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اشاره

سلول 14

دو مأمـور دسـت هایش را گرفته انـد کـه نیفتد. کشان کشـان جلو می رود. 

پاها ورم کرده و خونین است و زمین سرد و خشن، هر قدمی که به سمت 

سـلول برمـی دارد، درد از کـف پا، تا مغز سـرش را فرامی گیـرد. گویا دوباره 

همان تازیانه باال می رود و پایین می آید...

خـودش را نگه داشـت 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 شـالق زدن 

بـه کـف پاهـا؛ ده دقیقـه بی وقفه. از نفس افتاد، سـید هـم. اما مجالی 

بـرای تنفـس او نبود، نفـر دوم تازیانۀ ضخیم تری برداشـت و ضربه ها را 

ادامه داد؛ انتهای شـالق را از پشـت سـرش می کشـید و چنان محکم و 

با غضب آن را به پاهای سـید می زد که گویا سـال ها 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 می کرد میان این همه شـکنجه، چرا سـاواک، بیشتر، از 

شالق بر کف پا استفاده می کند؟ در آن شرایط خوب فهمید که درد تازیانه از 

کف پا در استخوان های تمام بدن ادامه پیدا می کند، و بعد از چند دقیقه، 

هـر ضربـۀ شـالق گویا بر تمام اجـزای بدن وارد آمـده! و در این میان، بدتر 

از همه، صدای زنگ هولناکی بود که در سر می پیچید و از درون به حدقۀ 

چشم فشار می آورد. ازطرفی، به خاطر ضخامت پوست کف پا، می توانستند 

شکنجه را بیشتر ادامه دهند، بدون اینکه زندانی بیهوش شود.

باالخـره در میـان ضربـات، احسـاس کـرد بـه مرز بیهوشـی رسـیده و االن 

شـکنجه تمـام می شـود، امـا هنوز چشـمانش کاماًل بسـته نشـده بود که 

نیمـی از پـارچ آب یـخ را روی صورتش ریختند و نیم دیگر را روی پاهای 

ورم کـرده. خبـری از بیهوشـی نبود و درد، با خیسـی و سـردی پا مضاعف 

می شد. نفر بعد بی درنگ ضربه ها را ادامه داد...

این زندان پنجم سـید اسـت، اما تا به حال به این شـکل شـکنجه نشـده. 

این حدود یک ساعت، به اندازۀ چند روز طول کشید، چند روز پر از درد و 

فریاد؛ اما همراه با لذتی غریب که مقاومت را ممکن می کرد. حاال با این 

قدم های دردناک، به سـمت سـلول شمارۀ 14 می رود؛ تکیده و خونین، اما 

پیروز. سـلول اتاقی مربعی شـکل اسـت با ضلع یک ونیم متر، بدون هیچ 

روزنه ای از نور، در زندان تازه تأسیس ساواِک مشهد.
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روی کف سـرد سـلول می نشیند، سرش را به دیوار تکیه می دهد و پاها را 

دراز می کند. آرامشی عجیب وجودش را گرفته و لب هایش به آرامی تکان 

می خورد: »الحمدهلل«!

    

روزهای سرد و خشک و طوالنی زندان پنجم در سال 1350 و همین سلول 

مطلقـًا تاریک شـمارۀ 14، زمـان و مکانی بود برای فکرکـردن. فکرکردن به 

حیـات 14 معصـوم و درد و رنـج آنهـا. هرچه فشـار و آزار زندان ها بیشـتر 

می شـد، سـید را در مبارزه جدی تر و عمیق تر می کرد. گویا این شکنجه ها، 

ذهنش را مسـافر صدر اسـالم می کرد تا در مبارزات معصومین، بیشـتر از 

گذشته سیر کند.

آن قدر 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 می کرد؛ پازلی که در آن، صلح امام حسـن، چنان 

در کنار قیام حسـینی می نشسـت که گویا قهرمانشان یک نفر است، همان 

قهرمانان تشکیالت محدود و مخفِی شیعه در دوران خفقان پس از عاشورا، 

و تشـکیالت سـّری، اما وسـیع و بانفوذ شـیعه در اوج قدرت هارون الرشید 

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 نمی شود.
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شـکل گیری این فکر و کم کم واضح شـدن آن، چنان برای سـید شـیرین و 

هیجان آور 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 روح اهلل خمینی، پرچمش را بلند کرده 

بود ـ می کشید، در امتداد رنج ها و دردهای آن انسان 250ساله بود.

سـیدعلی آقـای خامنـه اِی سی ودوسـاله می دانسـت کـه ایـن نـگاه جدید 

بـه مبـارزات ائمـه، فقـط یک نظریۀ تاریخـی برای ارائه بـه متخصصین و 

تحلیلگران نیست. این نگاه، مبارزه ساز است و مبارزپرور. مبارزی می سازد 

که با الگوگیری از امامان معصومش، هیچ سدی مقابل مبارزه اش نخواهد 

دید، و در برابر هر دشمنی، روشی برای مبارزه خواهد داشت. مبارزه ای 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 

مبارزه ای را مگر می توان شکست داد!

    

دورۀ زنـدان پنجـم گرچـه فقـط چهل وهشـت 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 

او یک قرآن بدهند و کمی دِر سلول را باز بگذارند تا مقداری نور وارد شود 

و آقا بتواند روزهای رمضان را پای سـفرۀ قرآن بنشـیند، هرچند به خاطر 
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کمـی نـور، ایـن مطالعـه و تالوت، به قیمت ضعیف ترشـدن چشـمان او 

تمام شد.

احیای شب قدر در خلوت سلول شمارۀ 14، چه تقدیرها که برای زندانی اش 

نوشـت! فـردای آن، در روز بیسـت چهارم رمضـان، در میانـۀ پاییز، آیت اهلل 

خامنه ای آزاد شد. گرچه مشروط به خارج نشدن از مشهد. و معلوم شد این 

اسـارت در واقع برای برگزاری جشـن های پرهزینۀ 2500سالۀ شاهنشاهی، 

و در امان بودن از اعتراض و تحرک علمای مبارز بوده.

تا پایان آن سـال، آقا اجازه و مجالی برای سـخنرانی نداشـتند. تا اینکه در 

بیست وچهارم و بیست و پنجم فروردین 1351، مصادف با 28 صفر و ایام 

شهادت امام مجتبی علیه السالم، حسینیۀ ارشاد تهران، مملو از جمعیت 

جـوان و اهـل مطالعـه، میزبان آیت اهلل خامنه ای شـد. و این اولین مجال 

بود برای ارائۀ نظریۀ ساخته وپرداخته در سلول شمارۀ 14: »بنده این 250 

سـال را عمر یازده نفر نمی دانم؛ اینها را عمر یک انسـان 250سـاله فرض 

می کنم. یک انسانی را در نظر بگیرید با یک فکر و یک هدف مشخص...« 

و ایـن آغـازی بـود بر سـال ها بحث و تدریس و بیاِن تاریـخ مبارزات ائمۀ 

معصومین با تفکر »انسان 250ساله«.

َحَلقات انسان ۲۵۰ساله

»بنـده کار زیـادی کـردم، متأسـفانه امـروز فرصـت نمی کنـم آن کارهـا را 

جمع بنـدی کنـم و مجالـش را نـدارم. ای کاش کـه صاحب همت هایـی 
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پیـدا بشـوند ایـن کار را دنبال کننـد، ادامه بدهند و زندگی سیاسـی ائمه 

علیهم السـالم جمع بندی شـده، به دسـت مردم برسد. و ما بتوانیم زندگی 

]ایشـان[ را به عنـوان درس و الگـو در اختیـار داشـته باشـیم، و نه فقط به 

عنوان یک خاطرۀ جاودانه.«65/4/28

ایـن تصریـح در بیـان حضرت آیـت اهلل خامنـه ای، در کنـار تعـداِد فراوانی 

سـخنرانی از ایشـان، کـه تمـام یا بخشـی از آنهـا به موضـوع زندگی ائمۀ 

معصومین پرداخته ـ و با عنایت الهی، در خالل جمع آوری اسناد، از طرق 

مختلف و من حیث ال یحتسب، صوت یا متن حدود 700 مورد از آنها، در 

اختیار صهـبا قرار گرفت ـ مجموعه را به سمت تولید اثری جامع در این 

موضوع هدایت کرد.

ارائۀ این حجِم از مطالب، نیازمند طرحی دقیق بود که بیشـترین انتفاع را 

به مخاطبان برساند. لذا طراحی شد که مطالب در سه سطح مختلف ارائه 

شـود؛ برای دانش آموزان نوجوان؛ جوانان و عموم مردم عالقه مند به سـیرۀ 

معصومیـن؛ و محققیـن و عالقه منـداِن به آشـنایی بیشـتر بـا زندگی ائمه 

علیهم السالم. محور اصلِی هر سه کتاب، نظریۀ انسان 250ساله است، لکن 

به فراخور سطح مخاطب، هر کتاب، همچون حلقه ای حول آن محور است 

کـه دایـرۀ بحـث در آن گسـترش یافته و عمیق تر شـده اسـت. از این جهت 

مجموعۀ این سه کتاب »حلقات انسان 250ساله« نامگذاری شده.

در حلقۀ اول برای دانش آموزان نوجوان، مفهوم انسـان 250سـاله در بیان 

آیـت اهلل خامنـه ای و بـا مثال های متعدد تعریف می شـود. مثال هایی که 
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همراه با تصویرگری، جذابیت و ماندگاری این مفهوم را در ذهن مخاطب 

می افزایـد. در ایـن کتـاب، عالوه بر 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، به عنوان مقدمۀ ورود به بحث امامت 

و آغـاز تاریـخ امامـت، شـکل مبـارزات و وقایـع و اتفاقـات دوران هر یک 

از ائمه بیان می شـود. لکن نوع نگاه معّظم له به سـیرۀ سیاسـی مبارزاتی 

ائمه علیهم السـالم، سـبب شده کتاب بیشـتر صبغۀ تحلیلی داشته باشد 

تـا کتابـی تاریخی که فقط به ذکـر وقایع دوران زندگی ائمه می پردازد. 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.

و حلقۀ سوم، برای محققین و عالقه مندان به مطالعۀ دقیق تِر زندگی ائمه 

علیهم السالم، تحلیلی کامل تر و جزئی نگر به وقایع زندگی اهل بیت دارد، 

با نگاهی از باال به سـیرۀ یک انسـان 250سـاله و وقایع عمِر بابرکت او در 

قالب چهار دوران کالن این بازۀ تاریخی. و همراه شده با اشارات کوتاهی 

به سیرۀ فردی حضرات معصومین.

دسـته بندی مخاطبیـن سـه کتاب، بـه معنـای محدودکـردن مطالعۀ هر 

حلقه برای دسـته ای خاص نیسـت. از آنجا که متن های استفاده شده در 

هـر کتـاب منحصربه فـرد و بدون تکـرار در حلقه های 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 به ظاهر سـادۀ حلقۀ اول، 

وقتـی در مجمـوع در کنـار حلقه های دوم و سـوم قـرار می گیرند، اجزا و 

تصاویری را در ذهن کامل می کنند که جای خالی آنها بدون مطالعۀ آن 

باقی می ماند.

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 می پردازد، یا کتاب هایی متناسب با 

رده های سنی پایین تر، که به مرور تقدیم مخاطبان بزرگوار شده و خواهد 

شد ان شاءاهلل.

حلقۀ سوم

این کتاب نهایی ترین اثری اسـت که صهــبا توفیق پیدا کرده از مجموع 

بیانـات اسـتاد معـّزز، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، در باب زندگانـی ائمۀ 

معصومیـن، تقدیـم مخاطبیـن کند. از بیـش از 260 سـخنرانی در تدوین 

ایـن کتاب اسـتفاده شـده که معّظم لـه در دوران های مختلـف، از ابتدای 

دهۀ پنجاه و اوج اختناق طاغوتی، تا دورۀ رهبری، بیان فرموده اند. برخی 

از شـاخص ترین سـخنرانی های اسـتفاده شـده در حلقۀ سـوم که در واقع 

محرک و مقّوم تولید این اثر بوده اند، عبارتند از:
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ـ سلسله سخنرانی های ماه محرم سال 1351 شمسی در هیئت انصارالحسین 

تهران

ـ دو جلسه سخنرانی فروردین سال 1351 شمسی 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، هم زمان با ایام شهادت 

امام سجاد، محرم 1352 شمسی

ـ برخی از جلسات درس های نهج البالغه در سال 1353 شمسی در مشهد 

مقدس

برخی از ویژگی های این کتاب

ـ اولیـن ویژگـی کتـاب ارائـۀ تحلیلـی یک جـا از زندگانـی یـازده امـام در 

طـول حیـات 250ساله شـان اسـت. عمومـًا محققین بـرای دریافت چنین 

مطلبی نیازمند رجوع به چند کتاب چندجلدی هسـتند. تازه اگر نویسـندۀ 

کتاب به همراهی و همخوانِی نقش ائمه در کنار هم توجه داشـته. این 

کتـاب بـا ترسـیم خطوط کلـی حرکت ائمه در هر دوران، نقاط برجسـته و 

وقایـع اثرگـذار هر دوره را مفصاًل تحلیل کرده و ضمن این تحلیل، جریاِن 

پیوسـتۀ مبـارزات ائمـه برای تشـکیل حکومـت اسـالمی و بازگرفتِن حّق 

غصب شده شان را نشان می دهد.

ـ پرهیـز از پرداختـن بـه نـکات حاشـیه ای، رّد و اثبـات شـخصیت های 
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تاریخی، تطابق و تضارب اقوال تاریخی، که همه به سبب ایراد این مطالب 

در مجالـس عمومـی اسـت، ازجملـه محاسـن کتاب اسـت. ایـن موضوع 

موجب شـده کـه کتـاب برای طیـِف گسـترده تری از عالقه مندان به سـیرۀ 

اهل بیت قابل استفاده و مطالعه باشد.

ـ معّظم لـه هنـگام ارائۀ بحث، برای درک بهتر مبارزات ائمه در هر دوران، 

به برخی اتفاقات و شـرایط پیرامونی و اثرگذار، مانند دست به دسـت شدن 

خالفـت توسـط خلفـای غاصب بنی امیـه و بنی عباس، وقـوع نهضت ها و 

قیام هایـی ماننـد قیام توابین یـا قیام های امامزادگان، شـرایط جامعه و 

نگاِه عموم مردم به امام، وضعیت عمومِی شـیعیان و نقِش یاران خاص 

امام، اشاره کرده اند.

ـ ویژگـی دیگـر، پاسـخگویی بـه شـبهاتی اسـت که نسـبت به سـیرۀ ائمه 

به سـبب برداشـت های غلط از آن، در افواه و اذهان وجود دارد. عالوه بر رد 

این شبهات نسبت به ائمه، معّظم له مباحِث خوبی برای رد اتهامات وارده 

نسبت به امامزادگان انقالبی و قیام های آنها دارند.

ـ دیگر اینکه، نوع نگاه و برداشت استاد معّزز از روایات رسیده از معصومین 

در تحلیل تاریخ، به مخاطب دید تازه ای خواهد داد که اگر بعد از مطالعۀ 

حلقۀ سوم، مثاًل به کتاب تحف العقول مراجعه، و احادیثی از امام سجاد 

را مطالعـه کنـد، اسـتفاده و برداشـت متفاوتی خواهد داشـت. و نگاهش 

به احادیث، به عنوان دسـتوراتی صرفًا اخالقی، تغییر کرده و از خالل آنها 

نکات سیاسی، اجتماعی و حکومتِی بسیاری برداشت خواهد کرد.
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ـ ویژگـی دیگـر کتـاب، آمـوزِش روِش رجوع بـه حوادث و وقایـع تاریخی 

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 سنت های الهی در تحلیل وقایع تاریخی کجاست، و مطالب دیگر. 

اگرچه برداشت این مطالب، در این حجم محتوا، نیازمند دقت و ریزبینی 

اسـت، لکـن اشـاره ها و نکاتـی که در خـالل مباحث بیان شـده، می تواند 

راه گشا و قابل الگوگیری باشد.

ـ و آخر اینکه، جای جای کتاب حلقۀ سوم، نکات و سِرنخ هایی است برای 

عالقمندان به تاریِخ ائمه علیهم السالم که با دنبال کردن آن، می توانند بیش 

از پیش، پردۀ غربت از تاریخ تابناک این بزرگمرداِن تاریخ بشرّیت بردارند.

نکاتی دربارۀ تنظیم متن کتاب

در انتخاب متِن کتاب از بین بیانات معّظم له دو مالک مّدنظر قرار گرفت.

مـالک اول، پرهیـز از آوردن مطالـب تکراری در کناِر از قلم نیفتادن نکات 

بیانـات: از آنجـا که معّظم له یک واقعه را در سـخنرانی های مختلف بیان 

فرموده اند، طبیعی اسـت که حجم قابل توجهی از مطالب، تکراری باشـد. 

سـعی بـر این بوده کـه ازاین بیـن، جامع  ترین و دقیق تریـن متن انتخاب 

شـود، و سـپس با اضافه کردِن نکاِت جدیِد دیگر سـخنرانی ها، متنی کامل 

دربـارۀ آن واقعـه به دسـت آید. متنی که دربرگیرندۀ مجموع نکات ایشـان 

دربارۀ آن واقعه است.
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مـالک دوم، اتصـال قطعـات در کنار هم و یکدسـتی متن حاصل؛ رعایت 

مـالک اول، موجـب قطعه قطعه شـدِن متن می شـود. ِصـرف ترتیب دادِن 

محتوایـی ایـن قطعـات در کنـار هـم، متنی می سـازد که لزومًا یکدسـت 

و روان نخواهـد بـود. اینجـا با مالک دوم، قطعات منتخب، بررسـی شـده 

و نهایتـًا قطعاتـی در کنـار هم قـرار گرفتند که اتصال و پیوسـتگِی خوبی 

داشته باشند. تا نتیجۀ کار متنی یکدست و روان باشد.

در تحلیل سـیرۀ سیاسـی مبارزاتی انسان 250سـاله، در کناِر دیدن و تحلیل 

رفتار ائمه، الزم اسـت نقش دو بانوی برجسـتۀ اسالم، حضرت فاطمۀ زهرا 

و دختر گرانقدرش زینب کبری سـالم اهلل علیهما بررسـی شـود. بی شـک هر 

یک از ایشـان در مقطعی حسـاس، نقشـی ویژه در مبارزاِت اماِم زمانشـان 

داشته اند. به تناسب متن و تقسیم بندی کتاب ها، نقش ویژۀ حضرت زهرا 

بیشتر در حلقۀ سوم، و نقش زینب کبری، در حلقۀ دوم گفته شده است.

ـ پاورقی های این کتاب شـامل سـند آیات و روایات و ترجمۀ آنها، اشـارۀ 

کوتاه به وقایع تاریخی و توضیحات الزم برای فهم بهتر مطلب است. در 

پایان حلقۀ سـوم؛ اواًل، اطالعات و اسـناد مورد نیاز، برای اسـتفادۀ بیشتر 

مخاطـب، ماننـد متـن مفصل برخی روایات یا شـرح وقایـع تاریخِی مورد 

اشـاره، در قالب پی نوشـت آمده. این قسـمت نمونه ای است برای گشودن 

راه تحقیـق در متـون و گزارش هـای تاریخـی تـا به توصیۀ مکـرر معّظم له 

ـ کـه سـفارش بـه مطالعـه و تحقیق بیشـتر می کننـد ـ عمل شـود. ثانیًا، 

نموداری از وقایِع مهم این دورۀ دو قرن و نیم از تاریخ صدر اسالم، درج 
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شـده اسـت. و ثالثـًا، بـرای درک بهتـر از موقعیت هـای جغرافیایی وقایع 

تاریخِی مرتبط با مبارزات ائمه، چند نقشه آورده شده. 

ـ روش درج منابـع روایـات و وقایـع در پاورقی های کتاب اینگونه اسـت 

کـه در ارجـاع بـه کتـب روایی، به جـای ذکر جلـد و صفحه، با اسـتفاده از 

فصل بندی و تبویب همان کتاب، نشانی روایت ذکر شده. در سایر کتب، 

تا جای ممکن از همین روش پیروی شده، مگر آنجا که کتاب فصل بندی 

خاصـی نداشـته، یـا به دلیل اسـتفاده از منابـع الکترونیکی، دسترسـی به 

فصل بنـدی جزئـی ممکن نبوده اسـت، در این مـوارد ارجاع به صورت جلد 

و صفحه است. در مواردی که معّظم له چندین واقعه را از یک منبع ذکر 

کرده اند، 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 سخنرانی های استفاده شده در کتاب، فقط در حد سال 

مشـخص اسـت. برای تمییز این سخنرانی ها از هم، سال سخنرانی همراه 

بـا عـددی آمده که به ترتیِب اسـتفادۀ سـخنرانی در کتـاب تغییر می کند. 

برای مثال 1358/3 یعنی سـومین سـخنرانی از سـال 1358 که در کتاب 

استفاده شده است.

ـ به منظور حفظ ارتباط محتوايِی مطالب، بخش های غیرمرتبط یا تکراری 

حذف شده و با عالمت )..( مشخص شده است.

ـ در مـواردی، بـرای دو فراز پشـِت سـر هم از بیانـات معّظم له، یک تاریخ 
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تکراری ذکر شـده اسـت، که نشـان دهندۀ جابه جا شـدن ترتیب دو فراز از 

یک سخنرانی است.

ـ در انتهـای پاورقی هایـی کـه مربـوط بـه کتـاب »پیشـوای صـادق« بوده، 

عبارت )نویسنده( درج شده است.

ـ در متـن کتـاب کلماتـی بیـن ] [ قـرار گرفتـه اسـت. غـرض از گذاشـتن 

ایـن کلمـات، کمـک به روند و روانِی متن اسـت که ممکن اسـت به علت 

افتادگـی صـوت یـا متن، و همچنیـن طبیعت تبدیل صوت سـخنرانی به 

متن، قدری نامفهوم یا مبهم بوده باشد.

در پایـان طلـب مغفـرت و رحمت می کنیـم برای مرحوم شـریعت مغانی، 

که اهتمام ویژه ای به جمع آوری و انتشـار صوت جلسـات سـخنرانی های 

حضـرت آقـا داشـتند، و متشـکریم از حاج آقای علی مردانی از مسـتمعین 

و ضبط کنندگان جلسات هیئت انصارالحسین، که آرشیو آن را به صهــبا 

هدیـه دادنـد، و از مرکـز اسـناد انقالب اسـالمی که با در اختیـار قراردادن 

صوت هـای موجـود، موجـب رفـع نواقـص تعـدادی از متن هـا شـدند. و 

همین طور از همۀ اسـتادان و دوسـتان که با مشـورت و بازخوانی کتاب، 

صهـبا را در این راه کمک کردند.

    

پـروردگارا، تـو را سـپاس بی حد، بابت ارزشـمندترین نعمتت که »هدایت« 

اسـت و ارزنده تریـن و برتریـن مخلوقـات عالـم در مسـیرش فدا شـدند. و 
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امـروز بعـد از آن مجاهدت هـا و فداکاری هـای عظیـم، مـا متنّعم فرصت 

عظیم حیات در ظّل حکومت اسالمی هستیم. پروردگارا! ما را قدردان این 

نعمت و زمینه سازان آن، از قهرمانان معصوم دوران 250ساله، تا شاگردان 

و پیروانشان در طول تاریخ، از شهدا و علما، قرار بده.

پروردگارا! روح حضرت امام خمینی، احیاکنندۀ اسالم ناِب محمدی را در 

جوار اولیائش مهمان فرما. و استاد و مرّبی حکیم ما، رهبر و مرجع عزیز 

ما، پرچمدار نهضت اسالم ناب و نهضت بیداری مظلومین و مستضعفین 

در عالم، حضرت آیت اهلل سید علی خامنه ای را در پناه خودت حفظ فرما، 

و روزبه روز بر توفیقات و نفوذ امر، و ترویج معارف و آموزه هایش بیفزا.

خدایا! جهان هنوز منتظر غایت حرکت انسـان 250 سـاله اسـت. در ظهور 

حجتت، آخرین وصی پیامبر خاتم، برقرارکنندۀ حکومت عدل اسـالمی در 

سراسر عالم، تعجیل بفرما.

آمین

والحمد هلل رب  العالمین

بیست وهفتم رجب المرجب 1440 قمری/ فروردین ماه 1398
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»غدیر«؛ تداوم رسالت

غدیر امتداد خط همۀ رسـالت های الهی و اوج این خط روشـن و نورانی 

در طـول تاریـخ اسـت. با نگاهی به مضمون رسـالت های الهـی، می بینیم 

کـه در طـول تاریـِخ نبوت ها و رسـالت ها، این خِط روشـن دست به دسـت 

آمـده تـا رسـیده اسـت به نبی مکّرم خاتـم. و در پایان حیـات آن بزرگوار، 

تجسـم و تبلور آن، به شـکل حادثۀ غدیر خود را نشـان می دهد. ..اگر نگاه 

ُهّمَ 
ّ
لل

َ
کنیـد، همیـن خط روشـن را در اوِل دعـای ندبه مالحظه می کنیـد: »ا

ولیاِئِه«. از اول تاریِخ 
َ
ولیاِئَك«1 یا »َقضاُئُه یف ا

َ
 ما َجَری ِبِه َقضاُئَك یف ا

َ
َك احَلمُد َعل

َ
ل

رسـالت ها، ایـن خط روشـن ادامه دارد تـا دوران نبوت خاتـم. و مضمون 

رسـالت که عبارت اسـت از دین خدا، درحقیقت شکل دادن و جهت دادن و 

قالب بخشیدن به همۀ تالش های انسانی است. دین معنایش این است: 

1. خداوندا، ستایش تو را برای آنچه که به سبِب آن، قضای تو دربارۀ اوليائت جاری شد.

 پیام غدیر؛ اهمیت حکومت اسالمی 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/009%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp4
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صراط زندگی. شما به یک جامعۀ انسانی، به یک کشور که نگاه 

کنید، انسان ها در این جامعه، فعالیت هایی دارند متنوع و گوناگون؛ برای 

مسائل شخصی شان، برای مسائل عاطفی شان، برای مسائل معیشتی شان، 

و برای مسـائل عمومی شـان. انواع و اقسام فعالیت هایی که الزمۀ زندگی 

انسان است، همه را دارند. دین، همۀ این فعالیت ها را جهت دهی می کند، 

آنها را هدایت می کند، به کمک ِخرد انسانی می شتابد تا انسان بتواند این 

فعالیت ها را طوری تنظیم کند، طوری کنار هم بنشـاند که سـعادت او را 

در دنیا و آخرت تأمین کند. این، معنای دین است.

این تالش هایی که انسـان ها می کنند، بعضی مربوط به مسـائل شـخصی 

آنهاسـت، مثـل معیشت شـان، مثـل معنویت شـان، مثـل عواطف شـان، 

مثـل ارتباطـات شخصی شـان بـا ایـن وآن. بخشـی اینهاسـت؛ ایـن بخِش 

کوچک تر فعالیت های انسـانی اسـت. بخش بزرگ تِر فعالیت های انسانی، 

آن فعالیت هایـی اسـت کـه در صحنـۀ جامعـه، بـا تـالش جمعـی انجـام 

می گیرد، که به آن می گویند »سیاسـت«؛ سیاسـت های اقتصادی جامعه، 

سیاسـت های  نظامـی،  سیاسـت های  جامعـه،  اجتماعـی  سیاسـت های 

فرهنگـی، سیاسـت های مدنـی و سیاسـت های بین المللـی. اینهـا بخش 

عمـدۀ تالش انسـان ها در زندگیشـان اسـت. چـرا عمده اسـت؟ چون این 

سیاست ها در واقع افراد را در فعالیت های شخصی خودشان هم به سمت 

و سوی خاصی می کشاند. عمدۀ تالش انسان، آن تالش های کالن انسانی 

اسـت کـه جهت گیری هـای کلِی فعالیت های شـخصی و ریـز و کوچک را 
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هـم جهـت می دهند. دین، برای هر دو صحنه اسـت؛ هم صحنۀ 

تالش های فردی انسـان، هم صحنۀ سیاسـت که صحنۀ بسـیار گسترده و 

وسیعی است برای زندگی انسان.

دو آفت، هم دین داری را تهدید می کند، هم سیاست را. دین داری هم آفت 

دارد، سیاست هم آفت دارد. دو آفِت دین داری یکی این است که دین دارِی 

یک جامعه یا یک شـخص، همراه بشـود با انحراف، با بی مباالتی، با تحّجر 

و جمود، با فراموش کردن نقش عقل، با التقاط1، و از این چیزها. این، یک 

آفت از آفات دین داری اسـت. یک آفت دیگر دین داری این اسـت که دین 

محدود بشـود به زندگی شـخصی؛ و عرصۀ وسیع زندگِی جمعِی انسان ها و 

جامعه را فراموش کند؛ دربارۀ آن سکوت کند، و از آن کناره بگیرد.

دو خطـر هـم سیاسـت را تهدیـد می کنـد. یکی این اسـت که سیاسـت از 

اخالق فاصله بگیرد، سیاسـت از معنویت و از فضیلت خالی بشـود، یعنی 

شیطنت ها بر سیاست غلبه پیدا کند، هواهای نفسانی اشخاص، سیاست 

را قبضه کند، منافِع طبقات زورگو و زرساالران جوامع، سیاست را به دست 

بگیرد و به این سـمت و آن سـمت بکشـاند. این یک خطر بزرگ سیاست 

اسـت. که اگر این آفت به سیاسـت خورد، آن وقت همۀ صحنۀ اجتماعی 

انسـان ها دچار عیب و آفت می شـود. یک آفت دیگِر سیاسـت این اسـت 

1. التقـاط از )َلَقـَط( به معنـای 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 انسـان های کوته بیـن، انسـان های کودک منش، انسـان های 

ضعیف، سیاست را در دست بگیرند و زمام سیاست از دست های ُپرقدرت 

خارج بشود، دست انسان های بی کفایت بیفتد.

راِه کار چیست؟ بهترین شکِل کار و بهترین راِه کار این است که در رأس 

سیاست، در رأس ادارۀ امور جوامع، کسانی قرار بگیرند که دین داری آنها، 

آن دو آفت را نداشـته باشـد؛ سیاسـت گذاری 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 دین دار باشـند، دارای معنویت 

باشـند، فکـر دینـی آنها بلند باشـد، از انحراف و خطـا و التقاط و کج بینی 

در دیـن مصـون باشـند، از تحّجـر و جمـود و متوقف مانـدن در فهـم دین 

برکنار باشـند، دین را ملعبۀ دسـت زندگی شـان نکنند. و ازلحاظ سیاسـت، 

انسـان های باکفایتی باشـند، انسان های 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، آن وقت جامعه از بیشترین خطراتی 

کـه ممکن اسـت بـرای آن پیش بیایـد، محفوظ خواهد مانـد. اوج چنین 

وضعیتی کجاست؟ آنجایی است که یک انسان معصوِم از خطا و اشتباه، 

در رأس قدرت سیاسی و دینی قرار بگیرد. »امام« یعنی این.

اماِم 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 نمی شـود، شـهوت و تمایـالت انسـانی، او را مغلوب خـود نمی کند، 

خشـم و غضـب، او را از راه خـدا دور نمی کنـد. و ازلحـاظ سیاسـی، بینش 

وسـیع او آن چنـان اسـت که آرام ترین حـرکات را در صحنـۀ زندگی جامعۀ 

خـود، با چشـم تیزبین خود می بیند، ..ریزتریـِن حوادث جامعه را می بیند، 

در مواجهۀ با حوادث زندگی و وقایع کمرشـکن، از خود شـجاعت و اقتدار 

روحی و معنوی نشـان می دهد. جان خودش برایش ارزشـی نداشته باشد، 

اما برای جان انسـان ها، 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 

خدای متعال او را به مقام عصمت برگزیده اسـت، گناه و اشـتباه در کاِر 

او نیسـت. یک چنین کسـی اگر در رأس جامعه باشـد، این، اوِج مطلوِب 

همۀ رسالت هاست.

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 

به این معنا تلقی نکنید.

..مسئله این است که از دوران حضرت آدم که رشتۀ نبوت ها و رسالت ها 

1. اشاره دارد به خطبۀ 27 نهج البالغه
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شروع شد، بارها و بارها حکومت های نبوی در طول تاریخ تشکیل 

شده است؛ مثل سلیمان و داوود و کسان دیگری از بنی اسرائیل تا زمان 

پیغمبِر ما. ]اما[ آنجایی که این ترکیِب بدیع و شیوای دین و سیاست، در 

اوج خود، به صورت یک سـنت ماندگار درآید و هدایت جامعه را تضمین 

ا  ّمَ
َ
بکند، این، در قضیۀ غدیر اتفاق افتاد. لذا در دعای ندبه می خوانیم: »َفل

كاَن ُهَو   ِاذ 
ً
ما هادیا  آِلِ

َ
هِیما َو َعل

َ
واُت اهَّلِل َعل

َ
یب طاِلٍب َصل

َ
ُه َعِلَّ بَن ا قاَم َوِلّیَ

َ
ّیاُمُه ا

َ
انَقَضت ا

ِ َقوٍم هاٍد«1. چقدر خوب است که ما به معارفی که به برکت هدایت 
ّ

امُلنِذَر َو ِلُكل

اهل بیتعلیهم السالم این طور ارزان در اختیار افکار ما قرار گرفته است، با دقت 

و تأمل، توجه کنیم. دعای ندبه یک خطبۀ غّراست، تاریخچۀ این فکر را، 

ریشـۀ این حرکت را، از دوران رسـالت ها بیان می کند. و در این دعا هیچ 

نقطۀ اختالف انگیِز بین شـیعه و سـّنیـ  که جنگ تاریخِی برافروخته شدۀ 

به دسـت انسـان های با انگیزه های مختلف اسـت ـ اصاًل وجود ندارد. اگر 

دقت کنید، مسـئلۀ امامت و والیت به صورت اسـتداللی بیان می شود، »ِاذ 

ِ َقـوٍم هـاٍد« یعنـی پیغمبر دارای مقام رسـالت و مقام انذار 
ّ

كاَن ُهـَو امُلنـِذَر َو ِلـُكل

و تبشـیر اسـت؛ آغازکننـدۀ یـک راه اسـت، بازکنندۀ افق درمقابل بشـرّیت 

اسـت. امـا پیغمبـر که ابدی و دائمی نیسـت. جوامـع، هدایت کننده الزم 

دارند. این هدایت کننده را اسالم پیش بینی کرد: معصومین در نسل های 

1. آنگاه که روزگار پیامبر اکرم سـپری شـد، ولّی او علی بن ابی طالب را ـ که درود خداوند 

بر آن دو و بر خاندانشان باد ـ برای راهنمایی )امت( بر پا داشت. زیرا او بیم دهنده بود، 

و برای هر قومی راهنمایی الزم است.
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متعدد، پشت سـرهم بیایند، زمام امور را به دسـت بگیرند، جامعه 

را بـا تعلیمـات قرآنـِی ناب و خالص در طول چند نسـل و چند قرن، یکی 

پـس از دیگـری در رأس قدرت سیاسـِی جهاِن اسـالم هدایـت کنند؛ و در 

واقع همۀ افکار و خصوصیات اسالمی و رفتارها و ُخلقیات اسالمی را در 

جامعۀ اسالمی نهادینه کنند.80/12/12

ِهم  �ی
َ
ا ِال �ن وَح�ی

َ
ا َو ا مِر�ن

َ
ا  �بِ

هدو�نَ  �یَ
�ةً ّمَ �ئِ

َ
اُهم ا َعل�ن َ خـدای متعـال در قرآن می فرماید: »َو حب

«1؛ این امامتی است که  �نَ د�ی ا عا�بِ �ن
َ
وا ل كا�ةِ َو كا�ن َء الرنَّ

ٓ
ا �ة لا�ةِ َو ا�ی

َ
اَم الّص را�ةِ َو ِا�ة �ی

عَل ال�نَ �نِ

به امر پروردگار، مردم را هدایت می کند؛ مردم را از خطرها، از سقوط گاه ها، 

از لغزشگاه ها عبور می دهد؛ 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 می رسـاند و به آن سـمت هدایت می کند. این یک جور امام 

اسـت که مصداق آن، انبیای الهی اند؛ مصداق آن، پیغمبر اکرم اسـت. که 

كاَن   اهَّلِل 
َ

امام صادقعلیه الصالة والسلالم در ِمنا مردم را جمع کرد و فرمود: »ِاّنَ َرسـول

ااِلماَم«۲ اولین امام، خود پیغمبر است. پیغمبران الهی، اوصیای پیغمبران، 

برگزیده ترین انسان ها، از این دسته امام های نوع اولند؛ که اینها کارشان 

هدایت اسـت، از سـوی خدای متعال رهنمایی می شـوند و این رهنمایی 

1. سوره مبارکه انبیاء/ آیه 73، »و آنان را پیشوایان و امامانی قرار دادیم که برطبق فرمان 

ما هدایت می کردند. و به آنان انجام کارهای نیک، به پاداشتن نماز، و پرداختن زکات را 

آموختیم. و آنان عبادتگران و بندگان ما بودند.«

2. الکافـی )محمدبن یعقـوب کلینـی، متوفی 329ق(/ کتاب الحج/ باب الوقوف بعرفة و 

حد الموقف/ حدیث 10
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«، کارشـان  را�ةِ �ی
عَل ال�نَ ِهم �نِ �ی

َ
ا ِال �ن وَح�ی

َ
را بـه مردم منتقـل می کننـد: »َو ا

« نمـاز را برپـا می دارنـد، که نمـاز رمز ارتباط  لا�ةِ
َ

اَم الّص کار نیـک اسـت؛ »َو ِا�ة

«، بندۀ خدا هستند، مانند  �نَ د�ی ا عا�بِ �ن
َ
وا ل و اتصال انسان به خداست؛ »َو كا�ن

همۀ انسـان ها که بندگان خدا هسـتند. عزت دنیوی آنها کمترین آسـیبی 

به بندگی خدا در وجود آنها و در دل آنها نمی زند. این یک دسته.

اِر«1، که در قرآن دربارۀ فرعون  ی ال�نّ
َ
دعو�نَ ِال  �یَ

�ةً ّمَ �ئِ
َ
اُهم ا َعل�ن َ یک دستۀ دیگر: »َو حب

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 

اِر« مردم را به آتش دعوت می کنند، مردم  ی ال�نّ
َ
دعو�نَ ِال قدرت اوست، اما »�یَ

را به هالکت دعوت می کنند.

سـکوالرترین حکومت هـای دنیا هم، علی رغم آنچه کـه ادعا می کنند، چه 

بداننـد، چـه نداننـد، دنیـا و آخرت مردم را در دسـت گرفته انـد. امروز این 

دسـتگاه های عظیم فرهنگی که دارند نسـل جوان بشـر را در چهار گوشـۀ 

دنیا به سمت بداخالقی و فساد و تباهی، حرکت و سوق می دهند، همان 

اِر«. دستگاه های قدرتند که به خاطر منافع  ی ال�نّ
َ
دعو�نَ ِال امامانی هستند که »�یَ

خودشـان، به خاطر حاکمیت های ظالمانه شـان، به خاطر رسیدن به اهداف 

گوناگون سیاسی شان، مردم را ]به هر سویی[ می کشانند؛ هم دنیای مردم 

1. سـوره مبارکـه قصـص/ آیـه 41، »و آنـان را پیشـوایانی قـرار دادیـم کـه به سـوی آتش 

می خوانند.«
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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 می پردازد، حکومت به دنیا 

می پردازد، یک مغالطه است. آنجایی که قدرت در دست انسان های بیگانۀ 

از دین و اخالق باشد، کلیسا هم در خدمت آنها قرار می گیرد؛ معنویت هم 

در پنجۀ اقتدار آنها ُخرد می شـود و از بین می رود؛ جسـم و جان انسـان ها 

زیر تأثیر عوامل قدرت آنهاست. این، مسئلۀ همیشۀ بشر است.

یک جامعه، یا زیر سرپرستی امام عادل است، که »ِمَن اهَّلِل« است، هادی به 

خیرات است، هادی به حق است؛ یا در اختیار انسان هایی است که از حق 

بیگانه اند، با حق ناآشنایند و در موارد بسیاری با حق عناد می ورزند. چون 

حق با منافع شخصی آنها، با منافع مادی آنها سِر سازش ندارد، با حق عناد 

می ورزند. 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 اسـالم فقط نصیحت کردن، موعظه کـردن، و دعوت کردن به 

زبان نیست. اسالم می خواهد حقایق احکام الهی در جامعه تحقق پیدا کند؛ 

و این جز با ایجاد قدرت الهی امکان پذیر نیسـت. بعد هم پیغمبر اکرم در 

پایان عمر مبارکش، به دستور الهی، به الهام الهی، نفر بعد را خودش معّین 

کـرد.89/9/4 حرفـی نیسـت که برطبق توصیۀ پیامبر اعظم در غدیر عمل نشـد 

ـ پیغمبر هم طبق بعضی از روایت ها 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 می توانند این شـاخص را، ایـن معیار را 

جلوی خودشان قرار بدهند، و تکلیف مسیر عمومی امت را معّین کنند.

اینی که پیغمبر اکرم حساس ترین زمان را برای اعالم مسئلۀ والیت انتخاب 

کرد، این انتخاِب پیغمبر نبود، انتخاِب خدای متعال بود. ازطرف پروردگار 

َك«. نه اینکه پیغمبر مسئلۀ امامت و  ِ
َك ِم�ن َر�بّ �ی

َ
َل ِال ِ رن

�ن
ُ
�ن ما ا ِ

ّ
ل وحی رسید: »�بَ

والیت را از سوی پروردگار قباًل نمی دانست؛ چرا، از اوِل بعثت برای پیغمبر 

مسئله روشن بود. بعد هم حوادث گوناگوِن این بیست وسه سال، آن چنان 

این حقیقت را عریان کرد و آشکار کرد که جای تردیدی باقی نمی گذاشت؛ 

اما اعالن رسـمی باید در حسـاس ترین زمان اتفاق می افتاد. که به دسـتور 

 1»�ُ �ةَ
َ
�ةَ ِرسال عن

َّ
ل ما �بَ

َعل �نَ �ن م �ةَ
َ
َك َو ِا�ن ل ِ

َك ِم�ن َر�بّ �ی
َ
َل ِال ِ رن

�ن
ُ
�ن ما ا ِ

ّ
ل پروردگار اتفاق افتاد: »�بَ

یعنی این یک رسالت الهی است که باید بگویی.88/9/15 اگر آن را انجام ندهی، 

رسـالت خود را انجام نداده ای! یا مراد این اسـت که رسـالت در این قضیۀ 

به خصوص را انجام نداده ای، چون خداوند متعال دستور داده است که »این 

کار را انجام بده«؛ یا از این باالتر، اصل رسـالت پیغمبر، با انجام ندادن این 

کار، مورد خدشـه قرار می گیرد و پایه اش متزلزل می شـود. احتماِل این هم 

هست. کأّنه اصل رسالت، تبلیغ نشده است! که دراین صورت، قضیه خیلی 

اهمیـت پیـدا می کنـد. یعنـی موضوع تشـکیل حکومت، امـر والیت و امر 

مدیریت کشـور، جزو متون اصلی دین اسـت، و پیغمبر، با این عظمت، به 

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 67، »)ای پیامبر( آنچه که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده، 

ابالغ کن. که اگر انجام ندهی، رسالت خود را انجام نداده ای«
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آن اهتمـام مـی ورزد. و این رسـالت خـود را درمقابل چشـم آحاد 

مـردم، بـه کیفیتـی انجام می دهد که شـاید هیچ واجبـی را این گونه ابالغ 

نکرده است! نه نماز را، نه زکات را، نه روزه را، و نه جهاد را. مردم را از قشرها 

و قبایل و مناطق مختلف، بر سِر چهارراه بین مکه و مدینه به انگیزۀ انجام 

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 آنی که این مسـئله را بیان کرد، ُمهـر و امضای قرآن 

ح1 کرد که  کریم برای اهمیت این مسئله، پای این قضیه را ممهور و موشَّ

ُكم«۲ امروز دیگر، کسانی که کافر شدند، از  �نِ روا ِم�ن د�ی
�نَ َك�نَ �ی �ن

َّ
َس ال �ئِ َ وَم �ی ل�یَ

َ
»ا

دین شما مأیوس شدند.

تا قبل از آنی که مسئلۀ حکومت مشخص و روشن بشود، هنوز امیدهایی 

در دل کفار بود؛ اما امروز دیگر فهمیدند مسئلۀ اصلی و مسئلۀ تمام کننده، 

تمام شد.63/6/23 فهمیدند آن محوری که می تواند اسالم را حفظ کند، می تواند 

اجتماع مسلمانان را حفظ کند، می تواند وحدت مسلمین را تضمین کند؛ 

آن محور به وسیلۀ پروردگار عالم در دین اسالم، گذارده شد.62/7/4

وُهم« 
َ �ش �ن

لا �ةَ
بنابراین هیچ گونه مشکلی دیگر وجود ندارد و کفار مأیوسند. »�نَ

« از خداى خود بترسید.63/6/23 ترس از خدا  و�نِ
َ �ش پس دیگر از کفار نترسید؛ »َواحن

یعنی چه؟ یعنی حاال مواظب خودتان، مواظب دل و جان و عمل خودتان، 

1. )وش ح(، مزّین، آراسته، تأییدشده.

2. سوره مبارکه مائده/ آیه 3
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مواظب تقوای خودتان و ثبات و اسـتقامتی که از هر انسـانی در 

م« امروز دین شما 
ُ

ك �نَ م د�ی
ُ

ك
َ
كَمل�ةُ ل

َ
وَم ا ل�یَ

َ
این راه، متوقع است، باشید.78/1/16 »ا

عَم�ةی« و نعمتمان را بر شـما تمام کردیم،  ُكم �نِ �ی
َ
َمم�ةُ َعل �ة

َ
را کامـل کردیـم، »َوا

ا« و اسـالم را به عنوان دین و آیین، و شـکل واقعِی  ً �ن ُكُم الِاسلاَم د�ی
َ
�ةُ ل �ی »َو َر�ن

امت اسـالمی، و جهت دهندۀ به تاریخ اسـالمی، راضی شدیم که دین شما 

باشـد.63/6/23 یعنـی بقـا و اسـتمرار این دین را، این انقـالب الهی را تضمین 

کردم.62/7/4 که اهمیت و بزرگی این حادثه را به ما می رساند.63/6/23 خوِد این، 

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 می کند. یک ُبعد از این مضمون، این است.

ُبعد دیگر، کلمه و مضمون والیت است که در ماجرای غدیر تکرار شد: »َمن 

ُكنُت َموالُه َفَهذا َعِلٌّ َموالُه«1. پیامبر اکرم در این ماجرای تاریخی و در این نصب 

بزرگ، حکومت را با تعبیر »والیت« بیان کرد. در زبان عربی و زبان های دیگر، 

برای این پدیده ای که اسمش حکومت و زمامداری و حکمرانی است، یعنی 

]برای[ کسی یا جماعتی که بر یک جامعه حکومت می کند و فرمان می راند، 

تعبیرات گوناگونی آورده شـده اسـت؛ که هر یک از این تعبیرات، اشـاره به 

جهـت خاصـی اسـت. مثـاًل تعبیر حکومت، اشـاره به این دارد، آن کسـی که 

در رأس قدرت اسـت، یا آن جماعتی که در رأس قدرتند، حکم می کنند، و 

جامعه و افراد مردم، حکم و فرمان آنها را اطاعت می کنند. یک تعبیر دیگر، 

1. الکافی/ کتاب الحجة/ باب فیه ُنَکٌت و ُنَتٌف من التنزیل فی الوالیة/ حدیث42
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ت
مقدما

تعبیـر سـلطنت اسـت، که به معنـای مسـلط بودن و مقتدربودن و 

امور را در سلطۀ خود درآوردن است. در فارسی نیز همین تعابیر وجود دارد؛ 

مثاًل زمامداری، که اشاره به یک جنبه از حکومت است. یا مثاًل حکمرانی و 

فرماندهی، که هرکدام به یک جنبه اشاره می کند. در اسالم، بیشتر از همه، 

ما 
بر روی کلمۀ والیت تکیه شده است. هم در اینجا و هم در آیۀ شریفۀ »ِا�نَّ

ُه«1، پدیدۀ حکومت را با نام والیت بیان کرده است۲.
ُ
ُم اهلُل َو َرسول

ُ
ك َوِل�یُّ

والیـت، معنای عجیبی اسـت. اصل معنای والیـت، عبارت از نزدیک بودن 

دو چیز با یکدیگر اسـت. فرض بفرمایید وقتی که دو ریسـمان، محکم به 

هم تابیده می شـوند و جداکردن آنها از یکدیگر، به آسـانی ممکن نیسـت، 

آن را در عربی »والیت« می گویند.

والیت، یعنی اتصال و ارتباط و قرب دو چیز به صورت مماس و مستحکم 

با یکدیگر. همۀ معانی ای که برای والیت در لغت ذکر شده استـ  معنای 

محبـت، معنـای قیمومـت، و بقیۀ معانی، که هفت هشـت معنا در زبان 

عربی هسـت ـ ازاین جهت اسـت که در هرکدام از اینها، به نوعی این قرب 

و نزدیکـی بیـن دو طـرِف والیت وجود دارد. مثـاًل والیت به معنای محبت 

است؛ چون محب و محبوب، با یکدیگر یک ارتباط و اتصال معنوی دارند 

و جداکردنشان از یکدیگر، امکان پذیر نیست.

و�نَ  �ة وئ ُ لا�ةَ َو �ی
َ

مو�نَ الّص �ی �ة ُ �نَ �ی �ی �ن
َّ
وا ال َم�نُ

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
ُه َو ال

ُ
ُكُم اهلُل َو َرسول ما َوِل�یُّ

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 55، »ِا�نَّ

» كا�ةَ َو ُهم راِكعو�نَ الرنَّ

2. برای مطالعۀ جامع تر می توانید به کتاب »والیت و حکومت« مراجعه کنید.
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ت
مقدما

اسـالم، حکومت را با تعبیر والیت بیان می کند و شـخصی را که 

در رأس حکومـت قـرار دارد، به عنـوان والی، ولی، موال ـ یعنی اشـتقاقاِت 

کلمـۀ والیـت ـ معرفـی می کنـد. معنـای آن چیسـت؟ معنـای آن، ایـن 

اسـت که در نظام سیاسـی اسـالم، آن کسـی که در رأس قدرت قرار دارد، و 

آن کسـانی که قدرِت حکومت بر آنها، در اختیار اوسـت، ارتباط و اتصال و 

پیوستگِی جدایی ناپذیری از هم دارند. این، معنای این قضیه است. این، 

فلسـفۀ سیاسـی اسـالم را در مسـئلۀ حکومت بـرای ما معنـا می کند. هر 

حکومتی که این طور نباشد، این والیت نیست؛ یعنی حاکمیتی که اسالم 

پیش بینـی 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 التیام1 و پیوسـتگی، این والیت نیسـت. اگر کسـانی با کودتا بر 

سـر کار بیایند، این والیت نیسـت. اگر کسـی با وراثت و جانشینی َنَسبی 

ـ منهای فضایل و کیفّیات حقیقی که در حکومت شـرط اسـت ـ در رأس 

کار قرار گیرد، این والیت نیسـت. والیت، آن وقتی اسـت که ارتباط والی 

یـا ولـی، با مردمی که والیِت بر آنها دارد، یک ارتباط نزدیک، صمیمانه، و 

محبت آمیز ]باشـد[. همان طوری که در مورد خود پیامبر وجود دارد، یعنی 

ُهم«۲ از خـود آنهـا کسـی را مبعوث   ِم�ن
ً
ِسِهم« یـا »َرسولا

�نُ �ن
َ
 ِم�ن ا

ً
ِهم َرسولا �ی َ �ن َع�ش »�بَ

1. )ل أ م( پیوسته شدن با یکدیگر

2. سوره مبارکه آل عمران/ آیه164 ، سوره مبارکه جمعه/ آیه2
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ت
مقدما

کرده اسـت؛ یعنی از خود مردم کسـی باشـد که عهده دار 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 

اسـالمی به آن نکات برجسـته توجه کند، خط و راه زندگی روشـن خواهد 

شـد. اساسـًا اگـر در قضیـۀ غدیر، عموم مسـلمین ـ چه شـیعیان که این 

قضیه را قضیۀ امامت و والیت می دانند و چه غیر شیعیان که اصل قضیه 

را قبول دارند، اما برداشـت آنها از این موضوع، امامت و والیت نیسـت ـ 

بیشـتر توجـه ]کننـد[71/3/30 می فهمند که این خط روشـن، خطی اسـت که 

متعلـق بـه همۀ انسان هاسـت؛ و جز این راهی وجـود ندارد. اگر قدرت در 

اجتماعات انسانی دست شیطان صفتان باشد، دنیا به همان راهی می رود 

که شما مظاهر آن را در دنیای مدرن مشاهده می کنید.89/9/4

و البته یک ُبعد هم فضیلت امیرالمؤمنین بود. مردم هم می دانسـتند و 

از نزدیـک ایـن فضایل را در آن بزرگوار مشـاهده می کردند. پیامبر اکرم، و 

در واقـع ارادۀ الهـی هـم، همان فضایـل و ارزش ها را معتبر دانسـت و بر 

اساس آن ارزش ها، والیت و حاکمیت بعد از پیامبر را تعیین کرد. معلوم 

شد آن کسی می تواند در مرتبۀ حکومت بر مسلمین قرار بگیرد که دارای 

آن ارزش ها باشد. الزم نبود که پیامبر اکرم فضایل امیرالمؤمنین را در آن 

روز بیان کند؛ مردم می دانستند.

ابن ابی الحدیـد می گویـد: فضایل علی بن ابی طالب در آن روز به طوری 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؛ 

یعنـی در نظـر آنـان جـزو مسـّلمات بود. در مـوارد دیگر، خود رسـول اکرم 

هـم راجع بـه امیرالمؤمنین چیزهای زیادی فرموده اسـت. آنچه از طرق ما 

شـیعیان و نیـز از طریـق اهل سـنت روایت شـده، متواتر اسـت. خیلی از 

فضایل را به شکل متواتر، هم شیعه و هم سّنی روایت کرده اند؛ مخصوص 

شیعه نیست. حتی یکی از مورخان قدیمی مشهورـ  »ابن اسحاق«، صاحب 

سـیرۀ معـروف ـ می گویـد: پیامبر به امیرالمؤمنین فرمـود، اگر بیم این را 

نداشـتم که مردم در باب تو حرف هایی بزنند که پیروان عیسـی دربارۀ او 

زدنـد، چیـزی را دربارۀ تو می گفتم که هرجا عبور می کنی، مردم خاک زیر 

پای تو را به عنوان تبرک بردارند. این روایت شـاید از طرق شـیعه هم نقل 

شده باشد؛ »ابن ابی الحدید« از »ابن اسحاق« نقل می کند؛ یعنی کسانی که 

معتقد به نصب امیرالمؤمنین هم نیسـتند، اما این حرف ها را در فضایل 

آن حضرت دارند.1 70/4/10

1. ابن ابی الحدیـد )متوفـی 656ق( در کتاب شـرح نهج البالغه اش ذیل خطبۀ 154، بحث 

مفّصلـی بـا عنـوان »احادیث و روایات وارده دربارۀ فضایل علیعلیه السلالم« دارد. آنجا به این 

صـارٰی یِف  ـِت الّنَ
َ
ـی فیَک مـا قال ّمَ

ُ
 َطواِئُف ِمـن ا

َ
ن َتقـول

َ
ـو ال ا

َ
روایت از ابن اسـحاق، اشـاره می کنـد: »ل

ِت َقَدَمیَک ِللَبَرَكِة«.
َ

راَب ِمن ت َخُذوا الّتُ
َ
َحٍد ِمَن الّناِس ِااّل ا

َ
ّرُ ِبا ُقلُت فیَک الَیوَم َمقااًل ال َتُ

َ
مَی ل ابِن َمر

: َبینا 
َ

یب َبصیٍر قـال
َ
مرحـوم کلینـی هـم حدیثی به این مضمون را در کافی آورده اسـت: »َعن ا

 
ً
 اهَّلِل ِاّنَ فیَک َشَبا

ُ
ُه َرسول

َ
 ل

َ
الُم َفقال یِه الّسَ

َ
میُرامُلؤِمننَی َعل

َ
 ا

َ
قَبل

َ
 ِاذ ا

ً
یِه ذاَت یوٍم جاِلسا

َ
واُت اهَّلِل َعل

َ
 اهَّلِل َصل

ُ
َرسول

ُقلـُت فیـَک 
َ
مَی ل صـاری یف عیَس بِن َمـر ـِت الّنَ

َ
ـی مـا قال ّمَ

ُ
 فیـَک َطواِئـُف ِمـن ا

َ
ن َتقـول

َ
ـو ال ا

َ
مَی َو ل ِمـن عیَس بِن َمـر

ِت َقَدَمیَک َیلَتِمسـوَن ِبَذِلـَک الَبَركَة«. )الكافی/ كتاب 
َ

ـراَب ِمن ت َخـُذوا الّتُ
َ
ٍ ِمـَن الّنـاِس ِااّل ا

َ
ـإ ـّرُ ِبَ َقـواًل ال َتُ

الروضة/ حدیث18(
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علی بن ابی طالـب را آن روز همـۀ مـردم از نزدیـک آزمـوده بودند؛ 

کسی نبود که نسبت به این نصب امیرالمؤمنین دچار تردید شود. روشن 

بـود کـه این مرد فداکاِر مخلِص دارای مرتبۀ عالی ایمان و تقوا، شایسـتۀ 

یک چنین 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 یک چنیـن منصبـی، اگـر همۀ عوامـل را کـه در کمال یک 

انسـان دخالت دارند، بشـِر معمولی بخواهد محاسبه کند، یقینًا نمی تواند 

بـه همـۀ آنها دسـت پیدا کند. این یک محاسـبۀ الهی و فوق بشـری الزم 

دارد. با یک چنین محاسبه ای، نبی مکّرم اسالم امیرالمؤمنین را متناسب 

با این موقعیت و این مقام دانسته است.

خب، اسـالم تا ابدالدهر حکومت خواهد داشـت؛ انواع و اقسـام آدم هایی 

کـه صالحیت هایـی در سـطوح مختلف دارند، به حکومت خواهند رسـید؛ 

این، از اوِل اسالم قابل پیش بینی بوده. آن کسی که سرچشمه را باید به او 

سپرد تا طول تاریخ اسالم از این سرچشمه سیراب شود، باید کسی باشد در 

طراز امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبعلیه السلالم نمی تواند یک انسـان معمولی 

باشـد. سرچشـمه در اختیار اوسـت؛ لذاسـت همۀ ائمۀ ما علیهم السـالم 

ـ کـه خودشـان هم صاحب همین منصب بودنـد، اگرچه فرصت حکومت 

به آنها داده نشـد ـ همه به امیرالمؤمنین با چشـم عظمت نگاه می کردند؛ 

کمااینکه دربارۀ امام حسـن و امام حسینعلیهماالسلالم با آن مقاماتی که آن 
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 ِمهُنما«1 پدرشان 
ُ

فَضل
َ
بوُها ا

َ
دو بزرگوار دارند، پیغمبر می فرماید: »َو ا

از امام حسن و امام حسین باالتر است، بافضیلت تر است.

ائمهعلیهم السلالم همـه، علی بن ابی طالـب را مثـل یـک خورشـیدی در آسـمان 

امامت می دیدند که بقیۀ ائمه مثل ستارگان آن آسمانند.86/10/8

1. بحاراالنـوار )عالمـه محمدباقر مجلسـی، متوفـی 1110ق(/ کتاب تاریـخ امیرالمؤمنین/ 

ابواب النصوص علی امیرالمؤمنین/ باب50/ حدیث29



 

۲

»کتاب اهلل و عترتی«؛ میراث رسالت

در بیماری آخر پیغمبر، مردِم مسجد مدینه دیدند رسول خدا با حاِل شدِت 

مرض دارد می آید. ..چهره به شدت زرد، بدن به شدت نحیف؛ یکی دو روز از 

زندگی پربرکتش باقی نمانده.53/7/17 زیر یک بازوی او را علی بن ابی طالبعلیه السالم 

و زیر بازوی دیگرش را یکی از فرزندان عباس گرفته. پیغمبر را آوردند تا َدم 

منبر. از پله های منبر پیغمبر را باال بردند. شاید روی منبر نشست پیغمبر. 

بعد رو به مردم کرد، آن چنان که یک رهبر دلسوزی با مردمی که به آنها کمال 

محبـت را دارد سـخن می گوید، با مردم سـخن گفت. بعـد از طی مقدمات، 

این طـور فرمـود: »من رفتنی هسـتم و روزهای آخر عمـرم را می گذرانم؛ اما 

همچنانی کـه زندگـی من برای شـما خیرآفرین بود، بعد از مردن هم رشـتۀ 

فیضم را از شما نمی ُبرم. دو امانت گران بها در میان شما می گذارم«.1

1. مناقب آل ابی طالب/ باب ذکر سّیدنا رسول اهلل/ فصل فی وفاته

 آخرین توصیۀ پیامبر به مسلمانان 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/019%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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ت
مقدما

حدیث ِثقلین از زبان ُدَرربار پیامبر اسـالم در فضای تاریخ نقش 

یت«1 مـن در میـان شـما دو چیز  ِكتـاَب اهَّلِل َو ِعتـَر ـنِی 
َ
َقل

َ
بسـت، »ِاّن تـاِرٌک فیُكـُم الّث

سـنگین قیمت به جـا می گـذارم. این دو چیز، یکی کتاب خداسـت، یعنی 

این قرآن؛ و دومی عترت و خاندان و جانشینان منند، این مفّسران قرآن، 

ایـن آگاهـان به قرآن، این فدایی دهندگان در راه قرآن، این کسـانی که از 

آغـاز نـزول قرآن پابه پای قرآن در متن جامعۀ اسـالمی به تالش مشـغول 

بوده اند. منظور از عترت، همۀ افراد خاندان پیغمبر هم نیسـتند. شـخص 

امیرالمؤمنین اسـت. این را، اسـتدالل ها و حجت های قوی و تردیدناپذیر 

به ما می گوید. بحث های فرقه ای هم نمی خواهم مطرح بکنم. سـخن از 

زید و عمرو هم اینجا ندارم.53/7/17 و بعد از امیرالمؤمنینعلیه السالم هم، یازده 

امـام دیگـر. هـم از طریق شـیعه و هم از طریق سـّنی، روایاتی نقل شـده 

کـه خـود پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله معّیـن کردنـد کـه دوازده نفر بعـد از من امام 

ُة ِمن ُولِدَی اثنا َعَشَر«. امام، البته به ]همان[ معنایی که عرض  ِئَّ اَل
َ
هستند۲، »ا

1. حدیث ثقلین از احادیث متواتر و مورد قبول علمای اهل تسـنن و شـیعه اسـت. مرحوم 

سید هاشم بحرانی در کتاب »غایة المرام فی حجةالخصام فی تعیین االمام من طرق الخاص 

و العام« این حدیث را با 39 طریق از اهل سنت و 82 طریق از شیعیان روایت کرده است.

2. مرحوم کلینی در کتاب کافی و ذیل ابواب التاریِخ کتاب الحجة، بابی را با عنوان »ما 

جاَء ِفی ااِلثَنْی َعَشَر َو النَّصِّ َعَلیِهم« به روایاتی که دربارۀ این موضوع هستند، اختصاص 

موَن آِخُرُهـُم القاِئُ ِباحَلّقِ  ثـوَن ُمَفّهَ
َ

ّد باُء ُمَ َ ُ
 ن

ً
داده اسـت. ازجملـه این روایت: »ِمن ُولِدَی اثنا َعَشـَر َنقیبا

«؛ همچنیـن طبق یادداشـت کتاب میزان الحکمه، برای مشـاهدۀ 
ً
َكمـا ُمِلَئـت َجـورا هـا َعـداًل 

ُ َ
َیل

روایـاِت تصریح کننـدۀ ایـن امر در منابع اهل تسـنن، می توانید به کتـاب روایی صحیح 

مسلم، جلد سوم، کتاب االمارة، مراجعه کنید.
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کردیم؛ یعنی هم شارِح مکتب و مفّسِر مکتب، و هم ادامه دهندۀ 

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 می کند، با دسـت دیگر زمام 

جامعۀ اسالمی را در دست می گیرد و به سوی هدف پیش می برد. پیغمبر 

فرموده این کسـانی که امام هسـتند و این دو وظیفه به آنها محّول شـده، 

دوازده نفرنـد. در بعضـی از روایـاتـ  و روایات بسـیاری از طریق شـیعه ـ 

اسم و رسم و خصوصیات و نام و نشان اینها معّین شده، و البته درست 

هم هست؛ به حسب فکر دقیق و تحقیقی، اشکالی هم ندارد.

بعد از امیرالمؤمنین، امام حسن مجتبی است، بعد از او امام حسین بن علی 

اسـت، بعد از او علی بن الحسـین است، بعد از او محمدبن علی است، بعد 

از او جعفربن محمـد اسـت، بعـد از او موسـی بن جعفر اسـت، بعـد از او 

علی بن موسی است، بعد از او محمدبن علی است، بعد از او علی بن محمد 

اسـت، بعد از او حسـن بن علی اسـت، و بعد از او محمدبن حسـن اسـت، 

صلوات اهلل و سالمه علیهم اجمعین؛ اینها ائمۀ مایند.51/11/20

مسئله این است که ما مسلمان ها، مخصوصًا ما شیعیان که این حدیث 

را از اول تـا امـروز، بـه قبول و پذیرش تلقی کرده ایم، از سـوی پیغمبر دو 

هدیـۀ گران بهـا داریـم. اول چنـد کلمه تحلیل کنم که ایـن دو هدیه برای 

چه الزم بود. قرآن قانون ماسـت. نمی گویم قانون اساسـی ماسـت؛ باالتر 

از قانون اساسـی اسـت. قرآن کتاب ایدئولوژی ماسـت. مبّین جهان بینی 
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اسالم است. شرح دهنده و مفّسر و توجیه کنندۀ تاریخ بر اساس 

منطق دین است. کتاب قانون هم است. کتاب پند و اندرز و موعظه نیز 

اسـت. یک مجموعه ای اسـت که اگر اسـمش را گذاشـتیم قانون اساسی، 

آن را محـدود کردیـم، و اگـر گفتیـم فقـط یک کتاب حـاوی ایدئولوژی و 

اصـول عمـل زای دین، بـاز آن را محدود کردیم. همه چیز اسـت قرآن.53/7/17 

کتـاب هدایـت اسـت، مجموعـۀ آیات ارزشـمند الهی برای انسـان اسـت، 

کتـاب حکمـت اسـت، کتـاب اخـالق اسـت، کتـاب زندگـی اسـت، کتاب 

سیاست است، کتاب تکامل انسانی است.63/1/12 چیزی است که خط مشی 

جامعـۀ بشـری را تعییـن می کنـد. سرنوشـت و هـدف جامعۀ اسـالمی را 

او ترسـیم می کنـد. او بـه مسـلمانان می آمـوزد که تالش کنیـد تا به کجا 

برسـید. او به انسـان ها یاد می دهد که این تالش شـما از چه راهی باید 

باشـد. قرآن اسـت که اصول و اّمهات قانون بشـری را تبیین کرده اسـت. 

اخالق فردی و اخالق اجتماعی را هم قرآن به ما می آموزد. تاریخ صحیح 

دست نخوردۀ بی غل وغش را هم قرآن به ما تحویل می دهد؛ یک مجموعۀ 

کامل. آن کسـانی که با فرهنگ های جدید آشـنا هسـتند، می توانند قرآن را 

به صورت یک مانیفست1 بشناسند.

قرآن معّین می کند که ای انسان هایی که هنوز وارد جامعۀ اسالمی نشدید، 

اگر بخواهید جامعۀ اسالمی تشکیل بشود از چه راهی باید حرکت کنید. و 

1. مرام نامه، اصطالحی فرانسوی در ادبیات سیاسی است و به  نوشته ای که در آن یک گروه 

یا حزب، نظرات سیاسی، اجتماعی، مذهبی یا فلسفی خود را اعالم می کنند، گفته می شود.



49 2. تکتاب اهلل و عترتی ؛ میراث رسالت 

ت
مقدما

بعد معّین می کند: ای انسان هایی که جامعۀ اسالمی را دارید و با 

نظام و قوارۀ زندگی، با الهام اسالم زندگی می کنید، این را چگونه باید حفظ 

کنید. حقوق متقابل افراد اجتماع را قرآن می آموزد. اینکه چه کسی باید در 

اجتمـاع حکومـت بکند را، قرآن به ما یـاد می دهد. اینکه ]حاکم[ چه حقی 

بـر مـردم دارد و مـردم متقابـاًل چه حقـی بر او دارند، ایـن را قرآن می گوید. 

اینکـه نظـام و سیسـتِم کار و کارگری چگونه باید باشـد، از قرآن اسـتنتاج 

می شود. اینکه عامل دگرگون کنندۀ مراحل تاریخی چه چیزی است، این را 

هم قرآن به ما یاد می دهد. همه در قرآن است. یک کتاب کلی، یک کتاب 

جامع، یک کتاب برای آبادکردن زندگی دنیا، و یک کتاب برای فراهم آوردن 

سعادت و خوشبختی جاودانه و ابدی. این، قرآن است.

قرآن می آید در میان مردم؛ جامعۀ اسـالمی داریم یا نداریم؟ قرآن می آید 

در جامعه؛ یا این جامعه اسـالمی اسـت یا اسـالمی نیسـت. اگر اسـالمی 

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 

یت«. پس در صورت بودن  اجتماع را بر اساس قرآن حفظ کند؟ امام؛ »َو ِعتَر

جامعۀ اسـالمی، در کنار قرآن، امام به عنوان مجری قانون، به عنوان رهبر 

انسان ها، بر اساس قانون، به عنوان ضامن اجرای قرآن الزم است.

اگر جامعۀ اسالمی نداریم و در جامعۀ جاهلی زندگی می کنیم، مثل جامعۀ 

زمان متوکل، مثل جامعۀ زمان منصور. اینجا امام چه کاره 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 می گوید طاغوت نه، او طاغوت است. چون قرآن می گوید ظالم 

نه، او ظالم است. چون قرآن می گوید اختالف طبقاتی نه، او مجری اختالف 

طبقاتی است. لذا طبیعی است اگر منصور، متوکل، هارون، معاویه، یزید، 

که در رأس یک جامعۀ غیر اسـالمی و غیر قرآنی قرار گرفته اسـت، با قرآن 

دشمن باشد. دشمنی اش را با قرآن چگونه اجرا می کند؟

می تواند بگوید قرآن نخوانید؟ اگر بتواند، خواهد گفت؛ اما غالبًا نمی تواند. 

می توانـد بگویـد قـرآن بخوانیـد، تفسـیر نکنید؟ اگـر بتواند ایـن را بر مردم 

تحمیـل خواهـد کرد؛ اما گاهـی می تواند، گاهی نمی تواند. اگر نتوانسـت، 

کارهـای دیگـری می کنـد. یا به مردم می گوید تفسـیر قـرآن را از همه کس 

حـق نداریـد بشـنوید. مـن یک نفـر، دو نفر، ده نفـر معّین می کنـم، از آنها 

بروید تفسیر قرآن را یاد بگیرید. آن یک نفر، دو نفر، ده نفر پول معاویه را 

می گیرند، قرآن را هم برطبق میل معاویه تفسیر می کنند. خطر قرآن برای 

معاویـه تمام می شـود. همچنانی که معاویه خـودش صراحتًا به ابن عباس 

این حرف را زد، گفت قرآن را تفسیر نکن. ابن عباس گفت نمی توانم چنین 

کاری بکنم. گفت پس آن طوری که علی تفسیر می کرد، تفسیر نکن!1 منظور 

معلـوم اسـت. یعنـی آن طوری کـه ما را نفی کند، تفسـیر نکـن. یک طوری 

تفسـیر کن که مردم نه فقط از ما َنَرمند، بلکه حتی بار ما را با خشـنودی، 

1. کتاب ُسَلیم بن قیس الهاللی )ُسَلیم بن قیس، متوفی 76ق(/ ص316
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بـا راحتـی، با امید به ثواب خدا تحمل کنند. این یکی از راه هایی 

است که معاویه درمقابل قرآنی که با او دشمن است، در پیش می گیرد.

یک راه دیگر این اسـت که فهم قرآن را از دسـترس مردم دور می کند. به 

مردم می گوید شما قرآن را نمی فهمید.

یک راه دیگر این اسـت که به جای اسـتفاده و اسـتنتاج از مواد اصولی و 

اساسـی و درجه اول قرآن، مسـائل غیر الزم را از قرآن مطرح می کند. مثاًل 

این مسئله را مطرح می کند که بیایید ببینیم آیا این قرآن مخلوق است؟ 

آیـا قـرآن یک وقتـی بوده که نباشـد، بعد خلق شـده باشـد؛ یا قـرآن کالم 

خداست و مثل خود خدا قدیم است؟ یک عده ای را وادار می کند که شما 

بگویید قرآن نبوده، بعد بود شده؛ به عده ای دیگر می گوید که ببینید این 

کافرها، این بی دین ها، این بی عقیده های به قرآن، چه می گویند، شما در 

مقابلشـان از قـرآن دفـاع کنید. بگویید نه، چرا جسـارت می کنید به قرآن، 

می گوییـد قـرآن یک وقتی نبوده، بعد بود شـده؟ بگویید قرآن از اول بوده، 

]دوباره[ برمی گردد سـراغ دسـتۀ اول، می گوید ببینید اینها چطور توحید را 

درهم می شکنند؛ می گویند قرآن مثل خدا از اول بوده، پس خدا دوتاست 

و قرآن هم شـریک خداسـت! این دو دسـته را به جان هم می اندازد. دعوا 

سر چیست؟ سر قرآن. دعوای به این خوبی!

آن کسـانی که دارنـد از این مبحـثـ  از دوطرف این مبحث ـ دفاع می کنند، 

از چـه دارنـد دفاع می کننـد؟ از حیثّیت قرآن، از حیثّیـت دین، از نوامیس 

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 

ُهم 
َ
ِعّدوا ل

َ
بهتر که به جای اینکه مردم از قرآن این اصل را مطرح کنند که »َو ا

ُكم«1 ـ ترجمۀ این آیه 
َ

 اهلِل َو َعُدّو
َ

ِ� َعُدّو  �بِ
و�نَ رِه�ب

ِل �ةُ �ی
اِط ال�نَ �ةٍ َو ِم�ن ِر�ب ّوَ

م ِم�ن �ةُ َطع�ةُ ا اس�ةَ
َ
ّم

ایـن اسـت: فراهم کنید، آماده کنید درمقابل دشـمنان دیـن و خدا، هرچه 

می توانید از نیرو، از اسـب، از سـالح، از دانش، آن قدر فراهم کنید، آن قدر 

مجهز بشـوید، آن قدر آماده بشـوید تا دشـمن خدا از شـما بترسـد ـ به جای 

اینکـه ایـن آیـه را مطرح کننـد، این آیه را بفهمندـ  که اگـر این آیه مطرح 

بشود و مردم آن را بفهمند، برای معاویه زیان آور است ـ مردم از قرآن حرف 

می زننـد؛ امـا از خلـق قرآن، از قدیم بـودن قرآن. این بحث اقـّل فایده اش و 

کمترین ثمرش برای معاویه، این است که ]مردم[ از آن آیه و صدها امثال 

آن آیه در قرآن غافل می مانند. این در جامعۀ غیر اسالمی و غیر الهی.

اینجا امام به چه کار می آید؟ اینجا امام چگونه در کنار قرآن است؟ بودن 

امام در اینجا به این معناسـت که به مردم می گوید: ای مردم! معنای آیه، 

آنچـه مفّسـر دسـتگاه معاویـه می گوید نیسـت، این اسـت. ای مـردم! آن 

بحثـی کـه معاویه مطرح می کنـد دربارۀ قرآن، بحث قرآنی نیسـت، بحث 

وُر  هلُل �ن
َ
ِعّدوا« است، آیۀ »ا

َ
شیطانی است. ای مردم! آیۀ الزم الفهم قرآن، آیۀ »َو ا

وا«3 است و آیات فراوان دیگر  َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
هلُل َوِلّیُ ال

َ
«۲ است، آیۀ »ا ر�نِ

َ
ماوا�ةِ َو الا الّ�َ

1. سوره مبارکه انفال/ آیه 60

2. سوره مبارکه نور/ آیه 35

3. سوره مبارکه بقره/ آیه 257



53 2. تکتاب اهلل و عترتی ؛ میراث رسالت 

ت
مقدما

قـرآن. فهم قرآنی اینهاسـت. و به طورخالصـه امام در جامعۀ غیر 

توحیدی، در نظام غیر اسالمی، در کنار قرآن قرار می گیرد، از تحریف قرآن 

مانـع می شـود، از منحرف کـردن راه معارف قرآن جلـو می گیرد، از اینکه با 

قرآن بازی کنند مانع می شود، از قرآن و حیثّیت قرآن دفاع می کند.

یت«، پیغمبـر خـدا این دو امانت را پابه پای هم، در کنار هم  »ِكتـاَب اهَّلِل َو ِعتـَر

]قرار داد[، همچنانی که خودش گفت: »َكهاَتنِی«1 قرآن و عترت مثل این دو 

انگشت ]سبابه[ هستند؛ و از هم جداشدنی نیستند، تا قیامت باهمند، در 

قیامت هم باهمند. لذا ما به امام می گوییم شـریک قرآن۲، به امام زمان 

یَک الُقرآِن«. شـریک قرآن است. درست است،  یَک یا َشـر
َ
ـالُم َعل لّسَ

َ
می گوییم: »ا

واقعیتی اسـت. امام اگر در جامعۀ اسـالمی اسـت، شـریک قرآن اسـت؛ 

یعنی مجری قرآن اسـت. اگر در جامعۀ غیر اسـالمی اسـت، شـریک قرآن 

است؛ یعنی مبّین قرآن است؛ جلوگیِر از تحریف قرآن است. و این فلسفۀ 

این حدیث معروِف مشهوری است که همۀ مسلمین از شیعه و سّنی در 

کتاب های معتبر آن را نقل کردند.53/7/17

1. در 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 نمی گویم مانند 

این دو انگشـت )و انگشـت سـبابه و وسـطی را به هم چسـباند( تا یکی بر دیگری پیش 

باشد و جلو افتد.«

2. در برخی از زیارت های امام حسینعلیه السالم 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 به معنای پیشوایی جمعی از مردم است که 

در راهی یا در کاری به حرکتی مشغول هستند. یک جمِع ساکت و بدون 

تحرک، احتیاِج به امام و پیشـوا ندارد. یک عده خوابیده را، یا بیهوش و 

تخدیرشـده را، نمی شـود گفت که امامشـان و پیشوایشان کیست. امامت 

برای عمل، برای تحرک، و برای پویندگی اسـت. پس امام یعنی پیشـوا و 

پیشرِو جمعی که در حال تحرک و پویایی اند.

