه آنقدر ناراحت شـد،
آنقدر سراسیمه شد که این دستهای کوچک خودش را بیاختیار جلوی
شمشـیر گرفت .اما این کار موجب نشـد که آن حیوان درنده شمشـیر را
فـرود نیـاورد ،شمشـیر را فـرود آورد ،دسـت این بچه قطع شـد .فریاد این
بچه بلند شد ،بنا کرد استغاثهکردن .اما این گرگ خونخوار به همین هم
اکتفا نکرد ،پشت سر این بچه رفت ،بچۀ یازدهساله را روی زمین انداخت
و او را به شهادت رساند؛ اینجا بود که امام حسین خیلی منقلب شد.
حاال دشـمنان ،دور بدن حسینبنعلی

علیهالسلام

حلقه زدند و هرکدامی یک

پـاک بیدفـاع ،روی زمیـن افتاده.
جسـم
ضربـهای وارد میکننـد و ایـن
ِ
ِ
هرچه اینجا وحشـیگری اسـت ،اینجا خباثت اسـت ،اینجا روح حیوانی
و انتقامگیـری اسـت ،در ِخیـام حرم ابیعبـداهلل ،روح توجه به خدا ،روح
انسـانی رقیـق و عاطفـۀ شـدیدی اسـت که مـوج میزند و همـۀ ز نها و
ِ
کودکان.. ،همۀ اینها نسـبت به حسـینبنعلی و سرنوشـت او آن حالت
خیام حرم بیرون آمدند ،و میروند به آن طرفی که فکر
نگرانی را دارند .از
ِ
میکننـد حسینبنعلی

علیهالسلام

در آنجـا روی زمیـن افتـاده .نقل میکنند

وقتیکـه ایـن ز نهـا از خیمهها بیرون آمدند ـ ز نهای عرب دیدید شـما
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چطـور ندبـه میکننـد یا شـنیدید ،هنـوز هم معمول اسـت بین
ز نهای عرب که بر کشـتههای خودشـان ،بر عزیزان ازدسـتداده ،بهشکل
دردناکـی گریـه میکننـد ،به صورتشـان میزننـد ،مو از سرشـان می َ
کنند،
یکچنیـن حالـت فوقالعـادهای دارنـد ـ خـب اینهـا عزیـزی را از دسـت
دادنـد مثـل حسـینبنعلی ،زینب پیشـاپیش ایـن جمعیت ز نهـا دارند
میآینـد بهطـرف قتلـگاه 64/7/5.پیکـر مجـروح و زخمخورده و پارهپارهشـدۀ
حسـینش را پیـدا کرد 59/6/17.جسـد عزیزش را روی زمیـن گرم کربال افتاده
دید ،بهجای هرگونه عکسالعملی ،بهجای هرگونه شکایتی ،رفت بهطرف

ُ
جسـد عزیزش ،ابیعبداهلل 64/7/5.و خطاب به پیغمبر عرض کرد« :یا َم َّمداه!
ََ َ
ٌَ ّ
یک َمالئ َک ُة َّ
َص َّل َع َل َ
ماء َه َذا ُ
الع َ
ُ
مام ِة
عضاء َم
ماء ُمق ّط ُع اال
سلوب ِ
ِ
الد ِ
احل َس ُنی ُم َر ّمل ِب ِ
الس ِ
ِ
داء» 73/3/17یعنـی ای جـد عزیـزم! ای پیغمبـر بزرگـوار! یـک نگاهـی به
َو ال ّ ِـر ِ
صحـرای گـرم کربلا بکن ،این حسـین توسـت که در میـان خاک و خون
میغلتد و افتاده[ 64/7/5.عرض کردم] ،دو جا دارد که خودش را انداخت روی
جسـد شـهید؛ یکی وقتیکه آمد باالی سر علیاکبر و بیاختیار خودش را
انداخت روی بدن علیاکبر ،یکی هم عصر عاشوراست ،آنوقتیکه خودش
را انداخـت روی بـدن بـرادرش حسـین 74/3/19.بعد هم نقـل میکنند زینب
دسـتها را زیر جسـد حسـینبنعلی کرد ،صدایش بلند شـد« :پروردگارا!
ایـن قربانـی را از آل محمـد قبـول بفرمـا» 64/7/5.قربان جسـد پارهپارهات یا
اباعبـداهلل! ..و بـا آن صـدای حزین ،با آن آهنـگ ،بیاختیار ،کلمات را در

هموم َح َّت َق َض ب َاب َ
ُ
امل ُ
فضا پراکند و در تاریخ گذاشت .فریاد زد« :ب َاب َ
طشان
الع
ِِ
ِِ
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َّ
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َ

َحت َمض» پدرم قربان آنکسـیکه تا آن لحظۀ آخر تشـنه ماند و
تشنهلب جان داد.

67/6/4

در روز عاشـورا آن راویای کـه حـوادث را نقـل کـرده اسـت و در کتابهـا

َ

َ ُ

ً

اهلل مـا َرایـت َمکثـورا» ،مکثور یعنی
دهانبهدهـان نقـل کردهاند ،میگویـد« :ف َـو ِ
آنکسـیکه امواج غم و اندوه بر سـر او بریزد ،بچهاش بمیرد ،دوسـتانش
نابـود بشـوند ،ثروتـش از بین بـرود ،همۀ امواج بال بهطـرف او بیاید؛ این
را عـرب میگویـد مکثـور .میگویـد من ندیدم هیچ کسـی را در چارموجۀ

َ

ً

بلا« ،ا َرب َـط َجأشـا» محکمدلتـر ،اسـتوارتر از حسـینبنعلی .در میدانهای
گوناگون جنگها ،در میدانهای اجتماعی ،در میدان سیاسـت ،انسان به
آدمهـای گوناگونـی برخورد میکند ،کسـانی که دچار غمهـای گوناگونند،
میگوید هرگز ندیدم کسی در چنین هنگامهای مثل حسینبنعلی ،چهرۀ
شـاد ،مصمـم ،حاکی از عزم و اراده ،متـوکل به خدا ،با اینهمه مصیبت.
این همان عزت الهی است.

79/1/26

تمام مردها در روز عاشورا به شهادت رسیدند .عصر عاشورا یک نفر مرد در
تمام این خیمهگاه نبود ،مگر امام سجاد که او هم مریض بود ،آنجا افتاده
بود و شـاید در حالت اِغما به سـر می ُبرد .حاال شـما ببینید این خیمهگاه
و اردوگاهی که در آن ،هشـتاد نفر ،هشـتادوچهار نفر زن و بچه هسـتند
و در میـان یـک دریـای دشـمن محاصرهاند ،اینها چقـدر کار دارند؛ بعضی
تشنهاند ،بعضی گرسنهاند ،یا بشود گفت همه تشنهاند و همه گرسنهاند،
دلها همه لرزان و خائف اسـت ،جسـدهای شـهدا همه قلمقلمشده روی
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زمین افتاده اسـت ،بعضی بـرادر اینهایند ،بعضی فرزند اینهایند؛
بههرحال یک حادثۀ بسـیار تلخ و وحشـتآوری اسـت .یک نفر باید این
جمعیـت را جمـع کنـد .آن یک نفر زینب اسـت .زینب فقـط این نبود که
بـرادرش را از دسـت داده بـود ،یـا دو فرزنـدش را ،یا برادرهـای دیگرش را،
یـا اینهمـه عزیزان را و هجده نفر جوانان بنیهاشـم و اصحاب وفادار را؛
اینهم بود و شاید این اهمیتش کمتر از آنهم نبود که در میان اینهمه
خرگاه شکستخوردۀ
دشـمن ،بار سـنگین اداره و حراسـت و مدیریت این
ِ
پراکندهشده و متفر قشده را به عهده دارد؛ حتی امام سجاد را هم بایستی
او اداره کند.

63/7/20

الم َع َل َ َ َ
َا َّلس ُ
اهلل
یک یا اباع ِبد ِ
َّ َ َّ
َ َ َ َ
نائ َ
ک
ف
ب
ت
ل
اال
و عل
رواح الیت ح ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ ّ َ ُ َ َ ً َ ُ َ َ َّ ُ َ َّ
الن ُار
اهلل ابدا ما بقیت و ب ِ َق اللیل و
علیک ِمن سالم ِ
َ ُ
َو ال َج َع َل ُه ُ
اهلل ِآخ َر َ
یار ِتکم
هد ِم ّن ِلز
الع ِ
َا َّلس ُ َ َ ُ
سنی
الم عل احل ِ
َو َع َل َع ّلبن ُ
احل َس ِنی
ِِ ِ
َ َ َ
والد ُ
احل َس ِنی
َو عل ا ِ
َو َع َل َاصحاب ُ
احل َس ِنی
ِ
َ
َ
َ
َ
دون ُ
ذین َب َذلوا ُم َه َج ُهم َ
َا ّل َ
احل َس ِنی عل ِیه ّ
السالم
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انسـان دورافتاده و مشـتاق ،یک خصوصیاتی دارد؛
..سلام یک
ِ
بیروح نیست ،سرد نیست ،لفظی نیست ،ظاهرسازانه نیست .وقتیکه در
این سالم در زیارت عاشورا ،شیعۀ مخلص و محب امام حسین رو میکند

به آن قبر یا به یاد آن حضرت در دل خود ،از اعماق دل میگویدَ « :ا َّلس ُ
الم
َع َل َ َ َ
اهلل» یعنی سالم من ،درود من ،احترام من و دل من حامل
یک یا اباع ِبد ِ
هدیهها و تحفههای معنوی ،نثار توست ای اباعبداهلل.

اگرچه محور این عشـق و شـور و عاطفه ،حسـین علیهالسلام است ،لکن
در ِگـرد ایـن محـور ،انسـانهای برجسـته و بزرگـی وجود دارنـد که بهحق
در طـول تاریـخ بشـر بینظیرنـد.

64/7/4

قوی
دار
[هفتـادودو نفـر]
شـجاع دل ِ
ِ
ِ

نتـرس همـۀ دنیـای کفـر را با چشـم حقارت نـگاه بکن ،حاضر
ازهیچکس
ِ
شـدند کـه از همهچیـز هم بگذرنـد ،بگویند ما میخواهیـم برویم در کنار
پسـر پیغمبر و کشـته بشـویم .اهمیتش بهخاطر این بود که کار سـختی
بود ،تصمیمگیر یاش آسـان نبود ،کار سـخت بود .سـختیاش نه بهخاطر
این بود که شمشـیر تیز اسـت ـ خب شمشـیر در همۀ جنگها تیز است؛
در همۀ جنگها هم شمشـیر بود ـ سـختیاش بهخاطر این بود که قیام
ـیطر ،دل میخواهد.. ،و کسـی این
درمقابـل آنچنـان ظلم همهگیر و ُم َس ِ
ُ
گردۀ قوی و نیرومند را نداشت ،جز همان یک عدۀ معدود[ 63/8/19.همانها]
که تا لحظۀ آخر با امام حسـین ماندند؛ شـب عاشـورا هم آنجا بودند ،روز
عاشـورا هم برای کشتهشـدن از یکدیگر سبقت میجستند و باهم شوخی
میکردند که دارند به لقای الهی میرسند و شهید میشوند.

67/5/29
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حسـین و یاران او سیدالشهدای تاریخ اسالمند؛ یعنی امروز هم
شـهیدان ما یکذرهای از وجود باعظمت شـهدای کربال هسـتند ،شـهدای
کربلا نظیـر دیگـر ندارند.. .لذاسـت که میبینید افتخار ،محورش حسـین
اسـت ،امـا از ایـن کانون ،شـعاعهای درخشـندۀ بسـیار زیادی سرچشـمه

َ َ

َّ

َ

َّ

نائ َ
ـک» سلام مـا و درود مـا بـر آن
میگیـرد ،لـذا « َو علی االرواح التی َحلـت ِب ِف ِ

ِ
روانهای پاکی که در آستانۀ تو نثار شدند و فرود آمدندَ « ،ع َل َ
یک ِم ّن َسالمُ
َ ً
ُ
الل» بـر تـو باد ای حسـین عزیز ،سلام مـا و درود ما« ،ا َبـدا مـا َبقیـت» تا هر
ِ
َ
ّ ُ
َّ
وقتیکه من بمانم ،در سراسر عمر من « َو َب ِ َق اللیل َو الن ُار» تا وقتیکه شب
احلسنی َو َع َل َع ّل ُ
الم َع َل ُ
و روز بماندَ « .ا َّلس ُ
سنی».
بناحل ِ
ِ
ِِ ِ
ً
واقعا ماجرای بسیار بسیار عجیبی است این ماجرای عاشورا ،که ترسیم و

توصیف این ماجرا هنوز که هنوز است امکانپذیر نیست ،یعنی اینهمه
ماهـا روضـه خواندیـم و شـنیدیم و سـینه زدیـم و گفتیـم ،امـا دقایق و
ً
اصال قابل ترسـیم نیسـت ،که هر بخشـی از آن را اگر
جزئیات این ماجرا
چنانچه شـما دقت کنید و در اعماقش خوض کنید ،خواهید دید که یک
نظیـر انسـانهای فرشـتهصفت اسـت ،که نظیر
بـزرگ بی
روح
جلـوهای از
ِ
ِ
ِ

ً
واقعا نـدارد.
دیگـر

64/7/4

همانطورکه پیغمبر فرمـود ،امیرالمؤمنین فرمود،

َ
وم َ
ک یا
امام حسن فرمود ـ بنابر آنچه که در روایات هست ـ که «ال َی َوم ک َی ِ
َ َ
اهلل» هیچ روزی مثل روز تو ،مثل روز عاشـورای تو ،مثل کربالی تو،
اباع ِبد ِ

مثل حادثۀ تو نیست.

74/3/19

این را انسان از روی اطالع و آگاهی میتواند

ً
واقعا ما در این ایام خطیرۀ تاریخ ،چه صدر اسالم ،قبل از اسالم،
بگوید.
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بعد از اسالم ،دیگر مثل کربال سراغ نداریم؛ من سراغ ندارم .این
اسـت که امام حسـین میشـود سیدالشـهدا و اصحابش میشوند سادات
شهیدان تاریخ ،از همه واالتر.

63/8/19

بسم اهلل الرحمن الرحیم

این حسین کیست که عالم همه دیوانهی اوست
این چه شمعی است که جانها همه پروانهی اوست

اى شعلهى فروزان ،اى فروغ تابان ،اى گرمابخش دلهاى خالیق،
تو کیستى با این شکوه و جالل ،با این شیرینى و دلنشینى،
با این هیبت و اقتدار ،با اینهمه لشکر دل بههمراه،
با غلغلهى فرشتگان که در کنار موکب تو با آدمیان رقابت میکنند؟
تو کیستى اى نور خدا
اى نداى حقیقت ،اى فرقان ،و اى سفینةالنجاة..
چه کردهئى در راه خدایت ،که پاداش آن
شدن هر آن چیزى است که به تو نسبت میرساند..
خدائى
ِ
ِب َنفسى أنتِ ،بروحى أنتِ ،ب ُم َ
هج ِة َقلبى أنت

ً
هلل عَ َل َ
َوم ُا ُ
شه َ
َوم وُ ِل َ
ظلوما
وَ َس ُ
دت مَ
دت وَ ی َ
یک ی َ
الم ا ِ
ست ِ
فخ ً
ث فاخ ً
را وَ مَ َ
َوم ُتبعَ ُ
را..
وَ ی َ
ِ

(جانم فدای تو ،روحم فدای تو ،خون قلبم فدای تو ،و سالم خدا بر تو،
در آن روز که متولد شدی و در آن روز که مظلومانه به شهادت رسیدی
و در آن روز که با افتخار مبعوث میشوی و مایۀ فخر همگانی)

دستخط حضرت آیتاهلل خامنهای 1393/ ۲/29 -

۴۵

عبرتهای عاشورا
«ارتجاع و ارت ــداد»
بحث عمده وجود دارد؛ یکی بحث علل و
در مباحث مربوط به عاشورا ،سه
ِ
انگیزههای قیام امام حسـین اسـت ،که چرا امام حسین قیام کرد ،تحلیل
ً
قبال هم عرایضی عرض
دینی و علمی و سیاسی این قیام .در این زمینه ،ما
ً
تفصیال؛ نظری در این مورد داشتیم و عرض کردیمُ .فضال و بزرگان
کردهایم
در این زمینه بحثهای خوبی کردهاند.

77/2/18

بسـیار گفتهاند و نوشـتهاند و

ً
حقیقتا یک
قیمی هم در این مقوله زده شـده اسـت ،اما
حرفهای بسـیار ّ
عمر میشـود سـخن از این حقیقت درخشـان گفت .هرچه دربارۀ عاشورا و
قیام امام حسینعلیهالسالم فکر کنیم ،متوجه میشویم که این قضیه ،از ابعاد
مختلف دارای کشش و گنجایش اندیشیدن و بیانکردن است .هرچه فکر
کنیم ،ممکن است حرفهای جدید و حقایق تازهای را بیابیم

73/3/17
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بحـث دوم ،بحـث درسهـای عاشوراسـت کـه یک بحـث زنده و
معینی نیست.
جاودانه و همیشگی است ،مخصوص زمان
ّ
درس عاشـورا ،درس فداکاری اسـت ،درس دینداری اسـت ،درس شجاعت
قیام هلل اسـت ،درس محبت و عشـق
اسـت ،درس مواسـات 1اسـت ،درس
ِ

اسـت.

77/2/18

عاشـورا درس میدهد که برای حفظ دین ،باید فداکاری کرد.

درس میدهـد کـه در راه قـرآن ،از همهچیـز بایـد گذشـت .درس میدهد
کـه در میـدان نبـرد حـق و باطل ،کوچک و بـزرگ ،زن و مرد ،پیر و جوان،
شـریف و وضیع 2و امام و رعیت ،باهم در یک صف قرار میگیرند .درس
میدهد که جبهۀ دشـمن با همۀ تواناییهای ظاهری ،بسـیار آسـیبپذیر
است.. .درس میدهد که در ماجرای دفاع از دین ،از همهچیز بیشتر ،برای
انسان ،بصیرت الزم است .بیبصیرتها فریب میخورند ،بیبصیرتها در
جبهـۀ باطـل قرار میگیرند ،بدون اینکه خود بدانند؛ همچنان که در جبهۀ
فسـاق و ّ
فجار نبودند ،ولـی از بیبصیرتها
ابنزیـاد ،کسـانی بودنـد که از ّ
بودنـد .اینهـا درسهای عاشوراسـت .البته همین درسها کافی اسـت که
یک ملت را ،از ذلت به عزت برساند .همین درسها میتواند جبهۀ کفر و
استکبار را شکست دهد .درسهای زندگیسازی است.

71/4/22

بحث سوم ،دربارۀ عبرتهای عاشوراست؛ عاشورا غیر از درسها ،عبرتهایی
هم دارد.

77/2/18

عاشـورا یک صحنۀ عبرت اسـت؛ انسـان باید به این صحنه

( .1وسی) کمککردن ،یاری
( .2وضع) کسی که از شرافت خانوادگی برخوردار نیست.
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نـگاه کنـد ،تا عبـرت بگیرد .یعنی چـه عبرت بگیـرد؟ یعنی خود
را بـا آن وضعیـت مقایسـه کنـد و بفهمـد در چه حـال و در چه وضعیتی
است ،چه چیزی او را تهدید میکند ،چه چیزی برای او الزم است؛ این را
میگویند :عبرت .شما اگر از جادهای عبور کردید و اتومبیلی را دیدید که
واژگون شـده یا تصادف کرده و آسـیب دیده ،مچاله شـده و سرنشـینانش
نابـود شـدهاند ،میایسـتید و نـگاه میکنید بـرای اینکه عبـرت بگیرید ،تا
معلوم شود که چطور سرعتی ،چطور حرکتی و چگونه رانندگیای ،به این
وضعیت منتهی میشـود .اینهم نوع دیگری از درس اسـت ،اما درس از
راه عبرتگیری است .این را قدری بررسی کنیم.
اولین عبرتی که در قضیۀ عاشورا ما را به خود متوجه میکند ،این است
که ببینیم چه شـد که پنجاه سـال بعد از درگذشـت پیغمبر

صلواتاهللوسلامهعلیه

جامعۀ اسالمی به آن حدی رسید که کسی مثل امام حسین

علیهالسالم

ناچار

شـد بـرای نجات جامعۀ اسلامی چنین فـداکار یای بکند .ایـن فداکاری
حسینبنعلیعلیهالسلام یکوقـت بعـد از هـزار سـال از صـدر اسلام اسـت،
یکوقـت در قلـب کشـورها و ملتهای مخالف و معاند با اسلام اسـت،
این یک حرفی اسـت؛ اما حسینبنعلی

علیهالسلام

در مرکز اسلام ،در مدینه

و مکه ـ مرکز وحی نبوی ـ وضعیتی دید که هرچه نگاه کرد ،چارهای جز
خونین باعظمتی! مگر چه وضعی
فداکاری
فداکاری نداشت؛ آنهم چنین
ِ
ِ
بود که حسینبنعلی

علیهالسلام

فداکاری او
احسـاس کرد که اسلام فقط با
ِ

زنده خواهد ماند ،وا ِّل از دست رفته است! عبرت اینجاست.
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پیغمبر جامعۀ اسلامی ،از همان مکه و مدینه،
روزگاری رهبر و
ِ
اقصـی نقاط
پرچمهـا را میبسـت ،بـه دسـت مسـلمانها مـیداد و آنها تا
ٰ
جزیرةالعرب و تا مرزهای شام میرفتند ،امپراتوری روم را تهدید میکردند،
آنها از مقابلشان میگریختند و لشکریان اسالم پیروزمندانه برمیگشتند .که
در این خصوص میتوان به ماجرای «تبوک» اشاره کرد 1.روزگاری در مسجد
و مَ عبر جامعۀ اسالمی ،صوت و تالوت قرآن بلند بود و پیغمبر با آن لحن
و آن َ
نفس ،آیات خدا را بر مردم میخواند و مردم را موعظه میکرد و آنها
ی ُبرد؛ ولی چه شد که همین جامعه،
را در جادۀ هدایت ،با سرعت پیش م 
همین کشور و همین شهرها ،کارشان به جایی رسید و آنقدر از اسالم دور
شدند که کسی مثل یزید بر آنها حکومت میکرد؟ ..چه شد که بیست سال
بعد از شـهادت امیرالمؤمنین

علیهالصال ةوالسلام

در همان شـهری که او حکومت

میکرد ،سرهای پسرانش را بر نیزه کردند و در آن شهر گرداندند؟ کوفه یک
نقطۀ بیگانه از دین نبود؛ کوفه همان جایی بود که امیرالمؤمنینعلیهالسالم در
بازارهای آن راه میرفت ،تازیانه بر دوش میانداخت ،مردم را امربهمعروف

آن

َّ

ََ

فَ

َّ

ن
َ
هار» ،2از آن مسـجد
و نهیازمنکر میکرد؛ تالوت قرآن در «��اء الل ی� ِل و اطرا� ال� ِ
 .1غـزوۀ تبـوک در سـال نهـم هجـرت اتفاق افتاد .امپراتوری روم که از گسـترش اسلام
احسـاس خطـر میکـرد ،تصمیم به نبرد با مسـلمانان گرفت .ارتـش روم ،در نوار مرزی
شـام ،مسـتقر شـدند .پیامبر پس از اطالع ،با سـپاهی سـیهزارنفره عازم تبوک شـدند.
رومیان هنگامیکه از حرکت سـپاه مسـلمانان آگاه شـدند ،عقبنشـینی کردند .پیامبر با
مرزداران و فرمانروایان محلی این منطقه پیمان عدم تعرض بسته و به مدینه بازگشتند.
 .2برگرفته از سوره مبارکه طه /آیه « ،130برخی از ساعات شب و حوالی روز»
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و آن تشـکیالت بلند بود .این همان شـهر بود که پس از گذشـت
سالهایی نهچندان طوالنی ،در بازارش دختران و حرم امیرالمؤمنین

علیهالسالم

را با حالت اسـارت میگرداندند .در ظرف بیسـت سـال چه شـد که به آنجا
رسـیدند؟ اگر بیمار یای وجود دارد که میتواند جامعهای را که در رأسـش
کسـانی مثل پیغمبر اسلام و امیرالمؤمنینعلیهماالسالم بودهاند ،در ظرف چند
ده سـال بـه آن وضعیت برسـاند ،این بیمـاری ،بیماری خطرناکی اسـت و
مـا هـم باید از آن بترسـیم .آن جامعه را پیغمبر سـاخته بـود 71/4/22.جامعۀ
اسلامی با محوریت پیامبر عظیمالشـأن ،آن عشـق مردم به او ،آن ایمان
عمیق مردم به او ،آن جامعۀ سـرتاپا حماسـه و شـور دینی؛ همین جامعۀ
ِ
ساختهوپرداخته ،بعد از پنجاه سال کارش به آنجا رسید 77/2/18.وضعی پیش
فداکاری عظیم
آمد که کسی مثل حسینبنعلیعلیهالسالم دید چارهای جز این
ِ
ندارد .این فداکاری در تاریخ بینظیر است.
چـه شـد کـه به چنیـن مرحلهای رسـیدند؟ ایـن ،آن عبرت اسـت .ما باید
ایـن را امـروز مورد توجه دقیـق قرار دهیم 71/4/22.عبرتهای عاشـورا بحثی
است مخصوص زمانی که اسالم حاکمیت داشته باشد .حداقل این است
کـه بگوییـم عمـدۀ این بحـث ،مخصوص به ایـن زمان اسـت 77/2/18.عبرت
اینجاست! ما باید آن بیماری را بشناسیم ،آن را یک خطر بزرگ بدانیم و
از آن اجتناب کنیم .به نظر من این پیام عاشـورا ،از درسها و پیامهای
دیگـر عاشـورا بـرای ما امروز فور یتر اسـت .ما باید بفهمیـم چه بالیی بر
سر آن جامعه آمد.

71/4/22

آیا هر جامعۀ اسالمی ،همین عاقبت را دارد؟ اگر
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عبرت بگیرند ،نه! اگر عبرت نگیرند ،بله! ممکن است؛ مگر عبرت
بگیرند .عبرتهای عاشورا اینجاست.

77/2/18

حـرف در ایـن زمینـه ،زیاد اسـت .من یـک آیه از قرآن را در پاسـخ به این
سـؤال مطـرح میکنـم .قـرآن جـواب مـا را داده اسـت .قـرآن آن درد را به

َ ٌ َ ُ
َّ ةَ
مسـلمین معرفی میکند .میفرماید « :فَ خَ�� َل فَ� م ن� َ
لا�
عد ِهم خ� فل� ا ض�اعوا الص
�
ِ ب ِ
ش َّ َ ت فَ َ فَ َ قَ نَ �غَ ّ ً
َ تَّ َ ُ
و� ی�ا» 1دو عامـل ،عامـل اصلـی این گمراهی و
وا� �سو� ی�ل�
و ا� ب�عوا ال�ه ِ

انحراف عمومی اسـت؛ یکی دورشـدن از ذکر خدا که مظهر آن نماز اسـت.
فراموشکـردن خدا و معنویت ،حسـاب معنویـت را از زندگی جداکردن ،و
توجـه و ذکـر و دعـا و توسـل و طلـب از خـدای متعال و تـوکل به خدا و

َ تَّ َ ُ

َّ َ

محاسـبات خدایی را از زندگی کنارگذاشـتن .دوم« ،و ا� ب�عوا ش
ال�ه ِت
وا�» دنبال
شـهوترانیها رفتن ،دنبال هوسها رفتن ،و در یک جمله ،دنیاطلبی .به
فکـر جمـعآوری ثروت ،جمعآوری مال ،التذاذ ،و به شـهوات دنیا افتادن،
اینهـا را اصـل دانسـتن و آرمانهـا را فراموشکـردن؛ ایـن درد اساسـی و
بزرگ است .اگر در جامعۀ اسالمی ،آن حالت آرمانخواهی از بین برود یا
ضعیف شود ،هرکس به فکر این باشد که کالهش را از معرکه در ببرد و در
دنیا از دیگران عقب نیفتد ،اینکه دیگری جمع کرده اسـت ،ما هم برویم
جمـع کنیـم؛ و خالصـه خـود و مصالح خـود را بر مصالـح جامعه ترجیح
دهیم ،معلوم است که به این درد دچار خواهد شد.
 .1سـوره مبارکـه مریـم /آیه « ،59پس از آنان جانشـینانی بهجای ماندنـد که نماز را تباه
گمراهی [خود] را خواهند دید».
ساخته و از هوسها پیروی کردند ،و بهزودی [سزای]
ِ
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نظـام اسلامی ،بـا ایمانهـا ،بـا همتهـای بلند ،با مطر حشـدن
آرمانها و با اهمیتدادن و زنده نگهداشتن شعارها بهوجود میآید و حفظ
میشود و پیش میرود .شعارها را کمرنگکردن ،اصول اسالم و انقالب را
مورد بیاعتنایی قراردادن و همهچیز را با محاسـبات مادی مطر حکردن و
فهمیدن ،جامعه را به آنجا خواهد برد که به چنان وضعی برسد.
آنهـا بـه آن وضع دچار شـدند .روزگاری برای مسـلمین ،پیشـرفت اسلام
مطـرح بـود ،رضای خـدا مطرح بود ،تعلیم دین و معارف اسلامی مطرح
بود ،آشنایی با قرآن و معارف قرآن مطرح بود .دستگاه حکومت ،دستگاه
ادارۀ کشـور ،دسـتگاه زهـد و تقـوا و بیاعتنایی به زخارف دنیا و شـهوات
شـخصی بود ،و نتیجهاش آن حرکت عظیمی شـد که مردم بهسـمت خدا
کردند .در چنان وضعیتی ،شـخصیتی مثل علیبنابیطالبعلیهالسلام خلیفه
شـد ،کسـی مثل حسینبنعلیعلیهالسلام شخصیت برجسته شد .معیارها در
اینها ،بیش از همه هست .وقتی معیار ،خدا باشد ،تقوا باشد ،بیاعتنایی
بـه دنیـا باشـد ،مجاهـدت در راه خدا باشـد ،آدمهایی که ایـن معیارها را
دارنـد ،در صحنـۀ عمـل میآیند و سررشـتۀ کارهـا را بهدسـت میگیرند و
جامعـه ،جامعۀ اسلامی میشـود .اما وقتیکه معیارهـای خدایی عوض
شود ،هرکس که دنیاطلبتر است ،هرکس که شهوترانتر است ،هرکس
که برای بهدسـتآوردن منافع شـخصی زرنگتر اسـت ،هرکس که با صدق
و راستی بیگانهتر است ،بر سر کار میآید .آنوقت نتیجه این میشود که
امثال عمربنسـعد و شـمر و عبیداهللبنزیاد به ریاسـت میرسـند و کسی

فصل سوم

» .۴۵دادـــترا و عاجترا« /اروشاع یاهتربع

مثل حسینبنعلی

علیهالسالم

858

به مذبح میرود و در کربال به شهادت

میرسـد! این یک حسـاب دودوتا چهارتاسـت .کسـانی که دلسوزند ،نباید
بگذارند معیارهای الهی در جامعه عوض شود.
اگر معیار تقوا در جامعه عوض شد ،معلوم است که انسان باتقوایی مثل
حسینبنعلی

علیهالسالم

باید خونش ریخته شود .اگر زرنگی و دستوپاداری

در کار دنیـا و پشـتهماندازی 1و دروغگویـی و بیاعتنایـی بـه ارزشهای
اسلامی مالک قرار گرفت ،معلوم اسـت که کسـی مثل یزید باید در رأس
کار قرار گیرد و کسـی مثل عبیداهلل ،شـخص اول کشـور عراق شـود .همۀ
کار اسلام ایـن بـود کـه ایـن معیارهای باطـل را عوض کنـد.. .وقتی زور
حاکم اسـت ،وقتی فسـاد حاکم اسـت ،وقتی دروغ حاکم اسـت و وقتی
بیفضیلتی حاکم است ،کسی که دارای فضیلت است ،دارای صدق است،
دارای نـور اسـت ،دارای عرفـان اسـت و دارای توجـه به خداسـت ،جایش
در زندانهـا یـا در مقتـل و مذبـح یا در گـودال قتلگاههاسـت .وقتی مثل
امامـی بـر سـر کار آمـد ،یعنـی ورق برگشـت ،شـهوترانی و دنیاطلبی به
انزوا رفت ،وابسـتگی و فسـاد به انزوا رفت ،تقوا روی کار آمد ،زهد روی
کار آمـد ،صفـا و نورانیـت آمـد ،جهـاد آمد ،دلسـوزی برای انسـانها آمد،
رحـم و مـروّ ت و بـرادری و ایثـار و ازخودگذشـتگی آمـد .امـام که بر سـر
کار میآیـد ،یعنـی ایـن خصلتها میآیـد ،یعنی ایـن فضیلتها میآید،
یعنی این ارزشها مطرح میشود .اگر این ارزشها را نگه داشتید ،نظام
 .1حقهبازی ،حیلهگری
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امامـت باقـی میماند؛ آنوقت امثـال حسینبنعلی
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علیهالصالةوالسلام

دیگـر بـه مذبـح بـرده نمیشـوند؛ اما اگر اینها را از دسـت دادیـم چه؟ اگر
شخصی
بهجای توجه به تکلیف و وظیفه و آرمان الهی ،به فکر تجمالت
ِ
خودمان افتادیم چه؟ اگر جوان مؤمن را ،جوان بااخالص را ـ که هیچچیز
نمیخواهـد جـز اینکـه میدانـی باشـد که در راه خـدا مجاهـدت کند ـ در
صفای بیمعنویت
پرتوقع بی
خواه
پـرروی افزون
انـزوا انداختیـم و آن آدم
ِ
ِ
ِ
ِ
را مسـلط کردیـم چـه؟ آنوقت همهچیز دگرگون خواهد شـد .اگر در صدر
اسلام ،فاصلۀ بین رحلت نبی اکرمصلواتاهللوسلامهعلیه و شهادت جگرگوشهاش
پنجاه سال شد ،در روزگار ما ،این فاصله ،ممکن است خیلی کوتاهتر بشود
و زودتـر از ایـن حرفها ،فضیلتهـا و صاحبان فضایل ما به مذبح بروند.
نباید بگذاریم .باید درمقابل انحرافی که ممکن است دشمن بر ما تحمیل
کند ،بایستیم.

71/4/22

ُ َّ
ََ ُ
همانطورکـه در زیارت عاشـورا همـه میخوانیـد« :لقـد َعظ َم ِـت َّالر ِز َّیـة َو َجلت
ُ َ ُ
َُ
ـت امل
صیبـة» ،مصیبـت خیلی بزرگ اسـتَ « ،رزیَّ ه» یعنی حادثۀ بسـیار
َو عظ َم ِ
بـزرگ؛ خیلـی بزرگ اسـت این حادثـه ،خیلی عظیم اسـت؛ فاجعه ،خیلی
تکاندهنده اسـت؛ بینظیر اسـت ،بینظیر! برای اینکه قدری معلوم بشود
کـه چقـدر این حادثه عظیم اسـت ،من سـه دورۀ کوتـاه را از دوران زندگی
حضرت ابیعبداهلل الحسین

علیهالسالم

ً
اجماال مطرح میکنم .شما ببینید این

شخصیتی که انسان در این سه دوره میشناسد ،آیا میتوان حدس زد که
کار این شخصیت به آنجا برسد که در روز عاشورا ،یک عده از امت جدش،
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او را محاصـره کننـد و بـا این وضعیت فجیع او را و همۀ یاران و
اصحابش را ،اهلبیتش را قتلعام بکنند و زنانشان را اسیر بگیرند! این سه
دوره ،یکی دوران حیات پیامبر اکرم است؛ دوم ،دوران جوانی آن حضرت،
یعنی دوران بیستوپنجسالۀ تا حکومت امیرالمؤمنین است[ .سوم] دوران
فترت بیستسالۀ بعد از شهادت امیرالمؤمنین تا حادثۀ کربالست.
ِ
نوردیدۀ سـوگلی پیغمبر اسـت.
در زمان پیامبر اکرم ،امام حسـین کودک ِ
مردم مسـلمان در آن روز
پیغمبـر اکـرم دختـری دارد فاطمهنام ،که همۀ
ِ

ّ ََ

َ َ

َ

فاط َمة» اگر کسـی فاطمه
غض ُـب ِلغض ِـب ِ
میداننـد کـه پیغمبر فرمـودِ « :ان ل ِ

َ َ

را خشـمگین کنـد ،مـن را خشـمگین کـرده اسـت؛ « َو ارض ِل ِرضاهـا» او را
کسـی خشـنود کنـد ،من را خشـنود کرده اسـت 1.ببینید چقـدر این دختر
عظیمالمنزلـه اسـت کـه پیغمبر اکرم درمقابـل مردم ،در مألعـام ،راجعبه
دخترش اینطور حرف میزند .این چیز عادیای نیست.
ایـن دختـر را پیغمبـر اکـرم داده اسـت به کسـی کـه در جامعۀ اسلامی،
ازلحاظ افتخارات ،در درجۀ اعالست؛ علیبنابیطالبعلیهالسالم ،جوان شجاع،
شـریف ،از همـه مؤمنتـر ،از همـه باسـابقهتر ،از همـه شـجاعتر ،در همۀ
میدانهـا حاضـر؛ کسـی که اسلام به شمشـیر او میگردد؛ هـر جایی که
همـه درمیماننـد ،این جوان میآید جلو ،گرهها را باز میکند ،بنبسـتها
َ َ َ
َ
َ
َ
 .1در حدیـث دیگـری از پیامبـر اکـرم نقـل شـده« :ا َّن َ َ
اط َمـة َو َیـرض
ِ
اهلل تعـایل َیغض ُـب ِلغض ِـب ف ِ

ِل ِرضاها» خداوند تعالی به خشم فاطمه ،خشمگین و به رضایت او ،راضی میشود( .عیون

اخبارالرضا /باب  /31حدیث)176
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محبوب عزیزی که محبوبیت او بهخاطر
داماد
را میشـکند .این
ِ
ِ
خویشـاوندی و اینها نیسـت ،بهخاطر عظمت شـخصیت اوسـت .دختر را
داده اسـت بـه ایـن دامـاد .حـاال کودکـی از اینهـا متولد شـده اسـت و او
حسینبنعلی است .البته همۀ این حرفها دربارۀ امام حسن

علیهالسالم

هم

عزیزترین عزیزان پیغمبر
هست ،من حاال بحثم راجعبه امام حسین است.
ِ
است؛ او را در آغوش میگیرد ،میبَرد مسجد .رئیس دنیای اسالم ،حاکم
جامعـۀ اسلامی ،محبوب دل همـۀ مردم ،همه میداننـد که این کودک،
محبـوب همه اسـت .روی منبر مشـغول خطبهخواندن
دل ایـن
ِ
محبـوب ِ
اسـت ،این بچه پایش میگیرد به مانعی ،زمین میافتد .پیغمبر از باالی
منبر میآید پایین ،این بچه را در بغل میگیرد ،او را آرام میکند 1.ببینید!
مسـئله ایـن اسـت .در دوران پیغمبـر بـا ایـن خصوصیات ،ایـن کودک و
صغیر مثل کبیرهاست.

حسـین شـش هفتساله فرمودَ « :س ِّی َدی
پیغمبر دربارۀ امام حسـن و امام
ِ
َ
َ َّ
َ
هل
ا
اجلن ِة» 2اینها َسـرور جوانان بهشـتند .بابا اینها که هنوز کودکند،
ش ِ
ـباب ِ
جـوان نیسـتند! نـهَ ،سـرور جوانـان اهـل بهشـتند .یعنی در دوران شـش
هفتسـالگی هـم در حـد یک جوان اسـت؛ میفهمـد ،درک میکند ،عمل
میکند ،اقدام میکند ،ادب میورزد ،شرافت در همۀ وجود او موج میزند.
 .1مناقب آل ابیطالب /باب فی امامة ابیعبداهللالحسین /فصل فی محبّ ة النبی ایّ اه
 .2بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب النصوص علی امیرالمؤمنین و النصوص
علی االئمة /باب /41حدیث2
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اگر آن روز کسـی میگفت که این کودک به دسـت امت همین
پیغمبـر ،بـدون هیچگونه جرم و تخلفی به قتل خواهد رسـید ،برای مردم
غیر قابل باور بود ،همچنانیکه پیغمبر فرمود و گریه کرد ،و همه تعجب
کردند؛ یعنی چه ،مگر میشود!
دورۀ دوم ،دورۀ بیستوپنجسـالۀ بعـد از وفـات پیامبـر تـا حکومـت
حسـین جـوان ،بالنـده ،عا ِلـم ،و شـجاع اسـت .در
امیرالمؤمنیـن اسـت.
ِ
جنگهـا شـرکت میجویـد ،در کارهـای بـزرگ دخالت میکنـد ،همه او را
به عظمت میشناسـند .نام بخشـندهها که میآید ،همۀ چشـمها بهسوی
او برمیگردد .در هر فضیلتی ،مثل خورشـیدی در میان مسـلمانان مدینه
و مکه و هر جایی که موج اسلام رفته اسـت ،میدرخشـد .همه برای او
احترام قائلند .خلفای زمان ،برای آنها احترام قائلند ـ برای او و برادرش ـ
و درمقابـل او تعظیـم میکننـدَ ،تبجیـل 1میکننـد ،تجلیـل میکنند ،نام
آنها را به عظمت میآورند .اگر یکوقتی بر امیری ،خلیفهای ،خشـمگین
بشـود ،همـه تحمل میکنند .جوان نمونـۀ دوران ،محترم پیش همه .اگر
کسـی آن روز میگفـت کـه همیـن جـوان ،به دسـت همین مردم کشـته
خواهد شد ،هیچکس باور نمیکرد.
دورۀ سـوم ،دوران بعد از شـهادت امیرالمؤمنین اسـت؛ یعنی دوران غربت
اهلبیت .امام حسن و امام حسینعلیهماالسالم باز در مدینهاند .امام حسین،
بیسـت سـال بعـد از ایـن مـدت ،در مدینـه زندگی کـرده اسـت ،بهصورت
( .1بجل) بزرگداشتن ،احترامکردن
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امـام معنـوی همـۀ مسـلمانها ،مفتی بـزرگ همۀ مسـلمانها،
مـورد احتـرام همـۀ مسـلمانها ،محـل ورود و تحصیـل علم همـه ،محل
تمسـک و توسـل همـۀ کسـانی که میخواهند بـه اهلبیت اظهـار ارادتی
بکنند ،شـخصیت محبوب ،بزرگ ،شـریف ،نجیب ،اصیل ،عا ِلم .به معاویه
نامه مینویسـد؛ نامهای که اگر هرکسـی به هر حاکمی بنویسـد ،جزایش
عظمت تمام این نامه را میگیرد ،میخواند،
کشتهشـدن اسـت .معاویه با
ِ
تحمل میکند ،چیزی نمیگوید .یکچنین شخصیتی! اگر در همان اوقات
عزیز نجیب
شریف
محترم
هم کسی میگفت که در آیندۀ نزدیکی ،این مرد
ِ
ِ
ِ
کـه مجسـمکنندۀ اسلام و قـرآن در نظـر بیننده اسـت ،این ممکن اسـت

بـه دسـت همین امت قرآن و اسلام کشـته بشـود ـ آنهم بـا آن وضع ـ
هیچکس تصدیق نمیکرد ،هیچکس تصور هم نمیکرد؛ اما همین حادثۀ
باورنکردنی واقع شد ،همین حادثۀ عجیب و حیرتانگیز ،اتفاق افتاد .چه
کسـی کرد؟ همانهایی که میآمدند خدمتش سلام هم میکردند ،عرض
اخلاص هـم میکردنـد .خب ،این یعنی چه؟ این معنایش این اسـت که
جامعۀ اسالمی در طول این پنجاه سال ،تهی شده است از معنویت اسالم،
از حقیقت اسالم .ظاهر ،اسالمی است ،اما باطنش پوک شده است .خطر
اینجاست؛ نمازها برقرار است ،نماز جماعت برقرار است ،مردم هم اسمشان
مسلمان است ،عدهای هم حتی طرفداران اهلبیتند!
عالم اسلام قبول داشـتند؛ امروز هـم قبول دارند،
البتـه اهلبیت را همۀ
ِ
حب اهلبیت در همۀ عالم اسالم،
اهلبیت مورد تردید هیچکس نیست؛
ّ
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عمومی اسـت .االن هم همینطور اسـت؛ االن هم شـما هرجای
دنیای اسالم بروید ،اهلبیت را دوست میدارند .آن مسجدی که منتسب
بـه امام حسین

علیهالسلام

هسـت و مسـجد دیگـری که منتسـب به حضرت

زینب است ،در مصر ،در قاهره ،ولولۀ زوّ ار و جمعیت است .مردم میروند
قبر را زیارت میکنند ،میبوسند ،توسل میکنند.
همیـن یکـی دو سـال قبل از این ،کتابی آوردنـد برای من از حجاز ،کتاب
تـازه ،نـه کتابهای قدیمی ـ در کتابهای قدیمی که خیلی هسـت ـ که
این کتاب دربارۀ معنای اهلبیت نوشته شده است .تحقیق کرده یکی از
نویسـندگان فعلـی حجاز ،اثبات میکند در ایـن کتاب که اهلبیت یعنی
علی ،فاطمه ،حسـن و حسـین؛ او مینویسـد .حاال ما شیعه که خب ،این
حرفها جزو جانمان است ،اما آن برادر مسلمان غیر شیعه این را نوشته
و نشـر کرده اسـت .کتاب هم هسـت ،بنده هم دارم این کتاب را ،هزارها
نسخه هم البد چاپ شده ،پخش شده .اهلبیت محترمند ،این را بدانید.
آن روز هـم در نهایـت احتـرام [بودنـد] ،اما درعینحال وقتـی جامعه تهی
شد ،خالی شد ،پوک شد ،این اتفاق میافتد .حاال عبرت کجاست؟ عبرت
اینجاسـت که چهکار کنیم که جامعه آنطور نشـود .باید بفهمیم آنجا چه
شد که جامعه به اینجا رسید.
بهعنوان مقدمه عرض بکنم؛ پیغمبر اکرم نظامی را بهوجود آورد که خطوط
اصلی آن چند چیز بود .من چهار چیز را عمده یافتم در میان این خطوط
اصلـی؛ اول ،معرفـت شـفاف و بیابهام .معرفت نسـبت بـه دین ،معرفت
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نسـبت بـه احکام ،معرفت نسـبت به جامعه ،معرفت نسـبت به
تکلیف ،معرفت نسبت به خدا ،معرفت نسبت به پیغمبر ،معرفت نسبت
بـه طبیعـت .همیـن معرفت بود که منتهی شـد به علـم و علماندوزی ،و
جامعۀ اسالمی را در قرن چهارم هجری به اوج تمدن علمی رساند؛ همین
معرفت .این رکن اول ،خط اصلی اول .پیغمبر نمیگذاشت ابهام باشد .در
این زمینه ،آیات عجیبی در قرآن هست .در هر جایی که ابهامی بهوجود
میآمد ،یک آیه نازل میشد تا ابهام را برطرف کند.
خط اصلی دوم ،عدالت مطلق و بیاغماض .عدالت در قضاوت ،عدالت در
برخوردار یهای عمومی ،نه خصوصی ـ خصوصی یک حرف دیگر اسـت ـ
چیزهایـی کـه بـرای همـۀ مردم اسـت و باید بین مردم با عدالت تقسـیم
بشـود ،عدالت در اجرای حدود الهی ،عدالت در مناصب و مسـئولیتدهی
و مسـئولیتپذیری .البته عدالت ،غیر از مسـاوات اسـت؛ اشـتباه نشـود؛
مسـاوات گاهـی ظلـم اسـت .عدالـت یعنـی هـر چیـزی را در جـای خود
گذاشـتن و بـه هرکسـی حـق او را دادن؛ ایـن عـدل اسـت .عـدل مطلق و
بیاغماض [بود]؛ هیچکس در جامعۀ اسلامی از چهارچوب عدالت خارج
نبود ،در زمان پیغمبر.
سوم ،عبودیت کامل و بیشریک درمقابل پروردگار .عبودیت در کار فردی،
عمل فردی ،در نماز که باید قصد قربت داشته باشد ،تا عبودیت در ساخت
جامعـه ،نظـام حکومـت ،نظام زندگی مـردم و مناسـبات اجتماعی میان
مردم بر مبنای عبودیت خدا .که اینهم تفصیل و شرح فراوانی دارد.
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و چهارم ،عشـق و عاطفۀ جوشـان .اینهم از خصوصیات اصلی

ُ ُّ ُ َ ُ ُّ نَ ُ

جامعۀ اسلامی اسـت؛ عشق به خدا ،عشـق خدا به مردم؛ « ی ِ�ح ب�هم و ی ِ�ح ب�و�ه»،

قُ ن ُ ن تُ تُ ُّ نَ َ ف َ تَّ ن ُ
ُ
نَّ َ ُ ُّ تَّ ّ نَ َ ُ ُّ ُ َ َ ّ
عو�ی ی� ِبح� ب�ک ُم
الم ت�ط ِهر�ی َن�»�« ،ل ِا� ک��م ِ�ح ب�و� اهلل �ا� ِب�
« ِا� اهلل ی ِ�ح ب� ال�و با� ی�� و ی ِ�ح ب�
ُ
اهلل» .1محبت ،عشق ،محبت به همسر ،محبت به فرزند؛ مستحب است که
فرزند را ببوسـی ،مسـتحب اسـت که به فرزند محبت کنی ،مستحب است
که به همسـرت عشـق بورزی و محبت کنی ،مستحب است که به برادران
مسـلمان محبت کنی و محبت داشـته باشـی ،محبت به پیغمبر ،محبت

َّ َ َ َّ َ ف

قُ

به اهلبیت « ِالا المود ة� ِ�ی ال� بر� ٰی» .2محبت ،اینهم یک خط اصلی دیگر.

چهار خصوصیت؛ این خطوط را پیغمبر ترسیم کردند ،جامعه را بر اساس
این خطوط بنا کردند .حکومت را ده سال همینطور پیغمبر کشاند .البته
پیداسـت که تربیت انسـانها یک کار تدریجی اسـت ،کار دفعی نیسـت.
ً
تماما تالش میکردند که این پایهها اسـتوار بشود،
این ده سـال ،پیغمبر
محکم بشـود و ریشـه بدواند؛ اما ده سـال کم اسـت .ده سـال برای اینکه
بتوانـد مردمـی را که درسـت بـر ضد ایـن خصوصیات بار آمدنـد ،متحول
کنـد ،خیلـی زمان کمی اسـت .جامعۀ جاهلی ،در همهچیزش عکس این
چهارتا بود؛ نه معرفتی در آنجا بود ،معرفتی نداشـتند مردم به هیچچیز،
در حیـرت ،در جهالـت زندگـی میکردنـد؛ عبودیت هم نداشـتند ،طاغوت
بود ،طغیان بود؛ چه عبودیتی! عدالتی هم وجود نداشـت ،همهاش ظلم
 .1سوره مبارکه مائده /آیه  ، 54سوره مبارکه بقره /آیه  ،222سوره مبارکه آلعمران /آیه 31
 .2سوره مبارکه شوری /آیه 23
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بـود ،همـهاش تبعیض بود ،که امیرالمؤمنیـن در نهجالبالغه در
تصویـر ظلـم و تبعیـض دوران جاهلیت ،بیانات عجیب و شـیوایی دارد،

َ
َ َ ُ َ
َ
ً
ظالفها»1؛
واقعا یک تابلو هنری اسـت« ،یف ِف ٍت داس
که
خفافها َو َو ِطئ ُهتم ِبا ِ
تهم ِبا ِ

دختر خودش را زیر خاک میکرد؛ کسی را از فالن قبیله
محبت هم نبود،
ِ
بـدون جـرم می ُ
کشـت ،تـو از قبیلۀ ما یکی ُکشـتی ،ما هم بایـد از قبیلۀ
شـما یکی ُ
بکشـیم! حاال قاتل باشـد ،نباشـد ،بیگناه باشـد ،بیخبر باشد.

جفـای مطلـق ،بیرحمی مطلـق ،بیمحبتی و بیعاطفگـی مطلق! مردمی
که در آن َجو بار آمدند ،در طول ده سـال میشـود آنها را تربیت کرد ،آنها
را انسـان کرد ،مسـلمان کرد ،اما نمیشـود این را در اعماق جان آنها نفوذ
داد ،بهخصـوص آنچنـان نفوذ داد که آنهـا بتوانند بهنوبۀ خود در دیگران
هم همین تأثیر را بگذارند.
خب مردم داشـتند مرتب ،پیدرپی مسـلمان میشدند .آنهایی که پیغمبر
را ندیده بودند ،آنهایی که آن ده سـال را درک نکرده بودند .این مسـئلهای
که شـیعه معتقد اسـت ،مسـئلۀ وصایت اینجا شـکل میگیـرد .وصایت،
جانشینی ،نصب الهی ،سرمنشأش اینجاست؛ برای تداوم آن تربیت است،
وا ِّل معلوم است که مسئلۀ این وصایت ،از قبیل وصایتهایی که در دنیا
معمـول اسـت ،نیسـت ،که هرکسـی میمیرد ،برای پسـر خـودش وصیت
میکند ،قضیه این نیست؛ قضیه این است که بعد از پیغمبر ،باید ادامه
پیـدا کنـد .حـاال وارد بحثهای کالمی نمیخواهیم بشـویم ،تاریخ را من
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /2کالم حضرت پس از بازگشت از صفین
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میخواهـم بگویـم و کمـی تاریـخ را تحلیل کنم و شـما بتوانید
بیشـتر تحلیل کنید .این بحث هم متعلق به همه اسـت ،این بحث برای
ّ
سـنی و همۀ ِف َرق اسالمی است.
شـیعه نیسـت؛ این بحث ،برای شیعه و
همه باید به این بحث توجه کنند؛ چون برای همه این بحث مهم است.
بعد از رحلت پیغمبر ،در این پنجاه سال چه شد که جامعۀ اسالمی از آن
حالت به این حالت برگشت؟ این اصل قضیه است ،که متن تاریخ را هم
بایسـتی اینجا نگاه کرد .البته بنایی که پیغمبر گذاشـته بود ،بنایی نبود
اوایل بعد از رحلـت پیغمبر که
کـه بـه همین زودی خراب بشـود؛ لـذا در
ِ

ً
ظاهرا همهچیز سـر جای خودش اسـت؛ غیر از همان
شـما نگاه میکنید،
ذکـر خوبی
عدالت خوبی هسـت،
مسـئلۀ وصایـت ،بقیـۀ چیزهـا هسـت،
ِ
ِ
هسـت ،عبودیـت خوبـی هسـت .کسـی نگاه کند بـه ترکیب کلـی جامعۀ
اسالمی در آن سالهای اول ،میبیند نه ،علیالظاهر چیزی به قهقرا نرفته
اسـت .حـاال گاهی یـک چیزهایی البته پیـش میآمد ،امـا ظواهر ،همان
پایهگذاری و شالودهریزی پیغمبر را نشان میدهد؛ اما باقی نمی َ
ماند این
وضع؛ هرچه بگذرد ،بهتدریج جامعۀ اسلامی بهطرف ضعف و تهیشـدن
پیش میرود.

77/2/18

مطلـب دیگـری را [هم] میخواهم عرض کنم و آن این اسـت که در قرآن
حقیقـت تلخی مطرح شـده اسـت که اگر بخواهیم اسـمی برایش
کریـم،
ِ
بگذاریـم ،میتـوان اسـم آن را ارتجـاع ،یعنـی رجعـت به عقب ،یـا ارتداد،
َ
یعنی برگشـتن ،عقبگرد ،خسـران ،و ازدسـتدادن دسـتاوردها گذاشـت.
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راجعبه این مقوله ،در قرآن ،حدیث و تاریخ صحبت شـده اسـت.
این مقوله ،متأسـفانه به جوامع و ملتهایی مربوط اسـت که در بهترین
مـردم دوران جاهلیـت مربوط
حـاالت معنـوی و الهـی هسـتند؛ یعنی به
ِ
مردم دوران اسلام مربوط اسـت؛ چون اینها هسـتند که
نیسـت ،بلکه به
ِ

ممکن است این میکروب در مزاجشان اثر بگذارد .این یک بیماری است
کـه مخصوص کشـورها و ملتهایی اسـت که بـا حرکتی عظیم ،یک قدم
به جلو برداشتهاند و به تعبیر امروز ،انقالب کرده ،به جایی رسیده و خود
را به خدا نزدیک کردهاند .به تعبیر دیگر ،این بیماری ،مخصوص کسـانی
است که خدای متعال به آنان اِنعام 1کرده است.
شـما نگاه کنید؛ این قضیه چقدر مهم اسـت که ما هر روز بارها در سـورۀ
حقیقت تلـخ دارد،
حمـد ،بایـد جملـهای را کـه بهنحوی اشـاره بـه همین
ِ

َ َّ ذ نَ َ ن َ تَ
ن َ ّ َ ُ تَ
م� َع َل�هم �غَ �ر َ
الم�غ�ض
و�
س� ق� ی� َم * ِصراط ال�ی�� ا�ع
الصراط الم
ِی
ِی
هد�ا ِ
تکـرار کنیـمِ « :ا ِ
ِب
َع َل ی�هم َو َلا ال�ضّ ٓا ّل ی� نَ
�» راه کسـانی که به آنان نعمت دادی .منتها کسـانی که
ِ

خدا به آنان نعمت داده است دو نوعند؛ اول ،کسی که دچار بالی غضب
الهـی و بیمـاری ضاللـت بعـد از هدایت شـده اسـت ،که میگویـد خدایا
مرا جزو این اِنعامشـدهها قرار نده .نوع دوم ،کسـی که اِنعام بر او شـده
ضاللت بعدی نشـده اسـت،
غضب بعـدی و دچار
اسـت ،امـا دیگـر مـورد
ِ
ِ

َ َّ ذ نَ َ ن َ تَ
م� َع َل�هم �غَ �ر َ
الم�غ�ض
و�
میگویـد مـرا جـزو اینهـا قـرار بـده؛ « ِصراط ال�ی�� ا�ع
ِی
ِی
ِب
َ
ٓ
َ
ّ
َ
ُ
َ ّ ّٓ
ََ
َ
ف ٰئ َ َ
ک َمع ال ذ�ی� نَ� ا ن�ع َم
عل ی� ِهم َو لا ال�ض ال ی� نَ�» مـرا از اِنعامشـدگانی کـه از قبیل «�اول ِ�

( .1نعم) نعمت بخشیدن ،پاداش
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ُّ َ ٓ

الصد ی�� ی� نَ� و ش
اهلل عل ی�هم ِم نَ� ن
ال�هدا ِء» 1هستند قرار بده ،نه از
ال� ب� ی� ی� نَ� و ِ
ِ

ُ ُ ن َ ت َ َّ ت َ ن َ تُ َ َ ُ َ ّ
م� عل ی�کم َو ا ن�ی
قبیل آنهایی که دربارهشـان فرمودهای «ا�ذکروا ِ�عم ِ�ی ال�ی ا�ع
َ
فَ �ضَّ ُ ُ َ َ
م� نَ
�» ،2یعنی بنیاسرائیل .بنیاسـرائیل هم جزو کسانی
� تل�کم علی العال ی
بودنـد کـه خدای متعـال به آنها اِنعام کرد و قرآن ُمصرِّ ح 3این معناسـت،

َ

ٓ ئ َ �ذ ُ ُ ن َ ت َ ّ ت َ ن َ تُ َ َ ُ
م� عل ی�کم» ،من به شما هم اِنعام کردم ،و
« ی�ا بَ� ن�ی ِاسرا� ی�ل ا کروا ِ�عم ِ�ی ال�ی ا�ع
َ َ نّ فَ �ضَّ ُ ُ َ َ

َ

م� نَ
�» نعمت بسیار بزرگی هم دادم که شما بهخاطر
«و ا�ی � تل�کم علی العال ی
آن نعمـت ،بـر همۀ بشـریّ ت فضیلـت پیدا کردید .اما همین بنیاسـرائیل
کسـانی بودند که بعدها کارشـان به جایی رسـید که خدای متعال ،لعنت

دائمی بر آنان فرستاد و در روایات داریم که مراد از « َا َلم�غ�ض

ََ

و� عل ی� ِهم» یهود
بِ

تلخ تاریخی شدند .البته
است؛ یعنی کسانی که دچار آن تجربه و
ِ
امتحان ِ
چنین چیزی ،در مورد مسـلمین هم ممکن اسـت ،به همین سبب ،قرآن
مسلمانان را بر حذر داشته است.
[عرض شد که] ماجرای امام حسین جدای از یک درس ،یک عبرت است.
درس ،آن اسـت کـه بـه ما میگوید ایـن بزرگوار آنطور عمـل کرد ،ما هم
بایـد آنگونـه عمل کنیم .امام حسـین درس بزرگی به همۀ بشـریّ ت داده
کـه خیلـی باعظمت و در جای خود محفوظ اسـت؛ امـا غیر از درس ،چیز
دیگری وجود دارد و آن عبرت اسـت .عبرت آن اسـت که انسـان نگاه کند
 .1سوره مبارکه نساء /آیه 69
 .2سوره مبارکه بقره /آیه  47و آیه 122
( .3صرح) آشکار کننده ،گویا
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جلو
و ببینـد چطور شـد حسینبنعلیعلیهالسلام همـان کودکی که
ِ
تجلیل پیغمبر بـود و پیغمبر دربارۀ او فرموده
مورد
چشـم مـردم ،آنهمه
ِ
ِ

بود :سـید َشـباب اهل الجنة ،سـرور جوانان بهشـت ،بعد از گذشـت نیم
وضع فجیع کشـته شـد! چطور شـد که این
قـرن از زمـان پیغمبـر ،بـا آن
ِ
جلو چشـم کسـانی از همان نسلی که دیده بودند
امت ،حسـینبنعلی را
ِ
کـه او بـر دوش پیغمبـر سـوار میشـد و ایـن حرفهـا را از زبـان پیغمبر
دربارۀ او شـنیده بودند ،با آن وضع فجیع کشـتند! این عبرت اسـت .مگر
دختران سرزمینهای فتحشدۀ غیر
شوخی بود که دختران پیغمبر را مثل
ِ
جلو چشـم مردم کوچه و بازار بگردانند و به کسـی مثل
اسلامی ،بیاورند
ِ
زینبسلاماهللعلیها اهانت کنند! چطور شـد که کار به اینجا رسـید؟ این ،همان
عبـرت اسـت و از درس باالتـر اسـت .این نگاه به اعمـاق و ریزهکار یهای
تاریخ و حوادث است.
حـال به مناسـبت بحث ارتجاع یا ارتداد یـا رجعت ،میخواهم عرض کنم
کـه در همیـن جریـان ،زینب کبری

سلاماهللعلیها

اسـم قضیـۀ ارتجـاع را آورد،

َّ َ ُ ُ َ َ
یعنـی بـه همیـن بیماری اشـاره کـرد و در کوفـه فرمـودِ « :انـا َمثلکـم ک َمث ِل
َ َُ َ ً
َّ َ َ َ َ َ
عد ق ّو ٍة انکاثا» 1شـما مثل کسـانی هسـتید که پشـمی یا
الیت نقضت غزلا ِمن ب ِ
پنبـهای را بـا زحمـت بـه نخ تبدیـل میکنند و بعد مینشـینند ،با زحمت
زیـاد ایـن نخهـا را بـاز میکنند و باز به پنبه یا پشـم تبدیل میکنند! این
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب /39حدیث1
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یعنی ارتجاع و برگشـت ،و زینب کبری به این معنا اشـاره کرد.
در امـت پیغمبر خاتم

صلیاهللعلیهوآلهوسـلم

همان انـدازه این خطر وجود دارد که

در امت موسی .بعد از گذشت زمان پیغمبر ،با آن َ
نفس گرم پیغمبر ،این
حوادث شـوخی نیسـت! در زمان پیغمبر ـ این انسـانی که به وحی الهی
متصـل بـود ـ دربـارۀ تمام حـوادث ریز و درشـتی که اتفـاق میافتاد ،آیۀ
وحی الهی ،صریح و روشـن و بیابهام نازل میشـد؛
قرآن نازل میشـد و
ِ
رجعت فجیع ،دردآور
حاال بعد از آن سازندگی که پیغمبر داشت ،آنچنان
ِ
و فراموشنشـدنی ،در تاریـخ اتفاق میافتـد .پس این میکروب ،میکروب
ً
یقینا روشـن اسـت که اشتباه
رجعت یا ارتجاع یا ارتداد اسـت 73/10/15.البته
نمیشود با آن رجعت 1که از اصول شیعی است.

52/11/14

مـن حـاال چنـد تا مثال فقط بیاورم.. .البته در کتابهای تاریخُ ،پر اسـت
از مثـال؛ مـن از اینجـا بـه بعد ،دیگـر از تاریخ ابناثیر نقـل میکنم ،هیچ
از مـدارک شـیعه نقـل نمیکنم ،حتـی از مدارک مورخین اهل سـنتی که
روایت اینها در نظر خود اهل سـنت مورد تردید اسـت ،مثل ابنقتیبه هم

ق َتیبه دینوری در کتاب « َا ِال َ
دیگر نقل نمیکنم .ابن ُ
الس َ
یاسة» چیزهای
مامة َو ّ ِ
ِ
عجیبی نقل میکند ،آنها را همه را میگذارم کنار.
ایـن جناب ابناثیر اسـت ،صاحب [کتـاب] «کامل در تاریخ» که آدم وقتی
نـگاه میکنـد ،حـس میکند که کتاب او دارای عصبیـت اموی و عثمانی
( .1رجع) رجعـت بهمعنـای بازگشـت و در اصطلاح بهمعنای بازگشـت برخی از خوبان و
بَدان تاریخ ،بعد از ظهور حضرت مهدی است.
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است .من احتمال میدهم که به جهتی مالحظه میکرده است.
َوم ّ
الدار که مردم مصر و کوفه و بصره و مدینه و غیره جناب
در قضایای ی ُ
عثمـان را کشـتند ،وقتیکـه داسـتانها را نقـل میکند ،روایـات مختلف
را ،بعـد میگویـد علـت ایـن حادثه یـک چیزهایی بود که مـن آنها را ذکر
َ
ـل» علتهایـی دارد کـه نمیخواهـم بگویـم .وقتـی قضیۀ
نمیکنـمِ « ،ل ِعل ٍ
شـتر
جنـاب ابـیذر را نقـل میکنـد کـه معاویـه جناب ابیذر را سـوار آن
ِ
بـدون جهـاز کـرد و آنطور او را فرسـتاد تا مدینه و بعد هم تبعید شـد به
َربَذه ،میگوید چیزهایی اتفاق افتاده است که من نمیتوانم بنویسم ،اما

ً
واقعا یک
خـب کسـی را بـه این چیزهـا عیب نکند .حاال یا این اسـت که
خودسانسـوری داشـته اسـت ـ به قول امروز ما ـ یا تعصب داشـته اسـت
تشـیع دارد ،فردی اسـت که
یا هرچه؛ باالخره نه شـیعه اسـت ،نه هوای
ّ
ً
احتماال هوای اموی و عثمانی هم دارد .همۀ آنچه که من از حاال به بعد
نقل میکنم ،از ابناثیر است.
چند مثال از خواص؛ خواص چگونه شـدند در این پنجاه سـال که کار به
اینجا رسید؟ من دقت که میکنم ،میبینم همۀ آن چهار چیز تکان خورد؛
هم عبودیت ،هم معرفت ،هم عدالت ،هم محبت .حاال این چندتا مثال،
عین تاریخ اسـت .در مجلس سـعیدبنعاص در کوفه ـ سـعیدبنالعاص
یکـی از بنیامیـه بـود ،قـوم و خویش عثمـان بود؛ عثمان او را گذاشـت
حاکـم کوفـه؛ بعـد از ولیدبن ُ
عقبـة ،سـعیدبنعاص آمد کـه کارهای او را

َ

َ

َ

ُ

َ َ َ
اهلل»! طلحۀ معروف چقدر
بنع َبی ِـد ِ
اصلاح کنـد ـ فردی گفت« :مـا اجـود طلحة ِ
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جواد است ،چقدر بخشنده است .البد یک پولی ،چیزی ،محبتی

َ َ

ٌ

به کسـانی کرده بوده ،او دانسـته بوده« .فقال َسـعید» سـعیدبنعاص گفت

َ

َُ

ُ

َ

َ

« ِا ّن َمـن لـه ِمثـل النشاسـتج» ـ یـک مزرعـۀ خیلـی بزرگـی بـوده اسـت بـه نام

ِ

نشاسـتج ،شـاید همین نشاستۀ خودمان ،در نزدیکی کوفه ،سرزمینهای
آبـاد حاصلخیـز؛ این مزرعۀ بزرگ کوفه ،مِ لک طلحۀ صحابی پیغمبر بوده
ِ

َ

َُ

ُ

َ

َ

َ

ً

ٌ َ

اسـت در مدینه ـ گفتِ « :ا ّن َمن له ِمثل النشاسـتج َلقیق ان َی َ
کون َجوادا» کسـی
ِ

َ ََ

َُ

اهلل لو ا ّن یل ِمثله» اگر من
که چنین ملکی دارد ،باید هم بخشـنده باشـد! « َو ِ

ََ َ ُ

َ

ً َ ً

مثل نشاستج را داشتم «لعاشک ُم ُ
اهلل ِب ِه عیشا َرغدا» یک گشایش مهمی در
زندگی شـماها پدید میآوردم؛ چیزی نیسـت که میگویید جواد اسـت،
جواد اسـت .یعنی کار به اینجا رسـیده! حاال شـما این را مقایسه کنید با
زهد زمان پیغمبر و زهد اوایل بعد از رحلت پیغمبر و آن چند سـال ،که
بزرگان و امرا و صحابه چگونه زندگیای داشتند و به دنیا با چه چشمی
نگاه میکردند؛ حاال بعد از گذشـت ده پانزده سـال ،وضع به اینجا رسیده
است .این یک نمونه.
نمونۀ بعدی ،جناب ابوموسـی اشـعری حاکم بصره بود؛ همین ابوموسای
معـروف َح َکمیـت .مـردم را تحریـض 1کـرد بـر جهـاد؛ میخواسـتند بروند
یـک جایـی جهـاد کننـد ،منبـر رفـت و مـردم را تحریض کرد بـه جهاد .در
فضیلـت جهاد گفـت ،در فضیلت فداکاری گفت ،گفت ،گفت؛ خب خیلی
از مردم اسـب نداشـتند که سـوار بشـوند بروند ،هرکسـی باید سـوار اسب
( .1حرض) برانگیختن ،بهشوقآوردن
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خودش میشـد ،میرفت؛ برای اینکه پیادهها هم بروند ،مبالغی
جهاد پیـاده چقدر فضیلت
جهاد پیـاده گفت که آقـا
هـم دربـارۀ فضیلـت
ِ
ِ
دارد ،چقدر چنین اسـت ،چنان اسـت؛ اینقدر دهانش و َ
نفسـش گرم بود
در این سخن ،که یک عده از اینهایی هم که اسب داشتند ،گفتند ما هم
پیاده میرویم! اسب چیست! حمله کردند به اسبهایشان ،راندند ،گفتند
ثواب زیادی محروم میکنید ،ما میخواهیم
بروید ،شـما اسـبها ما را از
ِ
پیـاده برویـم بجنگیـم که بـه این ثوابها برسـیم! عدۀ دیگـری آنطرف،
آدمهایی که یکخرده اهل تأمل بیشتری بودند ،گفتند صبر کنیم ،عجله
جهـاد پیاده حرف زد،
نکنیـد ،ببینیـم رئیـس و حاکمی که اینطور دربارۀ
ِ
خودش چطوری میآید بیرون؛ ببینیم آیا در عمل هم مثل قول هسـت،
یا نه؛ بعد تصمیم میگیریم که پیاده برویم یا سواره.

ََ

َ

«فل ّما خ َر َج» ـ این عین عبارت ابناثیر اسـت ـ میگوید :وقتیکه ابوموسـی

َ

َََُ

َ

َ َ َ

ً

خر َج ثقله ِمن قصر ِه عل ار َب َ
از قصرش خارج شـد« ،ا َ
عنی َبغل» اشـیای قیمتیای
ِ
کـه با خودش داشـت ،سـوار بر چهل َاسـتر با خودش خـارج کرد؛ بهطرف

میدان جهاد میرود! آن روز بانک نبود ،حکومتها هم اعتباری نداشـت،
یکوقت دیدی وسط میدان جنگ ،از خلیفه خبر رسید که شما از حکومت
بصـره عـزل شـدی! خـب ،اینهمه اشـیای قیمتـی را که دیگـر نمیتواند
بیاید از داخل قصر بردارد ،راهش نمیدهند؛ مجبور است هرجا میرود با
خودش ببرد .چهل َاستر ،اشیای قیمتی او بود که سوار کرد و با خودش از

َ َ َّ

نان ِه» آنهایی که پیاده شده
قصر بیرون آورد بهطرف میدان جهاد! «فت َعلقوا ِب ِع ِ
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ُ
امحلنا
بودند ،آمدند زمام اسـب جناب ابوموسـی را گرفتندَ « ،و قالوا ِ
ُ
َ
َع َل َ
ب
ضول» ما را هم سـوار همین زیادیها بکن! اینها چیسـت
عض ه ِذ ِه الف ِ
ِ
داری بـا خـودت به میـدان جنگ میبری؟ ما داریم پیـاده میرویم ،ما را

َ

َ

َّ َ

َ
َ
یش کما َرغبتنا» همانطورکه به ما گفتی پیاده راه
هم سوار کن« .و ارغب ِف امل ِ
َ َ

َ

َ َ
وط ِه»
وم ِب َس ِ
بیفتید ،خودت هم یکقدری پیاده شو ،پیاده راه برو« .فضرب الق ِ
شالقش را کشید ،تازیانهاش را زد به سروصورت اینها ،گفت بروید ،بیخود

ََ

َ

َ َ

حرف میزنید! «فت َرکوا ّ
داب ِت ِهَ ،فض» متفرق شدند .البته تحمل نکردند ،آمدند
مدینـه پیـش جناب عثمان شـکایت کردند؛ او هم ابوموسـی را برداشـت.
اما ابوموسـی یکی از اصحاب پیغمبر اسـت ،یکی از خواص است ،یکی از
بزرگان است؛ این وضع اوست! این دوتا.
مثال سـوم ،سـعدبنابی ّ
وقاص حاکم کوفه شـد .از بیتالمال قرض کرد.
چون بیتالمال آنوقت دسـت حاکم نبود ،یک نفر را میگذاشـتند برای
حکومـت ،ادارۀ امـور مردم ،یکی را هم میگذاشـتند رئیس دارایی که او
خود خلیفه جواب میداد .در کوفه ،حاکم ،سعدبنابی ّ
وقاص
مستقیم به
ِ
بـود ،رئیـس بیتالمال ،عبداهللبنمسـعود بود کـه از صحابۀ خیلی بزرگ
و عالیمقـام بـود .از بیتالمال مقداری قرض کـرد ـ حاال چندهزار دینار،
نمیدانم ـ بعد هم ادا نکرد ،نداد .عبداهللبنمسعود آمد مطالبه کرد ،گفت
آقا پول بیتالمال را بده .گفت ندارم ،نمیشود ،فالن .بینشان حرف شد،
بنـا کردنـد باهم جاروجنجالکردن .جناب هاشـم مِ رقال ـ هاشـمبن ُ
عت َبة
بـن ابیوَ ّقـاص ـ که از اصحاب امیرالمؤمنیـن بود و خیلی مرد بزرگواری
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بود 1،آمد جلو گفت :بد است ،شما هر دو از اصحاب پیغمبرید،
مـردم به شـما نـگاه میکننـد؛ جنجال نکنیـد ،بروید یکطـوری قضیه را
حـل کنیـد .عبـداهلل مسـعود که دید نشـد ،آمد بیـرون .خب مـرد امینی
اسـت دیگـر ،رفـت یک عدهای از مردم را دیـد و گفت بروید این اموال را
از داخل خانهاش بکشید بیرون .معلوم میشود که اموال بوده .به سعد
خبر دادند ،او هم یک عدۀ دیگر را فرستاد ،گفت بروید ،نگذارید .جنجال
بزرگـی بهوجـود آمد ،بهخاطر اینیکه سـعدبنابی ّ
وقاص قرض خودش به
بیتالمـال را نمـیداد .حـاال سـعدبنابی ّ
وقاص از اصحاب شوراسـت ،در
شـورای شـشنفره ،یکـی از آنهاسـت .بعـد از چند سـال ،کارش بـه اینجا

َ
َ َ ََ ُ
َ
َ
َ
رسـید .بعـد ابناثیر میگوید« :ف
ـکان ا ّول ما َن َـزغ ِب ِه َب َنی اه ِـل الکوف ِـة» یا « ُن ِزغ ِب ِه
َ َ َ
َ
ا
هل الکوف ِة» این اول حادثهای بود که بین مردم کوفه ،در آن اختالف
بنی ِ

شد؛ بهخاطر اینکه یکی از خواص ،در دنیاطلبی اینطور پیش رفته است
و بیاختیاری نشـان میدهد از خود! اینهم یک داسـتان.
ماجـرای دیگـر؛ اِفریقیـه یعنـی همیـن منطقۀ تونـس و مغـرب و اینها را
مسـلمانها رفتنـد فتـح کردنـد و غنائـم را بین مردم تقسـیم کردند؛ بین
نظامیـان .خمـس غنائـم را بایـد بفرسـتند مدینـه .در تاریـخ ابناثیر دارد
 .1هاشمبن ُ
عتبَة بن ابیوَ ّقاص (متوفی 37ق) ،از اصحاب پیامبر و شیعیان امیرالمؤمنین
بود .در روز فتح مکه اسلام آورد .او سـرداری شـجاع ،فاضل و سـخاوتمند بود .در دورۀ
خلیفـۀ دوم در فتـح عـراق نقـش داشـت و فتح برخی شـهرهای عراق بهدسـت او انجام
مـردم کوفه بـا حضرت علیعلیهالسلام تأثیرگذار بـود .در جنگ جمل و
گرفـت .او در بیعـت
ِ

جنگ صفین همراه امیرالمؤمنین بود و در اثنای جنگ صفین به شهادت رسید.

فصل سوم

878

» .۴۵دادـــترا و عاجترا« /اروشاع یاهتربع

کـه خمس زیادی هم بوده اسـت .البتـه در جایی که این را نقل
میکند ،نیسـت ،اما در جای دیگری که داسـتان همین فتح را میگوید،
مفصلی بوده است که فرستاده است به مدینه .خمس که
[میگوید] خمس
ّ
رسید به مدینه ،مروانبنحکم آمد گفت همهاش را میخرم به پانصدهزار
ً
ً
ثانیا آن اموال،
اوال پانصدهزار دینار ،پول کمی نبود؛
دینار؛ به او فروختند!
خیلـی بیـش از اینها بـود .یکی از چیزهایی که بعدها ایـراد میگرفتند بر
خلیفـه ،همیـن حادثه بود .خـب البته خلیفه عذر مـیآورد ،میگفت این
َر ِحـم مـن اسـت؛ و مـن صلۀ َر ِحـم میکنم .وضـع زندگـیاش هم خوب
نیست ،میخواهم به او کمک کنم! خواص در مادیات غرق میشدند.

َ

َ

َ

ُ

َ

َ

عیط َم َ
عمل َ
ماجرای بعدی؛ « ِاسـت َ
ـعد» ولیدبنعقبة را
کان َس ٍ
الولید َبنع َقبة َبن ایب ُم ٍ
ـ همان ولیدی که شـما او را میشناسـید ـ گذاشـتند حاکم کوفه ،بعد از
وقاص؛ سـعدبنابی ّ
سـعدبنابی ّ
وقاص را عزل کردند ،این را گذاشتند آنجا.
اینهـم از بنیامیـه بـود ،از خویشـاوندان خلیفـه بود .وقتیکه وارد شـد،
همـه تعجـب کردند؛ یعنی چه؟ آخر این آدم ،آدمی اسـت که حکومت به
او بدهند! چون ولید معروف بود ،هم به حماقت ،هم به فساد! این ولید،

ٓ ُ

ف

ٌ َ َ فَ َ َ َّ

اس ق� ِب� ن� ب� ٍ إ� � ت� ب� ی� ن�وا» ،1دربارۀ اوست؛
همان کسی است که آیۀ شریفۀ « ِا ن� ج�ا َءکم � ِ
قرآن اسم این آقا را گذاشته است «فاسق»؛ چون یک خبری آورد و عدهای

ٓ ُ

ف

ٌ َ َ فَ َ َ َّ

اس ق� ِب� ن� ب� ٍ إ� � ت� ب� ی� ن�وا» اگر فاسق یک
در خطر افتادند و بعد آیه آمد که « ِا ن� ج�ا َءکم � ِ

خبری آورد ،بروید تحقیق کنید ،به حرفش گوش نکنید؛ آن فاسق ،همین
 .1سوره مبارکه حجرات /آیه 6
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آقـای ولیـد بود .این برای زمان پیغمبر اسـت! ببینید معیارها و
ارزشهـا و جابهجایـی آدمهـا را! ایـن آدمی که در زمـان پیغمبر ،در قرآن
فاسـق اسـم آورده شـده بود ،همان قرآن را هم مردم هر روز میخواندند،
حاال اینجا شد حاکم!
هـم سـعدبنابی ّ
وقاص تعجـب کـرد ،هـم عبداهللبنمسـعود تعجـب کرد!
عبداهللبنمسـعود وقتی چشـمش افتاد به او ،گفت من نمیدانم ،تو بعد
از اینکـه مـا از مدینـه آمدیـم ،آدم صالحـی شـدی؟! عبارتـش این اسـت:

َ

َ ُ

َ َ َ ّ

َ

«مـا ادری ا َصل َحـت َبعدنـا ام ف َسـد الن ُ
ـاس» یـا نـه ،تو صالح نشـدی ،مردم فاسـد
شدند که مثل تویی را بهعنوان امیر میفرستند به یک شهری! این حرف
عبداهللبنمسـعود [اسـت] .سعدبنابی ّ
وقاص هم تعجب کرد ،منتها از ُبعد

َ

َ

َ

َ َ

َ

حقنـا َبعـد َ
دیگـری؛ گفـت« :ا ِکسـت َبعدنـا ام ُ
ک؟» تو کـه آدم احمقی بودی ،تو
حاال آدم باهوشی شدهای ،یا ما اینقدر احمق شدهایم که تو بر ما ترجیح

َ َ َ

َ

َ

پیدا کردهای؟ ولید در جوابش برگشت گفت« :ال ت َزع ّن یا ابا ِاسحاق» ناراحت

ُ ُّ َ

َ

ُ

وقاص« ،کل ذ ِل َ
نشو سعدبنابی ّ
ک ل َیکن» نه ما زیرک شدهایم ،نه تو احمق
َّ ُ

امل ُ
شدهایَ « ،و ِانا ه َو ُ
لک» مسئله ،مسئلۀ پادشاهی است! پادشاهی! تبدیل
َّ ُ

امل ُ
حکومت الهی ،خالفت ،والیت ،به پادشاهی! « َو ِانا ه َو ُ
لک» این پادشاهی
ََّ

َ

َ ّ

َ

استَ « .یتغد ُاه ق ٌوم َو َیت َعش ُاه آخ َ
رون» 1امروز برای یکی است ،فردا برای دیگری؛
دستبهدسـت میگـردد .سـعدبنابی ّ
وقاص باالخـره صحابـی پیغمبر بود،

َ َ
قال َس ٌ
ـعد
خیلـی برایـش گوشخراش بود این حرف که پادشـاهی اسـت؛ «ف

 .1ناهارش را گروهی میخورند و شامش را گروهی دیگر
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ً

ُ

ارا کـم َج َعلتموهـا ُملـکا»! میبینیـم کـه قضیۀ خالفت را شـما تبدیل
کردهاید به پادشاهی! بله ،خب همینطور است ،همین است.

َ

ََ َ َ َ ٌ

یکوقتـی جنـاب عمر به جناب سـلمان گفت« :ا َم ِل ٌ
ـک انا ام خلیفـة» به نظر
تو ،من پادشـاهم یا خلیفه؟ سـلمان شخص بزرگی بود ،بسیار معتبر بود،
از صحابـۀ عالیمقـام بـود ،نظر او و قضاوت او خیلی مهم بود؛ لذا عمر در

َ َُ

زمـان خالفـت ،بـه او این حـرف را گفت« .قال له َس ُ
ـلمان» سـلمان در جواب
َ َ

َ

َ

َ ً َ َ َ َّ َ َ َ

املس ِـل َ
گفـتِ « :ان انـت َج َبیـت ِمـن ارض ُ
منی ِدرهـا او اقـل او ا کث َـر» اگـر تـو از امـوال
ِ

مردم ،یک ِدرهم ،یا کمتر از یک ِدرهم ،یا بیشتر از یک ِدرهم ،برداریَ « ،و
َ َ َُ َ ّ
یر َح ِق ِه» ـ نهاینکه برای خودت برداری ـ در جایی که حق نیست،
وضعته یف غ ِ
ََ َ َ ٌ َ َ ٌ
ـک ال خلیفـة» درآنصـورت تـو پادشـاه خواهی بود،
آن را بگـذاری« ،فانـت م ِل
َ َ
دیگر خلیفه نیسـتی .معیار را بیان کرد .در روایت ابناثیر دارد که «ف َبکی
ُ

ع َم ُر» عمر گریه کرد .موعظۀ عجیبی اسـت .مسـئله ،مسـئلۀ خالفت است،
تبدیـل خالفـت یا والیت؛ کـه والیت یعنی حکومتی کـه همراه با محبت
اسـت ،همراه با پیوسـتگی با مردم اسـت ،همراه با عاطفۀ نسـبت به آحاد
مردم است ،فقط فرمانروایی و حکمرانی نیست؛ این معنای والیت است.
امـا خـب پادشـاهی معنایـش این نیسـت ،به مـردم کاری ندارد؛ پادشـاه
یعنی حاکم ،فرمانروا ،هر کار خودش بخواهد میکند.
خب ،اینها در مورد خواص بود .خواص در مدت این چند سـال ،کارشـان
به اینجا رسـید .البته این برای زمان «خلفای راشـدین» اسـت که مواظب
مقیـد بودند ،اهمیت میدادند ،پیغمبر را سـالهای متمادی درک
بودنـد،
ّ
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کرده بودند ،فریاد پیغمبر در مدینه هنوز طنینانداز بود و کسـی
مثل علیبنابیطالب در آن جامعه حاضر بود .بعد که قضیه منتقل شـد
به شام ،مسئله از این حرفها دیگر گذشت .این نمونههای کوچکی است
تواریخ معتبر در نزد
تاریخ ابناثیر ،یا بقیۀ
از خواص .البته اگر در همین
ِ
ِ
برادران مسـلمان ما کسـی جسـتجو کنـد ،نه صدها نمونـه ،هزارها نمونه،
ازاینقبیل هست.
خب این اسـت دیگر ،جامعه پوک میشـود .وقتی عدالت نباشد ،اینطور
است ،وقتی عبودیت خدا نبود ،اینطور است؛ آنوقت ذهنها هم خراب
میشود؛ یعنی در آن جامعهای که مسئلۀ ثروتاندوزی و گرایش به مال
دنیـا و دلبسـتن بـه ُحطام دنیا بـه اینجاها میرسـد ،در آن مدینه ،در آن
جامعـه ،کسـی هم که بـرای مردم معارف میگوید« ،کعباالحبار» اسـت.
یهـودی تازهمسـلمانی کـه پیغمبر را هم ندیده اسـت ،زمان
کعباالحبـار،
ِ
پیغمبر مسلمان نشده است ،زمان ابیبکر هم مسلمان نشده است .زمان
عمـر مسـلمان شـد ،زمـان عثمان هـم از دنیا رفـت! کعباالحبـار ،احبار؛
بعضی میگویند کعباالخبار ،غلط است ،کعباالحبار است .احبار ،جمع
َحبر است؛ َحبر ،یعنی عا ِلم یهود .این کعب ـ یعنی آن قطب علمای یهود
ـ آمـد مسـلمان شـد؛ بعد بنا کرد راجعبه مسـائل اسلامی حـرفزدن .در
مجلس جناب عثمان نشسـته بود که جناب ابیذر وارد شـد .یک چیزی
گفـت ،ابـیذر عصبانـی شـد که تـو حاال داری بـرای ما از اسلام و احکام
اسالمی میگویی! ما این احکام را خودمان از پیغمبر شنیدهایم.
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وقتی معیارها از دسـت رفت ،وقتی ارزشها ضعیف شـد ،وقتی
ظواهـر پـوک شـد ،وقتـی دنیاطلبی و مالدوسـتی ،حاکم بر انسـانهایی
شـد کـه یـک عمری را با عظمـت گذرانده بودنـد ،سـالهایی را بیاعتنای
بـه زخـارف دنیا [سـپری کـرده بودند] و توانسـتند آن پرچم عظیـم را بلند
بکننـد ،آنوقـت در عالـم فرهنگ و معارف هم این میشـود؛ سررشـتهدار
امور معارف الهی و اسالمی ،میشود کسی که تازهمسلمان است و هرچه
خـودش بفهمـد ،میگوید ،نه آنچه که اسلام گفته اسـت .آنوقت بعضی
ّ
مقدم کنند!
میخواهند حرف او را بر حرف مسلمانهای سابقهدار
وقتی خواص به یک َسمتی رفتند ،عامۀ مردم هم دنبال آنها حرکت میکنند.
بزرگترین گناه انسـانهای ممتاز و برجسـته ،این اسـت که اگر انحرافی از
آنها سـر بزند ،انحراف آنها موجب انحراف بسـیاری از مردم میشـود .وقتی
دیدند سدها شکست ،وقتی دیدند کارها برخالف آنچه که زبانها میگوید،
و برخلاف آنچه که از پیغمبر نقل میشـود جریـان دارد ،آنها هم دنبالهرو،
آنها هم میروند دیگر ،آنها هم همان طرف حرکت میکنند.
یک ماجرا هم از عامۀ مردم؛ حاکم بصره نامه نوشت به خلیفه در مدینه که
خراج و مالیاتی که ما از شهرهای مفتوح 1میگیریم و بین مردم خودمان
تقسـیم میکنیم؛ کم اسـت .مردم در بصره زیاد شـدهاند ،اجازه میدهید
دوتـا شـهر اضافه کنیـم؟ مردم کوفه شـنیدند که حاکم بصـره برای مردم
خودش ،خراج دو شهر را اضافه کرده است ،از خلیفه گرفته است .اینها هم
( .1فتح) فتح شده ،گشوده شده
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آمدند سـراغ حاکمشان .حاکمشـان چه کسی بود؟ عماربنیاسر؛
مرد ارزشـی ،آنیکه مثل کوه اسـتوار ایسـتاده اسـت .البته ازاینقبیل هم
بودند[ ،اما] زیاد نبودند ،کسانی که تکان نخوردند .آمدند پیش عمار یاسر،
گفتند تو هم برای ما اینطور بخواه و دو شهر هم تو برای ما بگیر .عمار
گفت من این کار را نمیکنم .بنا کردند به عمار حملهکردن ،بدگوییکردن؛
نامه نوشتند ،باالخره خلیفه او را عزلش کرد 1.شبیه این برای ابیذر اتفاق
افتاد ،شبیه این برای دیگران اتفاق افتاد .شاید خود عبداهلل مسعود یکی
از همین افراد بود .وقتیکه رعایت این سررشـتهها نشـود؛ جامعه ازلحاظ
ارزشها پوک میشود ،عبرت اینجاست.
عزیـزان مـن! انسـان دیر میفهمد ایـن تحوالت اجتماعـی را؛ باید مراقب
بود .تقوا یعنی این ،یعنی مراقب باشـید .آنکسـانیکه حوزۀ حاکمیتشان
شـخص خودشـان اسـت ،مواظـب خودشـان باشـند .آنکسـانیکه حـوزۀ
حاکمیتشـان از شـخص خودشـان وسـیعتر اسـت ،هم مواظب خودشـان
باشـند ،هـم مواظـب دیگران باشـند .آنکسـانیکه در رأسـند ،هم مواظب
 .1نمونههای بیان شده در متن همگی به ترتیب در جلد سوم کتاب الکامل فی التاریخ
(ابناثیر) آمده اسـت .اعتراض مردم کوفه و برکناری جناب عمار یاسـر ،ص /30مکالمۀ

خلیفـۀ دوم بـا جنـاب سـلمان ،ص /59برخـورد عبداهللبنمسـعود با سـعدبنابی ّ
وقاص،
برکنـاری سـعدبنابی ّ
وقاص و انتصـاب ولیدبنعقبـه به امـارت کوفـه ،ص /82فروختن

خمـس غنائـم فتـح آفریقا بـه مروانبنحکم ،ص /91به جهاد رفتن ابوموسـی اشـعری
بـا داراییهایـش ،ص /99اعتـراض ابـوذر بـه کعباالحبـار ،ص /115ماجـرای واکنـش
سعیدبنعاص نسبت به خبر بخشندگی طلحه ،ص138
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خودشـان باشـند ،هـم مواظـب کل جامعـه باشـند که بهسـمت
دنیاطلبی ،بهسـمت دلبسـتن به زخارف دنیا ،بهسمت خودخواهی نروند.
ایـن معنایـش آبادنکردن جامعه نیسـت؛ جامعه را آبـاد کنند ،ثروتهای
فراوان بهوجود بیاورند؛ [اما] برای شخص خودشان نخواهند؛ این بد است.
هرکسـی بتواند جامعۀ اسلامی را ثروتمند کند ،ثواب بزرگی کرده اسـت،
اینها دنیاطلبی نیسـت .دنیاطلبی آن اسـت که کسـی برای خود بخواهد؛
بـرای خود حرکـت بکند؛ از بیتالمال یا غیر بیتالمال ،به فکر جمعکردن
بـرای خـود بیفتـد؛ ایـن بد اسـت .بایـد مراقب باشـیم .همه بایـد مراقب
باشند .وقتیکه اینطور نباشد ،مراقبت نباشد ،آنوقت جامعه همینطور
بهتدریـج از ارزشها تهیدسـت میشـود ،میشـود ،میشـود؛ میرسـد به
یک نقطهای که فقط یک پوسـتۀ ظاهری باقی مانده اسـت .ناگهان یک
امتحان بزرگ پیش میآید؛ امتحان قیام ابیعبداهلل .آنوقت این جامعه
در این امتحان مردود میشود!
گفتند که به تو حکومت ری را میخواهیم بدهیم .ری آنوقت ،یک شـهر
بسیار بزرگ پرفایدهای بود .خب حاکمیت هم مثل استانداری امروز نبود؛
آن زمان اینطوری نبود ،کسی که میآمد حاکم یک شهری میشد ،یعنی
تمام منابع درآمد این شهر در اختیار اوست؛ یک مقداری باید بفرستد برای
مرکز ،بقیهاش در اختیار خودش بود ،هر کار میخواست ،میتوانست بکند؛
لذا خیلی برایشان اهمیت داشت .بعد گفتند که اگر به جنگ حسینبنعلی
نروی ،از حاکمیت ری خبری نیست .خب ،اینجا یک آدم ارزشی ،یکلحظه
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فکـر نمیکنـد ،میگوید مردهشـور ری را ببرند! ری چیسـت ،همۀ
دنیـا را هـم بـه مـن بدهید ،من بـه حسـینبنعلی اخم نمیکنـم .من به
عزیز زهرا ،چهره هم درهم نمیکشـم .من بروم حسـینبنعلی را ُ
بکشـم،
ِ

فرزندانـش را ُ
بکشـم ،کـه میخواهـی بـه مـن ری بدهی! آدمی که ارزشـی
باشـد ،اینطـور اسـت دیگـر؛ اما وقتیکـه درون تهی اسـت ،وقتی جامعه،
جامعـۀ دور از ارزشهاسـت ،وقتیکـه آن خطـوط اصلی در جامعه ضعیف
شـده اسـت ،اینجا نه دیگر ،دسـتوپا میلرزد .حاال حداکثر یک شـب هم
فکر میکند؛ خیلی ِح ّدت 1کردند ایشـان ،یک شـب تا صبح مهلت گرفتند
که فکر کنند .اگر یک سـال هم فکر کرده بود ،بازهم این تصمیم را گرفته
بود ،فکرکردنش ارزشـی نداشـت .یک شـب فکر کرد ،باالخره گفت بله ،من
ُملک ری را میخواهم! البته خدای متعال همان را هم به او نداد .آنوقت
فاجعۀ کربال پیش میآید .عزیزان من ،فاجعۀ کربال!
آنوقـت اینجـا یـک کلمـه راجعبـه تحلیـل حادثـۀ عاشـورا بگویـم ،فقـط
یـک اشـاره .اینجـا کسـی مثـل حسینبنعلیعلیهالسلام کـه خودش تجسـم
جلو این انحطـاط را بگیرد؛ چون
ارزشهاسـت ،قیـام میکنـد ،برای اینکه
ِ
ایـن انحطـاط داشـت میرفـت تا به آنجا برسـد کـه هیچ باقـی نماند؛ که
اگر یکوقتی مردمی هم خواسـتند خوب زندگی کنند و مسـلمان زندگی
کنند ،چیزی در دستشـان نباشـد .داشـت به آنجاها میرفت .امام حسین
سراشـیب
سـرعت
میایسـتد ،قیـام میکنـد ،حرکت میکند ،درمقابل این
ِ
ِ
( .1حدد) هوشمندی ،تیزی
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سقوط ،یکتنه قرار میگیرد .البته جان خودش را ،جان عزیزانش
را ،جان علیاصغرش را ،جان علیاکبرش را ،جان عباسش را در این زمینه
فدا میکند؛ و نتیجه میگیرد.

ََ

ُ
نی» 1یعنی دین پیغمبر ،زندهشدۀ حسینبنعلی است .آن روی
« َو انا ِمن ح َس ٍ

قضیه ،این بود؛ این روی سـکه ،حادثۀ عظیم و حماسـۀ ُپرشور و ماجرای
ً
واقعـا جز با منطق عشـق و با چشـم عاشـقانه،
عاشـقانۀ عاشوراسـت کـه
نمیشود قضایای کربال را فهمید .با چشم عاشقانه باید نگاه کرد تا فهمید
ً
تقریبا یا حدود
حسینبنعلی چه کرده است در این یک شب و نصف روز
یک شبانهروز ـ از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا ـ چه عظمتی آفریده است
حسینبنعلی

علیهالسالم

در این میدان! لذاست که در دنیا مانده است ،باقی

مانـده در دنیـا ،تـا ابد هم خواهد ماند .خیلـی هم تالش کردند که حادثۀ
عاشورا را به فراموشی بسپارند ،نتوانستند.

77/2/18

 .1االرشاد /باب تاریخ االمام الحسین و فضله /فصل فی فضائل االمام الحسین و مناقبه

۴۶

عبرتهای عاشورا
«خواص و ع ــوام»
یک چیزی در قرآن هسـت که ما را به فکر میاندازد .قرآن به ما میگوید
نـگاه کنیـد ،از گذشـتۀ تاریـخ درس بگیریـد 1.حاال ممکن اسـت بعضیها
بنشینند فلسفهبافی بکنند که گذشته ،برای امروز نمیتواند سرمشق باشد.
َّ
مصدق،2
از ایـن حرفهـا میزننـد؛ کاری بـه کار آنها نداریم .قـرآن ،صادق
ما را به عبرتگرفتن از تاریخ دعوت میکند .عبرتگرفتن از تاریخ ،یعنی
همین نگرانیای که من االن عرض کردم .چون در تاریخ چیزی هست که
اگر بخواهیم از آن عبرت بگیریم ،باید دغدغه داشته باشیم .این دغدغه،
قُ
س�روا
 .1ازجمله آیاتی که به این معنا تصریح میکند ،آیۀ  42سورۀ مبارکۀ روم است�« .ل ي
َ ق ُ َّ
قَ
ف َ ض فَ ُ
َ
ك ي� فَ� ن
عا� بَ� ة� ال ذ�ي� نَ� ِم ن
� � ب�ل» بگو :در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانی
ر� � نا��ظ روا
كا� ِ
ِ�ی الا ِ
را که پیش از شما بودند.

( .2صدق) راستگویی که به راستی گواهی شده است.
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مربوط به آینده است .این دغدغه برای چیست؟ مگر چه اتفاقی
افتاده است؟
اتفاقی که افتاده ،در صدر اسلام اسـت .جا دارد ملت اسلام فکر کند که
چرا پنجاه سـال بعد از وفات پیغمبر ،کار کشـور اسلامی به جایی رسیده
که همین مردم مسـلمان ـ از وزیرشـان ،امیرشـان ،سردارشـان ،عالمشان،
قاضیشان ،قار یشانَ ،اجامِ ر 1و اوباششان ـ در کوفه و کربال جمع بشوند،
بکشـند.
جگرگوشـۀ همیـن پیغمبـر را بـا آن وضع فجیع به خاک و خون ِ
خـب آدم بایـد بـه فکر فروبرود ،چرا اینطوری شـد؟ از درسهای عاشـورا
ً
قبال گفتم .کار به جایی برسـد
مهمتر ،عبرتهای عاشوراسـت؛ این را من
کـه جلـوی چشـم مردم ،حـرم پیغمبر را بیاورند در کوچه و بـازار ،به اینها
تهمت خارجی بزنند!
کشور خارج آمدند؛ خارجی ،بهمعنای
خارجی معنایش این نیست که اینها از
ِ
امروز بهکار نمیرفته .یک فرهنگی در اسالم هست که علیه امام عادل اگر
کسـی خروج کند و قیام بکند ،لعنت خدا و رسـول و مؤمنین و نیروهای
مؤمنین علیه چنین کسـی اسـت .خارجی یعنی این ،یعنی کسی که علیه
امـام عادلـی خـروج میکند .لذا همـۀ مردم مسـلمان ،آن روز از خارجیها
ِ

َ َََ َ َ
ََ ُ ََ
عاد ٍل فد ُمه هد ٌر» کسی که
ا
ل
بدشان میآمد؛ از خروجکنندهها« .من خرج ع
ِ
مام ِ
ٍ

خون او هدر است 2در اسالم؛
خروج کند ،قیام کند علیه یک امام عادلی،
ِ

( .1جمر) اراذل ،گروه غوغاطلب
 .2خون او تباه شده ،جانش دیگر ارزشی ندارد و میشود او را کشت.
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خـون مردم اهمیت میدهـد .اینها آمدند
اسلامی کـه اینقدر به
ِ
پسـر پیغمبر ،پسر فاطمۀ زهرا ،پسـر امیرالمؤمنین را بهعنوان خروجکنندۀ
بر امام عادل ـ که چه کسی باشد آن امام عادل؟ یزیدبنمعاویه! ـ معرفی
کردند و کارشـان گرفت .حاال آنها که دسـتگاه حکومت ظالمند ،خب هرچه
دلشان میخواهد میگویند ،مردم چرا باور کنند! مردم چرا ساکت بمانند!
اینجـای قضیـه اسـت کـه بنـده را دچـار دغدغـه میکنـد .ملتفتیـد؟ من
میگویـم چـه شـد که کار به اینجا رسـید؟ چه شـد که امت اسلامی که
آنقدر نسـبت به جزئیات احکام اسلامی و آیات قرآنی دقت داشـت ،در
یکچنیـن قضیـۀ واضحـی ،اینقـدر دچـار غفلت و سـهلانگاری شـد که
یکچنیـن فاجعـهای بهوجود بیایـد؟ خب این آدم را نگران میکند .ما از
جامعـۀ زمـان پیغمبـر و امیرالمؤمنین مگر قرصتر و محکمتریم! چه کار
کنیم که آنطوری نشود؟
حـاال مـن مختصـری دراینبـاره صحبـت میکنـم؛ البته کوتاه ،نسـبت به
سر رشتۀ مطلب را من به دست ذهن شما
اصل قضیه کوتاه خواهد بودِ .
میسـپارم تا روی این قضیه ،خودتان فکر کنید .کسـانی که اهل اندیشه
هستند ،اهل مطالعه هستند ،بروند دنبال این رشته؛ کسانی که اهل کار
و عملند ،بروند دنبال اینکه چطور میشود جلوی این را گرفت؟
اگـر امـروز مـن و شـما جلوی ایـن قضیـه را نگیریم ،ـ حاال ممکن اسـت
پنجاه سـال دیگر باشـد ،ممکن اسـت پنج سـال دیگر باشـد ،ممکن است
اسلامی ما هـم کارش به
ده سـال دیگـر باشـد ـ یکوقـت دیدید جامعۀ
ِ
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آنجا رسـید .تعجب نکنید! مگر چشـمان تیزی تا اعماق را ببیند،
نگهبـان امینی راه را نشـان بدهد ،مـردم صاحبفکری کار را هدایت کنند
خاکریز
و ارادههـای محکمـی پشـتوانۀ ایـن حرکـت باشـد ،آنوقت البتـه
ِ
دژ محکمی خواهد بود ،کسی نخواهد توانست نفوذ
محکمی خواهد بودِ ،
کنـد .وا ِّل اگـر رهـا کردیم ،همـان وضعیت باز پیش میآیـد .آنوقت این
خونها ،همه هدر خواهد رفت.
در آن عهد ،کار به جایی رسـید که نوۀ کسـانی که در جنگ بدر بهدسـت
امیرالمؤمنین و حمزه و بقیۀ سرداران اسالم ،به د َرک رفته بودند ،نشست
چوب خیزران
سـر جگرگوشـۀ پیغمبر را گذاشت جلویش ،با
جای پیغمبر.
ِ
ِ
زد به لب و دندان او .گفت:

َ
« َلی َـت َاشـیاخی ب َ
ـدر ش ِـهدوا
ب
ِ ٍ

َ

َ

َ

َج َـزع اخل َ
ـزرج ِمـن َوقـع اال َس ِـل»
ِ

ِ

1

یعنی بلند شوند کشتههای ما در جنگ بدر ،ببینند که ما چه کار کردیم با

ُکشندههایشان! اینطوری شد .اینجاست که قرآن میگوید عبرت بگیرید!

قُ

ف

َ ض

سـرزمین تاریخ ِسـیر کنید،
ر�» 2در
اینجاسـت که میگوید�« :ل ی
س�روا ِ�ی الا ِ
ِ
ببینیـد چـه اتفاقی افتاده اسـت؛ خودتان را بر حـذر بدارید .من حاال برای
اینکه این معنا در فرهنگ کنونی کشـور ما ،انشـاءاهلل بهوسـیلۀ آدمهای
« .1ای کاش بزرگان ما در بدر میدیدند ،جزع و بیصبری قبیلۀ خزرج را از ضرب نیزه و
شمشـیر»؛ این اشـعار منتسـب به ابن ِّ
الزبعَ ری است که پس از جنگ ُاحد خوانده است و

یزید هم آن را تکرار میکند(.مقاتل ّ
الطالبیّ ین (علیبنحسـین ابوالفرج اصفهانی ،متوفی
356ق) /ص)119
 .2سوره مبارکه انعام /آیه 11
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صاحـب رأی و نظـر و فکـر حرکـت کنـد و راه بیفتـد ،امـروز یک
ِ
مختصری اینجا برای شما صحبت میکنم.
ببینید عزیزان من! به جماعت بشری که نگاه میکنید ،در هر جامعهای،
در هـر شـهری ،در هـر کشـوری ،بـا یـک دید ،با یـک ُبرش ،مردم تقسـیم
میشـوند به دو ِقسـم .یک ِقسـم ،کسـانی که از روی فکر و فهمیدگی و
آگاهی و تصمیمگیری کار میکنند؛ یک راهی را میشناسـند و دنبال آن
راه حرکت میکنند ـ خوب و بدش را کار نداریم ـ یک ِقسم اینهایند؛ حاال
اینهـا را اسمشـان را بگذاریـم خواص .یک ِقسـم ،کسـانی هسـتند که نه،
دنبال این نیسـتند که ببینند چه راهی درسـت اسـت ،چه حرکتی صحیح
اسـت ،بفهمند ،بسـنجند ،تحلیل کنند ،درک کنند؛ میبینند َجو اینطوری
اسـت ،دنبال آن َجو حرکت میکنند .اسـم این را هم بگذاریم عوام .پس
جامعه را میشود تقسیم کرد به خواص و عوام .حاال دقت کنید ،من یک
نکتهای در باب این خواص و عوام بگویم که اشتباه نشود.
ایـن خـواص چـه کسـانی هسـتند؟ آیا یک قشـر خاصـی هسـتند؟ نه! در
اینهایی که ما میگوییم خواص ،آدمهای باسواد هست ،آدمهای بیسواد
هم هسـت .گاهی کسـی بیسـواد اسـت ،اما جزو خواص است؛ میفهمد
دارد چـه کار میکنـد ،از روی تصمیمگیـری و تشـخیص عمـل میکنـد،
ولـو درس نخوانده ،مدرسـه نرفتـه ،مدرک ندارد ،لبـاس روحانی ندارد ،اما
میفهمد که قضیه چیست.
در دوران انقلاب ،یعنـی پیش از پیروزی انقالب ،بنده در تبعید بودم در
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ایرانشهر .از یک شهری از نزدیکیهای ما ،چند نفر آدمی بودند،
یکیشـان راننـده بود ،یکیشـان چه بود ،آدمهای اهـل فرهنگ و معرفت
و اینها نبودند بهحسب ظاهر ،به اینها میگفتند عامی ،اما آدمهای جزو
خـواص بودنـد .اینها مرتب میآمدند ایرانشـهر دیدن مـا ،قضیۀ مذاکرات
خودشان را با روحانی شهرشان میگفتند .آن روحانی شهر هم آدم خوبی
بود ،منتها عوام بود .مالحظه میکنید! رانندۀ کمپرسی جزو خواص بود،
ً
مثلا آن روحانی میگفت
آن روحانـی محتـرم پیشنمـاز جـزو عوام بود!
که چرا وقتی اسـم پیغمبر میآید ،یک صلوات میفرسـتید[ ،ولی] اسـم
ایـن «آقا» 1که میآید ،سـهتا صلوات میفرسـتید؟ نمیفهمید .این راننده
به او جواب میداد ،میگفت آن روزی که دیگر مبارزهای نداشته باشیم،
اسلام بـر همهجـا فائق بشـود ،انقلاب که بشـود ،ما همان یکـی را هم
نمیفرسـتیم! امروز این سـهتا صلوات ،مبارزه است! آن راننده میفهمید،
آن روحانی نمیفهمید!

2

ایـن را مثـال زدم بـرای اینکه بدانید خواص کـه میگوییم ،معنایش یک
لبـاس خاصـی نیسـت؛ ممکـن اسـت مرد باشـد ،ممکن اسـت زن باشـد؛
ِ
ممکن اسـت تحصیلکرده باشد ،ممکن است تحصیلکرده نباشد؛ ممکن
است ثروتمند باشد ،ممکن است فقیر باشد؛ ممکن است یک انسانی در
 .1منظور حضرت امام خمینی

رحمتاهللعلیه

است.

 .2بـرای مطالعـۀ بیشـتر این ماجرا میتوانید بـه کتاب «مؤمن انقالبی ،حاج ابوالقاسـم
صدیقی» مراجعه کنید.
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دستگاههای دولتی باشد ،ممکن است جزو مخالفین دستگاههای
دولتی طاغوت باشد .خواص که میگوییم ـ از خوب و بدش ،حاال خواص
را هم باز تقسیم خواهیم کرد ـ یعنی کسانی که وقتی یک عملی انجام
میدهنـد ،موضعگیـر یای میکنند ،راهی را انتخاب میکنند ،از روی فکر
و تحلیـل اسـت؛ میفهمنـد و تصمیـم میگیرنـد و عمـل میکننـد .اینها
خواصند؛ نقطۀ مقابلش هم عوام است .عوام یعنی کسانی که وقتی َجو
بـه یک سـمتی میرود ،اینها هـم میروند ،تحلیلی ندارند .یکوقت مردم
میگویند :زنده باد! اینهم نگاه میکند ،میگوید :زنده باد! یکوقت مردم
میگویند :مرده باد! نگاه میکند ،میگوید :مرده باد .یکوقت َجو اینطور
است ،اینجا میآید؛ یکوقت َجو آنطور است ،آنجا میآید!
یکوقت ـ فرض بفرمایید ـ حضرت مسـلم وارد کوفه میشـود ،میگویند
پسـرعموی امـام حسـین آمـد ،خانـدان بنیهاشـم آمدنـد ،برویـم ،اینهـا
میخواهنـد قیـام کننـد ،میخواهند خـروج کنند ،چه ،چـه ،چه؛ تحریک
میشـود میرود دوروبَر حضرت مسـلم؛ میشـوند هجدههزار بیعتکنندۀ
با مسـلم! پنج ،شـش سـاعت بعـدش هم ،رؤسـای قبایـل میآیند داخل
کوفـه ،بـه مردم میگوینـد آقا! چه کار دارید میکنید؟ با چه کسـی دارید
میجنگیـد؟ از چه کسـی دارید دفاع میکنیـد؟ پدرتان را درمیآورند! چه،
چه ،چه؛ اینها اول میروند خانههایشـان ،بعد که سـربازهای ابنزیاد ،دور
خانۀ «طوعه» را میگیرند که مسلم را دستگیر کنند ،همینها میآیند باز
بنا میکنند علیه مسـلم جنگیدن! این عوام اسـت .از روی فکر نیست ،از
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روی یک تشـخیص نیسـت ،از روی یک تحلیل درسـتی نیست،
هرطور که َجو بود ،حرکت میکنند.
پـس در هـر جامعـهای ،خواصـی داریـم و عوامی .عـوام را بگذاریـد کنار،
ً
خواص جبهۀ حق،
طبعا دو جبهه هسـتند:
بیاییم سـراغ خواص .خواص،
ِ
خواص جبهۀ باطل .مگر اینطور نیسـت؟ یک عدهای اهل فکر و فرهنگ
و معرفتنـد ،بـرای جبهۀ حق دارنـد کار میکنند .فهمیدند حق با اینطرف
اسـت ،حـق را شـناختند ،دارنـد بـرای حق حرکـت میکننـد ،کار میکنند،
میشناسـند حق را ،اهل تشـخیصند؛ اینها یک دسـتهاند .یک دسـته هم
نقطۀ مقابل حقند ،ضد حقند .حاال اگر باز برویم به صدر اسالم ،یک عدهای
اصحـاب امیرالمؤمنین و امام حسین

علیهمالسلام

و بنیهاشـم هسـتند ،یک

عـدهای هـم اصحاب معاویهاند؛ آنها هم ِبینشـان خـواص بودند ،آدمهای
بافکر ،آدمهای عاقل ،آدمهای زرنگ ،طرفدار بنیامیه؛ آنها هم خواصند،
خواص
آنهـا هـم خواص دارنـد .پس خواص هم در یک جامعه دو جورند؛
ِ
خـواص طـرفدار باطل .از خـواص طرفدار باطل شـما چه
طـرفدار حـق،
ِ
توقع دارید؟ توقع دارید که بنشیند علیه حق و علیه شما برنامهریزی کند
دیگر .باید با او بجنگید .با خواص طرفدار باطل باید جنگید .اینکه محل
کالم نیست .بیاییم سراغ خواص طرفدار حق.
حاال من همینطورکه دارم برای شـما حرف میزنم ،شـما خودتان ببینید
کجاییـد؟ اینکـه میگوییـم سررشـتۀ فکر ،یعنـی تاریخ را با قصه اشـتباه
نکنیم .تاریخ یعنی شرح حال ما ،منتها در یک صحنۀ دیگر.

فصل سوم

895

» .۴۶ماوـــع و صاوخ« /اروشاع یاهتربع

خوشتر آن باشد که وصف دلبران
گفتـه آیـد در حدیـث دیگـران

1

تاریـخ یعنـی مـن و شـما ،یعنـی همینهایی کـه امروز اینجا هسـتیم.
شـرح تاریـخ را داریـم میگوییـم ،هرکـدام از ما بایـد نگاه
پـس اگـر مـا
ِ
کنیـم ،ببینیم در این داسـتان کجاییم ،کدام قسـمت قـرار گرفتیم .بعد
ببینیـم آنیکـه مثـل ما در این قسـمت قرار گرفته بـود ،آن روز چطوری
ً
مثال
عمـل کـرد کـه ضربه خورد ،ما آنطـور عمل نکنیم .مثلاینکه شـما
در کالس آمـوزش تاکتیـک ،2جبهۀ دشـمن فرضی را مشـخص میکنید،
خـودی فرضی را هم مشـخص میکنید .بعد تاکتیـک غلط جبهۀ
جبهـۀ
ِ
خـودی را نـگاه میکنید ،میبینید که اینجا این تاکتیسـین خودی ،این
اشتباه را کرده .شما دیگر وقتی میخواهید تاکتیک طراحی کنید ،نباید
آن اشـتباه را بکنید .یا تاکتیک درسـت بود ،اما فرمانده ،یا بیسـیمچی،
یا توپچی ،یا قاصد ،یا سـرباز سـاده در جبهۀ خودی ،این اشـتباه را کرد؛
میفهمیـد کـه شـما نباید این اشـتباه را بکنید .تاریخ اینطوری اسـت.
حـاال شـما خودتـان را پیـدا کنید در ایـن صحنهای که مـن دارم از صدر
اسالم میگویم.
ً
تصادفـا در زمانی قرار
یـک عـدهای عوامند .عوام بسـته به شانسـش ،اگر
گرفـت که امامی سـر کار اسـت ،مثل امام امیرالمؤمنین کـه اینها را دارد
 .1مولوی ،مثنوی معنوی /دفتر اول
 .2فن حرکتدادن سربازان و بهکار انداختن نیروها و امکانات نظامی در جنگ
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دسـت خوبان،
ضـرب
یبَـرد بهسـمت بهشـت ،خـب اینهم به
م 
ِ
ِ
ً
اتفاقا
بهسمت بهشت رانده خواهد شد و انشاءاهلل میرود به بهشت .اگر

َ
َ ُ َ َ ً
نَ َ نّ
طـوری شـد ،در زمانی قـرار گرفت که « َو �جَ ع نل�اهم ا ِئ� ّم ة� َی�دعو� ِالی
ال� ِار» [یا] «ا
َ َّ
َ َ
ُ
َ تَ َ َ َّ ذ َن َ َّ ن َ تَ
ک ف� ًرا َو َا َح ّلوا قَ� َ
دار َ
وم ُهم َ
وار * �جَ ه ن� َم یَ�صل نو�ها َو ِب� ئ� َس
ال�
اهلل
�
لم �ر ِالی ال�ی�� ب�دلوا ِ�عم
ب
ِ
ِ
قَ ُ
ال�رار» 1اگـر در یکچنیـن زمانـی قـرار گرفت ،خواهد رفت بهسـمت جهنم.

پس باید مواظب باشید جزو عوام نباشید.
ً
حتما برویـد تحصیالت عالیه بکنید؛
نمیگویـم جزو عوام نباشـید ،یعنی
نه! گفتم که عوام معنایش این نیسـت که کسـی تحصیالت عالیه نکند.
ایبسا کسانی که تحصیالت عالیه هم کردند ،جزو عوامند .ایبسا کسانی
که تحصیالت دینی هم کردند ،جزو عوامند .ایبسـا کسـانی که فقیرند یا
خود من و شماست .باید مواظب
دست
غنیاند ،جزو عوامند .عوامبودن،
ِ
ِ
باشیم ،عوام نباشیم؛ یعنی هر کاری میکنیم از روی بصیرت باشد .آنکه
از روی بصیرت کار نمیکند ،عوام است .لذا میبینید که پیغمبر [در قرآن]

َ ُ

َ

ََ َ

َ نَ َ َ

تَّ َ َ

اهلل علی ب� ی َ ة
� ا� ب�ع ن�ی» 2من و پیروانم با بصیرت
میفرماید« :ادعوا ِالی ِ
ص�ر ٍ� ا�ا و م نِ

عمـل میکنیـم و دعوت میکنیـم و پیش میرویم؛ بصیـرت! خب ،پس
اول ببینیـد جـزو آن گـروه عوامید یا نه .اگر جزو گروه عوامید ،بهسـرعت

 .1سوره مبارکه قصص /آیه  ، 41سوره مبارکه ابراهیم /آیات  28و « ،29آیا ندیدی آنکسانیکه
نعمتهـای خـدا را کفـران کردند ،ناسپاسـی کردند .قوم خود و دنبالهروان خـود را به وادی
نابودی و نیستی کشاندند * .جهنم؛ در آن وارد میشوند ،و چه بد قرارگاهی است».
 .2سوره مبارکه یوسف /آیه 108
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خودتـان را از گـروه عـوام خارج کنید؛ سـعی کنید قدرت تحلیل
پیدا کنید ،تشخیص بدهید ،معرفت پیدا کنید.
آمدیـم سـراغ خـواص؛ در گـروه خواص ،ببینیـم ما جزو خـواص طرفدار
ّ
خواص
حقیم ،یا خواص طرفدار باطل .خب اینجا قضیهاش روشن است،
ِ
ً
فعال کاری هم نداریم .آمدیم سراغ
طرفدار باطل ،حسابشان جدا ،به آنها
مشـکلی قضیـه ،از اینجا به بعد اسـت! این
خـواص طـرفدار حـق .همـۀ
ِ
خواص طرفدار حق ،دو جورند .یکجور کسـانی هسـتند که در مقابلۀ با
دنیـا ،بـا زندگـی ،با مقام ،با شـهوت ،بـا پول ،با لذت ،با راحـت ،با نام ،در
رابطـۀ بـا این چیزهای خوب [خود را میبازند] .که اینها همهاش چیزهای

َ ُ

َ

ُّ ن

خـوب اسـت .اینها همـهاش زیباییهـای زندگـی اسـت« .م ت�اع الح ی� ِةا� الد� ی�ا»
متـاع یعنـی بهـره ،اینهـا بهرههـای همین زندگـی دنیوی اسـت .اینکه در

َ ُ

َ

ُّ ن

قرآن میبینید میفرماید« :م ت�اع الح ی� ِةا� الد� ی�ا» ،1این معنایش این نیسـت که

این متاع بد اسـت ،نه ،متاع اسـت ،خدا آفریده اسـت برای شما .اگر شما
آنقدر مجذوب این متاع زندگی و بهرههای زندگی ُشدید ،خدایناخواسته
تکلیف سـخت بـه میان آمد ،نتوانسـتید از اینها دسـت
آنجایـی کـه پـای
ِ
برداریـد؛ ایـن میشـود یکجور! اگر نه ،از این متاع بهـره هم میبَرید ،اما
امتحان سـخت پیش میآیـد ،راحت میتوانیـد از اینها
آنجایـی کـه پـای
ِ
جور دیگر.
دست بردارید؛ این میشود یک ِ
خـواص طـرفدار حق را باز تقسـیم میکنیم به دو قسـم .ببینید!
پـس مـا
ِ
 .1سوره مبارکه زخرف /آیه 35
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فکـر الزم دارد ،این چیزهـا دقت و مطالعه الزم دارد؛ همینطوری
نمیشـود انسـان جامعـه و نظـام و انقالب را بیمه کند ،بایـد مطالعه کند،
خواص طرفدار حق
خوب
سم
ِ
ِ
دقت کند ،فکر کند .در هر جامعهای اگر آن ِق ِ
ـ یعنی آنکسانیکه میتوانند از این متاع دنیا ،آنوقتیکه الزم باشد ،دست
بردارند ـ بیشـتر باشـند ،هیچوقت جامعۀ اسلامی دچار حالت دوران امام
حسـین نخواهد شـد؛ مطمئن باشـید! تا ابد بیمۀ بیمه اسـت .اما اگر اینها
کم باشـند ،آن دسـتۀ خواص دیگر زیاد باشند ،یعنی آنهایی که دل سپردند
بـه دنیـا؛ حق را هم میشناسـند ،طرفدار حقند ،درعینحـال درمقابل دنیا،
پایشان میلرزد ـ دنیا یعنی چه؟ یعنی پول ،یعنی خانه ،یعنی شهوت ،یعنی
مقام ،یعنی اسـم و شـهرت ،یعنی پسـت و مسـئولیت و یعنی جان ـ برای
جانشـان ،راه خدا را ترک میکنند ،آنجایی که باید حق بگویند ،نمیگویند،
چون جانشان به خطر میافتد ،یا برای مقامشان ،یا برای شغلشان ،یا برای
پولشـان ،یـا برای محبت به اوالدشـان ،بـرای محبت به خانوادهشـان ،برای
محبـت بـه نزدیـکان و دوستانشـان ،راه خـدا را رها میکنند؛ اگـر عدۀ اینها
زیاد بود ،آنوقت دیگر واویالست! آنوقت دیگر حسینبنعلیها به مسلخ
کربال خواهند رفت ،به قتلگاه کشیده خواهند شد .یزیدها میآیند سر کار؛ و
بنیامیه ،هزار ماه بر کشوری که پیغمبر بهوجود آورده بود ،حکومت خواهد
کرد؛ و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد!

75/3/20

َ َ ّ ُ
ـادق َع َلیه َّ
ـون َل ُـه َر َ ٌ ُ ُّ ُ
ؤمـن َان َتک َ
الس ُ
لام مـا َا َقب َـح ب ُ
غبـة ت ِذلـه» 1چقـدر بـرای
امل
«و قـال الص
ِ
ِ
ِ
ِ
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب الطمع /حدیث1

فصل سوم

899

» .۴۶ماوـــع و صاوخ« /اروشاع یاهتربع

مؤمن زشت است که در او نسبت به چیزی ،رغبت و میلی وجود
داشـته باشـد و این رغبت او را ذلیل کند .بسـیاری از این میل و رغبتها
کـه انسـان را در زندگـی دنیـا در موضـع ضعـف و اضطـرار قـرار میدهـد،
خواستههایی است که میتوان از آنها سر باز زد .به قول شاعر:

َّ
َّ
َ َّ
« َو کـم َدقـت َو َرقـت َو اس َـت َرقت

ُ

َ

ُ

ُ

َ
ّ
ـال»
الرج ِ
ـش اعنـاق ِ
فضـول العی ِ

1

چنانچـه انسـان در دنیـا بـه دنبال چیزهای زیادی باشـد ،ایبسـا گردن او
را بکوبـد یـا نـازک کند یا اسـیر کنـد .آنان برای فضول عیش ،خودشـان را
ذلیـل میکننـد و در موضـع ضعف قرار میدهند .میفرمایـد :این یکی از

َ

َ َ

َُ

ٌ ُ ُّ ُ

ؤمن ان ت َ
کون له َر َ
َ َ ُ
غبة ت ِذله».
زشتترینهاست «ما اقبح ِبامل ِ ِ

80/12/21

خواص طرفدار حق،یا اکثریت قاطعشـان،
وقتـی خـواص در یک جامعه،
ِ
آنچنـان میشـوند که برایشـان دنیای خودشـان اهمیت پیـدا میکند ،از
ترس جان ،از ترس ازدسـتدادن مال ،از ترس ازدسـتدادن مقام و پست،
از تـرس منفورشـدن ،از تـرس تنهاماندن ،حاضر میشـوند حاکمیت باطل
را قبول کنند؛ و درمقابل باطل نمیایسـتند و از حق طرفداری نمیکنند
و جانشـان را بـه خطـر نمیاندازنـد .وقتی اینطور شـد ،اولش با شـهادت
حسینبنعلی با آن وضع آغاز میشود ،آخرش هم میرسد به بنیامیه و
َّ
َّ
َ َّ
 .1در دیوانی که منسـوب به امیرالمؤمنین اسـت چنین آمدهَ « :و قد َدقت َو َرقت َو اس َـت َرقت /
ُ ُ
ـول َ
العی َ ُ ّ
فض
ـال» زیادیهـای زندگی گردن مردان را میکوبدُ ،خرد میکند و قطع
الرج ِ
ـش اعنـاق ِ
ِ

اال َرب فی فنون َ
میکنـد .نظیـر این بیت در کتـاب نهایة َ
االدب ُ
(نویـری ،متوفی 733ق)/
ج/2ص ،113به ابوالفتح ُبستی (متوفی401ق) منسوب شده استَ :
«ف َکم َد َّقت و َش َّقت وَ

ُ
ُ
َ َّ
ُ
عناق الرِّ
یش َا
جال»
ِ
است َرقت  /فضول العَ ِ
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شـاخۀ مروانی ،و بعد بنیعباس و بعد از بنیعباس هم سلسـلۀ
سالطین در دنیای اسالم ،تا امروز!
خـب ،حـاال یکخـردهای بـه تحلیـل حادثـۀ عبرتانگیـز عاشـورا نزدیـک
شـدیم.. .کسـانی که از کوفه به امام حسین نامه نوشتند و دعوت کردند،
اسمهایشـان را کـه نـگاه کنید ،اینهایی کـه نامه نوشـتند ،خواصند .اینها
ً
غالبا اینها را
همـه جـزو آن طبقۀ خواصنـد ،طبقۀ زبدگان و برجسـتگانند.
بزرگان و اعیان و شخصیتهای برجسته و نامونشاندار ،و همین خواص،
خواص طرفدار حق ،کدامها جزو آن
نوشـتند .معلوم میشـود که در این
ِ
دسـتهای هسـتند کـه حاضرند دینشـان را قربانـی دنیایشـان بکنند ،کدام
کسانی هستند که حاضرند دنیایشان را قربانی دین بکنند .و چون کسانی
که حاضرند دینشان را قربانی دنیا بکنند ،بیشترند ،نتیجه میشود شهادت
مسـلمبنعقیل در کوفـه و بعد هم از همان شـهر کوفـهای که هجدههزار
نفر آمدند بیعت کردند با مسلمبنعقیل ،حاال یا بیستهزار ،یا سیهزار یا
بیشـتر ،جمعیت بلند میشـود میآید کربال به جنگ امام حسـین! یعنی
حرکت خواص ،بهدنبال خود ،حرکت عوام را میآو َرد.
نمیدانـم عظمـت ایـن حقیقـت ،کـه بـرای همیشـه گریبـان انسـانهای
هوشـمند را میگیرد ،درسـت برای ما روشن میشود یا نه! شما ببینید در
ماجرای کوفه ،نامه نوشـتند به امام حسـین.. .مسلمبنعقیل هم تشریف
برد کوفه .در منزل بزرگان شیعه وارد شد ،نامۀ حضرت را خواند .گروهگروه
مـردم آمدنـد ،همـه اظهـار ارادت کردند .فرمانـدار کوفه هم کسـی بود به

فصل سوم

» .۴۶ماوـــع و صاوخ« /اروشاع یاهتربع

901

نـام نعمانبنبشـیر ،آدم ضعیفی بـود ،آدم مالیمی بود؛ گفت تا
کسـی بـا من نجنگد ،من جنـگ نمیکنم .مقابله نکرد با مسـلمبنعقیل.
مردم دیدند میدان باز اسـت ،آمدند شـروع کردند با حضرت بیعت کردند.
خواص باطل ـ طرفداران بنیامیه ـ نامه نوشتند به یزید که
دو سه تا از
ِ
اگر میخواهی کوفه را داشـته باشـی ،یک آدمحسـابی بفرست اینجا ،این
نعمانبنبشـیر نمیتواند درمقابل مسـلمبنعقیل مقاومت کند .او هم به
عبیداهللبنزیاد حکم داد ـ به قول امروز با حفظ ِس َمت ـ که عالوهبر بصره،
کوفه هم تحت حکومت تو.
عبیداهللبنزیـاد از بصره یکسـره تا کوفـه تاخت ـ که حاال در قضیۀ آمدن
او هـم نقـش خـواص معلوم میشـود ـ رسـید بـه کوفه درحالیکه شـب
بـود .عـوام کوفـه ،مردم معمولـی کوفه ـ از همان قبیـل عامیها که قادر
بـر تحلیـل نبودنـد ـ تا دیدند یک نفری با اسـب و تجهیـزات و اینها آمد،
الم
لس ُ
صورتش را هم بسته ،خیال کردند امام حسین است .رفتند گفتندَ :ا َّ

عَ َل َ
سـول اهلل! راحت! خاصیت آدم عامی اینطوری اسـت! آدمی
یک یَابنَ َر
ِ
که اهل تحلیل نیست ،منتظر تحقیق نمیشود؛ تا دید یک نفری با اسب
و تجهیـزات وارد شـده ،بـدون اینکـه بـا او یـک کلمـه حرف زده باشـد ،تا
یکی میگوید این امام حسـین اسـت ،همه میگویند امام حسـین ،امام
حسـین ،امام حسـین! بنا میکنند به او سلامکردن و احترامکردن .صبر
کنید ببینید کیست! او هم اعتنایی نکرد به مردم .رفت داراالماره ،خودش
را معرفی کرد و رفت داخل .از همانجا مبارزه را با جریان مسـلمبنعقیل
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شروع کرد و اساس کار او این بود که طرفداران مسلمبنعقیل
ّ
اشـد فشـار ،مورد تهدید و شـکنجه قرار بدهد .یعنی؛ هانیبنعروه را
را با
آورد ـ با غدر 1و حیله هم آورد ـ و سر و رویش را مجروح کرد .بعد عدهای
جمـع شـدند اطراف قصر ،به دروغ و حیله ،مـردم را متفرق کرد .که اینجا
خـواص بهاصطالح طـرفدار حقی که حـق را هم
خـواص بد،
هـم همـان
ِ
ِ
شـناختند ،تشـخیص دادنـد ،اما دنیایشـان را ترجیح میدهنـد؛ اینجا هم
نقش دارند .توانست مردم را متفرق بکند.
بعد حضرت مسلم راه افتادند با جمعیت زیادی .در تاریخ نوشتهاند ـ تاریخ
ابناثیـر میگویـد ـ فقط چهارهزار نفـر اطراف خانـۀ او ،داخل این کوچهها
ً
مثال روز هشتم
ایستاده بودند با شمشیر ،به نفع مسلمبنعقیل .اینها برای
ذیالحجه است .کاری که [ابنزیاد] کرد ،یک عده از همین خواص را فرستاد
بین مردم که مردم را بترسـانند؛ مادرها را ،پدرها را .که با چه کسـی دارید
میجنگید؟ چرا میجنگید؟ برگردید! پدرتان را درمیآورند! اینها یزیدند ،اینها
ابنزیادند ،اینها بنیامیهاند ،اینها چه دارند ،پول دارند ،شمشیر دارند ،تازیانه
دارند؛ آنها چیزی ندارند .مردم را ترساندند ،متفرق شدند ،شدند ،شدند تا آخر
شب ـ وقت نماز عشا ـ هیچکس همراه حضرت مسلم نبود؛ هیچکس!
و ابنزیـاد رفـت در مسـجد کوفـه ،پیغام داد که همه باید نماز عشایشـان
را بیایند مسـجد کوفه با من به جماعت بخوانند! تاریخ مینویسـد مسجد
کوفه پر شد از جمعیت ،پشت سر ابنزیاد به نماز عشا! چرا اینطوری شد؟
( .1غدر) مکر و فریب
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بنـده که نگاه میکنـم ،میبینم خواص مقصرنـد ،همین خواص
طـرفدار حـق! این خـواص طرفدار حق ،بعضیشـان در نهایت بدی عمل
کردند .مثل چه کسـی؟ مثل ُشـ َریح قاضی .شریح قاضی که جزو بنیامیه
نبود! کسـی بود که میفهمید که حق با کیسـت ،میفهمید که اوضاع از
چـه قـرار اسـت .وقتـی هانیبنعـروه را انداختند در زندان و سـر و رویش
را مجـروح کردنـد ،اطـراف قصر عبیداهلل زیاد را سـربازان و افـراد قبیلهاش
گرفتنـد؛ ابنزیـاد ترسـید .آنهـا میگفتنـد که هانـی را کشـتید! ابنزیاد به
شریح قاضی گفت برو ببین هانی زنده است؛ بعد به اینها بگو زنده است.
شـریح آمد دید هانیبنعروه زنده اسـت ،اما مجروح اسـت .هانیبنعروه
گفت :ای مسـلمان! این چه وضعی اسـت؟ ـ خطاب به شـریح ـ پس قوم
من چه شـدند؟ ُمردند؟ چرا سـراغ من نیامدند؟ چرا نمیآیند من را نجات
بدهند از اینجا؟ شریح قاضی میگوید که میخواستم این حرفهای هانی
دور داراالماره را گرفتند بگویم ،اما افسـوس
را بروم به همین کسـانی که
ِ
که جاسـوس عبیداهلل آنجا ایسـتاده بود؛ جرئت نکردم! بله ،جرئت نکردم
یعنی چه؟ یعنی همینکه ما میگوییم؛ ترجیح دنیا بر دین! یعنی این.
شـاید اگر شـریح همین یک کار را انجام میداد ،تاریخ عوض میشـد .اگر
شـریح میرفـت به مـردم میگفت :مردم! بله ،هانی زنده اسـت ،اما داخل
زندان اسـت و عبیداهلل قصد دارد او را ُ
بکشـد .هنوز عبیداهلل قدرت نگرفته

بـود ،آنهـا میریختند هانی را نجات میدادنـد؛ با نجات هانی ،قدرت پیدا
میکردنـد ،روحیـه پیدا میکردنـد ،میآمدند اطراف داراالمـاره ،عبیداهلل را
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میگرفتند یا میکشـتند ،یا میفرسـتادند میرفت؛ کوفه میشد
ً
اصال اتفاق نمیافتاد .اگر واقعۀ کربال
برای امام حسین ،دیگر واقعۀ کربال
اتفـاق نمیافتـاد ،یعنی امام حسـین به حکومت میرسـید .این حکومت
اگر شش ماه هم طول میکشید ،برای تاریخ برکات زیادی داشت .بیشتر
هـم ممکـن بـود طول بکشـد .یک حرکـت بجـا ،یکوقت تاریـخ را نجات
میدهد ،یک حرکت نابجا که ناشی از ترس و ضعف و دنیاطلبی و حرص
به زندهماندن است ،گاهی تاریخ را در ورطۀ گمراهی میغلتاند .این نقش
خواص ترجیحدهندۀ دنیا بر دین.
خواص است،
ِ
برگردیـم داخـل شـهر کوفـه .وقتیکـه عبیداهللبنزیـاد بـه رؤسـای قبایل
کوفـه گفـت برویـد مـردم را متفرق کنید از دور مسـلم ،اگـر نروید پدرتان
را درمـیآورم ،چـرا اینها قبول کردنـد از عبیداهلل زیاد؟ اینها که همه اموی
َ
ربعی ،جزو
نبودند ،از شـام نیامده بودند؛ بعضی از همینها مثل شـ َبثبن ِ

نویسـندههای نامـه بـه امام حسـین بودنـدَ .شـ َبثبنربعی نامه بـه امام
حسین نوشته بود و دعوت کرده بود .خودش جزو کسانی است که وقتی
عبیداهلل گفت بروید مردم را از دور او متفرق کنید ،اینهم آمد با ترساندن
و بـا تهدیـد و تطمیـع و از ایـن چیزها مردم را از دور مسـلم متفرق کرد.

1

 .1در کتـاب وقعـة الطـف /االمـام حسـین فی مکه ،به ترتیب به این وقایع اشـاره شـده
است :ورود مسلمبنعقیل به کوفه ،ص /101احضار هانیبنعروه توسط ابنزیاد ،ص/120
شـهادت دروغ شـریح قاضی ،ص /121همدستی رؤسـای قبایل کوفه با ابنزیاد و متفرق
کردن مردم از دور حضرت مسلم ،ص124
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چـرا ایـن کار را کـرد؟ اگـر امثـال َشـ َبثبنربعی در یـک لحظـۀ
حساس ،بهجای اینکه از ابنزیاد بترسند ،از خدا میترسیدند ،تاریخ عوض
میشد.
خواص
آنها آمدند مردم را متفرق کردند .حاال عوام متفرق شـدند ،چرا آن
ِ
مؤمنی که دور مسلم بودند ،از دورش متفرق شدند؟ خب در اینها کسان
ً
بعدا آمدند در کربال شهید
خوبی بودند ،افراد حسابیای بودند ،بعضیشان
شدند؛ اما اینجا اشتباه کردند .البته آنهایی که در کربال شهید شدند ،کفارۀ
اشتباهشان داده شد؛ با آنها بحثی نداریم ،اسمشان را هم نمیآوریم؛ اما
کسـانی از اینها بودند که به کربال هم نیامدند ،نتوانسـتند بیایند ،توفیق
پیدا نکردند؛ بعد مجبور شـدند جزو توابین بشـوند .چه فایده؟ وقتی امام
حسین کشته شد! وقتی فرزند پیغمبر از دست رفت ،وقتی فاجعه اتفاق
افتـاد ،وقتـی حرکت تاریخ بهسـمت سراشـیب آغاز شـد ،دیگـر چه فایده!
لذاست که در تاریخ ،عدۀ توابین ،چند برابر عدۀ شهدای کربالست .شهدای
کربال همه در یک روز کشـته شـدند ،توابین هم همه در یک روز کشـته
شـدند ،امـا شـما ببینید؛ اثری کـه توابیـن در تاریخ گذاشـتند ،یکهزارم
اثری که شـهدای کربال گذاشـتند ،نیسـت! برای خاطر اینکه اینها در وقت
خـود نیامدنـد ،کار را در لحظۀ خود انجام ندادند ،دیر تصمیم گرفتند ،دیر
تشخیص [دادند].
چرا مسـلمبنعقیل را تنها گذاشـتید آقاجان؟ دیدید که این نمایندۀ امام
اسـت؛ آمده بود ،با او بیعت هم که کرده بودید ،قبولش هم که داشـتید
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ـ عـوام را کاری نـدارم ،به خواص دارم میگویم ـ چرا شـما عصر
سـر شـب که شـد ،مسلم را تنها گذاشـتید که به خانۀ طوعه پناه
که شـد،
ِ

ً
مثال صد نفر ،این
ببرد؟ اگر خواص ،مسلم را تنها نمیگذاشتند ،میشدند
صد نفر دور مسلم را میگرفتند ،به خانۀ یکیشان میآمدند ،میایستادند
دفـاع میکردنـد .مسـلم تنها هم که بود ،وقتی میخواسـتند دسـتگیرش
کننـد ،چندیـن سـاعت طـول کشـید ،چندیـن بار حملـه کردند؛ مسـلم به
تنهایـی همـه را پس زد ،همان عدهای را که آمده بودند ،سـربازان ابنزیاد
را .اگـر صـد نفـر مرد با او بودند ،مگـر میتوانسـتند او را بگیرند! باز مردم
جمـع میشـدند دورشـان .پس خـواص ،اینجـا کوتاهی کردند کـه نرفتند
دور مسـلم را بگیرنـد .ببینیـد! از هرطـرف حرکـت میکنیـد ،میرسـید به
خواص ،خواص! تصمیمگیری خواص در وقت الزم ،تشـخیص خواص در
وقـت الزم ،گذشـت خـواص از دنیا در لحظـۀ الزم ،اقدام خواص برای خدا
در لحظـۀ الزم؛ اینهاسـت کـه تاریـخ را نجـات میدهد ،ارزشهـا را نجات
میدهد ،ارزشها را حفظ میکند .در لحظۀ الزم ،باید حرکت الزم را انجام
داد ،اگر گذاشتید وقت گذشت ،دیگر فایده ندارد.
..البتـه ایـن حرفی کـه ما زدیم ،مطلبی که داریـم میگوییم؛ این خالصۀ
بخش
مطلـب اسـت .در دو بخـش باید روی ایـن مطلب کار بشـود :یکی
ِ
تاریخی قضیه اسـت؛ در تاریخ فراوان اسـت که کجاها خواص باید عمل
میکردنـد و عمـل نکردنـد؛ یـک بخش دیگـر که باید کار بشـود ،تطبیق با
وضع هر زمان است؛ نهفقط زمان ما ،هر زمان! در هر زمان ،طبقۀ خواص
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چگونـه بایـد عمـل بکنند کـه به وظیفهشـان عمل کرده باشـند؛
اینکه گفتیم اسـیر دنیا نشـوند ،این یک کلمه اسـت؛ چطوری اسـیر دنیا
نشوند؟ مثالها و مصداقهایش چیست؟

75/3/20

ً
واقعا مایل است که مقتدر
یکی از غرایز انسـان ،قدرتطلبی اسـت .انسان
باشد ،آنکسانیکه خیال میکنند ضعف جزو ذاتشان شده ،باید بدانند که
از غریزۀ انسانی منحرف شدند .قدرت را همه میخواهند ،همه مایلند که
بتوانند هر کاری که مورد عالقهشان هست ،انجام بدهند .و قدرتطلبی را
شارع مقدس هم آزاد کرده ،بلکه گاهی واجب قرار داده؛ آنجایی که قدرت
برای اقامۀ حق اسـت ،آنجایی که قدرت برای رسـاندن حقوق صاحبان حق
بـه آنهاسـت ،آنجایـی که قدرت برای اجـرای احکام و فرامین الهی اسـت،
شـارع مقـدس حتـی ممکن اسـت الزم قرار بدهد ،واجب قـرار بدهد .پس
این غریزه را شـارع مقدس نمیکوبد .نمیگوید الزم اسـت که قدرتطلبی
را در خودتـان ُخـرد کنیـد؛ نهخیر ،قدرت را بخواهید ،اما تا کجا؟ تا آنجایی
طلبی شما ظلم درنمیآید ،در
که خدا اجازه میدهد ،تا آنجایی که در قدرت
ِ
آن قلدری درنمیآید ،در آن زورگویی درنمیآید .ممکن است اگر شما با آن
گردنکلفت ظالم به هم پیوسـتید ،قدرت بیشـتری گیرتان بیاید ،اما هیچ
میدانیـد که با این بههمپیوسـتن ،پابهپای قدرتی که بهدسـت میآورید،
ظلمی هم باید بکنید؟ پابهپای امکاناتی که بهدسـت شـما خواهد آمد ،در
ّ
تعدی
اختیار شـما قرار خواهد گرفت ،بایسـتی تجاوزی هم انجام بدهید،
شهوت نفس انسان است؛ و تجاوز
هم بکنید؟ اینجا همان جایی است که
ِ
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طلبـی انسـان ،بـا حکـم خدا و فرمـان خدا
و تعـدی غریـزۀ قدرت
ِ
روبهروی هم قرار گیرد .غریزه میگوید این قدرت را بهدسـت بیاور ،هرچه
بادا باد ،هرچه میشـود بشـود ،اما قانون خدا و حکم دین و حکم اسلام
میگوید نه ،در اینجا صبر کن .صبر کن یعنی چه؟ یعنی بر بیقدرتی صبر
بکن ،اما این کار خالف را ،این گناه را انجام نده .تمام طول تاریخ اسالم
که شما نگاه میکنید ،از همین نوع صبرها فراوان است.
حربنیزیـد ریاحـی ـ کـه
شـما ابنسـعد و داسـتانش را میدانیـد .او بـا ّ
تشـیع
جالب در تاریخ اسلام و
های درخشـندۀ منوّ ِر
ّ
ّ
ِ
حربنیزید جزو چهره ِ
مبغوض در همین تاریخ ـ
کریه
منفور
های
ِ
ِ
ِ
[است] و عمربنسعد جزو چهره ِ
در یک شأن و یک رتبه بودند .هر دو هم بر سر یک دوراهی قرار گرفتند.
ایـن یکـی یکطـور تصمیم گرفتـه ،آن یکی یکطور تصمیـم گرفته .این
بهخاطـر تصمیمـش جـزو بهترین و عالیتریـن و منوّ رترین چهرهها شـد؛
آن بهخاطـر تصمیمـش جزو منفورترین و سـیاهروترین و سـیاهنامهترین
انسانهاسـت.. .حسینبنعلی

صلواتاهللوسلامهعلیه

از نظر قـدرت زمانه باید ُخرد

بشود ،باید کوبیده بشود ،باید از بین برود؛ این مهرهها و آلت فعلها ،این
مجری اراده و فرمان یزید باشـند و این
دسـت و بازوهای یزید ،بایسـتی
ِ
کسی را که دشمن یزید است و دوست خدا ،بکوبند .این دوتا مهره را رها
کرد ،این دوتا دستپرورده و غالم حلقهبهگوش خود را فرستاد میدان که
حر است ،یکی عمربنسعد.
دستور او را اجرا کنند؛ یکی ّ
در اینجا موضع عمربنسـعد موضع روشـنی است؛ میفهمد که نباید این
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کار انجام بگیرد ،میداند که این کار گناه اسـت ،اما قدرتطلبی
سـپاهی
او بـه او اجـازه نمیدهـد .او یـک فرمانـدۀ معمولـی اسـت ،یک
ِ
سلحشـور اسـت ـ اگرچه که عمربنسـعد آنطور یکه ذکر میکنند ،خیلی
هم مرد میدان و سـپاهی نبوده ،بلکه یکقدری مرد دینی بوده حتی ،در
َ
عال ِم مذهب و در عالم دین و قرائت و ُنسک و این کارها وارد بوده ـ اما
باالخـره اگـر چنانچه این کار را انجام بدهد ،این معصیت بزرگ را مرتکب
بشـود ،مقامـش بـاال خواهد رفتُ ،ملـک ری به او خواهنـد داد[ .بهخاطر]
کار خالف و گناه و معصیت را گرفته .بر سر
قدرت و حکومت ،دنبال این ِ
این دو راهی نمیتواند صبر کند ،آنچه که او را میلغزاند ،بیصبری است.
بیصبری یعنی چه؟ یعنی نمیتواند درمقابل این انگیزۀ انحطاطآفرین و
حب مقام و جاه به گردنش افتاده،
شـرآفرین مقاومت کند .ریسـمانی از
ّ
دارد او را میکشـاند بـه جهنـم ،دارد او را میبـرد بهطرف پرتـگاه.. .جهنم
جهنم
کـدام اسـت؟ جهنـم همـان جایی اسـت که ایسـتاده بـود؛ قبـل از
ِ
آخـرت ،قبـل از دوزخ خـدا ،قبـل از عذابهـای پـروردگار؛ در همین دنیا.
جهنم همان مقامی بود که عمربنسعد آنجا ایستاده بود ،جهنم آن سوی
خیمهگاه حسـینبنعلی بود .بین حسـینبنعلی و خیمهگاه عمربنسعد
فاصله و واسـطهای نبود .تا آنجایی که حسـین بود و سـپاهیان حسین و
قدرت حسین ،بهشت خدا همانجا بود ،یک قدم آنطرفتر از آنجا جهنم
خدا بود ،یک گام آنطرفتر ،اعماق عذاب و سخط و نقمت خدا بود و او
افتاد در جهنم خدا.
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حربنیزیـد هـم در راهش به همینجا رسـید ،بـرای او هم مقام
ّ
مطـرح بـود؛ ُملـک ری مطرح نبـودُ ،ملک جای دیگری مطـرح بود .اگر او
از عهـدۀ مسـئولیت و مأموریـت خـودش برمیآمـد ،اگـر عـذر مأموریت و
مأموربـودن را بـر خـودش همـوار میکـرد و بهعنوان اینکه مـن مأمورم و
معذور ،کار خودش را انجام میداد ،برای او هم مقام وجود داشت ،برای
او هـم نشـان وجـود داشـت ،بـرای او هم افتخـار و آفرین وجود داشـت،
بـرای او هـم پول بـود ،دنیا بود ،حکومت بود ،قدرت بود ،سرلشـکری بود،
حربنیزید
فرماندهی بود .همۀ این چیزهایی که برای عمر سعد بود ،برای ّ
هم بود .او هم دلش میخواسـت به این قدرت برسـد ،اگرچه حرام اسـت
ایـن قـدرت .بـر گـردن دل او هـم ریسـمانی از حرص و هـوا و انگیزههای
کشـید؛ او را تا کربال هم آورد ،تا
فسـادآفرین بسـته شـده بود که او را می ِ
لـب پـل صـراط هم آورد ،تا جداییگاه بهشـت و دوزخ هـم آورد .اما بنیۀ
حـر قوی بود ،ناگهان این ریسـمان را پـاره کرد .در آن لحظهای که نزدیک
ّ
بود با مغز برود در اعماق جهنم ،ناگهان این ریسـمان را از گردن خودش
بـاز کـرد ،بـا یـک حرکت ،با یک تـکان ،با یک بیداری بجـا ـ که چه خوب
است انسان بجا بیدار بشود ،چشمش باز شود ـ این رشته را برید ،خودش
را انداخـت بـه مرز بهشـت ،شـد بهشـتی .چـه کار کرد؟ صبـر از معصیت.
زانوانش درمقابل این انگیزۀ فسـادآفرین نلرزید ،خم نشـد؛ گردنش اسـیر
این بند و این پیوند نماند و توانست خودش را نجات بدهد.

52/11/1

حرکـت در راه خـدا ،همیشـه مخالـف دارد .همیـن خواصـی کـه گفتیـم،
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اگـر یـک نفـر از این خـواص بخواهـد کار خوب را انجـام بدهد،
کاری را کـه بایـد انجـام بدهـد ،اگر بخواهـد انجام بدهـد ،چهارتا دیگر از
همیـن خـواص ممکـن اسـت پیدا بشـوند ،بگویند آقـا! مگر تـو بیکاری!
مگـر دیوانـهای! مگر زن و بچه نـداری! چرا دنبال اینطور کارها میروی؟
مجاهدت خواصی ،همین اسـت که
[او] بایـد بایسـتد! یکی از لـوازم این
ِ
درمقابل حرفها ،مالمتها بایستد؛ تخطئه میکنند ،بد میگویند ،تهمت
میزنند.

75/3/20

یک عده بودند که میتوانستند با پیوستن به امام حسین،

آن نهضـت را بهصـورت یـک انقلاب سـازنده دربیاورند ،نـه بهصورت یک
نهضت خونین که با قتل و شـهادت به پایان رسـیده؛ میتوانسـتند.

64/8/12

باورکردنـی اسـت کـه حسـینبنعلی در حدود پنج ماه یا بیشـتر ،در بین
مدینـه و کربلا سـرگردان باشـد ،همه هم بداننـد ـ همـه فهمیدند دیگر،
کوفیهـا فهمیدنـد ،عراقیها فهمیدند ،حجاز یها فهمیدند ـ و باالخره در
کربلا با چهل ،پنجاه نفر فقط بماند؟

63/8/19

زمـان حرکـت اباعبداهللعلیهالسلام کسـانی بودنـد که اگر بـا آنها در
در همـان
ِ
بـاب ایـن قضیـه صحبت میشـد کـه حـاال قیـام کنیـم ،میفهمیدند که
ایـن کار بهدنبـال خـود مشـکالت و دردسـرهایی دارد ،و میچسـبیدند به
تکالیـف درجـهدو! کمااینکـه دیدیم عـدهای همین کار را کردنـد .اینهایی
کـه با امام حسینعلیهالسلام نیامدند ،حرکـت نکردند ،در میان اینها آدمهای
مؤمن و متعهد [هم] وجود داشت ،اینطور نبود که همه اهل دنیا باشند.
در بیـن ایـن سـران و برگزیدگان دنیای اسلام ،آدمهای مؤمن و کسـانی
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بودنـد کـه میخواسـتند برطبق وظیفـه عمل بکنند؛ امـا تکلیف
را نمیفهمیدنـد ،وضعیـت زمـان را تشـخیص نمیدادنـد ،دشـمن اصلـی
را نمیشـناختند ،کار اصلـی و محـوری را بـا کارهـای درجهدو و درجهسـه
اشتباه میکردند .و این یکی از آن ابتالئات بزرگ دنیای اسالم بوده است
همیشه.

71/5/7

آن روز عبداهللبنعباس و عبداهللبنجعفر و عبداهللبنزبیر و عبداهللبنعمر،
و ایـن شـخصیتهای آن روز دنیـای اسلام ،سـاکن مدینه و مکـه بودند.
همهشـان هم پسـرهای شـخصیتهای معروف صدر اسلام بودند ،پسـر
طیار (پسـرعموی پیغمبر) ،پسـر زبیر ،پسـر عمر ،پسـر عباس .اینها،
جعفر ّ
هم خودشـان ،هم پدرانشـان از چهرههای معروف اسلام هسـتند و این
خیلـی کاربـرد دارد دیگـر ،شـخصیت و آبـرو خیلـی کار راه میانـدازد .اگـر
همین چهار نفر ،که اسـم هر چهارتایشـان هم عبداهلل اسـت ،اگر اینها با
امام حسـین همراه شـده بودند ،یک حرکت عظیم بهوجود میآمد که نه
عمـال یزید ،بیشـک قدرت ایسـتادگی درمقابل ایـن حرکت را
یزیـد و نـه ّ
نداشـتند .بـا اینهمـه چهـرۀ معروف کـه هرکدامی باالخره فامیلـی دارند،
دوسـتانی دارند ،در دنیای اسلام عالقهمندانی دارند ،مگر میشد درافتاد؟
مـردم راه میافتادنـد و نهضـت تبدیـل میشـد به یک تحـول در حکومت.
میشد! باور کنید اگر آن سستعنصری از سوی همینهایی که اسم بردم
ً
مثال چند
و دیگرانـی از قبیـل اینهـا نمیبود ،امام حسـین بهجای اینکه با
صـد نفـر حرکت کند ـ که با چنـد صد نفر حضرت از مکه حرکت کرد ،بقیه
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از بین راه برگشتند که آن عدۀ کم در کربال باقی ماند ـ با چندین
حربنیزید میتوانسـت سـر راه را بگیرد،
هزار نفر حرکت میکرد .بعد مگر ّ
نگذارد امام حسین به کوفه برسد؟ اگر میرسید کوفه ،مگر عبیداهللبنزیاد
ـ که خودش هم تازه رفته بود کوفه استاندار شده بود ـ میتوانست جلوی
ایـن سـپاه عظیم که بـزرگزادگان و شـخصیتهای معروف بنیهاشـم و
قریش در رأس اینها هستند ،مقاومت کند؟ کوفه سقوط میکرد ،با سقوط
کوفـه ،بصـره سـقوط میکـرد ،یعنی عراق سـقوط میکرد ،با سـقوط عراق،
ً
یقینا مدینه و مکه هم میپیوسـت و شـام سقوط میکرد ،حکومت عوض
میشـد .مسـیر تاریخ اسالم عوض میشـد و در دو قرن بعد از آن ،بهجای
اختنـاق خانـدان پیغمبـر ،حکومت خاندان پیغمبر بهوجـود میآمد ،و اگر
حکومت پیغمبر بهوجود میآمد ،بهجای چهارده قرن انزوای اسالم ،اسالم
به احتمال زیاد در دنیا اوج میگرفت؛ شـاید امروز بشـریّت دیگر اینهمه
رنج نداشت ،اینهمه درد و غصه نبود در عالم ،فقر دیگر نبود ،بیفرهنگی و
بیسوادی نبود ،جنگ و خونریزی نبود .شاید امروز دنیا صدها سال جلوتر
از آنیکه امروز است ،بود .چه کسی میتواند منکر بشود اختناقهایی که
در طول این سالیان دراز بهوجود آمده ،چقدر استعدادها را نابود کرده .اگر
اختناق نبود ،اگر حکومت طاغوتی نبود ،این اسـتعدادها شـکوفا میشـد،
رها میشد ،کار میکرد ،دنیا را میساخت ،و امروز این نمیشد که هست.
کجا این سرچشمه ،سرچشمهای که اگر جاری میشد ،میتوانست دنیایی
را آبیـاری کنـد ،بنـد آمد؟ همان جایـی که چند نفر از این شـخصیتهای
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بـزرگ ،وقتی دیدند حسـین حرکت کـرد ،به آنها هم گفت حرکت
کنید ،اینها یک دستی به هم مالیدند و گفتند حاال شرایط مناسب نیست،
حاال دشـمن قوی اسـت ،حاال نمیشـود .حاال ،یعنی زمان را دخالتدادن،
شـرایط را دخالـتدادن .حسـینبنعلی نگفـت «حاال»؛ حاال نـدارد ،تکلیفم
است ،باید بایستم ،باید حق را بگویم ،باید ذهنها را روشن کنم ،میکنم؛
اگر پیش رفت چه بهتر ،اگر نرفت ،من با عمل خودم یاد دادم که چه کار
باید کرد .این ،منطق حسـین اسـت.

64/8/12

او در یک فصل بسـیار حسـاس

تاریـخ اسلام ،وظیفۀ اصلـی را از [میان] وظایف گوناگـون و دارای مراتب
ّ
توهم و
مختلـف اهمیـت ،تشـخیص داد ،این وظیفـه را انجام داد؛ دچـار
ِ
اشـتباه نشـد در شـناخت آن چیزی که آن روز ،دنیای اسالم به آن احتیاج
داشـت.

71/5/7

درحالیکه هنگام حرفزدن ،همه حرف میزدند ،همه از دفاع

از اسلام میگفتند .اما وقتی نوبت عمل رسـید و دیدند که دستگاه یزید،
دستگاه خشنی است ،رحم نمیکند ،تصمیم بر شدت عمل دارد ،این را که
فهمیدند ،هرکدامی از یک گوشهای فرار کردند و امام حسین را در صحنه
کار خودشان را توجیه بکنند ،آمدند خدمت
تنها گذاشتند .حتی برای اینکه ِ
حسینبنعلیعلیهالسالم و به آن بزرگوار اصرار میکردند که آقا! شما هم قیام
نکنید! نروید به جنگ با یزید!
ایـن یـک عبـرت عجیـب اسـت در تاریـخ .آنجایی که بـزرگان میترسـند،
آنجایی که دشـمن ،چهرۀ بسـیار خشـنی را از خود نشان میدهد ،آنجایی
کـه همه احسـاس میکنند که اگر وارد میدان بشـوند ،میـدان غریبانهای
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آنها را در خود خواهد گرفت؛ اینجاست که جوهرها و باطن افراد
شـناخته میشـود 71/4/10.همانطورکـه خـود امام علیهالسلام در یک بیانی

َ ّ ُ َ ُ ُّ
َ
َ ُ َ َّ َ ُ
الدنیـا َو ّ
الدی ُـن َلع ٌـق َع َلی َالس َ
عایش ُـهم]
م
ت
ر
د
ـا
م
ـه
وطون
[ی
م
ت
ـن
فرمـود« :النـاس عبیـد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َّ
َ ُ
الد ّی َ
انون» ،1در آن زمان این ترسیم واقعیت بود ،وقتیکه
الء قل
ف ِاذا ِ ّمصوا ِبالب ِ

سـختیها پیش میآید ،دیندارها کم میشـوند تا وقتی عافیت و راحت
هست ،مدعیان زیادند.

67/5/29

 .1تحفالعقـول /روی عـن االمـام ابیعبـداهلل الحسـین /فی قصار هـذه المعانی« ،همانا
مردم دنیاپرسـتند و دین لقلقۀ زبانشـان اسـت .دین را تا آنجا که زندگیشـان را رو به راه
سازد،حفظ میکنند و چون در بوتۀ آزمایش گرفتار شوند ،دینداران اندک گردند».

۴۷

درسهای عاشورا ()1
درس عاشورا یک درس نیست ،یک کتاب درس است .و اگر جامعۀ اسالمی
ما بخواهد آنطور یکه حق اوسـت و شایسـتۀ اوسـت ،آقا زندگی بکند ،اگر
امـت اسلامی مـا بخواهـد اسـتقالل خـود و شـرف خـود و دین خـود را در
دنیـای مـادی امروز و در میان توفان سیاسـتهای مخالف حفظ کند ،باید
درسهای عاشورا را درست بفهمد و به یکایک آنها عمل کند 67/5/28.در ماجرای
حسینبنعلیعلیهالصالةوالسلام باید ژرفنگری کنیم و دقتنظر به خرج بدهیم.
خب ،خیلیها در دنیا قیام کردند ،رهبری داشتند ،کشته هم شدند؛ در بین
اینهـا ،از اوالد پیغمبـران ،از اوالد ائمـه هم کم نبودند ،اما سیدالشـهدا یک
نفر اسـت .حادثۀ کربال ،یک حادثۀ منحصربهفرد اسـت .شـهدای کربال ،یک
جایگاه انحصاری برای خودشـان دارند .چرا؟ پاسـخ این چرا باید در طبیعت
حادثه جستجو بشود؛ و همان است که به ما درس میدهد.
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یک خصوصیت این اسـت که حرکت حسـینبنعلی یک حرکتی
ً
ً
مخلصا ،بدون هیچ شـائبه ،بـرای خدا و دین و اصالح جامعۀ
خالصا
بـود
مسلمین؛ این خصوصیت اول .خیلی مهم است.
اینیکـه حسینبنعلی

علیهالسلام

ً

ً
َ ً
َّ َ َ
ً َ
فسـدا
فرمـودَ « :و ان ل اخ ُـرج ا ِشـرا َو ال َب ِطـرا َو ل ُم ِ

ظالـا» 1در ایـن حرکـت مـا ،خودنمایـی ،خود نشـاندادن نیسـت؛ برای
َو ال ِ
خود چیزی طلبیدن نیسـت؛ نمایش نیسـت؛ ذرهای سـتم نیسـت ،ذرهای

َّ َ

ُ

َ

َُ

َّ

ّ

َ
َ
ـب ِاالصلاح یف ا ّم ِـة َجـدی»ِ « .انـا» ،فقـط! [بـرای
فسـاد نیسـت «و ِانـا خ َرجـت ِلطل ِ
ِ

اصلاح امـت جدم قیام کـردم] .این خیلی نکتۀ مهمی اسـت .هیچ قصد
ِ
و غرض دیگری ،آن نیت پاک و آن ذهن خورشـیدگون را مکدر نمیکند.
ببینید؛ قرآن کریم ،وقتیکه با مسلمانها در صدر اسالم سخن میگوید،

َ

تَ

َ َّ ذ

ن

َ

ََ

َ ئٓ

ّ

میفرماید« :و لا �کو�وا کال�ی� نَ� �خ َر�ج وا ِم ن� د ی�ار ِهم ب�ط ًرا و ر�ا َء ن
ال� ِاس» ،2اینجا هم
ِ
ِ
َّ َ َ

َ ً

ً

امام حسین میگویدَ « :و ان ل ا ُ
خرج ا ِشرا َو ال َب ِطرا».

دو خـط اسـت؛ دو جریان اسـت[ .یکی] آنکسـانیکه قـرآن میگوید مثل

ََ ً

آنهـا نباشـید ،کـه « ب�طرا» از روی غـرور ،خودخواهـی ،نفسپرسـتی [خـارج
میشـوند]؛ یعنـی چیـزی کـه در او نیسـت ،اخالص اسـت .فقـط «خود»،

َ ئٓ

ّ

فقط «من» مطرح اسـت در حرکت آن خط فاسـد« .و ر�ا َء ن
ال�اس» خودش را
ِ
آرایش کرده ،بر اسـب قیمتی سـوار شـده ،جواهرات را به خودش آویزان
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب /37حدیث ،2وصیته لمحمدبنحنفیه
 .2سوره مبارکه انفال /آیه 47
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کـردهَ ،ر َجزهایـی خوانده ،از مکه دارد خارج میشـود ،به کجا؟ به

ً
اتفاقا میدان جنگ هم میدانی است که همین آدم و دهها
میدان جنگ.
خاک هالک خواهند غلتید؛ اما خار جشدن او اینطوری
مثل او ،در آن به
ِ
است ،فقط ْ
نفس در او وجود دارد.
این یک طرف .بهترین نمونه برای نقطۀ مقابلش هم حسینبنعلی است؛
در او هیـچ خودخواهـی و خـود و من و منافع شـخصی و منافع قومی و
منافـع گروهـی وجود ندارد .این اولین خصوصیت نهضت حسـینبنعلی
اسـت .هرچـه مایـۀ اخلاص در من و شـما بیشـتر باشـد در آن کاری که
انجام میدهیم ،آن کار ،ارزش بیشـتری پیدا میکند ،هر کاری .هرچه از
قطب اخالص دور شدیم ،بهسمت قطب خودپرستی و خودخواهی و برای
خود کارکردن و به فکر خود بودن و منافع شخصی و منافع قومی و این
چیزها نزدیک شـدیم ـ که یک طیفی اسـت دیگر ،بین آن اخالص مطلق
و بین خودخواهی مطلق ،یک میدان وسـیعی اسـت ـ ارزش کار ما کمتر
میشـود؛ برکتـش کمتر میشـود؛ مانـدگار یاش هم کمتر میشـود؛ این
خاصیت این قضیه اسـت .هرچه که ناخالصی در این جنس باشـد ،زودتر
فاسـد میشـود .اگر ناب باشد ،هرگز فاسد نمیشود .حاال اگر بخواهیم به
محسوسـات مثـال بزنیـم ،این آلیاژ اگر صددرصد طال باشـد ،فاسدشـدنی
نیسـت ،زنگخوردنی نیسـت؛ به هر اندازهای که مس و آهن و بقیۀ مواد
کمقیمت داخل این آلیاژ باشد ،فساد آن ،ازبینرفتن آن بیشتر است .این
یک قاعدۀ کلی است.
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حـاال در محسوسـات مثال زدیم ،اما در معنویـات ،این موازنهها
بسـیار دقیقتر اسـت .ما نمیفهمیم بهحسـب دید مادی معمولی ـ اهل
معنـا چرا ،اهـل بصیرت چرا ،آنها میفهمند ـ ولی خدای متعال ،که ّ
نقاد

1

َ َ ّ َ

صـراف و زرگـر ایـن ماجراسـت« ،ف ِـا ّن الن ِاقـد َبصی ٌـر َبصی ٌـر» .2یـک
ایـن قضیـه،
ّ
سر سـوزن ناخالصـی در کار ما [باشـد] ،کار ما را به همـان اندازه کمارزش
ِ
میکند ،از ماندگاری آن میکاهد ،و خدای متعال ،ناقد بصیری است.
کار امام حسین

علیهالسلام

سر سوزن ناخالصی در آن
از آنهایی اسـت که یک ِ

نیست .لذا شما میبینید این جنس ناب ،تا حاال مانده است و تا ابد هم
خواهد ماند ،تا ابد.. .کسـانی پیغمبر را قبول ندارند ـ که جد اوسـت ـ اما
حسـین را قبـول دارنـد! پدرش علـی را قبول ندارند ،او را قبـول دارند! خدا
درمقابل حسـینبنعلی ،سر
را قبول ندارند ـ خدای حسـینبنعلی را ـ اما
ِ
تعظیم فرودمیآورند! ببینید ،این همان خلوص است.

72/10/26

یک نکتۀ دیگر که آنهم در مجموعۀ نهضت حسینبنعلی

علیهالسلام

خیلی

مهـم اسـت ،این اسـت که ـ البتـه آنهم به یک معنـا برمیگردد به قوّ ت

( .1نقد) جداکننـدۀ خـوب از بـد ،کسـی کـه درهـم و دینـار را وارسـی کنـد و خالـص و
ناخالص را از هم جدا کند.
 .2حدیـث قدسـی( ،بحاراالنـوار /کتـاب النبوّ ة /ابواب قصص موسـی و هـارون /باب/18
حدیث)23
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نیـروی اخلاص ،امـا خـود آن مهم اسـت ـ در هیـچ حادثهای از
حـوادث خونبـار صـدر اسلام ،بهاندازۀ حادثـۀ کربال ،غربت و بیکسـی و
تنهایی وجود نداشـت ،در هیچ حادثهای .این تاریخ اسلام است ،هرکس
میخواهد نگاه کند.
بنـده دقـت کـردم ،هیـچ حادثهای مثـل حادثۀ کربلا نیسـت .در حوادث
صدر اسلام ،یک تعداد جنگهای صدر اسلام بودند؛ جنگهای پیغمبر،
جنگهای امیرالمؤمنین .خب یک حکومتی بود ،یک دولتی بود ،مردمی
داشـتند ،سـربازانی هـم جـدا میشـدند از ایـن جمعیت مـردم ،میرفتند
به میدان جنگ ،پشـت سرشـان دعای مادران ،آرزوی خواهران ،تحسـین
بیننـدگان ،تشـویق رهبـر عظیمالقـدری مثـل پیغمبـر یـا امیرالمؤمنیـن؛
درمقابل پیغمبر میرفتند جانشان را فدا میکردند؛ کار سختی نبود.

72/10/26

لشکر حق و باطل درمقابل
در یکی از جنگهای صدر اسالم ،وقتیکه دو
ِ
هم صف کشیدند و کسانی چون پیغمبر و امیرالمؤمنین

علیهماالسالم

در رأس

جبهۀ حق قرار داشـتند ،پیغمبر از سـپاهیان خود پرسید :چه کسی حاضر
معروف سـپاه دشـمن را از پای
اسـت بـه میـدان بـرود و فلان جنگجوی
ِ
درآورد؟ جوانی از سـپاهیان اسلام داوطلب شـد .پیغمبر دسـتی بر سر او
کشید و او را بدرقه کرد .مسلمانان هم برایش دعا کردند ،او هم به میدان
نبرد رفت ،جهاد کرد و کشـته شـد 73/3/17.این کار سـختی نیسـت .چقدر از
ولی غایب ما بشـود ،جانمان را
ماها االن آرزو داریم اشـارۀ لطفی ازطرف
ّ
قربان کنیم!
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وقتی انسـان میبیند درمقابل رهبرش و جلوی چشـم او [است]،
آنهمه تشویق هم پشت سر؛ بعد هم معلوم بود دارند میجنگند تا پیروز
بشـوند و دشـمن را شکسـت بدهند ،با امید پیروزی میجنگیدند .خیلی
سخت نیست اینطور جنگی ،درمقابل آنچه که در واقعۀ عاشورا میبینیم.
بعضـی دیگـر از حـوادث هـم بود کـه آنها هـم حادثههای غریبانـهای بود
ً
ً
حسـنیون در زمان ائمهعلیهمالسلام .اما همۀ
مثال حوادث امامزادهها؛
نسـبتا؛
ّ
آنها هم میدانستند که پشت سرشان امامی وجود دارد مثل امام صادق،
مثل موسیبنجعفرعلیهالصالةوالسالم ،مثل امام هشتم؛ رهب ْر اوست ،آقا اوست،
ناظر و حاضر اوست؛ هوای آنها را دارد ،اهلوعیال آنها را رسیدگی میکند.
..جامعۀ بزرگ شـیعه بود ،تحسینشـان میکردند؛ تمجیدشـان میکردند؛
بیرون میدان جنگ داشتند .اما در حادثۀ کربال،
باالخره یک دلگرمیای به
ِ

ـب لباب اسلام که همه قبـول داشـتند او را ،یعنی خود
اصـل قضایـا و ُل ّ
حسینبنعلی ،در حادثه است و بناست شهید بشود .و این را خود او هم
میدانـد ،اصحـاب نزدیک هم میدانند .در سـطح ایـن دنیای بزرگ و این
کشـور اسلامی عریض و طویل ،هیچ امیدی به هیچ جا ،به احدی ندارد؛
غریب محض .بعضی از بزرگان دنیای اسلام در آن روز ،کسـانی بودند که
از کشتهشدن حسینبنعلی غمشان نبود؛ او را برای دنیای خودشان مضر
میدانسـتند! عـدهای هم که غمشـان بود ،آنقـدر اهتمامی به این قضیه
بیرون این میدان مبارزۀ غمآلوده و سرشار از
نمیکردند.. .هیچ امیدی از
ِ
محنت ،وجود نداشت .هرچه بود در همین میدان کربال بود و بس! همۀ
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امیدها خالصه شـده بود در همین جمع؛ آنوقت این جمع هم
دل داده به شـهادت .بعد از کشتهشـدن هم ـ برحسـب موازین ظاهری ـ
کسی برای آنها یک فاتحه نمیگرفت.

72/10/26

شـرایط حولوحوش روز عاشـورای حسین یک شرایط استثنایی بود .فرق
است بین آن سرداری که با تکیه بر نیروهای عظیم خود و با ِعده و ُع ّدۀ
خـود در یـک میـدان جنگ رویاروی ،با حماسـه ،با شـجاعت میجنگد تا
پیروز بشـود ،و اگر شـهادت هم نصیبش شـد ،البته شـهادت را میپذیرد؛
..درحالیکـه افتخـار بـا اوسـت ،مردم چشـم انتظار او هسـتند ،بـه نام او
و بـه یـاد او سـرودخوانی میکننـد و او را و فتـح او را و جنـگ او را و
شـهادت او را سـتایش میکنند ،اوضاعواحوال در جریان حرکت اوسـت،
البتـه اینهـم یـک فـداکاری بزرگی اسـت ،اما فرق اسـت بیـن این و آن
فداکارانی که در یک دنیای پر از ظلمت و در هنگامیکه قدرت و حکومت
متعلـق بـه سـتمگران و دژخیمـان اسـت ،و درحالیکـه همهچیـز بـه آنها
میگویـد سـرجایتان بنشـینید و نرویـد جلو ،هم زن و فرزنـد ،هم محیط
اجتماعی ،هم دستگاه حاکم ،هم آسایشها و راحتیها ،همهچیز به آنها
میگوید حرکت نکنید ،هیچکس هم به نامشان و به یادشان سرود افتخار
نمیخوانـد ،اینهـا تنها حرکت میکنند .درحقیقت تنهـای تنها ،هفتادودو
نفر درمقابل میلیونها انسانی که در همان جامعه ،گرداگرد آنها را گرفتند
و دههاهـزار گـرگ خونخـواری کـه در همـان صحنۀ نبـرد ،آنهـا را احاطه
کردنـد .میآینـد در میـان یکچنیـن دریایـی از فشـار و تهدیـد و رنـج و
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درد میایسـتند ،میدانند که پیروزی نیست ـ پیروزی ظاهری ـ
میداننـد که نجاتی نیسـت از ایـن دریای خون ،میدانند که کشتهشـدن
حتمی اسـت ،و میدانند که بعد از کشتهشـدن ،در میان میلیونها مردم
آن روز کشـور اسلامی ،کسـی به نام آنها سرود آزادی نخواهد خواند ،و به
ّ
تسل داده نخواهند شد،
یاد آنها گلافشانی نخواهد کرد .خانوادههای آنها
به بازماندگان آنها هیچگونه مهر و لطف و محبتی نخواهد شد.

67/6/6

در حادثۀ عاشورای امام حسینعلیهالسالم حتی کسانی مانند عبداهللبنعباس
و عبداهللبنجعفر که خودشـان جزو خاندان بنیهاشـم و از همین شـجرۀ
نام
طیبهاند ،جرئت نمیکنند در مکه یا مدینه بایسـتند ،فریاد بزنند و به ِ

امام حسین

علیهالسلام

شـعار بدهند .چنین مبارزهای غریبانه اسـت و مبارزۀ

ترین مبارزههاست .همه با انسان ،دشمن .همه از انسان،
غریبانه ،سـخت
ِ
رویگردان .در مبارزۀ امام حسینعلیهالسالم حتی برخی از دوستان هم ُمعرض

1

هسـتند .چنانکه به یکی از آنها فرمود بیا به من کمک کن .و او بهجای
کمک ،اسبش را برای حضرت فرستاد و گفت از اسب من استفاده کن!
غربـت از ایـن باالتـر و مبـارزه از ایـن غریبانهتـر! آنوقـت در ایـن مبـارزۀ
غریبانـه ،عزیزتریـن عزیزانش درمقابل چشـمش قربانی شـوند .پسـرانش،
برادرزادههایش ،برادرانش و پسـرعموهایش؛ این گلهای بنیهاشم ،پرپر
شـوند و در مقابلش روی زمین بریزند و حتی کودک شـشماههاش هم
کشته شود!
( .1عرض) رویگردان
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عالوهبر همۀ این مصیبتها ،میداند بهمجرداینکه جان از جسم
مطهرش خارج شود ،عیاالت بیپناه و بیدفاعش ،مورد تهاجم قرار خواهند
گرفت .میداند که گرگهای گرسنه ،به دختران خردسال و جوانش حملهور
میشوند ،دلهای آنها را میترسانند؛ اموال آنها را غارت میکنند؛ آنها را به
اسـارت میگیرنـد و مورد اهانت قرار میدهنـد .میداند که به دختر واالی
امیرالمؤمنینعلیهالسالم زینب کبریسالماهللعلیها که جزو شخصیتهای بارز دنیای
اسالم است ،جسارت میکنند .اینها را هم میداند.
بر همۀ اینها ،تشنگی خود و اهلوعیالش را اضافه کنید؛ کودکان خردسال
کودک شـیرخواره تشـنه.
تشـنه ،دختربچههـا تشـنه ،پیرهـا تشـنه ،حتی
ِ
میتوانید تصور کنید که این مبارزه چقدر سخت است؟

73/3/17

آنجا که بزرگان میترسـند ،آنجا که دشـمن چهرۀ بسـیار خشـنی را از خود
نشـان میدهـد ،آنجـا کـه همه احسـاس میکنند اگـر وارد میدان شـوند،
میـدان غریبانـهای آنهـا را در خود خواهد گرفت؛ آنجاسـت کـه جوهرها و
باطن افراد شـناخته میشـود.

71/4/10

لذاسـت که هیچکس با شـهدای کربال

قابل مقایسه نیست؛ نه امروز ،نه دیروز ،نه از اول اسالم و نه تا آن زمانی
کـه خـدای متعـال بداند و بخواهـد .ممتازنـد آن شـهدا 72/10/26.بین هزاران
جانباز فداکار ،یک حبیببنمظاهر دیگر پیدا نمیکنید ،و در
مبارز
پیرمرد
ِ
ِ
میان جوانان یک علیاکبر دیگر مشاهده نمیکنید.

67/6/6

سیدالشهداعلیهالصالةوالسلام میدانسـت کـه بعـد از شـهادت او ،دشـمن تمـام
ضـد او پـر خواهـد کـرد.
تبلیغـات
فضـای جامعـه و دنیـای آن روز را از
ِ
ِ
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امـام حسینعلیهالسلام کسـی نبـود که زمان و دشـمن را نشناسـد.
میدانست دشمن چه خباثتهایی خواهد کرد .درعینحال ،این ایمان و
امید را داشت که همین حرکت مظلومانه و غریبانۀ او باالخره دشمن را،
هـم در کوتاهمـدت و هم در بلندمدت ،شکسـت خواهد داد ،و همینطور
هم شـد .خطاسـت اگر کسـی خیال کند که امام حسین

علیهالسلام

شکسـت

خـورد .کشتهشـدن ،شکسـتخوردن نیسـت .آنکسـیکه در جبهـۀ جنگ
کشته میشود ،شکست نخورده است .آنکس که به هدف خود نمیرسد،
شکست خورده.
هدف دشـمنان امام حسینعلیهالسلام این بود که اسلام و یادگارهای نبوت
را از زمین براندازند .اینها شکست خوردند ،چون اینطور نشد .هدف امام
حسینعلیهالسلام این بود که در برنامۀ یکپارچۀ دشـمنان اسلام ،که همهجا
را به رنگ دلخواه خودشـان درآورده بودند یا قصد داشـتند درآوردند ،رخنه
ایجاد شـود؛ اسلام و ندای مظلومیت و حقانیت آن در همهجا سـر داده
شـود و باالخره دشـمن اسالم ،مغلوب شود ،و این شد .هم در کوتاهمدت
امام حسین

علیهالسالم

پیروز شد و هم در بلندمدت.

در کوتاهمـدت بهاینترتیـب کـه خود قیام و شـهادت مظلومانه و اسـارت
خانـدان آن بزرگـوار ،نظـام حکومت بنیامیـه را متزلزل کرد .بعد از همین
حادثـه بـود که در دنیای اسلام ،در مدینه ،در مکـه حوادثی پیش آمد ،و
باالخره منجر به نابودی سلسلۀ آل ابیسفیان شد .به فاصلۀ سه چهار سال،
سلسـلۀ آل ابیسـفیان بهکلـی برافتادنـد و از بین رفتند .چه کسـی خیال
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میکرد این دشـمنی که امام حسینعلیهالسلام را مظلومانه در کربال
فریاد امام حسین
انعکاس
مغلوب
به شـهادت رسـانده بود ،آنطور
ِ
ِ
ِ

علیهالسلام

شود؛ آنهم در سه یا چهار سال!
در درازمدت هم امام حسین

علیهالسلام

پیروز شـد .شـما نگاه کنید به تاریخ

اسلام ،ببینید چقدر دین در دنیا رشـد کرد! چقدر اسلام ریشـهدار شـد!
ملتهـای اسلامی پدیـدار شـدند و رشـد کردند! علوم اسلامی پیشـرفت
کـرد ،فقه اسلامی پیشـرفت کـرد و باالخره بعد از گذشـت قر نهـا ،امروز
پرچـم اسلام بـر فـراز بلندترین بامهـای دنیا در اهتزاز اسـت .آیـا یزید و
خانوادۀ یزید به اینکه اسالم اینطور ،روزبهروز رشد کند ،راضی بودند؟ آنها
میخواسـتند ریشـۀ اسالم را َ
بکنند؛ میخواستند از قرآن و پیغمبر اسالم،
اسمی باقی نگذارند .اما میبینیم که درست بهعکس شد.

71/4/10

قلۀ غربت را حسـینبنعلی و یارانش ـ بزرگوارانی که ما اینطور برایشـان
سینه میزنیم و اشک میریزیم و آنها را از فرزندان خودمان بیشتر دوست
میداریـم ـ پیمودنـد و فایـدهاش این شـد که امروز اسلام زنده اسـت .و
حادثـۀ کربلا ،نهفقـط در قطعهزمینی کوچک ،بلکـه در منطقۀ عظیمی از
محیط زیسـت بشـر امروز زنده اسـت .کربال همهجا هست؛ در ادبیات ،در
فرهنگ ،در سـنتها ،در اعتقادها و در میان دلها.

72/10/26

لذاسـت که نقل

میکننـد از رهبـران بـزرگ دنیای معاصـر ـ حتی آنهایی که مسـلمان هم
نیستند ـ که گفتهاند :ما راه مبارزه را از حسینبنعلی یاد گرفتیم.
پـس آن مبـارز و مجاهـد فیسـبیلاهلل که آنطور مظلومانـه درمقابل دنیا
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ایستاد و خونش ریخته شد و خاندانش به اسارت رفتند ،از همه
جهت بر دشمن خود پیروز شد .این برای ملتها یک درس است .انقالب
خود ما هم یکی از همین مثالهاست .مردم ما هم از حسینبنعلی یاد
گرفتند .فهمیدند که کشتهشـدن ،دلیل مغلوبشـدن نیست .فهمیدند که
درمقابل دشـمن علیالظاهر مسلط ،عقبنشـینیکردن ،موجب بدبختی و
روسـیاهی اسـت .و دشـمن هرچه باعظمت باشد ،اگر جناح مؤمن و فئۀ

1

مؤمنـه ،بـا تـوکل به خـدا مجاهـدت کند درمقابـل او ،باالخره شکسـت با
دشمن است و پیروزی با فئۀ مؤمنه است 71/4/10.غریببودن و مظلومبودن،
بهمعنای ضعیفبودن نیست.

72/10/26

شهدای کربال این است عظمتشان! یعنی برای احساس تکلیف ،که همان
جهاد در راه خدا و در راه دین بود ،از عظمت دشمن نترسیدند؛ از تنهایی
خـود ،احسـاس وحشـت نکردند؛ کمبودن عدۀ خود را مجـوّ زی قرار ندادند
برای گریختن از مقابل دشمن .این است که یک آدم را ،یک رهبر را ،یک
ملت را عظمت میبخشد :نترسیدن از عظمت پوشالی دشمن.
..بدانید که کربال الگوی همیشـگی ماسـت .کربال یک مثالی اسـت برای
اینکـه درمقابـل عظمت دشـمن ،انسـان نبایـد دچار تردید شـود .این یک
الگوی امتحانشـده هم هسـت.

71/4/10

مظلومیت و غربت باید ما را قویتر

نعمت بزرگی اسـت؛
نعمت خداسـت.. .این خیلی
کند .من میگویم این
ِ
ِ

َ
تنهامانـدن ،متکینشـدن بـه غیر خداسـت .در دعاها بارهـا داریم« :یـا َمالذ
( .1فأو) گروه ،جماعت
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َُ

َُ

ـون َمـن الع َ
َمـن ال َملاذ لـه»« ،یـا ع َ
صن َمن ال ِح َ
ون له»« ،یا ِح َ
صن له» .1چقدر
زیباست ،چقدر شیرین است که انسان هیچ کمکی نداشته باشد ،تا بتواند

َ

َ

َُ

ون َمن الع َ
بگوید« :یا ع َ
ون له»؛ شـیرینترین حرفها این اسـت .اگر کسـی ما
َ

َ

َُ

ون َمن الع َ
را کمـک کنـد کـه نمیتوانیم بگوییم «یا ع َ
کمک کسـی
ون له» ای
ِ
کـه هیـچ کمکـی ندارد! خب ما که کمکی دنیایی داریم .اگر به جایی غیر

خدا امید داشتیم که نمیتوانستیم با شور و شوق عرض کنیم «یا َر َ
جاء َمن
ال َر َ َ ُ
جاء له» ای امید کسی که به هیچکس دیگری جز تو امیدی ندارد!
حـاال کـه ایـن ملـت ،بـه هیـچ قدرتی.. ،امیـد نـدارد و از آنها جـز بدی و
نیش ندیده اسـت ،میتواند با خدای متعال ،با خدای خودش ،با موالی
خـودش ،بـا عزیز خودش ،بـا محبوب خودش ،با صدق و صفا حرف بزند،

َُ

ـاء َمـن ال َرج َ
بگویـد« :یـا َرج َ
ـاء لـه» امید ما به توسـت .و این اسـت که به یک
ملت قوّ ت میدهد.

72/10/26

اسـاس دیـن بـا عاشـورا پیوند خـورده و به برکت عاشـورا هـم باقی مانده
بزرگ حسینبنعلیعلیهالسالم نمیبود ـ که این فداکاری،
است .اگر فداکاری
ِ
وجـدان تاریـخ را بهکلـی متوجه و بیدار کرد ـ در همـان قرن اول یا نیمۀ
قـرن دوم هجـری ،بسـاط اسلام بهکلـی برچیـده میشـد 72/3/26.فـداکاری
کمک کسـی که کمکی ندارد ،ای کسـیکه
 .1ای پناهگاه کسـی که پناهگاهی ندارد ،ای
ِ
قلعهای محکم و استوار هستی برای کسیکه قلعهای ندارد.
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حسینبنعلی در عاشورا و در حادثۀ کربال ،یکی از فداکار یهای
بزرگ در راه دین بود ،و با خصوصیاتی که داشـت ،باالترین نوع فداکاری
و دشوارترین نوع فداکاری .انتخاب زمان ،که ِکی فداکاری خواهیم کرد؟
و کجـا؟ کـدام صحنه؟ این خیلی مهم اسـت .حسینبنعلی

علیهالسلام

زمان

را طـوری دقیـق انتخاب کرد که درسـت بر روی مرز مرگ و حیات اسلام
حرکت کرد .اینسوی مرز مرگ اسالم بود ،و آنسو حیات اسالم .و حسین
با حرکت خودش موجب شد که اسالم زنده بماند و برای اینکه اسالم زنده
بماند ،از تمام امکاناتی که یک انسان برای فداکاری دارد ،استفاده کند؛ از
تمام امکانات؛ برای فداشدن و این فداکاری را در حد اعال بزرگکردن.
آن روز اگـر امـام حسینعلیهالسلام درمقابل یزید قیام نمیکرد ،دیگر مسـئله
این نبود که اسلام ناقص خواهد شـد یا دچار انحرافی خواهد شـد ،بلکه
مسئله این بود که دیگر از اسالم هیچ اثری باقی نمیماند .و امام حسین
درمقابل این حرکتی که ازطرف دستگاه حاکمیت ،آن روز برای نابودکردن
ّ
ـی این چیزی که داشـت
اسلام شـروع شـده بـود ،ایسـتاد؛ بهعنوان متول ِ
قربانی میشـد .ایسـتاد و نگذاشـت .و خود را سـپر بالی اسالم قرار داد و
چـون وضعیت فـداکاری ،فوقالعاده بزرگ و ازلحاظ مصیبت بینظیر بود،
بازتابـی کـه در ذهنیـت آن روز و فردای تاریخ آن روز ایجاد کرد ،اسلام را

َ
حقیقتا این معنا درسـت اسـت .این حدیـث « ُح َس ٌ
ً
ین ِم ّنی َو ا َنا
نگـه داشـت.
ُ
ین» 1از قول پیغمبر نقل شـده اسـت که حسـین از من اسـت و من
ِمن ح َس ٍ
 .1االرشاد /باب تاریخ االمام الحسین /فصل فی فضائل االمام الحسین و مناقبه /حدیث1
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از حسـینم .من نمیدانم سـند این حدیث چطور اسـت ،اما اگر
سـند این حدیث درسـت باشـد ،مضمون این حدیث برای من مثل آفتاب
روشـن اسـت .معلوم اسـت که عظمت پیغمبر ،بقای دین پیغمبر ،بقای
زحمـات پیغمبـر ،ضایعنشـدن محصـول آنهمه تالش و فـداکاری ،جز با
کاری که حسینبنعلی کرد ،امکان نداشت .و نوع مصیبت ،نوع مصیبتی
است که شبیه این را ما دیگر نداریم.
..آن کربلا بـا همـۀ کربالهـای دیگر از زمین تا آسـمان متفاوت اسـت ،با
شهادت امیرالمؤمنین از زمین تا آسمان ،با شهادت امام حسن از زمین تا

َ
وم َ
ک
آسـمان ،با همۀ شـهادتهای دیگر همینطور .که فرمودند« :ال َی َوم ک َی ِ
َ َ
اهلل» 1هیچ روزی مثل روز عاشـورا و روز حادثۀ کربال وجود نداشـته
یا اباع ِبد ِ
اسـت .اختنـاق مطلـق ،غربت مطلق برای مبارزان؛ و بااینکه همۀ مسـائل
بـر سـر یک نفـر دور میزند ،تمام ذخیرههای ایمـان حقیقی در آن روز به
کمک آن یک نفر میشتابند و در فداکاری با او سهیم میشوند؛ که خود
آن حضرت در شب عاشورا فرمود که من بهترین اصحابی که دیدهام شما
هسـتید ،و باوفاتریـن و نیکوعملتریـن خویشـاوندانی کـه دیدهام ،شـما
پسـر خواهر ،چرا
پسـر برادر،
خویشـاوندان هسـتید .بـرادر ،خواهـر ،فرزند،
ِ
ِ
اینها میآیند خودشان را سپر بالی امام حسین قرار میدهند ،درحالیکه
یقین دارند کشته میشوند؟ این همان فداکاری عظیم و بزرگ و بینظیر
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب /40حدیث44
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است .این یک درس است ،ما باید فداکاری کنیم .عزیزان! بدون
فداکاری و بدون روح ایثار ،هیچ هدفی بهدست نخواهد آمد .هیچ دعوت
و حرکتـی پیـش نخواهـد رفـت ،ممکـن نیسـت .امیرالمؤمنیـن در دوران

خالفت به بعضی از مردم زمان خودش که سستی میکردند ،میفرمودَ « :و
َ ٌ َ َ
ٌ
َ ّ
َ ُّ َ
ََ ُ
َ َ
ََ
المیان عود» 1اگر ما اینطور
ین ع ُمود و ل اخض ّر ِل ِ
لعمری لو کنا نأیت ما اتیت ما قام ِللد ِ
که شما عمل میکنید ،عمل میکردیم ،یک پایه برای دین باقی نمیماند
یا بنا نمیشد ،و یک شاخۀ این نهال ،سبز نمیشد؛ فداکاری الزم است.
..اگـر بـرای دیـن ،بـرای آرمانهـای دینی ،بـرای تحقق اهدافی که اسلام
تعیین کرده و تعریف کرده ،فداکاری نشـود و تحمل سـختی نشـود ،این
هدفها تحقق پیدا نخواهند کرد .این سنت طبیعی است ،این سنت الهی
است ،این قانون آفرینش است .تحمل سختی الزم است تا انسان بتواند
بـه راهها برسـد .مگر میشـود بدون تحمل مشـکالت بـه هدفهای بزرگ

نَّ َ

َ َّ َ

َ

ً فَ ُ ق

کاد ٌح ِالی ر ِ�ب ک کدحا �ملا� ی� ِه» 2راه بهسـوی خـدا هـم همیـن
رسـید؟ « ِا�ک ِ

اسـت ،با سـختی همراه اسـت ،اما در نهایتش هم لقای الهی هسـت.