در قـرآن، واژۀ امـام بـرای پیغمبر به کار رفته؛ یعنی دربـارۀ ابراهیم خلیل. 

 1»
ً
اِس ِاماما َك ِلل�نّ

ُ
اِعل ی �ب

قرآن می گوید که خدای متعال به ابراهیم گفت: »ِا�نّ

من تو را امام و پیشوای مردم قرار می دهم. و این واژه، با همین معنا، با 

معنای پیشوایی، در اسالم و در تاریخ اسالم و تشّیع از آغاز به کار رفت.

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 124



55 3. فلسفۀ امامت 

ت
مقدما

امـام از نظـر مذهب تشـّیع و در فرهنگ تشـّیع، ادامه دهندۀ راه 

پیغمبر است. پیغمبر وقتی که در جامعه ای مبعوث می شود، یک حرکتی، 

یک انقالبی، یک دگرگونی ای در جامعه به وجود می آورد؛ جامعه را به شکل 

تازه ای می سازد؛ لکن جامعه باوجود اینکه به وسیلۀ پیغمبر به شکل دیگر 

و نویـی طرح ریـزی شـده، چون یک موجود پویاسـت، یـک واحد متحرک 

اسـت، احتیاج به رهبر دارد و بعد از پیغمبر، این رهبر، امام اسـت. پس 

امامت در فرهنگ اسالم و در فرهنگ تشّیع، تداوم نبوت است و وقتی که 

نبـی از میـان مردم می رود، چون جامعه به هرحـال باید پویندگی خودش 

را حفظ کند، به آن کسـی که ضامن راهبری و پیشـوایی این کاروان است، 

می گوینـد: »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 می تواند نمودار امامت باشد؛ نمایشگر 

مفهوم امامت باشد. این سه شغل و شأن امامت را، من عرض می کنم به 

اختصـار کـه در ذهن بماند، البته نمونه ها و تمثیل های تاریخی را فراوان 

می توانید 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 جامعه ای که بر اساس این مکتب 

سـاخته می شـود ـ انسـان هایی هسـتند که بر مبنای این مکتب سـاخته 



56 3. فلسفۀ امامت 

ت
مقدما

می شـوند؛ و امام برتریِن این انسان هاسـت. این حدیث را دربارۀ 

خـود پیغمبـر، من بگویم که از زبان یکی از زنان پیغمبر نقل شـده؛ که از 

آن همسـِر رسـول اهلل پرسیدند که دربارۀ پیغمبر توصیفی بیان کن، اخالق 

ُقـُه الُقـرآَن«1 اخالق پیغمبر 
ُ
پیغمبـر را شـرح بـده. او در جواب گفـت: »كاَن ُخل

قـرآن بـود. همـۀ آنچه را کـه در قرآن به عنـوان الزمۀ ایمان، الزمۀ اسـالم، 

الزمـۀ عبودیـت خـدا ذکر شـده، انسـان در پیغمبـر می دید. نمـودار عینی 

مکتب که می گوییم یعنی این.

امـام بایـد با وجـود خود، با تالش خود، با چگونگـی زندگی خود، با تمام 

منش هـا و شـیوه هایی کـه از خـود بـروز می دهد، نشـان بدهد که اسـالم 

چگونه انسـانی را می خواهد بسـازد. و این درسـت همان چیزی اسـت که 

ما در ائمۀ شیعه می بینیم.

همۀ امامان ما ـ هم آن امامانی که در صحنۀ پیکار و جهاد کشـته شـدند 

و بـه خـون غلتیدنـد، و هـم امامانی کـه در صحنه های دیگـر و در وضعی 

دیگر زندگی کردند ـ اگر زندگی شان را با آن نگاِه تازه، نه با آن دید قدیمی 

نادرسِت غلط، نگاه کنیم، خواهیم دید که نمودار کامل انسان اسالم بودند. 

انسان می تواند اسالم را از مشاهده و مطالعۀ زندگی امامان بشناسد.

تمام ابعادی که در شـخصیت یک انسـان از نظر اسـالم 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 انسان ها. 

1. تنبیه الخواطر و نزهة النواظر )َوّرام بن ابی فراس، متوفی 605ق(/ باب العتاب/ ص89



57 3. فلسفۀ امامت 

ت
مقدما

و در همۀ ابعادی که برای یک انسان تصور می شود، اماماِن شیعه 

نمودارهـای کاملـی بودند. و لذاسـت که مـا در زیارت جامعـه ]کبیره[ـ  که 

زیارتی است خطاب به همۀ امامان شیعه ـ از جملۀ نام ها و تیترهایی که 

« نمونۀ باالتر، نمونۀ برتر، یکی از این 
َ

برای امام ذکر می کنیم، »َو امَلَثِل ااَلعل

عنوان هاست؛ یعنی نمونۀ برتِر مکتب؛ این یک خصوصیت.

خصوصیـت دوم بـرای امـام و آن شـأن و وظیفـه ای که بـرای امام وجود 

دارد، یا بگوییم آن فلسـفه ای که برای امامت هسـت، این اسـت که امام 

بایـد ایدئولـوژی را، آن ایدئولـوژی توحیدی را، تفکر اسـالمی 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 مهم تر بوده؛ زیرا:

چو ُپر شد نشاید گذشتن به پیل1سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل

آن روز اگر ائمه محکم نمی نشسـتند و حقایق اسـالم را بیان نمی کردند، و 

دیگـران را هـم وادار نمی کردنـد بـه این کار؛ و علمای اسـالم و محدثین و 

مفسـرین و آن کسـانی که وجدان بیداری داشـتند ]راه نمی افتادند[ـ  اگرچه 

بعضی دنباله رو ائمهعلیهم السالم 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 می توانـد ایدئولوژی اسـالم را تبیین کند؟ و بـا خصوصیات و 

سؤال هایی که در هر زمانی مطرح می شود، این ایدئولوژی را تطبیق کند؟ 

1. گلستان سعدی/ باب اول در سیرت پادشاهان



58 3. فلسفۀ امامت 

ت
مقدما

در هر زمانی، یک نوع سـؤال وجود دارد. در دوران پیغمبر وضع 

جامعۀ اسـالمی، وضع مسـائل اجتماعی و مسـائل سیاسی و اقتصادی و 

غیره، با آنچه که مثاًل در دوران منصور عباسی می بینیمـ  که شرق و غرب 

عالم زیر نفوذ و سیطرۀ اسالم بود ـ تفاوت های 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 چندده میلیونی 

دوران منصور یا هارون یا معتصم یا متوکل است؛ این باید با اسالم اداره 

بشود. چه کسی می تواند اسالم را حفظ کند، که از خلوِص اسالم کاسته 

نشـود و درعین حـال بتوانـد پاسـخ گوی به تمـام آن نیازها باشـد؟ در عهِد 

تکنولوژِی پیشـرفتۀ جدید که همۀ روابط عاَلم تحت تأثیر این تکنولوژی 

پیشرفته قرار دارد هم، یقینًا مسائلی مطرح است که در دوران های قبل، 

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 می تواند 

ایدئولوژی را تبیین کند، تشریح کند، تطبیِق با مسائل زمان کند، و آن را 

از انحراف ها و کجی ها حفظ کند.

شـما می دانیـد اگـر خـط امامـت در تاریـخ اسـالم نبـود ـ یعنـی امامـت 

شـیعی ـ یقینًا اسـالمی که امروز ما داشـتیم، اسـالمی بود که با اسـالم 

واقعی، فرسـنگ ها فاصله داشـت؟ هیچ چیز از اسالم نمی ماند، آن قدر که 

دسـت های توطئه گـر و همـۀ آن غرض ورزهـا و جاهل ها علیه این اسـالِم 

واقعی کوشـیدند. تمام دسـتگاه هایی که از اسالِم خالص به نحوی ضربت 
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می دیدند، علیه اسـالم توطئه کردند. هم دسـتگاه های سیاست، 

هم دسـتگاه های روحانیِت وابسـتۀ به رژیم های جبار عباسـی و اموی، و 

هم افراد ُدگم و جاهلی که از اسالم جز ظواهری را نمی دیدند؛ حتی این 

گروه سوم! یعنی اگر چنانچه متوکل عباسی یا مروان اموی یا عبدالملک 

به خاطر فالن مصلحِت سیاسـی خود، الزم می دانسـتند که فالن بخش از 

اسالم را تحریف بکنند، فالن قاضی هم برای اینکه آقایی و ریاست علمی 

و دینـی و نزدیکـی اش به دسـتگاه خالفت محفـوظ بماند، او را در این راه 

کمـک می کـرد. ایـن دو جریـان به هـم می آمیخت و جریان سـوم، جریان 

مردم جاهل، مردم مقدس مآِب ُدگِم بی خبر، آنها هم به نوبۀ خود اسـالم 

را تضعیف می کردند، منتها نه با نّیت بد، با نّیت خوب!

روایات بسیاری در فضلیت خواندن سوره های قرآن هست. مثاًل فرض کنید 

اگر کسـی فالن سـورۀ قرآن را بخواند، ثواِب صدوبیست و چهارهزار پیغمبر 

و فالن قدر فرشـته و چقدر حج و چقدر روزه را خواهد برد. که در حواشـی 

بعضی از قرآن ها هم نوشته ]شده بود[؛ همۀ اینها هم از ُاَبیِّ بن َکعب نقل 

شـده کـه از بزرگ تریـِن صحابۀ پیغمبـر و از حوارییـن امیرالمؤمنین بود. 

راوی ایـن روایت هایـی کـه دربـارۀ فضایل قرآن هسـت، یک مردی اسـت 

بـا نـام نوح بن ابی مریـم1. یک وقتـی بـه او گفتند این فضایلـی که تو نقل 

می کنـی دربـارۀ ایـن ُسـَور قرآنی، از کجاسـت؟ از چه طریقی و چه کسـی 

اسـت؟ گفت اینها را من جعل کردم! گفتند چرا جعل کردی؟ گفت چون 

1. نوح بن ابی مریم در زمان منصور عباسی عهده دار منصب قضاوت مرْو بوده است.
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دیدم که مردم به قرآن بی رغبت شدند؛ برای اینکه به قرآن رغبت 

بیشـتری پیـدا کننـد، این ثواب ها را جعل کردم!1 خـب، این طرز فکر یک 

آدمی است. این مسّلم غرض بدی هم ندارد. غرضش این است که مردم 

قـرآن بخواننـد، منتها عقلش به همین اندازه اسـت که برای ترغیب مردم 

به قرآن خواندن، به جای اینکه بر فرهنگ اسالم، معرفت اسالمی و معرفت 

قرآنـی و فرهنـگ قرآنـی، و ده هـا و صدهـا نقطۀ درخشـنده ای که در قرآن 

می شود پیدا کرد؛ به جای اینکه بر اینها تکیه کند، بر روی یک چیز موهوم 

و دروغی و جعلی تکیه می کند. اسالم در طول زمان با این گونه جریانات 

مواجه ]بوده است[.

آن کسـی که می تواند ایدئولوژی را از تحریف، از غلط برداشت شـدن، از بد 

فهمیده شـدن، حفظ بکند، امام اسـت. این مسـئولیت به عهدۀ امام است 

و اوسـت که می تواند به عنوان یک رکنی، ملجأ و َمالذ۲ فکری 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 

است برای ایجاد یا ابقای جامعه و نظام اسالمی. می دانیم که دین اساسًا 

بـرای ایـن نمی آیـد که فقط ذهن و عقیده و باور کسـانی را به خود جلب 

کنـد. تفکـر دینـی فقـط برای این نیسـت که عـده ای از مردم بـه آنچه در 

دین هسـت اعتقاد داشـته باشـند. و برای این نیسـت که ]فقط[ در عمل 

1. البرهان فی علوم القرآن)زرکشی، متوفی 794ق(/ ج2/ ص60

2. )ل و ذ( پناهگاه، مأمن
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شـخصی، مـردم از دیـن تبعیـت و پیـروی کنند. دین بـرای این 

می آیـد کـه جامعه ای و نظامی را طبق پیشـنهاد خود بسـازد. دین می آید 

تـا سیسـتم اجتماعـی را عـوض کنـد. دیـن می آید تـا روابـط اجتماعی و 

اقتصادی و سیاسی و غیره را در جامعه عوض کند. دین می آید تا حرکت 

دسـته جمعی انسـان ها را در جهت درسـت و َسمت درسـت بیندازد. یعنی 

می آیـد حکومـت را به دسـت بگیـرد، قدرت سیاسـی و اجتماعـی ای را که 

جهت دهنده و سمت دهندۀ جامعه است، در اختیار بگیرد و انسان ها را به 

ِه  ا ِللّٰ
سویی که سوی خداست و جهت خداست حرکت بدهد؛ به مصداق »ِا�نّ

موُر«1.
ُ
ُر الا ص�ی ی اهلِل �ةَ

َ
لا ِال

َ
« و »ا عو�نَ ِ� راحبِ �ی

َ
ا ِال

َو ِا�نّ

لـذا پیغمبرهـا کـه می آمدند، مبارزۀ سیاسـی می کردند. تمـام انبیا مبارزۀ 

سیاسـی کردنـد کـه در قرآن این مبارزات سیاسـی منعکس اسـت؛ مبارزۀ 

موسی با فرعون، مبارزۀ ابراهیم با نمرود. حتی مبارزات نظامی می کردند. 

 یف َسـبیِل اهَّلِل ِابراهـُم«۲ اول کسـی کـه جنـگ 
َ

 َمـن قاَتـل
ُ

ل ّوَ
َ
در حدیثـی هسـت: »ا

مسلحانه در راه خدا کرد، ابراهیم بود. و در قرآن دربارۀ پیغمبران دیگر هم 

ٌر«3 بسیاری از پیامبران بودند که  �ی و�نَ َك�ش �یّ ِ
ّ َل َمَعُ� ِر�ب

ا�ةَ ّیٍ �ة �بِ
�ن ِم�ن �نَ ِ

ّ �ی
َ
هست: »َو َكا

در راه خدا جنگیدند و با آنان، خداپرسـتاِن بسـیاری جنگیدند. این جنگ 

مسلحانه، جنگ نظامی و جنگ سیاسی برای چیست؟ جز برای این است 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 156، سوره مبارکه شوری/ آیه 53

ُبوة/ ابواب ِقَصص ِابراهیم/ باب3/ حدیث1 2. بحاراالنوار/ کتاُب النُّ

3. سوره مبارکه آل عمران/ آیه 146
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کـه می خواهـد نظامـی را براندازد، رژیمی را از بیـن ببرد، و نظام 

جدیـد و سیسـتم جدیـدی بـرای حکومت و بـرای زندگـی اجتماعی مردم 

به وجـود بیـاورد؟ پیغمبرها شأنشـان این اسـت. لذا می بینیـد که پیغمبر 

اسـالم در مکـه دعـوت می کـرد، اما زمینه را بـرای اینکـه در مدینه بتواند 

حکومتی به وجود بیاورد، آماده می کرد. نه فقط مدینه، هرجا می شد پیغمبر 

این نظام سیاسی و نظام حکومتی و اجتماعی را به وجود می آوردند، 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 به وجود بیاورد.1358/1



 

۴

لزوم شناخت صحیح ائمه؟مهع؟

در عاَلم طلبگی مرسـوم اسـت و از قدیم االیام هم مرسـوم بوده، که وقتی 

طلبه ای می خواست وارد هر علم و موضوعی شود، چند مطلب را به او تذکر 

می دادند. یکی از آن چند مطلب، فایدۀ آن علم بود. مثاًل طلبه علم منطق 

که می خواسـت شـروع کند، اول باید می فهمید که فایدۀ این علم چیست 

و بـه چـه درد او می خـورد؛ تا این را نمی فهمید کـه این کاِر مفید و نافعی 

است، شروع نمی کرد. ما هم باید ببینیم که فایدۀ این بحث ما چیست.

شـناخت رهبـران و پیشـوایان، برای پیروان و دنبالـه روان، 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 می آمـوزد چگونـه زندگی کنند. چـرا این فایده در شـناخت برنامۀ 

رهبر هسـت؟ چون معنای رهبری این اسـت، یعنی یکی از ابعاد رهبری 



64 4. لزوم شناخت صحیح ائمه؟مهع؟ 

ت
مقدما

ایـن اسـت. شـما اگر چنانچه کسـی را که امـام می دانید، ندانید 

کـه دربـارۀ فالن مسـئله، قضاوتـش چه بـود و عملش چگونه بـود، طبعًا 

نمی توانید 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 

فرهنگ شیعی ما هیچ مطرح نیست. تا می گویی مثاًل امام صادقعلیه السالم 

در فـالن موقعیـت یک چنین عملی انجام داد، تو چه می گویی؟ می گوید: 

آقـا! امـام صادقعلیه السلالم امام بود. تـا می گویی امام حسینعلیه السلالم چنین، 

امیرالمؤمنینعلیه السالم چنان، امام هفتم چنان، امام عسکریعلیه السالم آن طور 

ـ کـه زندگـی هرکـدام مظهر شـکوه، مظهر عظمـت، مظهر حماسـه، مظهر 

کامل انسـانیِت اسالم پسـند بود ـ می گوید: آقا! اینها امام بودند. خب، به 

دلیل اینکه اینها امام بودند، باید تو پیروی کنی؛ اگر امام نبودند که کسی 

وجود آنها را به رخ تو نمی کشید. ما که عمل گاندی را به رخ تو نمی کشیم 

که تو بگویی امام دیگران بود؛ ما عمل آن کسی را که تو قبولش نداری، 

به رخ تو نمی کشـیم؛ عمل آن کسـی را که تو امامش می دانی، به ُرخت 

می کشیم. 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 مـن نمی توانـم پـِس کار او و دنبال راه او را بگیـرم؟ درحالی که این 

خطای خیلی بزرگی است، خطای خیلی بّینی است.

وقتی که 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.

هـر  ِبـِه«1  َیقَتـدی   
ً
ِامامـا َمأمـوٍم   ِ

ّ
ِلـُكل ِاّنَ  َو  ال 

َ
»ا فرمـود:  امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیله 

مأمومـی، امامـی دارد کـه بـه آن امام اقتـدا می کند، دنبالـه روی آن امام 

اسـت و بایـد دنبـال آن امام بـرود؛ وِااّل اماِم او نیسـت و او هم مأموم او 

نیسـت. پـس مسـئلۀ اقتدا کـردن و دنبال خط ِسـیر و زندگـی امام رفتن، 

مطلبی است الزم و مقتضای لفظ امام و مأموم. مثل اینکه فرضًا در نماز 

جماعت، امام در حال سجده است، شما به یک باره بلند شوید بایستید، یا 

بـه یک بـاره بروید به رکوع، بعد هـم بگویید بنده نماز جماعت می خواندم 

و مأموِم این امام بودم. خب، این حرف و این ادعا، جز خنده و تمسخر، 

هیچ عکس العملی را ایجاد نمی کند.51/11/18

خاصیت مکّبر در نمازهای جماعت چیست؟ همین که می گوید امام بلند 

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 

نکنید؛ اگر ندانید که امام از جا بلند شـده، ممکن اسـت اصاًل از جا بلند 

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 

1. نهج البالغـه/ نامـۀ 45، نامـه بـه عثمان بن حنیـف کارگـزار حضـرت در بصـره. تمامـی 

شـماره های خطب، نامه ها و حکمت ها بر اسـاس نهج البالغۀ تصحیح شـده توسط دکتر 

صبحی صالح است.
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استنباط، سنت است. فقیه وقتی که می خواهد برای تدوین فقه 

اسالم، یعنی تدوین حقوق جامع االطراف اسالمی، استنباط کند، درمقابل 

او، اول بار، قرآن قرار دارد که از آن تعبیر می کنند به »کتاب«؛ و دنبال سِر 

کتاب، در کنار کتاب، »سنت« است.

سنت چیست؟ سنت عبارت است از قول معصوم، فعل معصوم، و تقریر 

معصـوم1. قولـش همان روایاتی اسـت که از گفتار اینها در دسـت اسـت؛ 

فـالن کار را بکنیـد، فـالن کار را نکنیـد. فعـل او برنامۀ زندگی اوسـت؛ او 

چگونـه عمـل می کـرد، برنامـۀ زندگـی اش چـه بـود. و ما اگر شـناختیم و 

دانسـتیم که پیشـوا و امام ما ـ که اگر در اینجا امام به معنای عام مورد 

نظر باشـد، هم پیغمبر را شـامل می شـود و هم دوازده امام و پیشوای ما 

را ـ چگونه عمل می کرده، این شـّق سـنت را هم پیدا کرده ایم. پس یکی 

دیگر از شـقوق سـنت، عمل معصوم اسـت، یعنی آنچه او عمل می کرده؛ 

منتهـا تاکنـون آنچـه برای پیگیراِن از اعمال و افعـال معصوم مطرح بوده 

است، عمل اینها در مسائل فردی بوده؛ و این از بدبختی های اسالم بوده 

است، از انحراف های بزرگ اسالم بوده است.

همیشه در صدد بوده اند که ببینند امام صادقعلیه السالم مثاًل در حال سجده 

1. منظور از »تقریر« این اسـت که در محضر یکی از معصومین شـخصی مطلبی را بگوید 

یـا عملـی انجـام دهد، یا در زماِن آن امام، سـیره و عادتی در عرف مردم، رایج و معمول 

باشد، و معصومعلیه السالم بدون داشتن عذری مثل تقّیه، فاعل )انجام دهنده( یا عرف را از 

آن عمل نهی نکند. سکوت معصومعلیه السالم در این صورت، تقریر آن گفتار، کردار، یا سیره 

و عادت نامیده می شود.
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به کجا نگاه می کرد، چشـم را می بسـت یا باز می کرد؛ یا در وقت 

غذاخـوردن، لقمه را چگونه برمی داشـت؛ یـا در وقت راه رفتن، به این طرف 

و آن طـرف نـگاه می کـرد یا نـگاه نمی کرد. اما در صـدد نبوده اند که معلوم 

کنند در این خط ِسیر تاریخِی کاروان بشر، که امام صادقعلیه السالم یک مهرۀ 

اساسی از این کاروان است، چگونه ِسیر می کرد و چگونه حرکت می کرد؛ 

بـرای ایفای نقش تاریخی خـود، چگونه عمل می کرد؛ درمقابل قدرت های 

طاغوتی که ریشه شان در تاریخ به زمان انبیای عظام و بزرگان تاریخ الهی 

می رسد ـ یعنی فرعون و نمرود و پیش از اینها ـ درمقابل این جبهه بندی 

بزرگ تاریخی چگونه عمل می کرد. در صدد نبوده اند اینها را پیدا کنند؛ یا 

اگر در صدد بوده اند، چیزی ننوشته اند که ما امروز از آنها استفاده کنیم.

مـا امـروز وقتی که بـرای پیداکردن روش زندگـی ائمۀ معصومینعلیهم السلالم 

دنبال مدرک و مبنا می گردیم، مثل محققین قرن سـوم و چهارم هجری، 

مجبوریم بگردیم دنبال همین روایات متفرق، همین نقل هایی که وجود 

دارد و نمی توانیم یک چیز شکل گرفته ای، یک نوشته ای، یک تألیفی، یک 

مطالعـۀ منظـِم پیوسـته ای را پیـدا کنیم که ما را از بسـیاری از مطالعات 

بی نیاز کند. نه خیر، باید مثل همان محققین قرن سـوم و چهارم هجری 

عمـل کنیـم کـه می گشـتند روایـات را از دهـان ایـن وآن پیـدا کننـد و از 

مجموع نقل ها 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 کرده اند، خودمان 
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امروز یک استنباطی بکنیم. پس قباًل این کار نشده؛ اگر می شد، 

ما امروز این احتیاج را نداشتیم.

بنابراین یک فایدۀ شـناختن زندگی رهبران و پیشـوایان، فایدۀ آموزندگی 

است. یعنی به انسان می آموزد که خط زندگی را چگونه باید مشی کرد و 

رفت و پیمود. به شـیعه می آموزد که اگر می خواهد پیرو امام و پیشـوای 

خود باشد، درمقابِل فالن مسئلۀ تاریخی یا فالن حادثۀ اجتماعی، چگونه 

بایـد موضـع بگیـرد. بـه کسـی که در مقـام رهبـرِی اجتماع به جـای امام 

نشسـته اسـت، می آموزد که باید چگونه دنبال کار امام را بگیرد و چگونه 

جامعه را ِسـیر بدهد. و به آن کسـی که گوش فرادهندۀ به سـخن اوسـت، 

می آموزد که سـخن او را چگونه گوش دهد؛ روی چه نکته اش تعّبد کند، 

و روی چه نکته اش آزاد و مستقل بیندیشد. این یک مطلب.

دومین فایده ای که بر شـناخت رهبران و پیشـوایان مترتب اسـت، فایدۀ 

روحی و فایدۀ احساسی است، نه فایدۀ آموزندگی. یک جامعه مثل یک 

خانواده اسـت. شـما بچه هـای دو خانه را تصور کنیـد؛ ]در خانه ای[ اینها 

احسـاس کننـد کـه پدر باشـخصیتی نداشـته اند، یا اصاًل پدر نداشـته اند؛ 

عکـس ایـن را هـم تصور کنید. ]در خانـۀ دیگر[ اینها تصـور کنند که پدر 

باشـخصیت عظیم الشأِن آبرومندی داشته اند که می توانند به او مباهات 

کننـد؛ حـاِل این دوجور بچه یکسـان نیسـت. از مسـائلی کـه امروز برای 

مردم دنیا مسـّلِم مسـّلم شـده، این اسـت که برای ایجاد روح شـخصیت 

و اسـتقالل در امت هـای عاَلـم و در ملت هایـی که در ایـن جهان زندگی 
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می کننـد، یکـی از مهم تریـن و مؤثرتریـن عوامل، این اسـت که 

پیشـینۀ افتخارآمیـز ایـن امت و چهرۀ منّور رجال پیشـرو و پیشـتاز این 

امـت، همچنـان درخشـنده و منّور درمقابل چشـم این امت گرفته شـود؛ 

ایـن در اینها روح غرور ایجاد می کند.

شما امروز ببینید آنهایی که، شخصیِت بارِز برجسته ای ندارند، یا به عللی 

نمی تواننـد روی سـمبل آن شـخصیت تکیـه کننـد، می گردنـد در البه الی 

دفائن1، آثار مدنّیت های گذشـته را بیرون می ِکشـند و غبار فراموشی را از 

چهرۀ اینها می زدایند. و اینها را درمقابل چشـم گرسـنه و پرسـش کننده و 

کنجـکاو ملت هـا قـرار می دهنـد و می گویند این تویی در چنـد قرن قبل؛ 

خـودت را ببیـن؛ که انسـان خودش را در آینۀ قرن هـا می بیند. این کاری 

است که امروز در دنیا وجود دارد.

بلکـه از ایـن باالتـر، ملت هایی هم که با یکدیگر ارتباط نـژادی ندارند، اما 

ارتباط هدفی دارند، ارتباط برنامه ای دارند، ارتباط نیازی و خواستی دارند؛ 

شـخصیت های سـایر ملت هایی را که با آنها این ارتباط را دارند، به عنوان 

یک شخصیت محبوب و آموزنده و قابل ستایش، درمقابل چشم می گیرند. 

مثاًل گاندی۲ نژادش غیر نژاد مردم مصر اسـت، اما ملت مصر هیچ ابایی 

نـدارد کـه از شـخصیت گاندی تجلیل کندـ  به طور کلـی ملتی که در حال 

1. )دف ن( جمع دفینه، مالی که زیِر زمین پنهان کرده باشند. 

2. ماهاتما گاندی )1869-1948م( 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 می کردنـد ـ هیـچ ابایـی نـدارد که گانـدی را یک شـخصیت بزرگ 

معرفی کند و روی آن کار کند و درباره اش کتاب بنویسد. چرا؟ برای خاطر 

اینکه اگرچه اینها با همدیگر ارتباط نژادی ندارند، ارتباط منطقه ای ندارند، 

اما اینها در یک نیاز با همدیگر مشترکند و آن، نیاز به استقالل است.

می بینید مردمی که مثاًل در ویتنام دارند می جنگند در آن نقطۀ دور عالم، 

ممکن است یک قهرمان دیگری را، که در یک نقطۀ دیگری با همان نیاز 

و با همان خواسـت، با یک دشـمن دیگری می جنگد، تقدیس کنند. چرا؟ 

بـرای خاطـر اینکه وقتی یـک قهرمان، یک شـخصیت محبوب، یک چهرۀ 

منّور، به هر جهتی تعلق به یک ملت پیدا کرد ـ چون با اینها هم نژاد بود 

یا چون با اینها هم منطقه بود یا اگر هیچ کدام از اینها نبود، چون با اینها 

هم نیاز بود یعنی دارای نیاز واحدی بودند، دارای راه واحدی بودند ـ برای 

زنده کردن این ملت، خوب اسـت که آن قهرمان را زنده کنند؛ خوب اسـت 

که آن قهرمان را بشناسـند. امروز شـما هم وقتی که زندگی فالن قهرمان 

دیگر را که در گوشـۀ دیگر دنیا زندگی می کرده، می خوانید، لذت می برید، 

احسـاس احتظاظ1 می کنید، احساس می کنید که به خاطر نیاز مشترکتان 

بـا او، در خودتـان یـک غـروری وجـود دارد. پـس ایـن خاصیت شـناخت 

رهبران است از جنبۀ دوم.

اتفاقـًا آن کسـانی هـم کـه می خواسـته اند و می خواهنـد در طـول تاریخ، 

1. )ح ظ ظ(، لذت و بهره مندی
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ملت هـا را ضعیـف کننـد، بی شـخصیت کنند، اسـتقالل روحی و 

فکری را از اینها بگیرند، روی همین نقطه ـ مسئلۀ شخصیت ها و رهبران 

و چهره های درخشـنده ـ انگشـت گذاشـته اند؛ رهبران را از اینها می گیرند، 

چهره هـای محبـوب را از اینهـا می گیرنـد. وقتی کـه ایـن احسـاس در یک 

ملـت به وجـود آمد که شـخصیت برجسـته ای در پیشـینۀ زندگـی تاریخی 

او وجود نداشـته اسـت، احسـاس حقارت می کند. 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. وقتی که او خوب باورش آمد که هیچی 

نیسـت، وقتـی باورش آمد که بی شـخصیت اسـت، وقتی بـاورش آمد که 

حقیر اسـت، وقتی باورش آمد که بی ُبّته و بی ریشـه اسـت، خیلی آسـان 

می شـود او را تصـرف کـرد. ایـن مطلبی اسـت که برای شـما احتیاجی به 

اثبـات و اسـتدالل نـدارد. شـما می بینیـد که پیشـینه های پرافتخـار را در 

کشـورها و در جامعه ها و در میان ملت های محکوم، چگونه خلع کردند؛ 

با چه عناوین و بهانه هایی زدودند؛ چگونه صورت های زیبا و منّور را زشت 

جلوه دادند. اینها را شـما می بینید و روشـن است. پس استعمارگرانـ  به 

تعبیر معروف و شایع ـ و به تعبیر جالب تر، دشمن ـ دشمنی، مخصوص 

اسـتعمارگر نیسـت؛ خیلی ها دشمنند، اسـتعمارگر هم نیستند ـ وقتی که 

می خواهـد 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 

بهره کشی قرار دهد، یکی از کارهای جالب و حیله های مؤثرش، این است 

که شخصیت های برجسته را از او بگیرد.

و مـا می بینیـم کـه ایـن کار بـه دو صـورت ممکـن اسـت انجـام بگیـرد. 

یک وقـت هسـت که یک شـخصیت را به کلـی پامال می کننـد. یعنی ذکر 

و یـاد و اسـم او را ِانسـاء1 می کننـد. دربـارۀ یک انسـانی، توطئۀ سـکوت 

به وجـود می آورنـد؛ دربـارۀ او حرف نمی زنند، از او سـخنی نقل نمی کنند، 

از زیبایی هـا و شـگفتی های زندگـی او مطلبـی را یـادآوری نمی کننـد. یا 

باالتر، اگر کسی نام او را ُبرد، این را گناهی به شمار می آورند که مستحق 

مجازاتـی اسـت. مثـل روش معاویـه در زمـان حکومتـش. ازطـرف شـام 

ن  ُة ِمَّ ّمَ ال َبِرَئِت الّذِ
َ
بخشـنامه ای به تمام مناطق قلمرو اسـالمی صادر شـد: »ا

یب ُتراٍب«۲ هرکس که جمله ای را دربارۀ علی و خاندان علیعلیه السالم 
َ
َوی یف آِل ا َر

نقل کند، من ذمۀ اسـالم 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 بیت المـال حذف کردید، اشـکالی ندارد. یعنی انسـانی اسـت 

که از نظر جامعۀ اسـالمی اصاًل حیثّیت اجتماعی ندارد، از حقوق جامعۀ 

1. )ن س ی(، از یادها بردن، کسی را در مورد چیزی به فراموشی واداشتن

2. شـرح نهج البالغـه )ابن ابی الحدیـد(/ خطبـۀ 203/ ذكر بعض ما منی بـه آل البيت من 

ااَلذى و ااِلضطهاد/ ص44
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اسـالمی برخوردار نیسـت، و رویش حسـاب نمی شـود. این کار 

مدتی تعقیب شـد، به شـدت هم تعقیب شد. بنده حاکم و خلیفۀ دیگری 

را بعد از زمان معاویه سـراغ ندارم که یک چنین وضعی را به وجود آورده 

باشـد. البتـه خیلـی به این فکـر هم نبوده ام، تازه به ایـن فکر افتاده ام و 

مجـال رسـیدگی کاملی نداشـته ام. البتـه در زمان عبدالملک و هشـام تا 

حـدودی این طـور بـود، اما نه آن چنان وسـیع و نه آن چنـان پیگیر که در 

زمـان معاویـه بـود. معاویـه دسـتور داده بـود از علیعلیه السلالم روایتی نقل 

نکنند، دربارۀ علیعلیه السلالم هم روایتی نقل نکنند، با شـیعیان علیعلیه السلالم 

هم معاشرت نکنند. کار به جایی رسیده بود که اگر کسی با کسی دشمن 

بـود، می گفـت ایـن شـیعۀ علیعلیه السلالم اسـت؛ و ایـن تهمت، اسـتدالل و 

اقامۀ بّینه الزم نداشـت! وقتی می گفتند کسـی شـیعۀ علیعلیه السلالم است، 

معنایش این بود که باید دستگیر شود و برود به زندان های چنین وچناِن 

حکومـت امـوی، و بعـد هـم اعدام شـود و از بین برود. به قـول مورخان: 

َمـِة«1 اگـر نسـبت بـه کسـی ظنین می شـدند، او را   ِبالّتُ
ُ

ـِة َو الَقتـل ّنَ اَلخـُذ ِبالّظِ
َ
»ا

می گرفتند؛ و اگر کسـی متهم می شد، او را می کشتند.۲

دورۀ بنی امیه تمام شـد. در دورۀ بنی عباس هم بنده یک خلیفه را سـراغ 

1. االحتجاج علی اهل اللجاج )احمدبن علی طبرسـی، متوفی 588ق(/احتجاج الحسـین 

بذکر مناقب امیرالمؤمنین و اوالده حین امر معاویة بلعن امیرالمؤمنین و قتل شیعته

2. برای اطالع بیشـتر می توانید پی نوشـت شـمارۀ ۱، »سـخت گیری معاویه بر شـیعیان 

امیرالمؤمنین« را مطالعه کنید.
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دارم که همین طور عمل می کرد. و او متوکل عباسـی بود که در 

صـدد بـود نـام اهل بیت و نام این خانـدان را از بین ببرد؛ و قضیۀ کربال و 

قضیۀ آب بستن1 و مانند این حرف ها را، بیش از آن مقداری هم که الزم 

است، آقایان شنیده اید.

این یک طور از بین بردن است. ولی این طور ازبین بردن چقدر مؤثر است؟ 

خیلـی کم تأثیر دارد. شـیخ راضی آل یاسـین۲ مؤلـف بزرگوار کتاب »صلح 

الحسـن« می گویـد: »در تکویـن عالـم، خاصیـت زور و اسـتبداد این اسـت 

ـ کأّنـه یـک سـنتی اسـت ـ که هرگاه روی هر مسـئلۀ فکـری و هر جریان 

فکـری، زور و اسـتبداد و قدرت نمایـی به وجود آمد، آن جریان فکری رشـد 

می کنـد؛ ایـن خاصیِت طبیعی اسـت«. اتفاقًا تجربه هـا هم همین را به ما 

نشان می دهد. بنابراین، این راه، خیلی راه موفقی نبود و دیدید که در زمان 

خود معاویه، آن همه فشارها، آن همه خفقان ها، آن همه اعدام ها به جایی 

نرسید؛ تاآنجاکه بعد از آنکه پسرش روی کار آمد، در کوفه شورش شد، در 

1. طبـری در کتـاب تاریـخ خودش این واقعه را چنین توضیح می دهد: در سـال 236ق 

به دستور متوکل، آرامگاه حسین بن علی را تخریب و همه خانه های اطراف آن را ویران 

کردنـد، و فرمـان داد کـه بـر روی آن بـه کشـت و زرع پردازنـد و بر روی قبـر آب جاری 

سـازند. مأمـوران متـوکل از ورود مـردم بـدان جـا جلوگیـری می کردنـد. چنان که 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. 

)تاریخ الطبری/ج9/ ص185(

2. شـیخ راضی آل یاسـین )1314-1372ق( فرزند شـیخ عبدالحسـین از علما و محققان و 

مورخان حوزۀ نجف اشرف.
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خود مدینه امام حسینعلیه السلالم حرکت کرد، عبداهلل بن زبیر1 چنین 

کرد، چنان کرد، و این آتش های خفتۀ در زیر خاکستر، همه برق زد و جرقه 

زد و به وجود آمد و خودش را نشان داد. بنابراین، این راه خوبی نبود.

و من به شما عرض کنم ای کاش همۀ خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس 

اشـتباه می کردند و راه معاویه را دنبال می کردند. 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؛ آن چنـان گرفـت و آن چنـان ایـن تیر بـه هدف رسـید که دورۀ 

بنی امیه سـرآمد، دورۀ بنی عباس سـرآمد، قرن ها بر این گذشت و دوستان 

اهل بیت، اهل بیتعلیهم السلالم را آن چنان می بینند که آن دشـمنان می دیدند. 

در زندگـی اهل بیتعلیهم السلالم ایـن جنایـت بزرگ موفق شـد. هنـوز آن چنان 

است که شیعۀ امام صادق و مدعی تبلیغ سخن امام صادقعلیه السالم ایشان 

را آن چنـان معرفـی می کنـد کـه اگر چنانچه شـما را آن طـور معرفی کنند، 

فحش تلقی می شود! اگر من را آن طور معرفی کنند، توهین تلقی می شود. 

و اگر امروز هر چهرۀ موّجهی را آن طور معرفی کنند، بی ادبی تلقی می شود. 

امام سجادعلیه السالم را همین طور معرفی کردند. امام سجادعلیه السالم را یک آدم 

1. عبداهلل بن زبیر فرزند صحابی رسول اهلل و از شخصیت های مورد احترام اهل سنت. وی 

با یزید بیعت نکرد و به نبرد با امویان پرداخت و بر حجاز تسلط پیدا کرد. امیرالمؤمنین 

علیعلیه السالم وی را عامل انحراف زبیر می دانست.
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ضعیِف بی ارادۀ بازیچۀ بیمار معرفی کردند: اماِم بیمار! هیچ نام 

دیگـری، هیـچ عنوان دیگری، هیچ لقـب افتخارآمیز دیگری غیر از »بیمار« 

بـرای یـک امـام پیدا نکردند! آن هم چه امامی! امام چهارمی که به نظر ما 

بنیان گذار نهضت مخفی شـیعی بعد از واقعۀ کربالسـت؛ امام سجادی که 

متزلزل کنندۀ بنیان اموی اسـت؛ کسـی که ضامن همۀ نهضت هایی است 

که در طول تاریخ تشـّیع به وسـیلۀ شـیعه انجام گرفته. امام سجادعلیه السلالم 

مادر همۀ اینها و به وجودآورندۀ همۀ اینهاست.

شـیعه امروز امـام سجادعلیه السلالم را یک بیمار می دانـد؛ درحالی که بیماری 

امام سجاد ـ آنچه در تاریخ هست ـ محدود به همان چند روز کربالست. 

خب، شما هم در عمرتان چند روز بیمار می شوید؛ بنده هم بیمار می شوم؛ 

هـر آدم ورزشـکاِر قوی هیـکِل نیرومنـدی هم در عمرش چنـد روزی بیمار 

می شـود؛ اسـم »بیمـار« که دیگر نبایـد تا آخر روی این شـخص بماند. به 

جـای نام هـا و عنوان های افتخارآمیـِز: امام مجاهد، امام عاِلم، امام آگاه، 

امام سـازمان بخش، امام تشکیالت ده، امام به وجودآورندۀ نهضت، امامی 

که موتور گردونۀ تاریخی تشّیع است، بگویند: »امام بیمار«!

پـس ببینیـد که واقعًا این شـیوۀ دشـمن گرفته، و ما امـروز درمقابل یک 

تحریـف چندین قرنـی قـرار داریم، ما درمقابل یک چنیـن انبوه متراکمی از 

دروغ قرار داریم. بایستی از البه الی این همه دروغ ها، این همه ظلمت های 

متراکم، حقیقت منّور 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 

به اهتزازدرآورنده است؛ انسان را در پیچ وخم های زندگی کمک می کند، به 

انسـان حالت تفاخر و مباهات می دهد. تعبیر جامع تری برای فایدۀ دوم 

هسـت و آن اینکه در انسـان روح غروری به وجود می آورد. این احسـاس 

را در پیـروان امـام به وجـود مـی آورد که راهی که او می رفـت و امروز مِن 

شـیعه مدعی ام که راه او را می روم، 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 هیچ یـک از ایـن دو فایـده در اختیـار مـا نیسـت، ما نه 

به صـورت آموزنـده زندگی امـام را فهمیده ایم و نه به صـورت برانگیزاننده. 

وقتـی به زندگی ائمۀ هدیعلیهم السلالم نـگاه می کنیم، چیزی از زندگی اینها 

به دست نمی آوریم. خب، اگر بخواهید به ظاهر نگاه کنید، زندگی، زندگی 

متناقضـی اسـت، به حسـب دریافـت عـوام مـردم و آنهایـی کـه در حکـم 

عوامنـد؛ امـام حسنعلیه السلالم یک طور زندگی می کنـد، امام حسینعلیه السلالم 

نقطـۀ مقابـل او زندگـی می کند. هر دوی اینها زندگی شـان با امام چهارم 

فرق دارد؛ هر سۀ اینها زندگی شان با امام هشتم فرق دارد؛ هر چهار اینها 

زندگی شـان بـا زندگـی امیرالمؤمنینعلیه السلالم فـرق دارد؛ هر پنـج نفر اینها 

زندگی شـان با زندگی امام دوازدهمعلیه السلالم فرق دارد. آیا تناقض نیسـت؟ 

آیـا اینهـا متناقـض عمل نمی کنند؟ اتفاقًا ایـن تناقض، به همین صورِت 
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تناقـض، مـورد قبـول یـک عده ای هم هسـت. یک مسـئله ای را 

مطـرح می کنـی، دلیـل می خواهد؛ از گفتۀ امام حسـین یـا از عمل امام 

حسینعلیه السالم شاهدی برایش می آوری. برای اینکه به شما جواب بدهد، 

می گویـد امـام حسنعلیه السلالم را چه می گویی؟ ببینید، اصـاًل مثل اینکه در 

ذهـن او، امـام حسـن و امـام حسینعلیهماالسلالم کارشـان متناقـض اسـت. 

بـرای اینکـه حـرف تـو را رد کنـد، حرف تـو را جواب بدهد، که تـو از امام 

حسینعلیه السلالم شـاهد آوردی، می گوید امام حسنعلیه السالم را چه می گویی؟ 

فـورًا بایـد بـه او گفـت بـرادر! مـن و تو کـه باهم بـرادِر دروغی هسـتیم، 

حرفمـان و فکرمـان و راهمـان متناقـض اسـت؛ امـا امـام حسـن و امام 

حسینعلیهماالسلالم عالوه بـر بـرادری نژادی، بـرادر واقعی اند، بـرادر فکری اند، 

برادر ایمانی اند؛ لذا ممکن نیسـت راهشـان متناقض باشـد. تو اگر قبول 

کـردی کـه امـام حسینعلیه السلالم یـک طـور خاصی عمـل کرده، بایـد قبول 

کنـی کـه امام حسنعلیه السلالم هم همان طور عمـل می کند. اگر زندگی امام 

حسنعلیه السلالم را غیـر از آن می بینـی، در بینـش خـود و در نگـرش خـود 

«1. دوباره  �نِ �ی
�ةَ َصَر كّرَ ِ� ال�بَ ّمَ ارحبِ

ُ تجدیدنظر کن و بدان که اشتباه کرده ای؛ »�ش

نگاه کن، ببین که زندگی امام حسنعلیه السلالم چگونه اسـت.51/11/19

سـیرتمان باید این باشـد که این بزرگ مردان تاریخ اسـالم را بشناسیم؛ و 

شناسایی اینها به نام و نشان و پاره ای خصوصیات، حرف تازه ای نیست. 

این را که امام سـوم در سـال چندم هجرت، یا امام ششـم در زمان کدام 

1. سوره مبارکه ملک/ آیه 4
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قـدرت امـوی یا عباسـی دیـده به جهان گشـود، یـا می دانیم، یا 

اگـر هـم نمی دانیـم، الزم نداریم. آنچه در زمینۀ شـناخت این بزرگ مردان 

الهـی بـرای ما الزم اسـت، شـناخت سـیمای واقعی آنهاسـت؛ آنچه امروز 

به آن می گویند بیوگرافی. بیوگرافی یک انسـان را چه چیزهایی تشـکیل 

می دهـد؟ آیـا تاریـخ والدت او و تاریـخ وفـات او و عدد فرزنـدان او و نام 

زنان اوسـت؟ یا نه، عناصر و عوامل تشـکیل دهندۀ شـخصیت اوست؟ چه 

چیزهایی شخصیت این رجل مورد نظر را تشکیل می دهد؟

وقتی کـه کسـی دربـارۀ یـک چهـرۀ معروفی مثـل گاندی حـرف می زند یا 

کتاب می نویسد، 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 یک چنیـن کتابی 

ـ که قاعدتًا کتاب کوچکی هم نخواهد شد ـ قانع خواهید بود که گاندی 

را شـناخته اید؟ یقینًا نه! آنچه در زمینۀ شـناخت شـخصیتی مثل گاندی 

برای شـما قانع کننده و راضی کننده اسـت، این اسـت که بدانید گاندی در 

هندوسـتان چه کرد، با کدام دشـمن روبه رو بود، انگیزۀ او در مخالفت با 

این دشـمن چه بود، برای اجرای این عمل از چه برنامه ها و چه وسـایلی 

اسـتفاده کرد، روابط او با دیگر شـخصیت ها و چهره های معروف هند به 

چه صورت بود. اینها برای شما مهم است.
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شـما نگاه کنیـد به ایـن بیوگرافی های معروفی که نویسـندگان 

بیوگرافی نویـِس معروف عاَلم مثـاًل روَمن روالن دربارۀ چهره های معروف 

نوشته اند؛ ببینید چطور نوشته اند. بعد که آن را نگاه کردید، به سمت قفسۀ 

آن طـرف کتابخانه تـان برگردید، نـگاه کنید به آنچه که به عنـوان بیوگرافی 

امامان اهل بیتعلیهم السالم دوستان آنها و شیعیان آنها دربارۀ این بزرگ مردان 

به ِسلک تحریر درآورده اند. در اینجا شما بسی حیرت زده خواهید شد؛ زیرا 

خواهید دید که در این نوع دوم از کتاب ها، چیزی که وجود ندارد، همین 

مسائل است.

باالخـره بـرای شـما شـیعۀ امام صادقعلیه السلالم بعـد از چهارده قـرن معلوم 

نشـد که امام صادقعلیه السلالم 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 عالقه مند و وفادار آن امپراتوری 

زندگـی کننـد؟ یـا نه، یک آدم مخالفـی بودند؟ اگر مخالـف بودند، آیا این 

مخالفت را به صورت غصه ها و روضه ها و ناراحتی ها 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 صادقعلیه السلالم 

کیسـت، غالبًا می دانند؛ چون صد بار شـنیده ایم و صد بار گفته اند. اینکه 

فرزندان امام چه کسـانی بوده اند، مکرر شـنیده ایم؛ اگر یادمان نباشـد، از 

بی حافظگی است. چون گفته شده و نوشته شده، و اقوال متعددی دربارۀ 

تاریخ وفات و تاریخ والدت ذکر شده.
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لذاست امروز در روزگار جلوۀ تشّیع، در روزگاری که پیشرفت های 

فرهنـگ فکری عاَلم، مخصوصًا فرهنـگ انقالبی جهان، همه جا به اصالت 

شـیعه، و واقعیـت ایـن آیین، و موافقت این آیین با سـنت پـروردگار در 

تاریخ و در انسان، گواهی می دهد، در روزگاری که جا دارد انسانیت، سخن 

امـام شـیعه را بفهمـد و بشناسـد، در یک چنیـن روزگاری هنـوز وقتی کـه 

برمی گردیـم بـه تاریـخ صـدر اسـالم، می بینیم چهـرۀ بزرگان ایـن مکتب، 

ناشـناخته اسـت. اگر نبود کوشش عده ای از بزرگان َسَلف ما ـ که سخنان 

این بزرگواران را حفظ کردند ـ ما امروز از تشّیع چیزی در دست نداشتیم؛ 

چون رجال تشّیع را نمی شناختیم.

این، زمینۀ درد بود. و درمان، به تحقیق است و به کوشش و تالش پیگیر، 

و بـه احسـاس مسـئولیتی ازطـرف محققیـن، و بـه ابراز عالقـه ای ازطرف 

شیعیان ـ به طور عموم ـ که امامانشان را بشناسند.

ما اول احسـاس ناشـناختگی را در خودمان بپذیریم و باور کنیم که ائمه 

را نشـناخته ایم؛ 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 ائمه مان را خوب می شناسـیم. و آنهایی که 

بیشـتر در »خـود« سـر فروبرده اند تـا در »منابع تحقیق«، و بـه »پنداِر« خود 

بیشـتر سـرگرم شـده اند تا به »واقعیت های زمان ائمهعلیهم السلالم«؛ وقتی که 

اشکی هم از روی دلسوزی می افشانند، خوشحالند که با معرفت می گریند! 

مـا قبـول نداریـم که این گریه، گریۀ بامعرفت اسـت. ولی قبول داریم که 
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گریـۀ بی معرفت، بـه چیزی نمی ارزد؛ گریۀ بامعرفت الزم اسـت. 

الزم اسـت انسـان امام باقرعلیه السلالم را بشناسـد تا ده سـال گریه در ِمنا بعد 

از شهادت امام باقرعلیه السالم ـ به وصیت خود آن حضرت ـ اثر ببخشد؛ وِااّل 

شـهادت امام باقرعلیه السلالم یک مرگ معمولی بود، اگرچه مسـمومیت بود، 

]امـا[ ایـن مطلبـی نبوده که خـود امام، وصیت کند که ده سـال در ِمنا 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 جلوه های فریبندۀ دنیا اهمیت نداد و زاهدانه زندگی کرد 

و زاهدانه شهید شد، این امام این قدر عشق به دنیا ندارد که بگوید: »مردم! 

بعد از مرگ، بر من گریه کنید.« این برای اهل دنیاست. این مِن دنیاپرستم 

کـه وقتـی در دنیـا زنـده ام، می خواهـم مـردم به مـن نگاه کننـد؛ وقتی به 

یـاد مـرگ هـم می افتم، دلم می خواهـد مردم به یادم نوحه سـرایی و گریه 

کنند. امام باقرعلیه السلالم چرا چنین وصیتی می کند؟ این نیسـت مگر اینکه 

امام باقرعلیه السالم می خواهد مایۀ شناخت خود را تا ده سال در عمومی ترین 

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

1. امام باقرعلیه السالم به فرزندشان امام صادقعلیه السالم وصیت کردند تا از باقی ماندۀ دارایی شان 

مبلغـی را وقـف کنند تا ده سـال در منا برای ایشـان اقامۀ عزا کننـد. )بحاراالنوار/ کتاب 

تاریـخ علی بن الحسـین و محمدبن علـی و.../ ابـواب تاریخ ابی جعفـر محمدبن علی باقر/ 

باب1/ حدیث25(



83 4. لزوم شناخت صحیح ائمه؟مهع؟ 

ت
مقدما

همـۀ والیـات می آینـد، و آنجـا دور هـم جمع می شـوند و به یاد 

امام باقرعلیه السلالم ـ محمدبن علی ـ مجلسـی تشـکیل می دهنـد و می گویند 

او وصیـت کـرده کـه بر مـن گریه کنید، عـزاداری کنید. لذا ده ها اسـتفهام 

برای ذهن آن مردم به وجود می آید و همین استفهام هاسـت که راه آنها را 

به سوی شناخت امام می گشاید؛ منظور این است.51/11/20

]مـا[ تردیـدی نداریـم در اینکـه رهبـران مـا و امامان ما، ایشـان هسـتند. 

»تردیـدی نداریـم« یعنـی عاَلـم شـیعه تردید نـدارد؛ حتی عوام شـیعه در 

ایـن جهـت مردد نیسـتند. همـه می دانند، همـه می شناسـند؛ آنهایی هم 

که به خصوصیاِت تاریخ زندگی نمی شناسـند، به طور مجمل می شناسـند؛ 

اگر هم نمی دانند که مثاًل تاریخ والدتشـان کی بود، تاریخ وفاتشـان کی 

بود، چند قول در این زمینه هسـت، به طور مجمل می دانند که مثاًل امام 

موسـی بن جعفرصلوات اهلل علیه امام هفتم بوده، امام علی بن موسی الرضاعلیه السالم 

امام هشـتم بوده، و ازاین قبیل. پس در عاَلم شـیعه دراین جهت 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 شناخته ایم، اما زندگی اینها برای ما ناشناخته است. 

بحـث ما دربارۀ این اسـت کـه زندگی ائمۀ معصومین از اهل بیتعلیهم السلالم 

ـ همیـن دوازده نفـر معهـود ـ به چه صورت و به چه کیفیتی می گذشـته 

اسـت؛ هـدف اینهـا چه بـوده و برنامه هـای اینها را چه چیزهایی تشـکیل 

می داده.51/11/19 ائمۀ هدیعلیهم السلالم این کسـانی که ما اینها را به عنوان پیشـوا 
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و مقتـدای خـود قبـول کرده ایـم، روش زندگـی و مشی شـان در 

زندگـی چیسـت؟ درمقابِل حوادث و جریانـاِت روز چگونه عمل می کردند؟ 

مناسبات آنها با پیروانشان ـ که اسمشان شیعه است ـ چگونه مناسباتی 

بود؟ رابطه شان با دشمنانشان، با خلفای زمان، با علمای وابسته به خلفای 

زمـان ـ مثـل ابویوسـف ها1، ُزْهری ها۲ و غیره ـ چگونـه رابطه ای بود و چه 

مناسباتی با آنها داشتند؟51/11/18

و ما معتقدیم که دراین باره اطالعات کم اسـت. بنده شـخصًا اعتقادم بر 

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 به دست بیاورم، یک اطالعات خیلی مبهم و مجملی داشتم؛ بعد 

که وارد شـدم و نگاه کردم، دیدم نه، خیلی حرف هسـت، خیلی مسـائل 

هست، خیلی نگفته ها هست؛ آن قدر از این نگفته ها هست که اگر کسی 

بگوید شیعه، ائمۀ خود را اصاًل نشناخته، خیلی نباید تعجب کرد.51/11/19

بـرای خاطـر اینکه این مسـئله، مسـئله ای اسـت کـه یک دسـت نیرومنِد 

فوق العاده قوی ای سالیانی در این زمینه کارها کرده و آن، دست تحریف 

اسـت. سـابقۀ دخالِت دسـِت تحریف در این مسئله، به سابقۀ قدمت خوِد 

1. قاضـی ابویوسـف بن ابراهیم )113-183ق( از شـاگردان ابوحنیفـه، کـه در زمان خالفت 

مهدی و هادی و هارون الرشید عباسی در بغداد به منصب قضاوت رسید. و اولین کسی 

بود که قاضی القضات نام گرفت.

2. محمدبن مسلم ُزْهری )58-124ق( از فقیهان و محدثان بزرگ مدینه که دانش فقهای 

هفت گانۀ اهل تسنن را فراگرفته بود.
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این مسئله می رسد. یعنی از همان روِز زندگی خود ائمهعلیهم السالم 

دست تحریف داشت کار می کرد برای اینکه وضع زندگی اینها را طور دیگر 

وانمود کند!

فرض کنید کسی مورد اطمینان و مورد قبولتان است و شما گفته اید که 

هرچـه او گفـت، مـن قبـول دارم؛ ]گرچه[ آن شـخص االن پیش شـما هم 

نباشـد. بعـد خیلی طبیعی اسـت یـک نفر آدم ذی نفع ـ یـک آدمی که از 

تحریف سـود می برد ـ بیاید به شـما بگوید که فالنی این طور گفت، فالنی 

به نفع من این طور قضاوت کرد، برای اینکه شـما هم همان طور 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 این طور تواضع کرد، 

این طور دسـتش را بوسـید، این طور تملق کرد. از ربیع چه توقعی دارید؟ 

توقـع داریـد ربیع بیاید بگوید امـام صادقعلیه السلالم در مجلس منصور علیه 

او شـعار داد؟ خب ربیع این طوری حرف می زند دیگر. ربیع خادم منصور 

است، باید این طور حرف بزند. بعد پسر ربیع از قول ربیع نقل می کند، نوۀ 

او از قول او نقل می کند؛ باز یک نفر از شیعیاِن ساده لوِح ساده دل هم از 

قول نوۀ ربیع نقل می کند! نتیجه این می شـود که در کتاب می نویسـند: 

عـن عبداهلل بن فضـل بـن ربیع، یکـی از چهره هـای خیلی شناسـای موّجِه 

عًا ـ نوۀ ربیع شیعه بود؛ بعد هم  خوِب نجیِب شیعۀ واقعی، َو کاَن ُمَتَشیِّ

گفتنـد چون نوۀ ربیع شـیعه بود، ایـن قضیه را برای ما نقل کرد؛ ولی اگر 
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سـّنی بـود، نقل نمی کـرد! ـ َعن َابیه، َعن َابیه، کـه ربیِع معروف 

است؛ گفت در مجلس منصور بودم که امام صادقعلیه السالم 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 صادقعلیه السالم ساللۀ 

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

ِة« ـ آن طور حرفی بگوید. می شود انسان طور دیگر  خودشان، »ِفرَعوُن َهِذِه ااُلّمَ

هـم منظورش را پوشـیده کنـد. اگر امام صادقعلیه السلالم می خواسـت در آن 

مجلـس کشـته نشـود، هزار طـور دیگر حرف زدن بـود؛ لزومی نداشـت که 

یـک دروغ َبّینـی 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 

صادقعلیه السلالم زنـده و سـرپا و ناطـق و در اجتمـاع بـود و بـا مـردم زندگـی 

می کرد، دست تحریف به وجود آمد.

..چیزهایی در زندگی ائمه هست که این روش متضاد را تضعیف می کند. 

نمی شـود یک انسـان واحد، دارای یک فکر واحد، در یک موقعیت واحد، 

دوجـور عمـل کنـد؛ محال اسـت. و اگـر از او دوجور نقل کردنـد، یکی اش 

1. »َفقاَل َلُه يا َاميَر الُمؤمنيَن ِانَّ ُسَليماَن ُاعِطَی َفَشَكَر َو ِانَّ َاّيوَب ابُتِلَی َفَصَبَر َو ِانَّ يوُسَف 

نِخ« )بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و محمدبن علی  ُظِلَم َفَغَفَر َو َانَت ِمن َذِلَك السِّ

و جعفربن محمد و .../ ابواب تاریخ االمام جعفربن محمد الصادق/ باب6 / حدیث26(
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دروغ اسـت؛ و آن نقلی دروغ اسـت که با روش کلی و با اصول 

فکری اینها مخالف باشد. یک چنین قیاسی وجود دارد.

مـا ان شـاءاهلل خواهیـم دیـد که ائمـۀ ما، روابط و مناسباتشـان با شـیعه 

چگونـه بـود، با خلفـای زمان چگونه عمل می کردند، با علمای وابسـته به 

خلفـای زمـان چگونه عمـل می کردند، با عناصر افراطـی موجود در جامعۀ 

اسـالمی آن روز چگونه عمل می کردند، البته افراطی از نظر دسـتگاه های 

حکومتی؛ یعنی با امامزاده های شورشگر.

این فصل بسـیار مهمی اسـت و یکی از نقاطی که تحریف فراوانی شـده، 

همین جاسـت؛ که دائمًا نقل کرده اند که امام صادقعلیه السلالم نسـبت به زید 

چه گفت، نسبت به محمدبن عبداهلل چه گفت، نسبت به طباطبا چه گفت 

و ازاین قبیـل. وقتـی انسـان، حقیقـت را می بیند، بی اختیار اشـک تأثر از 

چشمش سرازیر می شود. وقتی انسان می بیند که امام صادقعلیه السالم دربارۀ 

زیـد چـه فرمـوده و آن را با آنچه در ذهن مردم اسـت ـ که زید از نظر یک 

عدۀ زیادی از شـیعۀ اثنی عشـری یک شـخصیت منفوری اسـت ـ مقایسه 

می کنـد، تأسـف عمیـق و اندوه فراوانی در دلش سـایه افکن می شـود، که 

چرا باید یک حقیقت تا سـرحّد ضّد خودش تحریف شـود. اینها به هرحال 

موضوعات مورد بحث ماست.51/11/18



 

۵

اندیشۀ جهاد و مبارزه

نتیجـه ای کـه تـا اینجـا می توانیم 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 می کند؛ 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 

اسـالمی را قبضـه کنـد. ایـن دو کار بـه عهدۀ امام اسـت. اگـر یک وقتی 

دشـمن های دین، دشمن های انسانیت، قدرت های ظالم، و آن کسانی که 

می خواهند همه چیز 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 بی امان تالش کند، مبارزه کند، کوشـش کند تا 

بلکـه بتوانـد ایـن دو منصب الهـی را باز قبضه کنـد و راهی را که خدای 

 ائمۀ ما دائمًا در حال مبارزه و جهاد بودند 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/011%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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متعـال بـرای او معّین کرده اسـت، ادامه دهد. خالصۀ حرف ما 

این بود.

در اینجا می رسـیم به نکتۀ اساسـی مطلب بحثمان. همان طوری که عرض 

کردم، بحث ما در این اسـت که زندگی ائمۀ دوازده گانۀ ما علیهم السـالم 

ـ کـه اینهـا را به نام و نشـان می شناسـیم ـ چگونه گذشـته اسـت؟ وضع 

زندگی اینها در اجتماع زمان خود چگونه بوده؟

..بنده در اینجا یک ادعایی دارم. من خودم به این نکته رسیده ام و سعی 

می کنم که ان شاءاهلل این مطلب برای شما هم از صورت ادعا خارج شود 

و به صورت اعتقاد دربیاید. به حسب مطالعه ای که ما در زمینۀ زندگی این 

بزرگـواران کرده ایـم، ادعای ما این اسـت که ائمۀ مـا از آغاز تاریخ امامت 

ـ جز یک استثنای کوچکی، که بعد، این استثنا را هم عرض می کنم ـ تا 

روزگار شـهادت امام عسـکریصلوات اهلل علیه در این مدت تقریبًا دویست وپنجاه 

سال، زندگی شان زندگی مبارزه و جهاد است. اینها یک عده مردم مجاهد 

بودنـد. ایـن ادعای ماسـت. البته اگر این طوری هم که مـردم ما را عادت 

داده انـد کـه حـرف را بی دلیـل و تعبـدًا قبول کنند و خودشـان اندیشـه و 

تفکر نکنند، بخواهیم مشـی کنیم، خب همه باید قبول کنیم. چرا؟ برای 

خاطر اینکه خود شـما در زیارت امین اهلل که از معتبرترین زیارات اسـت، 

وقتی کـه خطـاب بـه هر یک از ائمـۀ معصومینعلیهم السلالم صحبت می کنید 

ـَک جاَهـدَت 
َ
ّن

َ
شـَهُد ا

َ
و عـرض ارادت می کنیـد، ازجملـه ایـن را می گوییـد: »ا

یِف اهَّلِل َحـّقَ ِجهـاِدِه« شـهادت می دهـم کـه به تحقیق و بی شـک تـو در راه خدا 
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۵ آن چنان کـه شایسـته اسـت، جهـاد و مبـارزه کردی1. پـس اگر ما 

بخواهیـم مطلـب را تعبـدًا هم قبول کنیم، این جهـادی که در این زیارت 

هست، باید مورد پذیرش باشد. و ائمۀ ما باید چهره های مجاهد و فداکار 

و پرتـالش و پیکارجـو و سـتیزه گر 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 به طور اجمال رد شـویم، بـاز همین طور باید این 

مطلب را فورًا قبول کنیم.

مـا وقتی کـه نـگاه می کنیم بـه دوازده امام، جز امـام دوازدهم که در قید 

حیات هستندـ  و خدا ان شاءاهلل وجود مقدس امام ما را از بلیات محفوظ 

بـدارد و مـا را جـزو احّبـای آن بزرگوار و دوسـتانش و یارانـش قرار دهد ـ 

بقیۀ ائمۀ ما علیهم السـالم همه شـان یا در زندان به شـهادت رسـیدند، یا 

در میدان جنگ شهید شدند، یا به وسیلۀ دشمن غدار و حیله گر به صورت 

1. در کتـاب اقبال االعمـال، جابربن یزیـد جعفـی از امـام باقـر روایـت کرده در سـفری که 

ایشان همراه پدرشان به نجف داشتند، امام سجاد هنگامی که بر سر مرقد امیرالمؤمنین 

رِضِه«. در 
َ
مـنَی اهَّلِل یف ا

َ
یـَک یا ا

َ
ـالُم َعل لّسَ

َ
حاضـر شـدند، حضـرت را با این عبارات زیارت کردند: »ا

کتاب مفاتیح الجنان قرائت این زیارت نامه در حرم سـایر ائمه نیز توصیه شـده است. به 

جز این زیارت، در زیارت نامه های دیگری مانند زیارت ائمه در ایام هفته، زیارت رسول اهلل 

از راه دور، زیارت های 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 

َک الَیقنُی« زیارت شده اند. همچنین  تا
َ
نظیر »َو جاَهدُت یِف اهَّلِل َحّقَ ِجهاِدِه«، »َو جاَهدَت یف َسبیِلِه َحّیَ ا

جَلحجاِح امُلجاِهِد«، 
َ
در دعای منقول از امام رضاعلیه السالم برای امام عصر، حضرت را با عنوان »ا

سروِر بزرگواِر مجاهد، خطاب قرار می دهیم.
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مرموزی کشـته شـدند؛ همه شان. شـما خودتان مگر از قول امام 

و َمسـموٌم«1 در 
َ
 ا

ٌ
علیه السـالم نمی گویید، مگر نمی شـنوید که »ما ِمّنا ِااّل َمقتول

میان ما ائمهعلیهم السلالم 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 

می کنم، یک قدرت قاهر زمان، چه کسی را در میدان جنگ یا در زندان یا 

در تبعیدگاه می ُکشـد و شـهید می کند؟ جز یک آدم پیکارجو را؟ جز یک 

آدم مزاحم را؟ جز ـ به تعبیر منصور عباسـی ـ اسـتخوان خرده ای را که در 

گلوی حکومت غدار زمان گیر کرده باشد و راه نفس را بر او گرفته باشد؟ 

ـَجا امُلعَتِرُض یِف احَللیق«.۲ در چند روایت از قول منصور عباسـی هسـت 
َ

»َهَذا الّش

که از دور اشاره می کند به امام صادقعلیه السالم و می گوید او استخوان ریزه ای 

اسـت که در گلوی من جا گرفته. جز این اسـت؟ خب، امام صادقعلیه السلالم 

را باید شهید کنند، باید مسموم کنند؛ چون مبارز است.

اگـر مـا بخواهیـم خصوصیـات زندگـی اینها را هـم ندیده بگیریـمـ  با آن 

تفصیالتی که مورد نظر من است و ان شاءاهلل عرض خواهم کرد ـ همین 

اجمال کافی است که ما معتقد شویم که ائمۀ یازده گانۀ ما علیهم السالم، 

همه در حال پیکار و در حال مبارزه و در حال جهاد از دنیا رفتند؛ به دلیل 

اینکـه اینهـا را کشـتند، به دلیل اینکـه موسی بن جعفرعلیه السلالم را زندان ابد 

1. بحاراالنوار/ کتاب االمامة/ ابواب والیتهم و حّبهم و بغضهم/ باب9/ حدیث18

2. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و محمدبن علی و جعفربن محمد و.../ ابواب 

تاریخ االمام جعفربن محمد الصادق/ باب6/ حدیث14
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کردند. اگر موسی بن جعفرعلیه السالم در زندان شهید نمی شد یا از دنیا 

نمی رفت و بیسـت سـال دیگر هم زنده می ماند، آن بزرگوار را که از زندان 

بیرون نمی آوردند؛ اگر می خواستند بیرون بیاورند، زندان نمی بردند!

بـه دلیـل اینکه امام باقـر دو بار، امام صادق دو بار، و امام سجادعلیهم السلالم 

دو بـار تبعیـد شـدند؛ علی بن موسی الرضاعلیه السلالم تبعیـد شـد؛ امـام جواد 

و امـام هـادی و امـام عسکریعلیهم السلالم هر کـدام چنـد بـار زنـدان و تبعید 

رفتنـد؛ بـه دلیـل اینکه سـه امام آخر مـا، یعنی امام جـواد، امام هادی و 

امام عسکریعلیهم السلالم در بحبوحۀ جوانی کشـته شدند. امام جوادعلیه السالم را 

بیست وپنج سـاله کشتند، امام هادیعلیه السالم را چهل ودوساله کشتند، امام 

عسکریعلیه السلالم را بیست وهشت سـاله کشتند. یک جوان بیست وپنج ساله 

را کـه این قـدر عالقه مند دارد، چرا می ُکشـند؟ یک جوان چهل ودوسـاله ای 

کـه این همـه در آفـاق عالـم اسـالمی عالقه مند دارد، وابسـتۀ بـه دودمان 

پیغمبرصلی اهلل علیه وآله است، مردم او را سرچشمۀ الهام و وحی خود می دانند، 

کشـتن او بـرای چیسـت آخـر؟ چـرا او را می ُکشـند؟ آیا جز این اسـت که 

در کشـتن او، بـرای قدرت هـای زمان مصلحتی وجود داشـته اسـت که از 

مصلحـت زنده مانـدن او و راضـی نگه داشـتن مردم به مراتـب بزرگ تر بود؟ 

مگر در زنده ماندن او خطری برای قدرت های زمان وجود داشـته اسـت که 

به مراتب از خطر نارضایی مردم، در صورت کشته شدن او، بزرگ تر و بیشتر 

و مهم تر بود؟

اینهـا مسـائل اجمالـی اسـت که اگر شـما فقـط همین مسـائل را در نظر 
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بگیریـد، و آنچـه را که ان شـاء اهلل عرض خواهیـم کرد به تفصیل، 

دربـارۀ زندگـی ائمهعلیهم السلالم و مناسـبات اینهـا بـا خلفـا و مناسـبات اینها 

بـا علمـای زمـان و مناسـبات اینها با شـیعه و با دوسـتان و بـا مخلصیِن 

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 صادقعلیه السلالم مشـغول مبارزه و جهاد بود، 

موسی بن جعفرعلیه السالم مشغول مبارزه و جهاد بود.

بنده یک وقتی در جایی یک سخنرانی در این زمینه کردم؛ عنوان سخنرانی، 

»همرزمان حسین« بود. یعنی امام صادقعلیه السالم همرزم حسینعلیه السالم است، 

در میدان حسـین اسـت؛ موسـی بن جعفر، امام جواد، امام هشتمعلیهم السالم 

همرزم حسـینند، در میدان حسـین و دوشـادوش حسـین. چطور شد که 

وقتـی صحبـت امـام حسینعلیه السلالم می آید، تو فـورًا به امام صادقعلیه السلالم 

استشـهاد می کنی؟ شـما یـک مطلبی را بیان می کنیـد، می گویید که آقا! 

امام حسین چنین؛ او می گوید اگر راست می گویی، 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 غرض ورز نخواسـت 

بگـذارد کـه تـو بفهمـی و ببینی؟ امام صادق دوشـادوش حسـین اسـت، 

همرزم حسین است، در کنار حسین است و با همان دشمن می جنگد و 

مبارزه می کند؛ با همان دستی که حسینعلیه السالم را شهید کردند، او را هم 

شهید کردند؛ منتها در دو میدان؛ و مهم این است. اگر بنده همین اندازه 
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هم بحث می کردم، باید مسـتمِع منصف و کسـی که این مطلب 

حتی برایش اول بار مطرح می شـود، معترف شـود. در عین حال ما البته به 

تفصیل صحبت می کنیم.

مقدمتًا باید این را بدانیم، اینکه می گوییم ائمۀ اهل بیتعلیهم السالم مجاهد 

بودند و جهاد می کردند، یعنی چه؟ الزم اسـت بنده این را درسـت تبیین 

کنـم. وقتی کـه مـا می گوییم امـام صادقعلیه السلالم جهاد می کـرد، می بینید 

که مسـتمع فورًا سـؤال می کند کجا امام صادقعلیه السلالم جهاد می کرد آقا؟ 

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

میدان جنگی نشـنیدیم. بنده از این سـؤاالت گوناگونی که در این زمینه 

مطرح می شـود، احسـاس می کنم 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 

درسـت. آن دو تفسـیر غلط، دو نقطۀ مقابِل هم اسـت؛ یکی از یک جهت، 

انحرافی اسـت؛ یکی از جهت مقابل آن، انحرافی اسـت. می دانید 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، 

به حسب متداول و معروف میان فقها، به خصوص در قرن های بعد از آغاز 

غیبـتـ  یعنـی از قـرن پنجم به این طرف ـ واژۀ جهاد فقط به یک معنای 

محـدودی اطـالق می شـود؛ امـا در قرآن این طور نیسـت. در قـرآن معنای 
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جهـاد بـا معنـای جهـاد در فقـه اسـالمی و در کتب فقهّیـه و در 

حقوق اسالمی قیاس نمی شود.

آن دو معنای انحرافی که عرض کردم، یکی اش این است: می گویند جهاد 

برطبـِق لغـت، یعنی کوشـش؛ و جهاد در راه خدا، یعنی مطلِق کوشـش در 

راه خدا. برای اینکه این معنا را درسـت در خارج پیاده کنند، می گویند هر 

کاری که شـما برای خدا می کنید، یک کوششـی اسـت و یک جهاد اسـت. 

مثاًل فرض بفرمایید که شما اول صبح، ساعت هشت از منزل، از زیر ُکرسی، 

از کنـار بخـاری گرم، از توی اتاق راحت، زحمت می کشـید، به خودتان رنج 

می دهید، بیرون می آیید؛ سوار ماشین می شوید، گاز می دهید، دنده عوض 

می کنید، باالخره ماشین را راه می اندازید و در خیابان های شلوغ تهرانـ  با 

ایـن ناراحتی هـا! ـ حرکت می کنید و می آیید تا بازار، اینها همه اش زحمت 

اسـت؛ خـدا اجرتـان بدهد! بعد تشـریف می آورید دِر حجره یا تـوی اداره یا 

فالن گوشـۀ دیگر می نشـینید، این شاگرد می آید، آن منشی می آید، با این 

یک کلمه حرف می زنید، با آن یک کلمه حرف می زنید؛ آفتاب تا آفتاب، از 

طلوع تا غروب، زحمت زیادی می کشید تا هزار تومان گیرتان بیاید. خب، 

زحمت می کشید؛ 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 آقازاده ها بخرید و به آنها بدهید بخورند، این کار شما جهادی است در 

راه خدا؛ کوشش است دیگر. کوشش نیست؟ زحمت نیست؟ تالش نیست؟ 

خب، تالش است دیگر؛ تالِش معاش. لذاست که می گویند تحصیل کردِن 
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رزق حالل، یک نوع جهاد اسـت.1 اسـم این را می گذارند جهاد. از 

اینجا شـما شـروع کنید، تا بزرگ ترین کارها و کوچک ترین کارها که اینها 

همه اش یک تالشی است؛ اگر برای خدا بود، جهاد است.

هاِدِ�«۲   حبِ
ِی اهلِل َح�ةَّ

اِهدوا �ن می گوینـد: آقـا! جهـادی کـه در اسـالم هسـت: »َو �ب

ـ یعنـی اینکـه تالش کنید در راه خدا، آن طوری که الزم اسـت تالش کرد ـ 

ایـن اسـت؛ تالش کنید برای کسـب، تـالش کنید برای علـم، تالش کنید 

برای زندگی، تالش کنید برای دیدار دوستان. هر زحمتی که بکشید، جهاد 

فی سـبیل اهلل اسـت. محصلی که درس می خواند و زحمت می کشـد و آن 

فرمول های مشـکل را حل می کند، یا آن مسـئلۀ فقهی یا نحوی یا اصولی 

مشـکل را حـل می کنـد، اگـر ایـن کار او بـرای خداسـت، یعنی بـرای خیر 

مسلمان هاسـت و با توجه به خداسـت، این یک جهاد است؛ و ازاین قبیل، 

و ازاین قبیل، و ازاین قبیل! این یک تفسیر از جهاد است در نظر یک عده. 

لذاست که می بینید خودشان را از مجاهدین می دانند دیگر! می گویند: آقا! 

ما هم جهاد می کنیم. وقتی که با او حرف بزنی، برای اینکه تعجب نکنی 

1. در کتب روایی احادیثی هست در مقام مقایسۀ کسی که برای کسب روزِی خانواده اش 

تالش می کند با مجاهد در راه خدا. برداشِت سطحی از این احادیث می گوید: تالش برای 

کسـب روزی، جهاد در راه خداسـت. درصورتی که امام علیه السـالم برای ترغیب مؤمنین 

بـه کار و تـالش، ایـن عمل را به جهاد در راه خدا تشـبیه کرده انـد. به این روایت از امام 

َكامُلجاِهِد یف َسـبیِل اهَّلِل«. )الکافی/ کتاب المعیشـة/   َعل ِعیاِلِه 
ُ

صادقعلیه السلالم توجه کنید: »الكاّد

باب من کّد علی عیاله(

2. سوره مبارکه حج/ آیه 78
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از او که جهاد می کند، به خودت هم تمسک می کند که آقا! شما 

هـم جهـاد می کنی. همین که دِر دکان آمدی و در را باز کردی و نشسـتی، 

جهاد است. این تفسیر، تفسیر غلطی است. و خیلی هم غلط است!

ما منکر نیسـتیم که لغت جهاد به معنای مطلق کوشـش اسـت و از مادۀ 

»ُجهـد« یـا »َجهـد« اسـت، ایـن مسـّلم؛ امـا اگر چنانچـه جهـاد در قاموس 

اسـالمی و در فرهنـگ اسـالمی بـه این َگل وُگشـادی بود، لزومی نداشـت 

که اسـم خاصی روی این بگذارند درمقابل سـایر اسـم هایی که در اسـالم 

هسـت. خـب، نمـاز هم یـک جهادی اسـت بنابرایـن؛ روزه گرفتن هم یک 

جهـادی اسـت بنابراین؛ بـه حج رفتن و زکات دادن و همۀ اعمال اسـالمی 

یـک جهـادی اسـت بنابرایـن؛ چرا یک اسـم خاصـی رویـش بگذارند؟ چرا 

بیخودی بیایند یک واژۀ دیگری درسـت کنند؟ پس جهاد، مطلِق کوشـش 

نیسـت. جهـاد یـک چیـزی اسـت درمقابـل نمـاز، درمقابـل امربه معروف، 

درمقابـل زکات، درمقابـل حـج، درمقابل صلۀ رحم، درمقابـل ِبّر به والدین، 

درمقابل راسـت گفتن، درمقابل کم نفروختن، درمقابل همۀ واجبات دیگر. 

جهاد یک واجبی اسـت، یک فریضه ای اسـت، یک واژه ای اسـت درمقابل 

واژه های دیگر؛ این مسـّلم اسـت. پس در فرهنگ اسالمی ـ یعنی قرآن و 

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. می گویند جهاد در اصطالح قرآن 

و حدیث یعنی جنگ با شمشیر در یک میدانی که دشمن آن طرف ایستاده 
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باشد. تو این طرف 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 می شود 

جهاد. این تعبیر هم درست نیست. درست است که جهاد در فقه اسالمی 

به این معنـا اسـتعمال شـدهـ  کـه همان را هم مـا ایراد داریم کـه چرا باید 

فقط به این معنا استعمال شود ـ اما در قرآن، جهاد به این معنا نیست. بنده 

شـواهد و قرایـن نسـبتًا زیـادی دارم بر اینکه جهاد در قـرآن فقط به معنای 

جنگ مسلحانۀ درمقابل دشمِن مشخص نیست. نه اینکه جهاد شامل این 

نمی شـود؛ چـرا، ایـن، اعلی مرتبۀ جهاد اسـت، نقطۀ عالـی و اوج واژۀ جهاد 

است، اما نه اینکه 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 می کنم برای کسـانی که اهل تحقیقند 

و دلشـان می خواهـد بـا اسـتدالل به آیـات قرآن مطالب را قبـول کنند. در 

�نَ َو  �ی �ة ا�نِ اَر َو الُم�ن
اِهِد الُك�نّ ّیُ �ب �بِ

َها ال�نَّ ُّ �ی
َ
ا ا سـورۀ برائـت، آیۀ شـریفه می فرمایـد: »�ی

ِهم«1 ای پیغمبـر! بـا کفـار و با منافقان جهاد کن. در فقه شـیعه و  �ی
َ
�ن َعل

ُ
ل اعن

به طـور کلی در فقه اسـالم مسـّلم اسـت کـه پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله با منافقان 

جنگ مسلحانۀ رویاروی نکرده و با آنها در یک میدان قرار نگرفته و جهاد 

پیغمبـر بـا آنها به شـکل دیگـری انجام گرفتـه؛ در عین حال در ایـن آیه، از 

مبارزۀ پیغمبرصلی اهلل علیه وآله با اینها تعبیر به جهاد شده. بنابراین جهاد، با این 

دو تعبیر، غلط است.

1. سوره مبارکه توبه/ آیه 73 و سوره مبارکه تحریم/ آیه 9
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آنچه به نظر ما تفسیر واقعی کلمۀ جهاد است، این است: جهاد 

عبـارت اسـت از درگیـری بـا یک دشـمنـ  این دشـمن، هرکـه می خواهد 

باشـد ـ به یکی از َاشـکال و شـقوق ممکن. به عبارت دیگر برای اینکه این 

تعریـف، بـا معنای ُلغوی جهاد هم تناسـبی داشـته باشـد، جهاد تالش و 

کوشـش در راه پیشـبرد هـدف اسـت؛ منتهـا آن تـالش 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 به این معنـا.51/11/21 یعنی تـالِش ُپرنیرو درمقابل 

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 نمی گویند. مبارزه آنجایی است که انسان 

بـا مانعـی برخورد کند، درگیر شـود و سـعی کند آنهـا را از میان بردارد؛ که 

این مانع در جبهه های انسـانی، می شـود دشمن؛ و در جبهه های طبیعی، 

می شود موانع طبیعی.83/8/20 البته مبارزه در معنای اصلی لغوی اش به این 

معناست که در میدان جنگ های رویاروی، یک نفر بیاید با یک نفر دیگر 

تن به تن بجنگد؛ این را می گفتند مبارزه.51/11/21

آنچـه کـه امـروز در قاموس فرهنگ انقالبی جدید، اسـمش مبارزه اسـت، 

جهـاد، درسـت به جـای همیـن کلمه اسـت. نباید آیات و روایـات جهاد را 
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تطبیق کرد و تفسـیر کرد به کوشـیدن، تا کوشـش یک انسان در 

مطالعه ای برای پیداکردن یک فرِع مثاًل نادری هم جهاد شمرده بشود.51/1/25 

یک نفر می رود توی رختخواب گرمش، کنار بخاری می َلَمد، از روی فراغت 

فکـر می کنـد کـه من دربارۀ چه مسـئله ای تحقیق کنـم؛ ناگهان به یادش 

می آید 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 می کند 

کتاب ها را گشتن، مطالعه کردن، چه کردن، تا این مسئله را تحقیق می کند 

و حل می کند. به این کار، جهاد نمی گویند؛ این اسمش مبارزه نیست. یا 

فرض بفرمایید یک نفر دانشـمند محققی برود بنشـیند دربارۀ یک مسـئلۀ 

حقوقِی خشِک غیر الزم، یا حتی الزم ـ مثل یک مسئله ای که در شیمی 

اسـت، یک مسـئله ای که در فیزیک اسـت، یک مسـئله ای که در ریاضی 

اسـت، یـک مسـئله ای کـه مـورد اسـتفاده و انتفـاع مردم اسـت ـ زحمت 

بکشـد و تحقیق کند، به کار او جهاد نمی گویند؛ کمااینکه در فارسـی هم 

به آن، مبارزه نمی گویند. به انیشتین یک مبارز نمی گویند. به آن کسی که 

عالی تریـن تحقیقـات علمی را هم بکند، یـک مبارز نمی گویند. چرا؟ برای 

خاطـر اینکـه ایـن عمل، این تحقیق، این کشـف، این کاری که به وسـیلۀ 

فکر یا به وسـیلۀ پول یا به وسـیلۀ دسـت انجام گرفته، در راه پیشـبرد یک 

هدف فکری ایدئولوژیکی و در راه مقابلۀ با دشـمِن این فکر به کار نرفته. 

لـذا بـه ایـن کار، جهـاد نمی گویند؛ کمااینکه در فارسـی هم بـه آن مبارزه 

نمی گوینـد. آن کسـی که پـول می دهـد و مثـاًل فـرض بفرمایید یـک بنیان 
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رفیع می سـازد، یک خانه ای می سـازد، یک بیمارستانی می سازد، 

حتی یک مدرسـه ای می سـازد، به این کار، مبارزه نمی گویند. به آن جهاد 

نمی گوینـد. 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 سـتیزه گری با مخالف، با آن کسـی که سـد راه است، 

مندرج نیست؛ لذا به آن نمی گویند جهاد. البته کار خوبی است، اما جهاد 

نیسـت. خیلی کارها خوب اسـت، اما جهاد نیسـت. نماز هم خوب است، 

اما جهاد نیسـت. توجه کردید؟ می خواهیم معنای جهاد روشـن شود؛ که 

وقتی می گوییم ائمهعلیهم السالم جهاد می کردند، بدانید یعنی چه.

اما همین آدم کتاب نویس می رود دربارۀ یک مسئله ای که در آن، درگیری 

با دشـمن هسـت، تحقیق می کند، فرض بفرمایید که یک دشـمنی در راه 

پیشبرد اهداف خصمانۀ خود، یک طرز فکری را برای مردم ایجاد می کند. 

..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. این هم 

کتاب نویسـی اسـت، آن صورت قبلی هم کتاب نویسـی بود؛ اما آن جهاد 

نبود، این جهاد است. چرا؟ برای خاطر اینکه در آن، درگیری نبود؛ در این، 

درگیری هست.

مثال دیگر خرج کردن است. خیلی ها خرج می کنند، خیلی ها قنات جاری 

می کردند، خیلی ها چاه می کندند، خیلی ها مسجد و مدرسه و بیمارستان 

و غیرذلک می سـاختند؛ اما گفتیم تا یک صورت درگیری در اینها نباشـد، 
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جهـاد نیسـت. بعضی ها هم هسـتند که خـرج می کنند، که این 

جهاد است. در جاهایی، امام صادقعلیه السالم احتیاج به پول دارد. زید بن علی 

بـن الحسـین می خواهـد 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 

می کنـد، یـک دینار طال درمی آورد، می دهد به زیدبن علی و می گوید: »آقا! 

این برای شـما. بروید خرج کنید«؛ این جهاد اسـت. آن صدهاهزار دیناری 

کـه داده شـده بـود برای اینکه فقرای شـامـ  پایتخـت عبدالملک ـ اطعام 

شـوند، فقـرای مدینه اطعـام شـوند، آن البته انفاق بـود ـ نمی گویم هیچ 

چیزی نبود ـ اما جهاد نبود. اما این یک درهم یا یک دینار، جهاد اسـت؛ 

اینها باهم قاطی نشود.

ُکمیـت می آیـد درمقابـل امـام صادقعلیه السلالم یـک قصیـده ای می خوانـد. 

شـعر کمیـت جهـاد اسـت، شـعر ِدعبل جهاد اسـت؛ اما شـعر بسـیاری از 

شـعرایی کـه در مدح رسـول اهللصلی اهلل علیه وآله شـعر می گفتنـد، در توحید خدا 

شـعر می گفتنـد ـ به شـعرهایی که در مـدح عبدالملـک می گفتند، کاری 

نداریـم ـ جهـاد نیسـت. چـرا؟ چون برای عبدالملک اشـکالی نـدارد که در 

مدح رسـول اهللصلی اهلل علیه وآله شـعر بگویند. کاری نداریم که اگر عبدالملک در 

زمان رسـول اهللصلی اهلل علیه وآله بود، به جای جدش یا َسـَلفش ابوسـفیان، او هم 

با رسـول اهللصلی اهلل علیه وآله می جنگید؛ اما حاال که رسـول اهللصلی اهلل علیه وآله نیسـت، 

هرچه می خواهند برای رسـول اهللصلی اهلل علیه وآله شـعر بگویند؛ برای او اهمیتی 

نـدارد. او می گویـد مـن جانشـین رسـول اهلل ام. بـرای او اهمیـت دارد کـه 
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کسـی دربـارۀ فرزنـد رسـول اهللصلی اهلل علیه وآله یعنـی علی بن الحسـین 

السجادعلیه السالم شعر نگوید. ُکمیت که می آید دربارۀ علی بن الحسینعلیه السالم 

شـعر می گویـد، شـعرش جهـاد اسـت؛ چـرا؟ چـون مضمونـش درگیری با 

هشـام بن عبدالملک و با خود عبدالملکـ  خلیفۀ زمان ـ اسـت. همان روز 

خیلی ها بودند که برای رسول اهللصلی اهلل علیه وآله شعر می گفتند، در توحید شعر 

می گفتنـد، اما هیچ گونه مبارزه ای محسـوب نمی شـد، درگیری محسـوب 

نمی شد؛ لذاست که جهاد هم نبود. بنابراین شعرگفتن فرق می کند. دعبل 

ُخزاعـی شـعرش جهـاد اسـت، کمیت شـعرش جهاد اسـت. آن وقـت امام 

صادقصلوات اهلل علیله چون کـه یک عمل مجاهدت آمیِز اسـالمی انجام گرفته، از 

ایـن زن بیـوه، از آن جـوان فقیر، از آن پیر فرتوت، از آحاد بنی هاشـم پول 

می گیـرد، چندهـزار دینـار پـول درسـت می کند، بـه کمیـت می دهد.1 پس 

ببینید قضیه فرق می کند. نمازخواندن یک وقت جهاد است، یک وقت جهاد 

نیست؛ انفاق کردن یک وقت جهاد است، یک وقت جهاد نیست؛ شعرگفتن 

همین طور، چیزنوشـتن همین طـور، فکر کردن همین طـور؛ راه رفتن 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 امامـانـ  یعنی از روز رحلت 

پیغمبر تا روزی که امام عسکریصلوات اهلل علیه امام یازدهم به شهادت رسید ـ 

بدون یک لحظه درنگ ادامه داشته است.51/1/25

1. مناقـب آل ابی طالب )محمدبن علی بن شـهر آشـوب، متوفـی 588ق(/ باب فی امامة 

ابی جعفر الباقر/ فصل فی علمه



 

۶

چهار دورۀ امامت

بنده همواره این نکته را مورد تأکید قرار داده ام که ما، زندگی ائمهعلیهم السالم 

را بایـد زندگـی یک انسـان بدانیـم. زندگی ای که 250سـال ادامه پیدا کرد 

ـ یعنی از سـال دهم هجرت تا سـال 260 هجرت ـ دویسـت وپنجاه سـال 

زندگی ائمهعلیهم السلالم مسـتمرًا بر همین روال بود. مثل اینکه یک فرد، یک 

انسان، یک راِه دویست وپنجاه ساله ای را طی می کند، که هر بخشی از راه 

و هر زمانی از زمان هایش 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 ربیع االول سال 

260 هجـری در میان جامعۀ مسـلمانان ادامه یافـت؛ به طور تقریبی چهار 

دوره را گذرانیده، و هر دوره با ویژگی هایی ازلحاظ موضع گیری امامان در 

برابر قدرت های مسلط سیاسی.



105 6. چهار دورۀ امامت 

ت
مقدما

دورۀ اول، دورۀ سـکوت یـا همـکاری امـام با این قدرت هاسـت. 

و  قدرتمنـد  وجـود دشـمنان  بـا  اسـالمی  و جدیدالـوالدۀ  نوپـا  جامعـۀ 

ضربت خوردۀ خارجی، و با وجود عناصر تازه مسـلمان و درسـت جانیفتادۀ 

داخلـی، به هیچ وجه تاب دودسـتگی و اختالف صفـوف را ندارد. کمترین 

رخنه ای در پیکر اسـتوار این جامعه می تواند همچون تهدیدی نسـبت به 

اصل و اساس آن باشد. ازطرفی زاویۀ انحراف واقعیت از حقیقت، آن چنان 

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.

ایـن دوره، سراسـر بیسـت وپنج سـاِل میانـۀ رحلـت پیامبـر اکرم، سـال 11 

هجری، و آغاز خالفت امیرالمؤمنین، سال 35 را دربرمی گیرد. آن حضرت 

در نامـه ای خطـاب به مصریان، وضـع خود را در آغاز این فترت1، این گونه 

یـُت راِجَعـَة الّنـاِس َقـد َرَجَعـت َعـِن ااِلسـالِم 
َ
مَسـكُت َیـدی َحـّیَ َرا

َ
تشـریح می کنـد: »َفا

َری 
َ
ن ا

َ
ـُه ا

َ
هل

َ
نُصـِر ااِلسـالَم َو ا

َ
یِه َوآِلـِه َفَخشـیُت ِان َل ا

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ـٍد َصل ّمَ َیدعـوَن ِاَل َمـِق َدیـِن ُمَ

ضـُت یف ِتلـَک  عَظـَم ِمـن َفـوِت ِوالَیِتُكـم ..َفهَنَ
َ
َّ ا َ

 َتكـوُن امُلصیبـُة ِبـِه َعـل
ً
و َهدمـا

َ
 ا

ً
فیـِه َثلمـا

ااَلحـداِث«۲ نخسـت از همۀ جریانات کنـاره گرفتم تا آنکه دیدم گروه هایی، 

1. مدت و زمان بین دو واقعه

2. نهج البالغـه/ نامـۀ 62/ نامـه ای از جانـب امیرالمؤمنین به مـردم مصر که آن را همراه 
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از اسالم رجعت کرده و به نابودی اسالم دعوت می کنند. بیم آن 

بود که اگر اسـالم و مسـلمانان را یاری نکنم، در اسـالم رخنه یا ویرانی ای 

پدید آید که خسـارات آن عظیم تر باشـد از موضوع ازدسـت دادن خالفت؛ 

این بود که به پا خاستم و کمر بستم.

زندگـی بیست وپنج سـالۀ علیعلیه السلالم در این دوره، حاکـی از دخالت فعال 

و کمک و حمایتی اسـت که از روی کمال دل سـوزی نسـبت به اسـالم و 

جامعـۀ مسـلمانان انجـام می گرفتـه اسـت. پاسـخ ها و راهنمایی های آن 

حضـرت بـه خلفـای زمـان دربـارۀ مسـائل سیاسـی و نظامـی و اجتماعی 

و غیـره، در نهج البالغـه و دیگـر کتـب حدیث و تاریخ نقل شـده، و شـاهد 

تردیدناپذیری است بر این شیوه در زندگی امام.

دورۀ دوم، دورۀ به قدرت رسـیدن امام اسـت. این دوره، همان چهار سال و 

ُنه ماه خالفت امیرالمؤمنین و چند ماه خالفت حسن بن علی است که با 

همۀ کوتاهی و با وجود ماللت ها و دردسرهای فراوانی که از این حکومت 

انقالبی، غیر قابِل تفکیک است، درخشنده ترین سال های حکومت اسالمی 

به شمار می آید. روش های انسانی و عدالِت مطلق و رعایت ابعاد گوناگون 

اسـالم 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، نمونه ای 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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۶ آن تـالش کرده انـد. و شـیعه همچـون خاطره ای گرامـی از آن یاد 

می کـرده و دریـغ آن را می خـورده، و رژیم های زمان های بعد را در مقایسـۀ 

با آن محکوم می سـاخته اسـت. درعین حال، درس و تجربۀ آموزنده ای بوده 

که می توانسـت وضع و حال یک حکومت انقالبی و صددرصد اسـالمی را، 

در میان جامعه و مردمی تربیت نیافته یا به انحراف کشانیده شـده، نشـان 

دهد.

دورۀ سوم، بیست ساِل میانۀ صلح امام حسن، سال 41، و حادثۀ شهادت 

امام حسین، محرم سال 61 است. پس از ماجرای صلح، عماًل کار نیمه مخفی 

شـیعه شـروع شـد و برنامه ای 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 پایان یافتن زندگی شـرارت آمیز 

معاویه، امید آن وجود داشت. بنابراین می توان دورۀ سوم را »دورۀ تالش 

سازندۀ کوتاه مدت برای ایجاد حکومت و رژیم اسالمی« نام داد.

و باالخره چهارمین دوره، روزگار تعقیب و ادامۀ همین روش در برنامه ای 

درازمدت است؛ در زمان نزدیک به دو قرن، و با پیروزی ها و شکست هایی 

در مراحل گوناگون، و همراه با پیروزی قاطع در زمینۀ کار ایدئولوژیک، و 

آمیخته با صدها تاکتیک مناسب زمان، و مزّین با هزاران جلوه از اخالص 

و فداکاری و نمودارهای عظمت انساِن طراِز اسالم.1پیشوای صادق/صفحات19-16

1. سـند متن هـای انتخـاب شـده از کتاب »پیشـوای صـادق«، به صورت پیشـوای صادق/ 

شمارۀ صفحه، آمده است.



 

۷

تصویر اجمالی از
موضوعات و محورهای حلقۀ سوم

یک قسمت، ترسیم کلی بود که تا اینجا تمام می شود. 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 می کنم.

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 

اسـت که روایات آن در ابواب مختلف وجود دارد؛ ازجمله روایات »االئّمة 

نوُر اهلل« در کافی1، و روایت امام هشتم۲ در معرفی امامت، و نیز روایات 

1. الکافی/ کتاب الحجة/ باب اّن االئمة نور اهلل عّزوجّل

2. ازجملـه روایت هایـی کـه از امـام رضاعلیه السلالم در مـرو به یادگار مانده، روایتی اسـت 
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متعـدد در زندگـی امـام صـادق و مجـادالت اصحـاب ایشـان بـا 

طرف هـای گوناگـون، و روایـات مربـوط به زندگـی امام حسینعلیه السلالم در 

هنگام دعوت اهل عراق، و روایات فراوان دیگر.

مسئلۀ دیگر، برداشت خلفا از ادعاها و کارهای ائمه است. شما می بینید 

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 

به ائمه می نگریستند؛ و قهرًا دربارۀ آنان تصمیم مشابهی می گرفتند. این 

نکتۀ مهمی اسـت که نمی شـود از آن آسـان عبور کرد. چرا اینها از زندگی 

هِیَما اخَلراُج«1 که 
َ
ائمه این طور برداشـت می کردند؟ مثاًل جملۀ »َخلیَفتاِن ُیَب ِال

َعـی ااَلمَر ِلَنفِسـِه«۲ که 
َ

دربـارۀ موسی بن جعفرعلیه السلالم یـا »َهذا َعـِلٌّ ابُنُه َقـد َقَعـَد َو اّد

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

َو  میِرامُلؤِمنـنَی 
َ
ا َمقـاُم  َو  َم 

َّ
یِه َو آِلِه َوَسـل

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
َصل سـوِل  الّرَ ِخالَفـُة  َو  اهَّلِل  ِخالَفـُة  ااِلماَمـَة  »ِاّنَ  می فرماینـد: 

ِعـّزُ  َو  نیـا 
ُ

الّد َو َصـالُح  امُلسـِلمنَی  ِنظـاُم  َو  الّدیـِن  ِزمـاُم  ااِلماَمـَة  ِاّنَ  ـالُم  هِیَما الّسَ
َ
َعل احُلَسـنِی  َو  احَلَسـِن  میـراُث 

امُلؤِمنـنَی« همانـا امامـت، خالفـت خـدا و خالفـت رسـول خـدا و مقـام امیرالمؤمنین و 

میراث حسـن و حسینعلیهماالسلالم 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/ حدیث1(

1. »گویا برای دو خلیفه خراج جمع می کنند.« )بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین 

و... موسی بن جعفر/ ابواب تاریخ االمام موسی بن جعفر الکاظم/ باب6/ حدیث2(

2. »ایـن علـی فرزند اوسـت که به جای او نشسـته و این امر را بـرای خود ادعا می کند.« 

)بحاراالنـوار/ کتـاب تاریخ علی بن موسـی و.../ ابـواب تاریخ االمام علی بن موسـی الرضا/ 

باب9/ حدیث2(
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دربـارۀ علی بن موسـی، یا جمالت مشـابهی که دربـارۀ ائمۀ دیگر 

می گفتند، همه نشان می دهد چه ادعاها و داعیه هایی را خلفا و دوستان 

خلفا از زندگی ائمه برداشت می کردند. این قابل توجه و یکی از آن نکات 

مهم است.

مسـئلۀ دیگـر اصـرار خلفاسـت بـر اینکـه امامـت را به خودشـان نسـبت 

بدهند؛ و حساسـیت شـیعه که با این امر مخالفت کنند اسـت. مثاًل به 

ر« که از شـعرای بزرگ  این نمونه که نظایری هم دارد، توجه کنید؛ »ُکَثیِّ

طـراز اول دورۀ نخسـتین امـوی اسـت ـ یعنـی ردیـف فـرزدق و َجریـر و 

َاخَطل و ُنَصیب و غیرهم ـ شیعه و از عالقه مندان امام باقرعلیه السالم بوده 

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

َسـُد َو ااَلَسـُد 
َ
ـا ُقلـُت یـا ا

َ
ـُه یـا ِامـاَم اُلـَدی َو ِاّن

َ
 مـا ُقلـُت ل

َ
»ِامَتَدحـَت َعبَدامَلِلـِک؟ َفقـال

ـمُس َجـاٌد َو یـا َبـُر َو الَبحـُر َمـواٌت« شـنیدم مـدح عبدالملک 
َ

ـُس َو الّش
َ

َكلـٌب َو یـا ش

را کـردی؟ دسـتپاچه شـد و گفـت: من امام الهـدی به او نگفتـم، من به 

او شـیر و خورشـید و دریا و کوه و اژدها لقب داده ام و اینها هیچ کدام 

ارزشـی نـدارد. بدیـن ترتیـب عمـل خود را توجیـه کرد؛ حضرت تبسـمی 

کردند. آنگاه ُکِمیت اسدی برخاست و آن قصیدۀ هاشمیۀ خود را خواند 

که با این بیت شـروع می شود:

ٍ ُمسَتاٍم
»َمن ِلَقلٍب ُمَتّمَ

حالٍم«
َ
َغیُر ما َصبَوٍة َو ال ا

تا می رسد به این بیت:
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َكَمن َیَری َرعَیَة الّناِس »ساَسَة ال 

نعاِم«1 َسواًء َو َرعَیَة ااَل

این نمونه روشن می کند که ائمه نسبت به اینکه عبدالملک مدح بشود، 

حسـاس بودند؛ اما دوسـتانی مثل کثّیر، حساسیتشـان روی »امام الهدی« 

بـود، می گفتنـد مـا بـه او امام الهـدی نگفتیـم. و این نمونه، خـود، عالقۀ 

شدید خلیفه را به اینکه به او امام الهدی بگویند، نشان می دهد.

در زمـان بنی عبـاس، ایـن عالقـه و اصرار بیشـتر بـود. مروان بن ابی حفصۀ 

اموی، که از شعرای مداح و وابسته و مزدوِر هم بنی امیه و هم بنی عباس 

بـودـ  عجیـب این اسـت کـه وی زمان بنی امیه، شـاعر دربار بـود، بعد که 

بنی عباس بر سـر کار آمدند، باز شـاعر دربار شـد، چون شـاعر بسـیار قوی 

و زبـان آوری بـود، آنهـا هـم او را بـا پـول می خریدنـد ـ هنگامی کـه مـدح 

بنی عبـاس را می گفـت، اکتفـا به این نمی کرد که از کرم و شجاعتشـان و 

دیگر خصالشـان بگوید، بلکه آنها را به پیغمبر نسـبت می داد و شـئون و 

مقام های مورد نظرشان را برای آنان ثابت می کرد.

..مسـئلۀ دیگـر، تأییـد و حمایـت ائمه از حـرکات خونین اسـت، که یکی 

از بحث هـای شـورانگیز زندگی ائمه اسـت و حاکـی از همین جهت گیری 

1. دل سرگشـته و حیـرت زده را، چیـزی جـز عشـق و آرزو نیسـت./ آل محمدصلوات اهلل علیهلم 

سیاسـتمداران و سرپرسـتان اّمتند، اما نه مانند آن کسـانی که در مقام حاکمیت، مردمان 

را مانند گلۀ گوسـفند به شـمار می آورند. )مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی جعفر 

الباقر/ فصل فی معالی اموره(
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مبارزانـه اسـت. اظهـارات امـام صـادق دربـارۀ ُمَعّلی بن ُخَنیـس، 

هنگامی که به دسـت داوودبن علی کشـته شـد، اظهارات دربارۀ زید، دربارۀ 

حسین بن علی ـ شهید فّخ ـ و دیگران. ..و جالب این است که این ُمَعّلٰی 

بـاب امـام صادقعلیه السلالم بوده که ایـن مطلب و این تعبیـر ـ تعبیر باب ـ 

یکـی دیگـر از آن مباحـث قابـل تأمـل و تعقیب اسـت. این کسـانی که در 

روایات به عنوان »باب« ائمهعلیه السالم معرفی شده اند، چه کسانی بودند؟ که 

غالبًا هم کشته یا به کشته شدن تهدید شده اند؟ مانند: َیحَیی بن ُامّ َطویل، 

ُمَعلَّی بن ُخَنیس، جابر بن یزید ُجعفی.

یک بحث دیگر در زندگی ائمهعلیه السالم زندان ها و تبعیدها و تعقیب هاست. 

و به نظر بنده این فصلی است که باید دقیقًا دنبال شود و مطالب زیادی 

در آن قابل دقت و بررسی است.

بحث دیگر، برخورد تند، و زبان صریح و تیز ائمهعلیه السالم در برابر خلفاست. 

نکتـۀ قابـل دقـت در این بحث، آن اسـت که این بزرگواران، اگر اشـخاص 

محافظـه کار و سـازش کاری بودنـد، بایـد مثل دیگر علمـا و زّهاد آن عصر، 

زبـان نـرم و لحـن دور از معارضه را انتخاب می کردند. می دانید که علما و 

زّهاد زیادی بودند که خلفا به آنها عالقه و شـاید ارادت داشـتند. ]منصور[ 

و بِن ُعَبید1« ُب َصید، َغیَر َعمِر
ُ
ُكم َیطل

ُّ
ُكل ید،  َو ُكم َییش ُر

ُّ
می گفت: »ُكل

1. روزی عمروبن عبید نزد منصور آمد. منصور او را احتراِم تمام گذاشت و از او تقاضای 

الِمر�اِد«.و منصور چنان  �بِ
َ
َک ل َّ موعظـه کـرد. عمـرو از ابتدای سـورۀ فجر خواند تا آیۀ »ِا�نَّ َر�ب

می گریست که گویی پیش از این، این آیات را نشنیده. به عمرو گفت، باز هم بگو. عمرو 
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اینهـا خلفـا را نصیحـت می کردنـد، و حتی گاهی آنهـا را به گریه 

هـم در می آوردنـد، امـا مواظب بودند که به آنان جبار و طاغی و غاصب و 

شـیطان و هرچه این معانی را برسـاند نگویند. اما ائمهعلیه السلالم می گفتند، 

حقایـق را افشـا می کردند. و مالحظۀ هیبـت و قدرت زمامداران، آنها را به 

سکوت وادار نمی کرد.

یک بحث دیگر، تندی های خلفا بر ائمهعلیه السالم است. مثل آنچه در مواردی 

میـان منصـور بـا امام صادقعلیه السلالم یـا هـارون بـا موسی بن جعفرعلیه السلالم 

گذشته.

بحث دیگری که کاماًل جالب و قابل تعقیب اسـت، داعیه هایی اسـت که 

حاکی از اسـتراتژی امامت اسـت. گاه در اظهارات و مباحثات ائمهعلیه السالم 

بیانات و داعیه هایی مطرح می شـود که عادی نیسـت و حاکی از هدف و 

خط مشی خاصی است که همان استراتژی امامت است.

از جملۀ این موارد گفتگوی حضرت موسی بن جعفرعلیه السالم با هارون دربارۀ 

گفـت: ایـن حکومـت بـرای پیشـینیاِن تـو بـوده، پس سـوی تو آمـده و بعد از تو سـوی 

جانشـینت می رود. 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 

حاجتی داری بگو. گفت: فقط یک حاجت از تو دارم و آن اینکه دیگر دنباِل من نفرستی. 

منصـور گفـت: بنابـر این مرا تا آخر عمر مالقات نخواهی کـرد. گفت: حاجت من همین 

است. این را گفت و با قدم های محکم و با وقار راه افتاد. منصور خیره خیره از پشت سر 

نگاهش کرد و این اشعار را سرود: هر یک از شما به آرامی راه می رود، و هر کدامتان در 

پِی دسـت یافتن به صیدی اسـت، به جز عمروبن عبید.)البدایة و النهایة )اسماعیل بن عمر 

بن کثیر، متوفی 774ق(/ ج10/ ص124(
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ً
فـدک اسـت.1 هـارون روزی به امـام کاظمعلیه السلالم گفت: »ُخذ َفـَدكا

یَک« یعنی حدود فدک را معّین کن تا آن را به تو برگردانم. فکر 
َ
ها ِال

َ
ُرّد

َ
َحّیَ ا

می کـرد با این کار، شـعار فدک را که در خانـدان اهل بیت همواره به عنوان 

یـک سـند مظلومیت تاریخـی مطرح بود، بی اثر کند و ایـن حربه را از آنان 

بگیرد. و شاید با این کار، مقایسه ای میان خود و آنان که روزی فدک را از 

تصرف آنان خارج کرده اند، در ذهن شیعیان اهل بیت به وجود آورد. حضرت 

دوِدها« اگر  ابتدا امتناع کردند، سپس که او اصرار کرد، گفتند: »ال آُخُذها ِااّل ِبُ

قرار است فدک را برگردانی، باید با محدودۀ واقعی اش، آن را بدهی.

..در ایـن گفتگـو بارزتریـن مطلـب، داعیـۀ موسی بن جعفرعلیه السلالم اسـت، 

همـان چیـزی کـه هارون هم دریافت و کمر به قتل آن حضرت بسـت. و 

ازاین قبیل اظهارات، که مدعای ائمهعلیه السلالم را آشـکار می سـازد، در زندگی 

امام باقرعلیه السلالم و امام صادقعلیه السلالم و امام رضاعلیه السلالم دیده می شود؛ که 

جمع بندی آن، استراتژی امامت را ترسیم می کند.

یکـی دیگـر از مباحـث قابل بررسـی و پیگیری در شـرح حال ائمهعلیه السلالم 

برداشـت اصحاب ائمهعلیه السلالم از هدف و خط مشـی و مدعای آن بزرگواران 

اسـت. بدیهی اسـت که اصحاب ائمه از ما به آن بزرگواران نزدیک تر، و به 

هـدف و داعیـۀ آنـان آگاه تر بوده اند. آنهـا دراین باره چه تلقی و برداشـتی 

داشـتند؟ آیا ما در روایات، به این نکته که آنان منتظر »قیام« و »خروج« 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و... موسـی بن جعفر/ ابـواب تاریـخ االمـام 

موسی بن جعفر الکاظم/ باب6/ حدیث20
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ائمـه بوده انـد، برخـورد نمی کنیم؟ داسـتان مردی از خراسـان را، 

همـه می دانیـم، که نزد امام صادقعلیه السلالم 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 پی درپی 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 می کردم.

افراد زیادی ازاین قبیل به امام مراجعه و تقاضای »قیام«ـ  به تعبیر روایات 

»خـروج« ـ می کردنـد. البتـه مـواردی از مراجعه کننـدگان هم، جاسوسـان 

بنی عبـاس بودنـد کـه از جواب های امام به آنان، می شـود جاسـوس بودن 

آنان را حدس زد. این افراد چرا مراجعه می کردند؟ آیا غیر از این است که 

در فرهنگ شیعه، در آن روز، مسئلۀ خروج و قیام برای ایجاد دولت حق، 

یک امر حتمی و یک هدف مسـّلم ائمهعلیه السلالم به شـمار می رفت؟ و تلقی 

اصحـاب و شـیعیان ایـن بود که ائمهعلیه السلالم منتظر فرصت مناسـب برای 

اقدام به آن هستند؟

روایت جالبی در این باب دیدم که از آن می شود فهمید که این تلقی در 

سطوح اصحاب بلندمرتبه ای چون ُزراَرة بن َاعَین1 چگونه بوده است. روایت 

در رجاِل َکّشی است: روزی زراره نزد امام صادقعلیه السالم می آید و می گوید: 

1. ُزراَرة بن َاعیـن )متوفـی 148ق( از اصحـاب امام باقر و امام صادق اسـت که در جاللِت 

شـأن او، همین روایت بس اسـت که امام صادقعلیه السلالم می فرمایند اگر زراره نبود، گمان 

این بود که احادیث پدرم از دست برود. )رجال الکّشی/ زرارة بن اعین/ شمارۀ 210(
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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 می فرماید: خواهد شد. زراره می پرسد 

تا یک سال؟ امام می فرماید: ان شاءاهلل خواهد شد. دوباره می پرسد تا دو 

سال؟ باز می فرماید: ان شاءاهلل خواهد شد. و زراره خود را قانع می کند که 

تا دو سال دیگر حکومت آل علی بر سر کار خواهد آمد. یقینًا زراره شخص 

ساده و بی اطالعی نبود، او یکی از اصحاب نزدیک امام باقرعلیه السالم و امام 

صادقعلیه السلالم بود. بااین حال چگونه اسـت که او تشکیل حکومت علوی را 

این قدر نزدیک می بیند؟

در روایـت دیگـری هشام بن سـالم نقـل می کنـد کـه روزی زراره بـه مـن 

عواِدها َغیَر َجعَفٍر«1 یعنی، بر فراز پایه های خالفت، کسی 
َ
 ا

َ
گفت: »اَل َتَری َعل

جـز جعفربن محمدعلیه السلالم را نخواهـی دیـد. می گویـد: هنگامی کـه امـام 

صادقعلیه السلالم وفـات یافت، بـه او گفتم: آیا آن حرف را به یاد می آوری؟ 

و می ترسیدم آن را انکار کند. گفت: بلی، به خدا من آن را به نظر خودم 

گفتـه بـودم. می خواسـته 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 

ائمهعلیه السلالم وجـود دارد، به روشـنی می تـوان فهمید که هدف ائمهعلیه السلالم 

یعنی تشکیل حکومت علوی و تالش برای آن و متوقع بودن آن، از جملۀ 

1. رجال الکّشی )محمدبن عمر کّشی، متوفی قرن چهارم(/ زرارة بن اعین/ شمارۀ 258
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مسـّلمات در نظر شـیعیان و حتی یاران نزدیک ائمهعلیه السالم بوده 

است. و این قرینه ای حتمی بر هدف و خط مشی ائمهعلیه السالم است.

بحث دیگر این اسـت که علت بغض و خصومت خلفا با ائمهعلیه السلالم چه 

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

مردم به ائمهعلیه السالم موجب و انگیزۀ آن همه دشمنی بوده است؟ یا عامل 

اصلی چیز دیگری اسـت؟ البته شـک نیست که ائمهعلیه السالم محسوِد خلفا 

ِلِه«1  صن
اُهُم اهلُل ِم�ن �نَ �ة

آ
ی ما ا

َ
اَس َعل �ُ�دو�نَ ال�نّ َ

م �ی
َ
و دیگران بوده اند، و در ذیل آیۀ: »ا

ـُن امَلحسـودوَن«۲ یعنی آنـان که در 
َ

روایاتـی بـه ایـن مضمون هسـت کـه »ن

ایـن آیـه اشـاره شـده که مورد حسـد قرار می گیرنـد، ما هسـتیم. اما باید 

دید که به چه چیز ائمهعلیه السلالم حسـد می بردند؟ آیا حسـد به علم و تقوای 

آنـان بـود؟ می دانیـم علما و زّهـاد زیادی در آن زمان بودنـد که به همین 

صفـات در میـان مـردم شـناخته شـده و عالقه منـدان و یـاران زیادی هم 

داشـتند. چهره هـای معروفـی مانند: ابوحنیفه، ابویوسـف، حسـن بصری، 

سفیان ثوری، محمدبن شهاب و ده ها نفر از قبیل آنان، پیروان و هواداران 

زیـادی داشـته و از معروفیـت و محبوبیت برخـوردار بوده اند. درعین حال، 

خلفا، نه فقط به آنان حسـد و بغض نمی ورزیدند، بلکه برخی از آنان مورد 

ارادت و محبـت خلفـا نیـز بودنـد. به نظـر ما علت اصلی خصومت شـدید 

1. سـوره مبارکـه نسـاء/ آیـه 54، »بلکه به مردم، برای آنچه خـدا از فضل خویش به آنان 

عطا کرده، رشک می ورزند.«

2. بحاراالنوار/ کتاب االمامة/ ابواب اآلیات النازلة فیهم/ باب10/ حدیث20
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خلفا با ائمهعلیه السالم را، که عمومًا به شهادت آنان، پس از اسارت 

هـا و تبعیدهـا و زندان هـا می انجامید، در چیز دیگری باید جسـتجو کرد. 

و آن داعیـۀ خالفـت و امامـت بـود که ائمهعلیه السلالم داشـتند، و آن دیگران 

نداشـتند. این نیز از بحث هایی اسـت که می تواند مورد تعقیب و تحقیق 

قرار گیرد.

یکـی دیگـر از مباحـث قابل بررسـی و تحقیق، حرکات تنـد و معارضه آمیز 

اصحاب ائمهعلیه السلالم با دسـتگاه خالفت است. نمونه های این گونه حرکات 

را در سراسر دوران امامت می توان مشاهده کرد. در زمان امام سجادعلیه السالم 

یعنـی در اوج اختنـاق، َیحَیی بن ُامّ َطویـل، حـواری آن حضرت، به مسـجد 

مدینـه می آمـد و خطـاب بـه مردمی که تسـلیم دسـتگاه خالفـت بودند، 

یـا خطـاب بـه کارگـزاران حکومـت، آیـه ای را می خواند که سـخن حضرت 

ُم الَعداَو�ةُ 
ُ

ك �نَ �ی َ ا َو �ب �ن �نَ �ی َ دا �ب م َو �بَ
ُ

ك ا �بِ
ر�ن

�نَ
َ

ابراهیمعلیه السالم به کفار را حکایت می کند: »ک

ُء«1 و همچنیـن در ُکناَسـۀ۲ کوفـه خطـاب بـه جمـع مـردم و گروه 
ٓ
ا صن عن َو ال�بَ

شیعیان سخنانی را با صدای بلند ایراد می کند که همه، متضمن تعّرض 

به جریان سیاسی حاکم است.

ُمَعلَّی بن ُخَنیس در مراسم نماز عید، هنگامی که با مردم به صحرا می رفت، 

1. سـوره مبارکـه ممتحنـه/ آیـه 4، »در کار و روش ابراهیـم و همراهانـش، بـرای شـما 

سرمشـقی نیکوسـت. آنگاه که به قوم خود گفتند: ما از شـما و از هر آنچه به جای خدا 

عبودیـت می کنیـد، بیـزار و بری هسـتیم. به شـما کفر و انکار آوردیم و میان ما و شـما 

دشمنی و کینه پدید آمد )و چنین خواهد بود( تاوقتی که به خدای یگانه ایمان آورید.«

2. یکی از محله های شهر کوفه
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با لباس ژولیده و سـروصورتی شـوریده و چهره ای غمگین دیده 

می شد. و چون خطیب به منبر می رفت، دست ها را بلند می کرد و می گفت: 

وها«1  ا ابَتّزُ م ِبَ ذیَن َخَصصَتُ
َّ
َمناِئَک ال

ُ
صفیاِئَک َو َموِضُع ا

َ
فاِئَک َو ا

َ
ُهّمَ َهذا َمقاُم ُخل

ّ
لل

َ
»ا

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 عالی مقـامـ  که امام صادقعلیه السلالم قاتل او را لعن و نفرین کردند 

و او را مورد سـتایش قرار داده اند ـ مورد بی لطفی بعضی قرار گرفته و در 

وثاقت۲ او تردید کرده اند. و بعید نیسـت که در منشـأ این نظرات، دسـت 

خبیث بنی عباس نیز دخالت داشته باشد.

مسـئلۀ دیگر که دارای دامنه ای وسـیع و بحثی عمیق است، مسئلۀ تقّیه 

اسـت. در فهـم این عنوان، الزم اسـت همۀ روایاتی کـه مربوط به کتمان 

و حفاظ و پنهان کاری اسـت، دیده شـود؛ تا با توجه به داعیۀ ائمهعلیهم السالم 

که از فصول و مباحث گذشـته به دسـت می آید، و نیز با توجه به شـدِت 

عملـی کـه خلفا در برابر این داعیه و فعالیت های ائمهعلیهم السلالم و اصحاب 

ائمهعلیهم السلالم نشـان می دادنـد، معنـای حقیقـی تقّیه فهمیده شـود. آنچه 

شـکی در آن نمی ماند، این اسـت که تقّیه به معنای تعطیل کار و تالش 

1. رجال الکّشی/ فی الُمَعلَّی بن ُخَنیس/ شمارۀ 715

2. )و ث ق( در لغـت به معنـای مـورد اعتماد و اطمینان بودن اسـت. در علم ِرجال به راوِی 

عادِل ضابِط امامی، ثقة گفته می شود. در این تعریف منظور از عدالت، اجتناب آن فرد از 

گناهان بزرگ و عدم اصرار بر دیگر گناهان، و مقصود از ضابط بودن به معنای مبّرابودن از 

سهو و نسیان راوی است. و در آخر امامی بودن یعنی کسی که شیعۀ دوازده امامی باشد. 
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نیسـت، بلکه به معنای پوشـیده نگه داشتن کار و تالش است. و 

این با مراجعه به روایات به طور کامل آشکار می شود.

اینها بخشـی از مباحث مهم مربوط به زندگی ائمهعلیهم السلالم اسـت، و البته 

مباحـث فـراوان دیگـری نیز دربارۀ زندگی سیاسـی این بزرگواران هسـت. 

بنده در همۀ این زمینه ها کار زیادی کرده ام، ولی متأسفانه فرصت ادامه 

و جمع بنـدی آنهـا را ندارم. ای کاش صاحب همت هایی پیدا شـوند و این 

کار را دنبال کنند، و زندگی سیاسی ائمهعلیهم السالم جمع بندی شده به دست 

مردم برسد. و ما بتوانیم آن را به عنوان درس و الگو و نه فقط به عنوان یک 

خاطرۀ جاودانه، در اختیار داشته باشیم.65/4/28
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پـس از آنکـه حکومـت پیغمبـر اکرم پس از ده سـال، با ارتحـال این بندۀ 

شایسـتۀ برگزیـدۀ خـدا به جوار رحمت حق، پایـان گرفت، فصل تازه ای در 

زندگی جامعۀ اسالمی به وجود آمد که فصل امامت بود. نوبت این است 

کـه جامعـۀ اسـالمی، با رهبری فرد برگزیده و شایسـته ای کـه خدا فرمان 

داده و پیغمبـر برگزیـده، به سـوی هدف هایـی که برای ایـن جامعه معّین 

شـده، چهارَاسـبه بتازد. ]اما[ مسـائلی پیشامد کرد که سیر جامعۀ اسالمی 

را، به سـوی ایـن هدف هـا یـا متوقـف یـا ُکند کرد؛ و این مسـائل را شـما 

کم وبیش در طول زمان شنیده اید و می دانید.

ماجرای سـقیفه پیش آمد، مسـئلۀ سیاست بازی های یک عده مردمی که 

به دین و به اسالم و جامعۀ اسالمی آن چنان عالقۀ وافر الزمی نداشتند. 

و توطئه هـا و نشست وبرخاسـت ها و قرارداد هـا پیش آمد. و نتیجه همان 
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شـد که خود امیرالمؤمنین در بیست وشـش سـال، بیست و هفت 

سـال بعـد از آن، در میانـۀ یـک جنـگ، به یکی از افراد قبیلۀ بنی اسـد، در 

هیا ُنفوُس َقوٍم َو َسـَخت 
َ
ت َعل َثَرًة َشـّحَ

َ
كاَنـت ا ا  ضمـن بیـان موجزی ذکر کرد: »َفِاّنَ

یـَن«.1 مسـئلۀ سـقیفه و غصـب خالفت و بیسـت وپنج سـال  َعهنـا ُنفـوُس آَخر

کوتاه شدن 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. عده ای به سـوی آن مشـتاقانه دسـت 

دراز کردنـد، حکومـت را برای خود خواسـتند، قدرت را بـه ناحق در اختیار 

یَن« عده ای هم بزرگوارانه با شرح صدر  خود گرفتند، »َو َسَخت َعهنا ُنفوُس آَخر

چشم پوشیدند. مسئله همین بود.

..اینجا علیعلیه السلالم بر سـر دو راهی اسـت: یک راه این اسـت که ستمی را 

بر خود و بر انسـانیت موقتًا تحمل کند و آماده بشـود که مردم صددرصد 

مسلمان نباشند، اگرچه نود درصد، هشتاد درصد ـ درصد آن را شما هرچه 

می خواهیـد معّیـن کنیـد ـ مسـلمانند. یـک راه دیگر این اسـت که علی، 

خـود را آمـاده کند که اسـالم از بین بـرود، قرآن نابود شـود، نظام جامعۀ 

نوپای اسالمی متالشی بشود. و هرگز علی راه دوم را انتخاب نخواهد کرد. 

علی بیسـت وپنج سـال سـکوت کرد به خاطر این؛ تن به مصلحتی داد و از 

مصلحتی گذشت.51/11/22

آنگاه نقش همخوان با این شـخص، نقش فاطمۀ زهراسلالم اهلل علیها اسـت. اگر 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 162/ کالم حضرت حین جنگ صفین
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آن مظلومیت عظیم و جانسـوز در تاریخ خود را نشـان نمی داد، 

حقایق اسالم آن چنان که بعدًا آشکار شد، آشکار نمی شد.77/7/19

بیسـت وپنج سـال گذشـت و علـی بـا قدرت هـای زمـان مبارزه نکـرد. این 

تنهـا نقطـه ای اسـت کـه در تاریـخ 250سـالۀ ائمۀ مـا، یک جـا می بینیم 

کـه امـام، مبـارزۀ به معنـای درگیری نداشـته. تبلیغ می کـرد، فضایل خود 

را بیان می کرد، شایسـتگی خود را به رخ می کشـید، اما درگیری نداشـت. 

این یک نقطه است. البته هرچه از آغاز این دوره به طرف پایان این دوره 

نزدیـک می شـود، هرچـه زمـان به طرف ]خالفـت[ عثمان نزدیک می شـود، 

وضـع علیعلیه السلالم تدریجـًا عـوض می شـود. البتـه صورت مبـارزه ای که در 

امـام صـادق یا در امام موسـی بن جعفر می بینـم، در امیر المؤمنین تا آخر 

بیسـت وپنج سـال هم من نمی بینم. این دورۀ اول از زندگی ائمه اسـت؛ 

یعنی دورۀ بیست وپنج سـالۀ آغـاز امامت، که امیر المؤمنینصلوات اهلل وسلالمه علیه 

با دشـمن، مبارزۀ به معنای درگیری ندارد؛ با کسـی که قدرت را در دسـت 

گرفته است، جهاد ندارد.51/11/22



 

۹

زندگی و شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟

شـخصیت امیرالمؤمنین از لحظۀ والدت تا هنگام شـهادت، در همۀ این 

ادوار، یک شـخصیت اسـتثنایی اسـت. والدت او در جوف1 کعبه 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 شصت وسه سالۀ خود که 

پنجاه وسـه سـالش در حوزۀ اسالم سپری شده بود، یک لحظه، یک لحظۀ 

کوتاه حتی، جز در راه تحکیم اسالم قدمی برنداشت.53/7/15

1. )ج و ف( درون چیزی

 زندگی و شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/038%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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در آغاز کودکی، دسـت تدبیر الهی، علی بن ابی طالب را به آغوش 

پیغمبر می سـپارد. امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم شش سـاله بود که پیغمبر او 

را از خانـۀ جنـاب ابی طالـب 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 می کرد. ..دنبـال پیغمبر، بدون جداشـدن از پیغمبر، 

امیرالمؤمنین دائمًا می آموخت.

ُكنُت  َقـد 
َ
خـود حضـرت در نهج البالغه در خطبۀ قاصعـه1 می فرماید:89/4/5 »َو ل

ِه« مثل شتربچه ای که دنبال مادرش حرکت می کند،  ِمّ
ُ
َثَر ا

َ
باَع الَفصیِل ا ِبُعُه اّتِ ّتَ

َ
ا

ن   َو َیأُمُر
ً
مـا

َ
ِقـِه َعل خال

َ
 َیـوٍم ِمن ا

ّ
ُكِل دائـم متصـل به رسـول خدا بودم. »َیرَفـُع ل یف 

قِتـداِء ِبـِه« هـر روز، یـک درسـی، دانـش جدیـدی با عمل خـود، از اخالق  ِبااِل

خود به من می آموخت، و از من می خواست که به آن عمل کنم. تربیت 

 
ّ

ُكِل كاَن ُیاِوُر یف  َقد 
َ
می کرد، می سـاخت این شـخصیت واال و ملکوتی را. »َو ل

راُه َو الَیراُه َغیری« من 
َ
راَء« هر سـال، مدتی را در غار حرا می گذرانید. »َفا َسـَنٍة ِبِ

می رفتم او را می دیدم؛ هیچ کس غیر از من به سـراغ او نمی رفت و او را 

ما«  َنـا ثاِلُثُ
َ
نمی دیـد. »َو َل َیَمـع َبیـٌت واِحـٌد َیوَمِئـٍذ یِف ااِلسـالِم َغیـَر َرسـوِل اهَّلِل َو َخدَیَة َو ا

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

ِة« نور پیغمبری  ُبـّوَ یـَح الّنُ ُشـّمُ ر
َ
ِة َو ا

َ
سـال َری نـوَر الَوحـِی َو الِرّ

َ
خدیجـه بـود، و مـن. »ا

َة 
َ
عُت َرّن َقـد َسِ

َ
را می دیـدم؛ عطر دلپذیر نبوت را استشـمام می کردم.85/7/21 »َو ل

1. نهج البالغه/ خطبۀ 192/ معروف به قاصعه )تحقیرکنندۀ متکبران(
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یـِه«. من صدای نالۀ شـیطان را وقتی که 
َ
 الَوحـُی َعل

َ
ـیطاِن حـنَی َنـَزل

َ
الّش

ُة« از پیغمبر 
َ
ّن  اهَّلِل ما هِذِه الّرَ

َ
بر پیغمبر وحی نازل شـد، شـنیدم. »َفُقلُت یا َرسـول

ـیطاُن َقد 
َ

پرسـیدم: ایـن چـه صدایـی بود که مـن شـنیدم؟ فرمـود: »َهـَذا الّش

ِیَس ِمن ِعباَدِتِه« این نالۀ یأس شـیطان بود، از اینکه بتواند مردم را گمراه 
َ
ا

َری«1. این، 
َ
َسُع َو َتَری ما ا

َ
َک َتسـَمُع ما ا

َ
کند. چراغ هدایت آمد. بعد فرمود: »ِاّن

نزدیکی و قرب امیرالمؤمنین به پیغمبر از دوران کودکی است.89/4/5

یـک فکـر نـو، یک حادثۀ نـو، یک انقـالب عظیم که سـرآغاز تحول عمیق 

جهانی است، در نقطه ای دوردست و در جامعه ای کوچک و لم یزرع مثل 

مکـۀ جاهلـی به وجـود می آید. کیسـت که عمق این سـخن و این نهضت 

را درک کنـد؟ عـده ای ایمـان می آورنـد؛ چـون سـخن این رسـالت، سـخن 

دل آنهاسـت. بـردگان و مظلومـان کـه می بینند این نهضـت نجات بخش، 

سـخن دل و غـم فروخـورده و فروخفتۀ آنها و بغض هـای درگلوماندۀ آنها 

را ترجمـه می کنـد، ایمـان می آورند و خدای متعال هم آنها را دسـتگیری 

می کنـد و نـور معنویـت را به دل آنها می تاباند. غالب کسـانی که در دورۀ 

اوِل دعوت پیغمبر ایمان آوردند، ازاین قبیل بودند، لکن عدۀ معدودی هم 

هستند که رشحات معنوی و نورانیت و استحکام منطق نبوت، آنها را به 

خودش جذب می کند، که در رأس آنها امیرالمؤمنین اسـت. این نوجوان، 

1. ترجمه و ادامۀ خطبه این است: تو می شنوی آنچه را من می شنوم و می بینی آنچه را 

 َخیٍر« جز آنکه پیامبر نیستی، ولی 
َ

َعل
َ
َک ل

َ
یٌر َو ِاّن َوز

َ
َک ل ِكّنَ

َ
سَت ِبَنِبٍّ َو ل

َ
َک ل

َ
ّن

َ
من می بینم، »ِااّل ا

وزیر و یاور من هستی و بر راه خیر می روی.



128 9. زندگی و شخصیت امیرالمؤمنین؟ع؟ 

صل اول
ف

حقانیت سخن را درک می کند و به پیغمبر می گرود؛ قبل از آنکه 

هیچ کس 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 آن وقتی که 

در زیـر آسـمان غیـر از او و خدیجـۀ کبری هیچ کس به ایـن دعوت و این 

مکتـب ایمـان و عقیده نداشـت. ایمـان به مکتبی که قبـول آن به معنای 

اعالن جنگ با همۀ قدرت های ظالم در آن روزگار بود، و به معنای مبارزه 

با نظام اجتماعی حاکم بر جامعۀ قبایلی مکه و جزیرةالعرب بود. جرئت 

زیادی می خواسـت که انسـان بر روی همۀ آرزوها، خواهش ها، راحتی ها، 

و رفاه هـای 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 ایمـان آوردن امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسلالمه علیه در سـنین نه سـالگی، یا 

یازده سـالگی، یـا سیزده سـالگی بـه پیغمبـر اکـرم؛ به نظر مـن، بزرگ ترین 

شجاعت امیرالمؤمنین است. مگر کم است این شجاعت؟ شجاعت یعنی 

ایـن؛ قدرتمنـدی روح در مقابله و مواجهه بـا خطرات. اگر می گوییم علی 

َاشـَجع از همـه اسـت، یعنـی ایـن. یعنی یـک روزی یک حرفـی را زد که 

دنیـا آن حـرف را رد می کـرد، همـۀ عالم با آن حرف بـه مخاصمه و مقابله 

برمی خاستند، اما اینها موجب نمی شد که او آن حرف را نزند.52/11/28
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َقد َعِلَم امُلسَتحَفظوَن ِمن 
َ
این جمله را از خود علیعلیه السالم بشنوید: »َو ل

َقد واَسیُتُه ِبَنفس یِف امَلواِطِن 
َ
 َرسوِلِه ساَعًة َقّطُ َو ل

َ
 اهَّلِل َو ال َعل

َ
 َعل

َ
ُرّد

َ
ّن َل ا

َ
ٍد ا ّمَ صحاِب ُمَ

َ
ا

قـداُم«1 یـک سـاعت از قبول و اجابت و  ـُر ِفهَیـا ااَل
َ

ّخ
َ
 َو َتَتا

ُ
ـی َتنُكـُص ِفهَیـا ااَلبطـال

َّ
ال

لبیـک درمقابـل پیغمبـر عقـب نماندم؛ ایـن را آگاهان و حافظـان میراث 

پیغمبر می توانند شهادت بدهند. و در این راه به کاری و اقدامی در همۀ 

عمـر دسـت زدم و در جایگاه هایـی قـرار گرفتم که پهلوانـان و قهرمانان و 

گام هـای محکـم در آنجاها دچار تردید و تزلزل و عقب نشـینی می شـدند. 

ایـن اولیـن حرکـت امیرالمؤمنیـن در مقابلـۀ بـا خودخواهـی و خـودی و 

ترجیح تکلیف و وظیفه بر آسایش شخصی بود.65/3/9

در آن دوران کـه امیرالمؤمنیـن یـک پسـربچه بـود، یک ُمشـت آدم هـای 

بی مالحظـه و بعضـی از آن افـراد الت منش، گردن کلفت، آدم های پسـت، 

گاهی زن های داخل خانه، پیغمبر را ـ که پیام رسالت را آغاز کرده بود و 

ارائـه مـی داد ـ دچار زحمت می کردند. گاهی کـه نمی توانند با یک نفر در 

میـدان روبه رو بیاینـد، موذی گرانه وارد میدانش می شـوند. پیغمبر اوایل 

این طـوری بـود. چـون شـخصیتی بـود، چون قبیله داشـت، چـون عموی 

محترمی داشت و فامیل بزرگی بودند، جرئت نمی کردند صریحًا با او مقابله 

کنند، اما فالن پیرزن بدعنق و بداخالق را، فالن جوان هرزه و بددهان را، 

فـالن آدم بی حیثّیـت و بی محابا را، وادار می کردند که پیغمبر را به شـکل 

دنائت آمیـزی مـورد فشـار قـرار بدهند. بی اثر هـم نبـود. در این طور جاها 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 197/ کالم حضرت در بیان برخی از فضایل خود
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امیرالمؤمنین ـ پسـربچۀ شـجاع، شـاد، قوی، صمیمی، باهوش، 

و زرنـگ ـ بزرگ تریـن نقش را ایفا می کرد. وقتی یک پسـربچه ای باهوش 

باشـد، فداکار باشـد، نجیب باشـد، زبل و زرنگ باشد، صمیمانه و عاشقانه 

بـه کسـی عالقه مند باشـد، نقـش بزرگـی را ایفا می کنـد، علی بن ابی طالب 

یک چنین نقشـی را در بچگی اش ایفا کرده بود.66/2/28 برای خدا از آسـایش 

محترمانۀ یک آقازادۀ قریشی صرف نظر کرد، و در طول سیزده سال مبارزات 

پیامبر در کنار آن بزرگوار بود.70/1/16

سـیزده سـالی که پیغمبـر در مکۀ معّظمه با انـواع ایذاها و موذی گری ها 

و رذالت های کفار و دشـمنان روبه رو بود، امیرالمؤمنین نقش یک سـرباز 

فداکار را در تمام این سیزده سال ایفا کرد. یک لحظه امیرالمؤمنین فراغت 

نداشـت. آن وقتی که الزم بود نومسـلمان ها را جذب کنند و برایشـان قرآن 

بخوانند، آن وقتی که الزم بود دشمنان قلدر و زورگو را بترسانند و درمقابل 

حرکات آنها با شجاعت و با جالدت1 عکس العمل نشان بدهند؛ آن وقتی که 

الزم بود مورد مشورت پیغمبر قرار بگیرند و نظر خودشان را به او بگویند؛ 

آن وقتی کـه الزم بـود در کنار دسـت پیغمبر بایسـتند و بـه او کمک کنند 

و او را در میدان ها تنها نگذارند؛ آن وقتی که الزم بود در شـعب ابی طالب 

سـه سـاِل آزگار، آن جمع مهاجِر گرسـنۀ تهی دسـت را پذیرایی کنند و به 

آنهـا دلگرمـی بدهنـد؛ آن وقتی کـه الزم بـود زن ها و کودکان و سـیاهان و 

عقب افتاده هایـی را که دعوت اسـالم را فهمیـده بودند، دلگرم کنند و آنها 

1. )ج ل د(، چابکی، دلیری
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را در ایـن دایـره نگه دارنـد و دیگـران را تشـویق کننـد؛ و باالخـره 

آن وقتی کـه الزم بـود بـرای نجـات جـان پیغمبـر، در رختخـواب پیغمبـر 

بخوابـد؛ در تمام ایـن میدان ها امیرالمؤمنین پیش قـدم بود. پیش قدمی 

مهم است، خیلی ها کار را انجام می دهند، اما بعد از وقت خودش! ارزشی 

نـدارد. خیلی هـا کار را انجـام مـی دهنـد، نـدا را اجابت می کننـد، اما دیر؛ 

ارزش دارد، اما نه آن چنان ارزشـی که انسـان ها را به شـگفتی وادار کند. 

بعضی ها هم همیشـه، پیشـاپیش صفوف حرکت می کنند، پیش قراوالن، 

« که قرآن از آنها با آن عظمت یاد می کند.1  و�نَ �ة و�نَ الّ�ا�بِ �ة لّ�ا�بِ
َ
پیشتازان، »ا

امیرالمؤمنین جزو اینهاسـت؛ جزو پیش قدم هاسـت؛ جزو اولین کسـانی 

بود که لبیک را می گفت.63/3/30

آن روزی که پیغمبر خدا و مسلمان ها را بیرون کردند و آنها ناچار مجبور 

شـدند به شـعب ابی طالبـ  آن شـکاف کـوه که متعلق بـه ابی طالب بود؛ 

جایـی بی آب وعلـف ـ پنـاه بردنـد، امیرالمؤمنین هفده سـالش بود. جوان 

هفده ساله وارد شعب ابی طالب شد. بیست ساله بود که از شعب ابی طالب 

بیـرون آمدند، با آن روش معجزآسـا. وقتـی پیغمبر به طائف رفتند، برای 

اینکـه شـاید بتواننـد در آنجا اثـری بگذارندـ  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 

» و�نَ �ب ّرَ َک الُم�ةَ ول�ئِ
ُ
و�نَ ٭ ا �ة و�نَ الّ�ا�بِ �ة 1. سوره مبارکه واقعه/ آیه 10، »الّ�ا�بِ
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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 

اطـالع پیـدا کردنـد، آمدنـد اطـراف آن خانـه را گرفتنـد برای اینکـه حمله 

کننـد؛ آن کسـی که آمد دفاع کرد، امیرالمؤمنین بـود و جناب حمزه. تمام 

ایـن دوران سیزده سـاله را، ایـن جوانـ  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

کتک خـوردن، یـا مشـکالت را تحمل کـردن، یـا در میدان هـای مجاهـدت 

واردشـدن، بخش های مهم تر یک مجاهدت همه جانبه نیسـت؛ بخش های 

مهم تر، محرومیت از محبت اسـت، محروم شـدن از تکریم در چشـم مردم 

اسـت، اهانـت و تحقیـر اسـت. خیلی هـا حاضرند در میدان هـای مجاهدت 

حاضر شـوند، بزنند و بخورند و احیانًا جانشـان را هم در این راه بدهند؛ اما 

طاقت تحقیرشدن را ندارند، طاقت مورد اهانت قرارگرفتن را ندارند، این نقطۀ 

ضعف آنهاسـت. خود نبی مکّرم، و نسـخۀ دوم، امیرالمؤمنین، آن کسـانی 

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 هیچ گونه 

خللی به وجود بیاورد. ایستادگی کردند تا این نهال که نمّو و رشد آن خیلی 

مشکل بود و تالش الزم داشت، ریشه دواند و رشد و نمّو کرد.83/6/9
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سخت ترین کارها را هم در هنگام هجرت پیغمبر، امیرالمؤمنین 

بـه عهـده گرفـت؛ یعنی منتقل کـردن زنـان و َفواِطـم1، و دادن اماناتی که 

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 زیرکانه ای 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 نمی توانند 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 قطعه قطعه 

کنند در تاریکی، و متفرق بشوند. بعد بنی هاشم از کدام قبیله خونخواهی 

خواهـد کـرد؟ همۀ قبایل در مقابلش قرار می گیرند. این مشـکل بزرگی را 

که هیچ قبیله ای جرئت نمی کرد با بنی هاشم مقابل بشود، حل می کرد.

پیغمبـر همـان شـب عـازم هجـرت بـود، البته مقدمـات هجـرت از پیش 

فراهم شده بود. حاال تصادفًا آن شب شد یا اینکه پیغمبر به خاطر همین 

جهـت آن شـب را انتخـاب کـرد، حاال محل بحث نیسـت. خـب، اگر اینها 

ـ کـه جاسـوس هـم داشـتند ـ سرکشـی هـم می کردنـد، می دیدنـد که در 

خانۀ پیغمبر و در رختخواب پیغمبر کسـی نیسـت و پیغمبر رفته، نقشـۀ 

خودشـان را عـوض می کردنـد. به عـالوه مّطلـع می شـدند کـه پیغمبر دارد 

1. َفواِطم جمع فاطمه است. در کتب تاریخی آمده است که امیرالمؤمنین ازطرف پیامبر 

مأمور بودند تا حضرت فاطمهسالم اهلل علیها دختر پیامبر، مادر گرامی شان فاطمۀ بنت اسد، و 

دخترعموی پیامبر فاطمه بنت زبیربن عبدالمطلب را همراه خود از مکه به مدینه بیاورند.
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می رود، می رفتند جلویش را می گرفتند. آن کسـی که باید به جای 

پیغمبـر در خانۀ پیغمبر باشـد و نمایش حضـور پیغمبر را ارائه بدهد، دو 

کار می کـرد. یکـی اینکـه جـان پیغمبـر را نجات می داد و جـان خودش را 

به جای جان پیغمبر می گذاشت؛ یکی اینکه از لو رفتن نقشۀ هجرت مانع 

می شد، ]که[ این مهم تر بود، و پیغمبر، درحالی که سر اینها دور این خانه 

بند هسـت، می توانسـت آسـوده، هجرت را عملی کند. و همین کار را هم 

کرد. پیغمبر مطرح کرد، گفت چه کسی این کار را می کند؟ امیرالمؤمنین 

گفت من.66/2/28

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

«1، آیۀ قرآن را غلط  �ةِ
َ

ك
ُ
هل

ی ال�ةَّ
َ
م ِال

ُ
ك د�ی �ی

َ
ا وا �بِ

ل�ة را به خطر بیندازی. نگفت: »َو لا �ةُ

معنـی نکـرد. نگفـت جان مـن هم یک جان، مثل جـان پیغمبر. نگفت یا 

رسـول اهلل! امشـب اتفاقًا کار دارم، نمی توانم بیایم در بسـتر شـما بخوابم. 

نگفت یا رسـول اهلل! من را نگه دارید برای روز مبادا. یا ریا و نفاق به خرج 

نداد که به ظاهر بگوید چشم، رفتم بخوابم، بعد برود در خانه اش بخوابد، 

نه در بسـتر پیغمبر. راسـت گفت، صریح گفت: یا رسـول اهلل! من می روم 

در بستر شما می خوابم، خطر کشته شدن را که خطری جدی است، قبول 

می کنم. و رفت و خوابید.53/7/15

ممکن است شما بگویید خب، ]برای[ یک جواِن شمشیرزن و قهرمان کار 

مشـکلی نبـود. امـا باید موقعیت را توجه کنیـد؛ یک خانۀ تنگ و کوچک 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 195، »خود را با دست خود به هالکت نیفکنید.«
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و تاریـک. چـراِغ بـرق نبـود که تا اینهـا آمدند، فورًا کلیـد را بزند، 

بفهمند اشـتباه کردند. نه! در رختخواب پیغمبر دراز کشـیده، ولو خوابش 

هم نبرده باشـد. اینها هم که معّین نکردند ِکی قرار اسـت بیایند، ناگهان 

می ریزنـد تـوی ایـن خانه، تـا می آمد به خودش بجنبد، تـا می آمد معرفی 

کنـد خـودش را، کار تمام شـده بود. یعنـی واقعًا یک فـداکاری به معنای 

حقیقـی کلمـه بـود. و علی بن ابی طالب ایـن فداکاری را کـرد، رفت آنجا و 

مانـد. کـه این آیه هم طبق آن روایاتی که شـأن نزولـش را امیرالمؤمنین 

ری  َ�ش اِس َم�ن �ی می داند، به مناسبت همین قضیه وارد شد.66/2/28 آیۀ »َو ِم�نَ ال�نّ

ا�ةِ اهلِل«1 نازل شده است در مورد مجاهدت امیرالمؤمنین و  َء َمر�ن
ٓ
ا عن ِ �ة َ�ُ� ا�ب �ن

�نَ

ایثار امیرالمؤمنین.88/9/15

این یک ُبعد از این عمل بزرگ و فراموش نشـدنی اسـت؛ اما ُبعد دیگری 

کـه در ایـن کار وجـود دارد و می توانـد خیلی بـرای ما معنادار باشـد این 

اسـت کـه امیرالمؤمنیـن ایـن کار را درسـت در همان لحظـه ای انجام داد 

کـه قـرار بود افتخارات مبارزۀ سیزده سـاله به مرحلۀ بروز برسـد. پیغمبر از 

میان کفار مهاجم، به یک شهر دیگری، به میان دوستانی که با او بیعت 

کـرده بودنـد، حرکـت می کـرد. همه دوسـت دارنـد در یک چنیـن موقعیت 

حساسـی در کنار رهبرشـان باشند. همه دوست دارند اولین کسانی باشند 

که با جامعۀ جدید و محیط جدید آشـنا می شـوند. مردم او را بشناسـند و 

1. سـوره مبارکه بقره/ آیه 207، »و از میان مردم کسـی اسـت که جان خود را برای طلب 

خشنودی خدا می فروشد.«
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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 

«1 همگـی در تسـلیم مطلـق 
�ةً

�نَّ
آ
لِم كا ی الّ�ِ ِ

وا �ن
ُ
ل وا اد�نُ َم�نُ

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا محـض. »�ی

داخل بشـوید و از دِر تسـلیم بیایید. این هم یک چشـمۀ دیگر از کارهای 

امیرالمؤمنین.53/7/15

بعد در مدینه، سـردار طراز اول، مؤمن طراز اول، شـاگرد طراز اول پیغمبر، 

عبادت کنندۀ طراز اول در میان همۀ مسـلمانان، امیرالمؤمنین اسـت. در 

جنگ، همۀ چشم ها به اوست؛ در مسجد و هنگام عبادت هم، همۀ دل ها 

تحت الشـعاِع دل نورانی اوسـت. پای منبر پیغمبر هم، از همۀ شـاگردان 

پذیرنده تر، داننده تر، پرسـنده تر. در یک روایت اسـت که به حضرت عرض 

کردنـد: شـما چقدر زیـاد نقل می کنیـد از پیغمبر؟ فرمود: »مـن از پیغمبر 

سؤال می کردم، جواب می داد؛ وقتی سؤال نمی کردم، خوِد او ابتدا می کرد 

به گفتن به من«۲. شاگرد درجه یک ]پیغمبر بود[.85/7/21

در دوران ده سـالی کـه پیغمبـر در مدینـه بودنـد، یعنـی دوران حکومت و 

حاکمیت اسـالم، مشـکل ترین نقش ها به عهدۀ امیرالمؤمنین بود. آنجایی 

کـه یـک شـجاعت فوق العـاده الزم بـود، یا یـک ایمان مسـتحکم الزم بود، 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 208

2. مناقب آل ابی طالب/ باب درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی المسابقة بالعلم
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امیرالمؤمنیـن داوطلـب بـود.66/2/28 در تمـام جنگ هایـی 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 

سـال، هر سـالی سـه بار، سـربازی که هر سـالی اقاًل سـه مرتبه در عملیات 

شـرکت می کنـد و مجـروح می شـود و تـا َدم مـرگ مـی رود. 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 امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم ناراحت شـد، آن بزرگواری که هرگز درمقابل 

فرمایش پیغمبر و دستور پیغمبر، کمترین تأملی از خودش نشان نمی داد، 

اینجا که پای جنگ در میان است، پای رفتن به پیکار با دشمنان در میان 

است، از پیغمبر اکرم سؤال کردـ  شاید گله مندانه ـ »یا رسول اهلل من بمانم 

ِة هاروَن ِمن موَس«۲ دوست 
َ
نِزل ن َتكوَن ِمّن ِبَ

َ
 ما َترَض ا

َ
در مدینه؟« پیغمبر فرمود: »ا

نداری که وضعت با من، وضع هارون با موسـی باشـد که وقتی موسـی به 

لقای خدا می رفت، هارون را به جای خود در میان مردم می گذاشت؟ به این 

بیان، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین دلداری داد که این نُبردن تو به جنگ 

به معنای این نیست که ما تو را کم فرض کردیم و کوچک دانستیم، نه؛ تو 

همان عزیزی هستی که نظیر و بدیلی ندارد؛ تو هاروِن موسی هستی.

1. امیرالمؤمنین به دستور پیامبر در غزوۀ تبوک حاضر نشد و جانشین پیامبر در مدینه بود.

2. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ نبّینا/ ابـواب احواله من البعثة الی نـزول المدینة/ باب29 

غزوة تبوک و قصة العقبة
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در همه جا امیرالمؤمنین پیش قدم 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 نکـرده ام، اما بعضی از محققـان ادعا کرده انـد که در تمام 

جنگ هـای پیغمبـر، فرماندهـی کل متعلـق بـه امیرالمؤمنین بـود؛1 البته 

دیگـران فرماندهی هایـی بـر بخش هایـی داشـتند، امـا معیـار و مـالک و 

عالمـت فرماندهـی، پرچم هـا بـود؛ »پیغمبـر اکرم فالن پرچم را به دسـت 

چه کسی داد«، »آن پرچم اصلی را به دست امیرالمؤمنین داد«. ببینید در 

جنـگ بنی قریظـه، در جنگ خیبر، در جنگ بدر، در جنگ حنین، در جنگ 

ُاحـد، در جنـگ احـزاب، این مرد کجـای کار بوده و چـه کار می کرده. این 

یک فصل است.

یک فصل ]هم[، فصل بازگشت از میدان جنگ است؛ یعنی حامل افتخارات. 

مـا حاال جایی شمشـیری می زنیـم، خیلی هم موفق و خوب؛ بعد به طرف 

خانه برمی گردیم؛ شمشیرزده، قهرمانی کرده، سرشار از افتخارات؛ خود این، 

یکی از میدان های امتحان است. ..حاال این آدمی که بسیار خوب شمشیر 

زده، می خواهد برگردد؛ اینجا الگویش کیست؟ اینجا دو گونه الگو می شود 

�ن 
َ
و�نَ ا �بّ ِ�

ُ
نشان داد: یکی مثل آنهایی که می آمدند ُپرگویی می کردند؛ »َو �ی

1. شـیخ مفید در کتاب »ااِلرشـاد«، امین االسالم طبرسی در کتاب »اعالم الوری« و ابن حجر 

َعسَقالنی در کتاب »ااِلصابة« به این موضوع اشاره کرده اند. شیخ مفید دراین باره می نویسد: 

»َو ُهَو صاِحُب ِلواِئِه فی ُکلِّ َزحٍف« او پرچمدار پیامبر در تمام جنگ هایش بود.
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َعلوا« دوست دارند آنها را ستایش کنند به کارهایی  �ن َ م �ی
َ
ما ل �َمدوا �بِ ُ

�ی

 » ا�بِ �ةٍ ِم�نَ الَعدن ارنَ َم�ن ُهم �بِ
�نَّ �َ��بَ

ةَ
لا �

که از آنها سر نزده و به هنرهایی که ندارند.1 »�نَ

گمان نکن که این آدم از لبۀ پرتگاه عذاب دور است.