فَ ُ ق

67/6/2

[نهایت] همۀ این تالشها و زحمتها ،همین است که «�ملا� ی� ِه» مالقات
ِ
ّ
موطن 3در لقاءاهلل اسـت و بر لقـاءاهلل توطین نفس کرده
کنـد .اگر کسـی

 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /56کالم حضرت دربارۀ اوصاف اصحاب رسولاهلل
 .2سوره مبارکه انشقاق /آیه 6
( .3وطن) آمـاده شـده بـرای انجـام کاری ،توطین نفس :خود را بـرای انجام کاری آماده
کردن و به انجام آن وادار کردن
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َ

اسـت« ،ف َلی َ
رحل َم َعنا» 1باید با حسـین راه بیفتد .نمیشـود در خانه
ّ
تمتعات دنیا چسبید و از راه حسین غافل شد.
نشست .نمیشود به دنیا و
باید راه بیفتیم.

74/3/3

یک ملت اگر از حق خودش ،از شرف خودش ،از راه

خودش ،از آرمانهای خودش ،از حرف حساب خودش ،دفاع سرسختانه و
جانانه نکند ،آن ملت در صحنۀ روزگار باقی نمیماند ،اگر هم بماند ،یک
ملت ذلیل و برده خواهد بود.

67/6/2

بزرگتریـن افتخـار انسـان ایـن اسـت کـه قدرت داشـته باشـد در راه خدا
ایثـار کنـد؛ تا بتواند با ایثـار خود ،با فداکاری خود ،با بذلی که در راه خدا
میکند ،راه سعادت انسانها را باز کند ،دین خدا را زنده کند 62/2/13.همیشه
میشود از دین دفاع کرد ،با ارادۀ راسخ و با روح فداکاری و شهادتطلبی.
حسینبنعلی

علیهالسلام

در شـرایطی ایـن دفـاع را انجـام داد کـه در دنیـای

بزرگ آن روز تنها بود.. .حسینبنعلی

علیهالسالم

مگر چشمانتظار کمک بود؟

و مگـر بـا کمکنکـردن کار را متوقف میکـرد؟ متوقف نکـرد .آنوقتیکه
حسینبنعلیعلیهالسلام در بیـن راه اطلاع پیـدا کـرد کـه مـردم کوفـه به او
یاری نخواهند رساند ،و فهمید که تنها مانده ،راه را رها نکرد .آنوقتیکه
همۀ یارانش در صحرای کربال به شهادت رسیدند و او و جمعی از زنان و
کـودکان تنهـا ماندند ،دفاع و مجاهدت را رها نکرد .تا لحظۀ آخر اگر امام
 .1عبارتـی اسـت از خطبـۀ امـام حسـین هنـگام خـروج از مکـه و حرکـت سـمت کوفه.
(بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب)37
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حسـین تسـلیم میشـد ،یزیدیها حاضر بودند با او بسـازند؛ اما
تسـلیم نشـد 67/5/28.حسینبنعلیعلیهالسلام به همۀ مسلمانان ،بلکه به همۀ
آزادگان عالـم ،ولـو غیر مسـلمان ،ایـن درس را داد که اگر شـرف انسـان،
آزادگی انسان ،و آرمانهای انسان ،و دین مسلمانان در معرض خطر قرار
گرفت ،دفاع از دین در سـختترین شـرایط و با سختترین مقدمات ،یک
فریضۀ اسالمی و یک فریضۀ انسانی است.

67/5/28

فداکاری ،تاج کرامتی بر سـر این بزرگمرد و یارانش شـد و آن مجموعه،
د ّر ّ
ةالتاجی 1برای مجموعۀ افتخارات اسالم ،از صدر تا ذیل شدند .هیچکس
را نمیشـود بـا آنهـا مقایسـه کـرد .این درس حسـینبنعلی اسـت؛ درس
دفاعکردن از آرمانها و لزوم فداکاری.

67/6/2

یکی [دیگر] از درسهای مهم عاشـورا ،این اسـت که مردم را تقسـیم کرد
بـه دو گـروه و دو دسـته درمقابـل یکدیگـر .بـه برکت حادثۀ عاشـورا ،یک
تقویم 2واقعی برای مردم انجام گرفت در آن روزگار و این
ارزشگذاری و
ِ
درس بزرگی شد.
تـا وقتـی مسـئلۀ خـون مطـرح نبـود و فـداکاری مطـرح نبـود و درسـت
ترین مرواریدهای تاج؛ مروارید درشتی که بر تاج پادشاهی نصب میکنند .کنایه
 .1بزرگ
ِ

از بزرگترین ارزش و افتخار
( .2قوم) ارزیابی ،سنجش
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نمیدانستند که حسینبنعلی چهکار میخواهد بکند که از مدینه
یا مکه حرکت کرده اسـت ،هنوز بودند و ماندند کسـانی ،و کسـان زیادی
پیروی خودشـان از حسـینبنعلی را پس نگرفتند ،چون مسـئله ،مسـئلۀ
عافیتآمیـزی بـود .در کوفـه تعداد زیادی از سـران و رؤسـای شـهر کوفه
نامـه نوشـتند به حسینبنعلیعلیهالسلام و از آن حضـرت دعوت کردند .این
دعوت ،بعد از آنوقتی بود که امام از مدینه خارج شده بود .نمیدانستند
مسـئله چیسـت ،گمان نمیکردند که قضیه اینچنین آزمایش دشـوار و
فشاردهندهای را با خود همراه داشته باشد.
در مکـه کسـانی کـه بـا آن حضرت به راه افتادنـد ،علیرغم ظواهر که تلخ
بـود ،چـون هنـوز معلـوم نبـود کـه قضیه به کجـا خواهـد انجامیـد ،عدۀ
زیادی بودند .اما بهمجرداینکه مسـائل چهرۀ واقعی خودش را نشـان داد،
طرفداران حق و حقیقت کم شدند .تلخیها اهل دنیا را راند.
..آن روز در مکه و در مدینه و در کوفه و در همۀ جهان اسالم ،بسیار بودند
کسـانی که ادعا میکردند تابع دین و پیرو بیقیدوشـرط اسلامند .خیلی
بودند کسـانی که حسـینبنعلی را بهعنوان فرزند پیغمبر میشـناختند و
قبول داشـتند و حتی به او محبت هم میورزیدند .اما همین آدمها ،آن
روزی کـه امـام حسـین خواسـت از مکه حرکـت کند ،همه حاضر نشـدند
بیاینـد .شـما نبایـد خیـال کنید کـه عبداهللبنجعفر امام حسـین را قبول
نداشـت ،یا بسـیاری دیگر از بنیهاشم که با حسـینبنعلی راه نیفتادند.
نهخیـر ،اینهـا همه امام حسـین را بهعنوان امام ،فرزنـد پیغمبر ،بهعنوان

فصل سوم

935

 ( .۴۷اروشاع یاهسرددد

یـک انسـان بـزرگ و واال قبول داشـتند ،اما حاضر نشـدند؛ چون
سخت بود .همان عدهای هم که با آن حضرت حرکت کردند ،تا وقتی خبر
شـهادت مسـلمبنعقیل ،در راه به امام حسـین نرسیده بود ،عدۀ بیشتری
بـا آن حضـرت همراه بودند .وقتیکه خبر از کوفه آمد و میگفت در کوفه
اوضاع دشـوار اسـت و مسـلم را به قتل رسـاندند ،یک عده هم آنجا [جدا
شـدند] 67/5/291.و از هـزار و َانـدی آدمـی که با امام حسینعلیهالسلام از مکه به
راه افتاده ،یا در بین راه به حضرت پیوسـته بودند ،در شـب عاشـورا تعداد
اندکـی ماندنـد کـه با مجموع آنچه که روز عاشـورا خودشـان را به حضرت
رساندند ،هفتادودو نفر شدند!

71/4/10

ایـن اسـت حادثۀ حسـینبنعلی ،عزیزان مـن! این پایۀ اسـتوار و محکم
اسـت که هزاروسـیصد و َاندی اسـت با آنهمه دشـمنی در دنیا ،اسالم را
نگه داشـته .خیال میکنید اگر آن شـهادت ،آن خون رنگین ،آن حادثۀ به
ً
قطعا بدانید اسلام باقی نمیماند.
آن بزرگی نبود ،اسلام باقی میماند؟
ً
قطعا بدانید در توفان حوادث نابود میشد .ممکن بود بهعنوان یک دین
تاریخـی ،بـا یـک عده طرفداران کممایـۀ رقیقی ،یک گوشـهای از دنیا یا
گوشـههایی از دنیا باشـد ،اما اسلام زنده نمیماند .نام اسالم ،یاد اسالم،
چـرا ،ممکـن بـود بماند .امروز شـما میبینید؛ اسلام در دنیا زنده اسـت.
اسالم سازنده است .امروز اسالم در دنیا زاینده است .امروز اسالم در دنیا،
ملتها را بهعنوان روشـنترین و پرفروغترین امید ،بهسـمت خود متوجه
 .1انساباالشراف /ج /3ص169
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کرده اسـت ،شـوخی است؟ بعد از هزاروچهارصد سال! اینها همه
از برکت همان حادثۀ حسینبنعلی

علیهالسالم

است.

72/10/26

نـام امـام حسینعلیهالسلام را خـدا بزرگ کرده اسـت ،حادثۀ کربلا را خدا در
تاریخ نگه داشـته اسـت .اینکه میگویم ما بزرگ نگهداریم ،معنایش این
نیست که ما این کار را داریم میکنیم؛ نه .این حادثه عظیمتر از آن است
که حوادث گوناگون دنیا بتواند آن را کمرنگ کند و از بین ببرد.

79/1/26

۴۸

درسهای عاشورا ()2
در زیارتـی از زیارتهـای امـام حسینعلیهالسلام کـه در روز اربعیـن خوانـده

َ َ
میشـود ،جملـهای بسـیار ُپرمعنا وجـود دارد و آن ،این اسـتَ « 69/6/21:و َبذل
ُم َ
هج َت ُه َ
فیک»؛ این زیارت اربعین اسـت ،منتها ِفقرههای اول آن ،دعاسـت.
گویندۀ این جمالت خطاب به خداوند متعال عرض میکندَ « :و َب َذ َل ُم َ
هج َت ُه
َ َ َ
َ
ست ِنقذ
فیک» یعنی حسینبنعلی ،جان خود و خون خود را در راه تو دادِ « ،لی
َّ َ
َ َ َ َ َ
ِعبـادک ِمـن
بنـدگان تو را از جهل نجات بدهدَ « ،و َحی َـر ِة الضالل ِة» از
اجلهال ِـة» تـا
ِ
سرگردانی ناشی از ضاللت و گمراهی ،آنها را برهاند .این یک طرف قضیه
طرف قیامکننده اسـت کـه حسینبنعلیعلیهالسلام اسـت .طرف
اسـت ،کـه
ِ

َ َ َ َ َ
َ
ـواز َر َعلی ِـه َمـن غ َّر ُته
دیگـر قضیـه ،در ایـن ِفقرۀ بعدی معرفی میشـود« ،و قـد ت
ُّ
َ َّ ُ َ َ َ َ
الدنیا َو باع َحظه ِباالرذ ِل االدن» نقطۀ مقابل ،آن کسانی بودند که فریب زندگی،
آنها را به خود مشـغول کرده بود ،دنیای مادی ،زخارف دنیایی ،شـهوات و
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َ َ َّ
َ َ
باع َحظ ُـه ِباالرذ ِل
هواهـای نفس ،آنهـا را از خودبیخود کرده بود« ،و

االدن» سهمی را که خدای متعال برای هر انسانی در آفرینش عظیم الهی
قرار داده است ـ که این سهم عبارت است از سعادت و خوشبختی دنیا و
آخرت ـ این را فروخته بود به یک بهای پسـت و ناچیز و غیر قابل اعتنا.
این خالصۀ نهضت حسینی است.
ّ
مداقه در این بیان ،انسان احساس میکند که نهضت حسینی در واقع
با
با دو نگاه ،قابل مالحظه است ،که هر دو هم درست است؛ اما مجموع دو
نگاه ،نشاندهندۀ ابعاد عظیم این نهضت است .یک نگاه ،حرکت ظاهری
حسینبنعلی است ،که حرکت علیه یک حکومت فاسد و منحرف و ظالم
و سـرکوبگر اسـت؛ حکومت یزید .باطن این قضیه ،یک حرکت بزرگتری
اسـت که نگاه دوم ،انسـان را به آن میرسـاند و آن ،حرکت علیه جهل و
زبونی انسان است .درحقیقت ،امام حسین اگرچه با یزید مبارزه میکند،
عمر بیارزش نیست؛
اما مبارزۀ گستردۀ تاریخی امام حسین با
ِ
یزید کوته ِ
بلکـه بـا جهل اسـت ،با پسـتی و گمراهی اسـت ،با زبونی و ذلت انسـان
اسـت .امام حسـین دارد با اینها مبارزه میکند 79/1/26.مسئله این است که
بشریّ ت همیشه دستخوش شیطنت شیطانهاست .همیشه شیطانهای
بزرگ و کوچک ،برای تأمین هدفهای خود ،انسـانها و تودههای مردم
و ملتهـا را قربانـی میکننـد .در تاریـخ گذشـته هم ایـن را خواندهاید و
شـرح حال سلاطین جابر و سـتمگر و رفتار آنها با ملتها و وضع دنیا و
روش قدرتهای بزرگ را دیدهاید .بشر دستخوش اغوا و خدعۀ شیطانها
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قـرار میگیـرد .باید به بشـر کمک کرد ،باید بـه بندگان خدا مدد
رساند ،تا بتوانند خود را از جهالت نجات بدهند و از سرگردانی و گمراهی
خالص بشوند.
دسـت نجـات را بهسـوی بشـریّ ت دراز کنـد؟
چـه کسـی میتوانـد ایـن
ِ
آنکسانیکه چسبیدۀ به مطامع و هوسها و شهوات باشند ،نمیتوانند،
منیتها
چـون خودشـان گمراهند .آنکسـانیکه اسـیر خودخواهیهـا و
ّ
باشند ،نمیتوانند بشر را نجات بدهند .باید کسی پیدا بشود و خودشان
را نجات بدهد؛ یا لطف خدا به سـراغ آنها بیاید ،تا ارادۀ آنها قوی بشـود
و بتواننـد خودشـان را رهـا کنند .آن کسـی میتواند بشـر را نجات بدهد
منیت
کـه دارای گذشـت باشـد ،بتوانـد ایثار کند و از شـهوات بگـذرد؛ از
ّ
ٰ
هـوی و حسـد و بخـل و بقیـۀ
و خودپرسـتی و خودخواهـی و حـرص و
ً
معموال انسـان دارد ،بیرون بیاید ،تا بتواند شـمعی فرا
گرفتار یهایی که
راه بشر روشن کند.

69/6/21

علی متعلـق بـه اسلام و
امـروز بیـش از ده قـرن [اسـت کـه] ،حسـینبن ِ
شـما ،در دنیا شـناخته شـده اسـت .امروز وضع طوری است که شما نگاه
میکنیـد ،متفکـران ،روشـنفکران ،آنهایـی کـه بیغرضند ،وقتی بـه تاریخ
اسلام برمیخورنـد ،ماجـرای امـام حسـین را میبینند ،احسـاس خضوع
میکنند .آنهایی که از اسالم سر در نمیآورند ،اما مفاهیم آزادی ،عدالت،
عزت ،اعتال و ارزشهای واالی انسانی را میفهمند ،اینها با این دید ،نگاه
میکنند و امام حسـین ،امام آنهاسـت در آزادیخواهی ،در عدالتطلبی،

فصل سوم

940

 ( .۴۸اروشاع یاهسرددد

در مبارزۀ با بدیها و زشتیها ،در مبارزۀ با جهل و زبونی انسان.
امروز هم بشر هر جایی که در دنیا ضربه خورده است ـ چه ضربۀ سیاسی،
چـه ضربـۀ نظامـی ،چه ضربۀ اقتصادی ـ اگر ریشـهاش را کاوش کنید ،یا
در جهـل اسـت ،یـا در زبونـی؛ یا نمیداننـد ،جهالت دارنـد ،معرفت الزم را
بـه آنچـه باید معرفت داشـته باشـند ،ندارنـد ،یا معرفت دارنـد ،اما خود را
ارزان فروختهانـد ،زبونـی را خریدهانـد ،حاضر به پسـتی و دنائت شـدهاند.
همانطور یکـه امـام سـجاد و امیرالمؤمنین ـ بنابر آنچه که نقل شـده از

َ

َ ُ

ُ َ

َّ

َّ َ َ

َ

َ

َ
َ ٌ
َ
یرهـا» 1ای انسـان!
آنهـا ـ فرمودهانـد« :لیـس ِل نف ِسـکم ثـن ِال اجلنـة فلا تبیعوهـا ِبغ ِ
هسـتی تو ،هویت تو ،موجودیت تو ،اگر بناسـت فروخته بشود ،فقط یک
ِ
بهشت الهی است؛ به هرچه کمتر از بهشت بفروشی،
بها دارد و بس! و آن
ِ
قیمت قبول پستی
سرت کاله رفته .اگر همۀ دنیا را هم به شما بدهند به
ِ
و ذلت و زبونی روح ،جایز نیست .همۀ آنکسانیکه میبینید ـ چه عا ِلم،
چه سیاسـتمدار ،چه فعال اجتماعی و سیاسـی ،چه روشنفکر ـ در اطراف
زور صاحبان زر و صاحبان زور شـدهاند و این زبونی
دنیا اگر تسـلیم زر و ِ
را قبول کردهاند ،بهخاطر این اسـت که ارزش خود را نشـناختهاند ،خود را
فروختهانـد .خیلـی از سیاسـتمدارهای دنیا خودشـان را فروختهاند .عزت
فقط این نیسـت که انسـان روی تخت سـلطنت یا ریاست بنشیند؛ گاهی
یک نفر بر تخت سـلطنت نشسـته است ،به هزاران نفر هم با فخر و تکبر،
 .1نهجالبالغـه /حکمـت  ،456بحاراالنـوار /کتاب العقل و العلم و الجهل /ابواب العقل و
الجهل /باب /4حدیث29
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فخرفروشـی میکنـد و زور میگوید ،اما درعینحال زبون اسـت،
اسـیر اسـت ،اسـیر یک قدرت دیگر ،اسـیر یک مرکز دیگر ،اسـیر تمایالت
نفسـانی خـود.. .امام حسـین خواسـت ایـن زبونـی را از انسـانها بگیرد.
..امام حسین این جریان را در تاریخ ،ایجاد کرد .بشر فهمید که باید برای
آنچنـان حکومتـی مبارزه کند ،بـرای آنچنان جامعـهای باید تالش کند.
جامعهای که در آن پسـتی نباشـد ،جهالت نباشـد ،اسـارت انسـان نباشد،
تبعیض نباشـد .همه باید جهاد کنند برای آنچنان اجتماعی که بهوجود
بیاید؛ و میآید و ممکن است.

79/1/26

این جملهای که از رسول اکرمصلواتاهللعلیهوآله نقل شده که فرمودندِ « :ا َّن ُ
احل َس َنی
َ ُ َّ
مصب ُ ُ َ
ـاة» 1یعنـی حسـین چراغ هدایت و کشـتی نجات
ِ
ـاح اهلـدی َو َسـفینة النج ِ
اسـت ،بـرای همۀ زمانهاسـت؛ منتها در بعضی از زمانهـا ظهور و تجلی
ً
یقینا آن روزی که حادثۀ عاشورا واقع شد ،از جملۀ
بیشتری پیدا میکند.
همیـن زمانهـا بـود کـه چـراغ هدایت بودن جگرگوشـۀ زهرا و نور چشـم
پیغمبـر ،بـرای آنکسـانیکه باید ایـن را بفهمند و بدانند ،معلوم شـد .ده
سـال قبـل از آن هـم امام حسـین امام بـود ،آن روز هم مصبـاح هدایت
و سـفینۀ نجـات بـود ،امـا اینقدر برای مـردم این مطلب روشـن نبود ،در
االئمـة
 .1مثیراالحـزان /شـذرات مـن االحاديـث القدسـيّ ة و اقـوال الرسـول االميـن و
ّ
المعصومين

عليهمالسالم

فی شأن سيّ دالشهداء /ص4
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عاشورا ُبروزی پیدا کرد .امروز هم بیشک از همان زمانهاست؛
امروز سفینۀ نجات بودن حسینبنعلی

علیهالسالم

از صد سال پیش و پانصد

سـال پیش بیشـتر است .امروز که میگویم یعنی عصر نهضت و انقالب؛
روزی که یاد حسینبنعلی ـ که هزاروسیصد سال در گوشۀ دلهای امت
ما و ملت ما و در صحنۀ تکایا و مساجد و مدارس و محیطهای خودمانی
و خصوصـی ظهـور پیدا میکرد ـ ناگهان مثل یک شـبچراغ جهانتاب بر
آسمان دنیا ،بر سقف فلک درخشیدن گرفت.
همانطور یکه در ماجرای عاشورا یک عدهای بودند که این چراغ درخشان
را با همۀ نورانیتش نتوانسـتند ببینند ،امروز هم هسـتند کسـانی که این
تاب دلافـروز را نمیتوانند ببینند .همانطور یکه آن روز همۀ
چـراغ جهان ِ
شمشـیرها و نیزههایـی کـه در قبضـۀ ظلم و سـتم بود ،بهکار افتاد ،شـاید
ّ
مسـلح
بتواننـد ایـن چـراغ را خاموش کنند ،امروز هم همۀ سیاسـتهای
خونخـوار جهانخـوار سـطح عالم ،با تمـام ابزارها و تجهیـزات فوق مدرن
ـ چه تجهیزات نظامی ،چه تجهیزات سیاسی ،چه ابزارهای اقتصادی ،و چه
وسـایل تبلیغاتی ـ در فکرند که لجنهاییِ ،گلهایی درسـت کنند و پرتاب
کنند بهسمت این خورشید جهانافروز .همانطور یکه آن روز آن شمشیرها
و آن نیزههـا و آن شـاعرکهای دربـار یزیـدی و آن پهلوانپنبههـای دوروبَر
ّ
رجزخوانان میـان زن و فرزند غریب و بیکس،
تصنعـی امـوی و آن
قـدرت
ِ
نتوانستند حسینبنعلی را از حافظۀ زمان بزدایند ،و این چراغ را نتوانستند
خامـوش کننـد ،بـه ِّ
امـروز روز هم اگر قدرت اسـتکبار
حق حسـینبنعلی،
ِ
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جهانـی سـد مقابـل بشـود ،نخواهد توانسـت از نور این خورشـید
عالمتاب ـ که انعکاس روی حسین است ـ ذرهای کم کند .مهم این است
که ما صحنۀ نبرد را درست مجسم کنیم .تا صحنۀ نبرد؛ از منطقۀ بلندی ،از
منطقۀ باتالقی ،از منطقۀ جنگلی ،از منطقۀ لغزنده ،از منطقهای که از فالن
ابزار نظامی ـ و نه ابزاری دیگر ـ میشود استفاده کرد ،برای جنگاور تکور
روشن نباشد ،قدرت بر جنگَ ،کما ُهو َح ُّقه نخواهد بود.
ایـن نقشـه اسـت که به ما یـاد میدهد رویمان را کدام طـرف بکنیم ،کجا
خطرناکتر اسـت ،کجا واجبتر اسـت ،کجا دشـمن کمین کرده ،کجا برای
ما نقطهضعف اسـت که اگر نپوشـانیم ،دشـمن خواهد پوشـاند؛ تا چشـم
به این نقشـه نداشـته باشـیم ،جنگ درسـت ممکن نیسـت .در عاشـورای
حسـینی ،نقشـه دسـت بعضیهـا بـود ،دسـت بعضیهـا نبود .دوسـتان را
میگویم ،دشمنان که دشمن بودند ،یک دریای عمیق دشمنی با ُل ّجههای

1

خطرناک و مهیب .اما در بین جمع دوستان ،یک عده نقشه دستشان بود
و حسینبنعلی را در لحظۀ حساس دریافتند ،یک عده ،بغل دست حسین
هم نشسته بودند ،نقشه دستشان نبود ،اشتباه کردند.. .اینهایی که در دامان
آل پیغمبر بزرگ شـده بودند ،اما نقشـه عوضی دستشان بود ،نمیدانستند
آن سرزمینی که باید از آن دفاع بشود و آن نقطهای که باید برایش فداکاری
بشـود ،کجاسـت .نشسـتند در مدینه ،به امید اینکه چهارتا مسئله بگویند،
اسلام مجسـم را ،قرآن ناطق را ،حسـین فاطمه را تنها گذاشتند .بعضیها
 .1میانۀ دریا ،جایی که موجهای خطرناک دارد.
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حتی تا خود کربال آمدند ،از حسینبنعلی دفاع هم کردند ،اما آن
آخرها که رسید ،آمدند گفتند که یابنرسولاهلل! ما تا آنجایی که میشد از
تو دفاع کنیم ،دفاع کردیم ،حاال هم اگر اجازه بدهی ،ما اسبمان در خیمه
حاضر اسـت ،سـوار شـویم و برویم .امام حسین هم گفت بسماهلل ،بروید.

1

این اشتباهگرفتن نقشه است ،این نمیداند که کجا را باید بپوشاند.
خیلیها بودند در طول تاریخ که ندانستند کجای اسالم دفاعکردنی است.
خیلیها بودند که آنوقتیکه بنا شد واجبترین و ضرور یترین دفاعها از
اصالتهای اسالم انجام بگیرد ،نشستند و دفاع نکردند .امروز هم در دنیا،
آنکسـانیکه دم از اسلام میزنند و نام اسلام میآورند و ادعای اسلام
میکنند ،خیلیهایشـان نمیدانند اسلام کجاست و در چه صحنهای باید
از آن دفـاع کـرد .هنـر بزرگ ،شـناختن صحنه اسـت 64/7/2.این هوشـیاری،
درس بزرگ حسـینبنعلی اسـت .آن روز در دنیا کمتر کسـانی بودند که
بفهمند حق کجاسـت و باطل کجاسـت .به ظواهر فریب میخوردند ،مردم
 .1یکی از همراهان امام حسـین در سـرزمین کربال ،فردی اسـت به نام َ
ض ّحاکبنعبداهلل

مشـرقی .خودش روایت میکند که شـب عاشـورا با یکی دیگر از اصحاب ـ مالکبن َ
ن ْ
ضر
َا َ
رحبی ـ به محضر امام حسـین رسـیدیم .به حضرت عرض داشـتم که من فردی بدهکار
و عیالمندم ،اگر اجازه دهید ،تا زمانی در کنار شما خواهم بود که یاورانی داشته باشید.
حضرت به او اجازه دادند .روز عاشورا ،هنگامیکه فقط دو تن از یاران حضرت باقی مانده
بودند ،نزد امام حسین آمد و گفت :ای پسر رسول خدا از عهد و پیمان میانمان باخبری،
ً
قبال اسـب
آمدهام تا اجازه دهی و جبهۀ شـما را ترک کنم .امام آزادش گذاشـت .او که
خود را در یکی از خیمهها بسـته بود و پیاده میجنگید ،پس از اذن امام ،سـراغ اسـب
خویش رفت ،سوار شده ،و امام را ترک کرد( .الکامل (ابناثیر) /ج /4ص)73
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آن بینش درستوحسـابی را نداشـتند ،حسـینبنعلی داشـت و
بهقـدری یقیـن به آن عقیده و ایمان و بینش خود داشـت که حاضر شـد
در آن راه جـان خـودش که هیچ ،جان عزیزانش ،فرزندانش ،علی اصغرش
را بدهـد و تقدیـم کنـد و خانوادهاش به اسـارت بروند .از ایـن باالتر دیگر
چیزی میشود؟!

67/5/28

متعین است ،یک دشمن،
در هر زمانی ،یک حرکت برای جامعۀ اسالمی
ّ
یک جبهۀ خصم ،جهان اسلام را و اسلام و مسـلمین را تهدید میکند؛
آن را باید شـناخت .اگر در شـناخت دشـمن اشـتباه کردیم ،در پیداکردن
جهتی که از آن جهت ،اسالم و مسلمین خسارت میبینند و به آنها حمله
میشـود ،دچار اشـتباه شـدیم ،خسـارتی که پیدا خواهد شد ،جبرانناپذیر
است؛ فرصتهای بزرگ از دست میرود.

71/5/7

درس دیگر عاشورا شناختن

دشـمن اسـت ،غافلنشدن از دشـمن ،فریبنخوردن به ترفندهای دشمن.
خیلیهـا بودنـد آن روز کـه ظواهـر ،آنها را کـور کرده بود و نمیتوانسـتند
باطـن امـر را ببیننـد .خیلیهـا بودند که خیال میکردند بایـد درمقابل آن
وضع ساکت بمانند ،چون خیال میکردند علیالظاهر دین محفوظ است.
حسـینبنعلی دشمن را در البهالی این ظواهر شناخت ،دشمنشناسی و
اشتباهنکردن دشمن چیز مهمی است.

67/5/28

یکی از درسها ،این نکتۀ مهم است که حسینبنعلی

علیهالصالةوالسالم

در یک

فصل بسـیار حسـاس تاریخ اسلام ،وظیفۀ اصلی را از وظایف گوناگون و
دارای مراتب مختلف اهمیت ،تشخیص داد ،این وظیفه را انجام داد .در
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شناخت آن چیزی که آن روز دنیای اسالم به آن احتیاج داشت،
ّ
توهم و اشـتباه نشـد .و این یکی از آن نقاط آسـیبپذیر در زندگی
دچار
مسلمین ،در دورانهای مختلف است؛ یعنی آحاد ملت و راهنمایان آنها
و برجستگان دنیای اسالم ،در یک برههای از زمان ،وظیفۀ اصلی را اشتباه
کنند ،ندانند که چه چیزی اصلی است ،باید به آن پرداخت ،باید کارهای
دیگر را ـ اگر الزم شد ـ فدای آن کرد؛ و چه چیزی فرعی است ،درجۀ دوم
خود آن به آن اهمیت داد و برای
است .هر حرکتی را و هر کاری را بهقدر
ِ
آن تالش کرد.. .امروز و همیشـه ،ما هم ممکن اسـت دچار این اشـتباه
بشـویم و آنچه را که مهم اسـت ،با چیز کماهمیتتر اشـتباه بکنیم .باید
وظیفۀ اساسی را که قوام و حیات جامعه به آن است ،پیدا کرد.

71/5/7

گاهی یک نفر اهل عبادت هم هست ،اما نمیفهمد که چه کار باید بکند.
..آگاهیهایمان را تقویت کنیم ،و من تأکید میکنم ،مسئلۀ آگاهیهای
اسلامی و عمق اسلامی را جدی بگیرید.. .اگر آگاهی نباشـد ،آدم اشتباه
میکند .آگاهی که نبود ،انسان یک جا اشتباه میکند؛ آدمی که آگاه است،
نهاینکـه اشـتباه نمیکنـد ،اما اشـتباهات او ماندگار نمیشـود .آدم آگاه،
آدمی که با مسـائل ،عمیق برخورد میکند ،از اشـتباهش زود برمیگردد.
..ما نسـبت به نهضت حسـینبنعلی باید آگاهیهایمان را هرچه ممکن
است زیادتر کنیم.

64/7/2
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روح کار امام حسـین این بود که یک حرف حق و یک راه حقی
را آدم دنبـال کنـد و درمقابـل تمام قدرتهایی که دسـت بـه هم دادهاند،
در این راه اسـتقامت بورزد؛ این روح و حقیقت کار حسـینبنعلی اسـت.
تمـام مطالـب امـام حسـین ،چه در مدینه ،چه در مکـه ،چه در کربال ،چه
در بیـن راه ،چـه مطالبـی که بعد از شـهادت آن حضـرت ،زینبعلیهاالسلام و
امام سجاد گفتند ،همهوهمه این نکته را نشان میدهد ،این درس بزرگ
حسینبنعلی است.
آن روز چه کسانی با امام حسین مخالف بودند؟ باید بگوییم همۀ دنیایی
کـه حسینبنعلیعلیهالسلام را احاطـه کـرده بـود .برای خاطر اینکه دسـتگاه
یزید ،مسلط بر دنیای اسالم بود و هرکسی را بهنحوی در قبضه گرفته بود؛
یـک عـدهای را با تهدید ،یک عـدهای را با تطمیع ،یک عدهای را با فریب،
و همه مخالف امام بودند .مخالف یعنی دوسـت نداشـتند امام حسـین
را؟ نه! دوسـت داشـتند خاندان پیغمبر را ،امام حسـین خیلی هم محترم
مشـرف میشـد ،مـردم گرد او
زندگـی میکـرد در مدینه ،هروقت هم حج
ّ
حلقه میزدند ،استفاده میکردند .مسئله چیز دیگری بود ،مسئله این بود
کـه حسینبنعلی

علیهالسلام

وقتی نـگاه میکرد ،میدید کـه نظام اجتماعی

عالم اسلام یک نظام غیر اسلامی اسـت ،درحالیکه پیغمبر آمده بود تا
نظام اجتماعی مردم را یک نظام اسالمی کند .و همین کافی است.
اگر کسی خیال کند که پیغمبران الهی و پیغمبر اسالم برای غیر این آمده
بودند ،اشتباه کرده .پیغمبران برای این آمدند که نظام اجتماعی انسانها
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را بهشـکل اسلامی دربیاورند .بهشـکل اسالمی یعنی چه؟ یعنی
جامعهای که در آن ،حکومت و زمامداران و روشهای اقتصادی و روابط
بیـن مـردم و تقسـیم ثـروت و ادارۀ جامعـه و رابطۀ با کشـورهای دیگر و
جنـگ و صلـح و کار فرهنگـی و کار علمی و همۀ فعالیتهای اجتماعی،
بر مبنای اسالم [باشد] ،یعنی نظام اسالمی با حکومت اسالمی[ .نیامدند]
ً
اصال پیغمبران ،همۀ پیغمبران
که فقط مردم نماز بخوانند و روزه بگیرند؛
و پیغمبـر اسلام بـرای این آمدند که نظام اسلامی را بهوجـود آورند .اما
آن روزی که امام حسین نگاهکرد به دنیای اسالم پیرامون خودش ،دید
ً
کامال غیر اسلامی و در موارد زیادی ،صددرصد ضد
که این نظامی اسـت
اسالمی ،و امام حسین میخواست این وضع را برگرداند.
آن کاری که امام حسین میخواست به انسانها یاد بدهد ،در یک جمله،
[تشکیل] نظامی [بود] که در رأس آن ،مقام امامت است ،نه مقام سلطنت،
نه زورگویی .و حکومت در آن ،بر اساس معیار تقوا و علم است ،نه زیرکی
سیاسـتمدارانه ،یا اتکا به سـرمایهداران و شـرکتهای بزرگ جهانخوار و
غارتگر؛ [معیار ]،ارتباط با مردم اسـت ،ارتباط برادرانه ،نه ارتباط زورگویانه
و تکبرآمیـز .ایـن نظـام ،نظام اسلامی اسـت .نظامی کـه در آن غنی را با
ّ
موجه و معروف را بر
فقیر فرقی نیست ،و انسان ثروتمند و خانوادهدار و
انسـان مسـتمند هیچ شرفی نیست ،و شرف فقطوفقط در سایۀ تقواست؛
این نظام ،نظام اسالمی است.. .این روح کار امام حسین بود؛ و لذا امام
حسین برای این کار ایستادگی کرد.

64/7/2
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حوادث بسیار تلخ و دشوار ،مثل
اگر امام حسینعلیهالسالم درمقابل
ِ
حادثۀ شـهادت علی اصغر ،مثل اسـارت زنان ،مثل تشـنگی بچهها ،مثل
فـراوان دیگری کـه در کربال قابل
حـوادث
کشتهشـدن همـۀ جوانهـا ـ و
ِ
ِ
عظمت
متشـر ِع 1معمولی نگاه کند و
دید یک
ِ
احصاسـت ـ میخواسـت با ِ
ّ
رسـالت خود را به فراموشـی بسـپارد ،قدمبهقدم میتوانسـت عقبنشینی
ِ
کند و بگوید دیگر تکلیف نداریم ،خب حاال با یزید بیعت میکنیم ،چاره

َ َّ

ُ ُ

چیست! «الضرورات ت ُ
بیح َ
امل
حظورات» ،2اما امام حسین [اینگونه عمل] نکرد.
ِ
استقامت امام حسین است؛ استقامت یعنی این! استقامت همهجا
این،
ِ
بهمعنـای تحمـل مشـکالت نیسـت .تحمل مشـکالت برای انسـان بزرگ،
آسانتر است تا تحمل آن چیزهایی که برحسب موازین ـ موازین شرعی،
موازین عرفی ،موازین عقلی سـاده ـ ممکن اسـت خالف مصلحت به نظر
بیاید؛ تحمل اینها مشکل است ،از تحمل مشکالت مشکلتر است.. .یکی
خط نشـان نهضت عاشـورا ،استقامت امام حسین
از خطوط روشـن ،بلکه ِ
است.

75/3/14

منظور من ،استقامت امام حسین

علیهالسالم

در میدان جنگ ،که

شمشیر بزند تا هفتادوچند زخم به بدنش بنشیند ،نیست .این استقامتی
نیسـت که در امام حسینعلیهالسلام بزرگ بشـماریم .خب هر سرباز شجاعی

( .1شرع) دیندار ،کسی که به امور شریعت واقف باشد.
معنی «ضرورتها ،حرامها را مباح میکند» .برای
 .2قاعـدۀ اضطـرار؛ قاعدهای فقهی و به
ِ

مثال اگرچه خوردن گوشـت مردار حرام اسـت ،اما در شـرایط اضطرار و برای حفظ جان
میتوان کمی از آن خورد.
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هـم همینطور عمـل میکند .اسـتقامت امام حسین

علیهالسلام

در

آنجاسـت کـه میبینـد با کار او ،بناسـت گلوی طفلی مثـل علیاصغر هم
ّ
مجللی 1مثل زینب
از تشـنگی دریده شـود ،و خانم

سلاماهللعلیها

هم به دسـت

بکشند ،روسر یاش
الواط کوفه بیفتد که بیایند بهعنوان اسیر ،چادرش را ِ
ً
بکشـند! فکرش را بکنیـد ،ببینید
بکشـند و احیانـا گردنبنـد طالیـش را ِ
را ِ

اگر شـما در چنین موقعیتی قرار بگیرید ،بگویند خیلی خب ،شـما شجاع
هسـتید ،میخواهید مبارزه بکنید ،بکنید ،اما ببینید به چه قیمتی تمام
میشود ،چه مقدار استقامت از خود نشان میدهید .در همینجا معنای
استقامت حسینی معلوم میشود.
اسـتقامت حسـینی این اسـت که وقتی هدف را شـناخت و آن را تقویم
کـرد و فهمیـد کـه چقدر عظمـت دارد ،برای آن ایسـتاد ،در جایی که پای
کرام ناس میلرزد .اگر
انسـانهای معمولی ،انسـانهای کریم و شـجاع و
ِ

کس دیگری غیر از امام حسینعلیهالسالم بود ،میگفت باالخره من که حاضر
بـودم جانـم را بدهـم ،اما اینجا ،در این بیابان و با این تشـنگی ،پای یک
ّ
مجلل و پای هشتادوچهار زن [و فرزند] محترم
بچۀ شیرخوار ،پای بانویی
در میان است ،چطور بایستم! ..این همان جایی است که «چو ِگل بسیار
شـد ،پیالن بلغزند» 2میبینید! اسـتقامت یعنی این! یعنی در ظریفترین
لحظـات ،در حسـاسترین لحظـات ،آنجـا کـه دوسـتان ،آدمـی را رهـا
( .1جلل) باعظمت ،دارای بزرگواری
 .2گلستان سعدی /باب پنجم
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تنهای تنهاسـت،
میکننـد و آنجـا کـه انسـان احسـاس میکنـد
ِ
استقامتکردن!

77/2/28

حسینبنعلیعلیهالسلام بـا ایـن حرکـت عظیم ،این درس را به انسـانها داد
کـه هروقـت حـق ،دچـار آنچنان وضعیـت دردنـاک و وخیمی میشـود،
طـرفداران حق ،ولو درمقابل دریایی از دشـمن هسـتند ،بایـد قیام کنند.
نگوییم دشـمن نیرومند اسـت ،دشـمن دنیا را فراگرفته ،ما درمقابل این
دنیا چه میتوانیم بکنیم! درس این اسـت که دشـمن هرچه هم نیرومند
باشد ،بایستی قیام کرد ،باید حرکت کرد.

64/7/5

49
جلوههای معنوی عاشورا

درسهای عاشورا ()3
عاشـورا یک صحنۀ کامل از زندگی اسلامی یک انسـان اسـت .در عاشـورا
همـۀ ارکان اسلامی بـرای زندگی یک انسـان و ابعاد معنـوی و اخالقی و
اجتماعـی [او] جلوهگـری میکنـد .در عاشـورا دفاع هسـت ،حمله هسـت،
خشـم هسـت ،عشق هسـت؛ در عاشورا موعظه و تبلیغ و نصیحت هست،
ترسـاندن و تهدید هسـت ،همبسـتگی هسـت ،ایثار هسـت ،جهاد هست،
شـهادت هست ،رسالت هسـت ،توحید هست؛ همهچیز در عاشورا هست،
راز و نیاز با خدا هم هست .ما وقتیکه عاشورا را بهعنوان یک درس مطرح
میکنیـم ،نمیشـود کـه این ُبعـد را ندیده بگیریـم .دعا از همۀ انسـانها
ً
مخصوصا از انسانی به عظمت امام حسین ،آنهم در شرایطی به
زیباست،
عظمت شـرایط روز عاشـورا .دعا عالمت ضعف نیست ،عالمت قوّ ت است.
انسـان با دعا کسـب قدرت میکند ،نیروی قلبی و روحی خودش را ـ که
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پشتوانۀ نیروی جسمی است ـ افزایش میدهد .دعا برای انسان
راه را روشن میکند ،انسان را از سردرگمی و حیرت نجات میدهد.
عالوهبـر اینهـا ،دعـا محتوای ذهـن دعاکننده را برای مسـتمع و مخاطب،
واضح و آشـکار میکند .وقتی شـما دعای کسـی را گوش میدهید که با
خدا حرف میزند ،میتوانید از دعای او ،از خواهش او کشف کنید که او
چگونه انسانی است؛ حقیر است یا عظیم است ،کوتهبین است یا بلندنظر
و بلندهمـت اسـت ،مؤمـن اسـت یـا مردد اسـت؛ دعا چیز عجیبی اسـت.
لذا در طول تاریخ صدر اول اسلام ،همهجا دعا هسـت .پیغمبر در جنگ
بـدر دعـا کـرد ،در جنـگ احد هـم دعا کـرد؛ یعنی دعا پیروزی و شکسـت
نمیشناسـد .دعـا یعنـی ارتبـاط و اتصال انسـان با خـدا ،آنوقتی هم که
انسـان در اوج قدرت و پیروزی اسـت ،بازهم محتاج دعاسـت؛ باید با خدا

ٓ
حرف بزند ،باید از خدا بخواهد .قرآن به پیغمبر ما دسـتور داد که « ِا�ذ ا ج�ا َء
َ فَ
َ َ َ تَ نّ
نَ� ُ
ال� َاس
ال� ت� ُح» 1وقتی یاری خدا رسید و پیروزی نصیب شد« ،و را ی��
اهلل و
صر ِ
َ خُ
َف ً
د� نَ ف
وا�ا» و دیدی که مردم دستهدسته و فوجفوج به اسالم
ی�
لو� �ی ید� ِن� ِ
اهلل ا� ج
َ
ف َ ّ َ
�ح َ ّ َ َ تَ �غ ف ُ
اول
وارد میشـوند ،تـازه «�س ِب�ح ِب ِ
اول انابۀ توسـتِ ،
مد ر ِ�ب ک واس� ِ�ره» تـازه ِ
عرض نیاز تو به درگاه قادر متعال است.

..نمیشـود که این عنصر و ُرکن اساسـی در عاشـورا نادیده گرفته بشـود.
امـام حسینعلیهالصالةوالسلام از هنگامیکـه بـه این حرکت عظیم و تاریخسـاز
دسـت زد تـا آن لحظـۀ آخر ـ کـه روی خاکهای گرم کربال افتـاده بود ،و
 .1سوره مبارکه نصر /آیات  1تا 3
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لبان خشکش بههممیخورد ـ دعا کرد ،در تمام مقاطع دعا کرد.
ِ
دعـای حسین

علیهالسلام

در ماجـرای عاشـورا برای ما آموزنده اسـت .یک روز

در هنگامیکـه هنـوز خطـری بـه عیان او را تهدید نمیکند ،دسـت به دعا

َ ّ َ َّ

َ َ َ َّ ُ َ

ُ

َّ

ّ

َ ً

ُ
َ
ُ
َ
َ
ـلطان» 1با خدا
بلنـد کـرد« :الله ّـم ِانـک تعل ُم انـه ل یک ِـن الـذی کان ِمنا مناف َسـة یف ُس ٍ
حرف میزند ،اما خدا این پیام را به تاریخ رساند .امروز همۀ دنیایی که از
اسالم نامی شنیده است ،پیام این دعا را از دو لب گهربار حسین فاطمه
شـنیده و بـاور کـرده :خدایـا! تـو میدانی کـه این حرکت ما ،این سـفر ما
بـرای خاطـر قدرتطلبی نبود ،برای کسـب جاه و مقـام نبود ،برای تو بود.
ً
حقیقتا هم دعاست ،نباید خیال کرد که ائمه
ظاهر این ،دعاست،
ِ

علیهمالسالم

آنوقتیکـه دعـا میکننـد ،ظاهرسـازی میکنند؛ نه ،همـان وقتی هم که
امام سجاد یا امیرالمؤمنین در آن دعاهای سوزناک به خدا عرض میکند
که پروردگارا مرا ببخش ،من تقصیرکارم ،من در قبال وظایف الهی خودم
محتـاج عفـو تـوام ،همانوقـت هم امـام جدی حـرف میزند ،شـوخی و
تعارف نمیکند .آنکسـیکه بهقدر علیبنالحسین معرفت دارد ،میفهمد
کـه عملـی بهقـدر عمـل علیبنالحسـین هـم در پیشـگاه خدا کم اسـت.
مجاهدتـی بـه وزن مجاهـدت علیبنابیطالب هم در وزنـۀ اعمال آدمی،
یک وزن کامل نیست .اگر صد سال دیگر علیبنالحسین و امیرالمؤمنین
گریه میکردند و عبادت میکردند و جهاد میکردند و به خلق خدا خدمت
میکردند ،بازهم مشـتاق عبادت بودند؛ زیرا درگاه عبادت خدا آنقدر بلند
 .1بحاراالنوار /کتاب الجهاد /ابواب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر /باب /1حدیث37
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و بزرگ اسـت که حاالحاالها انسـان نمیتواند ـ هیچ انسـانی ـ
خودش را مستغنی از عبادت و دعا بداند[ .بنابراین] دعاهای امام حسین
دعای جدی است ،دعای حقیقی است.
اما درعینحال چیزهای دیگری هم در این دعاها هست که برای ما مهم
خود دعاکردن است .ای شیعۀ حسینبنعلی! در همۀ
است .اولین درس،
ِ
احوال باید به خدا متکی باشی و از خدا بخواهی .در اوج قدرت ،نباید در
خود احساس قدرت کنی ،منبع الیزال قدرت را خدا بدانی و از او بطلبی،
..خود دعاکـردن را ما باید یـاد بگیریم.
بهسـوی او دسـت نیـاز دراز کنـی.
ِ
هیـچ حادثـهای ،هیچ پیروز یای ،هیچ سـختیای نباید ما را از دعا غافل
کند .در این راه طوالنی و پرنشـیبوفراز و پرحادثه که در آن شـادیها و
غمها و شـیرینیها و تلخیهاسـت ،یکلحظه نباید خدا را و راز و نیاز با
خـدا را فرامـوش کنیم .داشـتم فکر میکردم روی دعاهای امام حسـین،
منقلب شـدم؛ این چه روح باعظمتی اسـت! آنچنان با خدا حرف میزند
و آنچنان دل آرام و مسـتقر او ،در بحبوحۀ آنهمه مشـکالت ،راز و نیاز
خود دعاکردن را ما باید
میکند که انسان را به اعجاب وادار میکند .یکی
ِ
از امام حسین یاد بگیریم؛ در تمام این مراحل دعا را فراموش نکرد.
پیام دوم در دعای حسینبنعلی

علیهالسالم

این است که موقعیت خودش را

به زبان دعا برای همیشـه در ذهن تاریخ باقی میگذارد .در شـب عاشـورا،
یکی از آن دعاهای عمیق پرمغز ،از دل و لب مبارک حسینبنعلی صادر
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َ ُ َ َ

َ

َّ

ناء َو ا َ
محد ُه عل ّ
اهلل ا َ
الس ّر ِاء َو الض ّر ِاء» ،1بعد از حمد
شد« ،اثین عل ِ
حس َن الث ِ

ُّ ُ َّ َ َ َّ َ َ ُ
ـرآن؛ َو َف َّق َ
مح ُد َک َع َلی َان َا َکر َ
و ثنـای الهـیَ « ،ا ّلل ُه َّم ِا ّن َا َ
الق َ
هتنا ِف
متنا ِبالنبو ِة ،و علمتنا
ّ
الدی ِـن» ،پیـام امام حسـین در این کلمات اسـت؛ نبادا آینـدگان در تاریخ،
جنگ امام حسین را عوضی بفهمند یا خیال کنند که حسینبنعلی دنبال
قدرت بوده اسـت یا گمان کنند که صف مقابل حسـینبنعلی هم که دم
ً
واقعا اهل خدا و قرآن بوده اسـت ،اینطور نیسـت.
از خدا و قرآن میزد،
حسـینبنعلی میگوید خدایا! من تو را شـکر میکنم و سـپاس میگویم
بر اینکه ما را به نبوت گرامی داشـتی؛ نبوت در خاندان ما ،و وحی تو بر
اهلبیت ما نازل شد .ما اولین کسانی بودیم که پیام تو را گرفتیم ،برای
آزادی انسان ،برای استقرار عدل ،برای نجات بشریّ ت ،برای بهخاکمالیدن
بینـی سـتمگران .یعنـی ای مـردم تاریخ! امـروز هم نبرد حسـین با یزید،
دنبالۀ هدفهای نبوت است ،امروز هم برای حسین ،مسئلۀ احیای عدل
ـف 2طواغیـت و شـیاطین و جبـاران و گسـتردهکردن توحیـد در
و َر ْغـم َا ْن ِ
عالم مطرح است .مسئله این نیست که حسینبنعلی فرار میکرد ،او را
گرفتند و خونش را ریختند؛ یا برای قدرت مادی و ظاهری تالش میکرد
و کامیاب نشد و خونش ریخته شد؛ این درسی است برای تاریخ.

َ َّ َ َ

ُ

َ َّ َ

ّ

َ
َ
َ
ین» ما را در دین خودت
«و علمتنا القرآن» به ما قرآن را آموختی« ،و فقهتنا ِف الد ِ
 .1االرشـاد /باب تاریخ االمام الحسـین و فضله /فصل فی االحداث التی شـهدها االمام
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فقیه کردی؛ یعنی دین را به ما یاد دادی ،یعنی آنکسانیکه به
ظاهـر دیـن دلخوش کردند و نفهمیدند که دین برای اسـتقرار نظام الهی
ِ
و عادالنه اسـت ،و برای ارزشبخشـیدن به انسـان و برای رفع ظلم و برای
کاملکـردن نفـوس بشـری ،و در راه ایـن اهـداف جهـاد نکردنـد و تلاش

َ ََ َ َ َ
ً
لت لنا امساعا
نکردند ،اینها اسالم را نفهمیدند ،ما اسالم را فهمیدیم«.. .و جع
َ
ً َ َ ً
َو ابصـارا َو ا ِفئـدة» تـو را شـکر میگوییـم خدایـا که به مـا گوشهایی دادی،
چشمهایی دادی؛ یعنی شنوایی و بصیرت به ما دادی و دل دادی که حق
را بفهمیـم و بهدنبـال حـق حرکت کنیـم .این پیام امام حسـین در قالب
یک دعا ،به زبان دعا ،موقعیت خودش را دارد برای تاریخ روشـن میکند
و مشخص میکند.
امـام حسینعلیهالسلام در بعضـی از دعاهـا ،درک خودش از واقعه را روشـن
میکنـد و بیـان میکنـد .معلوم اسـت که بـه نظر حسـینبنعلی ،قضیۀ
عاشـورا جنگ حق و باطل اسـت؛ مسئله این است و جز این نیست؛ پس
درس عاشـورا برای همۀ مردم مسـلمان دنیا و کسـانی که امام حسـین را
قبول دارند این است ،جنگ حق با باطل تا آنجایی که امام حسین رفت.
..این درک حسینبنعلی از موقعیت [است].
اما بعضی از دعاهای امام حسین هم مسئلۀ عرض نیاز به پروردگار عالم
اسـت .یـک انسـان بـه گفتگوی با خـدا احتیاج دارد در همـۀ حاالت ،و با
سخنگفتن با خدا قوّ ت قلب پیدا میکند ،ضعفها از انسان دور میشود.
و حسـینبنعلی در آن شـرایط دشوار ،به حرفزدن با خدا احتیاج داشت،
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و حرف میزد با خدا و راز و نیاز میکرد و قوّ ت قلب میگرفت و
بین ،تسالی دیگران هم بود؛
این در همۀ احوال وجود داشت .البته دراین ِ
یعنی دعای امام حسین فقط خود او را تسال نمیداد ،بلکه اطرافیان او را
هم تسال میداد .موقعیت ،موقعیت دشواری بود ،الزم بود که به دیگران
تسال داده بشود و این تسالدادن در زبان دعا بهوسیلۀ امام حسین در کنار
حرفهای دیگر و نکات دیگر و گفتههای دیگر انجام میگیرد.
در صبح عاشـورا امام حسـین دعایی دارد ،چند جمله از آن دعا را بخوانم.
وقتیکـه صفـوف آراسـته شـدند ،درمقابـل امام حسـین دریایی از لشـکر،
ً
مثال بیش
و حسـینبنعلی بـا تعـداد خیلی معدود ـ شـاید آنوقـت روز
از پنجـاه شـصت نفـر هم نبودند ـ این دعا را امام حسـین بـر زبان جاری

ُّ َ
َ
نت َرجایئ یف ُک ّل ش َّدةَ ،و َا َ
نت ث َقیت یف ُک ّل َکربَ ،و َا َ
کردندَ « :ا ّلل ُه َّم َا َ
مر َن َز ل
ا
ل
ک
یف
یل
نت
ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ
َ ٌ ُ َّ ٌ
یب ِثقـة َو عـدة» 1یعنـی خدایـا! تـو مایـۀ اطمینان و آسـایش دل من و خاطر
منی در همۀ احوال .یعنی پروردگارا! وقتی من به تو متکی هستم ،هجوم

دشمن من را تکان نمیدهد؛ هموم و غمهای مرگ عزیزان و سختیهای
گوناگون ،وقتیکه به تو دل بستم ،در من اثری نمیگذارد .یعنی پروردگارا!
مـن حتـی در سـختترین حاالت هم که دشـمنان در اطراف من ،دوزخی
از کینهها و خباثتها و قسـاوتهای خودشـان بهوجود آوردهاند ،بهشتی
از یـاد تـو بـرای خودم درسـت میکنـم .و امام حسـین این بهشـت را در
 .1االرشاد /فصل فی االحداث التی شهدها االمام الحسین اثناء سفره الی العراق /واقعة
کربالء و بطولة االمام الحسین و اصحابه و استشهادهم
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پیرامـون خودش درسـت کـرد ،لذا بود که هرچه از صبح عاشـورا
بهطـرف ظهـر و بهطـرف عصر عاشـورا نزدیـک میشـدیم ـ آنطور یکه در
بعضی از نوشـتهها هسـت ـ امام حسین شادمانتر میشد؛ اینهمه غم،
مـرگ عزیـزان ،تهدید سـخت دشـمن ـ آن دشـمنی که آنطور با قسـاوت
ً
طبعا اضطـراب باید
و وحشـیانه عمـل میکـرد و هیچچیـز نمیفهمیـد ـ
به انسـان دسـت بدهد ،اما امام حسـین هرچه به عصر عاشـورا نزدیکتر
میشـد ،شـادمانتر و صورتـش برافروختهتر و روحش متعالیتر میشـد؛
این بهخاطر همین اتکای به خداست.
در روز عاشـورا یـاران امام حسـین با همدیگر بعضـی صحبت میکردند و
مزاح میکردند .در آن هنگامۀ خطر ،مزاح نشـانۀ این بود که اینها دلشـان
خـوش اسـت ،یعنی هیـچ غم و ناراحتـیای ندارند .این بـه برکت همین
اتـکای بـه خداسـت که حسینبنعلیعلیهالسلام در این دعـا و دعاهای دیگر

ُ ُ َ ُّ
َُ َ ُ ُ
َ
َ ّ َ ُُ
َّ
الص ُ
دیق،
فیه احلیلةَ ،و یـذل ِف ِیه
ـل
فیه الفؤادَ ،و ت ِق
بیـان میکند«.کـم ِمـن ه ٍـم ی
ِ
ضعف ِ
یک َع َّمن سوا َکَ ،ف َف َّر َ
َو َی َ ُ
فیه َ
غب ًة ِم ّن ِا َل َ
کَ ،و َش َک ُوت ُه ِا َل َ
الع ُد ُّو َا َنز ُلت ُه ب َ
یکَ ،ر َ
جت ُه
ِ
شمت ِ
ِ
َع ّنی َو َک َش َ
عم ٍـةَ ،
نتـی ُک ّل َر َ
صاح ُ
ـب ُک ّل َح َس َـن ٍة َو ُم َ َ
ـفت ُهَ ،و َان َـت َو ِ ُّل ُک ّل ِن َ
و
غب ٍـة» یعنـی
ِ
ِ
ِ
ِ
پروردگارا! من در همۀ عمرم ،سـختیهایم را ،ناراحتیهایم را ،آنجایی که
هیچکس به من کمک نکرده ،آنجایی که دشمنان به ناراحتی من شادمان
میشدند ،نزد تو آوردم و تو با قدرتت ،با رحمتت ،با فضلت آن سختیها
را برطرف کردی .بنابراین امروز هم من در هنگامۀ خصومت این دشـمن
تا دندان مسـلح وحشـی ،هیچگونه احسـاس ناراحتی نمیکنم .این روح
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امام حسـین و این شـجاعت و قدرت معنوی حسـینبنعلی را
تضمین میکند.
بعضـی از جاهـا دعاهای امام حسینعلیهالسلام حاکی از تأثر او از یک حادثه
است .این روح بزرگ و این عظمت بینظیر ،در روز عاشورا ،درمقابل بعضی
ً
واقعا عبرتانگیزند.
از حوادث تکان میخورد؛ که برای ما این حوادث هم
یعنـی اینطـور نبـود کـه عظمـت روح حسـینبنعلی موجب بشـود که از
ایـن ناراحتیهـا هیچ غمگین نشـود؛ نه ،غم او در برخـی از حوادث خیلی
هـم سـنگین بـود که او را به انابـۀ به درگاه پروردگار و سـخنگفتن با خدا
و در دودلکـردن بـا خـدای متعـال وادار میکـرد ،امـا درمقابل ایـن حوادث
صبـر میکـرد ،و صبورانـه حرکـت میکرد .یکـی از این حوادث سـختی که
حسینبنعلیعلیهالسلام را تـکان داد و امـام حسـین بعـد از آن دسـت به دعا
ً
واقعا تکان
برداشت ،شهادت طفل شیرخوار بود که حسینبنعلیعلیهالسالم را
داد ایـن حادثـه .بعـد از آنیکـه این بچـه در آغوش پدر به تیـر حرمله ذبح
شـد و خون از گلویش بنا کرد ریختن ،امام حسـین دسـتش را برد زیر این
خونهـا و بـا یـک حال عجیبی این خونها را بهطرف باال ،بهطرف آسـمان

َ َ َّ َّ
صر م َن َّ
پرتاب کرد و پاشید و این دعا را خواندَ « :ر ّب ِان َت ُ
ماء
الس ِ
ک َح َبست عنا الن َ ِ
ِ
َ َّ
َ
َ
ً
َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ َ
َ
اآلج ِل» 1یعنی
ف
نا
ل
ة
خیر
ذ
ل
العاج
ف
نا
ب
ل
فاجعل ذ ِلک ِلا هو خ ٌیر و انت ِقم لنا و اجعل ما ح ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
پروردگارا! اکنون که سرنوشـت ما این اسـت که این حادثۀ فجیع بهوجود
بیاید و تو مقدر نکردی که ما در این حادثه پیروز بشویم ،اما ما اجرمان و
(مقرم) /ص273
 .1مقتلالحسین
ّ
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پاداشمان را از تو میخواهیم ،و این غم نزدیک را ،این حادثهای
قبی
که در دنیا برای ما پیش آمد ،این را ذخیرهای قرار بده تا در نعمات ُع ٰ
بهخاطـر ایـن حادثـۀ تلخ و دردناک ،از ثواب و لطف تو و فضل تو برخوردار
بشـوم .ایـن نشـاندهندۀ این اسـت که امـام حسینعلیهالسلام در این حادثه
بهشدت تحت تأثیر قرار گرفته که با خدای متعال اینطور حرف میزند.
یکی دیگر از حوادثی که امام حسینعلیهالسالم وادار شد با خدا درد دل کند و
راز و نیاز کند ،هنگام شهادت عبداهللبنالحسن ـ پسربچۀ یازدهسالۀ امام
حسن ـ بود ،که اینهم بسیار حادثۀ تلخی برای امام حسین بود.. .کاری
هم از او برنمیآید ،درمقابل چشم او ،این عزیزدلش را ،این یتیم برادرش
را ،این بچۀ یازدهسـاله را دارند می ُ
کشـند ،این بود که اینجا دسـت به دعا

َ َُّ َ
مسـک َع ُهنم َق َ
طر
برداشـت و
ِ
ازتهدل این مردم را نفرین کرد .صدا زد« :الله ّم ا ِ
َّ
ـماء» 1خدایـا بـاران رحمتـت را بر این مردم حرام کن؛ نفرین کرد آنها را.
الس ِ
اینهم یکی از دفعاتی بود که امام حسین دعا کردند .ببینید چه حاالتی،
چه ظرایف و دقایق روحی ،و آنوقت چه توجهی به خدای متعال! یعنی
در ایـن حـال ،عـوض هرگونـه اِعمال خشـم ،عوض غصه ،عوض حسـرت،
عوض زانوی غم بهبغلگرفتن ،با خدا حرف میزند؛ این درس اسـت برای
همۀ انسانهای مسلمان و پیروان حسینبنعلی.
در آخریـن لحظـات هـم امـام حسـین لبهـای خشـک و تشـنهاش
بههممیخورد و مناجات میکرد و با خدا حرف میزد .آنطور یکه باز در
 .1وقعةالطف /ص254
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بعضی از کتابهای مقتل نقل شده ،وقتیکه حضرت روی زمین
افتاده بودند و بیشتر از چند لحظه از زندگی آن حضرت باقی نمانده بود،
سر مبارک ابیعبداهلل را
چند نفر هجوم آوردند ،هرکدام میخواستند زودتر ِ
از بدن قطع کنند و جایزۀ این کار را از اربابهایشان بگیرند .آنها شنیدند
که حسینبنعلی

علیهالسالم

لحظات آخر با خدای متعال حرف میزند:
در آن
ِ

ُ
اجل َبـروتَ ،ش ُ
« َا ّلل ُه َّـم َان َـت ُم َ
املـکانَ ،عظ ُیم َ
املحـالَ ،غ ٌّ
ـدید ُ
عالـی َ
اخلالئ ِـقَ ،عر یض
نی َع ِـن
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاد ٌر َع َلی مـا َتش ُ
ـاء» 1پـروردگارا! تـو بزرگی ،مقام کبریای تو باالسـت،
ِ
الکبر ی ِـاء ،ق ِ
من بندۀ کوچک تو هستم ،تو بر هر کاری که اراده کنی قادری .مشغول
مناجات با خدای متعال است در آن حال معنوی ،و چه لحظۀ باشکوهی
اسـت آن لحظـهای کـه انسـان با خـدای متعال در یکچنیـن حالی حرف
میزنـد .کـه مـا نظایـر ایـن را کـه از حسینبنعلیعلیهالسلام درس گرفتنـد،
نسـبت به این شـهدای عزیز خودمان هم گاهی شـنیدهایم که آنها هم در
آن لحظات آخر دعا میکردند ،مناجات میکردند و با حال دعا و مناجات
از دنیا رفتند .این درس امام حسین است .بعد هم وقتیکه این کلمات

َ
به پایان رسید ،چند جملۀ دیگر دعا ،این دعای معروفی که شنیدیدِ « :الی
َ
ً َ َ َ
َ
امل َ
ست َ
ضائ َ
غیاث ُ
غیثنی» خدایا بر قضای تو ،بر
ک یا َر ِّب ال ِال َه ِسوا َک یا
َصبرا عل ق ِ
تقدیر تو صبر میکنم و تحمل میکنم و در راه دین تو مقاومت میکنم.
ایـن ،آن نـدای قلـب امام حسینعلیهالسلام اسـت کـه در آن لحظـات آخر بر
زبانش جاری میشود و این درسی است برای ما.

64/7/5

(مقرم) /ص282
 .1مقتلالحسین
ّ
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بااینکـه میـدان حماسـه و جنـگ اسـت ،از لحظـۀ اول تـا لحظۀ
آخری که نقل شـده اسـت حضرت صورت مبارکش را روی خاکهای گرم

َ

ً َ

َ

ً َ

ـک َو تسـلیما ِلمـر َ
ضائ َ
ک» ،با ذکر و
کربلا گذاشـت و عـرض کـردِ « :الـی ِرضـا ِبق ِ
ِ

تضرع و یاد و توسل همراه است .از وقت خروج از مکه که فرمودَ « :من َ
کان
ً ُ َ َُ ّ ً َ َ
فس ُـه َف َلی َ
اهلل َن َ
رحل َم َعنا» ،1با دعا و توسـل و وعدۀ
باذل م
قاء ِ
هجته ُم َو ِطنا عل ِل ِ
فینا ِ
لقای الهی و همان روحیۀ دعای عرفه شـروع میشـود ،تا گودال قتلگاه و

ً َ

ضائ َ
ک» در لحظۀ آخر؛ یعنی خود ماجرای عاشورا هم یک ماجرای
« ِرضا ِبق ِ
عرفانی اسـت .جنگ اسـت ،کشتن و کشتهشـدن است ،حماسه است ـ و
حماسـههای عاشـورا ،فصل فوقالعاده درخشانی است ـ اما وقتی شما به
بافت اصلی این حادثۀ حماسـی نگاه میکنید ،میبینید که عرفان اسـت،
معنویت اسـت ،تضرع و روح دعای عرفه اسـت .پس آن وجه شـخصیت
امـام حسینعلیهالسلام هـم بایـد بـه عظمت ایـن وجه جهاد و شـهادت و با
همان اوج و عروج ،مورد توجه قرار گیرد.
ً
قاطعا گفت
حال نکتهای که میخواهم عرض کنم اینجاسـت؛ شـاید بشود
که همین معنویت و عرفان و توسـل و فنای فیاهلل و محو در معشـوق و
ندیدن خود درمقابل ارادۀ ذات مقدس ربوبی است که ماجرای عاشورا را هم
اینطور باعظمت و ُپرشکوه و ماندگار کرده است .بهعبارتدیگر ،این جانب
 .1هر كس حاضر است در راه ما خون خويش را نثار كند ،و آمادۀ مالقات با خداست ،با
ما حركت كند( .بحاراالنوار /کتاب تاریخ فاطمة و الحسـن و الحسـین /ابواب ما یختص
بتاریخ الحسینبنعلی /باب)37
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اول ،یعنـی جانـب جهـاد و شـهادت ،آفریـده و مخلـوق آن جانب
دوم است ،یعنی همان روح عرفانی و معنوی .خیلیها مؤمنند و میروند
مجاهدت میکنند ،به شهادت هم میرسند ـ شهادت است ،هیچچیزی کم
ندارد ـ اما یک شهادت هم هست که بیش از روح ایمان ،از یک دل سوزان،
از یک روح مشتعل و بیتاب در راه خدا و در محبت پروردگار و غرقه در ذات
و صفات الهی ،سرچشـمه میگیرد .اینگونه مجاهدتی ،طعم دیگری پیدا
میکند ،این حال دیگری میبخشد ،این اثر دیگری در تکوین میگذارد.
..پشـتوانۀ حادثۀ عاشـورا معنویت اسـت .این توفان ماندگار در تاریخ که
همیشـه کاخهای ظلم از آن ترسـیدهاند و مغلوب آن شدهاند ،همیشه در
مقاطع گوناگون تاریخی ،هرجا درست سر بلند کرده ،کاری کرده است شبیه
کاری که در آن روز انجام داد .این حادثۀ بزرگ که اثرش لحظهبهلحظه در
مقاطع مختلف زمانی در تاریخ دیده شده است ،چقدر سلسلههای ظالم را
از بین برده اسـت ،چقدر انسـانهای ضعیف را قوّ ت بخشیده است ،چقدر
به ملتهای مسـتضعف روحیه داده اسـت ،و چقدر انسـانهایی را برای
مقاومت در راه خدا مجهز کرده است.
..ایـن توجـه و توسـل و ارتبـاط قلبـی بـا پـروردگار عالـم ،تضمینکننـدۀ
اسـتحکام و اقتـدار نیروهایی اسـت کـه میخواهند همیشـه درمقابل آن
جبهه بایستند و مقاومت کنند .جز این راهی وجود ندارد.
اگر رابطه با خدا ضعیف شد ،هوسها بر انسان غالب شد و این هوسها
توانسـتند جهتگیری را تنظیم کنند ،آنگاه قدرت مقاومت در برابر جبهۀ
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دشـمن هم ضعیف میشـود .البته هر انسانی ،گاهی در معرض
َاهـوای 1خـود اسـت؛ ایـن چیزی نیسـت کـه بشـود انسـانها را بهکلی از
آن برکنار کرد .آنچه مهم اسـت ،این اسـت که اجازه داده نشـود هواهای
معین
نفسـانی و منافع مادی و خواسـتهای حقیر ،خط زندگی انسان را
ّ
جلو پای انسان بگذارند ،در زندگی انسان ،تعیینکننده
کنند ،راه زندگی را
ِ
شـوند و راه را عـوض کننـد؛ ایـن مهم اسـت .آنچه که آسـیبپذیری را در
ایـن زمینـه کـم میکند ،همان مسـائل معنوی و اخالقـی و دعا و ذکر و
توجه و تهذیب نفس و خودسـازی ،مبارزهکردن با هواهای خود و اخالق
فاسد در خود است؛ این خیلی مهم است .ایبسا کسانی که ازلحاظ توجه
و ذکر و دعا ،اهل این چیزها هم هسـتند ،اما نتوانسـتند ُخلقیات فاسـد
ـ خودخواهی ،خودپسندی ،بخل ،حرص ،حسد ،بددلی ،بدبینی ،بدخواهی
نسـبت بـه ایـنوآن ـ را در خودشـان ریشـهکن کننـد ،یـا از تأثیـر آنهـا در
رفتارهای خودشان جلوگیری کنند.
درسـت نقطۀ مقابل آن ،بهشـت اخالقیای اسـت که اسالم برای انسانها
تصویر کرده اسـت .اسلام خواسته است انسانها نسـبت به هم مهربان،
ً
شـدیدا عالقهمنـد و دلبنـد و دلبسـته ،بـه مصالح هم
بـه سرنوشـت هـم
عالقهمند ،از رنجها و اشـتباهات یکدیگر متأثر و متأسـف باشند؛ یکدیگر

َ تَ

َ

َ ََ ة

را دعـا کننـد ،بـا یکدیگر بـا مرحمـت رفتـار کننـد «و �واصوا ِب�المرحم ِ�» .2این
ٰ
هوی ،خواهشهای نفسانی
( .1هوی) جمع
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دسـت دوسـتی ،پیوند عاطفی ،ارتباط محبتآمیـز میان برادران،
میـان دوسـتان ،میـان خواهـران ،میان آحـاد ملت اسلامی ،خیرخواهی،
خیراندیشـی ،اینها صفات بسـیار برجسـته و ممتازی اسـت؛ اینها را باید
در خود تقویت کرد .بدترین صفات در انسـان این اسـت که انسـان خود و
مصالح مادی خود را محور قرار دهد و حاضر باشد که بهخاطر ارضای یک
حس شخصی و یک خواست شخصی ،انسانهای بیشماری را در معرض
تلـف و بدبختـی قـرار دهد .خدا باید این را عالج کند و این ریشـهها را از
دلهای ما َ
بکند .در خود این دعاها هم این معانی هست.
عجیـب ایـن اسـت کـه اگرچـه از همـۀ ائمهعلیهمالسلام ـ تـا آنجایـی که در
ً
تقریبا دعاهایی مأثور است و ادعیهای به ما رسیده است.
ذهنم هست ـ
اما بیشـترین و معروفترین دعاها از سـه امام اسـت ،که هر سـه درگیر
مدت عمر خودشان بودند .یکی امیرالمؤمنین
بزرگ
مبارزات
ِ
ِ

علیهالسالم

است

کـه دعاهایـی مثـل دعـای کمیـل و دعاهـای دیگـر از آن بزرگوار رسـیده
ً
احتمـاال مناجـات شـعبانیه هم از امیرالمؤمنین اسـت؛ چون
اسـت76/9/13،
در روایـت دارد کـه همـۀ ائمـه بـا این مناجـات ،مناجـات میکردند .من
حدس قوی میزنم که آنهم از امیرالمؤمنین باشـد؛ کلماتش هم شـبیه
بـه همیـن کلمـات دعـای کمیل ،مضامینـش نزدیک بـه مضامین دعای
کمیـل اسـت.
امام حسین

75/11/12

علیهالسلام

کـه یـک َ
عالم و غوغایی اسـت .بعد ادعیـۀ مربوط به
ً
واقعا
اسـت که دعای عرفه مظهر آنهاسـت؛ این دعا،

دعای عجیبی اسـت .بعد هم امام سجاد

علیهالسلام

است که فرزند و پیامآور
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عاشورا و مبارز درمقابل کاخ ستم یزید است .این سه امامی که
حضورشان در صحنههای مبارزات از همه بارزتر است ،درسشان در خالل
دعا هم از همه بیشـتر است.
..شما وقتی که با خدا راز و نیاز میکنید ،ازجمله چیزهایی که میخواهید،
عالج همین مشـکالت درونی و نفسـانی اسـت .آن جامعهای که حداقل
مجموعۀ بزرگی از آن با این خصوصیات پرورش پیدا کند ،همان جامعهای
اسـت کـه هیـچ ترفندی در آن کارگر نخواهد شـد.. .اگـر در جامعه ،توجه
توسـل عَ َلی ُ
توسـل
العمیاء ،1نه
و توسـل ،همراه با معرفت باب شـود ـ نه
ِ
ِ
بـدون معرفـت و بدون درک ـ و معنای صحیح توسـل الـیاهلل که قرآن و
روایـات و ادعیـه و نهجالبالغـه به ما توصیه میکننـد ،رواج یابد ،آنوقت
ً
حقیقتا از
این جامعه ،جامعهای است که هرگونه دشمن مستکبری باید
آن بیمناک باشد؛ باید نسبت به جذب و هضم آن ناامید باشد؛ باید بداند
که تا روح اسالم ،تا معنویت اسالم ،تا تعبد به اسالم و عقیده به اسالم
در جامعه هسـت ،هیچ عاملی نمیتواند این جامعه را از صراط مسـتقیم
منحرف کند.

76/9/13

( .1عمی) عمیاء بهمعنای کوری و علیالعمیاء بهمعنای کورکورانه و نسنجیده است.

۵۰

درسهای عاشورا ()4
تشـیع از روز اول تا امروز ،عالوهبر منطق قوی ،بر
اسـاس حرکت عمومی
ّ
پایۀ عواطف هم بوده است .یعنی در کنار عقل ،عشق حضور جدی داشت،
تشیع نابود نشد و از بین نرفت؛ وا ِّل باید تا حاال
و برای همین هم حرکت
ّ
متعرض و عنادآلود ،نابود
بارهـا در امواج متالطم سیاسـتهای معـارض،
ّ
منطـق تنها هم
صرف عواطف نیسـت؛ اما
شـده بـود .منطـق قوی اسـت،
ِ
ِ
نیست ،عواطف هم با آن درآمیخته است .این از آن جاهایی است که عقل
و عشق باهم میسازند .آن عشقهای دنیوی طور دیگر است که گفت« :با
عقل ،آب عشـق به یک جو نمیرود!» 1در عشـقهای دنیوی ،عقل و عشـق
هیچوقت باهم نمیسازند .هرجا عقل هست ،عشق نیست؛ اگر عشق بود،
عقل نیست؛ اما در این عشق معنوی ،عقل و عشق مکمل همدیگرند .لذا
 .1با عقل آب عشق به یک جو نمیرود  /بیچاره من که ساخته از آب و آتشم (شهریار)
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شما در رفتار علویون؛ یعنی شیعیان امیرالمؤمنین و همانهایی

َ

َ َ

ُ

ُ

کـه پیغمبـر اکرم در موردشـان فرمـود« :یـا ع ُّ
لی انـت َو ش َ
ـیعت َ
الفائ َ
ـزون»،1
ک ه ُـم ِ
ِ
عاطفی شـدید و ُپرشوری نسبت به امیرالمؤمنین
میبینید که احساسـات
ِ
وجـود داشـته اسـت .ایـن زیارتها کـه زائرانی از یک نقطۀ دنیا ،با شـوق
و ذوق راه میافتادنـد و خـود را بـه صحـرای نجـف یـا بـه کربلای آن روز
میرسـاندند ،همه مشـکلدار و خطرناک بود .یا از مناطق حجاز خود را به
طوس و تربت امام رضا رسـاندن ،چیزهایی اسـت که جز با نیروی عشـق
امکانپذیر نیست.

81/7/20

ً
تحقیقا یکی از مهمترین امتیازات جامعۀ شیعه بر دیگر جوامع مسلمان،
این اسـت که جامعۀ شـیعه ،برخوردار از خاطرۀ عاشـورا و مقولۀ عزاداری
حسینبنعلیعلیهالسلام و بـرکات احیـای ذکر عاشوراسـت 73/3/17.که ایمان و
عاطفه درهمبپیچد و این جریان موّ اج را در تاریخ بهوجود آورد و روزبهروز
هم زندهتر شد.

80/2/19

تجمع عاطفی و فکری بر محور شخصیت حسینبنعلی
هیئت ،نماد
ّ

علیهالسالم

اسـت؛ اسـمش را هرچه میخواهند ،بگذارند .مراد این اسـت که گروهی
دور هم جمع میشـوند و پایۀ کارشـان بر عواطف و فکر ـ هر دو ـ اسـت؛
عواطف تنها
خشک بیعاطفه هم نیست .اگر
عواطف تنها نیست ،اندیشۀ
ِ
ِ
ِ
واقع زندگی اثر نمیگذارد .اگر اندیشه و فکر،
باشد ،اثربخش نیست و در
ِ
ّ
الکشـی /جابربنعبداهلل االنصاری /شـمارۀ  ،86و امالی (شـیخ طوسـی) /مجلس
 .1رجال
بیستم /حدیث« ،4ای علی ،تو و پیروان تو همان رستگاران هستند».
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خشـک و بیعاطفه باشـد ،ماندگاری و نفوذ و گستردگی نخواهد
داشـت .شـادابی فکـر به آمیختگی آن با عواطف اسـت .محـور هم وجود
مقدس اباعبداهللعلیهالصالةوالسلام اسـت؛ یک سرچشـمۀ خشکنشدنی؛ دریایی
از عاطفه و فکر که انسـان هرگز نمیتواند به عمق آن برسـد .سالهاسـت
که دربارۀ نهضت امام حسـین ،حرفهای روشـنفکرانه و فکرهای نو دارد
مطرح میشود .قدیمها خیلی روی این چیزها تکیه نمیشد ،اما در دهها
سال اخیر ،روشنفکران و متفکران دینی و مذهبی ،راجعبه مسئلۀ عاشورا
و نهضـت حسـینی ،حرفهای خوب و تحلیلهـای خوب بیان کردند .چه
کسـی میتواند ادعا کند که این حرفها توانسـته آن صفحۀ درخشـان را
بهطورکامل جلوی چشم انسان بگیرد؟ هرچه نگاه میکنیم ،میبینیم «تو
بزرگی و در آیینۀ کوچک َن ُنمایی» .نمیشود با این چشمهای کوچک ،آن
عرصۀ وسـیع و آن پهنۀ بیکران را دید .انسـان یک گوشـه را میبیند ،بعد
یـک گوشـۀ دیگـرش را میبیند .هرچه هم زمان میگذرد ،ابعاد بیشـتری
روشن میشود.

ُ ٌ ّ ََ
ُ
ین» بود؛ یعنی
هـدف ایـن حادثه چه بـود؟ هدفش «ح َسین ِمنی َو انـا ِمـن ح َس ٍ
دین خدا و کوثر جاری الهی باید از این سرچشـمه روان شـود و در طول
تاریخ بماند .اگر نهضت حسینی نبود ،اسالم نبود .این تکان و زلزلۀ شدید
توانست اثر خودش را بگذارد و مسیر تاریخ را تعیین کند.. .از سوی دیگر،
این حادثه ،سرشـار از عشـق ،شـور ،مصیبت ،داغ ،صبر ،ازخودگذشـتگی،
ازجانگذشـتگی و ازعزیزانگذشتگی است و دلها را همینطور میلرزاند.
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از یکطرف عید اسـت ،از یکطرف عزاسـت .سـیدبنطاووس در
مقدمۀ «لهوف» میگوید :اگر نمیبود حوادث رقتباری که در کربال اتفاق
افتـاد؛ بـا بچـۀ صغیر آنطـور برخـورد کردند ،با شـیرخوار آنگونـه برخورد
کردند ،با جوان آنطوری برخورد کردند؛ اگر آن تشنگیها و آن مصیبتها
نمیبود ،باید روز عاشـورا را عید میگرفتیم و جشـن برپا میکردیم .این
ً
اصال دین
درخشندگی گوهری ـ که
جلوۀ عظیم انسانیت ،این ایمان ،این
ِ
آمده برای اینکه آن را در من و شما زنده کند ـ یک عید بزرگ است.
محور شـور و شـعور جمع شـدهاید.
هیئت یعنی اینکه شـما گرد این
ِ

84/6/3

پایـه و اسـاس کار هیئـت مذهبـی این اسـت که این محبـت اهلبیت را
ترویـج کنـد .و ترویـج این محبت بایـد با حفظ همان قوارۀ اصلی باشـد؛
یعنی عقل و عشق ،استدالل و عواطف در کنار هم باشد.

81/7/20

مبـادا کسـی خیـال کند کـه در زمینۀ فکـر و منطق و اسـتدالل ،دیگر چه
خیال باطل
جایی برای گریهکردن و این بحثهای قدیمی است؛ نه ،این
ِ
اسـت .عاطفه بهجای خود ،و منطق و اسـتدالل هم بهجای خود؛ هر یک
سـهمی در بنای شـخصیت انسان دارد .خیلی از مسائل است که باید آنها
را با عاطفه و محبت حل کرد و در آنها جای منطق و استدالل نیست .شما
اگـر در نهضتهـای انبیا مالحظه کنید ،خواهید دیـد؛ وقتیکه پیغمبران
مبعـوث میشـدند ،در وهلـۀ اول که عدهای دور آنهـا را میگرفتند ،عامل
اصلی ،منطق و اسـتدالل نبود .شـما در تاریخ پیغمبر اسلام که مدوّ ن و
روشـن هم هسـت ،کجا سـراغ دارید که آن حضرت کسانی از کفار قریش
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ً
مثلا اسـتعداد و قابلیت داشـتهاند ،درمقابل خود نشـانده
را کـه
و برایشـان اسـتدالل کـرده باشـد کـه به این دلیل خدا هسـت ،یـا به این
دلیل خدا واحد اسـت ،یا به این دلیل و اسـتدالل عقالنی ،بتهایی را که
میپرسـتید ،باطلند؟ دلیل و اسـتدالل ،زمانی کاربرد دارد که نهضت پیش
رفتـه اسـت .در وهلـۀ اول ،حرکت ،حرکتی احساسـی و عاطفی اسـت .در
وهلـۀ اول این اسـت کـه ناگهان فریاد میزند :نگاه کنیـد به این بتها و
ببینید که اینها ناتوانند! در وهلۀ اول میگوید نگاه کنید که خدای متعال

ُ

َ َ َّ

ُ

َ َّ

الالـه ِال ُ
الالـه ِال اهلل» موجب فالح
اهلل ت ِفلحوا» .1بـه چه دلیل « ِ
واحـد اسـت« :قولوا ِ
اسـت؟ اینجا کدام اسـتدالل عقالنی و فلسـفی وجود دارد؟ البته در خالل
هر احساسی که صادق باشد ،یک برهان فلسفی خوابیده است؛ اما بحث
سر این است که نبی وقتی میخواهد دعوت خود را شروع کند ،استدالل
ِ
فلسـفی مطرح نمیسـازد ،بلکه احساس و عاطفۀ صادق را مطرح میکند.
احسـاس بیمنطـق و غلط نیسـت؛ احساسـی
البتـه آن احسـاس صـادق،
ِ
اسـت کـه در درون خـود ،اسـتداللی هـم دارد .اول ،توجـه را به ظلمی که
در جامعـه جاری اسـت ،اختلاف طبقاتیای که وجود دارد و فشـاری که

َ

ُ

«انداد اهلل» 2از جنس بشـر و شـیاطین انس بر مردم وارد میکنند ،معطوف
میسازد .این همان عواطف و احساسات است .البته بعد که حرکت وارد
جریان معقول و عادی خود شد ،نوبت استدالل منطقی هم میرسد .یعنی
ِ
 .1مناقب آل ابیطالب /باب ذکر سیّ دنا رسولاهلل /فصل فیما القی من الکفار فی رسالته
 .2جمع ِن ّد ،همتایان ،همانندان
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کسـانی کـه دارای تحمـل عقلـی و پیشـرفت فکری هسـتند ،به
استدالالت عالی میرسند .ولی بعضی افراد هم ،در همان درجات ابتدایی
میمانند .درعینحال ،معلوم هم نیست آنهایی که ازلحاظ استدالل ،سطح
ً
حتما سـطح باالتری داشـته
باالتـری دارنـد ،ازلحـاظ درجـات معنوی هم،
اسـتداللی پایینتری دارند ،اما جوشش
باشـند .نه؛ گاهی کسـانی سـطح
ِ
عواطفشـان باالسـت ،ارتباط و ُعلقهشـان با مبدأ غیبی بیشتر و محبتشان
نسبت به پیغمبر ،جوشانتر است و به درجات عالیتری میرسند .قضیه
اینگونه است.
در حرکتهای معنوی ،عاطفه سـهم و جای خود را دارد؛ نه عاطفه جای
اسـتدالل را میگیـرد و نـه اسـتدالل میتوانـد بهجـای عواطف بنشـیند.
عواطف
خروشـان
دریـای
حادثـۀ عاشـورا ،در ذات و طبیعـت خـود ،یـک
ِ
ِ
ِ
صادق است.

73/3/17

موضـوع ذکـر مصیبـت حسینبنعلی
از همـان روزی کـه
ِ

علیهالسلام

مطـرح

شـد ،چشـمۀ جوشـانی از فیض و معنویت در اذهان معتقدین و محبین
اهلبیتعلیهمالسالم جاری گشت .این چشمۀ جوشان تا امروز همچنان ادامه
و جریان داشته است؛ بعد از اینهم خواهد داشت و بهانۀ آن هم یادآوری
خاطرۀ عاشوراست.
بیـان ماجـرای عاشـورا ،فقط بیان یک خاطره نیسـت .بلکه بیان حادثهای
اسـت که دارای ابعاد بیشـمار است .پس یادآوری این خاطره ،درحقیقت
مقولهای است که میتواند به برکات فراوان و بیشماری منتهی شود.
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لـذا شـما مالحظـه میکنیـد کـه در زمـان ائمه

علیهمالسلام

قضیـۀ

گریسـتن و گریانـدن برای امام حسینعلیهالسلام برای خـود جایی دارد.

َ

ُ َ

ً َ

73/3/17

َ

ابنشـبیبِ ،ان کنـت با کیا ِلش ٍء ف ِ ُ
امـام رضاعلیهالسلام میفرمایندَ « :ی َ
ین»
ابک ِللح َس ِ
ٍ

1

این درس است .به هر چیزی خواستی گریه کنی ،برای حسین هم گریه
کـن .نهاینکـه گریـه بر چیزهـای دیگر ممنوع اسـت؛ نه ،انسـان فرزندش،
پدرش ،برادرش ،دوسـتش بمیرد ،ولو شـهید هم نشود ،گریه کند اشکالی

ُ َ

ً َ

نـدارد .نمیگویند اگر خواسـتی گریه کنـی[ ،بلکه] « ِان کنـت با کیا ِلشی ٍء» اگر

َ

[برای چیزی گریان بودی] «ف ِ ُ
نی» برای حسین هم گریه کن.
ابک ِللح َس ِ

چرا؟ برای اینکه یک مقایسهای بهوجود بیاید بین مصیبت امام حسین و
مصیبت شما .این مقایسه چشم شما را خشک خواهد کرد .هر مصیبتی
داشـته باشـید ،تا این مقایسه بهوجود بیاید ،میبینید نه ،آن باالتر است؛
ً
اصلا بـرای آن بایـد گریـه کـرد .وقتی میگوییم بـرای آن بایـد گریه کرد،
یعنـی بـرای آن بایـد غصه خـورد؛ برای آن باید غمگین شـد ،برای آن باید
ً
اصال همهچیز درمقابل آن هیچ اسـت ،حتـی مصیبت انبیا و
متأثـر شـد.
ً
مثلا مصیبـت امیرالمؤمنیـن درمقابل مصیبت امام حسـین هیچ
اولیـا؛
اسـت .مصیبـت حمـزۀ سیدالشـهدا درمقابـل مصیبـت امام حسـین صفر
اسـت ،مصیبـت امام حسـن همینطـور ،مصیبت ائمۀ دیگـر همینطور.
ً
اصلا هیـچ مصیبتی قابل مقایسـه نیسـت با مصیبت امام حسـین؛ این
یـک نکتـهای اسـت ،بایـد توجـه کرد .امـام حسـین و مصیبتـش را نگاه
 .1امالی (شیخ صدوق) /مجلس بیستوهفتم /حدیث5
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ً
اوال قیام برای یک حقیقت
کنید ،باالترین مصیبتهاست؛ یعنی
ـ حاال یک حقیقت بزرگ ـ در دورانی که تمام دنیا با شـما مخالفند .این
کجـا؟ اینیکـه آدم قیام کند بـرای حقیقتی که مردم برایش کف میزنند،
ً
اصال اینها قابل مقایسـه اسـت؟ فداکاری آنوقتیکه مردم قدر این
کجا؟
ً
اصال دارند
فـداکاری را میداننـد کجا؟ فـداکاری آنوقتیکه همین مـردم
گرفتگـی این فداکاری
میکشـند آدم را ،ایـن کجـا؟ تلخـی ،محیط غم ،و
ِ

ً
حرکت امام حسین با جاهای دیگر
اصال قابل مقایسۀ با آن نیست.. .نوع
ِ
فرق دارد؛ نوع حرکت دوران اختناق ،این یک.
دوم اینکه افرادی که منتسـب به امام حسـین بودند و کشـته شدند ،یک
تعدادیانـد کـه در هیچ جا نظیر آنها را انسـان نمیتوانـد ببیند؛ فرزندان،
برادران ،برادرزادگان ،خواهرزادگان ،رفقای نزدیک ،دوستهای قدیمی.
حاال مصیبت شـخص امام حسـین را حسـاب کنیم باز باالتر از اینهاست.
مصیبـت شـخص امام حسـین ،اینهمه عزیـزان جلوی چشـمش قربانی
میشوند ،این دو.
سـوم :نـوع قربانیهـا .قربانـیای مثـل ابوالفضـل ،بـرادری آنطـور مورد
اتـکای انسـان؛ ..قربانـیای مثـل علیاکبـر ،جوانـی با آن معرفـت ،با آن
خصوصیـات؛ بچـهای مثـل علیاصغـر؛ قربانـیای مثل عبداهللبنحسـن؛
اینهم نوع قربانیها.
چهارم :کیفیت قربانیشـدن اینها .خب یکوقت آدم اینجا نشسـته است،
خبر میآورند که سـر شـما سلامت ،پسـرتان در میدان جنگ شـهید شد،
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این یکجور اسـت .یکجور این اسـت که انسـان جلوی چشـم
خودش میبیند که جوانش به شـهادت میرسـد .باالتر از آن ،میبیند که
بچۀ شـشماههاش در بغل خودش به شـهادت میرسد .میبیند برادرزادۀ
ً
اصلا نـوع این
یازدهسـالهاش روی سـینۀ خـودش بـه شـهادت میرسـد.
شهادتها ،هر یک دانهاش برای هرکسی اتفاق بیفتد ،یک چیز فوقالعاده
است؛ اینهم یک خصوصیت.
شـهادت این عزیزان اتفـاق افتاد؛ مثل مصیبت
مصیبتهایـی کـه قبل از
ِ
تشنگی و گرسنگی و وحشت و تنهایی.
مصیبتهایـی کـه بعـد از شـهادت حضـرت ابیعبداهلل پیـش میآمد ،که
میدانسـت آن بزرگـوار ،زن و بچـهاش در بیابـان ،تنهـا میمانند ،یک نفر
نیست که به داد اینها برسد و به اینها کوچکترین کمکی بکند.
و این خصوصیت که تمام اینها دارند برای خاطر او کشته میشوند .این
از نظر روانی و احساسـی خیلی مهم اسـت؛ احساسـات عاطفی عجیبی را
برمیانگیـزد در انسـان .یعنی پدر احسـاس میکند کـه این جوانها دارند
قربان او میشوند .برای همین هم بود که امام حسین شب عاشورا گفت
مـن بهتـر از شـما خانـواده و بهتر از شـما اصحاب ،هیچکـس را ندیدهام.
من وفادارتر از شـما کسـی را نمیشناسـم .من نیکوکارتر از شما خانواده،
کسـی را نمیشناسـم .یک نفر در خانوادهای زیر فشـار قرار گرفته اسـت،
همۀ اعضای خانواده آمدهاند میخواهند پیشمرگ او بشوند ،اینهم یک
خصوصیت .و همینطور خصوصیات فراوان در مصیبت اباعبداهلل.

67/6/6
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کدام انسانی است که عاطفهاش از این حادثه جریحهدار نشود؟
کـدام انسـانی اسـت کـه این حادثـه را بشناسـد و بفهمد و نسـبت به آن
دلبسته نشود؟
روز عاشـورا شـروع شـد؛ از
این همان چشـمۀ جوشـانی اسـت که از
ِ
ظهر ِ
همانوقتی که زینب کبریسالماهللعلیها ـ طبق نقلی که شده است ـ باالی ّ
«تل
..خواندن روضۀ امام حسینعلیهالسالم را شروع کرد و ماجرا را
زینبیه» رفت و
ّ
ِ
با صدای بلند گفت .ماجرایی که میخواستند مکتوم بماند .خواهر بزرگوار
امام ،چه در کربال ،چه در کوفه ،و چه در شام و مدینه ،با صدای بلند به
بیان حادثۀ عاشورا پرداخت .این چشمه ،از همان روز شروع به جوشیدن
کرد و تا امروز ،همچنان جوشان است .این حادثۀ عاشوراست.
نعمت
یکوقت اسـت که کسـی از داشـتن نعمتی بیبهره است ،درمقابل
ِ
نداشـته ،از او سـؤالی هم نمیشود .اما یکوقت کسی از نعمتی بهرهمند
اسـت و از آن نعمتـی که دارد ،از وی سـؤال میشـود .یکـی از بزرگترین
نعمتها ،نعمت خاطره و یاد حسینبنعلی

علیهالسلام

یعنی نعمت مجالس

شـیعی ماسـت .متأسفانه
محرم و نعمت عاشـورا برای جامعۀ
عزا ،نعمت
ّ
ِ
برادران غیر شـیعی ما از مسـلمین ،خود را از این نعمت برخوردار نکردند.
اما میتوانند از این نعمت بهرهمند شوند و امکانش هم وجود دارد .البته
محرم و عاشـورا را
مسـلمین غیر شـیعه در گوشـه و کنار ،ذکر
بعضی از
ّ
ِ
دارند .ولی آنگونه که بایدوشاید ،بینشان رایج نیست؛ درحالیکه بین ما
رایج است.
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ایمان اسلامی
جوشـش
منبع
..ایـن نعمـت عظیـم ،دلها را به
ِ
ِ
ِ
متصـل میکنـد.. .بایـد از ایـن نعمـت اسـتفاده کرد .اسـتفادۀ مـردم این
است که به مجالس عزاداری سیدالشهدا

علیهالسالم

دل ببندند و این مجالس

را ـ در سـطوح مختلـف ـ هرچـه میتوانند بیشـتر اقامه کننـد .مردم باید
مخلصانه و برای اسـتفاده ،در مجالس عزاداری حسـینی شـرکت کنند؛ نه
برای وقتگذراندن ،یا بهصورت عامیانهای ،فقط بهعنوان ثواب اخروی که
نمیدانند این ثواب اخروی از کجا میآید؟
مسـل ً
ّ
ما شـرکت در مجالـس مذکور ،ثـواب اخروی دارد؛ اما ثـواب اخروی
مسـل ً
ّ
ما مربوط به جهتی
مجالس عزا ،از چه ناحیه و به چه جهت اسـت؟
اسـت که اگر آن جهت نباشـد ،ثواب هم نیسـت .بعضی از مردم متوجه
ایـن نکته نیسـتند .همه بایـد در این مجالس شـرکت کنند ،قدر مجالس
ً
ً
قلبا این مجالس
روحا و
عزاداری را بدانند ،از این مجالس استفاده کنند و
اتصال هرچه محکمتر میان خودشـان و
را وسـیلهای برای ایجاد ارتباط و
ِ
حسینبنعلی

علیهالسالم

خاندان پیغمبر و روح اسالم و قرآن قرار دهند .این

از وظایفی که در این خصوص مربوط به مردم است.
..به اعتقاد بنده ،مجالس عزاداری حسینی باید از سه ویژگی برخوردار باشد:
اولین ویژگی باید این باشد که چنین مجالسی ،محبت به اهلبیت

علیهمالسالم

را زیـاد کننـد .چـون [همانطورکـه عـرض شـد] رابطۀ عاطفی ،یـک رابطۀ
بسـیار ذیقیمـت اسـت .بایـد کاری کـرد که محبـت شـرکتکنندگان در
مجالس مذکور ،روزبهروز نسـبت به حسینبنعلیعلیهالسلام خاندان پیغمبر
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و مَ ناشـیء 1معرفـت الهـی ،بیشـتر شـود .اگـر خدایناکـرده ،در
مجالـس مذکـور وضعـی بهوجـود آیـد که مسـتمع یـا فرد ،بیـرون از آن
فضـا ،ازلحـاظ عاطفی بـه اهلبیت

علیهمالسلام

نزدیک نشـود ،بلکه احسـاس

دوری و بیـزاری کنـد ،نهفقـط چنیـن مجالسـی فاقـد یکـی از بزرگترین
فوایـد خـود شـده ،بلکـه بـه یک معنـا ،مضر هم بـوده اسـت .ببینید چه
کاری میتوانیـد بکنیـد کـه عواطف مردم ،بر اثـر حضور در این مجالس،
نسبت به حسینبنعلی

علیهالسالم

و اهلبیت پیغمبر علیهمافضلصلواتاهلل

روزبهروز بیشتر شود.
دومین ویژگیای که باید در این مجالس بهوجود آید ،این است که مردم
نسـبت به اصل حادثۀ عاشـورا ،معرفت روشـنتر و واضحتری پیدا کنند.
اینطـور نباشـد که مـا در مجلس حسینبنعلی

علیهالسلام

به منبـر برویم یا

سـخنرانی کنیم ،اما موضوع سـخنرانی ،حضار آن مجلس ،اعم از جوان و
مـرد اهـل فکر و تأمل را بـه این فکر فرو ببرد که ما به
غیر جـوان و زن و
ِ
این مجلس آمدیم و گریهای هم کردیم ،اما برای چه؟ قضیه چه بود؟ چرا
ً
اصال چرا امام حسینعلیهالسلام به
بایـد بـرای امام حسینعلیهالسلام گریه کرد؟
کربال آمد و عاشـورا را بهوجود آورد؟ بنابراین باید به موضوعاتی پرداخت
اصل حادثۀ عاشـورا
جوابگـوی چنین سـؤاالتی باشـد .باید نسـبت به
کـه
ِ
ِ
سـایر
معرفتـی در افـراد بهوجـود آیـد .اگـر در روضهخوانی و سـخنرانی یا
ِ
مطالب بیانشده ،نکتهای روشنگر یا حداقل اشارهای به این معنا نباشد،
ِ
( .1نشأ) جمع منشأ؛ به معنای منابع ،سرچشمهها ،محلهای پیدایش
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یـک رکـن از آن ارکانـی که عرض شـد ،کم و ناقـص خواهد بود.
یعنی ممکن است مجلس مذکور ،فایدۀ الزم را ندهد و ممکن هم هست
خدایناکرده در بعضی از فروض ،1ضرر هم بکنیم.
ویژگـی الزم در ایـن مجالس ،افزایش ایمـان و معرفت دینی در
سـومین
ِ
مردم [اسـت] 73/3/17.و باالآوردن سـطح اندیشـۀ اسلامی و سیاسـی مردم،
تـا مـردم بدانند که اسلام از آنها چه خواسـته و در چـه وضعی از اوضاع
سیاسـی قـرار دارند .اگر مردم ندانند ،حرکـت نخواهند کرد 59/8/16.در چنین
معرفت
مجالسـی بایـد از دیـن ،نکاتـی عنوان شـود کـه موجب ایمـان و
ِ
بیشـتر در مسـتمع و مخاطـب شـود .یعنـی سـخنرانان و منبر یهـا ،یک
موعظـۀ درسـت ،یـک حدیـث صحیح ،بخشـی از تاریـخ آموزندۀ درسـت،
دانشمند بزرگ اسالمی را در
تفسیر آیهای از قرآن یا مطلبی از یک عالم و
ِ
ِ
بیانات خود بگنجانند و به سمع شرکتکنندگان در این مجالس برسانند.
اینطـور نباشـد کـه وقتی باالی منبر میرویم ،یـک مقدار لفاظی کنیم و
ً
احیانا مطلبی هم ذکر میکنیم ،مطلب سسـتی باشـد
حرف بزنیم و اگر
ایمان مسـتمعین
کـه نهفقـط ایمانهـا را زیاد نمیکند ،بلکه به تضعیف
ِ
مقاصد
میپـردازد .اگر اینطور هم شـد ،ما از جلسـات مذکور بـه فواید و
ِ
مورد نظر نرسیدهایم.
ِ
متأسـفانه بایـد عرض کنـم که گاهی چنین مواردی دیده میشـود .یعنی
ً
بعضـا گوینـدهای در یک مجلس به نقل مطلبـی میپردازد که هم ازلحاظ
( .1فرض) واجبات
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استدالل و پایۀ مدرک عقلی یا نقلی سست است ،و هم ازلحاظ
مسـتمع مسـتبصر و اهـل منطق و اسـتدالل ،ویرانگر
ذهـن یک
تأثیـر در
ِ
ِ
ً
مثال در یک کتاب ،بعضی مطالب نوشـته شـده اسـت که دلیلی بر
اسـت.
کذب و دروغ بودن آنها نداریم؛ ممکن اسـت راسـت باشـد ،ممکن اسـت
ّ
مسـلم نیسـت خالف واقع
دروغ باشـد .اگر آن مطالب را بیان کنید ـ ولو
جوان دانشجو یا محصل یا
باشـد ـ و با شـنیدن آنها ،برای مستمعتان که
ِ
رزمنده و یا انقالبی اسـت ،نسـبت به دین ،سـؤال و مسئله ایجاد میشود
و اشـکال و عقـده بهوجـود میآید ،نبایـد آن مطالب را بگوییـد .حتی اگر
سـند درسـت هم داشت؛ چون موجب گمراهی و انحراف است ،نباید نقل
ِ
مطالب مندرج در بعضی کتابها ،سند
اغلب این
کنید؛ چه رسد به اینکه
ِ
ِ
درستی هم ندارد .یک نفر از زبان دیگری ،مطلبی را مبنیبر این میشنود
که من در فالن سـفر ،فالنجا بودم ،که فالن اتفاق افتاد .گوینده از روی
مـدرک یـا بـدون مدرک ،چنـان مطلبی را میگوید .شـنونده هم آن را باور
میکند و در کتابی مینویسـد و این کتاب به دسـت من و شـما میرسد.
من و شـما چرا باید آن مطلب را که نمیتواند در یک مجمع بزرگ ،برای
ذهنهای مسـتبصر و هوشـیار و آگاه توجیه شـود ،بازگو کنیم؟ مگر هر
مطلبی را هرجا نوشتند ،انسان باید بخواند و بازگو کند!
..در مجالس عزاداری ،این سه ویژگی باید وجود داشته باشد .یک ،عاطفه
را نسـبت به حسـینبنعلی و خاندان پیغمبرعلیهمصلواتاهلل بیشتر کندُ .علقه و
رابطه و پیوند عاطفی را باید مستحکمتر سازد .دو ،نسبت به حادثۀ عاشورا،
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دید روشن و واضحی به مستمع بدهد .سه ،نسبت به معارف
باید ِ
دین ،هم ایجاد معرفت و هم ایجاد ایمان کند ،ولو بهنحو کمی.
نمیگوییم همۀ منبرها باید برخوردار از همۀ این خصوصیات باشـند و به
حدیث صحیح از کتابی معتبر را
همۀ موضوعات بپردازند؛ نه .شما اگر یک
ِ
نقـل و همـان را معنا کنید ،کفایت میکند .برخی منبر یها ،بعضی اوقات
یـک حدیـث را آنقـدر شـاخ و بـرگ میدهند کـه معنای اصلـیاش از بین
حدیث صحیح را برای مستمع خود درست معنا کنید،
میرود .اگر شما یک
ِ
بخش مهمی از آنچه را که ما میخواهیم ،داشته باشد .وقتی
ممکن است
ِ
قـرآن فکر و مطالعه کنید؛
شـما از روی یـک تعبیـر معتبر ،راجعبه یک آیۀ
ْ
به تنقیح 1آن بپردازید و برای مستمع بیان کنید ،مقصود حاصل است .اگر
بـرای ذکـر مصیبت ،کتـاب َ
ّ
«محـدث قمی» را باز
همـوم» 2مرحوم
الم
س َ
«ن َف ُ
ِ

عواطف جوشان را
کنید و از رو بخوانید ،برای مستمع گریهآور است و همان
ِ
بهوجود میآورد .چه لزومی دارد که ما به خیال خودمان ،برای مجلسآرایی
کاری کنیم که اصل مجلس عزا از فلسفۀ واقعیاش دور بماند![ 73/3/17البته]
چیزهایـی وجـود دارد کـه اگرچه پیرایه اسـت ،اما نه مضـر و نه حتی دروغ
اسـت .همۀ کسـانی که بخواهند با بیان هنری ،حادثهای را ترسـیم کنند،

( .1نقح) خالصکردن ،پاکیزهکردن

 .2عنـوان کامـل کتـاب َ
همـوم فی ُمصیب َِة َسـیّ دنا ُ
المظلوم» اسـت؛
الم
الح َسـین َ
ـس َ
«ن َف ُ
ِ
حدیث امام صادقعلیهالسالمَ :
ٌ
لمنا َت
الم
سبیح» نفس کسی که
برگرفته از این
س َ
ِ
«ن َف ُ
هموم ِل ُظ ِ
ِ
بهخاطر مظلومیت ما اندوهگین شود ،تسبیح است.
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فقط متن حادثه را نمیگویند .وقتی شما میشنوید که در شرایط
خاصی ،سـخنی از زبان کسـی خارج شـده ،میتوانید احساسات آن گویندۀ
سـخن را هـم حـدس بزنیـد .ایـن یک چیز قهـری اسـت .اگـر در بیابانی و
درمقابل لشکریانی ،انسانی حرفی بر زبان جاری میکند ،بسته به اینکه آن
ً
قاعدتا حاالتی در روح و ذهن
حرف چه باشد ـ دعوت و التماس و تهدید ـ
این گوینده وجود دارد که این برای شنوندۀ عاقل ،قابل حدس است و برای
گویندۀ هنرمند نیز قابل بیان میباشد .گفتن اینها اشکالی ندارد.
ما وقتی بخواهیم حاالت امام و اصحابشعلیهمالسالم را در روز و شب عاشورا
ً
قهرا
ـ آن مقـداری کـه در کتـب معتبـره خواندیم و یافتیم ـ بیـان کنیم،
خصوصیات و مالبَسـاتی 1دارد .فرض کنید سـخنی را که امام علیهالسالم
بـا یارانـش در شـب عاشـورا گفتـه اسـت ،میتوانیـد بـا ایـن خصوصیات
بیـان کنیـد :در تاریکی شـب یـا در تاریکی غمانگیز و حز نآور آن شـب و
ازاینقبیل .این پیرایهها ،نه مضر و نه دروغ است؛ اما بعضی از پیرایهها
دروغنـد و بعضـی از نقلهـا خالف هسـتند و حتی آنچه کـه در بعضی از
کتابها نوشـته شـده اسـت ،مناسب شأن و الیق مفهوم و معنای نهضت
حسینی نیست .اینها را بایستی شناخت و جدا کرد.
آن حادثۀ خالصشده و دقیق و متقن را[ ،باید] به انواع بیانهای هنری ـ از
شـعر و نثر و سـبک روضهخوانی که خودش یک سبک هنری مخصوصی
اسـت ـ بیامیزیم .این کار اشـکالی ندارد و مهم اسـت .ما باید این کار را
( .1لبس) شرایط و اوضاع
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ّ
متصلب 1و واردند ،باید این کار
بکنیم .کسـانی که در این رشـته
را انجام بدهند.

68/5/11

بنـده خیلی متأسـفم که بگویـم برخی کارها در ارتباط با مراسـم عزاداری
دیده شده است که دستهایی بهغلط ،آن را در جامعۀ ما ترویج کردهاند.
ناظر آن باشد ،برایش
کارهایی را باب میکنند و رواج میدهند که هرکس
ِ
سؤال بهوجود میآید.
ِّ
محب
اسلامی برتر ،یعنـی جامعۀ
..نبایـد کاری کنیـم کـه آحـاد جامعـۀ
ِ
اهلبیت

علیهمالسلام

حسینبنعلی

ِّ
ولی عصـر ارواحنافـداه بـه نـام
کـه بـه نـام مقـدس

علیهالسلام

و به نام امیرالمؤمنین

علیهالصالةوالسلام

مفتخرند ،در نظر

مسـلمانان و غیـر مسـلمانان َ
خرافی
عالـم ،بهعنـوان یک گـروه آدمهـای
ِ
بیمنطق معرفی شوند.. .امام حسین

علیهالسالم

به این معنا راضی نیست.

..نقل شـد که مرحوم آیتاهللالعظمی آقای بروجردی

رضواناهللتعالیعلیه

آن عالم

بـزرگ و مجتهـد قـوی و عمیـق و روشـنفکر ،عَ َتبهبوسـی را بااینکه شـاید
ً
استحباب بوسیدن عتبه ،در روایت
احتماال
مسـتحب باشـد ،منع میکرد.
ِ
وارد شـده اسـت ،در کتـب دعـا کـه هسـت .به ذهنم این اسـت کـه برای
عتبهبوسی ،روایت هم وجود دارد .بااینکه این کار مستحب است ،ایشان
میگفتند انجامش ندهید ،تا مبادا دشـمنان خیال کنند سـجده میکنیم؛
و علیه شیعه ،تشنیعی 2درست نکنند.
صلب) کسی که کاری را با شدت و با قوت انجام دهد
 ( .1
( .2شنع) بدگویی ،ناسزاگویی
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..دین منطقی اسـت .اسلام منطقی اسـت و منطقیترین بخش
اسلام ،تفسـیری است که شـیعه از اسالم دارد؛ تفسیری قوی .متکلمین
شیعه ،هر یک در زمان خود ،مثل خورشید تابناکی میدرخشیدند و کسی
نمیتوانسـت به آنها بگوید شـما منطقتان ضعیف اسـت .این متکلمین،
چـه از زمـان ائمهعلیهمالسلام مثـل مؤمن الطاق و هشـامبنحکم؛ چه بعد از
ائمه

علیهمالسلام

مثل بنینوبخت و شـیخ مفید؛ و چه در زمانهای بعد ،مثل

مرحـوم عالمـۀ ّ
حلـی؛ فـراوان بودهانـد .ما اهل منطق و اسـتداللیم .شـما
استداللی قویای نوشته
ببینید دربارۀ مباحث مربوط به شیعه ،چه کتب
ِ
«الغدیر» مرحوم عالمه
شـده اسـت! کتابهای مرحوم شـرفالدین 1و نیز
ِ
تشیع
امینی در زمان ما ،سـرتاپا اسـتدالل ،بتونآرمه و مسـتحکم اسـت.
ّ
این اسـت یا مطالب و موضوعاتی که نهفقط اسـتدالل ندارد ،بلکه َاشـ َب ُه

َ
ـیء ب ُ
رافة اسـت! چرا اینها را وارد میکنند! این خطر بزرگی اسـت که
الخ ِ
ش ٍ ِ
در عالم دین و معارف دینی ،مرزداران عقیده باید متوجهش باشند.
[..بنابراین] مجلس عزای حسینعلیهالصالةوالسلام مجلسـی اسـت که باید منشأ
معرفت باشد؛ محل جوشش آن سه ویژگی که عرض کردیم باشد.

73/3/17

ً
واقعا به فکر باشـید که
من میخواهم برای همیشـه توصیه کنم؛ یعنی
ً
مثال در نوحهخوانی سـینه بزنند،
وقتی شـعر میخوانید یا َدم میدهید تا
 .1مرحوم سـید عبدالحسـین شـرفالدین عاملی (1377-1290ق) ازجمله علمای برجسته
صـرف بیداری امت اسلامی کرد .از ایشـان کتابهـای گرانبهایی
تشـیّ ع کـه عمـری را
ِ
مانند« :النص و االجتهاد» و «المراجعات» باقی مانده است.
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چیزی بگویید که آنکس که سینه میزند ،بر معرفتش بیفزاید،
یـک چیـز جدیدی بفهمد .بله ،میشـود گریه گرفت و مصیبتخوانی کرد،
بـدون بصیـرت؛ اینهـم یـک مرحلـهای اسـت ،بالشـک یک مرحلـهای از
فضیلـت اسـت؛ امـا آن فضیلت برتـر ،آن هدف اعلا ،آن غایت ُ
ٰ
الق
صوی 1از
همـۀ ایـن مقدمات ،این اسـت که مـا بصیرتهایمان افزایـش پیدا کند؛
نسـبت به ائمه ،نسـبت به قرآن ،نسـبت به اسالم ،نسبت به آیندۀ جامعۀ
جهانی .اینها هدفهای اصلی اسـت .اینها باید انشـاءاهلل در شعرهای ما
هـم بیایـد ،در خواندنهـا و مداحیهای ما هـم بیایـد 95/4/24.اگر توکل به
خدا ،آگاهی ،بصیرت ،ایجاد روح حماسـه و فداکاری ،اگر اینها نبود ،این
مجالس ،تکلیف خودش را در این زمان انجام نداده؛ اینها چیزهایی است
که میتواند مجالس حسـینی ما را بهمعنای واقعی کلمه ،حسـینی کند.
ارتباط معنوی میان ما و حسین

علیهالسالم

یک ارتباط فکر یاحساسی است؛

هـم ازلحـاظ فکـر ،این ارتباط وجـود دارد ،هم ازلحاظ احسـاس و عاطفه.
مـردم امـام حسـین را دوسـت میدارنـد و غیـر از اینکـه بـه او معتقدند،
عاشق او هم هستند.

59/8/16

من بالعیان دیدم که این روح حسینی و خون

حسینی است که ما را به آگاهی و معرفت میرساند.

59/8/23

قـدر ایـن هیئتهـا را بسـیار بدانیـد .پرداختـن به امـور هیئتهـا را باید
کاری مهـم و اساسـی بهحسـاب آوریـد و آن را وظیفهای ناشـی از عقیده
ٰ
ٰ
غایةالقصـوی در اصطلاح بهمعنـای کمـال
قصـوی بهمعنـای غایـت دور ،و
( .1قصو)
مطلوب است.
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و محبـت و یـک وظیفـۀ بـزرگ اعتقـادی و عاطفـی بدانیـد و با
جدیـت ،مسـئلۀ هیئتهـای مذهبی را دنبال کنیـد .در واقع هر کاری که
میتـوان برای بهترشـدن این هیئتها انجـام داد ،انجام دهید .مردم هم
بایـد قدر این هیئتهـا را بدانند .مردم بهطور طبیعی اعضای هیئتهای
مذهبیانـد.. .عـرض بنده این اسـت که خود را علمداران حسـینی بدانید.
عَ َلم عزای حسینی در دست شماست .این مرتبهای بسیار بزرگ و مقامی
مقـدس اسـت .اگـر نهضت امام حسینعلیهالسلام در روز عاشـورا تمام شـده
بود ،آن حضرت دیگر علمدار نمیخواست .اما فرض این است که نهضت
حسـینی تا قیام فرزند معصومش حضرت بقیةاهللاالعظم ـ ارواحنافداه و
عجلاهللتعالیفرجـه ـ برقرار اسـت .نهضت که تمامشـدنی نیسـت؛ هرچه
زمان گذشـته اسـت ،نهضت حسینی ،گستردهتر و اعماق آن آشکارتر شده
اسـت .هـر بخشـی از این نهضت ،علـمداری دارد .دنیای فقاهت ،بخشـی
از نهضـت حسـینی اسـت و علمدارانـش مراجـع بزرگند .دنیـای معنویت
و معرفت ،بخشـی دیگر از نهضت حسـینی اسـت و علمدارانش سـالکان
بـزرگ و اهـل معرفتنـد .صحنـۀ عظیـم زندگی مردم ،که بهسـمت اسلام
حرکت میکند و نهضت و انقالب و حکومت اسلامی ،بخشـی از نهضت
حسینبنعلی

علیهالسلام

اسـت که علمداران و پرچمداران مخصوص به خود

را دارد .بقـای فرهنـگ ایـن نهضت در بین مردم هم بخشـی از آن نهضت
اسـت و پرچمدارانش کسـانی هسـتند که اقامۀ عزای حسـینی میکنند.
این پرچمداران شما هستید .شما علمدار حسین

علیهالسالم

هستید .بایستی
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این عَ َلم را قدر بدانید و این کار را آنچنانکه شایسـتۀ اوسـت،
انجام دهید.
..حسینبنعلی

علیهالصالةوالسلام

و خانـدان و اصحـاب آن بزرگـوار و شـهدای

مقام عاشورا ،با روح بلند خود ،انشاءاهلل پشتیبان این حرکت ایمانی
عالی
ِ

و اسلامی و عاطفـی هسـتند .امیدواریـم کـه روزبـهروز ایـن کانونهـای
حسینی گرمتر و این عَ َلم ،برافراشتهتر شود و انشاءاهلل همۀ شما اجر خود
را از حسینبنعلیعلیهالسلام بگیرید .انشـاءاهلل همۀ ما در زمرۀ خدمتگزاران
عزاداری حسینبنعلیعلیهالسلام محسـوب شویم و عمر خود را با محبت آن
بزرگوار و خاندان مقدس پیغمبر بهسرآوریم.

73/5/12

۵۱
ی
اهمیت اربعین حسین 

اربعین حسینی؛ آغازی بر یک پایان
خـون مطهـر حسینبنعلی

علیهالسلام

در کربال در غربت بر زمین ریخته شـد،

امـا بزرگتریـن مسـئولیتی کـه بـر عهـدۀ امـام سجادعلیهالصالةوالسلام و زینب
کبریسلاماهللعلیها قـرار گرفـت ،از همـان لحظـۀ اول ،این بود کـه این پیام را
روی دست بگیرند و آن را به سرتاسر دنیای اسالم ،به شکلهای گوناگون،
منتقـل کننـد .این حرکت برای احیای دین حقیقی و دین حسـینبنعلی
و آن هدفی که امام حسـین برای آن شـهید شـد ،یک امر ضروری و الزم
بود .البته اجر الهی برای امام حسین محفوظ بود ،میتوانستند [قیام] او
را در بوتۀ سـکوت بگذارند ،اما چرا امام سجادعلیهالسلام تا سـی سـال بعد ،تا
آخر عمر ،در هر مناسبتی ،نام حسین ،خون حسین ،و شهادت اباعبداهلل
را مطـرح کردنـد ،و آن را بـه یـاد مردم آوردند؟ بعضـی خیال میکنند این
کار بـرای انتقامگرفتـن از بنیامیه بود ،درحالیکـه بنیامیه بعدها از بین
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رفتند .امام رضا

علیهالسلام
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که بعد از آمدن بنیعباس اسـت ،چرا به

ریّ انبنشـبیب دسـتور میدهد مصیبتنامۀ اباعبداهلل را در میان خودتان
بخوانیـد؟ آنوقـت کـه بنیامیـه نبودنـد ،تارومـار شـده بودنـد.

83/4/16

چـرا

امام صادقعلیهالصالةوالسلام ـ طبق روایت ـ فرمودند که هرکس یک بیت شـعر
دربارۀ حادثۀ عاشـورا بگوید و کسـانی را با آن بیت شـعر بگریاند ،خداوند

بهشـت را بـر او واجـب خواهد کرد؟ 68/6/29چرا امام صـادق به ُک ِمیتبنزید
اسدی 1میگوید برای ما و در مصیبت جدم حسین شعر بگو؟

59/10/7

دسـتگاه یزید میخواسـتند قال کربال و قال امام حسـین و دسـتگاه امام
حسـین را در همـان گوشـۀ بیابان َ
بکننـد ،گفتند تمام میکنیـم قضیه را.
حسینبنعلی را با نزدیکترین یارانش ،با وفادارترین فرزندان و خاندانش
آنجـا کشـتند ،بعد هم در میان شـهر کوفه گفتند اینها خـروج کرده بودند،
حکومت خلیفه
اینها آدمهای خالفکاری بودند ،علیه دستگاه خالفت ،علیه
ِ
قیام کرده بودند؛ حکم اینهم معلوم است ،کسی که علیه حکومت الهی
قیام بکند ،معلوم اسـت حکمش چیسـت! خانوادهشـان را هم به اسـارت
بردند که نگذارند از اینها نامی و یادی در خاطرهها زنده بشود.

62/3/14

بعد از اینهم مرتب ضربتها و ُپتکها ازطرف دشمنها بر سر این واقعه
کوبیده شـد.

52/11/12

متوکل عباسـی حدود صدوهفتاد یا صدوهشـتاد سـال

ُ .1کمیتبنزید اسـدی (126-60ق) از شـعرای برجسـتۀ اهلبیت علیهمالسالم و سرایندۀ
«قصاید هاشمیات» است .او که موفق به درک محضر امام سجاد ،امام باقر و امام صادق
شده بود ،در نهایت بهدست مأموران هشامبنعبدالملک به شهادت رسید.
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بعـد از حادثۀ عاشـورا ،در صدد برآمـد قبر مطهر اباعبداهلل
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علیهالسلام

را تخریـب کنـد 93/10/171.وقتی دید به هیچ وسـیلهای نمیشـود شـیعیان را
از حادثـۀ عاشـورا غافـل و فراموشزده کرد ،گفت [چارۀ] کار این اسـت که
ً
اصال این سرزمین را از بین ببریم .اگر میتوانست ،خاکها را به توبرۀ
ما
اسبهایش میکشید و آنها را از َدم می ُبرد .اگر میتوانست که این ُبقعه
را خـراب کنـد ،ایـن قبـر را با خاک یکسـان بکند ،آنجا کشـت و زرع بکند
و گاوآهـن بینـدازد و آنجـا یک مزرعهای بشـود ،مزرعه بـرای یک صاحبی
ً
اصال قضیه بهکلی
باشـد و هرکسـی هم میآید ،ببیند یک مزرعه اسـت و
 .1ابراهیـم ِدیـ َزج نقـل میکنـد :متـوکل مـرا بـه کربلا فرسـتاد و همراهم نامـهای برای
جعفربنمحمد قاضی فرستاد به این مضمون :تو را آگاه میکنم که من ابراهیم دیزج را
به کربال فرستادم تا قبر حسین را نبش و خراب کند .هنگامیکه نامۀ مرا خواندی مواظب
باش که ابراهیم این عمل را انجام دهد .دیزج میگوید :جعفربنمحمد نامۀ متوکل را به
من نشان داد .من دستور جعفربنمحمد را انجام دادم و نزد او برگشتم .پرسید :چه کار
کردی؟ گفتم :مأموریت خود را انجام دادم ،نه چیزی دیدم و نه چیزی یافتم .گفت :آیا
ً
کامال به عمق قبر رسـیدی؟ گفتم :آری ،ولی چیزی ندیدم .جعفربنمحمد برای متوکل
نوشـت :ابراهیـم دیـزج قبر امام حسـین را نبش کـرده ،ولی چیزی نیافتـه .من دیزج را
دسـتور دادم تا آب به قبر حسـین بسـت و آن را شخم کرد .ابوعلی عَ ّماری میگوید :من
حقیقت واقعه را از ابراهیم دیزج جویا شدم .به من گفت :من با غالمان مخصوص خود
نـزد قبـر حسـین رفتم و آن را نبـش کردم .بوریای تازهای یافتم که پیکر حسـینبنعلی
روی آن بود و بوی ُمشک از آن به مشام میرسید .دستور دادم تا خاک روی آن ریختند.
سـپس آب بر قبر بسـتم و گاو را راندم تا آن قبر را شـخم بزنم و زراعت کنم .ولی گاو
قدم روی آن قبر نگذاشت .هرگاه آن حیوان نزد قبر حسین میرسید برمیگشت( .امالی
(طوسی) /مجلس یازدهم /حدیث)100
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منتفـی بشـود ،میکـرد و دیدید که نشـد 52/11/12.در چنین فضایی،
مگر ممکن بود قضیۀ عاشـورا ـ که با این عظمت در بیابانی در گوشـهای
ً
یقینا
از دنیـای اسلام اتفـاق افتـاده ـ با این تپش و نشـاط باقـی بماند؟
بـدون آن تلاش ،از بیـن میرفت 68/6/29.راه حسـینبنعلی و خون او ،عَ َلم
و پرچم حرکت عظیم امت اسلام بهسـوی هدفهای اسلامی است؛ این
پرچم باید سرپا بماند.
حسینبنعلی

علیهالسالم

83/4/16

و آنچه این یاد را زنده کرد ،تالش بازماندگان

بود.

بـه همـان انـدازه کـه مجاهـدت حسینبنعلیعلیهالسلام و یارانـش بهعنوان
صاحبـان پرچم ،با موانع برخورد داشـت و سـخت بود ،به همـان اندازه نیز
مجاهـدت زینبعلیهاالسلام و مجاهـدت امـام سجادعلیهالسلام و بقیـۀ بزرگـواران
دشـوار بـود؛ البته صحنۀ آنهـا ،صحنۀ نظامی نبود ،بلکه تبلیغی و فرهنگی
بود 68/6/29.اگر زینب کبریسالماهللعلیها و امام سجادصلواتاهللعلیه در طول آن روزهای
اسـارت ـ چـه در همـان عصر عاشـورا در کربال و چه در روزهـای بعد در راه
شام و کوفه و خود شهر شام و بعد از آن در زیارت کربال و بعد ،عزیمت به
مدینه ـ و سپس در طول سالهای متمادی که این بزرگواران زنده ماندند،
مجاهـدات و تبییـن و افشـاگری نکرده بودند و حقیقت فلسـفۀ عاشـورا و
هـدف حسـینبنعلی و ظلم دشـمن را بیـان نمیکردند ،واقعۀ عاشـورا تا
امـروز ،جوشـان و زنـده و مشـتعل باقـی نمیمانـد[ 68/6/29.لـذا] آن قضیهای
ً
قاعدتا از آن خبر
بیابان غریب واقع شـده بود که کسـی
که در گوشـۀ یک
ِ
نمیشد ،شعلۀ برافروختهای شد که هرچه میکردند خلفای بنیامیه و بعد
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خلفای بنیعباس که روی این شـعله را به یک نحوی بپوشـانند،
نمیشـد و هرچه میگذشـت ،این شـعله برافروختهتر میشـد؛ بهطور یکه
زائران کربال برای دستگاه خالفت یک مشکلی شده بودند؛ دست میبریدند،
پا میبریدند ،سر میبریدند ،زندان میکردند که شاید مردم اینهمه نیایند
کربال ،این شعله را برافروختهتر نکنند ،اما نمیشد.

62/3/14

شـما فـرض کنیـد ایـن شـهادت عظیـم در تاریـخ اتفـاق میافتـاد ،یعنـی
حسینبنعلی و بقیۀ شهیدان در کربال شهید میشدند ،اما بنیامیه موفق
میشـدند همانطورکـه خـود حسـین را و یاران عزیـزش را از صفحۀ روزگار
برافکندند و جسم پاکشان را زیر خاک پنهان کردند ،یاد آنها را هم از خاطرۀ
نسل بشر در آن روز و روزهای بعد محو کنند ،در این صورت آیا این شهادت
فایدهای برای عالم اسالم داشت؟ یا اگر برای آن روز اثری هم میگذاشت،
آیـا ایـن خاطـره در تاریخ هم ،برای نسـلهای بعد هم ،بـرای گرفتار یها و
سـیاهیها و تاریکیهـا و یزیدهـای دوران آینـدۀ تاریخ هم اثری روشـنگر
مردم آن روز و مردم
و افشـاکننده داشـت؟ اگر حسـین شـهید میشـد ،اما
ِ
نسلهای بعد نمیفهمیدند که حسین شهید شده ،این خاطره چه اثری و

چه نقشی میتوانست در رشد و سازندگی و هدایت و برانگیزانندگی ملتها
و اجتماعات و تاریخ بگذارد؟ میبینید که هیچ اثری نداشـت .بله حسـین
ّ
یین رضوان خدا میرسـید ،شـهیدانی
که شـهید میشـد ،خود او به اعلیعل ِ
که کسـی نفهمید و در غربت ،در سـکوت ،در خاموشـی شـهید شـدند ،به
اجر خودشـان در آخرت میرسـیدند ،روح آنها فتوح و گشـایش را در درگاه
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رحمـت الهی بهدسـت مـیآورد ،اما چقدر درس میشـدند؟ چقدر
اسـوه میشـدند؟ آن شـهیدی درس میشود که شـهادت او و مظلومیت او
را نسـلهای معاصر و آیندۀ او بدانند و بشـنوند ،آن شـهیدی درس و اسوه
میشـود که خون او بجوشـد و در تاریخ سـرازیر شـود .مظلومیت یک ملت
آنوقتی میتواند زخم پیکر ستمکشـیدۀ شلاقخوردۀ ملتها را شفا بدهد
و مرهـم بگـذارد کـه این مظلومیت فریاد بشـود ،ایـن مظلومیت به گوش
انسـانهای دیگـر برسـد 63/8/22.درسـت اسـت که خـدای متعال ،شـهدا را در
همین دنیا هم زنده نگه میدارد و شهید بهطور قهری در تاریخ و یاد مردم
ماندگار است ،اما ابزار طبیعیای که خدای متعال برای این کار ـ مثل همۀ
کارها ـ قرار داده است ،همین چیزی است که در اختیار و ارادۀ ماست .ما
هستیم که با تصمیم درست و بجا میتوانیم یاد شهدا و خاطره و فلسفۀ
شهادت را احیا کنیم و زنده نگهداریم.
تبلیغات
..آن روزها هم ،قدرتهای ظالم و ستمگر ،حداکثر استفاده را از
ِ
دروغ و مغرضانه و شیطنتآمیز میکردند 68/6/29.تمام دستگاههای تبلیغاتی،
بـرای منزویکـردن و در ظلمت نگهداشـتن مسـئلۀ عاشـورا و ً
کال مسـئلۀ
اهلبیت ،تجهیز شـده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شـد و قضیه چه
بـود 68/6/29.افشـاگر یها و حقیقتگوییهـای حضرت زینبسلاماهللعلیها و امام
سجادعلیهالصالةوالسلام بایـد مثـل یک رسـانۀ پرقدرت ،فکـر و حادثه و هدف و
جهتگیری را ،در محدودۀ وسیعی منتشر میکرد و کرد.
خاصیت محیط اختناق این است که مردم فرصت و جرئت پیدا نمیکنند
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عمل خودشان نشان بدهند؛ چون
تا حقایقی را که فهمیدهاند ،در
ِ

ً
ً
[ثانیا] اگر فهم مردم
اوال دستگاه ظالم و مستبد نمیگذارد مردم بفهمند.
از دسـت او خـارج شـد و فهمیدنـد ،نمیگذارد بـه آنچـه فهمیدهاند عمل
کنند .در کوفه ،در شـام ،در بین راه ،خیلیها از زبان زینب کبری
یا امام سجاد

علیهالصالةوالسالم

سلاماهللعلیها

یا از دیدن وضع اسرا ،خیلی چیزها را فهمیدند،

ولی چه کسی جرئت میکرد ،چه کسی توانایی این را داشت که درمقابل
آن دستگاه ظلم و استکبار و استبداد و اختناق ،آنچه را که فهمیده است،
بـروز دهـد! مثـل یک عقـدهای در گلـوی مؤمنین باقی بود .ایـن عقده در
روز اربعیـن اولیـن ِنشـتر را خورد ،اولین جوشـش در روز اربعین در کربال
اتفـاق افتـاد 87/11/28.در روز اربعیـن اولین زائران اباعبداهلل الحسـین ،بعد از
معصوم شهید
امام
آن روزهای تلخ ،بعد از آن شهادت عجیب ،بر سر قبر
ِ
ِ

جمـع شـدند 78/3/14.مرحـوم سـیدبنطاووس و بزرگان [دیگر] نوشـتهاند که
وقتـی کاروان اسـرا ـ یعنی جنـاب زینبسلاماهللعلیها و بقیه ـ در اربعین وارد
کربلا شـدند ،در آنجا فقـط جابربنعبداهلل انصاری و عطیـۀ عوفی نبودند،

َ

ً

«جاعـة ِمـن َبینهاش ٍـم» عـدهای از بنیهاشـم ،عـدهای از یـاران ،بـر ِگـرد تربت
سیدالشـهدا جمع شـده بودند و به استقبال زینب کبری آمدند 1.شاید این
َ
ّ
ُُ
الراوی :وَ َل ّما َر َج َع ِنساءُ ُ
ام
 .1اللهوف /ص،196
الس ُ
«قال ّ
ین عَ َل ِ
یه َّ
الح َس ِ
الم وَ عیاله مِ َن الش ِ
َ
َ
َ
َ
الع َ
ـراق قالـوا ِل َّ
المص َر ِع َفوَ َجدوا
ریق کربَالءَ َفوَ َ
وض ِع َ
صلوا اِلی مَ ِ
وَ ب ََل ُغـوا ِ
لد ِ
لیل ُم َّر ِبنا عَ لی ط ِ
ُ
ً
هلل َ
نصار َّ
هلل َقد
آل َر
اال
جاب َر َ
بنعَ ِ
سـولا ِ
ی َر ِح َم ُهاهلل وَ َجماعَ ًة مِ ن بَنی ِ
بدا ِ
ِ
ِ
هاش ٍـم وَ ِرجال مِ ن ِ
ِ
َ
َ
بر ُ
السالم»
ین عَ ل ِ
یه َّ
وَ َردوا ِل ِزیارَةِ ق ِ
الح َس ِ
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سیاست والیی هم که زینب کبری اصرار کرد برویم به کربال ـ در
ِ
مراجعت از شام ـ بهخاطر همین بود که این اجتماع کوچک ،اما پرمعنا،
در آنجا حاصل شود.

1

حاال بعضی اسـتبعاد 2کردهاند که چطور ممکن اسـت تا اربعین به کربال
مفصلـی دارد،
رسـیده باشـند .مرحوم شـهید آیـتاهلل قاضی یک نوشـتۀ
ّ

3

اثبـات میکننـد که ممکن اسـت این اتفـاق افتاده باشـد .بههرحال آنچه
در کلمـات بـزرگان و قدمـا هسـت ،ایـن اسـت کـه وقتـی زینـب کبری و
مجموعـۀ اهلبیت وارد کربال شـدند ،عطیـۀ عوفی و جناب جابربنعبداهلل
و رجالـی از بنیهاشـم در آنجـا حضـور داشـتند 87/11/28.حاال چـه در اربعین
اول ،خانوادۀ امام حسین

علیهالسالم

به کربال آمده باشند و چه نیامده باشند.

امـا اربعیـن اول ،آن روزی اسـت که بـرای اولین بار ،زائران شناختهشـدۀ
حسـینبنعلی به کربال آمدند.

63/8/22

جابربنعبداهلل انصاری به همراه یکی

از بزرگان تابعین که نام او را بعضی عطیه گفتهاند ،بعضی عطاء گفتهاند
ـ بههرحال یکی از بزرگان تابعین است که در کوفه ساکن بوده ـ این راه
را طی کردند و در این روز بر سر مزار شهید کربال حاضر شدند.
شروع جاذبۀ مغناطیس حسینی ،در روز اربعین است که جابربنعبداهلل را
 .1نقشۀ شمارۀ  :7مسیر حرکت کاروان اسرای حسینی از کربال به شام ،و از شام به مدینه
( .2بعد) دوردانستن
 .3شهید آیتاهلل سید محمدعلی قاضی طباطبایی ( )1358-1293در کتاب «تحقیق درباره
اول اربعین حضرت سیدالشهدا» بسیاری از اشکاالت به حضور اهلبیت علیهمالسالم در
اربعین اول را پاسخ داده است.
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کشد .این همان مغناطیسی
از مدینه بلند میکند و به کربال می ِ
اسـت که امروز هم با گذشـت قر نهای متمادی ،در دل من و شماسـت.
کسـانی کـه معرفـت بـه اهلبیـت دارند ،عشـق و شـور کربال همیشـه در
دلشـان زنده اسـت .این عشـق به تربت حسینی و به مرقد سرور شهیدان،
سیدالشـهدا ،از آن روز شـروع شـده اسـت .جابربنعبداهلل جزو مجاهدین
صـدر اول اسـت ،از اصحـاب بـدر اسـت 85/1/1.اگـر در جنگ بدر بـوده ،پس
ً
قاعدتـا بیـش از هفتـاد سـال داشـته ،لیکـن عطیـه از اصحـاب
آنوقـت
امیرالمؤمنیـن اسـت ،آنوقـت جوانتر بـوده ،چون تا زمـان امام باقر هم
عطیةبنسـعد عوفـی 1علیالظاهر زندگی کـرده 78/3/14.جابربنعبداهلل قبل از
والدت امام حسین در خدمت پیغمبر بوده و در کنار او جهاد کرده است.
کودکـی ،والدت و نشـو و نمـای حسینبنعلی

علیهالسلام

را بـه چشـم خـود

دیـده اسـت .جابربنعبداهلل بهطـور حتم بارها دیده بود کـه پیغمبر اکرم،
حسـینبنعلی را در آغوش میگرفت ،چشـمهای او را میبوسـید ،صورت
او را میبوسید ،با دست خود در دهان حسینبنعلی غذا میگذاشت و به
او آب میداد؛ اینها را به احتمال زیاد جابربنعبداهلل به چشـم خود دیده
بود .جابربنعبداهلل بهطور حتم از پیغمبر به گوش خودش شـنیده باشـد
که حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند .بعدها هم ،بعد از پیغمبر،
موقعیت امام حسـین ،شـخصیت امام حسـین ،چه در زمان خلفا ،چه در
 .1ابوالحسـن عطیّ ةبنسـعد عوفی (متوفی 111ق) از تابعین اسـت .شیخ طوسی ،او را در
زمرۀ اصحاب امام علی

علیهالسالم

و امام باقر

علیهالسالم

برشمرده است.
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زمـان امیرالمؤمنیـن ،چـه در مدینـه و چـه در کوفـه ،اینها همه
جلوی چشم جابربنعبداهلل انصاری است.
حاال جابر شنیده است که حسینبنعلی را به شهادت رساندهاند ،جگرگوشۀ
پیغمبر را با لب تشـنه شـهید کردهاند؛ از مدینه راه افتاده اسـت ،از کوفه،
عطیـه با او همراه شـده اسـت 85/1/1.جابربنعبداهلل نابینـا بود آنطور که در
نوشـتهها و اخبـار هسـت ،و عطیـه دسـتش را گرفـت 63/8/22.عطیه روایت
ّ
شـط فرات آمد ،آنجا غسـل کرد ،جامۀ
میکنـد کـه جابربنعبداهلل به کنار
سـفید و تمیـز پوشـید 85/1/1.یک قطیفـهای 1به کمر پیچیـد ،یک قطیفهای
بـر دوش انداخـت ،مثـل کسـی کـه میخواهـد خانۀ خـدا را طـواف بکند
و زیـارت بکنـد 78/3/14.و بعـد بـا گامهـای آهسـته ،بـا احترام بهسـمت قبر
امام حسینعلیهالسلام روانه شـد 85/1/1.تا اینکه رسـید به محلی که نشـانۀ قبر
حسینبنعلی

علیهالسالم

بود .شاید همان جایی بود که امام سجاد با انگشت

َّ
َ
احل َسنی َ
سـبابه ،در چند هفتۀ قبل نوشـته بودَ « :هذا َق ُبر ُ
طال ٍب الذی
بنع ِ ِ ّل ِبن ایب ِ
ِ ِ
ً
ً
َق َت ُ َ
لوه عطشـانا غر یبا» 2یعنی ای مردم دنیا! اینجا آرامگاه حسـین اسـت ،آن
حسـینی که او را با مظلومیت کشـتند .جابر به من گفت دسـتم را روی

محل قبر بگذار و من دستش را روی محل قبر گذاشتم ـ خود او نمیدید
ـ بهمحـض اینکه احسـاس کرد بدنش بـا تربت ابیعبداهللعلیهالسلام تماس

گرفتـه اسـت ،بنـا کـرد زارزار گریهکردن ،فریاد کشـیدَ « :حبیبی یـا ُح َس ُ
ین» ای

( .1قطف) حوله ،جامه یا پارچۀ ُپرزدار
(مقرم) /ص320
 .2مقتلالحسین
ّ
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حسـین عزیز من ،و شـروع کرد سـخنگفتن و اشکریختن.

59/10/7

آن روایتـی کـه مـن دیدم 1،اینطور اسـت ،میگوید :سـه مرتبـه با صدای
بلنـد گفـت :اهللاکبـر ،اهللاکبـر ،اهللاکبر ،یعنی وقتی میبینـد که چطور آن
شـهوات طغیانگـران ،اینطور
جگرگوشـۀ پیغمبـر و زهرا را ،دسـت غارتگر
ِ
با مظلومیت به شـهادت رسـانده ،تکبیر میگوید.

85/1/1

این پیرمرد که البد

بارها حسینبنعلی را در آغوش پیامبر دیده بود ،با صدای بلند سه مرتبه
صدا زد :یا حسـین ،یا حسـین ،یا حسـین! 78/3/14شـما االن در نظر مجسـم
کنید قتلگاه حسینی را در روز چهلمش! 59/10/7بعد میگوید :از کثرت اندوه،
جابربنعبـداهلل روی قبـر امـام حسـین از حـال رفـت ،غـش کـرد و افتاد.
نمیدانیم چه گذشـته اسـت ،اما در این روایت میگوید ،وقتی به هوش

َ
َ َّ ُ َ َ ُ
اهللَ ،ا َّلس ُ
الم
آمد ،شـروع کرد با امام حسـین صحبتکردن« :الس
لام علیکم یا آل ِ
ََ ُ
َ
اهلل»85/1/1.
علیکم یا َص َفوة ِ
روز اربعیـن از ایـن نظـر اهمیت دارد که پیام حسـینی و زیارت حسـینی
که وسیلۀ پیام بود و میعاد عاشقان و طرفداران حسین و اسالم بود ،از
روز اربعین ،با آمدن جابربنعبداهلل انصاری شروع شد.

59/10/7

[جابر] با آمدن

خود و با سخنگفتن خود ،خاطرۀ حسینبنعلی را زنده کرد و سنت زیارت
قبر شهدا را پایهگذاری کرد.

63/8/22

جابربنعبداهلل فقط گریه کرد و دو کلمه

حرف زد و این دو کلمه حرف ،مسیر را مشخص کرد.

59/10/7

مسئلۀ آمدن بر

 .1بحاراالنـوار /کتاب المزار /ابواب فضیلت زیارة سـید شـباب اهـل الجنة /باب ،25زیارة
االربعین /حدیث1
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سـر مزار سیدالشهدا درحقیقت مسئلۀ امتداد حرکت عاشورا بود؛
..تشـکیل نظام اسلامی و تالش برای آن ،حتی در حد شـهادت ،آنهم با
آن وضع ،این چیزی است که نباید از یاد مسلمانان میرفت و خاطرۀ آن
باید برای همیشه زنده میماند و آمدن خاندان پیغمبر ،امام سجاد
و زینب کبری

سالماهللعلیها

در اربعین به کربال به این مقصود بود.

علیهالسالم

66/7/24

اگـر مـا نهضـت امام حسـین را تقسـیم کنیم بـه مرحلۀ عاشـورا و مرحلۀ
اربعین[ ،باید] عاشورا را فداکاری حسین و اربعین را آغاز گسترش اندیشۀ
حسـینی و بنای مقاومت حسـینی بهحسـاب بیاوریم.

59/10/7

در این روز ،با

الهی خاندان پیامبر ،یاد نهضت حسـینی برای همیشـه جاودانه شد
تدبیر
ِ
و این کار پایهگذاری شد.

68/6/29

اینهـا پایههـای یـک بنای ُمعْ
خشـت
ظـم تاریخـی را میگذارد .هر خشت
ِ
ِ
این پایه برای ما یادگاری اسـت .چرا امام صادق به ُک ِمیتبنزیاد اسـدی
میگویـد بـرای مـا و در مصیبت جدم حسـین شـعر بگو؟ و چرا ما سـنت
مرثیهخوانـی بـر حسـین را حفـظ کردیـم؟ زیرا ماجـرای حسـین از اولین
ناپذیر
تاریخی شکست
رفیع
کاخ
سنگهایی بود که بر زمین گذاشته شد تا
ِ
ِ
ِ
ِ
رو بـه رشـد حـق و عدل بر روی آن پایههـا بهوجود آمد .برگبرگ اول این
پرونده برای ما عزیز است .یک کلمه حرفی که در آغاز یک نهضت و یک
حرکـت گفتـه میشـود ،ماننـد رگۀ اصلـی آن نهضت و آن جنبـش ،تا آخر
میمانـد 59/10/7.اربعیـن در حادثۀ کربال یک شـروع بود؛ یک آغـاز بود.
درحقیقت یک نقطۀ عطف بود.

59/10/7

87/11/28
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از همینجا بود که ماجرای توابین بهوجود آمد 87/11/28.اینها آمدند
دور هم جمع شـدند ـ کتب تواریخ نوشـتهاند اینها را ـ
در آن مرقد پاک،
ِ
مبلغ زیادی اشک ریختند .بعضی خیال میکنند گریه وسیلۀ عقدهگشایی
اسـت؛ بلـه ،گریـه وسـیلۀ عقدهگشـایی اسـت ،درصورتیکه با فکـر همراه
نباشـد .اگر گریه را ،اشـکریختن را ،فقط احساسـات هدایت کند ،همین
است که گفتند؛ اما اگر فکر و اندیشه به انسان اشکی بدهد ،چشم انسان
قطـرۀ اشـکی بفشـاند ،این مثل همان آب کبابی اسـت که آتـش را تیزتر
و تندتـر میکنـد 1.لذاسـت که گریه جـزو کارهای معمولی شـیعیان صدر
اول اسـت که همهشـان در راه سـتیزهگری بودند ،همهشـان در راه عاشورا
قـدم برمیداشـتند .امام جعفر صادق اهل گریه اسـت ،امـام رضا

صلواتاهللعلیه

اهـل گریـه اسـت ،شـعرا را وادار میکننـد ،میگویند قصاید بلنـد بگویید،
تشـیع بگریانید که با این گریه آتششـان
بروید گروهها را به یاد گذشـتۀ
ّ
مشـتعلتر و برافروختهتـر [شـود] .توابیـن آمدند گریه کردنـد ،مبالغ زیاد،
ً
اتصاال اشک ریختند .بعد از آن گریهها
یک شـبانهروز ،دو شـبانهروز ،فقط
بود که دستبهدست هم دادند ،تصمیم گرفتند بروند تا جانشان را در راه
خدا بدهند و تا کشته نشدند ،دست از جنگ برندارند و از این جنگ زنده
برنگردند؛ همین هم شد.

52/12/24

نقش یاد و خاطرۀ شـهیدان و شـهادت این اسـت؛ شـهادت بدون خاطره،
بدون یاد ،بدون جوشش خون شهید ،اثر خودش را نمیبخشد؛ و اربعین
 .1اشک کباب موجب طغیان آتش است( ،صائب تبریزی)
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آن روزی است که برافراشتهشدن پرچم پیام شهادت کربال در آن
روز آغاز شد و روز بازماندگان شهداست.

63/8/22

یکی از عالئم ایمان زیارت اربعین است .بنده نمیدانم این روایت چقدر
صحیـح اسـت؟ اصراری هـم ندارم که بگویم معنای ایـن روایت همینی
اسـت کـه مـن گمان کردم .واقعش هم این اسـت کـه احتمال میدهم
که معنایش یکی از [شـقوق] و احتماالت دیگری باشـد که در این زمینه
بیان شده .اما اگر این احتمال هم که من میگویم باشد ،مؤید فراوانی

ُ َ

دارد «ز یـارة اال َ
ربعنی».1

شـیعه یـک جمـع متفرق بود .جامعهای بود کـه در یک جا ،در یک مکان
زندگـی نمیکـرد؛ در مدینه بودند ،در کوفه بودند ،در بصره بودند ،در اهواز
بودند ،در قم بودند ،در خراسان بودند؛ اطراف َ
واکناف بالد .اما یک روح در
ایـن کالبـد متفرق و در این اجزای متشـتت در جریان بود ،مثل دانههای
تسبیح ،یک رشته و یک نخ ،همۀ اینها را به هم وصل میکرد .آن رشته
املؤمن َخ ٌسَ ،ص َل ُة ا َ
ُ
المات ُ
حدی َو
 .1از امام حسن عسکریعلیهالسالم چنین روایت شده استَ « :ع
ِ
ِ
َ َ َ ُ َ َ َ َّ
الرمحن َّ
اهلل َّ
اجلبنی َو َ
عفیر َ
الت َخ ُّ ُت ب َ
اجل ُ
منیَ ،و َت ُ
خسنی ،و ز یارة االربعنی ،و
حمی» .نشانههای مؤمن
سم ِ
هر ِب ِب ِ
ِ
الی ِ
الر ِ
ِ
ِ
پنـج چیز اسـت :پنجاهویک رکعـت نماز (نمازهای واجب و نافلههای یک شـبانهروز) ،و

زیارت اربعین ،و داشـتن انگشـتر به دسـت راست ،و پیشانی بر خاک ساییدن (سجده بر
بلندگفتن بسماهللالرحمنالرحیم(.بحاراالنوار /کتاب االعمال السنین و الشهور/
خاک) ،و
ِ

ابواب ما یتعلق بشهر صفر /باب /11حدیث)1
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رهبری
تشـیع ،از
چه بود؟ رشـتۀ اطاعت و فرمانبری از مرکزیت
ّ
ِ
تشـیع ،یعنی امام .همۀ این رشـتهها به آنجا متصل میشـد ،قلبی
عالی
ّ
ِ
تشـیع یک سـازمان و
بود که به همۀ اعضا فرمان میداد .و بهاینترتیب،
ّ
یک تشـکیالت بود .ممکن بود دو نفر از حال هم خبر نداشـته باشـند؛ اما
بودنـد کسـانی کـه از حال همه باخبـر بودند .اطاعـت و فرمانبری آنها به
حساب ،فریادزدنشان از روی دستور ،سکوتشان برطبق نقشه ،همهچیزشان
بـا حسـاب .فقـط کار اینهـا یک ایراد داشـت و آن اینکـه همدیگر را کمتر
میدیدند .اهل یک شـهر ،شـیعیان یک منطقه البته یکدیگر را میدیدند،
روزگار ائمهعلیهمالسالم .این کنگرۀ
شیعیان
اما یک کنگرۀ جهانی الزم بود برای
ِ
ِ
معین کردنـد ،گفتند در این موعد
معیـن کردنـد ،وقتش را هم
جهانـی را
ّ
ّ
معیـن ،هرکـس میتوانـد در آن کنگره شـرکت کند؛ آن موعـد روز اربعین
ّ
است و جای شرکت ،سرزمین کربال؛ چون روح شیعه ،روح کربالیی است،
روح عاشـورایی اسـت 52/12/24.یاد دادند به شـیعیان که اینجا محل اجتماع
شماسـت ،اینجا محل میعاد بزرگی اسـت که با جمعشـدن در این میعاد،
اسلامی جامعۀ مسـلمین را باید به
هـدف جامعـۀ شـیعی و هدف بزرگ
ِ
یـاد هـم بیاورید 66/7/24.اربعین یعنی میعاد شـیعیان در کنگرۀ بینالمللی،
جهانی ،در یک سرزمینی که خودش خاطرهانگیز است .سرزمین خاطرهها،
خاطرههای باشـکوه ،خاطرههای عظیم ،سرزمین شهدا ،مزار کشتهشدگان
تشیع اینجا جمع بشوند و دست برادری و پیمان وفاداری
راه خدا .پیروان
ّ
هرچه بیشتر بدهند.

52/12/24
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آنجـا کعبـۀ دلهاسـت ،همـان نقطهای کـه روزی تصور میشـد
همهچیز در آنجا دفن شد؛ اصالتها ،حقیقتها ،ارزشها و همۀ جلوههای
اسلام ناب پیغمبر از میان رفت و تمام شـد ،امروز ببینید چطور دلهای
مردم دنیا را به خودش جذب کرده اسـت! این نه بهصورت ایمان و باور،
ِ

بلکه بهصورت عشق است .از ایران ،عربستان ،هندوستان ،و از اقطار عالم،
انسانهایی با اشتیاق به آنجا میروند .پس معلوم میشود که دستهای
مـادی ،هیچوقـت نمیتواننـد اصالتهـا را دفن کنند .اگر مـردم ،ضعیف
و بیعرضـه باشـند و جلـو چشـم آنهـا اخفـا و کتمانی انجـام گیرد ،چوب
حمیتـی 1و بیهمتـی خودشـان را خواهنـد خورد ،لکن خـدای متعال،
بی
ّ
انسـانهایی را برمیانگیزد که خواهند توانسـت از آن اصالتها اسـتفاده
کنند .از وقتیکه حادثۀ کربال اتفاق افتاد ،تا آن زمانی که مردم ،گروهگروه
برای زیارت رفتند ،این دایره همینطور وسیع شد .بهخالف وضع طبیعی
عالـم ،که شـما وقتی سـنگی را در آب میاندازید ،امواجـی ایجاد میکند
ـ یـک دایـره در محیط خودش بهوجود مـیآورد ـ اما هرچه میگذرد ،این
دایره همینطور کمرنگتر میشود ،در این حادثه ،عکس این اتفاق افتاده
اسـت ،یعنـی هرچـه این دایره وسـیعتر شـده ،موجش بلندتـر ،نمایانتر،
ماندگارتر ،زایندهتر ،و جوشندهتر شده است.
ایـن کانونهـای عشـق و شـور و محبـت در دلهـا ،چقـدر فـراوان اسـت،
چقدر گسـترده اسـت ،چقدر پرعمق اسـت! آخر محبت و عشـق ،یک آتش
( .1حمی) تعصب ،غیرت ،جوانمردی
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سوزنده است .بیشتر محبتها ،مثل چوب خشکی که روی آتش
کشـد ،اما ماندگار نیسـت ،سـطحی اسـت؛ اما این
میگذارید ،شـعله می ِ

ً
اصال
محبت ،یک محبت معنوی است و روزبهروز اشتعالش بیشتر میشود،
خاموشـی ندارد ،فرونشسـتن ندارد؛ این همان عامل معنوی است .خوش
به حال کسانی که جرقهای از این شعله را در دلهای خودشان دارند.

78/8/23

الم َع َل َ َ َ
اهللَ ،ا َّلس ُ
ما هم از اعماق وجودمان عرض میکنیمَ « :ا َّلس ُ
الم
یک یا اباع ِبد ِ
َّ
َع َل ُ
هید»؛ شهادت تو ،جهاد تو و ایستادگی تو ،اسالم را رونق داد
احل َس ِنی الش ِ
و دیـن پیامبـر را جان تازه بخشـید .اگر آن شـهادت نبـود ،از دین پیغمبر
چیزی باقی نمیماند .امروز دلهای ما هم مشـتاق حسینبنعلی

علیهالسلام

و آن ضریح ششگوشه و آن قبر مطهر است .ما هم گرچه دوریم ،ولی به
یاد حسینبنعلی و به عشق او سخن میگوییم.

85/1/1

گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم
نبود در سـفر روحانی»
«بُعـد منـزل َ

1

اینکسانیکه این راه [پیادهروی میان شهرهای مختلف تا کربال] را طی کرده
ً
واقعا دارند حسـنهای
و این حرکت عاشـقانه و مؤمنانه را انجام میدهند،

تُ ّ

َ ٓئ

اهلل» 2ـ این
را انجـام میدهند .این یک شـعار بـزرگ اسـت ـ «لا ِ�حلوا ش�عا ِ� َر ِ

بالشک جزو شعائراهلل است .جا دارد که امثال بنده که محرومیم از اینطور
 .1گرچه دوریم به یاد تو قدح میگیریم ُ /بعد منزل نبوَ د در سفر روحانی (غزلیات حافظ)

َ َ ش َّ َ َ
َ ُّ َ َّ ذ َ آ َ
لح َ
تُ ّ َ ٓ ئ
رام» ای کسانی که
اهلل و لا ال�هر ا
 .2سوره مبارکه مائده /آیه  « ،2ی�ا ا ی�ها ال�ی� ن� �م ن�وا لا ِ�حلوا ش�عا ِ� َر ِ
ایمان آوردهاید حرمت شعائراهلل و ماههای حرام را نشکنید.
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َ َ

ُّ

ُ

ََ َُ ً َ

ً

حرکتهـا ،عـرض بکنیـم کـه «یـا لیتنـا کنـا َم َعکـم فنفـوز فـوزا عظیمـا».1
همانطورکه عرض کردیم ،این حرکت ،حرکت عشق و ایمان است؛ هم در
آن ایمـان و اعتقـاد قلبی و باورهای راسـتین ،تحریککننده و عملکننده
است ،هم عشق و محبت .تفکر اهلبیت و تفکر شیعی همینطور است؛
ترکیبی است از عقل و عاطفه ،ترکیبی است از ایمان و عشق؛ ترکیب این
دو .این آنچیزی است که در سایر ِف َرق اسالمی ،خأل آن محسوس است؛
سعی هم میکنند گاهی به یک نحوی این خأل را ُپر کنند ،نمیشود .چه
کسی مثل خاندان پیغمبر ـ این عناصر برجسته ،ممتاز ،نورانی ،ملکوتی ـ
ِ ُ
دیگر اسالمی که اینطور مردم به آنها
عب
وجود دارد در بین
معتقدات ش ِ
ِ
عشـق بورزند ،با آنها تعامل کنند ،با آنها حرف بزنند ،به آنها سلام کنند و
از آنها انشـاءاهلل جواب بشـنوند ،چهکسی دیگر وجود دارد؟ این است که
این فرصتی است در اختیار پیروان اهلبیت ،این زیارت ائمه

علیهمالسالم

این

معاشـقۀ معنوی با این بزرگواران ،این زیارتهای سرشـار از مفاهیم عالی
و ممتاز که در اختیار ماست.
بعضـی دنبـال سـند میگردنـد بـرای بعضـی از ایـن زیارتها؛ مـن عرض
میکنـم بـدون سـند هم ایـن زیارتها را میشـود خواند .خـب ،ما وقتی
بخواهیـم بـا اینها حـرف بزنیم ،با چه زبانی حرف بزنیم؟ ِکی میتوانیم با
« .1ایکاش همراه شـما بودیم تا از این بهرۀ بزرگ بهرهمند میشـدیم ».عبارتی از زیارت
وارث امام حسین

علیهالسلام

که نظیر آن با کمی اختالف در آیۀ  73سـورۀ مبارکۀ نسـاء و

برخی از زیارات و ادعیه آمده است.
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این فصاحت ،با این بالغت ،با این شـیوایی کلمات پیدا کنیم،
ترکیبات پیدا کنیم ،مفاهیم پیدا کنیم در ذهن خودمان و با اینها حرف
بزنیم؟ این زیارتها خیلی خوب است .البته این مانع از این نمیشود که
انسانها همینطور دلی هم با این بزرگواران حرف بزنند ،مثل کسی که با
پدر خود یا با عزیز خود حرف میزند و شـکایت میکند ،اما این زیارتها
ً
واقعا یکـی از چیزهای
و زیارتنامههایـی کـه در اختیـار مـا هسـت هـم
مغتنمی است که بحمداهلل در مکتب ما وجود دارد.

94/9/9

ما با خودمان عهد کردهایم و عهد میکنیم که یاد حسـین ،نام حسـین و
راه حسین را هرگز از زندگی خودمان جدا نکنیم.

85/1/1

ٔ
سازنده بلندمدت
دوران چهارم امامت :تالش

52

دوران چهارم امامت
[از دورۀ امام سجادعلیهالسلام] دورۀ چهارم زندگی ائمه شـروع میشود؛ یعنی
ً
ترین دورهها 51/11/22.به نظر بنده ،از دوران
دشوارترین دورهها و طوالنی
طبعا
ِ
ِ
امام سـجاد ،یعنی از سـال  61هجری تا سـال  260که دویست سال است،
سـه مرحله داریم؛ یک مرحله از سـال  61تا سال  136یعنی شروع خالفت
منصور عباسـی؛ ایـن یـک مرحله اسـت ،که در این مرحلـه ،حرکت از یک
نقطـهای آغاز میشـود ،بهتدریج کیفیت پیدا میکنـد ،عمق پیدا میکند،
گسترش پیدا میکند و اوج میگیرد تا سال  .136سال  136که سال مرگ
ّ
سفاح و خالفت منصور است ،وضع عوض میشود؛ مشکالتی پدید میآید
که بسیاری از پیشرفتها را متوقف و معطل میکند.
یک مرحلۀ دیگر ،از سـال  136اسـت تا سـال  203یا  202که سال شهادت
امام رضاست .اینهم یک مرحلۀ دیگر است که باز حرکت و مبارزه از یک
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 .52تماما مراهچ نارود

نقطۀ باالتر و عمیقتر و گستردهتر از نقطۀ سال  61آغاز میشود،
منتهـا با مشـکالت جدیـدی .و رفتهرفته اوج پیدا میکند ،گسـترش پیدا
میکنـد و قدمبهقـدم بـه پیـروزی نزدیک میشـود تا سـال شـهادت امام
ً
احتماال  203باشـد ـ و اینجا باز حرکت متوقف میشـود .با
هشـتم ـ که
رفتـن مأمـون به بغداد در سـال  204و شـروع خالفـت مأمونی ـ که یکی
از فصلهـای بسـیار دشـوار در زندگی ائمهعلیهمالسلام اسـت ـ بـاز یک فصل
تشیع
جدیدی آغاز میشود که فصل محنت ائمه است .بااینکه گسترش
ّ
در آن روزهـا بیـش از همیشـه بـوده ،به اعتقاد بنـده ،محنت ائمه هم آن
روزها بیش از همیشه بوده .و این همان دورانی است که به گمان بنده،
تالش و مبارزه برای بلندمدت است؛ یعنی ائمه

علیهمالسالم

تا پیش از غیبت

صغری ،دیگر تالش نمیکنند [برای برقراری حکومت در زمان خودشـان]،
بلکه زمینهسازی میکنند برای بعدها.
و این دوران ،از سال  204تا سال  260که سال شهادت امام عسکری

علیهالسالم

و شروع غیبت صغری است ،ادامه پیدا میکند 65/4/28.در این دوره ،امامان
اهلبیـت بـا کوشـش و تلاش مسـتمر خـود ،در صـدد بودند کـه در کنار
فعالیت ایدئولوژیک و مبارزه با تحریف و تغییری که بهوسیلۀ دستهای
قدرتمنـدان مغـرض و مغزهـای جاهل در خطوط اصلی ایدئولوژی اسلام
پدیـد میآمـد ،کار پیگیـر و درازمـدت خود را برای ایجـاد حکومت و رژیم
اسالمی و عینیتدادن به ایدئولوژی اسالم و احیای قرآن و سنت پیامبر
و مستقرساختن نظام علوی ،آغاز و تعقیب کنند.

پیشوای صادق /ص12
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نقش امام سجاد در زندگی ۲۵۰سالۀ ائمه اطهار

شروع امامت امام سجاد؟ع؟ و لزوم اصالح یک ذهنیت غلط
دوران امامت حضرت علیبنالحسین

علیهالصالةوالسالم

ً
تقریبا سیوپنج سال
که

طـول کشـید ،از اول تـا آخـر ،جهـاد و مبارزه بـود ،و حتی یـک روز از این
دوران را امـام بزرگـوار ،به سـکوت و عدم تحرک و عـدم تالش نگذراند .از
آغـاز جوانـی که آن بزرگوار بار سـنگین امامـت را در کربال به دوش گرفت
و شـروع امامـت آن حضـرت در عرصـۀ خونیـن کربلای روز عاشـورا واقع
شـد ،تا لحظۀ شـهادت ،در طول این سـیوپنج سـال ،امام سـجاد یکی از
سختترین و فشردهترین تالشها را انجام داد .و هدف آن حضرت عبارت
بود از احیای تفکر درسـت اسلامی ،بازسازی گروه شـیعیان ،سازماندهی
مسـلمانان راسـتین و تعلیـم و تربیـت آنهـا ،تلطیـف َجـو اختناقـی کـه
بهوسـیلۀ خلفـای امـوی انجام گرفته بود ،و هدفهـای واالی دیگر .همۀ
این هدفها بحمداهللوالمنة انجام شد و امام سجاد سیوپنج سال مبارزۀ

فصل چهارم

  .53تینهذ کی حالصا موزل و ؟ع؟داجس ماما تماما عورش

1012

موفق داشـت .اما این مبارزه ،یک مبارزۀ بسـیار دشـوار و توأم با
غربت و مظلومیت بود.

67/6/4

سـن این بزرگوار در واقعۀ عاشـورا ،حدود بیسـتودو سـال بوده ـ از این
کمتر و از این بیشـتر هم گفتهاند ـ وقتیکه ایشـان شـهید شدند ،یعنی
مسـموم شـدند ،سن مبارکشان حدود پنجاهوشـش تا پنجاهوهشت سال
گفتـه شـده ،کـه وقتـی بیسـتودو را از پنجاهوهفـت کـم کنیـد ،حـدود
سـیوپنج سـال ایشان امامت کردند .از این سیوپنج سال ،یک مقدارش
تاریخچـۀ روشـنی دارد؛ اگرچـه کـه این تاریخچۀ روشـن هـم برای همه،
آنطور یکـه بایدوشـاید روشـن نیسـت ،اما منظـورم از تاریخچۀ روشـن
ایـن اسـت کـه بعضی از خصوصیات ایـن مدت کوتاه را همـه میدانند.
قسـمت
مقدار روشـن از زندگی امام چهارم کدام قسـمت اسـت؟ آن
آن
ِ
ِ
مابین شـهادت حسینبنعلی

صلواتاهللوسلامهعلیه

برگشتن از
در عصر عاشورا تا
ِ

ً
تقریبا همه میداننـد .یک نگاه اجمالی به
شـام بـه مدینـه؛ این مقدار را
ایـن یـک قطعۀ کوتاه بکنیم که شـاید این قطعۀ کوتاه در حدود دو ماه
ً
مثال طول کشیده.
مدت یکی دو ماه ،امام سـجاد را شـما در نظر بگیرید؛ یک جوان
..در این
ِ
بیستودوساله که پروردگار متعال بهخاطر یک حکمت بزرگی ،آن حضرت
را در همان ایام چند روز عاشـورا دچار یک بیماری سـخت کرده که بر اثر
ً
یقینا اگر امام سجاد قدرت حرکت داشت
این بیماری ،قدرت حرکت ندارد.
در خیمه نمینشست؛ بهطور یکه این بزرگوار ـ برطبق آثار و اخبار وارده ـ
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در خیمـه کـه نشسـتند ،از اوضـاع میـدان جنـگ هـم بیخبرند،
اینقدر بیماری سخت است! تبدار و بهشدت بیمار.
در لحظـات آخـر ،پـدر بزرگـوار و عالیقدرشـان حضـرت اباعبـداهلل
الحسـینصلواتاهللعلیه میآیند و آنچه را که یک پدری مثل حسـین به پسـری
مثـل علیبنالحسـین بایـد بگوید ،به این بزرگـوار میگویند ،و آنچه را که
بایـد بـه او بسـپارند ،میسـپارند .و مـن در زمینۀ این چیزهایـی که ائمۀ
هدیعلیهمالسلام بـه یکدیگـر َدم رحلـت میدادنـد ،یـک چیزهایـی اسـتنباط
میکنم که [در مباحث بعدی] عرض میکنم.
..بعـد از آنکـه ایـن واقعه انجام گرفت و حسـینبنعلی به شـهادت نائل
ً
مثال یکی دو
شدند ،در همان ساعات میانۀ روز عاشورا و نزدیک غروب ـ
ساعت به غروب ـ نقش و رسالت زینالعابدینصلواتاهللعلیه شروع شد .از اینجا
ِ
را مردم میدانند؛ آمدن به کوفه در آن شدت فشار ،و در کوفه ،سخنگفتن
خـود آن سـخنگفتن ،هـم یـک شـهامت فوقالعـادهای
بـا ابنزیـاد کـه
ِ
میخواهد ،هم یک اثر بزرگ میگذارد .ابنزیاد یک استاندار معمولی که
نبود ـ اگرچه که اسـتاندار معمولی آن زمان هم از یک سـلطان این زمان
مقتدرتر بود ،هر کاری که میخواستند میکردند ،هیچچیزی جلوگیرشان
نبود ـ بنابراین کشـتن علیبنالحسـین در آن مجلس ،برای عبیداهلل زیاد
ً
واقعـا بیشـتر از خـوردن یـک لیـوان آب خنک زحمت نداشـت ،چون یک
اسـتاندار معمولـی نبـود و تمـام اختیارات در دسـتش بـود .در یکچنین
شـرایطی که از شمشـیر ابنزیاد خون میچکد ،این جوان بیستودوساله
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که آثار بیماری هم در تن او ظاهر و نمایان است ،با ابنزیاد به
صورتی حرف میزند که آن لحن و آن سخنگفتن ،برای یک آدم معمولی
ً
غالبا
مأمور حاکـم معمولی،
پیـش یـک حاکـم معمولی ،بلکه پیش یـک
ِ
بسیار دشوار است .که حاال شرح این مذاکره را که دو سه کلمه هم بیشتر
1
اول این مذاکره ،نشـانۀ یک ستیزهگری و
نیسـت ،شـنیدهاید.. .و اینجا از ِ

یک شورشگری ازطرف امام علیهالسالم نسبت به عبیداهلل پیداست.
خب ،بعد از اینجا رفتن به شام [است] .یعنی یک عده اسیر را فرستادند به
شام به این عنوان که یزید دربارۀ این جمعیت تصمیم نهایی و قاطع را بگیرد.
این جمعیت هم که یکمشت زن و بچه و یک جوان فقط؛ تصمیمگرفتن
دربارۀ اینها ـ به خیال دستگاه خالفت ـ یعنی َکلک شیعه را کندن ،تا دیگر
چیزی به نام شـیعه باقی نماند؛ منظور این اسـت .یزید میخواهد اینها را
ببرد آنجا ،درست از نزدیک ببیند اینها را ،هم دلش خنک بشود ،هم قدرتش
مقام خالفت و
را به مردم نشان بدهد ،و هم اینکه همانجا در سطح عالی
ِ

زمامدار مطلق ،کار اهلبیت و کار شـیعیان و پیروانشـان را یکسره کند .در
مجلس شـام هم که وضع این بزرگوار روشـن اسـت و البته در این خالل،
نقش حضرت زینبسالماهللعلیها یک نقش نمایان برجستهای است.

2

 .1برای مطالعه میتوانید به حلقۀ دوم «انسان250سـاله» ،فصل امام سـجاد علیهالسالم
مراجعه کنید.
 .2همانطـور کـه در اشـارۀ کتاب گفته شـد نقش ممتاز حضـرت زینب کبری در نهضت
عاشـورا ،به تفصیل در حلقۀ دوم «انسـان 250ساله» ،فصل حرکت زینب کبری و سفیران
کربال بررسی شده است.
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تا اینکه در شـام چند روزی میگذرد و ماجرای رفتن به مسـجد
پیـش میآیـد .امـام سـجاد [میبرند به] مسـجد اموی دمشـق ،در حضور
چندینهـزار؛ جمعیتـی کـه معاویـه را تالی ِتلـو پیغمبـر میداننـد و برای
پیغمبـر ،خویشـاوندی و نزدیکی و یـاری محبوبتر و عزیزتر و عالیقدرتر
از معاویـه قائـل نیسـتند .و بـه یزیـد و معاویه ،به چشـم امیرالمؤمنین،
یعنـی حاکـم اسلامی نـگاه میکنند .دسـتها و شمشیرهایشـان بهطور
مطلـق در اختیـار یزید اسـت ،که اگر بگوید برویـد خانۀ خدا را هم خراب
کنید ،میروند این کار را میکنند ـ کمااینکه دو سال بعدش کردند ـ اگر
بگویـد کـه اصحاب پیغمبر را هم از َدم تیغ بگذرانید ،با خیال راحت این
حـرۀ مدینه کردند.
کار را انجـام میدهنـد؛ که دو سـال بعـدش در قضیۀ
ّ
یکچنین مردمی ،چندهزارتایشـان در مسـجد اموی دمشق همه مجتمع
شـدهاند و روز جمعه اسـت و خطیبی بناسـت آنجا خطبه بخواند و مردم
شـام را باز بیشـتر سـوق بدهد بهسـوی اغراض پلید فاسـد جنایتکارانۀ
محکوم بهطور مطلق ،از محکوم به
بنیامیه .در یکچنین مجلسـی ،یک
ِ

اعـدام باالتـر ،یـک آدمی که هـم جانش ،هم مالش ،هـم خاندانش ،هم
همهچیزش بهحسب ظاهر در قبضۀ قدرت یزید است ،آنجا نشسته و آن
امام سجاد است.
امام سـجاد ناگهان از یک فرصت کوتاهی اسـتفاده میکند ،با قدرتمندی
روحی کامل ،با شجاعت کامل ،در حضور اینهمه جمعیت مخالف ،میرود
باالی منبر ـ یا همان پایین منبر میایسـتد ـ و بنا میکند یک خطبهای
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ایرادکردن 1.یک چیزی من میگویم و یک چیزی شما میشنوید!
در یـک مجلسـی کـه افـراد آن مجلـس یا آدم را نمیشناسـند ،یـا اگر هم
میشناسـند بهصورت خوبی نمیشناسـند؛ انسـان را بهصورت یک موجود
بـدی ،یـک آدم اخاللگـری ،یک آدمی که باید حرف او را نشـنید و باید به
او اعتنا نکرد ،میدانند .حرفزدن در یکچنین مجلسی ،از قویدستترین
و َن ّطاقترین 2مردم ،سـاخته نیسـت؛ آنهم در حضور چندهزار نفر ،آنهم
َ
َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ
عرفنی ا َنب ُأت ُه ِ َب َسبی َو
 .1بخشـی از خطبۀ امام سـجاد علیهالسلام« :مـن ع َرفنی فقـد ع َرفنی و مـن ل ی ِ
َ ُّ َ ّ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ٰ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ
ابن َخیر َمن َ
الردا َا َنا ُ
ّ
ائت َز َر
طراف
ا
َن َسیب .ایا الناس انا ابن مکة و ِمن انا ابن زمزم و الصفا انا ابن من حل الرکن ِب
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ َ ٰ ََ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ََ ُ َ
یر َمن طاف َو َس َع ٰی» هرکس مرا شناخت که شناخت و
و ارتدی انا ابن خ ِیر م ِن انتعل و احت ٰف انا ابن خ ِ

هرکس که نشناخته ،او را از تبار و خاندان و موقعیت اجتماعی و معنوی و انسانی خودم
آگاه میکنم .ای مردم! من فرزند مکه و مِ نا هسـتم ،من فرزند زمزم و صفایم ،من فرزند
بزرگمَ ردی هسـتم که حجراالسـود را با عبای خویش جابهجا و بر سـر جایش نصب کرد.
من فرزند بهترین انسانی هستم که جامۀ احرام بر تن کرده و بر ِگرد خانۀ خدا به طواف
پرداخته اسـت! من فرزند بهترین انسـانی هسـتم که کفش پوشـید و آنگاه برای طواف بر

َ
ِگرد خانۀ خدا آن را از پا درآورد .من فرزند بهترین طوافگران و بهترین سعیکنندگانم! «ا َنا
ُ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ ُ َ ّ ُ َ
َ ُ
امل َرتض» من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضی هسـتم« .لیث
ابن مم ٍد املصطف انا ابن ع ِ ٍل
ُ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ
الع َ ّ ٌ َ َ ٌ
یف َعق ٌّب َبدر ٌّی ا ُح ِد ٌّی َش َجر ٌّی ُمهاجر ٌّی ِم َن َ
ٌ
الع َر ِب َس ِّی ُدها َو ِم َن َالوغی ل ُیثا
ِاحل ِ
راق م ِک ّی مدِ ّن خ ِ ّ ِ ِ
جاز و کبش ِ ِ
ِِ
ِ
َ َ ّ َ ُّ ُ َ
َ
املش َـع َر ین َو ا ُب ّ َ
ُ
َ
وار ُث َ
طال ٍب» همانکه شیر حجاز بود و
ین ذا ک جدی ع ِلبنایب ِ
ِ
والسـبط ِنی احل َس ِـن َو احل َس ِ
ِ
ِ

شهسوار عراق ،سردار نامدار مکه ،مدینهَ ،خیف ،مِ نا ،عَ َقبه ،بدر و ُاحد بود و پیشتاز بیعت

رضوان و هجرت در راه خدا و در جهت خشـنودی او؛ سـاالر عرب بود و شـیر ژیان میدان
نبرد؛ وارث مشعر و عرفات بود و پدر گرانمایۀ دو نوادۀ ارجمند پیامبر ،حسن و حسین.
اوسـت َجد من ،علیبنابیطالب( .بحاراالنوار /کتاب تاریخ فاطمة و الحسـن و الحسـین/
ابواب ما یختص بتاریخ الحسینبنعلی /باب /39حدیث)1
( .2نطق) زبانآور ،سخنور

فصل چهارم

  .53تینهذ کی حالصا موزل و ؟ع؟داجس ماما تماما عورش

1017

دژخیم دسـتگاه
خوار
بـا حضور دشـنهبندها و قدا ّرهبندهای خون
ِ
ِ
امـوی ،و آنهم در حضور شـخص یزیدبنمعاویـه؛ اینجا آدم میفهمد که
این خطبه چقدر مهم است .بعد امام سجاد در یکچنین وضعی میروند
بـاالی منبـر و بنـا میکنند انجامدادن کاری که یزید میخواسـت درسـت
نقطۀ مقابل آن را انجام بدهد.
یزید میخواست این عده را یک گروه اخاللگر معرفی کند ،یک گروه ضد
ّ
مهدورالدم .این
دیـن و ضـد قرآن و ضد شـریعت نبـوی و واجبالقتـل و
بزرگوار با آن بیان اعجازآمیز الهی و با قدرتمندی کامل ،عکسـش را ثابت
آن ماسـت ،دین را هم از ما باید
میکننـد .ثابـت میکننـد که همهچیز از ِ

ب 1دین و قرآنیم.
فراگرفت و خالصه ،ما ُل ّ

نزدیک فرمایش
الزم خیلی
هـر چنـد تصریح نمیکنند به این مطلـب ،اما
ِ
ِ
امام این است که یزید جنایتکار است ،یزید ظالم است ،یزید خونخوار

اسـت ،و یزیـد قابـل حکومتکردن نیسـت .در حضور یزیـد این حرفها را
میزننـد ،نـه بهصراحت ،امـا بهطور یکه همه بفهمند ،و فهمیدند .مردم را
منقلـب میکننـد ،اوضـاع دیگری میشـود ،کار به جایی میرسـد که یزید
نمیتوانـد چهارتـا مأمـور و ژانـدارم و پلیسـش را بفرسـتد کـه ایـن آقا را
بکشید پایین یا دهانش را ببندید؛ آنقدر مردم مجذوب بودند که اگر آنجا
ِ
میخواستند نگذارند امام سجاد حرف بزنند ،خوف این بود که خود مردم
از یزید برگردند ـ اینها را شواهد واقعه به ما میفهماند ـ لذا ناچار میشود
( .1لبب) مغز ،برگزیدۀ از هر چیزی
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که به مناسـبت اینکه وقت نماز رسـیده ،بگوید مؤذن اذان بگو.
تا مؤذن بنا میکند اذانگفتن ،امام علیهالسالم از کلمهکلمۀ اذان هم باز

َ َّ
ََ ُ ً
َ
الال َه ِال اهلل»اش یکجور ،از کلمۀ «اش َـه ُد ا ّن َم َّمدا
اسـتفاده میکنند .از کلمۀ « ِ
ُ
َرسولاهلل»اش یکجور و ازاینقبیل.1
خـب ،تـا اینجـای ماجـرای امـام سـجاد را میدانیـد .بعـد البته سیاسـت
یزیـد ایجـاب میکنـد کـه چنـد صباحـی هـم مثـل پـدرش زندگـی کنـد؛
یعنـی بهاصطلاح بـا حلم ،بـا بردبـاری .احسـاس میکند که دیگـر نقطۀ
اتـکای پشـتگرمی کامـل او ،یعنی شـام ،جایی نیسـت کـه در آن بتوان
علیبنالحسـین را در آنجـا ُکشـت و دفـن کـرد؛ هیـچ چارهای نیسـت جز

اینکه اینها را برگرداند .ازطرفی هم احساسـش اینطوری شـد که اگر اینها
را برگردانم ،بعید است که دیگر با من کاری داشته باشند؛ چون داغدارند
و تازه از مصیبت رهیدهاند .و از جانب دیگر ،ماجراهای بزرگتری برایش
َّ
َ َُ َ
َ
َ
َ
َ
الا َله ِال اهلل» امام سجاد فرمود« :ش ِه َد ِبا شعری َو َبشری َو لمی
 .1هنگامیکه مؤذن گفت« :اشهد ان ِ
َ
َو دمی» مو ،پوسـت ،گوشـت و خون من به یکتایی خدا و بیهمتایی او گواهی میدهد.
َ َ ُ َ َّ ُ َ َ ً ُ
م ّمـدا َرسـولاهلل» آنـگاه حضرت فرمودند :ای مؤذن ،تو را به حرمت
مـؤذن ادامـه داد« :اشـهد ان

ُ
محمد سوگند ،ساکت باش تا من سخنی بگویم! آنگاه رو به یزید کردند و فرمودندَ « :م َّم ٌد
ُ
َهـذا َج ّـدی َام َج ُّد َ
ک؟یـا َیز یـد!» ای یزیـد ،این محمد َجد توسـت یا َجد گرانقدر من! اگر بگویی
َجد توسـت که دروغ میگویی و کفر میورزی ،و اگر بر این باوری که او َجد من اسـت؛
پس چرا فرزندان او را به جرم حقگویی و دعوت به رعایت حقوق و آزادی مردم و عمل به
دین خدا و دور یگزیدن از حق ُ
کشـی و خشـونت و بیرحمی و تبهکاری ،به خاک و خون
کشیدی و بانوان و دختران حرم او را به اسارت آوردی؟ (بحاراالنوار /کتاب تاریخ فاطمة و
الحسن و الحسین /ابواب ما یختص بتاریخ الحسینبنعلی /باب /39حدیث)1
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صلواتاهللوسلامهعلیه

و شهادت یارانشان به مکه رسید ،عبداهلل زبیر ـ که خودش هم دل خیلی
پاک و صافی با امام حسـین نداشـت ،ولی آدم جاهطلبی بود ،آدمی بود
که منتظر فرصت بود که خالفت و حکومت را بهدست بگیرد ـ بنا کرد به
هایوهوکردن؛ یک خطبهای خواند و مردم را متوجه به خودش کرد و از
مکـه عَ َلم مخالفت با یزید را برافراشـت .اینجـا موجب خاطرناجمعی یزید
ً
فعال با آن دشمن تازهنفس دستوپنجه نرم بکند و
میشد .ناچار بود که
ً
فعال مسئلۀ خاندان پیغمبر را بگذارد کنار؛ این بود که امام سجاد

صلواتاهللعلیه

ً
تقریبا محترمانه برگرداند به
را بـا همۀ عیاالتشـان ،با یک وضع خاصـی و
مدینه .به اینجا که میرسد ،نوار تاریخ زندگی امام سجاد در ذهنها دیگر
قطع میشود.
تا اینجا امام سـجاد یک جوان بیستودوسـالهای اسـت که چند صباحی
بیماری خود خالص میشـود دیگر.
بیمـار شـده ،و هر بیمـاری باالخره از
ِ
امام سـجادصلواتاهللعلیه سـیوپنج سـال بعد از این واقعه زندگی کردند ،همۀ
این سـیوپنج سـال را که این بزرگوار مریض نبودند ،چند صباحی مریض
دوران مسـافرت ،بیماری این بزرگوار هم بهتر
بودنـد ،خـب البد در همین
ِ
شـده و مدینـه کـه آمدنـد ،یـک مرد سـالمی بودنـد .بهعلاوه ،آن نمایش
عجیـب معنوی در مسـجد دمشـق و در کاخ یزیـد و در کاخ عبیداهلل زیاد،
جوان
این بزرگوار را در ذهن شـنونده و خوانندۀ حاالتشـان ،بهصورت یک
ِ
شجاع نترسـی درمیآورد که وقتی با دشمنشان رویاروی
حماسـی
پرشـور
ِ
ِ
ِ
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هـم قـرار میگیرند ،آنطور حرف میزنند و فکر و ایده و هدف و
منطق خودشـان را با آن اسـتحکام ثابت میکنند که برای مردم عالقهمند
به دستگاه خالفت بنیامیه هم مطلب روشن میشود.
از اینجـا کـه میگذریـم ،وارد مدینه میشـویم .دیگر داسـتان زندگی امام
سـجادّ ،
کأنه عوض میشـود در ذهن مردم .امام سجاد را اگر در ذهنهای
ً
اوال یک جوان نمیبینید ،یک مرد
مردم یا در ذهن خودتان کاوش کنید،
ً
دائما مشغول دعاخواندن است
ساکت مریضحالی است که یا
سالخوردۀ
ِ
در خانۀ
یا مشغول گریهکردن؛ شبها هم رفتوآمد به منازل محرومین و ِ
ایتام ،و دادن نان و غذا و طعام و رسیدگی به آنها .تا وقتیکه این بزرگوار
نوع
از دنیـا مـیرود ،دیگر هیچ عمل مثبتی در این مجموعۀ خاطراتی که ِ
مردم ما از امام سجاد در ذهن دارند ،به چشم نمیخو َرد .هرچه میگردید
ِ

میبینید یک نمونه و یک نمایش دیگر از آن شهامت و شور و شجاعت و
فرزند حسین

علیهالسالم

بودن و نوۀ امیرالمؤمنین بودن ،در زندگی امام سجاد

مشـاهده نمیکنیـد؛ و اگـر کسـی اینطـور فکر کنـد ،حـق دارد از خودش
بپرسد که چه شد؟! چطور شد؟! کو آن شور و هیجان مسجد اموی دمشق
یا آن شور و هیجان کاخ عبیداهلل زیاد یا آن استقامت و قدرت این بزرگوار
در طول راه کربال تا کوفه و کوفه تا شام! که اگر چنانچه کسی از ز نها یا
بچهها درطول این راه ناراحت میشدند ،این بزرگوار آنها را ،حتی عمهاش
زینب

سالماهللعلیها

را تسال میداد.

اما واقعیت این است که امام سجاد بعد از آن دوران چندماهۀ اول ،بقیۀ
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ایـن سـیوپنج سـال را هم یکطـوری زندگی کرده اسـت و یک
حماسـی شـجاع ،این زندگی
پرشـور
انسـان
نوعی حرکت کرده که اگر یک
ِ
ِ
ِ
را ببینـد و خـوب در ایـن زندگـی غور و مطالعه بکند ،چهرۀ امام سـجاد را
چهرۀ یک قهرمان کامل مییابد و میبیند .امام سـجاد در این سـیوپنج
سـال یک نحوی عمل کردند که برای یک انسـان معمولی ،بلکه برای یک
انسـان برجسـته و فوق معمولی هم اینطور زندگیکردن ،باید گفت جزو
محـاالت اسـت؛ و ایـن امام عظیمالشـأن بزرگـوار ،این عملـی را که برای
آدمهای عادی شـاید محال به نظر برسـد ،درطول سـیوپنج سال به پایان
رسـاندند ،توأم با موفقیت .این مطلبی اسـت که ما بایستی روشن کنیم،
هر مقداری که بتوانیم.
ً
اوال باید ببینیم که هدف امام سجاد در این سیوپنج سال چه بوده؛ این
مسئلۀ اول است .خطمشی کلی امام سجادصلواتاهللعلیه در این سیوپنج سال
عبارت از چه بوده؟ این بزرگوار میخواسـتند بعد از اینکه این مدت تمام
شد ،چه کاری انجام شده باشد؟ اول این را مشخص بکنیم ،تا بعد ببینیم
که امام سجاد در این راه چقدر پیش رفتند و چگونه پیش رفتند.

52/11/29

54

جهتگیری مبارزاتی امام سجاد؟ع؟
مدت سیوپنج سال امامت امام زینالعابدین ،آغشته و آمیختۀ به انواع
ظرافتهـای انقالبـی و مبارزاتی و عمل بـه وظیفۀ بزرگ امامت در دوران
اختناق حکومتهای اموی و عباسـی اسـت .بهطور خالصه ،سـه نقش را
امام سجاد ایفا میکردند .دو نقش مشترک است بین امام سجاد و بقیۀ
ائمهعلیهمالسلام .وظیفـۀ عمـدهای کـه در رابطۀ با جامعۀ اسلامی و اسلام،
ائمهعلیهمالسلام در دوران  250سـال امامت ایفا میکردند ،یکی عبارت بود از
تبیین و روشـنگری در زمینۀ معارف اسلام و احکام اسلام و فقه اسالم
اعوجاجهایی که بر آن تحمیل
و حفظ اسلام از انحرافها و تحریفها و ِ
میشد ،و یکی دیگر عبارت بود از زمینهسازی برای ایجاد جامعۀ اسالمی،
جامعۀ الهی تحت ادارۀ حکومت علوی.. .وظیفۀ دیگر امام سجاد و کاری
که در طول دوران امامت داشـتند ،زندهنگهداشـتن حادثۀ عاشورا بود.

66/6/20
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نقل شـده که امام سجادعلیهالسلام بهصورت غیر مستقیمی ،مسئلۀ
عاشـورا را زنـده میکردنـد در بیـن مـردم؛ هروقـت خدمـت حضـرت آب
میآوردند که آن حضرت آب بنوشند ،حضرت تا چشمشان به آب میافتاد،
بنا میکردنـد گریهکـردن ،و به یاد میآوردند و بر زبان جاری میکردند که
پدر بزرگوارشان را با لب تشنه در کربال شهید کردند 1.هروقتی از کوچههای
مدینه عبور میکردند و میدیدند یک حیوانی ،گوسفندی ،چیزی را ،کسی
میخواهـد ذبـح کنـد ،میایسـتادند ،خـب شـخصیت حضرت ،شـخصیت
بسیار واال و ارجمندی بود ،رو میکردند به این قصاب ـ مردم هم متوجه
میشـدند کـه امـام چه میخواهد بگوید ـ سـؤال میکردند کـه آیا به این
گوسفند آب دادی یا نه؟ بعد از آنکه آن شخص جواب میداد که دادم یا
نه ،بعد میگفت :بله! من فراموش نمیکنم که پدرم حسین را ،در کربال،
با لب تشنه شهید کردند 2.این حادثۀ عطش امام حسینعلیهالصالةوالسالم و آن
چیزهایی که آن بزرگوار به چشـم خودش در کربال دیده بود ،دسـتمایه و
ابزار واقعی مبارزۀ امام سجاد بود.

67/6/4

[امام سجاد] در این سیوپنج سال ،از اول تا به آخر ،یکسره مبارزه کردند.
این مبارزهها در شکلها و قالبهای مختلفی بود و به دورههای مختلفی
تقسـیم میشـد؛ دورۀ اول مربوط است به بعد از حادثۀ عاشورا ،که مبارزۀ
امام سجاد با تبلیغات تند ،با خطبههای آتشین ،با افشاگری دربارۀ حادثۀ
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسین و /...ابواب تاریخ سیدالساجدین /باب /6حدیث1
 .2مأساةالحسین علیهالسالم بین السائل والمجیب /ص182
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دولتی سرشار از ظلم و اختناق بود 65/4/27.حادثۀ
عاشورا در مجامع
ِ
عاشـورا حادثـهای بـود که اتفاق افتاد تـا تاریخ و نسـلهای آینده و همۀ
مسـلمین تا آخرالزمان از آن درس بگیرند .در [مباحث] قبلی عرض کردم،
حادثۀ کربال و قیام حسینبنعلیعلیهالسالم برای این بود که راهی را که باید
در آن شرایط بروند ،درمقابل مسلمانها بگذارد و به آنها ارائه بدهد .پس
اگـر [بخواهـد] ایـن حادثه ،مفید و مؤثر واقع بشـود ،بایـد در تاریخ بماند؛
نباید کهنه و فراموش بشود؛ ..و اینهم خودش یک درس است ،حوادثی
که روشـنگر ذهنها و دلهای مردم اسـت ،نباید فراموش بشـود.. .تمام
حوادث بزرگی که پیامی برای مردم دارند ،همینطور است.