یک جور هم امیرالمؤمنین است؛ متواضع، سربه پایین، بی ادعا، بی توقع. 

شمشـیر زده، ولـی هیـچ توقعـی ندارد. مـن در زندگـی امیرالمؤمنین، تا 

آنجایـی کـه دیده ام، فقط یک جا دیده ام کـه خودنمایی جوانی او تجلی 

می کنـد، کـه در تاریخ منعکس شـده اسـت. دربارۀ بعضـی افراد، جا های 

متعددی هست، ولی من در مورد امیرالمؤمنین فقط یک جا دیده ام که 

ایـن بزرگـوار مثـل یک آدم قهرمان، خودنمایی و جلوه فروشـی شـجاعانه 

کرده. و آن وقتی است که به جنگ عمروبن عبدود می رود. سرش را باال 

گرفتـه بود، شمشـیرش را به دسـت گرفتـه بود، و می رفـت. پیغمبر نگاه 

کـرد و گفـت: »َهـِذِه ِمشـَیٌة«۲ ایـن راه رفتنـی اسـت، که خـدا در غیر چنین 

1. حجت االسـالم قرائتـی در کتـاب تفسـیر نور، ذیـل این آیه، برطبق آیات قـرآن، به این 

دسته بندی سه گانه اشاره دارند:

ًء َو 
ٓ
ا رن َ ُكم حب ُد ِم�ن ر�ی

یک. گروهی که کار می کنند و انتظار پاداش یا تشکر از مردم ندارند. »لا �نُ

« )سوره مبارکه انسان/ آیه 9(
ً
كورا

ُ لا سش

اِس« )سـوره مبارکه  َء ال�نّ
ٓ
ا دو. گروهـی کـه کار می کننـد تا مردم بدانند و سـتایش کنند. »ِر�ئ

نساء/ آیه 38(

َعلوا« )سـوره  �ن َ م �ی
َ
ما ل �َمدوا �بِ ُ

سـه. گروهـی کـه کار نکـرده، انتظار سـتایش از مـردم دارنـد. »�ی

مبارکه آل عمران/ آیه 188(

2. شـواهدالتنزیل لقواعـد التفضیل )حاکم َحَسـکانی، متوفـی 490ق(/ ذکر ما نزل فیهم 

من القرآن علی التفصیل/ و من سورة االحزاب/ آیه 25
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مـوردی کـه او راه مـی رود، در همه جـا آن را مبغـوض مـی دارد. 

ببینید، یک جا خودنمایی هسـت، آن هم درسـت. به قولِ معروف به خال 

می زنـد. در همـان نقطه ای که باید، خودنمایی کرد. اینها کوچک اسـت؟ 

اینها کم اسـت؟ اینها الگوسـت؛ یعنی خودنمایی کردن درمقابل دشـمن؛ 

جلوه فروشی درمقابل دشمنی که اساس شخصیت و هویت او اصاًل تکبر 

و غـرور اسـت. عمروبن عبـدود این گونه بوده؛ پیرمردی بـوده که در همۀ 

عمـرش هرچـه شمشـیر زده، طـرف مقابل را بـه خاک انداختـه؛ این طور 

مغرور بوده اسـت. در جنگ احزابی که یک ماه هم تقریبًا طول کشـیده 

و هیچ کـس نتوانسـته بـه این خندق نفوذ کند، پیغمبـر مرتب نگهبان ها 

را در سرتاسر این خندق طوالنِی چند کیلومتری راه برده که کسی نتواند 

از آن عبور کند؛ وِااّل یک خندق اسـت و باالخره از آن باال می آیند؛ اینکه 

چندان محال نیسـت، اما چطور شـد که نتوانسـتند بیایند؟ تیراندازهای 

پیغمبر در آن شـب های تاریک و ظلمانی و در آن هوای سـرد ـ آن سـال 

اتفاقًا هوای مدینه بسـیار سـرد بوده؛ شـب ها از سـرما خوابشان نمی برد، 

قحطی و گرسنگی و این چیزها هم که بود ـ مرتب تیراندازی می کردند؛ 

لذا اینها نتوانستند در تمام این یک ماه بیایند. یک مورد فقط توانستند 

و آن هـم ایـن بـود: این آقا با دو سـه نفر همراهش، بلند شـدند آمدند و 

خودشـان را بـه این طـرف رسـاندند. غرور و تکبـر و آن حالت تفاخری که 

او داشـت، مهم ترین نقطۀ این شـخصیت بود. آن طرفی ها هم گفتند که 

دیگـر قضیـۀ مدینـه حل شـده! جنگ احزاب، جنگ مهمی اسـت. به نظر 
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من مهم ترین جنگ پیغمبر، از اول تا آخر، جنگ احزاب اسـت؛ 

بسـیار جنگ عجیبی اسـت؛ هیچ وقت این قدر 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 َغطفان1 و 

قبایـل گوناگـون با همۀ سـاز و برگ آمده اند و مثل گـرگ درنده منتظرند؛ 

همه هم متکبر و مغرور؛ هیچ کدام هم نتوانسته اند و آنجا کاماًل سرافکنده 

شده اند و عصبانی هستند و زنجیر می َجوند۲؛ این آقا توانست و آمد. حاال 

درمقابـل این شـخص باید یک حرکت خدایی انجـام گیرد. غرور، درمقابِل 

ایـن اسـت، کـه آن غرور، غرور پـوچ هم نبود. حضرت نشـان داد که غرور 

پـوچ هـم نبود؛ او را به زمین انداخت، روی سـینه اش نشسـت، سـرش را 

َروها«3؛ فرار  م �ةَ
َ
 ل

ً
ودا �ن ُ  َو حب

ً
�ا ِهم ر�ی �ی

َ
ا َعل رَسل�ن

َ
ا

َ برید و قضیه را تمام کرد؛ آنها هم »�ن

کردند و رفتند.79/8/18

1. ازجملـه قبایـلِ بیابان نشـیِن سـاکن در سـرزمین نجـدـ  صد کیلومتری شـرق مدینه ـ 

بودند. حضوِر تیره هایی از غطفانیان در وادی القری، منطقه ای یهودی نشین، و نزدیکی آن 

به خیبر موجب هم پیمانی تیره هایی از این قبیله با یهوِد خیبر، بنی قریظه و بنی نضیر در 

یثرب شده بود. از مشارکت آنها با قریش در نبردهای گوناگون بر ضد مسلمانان، ازجمله 

جنگ احزاب یاد شده است.

2. کنایه از کاِر بیهوده کردن

3. سـوره مبارکـه احـزاب/ آیـه 9، »پـس بـر سـر آنـان تندبـادی و لشـکرهایی کـه آنها را 

نمی دیدید، 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 می بینید. در بعضی از اینجاها بیسـت وچهار سـالش بوده 

است، در بعضی جاها بیست وپنج سالش بوده است، در بعضی جاها سی 

سالش بوده است. یک جوان بیست وهفت بیست وهشت ساله، با شجاعت 

خـود در میـدان جنـگ، اسـالم را پیروز کـرد و آن عظمت هـا 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 اکرمصلی اهلل علیه وآله وسللم چندین بار به مناسـبت هایی بیعت گرفت. یکی از 

این بیعت ها که شاید از همه هم سخت تر بود، بیعت الّشجرة است، بیعت 

الّرضوان اسـت، در ماجرای حدیبیه1. وقتی کار سـخت شـد، پیغمبر اکرم 

آن هزاروچندصـد نفـری را که دوروَبرش بودند، جمع کرد؛ بنابرآنچه که در 

تاریخ هست، همه نقل کردند، فرمود بیعت می گیرم از شما بر مرگ. نباید 

فرار کنید. این قدر بجنگید، یا پیروز بشوید یا کشته بشوید! گمان می کنم 

در هیچ جای دیگر هم پیغمبر چنین بیعتی نگرفته اسـت از مسـلمان ها، 

جـز همین یک بـار. خب، در میان آن جمعیت همه جور آدم بود. آدم های 

سسـت ایمان، بلکه حتی اسـم می آورند آدم های منافق، در همین بیعت 

بودند. اول کسی که بلند شد و رفت و گفت: »یا رسول اهلل! بیعت می کنم«، 

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 2، »صلح حدیبیه« را مطالعه کنید.
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همین جوان نوَرس بود. یک جوان بیست وچندسـاله دسـتش را 

دراز کرد، گفت: »بیعت می کنم با تو بر مرگ«. بعد، دیگر مسلمان ها ]هم[ 

تشـجیع شـدند، آمدنـد یکی پس از دیگـری بیعت کردنـد. آنهایی هم که 

�نَ  �ی ِم�ن َی اهلُل َع�نِ الُموئ د َر�نِ �ةَ
َ
دلشان نمی خواست، مجبور شدند بیعت کردند. »ل

لو�بِِهم«1. 74/11/20
َعِلَم ما �نی �ةُ

َر�ةِ �نَ �بَ
َّ ��ةَ ال�ش

َک �ةَ
عو�نَ ا�یِ �ب ُ ِادن �ی

یک مرد جوان، که در خانه همسری و فرزندان محبوبی دارد، تمام زندگی اش 

در جبهه می گذرد و همۀ کارش در رابطه با تحکیم موقعیت اسالم و نظام 

است. این ده سال، تمام این طوری 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 هر جایـی که جای اظهار وجـوِد جوهِر 

انسـانی بـود، ایـن بزرگوار می آمد جلو. سـبقت! سـبقت! در همـۀ کارهای 

دشـوار سـبقت می گرفت. یک مردی آمد پیش عبداهلل بن عمر، گفت: »من 

علـی را دشـمن مـی دارم«. خیال می کرد حاال که اینهـا خانوادگی خیلی با 

علی میانه ای ندارند، شاید خواست خودشیرینی کند. عبداهلل بن عمر گفت: 

 ُتبِغُض َرُجاًل سـاِبَقٌة ِمن َسـواِبِقِه َخیٌر ِمَن 
َ
بَغَضَک اهَّلُل«۲ خدا تو را دشـمن بدارد! »ا

َ
»ا

نیـا َو مـا فهیـا؟« بـا مـردی دشـمنی می کنـی کـه یکی از جاهایـی که قدم 
ُ

الّد

جلو گذاشـته اسـت و پیش قدم بر دیگران شـده است، بهتر از همۀ دنیا و 

1. سـوره مبارکـه فتـح/ آیه 18، »به راسـتى خدا هنگامى كه مؤمنـان، زير آن درخت با تو 

بيعت مى كردند از آنان خشنود شد، و آنچه در دل هايشان بود بازشناخت.«

2. مناقب آل ابی طالب/ باب فی درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی مقدماتها
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مافیهاست. با این آدم دشمنی می کنی؟74/11/20 این جمع بندی شدۀ 

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 شـخصیت های جامعـۀ خود به حسـاب می آید، همـه به او 

احتـرام می گذارنـد و شـاید هـزاران نفر تعریف و تمجید و سـتایش او را از 

زبان پیغمبر شنیده اند. این تعریف و تمجیدهایی که از زبان پیغمبر برای 

امیرالمؤمنین نقل شده است، گمان می کنم هیچ محدث مسلمانی، برای 

هیچ کـس بـه ایـن انـدازه و با این کیفیت نقـل نکرده اسـت. البته فضایل 

دیگـری هم برای دیگر صحابه نقل شـده اسـت، اما گمـان نمی کنم با این 

کمّیت، با این کیفیت و محتوا، هیچ یک از محدثین مسلمانـ  اعم از فرق 

مختلف اسالمی ـ دربارۀ کس دیگری غیر از امیرالمؤمنین نقل کرده باشند. 

بدیهی اسـت؛ یکی از این تعریف ها کافی اسـت که یک انسـان را مغرور، 

ُمعجب به نفس1، ازخودبی خود و در انتخاب وظیفه دچار اشتباه کند.

بعد نوبت امتحان پیش آمد و مسئلۀ خالفت مطرح شد. به مسئلۀ حق و 

باطل و وصیت و اینها کاری نداریم، آنچه مسّلم است اینکه امیرالمؤمنین 

مدعـی خالفـت بـود.75/9/5 اگر امیرالمؤمنینعلیه السلالم در سـقیفۀ بنی سـاعده 

شـرکت می کـرد، شـاید سرنوشـت دنیـای اسـالم و سرنوشـت خالفت طور 

دیگری می شد. آنجایی که همه در فکر اینند که حکومت دست چه کسی 

خواهـد افتـاد، علـی خود را از میانه کنار می کشـد، آنجـا که همه حاضرند 

1. خودبزرگ بین، مستکبر.
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تـا ببیننـد چه می توانند بکنند و چه تأثیری می توانند در تعیین 

حکومت آینده بگذارند، علی غایب است، علی مشغول یک وظیفۀ عزیزتر 

و شـریف تری اسـت1 و آن تجهیز پیغمبر، تغسیل پیغمبر، تدفین پیغمبر 

و باالخره عمل به وصیت پیغمبر است؛ یعنی جمع کردن قرآن.65/3/9

از قول امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم نقل شده، حضرت در نامه ای به دوستان 

«۲ پیغمبر به من یک دسـتوری داد، 
ً
خودشـان می فرمایند که »َعِهَد ِاَلَّ َعهدا

یـک پیمانـی از مـن گرفت، که در آن دسـتور این طور آمـده؛ ازجمله: »َفِان 

مِرِهـم« یعنـی در آنجا پیغمبر گفته: 
َ
یـَک ِبالّرِضـا َفُقـم ِبا

َ
ـوَک یف عاِفَیـٍة َو َرَجعـوا َعل

َّ
َول

علـی جـان، اگـر اّمـت بر تـو اتفاِق نظـر پیدا کردنـد و دور تـو را گرفتند و 

از تـو خواسـتند و مشـکلی به وجـود نیامـدـ  توجـه کنید بـه اینکه چطور 

یُت  ِ
ّ
َقد ُول

َ
 َوجهی َو ل

َ
رُتا َعل مَر

َ
َكّف َفا ت َنفُسُه یف 

َ
َقد سال

َ
 َصدری َو ل

َ
َعل

َ
 اهَّلِل َو ِاّنَ َرأَسُه ل

ُ
َقد ُقِبَض َرسول

َ
1.»... َو ل

وَن 
ّ
 َیعُرُج َو مـا فاَرَقت َسعی َهیَنَمـٌة ِمهُنم ُیَصل

ٌ َ
 َیِبـُط َو َمـل

ٌ َ
فِنَیـُة َمـل ـِت الـّداُر َو ااَل عـوان َضّجَ

َ
ُه َو املالِئكـُة ا

َ
ُغسـل

«. رسول خداصلوات اهلل علیه به رحمت خدا رفت، 
ً
تا  َو َمّیِ

ً
َحّقُ ِبِه ِمّن َحّیا

َ
ن ذا ا َ َ

حِیِه ف یناُه یف َضر یِه َحّیَ واَر
َ
َعل

درحالی که سرش بر سینۀ من بود. َنْفس او بر کف دست من جاری شد و آن را بر چهرۀ 

خـود کشـیدم. غسـل دادنش را بر عهده گرفتم و فرشـتگان یاری ام می دادنـد. در و دیوار 

خانـه فریـاد می کشـیدند، جمعی از فرشـتگان فـرود می آمدند و جمعی دیگر به آسـمان 

می رفتند. لحظه ای بانگ و فریادشـان از گوشـم جدا نمی شـد، بر او درود می فرستادند تا 

او را در مدفنش به خاک سـپردیم. آری، در زندگی و مرگ، چه کسـی سـزاوارتر از من به 

اوست؟ )نهج البالغه/ خطبۀ 197(

2. بحاراالنوار/ کتاب الفتن و المحن/ باب16/ حدیث1، حضرت این نامه ر ا پس از بازگشت 

از جنـگ نهـروان، و در زمانی که سـپاه معاویـه به مصر حمله کرده، و محمدبن ابی بکر را 

به شهادت رسانده بود، نوشته اند.
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مصالح مهمی وجود دارد، که حتی این مسـئله را تحت الشـعاع 

قرار می دهد؛ مثل وحدت عالم اسالم و وحدت اّمت اسالمی در آنجایی که 

نبـودن وحـدت، کیان اسـالم را تهدید می کند، که در زمـان امیرالمؤمنین 

وَک یف عاِفَیٍة« اگر با حرز1 عافیت، بدون اینکه مشـکلی 
َّ
این طور بود ـ »َفِان َول

باشـد، تشـّنجی باشـد، اختـالف کلمه ای به وجـود بیاید، جنـگ داخلی ای 

مِرِهم« 
َ
درست بشود، مردم دور تو را گرفتند و از تو خواستند، آن وقت: »َفُقم ِبا

آنجا قیام به کار مردم بکن و زمام امور آنها را در دست بگیر.66/4/12

]حضرت[ وقتی مشـاهده کرد صالح عالم اسـالم این است که او از صحنه 

خارج شود، خارج شد. یعنی امیرالمؤمنین همۀ آن تعریف ها، تمجیدها، 

اسـتحقاق ها، و همۀ آنچه را که برای خود قائل بود و هزارها نفر شـنیده 

بودنـد و می دانسـتند، الی محفظـه ای از فراموشـی موقـت پیچیـد و کنار 

گذاشـت. البتـه اینهـا کـه فرامـوش نمی شـد و فرامـوش که نمی شـود، تا 

ابدالّدهـر هـم باقی اسـت؛ لیکن مطرح نکرد. یعنـی همۀ آن چیزی را که 

در امر خالفت و ریاسـت دنیای اسـالم 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 می خواهد 

هوای نفس خود را به کار نبندد، تسلط بر نفس از این باالتر، بهتر، گویاتر، 

1. )ح رز( صحت و سالمتی
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و شـگفت آورتر نمی شـود!75/9/5 ایـن مسـئله در نهایـِت اهمیـت 

اسـت که کسـی که خودش را صاحب حق می داند و معتقد اسـت که با 

قدرت گرفتن او و مسئولیت داشتن او، جامعۀ اسالمی به سعادت و به راه 

خودش خواهد رسـید، کسـی که دیگران را صالح و اهل این کار نمی داند، 

آنجایـی که پای مصالح در میان اسـت، راحـت از همه چیز صرف نظر کند؛ 

امیرالمؤمنیـن ایـن کار را کرد. البته این طور هم نبود که از اول هیچ گونه 

دفاعی از حق خودش نکند، این هم مسلمانی نیست.66/2/28

مـا معتقدیم آن کسـی که ازطـرف پیغمبرصلی اهلل علیه وآله 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 یک وقتی 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. یک وقت هسـت که یک گالبی 

را بنده خدمت شـما تقدیم می کنم، و می گویم آقا خواهش می کنم این 

را میـل کنید؛ شـما هم تعـارف می کنید که نه خیر، میـل ندارم. یک وقت 

هم هسـت که خدای نکرده مریضید و به شـما می گویند دارو میل کنید. 

در اینجـا معنـی ندارد که شـما بگویید نه خیر، میل نـدارم دارو بخورم. در 

پاسـخ شـما می گویند بیخود میل ندارید. اول با زبان خوش؛ بعد شـما را 

می خوابانند و با زور دارو را در حلقتان می ریزند!
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حکومـت سـالم، برای دورانی که نزدیک به آغاز انقالب اسـالمی 

اسـت، یک داروی ضروری اسـت، یک داروی الزم اسـت. جامعۀ اسـالمی 

حق ندارد بگوید من این دارو را نمی خواهم. آن کسـی هم که خازن1 این 

داروسـت و دارو در آسـتین اوسـت، حـق نـدارد بگوید خب، حـاال که دارو 

نمی خواهی، بنده هم قهر می کنم؛ نه، این نیسـت. مگر مسـئلۀ شـخصی 

است؟ سعی می کند خودش را به آن حق برساند، سعی می کند دارو را به 

مریـض بخورانـد. مگر اینکه ببیند اگر چنانچه به این مریض خیلی فشـار 

بیـاورد، مریـض اصاًل خواهد ُمـرد. بله، در اینجا موقتًا دسـت نگه می دارد 

تـا ایـن مریـض از آن حـال بی جانـی، از آن حال قریب الموتـی، از آن حال 

احتضار بیرون بیاید. وقتی که 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 می خورانند و اگر نشد، به زور در حلقش می ریزند، 

امامت این طوری است.51/11/20

]حضـرت[ فعالیـت کرد، تـالش کرد، واقعیت و حقیقـت را اظهار کرد، هم 

خودش، هم همسر پاک و پاکیزه و مطهرش.52/7/24 همۀ شماها شنیده اید 

و در کتاب ها نقل کرده اند و باید درست هم باشد که امیرالمؤمنینعلیه السالم 

چهـل شـب بـر دِر خانـۀ عـده ای از یـاران قـرآن و پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله و از 

عالقه منـدان به اسـالم می رفت. و حتی دختـر پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله را هم با 

خود می ُبرد؛ یعنی از جنبه های عاطفی و فکری، از هر دو استفاده می کرد 

1. )خ زن( نگه دارنده
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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، اسـالم 

نونهـال و اسـالم جدیدالوالده از بین نخواهـد رفت.1 امیرالمؤمنینعلیه السلالم 

می رفـت دِر خانه هـا و مـردم را دعـوت می کـرد که با او بیعـت کنند. و دِر 

خانـۀ او بیاینـد تا او بتواند برود از یک اقلیت رقیب دیگر ـ چون اصحاب 

سـقیفه اقلیت بودند ـ از یک اقلیت مسـتأثر۲ دیگر، که نظر اکثریت تودۀ 

مردم را جلب کرده، حق خود را بگیرد. در رأس جامعۀ اسالمی قرار بگیرد 

و آن شـغلی را کـه پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله و خـدا و قـرآن برایـش معّیـن کرده 

است، ادامه دهد و جامعۀ اسالمی را به سوی رشد، به سوی کمال، به سوی 

همان راهی که پیغمبر سوق می داد، ِبِکشد.51/11/21

اما آن وقتی که دید دیگر دفاع فایده ای ندارد و ادامۀ این جنجال و بگومگو 

ممکن است که به ضرر دنیای اسالم تمام بشود، با اینها بیعت کرد و در 

تمام مدت بیست و پنج سال در کنار خلفای سه گانه ماند.66/2/28

1. االحتجاج/ ذکر طرف مما جری بعد وفاة رسول اهلل/ حدیث4

2.)أث ر( ویژه خوار، کسی که چیزهای نیکو را برای خود و نه برای یارانش برگزیند.



 

۱۰

مقام و منزلت امیرالمؤمنین؟ع؟

امیرالمؤمنینعلیه السلالم جـزو چهره هـای جـذاب تاریـخ اسـت. شـاید کمتر 

شـخصیِت تاریخـی را انسـان بتوانـد پیـدا کند کـه به قـدِر امیرالمؤمنین 

علی بن ابی طالب دل باختۀ در میان همۀ آحاد بشر ـ نه فقط ملت اسالم ـ 

داشـته باشـد. چه بسیار غیر مسلمانانی که اسالم را، حتی پیامبر اسالم 

را قبـول ندارنـد؛ امـا علیعلیه السلالم را چـرا؛ عشـق می ورزنـد، بـه او احترام 

می کنند، او را ستایش می کنند. حاال مسلمان ها و به خصوص شیعیان، 

که نسـبت به آن بزرگوار، چه تکریمی و تعظیمی در دل وجان خودشـان 

و ذهن خودشـان قائلند! در بین ما شـیعیان و آحاد مسـلمین، کسـانی 

هسـتند کـه عامل به احکام اسـالمی هم نیسـتند؛ امـا امیرالمؤمنین را 

بـزرگ می شـمارند. ایـن برای چیسـت؟ به خاطر این اسـت کـه مجموعۀ 

خصوصیـات واالی انسـانی در ایـن بزرگوار، به قدری زیاد بوده اسـت که 
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هرکس از علیعلیه السلالم چیزی شـنیده، در مقابِل این خصوصیات 

خاضع اسـت.فقط یک دسـته استثنا هستند که آنها علی را می شناسند؛ 

اما با او دشمنند. آنها با این مبانی که این انسان بزرگ برای آن مبانی 

جهاد کرده و همۀ عمر را صرف کرده اسـت، به شـدت دشـمنند. طبعًا با 

سرباِز اولش هم دشمنند. یا در آن دوره های اول، کسانی که زخم خوردۀ 

آن شمشـیر بی انعطـاِف آن انسـان آشـتی ناپذیر بـا بدی و زشـتی بودند، 

بـا او دشـمن بودنـد. وِااّل دیگران، آدم های باانصاف، انسـان های فطری، 

همه محب و مشتاق این شخصیت عظیمند. البته این در صورتی است 

که از او چیزی شنیده باشند؛ آنهایی که نشنیدند و نمی دانند، آنها طبعًا 

خارجند.78/10/10

شـخصیت امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم ترکیبی اسـت از عناصری که هرکدام 

بـه تنهایـی، یـک انسـان عالی مقـام را به زانـو درمـی آورد، اگـر بخواهـد به 

اوج آن برسـد. زهـد امیرالمؤمنیـن و بی اعتنایـی و بی رغبتـی 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 کرده اند که بعد از 

نبـی اکرمصلی اهلل علیه وآله وسللم 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 میدان های مختلف، چه 

میدان هـای نظامـی، و چـه میدان هـای اخالقـی و سیاسـی، یکـی از این 

عناصر است. عبادت آن بزرگوار، یکی دیگر از این عناصر است.70/1/16
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یـاًل
َ
ل امِلحـراِب  یِف  الَبـّكاُء  راُب«1»ُهـَو 

َ
 الّض

َ
ُک ِاَذا اشَتّد ُهَو الَضّحا

..وقتی که ُعّباد عالم و زّهاد عالم را انسان مقایسه می کند با یکدیگر، بدون 

شک و تردید، امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب، عابدترین عابدهاست.52/7/24 

عـدل و دادگـری امیرالمؤمنیـن کـه پرچم برافراشـتۀ شـاخصی برای عدل 

اسـالمی اسـت، یکی دیگر از این عناصر اسـت. رأفت آن بزرگوار نسبت به 

ضعیفـانـ  اعـم از فقـرا، کودکان، غالمان و کنیزان، زنـان، ازکارافتادگان ـ 

یـک وادی عظیمی اسـت، و یکـی دیگر از ابعاد شـخصیت امیرالمؤمنین 

است. پیش قدمی آن بزرگوار در همۀ کارهای خیر، که در تاریخ زندگی آن 

حضرت، انسان با آن برخورد می کند، یکی دیگر است. حکمت آن بزرگوار، 

فصاحـت آن بزرگـوار. شـمارش رئـوس ایـن مطالب هم، به آسـانی ممکن 

نیست. و همۀ اینها در حد اعالست.

قطـب راونـدی که از بزرگان علمای ما در قرن ششـم اسـت، دربارۀ زهد 

امیرالمؤمنیـن می گویـد: وقتی کسـی سـخن علیعلیه السلالم را در باب زهد 

نـگاه بکنـد و ندانـد کـه ایـن سـخن از علی بن ابی طالـب اسـت، یعنی از 

کسـی اسـت که بـر بخش عظیمـی از دنیای آبـاد آن روز حکم می رانده 

اسـت و آن همـه مسـائل اجتماعـی و سیاسـی پیرامـون او ریخته بوده، 

 
َ

َكالُم َمن ال ُشُغل ُه 
َ
ّن

َ
نداند که این حرف برای چنین کسی است، »ال َیُشّکُ ا

1. او شب هنگام در محراب عبادت به پیشگاه خدا، سخت گریان/ و هنگام شدت جنگ 

با دشمنان، خندان بود. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ ۳، »قصیدۀ عینیۀ 

ناشئ صغیر« را مطالعه کنید.
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ُه ِبَغیِر الِعباَدِة«1 شـک نمی کند که این سـخن، سـخن کسـی است 
َ
ل

هـاَدِة« و  ـُه یف َغیِر الّزَ
َ
 ل

َ
کـه در زندگـی، هیچ کاری جز عبادت نداشـته، »َو ال َحّظ

هیـچ کاری جـز زهـد انجام نمی داده. این زهد امیرالمؤمنین اسـت. تمام 

ابعاد شخصیت او همین طور در اوج است. بعد می گوید: »َو َهِذِه ِمن َمناِقِبِه 

ـَع ِبـا َبـنَی ااَلضـداِد« ایـن منقبت شـگفت آور و عجیبی اسـت که  ـی َجَ
َّ
الَعجیَبـِة ال

جمع بین اضداد کرده است.70/1/16

َتیَتـُه«۲؛ خیلـی ابعـاد عظیمی دارد این شـخصیت، 
َ
واحـی ا ّیِ الّنَ

َ
»ُهـَو الَبحـُر ِمـن ا

نمی شود جمع بندی ]کرد و[ دست مخاطب داد، که بگوییم امیرالمؤمنین 

این است. بله، می توانیم از ابعاد مختلف وارد بشویم، به قدر فهم خودمان 

و همـت خودمـان و بصیـرت خودمان یک چیزی دربارۀ این بزرگوار عرض 

بکنیم. من فکر کردم، دیدم شاید صد صفتـ  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، 

تقوای آن حضرت، زهد آن حضرت، حلم آن حضرت، صبِر آن حضرت، که 

خصال نفسانی اوست؛ چه خصوصیات رفتاری او، یک پدر، یک شوهر، یک 

شـهروند، یک سـرباز، یک فرمانده، یک حاکم. یا خصوصیات او در برخورِد 

1. الخرائج و الجرائح )سعیدبن هبةاهلل قطب الدین راوندی، متوفی 573ق(/ الباب الرابع 

عشر/ فصل فی اعالم امیرالمؤمنین/ حدیث2

2. ضرب المثلی در زبان عربی، »از هر سو که به سوی 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 این طوری شـاید بشـود بـرای امیرالمؤمنین 

شـمرد که اگر این صد صفت را کسـی بتواند با بیان جامعی، گویا و رسـا 

بیـان بکنـد، ایـن، اجمااًل یک صورت نسـبتًا کاملـی از امیرالمؤمنین ارائه 

می دهد. منتها به قدری دایرۀ این صفات وسـیع و گسـترده است که برای 

هرکدامی اقاًل یک کتاب باید نوشت.

حـاال مثـاًل فرض بفرمایید ایمان امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین یک انسـان 

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 

ُكِشـَف  و 
َ
عظمـت ایمـان امیرالمؤمنین معلوم بشـود؟ خـود او می فرماید: »ل

«1 یعنی اگر پردۀ غیب برافتد و من غیب را، یعنی ذات 
ً
الِغطاُء َما ازَددُت َیقینا

مقـدس باری تعالی را، فرشـتگان را، بهشـت را، جهنـم را، همۀ آنچه را که 

ادیان از غیب و ملکوت این عالم بیان کرده اند، آنها را من با همین چشم 

ظاهری ببینم، یقین من از آنچه هسـت، بیشـتر نخواهد شـد. یعنی این 

یقین، مانند یقیِن کسی است که با چشِم سر همه چیز را دیده است؛ این 

ایمان. که آن شاعر عرب۲ می گوید:

نـا
َ
ل  

َ
قـال َقـد 

َ
ل ِبـاهَّلِل  شـَهُد 

َ
َخـِفَا مـا  ِمنـُه   

ُ
الَقـول َو  ـٌد  ّمَ ُمَ

1. تصنیف ُغررالحکم و ُدررالَکِلم )تمیمی آمدی، متوفی 550ق(/ القسم االول االعتقادی 

و ما فیه/ الباب الخامس فی االمامة/ الفصل الثانی فی علی/ فضائله/ حدیث2086

2. ُسفیان بن ُمصَعب معروف به َعبدی کوفی )متوفی 120ق(، از جملۀ شاعران اهل بیت
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ـن ِمَّ اخَللـِق  َجیـِع  ایـاَن  ّنَ 
َ
ا ـو 

َ
ماءل  الّسَ

َّ
َسَكَن ااَلرَض َو َمن َحل

ِلَكـی میـزاٍن  ـِة 
َ

َكّف یف   
ُ

یَف1ُیَعـل َو مـا  َعـِلٍّ  ِبایـاِن  یَف  یـو

اگر ایمان همۀ خالیق را در یک کفه بگذارند و ایمان امیرالمؤمنین را در 

یک کفه، باز هم وزِن ایماِن علی نخواهد شد؛ این ایمان. یا فرض بفرمایید 

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 نمی شود بیان کرد.74/11/20

قرن هاست همۀ کسانی که معرفتی به این ذات مقدس داشته اند، از مسلمان 

و غیر مسلمان، دربارۀ امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم سخن گفته اند و نوشته اند، 

و هنوز هم می نویسند و می سرایند و می گویند. لکن آنچه گفته شده است، 

کافـی نیسـت که بتواند شـخصیت این اعجوبۀ عالـم و نمونۀ قدرت کاملۀ 

الهی و کلمۀ تاّمۀ پروردگار را، برای ما، با همۀ ابعاد روشـن کند.72/10/6 چون 

آن شخصیت، شخصیت قابل احاطۀ ذهنی و بیانی نیست؛ یعنی نمی شود 

با بیان، ابعاد نامتناهی آن شخصیت الهی را توصیف کرد.70/1/16

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

و ُانس گرفته با مقیاس های مادی، قدرت آن را نداریم که شـخصیتی را با 

1. به خدا قسم شهادت می دهم 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، 

تا با ایمان علی برابر شـود، مسـّلمًا ایمان علی بر همه رجحان پیدا خواهد کرد. )مناقب 

آل ابی طالب/ 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 کتاب ها خواندیم؛ بزرگانی که انسـان وقتی 

آنها را درست تصور می کند، حقیقتًا در مقابِل آنها احساس حقارت می کند. 

مثل اینکه انسان سر را به طرف آسمان بلند کند، ماه را ببیند، زهره را ببیند، 

مشـتری را ببینـد، ُزحـل را ببینـد، مریخ را ببیند. خب، چقدر این سـیاره ها 

بلندند! چقدر بزرگند! چقدر نورانی اند! ولی چشـم نزدیک بین و ضعیف ما، 

نمی تواند بفهمد که این سـیاره ای که حاال اسـمش مشـتری اسـت یا زهره 

است، با آن ستاره ای که با ابزارهای فنی و تلسکوپ های قوی آن را دیده اند 

ـ و می گوینـد کـه میلیون ها سـال نـوری با ما فاصله دارد و یک کهکشـان 

اسـت ـ چقدر فاصله دارد. هر دو را چشـم ما در آسـمان، شـب ها می بیند؛ 

اما این کجا و آن کجا! ما این قدر دور هستیم از عظمت ها، که نمی توانیم 

فرق امیرالمؤمنین را، با ُعَظما و بزرگان و اکابری که در تاریخ، در اسالم، در 

کتاب ها، در عالم علم، در هر صحنه و عرصه ای که تاریخ بشرّیت سراغ دارد، 

درست تشخیص بدهیم. یک چیز عجیبی است امیرالمؤمنین!

ِاشـکال کار از اینجـا شـروع می شـود کـه مـن و شـما، کـه امـروز شـیعۀ 

علی بن ابی طالب هسـتیم و باید به او اقتدا کنیم، اگر از ابعاد شـخصیت 

او چیزی ندانیم، ِاشکال در هویت ما به وجود خواهد آمد. یک وقت کسی 

ادعایـی نـدارد، ولی ما ادعا داریم. می خواهیم علوی باشـیم، می خواهیم 

جامعـۀ مـا، جامعـۀ علوی باشـد. مـا شـیعه ها در درجۀ اول، و مسـلمین 

غیـر شـیعه در درجـۀ دوم، ایـن مشـکل را دارنـد. همـۀ مسـلمان ها البته 
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امیرالمؤمنین را قبول دارند؛ منتها شیعه با یک کیفیت دیگری، 

با یک عظمت دیگری این بزرگوار را می بیند و می شناسد.74/11/20

می تـوان شـبحی از آن شـخصیت عظیـم معنـوی را، بـه برکـت گفته های 

کسـانی که خودشـان مثل امیرالمؤمنین بوده اند یا باالتر از امیرالمؤمنین 

ـ کـه او وجـود مقدس خاتم االنبیـا، حضرت محمد مصطفیصلی اهلل علیه وآله وسللم 

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

اسـت، دیدم که پیغمبر اکرم به جمعی از اصحابشـان فرمودند، »ِبَسـَنِدِه ِاَل 

ن َینُظـَر ِاَل آَدَم یف ِعلِمِه َو ِاَل ِابراهَم یف ِحلِمِه 
َ
راَد ا

َ
: َمـن ا

َ
ـُه قـال

َ
ّن

َ
یـِه ا

َ
واُت اهَّلِل َعل

َ
َرسـوِل اهَّلِل َصل

ـالم«1  یِه الّسَ
َ
یب طاِلـٍب َعل

َ
َو ِاَل مـوَس یف َهیَبِتـِه َو ِاَل عیـَس یف ِعباَدِتـِه َفلَینُظـر ِاَل َعِلِّ بِن ا

ها« همۀ نشـانه ها و 
َّ
َء ُكل

ٓ
سما

َ
َدَم الا

آ
َم ا

َّ
یعنـی علـم آدم که قـرآن می گوید: »َعل

نام هـا و معـارف آفرینـش را، خـدای متعال به حضـرت آدم تعلیم داد، یا 

«۲ یا هیبت  �بٌ �ی اٌ� ُم�ن
َ

ّو
َ
ٌم ا ل�ی َ�

َ
َم ل راه�ی  ِا�ب

حلم ابراهیم که قرآن تعریف می کند: »ِا�نَّ

موسی که قدرت و عظمت فرعونی درمقابل آن هیچ و پوچ بود، یا عبادت 

عیسـی که مظهر زهد و اخالص و تعّبد درمقابل پروردگار بود ـ در بعضی 

از روایات دیگر، که باز از طرق غیر شیعه است، چیزهایی هم اضافه شده 

اسـت بـه این، زهـد یحیی بن زکریا و ازاین قبیل نشـانه های انبیا ـ همه در 

ایـن انسـان بـزرگ و واالیی که ما خـود را دنباله رو و شـیعۀ او می دانیم، 

1. این روایت به نقل از مسند احمدبن حنبل در بحاراالنوار آمده است. )بحاراالنوار/ کتاب 

تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب فضائله و مناقبه/ باب73/ حدیث10(

2. سوره مبارکه بقره/ آیه 31،  سوره مبارکه هود/ آیه 75
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جمع شده است. این، تصویری از شخصیت آن بزرگوار را می تواند 

تا حدودی برای ما روشن کند.72/10/6

یـک نکتـه ای در اینجـا وجـود دارد و آن ایـن اسـت که ما معمـواًل وقتی 

شـخصیت ها را یـا خصوصیـات را به صـورت جمع بندی شـده از دور نـگاه 

می کنیـم، آنهـا را سـتایش می کنیـم، ]امـا[ وقتـی نزدیک می شـویم، پای 

عمل به میان می آید، پای پیروی به میان می آید، دچار مشکل می شویم. 

عیـب کاِر آحاد بشـر این اسـت. اگر همان قدری که مـردم دنیا به عدالت 

امیرالمؤمنیـن، بـه انصـاف امیرالمؤمنیـن، به شـجاعت امیرالمؤمنین، به 

طـرف داری از مظلـوم کـه در او بـود، بـه طـرف داری از حقیقـت کـه در او 

بـود، بـه ظلم سـتیزی 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 می کردنـد، ولو یک قدم، دنیا گلسـتان می شـد. امـا همین آدم ها 

ـ یعنی همین امثال بنده؛ آدم هایی که این طور از دور سـتایش می کنیم 

امیرالمؤمنیـن را ـ اگـر جایـی در زندگـی معمولـی خودمـان، در قضـاوت 

معمولـی خودمـان، بـه یکـی از همین کارهایـی که سـتایش می کنیم از 

امیرالمؤمنیـن؛ از کسـی که می خواهـد راه امیرالمؤمنیـن را برود، برخورد 

بکنیم، معلوم نیست که دیگر آن قدر ستایش کنیم؛ در دل برمی آشوبیم؛ 

با او مقابله می کنیم. اگر خدای نکرده شقاوت بر ما غلبه داشته باشد، به 

روی او شمشیر هم می کشیم! عیب کار اینجاست.

لـذا جـا دارد ما همـان قدری که از جمع بندی شـدۀ خصـال امیرالمؤمنین 
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سخن می گوییم، از ریِز خصوصیات آن بزرگوار هم مّطلع بشویم. 

خب، این امیرالمؤمنین که می گوییم عادل بود، عدل او چگونه بود؟ خب، 

ایـن عدلـی که این قـدر 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 روایات1 

شنیده اید کسانی به ائمهعلیهم السالم عرض می کردند ما شیعیان شما هستیم 

ـ کمااینکـه بـه خـود امیرالمؤمنین هم طبـق یک روایتی، کسـانی آمدند 

گفتند ـ ائمه در جواب اینها استنکار۲ می کردند: 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 

می کنند؛ 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 َمکانت و مقام معنـوی و ملکوتی امیرالمؤمنین اشـاره دارد. 

مقامات آن بزرگوار، در بهشت، در قیامت، در آسمان ها، در میزان مالئک و 

فرشـتگان و مقّربین، یک دسـته اینهاسـت. یک دسته از مناقب آن بزرگوار 

هم، آن چیزهایی اسـت که در اعمال و گفتار او، و نقش های 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، 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب الطاعة و التقوی/ حدیث3

2. )ن ک ر(، 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 

راجع به امیرالمؤمنین از فضایل و مناقب گفته می شود، مخصوص شیعیان 

نیسـت؛ این طور نیسـت که فقط شـیعه آنها را روایت کند یا شـیعه از آنها 

لذت ببرد؛ بلکه همۀ مسلمین، به جز یک عدۀ انگشت شمار معدودی ـ که 

معلوم هم نیست امروز از آنها اثری باقی باشد و کسی از آنها وجود داشته 

باشد؛ یعنی نواصب و خوارج1 ـ دوستدار امیرالمؤمنینند.

خیلی از این فضایل و مناقب را غیر شیعه در کتاب هایشان نقل کرده اند، 

کـه مـن حـاال بعضی را عرض می کنم. بسـیاری از مسـلمین، به اهل بیت 

مکّرم پیغمبر و به آن بزرگوار به طور خاص، ارادت و عالقه و شیفتگی دارند. 

یک روایت، این روایتی اسـت که نویسـندۀ معروف شافعی، ابن َمغازلی۲، 

1. نواصب جمع ناصبی، و ناصبی کسی است که با مذمت کردن و نکوهش امیرالمؤمنین 

یا یکی از ائمهعلیهم السالم به ایشان جسارت کند.

خوارج هم گروهی بودند که پس از تحمیل حکمیت در جنگ صفین به امیرالمؤمنین، 

از کار خـود نـادم شـده و گفتنـد حکـم فقط از آِن خداسـت. و به حضـرت گفتند پذیرش 

حکمیت گناه بوده و باید توبه کند. و دست به شرارت زدند.

2. ابوالحسـن علی بن محمـد ُجاّلبـی )متوفـی 483ق(، معروف بـه ابن َمغازلی، در کتاب 

مناقـب االمام علی بن ابی طالبعلیه السلالم بـه گردآوری مناقب امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و 

امام حسن و امام حسین علیهم السالم پرداخته است.
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در کتاب خود نقل کرده اسـت. که راوی این حدیث، غیر شـیعه 

یب طاِلٍب 
َ
است. از َاَنس بن مالک نقل می کند که پیغمبر فرمودند: »ِاّنَ َعِلَّ بَن ا

نیا« یعنی در بهشت، مردِم بهشت، 
ُ

هِل الّد بِح اِلَ َكوَكُب الّصُ َكما َیزَهُر  ِة  هِل اجَلّنَ ُیِض ُء اِلَ

وجود علی بن ابی طالب امیرالمؤمنینعلیه السلالم را آن چنان درخشان می بینند 

که مردم دنیا، سـتارۀ صبح1 را آن چنان درخشـنده می دیدند؛ یعنی نور آن 

بزرگوار، در بهشت هم بر انوار دیگر غلبه دارد.

یک روایت دیگر را، همین نویسـندۀ ُسـّنی، نقل می کند از عمار یاسـر، که 

َحـّبَ ِاَل اهَّلِل ِمهنا َو 
َ
ِن الِعباَد ِبیَشٍء ا ّیِ یَنـٍة َل ُیَز َنَک ِبز ّیَ  اهَّلِل ِلَعـِلٍّ ِاّنَ اهَّلَل َز

ُ
 َرسـول

َ
گفـت: »قـال

ـَغ ِعنـَدُه ِمهنـا«۲ یعنـی پیغمبر به علـی فرمود: ای علی! خدای متعال تو 
َ
بل

َ
ال ا

را بـه زینتـی آرایـش داد که هیچ بنده ای از بنـدگان خود را به زینتی بهتر 

نیـا« آن زینـت زهـد و 
ُ

هـِد یِف الّد لّزُ
َ
و محبوب تـر از آن، آرایـش نـداده اسـت، »ا

بی رغبتی به دنیاست؛ بی رغبتی به این ظواهر فریبنده ای که انسان از آنها 

لذت می برد. دنیا، معنایش آبادکردن دنیا نیست ، اینکه دنیا را آباد کنند، 

زمیـن را بـا زینت هـای الهی مزّیـن بکنند، بندگان خدا را برخـوردار بکنند؛ 

امیرالمؤمنین پیشتاز این راه بود. دنیا یعنی اینکه من و شما از آنچه که 

در زمین هسـت، برای حّظ نفس و لذت خودمان، مدام فراهم بیاوریم و 

1. ستارۀ صبح همان سیارۀ ناهید است که با توجه به َجو فوق العاده متراکمی که دارد، 

نور خورشید را منعکس کرده و مانند ستاره ای می درخشد. چون این ستاره، صبح زود و 

ابتدای غروب دیده می شود، ستارۀ صبح نام گرفته است.

2. این دو روایت به ترتیب در صفحات 153 و 132 کتاب مناقب االمام علی بن ابی طالب 

)ابن المغازلی( 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 زیاده روی در این، همان دنیای بد 

و خبیثـی اسـت کـه ما را از آن باز داشـته اند. پس زهـد در دنیا، آن زینت 

« خداوند 
ً
 ِمنَک َشـیئا

ُ
نیا ال َتنال

ُ
 الّد

َ
علی بن ابی طالب اسـت. بعد فرمود: »َو َجَعل

طوری قرار داده است که این دنیا، از تو هیچ چیز نخواهد برد.

یـک روایـت دیگـر، این روایـت موّفق خوارزمی1 حنفی اسـت کـه او هم از 

نویسندگان سّنی است، کتابی دارد در مناقب. او این روایت را نقل می کند 

«ـ  این روایت ها دل دوستداران آن  که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود: »یا َعِلُّ

بزرگوار را روشن می کند تا آماده بشویم برای اینکه دنباله رو این شخصیت 

عطان«۲ 
َ
یّب فیَک َخَس ِخصاٍل َفا لُت َر

َ
عظیم باشیم، عماًل، نه فقط ِاسمًا ـ »ِاّن َسا

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

ن َتنَشّقَ َعّنِ 
َ
یّب ا لُت َر

َ
ّنَ َفَسا ُ لُ ّوَ

َ
ّما ا

َ
را به من داده و قبول کرده. اول این است: »ا

نَت َمعی« خواستم که در قیامت وقتی محشور 
َ
راَب َعن َرأس َو ا نُفَض الّتُ

َ
ااَلرُض َو ا

عطان« خدا این را 
َ
می شـوم، از خاک برمی خیزم، تو در کنار من باشـی؛ »َفا

نَت 
َ
ِة املیـزاِن َو ا

َ
ِكّف ن یوِقَفن ِعنـَد 

َ
یّب ا لُت َر

َ
ا الّثاِنَیـُة َفَسـا ّمَ

َ
قبـول کـرد و بـه من داد. »َو ا

َمعـی« از خـدا خواسـتم کـه در هنگامی کـه اعمال خالیـق را در میزان الهی 

1. موفق بن احمد خوارزم )484-567ق(، حنفی مذهب بوده، اما چند کتاب دربارۀ اهل بیت 

نوشته است، ازجمله: المناقب، قضایا امیرالمؤمنین  و مقتل الحسین.

2. المناقب )خوارزمی(/ ص294
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می سـنجندـ  که این میزان در قرآن اسـمش آمده اسـت ـ که من 

آنجا ایسـتاده ام، تو هم در کنار من باشـی. خدا این را هم قبول کرد و به 

 ِلوایئ َو ُهَو 
َ

َک حاِمل
َ
ن َیَعل

َ
یّب ا لُت َر

َ
ا الّثاِلَثُة َفَسا ّمَ

َ
من عطا کرد این خواسته را. »َو ا

عطان« از خدا خواستم که آن لوایی 
َ
ِة َفا َتُه امُلفِلحوَن الفاِئزوَن یِف اجَلّنَ

َ
كَبُر ت ِلواُء اهَّلِل ااَل

را که بزرگ ترین لوای الهی اسـت در قیامت، بسـپارد به دسـت تو. معلوم 

می شـود در قیامت َعَلم هایی هسـت، زیر هر َعلمی عده ای از خالیق جمع 

ِة« است، کسانی که به بهشت  مُلفِلحوَن الفاِئزوَن یِف اجَلّنَ
َ
شده اند، این َعلم، َعلِم »ا

سـرافراز و کامیاب شـدند و خالیق زیر این َعَلم جمعند. پیغمبر طبق این 

روایت به امیرالمؤمنین می فرماید که از خدا خواسـتم که این پرچم را در 

عطان« این را هم خدا قبول فرمود. »َو 
َ
قیامت خدا بسـپارد به دسـت تو، »َفا

عطان« از خدا خواسـتم که ساقی 
َ
ی ِمن َحوض َفا ّمَ

ُ
ن َتسـیِقَ ا

َ
یّب ا لُت َر

َ
ا الّراِبَعُة َفَسـا ّمَ

َ
ا

لُت 
َ
ا اخلاِمَسُة َفَسا ّمَ

َ
حوض کوثر تو باشی در قیامت، خدا این را قبول کرد. »َو ا

عطان« از خدا خواستم که در قیامت، پیشرو 
َ
ِة َفا ی ِاَل اجَلّنَ ّمَ

ُ
َک قاِئَد ا

َ
ن َیَعل

َ
یّب ا َر

امـت مـن بـه بهشـت، تو باشـی؛ تـو جلو باشـی و امت من پشـت سـِر تو 

به طـرف بهشـت، ایـن را هـم خـدا قبول کرد. بعـد فرمود طبق ایـن روایت: 

َّ ِبَذِلَک« پیغمبر از اینکه این مقامات معنوی را خدا به  َ
ذی َمّنَ َعل

َّ
»َفاحَلمُدهلِِل ال

علی بن ابی طالبعلیه السلالم داده اسـت، خدا را سپاسگزاری می کند. واقعًا هیچ 

مقامی به بلندی این مقام نیست.

یـک روایـت دیگـر را باز ]نقل کنـم[ ـ که این روایت را می گویند از اسـناد 

متواتـره روایـت شـده اسـت؛ یعنی همـه روایـت کرده اند ایـن را، از طرق 
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مختلفـی؛ مـن البته از »بحـار« نقل می کنم ایـن را ـ از ابوهریره، 

َظُر  لّنَ
َ
»َعـن ُمعاِذبِن َجَبـل« کـه او از پیغمبـر نقـل می کنـد که پیغمبر فرمـود: »ا

یب طاِلـٍب ِعبـاَدٌة«1 نگاه کـردن به علی بن ابی طالب عبادت اسـت. 
َ
ِاَل َوجـِه َعِلِّ بِن ا

خب، چرا؟ چون یک عنصر معنوی است، چون یک بندۀ خالص خداست. 

ُرُكـُم اهَّلَل  چـون نـگاه بـه او، انسـان را بـه خـدا نزدیک می کنـد، جـزو »َمـن ُیَذّكِ

َیُتـُه«۲ به حسـاب می آیـد. َوجهـش معلوم اسـت، چون او معنوی اسـت،  ؤ ُر

لـذا نگاه کـردن بـه او که از مظاهر عبودیت درمقابل پروردگار اسـت، نوعی 

عبودیـت اسـت. بعد، مرحـوم عالمۀ عالی مقـاِم مجلسـیرضوان اهلل تعالی علیه نقل 

هایـة«؛ کـه او این حدیـث را نقل کرده،  می کنـد از ابن َاثیـر َجـَزری3 در »َالنَّ

بعد بیان کرده اسـت که چرا نگاه کردن به علی بن ابی طالب عبادت اسـت. 

شَرَف هَذا 
َ
اهَّلُل ما ا

َ
 الّناُس الِالَه ِااّل

َ
كاَن ِاذا َبَرَز قال  

ً
ّنَ َعِلّیا

َ
می گوید او گفته است که »ا

الَفـَی« وقتـی علی بن ابی طالـب درمقابل مردم ظاهر می شـد، مردم او را که 

اهَّلُل ما 
َ

می دیدند، می گفتند: الاله ااّلاهلل، چقدر شریف است این جوان! »الِالَه ِااّل

اهَّلُل ما 
َ

كَرَم هَذا الَفَی« الاله ااّلاهلل، چقدر کریم و بزرگوار است این جوان! »الِالَه ِااّل
َ
ا

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب فضائله و مناقبه/ باب64/ حدیث6

2. الکافـی/ کتـاب فضـل العلـم/ باب مجالسـة العلمـاء/ حدیث3، »در روایت اسـت که 

حواریون از حضرت عیسـی پرسـیدند با چه کسـی مجالست کنند. حضرت عیسی فرمود: 

َیُتُه« هرکه دیدارش شما را به یاد خدا می اندازد.« ؤ ُرُكُم اهَّلَل ُر »َمن ُیَذّكِ

هایة  3. مبارک بن محمـد شـیبانی )متوفی 606ق( معـروف به ابن َاثیر َجَزری، در کتاب النَّ

فـی غریـب الحدیـث و ااَلثر، 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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شَجَع 
َ
اهَّلُل ما ا

َ
ُم هَذا الَفَی« چقدر دانشـمند است این جوان! »الِالَه ِااّل

َ
عل

َ
ا

هَذا الَفَی« چقدر شجاع است این جوان! خالصه ـ این را ابن اثیر می گوید ـ 

وقتی کـه نـگاه می کردنـد بـه علی بن ابی طالـب، ازبس صفات او برجسـته 

اهَّلُل...«. 
َ

شـَجَع«، »الِالـَه ِااّل
َ
اهَّلُل ما ا

َ
بـود، مکرر در مکـرر ذکر خدا می کردند، »الِالَه ِااّل

ازاین جهت، نگاه کردن به او عبادت است.

مجلسـی قبول ندارند این بیان را، می گوید این آقا، ابن اثیر، خواسـت یک 

فضیلت را از علی بن ابی طالب سلب کند؛ که خوِد نگاه کردن به او، به خاطر 

خوِد علی بن ابی طالب، عبادت باشـد. این را خواسـت سلب کند، ]اما[ چند 

فضیلت دیگر را، ِمن َحیُث ال َیشُعر1 برای علی بن ابی طالب اثبات کرد.

خب، حاال به تدریج وارد آن مناقب نوع دوم بشـویم که برای من و شـما 

باید درس باشد. نمی شود ما ادعای تشّیع کنیم و خود را از مختّصین به 

علی بن ابی طالب بدانیم، اما در عمل، از اعمال و رفتار علی بن ابی طالب 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 پول دارند، افرادی که فقیر هستند، 

افرادی که دارای ِعلمند، افرادی که در صحنه های رزمند، همه و همه باید 

از ایـن رفتـار و کـردار امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم درس بگیرنـد. یعنـی یک 

وجود چندین جانبه اسـت و در هر جانب، حجت خداسـت بر مردم؛ یعنی 

نمایشگر راه خداست برای کسانی که می خواهند راه خدا را بروند.

1. بدون توجه، بدون آگاهی
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ایـن روایـت هـم بـاز از منابـع اهل سـنت نقل شـده اسـت،1 از 

َاَنس بن مالـک؛ کـه امیرالمؤمنیـن را آوردنـد با شـصت وچند جراحت ـ از 

جنـگ احـد بـوده ظاهـرًا ـ امیرالمؤمنیـن افتـاد در خانـه. شـصت وچند 

جراحت در جنگ، شـوخی نیسـت! پیغمبر، امّ ُسـَلیم و امّ َعطیه را که دو 

زن جراح یا پرسـتار بودند، مأمور کرد که به آن بزرگوار برسـند و تداوی۲ 

کنند. آنها گفتند که خائفیم بر این پیکر، این طور که ما می بینیم، یعنی 

احتمـال دارد کـه ایـن قابل مداوا نباشـد. خود نبـی اکرمصلی اهلل علیه وآله وسللم و 

مؤمنیـن، می آمدنـد مرتـب عیـادت می کردند از این بزرگـوار و می رفتند. 

راوی می گویـد: »ُهـَو َقرَحـٌة واِحـَدٌة« سـرتاپایش کأّنـه یـک جراحـت بود. بدن 

مبـارک او از سـرتاپا ُپـر بـود از جراحـت. بعـد پیغمبـر با دسـتش مسـح 

می کرد روی این جراحات را، و از طریق معجزه این بزرگوار را خوب کرد. 

پیغمبـر مسـح می کردنـد و جراحت ها یک به یک خوب می شـد؛ یعنی به 

 
َ

طریق عادی ممکن نبود، این قدر حال آن حضرت سـخت بود. بعد »َفقال

« حاال کسـی که در جبهه،   َعِلٌّ
َ

« ـ این تکه مورد نظر من اسـت ـ »َفقال َعِلٌّ

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 یک تنه، کار هزار نفر یا هزاران نفر را انجام داده، بعد هم 

1. بحاراالنـوار )بـه نقـل از تفسـیر ُقَشـیری(/ کتـاب تاریـخ امیرالمؤمنیـن/ ابـواب کرائم 

خصاله/ باب99/ حدیث4

2. )دو ی( دواکردن؛ درمان کردن
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این همـه جراحـت دیده، حاال هم مسـلمان ها دسته دسـته دارند 

می آینـد عیادتـش و می رونـد؛ پیغمبـر می آید و این قـدر محبت می کند. 

اینجا جای غرور است، لغزشگاه در اینجا برای امثال ما آدم ها، 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 

 َعِلٌّ 
َ

نقطه ای که محل شدید لغزش غرور است، برخوردش چیست؟ »َفقال

ُبـَر« نگفـت مـن ایسـتادگی کـردم، گفت 
ُ

ِ الّد
ّ

َول
ُ
ِفـّرَ َو َل ا

َ
ـن َل ا

َ
ـذی َجَعل

َّ
احَلمـُد هلِِل ال

خدا را شکر می کنم که کاری کرد که من فرار نکنم! خدا را شکر می کنم 

کاری کرد که من پشـت به دشمن نکنم.

ببینید؛ این روحیه، آن روحیۀ برجسته ای است که ما باید یاد بگیریم. اگر 

کار برجسـته ای در خودمان سـراغ داریم، خودمان را شـکر نگوییم، ما چه 

کسـی هستیم؟! ما چه کاره هسـتیم! خدا را شکر بگوییم. آن وقت: »َفَشَكَر 

ـُه َذِلـَک یف َموِضَعـنِی ِمـَن الُقـرآِن« در دو جـای قـرآن، خـدای متعـال از 
َ
اهَّلُل َتعـاَل ل

ه َتعال: َو 
ُ
این عمِل امیرالمؤمنین طبق این روایت شـکرگزاری کرد، »َو ُهو َقول

«1. این روایت است. این در عمِل  �نَ اِكر�ی
ّ ی ال�ش ِ رن �ب �نَ * َو َس�نَ اِكر�ی

ّ ی اهلُل ال�ش ِ رن �ب َس�یَ

فی مابیـن خـودش و خـدا، و کوبیـدن پتک بر روی آن پیل مسـتی که در 

وجود ماسـت و نامش نفس ماسـت که سر بلند می کند، مثل یک پیلبان 

زرنگی، باید دائم با چکش بر سر آن بکوبی؛ وِااّل سر برمی دارد و َرم می کند 

و دیگر قابل کنترل نیست.71/1/7

1. سوره مبارکه آل عمران/ آیات 144 و 145
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روایتی که انتخاب کردم بخوانم، در ارشاد مفید1 است. البته من 

متـن حدیـث را از کتاب چهـل حدیث امام بزرگوارمان ـ که بسـیار کتاب 

خوبی است ـ نقل می کنم؛ لیکن تطبیق هم دادم با ارشاد. روایت را شیخ 

مفید نقل می کند. راوی می گوید که ما در خدمت امام صادقعلیه الصالة والسالم 

ُه« امام صادق زبان 
ُ
هل

َ
طراُه َو َمَدَحُه ِبا ُهَو ا

َ
بودیم، صحبت امیرالمؤمنین شد. »َفا

به ستایش امیرالمؤمنین گشود و آن چنان که مناسب او بود، امیرالمؤمنین 

را مدح کرد. از جملۀ چیزهایی که گفت که این راوی یادش مانده و مثاًل 

در همـان مجلـس یا بیرون آن مجلس نوشـته اسـت، چنـد تا خصوصیت 

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

به آن تکیه شـده اسـت، تقریبًا به یک ُبعد از زندگی امیرالمؤمنین اشـاره 

می کند؛ به زهد آن بزرگوار، عبادت آن بزرگوار و خصوصیاتی که می خوانیم 

اینها را. امام صادق که در مقام تعریف از امیرالمؤمنین دارد حرف می زند؛ 

نیا 
ُ

یب طاِلٍب ِمَن الّد
َ
 َعِلُّ بُن ا

َ
َكل

َ
طبق این روایت، در اولین جمله فرمود: »َو اهَّلِل ما ا

 َقـّطُ َحـّیَ َمـَض ِلَسـبیِلِه«۲ یـک لقمـۀ حرام تا آخر عمـر، امیرالمؤمنین بر 
ً
َحرامـا

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 

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

زندگانی ائمهعلیهم السلالم به رشـتۀ تحریر درآورد. و آن را »االرشـاد فی معرفة حجج اهلل علی 

العباد« نامگذاری کرد.

2. االرشاد/ باب تاریخ االمام علی بن الحسین/ فصل فی فضائل االمام السجاد/ حدیث4
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ز1 شـده باشـد؛ یعنی ُمشـَتِبه را هم  آن بزرگوار حکمش هم ُمَنجَّ

بـه خـود نزدیک نکرد. یکی از خصوصیات این بزرگوار این بود؛ این خیلی 

مهم است.

اینهـا را ببینیـد؛ به عنوان دسـتورالعمل و سرمشـق در عمـل، و باالتر از آن 

در فکر. حاال بعد عرض می کنم، امام صادق و امام باقر و امام سجاد هم 

اعتـراف می کنند که ما این طـوری نمی توانیم زندگی کنیم! حاال نوبت به 

امثال بنده که می رسـد، خب، واویالسـت! بحث سـِر این نیسـت که من 

یـا شـما بخواهیـم این طور زندگـی کنیم؛ نه! آن زندگی، قله اسـت، قله را 

دارد نشان می دهد. معنای نشان دادن قله این است که همه باید به این 

سمت حرکت کنند. البته، چه کسی هست که برسد به آن باال؟ در همین 

حدیـث، می خوانیـم که امام سـجاد هـم فرمود: من قادر نیسـتم این طور 

زندگی کنم!

مراِن َقـّطُ ُها هلِِل 
َ
ـُه ا

َ
حـاال علـی را می خواهیم بشناسـیم. این یک. »َو ما ُعـِرَض ل

یِه یف دیِنِه« یعنی هروقت دو کار درمقابل امیرالمؤمنین 
َ
ِها َعل َشّدِ

َ
َخَذ ِبا

َ
ِرًض ِااّل ا

قـرار گرفـت، دو انتخـاب، کـه هر دو مـورد رضای خدا بـودـ  نه اینکه یکی 

حـرام باشـد، یکـی حـالل باشـد؛ نـه، هـر دو حالل، هـر دو عبـادت مثاًل ـ 

هر وقـت چنیـن اتفاقـی افتـاد، علی آن یکـی را که برای بدن او سـخت تر 

بود، آن را انتخاب می کرد؛ اگر دو غذای حالل بود، آن پسـت تر را؛ اگر دو 

لباس جایز بود، آن پست تر را؛ اگر دو کار جایز بود، آن سخت تر را. ببینید؛ 

1. )ن ج ز(، مسّلم، قطعی
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صحبـت یـک گویندۀ معمولی نیسـت کـه حرف بزنـد؛ طبق این 

حدیث، امام صادق است که دارد می گوید؛ ..ببینید چقدر این مهم است؛ 

این سخت گیری بر خود در زندگی دنیا، در تمتعات دنیوی.

َمُه ِثَقًة ِبِه« 
َ

ٌة َقّطُ ِااّل َدعاُه َفَقّد
َ
یِه َوآِلِه َناِزل

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ت ِبَرسوِل اهَّلِل َصل

َ
جملۀ بعدی »َو ما َنَزل

هر وقت یک مسـئلۀ مهمی برای پیغمبر پیش می آمد، پیغمبر او را صدا 

می کرد، می انداخت جلو. به خاطِر اینکه به او اعتماد داشـت، می دانسـت 

کـه او اواًل خـوب عمـل می کند؛ ثانیًا از کار سـخت سـرپیچی نـدارد؛ ثالثًا 

آمادۀ مجاهدت در راه خداست. مثاًل فرض کنید لیلة المبیت، آن شبی که 

مخفیانه پیغمبر از مکه به مدینه آمد، یک نفر باید آنجا در آن رختخواب 

می خوابیـد. پیغمبـر علـی را انداخـت جلـو. در جنگ هـا، امیرالمؤمنین را 

می فرسـتاد جلو. در کارهای مهم ـ هر مسـئلۀ اساسـی و مهمی که پیش 

می آمـد ـ علـی را می انداخـت جلـو: »ِثَقـًة ِبـِه« چـون می دانسـت، اطمینان 

داشت که عمل می کند، برنمی گردد؛ پایش نمی لرزد و خوب عمل خواهد 

کرد. این هم آمادگی قبول مشکالت و خطرها در امیرالمؤمنین.

ِة َغیُرُه« هیچ کسی از این امت،   َرسوِل اهَّلِل ِمن َهِذِه ااُلّمَ
َ

طاَق َعَمل
َ
بعد فرمود: »َو ما ا

طاقت این را نداشـت که مثل پیغمبر عمل کند، مگر او. او بود که دنبال 

پیغمبر در همه جا می رفت. هیچ کس دیگر نمی توانسـت به دنبال پیغمبر 

كاَن َوجُهُه   َرُجـٍل 
َ

 َعَمـل
ُ

َیعَمل
َ
كاَن ل و پـا جـای پای پیغمبر حرکت کند. حـاال »ِان 

ِة َو الّناِر« با همۀ این کارهای بزرگ و خداپسـند و مؤمنانه، رفتار او،  َبنَی اجَلّنَ

رفتار یک انساِن بیِن خوف و رجا بود. ترسناک بود از خدا، کأّنه او را بین 
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بهشـت و جهنم قرار داده اند. در یک طرف بهشـت را می بیند، در 

یک طـرف جهنـم را می بیند. »َیرجو َثـواَب َهِذِه َو َیـاُف ِعقاَب َهـِذِه«، خالصۀ این 

جمله این اسـت که به این همه مجاهدت، به این همه انفاق، به این همه 

عبادت، مغرور نمی شـد. ما حاال دو رکعت نافله که بخوانیم و چند جمله 

دعا که بخوانیم، دو قطره اشـک اگر بریزیم، فورًا مغرور می شـویم که بله! 

دیگـر: »ایـن منم طاووس ِعّلّیین شـده«1! امیرالمؤمنین با این انبوه عمل 

صالح، مغرور نمی شد.

البتـه اینکـه چـرا شـخصی مثـل امیرالمؤمنین، مثـل پیغمبـر، مثل امام 

سـجاد ـ که خدا اصاًل بهشـت را برای خاطر این طور انسـان ها آفریده ـ باز 

از آتـش جهنـم می ترسـند و بـه خدا پناه می برند، ایـن خودش یک بحث 

جداگانـه ای دارد. مـا کوچکیـم؛ ما دیدمان قاصر اسـت؛ مـا نزدیک بینیم؛ 

مـا عظمـت الهی را نمی فهمیم؛ مثل یـک بچۀ کوچکی، بچۀ غیر ممّیزی 

کـه در مقابـل یک شـخص عظیِم علمی بازی می کنـد؛ می آید و می رود و 

اصاًل عین خیالش هم نیسـت؛ چون نمی شناسـد که این شخص کیست؛ 

شـما که پدر او هسـتید، عقلت صد برابر اوسـت، درمقابل آن شـخصیت 

خضوع می کنید؛ او اصاًل نمی فهمد. ما درمقابل خدای متعال وضعیتمان 

ایـن اسـت. مـا مثـل بچه ها، مثـل آدم های غافـل، مثل آدم های مسـت، 

نمی فهمیم عظمت الهی را؛ آن کسـانی که از مرحلۀ علم، به مرحلۀ ایمان 

رسـیدند؛ از مرحلۀ ایمان، به مرحلۀ شـهود رسـیدند؛ از مرحلۀ شـهود، به 

1. مثنوی معنوی، مولوی/ دفتر سوم
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مرحلـۀ فناِءفـی ا هلل رسـیدند؛ آنهـا هسـتند کـه عظمـت الهـی در 

چشم هایشـان آن چنان جلوه می کند که هر عمل صالحی از آنها سـربزند، 

به نظرشـان نمی آیـد؛ می گویند اصاًل ما کاری نکرده ایم. همیشـه بدهکار 

ذات مقدس احدیتند. این امیرالمؤمنین اسـت.

لَف َملوٍک« هزار غالم را که از مال شخصی خود خریده 
َ
عَتَق ِمن ماِلِه ا

َ
َقد ا

َ
»َو ل

بود،به تدریـج آزاد کـرد؛ یعنـی دائـم غـالم می خریـد، کنیـز می خریـد، آزاد 

جـاِة ِمـَن الّناِر«  ـِب َوجـِه اهَّلِل َو الّنَ
َ
می کـرد. برده هـا را می خریـد که آزاد کنـد. »یف َطل

ا  بـرای اینکـه رضـای خدا را جلـب کند و از آتش جهنم خود را دور کند. »ِمّ

 ِبَیَدیِه َو َرَشَح ِمنُه َجبیُنُه« این پول هایی که می داد، این برده ها را می خرید، 
َ

َكّد

آزاد می کرد، پول هایی نبود که مفت گیرش آمده باشـد، امام صادق طبق 

 ِبَیَدیـِه َو َرَشـَح ِمنـُه َجبیُنـُه« بـا کـّد یمیـن و عرق 
َ

َكـّد ـا  ایـن روایـت می گویـد: »ِمّ

جبین1. با کار سـخت پول به دسـت آورده بود، چه در زمان پیغمبر؛ چه در 

زمان فترت، بیسـت و پنج سـال؛ چه در زمان خالفت، که در زمان خالفت 

هـم از بعضـی از آثار فهمیده می شـود کـه امیرالمؤمنین کار می کرد. حاال 

در آن بیسـت و پنج سـال کـه خـب کار می کـرد، مزرعه آباد می کـرد، قنات 

می َکند، با جسـم خودش کار می کرد و پول درمی آورد و این پول ها را در 

راه خدا انفاق می کرد. ازجمله مرتب برده می خرید و آزاد می کرد؛ هزار برده 

را این طور خرید و آزاد کرد.

ِ َو الَعجَوِة« غذای معمولی خانۀ امیرالمؤمنین 
ّ

یِت َو اخَلل ُه ِبالّزَ
َ
هل

َ
یقوُت ا

َ
كاَن ل »َو ِان 

1. کنایه از کار و تالش بدنی شدید و ُپرزحمت
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اینهـا بود: زیتون، سـرکه، خرمای متوسـط، پاییـن؛ حاال در عرف 

جامعۀ ما، مثاًل فرض کنید که نان و ماست، یا نان و پنیر است.78/10/10

در یـک روایـت دیگـر که از طرق عامه1 نقل شـده اسـت، تاریـخ َبالُذری و 

کتـاب فضایـل احمـد ایـن را نقل کرده انـد، در انفاق امیرالمؤمنین اسـت، 

لَف دیناٍر«؛۲ ظاهرًا برای دوران بیست وپنج سـاله اسـت 
َ
َبعنَی ا ر

َ
ُة َعِلٍّ ا

َّ
»كاَنت َغل

کـه آن بزرگـوار فراغـت بیشـتری داشـت، بـه آبادکردن ِملک و چـاه و این 

کارها می پرداختند و زمین زیادی را آن حضرت به دست خودش آباد کرده 

َق َجبیُنُه«3 یعنی این نبود که  ت َیداُه َو َعِر
َ
ل ا َمِ بود. که در یک روایت دارد: »ِمّ

حضـرت کارگـر بگیـرد و آنها بَکنند؛ نه، خودش با بـازوی خودش کلنگ را 

برمی داشـت و چـاه می کنـد و زمین را آبـاد می کرد. و خـب، درآمد زیادی 

هـم داشـت. در اطـراف مدینـه زمین هـای حاصلخیزی بود. در یک سـال، 

چهل هزار دینار درآمد ِملکِی حضرت بود که گندم و خرما و از این چیزها، 

ها 
َ
ِکشـته بـود و برداشـته بـود. چهل هزار دینار درآمد یک سـال بـود! »َفَجَعل

1. منظور از عامه، اهل سنت است.

2. مناقب آل ابی طالب/ باب درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی المسابقة بالسخاء و النفقة 

فی سـبیل اهلل، »ابن شهرآشـوب این روایت را از تاریخ بالذری و فضایل احمد ذکر کرده 

اسـت. احمدبن یحیی َبالُذری )متوفی 279ق( از تاریخ دانان و جغرافی دانان ایرانی اسـت 

که دو کتاب معروف فتوح البلدان، در شرح فتوحات اسالمی، و انساب االشراف از او به 

جـا مانـده اسـت. به احتمال قـوی، منظور از تاریخ بالذری همین کتاب انساب االشـراف 

است که این حدیث را در جلد دوم خود آورده.«

3. شـرح نهج البالغـه )ابن ابی الحدیـد(/ ذیـل خطبـۀ 34/ مناقـب علی و ذکـر طرف من 

اخباره فی عدله و زهده / ص202
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َصَدَقـًة« ایـن چهل هـزار دینـار درآمـِد یک سـال خـود، همه اش را 

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 

ُه باَع 
َ
ّن

َ
حـاال زندگـی را از آن طریـق خواهد گذراند. دنباله اش این اسـت: »َو ا

َسـیَفُه« همـان روزی کـه صدقـه داد این امـوال را، آمد بازار، شمشـیرش را 

در معرض بیع گذاشـت که بفروشـد. گفتند یا امیرالمؤمنین! شـما امروز 

چهل هزار دینار پول داشتی یا جنس داشتی و صدقه دادی! حاال شمشیرت 

كاَن ِعندی َعشـاٌء ما ِبعُتُه«  و 
َ
 ل

َ
را می فروشـی؟ فرمود ـ طبق این روایت ـ »َو قال

اگر شام شب داشتم، شمشیرم را نمی فروختم! اینها افسانه نیست؛ اینها 

واقعیات است! این برای این است که من و شما درس بگیریم.71/1/7

 الَكرابیـَس« لبـاس 
َ

كاَن ِلباُسـُه ِااّل ]امـام صـادق در ادامـه می فرماینـد:[ »َو مـا 

ُه« اگر  ـِم َفَقّصَ
َ
ِه َدعا ِباجَلل ُكّمِ  َش ٌء َعن َیِدِه ِمـن 

َ
معمولـی اش کرباس1 بود. »ِاذا َفَضـل

آستینش یک مقداری بلند بود، قیچی می خواست آستین بلند را می برید؛ 

یعنی حتی به زیادی آسـتین برای خودش راضی نمی شـد. می گفت این 

زیادی اسـت؛ این پارچه را یک جایی مصرف کنند، به کاری بزنند! آن روز 

پارچه هم خیلی کم بود، مردم مشـکالتی در زمینۀ پوشـش داشـتند؛ این 

بود که می توانست یک تکه پارچۀ کرباس هم مثاًل به یک دردی بخورد.