66/6/20

بعد از آنکه واقعۀ عاشورا پیش آمد ،حکومت اموی ابتدا خیلی سرمست
بـود ،خوشـحال بودنـد کـه قـال [قضیه] کنده شـد ،همهجا تبلیـغ کردند و
گفتند که دشمنان حکومت ،دشمنان قدرت یزید ،سرکوب شدند و از بین
رفتند؛ تصور خودشان این بود .خب خیلی روشن است ،خالصه و عصارۀ
قرآنخوانهـای حجـاز و عـراق و فارس و یمن و شـام و بقیۀ اسـتانهای
اسلامی در هفتادودونفـر جمـع شـد و ایـن هفتادودونفر در یـک نیمروز
کشته شدند و به خاک و خون تپیدند؛ تمام شد .تا حاال [اگر] معاویه به
ابنعبـاس میگفـت قـرآن را بخوان ،اما معنا نکن 1،قرآن را بخوان اما حق
نداری تفسیر [کنی]؛ برای خاطر این [بود] که قرآنخوانی وجود داشت ،پس
 .1االحتجـاج /احتجـاج الحسـین بذکر مناقـب امیرالمؤمنین و اوالده حیـن امر معاویة
بلعن امیرالمؤمنین
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تفسیرگویی هم ممکن بود وجود داشته باشد .و گمان بنده این
است که معاویه با ابنعباس تعارف میکرد ،وا ِّل کسی از ابنعباسآدمی
نمیترسـد.. .تـرس معاویـه از حسینعلیهالسلام بـود؛ به ابنعبـاس میگفت
قرآن را تفسـیر نکن تا معلوم بشـود که تفسـیر قرآن جرم است ،تا حسین
حسـاب خـودش را نگـه دارد ،تـرس از او بـود .و حـاال حسـینی نیسـت،
اباالفضلی نیسـت ،بقیۀ مردان بنیهاشـم نیسـتند ،آن جوانهای دالور و
چیزفهم ،آن جوانهای از صدها پیر بهتر و شریفتر و بهخدانزدیکتر ،در
کربال کشـته شـدند ،آن حبیببنمظاهر و مسلمبنعوسـجه و دیگر مردان
بزرگ که کوفه را پایگاه ضد دشمن کرده بودند ،رفتهاند.
..خیـال کردنـد کـه قـال [قضیـه] کنـده شـد و ماجـرای نبـوت و امامت و
ً
قبال
تشـیع سـر آمد و دیگر درمقابل آنها کسـی نیستُ .حجربنعَ دیها که
ّ
کشـته شـدند ،و بقیـه هـم کـه در کربال به خـاک و خون غلتیدند ،کسـی
باقـی نمانـد؛ تصـور ایـن بود ،ولـی ناگهان دیدند کـه نه ،اشـتباه کردهاند؛
ً
اوال در بازمانـدگان دودمـان نبـوت ،کسـی مثل زینب هسـت کـه کوفه را
در یـک جـا ،و دربار فاسـد و پلید و وحشـی یزید را در جـای دیگر منقلب
ً
[ثانیا] در بازماندگان کشتگان کربال ،علیبنالحسینعلیهالسالم هست
میکند.
کـه در شـام ،در مرکـز قـدرت یزیـد و زیر گـوش تخت حکومـت یزید و بر
روی همـان منبـری که یزید میرود و ادعای جانشـینی پیغمبر میکند و
سـر مردم را کاله میگذارد ،و بین مردم شـامی که چهل سـال اسـت زیر
یوغ این خاندان دارند زندگی میکنند و هیچ نمیفهمند ،از اسلام هیچ
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پوالدین
نمیداننـد ،در میـان این جمعیت و در میان این حصار
ِ
جهل که معاویه و قبل از او برادرش یزیدبنابیسـفیان بهوجود آوردند و
دنبالـش را هـم یزیدبنمعاویه گرفتـه ،و در میان تیغها و تیرها و نیزهها
و کالهخودها و جوشنها و دلهای دژخیم سنگتر از سنگ ،امام سجاد،
ً
ظاهرا یک شکستخورده ،بر منبر میرود
یک آدم تنها ،یک جوان داغدار،
اولویت خودش را برای همین مقام تثبیت میکند
و حقایق را میگوید .و
ِ
و اسالم را به یاد مردم میآورد و فضلیتها را در ذهن مردم بیدار میکند.
یزید اینها را دید و فهمید که اشتباه کرده است ،ماجرای نبوت ختم نشد،
دنبالۀ علی هنوز در دنیا هست.

51/11/22

بنیامیه سعی کردند حادثۀ [عاشورا] را با تبلیغات خودشان و با روشها و
اسـلوبهای خباثتآمیز خودشـان لوث کنند و نگذارند کسی از آن چیزی
بفهمد .و امام سجاد درمقابل این توطئه قیام کرد.

66/6/20

امام سجاد بدون

هیـچ مالحظـهای و بـدون هیـچ واهمهای ،تمام آنچه را کـه مردم باید از
تقیه کرد و نه ترس از کشتهشدن را در
حادثۀ عاشورا بدانند ،بیان کرد ،نه ّ
خـود راه داد؛ و بـا ایـن کار ،هـم تاریخ را تثبیت کـرد ،گفت و آن گفته در
تاریخ ماند و عاشورا با خط محونشدنی در لوحۀ تاریخ تثبیت شد و ثابت
مانـد؛ هـم دشـمن را که سرشـار از غرور پیروزی بود ،دچـار ضعف روحیه
کرد و شکسـت سیاسـی و روانی بر دشـمن وارد کرد؛ و هم روحیۀ یاران و
خود آن حضرت بودند تقویت
نزدیکان ،و بهخصوص اسـرایی را که همراه
ِ
کرد .این یک دوره؛ [یعنی دورۀ اسارت امام سجاد].
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امـا ایـن نحـوۀ عمل قابل ادامه نبود .امام سـجاد کاری داشـت،
هدفی داشـت که باید برای آن سـالهای متمادی زحمت میکشـید .اگر
از مـن بپرسـید کـه آن هدف چه بود ،من بهطـور قاطع و با اتکا به صدها
مـدرک اطمینـانآور ،عـرض میکنم در یک جمله ،آن هدف «زمینهسـازی
برای تشـکیل حکومت اسلامی» بود .پیداسـت که این کار در آن شـرایط،
کار یک ماه و دو ماه و یک سال و پنج سال نبود .جامعۀ اسالمی و نظام
اسالمی آنقدر خراب نشده بود که در طول یک سال و دو سال و پنج سال
بشود آن را آباد کرد ،بیش از اینها فساد و خرابی و انحراف در ارکان نظام
اسالمی راه یافته بود .کار درازمدت الزم داشت.
امام علیبنحسین

علیهالسالم

65/7/4

سر یک دوراهی است؛
پس از حادثۀ عاشورا بر ِ

یا باید با ایجاد هیجان و احساسـات ـ که کسـی چون او ،بهسـهولت قادر
است در میان جمع معتقدان و عالقهمندان به خود ،آن را بهوجود آورد ـ
بـه یـک ماجراجویی و عمل متهورانه دسـت زند ،پرچـم مخالفتی برافرازد،
اثر آمادهنبودن ابزار الزم برای اقدامی
حادثۀ شورانگیزی بیافریند؛ ولی بر ِ
عمیق و پایدار ،چون شـعلهای فروبخوابد ،و صحنه را برای ُترکتاز یهای
بنیامیه در میدان فکر و سیاسـت خالی کند .یا باید احساسـات سـطحی
را بهوسـیلۀ تدبیری پخته و سـنجیده مهار کند و نخسـت ،مقدمۀ واجب
کار بـزرگ خـود را فراهـم آورد؛ [یعنی] اندیشـۀ راهنما و نیـز عناصر صالح
بـرای شـروع بـه کار اصلی ـ که تجدید حیـات اسلام و بازآفرینی جامعۀ
ً
عجالتا جان خود و تعداد
اسلامی و نظام اسلامی اسـت ـ را تأمین کند.
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قابل اتکای خود را حراست کند و میدان را در
بسیار معدود یاران
ِ
برابر حریفها رها نکند .تا زنده اسـت و تا از چشـم جسـتجوگر و هراسان
دسـتگاه بنیامیه پنهان اسـت ،در این جبهه ـ جبهۀ سازندگی افراد صالح
و تعلیم اندیشۀ راهنما ـ به مبارزهای بیامان ولی پنهان مشغول باشد .و
سرمنزل مقصود بسی نزدیکتر است،
آنگاه ادامۀ این راه را که بیگمان به
ِ
امام پس از خود بسپارد.
به
ِ

اکنون امام در میان این دو راه ،کدام را انتخاب خواهد کرد؟ شک نیست
رهبر مسلکی که شعاع تأثیر عمل
که راه نخست ،راه فداکاران است ،ولی
ِ
او نهتنها دایرۀ محدود زمان خودش ،بلکه سراسر عمر تاریخ را دربرمیگیرد،
کافـی نیسـت فداکار باشـد؛ بلکه عالوهبـرآن باید ژرفنگـر و دوراندیش و
ُپرحوصلـه و سـخت باتدبیـر نیز باشـد .و اینهمه ،شـرایطی اسـت که راه
دوم را بـرای امام حتمی و قطعی میسـازد .و امام علیبنحسین

علیهالسلام

دومین راه را که بسـی دشـوارتر و حوصلهگیرتر و قهرمانانهتر بود برگزید و
سرانجام نیز جان بر سر آن نهاد.

پیشوای صادق /ص25-23

55
نقش امام سجاد در زندگی ۲۵۰سالۀ ائمه اطهار

سیاست و هدف اصلی بنیامیه
ً
اساسا سیاستی بود که قصد و غرض آن محو آثار اسالم و
سیاست بنیامیه،
روح اسالم بود .درمقابل این سیاست ،سیاست خاندان پیغمبر این بود که با
تمام قوا کوشش کنند ،مانع از به موفقیت رسیدن سیاست اموی بشوند .و
سران اهلبیت ـ یعنی ائمه

علیهمالسالم

ـ در هر دورانی ،بهعنوان بزرگترین مانع

بر سـر راه اجرای سیاسـت اموی ،سیاست ضد اسالمی بهحساب میآمدند.
تضعیـف اهلبیـت از بعـد از شـهادت امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام بهصـورت
همهجانبهای شروع شده بود؛ اصحاب اینها را کشتند ،خود اینها را محصور
کردند ،قدرت و حکومت را بهکلی از آنها سلب کردند ،ولی موقعیتی پیش
نیامده بود برای آل ابیسفیان که بهکلی مسئلۀ خاندان پیغمبر را حل کنند
و آنها را بهکلی در دنیای اسالم محو و نابود کنند ،و آنچنان اختناقی پیش
بیاورند که کسی جرئت نکند که نام این بزرگواران را بیاورد.
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خب ،در زمان معاویه در خیلی از شـهرها کسـی جرئت نداشـت
تشیع بکند ،اما در مراکز اصلی اسالم ،یعنی در مدینه بهخصوص ،یا
اظهار
ّ
در مکه ،یا حتی در شـهر کوفه ،اینطور نبود که کسـانی نتوانند وابسـتگی
ً
ً
علنا عـدهای بودند
صریحا و
خودشـان به دسـتگاه امامت را آشـکار کننـد؛
کـه وابسـتۀ به دسـتگاه امامـت بودند و شـیعه بودند و بهعنـوان علویون
شناختهشـده بودند .در پایان حکومت معاویه و شـروع خالفت و حکومت
جابرانـۀ یزیـد ،تصمیـم و سیاسـت این شـد کـه همین باقیمانـدۀ حیات
سیاسـی اهلبیت را هم از بین ببرند .تصمیم بر فشـار گرفتند .این فشـار
را بـر امـام حسـین وارد میآوردنـد و بـه این صورت بود کـه آن حضرت را
وادار کننـد بـه بیعتکـردن با یزیـد .اگر بیعت میکـرد ،همهچیز برای آنها
بهخودیخـود حاصـل شـده بـود ،یعنی اهلبیـت هویت سیاسـی و دینی
خودشـان را بهکلـی از دسـت میدادنـد .و اگـر مقاومـت میکـرد ،تصمیم
داشتند بر کشتن آن حضرت ،و واقعه بهصورتی که اطالع دارید پیش آمد؛
آن حضرت در پاسـخ فشـار برای قبول بیعت ،از مدینه به مکه رفتند ،بعد
که در مکه تصمیم بر ترور آن حضرت گرفتند ،و از کوفه هم دعوت انجام
گرفـت ،امـام حسینعلیهالسلام راه افتادنـد بهطـرف کوفـه ،تـا در کربال که آن
حادثۀ بزرگ اتفاق افتاد .اوج غربت و مظلومیت اهلبیت در حادثۀ کربال
بود .یعنی تا آن روز خاندان پیغمبر به این اندازه مورد فشـار قسـاوتآمیز
دشـمنان خودشـان قـرار نگرفته بودند .اینکه فرزنـدان پیغمبر را و خانوادۀ
پیغمبر را با آن شدت و خشونت و قساوت ،با عطش ،در آن بیابان قتلعام
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کنند ،مردانشان را همه را ُ
بکشند ،ز نهایشان را به اسارت بگیرند،

شهر به شهر ببرند ،یک چیز عجیبی بود ،یک حادثۀ فوقالعاده و غیر قابل
تصوری بود برای همۀ مردم مسلمان در آن روزگار.

67/6/4

در نظرتـان باشـد کـه یزیـد و عبدالملک و معاویـه نـدارد! 51/11/22یزید رفت،
مروان [آمد] ،بعد مروان رفت ،عبدالملک [آمد]؛ سیاست ،یک سیاست بود،
ً
تماما برای اینکه آثار اسالم واقعی را که در دستگاه
و خطمشی ،یکی .و
اهلبیـت پیـدا میشـد[ ،از بیـن ببرند] .آنها بودند که شـجاعت داشـتند و
همهچیز را میدانستند و همهچیز را میگفتند و مردم را ارشاد میکردند،
دیگر علمای آن زمان و محدثین بزرگ ،این شجاعت و جرئت را نداشتند،
خیلیهایشـان وابسـته میشـدند و در اختیـار دسـتگاه درمیآمدنـد .لـذا
سیاسـت این بود که کانون اسلام واقعی را بهکلی از بین ببرند و کسانی
را که ممکن اسـت ادعای جانشـینی پیغمبر را داشـته باشـند و مردم هم
قبول داشته باشند که اینها جانشین بهحق پیغمبرند ،اینها را بهکلی نابود
یا منزوی کنند .این هدف سیاسـت اموی از بعد از حادثۀ عاشـورا تا چند
سال بعد از آن بود.

67/6/4

دسـتگاه بنیامیـه بـا امیرالمؤمنیـن و امام حسـن و امام حسـین و امام
علیبنالحسین ،بهخاطر دین بد بودند؛ این یک نکتۀ خیلی مهمی است.
معاویـه بـا امیرالمؤمنیـن چرا مخالـف بود؟ با شـخص امیرالمؤمنین یک
عنادی داشـت؟ ممکن اسـت! با امام حسـن چه؟ ممکن است بگویید که
امیرالمؤمنیـن در میدانهـای جنـگ ،داییهـا و پدربزرگهـای معاویه را
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کشـته بود 1،امام حسـن چهکار کرده بود؟ امام حسـن کدامیک
از قـوم و خویشهـای معاویـه را کشـته بـود؟ امـام حسـن کـه در واقعۀ
یَوم ّ
ُالدار عثمان ،به فرمان امیرالمؤمنین آب بردند داخل به عثمان دادند.
امام حسن چه کرده بود که معاویه با او عناد شخصی داشته باشد؟ بنده
بـا امیرالمؤمنیـن هـم قبـول نمیکنـم که عناد شـخصی داشـت ،اما حاال
الزم نیسـت اثبـات کنیـم .امـا با امام حسـن که نداشـت! معاویـه چرا با
امام حسـن و امام حسـین و اینها میجنگید؟ برای خاطر دینشـان با آنها
دشمنی او با امام حسن در مرتبۀ اول ،دشمنی با اسالم بود.
میجنگید.
ِ
ممکن اسـت [بگویید] اسلام چیزی نیسـت که انسان با آن دشمن باشد.
چرا! چرا! شـما دو نفر انسـان را در نظر بگیرید ،یک انسـان ظالم و ستمگر
که در باالی عرش نشسته ،و یک انسان مظلوم که زیر خاک سیاه نشسته؛
اثر قاطع
اسالم وقتیکه قرار شد در این فضا و در این محیط حکم کند و ِ
بگـذارد ،اولکاری کـه میکنـد ،آنیکه بیجا و نابهحق روی عرش اسـت را

 .1ابنابیالحدید دراینباره مینویسـد« :معاویه از گذشـتههای دور ،بغض علی را در دل
داشت و بهشدت از او رویگردان بود ،چرا اینطور نباشد ،که امیرالمؤمنین در غزوۀ بدر
بـرادر معاویـه ،حنظلـه ،و دایـیاش ولیدبن ُ
عتبه و بنابر اختالف روایـات ،جدش ُعتبه یا
عمویش شیبه را کشت و بسیاری از بنیعبدشمس را به هالکت رساند(».شرح نهجالبالغه
(ابنابیالحدید) /ذیل خطبه /25ص )338خود حضرت در یکی از نامههایی که پیش از

جنگ به معاویه مینویسند ،به این حقیقت اشاره و معاویه را تهدید میکنندَ « :و ِع ِندی
َ ُ َّ
َ َ َ
َ َ ُُ ّ
َ َ
ّ
واح ٍد» شمشـیری که بهوسـیلۀ آن َجد و
قام ِ
السـیف الذی اعضضته ِ َب ِد َک َو ِ
خالک و اخیک یف م ٍ
دایی و برادرت را در یکجا کشتم ،پیش من است( .نهجالبالغه /نامۀ )64
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کشد پایین و اینیکه روی خاک سیاه است را ،اگر نابجاست،
می ِ
کشد باال ،اینها را باهم برابر میکند .آنکه باالی عرش نشسته ،آیا حق
می ِ
دارد با اسلام بد باشـد؟ در جامعهای یک نفر میلیاردها ثروت را انباشـته
مردم دیگری
است و در سال ،میلیونها ِدرهم درآمدش است از ناحق ،و
ِ
نان ندارند بخورند؛ اسالم وقتی آمد در یکچنین جامعهای ،قرآن وقتیکه
قدم گذاشت در چنین جامعهای ،آن پولها و آن میلیونها ِدرهم را از آن
ظالـم میگیـرد ،میدهد به میلیونها نفر از امثال این مظلوم .آیا صاحب
آن میلیونها ِدرهم حق دارد که با اسالم بد باشد یا نه!
خالدبنعبداهلل َقسری استاندار عراق در زمان هشامبنعبدالملک ،در پانزده
سال ،صدمیلیون ِدرهم باال کشیده .غیر از آن مقداری که حقوق رسمیاش
بـوده و غیـر از آن مقـداری کـه درآمـد امالک شـخصیاش بـوده و غیر از
آن مقـداری کـه مـردم بهعنـوان تحفه و هدیـه برایش آوردنـد؛ از مالیات
دیوانی هم ،در پانزده سال ،صدمیلیون ِدرهم ایشان خورده؛ حساب کنید
سـالی چند میلیون! این آدم اگر با اسلام دشـمنی بکند ،شـما مالمتش
میکنیـد؟ خـب اسلام اگـر بیایـد ،بـرای سرتاسـر عمـر چهل پنجاهسـالۀ
خالدبنعبـداهلل پانصدهـزار ِدرهم هم نمیدهد ،درحالیکه دیگران دارند از
گرسـنگی میمیرنـد ،دیگران نـان خالی ندارند ،دیگـران مجبورند که بروند
علف بخورند ،دیگران مجبورند که برای گذران زندگیشان از نانهای سیاه
و نانهای جوین و نان خشـک و پوسـت میوهجات اسـتفاده بکنند ،یا از
گرسنگی بمیرند ،یا فرزندان خود را بفروشند.
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وقتیکـه دیگـران یکچنین وضعیتی دارند ،سـالی هزاران نفر از
انسانهای جامعۀ اسالمی ،جانشان را بهخاطر بیغذایی ،بهخاطر بیپولی،
بهخاطر بیدوایی ،و بهخاطر علتهای دیگر از دسـت میدهند ،آیا اسلام
اجازه میدهد که سالی پانصدهزار ِدرهم حتی خالدبنعبداهلل َقسری ببرد؟
اجازه میدهند چنین چیزی را؟ ً
ابدا! خب معلوم است اجازه نخواهد داد .تو
دلت میخواهد که خالدبنعبداهلل َقسری از اسالم خوشش بیاید! خوشش
خواهـد آمـد؟ نه! خیلیهـا بودند که علیه حکومتها قیـام میکردند ،اما
این قیام برای خاطر دنیا بود ،برای خاطر پول بود ،که همینها را با پول
میخریدند ،دهان اینها را با دنیا میبسـتند ،با پول ،اینها را برده و اسـیر
میکردنـد .امـا آنکسـیکه برای اسلام میجنگد ،آنکسـیکه برای خاطر
قـرآن بـا خالدبنعبـداهلل َقسـری و اربابش هشـام درمیافتـد ،دیگر با پول
نمیشـود ساکتش کرد؛ پس او خطرناک است ،علت خطرناکبودنش هم
اسالم است.
[بنیامیه] آنقدر با اسالم دشمن بودند که نمیشود برایش حد و حصری
تصور کرد .البته این را هم توضیح بدهم که با کجای اسالم دشمن بودند؛
ً
ابدا .آیا با زکات اسلام؟ هرگز! زکاتی که میگرفتند را
آیا با نماز اسلام؟
توجه به
در صنـدوق بیتالمـال آنهـا میریختند .پس چرا دشـمنی؟ آیا با
ِ

ً
صرفـا انسـان یک ذکـری بگوید و به خدا توجه داشـته باشـد و
خـدا ،کـه
امیدوار به رزق و رحمت خدا باشد ،با این دشمن بودند؟ هرگز! بنده یک
ً
واقعا حیرت کردم .معاویه در معرض فوت
چیزی دربارۀ معاویه دیدم که
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اسـت ،بـه نزدیکانـش گفت من یـک روز پهلوی پیغمبر نشسـته
بـودم ،رسـولاهلل داشـتند ناخنهایشـان را میگرفتنـد ،مـن خردههای آن
ناخنهای پیغمبر را جمع کردم .یک لباسی هم رسول خدا به من دادند،
آن را هم دارم .خواهش میکنم وقتی که من ُمردم ،آن لباس را تن من
کنیـد و ایـن خردههای ناخن را هـم با من دفن کنید 1.پس این چیزها را
از اسلام قبـول دارد ،ایـن چیزهـا را از دین نفی نمیکنـد ،مغفرت خدا را
نفـی نمیکنـد .به معاویه گفتند تو با امیرالمؤمنین جنگیدی و دانسـتی
با چه کسی جنگیدی؛ چرا؟ گفت یک آیۀ از قرآن ،یک آیه از قرآن به من

دلگرمی داد ،این کار را کردم .گفتند چه؟ گفت این آیه« :ا نَّ� َ
اهلل یَ��غ فِ� ُر ذُّال� ن� بَ
و�
ِ
َ ً
ج� یم�عا» 2خدا همۀ گناهان را میبخشد[ .پس] با این چیزهای اسالم ،اینها

بد نبودند؛ با چه چیز اسلام بد بودند؟ با توحید اسلام .توحید چیسـت؟
حکومت اسالم.
معاویـه مگـر نمـاز نمیخوانـد؟ هـر وعـده بـه جماعـت هـم میخوانـد.
ولیدبن ُ
فاسـد فاجر ،شـب تا صبح با کنیزها و معشوقههایش
اموی
عقبه،
ِ
ِ
شـراب خوردند و مسـت بودند ،صبح بلند شـد آمد در محراب عبادت برای
مردم نماز جماعت خواند .نماز صبح را چهار رکعت خواند! به او گفتند آقا
چهار رکعت خواندی .گفت امروز حال خوشـی دارم ،بخواهید بیشـتر هم
میخوانـم .نماز را میخوانند ،در حال مسـتی هـم میخوانند .بنیامیه با
 .1تاریخالطبری /ج /5ص327
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ظواهر اسالم مخالفتی نداشتند ،با نمازجمعه مخالفت نداشتند،
با نماز جماعت مخالفت نمیکردند ،با حج خانۀ خدا مخالفت نمیکردند.
معین
تاریـخ ابناثیـر و تواریـخ دیگر را نگاه کنید ،از سـال رحلت پیغمبر
ّ
کرده که سـال بعدی ،چه کسـی امیرالحاج بود ،سال بعدیاش چه کسی،
آخر زمان بنیامیه و بنیعباس .هر بار یک عدهای میرفتند مکه ،اینها
تا
ِ
معیـن میکردند؛ [یعنی] مکه هم میرفتند،
هـم یـک امیرالحاجی برایش
ّ
مشرف میشدند ،زیارت قبر پیغمبر هم میرفتند.
حج هم
ّ
اهـل نمـاز و زیـارت و دعـا و ذکـر و ایـن حرفهـا بودند ،با ایـن چیزهای
اسلام مخالـف نبودنـد .همیـن هشـامبنعبدالملک و همیـن عبدالملک
مـروان و همیـن ولیدبنعبدالملـک و همینهایـی که ما اینهـا را اینقدر
دشـمن میدانیم ـ و حق داریم دشـمن داشـته باشـیم ـ اینها وقتی زبان
نصیحتگویشـان باز میشـد ،مثل یک زاهد نصیحت میکردند ،مثل یک

ُ

َ

اهلل» ،اینطوری مردم را به تقوای خدا نصیحت و وصیت
زاهد! «اوصیکم ِبت َقوی ِ
میکردنـد .فراوان ،فراوان! خطبههایی کـه اینها میخواندند ،توصیههایی
که میکردند ،نامههایی که گاهی مینوشـتند ،و دوسـتان و دشمنانشـان
را از خدا میترساندند؛ بترس از خدا ،این کار را نکن 1.اینطوری بودند ،با
این چیزهای اسالم مخالف نبودند ،با توحید اسالم مخالف بودند .توحید
آن طاغوت نیسـت،
آن اهلل اسـت ،حکومت از ِ
اسلام میگوید حکومت از ِ
و طاغـوت معاویـه اسـت ،پس معاویه با توحید مخالف اسـت .با معنای
 .1الفتوح (ابناعثم) /ج /7ص133
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واقعـی اسلام مخالـف بودند ،بـرای خاطر اینکه اسلام ،موجب
تسـاوی و برابری طبقات جامعه میشـد .اسالم اجازه نمیداد که معاویه
ً
مثلا آنقـدر پـول از سـر و رویش بریـزد که یک نفر کـه میآید،
یـا یزیـد،
صدهـزار ِدرهـم به او جایزه بدهد ،امـا در مدینه ،مردم بهخاطر چند ِدرهم
در یـک هفتـه یـا در یک ماه َلنگ باشـند؛ با این چیزهای اسلام مخالف

بودنـد .در یـک کلمـۀ خالصه ،با حکومت اسلام مخالف بودنـد ،با قدرت
اسالم مخالف بودند ،نه با ظواهر اسالمی.
خب مردم شام ،بیچارهها چه میفهمیدند .البته بیچارهها که عرض میکنم
ً
ّ
اشـد وجه خواهد
ابدا! به
نـه بهاینمعنـا کـه عذاب خدا اینهـا را نمیگیرد،
نعمت اندیشۀ خدا را نگزاردند.
گرفت ،چراکه نیندیشیدند و فکر نکردند ،شکر
ِ
اما خب ،از ظاهر چه میفهمیدند! دیدند که این آقا ،همان کارهایی را که
اینهـا دیدنـد و شـنیدند از دیگران ،انجام میدهـد ،همان نماز و همان نیاز
و همان صلوات و همان جهاد؛ جهاد هم میکردند با دشـمنان خدا! اینها
بـا اسلام مخالـف بودند و چون با اسلام مخالف بودند ،اسلام را تحریف
میکردند .نکته اینجاسـت .بنیامیه چون مخالف با اسلام بودند ،اسالم را
هضم میکردند ،در فانیکردن و نابودکردن اسلام سـعی میکردند .به چه
وسیلهای این کار را میکردند؟ با انواع و اقسام وسایل.

52/11/29

مردم همهچیز را از سرچشـمۀ دید پیغمبر اکرم و رهبر اسلام میخواهند
ببیننـد ،یـا اگر چنانچه پیغمبر یک تأویلی برای آیۀ قرآن ذکر کرده باشـد،
مـردم ترجیـح میدهنـد که آن آیۀ قرآن را به آن صورتـی که پیغمبر بیان
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کرده است بفهمند؛ میگویند پیغمبر قرآن را بهتر از ما میفهمید
و اگـر گفـت کـه معنـای آیـۀ قـرآن این اسـت ،البـد معنایش این اسـت.
مـن آیـۀ قـرآن را مثال زدم که صریح اسـت و زباندار اسـت و گویا ،و هر
عربزبانـی میتوانـد آن را بفهمـد؛ درعینحال اگر چنانچه یک تفسـیری،
یـک تعبیـری ،یـک مطلبـی دربـارۀ یـک آیـۀ قـرآن از پیغمبـر میرسـید،
ً
حتمـا مـردم در معنـای این آیه ،گفتۀ پیغمبـر را و فهم پیغمبر را بر فهم
خودشـان ترجیـح میدادند .شـما اکنون قیاس کنید بقیـۀ مطالب را .اگر
از پیغمبر

صلیاهللعلیهوآلـه

یـک مطلبـی نقـل میشـد ،مردم بیقیدوشـرط قبول

میکردنـد .اگر راجعبه دسـتورات زندگـی ،از پیغمبرصلیاهللعلیهوآله یک مطلبی
ً
طبعا مردم قبول میکردند و بهعنوان سنت ،آن را مورد عمل
نقل میشد،
قـرار میدادند .اگر در شـناخت افراد یک مطلبـی از پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

نقل

میشـد که فالنی چنین اسـت ،اهل دوزخ اسـت ،یا اهل بهشـت اسـت،
یا آدم خوبی اسـت ،یا آدم بدی اسـت ،مردم بیقیدوشـرط تسـلیم بودند
و قبـول میکردنـد .ایـن وضعیـت ـ کـه البته وضعیت درسـتی هـم بود،

آت ُ
سول فَ خُ���ذ ُوه وَ
اک ُم َّ
الر ُ
نادرسـت نبود ،باید از پیغمبرصلیاهللعلیهوآله قبول کـرد« ،ما ��
نَ ُ َ ُ ف َ ن َ
ما �هاکم ع ن�ه �ا� ت�هوا» 1ـ نتیجهاش این شد که عدهای که از گفتار و اعمال

و کردار پیغمبر مطالبی را نقل میکنند ،بشوند سررشتهدار فکر و فرهنگ
و عقیده و عمل مردم مسـلمان .و بالطبع یکچنین وضعی بهوجود آمد؛
 .1سـوره مبارکه حشـر /آیه « ،7آنچه را فرسـتادۀ [او] به شـما داد ،آن را بگیرید؛ و از آنچه
شما را باز داشت ،باز ایستید».
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داران
..برای خاطر اینکه مردم نگاه میکنند ،ببینند این سررشـته
ِ
فکر چه میگویند ،از پیغمبرصلیاهللعلیهوآله چه نقل میکنند ،چه فتوا میدهند؛
منتظرند آن را بشنوند و عمل کنند.
..معاویـه ایـن مطلب را خیلی زود فهمید ،احسـاس کرد که چندتا از این
افـراد زبـدۀ راوی حدیث را باید دور خودش جمع کند؛ اما خب ،افراد زبده
چه کسـانیاند؟ ابوذر غفاری ،سـلمان فارسـی .ابوذر غفاری که با معاویه
کنـار نمیآیـد ،ابوذر غفاری اگر بتواند ،شمشـیر را برمیدارد و به فرق سـر
معاویه میزند .مبارزات بیامان ابوذر را با معاویه ،همۀ شما یا شنیدهاید
و میدانید ،یا باید بشنوید و بدانید.. .نه سلمانها ،نه ابوذرها ،نه عمارها،
نه بقیه ،نمیتوانند [با معاویه] کنار بیایند .چهکار کنند؟ مجبورند بگردند
ّ
ناموجه را با تبلیغات ،با استفادۀ از قدرت ،با استفادۀ
چهرههای ناشناختۀ
ّ
موجـه و فریبنـده کننـد و بهصورت یک صحابی بزرگ درمقابل
از زر و زور،
مـردم نگـه دارنـد ،که مـردم بگویند هرکـس میخواهد حدیثی بشـنود ،از
اینها بشنود .این چهرهها چه کسانیاند؟ یکی کعباالحبار است.
کعباالحبار حتی پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

را درک نکرده و این از عجایب اسـت!

او یـک ّ
ملای یهـودی بوده و در زمان خلیفۀ دوم مسـلمان شـده .بااینکه
یـک حدیـث هـم از پیغمبرصلیاهللعلیهوآله نشـنیده ،یکـی از محدثین و راویان
عالیقـدر دسـتگاه معاویه اسـت! دیگـری ابوهریره اسـت ،ابوهریرهای که
بعضی از محققین حسـاب کردهاند و دیدهاند که اگر این آدم شـب و روز
هم پهلوی پیغمبرصلیاهللعلیهوآله [بوده] باشد ،بازهم زمان مجاورت و معاشرت
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گنجایش اینهمـه حدیث را ندارد! او در

صـدر اول ،در زمـان پیغمبـر ،آدم باارزشـی نبوده ،اما در زمـان خلیفۀ اول
و خلیفـۀ دوم ،بـا یـک سلسـله فعالیتها ،یـک مختصر قیمت و ارزشـی
در جامعـۀ اسلامی پیـدا کـرده ،و در زمـان معاویـه ،شـده محـدث بزرگ!
ً
ضمنا شاگرد
اول عالیقدر در دستگاه معاویه! ابوهریره
شده روحانی درجه ِ
دار دیرین
تلم ِذ ایـن
کعباالحبـار هـم هسـت.. ،مدتی هم ُّ
یهودی سـابقه ِ
ِ
را کرده بود ،برای اینکه سیاسـتش کامل شـود! اینها میروند در دسـتگاه
معاویـه؛ معاویـه آدمهـای بیارزشـی را ارزش میدهد« ،مگسـی را که تو
پرواز دهی ،شاهین است» .1امروز متأسفانه وقتیکه شما نگاه میکنید به
چندینهزار حدیثی که از طریق اهل سنت در کتابهای حدیث نقل شده،
میبینید بسـیاری از آنها به ابوهریره برمیگردد و خیلی کمترش از طریق
حواریین نزدیک امیرالمؤمنین
ابیذر یا سلمان یا مقداد یا عمار یا
ِ
ـ که صحابیان بزرگ پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

علیهالسالم

بودند ـ نقل شده.

51/11/25

تشیع
ُس َلیمبنقیس هاللی از شیعیان بزرگ و بزرگواری بود که دشمنان
ّ
عامل آنها محسوب میشد ـ او را مورد تعقیب قرار دادند .او
ـ که َح ّجاج
ِ
درحالیکه تحت تعقیب و متواری بود ،به یکی از شهرهای ایران پناهنده
شـد و آنجا در منزل کسـی اقامت کرد .آنکس چند ماه یا بیشـتر از چند
ماه از او پذیرایی کرد تا اینکه ُس َ
ـلیمبنقیس به حالت بیماری دچار شـد
 .1بندۀ خویشتنم خوان که به شاهی برسم  /مگسی را که تو پرواز دهی ،شاهینی است
(غزلیات سعدی)
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مشـرف به مرگ شـد .گفت تو در ظرف این چند ماه به گردن
و
ِ
من حقی پیدا کردی که از من پذیرایی کردی و به من پناه دادی ،من به
جبـران ایـن حقی که تو به گردن من پیدا کردهای ،میخواهم یک چیزی
بـه تـو بدهـم کـه قیمتش زیاد اسـت .بعد بنا کـرد مطالبـی و حقایقی از
تاریخ صدر اسلام را بیانکردن و گفتن؛ که بله ،بعد از پیغمبر چه شـد و
چه کردند و بر خاندان پیغمبر چه گذشت .علی ِکه بود و حسن و حسین
ِکـه بودنـد و معاویه ِکه بـود .همۀ تبلیغاتی را که دسـتگاه ظالم معاویه،
به انواع وسایل در آن روزگار اشاعه داده بودند و حقایقی که وارونه کرده
بودند ،اصل و درسـت همۀ اینها را گفت و کتاب ُس َ
ـلیمبنقیس هاللی از
آنجا پدید آمد.
در ایـن کتـاب [آمـده] اسـت که در زمـان معاویه ،آنوقتیکـه قدرت برای
ً
کامال مستقر شد و توانست رقبای خود را از میان بردارد ،مشغول
معاویه
تحریف حقایق شد؛ حقایق اسالمی و قرآنی ،آن حقایقی که اگر مردم آنها
را آنچنانکـه بودنـد ،میفهمیدند و میشـناختند ،یکلحظـه هم معاویه
را تحمـل نمیکردنـد؛ بنـا کـرد حقایقـی را که به زیان خـودش بود ،عوض
دسـتگاه خالفت
عناصر
کـرد .آنجـا ایـن مـرد بزرگـوار میگوید که از همـۀ
ِ
ِ

خطرناکتر ،آن کسانی بودند که در لباس و در ِّ
زی طرفداران و منادیان و
متولیان مذهب قرار داشـتند .عین جمله را مرحوم شـیخ راضی آلیاسین
در کتـاب صلـح الحسـن نقل میکند ،عیـن جملۀ ُس َ
ـلیمبنقیس در آنجا
هسـت؛ البته کتاب ُس َ
ـلیمبنقیس به چاپ هم رسـیده .این یک شهادت
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بلیۀ
عجیبـی اسـت از صدر اسلام .معلوم میشـود که ایـن یک ّ
همیشـگی اسـت؛ آنکسـانیکه بـا لباس و بـا ّ
حرکات
زی و با اطـوار و با
ِ
منادیان مذهب در کنار مخالفان مذهب قرار میگیرند ،جزو خطرناکترین
ِ
دشـمنان مذهب و جزو مضرترین عناصر جبهۀ ضد مذهب معرفی شـدند،
این خیلی حرف عجیبی است.

52/12/2

آنوقت در اینجا نقش ابوهریرهها چیسـت؟ وظیفۀ آنها چیسـت؟ وظیفۀ
آنها این است که وضع و زمینۀ جامعه را آنچنان آماده کنند که معاویه
بتوانـد بهآسـانی و بـا خاطـر جمع ،بر این مـردم حکومت کنـد .البته این
کار از راههایـی انجـام میگیـرد؛ آیـات قـرآن را عوضـی معنا کننـد از قول
پیغمبرصلیاهللعلیهوآله؛ روایاتی از قول پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

جعل کنند در فضیلت

معاویـه و پـدر معاویه و دودمان بنیامیه؛ یا از شـیوههای غیر مسـتقیم
استفاده کنند .به نظر من این شیوههای غیر مستقیم خیلی جالبتر هم
واقع میشود.. .حدیثی برای شما بخوانم؛ به نظر من این حدیث از همه
جالبتر و رندانهتر و مؤثرتر اسـت .ازاینقبیل احادیث زیاد داریم که غیر
مسـتقیم کاری میکنـد که معاویهها ،آسـوده و راحـت زندگی کنند .این
حدیث اهل سـنت اسـت،
اول
ِ
حدیث در کتاب «صحیح بخاری» که کتاب ِ
نوشته و مضبوط است.

َّ
َ
َّ ّ َ َّ ُ َ
َ
َ
َ ً
« َعـن َایب َرج ٍـاء َعـن ابن َع ّ
اهلل َعل ِیه َو َسـل َم قـال َمـن ک ِـر َه ِمـن امی ِـر ِه شـیئا
ـاس َع ِـن الن ِ ِبی صل
ب
ٍ
ِ ِ
َ َ
صبر»1؛ خب معاویه ،در روزگار خالفت اگر بخواهد زندگی کند ،نمیتواند
فلی ِ
الف َت ِن /مسئلۀ 6645
 .1صحیحالبخاری (محمدبناسماعیل بخاری ،متوفی 256ق) /کتاب ِ
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بیتالمـال را بـه همـۀ مـوارد و مصـارف صحیحش برسـاند .اگر
معاویه بیتالمال را به همۀ مصارف [صحیح] برسـاند ،پس این پولهای
گزافـی کـه بایـد به ابوهریرههـا ،بـه کعباالحبارها ،به عمـرو عاصها ،به
زیادبنابیهها و دیگر کسـانی که در اطرافش هسـتند ،داده شـود تا تخت
حکومـت او را اسـتوار و برقـرار کننـد ،از کجـا بیاید! پس مجبور اسـت که
بـه مـردم ندهد ،به حقدار ندهد ،تا بتوانـد در مصارفی که به نظر خودش
حیثیتش الزم اسـت ،مصـرف کند .بنابراین در حکومت امثال
بـرای حفظ
ّ
معاویه ،مسئلۀ اختالف طبقاتی ،تبعیضها و نابرابر یها ،یک امر طبیعی
و ضروری و قهری اسـت؛ اجتنابناپذیر اسـت .اگر معاویه بین همه پول
پول خوب بدهد ،دیگر از تشـکیالت او کسـی باقی
تقسـیم کند ،به همه
ِ
نخواهد ماند؛ چون آنها را با پول نگه داشته بود .پس فقر بهوجود میآید،
نابرابـری و تبعیـض بهوجـود میآیـد و ایـن نابرابری و تبعیـض ،مردم را
آشـفته و ناراضی میکند ،آنها را به قیام و شـورش علیه حکومت معاویه
وامیدارد و این برای معاویه خیلی سنگین است .چهکار کنند؟ حدیث از
پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

درسـت میکنند ،و آن حدیث این اسـت ـ و امثال این،

َ

َ

َ ً َ

َ
َ
َ
صبـر» هرکس از یک
صدهـا ـ کـه پیغمبر فرمـوده« :مـن ک ِـره ِمـن امی ِـر ِه شـیئا فلی ِ
امیـری و حاکمـی یک چیز ناخوشـایندی دید ،صبر کند .دلیلش چیسـت

َ َّ ُ

َ

ُ

َ

َ ً

َ ً

کـه صبـر کنـد؟ «ف ِانـه َمـن خ َـر َج ِم َـن ّ
ـلطان ِش ً
اه ِل ّیـة» ـ اینهـم
ـبرا مـات میتـة َج ِ
الس ِ
دنبالۀ کالم پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

است به نقل از ابنعباس ،گناهش به گردن

خـودش! ـ هرکـس خـودش را یک وجب از تحت قدرت موجود و مسـتقر
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خـارج کنـد ،به مرگ جاهلـی میمیرد ،مسـلمان نمیمیرد .خب
شـما ببینیـد کـه این حدیث چقـدر بـه درد معاویه میخـورد ،چقدر برای
معاویـه قیمـت دارد .معاویـه بـرای این حدیـث چقدر بـه ابنعباس داده
باشـد خـوب اسـت؟ درمقابـل این حدیـث ،ابنعبـاس چند میلیـارد دینار
گرفته باشد ،سرش کاله نرفته!
خب ،این وضعیتی است که از صدر اسالم شروع شد .دوران معاویه تمام
میشـود و احادیث جعلی سرتاسـر آفاق جامعۀ اسلامی را پر میکند .در
خاللی که معاویه داشت این کار را میکرد ،عدهای هم [فرصت را] مغتنم
میشـمردند که افکار و گرایشهای خاص خودشـان را به نام اسلام؛ به
خـورد مـردم بدهنـد؛ ازجمله یهودیها فکر میکردند که اسـاطیر تورات را
به این وسـیله به خورد اسلام بدهند ،که عاقبت ،اسرائیلیات درست شد.
ما یک سلسـله روایت داریم به نام «اسـرائیلیات» ،1روایتهای اسـرائیلی،
روایتهایـی کـه یهـود ،مثل کعباالحبـار و بعضی دیگر درسـت کردند و
به خورد مردم دادند .آفاق جامعۀ اسلامی پر شـد از حدیث دروغ از زبان
پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه و از زبـان صحابـۀ اولیـن ،در مدح کسـانی که شایسـتۀ
مـدح نبودنـد ،و در مذمت کسـانی که شایسـتۀ مدح بودنـد .این احادیث
 .1این روایات بیشتر حول سه محور است .روایات تاریخی دربارۀ پیامبران و اقوام گذشته؛
حکایاتی در قالب بیان تاریخ بنیاسـرائیل؛ و افسـانههای مربوط به عقاید ،آداب و رسـوم
باستانی که آشکارا از عقاید یهودیان گرفته شدهاند .ازجمله راویانی که به نقل چنین روایاتی
مشـهورند و پیش از اسلام آوردن ،یهودی یا نصرانی بودهاند ،عبارتند از :عبداهللبنسلام،
َ
ظی ،ابن ُ
ج َریح.
کعباالحبار ،وَ َهببن ُ
م َن ِّبه ،تمیمبناوس الداری ،محمدبنکعب ُق َر ّ
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آفاق عالم اسلام را فراگرفت و یک تربیتی بهوجود آمد و مردم
به این صورت تربیتی پیدا کردند.

51/11/25

تشـیع را بـه هـر وسـیلۀ ممکن
[بعـد از معاویـه ،یزیـد بنـا گذاشـت تـا]
ّ
از بیـن ببـرد .یکـی از وسـایل خیلی سـادهاش ارعاب بود .ارعاب روشـی
نیسـت کـه امـروز در دنیا معمول شـده باشـد ،از قدیم بـوده؛ از وقتیکه
انسانهای ظالم و مستبد و خودخواه در عالم بهوجود آمدهاند و مردمی
درمقابـل آنهـا ـ بـا شـناخت حق خود و انسـانیت خود ـ در صـدد مقابله
برآمدهانـد ،ارعـاب هم بهعنوان یک روش موفق ابتکار شـد .و ارعابی که
ً
ارعاب جالب توجهی است.
واقعا
یزید بهوجود آورد ،ارعاب جالبی است،
ِ
ً
علیهالسلام
مثلا مدینـه که پایگاه شـورش و انقالب اسـت و علیبنالحسین
مسـلمانان پیامبردیـده و جنگ
آنجـا نشسـته و قبـر پیغمبـر آنجاسـت و
ِ

بـدر و ُاحـد دیده ،آنجا زندگی میکنند؛ ناگهان فرسـتاد آنجا را ِدرو کنند،

واقعۀ َحره پیش آمد .گفت ای سربازان من! ُ
بکشید مردم را ،رحم نکنید،
ّ
هـر کاری ممکن اسـت بکنید! و کردنـد .در واقعۀ َح ّره ،بچههای کوچک
شـیرخواره را کشـتند؛ جلوی مادرها ،بچه را گرفتند ،محکم زدند به دیوار
که مغزش متالشـی شـود؛ بچه را بلند کردند ،به آسمان انداختند ،زیرش
سـرنیزه گرفتنـد کـه بچـه روی این سـرنیزه افتاد و متالشـی شـد .بعد از
حره گذشـته بود ،تا مدتها هرکه دخترش را شـوهر میداد،
آنکه واقعۀ ّ
میگفـت مـن ضامن ِبکارتش نیسـتم ،سـربازان یزیدی کـه آمدند اینجا،
خیلـی کارهـا کردند ،من نمیدانم با دختر مـن چه کردند ،ضامن بکارت
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این دختر نیسـتم؛ تا سـالها! اینها مسـائلی است که دنیا دیده
به خودش.

1

..یکی [دیگر] از راهها ،تحمیق مردم اسـت ،تجهیل مردم ،اسـتحمار مردم،
و خالصه مردم را با پندارهای دروغین سـرگرمکردن؛ این کار را هم شـروع
کردنـد[ 51/11/22.در همـان واقعـۀ َح ّره] عدهای از مردم مدینه رفته بودند شـام
و از نزدیـک یزیـد را دیـده بودنـد؛ عبداهللبنحنظلـۀ غسـیلالمالئکه و عدۀ
دیگـری .آمدنـد گفتند شـما از کـه دارید پیـروی میکنید؟! این کیسـت؟!

اینقدر خالف شرع میکند ،اینطور آدم می ُ
کشد ،اینطور شراب میخورد؛
بنـا کردنـد از ایـن نقلها به مردم مدینه گفتـن[ .و گفتند ]:ما بیعت این را
خلع کردیم و تمام!

52/11/29

یزید [هم] اعالم کرد که همۀ اهل مدینه بایستی

اعتراف کنند که بردۀ من هسـتند! ..البته خب بعضیها اعتراف میکنند،
ً
بردگی
واقعا هم بردۀ یزیدبنمعاویهاند؛ آنها راستیراستی هم شایستۀ
آنها
ِ
غالمی حلقهبهگوش خود درمقابل
کسی مثل یزید هستند که به بندگی و
ِ
یزیـد ،بـه چاکـری خود ـ چاکر یعنی بـرده ،یعنی غالم ـ اعتـراف میکنند.
سـیب ،حـواری امام چهارم ـ دو
امـا مردان آزاده اعتراف نکردند .سعیدبن ُ
م َّ
امامت امام چهارم اسـت ـ گفت
سـال بعد از فاجعۀ عاشوراسـت[ ،دوران]
ِ
نهخیر ،بنده بردۀ یزید نیسـتم ،من بندۀ خدایم ،یزید هم بندۀ خداسـت .و
مردود
مسـیب ،بندۀ برگزیدۀ خداسـت؛ و یزید ،بندۀ
من میگویم سعیدبن
ّ
ِ
مسیب که اعتراف نکرد ،دو نفر را انداختند
روی خدا! سعیدبن
ّ
ِ
مطرود سیاه ِ
 .1االمامة و السیاسة /ج /1ص 238و ج /2ص15
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به جانش ،یا عمامهاش را به گردنش انداختند یا با دست بهقدری
مسـیب در این
حنجـرۀ او را فشـردند کـه یقین کردنـد ُمرده .البته سعیدبن
ّ
تشـیع را
ماجـرا نمـرد و مانـد تـا زمـان عبدالملـک و آنجا هم بـاز قهرمانی
ّ
نشان داد[ 52/11/141.حاال] در همین ماجراُ ،عمال خودآگاه و ناخودآگاه دستگاه
خالفـت را [ببینیـد] که چگونه اذهان مردم را نسـبت به واقعیات اسلامی
عـوض کردنـد 52/11/29.یکی از اینها عبداهللبنعمر بود که آقازادگی هم با خود
یدک میکشید ،میگفتند پسر خلیفۀ دوم است .و این آقازادگی هم بیشتر
به او وجهه و اعتبار میداد .خود او ُعرضه و سابقه و فهم و کمالی نداشت،
ّ
موجه میکرد.. .او اهلوعیال
اما نام و آوازۀ پدر ،او را یکقدری آبرومند و
و دوسـتان خـود ،و کسـانی کـه زیر نفوذ او بودند را جمـع کرد ،گفت مبادا

ّ
بیعت یزید را بشکنید که من از رسول خدا شنیدم که فرموده استِ « :اِن ال
َ َ ُ َ ً َ َ
ـدرا اعظ َـم» 2مـن هیـچ دغلی را بزرگتـر از این نمیدانم که آدم با یک
اعلـم غ
نفری بیعت کند برطبق بیعت خدا ،بعد این بیعت را بشـکند .یعنی ما با
یزید بیعت کردیم و نباید بیعت را بشکنیم .حدیثش هم از پیغمبر است،
و بنابراین مردم را وادار کرد که بیعت را نشکنند.
خب ،ببینید این چه عامل عجیبی است برای اینکه مردم ،یزید را تحمل
ً
اصال واجب میکند .سـربازان چکمهپوش یزید
کننـد؛ ایـن ،تحمل یزید را

آمدند مدینه ،خونریزی کردند ،آدم ُ
کشـی به راه انداختند ،یزید را منفورتر
مسیّ ب» را مطالعه کنید.
 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،19سعیدبن ُ
الف َت ِن /مسئلۀ 6693
 .2صحیحالبخاری /کتاب ِ
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کردند و رفتند.. .اینهمه سـختیها بهوجود آمد ،ارعاب بهوجود
آمد ،اما محبوبیت برای دستگاه بنیامیه بهوجود نیامد .محبوبیت را چه
کسی ایجاد میکند؟ عبداهلل عمر! نفوذ معنوی را چه کسی ایجاد میکند؟
عبـداهلل عمـر! مقاومت مردم را چه کسـی در هم میشـکند؟ عبداهلل عمر!
عبداهلل عمر است که از قول پیغمبر حدیث نقل میکند و از زبان اسالم و
پیغمبر ،مردم را وادار میکند که تسلیم بشوند و درمقابل یزید هیچگونه
مخالفتی و تعرضی و قهری از خود نشان ندهند و همۀ جرائم او را یکجا
قبول کنند؛ به بهانۀ اینکه بیعت کردند.

52/12/2

ازجمله [دیگر] کارهایی که اینها میکردند ،سعی میکردند به کل ،محبت
خاندان پیغمبر را از دلهای مردم بیرون کنند.. .ولی محبت برای چیست؟
چه فایدهای دارد این محبت؟ 52/11/29اگر محبت نباشد ،رابطۀ عملی بهوجود
نمیآید .در سایۀ محبت میشود پیوند و پیوستگی عملی را بهوجود آورد؛

قُ

ُ ُ تُ ّ

َ ف َ تَّ

ن ُ

ُ

ُ

�«..ل ِا ن� ک ن� ت�م �ح ب� نَ
و� اهلل �ا� بِ�عو�ی ی� بِح� ب�ک ُم اهلل» ،1دنبالۀ محبت باید اطاعت و
ِ
متابعت باشد.

69/10/17

خـب ،راههایـی داشـتند بـرای ازبینبردن ایـن محبت .ایـن راهها مختلف
ً
[مثلا] سـر منبرها به خانـدان پیغمبر بدگویـی میکردند .و یک عدۀ
بـود.
بیعقـل ،مثل مردم شـام قبول میکردند ،میپذیرفتنـد.

52/11/29

[این حدیث

را ببینیـد] :راوی ایـن حدیث ،عمرو عاص اسـت؛ عمرو عاص جزو صحابۀ
 .1سـوره مبارکه آلعمران /آیه « ،31بگو :اگر خدا را دوسـت دارید ،از من پیروی کنید تا
خدا دوستتان بدارد».
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مـردم آن روزگار از کجـا میفهمیدنـد
اسـت.
ِ

کـه عمرو عاص حدیثش دروغین اسـت؟ عمرو عـاص عالوهبراینکه راوی
حدیـث بـود ،در کشـور مصـر اولامامجماعـت بـود ،مردم بـه عمرو عاص
اقتـدا میکردنـد ،پشـت سـر او نمـاز میخواندنـد ،در قضاوتهـا بـه او
مراجعه میکردند ،در کارها حکمیت او را معتبر میشمردند ،قرآن را از او
میخواستند .و خب ،البته در رأس حکومت و در دستگاه معاویه ،مهرهای
شـطرنج بـازی ظلم و بغـی و عدوان علیه عدل علیبنابیطالب
در
ِ

َ

ُ

َ

اهلل» خودم شـنیدم از پیغمبر
بود .روایت این اسـتِ « :سعت َر ُسـول ِ

ُ ُ َ

َ

علیهالسلام

صلیاهللعلیهوآله

َ

َ
طالـب لیسـوا یل باولی َ
ـاء» 1آل ابیطالـب جزو بسـتگان من نیسـتند،
ِ
«یقـول آل ایب ِ ٍ

جزو نزدیکان من و پیوسـتگان به من نیسـتند .در اینجا «ولی» بهمعنای
دوست نیست؛ بلکه یعنی پیوسته ،همسطح ،همجبهه .آل ابیطالب جزو
همفکرهای من محسوب نمیشوند.

51/11/25

امـا مـردم مدینه کـه چنین حرفی را قبـول نمیکردند .مـردم کوفه حاضر
نبودنـد لعـن خاندان پیغمبر را به آسـانی قبول کننـد .خب مردم مدینه و
مـردم کوفـه را میگذاشـتند که محبت داشـته باشـند؟ نه ،بـرای آنها هم
یـک فکـر دیگـر میکردند .فکرشـان چـه بود؟ یک عـده افـراد خوشنام را
ـ امـان از افـراد خوشنـام و خوشظاهـر! ـ کـه معـروف بودند بـه دانش
و تقـوا [پیـدا میکردنـد] ،مثل چه کسـی؟ مثل محمدبنشـهاب ُزهری ،و
.1کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال (علیبنحسامالدین متقی ،متوفی975ق) /ج/3
ص358
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بهوسیلۀ اینها سعی میکردند که علیه خاندان پیغمبر تبلیغات
کنند .محمدبنشهاب ُزهری فقیه معروف مدینه است ،اهل مدینه است،
عا ِلـم بـه معیارهـای روز ،جلیلالقـدر ،و یک مرد بـزرگ .و البته چون آدم

خیلـی ّ
ملای دانشـمند چنیـن و چنانـی بوده ،دسـتگاه خالفت ایشـان را
بـرای مـردم انتخاب میکند .این محمدبنشـهاب ُزهری داسـتانها دارد.
ً
ظاهـرا هـم بـا خاندان پیغمبر رفیق اسـت ،عالقهمند اسـت؛ چقدر روایت
از امـام سـجاد نقـل کـرده ،چقـدر روایـت راجعبـه امیرالمؤمنیـن و صـدر
اسلام نقل کرده که بهحسـب ظاهر ،اگر چنانچه اینها را کسـی نقل کند،
میگوینـد بلـه! این جزو مریدهـای خاندان پیغمبر اسـت .اما همین آدم
بکشـد بیرون ،حدیث
برای خاطر اینکه محبت خاندان پیغمبر را از دلها ِ

َ

َ

َ

جعـل میکنـد؛ «عـن ز ینالعابدی َـن ع ّل ُ
ین» ،نقل میکند از امام سـجاد
بناحل َس ِ
ِ ِ
ِِ ِ
َ َ َ َ
َ ُ ُ
هاش ٍّـی َرایتـه» داناتریـن و عالمتریـن
کان افق ُـه ِ
و خـودش حاشـیه میزنـد« :و
هاشـمیای کـه مـن دیدم همینی اسـت که حـاال از او میخواهم روایت
ترین
نقل کنم؛ خب انسان گوش تیز میکند این روایت چیست که بزرگ
ِ

َ

َّ ُ ّ
سالم»
بنیهاشم و شریفترین افراد این خاندان گفته ،گفته« :احبونا ِب ِب ِاال ِ
ما را بهعنوان اسلام دوسـت بدارید ،نه بهعنوان خاندان پیغمبر بودن ،نه
بهعنـوان عالمتـر و فاضلتـر بودن ،نه بهعنوان شایسـتۀ خالفت و رهبری
بـودن ،نـه بهعنـوان مبـارز ضد ظلم و اسـتبداد و دسـتگاه طاغی حکومت

ُ ُ َ

َّ

َ

ً ََ

بـودنُ « .ح ّبکـم لنـا َحتی ص َ
ـار شـینا علینـا» 1محبتی که شـما به ما دارید ،موجب
 .1االرشاد /باب تاریخ االمام علیبنالحسین /فصل فی فضائل االمام السجاد /حدیث2
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ننـگ و عـار مـا شـده .شـما میگوییـد کـه علیبنالحسـین یـا
حسـنبنعلی یـا حسـینبنعلی ،اوالد رسـولاهلل [هسـتند ]،از ایـن بـاب
دوستشان دارید ،مردم ما را سرزنش میکنند.
ایـن را محمدبنشـهاب ُزهـری نقل میکند! از چه کسـی؟ از امام سـجاد!
و بـه گفتـۀ خـودش ،از فقیهتریـن افراد بنیهاشـم .اما ایـن حدیث دروغ
اسـت ،بـرای خاطـر اینکـه محبت خانـدان پیغمبر باالتـر از محبت به یک
مسلمان است؛ محبت به یک آدم مجاهد ،باالتر از محبت به یک مسلمان
معمولـی اسـت؛ محبـت بـه یک بنـدۀ صابر خـدا ،باالتر از محبـت به یک
مسـلمان معمولی اسـت .آنوقت محبت به خاندان پیغمبر که همهچیز
در آنها خالصه میشـود ،جهاد فیسـبیلاهلل در خاندان آنهاسـت ،زکات و
صالت در خاندان آنهاست ،همهچیز در خاندان آنهاست ،محبت آنها مثل
محبت یک مسـلمان معمولی باشـد! خب این پیداسـت که دروغ اسـت.
امـا چـرا ایـن را نقـل میکند؟ برای خاطـر اینکه میبیند مردم از دسـتگاه
بنیامیه زده شـدند ،چون ناراحت شـدند ،چون دلسـرد شدند ،دشمنانشان
ً
اتفاقا دوسـتی خاندان
را ـ یعنـی خانـدان پیغمبـر را ـ دوسـت میدارنـد.
پیغمبر زمینۀ آمادهای هم دارد.

52/11/29

قُ

خب پیغمبر اکرم هم ،در قرآن و به

َ َُ ُ

ََ

َ ً َّ َ َ َّ َ ف

قُ ٰ

زبان قرآن ،برای مردم خوانده بود�« :ل لا ا ئ
س�لکم عل ی� ِه ا�ج را ِالا المود ة� ِ�ی ال� بر�ی»

1

ّ
مودت به خویشاوندان پیغمبر ،پاداش نبوت است؛ هم در روایات فراوان

دیگـری؛ ای فاطمـه! هرکـه تو را برنجاند ،مرا رنجانـده؛ هرکه به تو محبت
 .1سوره مبارکه شوری /آیه 23
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کنـد به من محبت کـرده؛ دربارۀ امیرالمؤمنیـن همینطور ،امام
حسـن همینطـور ،امام حسـین همینطـور .راجعبـه محبت بـه خاندان
پیغمبـر ،چیزهایـی آمـده.. .روایـات صـادرۀ قطعـی میگویـد دوستشـان
بداریـد ،و چـون زمینه آماده اسـت ،و همه دوسـت میدارنـد ،میخواهند
این دوستی را از آنها کم کنند .آقای محمدبنشهاب ُزهری با آن علمش،
بـا تقـوای ظاهـر یاش ،با آن فقاهتش ،اینطور روایـت کرده .که یک مرد
باهوشـی مثل شیخ راضی آلیاسـین

رضواناهللتعالیعلیه

ً
اساسا نقلها و
میگوید

ً
مطلقا قابل
روایتهای محمدبنشهاب ُزهری در قضایای خاندان پیغمبر،
قبول نیست ،میگوید قابل اعتماد نیست این آدم ،خائن است.
خـب در یکچنیـن زمینهای ،اسلام دارد تحریف میشـود ،قدرتها دارند
خودشان را هرچه بیشتر در مغزها و دلهای مردم جا میکنند و خاندان
پیغمبر دارند از افق ذهن و عاطفۀ مردم دور میمانند.

52/11/29

عالوهبر همۀ

انسـانی مردم
اینهـا ،مـردم را طوری بـار آورده بودند ،به کیفیتی روحیات
ِ
نیالطبـع و کوچـک و
را عـوض کـرده بودنـد ،کـه مـردم ،پسـتفطرت و َد ّ
بیشخصیت شده بودند؛ حاضر بودند برای خاطر دلخوشی حاکم ،استاندار
و خلیفـه ،هـر جنایتـی را مرتکـب بشـوند .نگویید چطور ممکن اسـت در
ظـرف ده ،بیسـت سـال ایـن کار را انجـام داد! میشـود؛ وقتیکـه قـدرت
در دسـت کسـی بـود ،او میتوانـد مـردم را بهصورت فرشـتگانی بسـازد و
میتوانـد بهصورت اهریمنانی بسـازد .مردم ،ایـن لوحهای پاک ،آمادۀ هر
نقش و نگاری هستند .هرگز آحاد بشر با حقیقت عناد ندارند ،شما خیال
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نکنیـد کـه اینهمه میلیونها مردمی که در سراسـر عالم ،حق را
ً
ابدا! چه کسی با حق عناد دارد! اینها
نشناختند ،اینها معاند حق هستند،
قدرتمند
دست
همان لوحها و صفحهها و کاغذهای سـفیدی هسـتند که
ِ
ِ
قدرتهای زمان ،اینها را نقش و نگار کردهاند؛ همان مومهای نرمی هستند
که دسـت قدرتمند قدرتها آنها را به شـکلهای گوناگون ساختند؛ همان
مواد مایعی هستند ،آبگونی هستند که قالبهای نظامهای گوناگون آنها
را به شکلهای مختلف درآورده است.

52/12/1

من همیشه نظامهای اجتماعی را به تورهای ماهیگیری مثال میزنم که
گاهی در میان خود ،هزاران ماهی را میکشـانند به یک سـمت خاصی و
آن ماهیان خودشان متوجه نیستند که با همان حرکت تور دارند به طرفی
کشیده میشوند ،نمیفهمند که کسی دارد آنها را هدایت میکند در داخل
تور ،خیال میکنند آزادند و دارند راه میروند ،هیچ احسـاس اسـارت هم
نمیکنند .نظامهای اجتماعی هم اینچنینند ،حتی نظام صحیح هم به
یک معنا همینطور است ،اگرچه در آن دیگر اسارت نیست ،چون در آن،
آگاهـی و بینایی هسـت؛ وانگهی نظام مسـتند به خـدا و بندگی ،باالخره
بندگی خداسـت؛ اما هر نظام اجتماعی این خصوصیت را دارد .انسـانها
ِ
در نظام اجتماعی ،داخل یک تور نامرئی هستند و دارند کشانده میشوند
به یک طرفی .اگر چنانچه آنها را بهطرف بهشـت ببرند ،انسـانها بهطرف
بهشـت میروند ،و اگر بهطرف جهنم ببرند ،انسـانها دارند بهطرف جهنم

ُ ً َ َّ
َ َ تَ َ َّ ذ َ َ َّ ن َ َ
اهلل ک ف�را َو احلوا
کشانده میشوند .قرآن میفرماید« :ا لم � َر ِالی ال�ی� ن� ب�دلوا ِ�عم ت� ِ
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َ

قَ ُ

وار * �ج ه ن� َم ی�صلو�ها و بِ� ئ�س ال�رار» 1سـردمداران نظامهـای
�ومهم دار ب
ال� ِ

باطل و طاغوتی و کفرآمیز ،انسـانهایی را که در سـایه این نظامها دارند
زندگی میکنند ،میکشانند بهسمت جهنم .و اگر این نظام یک نظام غیر
خدایی اسـت ،کشـانندگان این نظام ،همان کسانی هستند که اطراف تور
اجتماعی
را گرفتند و دارند میبرند به یک طرفی .پس اطاعت از هر نظام
ِ
باطل و غلط و غیر الهی ،عبادت غیر خداسـت ،ولو اسـمش هم مسـلمان
باشد و نمازش را هم بخواند.

71/1/26

 .1سوره مبارکه ابراهیم /آیات  28و « ،29آیا ندیدی آنکسانیکه نعمتهای خدا را کفران
کردند ،ناسپاسی کردند .قوم خود و دنبالهروان خود را به وادی نابودی و نیستی کشاندند
٭ جهنم؛ در آن وارد میشوند ،و چه بد قرارگاهی است».

56

دو وظیفۀ اصلی ائمه؟مهع؟ در دورۀ چهارم امامت
از دورۀ امام سجاد

علیهالسلام

دوره و فصل چهارم امامت شـروع میشـود .در

ایـن فصـل ،کاری کـه مورد نظر اسـت ،دو چیز اسـت؛ یکی این اسـت که
مبانـی فکـری و ایدئولوژیکـی اسلام ،که بـر اثر طول زمان و تغییر شـکل
جامعۀ اسالمی به جامعۀ طبقاتی جاهلی ،و بر اثر حکومت ممتد بنیامیه
و پیـش از بنیامیـه ـ آنکسـانیکه پـدران فکـری بنیامیه بودنـد ـ رو به
فراموشـی گذاشته است ،احیا شـود .اصول جهانبینی اسالم و ایدئولوژی
اسلام ،در میان مردم دارد فراموش میشـود؛ آن مسـاواتی که در اسلام
وجود دارد ،آن عدل مطلقی که در جامعۀ اسلامی منظور شـده اسـت ،آن

خروی توأم با تالش دنیوی که در متن اسالم مقرر شده است،
حالت توجه ُا
ِ
معین گشته است ،آن
آن ارزش و کرامتی که برای انسان در منطق اسالم
ّ
اول اسالمی ،دارد فراموش میشود .اسالم ،هم در
اصیل
ارزشهای
ِ
دست ِ
ِ
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معارف و هم در فروع دین ـ یعنی در مقررات حقوقی ـ و هم در
اخالقیات ،یک چیز دیگری شده است و دارد میشود.
ازطرفی اصول اسالم فراموش میشود ،ازطرف دیگر اصول ضد اسالمی دارد
تزریـق میشـود و توسـعه پیدا میکند .عبدالملک مـروان عقیدۀ به جبر را
ترویج میکند و مردم را جبر یمسلک بار میآورد؛ برای اینکه بتواند بر مردم
آسـان حکومـت کنـد و آنچه را کـه میخواهد ،در میان مـردم بهجا بیاورد،
نیروی مقاومتی در میان مسلمانها جلوی او را نگیرد و مانع کار او نشود،
اراده و اختیار را که از اصول اسالمی است ،از مردم بگیرد.. .عقیدۀ به جبر
را و اینکه مردم مختار نیستند را ـ هرچه خدا بخواهد ،همان واقع خواهد
شد ،بدون اینکه ارادۀ انسانها در آن تأثیری بگذارد ـ ترویج میکرد.
1

51/11/23

عمدۀ مسـائل امامت که شـما میبینید در فرهنگ غیر شـیعی دچار یک
غربت و بیتوجهی اسـت ،ناشـی از همین دستکار یهاست .یا بسیاری از
مسـائل مربوط به تفسـیر قرآن و آیات الهی در آن روزگار ،مشـمول همین
دسـتکار یها شـده .و علت اینکه ائمهعلیهمالسلام نسبت به بعضی از علمای
نزدیک به دستگاه خالفت حساسیت نشان میدادند ،مثل محمدبنشهاب
ً
حقیقتا
ُزهری که امام سجادعلیهالسالم آن نامۀ توبیخآمیز را برای او نوشتند ـ و
 .1نـگاه جبرگرایانـۀ عبدالملـک در ایـن خطبه که پس از شکسـتدادن قیام توابین برای
مـردم شـام بیـان کـرده ،بهخوبی دیـده میشـود« .اما بعـد ،خداوند ازجمله سـران عراق،
ص َر ِد فتنـهزا و رأس گمراهـی را ُکشـت .بدانیـد کـه سـر ُم َسـیّ ببن َ
سـلیمانبن ُ
ن َجبه بـا
سـران آنها ،دو گمـراهِ گمراهکننده ،عبداهللبنسـعد
شمشـیرها پارهپـاره شـد و نیـز خدا از
ِ
ازدی و عبداهللبنوال بکری را ُکشت( ».الکامل (ابناثیر) /ج /4ص)186
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عبرتـی اسـت برای همـه ـ یا آن بیان امام باقر بـه یکی از بزرگان

ُ

َ َ

ّ

َ
ـام» ،1با این تعبیر با او
علمـای زمـان خودشـان که فرمودند« :یـا عبیـد اه ِـل الش ِ

صحبت کردند ،و مجادالت و مباحثات ائمه با بعضی از بزرگان و نامآوران
فقه و حدیث در زمان خودشان ،ناشی از همین موضعگیری آنها بود.
اینها دسـتگاه فکری و فرهنگی خالفت را اداره میکردند ،شـعرا هم البته
کمکشـان میکردند.

67/8/8

علما و فقها و شـاعران زمان ،سررشـتهداران فکر

و فرهنگ جامعۀ اسلامی آن روز [بودند] 51/11/25،و لذا ائمه به شـعرا هم در
موارد زیادی سیل مالمت را سرازیر میکردند ،که این را هم شما در شرح

ً
ثیر که
احـوال ائمهعلیهمالسلام زیـاد میتوانیـد پیدا کنید ،که
مثال امـام به ُک ّ
یکـی از بـزرگان شـعرای زمـان عبدالملک بود ،چه فرمودنـد و به بعضی از
شـعرای دیگر چه گفتند ،به فرزدق چه گفتند .این نشـاندهندۀ این است
فرهنگی بسـیار پرکار و پرتالشـی ازطرف دسـتگاه
که یک جریان فکری و
ِ
خالفـت ،تغذیـه میشـد ،و دسـتاندرکار این بود که اسلام را ،به شـکلی
آرایش بدهد و سازمان بدهد و معرفی کند که با خالفت دستگاه بنیامیه
و بنیعباس سازگار باشد.. .این حدیثی که از قول امیرالمؤمنین نقل شده

ً
ُ ُ َ َ
ً
ُ َ
تحقیقـا در دوران زندگـی ائمه در
ـرو َمقلوبـا» ،2ایـن
کـه «ل ِبـس ِاالسلام لبـس الف ِ

 .1بحاراالنـوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین و محمدبنعلـی و /...ابواب تاریخ ابیجعفر
محمدبنعلی باقر /باب /5حدیث59
 .2نهجالبالغـه /خطبـۀ  /108در ایـن خطبـه امیرالمؤمنیـن با لحنـی عتابگونه برخی از
پیامدهای حکومت بنیامیه را برای کوفیان برمیشمرند.
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جامعۀ اسلامی مصداق داشـت[ .حضرت] خبـر داده بود که یک
روزی جامۀ اسلام را میپوشـند ،اما مثل پوشیدن یک پوستین بهصورت
ورو؛ این را میپوشـند اما درسـت مثلاینکه یک نفری پوسـتین را
پشـت ُ
ورو همان پوستین است ،اما
ورو پوشیده باشد .خب پوستین پشت ُ
پشت ُ
وقتی انسان پوستین را درست پوشید ،هم گرمکننده است ،هم ظاهرش
زیباسـت و هـم یـک لباس درسـت اسـت ،هیچ تـرسآور هم نیسـت .اما
ورو تن کردید ،آن گرمشـدن را
وقتـی همیـن پوسـتین را بهصورت پشـت ُ
نـدارد ،آن نرمـی و راحتی را ندارد و از اینطرف هم پوشـنده بهشـکل یک
حیوانی ،یک هیوالیی جلوه میکند.
ً
واقعا وقتیکه اصالتهای اسلام ،احکام اسلام ،معارف اسلام
ببینیـد؛
در یـک جامعه تحریف بشـود ،یکچنین حالتی پیـش میآید .نگاه کنید
بـه دنیـای امـروز ،تصدیـق خواهید کرد؛ در خیلی از کشـورهای اسلامی،

ً
ُ ُ َ َ
ً ُ َ
ـرو َمقلوبـا» اسـت .خیلـی چیزها هسـت که برای
واقعـا «ل ِبـس ِاالسلام لبـس الف ِ

اسلام نیسـت ،امـا در این جوامـع وجود دارد؛ و خیلی چیزها هسـت که
بـرای اسلام اسـت ،امـا در ایـن جوامـع وجود نـدارد .در مجمـوع هم که
نگاه میکنید ،اگر بپرسـید نامسـلمانند یا نه ،میبینید مسـلمانند .انسان
ً
واقعا در یک تناقضی گیر میکند ،حوایج اسلام نیسـت ،دسـتوپاگیری
زشـتی صورت و ظاهر در آن هست ،منافع و فوایدش
و زحمتش هسـت؛
ِ
نیسـت؛ آخرش هم جامعه ،جامعۀ مسـلمانی است .یکچنین وضعی در
دوران ائمه

علیهمالسالم

در جامعۀ اسالمی حکومت میکرد.

67/8/8
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در اینجـا یـک شـغل بـرای امامـان ،از امـام سجادعلیهالسلام به بعد
بهوجود میآید ،و آن ،مبارزۀ با تحریف است .امام سجادعلیهالسالم و دودمان
و جانشـینانش باید با تحریف مبارزه کنند؛ یعنی درسـت در نقطۀ مقابل
حرکتـی کـه دسـتگاه حاکم بهوجود آورده اسـت ،اینها یـک حرکتی ایجاد
کننـد و یـک جریـان تازهای بهوجـود بیاورند؛ و خالصه برای اسلام ،برای
نشـاندادن اسلام و معرفـی طـرز فکـر اسلامی و ایدئولـوژی اسلامی و
ساختن افکاری بر مبنای اسالم ،تالش کنند .این کار اول آنهاست و این
ً
غالبا مردم از آن خبر دارند و شما این را شنیدهاید
همان چیزی است که
ً
مخصوصـا امـام باقـر و امام صـادق و ائمۀ بعد
کـه امـام سجادعلیهالسلام و
علیهمالسالم ،شاگردانی داشتهاند و بر مسند تدریس مینشستند و حرف
میزدند و مطالبی میگفتند.
..و امـا وظیفـۀ دوم این بزرگواران ـ اینکـه میگویم وظیفه ،یعنی وظیفۀ
الهیشـان و عملـی کـه میکردنـد و انجـام میدادنـد ،و مـا از روی منابع
و مـدارک آن را میفهمیـم ـ ایـن بود کـه اینها سـعی میکردند در ضمن
اینکه جریان فکری اصیل اسلامی را حفظ میکنند ،یک جریان سیاسـی
بسـیار منظم و حسابشـدهای را هم تعقیب کنند؛ وابستگان به طرز فکر
اسلامی خـود را ،دور هـم جمـع نگه دارنـد و اینها را باهـم ارتباط دهند،
ازلحـاظ فکـری و روحـی ،اینهـا را تجهیـز کنند و تسـلیح کننـد و خالصه
برای آن روزی که امام قائم

علیهالسلام

بناسـت شمشـیر را به دسـت بگیرد و

مسـلح
بیاید بیرون و درمقابل دسـتگاه قدرت حرکت کند ،یک عده سـرباز
ِ
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مجهز فداکار دورش داشـته باشـد .این کاری بوده است که همۀ
ِ
ائمۀ هشـتگانۀ بعد از امام حسین

علیهالسلام

تا امام یازدهم

علیهالسلام

این کار

مذهبی
را داشتهاند .خالصهاش عبارت است از تشکیل و ادارۀ یک حزب
ِ
سیاسی مخفی ،و مجهزکردن فکری و روحی اینها برای اینکه در روزی که
ِ
امر ما ـ به تعبیر روایات ـ ظاهر خواهد شد ،یعنی ما داعیۀ خود را علنی
خواهیم کرد و صفوف خود را درمقابل لشکر دشمن که قدرت حاکم است،
ً
کامال بتوانند
به حرکت در خواهیم آورد ،این عده مجهز و مسلح باشند و
از عهدۀ وظیفۀ تاریخی خود برآیند و امر ائمه را پیش ببرند .اینهم یک
کار دیگر ائمه

علیهمالسالم

بود.

51/11/23

امـام چهارمصلواتاهللعلیـه یکـی از دوازده رهبـر و مقتدایـی اسـت که پروردگار
معیـن کرده ،بـرای اینکه جامعۀ اسلامی را
عالـم بعـد از پیغمبـر اسلام
ّ
متوالی آغاز اسلام را ـ یعنی دوازده نسل را ـ با
هدایت کنند و نسـلهای
ِ
تربیت الهی و تربیت قرآنی رشد بدهند .اگر بخواهیم امام سجاد

صلواتاهللعلیه

را با توجه به وظایفش ،با یک عبارتی و با یک عنوانی تعریف کنیم ،باید
اینطور بگوییم :امام چهارم آن انسـان عظیمالقدری اسـت که یک رهبر
مسلکی و فکری و یک حاکم سیاسی است .توجه کنید! یک رهبر مسلکی
و فکـری اسـت ،یعنی بایسـتی فکر اسلامی و مجموعۀ افـکار و عقاید و
اصول و مقررات اسالمی را برای مردم بیان کند .یک حاکم سیاسی است،
یعنی چه؟ یعنی باید زمام امور اجتماع در دسـت امام چهارم باشـد؛ مگر
اینطور نیسـت؟ مگر ما نمیگوییم که خلفای جور غاصب مقام ائمۀ ما
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بودند؟ غاصب کدام مقامشان بودند؟ غاصب علم آنها که نبودند،
علم امام را که نمیشود غصب کرد ،علم کسی را که نمیشود از او گرفت.
غاصب تقوای ائمه که نبودند .غاصب ِس َمت و منصب معنوی و روحانی
آنها که نبودند؛ پس غاصب چه بودند؟ غاصب حکومت آنها بودند.
پس امام علیهالسلام عالوهبراینکه یک رهبر مسـلکی اسـت و بهاصطالح
جدید ،یک ایدئولوگ محسوب میشود ،یک حاکم سیاسی هم هست .منتها
رهبری سیاسـی ،او را
رهبری فکری و مسـلکی ،و هم در مقام
هم در مقام
ِ
ِ
نگذاشتهاند که آنچه باید و خدا میخواهد ،انجام بدهد؛ یعنی نگذاشتهاند که
آزادانه طرز فکر اسالمی را آنچنانکه او میداند و او میفهمد ،به مردم دنیا ،و
جلوتر از همه ،به مردم جامعۀ اسالمی برساند .همچنین دشمنان و غاصبان،
رهبری سیاسـی ،اجازه ندادهاند که امام چهارم بر مَ سـند حکومت
در ناحیۀ
ِ
بنشیند و آنچنانیکه مروانها و عبدالملکها و سلیمانبنعبدالملکها و
دیگران و دیگران ،جامعۀ اسالمی را اداره کردند ،امام چهارم بهتر اداره کند.
همچنانیکه آنها قلمرو عالم اسالم را توسعه دادند ،امام چهارم قلمرو عالم
اسالم را بیش از آنها توسعه بدهد ،با فکر ،با روح اسالم ،نه مثل آنها که فقط
مرز جغرافیایی را وسیع میکردند و شمشیر را جلو میبردند و اسب و سوار
را ،و نه فکر را و نه روح اسالم را .نگذاشتند که امام چهارم آنچه را که خدا
برای او خواسته است ،آن را در دست بگیرد؛ هم فکر اسالمی را آنچنانکه
باید ،تبیین و تشریح کند و هم زمام امر جامعۀ اسالمی را در اختیار بگیرد.
این امام چهارم[ .و اما] زمانۀ امام چهارم.

52/11/30

۵۷

زمانۀ امام سجاد؟ع؟
در زمان امام چهارم ،اول یزیدبنمعاویه [حاکم] بود ،و بعد در حدود چهل
روز ،معاویةبنیزیـد؛ کـه خـودش را از خالفـت خلع کرد .بعـد از او مروان
َح َکم ،بعد از او پسـرش عبدالملک مروان ،و بعد از او ولیدبنعبدالملک،
که امام علیهالسلام در زمان ولیدبنعبدالملک شـربت شهادت نوشیدند.
در زمـان مـروان ـ کـه حکومتش [حدود نه ماه] بود ـ عالم اسلام در یک
اول کار.
بلبشوی غریبی بود ،این
ِ
در زمان عبدالملک ـ که خلیفۀ مقتدر اموی بوده اسـت ـ عالم اسلام در
یک یکپارچگی قرار گرفت .او همۀ رقبای خود را از بین برد؛ عبداهلل زبیر،
مصعببنزبیر ،و همۀ کسانی را که سر بلند کرده بودند ،در طول چند سال
سرکوب کرد ،و َجو عالم اسالم بهطور خالص و یکسره و مطلق در اختیار
خلیفـۀ امـوی قـرار گرفـت .و خلیفـهای کـه بیشـتر معاصر با امام سـجاد
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بوده ،همین عبدالملک بوده است .خود عبدالملک هم یک مرد
مدار بسیار پخته و زیرکی بوده که شاید در تمام خلفای بنیامیه،
سیاست
ِ
بعد از معاویةبنابیسفیان ،هیچ خلیفهای به پختگی و زرنگی و کیاست
عبدالملـک نبـوده ـ اینهـم نکتهای اسـت که باید به این توجه داشـت ـ
ً
غالبا هرکدامـی از یک جهتی یـک ضعفی در
برخلاف خلفـای بعـدی کـه
کارشان بود .این وضع قدرت خالفت.
وضعیت بعد از عاشورا در میان شیعیان و
وضع شیعیان چگونه است؟51/11/23
ِ
گری مزدوران اموی و
معتقدان به خط امامت ،وضعیت عجیبی بود .وحشی ِ
کاری که با خاندان پیغمبر چه در کربال و چه در کوفه و چه در شام انجام
دادند ،همۀ مردم عالقهمند به خط امامت را مرعوب کرد .البته میدانید که
زبدگان از اصحاب امام حسینعلیهالسالم در ماجرای عاشورا یا در ماجرای توابین
به شهادت رسیدند .آنکسانیکه باقی مانده بودند ،آنقدر جرئت و شهامت
کـه اجـازه بدهد درمقابل قدرت سـلطۀ جبارانۀ یزید و سـپس مروان ،حرف
حق خودشان را بزنند ،نداشتند .یک جمع مؤمن اما پراکنده ،بیتشکیالت،
ً
عمال منصرف شـده؛ این میراثی بود که
مرعـوب و درحقیقـت از راه امامـت
از جمع شیعه برای امام سجاد باقی ماند 59/9/14.این وضع شیعیان است.
خفقـان
دسـتگاه خالفـت ،بـا قـدرت ،بـا سـرنیزه و اِعمـال زور و فشـار ،بـا
ِ
ً
غالبا رفتند ،کسی نمانده .راجعبه
هرچهتمامتر ،دارد حکومت میکند .شیعیان
خفقان دسـتگاه خالفت عبدالملک چند داسـتان هسـت که اشاره میکنم.
عبدالملک مشـغول خطبهخواندن بود ،یک نفری بلند شـد با عبدالملک بنا
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کرد بحثکردن ،راوی میگوید بعد از آنکه حرفهایش را زد ،دیدیم
که اصحاب مَ سالح ،یعنی پلیسها و ُشرطههای عبدالملک ،آمدند و بردند،
دیگر این آدم را ما ندیدیم ،بردند سربهنیستش کردندُ 52/11/301.شرطۀ ابنزیاد یا
ُشرطۀ َح ّجاجبنیوسف وقتیکه در بازارهای کوفه راه میرفت ،تازیانهاش را
آواز این ُشرطه که به گوش مردم میرسید ،بدنشان میلرزید.
تکان میداد،
ِ
یک نفر در بازار کوفه گفت اهللاکبر ـ یک اهللاکبر عادی ـ َح ّجاج شنید ،رفت
رؤسـای قـوم را جمـع کرد گفت دیروز من یک صدای اهللاکبر شـنیدم ،این
اهللاکبـر عـادی نبـود ،چنین نبود که کسـی بخواهد یک ذکـر تنهایی گفته
باشد ،در این اهللاکبر یک چیزی بود ،بدانید آنقدر سر و زبان قطع خواهم
کرد تا دیگر از این حرفهای زیادی نزنند!

52/12/1

یک ماجرای دیگر و حدیث دیگر آن است که نقل میکنند که عبدالملک

َ ٌ َ

ّ َ

ُ ُ َُ ُ

اهلل ِال ض َر بـت عنقـه» هرکـه به من امر
روی منبـر گفـت« :ال َی ُأم ُـر ین ا َحـد ِبتق َـوی ِ

ً
مثال بگوید عبدالملک! تو خلیفۀ
کند و دستور بدهد که من باتقوا باشم،
مسـلمانها هسـتی ،چرا این ظلم را کردی؟ چرا این مال را خوردی؟ چرا
فالنکـس را عـزل کـردی؟ چرا فالنکـس را نصب کردی؟ هرکسـی از این
حرفها به من بزند ،من گردنش را خواهم زد 2.تا آن روز در عالم اسلام

 .1امالی (محمدبنمحمدبننعمان معروف به شـیخ مفید ،متوفی 413ق) /مجلس سـی
و سوم /حدیث6
 .2ماجرای تهدید رؤسای اقوام کوفه توسط َح ّجاج ،و ممانعت عبدالملک از امربهمعروف
خلیفه ،در کتاب الکامل (ابناثیر) /ج /4ص  377و ص 392آمده است.
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ایـن مطلـب سـابقه نداشـت؛ خلفـا ظلـم و جـور و ایـن کارهـا
میکردنـد ،امـا قانونـی نبود ظلم و جورشـان .یزیدبنمعاویه ظلم میکرد،
اما ظلمش قانونی نبود ،لباس قانون نداشت ،همه میفهمیدند این ظلم
است .یزیدبنمعاویه وقتیکه شنید عبداهلل زبیر در مکه سر بلند کرده ،به
عبیداهلل زیـاد ـ قاتـل حسـینبنعلی

صلواتاهللعلیه

ـ پیغـام داد که از کوفه برو

با عبداهلل زبیر در مکه بجنگ و اگر شـد خانۀ کعبه را خراب کنُ .عبیداهلل
زیـاد در جوابـش گفـت کـه من هرگز ایـن دوتا کار را باهـم نمیکنم ،هم

فرزنـد پیغمبـر را ُ
بکشـم ،هـم خانۀ خدا را ویران کنـم! فحش هم داد؛ که
در تاریـخ نقـل کردنـد فحشهـای او را به یزید .هنوز یک انـدازهای آزادی
بـود ،هنـوز وقتیکه خلیفه به کسـی فرمانـی مـیداد ،امر و نهی میکرد،
امـکان ایـن بـود که مردم درمقابـل خلیفه یک کلمه حـرف بزنند .از زمان
ً
قانونا حرفزدن درمقابل خلیفه ممنوع شد ،دیگر کسی
عبدالملک مروان،
حاکم برتر
بکشد .خلیفه و
حق نداشت درمقابل خلیفه حرف بزند و نفس ِ
ِ
و قدرت باالتر ،هر کاری دلش میخواست باید انجام بدهد ،هیچکس هم
حق ندارد که نفس بکشد و اعتراض و سؤال بکند.. .بعد از گذشت قریب
یـک قـرن ،عبدالملک اولکسـی بود که این حکم اسلامی را نقض کرد و
گفت هیچکس حق ندارد که به من امربهمعروف و نهیازمنکر بکند.
ّ
تشـتت و ضعف شـیعیان؛ این دوتا
این اسـتبداد دسـتگاه خالفت ،و آن
قسـمت از زمینههای زندگی امام سـجاد؛ قسمت سوم ،عامۀ مردم .عامۀ
مردم از کجا خبر دارند که دنیا دست کیست و چه خبر است! 52/11/30تبلیغاتی
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که ازطرف دستگاه خالفت شده ،مردم را نقطۀ مقابل امام سجاد
قرار داده بود ،درحالیکه مردم نباید دشـمن امام سـجاد باشند .چرا کسی
با علیبنالحسین ،سیدالساجدین و زینالعابدین ،زینت عبادتگران ،آقای
سـجدهکنندگان [بـد باشـد؟] اینهـا عنوانهایی اسـت که همـان روز مردم
میدادند به این بزرگوار ،نهاینکه ما شیعۀ سیزده چهارده قرن بعد بگوییم،
همـان روز مـردم قبـول داشـتند که این زینـت عبادتگران اسـت .چرا باید
مردم با یکچنین عنصر روحانی منوّ ری بد باشند؟ جز [بهخاطر] تبلیغات
دستگاه خالفت؟
بنده یادداشتی را اینجا برایتان آوردهام ،این برای این است که زمینۀ کار
امام سجاد بهدست بیاید؛ ببینید امام سجاد با چطور مردمی میخواستند
حرکـت نهضـت شـیعی را پیش ببرند .چطور مردمـی در آن زمان بودند .و
همیـن مـردم را در صد سـال بعد نـگاه کنید ،آنوقـت میفهمید که امام
سـجاد چـه کـرده اسـت .همین مردمی کـه اینجا اینطور دشـمن خاندان
پیغمبر و نقطۀ مقابل امام سـجاد بودند ،همین مردم بودند که در قضیۀ
نهضت بنیعباس ،بهخاطر انتقام خون پدر امام سجاد ،بنیامیه را تارومار
کردند؛ این زحمات امام سجاد بود.
یک عدهای آمدند پیش َح ّجاجبنیوسف .این را بنده از ِبحار نقل میکنم.
1

52/12/1

ً
تقریبا حدود پانزده سـال بعد از فوت معاویه به
َح ّجـاج ِکـی بوده؟ َح ّجاج

 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریخ علیبنالحسـین و /...ابـواب تاریخ سیدالسـاجدین /باب/8
حدیث10
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حکومت عراق رسید؛ آنچه که ما اینجا داریم میخوانیم اگرچه در
زمان َح ّجاج است ،اما ثمرۀ تبلیغات و تحریمات سوء معاویةبنابیسفیان
اسـت 1352/1.یـک جمعیتـی آمدنـد وارد کاخ َح ّجـاج شـدند ،وارد داراالمـارۀ
َح ّجـاج .مـردی از قبیله و گـروه عبداهللبنادریس بن هانی با اینها بود که

َ َ َّ ُ َ

َ
الم»
در این جمعیت یکخردهای درشتگو و درشتزبان بود« 52/12/1.فکلمه ِبک ٍ
ً
مثال چرا حق ما را نمیدهی!
با َح ّجاج تند حرف زد ،خشن حرف زد که

1352/1

المال [ما را] حاکم شما در فالن قبیله،
یا فرض کنید که چرا سهمیۀ بیت
ِ
در فالن ِدهی که ما زندگی میکنیم ،نداده!

52/12/1

از اینگونه حرفها.

خـب ،مرسـوم ایـن بـود؛ آزادیای کـه اسلام بـه مـردم داده بـود در صدر
اسلام ،و دخالتی که مردم حق داشـتند در مسائل اجتماعی بکنند ،مردم
را اینطور بار آورده بود که بتوانند درمقابل امیر ،درمقابل حاکم ،درمقابل
خلیفه ،آزادانه حرف خودشـان را بزنند .عرب بیابانی درمقابل منبر خلیفه
میایستاد و خلیفه میگفت اگر چنانچه من کج رفتم ،من را راست کنید
ً
مثال که من را ارشـاد کنید ،هدایت کنید ـ بعد عرب
ـ منظورش این بود
بیابانـی شمشـیرش را میکشـید ،میگفـت اگر کج رفتی ،با این شمشـیر
راستت میکنم .کسی هم نمیگفت باالی چشمت ابروست .حاکم است؟
باشد! من هم یکی از آحاد ملتم ،رعیتم ،او هم مثل من .غرض ،یکچنین
آزادی بیان و زبانی تا آن زمانها ،هنوز در جامعۀ اسالمی بود.

ََ َ
احل ّج ُ
غل َـظ َل ُـه َ
ـاج ِف
[آن مـرد] بـا َح ّجـاج یکقدری به تنـدی صحبت کـرد« ،فا
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َ
حـرف
مـاغ 1متکبـر هـم کـه طاقـت
د
ِ
ـاج پلنگ ِ
اجل ِ
ـواب»َ 1352/1.ح ّج ِ
ِ
ً
مثال سـاکت شـو،
تنـد شـنیدن را نداشـت ،بنا کـرد به این تندیکردن که
فضولـی نکـن ،از این حرفها .وقتیکه َح ّجاج با این آدم اینطور صحبت

َ َ َُ

َُ

َ

َُ

َ

کـرد« ،فقـال لـه» مـرد رو کـرد بـه َح ّجـاج گفـت« :ال تقـل هـذا ا ّ َیـا االمی ُـر» با من

ّ َ
اینطـوری حـرف نزن امیـرَ « .فلا ل ُق َر یـش َو ال ل َثقیـف َم َنق َب ٌـة َی َ
عت ّـد َ
ون ِبـا ِال َو ن ُن
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َ َ ُّ
نعتـد ِ ِب ِثلهـا» نمیخواهـد بـا مـن اینطـور تند حـرف بزنی ،قبیلـۀ قریش و
ً
مثال محسـوب میشـد و َح ّجاج برای
قبیلـۀ ثقیـف ـ کـه قبیلۀ درجهدوم

قبیلۀ ثقیف بود؛ َح ّجاجبنیوسف ثقفی ـ هیچ فضیلت و مدح و منقبتی
ندارنـد ،مگر اینکـه قبیلۀ ما هم ،یکچنین فضیلت و منقبت قابل قبولی
داریـم .بنیامیـه کـه قبیلۀ قریشـند در رأس خالفتند ،اسـتاندار هم برای
ُ
قبیلـۀ ثقیـف اسـت .گفت هـر فضیلتی و هر مدحی و هـر بهاصطالح گل
شـکفتهای که آن قبیلۀ خلیفۀ حاکم و قبیلۀ شـما به مردم دادند ،ما هم
دادیـم ،قبیلـۀ ما هـم دادند .چرا بیخود به ما فخر میفروشـی؟ این را آن

َ
َ
گفت.ح ّجاج خیلی به گوشـش عجیب آمد این حرف« ،قال
مرد به َح ّجاج
ُ
َُ
ناق ُبکم؟» چیسـت منقبتهای شـما؟ چه دارید شـما از حرفهای
له َو ما َم ِ

حسـابی و از سـربلندیها و افتخـارات؟ 52/12/1مـا نشـنیدیم که قبیلۀ شـما
فضیلتی داشـته باشـد ،چیسـت فضایل قبیلۀ شـما؟ حاال این آدم یکی از
آحاد رعیت ،درمقابل َح ّجاجبنیوسف دارد مناقب و فضایل قبیلۀ خودش
 .1اصطالحی است در زبان خراسانی و به کسی گفته میشود که زود از سخن و رفتاری
ناراحت میشود.
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را میگوید؛ گوش کنید .ممکن است راست بگوید ،ممکن است
دروغ ،امـا ببینیـد َح ّجـاج عکسالعملش چیسـت و مجلسـیان هم قبول
دارند اینها فضیلت است .حاال این فضایل چیست؟

1352/1

گفت منقبتهای

ما و افتخارات ما اینهاست.
یک نفر در مرکز حکومت عراق؛ نمیگویم شـام ،عراق! عراق آنجایی اسـت
که امیرالمؤمنین

صلواتاهللعلیه

در آنجا شـعاع نور حکومت و والیت خود را به

آفـاق عالـم پخش کرده .مردمی که با امیرالمؤمنین در جنگهای جمل و
صفین و نهروان بودند و با دشمنانش جنگیدند ،در همین شهرند .حاال در
این شـهر اسـتانداری در داراالماره نشسته و یک نفر درمقابل او منقبتها
و افتخارات خودش را در حضور مردم همین شهر میگوید.
بعـد کـه منقبتهایـش را گفتَ ،ح ّجاج گفت :راسـت میگویـی ،ایواهلل!
ً
ً
نوچنانی اسـت .حاال
واقعا قبیلۀ چنی 
واقعا راسـت میگویی ،قبیلۀ شـما
ببینید این منقبتها و افتخارات چیسـت که در این شـهر ،در فضای این
شـهر گفته میشـود ،و این نشـان میدهد که وضع فکری و روحی مردم

َ
َ
قال ما ُی َنق ُص ُع ُ
سوء ِف
نسبت به این مسائل چگونه بوده .اول« ،
ثمان َو ال ُیذک ُر ِب ٍ
َُ
نادینا ق ّط» گفت اولین افتخار ما این است که هرگز در مجامع ما ،عثمان
به بدی و [بدنامی] یاد نمیشود .این اولین افتخار قبیلۀ ماَ .ح ّجاج گفت:

َ
َ ٌ
« َه ِـذ ِه َمنق َبـة» بلـه راسـت میگویـی ،این یک افتخار اسـت« .قـال َو مـا ُر ِ َئ ِم ّنا
َُ
خارج ٌّی ق ّط» گفت از میان قبیلۀ ما تا حاال یک نفر علیه دسـتگاه حکومت
ِ
َ
شـما قیام و خروج نکرده ،ما در قبیلهمان یک نفر اخاللگر نداریم« .قال َو
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َ
َ ٌ
ً
انصافا« .قال
َمنق َبة» گفت راست میگویی اینهم افتخاری است
ٌ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ
ٌ
َ ّ
َ َ َ ّ َ َ َ ُ
مخل ُـه فـا ل ُـه
واحـد فاسـقطه ذ ِلـک ِعندنـا و ا
ـاهد ُه ِال َر ُجـل ِ
ـراب َمش ِ
و مـا ش ِـهد ِمنـا مـع ایبت ٍ
َ ٌ
ِع َندنـا َق ٌ
صلواتاهللوسلامهعلیه
قیمـة» .ابوتـراب کنیهای بود برای امیرالمؤمنین
ـدر َو ال
کـه دشـمنانش آن بزرگـوار را بـا ایـن کنیـه نـام میبردند .نمیخواسـتند
ً
اوال حسن نوۀ پیغمبر بود و پدر
بگویند ابوالحسن ،پدر حسن؛ چرا؟ چون
ً
ثانیا حسـن یعنـی نیکو ،پدر نیکو نمیخواسـتند
او بـودن افتخـاری بود؛
بگوینـد .اباتراب ،پدر خاک؛ حاال چطور شـده کـه این کنیه به این بزرگوار
داده شـده ،از قول پیغمبر نقل میکنند؛ آیا راسـت اسـت ،راسـت نیسـت،
آن بحثهای دیگری اسـت .بههرحال دشـمنان همیشـه این بزرگوار را با
این کنیه نام میبردند 1.گفت در این جنگهایی که ابوتراب با دشمنانش
کرده ،مثل صفین و نهروان و جمل ،یک نفر از قبیلۀ ما با این مرد در این
جنگهـا حاضر نشـده؛ هیچکس حاضر نشـده ،مگر یک نفـر ،این یک نفر
دشمنان ابیتراب و در جنگ در رکاب
هم چون با ابوتراب رفته به جنگ با
ِ
امیرالمؤمنین شـرکت کرده ،این از نظر وجهه و عنوان بهکلی در قبیلۀ ما
ساقط شده است ،هیچکس از این ،نام نیکی به میان نمیآورد؛ پس ببین

َ
َ ٌ
ً
انصافا
چقدر ما با امیرالمؤمنین بد هستیم« .قال َو َمنق َبة» گفت بله اینهم
َ

َ َ ّ

ٌ َُ َ

َ َ

ًَ ّ

ََ َ

افتخاری اسـت« .قال َو ما اراد ِمنا َر ُجل ق ّط ان َیت َز ّو َج َ
امراة ِال َسـال عهنا» هرکسـی
َ

ُ ُ َ ُ

ّ
ـراب»
بخواهـد بـا زنـی ازدواج بکنـد ،اول از آن زن میپرسـد« :هـل ِتـب ابات ٍ
 .1برای اطالع بیشـتر میتوانید پینوشـت شمارۀ « ،20علت ّ
ملقبشدن امیرالمؤمنین به
ابوتراب» را مطالعه کنید.
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َ َ ُ

َ

ُ
یر» هیچوقت اسم ابوتراب را
ابوتراب را دوسـت داری؟ «او تذک ُره ِب ٍ

به نیکی میآوری؟

52/12/1

َ

َ َّ َ ُ َ

«ف ِان قیل ِانا ت َفعل ذ ِل َ
ک» اگر دخترک بگوید که بلی
ََ

ََ

َ َ

من ابوتراب را دوسـت میدارم « ِاجتن َبا فلم َیت َز ّوجها» از او دوری میکند و

َ

َ ٌ

قرارداد ازدواج را به هم میزند و او را به عقد نمیگیرد« .قال َو َمنق َبة» گفت

َ

َ

ََ َ

َ

ً

ً

ً

اینهـم منقبتی اسـت« .قـال َو مـا ُو ِلد فینـا ذ ک ٌر ف ُس ِّـم َی ع ِل ّیـا َو ال َح َسـنا َو ال ُح َسـینا»

گفـت در میـان مـا فرزند ذکوری بهوجود نیامد که نام او را علی یا حسـن

یا حسـین بگذاریم؛ یکی به این نام در میان قبیلۀ ما نیسـتَ « .و ال ُو ِل َدت
ٌ َ
َ
فاط َمـة» و دختـری در میـان ما به دنیا نیامد که ما اسـم
جار َیـة ف ُس ِّـم َیت ِ
فینـا ِ
َ
َ ٌ
او را فاطمه بگذاریم« .قال َو َمنق َبة» َح ّجاج گفت اینهم فضیلتی است.
توجـه کنیـد کـه مردم چرا بایـد از یک مرد و خاندان محبـوب قلوب او تا

اینقدر متنفر و بیزار باشند؟ جز بهخاطر یک تبلیغات عجیب و وسیع؟

1352/1

چـرا اسـم علـی را روی بچههایتان نگذارید؟ چرا! چه شـده مگر! حسـن و

َ

َ َ
َ
اهلل» ،1چـرا اسمشـان را روی بچههایتان نگذارید؟ چه
ـول ِ
حسـین «ر حیانتـا رس ِ
بدعتی در دین بهوجود آوردند! ..پناهبرخدا از آنوقتیکه یک ملتی نیروی
اندیشۀ خودشان را از دست میدهند ،روی مسائل فکر نمیکنند.

امر َا ٌة ِم ّنا» یکی از ز نهای قبیلۀ ما نذر کردَ « ،
حنی َا َقب َل ُ
گفتَ « :و َن َذ َر ِت َ
احل َس ُنی
َ
العـراق» آنوقتیکـه حسـین بهطـرف عـراق حرکت میکـردِ « ،ان َق َت َل ُـه ُ
اهلل»
ِال ِ ِ
بکشـدَ « ،ان َت َ َ
اگر خدا حسـین را ُ
نح َر عش َـر ُج ُز ٍر» ده شـتر در راه خدا سـر ببُ رد،
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین /ابواب تاریخ االمامین الهمامین
قرتی عین رسول الثقلین الحسن و الحسین /باب /12حدیث34
ّ
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َ

َ
ذرها» وقتی حسـین کشـته شـد ،این به نذر خود
«فل ّما ق ِتل وفت ِبن ِ
َ
َ ٌ
ً
واقعا منقبتی است
وفا کرد« .قال َو َمنق َبة» 52/12/1.ـ خدا لعنتش کند ـ گفت
َ

ٌ

ُ

ّ َ

َ

َ

الب َ
این ،فضیلتی است« .قال َو د ِع َی َر ُجل ِمنا ِال َ
عن ِه» [گفت] مردی
راء ِة ِمن ع ِ ٍ ّل َو ل ِ
از میـان مـا را خواسـتند ،دعوت کردند ،که از علـی برائت و بیزاری بجوید
و او را لعـن کنـد؛ بـه یکـی از مـردان قبیلـۀ مـا گفتنـد که از علـی برائت

ً
َ َ
َ ُ
بجـوی و لعنـش کـن« ،فقـال َن َعـم» گفت البته که میکنـم « َو از ُیدکـم َح َسـنا َو
ً
َ
َ ٌ
ُح َسـینا» حسـن و حسـین را هـم [میافزایم و لعن میکنـم]« .قـال َو َمنق َبة».
َ َ َ
َ ُُ ّ
عار َ ّ
ؤم َ
الش ُ
ننی َع ُبد َ
میر ُ
قال َلنا َا ُ
ثار
کا
آنوقت این آخر یاش «قال و
دون ِ
نت ِ
امل ِل ِ
امل ِ
الد ِ
َ َ ُُ َ ُ َ َ َ
وا
نصار» گفت ما در پیشـگاه حضرت خلیفه عبدالملک هم
نت اال نصار بعد اال ِ
مقربیم که به ما گفته که شما نزدیکان مَ ن هستید و بعد از انصار
اینقدر
ّ

َ

َ ٌ

پیغمبر ،انصار ،شمایید« .قال َو َمنق َبة»؛ این است مطلب.

52/11/29

ببینیـد تبلیغـات چه میکند! ببینید چه میکند دسـتها و انگشـتهای
مزدور تبلیغگر!

52/12/1

عامۀ مردم چه میدانند که آنکسیکه در رأس است،

لیاقت دارد یا ندارد ،این خواصند که باید حقایق را برای عوام بیان کنند،

َ َّ
َ �ذ َ َ �ذَ ُ
م� ث� قا� ال ذ�ی� نَ�
این آگاهانند که خدا از اینها میثاق گرفته اسـت« ،و ِا ا خ� اهلل ی
تُ
ت َ َ تُ َ ّ نُ نَّ ُ نّ َ تَ تُ نَ ُ
ک�مو�ه» 1خدا میثاق گرفته ،پیمان گرفته است
ا� ل� ب� ِی���ه ِلل� ِاس و لا �
او�وا ِ
الک� ب
کتاب تاریخ
از آنکسـانیکه کتاب به آنها داده شـده ـ که مخصوص اهل
ِ
کتاب تا قیامت اسـت ـ که این را باید برای مردم بیان
نیسـت ،برای اهل
ِ
کنیـد ،آگاهیهـای الزم را در وقت الزم به مردم بدهید ،کتمان نکنید .که
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه 187
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کتمانکنندگان کافر به نعمت خدا هستند؛ کافر به نعمت خدا،
پوشانندۀ نعمت خدا ،اینها هستند که نعمت هدایت را میپوشانند .وقتی
خـواص بـه مردم جـواب نمیدادند ،مردم از کجا میخواسـتند بفهمند که
عبدالملک شایسـتۀ خالفت و حکومت بر عالم اسلام نیسـت .عبدالملک
نمـاز نمیخوانـد؟ عبدالملـک حـج نمیرفـت؟ عبدالملک جهـاد نمیکرد؟
ً
علنـا زنا میکرد؟ این کارها که نبـود .عبدالملک مروان قبل از
عبدالملـک
عبدالملک نوعی در
آنکه به خالفت برسد ـ من عبدالملک را مثال میزنم،
ِ
تاریخ بنیامیه و بنیعباس ـ وقتی شـنید که یزید لشـکر فرسـتاده مدینه

َ َ

َ

َ

َ َ

َ

ّ َ َ َ
رض» ای
را در واقعـۀ َح ّ
ـره قتـل عام کنند ،گفـت« :لیـت السـماء وقعـت علی اال ِ

کاش آسـمان به زمین بیاید که یزید لشـکر میفرسـتد تا شـهر پیغمبر و

حرم پیغمبر را غارت بکنند ،مردم آنجا را ُ
بکشند! بعد از آنکه خلیفه شد و
قدرت به دستش رسید خودش فرستاد حرم خدا را ویران کرد.
[قبل از خالفت ،آنقدر] در مسجد نشسته بود[ ،که ملقب به] َحمامَ ُةالمسجد

1

بـود ،همـهاش قرآن زیـر بغلش بود ،هر ماهی فالنقدر قرآن ختم میکرد،

تظاهر
همیـن غاصـب مقـام امامت ،همین ُکشـندۀ همـۀ ابرار و نیـکان؛
ِ
اسلامیاش خیلی خوب بود 2.خب مردم از کجا بفهمند؟ سـعیدبن ُ
ج َبیر
را کشـته ،از اینجا بفهمند؟ خب َح ّجاج و دیگران میگویند سـعیدبن ُ
ج َبیر
 .1کبوتر مسجد
 .2ایـن دو بیـان در مـورد عبدالملکبنمـروان ،در کتـاب انساباالشـراف /ج /7ص203
آمده است.
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اخلال کـرده بود در امـر حکومت و خالفت عبدالملک ،مردم هم
باور میکنند .امام سجاد را از کار کنار گذاشته بود ،از اینجا بفهمند؟ خب
مردم امام سجاد را نمیشناختند؛ دستهای قدرتمند اموی نگذاشته بود
تابان امامت در معرض دید مردم قرار
که این نور حقیقت و این خورشید
ِ
بگیـرد .عامـۀ مـردم در یـک بیخبـری مطلق ،در یک غفلـت محض ،همه
مجذوب دسـتگاه قدرت و خالفت ،همه منتظر یک اشـارۀ کوچک ازطرف
قدرتهای قاهر زمان که پولشان را بدهند ،پشت سرشان نماز بخوانند ،به
فرمان آنها جان و مالشان را فدا بکنند ،با دوستان آنها دوست باشند و با
مردم [غافل]؛ اینهم زمینۀ سوم.
دشمنانشان دشمن .این
ِ

آن قـدرت قاهـر ،آن شـیعیان فـراری و گریـزان ،انسـانهایی کـه حـق را
شناختند ،اما در راه حق به ِجد قدم نگذاشتند ،این دو گروه؛ اینهم عامۀ
خبر مردم.
بی ِ
زمینـۀ چهـارم اینکه یک عدهای از آگاهان اجتماع ،پا را از بیمسـئولیتی
باالتـر گذاشـتند و شـدند خائـن ،و امان از آنوقتیکه بـه قول آن مرحوم

1

دزدی با چراغ آید که گزیدهتر َب َرد کاال .ایکاش محمدبنشهاب ُزهر یها،
اسالمی زمان امام سجاد و دیگر زمانها نبودند ،ایکاش نبودند
در جامعۀ
ِ
و این سالح ُب ّرا را بهدست عبدالملک نمیدادند؛ اما واقعیت تلخ تاریخی
 .1حکیم سـنایی غزنوی .این مصرع ،از قصیدهای در مقام اهل توحید ،در دیوان اشـعار
ایشان آمده است:
حرص آنگه ترس ،کاندر شب  /چو دزدی با چراغ آید گزیدهتر برد کاال»
«چو علم آموختی ،از
ْ
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این است که اینها بودند .اینها آن کاری را که دستگاههای قدرت
سیاسی نمیتوانستند بکنند ،امکانش برایشان نبود ،اینها برایشان فراهم
میکردنـد .درآنجاییکه دسـت قدرتهای سیاسـی هرگز نرسـیده اسـت و
نمیرسـد ،یعنی ُسـویدای دل مردم ،آنجایی که قدرتهای سیاسـی هرگز
نتوانسـتهاند و نمیتوانند به تنهایی آنجا را فتح کنند ،یعنی قلعۀ عاطفه
و روح مـردم ،آنجـا را همیـن قدرتهـای به ظاهر دینی فتـح میکردند و
بهدسـت دژخیـم قدرتهـای سیاسـی میسـپردند .دل مـردم را که قدرت
سیاسـی نمیتوانـد بهدسـت بیـاورد؛ بـا شلاق که دل کسـی را نمیشـود
بهدسـت آورد ،بـا تازیانـه کـه نمیشـود کسـی را مهربـان کرد .شمشـیر و
تازیانه اگر اثری داشته باشد ،این اثر ،نفرتآوری است ،ایجاد بغض است،
نـه ایجـاد محبت .قدرتهای سیاسـی ِکـی میتوانند خودشـان را در بین
مردم محبوب کنند و منطقۀ دل انسانها و روح انسانها را جذب کنند؟
ِکی توانسـتند در طول تاریخ؟ مگر یک عاملی مثل محمدبنشـهاب ،کنار
عبدالملک قرار بگیرد.
محمدبنشـهاب بهآسـانی و به سـهولت تا اعماق دل و روح و روان مردم
نفـوذ دارد ،یـک فقیـه بـزرگ و بزرگـوار اسـت؛ فقیهـی هم اسـت که همه
قبولـش دارنـد ،جزو گمنامها نیسـت ،جزو قاچاقها نیسـت ،جزو آنهایی
نیست که اگر خانهاش رفتی ،مورد غضب قرار خواهی گرفت ،جزو آنهایی
نیست که اگر به او سالم کردی ،مورد بیاعتنایی دشمنانش قرار بگیری؛
سکۀ رایج است ،همهجا مورد قبول است ،همهکس او را میشناسد ،همه
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برای او احترام قائل [هسـتند] ،خطش را هم همهجا میخوانند،
همهجا هم احترامش میگذارند؛ محمدبنشـهاب یکچنین آدمی اسـت،
یکچنین عنصری است.
هشـامبنعبدالملک هـم بعد از سـالیان درازی ،ایشـان را اسـتخدام کرد
بـرای اینکـه بچههایـش را حدیث یاد بدهد 1.اینهم قبـول کرد بچههای
خلیفـه را حدیـث یـاد داد؛ چهارصـد حدیث بـه فرزندان خلیفه و پسـران
خلیفه تعلیم داد.
[..فـردی] میگوید در مسـجدالحرام نشسـته بودم ،یـک پیرمرد نابینایی از
فقهای بزرگ و از دانشـمندان بزرگ هم کنار من نشسـته بود ،خیلی مرد
در مسـجد غوغاسـت .گفتیم چه خبر
عالم و فاضلی بود .یکهو دیدیم دم ِ
اسـت؟ گفتند یک کسـی میآید ،گفتیم البد خلیفه اسـت ،وقتی درسـت
نگاه کردیم ،دیدیم نه ،خلیفه نیست ،یک نفر از دانشمندان مذهبی است،
یک محدث ،یک قاضی ،یک مفتی .گفتیم کیست؟ گفتند محمدبنشهاب
ُزهـری اسـت .بعـد ایـن پیرمـردی که کنار دسـت مـن بود ،گفـت عجب،
محمدبنشهاب به این مقام رسیده؟ این شاگرد من بود!
خیلیها بودند که محمدبنشهاب شاگرد آنها بود و آنها استادش محسوب
میشـدند ،امـا دسـتگاه خالفـت ایـن را میخواسـت .دسـتگاه خالفـت
محمدبنشـهاب را پسـندیده بـود ،او را انتخـاب کـرده بود .بـا آقایی مکه
مـیآورد ،بـا آقایـی به شـام میبرد ،با عـزت و احترام اسـمش را میآورد،
 .1الطبقات الکبری /ج /5ص350
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بـا عـزت و احتـرام حرفش را گـوش میکرد ،و با عـزت و احترام
خطـش را میخوانـد .و بلای بـزرگ این بود که محمدبنشـهاب ُزهری با
عبدالملک رفیق بود ،با عبدالملکها خوب بود .جزو کسـانی بود که امید
عبدالملکها بهدست آنها بود؛ امثال محمدبنشهاب ُزهری هم در جامعۀ
اسالمی آن روز بودند.
ِ
اینهـم یـک زمینـۀ دیگر کـه اینگونه افرادی کـه ظاهرشـان دل مردم را
جذب میکند ،دست قدرتمندشان ،و علم و دانش و فضای ظاهر یشان،
دلها و روحها و عاطفههای مردم را رایگان به اختیار میگیرد .ازاینقبیل
آدمها هم بودند در زمان امام سجاد که همراه با دستگاه خالفت بودند و
مردم را خام میکردند ،مردم را خواب میکردند ،مردم را تخدیر میکردند،
تا عبدالملک بهآسـانی بتواند مردم را سرکیسـه کند و بر دوششـان سـوار
بشود .اینهم این زمینه.
انسان
خب ،این زمینههای زندگی امام سـجاد [بود] .امام سـجاد هم یک
ِ
مسـلکی اسـت .یک آدم بیکار نیسـت؛ آدمی که یکوقتی دلش بخواهد
کاری بکنـد ،حرفـی بزنـد و حدیثـی نقـل کنـد از قـول پیغمبـر یـا از قول
علم خود نان بخورد
پدرانـش ،اینطوری هم نیسـت؛ آدمی کـه بخواهد از
ِ
هم نیسـت .آدمی اسـت که فکر و مکتبی به نام اسلام ،روح و مغز او را
تسخیر کرده ،و رسالتی بزرگ و مسئولیتی به سنگینی زمین و آسمان بر
دوش او گذاشته .این مسئولیت چیست؟ اول ،مسئولیت تبیین و تشریح
مکتـب؛ دوم مسـئولیت ایجـاد زمینۀ حکومت اسلامی و بهدسـتگرفتن
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زمام قدرت؛ یا خود او بهدست بگیرد ،یا کسی از دودمان فکری
او ،یعنی از آنکسـانیکه شایسـتۀ این ِسـمت و منصب هسـتند .این دو
مسـئولیت هم بر دوش امام سـجاد اسـت ،زمینه هم اینقدر نامناسـب
است؛ چهکار کند امام سجاد در این زمینۀ دشوار؟ به موقعیت فکر بکنید،
تا ببینید که امام چگونه دست معجزنشانش عمل میکند و اثر میگذارد.
امام سـجاد در آن قحط یاوران ،قدرت دشـمنان ،نبودن کسـی که کمکی
بکنـد ،بـودن دشـمنان فراوانـی که ضربههـا بزنند ،و بودن رقبـای نابکار و
ّ
غداری مثل محمدبنشهاب ،باید چه بکند و چگونه عمل کند؟

52/11/30

ببینید؛ از این سختتر در تمام دوران امامت ،ما هیچ روزگاری را نداریم.
زندگی دوران امام جواد ،امام هادی ،امام عسکری ـ آن سه امام آخر که آنها
هم در دوران اختناق بودند ـ یا امام صادق ،امام باقر ،امام موسیبنجعفر،
هرکدام از اینها را که شـما نگاه کنید ،خواهید دید به تلخی و سـختی و
محنت سـالهای اول امامت امام سـجاد ،در تمام دویسـتوپنجاه سـال
زندگـی ائمـه ،هیچ سـالهای دیگـری را ما نمیشناسـیم .آنوقت در این
دوران ،ایـن قهرمـان اهلبیت ،این امام صبور و مقاوم ،این سیاسـتمدار
به سیاست الهی ،این بزرگمرد حقیقی اسالم ،کمرش را بست برای ادای
رسـالت ،و سـه هدف عمده در ذهن آن حضرت بود .هدف اول و مهمتر،
این بود که نگذارد حقایق اسلام و اصول اسلام ،زیر دستوپای سالطین
جـور و دوروبَر یهـا و عواملشـان ،و غرضها و جهلهـا از بین برود؛ چون
وقتـی اوضاعواحـوال سیاسـیای بـر ضد مکتب ،در یک کشـوری ،در یک
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جامعهای بهوجود میآید ،از اصول مکتب چیزی باقی نمیماند.
هدف اول امام سـجاد این بود که اصول اسلامی و قرآنی را حفظ کند و
نگذارد که اینها فراموش بشوند و از بین بروند.
هـدف دوم ایـن بـود کـه یکـی از این اصـول را ،که اصل امامـت و والیت
هسـت ،بـرای مـردم تبیین کند .تا مـردم بفهمند امامت جامعۀ اسلامی
یعنـی چـه و خلیفـۀ پیغمبر یعنی چه کسـی و شـرایطش چیسـت و چه
وظایفـی بـر عهـده دارد و مـردم بـا او چه رابطـهای دارنـد و چگونه چنین
شـخصی بر مسـند خالفت مینشیند .امام [باید] مسائل مربوط به امامت
مسلمین و خالفت پیغمبر را برای مردم تبیین کند تا در ذهن مردم این
ً
حقیقتا امامت یعنی همینیکه عبدالملک عهدهدار
باور بهوجود نیاید که
آن است ،یا یزید عهدهدار آن است ،یا دیگر خلفای جور .که بسیار کار مهم
و حساسـی بود ،چون در طول زمان ،اگر ائمۀ ما نبودند و اگر امام سـجاد
ً
اصال امامـت یعنی همین،
نبـود ،یواشیـواش مـردم باورشـان میآمد که
خالفت اسلامی یعنی همین .چون خلیفۀ اسلامی ،آن روز که نمیگفت
من دین ندارم یا برخالف اسالم حرکت میکنم ،همۀ فسقها و فجورها و
ظلمها و عنادها و کفرها را داشت ،درعینحال به نام اسالم .مردم خیال
ً
اصال همین اسـت که واجباالطاعه
میکردند خب ،خلیفه یعنی همین،
اسـت ،امام یعنی این .امام سـجاد باور مردم نسبت به امامت را تصحیح
مقید بودند
[چهارم امامت]
دوران
کـرد و ایـن کاری بود که تمام ائمـه در
ّ
ِ
ِ

آن را انجام بدهند؛ این هدف دوم.
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و هدف سوم اینکه امام سجاد اعالم کند و تفهیم کند که امام
اوست ،و نه آنکسیکه امروز در رأس کار است .و این هدف سوم ،هدف
سیاسی محض بود ،هدف دوم هدف نیمهسیاسی و نیمهاعتقادی بود ،و
هـدف اول هـم کـه هدف اعتقادی خالص و محض بـود؛ که البته به یک
معنا همۀ اینها سیاسـی هسـت و میتواند باشـد .با این سـه هدف امام
سجاد شروع کرد.

67/6/4

۵۸

پایهگذاری تشکیالت شیعی
«روش برخورد با دستگاه حاکم»
بنده برنامهای را که امام سجاد

صلواتاهللعلیه

در طول مدت زندگیشان تعقیب

کردند ،در مدت سیوپنج سال امامت ،در چند جمله خالصه کردم .دلیلی
ً
غالبا از گفتههای خود امام سـجاد اسـت.
هـم کـه بـر این جملات دارم،
مفصل از امام سجاد
خوشـبختانه چند حدیـث
ّ

صلواتاهللوسلامهعلیه

در اختیار ما

حرانی،
هست .در کتاب شریف تحفالعقول برای حسنبنعلی بن شعبۀ ّ
که از کتب بسـیار موثق و مورد اعتماد علمای شـیعه اسـت ،چند روایت
مفصل از امام سـجاد نقل شـده که مدرک ما همین چندتا روایت
خیلی
ّ
است ،بهعالوۀ آنچه که در نقلها و آثار و روایات گوناگون از کیفیت عمل
امام سجاد و عکسالعمل این بزرگوار در اختیار هست.
بنـده بهطـور کلـی ،عمل امـام چهارم را در چنـد نکته خالصه کـردم.

52/11/30
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روابـط امام با دسـتگاه خالفـت ،روابط امام و کیفیت عمل امام
روی عامۀ مردم ،کیفیت عمل امام با شیعیان خاص ،کیفیت عمل امام با
امثال محمدبنشهاب ،و عمل کلی امام در فضای جامعۀ اسالمی.
روابـط بـا خلفا یک نقطه از نقاط زندگی امام چهارم ،امام سـجاد

52/12/1

صلواتاهللعلیه

است .خب ،این انسانی که اینجا نشسته و بناست که کار بزرگ و عظیم
خود را شروع بکند ،با قدرتهای زمان چهکار کند؟ این قدرت قاهری که
ً
ابدا .برای اینکه بدانید
آن باال هسـت ،آیا غافل اسـت از حال امام سـجاد؟
ً
کامال و صددرصد تحت مراقبت دسـتگاه خالفت بوده ،دو
که امام سـجاد،
مطلب را نقل میکنم.
یکـی ایـن مطلـب اسـت کـه جاسـوسهای عبدالملک مـروان بـه او خبر
دادند که امام چهارم علیبنالحسـین یک کنیزی داشـت ،او را آزاد کرد و
با او ازدواج کرد 1.خب ،اینکه مطلب خیلی مهمی نیسـت ،عمل سیاسـی
نیسـت! آقا ازدواج کردند ،ازدواجشـان هم به این صورت بود .عبدالملک
یـک نامـهای نوشـت به امام سـجاد.. .از ایـن مطلب میفهمیـم که همۀ
خصوصیات زندگی امام سـجاد حتی مسـائل داخلی ،حتی مسـائلی مثل
ازدواج و آزادکـردن کنیـز ،و اینکه آنکسـیکه امام بـا او ازدواج کرده ،چه
ً
کامال برای دستگاه خالفت منعکس
کسـی اسـت؛ حتی این خصوصیات،
میشد و جاسوسان ،اینجا مینوشتند.
 .1شـرح این ماجرا در حلقۀ دوم «انسان250سـاله» /فصل امام سـجاد علیهالسلام آمده
است.
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یـک چیـز دیگـر ،آن چیـزی اسـت که «جـان گلـوب پاشـا» که از
مستشـرقین 1معاصـر اروپایی اسـت ،راجعبه زمان عبدالملـک میگوید .او
کتابـی دارد بـه نـام امپراطوریتالعـرب ،راجعبـه امام بحثـی نمیکند[ ،اما
میگویـد] کـه جاسـوسهای فراوانـی بودند ،کـه از جملۀ جاسـوسها ،آن

کسـانی بودند کـه نامهبر و نامـهآور بودنـدَ « .
کان ِلصاحـب َ
البر ی ِـد» ـ یکچنین
ِ
ُ

ٌ ٌ
ـام ف ُ
راق َب ِـة» [یعنی] آنکسـیکه پسـتچی بود و نامهها
امل ِ
تعبیـری دارد ـ «دم ت ِ
را میآورد و می ُ
برد ،این خودش یک جاسوسـی از جاسـوسهای دسـتگاه
خالفـت بـود .بعـد در آخـرش میگویـد که این جاسـوس ،هم بـه درد این
میخـورد کـه کارهای اسـتاندارها را کنترل کند و به خلیفه خبر بدهد ،هم
به درد این میخورد که کارهای شیعیان و رهبران شیعه را کنترل کند 2.از
ً
کامال روشن میشود که امام سجادصلواتاهللعلیه صددرصد مورد مراقبت
اینهم
و کنترل دستگاه حکومت بودند.
ً
علنـا اظهار
خـب ،حـاال امـام چهارم بـا این دسـتگاه قدرت چه بکنـد؟ آیا
مخالفت بکند ،همچنانیکه پدرش حسینبنعلی

صلواتاهللوسالمهعلیه

ً
علنا اظهار

مخالفت با یزید کرد؛ این کار را بکند؟ نه.. .امام سـجاد که میخواهد آن
دو مسـئولیت بـزرگ را از راههـای خـاص سیاسـتمدارانۀ زیرکانـه تأمین
ً
بعضا
 .1شر قشـناس ،محققین و کارشناسـان تاریخ این ناحیه از کرۀ زمین .مستشرقین
ً
عموما هم سالیان متمادی را در بین
مأموریتهای نظامی ،جاسوسی و نفوذ داشتهاند و
مردم جوامع شـرق زندگی میکردند .مانند جان گلوب پاشـا ،ژنرال انگلیسـی که تا سـال
1956م فرماندۀ ارتش عرب در اردن بود.
 .2امبراطوریة العرب ،ترجمۀ عربی کتاب « /»The Empire of The Arabsص219
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بکند ،نباید در ظاهر با دستگاه خالفت تندی و خشونت به خرج
مـیداد .نبایـد میگذاشـت کـه عبدالملک مروان بیدار بشـود و بفهمد که
امام سـجاد در چه فکری و در چه راهی اسـت .عبدالملک اگر میفهمید
امـام سـجاد چـه میکنـد ،یـک لحظه امـان نمیداد کـه امام سـجاد زنده
بمانـد .ایـن کار ،نکرده میماند ،این راه ،طینشـده باقی میماند .بنابراین
بـا عبدالملـک و بـا دسـتگاه خالفت ،بهطـور کلی آنطوری عمـل نمیکرد
کـه آنها احسـاس کنند که آقا مشـغول چـه فعالیتها و تحرکاتی اسـت.
و ازطرفـی زیـر بـار زبونیهـا و ذلتهـا هـم نمیرفـت .ایـن دوتـا را باهم
اشتباه نکنید .بعضی خیال میکنند اگر امام به ظاهر شمشیر نکشیده تا
ً
حتما بهاینمعناست که اگر یک روایت
روبهروی خلیفۀ زمان بایستد ،این
دروغ بهوسیلۀ دشمن درست شدهای گفت که امام ـ العیاذباهلل ـ
ضعیف
ِ
ِ
پیش خلیفه به سجده هم افتاده ،آدم باید بگوید بله! درست است! چون
امام که شمشـیر نکشـیده بود .این اشتباهی است که انجام میگیرد.. ،و
نشان نشناختن امام است.
نشـان از بیمعرفتی به مقام امام اسـت،
ِ

52/11/30

شـر آن مغزهـای نـادان و زبانهای یاوهگویـی که حاضرند
و پناهبرخـدا از
ّ
بپذیرنـد کـه امـام بزرگـواری از اهلبیت عصمت و طهـارت؛ آن امامی که

َ
َ َ ّ ّ َّ ُ
الذلة» 1ذلت از ما به دور اسـت« ،ا َب
پـدر بزرگـوارش میفرمایـد« :ههیات ِم ِنی ِ
ُُ
ُ
اهلل َذ ِل َ
ک» خدا اِبا و امتناع دارد که ما ذلیل باشیمَ « ،و َرسوله» پیغمبر اِبا و
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین /ابـواب مـا یختـص بتاریـخ
الحسینبنعلی /باب /37حدیث10
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امتنـاع دارد ،و مؤمنیـن اِبا و امتنـاع دارند ،آن آغوشهای پاکی
کـه مـا را بـزرگ کردهانـد ،اِبا و امتنـاع دارند که ما ذلـت را بپذیریم[ ،حاال]
امامی از این خاندان ،و صاحب این َ
نفس و این گفتار ،برود پیش حاکمی
یـا خلیفـهای اظهـار ذلت کند یا بهنحوی از انحا قبول ذلت کند .بهراسـتی
که اگر زبانی این سخن را بگوید ،باید دانست که از دل بیمعرفتی حرف
میزند ،و اگر مغزی این پندار را در خود بپروراند ،باید فهمید که آشنا به
اهلبیت عصمت و طهارت و مکتبشان و راهشان نیست.
بنابرایـن روش امـام سـجادصلواتاهللعلیه با دسـتگاه خالفت اینطـوری بود؛ نه
خشـونت میکـرد ،بـرای خاطر اینکه این خشـونت خلیفه را نسـبت به این
بزرگـوار بیـدار و حسـاس میکـرد و آن کار اساسـی و بنیـادی و عمیقی که
الزم بوده امام انجام بدهد ،تعطیل میماند؛ و نه درمقابل خلیفه به کیفیت
و نحـوهای عمـل میکـرد که این موجب ضعـف و زبونی و ذلت و خواری و
ّ
خفت آن بزرگوار باشد .بلکه در جای مناسب ،در وقت الزم ،آن سخن تندی
را که به تعبیر عبدالملک مروان ،سنگ را و صخره را میشکافد ،از زبان آن
حضرت صادر میشـد و بر جای خود واقع میشـد 1.این رفتار امام که یک
رفتار میانهای بود ،نه سـازش با دسـتگاه خالفت بود ،و نه جنگ رویاروی؛
گیری واضح و بارز،
نـه گرایش بود به قدرتهای سیاسـی زمـان ،و نه جبهه
ِ
تا ابد برای انجام کارهای بنیادی در زمانهای خاص ،الزم بوده و هست.
 .1ماجرای بیان این سخن از زبان عبدالملک در حلقۀ دوم «انسان 250ساله» /فصل امام
ً
مفصال آمده است.
سجاد،
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البتـه ایـن رفتـار را امـام صادق

علیهالسلام

امامتش نداشـت ،امام موسیبنجعفر

علیهالسلام
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در بسـیاری از [دوران]

ً
اصال نداشـت ،و ائمۀ دیگر

هرکـدام بهمقتضای زمانشـان کیفیت خاصی عمـل کردند .این مخصوص
زمانی آن
امام سـجاد اسـت ،اینیکه دارم میگویم ،بر اثر موقعیت خاص
ِ
حضرت [بود] .این رفتار موجب شده بود که دستگاه خالفت احساس خطر
نکنـد از امام چهارم؛ احسـاس خطر نکند ،نـه بهاینمعنا که آن حضرت را
آزاد بگذارد ،نه! بازهم جاسوسهای دستگاه خالفت ،در اطراف آن حضرت
و شـیعیان احاطـه داشـتند ،بازهـم محدودیتهـا در روابـط با مـردم و با
ً
کامال وجود داشت ،ولی همین اندازه بود که عبدالملک با قدرتی
شیعیان
که داشت ،با َجو مساعدی که در محیط عظیم مملکت خود بهوجود آورده
بود ،به فکر کشتن امام چهارم نیفتاد.
َح ّجـاج در کوفـه زندگـی میکـرد .و چـون در کوفه زندگی میکـرد و کوفه
مرکز شیعیان شده بود ،میدانست که شیعیان مشغول ارتباطات پنهانی
هسـتندَ .ح ّجـاج چـون ایـن را از نزدیـک دیـده بـود و میفهمیـد که همۀ
سررشـتهها در دست علیبنالحسـینصلواتاهللعلیه است ،نوشت به عبدالملک
که اگر میخواهی حکومت کنی ،علیبنالحسین را ُب ُکش .نوشت خودت
زرنگ هوشیاری که دستش
اج
ِ
را معطل نکن .این را َح ّجاج میفهمیدَ ،ح ّج ِ
از نزدیک در کار بود ،بر کوفه فرمانداری میکرد ،استانداری میکرد ،و آنجا
میدید که شیعیان چگونهاند ،میدید یحییبنامالطویل و سعیدبن ُ
ج َبیر
یـا دیگـر شـیعیان چگونه عمل میکننـد؛ اینها را چـون از نزدیک میدید،
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میفهمید که سلسلهجنبان این حرکتها و شورها و حماسهها ،آن
دست قدرتمندی است که در مدینه است ،یعنی علیبنالحسینصلواتاهللعلیه.
خیرخواهی دستگاه خالفت ،نامه نوشت،
چون اینها را میفهمید ،از روی
ِ
بکش .عبدالملک در جواب نوشـتَ « :ا ّما َب ُ
نوشـت که علیبنالحسـین را ُ
عد

َ ّ

ف َج ِنبین ِد َ
ماء َب
ینهاش ٍم» 1مرا وادار مکن ،بلکه باز بدار از اینکه در خون بنیهاشم
ِ

دست ببرم .دلیلی هم که آورد ،این بود که گفت من بنیامیه را دیدم که
هرگاه ولع و حرص به خرج دادند در ریختن خون بنیهاشم ،نابود شدند.
راسـت هـم میگفـت ،عبدالملک دیده بود که معاویـه در آخر عمر ،در آن
مدتی که بعد از رحلت امام حسـن مجتبیصلواتاهللعلیه در گوشـهکنار بنا کرد
به کشتن شیعیان و دوستان بنیهاشم و شاگردانشان ،مثل حجربنعدی
و دیگـران ،و پسـرش یزید که فاجعۀ کربلا را بهوجود آورد ،چگونه طومار

َ
زندگی این سفیانیها ،فرزندان ابوسفیان پیچیده شد؛ [لذا] میترسید؛ «ا ّما
َب ُ
عد َف َج ِّنبین ِد َ
ماء َب
ینهاش ٍم» نگذار من دست به خون اینها بیاالیم .این نتیجۀ
ِ
رفتار امام سجاد بود.
رحمانی آسـمانی ،کیفیتی
امـام سـجاد بـا آن تدبیر الهی ،با آن سیاسـت
ِ
را در پیـش گرفتـه بـود که دسـتگاه خالفت احسـاس نمیکـرد که مجبور

است ،واجب است که علیبنالحسین را ُ
بکشد ،خیالش ازاینجهت آسوده
بـود 52/12/1.اگـر آن گفتگوهـای تنـد و سرشـار از طعـن و ادعـای اسـتحقاق
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ علیبنالحسـین و /...ابواب تاریخ سیدالسـاجدین /باب/3
حدیث19
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خالفـت و حکومـت ـ کـه نمونههایـی از آن را در حـاالت امـام
موسـیبنجعفر و برخـی دیگـر از ائمه

علیهمالسلام

بـا خلفـای زمان مشـاهده

میکنیـم ـ میـان امـام سـجاد و عبدالملکبنمـروان ،مقتدرتریـن خلیفۀ
امـوی ردوبَـدل میشـد ،بـدون تردید امـام پیـش از آنکه موفق بـه انجام
تشکیالت تازهسازمانیافتۀ
رسالت خاص خود شود ،به شهادت میرسید و
ِ
خـود را معـوّ ق میگذاشـت و ایـن از یک رهبر مسـلکی و الهی ،که جز به
ً
مطلقا شـتابی برای دستیافتن
پیشـبرد مکتب و فکر خود نمیاندیشـد و

بـه حکومت شـخصی ندارد ،بههیچوجه منطقـی و پذیرفته نبود .در موارد
مسلط زمان احساس می شود،
نادری ،موضع حقیقی امام در برابر قدرت
ِ
لیکن نه آنچنانکه امام را آشکارا رویاروی عبدالملک قرار دهد ،بلکه فقط
بـه آن انـدازه کـه تاریخ را و نیز تا حدودی َجو نزدیک به خود را در جریان
عمل و حرکت خود بگذارد.

پیشوای صادق /ص31-30

59

پایهگذاری تشکیالت شیعی
«نامهای برای تاریخ»
از جملـۀ ایـن نمونهها ،نامۀ نکوهشبار و بینهایت تکاندهندهای اسـت
کـه امـام بـرای یکـی از رجـال دینی وابسـته به دسـتگاه بنیامیـه به نام
محمدبنشـهاب زهری مینویسـد؛ که در واقع باید گفت امام این نامه را
برای تاریخ و نسـلهای پس از خود مینویسـد ،نه برای محمدبنشـهاب.
..این نامه ،سـندی اسـت از امام سـجاد که وضع زمان و وضع خود را در
برابر اوضاع زمانه تشریح میکند.

پیشوای صادق /ص31-30

محمدبنمسـلم زهـری را بایـد بشناسـید .البتـه ایـن شـخص غیـر از
محمدبنمسـلم ثقفی 1فقیه عالیقدر و دانشـمندی اسـت که از شـاگردان
امام صادق

علیهالسالم

است.

51/11/25

ُ[زهری] مرد بسیار دانشمند و فقیهی است.

 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،21محمدبنمسلم ثقفی» را مطالعه کنید.
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به او مینویسد ،دانش و فضل

و آگاهـی او را تأیید میکند .او کسـی اسـت که ازلحـاظ علم و فقاهت و
آشـنایی با حدیث ،در زمان خودش منکر نداشـته .البته دوسـتدار خاندان
پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه هـم بوده و امام سجادعلیهالسلام را از صمیم قلب دوسـت
میداشـته .گمانـم ایـن اسـت ،یقین نـدارم ،احتمـال میدهم کـه در آن
سـفری که امام سـجاد و امام باقر

علیهماالسلام

را به شـام خواسـتند ،و با ُغ ِل

جامعه 1امام سـجاد را به شـام بردند و جوانش ،محمدبنعلی

علیهالسلام

هم

در کنار او بود ،وقتی آنها را وارد مجلس خلیفه کردند ،آنکسـیکه پیش
خلیفه وسـاطت کرد و گفت او فرزند پیغمبرصلیاهللعلیهوآله اسـت ،غل جامعه
را از گردنش باز کن 2،همین محمدبنشـهاب زهری اسـت .پس دوسـتدار
خاندان پیغمبرصلیاهللعلیهوآله هم بوده .روایت هم از خاندان پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

نقل کرده.

51/11/25

در کتب شیعه و ّ
سنی احادیث فراوانی از محمدبنشهاب زهری نقل شده
ً
معروف در باب امام سـجاد،
یقینـا شـنیدید ،چـون از احادیث خیلـی
کـه
ِ
احادیثی است که این شخص نقل میکند .منتها بهغلط اسم او را ُز َهری
میخوانند؛ که ُز َهری گفت با امام سـجاد بودم و کجا رفتم و چنین شـد.
ایـن ُز ْهـری اسـت ،از قبیلـۀ بنی ُ
زهـره و از اوالد کسـی بـه نام شـهاب که
 .1نوعی غل که پس از قراردادن دستها در دستبند ،آن دو را به گردن متصل میکرده است.
 .2بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ علیبنالحسـین و /...ابواب تاریخ سیدالسـاجدین /باب/8
حدیث15
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پدرش مسـ ِلم اسـت؛ محمدبنمسـلم زهری هم به او میگویند،

به اعتبار َجدش ،محمدبنشهاب زهری هم میگویند .این آدم یک ّ
ملیی
ً
ً
ثانیا بسیار زرنگ و باهوش است.
اوال نام و آوازهاش زیاد است،
است که
یک آدم نفهم و نادان نیسـت که روی نادانی با دسـتگاه عبدالملک کنار
آمـده باشـد ،نه؛ از روی زرنگی کنـار آمده .زرنگیاش را از کجا میفهمیم؟
از اینکه گاهی از زبان امام سجاد یک احادیث خوشظاهری نقل میکند،

احادیـث خیلـی معقولـی اسـت که عامه در ُکتبشـان نقل کردنـد و وقتی
انسـان نگاه میکند ،میبیند نه ،عیب و علتی به ظاهرش در کار نیسـت.
موضع محمدبنشـهاب زهـری را ،میفهمد که این
امـا وقتی میشناسـد
ِ
احادیـث چقـدر رذالـت دارد .تمام کوشـش این مرد این بـوده که خاندان
پیغمبـر را کـه داعیـۀ وصایـت و خالفت واقعـی و وراثت علـم پیغمبر را
معمولی زمان پایین بیاورد!
داشتند ،در سطح مردم
ِ

52/12/2

«طبقـات» ابنسـعد ،دربـارۀ محمدبنشـهاب یادداشـت
مـن دو حدیـث از
ِ
کـردهام ـ کـه نمایشـگر وضع علمی و اجتماعی این مرد اسـت ـ تا شـما
بدانید امام سجادعلیهالسالم با چه کسی طرف صحبت است.

ُّ َ

..از او نقـل کردهانـد کـه میگویـد« :کنـا نک َـر ُه ِکت َ
العل ِـم» مـا بـه نوشـتن
ـاب ِ
حدیـث و نوشـتن علـم چنـدان روی موافقـی نشـان نمیدادیـم ،حالش

َّ َ َ

ََ

َ ُ

ُ

الء اال َم ُ
ـراء» تـا قدرتهـا و امیـران ،مـا را
را نداشـتیمَ « .حتی ا َکرهنـا علی ِـه هـؤ ِ
مجبور کردند .ببینید چقدر امیران عالقه داشـتند به حفظ آثار اسلامی و
کلمات پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

ً
حتما حدیث
که ابنشهابها را مجبور میکنند
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َ َ َ
ً
حتما کتاب تألیف کنید؛ چون الزم اسـت! «ف َراینا ان ال
بنویسـید،
املس ِـل َ
ُی َن َع ُـه َا َح ٌـد ِم َـن ُ
منی» فهمیدیـم وقتیکه قدرتهـا و حکام به ما بگویند
حدیـث بنویسـید و علـم را در کتابهـا ضبـط کنید ،دیگر کسـی در این
زمینه با ما مخالفتی نخواهد داشـت .خاطرمان آسـوده شـد و بنا کردیم

کتابنوشتن و حدیثنوشتن .این یک روایت ،که روابط ایشان را با ُامَ را
در اینجا میتوانید بفهمید.

َ ُ
روایـت دیگـرَ « :عـن ُ
امل َع َّم ِر» ـ یکی از روات اهل سـنت اسـت ـ «قال ک ّنـا َن َر ی
ِ
ُّ
َ َ َ َ
ا ّنـا قـد ا کثرنـا َع ِـن
الزه ِـر ِ ّی» میگویـد مـا خیـال میکردیم کـه از زهری روایت
خیلی در اختیار ماست .به نظر ما زیاد میآمد آن روایاتی که ما از زهری

َّ ُ َ

ُ

نقل کردهایمَ « .حت ق ِتل َ
الولید» تا ولیدبنعبدالملک ـ خلیفۀ سفاک اموی ـ
َ َ

َّ

َ

ُ َ

َ َ

َّ

َ

ُ

ُ

واب ِمن خ ِ َ
ّ
هر ِ ّی» بعد
کشته شد« .ف ِاذا الد ِ
فات ُر قد ِحلت عل الد ِ
زائ ِن ِه .یقولِ :من ِع ِلم ز ِ
که خلیفه از دنیا رفت ،دیدیم دفترها و کتابها و نوشـتههایی از دانش

بیکـران زهـری بـر روی چهارپاهـا حمـل میکننـد ،و از قصـر ولیـد خارج
میشـود! معلـوم میشـود که ایشـان علـم را برای چه کسـی مینوشـته.
کتابهـا و نوشـتههای ایشـان در اختیـار دسـتگاه خالفـت و کتابخانـۀ
خصوصی جناب ولید قرار میگرفت! و ایشان کتابها را ضبط
شخصی و
ِ
میکرد و در وقت الزم از حدیثش و از گفتارش برای سوءاستفاده از مردم
استفاده میکرد .این ،شخصیت محمدبنشهاب زهری است.

51/11/25

انسـان باهدف ،مسـلکی،
کار امام سـجاد ،وجود اینهاسـت.
یـک
ِ
مشـکل ِ
ِ
مجاهـد ،و ازخودگذشـتهای مثـل امام سـجاد ،با اینها چه بکنـد؟ ..با این
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دزدی که به لباس رئیس کاروان ظاهر شده است ،چه بکند؟ اگر
سـبیل از بناگوش دررفتهای و چشـمهای
این دزد ،قدارهای بسـته بود ،و
ِ
سر خشـدۀ از حدقـه بیرونآمدهای داشـت ،غمـی نبود؛ همـه میفهمیدند
دزد است .مردم ،همه ،تکلیفشان را درمقابل دزد میشناسند .اگر بفهمند
اشـکال کار این اسـت که نمیدانند
دزد اسـت ،میداننـد بـا او چه بکنند.
ِ
سبیل از بناگوش
محمدبنشهاب دزد است؛ برای خاطر اینکه این آدم نه
ِ
دررفتهای ،نه قدارۀ از رو بسـتهای ،و نه یک چشـم از حدقه بیرونآمدهای
دارد؛ ظاهـری آرام ،سـیمایی باوقـار ،زبانـی ذاکر ،و سـخنی گویای قرآن و
حدیـث! مـردم چـه میدانند این کیسـت! چـون نمیدانند ،خطـرش زیاد
بن بزرگی ،سـد کرده .اینجا امام
اسـت .و راه امام سـجاد را ،مثل یک خا ْر ِ
سجاد با این چه بکند؟
همینطـور بیتفـاوت از کنـار ایـن خا ْر ُبن بگذرد؟ مگر ممکن اسـت! مگر
کجـی عظیمـی را ،و
ممکـن اسـت کـه امـام سـجاد یکچنیـن انحراف و
ِ
یکچنیـن عامـل بزرگـی بـرای گمراهـی را ،ببینـد و از کنـار آن بیتفاوت
رهبر دین
چهارم ما نبود! اگـر اینطور بود،
بگـذرد؟ اگـر اینطـور بود ،امام
ِ
ِ

و دنیـای بشـر نبـود! امـام بـرای این اسـت که انحرافهـا را از بیـن ببرد.
امام یعنی پیشـوا ،یعنی آنکسـیکه کاروان بشـریّ ت ،با دسـت او هدایت
میشـود .اگـر چنیـن آدمی ،با انحراف بد نباشـد ،با کجی مخالف نباشـد،
ممکـن اسـت کـج برود؛ نمیشـود به او اطمینـان کرد که راه را مسـتقیم
به سـرمنزل برسـاند .پس امام چون امام اسـت ،چون امام ُ
الهدی است ،و
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ُّ
نارالتقی 1اسـت ،وسـیلۀ راهبری و راهنمایی و هدایت
چونکه مَ

و روشـنگری اسـت؛ ممکن نیسـت که از یک عامل ضاللت و گمراهی و
کجـی و بـدی و واژگونگـی حقایق ،صرفنظر بکنـد و از برابر آن بیتفاوت
بگذرد .امکان ندارد! این ما هسـتیم که به حقیقتی دل میبندیم ،و خود
را گرویـدۀ بـه یک حقیقتـی میدانیم ،اما با ضد آن حقیقت هم ،آنچنان
ً
اصال نمیشناسـیم .این
یار و َدمخور و دمسـازیم که گویی آن حقیقت را
مبراست از
مبراسـت از اینگونه عملکردن .امام ّ
خصلت بد ماسـت؛ امام ّ
اینکـه چیـزی را بدانـد و طبـق آن عمل نکند .از گفتـۀ همین امام بزرگوار

ُ

َ

ّ

َ

الع ُلم ب ِ َ َ
ُ
َ َ
فان» 2آگاهی و عمل ،آگاهی
لفان مؤت ِل ِ
اهلل و الع َمل ِبطاع ِت ِه ِال ِا ِ
[است]« :و ما ِ ِ
همراه همبستۀ به یکدیگرند ،متصل و مرتبطند ،جداییناپذیرند.
و کار ،دو
ِ
آگاهی کامل یک جایی باشد و عمل در کنار آن نباشد.
معنی ندارد
ِ
پس امام نمیتواند درمقابل ابنشـهاب زهری بیتفاوت بماند .چهکارش
بکند؟ او را از بین ببرد؟ مگر امام میتواند؟ مگر چنین چیزی ممکن است
که امام او را از بین ببرد ،یا نابود کند؟ امامی که در اقلیت است ،امامی
که کوچکترین حرکاتش تحت کنترل و مراقبت است ،امامی که [وقتی]
 .1مَ نـار :موضـع نـورُ ،
قـی :پرهیـزکاری .ایـن عبـارت برگرفتـه از این کالم امام حسـن
الت ٰ

َ

ّ ََ

َ

َ

ُّ

عالم ُ
علیهالسالم استَ « :و ل َعمری ِانا ل ُ
اهلد ٰى َو َمن ُار الت َ ٰق» به جان خودم سوگند که ما اهلبیت

پرچمهـای هدایت و نشـانههای روشـن پرهیـزکاری هسـتیم(.تحفالعقول /و روی عن
االمام ابیمحمد الحسنبنعلی /خطبته حين قال له معاوية بعد الصلح اذكر فضلنا)
 .2تحفالعقـول /بـاب ما روی عن االمام سـیدالعابدین علیبنالحسـین /موعظة و زهد
و حکمة
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یک داستان داخلی در داخل خانۀ او اتفاق میافتد ،فردا ،خبرش
از شـام از میـان کاخ عبدالملـک بیـرون میآیـد ،مگـر میتواند یکچنین
کاری را انجام بدهد؟ وانگهی محمدبنشهاب رفت ،صدها محمدبنشهاب
دیگر بهوجود میآیند .یک نفر رفت ،این سلسله که نمیرود .یک انحراف
و یک انحرافآفرین نابود شد ،رشته و جریان انحرافی که از بین نمیرود.
چارهای باید اندیشید .چهکار کند؟
امـام یـک نامـه بـرای او نوشـت .ایـن نامـه در ظاهر یـک نامه اسـت .ما
ً
احیانا
هم به همدیگر نامه مینویسـیم .دوسـتان و مخالفان و دشـمنان
بـه هـم نامه مینویسـند .هممسـلکها و ضد مسـلکها بـه یکدیگر نامه
مینویسند .نامهنوشتن به نظر یک کار ساده میآید ،اما نامۀ امام بسیار
حائز اهمیت است.
ً
اوال یک فایدۀ این نامه ـ که این فایدۀ درجۀ دوی نامه است ـ این است که
[نشان میدهد] امام از هیچکس مأیوس نیست ،حتی از محمدبنشهاب.
امـام انسـان را دارای فطـرت نیکـو میدانـد .این حکم اسلام اسـت ،این
قضاوت قرآن اسـت که فطرت و سرشـت انسـانها به نیکی است .بدیها
عارضیانـد ،بدیهـا برای بعدند ،بدیها نقش و نگار روی صفحه هسـتند
دسـت
و خـود صفحـه پاک اسـت .خود صفحه در آغا ْز بیغبار اسـت .این
ِ
جنایتگـر نقاشـان اسـت که ایـن نقش بـد را ،این نقش کجومعـوج را ،بر
ِ
روی این صفحه کشـیدهاند .این گناه بیهنری آن نویسـنده اسـت که با
لوح سـفید را انباشـته اسـت .فطرت انسـان بر نیکی اسـت.
خط بدی این ِ
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هـر انسـانی ،در هر حدی از انحـراف ،از قلمرو و محیط و منطقۀ
امیـد یک انسـان هدفی و مسـلکی بیرون نیسـت .بـه همهکس میتوان
ِ
امیدوار بود که هدایت شود ،البته نمیشود پای این امید تا آخر نشست.
نمیشود بهخاطر یک امید ضعیفی که نسبت به هدایت یک نفری هست،
انسان تصمیم اساسی را نسبت به او نگیرد؛ اما این امید باالخره هست.
خور 1لذت دستگاه خالفت
محمدبنشـهاب منحرف اسـت ،باشـد .چاشـته ِ
مرحبای
مقرری و احتـرام و ِزهی و
شـده ،باشـد .عادت بـه مقام و پول و
ّ
ِ
بـزرگان و قدرتمنـدان و اعیـان و اشـراف کـرده ،باشـد .از کجـا معلـوم که
برنگـردد؟ از کجـا معلـوم کـه ناگهان تصمیمـی نگیرد؟ از کجـا معلوم که
خـود را آنچنانکـه باید ،نسـازد؟ همـهاش امکانپذیر اسـت؛ پس نامه را
مینویسد .امام نامهای نوشت .این فایدۀ درجه دومش [بود].
امـا فایـدۀ درجـۀ اول؛ ایـن نامـه امـروز دسـت من اسـت ،در ایـن کتاب
شدن این نامه تاکنون ،در حدود سیزده
[تحفالعقول] است .از روزگار نوشته
ِ
اسـناد قبل از این کتـاب ،این نامه را حفظ کردند .چه
قـرن ،ایـن کتاب و
ِ
کسی این نامه را [بیرون] داد؟ محمدبنشهاب داد؟ این نامهای است که
ً
فورا آن را پاره میکند؛ اگر نگاه ندارد برای موعظۀ
اگر به هرکس بنویسند،
خودش .هرگز به دیگری نشان نخواهد داد .این نامه را محمدبنشهاب به
 .1کسیکه یک یا دوبار مزۀ چیزی را چشیده و همیشه چشیدن آن طعم را انتظار و آرزو
دارد .آنکه از فضل کسـی بهرهمند شـده و همواره پیرامون آن شـخص میگردد و توقع
بهرهمند شدن از او را دارد.
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اینوآن داد که علیبنالحسین برای من اینطور نامهای نوشته؟
ً
ابدا! چنین چیزی ممکن نیسـت .این نامه ،سـرتاپا تازیانهای است بر تن
و روی محمدبنشـهاب .ایـن نامـه سـراپا اعالم جرمی اسـت ،ادعانامهای
اسـت علیه محمدبنشـهاب .این را هرگز محمدبنشـهاب خودش [بیرون]
نمیدهد .پس چه کسـی این نامه را به دسـت دیگران داده ،و آن دیگران
به دیگران ،تا به من و شما رسیده؟ این نامه را خود امام سجاد داده .امام
سـجاد نامه را مینویسـد ،برای محمدبنشهاب میفرستد؛ اما نسخهای از
آن نامـه را بـرای خـودش و برای اصحاب نزدیکش هـم نگه میدارد .چرا؟
منظـور امـام چـه میتوانـد باشـد از این عمل؟ چـه فایـدهای دارد؟ فایدۀ
اساسی این نامه ،معرفی و افشاگری و ایجاد شناخت صحیح از طبقهای
است که محمدبنشهاب در آن طبقه است .این را به هیچ صورت دیگری
نمیشود ادا کرد.
امام اگر یک اعالمیه علیه محمدبنشهاب میدادند ،این اثر را نمیگذاشت.
اگر دهها نطق علیه محمدبنشـهاب میکردند ،این اثر را نمیداشـت .اما
به خودش نامه مینویسـند؛ نامهای سرگشـاده! اگر او حاضر نیسـت [نامه
خود امـام او را
را] بـه دیگـران نشـان بدهـد ،خـود امـام نشـان میدهنـد.
ِ
موضـع جنایتکارانۀ او را ،و اثر عظیم
معرفـی میکننـد؛ و پایگاه او را ،و
ِ
و فاجعهآمیز کارهای او را .و این را میدهند دسـت مردم ،دسـت آگاهان
شـیعه ،که دستبهدسـت بگردانند و به تودهها برسانند تا محمدبنشهاب
معرفی شود .و بزرگی جرم او معلوم شود و مردم بدانند که کسی در این
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حد ،چیسـت و کیسـت .این نامۀ امام سـجاد اسـت .امام سجاد
بـا ایـن نامه افشـاگری میکند .در ایـن نامه ،طبقۀ محمدبنشـهاب را در
طـول نـوار تاریـخ از آغاز تا فرجام معرفی میکند .امام با محمدبنشـهاب
نظر خاصی ندارد؛ هرکه چون او باشد ،اوست! هرکسی دارای آن پایگاه و
موضع باشـد ،محکوم به حکم اوسـت؛ خصوصیتی ندارد محمدبنشـهاب
زهری .و این سخن امام چهارم

ُ ََ

َ

َ ُ َ

صلواتاهللوسالمهعلیه

ُ

است.

ّ
ُ
ُ
ّ ُ
َّ
هر ِ ّی».. 1ببینید؛ لحن ،لحن انتقامجویانه
« ِکتابه عل ِیهالسلام ِال مم ِد ِبنمس ِـل ٍم الز ِ
نیسـت ،بااینکه راه امام از وجود محمدبنمسـلم اینهمه لطمه میبیند،
درعینحـال ،لحـن امام ،لحن انتقامجویانۀ با غیظ و غضب نیسـت ،لحن
فوقانسـانی اسـت کـه از یـک فضایـی باالتـر و از یـک افقـی دورتر،
یـک
ِ
ایـن موجـود ضعیـف را مخاطب قرار میدهد .در آن َت ُ
نافز 2نیسـت ،در آن
دشـمنیها و ُخردهحسـابهای شـخصی نیسـت .و هرجا که در اینگونه
مسائل کلی و مهم ،خردهحسابهای شخصی پیش آمد ،اثر عمل از بین
رفت .امام سـجاد برایش محمدبنشـهاب بهخصوص مطرح نیسـت ،این
پایگاه برایش مطرح است؛ لذا در آغاز نامه ،بعد از ِبسماهلل میفرماید:

َ َ

َ

52/12/2

ّ

«کفانـا ُ
الف ِ َ َ َ َ َ
ـار» خـدا مـا و تـو را از آزمایشهـا و
اهلل َو ِا ّیـا َک ِم َـن ِ
تن و ر ِحـک ِمـن الن ِ
فتنههـای زندگـی سـربلند خـارج کند .ابتـدا میفرماید ما و تـو را 51/11/25.و
 .1تحفالعقـول /بـاب مـا روی عـن االمـام سـیدالعابدین علیبنالحسـین /کتابـه الـی

محمدبنمسلم الزهر ی
( .2نفز) به روی یکدیگر پریدن ،به همدیگر حمله کردن

فصل چهارم

1099

 .59خیرات یارب یاهمان« /یعیش تالیکشت یراذگهیاپ

دوم ایـن جملـه ،تنها او را مورد خطـاب قرار میدهد؛
در بخـش
ِ

دچار فتنه شـدن ،برای همه اسـت و امام سـجاد هم ممکن اسـت به
زیرا
ِ
نوعی دچار فتنه شود ،ولی در فتنه غرق نمیشود و محمدبنشهاب دچار
فتنه میشود و در فتنه غرق میشود؛ و آتش جهنم به امام سجاد

علیهالسالم

نزدیک نمیشود ،لذا این نسبت را به محمدبنشهاب میدهد .شروع نامه
بـا چنیـن لحنـی ،به دلیل نوع برخورد امام با اوسـت که هم تحقیرآمیز و

ّ

َ َ َ َ َ
1
ـار» و از آتـش بر تو رحمت
هـم خصمانـه است .پاسـدار اسلام ،ش« 11و ر ِحـک ِمـن الن ِ
بیاورد؛ یعنی تو با این وضعیت ،اهل آتشی؛ خدا به تو رحم کند.

ََ َ

َ

َ َ

َ

51/11/25

َ

رح َ
َ
ک با ان َی َ
َ َ
َ
َ
ک» تو در حالتی
سپس میفرماید« :فقد اصبحت ِب ٍال ینبغی ِلن ع َرف ِ
حالت تو را بشناسد ،شایسته است که به حال
قرار گرفتهای که هرکس این
ِ
تـو رحـم کنـد .دقت کنیـد که این خطاب به چه کسـی اسـت .این خطاب
بـه کسـی اسـت که همه به حـال او ِغبطـه میخورند.پاسـدار اسلام ،ش 11به کسـی
که اولشـخصیت [مذهبی] این مملکت اسـت؛ کسـی که یک اشـارهاش در
دستگاه حکومت ،ارزش بیشتری دارد از تصریحهای ارکان حکومت؛ ثروت
دارد ،موقعیت و مقام دارد 51/11/25.امام آنقدر او را خوار و ضعیف میکند که
میفرماید :هرکس تو را به این حال بشناسد ،باید به تو رحم کند.

 .1در این زیرفصل از متن مقاالت منتشر شدۀ حضرت آیتاهللخامنهای در نشریۀ پاسدار
اسالم با عنوان «پژوهشی در زندگی امام سجاد» ،استفاده شده است .این مطالب مربوط
به شـمارۀ یازدهم این نشـریه در سـال  1361بوده که به اختصار بهصورت پاسـدار اسالم،
ش 11آمده است.
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..پس از آن ،امام به نعمتهایی که خدا به او داده و حجتهایی
کـه بـرای او اقامـه شـده ،اشـاره میکند.

پاسـدار اسلام ،ش11

ََ

َ ََ

«فقـد اثقل َ
اهلل»
تـک ِن َع ُـم ِ

ََ َ َ َ
َ َ
ـک َو اطال
نعمتهـای خـدا بر دوش تو سـنگینی میکنـدِ « .بـا ا َص ّـح ِمـن بد ِن
ِمـن ُع ُمـر َ
ک» خـدا بنیـۀ قـوی و بـدن سـالمی به تـو داده ،عمـر درازی به تو
ِ
َ
قامت َعل َ
داده؛ اینهـا نعمتهای خداسـتَ « .و َ
اهلل» حجتهای خدا
یـک ُح َج ُـج ِ
هـم بـر تـو تمـام اسـت .ممکن اسـت بر فلان بقالی کـه در شـام زندگی
میکنـد ،حجـت خدا تمام نباشـد؛ بنابرایـن خدا از او مؤاخـذهای نخواهد
کرد .ممکن است فالن آدمی که در دستگاه عبدالملک زندگی میکند و به
نفع عبدالملک عمل میکند و دانش و آگاهی تو را ندارد ،خدا اینقدرها

عذابش نکند؛ چون او نمیداند .اما تو چطور؟ تو اینطور نیستیَ « .و َ
قامت
َ َّ
َع َل َ
ح َل َ
ک
اهلل» حجتهـای خـدا بر تو تمام شـده و قائم شـدهِ « .بـا
یـک ُح َج ُـج ِ
ِمـن ِکتاب ِـه» تـو قـرآن را خوانـدهای و فهمیـدهایَ « .و َف َّق َه َ
دین ِـه» دین
فیه ِمـن ِ
ـک ِ
ِ
َ
َ
خـدا را شـناختهای و از مقررات دینی آگاهـی داریَ « .و َع َّرف َ
ک ِمن ُس ّـن ِة َن ِب ِّی ِه
ُ َم َّم ٍد َص َّل ُ
ض َل َ
اهلل َع َل ِیه َو ِآل ِه» سنت پیغمبرصلیاهللعلیهوآله را به تو شناساندهَ « .ف َر ِ َ
ک
َ َ
ُّ َ
ََ َ َ َ
َ َ
عم ٍـة َا َنع َـم بـا َع َل َ
یف ُک ّل ِن َ
احت ّـج ِبـا عل
یـک َو یف ک ِل ُح ّج ٍـة
یـک الفرض ِبـا قض» درمقابل
ِ
ِ
هر نعمتی که خدا به تو داده ،مسـئولیتی بر دوش تو نهاده؛ درمقابل هر
آگاهی و هوشـیار یای که تو بهدسـت آوردهای ،رسـالت و وظیفهای را بر

َ َ ُ ََ َ َ َ
َ َ َ
ـکر َک یف َذل َ َ َ
ضی ا َّل َ
ابت َلی ُش َ
یک فقال
فیه فضلـه عل
دوش گرفتـهای« .فـا ق ِ
ک َو ابـدی ِ
ِ
َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ
ل ِئن شـکرت ل ز یدنکـم» بعـد هـم تـو را مـورد حسـاب قرار داده و بـه تو گفته
که اگر شـکر کردی ،اگر نعمت را شـناختی و دهندۀ نعمت را شـناختی و
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نعمت را در جای خود بهکار بردی ـ که معنای شـکر این اسـت:
شناخت نعمت ،شناخت ُمنعم ،بهکاربردن نعمت در آنجایی که باید بهکار
رود و برای آن است ـ خدا این نعمت را بر تو خواهد افزود.

َ ُ َ َّ َ ُ َ ُ َ ً
ـون غـدا ِاذا
خـب اینهـا مقدمۀ نامه اسـت .بعد میفرمایـد« :فانظـر ای رج ٍـل تک
ََ َ َ َ
َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ
َو َقف َـت َب َ َ
یک کیف
یک کیـف َر َع َیتا َو َعن ُح َج ِج ِـه عل
اهلل فسـالک عـن ِنع ِم ِـه عل
ین َیـد ِی ِ
َق َض َ
یتـا» فـردای قیامـت کـه خدا تو را در حسـاب و میزان بـه پا بدارد و از
تو سـؤال کند که این نعمتهای من را در چه راهی بهکار بردی و از این
حجتهـای مـن و آگاهیهایی که بهدسـت آوردهای ،چگونه بهره بردی و

َ َ َ َ َّ َ ً
قابل
چـه اسـتفادهای کـردی ،جواب خدا را چه خواهـی داد؟ «و ال تسبن اهلل ِ
ً
َ َّ
َ َّ
التعذی ِـر َو ال راضیـا ِم
ِمنـک ِب
نـک ِبالتقصی ِـر» گمـان نکـن کـه خـدا فردای قیامت
عذرهای تو را قبول میکند ،یا تقصیرها و کوتاهیهای تو را به نظر عفو و
اغماض مینگرد!

51/11/25

خیال نکن که خدا از تو عذر قبول خواهد کرد و در

قیامت به خدا میگویی :خدایا! نشـد دیگر ،نکردیم ،باالخره بندۀ گناهکار
سـر
تـو بودیـم .عذر بیـاوری ،بهانه بیـاوری ،همانطور یکه با چربزبانی
ِ
هـزاران نفـر را کاله گذاشـتی ،آنجا هم یک چربزبانـی بکنی .نه ،اینطور

َ

َ َ

َ َ

ََ

نیسـت!« 52/12/2ههیـات ههیـات لی َـس کذ ِل َ
ـک» اینطور نیسـت .کوچکترین کار
تو ،کوچکترین خطای تو ،کوچکترین بیمسئولیتی تو ،و مراعاتنکردن
مسئولیت و وظیفهای که از تو سر زده است ،در نظر پروردگار مورد مؤاخذه
و بازخواسـت قرار میگیرد؛ خدا به این آسـانی نمیگذرد 51/11/25.آیا درمقابل
پـروردگار میتوانـی بگویی چگونه از این نعمتها [اسـتفاده] کردی یا نه؟
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َ َ ََ َ َََ
ک اخذ
بعد از آن ،آیاتی از قرآن ذکر میکند.پاسـدار اسلام ،ش« 11لیس کذ ِل
َ َ َُ
َ
قال َل ُت َب ّی ُن َّن ُه ل ّ
َ ُ َُ
اس َو ال تکتمونه» خدا از علما و دانایان در
لن
ذ
ا
ه
تاب
ک
ف
ماء
ل
عل الع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
کتاب خود پیمان گرفته است که باید برای مردم بیان کنید ،آشکار کنید،
و از دیدگان جستجوگر مردم چیزی را پنهان ندارید؛ حق را بگویید .و اینها
وظیفـۀ تـو بـوده ،ای ابنشـهاب زهری! که از علما هسـتی .حجت خدا بر
تو تمام است .قرآن گفته که نباید کتمان کنی ،و باید بگویی آنچه را که
میدانـی و میفهمـی .اما تو نکردی 51/11/25.پس از این مقدمه ،به ادعانامۀ

َ
بسیار سخت و گزندهای نسبت به محمدبنشهاب میپردازد.

پاسدار اسالم ،ش11

َ ََ َ َ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ
لت َل ُه َط َ
الظـال َو َس َّـه َ
ریق
« َو اعلـم ا ّن ادن مـا کتمـت و اخـف مـا احتملـت ان آنسـت وحشـة
ِِ
َ
الغ ِّی» کمترین چیزی که تو پوشاندهای و سبکترین گناهی که تو متحمل
شدهای ،این است که با همراهی خود ،وحشت ظالم را از بین بردهای.

51/11/25

وحشت ستمگران را تبدیل به راحتی و ُانس کردی.پاسدار اسالم ،ش 11ای ابنشهاب!
ِ
اگر تو در کنار ظالم نمینشستی ،اگر تو در جبهۀ ظالم قرار نمیگرفتی ،او
از خشم و عصیان مردم میترسید و بیم میبرد؛ اما تو به او نزدیک شدی.
ـر برقـرار کردی .تـو خـود را از او دانسـتی ،و او را از خود.
تـو بـا او َسـر و ِس ّ
وحشـت او را از بیـن بـردی ،خاطـر او را جمع کردی ،بـرای او خواب راحت

َ َ َُ

َ

َ

فراهم کردیَ «[.. .و َس ّهلت له َطر یق الغ ِّی»] راه گمراهی و ظلم و عدوان را برای

ُ ُ

ُ

ََ َ

َُ

ُ

َ

ک له َ
او هموار کردهای« .بدن ّو َک ِمنه َ
جاب ِت َ
حنی دنوت َو ِا َ
حنی دعیت» هروقتی تو را
ِ ِ

برۀ رام و
خواست ،بله قربان گفتی؛ هروقتی تو را به خود نزدیک کرد ،مثل ّ
نزدیکی
سـربهراه و مطیع رفتی؛ هر کاری او خواسـت ،کردی 51/11/25.در اینجا
ِ

فصل چهارم
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او به دسـتگاه سـلطنت و خالفت را اینطور به رخ او میکشـد و
همچون تازیانهای بر سر او فرودمیآورد.

َ َ

َ َ

َ

َ ً

َ

پاسدار اسالم ،ش11

َ َ

بوء ب ِا ِمث َ
َ ُ
َ
ک غدا َم َع اخل َون ِة» ای ابنشهاب! بر تو بیم میبرم که
«فا اخوف ِن ان تکون ت ِ

در روز قیامت ،در زمرۀ خیانتکنندگان به دین و به قرآن و به مسلمانان،

َ َ َ ُ
بـار گنـاه خود را بـر دوش بگیـریَ « .و َان ُتس َـا َل َع ّمـا َا َخ َ
ـک َعلی ظ ِلم
ـذت ِب ِاعان ِت
َّ َ
الظل َم ِـة» از تـو سـؤال کننـد و مؤاخذه کننـد در برابر آنچه به برکت کمک به
ظالمان به چنگ آوردهای .تو خیال میکنی خدا از مقام تو ،از لیاقت تو،
از قدرت روحانی تو ـ که وقتی محمدبنشهاب وارد مسجدالحرام میشد،
مـردم پسپـس میرفتنـد که محمدبنشـهاب آمـد ـ سـؤال نخواهد کرد؟
ایـن موقعیـت را مفت به دسـت آوردهای؟ ایـن موقعیت را مفت تحصیل
کردهای؟ یا نه ،دینت را فروختی و تحصیل کردی؟ ظالم را تأیید کردی و
تحصیل کردی؟ خدا در قیامت از تو مؤاخذه خواهد کرد.

َّ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ

ـک ِ ّمـن اعطـا َ
ـک اخـذت مـا لی َـس ل َ
« ِان َ
ک» هرکس هرچه به تو داد ،ولو برای تو
هم نبود ،گرفتی! هر پول زیادی ،هر هدیهای ،هر احترامی را که شایستۀ
آن نبودی و حق تو نبود ،هرکس به تو داد ،گرفتی .خلیفه برای تو صدهزار
دینـار فرسـتاد .تـو مالک ایـن صدهزار دینار نمیشـوی بدبخـت! در اقطار
کشـور بنیامیه ،در این ُق ٰ
ری و قصبات ،1در این شـهرها که مردم تا صبح
گرسنه به سر میبرند؛ به تو ناگهان صدهزار دینار ،در یک هدیه و در یک
تعـارف ،نمیرسـد؛ امـا چون خلیفه بـه تو داده بود ،گرفتی و روی چشـم
( .1قری)( ،قصب) شهرها و روستاها

فصل چهارم
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ًّ

گذاشتی« .دنوت ِ ّمن ل َی ُرد عل ا َح ٍد َحقا» به کسی نزدیک شدی و به

او دل بسـتی و از او پول گرفتی که حق کسـی را به او نداده .تو به کسـی
که حق یک حقدار را به او نرسـانده ،نزدیک شـدهای ،ای محمدبنشهاب!
چه میکنی!

َ َ َّ

ً

َ

باطل َ
حنی ادنا َ
ک» و تو هم که نزدیک او رفتی ،نتوانسـتی از مسـیر
« َو ل ت ُرد ِ
باطل ،اندکی او را منحرف کنی و بهسوی حق و راه صحیح بکشانی.

51/11/25

هنگامیکـه خلیفـۀ سـتمگر ،تو را به خـودش نزدیک کرد ،هیـچ باطلی را
برطـرف نکـردی .یعنی این بهانه را نمیتوانی بیاوری که من به او نزدیک
ابطال باطـل کنم! تو در مدتـی که با او
احقـاق حق و
شـدم ،بـرای اینکـه
ِ
ِ
بودی ،هیچ باطلی را از بین نبردی ،درحالیکه دستگاه او پر از باطل بود.
پاسـدار اسلام ،ش 11دل خـودت را خـوش کـردی ،وجدانـت را آسـوده کردی که من
مـیروم بـرای اینکـه اصالحش کنـم؛ اما ندانسـتی که عبدالملـک اگر به
راهـی کـه تـو میگویی ،بیایـد ،دیگر عبدالملک نیسـت.. .رفتی درسـتش
کنـی؟ رفتـی بـه راهش بیاوری؟ مگـر میتوانی؟ مگر خصلـت عبدالملک
قابل تغییر اسـت! مگر این خصلتها قابل دگرگونشـدن است! مگر قابل

َّ
حب َ
عوضشـدن اسـت که تو رفتی عوض کنی ،ای سـادهدل! « َو َا َ
حاد
بت َمن
َ
اهلل» کسـی را دوسـت خود گرفتی که او خدا را دشـمن خود گرفته اسـت.

یعنی چه؟ توجه کنید بهمعنای دوستی و دشمنی .محمدبنشهاب زهری
ً
واقعا عبدالملک را دوسـت میداشـت؟ نه ،هیچ دوست نمیداشت؛ یقین
دارم .چرا عبدالملک را دوسـت داشـته باشـد؟ صرفۀ او اقتضا میکند که
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بـرود آنجـا .امـا امام میگوید که او را دوسـت گرفتی .یعنی چه
دوسـت گرفتی؟ یعنی همسـطح و همجبهۀ او هسـتی ،ولو دوستش هم
ً
عملا در جبهۀ او
نداشـته باشـی ،ولـو در دلـت بـه او فحـش هم بدهـی.
هسـتی یا نه؟ محمدبنشـهاب زهری در جبهۀ عبدالملک بود یا در جبهۀ
امام سـجاد؟ جز این اسـت که در جبهۀ عبدالملک بود؟ وا ِّل این کاغذ را
امـام برایـش نمینوشـت ،این لحن را بـرای او بهکار نمیبـرد .اما بااینکه
ً
یقینا امام سجادعلیهالسلام را از اعماق دل دوسـت
در جبهـۀ عبدالملـک بود،
هم میداشت .اما آن دوستیهای خشکوخالی ،آن دوستیهای بیاثر و
ثمرنابخش که قیمتی ندارد؛ دوستی یعنی همجبهگی.

51/11/25

جملـۀ بسـیار تکاندهنـدۀ حضـرت ،در ایـن ادعانامـه ،ایـن اسـت کـه

میفرماید:پاسـدار اسلام ،شَ « 11ا َو َلی َـس ب ُ
عائ ِـه ِا ّیـا َک َ
لوک ُقطب ًـا َاداروا ب َ
حین َدعا َک َج َع َ
ک
د
ِ
ِ
ِ
ظال ِهم» .عجیب تشبیهی است .میگوید ای بیچاره! آیا تو نفهمیدی
َر َحی َم ِ ِ

اینها که از تو خواستند پیششان بروی ،دلشان برای خدا و دین و قرآن و
حدیث و سـنت نسـوخته بود و نگران محو حقایق و فضایل نبودند ،بلکه
بهجهت دیگری تو را خواستند؟ تو را خواستند تا اینکه تو را میلهای قرار
بدهنـد که بر این میله ،سنگآسـیای مظالم خـود را بگردانند! میلهای که
اگر نباشد ،سنگآسیا نمیگردد و آسیا بهکار نمیافتد .ای محمدبنشهاب!
تو همان میلهای هستی که سنگآسیای مظالم بنیامیه بر روی گردن تو
و بـر محـور تـو میچرخد .ببینید این نقش ،چه نقش عظیمی اسـت؛ چه
موقعیت حساس و خطیری است که محمدبنشهابها داشتهاند و دارند.
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ُ

ـرون عل َ
عب َ
« َو جسـرا َی ُ
یـک ِال َبالیاهـم» تـو را پلـی قـرار دادند که از روی
ِ

تو رد شـدند و به بدبختیها و مسـکنتها و بیچارگیهایشـان رسیدندَ « .و
َّ ً َ َ َ
ُسـلما ِال ضال ل ِ ِتم» 51/11/25و نردبانی سـاختند که بهسـوی ضاللت خودشـان از
آن باال میروند.

ً َ َ

پاسدار اسالم ،ش11

ً

َ

ـالکا َسـبیل ُهم» رونـدۀ
داعیـا ِال غ ِّ ِیـم» دعوتکننـدۀ گمراهـی آنهـا شـدی« .س ِ
« ِ
راهشـان شـدی .پـس تـو هـم با آنهایـی ،تو هـم از آنهایی ،تو هـم در راه
آنهایی .سـر خودت را کاله نگذار! نگو او عبدالملک اسـت و اموی ،و من
محمدبنشهابم و عا ِلمم و دوستدار امام سجادم؛ نه! تو هم جزو آنهایی،
کاروان رو به جهنمی.
تو هم یکی از افراد همان
ِ

َّ

َ َ َ

َ

ک عل ُ
ک الش ّ
لون ب َ
« ُی ِ َ
ماء» بهوسیلۀ تو در دل دانایان شک وارد کردند.
العل ِ
دخ ِ

این تردید را در هر عالمی بهوجود آوردند ،که اگر این راه خطاسـت ،پس
ً
احیانا برخـی در این
چـرا محمدبنشـهاب رفـت؟ چـرا مـن نـروم؟ 51/11/25و
دام افتادند.پاسـدار اسلام ،ش 11چه مسـئولیت خطیری اسـت! تو را وسیلهای قرار
نادان
توی
دادند که دانایان را ،حتی آگاهان را بهسوی خود بکشانند ،اما
ِ
ِ

قتادون ب َ
َ
ک
غفلتزده نفهمیدی که از تو چه استفادهای دارند میکنندَ «.. .و َی
ِ
ُ َ ُّ َ
ال ِال ِهیم» بهوسیلۀ تو ،دل جاهالن را بهسوی خود جلب میکنند،
قلوب اجله ِ
مردم را به خود عالقهمند میکنند و بهدنبال خود میکشانند.

51/11/25

ً
واقعا عجیب [اسـت] ،چه دید نافذ بینایی! این امام سـجاد اسـت .ببینید
چطور موشـکافی میکند! ببینید چطور این دقایق را ورق میزند و نشـان

َ َ َ َ
میدهـد! « َف َلـم َی ُبلـغ َا َخ ُّـص ُو َ
دون مـا َب َلغ َ
عوانـم ِا ّل َ
صلاح
ا
ـن
م
ـت
ا
ی
ـو
ق
ا
ال
و
ـم
رائ
ز
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

فصل چهارم
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َ

ّ
اخلاص ِـة َو ّ
العام ِـة ِال ِهیـم» حاصـل ایـن عبـارت ایـن
لاف
اخت ِ
ـاد ِهم َو ِ
فس ِ
52/12/2

نزدیکترین وزرای آنها و نیرومندترین یارانشـان ،بهقدری که

تو فساد آنها را در چشم مردم صالح جلوه دادی ،نتوانستند به آنها کمک
کنند.پاسداراسلام ،ش 11خدمتـی کـه تو به آنها کـردی ،نزدیکترین مقامات عالی
و نزدیکترین رجال سیاسیشـان به آنها نکردند .آنها کاری که توانسـتند
خیل دلها را
بکنند ،این بوده که نشسـتند نقشـه درسـت کردند؛ اما تو،
ِ
بهسوی آنان سرازیر کردی و روانه ساختی .کاری که تو کردی ،هیچکس
نتوانسـت بـرای آنها انجام بدهد .ای زهـی! ای مرحبا! ای مرحبا! جا دارد
که احترامت کنند؛ خیلی به آنها خدمت کردی .خب آنها چه به تو دادند؟
هـزار دینـار؟ پنجهـزار دینار؟ پنجاههـزار دینـار؟ پانصدهزار دینـار؟ آقایی
دادنـد؟ نفـوذ کلمه دادند؟ همۀ دنیا را ـ که نه میتوانند ،و نه میدهند ـ
بـه تـو دادنـد؟ هرچـه بـه تـو دادهاند ،درمقابـل آنچـه از تـو گرفتهاند ،کم

َ َ َ َّ

َ

َ

ََ

اسـت و ناچیـز« .فـا اقـل مـا ا َ
ـوک یف قـدر مـا اخذوا ِم َ
عط َ
نک» چه کم اسـت آنچه
ِ

َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ
ـک فکیـف ما
بـه تـو دادنـد ،درمقابل آنچه از تـو گرفتند! «و مـا ایسـر مـا عمروا ل
َخ َّر بـوا َع َل َ
یـک» آنجاهایـی کـه برایـت آبـاد کردنـد ،چقدر کم اسـت! وای به

حـال آنجاهایـی که برایـت خراب کردند! این دنیایی که برایت آباد کردند،
چقدر بیارزش است ،چقدر کوچک است ،چقدر ناچیز است .وای به حال

َ ُ

َ

فس َ
ـک»
آخرتـی کـه برایت ویرانـهاش سـاختند ،خرابهاش کردنـد« .فانظـر ِلن ِ
َ ُ

َ

فس َ
ـک» .نمیگویند ای فالنفالنشـده ،ای چه
فکـر خـودت باش؛ «فانظر ِلن ِ
َ ُ

َ

فس َ
ـک» یکقدری به حال خـود بیندیش ،یکقدری به
شـده! نـه« .فانظـر ِلن ِ
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َ َ

فکـر خـود بـاش بیچـاره! «ف ِانـه ال َینظ ُـر لـا غی ُـر َ
ک» کسـی جـز تو به

حاسبها ِحس َ
ـاب َر ُج ٍل
حال تو نمیاندیشـد و برای صالح تو فکر نمیکندَ « .و ِ
َ
ْ
حسابگری انسانی
س خود را محاسبه کن ،تحت حساب بکش،
م ٍ
ِ
سئول» نف ِ
کـه مـورد سـؤال قرار گرفته .مثل یک آدم مسـئول ،مثل یک انسـانی که
میـز دادگاه قرار گرفته ،اینطور خـودت را محاکمه کن؛ اینطور
درمقابـل
ِ
از خودت بازجویی کن؛ استیضاح کن خود را؛ به فکر خودت باش.

52/12/2

در ایـن نامـۀ تنـد و پرمضمون و پرمحتوا ،امام سـجاد ایـن جریان اقتدار
فکـری و زمامـداری علمـی را ـ کـه به کمـک اقتدار سیاسـی و زمامداری
اجتماعـی رفتـه بـود ـ رسـوا کرد .و کسـانی را که حاضر به سـازش با این
اسلامی
دسـتگاه بودند ،دچار سـؤال کرد .و این سـؤال همواره در جامعۀ
ِ
آن زمان مطرح بوده و در طول تاریخ هم مطرح خواهد بود.

پاسدار اسالم ،ش11

۶۰

پایهگذاری تشکیالت شیعی
«شیوۀ رفتار با عموم و خواص شیعیان»
تشـیع
بعـد از واقعـۀ عاشـورا و پیشآمـدن آن ضربـت عجیـب بـه پیکر
ّ
ازطرف قدرتهای اموی ،آنکسانیکه در طراز اول قرار داشتند و ماندند،
بسـیار کـم بودنـد .اما بقیـۀ مردم [برگشـتند]؛ آنهایی کـه ایمان قرص و
محکمی نداشـتند ،آنهایی که شـجاعت کافی و الزم نداشتند ،آنهایی که
به زندگی دنیا خیلی عالقه داشـتند ،یعنی به مقامشـان ،یا به زندگی و
پولشـان ،یا به زن و فرزندشـان ،به همان چیزهایی که در آن آیۀ شریفۀ

قُ

آ ُٓ ُ َ َ ُٓ ُ

نَ
کا� � ب�ا�ؤ کم و ا ب� ن�ا�ؤ کم» 1تا آخر .آن چیزهایی
قرآن وارد اسـت�« :ل ِا ن�

َ آ ٓ �ؤُ ُ َ َ ن ٓ �ؤُ ُ َ �خ نُ ُ َ
ُ َ
ُ ُ
ُق
ن
وا�کم َو ا�ز وا�جُ کم َو ع ش� ی� َر ت�کم َو
کا� � ب�ا کم و ا ب��ا کم و ِا
 .1سوره مبارکه توبه /آیه �« ،24ل ِا ن�
نُ تَ ضَ نَ َ َ َّ َ ُ
َ
موال قا� تَ� َر ف� تُ� ُموها َو ت�� َار ةٌ� تَ خ�� ش َ� نَ َ َ َ َ
کم م نَ� َ َ
َا ٌ
هاد ِف�ی َس ب� ی� ِل ِه
ساک� �ر�و�ها اح ب� ِال ی�
اهلل و رسو ِل ِه و �جِ ٍ
ِ
و� کسادها و م ِ
ِ
ِج
فَ تَ َ َّ
اهلل � َا َ ُ َ
َ
قَ َ ف
َ ّت َ �أ ت َ ُ
اس ق� ی� ن�» بگو :اگر پدران و پسران و برادران و زنان
هدی ال�وم ال� ِ
مر ِه و اهلل لا ی� ِ
��ر�ب صوا ح� ٰی ی� ِ�ی ِب ِ
و خاندان شـما و اموالی که گرد آوردهاید و تجارتی که از کسـادش بیمناکید و سـراهایی
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کـه بهعنـوان رقیب خدا ،بهعنـوان فرزند و لنگۀ دیگر محبت در
دل انسـان ذکر شـده اسـت ،جزو خطرناکترین چیزها هسـتند برای دل
یک انسان.
خیلیهـا هسـتند کـه مؤمنانـد ،قبول دارند ،مطلبـی را فهمید هاند ،در
حـال عافیـت خیلی هـم مَ نممَ نـم میکنند ،خیلی هـم اظهار ِج َ
الد ت
میکننـد ،امـا همچنانیکـه سیدالشـهدا

َ َّ

َّ

صلوا تا هللعلیه

1

َ
ُ
فرمـود « :ف ِـا ذا ِ ّمصـوا

لاء قـل الد ّیا ن َ
ب َ
ـون »  2آ نوقتیکـه منگنـۀ بلا و فتنـه بـر سـر آنـان قـرار
الب ِ
ِ

میگیرد ،دینداران ،پایبندهای به دین ،عددشـان کم میشـود .وقتی
نـگاه میکنـی ،میبینی از این جمع کثیری که همه ادعای دینداری
میکردنـد ،تـه ماجـرا کسـی نمانـده یا عدۀ بسـیار کمی باقـی ماندند.
در زمـان امـام سـجاد قضیه اینطور شـده بود؛ هرکدامی از گوشـهای
فرا رفتنـد .هرکسـی مشـغول کار خـودش شـد .عـدۀ زیادی بـه زندگی

َ
خـود سـرگرم شـدند .امـام صادق صلواتاهللوسلامهعلیه میفرمایـدِ « 52/11/30 :ا َرت ّـد
َّ ُ ّ َ َ ً َ
َ
ُ ُّ َ َ ُ ُ ّ َّ
ّ
َ ُ
الن ُ
الطو ی ِـل َو
بوخال ٍـد الکاب ِلی  ،ییابنا ِم
لام ِا ل ثالثـة ا
ین َعل ِیهالس
ِ
ـاس َبعـد احل َس ِ
ُ َّ َّ ّ َ َ
ُ ُ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ّ َّ
الطو ی ِـل َیدخـل َمس ِـج َد
ـاس ِلقـوا و کثـر وا و کان ییابنا ِم
طع ٍـم ث ِا ن الن
ُج َب ُیر ُبن ُم ِ
َّ
َ َّ ُ َ
ُ ََ
ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َُ
َ
ـداو ة َو
اهلل َعل ِیه َو ِآل ِه َو َسـل َم َو َیقـول کفر نـا ِبکـم و بـدا بیننـا و بینکـم الع
اهلل صل
ـول ِ
رس ِ
را که خوش میدارید ،نزد شـما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوستداشـتنیتر
اسـت ،پس منتظر باشـید تا خدا فرمانش را [به اجرا در]آورد .و خداوند گروه فاسـقان را
راهنمایی نمیکند.
( .1جلد) چابکی ،دلیری
 .2بحاراالنوار /کتاب الروضة /ابواب المواعظ و الحکم /باب /20حدیث2
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َ
ـاء »  1پـس از حسینبنعلی

علیهالسلام

1111

همه از راه بازگشـتند،

مگـر سـه نفـر؛ ابوخالـد کابلـی ،یحییبن ُ
ا م َ
طعـم.
ّطویـل و ُج َبیربن ُ
م ِ

2

مـردم دیگـر بـه آنهـا پیوسـتند و جمـع شـیعیان انبوه گشـت.
بعدهـا
ِ

یحییبنا مطویـل بـه مسـجد پیامبـر در مدینـه میآمـد و خطـاب بـه
مـردم میگفـت :ما به شـما و راه و آیین شـما ،کافریـم؛ و میان ما و
شـما دشـمنی و خشم و کینه قرار دارد.
چـه حادثـۀ شـگفتانگیزی! پـس از واقعـۀ عاشـورا ،همه رفتنـد! همه از
راه برگشـتند! همـه از آینـدۀ جـذاب و دلگرمکننـدهای کـه آنهـا را به خود
تشـیع صرفنظر
میکشـید ،مأیـوس شـدند! از همـۀ آرزوهـا و آرمانهای
ّ
تشـیع و به اینکـه در دل به امامـان عقیده و محبت
کردنـد؛ فقـط بـه نام
ّ
داشـته باشـند ،قناعت ورزیدند.پیشـوای صادق/ص 27البته در بعضی از روایات دارد
کـه پنـج نفـر ،در بعضی از روایـات دارد که چهار نفر ،گمانـم در بعضی از
روایـات دارد هفـت نفـر .حـاال شـما هفـت نفـر را بگیرید ،فـرض کنید که
هفت نفر از شیعه باقی مانده بودند ،بقیه لغزیده بودند .منتها من گمان
 .1بحاراالنـوار /ج /46ص« ،144در روایـت دیگـری ،نام جابربنعبداهلل انصاری نیز بر این
سه نفر افزوده شده است .و باز در روایت دیگری بهجای جابربنعبداهلل ،سعیدبنمسیب
مخزومی ،و بهجای جبیربنمطعم ،حکیمبنجبیر نام آورده شـده اسـت .و باز در روایت
دیگری ،بر اینهمه ،نام سعیدبن ُ
جبَیر افزوده و بهجای جبیربنمطعم ،محمدبنجبیر بن

ّ
الکشی /چاپ مصطفوی /ص( )115نویسنده)
مطعم ذکر شده است( ».رجال

الرجـال /ج /9ص )399این
 .2بـه نظـر محقـق شوشـتری ،عالم رجالـی معاصـر (قاموس ّ
حدیث ،تحریفشدۀ «حکیمبنجبیر بن مطعم» است( .نویسنده)
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میکنـم کـه منظـور از آنکسـانیکه مرتد شـده بودند و برگشـته
بودند ،همۀ شـیعیان عالم اسلام نبود ،بلکه فقط شـیعیان مدینه بودند.
ً
مثلا امام نفرموده ،سـلیمانبن ُ
ص َرد خزاعی را نفرموده ،یا عبداهلل
کوفـه را
ابراهیم مالک اشـتر را نفرموده ،و
عفیف را نفرموده ،یا مختار را نفرموده،
ِ

همچنین کسانی که در گوشه و کنار بودند ،سعیدبن ُ
ج َبیر را نفرموده .امام
صـادق همـان عدهای که در مدینه بودنـد را میفرماید که رفتند ،مگر این
ً
مثال[ 52/11/30.بقیه که لغزیده
سـه نفـر ،یـا چهار نفر ،یا پنج نفر ،یا هفـت نفر
تشـیع برنگشتند،
بودند یعنی] اعتقاد خود را از دسـت ندادند ،از دین یا از
ّ
اما یکی از این دو حالت برایشان پیش آمد؛ یکی از این دو آفت به اینها
خورد .اول ،آفت ترس؛ که بسیار آفت بزرگی است[ ،و دوم ،آفت طمع].
حره پیش آمد و
وقتیکه ماجرای کربال پیش آمد و پشـت سـرش قضیۀ ّ
قتلعام مدینه بهوسـیلۀ دژخیمان یزیدبنمعاویه و دسـتگاه اموی ،مردم
با خودشان حساب کردند که این دستگاهی که بر فرزند پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

ّ
ترحـم نمیکنـد،
بااینهمـه جاللـت و بااینهمـه محبوبیـت ،ابقـا 1و
بهطریقاولی بر من و امثال من ّ
ترحم نخواهد کرد .و چون میترسیدند که
کشته شوند ،یا به زندانشان بیندازند ،یا مورد شکنجه قرار بگیرند ـ اگر در
مدینه بودند ،یکطور؛ اگر در کوفه بودند و تحت حکومت َح ّجاج و امثال
َح ّجـاج بودنـد ،یکطـور دیگر ـ که نظایـرش را زیاد دیده بودنـد ،دور امام
چهارم

علیهالسالم

را رها کردند و کنار رفتند .یک عده اینها بودند.

 .1در قدیم بهمعنای شفقت و رحمکردن به حال کسی ،به کار میرفته است.
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یک عدۀ دیگر ،تنها مسئلۀ ترس برایشان مطرح نبود ،البته ترس
هـم بـود .اینهـا میدیدند که اگـر بخواهنـد در این اجتمـاع زندگی کنند،
راحت کاسبی کنند ،گاهی توصیۀ آنها را حاکم و استاندار یزید و مروان و
ً
احیانا از مالیات معاف باشند ،در
عبدالملک بخواند و ترتیب اثری بدهد،
ً
احیانا
مجالس و محافل عمومی که شرکت میکنند ،مورد احترام باشند،
یکی از شـغلهای پولدربیار دولتی را به اینها محوّ ل کنند؛ و خالصه اگر
بخواهند راحت زندگی کنند و از مزایای دنیا و مزایایی که دستگاه خالفت
بیدریغ به طرفداران خود میدهد ،اسـتفاده کنند ،راهش این اسـت که
این حرفها را ببوسـند بگذارند کنار .فراموش کنند که امام حسـنی بود و
امام حسینی بود ،تعلیماتی بود و تشکیالتی بود و کارهایی بود و هدفی
بود و راهی بود و فکری بود! باید اینها را فراموش کنند .آنها زندگیکردن
را مستلزم این میدانستند .یک عده هم اینها بودند .آن فکر اولی که فکر
تـرس باشـد ،بـرای عامۀ مردم بود؛ و فکر دوم یعنـی فکر طمع ،برای یک
عدۀ معدودی بود ،برای طبقات باالتر جامعه بود .اینها موجب شد که در
دوروبَر امام چهارم
اول کار
ُ
ِ

علیهالسالم

ً
عمال خلوت شود و کسی جز همان سه

نفر فداکار باقی نماند.

51/11/23

در همین فضا و محیط فاسد و مسموم است که با دست یحییبن ُ
ام َ
ّطویلها،

امام سجادصلواتاهللوسلامهعلیه جمعیت شـیعه را سـامان میدهد .نگفتند وضع
بد است ،نگفتند که قدرت حاکم از شمشیرش خون میچکد ،نگفتند این
حرفهـا در دل و مغـز علیل مردم جا نمیگیرد[ 52/12/1.یحییبن ُ
ام َ
ّطویلها]،
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همین ساختهشدهها و برگزیدههای دستگاه امامتند که [امامان]
اینها را میفرستند به شهرها ،نقطههای دوردست ،جاهایی که باید بفهمند،
بایـد روشـن بشـوند .میفرسـتند بـه خراسـان ،میفرسـتند به سیسـتان،
میفرسـتند به هندوسـتان ،میفرسـتند به کرمان و فارس .یکوقتی شما
نـگاه میکنیـد ،میبینیـد در اواخـر دوران بنیامیـه ،سراسـر این قسـمت
کشـور اسالمیُ ،محب اهلبیت هستند .بعد از شصت ،هفتاد سال
شـرقی
ِ
از زمـان امـام سـجاد ،آن مـرد میآیـد به امام صـادق ،میگوید :آقا! شـما
صدهـزار شمشـیرزن در خراسـان دارید .اگرچه که بعد امـام فرمودند :این
شمشـیرز نهایی کـه تو میگویی ،چندتایشـان اینطور یانـد که حاضرند
داخل تنور بروند؟ اما باالخره یک عده دوسـتداران اهلبیت بودند که این
آدم اینطـور ادعایـی میکرد .اینها کجا درسـت شـده بودنـد؟ اینها را امام
سجاد درست کرد.
سـعیدبن ُ
ج َبیر را میفرسـتد به حدود خراسـان 1.آمد اینجا جنگها کرد با
ظاهر کار ،شمشـیر دسـت گرفت،
کافـران ،بـا کفـار؛ در وضع ظاهری و در
ِ
بنـا کـرد بـا کفار جنگیدن ،امـا در باطن ،با کفار باطنی هـم میجنگید ،با
دسـتگاه خالفت هم میجنگید .در سـپاهی که دسـتگاه خالفت فرستاده
است ،در همان سپاه ،این دارد جنگ میکند؛ اما در داخل خود این سپاه
هم مشغول سازندگی است .این سعیدبن ُ
ج َبیر است .بیخود نبود که بعد

از چند سـال[ ،وقتی] َح ّجاجبنیوسـف او را در کوفه گیر آوردُ ،کشـت؛ و به
 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،22سعیدبن ُ
جبَیر» را مطالعه کنید.
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چه وضعی هم ُکشـت! بیخود نبود .یا یحییبنامالطویل را امام

علیهالسلام میفرسـتند به کوفه .خودش در مدینه است ،جزو یاران امام
سـجاد اسـت ،جزو حواریون امام سـجاد است .اگر سه نفرند ،یکی اوست.
اگر چهار نفرند ،یکی هم اوست .در همۀ روایات اسم او هست.
مطلب جالب و مهمی است؛ کتاب
من اینجا از عین کتاب میآورم ،ازبَس
ِ

ُ

َ

َ

َ ََ
َ
اهلل قال»
قاموس ّ
بنع َب ِید ِ
الرجال ،جلد نهم ،صفحۀ « :399و ر وی الکایف ع ِن الی ِ
مان ِ

ََ
َ َ ُ َ َ َ ُ ّ َّ
ویل» یحییبنامالطویل را دیدمَ « .وقف
الط
این مرد میگوید« :رایت ییابنا ِم
ِ
ُ َ
دم دروازۀ کوفـه ،مرکـز اجتماعات
ِبالکناس ِـة» در خـارج شـهر کوفـه ،در آن ِ
َُ َ َ َ
بـزرگ مـردم کوفه ،دیدم این مرد ایسـتادهّ « .ث نادی ِباعل َصو ِت ِـه» با صدایی
َ َ
اهلل» ای گـروه دوسـتان
هرچـه بلندتـر و رسـاتر فریـاد کشـیدَ « :معش َـر اولی ِـاء ِ
خـدا! شـیعه را صـدا میزند .همفکرهـا را صدا میزند ،آنکسـانیکه با او

َ َ
اهلل ِا ّنـا ُب َر ُآء
ولیاء ِ
همفکرنـد و همراهنـد ،آنهـا را میخواهد جمع کندَ « .معش َـر ا ِ
ِ ّمـا َتس َـم َ
عون» مـا بیزاریـم از آنچه میشـنوید .چه میشـنیدند؟ میرفتند در
سـب و لعن
مسـجد مینشسـتند ،خطیـب بـاالی منبـر ،امیرالمؤمنین را
ّ
میکرد و از فیض و لطف و رحمت و خیر و برکتی که عبدالملک مروان
برای عالم اسالم بهوجود آورده ،حرف میزد؛ ببینید عبدالملک برای شما

ّ

َ

چـه کـرد ،چنیـن کرد ،چنان کـرد .این صدا مـیزدِ « :انـا ُب َـر ُآء ِ ّمـا تس َـم َ
عون» از
آنچه شما میشنوید ما بیزاریم .اینها همهاش دروغ است .اینها همهاش

َ َ ً ََ

َ

َ َ

َ َُ

الس ُ
خالف رضای خداستَ « .من َس ّب ع ِل ّیا علیه ّ
اهلل» هرکه به علی
الم ف َعل ِیه لعنة ِ
َ

دشـنام بگوید ،لعنت خدا بر او بادَ « .و ن ُن ُب َر ُآء ِمن آل َم َ
روان» ما از آل مروان
ِ
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خاندان مروانی ـ پدرش مروان حکم بود ،اینهم
بیزاریم؛ از این
ِ

َ ّ َ ُ َ
اهلل» بهبه ،بهبه! بنازم
دون ِ
عبدالملـک مـروان ـ بیزاریم ما« .و ِمـا یعبـدون ِمـن ِ
آل
ایـن معرفـت و دینشناسـی را ،توحید این اسـت .به خدا قسـم فقیه ِ
محمد یعنی این! اینیکه میفهمد دین را ،و میشناسد دیندار و بیدین

را .میگوید من بیزارم از آل مروان و از بتهایی که آل مروان میپرستند.
آل مروان چه کسـانیاند؟ هرکسـی غالم مروان اسـت ،از آل مروان است؛
هرکسـی چاکـر مـروان اسـت ،از آل مـروان اسـت؛ هرکسـی دسـتش زیر
تخـت خالفـت مـروان سـتون اسـت ،از آل مروان اسـت .میگویـد من از
آل مـروان بیـزارم ،از اینگونـه مردم و از هرآنچه کـه آل مروان بهجز خدا
میپرسـتند .آل مروان چه را میپرسـتند؟ بت داشـتند؟ آل مروان بتخانه
بت سـنگی و چوبی درسـت کرده بودند؟ اینطور که
داشـتند؟ آل مروان ِ
نبـوده ،مـروان خـودش نماز میخوانـد؛ عبدالملک خـودش نماز جماعت
میخواند .چه بودند آن بتهایی که مروانیان آنها را میپرسـتیدند بهجز
مردم
خود مروان ،خود عبدالملک؛ از اینها باالتر؛ پول ،مقام ،قدرت.
خدا؟
ِ
ِ
مردم هواپرست مشرکند،
مردم پولپرست مشرکند،
قدرتپرست مشرکند،
ِ
ِ
میگویـد من بیزارم از همۀ اینها.

اینها را بلند میگفت تا همه بشـنوند ،میخواسـت همۀ مردم آگاه بشوند.

ُ

َ َ ُ
َ ُ
« ّث ی ِفـض َصوتـه» بعـد ُتـن صدا را پایینتر مـیآورد یحییبنامطویل ،آرامتر
میکرد ،برای اینکه همان عدهای که ُدوروب َِرش هستند ،آن خواص بفهمند.

َ َ
ولیاء َ ُ
قاع ُ
دوه» با آنکسیکه بندگان شایستۀ خدا و
میگفتَ « :من َس ّب ا َ ِ
اهلل فال ت ِ
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سب 1میکند ،با او منشینید .با او
همجبهگان خدا و اولیای خدا را
ّ
منشینید دو جور معنا دارد؛ با او همنشینی نکنید ،یک؛ در برابر او ننشینید،

بایستید ،برخیزید ،قیام کنید؛ این دو .هر دو معنا احتمالش هستَ « .و َمن
َ َّ
ک یف ما َن ُن َ ُ
فات ُوه» هرکسی که در آنچه ما میگوییم شک دارد ،با
ش
فیه فال ت ِ
ِ
ما همفکر نیسـت ،با او گشـادگی به خرج ندهید؛ با همفکرهایتان باشید.
این را از خودش نمیگفت یحییبنامالطویل ،این درسی بود که امام سجاد

َ

ََ ُ َ َ

ُ ُ

احتاج ِال َمسال ِتکم فقد خنت ُ
َ
موه» در میان همفکرانتان هرکه
به او داده بودَ « .و َم ِن

محتاج این باشـد که از شـما سـؤال بکند ،و دست سـؤال بهسوی شما دراز
بکند ،شما خیانتش کردید .نباید اجازه بدهید همفکرهایتان محتاج بشوند

َُ

ُ

دست سؤال دراز بکنندّ « .ث َی َ
ْ
خواند؛ این آیه،
قرا» بعد این آیه را می
تا اینکه
ِ

ّ
تهدید دشـمنان خدا بود و امیدوارکردن و وعدهدادن به دوسـتان خدا؛ «ِا ن�ا
ُ قُ
َ تَ ن �ظّ
ن ًَ َ
راد�ها» 2ما برای ظالمین و سـتمگران آتشـی را
ا
م� َن� �ارا احاط ِب� ِهم س ِ
ع�د�ا ِلل ِال ی
ٓ
َ ن َ تَ
س��غ ی� ث�وا یُ��غ ثا�وا بِ�ما ٍء
که بر آنها خیمه بزند و احاطه کند ،آماده کردهایم« ،و ِا� ی�
ُ َ ئ َ ش َّ ُ َ ٓ ُ تَ فَ ق ً
َ ُ َ
را� و سا َء ت� مر���ا» 3ایـن آیه را [میخواند] ،آیهای
هل ی� ش� ِوی الو�ج وه ِب��س ال� ب
کالم ِ
نشـان عذاب اسـت؛ خبر از خشـم میدهد ،خبر از قهر میدهد ،خبر از
که
ِ
تصمیمهای جدی میدهد.

( .1سبب) دشنام دادن ،نفرین کردن
 .2سوره مبارکه کهف /آیه 29
« .3و اگر فریادرسی جویند ،به آبی چون مس گداخته که چهرهها را بریان میکند یاری
میشوند .وه! چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است».
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ایـن یحییبنامالطویـل اسـت؛ آن ماجرای مدینهاش در مسـجد

پیغمبر ،اینهم ماجرای ُکناسۀ کوفهاش در میان جمع همفکرانش .امام
سـجاد یکـی از کارهایـی که میکرد [این بـود که] این شـاگردهای ُزبده را
میفرستاد سراغ مردم تا اینها را روشن و آگاه کنند.

52/11/30

اینجـا [بایـد] بـه ایـن نکتـه توجه پیدا کنید کـه ما وقتی بـه کلمات امام
چهارمعلیهالسلام در صحیفـۀ سـجادیه یـا در بعضی از روایـات نگاه میکنیم،
ً
علیهالسلام
کامال
اثـر طـرز فکـر دوم ـ [طمـع] ـ را در میان کلمات امـام سجاد
احسـاس میکنیم .طرز فکر دوم چه بود؟ دلبسـتگی به دنیای بیدریغی
کـه یزیـد و مـروان و عبدالملـک به سـر و روی مردم عالقهمنـد به خود و
طـرفدار خـود میریختند و میپاشـیدند؛ عالقهمندی بـه آن دنیای آباد و
راحـت که فقط مخصوص خود آنهاسـت ،اگرچـه در کنار آنها و بیخ گوش
آنها ،اکثریت مردم از این آسودگی و از کمتر از این آسودگی هم برخوردار
نباشـند؛ پیوسـتن بـه دسـتگاه حکومـت و اسـتفادهبردن از بهرههایـی که
دسـتگاه حکومت به پیوسـتگان خود میدهد .ما وقتیکه در کلمات امام
ً
کامال
سجادعلیهالسلام نـگاه میکنیـم ،اثر وجـود آن طرز فکر را در میان مردم
ً
مثال میبینیم که اکثر گفتههای امام سجاد
حس میکنیم؛

علیهالسالم

دربارۀ

زهد است.

51/11/23

[خـب ایـن مـردم] اگـر از شـیعیان هـم هسـتند ،جـزو طبقات متوسـط و
معمولی اجتماعند ،اما [امام] یک کیفیت عملی دارند با شـیعیان خاص.
طعم ـ که البته
سیب ،یا ُجبیربن ُ
با امثال یحییبنامطویل ،یا سعیدبن ُ
م ّ
م ِ

فصل چهارم
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الرجال دارند 1،میگویند:
طبق تحقیقی که عالمۀ صاحب قاموس ّ
طعم نیست ،پسر جبیربنمطعم است ،حکیمبنجبیر بن مطعم ـ
ُجبیربن ُ
م ِ
ً
مثال ،یک رفتاری امام دارد،
و این چند نفری که هستند ،ابوحمزۀ ثمالی

یک موضعگیری و یک نوع رابطه با اینها دارد ،آن چیسـت؟ آن سـازندگی
تمام و کمال نسبت به اینهاست.
امام علیهالسلام آنچه را که از معارف اهلبیت و از اسـرار رشـتۀ امامت
ـ چه اسرار معنوی و فکری ،و چه اسرار سیاسی و اجتماعی و تشکیالتی
و شیعی ـ در اختیار دارد ،در اختیار اینها [قرار میدهد] .در کتاب مناقب

ابنشهرآشوب که نگاه بکنید در حاالت امام سجاد ،میبینید میفرمایدَ « :و
َ ُ ُ َ َ ُ ُ ّ َّ
بـاب امام ،یحییبنامطویل بود 2.باب امام یعنی
الطو ی ِـل»
کان بابـه ییابنا ِم
ِ
چه؟ یعنی دربان امام؟ نه .امام که تشـکیالت و تشـریفاتی نداشـتند که

دربان بخواهند! بهعالوه یحییبنامالطویل که یک روز مدینه بود ،یک روز
پست
کوفه ،این چطور دربان امام است؟ بعد هم یحییبنامالطویل آدم
ِ
نوکربابی نبود که دربان بشود برای کسی .اگرچه دربانی امام افتخار است،
امـا باالخـره یکـی از محترمین و ُتجار بزرگ را کـه نمیآوردند دربان کنند،
ً
ظاهرا
یک آدم مستمندی را میآوردند؛ اینطوری نبود یحییبنامالطویل.

َ َ ََُُ
ظه ُر الفت ّوة» اظهار مروت و بزرگواری،
دربارۀ یحییبنامالطویل [آمدهَ « ]:و کان ی

ِجلادت و جوانمـردی میکـرد .ایـن بزرگـوار ،یحییبنامالطویل

رضواناهللعلیـه

الرجال /ج /9ص)150
 .1عالمه محمدتقی شوشتری (1374-1279ش)( ،قاموس ّ
 .2مناقب آل ابیطالب /باب امامة ابیمحمد علیبنالحسین /فصل فی احواله و تاریخه
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یکقـدری داش 1و اینطـوری هـم بـود .لباسهـای بلنـدی

میپوشید و وقتی راه میرفت ،لوبان ـ یعنی ُکندر ـ میجوید .و بلندبلند
و با ناز حرف میزد؛ یکچنین آدمی بود .یکچنین شخصیتی بوده؛ یعنی
وضعـش اینطـوری بـوده و در طبقـۀ داشهـا و گردنکلفتها محسـوب
میشـد .این آدم با آن دل نرمی که داشـته ،با آن مغز هوشـیار و آگاهی
که داشته ،وضع ظاهری و تیپ ظاهر یاش هم در اجتماع جزو آن افراد
مظلوم گوشهنشستۀ گردنکج هم نبوده.
غرض این است که یحییبنامطویل باب امام بود ،باب یعنی چه؟ یعنی
رابـط بیـن امـام و شـیعیان .امـام علیهالسلام میآمدند مسـجد مدینه.
هرکس میآمد از آقا مسـئله میپرسـید ،که آقا جواب نمیداد .خب چرا؛
آقا! شک بین دو و سه کردم ،حکمش چیست؟ حکمش را میگفت .آقا!
فالنطور وضو گرفتم ،آیا این اشکال دارد؟ اینها را جواب میداد ،اشکالی
نداشـت .پـس امـام با مردم روبهرو بـود؛ با مردم حرف میزد ،سـؤالهای
مـردم را جـواب مـیداد .اما یک سلسـله سـؤالها بود که ازطرف کسـانی
مطرح میشد که اینها نمیتوانستند بیایند با امام در مسجد مدینه حرف
بزننـد ،اینهـا یک رابط میخواسـتند .الزم بود یک نفری جای دیگری ،دور
از چشـم مأموریـن دسـتگاه خالفـت عبدالملـک آن شـخص را ببیند ،بعد
آرامآرام و همچین مثل داشمشـتیها و خیلی بیخیال و خیلی بیهوا،
بیایـد پیـش علیبنالحسـینصلواتاهللعلیه آهسـته آن مطلب را بـه آقا بگوید.
 .1جوانمرد
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َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ّ َّ
ویل» یعنی همۀ اسرار امام،
باب یعنی این« .و کان بابه ییابنا ِمالط ِ

در مشت این مرد بود و رابط بین امام و دیگران بود .پس بدانید عاقبتش
هـم چـه شـد ،حاال کـه گفتم که این مرد چـهکاره بـود .عاقبتش هم این
اسـت که َح ّجاجبنیوسـف ثقفی او را گرفت؛ دسـت راسـتش را قطع کرد،
دسـت چپـش را قطـع کرد ،پای راسـتش را قطع کرد ،پـای چپش را قطع
کرد ،زبانش را هم برید ،بعد هم او را کشـت 1.این یحییبنامطویل ،باب
امام سجاد است.
تیپ یحییبنامطویل و یک درجه پایینترها را ،امام میسـازد؛
یک عده
ِ
اینها را درست میکند ،استوار میکند ،مثل پارۀ فوالدشان میکند ،آنوقت
میاندازدشان به جان فکر غافل و مغز نادان مردم معمولی ،تا خوب مردم
را آگاه کنند.
سـال بعد ،از همین کوفه،
..نتیجه این شـد که شـصت سـال بعد ،هفتاد
ِ
جوانها و پیرمردها بلند میشـدند میآمدند مدینه ،سـالیانی در کنار مرکز
فیض جعفربنمحمد

صلواتاهللوسلامهعلیه

میماندند ،بهره میبردند ،برمیگشتند.

..بزرگانشان هم ُزرارةبناعین است ،محمدبنمسلم است ،محمدبنابی ُ
عمیر

2

ً
غالبا
است و بقیۀ بزرگانی که از ُروات امام صادق شما میشناسید؛ همه،
ّ
الکشی /یحییابنامالطویل /شمارۀ 195
 .1رجال
 .2محمدبنابیعمیـر (متوفـی 217ق) محضـر امام کاظم ،امـام رضا و امام جواد را درک
یـاران خـاص این حضرات بـود ،بهدلیل همین نزدیکـی و به بهانۀ
کـرده اسـت .او کـه از
ِ

افشـای نام شـیعیان ،مورد شـکنجه و آزار خلفای همعصرش قرار گرفت و سـالیانی را در
زندان به سر برد.
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برای کوفهاند .در همین شهر بود ،در همین محیط بود ،در همین
فضای مسموم بود .چه کسی ُزراره را درست کرد؟ چه کسی محمدبنمسلم
را درسـت کرد؟ چه کسـی ُم ّ
فضلبنعمر را درست کرد؟ یحییبنامطویل را
چه کسی درست کرد؟ امام سجاد درست کرد.

52/12/1

امـام سـجاد در طـول ایـن سـیوپنج سـال ،آرامآرام آن محیـط تاریـک و
ظلمانی را ،آن مردم غافل و بیخبر را از چنگ شهوات از یکطرف ،و تسلط
دسـتگاههای جبار از یکطرف ،و کمند علمای سـوء وابستۀ به دستگاهها
ً
مجموعا یـک عده و یک
از یکطـرف ،کنـار میکشـد و نجـات میدهد؛ و
مجموعۀ مؤمن عالقهمند صالح که بتوانند قاعدهای بشـوند برای کارهای
آینده ،بهوجود میآورد.

65/4/28

میبینید که شیعه چقدر مرهون امام سجاد

اسـت .آغاز امامت امام سـجاد ،آغاز تحولی در تاریخ شـیعه اسـت .امام
تشـیع است .امام سجاد ساماندهندۀ حزب
سـجاد نقطۀ عطفی در تاریخ
ّ
نیرومند شیعیان است.

52/12/1

۶۱

پایهگذاری تشکیالت شیعی
«تعلیم و تربیت جامعه»
محـور [بعـدی] ،محور فکری و عقیدتی و ایدئولوژیـک بود .چون بنیامیه
فکر مردم را و اسلام مورد ایمان مردم را هم خراب کرده بودند .اسلامی
که در دوران امام سـجاد در اختیار مردم قرار داشـت ،اسلام پیغمبر نبود.
آنقـدر تحریـف و غلـط و خلاف عمدی و سـهوی در معارف اسلامی ،در
عقایـد اسلامی ،در احـکام اسلامی ،در مقررات اسلامی وارد کرده بودند
کـه اگـر احـکام و معارف انحرافی آن روز را یک کتـاب بکنیم ،یک کتاب
ضخیـم خواهـد شـد .خلفا پـول ریخته بودند؛ علمای وابسـتۀ بـه دربارها
حدیـث جعـل کـرده بودند و فتـوا داده بودند؛ مبلغین و ُق ّرا و وابسـتگان
گوناگـون و سرسـپردههای دسـتگاه هـم ایـن را در طول چندین سـال ،در
ً
مخصوصا آنجاهایی که از مرکز اسالم فاصله داشتند،
تمام اقطار اسالمی،

فصل چهارم
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غلط مسخرهای درست کرده بودند
عوضی
برده بودند؛ یک اسالم
ِ
ِ
کـه امـام سـجاد بایـد آن را تصحیـح میکرد .ایـن کار هـم کار خطرناکی
بود.. .اینجا برخورد ،هم با دسـتگاه سیاسـی ،هم با دسـتگاه روحانی بود؛
اینجاست که امام سجاد به دعا متوسل میشد.
صحیفۀ سـجادیه مجموعۀ معارف اسلامی است؛ مثل نهجالبالغه .کمتر
کتاب مدوّ ن حدیثی را ما داریم که بهقدر صحیفۀ سجادیه در آن معارف
اسالمی باشد .از عقاید ،از اخالقیات ،از معارف ،از احکام ،آنقدر مطلب
در این کتاب هسـت ـ به مناسـبت دعا و به نام دعاهای گوناگون ـ که
اگـر میخواسـتند آنهـا را با زبان معمولی و به قلـم مؤلفان در کتاب گرد
بیاورند ،دهها جلد کتاب میشد؛ و امام سجاد در لباس دعا این محور را
تعقیب کرد.

65/7/4

و به تربیت و تعلیم و تغییر اخالق و تهذیب اخالق در

جامعۀ اسالمی کمر بست .چرا؟ چون طبق تحلیل آن امام بزرگوار ،بخش
مهمـی از مشـکالت اساسـی دنیای اسلام کـه به فاجعۀ کربلا انجامید،
ناشـی از انحطاط و فسـاد اخالق مردم بود .اگر مردم از اخالق اسلامی
برخـوردار بودنـد ،یزیـد و ابنزیـاد و عمـر سـعد و دیگـران نمیتوانسـتند
آن فاجعـه را بیافریننـد .اگر مردم آنطور پَسـت نشـده بودنـد ،آنطور به
خاک نچسبیده بودند ،آنطور از آرمانها دور نشده بودند و رذایل بر آنها
حاکـم نمیبـود ،ممکـن نبود حکومتها ـ ولو فاسـد باشـند ،ولو بیدین
و جائـر باشـند ـ بتواننـد مـردم را به ایجـاد چنان فاجعـۀ عظیمی ،یعنی
کشـتن پسـر پیغمبـر و پسـر فاطمـۀ زهرا

سلاماهللعلیها

وادار کننـد .مگـر این

فصل چهارم
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شـوخی اسـت؟ یک ملت ،وقتی منشـأ همۀ مفاسد خواهد شد،
که اخالق او خراب شود.

72/4/23

اول هجـرت ،در نیمۀ دوم قـرن اول مقداری مطالعه
تاریـخ
بنـده در
قـرن ِ
ِ
ِ
میکـردم؛ یـک حقیقـت عجیبی را مشـاهده کردم که جمعبندیشـدۀ آن
را ندیـدم جایـی ثبت کرده باشـند یا گفته باشـند؛ که باید ثبت میشـد و
َ
اول قرن اول هجری عبور
سـال
چندده
باید گفته میشـد .ما وقتیکه از
ِ
ِ
میکنیم ،از نیمۀ اول قرن اول به بعد ،میبینیم جامعۀ اسالمی یکباره
تبدیل شده است به یک جامعۀ سرشار از فساد .فسادی که در اواخر قرن
اول در جامعۀ اسلامی مشـاهده میشـود ،یک فساد عجیب و شگفتآور
اسـت .مکـه و مدینـه ،دو شـهری که مهبـط وحی الهـی و محل حکومت
رسـول خدا در این دو شـهر بوده اسـت ،تبدیل شـده بود به دو شـهر مرکز
فسـاد .همـۀ آوازهخوانهـا ،همۀ فواحش معـروف ،همۀ شـعرای بَد َزبان،
همـۀ نوازندههـا ،همـۀ آدمهـای بـد و خبیث در این دو شـهر جمع شـده
بودند .معروفترین شعرای بدزبان که یا ترویج فساد میکردند یا خلفای
بزرگ را ،خلفای جور را در آن زمانها مدح میکردند ،در اواخر قرن اول و
ً
تقریبا در مکه و مدینه جمع شده بودند .داستانهایی
در سراسر قرن دوم،
که دراینباره هسـت ،داسـتانهایی نیسـت که مناسـب باشـد انسان آنها
را بـرای عمـوم مـردم ذکر بکند؛ اما همینقدر به شـما بگویم؛ زشـتترین
کارهـا در حـرم خـدا و در مدینۀ منوره انجام میگرفت! وقتی انسـان نگاه
میکرد ،میدید حکومتی که در رأس کار هست ،ادعای دین هم میکند،

فصل چهارم
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از شرابخوارگی هم منع میکند ،کسی را که شرابخواری بکند،
عربدهکشـی بکند ،شلاق هـم میزند؛ اما با همۀ این احـوال و ظواهر ،در
زمان عبدالملک و مروان و بعضی پسـرهای عبدالملک ،مدینه و مکه که
سـمبل دین و معنویت در جهان اسلام هسـتند ،تبدیل شدند به دو شهر
فاسد .و چیزی که خبر از معنویت بدهد ،در آنها نیست .انسان میفهمد
که این دستگاه هرچه میگوید ،دروغ میگوید.
وقتی انسـان دقیقتر میشـود ،آنوقت در کارهای آنها چیزهایی هم پیدا
میکند که نشانۀ واقعی کذب است .که آنها را البته عامۀ مردم نمیدانند،
نمیبیننـد ،خـواص میفهمند؛ اما عامۀ مردم همان حرکت کلی جامعه را
میتوانند تشخیص بدهند.

62/7/15

امام سجادعلیهالصالةوالسالم در چهرۀ جامعۀ اسالمی تفحص کرد ،و کمر بست به
اینکه این چهره را از این زشتی پاک کند و اخالق آن را نیکو گرداند.

72/4/23

امام چهارم برای بیان حقایق چه میکرد؟ آیا یک مجلس درسـی تشـکیل
میداد که آقا روی منبر ،سیصد نفر ،پانصد نفر ،هزار نفر ،دههزار نفر آنجا
بیایند ،جمعیت ازدحام بکنند و از آقا مسئله و حقایق و معارف بشنوند؟
چنین چیزی بود؟ در وضعی مثل [زمان] عبدالملک که نمیگذارند کسـی
مثـل امام سـجاد آنگونه عمل کند .نمیگذاشـتند حقایـق را آنطور بیان
کنـد کـه مـورد نظـر خود آن بزرگوار اسـت؛ پـس چه میکرد امام سـجاد؟
حقایـق را هـم بایـد بیان کند ،حقایق را هم بایسـتی افشـا بکند ،آنها هم
که نمیگذارند[ .باید] پوششـی برای حقایق درسـت میکرد ،و آن ،پوشـش

فصل چهارم
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52/12/2
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نهاینکـه آن بزرگوار نمیخواسـته دعا کنـد ،دعا را

پوشـش قرار داده اسـت؛ نه! دعا میکرده ،مناجات میکرده ،با خدا حرف
میزده اسـت؛ منتها انسـانی که قلبش با خدا و با معارف الهی آشناسـت،
حرفزدن او هم اینطوری است .از او حکمت سرریز میشود .در دعای او
هم حکمت هست ،این حکمت پر است در این دعاها.

73/11/28

مرحـوم حـاج میرزا جوادآقـای ملکی تبریزی ـ عارف معروف و مشـهور و
فقیـه بزرگـوار ـ در کتاب شـریف «المراقبات»شـان میفرماینـد« :یک َ
دهم
حقایـق و معارفـی کـه در ادعیۀ رسـیدۀ از معصومینعلیهمالسلام وجود دارد،
خطب رسـیدۀ از معصومین
در همۀ روایات و
ِ

علیهمالسلام

وجود ندارد؛ جز آن

روایـات توحیـدی و خطب توحیدی 1».این دعاها خیلی اهمیت دارد.

90/5/16

این دعاهای ما ،دعاهای صحیفۀ سـجادیه ،همین دعای ابوحمزۀ ثمالی،
این دعاهایی که از ائمه

علیهمالسلام

به ما رسـیده اسـت ،پر اسـت از معارف

اسلامی دربـارۀ توحیـد ،دربارۀ نبوت ،دربـارۀ حقوق ،دربـارۀ وضع جامعه،
دربـارۀ اخلاق ،دربارۀ حکومت ،و دربارۀ همۀ چیزهایی که انسـان احتیاج
دارد که از اسالم بداند.

71/12/7

چنـد ِفقـره از این دعای شـریف ابیحمزۀ ثمالی را برای شـما عرض بکنم.
ببینیـد! ایـن دعـا ،دعـای طوالنیای اسـت و عجیب حالـت مناجاتی دارد
این دعا .اما نیازهای واقعی انسان البهالی این مناجاتهاست.

73/11/28

این

خیلی چیز مهمی اسـت .انسـان اسـت و نیازهای پ َ
َسـتش ،انسان است و
 .1المراقبات /ذیل مراقبتهای ماه مبارک رمضان
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خوراکش ،مسـائل جنسیاش ،مسـائل مادیاش ،آنکه انسان را
دسـت بگیـرد و بـه پـرواز دربیاورد و نیازهایی برایش درسـت کنـد باالتر از
این نیازها ،کیسـت؟ علیبنالحسـینصلواتاهللعلیه است 52/12/2.نیازهای واقعی،
ً
مثال عرض
اینهاسـت کـه ایـن بزرگـوار از خدای متعـال آنها را میخواهـد.

َ

َ

رغـد عیشی» خدایا زندگی مـرا ،زندگی گوارایی قرار بده .گوارابودن
میکنـد« :ا ِ
زندگی ،نه با پول اسـت ،نه با قدرت اسـت ،نه با داشـتن زر و زور اسـت.
یک [انسان] غنی ممکن است زندگی برایش گوارا نباشد؛ یک نگرانی دارد،
گـوارا نیسـت زندگـی برایـش؛ یک مشـکل خانوادگی دارد ،یک مشـکل در
ُ
العیاذ باهلل ،نسـتجیر باهلل ـ
اوالدش دارد ،یـک اخلاق بدی فرزند انسـان ـ
پیدا میکند ،زندگی بر انسان تلخ میشود؛ یک خبر بد به انسان میرسد،
زندگی بر انسـان تلخ میشـود .حاال این انسـان کیسـت؟ انسانی است که
هم پول دارد ،هم قدرت دارد ،هم امکان دارد؛ همهچیز دارد؛ اما زندگیاش
گوارا نیسـت .یک انسـان فقیر که زندگی خیلی سـادهای دارد ،گوشـۀ یک
اتاقـی بـا عیـال خـود ،با فرزنـد خـود دارد زندگـی فقیرانـهای را میگذراند،
ممکن است زندگیاش گواراتر از آن آدم ثروتمند قدرتمند باشد.

َ
رغد َعییش
ببینید چطور نقطۀ اصلی را حضرت مورد توجه قرار میدهدَ « ،و ا ِ
َ َ
َ
ً
ظاهرا معنایش این است :میدانی
ظهر ُم ُر ّو یت» جوانمردی مرا آشکار کن.
وا ِ

بهوجود بیاید که من بتوانم در آن ،صفت جوانمردی خود را به منصۀ بروز
دربیاورم .نهاینکه مردم ببینند من جوانمردم؛ نه! برای اینکه اگر بخواهیم
صرف بـودن در درون
جوانمـردی بـروز پیـدا کند ،بایـد جوانمردی کنیـم.
ِ

فصل چهارم
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انسـان که کافی نیسـت .باید انسان جوانمردی را به مرحلۀ عمل

َ

َ

ظهر ُم ُر ّو یت».
برساند و نسبت به کسانی جوانمردی بکند؛ این میشود« :ا ِ

َ

َ

َ

حال
صلـح جی َـع احـوایل» همـۀ کارهـای مـن و احـوال من را اصلاح کن.
« َو ا ِ
ِ
دعـای مـن را اصالح کن ،حـال زندگی معمولی من با خانوادهام را اصالح
کـن ،حـال شـغلی که دارم را ،اصالح کن .همـۀ خصوصیات من را اصالح
کن .اصالح هر چیزی ،بهحسـب خودش اسـت .یک دعای کامل و جامع:

اجعلنی َّمـن َا َطل َـت ُع ُم َـر ُه َو َح َّس َ
عم َت َ
ـنت َع َم َل ُـه َو َا َمتم َـت َع َلی ِـه ِن َ
ـک َو َرضی َـت َعن ُـه َو
« َو َ ِ
ً
ً
َا َ َ ُ
حییتـه َحیـاة َط ِّی َبـة» عمـر طوالنـی ،بـا عمل خـوب ،با نعمت کامـل الهی ،با
رضای پروردگار و با حیات طیبه .چیزی از این بهتر هست؟
یـاد میدهنـد کـه چه چیـزی باید از خـدا بخواهید .این چیزهـا را باید از
خدا خواسـت .بعضی میروند سراغ زیادیهای زندگی؛ فالن معامله برای
من جور بشـود ،فالن سـفر درست بشود ،فالن شغل گیرم بیاید .چرا؟ چرا
آن نقـاط اصلـی را انسـان از خـدا نخواهـد؟ یاد میدهند به مـا اینطوری
دعـا کنیـد ،ایـن چیزهـا را از خدای متعال بخواهید .خـب ،حاال این البته
خودش یک فصل طوالنی است؛ نوع دعاهایی که به ما یاد میدهند .بعد
یک نکتۀ دیگری که باز در خالل این دعاها هسـت ،نقطههای ضربهپذیر
معنوی را به یاد ما میآورند که ای انسان! بدان از این نقاط ممکن است

َ ّ
ضربه بخوری و آسیب ببینی .باز در همین دعای شریف ابیحمزه« ،الل ُه َّم
َّ
َ
َ
َّ
َ ً َََ
َّ
َو ُخ َّصنی ِم َ
الن ِار
ـراف
نـک ِب
اص ِـة ِذ ک ِـر َک َو ال ت َعـل شـیئا ِ ّمـا اتق َّـر ُب ِب ِـه یف آن ِـاء اللی ِـل َو اط ِ
ِ
ً َ ُ َ ً َ ََ ًَ َ ََ ً
ِرئـاء و ال سعـة و ال اشـرا و ل بطـرا» .خدایـا! ایـن کارهایی که من انجام میدهم،
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اینها را کاری کن ریا نباشـدُ ،سـمعه نباشـد ،برای دیدن اینوآن
نباشد ،برای اینکه دهانبهدهان بگردد که آقا خبر دارید فالنکس چه کار
خوبی کرد ،چه انفاق خوبی کرد ،چه عبادت خوبی کرد؛ اینطوری نباشد،
از روی نـاز و غـرور نباشـد .انسـان کارهایی را انجـام میدهد از روی ناز و
غرور ،که بله! ما بودیم که این کار را انجام دادیم؛ اینها نباشـد .اینها ،آن
کار خوب میکند؛ اما بـا اندکی ریا
نقـاط ضربهپذیر اسـت! انسـان خیلـی ِ

َ ٓ َ

ً

و ُسـمعه ،1گاهی آن را «ه ب�ا ًء م ن� ث�ورا» 2میکند؛ دود میکند میفرسـتد هوا.
اینها را به ما توجه میدهند که مواظب باشید اینطوری نباشد!

73/11/28

[در] دعـای بیسـتم صحیفـۀ سـجادیه ،دعـای شـریف معـروف بـه
«مکارماالخلاق» 90/5/16،دعـای حضرت سـجاد از اول تـا آخـر ،خواسـتههای
عظیـم ،عجیـب و تعیینکننـده اسـت؛ کـه وقتـی انسـان نـگاه میکنـد،
ً
واقعـا شـگفتزده میشـود .هیچ ذهنـی نمیتواند اینهمه خواسـتههای
بـزرگ را اینطـور ردیـف کنـد و از خدا بخواهد .اینگونه شـروع میشـود:

َ َّ
َ َ
َ ّ ُ َ َ ّ َ َ ََُ َ
ـانَ ،و
الرحمن ّ
بسـماهلل ّ
الرحیم« ،الله ّـم ص ِـل علی م ّم ٍـد و ِآل ِـه ،و ب ِلـغ ِبامیـاین ا َکمـل االمی ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ َّ َ
َ
َ
حسن ِّ ّ
فض َل َ
اتَ ،و ب َع َمیل ِا َل ا َ
َ
اجعل َیقیین ا
عمال»
الی ِ
حس ِن اال ِ
النی ِ ِ
قنی ،و انت ِه ِبنییت ِال ا ِ
ایمان مرا کاملترین ایمانها قرار بده.
اول برای ایمان دعا میکند؛ خدایا
ِ
کـه اگـر این دعا مسـتجاب شـود ،انسـان در میدان زندگی هرگز شکسـت
 .1انجام دادن کار نیکو تا شخص نام خود را بر سر زبانها بیندازد و به نیکوکاری مشهور
شود.
 .2سوره مبارکه فرقان /آیه « ،23غباری پراکنده»
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نمیخـورد؛ بـا همین یک دعا .بیایمانی چیز خیلی بدی اسـت؛
چیز خیلی ُپرعارضهای برای انسـان اسـت .انسان بیایمان ،مثل یک برگ
و یک پَر اسـت که بادهای مخالف ،آن را از اینطرف به آنطرف میبرند؛
دائـم بـه اینطرف و آنطرف کشـیده میشـود .انسـان بیایمان ،انسـانی
ً
توأما ـ
اعتقاد باهم ـ
است که به اصل و ارزشی ایمان ندارد .دلبستگی و
ِ
ایمان است.

1

َ َ
این دعای دوم اسـتَ « :و َ
فض َل َ
قنی
الی
اجعل َیقیین ا
یقین مرا برترین یقینها
»
ِ
ِ
َ َ َ َ
حسـن ّ
نیتها
نیت و قصـد مرا به بهترین ّ
ـات» ّ
الن ّی ِ
قـرار بـدهَ « .و انت ِـه ِب ّنیتی ِال ا َ ِ ِ
نیت
نیت اسـت .اصل در عمـلّ ،
برسـان؛ چـون همـۀ اعمـال انسـان ،تابع ّ
نیت ،نشاندهندۀ جهتگیری
نیت ،عمل نیستّ .
است .هیچ عملی بدون ّ
غایت انتخاب انسـان اسـت .اساسیترین
و معرفت ،نشـاندهندۀ هدف و
ِ
انسـان
نیـت این اسـت دیگر.
مشـخصۀ انسـان ،قـدرت انتخـاب اوسـت؛ ّ
ِ
نیت ،مثل همان حیوانی است که او را به اینطرف و آنطرف بکشانند؛
بی ّ
یا مثل برگی اسـت که دسـتخوش توفانی شـود که به اینطرف و آنطرف
ً
اصال
مـیرود .گاهـی اینطرف ،گاهی آنطرف؛ گاهی با این ،گاهی با آن؛
نمیدانـد چـهکار میکند! گاهی اینطور عمل میکند؛ گاهی ّ
ضد آن عمل
نیت ،اینگونه است.
آدم بی ّ
میکند! ِ

ً
طبعا باید بـا مالحظه ،با
نیـت یعنـی جهتدهـی به کار؛ ایـن جهتدهی،
ّ
 .1برای آشـنایی با مفهوم ایمان و شـاخصههای ایمان حقیقی میتوانید به فصل ایمان
ٔ
اندیشه اسالمی در قرآن» مراجعه کنید.
در کتاب «طرح کلی

فصل چهارم

 .۶۱هعماج تیبرت و میلعت« /یعیش تالیکشت یراذگهیاپ

1132

وسایل الزم باشد .انسان فکر کند
ترتیب مقدمات و با اسباب و
ِ
و جهتی را مشـخص کند؛ در این جهت ،به حرکت درآید و هر کاری را در
این جهت ـ یعنی در جهت رسیدن به غایت این راه و پیشرفتن در این
نیت ،هرچه بهتر،
نیت اسـت .آنوقت این ّ
راه ـ انجـام دهـد .این ،معنای ّ

ً
طبعا انسان موفقتر
هرچه شـفافتر و هرچه عاقالنهتر و منطقیتر باشـد،

نیت برای انسان ،بیشتر خواهد بود؛ « َو َ
انت ِه ِب َّنییت
و کامیابتر است و فواید ّ
َ َ
حسن ّ
ات» یعنی این.
الن ّی ِ
ِال ا َ ِ ِ
َ
« َو ب َع َملی ِا َل َا َ
ـال» عمـل مـرا هـم بـه بهترین عملهـا منتهی کن.
حس ِـن االعم ِ
ِ

انسان ،عمل را قدمبهقدم بهسمت بهترین میکشاند .فقرات دیگر این دعا
ً
واقعا عجیب است.
نیز همینطور،

َ ّ
ُ َ َ َ
َ
« َا ّلل ُه َّم َو ّفر ب ُلطف َ َ
َ
ک ما ف َس َد ِم ّن .الل ُه َّم
صلح ِبقدر ِت
ک ِن ّییتَ ،و َص ِّحح ِبا ِعند َک َیقیینَ 1،و است ِ
ِ ِ ِ
َُ
َ َُ َ ً َ ُ
ّ َ َ ُ َ
َ
هت ُ
عملین ِبا تسالین غدا عنه».
مام ِب ِهَ ،و است ِ
َص ِل عل َم ّم ٍد َو ِآل ِهَ ،و ا ِکفین ما َیشغل ِن ِال ِ
ُ َ َ َ
َ
ک ما ف َس َـد
صلح ِبقدر ِت
ببینید این دعا چقدر دعای ُپرمغزی اسـتَ « 76/11/1.و اسـت ِ
ّ
ِمن» استصالح یعنی مرا به صالح بکشان .هر امری از من که قابل صالح
و شایسته شدن است ،به صالح بکشان 76/10/21.آن بخشهایی از زندگیمان

را کـه تحـت تأثیـر ظلمهـا و اسـتبدادها و انحرافهـا و کجفهمیهـا و
کجرویها و دخالتهای بیگانه و امثال اینها ضایع و فاسـد شـده اسـت،
اصالح کن.

74/4/19

آن چیزهایی که همت مرا به خودش و اهتمام مرا به آن مشغول میکند،
 .1پروردگارا به لطف خود نیّ تم را ناب بساز و به رحمتت یقینم را به بهترین کردارها برسان.
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خـودت کفایـت کن .طوری ترتیب بـده و کیفیتی را پیش بیاور
که دچار این چیزهایی که ذهن مرا به خودشان مشغول میکنند ـ وسایل
روزمرۀ زندگی ـ نباشم .پس چه بشود؟

َ ّ َ

َُ

َ

َ َُ

َ ً َ ُ

ُ
هتم ُ
عملین ِبا تسـالین غـدا عنه» مرا در آن
ـام ِب ِـهَ ،و اسـت ِ
«الله ّـم»َ « ،و ا ِکفنی مـا َیشـغلین ِال ِ
صحنهها و در آن زمینههایی بهکار بگیر که فردای قیامت دربارۀ آنها از من
سؤال خواهی کرد .در قیامت از انسانها در مورد چه چیزی سؤال میکنند؟
از مسـئولیتها ،از وظایفی که هر شـخص در قبال خودش ،خانوادهاش،
جامعهاش ،کشورش ،در قبال آینده ،مسلمین ،تاریخ و بشریّ ت دارد ،سؤال
میشود .همه مسئولیت است .انسان که از نظر اسالم رها نیست؛ یکسره
ً
اصال این چند سالی که من و شما در این نشئه زندگی
مسئولیت است.
میکنیم ،بسـیار کوتاه اسـت .انسـان وقتیکه جوان اسـت ،خیال میکند
ً
اصال به مرگ و فنا و به رفتن از این دنیا ،طوری نگاه میکند
ابدی است.
که گویی یک داستان و یک افسانه است! بااینکه انسان جلوی چشمش،
مـرگ افـراد را میبیند .بعد هرچه به پیری نزدیک میشـود ،حقیقت دنیا
برایـش بیشـتر آشـکار میگردد ،بیشـتر دنیا را میشناسـد .ناگهـان که به
پشت سرش نگاه میکند ،به پنجاه شصت سال زندگی ،مثل ده روز ،مثل
یـک مـاه به نظـرش میآید! میگویـد :همین دیروز بود! بعـد میبیند که
زندگی چقدر کوتاه است! و این حوادث گوناگونی که در این مدت اتفاق
افتاده ،چقدر سرگرمکننده و مشغولکننده بوده است!
ً
مثال شـصت سال
زندگی دنیا تمامشـدنی و نابودشـدنی اسـت .خب ،حاال
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زندگی را اینطور گذراندیم؛ بناست چند سال دیگر زندگی کنیم؟
اگر خیلی خیلی زندگی کنیم ،فرض کنید بیسـت سـال دیگر .این بیسـت
تکراری بیشتر و
سـال هم مثل آن شـصت سـال؛ بلکه کمتر اسـت! موارد
ِ
موارد تازه کمتر دارد؛ زودتر هم خواهد گذشت .یعنی انسان درک میکند
که طبیعت زندگی چطور گذراسـت .این یکلحظه ،این یک سـاعت ،این
مدت کوتاهی که انسان در این دنیا میگذراند ،برای این است که انسان
مجموعهای از مسئولیتها را انجام دهد ،و خوب انجام دهد؛ بعد برود و
پاداشش را در زندگی ابدی بگیرد.
ً
اصال اسـاس قضیه این اسـت .اینجا که انسـان برای ماندن نیامده است.
هیچ کاری در اینجا ِباالصاله مرغوب نیست .همۀ کارهای خوب و مرغوب،

َ

َ َُ

َ ً َ ُ

عملین ِبا تسالین غدا عنه» مرا
تبع آینده مرغوب است .لذا میفرمایدَ « :و است ِ
به ِ

موفق کن به آنچه فردا از من میپرسـی و مسـئولیت آن را به من گوشـزد
میکنی و پاسخ میخواهی؛ مرا برای آن بهکار بگیر.

َ

َ

ََ َ

َُ

76/11/1

َ
فرغ ا ّیامی فیما خلقتین له» یعنی زندگی مرا یکسره در راه آن هدفی قرار
«و است ِ
بده که مرا برای آن هدف آفریدهای.

77/1/30

َ
« َا ّلل ُه َّـم َص ّـل َع َلی ُ َم َّمـد َو آلـهَ ،و ال َت َرفعنی ف ّ
النـاس َد َر َج ًـة ا ّل َح َط َ
طتین ِعن َـد َنفیس ِمثلها،
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ً
ً
ّ
ّ
ََ
ً
ً
َو ال ُتـدث یل ع ّـزا ظاهـرا ال ا َ
َ َ
حدث َـت یل ذلـة َ
باطنـة ِعند نفیس ِبقد ِرها» یعنی پروردگارا!
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اگر عزتی در ظاهر من بهوجود آوردی و پیش چشم مردم مرا عزیز کردی،
بـه همـان اندازه در باطن و پیـش ْ
نفس خودم ،مرا ذلیل کن .اگر مرا یک
درجه نزد مردم باال بردی ،پیش ْ
نفس خودم یک درجه پایین بیاور.

72/3/8
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َ َ ً َّ
َ َ َ
ًَ
َ ُ
َ ُ
َ َ
ـیطان
«و ع ِّمـر ین مـا کان ع ُمـری ِبذلـة یف طاع ِتـک ف ِـاذا کان ع ُمـری مرتعـا ِللش ِ
َفاقبضین ِا َل َ
یک» اگر روزی ،عمر ما مرتع و چراگاه شـیطان شـد ،ما را زودتر
ِ
ببر تا نمانیم.

َ ّ َ

72/7/7

ّ َ َ ُ َ

ّ

َ

َ َ

َّ

«الل ُه ّـم َصـل علی َم ّم ٍـد َو ِآل ِـهَ ،و َح ِلنی ِب َلی ِـة ّ
املت َ
الص ِال َ
ینَ ،و البسنی ز ینـة ُ
قین» آرایش
ِ
ِ
ِ

بنـدگان صالـح را بـه مـن عنایت کن ،من را زینت بده بـه زینت صالحین،
و زیـور متقیـن را بـه مـن عنایـت بفرما .یعنی مـن را جزو بنـدگان صالح
و متقیـن و پرهیـزگاران قـرار بده .بعـد دربارۀ متقیـن خصوصیاتی را ذکر
میکنـد ،کـه اینکـه میگوییـم زیور متقین را به مـن عنایت کن ،و من را
مزیّـن بـه زینـت متقین کن ،یعنی چه .در چـه چیزی ما به زینت متقین
ً
معموال وقتی صحبت تقوا
و پرهیزگاران زیور پیدا کنیم و نزدیک شویم؟
بـه [میـان] میآید ،اجتناب از گناهان فردی و انجام عبادات و این چیزها
ً
یقینا هسـت؛ شـکی نیسـت ـ اما
به ذهن متبادر میشـود ـ که البته آنها
اینجـا امـام سجادعلیهالصالةوالسلام بیسـتودو سـه مطلب را در ذیـل این ِفقره
بیان میکنند که ما را متوجه ابعاد جدیدی از معنای تقوا ،مفهوم تقوا و
مصادیق تقوا میکند.

َ

َ َ

َّ

« َو البسنی ز ینـة ُ َ
َ
َ
ـدل» گسـتردن
املتقین» در ایـن چیزهاسـت :اول« ،یف بس ِـط الع ِ
ِ

عدالـت .عدالـت را در میان جامعه مسـتقر [کردن]؛ عدالت قضایی ،عدالت
بهمعنای تقسـیم منابع حیاتی کشـور میان آحاد مردم ،عدالت بهمعنای
تقسیم درست فرصتها میان مردم .عدالتی که از ما انتظار میرود ،جزو
پایهها و مبانی این تقواست.
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َ
َ
یظ» فروخوردن خشم .یکوقت هست که شما یک فرد
ظم الغ ِ
« َو ک ِ

معمولی متعارفی هستید ،خشم شما نسبت به یک برادر دینی است ،نسبت
ِ
به یکی از اهل خانواده اسـت ،نسـبت به یکی از کارکنانتان اسـت ـ کظم

َ

�ظ

َ َ ظَ َ

ف َ َ

ّ

م� ن� ال�غ ی�� و العا� ی� ن� ع ن� ن
ال� ِاس» 1ـ یکوقت هم
غیظ خیلی فضیلت دارد؛ «و الکا ِ ی
ِ

هست که شما یک مسئول اجتماعی هستید ،جایگاهی دارید .حرکت شما،
اثبات و نفی شـما ،قول و فعل شـما در جامعه اثر میگذارد .در یکچنین
شـرایطی ،خشـم شـما دیگر با خشـم یک آدم معمولی برابر نیسـت .علیه
کسانی ،علیه جریانی خشمگین میشویم و حرفی میزنیم؛ آثار اینچنین
خشـمی ،بـا آثـار یک خشـم معمولـی که حاال انسـان بر فرض خشـمگین
میشود و یک نفر را کتک میزند ،خیلی متفاوت است .کظم غیظ؛ خشم
را فروبخورید تا کار از روی خشـم انجام نگیرد .ممکن اسـت شما با کسی،
با جریانی ،با مجموعهای موافق نباشید ،اینجا [هم باید] استدالل و منطق
حاکم باشـد .اگر این اسـتدالل و منطق آمیخته شـد با خشـم ،کار را خراب
میکنـد ،تجـاوز از حد انجام میگیرد ،اسـراف به وقوع میپیوندد؛ اسـراف

َ َّ َ �غ ف َ �ذُ ن َ َ

فَ ف َ ن

ن
ن
ن
ن
مر�ا».2
یعنی زیادهروی؛ «ر�ب �ا ا ِ�ر ل�ا �و�ب �ا و ِاسرا��ا ِ�ی ا ِ
ّ

ائ َر ِة» یکی از کارهایی که الزمۀ تقوای ماسـت ،فرونشـاندن آتش
طفاء الن ِ
« َو ِا ِ

است.. .سعی همه باید این باشد که اطفا کنند .نباید بر روی آتش بنزین
پاشـید ،نباید آتشها را مشـتعل کرد .گاهی اوقات یک تعبیری ،نهفقط
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه ..« ،134و خشم خود را فرومیبرند؛ و از مردم درمیگذرند».
 .2سوره مبارکه آلعمران /آیه 147
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اطفای نائره نیست ،بلکه مشتعلکردن هرچه بیشتر نائره است؛
ضد اطفا است.

َ

َ

ُ َ

« َو ض ِ ّـم اه ِـل الفرق ِـة» اینکسـانیکه از جماعـت مسـلمین جـدا میشـوند ،از
جماعت کشور فاصله میگیرند ،کوشش کنید اینها را نزدیک کنید ،منضم
کنیـد .کسـانی کـه میانۀ راه هسـتند ،اینهـا را به منزل مطلوب برسـانید.
نگذاریـم بـا رفتـار مـا ،با عمل ما ،بـا اظهارات ما ،با منش ما ،کسـانی که
یک ایمان نیمهکارهای دارند ،بهکلی از ایمان ببُ رند[ .نگذاریم] کسـانی که
عکس این عمل کنیم
نیمهارتباطی با نظام دارند ،از نظام منقطع شـوند.
ِ
و کسانی که در نیمۀ راه هستند را جذب کنیم .مصداقهای تقوا و شعب
تقوا ،اینهاست.

ذات َ
ین» میانـۀ افـراد را اگر اختالفی وجـود دارد ،اصالح کنیم.
« َو ِاصلاح ِ
الب ِ
ِ
َ
َ
َ َ
العائ َب ِة» دربارۀ اشـخاص ،نقاط مثبت را ،نقاط خوب را
ـتر ِ
«و ِافش ِـاء ِ
العارف ِة ،و س ِ
افشا کنیم ،منتشر کنیم .از کسی ،از مسئولی کار خوبی سراغ دارید ،این
را بیان کنید و بگویید .در نقطۀ مقابل ،اگر چنانچه نقطۀ منفیای سـراغ
دارید ،این را افشـا نکنید .افشـانکردن معنایش این نیست که نهیازمنکر
نکنید؛ چرا ،به خود آنکسـیکه به کارش اشـکالی وارد اسـت و باید ایراد
گرفتـه شـود ،گفتـه بشـود؛ امـا افشـاکردن ایـن چیزها مصلحت نیسـت.
دراینباره صحبتهای زیادی هست .این یک بخشی از این دعاست.

90/5/16

من عقیدهام این اسـت که همه باید این دعا را بخوانند و در مضامینش
دقت کنند؛ تعلیمدهنده است.

89/5/27
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مناجاتهـای پانزدهگانـهای کـه از امـام زینالعابدیـن ،حضـرت
علیبنالحسینعلیهالسلام نقل شـده ،گذشـته از خصوصیت بارز دعایی مأثور
از اهلبیت

علیهمالسلام

این مزیت را داراسـت که به مناسـبت حاالت مختلف

مؤمن ،انشا شده است.

69/10/1

[و نکتۀ آخر] ،اینکه گفته شـود امام سـجاد اسـتراتژی دعا را انتخاب کرد،
نه چیزی را میفهماند و نهچندان دقیق و منطبق بر واقعیت است.
..اسـتراتژی دعـا و اسـتراتژی گریـه ،حرفهـای کاملی نیسـت .بلـه! امام
سـجاد در پوشـش دعا معارف را گفتند؛ برای تثبیت حادثۀ عاشـورا بارها
در محضـر مـردم ،آن حادثه را به زبان آوردند و گریه کردند؛ اما اسـتراتژی
امـام عبـارت اسـت از اسـتراتژی امامـت :یعنـی تبییـن اسلام ،تبییـن
امامت ،جمعوجورکردن یاران واقعی ائمه که شـیعیان آن روز بودند.

65/7/4

متصلکردن آنها به یکدیگر ،روحیهدادن به شـیعیان مبارز و مانعشـدن از
جذب نیروهای شـیعه به دسـتگاههای حاکم و به زندگی عافیتمآب ،که
اینهم یک کار بسـیار دشـواری بود که امام سـجاد انجام میدادند .اول،
اطـراف حضـرت سـه نفر یا پنـج نفر بودنـد ،بعد یواشیـواش همین چند
نفـر بـه عـراق رفتند ،به مصـر رفتند ،به یمـن رفتند ،در حجاز گشـتند ،به
ایران آمدند ،در اقطار عالم اسلامی مسـافرت کردند ،با افرادی که به حج
میآمدنـد صحبـت کردند ،بحث کردند ،ذهن آنها را روشـن کردند .و کار را
به جایی رسـاندند که وقتی آن حضرت این دنیای فانی را ترک میگفت،
امامت خاندان پیغمبر
در تمام دنیای اسالم ،آوازۀ امام و امامت و تفکر
ِ
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پیچیده بود .یک عدهای بهشـدت معتقد بودند و پایبند ،عدهای
هم آنچنان اعتقادی نداشتند ،اما محبت خاندان پیغمبر در دل اینها جا
گرفتـه بـود .یعنی امام سـجاد با یاران خـود درمقابل همۀ تبلیغات پنجاه
شصتسـالۀ خاندان اموی تا زمان شـهادت امام سـجاد[ ،ایستادند] و این
تبلیغات را خنثی کردند.
..این مجموعهای از تالش امام سـجاد اسـت .اگر بخواهیم این تالش را
با تالش ائمۀ دیگر مقایسه کنیم ،اگر حمل بر مبالغه نشود ،بنده خواهم
گفـت تلاش این بزرگوار از تالش امام باقـر و تالش امام صادق و تالش
امـام موسـیبنجعفر و تلاش یکایک ائمۀ بعد از آن حضرت ،سـنگینتر
و پرحجمتـر و بیشـتر بـوده .چـون راه را امـام سـجاد آغـاز کـرد .آن چهرۀ
زیر منفعلی که از امام سـجاد درست کردند ،بهکلی
مظلوم بیصدای سـربه ِ
برخالف واقع اسـت .چهرۀ حقیقی امام سجاد

علیهالصالةوالسلام

مبارز
چهرۀ یک
ِ

قهرمـان پیگیری اسـت که با تدبیـر تمام ،با
ناپذیر
ناپذیر آشـتی
خسـتگی
ِ
ِ
ِ
دقت کامل ،راهها را میشناسد و انتخاب میکند و بهسمت هدفها این
راهها را میپیماید؛ خودش خسـته نمیشـود و دشـمن را خسـته میکند.
دشـمن خسـتۀ شکسـتخورده ـ یعنی
و نتیجـه هـم این شـد که باالخره
ِ
متشـبث شـد به
دسـتگاه اموی ـ وقتی هیچ کار دیگری نتوانسـت بکند،
ّ
مسمومکردن امام سجاد .آن حضرت را مسموم کرد و این امام بزرگوار و
مقدس سرتاپا نورانی ،جوار
پرتالش
پربرکت پرمبارزۀ
عزیز ،بعد از یک عمر
ِ
ِ
ِ
پروردگار را زیارت کرد و به عالم قدس و رضوان الهی پرواز [کرد].

65/7/4

۶۲

ُ
لزوم انس با صحیفۀ سجادیه
صحیفۀ سـجادیه کتابی اسـت که اهمیت آن از نهجالبالغۀ امیرالمؤمنین
کمتر نیست .دو جریان عمده در صحیفۀ سجادیه هست؛ یکی جریان بیان
معارف از قبیل توحید ،تصویر صحیح از توحید ناب و خالص ،بیان مسئلۀ
نبوت ،ترسـیم چهرۀ پیغمبر ما ،تأثیری که بعثت پیغمبر بر روی جهان و
بر روی حرکت بشریّ ت داشت ،بیان مسئلۀ قیامت ،مسئلۀ امامت ،مسئلۀ
انسان و معارف گوناگونی که در اسالم هست .صفات الهی و خالصه همۀ
اصول اصلی اعتقادات و معارف اسلامی ،در صحیفۀ سـجادیه آمده .شـما
وقتی به دعای صحیفۀ سجادیه نگاه میکنید ،حمد و ثنایی که در این دعا
هسـت ،شـبیه همان مطالب و بیانات و تعبیراتی اسـت که در نهجالبالغۀ
ً
مثلا در خطبـۀ اول دربـارۀ توحیـد و صفـات الهی هسـت؛
امیرالمؤمنیـن،
شبیه آن است .آن خطبه است ،این دعاست؛ اما لحن و محتوا و مطلب و
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حتی بعضی از عبارات ،با یکدیگر یکسان است 66/6/20.امیرالمؤمنین
درمقابل جمعی از مردم ایسـتاده اسـت ،معارف الهی را بیان کرده اسـت؛
اما اینجا امام سـجاد دعا کرده اسـت و به زبان دعا ،همان معارف را بیان
کرده اسـت .یا دعای هشـتم صحیفه ـ که این دعای هشـتم صحیفه یک
درس اخالقی است ـ ّ
کأنه یک خطبهای است که کسی بخواند ،برای مردم
سخنرانی بکند و لغزشگاههای اخالقی را بیان کند.

َ ّ
ّ
امـام سجادعلیهالصالةوالسلام ایـن دعـا را بـا ایـن زبان بیـان کردهانـد« :الل ُه َّـم ِان
َّ
َّ
َ
َ َ َ َ
َ ُ َ
الغ َضـب [ َو َغ َل َب ِـة َ
ََ
ـرص ،و سـور ِة
الصب ِـرَ ،و ِقل ِـة
ـف
احل َس ِـدَ ،و ضع ِ
اعـوذ ِبـک ِمـن هیج ِ
ِ
ـان ِاحل ِ
َ َ
القناع ِـة]» 1افزایـش حـرص ،شـدت خشـم ،غلبـۀ حسـد ،ضعف صبـر ،کمی
َّ
ُُ
َ َ
قناعـتَ « ،ش َ
الش َ
ـاح
حل
ا
ـهو ِة» شـهوترانی زیـادَ « ،ملک ِـة
کاس ِـة اخلل ِـق» بداخالقـی« ،
ِ
ِ
َ
احل ِم َّی ِـة» تعصبهـای ناحق و جانبدار یهای به ناحقِ « ،اس ِـتصغار َ
عص َی ِةَ ،و
امل ِ
ِ
اسـتکبار ّ َ
الطاع ِة» گناه خود را کوچکدانسـتن ،طاعت خود را بزرگشـمردن،
ِ ِ
َ َ َ
ـوء الو َ
بـد آن مجموعـهای کـه در اختیـار مـا و
الی ِـة ِ َلـن تـت ایدینـا» ادارۀ ِ
«س ِ ِ
ً
ً َ َ ُ َ
َ َ ُ َ
ظالـا ،او نـذل َملهوفا» بـه ظالمی کمککردن،
زیـر دسـت ماسـت« ،ان نعضـد ِ
بیچارهای را یار ینرساندن.
امام سجاد همۀ این مطالب را در یک دعا ،با این زبان بیان میکند که خدایا،
من به تو پناه میبرم از این چیزها .اینها درسهای اخالقی است.

71/12/7

خـط دوم در صحیفـۀ سـجادیه ،انسانسـازی اسـت .فقط دانسـتن کافی
 .1صحیفۀ سجادیه /دعای  /8دعای حضرت در پناهبردن به خدا از امور ناپسند و اخالق
زشت و کارهای بد
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نیسـت؛ شـدن ،کافی اسـت .دانسـتن معارف اسلامی ،کسی را
ّ
کیفیات و اخالقیات اسالمی است که انسان
تخلق 1به
مسلمان نمیکند؛
ّ
را یک مسلمان میسازد .توکل به خدا ،تقوای الهی ،اجتناب از محرمات،
واجبات دشـوار ،ارتبـاط دائمی با خدا ،نترسـیدن از هیچ قدرتی
عمـل بـه
ِ
جـز قـدرت الهـی ،همۀ امور را به خدای متعـال مرتبط و متصلکردن و از
او کمکطلبیدن ،احسـاس قدرت انسـان در ارتباط با منبع الیزال قدرت،
یعنـی وجـود مقـدس پـروردگار؛ ایـن چیزهاسـت کـه اگر در یک انسـانی
ً
ً
عمال مسلمان است.
حقیقتا و
بهوجود آمد ،آن انسان

شق َلن َ
َ َّ ُ َ َ
اغت َّر ب َ
ک[ ،ما
ِ
در دعای صحیفۀ سجادیه [امام] میفرماید« :و الشقاء اال ِ ِ
َ
ک ،ما َا َبع َد َ َ ُ
طو َل َت َر ُّد َد ُه یف ِعقاب َ
َا َکث َر َت َص ُّر َف ُه یف َعذاب َ
ک] ،ما َا َ
غایته ِم َن الف َرج»2؛ خدایا!
ِ
ِ
ِ
غره بشـود .مغرورشـدن به
مصیبت دائمی برای آنکسـی اسـت که به تو ّ

خـدا یعنـی نابهحق از خدا توقعکردن؛ بدون اینکه انسـان عمل صالحی را
بـه میـدان بیاورد ،از خدا پاداش بخواهد؛ اینکه انسـان بگوید ،ما که بندۀ
ً
حتمـا به ما کمـک خواهد کرد؛ اینکه انسـان
خـوب خـدا هسـتیم و خدا
از حلـم الهـی سوءاسـتفاده کند و به گناه ادامه بدهـد؛ از عذاب خدا خود
غرهشـدن به خدا،
غرهشـدن به خداسـت .این ّ
را ایمـن بدانـد؛ اینهـا همـه ّ
خلق) تبدیل شدن یک صفت به اخالق و رویّ ۀ انسان
 ( .1
 .2صحیفـۀ سـجادیه /دعـای  /46دعـای حضـرت در روز عید فطـر« ،و بدترین تیرهبختی
برای کسی است که به مهلت دادنت فریب خورده است .چنین کسی ،در آتش عذاب تو
چه بسـیار دسـت و پا خواهد زد ،و روزگار سرگشـتگیاش در وادی عقاب تو چه طوالنی
خواهد بود ،و چه دور است که اندوهش به پایان رسد».
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همـان بالیـی اسـت کـه بر سـر بنیاسـرائیل آمد .خـدای متعال
غره شـدند و وظایف
آنهـا را ملـت برگزیـده قـرار داده بود؛ اما چون به خدا ّ

ُ َ ََ
خودشـان را انجـام ندادنـد ،خدای متعـال دربارۀ آنهـا فرمـود « :ض� ِر ب� ت� عل ی� ِه ُم
َ َ ةُ
ذّ َّ ُ َ َ
ال�ل ة� و المسک ن��» .1آنها همانهایی هسـتند که خدای متعال در چند جای
ِ
َ
َ ّ فَ ّ ُ ُ
قرآن تصریح کرده که من اینها را مردمان برگزیده قرار دادم؛ « َو ا ن�ی ��ض تل�کم
َ
ََ
العال َ
بد خود کاری کردند که خدای متعال
م� ن�»2؛ اما همینها با
عل ی
عمل ِ
ی
ِ
ضُ َ َ َ
َ َ ةُ َ ٓ �غَ �ضَ
ذّ َّ ُ َ َ
اهلل» و مورد
دربـارۀ آنهـا فرمودِ �« :ر ب� ت� عل ی� ِه ُم ِال�ل ة� و المسک ن�� و ب�اءو ِب� ٍب� ِم نَ� ِ
غرهشـدن به خـدا ،این چیزهـا را دنبال خودش
خشـم الهـی قـرار گرفتندّ .
دارد .بایستی به خودمان ،به دلوجانمان ،و به شستشوی روانی خودمان
بپردازیم ،و وظایف سـنگین ،ما را غافل نکند .البته راه باز اسـت؛ همین
نمازهای پنجگانه ،همین امکان دعا ،همین نافله ،همین نماز شب؛ همه
از راههای به خود پرداختن است؛ این راهها را درمقابل ما باز گذاشتهاند.
اگر تنبلی نکنیم ،میشـود؛ آنوقت انسـان اعتال و نورانیت پیدا میکند و
کارهایـش برکـت پیدا میکند 85/3/29.بشـر ،بی رابطـۀ روحی با خدا و بدون
ّ
ِّ
بالذات ،در عرصۀ زندگی ،سرگشته و درمانده و هدررفته
غنی
عرض نیاز به

قُ

َ َُ

ُ

َّ َ
ِ

ُ ُٓ ُ

ع��ؤ ا ِب�کم ر ب�ی لو لا دعا�ؤ کم» .
است؛ «�ل ما ی� ب
3

69/10/1

 .1سـوره مبارکـه بقـره /آیـه « ،61و [داغ] خـواری و نداری بر [پیشـانی] آنان زده شـد ،و به
خشم خدا گرفتار آمدند».
 .2سوره مبارکه بقره /آیه  47و 122
 .3سوره مبارکه فرقان /آیه « ،77اگر دعای شما نباشد ،پروردگارم هیچ اعتنایی به شما
نمیکند».
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اینهم یک جریان در صحیفۀ سجادیه است که به زبان دعا این
معارف را و این اخالقیات را و این خصال را به انسانها تعلیم میدهد.

ُ ُّ

َُ ُ

َُ

ُّ

َّ

َ َ
َ
ـدائ ِد» 1بـا زبـان درخواسـت و
ـکار ِهَ ،و یـا َمـن َیفثـا ِب ِـه َحـد الش ِ
«یـا مـن تـل ِب ِـه عقـد امل ِ
التماس ،حقیقت را بیان میکند .انسـان را به آنچه که هسـت و کیفیتی
که باید پیدا بکند ،آشنا میکند.

66/6/20

اگر همین صحیفۀ مبارکۀ سجادیه را کسی نگاه کند ،خالصه و عصارهای
از تفکرات اهلبیتعلیهمالسلام در این کتاب گنجانده شـده است .در صحیفۀ
سـجادیه ،ایمـان عمیق ،عرفان واضـح و دور از ابهام ،توجه کامل به مبدأ
عظمـت و معبـود و ذات اقـدس الهـی ،اهتمام به امور مردم و مسـلمین
ـ امور آحاد مردمی که با انسـان مرتبطند ـ اهمیت به افتخارات اسلامی
کتاب زندگی عارفانه و عاشـقانه و عاقالنه و
و صدر اسلام ،موج میزند.
ِ
خردمندانه است؛ مجموعهای از اینهاست.

86/5/28

من به یکایک شما عزیزان توصیه میکنم تاآنجاکه میتوانید ،با صحیفۀ
سـجادیه مأنـوس شـوید .کتـاب بسـیار عظیمـی اسـت 76/9/13.امام سـجاد
نیازهـای واقعـی انسـان را مطرح میکنـد .پوچیهـا و پوکیهای زندگی،
ً
کامال آشـکار میشـود .آن چیزهایی که انسـانهای
در دعای امام سـجاد
ظاهربین و نزدیکبین را به خود جلب میکند ،مادیگرایی و راحتی دنیا
و چهـار روز بیشـتر زندهمانـدن و مقـداری ثروت بیشـتر گیـرآوردن و بهتر
 .1صحیفۀ سـجادیه /دعای  /7دعای حضرت در امور مهم و دشـوار« ،ای کسـی که گرۀ
دشوار یها به دست تو گشوده شود ،و ای که تندی سختیها به عنایت تو میشکند».
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خـوردن و قـدرت و مقـام ،ایـن جاذبههای دروغینـی که در طول
تاریخ انسـان ،همیشـه بالی جان انسانها بوده است؛ اینها را امام سجاد
ِ
در این دعاها ،پوک میکند.

59/9/14

این دعاها ُپر از نغمههای معنوی است؛

درس اسـت؛ هـم درس اخلاق اسـت ،هم درس علمال َنفس 1اسـت ،و هم
ً
[مثال] در دعـای چهلوچهارم از دعاهای
درس امـور اجتماعـی اسـت76/9/13.
صحیفـۀ سـجادیه ـ دعـای ورود در مـاه رمضـان که دعای عجیبی اسـت،
و وقتـی وارد مـاه رمضـان میشـدند ،ایـن دعـا را امام سـجاد میخواند ـ
[حضرت] چیزهایی را از خدای متعال برای ماه رمضان درخواست میکند.

از جملـۀ ایـن چیزهایـی که درخواسـت میکند ،این اسـتَ « :و َان ُنس ِ َ
ـال َمن
دشـمنان خودمان صلح
عادانـا» پـروردگارا! از تـو میخواهیـم کـه با همـۀ
ِ

کنیم ،سـلم و مدارا پیشـه کنیم .بعد بالفاصله میفرمایدَ « :
حاش َمن ُع ِود َی
ِ
فیک َو َل َ
َ
ک» مگر آن دشمنی که من بهخاطر تو با او دشمنی کردم ،در راه
زب َّالذی ال ُ
الع ُد ُّو َّالذی ال ُ
تو با او دشـمنی کردم؛ « َف ِا َّن ُه َ
َ
ُ
ن
احل
و
،
والیه
ن
صافیه» این
ِ
ِ
ِ
دشمنی است که ما هرگز با او َدم از آشتی نخواهیم زد ،دل ما با او صاف
نخواهد شد.

89/3/14

بعضی بهاشـتباه خیال میکنند که امام سـجاد صحیفه را در زمان زندگی
خودشان ،بهصورت درس و بحث ،وسیلۀ انتشار آثارشان قرار میدادند .نه!
اینطـور نبوده.

52/12/2

در زمان حضرت سـجاد و حتی زمان امام باقر

علیهالسلام

هم این کتاب منتشـر نشـد .یعنی بعد از آنکه آن راوی به خدمت جناب
 .1معرفت نفس ،خودشناسی
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یحییبنزیـد مـیرود و کتـاب را عرضه میکند ،و بعد او نسـخۀ
دیگـری را مـیآورد و باهـم مقابلـه میکننـد ،معلـوم میشـود کـه امـام
سجاد

علیهالسلام

یک نسـخه از این کتاب را به امام باقر

علیهالسلام

داده بودهاند،

یـک نسـخه را هـم بـه جناب زید که پسـر دیگرشـان بـود 1.پـس در زمان
ً
بعدا
حضـرت ،ایـن کتاب بااینکه مدوّ ن هم بوده ـ یعنی متفرق نبوده که
کس دیگری آن را جمع کند ـ پخش نشده بوده است.
میشـود فـرض کـرد کـه امـام ،گاهی ایـن دعاهـا را میخواندنـد[ 79/2/11.در
صحیفه] برای هرکدام از مناسبتهای گوناگون ـ روز عید فطر ،روز جمعه،
بـرای پـدر و مـادر ،بـرای مرزدارها ،برای گوشـهکنارهای زندگـی اجتماعی
اسالم ـ یک دعایی ،یک زبانی ،یک ثنایی هست؛ و مجموعۀ اینها صحیفۀ
سجادیه است 52/12/2.که در بین ُقدما به «زبور آل محمد» معروف است.

68/12/11

لذاسـت کـه راوی میگویـد ،امام به مـن فرمودند« :این علم ماسـت .این
ً
واقعا هم صحیفۀ سـجادیه علم
را حفظ کن و به دسـت نااهلش نسـپار».
است! مثل این است که کسی نشسته باشد و برای انسان معارف بگوید.

َ ّ َ

فقط یک «الل ُه ّم» اولش اضافه شده است 79/2/11.در این دعاها معارفی وجود
دارد که انسـان ،اینها را از روایات و آثار روایی نمیتواند بهدسـت بیاورد؛

در دعاها صریح اینها بیان شده است.

89/3/14

اینهـا کلماتـی اسـت که اگـر بزرگترین فالسـفۀ عالم یکچنیـن حقایقی
را برای اولبار کشـف کرده باشـند ،دنیا به نام اینها شـیپور میزند! امروز
 .1به روایت ذکرشده در مقدمۀ صحیفۀ سجادیه مراجعه کنید.

فصل چهارم

1147

 .۶۲هیداجس ۀفیحص اب سنُا موزل

میبینیم این حرفهایی که دسـتدوم اسـت ،دستاولش برای

َ
ـردش نیاوردیم .دیگران
ماسـت .منتهـا مـا اینها را گنج کردیم ،1هرگز به گ ِ
دسـتدومش را دارند .رقبای فکری ما بدلیاش را دارند ،میبینیم به نام
خودشان چه هایوهویی راه میاندازند .البته گناه خودمان است ،ما اینها
را مثـل آن پـولدار بخیلـی که نـه خود خو َرد نه کس دهـد ،همینطور نه
خودمـان فهمیدیـم و عمـل کردیم ،نـه به دیگران دادیـم؛ همینطور گنج
کردیم این پولها را ،این ثروتها را ،زیر زمین ،تا بمیریم و از این بهرهای
نبریـم .مـا از سـرمای ضاللت و گمراهی باید سـیاه بشـویم؛ هـم رویمان
سـیاه ،هم دلمان سـیاه ،هم دنیایمان سـیاه ،و هم آخرتمان سـیاه شود.
و ایـن حقایـق را بگذاریم اینجا؛ نه خرج کنیـم ،نه بفهمیم ،نه بفهمانیم،
نـه درک کنیم ،نه بدهیم کسـی برایمان درک کنـد؛ همینجا بماند .اینها
آگاه امروز
ت
را بهصـورت مَ تـاع ارزنـدۀ فکری درنیاوریم و به دسـت بشـریّ ِ
ِ
ندهیـم .و ازاینقبیـل ،الیماشـاءاهلل [داریم] .آن نهجالبالغهمان اسـت که
چقدر غریب است ،اینهم کلمات امام سجاد است.

65/4/28

و من خواهش میکنم از همۀ برادران و خواهران ،کتاب صحیفۀ سجادیه
را بگیرند ،مطالعه کنند ،بخوانند ،و تدبر کنند تا هم از توجهی که انسـان
از دعـای صحیفـۀ سـجادیه به خدا پیدا میکند ،بهـره ببرند ،و هم معارف
تلو قرآن و نهجالبالغه را یاد بگیرند .باید دانشمندان
عظیم این
ِ
کتاب تالی ِ
و متفکرین و دانایان امور معارف ،روی صحیفۀ سجادیه بیش از این کار
 .1پنهان کردن زیر خاک و انباشتن اشیای باارزش
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کنند 66/6/20.و من خیال میکنم که اگر این کتاب عزیز مورد بررسی
و مطالعه قرار بگیرد و رویش کار بشود ،زندگی امام سجادعلیهالصالةوالسالم هم
از آنچه که امروز هست ،برای ما خیلی روشنتر خواهد شد .چون زندگی
امام سجادصلواتاهللعلیه که سیوچهار سال از حساسترین دورههای امامت و
ً
حقا ناشناخته است.
خالفت را فراگرفته،

63/8/2

۶۳

پایهگذاری تشکیالت شیعی
«دو نامه در اهمیت زهد»
آثار امام سجاد مطالعه کرده باشد ،میبیند از جملۀ چیزهایی
کسی که در ِ
که امام سجاد خیلی رویش تکیه کردند ،مسئلۀ «زهد» است.

52/11/30

قوام معنا و مفهوم زهد ،بر بیرغبتی به دنیاسـت ،نه بر َترک؛ یعنی دنیا
ِ

هدف اول ،اصلی و محوری انسان را در تالش و فعالیتش ،تشکیل ندهد.
ِ
این میشود زهد؛ یعنی دلنبستن به دنیا و بیرغبتشدن .معنای لغوی

َ

ن ف

ّ

د� نَ
�» 1دربارۀ حضرت یوسف،
زهد بیرغبتی است[ .آیۀ] «و کا�وا � ی� ِه ِم نَ� ال�ز ِاه ی
یعنی به او رغبتی نداشتند .آنچنان اهمیتی [به او] نمیدادند؛ چند ِدرهم
گرفتند و یوسف را به [آن کاروان] ،دادند .زاهدبودن بهاینمعناست.

انسان در دنیا نیازهایی دارد که این نیازها واقعی است و انسان را بهسوی
 .1سوره مبارکه یوسف /آیه 20
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خود جذب میکند ،دلبسته میکند؛ انسان نباید نیازهای زندگی
را نادیـده بگیـرد .چنانچـه در نهجالبالغـه و در کتـب حدیثـی هسـت کـه
یـک نفـری زن و خانـواده را تـرک کـرده بـود ،حضـرت بـه او فرمودنـد :ما
معمولـی متعـارف خـود را تـرک کنی و یک
هیـچگاه نمیگوییـم زندگـی
ِ
گوشـه بنشـینی؛ نـه! اینها را داشـته باش! لکـن دلبسـته و دلباختۀ اینها
نباش 1.و آنوقتیکه مسـئلۀ وظیفه و تکلیف به میان میآید ،محبت به
خدا به میان میآید؛ اینها جلوی انسان را نگیرند.
گاهـی انسـان ثروتـی دارد ،لکن به این ثروت عالقهای ندارد ،اگر بنا باشـد
همهاش را بدهد ،خواهد داد .و گاهی انسان فقط یک تسبیح دارد یا یک
عبـای کهنـه دارد؛ امـا آنچنان به آن دلبسـته اسـت که اگـر بخواهند آن را
از او بگیرنـد ،همهچیـز را حاضر اسـت بدهد ،این را ندهـد .این دومی زهد
نیست؛ آن اولی زهد است .در مورد امام حسن مجتبیسالماهللعلیه دارد که چند
بـار خـودش را از همـۀ دارایی خالـی کرد .این به زبان آسـان میآید .یعنی
صفرالکف.
خانهاش را داد ،لباسهایش را داد ،همه را در راه خدا داد؛ شـد
ُ
دلبستهنبودن این است .در بعضی از روایات دارد که چند بار حضرت مال
خودش را تنصیف کرد؛ یعنی هرچه داشـت و نداشـت ،نصفش را داد .اگر

ََ
این زهد در کسی بود ،آنوقت [به فرمودۀ امام صادقعلیهالسالم]َ « :ا َثب َت ُ
مکة
اهلل ِاحل
َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُّ
َ ُ َ َ َّ َ ُ ُ َ ُّ
ً
َ
الدنیـا س ِـالا
الدنیـا داءهـا و دواءهـا و اخرجـه ِمـن
یف ق ِلب ِـه َو ا َنط َـق ِبـا ِلسـانه و بصـره عیـوب
 .1نهجالبالغـه /خطبـۀ  /209کالم حضرت با عالءبنزیاد حارثی ،هنگامیکه برای عیادت
به منزل او رفتند.
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َ

ّ
لام»[ 87/3/71خداونـد] حکمـت را در قلـب او ثابـت میکند.
ِال ِ
دار الس ِ

حکمـت یعنـی فهم حقایق عالم ،که فالسـفه و حکمـا آن را چنین تعریف

َ

ُ

ُ

ًَ َ

ً

ً

َ

َ
میکنند« :ا ِحل َ َ َ
الع ِ ّ
ین» در وجود انسـان
ـان عالا ع ِقلیا ُم ِ
مکة صیرورة ِاال نس ِ
لعال ِ
ضاهیا ِل ِ

حکیم ،یک حقیقتی ،یک معرفتی شکل میگیرد ،که حقایق این َ
عالم برای

خود او یک َ
عالم عقلی میشـود ،در قبال
او روشـن و مکشـوف میشـود.
ِ
این عالم عینی .حقایق این عالم برای او روشن میشود .فریب ظواهر این
عالم را نمیخورد ،این حکمت است .این را خدای متعال در قلب او ثابت
میکند .نهاینکه یک چیزی را از زبان اینوآن یاد بگیرد بهصورت طوطیوار،

و در او رسوخ نداشته باشد؛ حکمت در قلب او راسخ و ثابت میشودَ «.. .و
َ َ
َُ
ا َنطق ِبا ِلسانه» زبان او را به حکمت گویا میفرماید.
َ َ َّ َ ُ ُ َ ُّ
داءهـا َو َد َ
الدنیـا َ
واءهـا» ،اینهـم یـک مصداقی از همان حکمت
«و بصـره عیـوب
اسـت ،او را بـه عیـوب دنیـا بینا میکند؛ هم به دردهـای دنیا که عیوبش
اینهاست ،هم به درمانهای آن؛ که چگونه میشود از این دردها و از این

َ َ َ َ ُ َ ُّ
ً
الدنیا س ِـالا
عیوب خالص شـد .آنوقت نتیجه این میشـود که «و اخرجه ِمن
َ
َّ
لام» از دنیا سـالم خارج میشـود .که این در دعاها هم هسـت؛
ِال ِ
دار الس ِ
َ
ً
ُّ
ـالا» 2یعنـی بهصـورت صحیـح ،و فطـری ،همانطورکه
خرجنی ِم َـن الدنیـا س ِ
«ا ِ
خدای متعال خواسته است ،انسان رشد پیدا کند و بهسمت کمال انسانی
برود ،به همین صورت انسان از دنیا خارج میشود.

87/7/21

 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب ذم الدنیا و الزهد فیها /حدیث1
 .2الکافی /کتاب الدعاء /باب دعوات موجزات لجمیع الحوائج للدنیا و اآلخرة /حدیث2
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َ َ ُ ُّ
[در حدیـث دیگـری از امـام صادق میخوانیـمُ « ]:ج ِعـل اخلی ُـر کل ُـه یف
ُّ
فتاح ُه ُّ َ
یت َو ُج ِع َل ِم ُ
الزهد ِف الدنیا» 1خدای متعال همۀ خیرات و حسنات را در
َب ٍ
زهد در دنیا قرار داد .البته
خانه و مخزنی جمع کرد ،و کلید این خانه را،
ِ
مقصـود از خیراتـی که میفرمایـد ،علیالقاعده خیـرات معنوی و اخالقی
ً
ظاهرا مراد،
یعنـی صفـات حسـنه ،خصال حمیـده ،و ازاینقبیل اسـت ،و
امـور مـادی نیسـت .همـۀ ایـن خیـرات را به کلیدی وابسـته کرده اسـت
کـه عبـارت از زهـد در دنیاسـت .ما خیلـی عادی از کنار این مسـئله عبور
میکنیم .دوران ما ،دورانی است که به نظر میرسد خیلی باید روی زهد
تکیه کرد؛ چه در قول و چه در عمل[ 87/7/22.البته] زهد بیش از آنکه به عمل
ارتباط داشـته باشـد ،به دل ارتباط دارد .گاهی بعضیها در زندگی چیزی
مادی زندگی اسـت ،حسـرتش را
هم ندارند ،اما دلشـان پر از محبت امور
ِ
میخورنـد .زهد آن اسـت که انسـان از دل خود ،ایـن عالیق را خارج کند،
بیرغبت باشد .ولو متاع دنیا در اختیارش باشد و از آن استفاده کند؛ اما
مراقبت کند که به آن تعلق پیدا نکند.

87/2/31

بایـد بـه روایات زهد ،جامۀ عمل بپوشـانیم .از خـدای متعال ،اخالص در
عمل و توجه روزافزون و نورانیت دل میخواهیم؛ گاهی میگوییم :خدایا

ُ َ َ
اخل ُیر ُک ُّل ُ
َ
یت
ب
ف
ه
ما را آدم کن .همۀ اینها مفتاحش ،زهد در دنیاست« .ج ِعل
ٍ
ِ
ُّ
َ
ُ ُ ُّ َ
مفتاحه الزهد ف الدنیا»87/7/22.
َو ُج ِعل ِ
ِ
غالـب ایـن روایـات بزرگی کـه در زمینـۀ کلمات امـام سـجادصلواتاهللعلیه در
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب ذم الدنیا و الزهد فیها /حدیث2
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کتابهـا ،ازجملـه همین کتاب [تحفالعقول] نقل شـده ،ترغیب
میکند مردم را به زهد.. .این ممکن است برای خیلیها این فکر را پیش
بیاورد ـ همچنانیکه آورده ،همچنانیکه عدهای از این طریق به اشتباه و
غلـط افتادند ـ که امام سـجاد بعد از آنکه ماجـرای کربال پیش آمد ،دیگر
اعتنایی
رغبتی به دنیا و بی
رفتند در خانۀ خودشان ،زهد پیشه کردند و بی
ِ
ِ
بـه جلوههـای دنیا .به مردم هم گفتند بروید دنبال کارتان ،بروید نمازتان
را بخوانیـد ،برویـد عبادتتـان را بکنیـد ،بروید در خانهتان بنشـینید ،کاری
کلمـات امام سـجاد ،این
بـه ایـن کارهـا نداشـته باشـید .بعضـی از ایـن
ِ
برداشـت را دارند .ولی این نهفقط غلط اسـت ،بلکه توهین به امام اسـت!
ً
ظاهرا اینطور بهدسـت میآید که امام علیهالسلام ـ طبق
از این جمله،
برداشت این آقایان ،اینکسانیکه اشتباه میکنند ـ اول بنا نداشتند زهد
کنند ،بعد که دیدند نهُ ،سـنبۀ دسـتگاه خالفت خیلی ُپرزور اسـت ،دیدند
سرنیزهشان خیلی تیز است ،دیدند که حسینبنعلی را آنطور کردند؛ این
بود که ناگهان فکر کردند که نه دیگر ،دیگر نمیشود کاری کرد ،بروید در
خانهتان بنشینید ،بروید حرف نزنید ،بروید زهد کنید ،بروید نماز بخوانید.
برداشتشان ّ
کانه اینطوری است و این خیلی توهین به امام است؛ خیلی
غلط است نسبت به امام .این نیست قضیه.
..زهدی که در کالم امام سجاد هست ،یک چیز بسیار دقیق و حکیمانهای
محدود غلطی که امروز
کوچک
َسـت
معمولی پ
اسـت 52/11/30.زهد بهمعنای
ِ
ِ
ِ
ِ
در ذهن دشـمنان اسلام و بعضی از دوسـتان اسالم رسـوخ کرده نیست.
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زهد یعنی ای مردم کوفه! ای مردمی که درمقابل َح ّجاج اینطور
عالم وجود ـ یعنی علی و حسن و حسین و
حرف میزنید و خورشیدهای
ِ
فاطمه علیهمالسالم ـ را اینطور کوچک میکنید و کوچک نام میبرید و
تبری میجویید .ای مردم! این کار را
از دوستی با اینها امتناع میکنید و ّ
برای چه میکنید؟ برای دنیا ،یا به طمع اینکه پول دنیا را به شما بدهند؟
یا از ترس آنکه راحتی دنیا را از شـما بگیرند؟ این دنیا چیزی ندارد ،این
دنیا ارزشـی ندارد که آدم برای خاطر اینکه پولش را بهدسـت بیاورد ،یا از
تـرس آنکـه راحتـیاش را از دسـت بدهد ،اینطور حقایـق را کتمان کند و
اج شـیطان و شـیطانصفت حرف بزند ،تا
وارونـه؛ و اینطـور درمقابل َح ّج ِ
بخواهد دل َح ّجاج را بهدست بیاورد.
ای کسـی کـه با َح ّجاج اینطور صحبت کـردی ،معنای زهد و تزهید امام
این است .ای کسی که با َح ّجاج اینطور صحبت کردی ،برای چه اینطور
صحبـت کـردی؟ برای خاطـر اینکه از عطایـش محروم نمانـی ،یا بهخاطر
پول دنیاست .این
اینکه از شالقش مصون بمانی؟ آن عطا مال دنیاست،
ِ
شلاقنخوردن برای دنیاسـت ،آسایش دنیاست؟ نه پول دنیا و نه آسایش
دنیا ،نمیارزد که انسـان بهخاطر آن ،اینطور جنایت کند .راجعبه حسـن
و حسین اینطور حرف بزند ،از جگرگوشههای پیغمبر اینطور نام بیاورد،
رهبران هدایت را اینطور در گوشۀ گمنامی بیندازد و از آنها روی بگرداند؛
قیمتی ندارد این دنیا .زهد امام سجاد یعنی این.

52/12/1

مـا امـروز خیال میکنیم زهد به این معناسـت که انسـان چشـمهایش را
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در [مسـیر و] راه هـم اگـر بتواند ،ببندد؛ اگـر بتواند ،از خانه بیرون

ِّ
نیاید؛ اگر بتواند ،حتی کاسبی نرود و َکل 1بر مردم دیگر باشد .زهد اسالمی
این نیست .زهد اسالمی معنایش این است که تو ،انسانی که هزار جاذبۀ
مادی در روح و ْ
نفسـت هسـت ـ جاذبۀ شهوت هست ،جاذبۀ مقام هست،
جاذبۀ راحتی هسـت ،جاذبۀ کم کارکردن و بسـیار بهرهبردن هسـت ،جاذبۀ
دردسر بیمسئولیت
پول هست ،و خالصه جاذبۀ یک زندگی عافیتمندانۀ بی
ِ
در روحـت هسـت ـ بـرای خاطر هدف ،خـودت را از اینهمه جاذبه خالص
کنـی .خـودت را از اینهمـه انگیـزه ،از اینهمه چنگکهـای گوناگونی که
بهطرف تو و بهطرف روح تو میافتد و لباس تو و لباس روح تو را میکشد،
نجات بدهی و خالص کنی و بهطرف هدف بدوی .این معنی زهد اسـت.
زهـد یعنـی چنانچـه تو درآمد سرشـاری داری ،زندگی راحتـی داری ،با رفاه
میگذرانی ،اما یک جا اِعمال وظیفۀ شرعی و عملکردن به آنچه مسئولیت
تو در نزد خداست ،همۀ موجودی تو را از تو خواهد گرفت ـ زندگی راحتت
را ،درآمد زیادت را ،خالصه دنیایت را از تو میگیرد ـ در یکچنین موردی،
برای خاطر خدا ،برای خاطر هدف ،برای خاطر مسـئولیت الهی و دینیات،
از همـۀ ایـن موجـودی بگـذری .از آن درآمد زیـاد ،از آن زن محبوب ،از آن
فرزندان عزیز ،از آن خانۀ راحت ،از آن احترام اجتماعی ،از آن ُانسی که در

اجتماع داری ،از همه چشـم بپوشـی .این معنی زهد اسـت[ 51/11/23.اگر] امر
دنیا و امر دین با یکدیگر تعارض پیدا بکند ،کسی که بیرغبت به دنیاست،
( .1کلل)سربار و وبال دیگران
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دیـن را بـر آن امـر دنیـوی مقـدم میدارد؛ اما کسـی کـه راغب به
ّ
مقدم میدارد.
دنیاست ،دنیا را

87/7/21

شـما هرچـه در کلمـات امـام سـجاد زهد و تزهیـد میبینیـد ،یعنی این.
هرکسـی غیـر از ایـن بفهمـد و معنا کنـد ،نفهمیده! یعنـی دنیایی را امام
سجاد از دست و دهان مردم میکشد بیرون ،میاندازد دور ،که با آن دنیا

َ
بناست آخرت نابود بشود .لذا حرفزدن امام سجاد را ببینید« :ا َو ال ُح ٌّر َی َد ُع
ُّ َ َ َ
َ
هلهـا» 1آیـا آزادهای ،آزادمردی نیسـت که این پسماندۀ دهان
ه ِـذ ِه اللماظـة ِل ِ

سـگ را بیندازد جلوی آنکسـیکه شایسـته و درخور آن اسـت؟ پسماندۀ
دهان سگ چیست؟ پسماندۀ سفرۀ عشرت َح ّجاج است ،باقیماندۀ عیش
و نوش عبدالملک است .عیش و نوشهایش را عبدالملک کرده ،غذاهایی
را کـه بایـد نخـو َرد ،خـورده ،حرامها را در شـکم خـود و نزدیکانش پرکرده،
آنهم که زیاد آمده ،به تو داده! این پسخوردۀ سـگ اسـت! بینداز جلوی
خـودشْ .
نفـس تـو و جـان تو و روح تو و کرامت انسـانی تو و شـخصیت
رحمانـی تـو ،باالتـر از اینهاسـت؛ بینداز جلوی خودش ،نگیـر از او ،نخواه.

َّ ُ َ

َ ُ

ُ َ

َّ

َّ َ

« ِانـه لی َـس ِل نف ِسـکم َث ٌـن ِال َ
اجلنـة» جـان شـما یـک قیمت بیشـتر نـدارد و آن
بهشـت اسـت .اگـر بناسـت که خـودت را بدهی ،به بهشـت بـده ،به کمتر

َ َ

ّ

راضی نشـو« .فال تبیعوها ِال ِبا» به غیر بهشـت مفروشـید خود را؛ به کمتر از
این بها مدهید این گوهر را.
 .1تحفالعقول /و روی عن االمام الکاظم /وصیته لهشام و صفته للعقل ،امام کاظم این
جمله را از امام سجاد نقل میکنند.
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این زهد امام سجاد است ،اینطور حرف میزند امام سجاد .بنده
ضمن کلمات امام سجاد از کتاب تحفالعقول ،جمالتی را که راجعبه
در
ِ
زهد هست ،برایتان [میگویم].

سائر َاصحاب ِه َو َ
شیع ِت ِه َو َتذکیر ِه ِا ّی ُاهم ُک َّل َیوم ُ ُ
« َم ِ َ ُ ُ َ َ َّ ُ
ج َع ٍة» .1این نامه
ِ
ِ
وعظته عل ِیهالسالم ِل ِ ِ
ِ
را امام سـجاد نوشـتند ،دادند دسـت شـیعیان .نامه نیسـت ،یک توصیۀ
عمومی است .دادند دست شیعیان ،گفتند هر روز جمعه این را بخوانید.
میفهمیـد دعـای ندبه را برای چـه میخوانند شـیعیان؟ از اینجا وجهش
را بهدسـت بیاورید.. .اما در روزگار امام سـجاد این نامه را باید روز جمعه
میخواندند .این نامهای اسـت که باید هر جمعه خوانده بشـود ،اما کجا
خوانـده بشـود؟ در مسـجد خوانـده بشـود؟ مگر میگذاشـتند امام سـجاد
یارانش را در مسـجد یا در گوشـهای جمع کنند ،و بخوانند .مسـجد دست
َح ّجاج بود .کجا این نامه را میخواندند؟ در خانهها .جمعهها که میشد،
در وقـت امـکان ،هرکسـی هرجا بود ،خودش را میرسـاند بـه یکی از چند
مرکز .جمعیت شـیعیان ،این نامۀ امام سـجاد را رونویس میکردند ،برای
هم میخواندند تا در ذهنشان بماند.

َُ

ّ

َّ ُ

ـاس اتقـوا َ
«ا ّ َیـا الن ُ
اهلل» دارای تقـوا باشـید .خـب در قـرآن هـم خیلی هسـت،
َ

َ َّ ُ

َ

در روایـات هـم زیاد هسـتَ « .و اعلمـوا انکـم ِالی ِـه راجع َ
ـون» بدانید که مرجع و
ِ
بازگشـتتان بهسـوی اوسـت .بعد بنا میکند همینطور موعظههای کلی
 .1تحفالعقول /و روی عن االمام سیدالعابدین علیبنالحسین /موعظته لسائر اصحابه
و شیعته و تذکره ایّ اهم کل یوم جمعة
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را [میفرماینـد] .کـه همهجا هسـت؛ این موعظههـا در قرآن هم
هسـت ،در کلمات ائمۀ گذشـته هم هست ،چیزهای قاچاقی هم نیست،
چیزهای اشـکالداری هم نیسـت .هرکسـی ممکن اسـت از این حرفها

بزنـد .و بعـد یواشیواش ،یک صفحه که میگذرد ،میفرمایندَ « :و ال َتکونوا
َ
ُّ
الغاف َ
ملائ َ
لین ِا َل َزه َـر ِة َ
ـاة الدنیـا» که به
ِم َـن ِ
لین» از آدمهـای نـاآگاه نباشـید« .ا ِ
احلی ِ
َ
ذین َم َک ُر وا َّ
ُگل زندگی دنیا ،عشـق نشـان میدهندَ « .ا ّل َ
ئات» گناه انجام
الس ِّـی ِ
میدهنـد .و آیـهای را بالفاصلـه پشـت سـرش میخوانند .بعـد که قدری
دلهـا آماده شـده ،بعـد از آنکه خوب روحیهها آماده شـده[ ،میفرمایند]:
میـل بـه دنیـا نداشـته باشـید ،مشـتاق دنیا نباشـید .چطور مشـتاق دنیا

َ

َ

َّ ُ

َ َ

َّ َ

َ َ ُ ُ
َ
َ
تاب ِـه» فرامـوش نکنیـد که
نباشـیم؟ «فاحـذروا مـا حذرکـم اهلل ِبـا فعـل ِبالظلم ِـة ِف ِک ِ
َ

خـدا بـا ظالمان و سـتمگران چه کرده اسـتَ « ،و ال ت َ
أمنوا» مأمون نباشـید،
َ

َ

ُ

َ

َ َّ َ

َ

ّ

َ
َ
َ
ُ
َ
تاب ِـه»
خاطرجمـع نباشـید؛ «ان ین ِـز ل ِبکـم بعـض مـا توعـد ِب ِـه القـوم الظ ِالین ِف ِک ِ

خاطرجمـع نباشـید کـه بعضـی از آن عذابهایی که در قـرآن ،خدا وعده
داده اسـت به ظالمان ،به شـما نرسد .یعنی چه؟ یعنی مواظب باشید که
با این میل نشـاندادنها ،با این اظهار رغبتها ،شـما هم گوشـۀ منطقۀ
سـتم و ظلم را اشـغال نکنید که عذاب خدا برای شـما هم باشـد؛ یعنی
شـما هم مثل آنهایید اگر چنانچه بروید دنبالشان.
..زهد بورزید ،یعنی ظلم نکنید ،یعنی دنبال ظالمین نروید .بعد میگویند:

َ َ

َ

ُّ

« َو ال ترکنوا ِال الدنیا» این جمله به نظر من برای اهل ترس قابل توجه است،

َ َ

َ

ُّ

« َو ال ترکنـوا ِال الدنیـا» بـه دنیـا اطمینـان و اعتمـاد و رکـون پیـدا نکنید .چرا
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َ َ
فرمـود بـه دنیا رکون پیدا نکنید ،اطمینان پیدا نکنید؟ چرا؟ «ف ِا ّن
َ َ َ َّ َ َ فَ َ َ ُ
َ ُ َ َّ َ َّ ُ َ
َ
اهلل َعل ِیه َو ِآل ِهَ :و لا ت�رک ن�وا ِالی ال ذ�ی� نَ� �ظ لموا � ت� َم ّسک ُم
اهلل» چونکه خدا «قال ِلحم ٍد صل
ّ ُ

ن
ال�ار» خدا در قرآن به پیغمبرش گفته به سـتمگران رکون و اعتماد نکنید
که آتش به شـما میرسـد 1.اینجا مینویسد که به دنیا اطمینان و اعتماد
پیدا نکنید؛ این یک سطر .بعد دلیل میآورد ،برای خاطر اینکه خدا گفته
به ظالمین رکون و اعتماد پیدا نکنید .پس دنیا یعنی چه؟ یعنی دنیایی
که از ناحیۀ سـتمگران میرسـد .درسـت فهمیدید؟ این اسـتدالل از کالم
امام سجاد ،خوب نشان میدهد که مراد از دنیا در عرف امام سجاد همین
کاسـبی و پولدرآوردن نیسـت.

52/12/1

مراد از دنیا این نیسـت که انسـان به

امـور زندگی نپردازد.. .آبادکردن زمین ،تنظیم زندگی و بهسعادترسـاندن
انسـانها ،رونقدادن به زندگی مردم ،اینها امور مطلوبی اسـت.

87/7/21

مراد

این نیسـت که در دنیا کوشـش نکنید ،تالش نکنید ،حتی برای مقامات
عالی برطبق رضای خدا؛ [بلکه] یعنی آن دنیایی که از ناحیۀ ظالم به شما
میرسد .دنیایی را که ظالم میدهد ،مفت و مجانی نمیدهد؛ از شما دین
و شرف و وجدان و انسانیت میگیرد و این را به شما میدهد .یعنی این
را نگیریـد .بـه ظالمین رکون نکنید ،معنای رکون به دنیا ،این اسـت .بعد

ُ
بـاز ،مقـداری صحبت میکنند ،آخرش هم دعـا میکنندَ « :ج َع َل َنـا ُ
اهلل َو ِا ّیا کم
َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ
ِم َن ّ
الز ِاه َ
اهلل
دین» خدا ما و شما را از زاهدان قرار بدهد« .و السالم علیکم و ر
محة ِ
ُُ

َو َب َرکاته» ،نامه تمام میشود .این یک نامه.
 .1سوره مبارکه هود /آیه 113

فصل چهارم

1160

 .۶۳دهز تیمها رد همان ود« /یعیش تالیکشت یراذگهیاپ

..یک نامۀ [دیگر] هم امام دارد که لحن این نامه با لحن آن نامه،

شـباهتهایی دارد و جداییهایی .البته باالیش نوشـته شده « َموع َظ ٌة َو ُز ٌ
هد
ِ
َ ٌَ
مکة» 1این موعظهای است ،زهدی است ،حکمتی است .اما بنده عرض
و ِح
میکنم عالوهبراینها ،دسـتور سیاسـی و دستور تشکیالتی و سخنی است
که اگر دستگاه عبدالملک میفهمید ،به غیظ و غضب میآمد .و تعلیم و
آموزشـی به دوسـتان و شـیعیان بود و دادن آگاهیهای فراوان؛ همهچیز
هسـت .اینهم مفصل اسـت ،اما این صریحتر از آن نامۀ قبلی اسـت و از

ُ
آن ،مختصرتر و کوتاهتر .اولش اینطوری شروع میشودَ « :ک َ
فانا ُ
اهلل َو ِا ّیا کم
َ َ ّ
َ َ َ َ
طش َ
اجل ّبار َ
الظ ِال َنی َو َب َ
ین» .در آن نامه یک صفحه آیۀ قرآن
احلاسدین و ب
کید
غی ِ

و تقوا و این چیزها بود ،بعد رسید به حرفهای [خاص] ،اما این از اولش
ب مطلب را بیان میکند.
ُل ّ

52/12/1

که خدا ما و شما را از کید ستمگران و از

خود خطاب
سرکشـی حسـودان و از حرکت جبارانۀ جباران ،محفوظ بدارد.
ِ
نشـان میدهـد که امـام و این جمـع دراینجهت شـریکند .یعنی همگی
مـورد خطـر و در معرض تهدید ازطرف دسـتگاه حاکمهاند .و پیداسـت که
این مسـئله مربوط به عدۀ خاصی اسـت و آن عده عبارتند از :مؤمنین به
اهلبیت و دوستان و نزدیکان آنان.

َُ

ؤم َ
در ایـن نـوع ،خطـاب با «یا ا ّ َیا ُ
نون» شـروع میشـود .اگر در آن خطاب
امل ِ
َُ

ّ

َ

َُ

ؤم َ
قبلی «ا ّیا الن ُاس» و در بعضی از موارد « َیا َ
ابن آد َم» بود ،در اینجا «ا ّ َیا ُ
نون»
امل ِ

است .یعنی امام اعتراف میکند به ایمان کسانی که این ،خطاب به آنها
 .1تحفالعقول /و روی عن االمام سیدالعابدین علیبنالحسین /موعظة و زهد و حکمة
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صادر شده است .آن مؤمنان واقعی که به اهلبیت و به اندیشۀ
اهلبیـت ایمـان داشتند.پاسـدار اسلام ،ش 10ایمـان آنها را امـام امضا میکند .ای
مؤمنان! ای کسـانی که ایمان در دل شـما رسـوخ کرده اسـت ،ظاهری و
زبانی نیست ،فهمیدهاید و دانستهاید دین را و ایمان را.

52/12/1

در اینجا که

امام شـروع به سـخنگفتن میکند ،سـخن امام هم دلیل بسـیار روشنی

ؤم َ
است بر اینکه مخاطبان ،مؤمنان و نزدیکان به اهلبیتاندَ « :ا ُّ َیا ُ
نون ال
امل ِ
ُّ
َ َ َّ ُ ُ َّ
واغیت َو َا ُ
ُ
تباع ُهم ِمن َاهل َّ
املقب َ
َ
املائ َ
الد َ
الر َ
فتونون َبا ُ
لون ِا َل َهیا َ
لون
امل
ا
نی
ف
ة
غب
الط
ی ِفتننکم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
علهیا»پاسـدار اسلام ،ش 10طاغوتهـا نبادا شـما را فریب دهنـد .طاغوت یک کلمه
است که معنایش در عرف امام خیلی روشن است .طاغوت یعنی َح ّجاج،
یعنی عبدالملک .آنها شما را فریب ندهند .فریب ندهند یعنی چه؟ یعنی
سـر کیسـۀ پول را باز نکنند که دل شـما برای پول بتپد .تازیانهشان را هم
ِ
اگـر بلنـد کردنـد و تکان دادند ،مبادا فریب بخورید و بترسـید ،خیال کنید
ایـن یک چیزی اسـت .یا شمشیرشـان را هم اگر بلنـد کردند ،همینطور.
این معنای جملۀ اول.

َ

ُ

بعـد میگویـدَ « :و ا تباع ُهـم» پیـروان طاغوتهـا هـم شـما را فریـب ندهند.

َ

ُّ

پیـروان طاغوتها چه کسـانیاند؟ « ِمن اهـل َّ
الر َ
غب ِـة ِف الدنیـا» پیروان طاغوت
ِ
َ

َ

ملائ َ
لون ِالهیا» مایلند
آن کسـانی هسـتند که فریفتۀ دنیا و زندگی دنیایند« ،ا ِ

به دنیا ،بهطرف دنیا بهشدت متمایل ،نزدیک ،عالقهمند ،سیرنشو ،دل َ
نکن؛

َ

َ
فتونون ِبا»
ت هستند .اینها هم شما را فریب ندهند« .ا َمل
اینها اصحاب طواغی 

لون َع َلهیـا» روآورندگان به دنیاَ « ،و َع َلی ُح َ
فریفتـگان بـه دنیاَ « ،ا ُملقب َ
اهلام ِد
طامها ِ
ِ
ِ
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َ ً

َو هش َ
البائ ِـد غـدا» و روآورنـدگان به ُحطام 1و بهرههای ناقابل و
ِ
ـیمها ِ

بیارزش و پوچ دنیا؛ مبادا اینها شما را فریب بدهند ،مبادا نگذارند راهتان
را بروید ،نبادا مانع شوند تکلیفتان را انجام بدهید.

52/12/1

در اینجـا آن نـوا و آهنـگ اصلـی در خطاب به ایـن مؤمنین ،حفظ آنان و
سـاختن کادرهای الزم برای آینده اسـت .پیداسـت که در جریان درگیری
شـدیدی کـه در باطن ،میان طرفداران ائمـه و طرفداران طواغیت وجود
ً
..طبیعتا
داشته ،طرفداران ائمه از محرومیتهای بسیاری رنج میبردند.
آن عـدهای کـه اهـل مبارزهاند ،یـک ناکامیهایی در زندگی معمولیشـان
دارند ،درحالیکه دیگران از آسـایشها و رفاههای زیادی برخوردارند .خطر
بزرگی که مبارزین را تهدید میکند ،این است که اینها به آن رفاه گرایش
پیدا کنند؛ رفاهی که جز به قیمت دستشستن از مبارزۀ مقدس بهدست
نخواهد آمد.
امام در این بیان ،بیشـترین تکیهاش روی این نکته اسـت که مردم را از
کاذب معمولی ـ که
متأللی
معمولی این زندگیهای جلوهدار و
رفاههای
ِ
ِ
ِ
جز به قیمت نزدیکشدن به طواغیت بهدست نمیآید ـ بر حذر بدارد .لذا
روایات کوتاه امام سـجاد
شـما در همین بیان و در بسـیاری از بیانات و
ِ
این آهنگ را میبینید و به گوش شـما میخورد که امام ،مردم را از دنیا
پرهیز میدهند.
از دنیـا پرهیـزدادن یعنـی چه؟ یعنی مردم را از جذبشـدن به جریانی که
( .1حطم) ریزه و شکستۀ هر چیزی ،شکستۀ گیاه خشک
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به انسـان رفاه میدهد تا ایمان را بگیرد ،و به او امتیاز میدهد
تـا از تنـدی مبـارزۀ او بکاهـد ،مصـون و محفـوظ بدارد .و ایـن در خطاب
بـه مؤمنیـن اسـت .در خطـاب بـه عامۀ مـردم ،این جهت کمتر به چشـم
ً
قبال گفته شد ـ آنچه که
میخورد .در خطاب به عامۀ مردم ـ همانطورکه
بیشتر به چشم میخورد این است :مردم! متوجه خدا باشید ،متوجه قبر
و قیامت باشید ،خودتان را برای فردا آماده کنید .و مانند آن.
بنابراین مقصود امام از این نوع سـخنگفتن چیسـت؟ مقصود کادرسازی
است .امام میخواهد از مؤمنین ،کادرهای الزم را برای هنگام الزم بسازد،
لذا اینها را از جذبشـدن به قطبهای قدرت و جذبشـدن به رفاه کاذب
برحذر میدارد .و بارها از رژیم حاکم یاد میکند ،درحالیکه بیان قبلی به
این صراحت نبود ،ولی اینجا حضرت سجاد بارها از دستگاه حاکم با زشتی

َ
ً
مثال اینجا میفرمایدِ « :ا ّن
یاد میکنند و آن را در کنار شیطان میگذارند.
ََ ََ ُ
الف َتن َو َ
ـواد ِث الب َـدع َو ُس َ َ
یکـم ف ُک ّل َیـوم َو َل َیل ٍـة ِمـن ُ
ُاالم َ
ـور
ح
ـات
م
ظل
م
ل
ع
ة
د
ـوار
ل
ا
ـور
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نن اجل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
مان»پاسـدار اسلام ،ش 10آنچه که هر روز و شـب بهسـوی شـما میرسـد و
َو َب ِ
وائ ِق الز ِ
سـرازیر میشـود ،حوادثی که روز و شـب شما را احاطه کرده است؛ که چه

َ

َ

البدع»
ـات ِ
ظلم ِ
هسـتند آنهـا؟ « ِمـن ُم ِ
الف ِت» فتنههای تاریـک و کورَ « ،و َح ِ
ـواد ِث ِ

ِ
بدعتهایـی کـه پدید میآیدَ « ،و ُس َنن َ
وائ ِق
اجل ِور» سـنتهای سـتمگرانهَ « ،و َب ِ
ِ
َّ
الزمـان» و سـختیها و شـدتهای روزگارَ « ،و َه َیبـة ُّ
ـلطان» ایـن دلهرههـا و
ِ
الس ِ
ِ
ترسهایـی که از دسـتگاه حکومت شـماها دارید ـ ببینیـد چطوری بودند

َّ

شیعیان ،اینها نشان میدهد وضع شیعیان آنوقت را ـ « َو َو َ
یطان»
سو َس ِة الش ِ
ِ
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و وسوسـۀ شـیطان ،که شـیطان مدام وسوسـه بکند به شـما که
بابا تا ِکی و تا چند ،آدم با دلهره زندگی کند ،با فقر زندگی کند ،خب برو
مردم دیگـر هم رفتنـد؛ «ره چنان رو که رهـروان رفتند»!
دنبـال راهـی کـه
ِ

این وسوسـۀ شـیطان اسـت.

52/12/1

امام بالفاصله بعد از سـلطان ،وسوسـۀ

شـیطان را مـیآورد؛ یعنـی با کمال صراحت ،حاکـم وقت را در اینجا مورد
توجـه قـرار میدهـد و او را در کنـار شـیطان میگـذارد! و در ادامۀ سـخن
جملۀ بسـیار جالبی اسـت که چون خیلی مهم اسـت ،نقل میکنم .و این

ََُُّ ُ
ً
الق َ
لوب َعن
قبال گفتم:پاسدار اسالم ،ش« 10لتث ِبط
جمله حاکی از آن مطلبی است که
َ
ِن ّی ِتا» این حوادث و رویدادهای شب و روز که شما مؤمنین واقعی درگیر
نیتش بازمیگرداند ،دلهـا را منصرف میکند
هسـتید بـا آنها ،دلهـا را از ّ

ً
واقعا .امام میخواهد بگوید من میفهمم درد شـما کجاسـت؛ میخواهد
بگوید میدانم چقدر شـما رنج میکشید ،چقدر با ناراحتیها دچارید.

52/12/1

[میدانـم کـه] ایـن حوادثی که در زندگی شـب و روز انسـان پیش میآید
ـ در دوران خفقـان ـ دلهـا را از آن نیـت و جهتـی که دارنـد ،بازمیدارد و

ُ

ُ

َ

َ

از انگیـزه و نشـاط مبارزه میانـدازدَ « .و تذهلها عـن َموجـود ُ
اهلـدی» موجودیت
ِ
ِ
هدایـت را ،یعنـی آن هدایتـی کـه االن در جامعه وجـود دارد ،آن را از یاد

َ َ

ّ

اینها میبرد؛ « َو َمعرف ِة اهل َ
احل ِق» و آنها را از شناسایی اهل حق به فراموشی
ِ
ِ
میسپارد و نمیگذارد که اهل حق در یاد اینها بمانند.
ً
قبال گفتم ،دارد اینها را موعظه میکند
حضرت سـجاد با همان روالی که
که مبادا اینگونه حوادث زندگی شما را از آن خطی که دارید به فراموشی
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بیفکند و آن را از یاد شما ببرد .امام بارها از سلطان و حاکم جور
یاد میکنند.

پاسدار اسالم ،ش10

امـا همـه اینطورنـد؟ نه .همـه اینطور نیسـتند که این رویدادهـا آنها را
حوادث ناگوار پای آنها را بلرزاند،
خرد کند ،همه اینطور نیسـتند که این
ِ

ّ َ ً َّ َ َ َ ُ َّ َ َ
اهلل َجل َو ع ّز» عدهای هستند که خدا
همه اینطور نیستندِ « .ال قلیل ِمن عصم
دلهای اینها را نگاه داشته است ،اینها نمیلرزند ،اینها نمیترسند.
بعد دربارۀ اینگونه افراد مطالبی را بیان میکنند که اینها چگونه کسانی

َ

َ

هسـتند؛ کـه باز کسـی نگویـد که مراد از ایـن افرادی کـه « ِ ّمـن ع َص َـم ُ
اهلل»،

فقط خود ائمۀ هدی

علیهمالسلام

هسـتند .اگر فقط خود این بزرگواران بودند،

کـه خـب چـرا این نامـه را به دیگـران بدهند؟ چـرا دسـتورالعمل بدهند؟

َُ

َ

َ َ َ

ُ

ّ
کب ّ
َ
َ
هد»
الز ِ
بههرحال جمالت بعدی نشان میدهد که اینها «ث استعان عل ذ ِل ِ

َ َ
آن کسـانی هسـتند که زهد بورزند ،به زیورهای دنیایی اعتنا نکنند« ،فک َّر َر
ُّ
َ َ َ َّ
الفک َـر َو َّات َع َـظ ب َ َ َ َ َ َ َ
عاج ِـل َب َج ِـة الدنیـا َو تـاف عـن لذ ِاتا» [پیوسـته
ِ ِ
ِ
العب ِـر و ازدج َـر فز ِهـد ِف ِ
بیندیشـند و ازعبرتهـا پنـد گیرند و باز ایسـتند] از لذتهـا بگذرند ،پهلو

رختخواب راحت ،و شـکم تهی بدارند از غذای لذیذَ « ،و َر ِغ َب
تهی کنند از
ِ
ف ِ َ
اآلخ َر ِة» رغبت و شوق نشان بدهند در نعمتهای دائمی و الیزال
ِ ِ
عمی ِ
دائ ن ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ
راق َب َ َ
املوت» و همیشـه
روز قیامت ،و برای آن بکوشـند« ،و سـعی لا سـعیا و
مراقب مرگ باشـند؛ یعنی بدانند که مرگ میرسـد .چنین نیسـت که اگر
چنانچه از این راه به راه دیگری رفتی ،از چنگ مرگ بتوانی گریخت .نه!

َ ََ

َ

مـرگ بـرای همه باالخره هسـت .بعد چه؟ « َو شـنا َ
احل َیاة» بهبـه! اینجا لحن
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ً
عینا لحن حسینبنعلی
کالم امـام سـجاد

1166

صلواتاهللوسلامهعلیه

اسـت،

تـا دیگـر نگویند که حسـینبنعلی یک کار کرد ،امام سـجاد یک کار ،نه؛
عین هماند؛ این پسـر دنبالۀ همان پدر اسـت ،شـاگرد مکتب همان پدر
است .هر دو از یک منبع و یک سرچشمه درس و الهام و فکر گرفتهاند.

َ ََ

َ

َ

ّ

احل َیـاة َم َـع القـوم الظ ِال َ
« َو شـنا َ
ین» زندگـی بـا سـتمگران را بـد بدانـد .پـدرش
ِ

ّ َ ًَ َ َ َ َ
حسـینبنعلیصلواتاهللعلیه هـم میفرمودَ « :ف ِـا ّن ال َا َر ی ُ
احلیاة
وت ِال سـعادة و ل
امل ِ
ً
َ ّ
ّ
ً
ً
َم َع الظ ِال
عینا همان راه
عینا همان منطق ،و
نی ِال َب َرما» عین همان جمله،
اسـت .کـه وقتی کسـی اینطور شـد ،میگویند آگاهی پیـدا میکند .اگر
زهد ورزیدی ،چشمت باز میشود .تا از دنیا روی گرداندی ،تا دیگر دیدی

دنیا برایت شیرین نیست ،تا فهمیدی که دیگر نباید خود را ُکشت و همۀ
فضیلتهـا را میرانیـد بـرای دنیا ،تا این را فهمیـدی ،منافذ و دریچههای
ذهن و مغزت گشوده میشود ،چشمت باز میشود ،آگاهی پیدا میکنی.

َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
الب َد ِع
ـوادث ِ
«و ابصـر ح ِ
الف ِ
تن و ضلا ل» دیگـر میشناسـی همهچیـز را؛ «و ضلا ل ِ
َ َ ُ َ ُ
املل ِ َّ َ َ َ َ َ
َو َج َ
ـور ُ
املاض َی ِة» .بعد اشـاره میکنند
مور ِ
ـوک الظل َم ِـة فقـد لعم ِـر ی اسـتدبرت ِمن اال ِ
بـه وحدت سـنتها در تاریـخ 52/12/1.ازجمله چیزهایی کـه در این بخش از
بیانات امام سـجاد به نظرم خیلی جالب و مهم آمد ،قسـمتی [اسـت که]
از تجربههای گذشـتۀ اهلبیت یاد میکند .در این بخش ،امام سـجاد به
مردم میگوید :شـما یادتان هسـت ـ یا خبر دارید ـ که در گذشـته ،چقدر
فشار از سوی حکام جائر بر شما وارد آمد؟ منظور فشارهایی است که بر
پیروان اهلبیت در دوران معاویه ،یزید و مروان [وارد] شد .اشارۀ امام به
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حره ،واقعۀ عاشـورا ،شهادت ُحجربنعَ دی و ُر َشید َه َجری
واقعۀ ّ

و دهها حادثۀ مهم و معروف دیگری اسـت که پیروان اهلبیت در طول
زمان گذشته ،آنها را تجربه کرده بودند و در ذهنشان بود .امام میخواهد
از تجربههـای گذشـته و از یـادآوری ایـن خاطـرات تلـخ ،این مـردم را در
مبارزهشان ثابتقدمتر کند.

پاسدار اسالم ،ش10

امام سـجاد در این جمله میگوید ،تاریخ یک قوانین مشـابهی دارد ،آنچه

ََ
در گذشته از تاریخ دیدهاید ،برای آینده قابل استدالل است .میگوید« :فقد
َ َ َ
َعمری» به جان خودم قسم« ،ا َ
ست َ
َّ
دب ُرت ِم َن ُاالمور ِ َ
الف ِت
ِ
اخلالی ِة ِمن ِ
ام ِ
ِ
املاضی ِة ِف االی ِ
َ َ ّ َ َ َ َ َ ُّ
َ
ُ
واة َو َاهل الب َدع َو َ
ُ
ساد
الب
الغ
ب
ن
امل َترا ِک َم ِة َو ِال ِهنما ِک فهیا ما تست ِدلون ِب ِه عل ت
غی َو الف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َاالرض ب َغیر َ ّ
احل ِق» در گذشته مسائلی گذشته است که شما میتوانید برای
ِ
ِ ِ ِ
اسـتدالل به آنها
دور یگزیـدن از سـتمگران و ضـد دینـان و ضد قرآنان ،با
ِ

ً
َ
مثال معاویه را دیدید ،عثمان را
تج ُّنب 1کنید ،دوری بگزینید .یعنی شـما
دیدید ،که اینها قرآن را به ظاهر به تیر نمیبستند ،اما دیدید آنکسانیکه
بـه ایـن ظاهـر فریب خوردند و از عثمان ،یـا از معاویه کناره نگرفتند ،چه
ً
قبال شما دیدید .امروز هم اگر میبینید عبدالملک
کردند و چه شد .این را
ظاهـری آراسـته دارد ،نبایـد خیـال کنیـد کـه دیگـر انسـان بایـد جذب او
بشـود .نگوییـد نـه ،الحمدهلل عبدالملک هرچه هسـت ،باالخـره مثل یزید
ً
اقال تظاهر نمیکند به شرابخواری .نه! این را نگویید.
شرابخوار نیست،

َ ََ َ ََ َ َ
بل
امام علیهالسلام به شـیعیانش درس آگاهی میدهد« .فاحلذر احلذر ِمن ق ِ
( .1جنب) کنارهگیری کردن ،امساک
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َّ

ُ

َ َ
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َ

ـوف َب َ
َ َ َ َ َ
اهلل َو ُ
ین َیدی ِـه» 1.قـدری میگذرد،
ـدوم علی ِ
الوق ِ
الندام ِـة و احلسـر ِة و الق ِ

ـاهلل َو
العل ُـم ِب ِ
بعـد نقـش آگاهـی را بیـان میکنـد .آن جمله این اسـتَ « :و َمـا ِ
َ ُ
َ ّ
ُ َ
فان» ،میخواهند بگویند آگاهی از عمل هرگز جدا
لفان مؤت ِل ِ
الع َمل ِبطاع ِت ِه ِال ِا ِ
نیست .آنکه آگاه است ،با عمل است؛ آنکه عمل ندارد ،آگاهی نداردَ « .و
َ َ ُ
َ ّ
ُ َ
فان»52/12/1.
الع ُلم ِب ِ
َما ِ
لفان مؤت ِل ِ
اهلل و الع َمل ِبطاع ِت ِه ِال ِا ِ
امام در خالل این بیان ،مسـئلۀ امامت را بهصورت صریح مطرح میکند.
یعنـی همان مسـئلۀ خالفـت و والیت بر مسـلمین و حکومت بر مردم و
ادارۀ نظام اسلامی را .امام سـجاد اینجا مسئلۀ امامت را بهصراحت بیان
میکنـد ،درصورتیکـه در آن دوران بـه آن صراحت نمیتوانسـت اینگونه

مطالـب را بـرای عامۀ مردم مطرح کنـد .میفرمایدَ « :ف َق ّد ُموا َام َـر اهلل َو َ
طاع َت ُه َو
ِ
ِ
َ
وج َـب ُ
طاع َـة َمـن َا َ
اهلل» فرمـان خـدا و اطاعـت او را مقـدم بدارید ،و همچنین،
اطاعت کسی را که خدا اطاعت او را واجب کرده است.
معین میکند .چه
امام در اینجا فلسفه و مبنای امامت را ،از نظر شیعه
ّ
کسی باید بعد از خدا مورد اطاعت ما قرار گیرد؟ کسی که خدا اطاعت او
را واجب کرده است .اگر مردم آن زمان میخواستند روی این مسئله فکر
کنند ،خیلی آشکارا به این نتیجه میرسیدند که اطاعت عبدالملک واجب
نیسـت؛ چون ممکن نیسـت خدا اطاعت عبدالملک را واجب کرده باشـد.
عبدالملـک بـا آنهمه ظلم و جور و فسـاد و بغی ،پیداسـت که شایسـتۀ
 .1پس بپرهیز ،بپرهیز ،پیش از پشـیمانی و حسـرت و رفتن به پیشـگاه خدا و ایستادن
در برابر او.
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اطاعت نیسـت .امام اینجا مسـئلۀ امامت را ذکر میکند ،سپس
بـرای اینکـه تنها ُشـبههای هم کـه در ذهن مستمعانشـان وجود دارد از

َ َ ُ
َ َّ
َ َُّ ُ ُ َ
واغیت َو ِف َتن ِة
الط
الوار َدة َعلیکم ِمـن طاع ِة
ِ
بیـن برود ،میفرماید« :و ال تق ِدموا االمور ِ
َ َ ُّ
ُ
َ
الدنیا َب َنی َی َدی َامر َ َ َ َ
مر ِمنکم» آنچه که بر شما پیش
زهر ِة
ِ ِ
اهلل و طاع ِت ِه و طاع ِة او ِل اال ِ
میآیـد از طاغوتهـا ـ یعنـی عبدالملکهـا ـ آن را در قبـال اطاعت خدا،
ّ
مقـدم بر اطاعت خدا و اطاعت رسـول خـدا و اطاعت اولیاالمر واقعی،
و
ً
صریحا
قـرار ندهیـد .امـام در این بخـش از بیانات خود مسـئلۀ امامت را
مطرح میکند.
حضرت در این بیان ،به دو مسـئلۀ اساسـی توجه میکنند .به دو جریان
ً
قبال اشـاره کردم ،اشـاره شده است که یکی بازنگری
از آن سـه جریانی که
و تجدیـد ذهنـی افکار و معتقدات اسلامی مردم اسـت ،و آنان را به فکر
بازنگری دین وادار و تشـویق کردن اسـت.
عقایـد اسلامی انداختـن و به
ِ
سیاسـی «والیـت امـر» ،یعنـی مسـئلۀ حکومت و
و دیگـری ُبعـد مسـئلۀ
ِ
فرماندهی نظام اسالمی است .امام آن روز مردم را با این دو مسئله آشنا
نظام مورد نظر خودشـان ـ که نظام
میکننـد و درحقیقـت دارند بـرای آن
ِ

علوی و نظام الهی اسالمی است ـ تبلیغات میکنند.

ُ

َ

ََ ّ

العاصنی َو َم ُعونة الظ ِال َ
َ
و [در انتها] میفرمایدَ « :و ِا ّیا کم َو ُص َ
نی» مبادا که با
حبة
گناهکاران همنشین شوید .مراد از گناهکاران چه کسانیاند؟ همانکسانی
ظلم عبدالملکی شدهاند .مبادا نزدیک آنها بروید ،مبادا
که جذب دستگاه
ِ

به ستمگران کمک کنید.

فصل چهارم

1170

 .۶۳دهز تیمها رد همان ود« /یعیش تالیکشت یراذگهیاپ

ً
..تقریبـا امـام بهطـور صریـح مردم را به داشـتن یک تشـکیالت

اسلامی ویـژه دعـوت میکند .البتـه این دعوت ،تنها از مردمی اسـت که
وابسـته به آن بزرگوارند ،وا ِّل اگر میخواسـتند عامۀ مردم را به یکچنین
تشکیالتی دعوت کنند ،این دعوت افشا میشد و برای حضرت هم خیلی
دشـواری پیـش میآمـد .از ایـن نوع ،بـاز یک نمونـهاش خوشـبختانه در
تحفالعقول هست که در اینجا نقل میکنیم.

ُ ُ َّ
ُّ
الر ِاغ َ
الم َـة ّ
امـام چنین میفرمایـدِ « :ا َّن َع َ
الدنیـا ّ
اآلخ َـر ِة َترک ُهـم کل
الز ِاهدی َـن ِف
بین ِف ِ
ُ ُ ُ َّ
َ َ
َ
صاحب ال ُیر ُید ما ُیر َ
یدون» 1نشانۀ زاهدان در دنیا ـ که
ل
لیل َو َرفضهم ک
ِ
خ ٍ
ٍ
لیط و خ ٍ
از دنیا چشم پوشیده و به آن بیرغبتند ـ این است که هر دوست و یاری
را که با آنان همعقیده و همفکر و همدل و همخواست نیست ،او را ترک
میکنند .این آشکارا دعوت به یک «تشکیالت شیعی» است.

پاسدار اسالم ش10

از ایـن نمونههـا که بگذریـم ،درمجمـوع ،دوران زندگی امام سجاد

علیهالسلام

بـا فعالیتـی آرام و [پشـت] پـرده ،و در جهـت سـازندگی افـراد صالـح ،و
قوامبخشـیدن به طرز فکر شـیعی در ذهن پیروان ،و مبارزه با تحریفها
تشـیع ـ یعنی تحققدادن
همراه بود .در واقع ،گام نخسـتین در راه آرمان
ّ
نظام اسلام و ایجاد حکومت علوی ـ بهوسـیلۀ آن حضرت برداشـته شده
روش بـه ظاهر مسـالمتآمیز،
اسـت .و البتـه چنانکـه اشـاره شـد ،ایـن
ِ
 .1تحفالعقول /و روی عن االمام سیدالعابدین علیبنالحسین /و من کالمه فی الزهد
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آسیب
بههیچوجه موجب آن نشد که امام و یارانش ،همیشه از
ِ
قهر و کین دستگاه قدرت بنیامیه در امان بمانند.
از یارانـش چندیـن نفـر بـه وضعـی فجیع کشـته ،و عـدهای آواره ،و دور
از شـهر و دیـار ،و اسـیر زندانهـا شـدند .و خـود آن حضـرت حداقل یک
مرتبـه بـا وضعـی تأثرانگیز ،و درحالیکه به غل و زنجیر بسـته شـده بود
پاسـداران بسـیار حفاظت میشـد ،از مدینه به شام برده شد .و بارها
و با
ِ
و بارهـا مـورد تعرض و آزار و شـکنجۀ مخالفان قـرار گرفت .و عاقبت نیز
در سـال  95هجری ،بهوسـیلۀ ولیدبنعبدالملـک ،خلیفۀ اموی،
ص33-32

پیشـوای صادق/

ـ یا بهوسیلۀ مأمورش در مدینه ،یا بهوسیلۀ برادرش ُهشام

63/8/18

ـ

مسـموم شـد و به شـهادت رسـید .درود بیپایان خدا و سـپاس جاودانۀ
انسـانها بر او باد.

پیشوای صادق /ص33-32

۶۴
نقش امام باقر در زندگی ۲۵۰سالۀ ائمۀ اطهار

امام باقر؟ع؟ و گسترش تشکیالت شیعه ()1
والدت امام باقر در سال  57هجری است ،یعنی چهار سال قبل از واقعۀ
عاشـورا ،بنابراین در واقعۀ عاشـورا این بزرگوار چهارسـاله بودند ،در کربال
هم بودند و بعدها راجعبه حوادث کربال از این بزرگوار چیزهایی هم نقل
شـده و آن ماجرای سـخت ،آن فشار َشدید ،آن داغ عظیمی که بر دلهای
اهلبیت وارد آمد را این بزرگوار از نزدیک مشـاهده کردند و آن مطالب را
دیدند .بعدها در کنار پدرشـان ـ امام سـجاد ـ دوران کودکی و نوجوانی و
جوانی را گذراندند.. .بنابراین تا سیوهشـت سیونهسـالگی ،امام باقر پدر
بزرگوارشان را باالی سر خودشان در مقام یک معلم ،یک مرشد ،یک امام
و راهنما داشـتند و ظرفیت انسـانی فوقالعادۀ عظیم امام باقر ،از تعالیم
ً
کامال انبوه و انباشته شده بود.
امام سجاد
دوران زندگی امام باقر را اگر بخواهیم درسـت درک کنیم ،مختصری باید
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زندگی امام سـجاد را [مرور] کنیم و من آن مختصر را در شـکل
یک مجموعۀ کلی ،در عبارات کوتاهی عرض میکنم.
امام سـجاد از آغاز امامتشـان ،سعیشـان بر این بود که کاروان امامت را
ـ که راهروان اندکی داشـت ـ از البهالی حوادث بسـیار سـخت و دشوار و
تلـخ ،بـا مهـارت عبـور بدهند و به نقطهای برسـانند که آمـادۀ یک حرکت
صحیحـی بهسـوی حکومـت الهـی و اسلامی بشـود .میدانید کـه بعد از
مسـلمانان معتقد بـه اهلبیت ،رعب و
حادثـۀ عاشـورا ،آنچنـان در میان
ِ
فشـاری بهوجود آمده بود که اینها ،اغلب ،متفرق و پراکنده شـدند و امام
پربرکت دوران امامتشان،
سجاد در طول سیوچهار سیوپنج سال ،زندگی
ِ
توانسـتند با تعالیمشـان و با سیاسـت مدبرانه و حکیمانۀ الهیشـان ،باز
ً
مجـددا شـیعیان را جمـع کننـد .کـه در یـک حدیثـی امـام صادق

علیهالسلام

ُ َّ َّ ّ َ َ
َُ
ً
1
تدریجـا مـردم ملحـق شـدند بـه امام
ـاس ِلقـوا َو کثـروا»
میفرمایـد« :ث ِان الن

سـجاد و زیاد شـدند و بهقدری شـدند که امام سـجاد توانسـت یک گروه
متشـکلی را از شـیعیان ـ یعنی از معتقدان به اهلبیت ـ داشته باشد که
معارف اصیل اسلامی را برای آنها بیان کند و خط صحیح سیاسـی را به
آنها نشان بدهد و آنها را در این خط با رهبری خودش حرکت بدهد.
در این دوران ،امام سجاد خیلی رنج کشیدند ،خیلی زحمت کشیدند ،لکن
این زحمات محصول خوبی داشت .نتیجه این شد که به نهایت این خط
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریخ علیبنالحسـین و /...ابـواب تاریخ سیدالسـاجدین /باب/8
حدیث29
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ـ یعنی حکومت خاندان پیغمبر ـ سـیوپنج سـال جامعۀ شیعه
متفرق شکسـتخورده ،که علیالظاهر
را نزدیک کردند .یک جمع پراکندۀ
ِ
رجـال درجهیـک خـود را از دسـت داده ،در اختیار امام سـجاد قرار گرفت.
ِ

ً
مجددا مجتمع کردند ،آنها را با معارف آشنا کردند،
امام سجاد این جمع را
تشـیع را تا مناطق عظیمی از کشـور بزرگ
عدۀ آنها را زیاد کردند و دامنۀ
ّ
اسلامی گسـترش دادنـد؛ بهطور یکـه در خراسـان ،در عـراق ،در مصر ،در
یمـن ،و در حجـاز ،کسـانی بودند که طرفداران خانـدان پیغمبر بودند ،به
امامت آنها معتقد بودند و از آنها حرفشنوی داشتند.
وقتـی امـام سـجاد در روزهـای آخر زندگی خودشـان قـرار گرفتند ،در آن
لحظـات آخـر ،در جمعی اشـاره کردند به محمدبنعلی فرزند بزرگوارشـان
ـ یعنـی امـام باقر

علیهالصالةوالسلام

ـ و گفتنـد کـه ایـن فرزند مـن ،بعد از من

قائم اسـت و بقیةاهلل اسـت ،و کسـی است که باید بار امامت را بر دوش
بکشـد و ایـن راه را ادامـه بدهـد .و بعـد اشـاره کردند به یـک صندوقی،
گفتنـد ایـن صنـدوق را بـردار .در این صندوق پول نیسـت ،مال نیسـت،
ِدرهـم و دینـار نیسـت ،در ایـن صنـدوق علـم اسـت! کـه در آن صنـدوق
رهبری فکـری و عقیدتـی و ایدئولوژیک
قـرآن بـود ،یعنـی بدین وسـیله
ِ
جامعـۀ اسلامی را از سـوی خـدا بـه ایـن فرزندشـان سـپردند .همچنین
شمشـیری را بـه امـام باقر سـپردند و گفتند که این شمشـیر هم سلاح
پیغمبر است و متعلق به توست .این امانتی است که هر یک از امامان
رهبری
بـه امـام بعـد از خـود تحویـل میدهد ،که این شمشـیر هم رمـز
ِ
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انقالبی اسـت.
1

61/7/2

1175

مثلاینکـه میگویند که فالن فرماندۀ بزرگ،

فالنکس را طلبید ،شمشـیر خودش را برداشـت به کمر او بسـت ،گفت
حاال برو! میتوانسـت شمشـیر را هم نبندد ،بگوید تو فرماندۀ این سـپاه
باش ،اما شمشیربستن خود یک عمل مجسم است .یک کاری است که
دادن فرماندهی و سـپردن این ِسـمت را ،در نظرها و در ذهنها مجسـم
میکنـد 52/11/29.بنابرایـن امـام باقـر از سـال  95یـا بـه روایـت دیگری 94
هجری ،شـد رهبر فکری و فرماندۀ انقالبی آن گروهی که نامشـان گروه
پیـروان اهلبیـت ـ یعنـی گروه شـیعه ـ بود ،و هدفشـان تشـکیل نظام
اسلامی و ایجاد حکومتی بر پایههای قرآن و ازبینبردن بسـاط حکومت
آن ستمگرانی که به نام اسالم در آن زمان حکومت میکردند .این شروع
امامت امام باقر است.

61/7/2

اگر کسی ادعا کند که امام باقر یکی از سنگینترین بارهای جهاد اسالمی
را در مدت امامتش بر دوش داشـت ،ادعای گزافی نکرده اسـت .امام باقر
در دورانـی بـار مسـئولیت را بـر دوش میگرفـت که عالم اسلام در زیر بار
سـنگین حکومـت طاغوت ،یعنی خلفای جبار مروانـی ،کمر خم کرده بود؛
ً
مخصوصا مبارزان و کسـانی را که دلشـان در
الزم بود که جامعۀ اسلام ،و
هوای حکومت اسلامی میتپید ،سـازماندهی و تشکیالتدهی کنند؛ الزم
بود محوری ،این عناصر پراکنده را جمع کند؛ هم به آنها فکر و ایدئولوژی
بدهد ،هم آنها را با وضع سیاسـت دسـتگاه حاکم آشـنا کند ،و هم عناصر
 .1الکافی /کتاب الحجة /باب االشارة و النص علی ابیجعفر /حدیث1و2
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بالقوه فعال را به میدان مبارزه بکشاند .و همۀ اینها در زمانی انجام
میگرفت که شدت اختناق و فشار هشامبنعبدالملک و بقیۀ خلفایی که
در آن دوران به حکومت رسیدند ،در حد اعال بود.

59/7/25

هشامبنعبدالملک،

نیرومندتریـن خلیفـۀ اموی مروانی بود که در تاریخ میگویندَ « :و َ
کان ِهش ُ
ـام
ِ
َُُ
رد آنها ،یعنی شـخص بزرگ خاندان بنیامیۀ مروانی بود؛
َرجلهم» 1هشـام ،مَ ِ
یـک خلیفـۀ بسـیار مقتدر ،بسـیار باهوش کـه حکومت را بعد از سـه برادر
خودش بهدسـت گرفته بود .عبدالملک چهار فرزند داشـت که این پسـرها
یکی پس از دیگری خلیفه شـدند؛ که آخر یشـان هشـامبنعبدالملک بود.
بیـن اینهـا هـم ،عمربنعبدالعزیز دو سـال حکومت کرده بـود[ .. .بنابراین]
اینهم خلیفۀ پنجمی بود که آن دوران سخت ،به خود میدید.
وضعیت جامعۀ اسالمی نسبت به اهلبیت در زمان امام باقر ،تفاوتهایی
ً
عمدتا میتـوان این تفاوتها را در یک
بـا دوران امـام سـجاد کرده بود ،و
فرق بزرگ خالصه کرد؛ در زمان امام سـجاد ،اولی که ایشـان به [امامت]
رسـیدند ،همانطورکـه گفتیـم ،دور آن حضرت کسـی نبود ،حاال شـاید در
مدینـه یـا در حجـاز [چند نفر] دوروبَر امام سـجاد را گرفته بودند ،اما بقیه
ترسـیده بودنـد ،از راه برگشـته بودند ،خسـته شـده بودنـد ،و جرئت ادامۀ
مبارزه را در خود نمیدیدند .لذا حضرت با تنهایی شـروع کرد .امام سـجاد

َّ َ

َ

ً ُ ُ

املدین ِة ِعش َ
در یـک روایـت میفرماید« :ما َبکة َو َ
ـرون َر ُجلا ِی ّبنا» 2در همۀ مکه
ِ

 .1انساباالشراف /ج /7ص209
 .2بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسین و /...ابواب تاریخ سیدالساجدین /باب /8حدیث25
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و مدینه بیسـتتا انسـان ،بیسـتتا آدم نیسـت که ما را دوسـت
بدارد .یعنی یک روز وضعیت امام سجاد در یکچنین وضعی بود ،یعنی
خالفـت معنوی امـام باقر،
بـا غربـت شـروع کـرد .امـا در دوران امامت و
ِ
وضعیـت اینطـور نبـود 61/7/2.مـردم ،آن بیاعتنایـی و بیمهری نسـبت به
خاندان پیغمبر را دیگر ندارند .وقتی امام باقر وارد مسجد مدینه میشود،
عدهای از مردم همواره حلقه میزنند ،دور او را میگیرند و از او اسـتفاده
میکنند.. .از بالد دوردست هم عدهای میآمدند دور حضرت را میگرفتند.
ایـن ،نشـاندهندۀ این اسـت کـه تبلیغـات دارد مثل امواجی به سرتاسـر
جهان اسلام سـرایت میکند و مردم نقاط دوردسـت ،دلشـان به اهلبیت
دارد نزدیک میشود.

65/4/28

ً
قبلا اشـاره کـردم ،بـر اثر کوشـشهای امـام سـجاد و بعد،
همانطورکـه
آفـاق عالـم اسلام ،آوازۀ فکر
کوشـشهای خـود امـام باقرعلیهالصالةوالسلام در
ِ
تشیع و انگیزههای شیعی ،و آوازۀ فضایل و مناقب اهلبیت ـ که بنیامیه
ّ
سـعی کرده بودند آنها را بپوشـانند ـ همهجا را فرا گرفته بود و در همهجا
اسالمی آن روز ،مردمی بودند
پیچیده بود .در بسـیاری از شـهرهای کشور
ِ
تشیع بودند ،که از جملۀ آنها کوفه
که عالقهمند به امام باقر بودند و جزو
ّ
است ،از جملۀ آنها خراسان است.
ً
اوال ایـن تفـاوت بهوجود آمده بود که مردم ترسشـان ریخته
در آن زمـان،
کار دوران خلفای مروانی ،از بین رفته بود،
بود؛ آن شـدت عملهای
ِ
اول ِ
مـردم در یـک وضـع عـادی زندگی میکردند ،و فشـار و ارعـاب و خفقان،
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آنطوری نبود که مردم بترسند و حرف یکی از مخالفین دستگاه
ً
مثال امام باقر
و حکومت را که

صلواتاهللعلیه

باشـد گوش ندهند؛ یک مقداری

این ترس از بین رفته بود .ازطرفی دستگاه خالفت بنیامیه هم از انگیزۀ
شـدت عمـل ،بـه میزان زیـادی افتاده بـود .عبدالملک ـ کـه خلیفۀ قبلی،
خلیفـۀ اسـبق امـوی و مروانـی بود ،یعنی پسـر مـروان و دومیـن خلیفه
از سلسـلۀ امویهـای مروانـی ـ در آغـاز ایـن سلسـله بـود ،لـذا گرفتـاری
زیادی داشـت ،خودش هم خلیفۀ بسـیار مقتدری بود ،بسـیار آدم ریاکار
و خبیثی هم بود؛ هشـت سـال از بیسـتویک سـال حکومت عبدالملک،
بـه جنـگ گذشـته بود؛ جنگ با مختـار ،جنگ بـا مصعببنزبیر ،جنگ با
عبداهللبنزبیر ،جنگ با خوارج؛ مرتب در حال جنگ بودند .درحقیقت باید
بگویم عبدالملک مروان حکومت را با شمشیر بهدست آورده بود ،با قدرت
بهدسـت آورده بود ،لذا قدر حکومت را میدانسـت و به مخالفین حکومت
اجازۀ نفسکشیدن نمیداد.
[عبدالملـک] بااینکـه بهخاطـر مصالحـی ،با امام سـجاد زیاد سـختگیری
نمیکـرد و نمیخواسـت امـام سـجاد را وادار بـه یک عکسالعمل َشـدید
بکند ،شـیعیان را آنچنان در فشـار قرار داده بود که این فشـار نمونهاش
در اسـتانداری َح ّجاجبنیوسـف دیـده میشـود ،و نمونههـای دیگری هم
دارد.آنچنـان فشـار را سـخت کـرده بـود که انسـان حد و حصـری برایش
بزرگان عالقهمندان به اهلبیت را در دوران
نمیتواند بیان کند .بسیاری از
ِ
عبدالملـک مـروان ،و همچنیـن در دوران بالفاصله بعد از عبدالملک ـ که
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دوران ولیدبنعبدالملـک مروان اسـت ـ شـهید کردنـد.. .خلفای
بعد از عبدالملک ،حکومت را مفت بهدسـت آورده بودند ،با ارث بهدسـت
آورده بودنـد ،یعنـی عبدالملـک وقتیکه میمرد ،وصیـت کرد ـ حتی قبل
از مردنـش ـ کـه بعـد از من ،ولید خلیفه باشـد که پسـرش اسـت ،بعد از
او هـم سـلیمان ،یعنـی حتـی حسـاب خلیفۀ بعـد از خلیفـه را هم کرده
بـود! و اینطـور نـان پختـۀ حاضـر و سـفرۀ گشـودۀ آمـادهای را درمقابـل
بچههای خودش و بازماندگان خودش گذاشـت و رفت .اینها رسـیدند سـر
حکومت مفت بهدسـت آمده را چندان
سـفرۀ حاضر ،این بود که قدر این
ِ
نمیدانسـتند ،و آن فشـار و سـختگیر یای کـه در زمـان عبدالملک بود،
در این زمان نبود.

61/7/2

زندگی توأم با مسـئولیت امام باقر،
[لذا] نیمۀ اول
ِ

یعنی دوران امامت آن حضرت ،در ده سـال اول ،دوران آسـایش و راحتی
بـود بـرای امـام باقرعلیهالصالةوالسلام چـون در ایـن ده سـال ،خلفـای بنیامیه
فرصت اینکه بپردازند به اهلبیت و امام باقر ،و سختگیری بکنند را پیدا
اول امامـت آن حضـرت ،زمـان ولیدبنعبدالملک بـود ،بعد از
نمیکردنـد؛ ِ
ولید ،برادرش سلیمان سر کار آمد ،بعد از او ،عمربنعبدالعزیز سر کار آمد،
بعـد از او ،یزیدبنعبدالملـک سـرکار آمـد ،و بعـد از یزیدبنعبدالملک هم
ِهشامبنعبدالملک .که هشامبنعبدالملک در سال  105هجری به خالفت
رسید ،یعنی ده سال بعد از ابتدای امامت امام باقر

علیهالصالةوالسالم

هشام سر

کار آمد .هشام یک مرد بسیار مقتدر و قوی و مسلط بر کار خود بود ،لذا
ً
تقریبا بیست سال طول کشید .امام باقر در
حکومتش هم طوالنی شد و
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نیمۀ دوم دوران امامت خودشان ،با هشامبنعبدالملک سروکار
داشتند که دوران دشواری و سختی بود.

67/6/25

آوازۀ دانـش امـام باقـر تمام آفاق عالم اسلام را گرفته بـود .ما میبینیم
کـه در دوران امـام باقـر ،علمای معروفی که در آن زمـان بودند ،میآمدند
خدمت امام باقر تا او را ببینند ،با او صحبت کنند ،از حدیث او بشنوند ،از
حرفهای او بشنوند ،و از او استفاده کنند؛ یعنی وضع امام باقر یکچنین
وضعیـت ممتـازی بـود که همه او را قبول داشـتند .وقتـی امام باقر وارد
مسـجد مدینـه میشـد یـا وقتیکـه به حـج میرفـت ،مـردم دور او جمع
َ
میشـدند[ .این] حدیث از أب َرش کلبی اسـت ،که میگوید وقتی امام باقر

َ َ ُ َ ُ

راق» 1تمام اهل عراق دور حضرت را گرفتند
آمد داخل مسجد « ِاحت َوشه اهل ِ
الع ِ
و در حاشـیۀ حضرت نشسـتند و بنا کردند سؤالکردن ،مسائل را پرسیدن.
یا جابر ُجعفی وقتیکه میآید حضرت را ببیند و آشـنا بشـود با حضرت،
وقتـی وارد مسـجد میشـود ،میگویـد یـک نفر پرسـید کـه محمدبنعلی
کیسـت؟ ناگهان دیدیم محمدبنعلی وارد مسـجد شد ،آنچنان مردم دور

َ َ
او را گرفتـه بودنـد کـه حضرت در میان مردم قرار گرفتـه بود ،بعد «ف َجل َس
ُ َی ّ ِد ُ ُثـم َو َح َول ُـه َاه ُـل ُخراس َ
ـان» اطـراف حضـرت را اهـل خراسـان گرفتـه بودند.
ببینید؛ خراسـان کجاسـت! در اقصی نقاط کشور اسالمی ،مردم عالقهمند
به امام باقر بودند که حاال که به حج آمده بودند ـ یا در مکه یا در مدینه

َ َُ َ ُ
هل ُخراس َ
ـان َو
بودنـد ـ تـا امـام باقر را میدیدنـد ،دور او را میگرفتند« ،حوله ا
 .1مناقب آل ابیطالب /باب فی امامة ابیجعفر الباقر /فصل فی علمه
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ـک َ
احل ّج» 1مناسـک حج را از امام باقر سؤال
ناس ِ
غ ُیرهم َیسـالونه عن َم ِ
ِ

میکردند؛ یکچنین وضعیتی .و کار به جایی رسید که دستگاه خالفت و
نزدیکان دسـتگاه خالفت ،به حضرت بهصورت طعن و از روی دشـمنی و

َ

َ

َ

بغض ،تعبیراتی میکردند ،میگفتند که «هذا ن ُّب الکوف ِة» 2این پیغمبر کوفه

ِ

مردم کوفه ،بهقدر پیغمبر به این عالقهمند و عقیدهمندند .یا
است! یعنی
ِ

ُ َ
ً
ا
اصال
راق» ،3یعنی
هل ِ
الع ِ
در روایت کافی از اسـماعیل کاتب ،دارد که « ِامام ِ

بهصورت امام اهل عراق معرفی شـده؛ اینقدر ایشـان در میان مردم عراق
عالقهمند داشت و حضرت را دوست میداشتند ،درحالیکه عراق از مدینه
فاصلۀ زیادی دارد؛ که همۀ اینها نشان میدهد وضعیت امام باقر ازلحاظ
توجه مردم ،یک وضعیت ممتازی بوده.
پـس تـا اینجـای بحث اینطـوری نتیجهگیری میکنیم کـه امام باقر در
مجمـوع ،در زمـان خـود ،در وضـع بهتـری از وضعیـت امـام سـجاد قرار
ً
تشـیع ،آنقدر حاد و تنـد نبودند؛
اوال خلفـا بـرای کوبیـدن موج
داشـت.
ّ

ً
ً
ثالثا
ثانیـا مـردم آنقـدر نمیترسـیدند و دچـار رعـب و وحشـت نبودنـد؛
صیـت 4شـهرت امـام باقـر به همـۀ اطراف پیچیـده بود ،علمـا میآمدند،
ِ
مـردم میآمدند ،اهل خراسـان میآمدند ،اهل عـراق میآمدند .بههرحال
 .1الکافی /کتاب االطعمة /باب ما ینتفع به من المیتة و ما ال ینتفع به منها /حدیث1
 .2الکافـی /کتـاب الروضـة /حدیـث 93و مناقب آل ابیطالب /باب فـی امامة ابیجعفر
الباقر /فصل فی علمه
 .3الکافی /ابواب االنبذة /باب النوادر /حدیث3
( .4صوت) آوازه

فصل چهارم

 .۶۴عیش تالیکشت شرتسگ و ؟ع؟رقاب مامااا

1182

وضعیـت امـام باقـر با وضعیـت امام سـجاد فر قهـای فراوانی
داشـت؛ این وضعیت امام باقر.
خب ،حاال امام باقر در یکچنین وضعیتی میخواهد چه بکند؟ من دوتا
محـور از کارهـای امام باقـر ،از حرکات امام باقر را اینجا ذکر میکنم .یک
محـور ،محـور حرکت علمی ،حرکـت فرهنگی ،حرکت ایدئولوژیکی اسـت؛
همـۀ اینهـا را میتوانیـم بگوییم .جامعۀ اسلامی در آن زمـان درحقیقت
از اندیشـۀ درسـت اسلامی دور مانـده بود و این یک واقعیتـی بود؛ چرا؟
برای خاطر اینکه خلفایی که در رأس کار بودند ،سعیشـان این بود که از
مفاهیم اسالمی ،از احادیث پیغمبر ،از آیات قرآن ،از احکام دینی به نفع
خودشـان و برای محکمکردن پایههای حکومت خودشـان استفاده کنند و
این چیزی اسـت که از دورانهای دوردسـت در تاریخ وجود داشته .امروز
هم شما در بخشی از کشورهای مسلماننشین این را میبینید ،که اسالم
را میخواهند ،قرآن را میخواهند ،اما برای محکمکردن پایههای حکومت
خودشـان میخواهنـد؛ اسلام را بـرای اسلام نمیخواهنـد ،قـرآن را برای
معارفش ،برای مفاهیمش ،برای عمل به آن نمیخواهند ،به دلیل همین
هم است که به قرآن عمل نمیکنند.
االن شـما وقتـی بـه این کشـورهای اسلامی برویـد ،میبینید که سـران
کشـورهای اسلامی به قرآن عمل نمیکنند ،نه قانون اساسیشان با قرآن
وفق میدهد ،نه عمل شخصیشان با قرآن وفق میدهد ،نه ارتباطشان با
دولتهای غیر مسلمان با قرآن وفق میدهد ،و نه ارتباطشان با دولتهای
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مسـلمان بـا قـرآن وفق میدهـد؛ اما با وجود همـۀ اینها ،قرآن و
اسالم و دین را یدک میکشند برای محکمکردن پایههای حکومتشان ،و
برای توجهدادن مردم به خودشان .خب ،وقتیکه اسالم و قرآن و حکومت
و معـارف اسلامی و دین و همـۀ اینها ،مقدمهای بـرای حکومتکردن بر
قرآن اسلام که با حکومت اینها مخالف بود،
مردم شـد ،حاال هر جایی از
ِ
آنجا را چهکار میکنند؟ آنجا را حذف میکنند ،آنجا را مسکوت میگذارند؛
اگر کسـی بگوید ،سـرش داد میکشـند! هر جایی که با تأویل و تفسـیر و
توجیه و ردوبدلکردن و البهالکردن به نفع حکومتشان شد ،آنجا را درشت
میکنند ،بزرگ میکنند ،برجسـته میکنند .این یک کاری اسـت که همۀ
قدرتمنـدان تاریـخ ،از اول تا حاال انجام دادهانـد .از دین ،از معارف دینی،
از احـکام دینـی ،و از واژههای دینی به سـود خودشـان اسـتفاده کردهاند،
عمل آنها دین وجود نداشته.
درحالیکه در
ِ
یکوقت حکومت ،حکومت امیرالمؤمنین اسـت ،حکومت پیغمبر اسـت،
حکومت مؤمنین به خداسـت ،شـما میبینید که در زندگی خودشـان هم
اهـل کلک
ایـن دیـن پیـاده میشـود ،خودشـان هـم اهل دروغ نیسـتند،
ِ
نیسـتند ،اهل ظلم نیسـتند ،اهل بخوربخور نیستند ،اهل اسراف نیستند،
اهـل شـهوترانی نیسـتند؛ اهل عبادتنـد ،اهل ذکرند ،اهـل توجهند ،اهل
زبان اینطور
ذکر اسلام و ذکر قرآن در
قرآنند ،اهل قسـط و عدلند؛ خب،
ِ
ِ
حاکمـان ،ذکر درسـت و بجایی اسـت .یکوقت هسـت که نـه[ ،حاکمان]
یکی از احکام قرآن را هم عمل نمیکنند ،سرشان به سجدۀ حق نمیرسد
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و محرمـات الهـی را مرتکـب میشـوند ،و هرکس فاسـدتر اسـت
بـه آنها نزدیکتر اسـت ،هرکس با مردم دشـمنتر اسـت بـه آنها نزدیکتر
است ،هرکس به خارجیها و به قدرتهای بیگانه وابستهتر است به آنها

ً َ
مثال « َو ل ن�
نزدیکتر است؛ درعینحال اسم قرآنی را میآورند که میگوید
َ َ ً
ف
َ َ
ََ ُ
ُ
لکا�ر�ی نَ� علی الم�ؤ مِ ن� ی� ن� س ب� ی�لا» ،1اسم قرآنی را میآورند که برای شرب
ی ج��ع َل اهلل ِل ِ
برادرکشـی و مسلمان ُ
ُ
کشـی،
خمـر و زنـا و دروغ و غیبـت و اینهـا ،و برای
اینهمـه مجـازات قائـل اسـت؛ خـب ایـن پیداسـت کـه دروغ میگویند.
یکچنین وضعیتی در دوران خالفت چنددهسـالۀ اموی و بهویژه سلسـلۀ
مروانی ،در میان جامعۀ اسلامی پیش آمده بود؛ هر چیزی از دین را که
به نفعشان نبود ،کنار میگذاشتند ،و هرچه که فکر میکردند ممکن است
به نفعشان باشد ،این را مطرح میکردند.

61/7/2

مسائل چشمگیر حفظ شده بود ،اما از روح
اگرچه ظاهر اسالم در برخی از
ِ
اسلام و معنـای اسلام خبری نبـود و بهتدریج مردم را بهوسـیلۀ علمای
وابسـتۀ به دسـتگاه خالفت ،بهسمتی میکشاندند که بعد از گذشت چند
سـال ،مـردم دیگـر از قـرآن و از دین چیز درسـتی و زیادی نمیدانسـتند.
دینـی کـه بنیامیه به مردم تلقین میکردنـد ،دینی بود که در آن ،توحید
عبادت طواغیـت در آن ،مانع از
بهمعنـای حقیقـی کلمه وجود نداشـت و
ِ
اسلام و ایمان مردم بهحسـاب نمیآمد .دینی بود که در آن تکاثر ثروت،
ّ
[تسلطی] بر مؤمنان قرار
 .1سوره مبارکه نساء /آیه « ،141و خداوند هرگز برای کافران ،راه
نداده است».
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اشرافیگری ،تجمالت ،و عیش و شهوات ایرادی نداشت .و دینی
بـود کـه در آن ،فضیلتهای انسـانی و تقوا و جهاد فیسـبیلاهلل بهعنوان
یک ارزش محسـوب نمیشـد؛ و این خطر بزرگی بود برای جامعۀ اسالمی
آن روز .همان کاری که در طول قر نها ،دستهای استبداد و دیکتاتوری
حکام ،و در این اواخر ،دسـت اسـتعمار در جوامع اسلامی انجام داد که
نشانههایش را شما میبینید.
در بسیاری از ملتهای مسلمان ،مردم مسلمانند ،قرآن هم میخوانند ،اما
درمقابل کفر و شرک و بتپرستی و طاغوتپرستی و اشرافیگری و شهوات
و شـرب خمر و فسـاد جنسـی و فسـاد مالی و بقیۀ بدیها و محرمات و
رذایل ،حساسیتی ندارند .در بسیاری از کشورهای اسالمی ،متأسفانه عامۀ
مردم به این شکلند و از همین وضعیت هم ،حکام و زمامداران باطل ،به
سال
نام اسالم سوءاستفاده میکنند .این وضعیت را بنیامیه در طول چند
ِ
بعـد از دوران خالفـت امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام بهتدریج داشـتند بهوجود
میآوردند ،آنهم با شیوههای بسیار زیرکانه و موذیانهای .از نماز و عبادت
و قـرآن بـا مـردم حرف زده میشـد ،امـا از اینکه چه چیزهایی انسـان را از
ً
مطلقا در جامعۀ
دین خارج میکند و شرک یعنی چه و طاغوت چیست،
اسلامی حرفـی و درسـی و بحثی نبـود؛ لذا در روایتـی امام صادق

علیهالسلام

َّ َ ُ َ َّ َ َ َ
َ
َ
ّ
َ
طلقـوا ل ّلن َ
ـرک ِلکـی ِاذا
میفرمایـدِ « :ان بینامیـة ا
الش ِ
طلقـوا تعل َیم ِ
ـان َو ل ُی ِ
ِ
ـاس تعل َیم االمی ِ
ِ
ح ُ
لوهـم َع َلی ِـه َل َیعرف ُ
ََ
ـوه» 1بنیامیـه اجـازه دادند کـه در میان مردم ،ایمان درس
ِ
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب  /180حدیث 1
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داده بشـود ،ایمان شناسـانده بشـود ،راجعبه نماز ،راجعبه زکات،
کسانی بنشینند حرف بزنند ،راجعبه صبر ،راجعبه شکر ـ همین چیزهایی
کـه در اسلام بهعنـوان فرایض یـا اخالقیات وجود دارد ـ امـا اجازه ندادند
کـه کسـانی در میـان مردم بنشـینند و چهـرۀ واقعی و باطنـی کفر را برای
مردم ترسـیم کنند؛ چون کفر یک چهرۀ عامیانهای دارد و آن عبارت اسـت
از اینکـه کسـی خـدا را انـکار کند یا درمقابل بتهای ظاهری سـجده کند،
امـا یـک چهـرۀ دقیق و رقیق و پنهانی هم دارد که آن را همۀ مردم در بدو
امـر نمیفهمنـد ،باید به مردم تعلیم داد؛ مثل عبادت طاغوت ،که عبادت
طاغـوت یعنـی اطاعتکـردن از طاغوت ،یعنی اطاعتکردن از هرکسـی که
قـدرت او از قـدرت خـدا سرچشـمه نگرفته .معرفیکـردن چهرههای کفر از
جملـۀ کارهایـی اسـت کـه رسـالت رجـال دین اسـت ،و بنیامیـه در زمان
خودشـان نمیگذاشـتند ایـن کار انجـام بگیـرد؛ چـرا؟ چون اگر مـردم کفر
را میشـناختند و میفهمیدنـد کـه عبادتکردن و اطاعتکـردن از اینطور
زمامـداران و اینطور افراد فاسـداالخالقی ،کفر محسـوب میشـود ،تحمل
فکر همیـن را میکردند
نمیکردنـد و درمقابـل آن میایسـتادند .بنیامیـه
ِ
و نمیگذاشـتند کسـی کفـر را به مردم بشناسـاند 67/6/25.توجـه کردید؟ من
حدیثهای زیادی را دیدم که در اینها نشان داده میشود که خلیفۀ اموی
در صدد جعل یک حدیث است ،در صدد تفسیر و تأویل غلط یک آیۀ قرآن
اسـت؛ و در دوران خلفای بنیامیه و بنیعباس ،این دیده میشـود .البته
بعد از آنها هم هست ،اما نمونۀ واضحش دوران اینهاست.
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خب ،حاال جامعۀ اسالمی در دوران امام باقر ،سالهای درازی را
با این وضعیت زندگی کرده ،از دین ،از اسلام ،جز ظاهری نمیداند؛ بله،
قاضی وابسـتۀ به همان
در آنجا نماز جماعت هسـت ،قاضی هسـت ،اما
ِ
مردم الهامگیرندۀ دین از
جماعت وابسـتۀ به همان خلیفـه،
خلیفـه ،امام
ِ
ِ

فاسـق فاجـر؛ همان عبدالملکی کـه وقتی به خالفت
فاسـد
همان خلیفۀ
ِ
ِ
رسـید ،نشسـته بود داشـت قرآن میخواند ،خبر آوردند که بابایت ُمرد ،تو
را هم جانشـین خودش کرده .قرآن را بوسـید گذاشت روی طاقچه ،گفت:

َ

ُ

َ

«هذا ِفراق َبیین َو َبین َ
ک» 1این فراق من و توسـت ،دیگر تمام شـد ،خداحافظ
قرآن! خداحافظی کرد و رفت ،تا ُمرد .و [دربارۀ] جانشـینان او ،چه چیزها

َُ

َُ

العصر َ
عاء [ف َ
در تاریخ هسـت! کتابی اسـت به نام « َب َنی اخلل ِ َ
الع ّبایس]»
فاء و اخلل ِ ِ
ِ

2

ً
مثال همهکسفهـم ،بیعارها و
رایج
فارسـی
یعنـی خلیفههـا ،و بـه تعبیر
ِ
ِ
الدنگهـا؛ آنوقـت شـروع میکند بیعار یهـا و الواطیهای ایـن خلفا را
یکییکـی نقلکـردن ،که اینها چه کارهایی انجـام میدادند .در یکچنین
َجوی مردم زندگی کرده بودند ،رشد کرده بودند.
اسالم
امام باقر بزرگترین کارش ،حساسترین مسئولیتش این است که
ِ

درسـت را ،تفسـیر صحیح قرآن را ،احکام الهی را ،احکام شرعی را به شیوۀ
درسـت آن بـرای مـردم بیان کنـد .تا جایی که مـردم از او قبول میکردند،
ِ
خودش از پیغمبر نقل میکرد؛ گاهی میشد که بعضیها میگفتند که تو
 .1البدایة و النهایة /ج /9ص63
 .2این کتاب نوشتۀ دکتر صالحالدین المنجد (2010-1920م) محقق و اندیشمند سوری است.
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این حدیث که از پیغمبر نقل میکنی به چه دلیل این را پیغمبر
گفتـه؟ قبـول نمیکردنـد! البته مردم که میگویم یعنـی مردم غیر معتقد
بـه امامـت آن بزرگـوار .آنوقـت حضرت از جابـر انصاری نقـل میکرد ـ از
جابر معروف ،جابربنعبداهلل انصاری ـ میگفت من از جابر شـنیدم ،جابر
از پیغمبر شنیده ،چون جابر جزو صحابه بوده ،آنوقت قبول میکردند .با
تمام تالش ،تمام علوم قرآن و علوم اسلامی و حدیث و معارف اسلامی
و اعتقـادات و اخالقیـات و آنچـه کـه مربـوط به اندیشـۀ اسلامی و تفکر
اسالمی است ،در کالم امام باقر ذکر شده .شما نگاه کنید کتابهای فقه
و اخالق و حدیث را ،قالالباقر ،قالالباقر ،پشتسرهم هست ،لذا نسبت به
آن بزرگوار تعبیر شد «باقرالعلم» ،شکافندۀ علم ،شکافندۀ دانش 1.این کدام
دانـش دین بود؛ دانش دینی که تـا آنوقت همینطور مانده
دانـش بـود؟
ِ
بـود ،متـروک و فراموششـده .و از یـاد مردم رفته بـود .غلط و [با] تحریف
برای مردم بیان شده ،و در میان مردم رایج بود .این دانش دین را حضرت
شکافت ،باز کرد ،روشن کرد ،قرآن را ذکر کرد برای مردم ،بیان کرد.
آنوقت در همین رابطه است که ما میبینیم آوازۀ علمی و شهرت فقهی
 .1در روایات متعددی به این صفت امام اشاره شده است .در روایت است از امام صادق
علیهالسالم که هنگامیکه پیامبر صلواتاهللعلیه به جابربنعبداهلل انصاری بشارت دیدار

ک َس ُـتدر ُک َر ُج ًال م ّنی ُ
پنجمیـن وصـی بعد از خودشـان را میدهند ،میفرمایندِ « :ا َّن َ
امس ُه امسی َو
ِ
ِِ
َ ُ ُ َ
ً
ُ
العل َـم َبقـرا» .همانـا مـردی از [فرزندان] مـرا درک خواهی کرد که نامش ،نام
ش ِائلـه ش ِائلی َیبق ُـر ِ
مـن و شـمایل او هماننـد من اسـت .او حقایق علـم را خواهد شـکافت( .الکافی /کتاب
الحجة /ابواب التاریخ /باب مولد ابیجعفر /حدیث)2
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و فقـه دینـی آن بزرگـوار آنچنـان میپیچـد 61/7/2،کـه کسـی مثل
ابوحنیفه که از فقها و بزرگان زمان است ،میآید خدمت امام باقر و از آن
حضرت معارف و احکام دین را فرامیگیردُ 65/4/28.قتادهها میآیند ،طاووس
یمانیها میآیند ،دیگران میآیند ،دیگران میآیند؛ که البته این علما جزو
علمـای شـیعه نبودند ،جزو کسـان معتقد به امامت اهلبیـت نبودند ،اما
دعامَ ه [بصری] ،از کسانی است که
علمای معروف آن زمان بودندُ .قتادةبن ِ
خیلی معروف اسـت ،در آن زمان هم معروف بوده ،اهل حدیث اسـت ،در
کتب حدیث ما هم از ُقتاده روایاتی نقل شـده ،از امام باقر و امام صادق
حدیث نقل میکند؛ از امام باقر که قطعی اسـت ،از امام صادقش هم به
احتمال زیاد حدیث نقل میکند .یا طاووس یمانی که یکی از علما و ّ
زهاد
معـروف آن زمـان بـود؛ یا ابوحنیفه که از بزرگتریـن علمای زمان خودش
محسوب میشد و امروز یک فرقۀ عظیمی از مسلمانها به فقه ابوحنیفه
عمل میکنند؛ آنها همه آوازۀ دانش امام باقر را شنیده بودند و از شهرهای
ً
مثال ابوحنیفه از کوفه میآمد،
دیگر میآمدند مدینه برای دیدن امام باقر.
یا آنهای دیگر از جاهای دیگر میآمدند؛ میآمدند خدمت امام باقر تا او را
ببینند ،با او صحبت کنند ،از حدیث او بشنوند ،از حرفهای او بشنوند و
از او اسـتفاده کنند.

61/7/2

امام با آغوش باز اینها را قبول میکرد.. ،و آنقدر

در توسـعۀ علم و بیان احکام و معارف اسلامی ،دسـتگاه امام باقر وسیع
شد که آنها به امام باقر ،باقرالعلم لقب دادند .یعنی عالمبودن امام باقر و
احاطۀ آن حضرت بر تمام معارف اسالمی ،مورد قبول تمام شخصیتهای
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علمی آن زمان قرار داشـت ،که اینهم یکی از کارهای امام باقر
بود که در جهت هدفهای واالی آن حضرت قرار داشت 67/6/25.پس میبینید
وضع اجتماعی و وضع عاطفی مردم ،و احترامات آنها نسبت به ائمه ،در
زمـان امـام باقر فرق کرده ،تفاوت کرده ،به همین نسـبت ما میبینیم که
حرکت سیاسی امام باقر هم تندتر است.

65/4/28

محور دوم ،محور کار سیاسـی اسـت؛ میدانیم برطبق طرز فکر اسلامی،
آنوقتـی احـکام اسلامی درسـت در میـان مـردم پیـاده خواهـد شـد که
حکومتی بر مبنای اسلام تشـکیل بشـود .اگر حکومتی بر مبنای اسلام
نباشد ،اگر قدرت دست اسالم نباشد[ ،به احکام] اسالم عمل نخواهد شد؛
چرا؟ چون اسالم میخواهد جامعه را ،انسانها را ،سوق بدهد بهطرف آن
مقاصد شـریفهای که دارد ،بهطرف تکامل ،بهطرف عدل ،بهطرف معرفت،
بهطـرف قـرب الـیاهلل و لقاءاهلل .خب ،انسـانها را چگونه میشـود سـوق
داد؟ انسـانها را کـه دانهدانـه ،بـا تکتـک نشسـتن و در گـوش ایـن در
گـوش آن خوانـدن ،نمیشـود سـوق داد! صدهامیلیـون انسـان و گاهـی
میلیاردهـا انسـان را چگونـه میشـود سـوق داد ،در یـک کشـور ،در یـک
جامعـه ،میلیونهـا آدم را؟ معلمین اخلاق که نمیتوانند بیایند دانهدانه
دم گوششان بگویند .تازه دم گوششان هم گفتند ،خواستند عمل بکنند،
نظم اجتماعی چه میشود؟ [بنابراین] نظام اجتماعی اگر بر اساس اسالم
نباشد ،مانع از حرکت انسانها بهسوی مقاصد اسالمی خواهد شد .مردم
چگونه میتوانند رفتارشان را ،حرکتشان را ،معاشرتشان را ،رابطهشان را با
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مردم ،رابطهشان را با جامعه ،رابطهشان را با حکومت ،بر اساس
اسالم تنظیم کنند ،درحالیکه آنچه تنظیم شده ،آنچه قانونی شده ،آنچه
مقرر شـده ،غیر اسلام اسـت؟ پس در صورتی اسالم درست و کامل پیاده
خواهد شـد که یک حکومت اسلامی انجام بگیرد .اگر حکومت اسلامی
انجام گرفت ،تشـکیل شـد ،ممکن اسـت که اوایل کار هنوز همۀ احکام
اسلام پیاده نشـود در جامعه ،اما بهطرف پیادهشدن همۀ احکام اسالمی
پیـش خواهـد رفت؛ حکومت اسلامی طبیعتش این اسـت؛ کمااینکه در
زمـان امیرالمؤمنیـن ،در زمـان پیغمبـر هـم آنچه که پیاده شـد ،حکومت
ً
محققا همۀ احکام اسالمی عمل نمیشد ،نارساییهایی
اسلامی بود ،اما
بود ،بهتدریج بهطرف اسلام کامل حرکت میکردند .پس آنوقتی اسلام
پیـاده میشـود که حکومت ،اسلامی باشـد ،و این هدف ائمـه بود؛ ائمه
میخواستند حکومت اسالمی را تشکیل بدهند.
حدیـث چندینبارتکرارشـده را گفتـهام 1،حـاال هم بد نیسـت آن
مـن ایـن
ِ
را بگویـم؛ امـام صادقصلواتاهللعلیـه فرمـود کـه قـرار بود حکومت اسلامی در
قضاءاهلل ،در سـال  70هجری تشـکیل بشـود ،بعد که حادثۀ عاشورا پیش

ََ

ُ َ

احل َس ُ
آمـد ،بـه تأخیر افتاد ،که در روایـت به این صورت آمده« :فل ّما ق ِتل ُ
ین»
َ َّ َ َ

َ َ َ

2

َ

رض»
ـ در سـال  61که امام حسـین شهید شدند ـ « ِاشتد غض ُب ِ
اهلل عل ا ِ
هل اال ِ
غضب خدا ،خشم خدا بر مردم زمین فزونی گرفت .و تأخیر افتاد به سال
 .1این روایت در حلقۀ دوم «انسان250ساله» /فصل امام حسن آمده است.
 .2الکافی /کتاب الحجة /باب کراهیة التوقیت /حدیث1

فصل چهارم

 .۶۴عیش تالیکشت شرتسگ و ؟ع؟رقاب مامااا

1192

 .140که هشـت سـال قبل از وفات امام صادق است .پس خیلی
طبیعی است که امام باقر مبارزه میکنند ،حرکت سیاسی میکنند؛ دارند
تشیع را آماده میکنند برای ِکی؟ برای
جامعه را ،زمینه را ،مردم را ،حزب
ّ
سال 140؛ یعنی مقدر شده است که در سال  ،140حکومت الهی ،حکومت
علوی ،حکومت اسلامی واقعی تشـکیل بشـود ،و امام باقر بایسـتی این
خط را تعقیب کند و پیش برود .در این رابطه نکاتی قابل توجه است.
یکـی از حرکتهـای سیاسـی ایـن بزرگوار ،این بـود که با عناصـر مؤثر در
ً
صریحا روبهرو میشد و مواردی را ما ازاینقبیل
شکلدهی اندیشۀ مردم،
سراغ داریم .عناصر مؤثر در اندیشۀ مردم و شکلدهی جریانهای فکری،
چه کسـانی هسـتند؟ علما و شـعرا ،و در درجۀ اول علما .علمای آن زمان
مفسـرین ،خطباُ ،ق ّرا؛ اینها علمای آن
چه کسـانی بودند؟ فقها ،محدثین،
ّ
زمان بودند که مرجع اندیشۀ مردم بودند .حضرت با اینها ،آنجایی که الزم
ً
یقینا اگر
بود ،جابهجا ،آنچنان قاطع روبهرو میشد و آنها را میکوبید ،که
چنانچه دستگاه خالفت میتوانست ،درمقابل این عکسالعمل از حضرت
انتقام میگرفت.
..یکـی دو نمونـه را عـرض بکنم؛ یک نمونه راجعبه یک عالم بزرگ اسـت
به نام ِعکرمهِ .عکرمه شـاگرد ابنعباس اسـت ،معروف هم است ،احادیث
ّ
موجه
زیادی ،عن عکرمه ،عن ابنعباس ،نقل شـده .در بین مردم بسـیار
بود ،معروف بود ،به او مراجعه میکردند ،یک شخصیت علمی بود در آن
دوران ،اما وابستۀ به دستگاه خالفت بود .این آمد خدمت حضرت ـ حاال
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آمده بود بحث کند ،مباحثه کند ،مجادله کند ،یا آمده بود چیزی
یاد بگیرد،

61/7/2

شاید هم برای اینکه امتحانش بکند،

65/4/28

ـ وقتی درمقابل

حضـرت قـرار گرفـت ،آن ابهـت و عظمت امام باقر ،و نفـوذ معنویای که
در چهرۀ آن حضرت و در سـیما و چشـم آن حضرت بود ،آنچنان در این
مؤثر افتاد که دستوپایش بنا کرد لرزیدن ،افتاد در آغوش امام باقر! حاال
ً
مثال نشسـته بودند ،افتاد روی زانویشـان .بعد وقتیکه یکچنین
حضرت
حالتی به او دست داد ،یکقدری که حالش به جا آمد ،خودش با تعجب
گفت :من با بزرگانی مثل ابنعباس هممجلس شدم ،از آنها علم آموختم
و چیـز یـاد گرفتـم ،هرگـز در مواجهـۀ با آنهـا چنین حالتی به من دسـت
نـداد ،چطور شـد کـه با تـو ،ای محمدبنعلی ،من یکچنیـن حالتی پیدا
کـردم ،اینطور کوچک شـدم درمقابل تـو؟! وقتی این را میگوید ،حضرت

َ

ُ َ َ

َ

ّ

َ َ
َ
َ
َ
ـام» 1وای بر تو! ای بردۀ
در جـواب میگویـد« :و یلـک»! «و یلک یـا عبید ا ِ
هل الش ِ

کوچک اهل شـام! ببینید حضرت با چه زبانی او را میکوبد؛ او را نسـبت
میدهد به اهل شام ،آنهم بهصورت بردۀ کوچک! یعنی تو یک بازیچهای
در دسـت آنها هسـتی ،غالمی در دسـت آنها هسـتی ،هرچه میخواهند از

َّ

َ

َ

َ ُ َ

َ

ُُ

ـوت ا ِذ َن ُ
تـو اسـتفاده میکنندِ « .ان َ
اهلل ان ترف َـع َو ُیذک َر َ
فهیـا امسه» 2تو
ـک َب َنی َیدی ُبی ٍ
 .1بحاراالنـوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین و محمدبنعلـی و /...ابواب تاریخ ابیجعفر
محمدبنعلی باقر /باب /5حدیث59

ُ ُ
َ ف
ف ُ ت َ �ذ نَ ُ َ ن تُ فَ َ َ ُ�ذ َ َ ف َ ُ ُ ُ
اسمه ي� َس ِبّ� ُح ل ُه � ي�ها ِب�ال�غ د ّ ِو
و� ا ِ � اهلل ا� �ر�ع و ی� کر � ی�ها
 .2اشاره به آیۀ  36سوره مبارکۀ نور�« :ی ب� ی� ٍ
َ آ
و ال�صال»
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درمقابـل خانههایـی قرار گرفتی که خدا اجازه داده اسـت که نام
او در آنها آورده بشـود و ذکر او بلند بشـود؛ یعنی آنچه که تو درمقابل آن

ّ

َ

َ

َ ُ َ

َ

ُُ

یوت ا ِذ َن ُ
هستی خانۀ ذکر خداست؛ « ِان َ
اهلل ان ترف َع َو ُیذک َر َ
فهیا امسه».
ک َب َنی َیدی ُب ٍ

امام باقر یکچنین تشری به او میزنند و درحقیقت او را نسبت به رفتار
و رویهای که دارد ،مالمت میکنند .خب ،البته پیداست که این ،بین خود
او و امام باقر هم که نیسـت ،بلکه شـاهدانی آن را میبینند ،به جاهایی
نقل میکنند و این گسترش پیدا میکند.

یک نمونۀ دیگر مربوط اسـت به ُک َث ِّیر شـاعر؛ او یکی از شـاعرهایی بود که
بـا خلفـا میانـۀ خوبی داشـت ،از آن شـعرایی بـود که در خدمـت دربارهای
سـلطنتی و حکومتـی قـرار میگرفت و بـرای پول ،برای مقـام ،آنها را مدح

میکرد 61/7/2.امام باقرصلواتاهللعلیه یک روز نشسته بودندُ ،ک َث ِّیر شاعر ـ یا ِک َث ِّیر ـ
آمد خدمت امام و اظهار ارادت کرد به امام باقر .امام وقتی دیدند که این
دارد خیلی دیگر خودش را لوس میکند و نزدیک میکند؛ که بله ،ما ارادت

داریم به شما و اینها ،اشاره کردند به یکی از اشتباهاتش؛ گفتند« :ا َ
مت َد َ
حت
ِ
َع َبد َ
ک» 1مثلاینکه شما یک شعری هم در مدح عبدالملک گفته بودی!
امل ِل ِ

کثیر ناراحت شد؛ دید امام خبر دارد که شعری در مدح عبدالملک [گفته] ،بنا
ّ
کرد به توجیهگری ،گفت که یابنرسولاهلل من دربارۀ عبدالملک چیز خیلی

َ ُ

َ

مام ُ
مهمی نگفتم ،نگفتم «یا ِا َ
اهلدی» ای امام هدایت ،به او گفتم که «یا ا َسد»
َ ُ َ

ای شـیر ،ای شـیرمرد؛ شیر که چیزی نیستَ « ،بل ا َسد ک ٌ
لب» شیر یک سگی
 .1مناقب آل ابیطالب /باب فی امامة ابیجعفر الباقر /فصل فی معالی اموره
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است ،یک چیزی است مثل سگ! به او گفتم ای دریای بیپایان؛
دریا که چیزی نیست ،یک آب راکدی است ،اهمیتی ندارد .به او گفتم ای

ُ

ٌ

ٌَ

اژدهای زمان؛ اژدها که چیزی نیسـت« ،د َو َ
یبة ُم ِنتنة» یک حشـرۀ متعفن و
بوناکی است .به او گفتم ای کوه استوار؛ کوه که چیزی نیست ،یک سنگی
اسـت ،یک سـنگ سـیاه بیخودیای اسـت .بنا  کـرد اینهـا را توجیهکردن.
حضرت یک لبخندی زدند که یعنی میفهمم که داری توجیه میکنی .بعد

رو کردنـد بـه ُکمیت اسـدی ،گفتند که یک چیزی بخـوان .آنوقت ُکمیت
اسـدی شـروع کرد یکی از آن قصاید هاشـمیاتش را خواندن ،که از کارهای
ً
تماما در مدح خاندان پیغمبر .قصیدهای را خواند
عالی ادب عربی است ،و
ِ
که اولش این است:

َمن ل َق ُ َ َّ ُ َ
ام
ِ ٍ
لب مت ٍی مست ٍ
َ َ َ َ َ
حالم
غیر ما صبو ٍة و ال ا ٍ

که بعد میرسد به این جمله ،به این بیت ،میگوید:

عی َة ّ
ساس ٌة ال َک َمن َی َر ی َر َ
َ
اس
الن
ِ
َ ً َ ََ َ
نعام
سواء و ِرعیة اال ِ

یعنـی خانـدان پیغمبـر سیاسـتمدارانی هسـتند از نوعـی غیـر از نـوع
چراندن حیوانـات و ادارۀ امور مردم ،فرقی قائل
سیاسـتمدارانی کـه میان
ِ
نیسـتند و مردم را مثل حیوانات میدانند؛ این سیاسـتمداران الهی ،غیر
از آنهایند ،مثل آنها نیسـتند .ببینید چقدر این مضمون قوی اسـت ،چقدر
کثیر فهماندند که
شمشـیر بیان ،تیز و ضربتزننده اسـت! حضرت به
این
ّ
ِ
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ً
واقعا با ما باشـی ،از ما باشـی ،بایسـتی اینطور
اگـر میخواهـی

شعر بگویی ،نهاینکه بروی عبدالملک را مدح کنی ،بعد هم بگویی که بنده
چیزی نگفتم.

1360/1

این یکی از کارهایی است که امام باقر در خط سیاسی

انجام میدهند که سـردمداران اندیشـه و فرهنگ جامعه را تحت تأثیر قرار
میدهنـد .روی اینهـا کار میکنند ،بـا اینها بحث میکنند ،اینها را درمقابل
مردم ـ آنهایشان را که لجوج هستند ـ بیآبرو میکنند؛ این یکی.
یکی دیگر از برخوردهای سیاسی امام ،این است که جابهجا ،گوشههایی
از واقعیت تلخی را که بر جامعه و بهخصوص بر خاندان پیغمبر ،میگذرد
برای افرادی که مستعد و آماده هستند ،بیان میکنند و اینها را به هیجان
میآورند .میدانید یک انسـان ،وقتیکه درسـت در جریان حقیقتها قرار
بگیـرد و به هیجان بیاید ،میتواند انسـانهای دیگـری را تحت تأثیر قرار

َ َ
بدهـد .یـک نفری میآید خدمت امام ،از آن حضرت سـؤال میکند« :کیف
َ
ا ُنت» یعنی حالتان چطور است؟ حضرت در پاسخ این حالتان چطور است،
شبعی 1با او صحبت میکنند و او را تحت تأثیر قرار میدهند.
یک فصل ُم ِ
حاال این مرد اهل کجا بوده ،چگونه بوده ،چه خصوصیتی داشته که امام
ً
اجماال از جملۀ
بـا او اینطـور صحبـت میکنند؟ اینها مورد بحث نیسـت؛
مواردی اسـت که امام این کار را میکنند .و این یک مورد نیسـت ،موارد
متعـددی ازاینقبیـل وجود دارد .امام در جواب او میفرماید :آیا وقت آن
نرسـیده اسـت که بفهمید ما چگونهایم؟ داسـتان ما در این امت ،داستان
( .1شبع) ُپر شده ،اشباعشده
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زمان خودش را به
بنیاسـرائیل است در جامعۀ فرعونی ـ خلیفۀ
ِ
فرعون تشبیه میکند و خودش را به موسی ـ که پسرانشان را میکشتند
و زنانشان را زنده میگرفتند .بدانید که اینها ـ یعنی بنیامیه ـ پسران ما

را می ُ
کشند و زنان ما را زنده میگیرند.