خـب، بعـد کـه اینهـا را مطـرح می کنـد، بعـد راجع بـه عبادت حضـرت در 

 ِبـِه یف 
ً
قـَرُب َشـَبا

َ
َحـٌد ا

َ
هـِل َبیِتـِه ا

َ
ُه ِمـن ُولـِدِه َو ال ا شـَبَ

َ
همیـن روایـت فرمـود: »َو مـا ا

1. نوعی پارچۀ درشت بافت و سنگین است که معمواًل از الیاف پنبه بافته می شود.
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ـالم«. در تمـام اهل بیتمـان  هِیَماالّسَ
َ
ِلباِسـِه َو ِفقِهـِه ِمـن َعِلِّ بِن احُلَسـنِی َعل

ـ اهل بیـت پیغمبـر و اوالد پیغمبـر ـ ازلحـاظ ایـن رفتارهـا و ایـن زهد و 

عبادت، هیچ کس از علی بن الحسـین شـبیه تر نبود به امیرالمؤمنین؛ امام 

سـجاد، از همـه شـبیه تر بـود. و امـام صادق فصلـی در باب عبـادت امام 

بوَجعَفـٍر« پدرم حضرت 
َ
 ا

َ
َقـد َدَخـل

َ
سـجاد ذکـر می کند؛ ازجملـه می فرمایند: »َو ل

ابی جعفر باقر یک روز رفت پیش پدرش، وارد اتاق امام سـجاد شـد، »َفِاذا 

َحـٌد« نگاه کـرد، دید حالی پیدا کرده پدرش از 
َ
غـُه ا

ُ
ـَغ ِمـَن الِعبـاَدِة مـا َل َیبل

َ
ُهـَو َقـد َبل

عبادت، که هیچ کس به این حال نرسـیده اسـت. شرح می دهند رنگش از 

بی خوابی زرد شده، چشم هایش از گریه درهم شده، پاهایش ورم کرده،چه 

شـده، چـه شـده؛ اینهـا را امام باقر در پـدر بزرگوارش مشـاهده کرد، دلش 

ـالم« ـ حضرت صادق از پدرشان امام باقر نقل  یِه الّسَ
َ
بوَجعَفٍر َعل

َ
 ا

َ
سـوخت. »قال

یُتُه ِبِتلَک 
َ
مِلک حنَی َرا

َ
م ا

َ
می کنند، می گویند که ـ حضرت امام باقر گفت: »َفل

احلاِل الُبكاَء« وقتی وارد اتاق پدرم شدم، او را به این حال دیدم، نتوانستم 

خودداری کنم، بنا کردم زارزار گریه کردن از این حالت امام سجاد، »َفَبكیُت 

ُه« دلم سوخت به حالش و گریه کردم.
َ
َرمَحًة ل

امـام سـجاد در حـال فکـر بـودـ  تفکـر هـم یک عبادتی اسـت ـ مشـغول 

فکرکردن بود، به فراسـت دانسـت که پسـرش امام باقر چرا گریه می کند، 

عِطن 
َ
 یا ُبَنَّ ا

َ
خواسـت یک درس عملی به او بدهد، سـرش را بلند کرد: »قال

یب طاِلٍب« در آن کاغذهای ما بگرد، آن 
َ
ی فهیا ِعباَدُة َعِلِّ بِن ا

َّ
ُحِف ال َبعَض ِتلَک الّصُ

کاغذی که در آن ـ یا آن دفتری که در آن ـ عبادت علی بن ابی طالب شرح 
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داده شده، آن را بیاور. ظاهرًا از دوران امام علی بن ابی طالبعلیه السالم 

نوشـته ها و کتاب هایـی در بـاب قضاوت های آن حضـرت، در باب زندگی 

آن حضـرت، احادیـث آن حضـرت، در اختیار ائمه بوده. از مجموع روایات 

دیگر، این طور آدم می فهمد که از آن استفاده می کردند در موارد گوناگونی. 

اینجـا هـم حضـرت به پسـرش فرمودـ  به امـام باقر ـ آن نوشـته ای را که 

مربوط به عبادت علی بن ابی طالب اسـت، بردار بیاور. امام باقر می فرماید: 

َّ َتَرَكها ِمن َیِدِه  ُ
 ث

ً
 َیسیرا

ً
 فهیا َشیئا

َ
عَطیُتُه« رفتم آوردم آن را دادم به پدرم. »َفَقَرا

َ
»َفا

« یک مقداری نگاه کرد به این نوشتهـ  اینها درس است؛ امام سجاد 
ً
را َتَضّجُ

دارد هـم بـه امـام باقر درس می دهـد، هم به امام صـادق درس می دهد، 

هـم بـه من و شـما درس می دهد ـ یک مقداری نـگاه کرد در این کاغذی 

َّ َتَرَكها ِمن  ُ
یـا کتابـی که شـرح عبادت های امیرالمؤمنین در آن بود، بعـد »ث

 ِعباَدِة َعِلٍّ 
َ

 َمن َیقَوی َعل
َ

« با حال ماللت آن را گذاشت زمین، »َو قال
ً
را َیِدِه َتَضّجُ

الم« فرمود چه کسی می تواند مثل علی بن ابی طالب عبادت کند؟ یِه الّسَ
َ
َعل

ببینید! علی را بشناسـید. امام سـجاد آن قدر عبادت می کند که امام باقر 

دلش به حال او می سوزد؛ نه مثل من و شما، ماها که کمتر از اینها هم 

به چشـممان بزرگ می آید، اما امام باقر خودش هم امام اسـت، خودش 

هم دارای آن مقامات عالی است، او با همۀ این مقامات عالی، از عبادت 

علی بن الحسـین دلتنگ می شـود و دلش می سـوزد و نمی تواند خودش را 

نگـه دارد، بی اختیـار زارزار گریـه می کند. این طور عبادتی علی بن الحسـین 

 ِعباَدِة 
َ

دارد. آن وقت علی بن الحسـیِن با ایـن عبادت می گوید: »َمن َیقَوی َعـل
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« چه کسی می تواند مثل علی عبادت کند؟ یعنی بین خودش  َعِلٍّ

و علی یک فاصلۀ طوالنی می بیند.

این اسـت آقاجان! علی بن ابی طالب این اسـت. علی که من و شـما عاشق 

او هستیم، دنیا عاشق اوست، مسیحی، عاشقانه برایش کتاب می نویسد، 

آدمـی کـه بـه مبانی دینـی هم عماًل خیلی پایبند نیسـت، دربـارۀ او زبان 

به سـتایش باز می کند، خب، چرا این علی را شـما از دور نگاه می کنید؟ 

بـرو نزدیـک. ایـن قلـۀ دماونـد را هرکـس از دور نگاه کنـد، می گوید به به، 

عجب چیزی اسـت! خب، برو یک قدری از این پیچ وخم ها برو باال، ببینم 

چه کاره ای! باید نزدیک شد؛ باید راه افتاد؛ باید حرکت کرد.

امـروز بشـرّیت احتیـاج دارد بـه همیـن خصلت هایـی کـه امیرالمؤمنیـن 

پرچـم دارش بـود. ایـن خصلت هـا کهنـه نمی شـود، بـا پیشـرفت علـم، بـا 

پیشـرفت تکنولـوژی، بـا پدیدآمدن روش های جدید زندگـی در دنیا عدالت 

کهنه نمی شـود؛ انصاف، حق طلبی، کهنه نمی شـود؛ دشمنِی با زورگو کهنه 

نمی شـود؛ پیوند دل با خدا کهنه نمی شـود. اینها رنگ ثابت وجود انسـان 

اسـت در همۀ تاریخ. امیرالمؤمنین این پرچم ها را در دسـت داشـت. ..آن 

زهدش، آن عبادتش، آن شجاعتش، آن قاطعیتش در راه خدا؛ آنجایی که 

الزم اسـت، با شمشـیر می افتد به جان دشـمنان حقیقت، دشـمنان دین، 

«1. آنجایی که  ِئٍ وَمـُة ال
َ
دشـمنان خـدا، از هیچ چیز باک نـدارد، »ال َتأُخـُذُه یِف اهَّلِل ل

آدِم منحرِف مضِر مخّلی وجود دارد بر سر راِه حرکت به سوی خدا، شمشیر 

1. مفاتیح الجنان/ دعای ندبه
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او فیصله دهنده اسـت. ..آنجایی که مظلومی هسـت، آنجایی که 

مسلوب الحقی هست، امیرالمؤمنین تبدیل می شود به رقیق ترین انسان ها. 

در یک روایتی است امیرالمؤمنین آن قدر با دست خودش به دهان یتیمان 

غذا گذاشت که یک نفریـ  البد جوانکی بوده مثاًل آن وقت ـ آرزو کرده بود؛ 

کاش ما هم یتیم می شـدیم تا امیرالمؤمنین این طور به ما لطف می کرد! 

آن قدر ناشـناس به خانۀ فقرا و مسـاکین و گرفتارها و از راه مانده ها سر زد، 

که معروف اسـت که بعد از ضربت خوردن آن حضرت، فهمیدند که او چه 

کسی بوده که می آمده است و نمی شناختند او را.78/10/10

 
َ

بعـد از شـهادت امیرالمؤمنین، پیش ابن عباس نـام آن بزرگوار آمد. »َفقال

ـَع َو ال َمَنـَع َو ال آَثـَر  ـَر َو ال َجَ  َو ال َقّصَ
َ

ل
َ

ـَر َو ال َبـّد یِب احَلَسـِن َمـَض َو اهَّلِل مـا َغّیَ
َ
 ا

َ
َسـفاه َعـل

َ
وا ا

 اهَّلَل«1 ]ابن عباس اظهار تأسـف کرد و گفت به خدا سـوگند اباالحسـن! از 
َ

ِااّل

دنیا گذشت درحالی که[ برای خودش هیچ چیزی جمع نکرد. برای خودش 

هیچ کار نکرد، کار مادی. هیچ چیزی را ترجیح نداد، مگر خدا را. در همۀ 

کارها، قصد او خدا بود. هدف او، فقط و فقط کسـب رضایت خدا بود. »َو 

ا�ةِ اهلِل«، مصداق کامل این آیۀ شریفه،  َء َمر�ن
ٓ
ا عن ِ �ة َ�ُ� ا�ب �ن

ری �نَ َ�ش اِس َم�ن �ی ِم�نَ ال�نّ

نیا 
ُ

كاَنِت الّد َقد 
َ
امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم است. بعد، ابن عباس گفت: »َو اهَّلِل ل

یِه ِمن ِشسـِع َنعِلِه« به خدا دنیا و این زینت ها و زخارف و ثروت ها و 
َ
هَوَن َعل

َ
ا

یٌث 
َ
خوشی های دنیا، در چشم او کوچک تر و سبک تر از بند کفش او بود؛ »ل

یِف الَوَغی« در میدان جنگ، شیر درنده بود؛ »َبٌر یِف امَلجاِلِس« آن وقتی که جای 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب کرائم خصاله/ باب107/ حدیث3
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گفتگو و افاده و علم و معرفت بود، دریا بود؛ »َحكٌم یِف احُلمکاِء« اگر 

حکمای عالم جایی جمع می شدند، در میان آنها، آنی که حکمت را باید از 

71/1/7. 1»
َ

َرجاِت الُعل
َ

او بیاموزند، او بود. »َههیاَت َقد َمَض ِاَل الّد

ایـن، امیرالمؤمنیـن اسـت با این جامعیـت! مگر می شـود جامعیت علی 

را تصویـر کـرد؟ مـا مثـل آن نقاِش ناشـِی بی علم و بی هنری هسـتیم که 

بخواهـد چهـرۀ زیبایـی را بـا خط مـدادی بکشـد. چهارتا خـط را این طرف 

و آن طـرف می کشـیم؛ یک هیکل مجسـم خواهد شـد. امـا آن چهرۀ زیبا، 

یعنـی ایـن؟ خیلـی باالتـر از این حرف هاسـت!72/10/6 »تو بزرگـی و در آیینۀ 

کوچک، ننمایی«۲ ما نمی توانیم آن قامت رسـا و آن عظمت را، در چشـم 

کوته بین ذهن خودمان حتی تصویر کنیم؛ لیکن همان چیزی که چشمان 

سطحی نگر ما می بیند، خیلی باعظمت است.

.. ]حـاال چـه[ کسـی می توانـد همسـر امیرالمؤمنیـن باشـد؟ عظمت علی 

آن گونـه اسـت کـه کوه هـای عظیـم را درمقابـل خـود آب می کنـد. نْفـس 

همسری امیرالمؤمنین، یک نشانۀ بزرگ عظمت است؛ لیکن شما ببینید 

تعامـل ایـن زن و شـوهر چگونـه اسـت. و دو بـزرِگ خـارج از ابعاد ذهن 

انسـان، چگونـه باهم حرف می زننـد، چگونه زندگی می کننـد، چگونه این 

زندگـی الگـو و نمونـۀ تاریـخ را اداره می کننـد و چگونه هرکدام نقشـی به 

1. هیهات! او به درجه های واال رفت. 

2. پـرده بـردار کـه بیگانـه خـود این روی نبینـد / تو بزرگـی و در آیینۀ کوچـک، ننمایی 

)غزلیات سعدی(
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عهده می گیرند! اینها تصادفی نیسـت.77/7/19 در طول ده سـالی که 

پیغمبر در مدینه بودند، از این ده سـال مثاًل ُنه سـالش را حضرت زهرا و 

حضرت امیرالمؤمنین با همدیگر زن و شـوهر بودند.77/2/7 نقش آن شـوهر 

در دوران مبارزات و جنگ ها، این است که نفر اول و خط شکِن درجه یک 

و گره گشـای اول و آخر باشـد. در دوران بعد از رحلت پیغمبر، این نقش 

تغییـر پیدا می کند. همان شـجاعت، همـان قدرت و همان عظمت وجود 

دارد؛ منتها در نقش دیگری ظهور می کند. مگر هرکسی می تواند 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 می آورد. بعد، 

دوران خالفت اسـت که کلمه کلمه و قدم به قدم آن، اثری در تاریخ اسـالم 

و تاریخ بشـر گذاشـته اسـت. آنگاه نقش همخوان با این شـخص، نقش 

فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها است.77/7/19



 

۱۱

مقام و منزلت فاطمۀ زهرا؟اهس؟

در باب فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها ما یک چیز و یک خیال و یک تصویر و یک 

نقـش در ذهنمـان می گذرانیم. ایـن کجا، و واقعیت هـا و حقیقت هایی 

که بسـی عظیم تر از ذهن ماسـت، کجا! واقعًا دختر پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسللم 

معمـای ناگشـودۀ ذهـن بشـر و معارف بشـری اسـت. همۀ انسـان ها را 

یک طـرف بگذاریـد، اولیـا را هـم در طـرف دیگـر بگذارید. بااینکـه تعداد 

اولیا کم اسـت، اما وزنۀ آنها از همۀ بشـرّیت سـنگین تر 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 

ماسـوای همـۀ اولیـا و از همـۀ وجوِد منهای اولیـا، عظیم تر و وزین تر و 

باشکوه تر است.

وقتـی بـه صف اولیـا و عباداهلل الصالحیـن نگاه می کنیـد، قله هایی وجود 

 ابعاد مختلف زندگی فاطمۀ زهرا؟اهس؟ 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/031%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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دارد کـه نسـبت آن قله هـا به بقیۀ انسـان های بـزرگ عالِم معنا، 

یک نسـبت غیرقابل تصور و فوق العاده عظیمی اسـت. اختالف، اختالف 

فاحشی است. این قله ها، همان کسانی هستند که در تاریخ نبوت ها هم 

هرجا شما چشم بدوزید، از هرطرف آنها را می بینید؛ مثل انبیای اولوالعزم 

و بزرگانـی ازاین دسـت و در ایـن حـد. امـا در مجموعـۀ ایـن عظمت هـا و 

شـکوه ها و در بین این برجسـته ترین ها ـ که ذکرشـان برای ما فقط لقلقۀ 

لسـان اسـت و امثال ما، دل و روح و جانشان، بسیار کوچک تر و ُخردتر و 

حقیرتر از آن است که بخواهند این معنویت ها را درک کنند؛ همین طور از 

دور تصویری در ذهنشان دارند و آن را بر زبان می آورند، 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 زهراسالم اهلل علیها است. فقط با 

پیامبر و با امیرالمؤمنین می شـود او را مقایسـه کرد.69/10/17 معصوم اسـت 

دیگر. نه به حسب مسئولیت رسمی، پیغمبر است؛ نه به حسب مسئولیت 

رسـمی، امـام و جانشـین پیغمبـر اسـت؛ امـا در رتبـه، در حـد پیغمبـر و 

امام اسـت.89/3/13 یعنی مقام آن بزرگوار به گونه ای اسـت که علمای بزرگ 

مسلمین و صاحبان فکر و نظر، بحث می کردند که آیا زهرای اطهرسالم اهلل علیها 

باالتـر اسـت یـا علی بن ابی طالبعلیه السلالم؟ این کم مقامی اسـت که بزرگان 

اسـالم بنشـینند، یکی بگوید: »زهرا باالتر است« و یکی بگوید: »علی باالتر 

است«؟ این خیلی مقام است!71/9/24 امام عسکریعلیه السالم ـ طبق حدیثی که 

ُة  ُتنا فاِطَمُة ُحّجَ
َ

 َخلِقِه َو َجّد
َ

ُن ُحَجُج اهَّلِل َعل
َ

از ایشـان نقل شـده ـ می فرمایند: »ن
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ینا«1. فاطمۀ زهراسلالم اهلل علیها حجِت حجت خداسـت، امام ائمه 
َ
اهَّلِل َعل

است؛ شخصیت، دیگر از این باالتر؟92/2/11

می دانید که هم زمانی و هم عصری یکی از چیزهایی است که مانع می شود 

که انسان درست شخصیت ها را بشناسد. ستارگان درخشان عالم بشرّیت، 

غالبًا در زمان حیاتشـان، به وسـیلۀ هم عصرانشـان شـناخته نشده اند؛ مگر 

عـدۀ کمـی از برجسـتگان کـه انبیـا و اولیـا باشـند؛ آن هم به وسـیلۀ عدۀ 

معـدودی. امـا فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها آن چنـان اسـت که در زمـان خودش، 

نه فقط پدرش و همسـرش و فرزندانش و شـیعیان خاصشـان، بلکه حتی 

آن کسانی که شاید رابطۀ صمیمانه و گرمی هم با آن بزرگوار نداشتند، زبان 

بـه مـدح آن بزرگـوار گشـودند. نگاه کنیـد کتاب هایی را که دربـارۀ فاطمۀ 

زهراسلالم اهلل علیها نوشـته شـده اسـت به وسیلۀ محدثین اهل سـنت، می بینید 

کـه بسـیاری از این روایاتـی که از زبان پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسللم در سـتایش 

صدیقـۀ طاهرهعلیهاالسلالم صادر شـده اسـت، یـا رفتار پیغمبر بـا آن بزرگوار را 

نقل می کند، از زبان کسـانی اسـت که از آن قبیل بوده اند؛ مثل بعضی از 

زوجات پیغمبر و دیگران.73/9/3

فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها یکی از چند دختر پیغمبر است. طبق آنچه که در آثار 

آمده، چهار دختر رسول خدا داشتند که کوچک ترین آنها فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها 

1. عوالـم العلـوم و المعـارف و االحوال مـن اآليات و االخبار و االقـوال )عبداهلل بن نوراهلل 

بحرانـی، متوفـی قـرن دوازدهـم (/ فی احـوال فاطمة الزهـراء/ ابواب اوالدهـا و ذرّیتها/ 

باب4/ حدیث5
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است.64/11/4 بیشترین سنی که برای فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها طبق تواریخ 

مختلف گفته می شود، از هجده سال است تا بیست ودو سال.83/5/17 در طول 

مـدت کوتـاه دوران جوانـِی این بانـوی بزرگوار، آن قـدر درس و حادثه های 

عبرت آمـوز و الهام بخـش وجـود دارد کـه هرکـداِم آنهـا، محتاج یک شـرح 

جداگانه است. فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها در طول دوران زندگی، یکی از چهره های 

برجسـتۀ حاضـر در صحنۀ انقالب اسـالمی بوده. به عنوان یـک بانوی طراز 

اول اسـالم، از هیچ یک از مسـائل مهمی که در دوران بعثت و رسـالت و 

سـپس هجرت، بر مسـلمان ها می گذشته اسـت، فاطمۀ زهراعلیهاالسلالم فارغ 

نبوده اسـت، و در همۀ آنها نقش داشـته. احترام شـگفت انگیز پیغمبر به 

این بانوی جوان، که دختر خود او هم هست، نشان دهندۀ عمق و عظمت 

شخصیت این بزرگوار است.64/11/4 اینکه از قول پیغمبر اکرم نقل شده است: 

بوهـا«، خـودش یـک نشـانه اسـت.83/5/17 در روایـات ما وارد شـده که 
َ
»ِفداهـا ا

پیغمبر اکرم در هر سفری، آخرین کسی را که با او وداع می کردند فاطمۀ 

زهـرا بـود، و بعـد از برگشـتن از سـفر، اولین کسـی را که دیـدار می کردند، 

فاطمـۀ زهـرا بـود. درمقابل فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها عظمـت پیغمبر به حالت 

احتـرام درمی آمـد، و رسـول خـدا بـرای دختر خـود، که بانـوی جوانی بود، 

احترامـی قائـل بود که در نظر بینندگان یک امر فوق العاده و عجیب تلقی 

می شد و نشان دهندۀ عظمت شخصیت فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها است.64/11/4

پیغمبـر محبتـش به فاطمه صرفًا محبت دختری و فرزندی نبود، فرزندان 

دیگـر هـم پیغمبـر داشـت. دختران پیغمبـر بودند، بزرگ شـدند و ازدواج 
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کردنـد خواهرهـای فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها. البتـه در زمـان زندگـی 

پیغمبـر همه شـان از دنیـا رفتند. اما پیغمبر بـه هیچ کدام از این دخترها 

عالقـه ای را کـه بـه فاطمـۀ زهرا داشـت، نداشـت؛ آن هم این طـور عالقه، 

عالقه ای توأم با تکریم و احترام. کدام پدری دسـت دختر بزرگ خودش 

را با احترام می بوسد؟67/11/8

َیغَضـُب ِلَغَضـِب فاِطَمـَة« آنچـه که فاطمه را به 
َ
پیغمبـر اکـرم فرمودنـد: »ِاّنَ اهَّلَل ل

غضب می آورد، پروردگار عالم را هم به غضب می آورد. آنچه که فاطمۀ زهرا 

را خوشحال می کند، خدا را هم خوشحال می کند. ..کالم پیغمبر اکرم، کالم 

پروردگار اسـت. وقتی که او دربارۀ زهرا یک جمله ای 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 آن چنان اسـت که غضب او خدا را غضبناک 

می کنـد؛ 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 به خاطر غضب فاطمه غضبناک است.1353/1 این یک روایت.

در روایتی دیگر رسول اکرم فرمودند: »فاِطَمُة َبضَعٌة ِمّن« فاطمه پارۀ تن من 

است، قسمتی از وجود من است، »َمن آذاها َفَقد آذان« هرکه او را آزار کند و 

اذیت کند، من را اذیت و آزار کرده است. این هم یک روایت.1 1353/1

1. این سـه روایت در کتاب بحاراالنوار/ کتاب تاریخ فاطمة و الحسـن و الحسـین/ ابواب 

تاریخ سیدة نساء العالمین آمده اند./ باب3، حدیث7 / باب3، حدیث2 / باب7، حدیث11
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یُت یف َسِتِه 
َ
این حدیث معروف از عایشه است که گفته: »َو اهَّلِل ما َرا

شـَبُه ِبَرسـوِل اهَّلِل ِمـن فاِطَمـَة« هیچ کـس را ازلحاظ هیئت، چهره، سـیما، 
َ
َو َهدِیـِه ا

درخشـندگی، حـرکات، رفتـار، به شـباهت فاطمه به پیغمبر اکـرم ندیدم. 

هیـا« وقتی کـه فاطمـۀ زهرا بر پیغمبر وارد 
َ
 َرسـوِل اهَّلِل قـاَم ِال

َ
ـت َعـل

َ
كاَن ِاذا َدَخل »َو 

هیا« برمی خاست و مشتاقانه به سمت او می رفت. این معنای 
َ
می شد، »قاَم ِال

هیـا« اسـت. این طـور نبود که فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها وقتی وارد 
َ
تعبیـِر »قـاَم ِال

هیا« بلند می شد، 
َ
اتاق می شود، پیغمبر جلوی پای او فقط بلند شود، »قاَم ِال

به سمت او می رفت. آن وقت در بعضی از همین نقل ها، باز از همین راوی 

ُسـها َمِلَسـُه« فاطمۀ زهرا را می بوسید،  ِ
ّ
ل ها َو ُیَ

ُ
ل كاَن ُیَقّبِ این طور آمده اسـت: »َو 

دست او را می گرفت، می آورد در جای خودش می نشاند.1 73/9/3

ا«۲ 
ً عصن ُكم �بَ عصنِ ِء �بَ

ٓ
ُكم َكُدعا �نَ �ی َ سوِل �ب َء الّرَ

ٓ
َعلوا ُدعا �ب

هنگامی کـه آیـۀ شـریفۀ »لا �ةَ

نازل شـد ـ که به مسـلمان ها دسـتور داده شـد که پیغمبر را آن طوری که 

همدیگـر را صـدا می زنند، صدا نزنند، بلکه به لقِب »یا رسـول اهلل« بگویند ـ 

یک روز در همان روزها، رسول اکرم وارد شد بر منزل فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها. 

 اهَّلِل«، پیغمبر اکـرم دخترش را در 
َ

یَک یـا َرسـول
َ
ـالُم َعل لّسَ

َ
فاطمـۀ زهـرا گفـت: »ا

آغـوش گرفـت، میان دو چشـم او را بوسـیدـ  آن طوری که نقل می شـود ـ 

شـَف 
َ
فرمـود دختـرم تو به من یا رسـول اهلل نگو. تـو به من بگو، بابا، »َذِلَک ا

1. سنن ابی داوود )ابو داوود سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی 275ق(/ کتاب االدب/ 

باب ما جاء فی القیام/ حدیث5217

2. سوره مبارکه نور/ آیه 63
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وِح« ایـن بـرای مـن دل نشـین تر اسـت.1 63/11/12 چه  ِللَقلـِب َو أشـكا ِللـر

بگوید انسان دربارۀ این دختر؟چه بگوید دربارۀ این موجود باعظمت؟

عظمت فاطمۀ زهراسلالم اهلل علیها در سـیرۀ آن بزرگوار آشـکار است. یک مسئله 

ایـن اسـت کـه ما چـه شـناختی از فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها داریـم؟73/9/3 اواًل 

احتیاج به شـناخت فاطمۀ زهراعلیهاالسلالم را من مختصری بشـکافم که چرا 

ما یک چنین نیازی داریم؟ خب، شـخصیت های برجسـته زیادند، ازجمله 

شخصیت ائمۀ معصومین علیهم السالم. ما مثاًل خیلی احتیاج داریم که 

شخصیت حضرت هادیعلیه السالم را، یا حضرت عسکریعلیه السالم را، یا حضرت 

باقرعلیه السلالم را بشناسـیم. شـک نیسـت که شـناخت شـخصیت هرکدام از 

ایـن بزرگوارهـا که اسـوه ها و الگوهـا و درس های عینی برای خودسـازی 

انسـان هسـتند، بـرای ما الزم اسـت. اما وقتی دربـارۀ امام صادقعلیه السلالم 

سـخن می گوییم و شـخصیت امام صادق را مثاًل از ابعاد مختلف بررسـی 

می کنیم، گویی شخصیت امام باقر را هم بررسی کردیم، گویی شخصیت 

امـام هـادی را هـم بررسـی کردیـم. گویـی امامـت بااینکـه مصداق هـا 

و عنوان هـای گوناگـون دارد، در یـک موجـود، در یـک مصـداق، همـواره 

می تواند آن تبلور و تمرکز و تجسم حقیقی خودش را داشته باشد. هیچ 

«، زیرا  ّبِ رَض ِللـّرَ
َ
حیـا ِللَقلـِب َو ا

َ
ـا ا 1. در بحاراالنـوار ایـن روایـت با این تعبیر آمده اسـت: »َفِاّنَ

قلب من به این کلمه خشنود و زنده می شود و خداوند نیز آن را بیشتر دوست می دارد. 

)بحاراالنوار/ کتاب تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین/ ابواب تاریخ سیدة نساء العالمین/ 

باب3/ حدیث39(
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اشکالی ندارد که ما از امام سخن بگوییم و آن امام را در قالب 

زندگی امام صادق معرفی کنیم مثاًل، یا امام باقر یا امام سـجاد؛ هرچند 

کـه جزئیـات و خرده ریزهـای زندگـی هرکـدام از اینهـا و شگردهایشـان و 

تاکتیک های مبارزه شان احیانًا با دیگری تفاوت هایی دارد، اما شخصیت 

امام و تجسـم امامت را در همۀ این بزرگوارها می شـود پیدا کرد و یکی 

از اینها ازاین جهت ُمغنی1 از دیگری اسـت.

حـاال ایـن یـک مثـال بود مـن زدم برایتـان، در مـورد شـخصیت هایی که 

برجسـته اند، ارزشـمندند، شـناختنی هسـتند واقعًا؛ اما شـناخت آنها، آن 

ضـرورت و فوریـت را نـدارد کـه در مورد فاطمۀ زهرا هسـت، بـه دلیلی که 

خواهم گفت. یا مثاًل چهرۀ انسـان مؤمن را ما می خواهیم ترسـیم کنیم. 

خـب، یکـی از مؤمنیـن شناخته شـده و معـروف و همه جانبـه را انتخـاب 

می کنیـم؛ مثـاًل جنـاب ابـی ذر را، مثـاًل سـلمان را، مثـاًل حبیب بن مظاهر 

را، مثـاًل یحیی بن ام طویـل را، هرکدام را شـما خواسـتید، در هر دوره ای از 

دوره هـا کـه خواسـتید، یک مؤمن شناخته شـده، 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 نبوت هـا بحث بکنید ـ ایـن بحثی بوده که 

خـود من مدت ها، سـال ها پیـش، روی آن کار می کـردم، بحث می کردم، 

1. )غ ن ی(، بی نیازکننده، کفایت کننده
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مطـرح می کـردم، بحـث نبوت ها و چهـرۀ نبی، سـیمای نبوت ـ 

نبوت را در چهرۀ پیغمبران می شود دید. زندگی حضرت موسی یا حضرت 

ابراهیـم یـا حضرت عیسـی یـا بقیۀ پیغمبـران، به طور 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، می توانیم چهره اش را در 

قرآن پیدا کنیم، ترسیم کنیم و مثاًل شخصیت نبی را در قالب شخصیت 

موسیعلیه السلالم معرفـی کنیـم. بگوییـم پیغمبـر یعنی این. یـا در قالب آن 

چیزی که دربارۀ پیغمبران مثاًل در نهج البالغه یا در آیات گوناگون قرآنی 

وجود دارد.

شـخصیت فاطمـۀ زهرا ازاین جهت شـبیه آنهای دیگر نیسـت، شـبیه این 

مواردی که گفتم نیسـت، یک شـخصیت یکتا و یگانه اسـت؛ یعنی شـما 

هیـچ شـخصیت دیگـری را نمی توانید پیدا کنید که مجسـم کنندۀ هویت 

حقیقی و همه جانبۀ زن مسلمان باشد، آن چنان که زهراعلیهاالسالم بوده. زنان 

برجستۀ دیگری ما می توانیم پیدا کنیم، اما اواًل نه از جهت اوج و عظمت 

برجستگی به پای زهراعلیهاالسالم می رسند، نه از جهت همه جانبه بودن زندگی 

آنهـا، و حضـور تمام ابعاد زندگـی یک زن در زندگی آنها. خب، ما حضرت 

زینـب را می شناسـیم؛ امـا زینـب را شـما در کربـال می شناسـید، در شـام 

می شناسید، در هنگام خروج از مکه می شناسید، اما در زندگی خصوصی 

با عبداهلل جعفر، شـوهرش، هم می شناسـید؟ درحالی که این یکی از ابعاد 

مهم زندگی زن است. زن مسلمان نمی تواند یک زن کامل و یک مسلمان 



190 11. مقام و منزلت فاطمۀ زهرا؟اهس؟ 

صل اول
ف

کامل باشد، درحالی که آن ُبعد خانه آرایی و ادارۀ کانون خانواده را 

ما در او ندیده بگیریم، نمی شود! اصاًل ظرافت قضیه همین است. ظرافت 

قضیـه در مورد زن همین اسـت کـه در او، در خصلت ها و ویژگی های 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 امکان پذیـر 

نیست، اهمیت قضیه این است.64/12/10

در سه صحنه، فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها 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، به عنوان یک 

مسـلمان، مثـل بقیـۀ مسـلمان ها. فاطمۀ زهرا به عنوان یک مسـلمان چه 

می کرده؟ عبادت فاطمه، اخالق فاطمه، معاشـرت فاطمه، که شما ببینید 

در روایات ما چقدر هم به این خصوصیات، ِعلم این مخّدره سالم اهلل علیها 

و عبادتش و معرفتش تعرض شده و بحث شده درباره اش.

دوم، به عنـوان یـک زن در صحنـۀ جامعـه. آیـا در محیـط اجتمـاع و در 

صحنۀ مبارزات اجتماعی و حرکت اجتماعی و تضامن اجتماعی، فاطمۀ 

زهراسلالم اهلل علیها نقشـی داشـته یـا نـه؟ آن وقـت اینجاسـت که می رسـیم به 

جهـاد فاطمهعلیهاالسلالم بـه مبارزات فاطمـه، به تبلیغ فاطمـه، به آن خطبۀ 

شـگفت آور فاطمهعلیهاالسلالم بـه اسـتقبالش از خطـرات و از مسـائلی که در 

یـک جامعـۀ انقالبی وجود دارد. یک زن در جامعه چه می کند؟ خیلی ها 

خیـال می کننـد کـه زن از نظـر اسـالم در صحنـۀ جامعـه، کاری نـدارد، 
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درحالی کـه مـا نـگاه می کنیم می بینیـم نه خیر، فاطمـۀ زهرا در 

متـن جامعـه، آن هـم در خطرناک تریـن بخش هـای جامعه حضـور دارد. 

آن وقتی که صحبت از خالفت اسـت، و مبارزات سیاسـی در اسالم مطرح 

می شود؛ آن قهرمانی که وسط می ایستد و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار 

و حذیفه و حتی خود علی بن ابی طالب دور او جمع می شـوند، او فاطمۀ 

زهراسـت. َعَلم مبارزه اوسـت. این یک واقعیت تاریخی اسـت، ارتباط به 

بحث کالمی ندارد. فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها بعد از رحلت پیغمبر برای خالفت 

علی بن ابی طالب به یک مبارزۀ مسـتمِر شـبانه روزی خستگی ناپذیر دست 

زده، ایـن را کـه کسـی نمی توانـد منکر بشـود. خود فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها 

محور مبارزه بود.

ببینید، در صحنۀ مبارزات اجتماعی، زن یک چنین حضور فعالی می تواند 

داشـته باشـد؛ و باید داشته باشد. این الگوست برای ما، نمی شود بگوییم 

که خب، او فاطمۀ زهرا بود، به زن های ما چه! نه؛ چون فاطمۀ زهرا بود، 

زن های ما بایستی از آن الگو پیروی و اّتباع کنند. اگر دختر پیغمبر نبود، 

اگر معصوم نبود، اگر مورد عشـق و محبت رسـول خدا نبود، اگر کارش و 

عملش به وسیلۀ معصوم تقریر نشده بود ـ که خود او هم معصوم است ـ 

کـه مـا نمی گفتیـم باید پیروی کنند. و او از زینب کبری، دخترش، خیلی 

باالتـر و خیلـی قوی تـر و خیلـی جامع تـر و همه جانبه تر عمـل کرده، و در 

طول زندگی اقدام کرده. این هم یک صحنه است.

صحنۀ سـوم به عنوان یک زن در زندگی خصوصی، در زندگی خانوادگی؛ 
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یعنی به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک زن 

صبور بر مشکالت. به عنوان 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 یک بـار 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 خواهش های خودش مسـلط و سـوار 

اسـت. زمام خواهش ها در دسـت اوسـت، زمام او در دسـت خواهش ها 

نیست.63/12/21

هـراَء«1 فاطمه را زهرا نامیدند، چون روزی سـه  َیـت فاِطَمـُة الّزَ روایـت دارد: »ُسِّ

بـار در چشـم علیعلیه السلالم می درخشـید. زن اگـر در هـر میدانی پشـتیبان 

مـرد باشـد، نیـروی مرد به چندین برابر می رسـد. ایـن زن حکیم، این زن 

عالـم، ایـن زن محـدث، ایـن زنی کـه با عوالم غیـب ارتباط داشـت، این 

زنـی کـه فرشـتگان بـا او حـرف می زدنـد، 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، وِااّل ازلحاظ معنوی، تفاوتی با پیغمبر 

و امیرالمؤمنینعلیهماالصالة والسلالم ندارد.72/9/8

بـا همـۀ ایـن ظرفیت؛ با همۀ این مقام شـامخ، در همـۀ مراحل زندگی و 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب تاریـخ سـیدة نسـاء 

العالمین/ باب2/ حدیث14
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تا زمانی که زنده بود، پشـت سـر امیرالمؤمنینعلیه السلالم مثل کوه 

ایستاد.71/9/24 شوهر جوان او ـ که بسیار هم برایش محبوب بود ـ در طول 

این تقریبًا ده سـالی که باهم زن و شـوهر بودند تا آخر عمر حضرت زهرا، 

بارها به جنگ رفت. شـاید بشـود گفت در صدی نود جنگ های پیغمبر، در 

همـۀ ایـن جنگ هـا تقریبًاـ  مگر چند تایش ـ این مرد جوان، شمشـیرش 

به دسـت، پیشـاپیش همـه شـرکت داشـت. یعنی این شـوهر جـوان غالبًا 

در جبهـه بـود. برمی گشـت، یک جنگ دیگر شـروع می شـد، باز اول کسـی 

کـه می رفـت او بـود، اول داوطلـب او بـود. یک بـار نشـد که ایـن خانم به 

شـوهرش بگوید حاال این دفعه را شـما خوب است نروید! یا یک چهره ای 

در هم بکشد، اظهار انزجاری بکند. اتفاق نیفتاد. یعنی این شوهر، شوهر 

اوسـت، امـا شـوهر و او و بچه هـا 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 

گرفتاری های زندگی خالی کند، و به او دلگرمی بدهد.77/2/7 آن چنان زندگی 

کند که یک زن مسـلمان با شـوهر مجاهد خود باید زندگی کند؛ یعنی در 

کمال همراهی. هیچ وقت شکایت نکرد. هیچ وقت از اینکه امیرالمؤمنین، 

دائمًا به فکر هدف های نظام اسالمی است و به مسائل جزئی زندگی خود 

چندان رسیدگی نمی کند، ِشکوه نکرد.72/9/17

ازلحـاظ زندگـی هم وضـع روبه راهی ندارند؛ همان چیزهایی که شـنیدید: 
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ِ� اهلِل«1، یعنـی حقیقتـًا زندگـی فقیرانۀ محض.77/2/7 اینکه شـنیده اید در  ِلَوحب

خانـۀ امیرالمؤمنیـن گاهـی غذا پیدا نمی شـد و خـود آن بزرگوار و فاطمۀ 

زهرا و فرزندانشـان علیهم السـالم گرسـنه سـر می کردند، برای این بود که 

امیرالمؤمنیـن همـۀ فعالیـت و همـت و تالشـش برای کارهـای عمومی 

کشوِر تازه والدت یافتۀ اسالمی بود و به مسائِل زندگی خود نمی رسید. وِااّل 

اگـر امیرالمؤمنیـن جهاد و حکومت و حمایت از پیغمبر و مسـائل جاری 

کشور را که به او ارتباط داشت، کنار می گذاشت و مشغول کاسبی می شد، 

قدرتـش می توانسـت او را یـک ثروتمند کنـد.72/9/17 این همان علی اسـت 

کـه بعدهـا در دوران پیـری اش می رفـت داخـل چاه، چاه می کْنـد، و مثل 

گردن شتر، آب از این چاه بیرون می آمد، هنوز دست و رویش را نُشسته، 

می نشست وقف نامۀ این چاه را می نوشت. از این کارها زیاد کرده. چقدر 

نخلستان ها آباد کرده بود. این همان مدینه است، چرا باید امیرالمؤمنین 

گرسـنه بمانـد؟ کـه روایـت دارد فاطمۀ زهـرا رفت خدمـت پیغمبر، آن قدر 

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 می کرد. 

پذیرایـی از شـوهر و فرزنـدان هـم بر عهدۀ خود او بـود. روایاتی که دربارۀ 

1. سـوره مبارکه انسـان/ آیات 8 و 9، »و به ]پاس[ دوسـتِی ]خدا[، بینوا و یتیم و اسـیر را 

خوراک می دادند ٭ ]و می گفتند:[ ما برای خشنودی خداست که به شما اطعام می کنیم.«
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»َدسـتاس« فاطمۀ زهراسلالم اهلل علیها هسـت، فراوان و متعدد اسـت.1 

ایـن بزرگـوار، یـک زن خانه دار بود، شـوهردار بـود.71/9/24 در همین خانوادۀ 

پرخطِر پرزحمت، فاطمۀ زهرا فرزنددار می شود و این فرزندان را به بهترین 

وجهـی تربیـت می کنـد. و می شـود فهمید کـه تأثیر تربیـت فاطمۀ زهرا، 

تـا زنـده بـوده، روی این دو پسـر و یک یا دو دختر ـ کـه اختالف روایات 

هسـت ـ بیشـتر بـوده از تأثیـر تربیـت امیرالمؤمنیـن. چون دائمـًا با این 

بچه هـا بـوده و امیرالمؤمنیـن در سـفر بود، بیـرون بود، مشـغول کار بود. 

1. از جملۀ این روایات، روایتی است که سلمان، نقل کرده. »حضرت فاطمهعلیهاالسالم نشسته 

بود و با آسیایی که در مقابلش بود، جو آسیا می کرد و دستۀ آسیا خون آلود بود. و در این 

حال حسین در گوشۀ اتاق از گرسنگی بی قراری می کرد. من به فاطمه گفتم: ای دختر رسول 

خدا، پوست دستان شما مجروح شده، درصورتی که خادمۀ شما، فّضه، 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 می گوید: 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 آرام کردن حسین تواناترم، تو آسیاکردن جو را عهده دار 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. هنگامی که از نماز فارغ شدم، آنچه را که دیده بودم برای علیعلیه السالم 

تعریف کردم. پس او گریه کرد و خارج شد و پس از مدتی بازگشت درحالی که خندان بود. 

پیامبر علت خنده را از علیعلیه السالم پرسید و او گفت: نزد فاطمه رفتم، او را دیدم که بر قفا 

خوابیده و حسین بر روی سینه اش به خواب رفته و آسیایی که درمقابل او بود به خودیِ خود 

کار می کرد. پیامبر لبخندی زد و فرمود: ای علی، تو می دانی 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/ باب3/ حدیث33(
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فاطمۀ زهرا روی این بچه ها اثر گذاشـته. حسـیِن کربال و زینِب 

کربال را، فاطمۀ زهرا پروریده و آفریده. آن قهرمان ها و آن شخصیت ها را، 

آغوش فاطمۀ زهرا به وجود 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 دست نیافتنی 

آن انسان واال و آن زِن بی نظیر تاریخ بشر و سیدۀ زنان عالم، و ضمنًا همۀ 

آن صبرها و ایسـتادگی ها و موقع شناسـی ها و کلمات پرباری که در این 

زمان ها از ایشان صادر شده است؛ همۀ این حوادث بزرگ، در دوران کوتاه 

جوانـی ایـن بزرگـوار اتفـاق افتاده اسـت. یک وقت این قضیـه را به عنوان 

یـک موضـوع مرثیه سـرایی مطـرح می کنیـم و می گوییم که ایـن بزرگوار 

سـن کمـی داشـتند یـا جـوان بودند، کـه ایـن، موضـوِع مصیبت خوانی و 

مرثیه سرایی می شود. یک وقت این را به عنوان یک امر قابل تدبر و حاوی 

درس هـا می دانیم و با این چشـم نـگاه می کنیم؛ آن وقت اهمیت ویژه ای 

پیدا می کند. چگونه یک انسان در دوران کوتاه زندگی، از مبدأ کودکی به 

بعد، تا زمان شهادت ..این همه معارف و این همه علّو مقامات معنوی را 

به دست آورد. این حاکی از یک تربیت فوق العادۀ فوق بشری است.76/6/26
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جایگاه فاطمۀ زهرا؟اهس؟ نزد پروردگار

جملـۀ دیگـری در بـاب عظمت این شـخصیت عرض کنم تا معلوم شـود 

کـه در منطـق و معیـار اسـالمی، اوج یـک انسـان چقـدر می تواند باشـد. 

حدیث صحیح الّسـندی هسـت از امام صادقعلیه الصالة والسلالم و خالصۀ آن این 

اسـت کـه جبرئیـل به خانۀ فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها داخل می شـد. البته من 

قسـمت هایی از ایـن حدیـث را می خوانم. نْفس شـنیدن این کلمات، دل 

انسـان را روشـن می کند. علی الظاهر، برحسـب بسـیاری از روایات و آثار 

متعـدد، باعظمت تریـن خلـق الهـی در عالم فرشـتگان و مالئکـۀ مقّربین، 

جبرئیل اسـت. جبرئیل فرشـتۀ مقّربی اسـت که خدای متعال او را برای 

اساسـی ترین رابطـه بـا بندگانـش، یعنـی وحی، امیـن قرار داده اسـت. از 

وحی، یعنی آن رابطۀ هدایت بین ذات مقدس باری تعالی و خیل عظیم 

بنـدگان خدا، چه چیز مهم تر و اساسـی تر اسـت؟ متـن قرآن و متن کتب 
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مقدسـۀ الهـی، به وسـیلۀ این پیام آور و این دسـِت مـورد اعتماد 

پـروردگار، از آسـمان ها بـر قلب مقدس پیغمبر مـا و همۀ پیغمبران دیگر 

نازل شده است. این عظمت مقام حضرت جبرئیلعلیه السالم است.

جبرئیل بر فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها نازل می شد. خوِد این، مقولۀ بزرگی است! 

یـک انسـان تـا آن ظرفیـت را پیدا نکنـدـ  که فوق آن، ظرفیتی برای بشـر 

متصور نیست ـ جبرئیل بر او نازل نمی شود. نزول جبرئیل مثل آمدن یک 

انسان نزد یک انسان دیگر نیست. نزول جبرئیل یک معنای باطنی و سّری 

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 نمی خواهـم بگویـم. می خواهیم 

ببینیم جبرئیل چرا می آمد و پیش فاطمۀ زهرا چه کار داشت؟

ـالُم َیأتهیـا«1 جبرئیل بـر آن بزرگوار  یِه الّسَ
َ
 َعل

ُ
كاَن َجبَرئیـل حدیـث ایـن اسـت: »َو 

بهیا« و دل آن بزرگوار را در غم ازدست دادن 
َ
 ا

َ
نازل می شد، »َفُیحِسُن َعزاَءها َعل

پدر، تسـاّل می داد. ارزش و عظمت این انسـان را ببینید، که برای تسـاّلی 

او، بـرای اینکـه ایـن انسـان رنج زیـادی نبرد، خـدای متعـال جبرئیل، آن 

فرشـتۀ مقـّرب و باعظمت را مأمور می کند نـزد فاطمۀ زهرا بیاید، تا به او 

ـُب َنفَسـها« فاطمۀ زهرا را دل شـاد  بهیـا َو ُیَطّیِ
َ
 ا

َ
تسـاّل دهـد! »َفُیحِسـُن َعزاَءهـا َعـل

بهیـا َو َمكاِنـِه« بـه فاطمۀ زهرا از جـا و مکان پیغمبر، که 
َ
کنـد، »َو ُیِبُرهـا َعـن ا

1. الکافـی/ کتـاب الحجة/ باب فیه ذکـر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة/ 

حدیث5
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صل اول
ف

تـازه از دنیـا رفته اسـت، خبر دهد. یعنـی جبرئیل پهلوی فاطمۀ 

زهراسلالم اهلل علیها می نشسـت و بـرای دختـر پیغمبـر، مقاماتی را کـه در عوالم 

غیبّیه، پیغمبر اکرم در حال عروج و ِسـیر بود، شـرح می داد؛ شرح می داد 

که پیغمبر کجاست و چگونه است و چه می کند.

این حدیث، حدیِث صحیح الّسـند اسـت؛ بنده گاهی مقیدم اسـناد بعضی 

از احادیثـی را کـه مضامینـش از ذهن معمولی بشـر فاصلـه دارد، ببینم، 

و اگـر سـند محکمـی داشـته باشـد، آن وقـت آن را مطـرح کنـم. این الزم 

است؛ چون آقایان، زیاد، سخنانی را که ائمه نگفته اند، به ایشان بسته اند. 

مواظب باشید! ما که خودمان را جزو موالی این بزرگواران می دانیم، باید 

حواسمان جمع باشد؛ نکند یک نفر آدِم خبیِث بدجنِس دروغ گو، حدیثی 

جعـل کـرده باشـد! ازاین قبیـل، در کتب مربـوط به حدیث، کتـب »درایه«1 

زیاد است. کسانی که اهلش هستند، اگر مراجعه کنند، می بینند که مثاًل 

اٌب، دّجاٌل۲ و دروغ گوسـت. در اسـناد بعضـی از روایات  فالن بن فـالن، کـذّ

هـم هسـت. بنابرایـن اگـر دروغ گوی خبیثـی، حدیثی را جعل کـرده و به 

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

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

1. درایه از ریشۀ )دری( به معنای دانستن است. واژۀ درایه در کاربرد اولیه به معنای فهم 

عمیـق حدیـث بـوده و مقابـِل مفهوم روایت قرار می گرفته اسـت؛ اما کاربـرد آن در طول 

زمان تغییر یافته و امروزه بیشتر بر قواعد سند و نقل روایت، تمرکز دارد.

2. )دج ل( کسی که با داعیۀ دین، مردم را فریب می دهد، بسیار دروغ گو.
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صل اول
ف

شما که کلمات ائمهعلیهم السالم و حاالت آن بزرگواران را می خوانید، 

خیلی باید مواظب باشید.

بنـده بـه سـند ایـن روایـت مراجعـه کـردم. از آن اسـناد درجه یـک اسـت؛ 

محمدبن یحیی، عن احمدبن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علی بن ِرئاب، 

عـن ابی ُعَبیدةَ َحـّذاء. اینهـا اسـنادی هسـتند از کلینی تا امـام صادق، عن 

ابی عبداهللعلیه السالم. یعنی ثقةاالسالم کلینی نقل می کند از محمدبن یحیی، 

از  او  علی بن رئـاب،  از  او  از حسـن بن محبوب،  او  احمدبن محمـد،  از  او 

ابی عبیده حّذاء. این پنج نفر، همه شان جزو کسانی هستند که بزرگان اهل 

فـِن رجال ما، مثل شـیخ و نجاشـی و دیگران، می نویسـند کـه »ِامامـی ِثقٌة 

«1؛ در سـند روایت، بهتر از این دیگر سـندی نداریم. در اصطالح اهل 
ٌ

َجلیل

حدیث، به این می گویند: »سـند صحیح«۲. سـند صحیح، روایتش، روایت 

صحیح اسـت. وقتی چنین روایتی در فقه باشـد، هر فقیهی به آن اعتماد 

می کند و برطبق آن فتوا می دهد. این است این روایت!

در چنین روایتی، با این سـند محکم، که می رسـد به ثقةاالسـالم کلینی 

ـ صاحب کتاب شریف »کافی«، که دست همه است ـ کسی سؤال می کند: 

1. این تعابیر حکایت از مورد اعتماد بودِن کامل راوی می کند، هر کدام از الفاظ امامی 

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

2.صحیـح، روایتـی اسـت که سـند آن توسـط راویان عـادل و امامی در تمـام طبقات به 

معصوم متصل باشد. بعد از آن َحَسن، 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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صل اول
ف

»مصحـف فاطمه چیسـت؟« حضـرت تأملی می کننـد و بعد این 

جواب را می دهندـ  روایت البته فقرات متعددی دارد، من همین قسمتش 

بهیـا َو 
َ
 ا

َ
ـالُم َیأتهیـا َفُیحِسـُن َعزاَءهـا َعـل یِه الّسَ

َ
 َعل

ُ
كاَن َجبَرئیـل را انتخـاب کـردم ـ »َو 

ِتا« جبرئیل از  ّیَ بهیا َو َمكاِنِه َو ُیِبُرها ِبا َیكوُن َبعَدها یف ُذّرِ
َ
ُب َنفَسها َو ُیِبُرها َعن ا ُیَطّیِ

ماجراهای فرزندان فاطمۀ زهرا خبر می دهد. یعنی همۀ ماجراهای امامت، 

همۀ قضایایی را که در دوران امامت و تا هر وقتی که نسل مطهر زهرا در 

ایـن دنیـا وجـود دارد و دربارۀ فرزندان فاطمۀ زهرا اتفاق می افتاده اسـت، 

الُم  یِه الّسَ
َ
كاَن َعِلٌّ َعل جبرئیل برای فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها یکی یکی می گفت. »َو 

َیكُتُب َذِلَک« در همین روایت است که امیرالمؤمنین، آنچه را که جبرئیل 

به فاطمۀ زهرا می گفت، می نوشت. در حدیث آمده که امیرالمؤمنین آنجا 

می نشسـت و صـدای جبرئیـل را می شـنید و می نوشـت؛ یـا اینکه فاطمۀ 

زهـرا، بعـدًا آنچـه را کـه از جبرئیل شـنیده بـود، بـرای امیرالمؤمنین نقل 

می کـرد و او می نوشـت. بعـد فرمود: »َفَهـذا ُمصَحـُف فاِطَمـَة« مصحف فاطمۀ 

زهرا این اسـت و در دسـت ائمهعلیهم السلالم اسـت.72/9/14 در روایات متعددی 

ا سـت کـه ائمهعلیهم السلالم برای مسـائل گوناگون خود، مراجعـه می کردند به 

»مصحف فاطمه«.

 َو احَلراِم«1 
َ

ل یَس فیِه َش ٌء ِمَن احَلال
َ
ُه ل

َ
بعد امام ]در روایت دیگری[ می فرمایند: »ِاّن

در این کتاب، احکام نیسـت، حالل و حرام نیسـت؛ اما »فیِه ِعلُم ما َیكوُن« 

1. الکافـی/ کتـاب الحجة/ باب فیه ذکـر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة/ 

حدیث2
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صل اول
ف

همـۀ حـوادث جـاری بشـری در دوران های آینـده، در این کتاب 

هست. این چه دانش واالیی است! این چه معرفت و حکمت بی نظیری 

اسـت که خدای متعال به یک زن در سـنین جوانی، آن را می بخشـد!71/9/25 

ایـن یعنـی اوج عظمـت یک انسـان و یک زن و یک فـرد از افراد خاندان 

پیغمبر! او تا آنجا می رسـد که خدای متعال برای تسـاّلیش، برای تعزیت 

ُب َنفَسها«، جبرئیل امین را  او، برای خشنودکردن و خوشحال کردن او، »ُیَطّیِ

مأمور می کند! این اوج بشـر اسـت. این، آن میدان عظیمی است که یک 

انسان می تواند به آن برسد.72/9/14

و اما در روز قیامت، وجود مقدس زهرا در محشر، یک خانمِی به تمام معنا 

دارد؛ یعنی وقتی که وارد محشر می شود ـ زیاد شنیدید ـ منادی پروردگار 

بصاَرُكم«1 چشـم ها را ببندید، خلیفـۀ خدا می آید، مادر 
َ
نـدا می کنـد: »ُغّضـوا ا

حسـن و حسـین می آیـد، آن زن مجاهـد و فـداکار دارد می آیـد، آن گل 

سرسـبد عالم آفرینش می آید، چشـم ها را ببندید، مؤدب باشید، زهرا آمد. 

این هم عظمت و جالل زهراست در روز قیامت.1353/1

این مربوط به مسائل معنوی ]است[. این مسائل معنوی تا حدود زیادی 

ارتبـاط پیـدا می کنـد بـه فضایل عملی؛ بـه آنچه که از تـالش فاطمۀ زهرا 

ناشـی می شـود. مفت نمی دهند، بدون دلیل نمی بخشـند. عمل انسان در 

حـد باالیـی تأثیـر می کنـد در احـراز فضایـل و مناقـب.71/9/25 ارزش فاطمۀ 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب تاریـخ سـیدة نسـاء 

العالمین/ باب3/ حدیث54
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صل اول
ف

زهراسلالم اهلل علیها بـه عبودیـت و بندگی خداسـت. اگـر بندگی خدا در 

فاطمۀ زهراسلالم اهلل علیها نبود، او صدیقۀ کبری نبود.72/9/14 فاطمۀ زهراسلالم اهلل علیها 

صدیقـۀ کبراسـت در میـان صدیقیـن و صدیقـات، کبـرا یعنـی بزرگ ترین 

صدیقه است این بزرگوار.95/1/11

صدیق یعنی چه؟ صدیق کسی است که آنچه را می اندیشد و می گوید، در 

عمل صادقانه آن را نشان دهد. هرچه این صدق بیشتر باشد، ارزش انسان 

�نَ َو  �ی ِ
�یّ �بِ

ِهم ِم�نَ ال�نَّ �ی
َ
َعَم اهلُل َعل �ن

َ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َک َمَ� ال �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
بیشـتر است؛ می شـود صدیق؛ »ا

«1. »صدیقین« پشت سر »نبّیین«اند. این بزرگوار صدیقۀ کبراست؛  �نَ �ی �ة �ی ّدِ الّصِ

یعنـی برتریـن زن صدیق. این صدیق بودن به بندگی خداسـت. اگر بندگی 

خدا نمی کرد، صدیقۀ کبری نمی شد.

اسـاس، بندگی خداسـت. نه فقط فاطمۀ زهراسلالم اهلل علیها بلکه پدر فاطمه هم 

ـ که مبدأ و سرچشـمۀ فضایل همۀ معصومین، اوسـت. و امیرالمؤمنین 

و فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها قطره هایی هستند از دریای وجود پیغمبر ـ ارزشش 

ُه« اول عبودیت 
ُ
 َعبُدُه َو َرسول

ً
دا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
شَهُد ا

َ
پیش خدا به خاطر عبودیت است؛ »ا

اوسـت؛ بعد رسـالت او. اصاًل رسـالت ـ این منصب واال ـ به او داده شـد، 

به خاطر عبودیت؛ چون خدا صنیِع دست و مخلوِق خود را می شناسد. ..در 

علم خدای متعال معلوم اسـت که عمل من و شـما چیسـت. ما درمقابل 

گناه و هوس و پول و نام نیک قرار می گیریم؛ آیا به خاطر به دسـت آوردن 

اینها حاضریم از شرف و ایمان و تکلیِف خود و امر و نهی الهی دربارۀ خود 

1. سوره مبارکه نساء/ آیه 69
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صل اول
ف

صرف نظـر کنیـم یا نه؟ این اختیار ماسـت؛ چـه راهی را انتخاب 

خواهیـم کـرد؟ وقتـی گفتِن سـخنی برای انسـان ضرر مـادی دارد، وقتی 

حرکتی هوس های گناه آلود انسـان را برآورده می کند، ما سـر دو راهی قرار 

می گیریم. کدام راه را انتخاب خواهیم کرد؛ راه هوس و گناه و پول را، یا 

راه پاک دامنی و تقوا و بندگی خدا را؟ یکی از این دو را انتخاب خواهیم 

کـرد. انتخاب و اختیاِر ماسـت، امـا خدای متعال می داند که ما چه راهی 

را اختیار خواهیم کرد؛ این در علم الهی هست.

اگر شما انسانی هستید که این قدرت در شما وجود دارد که درمقابل کوهی 

از ارزش هـای مـادی و برآورنـدۀ هوس ها محکم بایسـتید و تکان نخورید، 

�ةی 
َّ
�ةَ ِعمرا�نَ ال �نَ َم ا�ب َ خداوند برای شما شایستگی هایی در نظر می گیرد. »َو َمر�ی

ا«1، خدای متعال بیهوده به مریم این قدر  ِ� ِم�ن روِح�ن �ی ا �ن �ن �ن
�نَ �نَ

ها �نَ َ رحب
�ة �نَ حَص�نَ

َ
ا

لطف نمی کند. این، کالم قرآن است. او با همۀ وجود، پاک دامنی 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 می داند کـه این بنده، چنین جوهری دارد و 

این چنین ارادۀ خود را صرف راه او خواهد کرد؛ لذا برای او مسئولیت های 

بزرگ و سنگین دیگری ـ که هرکدام باز به نوبۀ خود اجرهای بزرگی دارد ـ 

1. سـوره مبارکـه تحریـم/ آیـه 12، »و مریـم دختر عمران، همان کسـی اسـت کـه خود را 

پاک دامن نگاه داشت. پس در او از روح خود دمیدیم.«
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در نظر می گیرد.84/5/5 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 روز هـا می خوانند، به حضرت عرض 

می کنیـم کـه ای دختـر پیغمبر، ما شـهادت می دهیم 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 

ا امَتَحَنِک  َقِک َفَوَجَدِک مِلَ
ُ
ن َیل

َ
 ا

َ
َقِک َقبل

َ
ذی َخل

َّ
منزلت را داد.1353/1 »ِامَتَحَنِک اهَّلُل ال

صاِبـَرًة«1 خـدا قبـل از آنکـه تـو را بیافرینـد تو را آزمود. در علـم الهی، وجوِد 

ولـّی خـدا و نبی خدا، آزموده می شـود. می بیند کـه او صابر و قبول کننده 

و متحمـل تکلیـف الهی اسـت؛ این اسـت کـه خداونـد او را برمی گزیند و 

انتخاب می کند.63/10/5 اینکه خدا امتحان می کند، یعنی چه؟ یعنی به شما 

محنـت می دهـد. محنت ها، حادثه ها، ماجراها، و وسـایل ابتال را درمقابل 

شما قرار می دهد. یا این است که شما می توانید از این موانع عبور کنید، 

آن وقـت برنده هسـتید و از امتحان سـربلند بیـرون آمده اید؛ یا نمی توانید 

و آن وقـت می مانیـد. امـکان نـدارد کسـی از ایـن موانـع نگـذرد و به آخر 

میـدان برسـد! این گونه نیسـت که اگر خدای متعال به ایـن بزرگواران آن 

عطایـا و قرةالعیـن معنوی را داده اسـت، همین طور، یک بذل و بخشـش 

بیخودی باشـد. مگر شـوخی اسـت؟ فاطمۀ زهرا در ظرف عمر کوتاه خود، 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب المـزار/ ابـواب زیـارة النبی و سـائر المشـاهد فی المدینـة/ باب5/ 

حدیث11
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این همه محنت کشـید! شـما فقط قضایای بعد از رحلت پیغمبر 

را می خوانید. همۀ عمِر فاطمۀ زهراسالم اهلل علیها پر از محنت بود. محنت یعنی 

همان چیزهایی که انسان با آن امتحان می شود. محنِت یک زن، محنت 

یک مسـلمان، محنت دختِر آن شـخصیت، محنت یکی از کسانی که باید 

اسالم را آن چنان 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 زهراسلالم اهلل علیها کار را به آنجا می رسـاند که او، سـنگ الماسی می شود 

کـه همـۀ ایـن چرخ هـا بـر روی آن می چرخد. دشـوارترین چرخ هـا را باید 

بـر روی سـخت ترین پایه هـا و قاعده هـا بچرخانند. این چـرخ عظیم تاریخ 

اسـالم و امتحان های دشـوار، در همان دوران کوتاه، بر روی دوش فاطمۀ 

زهراسالم اهلل علیها بود. خدا او را انتخاب کرد و او توانست بشرّیت را نجات دهد. 

فاطمۀ زهراسلالم اهلل علیها فرشـتۀ نجات انسـان ها در طول تاریخ اسـت.77/7/19 اگر 

بـا یـک دیـد واقع بین و منطقی نگاه کنیم، بشـرّیت یکجـا مرهون فاطمۀ 

زهراسالم اهلل علیها است؛ و این گزاف نیست، این یک حقیقتی است، همچنانی که 

بشـرّیت مرهون اسـالم اسـت، مرهون قرآن است، مرهون تعلیمات انبیا و 

پیغمبـر خاتمصلی اهلل علیه وآله وسللم اسـت. در همیشـۀ تاریخ این طور بوده اسـت، 

امـروز هـم همین طـور اسـت. و روزبـه روز نـور اسـالم و معنویـت فاطمـۀ 

زهراسالم اهلل علیها آشکارتر خواهد شد و این را بشرّیت لمس خواهد کرد.70/10/5
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فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها در نقـش یک رهبر واقعی ]اسـت[، همان طورکه امام 

]خمینـی[ بزرگـوار فرمودنـد که اگر فاطمـۀ زهرا مرد بود، پیغمبر می شـد.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 نمی تواند بشـنود؛ اما ایشـان این حرف را گفته است. 

]فاطمـۀ زهرا[ این اسـت؛ یعنـی یک رهبِر به تمام معنـا، مثل یک پیغمبر، 

1. امام خمینی رحمة اهلل علیه در نخسـتین سـالروز میالد حضرت فاطمۀ زهرا سلالم اهلل علیها پس از 

پیروزی انقالب، مورخ 58/2/26 در پیامی رادیو تلویزیونی به ملت ایران، بیاناتی دربارۀ 

مقـام و منزلـت حقیقـی زن ایراد فرمودند. و پس از آن، روِز میالد حضرت زهرا، به عنوان 

روز مادر و روز زن در تقویم جمهوری اسـالمی ثبت شـد. یکی از جمله های زیبای این 

سخنرانی در وصف حضرت زهرا، این است: »زنی که تمام خاصه های انبیا در اوست. زنی 

که اگر مرد بود، نبی بود؛ زنی که اگر مرد بود، به جای رسول اهلل بود.«

 مجاهدت عظیم فاطمۀ زهرا؟اهس؟ 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/032%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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مثل یک هدایتگر عموم بشـر؛ زهرای اطهر، دختر جوان، در این 

حّد و اندازه ظاهر می شود.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، آن وقت می فهمیم فاطمۀ 

زهرا، چه حرکت عظیمی را انجام داده اسـت. شـرایِط بسـیار دشـوار و غیر 

قابـل توضیحـی، حتـی برای افکار خواص، پیـش می آمد. از همۀ اصحاب 

پیغمبـر، ده نفـر، دوازده نفـر در مسـجد حاضـر شـدند کـه بلنـد شـوند از 

امیرالمؤمنیـن و از حـق آن بزرگوار دفاع کنند. این همه اصحاب، این همه 

بـزرگان، این همـه تالیـان قرآن، این همـه مجاهدان بدر و حنیـن، نه اینکه 

همه شان عناد داشتند؛ نه، مطلب به آن وضوحی که حتی خواص بتوانند 

آن را درست بفهمند، واضح نبود. کسی مثل عمار می خواست، کسی مثل 

ابی ذر می خواسـت، کسـی مثل زبیِر اول کار می خواسـت؛ اینها بودند که 

پـای منبـر بلند شـدند و از حق امیرالمؤمنین دفاع کردنـد؛1 ده، دوازده نفر 

کـه در تاریـخ اسم هایشـان ثبت اسـت. زبیر هم البته جـزو همین ها بود؛ 

این را به یاد داشته باشید.

شـرایط این طوری اسـت. آن وقت در این شـرایط، دختر پیغمبر می آید در 

1. در تاریخ الیعقوبـی )احمدبن اسـحاق یعقوبـی، متوفـی 284ق(/ ج2/ ص124، آمـده 

است: گروهی از مهاجران و انصار با ابوبکر بیعت نکردند، ازجمله: عباس بن عبدالمطلب، 

فضل بن عباس، زبیربن عوام، خالدبن سـعید، مقدادبن عمرو، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، 

عماربن یاسر، َبراء بن عازب و ُابیّ بن کعب.
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مسـجد و آن خطبـۀ غـّرا را، آن بیان عجیـب را ارائه می کند و ادا 

می کنـد و حقایقـی را بیان می کنـد.95/12/29 این خطبه مثل درس یک معلم 

بزرگ که گوش شاگردها را و دل آنها را به سمت خود جذب می کند، تمام 

حّضار این مسـجد را ـ که اصحاب درجه یک پیغمبر آنجا جمع بودند ـ به 

خودش جذب کرد. استادها، محدث ها، کسانی که سالیان درازی از پیغمبر 

آموخته بودند، کسـانی که مسـلمان ها امور خودشـان و معارفشـان را فکر 

می کردنـد از آنهـا بایـد یاد بگیرند، همه در مسـجد بودند. ..ما هم که نگاه 

می کنیم، عظمت آن خطبه را درمی یابیم؛ مثل خطبه های امیرالمؤمنین، 

مثـل خطبه هـای نهج البالغه، مثل کلمات خـوِد پیغمبر.63/12/21 به نظرم اگر 

یـک آدم معمولـی بخواهـد آن خطابـه را بخواند و انشـا کند، بیش از نیم 

سـاعت حـرف زدن اسـت و پـر از مطالـب عجیـب.53/3/14 سرشـار از معـارف 

اسـالمی! و اینهـا همه نشسـتند گـوش کردند، هیچ کـس نگفت که خانم 

ایـن حرف هـا چیسـت؟ اینهـا که چیـز مهمی نیسـت! نه خیـر، همه مثل 

شـاگردانی، آهنگ و طنین صدای زهرای اطهرسلالم اهلل علیها را نوشیدند و از آن 

بهره بردند.63/12/21

عالمـۀ مجلسـیرضوان اهلل علیه می گوید: بـزرگاِن فصحا و بلغـا، از فصاحت و علّو 

کلمـات، و معانـی و ظاهر و باطن آن، انگشـت تعجب به دنـدان َگزیده اند! 

عالمۀ مجلسـی که آن همه روایت ازاین دسـت از ائمهعلیهم السلالم گرفته و نقل 

کـرده و در اختیـار ما گذاشـته، درمقابل این خطبه، خـودش را می بازد. این 

خطبه، خطبۀ عجیبی است! ..خطبه ای که با آن حال غم و اندوه، در مسجد، 
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خطـاب بـه مسـلمانان، ارتجـااًل، و بـدون اینکـه قباًل آن را درسـت 

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 یک سره در راه خدا خرج کرده است.71/9/24

این دختر جوان بعد از پدر عظیم الشـأنش، در لبۀ یک تجربۀ بسـیار مهم 

و بـزرگ قـرار می گیـرد.64/12/10 بعد از رحلت پیغمبـرـ  که بنا بر طوالنی ترین 

اقوال، شـش ماه زنده مانده، کسـی بیشتر نگفته، چهل وپنج روز گفته اند، 

هفتادوپنج روز گفته اند، حدود نودوچند روز گفته اند، تا شـش ماه ـ چند 

هفته ای بیشتر زنده نمانده است و این چند هفته، همه اش مبارزه است. 

آمـدِن پشـت در خانـه، آغاز همان مبارزه اسـت. پشـت در خانـه بیاید؟ با 

بیگانه ها یکی به دو بکند؟ آن عرب غیور، آن که حاضر نیست که به زنش، به 

ناموسش کمترین اهانتی بشود، و این غیرتی که با تعالیم و آموزش های 

اسـالم، در یک فرد عرب مسـلمان به اوج شدت می رسد، آن هم مسلمانی 

مثـل امیرالمؤمنیـن، او تـن بدهد کـه زن جوانش بیاید پشـت در، َرّجاِله1 

پشـِت در جمع بشـوند و باهم یکی به دو بکنند؟ عادی اسـت این قضیه؟ 

این قضیه، قضیۀ معمولی اسـت؟ تصادفی اسـت؟ یا حساب شـده 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 به دسـت نااهالن بیفتد، برو بگیر. این بازوان زنانه را 

1. )رج ل(، جمع راجل. پیادگان، اوباش، فرومایگان
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حائل کن میان دسـت غاصب و دسـت متجاوِز آنان که شایسـتۀ 

این ُپست نیستند. و تا ابد، در تاریخ، ثبت کن که این است اسالم.

این اسـت اسـالم؛ زن جانش را فدا می کند برای اینکه حکومت به نااهل 

نرسـد. اگـر فاطمـۀ زهـرا زن امیرالمؤمنین هم نبود، قضیـه همین بود؛ از 

شوهرش دفاع نمی کرد، از زمامدار به حق دفاع می کرد. مسئلۀ زن وشوهری 

نیسـت. مسـئلۀ دخترعمو پسـرعمویی نیسـت. مسـئلۀ دوسـتی و رفاقت 

نیست. مسئلۀ وظیفه است. مسئلۀ هدف است.

آن وقت می آید، از پشت در شروع می شود؛ تهدیدها تأثیر نمی کند، نمی گوید 

من حاال باردارم، مصلحت نیسـت درُافتم، 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 موقعیت ها، بزرگ ترین وظیفه ها انجام 

بگیرد و شدیدترین َلطمه ها بر جسم و جان وارد بیاید. لذا مبارزه را شروع 

کرد. آن پشـت در آمدن، آن محسـن شش ماهه سقط شدن، آن بازوبندی از 

ورم بـر بـازو، آن مقاومت عجیب که منجر می شـود به اینکه دختر پیغمبر 

را بزننـد. یـک زن را چـه کسـی می زند؟ چـرا می زنند؟ مگر اینکه ایسـتاده، 

مقاومت می کند. نمی توانند در این موقعیت حساس، این عّیاری1 را انجام 

بدهند، مگر اینکه این خاِر راه را از میان بردارند. این، خار راهی شده، همۀ 

نقشه ها را نقش بر آب می کند. مردان و ریش سفیدان و قدرتمندان مهاجر 

و انصـار زیـر بـار رفتند، بعضی فریـب خوردند، بعضی کوتاهـی کردند؛ این 

1. )ع ی ر(، راهزنی، حیله بازی و مّکاری
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زن، نه فریب می خورد، نه تنبلی می کند، نه حاضر اسـت به هیچ 

قیمتی رضایت بدهد. این اسـت که زدند! بعد از آنکه زدند، بی هوش شـد، 

وقتی به هوش آمد، دید مثل اینکه 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 اسـالم مقرر شـده، 

آن طـور اسـت کـه وقتی مرد نابینایی وارد می شـود در محضـر پیغمبر، او 

خـودش را جمـع می کند و می پوشـاند، بـه او گفته می شـود: خب، اینکه 

نابیناست، می گوید: 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 

مـی رود در مسـجد می ایسـتد و درمقابل چشـم های مبهـوت حاضران، بنا 

می کند خطابه ای عجیب ایرادکردن.

..باز به همین هم اکتفا نمی کند. به گفته ای، چهل شب، مرتب، دِر خانۀ 

این مرد، دِر خانۀ آن آدم معروف، دِر خانۀ آن چهرۀ سرشناس می رود که 

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 َدَود. و چه کسـی! آن زنی که به آن صورت سـقط جنین 

کـرده، آن زنـی کـه ضربت خورده، آن زنی که آسـیب دیـده. بدانید که این 

1. ابن ابی الحدیـد ذیـل شـرح خطبـۀ شصت و ششـم نهج البالغـه، ایـن حدیـث را از امـام 

 
ً

یال
َ
 مِحاٍر َو سـاَر ِبا ل

َ
هیا َعل

َ
واُت اهَّلِل َعل

َ
 فاِطَمَة َصل

َ
ـالُم مَحَل یِه الّسَ

َ
 َعل

ً
ّنَ َعِلّیا

َ
باقرعلیه السلالم نقل کرده اسـت: »ا

ُه«.
َ
نِتصاَر ل الُم ااِل هیا الّسَ

َ
م فاِطَمُة َعل ُ لُ

َ
صَرَة َو َتسا ُم الّنُ ُ لُ

َ
نصاِر َیسا ِاَل ُبیوِت ااَل
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کارها، همه یک سـره، یک مبارزۀ ممتد اسـت. مبارزه ای اسـت از 

چند نوع، با چند جلوه.

مبـارزۀ مثبـت، مبارزۀ با جسـمـ  که اگر شمشـیر هم دسـتش بود، شـاید 

مـی زد ـ مبـارزۀ با زبـان، مبارزۀ با تالش های پنهانی نیمه شـبانه، مبارزۀ با 

سخن گفتن 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 می گذاشـتید 

و می گذاشـتند، چـه اتفاقـی می افتاد برای دنیای اسـالم؛ تعبیر منقول از 

« »ُسـُجح« یعنـی هموار، راه 
ً
 ُسـُجحا

ً
ـم َسـیرا سـاَر ِبِ

َ
صدیقـۀ طاهـره این اسـت: »ل

ُم ِخشاُشـُه« نمی گذاشـت ـ با تعبیر 
ُ
زندگی را بر مردم هموار می کرد. »ال َیكل

من ـ که اقتدار حکومت و روحیۀ حکومتگرِی اسـالم اندکی پیکر جامعۀ 

اسـالمی را زخم بزند؛ ذره ای نمی گذاشـت آسـیب ایجاد کند؛ کار را پیش 

می ُبرد، از هر آسـیبی هم جلوگیری می کرد. بهترین شـکل حکومت کردن 

ایـن اسـت کـه حکومت زخم نزند به مـردم؛ زندگی مردم را هـم آباد کند، 

 
ً
 َنیـرا

ً
وَرَدُهـم َمهَنـال ِكُبـُه َو اَلَ  را

ُّ
ـل  سـاِئُرُه َو ال ُیَ

ُّ
ازلحـاظ مـادی و معنـوی. »َو ال َیـِكل

«1؛ اینهـا را فاطمـۀ زهـرا آن روز فرمـود.83/8/15 توصیـه می کنم به 
ً
ّیـا ِو  َر

ً
صاِفیـا

فضالیی که اهل مراجعۀ به منابع اصیلند، به این مصاحبه مراجعه کنند، 

1. آن چنان شتر )حکومت( را حرکت می داد که نه کسی از قافله عقب بماند و نه راکب، 

خسـته و ناراحـت شـود. همانـا مـردم را وارد آبشـخوری می کـرد کـه آن چنـان آب در آن 

می جوشـید که از دو طرفش بیرون می ریخت و آبی که در آبشـخور بود همیشـه صاف و 

زالل بـود و کامـاًل قافلـه را سـیراب می کرد. )بحاراالنوار/ کتاب تاریخ فاطمة و الحسـن و 

الحسین/ ابواب تاریخ سیدة نساء العالمین/ باب7/ حدیث9(
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کلمه کلمـه اش را بـا دقـت بخواننـد، ببینند چـه می گوید فاطمۀ 

زهرا. عجیب است، ُپر از مطالب اجتماعی، سرشار.

آخرش هم مبارزۀ منفی، در شـب دفن شـدن. غوغاسـت، عجیب اسـت این 

عمـل، ایـن کار، موجـب می شـود 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 می توانند روی این عمل فکر کنند. یک 

کلمه حرف نیسـت که به آسـانی معنا بشـود و »چون معما حل شـود آسان 

شود«، از ذهن ها برود. یک عملی است به شیوۀ سمبلیک، و همین طورکه 

به صورت ابهام آمیز و رمزی انجام شده، تا ابد خواهد ماند.53/3/14

در دل تاریک شب، چند نفِر معدود در قبرستان بقیع یا هر نقطۀ دیگر، بر 

سر قبر غریب مظلومی گرد آمده بودند.

علی جسد پاکیزۀ دختر مظلوم پیغمبر را در خاک گذاشت.

بچه ها گریه کردند، همراهان اشک ریختند.

اما خود علی می داند چه می کند. می داند که با وجوِد دریغ بزرگی که دل 

او را می فشـارد، در حـال انجـام چـه رسـالت پیام بخش عظیمـی در تاریخ 

اسالم است.

بدن زهرا را در میان قبر گذاشت، خاک بر روی قبر ریختند و بلند شدند.