1

بعد یک شرحی بیان میکنند برای اولویت[داشتن] خودشان برای حکومت
و خالفـت .امـام باقـر در مواقع حسـاس این را بیـان میکند که حکومت
و خالفـت حـق ماسـت؛ یک اسـتداللی اسـت کـه حـاال آن را کاری ندارم.
بعد وقتیکه این حرفها تمام میشـود ،مرد که سـخت به هیجان آمده،
میگوید به خدا قسـم ،من به شـما مهر میورزم یابنرسـولاهلل ،شـما را
دوسـت مـیدارم .و امـام میبینـد این آدم آماده اسـت ،زمینـهاش آماده
شده ،تا مرز والیت رسیده .والیت یعنی پیوستگی ..ازلحاظ فکری ،ازلحاظ
قلبـی و روحـی ،و ازلحـاظ عملی؛ معنای اصلی والیت این اسـت .ـ البته
ولـی میگوییـم ،به یـک اعتبـاری از همین ریشـه
ولـی ،کـه امـام را مـا
ّ
ّ
سرچشـمه میگیرد؛ ولیفقیه هم که میگوییم به یک اعتباری از همین
ریشـه اسـت؛ امـا اصـل مفهوم والیـت در لغـت و در اسـتعماالت ،همان
پیچیدگی و بههمپیوسـتگی دو چیز اسـت .ـ حضرت او را تا مرز والیت،
یعنـی پیوسـتگی کامـل فکـری و عاطفـی و قلبی و همچنیـن عملیاش
پیش آورده ،آنوقت میگوید :حاال که ما را دوست میداری ،پس خود را
آمادۀ بال کن؛ آماده بشو که بال بهطرف تو خواهد آمد .واقعش هم همین
 .1امالی (شیخ طوسی) /مجلس ششم /حدیث7
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است ،در دوران اختناق اموی ،کسی اگر نزدیک به ائمه بود[ ،در]
معرض بالها قرار میگرفت« .به خدا سـوگند بال به شـیعیان ما نزدیکتر
است از سیل به دامنۀ کوه» ،یعنی در دوران اختناق ،هرکسی که وابستۀ
به این بزرگوارهاسـت ،بال به او خیلی نزدیک اسـت« ،و بال نخسـت ما را
میگیرد و سپس شما را ،همچنانکه راحت و امنیت اول به ما میرسد و
آنگاه به شما» ،یعنی ِکی؟ یعنی هنگامیکه به حکومت رسیدیم؛ وقتیکه
حکومت بهدست اهلبیت افتاد ،بهدست مسلمین افتاد ،راحت و امنیت،
اول به آنها میرسد ،بعد به همۀ کسانی که به آنها پیوستگی دارند.

61/7/2

یـک روایـت [دیگـر] ،روایتی اسـت که در بحار هسـت؛ نقـل میکند منزل
حضـرت ابیجعفـر پـر از جمعیت بود .پیرمردی آمد ،به عصایی تکیه داده
بـود ،سلام کـرد و خدمـت حضرت اظهـار عالقه و اظهار محبـت کرد ،بعد

ُ ُ
ُ ُ ُ
نشست و صحبتهایی کردَ « :ف َو ّ َ ُ ُ ُ ُ ُ
اهلل ما ا ِح ُّبکم
اهلل ِان ل ِح ّبکم َو ا ِح ّب َمن ِی ّبکم َو َو ِ
ِ
َ ُ
ُ ُ ُ
ُ ُ
ُ
ُ ُ
ّ َُ ُ َ ُ َُ َ ُ ُ
اهلل مـا ا ِبغض ُـه َو اب َـرا
َو ا ِح ّـب َمـن ِی ّبکـم ِل َط َم ٍـع ِف دنیـا َو ِان ل ِبغـض عد ّوکـم َو اب َـرا ِمنـه َو َو ِ
َ َ َ َ َ ُ َ ّ َ ُ ُّ َ َ ُ َ ُ َ ّ ُ َ َ ُ َ
َ ُ َ
ُ
رامکم َو ا َنت ِظ ُر ا َمرکم ف َهل َترجو
اهلل ِان ل ِحـل حال لکـم و اح ِـرم ح
ِمنـه ِل َوت ٍـر کان بینی و بینـه و ِ
نی ُ
اهلل ِفـدا َ
یل َج َع َل ِ َ
ک» 1یعنـی آیـا امید داری که من ببینم آن روزگار شـما را؟
چون منتظر امر شما هستم ،یعنی منتظر فرارسیدن دوران حکومت شما
 .1به خدا سوگند من شما را دوست میدارم و كسى كه شما را دوست بدارد نيز دوست دارم.
اين عالقه بهخاطر طمع در مال دنيا نيست ،و از دشمنى شما بيزارم ،اين بيزارى نيز بهسبب
اختالف میان من و او نيسـت .حالل شـما را حالل و حرام شـما را حرام میدانم و منتظر
فرج شـما هسـتم .آيا اميدی براى من هسـت؟ (بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسین و
محمدبنعلی و /...ابواب تاریخ ابیجعفر محمدبنعلی باقر /باب /10حدیث)3
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هستم .در تعبیرات آن دوره ،امر ،هذاالمر ،امرکم ،یعنی حکومت؛
چه تعبیرات بین ائمه و اصحاب ائمه ،چه مخالفین و دشمنانشان .هارون

َ َ َ
مثلا اشـاره میکنـدَ « :و َ َ َ َ
ً
اهلل لـو تنازعـت َم ِع َـی یف هـذا االم ِـر»[ ،امـر] یعنـی خالفت،
ِ

یعنی امامت.

65/4/28

[بهطور کلی] در تعبیرات ائمه

علیهمالسلام

مسـئلۀ امامت،

با معنای جامع آن ،تعبیر به «امر»« ،مسئله» یا «قضیه» شده است؛ یعنی
ازآنجاکه امامت ،قضیۀ رایج و دایری بین ائمه و شیعیانشان بوده است،

َ َ

َ ُ

از آن تعبیر میکردند به «قضیه»« 89/9/7.انت ِظ ُر ا َ
منتظر خالفتتان.
مرکم» یعنی
ِ
این تعبیر بالشک به این معناست.
آنوقت سـؤال میکند که آیا امید دارید که من به آن روز برسـم ،آن روز

َ َ َ

َ ََ

َ

َ َ

َّ َ

َ

َ

را ببینـم؟ «فقـال ا َ
السلامِ :ا َّل ِا َّل َحتی ا َ
بوجعفـر عل ِیه ّ
قعـد ُه ِال َج ِنب ِـه» ،او را نزدیـک
ٍ

ُ َّ َ َ ُّ َ َّ ُ
ـیخ ِا َّن َایب َع َّل َ ُ
ین
آوردنـد ،نشـاندند پهلـوی خودشـان« ،ث قـال ایـا الش
بناحل َس ِ
ِ
َّ
َع َلیه َّ
لام َا ت ُ ٌ َ َ َ ُ َ
َ َ َ ُ
الس ُ
ـاه َر ُجـل ف َسـاله عـن ِمث ِـل الـذی َسـالتین عنـه» .ایـن را مـا در روایـات
ِ
امام سـجاد پیدا نمیکنیم ،اما حضرت از قول امام سـجاد نقل میکنند؛
ً
یقینا میشـود فهمید که اگر امام سـجاد در یک جمع بزرگی این قضیه
را فرموده بودند ،این به گوش دیگران و ما هم میرسـید ،اما آن چیزی
ً
علنا
ـر ًا فرمودنـد ،اینجـا امام باقـر
را کـه امـام سـجاد بـه گمـان زیـادِ ،س ّ

َ
َ
میگوینـد .و از قـول پدرشـان نقـل میکنند کـه فرمودندِ « :ان ُتـت َت ِـرد َعل
َرسـولاهلل َص َل ُ
احل َسین َو َی َثل ُـج َق ُلب َ
احل َسین َو َع َلی َع ّلبن ُ
احل َسـن َو ُ
لی َو َ
اهلل َو َع َلی َع ِ ّ
ک
ـوات
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َ
َ َ ََ
الر وح َو َّ
َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُّ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َّ
بنی لو قد َبلغت
الکات
رام
ِ
حیان َم َع ِ
الر ِ
الک ِ
و یبرد فؤادک و تقر عینک و تسـتقبل ِب ِ
َ
َ َ
ُ ُ ُ
َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ
اهلل ب ِـه َع َین َ
ـک َو َتک ُ
ـون
نفسـک هاهنـا و اهـوی ِبی ِـد ِه ِال ح ِلق ِـه و ِان ت ِعـش ت َـر ی مـا ی ِق ّـر ِ
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َ َ

ََ
ّ
ـنام االعلی»1؛ یعنـی مأیوسـش نمیکنند ،میگویند [یک
معنـا ِف الس ِ

نفر از پدرم سـؤالی مثل سـؤال تو را پرسـید و پدرم در جوابش گفت] :اگر
بمیـری کـه بـا پیغمبر هسـتی و فالن ،چون پیر بوده ،اگـر هم بمانی ،با
خود ما خواهی بود.

65/4/28

بنابراین یک حرکت امام در دوران امامت خودشان این است که با مردم،
بـا کسـانی کـه آمادگـی پیـدا کردنـد ،ظرفیتـش را دارند ،نسـبت به وضع
خودشـان ،نسـبت به وضع خلفا ،نسبت به این چیزها ،صحبت میکنند و
آنهـا را آمادۀ پذیـرش حقیقت میکنند؛ درحقیقت سـربازگیری میکنند و
افرادی را به خودشان جذب میکنند.
ازطرفی در یک دایرۀ محدودتری ،امام «تشـکیالت شـیعه» را برقرار کردند؛
شـما ایـن را بدانیـد .و ایـن جزو چیزهایی اسـت که من از سـالها پیش
تاکنـون ایـن معنـا را ادعـا کـردم ،بارها در گفتههـا و سـخنرانیها گفتم،
بعضـی جاهـا هم نوشـتم و پایش هـم ایسـتادم؛ ائمه

علیهمالسلام

در دوران

اختنـاق ،یک تشـکیالت ،یک سـازمان ،یـک حزب بهوجـود آوردند .بدون
آن نمیتوانسـتند اندیشـهها و افکار خودشان را تا آنجایی که میخواهند
برسـانند ،به کسـانی که میخواهند ،برسـانند .آنچه که شـما امروز به نام
 .1اگـر بمیـری ،بـر رسـول خـدا صلیاهللعلیهوآلهوسـلم و علـی و حسـن و حسـین و
علیبنالحسـین علیهماالسلام وارد میشـوی و دلـت خنـک میشـود و درونـت آرامش
میپذیرد و چشمت روشن میشود و با کرامالکاتبین ،با روح و ریحان مورد استقبال قرار
میگیری ،اگر جانت به اینجا برسد ـ  و با دست خود اشاره به گلویش کرد ـ و اگر هم
زنده بمانی ،آن بینی که چشمت را روشن کند و در واالترین مراتب بهشت با ما باشی.
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شـیعه در دوران ائمـه میشناسـید و از آن یـاد میکنیـد ،همان
قراین بسیاری بر این معنا وجود دارد .امام
تشکیالت مخفی ائمه است ،و
ِ
باقر ،این تشـکیالت را هرچه توانسـتند قدرت و قوّ ت و توسـعه بخشیدند
و ایـن تشـکیالت ،تشـکیالت کارآمدی بود .در همۀ مناطقـی که ائمه در
آنجا پیروانی داشـتند ،این تشـکیالت جا داشـت و شـاخههایی داشـت و
مسئوالنی داشت .مردم را آنجا جمع میکردند و آموزش میدادند؛ آموزش
فکری ،آموزش عقیدتی ،آموزش سیاسـی .و آن کسـانی را که هنوز آمادۀ
ورود در ایـن تشـکیالت بـه آن صـورت نبودنـد ،دلهایشـان را از محبـت
اهلبیـت و از بغـض خلفای زمـان پر میکردند ،برای ائمـه ،برای کارهای
الزمشـان پـول میفرسـتادند ،از آنهـا دسـتور میگرفتند .خلفـا هم گاهی
این افرادی را که گردانندگان این تشـکیالت بودند میشـناختند و بعد به
فجیعترین شکلی ،آنها را میکشتند.

61/7/2

۶۵

امام باقر؟ع؟ و گسترش تشکیالت شیعه ()2
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ
َخ َ
الم ا َو ِّد ُع ُه
یثمه که راوی موثقی است میگوید« :دخلت عل ایبجعف ٍر عل ِیهالس
َ َ َّ َ َ
َ َ َ َ ُ َ
العظیم َو َان َیع َ
َ
اهلل َ
ـود
فقـال یـا خیث َمـة ا ِبلـغ َمـن َت َـر ی ِمـن موالینـا الس
وص ِهـم ِبتق َـوی ِ
لام َو ا ِ
ِ
َ
َ
َ ُّ ُ َ َ َ
َ
َ ُ َ َ َ
ََ
نازة َم ِّی ِ ِتـم َو ان َی َتالقوا یف
عیف ِهـم َو ان َیش َـه َد َح ُّ ُیم ِج
قیر ِهـم َو ق ِو ّ ُیـم علی ض ِ
غ ِنیـم علی ف ِ
َ َ ُ َ
َ ً َ ٌ َ َ َ ُ َ ًَ َ
یوتـم َف ِـا َّن ُل ِق ّیـا َ
ُ
وال َینا
مرنا ر ِحم
ل
یاة
ح
ـا
ض
ع
ب
ـم
ه
عض
ب
اهلل عبدا احیا ا َمرنا .یـا خیث َمة ا ِبلغ َم ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب ِِ
َ َ َ ّ َ َ َ َ َّ َ َ َّ ّ
َا ّنا ال ُنغین َع ُهنم ِم َن ِ َ ً ّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
اس
اهلل شـیئا ِال ِبعم ٍل و انم لن ینالوا والیتنا ِال ِبالور ِع و ان اشـد الن ِ
َ َ َ َ َ َ ً ُ َّ َ َ ُ َ َ
ً
سلاماهللعلیه
یر ِه» 1خدمت حضرت باقر
َحس َـرة َی َوم ِ
القیام ِة من وصف عدل ث خالفه ِال غ ِ
برای خداحافظی رفتم ـ از این عبارت معلوم میشـود که ایشـان سـاکن
مناطـق دور از مدینـه ،مثـل کوفـه یـا بصـره بوده اسـت ـ حضـرت به من
فرمودنـد :سلام مـا را بـه همۀ کسـانی از دوسـتان ما که با آنهـا مالقات
 .1الشافی فی العقائد و االخالق و االحکام (مال محسن فیض کاشانی ،متوفی 1091ق)/
کتاب المعاشرة و الحقوق /باب التراحم و التعاطف /حدیث4
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میکنی برسـان .اولین وصیت آن بزرگوار به شـیعیان و دوستان
ثروتمنـدان از
و موالیشـان ایـن اسـت کـه تقوای خدا را پیشـه کننـد ،و
ِ
شـیعیان به فقرای آنها توجه و عطف محبت کنند ،اقویا بر ضعفا متوجه
باشـند .بعضی از شـیعیان هسـتند که تواناییهای اجتماعی و سیاسـی
دارند ،آبرو دارند ،این افراد به کسانی که برخوردار از این امکانات نیستند،
تشییع جنازۀ اوست که با مردن،
توجه کنند .ازجمله موارد تکریم مؤمن،
ِ
ارتباط آنها قطع نمیشود ،بنابراین برادری را بعد از مرگ هم ادامه بدهند
و بـا حضـور در تشـییع جنـازهاش از او تجلیل و تکریـم کنند؛ این ،غیر از
طلب مغفرت است .همچنین با همدیگر در خانههایشان مالقات کنند و
رفتوآمد داشته باشند.

ُ
ّ
اللقا»؛ این جمله نشـان
مرحـوم فیـض میفرمایند« :ل ِق ّیـا بتشـدید الیاء ِ َب ِعن ِ
معاشرتی
میدهد که آنچه مورد نظر است ،فراتر از یک مسئلۀ اخالقی و
ِ
صرف اسـت ،مسـئلۀ سیاسـی نیز است؛ یعنی شـما اقلیت شیعه ،که در
ِ
بیـن جامعـۀ بزرگ ـ که از آن بـه عامه تعبیر میشـد ـ زندگی میکنید،
خودتـان را نگـه داریـد ،ارتباطاتتـان را حفـظ کنید ،هویـت و موجودیت
اخالقی
حکم
خودتان را پاس بدارید .فقط این نیسـت که بهعنوان یک
ِ
ِ
محـض ،باهـم رفتوآمـد کنیـد و دلهایتـان را بـه هـم نزدیـک کنیـد،
بلکـه شـامل یـک حکم سیاسـی هم اسـت که مربوط بـه حفظ هویت و
موجودیـت شماسـت .ایـن همان نکتهای اسـت که مکرر عرض شـد که
باید از جهت سیاسـی در زندگی ائمه

علیهمالسلام

ً
غالبا
مورد توجه قرار گیرد؛
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ٌ
مغفولعنـه 1که در طول زمانها راجعبه ائمه
آن جهـت

علیهمالسلام

گفته نمیشود ،این است.
میفرماید :رحمت خدا بر آنکسـیکه امر ما را زنده کند .اشـتباه است اگر
ً
مثال
خیال کنیم مراد از امر ،یعنی دسـتورات و مسـئلۀ حالل و حرام که
ابوحنیفه در مورد وضو عقیدهاش این اسـت ،عقیدۀ ما این اسـت .مسئله
ایـن نیسـت؛ مسـئلۀ اصلـی و امـر مهم ،مسـئلۀ امامـت اسـت .در ادامه
فرمـود :سوءاسـتفاده نکنیـد! فکر نکنید که چون با ما در ارتباط هسـتید،
شـر شـما هسـتیم ،اینطور نیسـت؛ اگر عمل خوب
ما ضامن همۀ خیر و
ّ
انجام بدهید ،پیش خدای متعال اهل نجاتید .گمان نکنید اگر عمل هم
نداشته باشید ،ما از شما دفاع میکنیم .مقام والیت و ارتباط و اتصال با
اهلبیتعلیهمالسالم که مایۀ نجات نهایی و تکامل به َاقصی مراتب است ،جز
با ورع بهدست نمیآید .اگر کسی کار نیکی را ،عدلی را ،خیری را توصیف

ََ ُ َ َ

کنـد ،امـا در عمل بـه چیز دیگری عمل کند« ،خالفـه ِال غی ِـر ِه» در آن صورت
شدیدترین حسرتها را در روز قیامت خواهد داشت.

89/8/30

یکی [دیگر] از کسـانی که در دوران امام باقر جزو برجسـتگان تشـکیالت
امام باقر بود ،جابربنیزید ُجعفی است 61/7/2.میگوید من رفتم مدینه برای
اسـتفادۀ از امـام؛ حضـرت به من گفتند تو از کجـا آمدی؟ گفتم من اهل
کوفه هستم و از محله یا از قبیلۀ ُجعفم .فرمودند که برای چه آمدی؟ گفتم
برای فراگرفتن معارف شـما .فرمودند پس اگر کسـی از تو پرسـید که اهل
 .1مورد غفلت واقع شده
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کجایـی ،نگو اهل کوفه هسـتم؛ بگو اهـل مدینهام 1.جابر جعفی
سؤال کرد ـ سؤالی که شاید به ذهن شما هم رسیده باشد ـ یابنرسولاهلل
این دروغ نیست که من بگویم اهل مدینه هستم؟ فرمودند :نه ،هرکسی
در هـر شـهری مدتـی ماند ،خب میتوان گفت اهل آن شـهر اسـت دیگر،
دروغ نگفتی ،نگو اهل کوفه هستم .چون کوفه مرکز شیعیان بود و آمدن
کسانی از کوفه و ماندنشان در مدینه ،توجه دستگاه را جلب میکرد .این
تقیه [است]؛ پنهانکردن کاری که در راه هدف ،انسان دارد انجام
تاکتیک ّ
میدهد ،پرهیزکردن از دشمن و خود را مصون نگهداشتن از دشمن.
همین جابر جعفی بعد از چند سـال که خدمت امام باقر ماند ،رفت کوفه
و آنجا بسـاطی پهن کرد ،مردمی را دعوت به امامت امام باقر کرد ،و شـد
تشـیع 67/6/25.شـما در روایـات وقتی نـگاه کنید ،میبینید که
یکـی از ارکان
ّ
سری است؟ من در
جابر جعفی صاحب
سـر امام باقر اسـت 2.حاال این چه ّ
ّ
کوچکیهـا کـه گاهـی پای منبر نشسـته بـودم و از اینوآن ،چیـزی دربارۀ
سـر ،یعنی اسـرار معنوی
زندگی ائمه میشـنیدم ،شـنیده بودم که صاحب
ّ
والیت و امامت دست جابر جعفی بوده .این ممکن است درست هم باشد،
ً
مطمئنا یک راز دیگری هم امام پیش
اما ما میدانیم که فقط این نیست،
جابر جعفی داشـتند و آن همان راز تشـکیالتی اسـت .آن اسرار نابی که در
توحیدی خالص [اسـت] ،آن چیزهایی اسـت که دسـت مردم
بـاب معـارف
ِ
ّ
الکشی /فی جابربنیزید الجعفی /شمارۀ 339
 .1رجال
 .2مناقب آل ابیطالب /باب فی امامة ابیجعفر الباقر /فصل فی احواله و تاریخه
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نیست ،آن چیزهایی است که دست عرفای باهلل هست .اینها قابل
افشـا نیسـت ،از باب اینکه مردم تحمل شنیدنش را ندارند ،دل مردم ظرف
واسـعی برای گرفتن آن معارف نیسـت ،وا ِّل افشـاکردن آنها که خطر جانی

برای کسـی ندارد که کسـی اگر آنها را داشـت خلیفۀ زمان او را ُ
بکشد؛ خب
داشته باشد .آنچه خطر جانی برای افراد صاحب راز دارد ،راز دیگری است.
سیاسی تشکیالتی است ،آن همان چیزی است
آن چیست؟ آن همان راز
ِ
که امام باقر در دل داشـت ،در عمل داشـت ،به اصحاب نزدیکش میگفت
و آنها را بسیج میکرد ،و آنها بودند که این تشکیالت را سازمان میدادند؛
صاحب راز ،یعنی جابر جعفی از افراد تشکیالتی امام باقر بود.

61/7/2

ًَ ُ
َ
قالَ :ح َّد َثین ُ َم َّم ُد ُبن َع ّل َع َلیه َّ
لام َس َ
« َعن جابر بن َیز َید ُ
الس ُ
ـبعنی َحدیثا ل ا َح ّ ِدث ِبا
اجلعیف
ِ
ٍِ
ِ ِ
ً
َ
ً
َ
ُ
َ َ َ َ ّ َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ّ َ َ َّ ُ َ ُ َ
َ
َ ًَُ
ُ
لام ثقلت َعل ُع ُنیق
ا َحـدا ق ّـط َو ال ا َح ّ ِـدث ِبـا احـدا ابـدا فلمـا مض ممدبنع ِ ٍلی عل ِیهالس
ً
َ
باعبـداهلل َع َلیه َّ
َََ ُ َ َ
لام َف ُق ُ
لت ِا َّن َابا َک َح َّد َثین َس َ
الس ُ
ـبعنی َحدیثا
َو ضـاق ِبـا َصـدری .فاتیـت ا ِ ِ
ِ
َ َ
َ
ضاق ب َ
َل َی ُـرج ِم ّنی َش ٌء ِمهنـا ِا َل َا َح ٍـد َو َا َم َـر ین ب َس َ َ ُ
ک ِمن
جاب ُر ِاذا
ِ
ـترها فا تأم ُـر ین؟ فقال یا ِ
ِ ِ
ُ
َ
ّ
َ َ َ َ
ُ
َ
َ ُ
اجل ّب َانـة َو َ
فیر ًة َّث َدل َر َأس َ
احت ِفـر َح َ
ـک فهیا َو قـل َح ّدثین َم َّم ُد ُبن َع ِ ٍ ّل
ذ ِل
ـک ش ٌء فاخ ُـرج ِال َ ِ
ِ
َ
ُ
َ َ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ َ َ
ک َف َخ ّـف َع ّن ما ُک ُ
یـک ق َـال جاب ٌـر َف َف َع ُ
لت َذ ِل َ
رض َتس ُـت ُر َع َل َ
نت
ِبکـذا و کـذا ث طمـه ف ِـان اال
ِ
َ ُ
ا ِجـد ُه»[ 1جابربنیزیـد جعفـی میگوید که امام باقرعلیهالسلام هفتاد حدیث به
من گفته است که تاکنون هرگز به کسی نگفتهام و از این پس نیز هرگز
نخواهـم گفـت ].معلـوم میشـود این احادیث از اسـرار امامت و والیت و
سری و فعالیتهای سیاسی
شاید هم دربارۀ مسائل مربوط به تشکیالت ّ
 .1الشافی (فیض کاشانی) /کتاب المعاشرة و الحقوق /باب الکتمان /حدیث12

فصل چهارم

1207

 .۶۵عیش تالیکشت شرتسگ و ؟ع؟رقاب مامااا

ائمه بوده اسـت .ایشـان میفرماید :بعد از اینهم این روایات را
با کسی در میان نخواهم گذاشت .بعد از آنکه حضرت باقر

سالماهللعلیه

از دنیا

رفـت ،ایـن روایاتـی که من از آن حضرت تحمل کـرده بودم ،بر دوش من
سـنگینی کرد ،کسـی نبود که با او در میان بگذارم .حضرت باقرعلیهالسلام به
من دسـتور داده بود که اینها را مکتوم بدار! پوشـیده بدار! لذا من اینها را
بـه کسـی نگفتـم[ .به امام صـادق عرض کردم چهکار کنـم؟ فرمودند ]:برو
صحـرا و گودالـی َ
بکـن ،سـرت را داخل آن گودال آویزان کن! اسـرارت را با
چـاه! بـا ایـن حفرهای که در صحرا َکندی در میـان بگذار! بر زبان بیاور که
دلت خالی بشـود .بازهم به کسـی نگو! بعد حفره را پرکن! زمین اسـرار تو
را بـه کسـی نخواهـد گفـت ،و رازداری میکند .جابر میگویـد :همین کار
حضرت را انجام دادم و راحت شدم.

89/8/10

بعـد از چنـدی ،دسـتگاه روی جابر حسـاس شـد و میخواسـت جابـر را به
قتل برساند ،حتی دستور قتل او را هم به استاندار کوفه صادر کردند.

67/6/25

ماجـرای خیلـی شـیرینی اینجـا وجـود دارد کـه اینهم بد نیسـت بگویم.
نعمانبنبشـیر نامـی اسـت ،میگویـد که یک سـفر با جابـر جعفی رفتیم
حـج .حـج کردیـم و رفتیم مدینه .مدینه که رفتیم ،جابر رفت خدمت امام

ِّ
ً
ً
مثلا یـک روز ،دو روز خدمت امام
کاملا وافـری از امـام برد؛
باقـر و حـظ
ً
اصلا خانۀ حضرت میماند و بیـرون نمیآمد .تا اینکه باالخره وقت
مانـد.
حرکتمان شد و آمدیم سوار شدیم و آمدیم طرف کوفه .بین راه که از مدینه
خارج شده بودیم ،جابر جعفی شاداب بود ،نشاط دیدار امام او را آنچنان
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شـاداب کـرده بود که میگفـت و میخندید و شـوخی میکرد .با
تفرج و خوشدلی و خوشحالی ،این حرکت ما ادامه داشت ،تا رسیدیم به
ً
مثال فـرض کنید صد کیلومتری
یـک نقطـۀ خاص ،به یک جایی رسـیدیم،
ً
مثال چنین
مدینه ،بهطرف کوفه؛ یکوقت یک شخصی سوار بر یک اسب،
و چنانـی ـ خصوصیـات آن شـخص را هـم میگوید ،صـورت او اینطوری
ً
مثال سبزه بود ،قدبلند بود ،فالن بود ـ خودش را رساند به جابر و یک
بود،
مهری را داد به جابر ،گفت این را موالی تو محمدبنعلی به من
نامۀ سربه ُ
دادهانـد کـه بدهـم به تو ،یعنی امام باقر .جابر نامه را گرفت ،بوسـید ،روی
چشـم گذاشـت ،بعـد ُمهر نامه را باز کـرد ،نامه را باز کرد ،بنـا کرد خواندن،
هرچه که این نامه را میخواند ،قیافهاش بیشـتر در هم میشـد ،گرفتهتر
میشد؛ نامه را تمام کرد ،پیچید ،گذاشت در جیبش و راه افتادیم .میگوید
من از آن ساعت تا وقتیکه وارد کوفه شدیم ،دیگر قیافۀ جابر را بشاش و
ً
دائما اخمهایش در هم بود ،و اوقاتش تلخ بود؛
خشنود ندیدم ،گرفته بود،
نفهمیدم چه شد؛ وارد کوفه که شدیم ،هرکه رفت خانۀ خودش.
فردا صبح ،گفتم حاال چون جابر پیرمردی است و مرد بزرگی است و ُمسن
اسـت و اهـل علـم و اینهـا ،بروم یک دیدنی از جابر بکنـم .آمدم َدم خانۀ
جابـر جعفـی ،یکوقت یک منظرۀ عجیبی دیدم! دیدم جابر ،پیرمردی که
ّ
موقر و متین و سـنگینی اسـت ،از خانه با
ریش سـفیدی هم دارد و آدم
پـای برهنـه آمـده بیـرون ،بیلباس ،یک ِنی گرفته ،سـوار ِنی شـده و یک
مقدار از این کعب گوسـفند ،اسـتخوانهای پای گوسـفند را ـ مشـهدیها
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به آن میگویند ُب ُجل 1ـ یک مقدار از این ُب ُجلها را نخ کرده و به
گردنش انداخته؛ مثل یک تسبیح بزرگ؛ مثل دیوانهها! دیوانه شده است،
جابر دیوانه شـده اسـت! بچهها هم دورش را گرفتهاند و دارند مسخرهاش
میکننـد و دسـت میزننـد و اینهـم دیوانه اسـت و دارد بـا بچهها بازی
میکنـد و میپـرد باال و میپرد پایین! یک پیرمرد ،عالم ،محاسـن سـفید!
خیلـی مـن منقلـب شـدم از اینکـه دیدم وضعیـت اینطوری اسـت؛ یک
نگاهـی بـا کمال تأسـف به جابـر کردم و جابر هم یک نـگاه تندی به من
کرد ،من چیزی نفهمیدم ،ولی گریهام گرفت از وضع جابر که این بیچاره
آخـر عمـری ،در این مقام علمی دیوانه شـد .بچهها دورش را گرفتند و او
ِ
رفت .رفت در یک محلۀ معروفی ـ ُرحبه ـ از محالت معروف کوفه ،رفت
آنجا و بنا کرد به باز یکردن و اینها.
چند روز در همۀ شـهر پیچید که بله ،جابربنیزید جعفی ،این شـخصیت
عظیـم و معـروف و محترم ،دیوانه شـده اسـت و با بچههـا و خاکوخل،
ً
اتفاقـا دو سـه روز بعدش ،حاکم
بـازی میکنـد و خانـه نمـیرود و اینها.
جدیدی آمده بود در کوفه .نامهای از خلیفه ،از شام برای آن حاکم جدید
ً
فورا بگیر و بفرست
رسـید که بگرد ببین جابربنیزید جعفی کیسـت ،او را
خطرناک فالنی است .آن حاکم کوفه،
آدم
ِ
شام که ما با او کار داریم ،این ِ

نامه را باز کرد و به آن دوروبَر یهایش گفت که این جابربنیزید کیست؟
ّ
موجهی
سـر امیر بهسلامت باشـد ،ایـن یک پیرمرد محتـرم خیلی
گفتند
ِ
 .1تکه استخوان میان بندگاه ساق و مچ پا ،قاپ هم گفته میشود.
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بود؛ اهل حدیث و محترم و خیلی آدم خوبی بود ،مکه هم بود،
[اما] متأسـفانه چند روز اسـت دیوانه شـده .گفت دیوانه شـده! گفتند بله.
گفت من باید خودم مطمئن بشوم .بلند شد رفت آن محله و میدانی که
ایـن آقـا ،مرتب با بچهها ،آنجا مشـغول خاکبـازی و ِگلبازی و اینها بود
و بچههـا سـنگ بـه او میزدنـد .رفت آنجا ،دید بله ،بیچـاره دیوانۀ محض
ً
سر خلیفه
اسـت ،اصال نمیشـود اسـمش را آورد .نامه نوشت به شـام که ِ
سلامت باشـد ،اینکسـیکه دشمن شما بود و میخواسـتید بگیرید ،خدا
شـر او ،دیوانـه شـده .بعـد از چنـد روزی جابر دیده
راحـت کـرد شـما را از
ّ
نشـد 61/7/2.جانش حفظ شـد و آن حاکم هم عوض شـد 67/6/25.بعد از مدتی
ً
مجددا عاقل شد ،مشغول زندگی شد.
جابر
بعدها جابر گفته بود آن پیامی که در راه به من رسید از امام باقر ،همین
بود که بهمجردیکه رسیدی به کوفه ،خودت را به دیوانگی بزن و با بچهها
بازی کن .من نفهمیدم چرا باید این کار را بکنم .اندوهگین شدم و ناراحت
شـدم کـه مـن با این وضعم ،بـا این قیافهام ،با این ریش سـفیدم ،با این
احترامی که دارم ،بروم با بچهها بازی کنم! چه میشود! ـ حاال تصورش را
ً
مثال ،یک شخص محترمی ،به او بگویند که آقا! باید
بکنید یک آیتاللهی
دیوانهبازی دربیاوری! خیلی کار سختی است ـ و ازاینجهت من اندوهگین
ً
ضمنا ببینید،
شدم؛ اما خب امر امام است ،واجب است ،باید اطاعت کنم ـ
اطاعت از امام هم این اسـت! هرچه امام میگوید ،همانطور باید انسـان
عمل کند ـ و بعد معلوم شد که امام برای حفظ جان او این کار را کردند.

فصل چهارم

1211

 .۶۵عیش تالیکشت شرتسگ و ؟ع؟رقاب مامااا

خـب ایـن از کجاسـت؟ البتـه در الهامـات غیبی امـام جای هیچ
شک و شبههای نیست ،اما میتوان هم تصور کرد و فرض کرد که امام از
ُطرق عادی و معمولی ،از طریق تشـکیالت شـیعی ،از طریق کسـانی که در

ً
آن دستگاهها دارد که برایش خبر میآورند ،مطلب را ّ
فورا به
مطلع شده و
ً
اتفاقا نمونهای هم از این هست ،شبیه همین قضیه ،دربارۀ
جابر خبر داده.
عبداهللبنمعاویـه جعفـری ،یکـی از بزرگان خاندان پیغمبر ،هسـت .او هم
میآید خدمت امام باقر و [پیام تهدیدآمیز حاکم مدینه به امام باقر را نقل
میکند ].حضرت به او میگویند که بله[ ،از او به ما آسیبی نخواهد رسید].
او میگویـد از کجـا [میگویید]؟ حضرت میگویـد به من خبر دادند ،آمدند
خبر دادند؛ البته به او نمیگویند چه کسی خبر داده.

1

 .1عبداهللبنمعاویـه جعفـری گفـت برای شـما چیزی نقل کنم که با گوش خود شـنیده و
با چشـم از حضرت باقر علیهالسلام دیدهام .مردی از مروانیان فرماندار مدینه بود .روزی
بهدنبال من فرستاد .رفتم ،کسی جز من آنجا نبود .گفت معاویه! چون به تو اعتماد داشتم،
تـو را فراخوانـدم .میدانـم کس دیگری نمیتواند این پیغام را برسـاند .مایلم دو عمویت،
محمدبنعلی و زیدبنحسن را مالقات کنی و به آنها بگویی امیر میگوید دست از کارهایی
که میکنید بردارید و گرنه شما را شکنجه کرده و مراعات موقعیتتان را نخواهم کرد.
من بهسوی حضرت باقر رفتم ،ایشان را در بین راه مالقات کردم که بهطرف مسجد میرفت.
پی تو فرستاد و گفت به
همینکه نزدیک ایشان رسیدمّ ،
تبسم کرده فرمودند :این ستمگر از ِ

نوچنان بگو .امام چنان گفتار او را توضیح داد ،مثلاینکه آنجا حضور داشته
دو عمویت چنی 
است .آنگاه فرمودند :پسرعمو! ما پسفردا از دست او راحت میشویم .او را عزل میکنند و
به مصر تبعید خواهد شد .من رمّ ال و جادوگر نیستم ،بلکه به من خبر دادهاند .معاویه گفت
بهخدا قسم دو روز گذشت که دستور عزلش رسید و او را به مصر تبعید کردند( .الخرائج و
الجرائح /الباب الرابع عشر /فصل فی اعالم االمام محمدبنالعلی الباقر /حدیث)10
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پس ما احساس میکنیم که آنکسانیکه در دستگاه ائمه بودند،
تشیع
آنکسـانیکه سازمانبخشها و سرشاخهها و مسئولین بخشهای
ّ
بودند ،ارکان شیعه بودند ،اینها مورد چنین خطری قرار داشتند.

61/7/2

تشیع و ایجاد یک سازمان قوی و همگانی ،امام
میبینید که در تشکیالت
ّ
باقرعلیهالصالةوالسالم از همۀ وسایل مشروع و ممکن استفاده میکند.. .اما مبارزۀ
مسلحانه را در زمان خود جایز نمیشمرد ،اگرچه مبارزۀ سیاسی را با شدت
تمام انجام میداد .اینیکه بعضیها خیال میکنند امام باقرعلیهالصالةوالسالم که
تشـیع
زیدبنعلی را منع کردند از مبارزۀ مسـلحانه ،معنایش این اسـت که
ّ
و اهلبیت در آنوقت ،طرفدار مبارزۀ مسلحانه نبودند ،این درست نیست؛
ایـن مخصـوص زمان امـام باقر بود ،یعنی خصوصیـت آن زمان و اقتضای
آن زمـان ایـن بـود؛ لذا زیـد که برادر آن حضرت بود ،آمـد پیش امام باقر و
اجازه خواست که برود و دست به شمشیر ببرد و علیه دستگاه و حکومت
قیـام کنـد ،امام علیهالسلام بـه او اجازه ندادند ،او هم گـوش کرد و قیام
نکـرد 67/6/25.و آنکـه دیـده شـده که بعضی به جناب زیـد اهانت میکنند که
ایشـان حـرف امـام را که گفتـه بودند قیام نکن ،گوش نکـرد ،نه ،امام باقر
فرمودند قیام نکن و او گوش کرد و قیام نکرد .با امام صادق که مشـورت
کـرد ،امـام نفرمودنـد قیـام نکن ،امام تشـویق کردند او را کـه قیام بکن؛ و
وقتـی شـهید شـده بود ،خود امام صـادق آرزو کردند کـه ایکاش من جزو
کسانی بودم که با زید بودم .بنابراین جناب زید بههیچوجه نباید مورد این
بیتوجهی و بیلطفی قرار بگیرد.

65/4/28

آن حضرت در زمان خودشان ،مبارزۀ

فصل چهارم

1213

 .۶۵عیش تالیکشت شرتسگ و ؟ع؟رقاب مامااا

اعتقـادی و فکـری ،و شـدیدتر از همه ،مبارزۀ سیاسـی میکردند،
[اما] اینطور نبود که مبارزۀ مسـلحانه را در زمان خودشـان جایز بشـمارند؛
چـون میدانسـتند اگر دسـت به شمشـیر ببرنـد ،همین عدۀ معـدودی که
آن حضـرت آنهـا را آمـاده کرده بـرای کاری بزرگ در زمانی مناسـب ،از بین
خواهنـد رفـت و خونشـان ریختـه خواهد شـد و هدف بـزرگ ائمه

علیهمالسلام

برآورده نخواهد شد.

67/6/25

قیام مسلحانه را قبول نمیکردند و قبول نکردند،

اما مبارزۀ سیاسی حاد را [انجام میدادند] ،که واضح هم هست؛ یعنی این
مبارزه ،مبارزهای اسـت که آن را میشـود فهمید ،درحالیکه در دوران امام
سجاد ،برای کسی که نگاه میکرد ،مبارزه احساس نمیشد[ .اما] در زندگی
امام باقر این احساس میشود.

65/4/28

و آن حضـرت نـوزده سـال را بـا این کیفیـت پیش بردند .وقتی هشـام بر
سـر کار آمد ،یعنی سـال  105ـ ُنه سـال قبل از شـهادت امام باقر ـ دیگر
سـختگیر یها از آنوقـت بهمعنـای حقیقی کلمه شـروع شـد ،زیر فشـار
گذاشتند 67/6/25.هشامبنعبدالملک ناگهان احساس کرد که امام باقر برایش
ً
ظاهـرا در مسـجدالحرام بود ،هشـام داشـت میرفت،
یـک خطری اسـت.
«سـالم» غالم مخصوصش هم همراهش بود .دید یک شـخصیت عظیمی

دارد حرکت میکند .پرسـید این کیسـت؟ سـالم گفـتَ « :هـذا ُ َم َّم ُد ُبن َع ِ ّ
لی ِبن
ِ
َ َ ُ َ ُ
ُ
احل َس ِنی» ،1معرفی کرد حضرت را؛ تا شناخت حضرت را ،گفت« :املفتون ِب ِه اهل
 .1بحاراالنـوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین و محمدبنعلـی و /...ابواب تاریخ ابیجعفر
محمدبنعلی باقر /باب /8حدیث14
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راق» این همان کسـی اسـت که اهل عراق مفتونش هسـتند،
ِ
الع ِ
فریفتهاش هسـتند؟ احسـاس میکرد که یک خطری اسـت در وجود این
بزرگوار .عراق هم همیشـه برای خلفای بنیامیه یک جای نامیمونی بود.
همیشـه از عراق ،مبارزات و شـورشهای سیاسـی و نظامی علیه خلفای
شـام سـر مـیزد ،و لذا بـود که اینها از عـراق خیلی میترسـیدند ،و وقتی
عراق ناآرام ،عراقی که مردمش هم اینقدر آمادۀ
میفهمیدند که حاال این
ِ
هیجان و حرکت هستند ،عالقهمند به این آقا هستند ،پیداست که نسبت

َ

َ ُ

به این آقا چه احساساتی پیدا میکردند .گفت« :ا َمل ُ
راق؟!» این
فتون ِب ِه اهل ِ
الع ِ
همان کسی هست که اهل عراق مفتونش هستند ،فریفتهاش هستند؟! و
تصمیم بر ایذا و آزار حضرت گرفت.
ّ
مسـلم امام باقر را یک بار از مدینه به شـام جلب کرد و من احتمال
قدر
میدهم بیش از یک بار اتفاق افتاده باشد .روایاتی که در باب این احضار
امـام باقـر هسـت ،وقایع و حوادثی را نقل میکنـد که باهم خیلی فاصله
دارند؛ به نظر میآید که هشام ،امام باقر را ،دو بار یا حتی سه بار از مدینه
به شام جلب کرده و برده باشد؛ و من در یادداشتهایی که کردم ،احتمال
ایـن را دادم؛ بهخاطـر اینکـه ایـن روایات ،واقعه را مختلـف نقل میکنند
و یـک چیزهایـی در این وقایع هسـت که با آن دیگری گاهی نمیسـازد؛
بنابرایـن هیـچ دلیل ندارد که ما ایـن احتمال را ندهیم که دو بار حضرت
جلـب شـده ،چـون از آنهـا کـه برمیآمد ،ما هم [کـه] تاریـخ زندگی دوران
ائمه

علیهمالسلام

را بهطور روشـن و واضح در دسـت نداریم که بگویند بله ،در

فصل چهارم

 .۶۵عیش تالیکشت شرتسگ و ؟ع؟رقاب مامااا

1215

فالن سـال حضرت جلب شـده و دیگر جلب نشـده و بقیۀ دوران
زندگی واضح و روشـن باشـد؛ نه ،ممکن است که در دورانهایی ،چند بار
حضرت را جلب کرده [باشد].
اما حاال در یکی از دفعات که امام را جلب کرده ،نحوۀ جلبکردن امام به
شـام چیزی اسـت که اگر نقل کنم ،عالقه و ارادت ما به امام باقر بیشـتر
میشود .و عالوهبر این ،جهتگیر یهای امام ،جهتگیر یهای سیاسیشان
هـم مشـخص میشـود .دسـتور داد بـه حاکـم مدینه کـه محمدبنعلی و
پسرش جعفربنمحمد را بگیر و بفرست .از اینجا معلوم میشود که امام
صادق

علیهالسلام

هم ـ که جوانی بودند در آنوقت ،در زمان پدرشـان ـ از نظر

دسـتگاه خالفـت ،مورد بیم و هراس بودنـد ،یعنی اکتفا به خود امام باقر
نمیکند ،میگوید هر دو را بفرسـت .امام باقر را و امام صادق

علیهماالسلام

را

ً
ضمنا هشامبنعبدالملک در
سـوار میکنند ،با مأمور میفرسـتند به شام.
مواجهۀ با اینها دلش هم آرام نیست ،چون با آدمهای عادی نمیخواهد
ً
اوال فرزندان
روبهرو بشود ،اینها انسانهایی هستند برجسته و فوقالعاده.
ً
ثانیا
پیغمبرنـد کـه خـود این را خلفای بنیامیه خیلی بزرگ میشـمردند؛
زبـانآور و سـخنور و حاضرجـواب هسـتند کـه افـرادی از قبیـل هشـام را
ً
ثالثا شـخصیت
درمقابـل اطرافیان ،بورشـان میکنند ،سبکشـان میکنند؛
فقیه
بـزرگ صاحبمعرفت،
انسـان
علمیانـد ،با شـخصیت علمی ،با یک
ِ
ِ
ِ
آنطوری ،خیلی آسـان نمیشـود برخورد کرد .خالصه در دل واهمه داشت
و میترسید که چگونه با اینها روبهرو بشود.
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بـرای اینکـه نبـادا [امام باقر و امام صـادق] جرئت کنند وقتیکه
ً
مثلا حرفهایـی بزنند که هشـام خفیف بشـود
وارد کاخ و دربـار شـدند،
و دربمانـد در جـواب ،و او را وادار بـه یـک عکسالعمـل تنـد بکننـد ـ که
نمیخواسـت البتـه آن کار هـم انجام بگیرد ـ یـک توطئهای چید .به این
صـورت کـه عـدهای را از ایـن دربار یها و دوروبَر یها آورد ،نشـاند دور آن
سـالن مخصوصی که امام را وارد میکردند .خودش هم در صدر نشسـت.
ً
اوال هیچکدام بلند نشوید
گفت وقتیکه محمدبنعلی وارد [شـد] ،شـماها
سر پا بماند .بعد همه سکوت
برای او ،جا هم به او ندهید ،تا مجبور بشود ِ
کنیـد ،من شـروع میکنم به عتـاب و توبیخ و بدگویی و مالمت ،بعد که
من حرفهایم را تمام کردم ،شماها هم دانهدانه او را عتاب کنید ،توبیخ
کنیـد ،و خالصـه از اطراف ،ایـن را محاصرهاش کنید که دیگر حال و جان
َ
نماند .خب ،اگر هشـام موفق میشـد ایـن کار را انجام
حـرفزدن برایـش
ً
واقعا ُبرد کرده بود؛ چون حضرت را نمیکشت ،زندانی هم نمیکرد،
بدهد،
اما میآورد اینجا سـبک و کوچک و خفیف میکرد ،بعد میفرسـتاد .بعد
[شـاعری] آن
هم همه میفهمیدند؛ شـاعر در مجلس بود ،شـعر میگفت.
ِ
روز مثـل روزنامهنـگاری امـروز بـود ،فوری یـک چیزی را شـعر میکردند،
پخـش میکردنـد ،کـه بله تو همان کسـی هسـتی که در مجلس هشـام،
خلیفه به تو اینطور گفت و اینطور گفت ،و تو حرفی نداشتی در جواب
بزنی .این را میگفتند ،پخش میکردند ،همۀ مردم میفهمیدند ،به عراق
خبر را میبردند و مقصودشان حاصل میشد.
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حضـرت وارد ایـن سـالن شـد .حـاال اینهـا خودشـان را از پیش
آمـاده کردنـد .اولیـن کاری که حضرت کرد ،این بود که به هشـام سلام
نکرد! سلام کرد ـ چون سلام مستحب است ـ اما نه به هشام ،به همه،
گفـت السلامعلیکم .درحالیکـه معمـول چیسـت؟ خـب وقتـی خلیفه،
آنهـم خلیفـۀ بـه آن گردنکلفتـی آنجا نشسـته ،وارد که میشـوند ،باید
ً
سلام علیکم یـا امیرالمؤمنین ـ آنها خودشـان
مثال
بـه او سلام بکنند،
ٌ
ً
ابدا!
را امیرالمؤمنیـن خطـاب میکردند ـ و یک تعظیمی ،یک احترامی.
حضرت وارد شد ،دید جمعی نشستند ،خلیفه و بقیه ،همه مثل همند ،به
خلیفه سلام نکرد ،گفت السلامعلیکم .بعد هم جایی پیدا کردند ،رفتند
نشستند ،هم خود حضرت ،هم امام صادق؛ منتظر اینکه آنها بگویند آقا
ً
مثال ،یا جای باال یا جای پایینی بدهند[ ،نماندند] ،جایی
بفرماییـد اینجـا
ً
ظاهرا نزدیکیهای خود هشـام ،جایی باز بود ـ و حضرت رفتند
باز بود ـ
نشسـتند آنجا و امام صادق هم پهلوی دستشـان .هشـام شـروع کرد به
بدگوییکـردن؛ شـما چنین میکنید ،چنان میکنیـد ،بین مردم اختالف

َ ُ َّ ُ
املسـل َ َ َ َ
ُ َ َ َّ َ
فس ِـه َو َز َع َم
ایجاد میکنید« ،ال یزال
منی َو دعا ِال ن ِ
الر ُجل ِمنکم قد شـق ع َصا ُ ِ
َا َّن ُه ِاال ُ
مام» ،1خانوادۀ شـما همیشـه ّ
شق عصای مسلمین میکنید و دعوت
بـه خودتـان میکنیـد ،میخواهیـد خودتان خلیفـه بشـوید ،میخواهید
خودتـان را در رأس قـرار بدهید ،نمیتوانید ما را ببینید .و بنا کرد از این
حرفها به امام باقر زدن .حرفهایش [را] که تمام کرد ،یکی از آنطرف
 .1الکافی /کتاب الحجة /ابواب التاریخ /باب مولد ابیجعفر محمدبنعلی /حدیث5
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ً
امیرالمؤمنین
مثال اعلیحضرت درسـت گفتند ـ
درآمد گفت بله،
ِ

آنوقت ،همان اعلیحضرت اسـت دیگر ،فرقی نمیکند ـ و شـما اینطور
هسـتید ،اینطـور هسـتید؛ یکـی آن گفت ،یکی آن گفـت ،خب وقتیکه
او حرفـش را زد ،دیگـر بقیـه هم حرف درستوحسـابی ندارنـد ،اینها هم
هرکدام یک چیزی گفتند.
امـام بـا وقـار و متانـت تمـام ،بدون اینکه اندکـی آثار تأثـر در چهرۀ امام
ظاهـر بشـود ،ایـن حرفها ،همـه را گوش کردنـد .حرفها که تمام شـد،
حضـرت از جـا بلند شـد ،ایسـتاد ـ دید نشسـته فایدهای نـدارد ،باید برای
جواب اینها پا شـود بایسـتد ،جواب اینها را خوب کف دستشـان بگذارد ـ
ً
اصال انگاری که مخاطب او ،هشـام و این چهارتا
بنـا کـرد خطبهخوانـدن؛
آدم بیارزشـی کـه اینجـا نشسـتند ،نیسـتند ،گویا که دارد بـا تاریخ حرف
میزنـد ،گویـا که دارد با امت اسلامی حرف میزند ،گویا که دارد سـندی
برای آیندهها آنجا ثبت میکند و بهجا میگذارد .و میبینید که این سند
ثبت شـد و بهجا ماند و به دسـت ما رسـید امروز و در طول دوران تاریخ
اسالم همواره این حرفها نقل شد.
الرحیم شـروع کرد .حمد و ثنای الهـی را بهجا آورد،
الرحمـن ّ
بـا بسـم اهلل ّ

َُ

ّ

بعـد بـا یک بیان خیلی جالبی از اینجا شـروع کرد« :ا ّ َیا الن ُ
ـاس» ،نمیگوید
ای حاضران! ای برادران! ای مؤمنان! [میگوید] ای مردم! « َا ُّ َیا ّ
ً
الن ُ
اصال
اس»؛

گویا خطاب به این جمع معدودی که اینجا نشسـتند نیسـتَ « .ا ُّ َیا ّ
الن ُاس
َ
ُ ُ
َای َـن َت َ
ذهب َ
ـون» کجـا میرویـد؟ « َو ای َـن ُیـراد ِبکـم» شـما را کجـا میبرنـد؟ مقصد
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ً
اصال حرکت شـما بهسـوی کدام مقصد اسـت؟
شـما کجاسـت؟

چـه میکنیـد؟ سـردرگمی اینها را مشـخص میکنـد ،بیاختیـاری اینها را
مشخص میکند ،آلت فعل بودن و سردرگمبودن در آن عدهای را که تحت

تأثیر این دستگاه خالفت و خود خلیفه هستند ،به ُرخشان میکشدِ « .بنا
ُ َََ ُ
اهلل ا ّولکم» خدا بهوسـیلۀ ما بود که گذشـتگان شـما را هدایت کردَ « ،و
َه َدی
َ ُ ُ
آخ َرکـم» و ُمهـر خاتمۀ شـماها را بهوسـیلۀ ما خـدا خواهد زد ،یعنی
ِبنـا ی ِتم ِ
َ
ُ ُ ٌ َ ٌ
ُ
َ
لـک ُم َع ّجل
باالخـره ما خواهیم ماند و شـما خواهیـد رفت« .ف ِان َیکـن لکـم م
َ َ َ
ً َ َ ً
ف ِـا ّن لنـا ُملـکا ُمؤ ّجلا» اگـر شـما چهـار روز ،یـک حکومت زودگـذری را غصب
کردیـد و دارا ُشـدید ،بدانیـد کـه یک دولـت دائمی و مسـتدامی را خدای
متعـال بـرای مـا مقدر کـرده .ببینید؛ این یک محکوم سیاسـی اسـت ها!
یـک محکـوم سیاسـی اسـت درمقابل حاکم سیاسـی زمان ،اینطـور دارد
بـا او مجادلـه میکنـد .میگوید که شـما چهـار صباح اینجا نشسـتید ،در
ایـن مقام قدرت پادشـاهی قـرار گرفتید ،خیال میکنید کـه همهکارهاید!
شـما خواهیـد رفـت ،آنکـه خواهد ماند ،آنکـه تاریخ برای اوسـت ،آینده

َّ َ ُ

العاق َب ِـة» زیراکـه ما صاحبـان عاقبت و
بـرای اوسـت ،مـا هسـتیمِ « .لنـا اهـل ِ

ُ

ََ

َّ

ُ

َّ

پایانیـمَ « .یقـول ُ
العاق َبـة ِل ُلمت َ
قین» پایان و عاقبت و فرجام ،متعلق
اهلل ع ّز َو َجـل َو ِ
اسـت بـه مردم باتقوا؛ یعنی ما باتقوا هسـتیم ،شـماها بیتقـوا و فاجر و
بیدین هسـتید .بیدینها و فاجرها در تاریخ نمیمانند ،زایل میشـوند،
اما باتقواها میمانند.
مفصلی اسـت ،مـن چند جملهاش
خـب ،حـاال البته ایـن بیانات ،بیانات
ّ
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را فقـط اینجـا یادداشـت کـردم .حضرت بـه کجا اشـاره میکند؟
ّ
مؤجلُ ،1ملک بادوام و زمـاندار ،که از یک
آیـا مـراد حضـرت از این ُملـک
زمانـی آغـاز میشـود ،همـان حکومتی اسـت که از سـال  140باید شـروع
بشـود؛ یـا مـراد حکومـت آخرالزمان و حکومت الهی اسـت ،یـا بحثهای
دیگـری؟ بههرحـال امـام یکچنیـن خطابهای را شـروع میکنـد .بعد که
حرفها را میزند ،اینها درمقابل این بیانات ،منطق خودشـان را از دسـت
میدهنـد؛ همچنانیکـه توقـع و انتظـار هـم میرفت! آن جرئـت و قدرت
خودشـان را از دسـت میدهند ،خودشـان را میبازند .هشام رو میکند به
امام باقر ،میگوید که ای پسـرعمو! ناراحت نشـو ،ما قصد بدی نسـبت به
تو نداشتیم .کوتاه میآید!
البته روایات گوناگونی در باب این مالقات هست ،چندین روایات هست.
در یـک روایـت دیگـر؛ برای اینکـه از طریق دیگری شـاید بتواند حضرت را
خفیف کند ،میگوید که مایل هسـتی که یک مقدار تیراندازی کنیم؟ به
امـام باقـر میگوید شـنیدم تو خوب تیراندازی میکنـی و دلم میخواهد
یکقـدری تیرانـدازی کنی و تیرانـدازی تو را ببینیم .امام باقر میفرمایند
که من پیر شـدم ،تیراندازی برای دوران جوانی من اسـت .نمیگویند من
دنبـال ایـن چیزهـا نبـودم ،میگویند بلـه ،در دوران جوانـی تیراندازی یاد
گرفتـم و بلـدم ،لکـن پیر شـدم حاال .اصرار کـه میکند ،میگویند بسـیار
خـب ،کمـان بیاورید .تیر و کمان میآورند .آنجا در مجلس ،یک هدفی را
ّ
مؤجل یعنی حکومتی که هنوز وقتش باقی است.
( .1أجل) زماندار ،ملک
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مشـخص میکنند .امام باقر تیر را میگذارند به کمان ،میخورد
به هدف .تیر دوم را میزنند ،میخورد به آن تیر اولی و آن را میشکافد.
تیـر سـوم [را] میزننـد ،میخـورد بـه آن [دومی] و میشـکافد .هفتتا تیر
قبلی خودش را میشـکافد و میخورد
میزننـد ،هرکـدام از این تیرها ،آن
ِ
به هدف .میگوید اینهم تیراندازی!1
باز در یک روایت دارد که امام را در شـام زندانی میکنند .در یک روایت
دیگـر دارد کـه نـه ،حضـرت را مجبـور میکننـد برگردند 2.بعـد که حضرت
برمیگردنـد بهطـرف مدینـه ،خباثـت دیگـری میکنـد .میبینـد کـه خب
سـر هر شـهری هم که
اینهـا آمدنـد ،حـاال دارنـد فاتحانه برمیگردند ،البد
ِ
برسـند ،سـخنرانی خواهنـد کـرد ،خواهنـد گفـت بله ،مـا رفتیم هشـام را
ً
ً
قبال
مثال محکومش کردیم ،مغلوبش کردیم ،برگشـتیم؛ این بد میشـود.
سـر راه ،بگویند که اینها را
پیکهایی را میفرسـتند که در این شـهرهای
ِ
راه ندهند و بگویند اینها مسـیحیاند؛ دو نفر مسـیحی دارند از اینجا عبور
مـردم شـهر ،مواظـب باشـید اینهـا را راه ندهید .و شـما ببینید
میکننـد،
ِ

ایـن مـردم بیعقـل آن روزگار ،تحت تأثیر چـه تبلیغاتی بودنـد ،تاآنجاکه
قبـول میکنند محمدبنعلی و جعفربنمحمد ،مسـیحی هسـتند! ازجمله
به شـهر مَ دیَن که یکی از شـهرهای بین راه بوده میروند ،و در این شـهر
 .1بحاراالنـوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین و محمدبنعلـی و /...ابواب تاریخ ابیجعفر
محمدبنعلی باقر /باب /7حدیث1
 .2الکافی /کتاب الحجة /ابواب التاریخ /باب مولد ابیجعفر محمدبنعلی /حدیث5
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میگویند که به اینها غذا ندهید .وقتیکه اینها میرسـند ،مردم
نگاه میکنند ،میبینند بله ،آن دو نفر با آن مشخصاتی که جاسوسهای
ً
فورا دروازههای شهر
خلیفه آمدند گفتند که اینها مسیحی هستند ،آمدند.
را روی حضرت میبندند و غذا به حضرت نمیدهند.
خب ،آنوقت هم که قهوهخانه و ماشین و هواپیما و اینها که نبود ،چندین
روز در راه بودند ،غذا الزم داشـتند ،آذوقه الزم داشـتند ،غذا برایشـان مهم
بود ،وقتی غذا نفروشـند ،آدم [از] گرسـنگی باید در بیابان بمیرد .حضرت
هـر کار میکنـد که اینها غذا بفروشـند ،میبیند نهخیـر ،اینها هیچچیزی
بـه خرجشـان نمیرود .یک بلندیای بوده نزدیک شـهر ،امـام باقر با امام
صـادق میرونـد روی آن بلندی ،خطاب میکنند به اهل مدیَن ،میگویند:

َ ق َّ ُ

َ

َ ُ

ُ ُ ُ

« ب� ِ� ی� ت� اهلل �خ ی� ٌر لکم ِا ن� ک ن� ت�م م�ؤ مِ ن� ی� نَ
�»1؛ بعد پیرمردی که آنجا بوده ،وقتیکه
ِ

این وضع حضرت را میبیند ،میگوید من از گذشتگانم راجعبه ماجراهای
شـعیب چیزهایی شـنیدهام .شنیدهام شـعیب پیغمبر ،روی همین کوه و
همیـن بلنـدی رفـت و مردم را بـا همین خطاب ،خطاب کـرد که در قرآن
آمـده و مـن ایـن مرد را در چهرۀ شـعیب میبینم ،بروید در را باز کنید که
عذاب خدا نازل خواهد شد .مردم میآیند درها را باز میکنند ،بعد حضرت
میگوید که من پسـر پیغمبر هسـتم ،حضرت را میشناسـند و نسـبت به
دستگاه خلیفه بسیار بدبین میشوند و بنا میکنند به هشام فحشدادن
ً
مثال تظاهراتکردن علیه هشـام .بعد که به هشـام
و َسـبّکردن و شـاید
 .1سوره مبارکه هود /آیه 86

فصل چهارم

1223

 .۶۵عیش تالیکشت شرتسگ و ؟ع؟رقاب مامااا

خبـر میرسـد ،میگویـد برویـد آن پیرمرد را کـه موجب اینهمه
فتنه و فساد شده از بین ببرید؛ میآیند این پیرمرد را میگیرند و میبرند.
راوی میگوید دیگر از آن پیرمرد خبری نشد ،سربهنیستش کردند.

61/7/2

هیچکدام از اینها ،در عزم راسخ و ارادۀ قوی و بصیرت نافذ امام علیهالسالم،
هیـچ تأثیری نگذاشـت؛ تا اینکه در سـال  114با َسـمی کـه حاکم مدینه،
ابراهیمبنولیـد ـ بـرادرزادۀ هشـام ـ به آن حضرت خورانـد ،یا به کیفیتی
نفـوذ داد در جسـم مقـدس آن حضـرت ،در سـن پنجاهوهفتسـالگی بـه
شـهادت رسـیدند .تولـد ایشـان هـم در سـال  57هجری اسـت و عمر آن
حضرت هم پنجاهوهفت سال است ـ همچنانیکه عمر امام سجاد

علیهالسالم

هـم پنجاهوهفـت سـال اسـت ـ که یـک دورۀ کوتـاه اما فشـرده و قوی و
پرتالش امامت.
کار جالبـی کـه آن حضـرت در پایان عمرشـان کردند ،این بـود که وصیت
کردند تا ده سـال برای آن حضرت در ایام مِ نا ،نوحهخوانی و ندبه بشـود.

َ ُ

َ

ً

کار بسـیار شـگفتآوری اسـتَ « 67/6/25.و تند ُبنی عش َـر ِس َ
ـننی ِ ِبنی» 1کـه ده سـال
بایسـتی در مِ نـا بـر امـام باقر گریه بکننـد .این ادامۀ همان مبارزه اسـت.
گریه بر امام باقر ،آنهم در مِ نا ،این به چه منظوری اسـت؟ ما در زندگی
ائمه

علیهمالسلام

آنجایـی که گریه تحریض 2شـده ،بر امام حسین

علیهالصالةوالسلام

ّ
مسل ِم قطعی دارد .جای دیگر در مورد حضرت رضا،
متقن
است که روایات
ِ
 .1الکافی /کتاب المعیشة /باب کسب النائحة /حدیث1
( .2حرض) تشویق ،ترغیب
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در هنگام حرکتشـان [به طوس اسـت که] جمع کردند تا برایشان
ً
کامال سیاسـی و جهتدار و معنـیداری بود.
گریـه کننـد کـه یک حرکـت
امام باقر

علیهالسلام

هم وصیت میکنند ،هشـتصد ِدرهم از مال خودشـان را

میگذارند که این کار را در مِ نا بکنند.
مِ نـا بـا عرفـات فرق دارد ،با مشـعر فـرق دارد ،با خود مکه فـرق دارد؛ در
مکه مردم متفرقند ،شـهر اسـت ،مشـغول کارشان هستند .در عرفات یک
صبـح تـا عصر بیشـتر نیسـت ،صبح کـه میآیند خسـتهاند ،عصـر هم با
عجلـه دارنـد میروند که به جاهای دیگر برسـند .مشـعر چند سـاعتی در
شب است ،یک گذرگاهی است در راه مِ نا .اما مِ نا سه شب متوالی است.
در آن زمان و با وسـایل آن روز ،کسـانی که در این سـه شـب ،بخواهند
روزها خودشـان را به مکه برسـانند و شـب برگردندَ ،کمند؛ آنجا میمانند.
درحقیقـت هزارهـا انسـان آنجاینـد ،که از اکنـاف عالم اسلام آمدهاند و
انسـان میبیند که جای مناسـبی اسـت بـرای اینکه آنجـا تبلیغات کند.
هر حرفی که بخواهیم به دنیای اسلام برسـد ،جایش آنجاسـت ،با وضع
آن روز کـه رادیـو و تلویزیـون و روزنامـه و وسـایل ارتبـاط جمعی نبوده.
آنجـا وقتـی یک عدهای گریـه میکنند بر محمدبنعلـی از اوالد پیغمبر،
ً
قاعدتا سـؤال خواهند کرد که چـرا گریه میکنید؟ برای هر مردهای
همـه
کـه انسـان گریـه نمیکنـد ،مگر به او ظلم شـده بود؟ مگر کشـته شـده؟
چهکسـی بـه او ظلـم کرده؟ چرا بـه او ظلم کردند؟ و سـؤالهای فراوانی
ازاینقبیـل دنبالـش میآید 65/4/28.و یـاران و نزدیکان آن حضرت هم آنجا
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حضور داشـتند و این سـؤالها را در ذهن مردم پاسخ میدادند؛
آنهـا را پـر میکردنـد از معارف حقیقی و بیان حقایق ،و میفرسـتادند به
تمام اقطار عالم .و شـما میدیدید هر سـالی از خانۀ خدا و از مِ نا ،پیام
امامت امام باقر و مظلومیت آن حضرت ،و بطالن هشام و خلفای جور،
به تمام دنیای اسالم منتشر میشود .این یک سیاست الهی بود که آن
حضرت عمل کردند.

67/6/25

امـام باقـر ایـن نـوزده سـال را چگونـه تحمل کـرد؟ این مهم اسـت .امام
باقـر بـه برکـت اسـتعانت به خـدا و صبـر و خستهنشـدن و فداکار یها را
وظیفهشـمردن ،قـدرت آن را پیـدا کرد که نوزده سـال این مبـارزۀ بیامان
و دشـوار را ادامـه بدهـد ،شـیعیان را بـا خود بـه صحنۀ مبارزه بکشـاند و

َ َ
َّ َ َ
دشـمن را به سـتوه بیاورد.. .امام میفرمایدِ « :ا ّیا َک َو الک َسـل َو الض َج َر ف ِا ّ ُنما
ُ ُّ َ
ـاح ک ِل ش ّ ٍـر» 1بـرای آن انسـانی کـه در حرکـت و در تلاش اسـت ،دو چیز
ِمفت
کلید همۀ بدیهاست؛ اول کسالتیافتن ،از یکنواختی کار کسلشدن؛ و
دوم احسـاس خسـتگی .اگر آن فرد یا جامعهای که به یک حرکت بزرگ،
یک تالش دشـوار مشـغول اسـت ،کسل بشـود یا اظهار خستگی کند و به
ً
یقینا همۀ بدیها و ُشرور به او متوجه خواهد شد؛ زیرا یک
ستوه بیاید،
انسـان و یـک جامعۀ فداکار ،بهمجرداینکه توقـف پیدا کرد و حرکت خود
را از دست داد ،همۀ سختیها و بالها به او رو خواهد کرد .کسل نشوید،
اظهار خستگی نکنید.
 .1تحفالعقول /روی عن االمام الباقر /روی عنه فی قصار هذه المعانی
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اگر در دوران مبارزۀ سـخت و تاریکی که ما با رژیم جبار پهلوی

1

داشـتیم ،مردم ما اظهار خسـتگی میکردند ،این مبارزه به ثمر نمیرسید.
امروز هم توصیۀ ما به ملتهای مسلمان و همچنین بقیۀ ملتهایی که
حکام طاغوتی بر آنها حکومت میکنند ،این است که کسل نشوند ،اظهار
خسـتگی نکننـد .البته اختناق و شـدت ،زیاد اسـت ،اما اگـر جانفدایانی
پیدا نشـوند که این سـختیها و شدتها را تحمل بکنند ،هیچ انقالبی به
ثمر نخواهد رسـید .خدای متعال برای تالشها و فداکار یهای سـخت و
دشـوار ،یـک اجـر بزرگ قرار داده اسـت .برادران و خواهران من! شـهادت،
اجر و مزد جهاد است .خدای متعال به ما گفته است جهاد کنید ،و جهاد
انسان
کاری دشـوار اسـت ،در آن سـختی هسـت ،در آن رنج هست .چون
ِ
بزرگ مجاهدان
مجاهد رنج فراوانی میبرد ،باید اجر بزرگی هم بگیرد؛ اجر
ِ
در راه خدا ،شـهادت اسـت ،هیچ اجری باالتر از شـهادت و کشتهشـدن در
راه خدا نیست .امام باقر به ما میآموزد که خسته نشویم .ما شیعۀ امام
باقریم ،یعنی باید آن راه را دنبال کنیم.
 .1سلسـلۀ پهلوی 53 ،سـال ،از  1304تا  1357بر ایران حکومت کرد .رضا شـاه پهلوی،
اولیـن شـاه در تاریـخ ایـران بـود کـه بـا دخالـت و برنامهریزی بیگانـگان (انگلسـتان) با
یک کودتا ،به حکومت رسـید و پس از  16سـال حکومت ظالمانه و مسـتبدانه ،توسـط
همان انگلیسیها از سلطنت برکنار ،و فرزندش محمدرضا به جای او به حکومت رسید.
محمدرضـا پهلـوی  37سـال ،در اوج دیکتاتـوری و فشـار بـر مـردم ،و ذلت و وابسـتگی
ً
نهایتا با پیروزی انقالب اسلامی در سـال  ،1357این دورۀ
بـه بیگانـه ،حکومـت کرد ،تا
منحوس و تاریک به پایان رسید.
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مـن فکـر میکردم ،دیدم دشـوارترین امتحانـات و بلیاتی که در
طول تاریخ اسلام ،وجود پیدا کرده اسـت ،محنت و بالی صدوپنجاه سال
و دویسـت سـال زندگی ائمۀ هدیعلیهمالسالم [در دوران چهارم امامت] است.
بزرگتریـن سـختیها و محنتها بعد از یـک انقالب ،مربوط به آن دوران
است ،ائمۀ ما علیهمالسالم این محنتها را تحمل کردند 59/7/25.این بزرگوار
در [این] دوران پربار ،دانش دین را گسـترش داد ،حکمت و درس قرآن و
تشیع را ـ که داعیۀ حکومت اسالمی و
احکام را به همهجا رساند ،داعیۀ
ّ
تشـکیل والیت علوی اسـت ـ به همهجا فرسـتاد و نفوذ داد ،مردم زیادی
را بـه خـود متوجـه کرد ،دشـمنان خـودش را سرشکسـته و منکـوب کرد،
دوسـتان خودش را متشـکل کرد ،و سـنگ بنایی در اسالم نهاد که مبنای
بسـیاری از کارهـای بعـدی و تالشهـا و فعالیتهـا و خدمـات عظیـم و
سـنگ زاویه قرار گرفت ،و زمینه را برای دوران
گرانبهای بعدی بر همان
ِ
امامت امام صادق

علیهالسلام

آماده کرد؛

61/7/2

[و] برای انتقال قدرت اسلامی و

حکومت اسلامی از مخالفین به اهلبیت ،و قرارگرفتن حق در جای خود
معین کرده [است].
و در مرکزی که خدا
ّ

67/6/25

خداوند متعال ما را از یاران

و از پیروان این بزرگوار و خاندان مطهر اهلبیت قرار بدهد.

61/7/2

۶۶

صادق آل محمد؛ قائم آل محمد
ما گفتیم که زندگی ائمه درحقیقت مثل زندگی یک انسـان اسـت؛ یعنی
شـما نمیتوانید تفکیک قائل بشـوید بین زندگی امام سـوم و امام ششم
و امـام دهـم؛ اینهـا یـک نفرنـد .شـما یـک انسـانی را فرض کنیـد که این
انسـان ،دویسـتوپنجاه سـال عمر کرده؛ ائمۀ ما همان انسـانند .از سال 10
هجرت یعنی سـال وفات پیغمبر ،تا سـال  260هجرت ،یعنی سـال غیبت
امام زمان و وفات امام عسکری ،میشود چند سال؟ دویستوپنجاه سال.
سـال تمام ،مجموعۀ سـالیان زندگی یک انسان است .اگر
دویسـتوپنجاه
ِ
ائمۀ ما بهجای یازده نفر ـ از امیرالمؤمنین تا امام عسکری که یازده نفرند،
که شرح حال آنها بیشتر مطرح است ـ یک نفر بودند ،فرض میکنیم یک
نفری بود که از سـال دهم هجرت شـروع میکرد به کار و سـال  250کارش
را تمـام میکـرد؛ اگـر یـک نفـر بودند ،به همین شـیوه عمـل میکردند که
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االن در زندگی ائمه مشاهده میکنیم .آنوقت فصل زندگی امام
سوم ،سیدالشهدا

صلواتاهللعلیه

یک قسمت از این زندگی 250ساله است ،فصل

زندگـی امـام صـادق یک فصل دیگرش اسـت ،فصل زندگی امام عسـکری
یک قسـمت دیگرش اسـت .اینها همه درحقیقت فصول زندگی یک انسان
اسـت .پس همه با همدیگر چیسـت؟ مرتبط و هماهنگ اسـت؛ باهم ضد
نمیتوانـد باشـد .اگـر شـما میبینید امام حسـن صلـح کرده بـا معاویه و
امام حسـین جنگیده با یزید ،این دوتا کار ،دوتا کار مکمل هماند ،نه ضد
هـم .همچنانیکـه یک انسـان در دو فصل از زندگی ـ یک انسـان منطقی،
1
کار متناقض انجام نمیدهد ،این دوتا کار مکمل
نه انسان َهردنبیر ـ دو ِ

همانـد .هـر دو برطبق شـرایط منطقی زمان و اوضاع اجتماعیشـان انجام
گرفتهانـد .زندگـی امام صادق را شـما اینطوری فرض کنیـد؛ لذا در زندگی
فصل ازهمجدا و بیشـباهت به هم وجود دارد؛ یکی
خود امام صادق ،دو
ِ
آن سالهای اول که امام صادق با بنیامیه روبهروست؛ یکی هم آن شانزده
سـال بعد[ .امامت] امام صادق از سـال  114تا سـال [ 148اسـت] .میشـود
سـیوچهار سـال .هجده سـال از این سـیوچهار سـال با بنیامیه اسـت و
شانزدهسالش با بنیعباس .آن هجده سال با آن شانزده سال ،وضعش فرق
دارد ،و آن شانزده سال ،اولش با آخرش متفاوت است .اینها باهم متناقض
نیسـتند ،اینهـا مکمل هم و درحقیقت تشـکیلدهندۀ یـک زندگی نوین و
کاملند .این نکتهای است که الزم است توجه داشته باشید.
آذری َهردن بهمعنای گاهگاه و بیر بهمعنای یک؛ یعنی بدون نظم ،بیرویه
 .1مرکب از دو کلمۀ
ِ
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خـب ،مـا آمدیـم این زندگی 250سـاله را ـ که آغـاز و پایانش از
سـال دهم تا سـال دویستوشـصتم است ـ تقسـیم کردیم به چهار دوره؛
دورۀ اول و دوم و سـومش را [مطـرح کردیـم] .دورۀ چهـارم از زمـان امـام
سجاد آغاز میشود؛ یعنی از سال  61هجرت که سال شهادت امام حسین
اسـت ،تا سـال  260یعنی سـال شـهادت امام عسـکری .این دورۀ چهارم،
خصوصیات ویژۀ خودش را دارد .ائمۀ ما از اول این دوره شروع کردند [به
انجام] این کارهایی که میگویم.
ِ

انقالب
اول[ ،فراهـم آوردن] آمادگـی ذهنـی مـردم بـرای طر حریـزی یـک
ِ

مجـدد اسلامی .انقالب اولی ِکی اسـت؟ زمان پیغمبـر .منتها قدرتمندان
و طواغیـت آمدنـد مسـیر این انقلاب را عوض کردند .امام سـجاد و ائمۀ
بعد از او ،در این دورۀ چهارم ،دارند روی ذهن مردم کار میکنند تا زمینه
را آمـاده کننـد بـرای ایجاد یک انقالب دوم .که کار انقالب دوم چیسـت؟
ً
آب رفته را به جوی برگرداند؛ یعنی
کار انقالب دوم این اسـت که مجددا ِ
ً
مجددا حکومت را اسلامی کند ،جامعه و نظام را بهمعنای درسـت کلمه،
قرآنـی کنـد .اول ذهن مردم باید آماده بشـود دیگر؛ آن ذهنی که سـالیان
درازی رویـش کار شـده و عقیـدهاش این اسـت کـه علیبنابیطالب یک
کافر اسـت ـ معاذاهلل ـ که اگر کسـی لعنش کند ،به خدا نزدیک میشـود!
بـا ایـن ذهـن که نمیشـود حکومت اسلامی درسـت کرد .بایـد اول روی
ذهنها کار کرد.
مرحلـۀ بعـدی این اسـت :بعـد از آنکـه روی ذهنها یک ُ
خـرده کار کردی،
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فضا آماده شـد و یک عدهای پیدا شـدند که حاضر شـدند به این
جنبـش و مقاومـت بپیوندنـد ،یعنـی زمینـه در آنها آماده بـود که به این
جنبش بپیوندند؛ بعد شـروع کنید اینها را ازلحاظ تشـکیالتی به همدیگر
ّ
تحـزب .در همین
مرتبطکـردن؛ یعنـی ایجـاد یک تشـکیالت ،ایجـاد یک
سیاسـت مسلط
هنگام ،مرحلۀ دیگر و کار دیگر این اسـت که به دسـتگاه
ِ
ً
مثلا دسـتگاه بنیامیـه ـ ضرباتـی جابهجـا وارد کنید تا ضعیف بشـود.
ـ

افراد وابستهاش را بگیرید ،روحیهشان را ضعیف کنید ،حرکات انقالبی و
مقاومت در میان مردم علیه دستگاه مسلط بهوجود بیاورید.
..مقاومـت ،تشـکل ،ضربـهزدن به دسـتگاه بنیامیـه ،آمادهکـردن ذهنیت
مردم برای ایجاد انقالب دوباره؛ این کاری بوده که در مرحلۀ چهارم ـ که
از زمان امام سـجاد شـروع میشـود ـ آغاز شده .شما ببینید این موفقیت
چقدر زیاد اسـت که همان شـهر کوفهای که زینبسلاماهللعلیها بهعنوان اسـیر
و سـرهای بریدۀ شـهدا در آن شـهر وارد میشـوند ،و مردم آن شـهر تماشا
میکنند و َک ِکشـان هم نمیگزد ،حداکثر چهار قطره اشـک میریزند ـ که
ارزشـی هم ندارد آن اشـک ـ میشـود پایگاه مقاومتهای تند و شـدید.
ایـن را چـه کسـی میکنـد؟ ایـن کار رهبری اسـت که در مدینه نشسـته،
یعنی امام سجاد و سپس امام باقر .همان خاندان پیغمبری که دشمن،
گسـتاخی هرگونه کاری را نسـبت به آنها داشـت ـ زندانکردن ،کتکزدن،
ِ
شـکنجهکردن ،محاصرۀ اقتصادی کردن ،آنها را به فقر اجباری کشـاندن تا
حرف حاکی
کشـتن ،و دوسـت جرئت نداشـت که دربارۀ اینها یک کلمه
ِ
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از سـتایش بزنـد ـ در دوران امـام باقـر کارشـان به آنجا میرسـد
کـه بزرگتریـن علمـا و فقهـا و فتوادهنـدگان در جامعۀ اسلامی آن روز،
شـاگردهای امـام باقرنـد .ایـن خیلـی موفقیـت اسـت .یک انسـانی ،یک
عنصـری ،یـک خانـوادهای که در جامعـه و ازطرف نظام حاکـم ،فرصت و
امکان هیچگونه کاری برایش وجود نداشته ،آنقدر موفقیت و فرصت در
طول زمان پیدا کند که ناگهان نام و یاد آنها [در بین] همۀ اسـاتید ،همۀ
بـزرگان ،همـۀ علمـا ،همۀ دانشـگاههاُ ،پر باشـد؛ این حاکـی از یک تالش
فوقالعاده است .این تالش را امام سجاد شروع کرد.

59/6/14

رژیم بنیامیه در سالیان آخر زندگی امام باقر و نیز سالهای آغاز امامت
فرزنـدش امـام صـادق ،یکـی از ُپرماجراتریـن فصول خـود را میگذرانید.
قدرتنماییهای نظامی در مرزهای شـمال شـرقی ،ترکسـتان و خراسان؛

ُ
آندلس و اروپا؛
و شـمال ،آسـیای صغیر 1و آذربایجان؛ و مغرب ،آفریقا و
عـراق عـرب و خراسـان و
از سـویی ،و شـورشهای پیدرپـی در نواحـی
ِ
ً
ً
زیر سـتم ،و
ِ
شـمال آفریقا که عموما؛ یا غالبا بهوسـیلۀ بومیان ناراضی و ِ
گاه به تحریک یا به کمک سـرداران مغول اموی بهپا میشـد 2،از سـوی
ً
مخصوصا
دیگـر .همچنین وضع نابسـامان و پریشـان ملـی در همهجا و

شرقی ترکیه در دورۀ رومیان
 .1بخش
ِ

 .2و مورخ ،همۀ آنها را بیاستثنا به خوارج منسوب میکند ،که این خود نمایانگر انگ
ً
ً
بعضا حقطلبانه
غالبا یا الاقل
مخصوص دسـتگاه خالفت بر این شـورشها و قیامهای
میتواند بود( .نویسنده)
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مقـر تیولداران 1بزرگ بنیامیـه و جایگاه امالک
در عـراق[ ،کـه]
ّ

ً
غالبـا مخصـوص خلیفـه و یـا متعلق به سـران
حاصلخیـز و ُپربرکـت کـه
دولت او بود؛ و حیفومیلهای افسـانهای هشـام و اسـتاندار مقتدرش
در عـراق ،خالدبنعبـداهلل َقسـری2؛ و باالخـره قحطـی و طاعـون در نقـاط
مختلـف ،ازجملـه در خراسـان و عـراق و شـام؛ حالـت عجیبـی به کشـور
گسـتردۀ مسلماننشـین کـه بهوسـیلۀ رژیـم بنیامیـه و بـه دسـت یکی
از معروفتریـن زمامـداران آن اداره میشـد ،داده بـود .بـر اینهمه ،باید
مهمتریـن ضایعـۀ عالـم اسلام را [هم] افـزود؛ ضایعۀ معنـوی ،فکری و
روحی.
در فضـای پریشـان و غـمزدۀ کشـور اسلامی کـه فقر و جنـگ و بیماری،
اسـتبداد حکمرانـان اموی بر
همچـون صاعقـۀ برخاسـته از قدرتطلبـی و
ِ
مردم بینوا فرود میآمد و میسـوزاند و خاکستر میکرد ،پرورش نهال
سـر
ِ
فضیلـت و تقـوا و اخلاق و معنویت ،چیزی در شـمار محـاالت مینمود.
مفسـران ،کـه میبایسـت ملجـأ و
رجـال روحانـی و ُقضـات و محدثـان و
ّ
پنـاه مـردم بینـوا و مظلوم باشـند ،نهفقط بـه کار گرهگشـایی نمیآمدند،
 .1سرپرستان امالک پادشاه در مناطق مختلف

 .2خالدبنعبداهلل َقسـری متهم شـد که درآمد ساالنهاش سیزدهمیلیون دینار است.. .زن
هشـام لباسـی داشـت کـه تارهـای آن از طلا بود و بـر آن نگینهـای گرانبهـا آویخته؛
چندانکه از سـنگینی آن ،یارای راهرفتن نداشـت .قیمتگذاران هرگز نتوانستند برای آن
بهایی معیّ ن کنند .و خود او فرشی داشت به طول  100و عرض  50ذراع ،بافته از حریر و
طال( .ابناثیر ،ج ،5ص /220و بین الخلفاء و الخلعاء ،ص  28و ( )56نویسنده)
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ً
غالبـا خـود نیز بهگونـهای و گاه خطرناکتر از رجال سیاسـت ،بر

مشـکالت مـردم میافزودند .نـامآوران و چهرههای مشـهور فقه و کالم و
حسـن بصریُ ،قتادةبندعامه ،محمدبنشـهاب
حدیث و تصوّ ف ،از قبیل
ِ
الم َ
نکدر ،ابنابی َ
لیلـی ،و دهها تن از قبیل آنان،
زهـری ،ابنبشـر ،محمدبن ُ
دسـت
دسـتگاه عظیم خالفت یا بازیچههایی در
درحقیقـت مهرههایی در
ِ
ِ
امیران و فرمانروایان بودند.
ّ
موجه
تأسفآور است اگر گفته شود که بررسی احوال این شخصیتهای
ّ
یـات پلید ،همچون
تمن
آخور
و آبرومنـد ،آنـان را در چهـرۀ مردانـی سـر در
ِ
ِ
قدرتطلبـی و نامجویـی و کامجویـی ،یـا بینوایانـی َجبـان 1و پسـت و
مباحثات
سـرگرم
عافیتطلـب ،یـا زاهدانـی ریاکار و ابلـه ،یا عا ِلمنمایانی
ِ
ِ

ذهن مطالعهگر مجسم میسازد.
خونین کالمی و اعتقادی ،در
ِ
ِ

2

قـرآن و حدیـث که میبایسـت نهال معرفـت و خصلتهای نیک را زنده و

( .1جبن) ترسو
درعینحال ابلهانۀ این حضرات،
 .2از هـزاران نمونـه موضعگیری ننگین و خیانتآمیز و
ِ
این یک نمونه اسـت و نمایشـگر حدیث مفصل؛ حسـن بصری مبارزۀ با َح ّجاجبنیوسف

ـ  آن طغیانگـر خونآشـام و متجـاوز و بینمـاز ـ را جایز ندانسـت و با این کار مخالفت
کـرد و چنیـن گفـت :رأی مـن آن اسـت که با او مسـتیزید؛ چه اگر او عقوبتی باشـد که
خدا بر شـما مسـلط کرده ،شـما را قدرت آن نیسـت که عقوبت خدایی را با شمشـیر دور
سازید؛ و اگر بالیی باشدکه نازل شده ،صبر کنید تا خدا خودش حکم کند؛ که او بهترین
حکمکننـدگان اسـت! (طبقـات ابنسـعد ،ج  ،1ص  ،119بـه نقـل از نظریةاالمامة محمود
صبحی ،ص ( )23نویسنده)
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عمر
باروَ ر بدارد ،به ابزاری در دسـت قدرتمندان یا اشـتغالی برای
ِ
ثمر این تبهکاران و تبهروزان تبدیل شده بود.
بی ِ
در این فضای مسموم و خفه و تاریک ،و در این روزگار ُپربال و دشوار بود که
امام صادقعلیهالسالم بار امانت الهی را بر دوش گرفت.

پیشوایصادق /ص56-54

وقتـی امـام باقـر از دنیا مـیرود ،بر اثر فعالیتهای بسـیاری که در طول
این مدت خود امام باقر و امام سجاد انجام داده بودند ،اوضاع و احوال
بـه سـود خانـدان پیغمبر بسـیار تغییر کـرد؛ همانطورکه اشـاره کردم .و
نقشـه این اسـت ،در دو کلمه من نقشـۀ امام باقر و امام صادق را افشـا
کنـم برایتـان؛ که البته آنوقت جزو اسـرار بود .همان اسـراری اسـت که
ً
ـر بـود ،و هرکس راز
میگوینـد
مثلا جابربنیزیـد جعفی جزو صاحبان ِس ّ
مـا را منتشـر بکنـد لعنـت خدا بـر او باد ،و چه و چه 1.آن اسـراری که آن
روز اگر منتشـر میکردند ،لعنت خدا بر آن منتشـرکننده بود ،همینهایی
اسـت که من میخواهم افشـا کنم .منتها امروز دیگر افشـایش اشـکالی
ندارد ،بلکه واجب است تا مردم بدانند که امام چهکار میخواسته بکند.
بعد از رحلت امام باقر ،نقشۀ امام صادق این بود که کارها را جمعوجور
کنـد ،یـک قیـام علنی به راه بیندازد و حکومت بنیامیه را ـ که هر روزی
یک دولتی عوض میشد و حاکی از نهایت ضعف دستگاه بنیامیه بود ـ
َ َ
 .1نظیـر ایـن عبـارت در چنین احادیثی به چشـم میخوردَ « :مـن َا َ
فشی ِس َّـرنا َاه َـل َ
ـت اذاق ُه
البی ِ
ُ
اهلل َح َّر َ
دید» هرکس راز ما اهلبیت را افشـا کند ،خداوند به او آتشـی سـوزناک بچشـاند.
احل ِ
(بحاراالنوار /کتاب العشرة /ابواب حقوق المؤمنین /باب 87التقیّ ة و المداراة /حدیث)61
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واژگـون کنـد و از خراسـان و ری و اصفهـان و عـراق و حجـاز و
مصـر و مراکـش و همۀ مناطق مسلماننشـین ـ که در همۀ این مناطق،
شـبکۀ حزبی امام صادق ،یعنی شـیعه ،گسترده بود ـ نیرو بیاید مدینه و
امام لشکرکشی کند به شام .حکومت شام را ساقط کند و خودش پرچم
خالفت را بلند کند و بیاید مدینه و حکومت پیغمبر را به راه بیندازد .این
نقشۀ امام صادق بود.

59/6/14

احوال مساعد و نیز زمینههایی که کار امام پیشین فراهم آورده
اوضاع و
ِ
ّ
تشـیع،
ت نهضت
راه دراز و ُپ
رمشـق ِ
ّ
بـود ،موجـب میشـد کـه بـا توجه بـه ِ

امام صادق مظهر همان امید صادقی باشد که شیعه سالها انتظار آن را
سالف خود را به ثمر
کشیده است؛ همان «قائمی» که مجاهدات طوالنی َا
ِ
خواهد رسـانید و انقالب شـیعی را در سـطح وسیع جهان اسالم برخواهد
افروخـت .اشـارهها و گاه حتـی تصریح امام باقر نیـز در پرورش نهال این
آرزو مؤثر بوده است.

پیشوای صادق/ص61-60

ایـن روایـت را از بحـار نقـل میکنـم .ابوالصباح َکنانی نقـل میکند که از

َ ََ َ َ َ َ
لام ا َل ابنه َایب َعبداهلل َع َلیه َّ
عفر َع َلیه َّ
الس ُ
لام،
ُروات معروف اسـت« .قال نظر ا
ِ ِ
ِ
الس ُ ِ ِ ِ
بوج ٍ ِ
َ
َ
َ َ
َ َّ َ َ ُ َ َّ َ َ ّ َ نُ ُ َ ن نَ ُ نَّ َ َ ّ ذ َن تُ
اس��ض ِع ف�وا ِف�ی
فقال َت َر ی َهذاَ ،هذا ِمن الذین قال اهلل عز وجل :و �ر�ید ا� �م� علی ال�ی��
َ
ر� َو نَ�� َع َل ُهم َا ئ� َّم ةً� َو نَ�� َع َل ُه ُم ث َ
الا ض
الوار� ی� ن�» .1امام باقر نگاهی میکند به چهرۀ امام
ِ
ج
ج
ِ
ِ
صادق ،با آن دید تیزبین و باریکبین امامت ،با آن دانش وسیع و عمیق
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین و محمدبنعلی و جعفربنمحمد و /...ابواب
تاریخ االمام جعفربنمحمد الصادق /باب /3حدیث4
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و متالطـم .ابوالصبـاح کنانـی هم نشسـته آنجـا .میگوید :گویا
میبینم این جوان ،از جملۀ کسانی است که خدا دربارۀ آنها اینطور فرموده

َ

َ

َ نُ ُ َ ن نَ ُ َّ َ َ ّ ذ نَ تُ �ض ف ف َ ض َ ن َ َ ُ َ ئ َّ ةً
ر� و ج��علهم ا ِ�م�» .میبینم که
است« :و �ر�ید ا� �م ن� علی ال�ی�� اس� ِع�وا ِ�ی الا ِ
زمام قدرت و حکومت را ،او باید در دسـت بگیرد و مسـتضعفان را وارثان
زمین بسازد و پیشوایی امت را ،بلکه پیشوایی بشریّ ت را ،این فرزند جوان
من ،باید عهدهدار شود.

53/8/19

َ نُ ُ َ ن نَ ُ َّ َ َ َّ ذ نَ تُ �ض ف ف َ
الا ض
ر� َو نَ�� َع َل ُهم َا ِئ� َّم ةً� َو نَ�� َع َل ُه ُم الوار ث� ی� نَ
�»
«و �ر�ید ا� �م ن� علی ال�ی�� اس� ِع�وا ِ�ی
ج
ج
ِ
ِ
را نمیشـود حمـل کـرد بـر وراثـت معنـوی و بـر امامـت علمـی و فقهی.
ایـن همان امامت سیاسـی اسـت ،این همان چیزی اسـت کـه بهمعنای
حاکمیت سیاسی است؛ همچنانیکه در باب مصداق اولی این آیه ـ یعنی
بنیاسـرائیل ـ میشـود این را فهمید .آیه در باب بنیاسـرائیل اسـت؛ که

َ نُ ُ َ ن نَ ُ نَّ َ َ َّ ذ نَ تُ
اس��ض ِع ف�وا ِف�ی
خدای متعال به بنیاسرائیل وعده داد« :و �ر�ید ا� �م� علی ال�ی��
َ
نَ َ ُ ن َ
َ نُ َ ف َ نَ
ود ُهما م ن� ُهم ما ن
الا ض
کا�وا ی َ�ح�ذَ نَ
رو�»1؛ یعنی
و� َو هاما� و �ج �
ر�» تا آخر« ،و � ِری ِ�رع
ِ
ِ
حاکمیـت بنیاسـرائیل بهجـای حاکمیـت فرعونـی ،امامـت بنیاسـرائیل
در زمیـن .و امـروز هـم شـما میبینیـد از ایـن آیه ،ما همین را اسـتنباط
میکنیـم .امامـت یعنی امامت سیاسـی ،یعنی حاکمیت ،یعنی رسـیدن
بـه آن چیـزی کـه وعـدۀ پیغمبران ،وعـدۀ پیغمبـر ،و وعدۀ همـۀ امامان
بود.

67/8/8

آدم میبیند که در دید امام باقر

صلواتاهللعلیه

رستاخیز
بهثمررسانندۀ
ِ

دوبـارۀ اسلامی ،یعنی ادامهدهنـدۀ بعثت نبی ،بانی این رسـتاخیز ،امام
 .1سوره مبارکه قصص /آیات  5و 6
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صادق است .آن ّ
بنای اول ،امام سجاد ،خشت اول را نهاده است.

دومین ّ
ماهر زبردسـت ،دومین خشـت را نهاده ،و اینک نوبت
مقتدر
بنای
ِ
ِ
این سومین است که بنیان رفیع را شالودهریزی کامل بکند ،بلکه بپردازد.
این یک روایت.
روایـت دوم را جابربنیزیـد نقل میکند .اینهم در بحار اسـت 53/8/19.که از
راوی اهل
حدیث [قبلی] صریحتر است ،راویاش هم از ابوالصباح کنانی،
ِ
ِسرتر و رازدارتری است؛ چون جابربنیزید جعفی جزو اصحاب ِسر امام باقر
و امام صادق است.

67/8/8

َ َ

َ ََ

َ

َ

َ

میگویدُ « :س ِئل ا َ
الس ُ
بوجعفر عل ِیه ّ
القائ َبعد ُه» 1از
الم ع ِن ِ ِ
ٍ

امام باقر ،حضرت ابیجعفر ،سؤال شد پس از شما قائم کیست؟
امر گفتن دین؟ قائم
امر امامت؟ قائم به ِ
قائم یعنی چه؟ یعنی قائم به ِ
مکن !2بنده این احتمال را نفی نمیکنم و بهطورقطع و
امر تدریس؟ ُی ِ
به ِ
یقین نمیگویم که منظور ،این احتمال نیسـت .اما سـؤال میکنمُ ،ع ً
رفا،
ً
معمـوال بـه چه کسـی قائم میگوینـد؟ امام قائم کیسـت؟ امروز حضرت
قائم کیسـت؟ و چه چهره و سـیما و مَ نشـی از کسـی که به او قائم گفته
میشـود ،در ذهنها هسـت؟ سـؤال شـد از امام باقر که قائم بعد از شـما
کیسـت ؟ آدم خیال میکند قائم یعنی آنکسـیکه قرار اسـت کمر ببندد،
انتظـار اهلبیـت را بـرآورده کند ،و فـرج آل محمـد را به ثمر
بهپـا خیـزد،
ِ
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین و محمدبنعلی و جعفربنمحمد و /...ابواب
تاریخ االمام جعفربنمحمد الصادق /باب /3حدیث6
( .2مکن) ممکن است
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تشـیع را ،و فـرج آل محمـد را بـه
برسـاند .فـرج اسلام را ،فـرج
ّ
ثمر برسـاند .آدم خیال میکند قائم یعنی این .میپرسـند قائم کیسـت؟

َ َ
َ َ
َ َ َ َ
اهلل َو َلدی ِ ُ
قائ
«فض َر َب ِب َی ِد ِه عل ایبع ِبد ِ
اهلل» زد روی شانۀ امام صادقَ « ،و قال هذا َو ِ
آل َبیت ُ َ َ
م ّم ٍد» قائم خاندان پیغمبر ،این است.
ِ ِ

یـک روایـت دیگـر هـم البتـه در ایـن زمینه هسـت کـه آنهم بـه همین
تعبیر است 53/8/19.قائم آل محمد یعنی همان چیزی که وعدۀ ائمه

علیهمالسالم

بوده .پس ببینید؛ قائم آل محمد ،قائم ،قیامکننده ،یک عرفی داشـته در
بیـن ائمهعلیهمالسلام .تمـام ائمه از زمان امیرالمؤمنینعلیهالصالةوالسلام در انتظار
یـک قیامکننـدهای ،قائمی بودنـد .در روایات متعـدد از ائمۀ معصومین،
مـژدۀ آمـدن قائـم داده شـده ،این قائمی که در روایات هسـت؛ برداشـت
مـن ایـن اسـت،

67/8/8

که یک اسـم عام اسـت ،اسـم خاص نیسـت ،اسـم

ولی عصرصلواتاهللعلیه نیست .حضرت ِّ
ِّ
ولی عصرصلواتاهللعلیه قائم نهایی آل محمد
اسـت .امـا همۀ کسـانی از آل محمد کـه در طول زمان قیـام کردند ـ چه
پیروزی بهدست آورده باشند ،چه نیاورده باشند ـ اینها قائم آل محمدند.
و این روایاتی که میگوید وقتی قائم ما قیام کند ،این کارها را میکند،
این رفاه را ایجاد میکند ،این عدل را میگسـتراند ،آن روز منظور حضرت
ِّ
ولی عصـر نبـود .منظور آن شـخصی از آل محمد بود که بناسـت حکومت
حـق و عـدل را بهوجود بیـاورد .او وقتیکه قیام بکند این کارها را خواهد
ً
مثال عـرض خیابانها را پانـزده ذراع خواهد
کـرد ،و ایـن درسـت هـم بود.
کرد .آنوقت خیابانی نبود ،آنوقت کوچههای تنگ و تاریک بود ،یکی از
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کارهای رفاهی این بود که در شهرها خیابانکشی بشود؛ این در
ِّ
ولی عصر
گفتۀ امام صادق هسـت .خب،

صلواتاهللعلیه

که نمیآید اتوبانهای

شصتمتری را بکند پانزده ذراع! این برای آن زمان است؛ یعنی آن زمان،
قائـم کـه قیـام میکرد ،این کارها را انجام مـیداد .و امام صادق قرار بود
که قائم آل محمد در آن روز باشد.

59/6/14

بنـده سالهاسـت ایـن در ذهنم هسـت و به روایات زندگـی ائمه هم که
مراجعه کردم ،همیشه این تأیید شده .هیچوقت هم چیزی که نقض آن
آخر
باشـد ،ندیـدم در روایـات .مـراد از این قیامکننده ،آن حجـت قائم در
ِ
ولی عصر ارواحنافداه باشـد؛ آن یک حساب دیگر است،
زمان نیسـت ،که
ّ
آن یـک چیز دیگر اسـت .بههرحال غیبتـی پیش میآمده ،این فیعلماهلل
ّ
مسـلم بـوده؛ امـا در دوران زندگی ائمه ،مبـارزات و جهاد
معلـوم بـوده و
پنهان ائمه علیالقاعده به یک نقطهای میرسـید که باید در آن نقطه آن
مبارزات پنهانی بهصورت آشـکار ظاهر بشـود ،و یک نفر قیام کند بهقصد
تشکیل حکومت .این چیزی است که [اگر] کسی با این اطالع ذهنی ،در
روایات زندگی ائمه نگاه کند ،در آن شک نخواهد کرد .شک نباید کرد که
ّ
مسلم و قطعی بوده که هرکدامی که موقعیت
در عرف زندگی ائمه ،این
مناسـبی بـه دستشـان بیایـد ،بایـد قیـام کننـد و پرچم حکومـت عدل را
برافراشته کنند.

67/8/8

ِّ
ولی عصر
اسـم حضرت
یک نکتهای هم در مورد نیاوردن
ِ

صلواتاهللعلیه

بگویم

که نام شـریفش «محمد» اسـت .خیلیها اینطور برداشت کردند و گفتند
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ِّ
ولی عصر را ،نـام اصلـیاش را که
حـرام اسـت کـه نـام حضـرت
محمد اسـت ،انسـان بگوید! درحالیکه نه ،مسئله این نیست .اهل فن به
روایاتی که در این باب وارد اسـت در «وسـائل» ،رجوع کنند .در وسائل در
باب امربهمعروف و نهیازمنکر ،یک بابی هست« ،باب تحریم االسم» 1که
ِ
نامبردن حرام اسـت .از چه کسـی؟ از قائم .اگر گفتید که فالنی بناسـت
خاندان پیغمبر ،معلوم شد
قیام بکند ،و در عرف شیعه و عرف اهلبیت و
ِ
که فالنی بناست متصدی امر قیام بشود ،مدام گفتن [این راز] ،این به آن
گفت ،آن به این گفت ،خب ،ازبینبردن فالنی که خیلی کار آسانی است،
منصـور و هشـام و دیگری و دیگـری میفهمند ،و همین فالنی را از بین
میبرند .گفتند اسم آن قائمی را که بناست کار را او بکند ،نیاورید .منظور
آن است .شاید بعد از رحلت امام عسکریصلواتاهللعلیه خود ِّ
ولی عصر

صلواتاهللعلیه

مشـمول همین مطلب میشـد .که باید اسم آن بزرگوار آورده نمیشده تا
دسـتگاه خالفت نفهمد که بعد از امام عسـکری چه کسی بناست این بار
ً
طبعا مطرح نیست.
را بر دوش بگیرد .ولی خب ،حاال

53/8/19

َ َ َ َ َ ُّ
َ َ ُ َ َ َ
الثمال ّـی ب َس َ
ع
د
ـن
«عـن ایبحـزة
باجعف ٍـر
ـال» ،در کافـی اسـت حدیـث« ،قـال ِسعـت ا
ٍ
ِ
ٍ
ِ ِ
َ
َ ََ
َ َ َّ ُ َ ُ
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ 2
َ َّ َ ََ َ
مر ف َّ
ـبعنی فل ّما
الس
ثابت ِان اهلل تبارک و تعال قد کان وقت هذا اال َ ِ
عل ِیهالسلام یقول :یا ِ
 .1وسائلالشـیعة (شـیخ حـر عاملـی ،متوفـی 1104ق) /کتـاب االمـر بالمعـروف و النهی

هد ِّ
عـن المنکـر /ابـواب االمر و النهی و ما یناسـبهما /بابُ ،33
ی
حریم َت
باب َت
سـمیَ ِة َ
الم ِ
ِ
ِ
الت ِقیَّ ِة وَ َجواز َذ ِل َ
َ
ک مَ َع عَ َدم َ
قت َّ
کر ِهم وَ َ
الخوفِ
الس ُ
عَ َل ِ
یه َّ
الم وَ سا ِئ ِر اال ِئ َّم ِة وَ ِذ ِ
ِ
ِ
 .2ثابتبندینار ،معروف به ابوحمزه ثمالی ،از اصحاب امام سجاد است که توفیق درک
محضر امام باقر ،امام صادق و امام کاظم علیهمالسالم را داشته .او هنگام قیام زید ،در
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َ َ َّ
َ َ َ َ َ
َ ُ َ َُ ُ َ َ ُ ََ
َ
َ َّ َ َ
رض فاخ َر ُه
اهللعل ِیه اشـتد غض ُب ِ
ان ق ِتل احلسین صلوات ِ
اهلل تعال عل ا ِ
هل اال ِ
ُ َ
َ َ
ـفت قن َ
ـاع َّ
احلدی َـث َف َک َش ُ
عین َو م َائـة َف َح َّدثنا ُکـم َف َا َذ ُ
ِا َل َا َرب َ
عتم َ
ُ
اهلل ل ُـه َبع َـد
ـتر َو ل ی َع ِـل
الس
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ َ َ ً َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُّ
الک
م
ذ ِلک وقتا ِعندنا و یحوا اهلل ما یشـاء و ی ِثبت و ِعنده ا
تاب» 1خداوند سـال  70را
ِ
ِ
برای تشـکیل حکومت علوی مقدر فرموده بود .چون حسینعلیهالسلام کشته
شـد ،خداوند بر مردم خشـمگین شـد و آن را به سـال  140تأخیر انداخت.
مـا ایـن زمـان را به شـما گفتیم و شـما آن را افشـا کردید و پـردۀ کتمان
را از آن برداشـتید .لـذا دیگـر خداونـد وقتـی را بـرای آن بـه مـا نفرمود .و
خـدا هرچـه را اراده کنـد ،محو یـا اثبات میکند و سرنوشـت مکتوب ،نزد

َ َ َّ ُ َ َ
اوسـت .ابوحمـزه میگویـدَ « :ف َح َّدث ُـت ب َذل َ َ َ
قال َقـد َ
کان
اهلل عل ِیهالسلام ف
ـک اباعب ِـد ِ
ِ ِ
َک َذ ِل َ
ـک»[ .ایـن حدیـث را بـه امام صادق عرض کردم .امـام فرمودند چنین
بوده اسـت ].سـال  140اواخر دوران زندگی امام صادق

علیهالسلام

اسـت .این

همـان چیـزی اسـت کـه من قبـل از اینکه این حدیـث را ببینـم ،از روال
زندگـی ائمـه استشـمام میکردم و به نظرم میرسـید که دوران حکومتی
که امام سجاد

علیهالسالم

آنطور برایش کار میکند و امام باقر

علیهالسالم

آنطور،

ً
قاعدتا میافتد به زمان امام صادقعلیهالسلام .شـهادت امام صادق سال 148
اسـت ،و این وعده برای سـال  140اسـت .سـال  ،136سـال رویکارآمدن
منصور [است]؛ اگر منصور روی کار نمیآمد ،یا اگر حادثۀ بنیعباس پیش

کوفه حضور داشت .سه فرزند او در این قیام به شهادت رسیدند.
 .1الکافی /کتاب الحجة /باب کراهیة التوقیت /حدیث1
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نمیآمـد ،گویـا تقدیر عـادی الهی بود که در سـال  ،140حکومت
الهی و اسالمی سر کار آید.

65/4/28

امام صادق از سـال اولی که عهدهدار منصب امامت شـد ،یعنی سال 114
هجـری تـا لحظۀ شـهادت ،یعنی سـال  148هجری ،یک مبارزۀ مسـتمر،
درازمـدت ،و خسـتگیناپذیر را علیـه حـکام جائـر زمـان ـ چـه بنیامیـه،
چه بنیعباس ـ دنبال کرده اسـت .در این مدت ،در حدود شـانزده سـال
مصادف با دوران بنیامیه بود .یعنی از سـال  114تا سـال  .130که ،132
سـال شـروع حکومـت بنیعبـاس اسـت و آن دو سـال آخـر هـم کـه دو
سـال بلبشـوی حکومت اموی بود .شـانزده هفده سال ،امام صادق مبارزه
کـرد .و چـه مبـارزۀ دشـواری بـود .اولین سـالهای این مبـارزه ،مصادف
بود با حکومت هشامبنعبدالملک.

62/5/14

هشامبنعبدالملک از آن خلفای

ً
ازلحـاظ فکـر سیاسـی ،بـزرگ و متفکـر
ضمنـا
سـتمگر و مالدوسـت ،و
ِ
بنیامیـه بـود .خـدا میدانـد کـه در دوران این مرد ـ که طوالنی هم شـد
دوران خالفتـش ـ بـر َ
عالـم اسلام چه گذشـت .تمـام نقاطی کـه از آنها
میتـوان یـک جامعـه را فاسـد کرد ،بهوسـیلۀ هشـام مورد اسـتفاده قرار
فقر عظیم تودۀ مردم در حد اعال؛ مالاندوزی
گرفـت .اختلاف طبقاتی و ِ
و ثروتاندوزی خود شخص خلیفه در درجۀ اول ،و کارگزاران و عامالنش
تابع آن کارگزاران در درجۀ سـوم ،در عالم
بهدنبـال او ،و گردنکلفتهـای
ِ
اسلام و جامعۀ مسلمان بیداد میکرد.
بـه اسـتاندار خـودش در کوفه نوشـت :تا وقتیکـه غلـۀ امیرالمؤمنین به
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فروش نرفته اسـت ،هیچکس حق ندارد غلۀ خودش را بفروشـد.
شـما از ایـن چه میفهمیـد؟ امیرالمؤمنیـن ،یعنی همین جناب هشـام،
هشـامبنعبدالملک .ایشـان در کوفـه غلـه دارنـد ،یعنـی مـزارع بـزرگ
و پرمحصولـی بـرای شـخص خلیفـه در کوفـه اسـت .کوفـه یـک نقطـۀ
ً
مثلا
خوشآبوهوایـی بـوده در آن زمـان ،و محصـول داشـته ،برخلاف
طرفهای حجاز .اینها عالوهبراینکه در شـام ـ که خودشـان حاکم بودند ـ
مـوارد ثـروت و منابع ثروت بیشـمار داشـتند ،از کوفه هـم که یک نقطۀ
حاصلخیزی بود ،نمیگذشـتند ،مبالغ زیادی آنجا مزرعه داشـتند .دسـتور
میدادنـد تـا وقتیکه غلهای که محصول مزارع شـخص هشـام اسـت ،به
فروش نرفته و پولش نقد نشـده ،هیچکس حق ندارد محصول خودش را
بفروشد؛ که در بازار ،این محصول رقیبی نداشته باشد .این یک حرکت از
حرکات هشام.
البتـه در تاریـخ هسـت کـه آن اسـتاندار هـم دلش با هشـام خـوب نبود.
«جان گرگان و سگان از هم جداست!» 1چون خودش هم بهنوبۀ خود ،غله
داشـت ،مزرعه داشـت و دلش میخواسـت که اسـتفاده ببرد .خب دستور
خلیفـه هـم بـود و چارهای نبود .محصـول خلیفه هم قیمتـش گران بود.
میرفـت روی منبـر ،میگفت :مـردم میگویند که خالدبنعبداهلل َقسـری
خـود همیـن اسـتاندار باشـد ـ قیمت گنـدم را باال بـرده ،خدا لعنت
ـ کـه
ِ
 .1جـان گـرگان و سـگان هـر یک جداسـت  /متحـد جانهای شـیران خداسـت (مثنوی
معنوی /دفتر چهارم)
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کنـد کسـی کـه قیمت گندم را بـاال برده .مردم هـم میفهمیدند
که گندم خلیفه اسـت! یعنی خدا لعنت کند خلیفه را! پچپچ میکردند با
همدیگر که عجب! این با آن بد است.
یکچنین وضعیتی بود در عالم اسالم .البته نتیجۀ یکچنین فشارهایی،
آن فقـر و آن اختنـاق و آن شـدت عمـل و آن تبعیض ـ این شـده بود که
در سراسر عالم اسالم ،در خود عراق ،در همین کوفه و بصره ،در خراسان،
در مصر ،در بسیاری از بالد دیگر ـ آتش جنگ داخلی شعلهور بود .یعنی
گروههایـی ،دیگـر دسـت از جـان میشسـتند و عَ لـم مخالفت بـا خالفت
ً
غالبا هم سـرکوب میشـدند و از بین میرفتند.
بنیامیه را بلند میکردند.
اما خب ،آتش جنگ همهجا مشتعل بود.
آنوقت علما چه میکردند؟ علما و ّ
زهاد معروف آن زمان ،و ُروات حدیث
کـه در آن زمـان چهرههـای معـروف عالـم اسلامند ،یککـدام از اینهـا با
دسـتگاه خالفـت ،اندک مناقشـهای نداشـتند .اینهـا هم چندجـور بودند.
بعضی کسانی بودند که در خانه نشسته بودند ،و فکر میکردند که دلیلی
ندارد بیخودی خودمان را به دردسـر بیندازیم .حدیث هم میخواندند که
پیغمبـر گفته که بیخودی دودسـتگی ایجاد نکنید ،بیخودی دردسـر برای
خودتـان درسـت نکنیـد! یـک عده اینهـا بودند .یـک عده ،علمـا و ّ
زهادی
بودنـد کـه علیرغـم ظاهـر زاهدانهشـان ،باطـن شـهوترانی داشـتند .در
کنـار خلفـا ،عیش میکردندِ ،کیـف میکردند ،به خوشـی میگذراندند .در
مجالـس عیـش خلفا شـرکت میکردنـد؛ و عالم و بزرگوار هـم بودند! یک

فصل چهارم

 .۶۶دمحم لآ مئاق ؛دمحم لآ قداص

1246

عدۀ دیگرشـان هم فتوابهمزد بودند! فتوا میدادند و از دسـتگاه
خالفـت پـول میگرفتنـد .هرچـه آنهـا الزم داشـتند ،اینها برایشـان فوری
صافوصوف میکردند .و داسـتانهای فراوانی در این مقوالت هسـت ،از
این فتوابهمزدها یا شهوترانها ،که چگونه در خدمت مطامع [خلفا] قرار
میگرفتند.
بـه دالیلـی ،خلیفـه تصمیم میگرفت یک کاری را انجـام بدهد .بالفاصله
ً
فـورا
حدیثـش حاضـر بـود .هـر کاری اینهـا میخواسـتند انجـام بدهنـد،
روایتـش را درسـت میکـرد .آنوقت هم مثل حاال کتـاب و اینها نبود که
بگوینـد آقـا در فلان کتاب نوشـته ،بعـد بگویند نه آقا ننوشـته ،سـندش
ضعیف است؛ نه! نزدیک به زمان پیغمبر بود ،هرکس میگفت من خودم
از یک نفر شـیخ بزرگواری ،از اسـتادی شـنیدم و او از پیغمبر نقل کرد که
ً
ً
فورا
مثلا فالنچیـز؛ قابل قبول بود .هر چیزی کـه خلیفه مایل بود ،اینها
حدیثـی برایـش درسـت میکردنـد .در خدمـت مطامع خلفا قرار داشـتند.
هادیان فکر مردم باشـند و
اینهـم وضـع عالمان ،که درحقیقت بایسـتی
ِ
آنها را هدایت کنند .روشنفکران جامعه ،آنها بودند دیگر!
..بههرحـال در یکچنیـن دوران سـیاهی کـه آن خلیفـهاش اسـت ،آن
استاندارش است ،آن عالم دینیاش است ،آن شاعرش است ،آن طبقات
مردمش هسـتند؛ در یکچنین وضعی ،امام صادق به امامت رسـید.

1360/1

و مبارزۀ خودش را شـروع کرد .که مبارزۀ امام صادق یک مبارزۀ پنهانی
بـود.

62/5/14

امـام صادق

علیهالسلام

از فرصـت اسـتفاده کردنـد بـرای تبییـن و
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تبلیـغ همـان سـه هدفی که در زندگی امام سـجاد اشـاره شـد؛
یعنی معارف اسالمی ،مسئلۀ امامت ،و بهخصوص تکیه بر روی امامت
اهلبیـت .و ایـن سـومی در نیمـۀ اول دوران زندگـی امام صادق

علیهالسلام

بهوضوح مشاهده میشود.

َ
َ َ َ ٌَُ
َ
ـان َف َد َعا ّ
الکوف ِة ِا َل ُخراس َ
الن َاس
هل
یک نمونه این اسـت که «..قال ق ِدم رجل ِمن ا ِ
َ َ َ َ َ
عفر بن ُ َ َ
م ّم ٍد» 1یک نفر بلند شـده از مدینه رفته به خراسـان و مردم
ِال والی ِة ج ِ ِ
را به والیت جعفربنمحمد دعوت میکند؛ یعنی به حکومت ایشان .شما
ببینید در دوران مبارزات ایران ،آنوقتیکه ما توانستیم بگوییم جمهوری
اسالمی یا حکومت اسالمیِ ،کی بود؟ در تمامی طول سالهای مبارزه ،ما
حداکثر میتوانسـتیم نظر اسلام در باب حکومت و حدود آن را بگوییم.
معیـن کرده و
یعنـی اینکـه بگوییـم اسلام بـرای حکومت چـه ضوابطی
ّ
حاکـم دارای چـه شـرایطی اسـت .این حداکثر چیزی بود کـه در این باب
میشد گفت .هرگز نوبت به داعیۀ حکومت اسالمی ،یا نامبردن از شخص
خاصـی بهعنوان حاکم نمیرسـید .سـال  56حداکثـر در محافل خصوصی
بود که ما حکومت اسالمی را بهعنوان یک داعیۀ مشخص مطرح کردیم.
معیـن نمیکردیـم .پـس ببینید ،اینکـه در زمان امام
و تـازه حاکمـش را
ّ
صادقعلیهالسلام بلند میشـوند میروند در اقصی نقاط کشـور اسالمی ،مردم
را به حکومت امام صادق دعوت میکنند ،معنایش چیست! آیا معنایش
 .1مناقـب آل ابیطالـب /بـاب امامـة عبـداهلل جعفربنمحمد الصادق /فصـل فی معرفته
باللغات و اخباراته بالغیب
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غیر از نزدیکشدن زمان موعود است؟ این همان سال  140است،
حرکت ائمه بهطور طبیعی ،آن را ایجاب
خیز
این همان چیزی اسـت که
ِ
ِ
میکرده و تشکیل حکومت اسالمی در آن دوران را نوید میداده است.
خب ،مردم را دعوت میکنند به حکومت و والیت جعفربنمحمد .والیت
ً
سـابقا والیت را به محبت معنی میکردند.
را امروز ،ما خوب میفهمیم.
دعوتکـردن بـه والیـت ،یعنـی [دعوتکردن] بـه محبـت جعفربنمحمد؟
اینکه دعوت ندارد .محبت چیزی نیست که جامعه را به آن دعوت کنند.
بهعلاوه اگـر والیـت را به محبت معنـی کنیم ،دنبالۀ حدیـث معنا ندارد.

توجـه بکنیـد؛ « َفف َرق ٌـة َا َ
طاعـت َو َا َ
جابـت» یک فرقـه اطاعت و اجابت کردندَ « ،و
ِ
َ َ
ٌَ
َ
ِفرقة َج َحدت َو انک َرت» یک عده انکار کردند ،گفتند نه .خب ،محبت اهلبیت
ََ
َ ٌ َ ََ
ً
غالبـا انـکار نمیکردند در دنیای اسلامَ « ،و ِفرقـة ت َو ّرعت َو َوقفـت» یک فرقه
را
هـم ورع بـه خرج دادند و توقف کردند .تـو ّرع 1و توقف ،دیگر بههیچوجه
متناسب با محبت نیست .این قرینه است بر اینکه مقصود از والیت ،چیز
دیگری اسـت .و مقصود همان حکومت اسـت .دنبالۀ حدیث این اسـت:

َ َ

ُّ

َ

ٌ ََ َ

َ َ

ََ

َ

ّ
َُ
َ
الس ُ
ـادق عل ِیه ّ
لام» [از هـر فرقهای فردی]
«فخ َـرج ِمـن ک ِل ِفرق ٍـة رجـل فدخلـوا علی الص ِ ِ
میآینـد خدمـت حضرت و صحبتهایی میکننـد .حضرت به یکی از آنها
کـه تـو ّرع و توقف کـرده ،میگویند تو که در این کار تو ّرع و توقف کردی،
چـرا تـو ّرع نکـردی در کنـار نهـر فالن ،در فلان روز ،که فلان کار خالف را
انجام دادی؟
( .1ورع) پرهیز ،احتیاط
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ایـن گفتـه بهوضوح نشـان میدهد شـخصی که در خراسـان آن
دعوت را میکرده ،کاری موافق رضای امام انجام میداده و شاید فرستادۀ
خود ایشان بوده است .این مربوط به مرحلۀ اول از دوران امام صادق

علیهالسالم

اسـت .و نشـانههایی ازاینقبیل در زندگی آن حضرت هست ،که به گمان
زیاد همه مربوط به همین مرحله است.

65/4/28

شیعه هم در آن زمان [مسئلۀ قیام] را میدانست .اینیکه میبینید شیعۀ
خراسـانی میآمـد پیـش امام صـادق ،میگفـت :آقـا ،چرا قیـام نمیکنی؟
درحالیکـه صدهـزار مـردم شمشـیرزن در خراسـان منتظر تو هسـتند؛ این
بهخاطر همین فکر بود .اگر بنا بود ائمه قیام نکنند ،شیعه چرا بیاید بگوید
ّ
مسلم بود در نظر شیعه .امام هم
شما قیام کن؟ این ذهنیت شیعه بود،
در جواب او نمیگوید ،سـاکت شـو مرد! قیام چیسـت! مگر ما میخواهیم
قیـام کنیـم؟ مـا نمیخواهیم قیام کنیـم .این را نمیگویـد .میگوید من
یـاور نـدارم .او میگویـد آقـا صدهزار در خراسـان دارید .بعـد حضرت اصرار
میکنـد ،او کـم میکنـد ،کم میکند .بعـد حضرت میگوید کـه برو داخل
این تنور آتش .مرد نمیرود .امام یکی از اصحاب خودش[ ،هارون ّ
مکی] را
در
میفرماید که حاال تو برو داخل تنور آتش .او میرود داخل تنور .حضرت ِ
تنور را میگذارد .آن خراسانی که آمده بوده ،بنا میکند پیچوتابخوردن و
در تنور
نگران از اینکه حاال این سوخت ،خاکستر شد ،چه شد؟ بعد حضرت ِ
را برمیدارند ،میگویند بیا بیرون .میآید بیرون .حضرت میفرماید اگر ما
پنج نفر مثل این آدم داشتیم ،قیام میکردیم.

67/8/8
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[یـا مثـل ابنابییعفـور که] به امـام صادقصلواتاهللعلیـه عرض میکند
که اگر چنانچه شما به من بگویید این سیب ،نصفش حرام است ،نصفش
حالل ،باور میکنم .و آن نصفی که شما گفتید حالل است را ،حالل میدانم،
و آن نصفی که گفتید حرام است را ،حرام میدانم .خب ،یک سیب از یک
درخت آمده بیرون دیگر ،این درخت یا سـیب حالل تولید میکند یا سـیب
حرام ،یا ملک من هسـت یا نیسـت ،یا حرام اسـت یا حالل اسـت .یعنی
اینقدر این بهحسب منطق و مفهوم اسالمی و شرعی ،بعید است از ذهن،
نهاینکه هیچ تصور نشود و محال باشد ،اما خیلی بعید است از ذهن که یک
نصف چپش حرام است،
سیبی را بگذارند جلوی آدم ،بگویند آقا این سیب،
ِ
نصف راستش حالل .گفت به امام صادق ،که اگر شما اینطور بگویید ،من
ِ
قبول میکنم و باور میکنم 1.هرکسی نمیتواند اینطوری باشد .این ،عمق
میخواهـد ،یـک عمـق ایمانی .این عمق غیـر از عمق فکری اسـت ،غیر از
عمق معرفتی است ،یا اینطوری بگوییم؛ غیر از عمق استداللی است ،عمق
ایمانی است ،این عمق ایمانی باید داده بشود.

64/7/28

ّ
مسلم است که باید انجام بگیرد بهوسیلۀ ائمهعلیهمالسالم.
ببینید ،اصل قیام
اینکـه انجام نمیگیرد ،چون شـرایطش فراهم نیسـت؛ یکی از شـرایطش،
ً
صیرفی
داشـتن ناصر و یاور اسـت .یک روایت دیگر ،که راوی
ظاهرا ُسـدیر ِ
[اسـت] 67/8/8 .در مدینـه میآیـد پیـش امـام صادقعلیهالسلام و پیشـنهاد قیام
میدهـد .زمـان بنیعبـاس اسـت .میگوید :آقا شـما چرا قیـام نمیکنید،
ّ
الکشی /عبداهللبنابییعفور /شمارۀ 462
 .1رجال
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چـرا خـروج نمیکنید ،چـرا حکومت را نمیگیریـد ،چرا نمیکنید
کاری را که باید بکنید؟ امام صادقعلیهالسلام میگوید :بلند شـو برویم بیرون
مدینه .مثلاینکه محل و مکان ،امن نبوده .بلند میشـوند ،از شـهر بیرون
میرونـد 51/11/24.میگویـد بـا امـام رفتیم در یـک بیابانی و نمـاز خواندیم و
حرکت کردیم و راه رفتیم و چه و چه .تا رسـیدیم به یک گلۀ گوسـفندی.
حضرت به من گفتند که اگر من به تعداد این گلۀ گوسفند آدم میداشتم
و مرد مصمم و عالقهمند ،قیام میکردم .میگوید برگشـتم شـمردم ،دیدم
فداکار آماده برای مواجهه
مصمـم
هفدهتاسـت 1.اگـر حضرت هفده نفر آدم
ِ
ِ
بـا تمام مشـکالت میداشـت قیام میکردند .اصل قیـام را هیچوقت ائمه
منکر نشدند؛ این در زندگی امام صادق فقط نیست ،در زندگی دیگران هم
هست.
سر کار آمدند .اوایل خالفت منصور میشود
..سال  132و  133بنیعباس ِ
ً
ً
واقعـا هم اگـر چنانچه به همان رونـد پیش میرفت و
تقریبـا.
سـال 140
ماجرای فتنۀ بنیعباس پیش نمیآمد ،امام صادق سال  140میتوانست
حکومت اسلامی تشـکیل بدهد .فیعلماهلل مقدر بوده که این کار بشـود،
منتهـا تقدیـر الهـی فرقش با قضـای الهی همین اسـت .تقدیر یعنی آنکه
برحسـب علل و اسـباب مادی و طبیعی و معمولی اندازهگیری میشـود
معین شـد ،انجام میشود؛ اگر بهخاطر
و قرارداد میشـود؛ اگر آن اسـباب
ّ

 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب فی قلة عدد المؤمنین /حدیث4
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معین نشـد ،آن کار عقـب میافتد .این تقدیر
دلیلـی آن اسـباب
ّ

َ

َ

َ ََ

اهلل».1
اهلل ِال قد ِر ِ
ضاء ِ
الهی است؛ «ا ِف ُّر ِمن ق ِ

67/8/8

ببینید عزیزان! ما در اسالم و در تعبیرات دینی چیزی داریم به نام تقدیر،
چیزی هم داریم به نام قضا ،که روی هم قضا و قدر گفته میشود .ما به
قضا و قدر اعتقاد داریم؛ هم قدر حق است ،هم قضا حق است .بعضیها
خیال میکنند آدم اگر معتقد به قضا و قدر شـد ،نمیتواند اراده و قدرت
فهمیدن معنـای قضا و قدر
انتخـاب انسـان را مؤثـر بداند؛ ایـن همان بد
ِ
ً
کامال به قضا و قدر و حق انتخاب انسان معتقدیم؛ اینها
است .نهخیر! ما
مکمل یکدیگرند .من در چند جمله ،این را برای شما تبیین میکنم.
..شما آیا عاملی را که به نتیجهای میرسد ،انتخاب میکنید یا نمیکنید؟
اگـر انتخـاب کردید ،تقدیری که دنبالۀ این انتخاب اسـت ،میشـود قضا.
قضـا یعنـی حکم؛ یعنی حتم .در معنای قضـا ،حتمیت و قطعیت وجود
سـر یک
دارد .یکوقـت هسـت شـما انتخـاب نمیکنیـد .فـرض بفرمایید
ِ
خیابان اول حرکت کند ،این است
چندراهی میرسـید .تقدیر کسـی که از
ِ
که به فالن نقطه برسـد .تقدیر کسـی که از خیابان دوم حرکت کند ،این
اسـت که به فالن نقطه برسـد .تقدیر کسـی که از خیابان سـوم و چهارم
 .1بحاراالنـوار /کتـاب العـدل و المعاد /ابواب العدل /باب /3حدیث« ،41در روایت اسـت
که روزی امیرالمؤمنین کنار دیواری که درحال ویرانشـدن بود ،ایسـتاده بودند .حضرت
برای اینکه آسـیب نبینند ،کنار رفتند .کسـی از ایشـان پرسید اگر شما معتقدید که زمان
مـرگ هرکـس معیّ ن اسـت ،پس چرا کنار رفتید؟ حضرت پاسـخ دادنـد از قضای خدا به
قدر خداوند پناه بردم».
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و پنجـم و ششـم حرکـت کند ،رسـیدن بـه نقاطی اسـت که این
خیابانها به آنها منتهی میشود .اگر شما تصمیم گرفتید به هیچکدام از
این خیابانها نروید ،آیا این تقدیرها دربارۀ شما تحقق پیدا خواهد کرد؟
نه! شـما نرسـیدن به این اهداف را انتخاب کردهاید؛ بنابراین نمیرسـید.
خیابـان اول را انتخـاب کردیـد و تصمیم گرفتیـد و نیرویتان را بهکار
اگـر
ِ
انداختید و رفتید ،به آن نتیجه میرسید .قضای شما ـ یعنی حکم حتمی
شما ـ این است که به آن هدف برسید .چیزی که میتواند هر تقدیری را
به قضا تبدیل کند ،ارادۀ شماست .تقدیر ،ترسیمشده است؛ اما این تقدیر
اقدام
دربارۀ شـما حتمیت ندارد؛ این شـما هسـتید که با اراده و همت و
ِ

خود ،به آن تقدیر حتمیت میدهید .نتایج و تبعات این اقدام را هم باید
قبول و تحمل کنید.
اگـر سـر دوراهـی برسـیم ،یک راه ما را بـه منزلگه مقصود میرسـاند؛ یک
راه هـم مـا را بـه باتالق یا به یک نقطۀ خطرناک میرسـاند؛ این دو تقدیر
درمقابل شماسـت .شـما باید از بین این دو تقدیر ،یکی را انتخاب کنید.
اگر راه اول را انتخاب کردید و بین راه خسته و منصرف نشدید و ارادهتان
متزلـزل و نیـروی بدنتـان تمام نشـد ،قضای شـما این اسـت کـه به آنجا
برسید .اگر بهعکس ،راه دوم را انتخاب کردید ،در بین راه به خود نیامدید،
متنبه نشدید ،توبه نکردید ،از این راه برنگشتید و آن را ادامه دادید ،البته
ّ
تقدیـر شـما این اسـت که به همـان باتالق و نقطۀ خطرناک برسـید .این
شمایید که انتخاب میکنید.
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البتـه یـک عامـل معنـوی هـم در اینجـا وجـود دارد .مـا در باب
گزینش راه ،تقدیر ،گفتیم انتخاب با شماسـت ،در این شـکی نیسـت؛ اما
ً
حتما باید در نظر داشـت .گاهی شـما برای
نقش هدایت و کمک الهی را
انجام کاری خسـته میشـوید ،از خدای متعال نیرو میخواهید ،خدا هم
به شـما نیرو میدهد و راه میافتید .گاهی در یک انتخاب دچار مشـکل
میشوید ،از خدای متعال هدایت و دستگیری میخواهید ،خدا هم شما
را هدایـت میکنـد.. .ایـن اسـت که من ،بهخصوص بـه جوانها میگویم
رابطـۀ خـود را بـا خدا مسـتحکم کنید و نقـش دعا و تضرع را بشناسـید.
معنای دعا این نیسـت که شـما از خدا بخواهید و بنشـینید و فکر نکنید؛
نـه! از خـدا بخواهیـد ،تا وقتـی حرکت میکنید ،در حرکت ،شـما را کمک
انتخاب درسـت ،شـما
کند .از خدا بخواهید ،تا وقتی انتخاب میکنید ،در
ِ
را کمک کند.

83/4/17

این کتاب شـهید مرحوم مطهری را بخوانید دربارۀ جبر و اختیار 1.درسـت
روشـن میکنـد معنـای تقدیـر را .این تقدیر الهی اسـت .تقدیـر الهی این
بـوده ،بعـد هـم [محقـق] نشـده بهخاطر بـروز حوادثـی .پس ،از دیـد امام
باقرعلیهالصالةوالسلام مسـئله بـرای امـام صـادق ،مسـئلۀ قائم آل محمد اسـت
یعنی بناست آن حضرت همین ِسمت قیام را بر عهده داشته باشد و این
کار را انجام بدهد و قیام کند.

67/8/8

 .1کتـاب «انسـان و سرنوشـت» ،ایـن کتـاب بـا مقدمـهای بـا عنـوان عظمـت و انحطاط
مسلمین ،آغاز میشود که در  1345نوشته شده است.

۶۷

اصلی مبارزه»
امام صادق؟ع؟ «راهبردهای
ِ
در دوران اختناق [ستمشـاهی] ما دربارۀ زندگی ائمه و بهخصوص زندگی
امـام صـادق ،بحثهای متعددی میکردیم ،با سـه هدف .یک هدف این
طالب جوان
بـود کـه به مردم زمان خودمـان و بهخصوص به روحانیون و
ِ
بیاموزیـم کـه درس بـزرگ امام صادق ،مبارزه اسـت .ایـن مبارزهای که در
ّ
معطر و منوّ ر آن حضرت در کتب
زندگـی امـام صادق ،از خالل زندگینامۀ
حدیـث و تاریـخ بهدسـت میآیـد ،منافاتـی نـدارد با کار علمـی و آموزش
دیـن؛ بلکـه عین آن اسـت .و در ایـن بیان ،درس مبـارزه را از امام صادق
منتقل میکردیم به شاگردان امام صادق و شیعیانش ،و نشان میدادیم
که چگونه در شـرایط مشـابه ،رئیس مذهب شـیعه ،روز و شـبش ،درس
و بحثـش ،تبلیـغ و سـخنگفتنش ،در جهـت مبـارزۀ مقدسـی بـود بـرای
ایجاد نظام اسلامی .امروز آن هدف مورد نظر نیسـت ،زیرا دوران اختناق

فصل چهارم

1256

 .۶۷زرابم ِیلصا یاهدربهار« ؟ع؟قداص ماما

بحمداهلل سـپری شـد و پرچم حکومت علوی بر سـرزمین متعلق
به آل محمد به اهتزاز درآمد و زمینۀ مبارزه در اختناق از بین رفت.
امـا دو هـدف دیگـر از آن بحثهـای آن روز ،امـروز هـم با همـان قوّ ت و
اهمیـت ،بلکـه بیشـتر ،مطرح اسـت .یکی این اسـت که در خلال تبیین
تشـیع
زندگی امام صادق و ائمۀ هدی ،معلوم میشـود که تاریخ خونین
ّ
در هیـچ لحظـهای از لحظـات منقطع نشـده اسـت .و از سـاعتی که ائمۀ
معصومین مبارزۀ خودشـان را شـروع کردند ـ با هدفها و روشهایی که
ً
خط
اجماال عرض میکنم ـ تا روزگار نهضت ما و پیروزی انقالب ما ،این
ِ
مسـتمر ،همچنان بوده اسـت؛ و در دوران زندگی ائمهعلیهمالسلام از همیشـه
روشنتر و بارزتر بوده .هدف دوم که مهمتر است ،این است که در خالل
بیان زندگی امام صادق ،برجسـتهترین نکتهها در منش اسلامی و روش
زندگی مؤمنانه ،طبق دید اسالم آشکار بشود .بهترین دستور و روش برای
ِ
شناسـایی اسلام ،شناسـایی آن کسـانی است که اسلام در همۀ وجود و
ِ
در سـخنان آنها مجسـم اسـت .و ما این درس را از زندگینامۀ امام صادق
میگیریم .این مقدمه.
[مکـرر بیـان شـد که] هدف از مبـارزۀ ائمه ،ازجمله امـام صادق ،دو هدف
اصلـی بـود ،یکـی حفظ آیین اسلام از تحریـف و نگهداشـتن این ودیعۀ
الهی در طول تاریخ ،حفظ ایدئولوژی؛ و دوم ،تشکیل یک نظام اجتماعی
بـر اسـاس آن ایدئولـوژی بـود ،کـه مـا اسـم آن را میگذاشـتیم حکومت
علوی .و در خالل زندگینامۀ ائمه

علیهمالسالم

به ثبوت قطعی میرسد که آن
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حضـرات مقـدس ،این هدف دوم را داشـتند .و اگر کسـی این را
انکار کند ،باید آن را حاکی از ّ
تتبع یا عدم توجه دانست .ما در همۀ
قلت ّ
ائمهعلیهمالسلام ایـن خصوصیت را بهطور بـارز میبینیم؛ منتها دوران زندگی
پرماجراترین [دورانها از
امـام صـادق ،یکی از پربارترین و طوالنیتریـن و
ِ
نظر] این قضایا بود .دوران امامت امام صادق سیوچهار سال طول کشید
و در ایـن دوران ،ماجراهـا و فـراز و نشـیبها و مصیبتهـا در زندگـی آن
حضرت پیش آمد؛ اما خط مسـتمر جهاد ادامه داشـت .این اهداف؛ و اما
خطوط تشکیلدهندۀ استراتژی این مبارزه ،چهار خط اصلی بود که از آن
خطوط ،خطوط فرعی هم ناشی میشد.
اول ،تبییـن اسلام نـاب و تبلیـغ گسـتردۀ آن اسـت .خیلیهـا بودند که
مصلحتشـان در ایـن بـود کـه یـا مفاهیم قرآنی را درسـت بیـان نکنند ،یا
ضعیف انجام بدهند ،یا آن را با آمیزۀ خطرناک و مسـمومی از تعلیمات
مورد عالقۀ خلفای زمان بپوشـانند و مخلوط کنند .این خطر بزرگی بود و
ً
جدا مقابله میکردند .لذا چه در اصول دین ،مثل توحید
ائمه با این خطر
و معـاد و نبـوت و بقیـۀ اصـول؛ و چه در فروع دیـن مثل همین احکامی
که شـما در کتابهای فقهی و حدیث مشـاهده میکنید؛ از ائمه

علیهمالسلام

[روایاتی] صادر میشـد تا تفسـیر درست قرآن و تبیین صحیح دین انجام
بگیرد .این یک خط روشن.

67/3/19

اینکـه شـنیدید امـام صادقعلیهالسلام چهارهزار شـاگرد داشـت؛ بـا دهری 1و
 .1کسی که منکر وجود خداست و معتقد است دنیا ازلی و ابدی است ،صانعی ندارد ،و
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طبیعـی 1و ملحـد و بیدیـن و کجفهـم مباحثه میکـرد ،خودش
مباحثـه میکـرد ،شـاگردانش مباحثه میکردند ،ایـن را در این چهارچوب
ببینید .تصور نشود که امام صادق که درس میداد ،مثل [درسدادن] فالن
عالمی بود که در فالن گوشۀ یک حوزهای نشسته و به هیچچیز جز همان
مشت
درسی که خودش بلد است و علمی که بلد است ،فکر نمیکند .یک ُ
شـاگرد دور خـودش جمـع میکنـد و درسـی میدهد ،و بحثـی میکند و
عشـقش و زندگـیاش و امیـدش ،و همهچیزش آن درس اسـت .اینطور
تصور نکنید امام صادق را ،این غلط است .مسئله این نیست.
امام صادق آن مجاهد فیسـبیلاهلل ،آن انسـان دسـت از جان شسـته ،آن
مبـارز خسـتگیناپذیری اسـت که میبینـد اصالتها ،ارزشهـا ،مفاهیم،
معـارف ،آن چیزهایـی کـه میلیونها سـاعت ازطرف بهتریـن بندگان خدا
صرف تعلیم آن شده ،دارد از بین میرود؛ اسالمی که آنهمه خون پایش
ریخته شـده ،دارد نابود میشـود .و میخواهد نگذارد که این انجام بگیرد.
معارف امام صادق ،درس و بحث امام صادق این بود .حدیث او ،بیان فقه
او ،بیان کالم او ،بیان تفسـیر او ،جمعکردن شـاگرد او ،در این چهارچوب
و بـا ایـن مبنـا بـود .او را بـا [اسـتاد] یـک حوزۀ علمیـۀ معمولی ،اشـتباه
نکنید .به همین دلیل بود که دسـتگاه خالفت روی درس و بحث و علم
و تعلیم امام صادق هم حسـاس بود ،برخالف دسـتگاههای جور َ
عالم که
پس از زندگی در این دنیا ،حشری نخواهد بود.
 .1کسی که امور جهان را به طبیعت نسبت می دهد و به خدا اعتقادی ندارد.
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اگر کسـی مشـغول علم باشد ،سرش در کار علم باشد ،میگویند
خـب ،هرچه میخواهی بگو ،هرچـه میخواهی بخوان ،هرچه میخواهی
درس بـده ،فقـط کارت بـه کار ما نباشـد! کـه در دوران اختناق ،خود ماها
شاهد بودیم که کسانی را آزاد میگذاشتند تا درس بدهند ،بحث بگویند،
منبـر برونـد ،صحبت بکنند ،تبلیغات کنند؛ برایشـان مشـکلی نبود .اما از
کسـان دیگـری ،کمترین چیز را ایراد میگرفتند؛ چـون جهتگیری آنها را
مالحظه میکردند.
[البتـه] اینطـور نبـود که دسـتگاه خالفت احسـاس نکند کـه امام صادق
تقیه
چـهکار دارد میکنـد[ ،با وجـود اینکه] امام ظاهر را حفـظ میکردندّ ،
میکردند 67/8/8.اتفاق افتاده بود که گاهی ابوالعباس ّ
سفاح از امام پرسیده
ً
مثال عیـد فطر فرداسـت ،یا
بـود کـه بـه نظر شـما عید چـه روزی اسـت؟

َ

َ
َ
ام»
امروز اسـت ،یا پسفرداسـت؟ حضرت در جواب فرمودند« :ذا ک ِال ِاالم ِ
َ

َ

2

َ َ

ایـن مربـوط میشـود بـه امیر مؤمنـانِ « .ان ُصمـت ُصمنـا َو ِان ا َفطـرت ا َفطرنـا»
اگـر امیرمؤمنان ـ یعنی حاکم مسـلمین ،حاکم شـرع ،نـه هر حاکمی ،با
خصوصیات حاکم شرع ـ روزه بگیرد امروز را ،ما هم روزه میگیریم؛ اگر
او افطار کند ،ما هم افطار میکنیم .که البته این یک قاعدۀ کلی است که
طرف بیعقل،
تقیه هم هست .یعنی آن
ِ
حضرت فرمودند ،و از ظرافتهای ّ
خیـال کـرد حضـرت او را میگوینـد و حکمش را حجت قطعـی میدانند؛
 .2الکافی /کتاب الصیام /باب الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان هو او من شعبان/
حدیث7
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ً
یقینا حجت نمیدانستند ،هرچند
درحالیکه حضرت ،حکم او را

تقیه
تقیه افطـار هم میکردندّ 68/2/16.
آنجـا فیالمجلـس درمقابل او از روی ّ
تقیه یعنی نگاهداشـتن جمع خود و جان خود
یعنـی همیـن حفظ ظاهر؛ ّ
و کار خـود و راه خـود ،در حصـاری از سـکوت ،یـا کارهایی و شـیوههایی
تقیه اسـت .درعینحال ،دسـتگاه
که دشـمن را فریب میدهد .این معنی ّ
میفهمید که امام صادق دارد چهکار میکند .لذا بود امام صادق را تبعید
میکردند ،امام صادق را زندان میبردند .بارها امام صادق را تبعید کردند.
که البته متأسفانه سالشمار زندگی امام صادق مثل بقیۀ ائمه ،در دست
نیسـت .این یکی از همان نقاط تحقیقی اسـت که باید نگاه کنید ،ببینید
حضرت که در حیره 1بود ،در مدین بود ،حضرت که در فالن شهر دیگر بود،
ِکـی بـوده ،چگونه بوده ،در چه سـالی بوده .از قرائن و تصادفات میشـود
آنهـا را پیـدا کـرد ،فهمید که در چه زمانهایی اتفاق افتاده و حضرت چند
بار تبعید شده و کجاها تبعید شده و چقدر طول کشیده زمان تبعیدش.
اینهـا را میشـود در زندگـی امـام صادق و دیگـر ائمه پیدا کـرد[ .خالصه]
دسـتگاه حساسـیت نشـان میداد .شـاگردان امـام را میگرفت .هرکسـی
میآمد مدینه ُدوروبَر حضرت[ ،اگر] میفهمیدند که برای کسب علم آمده،
ـر امـام را ،و خود حضرت
زیـر فشـار قرارش میداد؛ بهخصوص اصحاب ِس ّ
ّ
سـفاح و منصور ،دو خلیفـۀ اوّ ل بنیعباس،
 .1ایـن شـهر در نزدیکـی نجف قرار داشـت و
ّ
پایتخت این سلسـله به
مدتی در این شـهر اقامت داشـتند .پس از ساختهشـدن بغداد،
ِ
بغداد منتقل شد.
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تقیـه کنیـد ،ظاهر را حفـظ کنید،
را .حضـرت بـه آنهـا میگفـت ّ

َ َ َ َ َ َ َ
ٌ
صحاب َو
بوحنیفـة ل ُه ا
نگذاریـد بفهمند که ما چرا دور هم جمع شـدیم« .هذا ا
َه َـذا َ
احل َس ُـن َ
البصـر ُّی َل ُـه َاصح ٌ
ـاب» 1همۀ اینها حوزۀ درس دارند ،دورشـان جمع
ِ
میشوند ،من هم عدهای دورم جمع میشوند؛ نگذارید که احساس کنند
کـه چه هسـت باطن این درس ،و ما داریم چـهکار میکنیم .درعینحال،
خب باالخره یک گوشۀ کار لو میرفت و آشکار میشد و ارتباط این کار با
درسی آن حضرت مشخص میشد.
کارهای سیاسی و جهتگیری علمی و
ِ
و لـذا فشـار وارد میآوردنـد ،تـا باالخره آن حضرت را مسـموم کردند و به
اول [اسـتراتژی امام] که جریان علمی امام
شـهادت رسـاندند .این رشـتۀ ِ
صادق است.
پس کار علمی امام صادق عبارت بود از تفسیر درست قرآن ،بیان درست
معـارف الهـی ،بیان درسـت احـکام الهـی ،افشـاکردن تحریفهایی که در
معارف و احکام و تفسـیر قرآن انجام گرفته ،و افشـای چهرۀ کسـانی که
ایـن تحریفهـا را انجـام دادند .این کار علمی امام صـادق [بود ،همراه با]
شـاگردان درسـت و رهاکـردن آنهـا در میان انبوه تودۀ مسـلمان و
تربیـت
ِ
اسالمی آن روز ،که چندین برابر کشور کنونی
ملت مسلمان در اقطار عالم
ِ
ما بود؛ این خط اول.

67/8/8

خـط دوم ،تبییـن و تبلیغ مسـئلۀ امامـت بود 67/3/19.بیان مسـئلۀ امامت،
باالتریـن تالشهـا و فعالیتهـا در آن روزگار بهحسـاب میآمده برای کار
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب الکتمان /حدیث5
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ً
حقـا باالتریـن .درسـت مثـل اینکـه در دوران حکومت
سیاسـی؛

شاهنشاهی ،یک نفری والیت فقیه تدریس کند و ترویج کند .این چقدر
بار سیاسی دارد؟ مسئلۀ امامت را [هم] که ائمه از دیدگاه خودشان بیان
ّ
حاد سیاسی بهحساب میآمد 67/8/8.امامت
میکردند ،در آن روز یک مسئلۀ
یعنـی حکومـت ،یعنـی رهبری .چـون حکومت در اسلام ،صرف حکومت
مادی نیسـت ،ماده و معنا به هم پیچیده اسـت ،حاکم فقط امور زندگی
مـردم را اداره نمیکنـد ،بلکـه روح و فکـر و دل مـردم را هم اداره میکند.
پس حکومت ،آنوقتیکه در اسالم مطرح میشود ،معنا و نام امامت پیدا
میکند .امامت جوهرهاش خالفت الهی بر روی زمین و بر مردم است .و
این به مسـائل زندگی مردم خالصه نمیشـود؛ بلکه دل مردم ،روح مردم،
جهتدهـی مـردم ،هدفگیـری تالشهـای مردم ،و قالبگیـری مجموعۀ
زندگـی مـردم نیز در آن مندرج اسـت .این خـط دوم .که بهخصوص روی
این قضیه ،خلفا فوقالعاده حساس بودند .و مهمترین کار ائمهعلیهمالسالم در
میدان مبارزه ،همین بود که مسئلۀ امامت را معنا کنند؛ یا معنا کنند یا
معین کنند .همیشه هم ائمه نمیتوانستند این کار پیچیده و
مصداق را
ّ
دشوار را انجام بدهند؛ شرایط سیاسی ویژهای الزم بود؛ مثل اواخر دوران
بنیامیه .امام صادق در عرفات ،در روز عرفه ،در میان مردم میایستد که

باعبداهلل َع َلیه َّ
َ ُ َ َ
الس ُ
لام
عمروبنابی ِ
المقـدام ،راوی حدیـث میگویدَ « 67/3/19:رایت ا ِ ِ
ِ
َ َ
ُ
َی َ
ـوم َع َر َف َـة ب َ
ـف َو ه َـو ُینـادی ِباعلی َصو ِت ِـه» 1حضـرت در عرفـات ،در روز عرفـه،
امل ِوق ِ
ِ

 .1الکافی /کتاب الحج /باب الوقوف بعرفة و ّ
حد الموقف /حدیث10
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در اجتمـاع مـردم ،وسـط مردم ایسـتاده بودند و بـه اعلیصوت،
بـا فریـاد ،یک جملهای را میگفتند .بـه یک طرف رو میکردند این جمله
را میگفتنـد؛ بعـد بـه یـک طرف دیگـر رو میکردنـد ،میگفتنـد؛ [بعد] به
آنطـرف دیگـر رو میکردنـد .به چهار طرف رو میکردند و این مطلب را با

َ َ
عل َصوته َا ُّ َیا ّ
الن ُاس
فریاد میگفتند .حاال آن [مطلب] چیسـت؟ « َو ُه َو ُینادی ِبا
ِِ
َ
َ
اهلل َص َّل ُ
اهلل َع َل ِیه َو ِآل ِه َ
کان ِاال َ
مام» ،این توجه به معنای امامت اسـت ،و
ِا ّن َرسـول ِ
بیدارکردن مردم نسبت به حقیقت امامت؛ که امامت چیست و آیا اینهایی

ُ َّ َ َ ُ ُ َ
احل َس ُن ُ َّث ُ
طالب ُ َّث َ
احل َس ُنی
که ِ
سر کارند ،شایستۀ امامتند یا نه« .ث کان ع ِ ّلبنایب ِ ٍ
َ
ُ َّ َ ُّ ُ ُ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َ ّ ُ َ
لی ّث ِهـه» .هـاه یـا ِهه ،یکچنیـن چیزی« .ف ُینادی
ث ع ِلبناحلس ِ
ین ث ممدبنع ِ ٍ
ً
َ
َ َ َ
َ َ
الث َم ّر ٍ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ث
لف ِه اثن عش َر َصوتا» هر طرفی
سار ِه َو ِمن خ ِ
ات ِلن بنی ید ِیه و عن ی ِین ِه و عن ی ِ
سـه بـار فریـاد میکـرد و اینها را میگفت ،کـه دوازده مرتبـه این جمله را
«هه» ،یا «ها»
حضـرت در عرفـات تکرار کرد .بعد میگوید ،پرسـیدم که آن ِ

ً
مثال بنیفمین ،یا بنیفالن ،یعنی «من» .کنایه
یعنی چه؟ گفتند در لغت
اسـت از «مـن»؛ یعنـی بعـد از محمدبنعلی ،من امامـم 65/4/28.امامت را از
سرچشمۀ معنوی و اصلیاش شروع میکند و شجرهنامۀ امامت شیعی را
برای مردم مسـلمان ترسـیم میکند .پیغمبر ،اولامام بود[ .بعد] یکییکی
اسم پدران خودش را میشم َرد ،و بعد میگوید :سپس من! یعنی ادعای
امامـت و حکومـت؛ که این نشـاندهندۀ اوج مبارزۀ امام صادق اسـت در
اواخر دوران بنیامیه .اینهم خط دوم.
خـط سـوم تشـکیل یک جمـع وفـادار و فعـال ،و تربیت آنهاسـت .که آن
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تشیع.
روزها [در دوران اختناق] ما اسـمش را میگذاشتیم حزب
ّ
بهاینمعنا ـ نه بهآنمعنایی که دشـمنان شـیعه میگوینـد ـ ایرادی ندارد
تشـیع حزب بگوییـم و آن را حـزب اطالق کنیم[ .ائمـه] یک جمع
مـا بـه
ّ
برگزیـدهای را از میـان دوسـتان و عالقهمنـدان خـود انتخـاب میکردند ،و
اسـرار علوم خود و معارف اسلامی و بهخصوص مسـئلۀ امامت را به اینها
زیرزمینی بسـیار وسیعی در سراسر دنیای
پنهانی
میگفتند .و یک شـبکۀ
ِ
ِ
اسالم آن روز وجود داشت .لذا شما میبینید در میان ُروات احادیث امام
ِ

صادق ،راوی خراسانی ،سجستانی ،رازی ،اصفهانی ،مصری ،بصری ،کوفی،
اسالم آن روز کسانی هستند که از امام روایت میکنند
از تمام نقاط دنیای
ِ
ً
غالبا همه جزو شـیعیان و نزدیـکان ،و بعضی از آنها
علـوم آن حضـرت را.

دارای داعیـۀ قیـام [هم هسـتند] که بیایند پیش امام صـادق که آقا قیام
کنیم! پیداست که از همان جمع ویژهاند.

67/3/19

در تمام اقطار عالم اسالم،

شـیعیان خالص ،آنکسـانیکه صددرصد دلبستۀ به مسئلۀ امامت بودند و
آن پیام را و رسـالت را قبول داشـتند ،به امام صادق و مرکز امامت متصل
میشـدند .اینیکه میشـنوید در روایات ،یک نفری از خراسان آمد ،چنین
گفت؛ یک نفری از بصره آمد ،چنین گفت؛ یک نفر از فالنجا پول فرستاد؛
یک پیرزنی در فالنجا چنین پیغام داد؛ این معنایش همین است؛ یعنی
ارتباطات سـازمانیافته .البته یک برداشـت مخصوصـی در دنیای امروز از
های بهشـکل حزبی ،آن روز نبوده
کلمۀ حزب هسـت ،که این سـازماندهی ِ
البته .اینها از پیشرفتهای اخیر دنیاست .اما ارتباط و اتصال و اینکه یک
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نفری در دستگاه امام باشد که آن گروههای خاص و خالص با او
ارتباط دارند[ ،بوده].. .اینها ،همان رابطههاست.

67/8/8

تربیـت یـک جمـع ویژه ،هدف یا خط روشـن اسـتراتژیک امام
[بنابرایـن]
ِ
صـادق بـود 67/3/19.ایـن ،یکی از آن نکتههای اصلی یـا نقطههای اصلی کار
سیاسی ائمه

علیهالسالم

است.

67/8/8

این سه.

و [خط] چهارم ،اقدام به هر ضربۀ ممکن به دستگاه حاکم است.

67/3/19

[و]

نهیـبزدن بـه دسـتگاههای فکـری و فرهنگی .که امام صـادق هم این را
داشـت ،امام باقر هم این را داشـت ،امام سـجاد هم این را داشـت.. .آن
کسـانی را که پایههای فرهنگی دسـتگاه خالفت را نگه میداشـتند ،ائمه
مورد عتاب و خطاب قرار میدادند .اینهم یکی از کارهای سیاسی است.
علـوی زمان بود.
یکـی [دیگـر] از کارهـای سیاسـی ،کمک بـه نهضتهای
ِ
که زمان امام صادق این بسـیار واضح بود؛ اما زمان امام باقر

علیهالصالةوالسلام

نـه .در زمـان امام باقر هنوز زمینه آمادۀ برای قیام مسـلحانه نبود ،خیلی
مشـکل بـود .لذا [گفته شـد که] زیدبنعلی برادر امـام باقر آمد خدمت آن
حضـرت ،عـرض کرد که من میخواهم بـروم قیام کنم ،حضرت او را منع
کردنـد ،گفتنـد نه .او هم گوش کـرد و نرفت .زمان امام صادق زیدبنعلی
رفت قیام کرد .بعد از آنکه زید به شهادت رسید در کوفه ،یک نفر از یاران
او آمـد خدمـت امـام صـادق و جریـان شـهادت او را گفت .حضـرت گریه
کردنـد و بعـد فرمودنـد کـه آیا تو با زید بودی؟ در جنگ شـرکت داشـتی؟
گفـت بلـه .فرمودنـد کـه آیـا در ایـن جنـگ کسـی از دشـمنان را بـه قتل
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رسـاندی؟ گفت بله .فرمود ایکاش در ثواب این کارت ،من هم
با تو شریک بودم .1همینطور در باب محمدبنعبداهلل و ابراهیمبنعبداهلل
کـه حضـرت کمکهای زیادی کردنـد 2.بااینکه ذهن آنها صددرصد منطبق
نبـود با ذهن امام صـادق ،درعینحال چون حرکت میکردند ،حضرت آنها

را کمـک کـرد .در یـک روایتـی از امـام صـادق نقل شـده که فرمودنـدَ « :و
ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ
ََ ُ ََ
اخلار ِج َّـی ِمـن ِآل مم ٍـد خـرج و ع
یال ِـه» 3یعنـی دوسـت دارم که
لی نفقـة ِع ِ
لـو ِددت ان ِ
خروجکننـده و قیامکننـدۀ از آل محمـد قیام کند و مخارج عیالش با من
[باشـد]؛ زن و بچـهاش را مـن اداره کنـم .و روایاتـی وجـود دارد کـه امام
صادقعلیهالصالةوالسلام تنها به این تشـویقها و گفتنها اکتفا نمیکردند ،بلکه
پـول هم به اینها میرسـاندند ،کمک هم بـه اینها میکردند؛ گاهی ترویج
هم از آنها میکردند.

67/8/8

البته خودشان الزم یا مصلحت نمیدانستند که

ً
کامال روشـن
وارد بشـوند .کـه ایـن دالیلـی دارد ،که بـرای بنده این دالیل
ً
َ
حقیقتا
رساند که
است .یعنی تحلیل زندگی امام صادق ،ما را به آنجا می
مصلحـت نبـوده کـه امام صـادق خودشـان وارد این میدان عملـی مبارزۀ
علنی بشوند .اینهم خط چهارم.

67/3/19

امـام صـادق را اینطـور باید شـناخت ،بـا این دیـد .وا ِّل اینیکـه ما خیال
 .1عیـون اخبـار الرضـا (محمدبنعلیبن بابویه معروف به شـیخ صدوق ،متوفی 381ق)/
باب /25حدیث7
 .2بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسین و محمدبنعلی و جعفربنمحمد و /...ابواب
تاریخ االمام جعفربنمحمد الصادق /باب /6حدیث41
 .3بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسین و /...ابواب تاریخ سیدالساجدین /باب /11حدیث21
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کنیـم کـه حضـرت یـک مرد عالمـی بود ،مثـل بقیـۀ علمایی که
مشـت شـاگردی هم داشـت ،این
در آن عصـر بودنـد ،و نشسـته بود و یک ُ
نبوده .میگویند چهارهزار شـاگرد هم داشـته حضرت؛ همه خیال میکنند
حضرت روی منبر مینشسته ،چهارهزار نفر پای منبر حضرت مینشستند؛
کجـا ایـن خبرها بود! چهارهزارتا ،یعنی در طـول زمان و بهمرور؛ در عزلت،
در خلـوت ،در دشـواری ،در تبعیـد .یـک مدتـی هم البته ،چند سـالی هم
در ایـن وسـط ،در ایـن سـی سـال ـ که جنگ بیـن بنیامیـه و بنیعباس
بـود و گرفتار یهـای هـر دو طرف زیاد بود ـ آن حضرت یکقدری وسـعت
بیشـتری داشـتند .فرصت و میدان بیشتری بود و شاید عدۀ بیشتری دور
حضرت جمع میشـدند در مسـجد مدینه و حدیث و احکام یاد میگرفتند
از آن حضرت .اینطور نبود که حضرت آزادانه بنشـیند و چهارهزار شـاگرد
را تدریس کنند و تربیت کنند .نباید تصور کرد که امام صادق

علیهالصالةوالسلام

کارشان این بود که بنشینند فقط شاگرد تربیت کنند و عا ِلم درست کنند،
مفسر ،شیمیدان و ریاضیدان
و از مکتب ایشان عالوهبر فقیه و محدث و
ّ
و چه و چه ،متخرج بشوند و بیایند بیرون و در دنیا نورافشانی کنند .اینها
کار
نتایج کار امام صادق اسـت .هدف آن حضرت ،یعنی آن جریان اصلی ِ
آن حضرت ،همان دو جریانی بود که عرض شـد .مبارزه با انحراف اسلام،
مبـارزه با اشـتباه برداشـت از اسلام ،و بیان دین خالـص و ناب و معارف
درست و تفسیر واقعی قرآن؛ و نیز جریان کار سیاسی با آن نقاط اصلی که
عرض کردم .این یک خالصه و گلچینی از زندگی امام صادق است.

67/8/8

۶۸

شعراّ ،
مروجین مکتب اهلبیت؟مهع؟
همـان نقـش حساسـی که علما و دانشـمندان و فقهـا [در جریان مبارزات
ائمـه] دارنـد ،در منطقـهای دیگـر و در سـطحی دیگـر ،عیـن همـان نقش
را ،بهصورت دیگری شـاعران دارند .شـعرا همیشـه در هر اجتماعی نقش
دارند؛ در همۀ اجتماعاتی که بهسوی راهی و هدفی میروند ،شاعر نقش
اساسی دارد؛ همیشه اینطور است؛ 51/11/25چون تأثیر شعر در ذهن مخاطب
بیشـتر اسـت .گاهی یک شـاعر ،یک بیت شعر میگوید که از چند ساعت
سـخنور توانا گویاتر اسـت[ .گاهی] یک بیت یا یک مصرع
زدن یک
ِ
حرف ِ
شـعر ،در ذهنهـا میمانـد و مـردم آن را میفهمنـد و تکـرار میکننـد ،و
ً
نتیجتا ماندگار میشود.
گاهـی میبینیـد کـه برای حفظ یـک بنای اعتقادی یـا عاطفی ،آنقدر که
یـک شـعر اهمیـت دارد ،چندین کتـاب اهمیت ندارد .همیـن دوازده بند
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معروف «محتشم» که جزو اشعار قدیمی مرثیه و مصیبت است؛
بااینکـه مطالبـی کـه در ایـن کتـاب و در ایـن دوازده بنـد هسـت ،چیزی
نیست که امثال او ،شبیه این مطالب را در کتابهای خود نیاورده باشند؛
ً
غالبا هم چیزهای ذوقی است.
درعینحال ،اشعار او تأثیر خاصی دارد.
گر چشم روزگار بر او فاش میگریست
خون میگذشت از سر ایوان کربال
آنچنـان حادثـۀ کربال را بـرای مخاطب تصویر میکند کـه این مفاهیم با
همۀ بار اعتقادی و عاطفی و انسـانی و سیاسـی و فکری ،در اعماق جان
مستمع نفوذ میکند .اهمیت این اشعار ،چنین است.
بازاینچهشورشاستکهدرخلقعالماست
باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
ببینیـد بـا یـک هنر و ذوق ،و ارایۀ سـخن بهشـکل خاصـی ،دل را متوجه
میکند .اهمیت شعر این است.
رفتار ائمه

علیهمالسالم

اینگونه بود که دعوت شعری را تقویت میکردند .فقط

ائمـه هـم نبودنـد که این کار را میکردند؛ نقطۀ مقابلشـان هم همینطور
بودند .یعنی خلفای بنیامیه و بنیعباس ،برای پیشرفت کار خود ،محتاج
شعر بودند و به شعرا پولهای گزاف میدادند تا برای آنها شعر بگویند .شعرا
ً
مثال در مدح
هـم میگفتنـد.. .خلفا به شـاعران پول میدادند ،بـرای اینکه
بنیامیه یا بنیعباس ،و در باب اینکه اینها برحقند ،شعر بگویند.

68/10/28

نویسندۀ کتاب َ
لعباسیون َ
االوائل» بهدرستی نقش حساس و تعیینکنندۀ
«ا ّ
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ادبیات را در قر نهای اول و دوم ـ که روزگار شـکوفایی شـعر و
خطابۀ عربی است ـ در کتاب خود باز کرده است .وی مینویسد« :ادبیات
در دلهـا اثـر میگذاشـت و مِ هـر و گرایـش مـردم را بـه این یا آن دسـته
جلـب میکـرد .شـاعران و سـخنوران ،بهمنزلۀ روزنامههـای آن عصر بودند
که هر یک ،جهتگیری سیاسی ویژهای را مطرح میساختند ،از آن دفاع
میکردند ،با زبانی مؤثر و شیوهای رسا ،دالیلی بر حقانیت گرایش سیاسی
ً
1
مثال از
خـود اقامـه میکردند ،و دالیل رقبای خود را مردود میسـاختند».
سـویی شـاعر طرفدار بنیعباس ،برای اینکه خالفت را حق مشـروع این
دودمان وانمود کند ،آنان را به پیامبر متصل میساخت و ادعا میکرد که
میراث پیامبر ،ملک طبیعی این خاندان اسـت .و چنین اسـتدالل میکرد
کـه چـون در ارث ،بـا بـودن عموها ،نوبت بـه دخترزادگان نمیرسـد ،پس
میراث حکومت پیامبر متعلق به عمویش عباس ،و پس از او حق فرزندان
عباس است:

َ َّ َ ُ َ
کائ ٍـن
ان یک
ـون َو لی َـس ذا َک ِب ِ

َ ُ َ
ِل َبنی َ
ـام
البن ِ
ِ
ـات ِوراثـة االعم ِ

بناء َع ّباس ُهم َیر َ
ثون ُه َک َّف َ
َف َا ُ
الع ِ ّم
ِ
ِ

َ
ِ ِلبـن َ
رث قـد ُحج ُـت
الع ِ ّـم ِف ِاال ِ
ِ

2

یا اینگونه که با بودن عمو ،نوبت به عموزاده نمیرسد:

3

 .1العَ بّ اسیون َ
االوائل (دکتر فاروق عمر) /ص( 104نویسنده)
 .2چگونـه ممکـن اسـت؟ و این هرگز شـدنی نیسـت کـه دخترزادگان ،میـراث عموها را
مالک شوند( .نویسنده)
 .3پسران عباس ،میراث برحق اویند؛ همچنانکه عمو مانع از رسیدن نوبت ارث به پسر
عموست( .نویسنده)
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از سـوی دیگـر ،شـاعران هواخـواه علویـان ،در قصایـد خود ـ که
ً
شورانگیز ناشی از احساس مظلومیت است ـ
غالبا سرشار از نوعی عاطفۀ
ِ
این اسـتداللها را رد کرده ،اسـتداللهای دیگری و گاه از نوع همانها بر
حقانیت ادعای ائمۀ شیعه ارائه کردند .برای نمونه ،اشاره به ماجرای غدیر
میری:1
خم ،در قصیدۀ معروف سید ِح َ

َ
ُ ُ َ ُ َ
ـواله ف َهـذا ل ُـه
َمـن کنـت م

ً ََ
َ
َ
َمـول فلـم َیرضـوا َو ل َی َقنعـوا

2

و پاسـخ بـه اسـتدالل شـاعر عباسـی در مـورد میـراث عمـو ،در قصیـدۀ
جعفربنعثمان طائی:3

ٌ
ٌ
مال ِـه
کامـل ِمـن ِ
ـت ِنصـف ِ
ِل ِلبن ِ

ٌ َ
َو َ
ـهام
س
ـر
ی
غ
الع ُّـم َمتـروک ِب
ِ
ِ
ٍ

ُ
رث َّ
َا َض َّ
بی َف َا َ
الن ّ
صبحـوا
ا
ـم
ب
ـر
ِ
ِِ
ِِ

ـاه ُم فی ِـه َم َیت ٌـة َو َمن ٌ
ـون
ُیس ِ

4

و اشاره به وراثت از پیامبر ،در قصیدۀ دعبل خزاعی:5

6

مشرف
 .1سید اسماعیل ِحمیَ ری (متوفی 179ق) با عنایت امام صادق به مذهب شیعه
ّ
شد .و از سوی امام صادق سید الشعراء لقب گرفت.
 .2هرکـس مـن مـوالی اویم ،پس این ـ  علی ـ او را موالسـت و مخالفـان بدین زمان،
راضی و قانع نگشتند( .نویسنده)
 .3جعفربنعثمان طائی (متوفی 150ق) از شعرای شیعه و مرثیهسرایان واقعۀ عاشوراست
که امام صادق بهشت را به او بشارت دادهاند.
 .4دختر ،یک نیمۀ کامل از مال شـخصی را ارث میبرد؛ درحالیکه عمو را هیچ سـهمی
از ارث نیست( .نویسنده)
 .5دعبلبنعلی خزاعی (246-148ق) از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد بود .او به
ً
دائما در حال گریز و سفر بود و در نهایت به شهادت رسید.
دلیل طعنهایش بر خلفای عباسی
 .6میراث پیامبر ،ایشان را زیان بخشید؛ زیرا از هر سو طعمۀ وحشت و مرگ شدند( .نویسنده)
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تتبعی در کتب مربوط به زندگی بنیعباس
برای کسی که اندک ّ
و تاریخ قرن دوم هجری کرده باشد ،دستیابی به صدها نمونه از این نوع
محاوره و مناظرۀ سیاسی به زبان شعر ،کار دشواری نیست .بلکه میتوان
ً
عمدتـا بـه اسـتدالل و بحـث
گفـت شـعر و ادب شـیعی ،در دوران ائمـه،
سیاسـی و کالمـی میپرداخـت ،و از خیالبافیهـای رایـج در مدیحههای
فارسی روزگار ما ،اثری در آن نبود.
اکنون مهم آن نیست که ببینیم محتوای آن اشعار استداللی که هر یک
از دو طـرف ،بـر حقانیـت مدعای خود اقامه کرده اسـت تا چه پایه محکم
و قابـل اسـتناد اسـت؛ مهـم ،توجـه به این نکته اسـت که ایـن دو جناح
متخاصم که جبههبندی سیاسیاعتقادی بزرگ و عامی را در سطح وسیع
جامعۀ آن روز مشخص میسازند ،چه میگویند و چه ادعا میکنند و هر
یک چه حقی را برای خود قائلند.
همانطورکه بهروشنی دیده میشود ،هر یک از این دو جناح میکوشد تا
حقی را برای خود اثبات ،و از دیگری سلب کند .این حق ،همان حکومت
اسـت .میراث پیامبر که در این دو دسـته شـعر به آن اشاره شد و هرکدام
از دو شـاعر ،آن را متعلق به دودمان مورد عالقۀ خود ـ علوی یا عباسـی ـ
دانسته ،چیزی جز والیت و زمامداری مسلمانان نیست .بیگمان نزاع بر
سـر آن نیسـت که کدامیک از دو تیرۀ علوی و عباسی ،از مواریث معنوی
ِ
پیامبر مانند دانش ،زهد ،خصلتهای برجسته برخوردارند؛ اینها هیچکدام
حقـی نیسـتند کـه نـزاع بـر سـر آن را مسـئلۀ اولویـت در ارث حـل کنـد.
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هیچگاه دو نفر برای اینکه ثابت کنند دانش یا زهد کسـی را به
ارث بردهاند ،به خویشـاوندی نزدیکتر با وی اسـتدالل نمیکنند .اینگونه
قابل ارائه اسـت که نزاع بر سـر یک شـیء یا یک
اسـتدالل فقط در جایی
ِ
حق باشـد؛ چنانکه دیدیم شـعرای زمان امام صادق ـ مانند سید حمیری

و جعفربنعثمان و ُک ِمیت ـ با مطر حساختن مسئلۀ امامت در اشعار خود
و پاسـخگویی به شـاعران دیگری که در همین مسـئله از عباسـیان دفاع
میکردند ،بهخوبی نشان میدهند که امام صادق و شیعیان ـ یعنی عناصر
وابسته به آن حضرت ـ دستاندرکار تبلیغات همهجانبه و گستردهای ،در
جهـت بازیافتن و بازگرفتن قدرت سیاسـی و رانـدن رقبای ناصالح خود از
صحنۀ سیاسـت بودهاند .در اشـعار بلیغ و بسـیار هنرمندانۀ شعرای علوی
ـ از قبیل کمیت ،دعبلَ ،ف َر َ
زدق ،و بسیاری از شاعران بزرگ دیگر ـ شواهد
فراوانی بر این سخن میتوان یافت.

پیشوای صادق/ص84-81

شـما ببینید مداحان اهلبیتعلیهمالسلام در دوران حیات معصومین

علیهمالسلام

بر روی چه چیزهایی تکیه میکردند .شعر دعبل ،شعر کمیت ،شعر فرزدق،
این شعرهایی که ائمهعلیهمالسالم اینها را تشویق کردند ،بر روی چه چیزهایی
تکیـه میکردنـد .شـما نـگاه کنید ببینیـد؛ محتوای این اشـعار یـا اثبات
حقانیت اهلبیت است با دلیل ،با استدالل ـ استداللی که در کسوت زیبا
لطیف شعر ،خودش را نشان میدهد ـ یا بیان فضایل اهلبیت
و
ِ
یا بیان درسهایی که از زندگی آن بزرگواران میشود گرفت.

علیهمالسالم

87/4/4

قضیه ،فقط قضیۀ شعرخوانی نیست؛ بلکه مسئله ،مسئلۀ پراکندن مدایح
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و فضایل و حقایق ،در قالبی است که برای همۀ شنوندگان ،قابل
اسالمی
فهم و درک ،و در دل آنها دارای تأثیر است .لذا شما اطراف کشور
ِ
آن روز ـ از اقصای خراسان و سیستان تا یمن و مصر و کشورهای مغرب
اسلامی ـ را ببینیـد ،شـیعیانی بودنـد که راجعبـه امیرالمؤمنین و سـایر
ائمه

علیهمالسلام

و نیـز راجعبـه فاطمـۀ زهرا

سلاماهللعلیها

حـرف میزدند و سـخن

میگفتند و برای اینوآن ،حقایقی را بیان میکردند.

68/10/28

اهمیت تبیین نبود ،امام صادقعلیهالسلام شـاعری مثل کمیت را آنگونه
اگر
ِ
مورد عنایت قرار نمیداد؛ یا امام هشتمعلیهالسالم دعبل را؛ یا امام چهارم

علیهالسالم

فرزدق را .شعرای معروفی که شما اسمهایشان را شنیدهاید ـ مثل فرزدق،
ُکمیت و دیگران ـ اینها سـلمان زمان خودشـان نبودند؛ اینها در مقایسه با
اصحاب عالیمقام ائمه ،خیلی متوسط بودند .نه معرفتشان بهقدر معرفت
ُزراره و محمدبنمسلم و امثال اینها بود؛ نه فعالیتشان در محیط اهلبیت
زیـاد بـود .اما شـما میبینید امـام از اینها تجلیلی میکند کـه از خیلی از
اصحـاب بزرگـوار خودش نمیکند .چـرا؟ بهخاطر تبیین! چون اینها در یک
جا حرفی زدند و نکتهای را روشن کردند ،که مثل خورشیدی بر ذهنها و
دلها تابیده ،و حقیقتی را برای مردم روشن کرده است.

80/6/18

شما در بین کلمات ائمهعلیهمالسالم یا سیرۀ آن بزرگواران ،کسی را که اینگونه
مـورد توجـه ویژه قـرار گرفته باشـد ،کمتـر میبینید؛ مگر آن افراد بسـیار
برجسـته مثل هشـامبنحکم یا مؤمنالطاق که اینها در بین رجال شیعه،
بینظیر یا بسـیار کمنظیر بودند .ائمهعلیهمالسلام امثال هشـام و مؤمنالطاق
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را سـتایش میکردند و مورد توجه و عالقه قرار میدادند؛ اما آن
کسانی را هم که مدح و فضایل را به زبان شعر بیان میکردند ـ ولو آنچه
کـه میگفتند ،در حد اوج سـخن هشـامبنحکم هم نبـود ـ مورد توجه و
نوازش و احترام و تجلیل و تکریم قرار میدادند.
..خیلی از اینها ،شـعرایی هسـتند که اگرچه نسبت به اهلبیت عالقه هم
دارند ،اما همۀ شعرشان دربارۀ اهلبیت نیست .شما دیوان دعبل خزاعی
را کـه نـگاه کنیـد ،اینطور نیسـت کـه او از اول تا آخر ،مـدح اهلبیت را
گفته باشد؛ خیر! او یک شاعر است؛ ولی شعر او ،شعر سیاسی و در جهت
افکار و عقاید و محبت اهلبیت

علیهمالسالم

است و [خودش] جزو پیوستگان

به این خاندان اسـت .والیت ،یعنی [همین] پیوسـتن و وصلشدن و جزو
پیوسـتگان و موالیـان اهلبیت

علیهمالسلام

قرارگرفتـن .ببینیـد ایـن دعبل و

تشیع و در زمان ائمه
همینطور کمیت و دیگران ،چقدر در دنیای
ّ
مورد احترام و تجلیل بودهاند.

َ

68/10/28

ً

َ

َ َ َ

َُ

علیهمالسالم

َّ ُ

اینکـه فرمودندَ « :من قال فینا ِشـعرا َو َبکی او ابکی َو َج َب له َ
اجلنة» کسـی شـعری
دربارۀ ما بگوید و چشمی را بگریاند ،بهشت بر او واجب میشود 1.معنایش
چیسـت؟ معنایـش ایـن اسـت کـه بهشـت را ارزان کردهانـد؟ بهشـتی که
َ

ُ ََ

َ

َ

َ

ًَ َ

َ َ

ّ َ

َُ

َّ َ

ََ َُ

وج َب ُ
احل َسنی ِشعرا ف َبکی َو ابکی ب ِه ِال ا َ
« .1قال ّ
اهلل له َ
السالم :ما ِمن ا َح ٍد قال ف ُ
الص ِادق عل ِیه ّ
اجلنة َو غف َر له»
ِ
ِ
ِ
کسـی نیسـت که در رثای حسین علیهالسلام شعری گفته باشد و بگرید یا با آن کسی را

بگریاند ،مگر اینکه خدا بهشت را بر او واجب کند و او را بیامرزد( .بحاراالنوار /کتاب تاریخ
فاطمة و الحسن و الحسین /ابواب ما یختص بتاریخ الحسینبنعلی /باب /34حدیث)17
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دمدسـتی
اینهمـه بایـد عبادت کـرد تا به آن رسـید را ،اینطور ِ

کردهانـد؟ یـا نـه؛ آن کار ،آن شـعرگفتن و تسـخیر دل با آن شـعر و انتقال
یک مطلب در آن روز ،آنقدر مهم بوده که بهخاطر آن اهمیت ،جا داشته
اسـت که درمقابل یک بیت شـعری که اینگونه تأثیر میگذارد ،بهشت را
به او وعده دهند.

80/6/18

من در زندگی ائمهعلیهمالسالم یکقدری فحص 1کردم ،ببینم وقتیکه پولی به
یکی میدادند چقدر بوده .امام باقر ،امام صادق ،امام موسیبنجعفر ،وقتی
پولی میخواستند به یکی بدهند ،چقدر میدادند .دیدم اینها ـ البته اوایل
ً
کمتر ،بعد یواشیواش ،به قول امروز یک ُ
مثال بیشتر شده بود،
خرده تورم
یک ُ
خرده پول هم بیشـتر میدادند ـ هفتاد ِدرهم ،هشـتاد ِدرهم ،دویسـت
ِدرهـم ،پانصـد ِدرهـم ،ایـن پولی بـوده که میدادنـد .کمیتبنزید اسـدی
وقتیکـه شـعر میگویـد ،یکهو پولی کـه به او میدهند ،بیسـتهزار ِدرهم
است .ببینید؛ دویست ِدرهم کجا ،بیستهزار ِدرهم کجا.. .اینطور حضرات
ائمه هدی

علیهمالصالةوالسالم

شعر را ترویج میکردند .چرا؟ برای چه؟

62/6/7

بـرای اینکـه تفکـر شـیعی را در سـطح عالم اسلام و در عمـق تاریخ ثبت
کنند و حفظ کنند .و همینطور هم شـد و موفق هم شـدند[ 60/12/13.شـعرا]
در سـختترین دورانهـای تاریـخ اسلام ،پرچمـی را بـر دوش گرفتند که
هرکـس آن پرچـم را بـر دوش میگرفـت ،سـختترین شـکنجهها برای او
وجـود داشـت .پرچـم چـه را؟ پرچـم والیـت حقیقـی اسلام را ،پرچم آن
فحص) کاوش ،جستجو
 ( .1
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حقـی را کـه قرآن ،ناطق اوسـت .مسـئلۀ کمیتهـا و فرزدقها و
میر یها و دعبلها ـ و ازاینقبیل کم هم نبودند ـ فقط این نبود
سـید ِح َ
که یک شـعری را طبق عقیدهشـان میگویند ،و برای چند نفر میخوانند.
مسـئله این بود که این شـعر حامل یک پیام بود ،حامل یک رسـالت بود؛
یـک چیـزی را میخواسـت بـه آن مـردم تعلیـم بدهـد.. .یکی از شـعرای
معروف دوران بنیامیه و بنیعباس به نام ُبشـاربن ُ
برد ،معروف اسـت که
میگوید :خدا رحم کرد سید حمیری ـ آن شاعر بزرگ اهلبیت ـ افتاد تو
اشعار مکتبی ،وا ِّل اگر قرار بود آنهم مثل ما مدح بگوید و غزل بگوید و
تقرب کند ،چیزی و جایی برای ما باقی نمیماند! میبینید شاعر
به خلفا ّ
اهلبیت ازلحاظ میزان شعری در چه پایه است؟ بشاربنبرد یکی از شعرای
طراز اول عرب است ،یعنی آنطورکه من احساس میکنم و میفهمم ،در
ً
مثال فرض کنید یک
دورۀ دوم شـعرای صدر اسلام ،بشـار نفر اول اسـت.
کسـی مثـل سـعدی مـا ،یا مثل حافظ مـا .این آدم میگوید اگـر قرار بود
سید حمیری هم وارد این میدانها شود ،اگر حاضر بود تن بدهد به این
حرفها[ ،نظیر] همان شعرهایی را که ما میگوییم ،آن مضمونهایی که
تقربی که ما به خلفا میجوییم[ ،بجوید] ،برای
مـا میگوییـم[ ،بگوید] ،آن ّ
مـا دیگـر جایـزهای و جایی و مقامی باقـی نمیماند ،به او اختصاص پیدا
میکرد .اینطور اعتراف میکند به فضیلت و عظمت سـید حمیری .حاال
سـید حمیری کیست؟ سـید حمیری آن کسی است که خواندن اشعار او
در مجلـس سـهنفره و چهارنفـره ممنوع بود .چرا؟ بـرای خاطر اینکه حامل
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علت

اینکـه ُکمیـت ،تحت تعقیب قـرار میگرفت ،و ِدعبـل میگفت من پنجاه
سـال اسـت دارم را بر دوشـم میکشـم 1،این بود .اگر این پیام نبود ،هیچ
کار با آنها نداشتند.. .دعبل ُخزاعی دهها سال متواری بود؛ شوخی نیست،
دهها سال .آنهایی که چند صباح در رژیم [پهلوی] در زیر بار آن سختیها،
متواری بودند ،دربهدر بودند ،میدانند دهها سال دربهدری یعنی چه .دهها
سال تبعید ،دهها سال یک شب را با اطمینان به اینکه آدم صبح میکند
بهسرنبردن ،خیلی سخت است! هیچ خلیفهای در زمان دعبل نیامد ،مگر
اینکـه دعبـل یـک داغ باطلهای از شـعر خود بـه پیشـانی او کوبید؛ که تا
امروز هم آن داغ باطله باقی اسـت؛ هارون ،امین ،ابراهیمبنمهدی ـ آن
خلیفۀ چندماهه ،بین امین و مأمون ـ بعد هم مأمون ،بعد هم معتصم.
مثل یک کوه استوار همۀ اینها را از سر گذراند ،برای هرکدامی هم بر یک
کتیبۀ پاکنشدنی ،صافنشدنی ،و محونشدنی در تاریخ ،یک نقش زشتی
کشـیده کـه از دهها سـخنرانی باالتر بـوده .البته رهایـش نکردند ،دنبالش
کردند ،تعقیبش کردند ،جنایتکارانشـان را فرسـتادند تا ترورش کنند ،که
ترور هم شد.
[..به دسـتور] اسـتاندار کوفه کمیت را کشـتند .بهانه هم گرفت ،یک بهانۀ
خیلی مبتذلی هم برایش درسـت کرد.. .چون کمیت اسـدی زیر بار نرفته
بود و در مدح این آقای فاسـق فاجر [خالدبنعبداهلل َقسـری] شـعر نگفته
 .1کتاب َ
االغانی (ابوالفرج اصفهانی ،متوفی 356ق) /ج /20ص295

فصل چهارم

 .۶۸؟تیبلها بتکم نیجّورم ،ارعش

1279

بـود ،او را در چشـم مـردم شـیرین نکـرده بود ،با کمیت بد شـد.
چـون کمیـت در کوفـه قـوم و خویـش و قبیلـه و طایفـۀ زیادی داشـت،
جرئـت اینکـه خودش او را بکشـد نداشـت .تدبیری اندیشـید کـه خلیفه،
کمیت اسـدی را به قتل برسـاند .تدبیرش هم این بود که چند نفر از این
کنیزکهـای خواننـده را ـ کنیزها گاهی خواننـده بودند آنوقتها ،بعضی
نوازنـده بودنـد ،بعضـی به کارهای دیگر میآمدند ـ پیدا کرد و دسـتور داد
که اشـعار کمیت را به اینها تعلیم بدهند .شـعرهایی که کمیت در مدح
اهلبیـت گفتـه بود ،این اشـعار را یکـی پس از دیگری بـه کنیزها تعلیم
دادنـد .اینهـا یـاد گرفتنـد .بعد این کنیزها را برداشـت و بهعنـوان بهترین
کنیزکان فرستاد شام پیش هشامبنعبدالملک بهعنوان هدیه .هشام دید
عجب کنیزهای خوبیاند؛ خیلی خوشـحال شـد .خیلی از این استاندارش
که برایش کنیز فرستاده بود ،ممنون شد .بعد گفت :خب بنشینید ببینیم!
نشسـتند .گفـت از شـماها چـه برمیآیـد؟ چهکارهاید؟ گفتند مـا خواننده
هسـتیم .گفـت بخوانید ببینم .اولی شـروع کرد خوانـدن؛ گوش کرد ،دید
یک شـعری دارد میخواند که پر از مدح اهلبیت پیغمبر ،و پر از دشـنام
به بنیامیه است .اوقاتش تلخ شد .گفت ساکت شو ،خفه شو .این کنیز
بیچاره هم نمیدانسـت قضیه چیسـت؛ ساکت شد .یکقدری تحمل کرد،
گفـت آن کنیـز بعـدی بیاید .آن آمـد .گفت تو چـهکارهای؟ گفت من هم
خواننـدهام .گفـت تـو بخوان ببینم .بنا کرد آنهم همینطور یک شـعری
خوانـدن .دیـد اینهـم همینطـور ،قصیـدۀ دیگـری اسـت ،تمام ،سـرتاپا
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بدگویی به بنیامیه و تعریف از بنیهاشم .سومی ،چهارمی ،این
ناراحت شـد .شعرشـناسها را جمع کرد ،گفت ببینید که این شـعرهایی
که اینها میخوانند برای کیسـت؟ به سـبک شـعر چه کسـی شبیه است؟
شعرشـناسها آمدند ،خوب گوش کردند؛ کنیزها ،اینیکی خواند ،آنیکی
ً
اوال این شعرها همهاش برای یک نفر است؛
خواند ،آنیکی خواند .گفتند
ً
ُ
نودونه درصد کمیتبنزید اسـدی اسـت؛ به سـبک
ثانیا هم آن یک نفر،
شعر کمیت میخورد .حاال کمیت بیچاره این شعرها را مخفیانه گفته بود
و دهانبهدهان فقط بین شـیعه میگشـت .این اسـتاندار خبیث اینطور
این شـعرها را رسـاند به گوش شـخص خلیفه .خلیفه قسـم خورد ،قسـم
جاللـۀ قطعـی خـورد کـه کمیت اسـدی را بایسـتی بگیرند و سـختترین
عذابها را بر او جاری کنند.
کمیـت بیچـاره در خانه نشسـته بود ،که ناگهان دید خانـهاش را محاصره
کردند[ .او را] گرفتند و بردند زندان کوفه .خبر هم ندارد که قضیه چیست.
در دستگاه خود این خالدبنعبداهلل که حاکم کوفه بود ،یک نفری بود که
ً
فورا پیغام فرسـتاد در
عالقهمند به کمیت بود و شـاید هم شـیعه بود .او
زندان ـ زندانهای آنوقت اینطوری بود ،میشد کسانی بروند بیایند ـ که
قضیه این اسـت .تو حکم قتلت ازطرف هشـامبنعبدالملک آمده و راه و
چاره هم این است که از زندان به یک تدبیری فرار کنی .اگر زندان بمانی
ً
حتما کشته خواهی شد .کمیت که این خبر را شنید ،فکر کرد که چگونه
از زنـدان خلاص بشـود .یـک راه چاره پیـدا کرد و آن این بـود که عیالش
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را بخواهـد ،عیالـش بیاید بهعنوان مالقات؛ این لباس عیالش را
بپوشـدِ ،خمار 1آن را به صورتش بیندازد ،خودش را شـکل ز نها بکند و از
زندان بیاید بیرون .جز این راهی ندارد .همین کار را هم کرد.
ً
فورا پیغام فرستاد به زنش که بیا اینجا کارت دارم .زن آمد .گفت خالصه
من در یک وضع بدی گیر کردم ،احتمال کشتهشـدن من زیاد اسـت .راه
چاره هم این است که تو لباسهایت را بدهی به من بپوشم و از زندان در
بروم ،تو بمانی اینجا .ولی بدان که تو را نخواهند کشـت ،تو زن هسـتی،
و بهعلاوه بـا تـو دشـمنی ندارنـد ،با من دشـمنند .اگر میدانسـتم که به
تـو صدمـهای وارد خواهـد آمد ،این پیشـنهاد را نمیکـردم .زن هم حرفی
نداشـت ،موافقـت کـرد و لباسهـا را کنـد .کمیت ،چارقـدش را پیچید به
سرش ـ همان شکلی که ز نهای عرب درست میکردند؛ یک چارقدی دور
سرشـان میپیچیدنـد ،یکی دور گـردن و روی شانههایشـان میانداختند،
دور صورتشـان پیچیده میشـد ـ و ِخمار و ُب ْر َقع و مقنعه و این چیزها را
داد و ایشـان پوشـید .و بعـد بـرای اینکـه امتحان کند که بـه او میآید یا
خرده جلو برو ،یک ُ
نمیآید ،گفت یک ُ
خرده عقب بیا ،و گفت خیلی خوب
است ،فقط یک ُ
خردهای شانههایت خشک است؛ شانۀ مردانه است ،شانۀ
زنانه نیسـت .گفت حاال بههرحال باید بروم ،چارهای نیسـت ،باید بسـازم.
با همین شـانۀ خشـک باید بروم بیرون .آمد از زندان بیرون ،کسـی [او را]
نشـناخت .رؤسـای بنیاسـد که از قبل قضیه را خبر داشتند ،منتظر بودند
( .1خمر) روبنده ،مقنعه ،مَ َ
عجر
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که اگر کمیت آمد بیرون و یک مشـکلی برایش پیش آمد ،از او
دفاع کنند .دیدند بله ،کمیت در لباس زنانه خارج شد .دورادور ،بنا کردند
او را تعقیبکردن.
کمیـت همینطـور کـه از کوچههـا میگذشـت ،از جایـی عبـور کـرد کـه
مشـت از ایـن جوانهایـی که در کوچهها مینشـینند و به ز نها نگاه
یک ُ
میکننـد ،جمع شـده بودنـد .یکی از جوانها نگاه کرد بـه این خانمی که
دارد عبور میکند .یک ُ
خرده سـرتاپایش را نگاه کرد ،یکوقت داد کشـید،
گفت واهلل این مرد است ،زن نیست! میگویید نه ،تعقیبش کنید ببینید.
کمیت بیچاره قدمها را تند کرد .آن جوان غالمش را فرستاد که کمیت را
تعقیب کند .یکقدری که غالم آمد و از این جوانها دور شد ،آن اسدیها
کـه همقبیلههـای کمیت بودند ،شمشـیرها را کشـیدند و به غالم گفتند:
فالنفالنشـده! زودی از اینجـا دور شـو ،وا ِّل تـو را میکشـیم .بههرحـال
کمیت را نجات دادند .مدتهای مدید کمیت فراری بود؛ مدتهای مدید.
ً
قطعا او را میکشـتند .تا اینکه با تدابیری
و اگر پیدا میکردند کمیت را،
نجات پیدا کرد .البته معروف است که رفت خدمت امام باقر

صلواتاهللوسالمهعلیه

تقیه ،شعری در
و قضیه را گفت .حضرت به او اجازه دادند که او از روی ّ
مدح هشـام بگوید و نجات پیدا کند .او هم یک شـعری در مدح هشـام
گفت و رفت شـام .با تفاصیل زیادی که حاال جای نقلش نیسـت ،نجات
پیدا کرد .اگرچه هشـام او را در اینجا عفو کرد علیالظاهر ،اما در واقع او
را عفو نکرده بود .بغض کمیت بهعنوان شاعر خاندان پیغمبر و شاعر حق،
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در دل بنیامیه ماند و هنگامیکه استاندار جدیدی به کوفه آمده
بود ـ یوسـفبنعمر که بسـیار هم مرد خبیثی بود ـ ..دسـتور داد کمیت
دوروبَرش بودند ،ریختند و کمیت را،
را آوردند .اشـاره کرد به آنکسـانیکه ُ
ایـن شـاعر خانـدان پیغمبـر را قطعهقطعه کردند .و پسـر کمیت میگوید
من در لحظات آخر عمر کمیت ـ که به من گفتند بیا پدرت را ببر و دفن
بکن ـ رفتم باالسرش .او را آوردم بیرون .چشمش را که باز کرد و از حال
اغمـا یـک مقداری بههـوش آمد ،دیدم کـه دارد زمزمه میکند .گوشـم را
بردم نزدیک ،دیدم دارد میگوید:

َ ّ َ َ ُ َ

َ ّ َ َ ُ َ

«الل ُه ّم آل َم ّم ٍد ،الل ُه ّم آل َ
م ّم ٍد»

1

یعنی پروردگارا! من بهخاطر آل محمد به این مراحل دچار شدم.