ـا َنَفـَض َیـَدُه ِمـن ُتـراِب الَقبـِر هـاَج ِبـِه احُلـزُن«1 وقتی کـه علی  ّمَ
َ
حدیـث می گویـد: »َفل

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب تاریـخ سـیدة نسـاء 

العالمین/ باب7/ حدیث40



215 13. مجاهدت عظیم زهرای اطهر؟اهس؟ 

صل اول
ف

خاک ها را بر روی قبر شهید عزیزش، شهید هجده ساله اش، همرزم 

و همفکـر و همکار و شـریک زندگی اش ریخت، بـه تعبیری گویا غم های 

عالـم بـه دل علی بن ابی طالـب هجـوم آوردند، علی غمگین شـد. غمگینی 

علـی به خاطر ازدسـت دادن یک رفیق راه اسـت، علـی همرزمی و همگامی 

از فاطمه نزدیک تر ندارد، و او را از دسـت داده اسـت. این حرف های دیگر 

کـه برگـردم جـواب یتیم هایـت را چه بدهـم، اینها خیال بافی اسـت. علی 

احساس کرد که امانت پیغمبر و شریک راه و مؤمن صادقی که ُنه سال در 

همۀ سـختی ها با او بوده اسـت، از دسـتش رفت. علی در قبرستان چنین 

حالتی دارد و با این حالت از قبرستان بیرون می آید.59/1/10

اگـر آن مظلومیـت عظیـم و جانسـوز در تاریـخ، خـود را نشـان نمـی داد، 

حقایق اسـالم آن چنان که بعدًا آشـکار شـد، آشکار نمی شـد. اینها تصادفی 

نیست. همۀ اینها طراحی شده با تدبیر الهی است؛ منتها کسانی برای این 

میدان ها و این نقش های دشـوار انتخاب می شـوند که جوهر آنها، جوهر 

برگزیدۀ خداست.77/7/19

این دو بزرگوار دو روی یک سـکه هسـتند؛ یعنی آن حرکِت خشم آلوِد تنِد 

فاطمـۀ زهراعلیهاالسلالم کـه حاضر اسـت با هـر توانی که در او هسـت از ولیِّ 

زمانـش، از امـاِم زمانشـ  که امیرالمؤمنینعلیه السلالم هسـت ـ دفاع ]کند[ و 

حاضر اسـت حق را در دشـوارترین شرایط، بگوید؛ و از تالشی که می تواند 

بـرای گفتـن حـق و بازگوکـردن حق انجام بدهد، در هر شـکلی از َاشـکال، 

اسـتفاده کنـد و یک لحظـه کوتـاه نیایـد؛ از جنـس و در راِه همان حرکتی 
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اسـت کـه بعد شـما در امیرالمؤمنیـن می بینیـد.61/3/14 علی نرفت 

بعـد از شـهادت فاطمـۀ زهرا شمشـیر بکشـد، درمقابـل مدعیان بایسـتد، 

بگوید عزیز مرا از من گرفتید، با شما می جنگم؛ نه، علی آن بندۀ برگزیدۀ 

شایستۀ خدا، آن جویبار پیوسته به سرچشمۀ وحی و رسالت، می داند که 

فاطمه چرا کشته شد. می رود 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 می آیـد، احسـاس می کند اگـر بخواهد نهال 

نوپای ریشه نبسـتۀ اسـالم در َمزرع تاریخ بشـر بماند و پایدار باشـد، باید 

این خط مشـی را انتخاب کند. آن خط مشـی را شناخت و صبورانه تعقیب 

کرد.59/1/10 این هر دو، یک جور تالش است، یعنی در یک جهتند، دارای یک 

َسـمتند و این را، ما بایسـتی درسـت بفهمیم؛ در شرایطی این طور ایجاب 

می کند، در شرایطی آن طور ایجاب می کند؛ و دیِد وسیع و نافِذ یک انسان 

مسلمان، باید فورًا شرایط را بشناسد، و یک ُبعدی نباشد.61/3/14



 

۱۴

صبر و سکوت و همکاری برای حفظ اسالم

طبـق مصلحـت امـت اسـالم و برای رسـاندن جامعۀ بشـری به سرچشـمۀ 

حیات بخش و نورآفرین دین و زندگی سالم، الزم بود که علیعلیه السالم 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 غرض ورزی 

یـک عـده از سـویی، موجـب شـد کـه با یـک طراحی، بـا یک زبردسـتی، با 

یک چشـم بندی، ..قندیِل خالفت بیفتد در دامن آن کسـانی که شایسته اش 

نبودند.53/7/15 خب، معلوم بود حق با امیرالمؤمنین اسـت، او حق را متعلق 

به خود می دانست؛ ]اما[ وارد جدال و جنجال نشد. وقتی بیعت تمام شد، 

حضرت مجبور شـد و نخواسـت درمقابل جماعت مردم بایسـتد و فتنه ای 

درسـت بشـود، تسـلیم بیعت شـد.85/7/21 و به حرف کسانی که می خواستند 

او را وارد میدان کنند تا علم دار جنگ داخلی بشود، ترتیب اثر نداد.65/3/9
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]البته[ به این حق، بارها و بارها اشاره می کند. در اوایل خالفت، 

َحی َینَحِدُر   الُقطِب ِمَن الّرَ
ُّ

ل  ِمهنا َمَ
ّ

ل ّنَ َمَ
َ
ُم ا

َ
یعل

َ
ُه ل

َ
در خطبۀ معروف شقشقیه: »َو ِاّن

یـُر«1 جایـگاه مـن در خالفت، جایگاه میلۀ گردانندۀ  َق ِاَل الّطَ  َو ال َیـر
ُ

ـیل َعـّنِ الّسَ

سنگ آسیاب است.60/2/29

امیرالمؤمنیـن درمقابـل دو مطلـب قـرار گرفـت. یکی غصـِب حّق خالفت 

اسـت؛ و ایـن خیلـی بـزرگ اسـت و خیلی ظلم اسـت؛ هم ظلم اسـت به 

علی، و هم ظلم اسـت به جامعۀ اسـالمی، و هم ظلم اسـت به بشـرّیت. 

اگر در رأس یک جامعۀ الهی، یک مرد الهی مثل علی قرار نگیرد، بشرّیت 

سـتم دیـده اسـت، نه فقط آن مـرد؛ بلکه اگر زمـام و اختیارگـردان جامعۀ 

بشـر دسـت مردی مثل علی باشـد، بشرّیت به تکامل و تعالی خود نزدیک 

شـده اسـت. و همیشـه چنین اسـت که حکومت های ناصالح، قدرت های 

ناشایسـت، نه فقط به مردم زمان خود، که به انسـان های تاریخ، و نه فقط 

به یک عدۀ مردم خاص و انسان های خاص، که به انسانیت جفا می کنند. 

هر قدمی که برداشته می شود، یا انسانیت را پیش می برد، ترقی می دهد، 

اوج می دهـد، یـا انسـانیت را متوقـف می کند، و جلوی پرواز انسـانیت را 

می گیـرد. 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 یک لحظه 

نمی شـکیبد بر انسـانی ستم برود؛ بسـیار دشوار است که ببیند بر بشرّیت 

1. »سـيل دانش از وجودم همچون سـيل سـرازير مى شـود، و مرغ انديشه به قّله منزلتم 

نمى رسد.« )نهج البالغه/ خطبۀ 3/ معروف به شقشقیه(
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سـتم مـی رود و خامـوش بنشـیند. در زندگی علـی چنین چیزی 

اصاًل متصور نیست، ممکن نیست؛ این از یک طرف.

اما ازطرف دیگر چیزی وجود دارد که علیعلیه السالم برای آن است و پیغمبر 

بـرای آن آمـد، و موتور انسـان، نیروی محرک بشـرّیت به سـوی تکامل و 

تعالـی، آن اسـت؛ و آن اسـالم و قـرآن اسـت. علـی می بینـد در جامعـۀ 

مسـلمان آن روز، یـک اقلیـت زیـرک و زبردسـت و سیاسـت باز، اکثریـت 

قاطـع مـردم را در اختیـار گرفته اند. افـکار آنها را قبضـه کرده اند، راه آنها 

را از سـویی که می باید به آن سـو بروند، به سوی دیگری منحرف کرده اند، 

در یک چنین اجتماعی، اگر چنانچه بلند بشـود و سـر بلند کند، اکثریت 

را بـه خـود متوجـه کنـد، فریـاد راسـتیِن کتـاب و سـنت را در میـان آن 

جامعه بردارد و یک عده ای را ُدور خود جمع کند، جنگ داخلی به وجود 

می آیـد.51/11/22 خـون ریخته می شـد در کوچه های مدینه. مـردم می گفتند 

کـه علی آدم کشـته؛ درسـت اسـت خالفت بـرای او بود، امـا باید متانت 

می کـرد، بایـد صبر می کـرد. یک عده می گفتند که شـما نمی فهمید، یک 

عـده ای می گفتنـد خودتـان نمی فهمید. یک عده ای می گفتند شـما اصاًل 

ایمان نیاوردید، آنها می گفتند شـما ایمان نیاوردید؛ و شمشیرها کشیده 

می شـد. جامعـۀ نوبنیاد اسـالمی، بازیچـۀ دو امپراتـوری خطرناک بزرگ 

از شـرق و از غـرب، ایـران و روم ـ امپراتـوری بیزانـس ـ قـرار می گرفت، 

آنهـا هـم با خیـال راحت می آمدند. اسـتعمار خارجی غلبـه پیدا می کند، 

امپراتـوری روم می آیـد جلـو، امپراتوری ایـران می آید جلـو؛ نزدیک تر ]از 
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اینهـا[، یهودی های گریزان شـدۀ از اطـراف مدینه، باز برمی گردند 

و اخالل می کنند؛ دیری نمی گذرد که اسالمی و قرآنی و جامعۀ اسالمِی 

پیغمبر باقی نخواهند ماند. و من می گویم نوبت به آنها نمی رسید، قبل 

از آنی کـه آنهـا بیاینـد، کافردالِن مسـلمان نام، یعنی ابوسـفیان و دیگران 

می آمدند، موقعیت را می بردند؛ »سومی آمد و زر را زد و برد!«1، می بردند؛ 

این یک راه.

راه دوم چـه بـود؟ راه دوم این بود که امیرالمؤمنین با چشـمانی تیزبین، 

همین آینده ای را که من، بعد از هزاروسیصد چهارصد سال دارم می گویم، 

ببیند. خیلی مشکل است انسان در زمان خودش، زمان خودش را بشناسد. 

انسـانی که داخل جمعیت نشسـته، نمی فهمد چه خبر اسـت، از پشت بام 

کـه نـگاه کنـد، می فهمد چـه خبر اسـت. امیرالمؤمنین در زمـان خودش، 

بـا آن چشـم تیزبیـِن خداداده، موقعیـت را می فهمـد، می بیند. خون های 

به ناحق ریخته ای را می بیند که باید در راه اسـالم مصرف می شـد و در راه 

جهالت ها مصرف می شـود. لذا در روی ابوسـفیاِن دشـمِن به ظاهر دوست، 

نیشـخند تمسـخر می زند. ابوسـفیان می گوید: یا علی بلند شـو، مدینه را 

از سـرباز پـر خواهـم کـرد!53/7/15 امیرالمؤمنین با یک کالم قاطع، او را سـر 

یِق  جاِة َو َعّرِجوا َعن َطر مواَج الِفَتِ ِبُسـُفِن الّنَ
َ
ا الّناُس ُشـّقوا ا َ ّیُ

َ
جای خود می نشـاند. »ا

راَح َهـذا مـاٌء آِجـٌن َو 
َ
َم َفـا

َ
ِو اسَتسـل

َ
نـاٍح ا ـَض ِبَ ـَح َمـن َنَ

َ
فل

َ
امُلناَفـَرِة َو َضعـوا تیجـاَن امُلفاَخـَرِة ا

1. دو نفر دزد، زری دزدیدند / سر تقسیم به هم جنگیدند

آن دو بودند چو گرِم زد و خورد / دزد سوم زرشان را زد و برد )ایرج میرزا(
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ها«1 امیرالمؤمنین آب پاکی را ریخت روی دست 
ُ
ِكل قَمٌة َیَغّصُ ِبا آ

ُ
ل

آن کسـانی که می خواسـتند جنگ داخلی را به راه بیندازند. گفت من کنار 

می نشـینم، وارد ایـن ماجراها نمی شـوم. عالوه براینکـه از آنها قبول نکرد، 

آنها را نصیحت هم کرد؛ این چیزی که شـما به آن چشـم دوختید، یعنی 

قدرت، قدرتی که شـما برای هواهای نفسـتان آن را می خواهید، »ماٌء آِجٌن« 

ها« لقمۀ گلوگیری است؛ خطرناک 
ُ
ِكل قَمٌة َیَغّصُ ِبا آ

ُ
آب گندیده ای است، »َو ل

است. علیعلیه السالم آنها را به همان رویه ای 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 می آید بـا او خیرخواهانه 

حـرف می زنـد، می گوید: عموجـان! صبر کن؛ فعاًل وضـع، وضع خطرناکی 

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 می توانـد صبر کند؟ چه کسـی می تواند اینجـا تحمل کند و از 

1. »ای مردم! امواج فتنه ها را با کشتی های نجات بشکافید، و از مسیر دشمنی و تفرقه 

کنـار رویـد، و تـاج فخرفروشـی و تکبـر را از سـر بردارید. کسـی به هدف خود می رسـد و 

کامیاب می شود، که با داشتن بال و پر قیام کند، یا اگر قدرتی ندارد، راه سالمت پیش 

گیرد، و دیگران را آسوده گذارد. این گونه خالفت، آبی متعفن، و لقمه ای گلوگیر است.« 

رِضـِه« آن کـس کـه میـوه را 
َ
اِرِع ِبَغیـِر ا َكالـّزَ َمـَرِة ِلَغیـِر َوقـِت ایناِعهـا 

َ
در ادامـه می فرماینـد: »َو ُمَتـِن الّث

به وقت خود نچیند، مانند کشـاورزی اسـت که در زمین دیگری بذر بپاشـد. )نهج البالغه/ 

خطبـۀ 5/ کالم حضـرت پـس از رحلـت پیامبـر هنگامی که ابوسـفیان و عمویش عباس 

خواستند با حضرت بیعت کنند.(
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یک حق مسّلم برای خاطر یک مصلحت بزرگ بگذرد؟ چه کسی 

حاضر است؟ امیرالمؤمنین از یک حق الهی و مشروع خود صرف نظر کرد، 

و سـکوت کرد. اول اعتراض کرد به قدری که اتمام حجت بکند، اما دسـت 

به شمشیر نبرد؛ برای چه؟ برای خاطر یک مصلحت بزرگ، مصلحِت حفظ 

جامعۀ اسالمی، برای »وحدت«.

..یکـی از نویسـند گان تاریـخ، ماجرایـی را نقل می کند، می گویـد دوتا زن 

آمدنـد پیـش امیرالمؤمنین سـر یـک دعوایی، یک بچـه ای را آورده بودند. 

ایـن زن می گفـت: آقـا این بچه برای من اسـت، مـن او را زاییدم. آن یکی 

می گفت: نه خیر، برای من اسـت، دروغ می گوید، این برداشـته. دعوا سـر 

یـک بچـه، بیـن دو مـادر، دو مدعـِی مادری. باالخره هرکسـی یـک دلیل، 

اسـتدالل، بّینه، روشـن نشـد؛ روی مبادِی1 قضای شـرعی معلوم نشـد که 

باالخـره بچـه بـرای این اسـت یـا برای آن اسـت. خب، قاضـی باید برطبق 

بّینـه و دلیـل شـرعی حکـم کنـد. برطبـق نقـل این شـخص و ایـن مورخ، 

امیرالمؤمنیـن فرمـود: مـن حاال دعـوا را فیصله می دهم. شـما دعوا دارید 

سـر ایـن بچـه، صلـح هـم نمی کنید، کنـار هم کـه نمی آیید، بنـده بچه را 

نصف می کنم برایتان، نصف بچه برای تو، نصف بچه برای تو؛ وقتی کنار 

نمی آییـد 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 صرف نظر کردم، بچه را نُکشید، برای او باشد، بچه زنده باشد، دسِت 

1. )ب د و( اصول، مقدمات، اساس ها
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من نباشد. فرمود بچه برای توست، بردار و برو. این مادر بود که 

حاضـر نشـد بچـه اش نصف بشـود، این مادر بود که گفـت بچه بماند، ولو 

دسِت من نماند، دست دیگری بماند.

بعد این نویسنده می گوید که ای علی! ای علِی عزیز! ای علِی مظلوم! مادر 

اسـالم تـو بـودی. تو بودی که وقتـی مدعیان مـادری، مادرها و عزیزهای 

بی جهت، آمدند خالفت را و اسالم را و جامعه را به طرف خود بردند، تو از 

حق خودت صرف نظر کردی، گفتی برای شـما؛ اسـالم بماند، ولو ریاستش 

دسـت من نماند؛ جامعۀ اسـالمی بماند، ولو دیگران در آن حکومت کنند. 

تو بودی آن مادر دلسوز، و حاضر نشدی تجزیه بشود. اینجا امیرالمؤمنین 

صبـر کـرد.53/7/15 »َفَصَبـرُت َو یِف الَعـنِی َقـًذی َو یِف احَللـِق َشـًجا«1 بیسـت وپنج سـال، 

امیرالمؤمنیـن به خاطـر وحدت امت اسـالمی و انسـجام جامعۀ اسـالمی 

و برقـراری حکومـت اسـالمی، از حـق خـودـ  کـه آن را بـرای خود مسـّلم 

می دانست ـ هیچ نگفت. اینها شوخی است؟ اینها آسان است؟ اینهاست 

که یک انسـان را این طور بر قلۀ آفرینش بنی بشـر می نشـاند. اینهاست که 

انسـان را تبدیل می کند به یک خورشـید فروزان در طول تاریخ بشری، که 

غروب ندارد.86/5/6

در میـان َدَوران امـر، در میـان یـک چیز مهم و یک چیز مهم تر، همیشـه 

مهم تر را باید برگزید.

1. نهج البالغـه/ خطبـۀ 3/ معـروف به شقشـقیه، »پس صبر کردم درحالی که در چشـمم 

خار و در گلویم استخوانی بود«
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البته در همین جا تعبیرهای زشـت و ناشایسـتی ازطرف دوستاِن 

ناداِن علی می شود که شایستۀ او نیست؛ ازجمله اینکه می گویند علیعلیه السالم 

بیسـت و پنج سـال خانه نشین شد! بلکه علی یک روز هم خانه نشین نشد. 

آن کسـانی که برنامه شـان خانه نشـینی اسـت و زندگی شـان با خانه نشینی 

می گـذرد، سـکوت علـی را، از سـطح عالـی فرودآمـدن را، خانه نشـینی نام 

داده اند، ولی این خانه نشینی نبود. در همان روزی هم که صحبت خالفت 

علـی بـود، می گفت مـن همچنان که تاکنون مورد مشـورت بودم، فرد دوم 

قدرت بودم، حاال هم همان طور باشم. پس علی در بیست و پنج سال، فرد 

دوم قدرت بود. یک عضوی از اعضای جامعۀ اسالمی بود و آن هم عضوی 

آن چنان بزرگ، آن چنان نیرومند، آن چنان روشـن بین. و یک چنین عضوی 

حـق ندارد خانه نشـین باشـد. خانه نشـین بود یعنی چه؟ یعنـی می آمد در 

مسـجد نمازش را می خواند، بعد برمی گشـت خانه، مشغول عبادت می شد 

یا مشغول خانه داری می شد؟ این طوری بود؟ نه! زندگی علی این را گواهی 

نمی کند؛ خانه نشینی نبود. ]فقط[ در رأس قدرت قرار نگرفت. البته دشمنان 

مخصوصی داشـت که سـعی می کردند 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 نمی کرد. در صحنۀ اجتماع ]بود[.51/11/22

بعد از آنکه امیرالمؤمنین خود را از ماجرای خالفت کنار کشید، می توانست 

قهـر کنـد، می توانسـت کنـج خانه بنشـیند، می توانسـت علیه مسـئولین 

حکومـت حتـی کارشـکنی بکند و دسـت بـه هیچ کار مثبت و سـازنده ای 
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ه ای1 را برای خودش انتخاب  نزند، نقش غیر مسئول و وجیه الِملِّ

کند؛ این کار را هم نکرد. خوِد امیرالمؤمنین در نامه ای که بعد از رسیدن 

به خالفت، به اهل مصر نوشت، این ماجرا را یادآوری می کند، می فرماید: 

یـُت راِجَعـَة الّنـاِس َقـد َرَجَعـت َعـِن ااِلسـالِم َیدعـوَن ِاَل َمـِق دیـِن 
َ
مَسـكُت َیـدی َحـّیَ َرا

َ
»َفا

یِه َوآِلِه«۲ یعنی من دسـت از کارها ُشسـتم، کناری نشسـتم؛ 
َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ٍد َصل ّمَ ُمَ

اما ناگهان احساس کردم که دنیای اسالم به من احتیاج دارد، دیدم اهل 

َرّده3 و مردمانـی کـه از دین برگشـته اند، قصـد دارند دین پیغمبر را از بین 

ببرند، منهدم کنند و جامعۀ اسالمی را به خالف بکشانند؛ دیدم دیگر جایز 

ضُت یف ِتلَک ااَلحداِث« ]پس در آن واقعه ها[ قیام کردم. نیست، »َفهَنَ

قیام کرد در کنار خلفا، در کنار مسـئولیِن حکومت و به کمک و حمایت 

آنهـا، بـرای اینکـه خطرهـا را از اسـالم دور کنـد. اینجـا هم پـا روی نفس 

خـودش گذاشـت، وجیه الِمِلگـی را انتخـاب نکـرد که بنشـیند یک کناری 

نـق بزنـد، حـرف بزنـد، مایۀ تضعیف آن کسـانی بشـود کـه فعاًل بـار را بر 

دوش دارنـد، هیچ گونـه اقدام مثبتی هم انجام ندهد. با کمال قدرت وارد 

1. کسی که در میان جامعه آبرومند و مورد توجه و عالقۀ مردم است.

2. نهج البالغه/ نامۀ 62/ نامه ای است به مردم مصر که حضرت آن را همراه مالک اشتر 

ـ هنگامی که او را حاکم مصر کرد ـ فرستادند.

3. پس از رحلت پیامبر اکرم، برخی از قبایِل تازه مسلمان مرتد شدند و در برابر حکومت 

اسـالمی ایسـتادند. البته همه، یکسـان نبودند. عـده ای ادعای نبـوت و پیامبری کردند. 

عده ای به آیین جاهلِی خود بازگشتند. عده ای مسلمان ماندند، اما در برابِر خلیفۀ جدید 

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 درآنجایی که می لغزیدند، درآنجایی که اشـتباه 

می کردنـد؛ چـه در زمینـۀ علمی، چه در زمینۀ سیاسـی، در همۀ زمینه ها، 

این مورد اعتراِف همه اسـت، این حرفی نیسـت که ما شـیعه ها می زنیم؛ 

کتب روایات و تواریخ مسـلمین، از شـیعه و سـّنی، ُپر است از کمک های 

َک ُعَمُر«1؛ بارها و بارها این را سـّنی ها نقل 
َ
ل َ ـو ال َعـِلٌّ لَ

َ
امیرالمؤمنیـن. کـه »ل

کرده انـد؛ ایـن حرف ما نیسـت. هدایت هـای آن بزرگـوار، کمک های او در 

زمینۀ لشکرکشـی ها، 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 ابی بکر، ابی بکر 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.۲ 53/7/15

در جنگ ها، نظر علی جلب می شـد و ]از او[ سـؤال می شـد. در شـوراهای 

مهم نظامی، علی رأی قاطع داشـت و از نظر علی اسـتفاده می شـد و نظر 

می داد.51/11/22 همیشـه باالترین مشـورت ها را او می داد. آن وقتی که بعد از 

فتح بسـیاری از اسـتان های ایران به وسیلۀ مسـلمین، یک عده ای مجددًا 

1. شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(/ مقدمۀ مؤلف/ ص18

2. تاریخ الیعقوبی/ ج2/ ص128
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در برخی از اسـتان ها قیام کردند، سـر بلند کردند و لشـکر بزرگی 

درست کردند، و آمدند که بیایند با مسلمان ها و با حکومت اسالمی مبارزه 

کنندـ  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 می گویم تو خودت 

که پختۀ کاری و تجربه داری، جمعیت ها 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 عقیده ام 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 هیچ کدام مصلحت نیست؛ 

اگـر خـود خلیفـه در ایـن صحنه شـرکت کند، آنهـا خواهند گفـت که »َهذا 

 الَعَرِب«1 این پای اصلی و پایۀ اصلی عرب اسـت، بیایید دسـت به یکی 
ُ

صل
َ
ا

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. می دانند که 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 146/ کالم حضرت هنگام مشورت خواستن خلیفۀ دوم
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اگر تو از بین رفتیـ  خلیفه است دیگر ـ نظام می پاشد. اینکه ما 

از کشورهای تصرف شده و فتح شده، نیروهای خودمان را ]بیرون[ بِکشیم، 

این هـم 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 جنگنده هایی که 

می روند، پشـت جبهه شـان 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 این طـور وارد، حاضر، و 

دخالت کننده بود.66/2/28

بعد از درگذشت عمر، شورای شش نفره ای تشکیل شد به وصیت عمر؛ که 

این شورا متشکل بود از عبدالرحمان بن عوف و سعدبن ابی وّقاص و طلحه 

و زبیر و علی بن ابی طالبعلیه السلالم و عثمان. عمر وصیت کرد که این شـش 

نفـر بنشـینند دور هـم، یک نفرشـان را، در ظرف سـه روز به عنـوان خلیفه 

انتخاب بکنند. این شش نفر، به اصطالح امروز، تقریبًا وابستۀ به دو خط 

از خطـوط جـاری آن روز بودند. این خط بازی ها متأسـفانه همیشـه وجود 

داشته، گاهی شدیدتر، گاهی ضعیف تر. و خیلی اوقات تعیین کننده هم 

بوده مع االسف، و دنیای اسالم چوبش را خورده. دو خط بودند؛ یک خط، 

خـط گرایـش بـه بنی امیه بـود؛ یک خط، خـط گرایش به بنی هاشـم بود. 

در بیـن ایـن جمع، عبدالرحمان بن عـوف با عثمان خویشـاوند بود، طلحه 
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هم گرایش به آن طرف داشـت. زبیر با امیرالمؤمنین خویشـاوند 

بـود و سـعدبن ابی وّقاص هـم گرایـش به این طرف داشـت. طلحـه به نفع 

عثمـان کنـار رفت، زبیر به نفع علی بن ابی طالـب کنار رفت؛ گمان می کنم 

سعدبن ابی وّقاص هم رأی خودش را داد به عبدالرحمان بن عوف.

خـب، حاال اینجا سـه تا 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 عبدالرحمان بن عوف. عثمان و علی دو نفری 

بودند که بیشتر، آنها مدعی بودند و نظرها به طرف آنها جلب می شد؛ هرکدام 

هم دو رأی دارند، وسـط هم عبدالرحمان بن عوف. اگر عبدالرحمان بن عوف 

کـه خـودش دو رأی داشـت با علی بیعت می کرد، می شـد چهـار رأی طرف 

امیرالمؤمنین، درمقابل دو رأی در طرف عثمان. اگر با عثمان بیعت می کرد، 

می شـد چهار رأی طرف عثمان، درمقابل دو رأی امیرالمؤمنین؛ یعنی آری 

یا نه عبدالرحمان بن عوف، اینجا شد تعیین کننده.

رویـش را کـرد بـه امیرالمؤمنینـ  خـب، تقـدم علی بن ابی طالب در دنیای 

اسـالم تقریبًا چیز روشـنی بوده، اول به او گفت ـ گفت یا علی دسـتت را 

بده به من تا با تو بیعت کنم، با شرط عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر 

و روش شیخین؛ یعنی دو پیرمردی که قباًل خلیفه بودند، ابی بکر و عمر. 

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 این طـور بیعت نمی کنـم. به عثمان 

گفـت بـا تـو بیعت می کنم به شـرط عمل به کتاب خدا و سـنت پیغمبر و 

روش شیخین. عثمان گفت من حاضرم، موافقم. درعین حال عبدالرحمان 

بـاز بـا عثمـان بیعـت نکرد، دوبـاره برگشـت طـرف امیرالمؤمنیـن، همان 

پیشـنهاد را تکرار کرد؛ باز حضرت فرمودند نه. باز به عثمان پیشـنهاد کرد، 

عثمـان گفـت باشـد. مجددًا برای سـومین بار، به امیرالمؤمنین پیشـنهاد 

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.

آن کسـی که برایش قدرت و قبضه کردن حکومت اصل باشد، این طور عمل 

می کنـد؟ نه! آن کسـی که اصـل برایش حکومت کردن اسـت، اگر به چیزی 

هم عقیده نداشت، عجالتًا تظاهر می کند به اینکه قبول کرده، یک توجیه 

هـم بـرای خودش درسـت می کند. می گوید حاال قبـول می کنیم، قدرت را 

می گیریـم، بعد هرطور خواسـتیم عمل می کنیم. چـرا؟ چون اصل برایش 

قبضه کردن قدرت است. من نه اینکه در این بیان بخواهم عثمان را متهم 

بکنم، بگویم او برایش اصْل قدرت بوده؛ نه، آن بحث دیگری اسـت. حاال 

اصاًل وارد آن قضیه نیستیم. ممکن است عثمان عقیده اش این بوده که 

باید به روش شیخین عمل کند، به آن کاری نداریم. اما علی بن ابی طالب 

که عقیده اش این نبود و معتقد نبود که باید در حکومت به روش شیخین 

عمل بکند، این عقیدۀ خودش را، صریح، روراست، بدون پرده پوشی، بیان 
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کرد و حاضر شد از حکومت کناره بگیرد. و قدرتی و حکومتی که 

حق او بود ـ یعنی علی بن ابی طالب آن را حق قطعی خودش می دانست ـ 

بـرای سـال هایی کـه معلـوم هم نیسـت چقدر طول می کشـید ]از دسـت 

بدهد.[ ممکن بود عثمان بیسـت تا بیسـت وپنج سـال بعد از آن هم عمر 

بکند؛ کمااینکه دوازده سال بعد از آن عثمان خلیفه بود، بعد هم عثمان را 

کشتند؛ وِااّل اگر نمی کشتند شاید زنده می ماند، ده سال دیگر هم حکومت 

می کرد. ببینید این، آن کسی است که قدرت برایش اصل نیست.68/2/7

چهـرۀ قاطـع علی بن ابی طالب بود کـه مرز حق و باطل را تا امروز در تاریخ 

و در مرزهای گسـتردۀ اندیشـۀ اسـالمی حفظ کرد و اگر علی بن ابی طالب 

آن روز دچـار تردیـد می شـد و اندکـی متزلـزل می شـد و مالحظۀ میل دل 

این وآن را می کرد، امروز حق با باطل مخلوط شده بود. لذاست که پیغمبر 

«1 و شـما در  ِئٍ وَمُة ال
َ
خـدا دربـارۀ علی بن ابی طالب می فرمود: »ال َتأُخُذُه یِف اهَّلِل ل

« مالمـتِ مالمت گـران در  ِئٍ وَمـُة ال
َ
دعـای ندبـه می خوانیـد: »ال َتأُخـُذُه یِف اهَّلِل ل

علی بن ابی طالب اثر نمی گذاشـت، آنچه را تشـخیص می داد که حق است، 

تعقیب می کرد.59/4/27

دوران بیست وپنج سـالۀ زندگی امیرالمؤمنین از رحلت پیغمبر تا رسـیدن 

بـه خالفـت، یکـی از دوران های پرماجـرای امیرالمؤمنین اسـت، و به نظر 

من این دوران درسـت برای مردم تشـریح نشـده؛ و جا دارد واقعًا کسـانی 

بنشینند منش ها و روش های امیرالمؤمنین را یاد بگیرند، که درس است. 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی االستنابة و الوالیة
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برخـوردش در اول کار، برخـوردش به صورت بیعت در مرحلۀ بعد، 

برخـورد مثبـت در همۀ موارد تا آخر، برخورد انتقادی و معترضانه در طول 

این دوران بیست وپنج ساله، حفظ شخصیت اسالم ناب واقعی در طول این 

مدت، محور حرکت های اصیل و عمیق فکری اسالمی بودن در تمام این 

مدت؛ یک غوغایی اسـت زندگی امیرالمؤمنین در این بیسـت وپنج سـال. 

البتـه در کتـب، احادیث و روایات زیاد هسـت، اما به نظر من آن چنان که 

شایسته است، تدوین و تحلیل نشده.63/3/31



 

۱۵

انحراف از خطوط اصلِی جامعۀ نبوی

پیغمبر اکرم اسالم مثل همۀ انبیای دیگر یک انقالبی در محیط بشرّیت 

و در جوامـع انسـانی به وجـود آورد. ایـن انقـالب یک اصولـی دارد، اصل 

توحیـد مثـاًل، اصـل برابری انسـان ها مثاًل، اصل تکریم انسـان مثاًل؛ یک 

اصولـی اسـت کـه در انقـالب اسـالمی وجـود دارد. و پیغمبر اکـرم تمام 

اصـول انقـالب اسـالمی را بیـان کـرد، و عالوه بـر بیان، به ایـن اصول در 

جامعۀ اسالمی جامۀ عمل پوشاند، و اینها را در خارج محقق کرد. یعنی 

جامعـۀ اسـالمی واقعـًا یـک جامعۀ توحیدی شـد، واقعًا یـک جامعه ای 

شـد که در آن، ارزش از آِن انسـان و انسانیت است. واقعًا یک جامعه ای 

شـد کـه در آن، انسـان ها بـا یکدیگر برابرند در حقـوق و مزایا و فرصت ها 

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، آن وقتی که پیغمبر مبعوث شـد به نبوت 

و رسـالت، مردم در یک طبقه نبودند؛ عده ای فقیر بودند، اقلیتی ثروتمند 

بودند؛ اقلیتی می خوردند، اکثریتی خوردن آنها را تماشا می کردند؛ اکثریتی 

کار می کردنـد، اقلیتـی از دسـترنج کار آنها بهره می بردند؛ اقلیتی مثل زالو 

بـه جـان اکثریتـی افتـاده بودنـد و خونشـان را می مکیدند. اشـراف بزرگ 

مکـه می نشسـتند در خانـۀ خدا، باهم از بدمستی هایشـان حرف می زدند، 

از عیاشی هایشـان سـخن می گفتند، از اموال و ثروت و شـراب شـبانه و 

مـی و ُمطربشـان حـرف می زدند! گرسـنگان مکـه بایـد در چندمتری اینها 

می نشسـتند و نظمّیـات1 اینهـا را گـوش می کردنـد. نـه آنها به حـال اینها 

رحمی داشـتند، نه اینها شـعور درآویختن با آنها را داشـتند. فقرای مکه، 

شـعور ایـن را نداشـتند کـه بفهمنـد ایـن مـرد، حق نـدارد این طـور از مال 

عمومـی قبیلـه بـردارد و بخورد؛ حـق ندارد کار من را این طـور 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 

این فقیِر پسِت خاک نشین گرفت. او را پایین کشید، این را باال آورد، همه 

را باهم برابر کرد.52/11/13 بعد از آنکه پیغمبر رفت، کسانی منتظر فرصت بودند 

کـه علیه پیغمبر و اسـالم حرکـت و فعالیت بکنند. آن نظامی که پیغمبر 

به وجود آورده بود ـ نظام توحیدی، آن نظامی که نظام الهی بایدش گفت 

و نظام اسـالمی، آن نظامی که برای به ثمررسـیدن و کامل شدن انسان، از 

1. )ن ظ م( اشعار و سروده ها
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هـر چیـزی مفیدتر و الزم تر و ضرورتی تر اسـت ـ بعد که پیغمبر 

اکرم از دنیا رفت، قوارۀ این نظام عوض شد.

البتـه می دانیـد در اولـی که پیغمبر اکرم رفت، خیلـی واضح نبود که چه 

شـده اسـت با جامعۀ اسـالمی. بعـد از آنکـه علی بن ابی طالبصلوات اهلل علیه به 

خالفـت برگزیـده نشـد، معلـوم نبـود کـه چه شـد با اسـالم؛ چـون ظواهر 

محفوظ بود، اما چند سالی که گذشت، مدتی که این خط ادامه پیدا کرد، 

آن وقت معلوم شـد که واویال! واویال! نظام اسـالمی به چه بلّیه ای دچار 

شده، جامعۀ اسالمی در چه راهی افتاده! اینجا وقتی انسان نگاه می کند، 

می بیند از آن اصولی که پیغمبر اکرم آورده بود، دیگر هیچ خبری در این 

جامعه نبود.

اصل االصول اسالم، اصل توحید است. توحید یعنی طاغوت ها بروند کنار؛ 

آن کسـانی که از خدا الهام نمی گیرند، بر مردم سـوار نشـوند. این اصل در 

زمـان پیغمبـر اکـرم عملی شـد. و مسـلمان ها پیغمبر را به عنـوان بنده و 

 َعبُدُه 
ً
دا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
شَهُد ا

َ
پیام آور خدا می شناسند، تا امروز هم همین طور است: »ا

وُ�«1 آنچه  دن
�نُ
نَ

سوُل � اُكُم الّرَ �ة
آ
ُه« هرچه پیغمبر می گفت، ]می گرفتند[، »ما ا

ُ
َو َرسول

ِ الَهوٰی * ِا�ن ُهَو ِالّا  ِط�ةُ َع�ن �ن َ که پیغمبر می گوید ازطرف خدا می گوید، »َو ما �ی

وحٰی«۲ حکومتش هم حکومت الهی است؛ اما بعد از پیغمبر این طور  َوحٌی �ی

1. سوره مبارکه حشر/ آیه 7

2. سوره مبارکه نجم/ آیات 3 و 4، »و از روی هواوهوس سخن نمی گوید. این سخن به 

جز وحیی که به او وحی می شود، نیست.«
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نشـد دیگر. شـما ببینید در تاریخ اسـالم چه شد و چه کسانی بر 

گردۀ امت اسـالمی سـوار شـدند! پس اصل االصول اسـالم یعنی توحید از 

بین رفت، طاغوت ها روی کار آمدند.

طاغوت چه کسـی بود؟ معاویة بن ابوسـفیان. برای خاطر رفاقت با خلیفۀ 

دوم، او را اسـتاندار شـام کردند و سـالیانی در شـام، مشـغول عیاشـی و 

َسّیاسـی و فاجعه آفرینـی و جنایـت کاری اسـت، و چـه کـرد بـا این ُقطر1 

عظیـم از جامعـۀ اسـالمی! آدم وقتـی نـگاه می کنـد نهج البالغـه را، و 

اظهـارات امیرالمؤمنیـن را در زمینـۀ مـردم شـامـ  چـه در نامه هایـی که 

بـه معاویـه نوشـتند، و چـه در اظهـارات دیگر ـ می فهمد که مردم شـام، 

بیچاره ها به چه بالیی دچار شـده بودند. بیخود نبود وقتی جناب ابی ذر 

وارد شـام شـد، غوغایـی در آنجـا بـه راه افتاد؛ ایـن مردِم حرف نشـنیده، 

حرف ها شنیدند، چشم هایشان باز شد، با حقایقی آشنا شدند. این وضع 

مردم شامی بود.

در خود مدینه، در خود ُقطر عظیم جامعۀ اسـالمی در زمان عثمان، وضع 

برابـری مالـی که رسـول اکرم به وجـود آورده بود، چقدر بـه هم خورده بود، 

چقـدر از بیـن رفتـه بـود! وجـود مقـدس پیغمبر اکـرم، خـود در زندگی، با 

آن وضـع قناعت آمیـز زندگـی می کـرد. آن چیـزی که در هیچ گوشـه ای از 

گوشـه های زندگـی خـود پیغمبـر اکـرم و نزدیکانش دیده نشـد، اسـراف و 

تجمل بود. آن وقت این کسی که به نام جانشینی پیغمبر بر مسند پیغمبر 

1. )ق ط ر( سرزمین، ناحیه
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تکیه زده اسـت، آن قدر تجمل در زندگی اش به کار برده که انسـان 

مبهوت می ماَند.1 52/11/13 دعوای ابوذر هم با عثمان، روی همین جهت بود.

«۲ یا از 
�ةَ

صنَّ َه�بَ َو ال�نِ
و�نَ ال�نَّ رن ك�نِ �نَ �یَ �ی �ن

َّ
..از صدر اسالم کوشش می شد که آیۀ »َو ال

معنا منصرف3 بشـود، یا مخصوص به مسـئلۀ کنز4 اهل کتاب و احبار و 

رهبان بشود تا جمع کنندگان ثروت در بین مسلمانان را شامل نشود. یکی 

و�نَ  رن ك�نِ �نَ �یَ �ی �ن
َّ
از کوشش های آنها این بود که سعی داشتند »واو« را از سر »َو ال

« تالوت کنند 
�ةَ

صنَّ َه�بَ َو ال�نِ
و�نَ ال�نَّ رن ك�نِ �نَ �یَ �ی �ن

َّ
« بیندازند و آن را »ال

�ةَ
صنَّ َه�بَ َو ال�نِ

ال�نَّ

تا عبارِت بعد از »واو«، صفتی باشـد برای ماقبلش. و نیز کوشـش می شـد 

مفاد آیه این طور نشـان داده شـود که می خواهد همان حکم زکات واجب 

را معّیـن کنـد. لذا َکعُب ااَلحبار۵ به عثمان این طور می گفت که اگر کسـی 

بعـد از ادای زکاتـ  کـه شـرعًا در ُنـه قلم از اجناس، مقرر شـده ـ خانه ای 

بسازد که خشتی از طال و خشتی از نقره داشته باشد، اشکالی ندارد. کعب 

االحبار طبق میل عثمان حرف می زد و فتوا می داد؛ اما ابوذر با این حرف 

مخالفـت کـرد. ..اگر کعب االحبار می خواهد برای دل عثمان فتوا بدهد که 

اگر زکات دادی، دیگر کیف کن و خانۀ مجلل بساز، به این خاطر است که 

1. برای اطالع بیشـتر می توانید پی نوشـت شـمارۀ ۴، »ثروت اندوزی عثمان و خواص« را 

مطالعه کنید.

2. سوره مبارکه توبه/ آیه 34

3. )ص ر ف(، برگردانده شده

4. )ک ن ز( گنج کردن، جمع آوری ثروت، انباشتن دارایی

5. ابواسحاق َکعب بن ماِتع، 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 شناخت های فراوان است. او برای خاطر پول، عاِلم بود. 

وقتی در اسالم به کعب االحبار آن همه پول بدهند، عنوان »اهل ذّمه«1 هم 

رویش نباشد، کنار خلیفه هم بنشیند، می آید مسلمان می شود؛ مسلمانی 

بـرای او آب ونـان دارد، مقـام و پول دارد. وقتی هم الزم شـد، طبق فتوای 

خودش دستور می دهد. اما فتوای ابوذر این نیست؛ ابوذر او را با عصا زد 

و گفت تو حق نداری دربارۀ احکام اسالم حرف بزنی.

..وقتی روّیۀ خلیفه در حکومت اسـالمی چنان شـد و عثمان به فکر خود 

افتاد، موجب شد اطرافیان او هم آنچه می توانند مال مردم را ذخیره و انبار 

کنند.۲تفسیر سورۀ برائت /ص230 فرض کنید دربارۀ زبیر و طلحه؛ زبیر خانه ای در بصره 

داشت و طلحه خانه ای در کوفه. دربارۀ خانه ای که زبیر در بصره داشته، یا 

طلحه در کوفه داشـته، یا عرض کنم که سـعدبن ابی وّقاص، فاتح معروف 

ایران، در وادی عقیق3 داشـته، مثاًل می نویسـند که پشت این خانه سنگ 

1. ذّمـه به معنـای عهـد و امان اسـت. اهـل ذّمه به غیرمسـلمانانی گفته می شـود که در 

حکومـت اسـالمی زندگـی می کننـد و براسـاس یک پیمـان، و در ازای پرداخـت مالیاتی 

به عنوان جزیه جزو شهروندان آن به شمار می آیند.

2. کتاب »تفسـیر سـورۀ برائت«، موسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی، 1396. این 

کتاب  برگرفته از سلسله جلسات تفسیر سورۀ برائت توسط حضرت آیت اهلل خامنه ای در 

سال 1351 شمسی است.

3. وادی به معنای مسیل و سرزمین گود میان دو کوه یا تپه است. وادی عقیق محلی 

است در نزدیکی مدینه و دارای نخلستان ها و چشمه ها.
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بـوده، داخلـش هم سـنگ، بیرونش هم سـنگ، با سـنگ این را 

باال برده. فالن کس هزارتا اسـب داشـت، یا صدتا شـتر داشـت، یا ثروتش 

به قـدری بـود کـه وقتی از دنیا رفت، ارثیۀ طالی او را با تبر شکسـتند که 

تقسیم کنند میان ورثه اش؛ »ِبالُفئوِس« با تبر شکستند. عبدالرحمان بن عوف 

وقتی کـه از دنیـا رفـت، این بازمانده هـای او را، با تبر تکه تکه کردند که به 

ورثـه اش بدهنـد.1 این آقایـان این قدر برخوردار بودند کـه آن جوان اموی۲ 

گفت: عراق چاشـت3 ماسـت. مالک اشـتر وقتی این حرف را شنید، گفت: 

عجب! عراق چاشـت شماسـت؟ سـرزمینی که مردم با شمشیرهایشـان، با 

نیزه هایشان، با خون های داخل رگ هایشان از دست کافران گرفتند و بذر 

اسـالم 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 طاغوت ها 

سِر کار آمدند؛ برابری انسان ها ازلحاظ برخورداری های اجتماعی و شخصی 

و مالـی و غیـره از بیـن رفـت؛ به دلیل این تبعیض هایـی که عرض کردم. 

کرامـت و ارزش انسـان از بیـن رفـت، به دلیل اینکه در زمـان پیغمبر، هر 

عـرب پابرهنـۀ بیابانـی، حق داشـت بیاید پیش آن اول قدرِت عالم اسـالم 

1. در کتـاب ریاض النضـرة فی مناقب العشـرة )احمدبن عبداهلل محب الدین طبری، متوفی 

694ق(، ایـن امـر بـه عبدالرحمان بن عـوف نسـبت داده شـده اسـت. امـا مسـعودی در 

ُمُروج الذهب، این موضوع را به زیدبن ثابت منتسب می کند.

2. سعیدبن عاص فرماندار کوفه

3. وعدۀ غذایی مختصر بین صبحانه و ناهار
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حرفش را بزند، اما در زمان های بعد، دیگر اجازه نمی دادند مردِم 

خرده پاِی دون رتبه بیایند حرفشـان را بزنند و خواستشـان را بگویند. اجازه 

نمی دادنـد، حـرف مـردم را بـه چیـزی نمی گرفتنـد. آنهـا را راه نمی دادند. 

شـخصیت انسـانی آنها را حقیر و ُخرد و ناچیز می شـمردند. تکریم انسـان 

از بین رفت.

..و بگویـم بـه شـما، کـه هرجا این اختالف وجود داشـت، اسـالم در آنجا 

نیسـت؛ قـرص و محکـم بدانید این را. هرجا اختالف طبقاتی بود، اسـالم 

نیسـت. هرجا شـرک بود، اسالم نیست. هرجا تبعیض بود، اسالم نیست. 

چون اسالم آن چیزی است که با تمام این بنیان های پلید فاسد به شدت 

مبارزه می کند.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 می شـود. ما 

نمی گوییم، تاریخ اسالم می گوید، با صراحت هرچه تمام تر. با مردم کاری 

می کنـد کـه شایسـتۀ همان حادثه ای اسـت که به وقوع پیوسـت.1 وقتی 

در جامعـه ای کـه هنـوز یـاد حکومـت رسـول اهلل 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 

برابری و بی طبقاتی، و اداره اش با تساوِی کامِل مردمی و انسانیت کامل 

بوده است، یک حاکم و زمامداری پیدا بشود که آن برابری را، آن عدالت 

را برهم بزند؛ مردمی که آن وضع را دیده اند، این را تحمل نمی کنند.

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 5، »دالیل 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 می شود؟ این بر اثر آن است که مردم وضعی که در 

آن انسـان عزیز باشـد، برابری و عدالت استوار باشد، ندیده اند؛ خبر ندارند. 

در تاریـخ زیـاد دیدیـم مردمی را که زیر بار بدتـر از عثمان رفته اند و رنجی 

بزرگ تـر از رنـج او را تحمـل کرده انـد، امـا در زمان عثمان ایـن امکان پذیر 

نبـود. بـرای خاطـر اینکـه در زمـان عثمـان، مردم عـدل نبـوی و حکومت 

اسـالمی را دیده بودند؛ این بود که همان ظلمی که عثمان می کرد، برای 

مردم قابل تحمل نبود.

و امـا آن کسـانی که بعـد از عثمان مردم را زیر بار تحمیالت سـنگین خود 

انداختند، اولْ کاری که کردند، خاطرۀ عدل اسـالمی را از ذهن ها شسـتند 

و زدودنـد. اول کاری 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 همین جا گلسـتان و جنان1 برین 

اسـت، بـه آنهـا آن طور حالی کـرده بودند. تـو می خواهی موجـودی که در 

میان زباله دانی به دنیا آمده، در همان جا رشـد کرده، چیزی سـوای همان 

پلیدی ها ندیده و حتی نشـنیده، و اگر شـنیده، باور نکرده؛ تو می خواهی 

درمقابـل آن اوضـاع نابسـامان، این چنیـن مولودی، این چنیـن موجودی، 

بیاشـوبد، خشـم بگیرد، اقدام بکند؟ اولین کاری که دشـمناِن نفع و سود 

و بهـرۀ انسـان ها کردنـد، همین بـود. و چه کار مؤثری بود. آن بهشـتی را 

1. جمع جّنت، بهشت ها
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که اسـالم به انسـان ها وعده داده اسـت، آن بهشـت را از مقابل 

دیدگان مردم پوشیده داشتند. ..یک چنین جامعه ای 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 به وسـیلۀ یک عده افـراد به جان آمدهـ  کـه بین اینها 

آدم هـای خـوب هم زیاد بودند ـ مجموعًا انجـام گرفت؛ اما محرک حادثۀ 

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 می داد، ام المؤمنین عایشه، زوجۀ رسول 

اکـرم بـود. بلنـد شـد رفت مکه و این جمله را از زبان جناب عایشـه، همۀ 

مورخیـن یـا بسـیاری از مورخین، نقـل کرده اند که خطاب به مسـلمان ها 

«1 این نعثل را بُکشید. نعثل اسم یک مرد یهودی بود 
ً

قُتلوا َنعَثال
ُ
می گفت: »ا

در مدینه که کارهای خالفی هم داشـت؛ تشـبیه می کرد عثمان را به این 

مرد. و مردم را تحریص می کرد که او را بُکشید.

آن وقتی که عثمان در محاصرۀ اهل مصر و بصره و جاهای دیگر قرار گرفت 

و خانـۀ او را محاصـره کردنـد و حتـی نمی گذاشـتند کـه آب وارد خانۀ او 

بکنند، غذا وارد خانۀ او بکنند؛ یک مقایسه ای بین رفتار امیرالمؤمنین و 

رفتـار معاویـه در ایـن مورد خیلی عبرت انگیز اسـت. امیرالمؤمنین تا دید 

1. تاریخ الطبـری )محمدبن َجریـر طبـری، متوفی 310ق(/ ج4/ ص459؛ انساب االشـراف/ 

ج3/ ص12
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قضیه این طور اسـت، امام حسـن، جوان شجاع خودش را مأمور 

کـرد، گفـت آب برمی داریـد و صـف محاصره کنندگان را می شـکافید، وارد 

خانـه می شـوید، به عثمـان و خانوادۀ عثمان آب و غـذا بدهید و نگذارید 

که به او تعّرضی بشـود. امام حسـن بلند شـد، با دوسـتانش یک عده ای 

شـدند، آب برداشـتند، رفتنـد داخـل خانـۀ عثمـان و بـه اهل بیـت عثمان 

آب دادند. امیرالمؤمنین راضی نشـد که اهل بیت عثمان تشـنگی بِکشند. 

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. می توانست بلند شود با یک نیرویی راه بیفتد 

بیاید مدینه، با صد نفر، دویسـت نفر، پانصد نفر، خیلی هم الزم نبود. در 

تواریخ ثبت کردند این قدر این پاوآن پا کرد، عمدًا، تا خبر قتل عثمان رسید.1 

جناب طلحه و جناب زبیر، دو صحابی آبرومنِد محترِم پیغمبر، همان وقت 

در مدینـه بودنـد. هیچ کـس نقل نکرده کـه اینها رفته باشـند جلوی مردم 

را گرفته باشـند و گفته باشـند که به عثمان کاری نداشـته باشـید. خب، 

پـس قتـل عثمان یک واقعۀ سـاده نبود که مـا بگوییم یک جناحی فرضًا 

به جان آمـده از خالف کاری هـای بعضـی از اسـتاندارها و مأمورین دولتی، 

ریخته بودند دور خانۀ عثمان و انتقام می کشـیدند؛ نه! درسـت اسـت که 

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 6، »کوتاهی معاویه در یاری کردن 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، آن کسـانی که 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 می فهمد.1 جمع شـدند در مسـجد، گفتند خب، حاال دیگر عثمان 

نیسـت، خلیفه چه کسـی باشـد؟ چند نفر از معروفین رجال مدینه که از 

صحابـۀ پیغمبـر بودند، جزو چهره های موّجه و نامدار بودند، از قبیل عمار 

یاسر و چند نفر دیگر؛ گفتند تا وقتی علی بن ابی طالب در میان ما هست، 

مـا به فکر چه کسـی می توانیم باشـیم؟ و علی بن ابی طالـب از همه اولٰی 

اسـت. عمار بلند شـد گفت مردم تردید دارید که ما با علی بیعت کنیم؟ 

علـی را نمی شناسـید؟ مـردم از اطـراف مسـجد صدایشـان را بلنـد کردند، 

گفتند ما علی را خیلی هم خوب می شناسیم، هیچ هم تردید نداریم، آن 

دو سـه جملـه ای 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 

 الُعوِذ 
َ

قَبلُت ِاَلَّ ِاقبال
َ
1.امیرالمؤمنین در خطبۀ 137 نهج البالغه به این موضوع اشاره می کنند: »َفا

والِدها َتقولوَن الَبیَعَة الَبیَعَة« شما برای بیعت کردن شتابان سوی من آمدید، همانند 
َ
 ا

َ
امَلطافیِل َعل

شتر مادۀ تازه زاییده که به طرف بچه های خود می شتابد. پیاپی فریاد برآوردید: بیعت! بیعت!
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در مدینـه جمع شـده بودند، مخالفت نکـرد؛ یک چنین چیزی در 

تمام دوران بیسـت وپنج سـال بعد از پیغمبر پیش نیامده بود. هیچ وقت 

بـا هیچ کـدام از خلفای سـه گانۀ قبل از امیرالمؤمنیـن، این همه جمعیت 

به اتفـاِق کلمـه بیعـت نکـرده بودند. در قضیۀ ابی بکر، سـقیفۀ بنی سـاعده 

بود، یک عده ای دور هم جمع شدند، ده بیست نفر آدم بودند. اختالفات 

زیـادی هـم شـد، بحث هـای زیادی هم شـد، حتی کار به کتـک کاری هم 

کشـید، گریبان هم را گرفتند، دعوا کردند1، چه کردند تا باالخره چهار پنج 

نفـر، پنـج شـش نفر بـا ابوبکر بیعت کردند. آوردند ایشـان را در مسـجد و 

بـه مـردم گفتنـد بیایید بیعت کنیـد، بیایید بیعت کنیـد، تدریجًا در طول 

چندین روز با ابی بکر بیعت کردند.۲

در قضیـۀ خالفـت عمـر، ابی بکر عمـر را نصب کرد، یعنی مسـئلۀ انتخاب 

و شـورا و مشـورت نبـود، ابی بکـر وصیت کرد که بعـد از من با عمر بیعت 

کنید؛ بعد هم وصیت ابی بکر را خواندند و گفتند که ایشان دستور دادند 

که ما با جناب عمربن الخطاب 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، همان طورکه گفتـه شـد، و عبدالرحمان بن عوف 

1. االمامة و السیاسة )ابن قتیبه دینوری، متوفی 276ق(/ ج1/ ص21

2.  برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 7، »گزارش برخی گفتگوها در سقیفه، 

به نقل از کتب اهل سنت« را مطالعه کنید.
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باالخـره عثمـان را بـر علی بن ابی طالبعلیه السلالم ترجیـح داد. آمدند 

بیـرون گفتنـد کـه این شـورای شـش نفره ای که جنـاب عمر معّیـن کرده 

بودند، ایشان عثمان را معّین کردند، بازهم آمدند به خاطر شورا و به خاطر 

امر عمر، با عثمان بیعت کردند.

تـا زمـان علی بن ابی طالـب 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 آن چنانی باشد، خود مردم از روی دل و رغبت یک نفر را انتخاب 

بکننـد، این فقط در مورد امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم پیش آمد.65/3/9 ناگهان 

تمام جامعۀ اسالمی ـ چه آن کسانی که در نزدیک بودند و چه آن مردمی 

که در راه های دور و شهرهای دوردست زندگی می کردند ـ احساس کردند 

که باید شـتر خالفت را دِر خانۀ امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب خوابانید. 

این کالبد تشنه، این بدن ضعیف شدۀ بی حال، ناگهان احساس کرد که به 

چه عنصری، به چه رهبری، به چه انسان بزرگی محتاج است.

وقتی آگاهی مردم، رشـد و شـعور اجتماعی و اسـالمی ملت مسـلمان ، 

به درجۀ مطلوب برسـد، رهبرش را می شناسـد. اگر با شـخص نشناسـد، با 

شـخصیت می شناسـد. ملت مسلمان ، وقتی احسـاس می کند که دوازده 

سـال اسـت دارد چوب اختالف طبقاتی را می خورد؛ دوازده سـال است که 

دارد چـوب فامیل پرسـتی عثمـان را می خورد؛ وقتی احسـاس می کند که 

آن کسـی که در رأس جامعـۀ اسـالمی قـرار گرفته اسـت، ناتـوان از دفاع از 
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مقدسـات اسـالم اسـت؛ وقتـی ملت مسـلمان بر اثر طـول زمان 

محرومـی و ناکامـی و پریشـانی و نابسـامانی و فقـر، لمـس می کنـد کـه 

محتاج رهبری اسـت که بتواند او را به سـرمنزل نجات و سعادت برساند؛ 

این احسـاس وقتی که به وجود آمد، مایۀ رشـد و شعور و آگاهی در مردم، 

اندکی پیدا شـد؛ آن وقت خوِد قرآن، خوِد متن روشـن و مسـّلم دین به او 

می گویـد کـه رهبـر او کیسـت!53/6/15 مردم بعـد از روزگاری به در خانۀ حق 

رسـیدند؛ به سـوی حق راه افتادند و به حق رسـیدند؛ چون تا به سـوی حق 

انسـان راه نیفتـد بـه حق نمی رسـد.53/9/22 لذا ناگهان همۀ جامعۀ اسـالمی 

احسـاس کردند که علی را می خواهند، 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 اسـالمی که از 

نزدیکان شرم نمی کند،با قوم و خویش ها و دوستان نزدیک در رودربایستی 

نمی ماند؛ برای خاطر دوستی و برای خاطر مالحظات دوستانه، یا از ترس، 

هرگز از وظیفه سـر نمی پیچد. وقتی احسـاس کردند یک چنین روح بزرگ 

و باعظمتی را در میان اجتماع خود دارند، ناگهان احساس کردند که رهبر 

آنها کیست.53/6/15

غالبًا تصور این است که فقط فشار و اختناق، مردم را به سوی علی رهنمون 

شـد. ولی فشـار و اختناق همیشه مردم را رهبری نمی کند. همیشه مردِم 

تحت فشـار، آن چنان 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 می شود، درک نمی شود. 

انسـانی که در خواب اسـت، درد می ِکشـد. گاهی شـاید دیده باشید میان 

خـواب و بیـداری، دندان انسـان یا عضو دیگری درد می گیرد. انسـان رنج 

می برد، درد را می ِکشد، اما نمی تواند بفهمد که این چیست. لمس می کند 

درد را، امـا ادراک نمی کند. شـعور به درد نیسـت؛ گاهـی مردم این طورند. 

آنچـه کـه یک امتی را به سـوی راه سـعادت و نجات، رهبـری می کند، درِد 

تنها نیسـت، شـعور به درد هم الزم اسـت. احسـاس جسمی فقط نیست، 

احساس عقلی هم الزم است. لذا روی همین دلیل است که من این طور 

فرض می کنم که آمدن مردم به سوی امیرالمؤمنین، فقط بر اثر فشار نظام 

عثمانی نبود؛ آگاه گری ها در این زمینه اثر می بخشـید. چه کسـی مردم را 

آگاه می کرد؟ چه کسی مردم را به آنچه که کلید خوشبختی های آنها بود، 

رهنمون می شد؟ خوِد امیرالمؤمنین.

و در هر جامعه ای که یکی مثل علی بن ابی طالب باشد، همۀ عناصر، همۀ 

مغزهای متفکر، همۀ زبان های گوینده، همۀ دست ها و قلم های نویسنده، 

همـۀ دل هـا و فکرهـا و انرژی هـای گوناگون در راه هـدف صحیح، ممکن 

است به راه بیفتد. اگر همین آدم در رأس کار باشد، همۀ این انرژی ها که 

شمردیم، حتمًا به کار می آید. اگر کسی مثل علی و با جهت گیری علی، در 

رأس قدرت باشد، همۀ انرژی های موجود در این جامعه، حتمًا و لزومًا در 

راه صحیح به کار و به راه می افتد. و اگر در رأس نباشد، اما همین قدر در 

جامعه حاضر باشد، حضور داشته باشد در جامعه ـ نمی گویم باشد فقط، 
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ای بسـا بودنـی کـه از نبودن مضرتر و خطرناک تـر، بودن هایی که 

اثر حیاتی در آن نیست، از نبودن خطرناک تر است؛ چرا خطرناک تر است؟ 

چـون وقتـی نبـودی؛ می گوینـد نبود، نیسـت؛ وقتی بـودی و چنان نمود 

کـه نیسـتی، می گوینـد بود و چیزی نگفـت، پس البد امضـا دارد ـ وقتی 

کسـی مثل امیرالمؤمنین در یک جامعه ای حاضر باشـد؛ یعنی احسـاس 

مسئولیت بکند، حضور داشته باشد در جامعه، آن وقت امکان آن هست که 

انرژی ها، انرژی های فکری و زبانی و مغزی و دستی و بازویی در راه حق 

به کار بیفتد. و هرکسـی در این میان تعهدش بیشـتر، آگاهی اش بیشـتر، 

احساس مسئولیتش سرشارتر، عملش بارزتر و نمایان تر و مؤثرتر.

بنابرایـن، ایـن آگاهـی را خـوِد امیرالمؤمنین داده بود و اگر یادتان باشـد 

و در تاریخ خوانده باشـید یا شـنیده باشـید، در رأس سـپاهی که از مصر 

به عنوان شـکایت آمدند مدینه ـ اما بعد آنها به صورت سـپاهی علیه نظام 

عثمانی درآمدند ـ در رأس اینها مردانی مانند محمدبن ابی بکر بودند؛ اینها 

بودنـد کـه مـردم را، به نابودکردن آنچـه بود و پدیدآوردن آنچـه پدید آمد، 

وادار سـاختند. آنها بودند که باالخره دسـت مردم را گرفتند و به دِر خانۀ 

امیرالمؤمنیـن بردنـد. به هرحـال مردم به خـود آمدنـد، امیرالمؤمنین را تا 

حدودی که برای یک تودۀ مردم امکان پذیر است، شناختند.53/9/22

بعد از آنکه مردم این طور فریاد کشیدند که ما علی را می خواهیم و او را 

انتخاب می کنیم، گفتند خب، برویم دِر خانۀ امیرالمؤمنین. آمدند دِر منزل 

امیرالمؤمنین، تمام این کوچه ها و راه ها پر شد از آدم ها. امیرالمؤمنین از 



251 16. شورش بر باطل، بیعت با حق، متخلفین از بیعت 

صل اول
ف

خانه آمد بیرون. دستش را گرفتند که ما می خواهیم با تو بیعت 

کنیـمـ  وقتـی بیعـت می کردنـد، دسـت آن کسـی را که مـورد بیعت بود، 

می گرفتند و دست می دادند به او و بیعت می کردند ـ دستش را گرفتند، 

به زور کشـیدند که ما با تو بیعت کنیم. حضرت دسـتش را کشـید عقب؛ 

اصـرار کردنـد. حضـرت گفت نه، مـن قبول نمی کنم. فریاد مردم بلند شـد 

ا راَعن 
َ

که یا علی ما را تنها نگذار و قبول کن.65/3/9 علیعلیه السلالم می گوید: »ف

َقد ُوِطَئ احَلَسـناِن َو ُشـّقَ 
َ
ِ جاِنـٍب َحّیَ ل

ّ
ُكل َّ ِمـن  َ

ُبـِع ِاَلَّ َینثالـوَن َعـل
َ

َكُعـرِف الّض ِااّل َو الّنـاُس 

ِعطفاَی«1 من ناگهان دیدم انبوه مردم بعد از قتل عثمان گرد آمدند اطراف 

مـن و می خواهنـد من را به حکومت انتخـاب بکنند. تا آن روز یک چنین 

جمعیت عظیمی برای انتخاب خلیفۀ مسـلمانان در اول امر جمع نشـده 

بود و یک چنین پیشنهاد عمومی به کسی نشده بود. علیعلیه السالم اول کسی 

بـود کـه جماعت عظیم مسـلمانان گـرد آمدند، از او درخواسـت کردند که 

حکومت را قبول بکند. می فرماید که آن قدر 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 شایسته ترین کسی می دانند 

که می تواند 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، علی بن ابی طالب بر سر یک دوراهی قرار گرفت. 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 3/ معروف به شقشقیه
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ازطرفـی بی اعتنایـی او به همۀ زیورهای زندگی ]اسـت[؛ همۀ آن 

جلوه هایـی کـه در دنیـا برای مردم دنیا جاذبه دارد، بـرای او ندارد. بعضی 

قتـل می کننـد برای قدرت، جنایت می کننـد به خاطر قدرت، دروغ و فریب 

و ریا در راه قدرت، برای آنها کارهایی اسـت روا و جایز؛ اما قدرت در نظر 

امیرالمؤمنین به خودی خود یک چیز کم ارزش است، با نظر کم ارزش نگاه 

می کند، آن را تحقیر می کند، آن را پس می زند.

اما ازطرف دیگر امیرالمؤمنین می بیند اینجا حق انسـان ها مطرح اسـت. 

اگر او زمام امور را به دست نگیرد، چه کسی زمام را به دست خواهد گرفت 

و چه کسی انسان ها و مسلمان ها را زنده خواهد کرد؟ چه کسی تبعیض 

و اختـالف طبقاتـی را از بیـن خواهد برد؟ چه کسـی اموال غصب شـده را 

از غاصبـان خواهـد گرفـت و بـه مغصوبـان پس خواهد داد؟ چه کسـی با 

سـتمگران خواهـد جنگید؟ چـرا این حق عظیم انسـان ها را ندیده بگیرد؟ 

لذاست که حکومت را قبول کرد.57/2/22

در اسـالم به نظر مردم اعتبار داده شـده، رأی مردم در انتخاب حاکم و در 

کاری که حاکم انجام می دهد، مورد قبول و پذیرش قرار گرفته؛ لذا شـما 

می بینیـد کـه امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم بااینکـه خـود را در واقع منصوب 

پیغمبـر و صاحـب حق واقعی برای زمامـداری می داند، آن وقتی که کار به 

رأی مـردم و انتخـاب مـردم می کشـد، روی نظـر مـردم و رأی مـردم تکیه 

می کند؛ یعنی آن را معتبر می شمارد.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 این طور 

َحـٍد فیِه َحّقٌ ِااّل َمن  یَس اِلَ
َ
مُرُكم ل

َ
ٍ َو ِاذٍن ِاّنَ َهذا ا

َ
ا الّناُس َعـن َمال َ ّیُ

َ
گفتنـد؛ فرمودنـد: »ا

ـرُت«1 یعنـی ای مـردم، ایـن مسـئلۀ شماسـت؛ قضیه، قضیۀ شماسـت.  ّمَ
َ
ا

کاری اسـت متعلق به شـما مردم و هیچ کس حقی در این کار، یعنی در 

رُت« مگر کسـی که شـما او را امارت و  ّمَ
َ
خالفت و حکومت ندارد، »ِااّل َمن ا

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 خانه نشین 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 چه کاره اید؟ رأی 

شـما چه تأثیری دارد؟ وقتی می خواسـت اسـتنکاف کند از قبول خالفت و 

ن َو الَتِمسوا َغیری«۲، به مردم گفت من را رها کنید، به  زمامداری، فرمود: »َدعو

سـراغ دیگری بروید. یعنی ارادۀ شـما، خواسـت شـما، انتخاب شماست که 

تعیین کننده است، پس از من منصرف بشوید به سراغ دیگری بروید.

در مکاتباتی که امیرالمؤمنین با معاویه پیش از جنگ صفین داشـتند و 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب الفتـن و المحـن/ ابـواب مـا جـری بعـد قتـل عثمان/ بـاب بیعة 

امیرالمؤمنین/ حدیث2

2. نهج البالغه/ خطبۀ 92/ کالم حضرت هنگامی که مردم می خواستند با ایشان بیعت کنند.
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اسـتدالل می کردنـد، هرکـدام یک دلیلی، اسـتداللی در نامۀ خود 

می آوردند، هم معاویه به یک چیزهایی استدالل می کرد تا روش سیاسی 

خـودش را توجیـه کند، هـم امیرالمؤمنین اسـتدالل هایی می کردند. آنجا 

یکـی از جمالتـی که امیرالمؤمنین به کار بـرده ـ و احتمال می دهم بیش 

ُه باَیَعِن الَقوُم 
َ
از یک بار هم امیرالمؤمنین این را به کار برده ـ این اسـت: »ِاّن

باَبكـٍر َو ُعَمـَر«1 یعنـی تـو چـرا درمقابل من می ایسـتی و تسـلیم 
َ
ذیـَن باَیعـوا ا

َّ
ال

نمی شوی، درحالی که همان مردمی که با ابوبکر و عمر بیعت کرده بودند 

و تو به خاطر بیعت آن مردم خالفت آنها را قبول داری، همان مردم با من 

هم بیعت کردند؟ یعنی مشروعیت دادن به رأی مردم و بیعت مردم. این 

یک اصل اسـالمی اسـت؛ لذا بیعت یکی از چیزهای اصلی بود. اگر کسـی 

به عنـوان خلیفه انتخاب می شـد، مردم اگـر بیعت نمی کردند، هیچ الزامی 

نبـود کـه دیگـران او را خلیفه بدانند. حتی آن زمان هایی که خالفت جنبۀ 

صـوری هـم به خودش گرفته بود، یعنـی در دوران بنی امیه و بنی عباس، 

آن روز هم باز بیعت گرفتن از مردم را الزم می دانستند. حاال وقتی که یک 

حکومت قلدرمآبانه و جبارانه بر مردم بخواهد حکومت کند، بیعت گرفتن 

را هـم اجبـاری می کنـد یا در بیعـت هم تقلب می کنـد. 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 

1.  برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ ۸، »محاجۀ امام با معاویه« را مطالعه کنید.
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دراین صورت 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. 

آنچه مسّلم است وقتی اکثریت یک نفری را به امامت و خالفت انتخاب 

می کردنـد، دیگـران ملزم بودنـد که اطاعت کنند، اما بیعت هم الزم بود یا 

نه، معلوم نیسـت. لذا وقتی که امیرالمؤمنین به خالفت انتخاب شـدند و 

مـردم گروه گـروه آمدند بیعـت کردند با امیرالمؤمنیـن، یک عده ای بیعت 

نکردند. امیرالمؤمنین فرمود رؤسـای آن عده را، شـخصیت های سرشناس 

را آوردند. پرسـید شـما چرا بیعت نمی کنید؟ یکی یکی از اینها سـؤال کرد. 

هرکـدام جوابـی دادنـد. هیچ کدام 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.

عبداهلل بن عمـر آمـد، یعنـی آوردنـدش خدمـت امیرالمؤمنیـن در مسـجد. 

فرمـود چـرا بیعـت نمی کنی؟ گفت من منتظرم تا همـه بیعت کنند، بعد 

من بیعت کنم. حضرت فرمود خب، همه بیعت کردند، هیچ کس نیسـت 

که بیعت نکرده باشـد ِااّل تعداد معدودی. گفت نه، من باید برایم روشـن 

بشود، ثابت بشود، عذر و بهانه آورد. مالک اشتر در خدمت امیرالمؤمنین 

بـود، گفـت یا امیرالمؤمنین این کسـانی که با تو بیعت نکردند، شمشـیر و 

تازیانۀ تو را تجربه نکردند؛ فکر می کنند 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 به خاطر امتناع از 

بیعت، دیگران حساب کار خودشان را می کنند. حضرت خندیدند. فرمودند 

نه، عبداهلل بن عمر از بچگی اش هم آدم خوش اخالقی 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 بود، َسعدبن ابی وّقاص بود، پدر همین ُعَمِر َسعد 

معروفی که شما کاماًل می شناسید. فرمود او را بیاورید، آوردند، فرمود چرا 

بیعت نکردی؟ گفت یا علی وقتی که تنها من بودم که بیعت نکرده بودم، 

بیعت می کنم ـ یعنی همان حرف عبداهلل بن عمر ـ و بدان که از من به تو 

شـّری نمی رسـد. حضرت امیر فرمودند که راست می گوید، این به ما شّری 

نمی رساند، برو. آن هم فرستادندش رفت. تا آخر هم سعدبن ابی وّقاص در 

هیچ حادثه ای علیه امیرالمؤمنین شرکت نکرد، انصافًا این هم بود.

نفر بعدی ُاسامةبن زید بود. همان ُاسامۀ معروفی که پسر زید، پسرخواندۀ 

پیغمبر بود. و همان جوان نوزده ساله ای که پیغمبر او را در لحظۀ وفاتشان 

گماشـتند که لشـکریان را ببرد بیرون و یک عده ای تخلف کردند از ِجیش 

ُاسـامه. این همان ُاسـامه اسـت. فرمودند تو چرا بیعت نمی کنی اسـامه؟ 

گفت یا علی من خانه زاد 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 روحیه ها و سابقه ها را مالحظه کنید؛ سعدبن ابی وّقاص، سردار 
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بزرگ اسالم در جنگ قادسیه1 است؛ این با علی بیعت نمی کند؛ 

خـب، چـرا بیعـت نمی کند؟ عبداهلل بن عمر پسـر خلیفه اسـت، معروف به 

زهد و عبادت و گوشـه گیری و اینهاسـت، این هم با علی بیعت نمی کند. 

ُاسامةبن زید همان طورکه خودش می گوید خانه زاد اینهاست؛ پدرش کسی 

اسـت کـه رسـول خـدا او را آزاد کـرده، ]زیدبن حارثه[ غـالم پیغمبر بوده و 

پیغمبـر او را خریـده و آزاد کـرده، به پسـرخواندگی خـودش قبولش کرده، 

بعد هم دخترعمۀ خودش را داده به او. این که خویشـاوند امیرالمؤمنین 

و پیغمبر هم اسـت؛ بیعت نمی کند، چرا بیعت نمی کند؟ اگر می خواهید 

علت بیعت نکردن اینها را درسـت درک کنید، باید برگردید به آن روحیات 

و خصلت هایـی کـه بـزرگ و کوچـک و عابد و زاهـد و آدم عادی معمولی 

نمی شناسـد. وقتی این خصلت های بد گریبان کسـی را گرفت، انسـان را 

می کشـاند گاهی تا جهنم؛ انسـان باید در خودش مواظب این خصلت ها 

باشـد. حالت حسـد، حالت کینۀ پدر و مادری، دشـمنی ها و مخالفت های 

دیرین خانوادگی، حالت آرامش و آسـایش طلبی. می گوید من اوضاع که 

1. نبـرد قادسـیه، ازجملـه جنگ هـای مسـلمانان با ساسـانیان بود. این نبرد در قادسـیه، 

منطقـه ای در عـراق، بـه وقـوع پیوسـت و بـه همین نام معروف شـد. خلیفـۀ دوم قصد 

داشت خود، فرماندهی سپاه را عهده دار شود اما به توصیۀ امیرالمؤمنین در مدینه ماند. 

پس سـعد بن ابی وّقاص 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 می کنم. 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 می گردی؟ 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. آن که می نشیند کنار تا ببینیم چه 

می شود، او هیچ وقت یک انسان واال و برجسته نیست و نمی تواند باشد. 

لذا خود امیرالمؤمنین نقطۀ مقابل این روحیه بود، آن وقتی که علی ایمان 

آورد، همه در خانه هایشـان نشسـته بودند، راحت و آسـوده، و سـِر بی درِد 

خودشـان راـ  بـه قول مردم زمان ما ـ بـه درد نمی آوردند؛ و امیرالمؤمنین 

نه خیر، دنبال دردسر می گشت، منتها دردسری که برای خداست، دردسری 

که مایۀ کمال انسان است.65/3/9

 
ٌ

 ِرجال
ُّ

یُغ ُقلوٌب َبعَد اسِتقاَمٍة َو َتِضل امیرالمؤمنین در نهج البالغه می فرماید: »َفَتز

َبعـَد َسـالَمٍة«1 بعضـی از دل هـا یک روزی مسـتقیم بودند، در راه راسـت قرار 

داشـتند، درسـت حرکـت می کردند، امـا بعد برگردانده شـدند. َزیـغ، یعنی 

ا«۲ که در قرآن هست؛ یعنی خدایا! دل های ما  �ن َ لو�ب
�ن �ةُ ِ رن

ا لا �ةُ �ن َّ واژگونه شدن؛ »َر�ب

را واژگونه نکن؛ ]اگر[ درست می فهمیدیم، ما را دچار بدفهمی و کج فهمی 

نکن. امیرالمؤمنین می گوید بعضی ها یک روزی درست حرکت می کردند، 

اما دل هایشان واژگونه شد.