62/4/19

 .1الغدیر /ج /2ص307

۶۹

امام صادق؟ع؟
«گسترش تشکیالت پنهان»
در [ابتدا] الزم است به یکی از تأسفانگیزترین چیزهایی که برای پژوهشگر
زندگی امام صادقعلیهالسلام مطرح میشـود ،اشاره کنیم .و آن این است که
شـرح زندگـی امام ،بهویژه در سـالیان آغاز امامتش کـه مصادف با اواخر
حکومـت بنیامیـه بود ،در هالـهای از ابهام قرار دارد .ایـن زندگی ُپرماجرا
و حادثهخیـز ،کـه کشـمکشها و فـراز و نشـیبهای آن از البهالی صدها
روایت تاریخی مشـاهده میشـود ،و نه در تاریخ و نه در گفتار محدثان و
تذکرهنویسـان ،هرگز بهشـکل مرتب و پیوسـته منعکس نگشته ،و زمان و
خصوصیات بیشتر حوادث آن تعیین نشده است .پژوهشگر باید با تکیۀ
بر قراین و مالحظۀ جریانهای کلی زمان ،و مقایسۀ هر روایت با اطالعاتی
که دربارۀ اشخاص یا حوادث یادشده در آن از منابع دیگر میتوان بهدست
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آورد ،زمان و مکان و خصوصیات حادثه را کشف کند .شاید یکی
از علل این گنگبودن و ابهام ،بهویژه در فعالیتهای تشـکیالتی امام با
یارانش را ،در ماهیت این کارها میباید جستجو کرد.
درسـت
اصول
طـور معمـول ،درصورتیکـه بـا
کار پنهانـی و تشـکیالتی ،به
ِ
ِ
ِ
پنهـانکاری همـراه باشـد ،باید همـواره پنهان بمانـد .آن روز مخفی بوده،
بعـد از آن نیـز مخفـی میمانـد و رازداری و کتمـان صاحبانش نمیگذارد
پـای نامحرمـی ِبدانجا برسـد .هرگاه آن کار به ثمر برسـد و گردانندگان و
عامالنش بتوانند قدرت را در دسـت گیرند ،خود ،دقایق کار پنهان خود را
برمال خواهند کرد .به همین جهت است که اکنون بسیاری از ریزهکار یها
و حتـی فرمانهـای خصوصـی و تماسهای محرمانۀ سـران بنیعباس با
پیروان و افراد تشکیالتشان ،در دوران دعوت عباسی ،در تاریخ ثبت است
و همه از آن آگاهند.
بیگمان اگر نهضت علوی نیز به ثمر میرسید و قدرت و حکومت در اختیار
امامـان شـیعه یا عناصر برگزیـدۀ آنان درمیآمد ،ما امـروز از همۀ رازهای
تشـکیالت همهجاگسـترده و بسیار محرمانۀ آن،
مهر دعوت علوی و
سـربه ُ
ِ
ّ
مطلع میبودیم.
علت دیگر را در خصلت تاریخنویسـی و تاریخنویسـان باید جسـتجو کرد.
تاریخ رسمی ،نامی هم داشته باشد و
یک جمع محکوم و مظلوم اگر در
ِ
خاطرهای هم از آن ثبت شود ،بیشک چنان خواهد بود که جریان حاکم
و ظالم ،خواسـته و گفته و وانمود کرده اسـت .برای مورخ رسـمی ،غیر از
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سـخنان دلآزار دربـارۀ محکومان ـ که میباید به سـعی و تالش
فراوان از اینجاوآنجا ُجست و با بیم فراوان ثبت کرد ـ خبرها و سخنهای
بسیاری از حاکمان در دست هست که بیزحمت و نیز بیدغدغه میتوان
بهدست آورد و مزد گرفت و خطر نکرد!
حقیقت روشن را در کنار واقعیت دیگری میگذاریم .همۀ تواریخ
اکنون این
ِ
معروف و معتبری که مدارک و مآخذ بیشـترین تحقیقات و گزارشهای
بعدی بهشـمار میآید ،و تا پانصد سـال بعد از زندگی امام صادق نوشـته
شـده اسـت ،دارای صبغۀ 1عباسی اسـت؛ زیرا چنانکه میدانیم ،حکومت
عباسـیان تا نیمۀ قرن هفتم هجری ادامه داشـته و همۀ تواریخ معروف
سـلطنت این سلسـلۀ سـختجان نوشـته شـده
قدیمی ،در دوران قدرت و
ِ
اسـت .و بااینحـال ،نتیجـه قابل حدس اسـت .هرگز از یـک مورخ دوران
عباسـی انتظار آن نیسـت که بتواند یا بخواهد اطالعات درسـت و مرتبی
دیگر شـیعه ،تحصیل و در کتاب
از زندگـی امـام صادق یا هر یک از ائمۀ
ِ
خـود ثبـت کند .این اسـت راز بسـیاری از تحریفهـا و ابهامها در زندگی
امام صادق.
تنها راهی که میتواند ما را با خط کلی زندگی امام آشـنا سـازد ،آن اسـت
که نمودارهای مهم زندگی آن حضرت را ،در البهالی این ابهامها یافته ،و
به کمک آنچه از اصول کلی تفکر و اخالق آن حضرت میشناسیم ،خطوط
اصلـی زندگینامۀ امام را ترسـیم کنیم .آنگاه بـرای تعیین خصوصیات و
( .1صبغ) جلوه ،رنگ و لعاب

فصل چهارم

 .۶۹هنپ تالیکشت شرتسگ« /؟ع؟قداص ماما

1287

دالیـل پراکندۀ تاریخـی و نیز قراینی
دقایـق ،در انتظـار قرایـن و
ِ
بهجز تاریخ بمانیم.

پیشوای صادق ،ص68-65

از اول اسلام تا دوران حکومتهای اسلامی ،حزب وجود داشت .ازطرف
باالتریـن و واالتریـن افراد و چهرههای اسلام ،حزب بـود .پیغمبر خدا در
مکه ،مسلمانهایی را که بهوجود آورد ،درحقیقت حزبی بهوجود آورد ،که
درست ،تشکیالتی ،حزبی ،و زیرزمینی کار میکردند .بعد که اسالم ظاهر
شـد ـ در سـال ششـم از بعثت ـ و دعوت پیغمبر آشـکار شـد ،باز بهشکل
منظم کادرهای مختلف انسانی با یکدیگر و عمل
ارتباط
حزبی بود؛ یعنی
ِ
ِ
ً
دقیقا همینطور عمل میکردند .و بعد از آنکه پیغمبر به
هماهنـگ آنهـا؛
ً
قهرا این حزب با آن فلسفه ،دیگر باقی نماند و شکل امتی
حکومت رسید،
ً
صلواتاهللوسالمهعلیه
یقینا تشکیالت
را پیدا کرد؛ اما بعد از پیغمبر ،امیرالمؤمنین
پنهانی داشت.

58/11/1

منظـور از تشـکیالت چیسـت؟ بدیهی اسـت کـه منظور ،یـک حزب منظم
و مرتـب بـا مفهـوم امـروزی آن ،یعنـی مجموعـهای از کادرهـای منظـم و
فرماندهیهای منطقهای و شهری و غیره نبوده و نمیتواند باشد .تشکیالت
بهمعنـای جمعیتـی از مـردم بوده که با هدفی مشـترک ،کارهـا و وظایف
گوناگونی را در رابطه با یک مرکز و یک قلب تپنده و مغز فرماندهنده انجام
میداده و میان خود ،نوعی روابط و نیز احساسات نزدیک و خویشاوندانه
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میداشتهاند.پیشوایصادق/ص 96به مثابۀ مجموعۀ رگهایی در داخل بدن؛
یعنـی شـریان و وریـد که تغذیـۀ صحیح کلیۀ اندامها به عهدۀ آنهاسـت و
بازگرداندن نقصها و نارساییها و پلشتیها و پلیدیها و ابهامها به مرکز
ً
مجددا تصفیۀ صحیح انجام بگیرد و این دور بهطور
نیز به عهدۀ آنهاست ،تا
مداوم در بدن جریان دارد .معتقدیم اگر یک مویرگ از یک گوشۀ بدن کم
بشود ،به همان نسبت تغذیۀ کل بدن ناقص میشود.

60/11/27

ایـن جمـع در زمـان علیعلیهالسلام یعنـی در فاصلۀ بیسـتوپنج سـال میان
سـقیفه و خالفـت ،همان خـواص صحابهای بودند کـه علیرغم تظاهرات
حقبهجانـب و عامهپسـند دسـتگاه خالفـت ،معتقـد بودنـد کـه حکومت،
حـق برتریـن و فداکارترین مسـلمان ،یعنی علیبنابیطالبعلیهالسلام اسـت
و تصریـح پیامبـر به جانشـینی علـی را از یاد نبرده بودند .و در نخسـتین
روزهای پس از سقیفه نیز ،نظر مخالف خود را نسبت به بَرندگان خالفت،
ً
صریحا اعلام کردند .بعدها نیـز بااینکه
و نیـز وفـاداری خـود را به امـام،
طبـق مصلحـت بزرگـی کـه امام را به سـکوت و حتی همـکاری با خلفای
نخسـتین وادار میسـاخت ،آنان در َروند معمولی و عادی جامعۀ اسالمی
قـرار گرفتنـد؛ لیکـن هیـچگاه رأی و نظـر و تشـخیص درسـت خـود را از
دسـت نـداده و همـواره پیـروان علی باقـی ماندند .و به همیـن علت بود
گیری فکری و عملی
کـه بهحـق ،نام «شـیعۀ علی» یافتند و به ایـن جهت
ِ
مشـهور شـدند .چهرههای معروف و افتخارآمیزی همچون سـلمان ،ابوذر،

ُابَیبن َ
کعب ،مِ قداد ،عمارُ ،ح َذ َ
یفه و ...در این شمارند.
ّ
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شواهد تاریخی تأیید میکند که این جمع ،اندیشۀ شیعی ،یعنی
اعتقاد به لزوم پیروی از امام به مثابۀ پیشوای فکری و نیز رهبر سیاسی
را همـواره بـه شـیوههای مصلحتآمیـز و حکمتآمیز ،میان مردم اشـاعه
ً
تدریجـا بـر جمـع خـود میافزودهانـد .کاری کـه برای تشـکیل
مـیداده و
حکومت علوی بهمنزلۀ مقدمهای واجب محسوب میشده است.
پس از آنکه امیرالمؤمنین در سال  35به حکومت رسید ،تنها  کسانی که
بـه معیارهـای شـیعی در زمینـۀ حکومت و امامـت اِذعان داشـته و امام
را بـر اسـاس آن معیارهـا ،بـا ایمانـی راسـخ پذیرفتـه بودنـد ،همان جمع
شـیعه ،یعنـی تربیتیافتـگان مسـتقیم و غیـر مسـتقیم امـام در دوران
بیستوچندسالۀ گذشته بودند .دیگران ،یعنی اکثر مردم ،هرچند در حوزۀ
ً
عمال در جهت تفکر شـیعی گام برمیداشـتند،
رهبری امام میزیسـتند و
اما از آن وابسـتگی فکری و روحی ،که آنان را در جمع تشـکیالت شـیعی
درآوَ َرد ،برخوردار نبودند.
برخورد بسی
با توجه به این دوگونگی در میان طرفداران امام است که
ِ
مسـلمانان آن روز بـا آن حضرت ـ کسـانی ماننـد عمار و مالک
متفـاوت
ِ
اشـتر و ُحجربنعَ دی و َسـهلبن ُ
سـعد ،و کسـان دیگری
ح َنیف و قیسبن َ

ماننـد ابوموسـی اشـعری و زیادبن َ
ابیـه و سـعدبنابی ّ
وقاص ـ توجیـه و
تفسیر میشود.
..پـس از حادثـۀ صلح امام حسـن ،اقدام بسـیار مهمی کـه انجام گرفت،
جمـع پیوسـته و
گسـترش اندیشـۀ شـیعی و سروسـامان دادن بـه ایـن
ِ
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اثر سـلطۀ ظالمانۀ سـلطان اموی و
خویشـاوند بود ،که اکنون بر ِ
فشاری که بر آن وارد میآمد ،میتوانست از تحرک و دینامیسم 1بیشتری
برخوردار باشد .و همواره چنین است که اختناق و فشار بهجای آنکه عامل
تحت فشار باشد ،موجب هرچه پیوستهتر و
گسیختگی نیروهای منسجم
ِ
راسختر و گستردهتر شدن آنهاست.
طول حکومت جبارانۀ بیستسالۀ معاویه ،با شرح دردآوری که مورخان
..در
ِ
از چگونگی تبلیغات ضد علوی او در همۀ نواحی کشور نوشتهاند ـ تاآنجاکه
لعن بر امیرالمؤمنین ،سنتی رایج و متداول گشته بود ـ و با مشهودنبودن
فعالیت نمایان و بارز از سوی امام حسن و امام حسینعلیهماالسالم ،تنها وجود
ِ
چنین پیوسـتگی و تشـکلی بود که به رشـد اندیشۀ شـیعی و افزایش آمار
شیعیان در سراسر حجاز و عراق امکان میداد.
فعالیت سازمانیافته ،بیشتر و آهنگ
..در نزدیکیهای مرگ معاویه ،این
ِ
سر گزارشی که از فعالیتهای
آن شتابندهتر بود؛ تاآنجاکه فرماندار مدینه بر ِ
امام بهدست آورده بود ،به معاویه نوشت« :اما بعد .عمروبنعثمان ،مأمور
مربوطه ،گزارش داد که مردانی از عراق و کسانی از سرشناسان حجاز ،نزد
حسـین رفتوآمد میکنند و گمان قیام او هسـت .من دراینباره تفحص
کـردم و خبـر یافتـم که وی ـ حسـین ـ هماکنون قصد برافراشـتن پرچم
مخالفت دارد .نظر و فرمان خود را بنویس».

2

 .1فعالیت
 .2ثورةالحسین /ص  ،118به نقل از اعیان الشیعه و االخبار الطوال (نویسنده)
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پـس از واقعـۀ کربلا و شـهادت امـام ،فعالیـت سـازمانیافتۀ
شـیعیان در عراق ،بهمراتب منظمتر و ُپرتحرکتر شـده بود؛ و این تأثیری
برابر ضربۀ
بـود کـه حاالت روانی شـیعیان کوفه ـ که بسـیاری از آنـان در
ِ
دسـتگاه خالفت غافلگیر شـده و نتوانسـته بودند خود را به صحنۀ پیکار
عاشـورا برسـانند ـ ایجاد کرده بود و سـوز تأسف و درد ایشان بدان رنگ و
جال میداد.
معروف قرن [سـوم هجری] مینویسـد« :آن گروه ـ شـیعه ـ
طبری ،مورخ
ِ
پیوسـته مشـغول بودند به جمعآوری سالح و تهیۀ آمادگیهای جنگی و
دعوت پنهانی مردم ،چه شیعه و چه غیر شیعه ،به خونخواهی حسین.
پس گروه از ِپی گروه ،به دعوت آنان پاسخ میدادند و به آنان میپیوستند
و کار بر این شیوه بود تا یزیدبنمعاویه بمرد».

1

مؤلف «جهاد الشـیعة» 2بهدرسـتی اظهار نظر میکند که «جمعیت شـیعه،
پس از شـهادت حسـین ،همچون یک جمع متشـکل و سـازمانیافته که
پیوندهـای سیاسـی و عقایـد مذهبی ،بـه آن یکپارچگی مـیداد ،و دارای
گردآمدهـای رهبـران و نیروهای رزمنده بود ،ظاهر گشـت و گروه توابین،
وجود چنین جمعی بود».
نمودار
نخستین
ِ
ِ

3

چنانکـه از مطالعـۀ حوادث تاریخی و نیز از نظرات این مورخان فهمیده
 .1طبری /ج  /7ص  ،46به نقل از جهادالشیعه ،ص ( 28نویسنده)
 .2خانم سمیرة مختار اللیثی (نویسنده)
 .3جهادالشیعة /ص( 27نویسنده)
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میشود ،در حوادث زمان معاویه و همچنین در رخدادهای پس
از شهادت امام حسین ،تنها ابتکار عمل و طراحی و رهبری این حوادث،
مربـوط بـه شـیعیان و در دسـت آنان بود؛ وگرنه بسـیار بودند کسـانی از
مـردم معمولـی کـه بهخاطـر انگیزههای انسـانی یـا نارضایی از دسـتگاه
ً
عمال با شـیعیان همگام گشـته
حکومت اموی ،یا انگیزهها و علل دیگر،
و بـه همـراه آنـان در میدانهای پیکار یـا در اقدامهایی که دارای صبغۀ
شـیعی بود ،شـرکت میکردند .بنابراین نباید تصور کرد همۀ کسـانی که
گوناگون آن بخش از تاریخ شـرکت جسـته و در آن نقشـی
در ماجراهای
ِ
فعـال یـا عادی داشـتهاند ،در شـمار شـیعیان ،یعنی تشـکیالت منظم و
حسابشدۀ ائمه بودهاند.
نکتـهای کـه بـا توضیـح بـاال میخواهم بـر آن تأکید کنم ،این اسـت که
تـا روزگار مـورد بحـث ،یعنـی پس از شـهادت امـام حسین

علیهالسلام

نام و

اصطالح شـیعه ،مانند دوران امیرالمؤمنینعلیهالسلام ،فقط بر کسانی اطالق
میشد که از نظر اندیشه و عمل ،با امام راستین ،دارای رابطۀ مستحکم
و مشـخص بودند .همین جمع بودند که پس از صلح امام حسن

علیهالسلام

بـه فرمـان آن حضـرت ،تشـکیالت پیوسـتۀ شـیعی را بهوجـود آوردنـد و
همینهـا بودنـد کـه بـا تبلیغـات دامنـهدار و عمیق خـود ،کسـانی را به
درون مرز آن تشـکیالت درآورده و کسـان بیشـتری را که ازلحاظ اندیشـه
و ایدئولوژی ،همپا و همانند آنان نبودند ،به ماجراهای شـیعی کشـانیده
مؤمنان
بودنـد .بیگمـان روایتی که از امـام صادق نقل کردیم ـ که جمع
ِ
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پس از حادثۀ عاشورا را به سه یا پنج نفر محدود میکرد ـ ناظر
بـه کسـانی از این دسـته اسـت؛ یعنی شـیعیان و پیـروان اسـتوار ائمه؛
کسـانی که در حرکت و ِسـیر تکاملپوی انقالب علوی و هاشـمی دارای
نقشـی آگاهانه و تعیینکننده بودند.
ً
ظاهرا آرام امام سـجاد ،این جمـع ،عناصر بالقوۀ
اثـر تالش پنهانـی و
بـر
ِ
خـود را بازیافـت و جـذب کرد و گسـترش داد و همانطورکه امام صادق
در روایتی که هماکنون بدان اشـارت رفت ،بیان فرموده ،مردم پیوسـتند
و فزونـی گرفتنـد .و خواهیـم دید که در دوران امام سـجاد و امام باقر و
امـام صادقعلیهمالسلام همـواره همیـن جمع بود که حرکات شـبههانگیزش،
سـران رژیـم خالفـت را بـه هـراس میافکنـد و گاه بـه عکسالعملهـای
خشونتآمیز برمیانگیخت.
تشـیع و نیز در تفاهم و درک غیر
در عبارتی کوتاه ،نام شـیعه در فرهنگ
ّ
شـیعیان در قر نهـای نخسـتین اسلام و در زمـان ائمه ،بر کسـی اطالق
ً
صرفا به
نمیشـد که فقط محبت خاندان پیامبر را در دل داشـته باشـد یا
حقانیت آنان و صدق دعوتشـان معتقد باشـد ـ هرچند در حوزۀ فعالیت و
حرکتی که مرکز و محور آن ،امام بود ،شـرکت نداشـته باشـد ـ بلکه بهجز
اینها ،شـیعهبودن یک شـرط اساسـی و حتمی داشت ،و آن عبارت بود از:
پیوسـتگی فکـری و عملـی بـا امام ،و شـرکت در فعالیتی که بـه ابتکار و
حق غصبشـده ،و تشـکیل نظام علوی
رهبـری امـام در جهـت بازیافتـن ِ

ً
احیانـا نظامـی انجام
و اسلامی در سـطوح مختلـف فکـری ،سیاسـی ،و

فصل چهارم

 .۶۹هنپ تالیکشت شرتسگ« /؟ع؟قداص ماما

1294

میگرفـت .ایـن پیوسـتگی ،همـان اسـت کـه در فرهنگ شـیعه
«والیـت» نامیـده میشـود .در واقع ،شـیعه نامی بود برای حـزب امامت؛
معینی سـرگرم بود ،و همچون
حزبـی کـه با رهبری امام ،به فعالیتهای
ّ
تقیه
همۀ حزبها و سـازمانهای معترض در دوران اختناق ،با اسـتتار و ّ
میزیسـت .ایـن ،چکیده و عصـارۀ نگاهی دقیق به زندگـی ائمه و بهویژه
امـام صـادق اسـت[ .البتـه] این چیزی نیسـت که بتـوان بـرای اثبات آن
در انتظـار دالیـل صریـح نشسـت؛ چراکـه هرگز بر َس َ
ـردر یک خانـۀ پنهان،
نمیتوان و نباید در انتظار تابلویی بود که بر آن نوشـته باشـند :این یک
خانۀ پنهان اسـت؛ اگرچه نمیتوان هم بدون قراین حتمیتبخش ،وجود
ّ
مسـلم دانسـت .پس شایسـته آن اسـت که به جسـتجوی قراین و
آن را
شواهد و اشارات برخیزیم.
روایـات مربوط به زندگـی ائمه یا در
از تعبیـرات بسـیار ُپرمعنایـی کـه در
ِ
سخن مؤلفان قر نهای نخستین ،نظر بینندۀ دقیق را جلب میکند ،تعبیر
سـر اسـت .بهجز روایات ،محدثان بزرگ شـیعه نیز
باب و وکیل و صاحب
ّ
گزارشـگر زندگی امامان
روایات
بررسـی خسـتگیناپذیری که در
تتبع و
ِ
با ّ
ِ
ِ
سـر یـا باب یا وکیل
داشـتهاند ،کسـانی از یـاران ائمه را با عنوان صاحب
ّ
رجالی برجسـتۀ شیعه ،در شرح
معرفی کردهاند .ابنشهرآشـوب ،محدث و
ِ
«باب» آن امام معرفی میکند؛
حال چند نفر از امامان ،کسـی را بهعنوان
ِ

َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ّ َّ
ً
الطو ی ِـل» و در شـرح حـال
مثلا در احـوال امـام سـجاد« :و کان بابـه ییبنا ِم

باب ُـه جاب َر َبن َیز َید ُ
کان ُ
امـام باقـرَ « :و َ
عف» و در شـرح حال امام صادقَ « :و َ
اجل ِ ِ ّ
کان
ِ
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ُ ُ ََُ َ َ
ـنان» .در [کتـاب] رجال َک ّشـی دربـارۀ ُزراره و ُب َریـد 1و
بابـه م ّمدبن َس ٍ
َ َ ُ

محمدبنمسـلم و ابوبصیر ،2تعبیر « ُمسـتودع ِس ّـر ی» 3ـ امانتدار راز من ـ و
در کتـب حدیـث دربـارۀ ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس ،تعبیر وکیـل از قول امام صادق

نقل شده است .هرکدام از این تعبیرها هم که از امام نقل نشده و گفتۀ
تتبعی 4وسـیع در زندگی
مؤلفان قدیمی شـیعه باشـد ،بیشـک محصول ّ
ائمه و نتیجۀ اسـتنباطی اسـت که خصوصیات آن را به دست داده است.
بههرحـال انتخـاب این تعبیرهـای ُپرمعنی ،حاکی از خصوصیات جالب و
مهم در زندگی ائمه است.
سه تعبیر َ
«در»« ،کارگزار» و «رازدار» ،برای هرکس که در این کلمهها اندکی
دقـت بـه خـرج دهـد ،نمایشـگر یک دسـتگاه پنهان اسـت کـه در ماورای
فعالیتهای ظاهری ائمه یا در بطن همین فعالیتها وجود داشته است.
خوب است اندکی به تأمل در این سه تعبیر بپردازیم.
تا کسی رازی نداشته باشد ،رازداری هم ندارد .این راز در زندگی امامان شیعه
ُ .1ب َریدبنمعاویـه ِعجلـی (متوفـی 150ق) ازجمله اصحاب خاص امـام باقر و امام صادق
بهشمار میآید.
 .2ابوبصیر یحییبنابیالقاسم اسدی (متوفی 150ق) از یاران وفادار امام باقر و امام صادق
اسـت .اواخر عمر او مصادف شـد با آغاز امامت امام کاظم و پیدایش فطحیه .ابوبصیر با
موضعگیری درست ،پایههای اعتقادی فطحیه دربارۀ امامت را مورد حمله قرار داد.
الکشـی /زرارةبناعیـن /شـمارۀ ُ ،220-218زرا َرةبن َ
ّ
اعیَ ـن ،ابوبصیـر َلیث المرادی،
 .3رجال
العجلی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهماالسالم
محمدبنمس ِلم و ُب َریدبنمعاویة ِ
هستند.
( .4تبع) امری یا موضوعی را بهدقت مطالعه کردن
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چیست؟ این چیست که همۀ یاران و معتقدان به امام را شایستگی
یا قدرت تحمل آن نیست و فقط کسانی معدود و انگشتشمار ـ که چون به
لیاقت و صالحیت تحمل آن نائل آمدهاند ـ شرف رازداری یافتهاند؟
کتمان چنین چیزی ،چندان توصیه و
..چرا امام به یاران خود در فضیلت
ِ
تأکید کند که در کتب حدیث شیعه ،بابی با عنوان «باب الکتمان» 1پدید
صورت برمالشـدنش ،جمع شـیعه و
آید؟ این راز باید چیزی باشـد که در
ِ
خـود امـام را خطـری بـزرگ تهدید کنـد و آن ،چیزی غیـر از امور غیبی و
ماوراءالطبیعه است.

پیشوای صادق /ص107-97

بنـده نمونههایـی بـرای این مطلـب دارم ،مثالهای متعـددی دارم .یکی
مفصلی
از اینهـا در همیـن کتاب شـریف تحفالعقول اسـت .یک سـخن
ّ
دارد امام علیهالسلام به ابیجعفـر محمدبننعمان االحوَ ل ،مؤمنالطاق،2
مفصل است.
سر نزدیک به امام صادق است .خیلی
ّ
اینهم از آن صاحبان ّ
از اول راجعبه کتمان است؛ کتمان کن! کتمان کن! نگو!
..بعضـی اینطـوری خیـال میکننـد ،تصورشـان ایـن اسـت کـه اگـر امام
علیهالسلام مـدام ،مکرر در مکـرر.. ،اینهمه توصیه کردهاند ،منظورشـان
ایـن بـوده کـه معـارف شـیعه را ،احـکام فقهـی را کتمان کنید ،به کسـی

 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب الکتمان
 .2مؤمنالطاق از اصحاب خاص امام صادق علیهالسلام بوده که از امام سـجاد و امام
المحامل
باقر علیهماالسلام هم روایت نقل کرده اسـت .ازآنجاکه مغازهای در بازار طاق َ
کوفه داشته ،به مؤمنالطاق معروف شده است.
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نگویید! بعضی اینطور خیال میکنند .این نظر ،نظر خیلی عمیق
ً
اتفاقا خود این محمدبننعمان احوَ ل،
و جالبـی نیسـت .برای خاطر اینکـه
تبرزش 1در شیعه ،برای همین بود که سخن میگفت و امام
آدمی است که ّ
علیهالسلام هـم او را تشـویق میکرد .میرفت بـا ابوحنیفه بحث میکرد،
اقطاب افکار مخالف با
با حسن بصری بحث میکرد ،با بعضی از سران و
ِ
تشیع در زمان خودش ،بحث میکرد ،اینها را مغلوب میکرد ،رسوا میکرد.
ّ
امام صادق هم به او زهی و مرحبا میگفت؛ مثل هشامبنحکم.
بهعالوه معارف شیعه را چرا کتمان کنند؟ اینهمه تأکید ندارد .باید بگویند
بگویید ،آهسـته بگویید؛ نهاینکه بگویند نگویید ،کتمان کنید .کتمان امر
اهلبیت گناه است؛ گناه کبیره است که آدم نگوید امر اهلبیت را و آنچه
را که مربوط به آنهاسـت ،از فضایل و از حقوق الهی 2.پس کتمان مربوط
( .1برز) شاخص شدن
بیان حقوق و فضایل اهلبیت خودداری کند ،مشـمول
 .2در برخی روایات ،کسـی که از
ِ

عـذاب الهی شـمرده شـده اسـت .در حدیثی پیامبـر میفرمایند« :خداونـد ،خلق را عذاب
نمیکنـد مگـر بهخاطـر گناهـان علمایـی که حـق را پوشـانده و فضایـل امیرالمؤمنین و
خاندانش را کتمان میکنند .بدانید همانا بعد از انبیا و فرستادگان الهی ،برتر از شیعیان
علـی و دوسـتداران او بـر روی ایـن زمیـن راه نمیرونـد .همانـا آنان که امـر والیت او را
اظهار کرده و فضایلش را منتشـر میسـازند ،همواره رحمت الهی آنان را در بر میگیرد و
مالئکه از برایشـان طلب آمرزش میکنند ،و وای بر آنکسـانیکه فضایل او را پوشـانده و
امر والیتش را کتمان میکنند ،چگونه بر آتش صبر خواهند کرد( ».حلیةاالبرار فی احوال
محمد و آله االطهار (سید هاشم بحرانی ،متوفی 1107ق) /المنهج الثانی فی حلیة االمام
امیرالمؤمنین علیبنابیطالب /باب الرابع عشر /حدیث)7
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بـه ایـن چیزهـا نیسـت ،بلکه کتمـان مربـوط به همان اسـراری
اسـت که باید کتمان بشـود تا به ثمر برسـد .مربوط به همان فرمانها و
امریههایی است که ازطرف امام صادر میشده ،که با اذاعه ،یعنی با افشا،
خنثی میشده .منظور از کتمان ،کتمان در یکچنین اسراری است.
مفصـل حرف میزند تا میرسـد به
لـذا امـام علیهالسلام دربـارۀ کتمان،
ّ

َ َ

اینجا ،میفرماید« :فال ت َ
عجلوا» 1عجله نکنید .یکهو فشـارهای زمانه ،شـما را
به کار بیقاعدهای وا ندارد .شـتابزدگی نکنید .ال َت َ
عجلوا ،معنایش این

َ
ََ َ
اسـتَ « .فلا َت َ
اهلل» سـوگند به خـدا« ،لقد ق ُـر َب
عجلـوا» شـتابزدگی نکنیـد« .ف َـو ِ
َ َ َ َ َ
ات» سـه مرتبـه آن ایدهآل عزیز ما نزدیک شـد .سـه مرتبه
هـذا االم ُـر ثلاث َم ّـر ٍ
ایـن امـر ،یعنی امر خالفت ،یعنی امر حکومت نزدیک شـد .تعبیر امر در
کلمـات اهلبیت

علیهمالسلام

َ

َ َ

[ماننـد]« :ا َمرنـا اهـل َ
ـت» ،اِذاعۀ 2امر ما ،کتمان
البی ِ

ّ
ّ
مسجل
مسلم و
امر ما؛ یعنی مسئلۀ خالفت ما ،مسئلۀ حق الهی ما ،که
و ثابت است.

ََ َ

َ َ

َ

َ

َ

ات» سـه مرتبـه نزدیک شـد کـه آن آرزوی دیرین
«لقـد ق ُـر َب هـذا االم ُـر ثلاث َم ّـر ٍ

َََ ُ

تشـیع ،تحقق پذیرد و جامۀ عمل بپوشـد؛ «فاذعت ُ
موه» همین شما آدمهای
ّ
َ َ َّ

شـتابزدۀ عجـول ،مسـئله را برمال کردیـد ،اینجا آنجـا گفتیـد« ،فاخ َـر ُه ُ
اهلل»
خدا تأخیرش انداخت .و خیلی روشـن اسـت در عرف اهلبیت

علیهمالسلام

و

عـرف قـرآن« ،خـدا کرد» یعنی چـه .این را مکرر گفتم ،آنچـه خدا میکند،
 .1تحفالعقول /باب ما روی عن االمام الصادق /وصیته البیجعفر محمدبننعمان
 ( .2ذیع) فاش کردن ،آشکار کردن
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درضمـن سـنتهای الیتخلف و الیتغیر تکویـن میکند .در قرآن

ََ َ َ

َ

َّ

فَ قَ ُ

ٓ فّ

َ َ ق �ض

ُ ُ َ َّ َ

ُ

مسکه نّ� ِالا ّ
حم نُ
خدا میگوید« :ا و لم ی� َروا ِالی الط ی�ر �و�هم صا� ٍت
الر ٰ
�»
ا� و ی�� ِب� نَ� ما ی� ِ
ِ

1

نـگاه نمیکننـد بـه این مر غها و پرندههایی که صفزدگان باالی سرشـان
هستند ،اینها را خدا نگه داشته .خب ،شما میدانید چه نگه میدارد مرغ
را .یک قانون طبیعی نگه میدارد ،یک قانون تکوینی نگه میدارد؛ اما آن
قانون ،مخلوق خداست ،پس خدا نگه میدارد .همهکس را خدا میمیراند؛
یکی را سل میمیراند ،یکی را سرطان ،یکی را ِدق؛ اما همۀ اینها ،میکروب
ِسـل و اثـر آن و عمـل آن و فعالیـت آن و تأثیر زیانبخـش و مرگبار آن،
یک قانون آفرینش است ،یک قانون تکوین است ،کار خداست .پس خدا
میکند ،خدا میمیراند .میگوید خدا تأخیر انداخت؛ خب وقتیکه کتمان
سر را گفتید ،پیداست که تأخیر میافتد.
نکردید ،وقتی ّ

53/8/19

َ
َّ ُ َ
َ ُ
َ َ َّ
الصـادق َع َلیه َّ
«ف الـکایف َعـن ّ
التصدی ُـق ل ُـه َو القبـول
مرنـا
السلامِ :انـه لی َـس ِم ِـن ِ
ِ
احتم ِ
ِ
ِ ِ
ـال ا ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ً
َ
َ
َ
َُُ
هل ِه فا ِقرهئم السالم و قل لم ر ِحم اهلل عبدا
مرنا َس ُتر ُه َو ِصیانته ِمن غ ِیر ا ِ
فقط ِم ِن ِ
احت ِ
مال ا ِ
الناس ا َل َنفسه َح ّد ُ
ُ َ
اجت َّر َم َو َّد َة ّ
َ
نک َ
ثوهم با َیعر َ
رون» .2میفرمایند:
ِ
فون َو استروا ع ُهنم ما ُی ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تحمل امر ما ،یعنی تحمل امر والیت ،فقط به این نیست که ما را تصدیق
کنیـد کـه امام هسـتیم و قبول کنید .این کافی نیسـت .یکـی از ارکان و
شـرایط قبول والیت ما ،این اسـت که آن را مسـتور بدارید و از غیر اهل،
آن را کتمان کنید و مصون بدارید .این مسـئلۀ قابل توجهی اسـت.. .این
 .1سوره مبارکه ملک /آیه 19
 .2الشافی(فیض کاشانی) /کتاب المعاشرة و الحقوق /باب الکتمان /حدیث4
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چه مطلبی اسـت که حضرت امر میکنند به کتمان آن؟ یکی از
دو احتمال اسـت ،یا هر دوی این احتماالت .یک احتمال این اسـت که
سیاسی حولوحوش ائمه بوده است..،که مردم را آماده
مراد ،آن تحرکات
ِ
میکردنـد در هـر برههای از زمان برای قیام ،برای اینکه به منصب امامت
رونق ببخشـند .روایات واضح و روشـنی در این باب هسـت .و متأسـفانه
به این امر کمتر توجه شـده اسـت .انسـان ،تحرک سیاسی این بزرگواران،
همهشـان ،از زمان امام سجادعلیهالسلام تا زمان حضرت عسـکری را مشاهده
میکنـد .لکـن بهحسـب اختلاف زمانهـا و اختالف شـرایط ،کیفیت کار
تفـاوت پیـدا میکرده اسـت .تا زمان وفات حضرت صادقعلیهالسلام یک نوع
اسـت ،زمان حضـرت موسیبنجعفر

علیهالسلام

یک نوع اسـت ،زمان حضرت

رضاعلیهالسلام یک نوع اسـت ،زمان آن سـه امام بزرگوار بعدی ،یک نوع دیگر
است .لکن در همۀ اینها تحرک سیاسی وجود دارد .این ،یک امر حدسی
نیسـت ،متکی به روایات فراوانی اسـت ،که متأسفانه ما دقت نمیکنیم.
پس یک احتمال این است که این را مکتوم بدارید.
احتمال دیگر این است که ـ این دو احتمال باهم منافات ندارند ،ممکن
اسـت هر دو مراد باشـد ـ آن اسـرار والیت را ،آن چیزهایی را که بیان آنها
برای مردم عادی و معمولی قابل فهم نیست؛ بعضی از معجزات ،بعضی
سـر میدانسـتند ،بزرگان
از مقامـات ،بعضـی از کرامـات ،اینها را اصحاب
ّ
صحابـه میدانسـتند ،اما همه نمیتوانسـتند قبول کنند .فـرض بفرمایید
دربـارۀ مقامـات ائمـه و علـم ایـن بزرگـواران و تصرفـات معنـوی اینهـا،
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روایاتـی هسـت؛ اینهـا را به افراد متعـارف بگوینـد ،نمیفهمند.
وقتی نفهمیدند ،منتهی میشود به انکار اینها .فقط هم به معارف والیت
نیست ،در معارف توحیدی هم همینطور است.. .در ادامه میفرمایند :به
شـیعیان ما سلام برسان! رحمت خدا بر آن بندهای که محبت مردم را به
خود جلب کند ،بکشـاند بهسـمت خودش .حرفی نزنید که محبت مردم از

شما یا از اهلبیت قطع و سلب بشود .ـ « َیعر َ
فون» یعنی میتوانند بفهمند،
ِ
ّ

نهاینکـه میداننـد؛ چون اگـر میدانند که « َح ِـدث» نـدارد ـ آنچه میتوانند

بفهمند ،درک کنند ،اینها را به آنها بگویید .آن چیزی را که انکار میکنند،
قبول نمیکنند ،برایشان قابل فهم نیست ،نگویید ،لزومی ندارد.

89/7/20

تشـکیالتی امام وجـود دارد .یک
مسـائل و مطالبـی پیرامون اسـرار جمع
ِ
جمع که با هدفی انقالبی و با ایدئولوژی راهنما ،در میدان مبارزۀ سیاسی
و فکری گام مینهد ،دارای اسـراری اسـت .تاکتیکهای پیشبینیشـده،
زمان و مکان اقدامهای بزرگ ،نامونشان و تکلیف مهرههای مؤثر ،منابع
مؤثـر مالـی ،خبرها و گزارشها از پارهای حوادث و وقایع مهم ،و مطالبی
ازاینقبیل ،رازهای ناگشودنی تشکیالت است که جز برای کارگزاران اصلی
و شـخص رهبر ،برای کس دیگری دانسـتنی نیسـت .ایبسا پس از زمانی
معین،
کوتاه یا دراز ،همۀ این مطالب افشـا شـود؛ ولی تا پیش از زمانی
ّ
معینی که سـروکار این راز با آنهاسـت ،میتوانند آن را بدانند؛
فقط افراد
ّ
و اینها همان «رازداران» یا «امانتداران راز» هسـتند .بازگوکردن این رازها
سوی آنهاست .و
به دوسـتان و شـیعیان ،در حکم راهگشایی دشـمنان به
ِ

فصل چهارم
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این خطایی بزرگ و خسـارتبخش است؛ خطایی که گاه عاقبت
«سر امام» را برمال کند ،در
به انهدام یک جمع منتهی میشـود .کسـی که
ّ
عمل ،کار یک دشـمن را کرده اسـت .پس بهآسانی میتوان معنی و وجه
این سخن امام [صادق] را دانست که« :آنکه با ما به پیکار برمیخیزد ،بر
ما گرانبارتر نیست از آنکه راز ما را افشا میکند».

1

در ارتباطات بسیار پنهانی امام با شیعه ،گاه الزم است اسرار تشکیالتی ،غیر
مستقیم و بهوسیلۀ «واسطهها» میان امام و شیعیان مبادله شود .این یک
ً
ولع
ِ
تدبیر کامال معقول اسـت .هنگامیکه چشـمها و گوشهای بیگانه ،با ِ
هرچه بیشتر ،در انتظار کشف ارتباطات شیعیان با امام هستند ـ در موسم
حج ،در زیارت مدینه ،در رفتوآمد کاروانها از شهرهای دوردست ـ هرگونه
رابطۀ میان امام و افراد ،اگر بهوسیلۀ جاسوسان خلیفه کشف شود ،میتواند
سوی اعماق تشکیالت شیعه باشد .در این مواقع ،امام،
سرنخ دنبالهداری به
ِ
خود نیز افراد را بهمالیمت و گاه بهعتاب ،از خود دور میسـاخته اسـت .به
جاسوسان
سفیان ثوری میگوید« :تو مورد تعقیب دستگاهی ،و پیرامون ما
ِ
خلیفه هستند .تو را طرد نمیکنم؛ ولی از نزد ما برو».

2

تقیه،
[یـا] برای کسـی از شـیعیانش کـه در راه به او برخورد کـرده و از روی ّ
َ
ََ
ُ َ َ ً َ َ
عظ َـم َم َ
ّ
ئون ًـة َع َلینـا ِم َـن ُ
ّ
الکشـی /فـی
املذیـع علینـا ِس َّـرنا» (رجال
اصـب لنـا حر بـا ِبا
َ « .1و لی َـس الن ِ
ِ
ّ
المعلیبنخنیس /شمارۀ )712
َ

ٌ

ُ

ََ

ُ

َ

َّ َ

َ َ

ـوب َو ِل ّلسـلطان علینـا عی ٌ
« .2ان َـت َر ُجـل َمطل ٌ
الق ّصـة» (مناقب آل ابیطالب/
طرود ِ
ـون فاخ ُـرج عنـا غی َـر َم ٍ
ِ

باب امامة ابیعبداهلل جعفربنمحمد الصادق /فصل فی علمه)
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روی از او برگردانیده ،از خدا طلب رحمت میکند؛ و کسی را که در
موقعیتی مشابه ،با احترام به او سالم داده را ،مورد نکوهش قرار میدهد.

1

ً
احیانا به اشاره و
در چنین مواردی الزم است میان امام و اینکسان ـ که
فرمان امام یا اطالع او از راز و گزارششان محتاجند ـ کسی واسطه باشد.
ً
قاعدتـا بایـد از زبدهتریـن و نزدیکترین
ایـن واسـطه« ،بـاب» اسـت .باب
ربارترین آنها ،ازلحاظ خبر و اطالع .باید همان
یاران امام باشـد؛ و نیز از ُپ
ِ
زنبـور عسـلی باشـد که اگر حشـرات موذی بداننـد در اندرون او چیسـت،
قطعهقطعـهاش میکننـد و شـهدش را میرباینـد2.و تصادفـی نیسـت که
ً
غالبا مورد تعقیب و انتقام سرسختانۀ حکومت قرار
میبینیم این بابها

َحییبن ُ
ام َ
ّطویـل ،بـاب امـام سـجاد ،با آن وضع فجیع کشـته
گرفتهانـد .ی َ
ّ
تصنعـیاش را برمال
میشـود .جابربنیَزیـد جعفی ،بـاب امام باقر ،جنون
ازطرف خلیفه چند روز پیش از
میسـازد و از کشتهشـدن ،که دسـتور آن
ِ
سنان ،باب امام
دیوانگیاش به حاکم کوفه رسیده بود ،می َرهد .محمدبن َ
صادق نیز ،اگر در معرض چنین خطراتی قرار نمیداشت ،شاید امام ـ که
در مـواردی بهصراحـت از او اظهار رضایت و تمجید فرموده ـ او را بهظاهر
تبریجسـتن و اظهـار بیزاری امـام از یک
مـورد طـرد خـود قرار نمـیدادّ .
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب التقیّ ة /حدیث9

 .2ایـن تعبیـر از روایات اهلبیت گرفته شـده اسـت .امیرالمؤمنیـن میفرمایند« :ش َ
ـیع ُتنا
َ
َ َ َّ
ََ َ
الن َ َ ّ
جوافها ل کلوها» شیعیان ما مانند زنبور عسل هستند؛ اگر مردم
ِب ِنزل ِة
حل لو َیعل ُم الن ُاس ما یف ا ِ
ِ
میدانسـتند درون آنهـا چیسـت ،آنهـا را میخوردنـد( .بحاراالنوار /کتاب ایمـان و الکفر/

ابواب االیمان و االسالم و التشیع /باب /15حدیث)24
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راوی معـروف و شناختهشـده کـه بارها رضایتمنـدی امام از وی
ِ
بـه گوش نزدیکان و خواص رسـیده ،بـه گمان قوی ،هیچ موجبی جز یک
تاکتیک تشکیالتی نخواهد داشت.
مباشر جمعآوری
همین سرنوشـت در انتظار «وکیل» نیز هسـت .حافظ و
ِ
و تقسـیم اموالی که در اختیار امام اسـت ،بیگمان از اسـرار زیادی باید
آگاه باشـد کـه کمتریـن و کوچکتریـن آنهـا ،نام مؤدیـان و گیرندگان آن
اموال اسـت .و این برای دشـمنان تشـکیالت امام طعمۀ کوچکی نیست.
سرنوشـت عبرتانگیـز ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیـس ،وکیـل امـام صـادق در مدینه ،و
تقیهآمیـز امام دربارۀ ُم َف َّ
ضلبن ُ
ع َمـر ،وکیل آن حضرت در کوفه،
اظهـارات ّ
نمونۀ روشن و روشنگری بر این مدعاست.

پیشوای صادق/ص110-107

اسـتاندار منصـور [وقتی] وارد مدینه شـد ،بـرای اینکـه ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس را
بشناسـد ،او را در همـان روزهـای اول طلـب کـرد .بـاز اسـتنباط مـن این
ً
مخصوصا فرستاده بود برای اینکه مدینه
است که منصور ،این استاندار را
را تصفیـه کنـد؛ دوسـتان و نزدیـکان امـام صادقعلیهالسلام را ،و آن کسـانی
شـدت عمل در مبارزات شـیعی شناختهشـده بودنـد ،بگیرد و از
را کـه بـه
ِ
بیـن ببـرد .اولین کسـی کـه مورد نظـر او قـرار میگیـردُ ،معَ َّلیبن ُ
خ َنیس
استُ .معَ َّلیبن ُ
خ َنیس ،هم مبارز است ،و هم با امام صادق

علیهالسالم

خیلی

مأنوس اسـت .همه این را میدانند .کارهای مالی امام دسـت او اسـت و
خیلی از روابط امام با شـیعیانش بهوسـیلۀ او انجام میگیرد[ .اسـتاندار]
ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیـس را خواسـت و بـه او گفـت :نـام شـیعیان نزدیـک امـام

فصل چهارم
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علیهالسلام
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را بایـد بگویـیُ .معَ َّلیبن ُ
خ َنیس گفـت :نمیگویم.

گفـت :مجبـوری بگویـی و اگـر نگویی ،تو را خواهم کشـت .گفت :به خدا
قسـم اگر نام اینها زیر پایم بود ،پایم را بلند نمیکردم که تو فهرسـت نام
اینها را از زیر پای من بیرون بیاوری! نام شیعیان را بگویم؟!
نگفـت نمیدانـم ،چـون این حـرف گفتنی نبـود؛ معلوم بود کـه میداند.
حاکم گفت :می ُ
کشـمُ .معَ ّل ٰی گفت :بسیار خب ،بکش .و ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس

بهوسیلۀ داوودبنعلی شهید شد 1.داوود یکی از ارکان بنیعباس و از رجال
اولین انقالب این سلسـله اسـت .خب ،این ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس است .بعد از
ِ
ً
علنا بـه داوودبنعلی
آنهـم که او کشـته شـد ،امـام صادقعلیهالسلام آمدند
اعتـراض کردنـد .ماجـرای امـام صادقعلیهالسلام بـا داوودبنعلی ـ اسـتاندار
منصور ـ بعد از کشتهشـدن ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس ،از ماجراهای شـیرین تاریخ
اسلام اسـت ،کـه امـام چگونه با او حـرف زد و عاقبـت کار داوود به کجا
رسید 2.پس ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس یکچنین وضعی دارد.

51/11/25

احادیـث امام صادق
وات
یـک عـدهای از پیرمردها و ُک َّملین 3و ُر ِ
ِ

صلواتاهللعلیه

کـه در کوفـه بودند ،نامه نوشـتند به امام علیهالسلام .یکـی از اینها رفت
پیـش امام صادق .کـه بله،
بـه مدینـه ،نامـه را بهوسـیلۀ ایـن فرسـتادند
ِ
 .1مناقب آل ابیطالب /باب امامة ابیعبداهلل جعفربنمحمد الصادق /فصل فی معرفته
باللغات و اخباراته بالغیب
َّ
 .2برای اطالع بیشـتر میتوانید پینوشـت شمارۀ « ،23قصاص قاتل ُمعَ لیبن ُ
خ َنیس» را
مطالعه کنید.

( .3کمل) جمع ُک َّمل ،مردمان دانا و حکیم
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ُم ّ
فضلبنعمـر که نایب شماسـت ،وکیل شماسـت ،این کارها را

ً
افراد مرد و
مثلا با یک عده از ایـن
برخلاف شـئون شـما انجام میدهد.
ِ
مامیین ـ که [یا] کبوتربازی
مردانههـا و جوانمردهـا ،و به تعبیر روایـت َح
ّ
حمامیین ـ با اینها روی
میکردنـد یـا کبوتر میفروختند؛ در روایـت دارد
ّ
هم ریخته ،و گرم و گیرا اینها را میآورد در خانه و مینشاند .یک نامهای
ً
مثال.
بنویسـید کـه ایـن [رفتار] ،برخالف شـئون شماسـت؛ َسـبُ کی اسـت
کلفـت قدرتهای
بـا ایـن داشهـا و با ایـن گردنکلفتهای شـهر ـ گردن
ِ
کلفت قدرتهای طبیعی ـ گرم میگیرد ،این مناسـب
قـراردادی نه! گردن
ِ
امـام صادقصلواتاهللعلیـه خواندنـد .بعد آقا
شـأن شـما نیسـت .نامه را دادنـد
ِ
نامـهای در جـواب نوشـتند؛ بسـتند نامـه راُ ،مهر کردند نامـه را ،به همین

ّ
مفضل.
شـخص گفتنـد خیلـی خب ،حاال که میروی کوفـه ،این را بده به
ّ
مفضلبنعمر نوشـتند که دیگر با
این یقین کرد که در این نامه آقا برای
اینهـا قطع مـراوده بکن .یقیـن کرد که خالصه آقا ترتیب اثر دادند به این
ّ
مفضل.
شـکایت دسـتهجمعی .برداشـت نامه را آورد به کوفه و برد داد به
ِ

ً
ّ
اتفاقا جمعی از آن بزرگان و ریشسفیدها و ُک ّملین
مفضل نامه را باز کرد.
و افـراد حسـابی هـم بودند! نامـه را باز کرد و خواند و گفـت که بله! امام
علیهالسلام یـک مبلـغ هنگفتـی پول خواسـتند! این پـول را جمع کنید،
کملین
بدهیـد! بـه همیـن آدمهایی کـه اینجا نشسـته بودند ،به همیـن ّ
و بـزرگان و ریشسـفیدها و عالقهمنـدان گفـت؛ آقـا یک مقـدار پول الزم
ً
مثال فرض کنید که دویسـتهزار تومان آقا پول
دارند ،این پول را بدهید.

فصل چهارم

1307

 .۶۹هنپ تالیکشت شرتسگ« /؟ع؟قداص ماما

خواسـتند؛ پـول را بدهیـد! اینهـا یکقـدری به هم نـگاه کردند و
گفتند که خب ،باالخره امر امام اسـت و واجباالطاعه اسـت و چشم .اما
ً
مثال قرضی ،قولهایِ ،گ ُروی،
برویم ببینیم ،حاال یکی دو روزی نگاه کنیم؛
کاری بکنیم ،پول را بیاوریم .این گفت نه! کار عجلهای است ،فوتی است،
ً
ً
فورا! بـه این فوریت که نمیشـود! گفت خیلی
فـورا فراهـم کنیـد .گفتند
خب .کسـی بلند نشـود ،از خانه بیرون نرود .همه همینجا باشـید .خب،
وکیل امام بود دیگر؛ همه نشستند .بعد یک نفر را فرستاد که بگو داشها
بیایند! فرسـتاد ِپی داشها .سلام ،سالم ،سالم ،آمدند[ .به آنها] گفت که
بله ،آقا این مقدار پول خواستند .گفتند به َ
چشم .بلند شدند رفتند بیرون،
بالفاصله پولها را آوردند دادند.

52/12/4

َ َّ
َ
ََ ً
َ َ َ َ
اثنین ِمـن ش َ
ـیع ِتنا ُمنازعـة»[ 1هرگاه
در روایتـی اسـت« :قـال ِل ُلمفضـلِ :اذا َرایـت َبین ِ

بیـن دو نفـر از شـیعیان ما منازعهای دیدی] ـ مـراد از منازعه در اینجا به
قرینـۀ عبارات بعـد از آن ،منازعۀ مالی اسـت ـ حضرت صادق

علیهالصالةوالسلام

َ َ

فرمودند :در چنین مواردی« ،فافت ِدها ِمن مایل» از پول من که پیش توست،
از وجوهاتی که در اختیار تو گذاشـتم ،از سـهم امام ،این اختالفات مالی
را افتداء کن! یعنی تو به عهده بگیر و ادا کن.

89/8/18

ّ
مفضل [کسـی اسـت که] دید در مسـجد [پیامبر] چند نفر نشسـتند و یک
حرفهایـی دارنـد میزننـد .به اینها پرخاش کرد که شـما نشسـتید داخل
مسـجد ،داخـل خانـۀ خـدا ،و دارید ایـن حرفهـای ملحدانـه را میزنید؟
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب االصالح بین الناس /حدیث3
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آنها گفتند تو از یاران جعفربنمحمدٍ الصادق هسـتی؟ گفت بله.
خـود امام و پیشـوای تو ،از این حرفهـا ،غلیظتر و
گفتنـد کـه مـا پیش
ِ
سختترش را میزنیم ،او این عکسالعمل را نشان نمیدهد .تو چرا این
عکسالعمـل را نشـان میدهـی؟ 1که او آمد خدمت امـام صادق و جریان
ّ
مفضل ثبت شده
را گفت .و آن مباحثات طوالنی که امروز به نام توحید
و در کتابها هست و در دسترس است ،بین اینها انجام گرفت.

66/2/4

سـر ـ که مصداق هر یک
[بنابراین] این سـه عنوان ـ باب ،وکیل ،صاحب
ّ
مبـرزی از رجـال شـیعه میتـوان یافت ،طرح
را در چهرههـای مشـخص و
ّ

ً
مجموعا از نحوۀ
تاریکوروشنی از واقعیت شیعه ،از روابط آن با امام ،و
تکاپوی تشکیالتی شیعیان بهدست میدهد.

پیشوای صادق/ص110

ً
دائما
تقیه رفتار میکرد.
البتـه امـام صـادق در رابطۀ با این جمع با کمال ّ
به آنها سـفارش میکرد که اسـرار او را برمال نکنند ،افشا نکنند ،حرفها را
نزننـد 62/5/14.عماربنموسـی کـه از اصحاب امام صادقعلیهالسلام و معروف به
عمـار سـاباطی اسـت ،نقل میکند که حضـرت صادقعلیهالسلام روزی به من

َ

َ

َ

ُ

َ

ًُ ُ

ّ

َ

َ َ

َ

َ َ
ک ب ِه ا َحدا قلت ال ِال ُسـل َ
یمان َ
َ
خال ٍد قال ا َ
حسـنت» 2آن
بن ِ
فرمودند« :اخبرت ِبا اخبرت ِ
مطلبـی را کـه بـا تو گفتم ،آیا به کس دیگری نیـز گفتهای؟ عرض کرد به
هیچکس نگفتم ،مگر به سلیمانبنخالد .حضرت فرمود احسنت! مرحوم
ّ
توحیدالمفضل /المقدمات /مقدمة الکتاب /کالم ابنابیالعوجاء مع صاحبه
.1
 .2الوافی /کتاب االیمان و الکفر /ابواب ما یجب علی المؤمن من الحقوق فی المعاشرات/
باب الکتمان /حدیث9
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َ

ّ
فیض احتمال میدهند که این «ا َ
تحکم و تعریض
حسنت» ،برای

است .حضرت درحقیقت او را توبیخ کردند که چرا یک مطلبی که بین ما
و تو بود ،به سلیمانبنخالد گفتی!

َ

َ

َ َ َ

ّ

اع ِر:
اما ِسعت قول الش ِ

َ

ً
« َ
فالیع ُـد َون ِس ّـر ی َو ِس ُّـر َک ثالثـا

ُ ُّ

َ َ

ـائ ٌع»؟
ین ش ِ
اال کل س ّ ٍـر ج َـاوز اثن ِ

سر من و تو به شخص
آیا قول شاعر را نشنیدی که میگوید :تجاوز نکند ّ
سومی ،هر رازی که از دو نفر تجاوز کرد ،شایع شود.

89/7/25

َ َ
روایت عجیبی را دیدم در نورالثقلین که نقل میکند از علیبنعقبهِ « :ا ّن ایب
َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ
َ َ َّ ُ َ َ
قال َف َابشروا َا ُنت َع َل ا َ
بن ُخ َنیس َع َل َایب َ
ُ
حدی
ف
الم
الس
یه
ل
ع
اهلل
بد
ع
ل
قال دخلت انا َو مع
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ َ َ َ َ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ
اهلل َت َ
بار َک
لوبکم َو انالکم عل عد ّ ِوکم َو ه َو قول ِ
احلسنی ِنی شف اهلل صدورکم و اذهب غیظ ق ِ
َ
ُ ََ
َ َ
ؤم َ
ذهـب َغ َیظ ُقلوبم َو ِان َم َض ُیت َق َبل ان َی َر وا َذ ِل َ
ک
نین َو ُی ِ
ـوم ُم ِ
َو تعـال َو َیش ِ
ِِ
ـف صـدور ق ٍ
َ ُ َ َ
لی َع َلیه َّ
اهلل َّالـذی َر ِض َی ُـه ِل َنب ّی ِـه َص َّل ُ
الس ُ
اهلل َع َل ِیه َو ِآل ِـه َو ِل َع ِ ّ
65/4/28
لام».1
َمضیتم علی دی ِـن ِ
ِ
ِِ
ٍ
بدون اینکه امام با آنها صحبتی کرده باشد و سؤالی از آنها کرده باشد ،یا
آنهـا چیـزی به امام گفته باشـند ،یکدفعه امام با قیافۀ مسـروری گفت:

َ َ

ُ

َ َ

َ َ ُ

ُ

ََ َ ُ

َ َ َُ ُ

ُ ُ َ َ
َ
لوبکم َو انالکم عل عد ّ ِوکم» .اسـتنباطی که بنده
«شفی اهلل صدورکم و اذهب غیظ ق ِ

از ایـن روایـت میکنـم ،این اسـت :امام علیهالسلام دو نفـر را برای یک
مأموریتی فرستادهاند که در آن ،مسئلۀ زدوخورد است ،گمان کشتهشدن
مأمورین امام وجود دارد و گمان غلبه و پیروزی آنها هم هست .یکی از
 .1تفسـیر نورالثقلین (عبدعلیبنجمعه عروسـی الحویزی ،متوفی 1112ق) /ذیل تفسـیر
آیات  12تا  18سوره مبارکه توبه
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ایـن دو نفـر یار نزدیک امام صادقعلیهالسلام ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس اسـت

عاقبت کارش هم نشان داد که یار نزدیک امام است.
که
ِ
ایشان با یک نفر دیگر وارد منزل امام میشوند .گویا امام اینها را به یک
مأموریتی فرسـتاده ـ البته اینها در حدیث نیسـت ،استنباط من است ـ و
احتمال این هسـت که در این مأموریت ،اینها جان خودشـان را از دسـت
بدهند .تا امام میبیند که اینها آمدهاند ،میفهمد که مأموریت با موفقیت
انجـام گرفتـه .بـدون اینکه آنها حرفی بزنند و گزارشـی بدهند و مطلبی را
ً
ابتدائـا بنا میکند حـرفزدن؛ میگوید خدا دل شـما را
بیـان کننـد ،امـام
شـفا داد ،خدا کینۀ دل شـما را خالی کرد ،خدا شـما را بر دشمنتان مسلط
کرد ،خدا به شـما ،یکی از دو ُحسـن را داد .در قاموس اسلامی ،رفتن به

قُ َ
جنـگ بـا دشـمن ،یکـی از دو نیکی ،و یکـی از دو شـانس را دارد�« :ل هل
ُ
ّ َ
تَ َ َّ ُ نَ
لح نَ َ
و� ِب� ن�ا ِالا ِاحدی ا
�ر�ب ص
س� ی� ی� ِن�» .1این منطق اسالم است .در جنگ ،یکی از دو
نیکی برای انسـان هسـت؛ یا این است که بر رقیب و حریف غلبه میکند
و پیروز میشـود ،یا این اسـت که به دسـت او شهید میشود .مردن برای
شـدن معمولی
آنکسـیکه در راه خـدا جهـاد میکند ،معنـی ندارد؛ کشته
ِ
نیسـت .ممکـن نیسـت یک نفـر آدمی را که مجاهد فیسـبیلاهلل اسـت،
مردارش کنند ،او را به یک صورت معمولی ُ
بکشـند؛ دشـمن ،او را شـهید
میکند .مردن او شـهادت اسـت و شـهادت باالترین فوزی اسـت که یک
مسـلمان میتواند به آن نائل شـود .بنابراین یک ُحسـن ،پیروزی اسـت،
 .1سوره مبارکه توبه /آیه « ،52بگو آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار میبَرید؟»
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و یک ُحسـن ،شـهادت اسـت .امـام وقتیکـه دید اینها سـربلند
برگشـتند ،فرمود شـما یکی از این دو ُحسـن را گیر آوردهاید .آن چیست؟
پیـروزی اسـت .پس پیداسـت کـه اینها به مبـارزه رفته بودنـد ،به جریان
ّ
حـادی رفتـه بودنـد .بعد از آنکه ایـن جمالت را بیان میکنـد ،میفرماید:
«اگر آن صورت دیگر پیش میآمد و شما به دست دشمن کشته میشدید،
جای شما در مقامات عالی بهشت و رضوان خدا بود ».مطلبی که در این
روایات بیشتر نظر من را جلب کرده ،این است که راوی ،پسر یکی از این
ّ
معلی
دو مأمور امام است؛ او نقل میکند .در روایت نمیگوید پدر من و
کجا رفته بودند ،با کدام دشـمن درگیر شـده بودند ،ماجرای زدوخورد اینها
از چه قرار بود و امام ِکی به اینها این دستور را داده بود؛ اینها هیچ مطرح
تقیه است .تشکیالت است،
نیست .چرا مطرح نیست؟ برای خاطر اینکه ّ
بنا نیست این پسر بداند که بابا کجا رفته .پدری که از بیان امام ،سرشار
مسرت شده ،برگشته به پسرش نقل کرده که امام به ما اینطور گفت.
از
ّ
یا شـاید این پسـر وقتیکه وارد منزل امام شدهاند ،همراه پدر بوده و این
جریـان را شـنیده؛ یـا بهعنوان خبـر ،این پدر با یکی از دوسـتانش مطلب
را در میان گذاشـته و پسـر شـنیده .اما پسر بنا نیست بداند پدر کجا رفته
تشـکیالت
بوده ،برای چه رفته بوده ،امام ِکی به او گفته بود .چرا؟ چون
ِ
تقیه است.
مستور و مخفی شیعه است؛ ّ

51/11/25

یـک مطلـب دیگـر هم این اسـت کـه در روایـات اهلبیتعلیهمالسلام گاهی
«جن» نسبت داده شده .ازجمله
تعبیراتی داریم که یک کارهای خاصی به
ّ
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روایتـی از سـدیر صیرفی اسـت که بنـده ایـن را از «مناقب» نقل
میکنـم 1.میگویـد وقتیکـه از مدینـه میخواسـتم خـارج بشـوم ،رفتـم
ً
ظاهـرا سـدیر
خدمـت امـام ،عـرض کـردم آقـا ،کاری ،فرمایشـی نداریـد؟
صیرفـی به خراسـان یـا کوفه میرفته .امام فرمودند :نه .دوباره میپرسـد:
نامهای ،چیزی؟ گفتند :نه ،برو بهسالمت .میگوید از مدینه آمدم بیرون؛
معین میکند ـ
یکقـدری کـه رفته بودم ـ حاال چقدر رفته بود ،جایش را
ّ
به فالنجا که رسـیدم ،یکمرتبه دیدم یک نفر رسـید به من ،یک نامهای
داد دست من .گفت :این ازطرف موالیت ،ازطرف امام است ،و رفت .نامه
را نـگاه کـردم ،دیـدم بله ،نامهای اسـت از امام به من و در آن دسـتوراتی
و خصوصیاتی هسـت .بعد از امام میپرسـد :آقا! این که بود که این نامه
را اینطـور سـریع بـه من رسـاند؟ حضرت میفرمایند کـه یک عدهای جن
هستند و خدمت میکنند به ما».
ازاینقبیل روایات زیاد است که جن ،یکمرتبه ،یک سبک کارهای خاصی
را انجام داده .در اینجا البته اصرار نداریم که جن را منکر بشویم ،اما این را
توجه داشته باشید که کلمۀ جن بهحسب لغت یعنی پنهان .هر چیز پنهانی
را هم میگویند جن .جن یعنی آنچه پشـت پرده اسـت ،در پشـت حجاب
اسـت ،مسـتور است ،از چشم پنهان است ،پوشیده است؛ به این میگویند
جـن .چه اشـکالی دارد کـه این فرد جزو رجالالغیب امام بوده باشـد ،جزو
یاران پنهان امام؟ دروازههای مدینه در کنترل اسـت ،اگر امام یک نامهای
 .1مناقب آل ابیطالب /باب فی امامة ابیجعفر الباقر /فصل فی آیاته
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به این بنویسـد ،ممکن اسـت که دم دروازۀ مدینه جاسـوسهای
داوودبنعلـی جیبهـای او را بگردنـد ،نامه را پیدا کنند ،و بعد اسـرار امام
فـاش و برملا بشـود .چـرا امام این کار را بکند؟ این اسـت که امام به این
میگوید تو برو .این مرد هم آزاد و شاد و خاطرجمع که امام به او کاغذی
ندادهانـد و خطـری ندارد ،از دروازه رد میشـود و عبور میکند .از دروازه که
خارج میشود ،یک آدم دیگری که مخفی است ،ـ جن است؛ یعنی مخفی
اسـت؛ یعنـی مـردم او را بـه امـام وابسـته نمیدانند ـ از دوسـتان ظاهر و
ً
ظاهرا ،از دوستان مخفی است،
نزدیک امام نیست ،وابستۀ به امام نیست
یواشکی نامه را برمیدارد ،نامهای که ُمهر امام به آن زده شدهِ ،گلخورده و
ُمهرخـورده ـ آنوقـت الک نبوده ،و بهجـای الک و ُمهرِ ،گل و ُمهر میزدند،
سـر نامـه را با یـک ِگل مخصوص میبسـتند و روی ِگل را ُمهر میزدند که
این نامه بسته است ـ میبرد بهسرعت؛ چون کارش این کار است .بهسرعت
خودش را میرساند به این مسافر .که سدیر صیرفی میگوید که وقتی نامه
خشک خشک نشده بود!
رسیدِ ،گلش هنوز تر بود،
ِ

51/11/27

ً
اصال .آنوقت [کار] تشکیالتی و
کارهای تشـکیالتی ائمه حیرتآور اسـت

ً
مطمئنا
پنهـانکاری [الزم بـوده] ،چـون در دوران اختناق زندگی میکردند.
آن روزی هم که ائمه به حکومت میرسیدند ،ناچار بودند که برای ارتباط
کامل با تودههای مردم ،و برای ادارۀ کشـور بهصورت صحیح ،و رسـاندن
فرهنـگ معرفت درسـت ،یک سـازماندهی ،یک
آن پیـام و آن شـناخت و
ِ
کانالکشی داشته باشند.
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..سـخنانی از ائمـه کـه در آن اشـارۀ بـه سـازماندهی اسـت ،زیاد

َ ُ
َّ
الت ُ
واص ِل َو
اسـت؛ ذکر کردم ،در کلمات امیرالمؤمنین داریمَ « 60/11/27:و َعلیکم ِب
َّ ُ
ُ
التباذ ِل» 1باهم ارتباط داشته باشید ،به هم کمک کنید ،بذل کنیدَ « .و ِا ّیا کم
َ َّ ُ َ َ َّ ُ َ
و التدابر و التقاطع» به هم پشت نکنید ،قطع نکنید پیوندها را72/12/13.
َ
امـام بزرگـوار حضـرت جعفربنمحمـدٍ الصادقصلواتاهللوسلامهعلیه فرمـودِ « :اذا ل
ََ
َ َ َ
ُ
َ َ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َََ
2
ـول َ
ـداء ِ ِبـم»
الوه ِـن عل ِهیـم َو شات ِـة االع ِ
تت ِم ِـع القرابـة علی ثالث ِـة اشـیاء تع ّرضـوا ِلدخ ِ
در میـان یـک جمـع نزدیکبههم ـ چـه یک جمع خویشـاوند ،و چه یک

جمع دوسـت ،و چه یک جمع همکار ـ اگر این سـه خصوصیت نباشـد،
دچار وَ هم و سسـتی و شـماتت و مالمت دشـمنان خواهند شـد .آن سه

خصوصیـت کـه در هر جمعی باید باشـد این اسـتَ « :و ِه َـی َت ُ
ـرک َ
احل َس ِـد فیما
ینـم ل َئ ّلا َی َت َح َّز بـوا َف َی َت َش َّـت َت َا ُ ُ
َ
مرهـم» اول اینکـه بـه یکدیگـر حسـد نورزند ،زیرا
َب ُ ِ
َ َّ ُ ُ
واصل
حسـد آنهـا را دستهدسـته میکند و کار آنهـا پراکنده میشـود« .و الت
ً َ َ َ ُ َ
ـون َذ ِل َ
ِل َیک َ
ـک حادیـا ُلـم علی اال لف ِـة» دوم اینکه با یکدیگر ارتباط و رفتوآمد و
دیدار داشـته باشـند؛ زیرا این آنها را به همدیگر نزدیکتر میکند و میان

َّ

َ

َ

َُ

ُ
الع ّزة» سـوم اینکه با یکدیگر
آنـان الفـت برقرار میکنـدَ « .و التع ُـاو ُن ِلتش ِـمله ُم ِ
همکاری انجام بدهند؛ زیرا این موجب میشود که عزت همۀ آنها را در بر
بگیرد .این سه خصوصیت برای هر جمعی که بهنحوی با یکدیگر ارتباط
و نزدیکی دارند ،الزمالرعایه است.

59/6/14

 .1نهجالبالغه /نامۀ  /47وصیت حضرت به امام حسن و امام حسین علیهماالسالم
 .2تحفالعقول /باب روی عن االمام الصادق /و من کالمه سماه بعض الشیعة نثر الدرر
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الصادق َع َلیه َّ
السلامِ :ا َّت ُقوا َ
«ف الکایف َعن ّ
خو ًة َب َر َر ًة ُم َت ّ
اهلل َو کونوا ِا َ
اهلل
حاب َنی ِف ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ
َ
القـوا َو َتذا کـروا ا َمرنـا َو احی ُ
واص َ
ـوه» 1تقوای الهی را اینطور
راحین تـزاو روا و ت
لین ُم َت ِ
ُمت ِ
تفسـیر میفرماید :برادرانی باشـید نیکوکار با یکدیگر .صفت برادری ،یک
ارتبـاط غیـر قابـل انفـکاک و انفسـاخ ،و یک ارتبـاط طبیعی اسـت .مثل
بـرادران کـه ارتبـاط طبیعی و قهری بـا یکدیگر دارند ،باهم ارتباط داشـته

ً

باشـید! لکـن بـا قید « َب َر َرة»؛ چون ممکن اسـت برادرانی باشـند که نسـبت
بـه یکدیگر نیکوکار نباشـند .شـما برادرانی باشـید که بـه یکدیگر نیکویی

َ

حاب َ
میکنید! « ُمت ّ
نی» [برادرانی که] یکدیگر را دوسـت میدارید و به یکدیگر

محبت میورزید! البته این محبت باید برای خدا باشد نه برای تعصبات.
..تواصل و پیوند باهم داشـته باشـید .از همدیگر قطع نکنید .به یکدیگر
رحـم کنیـد.. .با یکدیگر مالقات کنید .همدیگـر را زیارت کنید .با یکدیگر
هجران نداشته باشید .مسئلۀ اهلبیت را بین خودتان تذاکر 2کنید .مرحوم

فیض در اینجا میفرمایندُ « :ار ُید ب َتذا ُکر َامرهم َع َلهی ُم َّ
حیائ ِه ُمذا َک َر ِة ُ
الس ُ
الم َ
لوم
الع
ا
و
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ّ َّ َ َ
أخوذ ِة َع ُ
هنم» منظور این است که علومی را که از اینها گرفتید ،بین
الد ِینی ِة امل
یکدیگر گفتگو کنید! اینهم یکی از مصادیق تذاکر امر ائمهعلیهمالسالم است.

َ

مرنا» برداشـت میکند ،مسـئلۀ امامت اسـت.
لکن آنچه انسـان از کلمۀ «ا ِ
[امامت ما] صحبت کنید! مسـئلۀ اساسـی و مهم در همۀ
راجعبه مسـئلۀ
ِ
ازمنه ،مسئلۀ امامت است ،با همان معنای وسیع؛ یعنی حکومت دین و
 .1الشافی(فیض کاشانی) /کتاب المعاشرة و الحقوق /باب التراحم و التعاطف /حدیث1
( .2ذکر) به یاد یکدیگر آوردن
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دنیا ،والیت دین و دنیا از سوی ائمهعلیهمالسالم .این مسئله را احیا
کنید .نگذارید که این مسئله بین شما کهنه شود.

89/8/24

َ َ َ
سم َ
یت َو ُهم َی َ
عون
شخصی به حضرت صادقعلیهالصالةوالسالم عرض کردِ « :ا ّن یل اهل َب ٍ
ّ َََ ُ َ ََ َ
مر؟» 1من اهلبیتی دارم که از من حرفشـنوی دارند،
ِمن ا فادعوهم ِال هذا اال ِ
تشیع،
آیا آنها را به این امر دعوت کنم؟ ..آنها را به مسئلۀ امامت ،یعنی
ّ
اعتقاد شـیعه ،دعوت کنم؟ متأسـفانه در آن زمان اوضاع به گونهای بوده
کـه شـخصی کـه خودش اعتقـاد به امامت داشـته ،در خانـوادهای زندگی
میکـرده کـه آنهـا بهکلی منکر یا بیخبر از این امـر بودهاند! حضرت به او

َ ُّ َ َّ ذ نَ آ َ ن ق َ ن فُ َ ُ َ َ
َُ َ ُ
ُ
َ َ َّ َ ُ
هل�کم
ا
تاب ِه ی�ا ا ی�ها ال�ی�� �م�وا �وا ا��سکم و ی
فرمودند« :نعم ِان اهلل سبحانه یقول یف ِک ِ
َُ
ن ًَق ُ
ود َها نّ ُ َ
ال�اس و ا ِلح ج�ار ة�» 2بلـه ،اگـر از تـو حرفشـنوی دارنـد ،آنها را به این
�ارا و�
امر دعوت کن! بنابراین ،اینطور نیست که افراد فقط نسبت به خودشان
تکلیف داشـته باشـند ،بلکه نسـبت به خانواده هم درصورتیکه ارشاد آنها
را میپذیرند ،تکلیف دارند.

89/9/7

شـیعه در ایـن طـرح ،مجموعهای از عناصر هماهنـگ و همگام و مصمم
اسـت ،کـه ِگرد محـوری عظیم و مرکزی الهامبخش و مقدس جمع شـده
اسـت؛ از او میآمـوزد و فرمـان میگیـرد؛ برای او خبر و گـزارش میآورد؛

 .1الشـافی(فیض کاشـانی) /کتاب المعاشـرة و الحقوق /باب النصیحة للمؤمن و دعوته
الی الهدی /حدیث4
 .2سـوره مبارکه تحریم /آیه  ،6ای کسـانیکه ایمان آوردهاید ،خودتان و خویشـاوندانتان
سوخت آن ،مردم و سنگهاست ،حفظ کنید.
را از آتشی که
ِ
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امیـدش بـه او و چشـمش بـه اشـارۀ اوسـت؛ حتـی جوشـش
بیتابکننـدۀ احساسـات خـود را نیـز ـ کـه برای یک جمع مسـتضعف و
مصمم بر مبارزه ،گاه بر اثر فشار نارواییها و بیعدالتیها طبیعی است ـ
به توصیۀ حکیمانۀ او مهار میکند؛ و شیوههای کار پنهان ،مانند رازداری،
پارسایی انقالبی،
تعاون درونجمعی ،زهد و
کمگویی ،بینشـان زیسـتن،
ِ
ِ
و ماننـد اینهـا را هـم بـه تعلیـم او ،و بهعنـوان کاری مقـدس و خدایـی،
میآموزد و بهکار میبندد.

پیشوای صادق/ص111-110

70

امام صادق؟ع؟
«مصادرۀ انقالب ،تداوم مبارزه»
اسـتراتژی کلی امامت ،ایجاد انقالب توحیدی و علوی اسـت ،در فضایی
که گروهی از مردم ،ایدئولوژی امامت را دانسته و پذیرفته و مشتاقانه در
انتظـار عینیتیافتـن آن بوده ،و گروه دیگری به جمع مصمم تشـکیالت
مبارزه پیوسـته باشـند .الزمۀ منطقی این خطمشی کلی ،دعوتی همهگیر
است در سراسر محیط عالم اسالم برای تلطیف َجو اشاعۀ فکر شیعی در
همۀ اقطار ،و دعوتی دیگر اسـت برای آمادهسـازی افراد مسـتعد و فداکار
«تشکیالت پنهانی شیعه».
دشواری کار دعوت راستین امامت در همین نکته نهفته است .یک دعوت
مسـلکی کامل که میخواهد قدرت را از هرگونه زورگویی و تجاوزطلبی و
ِ
تعدی به حق آزادی و حق مردم دور نگاه داشته ،اصول و موازین اساسی
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اسلام را مراعات کند ،ناگزیر باید با تکیه بر شـعور و درک مردم
و در زمینۀ احسـاس نیاز و خواسـت طبیعی آنان ،رشـد و پیشرفت خود را
ادامه دهد؛ و بهعکس ،مبارزاتی که هرچند به ظاهر با شعارهای مسلکی
و مکتبی کار خود را آغاز میکند ،ولی در عمل ،دست به قدرتنماییهایی
همچـون همـۀ قدرتمنـدان میزنـد و از اصـول اخالقـی و اجتماعـی خود
چشـم میپوشـد ،از این دشـواری فارغ است؛ و این است راز طوالنیبودن
سـر پیشـرفت
نسـبی این نهضت و نیز
جریان نهضت امامت ،و شکسـت
ّ
ِ
نهضتهای موازی نهضت امامت ،مانند بنیعباس.

پیشوایصادق،ص60

امـام صادقصلواتاهللعلیـه مشـغول یـک مبـارزۀ دامنهدار و پیگیر بـود ،مبارزه
بـرای قبضهکـردن حکومـت و قدرت و بهوجودآوردن حکومت اسلامی و
علـوی؛ یعنـی امام صادق

صلواتاهللعلیه

زمینه را آماده میکرد تا بنیامیه را از

میـان ببـرد و بهجـای آنها حکومـت علوی را که همان حکومت راسـتین
اسلامی اسـت بر سـر کار بیاورد.

59/6/14

و در این مبارزۀ طوالنی ،توفیقات

زیـادی داشـت ،توانسـت تلاش خـودش را ادامـه بدهد و جمـع یاران و
دوستان خود را هر لحظه بیشتر کند؛ وسیلۀ ازبینرفتن دستگاه حکومت
بنیامیه ،تالش یاران امام صادق بود که البته بنیعباس به ناحق از آن
بهرهبرداری کردند 62/5/14.مو ّرخ در تاریخ مینویسـد که در خراسـان ،کسانی
که برای بنیعباس شمشیر میزدند تا اواخر کار خیال میکردند که برای
آل علی دارند شمشیر میزنند 53/8/19.عموی منصور ،عبداهللبنعلی عباسی،
تن پوسیدۀ هشامبنعبدالملک را از گور بکشید بیرون.
رفت شام و گفت ِ
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کشـیدند .گفـت همانطور یکه هشـامبنعبدالملک ،زیدبنعلی
را به دار کشید و جسدش را آتش زد ،من میخواهم انتقام بگیرم .جسد
هشـام را به دار کشـید و آتش زد ،بهعنوان انتقام از خون زیدبنعلی بن
الحسینعلیهالسلام .هرجـا اینهـا از بنیامیـه کسـی را پیـدا کردنـد ،بهعنوان

انتقام خون امام حسـین و زیدبنعلی و یحییبنزید کشـتند .تمام ُامرا
و خوانین خراسان را که در زمان بنیامیه در ماجرای یحییبنزید دست
داشتند 1،فرماندهان بنیعباس دستور گرفتند که اینها را بگیرند و ُ
بکشند

ق َ
ق َ
حطبه 2ـ بـرادر حمیدبن َ
و از آنهـا انتقـام بگیرنـد 53/7/17.حسـنبن َ
حطبـۀ
معروف ـ جالد دسـتگاه بنیعباس ،وقتیکه وارد شـام شـد ،سـر مروان
حمار را برید ،گفت این سر را ببرید بیندازید توی دامان دخترش .گفتند
ُ
سر او
حاال که او را کشتی ،این کار چرا؟ گفت چون وقتی زید را کشتندِ ،

را بریدنـد و در دامـان خواهرش انداختنـد ،میخواهم مجازات کنم.

53/8/19

بنیالعباس بهخاطر نزدیکی روش و تبلیغات و دعوتشـان با آل علی ،در
مناطق دورتر از حجاز و عراق ،اینطور وانمود میکردند که همان خط آل

َ

علی هستند .حتی لباس سیاه را که « ُم َس ّ ِوده» 3در طلیعۀ دعوت بنیعباس

ُ ُ
الس ُ
در خراسـان و ری بـر تـن میکردند ،میگفتنـدَ « :ه َـذا َّ
ـداد ِآل َم َّم ٍدَ ،و
ـواد ِح
 .1برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،24قیام یحییبنزید» را مطالعه کنید.

 .2قحطبةبن َ
شـبیب یکـی از رؤسـای دوازدهگانـۀ دعـوت عباسـی و از سـرداران آنها بود.
حمیـد و حسـن ،دو فرزنـد او در ایـن قیـام همـراهِ پدر ،و بعـد از آن ،از سـرداران باوفای
خلیفۀ عباسی بودند.
( .3سود) سیاهجامگان
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َ

َ
داء کر َب َ
ماتـم
لبـاس ماتـم آل محمـد و
لاءَ ،و ز ی ٍـد َو ی َیی» 1ایـن
شـه ِ
ِ
ِ

شـهیدان کربلا و ماتـم زیـد و یحیی اسـتِ 65/4/28.حداد یعنـی لباس عزا،
بیشتر برای زن استعمال میشد؛ زنی که شوهرش مرده ،به لباس عزایی
کـه میپوشـید ،میگفتنـد ِحـداد .میگفتند ایـن ِحداد آل محمد اسـت،
لباس سـیاهی اسـت که به عزا و ماتم آل محمد پوشـیدیم؛ میگفتند ما
منتقـم خـون حسـینبنعلی هسـتیم.

53/7/17

شـعار حکومت
بنیعباس با
ِ

شـعار دفاع از آل علی به حکومت رسـیدند؛ قدرتشان هم خیلی
علوی ،با
ِ
زیاد شـد .لباس سـیاه را بهعنوان لباس رسمی دستگاه خودشان انتخاب
کردند،

53/8/19

همان لباس سیاهی که امام صادق

علیهالسالم

در تعبیری فرمود:

اهل جهنم را پوشیدهاند و مردم را وادار کردهاند
«میدانم که اینها لباس
ِ
به پوشیدن آن».2

51/11/24

منصـور عباسـی و اینها برای اینکـه ذهن مردم را قانع کنند ،وانمود کرده
بودند که جانشـین پیغمبرند .یک سلسلهنسـبی هم درسـت کرده بودند،
میگفتنـد کـه مـا فرزنـدان عباسـیم؛ دوتـا سلسلهنسـب داشـتند ،هر بار
یکـیاش را میگفتنـد .یکی این بـود ،میگفتند ما فرزندان عباس عموی
پیغمبریـم و بعـد از رحلـت پیغمبـر ،خالفـت برای بنیهاشـم بـوده و در
بنیهاشـم هـم از همه مسـنتر و بهاصطلاح جاافتادهتـر ،عباس عموی
پیغمبـر اسـت ،پـس خالفت بعـد از پیغمبر برای عباس بـود ،بعد هم ما
.1بحاراالنوار /کتاب المحن و الفتن /باب /31االخبار /حدیث34
 .2الکافی /کتاب الزی و التجمل و المروءة /باب لبس السواد /حدیث2
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کـه فرزنـدان عباسـیم ،به مـا میرسـد ،این یک حـرف بود .یک
سلسلهنسـب دیگـر هم میگفتنـد ،میگفتند که ما فرزندان علی عباسـی
علی عباسـی
هسـتیم؛ علیبنعبـداهلل بـن عبـاس .راسـت میگفتند ،نوۀ
ِ
بودند و او شاگرد محمد حنفیه است و محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین
علیبنابیطالب است و او داماد پیغمبر است؛ خالفت از پیغمبر رسیده
بـه علـی ،از علـی رسـیده بـه محمد حنفیه ـ نه به حسـن و حسـین! ـ از
پسـر عبداهللبنعباس ،که او جد ماسـت ،و از او هم رسـیده
او رسـیده به
ِ
بـه مـا ،پس مـا خلیفهایم! یک سلسلهنسـب اینطوری درسـت میکردند
و ایـن بـرای ذهـن مردم آن روزگار قانعکننده بود ،چون سـطح تفکرشـان
پاییـن بـود.. .بنیعبـاس آن جریـان انحرافـیای بودند کـه از یک فرصت
اسـتفاده کردند ،انقالب را ـ یعنی همان انقالبی را که امام صادق داشـت
خطر همیشـۀ انقالبهاسـت .آن
بهوجود میآورد ـ منحرف کردند و این
ِ
خط درسـت انقالب که منطبق با معیارها و ضوابط اصلی انقالب اسـت،
فاسـد باطل ،با
منحرف
عوضی
گاهـی جـای خـود را میدهد به یـک خط
ِ
ِ
ِ
شـعارهای حق! این اسـت که انسان بایسـتی حواسش جمع باشد .مردم
آن زمان حواسشـان جمع نبود ،تا سـالها بعد ـ شـاید تا بیسـت سـال یا
سـی سـال بعـد ـ مـردم مناطق دوردسـت خیـال میکردند ایـن حکومت
بنیعبـاس کـه سـر کار آمده ،محصول مبارزات آنهاسـت که برای آل علی
کردهانـد ،خیـال میکردند حکومت آل علی همین اسـت و خبر نداشـتند
که اینها غاصبند.

59/6/14
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اواخر بنیامیه مسـئلۀ تعرض به دسـتگاه[ ،ازطرف امام صادق]
بهصـورت بنیانیتـر ،بهصـورت تشـکیالتیتر ،بهصـورت جـدی و قاطعتـر
مطـرح میشـود .اما یک ماجرایـی پیش میآید کـه آن ماجرا نمیگذارد
کـه ایـن طـرح [موفـق شـود .گروهی کـه خودشـان را] تشـکیالت علوی
بیـان میکننـد ،ظاهـر میشـوند ،امـا در عمـل ،مردمانـی هسـتند که به
اصـول و مبانـی پایبنـد نیسـتند؛ چون پایبند به اصول و مبانی نیسـتند،
دستشـان بـاز اسـت ،حاضرنـد هـر جایی ،در هـر منطقۀ ممنوعـهای قدم
بگذارنـد ،حاضرنـد دروغ بگوینـد ،حاضرنـد ظلـم کننـد ،حاضرنـد برخالف
عقیدۀ خودشـان با مردم حرف بزنند؛ اِبایی ندارند ،آنچه را که میگویند،
سـخن دل آنها و نوشـتۀ لوح فکر آنها نیسـت ،و آنها بنیعباسـند؛ جریان
ِ
دعوت عباسی بهوجود میآید.
ِ

ً
تقریبا
وقتی میرویم در سلسله و رشتۀ تاریخی دعوت بنیعباس ،میبینیم
همزمان با دعوت امام سجاد ،دعوت بنیعباس بهوجود میآید .ابیهاشم
جعفری ،فرزند محمد حنفیه ،بنا میکند یک تشکیالتی را بهوجودآوردن؛
دم مرگش اسـرار خود را به محمدبنعلی بن عبداهللبنعباس میسـپرد
در ِ
که همین محمد ،پدر منصور و ّ
ابراهیم امام است.
سفاح و
ِ

53/8/19

ابوهاشم

ده بسیار قوی و
ده واقعی بود ،یک عنصر سازمان ِ
آدم تشکیالتی و سازمان ِ
ِ

فوقالعاده مسلط .این تشکیالت را در بین مسلمانها و شیعهها ابوهاشم
بهوجـود آورده بـود .محمدبنعلـی عباسـی ،رفـت در تبعیدگاه ابوهاشـم،
اسـرار ابوهاشـم را از او گرفـت ،درحالیکـه ابوهاشـم در حـال مـرگ بـود؛
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ولیدبنعبدالملـک ،ابوهاشـم را تبعید کرده بـود به یک نقطهای
دوردسـت ،و کسـی هـم سـراغ او نمیرفت ،ایـن محمدبنعلـی که جوان
خیلـی تیـز و زرنگـی بـود ـ نوۀ عبداهللبنعبـاس ـ رفت پیش ابوهاشـم و
اسرار تشکیالت او را گرفت 1.از آنجا اینها شروع کردند به اتصال و ارتباط
ِ
با تشکیالتی که آل علی درحقیقت این تشکیالت را بهوجود آورده بودند.
ایـن یـک نکته اسـت که اصل تشـکیالت بـرای خـود آل علی اسـت.

68/2/11

محمدبنعلـی یـک جوانـی اسـت پرانرژی و فعـال ،و ازطرفـی بهقدر امام
نظر دستگاه خالفت نیست ،بنا میکند
صادق ،امام باقر و امام سجاد مورد
ِ
این تشـکیالت را توسـعهدادن .یک جاهایی هم تشـکیالت بنیعباس با
ً
مخصوصـا در زمان امام صادق،
تشـکیالت علویـون تالقی میکنند باهم،
کـه امـام صـادق با زبردسـتی و مهـارت ،از اینکه بهوسـیلۀ آنها اسـتخدام
بشـود و آنهـا از نیـروی امام صادق اسـتفاده بکنند ،شـانه خالـی میکند،
[بهخصوص] در داسـتان بیعت با محمدبنعبداهلل بن حسـن[ ،معروف به]
ْ
نفس زکیه.2
ایـن تشـکیالت بنا میکنند کارکـردن ،اما حاضرنـد دروغ بگویند ،حاضرند
برخالف عقیده حرف بزنند ،حاضرند رشـوه بدهند و رشـوه بگیرند .ابراهیم
امـام ،بـرادر بـزرگ منصـور که در جوانی ُمـرد ،قبل از آنکـه حکومت بر آل
 .1الکامل (ابناثیر) /ج /5ص53
 .2برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،25احوال عبداهللبنحسن و فرزندانش»
را مطالعه کنید.
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عباس مستقر بشود[ ،به ابیمسلم خراسانی] نوشت هر آدمی که
پنـج وجـب قدش بود ـ یک بچۀ هفت هشـت دهسـاله ـ اگـر به او ظنین
شـدی ،بیدریغ او را ُ
بکش .هرکسـی که مورد تهمتت قرار گرفت ،نابودش

کن1؛ این شیوۀ بنیعباس است در دعوت .یکچنین شیوهای ،در آنچنان
فکری اکثریت مـردم در زمان اواخر
موقعیتـی ،و بـا آن ضعـف اخالقی و
ِ
خالفت بنیامیه ،موفق و پیروز میشود ،این یک امر طبیعی است.
به امام صادق نمیشود اعتراض کرد که آقا چرا شما دعوت ابیسلمۀ ّ
خلل
ً
مثلا قبـول نکردیـد و حکومت را بهدسـت نگرفتیـد.
را

53/8/19

وقتی ُدعات

2

بنیعبـاس و ّ
غیـن بنیعبـاس در خراسـان بهطـور عمـده ،و در عـراق،
مبل
ِ
مشـغول تبلیغ شـدند علیه بنیامیه ،تشـکیالت وسـیعی درسـت کردند.
ابوسـلمۀ ّ
خلل در کوفه و ابومسـلم خراسـانی در خراسـان ،مرکز تبلیغات
مخفـی بنیعبـاس شـدند[ .ابوسـلمه در نامـهای بـه امـام صادق نوشـت]:
حکومت بنیامیه متزلزل و دیگر در ُشرف زوال هستند ،شما بیایید قبول
کنید بهجای اینکه حکومت را ما بدهیم به بنیعباس ،بدهیم به شما که
آل علی هستید ،این پیشنهاد را به امام صادق کرد .عین این نامه را هم،
 .1بخشی از وصیت ابراهیم امام به ابومسلم خراسانی« :تو مردی از اهلبیت ما هستی،
به آنچه سفارش میکنم عمل کن .نسبت به هرکس مشکوک شدی و در کار هرکس که
شـبهه کردی ،او را به قتل برسـان ،و اگر توانسـتی که در خراسان یک نفر عربزبان باقی
نگذاری ،چنین کن و هر کجا یک بچه را دیدی که طول قدش پنج وجب اسـت و مورد
سوءظن تو قرار دارد ،او را به قتل برسان!» (الکامل (ابناثیر) /ج /5ص)348
ُ .2دعات ،جمع داعی ،بهمعنای کسی است که مردم را به دین و مذهبی دعوت میکند.
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شـبیه این نامه را هم ،نوشـت برای عبداهللبنحسـن محض ،که
نوۀ امام حسن است 1و رئیس بنیالحسن بود؛ عبداهللبنحسن بن حسن.
امـام صادقعلیهالصالةوالسلام بـزرگ بنیالحسـین بـود ،اوالد امام حسـین از آل
علی .آن عبداهلل ،عبداهلل محض ،بزرگ آل حسن بود ،پدر محمدبنعبداهلل.
..امـام صـادق وقتیکه نامـه را قاصد برایش آورد ،شـمع یا چراغی جلوی
حضـرت بـود ،این نامه را حتی بـاز نکردند حضرت بخوانند ،تا قاصد گفت
ایـن نامـه را ابوسـلمۀ ّ
خلال فرسـتاده بـرای شـما ،نامـه را از او گرفتنـد،
گرفتند روی چراغ و سـوزاندند ،گفتند برو به ابوسـلمه بگو این جواب من
است.

68/2/11

امام صادق با او نمیتواند بسازد ،امام صادق یک سیاستمدار

نیست ،یک تشنهکام حکومت و خالفت نیست ،یک سیاستباز و قمارباز
عالم سیاسـت نیسـت که به هر شـکل و به هر تقدیری حکومت دسـتش
آمد ،مغتنم بشـمارد و روی چشـم بگذارد .امام صادق یک رهبر مسـلکی
اسـت ،برای او مسـلک و ایدهآل و هدفش از همهچیز بیشـتر قیمت دارد،
حتـی از حکومـت؛ همچنانیکـه امیرالمؤمنین ،سـرحلقۀ سلسـلۀ امامت،
نفری عمر دروغ بگوید .یک دروغ میگفت و
حاضر نشـد در شـورای شـش
ِ
خالفت را بهدسـت میآورد ،همچنانیکه عثمان گفت به سـیرۀ شـیخین
عمـل میکنـم ،ولی عمل نکـرد؛ اما امیرالمؤمنیـن نمیخواهد با دروغ به
خالفت برسد ،این برخالف مبناست ،این پاگذاشتن روی اصول پذیرفته و
 .1پدر عبداهللبنحسـن از فرزندان امام حسـن و مادرش فاطمه ،دختر امام حسـین بود.
چون از دو جانب جزو نوادگان پیامبر خدا بود ،به عبداهلل محض معروف شده بود.
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شریف مکتب خودش است .علی این کار را نمیکند ،امام صادق
هـم نمیکند ،همچنانیکه پیغمبر اسلام در مقابلـه با یکی از قبایلی که
از او خواستند خالفت و جانشینی خود را به آنها بسپرد ،حاضر نشد دروغ

بگوید ،بگوید بله ،به شـما میسـپارم ،بعد زیر حرفش بزند؛ گفت نهَ « ،هذا
ٌ َ
امر ساوی» [این امری آسمانی است].
امـام صـادق حاضـر نیسـت دروغ بگوید ،حاضر نیسـت ظلـم بکند ،حاضر
نیسـت برخالف حق حرف بزند ،حاضر نیسـت حقوق دیگران را پامال کند،
حاضـر نیسـت وعدههـای پـوچ و توخالـی به مـردم بدهد ،امـا رقبایش از
بنیعبـاس حاضرنـد؛ لذا برای آنها حکومت در دسـترس قرار میگیرد .آنها
ً
فورا تصرف میکنند و عایقی و حائلی و مانع بزرگی
موقعیت و زمینه را
در طریـق حکومـت اهلبیـت بهوجـود میآورنـد .کار بـه آنجا میرسـد که
میبینید؛ بنیعباس مانعی شدند در راه انقالب صحیح حکومت اسالمی،
تشـیع پای آن آرزو ،سـالیانی
مانعـی شـدند در راه تحقـق آن آرزویـی کـه
ّ

ً
کامال
نشسـته بـود و اگـر کسـی در مسـائل تاریخی غـور کند ،دقت کنـد،
برایش روشـن میشـود که اینها ،یک چیزهایی اسـت که پیش میآید در
َ
مؤاخذ 1نیست.
تاریخ ،و کسی مقصر و مسئول و

53/8/19

اگر کسی در زندگی

ً
مخصوصا امام صادق و امام
شیعه و در زندگی ائمۀ شیعه علیهمالسالم
باقرعلیهماالسلام مطالعـه کنـد ،بهطـور قطع و اطمینان به ایـن نتیجه خواهد
رسـید ،شـرایطی کـه برای حکومت یـک خاندان انقالبی مثـل امام باقر و
( .1أخذ) مورد مؤاخذه ،بازخواستشونده
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امـام صادقعلیهماالسلام ضـروری و حتمـی اسـت ،در دوران انقلاب
بنیعبـاس وجـود نداشـت .مـردم هنوز بهطور کامل سـاخته نشـده بودند
و آمـاده نبودنـد کـه کسـی مثـل آن بزرگوارهـا زمـام حکومت را بهدسـت
بگیرد .درحقیقت انقالب ابومسـلم خراسـانی که از خراسـان شـروع شد و
همـۀ اقطـار عالم اسلام را گرفت ،یک انقالب زودرسـی بـود .اگر چنانچه
ایـن انقلاب ده سـال یـا بیسـت سـال بعـد از آن انجـام میگرفـت ،بنده
گمـان فـراوان دارم کـه در رأس این انقلاب و در رأس حکومت نوی بعد،
امام صادق یا فرزندش موسیبنجعفر ـ یا یکی از ائمۀ اهلبیت

علیهمالسالم

ـ

قـرار میگرفـت؛ امـا زود بود ،مردم هنوز آماده نبودند .شـما ببینید؛ وقتی
امیرالمؤمنینعلیهالسلام بیسـتوپنج سـال بعد از رحلـت پیغمبرصلیاهللعلیهوآله و
افول خورشید نبوت ،در رأس حکومت قرار میگیرد ،گذشتگان او ـ یعنی
خلیفۀ سـوم و پیش از او خلیفۀ دوم ـ در ظرف بیسـتودو سال آنچنان
زمینه را عوض کردهاند که جامعۀ اسلامی نمیتواند علی

علیهالسلام

را هضم

کنـد .کسـانی از صحابـۀ نزدیـک پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه پیـدا میشـوند کـه به
روی علیعلیهالسلام شمشـیر میکشـند ،اختالفـات داخلـی بهوجود میآید و
جنگهای خانمانسـوز و خانمانبرانداز ،عالم اسلامی را پر میکند ،مثل
جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان؛ اینها بر اثر عدم آمادگی زمینه
است .من گمان میکنم علت اینکه امیرالمؤمنینعلیهالسالم میفرمود که اگر

ََ َ ُ

َ

َ َ

َ
غار ِبا» 1من بازهم خالفت را قبول
اجتماع جمعیت نبود« ،ل لقیت حبلها عل ِ
 .1نهجالبالغه /خطبۀ  /3معروف به شقشقیه
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نمیکـردم ،بهخاطـر همین بود کـه علیعلیهالسلام میدید موقعیت
ناآمـاده اسـت و ایـن ناآمادگـی ،در زمان امام صـادق و امام باقر

علیهماالسلام

زمـان شکوفاشـدن نهضت ضد امـوی و روی کار آمدن نهضت
ـ یعنـی در
ِ
ّ
سـفاح و ابوجعفر منصور ـ به حد
عباسـی و ابومسـلم خراسـانی و احمد
کمال بود؛ هنوز زمینه آماده نبود.

51/11/24

[بنیعبـاس] بهعنـوان یـک جریـان مزاحـم و فرصتطلـب ،آمدنـد میـدان
را گرفتنـد .بعـد از آن ،امـام صـادق هـم بـا بنیامیـه مبـارزه کـرد و هـم با
تشـیع کـه از روزگار امـام مجتبی
بنیعبـاس 59/6/14.نهضـت عظیم
ّ

صلواتاهللعلیه

مبارزۀ سیاسی پنهانی را آغاز کرده بود ،توانست با تکانهای شدید ،حکومت
ننگین بنیمروان را زایل کند و آرزو و امید یک حکومت الهی را در دل مردم
مسـلمان آن روز زنده کند .بعد از رفتن بنیامیه ،بنیعباس با
مسـتضعف
ِ
ِ
کار
شعارهای علویان روی کار آمدند ،اما در عمل ،بنیعباس هم کاری جز ِ
راه آنها نرفتند .و مبارزۀ ائمۀ ما علیهمالسالم،
بنیامیه نکردند و راهی جز ِ
مبـارزۀ امـام صـادق و امام موسـیبنجعفر و سـپس علیبنموسـیالرضا،
دوباره آغاز شد که فصل عجیبی از تاریخ اسالم است.

59/6/30

دوران بنیعبـاس ،دوران آزمایش سـخت امام صادق بـود ،یعنی از دوران
بنیامیه سـختتر؛ زیرا بنیعباس ،منصور عباسـیّ ،
سفاح ـ برادر منصور ـ
و دیگـر کسـانی کـه دوروبَـر اینها بودنـد ،روزگاری در کنار امـام صادق ،با
دسـتگاه بنیامیـه مبارزاتـی داشـتند .چون خـود آنها از بنیهاشـم بودند،
خصوصیـات و ویژگیهـای کار امـام صـادق و ائمـه را میشـناختند ،لـذا
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سـختگیری میکردنـد .امام صادق کـه در اواخر دوران بنیامیه
این امکان را پیدا میکرد که بیاید در محشـر عظیم مردم در مِ نا ،بایسـتد
و امامـت خـود را و اسـتحقاق خالفـت خود را به صدای بلنـد بیان بکند،1
در دوران بنیعباس این فرصت را هرگز پیدا نمیکرد .و منصور عباسی و
ّ
سـفاح ـ که در زمان امام صادق این دو خلیفۀ عباسـی بودند ـ
ابوالعباس
روزبهروز فشار را بر آن حضرت سختتر میکردند.

62/5/14

درمقابـل یکچنیـن دسـتگاه قدرتـی ،امام صادقعلیهالسلام چـه کنـد؟ امـام
صادقعلیهالسلام با یکچنین وضعیتی ،با یاران و دسـتپروردگان اندکش ،و
با اکثریت نادانی که شعار انقالبی بنیعباس آنها را فریب داده است ،و با
دشـمنان تازهنفسـی که اسرار خاندان بنیهاشم را خوب میدانند ،آیا باید
عدد شـیعیان امام
قیـام کنـد؟ خروج کند؟ آیا این عملی اسـت؟ منصور،
ِ
ّ
سـفاح میدانست که از کجاها برای امام
صادقعلیهالسلام را هم میدانسـت.
صادقعلیهالسلام نامه میآید ،از کجاها برایش پول میفرسـتند ،و مردم کدام
والیات به او عالقهمندترند .باید هم میدانست ،چون اینها دیروز درمقابل
بنیامیه باهم همجبهه بودند.

51/11/24

امـام صـادق چه میکنـد؟ ـ توجه کنید ،نقطۀ حسـاس اینجاسـت ـ امام
صـادق از دورانـی مسـاعد وارد دورانـی نامسـاعد شـد؛ از میـان جامعهای
ناراضی ،داخل جامعهای راضی و خشنود شده .چهکار خواهد کرد؟ آیا امام
صادق وقتی دید که موقعیت ضعیف شد ،دست از تالش خود برمیدارد؟
 .1الکافی /کتاب الحج /باب الوقوف بعرفة و حد الموقف /حدیث10
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مدعیان پیـرویاش میگوینـد ،دل به تدریس
آیـا آنچنانـی کـه
ِ
در خانه را میبندد و داخل خانه میرود؟
خوش میکند؟ آیا امام صادقِ ،
ً
اوال آن ایدۀ مبارزی را
نـه! ایـن کار را نکـرد امام صادق .بلکه مبـارزه کرد؛
حفظ کرد .آنچه را که تا آن روز برای او زنده بود و حرکت و تالش میکرد،
ایـن را در روح خـود و مغز خود زنده نگه داشـت .آنکسـانیکه از راههای
عزیز ،از راه هدفهای شـریف برمیگردند ،علت اساسـیاش این اسـت که
آن هـدف در روح خـود آنهـا ،در دل خـود آنها ،در باطن خود آنها ،از جاذبه
تهی و خالی میشود ،اول خودشان بیایمان میشوند؛ اثر بیایمانی است
که در کارشان و در راهشان ظاهر میشود .امام صادق این ایمان را بهنحو
عجیبی در خود حفظ کرد.

53/8/19

[بعـد] بایـد دسـت بـه یـک ابتـکار خیلی عالـی بزنـد؛ اول بایـد تبلیغات
خـود را از نـو شـروع کنـد ،زمینههای فکری را آماده کنـد ،مردم را با این
حقیقت ،یعنی غصب خالفتی که بنیعباس ـ این مدعیان هاشمیگری
و مخالفان دین بنیهاشم ـ بهجای بنیامیه کردهاند آشنا کند .اول باید
ً
ثانیا
بشناسـاند کـه اینها فاسـقند ،فاجرنـد ،دروغگویند؛ البتـه از راهش.
تشـیع را هـم ـ آن طرز فکری کـه امـام صادق
بایـد طـرز فکـر
ّ

علیهالسلام

در

تشـیع ،زنـدۀ به آن طرز فکر اسـت ـ در بین مردم
رأس آن قـرار گرفتـه و
ّ

ً
ثالثا باید آن جمعیتی را پرورش دهد و تربیت کند که باید
ترویـج کنـد.
کنار دسـت او بایسـتند و حرکت و قیام کنند و زمینه را از دسـت دشمن
بگیرند و بر اوضاع تسـلط پیدا کنند.
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امـام صادقعلیهالسلام مشـغول همـۀ ایـن کارهـا بـود .اول مسـئلۀ
تبلیغـات؛ هنـوز در حـدود شـام و مَ قـر خانـدان بنیامیـه ،مردمـی وجود
داشـتند کـه برای خاندان امیرالمؤمنینعلیهالسلام هیچ رتبـه و منزلتی ،بلکه
هیچ سـهمی از اسلام قائـل نبودند .تعجب میکنیـد؟ بنیامیه تبلیغات
را به جایی رسـانده بود ،که مردم معتقد شـده بودند علیعلیهالسلام نهفقط از
اسلام نیسـت ،بلکه ضد اسلام اسـت! معلوم بود بنیعباس هم که روی
کار بیاینـد ،از آل علـی ـ یعنـی از دشـمنان واقعی خود ـ دفـاع تبلیغاتی
نخواهند کرد؛ امام صادقعلیهالسالم باید اینها را درست کند .امام صادق

علیهالسالم

باید اول آن مردمی را روشـن کند که در واقعۀ کربال جشـن گرفتند ،برای
کشتهشـدن حسینبنعلی

علیهالسلام

نذر کردند و دشـمنان خونین و بنیادی

و روحـی خانـدان امیرالمؤمنیـن هسـتند .شـما خیال میکنیـد که وقتی
منصـور عباسـی روی کار بیایـد ،دلش بـرای امیرالمؤمنینعلیهالسلام یا برای
حسنبنعلیعلیهالسلام یـا برای حسینبنعلیعلیهالسلام سـوخته کـه بیاید این
موهومـات را ،ایـن بدآموز یها را ،این کج َرویهای فکری را از ذهن مردم
بزداید! منصوری که اسـتاندار مدینه اسـت ،میرود بر روی منبر میایستد
و در مألعـام ،امیرالمؤمنینعلیهالسلام را بـه بـدی یـاد میکنـد؛ منصوری که
دار خراسـانی ،از امام حسن
بـا جمعـی از گروههـای
ِ
انقالبی طـرف ِ

علیهالسلام

بـه بـدی یـاد میکند و مسـئلۀ تعدد زوجات امـام حسنعلیهالسلام را مطرح
میکنـد .منصـوری کـه از فرزنـدان حسنبنعلی

علیهالسلام

و از فرزنـدان

حسینبنعلیعلیهالسلام دل پرخونـی دارد؛ منصـوری که با اینها در یک صف
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و در یک جبهه کار کرده ،شهامت اینها را میداند ،فداکاری اینها
را بـه چشـم دیـده ،توجـه مردم را به اینهـا آزموده ،خیـال میکنید میآید
موهومـات را از سـیمای منـوّ ر علـی و حسـن و حسینعلیهمالسلام پـاک کند
و طـرفدار اینهـا شـود؟ نـه! این کار را نخواهـد کرد ،بلکه او دنبالۀ رشـتۀ
بنیامیه را خواهد گرفت؛ و گرفت و تبلیغات کرد و در نتیجه وضع شیعه
در زمان منصور ،مثل وضع شیعه در زمان عبدالملک و مروان و َح ّجاج و
زیادبنابیه و عبیداهلل زیاد و دیگر گذشتگان اموی شد .اینها را چه کسی
باید درست کند؟ امام صادق .امام صادق باید از نو ،همان مرحلهای را که
امام سجادعلیهالسالم شروع کرد ،شروع کند .مبارزات تبلیغاتی و ایدئولوژیکی
خود را با کمال شـدت ،آنچنانکه میتواند ،تعقیب کند؛ حزب شـیعه را
سروسـامان دهـد ،جمعیتـی را کـه از دسـت رفتهانـد ،بـاز دور هـم جمع
کنـد و گـرد بیـاورد ،باز همان تشـکیالت منظم را از نـو احیا و زنده کند و
وقتیکـه زمینـه آماده شـد ،حرکت کند و قیام کنـد .در کلمات خود امام
صادقعلیهالسلام که بر منبرها خوانده میشـود و شـماها میشنوید ،مضمون
ایـن کلمـات وجـود دارد ،همیـن نکتهای کـه االن من گفتـم ،مضمونش
ً
تقریبا خیلی صریح وجود دارد.
..امام صادق

علیهالسلام

باید بسـازد ،باید درسـت کند ،باید از سـنگهایی که

سـال اول،
دشـمنانش بهوجـود آوردهانـد ،آدم بتراشـد؛ و شـروع کـرد .ده
ِ
مطلب معلوم نبود ،ده سال مطلب مکتوم بود .بنیالعباس گرفتار یهایی
داشتند ،دشمنانی بودند از شام و از یمن و از جاهای دیگر که بنیعباس

فصل چهارم
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بایـد بـا اینها میجنگیدند ،و امـور را اداره میکردند؛ لذا به اینکه
بخواهند به امام صادقعلیهالسلام بپردازند ،نمیرسـید .در نتیجه مجالی برای
امام صادق

علیهالسالم

بهوجود آمد .این چندینهزار روایت را ما از آن ده سال

داریم .بعد که منصور فارغ و آرام شـد ،دید عجب ،همان کارهایی که در
زمان بنیامیه فرزندان علیعلیهالسالم میکردند ،از نو همین کارها شروع شده
است .او آشناست ،روششناس است ،برنامۀ بنیعلیعلیهالسالم دست منصور
اسـت ،باهـم کار کردهانـد ،میدانـد اینها چهکارهاند ،میدانـد از راه همین
آموزشهاسـت که انقالبهای بزرگ بهوجـود آمده ،میداند که در همین
حلقههای درس و تعلیم اسـت که مردان پوالدین سـاخته میشـوند؛ این
بـود که به امام صادق

علیهالسلام

پرداخـت .امام صادق

علیهالسلام

مدتها تبعید

بود ،یک بار تبعید به حیره و یک بار تبعید به یکی دیگر از شهرهای عراق.1
شـخصی میگوید رفتم حیره ،سـه روز ماندم ،نشـد با امام صادق

علیهالسلام

مالقـات کنـم ،ازبـس محکم اطـراف خانـهاش را گرفته بودند؛ و داسـتان
خیارفروش 2و داستانهای دیگر و غیرذلک که الیماشاءاهلل فراوان است.
چون فهمیدند که آموزشهای تبلیغاتی شروع شده .یک مقداری از دوران
 .1از روایـات چنیـن برمیآیـد که حضرت مدتی در کوفه به سـر بردهانـد( .الکافی /کتاب

الزی و التجمل و المروءة /باب لباس البیاض و ُ
القطن /حدیث)3

 .2الخرائـج و الجرائـح /البـاب الرابـع عشـر /فصـل فی االمـام جعفربنمحمـد الصادق/
حدیـث« ،49بنابرایـن روایـت ،راوی بـه قصد پرسـش مسـئلهای فقهی به حیـره میرود.
هنگامیکـه مراقبت شـدید مأموران بنیعبـاس از منزل امام را میبیند ،خود را به لباس
خیارفروشی درمیآورد تا به خدمت حضرت برسد».
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دادن
امـام صادقعلیهالسلام بـه این گذشـت و یک مقدار به سـامان
ِ
بسیاری از نابسامانیهای تشکیالت شیعه و ایجاد برنامههای خیلی مهم.
مسـئلۀ مهـم دیگر ،کمکدادن فکری اسـت بـه انقالبهای مسـلحانهای
کـه در زمـان امـام صادقعلیهالسلام انجـام میگرفـت و ایـن خـودش بسـیار
مسئلۀ مهمی بود[ .که در زیرفصل بعدی] بنده راجعبه امامزادهها صحبت
میکنم.

51/11/24

همانطورکـه [بارهـا] عرض کردم ،امام صـادق هم مثل بقیۀ ائمه

علیهمالسلام

ایـن سـهتا کار را انجـام داد؛ اول حفـظ خلـوص دیـن و ارائۀ یک تفسـیر
درست از دین و مبارزۀ با تحریفها ،کجرویها و دروغها ،اضافهشدنها،
بدفهمیدنهـا ،رذالتکردنهـا در بیـان معارف .دوم مسـئلۀ بیان امامت،
بیـان مسـئلۀ خالفت ،یا بـه تعبیر امروزی ،ارائۀ نظریـه و ِتز خود در باب
انقالب اسالمی وارد بودند ،میتوانند
حکومت .کسانی که در روند مبارزات
ِ
ایـن نکتـه را بفهمنـد؛ سـال  1347کـه از نجـف درسهـای امـام در باب
حکومـت اسلامی رسـید ،مبارزه شـکلش عوض شـد؛ تـا آن روز اعتراضی
بود به کارهای دسـتگاه حاکم و رژیم پهلوی ،به ظلمشـان ،به جورشـان،
به بدیهایشـان ،مبارزهای هم بود ،چند سـال با همۀ خصوصیات [ادامه
ً
تدریجا برای دایرۀ وسیعتری،
داشت]؛ اما از آن روز مسئله برای خواص ،و
ً
اصال اینها بیخود نشسـتند آنجا،
عوض شـد؛ مسـئله ،مسـئلۀ این شـد که
بایـد حکومت اسلامی در ایـن مملکت بهوجود بیاید .پـس اینیکه امام
صـادق در بـاب حکومـت نظرش را بیان کنـد و حتی بعضی جاها مصداق

فصل چهارم
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حاکـم را هـم بگوید ،این یک مبارزۀ بزرگی اسـت.. .و کار سـوم،
حرکت برای ایجاد آن جامعه.

68/2/11

بنابرایـن ،امـام ایـدهآل را از دسـت نمیدهـد ،هدف را از دسـت نمیدهد،
و در [راه] ایـن هـدف ،راه هـم میپیمایـد ،کوشـش و تلاش هم میکند،
[تاآنجاکـه] ُمعَ َّلیبن ُ
حـزب پنهانی
خ َنیـس ،بـه جـرم نگفتـن نـام اعضـای
ِ
شیعه ،در مدینه بهوسیلۀ ُعمال بنیعباس کشته میشود .منصور عباسی،

َََ

َ َ ُ

نی ُ
اهلل ِان ل اقت َ
خطـاب بـه امام صادق میکنـد ،میگویـد« :قتل ِ َ
لـک» 1خدا مرا
بکشد اگر تو را ُ
ُ
نکشم! 53/8/19میدانست که امام صادق داعیۀ امامت دارد و
میدانسـت که امامت یعنی زمامداری ،میدانسـت که شیعۀ امام صادق،
منصور را نمیتواند آنجا ببیند و میدانسـت که اگر دستشـان برسـد ،او را
کشـند پایین ،امام صادق را میگذارند آنجا .اینها را میدانسـت ،برای
می ِ
خاطـر اینکـه داعیهها را میدانسـت ،و تالشها را میدانسـت .میفهمید
کـه این قلـب عظیم دارد میتپد و یحییبنزیـد ازطرفی ،محمدبنعبداهلل
ازطرفـی ،و حسـینبنعلی ،شـهید َف ّ
ـخ 2ازطرفی مثل بازوهـای نیرومندی
دارند کار میکنند ،میخواست این قلب را از تپش بیندازد .میدانست که
امام صادق رهبر اسـت و رهبری میکند؛ لذا میگفت که من با این امام
صادقی که مثل اسـتخوانی در گلوی من گیر کرده چه کنم؟

53/7/17

منصور

 .1االرشاد /باب تاریخ االمام الصادق و فضله /فصل مقتطفات من معاجز االمام الصادق
 .2حسـینبنعلی از نوادگان امام مجتبی علیهالسلام در سـال  169قمری علیه خلیفۀ
عباسی قیام کرد و در سرزمین ّ
فخ ،در نزدیکی مکه ،همراه با یارانش به شهادت رسید.
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َ ُ

املعتـرض ف َ
راجعبـه امـام صـادق میگویـد« :هـذا الش َـجا ُ
احلل ِـق» 1این
ِ ِ

استخوانی است که در گلوی من گیر کرده.
..بارهاوبارهـا او را از خانهاش در نیمۀ شـب ،بـا وضعی فجیعتبار بیرون
کشند و پیش منصور میبرند که امام هر دفعه با وضعی ،با لحنی ،با
می ِ
بیانی ،خود را از منصور و از آسیب خشم او نجات میدهد .در زمینۀ این
مالقاتی که با منصور در نیمۀ شـب شـده ،که شـاید بیش از یک بار بوده،
بـه نظـر مـن بهترین روایت آن اسـت که میگوید؛ وقتی امـام وارد بارگاه
منصور شـد ،درمقابل عظمت و متانت امام ،منصور دسـت و پایش لرزید،
نتوانسـت تصمیم بگیرد ،لذا بود که از امام سـؤاالتی کرد ،آقا شـما نامه
نوشـتید اینجا ،آنجا ،اسـلحه خریدید ،پول میگیرید ،مردم را میشورانید.
امام علیهالسلام در اینجـا آنچنانکـه مقتضی اسـت ،با او سـخن گفت.
پیداست که اگر امام اینجا میفرمود بله! خب به حیات امام خاتمه داده
میشـد و لطفی نداشـت این کارُ ،حسنی ندارد که انسان ُمشتش را پیش
منصـور بـاز کند تا او را ُ
بکشـند .امام فرمود :نـه ،نهخیر ،این حرفها را از

کجا نقل میکنی؟ اینها مردمی هستند که مغرضند ،دروغگویند ،چنینند،
چنانند .خب او هم درمقابل عظمت امام خاضع شد و گفت بروید.
در یکـی دیگـر از ایـن دفعات ،به امام میگوید که بـرو ،اما حق نداری در
شـهری که من هسـتم ،در آن شهر باشی[ .اینها نمونهای از] زورگوییهای
منصـور اسـت! گاهـی خودش امام را تبعید میکنـد و میآورد تحت نظر،
 .1الخرائج و الجرائح /الباب الرابع عشر /فصل فی االمام جعفربنمحمد الصادق /حدیث47
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امـا خـب [گاهـی هم] باالخـره اینطوری اسـت ،میگویـد در آن

َ

َ

ُ ََ

شـهری که من هسـتم ،حق نداری باشی .بعد میگوید« :ف ُ
اقعد غ َیر متش ٍم»

1

بنشین ،در خانه بنشین ،در را هم باز کن ،اما حق نداری دور خودت مردم
را جمع کنی ،حق نداری با مردم روبهرو حرف بزنی .و البته این برای یک
برههای از زمان اسـت .و البد امام علیهالسلام گوش نکردند ،کارشـان را
انتظام تشکیالتیشـان را ،روحرساندن
ادامه دادند ،تعلیماتشـان را ،حفظ
ِ

به اعماق تشکیالت را ،مسائل مالی را ،و خصوصیات دیگر را ـ که فراوان
نشانهها و نمونهها دارد ـ ادامه دادند.

53/8/19

تا اینکه باالخره در سـن شصتوپنجسـالگی ،امام صادق را مسـموم کرد و
حضرت در مدینه ،در میان فرزندان و دوسـتان خود شـهید شـدند ،رحلت
کردند و جهان اسالم ،داغدار شخصیت عظیم امام صادق شد.

62/5/14

دوران امامـت امـام صـادق را ،مـن مظهـری از یک مقاومـت بینظیر یک
ِ
انسـان خسـتگیناپذیر میبینم .تمام مشـکالتی که ممکن بود برای یک
شـخصیتی مثـل امام صادق در آن روز پیـش بیاورند ،پیش آوردند؛ تمام
مشکالتی که ممکن بود! این بزرگوار درمقابل همه مقاومت کرد و در تمام
زندگی با برکت خودش ،دشـمنانش را شکسـت داد ،قدرت بنیامیه
دوران
ِ

پوچ بنیعباس را با مقاومت خود ،با
را در زمان خودش ُخرد کرد و ..قدرت
ِ
افشاگری خود ،با آموزشها و کالسهای تمامنشدنی و وقفهناپذیر خود،
 .1مناقـب آل ابیطالـب /بـاب امامـة ابیعبداهلل جعفربنمحمد الصـادق /فصل فی خرق
العادات له
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آخر دنیا رسـوا کـرد و فرهنگ امام صادق،
بیاثـر کـرد؛ اینها را تا
ِ
فرهنـگ مانـدگار شـد؛ یعنـی همـان چیـزی که امروز شـما بر اسـاس آن
دارید حرکت میکنید و دنیا ،حتی دنیای غیر مسـلمان ،حتی دنیایی که
امام صادق را نمیبیند و نمیداند و نمیشناسـد ،خاضع درمقابل همین
فرهنگ است.

63/5/2

71

امامزادگان انقالبی و امامزادگان غیر انقالبی
[عـرض شـد] امـام باقـر ،امام صـادق ،امام موسـیبنجعفر و ائمـۀ بعد از
حادثۀ عاشورا ـ علیهمسالماهلل ـ بر اساس روایاتی که در این زمینه داریم
و برطبق آنچه که انسان از مجموع حاالت آنان بهدست میآورد ،همتشان
این بوده اسـت که یک نظام اسلامی بهوجود آورند؛ بعضی بالمباشـره و
بعضی بالتسبیب 1و برای دورانهای نزدیک به زمان خودشان.
..از ائمه

علیهمالسلام

کـه بگذریـد ،امامزادههـا ،جنـاب زیدبنعلـی؛ جنـاب

حسـینبنعلی ،شـهید َف ّ
ـخ؛ جنـاب محمدبنعبداهلل ،صاحـب ْ
نفس زکیه؛
ابراهیمبنعبـداهلل ،و دیگـران و دیگـران ،بزرگانـی بودنـد که برای تشـکیل
یک حکومت عدل ،حکومت علوی تالش میکردند 72/5/5.برای همین است
کـه آن امامزادۀ عالیمقام[ ،محمدبنابراهیم طباطبا] ،وقتیکه راه میرود
ً
مستقیما ،بدون واسطه .بالتسبیب :با واسطه و غیر مستقیم
 .1بالمباشره:
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در کوچـه و خیابـان و بـازار کوفـه ،میبیند یـک پیرزنی ،یک زن
از کار افتـادهای ،دارد در کوچههـا راه مـیرود و ایـن خرماهـای گندیده را
از روی زمیـن برمـیدارد و میخـورد ،دلـش میجوشـد ،خونـش به جوش
میآید ،میگوید همین کارها را میکنید ،همین خرماهای پوسـیده را تو
فرزنـد پیغمبر را وادار میکنی با شمشـیر
من
ِ
زن ضعیـف میخـوری کـه ِ
ِ
کشیده بیرون بیایم و خونم ریخته بشود.
1

52/11/9

یکی از مسـائلی که در سلسـلۀ مباحث زندگی ائمۀ اهلبیتعلیهمالسلام باید
مـورد بررسـی قـرار بگیـرد ،مسـئلۀ امامـزادگان انقالبی و شورشـگر دوران
ً
ضمنا مشکلی است.
بنیامیه و بنیعباس است .مسئلۀ بسیار مهم و
ً
مقدمتا این مطلب را توجه داشـته باشـید که از روزگار امام باقرصلواتاهللعلیه تا
روزگار امام هادی و عسکریعلیهماالسالم که قریب دو قرن طول کشیده است ،ـ تا
آنجایی که بنده اطالع دارم ـ در هر فصلی و برههای از زمان ،یکی از فرزندان
ائمه ـ از فرزندان امام حسـن یا امام حسینعلیهماالسلام یا حسـب آنچه گمان
میکنم از فرزندان امام صادق

علیهالسلام

خالفت حاکم قیام
ـ درمقابل دسـتگاه
ِ

میکرده 2،و یک عدهای را در پیرامون خود جمع میکرده و دست به شورش
ً
ً
غالبا
شده51/11/26.
غالبا سرکوب و مغلوب می
مسلحانه میزده و دیر یا زود هم
هم کشته شدهاند ،بعضیها هم البته به َا َجل طبیعی مردند و کشته نشدند.
سف ُ
ک َتخرجونی َغ ً
الطالبیّ ین /صَ ،426
 .1مقاتل ّ
دا َح َّتی ُی َ
ُ
ک َدمی»
هلل وَ َا
«ا ِ
شباه ِ
نت وَ ا ِ
ِ

 .2از جملۀ این قیامها ،قیامی اسـت توسـط محمدبنجعفر الصادق ،معروف به دیباج،
در زمان خالفت مأمون ،که به شکست انجامید.
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[عـدهای
از

قبیـل

هسـتند]

از

قبیـل
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زیدبنعلـی

بـن

محمدبنعبداهلل بن حسنبنحسـن بن علی

الحسـین؛
از

اوالد

امـام حسنعلیهالسلام؛ از قبیـل حسـینبنعلی ،شـهید َف ّ
ـخ؛ از قبیـل
محمدبنابراهیم بن اسـماعیلبنطباطباّ ،
جد سـادات طباطبایی؛ از قبیل
ابراهیمبنعبداهلل بن حسن ،که وقتی شما در کتب تاریخ نگاه کنید ،گریۀ
امـام برای کشتهشـدن اینها نقل شـده .اما چهرۀ اینهـا یک چهرۀ منفوری
است ،چهرۀ محبوبی نیست .برای خاطر اینکه گفته میشود اینها بیاجازۀ
امام خروج کردند ،قیام کردند و امام راضی نبوده است .دربارۀ اینها بحث
ً
واقعا قضیه همیـن بوده؟ آیا آنها منفور امـام بودند؟ یا اگر
اسـت کـه آیـا
منفور امام نبودند و محبوب امام بودند ،آیا امام به کار اینها راضی بوده یا
نبوده؟ و اگر به کار اینها راضی بوده است ،آیا به اینها کمک هم میکرده
یـا نمیکـرده؟ در اینجـا ما یک بحثی داریم و شـواهد و قراینی برای آنچه
خودمان فکر کردهایم ،در دست است ،که عرض میکنیم.

51/11/19

برای شـیعه در طول تاریخ ،بعد از زمان ائمه ،همیشـه این سـؤال مطرح
بوده که کار این امامزادهها و فرزندان امام حسـن و امام حسین

علیهماالسلام

که دست به شورش و انقالب مسلحانه میزدهاند ،کار درستی بوده یا کار
کار درسـتی بود؛ نهاینکه نسـبت
غلطی؟ بعضیها معتقد بودهاند که این ِ
به همه این اعتقاد را داشـته باشـند ،بلکه نسـبت به یک نفر یا دو نفر یا
کار درسـت ،بلکـه کار الزمی بوده،
یـک سلسـلۀ خاصی معتقد بودهاند که ِ

ً
مثال زیدیه ،یعنی
تشیع خارج بود.
اگر کسی این کار را نمیکرد ،از حوزۀ
ّ
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کسـانی که قائل به امامت زید شـدند ،جزو عقایدشـان یکی هم
این بود که امام آن کسی است که باید قیام به سیف بکند ،باید شمشیر
بردارد و حرکت کند ،وا ِّل امام نیسـت .اینها یک گروه بودند در شـیعه که
معتقـد بودنـد بایـد قیام کرد و اگر کسـی قیـام نکند و انقالب مسـلحانه
ً
اصلا امـام نیسـت .لذا آنها بعد از حضـرت زیدسلاماهللعلیه که فرزند
نکنـد ،او
امام چهارمعلیهالسلام اسـت ،کسی را به امامت قبول نکردند .اینکه میگویم
ً
اصال
قبـول نکردنـد ،نهاینکـه در آن زمان بودند و قبول نکردند ،در آن زمان
زیدیهای وجود نداشت ،زیدیه بعد بهوجود آمد ،بنابراین امام باقرعلیهالسالم را
به امامت قبول نکردند ،بلکه یحییبنزید پسر زید را ـ که او هم در حدود
مازندران قیام کرد و مدتی مبارزه کرد و کشـته شـد ـ به امامت پذیرفتند.
بعد هم این سلسـله ادامه پیدا کرد تا سـالهای بعد و تا همیشـۀ زمان.
زیدیـه یـک گروهی بودند که بهتدریج یـک فقهی پیدا کردند و یک تاریخ
مخصوصـی و یـک معـارف خاصـی ،و یـک فرقـهای شـدند بـر روی دیگر
فرقههای اسالم .یک عده اینها بودند.
نقطـۀ مقابـل اینهـا ،از جهـت قضاوت در مـورد امامزادهها ،کسـانی بودند
کـه معتقـد بودند که این امامزادهها مردمـان بیخود و افراطی و تندرویی
ً
اساسا قیام نبوده،
بودهاند و قیام اینها جایی نداشته و وظیفه در آن زمان،
بلکه سـکوت بوده .و استشـهاد میکردند به اعمال دیگر ائمه

علیهمالسلام

که

اینها قیام نکردند و سکوت کردند و درمقابل قدرتمندان و ظالمین تسلیم
شدند و حتی اظهار عجز کردند .یکچنین مطالبی را به ائمهعلیهمالسالم نسبت
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میدادند و این را شـاهدی قرار میدادند بر اینکه کار امامزادهها
کار درستی نبوده .یک عده هم اینها بودند و اینها متأسفانه اکثریت آحاد
شیعۀ اثناعشری و دوازدهامامی را تشکیل میدهند .از روزگار گذشته و تا
روزگار ما هم هنوز این طرز فکر در میان مردم رایج اسـت که امامزادهها
را یکسره محکوم میکنند.
مـا وقتیکه بـه روایات مراجعه میکنیم و کلمات ائمه

علیهمالسلام

و حاالت

امامزادههـای انقالبـی را نـگاه میکنیـم ،یـک جلوههایـی از زندگـی ایـن
بزرگمَ ردان را در تاریخ میبینیم که ما را وادار میکند که در این قضاوت
ً
احیانا
عمومی و عامیانهای که در بین عامۀ مردم و پیروان عامۀ مردم ـ که

خود را از خواص هم میدانند! ـ رایج و شـایع شـده ،تجدیدنظری بکنیم
و نشـان بدهیـم کـه مسـئلۀ امامزادهها اینطور نیسـت .بحـث ما در این
اسـت ،امامزادههایی که در دوران ائمهعلیهمالسلام از زمان امام صادق

علیهالسلام

به اینطرف قیام کرده ،حرکت کرده ،و شمشیر به دست گرفتهاند ،چگونه
مردمـی بودهانـد؟ آیا همه محکوم به یک حکمنـد ،یا اینکه هرکدام حکم
جداگانهای دارند ،یا به چند گروه تقسیم میشوند؟
ً
قبال الزم اسـت که [ذهنها را] متوجه کنم به علت اصلی بدنامشـدن این
بزرگـواران .چـرا یک انسـان انقالبی کـه برای خاطر خـدا و امربهمعروف و
نهیازمنکر و حفظ حقوق مردم ،در اجتماع قیام کرده ،باید در طول زمان،
در میـان کسـانی که بـرای خاطر آنها قیام کرده ،بدنام بشـود و یکچنین
تصـوری دربـارۀ آنهـا بهوجـود بیاید کـه اینهـا مردمانی نبودهانـد که مورد
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ً
ابتدائا علت اینکه چرا این تصور غلط
رضای ائمهعلیهمالسالم باشند؟

بهوجود آمده را ،بهطور خالصه عرض میکنم.
میدانیـد کـه یکـی از شـیوههای بسـیار معمـول و مرسـوم کـه همیشـه
مسـتبدین عالـم و قدرتمنـدان ظالم و جائر بـهکار میبردهاند ،این بوده که
ّ
حاد خـود را که متکی به تـودۀ مردم
سـعی میکردهانـد دشـمنان جـدی و
بودهاند ،در میان مردم بدنام و بیآبرو کنند؛ این یک شیوۀ معمولی است،
از روزگار قدیم هم این شیوه بوده .شما در قرآن که نگاه میکنید ،میبینید
َ
که وقتی فرعون با مَ ل 1و اطرافیان خود حرف میزند ،موسی

علیهالسالم

را یک

َ ُ َ َ ُ �ظ ف َ
نّ َ فُ َ ُ َ ّ
الا ض
ر�
آدم فسادانگیز معرفی میکندِ« :ا�ی ا خ�ا� ا ن� ی� ب� ِد َل ید� ن�کم او ا ن� ی� ِه َر ِ�ی ِ
فَ َ
ال�ساد» 2فرعـون بـه مـردم میگوید :من میترسـم این موسـای انقالبی که

وارد اجتماع شما شده ،دین شما را تغییر و تبدیل بدهد و فساد را در میان
شـما رایج کند .آدمهای سـادهلوح وقتیکه این حرف را از فرعون بشـنوند،
بـا خودشـان میگوینـد فرعون چقـدر عالقهمند به دینداری مردم اسـت و
چقـدر عالقهمند اسـت که در میان مردم فسـادی بهوجـود نیاید و از ترس
اینکه مبادا دین مردم عوض بشود و فسادی پدید بیاید ،میخواهد موسی
و هارون و اعوانوانصارشـان را نابود و سربهنیسـت کند .اما آدمهای دقیق
ً
دین
اصال معنایی نـدارد و برای او
خبـر دارنـد کـه در قاموس فرعـون ،دین
ِ
مـردم ،همـان ارادۀ اوسـت ،و برنامـۀ زندگی اجتماع ،چیزی جـز آن برنامۀ
ملأ) افرادی که از طبقۀ سران ،رؤسا ،خوانین و سردمداران قدرتها و نظامها هستند.
 ( .1
 .2سوره مبارکه غافر /آیه 26
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سودپرستانه و نفعپرستانهای که او ارائه داده نیست .به مردم هم
سر سوزنی عالقه ندارد؛ و ادامۀ حیات او بستگی دارد به ضعف مردم ،و اگر
ِ
مردم ،مردمی قوی باشند ،برای او ادامۀ زندگی ممکن نیست .برای آنهایی
که در مورد فرعون این مطلب را میفهمند و میدانند ،خیلی روشن است
که مسـئلۀ سـرکوبکردن و کشـتن موسـی ،بهخاطر این نیست که فرعون
میترسد که دین مردم عوض بشود ،نه! او میترسد که خودش از بین برود،
میترسـد که به زندگیاش خاتمه داده بشـود .این شیوهای بوده که فرعون
داشته ،قبل از فرعون هم داشتهاند ،بعد از فرعون هم داشتهاند.
..منصـور عباسـی ازجمله خلفایی بود که تحت فشـار ایـن امامزادهها قرار
گرفـت 51/11/26.منصـور عباسـی میلیونهـا ِدرهـم و دینار از امـوال مغصوب
مسـلمانان گـرد آورد؛ 1درحالیکـه در کوههـای طبرسـتان و مازنـدران ،و
کنار بسـیاری از شـهرها و روسـتاهای عراق و ایران ،فرزندان
در گوشـه و
ِ
راستین پیامبر ـ آن عناصر پاک و آن خونهای گرم ـ آنقدر نان و پوشاک
نداشـته باشـند که خود و زنان و فرزندانشـان بتوانند یک وعده سیر شوند
و یک نماز جماعت با پوشـش الزم بگذارند.

پیشـوای صادق/ص8

[منصور] درمألعام

و در حضـور جمعیتـی از مـردم ،رفـت بر سـر منبـر ،بنا کرد بـه اوالد امام
حسـن مجتبیعلیهالسلام و بقیۀ امامزادگانی که از اوالد امیرالمؤمنین

علیهالسالم

بودنـد ،دشـنامدادن؛ و بـه خود آنها هم اکتفا نکـرد ،بلکه به پدران آنها ،به
 .1وقتی منصور ُمرد ،در خزانهاش ششـصدمیلیون ِدرهم و چهاردهمیلیون دینار پول نقد
موجود بود( .عصراالزدهار /ص( )70-60نویسنده)
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امام حسن مجتبی

علیهالسلام

و حتـی بـه امیرالمؤمنین
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علیهالسلام

هم

ـ کـه خـود منصور یکوقتـی از ُدعات آن بزرگوار بود ـ بنـا کرد بدگفتن و
طعنزدن و اشـکاالت بیجا و بیمورد گرفتن ،برای اینکه این انقالبیون را
ّ
مسلم در بررسی
از نظرها بیندازد .این را شما بهعنوان یک اصل موضوعی
امامـزادگان دوران ائمهعلیهمالسلام در دسـت داشـته باشـید و یادتان
زندگـی
ِ
دشـمنان این انقالبیون درسـت
باشـد کـه ایـن روایات ضـد امامزادهها را
ِ
کردهانـد ،بـرای اینکه ایـن انقالبیون را از نظرهـا بیندازند .این یک مطلب
کلی بود که خواستم قبل از ورود در بحث ،برای شما روشن بشود.
و اما اینکه نظر خود بنده در زمینۀ این انقالبیون چیست .مطلب را بهطور
خالصـه عـرض میکنم .نظر بنـده در مورد امامزادهها ،بـا مطالعهای که در
ایـن زمینـه کردهام ،این اسـت که ایـن امامزادهها بهطور کلـی به دو گروه
تقسیم میشوند؛ یک گروه آن امامزادههایی هستند که برای بهدستآوردن
مالومَ نال یا مقام دنیوی میخواستند از عنوان و از وجهۀ امامزادگی خود
استفاده کنند؛ یکقدری هم شجاعت و شهامت داشتند ،از آنهم استفاده
میکردنـد ،یـک شمشـیری بلند میکردنـد و با چند نفر از یارانشـان خروج
میکردند و قیام میکردند و دستگاه حکومت ملتفت میشد که اینها قیام
ً
غالبـا اینطوری اسـت ،اینگونـه امامزادههایی که اول خودشـان
کردهانـد.
را جـزو ناراضیهـای از دسـتگاه حکومـت قلمـداد میکردند و کارشـان هم
ً
احیانا به خروج و قیام میرسید ،عاقبةاالمر با حکومت آشتی میکردند ،با
حکومت رفیق میشدند! یک دسته اینها هستند که انگیزهشان خدا نبوده،
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دین و قرآن نبوده ،تجدید حکومت حق و اسلام و عدالت نبوده،
بلکـه دعـوت بـه ْ
نفس میکردنـد؛ یعنی میخواسـتند خـود را در رأس قرار
بدهنـد برای اینکه آنها هم یک آدمی باشـند ِلنگـۀ منصور ،یا ِلنگۀ هارون،
یا ِلنگۀ مأمون و معتصم و متوکل؛ نه اینکه میخواستهاند حکومت علوی
ً
اتفاقا چون ایمان درسـتی نداشـتند و
سـر کار بیاورند؛
و حکومـت قـرآن را
ِ
هدفشـان شـخص بود و منافعشان شخصی بود ،اینها هم بعد از مدتی که
مبارزه میکردند ،اگر چشـمکی ازطرف دسـتگاه قدرت به اینها زده میشـد،
ً
فورا جلب میشدند و میرفتند و حتی گاهی همکاری هم میکردند!
امـام هشـتمصلواتاهللعلیه یـک برادری داشـت به نام زید .یادتان باشـد که این
زیـدی کـه میگویـم ،بـرادر امام هشـتم اسـت و چنـد ده سـال بعـد از زید
معـروف ،زیدبنعلیعلیهالسلام بـه دنیـا آمده؛ این غیر از آن زید اسـت .ما دوتا
زید داریم ـ تکرار میکنم که در ذهنتان باهم مخلوط نشود ـ یک زید ،فرزند
ً
حتما با
امام سجادعلیهالسلام اسـت کـه بنده اسـم ایـن بزرگوار را که مـیآورم
«علیهالسالم» توأم میکنم و از شهدای بزرگ اسالم محسوب میشود و در
دورۀ بنیامیه و زمان امام باقر و امام صادق

علیهماالسالم

است؛ اینجا منظور او

نیست .این زیدی که میگویم ،برادر امام هشتم است و چندین سال بعد از
آن زید بوده .اوایل خیلی هم افراطی و داغ بود و در یکی از نهضتهای شیعه
ابوالسرایا ـ عضو حساسی بود و افراطیبودنش به
ـ در نهضت ابنطباطبا و
ّ
جایی رسید که رفت بصره را فتح کرد .وقتیکه بصره را فتح کرد ،خانههای
مردم را ،یعنی کسـانی را که مخالف فرض میکرد یا میدانسـت [مخالفند]
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ّ
زید آتش .خب این
آتش زد ،که بعد اسمش را گذاشتند:
«زیدالنار»ِ ،

عمل ،یک عمل چپروانۀ غلطی است؛ یعنی چه خانۀ مردم را آتش بزنی!
منطـق ائمهعلیهمالسلام که این نیسـت .منطـق امیرالمؤمنینعلیهالسلام این بوده
اسـت که وقتی یک جایی را گرفتید ،ز نها و بچهها را نترسـانید ،نلرزانید،
ناراحتشـان نکنید 1.این مرد پیداسـت که از منطق دین هم چندان اطالعی
نداشته ،خودش هم آدم جاهطلبی بوده و میخواسته که اینجا یک عملی
انجام داده باشد و یک ِح ّدتی به خرج داده باشد.
رفـت و یکمرتبـه آتـش زد خانهها را و بعد خیلـی مورد توبیخ و مالمت
ً
اتفاقا در َاوانی که دسـتگیر شـد ،امام
قرار گرفت ،بعد هم دسـتگیر شـد.
هشـتمصلواتاهللعلیه در خراسـان بودنـد .مأمـون برای اینکه یک ّ
منتی بر سـر
امام هشـتم گذاشـته باشـد ،یک روزی در اثنای صحبت ،به امام هشتم
گفـت :بنیامیـه وقتیکه عموی شـما زید ـ یعنـی زیدبنعلی

علیهالسلام

ـ را

گرفتند ،کشـتند و جسـد او را به دار کشـیدند و جسـد او مدتها بر سـر
دار ماند ،بعد هم جسدش را آتش زدند؛ اما من که از بنیعباس هستم،
زیـد دیگـر شـما را کـه بـرادر شماسـت ،گرفتـم ،امـا او را نمی ُ
کشـم 2.او
ِ
.1ابومِ خنف و دیگران نقل کردهاند که امیرالمؤمنین پیش از آغاز جنگ جمل ،به یارانشان
دستور دادند :تا دشمن جنگ را آغاز نکرده ،شروع به جنگ نکنند؛ و مجروحی را ُ
نکشند؛

و بدن ُکشتهای را قطعهقطعه نکنند؛ و بیاجازه وارد خانهای نشوند؛ و به هیچکس ناسزا
نگویند؛ و هیچ زنی را مضطرب نکنند؛ و جز آنچه در پادگان نظامی دشـمن اسـت ،هیچ
چیز را تصاحب نکنند( .جمل من انساب االشراف /ج /3ص)36
 .2عیون اخبار الرضا /باب 25ما جاء عن الرضا فی زیدبنعلی /حدیث1

فصل چهارم

 .71القنا ریغ ناگدازماما و یبالقنا ناگدازماما

1350

میخواسـت سـر امام هشـتم یک ّ
منتی گذاشـته باشـد که بله!

ً
مثال با شـما موافقیم ،همراهیم .و
میبینید که ما زید را نمیکشـیم و
گمان من این است ـ این البته احتمال است و در متن روایت نیست ـ
که تشـکیالت بنیعباس ،زید ،برادر امام هشـتم را در همین دستگیری،
[آن] خـود کـرده بـود؛ و مأمـون بـه ایـن وسـیله ،هم
خریـداری و او را از ِ
میخواست او را آزاد کند و هم ذهن امام علیهالسالم را یکطوری صاف
کند که امام تصور نکند که این برادرش جزو تشـکیالت مأمون عباسـی
ً
فورا جلوی او را گرفتند و
شده؛ لذا اینطوری با امام حرف میزند .امام

َ

َ

َ

ً َ َ

َ

گفتنـد« :ال ت ِقـس اخـی ز یـدا ِال ز ِیدبنع ِ ّ
لی» تـو برادر مـن زید را به عمویم زید
ِ ٍ
قیاس نکن ،او کسی بود و این کس دیگری است .عموی من زید برای
خاطـر حکومـت آل محمد

صلیاهللعلیهوآلـه

قیام کرد و اگـر چنانچه به حکومت

میرسید به وعدۀ خود وفا میکرد؛ یعنی حکومتش حق بود ،حکومتش
حکومـت قانـون بـود ،شـاید در رأس حکومت ،امـام صادقعلیهالسلام را قرار
مـیداد؛ امـا بـرادر من اینطور نبود ،برادر من یک آدم اوباشـی بود ،یک
آدم بیخـود و جاهطلبی بود.
در یـک روایـت دیگـری دیـدم که بعـد از مدتی امـام هشـتمصلواتاهللعلیه به
برادرشان زید ،نصیحت میکنند و به او میگویند با دشمنان ما همکاری
نکن و شیعیان ما را در مخمصه نینداز 1.در روایت ندارد که زید جاسوس
 .1مرحـوم شـیخ صـدوق در کتـاب عیون اخبار الرضا علیهالسلام بـاب  58را به موضوع
برخوردهای حضرت با برادرشان زیدبنموسی اختصاص داده.
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امنیتـی مأمـون شـده بود ،اما انسـان اینطور اسـتنباط میکند،
و گمان من این اسـت که زید بعد از آنکه در آن جریان گرفتار شـد و در
اختیار دستگاه حکومت قرار گرفت ،مأمون بر او ّ
منت گذاشت ،او را ابتدا
خریداری کرد و بنده کرد ،و بعد آزاد کرد! و او برای تشـکیالت بنیعباس
کار میکرده .حاال اینکه چطوری کار میکرده ،دیگر روشن نیست.
یـک سلسـله امامزادهها ازاینقبیل هسـتند .نظر ما دربـارۀ اینها ،همان
نظر پیشـوایان دینی ما علیهمالسلام اسـت ،ما اینها را دوسـتان خدا و
انقالبـی واقعی و راسـتین نمیدانیم؛ فرزنـد پیغمبرند؟
اهـل بهشـت ،و
ِ
باشـند! ایـن طرز فکر که فرزنـدان پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

از عذاب خدا مصون

آقایـان امامزادههایـی از قبیـل زیـد
و محفوظنـد هـم ،ازطـرف همیـن
ِ
بهوجود آمده.
یـک روایتـی اسـت کـه اسـماعیل فرزنـد امام صادق

علیهالسلام

ً
ظاهـرا بـه

پـدرش عـرض میکنـد اگر کسـانی از خانـوادۀ ما که فرزنـدان پیغمبریم،
ّ
ّ
معذب
معـذب میشـوند؟ امام در جـواب میفرماید« :بلـه!
گنـاه بکننـد،
میشـوند .آن کسـی کـه گنـاه میکنـد ،ازطرف خـدا گنهکار اسـت ،و هر
گنهـکاری مـورد عـذاب اسـت ،از هر طایفـهای میخواهد باشـد ،تفاوتی
نمیکنـد».. .1طاووس[بنکیسـان] 2میآیـد خدمـت امـام سـجاد ،عـرض
میکنـد :شـما [چرا] اینقدر خودت را اذیـت میکنی و عبادت میکنی و
 .1عیون اخبار الرضا /قول الرضا الخیه زیدبنموسی /حدیث5
 .2طاووسبنکیسان یمانی (متوفی 106ق)
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نمـاز میخوانـی؟ این چهکاری اسـت شـما میکنید؟ آخر شـما
کردن
که پسـر پیغمبر هسـتید ،مادرتان زهراسـت ،شـما که اینقدر گریه
ِ
نیمۀ شـب الزم نـداری ،اینقدر دعاکردن نمیخواهـی ،اینقدر عبادت و
جهـد و زحمـت الزم نـداری! بعد که حرفهایـش را میزند ،امام ناراحت
میشـود ـ یعنی از لحن کالم پیداسـت که امام ناراحت است ،در روایت
نیسـت که ناراحت شـدهاند ،اما لحن کالم اینطور است ـ و در جواب او

َ

َ َ

َ ّ

ُ

ّ

میگویند« :دع عن َحدیث ایب َو ا ّمی َو َجدی» 1بگذار کنار صحبت پدر و مادر و

َّ َ

َ

َ ُ

َجدم راَ « ،
اجلنة ِ َلن اطاعه» بهشت برای اطاعتکنندگان است ،این حرفها
چیسـت میزنـی! گمـان من این اسـت که این طـرز فکر کـه امامزادهها
بـه اتـکای اینکه فرزندان پیغمبرند از عذاب خدا مصون هسـتند ،بیشـتر
ازطرف همین آقایان ارائه داده میشده و ابراز میشده و اینها به اتکای
اینکـه چـون از خانـدان پیغمبرند ،پس مردم به آنها عالقهای دارند ،قیام
میکردنـد و در بیـن کار ،کار را َلنـگ میگذاشـتند و گاهـی هـم مثـل
ّ
زیدالنار میپیوسـتند به اردوی دشـمن .اینها یک دسته.
..دسـتۀ دیگـر از امامزادههـا ،آن کسـانی هسـتند که چون وضـع اجتماع
درست اسالمی
برطبق یک انگیزۀ
خود را برخالف اسالم و قرآن میدیدند،
ِ
ِ
و قرآنـی ،در صـدد برمیآمدنـد که امربهمعـروف و نهیازمنکر کنند؛ یعنی
در زمینـۀ نابسـامانیها و ناهنجار یهـای اجتمـاع ،احسـاس مسـئولیت
میکردنـد و در صـدد برمیآمدند که امر اجتمـاع را اصالح کنند ،و اصالح
 .1مناقب آل ابیطالب /باب امامة ابیمحمد علیبنالحسین/فصل فی زهده
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امر اجتماع در آن روزگار ،بدون توسـل به شمشـیر و زور امکان
نداشت؛ یک عده هم اینها بودند 51/11/26.مثل یحییبنعبداهلل ،1یحییبنزید،
زیدبنعلـی بـن الحسـین ،محمدبنعبـداهلل محـض ،ابراهیمبنعبـداهلل
دیگر
محض ،حسـینبنعلی شـهید َف ّخ ،و ابراهیمبناسـماعیل طباطبا و
ِ
این بزرگمَ ردان.

51/11/25

از این جمله ،دو سه چهرۀ معروف را نام میبرم.

یکـی زیدبنعلـی بن الحسـین اسـت .او یکـی از این بزرگوارهـا و از رجال
عالیقـدر عالـم اسلام اسـت .پیغمبـر اکرم

صلیاهللعلیهوآلـه

در چنـد روایـت از

زیدبنعلی نام آورده .در یک روایت ،پیغمبر اکرمصلیاهللعلیهوآله خطاب میکند
به امام حسین

علیهالسلام

و میفرماید :از ُصلب تو و از نسـل تو مردی بیرون

خواهد آمد به نام زید؛ او حبیب من اسـت از اهلبیتم ،در میان دودمان
من ،حبیب من ،محبوب من اوست؛ این یک روایت 2.در یک روایت دیگر
پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه میفرمایـد :از فرزندان حسـین کسـی بـه نام زید خروج
خواهد کرد و کسـانی که با او کشـته بشـوند و به شـهادت برسـند ،مانند
 .1یحییبنعبداهلل بن حسن همراه حسینبنعلی ،شهید َف ّخ ،قیام کرد .در نبردی که به
شهادت حسینبنعلی انجامید ،حاضر بود ولی توانست فرار کند و بهسمت منطقۀ دیلم
(شهری در منطقۀ سیاهکل گیالن) برود .آنجا عدهای را بهسوی خود دعوت کرد .مردم به
او پیوستند ،به حدی که هارون نگران شد و سپاهی را به آنجا فرستاد .اما حمله به این
منطقه دشوار بود و فرماندۀ سپاه هارون ،طریق مسالمت در پیش گرفته و اماننامهای
با دستخط هارون به او داد .یحیی دیلم را بهسمت مدینه ترک کرد .بعد از مدتی هارون
برخالف اماننامه ،با بهانهای یحیی را دستگیر و زندانی کرد ،تا در زندان درگذشت.
.2بحاراالنـوار /کتـاب تاریخ علیبنالحسـین و /...ابـواب تاریخ سیدالسـاجدین /باب/11
حدیث57
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شـهدای بدر و ُاحدند و در روز قیامت زودتر از دیگر شـهیدان به

بهشت وارد میشوند 1.اینهم یک روایت دیگر است که موجود است.
مسـئلۀ شـهادت زید

علیهالسلام

در خانـدان پیغمبر

صلیاهللعلیهوآلـه

مثـل شـهادت

امـام حسینعلیهالسلام یـک مطلـب معروفی بـود؛ همچنان کـه همۀ خاندان
پیغمبرعلیهمالسلام میدانسـتند که حسینبنعلیعلیهالسلام شـهید خواهد شد و
رسـالت تاریخـی او کشتهشـدن به این صورت اسـت کـه پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

خبـر داده بودنـد ،همینطـور [اینکـه] یـک «زید»نامـی هم از فرزنـدان امام
سجاد

علیهالسالم

شهید خواهد شد ،یک قضیۀ معروف و مشهوری بود و همه

در خانـدان پیغمبـر میدانسـتند .وقتیکه خداوند متعـال زیدعلیهالسلام را به
امام سجادعلیهالسلام داد و این فرزند متولد شـد ،امام سجادعلیهالسلام خودشـان
میفرماینـد :مـن قـرآن را باز کردم ـ خواسـته بودند همینطـور یک تفألی
راجعبه این بچه ،به قرآن بزنند که قرآن دربارۀ این بچه چه میگوید ،نهاینکه
حاال اسمش را چه بگذاریم که معروف و معمول ماست ـ دیدم که این آیه

َ َ ن فُ َ ُ َ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ
ل� نَّ� ةَ� ُ� ق� تا� نَ ف َ
ُ
آمد« :ا نَّ� َ
اهلل شا� تَ� ٰ
اهلل
ری ِم نَ� الم�ؤ مِ ِن� ی� ن� ا��سهم و اموالهم ِب�ا ن� له ُم ا ج ی ِ
ِ
لو� �ی س ب� ی� ِل ِ
لو� َو یُ� ق� تَ� نَ
فَ� یَ� ق� تُ� نَ
لو�» ،2همین آیۀ معروفی که همۀ شما میدانید که «خدای
متعـال معاملـه میکنـد با مؤمنین ،جان و مالشـان را میخـرد و درمقابل،
بهشـت میدهـد .و این معاملـه به این صورت انجام میگیـرد که اینها در

میدان جنگ داخل میشـوند ،می ُ
کشـند تا ُکشـته میشـوند»؛ امام سـجاد

 .1امالی (شیخ صدوق) /مجلس پنجاه و سوم /حدیث9
 .2سوره مبارکه توبه /آیه 111
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میفرماید که تا این آیه در قرآن آمد ،فهمیدیم که این بچه همان
زیـدی اسـت کـه پیغمبر میفرمـوده ،چون دیدم کـه این آیـه دارد گواهی
شهید در راه خداست،
میدهد که این بچه در راه خدا شهید خواهد شد ،یک
ِ

ً
اصال اسم
فدایی راه خدا و راه دین اسـت؛ لذا اسـمش را گذاشـتم زید.
یک
ِ
زید ،به مناسـبت این اسـت که پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

میفرمود از فرزندان من

کسی میآید ،نامش زید خواهد بود و این در گوش امام سجادعلیهالسالم بود،
وقتی بچه به دنیا آمد و امام فهمید که این همان بچه اسـت ،اسـمی که
پیغمبر خبر داده بود را روی او گذاشت.

1

یک روایت دیگر بگویم؛ چون به این بزرگوار خیلی ظلم شده ،میخواهم
ّ
موجهی از تاریخ اسلام ،چه سـتمهایی رفته
بدانید که به چه چهرههای
و بدانید که چرا این ظلم را کردهاند که زید

علیهالسالم

همیشه در طول تاریخ

از نظرها ساقط شده؛ میخواهیم زید را بشناسیم .این روایت دیگر را هم

از پیغمبر بشـنوید؛ پیغمبرصلیاهللعلیهوآله به زیدبنحارثه ـ که فرزندش ُاسـامه
همـان فرمانـدۀ جوانی اسـت کـه در احتضـار پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه مأمور بود
لشـکر را بـردارد بـرود به جنـگ روم ،برود بهطرف روم شـرقی ـ میفرمود:
«مـن تـو را دوسـت مـیدارم ای زید! بهخاطـر اینکه همنامی بـا زیدی که
از نسـل حسـین خواهد آمد و در راه خدا شـهید خواهد شـد»؛ اینهم یک
روایت دیگر از پیغمبرصلیاهللعلیهوآله.
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ علیبنالحسـین و /...ابواب تاریخ سیدالسـاجدین /باب/11
حدیث57
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بههرحال زیدعلیهالسالم با این مقدمات در خاندان پیغمبر به دنیا آمد؛
عمری برادرزادهاش یعنی امام صادقعلیهالسالم.
سنین
جوانی است در حدود
ِ
ِ
در زمانی که امام باقرعلیهالسالم ـ برادر بزرگ و بزرگوارش ـ در دنیا بود ،گاهی
که دربارۀ زید صحبت میشد ،امام باقر

علیهالسالم

گاهی چشمش پر از اشک

میشد و میگفت گویا میبینم که او را کشتهاند و بر دار آویختهاند و در

ُکناسۀ کوفه همۀ مردم بدنش را دارند میبینند .این جنبۀ عاطفی قضیه
است .این روایات نشان میدهد که برای خاندان پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

ّ
مسلم

است که این جوان ،آخر شهید خواهد شد و خودش هم میدانست.
ً
اوال انگیزۀ زید از این قیـام چه بوده؟ چرا قیام
حـاال میخواهیـم بدانیـم؛
ً
ثانیا نظر امام صادق
کرد؟

علیهالسالم

که معاصر با قیام بوده است ،نسبت به

این قیام چیست؟
اما در مورد انگیزۀ قیام ،بنده فقط یکی دو روایت را متذکر میشوم برای
شـما؛ چون اینها مسـائل نظری نیست ،اینها مسائل روایتی است ،خبری
اسـت ،و بایسـتی ببینیم در روایات و در اخبار و در تواریخ چه رسـیده به
ما و از آنها بفهمیم .بنده دو سه روایت از ایشان نقل میکنم.
یک روایت این است که زیدبنعلی بن الحسین میرود پیش هشام .علت
اینکه چرا رفت پیش هشام در روایت نیست ،باالخره زید مردی بود جزو آحاد
جامعۀ اسالمی و کارهایی دست این رئیس یعنی هشام داشت؛ مثلاینکه
شـما مراجعـه میکنیـد به رئیس فلان اداره ،چـون یک کاری آنجـا دارید؛
ً
تقریبا همۀ رشـتهها به
چون همۀ کارها دسـت آن سـردمداران قدرت بود و
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ً
مستقیما نظر میدادند؛ این تشکیالت
آنها برمیگشت و خودشان

روزگار بعـد بهوجـود آمد در آن روز نبود .هشـام که در آنجا
ادار یای کـه در
ِ
چشـمش بـه زید افتـاد و دید یکی از فرزنـدان امام امیرالمؤمنینعلیهالسلام از
بنیهاشـم در آنجا هسـت ،وقت را مغتنم شـمرد که یکقدری به او نیش
بزنـد و بنا کرد توهینهاییکـردن؛ ازجمله توهینهایی که در روایات آمده،
این است که به امام باقرعلیهالسالم برادر زید توهین کرد ،چون امام باقر

علیهالسالم

معارض با هشام است .در اینجا زید ناراحت شد ،احساس کرد که دیگر وقت
سکوت تمام شده ،نوبت به یک عمل حاد رسیده .چرا؟ برای خاطر یک کلمه
حرف فقط؟ نه! چون دید که وضع نظام فاسـدی که بنیامیه در رأس این
نظام دارند بهرهبرداری شخصی و خصوصی میکنند و اِعمال قدرت میکنند،
ً
علنا نسـبت به آیین اسلام
به جایی رسـیده که اینها دیگر اِبایی ندارند که
ـ آن آیینـی کـه وجـود زید و امثال زید برای زندهکردن آن اسـت ،نسـبت به
یکچنین آیین مقدس انسانی اصیلی ـ اهانت کنند و مقدسات را به بازی
بگیرند ،و حتی برای کسی مثل زید هم ارزشی قائل نباشند که در حضور او
مالحظه کنند .این هتاکی این را نشان میداد .زید خیلی متغیر شد ،از آن
مجلس بلند شد 1.بعدها به بعضی دوستانش گفت :اگر من یک نفر همراه
خودم داشتم ،قیام میکردم ،دیگر ساکت نمینشستم.

2

 .1مناقب آل ابیطالب /باب فی امامة ابیجعفر الباقر /فصل فی علمه
 .2بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین و /...ابواب تاریخ سـید السـاجدین /باب/11
حدیث59
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در یـک جملـۀ دیگری ،زیدعلیهالسلام یک کلمۀ خالده 1گفته که مثل

َّ ُ َ َ َ َ
ً
کره ق ٌوم
تقریبا؛ جمله این استِ « :انه ل ی
کلمات ائمۀ معصومینعلیهمالسالم است
ّ َّ
َق ُّط َح َّر َّ
یف ِال ذلوا» 2گفت :هیچ مردمی از گرمی شمشیر و از تیزی شمشیر
الس ِ
نترسیدند ،مگر آنکه ذلیل شدند .هر جمعیتی که از تیزی شمشیر ترسید،
به ذلت افتاد ،خوار شد ،زبون شد .تا ِکی دیگر من بنشینم اینجا و هشام
بنـا کنـد به مقدسـات و به قرآن اهانتکـردن و ظلمکردن! زید این جمله را
ً
عازما بر خروج؛ تصمیم گرفت که دیگر حرکت کند و مشـغول
گفت و آمد
مقدمات کار شد .در این خالل ،یک عدهای از مردم میرفتند اطراف زید و
او را میپذیرفتنـد و بـا او بیعت میکردنـد .زید از حجاز به عراق آمد ،چون
احسـاس کرد که در عراق بهتر میشـود این کار را سـامان داد ،فکر میکرد
دوسـتان پدر و پدرانش ،در کوفه و در عراق بیشـتر هسـتند؛ آمد عراق برای
ِ
اینکه قیام خود را در آنجا تعقیب کند .مردم پیدرپی مراجعه میکردند به
زید و راجعبه امام صادقعلیهالسلام از او سـؤال میکردند؛ همچنانکه مراجعه
میکردند به امام صادقعلیهالسلام و راجعبه زید از آن بزرگوار سـؤال میکردند.
از زید سـؤال میکردند راجعبه امام صادق

علیهالسلام

ـ که این در چند روایت،

فراوان در کتب شـیعه مسـطور است ـ ایشـان در جواب میگفتند« :خدای
متعال در هر زمانی یک حجتی بر خلق گذاشته و در زمان ما حجت بر خلق،
( .1خلد) کالم جاودان
 .2بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین و /...ابواب تاریخ سـید السـاجدین /باب/11
حدیث52
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جعفربنمحمـد برادرزادۀ من اسـت 1».ایـن را زید مکرر میگفت و
خود او هم اظهار عالقهمندی میکرد نسبت به امام صادقعلیهالسالم.
از امـام صادق

علیهالسلام

کـه سـؤال میکردنـد ـ بهحسـب آنچـه اسـتنباط و

تشـخیص من اسـت ،یعنـی قضاوت من اسـت ،وا ِّل روایـات مخالفش را
هم اشاره خواهم کرد ـ امام نسبت به زید یک بیاناتی ایراد میکردند که
این بیانات موجب میشـد که هرکسـی این بیانات را بشـنود ،برود با زید
همـراه بشـود .در یـک روایت امام میگویند« :آنکسـانیکه با زید شـهید
بشـوند ،مثل کسـانی هستند که با علیبنابیطالب شهید شدهاند 2».البته
نهضت زید طولی هم نکشـید؛ یعنی در یک مدت کوتاهی زید قلعوقمع
شد؛ یک واقعهای برایش اتفاق افتاد که تفصیل این واقعه را نمیخواهم
عرض کنم .زیدعلیهالسلام و یارانش به مسـجد کوفه وارد شـدند و شهر را هم
ً
تقریبـا گرفتنـد .ناگهـان یـک غفلتی انجام گرفت و یک تیری به پیشـانی
زیـد خـورد و زیـد بـه زمیـن افتـاد و در میدان جنگ شـهید شـد 3.که اگر
ایـن تیـر نمیخورد به پیشـانی زید ،یعنی یکچنیـن اتفاق ناگهانی پیش
نمیآمد ،آثار پیشـرفت در کارشـان ظاهر شـده بود و به گمان قوی ،کوفه
کار نپختهای
و بصره و عراق را در حملۀ اول میگرفت .کارشان بههرحال ِ
نبـود در ابتـدای کار ،امـا خب یک اتفاقی افتاد و این تصادفات در زندگی
 .1امالی (شیخ صدوق) /مجلس هشتادویکم /حدیث6
 .2عیون اخبار الرضا/باب 25ما جاء عن الرضا فی زیدبنعلی /حدیث7
 .3مقاتل ّ
الطالبیّ ین /ص137
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برای همهکس و در همۀ زمانها پیش میآید .غرض این اسـت
که امام صادقعلیهالسلام زید را ،هم قبل از اینکه کشـته بشـود ،و هم بعد از
آنکه کشته شد ،با کلمات خیلی موجز و جالب و عمیقی تأیید میکرد.
در یـک روایـت ـ کـه ایـن مربوط بـه بعد از کشتهشـدن زید اسـت ـ امام
صادق

علیهالسالم

َ َ

َ

ً

َ

فرمودند که « َر ِح َم ُ
اهلل ع ّمی ز یدا» 1خدا عموی من زید را رحمت
ً ُ

کنـدِ « ،ا ّن ع ّمـی َ
آخ َر ِتنـا» او بـود کـه هـم بـرای دین ما و هم
کان َر ُجلا ِلدنیانـا َو ِ

بـرای دنیـای ما نافع بـود .برای دین ما نافع بود ،به این معنی که دین را
ترویـج میکـرد ،قرآن را زنده میکرد ،دشـمنان قـرآن را از بین میبرد؛ این
نفع او است برای دین .برای دنیای امام صادق
بـرای خاطر اینکـه وضع گروه امام صادق

علیهالسالم

علیهالسلام

هم زید نافع است،

در زمان خلفای بنیامیه

ً
ً
دائما
دائما در محدودیت هستند،
وضع خفقان اسـت ،وضع فشـار اسـت،
اصحابش در خطر کشتهشـدن و اعدامند؛ و زید
زید برای دنیای امام صادق

علیهالسالم

علیهالسلام

که قیام کرد ،قیام

هم بهتر بود .توجه کردید؟ بههرصورت

یکچنین تعبیرات جالبی از امام صادق

صلواتاهللعلیه

نسبت به زید آمده.

َ
اهلل َع ّمی
یـک جملـۀ دیگـر از امام صادق این اسـت که میفرمایـدَ « :مضی َو ِ
َ
َ
ً َ ُ َ َ ُ
ُ
َ
َ َ َ
نی» بهخدا قسم عمویم
سول ِ
اهلل َو ع ِ ٍ ّل َو احل َس ِن َو احل َس ِ
شهدوا مع ر ِ
شهیدا کشهداء است ِ
زید شـهید اسـت ،مثل شـهدایی که در رکاب پیغمبرصلیاهللعلیهوآله جنگیدند و
شهید شدند؛ مثل علی و مثل حسن و مثل حسینعلیهمالسالم .در یک روایت
امـام هشتمعلیهالسلام میفرمایـد :زیـد در راه خدا جهاد کـرد .این قضاوتها
 .1عیون اخبار الرضا /باب 25ما جاء عن الرضا فی زیدبنعلی /حدیث1
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را میخواهم بدانید .در یک روایت امام صادق

علیهالسلام

نسـبت به

زیـد مرثیهخوانـی میکند ،عزا و ماتم او را ذکر میکند 1و در عزایش مردم
را میگریاند ،که این را هم یک اشـارهای خواهم کرد که به چه مناسـبتی
بوده .در این زمینه البته روایات زیاد است.
امـا دربـارۀ انگیـزۀ [قیام] زید؛ در یکی از ُخ َطبی که زیـد بیان کرده ،انگیزۀ
خودش را امربهمعروف و نهیازمنکر و انتقام خون شـهدای کربال معرفی
میکند 2.که عین همان انگیزهای اسـت که امام حسـینصلواتاهللعلیه داشت:

َ

ُ ُ َ

َ

َ

َ

َ

ّ

ََ

َ

سیر ِة َجدی َو ایب علهی ُم ّ
عروف َو ا َهنی عن ُ
«ار ید ان ُآم َر ب َ
سیر ِب َ
املنک ِر َو ا َ
السالم» 3یعنی
امل ِ
ِ
ِ
ِ
معین کرد،
عیـن همـان انگیزهای که امام حسینعلیهالسلام برای قیـام خود
ّ
زید

علیهالسالم

معین کرد.
هم برای حرکت خود و قیام خود
ّ

در یکجـا هـم انگیـزۀ خودش را اصلاح امت معرفی میکنـد و میگوید
ً
عینا بـاز همـان انگیزۀ قیـام امام
مـن قیامـم بـرای اصلاح امـت اسـت،

َّ َ

ُ ُ ُ

َُ

ّ

که فرمودِ « :انا خ َرجت ار ید ِاالصالح یف ا ّم ِة َجدی» ،اینجا هم زید

حسین
ِ
ُ ّ ُ َّ ُ
َ َ ُ َّ ُ
ُ ّ َ َ َّ َ َ َ
4
صل َح ِ َل ِذ ِه ُاال َّم ِة َا َ
مرها»
ـار و ان اهلل ا
ا
ث
ار
الن
ب
ـت
ق
حر
ا
حرقت ِبالن ِ
ِ
ِ
ِ
میگویـد« :لـو ِددت ان ِ
علیهالسالم

یعنی دوسـت میدارم که مرا به آتش بسـوزانند ،دوباره به آتش بسـوزانند
 .1امالی (شیخ صدوق) /مجلس شصت و دوم /حدیث3
 .2بحاراالنـوار /کتـاب تاریخ علیبنالحسـین و /...ابواب تاریخ سیدالسـاجدین /باب/11
حدیث83
 .3مناقب آل ابیطالب /باب فی امامة ابیعبداهلل الحسین /فصل فی مقتله
 .4بحاراالنـوار /کتـاب تاریخ علیبنالحسـین و /...ابواب تاریخ سیدالسـاجدین /باب/11
حدیث86
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و برای من به این قیمت تمام بشـود که اصالح امر این امت و
کار امت به سامان برسد و از این وضع نابسامان و ناهنجار بیرون بیاید.
..یک جای دیگر آمده که امام صادق

علیهالسالم

امور خاندان آن کسانی را که

با زید شهید شده بودند به عهده گرفت و زندگی آنها را اداره میکرد.
به هر صورت ،یک مطلب را الزم میدانم در آخر [این] بحث به شما عرض
کنم و آن روایاتی است که در مذمت زید نقل شده .درمقابل این روایاتی
کـه بنـده عرض کردم که سـرتاپا تعریف زید اسـت ،بعضـی از روایات هم
هسـت کـه زیـد را مذمـت میکند؛ عمدۀ آنهـا ـ که چندتا از آن بهحسـب
ظاهـرش قـرص و محکم هم اسـت ـ یـک مضمون واحـدی دارد .من آن
مضمون واحد را میگویم و روشن میکنم و ثابت میکنم برای شما که
ً
ً
ً
اصال
اصال دروغ است؛ آن روایت
اصال خالف اسالم است و
این مضمون
ممکن نیسـت راسـت باشـد .روایت اینطوری اسـت که یکی از اصحاب
امـام صادقعلیهالسلام ـ کـه حاال آنهم در برخی روایات ،مختلف نقل شـده،
بعضـی جاهـا ُزراره ،بعضـی جاها مؤمنالطـاق ـ با زید مباحثـه میکند و
ً
مثال بیجاسـت و ادعا میکند
بـه زیـد میگویـد که تو خروجـت و قیامت
کـه چـون امام قیام نکـرده و خروج نکرده ،بنابراین تو حق نداشـتی قیام
کنی و خروج کنی ،از این حرفها! بین آن شخص و زید مذاکرهای درگیر
میشـود .در بعضـی روایـات ،ظاهر روایت این اسـت کـه ّ
کأنه زید

علیهالسلام

ادعـای امامـت میکـرد و این راوی به زید میگوید که تو امام نیسـتی و
بـرادرت امـام باقرعلیهالسلام و پس از او بـرادرزادهات امام صادقعلیهالسلام امام
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اسـت .بهحسـب این روایت ،زید این حرف را از او قبول نمیکند
و ادعای امامت میکند؛ که حاال غیر از آن استنباطی که از روایت داریم،
بنده شواهد نقلی فراوانی دارم که این دروغ است و زیدبنعلی معتقد به
امامت امام جعفر صادق

علیهالسالم

ً
قبال عرض کردهام و
بوده که نمونهاش را

نمونههای دیگری هم دارد.
ایـن روایـت 1اینطوری اسـت که گویا زیـد مدعی امامت اسـت؛ از جملۀ
حرفهایی که در این روایت به زید نسـبت داده شـده ،این اسـت که زید
به این مرد گفت چگونه پسر برادر من امام است ،درحالیکه اگر برادرزادۀ
من امام بود ،من که نزدیک به این خاندان هسـتم ،باید میفهمیدم؛ تو
کـه دور هسـتی فهمیـدی ،من که نزدیکم ،نفهمیدم! منـی که فرزند امام
سـجاد هسـتم و پدرم ـ امام سـجاد ـ مرا روی زانوی خود مینشاند ،لقمه
را به دسـت خود در دهان من میگذاشـت ،اگر لقمه گرم بود ،آن را سـرد
میکـرد کـه دهانم آزرده نشـود ،او چطور حاضر شـد من بـروم به جهنم و
نگفت به من که بعد از خودش فرزندش باقر و پس از او فرزندش صادق،
امامنـد .بـه مـن که فرزندش بـودم و اینقدر به من عالقه داشـت نگفت،
دور غیر قریشی ،گفتهاند و تو فهمیدهای! درحالیکه اگر
اما به تو بیگانۀ
ِ
چنین چیزی بود ،باید اول به من میگفتند.
ً
ظاهرا ،جوابی میدهد؛ او رو کرد به
آنکسـیکه جناب مؤمنالطاق اسـت
 .1بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ علیبنالحسـین و /...ابواب تاریخ سیدالسـاجدین /باب/11
حدیث62
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زید و گفت :به همین دلیلی که گفتی ،تو جگرگوشۀ آنها هستی
و تو را دوسـت داشـتهاند ،به تو نگفتهاند و به من گفتهاند! چطور؟ برای
خاطر اینکه میدانستند که تو اگر بدانی که امام صادق

علیهالسالم

امام است

با او مخالفت میکنی و چون دوسـتت داشـتند و جگرگوشهشان بودهای،
خواستهاند ندانی تا اگر مخالفت کردی قاصر باشی و به جهنم نروی ،اما
من یک آدم بیگانهای بودهام ،گفتهاند به او میگوییم تا اگر مخالفت کرد
و به جهنم هم رفت ،به جهنم ،رفته باشـد! اما دلشـان برای تو سـوخت،
دلشـان بـرای مـا نسـوخت؛ و حضرت زید

علیهالسلام

کـه این حرف را شـنید،

دهانش بسـته شـد و سـاکت شـد و دیگر جوابی نداشت بدهد .و بعد این
شخص بلند شد آمد پیش امام صادق

علیهالسالم

و گفت :بله ،با عموی شما،

زیـد ،مـا چنیـن بحثی کردیم و او اینطوری گفـت و ما اینطوری گفتیم
و او سـاکت شـد .حضرت صادقعلیهالسلام فرمودند که بارکاهلل ،راه را بر او از
چهار طرف بستی.
آیـا بـه نظـر شـما ایـن روایت درسـت اسـت؟ البته مسـئلۀ سـند و اینکه
راویاش کیسـت ،مسـائلی است که باید مطرح باشد و باید نگاه کرد دید
راوی این روایت کیست ،آیا سلسلۀ سند درست است ،درست نیست .اما
قبل از آنکه به سـند روایت بپردازیم ،متن روایت را باید مورد مداقه قرار
بدهیـم؛ اگـر یـک روایتی به دسـت ما رسـید کـه با طرز فکر اسلام ،قابل
تطبیق نبود ،ما به سند روایت کمترین نگاهی هم نمیکنیم .ائمه

علیهمالسالم

خودشـان فرمودهانـد کـه هر چیزی که موافق با قرآن اسـت ،آن را بگیرید
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و هرچه مخالف با قرآن اسـت ،بزنید به سـینۀ دیوار ،به آن اعتنا
نکنید 1.این روایت مضمونش این اسـت که در شـرع مقدس اسلام و در
زندگـی ائمه

علیهمالسلام

در دنیا و آخرت ،یـک پارتیبازی قویای وجود دارد.

امام نسبت به فرزند خودش ـ که زید

علیهالسالم

باشد ـ به قول ما مشهدیها

روپایی میکند ،یعنی جانبداری میکند؛ جانبداری بیجهت و بیدلیل
را میگویند روپایی! امام جانبداری بیجهت و بیدلیل میکند و حق را
به او نمیگوید تا اگر او با حق مخالفت کرد ،گناهکار نباشـد ،اما نسـبت
بـه مؤمنالطـاق ایـن جانبداری بیجهت و بیدلیل وجـود ندارد و حق را
بـه او میگوینـد که اگر هم مخالفـت کرد و به جهنم رفت ،به جهنم رفته
ً
اصال قابل قبول نیست .انسانها
باشد! خب این حرفی است که در اسالم
همه در عرض هم و درمقابل خدا برابرند؛ آن کسی به خدا نزدیکتر است،
که عبادت او ،بندگی او ،اطاعت او بیشـتر باشـد .معنی ندارد فرزند امام
صرف اینکه از خاندان امام است ،ازطرف امام ،مورد یک جانبدار یای
به ِ
قـرار بگیـرد ،بعـد هم خدا در قیامت آن را امضا کند .این حرفی اسـت که
ً
اصال از منطق اسالم صدها فرسنگ دور است و فاصله دارد.
عالوهبر این ،حاال امام سجادعلیهالسالم به فرزندش زید نگفت ،اما زید خودش
هـم نمیفهمیـد؟ باالخـره بـه عقیدۀ شـیعه ،یک امامی الزم اسـت یا نه؟
این امام کیسـت؟ زید یعنی قاصر بود ،یعنی جاهل و نادان بود؟! آنهم
«باب َ
ُ
الس َّن ِة
 .1در کتاب شریف کافی ،ذیل کتاب فضل العلم ،بابی هست با عنوان
اال ِ
خذ ِب ُّ

تاب».
واه ِد ِ
وَ َش ِ
الک ِ
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ً
یقینا
اینقـدر کـه امـام صـادق و امـام باقرعلیهماالسلام را نشناسـد!

اینطور که نبوده .خب اگر بشناسد و درعینحال نگرود ،اینکه قاصر دیگر
نیسـت ،مقصر اسـت ـ میخواهد امام سجاد

علیهالسلام

گفته باشـد یا نگفته

باشد ـ و جایش در جهنم است.
بنابراین ،این روایت ،روایتی اسـت که ازلحاظ متن بسـیار ضعیف اسـت و
هیچ قابل قبول نیسـت و اگر سـندش هم سند درستی باشد ،نهایت کاری
که با این روایت بشود کرد ،این است که بگوییم ما منظور از این روایت را
نمیفهمیم ،اما قبولش [هم] نمیتوانیم بکنیم؛ اگر رد نکنیم این روایت را
و به دیوار نزنیم ،همین اندازه است که بگوییم ما نخواهیم توانست این را
ً
اصال قابل قبول
قبول کنیم؛ مضمون این روایت به این شکلی که هست،
نیست ،هم از نظر سایر روایاتی که با این معارض است و نشان میدهد که
زید مرد بسیار بااعتقادی بوده و بسیار با امام صادقعلیهالسالم روابطش خوب
بوده و خیلی عالقهمند بوده و جزو شیعیان امام صادقعلیهالسالم است و هم
از جهت متنش که متن بسیار مضطربی 1است.

51/11/26

یکـی دیگـر از مجاهدین زمان امام صادقعلیهالسلام که بعد از زید قیام کرده
ـ زیـد در زمـان بنیامیـه بـوده و او زمـان بنیالعبـاس ـ محمدبنعبـداهلل
ّ
مثنی ،صاحب
بن حسنبنحسـن بن علیبنابیطالب اسـت ،نوۀ حسـن
ْ
نفس زکیه .امام صادق

علیهالسالم

به این مرد خیلی کمک کرد .در کتابهای

مـا ،در نوشـتههای مـا ،در گفتارهای ما ،این بزرگوار را هم بهشـدت مورد
 .1نقل مبهم
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طعـن قـرار دادهانـد و مـن خواهم گفـت آن روایاتی کـه از کالم
امام صادق

علیهالسلام

راجعبه محمدبنعبداهلل نقل شـده و آدم خیال میکند

امام علیهالسلام بـا محمدبنعبـداهلل موافق نبوده معنایش چیسـت؛ آن
روایات را رد نمیکنیم ،درست است ،اما معنای صحیحی دارد.
ابوالفـرج اصفهانـی در کتـاب «مقاتل ّ
البییـن» 1نقـل میکنـد که محمد
الط ّ
بن عبداهلل بن حسـن در خانهاش نشسـته بود ،به امام صادقعلیهالسلام نامه
نوشـت یـا پیغـام داد کـه شـما تشـریف بیاورید منـزل ما ،با شـما کاری
دارم؛ امـام علیهالسلام آمـد؛ گفـت :یابنرسـولاهلل! مـن در صـدد قیامم،
حاضرید با من همکاری کنید یا نه؟ ـ تعبیر «بیعت» است و بیعت یعنی
همـکاری ـ حاضرید دسـت همکاری بـه من بدهید یا نه؟ امـام فرمودند:
مـن از ورود در ایـن کار معـذورم .بنده که حاال بعد از هزاروسـیصد سـال
ً
واقعـا امام علیهالسلام معذور بـوده ،و اگر
دارم نـگاه میکنـم ،میبینـم
امـام علیهالسلام میرفـت در بانـد محمدبنعبداهلل بن حسـن ،امـروز ما
تشـیع نداشـتیم؛ الزم بوده که امام علیهالسلام باشـد تا دهها
شـیعه و
ّ
انقالب بعد از محمدبنعبداهلل بن حسـن بهوجـود بیاید .محمدبنعبداهلل
گفـت :یابنرسـولاهلل! حرفـی نـدارم .محمدبنعبداهلل هم مثـل من دربارۀ
امام قضاوت داشت ،وقتی دید امام علیهالسالم قبول نکرد ،حمل نکرد بر
اینکه امام علیهالسلام محافظهکار اسـت ،امام علیهالسالم ترسیده ،امام
علیهالسلام جانـش را دوسـت دارد؛ چـون میداند کـه امام صادق
 .1مقاتل ّ
الطالبیّ ین /ص223

علیهالسلام
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َّ

َ

ثام ُـن بالنفـس الن َ
فیس ِـة َر ّبـا»
گوینـدۀ ایـن شـعر اسـت« :ا ِ ِ
ِ

51/11/24

جـان

نفیـس و عزیـز و ذیقیمت خود را بـا پروردگارم معامله کردم ،جانم را در
اختیـار خـدا گذاشـتم؛ برتر از آنکه خـدا میتواند بدهد ،بـرای جان خودم

ََ

َ

َ

ُّ

َ

َ
لق ک ِل ِهم َث ٌن» 1هیچ بهایی نمیتواند بهای جان
بهایی نمییابم «فلیس لا ِف اخل ِ
من باشـد ،مگر آنچه که خدا به من میدهد ،یعنی رضای خودش ،یعنی
پاداش خودش .ببینید این َن َفسَ ،ن َفس کیست؟ َن َفس یک عافیتاندیش
نیسـتَ ،ن َفس یک دلخوشکردۀ به تدریس نیسـتَ ،ن َفس یک شـاگردباز
نیستَ ،ن َفس آن آدمی نیست که دست به سیاهوسفید مسائل اجتماعی
نمیزند؛ َن َفس آن کسـی اسـت که جانش را در کف دسـت گرفته ،منتها
اگـر نـه در میدان مبارزهای حاد ،در میدان مبارزهای درازمدت ،که خطرش
کمتر از خطر آن مبارزۀ حاد نیسـت؛ زبان ،زبان یکچنین انسـانی اسـت،
َن َفـس ،یکچنین َن َفسـی اسـت ،و امام صادق اینطور حـرف میزند.

53/8/19

امـام صادقعلیهالسلام بـا زبان شـعر ،پیام خـود را به تمـام پیروانش و تمام
مسـلمانان آن زمـان و زمانهـای بعـد رسـاند؛ میگویـد من بـا جانم و با
ِ
چیزهای عزیزم با خدا معامله میکنم؛ یعنی جانم کف دستم است.. .لذا
محمدبنعبـداهلل گفـت عرضی ندارم و امام علیهالسلام بلند شـد از منزل
او آمد بیرون.
ابوالفرج مینویسـد که در آن مجلس ،دوتا از پسـرهای امام صادق

علیهالسلام

هـم نشسـته بودنـد؛ یکـی موسیبنجعفرعلیهالسلام و یکـی عبداهللبنجعفر.
 .1مناقب آل ابیطالب /باب امامة ابیعبداهلل جعفربنمحمد الصادق /فصل فی معالی اموره
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وقتیکـه امام صادقعلیهالسلام از خانـه بیرون آمد ،محمدبنعبداهلل
رو کـرد بـه این دو آقازاده و گفت« :شـما هم بـا پدرتان بروید ،بیعتم را از
شـما [هم] برداشـتم» شـما از این جملۀ «بیعتم را از شـما برداشـتم» چه
اسـتفادهای میکنیـد؟ معلوم میشـود بیعت کرده بودنـد« .بیعتم را از تو
برداشتم» یعنی چه؟ یعنی بیعتی را که با من کردی ،از گردنت برداشتم.
پـس موسـیبنجعفر و عبداهللبنجعفـر ـ دو فرزند امام صادق
بودن پدرشان ،با محمد بن عبداهلل بن حسن
این بیعت ،بدون اجازۀ امام صادق

علیهالسالم

علیهالسالم

علیهالسلام

ـ با

بیعت کرده بودند .آیا

و با مخالفت امام صادق

علیهالسالم

بوده؟ چنین چیزی را اگر شما برای موسیبنجعفرعلیهالسالم احتمال بدهید،
من احتمال نمیدهم؛ با اشارۀ امام صادق

علیهالسالم

بوده است.

محمدبنعبـداهلل رو کـرد بـه ایـن دو آقـازاده گفـت :از شـما هـم بیعت را
برداشتم ،با پدرتان بروید ،من از شما صرفنظر میکنم .امام صادق

علیهالسالم

وقتیکه داشـت در کوچه میرفت ،دید از پشـت سـرش صدای پا میآید،
برگشـت دید که موسی

علیهالسلام

و عبداهللاند .فرمود :چرا آمدید؟ گفتند که:

یا ابتا! محمدبنعبداهلل به ما گفت شـما هم بروید .فرمود :برگردید بروید
پیـش محمدبنعبـداهلل .مـن کـه آمـدم بهخاطر جـان نیامدم؛ مـن که با
محمـد بیعـت نکـردم ،نـه بهخاطـر ایـن بـود که جانم را دوسـت داشـتم،
ً
مجددا فرسـتاد
من مصلحت نبود باشـم؛ شـما بروید .امام دو فرزندش را
پیـش محمدبنعبـداهلل .این را «مقاتل ّ
البیین» میگوید؛ کتاب معروف
الط ّ
ّ
سـنی و شـیعه .امام اینها را کمک میکرد ،تأیید میکرد.
و معتبر پیش
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ً
تقریبا
ماجراهـای فـراوان دیگری هم وجود دارد که گفتـن اینها

تکـرار محسـوب میشـود؛ یعنـی آن نتیجـهای را کـه بایـد از مجموع این
مطالـب بگیریـد ،از این روایت میتوانید بگیرید و برای هر [آدم] منصفی،
یکیاش هم کافی است.

51/11/24

72

امام کاظم؟ع؟؛ «اوجگیری مجدد مبارزات»
ایـن نکتـۀ خیلی مهم در زندگی ائمه [هسـت] کـه امام میخواهد مکتب
و ذهنیت مکتب را حفظ کند؛ به قول آقایان ،در عالم تئوری نمیخواهد
انحـراف بهوجـود بیایـد .وا ِّل اگـر انحـراف در فکر بهوجود آمـد ،حاال گیرم
یک حکومت اسلامی هم بر آن اسـاس تشـکیل شـد ،چه فایدهای دارد!
دیگـر حلال خـدا و حـرام خـدا و مصالـح الهـی در جامعه دنبـال نخواهد
شـد .این بخش اگر ازلحاظ عملی مهمتر نباشـد ،در ردیف آنهاست .منتها
نکتـهای در کنـار ایـن وجود دارد ،و آن این اسـت که آنهـا به همان اندازه
کـه بـرای حفـظ مکتب و حفظ خط مسـتقیم شـریعت تلاش میکردند،
پایبنـدان ثابتـی کـه بشـود روی
بـرای ایجـاد مجموعـهای از معتقـدان و
ِ
شانههای آنها حکومت اسالمی را ،در وقت ممکن استوار کرد[ ،هم] تالش
تشـیع در سرتاسـر دنیای اسالم،
میکردند .یعنی بدون شـک ،تشـکیالت
ّ
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با برنامهریزی و تدبیر ازطرف ائمه
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علیهمالسلام

ً
صرفا
دنبال میشـد و

ایـن نبـود کـه بخواهند عـدهای را هدایت کننـد؛ دراینباره قرایـن فراوانی
سیاسـی عمدۀ ائمه [دراینباره] خبرش که
وجود دارد .گوشـههایی از کار
ِ
به دسـتگاه خالفت میرسـید ،سراغ آنها میآمدند .دادن پول ،گرفتن پول،
احوالپرسـیکردن ،ارتباطات شیعیان را با همدیگر حفظکردن ،روابط اینها
سر
را باهم صمیمیکردن ،بحث حقوق اخوان با یکدیگر ،و مسئلۀ کتمان ّ
بخش
ـ کـه در کافـی و کتابهـای دیگـر مالحظه کردید ـ مربـوط به این
ِ
از قضیه اسـت .بنابراین بدون تردید میخواسـتند شیعه را متشکل کنند.
هرچـه هـم بـه اواخر دوران ائمه نزدیکتر میشـویم ،ایـن معنا قویتر و
گسـتردهتر میشـود 83/6/21.شبکۀ گسـتردهای که فارس و عراق و خراسان و
هـرات و مصـر و سـوریه و تمـام بلاد ممکن را در پوششـی از تبلیغات و
از انگیزههای شـیعی پوشـانیده اسـت ،این دارد تقویت میشـود و ترویج
میشـود .بهوسـیلۀ چـه کسـی؟ بهوسـیلۀ عناصـر گوناگونـی و از جملـۀ
مهرههـای اصلـی ایـن عناصر علیبنیقطین اسـت [در زمـان امام کاظم]
شـیعیان
عباسـی سـفاک و ظالـم و از این
کـه نشسـته در رأس دسـتگاه
ِ
ِ
مستضعف حمایت میکند.

57/8/8

مـا چیـز زیـادی از زندگـی حضـرت موسیبنجعفرسلاماهللعلیه نمیدانیم .اگر
ً
واقعا روایات گوناگونی که از حضرت نقل شـده و اسـم صحابۀ آن بزرگوار
آمده ،نبود ،بخش عمدۀ زندگی حضرت مخفی و مستور بود و نمیدانستیم
حضـرت چـهکار میکردنـد؛ یعنـی دورۀ امامت و نوع فعالیـت حضرت ،از
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سـال  148تـا سـال  183کـه سـال شـهادت حضرت اسـت ،بر ما
پوشیده بود .در تاریخ ،فقط همین را گفتهاند که حضرت چند بار به زندان
افتادهاند ،یا در زمان هارون ایشـان را به بغداد آوردهاند.

83/6/21

[درحالیکه]

کارهای مخفی ،متوار یشـدن و در کوه و بیابان گشـتن ،و از این چیزها
[هم] در زندگی موسـیبنجعفر هسـت[ 60/2/26.اما] زندگی این بزرگوار خیلی
روشن نیست.
یکـی از چیزهایـی کـه وظیفۀ ماهاسـت ،این اسـت که یک مقـدار دربارۀ
زندگی این بزرگوارها کار کنیم 83/6/21.زندگی این بزرگوارها از آن قسمتهای
فهمیدهنشـده و شناختهنشـدۀ مکتـب ماسـت .هنوز مردم خبـر ندارند که
موسـیبنجعفر که بود ،چهکاره بود ،چهکار کرد؛ همینقدر میدانند امام
بوده ،بعد هم هارون گرفته حضرت را زندانی کرده و شهید کرده؛ اما چرا
شـهید کـرد؟ چطوری شـد؟ اینها را شـماها نمیدانید .بـرای چه میگویم
ً
اکثـرا جوانید و
نمیدانیـد؟ بـرای آن میگویـم که بروید دنبالش ،شـماها
شـوق معلومـات هم دارید ،این چیزهـا را باید بدانید ،باید دنبالش بروید،
بایـد مطالعـه کنید ،باید از آنهایی که میدانند بپرسـید ،رویش کار کنید،
تحقیق و مطالعه و فحص و بحث [کنید] تا یک چیزی دربیاورید.

60/2/26

پس از شـهادت امام صادق ،دسـتگاه خالفت متمرکز بوده ببیند جانشین
ایشـان کیسـت 83/6/21.منصـور به اسـتاندار حجاز ،والی مدینـه ،گفت ببین
جانشـین چه کسـی است؟ گفت ببین وصیت به چه کسی کرده؟ هرکس
را کـه وصـی خـودش قـرار داده ،او امـام بعـدی اسـت .فرهنگ شـیعی را
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اینها میدانسـتند ،میدانسـتند که امام را جز امام ،کس دیگری
ً
صریحا نمینویسـد امام بعد
وصایت نمیکند ،میدانسـت که امام صادق
تقیـه نمیکنـد این کار را .خواسـت از طریق
از مـن فالنـی اسـت ،از روی ّ
وصی جعفربنمحمد
تعیین وصی مشـخص کند .رفتند تحقیق کردند که
ِ
چه کسـی اسـت؛ وصیتنامهاش را درآوردند.

60/3/9

امام صادق وصیتنامۀ

بسـیار هوشـمندانه و عجیبی مینویسند و پنج نفر را وصی خودشان قرار
میدهنـد ،کـه یکـی از آنها [خود] منصور اسـت! یکی از آنهـا حاکم مدینه
است.. ،و با این کار ،بال را از حضرت دور میکنند.
1

83/6/21

بعد از وفات امام صادق مبارزۀ سیاسـی شـروع شد ،خیلی هم سخت.

60/2/26

آغـاز پذیرفتن امامت ،بیستسـاله بودند .دوازده سـال از دوران
حضـرت در
ِ
امامت ایشـان در زمان منصور گذشـته ،که جزو سـختترین زمانها برای
ِ
خانـدان پیغمبـر بـوده 83/6/21.هیـچ دورانـی ـ بـه گمـان من ـ بعـد از دوران
امام سـجاد ،بهسـختی دوران موسـیبنجعفر نبـود.

64/1/23

آنکسـانیکه در

دوران اختنـاق در ایـران ،دستشـان به کار مبارزه آشـنا بـوده ،میفهمند که
مبارزۀ سیاسی چگونه است .رنج و هراس و دلهره و خطرش ،کمتر از مبارزۀ
در میدانهای جنگ نیسـت؛ و موسیبنجعفرعلیهالسلام این مبارزه را شـروع
تقیه.. ،با پنهانکاری؛ 60/2/26و تا سال  158که سال مرگ منصور
کرد ،منتها با ّ
است ،چقدر حوادث مهم و خونینی در این دوازده سال پیش آمده.

83/6/21

 .1برای اطالع بیشـتر میتوانید پینوشـت شـمارۀ « ،26مخفیبودن امامت امام کاظم در
آغاز امر» را مطالعه کنید.
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بعـد ،مهـدی پسـر منصـور خلیفـه شـد؛ ده سـال مهـدی خالفت
کـرد .پـس از مـرگ او ،موسـیالهادی پسـر مهـدی خلیفه شـد ،یک سـال
موسـیالهادی خالفت کرد ،مسـموم شـد 1یا بهشـکل مرموزی کشـته شـد
و هارون الرشـید خلیفه شـد 60/3/9.این دو نفری که در وسـط فاصله شـدند
البتـه کـه اوضـاع مختلفـی دارنـد ـ مهـدی یکطـور بـود ،هـادی یکطور
بـود ـ هیچکـدام وضـع منصـور را نداشـتند ،نـه آن کارآزمودگـی را ،نه آن
دوران شـکوفایی امامـت موسیبنجعفر
پختگـی را.. .و دوران،
ِ

علیهالسلام

اسـت ،دورانی اسـت که موسیبنجعفرعلیهالسلام توانسته در عرض این چند
سـال ،موفقیتهایی بهدسـت بیاورد و کسانی را دور خود جمع کند.
وقتیکـه میخواسـتند در مـورد موسیبنجعفر

سلاماهللعلیه

51/11/24

سـعایت کنند ،تا

هارون ایشان را به زندان ببرد ،آن شخصی که پیش هارون آمد و سعایت

َ َ
َ
َ ُ َ َ َ َ ُ َ َُ َ
اخل ُ َ َ
راق
رض موسبنجعف ٍـر ِباملدین ِـة یبی لـه
ـراج َو انـت ِب ِ
کـرد ،گفـت« :خلیفت ِ
الع ِ
ـان ِف اال ِ
ُ َ َ َ َ
اخل ُ
ـراج» .2پرسـید :آیـا برای دو خلیفه خراج جمع میشـود؟ هارون
یبی لـک

گفـت :بـرای چـه کسـی غیـر از من؟ گفت :از خراسـان و هـرات و جاهای
مختلف ،مردم خمس مالشان را پیش موسیبنجعفر میبرند 70/5/30.دو سه
انقالب در این خالل انجام میگیرد که یکی انقالب حسینبنعلی ،شهید

 .1تاریخالعباسیّ ین /ص ،71در این کتاب آمده است که مادر موسی (خیزران) ،موسی را
مسموم کرد ،زیرا او قصد کرده بود هارون را بکشد.
 .2بحاراالنـوار /کتـاب تاریـخ علیبنالحسـین و ...موسـیبنجعفر /ابـواب تاریـخ االمام
موسیبنجعفر الکاظم /باب /9حدیث48
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َف ّخ اسـت .او کسـی است به نام حسین ،فرزند کسی به نام علی

و از دودمان امام حسن مجتبیعلیهالسلام و از سـادات حسـنی ،که به کمک
موسیبنجعفر

علیهالسلام

ـ البته کمکهای مالی و تبلیغی ـ قیام میکند و

شـهید میشـود .او هم از بزرگان اهلبیت و از همان امامزادههایی اسـت
کـه امـروز مـردم اینها را نشـناختهاند ،و کسـانی به خودشـان حق دادهاند
که اینها را از نظرها و چشمها بیندازند؛ اما پیغمبر دربارۀ حسینبنعلی،
شهید َف ّخ هم حرف دارد؛ در یک روایتی پیغمبر میفرماید« :از فرزندان من
کسی به نام حسینبنعلی در َف ّخ ـ محلی نزدیک مدینه ـ شهید میشود.
و یـاران حسـینبنعلی در قیامـت ـ آنکسـانیکه بـا او هسـتند ـ اجر دو
شهید خواهند داشت 1.پیغمبر

صلیاهللعلیهوآله

خبر از شهادت او داده بود .خب،

شـهادت مطلبی نبود که برای اهلبیتعلیهمالسلام یک چیز بزرگ و سـنگینی
باشـد ،همه آمادۀ شـهادت بودند .این مربوط به حسـینبنعلی شهید َف ّخ
اسـت ،دربارۀ دیگر شـهدا این تعبیر از پیغمبر نقل نشـده .یکچنین مرد
بزرگوار عزیزالقدر و تابع امام هفتم و حرفشـنو از امام هفتم و شورشـگر
ِ
بنیهاشـم و بنیالحسـن [بوده اسـت] .امام هفتم آهستهآهسته قضایای
انقالبـی حـاد را ،به مرحلۀ تضادهـای ظاهری میکشـاند؛

51/11/24

یعنی خط

معارضۀ صریح و اعالم مخالفت آشکار.

60/3/9

اگر انسان وضعیت را بیشتر مطالعه کند ،شاید به چیزهای بیشتری دست
یابد .ولی جایی که تاکنون به آن رسـیدهام ،این اسـت که موسیبنجعفر
 .1مقاتل ّ
الطالبیّ ین /ص366

فصل چهارم

1377

 .72ازرابم ددجم یریگجوا« ؛؟ع؟مظاک ماما

قضایـا را بیپردهتـر مطـرح میکرد؛ شـاید نیاز اجتماعـی آن روز
اینطور ایجاب میکرد ،مردم احتیاج داشـتند که از مرکز قدرت امامت و
رهبـری عالی شـیعه ،تقویت خاطر بیشـتری پیدا کننـد؛ حرکاتی که امام
هفتـم انجـام میدهـد ،مجـادالت او بـا هـارون عباسـی و وضعـی که در
برخوردهایش با هارون ـ که خیلی صریح و قاطع اسـت ـ پیش میگیرد،
شاید تأثیری در تشجیع شیعیان دوردست داشته؛ خبرها به آنها میرسید
کـه امـام اینطـور گفـت و اینطـور بـا هـارون حـرف زد ،و اینها تشـجیع
میشـدند .هارون تازه روی کار آمده بود 51/11/24.دسـتگاه امنیتی هم داشت
ـ برخلاف بسـیاری از خلفـای قبـل از او کـه نداشـتند ـ در همـان وقتـی
که مبارزات موسـیبنجعفر میرسـید به یک نقطهای که ممکن بود یک
حرکت بزرگی را آغاز بکند ،هارون رسید.

60/2/26

هارون فرد برجستهای است،

خلیفۀ خیلی مقتدر ،خیلی چیزفهم ،خیلی باهوش و دقیقی اسـت.

51/11/24

آنوقتیکه هارونالرشید به حکومت رسید ،حدود بیستوپنج سالش بود،
نیرومند شـجاع و باهوش ،و البته ظالم ،هوسران ،شـهوتران
یک جوان
ِ
و سـفاک.

57/8/8

و مصمـم بر اعادۀ مجد 1حکومـت منصوری! وقتیکه نگاه

کرد ،یک نقطۀ خطرناک را از همه الزمالعالجتر دید ،و آن موسیبنجعفر
بود.

60/3/9

امام هفتم در دوران هارون دست به یک مبارزۀ تند زده بود.

ً
تدریجا اوج میگرفت،
مبارزۀ ائمهعلیهمالسالم از یک نقطۀ آرامی شروع میشد،
امـا گاهی در اوج مواجه میشـد با ضربـات و لطمات کوبندهای ،لذا افت
 .1عظمت ،جاه و جالل
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ً
مجددا شـروع میشـد.
میکـرد مبارزه ،و

59/6/30

بنیعباس آل علی

تقیه
را خوب میشـناختند و شـگرد کار آل علی را بلد بودند ،میفهمیدند ّ
یعنـی چـه؛ بنیعبـاس معـارف اهلبیـت را از بسـیاری از مـردم آن زمان
بهتـر میفهمیدنـد ،زیرا در زمـان بنیامیه مدتی باهم مبـارزه کرده بودند،
برای همین هم بود که وضع ائمه

علیهمالسلام

در دوران بنیعباس مشـکلتر

شـد .هـارون در صـدد برآمـد ببینـد موسـیبنجعفر در چه حـال و هوایی
اسـت .مـن احتمـال میدهم سـفر مکۀ هـارون فقط برای همیـن منظور
بود ،یا از جملۀ مقاصدش این بود که موسـیبنجعفر را از نزدیک ببیند،
ببیند در چه فکری است .وقتی آمد در مدینه ،در مکه چند برخورد که با
موسـیبنجعفر داشـت ،مرعوب شـد .که این دیدارها را در کتب حدیث و
تاریخ میبینید.

60/3/9

یکی از برخوردها این است که هارون میآید مدینه .در سفری که به حج
میرود ،وقتیکه میآید مدینه و وارد حرم پیغمبرصلیاهللعلیهوآله میشود ،برای
اینکـه ثابـت کند خالفتش بـر پایۀ صحیحی اسـت ،بـه پیغمبر

َ َ

ََ

صلیاهللعلیهوآله

َ

لام عل َ
میگویـد« :ا ّلس ُ
یـک َیـا ب َـن ع ِ ّـم» 1درود بـر تو ای پسـرعمو! خب ،خالفت
پسـرعمو بـه پسـرعمو میرسـد ،به دوردسـتها که نمیرسـد! ایـن خیلی
طبیعی است ،خیلی روشن است ،پسرعمو نزدیک است .بنیالعباس یک
سلسـلهای دارند مثل بنیعلی؛ ما میگوییم امام موسـیبنجعفر از امام
صـادق گرفـت و او از امـام باقر و او از امام سـجاد و او از حسـینبنعلی
 .1االرشاد /باب تاریخ االمام موسیبنجعفر /فصل شذرات من فضائل االمام الکاظم و مناقبه
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و او از امـام حسـن و او از علیبنابیطالب علیهمالسلام و او
از پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه؛ بنیعبـاس هم یکچنین سلسـلهای برای خودشـان
هلل ّ
سفاح ـ ابوالعباس ـ گرفت،
درست کرده بودند ،میگفتند منصور از عبدا ِ
ابراهیـم امـام و او از پـدرش محمـد و او از پدرش علی و
و او از بـرادرش
ِ
او از پـدرش عبـداهلل و او از پـدرش عباس و عبـاس از پیغمبر! یکچنین
ّ
احق و ُاولی به
سلسلهای برای خودشان درست کرده بودند ،و خودشان را

امامت و خالفت معرفی میکردند .هارون برای اینکه این را تثبیت کند،

َ َ

ََ

َ

لام عل َ
میگویـد« :ا ّلس ُ
یـک َیـا َ
بن ع ِ ّم»؛ موسـیبنجعفر هم که در حرم پیغمبر
َ َ

ََ

َ

لام عل َ
اسـت .تا شـنید که هارون گفت« :ا ّلس ُ
یک َیا َ
بن ع ِ ّم» ،صدایش را بلند
َ َّ ُ َ َ َ َ
ً
فورا
یـک َیـا ا َبـه» درود بـر تو ای پـدر ،ای نیا! یعنی
کـرد و گفـت« :السلام عل
زد توی دهان هارون که تو میخواهی بگویی پسرعموی او هستی ،پس
خالفت برای توست؛ من که فرزند اویم ،اگر مالک این است که پسرعمو
از پسـرعمو بهخاطـر قوم و خویشـی ارث خالفـت و امامت ببرد ،خب من
که بیشتر باید از پدر ،ارث خالفت و والیت ببرم.

51/11/24

و بـه همیـن ترتیـب ،تمـام عالم اسلام را بـا تبلیغاتی کـه در طول زمان
بـا شـیوههای گوناگـون بـه راه میانداختنـد ،متوجه حقانیـت راه علویان
میکردنـد و آرزوی اسلام واقعـی را در دل مـردم زنـده میکردنـد .دوران
موسـیبنجعفر درحقیقت یکی از دورانهای تند مبارزۀ با بنیعباس بود،
آلعلی
از مبارزات تند ِ

علیهمالسالم

بود.

59/6/30

هـارون میدانـد کـه خانـدان بنیهاشـم خـار راه او اسـت و خواهـد بود،
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موسیبنجعفر

علیهالسلام
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را هـم شـناخته؛ لـذا بـه فکـر اسـت کـه

موسیبنجعفرعلیهالسالم را یکطوری قانع کند .این جریان بین منصور و امام
صادق

علیهالسلام

هم وجود داشـت .یـک روز هارون با موسیبنجعفر

علیهالسلام

مالقات کرد .این مالقات در کجا بود و به چه صورت بود ،معلوم نیست،
ً
اجمـاال اینکـه مالقـات کردند .هـارون بـه موسیبنجعفرعلیهالسلام گفت که
چطـور اسـت مـن فـدک را بـه شـما برگردانم؟ فکـر خوبی کرده بـود .آخر،
ْ
اولشـعاری که شـیعه با آن موجودیت خودش را اعالم کرد ،شـعار فدک
بـود .دختـر پیغمبرصلیاهللعلیهوآلـه برای اینکه ثابت کند خالفت ،برای کسـانی
نیسـت کـه آن را در دسـت گرفتهانـد و بر مَ سـند قدرت نشسـتهاند ،گفت
فـدک مـرا غصـب کردهاید .یعنی چه؟ یعنی شـما مردم غاصبی هسـتید،
ظالمیـد ،ظالـم که نمیتواند خلیفۀ پیغمبر باشـد؛ خلیفه باید مظهر عدل
باشـد ،حاکـم اسلامی باشـد .ایـن یـک شـعار بود و این شـعار تـا مدتی
بـود ،امـا ایـن شـعار کهنـه شـد ،تمام شـد؛ فـدک در روزی شـعار بود که
غصبکننـدگان فـدک بـر سـر کار بودنـد ،بعـد از آنکه غصبکننـدۀ فدک
رفته ،آن کسی هم که فدک از او غصب شده ،رفته ،دیگر فدک نمیتواند
شـعار باشـد؛ لذا میبینیم کـه حسینبنعلی

علیهالسلام

در ماجـرای کربال ،از

فدک نامی نمیبرد .آخر ،مگر معاویه فدک را غصب کرده که با نام فدک
رد ِرندی
علیه معاویه بشورند! اما چند نفر از خلفا در طول زمان ،به فکر مَ ِ

1

افتادنـد و گفتنـد بـرای اینکه ما بنیهاشـم را ،فرزندان علیعلیهالسلام را آرام
 .1زرنگی ،مکر و حیلهگری
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کنیـم ،فـدک را به اینهـا برگردانیم؛ یکی عمربنعبدالعزیز اسـت.
این را یقین ندارم ،به گمانم عمربنعبدالعزیز از آن چهرههای مزوّ ر تاریخ
است؛ مثل انوشیروان .امام باقر

علیهالسالم

فرمود« :این مرد خلیفه میشود و

بعد میمیرد؛ وقتی ُمرد ،اهل زمین بر او میگریند و اهل آسمانها او را
لعنـت میکننـد»1؛ چون ریاکار بود .عمربنعبدالعزیز هم از جملۀ مفاخر و
محاسنش این است که فدک را رد کرده؛ خیلی هنر کرده ،یک باغستانی
را برگردانده! از جمع هزاران باغستان دیگری که از مردم خورده ،حاال یکی
ً
مثال به خیال خودش
را هم داده ،به قیمتی که بنیهاشم را ساکت کند؛
مرد ِرندها ،هارونالرشـید اسـت که به
حقالسـکوت داده .یکی دیگر از این ِ
موسـیبنجعفر گفت چطور اسـت فدک را به شـما برگردانم؟ میخواست
فدک را برگرداند و به خیال خود ،شعار فرزندان علیعلیهالسالم را از آنها بگیرد؛
بگوید شـما حرفتان چیسـت؟ فدک را هم که دادم .حاال ببینید امام چه
جوابی میدهد.

الرش َ
ـارون َّ
روایـت را من از «مناقب» ابنشـهر آشـوب 2نقل میکنـمَ « :ا َّن ه َ
ـید
َ َ
یـک َف َی َ
عفـر ُخـذ َف َـد ًکا َح َّتی َا ُر َّدهـا ِا َل َ
َ َ ُ َ
ـأب» معلوم میشـود یک بار
بنج ٍ
کان یقـول ِلوس ِ
هـم نبـوده ،چند بار مکرر به موسـیبنجعفر گفته بـود آقا ما میخواهیم
ایـن فدک را به شـما بدهیم .مکرر هـارون میگفت :اجازه بدهید فدک را
 .1بحاراالنـوار /کتاب تاریخ علیبنالحسـین و محمدبنعلـی و /...ابواب تاریخ ابیجعفر
محمدبنعلی باقر /باب /5حدیث44
 .2مناقب آل ابیطالب/باب امامة ابیابراهیم موسیبنجعفر الکاظم /فصل فی معالی اموره
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به شما بدهم و رد کنم ،اما حضرت اِبا میکردند و میگفتند نه،

َ
فدک را نمیخواهم .او مدام اصرار میکرد ،اما حضرت اِبا میکردندَ « .ح ّت
ََ َ َ َ
یه» تا اینکه یکوقتی هارون اصرار و الحاح کرد که خواهش میکنم
ال ّح عل ِ
اجازه بدهید من این فدک را به شما بدهم.

َ َ ََ

ُُ

َ

ّ

الس ُ
«فقال عل ِیه ّ
دودها» فرمود :حاضرم فدک را بگیرم ،اما فدک
الم ال آخذها ِال ِ ُب ِ

َ
را کامل میگیرم؛ فدک را با همان مرزهای واقعیاش از تو میگیرم« .قال
ُ
َو ما ُحدودها؟» گفت :مرز فدک کجا اسـت؟ خب فدک یک باغسـتانی اسـت
َ
َ ُ َ َ ُّ
و روشن است دیگر ،مرزی ندارد« .قال ِان َحددتا ل ت ُردها» فرمود :اگر مرزهای
فـدک و حـدود فـدک را بگویـم ،از پـسدادن فـدک منصـرف میشـوی و

َ

ّ

ّ َ

ّ

ُ

نخواهی داد« .قال َبق َج ِد َ
ک ِال ف َعلت» هارون گفت :به جان َجدت میدهم.
ِ ِ
َ
قال َا َّما َ ُّ َ َ ُ َ َ
احلد اال ّول ف َعد ُن» فرمود :مرز اول فدک ،کشور عدن است 1.منتهیالیه
«
ََََ

َ

ُ

ً

جنوبـی جزیرةالعـرب« .فتغ ّی َـر َوجـه َّ
ـید» رنگ هارون تغییر کردَ « .و قـال ِاهیا»
الرش ِ
َ

ُّ ّ

ََ َ ُ

گفـت :چـه میگویـی؟ فدک تا آنجاهاسـت! «قـال َو َ
احلـد الثـاین سرقنـد» فرمود:
َحد دوم فدک ،سـمرقند اسـت .منتهیالیه مشـرق کشـور اسالمی ،انتهای

َ

َّ

ُّ ّ

ُ

ُ

ُ

اربد َو ُ
جهه» صورت هارون کبود شدَ « .و َ
خراسان« .ف َ
احلد الث ِالث ِافر ِیق َیة» فرمود:
اسلامی آن روز.
مـرز سـوم ،تونس اسـت .یعنـی منتهیالیه غربی کشـور
ِ

َ

َّ

َ

ُ

«فاس َـود َو ُ
جهـه» صـورت هـارون سـیاه شـدَ « .و قـال هی ِـه» بیاختیـار گفـت :ای
َ

ُ

َ

وای! «قال َو ّ ُ
البحر ِ ّما َیل ُ
رمین َیة» فرمودَ :حد چهارم ،کنارههای
اجل ُز َر َو ِا ِ
الر ِابع َسیف َ ِ ِ
دریاست ،درآنجاییکه ارمینیه و جزایر قرار دارد .یعنی کنار دریای مدیترانه،
 .1نقشۀ شمارۀ  :8قلمرو حکومت اسالمی در زمان هارون
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اسلامی آن روز .وقتی ایـن را فرمود،
منتهیالیـه شـمالی کشـور
ِ

َ
َ َّ ُ َ َ
َ
َ
ـید فلـم َیب َـق لنـا َش ٌء» هـارون گفت :بـرای ما چیزی نماند! «ف َت َح َّـول ِال
«قـال الرش
َ َ َ َ َ ُ َ ََّ
َ َ ُ َ َ ُ َّ
َ
م ِلیس» پس بیا جای من بنشین! «قال موس قد اعلمتک انین ِان حددتا ل تردها»
معین کنم فدک چیسـت ،تو
موسیبنجعفرعلیهالسلام فرمـود :گفتـم که اگر
ّ
تشـیع یـک روزی فدک
آن را بر نخواهـی گردانـد .یعنی چه؟ یعنی شـعار
ّ
تشـیع ،حکومت اسـت .حکومـت برای ماسـت و تو آن
بـود! امـروز شـعار
ّ

َ

َ َ

َ َ َ

َ

را گرفتـهای .ایـن را هـارون فهمید« ،ف ِعنـد ذ ِل َ
ـک ع َـز َم علی ق ِتل ِـه» تصمیم قتل
موسیبنجعفرعلیهالسلام از همیـن مجلـس گرفته شـد 51/11/24.مصمم شـد که

ً
متقابال امـام هم وضعی بهوجود آورده
موسـیبنجعفر را از بیـن ببرد؛ اما
بود که این کار برای دستگاه حکومت آسان نبود.

60/3/9

من تصور میکنم که اگر این طاغیۀ بنیعباس نبود ،امام موسیبنجعفر
دسـت به عملی میزد که در سرنوشـت عالم اسلام تأثیر میگذاشـت ،لذا
ً
ً
مرعوبـا گرفت و دو عَ ماری 1درسـت کرد ،یکی
خائفا و
بـود کـه حضـرت را
را به یک طرف ،یکی را به یک طرف ،که مردم ندانند که موسـیبنجعفر
به کجا برده شـد .خود این حاکی از توجه مردم به موسـیبنجعفر اسـت.
قضایـای بعـدی هـم ایـن را تأییـد میکند .بعد امـام را هم کـه به زندان
انداخـت ،بـاز دچار زحمت شـد ،زیرا تأثیر حضور امـام در زندانها بر روی
زندانبانها از یکطرف و هیجان ناشـی از زندانیشـدن امام ازطرف دیگر،
کار را بر دستگاه حکومت مشکل میکرد.
 .1کجاوه ،هودج
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مشـرف
[معروف اسـت] که عائلۀ ِسندیبنشـاهک معروف ،که
ِ
بودنـد بـر زندان موسـیبنجعفر ،تحت تأثیـر امام قرار [گرفتنـد] 60/3/9.گویا
حضرت را در یک برههایُ ،برده بود در خانۀ خودش .در زیرزمینی ،چیزی،
آنجـا انداختـه بـود .خانـوادۀ او کـه خـب آن زندانـی را نزدیـک خودشـان
زندانـی عالیقدر.
داشـتند ،بهتدریـج یـک چیزهایی فهمیده بودنـد از این
ِ
محبت حضرت و والیت در دل اینها رشد کرد ،رسوخ پیدا کرد ،و بهتدریج
کار به آنجا رسید که اینها شدند شیعه و عالقهمند.

60/2/26

و یکی از علمای

بهنام شـیعه در قر نهای سـوم و چهارم ،از اوالد سندیبنشـاهک اسـت.
رجـوع بفرماییـد به مناقب ابنشـهر آشـوب و این ماجـرا را در ذیل حاالت
موسـیبنجعفر

صلواتاهللعلیه

ببینیـد.

60/3/9

یـک مطربی را آوردنـد که حضرت را

بلکـه گـول بزند ،آن شـد عالقهمنـد به حضرت؛ زندانبانی را آوردند ،او شـد
مرید حضرت؛ کسـانی که بعد از شـهادت حضرت ،شـهادت دادند ،گواهی
دادند که این بزرگوار عبادتش چه بود و چه بود و چه بود .غرض ،نگهداری
این زندانی دردسر بود برای هارون؛ این بود که دیگر طاقت نیاورد.

60/2/26

خـب ،تاریـخ زندگی موسـیبنجعفر گنگ اسـت ،مثل تاریـخ زندگی بقیۀ
منظم
حال
ائمـه؛ و ایـن بـرای ما تکلیف درسـت میکند .االن یک شـرح
ِ
ِ
معین بکنـد و یک
منسـجمی کـه سـالهای زندگـی ایـن امام بزرگـوار را
ّ
محقق باید
بیوگرافی ـ به قول امروز یها ـ از امام بهدست بدهد ،نداریم.
ِ
قطعهقطعـه حـوادث را کنـار هـم بچیند و یـک مجموعه بهوجـود بیاورد.
این قطعهقطعه هم همهاش نیسـت ،کتیبۀ بزرگی اسـت که از وسـطش
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تکههایی افتاده .شـما روی اجتهاد و اسـتنباط خودتان باید آن
بزرگ کار ماسـت[ .و اگر این کار
مشـکل
تکههای وسـط را پیدا کنید .این
ِ
ِ
بشود ،خواهید دید] که زندگی ائمه برای ما چقدر درسآموز است.
در بحاراالنـوار حدیثـی هسـت در ذیـل حـاالت امـام علیهالصالةوالسلام،
همین حدیث را هم مرحوم مجلسی از مناقب ابنشهر آشوب نقل میکند.
ّ
مبـدل ،پنهانی در روسـتاهای
و آن حدیـث ایـن اسـت کـه امـام با لبـاس
اطـراف شـام فـراری بود .ایـن کجای زندگی امام اسـت؟ به چه مناسـبت

ََ
فراری بود؟ چرا میخواستند او را بگیرند؟ این خیلی معنی داردَ « 60/3/9.دخل
َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
ّ
الشام ُم َت َن ِ ّک ًرا ً َ َ َ َ
ً
عض ُق َ
اتفاقا
راه ٌب»،1
ی
ر
موسبنجعف ٍر عل ِیهالسالم ب
فیه ِ
غار َو ِ
هار با فوقع یف ٍ
ِ
ِ

ایـن روایـت معروفـی هم اسـت ،بنده خـودم چندین بار ایـن روایت را در
بعد آنجایی که من قطع کردم،
گذشته شنیدهام که بازگو میشده ،منتها از ِ
خوانده میشود ،از اول روایت تا اینجایی را که من خواندم ،نشنیده بودم،

ََ ّ ً

ً

ُ
هار با» موسیبنجعفر
وقتیکه دیدم ،برایم خیلی تازگی داشت« 51/11/25.متن ِکرا ِ
بـه بعضـی از قریههـای شـام ،بـه بعضـی از آبادیهای بیرون شـهر شـام،

ََ ّ

ً

ّ
هار با» درحالیکه فراری
درحالیکه ناشـناخته بودُ « ،متن ِکر» با لباس
مبدلِ « ،

َ َ

َ َ
ـار» رفـت در یـک غـاری ،معلـوم میشـود در کوه
بـود ،وارد شـد« .فوقـع یف غ ٍ
بـوده کـه رفتـه در غـار 53/7/17.در منابـر از اینجـا به بعد خوانده میشـود که
امـام موسیبنجعفرعلیهالسلام در میـان غـاری بـا راهب نصرانـی برخورد کرد
و بـا ایـن راهـب مباحثـه کـرد و او را در مباحثـه گیر انداخـت و آن راهب
 .1مناقب آل ابیطالب /باب امامة ابیابراهیم موسیبنجعفر الکاظم /فصل فی علمه
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بعد روایت ،اینهاست .تا اینجا چیست؟
مسلمان شد .از اینجا به
ِ
تا اینجا این اسـت که موسیبنجعفرعلیهالسلام همین موسیبنجعفر

علیهالسلام

خودمـان ،حضرت بابالحوایج ،ناشـناخته و فـراری ،در کوهها و قریههای
اطـراف شـام میگشـت و متـواری بود تا رسـید به یک غاری .مـا فقط به
بابالحوایجـی موسیبنجعفرعلیهالسلام نظـر دوختهایم ،برای اینکه قرضمان
الحوایج
ادا شود ،مشکلمان حل شود ،و ازاینقبیل .اما آخر ،برادر! این باب
ِ
مـا یـک مدتـی از عمرش را در کوههای اطراف شـام و در قریههای اطراف
شام ،بهصورت ناشناخته ،فراری بوده! زندانش را بگذار کنار ،چون زندانش
ً
اصال آن وضع پرشکوه اولی خود را
را هم آمیختهاند با یک حرفهایی که
از دسـت داده .موسیبنجعفرعلیهالسلام در شام چهکار میکرده؟ در قریههای
شام چهکار میکرده؟ چرا به کوهها رفته بود؟ چرا فراری باشد؟ چرا متواری
باشد؟

51/11/25

این نشان میدهد نوع زندگی امام را.

تقیه میکردند؛
در طول دوران زندگی منصور و مهدی و موسی الهادی ،امام ّ
دلیلش هم این اسـت که آنها نکشـتند امام را ،آنها از هارون نجیبتر که
خوف بـر حکومت بود ،برای مهدی هم بـود ،برای هادی هم
نبودنـد ،اگـر
ِ
بـود ،بـرای منصـور هم بود .خب ،منصور که امام صادق را به قتل رسـاند،
میخواست امام بعدش را هم به قتل برساند.

60/3/9

[باالخـره] موسـیبنجعفر را گرفتند ،بـه زندان انداختنـد.

59/6/30

این چهارده

سـال زنـدان که گفته میشـود ،مربـوط به دورههای مختلف اسـت؛ یعنی
مجموعش میشود چهارده سال .البته انسان از دقایق و جزئیات دورههای
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ً
واقعا خبری ندارد 83/6/21.اینکه شما شنیدید
مختلف زندان ایشان،

کـه موسـیبنجعفر چهـار سـال یـا هفت سـال یا چهـارده سـال در زندان
حبـس ابد اسـت!
ماندنـد ،این چهارده سـال زندان نیسـت،
ِ

59/6/30

اگر چهل

سـال هـم در زندان میمانـد ،میماند؛ یعنی هارونالرشـید آدمی نبود که
حبس ابدی
موسیبنجعفر را از زندان بیاورد بیرون 60/9/26.منتها محکوم به
ِ
که ،در اثنای دوران زندان ،برای زندانبانان ـ یعنی حکام وقت ـ غیر قابل
تحمل میشـود.

59/6/30

و باالخره دیدند که نمیشـود! موسـیبنجعفر را در

زندان مسـموم کردند و شـهید شـدند .کجاست این ماجرا؟ بغداد! خانوادۀ
موسیبنجعفر کجایند؟ مدینه.

60/9/26

برای بنیعباس روشـن بود که بعد از هر امامی ،امام دیگری ،جانشـینی،
دنبـال راه او را خواهـد گرفـت .ایـن را به تجربه میدانسـتند .اما در میان
فرزنـدان موسـیبنجعفر ـ کـه متعـدد هم بودنـد ـ پیداکردن آنکسـیکه
جانشین موسیبنجعفر خواهد شد و حرکات مبارزۀ شیعه را دنبال خواهد
کرد ،مشـکل بود .دسـتگاه خالفت بنیعباس نتوانسـت این را کشف کند
و بهدسـت بیاورد؛ لذا بعد از موسـیبنجعفر ،هارون سالها در دنیا بود و
حکومت جائرانۀ خود را ادامه میداد 59/6/30.آنهم با خیال راحت از دشمنی
مسـت قدرت.
و معارضـۀ کسـی مثـل موسـیبنجعفر؛ مغرور ،سرمسـت،
ِ
زیر نام وزیر و
اطـراف هـارون را نوکرهـا ،غالمهای حلقهبهگوش ـ اگرچـه ِ
امیر ـ [گرفته بودند]؛ یک اشـارۀ هارون کافی بود که این نوکرها ،سـرخود
بزرگترین فاجعههای انسانی را انجام بدهند؛ یک خانواده را از بین ببرند،
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یک شـهر را ویران کنند .هارون مسـت قدرت و غرور بود؛ بدانید
قدرتی که آن روز هارونالرشید داشت ،امروز در دنیا ،این سیاستمداران
و حاکمـان و پادشـاهان و رؤسـای جمهور دنیاپرسـت ،هیچکـدام ندارند؛
مسـتبد آن روز
ابرقدرتهـای امـروز ،آن سـلطنت و قـدرت هارونالرشـید
ِ
را ندارنـد .یکچنیـن آدمـی در رأس قـدرت بـود.

63/9/3

امـا علیبنموسـی

الرضاصلواتاهللعلیـه کـه امـام بود و محور مبارزات شـیعه بود ،سـالم ماند .این
مسـائلی که در بعضی از زبانها هسـت که سـرگرم بودند ،نمیتوانسـتند
پیدا کنند ،مسـائل درسـتی نیسـت ،هارونالرشـید یک سیستم امنیتی و
اطالعاتی قوی در سراسـر [حکومت] اسلامی داشـت ،هرچه هم کوشـش
میکردند که هستۀ اصلی مبارزات را پیدا بکنند ،ممکن نمیشد.

59/6/30

این زندگی موسیبنجعفر است .این سرنخ! برادرانی که شایق هستند به
کشف راز زندگی ائمهعلیهمالسالم بروند دنبالش .مطالعه کنید ،مشخص کنید،
روشـن کنید ،بنویسـید .و بدانید اینیکه گفته میشـود که حضرت مبارزۀ
مثبـت میکردنـد که احـکام را بیان میکردند ،مبـارزۀ منفی میکردند که
ً
مثال شترت را کرایه نده ،اینها یک گوشهای از
جمال را میگفتند
صفوان ّ
تحقق] مکتب؛
تالشها و مبارزات موسیبنجعفر است 60/3/9.برای حفظ [و
ِ
چون اگر فرض کنیم مکتب باقی بماند ،اما هیچ تحقق خارجی پیدا نکند،
ً
اصال مکتب برای این اسـت که تحقق پیدا کند
مکتب میشـود بیفایده.
و ائمه هم برای این کار تالش میکردند.

83/6/21

امام موسیبنجعفر

علیهالسالم

نیز همۀ زندگی خود را وقف این جهاد مقدس ساخته بود؛ درس و تعلیم
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تقیه و تربیتـش دراینجهت بود .البته ،زمان
و فقـه و حدیـث و ّ
او ویژگیهای خود را داشت؛ پس جهاد او نیز به تناسب زمان مختصاتی
ً
عینـا ماننـد دیگر ائمۀ هشـتگانه ،از زمان امام سجادعلیهالسلام تا
مییافـت؛
امام عسکریعلیهالسلام کـه هـر یک یا هر چند نفـر ،مختصاتی در زمان و به
جهاد خود داشتند.
تبع آن ،در
ِ
ِ

68/7/26

پـروردگارا! درود و سلام فـراوان و عمیـق مـا را بـه تربـت پـاک این امام
بزرگوار نثار بفرما.

64/1/23

73
نقش امام رضا؟ع؟ در زندگی  ۲۵۰سالۀ ائمۀ اطهار ()۱
نقش امام رضا؟ع؟ در زندگی  ۲۵۰سالۀ ائمۀ اطهار ()2
نقش امام رضا؟ع؟ در زندگی  ۲۵۰سالۀ ائمۀ اطهار ()3

گسترش فراگیر شبکۀ ّ
تشیع در زمانۀ امام رضا؟ع؟
اسلام یعنـی انقلاب در همـۀ ارزشهـا و معیارهـا و بنیادهـای فکری و
اجتماعـی در جامعـه .اینها از هم جدا نیسـت .اسلام یک انقالب اسـت،
انقلاب درسـت و واقعـی ،اسلام اسـت .اندیشـۀ اسلامی یعنی همان
و
ِ
اندیشـۀ انقالبـی قرآنـی ،کـه بهکلـی از زبان و دل و مغـز و قلم و کتاب و
گفتـۀ آنکسـانیکه اطـراف تخت خالفـت را گرفته بودند ،دور بـود .اینجا
الزم بود که مردم آگاه بشـوند در جامعه چه میگذرد؛ بدانند آنچه به نام
خالفت پیغمبر که نیسـت،
خالفت پیغمبر در متن جامعه مطرح اسـت،
ِ
بلکه خالفت شیطان است! که مردم اگر میدانستند ،تحمل نمیکردند و
همیشه همینطور است .چه کسی این را باید به مردم بگوید؟
فکـر اسلامی ایـن را بـه ما یـاد میدهـد که ما به مـردم آگاهـی بدهیم؛
برخلاف تفکـرات مـادی .در مبـارزۀ ملـت ایـران هم مسـئله همیـن بود.

فصل چهارم

 .73؟اضر ماما ۀنامز رد عّیشت ۀکبش ریگارف شرتسگ

1391

مـردم تـا نمیداننـد ،تحمـل میکنند؛ امـا هنگامیکه دانسـتند،
دانسـتند که ضد اسلام اسـت ،دانستند که ضد انسـانیت است ،دانستند
کـه آنچـه بـر مردم میرود برخالف خواسـت خداوند و امر خداسـت؛ اینها
را کـه دانسـتند ،حرکـت میکنند .برخلاف تفکرات مـادی! تفکرات مادی
نمیگویـد بـه مـردم آگاهی بدهید ،میگویـد در مردم نارضایی را تشـدید
کنیـد ،درحالیکـه تشـدید نارضایـی نمیتوانـد راه بـه جایی ببرد .ایبسـا
مردمی که در سـختترین رنجها زندگی میکنند ،اما چون آگاهی ندارند،
حتی نارضایی هم ندارند.
مبـارزۀ سیاسـی ائمـۀ ما اینطوری بـود که به تمام اطرافواکناف کشـور
بزرگ اسالمی آن روزّ ،
مبلغانی را بفرستند تا به [مردم] چند چیز را بگویند.
ِ
اول بگوینـد کـه خلفـا غاصبنـد .ایـن خلفایـی کـه در رأس کارنـد ،اعـم از
هارون ،منصور ،خلفای بنیعباس یا خلفای بنیمروان ،اینها غاصب مقام
مسـلمین بزرگ صدر اسلام نیسـتند.
خالفت الهی هسـتند ،و دنبالهروی
ِ
این یک.
دوم به مردم بفهمانند که اینها غاصب بیتالمالند.
مفسران واقعی
سوم به مردم بگویند و خبر بدهند که حامالن اصلی اسالم و
ّ
قرآن ،یعنی فرزندان پیغمبر ،صاحبان حق خالفت و حق حکومتند.
مؤمن واقعی باشند،
چهارم به مردم بگویند که اگر میخواهند مسلمان و
ِ
بایستی پیوندشان را با خاندان پیغمبر محکم کنند؛ والیت .والیت یعنی
ایـن .مـردم ما خیال میکنند والیت یعنی اسـم علی را آوردن ،مدح علی
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را خوانـدن ،محبـت علـی را داشـتن .محبـت علی داشـتن کافی
نیست .پیوند با علی ،پیوند با خاندان پیغمبر ،پیوند فکری ،پیوند روحی،
تشـیع این بـود در دوران ائمۀ
پیونـد عملـی ،این معنای والیت اسـت .و
ّ
هدیعلیهمالسلام .همینیکه در روایات میشـنوید ،یک جمعی آمدند خدمت
امام علیهالسلام گفتند ما شـیعیانیم 1،حضرت گفتند :شـیعیان! بعد که
شـیعیان من نیستید .شیعیان
توضیح دادند[ ،حضرت] فرمودند نه ،شـما
ِ
من این صفت ،این صفت ،این صفت را دارند .این ،معنایش این اسـت؛
صرف ادعا کافی نیست.
صرف اعتقادِ ،
ِ

این مبارزۀ سیاسـی ائمه بود که بفرسـتند ّ
مبلغان و ُدعاتشـان را به تمام
اکنـاف عالم اسلامی ،و این حقایق را بـه آنها بگویند :غاصببودن خلیفه
بودن خلیفه نسـبت به
نسـبت بـه مقـام حکومت ،غصب سیاسـی؛ غاصب
ِ

امـوال مـردم ،غصب اقتصادی؛ حضـور صاحبان حق در متن جامعه ،ائمۀ
هدی علیهمالسلام؛ لزوم پیوند با آنها ،والیت .اینها را میرفتند به مردم
میگفتند .و فرزندان موسـیبنجعفر و پیروان راسـتین مکتب امامت ،در
این بیابانها ،شـهرها ،میان روسـتاها ،به راه افتادند؛ و بیشـتر اینها هم
برای دوران علیبنموسی الرضا

صلواتاهللعلیه

است.

این امامزادههایی که شما مالحظه میکنید در سراسر ایران ،در فالن کوه،
در فالن درهاند ،اینها همین اسـت .بعضی از اینها کسـانی هسـتند که در
 .1بحاراالنوار /کتاب االیمان و الکفر /ابواب االیمان و االسلام و التشـیع /باب 19صفات
الشیعة /حدیث11
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زمـان حیـات علیبنموسـی الرضا از دنیا رفتند یا شـهید شـدند.
بعضی هم آنهایی هستند که بعد از شهادت علیبنموسی الرضا

صلواتاهللعلیه

ً
غالبا در کوهها ،در این
عمال حکومت مأمون قلع و قمع شدند.
بهوسیلۀ ّ
روسـتاهای دوردسـت ،در نقاط صعبالعبور،

59/6/30

این بزرگواران میآمدند

و مـردم ایـن مناطـق ،با محبتشـان ،با معرفتشـان ،با بلندنظر یشـان و با
دشمنان مغضوب
شجاعتشـان ـ که انسـان باید شـجاعت داشته باشـد تا
ِ
دستگاه خالفت عباسی را با آغوش باز در میان خود جای دهد ـ عزیزان و
جگرگوشگان خاندان پیغمبر را در میان خود جا دادند .تا وقتیکه به مرور
زمان ،مأموران عباسی اینها را کشف کردند و در هر نقطهای که بودند ،بر
سرشان ریختند و شهیدشان کردند.

79/8/27

بعد به برکت هرکدام از این بزرگمردان و ستارگان درخشان ،یک آبادیای،
یک شهری ،یک مرکز تجمعی [درست] شد .این مبارزۀ سیاسی علیبنموسی
الرضا را میفهماند .که در آن روز به تمام اطرافواکناف کشور اسالمی ،این
ّ
مبلغین را میفرستند .شما میتوانید این را به یاد بیاورید.
خوشبختانه روزگار ما روزگاری است که میتواند قضایای مهم صدر اسالم
خود ما ،همین وضعیت را
ایران
را بـرای مـا منعکس کنـد[ .دوران مبارزۀ]
ِ
ِ
داشـت؛ ّ
مبلغین ،گویندگان ،طالب در اطراف این کشـور بزرگ ،برای مردم
تقیه
روسـتا ،برای مردم شـهر ،دور از چشـم دشـمن [سـخن میگفتند] ،با ّ
باطن بردن پیام انقالب به دوردستترین
ـ یعنی با ظاهر روضهخوانی و با
ِ
نقـاط ـ تـا آن مأمـور نفهمـد ،تا فرمانـدار نفهمد ،تا ژانـدارم نفهمد و اینها
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59/6/30
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تَّ
ُ تً
َ ُّ َ َ نَّ َ
ََ
َ
�ذ
خ
َ
َ
ن
ن
ٰ
ا�� ی ِم� ا ِجل� ب� ِال ب� ی�و�ا و ِم�
ال�
ی
ل
ا
ک
ر
وحی
ا
عسل تشبیه کردم« 70/8/201.و
�ب
ِ
حل ا نِ� ِ
ِ
ُ ّ ث َّ َ ت ف َ ُ ُ ُ َ َ ّ ُ ُ ً َ
ش َّ َ َ ّ َ ش نَ ث ُ َ ُ
ک �ذ للا ی خ�� ُر ج ُ� ِم ن�
عر�
را� �اسلکی س ب�ل ر ِ�ب ِ
و� * � ّم کلی ِم ن� ک ِل ال�م ِ
ال� ج� ِر و ِمما ی� ِ
َ
َ
ُ ن ش َ ٌ ُ خ َ فٌ َ نُ ُ ف ش ف ٓ ّ
نَّ ف َ�ذ َ آ َ ةً قَ َ تَ فَ ّ نَ
رو�» 2حقایق
وم ی���ک
ب� ِ
طو�ها � ب
را� م� ت� ِل� الوا�ه � ی� ِه ِ��ا ٌء ِل نل� ِاس ِا� �ی ِلک ل� ی�� ِل� ٍ
را میمکیدند.

74/3/3

طیب و طاهر اندیشۀ انقالبی [میمکیدند و] به
از رزق ّ

روستاها میرفتند ،به شهرها میرفتند ،به مجالس میرفتند ،در خانههای
مـردم میرفتنـد ،با مردها ،با ز نها ،با جوانها ،با همه صحبت میکردند،
ً
ذهنا آمادۀ انقالب بزرگی میکردند 62/1/9.و عسـل ناب را به تشـنگان
آنها را

فٓ ّ
ف
ً
دقیقا یکچنین وضعیتی در
اس»74/3/3.
حقیقـت میدادنـد ،که «� ی� ِه شِ��ا ٌء ِل نل� ِ
دوران علیبنموسی الرضا بهوجود آمد.
در طـول زندگـی هـارون ،ایـن مسـئله مکتـوم مانـد و هـارون نتوانسـت
کشـف کنـد کـه امام علیبنموسـی الرضا چـه میکنـد 59/6/30.بعـد از آنکه
ً
فورا به حاکم مدینه یک نامهای
موسیبنجعفر شهید شدند ،هارونالرشید

 .1در احادیث مختلفی پیامبر اکرم ،مؤمن را به زنبور عسـل تشـبیه کردهاند .برای نمونه

َ َ َ َّ َ
حل ِـة ِان َ
ـک َو ِان ش َـاو َرت ُه َن َف َع َ
صاح َبت ُـه َن َف َع َ
در حدیثـی میفرماینـدِ « :ا َّن َم َث َـل ُ
ـک َو ِان
ؤم ِـن کمث ِـل الن
امل ِ
َ ُ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ ُّ َ
َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُّ َ
ناف ُع» مَ َثل مؤمن ،مَ َثل زنبور عسـل
نافع و کذ ِل
جالسـته نفع
ک النحلة کل ش ِـأنا َم ِ
ـأن ِه م ِ
ک َو کل ش ِ

اسـت .اگر با او همراه شـوی ،به تو نفع میرسـاند ،اگر از او مشـورت بخواهی به تو نفع
میرسـاند ،و اگر با او همنشـین شـوی به تو نفع میرسـاند ،و در هر وضعی سـود است.
همانند زنبور عسـل که در هر وضعی سرشـار از سـود اسـت( .بحاراالنوار /کتاب السماء و
العالم /ابواب الحیوان و اصنافها و احوالها و احکامها /باب )10
 .2سوره مبارکه نحل /آیات  68و 69
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نوشـت.. .میدانسـت که باالخره [امام] یک جانشـینی دارد و آن
جانشـین برایـش همان خطر موسـیبنجعفر را بهوجـود خواهد آورد .لذا
نامه نوشت به مدینه ،که بگرد در اوالد موسیبنجعفر ـ که اوالد هم زیاد
دارد ـ ببین که چه کسـی جانشـین اسـت و این جانشین چهکار میکند.
تحقیقـات کردنـد و گفتنـد کـه در اوالد موسـیبنجعفر ،آنکـه از همه به
پـدرش نزدیکتـر بـود و شایسـتهتر بود و مـورد توجه بود ،علیبنموسـی
ً
فـورا [پیغـام دادنـد] کـه زودی ببینیـد
اسـت .او بایـد جانشـینش باشـد.
ً
مثال یک
علیبنموسی چهکار میکند .گزارشی که از حاکم مدینه ،بعد از
مـاه ،دو مـاه به دسـت هارون رسـید ،این بود که ما دربارۀ علیبنموسـی
تحقیـق کردیـم ،دیدیم که ایـن جوان به کارهای کوچک زندگی مشـغول
اسـت .یک خروس و یک بز خریده ،و اینها را برده در خانه و با همینها
گـذران زندگی اسـت .خالصـه ،دارد خـروسداری و بزداری و
مشـغول بـه
ِ
دامـداری میکنـد ،آنهم در یک حد کوچک .حاال شـاید هم [تعبیرشـان]
این بود که با همینها بازی میکند .خیال هارون تخت شد ،راحت شد.
کوچک
گفت الحمدهلل[ ،این] پسر افتاده به فکر زندگی ،آنهم چه زندگی
ِ
حقیری ،خروس و بز و اینها.

َ َّ َ ُ

تقیـه کـه شـنیدید« :الت ِق ّیـة دینی َو دی ُـن آبـایئ» ،1یعنـی این .یعنـی کاری بکند
ّ
که سـر دشـمن کاله برود .دشـمن خیال کند که این مشـغول مبارزۀ با او
تقیه است .علیبنموسی الرضا که ّ
مطلع شده بود یکچنین
نیست .این ّ
 .1بحاراالنوار /کتاب العشرة /ابواب حقوق المؤمن /باب التقیّ ة و المداراة /حدیث61
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گزارشی از هارون آمده و میخواهند زندگی او را درست بسنجند،
فـوری ـ بـه این معنـای اصطالحی ـ رفته بود داخل تونـل ،بهاینمعنا که
تقیه کرده بود .ظاهر کار را طوری درست کرده بود که گزارش چنینی برای
ّ
هارون برود.
خب ،هارون دیگر تا آخر عمرش ـ که چند سال هم بعد از موسیبنجعفر
زنـده بـود؛ چـون هارون ،وقتی موسـیبنجعفر شـهید شـد ،خیلـی جوان
راحـت راحت بود.
بـود ـ بـه علیبنموسـی الرضـا کاری نداشـت .خیالش
ِ
تقیه ،تمام کارهای شـئون امامـت را انجام
امـام هشـتم هم در پوشـش ّ
داد .شـیعیان را جمعکـردن ،تعلیمـات اسلامی به اینهـا دادن ،قرآن را و
اسالمی بهشکل درست را به اینها آموختن ،اصحاب را و هواداران
فرهنگ
ِ
را در سراسـر عالـم اسلام ـ کـه خیلی هم آنوقت بزرگ بـود ـ جمعوجور
کـردن ،بـا اینهـا مکاتبهکـردن ،از اینهـا کمکطلبیـدن ،اینهـا را نسـبت به
ً
مثال مرکز شـیعه بود،
تشـیع عالقهمندکردن .خراسـان ،آنوقت
سرنوشـت
ّ
مصر مرکز شیعه بود ،یمن همینطور ،و بعضی جاهای دیگر همینطور،
ً
مثال ،کوفه و بصره یک مقداری شیعهها بودند ،اینها را با یک
شاید عراق
معنوی فکری و مالی به هم متصلکردن .این کارهایی که ائمۀ ما
پیوند
ِ
ِ
میکردنـد ،زمینـه را برای یک حرکـت کلی که به دنبالش یک حکومتی از
آل علی تشـکیل بشـود و حکومت الهی باشد ،فراهم میکرد .این کارها را
هم امام شروع کرد .تا هارون ُمرد.

60/9/26

بعـد از مـرگ هـارون یـک دورۀ جدیـدی آغـاز شـد و آن دورۀ اختالفـات
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داخلی در میان مدعیان حکومت و خالفت بود 63/9/3.هارون که از
دنیا رفت ،امین ـ فرزندش ـ به حکومت رسـید ،مأمون در خراسـان تحمل
نکـرد .جنـگ بیـن این دو برادر مدتها طول کشـید که باالخره با پیروزی
سـپاهیان مأمـون بـر سـپاهیان امین ،این جنـگ پایان پذیرفـت و امین
ُکشـته شـد.

59/6/30

بعد از آنکه امین به دسـت مأمون کشـته شـد و از بین

رفت ،برادر هارون ـ ابراهیمبنمهدی ـ مدعی خالفت شـد .یک مدت هم
آنها با همدیگر جنگیدند.

63/9/3

[در این] چهار پنج سـال ،امام علیهالسلام و شـیعه راحت بودند .باز تحت
تعقیب نبودند و کارهای خودشان را با سرعت و با جدیت ادامه میدادند.
یعنـی تمـام این بزرگان خاندان پیغمبر ،این جوانهای پرشـور ،به سراسـر
کشورهای اسالمی گسیل بشوند؛ بروند در شهرها ،بروند در روستاها ،بروند
مردم را دعوت بکنند به حکومت حقۀ علوی و مفاسد رژیم بنیعباس را برای
مردم ذکر بکنند .این کارها بهشدت آغاز شده بود و ادامه داشت.

60/9/26

وقتی مأمون عباسـی به حکومت رسـید ،دید با بودن علیبنموسـی الرضا
در مدینـه و دسـتگاه عظیـم و وسـیعی کـه آن حضرت در سراسـر کشـور
اسلامی آن روز بهوجود آورده ،ادامۀ حکومت برای او ممکن نیسـت؛ لذا
ِ
به فکر تقلب و توطئه افتاد.

63/9/3

مأمون زیرکترین و ِّ
کیسترین خلیفۀ بنیعباس بود .یعنی شاید در میان
بنیعبـاس حتـی از منصور هم ـ چون منصور عباسـی خیلـی زیرک بوده ـ
زیرکتر است و سیاستمدارتر است .و چون فرزند کنیز بود ،ـ یعنی مادرش
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کنیز بود برخالف مادر امین ،زبیده ،که یک خانم خیلی محترمی
بود ـ زمان پدرش در دستگاه خالفت خیلی جایی نداشت .این را پرت کرده
ً
مثال مرزدارها را ،نیروهای مرزی را جمع کند
بودند خراسان که برود آنجا و
و با هند و با آن کشورهایی که در همسایگی ایران بودند ،بجنگد و مرزها
را آرام نگه دارد .درحقیقت او را ِپی نخودسیاه فرستاده بودند! لذا یک حالت
پارسایی پیدا کرده بود؛ یعنی حالت بیاعتنایی به ناز و نعمت و رفاه و این
چیزها .یک سرباز جنگی زاهدمنش شده بود .و خود این کمک میکرد که
او بتواند بر خودش مسلط باشد و تصمیم بگیرد .چون این حاالت پارسایی
برای آدمهای مؤمن هم مفید اسـت ،برای آدمهای کافر هم مفید اسـت.
خوردن چرب و نرم و
راحت دنیا و رفاه و
یعنی هرکسی این بیاعتنایی به
ِ
ِ
لمیدن در بسـتر راحت را از خودش دور کند ،برایش فایده دارد؛ چه مؤمن
باشد ،چه منافق باشد .و مأمون یکچنین حالتی داشت و مسلط بر اوضاع
خودش بود ،زیرک و باهوش هم که بود.

60/9/26

[حاال] مأمون بر سر کار است ،اما در کجاست؟ در خراسان .از زمان هارون

اردوکشـی و جنگ ُکشـته شـد و
ـ کـه هـارون هم در خراسـان ،در حالت
ِ
ُمرد 1ـ در خراسان مانده و مرو را مقر حکومت خودش قرار داده .و اینجا،

 .1در سـال 193ق هارون برای سـرکوب شـورشهایی که در منطقۀ خراسـان شکل گرفته
بود ،به این منطقه رفت .در این سفر امین را بهجای خود در بغداد گذاشت و مأمون را
کـه والـی خراسـان بود ،همراه خود برد .هارون بعـد از برقراری آرامش در این منطقه ،در
مسیر برگشتُ ،مرد.
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وسـط عالـم اسلام نیسـت ،مثل عـراق نیسـت .بنابراین تسـلط
و اشـراف کامـل بـه همـۀ مناطـق جهان اسلام نـدارد .ازطرفـی متکی به
ایرانیهاست و نمیخواهد این پایگاه ایرانی را از دست بدهد .این جوانب
سیاسـی را دقت کنید تا حرکت علیبنموسـی الرضا روشـن بشود که چه
بود .مأمون میخواهد هنوز مدتی در خراسان بماند .به بغداد خواهد رفت
و آنجـا را مقـر خالفـت قرار خواهد داد ،اما حاال نه ،برای اینکه پشـتیبانی
ایرانیها از او باقی بماند .لذا در بغداد ،در حجاز ،در مصر ،در شام ،کسانی
ازطرف او مشـغول حکومت هسـتند و خودش در خراسـان اسـت 59/6/30،در
مرو؛ شـهر مرو که در شـمال خراسـان قرار دارد .در همانجا اعالم خالفت
کرد .ایرانیها هم که چون مادرش کنیز بود و ایرانی ،با او یک احسـاس
دوروبَرش را گرفته بودند .وزیر از فارسها ،اعیان
خویشـاوندی داشـتند و
ُ
دولت از فارسها ،مداحان دستگاه خودش ،شعرای فارس ،و از این کارها،
و مسلط بر کارش .تمام کشور اسالمی را درحقیقت قبضه کرد.

60/9/26

نگرانی او از دو سه ناحیه بود و مهمتر از همه ازطرف علیبنموسی الرضا.
نگرانی از چند چیز؛ یکی اینکه نکند که علیبنموسی الرضا که از خاندان
علوی اسـت ـ و خاندان علوی و خاندان عباسـی مدتهاسـت با یکدیگر
دوری مأمون از مرکز کشور اسالمی استفاده کند
اختالف دارند ـ از فرصت
ِ
و در مدینه َ
علم مخالفت بلند کند؛ که اگر بلند کند ،برای حکومت مأمون

ضربهای خواهد بود .باز مجبور است برود جنگ و جدال ،و عاقبت معلوم
نیست چه خواهد شد .این یک.
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دوم نگرانی از اینکه کسانی از مدعیان حکومت ،غیر از علیبنموسی
الرضا ،در مصر ،در شـام ،در عراق ،نام علیبنموسـی الرضا را و نام خاندان
علوی را مطرح کنند و قیام بکنند .همچنانیکه این کار شده بود .زیدنامی
از خاندان آل علی ـ غیر از زید معروف ،زیدبنعلی

علیهالسلام

زمان
ـ در همان
ِ

مأمون در عراق قیام کرد ،در بصره ،و خیلی کارها کرد و خیلی ضربه داشت
برای حکومت مأمون .مورد قبول علیبنموسی الرضاعلیهالسالم هم نبود؛ یعنی
مطرود خاندان آل علی هم بود .اینهم خطر دیگری بود که کسانی به نام
طرفداری از خاندان پیغمبر ،این کار را بکنند.
خطر دیگر این بود که علیبنموسی الرضا که دوستان و پیروان زیادی در
ایران ،خراسان ،و مناطق دیگر دارد ،طرفداران خود را در این مناطق وادار
کند که اینها علیه حکومت مأمون قیام بکنند .اینهم یک خطر .بههرحال
مسـئلۀ علیبنموسـی الرضا یک مشـکلۀ عظیمی را در حکومت بهوجود

آورد .در نتیجه ،چه میشـود کرد؟ مطالعه کرد ،دید ُکشـتن علیبنموسی
الرضـا بـه مصلحـت نیسـت .زیـرا مـردم را داغدار میکند و حـرکات علیه
او را تشـدید میکنـد؛ زندانکردنـش هم همینطـور؛ تبعیدکردن او به هر
منطقـهای هـم همینطـور؛ ماندن او هـم در آنجا هیچ مصلحت نیسـت.
بهترین کار این است که علیبنموسی الرضا را دعوت کند خیلی محترمانه
به خراسان بیاید ،بهعنوان ولیعهدی و جانشینی.
ً
اوال علیبنموسـی الرضـا از مدینـه
ایـن برایـش چندیـن فایـده داشـت؛
ً
ثانیا اگر کسـانی
بیرون میآمد و کانون خطر در مدینه خاموش میشـد.
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میخواسـتند بـه نـام علیبنموسـی الرضـا پرچم مخالفـت بلند
خود علیبنموسـی الرضا کنار من است،
کنند ،مأمون میتوانسـت بگوید
ِ

ً
ثالثا میتوانسـت
شـماها چـه میگوییـد؟ و آنها را سـخت سـرکوب کنـد.
حیثیت معنوی امام را در نظر دوسـتانش از بین ببرد؛ یعنی به شـیعیان
ّ
بفهمانـد کـه خانـدان پیغمبـر حاضر شـدند با ما سـازش کننـد ،اینها یک
مبارز انقالبی را در نظر
انسان
جناح سـازشکار هسـتند .سازشکاری ،یک
ِ
ِ
پیروان و طرفدارانش از اعتبار و آبرو میاندازد .سازش ،یعنی هر چیزی
را برخالف فکر و عقیدۀ خود تحملکردن ،با انقالبیگری نمیسازد .و یک
عنصر انقالبی نمیتواند با چیزهایی که برخالف فکر اوسـت بسـازد و کنار
ً
رابعا این فرصت را به او میداد که هروقت الزم دانست و احساس
بیاید.
خطر کرد ،همانجا علیبنموسی الرضا را در غربت از بین ببرد ،هیچکس
هـم نمیگفـت چـرا! بهتریـن راه این بود .لـذا همانطورکه شـنیدید ،نامه
نوشت به والی مدینه و حضرت را دعوت کرد.

59/6/30

مأمورینـش را فرسـتاد ،گفـت بروید علیبنموسـی الرضـا را بیاورید .البته
میتوانسـتند زورکـی بیاورنـد؛ اما اگر زورکی میآوردنـد ،همۀ این مقاصد
حاصل نمیشـد؛ بعضی حاصل میشـد ،اما همهاش حاصل نمیشـد .لذا
رفتند آنجا و حضرت را دعوت کردند و به آن ترتیب آوردند.
حـاال امـام چـهکار کـرد؟ امـام وقتیکه قضیه مطرح شـد ،گفتنـد نه ،من
نمیآیم .من از کنار قبر جدم پیغمبر ،جدا نمیشوم؛ نمیآیم.
حاال ببینید امام تعبیرش چیست .نمیگوید نهخیر! بنده میخواهم اینجا
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بمانـم ،مبـارزه کنـم ،پدر شـما را دربیـاورم .میگویـد از کنار قبر
تقیه اسـت! یعنـی بهخاطر
جـدم پیغمبـر جـدا نمیشـوم؛ اینهـم همان ّ
اینکه قبر َجدم پیغمبر ،اینجا هسـت ،میمانم .تا اگر بشـود آنها را اغفال
کند و وادار کند که اینها فکر کنند امام بهخاطر قبر جدش اینجا مانده و
منصرف بشوند .آنها به این قانع نمیشوند ،میگویند نه ،نمیشود و باید
ً
حتما باید بیایید.
بیایید،
حضـرت در بـرآورد خـودش میبیند که اینها مصممانـد و او را به هر تقدیر
خواهنـد بـرد .اگـر او نرود ،و بهزور ببرند ،البته بعضی از منافع عاید خواهد
شـد؛ اما بعضی از منافع هم فوت میشـود .که حاال میگویم آن منافعی
مجموع
که فوت میشود ،چیست ،آنهایی که عاید میشود ،چیست .لذا در
ِ
بندی خودش ،امام علیبنموسـی الرضا به این نتیجه رسـید که باید
جمع
ِ
بگوید بسیار خب میآیم و با آنها برود؛ اما به مردم بفهماند که من را بهزور
دارنـد میبرنـد .یعنـی هم بهزور بـردن را و اعمال زوری که دارد میشـود و
ظلمی که میشود ،را به مردم تفهیم کند ،و هم اینکه علیالظاهر با قبول
دعـوت بـرود .امـام در جمعبنـدیاش به این نتیجه رسـید .حاال چرا؟ پس
امام هم دنبال مصالحی بود .این مصالح را من میشمارم.
ً
اوال در مـورد اصـل رفتن .امام دیدند که اگر بروند به آنجا ،با امکاناتی که
ً
قاعدتا مأمون در خراسان در اختیار امام خواهد گذاشت ،میتوانند زیر کاخ
حکومت مأمونی ،بهصورت نامحسوس ،به همۀ مبارزینی که به خودشان
متصلند ،امکانات بدهند .یک آدم زرنگ این کار را میتواند بکند .درست
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است که مأمون میخواهد دستوبال امام را ببندد ،اما امام هم
ـ کـه بهنوبـۀ خود سیاسـتمدار زیرکی اسـت ،و از مأمون زیرکتر اسـت ـ
بـا اسـتفادۀ از همـان امکانات ،میخواهد دسـتوبال دوسـتان خودش و
یاران خودش را باز کند .و دیدیم که کرد .این یک؛ یعنی تهیه و تقسـیم
امکانات میان عناصر انقالبی و زبده.
دوم ،بـرای علیبنموسـی الرضـا بهحسـب عـادی ،امکانپذیر نبـود که به
شـیعیان او هسـتند ـ از مدینه تا خراسـان ـ سرکشـی بکند.
مناطقی که
ِ
ً
صلواتاهللعلیه
اصلا امـکان نداشـت 60/9/26.علیبنموسـی الرضا
چنیـن چیـزی
همواره با دوسـتان و عالقهمندان خود از راه دور سـخن گفته است ،مردم
امام را ندیدهاند؛ به همین دلیل ،سخنان ،آنچنانکه باید ،بیپرده و عریان
با مردم در میان گذاشـته نشـده .یک حرف را تا از مدینه بردارند ،بیاورند
خراسان ،نیشابور ،توس ،مرو ،برسانند به مردم ،این سخن آن طراوت خود
را از دست میدهد.

59/6/30

این یک امکان طبیعی برای علیبنموسی الرضا

بود که میتوانست با این حرکت برود از نزدیک با یارانش ،با دوستانش،
با شیعیان خود تماس بگیرد ،و آنها را تقویت کند و به آنها روحیه بدهد.
آنها را درمقابل حرکت بنیعباس به مقاومت و سرسختی بیشتری تشویق
ً
مثال آدم با یـک تلویزیون
کنـد و فکـر خـود را به آنها برسـاند .امـروز حاال
حـرف میزنـد ،اقصی نقاط دنیا هم ممکن اسـت بشـنوند؛ امـا آن روز که
امام میخواهد حرف بزند ،وسـیلۀ تبلیغ ندارد .و با چه عسـرتی تبلیغات
امـام انجـام میگیرد .ایـن فرصت که بتواند خودش برود رویاروی با تودۀ
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مردم حرف بزند ،از چهاردیواری مدینه خارج بشود ،خیلی فرصت
بزرگی است .این دو.
ً
دوری او دچار خواهند شد ،یک چیزی
ثالثا؛ به مردم مدینه ،که امروز به
ِ
بدهـد کـه بالقوه مثل وجود خود اوسـت؛ یک انگیـزه ،یک عقده ،یک فکر
برانگیزاننده به آنها بدهد .و آن این اسـت که به آنها بگوید که امامشـان
را مأمـون عباسـی بـهزور از آنجـا برداشـت برد؛ این احسـاس مظلومیت را
در مـردم مدینـه بهوجود بیاورد .میدانید ،وقتیکه شـخصیت مورد عالقۀ
مردم بین مردم است ،خب روی مردم کار میکند .وقتی او را برمیدارند،
می َ
کننـد ،میبرنـد ،زندانـش میکننـد ،تبعیدش میکنند ،خود او نیسـت
کـه روی مـردم کار کنـد؛ اما یاد او ،داغ او ،مردم را برمیانگیزد .به همین
دلیل است که شهادتها اینهمه اثر دارد ،و زندانها و تبعیدها در دوران
طاغـوت آنهمـه اثـر دارد .اینهم سـه؛ کـه در مردم مدینه ایـن انگیزه را
بهوجود بیاورد.
چهارم ،این حرف را که ممکن است کسانی بگویند که خب ،ای آل علی!
شـما که اینقدر میگویید حق ما غصب شـد ،حق ما غصب شـد ،بسـیار
خب ،مأمون عباسـی داشـت حق شـما را به شـما میداد .خب میرفتید
میگرفتید .چرا نگرفتید آقا! این حرفی بود که آن روز هم زده میشـد ،تا
امـروز هم زده میشـود .میگفتنـد آقا! آل علی قدرت اینکـه بتوانند ادارۀ
خالـص بیریا آمد
مؤمن
حکومـت بکننـد ،نداشـتند .مأمون عباسـی ،مرد
ِ
ِ
حکومـت را داد بـه اینها؛ نتوانسـتند بگیرند ،نتوانسـتند اداره کنند؛ گفتند
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ما زاهدیم ،ما از دنیا بیزاریم .آقا چرا دروغ میگویید! این حرف
را هم آن روز میگفتند ،هم بعدها میگفتند .علیبنموسـی الرضا جلوی
این حرف را گرفت .رفت ،تا ثابت کند که نه ،مأمون عباسی حق آل علی
را نمیدهد ،دغل میکندَ ،کلک میزند ،ریاکاری میکند .این چهار.
برای علیبنموسی الرضا در مدینه ،این فرصت هرگز بهوجود نمیآمد که
دسـتگاههای فکـری و فرهنگی دروغگو و رسـوا را افشـا کنـد .برای خاطر
اینکـه در بغـداد و در خراسـان ـ اطـراف مأمـون ـ و در کوفه و در سراسـر
مفسـر قـرآن ،به نام
کشـورهای اسلامی ،یـک عـده کسـانی بودند به نام
ّ
حامل حدیث ،به نام عالم ،که اینها از علم اسالمی هیچ بهرهای نداشتند
و بـه مـردم فکـر و فرهنگ اسلامی میفروختند؛ البته نـوع تقلبیاش را!
و محکمکننـده و اسـتوارکنندۀ پایههـای حکومـت بنیعبـاس هـم ،اینها
بودند .در همۀ دوران بنیامیه و بنیعباس هم ازاینقبیل آدم زیاد بوده.
قدرتمندان ستمکار؛ اینها در دوران علیبنموسی
سـتم
گران
توجیه
ِ
ِ
ِ

علیهالسالم

زیاد بودند .خب حضرت که میرفت به خراسان ،پیش مأمون ،این فرصت
برای حضرت پیش میآمد که جمع اینها را افشا کند .با اینها بحث کند،
و اینها را افشا کند ،اینها را رسوا کند .ثابت کند که اینها بیبهرۀ از فکر و
فرهنگ اسالمی هستند .اینهم پنج.

63/8/24

[ششـم] کسـانی هسـتند که بهخاطر ندیدن امام ،از او تصور غلطی دارند.
دشمن تبلیغات کرده در این مدت ،و دوستان هنوز در اقلیت هستند .از
دور نسبت به کسانی که میخواهند آنها را ازلحاظ شخصیت ترور کنند و
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کاربرد آنها را از آنها بگیرند ،خیلی حرفها میشـود زد .تبلیغات
دشـمن علیـه امـام علیبنموسـی الرضاصلواتاهللعلیه ماننـد همـۀ چهرههـای
برجستۀ خاندان پیغمبر ،تبلیغات وسیعی بوده در طول سالیان دراز .وقتی
مؤمن به اسلام و اولمجاهد
تبلیغـات میتوانـد از علیبنابیطالـب ،اول
ِ
در راه خـدا ،آنچنـان چهرهای بسـازد که مردم بـرای خاطر خدا راحت او را
لعن کنند ،خیلی راحت هم میتواند از علیبنموسی الرضا یک چهرۀ غلط
بسازد .این تا وقتی است که مردم این چهره را ندیدهاند .در دنیا ،همواره
شایعهسـازی ،زشـتکردن چهرههای زیبا ،مخدوشکـردن چهرههای منوّ ر،
تریـن کارهـا بـوده؛ و این مخصـوص علیبنموسـی الرضا هم
جـزو موفق
ِ
ِ
نبود .امام باقرصلواتاهللعلیه وقتیکه از پیش ُهشـام برمیگشـت ،شایع کردند
مسـیحی شـده .اما تا وقتی این شـایعه میگرفت که امام را ندیده بودند.
وقتـی میدیدنـد ،وقتـی حرف میزد ،وقتـی حقایق را میگفـت ،آن نفوذ
سخن ازدلبرخاسته ،همۀ توطئهها را خنثی میکرد .این
کالم ،آن حالوت
ِ
فرصتی بود که علیبنموسـی الرضا بیاید در این شـهرها حرکت کند و آن
شبههها و شائبهها را از بین ببرد.
[هفتـم]؛ ارتباطـات یک چیز مهمی اسـت .علیبنموسـی الرضـا عوامل و
ایـادی خـودش را فرسـتاده در کوههـا و دشـتها و شـهرها و روسـتاها و
جادههای ایران .اما آنوقت نه تلفن هست ،نه پست هست ،نه تلویزیون
و رادیو هسـت که اطالعیه بدهد؛ مدتها ،ماهها ،سـالها گذشـته ،و آنان
امام خود خبری ندارند ،از او دستوری نگرفته و به او گزارشی نداده[اند].
از
ِ
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حرکت علیبنموسی الرضا
ِ
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به ایران و آمدن به خراسان،

این فرصت را میدهد که سـر راه ،همۀ کسـانی که ازطرف امام مأمورند،
این فرصت را پیدا کنند ،این امکان را پیدا کنند که بیایند با امام صحبت
کننـد ،و نیـرو بگیرنـد .فرصـت میدهـد که شـعرا با هیجانی کـه بهوجود
میآیـد ،برونـد معـارف عالـی خاندان پیغمبـر را در اختیار مـردم بگذارند.
فرصت میدهد که عناصر بالقوه ،عناصری که هنوز پیوسـته نیسـتند ،اما
آمـادۀ پیوسـتگیاند ،بـه امـام جذب شـوند .و باالخره فرصـت میدهد که
امام برود و از پایگاه قدرت و حکومت مأمون ،پایگاهی بسازد برای اشاعۀ
اندیشۀ درست اسالمی و داعیۀ امامت و خالفت شیعی.

59/6/30

کار
و ازاینقبیـل اگـر بخواهـم بشـمارم مصالـح و آن عملکردهـای ایـن ِ
علیبنموسی الرضا را ،زیاد میشود؛ دهتا ،دوازدهتا مصلحت ازهمینقبیل
در جمعبندی علیبنموسی

علیهالسالم

وجود داشت.

خـب ،حـاال اگـر حضـرت صبر میکرد کـه او را بـهزور ببرند ،خیلـی از این
مصالح از دست میرفت .زیرا اگر حضرت را بهزور میبردند ،دیگر حضرت
در راه ،امکان این را نداشـت که سـخنرانی برای مردم بکند .در نیشـابور،
درمقابـل چندصدهـزار آدم ،اصولیترین حرفهای اسلام را در یک جمله
بگوید .یا به سراغ شیعیان دورافتادۀ خودش برود؛ که در نیشابور امام این
کار را کرده .از یک فرصتی اسـتفاده کرده ،رفته خانۀ یکی از دوسـتانش،
از شـیعیان .ایـن خیلـی کار مهمی اسـت .و ما نیشـابورش را خبر داریم.
هیچ دلیلی نداریم که حضرت در َده شهر دیگر هم این کار را نکرده باشد؛
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ً
اتفاقـا راویاش ـ خـدا پـدرش را بیامـرزد ـ آمده
منتهـا نیشـابور

گفته که بله ،در نیشـابور این کار واقع شـد .ممکن اسـت در ده شهر دیگر
هم از مدینه تا نیشـابور حضرت در یکچنین اجتماعاتی شـرکت کرده و
سـخنرانی کرده و حرف زده باشـد ،منتها ُرواتش نگفتند ،یا اگر هم گفتند
به دسـت ما نرسـیده .یقین داریم که حضرت در این فرصتها چیزهایی
بیان کرده.
اگـر حضـرت را زندانـی میکردنـد و میآوردنـد ،دیگـر ایـن فرصـت پیـش
نمیآمـد .اگـر حضـرت را زندانی میکردنـد و میآوردند ،دیگر در دسـتگاه
مأمـون امـکان نداشـت که امکانـات در اختیارش بگذارنـد .بله! درد و داغ
کندهشـدن حضرت از مدینه ،در مدینه باقی میماند درآنصورت؛ اما این
امکانات از دست میرفت .که آن درد و داغ را هم حضرت خودش بهوجود
آورد .حـاال امـام را دارنـد علیالظاهـر! بـا آقایـی ،بـا کمال عـزت و احترام
از مدینـه میبرنـد خراسـان .بـرای اینکـه ولیعهدش کننـد علیالظاهر! اما
حضرت در مدینه ،مردم را گریه میاندازد .حضرت جمع میکند کنیزها و
خدمه و اهلبیت و همۀ فرزندان را ،برادران و خویشاوندان و اهل خودش
ً
مثال یا
را و میگویـد بـر مـن گریه کنیـد! تعجب میکنند؛ یکـی میگوید
اباالحسـن ،گریه سـر راه مسـافر میمنت ندارد ـ همینهایی که شنیدید ـ
بعـد حضـرت میگویند بله ،او مسـافری اسـت که امید برگشـتن داشـته
باشد! یعنی چه؟ یعنی من امید برگشتن ندارم .یعنی چه؟ یعنی مأمون
دارد من را میبرد که ُ
بکشد .پس ببینید ،بااینکه با عزت و با احترام دارد
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اثر با زور و با فشـار ُبردهشـدن را در
حرکـت میکنـد حضـرت ،آن ِ
مدینه باقی میگذارد و میرود .میرود حرم رسولاهلل با وضع گریهآلودی
خداحافظی میکند از پیغمبر ،و راه میافتد میرود.

60/9/26

[بنابراین امام از مدینه تا خراسان] در شهرها ،از هرجا که عبور میکرد ،مردم
را مالقـات میکـرد و در ایـن راهها و در فاصلهای کـه امام طی کرده ـ که
معین شده که از کجا آمده ـ در آنجاهایی که امام میرفته،
البته در تاریخ
ّ
طبق قراین ،دوسـتان ،امامزادهها ،فرسـتادهها ،و برگزیدهها توانسـتهاند با
امام مالقات کنند .و امام وارد خراسـان شـده است ،درحالیکه صدهاهزار
مردم ،از نزدیک امامشـان را دیدهاند و سـخن او را شـنیدهاند .و بلندگوی
عظیمـی در اختیـار آن جنـاب قـرار گرفته بود که توانسـته اندیشـه و فکر
خودش را به مردم برساند.

1

وارد خراسان شد و در توس مستقر شد .مأمون هم اول در مرو بود و بعد
آمد توس ،علیبنموسی الرضا

صلواتاهللعلیه

را هم آورد ،درحالیکه شیعیان و

دوسـتان و عوامل امام میتوانسـتند با امام در مراوده باشند .یک سندی
را در یکـی از امامزادههـای خراسـان بـه دیوار آویختهاند؛ نامهای اسـت از
علیبنموسـی الرضاصلواتاهللعلیـه بـه حاکم آن محل ،دربـارۀ جوانی از خاندان
پیغمبر؛ که امام از آن حاکم استفسار 2کردند و در آن نامه به آن فرماندار
گفتنـد کـه ما محبـت تو را به خودمـان میدانیم .این نشـان میدهد که
 .1نقشۀ شمارۀ  :9مسیر حرکت کاروان امام رضا علیهالسالم از مدینه به مرو
( .2فسر) توضیحخواستن ،جویاشدن
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در میـان عوامـل حکومـت هـم ،کسـانی بودند کـه عالقهمند به
علیبنموسی الرضا بودند.

1

مسئلۀ نیشابور و ورود به شهر نیشابور یکی از برجستهترین بخشهای این
مسـافرت اسـت .و این حدیث ،معروف اسـت؛ امام علیهالسالم وقتی وارد
نیشابور شدند ،مردم ،آن اجتماع عظیم را تشکیل دادند .امام الزم نمیداند
مفص ِل آشکار امکانی
مفصل بکند ،شاید هم برای سخنرانی
یک سخنرانی
ّ
ّ
در اختیار امام نیسـت .اما از فرصت اسـتفاده میکند و ُل ِّ
ب همۀ مسـائل

َ

ُ

َ َ َّ

َ

َ

َ ََ

َ

الاله ِال ُ
اهلل ِحصین َفن دخل ِحصین ا ِم َن ِمن عذایب»
مورد نظر خود را میگوید« :ک ِل َمة ِ

2

َ َ َّ

الاله ِال ُ
اهلل» .الالهاالاهلل
این پیام اسالم است .تمام اسالم در این کلمه استِ « :
نفی همۀ قدرتهای غیر خدایی اسـت .و شـما ببینید که داعیۀ ائمه مگر
چیست؟ ائمه چه میخواهند بگویند؟ ائمه که قدرتطلب نبودند .ائمه که
مقام را برای خود نمیخواستند .دعوت شیعی از روز اول برمبنای این بود
 .1حضـرت ایـن نامـه را بـه عامربن َزروامهر نوشـتهاند .بخشـی از این نامه« :امـا بعد ،در
میان کارها ،برای ما پیشـامدی روی داده و من در آن ناحیه بر هیچکس جز تو اعتماد
فرزندان قریش از عترت پیامبر مفقود شـده و این
نـدارم .و آن ایـن اسـت کـه فرزندی از
ِ
موضوع ،حزن و اندوه مرا سـبب گشـته اسـت .این فرزند ،حسـین نام دارد ،او نزدیک به
سـفیدی
رنگ چهرهاش گندمگون اسـت و در
کودکان دوازدهسـاله اسـت.
بلوغ و در سـن
ِ
ِ
ِ

چشـم راسـتش نقطـهای قرمـز اسـت .اطلاع یافتم کـه او قصـد آن ناحیه را کـه دروازۀ
ِ
خراسـان اسـت ،داشـته و در آنجا سـاکن اسـت .از تو میخواهم که از دوسـتانت کمک

بخواهی و اقدام به یافتن این گمشده کنی و چنانچه او را یافتی ،پس از آنکه صفات و
ّ
مسلم شد ،مرا آگاه سازی( ».مکاتیباالئمة /ج /5ص)302
نشانههایش برایت
 .2عیون اخبار الرضا /باب 37باب ما حدث به الرضا فی مربعة النیسابور /حدیث4
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که قدرت متعلق به خداسـت ،پس بندگان شایسـتۀ خدا بایستی
جایگزین مقام قدرت و حکومت باشـند .همان حرفی که امیرالمؤمنین به
ابنعباس فرمود .فرمود این حکومتی که در اختیار من هست ،بهقدر این

ّ َ ُ َ ًَّ َ َ
قمی َحقا او ادف َع
کفش کهنۀ دهبار وصلهزده ،در چشم من ارزشی ندارد؛ « ِال ان ا
ً
باطال» 1مگر اینکه حقی را بهوسـیلۀ این قدرت و حربهای که در اختیار من
ِ
هست ،اقامه کنم و باطلی را برطرف کنم.
نظـام اسلامی ،نظامی اسـت که برمبنـای حکومت خدا بر انسانهاسـت؛

حکومت اهلل است ،حکومت خداست ،اما برای سعادت انسانها .سعادت
انسـانها به چه صورت تأمین میشـود؟ به این صورت که یک جامعهای
بهوجود بیاید که در این جامعه احکام الهی پیاده بشود .زیرا با پیادهشدن
احکام الهی در یک جامعه و حکومت توحید ـ یعنی حکومت اندیشـه و
بینـش الهـی ـ در یک جامعه ،انسـانها همۀ نیازهایشـان برآورده خواهد
شـد؛ هـم نیازهـای مـادی و هـم نیازهای معنـوی .هم نیازهای جسـمی
کـه امـروز دنیای مادی بیشـتر به ایـن نیازها متوجه اسـت؛ هم نیازهای
معنوی و فکری و فرهنگی که امروز دنیا این را از همیشـه یا از بسـیاری
از ادوار تاریـخ بیشـتر کسـر دارد ،و نمیدانـد؛ و فاجعـۀ دنیـای معاصر در

َ ُ َ ُ َّ ذ َ آ َ

ُخ ُ ُ

�ظُّ ُ

َ

ّ

ن
این است« .اهلل ول ّی ال�ی� ن� �م ن�وا ی��ر�ج هم ِم نَ� ال ل ِت
ور» 2انسانها را به نور
ِ
ِ
ما� ِالی ال� ِ
 .1نهجالبالغـه /خطبـۀ  /33کالم حضـرت هنگامیکـه برای جنگ بـا اهل جمل به طرف
بصره در حرکت بودند
 .2سوره مبارکه بقره /آیه 257
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ببرنـد ،نـور معنویـت و صفـا و خداجویـی بهجـای خودجویـی ،و
خداطلبـی بهجـای خودخواهـی و خودپسـندی؛ بـه یکچنیـن جامعـهای
اسلام دعـوت میکند .پیغمبر هم بـرای تأمین چنین جامعهای و چنین
نظامی آمد .و انقالب اسلامی هم در صدر اسلام ،برای تأمین یکچنین
هدفی است .و همۀ طواغیت ،ضد این هدف عمل کردند؛ یعنی با غصب
حکومت بر مردم را بهدست گرفتند .طاغوتها بدون ارادۀ انسانها
و زور،
ِ
و بدون خواسـت واقعی انسـانها ،بر آنها حکومت میکنند و معیارهای
انسـانی را سـرکوب میکنند .لذا در جامعۀ طاغوتی ،ارزشهای انسـانی از
بین میرود ،و انسانها بهطرف معرفت ،بهطرف دانش ،بهطرف معنویت،
بهطـرف صفـا و مهربانـی بـا یکدیگـر سـوق داده نمیشـوند؛ انسـانها به
خودخواهی و فردیّ ت کشـانده میشـوند .این همان حکومت بتهاسـت،

َ نّ َ
َ َّ ذ نَ َ فَ َ ٓ �ؤُ ُ ُ ّ �غ تُ
و� ُ خ��ر و�نَ ُ
ن
ور ِالی
ال�
�
م
م
ه
ول�ا هم الطا
ِ
�ج
ی
حکومت طاغوتهاست« .و ال�ی�� ک�روا ا ی
ِ
ِ
ال�ظُّ ُل ِت
ما�» بـه ظلمتهـا وارد میشـوند .بنابراین اگـر جامعهها بخواهند به
سـعادت برسـند و بخواهند رستگار بشـوند و بخواهند از این قیدوبندها و
زنجیرها و فشـارها که بر روی انسـانها و بر روی مسـتضعفین ـ هرجور
مسـتضعفی ـ وجـود دارد برهنـد ،بایسـتی حکومـت الهـی را قبـول کنند؛
منیـت و خودپرسـتی و خودخواهی
زیـرا هرچـه بر سـر انسـان میآیـد ،از
ّ
قبول خدا ،انسـان را
اسـت .عبـادت خدا ،انسـان را از خـود خارج میکند.
ِ
از حاکمیـت خـود بیرون میآورد؛ هم هوسهای خود ،هم هوسهای هر
خود دیگری؛ هم من ،هم همۀ منهای دیگر.
ِ
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..همـۀ نابسـامانیها ،بـه هواهـا و هوسهـا برمیگـردد؛ هواهـا
و هوسهـا وقتیکـه تعیینکننـدۀ وضـع زندگـی انسـانها شـدند ،زندگی
انسانها به این بدبختی و تیرهروزی امروز دنیا درمیآید .و توحید میآید
این هواوهوس را تحتالشـعاع امر خدا قرار میدهد .کسـی که برای خاطر
خـدا کار میکنـد ،دنبـال هـوس خـودش نیسـت ،دنبال حکومـت خودش
نیست .حکومتی که برای خاطر خدا کار میکند ،اگر یکوقتی دید که این
کردن او برخالف امر خداسـت ،خودش میبوسـد میرود کنار .آن
حکومت
ِ
حکومتی که برای انسانها ارزش قائل است ،اگر یک روز این مردم گفتند
آقـا مـا شـما را نمیخواهیـم؛ میآید کنـار ،مقاومت نمیکند .اجبـار و زور
بهوجود نمیآید .لذا در حکومت الهی استبداد نیست ،دیکتاتوری و تحمیل
و فشـار بر مردم نیسـت .اما هیچ حکومت طاغوتیای ،اینطور عمل نکرده
و نمیکند .حکومت الهی چنین حکومتی است که فقط برطبق امر خدا و
فرمان الهی است .آنجایی که خدا میگوید بکن ،انسانی که بندۀ خداست
میکند؛ آنجایی که میگوید نکن ،نمیکند .آنجایی که مصلحت اسلام و
عالم اسلامی میداند ،بیسـتوپنج سـال از حق قطعی خودش هم دسـت
برمیدارد .امام مجتبیصلواتاهللعلیه آنجایی که مصلحت مسـلمین و مصلحت
اسلام میدانـد ،بعـد از شـش مـاه حکومتی که مـردم هـم آن حکومت را
کشـد؛ و ده سـال ـ تا وقتی به شـهادت میرسـد ـ
خواسـته بودند ،کنار می ِ
بهطـرف حکومـت نمـیرود .انسـانی که برای خـدا کار میکنـد ،اینطوری
است .پس ببینید؛ تمام نابسامانیها ،رنجها ،بدبختیها ،جنگها ،نزاعها،
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گرسـنگیها ،فقرها ،و جهلها ناشـی از این اسـت که کسـانی از
تابع هواوهوس خودشـان هستند و میخواهند این هواوهوس
انسـانها،
ِ
را بر مردم تحمیل کنند .درحالیکه خدا انسانها را برده و بندۀ هواوهوس
ایـنوآن قـرار نـداده .الالـهاالاهلل یعنی این .الالـهاالاهلل یعنی انسـانها بردۀ
هواوهـوس طاغوتهـا و بتهـا و ظالمها و سـتمگرها نیسـتند .حکومت
بر مردم از سـوی خداسـت و شایسـتهترین انسـانها باید بر مردم حکومت
تریـن انسـانها حـق دارد زمـام کار مـردم را بهدسـت بگیرد .و
کننـد .صالح
ِ
تازه همانطور یکه در اسالم و فرهنگ اسالمی هست ،حکومت بهمعنای
سـلطهمندی و سـلطهگری نیست .حکومت یعنی یک خدمت سطح باالتر،
یک خدمت سنگینتر و مشکلتر ،یک مسئولیت بزرگتر.
خـب ،آنوقـت در جامعـهای که حدود دو قرن اسـت که بویی از حکومت
اسالمی نبرده ،مثل جامعۀ نیشابور آن روز ،یک فرماندار را فرستادند آنجا،
گفتند برو و فالنمقدار برای ما سالیانه مالیات بفرست؛ کاری هم به خیر
برابر این مالیات را از مردم
و شـرش نداریم .او هم آمده ،سـه برابر ،چهار
ِ
بهزور مکیده و گرفته ،سـهم آنها را فرسـتاده ،سـهم خودش را هم خورده!
و قدرتمندانه ،هر کاری دلش خواسـته کرده ،هر فسـادی دلش خواسـته
راه انداختـه ،هـر نـوع شـهوترانی کـه ْ
نفـس او رغبـت پیـدا کـرده ،از آن
خود مأمـون هم همینطور بود .یکچنین مردمی
دریـغ نکرده .کمااینکه
ِ
کـه یـک عمـری را ،بلکـه عمرهایـی را از گذشـتۀ پدرانشـان بـا این وضع
گذراندهاند ،ناگهان ندای الالهاالاهلل را میشـنوند! خیلیها برای آنها حرف
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زده بودنـد ،خیلیهـا برایشـان از پیغمبـر حدیـث خوانـده بودند،
خیلی بهاصطالح احکام و معارف برایشان گفته بودند؛ اما اینجا میبینند
فرزنـد پیغمبـر آمـده؛ آنکسـیکه دلهایی ـ نه همۀ دلهـا ،دلهایی ـ به
عشـق او و بـه یـاد او میتپد .حاال او که میخواهـد حرف بزند ،از پیغمبر
حدیث نقل کند ،آنهم از پدرش ،و پدرش از پدرش ،و پدرش از پدرانش،
تـا میرسـد بـه پیغمبر .تازه پیغمبر هم از قول خـودش نمیگوید ،از قول
خود خدا میگوید.
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و لوح و قلم ،و از قول
ِ
مفصل و مستند و محکم ،یک حدیثی را میخواهد از قول
با این سلسلۀ
ّ
خـدا نقـل کند .و آن کلمـهای را نقل میکند ،که پیغمبر در اول بعثت آن

َ َ َّ

َ َ َّ

ُ

الاله ِال ُ
الاله ِال ُ
فلحوا»،
اهلل»« ،قولـوا ِ
کلمـه را گفـت :الالهاالاهلل .پیغمبر گفت « ِ
اهلل ت ِ
َ

ُ

َ َ َّ

الاله ِال ُ
اهلل ِحصین» خدا
بنا بر نقل ،علیبنموسی الرضا هم میگوید که «ک ِل َمة ِ
گفته که کلمۀ الالهاالاهلل حصار من است ،حصاری است که اگر وارد شدی،
از عـذاب و آسـیب در امـان خواهـی مانـد .یعنی همان رسـتگاری ،یعنی
همان فالح .مردم به فکر فرومیروند :مگر الالهاالاهلل در جامعۀ ما نیست
که علیبنموسـی الرضا برای ما این را سـوغات آورده! مفهوم الالهاالاهلل را
مـردم یکبـار دیگر در ذهنشـان مرور میکنند .و مفهومی اسـت که همه
میتوانند مرور کنند؛ الالهاالاهلل ،هیچ معبودی جز خدا نیست .شما ببینید
در زندگیتان چه معبودهایی وجود دارد ،نفی کنید .هر چیزی که جز از راه
خدا و جز به فرمان خدا شما را تحت سیطره گرفته [است] ،این الهی است
ّال اهلل؛ باید آن را نفی کنید .همۀ سـلطههای بیگانگان ازاینقبیل اسـت،
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همۀ وابسـتگیهای سیاسـی و اقتصادی و فرهنگـی ازاینقبیل
است ،همۀ سلطههای استبدادی و زورگویی ازاینقبیل است ،همۀ هواها
و هوسهای نفسـانی ازاینقبیل اسـت ،همۀ دلبسـتگیهای به مقام ،به
مـال ،بـه هرچـه که در زندگـی برای انسـان جاذبه دارد ،ازاینقبیل اسـت؛
اله ّال اهلل هستند .این قابل فکرکردن است ،قابل فهمیدن
اینها معبودندِ ،
اسـت .هر انسـانی با تدبر میتواند این را بفهمد .وقتی مردم را خوب به

َ

ـرطها»؛ یعنی
فکـر فرومیبـرد ،بعد یک جملۀ دیگر هم اضافـه میکندِ « :بش ِ
الالـهاالاهلل را اگـر میخواهی در زندگی پیـاده کنی ،پیادهکردن این مفهوم

ََ

ُ

روطها»
کلی به این صورت است که این شرط را در نظر بگیریَ « .و انا ِمن ش ِ

یعنـی همـان حرفـی را که صدها ّ
مبلـغ و گوینده از خانـدان پیغمبر ،باید
در گوششان بگویند،
راهها را طی کنند تا به یک جمعیتی برسند و آهسته ِ
علیبنموسـی الرضـا بـا صـدای بلنـد این مطلـب را به همۀ مردم رسـاند؛
یعنـی حقانیـت خـود و غصب خالفت بهوسـیلۀ مأمون را بـه اطالع مردم
شگرد کار علیبنموسی الرضاست.
رساند .این
ِ

59/6/30

«خراسـان» ـ محلی که امام در آن مدتی بودند ـ مرکز رفتوآمد شـیعیان

شـد .شـعرای شـیعهُ ،ادبای شـیعه ،محدثین ،امامزادهها ،بنا کردند آمدن
ً
تشـیع پر کردند .در
آن خـود کردند ،با فرهنگ
ّ
و رفتـن .اصلا منطقـه را از ِ
اینجـا امـام که آمدند ،درحقیقت تمام آن فریبها و ترفندهای مأمونی را
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ً
اوال زندگی امام ،مأمون را افشـا میکرد .در قضیۀ
از بین بردند.

نمـاز روز عیـد فطـر ،مأمون به امام گفت که شـما عید فطر برو و با مردم
نماز بخوان .امام فرمودند که اگر من بروم ،به شیوۀ خودمان میروم ،به
شـیوۀ جـدم .مأمون هـم بیچاره ،نفهمید که این چطوری میشـود .گفت
ً
مثال
خیلـی خـب ،عیـب نـدارد ،هرطور که میلتان اسـت تشـریف ببریـد.
میخواسـت بگویـد که حاال ما خلیفه هسـتیم ،ایشـان هـم خب ولیعهد
ماسـت ،جانشین ماست ،گاهی ایشـان را میفرستیم بهجای خودمان ،از
این کارها هم بکنند .خودش هم که به نماز و اینها دلی نداشـت خیلی،
از خدا هم میخواست که نرود نماز ،البد.
بعد حضرت آمدند .حاال مأمون که نماز میرفت ،اسبها و خدمه ،پیشرو
و پـسرو ،بـا چـه تفصیالتـی مأمـون را میبردنـد نماز .و در مسـجد ،البد
اطراف محراب ،محافظین میایسـتادند به احترام ،به تجلیل ،به عظمت.
فکر میکرد که حاال علیبنموسـی الرضا هم میرود به همان ترتیب یک
نمـازی بـرای مردم میخواند و برمیگردد میآید فوری .حضرت اعالم کرد
کـه مـا میرویـم در صحـرا نمـاز میخوانیم و مـردم بیاینـد از خانه باهم
برویم 1.چون باید بروند دنبال امام ،امام را از خانه بردارند ببرند به مصلی.
جمعیت راه افتادند .حاال همه هم دلشان میخواهد علیبنموسی الرضا
را ببینند ،نمازش را ببینند .دوست دارند صدایش را بشنوند .جمع شدند.
جلوی مردم هم این امرا و وزرا و فرماندهان لشکر و بزرگان کشوری ،سوار
 .1االرشاد /باب تاریخ االمام علیبنموسی الرضا /فصل االمام الرضا و والیة العهد
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بـر اسـبهای قیمتی ،لباسهـای فاخر ،چکمهها پایشـان ،همه
آمدند منتظر .که حاال امام از خانه میآید بیرون ،یک اسب فاخر هم سوار
میشـود ،یک لباس فاخر هم پوشـیده ،جلوجلو راه میافتد ،مردم هم در
گردوغبار و پیاده! و بار یبههرجهت ،نمازی میخوانند.
در خانه باز شـد .علیبنموسـی الرضا با پای برهنه ،بدون
یکوقت دیدند ِ
کفش ،در آسـتانۀ در ظاهر شـد؛ در لباسـی که گویا لباس پیغمبر اسـت.
یک لباس سـادهای تنش ،عمامۀ سـفیدی بر سـرش ،پایش برهنه اسـت.
تحتالحنکش افتاده اسـت و لبها به ذکر گشـاده اسـت ،چشـمها پر از
اشـک .دارنـد طـرف خدا میروند دیگر؛ نماز عید چیسـت؟ نماز چیسـت؟
دارند میروند که خدا را سـجده کنند .دیگر جای شـادمانی ،جای سـبکی،
جـای فخرفروشـی نیسـت .جـای تواضـع و جـای گریه و جای اشـک و آه
اسـت .تا این منظرۀ پارسـایی و سادگی در چهرۀ علیبنموسی الرضا و در

َ َ

لباس او و در رفتار او مشاهده شد ،صدای تکبیر امام بلند شد« :ا ُهللا َ
کبر».
َ َ

جمعیت یکپارچه صدا زدند« :ا ُهللا َ
کبر» .همۀ اینکسـانیکه روی اسـبهای
فاخر و قیمتی سوار بودند ،دیدند وجود اینها اینجا بین این مردم ،وصلۀ
ناجـور اسـت .خـب ،مـردم هم دیگـر همه پابرهنه شـدند ،کفشهایشـان
را درآوردنـد؛ روی زمیـن هـم کـه بودنـد .اینها سـوار این اسـبها و با آن
ً
فورا خودشـان را از
لباسهـا ،دیدنـد چه وصلۀ ناجور یاند .با دسـتپاچگی
اسبها انداختند پایین .بنا کردند لباسها را کندن ،بنا کردند چکمهها را
کندن؛ و چون کندن چکمهها طول میکشـید ،دشنههایشـان را درآوردند،
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چکمههـا را دریدنـد و از پایشـان بیـرون انداختنـد! بـرای اینکـه
همرنگ علیبنموسـی الرضا بشـوند .آنوقت همۀ مردم شـدند مثل هم.
حضـرت بـا آن لبـاس سـاده ،فقیرانـه و متواضعانـه جلـو ،مـردم هم مثل
پروانههـای ِگـرد شـمع ،دوُ روبَرش .رجال دولتی و امـرا و وزرا و بقیه هم،
ُ
بیـن مـردم گم .همـه تکبیرگویان بنا کردند راهرفتـن .اهللاکبر ...اهللاکبر...
لهالحمـد ...دارنـد میرونـد طرف مصلی ،یک محیط روحانی و معنوی.
و ِل ِ
همۀ مردم دارند اشـک میریزند .و امام محور اینهمه عاطفه و عشـق و
سـوز و توجـه و عبـادت ،دارنـد میروند بهطرف مصلی .خـب این حرکت،
ایـن هیئـت بـه چه معناسـت؟ آیـا این بهمعنـای خط قرمز کشـیدن دور
زندگی اشرافیمآبانۀ مأمون نیست؟ این افشای مأمون نیست؟ پس مردم
فهمیدند اگر نماز این اسـت ،تا حاال همۀ نمازهایی که پشـت سـر مأمون
خواندند ،باطل بوده .اگر امام این است ،با این سادگی ،با این بیپیرایگی،
با این عبادت ،با این حالت خشوع و تواضعش درمقابل خدا ،با این حالت
خضوعـش درمقابـل مـردم و همرنگـیاش بـا مردم ،اگر این اسـت امام و
پیشوای مردم ،پس مأمون چه میگوید؟ آن تکبر مأمون به چه معناست؟
آن لباسهای فاخری که او میپوشـد به چه معناسـت؟ آن جداییاش از
مردم و بیاعتناییاش به مردم چیست؟
خود حضور علیبنموسی الرضا در آن جمع ،تخطئهکنندۀ دستگاه حکومت
مأمونی بود .امام با هیچ تبلیغاتی نمیتوانسـت این را ثابت کند .یعنی
هیـچ گفتنـی اینطور نمیتوانسـت مثل ایـن عملکردن ،مأمون را افشـا
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کنـد .یـک مقـداری که حرکـت کردنـد ،جاسـوسهای باهوش و
زیرک ،قضیه دستشان آمد .فهمیدند که این حرکتی که امام دارد میکند،
[آخـرش کجاسـت] .حـاال میروند نماز ،حضرت نمـاز را میخواند ،بعد هم
بـرای مـردم باید خطبه بخوانـد دیگر؛ آنوقت خطبهای که علیبنموسـی
الرضـا در ایـن جمـع ایراد بکند ،در آن خطبه چه حقایق افشـاگری خواهد
بـود ،آن را دیگـر خدا میداند! رفتند بـه مأمون گفتند که خانهخراب! ـ به
قول روضهخوانها ـ چه نشسـتی؟ علیبنموسـی الرضا را فرسـتادی برود
نمـاز؟ پـدرت درآمد! کاخ حکومتت ویران شـد! قضایا را که گفتند ،مأمون
ً
فورا بگویید برگرد .آمدند
رنگ از رویش پرید .دسـتپاچه شـد .گفت بروید
ً
فورا به حضرت ابالغ کردند ،اعالم کردند که آقا ،مأمون گفته برگرد.
خـب ،اینجا هم حضرت دوتا کار میتوانسـت بکنـد؛ یک کار اینکه برگردد،
که برگشت؛ یک کار هم اینکه بگوید نهخیر! برنمیگردم .مأمون غلط کرده
گفته .میرویم نمازمان را میخوانیم .برود نمازش را بخواند ،خطبه بخواند
و افشا بکند .کدام بهتر بود به نظر شما؟ آن راه اولی بهتر بود .این راه دومی
یک ُ
خرده همچین بهظاهر حزباللهیتر و اینها میآید؛ اما سیاستمدارانه

َ َ َ

َ َ َ

ُ

نیست ،کیداللهی نیست ،مکراللهی نیست؛ «و مکروا و مک َر اهلل».

1

خـب ،حضـرت اگـر میرفت خطبـه میخوانـد ،البته یک سـری مطالب را
میگفـت ،امـا دیگر تمام شـده بود ،دیگـر هیچچیز بعدش نبـود .و مردم
هـم یـک مقداری داغ میشـدند .بعدهم پچپچ میافتـاد که خب ،خلیفه
 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه 54
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ً
مثال اینهـا .ایـن پچپچها را
کـه گفـت آقـا نروند ،چـرا رفتنـد؟ و

هم جاسـوسها راه میانداختند .اثرش کم میشـد .اما حضرت برگشـت.
برگشت یعنی چه؟ یعنی آن شوق و عالقۀ مردم که داشتند میجوشیدند
که آره! حاال امام میرود نماز میخواند ،حاال خطبه میخواند ،تبدیل کرد
به یک کینۀ شدیدی علیه مأمون .خب ،مردم فهمیدند که مأمون حضرت
را برگرداند .گفتند ای خدا لعنتش کند که نگذاشـت ما نماز امام را درک
کنیم .ای خدا بکشـدش که نگذاشـت ما کلمات امام را بشنویم .بعد هم
[حضرت] برای خودشان امکان فعالیت و تالش بعدی را باقی گذاشتند.
امـام در طـول مـدت بودنشـان در خراسـان یکچنیـن کارهایـی را انجـام
دادنـد .آنوقت ِدعبل ُخزاعی میآید خراسـان و مـیرود در حضور مأمون،
مهـم خـودش را در مدح علیبنموسـی الرضا و مدح
معـروف
آن قصیـدۀ
ِ
ِ
خاندان پیغمبر میخواند .که بسیار قصیدۀ مهمی است.

َ
َ
َُ َ ُ َ ً
ین َم ّـدال
فاط ُـم لـو ِخل ِـت احلس
«ا ِ
َ
ـات َخ َلـت ِمـن ِت َ
لاو ٍة» هسـت و بـه نام قصیـدۀ «مدارس
ـدار ُس آی ٍ
کـه اولـش «م ِ
َ

َ َ

ً َ

ُ

ّ
رات»
َو قد مات عطشانا ِبش ِط ف ٍ

1

آیات» معروف اسـت 2.و از مهمترین اشـعار عرب در دوران امامت اسـت.
ازلحاظ هنری در مرحلۀ خیلی باالیی اسـت این شـعر .دعبل ،شاعر خیلی

« .1ای فاطمه اگر تصور کنی حسین را که به تیغ بیدریغ اعداء بر خاک کربال افتاده ،در
کنار شط فرات تشنه لب جان داده( ».بحاراالنوار /کتاب تاریخ علیبنموسی و /...ابواب
تاریخ االمام علیبنموسی الرضا /باب /17حدیث)13
 .2برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،27قصیدۀ مدارس آیات» را مطالعه کنید.
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بزرگـی بـود .میرود این را میخواند و این شـعر در سراسـر عالم
ً
اوال یاد شهیدان کربال هست.
اسالم آن روز ،پخش میشود .در این شعر،
ِ

که مدتها بوده یاد اینها مکتوم مانده بود؛ و یاد دیگر شهدای اهلبیت،
شـهید َف ّ
ـخ ،زیـد ،فرزنـدان عبـداهلل ،یـاد همـۀ اینهـا آمده اسـت؛ شـهدای
گوناگونی که همه با غربت شهید شدند و با غربت دفن شدند؛ یاد اصالت
و حقانیـت خانـدان پیغمبـر در ایـن قصیده هسـت .و اینکـه صاحب حق
افشاگر
خالفت ،اینها هستند و دیگران غاصبند .آنوقت یکچنین قصیدۀ
ِ
بهمحاکمهکشـانندهای ،در حضـور مأمـون خوانـده میشـود؛ و خطـاب به
مأمـون و بـه همۀ آنهایی کـه آنجا بودند .مأمون هم چهکار کند؟ دهانش
را پر از سـرب داغ بکند؟ آبرویش بیشـتر خواهد رفت؛ چون شعر که گفته
شـد ،از دهـان کـه بیـرون آمد ،تمام شـد.. .حضـرت با آمدن به خراسـان،
هم سـرمایههای هنری را ،هم سـرمایههای سیاسـی را ،هم سـرمایههای
علمی را ،در خدمت آن تفکری که داشتند ،بسیج کردند .خیلی نمونههای
دیگری هم وجود دارد که نشـان میدهد حضرت در این سیاسـت الهی و
مکر الهی ،بر مأمون غلبه پیدا کردهاند.

60/9/26

آنطـور کـه مالحظـه میشـود ،علیبنموسـی الرضاصلواتاهللوسلامهعلیه در ایـن
فصـل از زندگـیاش ،کـه آخریـن فصـل از زندگی امـام اسـت ،بزرگترین
ضربه را بر پیکر حکومت عباسی وارد کرد .و لذا خراسان ،مرکزی شد برای
شورشهای ضد عباسی و سالهای متمادی آنها را راحت نگذاشتند و اگر
مردم آن روز همت میکردند ،فداکاری میکردند ،دنبال راه علیبنموسی
ِ
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الرضا را میگرفتند ،حکومت اسالمی تشکیل میشد .هیچ دلیلی
وجود نداشـت که باید حکومت اسلامی بماند تا در سـال  1399قمری در
ایران تشـکیل بشـود 1.نه! هزار سـال پیش میتوانسـت تشکیل بشود ،اگر
مـردم همـت میکردند و اگـر اراده به خرج میدادند .بـار دین ،یکچنین

َ َّ
ُ َ
باری است و بار انقالب اسالمی اینچنین باری است؛ « َم ن� یَ� تر�د ِم ن�کم ع ن�
ن فَ َ فَ َ �أ ت ُ قَ ُ ُّ ُ َ ُ ُّ نَ ُ
وم ی ِ�ح ب�هم و ی ِ�ح ب�و�ه» 2ایـن بـار زمیـن نخواهـد مانـد .بنده
ید� ِ� ِه �سو� ی� ِ�ی اهلل ِب�� ٍ
برنمیدارم ،شـما برمیدارید؛ اولی به منزل نمیرسـاند ،دومی نمیرسـاند،
سـومی میرسـاند .باالخره این بار به منزل خواهد رسید .البته با شجاعت
و دالوری و فـداکاری انسـانهای مؤمـن و فـداکار ،ایـن خورشـید زودتـر
طالـع میشـود .بـا کوتاهـی و بیغیرتـی مردمـی ،این بـار دیرتر بـه منزل
مردم مسلمانی که این پیام
میرسد و انسانیت خسارت میبیند .آن روز
ِ
علیبنموسـی الرضا را شـنیدند ،اگر همت میکردند ،اگر دنبال این فکر را

اسالمی درست را که بهوسیلۀ دهها و صدها پیامآور
میگرفتند ،اگر اندیشۀ
ِ
از قـول امـام علیبنموسـیالرضا و دیگـر ائمه پخش میشـد را ،بهعنوان
دسـتورالعمل و رهنمود زندگی خودشان قرار میدادند ،متشکل میشدند،
و مبارزه میکردند ،آن روز حکومت اسالمی تشکیل میشد.

59/6/30

 .1سالروز پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل اولین حکومت اسالمی در دوران غیبت ،در
ایران /یکشنبه  22بهمن  13 /1357ربیعاالول 1399
 .2سـوره مبارکه مائده /آیه « ،54ای کسـانی که ایمان آوردهاید ،هرکس از شـما از دین
خـود برگـردد ،بـهزودی خـدا گروهی را میآورد که آنان را دوسـت میدارد و آنان نیز او را
دوست دارند».
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باالخـره مأمـون طـی همـان قضایایـی کـه تکـرار شـده اسـت و
میدانید ،احسـاس میکند که ناچار اسـت علیبنموسـی الرضا

علیهالسلام

را

نیتهای خاص خودش ،آن بزرگوار را از مدینه کشانده بود ،آورده
ـ که با ّ
بـود ،بـه خـود نزدیک کرده بود و قصد کشـتن آن بزرگوار را هم نداشـت ـ
کار قضـای الهی و
برخلاف آنچـه تدبیـر کرده بود ،به شـهادت برسـاند .و ِ
ارادۀ الهـی و تدبیـر الهی بهوسـیلۀ دشـمنان اهلبیت انجـام گرفت و پارۀ
تن پیغمبر در این نقطۀ دوردست از مدینه ،مدفون شد که خود این یک
تدبیر الهی است ،یک مهندسی الهی است.

92/6/26

74
نقش امام جواد در زندگی ۲۵۰سالۀ ائمۀ اطهار

گسترش فراگیر شبکۀ ّ
تشیع در زمانۀ
امام جواد ،امام هادی و امام عسکری؟مهع؟
تأثیری که [حرکت امام رضاعلیهالسلام] در واقعیت دنیای اسلام گذاشـت و
حقیقی اسالم ،و پیوستن به اهلبیتعلیهمالسالم،
به گسترش و عمق معنای
ِ
و آشناشـدن با مکتب این بزرگواران انجامید ،یک داسـتان عجیبی اسـت،
یک دریای عمیقی اسـت .آنوقتیکه حضرت به امامت رسیدند ،دوستان
و نزدیکان و عالقهمندان حضرت میگفتند که علیبنموسی در این فضا
اختناق هارونی؛ ..این
چهکار میتواند انجام بدهد؟ در این فضای شـدت
ِ
جوان در این شرایط ،در ادامۀ جهاد امامان شیعه و در مسئولیت عظیمی
اول امامت علیبنموسی
که بر عهدهاش است ،میخواهد چه بکند؟ این ِ
الرضا

علیهالسالم

است .بعد از این نوزده سال یا بیست سال ـ که پایان دوران

امامـت و شـهادت علیبنموسـی الرضاسـت ـ وقتی شـما نـگاه میکنید،
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تفکر والیت اهلبیت و پیوستگی به خاندان
میبینید که همان
ِ
پیغمبر ،آنچنان گسترشـی در دنیای اسلام پیدا کرده که دسـتگاه ظالم
و دیکتاتـور بنیعبـاس از مواجهۀ با آن عاجز اسـت؛ این را علیبنموسـی
الرضا انجام داده.
شـنیدهاید شـما که دعبل به مروْ  ،به خراسـان آمد و آن اشـعار معروف را
در مدح امام رضا انشا کرد و انشاد کرد1؛ بعد هم جایزهای گرفت و ـ حاال
فـرض بفرماییـد ـ چنـد روزی هـم در مـروْ و در سـایر شـهرهای خراسـان
مانـد ،بعـد هـم راه افتاد رفت بهطرف بغداد و کوفـه و همان جاهایی که
میخواسـت بـرود .در میـان راه ،دزدهـا بـه کاروانـی کـه دعبـل در آن بود
حمله کردند و غارت کردند این کاروان را .کاروانیها نشسته بودند تماشا
میکردند ،اموالشان همه به غارت رفته بود .رئیس دزدها هم نشسته بود
باالی بلندی ،روی یک سنگی ،او هم با تبختر تماشا میکرد این زندانیها
و اسـرای کاروانـی و ایـن اموالـی را کـه گرفتـه بودند و جمـع میکردند و
میبستند و ضبط میکردند .دعبل شنید که رئیس دزدها دارد با خودش
زمزمـه میکنـد ،یـک شـعری را میخوانـد ،گوش کـرد ،دید شـعر خودش
ً
فرضا یک مـاه پیش ،یک ماه
اسـت؛ یـک بیـت از همان قصیـدهای را که

َ

َ َ

َ

َ
ُ
یر ِهم» 2تا آخر .رئیس دزدها در
و نیم پیش در مروْ سـروده« .ار ی فیئم یف غ ِ
ً
مثال ری و عراق ،این شـعر را دارد از حفظ میخواند.
بین راه ،در نزدیکی

نشأ)( ،نشد) شعر سرودن ،شعر خواندن
 ( .1
 .2قصیدۀ «مدارس آیات»
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دعبل خوشحال شد ،بلند شد گفت که این شعری که میخوانی،
برای کیسـت؟ گفت :این شـعر برای دعبل خزاعی است .گفت :خب دعبل
خزاعی منم! رئیس دزدها وقتیکه دید این شـخص دعبل خزاعی اسـت،
بلند شد او را در آغوش گرفت ،بوسید ،گفت :به برکت حضور این شخص
در ایـن کاروان ،همـۀ امـوال را پـس بدهیـد .همـۀ امـوال را پـس دادند،
کاروانیها را احترام کردند ،راه انداختند رفتند.
این حادثۀ کوچکی اسـت در تاریخ ،اما معنای بزرگی دارد .شـعری که در
باب علیبنموسـی الرضا در مروْ سـروده میشـود؛ بعد از حدود یک ماه،
یک ماه و نیم ـ کمتر ،بیشـتر ـ در ری و عراق از زبان یک راهزن ،آنهم
بهصـورت حفظشـده ،تکرار میشـود .معنـای این چیسـت؟ معنایش این
است که زمینه آنچنان برای ترویج اهلبیت و برای نام مبارک امام رضا
مساعد است که این شعر ـ که آن روز شعر یکی از مؤثرترین و نافذترین
رسانهها بوده ـ در یک مدت کوتاهی دستبهدست میچرخد تا میرسد به
ً
مثال راهزنی در وسـط بیابان اسـت .این نشاندهندۀ حرکت
یک آدمی که
عظیمی است که در دوران امامت علیبنموسی الرضا

سالماهللعلیه

برای ترویج

مکتب اهلبیت انجام گرفته؛ و محبت آنها همهگیر شده است.

92/6/26

در دوران زندگى این سه امام آخر ـ یعنى امام جواد و امام هادى و امام
عسکرى

علیهمالسلام

 -آنطـور که بنده احسـاس میکنـم از مجموعه روایاتى

کـه در بـاب زندگـى اینهـا هسـت ،مـوج گرایش بـه اهلبیـت و حکومت
آلعلى در دنیاى اسلام گسـترش بیشترى پیدا کرده ،بیشتر از زمان امام

فصل چهارم

 .74؟یرکسع ماما و یداه ماما ،داوج ماما ۀنامز رد عّیشت ۀکبش ریگارف شرتسگ1428

ً
کامال میبیند.
صادق و امام باقر حتى؛ این را در روایاتى انسان

ً
مثلا در همـان وقتى که حضرت به امامت رسـیدند ،در مدینه ،راوى نقل
میکنـد کـه مـا رفتیم که امام جـواد فرزند علىبنموسـىالرضا را ببینیم،
میگوید که دیدم از تمام اطراف دنیاى اسلام کسـانى آمدند براى دیدن
محمدبنعلى؛ که آن حضرت را ببینند و زیارت کنند؛ تعبیرش این است:
«از تمام آفاق اسالم افرادى آمدند» ،معلوم میشود که در تمام آفاق عالم
اسلام اوج این اشـتهار و مقبولیت و معروفیت وجود داشـته ،که با این
انگیـزه بلنـد میشـدند ،این راههاى طوالنى را طـى میکردند مىآمدند که
امامشان را از نزدیک ببینند.
در سـال  ۲۲۰کـه سـال شـهادت آن حضـرت هسـت ،معتصم عباسـى که
برادر مأمون هسـت و بعد از مأمون به خالف رسـیده ،حضرت را از مدینه
احضار کرد به بغداد ـ در اوائل آن سال ،در محرم آن سال ،حضرت را آورد
بغداد ،در آخر آن سـال هم که سـىام ذىقعدۀ سـال  ۲۲۰باشـد ،حضرت
بـه شـهادت رسـیدند ،یعنى حضرت را مسـموم کردند ـ وقتـى آوردند ،آن
داسـتان معـروف قطع دسـت [پیش آمـد] .دزدى را آوردنـد پیش معتصم
درحالىکه همۀ علما نشسته بودند .معتصم رو کرد به این علما و گفت:
میخواهیم این دزد را قطع ید کنیم ،از کجاى دستش ببریم؟ یکى گفت
از مچ ببریم ،یکى گفت از آرنج ببریم ،هر کسـى چیزى گفت .به حضرت
رو کردند و خلیفه رو کرد به امام جواد ،گفت شـما بگویید از کجا ببریم؟
حضـرت اول امتنـاع کردنـد از گفتـن ،باالخره گفتند که انگشـتها را باید
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ببریـم .هرکـدام هـم از آنهایـى که چیـزی میگفتند یـک دلیلى
داشتند؛ حضرت از آیۀ قرآن ،دلیلى آوردند که بر دالئل آنها غالب بود .این
ماجـرا آنجـا اتفاق افتاد .این داسـتان را احمدبنابـى ُ
دؤاد که قاضى زمان
معتصم بود ،نقل میکند .مقصود من این جمله اسـت ،احمدبنابىدؤاد
میگوید بعد از آنکه این ماجرا اتفاق افتاد و در حضور خلیفه هر کسى از
علما یک چیزى گفت و معتصم حرف آنها را قبول نکرد ،و محمدبنعلى
این حرف را زد[ ،معتصم] فتواى او را قبول کرد و همه پذیرفتند و علماى
دسـت دزد را قطع
بزرگ شـرمنده شـدند ،و بر طبق نظر آن عمل کردند و
ِ
کردند ،ماها خیلى خجل شـدیم ،ناراحت شـدیم ،متفرق شـدیم .فردا من
رفتـم پیـش معتصم ،دو سـه روز بعد یا فردا رفتـم پیش معتصم ،گفتم:
اى خلیفـه! تـو کار نسـنجیدهاى کـردى؛ خلیفه گفت چـرا؟ گفتم که براى
خاطـر اینکـه علماى بالد اسلامى پیش تو همه جمـع بودند و تو فتوایى
هرکـدام آنهـا یک حرفى زدند ،تو فتـواى آنها را گوش
را از آنهـا خواسـتى،
ِ

نکـردى ،فتـواى آن جوانـى را گوش کردى که یـک بخش عظیمى از امت
اسلام مؤمـن به او هسـتند .این حرف ابنابىدؤاد اسـت کـه یک قاضى
ّ
مطلع و آگاه و باهوش است؛ و راست میگفت.
دنیاى اسلام آن روز بخش عظیمى متوجه به امام جواد بودند و هدف
ولىعصر
امـام جوادعلیهالصالةوالسلام و ائمـۀ بعـد از حضـرت رضـا تـا حضـرت
ّ
ـ سه امام ـ این بود که زمینه را آماده کنند براى شکلگرفتن یک اعتقاد
نشدنى شیعى به لزوم ایجاد حکومت علوى و قرآنى ،یک تشکیالتى
تمام
ِ
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درست کنند ،یک طرز فکرى را در میان این تشکیالت رایج کنند،
آنچنان این تشکیالت را محکم کنند ،بههم پیوند بزنند که با غیبت امام
عصرعلیهالصالةوالسالم این تشکیالت متالشى نشود؛ و این کارى بود که خلفاى
آن زمان بهشدت از این کار بیمناک بودند.

64/5/26

در دوران ایـن سـه امـام آخر ،شـیعه ازلحاظ تشـکیالتی ،در نهایت قدرت
و اسـتقامت بود 51/11/241.علت اینکه این سـه امام شـهید شـدند و مجال به
اینها داده نشد و از مدینه یکسره آورده شدند به عراق و هر سه در عراق
ماندند و هر سـه شـهید شـدند و دفن شدند و در جوانی هم کشته شدند،
همیـن بـود کـه تشـکیالت شـیعه در زمان ایشـان به اوج قـدرت خودش
رسیده بود.

51/11/27

ً
مثال در زمینۀ ارتباط امام با افراد و آحاد شیعیانی که با آن حضرت ارتباط
داشـتهاند ،روایتی اسـت در مناقب ابنشـهر آشـوب ،که احمدبناسـحاق

2

میآیـد خدمـت امام عسکریعلیهالسلام و از امام تقاضا میکند در مکاتباتی
ً
طبعـا وجود
کـه میـان مـن و شـما جریان خواهد داشـت ،چـون مطالبی
دارد کـه ایـن مکاتبات بایسـتی دسـت کسـی نیفتـد ،دلـم میخواهد که
شما خط بنویسید برای من ،تا من خط شما را بشناسم 3.چرا میخواهد
خـط امـام را بشناسـد؟ بـرای اینکه بناسـت امام امضـا نکند ،اگـر بنا بود
 .1نقشۀ شمارۀ  :10مناطق حضور وکالی ائمه علیهمالسالم در اواخر دوران چهارم امامت
 .2برای اطالع بیشتر میتوانید پینوشت شمارۀ « ،28احمدبناسحاق» را مطالعه کنید.
 .3مناقب آل ابیطالب /باب امامة ابیمحمد الحسنبنعلی العسکری /فصل فی معجزاته
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ً
مثال فرض کنید
امام امضا بکند ،شـناختن خط معنی نداشـت.

ً
اتفاقا
نامـهای از امام میآید برای احمدبناسـحاق قمـی در قم ،این نامه
میافتد بهدسـت کسـانی که بر قم تسلط دارند ـ حکام عباسی زمان ـ اگر
احمدبناسـحاق را زیر فشـار قرار دادند که این نامه از کجاسـت و چگونه
اسـت ،بگویـد نمیدانـم و ارتباط خود را با نامه انـکار کند؛ و ازطرف دیگر
از روی خط تشخیص بدهد که نامه ازطرف امام است و احتیاج به امضا
نباشـد .حضـرت در جـواب میفرمایـد :عیب نـدارد ،و خط را مینویسـند؛
احمدبناسحاق خط را نگاه میکند و آشنا میشود؛ منتها بعد ،امام به او
توضیح میدهند ،میگویند« :گاهی با قلم ریز خواهم نوشـت و گاهی با
قلم درشت ،اشتباه نکنی» ،یعنی درست دقت کن و مراقبت کن.
این خیلی نمونۀ کوچکی اسـت ،یک حدیثی اسـت که ممکن اسـت از زیر
چشم و دست شما رد بشود و نگاه کنید و امثال این حدیث به نظرتان خیلی
عادی بیاید؛ خب ،یک مکالمۀ ساده و معمولی است بین احمدبناسحاق و
بین امام عسکریعلیهالسالم اما همین مکالمۀ ساده ،نمایشگر یک وضع خاصی
است در زمان ائمهعلیهمالسالم .خب اگر مطلبی که بین امام و احمدبناسحاق
هست ،خالصه میشد در احوالپرسی و حال شما چطور است و آیا رودخانۀ
قـم آب دارد یـا نـدارد ،چه لزومی داشـت امام امضا نکنـد! اگر در این نامه
چیزی بر ضد حکومت نیست ،دستوری به احمدبناسحاق نیست که شما
بایستی در قم چه بکنید ،چنین بکنید ،چنان بکنید ،فالن پول را بفرستید،
فالن پول را فالنجا مصرف بکنید ـ که معنی ارتباطات همین است ـ چرا
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احمدبناسـحاق و امام عسکری

علیهالسلام

مالحظه میکنند که این

نامه دست حکومت نیفتد؟ خب نامۀ «فدایت َشوم» دست حکومت افتاد،
افتاد؛ چه اهمیتی دارد! پیداست که این نامه ،نامۀ دیگری است و این َجو
خاصی را در زندگی ائمه

علیهمالسالم

نشان میدهد.

اگر بخواهیم وضع نامهنگاری ائمهعلیهمالسلام را به دوسـتان و اصحابشـان و
نحوۀ ارتباطات مراسالتی را بدانیم ،این نامهای که میخوانم ،هم مضمون
نامـه ،مضمـون جالبـی اسـت و مؤیـد حرفهایی اسـت کـه در بخشهای
ً
علیهالسلام
اجماال بهدست
گذشـته عرض کردیم ،و هم کیفیت نامهنگاری ائمه
میآید .نامهای است از امام عسکری

علیهالسالم

به اهل قم و آوج 1ـ که تعبیر

عربـیاش «آبَه» اسـت ـ انسـان از مضمـون نامه و قراین اینطور اسـتنباط
میکند که گویا این آقایان از اینکه امام عسکریعلیهالسالم مورد فشار دستگاه
است و مورد محاصرۀ حکومت است ،ملول شده بودند و فکر میکردند که
امام عسکریعلیهالسلام از راه پدرانش منصرف شـده .امام نامهای مینویسند
کـه آنهـا را بـه رهبر یهای خود دلگرم کند ،به آنها اطمینان بدهد که ما در
راهی که گام برمیداشتیم ،هنوز هم همچنان گام برمیداریم و این فشار
نیت خودمان و از هدف و مقصدی که داشتهایم
و این تضییقات ،2ما را از ّ
باز نداشته .دنبال راهمان را گرفتهایم و داریم میرویم.
 .1شهری است بین قزوین و همدان .این شهر به همراه ری و قم ،سه مرکز مهم شیعه
در قرون ابتدایی شکلگیری تشیّ ع در ایران بوده است.
( .2ضیق) تنگنا ،سخت گرفتن به کسی
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ایـن را هـم از «مناقـب» نقـل میکنـم .در ایـن نامـه امـام

ََ َ

َُ

َ

َ ً

عسکریعلیهالسلام میفرماینـد« :فلـم ت َـز ل ِن ّیتنـا ُمسـت َ
نیـت مـا و مقصد و
حکة»ّ 1

هدفی که داشـتیم ،و آن عزم ما ،همچنان مسـتحکم و راسـخ اسـتَ « .و
ُ
ًَ
ُ ُ َ
نیتی شـما و خوشرأیی و
آرائکم سـا ِکنة» ما دلمان به خوش ّ
طیب ِ
نفوسـنا ِال ِ
خوشفکری شما آرام است؛ یعنی خاطرمان از شما جمع است ،معتقدیم
که شـما دوسـتان خوب ،با ما هسـتید و شـما هم مثل ما از راهتان و از
عقیدهتان برنگشـتهاید .ببینید این چقدر نیروبخش اسـت برای شـیعیان
ً
اصال؟
امام عسکریعلیهالسلام در قم و آوج ،و این نیروبخشـی برای چیسـت
اگـر موضـوع مسـئلهگفتن یـا نظـردادن و راهنماییهـای خصوصی کردن
باشـد کـه ایـن حرفها را نـدارد .خب در آن زمان ،در َ
عالم اسلام چندین
نفر کسانی بودند ،بزرگانی بودند ـ از اهل سنت و دیگر ِف َرق ـ که اینها به
مردم ارشـادهای دینی میکردند ،امام هم مثل آنها ارشـاد دینی میکرد،
امـا اینکـه میفرمایـد مـا شـما را داریـم ،ما با شـما هسـتیم ،ما با شـما
ایسـتادهایم ،به شـما اطمینان داریم ،روی شـما حسـاب میکنیم ـ بنده
روی ایـن تعبیـرات تکیـه دارم و چون ممکن اسـت محل تشـکیک واقع
بشـود در ذهن آقایان ،میخواهم روشـن بشـود در ذهن شـما ـ این برای
چهکاری گفته میشود؟ جز برای یک عمل بزرگ و پردردسر؟ جز برای یک

َ َ َُ ّ َ ُ
الر ِاسـخة
پیـکار؟ جـز برای پیمودن یک راه سـنگالخ؟ بعد میفرماید« :القرابة
َ ُ َ ٌَ
َ
خویشـاوندی مسـتحکم میان ما و شـما برقرار است .ما
َبیننا َو َبینکم ق ِو ّیة»
ِ
 .1مناقب آل ابیطالب /باب امامة ابیمحمد الحسنبنعلی العسکری /فصل فی المقدمات
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با شـما برادریم ،خویشـاوندیم؛ امام افراد جمعیت خود و حزب
طـرفدار خـود را ،خویشـاوند و نزدیـک خـودش میداند ،امـا همین امام
حسن عسکری

علیهالسالم

خود را با برادرش جعفر ،خویشاوند نمیداند؛ همان

جعفری که به ناحق مقام او را ادعا میکرد.
بعد چند جملۀ دیگر دارد که طوالنی است و مورد نظر نیست ،جملۀ آخرش
هم که اشـارۀ به وجود یک تشـکیالت فکری و هدفی خیلی مسـتحکمی

َََ َ ُ َ َ
َ
القر َیب ِـة َو َّ
َ
الر ِح ِم
ـال
اسـت ،ایـن اسـت کـه میفرمایـدِ « :لـا جعنـا اهلل علی ِـه ِمـن احل ِ
َُ َ
َ
َ ُ
َّ َ ُ
قول ِ ُ
العال َس ُ
ؤم ُن َاخو ُ
قول ُ
اهلل َعل ِیه ِاذ ی
املاس ِة ی
بیه» تعبیر مؤمن را
الم ِ
ؤم ِن ِل ّم ِه َو ا ِ
امل ِ
امل ِ
خویشـاوندی
نگاه کنید که در اینجا یعنی چه! میفرماید میان ما و شـما
ِ

َ

َ

نزدیـک اسـت« ،ا َّلر ِح ِـم ّ
املاس ِـة» یعنـی قوموخویـش درجهیک هسـتیم ،مثل

پـدر و فرزنـد ،مثـل مادر و فرزند ،مثل برادر و برادر ،اینطوری هسـتیم .و
عال» ،که گویا مراد از آن موسـیبنجعفر
« ِ

صلواتاهللعلیه

یا امام صادق

صلواتاهللعلیه

باشـد ،امـام عسکریعلیهالسلام از قـول َجدش نقل میکند کـه َجد بزرگوار ما

َ
َُ
ؤم ُن َا ُخو ُ
ؤم ِن ِل ّم ِه
فرموده است :مؤمن ،برادر پدر و
امل ِ
مادری مؤمن است« ،ا ُمل ِ
ِ
َ
بیه» ،یعنی ارتباط اینها و وثیقۀ میان اینها و پیوندی که میان دو مؤمن
َو ا ِ
برادری ناتنی حتی! اینقدر
برادری پدر و مادری اسـت ،نه
هسـت ،پیوند
ِ
ِ

الا َله ِا َّل ُ
اهلل،
اینها به هم نزدیکند .مراد از مؤمن کیسـت؟ کسـی که بگویدِ « :
ُ َ ً ُ
ّ
معتز
اهلل»؟ آنها که خیلی بودند ،خود متوکل هم میگفت ،خود
َم ّمدا َرسول ِ

هـم میگفـت ،همـان قدرتهایی کـه در زمان امـام هادیعلیهالسلام و امام
عسکریعلیهالسلام هر دو روز یکیشـان میآمدند باالی منبر خالفت و با سـر

فصل چهارم

 .74؟یرکسع ماما و یداه ماما ،داوج ماما ۀنامز رد عّیشت ۀکبش ریگارف شرتسگ1435

سـقوط میکردنـد ،همه میگفتند؛ پس او نـه ،بلکه آنکه ایمان
امـام عسکریعلیهالسلام را دارد ،آنکـس کـه دنبـال راه امـام عسکری

علیهالسلام

اسـت .این چیسـت؟ این همان ارتباط مسـتحکم تشـکیالتی است میان
امام و میان افراد و آحاد طرفداران و پیروان .این یک روایت.
َ
ابواالدیان را نشنیدهاید؟ در منبرها زیاد گفته میشود که ابواالدیان
..قضیۀ
رفـت کـه پولهایـی را بیاورد ،بعد که برگشـت و دید امام عسکری

علیهالسلام

از دنیـا رفتـه ،امام زمانعلیهالسلام را با نشـانههایی که داده بودند شـناخت.

1

َ
ابواالدیـان از کجـا رفتـه بود پول بیـاورد؟ مدائن .مدائن زیـر گوش بغداد
ـر من ٰ
رآی ـ
اسـت ،زیـر گـوش مرکز خالفـت بنیعباس ،یعنی سـامرا ـ ُس ّ
اسـت .در مدائـن شـیعیان زیـاد بودند و پـول میدادند به امـام و زندگی
تشـکیالتی امـام را اداره میکردنـد و بهقـدری فعالیـت تشـکیالتی اینهـا
عمیـق بـود که پولهای زیادی در اختیار امام میگذاشـتند تا امام بتواند
به آحاد شیعه و آحاد این تشکیالت عظیم کمک کند و مدد برساند .این
قدرت فعالیت امام را نشان میدهد.
ایـن روایتـی هم که میخوانم و بهطور اجمالی اشـاره میکنم ،برای امام
عسکریعلیهالسلام اسـت .امام علیهالسالم به خدمتگزار خودشان [یک چوبی
داد] .این خدمتکار از کارهای امام بیخبر است ،یک آدم بیگانهای است؛
گاهی هم البته خدمتکارهای امام جاسوس دستگاه بودهاند که در روایتی
.1کمالالدین و تمامالنعمة (شـیخ صدوق ،متوفی 381ق) /الروایات الواردة عن النبی و
االئمة المعصومین فی وقوع الغیبة /باب  /43حدیث ۲۴
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ُّ

ُ

َ

دارد« :خد ُامنـا َو ق ّو ُامنـا ِش ُ
اهلل» 1اینهایی که ُدوروبَر ما هسـتند،
ـرار خل ِـق ِ

این خدمۀ ما ،این اطرافیهای ما از بدترین خلق خدا هستند؛ البته ّ
کلیت
ً
ظاهرا اینطوری بوده که حکام ،کسانی را بهعنوان
ندارد ،در یک موسمی
مسـتخدم و آشـپز و کارگـر و ماننـد اینهـا ،در خانۀ امام میگماشـتند که
کارهـای امـام علیهالسلام را کنترل کنـد و زیر نظر بگیـرد و گزارش کند.
امـام بـه یکـی از این خدام خـودش ـ که یک آدم معمولی یا وابسـتهای
بـود ،هرچـه بـود ـ یک چوبی داد ،یک چوب سـادهای؛ در روایت دارد این
چـوب مثـل پاشـنۀ در بـود .این درهـای قدیمی که چفت و لوال نداشـت،
در آن انتهـای در یـک قسـمت درازی بـود کـه میرفت در سـوراخی که در
چهارچـوب تعبیـه کـرده بودنـد و در دور همین پاشـنه میگشـت .چوبی
دراز معمولی داد و گفت« :این را ببر بده به
چوب
بهشـکل پاشـنۀ در ،یک
ِ
ِ

ً
اتفاقا این چوب از دسـت
فالنی» .غالم این چوب را برداشـت آمد ،در راه
غالم محکم خورد زمین ،تا خورد زمین ،یکمرتبه غالم دید این چوب باز
مشت کاغذ از این چوب ریخت بیرون! ناراحت شد و کاغذها را
شد و یک ُ
جمع کرد و آمد پیش امام و گفت که یابنرسولاهلل این چوب شکست و
کاغذها ریخت .امام بنا کردند به او َتشرزدن که چرا چوب را انداختی؟ چرا
کاغذها را ریختی؟ و چرا چنینوچنان 2.بنده سؤال میکنم؛ در این کاغذها
 .1بحاراالنوار /کتاب تاریخ االمام الثانی عشر /ابواب النصوص من اهلل تعالی و من آبائه/
باب /16حدیث1
 .2مناقب آل ابیطالب /باب امامة امام ابیمحمد الحسنبنعلی العسکری /فصل فی معجزاته
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ً
اوال کاغذنوشتن به آدمی که در همان شهر دارد زندگی
چه بوده؟

میکند یعنی چه؟ آیا جز این اسـت که یک دسـتوراتی اسـت که بایستی
ً
ثانیا اگر کاغذ معمولی بود،
به یک صورتی داده بشود ،یا کتبی یا رمزی!
چرا امام با این زحمت ،درون پاشنۀ در را بتراشد ،کاغذ داخلش فرو کند،
در آن را طـوری ببنـدد که معلوم نباشـد این دو تکه اسـت ،یک چیز
بعـد ِ
بسیطی به نظر بیاید ،یک چوب ساده و معمولی به نظر بیاید ـ کار آسانی
که نیست ـ این را خودش هم ن َب َرد ،بدهند به خدمتکارش که جلب توجه
هـم نکنـد؛ خدمتـکار هم چوب را دسـتش بگیـرد ،بـازی دارد میکند ،در
مبادالت غیر معمولی،
جریان
کوچه راه میرود؛ آیا جز این است که یک
ِ
ِ
بین امام علیهالسالم و اصحابش وجود داشته!
تقیه اسـت .بنده به اسـتناد چند روایت از امام
این یکی از انواع و ُشـعب ّ
تقیه میگذارم .این روایتها را دقت کنید ،ببینید
علیهالسالم اسم این را ّ

ً
تقیه توصیه میکند یا نه.
که آیا امام
عینا همین را در ذیل کلمۀ ّ

َ ُّ َ َّ ذ

آَُ

َ

َ

را�طوا»
یـک روایـت ذیـل آیـۀ
ِ
صا�روا و ِب
اص�روا و ِب
معـروف « ی�ا ا ی�ها ال�ی� نَ� �م ن�وا ِب

1

اسـت .ای مسـلمانان! پایداری کنید ،پایمردی کنید و رابطه برقرار کنید؛

َ َ

َ

َ َ

لیه ّ
السلامِ :اصبـروا علی َ
ـب» 2ـ امـام دارد آیـه را تفسـیر میکند ـ
امل ِ
«قـال ع ِ
صائ ِ
ِ

صبـروا» یعنـی پایـداری کنیـد در مصیبـت و ناراحتیهـاَ « ،و
میفرمایـدِ « :ا ِ

 .1سوره مبارکه آلعمران /آیه آخر
 .2وسائلالشـیعة /کتاب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر /ابواب االمر و النهی و ما
یناسبهما /باب  /24حدیث16
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َ َ

ُ

َّ َ

تقیه،
صابروهـم علی الت ِق ّی ِـة» درمقابـل آنهـا پایمردی کنید بهوسـیلۀ ّ
ِ

َ َ

َ َ

« َو رابطـوا علی َمـن تقت َ
ـدون ِب ِـه» بـا رهبرتان که به او اقتدا میکنید ،رابطه برقرار
ِ
کنیـد .اگـر تنهـا این جملۀ اخیر اسـتعمال شـده بود ،احتمال داشـت که
ً
مثال باشـد ،اما چون
ارتباط ،ارتباط روحی باشـد ،ارتباط بهوسـیلۀ توسـل

َ َ

ُ َ َ

َّ َ

امل ِ َ
دنبال آن دو جملۀ قبلی است که « ِاصبروا عل َ
صابروهم عل الت ِق ّی ِة»،
صائ ِب و ِ
ِ
روشن است که این رابطه ،یک رابطۀ پنهانی و تشکیالتی است.
یـک روایـت دیگـر کـه آن خیلـی بیانش صریـح و گویاسـت ،در ذیل آیۀ
شـریفهای اسـت که در سـورۀ کهـف 1دربـارۀ ذوالقرنین اسـت .ذوالقرنین
وقتیکه رسید به آنجایی که یأجوج و مأجوج بودند ،مردم به ذوالقرنین
گفتنـد کـه بیـا اینجـا ،بـرای ما سـدی درسـت کن کـه یأجـوج و مأجوج
نتواننـد بـه مـا حملـه کنند و مـا را مورد تعرض قـرار بدهنـد؛ ذوالقرنین
بـه آنهـا میگویـد من در بین این دو کوه سـدی خواهم سـاخت .در یک
آیـۀ دیگـر « َردمـا» دارد ،تعبیر «ردم» ،که آنهم بهمعنـای حفاظ و حصن
ّ
سـدی و َردمی،
و حاجـب مسـتحکم اسـت .ذوالقرنیـن میگویـد که من
یعنی حجاب و حافظ مسـتحکم و حصار مرتفعی ،میان شـما و یأجوج
و مأجـوج بهوجـود میآورم .این آیۀ قرآن اسـت کـه ارتباطی به بحث ما
ندارد ،امام در ذیل این آیه ،به مناسبت کلمۀ «سد» و کلمۀ «ردم» اینطور

َ َّ َ ُ
ً
ّ
سـدی که
اوال دربارۀ «سـد» و « َردم» ،میفرماید« :الت ِق ّیة»،
بیان میفرماید.
تقیه اسـت.
میان مؤمن و میان یأجوج و مأجوجها باید باشـد ،اسـمش ّ
 .1سوره مبارکه کهف /آیات  94و 95
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َ َ َّ َ
الت ِق َّی ِة ل
دنبـال ایـن جمله اینطوری بیان میفرمایـدِ « :اذا ع ِملـت ِب
َ
َ َ َ َ
قدروا ل
تقیه عمل کردی و خودت را مستور
ک عل حیل ٍة» 1تو وقتی
برطبق ّ
َی ِ
ِ
نگـه داشـتی ،اینهـا به تو راهی پیـدا نمیکنند و به تو دسـت نمیتوانند

ُ

صن َ ُ
برسـانند .بعد میفرمایدَ « :و ه َو ِاحل ُ
تقیه حصار مستحکم است؛
احلصنی» ّ

وقتیکـه داخـل تشـکیالت بودی ،دیگر نمیتوانند به تـو راه پیدا کنند و

َ

َ

ّ ً

َ

َُ َ ً

صار َبین َ
َ
تو را پیدا کنندَ « .و َ
اهلل َسـدا ال َیسـت
طیعون له نقبا» سـدی
عداء ِ
ک َو َب َنی ا ِ
میان تو ،حصاری میان تو و میان دشمن خدا بهوجود میآید که دشمن

خدا نمیتواند نقبی باز کند و بشـکافد و خودش را به تو برسـاند؛ و این
یعنی یک تشکیالت مستتر.

51/11/27

 .1وسائلالشـیعة /کتـاب االمـر بالمعروف و النهـی عن المنکر /ابواب االمر و النهی و ما
یناسبهما /باب /24حدیث34

75

«تقیه»در مکتب ّ
راهبرد ّ
تشیع
تقیـه را بهطـور خیلی قاطعـی تأیید
از جملـۀ روایاتـی کـه [اشـاره شـد و] ّ

َ َ ُ
میکنـد این [دو روایت از امام صادق] اسـت کـه میفرمایند« :ا ّلت ِق َّیـة دیین َو
ُ
تقیه ،آیین من و ممشای من و ممشای پدران من است.
دین آبایئ» یعنی ّ
َ َ َ َُ
تقیه ندارد ،دین
[و در ادامـه] میفرماینـد« :ال دی َـن ِ َلـن ال ت ِق ّیـة له» 1کسـی که ّ

ً
حتما دین صحیح یا
تقیه داشته باشید ،اگر نداشته باشید،
هم ندارد .باید ّ
دین کامل نخواهید داشت .روایات ازاینقبیل که همینطور مطلق ،اسم
تقیه نفرموده باشـد
تقیه را آورده باشـد و یک بیان توضیحآمیزی در مورد ّ
ّ
تقیه را تأکید کرده باشد بازهم داریم ،البته َنهچندان زیاد؛ چندتا روایت
و ّ

ّ
مسلم است .پس همۀ ما این را
اینطوری داریم که مضمونش از نظر ما
بهطور اجمال بدانیم که در اسلام و در شـیعه ،بلکه در ادیان پیشین هم
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب الکتمان /حدیث8
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تقیه وجود داشـت و این ،اصل دارای اهمیتی
یک اصلی به نام ّ
هم بوده .این مسئلۀ اول.
تقیه یـک واژهای
مطلـب دوم ایـن اسـت کـه آیـا در فارسـی بـرای لغـت ّ
کـه بتوانـد آن را بهطورکامـل معنـی بکنـد ،داریم یا نداریـم؟ در این مورد
تقیه
متأسفانه بنده نتوانستم یک واژهای را که صددرصد برابر و معادل با ّ
تقیه بهمعنای «اسـتتار» اسـت ،خواهیم دید
باشـد پیدا کنم .اگر بگوییم ّ
ً
تقیه بهمعنای «بهطور مکتوم
که
یقینا از این وسـیعتر اسـت؛ اگر بگوییم ّ

ً
تقریبا میشود ـ میبینیم که معنای
عملکردن» است ـ که همان استتار
تقیه بهمعنای ایجاد تشـکیالت
تقیـه از این وسـیعتر اسـت؛ اگـر بگوییم ّ
ّ
است ،که انسان کاری را که میخواهد بکند ،برطبق تشکیالت این کار را
انجام بدهد ،میبینیم این هست ،اما از اینهم وسیعتر و عمیقتر است.
ّ
تقیه ،امروز در ذهن بسیاری
آنچه که
مسلم است ،این معنایی که از واژۀ ّ
از مردم ما نقش میبندد ،صددرصد غلط است.
تقیه
تقیه ،امروز چه تصور میکنند؟ تصور مردم این است که ّ
مردم دربارۀ ّ
یعنـی اینکـه انسـان وقتیکـه میخواهد یـک عملی را انجـام دهد و یک
واجبـی را بـه جا بیاورد ،اگر چنانچه برای انجام این واجب ،برای پیمودن
ایـن راه ،یـک خطـری و یک ضرری تصور میشـود ،انسـان ایـن واجب را
انجام ندهد و این راه را نپیماید .این مطلب بهشدت غلط است؛ آنچنان
کردن
غلـط اسـت کـه اگـر در میان مـردم ،این طرز فکـر رایج نبـود ،عنوان
ِ
ً
اصال مطلب را توضیح میدادیم؛ لکن
توسـط من هم غلط بود ،نبایسـتی
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چون متأسـفانه در میان مردم این معنا بهشـدت رواج پیدا کرده
تقیـه را بـه این معنی میگیرنـد که اگر چنانچه یـک واجبی را
اسـت کـه ّ
تشـخیص دادی کـه واجب اسـت ،لکـن یک خطری در انجـام این واجب
تو را تهدید میکند ،بترس و این واجب را انجام نده؛ باید توضیح داد.
ّ
تقیه در روایات ،این نیست؛ ضد این است .یعنی چه ضد
مسلم ،معنای ّ
تقیه بهمعنای این اسـت که اگر چنانچه یک کاری در
این اسـت؟ یعنی ّ
عالم واقع و عمل ،برای انسـان دارای خطر و ضرر اسـت ،انسـان باید آن
ً
حتما انجام بگیرد و آسـیبی به آن
کار را بـه صورتـی انجـام بدهد کـه کار
تقیه اسـت در روایات .البته اینکه میگویم معنای
کار نرسـد؛ این معنای ّ
تقیه این است ـ حاال
تقیه این است ،نمیخواهم بگویم که همۀ معنای ّ
ّ

ً
مقدمتا
بعضـی از روایـات را از روی کتـاب نقـل میکنـم ،ولیکـن ایـن را
تقیه این نیست که
برای آشـنایی ذهن شـما عرض میکنم ـ فقط معنای ّ

ّ
مسـلم این جزو معنـای جوهری و عنصری
در روایـات خواهیـد دیـد ،اما
تقیه است که انسان عمل را انجام بدهد ،به صورتی که این عمل آسیب
ّ
ً
مثال فرض بفرمایید ،شـما برای
نبیند و صدمهای به این عمل وارد نیاید.

مسـافرتی از اینجا بلند شـوید بروید به مشـهد یا به قم .اینجا در بین راه
ً
مثال سیل آمده یا دزدی سر گردنه را گرفته
برخورد میکنید به یک مانعی،
و اگـر شـما بخواهیـد بـه راه خودتـان ادامه بدهید ،یا سـیل شـما را غرق
میکند و شما به منزل نخواهید رسید ،یا دزد آسیب میرساند یا گرگ به
شـما آسـیب میرساند یا ازاینقبیل .یا فرض بفرمایید که به یک نقطهای
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میرسـید که در اینجا جاده خیلی باریک و خطرناک اسـت و اگر
بخواهیـد بـا اتومبیل ،با همان سـرعت معمولی ،با همـان وضع معمولی
عبـور بکنیـد از اینجا ،ممکن اسـت که اتومبیل از این فاصلۀ زیاد سـقوط
بکند .اینجا جای احتیاط است.
تقیـه در اینجـا در ذهـن مـردم چیسـت و در روایات یعنی چـه؟ در ذهن
ّ
ائمه و بیان ائمه

علیهمالسلام

تقیه
چیسـت؟ مردم در اینجا میگویند که آقا! ّ

تقیه کن؟ یعنی تا دیدی سیل است ،برگرد ،رفتن ضرورتی
کن؛ یعنی چه ّ
نـدارد ،برگـرد بیـا بـه خانهات ،راحـت بنشـین .وقتیکه میبینـی که یک
ظالمـی یـا یـک دزدی یـا یک گرگی سـر گردنـه را گرفته ،خـب برگرد ،چه
لزومی دارد که راه را ادامه بدهی و خود را به خطر بیندازی و آخرش هم
به منزل نرسی! این گفته به معنایی است که مردم بهطور معمول معنی
میکنند؛ اما امام صادق

علیهالسلام

ـ آنطور یکه از مجموع روایات اسـتفاده

تقیه را اینطور معنی نمیکند؛ میگوید :آقا! تا دیدی که یک
میکنیم ـ ّ
گرگی ،یک دزدی ،یک ظالمی ،یک جای تنگی ،یک سیلی ،راه تو را قطع
کرده است ،اینجا سعی کن آنچنان بروی که این سیل به تو صدمه نزند؛
یعنی برو از باالی کوه عبور کن ،این جادۀ معمولی را نرو؛ آنچنان برو که
ایـن دزد یـا ایـن ظالم یا این گرگ به تو نتواند آسـیب وارد بیاورد و تو را
از رسیدن به مقصود باز بدارد.. .و میبینید که این دوتا معنی مثلاینکه
مخالف هم اسـت؛ در معنی
یکقدری اختالف دارد ،این دو معنی نقطۀ
ِ
تقیه موجب پیشرفتن
تقیه موجب برگشـتن اسـت ،در معنی دومّ ،
اولّ ،
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اسـت .خـب چگونـه آنچه کـه موجـب پیشرفتن اسـت ،ممکن
تقیه نقش
است موجب برگشتن هم باشد؟! آنچه در ذهن مردم از معنای ّ
بسـته ،حرف درسـتی نیسـت و منطبق با هیچ روایت و هیچ آیه و هیچ
استنباط صحیحی که برای ما معتبر و حجت باشد ،نیست .این را بهنحو
مجمل و کلی گفتم.
تقیه
تقیه و ذکر ّ
و اما آنچه که ما از آیات قرآن ـ که در چند آیۀ قرآن مادۀ ّ

ً
مستقال در
بهکار رفته ـ و از روایاتی که یا در ذیل آیات قرآن وارد شده یا
تقیه وسیلهای
تقیه بهکار رفته ،استفاده میکنیم ،این استّ :
ذکر معنای ّ
انسان باهدفی به هدفش .این مجمل قضیه.
است برای رساندن
ِ
این وسـیله چیسـت؟ هر وسـیلهای که انسـان را به هدف برسـاند یا یک
نوع وسـایل خاص؟ نه! هر وسـیلهای نه! چند نوع وسیلۀ خاص مورد نظر
اسـت که این وسـایل خاص ،انسـان را به هدف برسـاند و موجب بشـود
ً
مثال فرض بفرمایید که اگر
خار راهها جلوی انسـان را نگیرد.
کـه موانـع و
ِ
تقیه
انسـان بهوسـیلۀ یـک جنایتی ممکن اسـت به هدف برسـد ،ایـن را ّ
اصول هـدف خود ،یکوقتی
نمیگوینـد .اگر انسـان بهوسـیلۀ مخالفت با
ِ
تقیه
عرف منطق اسالم و
بخواهد خود را به هدف برساند ،این را در
ِ
تشیع ّ
ّ
ً
مثال آنکسـیکه میخواهد رهبری جامعۀ اسلامی را بهدست
نمیگویند.
بگیـرد ـ کـه الزمۀ رهبری ،تقوا و عدالت اسـت ـ این آدم برای اینکه خود
را به رهبری جامعۀ اسالمی برساند ،بیتقوایی و بیعدالتی را پیشه کند،
یعنـی مخالفـت کنـد با اصولی که در رهبری جامعۀ اسلامی در اسلام و
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علیهالسلام

در شورایی که عمر تشکیل داد ،با یک دروغ ،با یک مجامله ،1میتوانست
حکومـت را در دسـت بگیـرد ،اما امیرالمؤمنینعلیهالسلام ایـن مجامله و این
دروغگویی را مرتکب نشـد .میتوانسـت آنجا بگوید که من برطبق کتاب
خدا و سـنت پیامبر و سـیرۀ شـیخین حکومت خواهم کرد ،با گفتن این
حـرف و با سـپردن ایـن تعهد ،حکومـت را قبضه میکـرد ،منتها وقتیکه
بـه حکومـت میرسـید ،عمـل نمیکرد به سـیرۀ شـیخین .ایـن کاری بود
کـه امیرالمؤمنینعلیهالسلام آسـان میتوانسـت انجـام بدهد ،اما نـداد .چرا؟
بـرای خاطـر اینکـه در منطـق اسلام ،آن وسـیلهای که انسـان را به هدف
میرساند ،نباید برخالف هدف باشد ،نباید نامقدس و آلوده باشد؛ وسیله
هم بایسـتی صحیح باشـد ،باید وسـیلهای باشد که با هدف ،قابل تطبیق
باشـد .علی

علیهالسلام

میخواهـد حکومت بکنـد برای اینکـه دروغگویی را از

عالم بردارد ،پیمانشـکنی را بردارد ،رذالت اخالق را از بین ببرد ،انسـانها
معین و مقصود ،رهبری بکند ،برای
را در مسـیر صحیحی بهسـوی هدف
ّ
ایـن منظورهـا علیعلیهالسلام میخواهـد به حکومت برسـد و امور مملکت و
ملـت را قبضـه کنـد ،این درسـت نیسـت که وسـیلهاش یک دروغ باشـد،
یـک پیمانشـکنی باشـد ،یک فریب باشـد ،یـک ریاکاری باشـد ،یک ضد
فضیلتگرایی باشد؛ این درست نیست.
تقیه را به این معنی بگیریم که هر وسیلهای که
پس چنین نیست که ما ّ
( .1جمل) زبانبازی ،چربزبانی
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تقیه است؟ نه! یک نوع
انسـان را به هدف برسـاند .این اسـمش ّ
وسـایل مخصوص ،مورد نظر اسـت .ازجمله یکی از چیزهایی که انسان را
به هدف میرسـاند ،حفظ نظم و مراقبتکردن از اصول و برنامهای اسـت
که برای او مقرر شـده .هرگز در مراعات برنامههای ریزی که برای رسـیدن

بـه هـدف برای او مقرر شـدهُ ،
الابالیگری به خـرج ندهد؛ این از چیزهایی
است که انسان را به هدف نزدیک میکند.
یکـی از چیزهایـی کـه ـ بنـده حاال دو سـه تـا از اینها را میشـمارم و بعد
انسـان هدفی را به هدف میرسـاند،
روایـات را تطبیـق میکنـم با اینها ـ
ِ
صحابی امام و یار نزدیک امام ،باید راه خود را ،که
استتار و کتمان است.
ِ
زمان امام با آن راه مخالفند ،پوشـیده بدارد؛ نباید به آنها
قاهر
قدرتهای
ِ
ِ
بگوید ای معاویه! یا ای منصور! یا ای هارون! که من دارم علیه حکومت
تو مبارزه میکنم .نباید بگذارد او بفهمد که این در صراط ایجاد حکومت
حق و عدلی است که در [رأس] چنین حکومتی جز علی

علیهالسالم

یا جز امام

صادق یا امام باقرعلیهماالسالم یا بندگانی که با تیپ آنها پرورش پیدا کردهاند،
ّ
مسـلم اسـت که
نمیتوانـد باشـد[ .پـس] اگر اسـتتار کند و کتمان بکند،
به هدف نزدیکتر خواهد شـد ،اما اگر چنانچه اسـتتار نکرد ،کتمان نکرد
و منصـور فهمیـد که فالنکـس پیرامون امـام صادق

علیهالسلام

میکند تا حکومت نزدیکمدت یا دورمدت امام صادق

دارد فعالیت

علیهالسلام

را تشـکیل

بدهـد ـ کـه ایجاد آن حکومت ،مسـاوی اسـت بـا مرگ منصـور و نابودی
دودمان عباسـی ـ پیداسـت که منصور با یکچنین فعالیتی کنار نخواهد
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آمد .پیداست که منصور با آنکس که میخواهد او را ُ
بکشد ،جز

با کشـتن ،طور دیگری روبهرو نخواهد شـد؛ این خیلی روشن است دیگر.
پس استتار و کتمان در میان اصحاب ائمه

علیهمالسالم

میتوانست آنها را به

هدف و مقصدشان نزدیک کند.
هدفی پیرامـون امام را میتوانـد به مقصد
انسـان
یکـی از چیزهایـی کـه
ِ
ِ
برسـاند ،وجـود یـک سلسـله رابطههایـی اسـت کـه [بایـد] میـان امـام و
افـراد ،و میـان افـراد بـا یکدیگر وجـود داشـته باشـدُ .معَ َّلیبن ُ
خ َنیس که
در مدینـه زندگـی میکنـد ،بـا ُزرا َرةبن َ
عین که در کوفـه زندگی میکند ،با
ا َ
َ
[حریزبنعبداهلل سجستانی] که در بلوچستان زندگی میکند ،با زیدبنعمرو
حـال هم بااطالع باشـند و
کـه در خراسـان زندگـی میکنـد ،اینهـا باید از
ِ
فرامیـن امـام را به یکدیگر برسـانند ،یکدیگر را به پیروی هرچه بیشـتر از
امـام و بـه مراقبـت هرچه بیشـتر از فرمان امـام توصیه کننـد ،یکدیگر را
از اشـتباهات بـر حـذر بدارنـد و خالصه کارهای خـود را باهم هماهنگ و
تشیع در زمان امام صادقعلیهالسالم بسی سریعتر،
همگام بکنند ،تا پیشرفت
ّ
و حکومت حق و عدالت بسی نزدیکتر و قریبالوقوعتر شود .پس اینهم
یکی از وسایل پیشرفت کار ،که خالصهاش هماهنگساختن فعالیتهای
شیعی در زمان قدرت بنیامیه و بنیعباس ،و بهوجودآوردن روابط خاص
میان افراد شیعه و شخص امام علیهالسالم و میان امام و تکتک افراد
یا گروهها ،و میان گروهها و افراد با یکدیگر بود؛ اینهم یکی از وسایل.
تا حاال شـد سـه [اصل]؛ اولی حفظ نظم و جزئیات برنامه ،دومی اسـتتار و
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کتمان ،سـومی ایجاد ارتباطات؛ که با اصطالحات امروز اسـمش
ً
فورا
را میگذارند تشـکیالت .و من عرض کردهام تشـکیالت که میگوییم،
تشکیالت یک حزب مقتدری که در فالن گوشۀ دنیا مشغول فعالیت است
به ذهنتان نیاید؛ ماجرا ،ماجرای سیزده قرن پیشتر از تمدن کنونی و فرهنگ
کنونی اسـت؛ معلوم اسـت که در آن روزگار ،وضع تشـکیالت و تجهیزات و
ارتباطات و سازمانها به مجهزی و مدرنی امروز نبوده و نمیتوانسته باشد.
ً
اجمـاال یـک نوع ارتباط ،یک نوع هماهنگی ،یک نوع همگامی ،یک نوع از
مصدر واحد الهامگرفتن،
حال هم خبرداشـتن ،یک نوع از یک جا و از یک
ِ
تقیه بر همۀ این سـه اصل که
بـوده اسـت؛ تشـکیالت به این میگوینـد و ّ
گفتم ،اطالق میشود ،و روایات هم در این زمینه فراوان وجود دارد.
تقیـه بهمعنـای کارنکردن نیسـت ،کارکـردن ،منتهـا موفقیتآمیز
[..پـس] ّ
تقیه بهمعنای راهرفتن و بهطرف مقصد راهپیمودن [است]،
کارکردن استّ .
منتها درصورتیکه کوه باشد ،از داخل کانال رفتن است ،از زیر رفتن است،
از راه انحرافی رفتن است؛ پس رفتن و پیمودن و عمل در آن هست.
ً
تقیه عمل
از جملـۀ روایاتـی کـه این معنـی را
کامال تأیید میکند کـه در ّ
وجود دارد ،این است که امام علیهالسالم در یک روایتی ،وقتیکه مؤمن
را معنی میکند که مؤمن چطور آدمی هسـت و خصوصیاتی برای مؤمن

ُ

ٌ

ذکـر میکنـد ،ازجملـه میگویندَ « :و ُ
اهد» 1مؤمن آن کسـی [اسـت]
ؤم ُن م ِ
امل ِ
 .1وسائلالشـیعة /کتـاب االمـر بالمعـروف و النهیعنالمنکر /ابواب االمـر و النهی و ما
یناسبهما /باب وجوب التقیّ ة مع الخوف الی خروج صاحب الزمان /حدیث20
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ُ

ٌ

کـه مجاهـد باشـد ،یعنـی جهـاد کنـد؛ « َو ُ
اهـد» مؤمـن
ؤم ُـن م ِ
امل ِ

َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ
َّ
الت ِق َّی ِة َو یف َد َول ِة َ
احل ّ ِق
الباط ِل ِب
جهادکننده استِ « ،لنه ی ِاهد اعداء ِ
اهلل ع ّز َو َجل یف دول ِة ِ
ب َّ
یف» ـ این خیلی روایت خوبی است ،خیلی جالب است این روایت ـ
الس ِ
ِ
میگویـد :مؤمـن در هـر حالی جهاد میکند ،هرگز جهـاد را ترک نمیکند؛
اگر دولت حق بر سر کار بود ،اگر امیرالمؤمنین علی

علیهالسالم

بر سر کار بود،

مؤمـن در کنـار علیعلیهالسلام جهاد خـود را ادامه میدهد و جهاد میکند ،با
امـام علیهالسلام شمشـیر میکشـد و در کنار امام مـیرود به جنگ و با
دشـمنان حق و دشـمنان علیعلیهالسلام جهاد میکند؛ اگر دولت حقی بر سر
تقیه؛ یعنی آشـکارا نه ،پنهـان[ 51/11/27.پس]
کار نبـود ،جهـاد میکنـد ،اما با ّ
تقیـه معنایـش مبارزهنکـردن نیسـت ،معنایـش مبارزهکردن زیر پوشـش
ّ
است.
جـان مـا بـه لـب آمد تـا توانسـتیم همین یک کلمـه را که امروز شـماها
بهراحتـی قبـول میکنیـد ،در دوران اختنـاق به یک عـدهای تفهیم کنیم.
نکشـند،
بـرای اینکـه بـا دسـتگاه پهلـوی مبـارزه نکننـد و سـختیاش را ِ
تقیه نمیگویـد مبارزه نکن،
تقیـه پس چـه! میگفتیم بابا ّ
میگفتنـد آقـا ّ
تقیه یعنی نگـذار بفهمند .خب
میگویـد مبـارزه کـن ،امـا نگذار بفهمنـد؛ ّ
تقیه برای
اگـر تـو کاری نمیکنی« ،نگـذار بفهمند» ندارد دیگـر؛ نمیکنی! ّ
آنوقتـی اسـت که کاری میکنی ،میخواهـی نگذاری بفهمند 60/2/26.و من
تقیه،
تعجـب میکنم چگونه کسـانی هسـتند که تصـور میکنند روایـت ّ
..تقیه
عمـل ائمهعلیهمالسلام اسـت؛
ضـد روایـت جهاد اسـت ،یا ضـد روایت
ّ
ِ
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تقیه
چیزی درمقابل عمل نیسـت ،شـکلی برای عمل است .پس ّ
طیبیعلیهالرحمه که مرد دانشـمند و فاضلی
حالت اسـتثنایی نیسـت؛ مرحوم ّ
بـود 1ـ و خـدای متعـال روح او را شـاد کند و زحمـات او را مورد قدردانی
«تقیه و امربهمعـروف» .خیلی
قـرار بدهد ـ رسـالهای نوشـتهاند با عنـوان
ّ

ً
واقعا قابل اسـتفاده اسـت؛ منتها اول کار ،ایشان
خوب رسـالهای اسـت و
جملـهای ذکـر میکند ،که این مورد قبول ما نیسـت .ایشـان میگوید که
تقیـه امـر اسـتثنایی اسـت ،امربهمعروف یک امر همیشـگی اسـت .بنده
ّ
تقیه یک شـکلی برای امربهمعروف
میگویم هر دو امر همیشـگی اسـت؛ ّ
است ،یک شکلی برای جهاد است ،و ضد آنچه که ایشان میگویند حالت
ً
اصال ،دو چیز
استثنایی است .استثنا کجا بود! هر دو باهمند ،یک چیزند
تقیـه یعنی عمل نه ،یعنی نفی عمل،
نیسـتند .آنکـس که خیال میکند ّ
تقیه را نفهمیده چیست ،یا اگر هم فهمیده ،دلش نمیخواهد عمل کند؛
ّ
راحتطلبـی بـرای آدم خیلـی کار میکند ،خیلی ذهنها را عوض میکند،
تقیه یعنی یک نوع مدل خاص ،عمل
خیلـی تصورهـا را دگرگـون میکندّ .
با یک شـکل خاصی؛ چه اِشـکال دارد که عمل با یک شـکل خاصی باشد!
اینطوری است قضیه.
تقیه را از یک ُبعد دیگری نگاه میکند ،از یک
چندتا روایت هم هست که ّ
تقیـه یعنی نعل واژگونه
دیـدگاه دیگـری نگاه میکنـد؛ طبق این روایاتّ ،
زدن؛ نعل واژگونه زدن که هم معنی استتار در آن هست ،هم معنی عمل
 .1مرحوم احمد طیّ بی شبستری ()1345-1311
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در آن هسـت ،منتهـا از یـک دیـدگاه دیگری .از یـک بعد دیگری
که نگاه کنیم ،مسئله اینطوری میشود .در قدیم ،گاهی اوقات یک عده
لشـکر و یک عده سـپاه حرکت میکردند و از یک راهی میخواستند عبور
ً
مثال فرض کنید که دشـمن در نقطۀ مشـرق دارد
کنند که دشـمن نفهمد؛
فعالیـت و آرایـش جنگـی میکند ،اینها اگر از روبهرو میخواسـتند حمله
کننـد ،دشـمن میفهمیـد؛ میخواسـتند راه را کـج کنند و بروند از پشـت
ً
مثال حملـه کنند ،اگر چنانچـه اینها با اسـبها راه میافتادند
بـه دشـمن
میرفتند ،خب دشـمن هم که شـب نخوابیده که صبح یا نصفهشب به او
شـبیخون بزنند ،پس کسـانی دارد ،مراقبینی دارد ،نگاه میکنند ،میبینند
ً
مثال رد یک عده اسبسوار را ،بعد میبینند اینها کجا رفتهاند ،کدام طرف
رفتهاند ،از کجا آمدهاند به کجا رفتهاند ،جهت حرکت اینها را میفهمیدند،
ً
مثلا رسـیده به پشـت جبهه و
تعقیـب میکردنـد و میرفتنـد میدیدنـد
خودشـان را خـوب مراقبـت میکردند .پس برای اینکه دشـمن را غافلگیر
کننـد ،یـک ابتکار جالبی داشـتند ـ قدیم این کارهـا را میکردند و تا این
اواخر هم مرسـوم بود ـ در شـبیخونها و در لشکرکشـیهای پنهانی ،این
کار انجام میگرفت ،نعل اسبها را َچ ِپه میزدند! نعل اسب را اگر چنانچه
برعکـس بزننـد ،یعنـی دوشـاخش بهطـرف عقب باشـد ،پیداسـت که این
کاروان ازطرف مقابل رفته ،اگر این دوشاخ بهطرف جلو باشد ،پیداست که
کاروان ازطرف دیگر رفته .اینها نعل اسـب را چپه میزدند ،ازطرف شـمال
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ً
مثال میرفتند ،دشـمن خیال میکرد ازطرف جنوب رفتهاند؛ این

را میگویند نعل واژگونه زدن.
تقیه در بعضی از روایات بهمعنای نعل واژگونه زدن است؛ یعنی از اینطرف
ّ
بـرو ،منتهـا کاری کن که دشـمنت خیال کنـد از آنطرف رفتـهای .ازجمله
در روایتی که دربارۀ ابراهیم خلیلاهلل

علیهالسلام

اسـت ،میفرماید که ابراهیم

تقیه کرد؟
تقیه چگونه معنا میشود اینجا .چگونه ّ
تقیه کرد .ببینید ّ
خلیل ّ

نّ
ً
َ ق ٌ 1
ظاهرا ـ برای
بابل بوده
که
ـ
ابراهیم
شهر
مردم
که
ی
وقت
؛
»
م
�
�
س
ی
�
گفتِ« :ا
ی
ِ
ِ
ِ

ابراهیم جوان فرصت را
شـرکت در [مراسـم روز] عید به خارج شـهر رفتند،
ِ
برای بتشکنی آماده دید .دید اگر با اینها برود ،بعد بخواهد برگردد به شهر،
اینها میفهمند اینکه برمیگردد به شـهر کاری دارد ،ممکن اسـت مانعش
بشوند .فکر کرد باید با اینها نرود ،صاف و ساده نگفت نمیآیم ،کار دارم در
شهر؛ میگفتند خب او یک کاری دارد ،مراقبش باشیم .نه! نعل واژگونه زد،

نّ َ ق
سرشـان را کاله گذاشـت ،گفت« :بنده بیمارم»ِ« ،ا�ی س� ی� ٌم» امروز حال ندارم
من ،حالم خوش نیست ،میمانم؛ از او درگذشتند .وقتیکه ابراهیم

علیهالسالم

بـه بهانـۀ بیماری در شـهر ماند ،بعد تبر را برداشـت ،رفـت خدمت دانهدانۀ
بتهـا رسـید و پـدر بتهایشـان را درآورد و کارش را انجـام داد؛ ایـن را
میگوینـد نعـل واژگونـه زدن؛ انسـان بهعنوان بیماری بمانـد ،اما برای بت
شکنی بماند ،امام علیهالسالم ،امام بنده و شما ،اسم این عمل را میگذارد
تقیه داشـته
تقیه یعنی این .بعد از آنکه میگوید ّ
تقیـه ،امامـت میگویـد ّ
ّ
ّ
صافات /آیه 89
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نّ َ ق

باشـید ،میفرمایـدَ « :و لقـد قـال ِابراه ُ
یم ِا�ی س� ی� ٌم» 1ابراهیـم گفـت مـن
ً

اهلل ما َ
کان َسقیما» ابراهیم که بیمار نبود ،سر آنها را کاله گذاشت.
بیمارم « َو ِ

از همین قبیل روایت ،روایت دیگری است که دربارۀ اصحاب کهف آمده؛

َّ ُ ف َ ةٌ آ َ

ّ

« ِا�نهم ِ� ت� ی�� �م ن�وا ِب� َر ِب� ِهم» 2اصحـاب کهـف جوانانـی بودند ،جوانمردانی بودند که

جاهلـی کافرمنـش ،ایمان و فکر صحیـح را پذیرفته بودند،
اجتمـاع
در آن
ِ
ِ
منتهـا وضـع جامعه اجازه نمیداد که اینها بتوانند آشـکارا فعالیت کنند.
معینی،
اینها ایمان خود را نگه داشته بودند و آماده بودند که در یک روز
ّ
در یـک فرصـت مناسـبی ،ایمـان خـود را در معرض بینـش و فکر و ذهن
همـگان قـرار بدهنـد و مردم را هدایت کنند؛ نظرشـان این بود ،دنبال یک
فرصت مناسـب میگشـتند .اگر چنانچه آنها میخواسـتند در آن اجتماع
جاهـل ،هـر جـا کـه راه میروند ،به هر کجا که میرسـند ،یـک تعرضی به
خدایشـان ،به بتشـان ،به وضعشـان بکنند و نشان بدهند خودشان را ،که
خـب قبـل از آنکـه آن روز موعـود فرا برسـد ،دقیانوس اینهـا را میگرفت،
بـه زندانهـا میکشـید و چنینوچنـان میکـرد .نمیتوانسـتند آن کار را
انجام دهند و فرصت از اینها گرفته میشد .برای اینکه دقیانوس نداند و
نفهمـد که اینها چهکاره هسـتند ،نعل واژگونـه میزدند؛ چهکار میکردند؟

َ

َ

َ

« ِان کانـوا ل َیش َـه َ
دون االعیـاد»[ 3اینهـا] در محافـل جشـن ـ چون خودشـان جزو
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب التقیة /حدیث3
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طبقات باالی اجتماع بودند و از اینها در جشـنهای حکومتی و

وابسـته به حکومت دعوت میشـد ـ در اعیاد شـرکت میکردندَ « ،و َی ُش ّـد َ
ون
َّ
الزنانی َـر» ُز ّنـار میبسـتند؛ آرم آییـن حاکـم را به خودشـان ملصق میکردند،
برای اینکه شـناخته نشـوند .این کارها را میکردند تا به برکت این کارها
ً
اتفاقا تیر
و ناشـناختگی ،آن فرصـت مناسـب را بـرای خـود ذخیره کننـد.
اینها به نشـانه خورد و همین نعلواژگونهزدنها موجب شـد که دسـتگاه
قـدرت ،اینهـا را نشناسـد ،در مقابلشـان خـام بماند .اینها یـک روز در یک
فرصت مناسبی ،در یک مجلس عمومی و همگانی ،که آحاد مردم و همۀ
طبقات مردم در آن شرکت داشتند ،یکمرتبه در میان جمعیت بلند شدند

�ذ ق

فَ ق

َ ُّ َ ُ

َّ

و آن عقیده و فکر صریح را بیان کردندِ « :ا �اموا ��الوا ر�ب ن�ا ر بّ� الس ِت
ماوا�»1؛ و
ایبسا که همان اظهار ،موجب یک تحولی در جامعه شد که بعد از آنکه
اصحاب کهف بعد از مدتها و ِسنین متمادی از خواب بیدار شدند ،وضع
اجتمـاع ،وضـع مطلـوب و مرغـوب آنها بود ،وضعی بود کـه آنها آن وضع
را میخواسـتند و مورد قبولشـان بود .این نشان میدهد که همان حرکت
آنهـا ،یـک نهضـت و تحـول فکری در میان مردم بهوجـود آورده و مردم را
بهسوی راه راست و دین خدا هدایت کرده .به برکت چه توانستند این کار
تقیـه یعنی چه؟ یعنی نعل واژگونه زدن ،هدف
تقیهّ .
را بکننـد؟ بـه برکت ّ
پی فرصت
را حفظکردن ،راه را حفظکردن،
ِ
نهایت عمل را ازدسـتندادن و ِ
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مناسـب گشـتن؛ تکیهمان روی این اسـت :پی فرصت مناسـب
گشتن؛ نهاینکه بهکلی از راه منصرفشدن .اینهم از این روایت.
تقیـه را بهمعنـای کارنکـردن و
اجمـال مطلـب ایـن اسـت کـه اگر کسـی ّ
تعطیلکردن و منصرفشدن از راهپیمایی و وصول هدف بگیرد ،این نشان
ً
اصال
تقیه
میدهـد کـه بـا مبنای
تشـیع و با مبنای ائمهعلیهمالسلام در بـاب ّ
ّ
تقیه نمیکنید
آشـنایی نـدارد؛ اگر کسـی به این معنی بگیرد که آقا! چـرا ّ
تقیه ،که
شـما! یعنـی چـرا ایـن راه را میپیماییـد؟ اگر این باشـد معنـی ّ

ً
اجماال توأم با
تقیه
تقیه .اما ّ
واویالسـت ،دینی باقی نمیماند بهواسـطۀ ّ
عمل است ،توأم با جهاد است.
یـک نکتـه را بگویـم برای اینکه اگرچه برای غالب شـما یا بعضی از شـما
ممکن اسـت خیلی مورد ابتال نباشـد ،اما بعضی ذهنهای جسـتجوگرتر
و کنجکاوتر ممکن اسـت به این برسـند .مالحظه کنید ،وقتیکه قرار شـد
یک عدهای شـناخته نشـوند ـ شـیعیان امام صادقعلیهالسلام که دارند دنبال
ً
مثال ،اینها باید شـناخته نشـوند ـ این
یـک هدفـی میروند علیـه منصور
«شناختهنشدن» که یک وسیله برای رسیدن به هدف است ،فینفسه هم
خودش یک اصلی میشـود .باید شـناخته نشـوند ،پس هر کاری که مورد
شناختهشـدن آنها میشـود ،تا وقتی به هدف صدمه میزند ،باید از اینها
دوروبَر امام صادق
سر نزند .اگر فرض کنیم که این آدمی که
ُ

علیهالسالم

است،

ً
مثلا ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیـس ،در یک مجلسـی [هسـت که] بـه علیعلیهالسلام یا به

امـام صادقعلیهالسلام دارند دشـنام میدهند ،او اگـر چنانچه در این مجلس
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کـه داوودبنعلـی و بقیـۀ اعوان حکومت در مجلس نشسـتهاند،
بنا کند به دفاعکردن ،شناخته خواهد شد و اگر شناخته شد ،از راهی که
دارد بـرای آن راه جـان میدهـد ،خواهد ماند؛ پس اینجا باید سـکوت کند
و هیچچیز نگوید .لذاسـت شـما در بعضی از روایات میبینید که به افراد

ُ َ

َ

َ

میگویند که « َستدع َ
ون ِال َس ّب ف ُس ّبوین» ،1از امیرالمؤمنین

علیهالسالم

و از دیگران

نقل شـده که شـما را دعوت میکنند به اینکه به من دشـنام بدهید ،شما
هم دشنام بدهید ـ فحش است و موج هوا میشود و از بین میرود ـ اما

به شما میگویند که از راه ما برگردید ،شما برنگردیدَّ ُ « ،ث ُت َ
دع َ
ون ِا َل َ
راءة ِم ّن
الب ِ
َ َ
ّ
فال ت َب َّرءوا ِمن» میگویند از راه علیعلیهالسالم از هدف علیعلیهالسالم دست بردارید،
این را نه ،انجام ندهید.
ببینید ،آنجایی که جای عمل اسـت ،جای هدف اسـت ،جای رسـیدن به
مقصد و منزل علیعلیهالسالم است ،اینجا باید رفت ،هرچه میشود بشود؛ اما
آنجایی که مسئله ،یک مسئلۀ زبانی است ،یک لفظ زبانی که انجامدادن
این تلفظ موجب میشـود انسـان در راه بماند ،اینجا میگویند صبر بکن.
ّ
معلیبن ُ
خنیـس اگر بیاید سـر حوض مسـجد مدینه
فـرض بفرماییـد کـه
تشیع وضوگرفتن ،مسح بکشد ـ مسح پا و مسح
بنشیند ،بنا کند با آیین
ّ
سـر و از این نوع ـ خب همه میشناسـند او را ،این خالف کتمان اسـت،
ً
مثال سـر حوض مسجد
خالف اسـتتار اسـت؛ لذا میگویند آقا جان! وقتی
مدینـه رفتید ،خواسـتید وضو بگیرید ،مواظب باشـید کـه اینطوری وضو
 .1الکافی /کتاب االیمان و الکفر /باب التقیّ ة /حدیث10
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نگیرید ،مثل خود آنها وضو بگیرید ،آب را از آنطرف سر بریزید،
مسـح سـر را پشـت گوش بکشید ،پا را بشـویید ،به طریق آنها .چرا؟ چون
این عمل فرعی ،نحوۀ وضوگرفتن ،تو را میشناساند ،وقتی شناخته شدی
از هدفت باز میمانی؛ حاال این وضو را اینطوری بگیر ،این مهم نیست،
تقیه
آن مهم است .پس گاهی بعضی از واجباتی را که میگویند بهخاطر ّ
ترک کنید ،واجباتی است که در راه هدف نیست.
در تشـکیالت هـارون الرشـید ،موسیبنجعفر
دارد .کیست او؟

51/11/27

علیهالسلام

یـک مهـرۀ اساسـی

علیبنیقطین ،آجودان مخصوص هارون.

57/8/8

مهرۀ

اساسـی موسیبنجعفرعلیهالسلام در خانۀ هارون است[ ،امام] خیلی کارها را
بهوسیلۀ علیبنیقطین در تشکیالت حکومت انجام میدهند .خب حیف

بکنند یا ُ
نیسـت او را از اینجا َ
بکشـند؟ لذا به علیبنیقطین میگویند :آقا
جان! در خانهات وضو را آنطوری بگیر ،اینها جاسوس علیه تو میگمارند
یـا خودشـان نـگاه میکننـد میبینند؛ نگـذار بفهمند که تو با ما هسـتی.

1

توجه کردید؟ نماز را دستبسـته بخوان ،خیلی اهمیتی ندارد؛ برای اینکه
از راهت ،از هدفت که ما تو را بهخاطر آن گماشتهایم در خانۀ هارون[ ،باز
نمانی] .گاهی همین علیبنیقطین هم خودش داغ میشـد ،میخواست
ً
[مثال] موسیبنجعفر
اشـتباه کند؛

علیهالسلام

را [گرفتند] بردند منزل هارون.

2

 .1االرشاد /باب تاریخ االمام موسیبنجعفر /فصل قبسات من معاجز االمام الکاظم
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مقربین هارون اسـت ،یکی از نزدیکان و
علیبنیقطین هم جزو
ّ
بهاصطالح جزو افراد نزدیک به هارون است ،بهطور یکه در آنجا با شمشیر
ایسـتاده؛ گویا وزیر هم بود ،وزیر نزدیکی هم بوده .موسیبنجعفر
را وارد کردند،

51/11/27

علیهالسلام

هارون بنا کرد به موسـیبنجعفر تعرضکردن ،بنا کرد

حرفهای تند گفتن .علیبنیقطین ..تا دید هارون دارد به امام و موالی
او اهانت میکند ،بیاختیار شـد ،دسـتش رفت به قبضۀ شمشـیر! نزدیک
بکشد ـ حاال اگر هم هارون
بود که کار را خراب بکند ،نزدیک بود شمشیر ِ
بکشـد یـا ُ
را ُ
نکشـد ،باالخـره خودش را رسـوا میکند ـ امام متوجه شـدند

که علیبنیقطین دارد اشـتباه میکند ،یک نگاه تند و خیلی سـریعی به
ً
فورا ،به اعصاب خودش مسـلط شـد،
علیبنیقطیـن کردنـد؛ متوجـه شـد
دسـت نـگاه داشـت 57/8/8.گذشـت[ ،باز] هارون بنـا کرد بـه توبیخکردن ،به
فحـشدادن ،به سـبّکردن ،باز دسـت علیبنیقطین ـ این شـیعۀ غیور ـ
رفت روی شمشیر.

51/11/27

بیاختیارتر شد ،دستش را ُبرد به قبضۀ شمشیر،

ً
فورا با یک اشـارۀ سـریع ،با اشـارۀ چشـم او را متوجه کردند که،
باز امام
داری چـهکار میکنـی! بـار سـوم این عمل تکرار شـد و بهقـدر یک وجب،
علیبنیقطیـن شمشـیر را از غلاف بیـرون هـم کشـید ،نظـر بـه اینکـه
هـارون را گـردن بزند و همانجا ریشـۀ فسـاد را َ
بکند؛ امـا امام کار دارد با
تشیع ،این شبکۀ
علیبنیقطین در این دستگاه ،در این تشکیالت عظیم
ّ
وسیعی که در سراسر کشور اسالمی آن روز منتشر است؛ ..علیبنیقطین
متوجـه شـد .صحبتهـای هارون تمام شـد ،امام را مرخص کـرد [و امام]
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رفت .خب هارون آدم بیهوشی که نیست.. ،متوجه شد ،فهمید
کـه علیبنیقطیـن چنـد بار دسـتش را برد بهطرف قبضۀ شمشـیر ـ البته
علیبنیقطین [از قبل] متهم هم شده بود در نظر هارون به اینکه این جزو
تشـیع اسـت ـ برگشـت طـرف علیبنیقطین
یـاران امام و جزو مهرههای
ّ
گفت :علیبنیقطین احساسـاتی شـدی؟ ..اینجا هوشیاری و کیاست یک
مؤمـن اینطـوری معلوم میشـود! گفـت بله یا امیرالمؤمنیـن ،من دیدم
شـما به این مردی که اینجا بود ،این مرد هاشـمی بنا کردی تندیکردن،
فکـر کـردم که االن تندی تو زیاد خواهد شـد و دسـتور قتـل او را خواهی
داد ،مـن دسـتم را بـردم بـه شمشـیر که آماده باشـم .ببین چقدر سـخت
اسـت علیبنیقطین بودن.

57/8/8

هارون گفت :مرحبا ،بارکاهلل .خب گاهی

اینطـوری اسـت ،گاهـی اینطوری اسـت کـه علیبنیقطیـن باید تحمل
کند.
بههرحال بحث دراینباره زیاد است .این رئوس و کلیاتی که با استناد به
روایات و با استناد به زندگی ائمه

علیهمالسالم

تقیه گفته شد ،میتواند
دربارۀ ّ

ً
اجماال به شما نشان دهد ،یعنی یک مرزی برای
تقیه را
حدود و مرزهای ّ
تقیه بکند.
تقیه ،یا یک تجدیدنظری دربارۀ ّ
شما تصویر کند از ّ

51/11/27

76

پایان دوران چهارم امامت
[در انتهای دورۀ چهارم امامت] مسـئلۀ شـیعه خیلی عمیقتر بود .بهحسـب
اسـتنباطی کـه بنـده دارم در این مطلب ،شـیعیان زیادتـر بودند ،قدرتمندتر
ً
دائما
بودند ،ضربتهای کاریتر وارد میآوردند؛ این اسـت که این سـه امام
در حال حبس و تبعید و زجر و شکنجه بودند .مسکن اینها مدینه است ،اما
ً
دائما زیر نظر قدرتها زندگی میکردند ،آنها را میآوردند در بغداد و در سامره
ـ هروقت بغداد بودند ،در بغداد ،هروقت سامره بودند ،در سامره ـ و مدفنشان
را هم میبینید در سامره و کاظمین است ،در مدینه نیستند هیچکدام .آنها
را میآوردند آنجا ،زیر نظر نگه میداشتند ،جاسوس برای آنها میگماشتند،
پولها میفرستادند ،امتحانها میکردند و ضربتها میزدند.
ازجمله کارهایی که میکردند ،سعی میکردند با شیوههایی که برای جوان
جالب است ـ این سه امام هر سه جوان بودند ـ اینها را بلکه بتوانند جذب
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انقالبی پارسای زاهد که به دنیا به نظر استهزا و تمسخر
کنند؛ یک
ِ
مینگرد ،او هم باالخره انسان است و جوان است و اگر امکان داشته باشد،
انسان او را به فساد و ابتذال بکشاند ،بیدردسرترین کارهاست 51/1/25.متوکل

َ َ

َ

عباسی رو کرد به وزیرش گفت« :قد اعیاین ا ُمر ّ
الرضا» 1ابنالرضا من را خسته
ابن ِ
ِ
کـرد .چطـوری خسـته کرد؟ بـرای خاطر اینکـه زندانش کرد ،از زنـدان باکی
نداشت ،نزدیکانش را به زندان انداخت ،اهمیتی نداد .ابنالرضاصلواتاهللعلیه مراد
امام هادیعلیهالسلام اسـت؛ امام جواد و امام هادی و امام عسـکری ،هر سـه
بزرگوار را میگفتند ابنالرضا؛ از بعد از امام هشتم ،این ائمۀ سهگانۀ بزرگوار
به ابنالرضا معروفند .بهقدری فشار و زحمت و نامالیم بر این بزرگوار فراهم
آورد کـه یـک آدم بیصبـر ،یک آدمی که با خدا مرتبط و متصل نیسـت ،از
میدان در میرفت[ ،اما] امام هادی

صلواتاهللعلیه

به کار خود همچنان ادامه داد

کـه ایـن قدرت قاهر و قادر عباسـی ،یعنی متـوکل ،متوکل دژخیم ،متوکل
ً
واقعا خلفا و
جالد ،از دسـت شـیعه و از دسـت ائمۀ شیعه ،خسته میشد.
قدرتهـا ،هـر کار میکردند ،فایدهای [نمیکرد][ 52/11/7.ببینید] چطور خسـته
میکند یک انسانی ،یک قدرتی را[ .متوکل گفت] ابنالرضا مرا خسته کرد،
بلکه بتوانم او را به یک صورتی ،به مالهی و مناهی و شـرب خمر بکشـم،
برادر او را که
و چون موفق نشـد ،وزیرش گفت که برای تو کافی اسـت که
ِ
یک آدم لودۀ بیعاری است ـ یکی از برادرهای امام ـ از مدینه بخواهی.
ً
غالبا
سلحشـور پارسـا بودند ،البتـه
انقالبی
در خانـدان پیغمبـر ،هـم افـراد
ِ
ِ
 .1الکافی /کتاب الحجة /ابواب التاریخ /باب مولد ابیالحسن محمدبنعلی /حدیث8
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اینطـوری بودنـد؛ هـم یک افراد لـودۀ آقازادهمآب کـه از وجهه و
عنوان آقا استفاده میکردند و به خوشگذرانی میپرداختند و دلشان خوش
بـود کـه اوالد پیغمبرنـد و به جهنـم نمیروند و امام چقدر بـا این فکر که
اوالد پیغمبر به جهنم نمیرود ،مبارزه کرده .پیغمبر خودش به فاطمۀ زهرا

ّ ُ
َ
اهلل
نک ِم َن ِ
که دختر خودش بود ،فرزند بالواسطهاش بود ،گفتِ « :ان ال اغین ع ِ
َ ً
شیئا» 1ای فاطمه! من به درد تو در پیش خدا نمیخورم ،برو خودت ،خودت
را بسـاز و عمـل کـن .امـروز به مـا میخواهند ثابت کنند بنده که سلسـلۀ
نسبم با سی واسطه به امام سجاد میرسد ،به جهنم نمیروم ،چون سیدم
و اوالد پیغمبرم! پیغمبر خالف این را به فاطمه گفت و ائمه زیاد گفتند.
غرض اینطور آقازادهها بودند که اینها به خوشگذرانی [میپرداختند].
گفت برادر ابنالرضا را از مدینه بخواه ـ او هم اسمش ابنالرضاست دیگر،
بکش.
فرزند امام رضاست او هم ،فرزند بالواسطه ـ و او را به فحشا و فجور ِ

ً
طبعا محرمانه بود و باید به گوش امام
و او را خواستند .و بااینکه مطلب
نرسد ،تشکیالت امام مطلب را کشف کرد .امام خودش سر راه برادر ایستاد،
وقتی برادر آمد ،او را بر حذر داشـت و نقشـۀ دشـمن را به او گوشـزد کرد و
بـه او گفـت نـرو .برادر [امام] که آدم ضعیفالنفسـی بـود ،گفت که جرئت
نمیکنـم نـروم ،مرا خواسـتهاند؛ امام به او گفت پـس بدان که به [خلیفه]
برادر امام هـر روز میرفت به در
نخواهـی رسـید .تاریخ مینویسـد کـه این
ِ
 .1شـرح نهجالبالغـه (ابنابیالحدیـد) /ذیـل حکمـت /18کالمه علیهالسلام فی الحث و
التحریض علی العبادة /ص134
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خانۀ خلیفه و هر روز یا میگفتند خلیفه مست است یا میگفتند
خواب است یا میگفتند دوا خورده ـ عین تعبیر حدیث ـ یا میگفتند که
خمر خورده اسـت یا میگفتند دوا خورده یا میگفتند خواب اسـت ،و این
را رد میکردنـد .و مدتـی مانـد تـا وقتیکـه آن خلیفهای که او را خواسـته
بود ،کشته شد یا ُمرد ،و خلیفۀ دیگری آمد که با این کار نداشت؛ و موفق
نشـد .بنده گمان میکنم که تشـکیالت امام تا داخل تشکیالت خالفت و
قدرت زمان گسترش داشته است و دربانها مأمور بودند که این آقازاده را
ِ
هروقت میآید ،راهش ندهند و بگویند خلیفه مسـت اسـت ،خلیفه خواب
اسـت ،خلیفه نیسـت! وا ِّل خلیفه هر روز که گیج نبود ،هر روز که مسـت
نبود ـ مست میشد ،اما نه هر روز ـ هر روز صبح که این بنده خدا میآمد،
مردم میرفتند ،میآمدند ،به این میگفتند نه ،آقا تشریف ندارند ،خوابند،
مستند ،حال ندارند بپذیرند؛ او را نمیپذیرفتند.