1. نهج البالغه/ خطبۀ 151/ کالم حضرت در تحذیر از فتنه ها

2. سوره مبارکه آل عمران/ آیه 8
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حـاال چـرا واژگونـه می شـود؟ خـدا کـه به کسـی ظلـم نمی کند؛ 

خودمان هستیم که آلودۀ دنیا می شویم، آلودۀ محبت های بیجا می شویم، 

آلـودۀ جاه طلبی می شـویم، آلودۀ رفیق بازی می شـویم، آلودۀ جناح بازی و 

حزب بـازی می شـویم، دلمـان واژگونـه می شـود و از آن راه درسـت، از آن 

 َبعَد َسالَمٍة« یک روزی سالم بودند، 
ٌ

 ِرجال
ُّ

استقامت اّولی برمی گردیم. »َو َتِضل

بعد گمراه می شوند. 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 راجع به امیرالمؤمنین نشنیدیم. اینها ]فقط[ 

اسمشان متخلفین از بیعت است.1 65/3/9

1. تعدادی از یاران رسول خداصلوات اهلل علیه که معاویه را هم قبول نداشتند، با امیرالمؤمنین 

محمدبن قیـس  سـعدبن ابی وّقاص؛  عبداهلل بن عمـر؛  ماننـد:  افـرادی  نکردنـد.  بیعـت 

معروف به ابوموسـی اشـعری، از اسـتانداران کوفه و بصره در زمان خلفا؛ ُاسـامةبن زید؛ 

محمدبن َمسـَلَمه، از اصحـاب پیامبـر کـه حضرت بارها او را جانشـین خود در مدینه قرار 

داده بود؛ َکعب بن سور، قاضی شهر بصره؛ زیدبن ثابت، که در زمان نبودن عثمان در مدینه 

جانشین او بود؛ ُصَهیُب بن ِسنان، از اصحاب پیامبر که طبق وصیت خلیفۀ دوم، بر پیکر 

خلیفه نماز خواند.



 

۱۷

تحلیل امیرالمؤمنین؟ع؟ از شورش مردم

بعد از آنکه عثمان کشـته شـد، ماجرای قتل عثمان به صورت حربه ای شد 

در دسـت آن کسـانی که می خواسـتند با ]امیرالمؤمنین[، این مجسـمۀ حق 

و عدالت بجنگند. هم در دسـت معاویه، که خود خویشـاوند و دوسـت و 

رفیـق و هم پیمـان عثمان بود، و در زمـان زندگی عثمان، یاور و کمک او؛ 

و هم در دسـت طلحه و زبیر، که خودشـان در ماجرای قتل عثمان، تقریبًا 

موضعی مشابه موضع امیرالمؤمنین داشتند. بلکه می شود گفت موضعی 

کـه طلحـه در ایـن ماجرا گرفت، خیلی تندتر و شـدیدتر بود تا موضعی که 

امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم 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 مخـدّره که این طور خودش با عثمان 

در زمـان زندگـی اش درمی افتـاد، بعـد از آنکه عثمان کشـته شـد، به بهانۀ 

قتل عثمان با امیرالمؤمنین درافتاد! به طور خالصه، این ماجرا مستمسک 

خوبی شد در دست آنهایی که می خواستند با امیرالمؤمنین بجنگند.

این را هم به شما عرض کنم؛ نه اینکه اگر ماجرای قتل عثمان نبود، اینها 

با امیرالمؤمنین نمی جنگیدند؛ چرا، می جنگیدند؛ منتها می گشـتند بهانۀ 

دیگـری پیـدا می کردنـد. آن روز بهانـۀ قتـل عثمان را بهانـۀ خوبی دیدند؛ 

لکن اگر ماجرایی به صورت قتل عثمان هم پیش نیامده بود، می گشـتند 

یـک ماجـرای دیگـری پیدا می کردند؛ بـرای خاطر اینکه باطـل در راه خود 

هرگـز بـه اختیار خود متوقف نمی شـود. خالصۀ کالم این اسـت که نباید 

بـه آن کسـی که یـک چیـزی را در زندگـی او بهانه کردند، یک عده دشـمِن 

مغـرض، دارنـد بـا او مقابله می کنند، نباید به ایـن آدم گفت که آقا! بهانه 

چرا دسـت اینها می دهی؟ چرا نباید این حرف را گفت؟ برای خاطر اینکه 

دشمِن مغرض، بهانه جوست؛ اگر این را هم به او ندهی، این بهانه را هم 

به دست نیاورد، بهانه ای دیگر، بهانه ای دیگر، و الی ماشاءاهلل. بهانه که کم 

نیسـت؛ می گردند از چیزهای به کلی بی انگیزه، انگیزه می تراشـند و بهانه 

درست می کنند.

در همین ماجرای قتل عثمان چه می گفتند؟ آیا می گفتند که امیرالمؤمنین 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب المحـن و الفتـن/ بـاب االحتجـاج علـی المخالفیـن بمـا رووه فی 

کتبهم/ النکیر علی عثمان/ نکیر عائشة



262 17. تحلیل امیرالمؤمنین؟ع؟ از شورش مردم 

صل اول
ف

کشـته است؟ همه دیده بودند که این طور نیست. می گفتند چرا 

امیرالمؤمنیـن دفـاع نکـرده؟ امیرالمؤمنین یک مقـداری موجبات فتنه را 

هـم از بیـن بـرده بـود در آغاز کار؛ بعد از آن هم سـعی کرده بـود که آنچه 

هسـت از بیـن ببـرد. اما خراب کاری خـود خلیفـه و اطرافیانش، مجال به 

اقدامات اصالحی ازطرف شـخصی مثـل امیرالمؤمنین نمی داد. می گفتند 

چـرا امیرالمؤمنیـن قاتالن عثمان را مجازات نمی کنـد؟ این هم یک بهانۀ 

دیگـر بـود. دلشـان می خواسـت امیرالمؤمنیـن مالـک اشـتر را بُکشـد بـه 

سـزای قتل عثمان. اگر مجازات هم می کرد این انسـان های شریف را، اگر 

می کشت هم، بهانۀ دیگری درست می کردند.

و وقتی یک دشـمنی، یک جبهه ای، یک فردی، یک گروهی، مغرض بود، 

اهـل انصـاف نبود، اهل این نبود که اگر چیزی را فهمید، بگوید: فهمیدم 

آقا، حرف های گذشته ام را پس گرفتم، بلکه مغرض بود و انگیزۀ غرض آلود 

داشـت، وقتی این طوری بود، شـما بدانید که هیچ انگیزۀ دیگری ازطرف 

آن کسی که مورد غرض واقع شده است، الزم نیست برای غرض ورزی کردِن 

او. »او ِز خـود بـه رنـج َدَرسـت«1 آدم مغـرض، غرضـش به هـر علتیـ  چه 

علت هـای روانـی، چه علت های سیاسـی، چه هر علت دیگر ـ که باشـد از 

درون خود انگیزه دارد، بنابراین بی جهت، بی دلیل، با جبهۀ حق، با راه حق، 

بـا شـخِص برطبق حـق، با قول و مکتب و منطـِق برطبق حق، می جنگد و 

1. توانم آنکه نیازارم اندرون کسی / حسود را چه کنم کو ِز خود به رنج َدَرست

)گلستان سعدی(
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مبـارزه می کنـد. و ماجرا این طوری اسـت. امیرالمؤمنین در عین 

آنکـه نمی خواهـد جـواب و پاسـخ بدهد به آنچه که یک مشـت غرض آلود، 

دارنـد علیـه او می َپراکنند، درعین حال مایل اسـت که با دوسـتان خود، با 

عالقه مندان خود، با آن کسانی که در کنار او و پشت سر او قرار است زندگی 

را ادامه بدهند، سخن بگوید. دوست می دارد آنها را روشن کند، آگاه کند، 

راه هـای زندگـی را به آنها نشـان بدهد؛ لـذا امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسلالمه علیه در 

چندین خطبه نسبت به این مسئله، سخن و مطلب فرموده اند.

در اینجـا امیرالمؤمنیـن مطلبـی را بیان می کنند کـه ازلحاظ تاریخی هم 

مهـم اسـت، ازلحـاظ بیـان یک سـنت اجتماعـی هم مهم اسـت، ازلحاظ 

احـکام اسـالمی در زمینـۀ روابـط حاکـم و محکـوم هـم مهـم اسـت. و 

این همـه در قالب و در پوشـش دو سـه جملۀ عـرِض حال و گزارِش حال 

«1 من اگر فرمان داده بودم 
ً

ُكنـُت قاِتـال
َ
َمـرُت ِبِه ل

َ
ـو ا

َ
اسـت. اول می فرماینـد: »ل

کـه مـردم عثمان را بـه قتل برسـانند، یقینًا قاتل عثمان بـودم. اما همه 

می دانستند و می دانند که چنین چیزی اتفاق نیفتاده. امیرالمؤمنین به 

کسی فرمان نداده است که بروید عثمان را بُکشید. امیرالمؤمنین سعی 

کردنـد، شـاید بتواننـد از لجام گسـیختگی ها و ظلم هـا و بی عدالتی هایی 

کـه در جامعه می رفت، جلوگیـری کنند. وضع انضباِط مخصوِص جامعۀ 

اسالمی به علی اجازه نمی داد که یک عده ُکَشنِدگان عثمان را تحریک بر 

این کار بکند. بنده هم تاکنون هیچ اثری پیدا نکردم که آن اثر، گواهی 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 30/ کالمی دربارۀ ماجرای قتل عثمان
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بدهـد به روشـنی کـه امیرالمؤمنین در این ماجـرا کمترین تأثیِر 

به وجودآورنده ای داشتند.

امـا به عکس، وقتی که مسـئله ای به صورت شـورِش عمومـی علیه عثمان 

پیش آمد، امیرالمؤمنین آنچه ُوسع و قدرت و امکان داشت، این ُوسع و 

قدرت را به کار برد تا شاید مطلب به صورت خوبی تمام بشود؛ نه اینکه به کار 

برد تا عثمان کشته نشودـ  آن حرف بعدی است ـ یعنی با عثمان صحبت 

کرد، صریحًا با او اشکاالت کار او را گفت، اطرافیان و حاشیه نشیناِن طماِع 

شکم پرسـِت مال دوسـت از بنی امیه را به او معرفی کرد. یک بار صریحًا به 

او فرمود: ای عثمان! تو به ظاهر سخن من را گوش می کنی، اما در باطن 

سـخن معاویـه و ولیدبن ُعقبـه و مروان حکم را گوش می کنی، نه سـخن 

مـن را. و واقعـش هـم همیـن بود. امـا امیرالمؤمنیـن هیچ گونه تعرضی 

نسـبت به خود عثمان به این صورت که مردم را وادار بکند تا او را نابود 

« مـن اگر امر کرده 
ً

ُكنُت قاِتال
َ
َمـرُت ِبـِه ل

َ
ـو ا

َ
کننـد، نداشـتند. لـذا می فرمایند: »ل

بودم که عثمان را بُکشند، حتمًا قاتِل او محسوب می شدم. و درست هم 

بود درآن صورت، معلوم بود که امیرالمؤمنین ُکشندۀ عثمان است.

« اشـتباه نکنیـد، اینی کـه می گویـم من مسـبب 
ً
ُكنـُت ناِصـرا

َ
یـُت َعنـُه ل و َنَ

َ
»ا

قتل عثمان نشـدم، نه به این معناسـت 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 به وجودآورنـدۀ اختـالف و تبعیـض دفـاع بکنـد؟ چـرا؟ دفاع هم 
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یـُت َعنـُه« نمی خواهد بگوید هیچ کس را  و َنَ
َ
نکردیـم از عثمـان. »ا

نهـی نکـردم که این کار را نکنید، نه. برطبق آنچه که در بعضی از تواریخ 

هسـت، بـه مصریون فرمودند کـه اول کار دوروَبر این کارها نگردید، مثاًل 

اصـالح می شـود کار. امـا آن چنـان نبـوده کـه امیرالمؤمنیـن از نفوذش، 

از محبوبیتـش، از قدرتـش، از اعـوان و انصـارش، از جوانانـش اسـتفاده 

کنـد بیاینـد دوِر خانـۀ عثمـان را بگیرنـد کـه کسـی بـه او حملـه نکنـد، 

ابـدًا. چـرا، وقتی که آب را روی عثمان بسـتند ـ وقتی عثمان را محاصره 

کردند و نگذاشـتند آب داخل خانۀ عثمان برود، این یک عمل بدی بود؛ 

اسـالم اجـازه نمی دهـد که عاطفه های انسـانی پایمال بشـود. بر دشـمن 

خدا حد جاری کن، چرا تشـنگی اش می دهی! ـ امیرالمؤمنین اینجا دید 

کار بـدی دارد صـورت می گیرد؛ جامعۀ اسـالمی، جامعۀ انسـانی، جامعۀ 

َم َمكاِرَم  َتِّ
فضیلت پـرور، جامعـه ای با کتاب قرآن، ]با پیامبری[ که »ُبِعثُت اِلُ

ااَلخـالِق«1، یک چنیـن جامعـه ای دارد یـک نفـر آدم را میـان خـودش از 

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

هسـت، داخل این خانه، خوِد این آدم هسـت که اگرچه گناهکار اسـت، 

اما مسـتوجب تشنگی کشـیدن نیست؛ لذا دسـتور دادند، گفتند جوان ها 

آب بردارنـد برونـد داخل خانه، و امام حسـن مجتبیصلوات اهلل علیه را ـ برطبق 

آن نقل هایی که در اختیار هست و گویا معتبر هم است ـ با یک عده ای 

دیگـر َمشـک بـه آنهـا دادند و َمشـک ها را پـر کردند و علی رغـم ممانعت 

1. بحاراالنوار/ کتاب االیمان و الکفر/ ابواب مکارم االخالق/ باب حسن الخلق/ حدیث1
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جمعیـت، اینهـا آب هـا را بردند داخل خانه و دادنـد به عثمان،1 

دادند به بنی امیه.

مرگ باد بر مردم ظالمی مثل بنی امیه. اینها هم بیست وپنج بیست وشش 

سـال بعد جبـران کردند. فرزندان همیـن امیرالمؤمنین، بچه های کوچک، 

به وسیلۀ بنی امیه تشنگی کشیدند.

آری، اینجا فقط تنها جایی بود که امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسلالمه علیه یک کاری 

انجام داد، یک عمل مثبتی به سود عثمان. این طور نبوده که امیرالمؤمنین 

بیاید میدان داری بکند، بیاید مردم را از خانۀ عثمان متفرق کند، برایشان 

مرتـب خطبـه بخوانـد: مردم نُکشـید، مـردم نکنید. نـه! این کارهـا را هم 

« اگر 
ً
ُكنـُت ناِصرا

َ
« یا »ل

ً
ُكنـُت مانعا

َ
یـُت َعنُه ل و َنَ

َ
انجـام ندادنـد. لذا می فرماید: »ا

چنانچه من از قتل عثمان و از کشته شـدن عثمان جلوگیری کرده بودم، 

جـزو ناصـران و یـاوران و کمک دهندگان او بودم. هیچ کدام از این دو کار 

انجام نگرفت.

حاال امیرالمؤمنینی که آنجا به سوِد ُکشندگان عثمان سخنی نگفته است، 

مبادا فتنه افروخته شـود؛ اینجا که حاال عثمان کشـته شـده و کار تمام 

شـده و همه چیـز واقـع شـده اسـت، برای آگاهـی زمان خـود و زمان های 

آینده دو جمله بیان می کند. بله ما عثمان را نکشـتیم، از کشـتن عثمان 

جلوگیـری هـم نکردیم؛ اما بدانند آنان که می بینند یک عده مردمی دارند 

می گوینـد مـا عثمـان را یاری کردیم ـ یعنی بنی امیـه ـ و آن عده مردمی 

1. بحاراالنوار/ کتاب المحن و الفتن/ باب کیفیة قتل عثمان/ حدیث8
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کـه دارنـد می گوینـد امیرالمؤمنین و دوسـتانش از عثمان دفاع 

نکردند، اینها بدانند که دفاع کنندگان از عثمان، برتر و شریف تر 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 می آورنـد و پیراهن عثمان 

درسـت کردنـد و بـه ُرخ مردم می ِکشـند، اینهـا بدانند هیچ گونـه فضیلتی 

ندارنـد بـر آن کسـانی از مهاجـر و انصـار، کـه از عثمان دفـاع نکردند و در 

مدینه انـد یـا در کوفه انـد. چـرا؟ برای خاطـر اینکه اینها از چه کسـی دفاع 

کردند؟ از ظلم دفاع کردند، از قتل دفاع کردند.

مـَرُه«، قسـمت مـورد تکیـۀ امـام علیه السـالم بـه گمانم در 
َ
ُكـم ا

َ
نـا جاِمـٌع ل

َ
»َو ا

این خطبه اینجاسـت. یک عده او را کشـتند؛ یک عده جلوگیری نکردند، 

یـک عـده از او دفاع کردند. حاال هم که مسـائل تمام شـده، صف بندی ها 

و بغض هـا و کینه هـا، حربـه ای به دسـت آورده. مبـارزۀ با حـق و حقیقت 

ـ یعنی با حکومت علوی ـ بهانه و حربه ای به دسـت آورده اسـت. مطالب 

تمام شده، اما من ماجرای عثمان را ـ امیرالمؤمنین می گوید ـ برای شما 

به طور خالصه و در سخنی کوتاه بگویم.

می خواهد ماجرای تاریخی عثمان را نقل بکند؟ مردم که خودشـان دیدند 

عثمان چه شـد که کشـته شـد. می خواهد از عثمان دفاع کند یا به مردم 

حملـه کنـد، یا به عکس؟ ایـن حرف ها که نبود. گفتیم کـه امیرالمؤمنین 

در صـدد دفـاع از خـودش در برابـر این مسـئله نبود. می خواسـت تفسـیر 



268 17. تحلیل امیرالمؤمنین؟ع؟ از شورش مردم 

صل اول
ف

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 فایـده ای دارد؟ تا آینـدگان، تا 

افراد بشـر با شـناخت یک قانون تاریخی، یک سـنت اجتماعی، یک فعل 

و انفعال طبیعی در عالم زندگی انسـان ها، یک قدم به تشـخیص زندگی 

سـعادتمندانه نزدیک بشوند. امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیه یک معلم است، یک 

معلـم بسـیار دلسـوز هم هسـت، از هیچ حادثـه ای نمی گذارد که شـاگرد 

اسـتفاده نکند. دم به دم در فکر آن اسـت که بسازد انسان های مسلمان را، 

لذا در همین واقعه تفسیر می کند.

تفسیر تاریخ اصاًل برای چیست؟ اینکه می بینید تفسیر می کنند تاریخ را، 

صاحبـان مکاتـب مختلف، تبیین و توجیه می کنند پدیده های تاریخی را، 

این برای چیسـت؟ برای این اسـت که در آزمایشگاه تاریخ، فعل و انفعال 

قوانیـِن تاریخـی را ببیننـد. عینًا مثل یک نفری که در یک آزمایشـگاهی، 

لولـۀ آزمایـش دسـتش اسـت، دو مـاده و دو عنصر را می ریـزد داخل لولۀ 

آزمایـش، بنـا می کند بـا دقت آن را نگاه کردن. چرا نـگاه می کند؟ تا ببیند 

کـه اکسـیژن روی هیـدروژن مثاًل چه اثری دارد، یـا به عکس؛ تا ببیند که 

این دو ماده، این دو عنصر، وقتی کنار هم بودند چه می شود. یک قانونی 

را می خواهد کشف کند. آن کسی هم که در صدد سازندگی دنیایی است 

ـ هرکـه هسـت ـ ایـن تاریـخ را، یعنی ایـن پدیده ها و حـوادث را می ریزد 

داخـل لولـۀ آزمایشـگاه تاریخـی، بنـا می کنـد آن را مطالعه کـردن و در آن 
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به دقـت بررسـی کردن. ببینـد این حـوادث و پدیده هـای تاریخی، 

معلول چه عامل هایی، معلول چه قانون ها و سنت هایی هستند. وقتی که 

در تاریخ کسی فهمید که چه عاملی جامعه ای را به وجود می آورد، نظمی 

را زایل می کند، نظمی را نابود می کند، مردمی را روی کار می آورد، مردمی 

را بـه زوال می رسـاند، حکومت هـا را عـوض می کنـد، نظام هـا را دگرگـون 

می کنـد؛ وقتـی اینهـا را فهمیـد، می تواند بفهمـد که آینده به چه شـکلی 

خواهد بود. و هرکه تاریخ را شناخت، آینده را شناخت.

غلـط می کننـد آنهایی که می گویند طرز فکر مذهبی، همۀ حوادث عالم را 

بی ارتباط به هم می داند. کدام یکی از آثار مذهبی را دیده اند؟ در مذهب، 

از همه جای دیگر، انسجام و به هم بستگی حوادث این عالم ـ بلکه ذوات 

این عالم ـ روشـن تر اسـت؛ و بهتر بیان شـده. آنچه در گذشـته واقع شده 

اسـت، اگر موجبات و عواملش به وجود بیاید، اگر آن قانون ها و سـنت ها 

به وجـود بیایـد، در آینـده هـم عمل خواهد شـد، بدون تردید. لذاسـت که 

تاریخ را تفسیر می کنند. امروز مکاتب اجتماعی را می بینید، بنا می کنند 

تاریخ را تجزیه و تحلیل کردن و تبیین کردن، قوانینی را از آن درمی آورند، 

و برطبق این قوانین می گویند 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 می کنـد. نمی خواهـد 

ماجرای عثمان را فقط بیان کرده باشد، آن طوری که بعضی ساده لوح هایی 
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کـه نهج البالغـه را نـگاه می کننـد، این طـور تصـور می کننـد. نـه! 

می خواهد یک قسـمتی از تاریخ را تجزیه کند، تفسـیر کند، بدهد دسـت 

مردم. وقتی که یک گوشـه اش، یک بدنه اش دانسـته شـد و شـناخته شد، 

تاریخ شـناخته می شـود، یک قانون به دست می آید. این قانون این است؛ 

مـَرُه« مـن ماجرای عثمـان را در دو کلمه خالصه 
َ
ُكـم ا

َ
نـا جاِمـٌع ل

َ
می گویـد: »َو ا

می کنم برای شما.

خالصـۀ ماجـرای عثمـان ایـن اسـت: او اسـتبداد کـرد، خودکامگـی کرد، 

تمایـالت 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 

مردم. »َو هلِِل ُحكٌم واِقٌع یِف امُلسَتأِثِر َو اجلاِزِع« وقتی که این دو عامل درمقابل هم 

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 

َثَرَة« بدجوری هم  سـاَء ااَل
َ
در ماجـرای عثمـان این قانون را می بیند. »ِاسـَتأَثَر َفا

استبداد و خودکامگی کرد عثمان.

مردم به شکایت پیشش می آیند، دستور می دهد به عامل و والی که فالنی 

و فالنـی و فالنـی آمـده بودنـد از تـو پیـش من شـکایت می کردنـد، وقتی 

آمدند، سـِر اینها را می تراشـی، سوار االغشـان می کنی، در کوچه ها راهشان 

می بـری، چنین، چنان، شالقشـان می زنی، تا دیگـر از این کارها نکنند! اگر 

کسی از یکی از ُوالِت امر و حاکمان و استانداران شکایت کند، باید آن قدر 
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کتـک بخـورد تا بفهمد که دیگر نباید از یک چنین مقام باعظمتی 

شـکایت کـرد، بلکـه حتی نباید گله منـد بود. یک عده از این مسـلمان های 

راستین ـ مثل مالک اشتر، مثل عمروبن َحِمق ُخزاعی1، مثل عده ای 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.۲ تبعیدشان 

کـن؛ معاویـه خوب بلد اسـت با اینها چه کار کنـد! اینها را تبعید کرد پیش 

معاویه. معاویه گفت بیاورید ببینیم چه می گویند اینها، حرفشان چیست. 

وقتـی وارد محفـل معاویـه شـدند، معاویه بنا کـرد با اسـتمالت3 به خیال 

خـودش، عاقالنـه، بـا حلم و بردبـاری با اینها حـرف زدن. دیـد نه خیر، اینها 

این طور نیستند، بنا کردند با او جنگیدن، با سخن های نیش دار و گزنده او را 

محکوم کردن. هرچه بنا کرد با اینها استدالل کردن، آنها درمقابل، استدالل های 

قوی تری آوردند. معاویه شـروع کرد از شـیوۀ معروف ریاـ  همیشـه انسـان 

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

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

که از دشمنِی او با بنی امیه آگاه بود، به زیادبن ابیه، حاکم کوفه دستور داد او را دستگیر 

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

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.

2.تاریخ الطبری/ ج4/ ص326

3. نوازش، دلجویی
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برای پیداکردن مصداق ریا می رود سراغ آن کسانی که وجهۀ مذهبی 

دارنـد، زاهـدان و زاهدنمایـان، اما عجبا که در تاریخ، چهره های سیاسـی را، 

انسـان، ریاکارتریـِن چهره هـا می بیند ـ معاویه بنا کـرد ریاکاری کردن پیش 

مالک اشـتر و پیـش عمروبن َحِمـق و پیـش َصعَصَعةبن صوحـان َعبدی و 

زیدبن صوحان1 ـ برادرش ـ و پیش این مردماِن زبان آوِر مسـلماناِن واقعی، 

که ما مسلمانیم، شما مسلمانید، عرب به اسالم شرافت پیدا کرده، چنین 

شده، چنان شدهـ  که هرکس دلش می خواهد مراجعه کند به ابن ابی الحدید 

در آنجا شـرح این مکالمه مفّصل نقل شـده۲ ـ اینها هم بنا کردند دانه دانه 

بافته های او را بازکردن و رشته هایش را پنبه کردن. 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 

محّولشان کن. تا اینکه مجبور شد عثمان به اینها ِاعمال فشار کند.

1. زیدبن صوحان )متوفی 36ق( از یاران وفادار امیرالمؤمنین اسـت که با سـخنرانی های 

خـود مـردم کوفه را به حضور در سـپاه امیرالمؤمنین در جنـگ جمل دعوت می کرد. زید 

در این جنگ به شـهادت رسـید و هنگامی که بر زمین افتاد، حضرت سـر او را در آغوش 

گرفت و برایش دعا کرد. َصعَصَعة بن صوحان )متوفی 70ق( از یاران نزدیک امیرالمؤمنین 

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 پاسخ های دندان شکنی از او به معاویه نقل شده 

است. او یکی از حاضراِن در تشییع جنازۀ امیرالمؤمنین بوده است.

2. شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(/ ذیل خطبۀ 30/ اضطراب االمر علی عثمان ثم اخبار 

مقتله/ ص130
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منظـورم چیسـت؟ منظـورم ایـن اسـت، آنی کـه امیرالمؤمنیـن 

َثـَرَة« اسـتبداد و خودکامگـی را بـه بـد جایـی رسـاند،  سـاَء ااَل
َ
می فرمایـد: »َفا

معنایش این اسـت، نمونه و مصداقش این اسـت، که به یک عده انساِن 

حق طلـب، مجال حق ُجسـتن ندهند. بـه مردمانی که جز راه حق و صحیح 

را نمی جوینـد، مجـال فکرکـردن هم حتی ندهند. هرکسـی کـه در جامعۀ 

عثمانـی کمتریـن گرایِش حق طلبانه در او بود، مورد سـخت ترین سـتم ها 

قرار می گرفت. که امیرالمؤمنین چند سـال بعد خطاب به مردم می گفت: 

صَبحنـا یف َدهـٍر َعنـوٍد«1 مـا در روزگار بدی قـرار گرفتیم، در جامعۀ بدی 
َ
»ِاّنـا َقـد ا

قرار گرفتیم، این جامعۀ بد را چه کسـی بد کرده اسـت؟ آن کسـانی که بر 

مردم جامعه مسلطند، آنها خراب کردند.

َسأُتُ اجَلَزَع« شما به خروش آمدید، به 
َ
َثَرَة«، درمقابل »َو َجِزعُت َفا ساَء ااَل

َ
»ِاسَتأَثَر َفا

فغان آمدید، به سـتوه آمدید، اما این سـتوه و خروشـتان را بدجوری مورد 

عمـل و بهره بـرداری قـرار دادید. چرا کشـتید عثمان را؟ صریحـًا نمی گوید 

امیرالمؤمنیـن، بااینکـه قضایـا تمـام شـده، اما بـه زبان کنایـی می گوید. 

چرا او را کشـتید؟ می خواسـتید به مجازات برسـد، می دادید دست ما، که 

دادگاه عادل و قاضی به حّقیم، تا او را محاکمه می کردیم؛ درمقابل چشم 

مردم، گناهان او را به او گوشـزد می کردیم، به مردم گوشـزد می کردیم تا 

مردم می دانسـتند که حاال که عثمان کشـته می شود، چرا کشته می شود. 

در اسـالم، حتی بدون محاکمه کشـتن عثمان هم درسـت نیست. ازطرف 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 32/ کالم حضرت در نکوهش زمانۀ خود و تقسیم بندی مردم
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عامـۀ مردم، کسـی مثل امیرالمؤمنین بایسـتی زمـام این کار را 

َسـأُتُ اجَلَزَع«. واقعش هم همین 
َ
در دسـت داشـته باشـد؛ لذا می فرماید: »َفا

بـود، اگـر آمده بودند عثمـان را خلع کرده بودند از حکومت، امیرالمؤمنین 

به حکومت می رسـید. بعد مثل همۀ مجرمین سیاسـی و غیر سیاسـی در 

اختیـار امیرالمؤمنیـن بود، او را در محضـر یک دادگاه عادالنه ای محاکمه 

می کردنـد، بـدون اینکـه دیگـر عثمانی ای در تاریـخ به وجـود بیاید، بدون 

اینکه شـبهه ای وجود داشـته باشد. پس دیگر غائله ختم می شد به حسب 

َسـأُتُ اجَلـَزَع« بدجوری به 
َ
ظاهـر. بـاری؛ ایـن کار را نکردند، لذا می فرمایـد: »َفا

خروش و فغان و ستوه برخاستید.

بعـد می فرمایـد: »َو هلِِل ُحكـٌم واِقـٌع یِف امُلسـَتأِثِر َو اجلـاِزِع« کـه منظـور مـن همیـن 

اسـت، منظـور امام علیه السـالم هم همین اسـت، »َو هلِِل ُحكـٌم واِقـٌع« خدای 

متعال یک قضاوت قاطعی دارد، یک فرمان قاطعی دارد مابین مستأثر و 

جازع. این را همۀ انسـان های تاریخ بدانند، همۀ نسـل های آیندۀ بشـری 

بداننـد کـه وقتـی دو عامـل و دو نیرو، یکـی از آِن مسـتأثران، یکی از آِن 

جازعان، با یکدیگر روبه رو شدند، ماجرایی مثل ماجرای عثمان، حتمی و 

تردیدناپذیر است.

اگـر می گوییـد چـرا در مـورد معاویه نشـد، چون جازعی نبـود در آنجا. اگر 

می بینیـد در زمـان عبدالملک یا منصور نشـد، چون جازعـی نبود؛ فغان و 

خـروش عمومـی نبـود. هرآنگاه که باشـد، تخلف ناپذیر اسـت ایـن قانون 

الهـی. در زمـان معاویه یـک نفرـ  مثل آنهایی که از بصره یا کوفه یا مصر 
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آمده بودند ـ اگر قیام می کرد، کسی با او هم صدا نمی شد. فرزند 

همیـن امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیله خـروش و فغـان برداشـت علیـه آن نظـم، 

کسـی بـا او هم صـدا نشـد. اما هرگاه ایـن هماهنگی و هم صدایی باشـد، 

گروهی با یکدیگر فریاد مخالفت را در جهان سر بدهند، آن وقت این قانون 

الهی قطعی است. »َو هلِِل ُحكٌم واِقٌع یِف امُلسَتأِثِر َو اجلاِزِع«.53/10/7
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بیسـت و پنج سال تمام شد. مردم مدتی فشار حکومت استبدادی اشرافی 

عثمـان را تحمـل کردنـد. دل مـردم برای یـک حکومت نبـوی و الهی لک 

زده؛ در همه جا ـ در مصر، در عراق، در خود حجاز، در کشـورهای وابسـته 

به ایران، اسـتان های بزرگ کشـور اسالمی ـ چشم امید تشنه کامان حق و 

عدالت، به علی بن ابی طالب بود، و منتظرند که امیرالمؤمنین زمام حکومت 

را در دسـت بگیرد. دِر خانۀ علی اجتماع شـد؛ مردم با یک خواست عمیق 

از علی خواستند که قدرت را در دست بگیرد.

..امیرالمؤمنین درمقابل هجوم جمعیت مسلمان قرار گرفت، که خودشان 

ِة ِبُوجوِد الّناِصِر«1 یعنی تاکنون اگر  و ال ُحضوُر احلاِضِر َو قیاُم احُلّجَ
َ
این طور گفتند: »ل

بلند نمی شـدم، ادعای حق نمی کردم، برای در دسـت گرفتن قدرِت به حق 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 3/ معروف به شقشقیه

 نقش امام حسن در زندگی 250 سالۀ ائمۀ اطهار 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/016%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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و عادالنـه تـالش و مبـارزه نمی کـردم، چـون مطمئـن نبودم که 

نیرو خواهم داشـت و کسـی مرا یاوری خواهد کرد. فکر می کردم که َشـّق 

عصای1 مسلمین می شود، اختالف به وجود می آید؛ اما آن روز ـ یعنی روِز 

بعد از مرگ عثمان ـ دیدم نه، اجتماع خوب اسـت. مردم خواسـت دارند، 

در چهره های مردم پیداسـت که علی جو هسـتند و علی خواه؛ این بود که 

زمام حکومت را در دست گرفتم.

از آن لحظه و آن ساعت، دورۀ دوم از دوران های پی درپی 250ساله شروع 

شـد. این 250 سـال به چند دوره تقسـیم می شود که این دورۀ دوم، دورۀ 

بازگشـتن حـق بـه حق دار و تشـکیل حکومـِت حقیقت و فضیلـت، یعنی 

حکومت اسـالم اسـت. البته حکومت علی یک حکومت انقالبی ]اسـت[، 

مثـل حکومـت پیغمبـر. یک حکومتی اسـت که جامعۀ قبـل از خود را از 

بنیـان تغییـر می دهد. جامعۀ عثمانی را با جامعۀ علوی نمی شـود قیاس 

کـرد. نمی شـود 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 می برند و 

صدمه می خورند؛ یعنی ضد انقالب؛ اینها مخالفین حکومت انقالبی علی 

هسـتند: قدرتمندانـی که سـعی می کردنـد قدرت را در دسـت بگیرند و در 

رأس قرار بگیرند، اشـراف و ثروتمندانی که از بغل حکومت ها و قدرت ها 

1. شکسـتن عصـا، مخالفـت بـا امـری کـه گروهـی در آن اتفـاق نظـر دارنـد، کنایـه از 

اختالف افکنی.
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می خواستند بخورند، الشه خوارانی که عادت کرده بودند در سایۀ 

قدرت و حکومت خلفای پیشـین، تبعیض ها را به نفع خود مسـتحکم و 

باقی نگه دارند.

مقدس مآب هایی که در نظاِم قبل برایشان ارزش وجود داشت، اگرچه کار 

نمی کردند؛ اما در این نظام برایشان هیچ ارزشی ملحوظ نیست. ..عبداهلل 

عمرهـا! آقـازادۀ عمـر، که هم مقدس اسـت، هم پیغمبـر را دیده و روایت 

نقـل می کنـد، هم فرزند خلیفۀ دوم اسـت؛ ایـن در جامعۀ عثمانی خیلی 

ارزش دارد، اما در جامعۀ علی ارزشی ندارد.

عمـرو عاص هـا! یعنـی کسـانی که با زیرکی و با هوشـیاری و با شـیطنت 

سعی می کردند بیشترین بهره را با کمترین کار و تالش به دست بیاورند.

ماّلهـا و علمایـی کـه در زمان هـای گذشـته از جهـل قدرت هـا اسـتفاده 

می کردنـد و مثـل کاال، دین به مردم می دادند و از خلیفه پول می گرفتند. 

اینهـا وقتـی درمقابل علم قاطع علی، دانش بی پایـان علی قرار می گیرند، 

طبعًا نمی توانند آن وضع پیشین خود را حفظ کنند و می شوند ضد علی. 

ازاین قبیل فراوان است. کعب االحبارها، ابوهریره ها.

..آن قدر برایش ایجاد ِاشکال می کنند، علیه او تبلیغات می کنند، شمشیر 

علیـه او می کشـند، حـرف علیـه او می زننـد. چرا؟ بـه جرم اینکـه انقالبی 

اسـت. او را تحمیـق می کنند، درمقابلش مترسـک هایی درسـت می کنند، 

درمقابل او شکل های دیگری ارائه می دهند؛ اینها دردسرهای یک حکومت 

انقالبی، مثل انقالب علی است.
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امیرالمؤمنین این پنج سـال را به سـر آورد، که شرح و تفصیل و 

تشریح این پنج سال خیلی مفّصل است. امام حسن دنبال امیرالمؤمنین 

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 

ـِة ِبُوجـوِد الّناِصـِر« مـن چون یاور داشـتم، دانسـتم که  گفتـه بـود: »َو ِقیـاُم احُلّجَ

حجت خدا بر من تمام اسـت و بایسـتی قدرت را در دسـت بگیرم؛ همین 

ناصری که آن روز علی داشت، امروز حسنعلیه السالم نداشت؛ همین. ماجرای 

امام حسن خالصه می شود در این. در یک تنگنای عجیب قرار گرفت، در 

یک مضیقه ای که هیچ انسان بزرگی از این مضیقه نمی تواند به سالمت 

رد بشود، اما امام حسنعلیه السالم به سالمت رد شد.51/11/22

تمام اشکاالتی که به امیرالمؤمنین و دوران حکومِت چهار سال و ده ماهۀ 

علیعلیه السلالم شـده بـا همین یـک جمله جواب داده می شـود؛ و همین طور 

همۀ اشـکاالتی که به امام حسـن مجتبی می شـود. ..اینکه امام حسـن 

چـرا حکومـت را قبـول کرد؟ بعد که قبول کرد، چرا به جنگ معاویه رفت؟ 

وقتی به جنگ معاویه رفت، چرا فالن کس را به کار گماشت و فالن کِس 

دیگـر را نگماشـت؟ تمـام ایـن اشـکاالت بـا این یـک جمله برطرف شـده 

است: برنامۀ حکومت، برنامۀ فداکردن اخالق برای سیاست نیست؛ برنامۀ 

جریان انداختن سیاست در راه فضیلت و اخالق است.

برنامـۀ حکومـت این اسـت و اسـالم این طوری حکومـت می کند؛ و تا هر 
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روزگاری هـم کـه اسـالم در یـک گوشـه ای از دنیا خیمـه بزند و 

پرچـم برافـرازد و حکومـت در جامعه تشـکیل بدهد، برنامۀ اسـالم 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 

بیرون شهر مدینه ُاتراق کرده بودند و منتظِر دستور بسیج بودند که حرکت 

کننـد برونـد. پیغمبـر در این حین بیمار شـدند و در بسـتِر رحلت خفتند و 

وضع دگرگون شد. آن لشکر، بعد از رحلت پیغمبر حرکت کردـ  البته با یک 

فاصله ای ـ و از همان جا فتوحات اسالمی شروع شد و تا آخر دوران عثمان 

ـ یعنی تا بیسـت وپنج سـال ـ تقریبًا بی وقفه ادامه داشـت.1 فقط در زمان 

1. وسـعت این فتوحات به قدری بود که در آغاز حکومت امیرالمؤمنین، جهان اسـالم 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 می شد. )نقشۀ شمارۀ ۱(
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امیرالمؤمنین بود که فتوحات اسالمی، به طور عمده متوقف ماند 

و علیعلیه السلالم سـرگرم درون سـازی جامعۀ اسـالمی و ایجاد یک بنا و بنیاد 

مستحکمی در داخل اجتماعات اسالمی شد.

بیست وپنج سال مسلمانان فتوحات کردند و این فتوحات فقط جنگیدن 

نبـود، به معنـای واقعـی فتوحـات بـود؛ یعنی قلمـرِو حکومت اسـالمی و 

جامعۀ اسالمی را، هرچه توانستند گسترده تر کردند. ُخب، از فتوحات چه 

به دسـت می آید؟ از فتح سـرزمین های وسـیع امپراتوری روم و کاخ های 

مزّین پادشـاهان ایران، چه به دسـت می آید؟ جز زر و زیورها، جز پول، جز 

قدرت؟ آن عرب مسـلمانی که تا دیروز در مدینه فقط یک مؤمِن مجاهد 

بود، یک مبارز بود، شمشیرش آماده تا فریاد بسیج را بشنود و در راه خدا و 

در طلب شهادت برود، وقتی که سرزمین های اسالمی فتح می شد، همین 

عرب مجاهِد مسلمان را چه کار می کردند؟ می گذاشتند حاکم فالن شهر؛ 

از حـاال دیگـر می شـد حاکم. تا دیـروز تمام زندگی اش خالصه می شـد در 

یک زندگی ساده ای برای جنگیدن، برای مبارزه کردن، برای گستردن دعوت 

اسـالم و پیام اسـالم، اما امروز که به قدرت و حکومت رسـیده بود، یک 

انگیـزۀ قـوی و شـدیدی در او به وجود می آمـد؛ و آن انگیزۀ قدرت خواهی، 

حفـظ قـدرت، حفظ امکانـات مادی، حفـظ میز، هرچه گسـترده تر کردن و 

محکم کردِن این قدرتی بود که امروز ما به آن می گوییم میز، میز ریاست، 

پست حکومت و امثال ذلک.

ازطرفی پول در دست مردم زیاد شد، جواهراتی را آوردند و تبدیل به پول 



284 19. منشور حکومت علویه تبازگشت به معنویت و عدالت  

صل دوم
ف

شـد، و در اختیـار فاتحـان و مجاهـدان قرار دادنـد، مردمی که با 

زندگـی پارسـایی اسـالم خو گرفته بودنـد، مناظری را دیدنـد که به هرحال 

انگیزه ها و هوس های بشری در آنها بیدار شد.59/2/13

همـان کسـانی کـه یک روز در شـعب ابی طالب گرسـنگی کشـیده بودند، 

زیر آفتاب تشـنگی کشـیده بودند، نصفه شـب از گریۀ کودکان گرسنه شان 

خـواب بـه چشمشـان نیامـده بود؛ همان کسـانی کـه در جنگ های زمان 

پیغمبر شمشیر زده بودند، از دشمن نهراسیده بودند، به غنیمت کمترین 

نگاهی نکرده بودند؛ همین آدم ها افتاده بودند توی مال و ثروت. ..همان 

کسـانی کـه وقتـی رسـیدند به کاخ کسـرٰی در ایـراِن آن روز، آن فرش ها، 

آن غذاهـا، آن نعمت هـا، 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 نمی کرد ـ با کمال بی اعتنایی تکه تکه کردند و هرکدامشان 

یک تکه اش را برداشـتند. حاال این را حمل می کنند به وحشـی گری آنها. 

نه، آن زمان آن کسـانی که در لشـکر اسـالم بودند، بینشـان کسـان زیادی 

بودنـد کـه تجارت هـا کـرده بودنـد، روم رفتـه بودنـد، فـارس رفتـه بودند، 

اشـیای قیمتی را می شـناختند، این طور نبود که نشناسـند، این طور نبود 

که نفهمند چیست؛ این ثروت های این طوری برایشان ارزشی نداشت، آن 

ارزش هایـی کـه در ذهـن آنها بود و بر مغز آنهـا حاکم بود، خیلی باالتر از 

این حرف ها بود.

همـان کسـانی کـه وقتـی رسـیدند بـه کاخ کسـرٰی، یکی شـان رفـت در 
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آشـپزخانه، یک دیگ کوچکی سـر اجاق می جوشـید 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 ماه ها 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 

یـک لقمه مثاًل، یک سرانگشـت بزنید بخوریـد. همین آدم های بی اعتنای 

بـه زخـارف دنیـا، وقتی کـه فتوحـات ایـران و روم انجام گرفـت، ثروت ها 

سـرازیر شـد، کنیزهـای قیمتـی را آوردنـد، طال هـا را آوردنـد، جواهـرات را 

آوردند، فرش ها، لباس ها، پارچه های زربفت و امثال اینها را آوردند، اینها 

دست وپایشـان شـل شد، لرزید، افتادند توی کسب غنائم و ثروت اندوزی. 

وقتی که انسـان زهد خودش را از دسـت داد، خویشـتن داری خودش را از 

دست داد، اشکاالت دیگر هم پیش می آید.

خب، به همه که جواهر قیمتی نمی رسـد، جواهر قیمتی چند تا هسـت؟ 

خـب، بیسـت تا، سـی تا، صدتا، همـۀ مسـلمان ها که صدتا نیسـتند، پس 

مردم تقسیم می شوند؛ یک عده آنهایی که جواهر قیمتی بهشان می رسد، 
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یـک عـده آنهایی کـه جواهر قیمتی بهشـان نمی رسـد، یک عده 

آنهایی که اسب های اصیل، کنیزهای زیباروی، غالم های ورزیده و کارآمد 

بهشان می رسد، یک عده آنهایی که فقط تماشا و خبرش به آنها می رسد. 

]بنابراین[ تبعیض هم در جامعه به وجود می آید.

وقتی که 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 ِاشکال نیست، این یک سراشیبی لغزنده است؛ 

پایت را که گذاشتی، دیگر رفتی. جامعه وقتی که اسیر هواها و هوس ها 

شـد، خصلـت انقالبـی و پارسـایِی انقالبِی خـودش را از دسـت داد و رفت 

دنبال شکم و ِلفت و لیس1 و خوردن و نوشیدن و چریدن و استفاده کردن، 

آن وقت تبعیض هم پیش می آید، تنافس۲ هم پیش می آید، دعوای سـر 

لذت هـا هم پیـش می آید، باندبازی هم پیش می آید. یک عده می شـوند 

قدرتمنـدان، بانفوذ هـا، موّجه هـا، از خطاهـای همدیگـر اغماض کن هـا، 

گناه هـای همدیگـر را ندیده بگیر هـا، یـک عده هم می شـوند مقابـل اینها؛ 

خـب، برمی گـردد به همـان وضع جاهلیت. اسـالم هرگـز نمی خواهد یک 

وضعیت بد را به یک وضعیت بِد دیگر تبدیل کند.

1. ِلفت: پیچانیدن چیزی، لیس: لیسـیدن. ِلفت ولیس کردن کنایه اسـت از راضی شـدن 

به بازماندۀ هر چیزی و خوردن از آن. و همین طور سرکیسـه کردن و از چیزهایی که در 

اختیار اوست مخفیانه برداشتن.

2. )ن ف س( میل و تالش به انجام کاری به منظور سبقت گرفتن از همدیگر
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یک وقتی در این کتاب ها می نوشتند سلطان محمود برای جهاد در 

راه خدا رفت به بتخانه. من آن وقت ها در درس های تفسیر و اینها، مفّصل 

با این حرف درمی افتادم. می گفتم کدام جهاد؟ اینکه جهاد نیست. کاری 

به سـلطان محمود نداشـتیم که هزار سـال پیش مرده بود، می خواسـتیم 

این معرفِت درست در ذهن ها به وجود بیاید. سلطان محمودی که می رود 

مـردم را از اسـارت بت هـای سـوَمنات آزاد می کنـد، اما اسـیر بـت غزنین1 

می کند؛ این سـلطان محمود خودش مثل همان بت های سـومنات است، 

فرقـی نـدارد که، خود او بت غزنین اسـت! منتها بت جان دار، که خیلی از 

بت بی جان خطرناک تر اسـت، بدتر اسـت. تبدیل یک بتگری و بت پرستی 

به یک بت پرستی 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

آن وقتی که امیرالمؤمنین به حکومت می رسـد، وضعیت از این قرار اسـت 

کـه همـان مبارزان و همـان مجاهدان و همان فداکاران و همان کسـانی 

که ثروتشـان در یک شمشـیر و سـپر و یک لباِس سـادۀ روستایی خالصه 

می شـد، وقتی کـه می مردنـد، ِشـمش های طالیی که از آنها بـه ارث مانده 

1. سـلطان محمـود غزنـوی )360-421ق( طی سـال های 392 تـا 416 در چندین نوبت به 

هندوسـتان لشکرکشـی کرد. مهم ترین و بزرگ ترین لشکرکشـی او به هند در سال 416 و 

برای فتح سومنات بود. اگرچه او در آن لشکرکشی ها ظاهرًا نشر اسالم و جنگ با کفار را 

بهانه می کرد، اما غرض اصلی اش غارت معابد پرثروت هند و کسـب غنائم بود. غزنین، 

شهری است در شرق خراسان، افغانستان امروز، که مقّر حکومت سلطان محمود بود.
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بـود،59/2/13 فرصـت اینکـه ببرنـد پیش زرگـری و مثـاًل آب کنند را 

نداشتند. تبر آوردند، طالهای اینها را با تبر تکه تکه کردند،65/3/9 ]تا[ قسمت 

شـود بین وارثانشـان. و این به این معنا نبود که ثروت عمومی زیاد شـده 

بـود در جامعـه، گرسـنه هم فراوان بـود. امیرالمؤمنیـن در یکی از همین 

ُخَطـب نهج البالغـه می گوید: هرچه نگاه می کنی، یا گرسـنه ای را می بینی 

که الم و رنِج گرسنگی، خواب را از چشم او برده؛ یا سیری را که از شدت 

سـیری، راحـت و آسـایش از او سـلب شـده. این طور نبود کـه همۀ مردم 

هـم مرّفـه شـده باشـند و همه به نوایی رسـیده باشـند؛ یک عـده ای فقط 

بـه نوایـی رسـیده بودند. و این جزء ضعف های بزرگ یک جامعه اسـت و 

امیرالمؤمنین در یک چنین شرایطی قرار داشت.

آن کسـانی که ازلحاظ ثروت، انباشـته شده بودند، به اسالم بی اعتقاد نشده 

بودنـد، از دیـن خـارج نشـده بودند، علی رغم قرآن و اسـالم نبود که ثروت 

جمع می کردند؛ اینها دست خوِش توطئۀ نْفِس وسوسه گِر خودشان بودند، 

و علیعلیه السالم باید این توطئه را برایشان برمال می کرد، باید حقیقت را به آنها 

می فهماند و می فهماند که انسـاِن مسـلمان، شریف تر و واالتر از آن است 

که اسیر این زخارف و زیورها بشود. باید به آنها می فهماند که این ثروت 

از آِن همه اسـت و نباید یک جا متمرکز بشـود و به یک عده، مخصوص 

بشود. شرح دنیای دنّیه ای1 که در نهج البالغه هست، به این منظور است؛ 

درحقیقت می خواهد تعدیل کند جامعه ای را که از همه جانبه بودن افتاده. 

1. )دن أ( حقیر، پست
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اگر فتوحاتی انجام داده و اگر قلمرو جغرافیایی اسالم را توسعه 

داده، به موازات این توسـعۀ قلمرِو نفوذ و سیاسـت و حکومت، اندیشـۀ 

اسـالمی را توسـعه نداده؛ الاقل در میان آن افرادی که اسالم را پذیرفتند، 

عمق نداده اسـت. و امیرالمؤمنین می خواهد این عمق را به آنها ببخشـد. 

این یکی از موضوعاتی است که در نهج البالغه به شکل بارزی بیان شده و 

ما امروز به این احتیاج داریم.

آن روز، ایـن حرکـت و ایـن جریانـ  جریـاِن روی آوردِن به دنیا و همه چیِز 

اسـالم را در فتوحـات جغرافیایـی خالصه کـردن ـ بی علت و بی سـبب هم 

نبـود، صرفـًا تصادفـی هم نبود. یـک عده ای واقعًا خیال کردند که اسـالم 

همـه اش شمشـیر و جنگیـدن اسـت؛ واقعـًا دچار این اشـتباه شـدند، که 

خیـال کردنـد اگر انسـان از آن حالت معنویـت، عرفان، ذکر، توجه به خدا، 

بی اعتنایی به زخارف دنیا، مناجات نیمه شـب، نماِز با حال، دعا و توسـل 

و مناجات دور بماند و فقط شمشیر دست بگیرد و بجنگد در راِه خدا، باز 

می تواند مسـلمان باشـد! واقعًا این اشـتباه را یک عده ای می کردند و این 

اشـتباه بعد از بیسـت وپنج سال اثرش ظاهر شد. شمشیرهای تیز و بّرندۀ 

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 ایرانی ای 

که در زیر سـایۀ حکومت مسـلمانان، از روح اسـالم، از عطوفت، از تقوا، از 

توجه به خدا، از ذکر، از معنویت، از عرفان چیزی سرش نشود، چه تفاوتی 

دارد با آن ایران و ایرانی ای که در دوران ساسانی زندگی می کرد؟



290 19. منشور حکومت علویه تبازگشت به معنویت و عدالت  

صل دوم
ف

وقتـی قرار اسـت اختـالف طبقاتی باقی بماند، وقتی قرار اسـت 

تحّجـِر دِل انسـان ها باقـی بمانـد، وقتـی قرار اسـت یـک دگرگونی روحی 

به وجـود نیایـد، وقتـی قرار اسـت بازهـم مـردم در این تصوِر غلط باشـند 

کـه بایـد هرچـه می تواننـد به زندگِی شـخصِی تجمالتِی لوکس خودشـان 

بیفزایند و آن را توسـعه بدهند به اصطالح، چه لزومی داشـت که انقالبی 

انجام بگیرد؟ و این فاجعه، آن روز اتفاق افتاده.59/2/13

خلیفۀ دوم صریحًا روی عمل معاویه صّحه گذاشـته اسـت. آمدند گفتند 

معاویـه کاخ می سـازد، کاخ سـبز درسـت می کنـد، اشـرافی گری ]می کند[، 

َكسـَری الَعـَرِب«1، نـه، عیب نـدارد، این درمقابل  و او در جـواب گفـت: »َذِلـَک 

امپراتورِی گذشـته اسـت؛ یک مقداری شـکوه امپراتوری الزم اسـت.51/1/24 

حاکم شام اجازه می گرفت که همان کاخ ها و قصر ها و شوکت و عظمِت 

امپراتـوران روم را حفـظ کنـد و وقتی مخالفـت می کردند، دلیل می آورد و 

می گفـت مردمـی کـه در روم زندگـی کرده انـد، اینها شـوکت امپراتوران را 

دیده اند و ما که امروز حاکم اسـالمی هسـتیم، مصلحت نیسـت که این 

شـوکت را بشـکنیم. آن مـردم عـادت کرده انـد که همیشـه در کاخ ها وارد 

بشوند و عادت کرده اند که حاکمان را سواِر بر آن چنان مرکب هایی ببینند، 

و اگر ما یک خرده ای کوتاه و متواضع و کوچک حرکت کنیم، شـوکِت ما 

در چشم مردم خواهد شکست. ببینید چه استدالل غلطی!

این تصور وجود داشت که فقط سیستم سیاسی شام و روم عوض بشود، 

1. البدایة و النهایة/ ج8/ ص125
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کافی اسـت؛ دیگر نمی دانسـتند که سیسـتم سیاسـی که عوض 

می شود، 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 

یک انقالب و دگرگونی بشود، برای این است که انسانیِت انسان مضمون 

و معنا پیدا کند، از حالت مسـخ1 بیرون بیاید. و این یک فاجعه ای اسـت 

که همیشه انقالب های اسالمی را تهدید می کند.59/2/13

مسـلمان می رود تا اوهام را از مغز ها بشـوید. سـپاه اسـالم رسالتش این 

اسـت که مردم را از قید خرافات و بندهای جاهلیت آزاد کند. سـپاهیان 

اسـالم هرجا قدم می گذارند، بایسـتی مردم را از ظلمات به نور بکشانند و 

از بندگی بندگان، به بندگی خدا. تو رفتی شـام را فتح کردی، می خواهی 

به ساز مردم برقصی که مردم این طوری عادت دارند؟!1352/1

مـن یـک روایت در این باب از کالم امیرالمؤمنین برای شـما می خوانم. 

..روایت، ماجرای عبور امیرالمؤمنین از شهر انبار است؛ یکی از شهرهای 

عـراق کـه تـازه مسـلمان شـده اند و هنـوز فرهنگ اسـالمی در آن رسـوِخ 

نباِر«۲ امیرالمؤمنین در هنگام  کامل پیدا نکرده اسـت. »َو جاَء َعِلٌّ َحّیَ َمّرَ ِبااَل

ُه َبنـو ُخشنوَشـَک َدهاِقَنُتـا« بـزرگان 
َ
خالفـت بـر آن شـهر عبـور کـرد، »َفاسـَتقَبل

َّ جـاءوا َیشـَتّدوَن َمَعـُه«  ُ
ـا اسـَتقَبلوُه َنَزلـوا ث ّمَ

َ
شـهر از حضـرت اسـتقبال کردنـد، »َفل

1. )م س خ( دگرگونی شکلی به شکل دیگر، زشت و ناپسند شدن طبیعت و اخالق انسان.

2. وقعـة صفیـن )نصربن مزاحم، متوفی 212ق(/ حـوادث الواقعة فی طريقه الى صفين/ 

ص143
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هنگامی که مسـتقبالن به امیرالمؤمنین رسـیدند، از اسـب ها و 

َمرکب هـای خـود فـرود آمدنـد و در رکاب علـی، بـا سـرعت شـروع کردند 

ـذی َصَنعُت؟«، 
َّ
َذا ال َردُت ِبَ

َ
ـی َمَعُكم؟ َو مـا ا

َّ
واّبُ ال

َ
: ما َهِذِه الـّد

َ
بـه حرکت کردن. »قـال

امیرالمؤمنیـن دیـد اینها حیوانات بارِکش بسـیاری هم با خود آورده اند، 

و پیـاده حرکـت می کنند. فرمود ایـن حیوان ها را چرا آورده اید و این کار 

را چـرا انجـام دادیـد؟ یعنی چرا پیاده ُشـدید و در رکاب من پیاده حرکت 

ـُم ِبـِه ااُلَمـراَء« ایـن کاری  ـٌق ِمّنـا ُنَعّظِ
ُ
ـذی َصَنعنـا َفُهـَو ُخل

َّ
ّمـا َهـَذا ال

َ
می کنیـد؟ »قالـوا ا

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

ٌة  ّما َهِذِه الَبراذیُن َفَهِدّیَ
َ
خودمان را بدین وسیله تجلیل و احترام می کنیم؛ »َو ا

ـَک« ایـن اسـب های مادیـان هـم که با ماسـت، اینها را به عنـوان هدیه 
َ
ل

 
ً
فا

َ
ُكـم َعل أنـا ِلَدواّبِ  َو َهّیَ

ً
ـَک َو ِللُمسـِلمنَی َطعامـا

َ
بـرای شـما آورده ایم؛ »َو َقـد َصَنعنا ل

« برای شـما و سـپاهیان شـما غذای فراوانی هم طبخ کردیم و برای 
ً
َكثیرا

« حضرت در پاسـخ 
َ

چهارپایان شـما علف بسـیاری هم آماده کردیم. »قال

موَن ِبِه ااُلَمراَء َفَو اهَّلِل  ـٌق ُتَعّظِ
ُ
ُه ِمنُكم ُخل

َ
ّن

َ
ذی َزَعمُت ا

َّ
ّما َهَذا ال

َ
آنهـا چنیـن فرمودند: »ا

بداِنُكـم« امـا ایـن عادتی 
َ
نُفِسـُكم َو ا

َ
 ا

َ
َتُشـّقوَن ِبـِه َعـل

َ
ُكـم ل

َ
ـَذا ااُلَمـراُء َو ِاّن مـا َینَتِفـُع ِبَ

کـه درمقابـل فرمانروایـان خود به خرج می دهیدـ  یعنی پیاده می شـوید 

و در رکاب آنها راه می روید ـ این به حال امرای شـما سـودی نمی بخشـد 

ُه!« دیگـر هرگز این 
َ
و شـما را هـم خسـته و ناراحـت می کنـد. »َفـال َتعـودوا ل

ن َنأُخَذها ِمنُكم َفَنحَسَبا ِمن َخراِجُكم 
َ
حَببُت ا

َ
ُكم َهِذِه َفِان ا ّما َدواّبُ

َ
کار را نکنید. »َو ا

َخذناها ِمنُكم« اما این اسـب ها و حیواناتی که آورده اید به ما بدهید، اگر 
َ
ا
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دوست می دارید که ما آنها را از بابت مالیاتی که می پردازید به 

دولت قبول کنیم، برای بیت المال قبول می کنیم؛ اما اگر بخواهید آن را 

نا« 
َ
ذی َصَنعُت ل

َّ
ّما َطعاُمُكُم ال

َ
به ما هدیه بدهید، از شـما قبول نمی کنیم. »َو ا

 ِااّل ِبَثَمٍن« 
ً
مواِلُكم َشیئا

َ
 ِمن ا

َ
ُكل ن َنأ

َ
غذایی که برای ما فراهم آوردید »َفِاّنا َنكَرُه ا

ما دوسـت نداریم که از غذای شـما چیزی تناول کنیم، مگر آنکه پولش 

َنُه« گفتند باشـد  َ َ
 ث

ُ
َّ َنقَبل ُ

ُمُه ث ُن ُنَقّوِ
َ

میَرامُلؤِمننَی ن
َ
را به شـما بپردازیم. »قالوا یا ا

 
ً
 ِاذا

َ
ما غذاها را قیمت می گذاریم و پولش را از شـما قبول می کنیم. »قال

ـُن َنكَتـف ِبـا دوَنـُه« فرمود اگر قیمت آن را معّین نکنید، ما 
َ

موَنـُه قیَمَتـُه ن ال ُتَقّوِ

نـا ِمَن 
َ
ایـن غذاهـا را نمی خواهیـم و کمتر از آن را فراهـم می کنیم. »َفِاّنَ ل

ـم« گفتنـد ای امیرالمؤمنیـن! ما در  ُ
َ

ن ُنـِدَی ل
َ
الَعـَرِب َمواِلـَی َو َمعـاِرَف َفَتمَنُعنـا ا

میـان عرب هایـی که از حجاز آمده اید، دوسـتانی داریـم و مایلیم به آنها 

ن َیقَبلوا ِمّنا؟« و 
َ
هدیـه بدهیـم، آیـا ما را از این کار منع می کنی؟ »َو َتَنُعُهم ا

یَس 
َ
ُكم َمواٍل َو ل

َ
 الَعَرِب ل

ُّ
ُكل  

َ
منع می کنی که آنها از ما هدیه قبول کنند؟ »قال

َتُكـم« همـۀ عرب هـا با شـما هم پیمان   َهِدّیَ
َ

ن َیقَبـل
َ
َحـٍد ِمـَن امُلسـِلمنَی ا َینَبغـی اِلَ

هسـتند و هیچ مسـلمانی حق ندارد به عنوان یک فرد باالتر و انسانی که 

َحٌد 
َ
حقـی بـه گردن شـما دارد، هدیه ای از شـما قبول کنـد. »َو ِان َغَصَبُكـم ا

عِلمونا« 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 می رسد؛ اما در مقابلۀ با فرهنگ 

طاغوتـی ای کـه بـر ذهن مـردم آن روزگار حاکم اسـت و سـال های درازی 
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اسـت در زیر فشـار حکومت های 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 به طرف خود متمایل 

کنند، امیرالمؤمنین دارد به آنها یک حق بزرگی را یادآوری می کند. یعنی 

بـه آنهـا می فهماند که ُامرا و فرمانروایان شـما، نـه حق تحّکم و تفرُعن بر 

شـما دارند، و نه حق گرفتن چیزی از اموال شـما را دارند. امرای شـما هم 

کسـانی مثل شـما هسـتند، آنهـا هم مردمانـی معمولـی و عادی اند. این 

فرهنـگ غلـط جاهلـی و طاغوتی که امـرا و فرمانروایان از مـردم باالترند، 

فرهنگی اسـت که اسـالم آن را قبول ندارد.60/1/7 و این طور سـنت های غلط 

را ریشه کن می کند.

آن وقت، آن آقا، آن سنت غلط جاهلیت مردم شام را ـ که تا دیروز درگیر 

حکومـت امپراتـوری روم شـرقی بودنـد ـ تثبیـت می کند، تقریـر می کند. 

بهانه اش هم این است! برای اشرافیگری، برای اسراف، برای کامرانی های 

بیجای خود، عذر می تراشـند، و ُعَمر ]هم[ قبول می کند، اما علی گوشـش 

بدهکار این حرف ها نیست. علی دنباله رو پیغمبر است.

علی در آن روزی که به مسـند حکومت رسـید، پنجاه وهشـت سال سنش 

بود. و اگر در هشت سـالگی ایمان آورده باشـد به پیغمبر ـ هشت سـالگی 

یا نه سـالگی، یا یازده سـالگی، برطبق اختالف روایات ـ حدود پنجاه سـال 

در قلب جریانات و در کوران جریانات سیاسـی و نظامی و جامعه سـازی 

و حکومـت داری اسـالم اسـت. همچنانی که پیغمبر اکـرم به رئیس قبیلۀ 
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بنی عامـر یـک نیم قـول دروغ هـم نمی توانـد بدهد،1 علـی هم به 

معاویـه و بـه طلحـه و به زبیـر و به دیگر خصوم و رقبایـش، یک نیم نظر 

از روی محبت هم نمی تواند بکند؛ همین اسـت که هسـت. حکومت حق 

و عدالت این اسـت؛ او راسـتی و حق را فدا نمی کند. همچنانی که برنامۀ 

َسـَلفش، اسـتادش، آموزنـده اش، پیغمبر اکرم این نبـوده، برنامۀ علی هم 

این نیست؛ ظلم را نگه نمی دارد، یک لحظه ظلم را تحمل نمی کند.1352/1

ـُه َو الَقـِوّیُ ِعندی 
َ
یٌز َحّیَ آُخـَذ احَلّقَ ل  ِعنـدی َعز

ُ
لیـل

َ
لّذ

َ
امیرالمؤمنیـن ]می فرمایـد:[ »ا

َضعیـٌف َحـّیَ آُخـَذ احَلـّقَ ِمنـُه«۲ مضمون این اسـت که هـر ذلیلی، هر مظلومی، 

هر ستم ِکشی، از نظر من عزیز است و حق او در اولویت است، تا وقتی که 

حق او را از ظالم بگیرم. و به عکسش؛ ظالم ولو در مقام عزت قرار داشته 

باشد، پیش من ذلیل است تا حق را از او بگیرم، بعد می شود مثل مردم 

عـادی.65/3/9 از روز دوم، روز دوِم بیعـت امیرالمؤمنیـن، ایـن بزرگـوار رفت 

دربـارۀ قطایعـی3 کـه قبل از آن بزرگـوار به این وآن داده شـده بود، فرمود: 

1. پیامبر در سفر تبلیغِی به طائف، به سراغ قبیلۀ بنی عامر رفتند. خود را معرفی و آنها 

را به توحید دعوت کردند. عامر، بزرِگ قبیله، بعد از شـنیدن سـخنان پیامبر پرسـید: ای 

محمد! چه فایده ای 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 بی پرده پرسـید 

آیا این امر را بعد از خودت به من وامی گذاری؟ پیامبر فرمودند این »امر« برای تو و قوم 

تو نیست. )الطبقات الکبری )محمدبن سعد کاتب واقدی، متوفی 230ق(/ ج1/ ص236(

2. نهج البالغه/ خطبۀ 37/ کالم حضرت در بیان برخی از فضایل خود

3. قطیعه زمینی بوده است که از جانب خلیفه یا سلطان، به یکی از امرا، برای تملیک 

یا بهره برداری از عواید آن واگذار می شده است.
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سـاُء َو ُمِلـَک ِبـِه ااِلمـاُء«1 بـه خـدا کـه اگر  َج ِبـِه الّنِ ّوِ ـو َوَجدُتـُه َقـد ُتـُز
َ
»َو اهَّلِل ل

ببینم این پول هایی که قبل از من به ناحق به کسانی داده شده است، آن 

را مهر زن قرار دادید، ازدواج کردید، کنیز خریدید، مالحظه نمی کنم، همۀ 

آنها را برمی گردانم.74/11/20 این برنامۀ حکومت علی است.1352/1

1. نهج البالغه/ خطبۀ 15/ دربارۀ بازگرداندن زمین هایی که عثمان از بیت المال به دیگران 

بخشیده بود.



 

20

منشور حکومت علوی 
»عبرت از گذشته، ترسیم آینده«

یک رهبِر مسلکی ای که همه چیز برای او، مسلک اوست؛ همه چیز برای او 

آن آرمان الهی اوسـت؛ یک چنین رهبری وقتی با مردمی روبه رو می شـود 

که بیست وپنج سال است تحت تربیت صحیح نبوده اند، بیست وپنج 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 نهج البالغه، به طور سرشـار و لبریز از سـنت های آفرینش، از نقش 

تقوا، از نقش اشـتباه سـخن می گوید. و همین اسـت که شما نهج البالغه 

را که برمی دارید، می بینید مزۀ دیگری دارد.

روایت فراوان است، نهج البالغه هم روایتی است؛ اما می بینید این یک طعم 
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دیگری دارد. این تازیانه ای است بر پیکر و َبر و دوش1 به خواب رفتۀ 

مردمی که باید بیدار بشوند، با زمان پیش بروند. امیرالمؤمنین دارد می تازد 

به سوی هدف تکاملی، ]باید[ بتوانند پابه پا با او جلو بیایند؛ برای یک مردم 

خواب آلوده نیسـت. آن کسـی که امروز بیدار اسـت، نهج البالغه را می فهمد؛ 

آنکـه امـروز هـم در خـواب اسـت، از سـخن علـی جز الالیی چیزی سـرش 

نمی شـود. لـذا می بینیـد آنچه امیرالمؤمنیـن دربارۀ زهـِد انقالبی می گوید، 

آنچه دربارۀ تقوای انقالبی می گوید، آنچه دربارۀ زندگی سـراپا انقالبی بیان 

می کنـد، عـده ای حمـل می کنند بر گوشه نشسـتن و به خـود پرداختن و با 

خدای خود راز و نیاز کردن و بس! امیرالمؤمنین یک جایی می گوید بروید 

در خانه بنشینید؛ نادان به این جمله استناد می کند که علی گفته بروید در 

خانه بنشـینید! اگر علی گفته بود برو در خانه بنشـین، خودش نمی آمد در 

متن اجتماع، مردم را هم این طور دنبال خودش حرکت نمی داد. نمی فهمند 

امیرالمؤمنین چه می گوید؛ هنوز خودشان را با شرایط امیرالمؤمنینـ  یعنی 

سـیزده قرن پیش ـ نمی توانند 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 آگاهی ها.53/9/22

امیرالمؤمنیـن در اولیـن جلسـه ای کـه بـرای ملـت خودش با نـام خالفت 

و زیـِر عنـوان حکومـت اسـالمی سـخن می گفـت،53/9/15 در برابر هـزاران نفر 

1. تن و بدن
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جمعیت تشـنه، در مسـجد پیامبر خدا در مدینه، برنامۀ حکومت 

خـود را اعـالن می کند. مانند همۀ زمامداران و رهبران سیاسـی، مخصوصًا 

همـۀ ]رهبـران[ حکومت هـای انقالبی که با وضع نو و تشـکیالت جدیدی، 

برنامۀ خود را آغاز می کنند. آیندۀ آن ملتی را که زمامش را به او سپرده اند، 

بـا شـرح برنامه هـای قطعی خود تشـریح می کند. فرقی کـه در همین جای 

قضیه، امیرالمؤمنیِن ما، امیرالمؤمنیِن بشرّیت، با همۀ امیرها و رهبران و 

زمامـداران دیگـر دارد، در یـک کلمۀ کوتاه خالصه می شـود؛ آن کلمۀ کوتاه 

این است که امیرالمؤمنین به آنچه می گوید و وعده می دهد، عمل می کند، 

و دیگران تخلف می کنند. همه جا برنامه ها زیبا و آراسـته اسـت، همه کس 

وعـدۀ صلـح و صفـا و امنیت و راحت به مـردم می دهد، اما دیگران آنچه را 

می گویند به کار نمی زنند؛ اما علی آنچه را می گوید، موبه مو عمل می کند.

ایـن را همـه می دانسـتند. آنهـا کـه علـی را آزمـوده بودند، ایـن مطلب را 

به خوبـی می فهمیدنـد. آنها کـه فداکاری این مرد فداکار را در دشـوارترین 

لحظات، با چشـِم سـر دیده بودند، با چشـِم دل، آیندۀ او را هم پیش بینی 

می کردنـد. آنهـا کـه او را در بسـتر پیامبـر، در مواجهـۀ با کافـراِن مصمم، 

در میدان هـای آتـش زای جنـگ، در گذشـت عجیـب و افسـانه اِی بعـد از 

رحلت پیغمبر، در ماجرای شـورای شـش نفری، و خالصه در ده ها قضیه، 

در ده هـا موقـف، علـی را دیده بودنـد که چگونه به وعدۀ حِق راسـِت خود 

درمقابل خدا عمل کرده اسـت، به خوبی می دانسـتند یا حدس می زدند که 

در آینده هم به این وعده عمل خواهد کرد. می دانستند که امیرالمؤمنین 
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میـان حـق خـدا و حق مردم انفکاکی قائل نیسـت. می دانسـتند 

که معنی ندارد کسـی حق مردم را ضایع کند و دم از پاسـداری حق خدا 

بزنـد. می دانسـتند که علی معتقد اسـت بندگـی و عبودیت پروردگار فقط 

به دل و فکر نیسـت، به عمل نیز هسـت. می دانستند که امیرالمؤمنین از 

جملۀ آن کسـانی اسـت که آیۀ قرآن دربارۀ آنان این گونه سـخن می گوید: 

ُر  ِ طن �ةَ �ن َ ُهم َم�ن �ی ُ� َو ِم�ن ��بَ
ٰی �نَ �ن

ُهم َم�ن �ةَ ِم�ن
ِ� �نَ �ی

َ
وا ما عاَهُدوا اهلَل َعل اٌل َ�َد�ة �نَ ِر�ب �ی ِم�ن »ِم�نَ الُموئ

لًا«1 وعدۀ با خدا را به دروغ نبستند، معاهدۀ با خدا را تخلف  د�ی �ب
لوا �ةَ

َ
ّد َو ما �بَ

نکردنـد. بعضـی رفتنـد پیشـاپیش و بعضـی در انتظار سرنوشـت حِق این 

راهپیمایی الهی اند؛ و علی از آن منتظران بود.

پـس معلـوم بـود که علی مانند رهبران دیگر تاریخـ  آنها که پیش از علی 

بودنـد و آنـان کـه پـس از علـی و در زمـان علـی ـ تخلف نمی کنـد، دروغ 

نمی گوید به مردم.53/6/22 این خطبه از اول تا آخر، عالوه براینکه نموداری از 

فصاحت و شیوایی بیان و زیبایی الفاظ است، محتوایی دارد بسیار غنی، 

بسـیار ُپرمغز؛ جامِع مسـائلی که در یک زندگی اجتماعی، برای یک ملت 

و برای یک رهبر به شـدت ضروری اسـت.53/9/15 البته خطبه، مقدماتی دارد 

ـ کـه در نهج البالغه هـای معمولی نیسـت؛ بعضی از شـارحین نهج البالغه 

گشـتند بـا زحمـت آن مقدمـات را پیـدا کردنـد ـ کـه امیرالمؤمنین در آن 

 اهَّلُل اجَلباِبَرَة« خدا جباران عالم را نابود 
َ

مقدمات یک جمله می گوید: »َو َقد َقَتل

کـرد؛ یعنـی جباری نکنیـد. خدا فالن کافرها را، فالن ظالم ها را نیسـت و 

1. سوره 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 رضیرضوان اهلل علیه نیاوردند و بعضی از 

شارحین1 گشتند 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 واقعیت هـای تاریخی که 

حاکی از سـنن الهی اسـت و در این خطبه خواهد گفت، عهده دار می کند. 

َنا 
َ
 َرهیَنٌة«۲ ذّمۀ من، عهده دار آن چیزی است که بیان می کنم. »َو ا

ُ
قول

َ
ی ِبا ا »ِذّمَ

ِبـِه َزعـٌم« مـن خودم متعهـدم ]به[ آنچه که بیان خواهم کرد و خواهم گفت. 

پیداسـت یک مطلب بسـیار مهمی اسـت. غالبًا وقتی که برنامه های بسـیار 

مهمی قرار است به مردم ارائه بشود، آن کسی که 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 عهده دار قرار می دهد. 

امیرالمؤمنیـن را همـه به راسـت گویی و درسـت کرداری می شناسـند؛ همه 

می دانند که او آنچه بگوید، پای آن خواهد ایستاد؛ درعین حال، آن حضرت 

َنا ِبِه َزعٌم«.
َ
 َرهیَنٌة َو ا

ُ
قول

َ
ی ِبا ا در مقام گفتار، مطلب را مؤکد می کند: »ِذّمَ

بعـد از آنکـه ایـن تعهـد را امـام علیه السـالم بیـان می کنند، یـک مطلبی 

1. کمال الدیـن میثم بن علـی بحرانـی )636-679 یـا 699ق( در کتـاب شـرح نهج البالغـۀ 

خود، مصباح السـالکین، به این عبارت در ابتدای این خطبه اشـاره کرده است. همچنین 

ثقة االسالم کلینی در الکافی، کتاب الروضة، این عبارت را در خطبۀ امیرالمؤمنین هنگام 

بیعت مردم با ایشان آورده است.

2. نهج البالغه/ خطبۀ 16/ هنگام بیعت مردم مدینه با ایشان
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می گوینـد کـه ایـن مطلـب فوق العاده 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؛ به عالوه از این نظر که در آغاز و طلیعۀ یک برنامه است و در ابتدا 

و پیش درآمد یک طرح اجتماعی است، پیداست که نظر به گذشتۀ آن روِز 

جامعۀ اسالمی و همچنین نظر به آیندۀ آن روز هم است.