51/1/25

زندگی کوتاه چهلودوسالۀ امام هادی ،یک زندگی سراسر مقاومت و مبارزه
است ـ چه در دوران متوکل و چه در دورانهای بعد از متوکل ـ که بیست
سال از این عمر کوتاه در تبعید گذشته است؛ امام بیست سال از این مدت
را در سامرا ،زیر نظر و در حال تبعید و فشار بوده ،اما بار امانت به امام بعد
رسـیده اسـت .مرگ در جوانی ،جهاد در سراپای عمر ،کوشش بیقیدوشرط
در راه خـدا ،نهراسـیدن از مشـکالت ،نترسـیدن از قدرتهـا و قدرتمندهـا،
وقـار و سـکینۀ در راه خـدا ،عبودیـت و خضـوع درمقابل خـدا ،خصوصیات
ایـن امـام بزرگوار اسـت؛ ماننـد امامان دیگـر 60/2/18.چرا یک امـام بزرگوار در
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توپنجسـالگی به شهادت میرسـد و دستگاه جبار زمان این
بیس 
ذریۀ پیغمبر را بیش از آن تحمل نمیکند؟! پاسخ به این سخن را زندگی و
شخصیت امام جواد به ما میدهد .او مظهر مبارزۀ با باطل بود ،او کوششگر
بـرای [برقـراری] حکومـت اهلل بـود .او بـرای خدا و قـرآن مبـارزه میکرد ،او
از قدرتهـا نمیترسـید[ 62/6/17.یا امام حسن عسـکری] امامـی که موافقان،
شـیعیان ،مخالفان ،غیر معتقدان ،همه شـهادت دادند و اعتراف کردند به
فضل او ،به علم او ،به تقوای او ،به طهارت او ،به عصمت او ،به شجاعت
او درمقابل دشـمنان ،به صبر و اسـتقامت او در برابر سـختیها؛ این انسان
بزرگ ،این شـخصیت باشـکوه ،وقتی به شهادت رسید ،فقط بیستوهشت
زمان عزیز ما ،با آنهمه فضیلت ،با آنهمه مقامات،
امام
سال داشت ،پدر
ِ
ِ

بـا آنهمـه کرامـات ،وقتـی بـا َسـم و جنایت دشـمنان از دنیا رفـت ،فقط
توهشت سال هم
توهشت سال داشت 90/12/10و در طول این مدت بیس 
بیس 
ً
دائما یا در زندان بودند یا در تبعید.. .ائمۀ ما اینطور بودند.

51/11/24

این خانواده از امیرالمؤمنین تا امام حسـن عسـکری ،عزیزترین میراثشـان
شـهادت در راه خداسـت؛ مگـر شـوخی اسـت! مردشـان در راه خـدا شـهید
میشـود ،زنشـان در راه خـدا شـهید میشـود ،بچـۀ کوچکشـان در راه خـدا
شـهید میشـود ،همهاش شهادت؛ فاطمۀ زهرا که هجدهساله است ،از دنیا
میرود ،با آن وضع؛ امیرالمؤمنین هم که شصتوسهساله است ،با محاسن
صادق
سـفید ،آنطور از دنیا میرود؛ امام سـجاد هم شـهید میشـود ،امام
ِ
شصتوپنجساله هم شهید میشود ،امام جواد بیستوپنجساله هم شهید
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محیرالعقولی است
میشود .همه شهید! این چه فداکاری عظیم و
ّ

ً
واقعا! چه انسـانهای بزرگی! انسانهایی
در این خانواده! اینها که هسـتند
که یکلحظه به عافیت ،به سالمت ،به زندگی شخصی دنیا نیندیشیدند.
االن فرض کن پیغمبر اکرم بر روی منبر ،چهره بهشدت زرد ،بدن بهشدت
نحیف ،یکی دو روز از زندگی ُپربرکتش باقی نمانده ،دارد حرف میزند:

َُ

ّ

«ا ّ َیـا الن ُ
ـاس» ای مسـلمان ،ای مشـهدی ،ای ایرانـی ،ای مسـلمان قـرن
چهاردهم هجری!

ّ

ُ

َّ َ َ

« ِان ت ٌ
ین» مـن دو امانـت و دو چیـز گرانبهـا در میـان شـما
ـارک فیکـم الثقل ِ
ِ
گذاشتم و رفتم ،ببینید چهکار میکنید با این دو امانت!
یکی کتاب خداست ،یکی عترت من.

53/7/17

الف .پینوشتها
 .1سختگیری معاویه بر شیعیان امیرالمؤمنین

ُ
یره
 .15مالکبنن ِو ِ

 .2صلح حدیبیه

 .16جریان ُغلوّ و ُغالت

 .3قصیدۀ عینیۀ ناشئ صغیر

 .17آل ابیالعاص

 .4ثروتاندوزی عثمان و خواص

 .18نامۀ امام حسینعلیهالسالم به معاویه

 .5دالیل شورش مردم بر خلیفۀ سوم

 .19سعیدبنمسیّ ب

 .6کوتاهی معاویه در یاریکردن خلیفۀ سوم

 .20علت ّ
ملقبشدن امیرالمؤمنین به ابوتراب

 .7گـزارش برخـی گفتگوها در سـقیفه ،به نقل از

 .21محمدبنمسلم ثقفی

کتب اهلسنت

 .22سعیدبن ُ
جبَیر

ّ
محاجۀ امام با معاویه
.8

 .23قصاص قاتل ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس

کارشکنی ابوموسی اشعری در جنگ جمل
.9
ِ

 .24قیام یحییبنزید

 .10اشعثبنقیس

 .25احوال عبداهللبنحسن و فرزندانش

 .11دسیسۀ معاویه برای قتل امیرالمؤمنین

 .26مخفیبودن امامت امام کاظم در آغاز امر

 .12وصیت امیرالمؤمنین به َاص َبغبن ُ
نباته

 .27قصیدۀ مدارس آیات

 .13مفاد صلحنامۀ امام حسنعلیهالسالم با معاویه

 .28احمدبناسحاق

 .14دفاع امام حسنعلیهالسالم از حق سعیدبن َ
سرح
ابی َ

ضمائم
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1.سختگیری معاویه بر شیعیان امیرالمؤمنین

1468

ٔ
صفحه 73
از

متـن ایـن پینوشـت برگرفتـه از کتـاب «صلح امام حسـن ،پرشـکوهترین
نرمش قهرمانانۀ تاریخ» است.
در تاریخ طبری به نقل از زیدبن َ
ا َنس شرح کوتاهی از وضع فشار و اختناق
عمومی شیعیان در دوران حکومت معاویه ذکر شده است ،از جمله از زبان
یکی از شیعیان خطاب به دیگران چنین آورده« :شماها را بهخاطر دوستی با
خاندان پیغمبر به قتل میرسانیدند؛ دست و پایتان را میبریدند؛ دیدگانتان
را بیـرون میآوردنـد و بدنتان را بر شـاخههای نخل میآویختند؛ بااینهمه
شماها در گوشۀ خانهها نشسته و دشمنتان را فرمان میبردید!»
اما مدائنی (متوفی 225ق) و ُس َلیمبنقیس (متوفی 70ق) هرکدام جداگانه
ایـن مناظـر دهشـتبار و فجایـع غمانگیـز را بهطورکامل ترسـیم کردهاند.
سـلیمبنقیس که در زمان معاویه میزیسـته و ده سـال پس از او وفات
یافته ،خود یکی از شهود واقعه و مشمول آن رعب و اختناق عمومی بوده
اسـت .و کدام شـاهد از شـاهد عیان بهتر؟ بنابراین در این مورد عبارت او
دارای ترجیح اسـت ،گو آنکه شـاید گفتار مدائنی نیز کمترین اختالفی با
نقل او نداشته باشد.
[سـلیمبنقیس] مینویسـد :معاویـه در عهـد خالفتـش یعنـی پـس از
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کشتهشـدن امیرالمؤمنیـن و صلـح امـام حسـن بـه حـج رفـت،
مـردم مدینـه از جملـه قیسبنسـعد ـ که بـزرگ و بـزرگزادۀ انصار بود ـ
به اسـتقبال او رفتند .میان معاویه و قیس سـخنانی مبادله شـد تا اینکه
به موضوع خالفت رسـیدند .قیس گفت :سـوگند یاد میکنم که با بودن
علـی و فرزندانـش ،هیچیـک از انصـار و هیچیک از قریـش و هیچکس از
عرب و عجم را در خالفت حقی نیسـت .معاویه غضبناک شـد و به همۀ
کارگزارانـش بـه یـک زبـان نوشـت« :بدانیـد! زنهـار و امان از کسـی که در
منقبـت علـی و خاندانـش حدیثـی نقل کند ،برداشـته شـد ».خطبا در هر
آبادی و هر مکان ،بر سر منبرها زبان به لعن علی و خاندانش گشودند و
از آنها بیزاری جستند و بس ناروا گفتند و لعنت کردند.
سـپس به مقر خود بازگشـت و بال و مصیبت در همهجا بر سـر شـیعیان
و پیـروان علـی و خاندانـش باریـدن گرفـت .در میـان شـهرها از همهجـا
سختتر کوفه بود ،زیرا گروه زیادی از شیعیان در آن شهر سکونت داشتند.
عراقین ـ بصره و کوفه ـ را به او سپرد.
زیادبنابیه را کارگزار آنجا ساخت و
ِ
خود او از میان
او به تعقیب و جسـتجوی شـیعیان مشـغول شد؛ و چون
ِ
شیعیان همین شهر برخاسته بود ،همۀ آنان را نیک میشناخت .ازاینرو،
ِ
در هر گوشهای و زیر هر سنگ و سایبانی که بودند ،بر ایشان دست یافت؛
گروهـی را بـه قتـل رسـانید؛ گروهـی را آواره و بیخانمـان سـاخت؛ رعب
در دلهـا افکنـد؛ عدهای را دسـت و پا برید و بر شـاخههای نخل آویخت؛
گروهی را کور کرد.
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معاویه به قاضیان و استاندارانش در همهجا نوشت که شهادت
شیعیانی که فضایل علی را روایت میکنند و از برتری او سخن میگویند،
باید قبول نشـود! و به همۀ کارگزارانش به یک زبان نوشـت« :هرکس که
شـهادت دادنـد از دوسـتان علـی و خاندان علی اسـت ،نامـش را از دیوان
محو کنید ».سپس نامۀ دیگری نوشت که «هرکس متهم به دوستی علی
شـد ،هرچند شـاهدی بر آن اقامه نشـود ،او را بکشـید» .ازآنپس مردم را
در همهجا به تهمت و گمان و شـبهه کشـتند؛ تاآنجاکه گاه کسی به خطا
کلمـهای میگفـت و کشـته میشـد! روزبـهروز بال شـدت مییافت و عدد
دشـمنان افزون میگشـت؛ احادیث دروغ ،برمَ ال روایت میشـد و مردم به
همیـن وضـع بـار میآمدند و جز همیـن دروغها چیزی فـرا نمیگرفتند.
(صلح امام حسن ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ /ص)325-321
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2.صلح حدیبیه
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ٔ
صفحه 142
از

در سـال ششـم هجـری ،پیغمبر به عزم زیارت خانۀ خـدا با هزاروچهارصد
تـن از مسـلمانان روانـۀ مکه شـد .در محلی به نام حدیبیـه ،قریش راه را
بر پیامبر بسـتند و مانع ورود مسـلمانان به مکه شدند .پیامبر قاصدی به
مکه فرسـتاد تا با قریش دراینباره گفتگو کند .خبر دسـتگیری این قاصد
و شـایعۀ کشتهشـدن او بـه پیامبـر رسـید .آن حضـرت تصمیـم به جنگ
گرفـت و از مسـلمانان میثـاق و بیعـت بـر جانبازی گرفت .ایـن بیعت را
بیعةالرضوان نامیدهاند.
قریـش هنگامیکـه از تصمیـم پیامبـر آگاه شـد ،نـزد رسـول خـدا آمده از
این کار عذرخواهی کردند و پیامبر را راضی به بستهشـدن قرارداد صلحی
کردنـد ،کـه به صلح حدیبیه معروف شـد .برخی از مـواد صلحنامه به این
قرار است:
 .1محمد و یاران او امسـال از همین نقطه به مدینه بازمیگردند ،ولی در
سـالهای آینـده میتواننـد آزادانه ،آهنگ مکه کـرده و خانۀ خدا را زیارت
کنند ،مشروط به اینکه سه روز بیشتر در مکه توقف نکنند ،و سالحی جز
سالح مسافر ،که همان شمشیر است ،همراه نداشته باشند.
اذن بزرگتـر خـود از مکه فـرار کند و
 .2اگـر یکـی از افـراد قریـش بـدون ِ
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اسلام آورد ،و بـه مسـلمانان بپیونـدد ،محمد باید او را بهسـوی
قریش بازگرداند ،ولی اگر فردی از مسلمانان بهسوی قریش بگریزد ،قریش
موظف نیست او را به مسلمانان تحویل بدهد.
 .3مسـلمانان و قریـش میتواننـد بـا هـر قبیلـهای که خواسـتند پیمان
برقرار کنند.
همین موارد بهخوبی نشان میدهد که پیامبر درضمن این صلح موقعیت
بسیار مناسبی برای فعالیت تبلیغی مسلمانان ،چه در بین قریش و مکه،
چـه در بیـن قبایـل دیگر ،فراهـم آوردند .پس از امضـای صلحنامه پیامبر
دستور قربانیکردن و سرتراشیدن داد ،بهمعنای تمامشدن احرام و خاتمۀ
کار حـج یـا عمـره .مسـلمانان از پذیرش این صلح سـخت ناراحت شـدند،
ً
صریحا
حتـی ایـن دسـتور را نخسـت اطاعت نکردنـد و یکی از مسـلمانان
بـه پیامبـر دراینبـاره اعتراض کرد ،ولی پس از مراجعـت به مدینه کمکم
نتایـج درخشـان این صلح پدیدار شـد و مصلحت بزرگـی که بر آن مترتب
بود ،ظاهر گشت.
این مصلحت ،آزادی مسـلمانان در نشـر اسلام و امکان آشناساختن کفار
با اسلام بود .گفتهاند که تا دو سـال پس از قرارداد حدیبیه ،عدۀ کسـانی
که اسلام آوردند ،از همۀ کسـانی که ظرف سـالهای پیش ،اسلام آورده
بودند ،بیشتر بود.
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3.قصیدۀ عینیۀ ناشئ صغیر

ٔ
صفحه 152
از

بـا جسـتجو در منابـع ،حداقل دو نفر بهعنوان سـرایندۀ این ابیات معرفی
شدهاند؛ «علیبنعبداهلل بن وصیف» و «ابنفارض».
مرحـوم عالمـۀ امینی در جلد چهارم کتاب الغدیر ،این ابیات را مربوط به
قصیدۀ «العینیه» سرودۀ علیبنعبداهلل بن وصیف (365-271ق) ،معروف
بـه ناشـئ صغیـر میدانـد .امـا مرحوم شـیخ عبـاس قمی در جلـد هفتم
سفینةالبحار ،این ابیات را به ابنفارض (632-576ق) نسبت میدهد.
ـر َ
واب
ف َّ
الص ُ
ـآل ُمحَ َّمـدٍ عُ ِ
ِب ِ

تاب
َو فـی َابیات ِِهـم َن َزلَ الکِ ُ

با آل محمد ،راه حق شناخته شد و در خانۀ آنان ،قرآن فرو فرستاده شد.
َو ُ
هم حُ جَ ُ
ج ِ
البرایا
اال َل ِه عَ َلی َ

راب
ِب ِهـم َو ِبجَ ِّدهِ م ال یُ سـ َت ُ

آنهـا حجـت خدا بر همۀ خلقند ،این معنا به وجود آنها و َجد بزرگوارشـان
ثابت گشته و جای هیچ شک و ریبی نیست.
َ
ِـی
َو ال ِس َّ
ـن عَ ل ٌّ
ـیما ابوحَ َس ٍ

َ
رب َم َ
هاب
رت َب ٌة ُت ُ
ل ٌه فِ ـی الحَ ِ

بهخصـوص علیعلیهالسلام کـه مبارزه و جهـاد او در جنگ به مرتبهای بود که
همۀ دشمنان به ترس و وحشت میافتادند.
ج َ
عام ُسیوفِ ِه ُمهَ ُ
االعادی
َط ُ

قاب َلها َ
َو َف ُ
راب
ش ُ
یض َد ِم الرِّ ِ

طعام شمشیرهای او دشمنان ،و شراب آن ریزش خون گردنهای آنها بود.
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ـه َ
ِـه ِب ُ
َو َ
ضر َب ُت ُ
ک َبیعَ ت ِ
ـم
خ ٍ
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ن َ
قاب
الق ِ
َمعاقِ ُدها مِ َ
وم الرِّ ُ

و ضربـت او هماننـد بیعتـش در ُخم غدیر به امر خـدا بود که گرهگاههای
آن ،گردنهای مردم بود.
الد ُّر َو َّ
لی ُّ
الذ َ
ص َّفی
الم َ
ب ُ
ه ُ
عَ ُّ
علی

علیهالسالم

ـاس ُ ِّ
راب
َو باقِ ـی ال ّن ِ
کل ِهم ُت ٌ

ُدر گرانمایه و طالی یکدست است و حالآنکه سایر مردم در

جنب او به منزلۀ خاکند.
الب ّ
حـراب َل ً
ُ
اء فِ ی المِ
یال
ـک ُ
ه َ
ـو َ
ِ

اک ا َِذا اش َت َّد ِّ
الضحّ ُ
ه َو َّ
ُ
راب
الض ُ

او شـبهنگام در محراب عبادت به پیشـگاه خدا ،سـخت گریان و هنگام
شدت جنگ با دشمنان ،خندان بود.
ظیم َو ُف ُ
ُ
نوح
لک
ه َو ال َّن َب ُا العَ
ُ
ٍ

َاب ِاهلل َو َ
انق َط َع الخِ
طاب
ُ
َو ب ُ

او نبأ عظیم و کشتی نوح و باباهلل و ختم کالم است.
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4.ثروتاندوزی عثمان و خواص
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ٔ
صفحه 237
از

مسعودی در ُمروجالذهب دربارۀ خلیفۀ سوم مینویسد« :عثمان ،خانهاش
را در مدینه بنا کرد و آن را با سـنگ و آهک ،محکم سـاخت و درهایی از
چوب ساج (گونهای از درختان جنگلی بلند و دارای چوب سخت و مقاوم)
رو کوهی بر آن قرار داد و اموال ،چشمههای آب ،و باغهایی در مدینه
و َس ِ
به چنگ آورد ».و دربارۀ ثروت او به نقل از عبداهللبن ُ
عتبه میگوید« :روزی
که عثمان کشـته شـد ،نزد خزانهدار او صدوپنجاههزار دینار و یکمیلیون
ِدرهـم ،موجـودی بود و ارزش امالکـش در وادیالقری و ُح َنین و غیر آن،
صدهزار دینار بود و اسبان و شتران باقی گذاشت».
و دربارۀ اشرافیگرایی بعضی از صحابه مینویسد« :در ایام عثمان بسیاری
از صحابـه ملکهـا و خانهها فراهـم کردند؛ از جملـه زبیربنعوام خانهای
در بصره سـاخت که تاکنون ـ یعنی سـال  332ـ معروف اسـت و تجار و
مـالداران و کشـتیبانان بحریـن و دیگـران آنجا فرود میآینـد .در مصر و
کوفه و اسـکندریه نیز خانههایی سـاخت .آنچه دربارۀ خانهها و امالک او
گفتیم ،هنوز هم معروف اسـت و پوشـیده نیسـت .موجودی زبیر پس از
مرگ پنجاههزار دینار بود ،و هزار اسـب و هزار غالم و کنیز داشـت ،و در
والیاتـی کـه گفتیـم ،امالکی به جا گذاشـت .طلحةبنعبیـداهلل َتیمی نیز
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در کوفـه خانـهای سـاخت که هماکنـون در محلۀ ُکناسـه به نام
دارالطلحیین معروف است .از امالک عراق روزانه هزار دینار درآمد داشت،
ّ
و بیشـتر از ایـن نیـز گفتهانـد .در مدینـه نیز خانهای سـاخت و آجر و گچ
و سـاج در آن بـهکار بـرد .عبدالرحمانبنعوف نیز خانۀ وسـیعی سـاخت.
در طویلـۀ او یکصـد اسـب بـود ،هـزار شـتر و دههـزار گوسـفند داشـت و
چهارم یکهشـتم مالش ،هشـتادوچهارهزار دینار بود.
پس از وفاتش یک
ِ

سـعدبنابیوقاص نیز در وادی عقیق در نزدیکی مدینه ،خانهای مرتفع و
سـیب گوید وقتی
وسـیع بنا کرد و باالی آن بالکنها سـاخت .سعیدبن ُ
م ّ
زیدبنثابـت ُمـرد چنـدان طلا و نقـره به جا گذاشـته بـود کـه آن را با تبر
میشکسـتند ،بهجـز اموال و امالک دیگر که قیمـت آن یکصدهزار دینار
بود».

(مروجالذهب /ج /2ص)334-331

در کتـاب ریاضالنضـرة فـی مناقبالعشـرة ،در مورد ثروت بـر جای مانده
از عبدالرحمانبنعوف آمده« :آنقدر طال بر جای گذاشـته بود که دسـتان
مردان ،هنگام قطعهکردن آنها با تبر تاول زد».
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5.دالیل شورش مردم بر خلیفۀ سوم
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ٔ
صفحه 241
از

در کتـاب انساباالشـراف بـه نقـل از محمدبنشـهاب ُزهـری چنین آمده
سال نخست ،مردم
است« :خالفت عثمان ،دوازده سال طول کشید .شش
ِ

بـر او ُخـردهای نگرفتنـد و او نزد قریش ،محبوبتـر از عمر بود؛ چون عمر
تندخـو ،و عثمـان نرم و همراه آنان بود .سـپس عثمان در ادارۀ امورشـان
سستی کرد و در شش سال دوم ،نزدیکان و خویشان خود را بهکار گمارد
و مـردم را رهـا کـرد و از بیتالمـال بـه نزدیکانش بخشـید و آن را معنای
حقیقـی صلـۀ رحمـی که خدا به آن فرمـان داده ،دانسـت .او به گردآوری
ِ
اموال پرداخت و از بیتالمال ،وام گرفت و گفت :ابوبکر و عمر ،حقشان را
از این مال ،وا نهادند و من آن را میگیرم و ِبدان با خویشـانم صلۀ رحم
میکنم .و مردم ،این را بر او زشت شمردند».
پدیدآمـدن تبعیـض در برخوردار یهـای اجتماعـی و مالـی در جامعـه،
اطرافیان خلیفۀ سـوم ،از جمله دالیل شـورش
بهخصـوص بیـن خواص و
ِ
مسلمین علیه خلیفه بود .رفتار خلیفۀ سوم نهفقط برخالف سیرۀ زاهدانۀ
پیامبر اکرم ،که برخالف سیرۀ خلفای گذشته بود .لذا موجب نارضایتی و
خشـم مسـلمین شد .در تاریخ طبری و به نقل از خلیفۀ سوم آمده است:
«عمر بهخاطر خدا از استفادۀ خانواده و نزدیکان خود جلوگیری میکرد و

ضمائم

اهتشونیپ .فلا

1478

مـن بهخاطـر خدا به خانواده و نزدیکانم عطـا میکنم ».در ادامه
برخی از اقدامات خلیفه که موجب نارضایتی مردم شد ،آمده است.
حکمبنعاص ،عموی عثمان که از سوی پیامبر از شهر مدینه اخراج شده
بـود ،و حتـی خلفـای پیشـین هـم ورود او را بـه مدینـه نپذیرفتـه بودند،
بخشـش صدهزار سکه به او،
ازطرف خلیفه فراخوانده شـد .خلیفه عالوهبر
ِ
او را مسئول جمعآوری زکات ُقضاعه ـ قبیلهای در یمن ـ کرد.

دامادی خود برگزید و خمس غنیمتهای
مـروان پسـر حکمبنعاص را ،بـه
ِ
بهدسـتآمده در فتوحات شـمال آفریقا را به او بخشـید .یعقوبی مینویسد
توهفتم هجری،
حجـم غنائـم بهدسـتآمده در فتـح آفریقا در سـال بیسـ 
به دومیلیونوپانصدوبیسـتهزار دینار میرسـید .عثمـان همچنین اختیار
عواید مَ هزور ـ جایگاه بازار مدینه ـ را که
باغهای فدک را به مروان سپرد و
ِ
پیامبر صدقهای برای مسلمانان قرار داده بود ،به حارث ،برادر مروان سپرد.
ابنابیالحدیـد در شـرح نهجالبالغـهاش مینویسـد« :هنگامیکـه عثمـان
دخترشُ ،ام َّابان ،را به همسـری مروان درآورد ،فرمان داد تا از بیتالمال،

صدهزار ِدرهم به او بدهند .پس زیدبن َ
ا َ
رقم ،مسئول بیتالمال ،به اعتراض
کلیدهـای بیتالمـال را آورد و جلوی عثمان نهاد» .عثمان هم اسـتعفای
او را پذیرفـت و پـس از مدتـی زیدبنثابت را به این مسـئولیت گذاشـت.
و ادامـه میدهـد« :در همان روزی کـه عثمان فرمان داد که از بیتالمال،
صدهزار سکه به مروانبنحکم بدهند ،نیز از بیتالمال ،دویستهزار سکه
به ابوسفیانبنحرب داد».
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عقبه؛ عبداهللبن َ
انتصاب افراد ناشایسـتی مانند ولیدبن ُ
سرح؛
ابی َ
اهانت ،دشنامدادن ،کتکزدن و تبعید اصحاب پیامبر؛ کوتاهی در اجرای
حـدود الهـی در مـورد آقازادههـا و عدم سـختگیری بر کارگـزاران از دیگر
دالیل شورش مردم بود.
عبیداهللبنعمر فرزند خلیفۀ دوم ،به تقاص خون پدرش و قبل از محاکمه،
رمزان ـ یکی از
ابولؤلؤ ،همسر و دختر کوچکش را کشت .به همین بهانه ُه ُ
ایرانی ساسانی که مسلمان شده بود ـ را نیز به قتل رساند .عثمان
سرداران
ِ
بعـد از اینکـه بـه خالفت رسـید ،از قصـاص او خودداری کـرد .همینطور
خواری ولیدبن ُ
عقبه برایش به اثبات رسـید ،در اجرای
بعد از اینکه شـراب
ِ
حـدش کوتاهـی کرد .عبداهللبنمسـعود را که از حاکم کوفه شـکایت برده
بود ،کتک زد .عمار یاسـر را که نسـبت به رفتار او اعتراض داشـت ،دشنام
داد و مجـروح کـرد .گروهـی از اصحـاب پیامبـر را کـه مخالـف رفتارهای
خلیفـه بودنـد از جمله ابـوذر ،عبدالرحمانبنحنبـل ،و عامربنعبدقیس را
تبعید کرد.
عبداهلل برادر رضاعی عثمان ،اگرچه به ظاهر مسـلمان شـده بود ،ولی بعد
از مدتـی مرتـد شـد و به مکه گریخـت .در فتح مکه که پیامبر فرمان عفو
عمومـی داد ،او را اسـتثنا کـرد و بـه مسـلمانان گفـت او را ُ
بکشـند حتی

اگـر بـه پـردۀ کعبه آویخته باشـد .او هم پناهندۀ عثمان شـد و عثمان از
پیامبر خواست که او را عفو کند .پیامبر پس از مدتی سکوت درخواست
عثمـان را پذیرفـت .بعـد رو بـه اصحـاب کردند و گفتند مگـر نگفته بودم
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هرجا او را یافتید ،گردنش را بزنید ،من صبر کردم تا کسی او را
والی
به سـزای اعمالش برسـاند .خلیفۀ سوم چنین فردی را با این سابقه
ِ
مصر کرده بود.
طبـری نیز ضمن اشـاره بـه بعضی نکات ،از ذکر بقیـۀ آنها صرفنظر کرده
و گفته اسـت« :ما بسـیاری از عواملی را که به دسـت قاتالن عثمان بهانه
داد تا کشـتن او را توجیه کنند ،بیان کردیم و از بسـیاری دیگر ،بهخاطر
علتهایی که ما را به ترک نقل آنها برانگیخت ،صرفنظر کردیم».
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6.کوتاهی معاویه در یار یکردن خلیفۀ سوم
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یکـی از بهانههـای معاویـه در نپذیرفتـن خالفـت امیرالمؤمنیـن ،ادعـای
قاتالن او بود.
مقصربودن امیرالمؤمنین در قتل خلیفۀ سوم و پناهدادن به
ِ
خواسـتن
خود معاویه بوده اسـت که هنگام کمک
بـه گواهـی تاریخ ،این
ِ
ِ
پشـت او را خالی گذاشـت .تاریخ طبری به نقل از محمدبنسائب
عثمان،
ِ
کلبی مینویسد« :هنگامیکه عثمان دید چه بر سر او آمده است ،و مردم
چگونه بر ضد او برانگیخته شـدهاند ،به معاویةبنابیسـفیان ،که در شـام
بـود ،نوشـت« :بسـماهللالرحمنالرحیم .اما بعد ،اهل مدینه کافر شـدهاند،
اطاعـت نمیکننـد و بیعـت شکسـتهاند .پس جنگاوران شـام را که نزد تو
هسـتند ،به هرگونه و وسـیلهای که میتوانی ،بهسـوی من گسـیل دار».
هنگامیکـه نامـه بـه معاویه رسـید ،منتظر ماند و چـون اجتماع اصحاب
پیامبـر خـدا را بر مخالفت با عثمان میدانسـت ،اظهـار مخالفت با آنان را
ناپسند داشت».
خیانت معاویه به خلیفۀ سوم را اینگونه آورده است« :عثمان به
یعقوبی
ِ
معاویه نامهای نوشت و از او خواست که زود به نزد او بیاید .پس معاویه
با دوازدههزار نفر بهسوی او به راه افتاد .سپس [به سپاه] گفت :در همین
ابتدای شام بمانید تا نزد امیرمؤمنان بروم و از صحت فرمانش آگاه شوم.
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آنگاه نزد عثمان آمد .او پرسید :چند روزه آمدید؟ گفت :آمدهام تا
نظرت را بدانم ،بهسوی آنان بازگردم و سپس آنها را نزد تو بیاورم .معاویه
بازگشت؛ اما بهسوی عثمان بازنیامد ،تا آنکه عثمان کشته شد».

(دانشنامۀ

امیرالمؤمنین بر پایۀ قرآن ،حدیث و تاریخ /ج /3ص)311

امیرالمؤمنیـن در نامههای متعـددی در نهجالبالغه ،خطاب به معاویه به
این موضوع اشاره کردهاند ،که برخی از آنها را در ادامه خواهید دید.

نامـۀ بیستوهشـتمَ ُ « :ث َذ َک َ
ـان َف َل َ
کان ِمـن َامـری َو َامـر ُعثم َ
ـرت مـا َ
ـک َان ُت َ
ـاب َعن
ِ
هذه ل َر ِح َ ُ
ک ِمنه» سپس کار مرا با عثمان به یاد آوردی .تو باید پاسخ دهی
ِِ ِ ِ
ََ
َ َ َ َُ َ َ َ
که از خویشـاوندان او هسـتی! «فا ُّینا
قات ِل ِه» راسـتی
کان اعدی له َو اهدی ِال َم ِ
شـندگان
کدامیـک از مـا دشـمنیاش با عثمان بیشـتر بود و راه را برای ُک
ِ

َ َّ َ
ََ َ َ َ َُ ُ َ َ
َ َ َ َ
نص َر ُه ف َتراخـی
صر َت ُـه فاس َـت َقع َد ُه َو اس َـتکف ُه ام َم ِـن اسـت
او فراهـم آورد؟ «ا مـن بـذل لـه ن
َ ُ َ َ َّ َ َ َ
َّ َ َ َ َ َ َ َ ّ
عنـه و بـث املن
اهلل» آنکسـیکه به او یاری رسـاند،
ـون ِالی ِـه َحتی ات قـد ُر ُه عل ِیه کل َو ِ
و از او خواسـت بـه جایـش بنشـیند ،و بـه کار مـردم رسـد ،یـا آنکه از او
یاری خواسـت و دریغ کرد و به انتظار نشسـت تا مرگ عثمان فرا رسـد؟

ََ

َ

ُ

َُ َ َ

ّ َ ً

قین ِمنکـم َو ِ َ
امل َع ّو َ
خوانـم هل ّـم ِالینـا َو ال َیأت َ
ـون َ
الب َ
َ ُ ُ ُ
ـأس ِال قلیلا»
«لقـد یعلـم اهلل ِ
القائ ِلین ِ ِل ِ ِ

خداوند بازدارندگان از جنگ را در میان شما میشناسد ،و آنان که برادران
خود را بهسوی خویش میخوانند ،و جز لحظههای کوتاهی در نبرد حاضر

َ َّ
َ َ
َ
َ
َّ ُ
ً َ
نمیشـوندَ « .و مـا ُکن ُـت َل َ
کان الذن ُـب ِالی ِـه
عت ِـذ َر ِمـن ان کن ُـت ا ِنق ُـم َعلی ِـه احدا ثـا ف ِـان
ِ
َ
َ
ُ َ
َ ُ ّ
الظ َّن َـة ُ َ َ
دایتی َل ُـه َف ُـر َّب َ
ِارشـادی َو ِه َ
املتن ِ ّص ُـح» مـن ادعـا
ل
م
ـوم ال ذن َـب لـه َو قـد َیسـتفید ِ
ٍ
نـدارم کـه در مـورد بدعتهـای عثمـان بر او عیـب نمیگرفتـم ،نکوهش
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میکردم و از او عذرخواه نیسـتم ،اگر گناه من ارشـاد و هدایت
اوست ،بسیارند کسانی که مالمت شوند و بیگناهند .و بسیارند ناصحانی
که در پند و اندرز دادن مورد تهمت قرار گیرند.
در نامههای دهم و سیوهشتم نهجالبالغه هم موارد مشابهی آمده است.
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7.گزارش برخی گفتگوها در سقیفه ،به نقل از کتب اهلسنت
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از اتفاقـات غمانگیـز تاریـخ صدر اسلام ،واقعۀ سـقیفه اسـت .مسـلمین
پس از شـنیدن خبر رحلت پیامبر اکرم ،بهجای عمل به وصیت ایشـان و
پایبندی به پیمانی که با حضرتش بسته بودند ،در مورد جانشینی پیامبر،
بـه نزاع برخاسـتند .طبق نقـل تواریخ و منابع اهل سـنت ،ماجرا اینگونه
اسـت که انصار در محلی به نام سـقیفۀ بنیسـاعده ـ محلی سایباندار در
مدینـه کـه مردم در آنجا دور هم جمع میشـدند ـ جمع شـده بودند .آنها
میخواستند سعدبنعباده را به جانشینی پیامبر انتخاب کنند .درحالیکه
سـعد از شـدت بیمـاری ،در بسـتر خوابیـده بـود و توان بلند سـخنگفتن
نداشـت .سـخنانش را به پسـرش میگفت و او برای انصار بلندبلند تکرار
میکرد .سـعد در فضایل انصار سـخن گفت .انصار متفق شـدند که خلیفه
باید از ایشـان باشـد و اگر مهاجرین نپذیرفتند ،بگویند امیری از انصار و
امیری از مهاجرین باشد.
ابوبکـر ،عمـر و گروهـی از مهاجـران ،هنگامیکـه از ایـن اجتمـاع باخبـر
شـدند ،سـوی آنهـا رفتنـد .صحیح بخاری ایـن ماجرا را به نقل از عایشـه،
همسـر پیامبر ،چنین نقل کرده اسـت« :انصار ،در سـقیفۀ بنیساعدهِ ،گرد
سـعدبنعباده جمع شـدند و گفتند :امیری از ما باشـد و امیری از شـما.
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ابوعبیدۀ جـراح بهسـوی آنان در
پـس ابوبکـر و عمربنخطـاب و
ّ
سـقیفه رفتنـد .آنجـا عمـر رفت تا سـخن بگوید کـه ابوبکر سـاکتش کرد.
و عمـر میگفـت :بـه خـدا سـوگند ،از ایـن کار قصدی نداشـتم ،جـز آنکه
سـخنی مهم آماده کرده بودم که مرا به شـعف میآورد و میترسـیدم که
ترین مردم سخن گفت و در
ابوبکر ِبدان نرسد .سپس ابوبکر همچون بلیغ
ِ
نذر گفت :نه ،به خدا
سـخنانش گفت :ما امیریم و شـما وزیرَ .ح ّباببن ُ
م ِ
سـوگند چنین نخواهیم کرد! امیری از ما و امیری از شـما .ابوبکر گفت:
های عرب
نه؛ بلکه ما امیریم و شـما وزیر .مهاجران شایسـتهترین خاندان ِ
ابوعبیدۀ جراح بیعت کنید .اما عمر
و دارای بهترین دودمانند؛ با عمر یا
ّ
گفت :بلکه با تو بیعت میکنیم ،که تو َسرور و بهترین ما و محبوبترین
ما نزد پیامبر خدایی .پس ،عمر دست ابوبکر را گرفت و با او بیعت کرد و
مردم هم با او بیعت کردند».

(صحیحالبخاری /کتاب اصحاب النبی /مسئلۀ )3668

ّ
حباببنمنذر
خ طبـری به نقل از
تاریـ 
ضحاکبنخلیفه ،به درگیـری عمر با ّ
«حباببنمنذر برخاست ،شمشیرش را از غالف
اشـاره میکند و مینویسـد:
ّ

بیرون کشید و گفت :من دوای درد و چارۀ کارم .من پدر شیربچگان در ُکنام
شـیرانم و شـیران را به من نسـبت میدهند .عمر به او حمله کرد و چون بر
دستش زد ،شمشیرش افتاد؛ و عمر ،آن را گرفت».

(تاریخالطبری /ج /3ص)223

و در جایی دیگر در مورد اولین نفری که با ابوبکر بیعت کرده ،مینویسد« :و
چون آن دو (عمر و ابوعبیده) رفتند که با ابوبکر بیعت کنند ،بشیربنسعد
حباببنمنذر گفت:
انصاری ،از آن دو پیشی گرفت و با او بیعت کرد .پسّ ،
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ای بشیربنسـعد! قطـع رحم کـردی .خدا تو را بییـاور گذارد! چه
چیز ،تو را به این کار وا داشت؟ آیا امیر شدن پسرعمویت را تاب نیاوردی؟
گفـت :نه ،به خدا سـوگند؛ بلکه ناپسـند داشـتم در حقی کـه خداوند برای
گروهی قرار داده ،با آنان به کشـمکش بپردازم .قبیلۀ اوس ،وقتی آنچه را
بشیربنسعد کرد و آنچه را قریش بدان فرامیخواند و آنچه را قبیلۀ خزرج
در امیرکردن سعدبنعباده میخواست ،دیدند ،درحالیکه ُاسیدبن ُ
حضیر در

میـان آنـان بود ،به یکدیگر گفتند :به خدا سـوگند ،اگـر خزرج برای یک بار
بر شـما والیت یابد ،همواره به آن بر شـما فضیلت خواهد داشـت و هرگز
سـهمی از آن بـه شـما نخواهـد داد .برخیزید و با ابوبکـر بیعت کنید! پس
برخاستند و با او بیعت کردند».

(تاریخالطبری /ج /3ص)218
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ّ
محاجۀ امام با معاویه
8.
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در یکی از نامههایی که میان امیرالمؤمنین و معاویه ردوبَدل شده است،
معاویـه بیعـت مـردم با حضـرت را زیـر سـؤال میبَـرد و از امیرالمؤمنین
میخواهد تا تعیین خلیفه را به دسـت شـورای مسـلمین بسپارد :به جان
خـودم سـوگند ،اگـر دسـت تو به خون عثمان آغشـته نبود ،و مـردم با تو
بیعـت میکردنـد ،هماننـد ابوبکر و عمر و عثمان بودی؛ اما تو مهاجران را
بر عثمان شوراندی و مانع یاری انصار به او شدی .افراد نادان از تو پیروی
کردند و اشـخاص ناتوان به یاری تو تقویت شـدند .اکنون مردم شـام جز
جنـگ بـا تو راه دیگری در پیش ندارند ،مگر آنکه قاتالن عثمان را تحویل
آنها دهی و پس از آن ،امر خالفت را به شورا بازگردانی تا اهل شورا خلیفه
را برگزینند.

(شرح نهجالبالغه ابنابیالحدید/ج/3ص)88

ادعـای باطـل معاویـه ـ یعنـی عـدم
امیرالمؤمنیـن در نامـهای بـه ایـن
ِ

مشـروعیت بیعت مردم با امیرالمؤمنین ـ پاسـخ میدهند« :بسـم ِ َّ
محن
ِ
ِ ِ
اهللالر ِ
َ َ َ َ َ َ َ َ ّ
َ
الرحیمَ ،ا ّمـا َبع ُـد َف ِـا َّن َب َ
الش
ب
نت
ا
و
تک
م
ز
ل
ة
دین
امل
ب
تی
یع
ـام» بسـماهللالرحمنالرحیم،
ِ
ّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اما بعد ،بیعتی که مردم در مدینه با من کردهاند ،برای تو نیز که در شام

َ َ
بایعوا َا َ
بابکـر َو ُع َم َر َو ُع َ
اقامـت داری ،الزامآور اسـتَ ِ « .ل َّن ُه َب َای َعن الق ُ
ذین َ
ـوم ّال َ
ثمان
ٍ
ِ
َ َ ُ َّ
َع َل ما بویعوا َع َل ِیه َف َلم َی ُکن ِل ّلش ِاه ِد َان َی َ
لغائ ِب ان یرد» زیرا همان کسانی
تار َو ال ِل ِ
ِ
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کـه بـا ابوبکـر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند ،بر همان مبنا و
روشـی که با ایشـان بیعت شـده بود ،با من بیعت کردهاند .بنابراین افراد
حاضـر در مدینـه چـارهای ندارند جـز پذیرش بیعت ،افـراد غایب نیز راهی

َ َّ َ ّ
ـور ی ل ُلمهاجر ی َـن َو َاال نصار َفـا َذا َ
الش َ
اجت َمعوا
بـرای مردودشـمردن آن ندارند« .و ِانا
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ
ً َ َ َ ّ ً
َ َ
ل ِرضـا» حضور در شـورا فقط حق مهاجران و
علی َر ُج ٍـل ف َس ّـم ُوه ِامامـا کان ذ ِلـک ِ

انصـار اسـت و هنگامیکـه آنهـا بر رهبری مردی اتفاق کردنـد و او را امام

خواندنـد ،این انتخاب مورد رضای خداسـتَ « .فـان َخ َر َج مـن َامرهم خـار ٌج ب َ
عن
ط
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
َ َ َ ّ َ
َ
ُ
غب ٍة َرد ُوه ِال ما خ َر َج ِمنه» و اگر کسـی به مخالفت و عهدشـکنی با آن امام
او ر
برخیـزد یـا بـه دلیل دلبسـتگی به فرد دیگر یا هر قصـد و غرض دیگری از

اجتمـاع قاطبـۀ امـت سـرپیچی کنـد و از ایـن دایـره خارج شـود ،او را به

َ ََ َ ُ َ
ـوه َعل
بازگشـت دعـوت میکنند و به جای خویش مینشـانند! «ف ِـان اب قاتل
َ َ َ ّ ُ ُ َ َّ
ً
ّ
صلیه َج َه َّ َن َو َ
باع ِه َغ َیر َسبیل ُ
ساءت َمصیرا» اگر امتناع
ؤمننی و وله
اهلل ما ت َو ل َو ُی ِ
امل ِ
ِات ِ
ِ
ورزید با او میجنگند؛ زیرا از راهی که مؤمنان برگزیدهاند ،سرپیچی کرده و

خداوند او را به دلیل آنکه راه جداگانهای در پیش گرفته است ،بازخواست
و گرفتار آتش جهنم کند و عاقبتش تباه شود.

َ َّ َ َ َ َ ُّ
ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ
َ ّ
الز َبی َـر َ
کان نقض ُهمـا ک َر ِد ِهـا» طلحـه و زبیـر با
بایعـاین ث نقضـا بیعتی و
«و ِان طلحـة و

من بیعت کردند و سـپس بیعت خود را شکسـتند و بیعتشـکنی آنان در

َ

َ ُ

َ َ َ

َّ

ُّ

َ

َ

ُ

دتمـا عل ذ ِل َ
جاء َ
اهلل َو هـم کار َ
ک َحتی َ
حکـم ارتـداد بود« ،فجاه ُ
احلـق َو ظ َه َر ا ُ
هون»
مر ِ
ِ
و من بدین سـبب با ایشـان جنگیدم تا حق ،پیروز و امر خدا غالب شـد،
بااینکه آنها خوش نداشتند.
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ُ ّ َ
َ ََ
َ
َ ُ
مون َف ِا َّن َا َح َّب ُاالمور ِا َ َّل َ
سل َ
فیه ُ
العاف َیة ِال ان َت َت َع َّرض
فیک ِ
امل ِ
«فادخل فیما دخل ِ
ِ

لاء» اکنـون تـو نیـز به راهی که مسـلمانان پیمودهاند ،وارد شـو ،که من
ِل َلب ِ
عالقهمند به سالمت و عافیت تو هستم .در غیر این صورت ،خود را گرفتار

َ

َ

َ َُ

َ ُ

َ

ُ

ََ

ک َو اسـت َعنت َ
اهلل عل َ
بال سـاختهای« ،ف ِان ت َع َّرضت له قاتلت َ
یک» و من به جنگ با
تو ناچار خواهم بود و از خداوند برای مقابله با تو یاری خواهم خواست.

َ ََ
َ
َ َُ
َ َ َ َ َ َََ ُ َ َ ُ
ـوم ِا َ َّل َا ِمح َ
الق َ
فیه ُ
لک
مون ّث حا ِک ِم
املس ِـل
«و قـد ا کثـرت یف قتل ِـة عثم
ـان فادخـل فیمـا دخل ِ
َ ّ ُ َ َ
اهلل» دربارۀ قاتالن عثمان نیز سـخن بسـیار گفتهای .قبل
تاب ِ
و ِایاهم عل ِک ِ

از هـر چیـز بایـد بـه راهی کـه مسـلمانان برگزیدهاند ،درآیـی ،و بیعت مرا
بپذیـری؛ و پـس از آن بـه همـراه دیگـر مسـلمانان برای قضـاوت نزد من
آیید تا شما را با حکم خدا در این موضوع آشنا سازم و مطابق حکم خدا
دراینباره داوری کنم.

َ َّ ُ ُ َ ُ َ ُ َّ َ َّ
ََ
الل َ
ب» اما آنچه تو از خون عثمان طلب
«فا ّما ِتلک الیت تر یدها فخدعة الص ِ ِ ّب ع ِن ِ
میکنی ،همانند بهانهگیری کودکی اسـت که از شـیر گرفته شـده اسـت!

َ

َ

ََ

َ

َ

َ َُ

ََ ُ

َ ُ

« َو ل َعمـری ل ِئن نظـرت ب َع ِقل َ
دون هـوا َک لتجـدین اب َـرا ق َر یـش ِمـن دم عثم َ
ـک َ
ـان» به جان
ِ
ِ
ٍ
ِ

خـودم سـوگند ،اگـر به عقل خویش مراجعه کنـی و به دور از هوای ْ
نفس
بنگری ،متوجه میشوی که من در ریختهشدن خون عثمان ،بیگناهترین
فرد قریش هستم و بهکلی از آن برکنارم.

َ َ َّ

ُ َ

َّ

َ ُّ َ

َُ

َ

ُ

ّ

ّ
« َو اعلم ان َ
ذین ال ِتل ُل ُم ِاخلالفة َو ال تعرض فهی ُم الش َ
قاء ال َ
ور ی» ِبدان که
ک ِم َن الطل ِ
ِ
ِ

تو در شمار آزادشدگان فتح مکه هستی و اسیران آزادشده سزاوار خالفت
و شرکت در شورا نیستند.

(وقعة صفین/ص ،29نهجالبالغه /نامۀ  ،6با کمی اختالف)
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کارشکنی ابوموسی اشعری در جنگ جمل
9.
ِ
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کارگزار پیامبـر در برخی از
عبداهللبنقیـس معـروف به ابوموسـی اشـعری،
ِ
مناطـق یمـن بـود .بعد از رحلـت پیامبر به مدینه آمد ،در فتح شـام حاضر
والی بصره شـد .بـا فرماندهی او
بـود و پـس از مدتی از سـوی خلیفۀ دوم
ِ
شـهرهای اهواز و اصفهان توسـط مسـلمانان فتح شـد .بعد از خلیفۀ دوم،
برای مدتی بر مقام خود باقی بود تا از سوی عثمان برکنار شد .پس از آن در
کوفه ساکن شد و مشغول تعلیم قرآن و علوم دینی شد .نقل است که قرآن
را با صدایی بسـیار نیکو میخوانده اسـت .پس از اعتراضات بسـیار مردم
کوفه و عزل سعیدبنعاص توسط عثمان ،خلیفه ،او را حاکم کوفه کرد.
در بیعت عمومی مسـلمین با امیرالمؤمنین ،جزو قاعدین بود و از بیعت
با حضرت خودداری کرد اما با نظر مالک اشتر ،همچنان حاکم کوفه باقی
مانـد .بعـد از آنکـه از بسـیج مردم کوفه بـرای همراهـی امیرالمؤمنین در
جنـگ جمـل خـودداری کرد ،حضـرت او را عزل کردنـد .موضعگیری او در
ایـن ماجـرا و نهی مردم از همراهی امیرالمؤمنین ،بهخوبی گویای موضع
خصمانۀ او نسبت به امیرالمؤمنین است.
هنگامیکه امیرالمؤمنین هاشـم مِ رقال را با نامهای مبنیبر بسـیج مردم،
بهسـوی او فرسـتاد ،نامه را آتش زد و هاشـم را زندانی کرد .این موضوع،
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خشم حضرت را برانگیخت و امام حسن و عمار و قیسبنسعد
را بـا توبیخنامـهای عـازم کوفـه کـرد« :از بندۀ خـدا ،علـی ،امیرمؤمنان ،به
عبداهللبنقیـس .پـس از حمد و سـپاس خداونـد؛ ای خودخواه متکبر! به
دوری تـو از امر حکومت ـ که خداوند ،تو را
خـدا سـوگند که معتقد بودم
ِ
شایسـتۀ آن قـرار نداده و برایـت در آن بهرهای ننهاده ـ بهزودی تو را از ّ
رد
فرمان من باز میدارد .اینک حسـن ،عمار ،و قیسبنسـعد را به سـویت
فرسـتادهام .شـهر و مردمانـش را بـه آنـان واگـذار و از مسـئولیتی کـه در
حکومـت ما داری ،با سـرزنش و نکوهیدگـی کنار رو .اگر چنین کردی که
هیچ؛ وگرنه به آنان دسـتور دادهام تو را طرد کنند .بهراسـتی که خداوند،
خیانتپیشگان را دوست نمیدارد».
با دیدن امام حسن و عمار ،ابوموسی بر منبر رفت و چنین خطبه خواند:
«ای مردم ،از پیامبر خدا شنیدم که میفرمود« :فتنهای ُرخ خواهد داد که
در آن زمان ،آنکس که بنشـیند ،بهتر اسـت از کسـی که برخیزد ،و آنکه
برخیزد ،بهتر اسـت از کسـی که پیاده به راه افتد ،و پیاده ،بهتر اسـت از
سـواره ».خداوند ّ
عزوجل ما را برادر قرار داد و مال و خونمان را بر یکدیگر

ّ َ
تَ ُ َ َ ُ َ َ ُ
آَ
َ ُّ َ َّ ذ
اط ِل ِالا ا ن�
ال� ِ
حرام کرد ،و فرمود « :ی�ا ا ی�ها ال�ی� َن� �م ن�وا لا ��أکلوا اموالکم ب� ی� ن�کم ِب� ب
ً
اهلل نَ ُ َ
تَ� نَ ت َ ً َ تَ ض
را� م ن� ُکم َو لا تَ� ق� تُ�لوا َا ن� فُ� َس ُکم ا نَّ� َ
ح�ما» (نسـاء)29 /
کا� بِ�کم ر ی
ِ
کو� ِ ج��ار ة� ع ن� � ٍ ِ

ای کسـانی کـه ایمـان آوردهایـد! اموال همدیگـر را به نـاروا نخورید ،مگر
اینکه تجارتی با رضایت یکدیگر انجام گرفته باشـد ،و همدیگر را ُ
نکشـید،

ُ
زیـرا خـدا همـواره با شـما مهربان اسـت .و نیز فرموده اسـتَ « :و َم ن� یَ� ق� ت�ل

ضمائم

اهتشونیپ .فلا

ُ

ً ُ َ َ ّ ً فَ َ ُ ُ َ َ َّ
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ًف

م�ؤ مِ ن�ا م ت�ع ِمدا ج���ز ا�ؤ ه �ج ه ن� ُم خ�ا ِلدا � ی�ها»

(نسـاء)93 /

و هرکـس مؤمنـی را

عمدا ُ
ً
بکشد ،کیفرش دوزخ است .ای مردم! مرا اطاعت کنید تا بنیادی از
بنیادهای عرب باشـید که گرفتار ،به شـما پناه آو َرد و هراسناک ،در میان
شـما امنیـت یابـد .بهراسـتی که مـا یـاران محمدصلیاهللعلیهوآله بـه آنچه از او
شنیدیم ،داناتریم .فتنه وقتی روآو َرد ،مشتبه باشد و وقتی َرخت بربندد،
آشـکار گردد و بهراسـتی که این فتنه ،آزاردهنده اسـت .شمشـیرهایتان را
در نیـام کنیـد ،نیزههایتـان را کوتاه کنید ،تیرهایتـان را بگذارید و ِزههای
کمانهایتان را پاره کنید و در خانههایتان بنشینید».
در این هنگام عمار بهپا خواست و رو به ابوموسی گفت :تو خود شنیدی
که پیامبر خدا چنین فرمود؟ ابوموسی گفت :آری .این دستانم ِگرو برای
آنچه گفتم! عمار گفت :اگر راست بگویی ،پس تنها تو مقصود پیامبر خدا
بودهای و حجت را تنها بر تو تمام کرده اسـت .پس در خانهات بنشـین و
در فتنـه ،داخـل مشـو .اما من گواهی میدهم که پیامبـر خدا ،علی را به
پیـکار بـا ناکثیـن فرمان داد و بـرای او افرادی را نام ُبـرد ،و او را به پیکار
بـا قاسـطین فرمان داد .اگر میخواهـی ،گواهانی بیاورم که گواهی دهند
پیامبر خدا تنها تو را از فتنه منع کرد و تنها تو را از ورود در فتنه ،بر حذر
داشت .ابوموسی دستت را بر آنچه شنیدی ،به من ده .ابوموسی دستش
را دراز کرد .عمار گفت :خداوند ،دستی را که با علی پیکار کند و او را انکار
کند ،خوار سـازد .سـپس او را کشـید و ابوموسـی از منبر به پایین افتاد.
(شرح نهجالبالغه ابنابیالحدید /ج /14ص)14
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اشـعث ،در زمـان رسـول خـدا اسلام آورد ،امـا بعـد از رحلـت پیامبـر
جـزو مرتدیـن شـد .در مقابلـه با لشـکر اسلام ،تسـلیم شـد و زنـده ماند.
ابنابیالحدیـد و محمـد عبـده در یک کالم کوتاه اشـعث را چنین معرفی
میکننـد« :او از منافقیـن در عصـر علیعلیهالسلام بـود و در میان اصحاب آن
ابی در میان یاران رسـول خدا بود ،که هرکدام در
حضرت مانند عبداهللبن ّ
زمان خود از رؤسای منافقین بودند و در بسیاری از توطئهها و مَ فسدهها
شـرکت داشـتند».

(شـرح نهجالبالغه ابنابیالحدید /ج /1ص)292

بعد از آنکه عثمان

دختر اشـعث را به عروسـی پسرش گرفت ،اشـعث را والی آذربایجان کرد.
امیرالمؤمنین بعد از دفع غائلۀ ناکثین نامهای به اشعث نوشت و او را به
ة صفین ،اشـعث بین پیوسـتن به
بیعت دعوت کرد .طبق نقل کتاب وقع 
معاویه و حفظ والیت آذربایجان یا پیوسـتن به امیرالمؤمنین ،پیوسـتن
بـه معاویـه را برگزیـده بـود ،اما بـا مخالفـت اقوامش از ایـن کار منصرف
شـده و برای بیعت با امیرالمؤمنین به کوفه آمد .در نبرد صفین در لشـکر
ة صفین،
امیرالمؤمنین و فرماندۀ یکی از جناحها بود .طبق نقل کتاب وقع 
بعـد از نبـرد سـنگین دو لشـکر در لیلةالهریـر و بروز نشـانههای شکسـت
معاویـه ،اشـعثبنقیس در میـان قبیلۀ خود خطبهای خوانـد و آنها را از
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عواقب نابسـامان ادامۀ نبرد ترسـاند .جاسوسان معاویه این خبر
ِ
را بـه گـوش معاویـه رسـاندند .فردا صبح دو لشـکر در حالی روبهروی هم
قرار گرفتند که لشـکر معاویه قرآنها را بر نیزه کرده بودند .امام بیتوجه
به این موضوع دسـتور حمله میدهند ،اما عدهای از سـپاه به سـرکردگی
اشـعث بـا حضـرت مخالفت میکننـد .یعقوبی به رابطۀ پنهانی اشـعث با
معاویه اشـاره کرده و مینویسـد« :لیکن اشعثبنقیس کندی که معاویه
از او دلجویی کرده و به او نامه نوشته و او را بهسوی خویش خوانده بود،
زبان اعتراض گشـود( ».تاریخالیعقوبی /ج /2ص )188اشـعث سرسـختانه در برابر
امام و مالک اشـتر ایسـتاد ،و با اصرار او بود که ابوموسی ازطرف کوفیان
به حکمیت انتخاب شد.
پـس از بازگشـت بـه کوفـه و اعلام نتیجۀ حکمیت ،حضـرت در نکوهش
مردمی که از دسـتور حضرت سـرپیچی کردند ،در حال سخنرانی بودند که
اشعث به حضرت ُخرده گرفت .امیرالمؤمنین نگاه غضبآلودی به اشعث

ََ َ َ َُ
اهلل َو
کرده او را نفرین کرده و او را منافقی فرزند کافر خواندند« ،عل
یک لعنة ِ
َ َُ ّ
الل ِع َ
حائ ٌ
ناف ٌق ُ
ک ُ
لعنة
کاف ٍر» (نهجالبالغه /خطبۀ .)19
ابن ِ
ک ُم ِ
حائ ٍ
ابن ِ
ننی ِ
طبـق آنچـه که در تاریخ آمده ،ابنملجم شـب نوزدهم ماه مبارک رمضان،

قبل از آمدن به مسجد کوفه ،در خانۀ اشعث بوده است.
فرزندان او؛ اشعث ،به اصرار ،جعده دخترش را به عقد امام
و اما در مورد
ِ
مجتبی درآورد .ماجرا اینطور بوده است که امیرالمؤمنین در ابتدا از دختر
برادر اشعث برای امام حسن خواستگاری کردند .اما اشعث ،برادرش را از
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این وصلت منصرف و به امیرالمؤمنین گفت که دختر برادرش را
به عقد پسرش درآورده است و از حضرت خواست که جعده را به همسری
امام حسـن برگزیند .وسوسـههای معاویه جواب داد و وعدههای مالی و
وعدۀ ازدواج با یزید ،جعده را فریب داد و امام حسـن مجتبی را مسـموم
کرد و حضرت را به شهادت رساند.
طبـق نقـل تاریخ طبری محمد فرزند بزرگ اشـعث ،در ماجرای دسـتگیری
حجربنعـدی در زمـان معاویـه نقـش داشـت و علیـه او شـهادت داد .در
ماجرای دسـتگیری مسـلمبنعقیل نیز فرماندۀ سـربازان ابنزیاد بود و در
کربال انتساب امام حسین به پیامبر اکرم را انکار کرد و حضرت او را لعن
کردند .قیس دیگر پسر اشعث در کربال از حاضران در سپاه عمر سعد بود
بدن مطهرش خارج کرد.
و پس از شهادت حضرت ،پیراهن حضرت را از
ِ
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 11.دسیسۀ معاویه برای قتل امیرالمؤمنین

ٔ
صفحه 579
از

مرحوم باقر شریف القرشی ازجمله محققینی است که دخالت باند معاویه
در تـرور امیرالمؤمنیـن را رد نکـرده و دالیلی بر این مدعا برشـمرده اسـت.
در ادامه بخشـی از ادلۀ ایشـان که در کتاب «حیاة االمام الحسین» مطرح
شده ،آمده است.
«مورخان ،این حادثۀ مهم را با محافظهکاری بسـیار ذکر کرده و ابعاد آن
ً
کامال آشکار نساختهاند .آنچه ما با ترجیح فراوان به آن معتقد هستیم
را
این است که توطئه ،تنها کار خوارج نبوده ،بلکه حزب اموی در آن نقش
عمدهای داشته است ،موارد زیر ،این موضوع را مؤکد میسازد.
َ
صحابی نامدار امیرالمؤمنین،
ابواالسـود دوئلی (متوفی 69ق) شـاعر و
.1
ِ
در قطعـه شـعری کـه در رثـای امام سـروده ،گناه قتل حضـرت را بر عهدۀ
بنیامیه گذاشته:
َ
َ
ـرب
عاویَ َة َ
بنحَ ٍ
اال ابلِـغ ُم ِ

یون ّ
ـرت عُ
الشـامِ تینا
ُ
َفال َق َّ

آیا نمیخواهی به اطالع معاویةبنحرب برسانم که چشم شماتتکنندگان
ما روشن نشد؟
َا فِ ی َّ
یام َفجَ ع ُتمونا
الص ِ
هر ّ
الش ِ

ِب َ
جمعینا
یـر ال ّن ِ
ـر ًا َا َ
اس ُط ّ
خ ِ

آیا ما را در ماه روزهداری ،با کشتن بهترین همۀ انسانها سوگوار کردید؟
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َق َتل ُتـم َ
المطایا
ـب َ
یـر َمن َرکِ َ
خ َ

السـفینا
َو َرحَ َّلهـا َو َمـن َرکِ َ
ـب َّ

شـما بهترین کسـی را که بر مَ رکبها سـوار شـد و بر کشـتیها نشسـت،
ُ

کشتید(.الکامل (ابناثیر) /ج /3ص)395

معنای این ابیات ،این است که خود معاویه ،آن کسی است که مسلمین
را با کشـتن امام ،یعنی بهترین انسـان ،سوگوار کرده و او مسئول ریختن
خون آن حضرت بوده است .طبیعی است که ابواالسود ،این جنایت را به
معاویه نسبت نمیدهد ،مگر پس از اینکه از موضوع مطمئن شده باشد؛
زیرا او در آنچه میگفت ،بسیار احتیاط را رعایت میکرد.
 .2قاضی نعمان مصری که یکی از مورخان قدیم است ،گفتهای را ذکر کرده
مبنیبر اینکه خود معاویه ابنملجم را برای ترورکردن امام فرستاده بود .او
چنین گفته است« :گفته شده که معاویه با او (یعنی ابنملجم) در این مورد
ترور امام) معاملهای انجام داده ،پنهانی با او قرار گذاشته و برایش،
(یعنی
ِ
پاداشی در این خصوص قرار داده بود».

(المناقب و المثالب /ج /1ص)226

 .3از جملـه مـواردی که شـرکت حـزب اموی در توطئه را مؤکد میسـازد،
این اسـت که اشـعثبنقیس ،ابنملجم را پشـتیبانی کرد و هنگام انجام
تـرور نیـز همـراه او بوده و به او گفته اسـت« :خود را نجـات ده که صبح،
تـو را رسـوا میسـازد ».هنگامیکـه حجربنعدی این را شـنید بـر او فریاد
زد« :ای َاعـوَ ر! او را کشـتی» .اشـعث از قویتریـن عناصـر طـرفدار حـزب
اموی بود ،او همان کسـی اسـت که امام را ناگزیر به قبول حکمیت کرد
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و امام را زمان اندکی پیش از کشتهشـدن به قتل تهدید کرد .او
همچنیـن جاسوسـی برای معاویـه در کوفه بوده اسـت .توطئه ـ به گفتۀ
راویان ـ بسیار پنهانی و محرمانه صورت گرفت ،پس چه چیزی سبب شد
که اشـعث متوجه شـود و آن را پشـتیبانی کند ،اگر دستی از خارج در کار
نبوده است؟
 .4کنفرانس خوارج در ایام موسم حج در مکه برگزار شد .مکه بدون شک،
پر از اشخاصی بود که از اعضای حزب اموی بودند ،آنها به مکه منتقل شدند
تا دشمنی و مخالفت با حکومت امام را دامن بزنند .گمان غالب این است
که آنها خوارج را که از دشـمنترین مردم نسـبت به امام بودند ،شناسـایی
کـرده و به پشـتیبانی کامل آنان ،در خصوص تـرور امام اقدام کردند .آنچه
به این نظریه کمک میکند ،این است که خوارج بعد از پایانیافتن موسم
حـج ،تـا مـاه رجب در مکه اقامت کردند و پـس از انجام عمره ،برای اجرای
نقشـۀ خـود حرکـت کردند و احتمـال دارد که در طول ایـن مدت در تماس
مخالف حکومت امام بودند.
دائم با حزب اموی و دیگر احزاب
ِ
 .5آنچه موجب اطمینان میشـود که حزب اموی ،نقش عمدهای در این
توطئه داشـته ،این اسـت کـه ابنملجم ،معلم قـرآن بود

(لسـانالمیزان /ج/3

روزی خـود را از بیتالمـال میگرفـت و هیچگونـه توانایی مالی
ص )440و
ِ
نداشـته اسـت ،پس از کجا اموالی داشـت تا شمشـیری را که حضرت را
بـا آن تـرور کـرد ،به هزار دینار خریده و زهـر آن را نیز به هزار دینار خریده
باشـد؟ بهاضافـه ،اموالی را که بهعنوان مهریـه به قطام داد که عبارت بود
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از سـههزار دینـار ،یـک غالم و یک کنیـز ،از کجا آورده بود؟ همۀ
اینها موجب این گمان میشوند که او برای کشتن امام ،از امویان کمک
مالی دریافت کرده بوده است.
 .6آنچه مؤکد میسـازد که ابنملجم ،مزدور حزب اموی بوده ،این اسـت
کـه او رابطـۀ محکمـی با عمرو عاص داشـت و از مدتهـا قبل ،همکار او
بـوده اسـت .هنگامیکـه عمرو عـاص مصر را فتـح کـرد ،ابنملجم همراه
او بـود و نـزدش جایـگاه داشـت تاآنجاکه به او دسـتور داد در نزدیکیاش
اقامت کند .گمان بیشتر این است که او عمروعاص را از توافق خود با دو
همکارش در مورد توطئۀ ترور عمروعاص و معاویه و امام باخبر سـاخته
بـود ،لـذا عمرو عـاص ،بـرای نمـاز خارج نشـد و دیگـری را به جـای خود
فرستاد و نجاتیافتن او برحسب تصادف نبود ،بلکه حاصل توطئهای بود
که ریشههای آن با همراهی عمرو عاص ،تنظیم یافته بود.
اینها بعضی از اموری است که موجب تقویت فرضیۀ دخالت حزب اموی
در طرح توطئه و پشتیبانی از آن میشود».
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 12.وصیت امیرالمؤمنین به َاص َبغبن ُ
نباته

ٔ
صفحه 607
از

َاص َبغبن ُ
نباتـه نقـل میکنـد :هنگامیکـه امیرمؤمنانعلیهالسلام بـر اثـر ضربت
ابنملجـم بسـتری شـد ،مـردم در خانۀ او آمـده و اجتماع کردنـد ،و انتظار
اعدام ابنملجم را داشـتند .امام حسنعلیهالسلام از خانه بیرون آمد و به مردم
فرمود :ای گروه مردم! پدرم وصیت فرمود که کار ابنملجم را تا بعد از وفات
او تأخیـر بینـدازم ،اگـر آن حضـرت از دنیا رفت ،اختیار او با ماسـت ،وگرنه
خودش دربارۀ او فکری خواهد کرد ،به خانههای خود بازگردید ،خدا شما را
رحمت کندَ .اص َبغبن ُ
نباته میگوید مردم پراکنده شدند ،ولی من ماندم.
امام حسنعلیهالسالم بار دیگر از خانه بیرون آمد ،وقتیکه چشمش به من افتاد
فرمود :ای اصبغ! مگر سخن پدرم را که من آن را ابالغ کردم نشنیدی؟
حال جانسوز آن حضرت را دیدم ،مشتاق هستم تا
گفتم :شنیدم ،ولی من
ِ
با او مالقات کنم ،و از او حدیثی بشنوم .خدا تو را بیامرزد ،برای من از آن
حضرت اجازه بگیر تا به محضرش برسم .امام حسن

علیهالسالم

وارد خانه شد،

و جریان را به پدر عرض کرد .امام علیعلیهالسالم اجازه فرمود .پس از لحظهای
امام حسن

علیهالسالم

از خانه بیرون آمد و به من فرمود :وارد خانه شو!

وارد خانه شدم و کنار بستر علی

علیهالسالم

رفتم ،دیدم دستمال زردی بر سر

بسـته ،ولی دیدم که زردی رنگ چهرهاش ،از زردی دسـتمال بیشـتر بود.
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دیدم آن حضرت بر اثر شـدت ضربت و اثر بسـیار زهر ،همواره از
عت َق َ
«ف َ
این زانو به آن زانو میشـدَ ،
ـم َ
ول َ
ـن
قال لی یا َاص َب ُغ َا ما َس ِ
الح َس ِ
لام عَ ـن َقولـی» آنـگاه به مـن فرمود :ای اصبغ! آیا سـخن مرا که
الس ُ
عَ َل ِ
یه َّ
توسط حسن

علیهالسالم

ابالغ شد ،نشنیدی؟

عرض کردم :ای امیرمؤمنان! سـخن شـما را شـنیدم ،ولی شما را در حالی
دیدم که مشـتاق شـدم بار دیگر با شـما مالقات کرده و حدیثی را از شـما
بشـنوم .امیرالمؤمنیـن فرمود :بنشـین ،گمان نمیکنم کـه بعد از این ،از
من حدیثی بشنوی.

َّ
َ َّ ُ َ َ
َ
َ ّ ََ َ َ
َ
ً َ
علم یا َا َ ُ َ ّ َ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ـاعة فقال
عائدا کما ِجئت الس
م
ـل
س
و
ه
آل
و
یه
ل
« ِا
صبغ ان اتیت َرسـول ِ
ِ
اهلل صلاهللع ِ ِ ِ
ُ
َّ َ
اخرج َفناد ف ّ
جام َع ًة َو َ
یا َا َب َ
اصع ِد ا ِمل َنب َر َو ُقم َ
ااحل َسن ُ
رقاة َو قل
اس
الن
دون َم ِ
الصالة ِ
قامی ِ ِب ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ّ
َ
ّ
صلیاهللعلیهوآلهوسـلم
اهّلل علی ِـه» ِبـدان ای اصبغ! پیامبر
والدی ِـه فلعنـة ِ
ـاس اال َمـن عـق ِ
ِللن ِ
بستری بود ،به عیادت آن حضرت رفتم ،همانگونه که تو به عیادت من
آمـدهای .پیامبـر بـه من فرمود :بیرون برو ،و مردم را به اجتماع برای نماز
فراخـوان[ .دسـتور پیامبـر را اجـرا کردم ،مردم در مسـجد اجتمـاع کردند].
پیامبـر بـه مـن فرمود :بـاالی منبر بـرو ،و یک پله پایینتـر از جایگاه من
قـرار بگیـر و بـه مـردم چنین بگو :آگاه باشـید! آنکس که از سـوی پدر و

َ

َ َ

ََ َ ُ

ََ

یه»
والیه فلعنـة ِ
اهلل عل ِ
مـادرش عاق شـود ،لعنت خدا بر او باد« .اال َمـن ا َبق ِمن َم ِ
آگاه باشـید! غلام و بنـدهای کـه از موالی خود فرار کنـد ،لعنت خدا بر او

َ

َ َ َ

ًُ

َ ُ ََ َ ُ

ََ

بـاد« ،اال َمـن ظل َـم اجیـرا ا َ
اهّلل علی ِـه» آگاه باشـید! آنکس که به اجیر
جرتـه فلعنـة ِ
خود در مورد مزدش ظلم کند ،لعنت خدا بر او باد.
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ای اصبغ! دستور حبیبم پیامبر خدا را اجرا کردم .مردی از نقطۀ
آخـر مسـجد برخاسـت و گفـت :ای ابوالحسـن! سـه سـخن را بـه اختصار
گفتـی ،آن را بـرای مـا شـرح بده .به او پاسـخی ندادم تا به حضور رسـول
خدا رفتم ،و عرض کردم مردی شرح این سخن را از من خواسته است.
اصبغ میگوید :در این هنگام علیعلیهالسلام دسـتم را گرفت و فرمود :دستت
را بگشا ،دستم را گشودم ،آن حضرت یکی از انگشتان مرا گرفت و فرمود:
ای اصبغ! همینگونه که من انگشت تو را گرفتم ،رسول خدا

هوآلهوسلم
صلیاهللعلی 

ّ َ َ َ
َ
ُ َّ َ
ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ
قال یا َا َ
اهلل
انگشـتم را گرفت« ،ث
هذ ِه اال ّم ِة َفن عقنا فلعنة ِ
بااحل َس ِـن اال َو ِاِن َو انت ا َبوا ِ
ََ
یه ».و فرمود :ای ابوالحسن! آگاه باش! همانا من و تو ،دو پدر این امت
عل ِ
َ َ ّ َ َ َ َ
نت َمولیا
هسـتیم ،کسـی که به ما جفا کند ،لعنت خدا بر او باد« ،اال و ِاِن و ا
َُ َ َ
َ َ َّ َ َ ُ
َ
اهلل» آگاه بـاش! همانـا من و تو آقای این امت
ه ِـذ ِه اال ّم ِـة ف َعلی َمـن ا َبـق عنـا لعنـة ِ
َ َ ّ َ َ َ َ
نت اجیرا
میباشیم ،کسی که از ما فراری شود ،لعنت خدا بر او باد« ،اال و ِاِن و ا
ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ
َ
آمنی َف ُق ُ
لت َ
قال َ
آمین» آگاه باش! همانا
اهلل علی ِـه ث
ه ِـذ ِه االم ِـة فـن ظلمنـا اجرتنـا فلعنـة ِ
من و تو دو اجیر این امت هستیم کسی که در اجرت ما ظلم نماید ،لعنت
خـدا بـر او باد .سـپس خود آن حضرت گفت :آمین ،مـن نیز گفتم :آمین.
(بحاراالنوار /کتاب تاریخ امیرالمؤمنین /ابواب فضائله و مناقبه /باب /91ح)82
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 13.مفاد صلحنامۀ امام حسن

1503

علیهالسالم

با معاویه

مابین امام حسن
مفاد صلحنامهای که ِ

علیهالسلام

ٔ
صفحه 679
از

و معاویه نوشـته شـد ،در

کتب تاریخی بهطور منسـجم و یکجا قید نشـده اسـت .لکن مرحوم شیخ
راضـی آلیاسـین بـا تحقیـق در متـون مختلـف ،برخـی از مفـاد آن را در
کتـاب صلـح الحسـن آورده اسـت .متـن زیر بخشـی از کتـاب «صلح امام
حسنعلیهالسالم ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ» است .نویسندۀ محترم
برای هر یک از این مفاد ،اسناد فراوان آورده است ،که ما بهجهت اختصار
آنها را نیاوردیم.
«اینک متن قراردادی که به امضای طرفین رسید:
مادۀ یک :حکومت به معاویه واگذار میشود بدین شرط که به کتاب خدا
و سنت پیغمبر و سیرۀ خلفای شایسته عمل کند.
مـادۀ دو :پـس از معاویـه حکومت متعلق به حسـن اسـت و اگـر برای او
حادثـهای پیـش آمـد متعلـق به حسـین .و معاویه حق ندارد کسـی را به
جانشینی خود انتخاب کند.
لعن بر او را در نمازها ترک
مادۀ سه :معاویه باید ناسزا به امیرالمؤمنین و
ِ
کند و علی را جز به نیکی یاد نکند.
مـادۀ چهـار :بیتالمـال کوفـه کـه موجـودی آن پنجمیلیون ِدرهم اسـت،
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حکومت معاویه نمیشود و معاویه باید
مستثنی است و تسلیم
ِ
هر سال دومیلیون ِدرهم برای حسین بفرستد و بنیهاشم را از بخششها
بازماندگان
و هدیهها بر بنیامیه امتیاز دهد و یکمیلیون ِدرهم در میان
ِ
شـهدایی کـه در کنـار امیرالمؤمنیـن در جنگهای جمل و صفین کشـته
شدهاند ،تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج شهر دارابجرد (شهری
در فـارس و نزدیـک اهـواز« .جـرد» در فارسـی قدیم بهمعنای شـهر اسـت.
بنابراین «دارابجرد» یعنی شهر داراب) تأدیه شود.
مادۀ پنج :مردم در هر گوشه از زمینهای خدا ـ شام یا عراق یا یمن و یا
حجاز ـ باید در امنوامان باشـند و سیاهپوسـت و رنگینپوسـت از امنیت
برخوردار باشند .معاویه باید لغزشهای آنان را نادیده بگیرد ،و هیچکس
را بـر خطاهـای گذشـتهاش مؤاخـذه نکنـد ،و مـردم عراق را بـه کینههای
ی در هـر نقطـهای کـه هسـتند در امنوامان
گذشـته نگیـرد .اصحـاب علـ 
باشـند ،و کسـی از شـیعیان مورد آزار واقع نشـوند ،و یاران علی بر جان و
مال و ناموس و فرزندانشـان بیمناک نباشـند ،و کسـی ایشـان را تعقیب
نکنـد و صدمـهای بـر آنـان وارد نسـازد ،و حـق هر حـقداری به او برسـد،
و هـر آنچـه در دسـت اصحاب علی اسـت از آنـان بازگرفته نشـود .بهقصد
جـان حسـنبنعلی و بـرادرش حسـین و هیچیک از اهلبیت رسـول خدا
توطئهای در نهان و آشکار چیده نشود و در هیچیک از آفاق عالم اسالم،
ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد.
ابنقتیبه مینویسـد« :سـپس عبداهللبنعامر ـ فرسـتادۀ معاویه ـ قیود و
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شروط حسنعلیهالسالم را به همان صورتی که آن حضرت به او گفته
بود ،برای معاویه نوشـت و فرسـتاد و معاویه همۀ آنها را به خط خود در
ورقهای نوشـت و ُمهر کرد و پیمانهای مؤکد و سـوگندهای شـدید بر آن
افـزود و همـۀ سـران شـام را بر آن گواه گرفت و آن را بـرای نمایندۀ خود،
عبداهلل ،فرستاد و او آن را به حسن تسلیم کرد».
دیگـر مورخـان ،متـن جملهای را کـه معاویه در پایان قرارداد نوشـته و با
خدا بر وفای به آن ،عهد و میثاق بسته ،چنین آوردهاند« :به عهد و میثاق
خدایی و به هرآنچه خداوند مردم را بر وفای به آن مجبور ساخته ،بر ذمۀ
معاویةبنابیسفیان است که به مواد این قرارداد عمل کند».
و این بنابر صحیحترین روایات ،در نیمۀ جمادیاالولی به سال  41هجری
بود.

(صلح امام حسن ،پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ /ص)262
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 14.دفاع امام حسن

علیهالسالم

1506

از حق سعیدبن َ
سرح
ابی َ

ٔ
صفحه 685
از

سعیدبن َ
ـرح کوفی که از دوسـتان خاندان اهلبیت بود ،مورد غضب
ابی َ
س ِ

زیادبن َ
ابیه ،حاکم کوفه قرار گرفت .لذا راهی مدینه شده و به امام حسن
مجتبی پناه برد .زیادبنابیه خانوادۀ سعید را زندانی و اموالش را مصادره
کرد و خانهاش را با خاک یکسـان سـاخت تا وحشـتی در دل دوسـتداران
اهلبیت بهوجود آورد .امام نماز صبح را که در مسـجدالنبی میخواند تا
طلـوع آفتـاب مینشسـت و به ذکر خدا مشـغول بود .روزهـا مردم گرد او
جمع میشـدند و او با سـخنان خود مطالب سخت علمی را برایشان بیان
و آسـان میکـرد و بـه اشـکاالت مخالفان پاسـخ میگفت.

(صلح امام حسـن،

پرشکوهترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ /ص)38

سعید در محضر حضرت بود که خبر اسارت خانواده و مصادرۀ اموالش را
شنید .امام هم از شنیدن این خبر ناراحت شدند .پس برای گرفتن امان

برای سعید ،نامهای خطاب به زیاد با این مضمون نوشتندَ « :ا ّما َب ُ
عد َف ِا َّن َ
ک
َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ
َ َ
َ
َع َم َ
ـدت ِا َل َر ُجـل ِم َـن ُ
ـذت مال ُه َو
ـلمنی ل ُـه مـا ُلـم َو َعلی ِـه مـا عل ِهیم فهدمـت داره و اخ
املس
ٍ
َ
ََ َ َ َُ َ َ
َ َ ّ
ُ َ
عیال ُه َف ِان َا تا َک ِکتایب َهذا َفابن َل ُه َ
لیه عیال ُه َو مال ُه َو ش ِفعین
حبست اهله و
دار ُه َو اردد ع ِ
ِ
فیه َف َقد َا َج ُرت ُه َو َّ
الس ُ
الم» اما بعد ،تو یکی از مسلمانان را مورد غضب و خشم
ِ
خویش قرار دادی ،درحالیکه سـود او سـود مسـلمانان و ضرر به او ،ضرر
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به مسلمانان است .خانهاش را ویران کردی و مالش را گرفتی و
خاندانش را به زندان انداختی .تا نامهام به تو رسـید ،خانهاش را درسـت
کن و مالش را برگردان و وساطت مرا دربارۀ او بپذیر تا پاداش و اجر نیک
به تو رسد .والسالم.
زیادبنابیـه وقتـی نامـۀ حضرت را دریافت کرد ،از محتوای آن خشـمگین
شد و جوابی گستاخانه برای حضرت نوشت و در آن تأکید کرد که سعید
را امان نخواهد داد .امام با دریافت این نامه که سراسر توهین و هتاکی
بود ،نامهای برای معاویه نوشت و به همراه ،نامۀ زیاد را برایش فرستاد .و
به او گفت جلوی اقدامات زیاد را بگیرد و امنیت سعید را تضمین کند.
اگرچه برخالف شروط قرارداد صلح ،معاویه دستور داده بود تا بر شیعیان
ً
احتمـاال بنابـر
امیرالمؤمنیـن سـختگیری کننـد ،لکـن در ایـن مـورد ـ
مصالحـی ـ نامـهای بـه زیـاد نوشـته و او را به سـبب نامۀ گسـتاخانهاش
بـه امـام مورد نکوهش قرار داد« :اما بعد ،حسـنبنعلی نامهای به همراه
نامۀ تو که در پاسـخ نامهاش دربارۀ سعیدبن َ
سـرح نوشته بودی ،برایم
ابی َ
فرسـتاد .مـن از کار تـو بسـیار در شـگفتم .البته میدانم که تـو دارای دو
خصوصیتی :یکی بردباری و نیکاندیشـی اسـت که از ابوسـفیان به ارث
بـردهای .و دیگـری همانـی اسـت کـه از مادرت سـمیه گرفتهای و سـبب
شـده چنین نامهای بنویسـی .برای حسـن نامه نوشـتهای و در آن پدرش
را دشـنام داده و فاسـق نامیـدهای ،درصورتیکـه بـه جـان خـودم سـوگند
تـو بـه فسـق و گنـاه سـزاوارتری ».معاویـه در ادامۀ نامهاش تمـام نکات

ضمائم

1508

اهتشونیپ .فلا

ذکرشده در نامۀ زیاد را جواب گفته و نوشته است« :بهمجرداینکه
نامهام به دسـتت رسـید ،خاندان سعیدبن َ
سرح را آزاد کن ،خانهاش را
ابی َ
بساز ،اموالش را برگردان و دیگر مزاحم او نباش .من نامهای برای سعید
نوشـتهام و در آن نامـه او را آزاد گذاشـتهام ،خواسـت در مدینـه بمانـد یا
بـه شـهرش بازگـردد .ای زیـاد! حسـن را به مادرش نسـبت دادهای و قصد
جسارت داشتهای ،وای بر تو! مگر او را به کدام مادر نسبت میدهی ،اگر
تو آگاه بودی و فکری داشتی ،این بزرگترین افتخار و عزت برای او بود.
مادر او فاطمه ،دختر رسول خداست».
و نامهاش را با این اشعار پایان داد:
کان َق َ
بل ُه
َا ّما حَ َس ٌ
ن َف ُ
ابن َّالذی َ

وتحَ ُ
الم ُ
سیر
یثیَ
سار َ
ُ
سار َ
اِذا َ

َو َلکِ َّن ُه َلو َ
لم َو الحِ جا
یوز ُن الحِ ُ

َ
مـر َلقالـوا یَ ذب ٌ
بیـر
ُـل و َث ُ
با ٍ

ُ
َو َ
ظیرهُ
هل یَ ل ُِد الرِّ
ئبال ا ِّل َن َ

ـن ِش ٌ
ظیر
َو ذا حَ َس ٌ
به َل ُه َو َن ُ

حسن فرزند کسی است که پیش از آن به هرکجا حمله می ُ
برد ،مرگ هم
سراغ دشمنانش میرفت.
و آیـا شـیر بهجـز هماننـد خـود بـه دنیا مـیآورد؟ حسـن در همـۀ جهات
همانند پدر خویش است.
اگر بخواهیم بردباری و دانایی او را بسنجیم ،باید با وزن کوههای بلند آن
را سنجش کنیم.

(شرح نهجالبالغه ابنابیالحدید /ج /16ص)194
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ُ
یره
 15.مالکبنن ِو ِ

1509

ٔ
صفحه 688
از

ییَربوع بود که همراه قبیلهاش خدمت پیامبر
مالکبننویره از بزرگان قبیلۀ بن 
رسـیدند و اسلام آوردند .پیامبر ،مالک را ازطرف خود مسـئول جمعآوری
زکات قبیلهاش کرد .پس از رحلت پیامبر ،مالک از بیعت با ابوبکر خودداری
ِ
زکات بنییربـوع را بـرای حکومت مرکزی نفرسـتاد .خلیفه ،سـپاهی
کـرد و
ِ
را به فرماندهی خالدبنولید برای سـرکوب قبایل مرتد فرسـتاده بود .طبق
نقلی که عالمه سـید شـرفالدین در کتاب «االجتهاد و النص» دراینباره از
کتب تاریخی و نویسندگان اهل سنت مانند حسنین هیکل و عباس ّ
عقاد
ِ
آورده است ،وقتی خالدبنولید از کار قبیله «اسد» و «غطفان» فراغت یافت،
«بطـاح» ،نقطهای از سـرزمین مالکبننویره برود .مالک
تصمیـم گرفـت به ِ

ً
قبال بطاح را تخلیه کرده و افراد قبیلهاش را پراکنده ساخته بود تا بهخاطر
حفظ اسالم ،نزاعی میان آنها و خالد رخ ندهد.
انصار حاضر در لشـکر او مشـاجرهای شـکل گرفت
میان خالد و عدهای از
ِ
مبنیبر اینکه خلیفه چنین دسـتوری نداده اسـت .اما به هر ترتیب خالد
لشـکر را بهسـوی این سـرزمین روانه کرد .طبری به سـند خود از ابوقتاده
انصـاری روایـت میکند که لشـکر خالـد ،مالک و همراهانـش را محاصره
کردند .بعد از اینکه آنها اظهار اسالم کردند ،به آنها امان دادند و با یکدیگر
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نماز گزاردند .اما بعد از نماز ،خالد ،مالک و همراهانش را دستگیر
کرد .خالد ،حکم به ارتداد مالک داد و دستور داد تا گردنش را بزنند .مالک
از خالد خواست تا مانند عدهای دیگر او را به نزد خلیفه بفرستد تا خلیفه،
دربارۀ او حکم صادر کند .اما خالد نپذیرفت و او را کشت .و در همان شب
با همسر مالک ،که زنی بسیار زیبا بود ،همبستر شد.
ابوقتـادۀ انصـاری ،به نزد خلیفه آمد و این رفتار خالد را به او گزارش داد،
امـا خلیفـه عکسالعملی نشـان نداد .خبـر این ماجـرا در مدینه پیچید و
عـدۀ بسـیاری به خلیفه اعتراض کردنـد؛ازجمله عمربنخطاب .اما خلیفه
در برابر این اعتراضها فقط سکوت کرد .اگر برفرض ،ابوبکر عذر خالد را در
بسترشدن او با زنی
عمل هم
قتل مالک پذیرفته باشد ،هیچ عذری از او در
ِ
ِ
شـرعی او تمام نشده است ،پذیرفته
که شـوهرش تازه کشـته شده و ِعدۀ
ِ
نبود .واضح است که حکم او سنگسار بود ،همان گونه که عمربنخطاب
صریح قرآن
نـص
صـر بـر اجرای ایـن حکم بود .خلیفـه در برابر این
ّ
هـم ُم ّ
ِ
اجتهاد کرد و از سـر تقصیر خالد گذشـت و فقط او را در خصوص ازدواج
با زنی که هنوز خون شوهرش خشک نشده بود ،مورد مالمت قرار داد .به
گفتۀ عالمه سید شرفالدین رأی ابوبکر دربارۀ جنایت بطاح ،یکی از آرای
نص صریح قرآنی و سنت نبی اکرم است،
شخصی و اجتهادات او درمقابل ّ
ّ
مقدم داشت!
که او رأی خود را بر عمل به آن
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 16.جریان ُغلوّ و ُغالت

ٔ
صفحه 713
از

معنـای لغـوی «غلوّ » که مصدر فعل َ
«غلی یَغلو» اسـت ،بهمعنای تجاوز از
حد ،همراه با افراط است .خداوند در قرآن ،یهود و نصارا را از بیان سخنان
زیر پیامبر و حضرت مسیح علیهماالسالم نهی کرده است.
غلوّ آمیز دربارۀ ُع ِ
(نساء171 /و مائده )77 /پیامبر اکرم نیز در بیانی مسلمانان را از همین کار نهی

ُ

َُُ

ّ

ّ
َ ّ
ین»
کرده و فرمودهاندِ « :ایا کم و الغلو ِف الد ِ

(نهجالفصاحة /ح ،995برحذر باشید از غلوّ در

دینتـان)ُ .غلات یـا غالیه بهمعنای غلوّ کنندگان و تندروان ،در اصطالح ملل
و ِنحل و ِفرق اسالمی ،آن عده از ِفرق و گروههای شیعی است که در حق
حضرت علیعلیهالسالم و فرزندان او یا پیروان ایشان افراط کرده و آنان را خدا
یا پیامبر یا مالئکه خواندهاند .و یا خداوند را تشبیه به ائمه کرده یا ائمه
را تشبیه به خدا کردهاند .یا به حلول جزئی الهی ،در ائمه ،قائل شدهاند.
سـ َبأ هسـتند.
قدیمیتریـن فرقـۀ ُغلات َسـبائیه یعنـی پیـروان عبداهللبن َ
شخصیت عبداهللبنسبأ مجعول و از نظر تاریخی مورد تردید است .تحقیقات
بلندهمت
محققان شیعه و سنی ،بهویژه مرحوم عالمه عسکری ،دانشمند
ِ
پرتالش و خستگیناپذیر شیعه ،نشان میدهد که اصل وجود چنین فردی
مورد انکار اسـت .عالمه عسـکری داستانسرایی سیفبنعمرو را خاستگاه
پیدایـش چنیـن فرقهای در کتب حدیثـی و تاریخی میداند .آن مرحوم در
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کتاب «عبداهللبنسبأ» به تفصیل به این موضوع پرداخته و برخی
از دالیل این فرقهتراشـی را برشـمرده است .عواملی مانند ضدیت با شیعه،
توجیه رفتارهای عثمان و سایر صحابه ،توجیه جنگهای آن زمان ،تخطئۀ
برخی عقاید صحیح شیعه ،همچون رجعت و مهدویت ،و نسبتدادن این
عقاید به عبداهللبنسـبأ .اگرچه در ایجاد فرقۀ سـبائیه تشـکیک است ،لکن
ّ
مسـلم اسـت که افرادی در زمان امیرالمؤمنین و در مورد شـخص ایشـان

ََ َ َ َُ
الن
مبتال به غلوّ بودهاند .خود حضرت در این مورد میفرمایند« :هلک ِ ّف رج ِ
َ ُ ٌ
ُ ٌ
قال» دو تن در رابطه با من تباه شـدند :دوسـتی که غلوّ و
غال و م ِبغض ٍ
ِم ّب ٍ
زیادهروی کرد ،و دشمنی که از ّ
حد گذشت.

(نهجالبالغه /حکمت )117

از سـبائیه کـه بگذریـم ،یکـی دیگـر از ِفـرق مهم ُغلات «بَیانیـه» ،پیروان
سـمعان تمیمـی بودنـد .بیانبنسـمعان مدعـی بود که ابوهاشـم
بَیانبن َ
عبداهللبنمحمد حنفیه او را بعد از خود امام دانسـته اسـت .بیان نیز به
اصـل عقیـدۀ ُغالت یعنی خدابـودن امیرالمؤمنین یا وجود جزئی الهی در
وجود او معتقد بوده است.
«مغیریه» از دیگر ِفرق غالی و پیروان ُمغیرةبنسـعید ِعجلی از یاران امام
ُ
باقر

علیهالسلام

بودنـد .مغیرةبنسـعید در حـق امیرالمؤمنیـن غلـوّ میکـرد و

معتقـد بـه الوهیـت امام باقر بود .بعـد از اینکه مغیرة از سـوی امام باقر
امام بعـد از علیبنالحسـین را
تشـیع را آغاز کـرد؛
دشـمنی بـا
طـرد شـد،
ّ
ِ
ِ

محمدبنعبـداهللْ ،
نفـس زکیـه،دانسـت و قائل به مهدویت او شـد ،و بعد
از شـهادت ْ
نفس زکیه ،ادعای نبوت کرد ،ترور و مسـمومکردن دشمنانش
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را بـرای یارانـش حلال شـمرد .امـام صادق

1513

علیهالسلام

در حدیثـی

میفرمایند« :مغیرةبنسـعید از قصد به پدرم دروغ میبسـت .یاران مغیره
در اصحـاب پـدرم پنهان بودند و از ایشـان کتب روایـی را میگرفتند و به
مغیـره میدادنـد؛ و او در ایـن کتـب کفـر را وارد میکـرد و آن را بـه پدرم
اسـتناد میداد .سـپس به یارانش میداد و امر میکرد که این مطالب را
در شیعه گسترش دهید ».یا در جای دیگری میفرمایند« :هرچه در کتب
اصحاب پدرم از غلوّ وجود دارد ،از دستبردهای مغیره در آن کتب است».
ّ
الکشی /فی المغیرةبنسعید /شمارۀ )401
(رجال

«خطابیـه» ،از پیـروان محمدبنمِ قلاص ،معـروف بـه ابوالخطـاب بودنـد.
ابوالخطـاب از شـاگردان امـام صادقعلیهالسلام بـود که بعـد از مدتی قائل به
الوهیت امام صادق و آبای طاهرینش شد .او مدعی بود که امام صادق او
را وصی خود قرار داده و اسـم اعظم را به او آموخته اسـت ،سـپس مدعی
نبوت و رسـالت شـد ،بسـیاری از محرمات را حالل کرد .احادیث متعددی
از امام صادق در نکوهش و مذمت ابوالخطاب صادر شده است؛ حتی در
تعابیـری او و پیروانـش را نفریـن میکنند« :خداونـد ابوالخطاب را لعنت
کند و کسـانی که با او کشـته شـدند و کسانی که از ایشان باقی ماندند و
کسـانی که رحمتی در دل برای ایشـان دارند را لعنت کند».

ّ
الکشـی /ما
(رجال

روی فی محمدبنابیزینب /شمارۀ )521

صیریه،
از دیگر ِفرق ُغالت میتوان به منصوریه ،عَ لبائیه ،شریعیهَ ،کیالیهُ ،ن َ
و جناحیه اشاره کرد.
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 17.آل ابیالعاص

ٔ
صفحه 738
از

ابوالعاص یکی از فرزندان امیةبنعبدشمس است که خلیفۀ سوم از نسل
اوسـت .در این زمان ،خلیفه عموی خود حکمبنابیالعاص را که توسـط
پیامبـر از مدینـه اخراج شـده بود ،به شـهر راه داد و فرزنـدش مروان را به
دامادی برگزید .مروان بعد از مرگ یزید توانست خالفت را به دست گیرد
و پس از او ،خالفت بین فرزندانش دست به دست شد.
عبد شمس
امیه
ابوالعاص

حرب

َح َکم

عَ فان

ابوسفیان

مروان

عثمان

معاویه

(خلیفۀ بعد از یزید)

(خلیفۀ سوم)

یزید

خلفـای اموی که نسـب آنها بـه حکمبنابیالعاصبنامیه میرسـد که به
جهت اولین خلیفه (مروان) به مروانیان معروفند.
مروانبنحکم بن ابیالعاصبنامیه ()۶۵-۶۴
عبدالملکبنمروان بن حکم ()۸۶-۶۵
ولیدبنعبدالملک بن مروان ()۹۶-۸۶
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سلیمانبنعبدالملک بن مروان ()۹۹-۹۶
عمربنعبدالعزیز بن مروان ()۱۰۱-۹۹
یزیدبنعبدالملک بن مروان ()۱۰۵-۱۰۱
هشامبنعبدالملک بن مروان ()۱۲۵-۱۰۵
ولیدبنیزید بن عبدالملک ()۱۲۶-۱۲۵
یزیدبنولید بن عبدالملک ( ۶ماه در سال )۱۲۶
ابراهیمبنولید بن عبدالملک ()۱۲۷-۱۲۶
مروانبنمحمد بن مروان معروف به مروان حمار ()۱۳۲-۱۲۷

ضمائم

اهتشونیپ .فلا

18.نامۀ امام حسین

علیهالسالم
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به معاویه

ٔ
صفحه 762
از

مروانبنحکم که از سوی معاویه حاکم مدینه بود ،در نامهای به معاویه
نوشت :گروهی از اهل عراق و چهرههای سرزمین حجاز نزد حسینبنعلی
رفتوآمد دارند .به نظر میرسد که در اندیشۀ مخالفت با حکومت هستند
که دراینصورت من در امان نیستم .نظرت را در این موضوع برایم بنویس.
معاویه در پاسخ به مروان ،او را از هرگونه اقدام نسبت به حسینبنعلی
بـر حـذر مـیدارد و بـه او تأکید میکند تا او اقدامی نکرده اسـت ،دسـت
به کاری نزند .سـپس نامهای به حسـینبنعلی مینویسـد و ایشـان را به
نوعـی تهدیـد میکند.پـس ِبـدان هر موقع که بر ضد مـن اقدام کنی ،من
نیـز تـو را انـکار خواهم کرد و از هر راهی به من حمله آوری ،از همان راه
تو را هدف حملۀ خود قرار خواهم داد .حضرت نامهای بلیغ در پاسـخ به
معاویه نوشـتند که آن را مرحوم مجلسـی به نقل از رجال ّ
کشـی در کتاب
بحاراالنوار روایت کرده است:
«اما بعد ،نامهات به دسـتم رسـید .نوشـته بودی که دربارۀ ما گزارشهای
نامطلوبی دریافت کردهای و گفتهای که اینگونه اعمال را برای من سزاوار
نمیدانـی .و یـادآوری کـردهای کـه تنها خـدای تعالی مـردم را به نیکیها
راهنمایی کرده و پشـتیبان نیکی اسـت .اما باید بدانی که این گزارشهای
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نامطلـوب و نـاروا را مردمـی دروغگـو و ُکرنـشکار و فرومایـه بـه
تـو میفرسـتند .همـان مردمان تملقپیشـه و سـخنچین که میـان مردم
تفرقه و جدایی میافکنند ،این گمراهان فتنهگر برای تو دروغ گفتهاند .نه
میخواستم تدارک جنگی با تو ببینم و نه در فکر قیامی علیه تو بودم .اما
نه چنان پنداری که من از سـکوت خود خوشـنودم ،بلکه در برابر حکومت
باطـل تـو و تـرک قیـام و جهـاد با تـو از خـدای خـود بیـم دارم .بههرحال
هیچگونه عذری برای من باقی نمانده ،و بایستی این حقیقت را برای تو و
یارانت که حزب ستمکاران و دوستداران شیاطینند بازگو کنم .آیا تو قاتل
حجربنعدی و یاران نمازگزار او که خدا را پرستش میکردند ،نیستی؟
ایشـان با سـتمکاری و بدعتهای ناپسند مخالف بودند و امربهمعروف و
نهیازمنکر میکردند ،و در راه حق از سـرزنش و مالمت ،هراسـی نداشتند.

شمشـیر سـتم و کینه ایشـان را ُکشـتی بعد از آنکه پیمانهای
اما تو با
ِ
محکـم و اسـتوار بـا آنـان بسـتی و امـان دادی .تـو از خـدا نترسـیدی و
پیمان او را سسـت شـمردی و در کمال جرئت و جسـارت آنان را به قتل
رسـاندی؟ آیـا تو قاتـل عمروبنحمق ،یار و مصاحب رسـول خدا

صلیاهللعلیهوآله

آن بنـدۀ صالـح کـه کثرت عبادت او را فرسـوده و پیکرش را نحیف و رنگ
از رخسـارش بـرده بـود ،نیسـتی؟ درحالیکه امانـش دادی و چنان عهد و
پیمانها برایش بسـتی که اگر برای بزهای وحشـی بسـته میشـد ،از قلۀ
کوههـا بـه زیر میآمدند .سـپس او را از روی جرئـت بر پروردگارت و برای

خفیفشمردن این پیمان ُکشتی.
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ای معاویه! آیا تو ادعا نکردی که زیاد پسـر سـمیه که در بسـتر
ُعبیـد از قبیلـۀ ثقیـف به دنیـا آمده ،فرزند پدر توسـت؟ گمان بردی که او
پسر ابوسفیان است و او را برادر خود خواندی ،درحالیکه پیغمبر فرموده
است که هر طفل نوزادی متعلق به همان خانه و بستری است که به دنیا
ً
عمال سـنت رسـول
میآید و زناکار را جز سـنگباران نصیبی نباشـد .و تو
خدا

صلیاهللعلیهوآله

را َترک گفتی و از روی گمراهی مطابق هواوهوس خویش

گام برداشتی .آنگاه زیاد را بر اهل اسالم مسلط کردی تا مردم را ُ
بکشد و

دسـت و پا و گوش آنان را قطع کند و چشـمها را از حدقه بیرون آورد و
مردم را بر درختان خرما به دار آویزد.
ً
اصلا از این امت
رفتـارت آنچنـان وحشـیانه و ناهنجار اسـت کـه گویی
حضرمیین آن
نیسـتی و ایـن امـت را بـا تو ربطی نیسـت .مگر تـو قاتـل
ّ
مرد باایمان نیسـتی که همین زیاد دربارۀ او شـرحی به تو نوشـت و گفت
حضرمیین پیرو علیبنابیطالب
ّ

علیهالسلام

اسـت و تو پاسخ دادی هرکس را

که بر دین علی استُ ،
بکشد .او نیز فرمان تو را اطاعت کرد و دوستداران

علی را کشت و جسد مطهرشان را ُمثله کرد.
مگـر دیـن علی همـان دین پسـرعمویش رسـولاهللصلیاهللعلیهوآله نیسـت ،که
امـروزه تـو بـه نام همیـن دین بر جای پیامبر تکیـه زدهای؟ اگر دین علی
و دیـن پیامبـر نبود ،شـرافت تو و پدرانت در همان زحمات طاقتفرسـای
بیابانگردی و کوچهای زمستانی و تابستانی بود.
بههرحال آنچه باید بگویم گفتم .پس تو به خود و به دین خود و بر امت
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محمد

صلیاهللعلیهوآله
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بنگر .آگاه باش که کشـانیدن این مردم به فتنه

و فساد ،خود بزرگترین گناه و سرپیچی از اوامر الهی است .و من فتنهای
را بزرگتـر از اینکـه تـو بر ایـن مردم حکومت کنی نمیبینـم ،و بزرگترین
وظیفهای که در برابر دین و امت محمدصلیاهللعلیهوآله دارم این است که کار تو
را آشکار کنم .پس اگر چنین کردم نزدیکی به خداست و اگر قصور کنم ،از
کوتاهی و قصور خود در پیشگاه الهی استغفار ،و استمداد میکنم که مرا
ارشاد و رهبری فرماید تا در کار و مهم خود موفق گردم.
و نیـز در نامـهات گوشـزد کـردهای کـه اگر مـن برخیزم ،تو هـم برخواهی
خواسـت .هر نقشـه و حیلهای داری به کار بند ،اما آگاه باش که ضربات
تو بر وجود من کارگر نیست ،و مکر و حیلههای تو بر من زیانی نیست و
بر هیچکس هم جز بر خودت ضرر نخواهی زد .تو بر مَ رکب جهل و نادانی
سـوار شـدهای .از عهدبستن و عهدشکسـتن یاد کردهایِ .بدان که خصلت
پیمانشـکنی و نقض عهد شـیوۀ خاص توسـت .آن عهدها و پیمانها که
بـا ما بسـتی؛ بـه کدامین عهدت پایبنـد ماندی؟ تو امانهـا دادی و خود
اماننامۀ خود را به زیر پا افکندی؛ و با کشتن این پاکمردان پیمان خود
را شکسـتی و سـوگندها و عهدها را زیر پا گذاشـتی .بیآنکه این افراد با
سـر جنگ داشـته و یا کسـی را کشـته باشـند ،آنان را بکشتی .آنها
کسـی
ِ
کشـته شـدند ،بیآنکه کسـی را کشته باشـند .تنها گناهشـان این بود که
فضایل و حق ما را به عظمت یاد میکردند .تو آنان را از بیم آنکه شورش
و انقالب کنندُ ،
بکشتی ،و در ریختن خون این مردان خدا چه زود شتاب
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کردی .چه بسا اگر آنان را نمیکشتی پیش از آنکه انقالبشان به
ثمر برسـد ،مرگ تو میرسـید و یا آنها پیش از آنکه دسـت به کاری بزنند،
خودبهخود به مرگ طبیعی میمردند.
ای معاویـه تـو را بـه قصـاص بشـارت میدهـم ،و یقین داشـته باش که
حسـاب و کتاب در کار اسـت و خداوند بزرگ هیچ امر کوچک و بزرگی را
بدون حسـاب نخواهد گذاشـت .مردم بیگناه را تهمت زدی و به کشـتن
دادی و پارهای از ایشـان را از خانههای خود دور سـاختی و به دیار غربت
فرستادی و از مردم برای پسرت که جوانی شرابخوار و سگباز بود بهزور
بیعـت گرفتـی .امـا ِبدان که خداونـد از این جنایات آگاه اسـت؛ و فجایع
تـو را فرامـوش نخواهـد کرد .چنان میبینم کـه در تمام این احوال جز بر
خـودت هیچکس را ضرر نرسـاندهای و خـود را به هالکت میافکنی .دین
خـود را از دسـت دادهای و بـه امت اسلام خیانت ورزیـدهای و در امانت،
خیانت روا داشـتی .از فرومایگان و سـفیهان سـخن شـنیدی و به دلخواه
آنان مردان پارسا و متقی را بیازردی .و السالم».

(بحاراالنوار /کتاب تاریخ فاطمة

و الحسن و الحسین /ابواب ما یختص بتاریخ الحسینبنعلی /باب /27ح)9
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مسیب
19.سعیدبن
ّ

ٔ
صفحه 1047
از

مسیب ( 94-15یا 95ق) از بزرگان تابعان و یکی از فقهای
ابومحمد سعیدبن
ّ
خاص امام سجادعلیهالسالم بهشمار میآید.
هفتگانۀ مدینه و از جمله اصحاب
ِ
علمی او همین بس که امام باقرعلیهالسلام از پدرشـان امام
دربارۀ شـخصیت
ِ
مسـیب داناتریـن مردم به تاریخ پیشـینیان و
سـجاد فرمودهانـد« :سعیدبن
ّ
دانشورترین آنها در زمان خود بود».

ّ
الکشی /سعیدبنالمسیب /ح)189
(رجال

در تاریخ نقل شده است که عبدالملک مروان دختر سعید را برای فرزندش
ولید خواستگاری کرد ،ولی سعید نپذیرفت و دخترش را در برابر دو ِدرهم
مهریه ،به عقد مردی تهیدسـت درآورد! عبدالملک از این موضوع سـخت
خشمگین شد و دستور داد صد ضربه شالق بر او بزنند.
مسـیب بـا حکومـت ،ایسـتادگی در
یکـی ازجلوههـای معارضـۀ سعیدبن
ّ
برابـر مسـلمبن ُ
حره مردم مدینـه با یزید بیعت بردگی
عقبه بـود .در واقعۀ ّ
میکردنـد ،و هرکـه از ایـن بیعت خودداری میکرد کشـته میشـد .بعد از
آنکه محمدبنابیجهم و یزیدبنعبداهلل را به سـبب سـرپیچی از بیعت به
مسیب را احضار کرد و از او خواست
قتل رساندند ،مسلمبنعقبه ،سعیدبن
ّ
که بیعت کند.
سـعید گفـت :مـن نـه بهعنوان بـرده و نه بهعنـوان آزاد ،بیعـت نمیکنم.
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عوامل یزید گلویش را گرفتند و آنقدر فشردند تا به زمین افتاد.
به خیال اینکه سعید مرده است ،او را به گوشهای انداختند .وقتی سعید
به هوش آمد ،گفت :ال واهلل ،نه به خدا؛ هرگز بیعت نمیکنم .وقتی او را
چنین اسـتوار یافتند ،مروان و عمروبنعثمان ،نزد فرسـتادۀ یزید شهادت
ً
واقعا
دادند که سعید دیوانه است .مسلمبنعقبه گفت :من فکر میکردم
دیوانه باشد ،گفتم او را رها کنند.
در سال 85ق این موضوع بهشکل دیگری پیش آمد .وقتیکه عبدالملک
به فرماندار مدینه ،هشامبناسـماعیل دسـتور داد برای فرزندانش از مردم
بیعـت بگیـرد ،سـعید از بیعـت امتناع ورزید .هشـام نوشـت همه بیعت
مسـیب .عبدالملک دسـتور داد :او را به قتل تهدید
کردهانـد ،جـز سعیدبن
ّ
کنید .چنین کردند ،بازهم نپذیرفت .دستور آمد پنجاه ضربه شالق بزنید و
سـپس او را در بازار مدینه بگردانید .ازطرف فرماندار سـه مأمور نزد سـعید
آمدند و گفتند :عبدالملک مروان دستور داده اگر بیعت نکنی ،تو را گردن
بزنیـم؛ مـا سـه پیشـنهاد میکنیم .اگر یکی از آنهـا را بپذیری ،حاکم را به
همان مرتبه قانع میسازیم.
 .1وقتـی نـام خلیفـه را برایت میخوانند ،سـکوت کن و هیچ نگو .سـعید
گفت :اگر چنین کنم ،مردم خواهند گفت سـعید بیعت کرده اسـت .این
کار را نمیکنم.
 .2در خانهات بنشین و چند روز در مسجد قدم مگذار .اگر تو را در مسجد
نیابند ،دنبال تو نمیآیند .سعید پاسخ داد صدای اذان را بشنوم و به نماز
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الصلوة را بشنوم و در مسجد حاضر نشوم!
نروم! صدای َح َّی عَ َلی َّ
نه قبول نمیکنم.
 .3محـل نشسـتن خویـش را در مسـجد تغییـر بـده و در گوشـهای دیگر
بنشـین .اگر به محل همیشـگیات مراجعه کنند و تو را نیابند ،در پی تو
نمیگردند .سـعید گفت :آیا از مخلوقی بترسـم و فرار کنم؟ نه یک وجب
جلو و نه یک وجب عقب مینشینم.
مسـیب هم مانند همیشـه در مسـجد
همه برای نماز ظهر رفتند ،سعیدبن
ّ
معین نشسـت .پس از نماز ظهر ،حاکم کسـی را به سـراغ سـعید
در محل
ّ
فرستاد و او را نزد حاکم بردند.
هشـام گفـت :امیرمؤمنـان عبدالملک دسـتور داده اگر بیعـت نکنی ،تو را
گردن بزنم .چون سعید ،بیعت را نپذیرفت او را به خارج شهر بردند .جالد
شمشیر را آماده کرد .ولی مشاهده کردند سعید از مرگ نمیهراسد .او را
برهنه کردند تا شالق بزنند ،دیدند زیر لباسهای نرم ،لباس خشن پوشیده
اسـت .سـعید گفت :اگر این حالت را پیشبینی میکردم ،لباسم را عوض
میکردم تا اسـرارم فاش نشـود .آنگاه پنجاه ضربه بر پیکر نحیفش زدند و
او را در شهر گرداندند.
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ّ
ملقبشدن امیرالمؤمنین به ابوتراب
 20.علت

ٔ
صفحه 1070
از

چندین روایت و نقل تاریخی دربارۀ چگونگی ملقبشدن امیرالمؤمنین به
ابوتراب وارد شده است.
ربعی از عبداهللبنعباس پرسید :چرا پیامبر خدا کنیۀ
برای نمونه ،عَ با َیةبن ِ
ابوتـراب را بـه علیعلیهالسلام داد؟ ابنعباس پاسـخ داد :بـه این جهت که او
صاحب زمین اسـت و حجت خدا بر اهل زمین .پس از رسـول خدا بقا و
آرامش زمین به وجود او بسته است و من از رسول خدا شنیدم که فرمود:

در روز قیامت ،کافر پاداش و منزلت شیعۀ علی را مینگرد و میگوید« :یا
َ َ ُ ُ ُ ً
راب ّیا» ایکاش من نیز وابسـته به ابوتراب بودم و از شـیعیانش
لیتین کنت ت ِ
محسوب میشدم .و این همان گفتار خداوند است که در آیۀ چهل سورۀ

ف

َ َق

َ َ

ُ ُ تُ ً

نبأ میفرماید« :و ی�� ُ
الکا� ُر ی�ا ل ی� ت� ن�ی ک ن� ت� �را ب�ا» کافر در روز قیامت میگوید
ول ِ

ایکاش خاک بودم.

(عللالشرایع /باب /125ح)2

از حدیـث اول ،حدیـث مشـهورتر ،حدیثی اسـت که عمار یاسـر نقل کرده
است .عمار میگوید من و علیبنابیطالب در جنگ عشیره باهم بودیم.
(این غزوه پیش از جنگ بدر و در ماه جمادی االخر که  16ماه از هجرت
پیامبر

صلیاهللعلیهوآلهوسلم

گذشته بود رخ داد).

مد ِلج را دیدیم که در چشمه
هنگامیکه در عشیره بودیم ،گروهی از طایفه بنی ُ
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و نخلستان خود مشغول کار بودند .حضرت علی به من گفت :ای
ابوالیقظان! میآیی نزد این قوم برویم و ببینیم چگونه کار میکنند؟ قبول
کردم و نزد آنان رفتیم و ساعتی کارهایشان را تماشا کردیم .آنگاه خوابمان
گرفت .رفتیم در بین نخلهای کوچک ،روی خاکهای نرم آنجا خوابیدیم.
به خدا سوگند کسی ما را بیدار نکرد جز رسول خدا .حضرت با پای مبارکشان
مـا را حرکـت مـیداد( .و ما برخاسـتیم) درحالیکه خاکآلـود بودیم .در این

موقع وقتی پیامبر علیبنابیطالب را خاکآلود دیدند ،به او گفتند« :ما َل َ
ک
َ ُ
راب؟» سـپس فرمودند :آیا شـما را آگاه نکنم از دو نفر که بدبختترین
یا ابات ٍ
روی قوم
مردم هستند؟ گفتیم بفرمایید .حضرت فرمودند« :اول
ِ
مردک سرخ ِ
ثمـود کـه ناقـۀ صالح را ِپی کرد و دیگـری آنکه به اینجای تو ضربت میزند
(و دسـتش را بر پیشـانی علیعلیهالسالم گذاشـت) .آنگاه محاسن علی را گرفت
خون آن تر شود».
و گفت تا اینکه این از
ِ

(السیرة النبویة (ابنهشام) /ج /1ص)600

ارزش این کنیه
ایـن دو روایـت نشـان از عالقـۀ پیامبر به امیرالمؤمنیـن و
ِ
دارد .عالمـۀ امینـی در الغدیر در علت اینکه چـرا بنیامیه از امیرالمؤمنین
بـا کنیـۀ ابوتـراب یـاد میکردنـد ،نقلـی از حاکـم نیشـابوری ،آورده اسـت.
حاکـم نیشـابوری میگوید :بنیامیه کارشـان پاییـنآوردن و عیبجویی از
علی

علیهالسالم

بود به این نام ـ ابوتراب ـ که رسول خدا

صلیاهللعلی هوآله

او را نامیده

بود .و حضرت را بر منبرها بعد از خطبه در مدت حکومتشان لعن کرده و
نام ابوتراب مسخره میکردند.
دشنام میدادند و آن حضرت را به کنیه و ِ

گفتـه شـد کـه یکـی از کارهـای معاویـه بـرای مقابلـه بـا ذکـر فضایـل
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کردن احادیث جعلی بود .از جمله احادیث
امیرالمؤمنین ،درست
ِ

جعلی ،داستان ُم َّ
کنیشدن امیرالمؤمنین به ابوتراب است.

راوی حدیث ابوهریره است .میگوید :رسول خدا نماز صبح را با ما خواند.
ِ
سـپس حضـرت بـا چهـرهای گرفته و محزون از مسـجد خارج شـد .ما نیز
همراهـش حرکـت کردیم تا به منزل دخترش فاطمه رسـیدیم .دیدم علی
مقابل در ،روی زمین خوابیده .پیامبر نشستند و خاکها را از پشت علی
پـاک کردنـد و فرمودنـد :پـدر و مادرم فدایت شـوند ،ای ابوتراب بایسـت.
سپس دست علی را گرفتند و هر دو داخل منزل فاطمه شدند .ما اندکی
بیرون خانه صبر کردیم ،سپس صدای خندۀ بلند شنیدیم .پس از لحظاتی
رسـول خـدا بـا رویی گشـاده و خوشـحال بیـرون آمدند .عـرض کردیم :یا
رسـولاهلل با رویی گرفته و چهرهای محزون داخل منزل ُشـدید و با حالی
برخالف آن ،خارج ُشدید؛ علتش چیست؟
ِ
حضرت فرمودند :چگونه مسرور و خوشحال نباشم درحالیکه بین دو نفر
که هر دو محبوبترین افراد اهل زمین و آسمان نزد من هستند ،اصالح
کـرده و آشـتی برقـرار کردم.

(عللالشـرایع /بـاب 125العلة التی من اجلها کنی رسـولاهلل

امیرالمؤمنین علیبنابیطالب اباتراب /ح)1

نظیر این داستان ،حدیثی هم از سهلبنسعد در صحیح بخاری نقل شده
اسـت( .صحیحالبخاری /کتاب االسـتئذان /مسئلۀ  )6280اگرچه بطالن گفتۀ ابوهریره
ً
کامال واضح اسـت لکن نقل آن بهخوبی نشـاندهندۀ
و روایت مشـابه آن
تبلیغاتی معاویه در ضدیت با امیرالمؤمنین است.
حرکت
ِ
ِ
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اهتشونیپ .فلا

 21.محمدبنمسلم ثقفی

ٔ
صفحه 1089
از

محمدبنمسـلم ثقفـی کوفـی ،از اصحـاب خـاص امـام باقـر و امـام
صادق

علیهماالسلام

بود .خودش روایت کرده هر زمان که در مسـئلهای شرعی،

دچار مشـکل میشـدم که دانسـتن حکم آن ضروری بود ،به حضرت امام
باقر و حضرت امام صادقعلیهماالسالم مراجعه میکردم و طی سالیان متمادی
کـه در مدینـه اقامـت داشـتم و یا گاهی کـه از کوفه به مدینـه میرفتم،
حدود سیهزار حدیث از امام باقر

علیهالسالم

شنیدم و شانزدههزار حدیث نیز

از امـام صادقعلیهالسلام فـرا گرفتـم .فقاهـت محمدبنمسـلم از آنجا معلوم
میشـود که امام صادقعلیهالسلام شـیعیان کوفه را که به حضرت دسترسـی
نداشتند ،بهطرف او میفرستاده است.
در روایتـی خالـد َطیا ِلسـی میگویـد :روزی از روزهـا ،امـام باقرعلیهالسلام به
محمدبنمسـلم فرمـود« :محمـد! هنگامیکـه به کوفه برگشـتی ،تواضع و
فروتنی پیشـه کن .کاری کن که مأموران دسـتگاه ستمپیشۀ بنیامیه تو
را مورد آزار و اذیت و شکنجه و زندان قرار ندهند» .این یک دستورالعمل
سیاسـی و منطبـق با شـرایط زمان و مـکان بود تا یـاران حضرت ،همانند
شر و ستم دشمنان اهلبیت محفوظ بمانند.
محمدبنمسلم از ّ
محمدبنمسـلم کـه از زیرکـی و فرزانگی ویژهای برخـوردار بود ،راز و رمز و
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حکمـت ایـن دسـتور را بـا همۀ وجـود درک کرد .او بـه کوفه که
برگشـت ،به دسـتور امام عمل کرد و یک زنبیل پر از خرما برگرفت و کنار
در مسجد رفت و شروع به خرمافروشی کرد .این عمل محمدبنمسلم که
از بزرگان و شخصیتهای معروف کوفه بود ،تعجب همگان را برانگیخت.
خویشاوندانش که متوجه این کار شدند ،نزد او شتافتند و گفتند :آبروی
ما و تیره و تبار ما را بردی ،این کار در شأن تو نیست ،برخیز که برویم.
محمدبنمسـلم به آنان پاسـخ داد :من خرمافروشـی را رها نمیکنم؛ چرا
که َسرورم امام باقرعلیهالسالم چنین دستوری داده است .آنان گفتند :پس در
خانۀ خود آسیابانی کن .او این پیشنهاد را پذیرفت و اسباب آسیابکردن
گندم را برایش فراهم کردند و او مقابل در خانه مینشست و گندم یا جو
آرد میکرد.

ّ
الکشی /محمدبنمسلم الطائفی الثقفی /شمارۀ )278
(رجال
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 22.سعیدبن ُ
ج َبیر

1529

ٔ
صفحه 1114
از

سـعیدبن ُ
صحابی برجسـتۀ امام سجاد است .شیخ مفید
ج َبیر یکی از پنج
ِ
در کتـاب اختصـاص ،حدیثـی از امام صادق در وصف سـعیدبن ُ
ج َبیر نقل

میکندَ « :ا َّن َس َ
کان َی َ ُّ
أت ب َع ّلبن ُ
کان َع ٌّل ُیثین َع َل ِیه َو ما َ
احل َس ِنی َو َ
عید َبن ُج َبیر َ
کان َس َب ُب
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
َ ّ َُ ّ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ً
َ
مر و کان مستقیما» سعیدبن ُ
ج َبیر در صراط مستقیم
تل احلج ِاج له ِال عل هذا اال ِ
ق ِ
بـود و بـه علیبنالحسینعلیهالسلام اقتدا کرده بود .امام سـجاد از او تعریف
میکرد و همین عالقه میان او و امام ،باعث شد َح ّجاج او را شهید کند.
علـت رفتـن سـعیدبن ُ
مناطق
حاکـم
ج َبیر بـه خراسـان از این قرار اسـت.
ِ
ِ
سیسـتان ـ که در آن روز جزئی از خراسـان محسـوب میشـد و از سـوی
َح ّجـاج منصـوب شـده بود ـ مأموریـت یافت تـا حاکم منطقۀ کابلسـتان
را شکسـت دهـد و ایـن منطقه را بـه انضمام قلمرو اسلامی دربیاورد .در
جنگـی کـه رخ داد ،حاکـم کابلسـتان پیـروز شـد .با این شکسـتَ ،ح ّجاج
سـپاهی مجهـز ،کـه بـه «جیـش الطواویس» معروف شـد ،آماده کـرد و با
راهی ایـن منطقه کرد .بنا به
فرماندهـی عبدالرحمانبنمحمد بن اشـعث
ِ
نقـل کتـاب البدایة و النهایةَ ،ح ّجاج سـعیدبن ُ
ج َبیر را با این سـپاه همراه
کرد .عبدالرحمان بعد از رسیدن به منطقۀ سیستان ،و کسب پیروز یهایی،
تصمیـم گرفـت مدتی جنگ را متوقف کنـد .اما َح ّجاج با او مخالفت کرد
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و به او دسـتور پیشـروی داد .چند نامه میان آن دو ردوبَدل شد.
عبدالرحمان موضوع را با سـپاهیانش در میان گذاشـت ،سـخنرانیای کرد
و سپاهیان را علیه َح ّجاج شوراند .عبدالرحمان با حاکم کابلستان قرارداد
صلـح نوشـت و عـازم کوفـه شـد .البته قیـام عبدالرحمـان با تمـام فراز و
نشیبهایش در نهایت شکست خورد.
در اقوال تاریخی اسـت که سـعیدبن ُ
ج َبیر بعد از این ماجرا به مکه رفت،
ولی توسـط اسـتاندار مکه دسـتگیر و سـوی َح ّجاج فرسـتاده شـد .عالمه
مجلسـی در کتاب جالءالعیون ،گفتوگوی میان َح ّجاج و سـعید را آورده

است« .چون سعید را به نزد آن ملعون بردند ،گفت :تویی َشقیبن ُ
ک َسیر؟
سعید گفت :مادر من نام مرا بهتر از تو میدانست و او مرا سعیدبن ُ
ج َبیر
نامیدَ .ح ّجاج گفت :چه میگویی در شـأن ابوبکر و عمر ،به نظرت ایشـان
در بهشـتند یا جهنم؟ سـعید گفت :اگر داخل بهشـت َشـوم و اهل بهشت
را ببینم ،خواهم دانسـت که در بهشـت اسـت ،و اگر داخل جهنم َشـوم و
اهل جهنم را ببینم خواهم دانسـت که در جهنم اسـتَ .ح ّجاج گفت :در
حق خلفای دیگر چه میگویی؟ سعید گفت :مرا بر ایشان وکیل نکردهاند.
َح ّجـاج گفـت :کدامیک را بیشـتر دوسـت داری؟ گفت :هر یک از ایشـان
که نزد خالق من پسـندیدهتر هسـتندّ .
حجاج گفت :کدامیک نزد خالق تو
پنهان
پسندیدهتر است؟ سعید گفت :این علم نزد کسی است که آشکار و
ِ
ایشـان را میداندَ .ح ّجاج گفت :نمیخواهی به من راسـت بگویی؟ سعید
گفت :نمیخواهم به تو دروغ بگویم».
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َح ّجاج دستور داد تا سعید را ُ
بکشند .سعید در لحظات آخر عمر

دعا کردَ :
«ا ّ
لل ُه َّم ال ُت َس ِّل ُ
طه عَ َلی َا َحدٍ بَعدی» خدایا این جانی را پس از من

بر َاحدی مسلط مگردان ،و َح ّجاج چهل روز بعد ُمرد.
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 23.قصاص قاتل ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس

1532

ٔ
صفحه 1305
از

هنگامیکه ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیس به شهادت رسید ،امام صادق در مدینه حضور
نداشـتند .هنگامیکـه بـه شـهر بازگشـتند و از موضوع باخبر شـدند ،عازم
دیدار حاکم مدینه ،داوودبنعلی ـ عموی خلیفه ـ شدند .درحالیکه عبای
حضرت بر روی زمین کشـیده میشـد و فرزندشان اسماعیل همراه ایشان
بـود .حضـرت رو به داوود کرده و با اعتراض شـدید به او فرمودند :کارگزار
مرا به قتل میرسانی و اموال مرا ضبط میکنی؟
برخورد داوود با حضرت دوگونه نقل شده است .در نقل رجال ّ
کشی ،داوود
بـا سراسـیمگی اتهـام قتل را از خودش دور میکنـد و میگوید که رئیس
شـرطهها این کار را انجام داده اسـت .حضرت میپرسـند این کار با اجازۀ
تـو بـوده؟ و داوود انـکار میکند .پـس حضـرت از داوود میخواهند برای
قصاص ،رئیس شرطهها را گردن بزند.
اما در نقلی که در کتاب مناقب آل ابیطالب آمده اسـت ،حضرت خطاب
بـه داوودبنعلـی میفرمایند :به خدا سـوگند که نزد پـروردگار تو را نفرین
میکنـم .داوود بـه اسـتهزا به امـام میگوید :مرا به قتـل تهدید میکنی؟
حضـرت بـه منـزل میرونـد .تا صبـح به مناجـات و دعا سـپری میکنند.
در نیمۀ شـب چند تن از غالمان داوود برای دسـتگیری حضرت به خانۀ
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ایشـان میآینـد .حضـرت مشـغول نمـاز و دعا بودنـد .غالمها را
بازگرداندنـد؛ امـا آنهـا منزل حضرت را تـرک نکردنـد؛ همانطورکه حضرت
دسـتها را به آسـمان بلند کرده بود ،ندا رسـید که عمر داوود به سر آمده
است .در بعضی روایات ،دعای حضرت هم ذکر شده است.
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 24.قیام یحییبنزید

1534

ٔ
صفحه 1320
از

یحییبنزید (125-107ق) بعد از شـهادت پدرش ،زیدبنعلی بن الحسـین،
راهـی
راه قیـام را در پیـش گرفـت .از کوفـه خـارج و
بنابـر وصیـت پـدرِ ،
ِ
خراسـان شـد .حاکم کوفه از نیت او خبردار شد و به والی خراسان دستور
داد او را دسـتگیر کند .یحیی در شـهر بلخ دسـتگیر شـد و مدتی در زندان
مرو زندانی بود ،تا اینکه ولیدبنیزید ،دستور داد او را آزاد کنند.
ابوالفرج اصفهانی در مقاتل ّ
البیین مینویسد ،هنگامیکه یحیی از زندان
الط ّ
آزاد شـد ،محبین اهلبیت زنجیرهایی که به پای یحیی بسـته شده بود را
از او خریدند ،قطعهقطعه کردند و بهعنوان نگین ،برای انگشترهایشـان از
آن استفاده کردند.
پس از آزادی یحیی ،والی خراسان دوهزار ِدرهم به او داد و به او پیشنهاد
کرد به ولیدبنیزید بپیوندد .یحیی نپذیرفت و بهسوی سرخس رفت .والی
خراسـان به فرماندار سـرخس نوشـت تـا یحیی را از آنجا بیـرون کند و به
فرماندار طوس نیز نوشت اگر یحیی به آنجا آمد ،اجازۀ اقامت به او ندهد
و او را بـه ابرشـهر روانـه کند .والی ابرشـهر نیز هزار ِدرهـم به یحیی داد و
او را بـه بیهـق فرسـتاد .یحیی اسـبهایی خریـد و همراه با هفتـاد نفر از
یارانش بهسمت ابرشهر بازگشت .وقتی والی خراسان از ماجرا آگاه شد ،به
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فرمانداران طوس و سرخس دستور داد به کمک فرماندار ابرشهر
بروند و با یحیی بجنگند .و این ،سرآغاز قیام یحیی بود.
یحیی به ناچار ،با یاران اندک خود به جنگ پرداخت و او را شکسـت داد
و بهسـوی جوزجـان رفـت .دو تـن از بزرگان قبایل و تعـداد زیادی نیرو به
یحیـی پیوسـتند .نصربنسـیار ،والی خراسـان به تعقیب یحیـی پرداخت
نزدیکـی جوزجان این نیروها به هم رسـیدند .سـه شـبانهروز
تـا اینکـه در
ِ
جنگ شدید رخ داد .در روز سوم یحیی با اصابت تیری به پیشانیاش به
شهادت رسید .سر او را از بدنش جدا کردند و به شام نزد خلیفه فرستادند
و بدنش را بر دروازۀ جوزجان آویزان کردند.
عالمه امینی در جلد سوم الغدیر از ناراحتی و گریۀ امام صادق در شهادت
یه ّ
الس ُ
الم وَ
الص ِ
اد ُق عَ َل ِ
یحییبنزید خبر داده و مینویسد« :وَ َقد ب ََکی عَ َل ِ
یه َّ

روح ِه ّ
یه وَ عَ َلی
اه َر ِة».
َت َر َّح َم َل ُهَ ،ف َس ُ
الط ِ
ِ
هلل عَ َل ِ
الم ا ِ
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 25.احوال عبداهللبنحسن و فرزندانش

1536

ٔ
صفحه 1324
از

در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده است جماعتی از بنیهاشم در َابواء ـ در
ّ
سـفاح ،منصور،
ابراهیم امام،
نزدیکی مدینه ـ جمع شـدند .در این جمع
ِ
عبداهللبنحسـن و دو فرزنـدش محمـد و ابراهیـم و جمعـی دیگـر حضور
داشتند .عبداهللبنحسن ،فرزندش محمد را بهعنوان مهدی موعود معرفی
میکنـد و از دیگـران میخواهـد که بـا او بیعت کنند .منصـور هم اضافه
باقی
میکنـد همـۀ مـا میدانیم توجه مردم به محمدبنعبداهلل بیشـتر از
ِ
ماسـت .پـس خوب اسـت بـا او بیعت کنیم و همگی بـا او بیعت کردند.
پیکی به جانب امام صادق فرستادند ،و حضرت را از موضوع ّ
مطلع کردند
و خواستند تا حضرت در این اجتماع حاضر شوند.
حضـرت کـه تشـریف آوردنـد ،عبداهللبنحسـن موضوع را مطـرح کرد و از
حضـرت خواسـت که با محمد بیعت کنـد .حضرت به عبداهلل فرمودند اگر
گمان کردی که فرزندت مهدی اسـت ،اشـتباه کردی ،نه او مهدی اسـت و
زمان ظهور مهدی اسـت .و اگر نیت تو قیام برای امربهمعروف
نه اکنون
ِ
و نهیازمنکر اسـت ،ما تو را رها نمیکنیم درحالیکه شـیخ ما هسـتی و

ََ ُ َ َ َ َ َ ُ
ـیخنا َو ُ
بای ُع
ن
اهلل ال ندعـک و انـت ش
بـا فرزنـدت در این راه بیعـت میکنیـمَ « .و ِ
ِ
َ َ َ َ
ابن
ـک ِ َبـذا االم ِـر» .عبـداهلل ناراحت شـد و به حضـرت گفت تو از غیب چیزی

ضمائم

اهتشونیپ .فلا

1537

نمیدانـی و از روی حسـادت چنیـن میگویـی .حضرت فرمودند
عبـداهلل ناراحـت نشـو ،آنچـه گفتم از روی حسـادت نبود .آنگاه دسـتی بر
ّ
سـفاح زدنـد و فرمودنـد همانا خالفت بـرای او ،برادران
پشـت ابوالعبـاس
فرزندان تو را از خالفت سـهمی نخواهد بود و کشـته
و فرزندان اوسـت و
ِ
خواهند شد.
آنگاه حضرت برخاستند و به یکی از حضار که نزدیکشان بود ،گفتند آنکه
را ردای زرد بـر دوش دارد میبینـی؟ ـ منظورشـان منصـور بود ـ به خدا او
فرزندان عبداهلل را خواهد کشت.
مقاتل ّ
البیین ادامه میدهد پس از آنکه عباسیان به حکومت رسیدند،
الط ّ
همواره از جانب فرزندان عبداهللبنحسن احساس خطر میکردند .منصور
در سفری که به مدینه داشت ،از عبداهلل خواست تا مکان اختفای محمد
را به او نشان دهد ،اما عبداهلل خودداری کرد .منصور ،عبداهلل و جمعی از
فرزندان او را دستگیر و زندانی کرد .بعد از مدتی آنها را به زندانی در کوفه
منتقل کرد .ایشان در سال 145ق در همان زندان از دنیا رفتند.
محمدبنعبـداهلل و بـرادرش ابراهیـم هـر دو در همـان سـال قیـام کردند.
ابراهیم با تأخیر متوجه خروج برادرش در مدینه شد ،اما بهمحض اطالع
او هم در بصره پرچم قیام را برافراشت .در این قیام عدۀ بسیاری از مردم
مدینـه بـا محمدبنعبـداهلل بیعت کردند .عدهای هـم در بصره ،کوفه ،مکه
و یمـن بیعـت او را پذیرفتنـد .بیـش از دو مـاه از دعـوت او نمیگذشـت
کـه عباسـیان با سـپاهی مدینـه را محاصره کردند .فرماندۀ سـپاه عباسـی
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توانسـت بـا تهدیـد و تطمیـع جمع مـردم مدینـه را متفرق کند،
آنـگاه وارد مدینـه شـده و بـه محمدبنعبـداهلل و یارانـش حملـه کنـد .در
نهایت محمدبنعبداهلل ،ملقب به ْ
نفس زکیه ،به دست حمیدبنقحطبه به
شهادت رسید و سر از بدنش جدا شد.
بـرادرش ابراهیـم توانسـت امـور بصـره را بهدسـت بگیـرد .منصور سـپاهی
راهـی نبـرد بـا آنها کـرد .اگرچه ابراهیـم در این نبـرد ابتدا
از جانـب کوفـه
ِ
پیروز یهایی کسب کرد ،اما بهمرور کار دشوار شد و او در منطقۀ باخمرا ،در
چند کیلومتری شهر کوفه به شهادت رسید و پیکرش همانجا دفن شد.
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 26.مخفیبودن امامت امام کاظم در آغاز امر

ٔ
صفحه 1374
از

آنگونـه کـه از تاریخ پیداسـت ،منصور بهدنبال شناسـایی جانشـین امام
صادق

علیهالسالم

بود تا او را به قتل برساند .اگرچه وصیت امام صادق

علیهالسالم

منصور را ناکام میکند ،اما تردیدهایی هم برای شیعیان بهوجود میآورد.
روایت زیر ،هم شرایط ناامن آن روزگار را نشان میدهد ،هم تالش دو تن
از شیعیان را برای شناختن امامشان.
محمدبنقولویه [به سند خود] از هشامبنسالم روایت کرده که گفت :پس
از وفات امام صادق

علیهالسلام

من و محمدبننعمان (مؤمنالطاق) در مدینه

بودیم ،و مردم بر سر عبداهللبنجعفر گرد آمده بودند که او پس از پدرش
امام است .پس ما بر او وارد شدیم و مردم نزد او بودند .ما از او پرسیدیم
زکات در چه اندازه از مال واجب میشـود؟ گفت :در دویسـت ِدرهم ،پنج
درهـم .پرسـیدیم در صد ِدرهـم [چه اندازه واجب اسـت]؟ گفت :دو درهم
و نیـم .گفتیـم بـه خدا مرجئه (یکی از ِف َرق کالمی اهل سـنت) نیز این را
نگوینـد .عبـداهلل گفت بـه خدا من نمیدانم مرجئه چه میگویند .هشـام
جعفر گمراه بیرون آمدیم و نمیدانستیم به
گوید :پس ما از نزد عبداهللبن
ِ
کجا برویم .در کنار یکی از کوچههای مدینه نشسـته و گریه میکردیم و
نمیدانسـتیم چه باید بکنیم و به چه کسـی رو آوریم .با خود میگفتیم
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بهسـوی مرجئه ،یا بهسـوی قدریه ،یا بهسوی معتزله ،یا بهسوی
زیدیـه برویـم .در همیـن حـال مـن مـردی را کـه نمیشـناختم دیدم که
با دسـت به من اشـاره میکند .ترسـیدم جاسوسـی از جاسوسـان منصور
دوانیقی باشـد ،چون منصور جاسوسـانی در مدینه داشـت که ببیند مردم
پـس از جعفربنمحمـد امامـت چـه شـخصی را خواهنـد پذیرفت تـا او را
گرفته ،گردن بزنند .من ترسیدم این پیرمرد از همان جاسوسان باشد ،پس
بـه مؤمنالطـاق گفتم تو از من دور شـو ،زیـرا من بر خود و بر تو بیمناک
و نگرانـم .ایـن مـرد نیـز مـرا میخواهد نه تـو را ،تو از من دور شـو ،مبادا
بـه هالکـت افتی و به دسـت خـود در نابودیات کمک کرده باشـی .پس
مؤمنالطـاق بـه فاصلـۀ زیادی از من دور شـد و من بهدنبـال پیرمرد رفتم
و چنیـن گمـان میکـردم کـه نمیتوانم از دسـت او رها شـوم و به ناچار
همچنان بهدنبال او رفته و تن به مرگ داده بودم ،تا اینکه مرا به در خانۀ
حضرت موسیبنجعفرعلیهالسالم برد .آنگاه مرا رها کرده و رفت .دیدم خادمی
بر در خانه اسـت .به من گفت خدایت رحمت کند ،داخل شـو .من داخل
خانه شـده ،دیدم حضرت موسیبنجعفر

علیهالسلام

در آنجاست .بدون سابقه

فرمودند :نه بهسـوی مرجئه ،و نه بهسـوی قدریه ،و نه بهسـوی معتزله ،و
نه بهسوی زیدیه ،بلکه بهسوی من ،بهسوی من .عرض کردم :فدایت شوم
پـدرت از دنیـا رفـت؟ فرمود :آری .گفتمُ :مرد؟ فرمـود :آری .گفتم :پس از
او امـام ما کیسـت؟ فرمـود :اگر خدا بخواهد تـو را راهنمایی کند ،خواهد
کرد .گفتم :قربانت شوم همانا عبداهلل برادر شما چنین پندارد که او پس
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از پـدرش امـام اسـت؟ فرمود :عبداهلل میخواهد خدا را نپرسـتد.
گفتم :پس بفرمایید بعد از پدر شما امام کیست؟ فرمود :اگر خدا بخواهد
تـو را راهنمایـی کنـد خواهد کرد .عرض کردم :قربانت گردم آن امام شـما
هستی؟ فرمود :من آن را نمیگویم.
بـا خـود گفتم من از راه درسـت وارد نشـدم .سـپس پرسـیدم :برای شـما
امامی هست؟ فرمود :نه .گوید[ :در این هنگام] چنان هیبت و عظمتی از
آن بزرگـوار در دلـم افتاد که جز خدا نمیداند .سـپس عرض کردم قربانت
شـوم ،من از تو پرسـش کنم همانگونه که از پدرت میپرسـیدم؟ فرمود:
بپـرس تا پاسـخ گیـری ،ولی فاش مکن که اگر فاش کنی نتیجهاش َسـر
بریدن است.
هشام گوید :من از او پرسشهایی کرده ،دیدم دریایی است بیکران .عرض
شـیعیان پدرت گمراه و سـرگردان شـدهاند ،آیا با این
کردم قربانت شـوم،
ِ
پیمانـی کـه شـما بر پنهانداشـتن جریان از من گرفتهایـد ،جریان امامت
شما را به آنها برسانم و آنان را به سویت دعوت کنم؟ فرمود :هرکدام رشد
و خردمندی و رازدار یشان را دریافتی ،به او برسان و پیمان بگیر که فاش
نکند و اگر فاش کند سـر بریدن در کار اسـت ـ و با دسـت اشـاره به گلوی
خود کرد ـ گوید :پس از نزد آن حضرت بیرون رفتم و مؤمنالطاق را دیدم.
به من گفت :چه خبر بود؟ گفتم :هدایت بود و داسـتان را برایش گفتم.
آنـگاه ُزرارة و ابوبصیـر را دیـدار کردیم[ ،به آن دو نیز جریان را گفتم ].آنان
خدمت آن حضرت رسیده ،سخنانش را شنیدند و پرسشهایی کرده ،یقین
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بـه امامتـش پیـدا کردند .سـپس مـردم را گروهگروه دیـدار کرده
[و جریـان را گفتیـم] و هرکـه پیـش آن جناب میرفت بـه امامتش یقین
میکرد.

(االرشاد /باب تاریخ االمام موسیبنجعفر /فصل قبسات من معاجز االمام الکاظم)

ً
تقریبا هفتاد روز پس از امام صادق از دنیا رفت .بسیاری
عبداهللبنجعفر
از پیروان او مگر عدۀ اندکی رو بهسوی امام کاظم آوردند.
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 27.قصیدۀ مدارس آیات

ٔ
صفحه 1421
از

بعـد از حضـور امـام رضا در مرو ،دعبل خزاعی بـرای تقدیم قصیدهاش به
محضر آن امام ،راهی مرو شد .هنگامیکه به محضر امام رسید ،گفت من
با خود عهد کرده بودم تا اولین بار ،این قصیده را در محضر شما بخوانم؛
وقایعگذشـتۀ خاندان پیامبر
آنگاه شـروع به خواندن کرد .قصیدهای که
ِ
را یکبهیک بازگو میکرد .حضرت حین قرائت این قصیده بارها گریستند
و حتی از حال رفتند.
ذکر شـهدای خاندان پیامبر و مزار آنها
در اثنای خواندن دعبل ،وقتی که
ِ
بود ،حضرت دو بیت به قصیدۀ دعبل افزوده و فرمودند:

َو َق ٌبر بطوس يا َلا ِمن ُم َ
صيبة
ِ
ٍ
َ
احلشـر َح ّت َي َبع َث ُ
ِا َل َ
قائا
اهَّلل ِ
ِ

َّ َ
َ َ
َ ََ
الزفرات
ا ّلـت َعل االحش ِـاء ِب
ُ
َ
َ َ
ُيف ّ ِـر ُج َع ّنـا الغ َّـم َو الك ُر بـات

و قبـری در طـوس اسـت کـه چـه مصیبتهایـی در آن اسـت/که آتش از
دلهای سوخته از آنها شعلهور است
که تا قیامت برپاسـت تا اینکه خداوند قائم را برانگیزد /و غم و رنجهای
ما را به فرج مبدل سازد
دعبل از حضرت پرسید ،این قبر کیست که در طوس است؟ حضرت فرمودند
توآمد شیعیان ما خواهد شد.
قبر من است که بهمرور محل رف 
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دعبل ادامه داد تا به انتهای قصیده رسید و گفت:
ِمـام ال َم َ
حال َ
ُ
ُ
خارج
ـة
خ
ـروج ا ٍ
ِ

ل حَ ٍّ
يُ َميِّ ُ
ـز فِ ينـا ُك َّ
ـق َو ِ
ـل
باط ٍ

اسـم َّ
الب َر ِ
كات
قوم عَ َلى
ِ
يَ ُ
الل ِه ِب َ
َو يَ جزِی عَ َلى ال َّنعماءِ َو ال َّنقِ مات

آنچه امیدوارم ،بیرونآمدن امامی است که البته بیرون آید /قیام کند به
نام خدا و یاری او با برکتهای بسیار
امامت به ِ

و تشـخیص میدهد در میان ما هر حق و باطلی را /و جزا میدهد مردم

را به نعمتها و عقوبتها.
امام دوباره به گریه افتادند ،و از او پرسیدند آیا امام قائم را میشناسی؟
دعبل گفت خیر ،فقط شـنیدهام که امامی از خاندان شـما خروج خواهد
کـرد و زمیـن را پـر از عدل خواهد کرد .پس حضـرت فرمودند :پس از من
فرزنـدم محمـد امـام اسـت ،بعـد از او فرزنـدش علی ،پـس از او فرزندش
حسـن و پـس از او فرزنـدش ،حجت قائم اسـت .اگر تنهـا یک روز از دنیا
باقی مانده باشد ،خدا آن را طوالنی خواهد کرد ،آنقدر که او خروج کند و
زمین را پر از عدل کند.
متن کامل و ترجمۀ این قصیده را از این پیوند دریافت نمایید.
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28.احمدبناسحاق

1545

ٔ
صفحه 1430
از

اشـعری قمـی (متوفـی 260ق) از اصحـاب امـام جـواد و
احمدبناسـحاق
ِ
امام هادی و وکیل امام حسن عسکری در شهر قم بود .ایشان وجوهات
جمعآور یشـده را بـه محضـر امام عسـکری میرسـاند .در یکـی از همین
دیدارهـا وقتی از جانشـین حضرت پرسـید ،امام به داخـل خانه رفته و با
فرزنـد خردسـال خـود از خانه خارج شـده و به او فرمودنـد« :ای احمد بن
اسحاق! اگر در نزد خداوند متعال و ائمه اطهار علیهم السالم مقامی واال
نداشـتی ،فرزندم را به تو نشـان نمیدادم .این کودک هم نام و هم کنیه
رسـول خدا صلی اهلل علیه و آله اسـت و همین کودک اسـت که زمین را
بعد از آنکه از ظلم پر شد ،پر از عدل خواهد کرد».
احمدبناسحاق از طایفۀ اشعریون استّ .
جد چهارم او به نام َاحوَ صبنسائل
اشـعری در سـال 121ق در جریـان قیـام زیدبنعلـی فرماندهـی سـپاه او را
شکست قیام ،به دست حجاج زندانی بود .او بعد از
عهدهدار بود ،و پس از
ِ
چهار سال با وساطت برادرش آزاد شده و همراه او راهی قم شده و پایهگذار
حضـور اشـعریون در شـهر قم شـدند .اشـعریون از طوایف یمنـی بودند که
پیش از فتح مکه اسالم آورده و در زمان خلفا و برای حضور در جنگهای
آن دوره ،در کوفه مسـتقر شـده بودند .طایفۀ آنها سـابقۀ درخشانی در یاری

ضمائم

اهتشونیپ .فلا

1546

ائمه داشت ،ازجمله حضور در جنگ صفین؛ شاید بههمین سبب
ازطرف حجاج بهشدت زیر فشار بودند .شاید علت مهاجرت آنها به قم ،فتح
این سرزمین توسط جد آنها ،مالکبنعامر بوده است.
از ایـن خانـدان شـخصیتهای علمـی و دینی بسـیاری برخاسـته اسـت.
ازجملـه زکریابـنآدم کـه از اصحاب گرانقدر امام رضـا و امام جواد بوده و
بنا به نقلی وکالت ایشان را در شهر قم عهدهدار بوده است .مزار ایشان در
قبرستان شیخان قم قرار دارد.
در رجال ّ
کشـی آمده اسـت که احمدبناسـحاق مدتی پس از شهادت امام
عسکری زنده بوده است .هنگامیکه میخواست به سفر حج برود ،نامهای
بـرای امـام زمـان نوشـت و از حضرت برای سـفر اجازه گرفـت .حضرت در
کنار جواب نامه ،پارچهای سفید نیز برایش فرستاد .احمدبناسحاق وقتی
پارچـه را دیـد ،گفـت :امام از مرگ من خبر داده اسـت .ایشـان در مسـیر
بازگشـت از سـفر حج ،در ُحلوان جان سـپرد .مزار ایشـان اکنون در شـهر
سرپلذهاب قرار دارد.
بنا به نقلی مسجد امام حسن عسکری در شهر قم ،توسط احمدبناسحاق
و به دستور امام عسکری ساخته شده است.

ب .نمودار وقایع چهار دورۀ امامت

وقایع مهم سیاسـی مبارزاتـی دوران زندگی ائمه
در این بخش ،در قالب نمودار آمده است .اعدادی
کـه در خـط ممتـد صفحـات آمـده ،سـال هجری
معیـن میکنـد .وقایع هر سـال در کنار
قمـری را
ّ
آن درج شده.
ایـن وقایـع به ترتیب در قالـب چهار دورۀ امامت
آمـده ،و آغـاز امامـت هـر امـام ،بـا رنـگ متمایز
مشخص شده است.



1548

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

11
آغاز امامت امیرالمؤمنین (28صفر)

رحلت پیامبر اکرم

بیعت مردم با ابیبکر (28صفر)

سقیفه و

حضور امیرالمؤمنین همراه حضرت

زهـرا و حسـنین بـر در خانـۀ اهـل بـدر و طلـب یاری
قرآن توسـط امیرالمؤمنین اعزام لشکر اسامه

جمـعآوری

تصرف منابع مالی

اهلبیت توسط خلیفه (ازجمله سهم خمس و َفیء ،زمینهای فدک،
سهم از باغات یا محصوالت خیبر و صدقات روستاهای اطراف مدینه)
مجادلـۀ حضرت زهـرا با خلیفه و قرائت خطبۀ فدکیه

بازگشـت

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

لشکر اسامه و اعتراض برخی از صحابه به خلیفۀ اول و وقایع سقیفه
تلاش مجدد برای بیعتگرفتـن از امیرالمؤمنین و حملۀ به خانۀ
ایشـان و ضربتخـوردن حضرت زهـرا در این ماجرا

حضور حضرت

زهـرا در مسـجد مدینـه و ممانعت از گرفتن بیعـت از امیرالمؤمنین
خواندن خطبهای سـوزناک
با
ِ
برای زنان مدینه
زهرا

خطبۀ حضرت زهرا در بسـتر بیماری

به حضور نپذیرفتن ابوبکر و عمر توسـط حضرت

شهادت حضرت زهرا (3جمادیالثانی یا 13جمادیاالول 11ق)

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

13
درگذشت خلیفۀ اول

آغاز خالفت خلیفۀ دوم (22جمادیالثانی 13ق)

14
نبرد قادسـیه

شـرکت مسـتقیم در نبرد با سـپاه
نهی خلیفۀ دوم از
ِ

فارس توسط امیرالمؤمنین

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

15
مشورت خلیفۀ دوم با امیرالمؤمنین دربارۀ ادامۀ فتوحات در سرزمین
دسـتور حرکت به سمت بیتالمقدس با نظر امیرالمؤمنین
شـام ،و
ِ

طوالنیشدن جنگ و درخواست سپاه اسالم از خلیفه برای حضور

مسـتقیم در جنگ
توسط امیرالمؤمنین

نهی خلیفۀ دوم از شـرکت مسـتقیم در جنگ
ِ
فتح بیتالمقدس

اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری
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16
فتح مدائن و جزیره

مشورت خلیفۀ دوم با امیرالمؤمنین دربارۀ

تعیین مبدأ تاریخ اسلام و تعیین سـال هجرت پیامبر از مکه به
مدینه با نظر امیرالمؤمنین

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

17
بنای کوفه
18
فتح آذربایجان

انتصاب معاویةبنابوسفیان به والیت شام

19

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

فتح نهاوند

مشـورت خلیفۀ دوم بـا امیرالمؤمنین دربارۀ چگونگی

تقسیم زمینهای کوفه ،و مقررکردن مالیات بر آنها با نظر امیرالمؤمنین
20
فتـح مصـر و اسـکندریه

تدوین دفاتـر بیتالمال توسـط خلیفۀ

دوم و ایجاد تمایز بین سهم مسلمین با توجه به برخی مالکها
22

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

پاسخگویی امیرالمؤمنین به سؤاالت علمای یهود ،اسقف نجران و
قیصر روم

عزل عمار یاسر از امارت کوفه

23
فتـح اصطخـر و ری

امر تعیین
درگذشـت خلیفۀ دوم و
سـپردن ِ
ِ

خلیفه به شورای ششنفره
24

دوران اول امام

آغاز خالفت عثمان (3محرم)

اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری


26
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سرح
عزل عمرو عاص از والیت مصر و انتصاب عبداهللبنسعد َابی َ
به جای او

27

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

فتح بخشـی از شـمال افریقا و بخشش خمس غنائم حاصل از آن
به مروانبنحکم از سوی عثمان
29
عزل ابوموسـی اشـعری از والیـت بصره و انتصـاب عبداهللبنعامر
بن ُ
کریز به جای او

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

30
تبعید ابوذر به شام ،بازگشت او به مدینه و تبعید مجدد به َربَذه
31
فتح ارمنیّ ه
32
وفات ابوذر

ضرب و شتم عمار یاسر و عبداهللبنمسعود توسط خلیفه

دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

33
کارگـزار کوفـه و اظهـار
نارضایتـی مـردم کوفـه از سـعیدبنعاص
ِ

شکایت به خلیفه

تبعید جمعی از بزرگان کوفه به شام

34
دعوت خلیفه

آشکار شدن نشانههای نارضایتی عمومی از خلیفه
سـرح ،عامربنعبداهلل و سـعیدبنعاص برای
از معاویه ،عبداهلل َابی َ

دوران اول امام

مشورت

ممانعت مردم کوفه از ورود سعیدبنعاص به کوفه

و همــکاری
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دوران اول امامت :دوران ســکوت و همــکاری

35
اعتـراض مـردم مصـر و حرکـت به سـمت مدینه بـرای دادخواهی
نصیحت عثمان توسط امیرالمؤمنین و آرامکردن شورشیان برای
بازگشـتن بـه مصر

لـو رفتن دسـتور عثمان به حاکـم مصر برای

مؤاخذۀ معترضان و بازگشـت دوبارۀ آنها به مدینه محاصرۀ خانۀ
عثمـان توسـط معترضان
عثمان

ممانعـت از ورود آب و غـذا بـه خانۀ

فرسـتادن امام حسـن و امام حسـین برای رسـاندن آب

به اهل خانۀ عثمان

کشتهشدن خلیفۀ سوم بهدست معترضان

دوران دوم امامت :دوران اقتدار همراه با مظلومیت

35
بیعت مردم با امیرالمؤمنین (ذیالحجه)

آغاز دوران دوم امامت

ارسـال نامـه بـرای کارگـزاران والیـات ازجملـه معاویـه مبنی بر
پذیرش بیعت
36
با خبر شـدن از فتنۀ طلحه و زبیر و همپیمانی با عایشـه

خروج

دوران دوم امامت :دوران اقتدار همراه با مظلومیت

از مدینـه بـرای مقابله بـا ناکثین (29ربیعاالول)

ارسـال پیام به

کوفه برای تجهیز سـپاه و آمادهشـدن برای جنگ

حملۀ ناکثین

به بصره و کشـتن بسـیاری از مردم (25ربیعالثانی) انتظار سپاه
امیرالمؤمنیـن در ذیقـار بـرای پیوسـتن نیروهـای کوفه

آغـاز

بازگرداندن عایشـه به مدینه

ورود

جنگ جمل (جمادیاالول)

امیرالمؤمنین به کوفه پس از پایان جنگ جمل (12رجب)
پایتخـت از مدینـه بـه کوفه
مصر

انتقال

انتصـاب محمدبنابیبکر به والیت

نامهنـگاری بـا معاویـه و تصمیـم به جنگ بـا او حرکت

سـپاه امیرالمؤمنیـن بـه طـرف شـام (5شـوال)
تصرف شریعۀ فرات توسط یاران امیرالمؤمنین

آغاز درگیـری و

دوران دوم امامت :دوران اقتد

دوم امامـت :دوران اقتـدار همـراه بـا مظلومیـت
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37

آغـاز جنـگ صفیـن

توقـف جنـگ بهدلیـل ورود بـه مـاه حرام

(1صفر) شـهادت ابوالهیثمبنالتیهان ،شهادت عمار یاسر (9صفر)
قـرارداد حکمیـت (17صفر)
(20ربیعاالول)

بازگشـت امیرالمؤمنیـن از صفین

تجمـع خـوارج در بیـرون از شـهر کوفه

زمـان

داوری و اعالم رأی حکمیت (ماه رمضان)

دوران دوم امامـت :دوران اقتـدار همـراه بـا مظلومیت

38
جنگ نهروان (9صفر)

شـهادت مالک اشـتر در راه مصر با دسیسـۀ

معاویه

شـهادت محمدبنابیبکر و چیرهشدن عمرو عاص بر مصر

(14صفر)

حملـۀ سـربازان معاویـه به شـهرهای کوفـه ،عینالتمر،

دومةالجندل ،هیت و انبار در عراق

والدت امام سجاد (5شعبان)

39

دوران دوم امامت :دوران اقتدار همراه با مظلومیت

رهسپارشدن یزیدبنشجره َرهاوی از طرف معاویه برای غارت مکه
ارسال نامۀ امام به ُق َّثمبنعباس ،کارگزار امام در مکه
40
حملۀ ُبسـربناِرطاة به یمن و کشـتن دو فرزند عبیداهللبنعباس،
کارگزار امام در یمن

توطئه و تعهد سه نفر از خوارج برای کشتن

امیرالمؤمنیـن ،عمرو عـاص و معاویـه (15رجب)
امیرالمؤمنیـن (19رمضان)
امام حسن

ضربتخوردن

شـهادت امیرالمؤمنین و آغاز امامت

بیعت با امام حسن (21رمضان)

دوران دوم امامـت :دوران اقتدار همراه با مظل

41
خروج امام حسـن مجتبی برای جنگ با معاویه (30صفر)
نافرجـام امـام حسن علیهالسلام

پیوسـتن عبیداهللبـن عباس،

فرماندۀ سـپاه امام حسـن به معاویه
بین امام حسن و معاویه (25ربیعاالول)
بنیامیه

ترور

امضای قرارداد آتشبس
آغاز حکومت ظالمانۀ

انتقال پایتخت از کوفه به دمشق

لومیت
دوران سـوم امامت :دوران تالش سـازنده کوتاهمدت
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41
بازگشت امام حسن به مدینه

آغاز دوران سوم امامت

الحاق زیادبنابیه به ابوسفیان توسط معاویه ،انتصاب او بر کوفه
و سختگیری زیاد بر شیعیان کوفه
50

دوران سـوم امامت :دوران تالش سـازنده کوتاهمدت

شهادت امام حسن مجتبی و آغاز امامت امام حسین (28صفر)
سـختگیری معاویـه بـر شـیعیان و اقـدام به کشـتن بسـیاری از
ایشان ،ازجمله حجربنعدی و یارانش در مَ رج عَ ذراء ،عمروبن َ
ح ِمق
خزاعـیُ ،ر َشـید َه َجـری ،عبداهللبنیحیـی بنحضرمـیُ ،جوَ یریـة
سهر عبدی
بن ُ
م ِ
56

دوران سـوم امامت :دوران تالش سـازنده کوتاهمدت

بیعت گرفتن معاویه برای جانشینی یزید (16ذیالحجه)
57
والدت امام باقر (1رجب)
59
سخنرانی امام حسین در جمع علما و تابعین در ایام حج در منا

دوران سـوم امامت :دوران تال

امامت :دوران تالش سـازنده کوتاهمدت
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60
مرگ معاویه و به حکومت رسـیدن یزید
مدینه (28رجب)

خروج امام حسـین از

ورود امام حسین به مکه (3شعبان)

نامههای دعوت كوفيان به امام حسين در مكه (10رمضان)
بـا مسـلمبنعقیل در کوفـه (5شـوال)

دوران سـوم امامت :دوران تالش سـازنده کوتاهمدت

کوفه

(9ذیالحجه)

بیعت

ورود عبیداهللبنزیـاد بـه

شـهادت هانیبنعروه (8ذیالحجه)

از مکـه به سـمت کوفـه (8ذیالحجه)

رسيدن

خروج امام حسین

شـهادت مسـلمبنعقیل

شهادت میثم تمار (22ذیالحجه)

61
ورود امام حسـین به سرزمین کربال (2محرم)
بـه کربلا (3محرم)

ورود عمربنسعد

شـهادت امـام حسـین و اهل بیـت و یاران

ایشان (عاشورا)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

61
آغـاز دوران چهـارم امامـت همزمـان با آغاز امامت امام سـجاد
ورود کاروان اهـل بیـت به کوفـه (11محرم)
شهدای کربال (12محرم)

تدفین پیکر پاک

به شهادت رساندن شبانۀ عبداهلل عفیف

ازدی ،پـس از اعتراضـش در مسـجد کوفه به ابنزیـاد (13محرم)
ورود کاروان اسـرای کربلا بـه کوفه
و حضرت زینب در کوفه

مشـاجرۀ امام سجاد با ابنزیاد

کاروان اسـرای کربال به شـام

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

امـوی دمشـق

خطبهخوانی امام سـجاد
ورود

خطبهخوانی امام سجاد در مسجد

خطبۀ حضرت زینـب در مجلـس یزید

مالقات

کاروان اهلبیت با جابربنعبداهلل انصاری و جماعتی از بنیهاشم
در کربال (20صفر)

بازگشت کاروان اهل بیت به مدینه

62
فرستادن عدهای از بزرگان مدینه به شام ازطرف والی مدینه

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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63
اعلام مفاسـد یزید بهوسـیلۀ بـزرگان مدینـه ،اعالم قیـام علیه او
کارگـزار مدینه
و اخـراج
ِ

سـرکوب قیـام مدینه

فرسـتادن لشـکری ازطـرف یزیـد بـرای
عـدم همراهـی امام سـجاد با قیـام مردم

مدینه و خروج امام از شهر
مروانبنحکم

دادن امام به همسر و اهلبیت
پناه
ِ

واقعۀ حره (28ذیالحجه)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

64
حملـۀ یزیـد به مکه برای دفع غائلـۀ عبداهللبنزبیر

توقف حمله

بهعلـت مرگ یزیـد و حاکم شـدن معاویةبنیزیـد (14ربیعاالول)
خلـع خودخواسـتۀ
بیعـت مـردم مکـه بـا عبداهللبنزبیر
ِ
معاویةبنیزیـد از خالفت بـه حکومـت رسـیدن مروانبنحکـم
(3ذیالقعده)

در این سال عبداهللبنزبیر امیرالحاج بود.

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

65
قیام توابیـن (1ربیعالثانی)

وفات زینبکبری (15رجب)

مرگ

مروانبنحکم و به حکومت رسیدن عبدالملکبنمروان (1رمضان)
66
قیام مختار (14ربیعاالول)
کربال توسط مختار

شدن بسیاری از قتلۀ
به درک واصل
ِ

دستگیری و حبس محمدبنحنفیه و جمعی

از علویـان توسـط عبداهللبنزبیر ،بهدلیل خـودداری از بیعت با او
آزادسـازی محمدبنحنفیه و علویان توسـط سـپاه مختار

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

ابراهیمبناشتر با عبیداهللبنزیاد (22ذیالحجه)
67
کشته شدن مختار توسط مصعببنزبیر (14رمضان)

نبرد

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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72
کشتهشـدن مصعببنزبیـر در جنـگ بـا عبدالملـک مـروان
(جمادیآالخر)

حملۀ َح ّجاج به مکه و به منجنیق بسـتن آن به

دسـتور عبدالملک (ذیالقعده)

کشتهشدن عبداهللبنزبیر توسط

َح ّجـاج و آغـاز حکومت َح ّجـاج بر مکه

جایگذاری حجراالسـود

توسـط امام زینالعابدین در جریان تعمیر کعبه

از این سـال تا

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

سال َ 74ح ّجاجبنیوسف امیرالحاج بود.
75
حکومـت سـیاهِ َح ّجاجبنیوسـف بـر عـراق (کوفـه و بصـره)
آغـاز
ِ
پاسـخ کوبنـدۀ امام در برخورد

حجگزاردن عبدالملکبنمروان
با عبدالملک حین طواف بیتاهلل
-

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

رد درخواسـت عبدالملک برای دریافت شمشـیر رسـولاهلل از سوی
امام سجاد و پاسخ کوبنده به او

سرزنش عبدالملک از طرف امام

سجاد در پاسخ نامۀ تهدیدآمیزش

ارسال نامه برای عبدالملک و

دعوت او به تقوا توسط امام سجاد
78
ولیدبنعبدالملک در این سال امیرالحاج بود.
81

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

سلیمانبنعبدالملک در این سال امیرالحاج بود.
83
والدت امام صادق (17ربیعاالول)

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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دستگیری و احضار امام سجاد به شام توسط عبدالملک
85
بیعتگیـری عبدالملک بـرای والیتعهدی فرزندانـش ،ولید و پس
از او سلیمان

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

شالقزدن سعیدبنمسیّ ب بهعلت امتناع از بیعت

86
مرگ عبدالملکبنمروان و به حکومت رسـیدن ولیدبنعبدالملک
(15شوال)
87
کارگزاری مدینه ،از این سـال تا سـال
انتصاب عمربنعبدالعزیز به
ِ
 89او امیرالحاج بود.

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

90
فتح بخارا
شـهادت یحییبنامّطویـل توسـط حجاجبنیوسف

دسـتگیری

فرزدق به دسـتور هشـامبنعبدالملک به خاطر سـرودن شـعری در
مدح امام سجاد

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

92
فتح اندلس
93
فتح سمرقند

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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94
وفـات سعیدبنمسیّ ب

شـهادت سـعیدبنجبیر توسـط حجـاج

فتح انطاکیه
95
شهادت امام سجاد و آغاز امامت امام باقر ( 12یا 25محرم)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

96
مـرگ ولیدبنعبدالملـک و آغـاز حکومـت سـلیمانبنعبدالملک
(15جمادیالثانی)
97
ی بـن
وصیـت ابوهاشـم عبداهللبنمحمـد حنفیـه بـه محمدبنعلـ 
عبداهللبنعباس

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

99
مرگ سـلیمانبنعبدالملک و به حکومت رسیدن عمربنعبدالعزیز
(10صفر)
تصمیـم عمربنعبدالعزیـز به بازگرداندن فـدک به فرزندان حضرت
زهرا

منـع لعـن امیرالمؤمنین توسـط عمربنعبدالعزیز

حضور

امام باقر در شام و نصیحت عمربنعبدالعزیز

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

101
مرگ عمربنعبدالعزیز و آغاز حکومت یزیدبنعبدالملک (25رجب)
105
مرگ یزیدبنعبدالملک و آغاز حکومت هشامبنعبدالملک (25شعبان)

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت



1559

106
حجگـزاردن هشـامبنعبدالملک و مالقـات با امـام باقر

مالقات

کرمَ ـه بـا امـام باقـر در ایـام حـج و اظهـار عجز در برابـر حضرت
ِع ِ
احضار امام باقر به شام توسط هشام

مسیحی در مدت حضور در شام
بزرگان حکومت

مناظرۀ امام باقر با عالم

مالقات با هشام و تحقیر او و

عصبانیت هشام و دستور به زندانیکردن امام

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

نهی شـهرهای میانۀ راه از فروختن
بازگرداندن امام به مدینه و
ِ

آب و طعام به امام و همراهانش
109

حضور اولین ُدعات بنیعباس در خراسان به دستور محمدبنعلی
بن عبداهللبنعباس

-

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

م َ
نک ِدر (از متصوفـه و علمای
مالقـات و مناظـرۀ امـام بـا محمدبن ُ
َ
اهـل تسـنن) و نافعبـنازرق (از سـران خـوارج) و ق َ
دعامَ ـۀ
تادةبن ِ
بصری (از فقهای بصره)

114
شهادت امام باقر و آغاز امامت امام صادق (7ذیالحجه)
121
قیام زیدبنعلی و شهادت او (2صفر)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

124
قیام ابومسلم خراسانی

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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125
مرگ هشامبنعبدالملک و آغاز حکومت ولیدبنیزید بنعبدالملک
قیـام

(6ربیعالثانی)

یحییبنیزید

شـهادت

یحییبنیزیـد

(15ذیالحجه)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

126
شـهادت کمیتبنزیـد اسـدی شـاعر قصیـدۀ هاشـمیات در مـدح
اهـل بیت

مـرگ ولیدبنیزیدبنعبدالملـک و آغـاز حکومـت

یزیدبنولیدبنعبدالملـک (28جمادیالثانی)

مـرگ یزیدبنولید

بنعبدالملک و آغاز حکومت ابراهیمبنولیدبنعبدالملک
127
قيـام عبداهللبنمعاويـه بـن عبداهللبنجعفـر در كوفـه (15محرم)
خلـع ابراهیمبنولیدبنعبدالملـک از حکومـت و آغـاز حکومـت

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

مروان حمار ( 15ربیعاالول)

حران
انتقال پایتخت از دمشق به ّ

128
والدت امام کاظم (7صفر)

شهادت جابربنیزید جعفی باب امام

باقر (15ذیالحجه)
132
حکومـت بنیعباس،
ِ
پایـان حکومـت بنیامیه و آغاز دوران سـیاهِ
ّ
سـفاح (13ربیعاالول) مـرگ مروان حمار
با به حکومت رسـیدن

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

(27ذیالحجه)
133

حران به کوفه
انتقال پایتخت از ّ

شـهادت ُمعَ َّلیبن ُ
خ َنیـس از اصحـاب خـاص امـام صـادق توسـط
داوودبنعلی

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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مرگ ّ
سفاح و به حکومت رسیدن منصور (12ذیالحجه) دستگیری
و تبعید و حبس امام صادق در حیره توسط منصور

145
قیـام نفـس زکیـه (28جمادیالثانی)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

محـض (1رمضان)

قیـام ابراهیمبنعبـداهلل

شـهادت نفـس زکیـه (14رمضان)

ابراهیمبنعبـداهلل (25ذیالقعده)

شـهادت

بنـای بغداد توسـط منصور و

تغییـر پایتخـت عباسـی بـه آنجـا (15ذیالحجه)

وفـات عبداهلل

بنحسن معروف عبداهلل محض (16ذیالحجه)
148
شهادت امام صادق و آغاز امامت امام کاظم (25شوال)
امام رضا (11ذیالقعده)

والدت

وفات زرارةبناعین

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

150
وفات محمدبنمسلم ثقفی

وفات ُب َریدبنمعاویة ِعجلی

وفات

ابوبصیر یحییبنابیالقاسم اسدی (هر سه از اصحاب خاص امام
باقر و امام صادق)
158
مرگ منصور دوانیقی و آغاز حکومت مهدی عباسی (6ذیالحجه)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

169
مـرگ مهـدی عباسـی و آغـاز حکومت هـادی عباسـی (22محرم)
قیام حسینبنعلی حسنی ،شهید َف ّخ (24ذیالقعده) شهادت

شهید َف ّخ (8ذیالحجه)

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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170

مرگ هادی عباسی و آغاز حکومت هارون الرشید (15ربیعاالول)
176
قیام یحییبنعبداهلل حسنی در دیلم (15ذیالحجه)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

179
حبس امام كاظم در زندان عيسىبنجعفر ،حاکم بصره (15رمضان)
وفات هشامبنحکم از یاران امام صادق و امام کاظم

مالقات

امام کاظم و هارون در مدینه (20شوال)
180
حبس امام كاظم عليهالسالم در زندان فضلبنربيع (15رمضان)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

انتقال امام کاظم به زندان سندیبنشاهک
182
وفات علیبنیقطین از اصحاب امام کاظم
183
شهادت امام کاظم و آغاز امامت امام رضا (25رجب)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

وفات مفضلبنعمر جعفی از اصحاب امام صادق و امام کاظم
187
قتل عام برامکه توسط هارون الرشید(1صفر)

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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193
مرگ هارون الرشید و آغاز حکومت امین (3جمادیالثانی)
195
والدت امام جواد (10رجب)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

197
مرگ امین و آغاز حکومت مأمون در مرو (24صفر)
199
قیام محمدبنجعفربنالصادق ،معروف به دیباج (6ربیعالثانی)
ابنطباطبـا و ابوالسـرایا (10جمادیالثانی)
علـوی معـروف بـه َا َ
فطـس در مکـه از جانـب ابوالسرایا

قیام

قیـام حسینبنحسـن
شـهادت

ابنطباطبا (1رجب)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

200
دسـتور مأمـون بـه آوردن امـام رضـا از مدينـه (15شـوال)
زیدالنار (15ذیالقعده)

قیام

خروج امام رضا از مدینه (25ذیالقعده)

قیام ابراهیمبنموسیبنجعفر در یمن (15ذیالحجه)
201
بیان حدیث سلسلةالذهب در نیشابور توسط امام رضا (7جمادیاالول)
ورود امـام رضا به مـرو (10جمادیالثانی)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

(5رمضان)

والیتعهـدی امام رضا

بازگردانـدن امـام رضـا از نمـاز عید فطر توسـط مأمون

بیعت اهل بغداد با ابراهیمبنمهدی عباسی (25ذیالحجه)
202
چیره شده ابراهیمبنموسیبنجعفر بر مکه

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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مناظرۀ امام رضا با علمای ادیان
203
شـهادت امـام رضـا در طوس و آغـاز امامت امام جـواد (30صفر)
هجرت مأمون به بغداد بعد از شهادت امام رضا

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

210
وفـات صفوانبنیحیـی از وکالی امام رضا و امام جواد

نمایش

مجـدد بازگردانـدن فدک به اهلبیت علیهمالسلام توسـط مأمون
(2ذیالقعده)
212
والدت امام هادی (15ذیالحجه)

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

215
احضـار امـام جواد به بغداد توسـط مأمون
یحییبناکثـم (14صفـر)

مناظـرۀ امام جواد با

ازدواج امام جواد با امفضلبنتمأمون

(15صفر)
217
وفـات محمدبنابیعمیـر از یاران امام صادق و امام کاظم و امام
رضا و امام جواد

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

218
مرگ مأمون و آغاز حکومت معتصم عباسی (18رجب)
219
قيام محمدبنقاسم ،از نوادگان امام سجاد در خراسان (15ذیالحجه)

چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت
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220
احضار امام جواد به بغداد برای بار دوم توسط معتصم

شهادت

امـام جـواد و آغـاز امامـت امـام هـادی (30ذیالقعده)

وفـات

علیبنجعفـر الصادق بـرادر و یار امام موسـیبنجعفر

اقدام به

سامرا توسط معتصم
ساخت شهر
ّ

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

221
سامرا
انتقال پایتخت از بغداد به
ّ
227
مرگ معتصم و آغاز حکومت واثق عباسی (18ربیعاالول)
229
وفات علیبنحسينبنعبد ربّه ،وکیل امام هادی در بغداد

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندمدت

232
والدت امـام حسـن عسـکری (8ربیعالثانـی) ،مـرگ واثـق و آغـاز
حکومت متوکل (24ذیالحجه)
233
سامرا توسط متوکل (15ذیالحجه)
احضار امام هادى از مدینه به
ّ
234

دوران چهارم امامت :دوران تالش سـازنده بلندم

سامرا (15رجب)
تبعید امام هادی به همراه امام حسن عسکری به
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مغــرب

د .منابع پاورقی و پینوشتها
1.قرآن کریم
2.الصحیفة السـجادیة ،علیبنالحسـین( ،ترجمه صفایی بوشـهری ،غالمعلی) موسسـۀ
فرهنگی قدر والیت1385 ،
3.کتاب سـلیمبنقیس الهاللی ،هاللی ،سـلیمبنقیس( ،تصحیـح محمدباقر انصاری)،
نشر الهادی ،قم1405 ،ق

ّ
ّ
مفضلبنعمر ُجعفی( ،ترجمۀ عالمه محمدباقر مجلسی) ،نشر بقیةاهلل،
مفضل،
4.توحید

قم1388 ،
5.وقعة الطف ،ابومخنف ،لوطبنیحیى ،جامعه مدرسین ،قم1417 ،ق
6.مقتـل الحسـین ،ابومخنـف ،لوطبنیحیـى ،مکتبـة آیـةاهلل المرعشـی النجفـی ،قـم،
1398ق
مزاحم ،مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی ،قم1404 ،ق
7.وقعة صفین ،نصربن ُ
8.الطبقات الکبرى ،کاتب واقدى ،محمدبنسعد ،دارالکتب العلمیة ،بیروت1410 ،ق
9.التاج فی اخالق الملوک ،الجاحظ ،عمروبنبحر ،المطبعة االمیریة ،قاهره1332 ،ق
 10.البیان و التبیین ،الجاحظ ،عمروبنبحر ،دار و مکتبة الهالل ،بیروت
 11.صحیح البخاری ،بخاری الجعفی ،محمدبناسماعیل ،دارطوق النجاة1422 ،ق
 12.سنن ابیداوود ،سجستانی ،ابوداوود سلیمانبناشعث ،دارالفکر ،بیروت1420 ،ق
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 13.االمامـة و السیاسـة المعـروف بتاریـخ الخلفـاء ،ابنقتیبـه دی َنـوَ ری،
عبداهللبنمسلم ،داراالضواء ،بیروت1410 ،ق
  14.انساب االشراف ،بالذرى ،احمدبنیحیى ،دار الفکر ،بیروت1417 ،ق
ب االشراف ،بالذرى ،احمدبنیحیى ،دار الفکر ،بیروت1417 ،ق
 ُ 15.جمل من انسا 
 16.االخبار الطوال ،دینورى ،احمدبنداوود ،منشورات الرضى ،قم1368 ،
  17.تاریخ الیعقوبى ،یعقوبی ،احمدبنابىیعقوب ،دار صادر ،بیروت
 18.الکامل فی اللغة و االدب ،مبرد ،محمدبنیزید ،دار الکتب العلمیة ،بیروت1409 ،ق
 19.تاریـخ الطبـری تاریـخ االمم و الملـوک ،طبـری ،محمدبن َ
جریر ،دار التـراث ،بیروت،
1387ق
 20.الفتوح ،ابناعثم الکوفی ،احمدبناعثم ،داراالضواء ،بیروت1411 ،ق
 21.الکافی ،کلینى ،محمدبنیعقوب بن اسحاق ،دار الکتب اسالمیة ،تهران1407 ،ق
 22.کتاب َ
االغانی ،ابوالفرج اصفهانی ،علىبنحسـین ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت،
1415ق
ّ
 23.مقاتل الطالبیّ ین ،ابوالفرج اصفهانی ،علىبنحسین ،االعلمی ،بیروت1419 ،ق
 24.االمالی ،ابنبابویه ،محمدبنعلى (شیخ صدوق) ،کتابچی ،تهران1400 ،ق
 25.عیـون اخبـار الرضـا ،ابنبابویـه ،محمدبنعلـى (شـیخ صدوق) ،نشـر جهـان ،تهران،
1378ق
 26.علـل الشـرائع ،ابنبابویـه ،محمدبنعلى (شـیخ صـدوق) ،کتابفروشـی داوری ،قم،
1385
 27.کمالالدین و تمامالنعمة ،ابنبابویه ،محمدبنعلى (شیخ صدوق) ،اسالمیة ،تهران،
1395ق
 28.مروج الذهب و معادن الجوهر ،مسعودی ،علیبنحسین ،دار الهجرة ،قم1409 ،ق
حرانى ،حسـنبنعلى ،جامعه مدرسین ،قم،
 29.تحفالعقول عن آل الرسـول ،ابنشـعبه ّ
1363
 30.المستدرک على الصحیحین ،حاکم نیشابوری ،ابوعبداهلل محمدبنعبداهلل ،دارالکتب
العلمیة ،بیروت1411 ،ق

ضمائم
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 31.نهجالبالغـة ،شـریف الرضـى ،محمدبنحسـین( ،تصحیـح صبحیصالح)،
هجرت ،قم1414 ،ق
 32.نهجالبالغة ،شـریف الرضى ،محمدبنحسـین( ،شرح محمد عبده) ،سفارة الجمهوریة
االسالمیة االیرانیة ،دمشق
  33.االمالی ،مفید ،محمدبنمحمد (شیخ مفید) ،کنگره شیخ مفید ،قم1413 ،ق
 34.الفصول المختارة ،مفید ،محمدبنمحمد (شیخ مفید) ،کنگره شیخ مفید ،قم1413 ،ق
  35.االرشـاد فـی معرفـة حجـج اهلل علـى العباد ،مفیـد ،محمدبنمحمد (شـیخ مفید)،
کنگره شیخ مفید ،قم1413 ،ق

الکشـی  -اختیار معرفة الرجالّ ،
ّ
کشـی ،محمدبنعمر ،مؤسسـه نشـر دانشـگاه
 36.رجال
مشهد ،مشهد1409 ،ق
  37.االمالی ،طوسى ،محمدبنحسن (شیخ طوسی) ،دارالثقافة ،قم1414 ،ق
 38.تاریخ بغداد ،خطیب بغدادی ،احمدبنعلی ،دارالکتب العلمیه  -منشورات محمدعلی
بیضون ،بیروت ،لبنان 1417 ،ق
 39.مناقب االمام علیبنابیطالب ،ابنمغازلی ،علیبنمحمد ،داراالضواء ،بیروت ،لبنان،
1424ق
 40.شـواهدالتنزیل لقواعد التفضیل ،حسـکانی ،عبیداهللبنعبداهلل ،مجمع احياء الثقافة
اإلسالمية ،تهران 1411 ،ق
 41.تصنیـف غررالحکـم و دررالکلـم /تمیمـی آمـدی ،عبدالواحدبنمحمـد ،دارالکتـب
االسالمی ،قم 1410 ،ق
 42.المناقب ،الخوارزمی ،موفقبناحمد ،مؤسسة النشر االسالمی ،قم1411 ،ق
 43.الخرائـج و الجرائـح ،قطبالدیـن راونـدی ،سـعیدبنهبةاهلل ،مؤسسـه امـام
مهدیعجلاهللتعالیفرجهالشریف ،قم1409 ،ق
 44.االحتجاج على اهل اللجاج ،طبرسى ،احمدبنعلى ،نشر مرتضی ،مشهد1403 ،ق
 45.مناقب آل ابیطالب ،ابنشهر آشوب مازندرانى ،محمدبنعلى ،عالمه ،قم1379 ،ق
 46.تنبیهالخواطـر و نزهةالنواظـر (مجموعـۀ و ّرام) ،و ّرامبنابیفراس ،مسعودبنعیسـی،
مکتبة فقیه ،قم1410 ،ق
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  47.النهایـة فـی غریـب الحدیث و االثـر ،ابناثیر ،مبارکبنمحمد ،مؤسسـه
مطبوعاتی اسماعیلیان ،قم1367 ،ق
  48.الکامل فی التاریخ ،ابناثیر ،علىبنابىالکرم ،دار صادر ،بیروت1385 ،ق
 ُ 49.مثیر االحزان ،ابننما حلی ،جعفربنمحمد ،مدرسۀ امام مهدی ،قم1406 ،ق
 50.شرح نهجالبالغة البنابیالحدید ،ابنابیالحدید ،عبدالحمیدبنهبةاهلل ،مکتبة آیةاهلل
المرعشی النجفی ،قم1404 ،ق
 51.اللهوف على قتلى الطفوف ،ابنطاووس ،علىبنموسى ،جهان ،تهران1348 ،
 52.الریـاض النضرة فی مناقب العشـرة ،محبالدین الطبـر ی ،احمدبنعبداهلل ،دارالکتب
العلمیة ،بیروت
 53.کشـف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنینعلیهالسلام ،عالمه حلى ،حسنبنیوسـف،
وزارت ارشاد ،تهران1411 ،ق
ّ
الحـق و کشـف الصـدق ،عالمه حلـى ،حسنبنیوسـف ،دار الکتـاب اللبنانی،
  54.نهـج
بیروت1982 ،م
 55.نهایةاالرب فی فنوناالدب ،نویری ،احمدبنعبدالوهاب ،دارالکتب و الوثائق القومیة،
مرکز تحقیق التراث ،قاهره
 56.البدایة و النهایة ،ابنکثیر ،اسماعیلبنعمر ،دار الفکر ،بیروت1398 ،ق
  57.البرهان فی علوم القرآن ،زرکشی ،بدرالدین محمدبنبهادر ،دار المعرفة ،بیروت1410 ،ق
 58.ارشاد القلوب الى الصواب ،دیلمى ،حسنبنمحمد ،الشریف الرضی ،قم1412 ،ق
 59.کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال ،متقی ،علیبنحسامالدین ،موسسة الرسالة،
بیروت1409 ،ق
 60.عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینیة ،ابنابیجمهور ،محمدبنزینالدین ،دار
سیدالشهداء للنشر ،قم1405 ،ق
 61.السـیرة الحلبیـه (انسـان العیـون فـی سـیرة االمیـن المأمـون) ،الحلبـی الشـافعی،
علیبنابراهیم ،دارالکتب العلمیة ،بیروت1427 ،ق
 62.الشـافی فی العقائد و االخالق و االحکام ،فیض کاشـانی ،محمدبنشاهمرتضی ،لوح
محفوظ ،تهران1383 ،
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 63.تفصیـل وسائلالشـیعة الى تحصیل مسائلالشـریعة ،شـیخ حـر عاملى،
محمدبنحسن ،مؤسسة آلالبیت ،قم1409 ،ق
 64.حلیةاالبرار فی احوال محمد و آله االطهار ،بحرانی ،سـید هاشمبنسـلیمان ،مؤسسة
المعارف االسالمیة ،قم1411 ،ق
 65.غایةالمـرام فـی حجةالخصـام فـی تعیین االمام من طرق الخـاص و العام ،بحرانی،
سید هاشمبنسلیمان ،مؤسسة التاریخ العربی ،بیروت1422 ،ق
 66.روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،مجلسى ،محمدباقر ،مؤسسه فرهنگى
اسالمى کوشانبور ،قم1406 ،ق
 67.بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار ،مجلسـى ،محمدباقر ،دار احیاء التراث
العربی ،بیروت1403 ،ق
 68.تفسـیر نورالثقلیـن ،عروسـى الحویـزى ،عبدعلىبنجمعـة ،اسـماعیلیان ،قـم،
1415ق
م العلـوم و المعارف واالحوال من اآلیات و االخبار و االقوال ،بحرانى اصفهانى،
 69.عوالـ 
عبداهللبننوراهلل ،مؤسسة االمام المهدى ،قم1413 ،ق
 70.جامع السعادات ،نراقی ،مولى محمد مهدی ،االعلمی ،بیروت
 71.المراقبات ،ملکی تبریزی ،میرزا جوادآقا ،اخالق1387 ،
 72.مفاتیحالجنان ،قمی ،شیخ عباس ،دارالمالک ،بیروت1415 ،ق
 73.نفسالمهمـوم فـی مصیبة سـیدنا الحسـین المظلوم ،قمی ،شـیخ عبـاس ،مکتبة
الحیدریة ،نجف1421 ،ق
 74.صلـح امام حسـن ،پرشـکوهترین نرمـش قهرمانانۀ تاریخ ،آلیاسـین ،راضی (ترجمۀ
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای) ،انتشارات انقالب اسالمی ،تهران1397 ،
 75.الغدیـر فـی الکتاب و السـنة و االدب ،امینی ،عبدالحسـین ،مرکز الغدیر للدراسـات
االسالمیة ،قم1416 ،ق
المقرم ،سید عبدالرزاق ،المکتبة الحیدریة1423 ،ق
 76.مقتل الحسین ،موسوی
ّ
 77.نهجالفصاحـة (مجموعـه کلمـات قصـار حضرت رسـول) ،پاینـده ،ابوالقاسـم ،دنیای
دانش ،تهران1382 ،
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 78.تاریـخ عـرب ،فیلیـپ خـوریِ ،ح ّتـی ،ترجمـۀ ابوالقاسـم پاینده ،شـرکت
انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران1380 ،
 79.قاموسالرجال ،شوشتری ،محمدتقی ،جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم1410 ،ق
 80.مأساةالحسین بین السائل و المجیب ،الکاشى ،شیخ عبدالوهاب ،منشورات الرضى،
قم1363 ،
 81.مکاتیباالئمة ،احمدى میانجى ،على ،دار الحدیث ،قم1426 ،ق
 82.حیاة االمام الحسنبنعلىعلیهالسلام شـریف قرشی ،شـیخ باقر ،دارالبالغة ،بیروت،
1413ق
 83.المنجد ،لویس معلوف ،ترجمۀ محمد بندر ریگی ،انتشارات ایران ،چاپ دوم
 84.اطلـس غدیـر و عاشـورا :جغرافیـای تاریخـی دوران امیرالمؤمنیـن و سیدالشـهداء،
پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث ،سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ،قم1391 ،
 85.اطلس الشـیعة (دراسـة فی الجغرافیة الدینیة للتشـیع) ،جعفریان رسـول( ،مترجم
کعبی نصیر ،علی سیف) نشر مورخ ،قم2015 ،م
 86.العباسیون االوائل ،دکتر فاروق عمر ،دار مجدالوی ،للنشر و التوزیع2003 ،م
 87.جهاد الشیعة فی العصر العباسی االول ،مختار اللیثی ،سمیرة ،دار الکتاب االسالمی،
قم1428 ،ق
 88.تاریخ العباسیین ،ابن وادران ،دار الغرب االسالمی ،بیروت
حماد،
 89.امبراطوریـة العـرب ( ،)The Empire of The Arabsتعریب و تعلیق ،خیری ّ
دارالکتب العربی ،بیروت ،لبنان

.امامدارایدو بالاست:یکبال،بالفکری؛یکبال،بالسیایس
امام با یک دست مکتب را تبینی میکند ،با دست دیگر
.زمام جامعۀ اسالمی را در دست میگیرد و بهسوی هدف پیش میبرد
پیغمبرفرمودهاینکساینکه امام هستند و این دو وظیفه بهآهنا ّ
حمول شده،
.دوازدهنفرند
1351/11/20
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