ُه الِعَبُر َعّما َبنَی 
َ
َحت ل آن جمله ای که حضرت می فرمایند، این است: »ِاّنَ َمن َصّرَ

ُباِت«؛ یک گذشته ای را امام در نظر 
ُ

ِم الّش قَوی َعن َتَقّحُ َیَدیِه ِمَن امَلُثالِت َحَجَزتُه الّتَ

گرفتنـد، یـک زماِن حالـی را، و یک آینده ای را. آنچه مضمون خیلی سـادۀ 

سخن امام هست، این است که هرکسی که عبرت ها، بتوانند برای او آینۀ 

ناراحتی ها و بلّیه ها و خطرات کنونی باشـند، این چنین آدمی بر اثر حّس 

هوشیاری و بیداری و آگاهی، دچار این خطرها هرگز نخواهد شد. چه شد 

مضمـون جملـه؟ عبرت هـا آیینه ای باشـند بـرای او که بتوانند وضـِع زماِن 

حاضِر 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 می شد، 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 بیسـت وپنج سـال اشتباه کرده اند 

و چـوب ایـن اشـتباه را هم خورده اند، دارد می گوید ای مردم! اشـتباهات 
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گذشتۀ خود را تکرار نکنید. از اشتباهات پیشین برای هموارکردن 

جـادۀ آینـده پنـد بگیرید. دارد بـه آنها می فهماند که به عنوان یک انسـان، 

به عنـوان 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 آن کسـی که 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 جامعه ای کـه در آن جامعه 

قرآن به صدای بلند خوانده می شـد، ابوذرتان، عبداهلل بن مسـعودتان، عمار 

یاسـرتان، نیـکان و برگزیدگان و زبدگانتـان در اقلیت ماندند؛ مردمانی که 

از فضیلت هـا و ارزش هـای ایـن گروه بی نصیب بودند، سرنوشـت شـما و 

سرنوشـت آنها را در دسـت گرفتند. و این چوب بسیار سخت و سهمگینی 

بود. اشـتباه کردید؛ طوری به ظواهر اسـالم دل خوش کردید که از بطون 

اسـالم، از معنـای اسـالم، از مغـز اسـالم دور ماندید و نفهمیدیـد. دلتان 

خوش بود که در راه خدا جهاد می کنید، دلتان خوش بود که سرزمین های 

ناگشوده را می گشایید و ثروت ها و مکنت ها و قدرت ها را به سوی خودتان 

جذب می کنید، اما توجه نداشـتید که پایۀ اصیلی از پایه ها و بنیان های 

اساسی اسالم، یعنی برابری در حقوق، برابری در احکام، برابری در حدود، 
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برابـری در فرصت هـا و امکانات زندگی، در جامعۀ شـما نیسـت. 

مردمی در جامعۀ شما، شب از گرسنگی نمی خوابند؛ مادرشان باید بچه ها 

را بـا دیگـی کـه درون آن چیـزی جـز آب خالـص نیسـت سـرگرم کنـد و 

بخواباند1. ..این قدر اختالف طبقاتی است.

..خیال کردید وقتی که پیغمبر و اولی االمِر شایسته و الیق بر جامعۀ شما 

حکومـت نکـرد، قرآن ها را از میان شـما جمع خواهنـد کرد! که چون قرآن 

خوانده می شد، به بودن اسالم همچنان مطمئن بودید؟ ..چوب آن اشتباه 

بـزرگ را اینجـا می خوریـد کـه در جامعـۀ شـما تبعیـض هسـت، اختالف 

طبقاتـی هسـت. در ایـن جامعـه کسـی حـق ندارد بیندیشـد؛ کسـی حق 

ندارد بفهمد، و اگر فهمید، حق ندارد بگوید. کعب االحباِر یهودی می شـود 

همه کارۀ شـما؛ دشـمن خائن، می شود دوست شما. از اشتباهات گذشته 

قـَوی َعن  ـُه الِعَبُر َعّمـا َبنَی َیَدیـِه ِمـَن امَلُثـالِت َحَجَزتُه الّتَ
َ
َحـت ل پنـد بگیریـد. »ِاّنَ َمـن َصّرَ

ُباِت«؛ این یک جمله.
ُ

ِم الّش َتَقّحُ

1. روایت شده است که امیرالمؤمنین شبی به خانۀ بیوه زن فقیری گذر کرد که فرزندان 

کوچکش از شدت گرسنگی گریه می کردند 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 بچه ها نشـاند. 

آنگاه از آن خانه بیرون آمد. )کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین )عالمۀ حّلی، متوفی 

726ق(/ ص115(
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بعـد مـردم را بـه واقعیـت نزدیک تـر می کند. معیـار و کلید فهم 

آنچـه کـه نیـاز و ضـرورت زمان را تشـکیل می دهـد، فهـم و درک صحیح 

و واقعی زمان اسـت. آن کسـانی که زمانشـان را نمی شناسـند، ول معّطلند. 

آن کسانی که نمی دانند در چه موقعیتی دارند زندگی می کنند، جریان های 

فکـری و جریان هـای عملـی را پیرامـون خود لمس نمی کننـد، امید هیچ 

خیـری از آنهـا بـه سـود اجتماع و دیـن نمی تـوان داشـت. امیرالمؤمنین 

بهتـر از همه کـس می دانـد کـه آن کـه می خواهـد پیـش گام باشـد در راِه 

به دست آوردن یک وضع صحیح، یک دنیای انسانی، یک جامعۀ شایسته 

و الیـقِ انسـاِن مسـلمان، او بایـد اول زمـان خـودش را بشناسـد؛ کـه اگر 

زمـان خـودش را نشـناخت، هرچـه مصلحان گلو پـاره کنند، حـرف بزنند، 

داد بکشـند، بـرای او و بـر گوش او، حرف مفت و بیهوده اسـت. می گوید 

چه می گویند اینها؟ چون زمان را نمی شناسـد. کسـی که نمی داند »َوبای 

ِالتور«1 آمده در جامعه، تعجب می کند از اینکه می بیند گروه های پزشکی 

مـدام دارند این طـرف می روند، آن طرف می روند، خیمـه می زنند، قرنطینه 

می کننـد، هرکسـی می آید یـک چیزی در بازویش فـرو می کنند. می گوید 

اینهـا چـه کار می کننـد؟ چرا می کنند؟ 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، 

1. نوعـی بسـیار خطرنـاک از بیمـاری وبـا کـه تعـداد اندکی از افـراد آلوده بـه آن، عالئم 

بیماری را بروز می دهند و بیشتر افراد آلوده، شناسایی نمی شوند.
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جریان ها چیست، چه جریان فکری، چه جریان اجتماعی ای دارد 

دنیا را می گرداند. امیرالمؤمنین می خواهد این کار را بکند؛ با مسلمانانی 

که با او دست بیعت داده اند و زمامشان را به او سپرده اند، می خواهد این 

را بیان بکند.

یـک نمونـه ای را بـرای مـردم ذکـر می کنـد کـه همـۀ مـردم، آن نمونـه را 

یِه َو آِلِه«، 
َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ُه َصل َكَهیَئِتا َیوَم َبَعَث اهَّلُل َنِبّیَ َتُكم َقد عاَدت  ال َو ِاّنَ َبِلّیَ

َ
می شناسند. »ا

ای مـردم، می خواهید بشناسـید زمان خودتـان را؟ می خواهید بدانید درد 

زمان شـما و بلّیۀ عمومی شـما چیست؟ بلّیۀ زندگی شما و اجتماع شما، 

عینًا همان بلّیه ای است که در حین بعثت خاتم االنبیا، مردم جزیرة العرب 

را تهدید می کرد. بلّیه، همان بلّیه است، بی کم وکاست؛ »َكَهیَئِتا«.

بیسـت وپنج سـال از رحلت پیغمبر می گذرد؛ سـی وپنج سـال از تشـکیل 

جامعـۀ اسـالمی می گـذرد؛ نزدیـک به نیم قـرن از ظهور اسـالم می گذرد؛ 

بسـاط جاهلیت برچیده شـده اسـت، بت هـای جان دار و بی جـان با خاک 

یکسـان شـدند، صنادید قریش نابود شدند، یا مرده اند یا مردار شدند. حاال 

تازه امیرالمؤمنین ایسـتاده، می گوید بلّیۀ اجتماعی شـما، بلّیۀ آن روزگار 

ال« آگاه باشـید، 
َ
اسـت؟ یعنـی چـه؟ لـذا همه کـس به فکر فـرو مـی رود. »ا

هوشیار باشید، بفهمید و بدانید که این بلّیه، همان بلّیه است.

بلّیۀ 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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قدر بخواهید، انسان، بی قدر و بی ارزش بود. هر یک از بلّیه های 

اجتماعی که برای یک قومی و جامعه ای مطرح اسـت، در جامعۀ منحِط 

فاسـِد جاهلـِی حیـن بعثـت رسـول خـدا بـود. کدامـش را امیرالمؤمنیـن 

می خواهد بفرماید که امروز برگشـته اسـت؟ الزم اسـت یک خرده ای 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 درمان ها، همیشه 

دنبال اصول بروید. اصل ها را پیدا کنید. علت ها را بشناسـید؛ معلول ها با 

شـناخت علت ها شـناخته می شـوند و با رفع علت ها مرتفع می شـوند. به 

معلول ها، به فروع، به شاخه ها، چندان پایبند نباشید.53/9/15

آن بنـدۀ خـدا دانه دانـه برگ هـای مزاحم را که زرد شـده بـود و می ریخت، 

می خواسـت 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 می خواهد سـال دیگر همین جریان نباشـد، از ریشـه بَکن 

بیرون؛ وِااّل چهارتا برگ را که جمع کردی، چهارتای دیگر می ریزد.

آن آقـای خـوش ذوِق باسـلیقه، یـک عنوان و تیتری درسـت کـرده بود که 

چند سال است من این عنوان و تیتر را از قول او شنیدم و خیلی خوشم 

آمـده و تکـرار می کنـم. در یـک نمایشـنامه ای گفته بود بابـا! مرداب ها یا 

باتالق ها را بخشکانید تا پشه ها خود به خود بمیرند. ..حاال ده تا پشه را هم 

ُکشـتی، صدتا پشـه را هم ]کشـتی[، اما باتالق در طول همان مدتی که تو 
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داری پشه می کشی، صدها پشۀ دیگر تحویلت داده؛ صدها پشۀ 

جورواجور دیگر. پشـه هایی که تو تا حاال ندیدی شـان، از کیفیِت زدن آنها 

و پریدن آنها و چسبیدن آنها به بدنت مّطلع نیستی.

بنده دلم را خوش کنم که برای خاطر خدا و دین، فالن آدم منحرف را گیر 

آوردم، دارم به سرش مدام حرف می کوبم، مدام حرف در مغزش می کنم، 

آیا مسلمان بشود، آیا معتقد بشود، یا نشود! تو نگاه کن ببین این چنین 

طرز فکری، این چنین عقیده ای چگونه می شود که به وجود می آید. این را 

درسـت کردی، آن یکی را چه کار می کنی؟ آن یکی را درسـت کردی، سومی 

را چـه کار می کنـی؟ خواهـی گفت باالخـره ده تا، پانزده تا، بیسـت تا عنصر 

مخالف که بیشـتر نیسـتند؛ همه را هدایت می کنم. اواًل بگو ان شـاءاهلل تا 

صدوبیست سال عمر کنی تا فرصت پیدا کنی؛ در این عمرهای کوتاه که 

نمی شـود. ثانیًا خدا سـایۀ آن کسـی که پشـه آفرین است از سـر تو و امثال 

تو کم نکند که همیشۀ آن عمر صدوبیست ساله ات اشتغال داشته باشی! 

هرچه تو درست کنی، او برایت می تراشد.

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؛ 

1. اشـاره اسـت بـه جبهه گیری هـای ِصـرف، علیـه احمـد کسـروی )1269-1324( اسـتاِد 

به اصطالح ملی گرای رشـتۀ حقوق دانشـگاه تهران، به علت اهانت بسـیار به عقاید شیعه 

در کتاب »شیعی گری، بخوانند و داوری کنند«.
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عمـر دیگـران را هـم تمـام کردیـم، از بیـن بردیم. حاال کـه نگاه 

می کنیم، می بینیم که در پیشگاه امام زمان ـ اگر بفهمیم ـ باید شرمنده 

باشـیم که از اسـالم چیزی یاد ندادیم؛ مردِم ما همان هسـتند که بودند. 

باتالق، همان باتالق اسـت که هر روز پشـه ای برمی خیزد، هر روز نیشـی 

می زنـد، نیش هایـی که تو پیش بینی اش را هـم نکردی، بزرگ تر از تو هم 

نکـرده. هـر روزی بـا یـک نوایی، با یک رنگی، سـرمان را بند کنند1، ما هم 

همان طوری کـه دوسـت می دارنـد سـرمان را بدهیـم تـا بند کننـد، ما هم 

خودمان را بدهیم تا رنگ کنند. مدام غافل ماندن، مدام غافل نگاه داشتن، 

یـک قدم پیش نرفتـن و دائمًا حرکت کردن، »َكِحمـاِر الّطاحوَنـِة«۲ یک قدم به 

سر منزل نزدیک نشدن؛ این همه نیرو را مصرف کردن و یک گام جلونرفتن. 

پیش امام زمانصلوات اهلل علیه مایۀ شرمندگی است.

این یک معیاری است که امیرالمؤمنین به دست ما می دهد؛ 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 جمع کردن برگ های 

زرد نکنی، بیچاره!53/9/15

بنده به برخی از شرح های نهج البالغه در اینجا مراجعه کردم. دیدم دوری 

از فرهنگ جدید بشری و انسانی، موجب شده است که دراین باره مطالبی 

بگوینـد کـه بـا توجـه بـه ایـن فرهنگ هـا، صحـت آن مطالب قابـل تردید 

1. سر بند کردن، به معنای سرگرم کردن است.

2. همانند خِر عّصاری، خری که محور آسیاب را می گرداند.
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اسـت. یکی از شـارحین نهج البالغه می گوید امیرالمؤمنین اشاره 

می کننـد بـه اختالفـات. دلـم می خواهـد ایـن را بگویـم، اگرچه کـه بنای 

بحث های بنده نیست که به حرف های 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 به خاطر اینکه با توجه به معنای غلط، معنای 

درست را بهتر می شود فهمید.

او می گویـد بیمـاری جامعـۀ اسـالمی در زمـان امیرالمؤمنیـن بیمـاری 

»اختـالف« بـود. مـن می پرسـم کـدام اختـالف را می گویـی؟ آیـا اختالف 

میـان خود مسـلمان ها؟ مسـلمانان واقعی کـه اختالفی نداشـتند! وقتی 

یـک جامعـۀ عظیـم به امیرالمؤمنیـن رو می آورد، مـرد و زن رو می آورند، 

عاِلم و جاهل رو می آورند، عالی و دانی1 رو می آورند، مرکز و شهرستان ها 

بیعـت می کننـد، اختالفی وجـود ندارد. وقتی تودۀ ملت بـا الهام از حکم 

قـرآن بـه طرفی حرکت می کننـد، اختالفی وجود ندارد. سـعدبن ابی وّقاص 

را می گویـی 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 نمی شـود. به آن میلیون ها نفـر نمی گویند 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 

1. )دن أ( فرومایه، پست
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نفـر ملحـق بشـوند. سـعدبن ابی وّقاص، طلحـه و زبیـر، دیگران و 

دیگران، عبداهلل بن عمر، آن کسانی که نمی توانستند تازیانۀ کوبندۀ حکومت 

امیرالمؤمنیـن را کـه بـر دوش آنهـا فرومی آمد و سـنگینی می کرد، تحمل 

کننـد، کنـار رفتند. مردم همـه رو آورده بودند، بایسـتی می آمدند با مردم 

همراه می شدند، این، »اختالف« اسمش نیست.

اگـر اختـالف میان امیرالمؤمنیـن و معاویه را می گویـی، این اختالف بد 

نیسـت. ایـن اختـالف، اختـالِف میان نور و ظلمت اسـت. ایـن اختالف، 

اختالِف 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 

هـم بـوده اسـت. این درِد زمان پیغمبر محسـوب نمی شـود. نمی شـود به 

امیرالمؤمنیـن گفت آقا شـما با معاویه اختـالف دارید، بیایید باهم صلح 

کنید؛ صلح معنا ندارد. یک راه فقط دارد، معاویه بت را بشکند، بت نْفس 

خـود، بـت آرزوهای خـود، بت حکومت خود، بت هوٰی وهوس 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 ِملکی 

دوتا مالک که نیست، بگویند دیوار نه آنجا، نه اینجا، میانه. جای گذشت 

نیست، جای مایه گذاشتن نیست، که از دین و از قرآن است، و از دین و 

قرآن نمی شود 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 به عنوان یک دردی که در زمان پیغمبر 

بـوده، مطـرح کند و بخواهـد مردم را به حل این اختالف دعوت کند. این 

اختالف حل شـدنی نیسـت. بنابراین، این حرف، حرف درسـتی نیست که 

یکـی از ُشـّراح نهج البالغـه می گویـد مـراد در اینجا اختالف اسـت و عدم 

اتحاد و اتفاق امت اسـالمی. امت اسـالمی متحد بودند، معاویه خارج از 

امت اسالمی بود.

پـس چیسـت آن بیمـاری کـه علی بـه آن اشـاره می کند؟ به نظـر من باز 

مطلب در یک جمله قابل خالصه کردن اسـت. از شـما می پرسـم بیماری 

بشـرّیت در زمان پیغمبر چه بود؟ در آغاز بعثت پیغمبر، آن روزی که نور 

نبـوِت پیغمبـر مـا، در کوه نـور در مکۀ معّظمه طلوع کرد، بشـرّیت به چه 

بیماری ای مبتال بود؟ شما بگویید. جز بیماری شرک؟ این خطرناک ترین 

بیماری های انسـان. انسـان سـرطانی، انسـان آسیب خورده، انسـان بیمار 

و مجـروح و محتضـر، به مراتـب بـه عافیـت و سـالمت نزدیک تر اسـت از 

ُر«1 آن کسی که  �ی
َ

ُ� الّط
َط�نُ �ن �ةَ

ِء �نَ
ٓ
ما ّرَ ِم�نَ الّ�َ ما حنَ

�نَّ
َ
ا کَ

اهلِل �نَ ِرک �بِ ُ�ش انسان مشرک. »َو َم�ن �ی

شـرک به خدا می ورزد، گویی از آسـمان به زمین کوبیده می شـود، مرغ ها 

او را مثـل دانـه از زمیـن برمی چیننـد. شـرک، ارزش انسـانِی انسـان را از 

او می گیـرد. عبودیـِت غیـِر خدا، انسـان را پسـت و خـوار و ذلیل می کند. 

بزرگ ترین بدبختی های انسان، بدبختِی ذلت است، بدبختی اسارت است؛ 

و بزرگ ترین جلوۀ ذلت و اسارت، اسیرشدن درمقابل بندۀ دیگری، موجود 

1. سوره مبارکه حج/ آیه 31
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دیگـری اسـت کـه مانند خود او دست بسـته و ناتوان اسـت. که 

گفت: »من ندیدم که سگی پیش سگی سر َخم کرد«1.

..بیماری بشـر در زمان پیغمبر این بود. بیماری بشـرّیت در زمان پیغمبر 

همان اسـت که از زبان یکی از قائدان و سـرکردگان نظامی اسـالم، بیرون 

آمـد و بـه تکـرار گفت مـا آمده ایم به کشـور و مملکت و قلمـرو حکومت 

شـما، »ِلُنخِرَج الّناَس ِمن ِعباَدِة الِعباِد ِال ِعباَدِة اهَّلِل«۲ تا مردم را از بندگی بندگان 

به بندگی پروردگاِر بندگان سـوق بدهیم. آمدیم مردم را از ظلمات شـرک 

به نوِر نورسـتاِن توحید دعوت کنیم و بکشـانیم. بدبختی بشـر، شرک بود 

در زمان پیغمبر و ظهور اسالم.

حـاال امیرالمؤمنیـن می گویـد که همان بدبختی و همـان بلّیه، امروز هم 

آمده. شـما باور می کنید؟ شـما باور می کنید که بیسـت وپنج سال بعد از 

رحلت پیغمبر اسالم، چهل وهشت سال بعد از آغاز دعوت و طلوع اسالم، 

جامعۀ اسـالمی 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 

1. آدم از بی بصری 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(

2. ایـن عبـارت در کتـب تاریخـی، ازجملـه تاریخ الطبری جلد سـوم، صفحـۀ 520 از زبان 

ِربعی بن عامـر در جـواب رسـتم فرخزاد، در جریان نبرد قادسـیه نقل شـده اسـت. آیت اهلل 

خامنه ای در کتاب »طرح کلی اندیشـۀ اسـالمی در قرآن«، این عبارت را در جلسـۀ توحید 

در ایدئولوژی اسالم، مفّصاًل شرح داده اند.
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اسـالمی، از سـنگ و چوب و بقیۀ اجسـام، ُبتی تراشـیده بودند 

در خانه گذاشـته بودند، بت پرسـتی می کردند؛ این طوری بوده؟ نه! قضیه 

این نیسـت. امیرالمؤمنین نمی گوید شـما بت تراشیدید از چوب و سنگ، 

و درمقابـل آن سـجده می کنیـد و نمـاز نمی خوانیـد. نـه! این بـه نظر من 

آن نقطـۀ اساسـی فهـم دیـن اسـت؛ آن مرز واقعـی میان توحیـد خالص 

و توحیدنماهاسـت. توحیدنمایی هـا همیـن اسـت که ما خیـال کنیم که 

مشرک شـدن یعنی یک نفِر دیگر را به فرزندی خدا، برادری خدا، شـاگردی 

خدا، رقابت با خدا پذیرفتن، یا از جنس سنگ و چوب یا از جنس انسان. 

ولی این نیست فقط، این صورت چارواداری اش1 است، به صورت علنی و 

واضحش است.

یک نوع شـرک دیگری وجود دارد که آن خطرناک تر 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 بت پرستان زمان پیغمبر، ُهَبل و الت و 

َمنـات و ُعـّزٰی را ارباب، یعنی َرب ها و خداها و پروردگارها می دانسـتند؛ 

به آنها می گفتند اینها الهه اند، اینها اربابند؛ مشـرکان و بت پرسـتاِن غافل 

و نـاداِن زمـان امیرالمؤمنیـن، قدرت ها و قطب ها و مرکزها را با نام بندۀ 

خـدا بـه خدایـی قبـول کرده بودند. شـما در شـام اگر از هر عـواِم نادانی 

می پرسـیدی آقا، معاویه خداسـت؟ می گفت آقا عقلت را ُگم کردی؟ اگر 

1. کنایه از صورت نازل و دم دستی و سطح پایین است.
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صل دوم
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می گفتی معاویه پس چیسـت؟ می گفت معاویه بندۀ خداست. 

ُء« 
ٓ
ا َ�ش َعُل ما �ی �ن َ ایـن ظاهـر قضیـه. اما در باطـن، خـدا در قـرآن می گویـد: »�ی

ُد«1 هرچـه می خواهـد می کنـد، هرچـه می خواهـد فرمـان  ر�ی ُ �ُكُم ما �ی
َ
و »�ی

�ُكُم ما  َ
ُء« و »�ی

ٓ
ا َ�ش َعُل ما �ی �ن َ می راَند، روی ارادۀ او اراده ای نیسـت؛ در شـام »�ی

ُد« معاویه بود، در منطق اسـالم این خداسـت. اسـمش معاویه است،  ر�ی ُ �ی

اسـمش بندۀ خداسـت، ]اما[ کارش کار خداست، مسئولیتش، مسئولیت 

خدایی است.

خـدای متعـال می گویـد درمقابـل احـکام و فرامینـی کـه مـن می دهـم، 

سلیقه های خود را َحَکم و قاضی ندانید. بعد اینکه اصل دین را پذیرفتید، 

بعد اینکه روح دین را به دست 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 فلسـفه ای داشـته باشد که بر شما پوشیده 

باشد؛ این برای خداست. در شام هم معاویه می گفت حق ندارید درمقابل 

قوانینی که من می آورم، قانونی جعل و وضع بکنید.

در زمان ]حکومت[ معاویة بن ابی سفیان یک مرد زنازادۀ معروف را ..یعنی 

زیادبن ابیه را ـ زیاد پسر پدرش، پدرش کیست؟ خدا می داند! یک زنازادۀ 

معـروف مثـل زیادبن سـمیه را ]معاویه[ گفت این برادر من اسـت! دلیِل 

اینکه برادر من است ـ وقاحت را ببینید، بی شرمی را ببینید! ـ این است 

1. سوره مبارکه حج/ آیه 18 ، سوره مبارکه مائده/ آیه 1
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که پدر من، ابوسـفیان، با مادر او زنا کرده. از کجا می گویی زنا 

کرده؟ شاهد عادل داری؟ فالن بن فالِن شراب فروش، خودش دالل قضیه 

بـوده. رفـت بـاالی منبـر شـهادت داد که من خـودم ابوسـفیان را آوردم، 

چنین شـد، چنان شـد، چنیـن گفت. روی منبر گفتنـد! خب، این قانوِن 

]جاهلـی[ بـود. درحالی کـه اسـالم می گویـد فرزند زنـازاده متعلـق به پدر 

طبیعی اش نیسـت. اگر آن زن، شـوهر دارد، فرزند زنازاده برای آن شـوهر 

اسـت، برای آن بسـتر اسـت. زناکار برود، این بچه برای او نیسـت. َنسـِخ 

یـک حکـم طبیعی به وسـیلۀ یـک قانون برتر. اگر آن زن شـوهر ندارد، با 

ایـن حکـم صریح اسـالمی، این بچه پسـر هیچ پدری نیسـت، پدر ندارد 

در جامعه.

]معاویـه[ یـک قانـون و حکـم و تشـریع مـی آورد. و کسـانی کـه اعتراض 

َعُل  �ن َ ُد« و »�ی ر�ی ُ �ُكُم ما �ی َ
«1 »�ی لو�نَ ُ��ئَ َعُل َو ُهم �ی �ن َ ُل َعّما �ی ُ��ئَ کردند، به مقتضای »لا �ی

ُء«، به مقتضـای اینکـه از معاویـه نباید سـؤالی بشـود که چـرا آقا؟ از 
ٓ
ا َ�ش ما �ی

کجـا؟ به مقتضـای اینکـه معاویـه هرچـه اراده می کند فرمان برانـد، براند؛ 

هرچـه می خواهـد قانـون بگذراند، بگذرانـد؛ به مقتضای همـۀ اینها، دهان 

اعتراض کننـدگان را بـا ُمشـت های آهنیـن ُخـرد کردنـد. ایـن معاویه خدا 

نیسـت؟ آن کسـانی که قبـول دارنـد ایـن ِسـمت ها را بـرای معاویـه، او را 

خدا ندانسـتند؟ خدا دانسـتند، اسـمش را خدا نگذاشـتند. اینها مشـرکند. 

1. سـوره مبارکه انبیا/ آیه 23، »در آنچه انجام می دهد چون و چرا راه ندارد، و آنان سـؤال 

خواهند شد.«
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امیرالمؤمنیـن، ایـن را می فهمـد. ببینیـد معنـای خطبـه چگونه 

آشکار می شود. می گوید: ای مردم! امروز بیماری بزرگ شما، بیماری شرک 

است. بیماری عبادت و عبودیت درمقابل غیر خداست. آن غیر خدا، یک 

روز الت و َمنات و ُعّزٰی و ُهَبل بود و سیصدوشـصت بت ]دیگر[ بر پیکرۀ 

خانـۀ خـدا؛ اما امروز به صورت تعظیم و احترام، تکریم و عبادت درمقابل 

معاویه اسـت؛ و طلحه و زبیر و دیگران و دیگران، و همۀ قطب هایی که 

به ناحق و بدون اینکه از سـوی پروردگار عالم پروانه ای داشـته باشـند، بر 

مردم حکومت می کنند، فرمان می رانند. این شرک است.

معنای توحید خالص اسالمی این است. حاال می فهمید که چرا صدوچند 

سـال بعـد از همین تاریخ، یکـی از فرزندان گوینـدۀ عالی مقام این خطبۀ 

معّظـم، علی بن موسـی الرضاصلوات اهلل علیه در شـهر نیشـابور درمقابل ده هاهزار 

ن  َ َ
اهَّلُل ِحصن ف

َ
جمعیت، می گوید: کلمۀ توحید، حصار خداست. »َكِلمُة الِالَه ِااّل

ِمَن ِمن َعذایب«1 برخی ِاشکال می کردند آقا چطور؟ کسی الاله ااّلاهلل 
َ
 ِحصن ا

َ
َدَخل

گفت، بس است؟ کافی است؟ چیز دیگری الزم ندارد؟ بله، همین است. 

اگر الاله ااّلاهلل بگویی، آن چنان که هیچ شائبۀ شرکی با آن نباشدـ  از آن گونه 

شـرکی که علی در این خطبه به آن اشـاره می کند ـ مؤمن خالص همان 

است. ایمان واقعی همین است. توحید واقعی، توحید خالص بی شائبه، 

ِمَن 
َ
 ِحصـن ا

َ
ـن َدَخل َ

َ
اهَّلُل ِحصن ف

َ
یعنی تمام گوشـه وکنار شـریعت. »َكِلَمـُة الِالـَه ِااّل

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن موسـی و.../ ابواب تاریخ االمام علی بن موسـی الرضا/ 

باب 11/ حدیث4 و باب 12/ حدیث3
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ِمـن َعـذایب« کـه حـاال درآن بـاره حرف هـا، بحث ها، نکته سـنجی ها، 
ظرافت ها وجود دارد که در جای دیگری باید بحث بشود.1

دقت نظـِر  ایـن  می کنـد.  اشـاره  بـزرگ  درس  ایـن  بـه  امیرالمؤمنیـن 

امیرالمؤمنیـن را می فهمانـد، ایـن می فهمانـد کـه امیرالمؤمنیـن بـا چه 

بلّیـه ای در زمـان خـود روبـه رو بوده. خـوِد او که بزرگ ترین انسـان زمان 

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 می جوشد، 

 ما َیشـاُء« نمی دانسـت، خود 
ٌ

بـا مـردم این طور عمل نمی کرد. خود را »َفّعال

یُد« نمی دانسـت. اهل اسـتبداد نبود؛ نمی گفت باید بشـود،  ِكٌم ما ُیر را »حا

ٍة 
َ
اگر نشود باید همه بمیرند تا بشود! خودش می گفت: »َفال َتُكّفوا َعن َمقال

و َمشـوَرٍة ِبَعدٍل«۲ از گفتن نصیحت های دوسـتانه به امیرالمؤمنین تان 
َ
ّقٍ ا ِبَ

خـودداری نکنیـد، از مشـورت های صحیـح خـودداری نکنیـد، در میـان 

بگذاریـد. علـی محتـاج بود به مشـورت دیگـران؟ یا می خواهـد به مردم 

بفهماند که حسـاب حکومت اسـالمی، حسـاب جانشـینی خدا در میان 

مردم و حسـاب رسـیدگی به کار مردم و حسـاِب با مردم بودن و با مردم 

زیسـتن اسـت؟ حساِب اسـتبداد و خودکامگی نیسـت. این اولین جملۀ 

امیرالمؤمنین در خطبۀ ]شـانزدهم[ است.

1. این حدیث با توضیحات مفّصل در زیرفصِل شمارۀ 73، »گسترش فراگیِر شبکۀ تشّیع 

در زمانۀ امام رضا« آمده است.

2. نهج البالغه/ خطبۀ 216/ کالم حضرت در صفین
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مطلبـی کـه رویش تکیه می خواسـتم بکنم، ایـن توجه به تاریخ 

]اسـت[. که امیرالمؤمنین می گوید آقا به گذشـتۀ بشرّیت نگاه کنید، آنچه 

در گذشـته دیدید تکرار نکنید. هر آن کس به گذشـتۀ تاریخ نظر بکند و از 

آن پنـد بگیـرد، عقوبت ها و مثوبت های1 گذشـته را تفسـیر و تحلیل کند، 

وجه عقوبت ها و وجه مثوبت ها را بشناسـد، از آنچه موجب عقوبت اسـت 

بپرهیـزد و بـه آنچـه موجب مثوبت اسـت رو آوَرد، هرگز در چاه نمی افتد. 

این یک قانون اسـت. یک قانونی اسـت که خود، به معنای توجه دادن به 

قوانین تاریخ است.

امـروز در دنیـای فرهنگ هـای نـو، اسـم از سـنت های تاریخ، فـراوان برده 

می شـود. باید بگویند که این کشـف و حرف جدیدی نیسـت؛ این همانی 

است که ادیان عالم بر پایۀ آن بنیان گذاری شده اند. ادیان عالم بر اساس 

توجه به تاریخ و طبعًا سـنت ها و قانون های تاریخی که در مسـیر زندگی 

انسـان حکومـت داشـته اند، آمدورفـت کرده اند. اصاًل دین با تاریخ بشـر و 

با کیفّیات زندگی گذشـتۀ بشـر ارتباط دارد. این قانونی که امیرالمؤمنین 

اینجا بیان می کند، این قانون، توجه دهنده به قانون های تکوینِی تاریخ و 

سـنت های اصیل آن اسـت. درسـت گوش کنید تا مغز و محتوای کلمات 

امیرالمؤمنیـن دسـت بیایـد. وقت ما کمتر از آن اسـت که به تشـریح هر 

کلمه ای بپردازیم. عمر ما در دنیا می گذرد؛ سخن علی را نفهمیده باشیم، 

حیـف اسـت. یک قـدری بیشـتر روی این کلمـات کار کنیـم و فکر کنیم. 

1. )ث و ب( پاداش و ثواب
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قانون های تاریخ در گذشـته، هر طوری که عمل کردند، در زمان 

امیرالمؤمنیـن هـم همان طور عمل می کنند؛ بعـد از امیرالمؤمنین هم تا 

روز قیامت همان طور عمل می کنند.53/6/22

حـاال  یِه َوآِلـِه«، 
َ
 اهَّلُل َعل

َّ
َصل ـُه  َنِبّیَ اهَّلُل  َبَعـَث  َیـوَم  َكَهیَئِتـا  عـاَدت  َقـد  َتُكـم  َبِلّیَ ِاّنَ  َو  ال 

َ
»ا

امیرالمؤمنیـن وارث یـک ویرانه اسـت. تعجب می کنید؟ کشـور اسـالمی 

زمان امیرالمؤمنین آباد بود، وسـیع بود. اگر به نام های معمولِی سیاسـِی 

عالم بخواهید نام گذاری کنید، یک امپراتوری بود؛ حجاز را داشـت، عراق 

را داشـت، مصر را داشـت، ایران را داشـت، شـرق و غرِب معمورۀ عالم تا 

مـرز امپراتـوری بیزانـس و خیلـی بعـد از مـرز ایـن امپراتـوری، زیر نگین 

قـدرت اسـالم بـود. اما اینها همه ظاهِر کار بود. باطـن کار چه بود؟ باطن 

کار پوسـیدگی، باطن کار بی ایمانی، باطن کار ازدسـت رفتن اصول واقعی 

اسالم ]بود[.

و 
َ
ٍس ا �ن

ِر �نَ �ی
عنَ ً�ا �بِ �ن

َل �نَ �ةَ
یکی از اصول واقعی اسالم، تکریم انسان است؛ »َم�ن �ةَ

ًعا«1 هرکه یک انسان را بی دلیل و بی جهت  م�ی َ اَس �ب َل ال�نّ �ةَ
َما �ةَ

�نَّ
َ
کا

ر�نِ �نَ
َ
ی الا ِ

�اٍد �ن
�نَ

بُکشـد، گویی انسـانیت را کشته است. ارزش یک انسان این است. ارزش 

ُة َفال   اجَلّنَ
َ

ٌن ِااّل َ َ
نُفِسُكم ث یَس اِلَ

َ
انسان آن است که امام سجاد ما می فرماید: »َفل

َتبیعوها ِبَغیِرها«۲ ارزش انسـان فقط بهشـت اسـت، بها و معادل انسـان فقط 

بهشـت ]اسـت[. هیچ چیز دیگر با انسـان معادله نمی کند. لذاسـت انسـان 

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 32

2. بحاراالنوار/ کتاب العقل و العلم و الجهل/ ابواب العقل و الجهل/ باب4/ حدیث29
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نبایـد ذلیـل شـود، زبون شـود، درمقابل غیر خـدا کوچک و حقیر 

شـود، بـرده و بنـدۀ غیـر خدا گردد؛ فقـط دنباله رو خدا و فرمان خدا باشـد 

و بـس. ایـن ارزش انسـان اسـت. آن وقـت در یـک جامعه، ارزش انسـان 

بـه آنجـا برسـد از پسـتی، به قدری کم قـدر و کم ارزش بشـود، که انسـانی 

در طـراز ابـی ذر را از شـام بگذارنـد روی شـتر بی جهاز، پاهایـش را ببندند، 

شـتر را بدوانند تا مدینه، که از سـاق های الغر اسـتخوانی او، خون سرازیر 

بشـود؟53/9/15 ابـوذر در َرَبـذه بمیرد تا عبدالرحمان عـوف با کیلوها طالیش 

خوش بگذراند؟ تا طلحه و زبیر با قبیله اش مشغول عیش و نوش باشد؟ 

تـا سـعدبن ابی وّقاص آقایـی بفروشـد؟ عمـار یاسـر از دسـت خلیفه کتک 

بخورد،1 یا عبداهلل بن مسـعود استخوان پهلویش بشکند،۲ برای خاطر اینکه 

مـروان و ولیـد و دیگـران و دیگران می خواهند آقا بماننـد؟53/6/22 بی قدری 

انسـان از ایـن باالتـر؟ بی قـدری انسـان از ایـن باالتر که مردمـی بیایند از 

فشـار و اختناقی که حاکم بر آنها روا داشـته اسـت، پیش خلیفه شکایت 

کنند، خلیفه با اینها چهار کلمه حرِف محبت آمیز بگوید، اینها را بفرسـتد 

برونـد؛ بعـد نامـه می نویسـد به حاکم که زید و عمـرو و بکر آمده بودند از 

تو شـکایت می کردند، فرستادمشـان بیایند، هر کار دلت می خواهد با آنها 

1. انساب االشراف/ ج5/ ص541

2. در نقلی که واِقدی از برخورد خلیفۀ سوم با عبداهلل بن مسعود بیان کرده، به این نکته 

اشاره می کند که فردی به نام عبداهلل بن ُزمعه به دستور عثمان، چنان ابن مسعود را کتک 

می زنـد که یکی از دنده های پهلویش می شـکند. )الغدیـر )عالمۀ امینی، متوفی 1349(/ 

ج9/ ص12(
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بکـن!1 با انسـان ها بازی کردن؛ سـر مسـلمان ها را کاله گذاشـتن؛ 

خواسـت و نیـاز آنها را ندیده گرفتن؛ به آنهـا بی اعتنایی و بی محلی کردن؛ 

بی قدری انسان از این بیشتر؟

پـس بـه ظاهـر، جامعۀ اسـالمی خیلی مزّین 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 می کند ویرانـه را؟ برنامۀ 

 » ذی َبَعَثُه ِباحَلّقِ
َّ
امیرالمؤمنین در چهار کلمه خالصه می شـود؛ اوِل کار، »َو ال

سوگند به آن که پیامبر را به حق و حقیقت و راستی مبعوث و برانگیخته 

ـًة«، خیال کردیـد می گذاریم همین طور آرام بخوابید؟ ای 
َ
ـّنَ َبلَبل

ُ
ُتَبلَبل

َ
کـرد، »ل

مسـلمانانی که خودتان را سـرباز اسـالم می دانید، خیال کردید می گذاریم 

در حالت رخوت و راحتی غنوده بمانید؟ خیال کردند که علی بن ابی طالب 

می گـذارد آن آرمیـدگان َمسـندهای بـاال در آن َمسـندها بازهـم بماننـد؟ 

ـًة« بـه هم ریخته می شـوید، به هم ریخته شـدنی. ..]این[ برنامۀ 
َ
ـّنَ َبلَبل

ُ
ُتَبلَبل

َ
»ل

1. پـس از آنکـه گروهـی از معترضان به رفتار خلیفه از مصر به مدینه رسـیدند، خلیفه از 

امیرالمؤمنین خواست تا با آنها صحبت کند. امیرالمؤمنین حرف های معترضان را شنید 

و صحبتی با خلیفه داشـت. خلیفه خواسـته های معترضان را پذیرفت و در خطابه ای به 

صراحت از رفتار گذشـتۀ خود توبه کرد. محاصره پایان یافت و مسـلمین راهی شـهرهای 

خـود شـدند. اما این توبه چندان دوام نیاورد، مشـاورت های افـرادی نظیر مروان )داماد 

خلیفـه(، خلیفـه را از تصمیـم خود منصرف سـاخت. خلیفه که به درخواسـت معترضان 

قـول داده بـود محمدبن ابی بکـر را حاکم مصر کند؛ نامه ای به عبداهلل بن ابی سـرح، حاکم 

مصر نوشـت و به او دسـتور داد تا پس از بازگشـت معترضان، سـراِن ایشـان را بُکشـد. 

)مروج الذهب/ ج2/ ص343(
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علی بن ابی طالب اسـت. خودش هم قباًل سـوگند یاد کرده اسـت 

َنـا ِبـِه َزعـٌم«؛ خـودم خواهـم کـرد، بـه زیـد و عمرو 
َ
 َرهیَنـٌة َو ا

ُ
قـول

َ
ـی ِبـا ا کـه »ِذّمَ

هـم واگذار نمی کنم. خـودش می خواهد عمل بکند.53/9/15 پس برنامه دارد 

می دهد و عهده دار می کند ذّمۀ خود را.

امیرالمؤمنیـن طـرف دار حق اسـت و حق عبارت اسـت از آنچه که مطابق 

تکویـن و فطـرت عاَلم اسـت. حـق، آن چیزی را می گوینـد که با فطرت و 

سرشـت عاَلم و آدم هماهنگ باشـد. حق، آن تشـریعی را می گویند که با 

تکویِن عالم سازگار باشد. آن کسانی که برخالف ِسیر طبیعی و فطری عالم 

و آدم سـخن می گویند و قانون می دهند و تشـریع می گذرانند، نمی توانند 

مدعـی باشـند که حق گـرا و حق گذارند. چه کسـی می فهمد ِسـیر تکوینی 

عالم و آدم را، جز خدای عالم و آدم؟ چه کسی می شناسد سرشت طبیعی 

این مخلوق را جز خالق و آفریننده اش؟ و علی سخن گوی آن خالق است. 

پـس چـون طـرف دار حق اسـت، برنامۀ حکومتش هم بر روال حق اسـت؛ 

برنامـه ای کـه خـوِد او از آن پیـروی می کنـد هم، برنامۀ حقیقت اسـت. و 

حقیقت یعنی آنچه که با تکوین و طبیعت و سرشت عالم و آدم ممزوج 

و آمیخته است.53/6/22 آن چنان صفوف اجتماعی شما را برهم خواهیم زد، 

آن چنـان شـما را قاطـی خواهیـم کرد تـا بدانید که وضع جامعۀ اسـالمی 

چیسـت. رفتیـد زودتـر آن باالباالهـا جا گرفتیـد؟ از غفلت مردم اسـتفاده 

کردیـد و پولشـان را خوردیـد؟ بـا پول آنها شـمش طال درسـت کردید برای 

وّراثتـان گذاشـتید؟53/9/15 بـاال و پاییـن برای ما گذاشـتید، مـردم را از هم 
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جدا کردید؛ یک عده باالنشین، یک عده خاک نشین، یک عده از 

سیری بمیر، یک عده از گرسنگی بمیر! شما را قاطی می کنیم؛ پایینی ها 

را بـاال می بریـم، به شـرف دین و دیانـت؛ باالیی ها را پاییـن می آوریم، به 

ذلت فسق و نفاق.53/6/22

ـًة« تصفیـه خواهیـم کـرد، از غربال همۀ شـما را رد خواهیم 
َ
َبل ـّنَ َغر

ُ
َبل ُتَغر

َ
»َو ل

کرد. معمواًل تصفیه ها در دستگاه های رهبری و زمامداری انجام می گیرد. 

آن یکی می آید تصفیه می کند، یک عده ای از ُوالت و زمامداران را می ریزد 

کنار، یک عده ای را که با خط مشی او، َممشا1 و روش او موافق ترند، نسبت 

به او سرسـپرده ترند، آنها را می آورد. اسـمش را می گذارند تصفیه؛ اما این 

یک تصفیۀ واقعی نیسـت. امیرالمؤمنین می گوید همۀ جامعه را تصفیه 

خواهیـم کـرد؛ نـه مخصوص طبقۀ بـاال را، همۀ شـما را از صافی بلّیات و 

امتحانات بزرگ رد خواهیم کرد. همین طور هم شـد. در این سـه صافی، 

سـه تا دسـتگاه تصفیـه کـه یکی پس از دیگری در سـر راه ملت مسـلمان 

در دوران چهار سـال و ده ماه حکومت امیرالمؤمنین پیش آمد، خیلی ها 

آن طرف دستگاه تصفیه ماندند و جزو اخالط و زیادی ها نابود شدند.

یک عده ای وقتی که جمِل عایشه را دیدند، آبرومندان بنی هاشم و قریش 

را دیدند، طلحه و زبیر را دیدند، صحابیان بزرگ پیامبر را دیدند که با علی 

دارند می جنگند و بر روی او شمشیر می ِکشند، دست وپایشان لرزید. یک 

عده ای وقتی که صدای تالوت قرآن را از اردوگاه نهروان شـنیدند، دلشـان 

1. )م ش ی( رفتار، مسیر حرکت
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سست شد و لرزید. یک عده ای وقتی که قرآن ها را بر سر نیزه در 

صفوف معاویه مشاهده کردند، دست وپایشان از هم رفتاری و همگامی با 

علی واماند. اینها همه غربال شدند. اینها همه آن طرف صافی ماندند. اما 

یک عده ای ثابت کردند که مؤمن راستین و واقعی هستند.

ـًة« امتحـان برایتـان پیـش می آوریـم و ایـن امتحـان در همۀ 
َ
ـّنَ َبلَبل

ُ
ُتَبلَبل

َ
»ل

زمان ها، در همۀ مکان ها، برای همۀ انسـان ها هسـت. امام علیه السـالم 

می فرمایـد نگوییـد: خدایـا مـا را امتحـان نکن، که این نشـدنی اسـت. از 

دعاهایـی کـه مسـتجاب نمی شـود یکی ایـن اسـت؛ خدایا مـا را امتحان 

نکـن! بسـیار خـب، آنهایی کـه امتحان ]نمی شـوند[، مردودنـد. آنهایی که 

امتحـان نمی شـوند، رفوزه انـد. حاضری رفوزه بشـوی؟ نگـو خدایا امتحان 

نکن. امتحان هسـت، همیشـه هست. آن آهنگ دلکش قرآن، آن قرآن بر 

سر نیزه، آن آبرومندان و موّجهان، همواره درمقابل علی هستند.

»رگ رگ است این آِب شیرین و آِب شور

صـور«1 نفـخ  تـا  مـی رود  در خالیـق 

جنگ جمل همیشـه هسـت؛ جنگ نهروان همیشـه هست؛ جنگ صفین 

همیشـه هسـت؛ خوشـا به حال آن که دارای چشم و گوش است، می بیند 

و می شنود.53/9/15

درهم ریختـه  آن چنـان  الِقـدِر«  َسـوَط  ُتسـاُطّنَ 
َ
ل َو  ـًة 

َ
َبل َغر ـّنَ 

ُ
َبل ُتَغر

َ
ل َو  ـًة 

َ
َبلَبل ـّنَ 

ُ
ُتَبلَبل

َ
»ل

1.  مثنوی معنوی، مولوی/ دفتر اول، این بیت اشاره دارد به وجود اختالف حق و باطل 

میان جوامع، در همۀ زمان ها.
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می شوید، آن چنان مخلوط می شوید، آن چنان باال پایین می روید، 

آن چنان مانند خاکی که از غربال می گذرد غربال می شوید.53/6/22 »َحّیَ َیعوَد 

ُكم« نمی خواهد بگوید آن کسانی که در درجات 
َ
سـَفل

َ
ُكم ا عال

َ
ُكم َو ا عال

َ
ُكم ا

ُ
سـَفل

َ
ا

پاییـن هسـتند، اینهـا را می آوریم باال، آنهایی که در درجات باال هسـتند، 

اینهـا را می آوریـم پاییـن؛ یـا آن کـه از همه باالتر اسـت، می کنیم از همه 

پایین تر، آن که از همه پایین تر است، می بریم از همه باالتر، نه! می گوید 

شـما را بـه هـم می زنیـم؛ از این ترکیبی که حاال درسـت شـده و به ناحق 

درست شده است، جامعه را ساقط می کنیم.53/9/15 این جامعه را مثل یک 

َجوالـی1 کـه داخلش یک مقدار اشـیایی هسـت و این را مرتـب چیده اند، 

می گیـرم محکـم تکانـش می دهم تا خـوب قاطی بشـود. مانند دیگی که 

دارد می جوشـد، آنچـه پایین هسـت می آیـد باال، آنچه باال هسـت می رود 

پایین؛ همین طور جامعۀ اسالمی را می جوشانم، آن کسانی را که پایینند، 

می ِکشمشـان باال، آنهایی که آن باال هسـتند، می ِکشمشـان پایین. و این 

انقالب است.52/11/13

این گوی و این میدان؛ هرکه می تواند برود؛ هرکه قدرتش بیشـتر اسـت، 

هرکـه اراده اش قوی تـر اسـت، هرکـس بـه راه خدا و مقصد الهی شـوقش 

َیسـِبَقّنَ 
َ
زیادتـر اسـت، ایـن گوی و این میـدان. لذا دنبالش می فرمایـد: »َو ل

وا« آن کسـانی که کوتاه آمدند، اما پیشـروَاند؛ قدرت دویدن  ر كانوا َقّصَ سـاِبقوَن 

در آنهـا بـود، اما پایشـان در زنجیر بود؛ به تعبیـر معمولِی عرفی خودمان، 

1. کیسۀ بزرگ از نخ ضخیم یا پارچۀ خشن که برای حمل بار درست می کردند.
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شناگری بلد بودند، آبی در برابرشان نبود، آن کسانی که ممکن بود 

به عالی ترین مقامات اجتماعی از سـویی برسـند و به عالی ترین مقامات 

معنـوی از سـویی، امـا نظـم غلـط اجتماعی به اینهـا اجازه نـداده بود؛ نه 

اجازه داده بود به عالی ترین مقامات اجتماعی نائل بشوند، نه اجازه داده 

بود که ازلحاظ معنوی یک چیزی بشوند؛ مردمی نادان، عوام، بی معرفت، 

بـی درک، در سـطح خیلـی نـازل ازلحاظ روحـی و ازلحـاظ اجتماعی مانده 

بودنـد؛ امـا انرژی های خـداداد در اینها بود؛ »سـاِبقوَن«؛ دنبال این بودند که 

یک چیزهایی را پیدا کنند، حتی سابقًا هم راهپیمایی زیادی کرده بودند؛ 

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 

می کنیم. قیدها و زنجیرها را از پای اینها می گشاییم. به اینها می گوییم 

برویـد. اگـر نتوانسـتند حرکـت کنند، زیـر بازویشـان را هـم می گیریم، »َو 

وا«. ر كانوا َقّصَ َیسِبَقّنَ ساِبقوَن 
َ
ل

وا« اگرچه از باب تفعیل است و متعدی است، اما به معنای فعل الزم  ر »َقّصَ

وا« هم اسـتعمال شـده و معنای جملۀ امیرالمؤمنین احتمااًل  یعنی »َقَصر

همین اسـت. مفّسـرین و شـارحیِن کالم موال، دربارۀ این جمالت خیلی 

حـرف زده انـد؛ بعضی هایشـان خیلـی دسـت وپا زدند، بتواننـد یک معنای 

َیسِبَقّنَ 
َ
وا« بگیر. »َو ل وا« را به معنای »َقَصر ر ُمَحّسنی1 برایش پیدا کنند؛ اما »َقّصَ

وا« آن پیشـروان و پیشـاهنگان و پیش گامانی که سـابقۀ  كانوا َقَصر سـاِبقوَن 

1. )ح س ن( تحسین شده، نیکو شده
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خود را نشان دادند و فهمانیدند که می توانند پیش گام باشند، اما 

نظم غلط اجتماعی به آنها اجازۀ پرواز نداده بود، اینها پیش خواهند رفت. 

حتمًا و محققًا. مثل چه کسی؟ مثل سهل بن حنیف، مثل عثمان بن حنیف، 

مثل مالک اشتر. مالک اشتر در روزگار امیرالمؤمنین اول شجاِع عرب بود؛ 

اول شـجاِع عرب شـوخی نیسـت. پیرمرد هم بود، جوان هم نبود که شـما 

بگوییـد شـاید زمان عمـر و ابی بکر و دوران فتوحات اسـالمی یک بچه ای 

مثاًل بوده. نه خیر! زمان امیرالمؤمنین که به شـهادت رسـید، مرد مسـّنی 

بود؛ شاید بیش از هفتاد سال سنش بود. در دوران جنگ های ایران، نامی 

از مالک اشـتر نیسـت؛1 در مقامات اجتماعی نامی از او نیسـت؛ کجا بود 

مالک اشتر؟ چرا والیت ها و حکومت ها و استانداری ها به نام زیادبن ابیه 

و ولید و مروان و معاویه و غیرذلک نوشته می شد؛ اما به نام مالک اشتر 

نوشته نمی شد. چرا؟ چون مالک اشتر تن به آن نظم نداده بود. چون مالک 

اشـتر همگام عثمان نشـده بود. چون مالک اشـتر شریک طبیعت های آن 

دستگاه ظالم نشده بود، قبول نکرده بود؛ لذا نامش نیست. من نام مالک 

اشتر را، فقط بر سر جنازۀ ابی ذر غفاری می خوانم و می بینم. آن مسلماِن 

تنهـای تنهـا، در بیابـان دارد می میـرد، یکهـو مالک اشـتر آنجـا پیدایـش 

1. هنگامی که سعدبن ابی وّقاص نزدیک قادسیه شد و از نیروی زیاد لشکر ساسانی اطالع 

یافت، از خلیفه درخواسـت نیروی کمکی کرد. عمر به ابوعبیدۀ جّراح که با سـپاهی در 

شـام بود، دسـتور داد به طرف سـعد وّقاص حرکت کند. نقل شـده اسـت که مالک اشتر، 

به عنوان رزم آوری دالور پیشاپیش سپاه ابوعبیدۀ جراح به سمت قادسیه در حرکت بوده، 

لکن هیچ یک از مناصب فرماندهی به نام او ذکر نشده است.
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می شـود، در قافله ای از مصر، و ابی ذر غفاری را تشـییع می کند. 

اما در رأس مشـاغل اجتماعی، نامی از سـهل بن حنیف و عثمان بن حنیف 

و ایـن نام آوران صدر اسـالم ـ سـهل بن حنیف جزو صحابـۀ عزیز و بزرگوار 

پیغمبر است ـ نامی از اینها نیست.

امیرالمؤمنین می گوید ما آمدیم این قیدوبندها را باز کردیم. این باندبازی ها 

را ریختیم دور. آن کسانی که بر اساس معیارهای غلط، یک باندی شده بودند 

و هرطور دلشـان می خواسـت با خلق اهلل عمل می کردند، اینها را انداختیم 

کنـار؛ میـدان را باز کردیم. این فضایل انسـانِی زندانـی را آزاد کردیم و رها؛ 

وا َو  ـر كانـوا َقّصَ َیسـِبَقّنَ سـاِبقوَن 
َ
گفتیـم برویـد، هرچه می توانید پـرواز کنیـد. »َو ل

كانوا َسَبقوا« اما آن کسانی که دنبال نام و نشان بودند، »َسّباق«؛  ّنَ َسّباقوَن  َر ُیَقّصِ
َ
ل

»َسّباق« به آن آدمی می گویند که همیشه همتش این است که آنچه بهتر 

است، آنچه باالتر است، دست به آن پیدا بکند. یک آدِم هدفی، این طوری 

نیست قهرًا؛ یک آدِم هدفی، نظرش این نیست که فالن رتبۀ باالتر را بدهند 

به او؛ نظرش این است که هدفش تأمین بشود.

بنـده یک وقتـی بـه بعضـی از رفقـا گفتـم و ایـن را از قـول یک مـرد الهی 

عظیم القدر و جلیل الشـأنی ـ که سـالیانی اسـت که در این دنیا نیسـت ـ 

از قـول او نقـل می کنـم کـه او می گویـد بزرگـواری و گذشـِت مـردان خدا 

چطوری اسـت؟ این طوری اسـت که اگر به پیغمبر، خدای متعال می گفت 

کـه تمـام ایـن زحماتـی که تو انجـام دادی، بناسـت به نام دیگـران تمام 

بشـود؛ زحمـت را تـو بِکش، کتک را تو بخور، کوشـش را تـو بکن، این وآن 
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را تـو ببیـن، فعالیـت و تـالش و مجاهدت را تو بکـن، اما به نام 

دیگـری تمـام خواهد شـد؛ یک ذره پیغمبر تأمل نداشـت، می گفت بشـود. 

آدِم هدفی این طوری اسـت. نمونۀ باالیش پیغمبر اسـالم و نمونۀ بعد از 

پیغمبـر، همـۀ انسـان هایی کـه در راه یک هدفی، دل باختـه، از خود برون 

آمده، خود را ندیده و فقط خدا و هدف و راه و مقصد را دیده، دارند حرکت 

می کنند، یک چنین انسـان هایی هسـتند. لذاست که آدِم هدفی، دنبال آن 

مقام باالتر، آن پست بهتر، آن زندگی شیرین تر نیست. اما آدمی که در پی 

دنیاسـت، همه اش به دنبال و پی این اسـت که کدام کار بهتر، کدام شغل 

بهتر، کدام غذا بهتر، کدام َمسند بهتر، کدام موقعیت و عنوان بیشتر گیر 

ّنَ  َر ُیَقّصِ
َ
او بیاید؛ به این می گویند: »َسّباق«، دنبال سبقت، سبقت جویان. »َو ل

َسّباقوَن كانوا َسَبقوا« آن سبقت جویانی که هم به هدف ها و آرزوهای خودشان 

و هـم بـه مـراد دلشـان رسـیده بودند، اینهـا را کوتاهشـان خواهیـم آورد، 

کنارشان خواهیم گذاشت و حتی المقدور 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 جامعـه ای که با این برنامه 

به وجود آمده باشد، یک زندگی الیق انسان، یک زندگی و محیط اجتماعی 

کـه در آن نهـال انسـان می تواند رشـد بکند، مسـّلمًا تأمین اسـت؛ مسـّلم 

انسـان در آنجا انسـان می شود و کامل می شود. این برنامۀ امیرالمؤمنین، 

در جمالتی هرچه کوتاه تر و با مغزی و عمقی هرچه بیشتر.

بعد دنبالش بازهم حرف دارد امیرالمؤمنین. این مردم بیسـت وپنج سـال 
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اسـت کـه از علی بن ابی طالـب این چنیـن در علـن، در مـأ، علـی 

رئوس االشـهاد1 حرف نشـنیدند. بیست وپنج سال است که این دریچۀ نور 

بـه روی آنهـا به طور مسـتقیم باز نبـوده؛ لذا هنوز باید بـا این مردم حرف 

َكَتمـُت َوَشـًة« بـه خـدا سـوگند یـک کلمـه را من کتمان  زد. فرمـود: »َو اهَّلِل مـا 

نکردم ـ و در این سخِن علی نیز برای همۀ کلمه دانان، درسی است؛ درس 

َكَتمـُت َوَشـًة« بـه خدا یک کلمـه از آنچه آگاهی مردم در  گزنـده ای ـ »َو اهَّلِل مـا 

ِكذَبًة« یک جملۀ  َكَذبُت  آن است، از مردم مکتوم و پوشیده نداشته ام، »َو ال 

دروغ بـر زبـان من جاری نشـده اسـت، آنچه می گویم راسـت می گویم، از 

ـَذا امَلقـاِم َو َهـَذا الَیـوِم« این روز و این  ئـُت ِبَ َقـد ُنّبِ
َ
روی افشـاگری می گویـم، »َو ل

موقعیت را هم از پیش می دانسـتم، به من خبر داده بودند؛ به من گفته 

بودنـد کـه چـه وضعیتی پیش خواهـد آمد و مآِل کاِر جامعۀ اسـالمی به 

کجا خواهد رسید؛ اینها را می دانستم. از کجا می دانسته امیرالمؤمنین؟ یا 

پیغمبر خدا به علی بن ابی طالب درضمن درس های گوناگونش، این ودایع 

را هم سپرده بوده است؛ یا با الهامی که علی از قرآن می گیرد، آشنایی ای 

که با سنت ها دارد؛ می شناسد گذشتۀ عالم را، پس می شناسد آیندۀ عالم 

را. هرکه گذشته را بشناسد، آینده را هم می شناسد، اگر باهوش باشد.

ها َو 
ُ
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َ
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َ
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 ش
ٌ

..و بعـد هـم دو جملۀ بسـیار پرمغز: »َاال َو ِاّنَ اخَلطایا َخیـل
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َفا

1. در حضور همۀ مردم، آشکارا
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«53/9/22 امیرالمؤمنین تشبیه می کند انسان 
َ

قَبل
َ
دَبَر َشٌء َفا

َ
ما ا

َّ
َقل

َ
 َو ل

َّ
َعل

َ
َو ل

صاحب تقوا، و انسان دارای اشتباه و خطا را. آن را تشبیه می کند به سوارکار 

ماهری که زمام در دستش است، هرجا بخواهد تند می تازد، هرجا بخواهد 

آرام، هرجـا بخواهـد کـج و راسـت می کنـد، جاده را می پیمایـد تا به مقصد 

برسد. می گوید آدم باتقوا یعنی آدم حساس، آدم هوشیار، آدم مراقب؛ تقوا 

یعنی همین، تقوا یعنی مراقبت کامل؛ آدم باتقوا این طوری است. اما آدمی 

که اشتباه می کند و از اشتباه خود درس نمی گیرد، مثل کسی است که او را 

انداختند روی َمرکب چموشی و او دارد راه می رود؛ َنه زمامی، نه افساری، نه 

مهاری، او را مسّلمًا به مرگ می دهد و اگر ندهد محققًا به سرمنزل مطلوب 

و مقصود نمی رساند. این دو راه؛ راه خطا و راه تقوا.

در صحنـۀ زندگـی، دو راِه مفـروض، همیشـه مطرح اسـت کـه البته قابل 

تطبیق است با راه تقوا و راه خطا. هر کاری که می کنید، هر موضعی که 

در زندگـی می گیریـد، از یکـی از ایـن دو راه، از یکـی از این دو رنگ خالی 

نیسـت. به هر سـویی که می روید، یا به سـوی این راه اسـت یا به سوی آن 

 »
ٌ

راه؛ راه میانـه نـدارد، راه سـوم ندارد. این دو راه چه هسـتند؟ »َحـّقٌ َو باِطل

راه حق و راه باطل.

«1 قرآِن خدا به ما می گوید،  �نِ َد�ی �ب
اُ� ال�نَّ �ن �نِ * َو َهَد�ی �ی �ةَ

�نَ
َ  َو سش

ً
ا �نِ * َو ِل�ا�ن �ی �نَ ُه َع�ی

َ
َعل ل �ب

م �نَ
َ
 ل

َ
»ا

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 

1. سوره مبارکه بلد/ آیات 8 تا 10
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«. ای 
ٌ

مـی روی، گناه خوِد توسـت؛ چشـمت را بـاز کن؛ »َحـّقٌ َو باِطـل

مردمـی کـه در پـای منبـر امیرالمؤمنین نشسـته اید، میراثـی از انحراف، از 

خطا، از لغزش، از گناه، از فسـاد به شـما رسـیده اسـت و شـما می خواهید 

 َو 
ٌ

بـا ایـن زندگـی بکنیـد. می توانید درک کنیـد؟ دو راه هسـت: »َحـّقٌ َو باِطـل

« هـر یـک از این دو راه، رهروانـی و طرف دارانی دارد. خیال نکنید 
ٌ

هـل
َ
ٍ ا

ّ
ِلـُكل

راِه میانـه ای هـم در اینجا هسـت! ابـدًا. خیال نکنید میـان منطقه و صف 

و اردوگاه علی بن ابی طالـب، بـا منطقـه و صـف و اردوگاه طلحـه و زبیـر یـا 

معاویةبن ابی سفیان یک منطقۀ بی طرف نظامی یا غیر نظامی هست! ابدًا؛ 

نیسـت. اگـر در محـدودۀ صف علی نبودی، از صف علـی خارجی. ..والیت، 

پیوسـتگی به صف اسـالم، به طور بارز و نمایان ]اسـت[، و جدایی از صف 

باطل، باز به طور بارز و نمایان. و میان این دو صف، منطقه ای وجود ندارد 

کـه حالـت غیر تعرض داشـته باشـد کـه بگویی من نـه آنجایم، نـه اینجا؛ 

نـه ثـواب می خواهم، نـه گناه می کنم؛ یک کناری بنشـینی. چنین چیزی 

1.»
ٌ

هل
َ
ٍ ا

ّ
متصور نیست، »َو ِلُكل

1. برای آشـنایی  دقیق تر با مفهوم والیت، از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای می توانید 

به فصل والیت کتاب »طرح کلی اندیشـۀ اسـالمی در قرآن« مراجعه بفرمایید. معّظم له 

در حیـن همیـن صحبـت بـه جلسـات طرح کلـی اندیشـۀ اسـالمی در قرآن اشـاره کرده 

و می فرماینـد: »دربـارۀ ایـن مسـئله، تحـت عنوان والیـت، در ماه رمضـان صحبت کردم. 

آن کسـانی که می تواننـد آن بحث ها را بشـنوند حتمًا بشـنوند تا معنـای والیت را بدانند. 

چقدر مفاهیم ما دگرگون شده است! ما والیت را خالصه کردیم در یک مقدار سوز و حال 

و سوز و گداِز از روی بی توجهی و ناآگاهی، در خود فرورفتنی بی ثمر و بی حاصل، این را 
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امیرالمؤمنیـن یـک نگاهـی به ایـن جمعیت می کند ـ شـنیدید 

زباِن حال برایتان می گویند؟ بنده هم می خواهم زبان حال بگویم. خیلی 

چیزهـا در تلفـظ و نطـق نیسـت، امـا بـرای هوشـیاران و آگاهـان، از هـر 

اشـاره ای نکتـه ای به دسـت می آیـد ـ ظاهرًا همه مثل سـیل آمده اند به دِر 

خانـۀ حـق، آنجـا فرود آمده اند؛ ظاهِر مطلب این اسـت. یک آدم سـطحی 

سـاده دل از آنچـه می بینـد بسـی خوشـحال می شـود؛ امـا امیرالمؤمنیـن 

یک ُخـرده ای عمیق تـر از ایـن حرف ها، دقیق تر، با عمق بیشـتر نگریسـتن 

را می خواسـت بـه مـا درس بدهـد. می بینـد کـه در ورای ایـن حق گرایـِی 

عمومِی احساسـی، یک حق فروگذارِی عمیِق نهانی هسـت. امیرالمؤمنین 

می بینـد کـه معارضـان و مزاحمـان حکومتش چه دردسـرهایی برای او و 

جامعـۀ او به وجـود خواهنـد آورد. می داند آن کسـانی که بهره مند از زندگی 

اشـرافی مآبانۀ دوران پیـش بوده انـد، آرام نمی نشـینند و می داند که مردِم 

رخوت طلـِب راحت طلـب، حاضـر بـه انجـام یک مبـارزۀ پیگیر نمی شـوند. 

اگـر َنَفـس علـی به آنها برسـد، چـرا؛ اما می دانیـد که میان َنَفـس علی، و 

گوش هـا و دل هـای حق پذیر، حجاب ها می تـوان به وجود آورد. این دربارۀ 

زمان خوِد امیرالمؤمنین اسـت. و اما دربارۀ زمان های دیگر چطور؟ مطلقًا 

صادق است، در همه جا. لذاست که کأّنه، به کثرت رسیدن و اکثریت یافتن 

باطـل را، در ورای ایـن ظاهـر اکثریـت داِر غالبیت مـآِب حـق، در زمان این 

سخن می بیند. می بیند که اندکی بعد یا چندی بعد، جامعۀ اسالمی، آن 

می گوییم والیت! درحالی که والیت مهم ترین اصل اسالمی است.«
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مردمی که حاال با این شـور و شـوق به سـوی حق آمده اند، طاقِت 

حـق را نخواهنـد آورد و گروه هایـی جدا خواهند شـد. خالصه انشـعاب ها 

را امیرالمؤمنیـن دارد می بینـد. لـذا می خواهـد مـردم درمقابل آنچه پیش 

خواهد آمد واکسینه باشند.

شما ده نفر آدم، داخل یک راهی دارید می روید، اگر از این ده نفر، یک نفر 

بگوید آقا من دیگر نمی آیم، روحیۀ آن ده نفر به کلی َدر هم خواهد ریخت، 

یا الاقل مقداری در روحیۀ آنها اثر خواهد گذاشت. امیرالمؤمنین دارد پای 

منبرش را نگاه می کند؛ چهره های موّجه همه نشسـتند، طلحه ها، زبیرها، 

سـعِد وّقاص ها. امـا امیرالمؤمنیـن می دانـد کـه اینها طاقـت نمی آورند و 

می روند. می خواهد که اگر طلحه رفت، دل مردم نشکند، اگر زبیر گریخت، 

مردم مردد و متزلزل نشوند. و یک رهبر آگاه این طور است.

یک رهبر آگاه از اوِل کار، خطرها و ضررهای احتمالی را گوشـزد می کند؛ 

تـا اگـر خطـری پیش آمد، یـک امر حساب نشـده پیش نیامده باشـد؛ اگر 

اشتباهی است که می شود جلویش را گرفت، بگیرند، و اگر اجتناب ناپذیر 

اسـت، الاقـل ضربۀ روحـی نخورنـد. امیرالمؤمنین می خواهـد مانع ضربۀ 

ِمَر 
َ
ـِئ ا

َ
روحـی خـوردن مردم بشـود، از حاال دارد می گوید. چـه می گوید؟ »َفل

« اگر باطل را در اکثریت دیدی، مبادا 
َّ

َعل
َ
ا َو ل ّبَ ُر

َ
 احَلّقُ َفل

َّ
ِئ َقل

َ
 َو ل

َ
 َفَعل

ً
َقدیا

َ
 ل

ُ
الباِطل

بـه وحشـت بیفتی؛ اگر دیدی، می بینـی، یا خواهی دید که باطل در قّوت 

و قـدرت و کثـرت و ِعـده و ُعـّده افزون تر اسـت، نبادا به وحشـت بیفتی، 

.»
َ

 َفَعل
ً
َقدیا

َ
»ل



336 20. منشور حکومت علویه تعبرت از گذشته، ترسیم آینده  

صل دوم
ف

« را دو جـور بـه ذهنم می آید که می شـود 
َ

 َفَعـل
ً
َقدیـا

َ
ایـن جملـۀ »ل

معنـا کـرد، بنـا بـر هـر دو جـور معنـا می کنم. یک معنـا که معنـای رایج 

و متـداول هـم هسـت ـ غالبـًا این طور معنـا می کنند، عیبی هـم ندارد ـ 

یعنـی اگـر می بینیـد باطل اکثریـت دارد، همیشـه باطل اکثریت داشـته، 

اما اکثریت داشتن به معنای پیش بردن نیست. ..همیشه همین طور بوده، 

اکثریت مردم بر اثر اینکه در ناآگاهی می ماندند و دسِت قدرت ها آنها را در 

ناآگاهی نگاه می داشـته، بر اثر اینکه در ناآگاهی بوده اند، حق را به آسـانی 

نمی پذیرفتند. لذا باطل اکثریت پیدا می کرده. همیشه این طور بوده، حاال 

هـم کـه امیرالمؤمنین دارد حـرف می زند، بگذار همین طور باشـد؛ اما چه 

زیـان از کثـرت باطـل، وقتی که ایـن کثرت مانند چنـاری تهی مغز و پوک 

اسـت، و با یک نسـیم و توفان بر زمین می افتد! واهمه ای از این کثرت 

نمی شود داشت، چه اهمیت دارد! این یک معنا؛ و امیرالمؤمنین برحسب 

این معنا، مردم را این طور تساّل می دهد، می فرماید درست است که باطل 

در اکثریـت اسـت یـا در اکثریت خواهـد بود در آینده؛ امـا درعین حال، در 

اکثریت بودن، نباید اهل حق را بترساند و بلرزاند.

«، و آن معنا این 
َ

 َفَعل
ً
َقدیا

َ
یک معنای دیگر هم بنده به نظرم می رسد در »ل

است که امیرالمؤمنین می خواهد بگوید اگر باطل را در اکثریت می بینی، 

 
ً
َقدیا

َ
بایـد بدانـی و بفهمـی که به خودی خـود، باطل اکثریت پیدا نکـرده. »ل

« باطـل سال هاسـت دارد کار می کنـد، که امروز تـو نگاه می کنی، قبل 
َ

َفَعـل

از رسـیدن امیرالمؤمنیـن بـه حکومت، این قدر باطـل را نیرومند می بینی. 
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همیشـه این قـدر گردن کلفـت نبود باطـل. سال هاسـت دارند کار 

می کننـد، بـرای هرچه کـه کار کنی نتیجه اش را خواهی دید. هرکسـی در 

هـر راهـی کوشـش کند، نتیجه اش را خواهد دید. قـرآن می گوید اگر برای 

دنیـا هـم کار کنـی، کوشـِش الزم را در راه دنیا مبذول کنـی، از دنیا به تو 

خواهیـم داد.1 در راه آخـرت هـم کار کنـی، در راه دیـن و فکر و هدف هم 

کار کنی، کوشِش الزم را مبذول بکنی، باز نتیجه اش را خواهی دید. در هر 

کاری کـه انسـان تـوان و انرژی خود را خـرج کرد، دخل و عایدی از همان 

راه خواهد داشت. باطل کار کرده، بیست وپنج سال است دارد کار می کند. 

مـردم به خودیِ خـود باطل گرا نبودنـد، فطرت مردم بد نبود، به مردم با نظر 

بد نگاه نکن، با حق عنادی ندارند؛ اگر از راه حق به کناری افتاده اند، این 

کار خودشان نیست، این کاِر دست هایی است که نتوانسته آنها را در جادۀ 

حق پایدار و اسـتوار ببیند. دیده اگر در جادۀ حق بروند و پای بفشـارند و 

پیش بروند، او باید برود پِی کار خودش. باطل و سردمداران و پاسدارانش، 

مردم را از راه حق منصرف کردند. اول هم نمی شده، با زحمت، با فشار، با 

َس  �ی
َ
�ن ل

َ
1. آیات 39 و 40 سـورۀ مبارکۀ نجم به ثمربخشـی تالش آدمی اشـاره دارند. »َو ا

رٰی«، برای انسان چیزی جز حاصل تالش و کوشش   �یُ
ُ� َسو�نَ �نَّ َسع�یَ

َ
ِ ِالّا ما َسعٰی ٭ َو ا ِللِا�ن�ا�ن

نیسـت. ٭ همانا که او نتیجۀ کوشـش خود را خواهد دید. و آیۀ 20 سـورۀ مبارکۀ اسـراء، 

 
ُ

ِمّد
ا �نُ

ًّ به یاری رسـاندن خداوند به انسـان ها برای رسـیدن به خواسته هایشان اشاره دارد. »ُکل

« هر دوِی اینان ]آنها که برای دنیا تالش 
ً
ورا َک َم�طن ِ

ّ ُء َر�ب
ٓ
َک َو ما كا�نَ َعطا ِ

ّ ِء َر�ب
ٓ
ِء ِم�ن َعطا

ٓ
لا وئُ

ٓ
ِء َو ٰه

ٓ
لا وئُ

ٓ
ٰه

می کنند و آنان که به دنبال آخرت هستند[ را از عطای پروردگارت یاری می کنیم و عطای 

پروردگار تو از کسی منع شده نیست.
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تداوم، با اسـتمرار، باالخره روی بیسـت وپنج سال زمان نمی شود 

حساب کرد؟ یک ربع قرن کار کردند؛ در این ربع قرن اگر چنانچه اهل حق 

هم همان طور، با همان فشار کار می کردند؛ مسّلمًا به نتیجه رسیده بودند. 

همچنانی که کار کردند در آن حدودی که ممکن بود، و نتیجه اش این شد 

که خالفت برگشـت دِر خانۀ امیرالمؤمنین. این هم یک احتمال دیگر. هر 

یک از این دو احتمال باشـد برای ما آموزنده اسـت. همیشه انسان در مّد 

نگاهـش وقتـی نـگاه می کند، باطل را انبوه می بینـد، در اکثریت می بیند. 

امـا ]اگـر انسـان[ با صبر، با بردباری، با تحمل مشـقت ها، با سـاختن خود 

برطبق الگوهای یک انسان صالح، با تمرینی مستمر و مداوم پیش برود، 

خواهـد دیـد که همین باطل، که آن چنان او را تنومند و سـتبر می دیدی، 

با سر به زمین می آید.

امام علیه السـالم در یک روایتی می فرماید: َمَثل حق، َمَثل ُسـنبله اسـت، 

مثـل یک دانـه زبانـۀ گندم اسـت، یک بوتـۀ نرمی که از زمیـن روییده. آیا 

دیدی که توفانی بیاید یک دانه شـاخۀ سـبز، یک گیاه سـبز را که از زمین 

روییـده، بتوانـد بَکنـد و ببـرد؟ مهم تریـن توفان های عالم هـم نمی توانند 

یک دانه شاخۀ سبز را که نرم است و سر از زمین بیرون آورده، نابود کنند 

و از بین ببرند. درمقابل توفانی که می آید، این یک حالتی دارد، می خوابد، 

توفان که رد شد باز سرش را بلند می کند. باد که می آید، می بینید سبزه ها 

همـه می خوابنـد یک طرف، باد که رد شـد، سـرها را بلنـد می کنند. اما آیا 

هرگـز دیده ایـد که یک درخت خشـک، یک چنار تنـاور قدیمی یک چنین 
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وضعی ]داشـته باشـد[؟ البته بادهای سـبک، نسیم های سطحی 

نمی توانـد آن را اصـاًل تـکان بدهـد؛ اما اگـر همین باد یک ُخرده فشـارش 

بیشتر شد، آن را تکان می دهد، اما دیگر تکانی که برخاستن در آن نیست. 

 
ُ

آن را می شـکند و از کمـر می انـدازد پاییـن؛ ایـن، َمَثِل باطل اسـت. »َمَثل

ًة«.  ًة و َتقـوُم َمّرَ ٍة َتناُم َمـّرَ
َ
«1 ـ بـه نظرم عبارت این طوری اسـت ـ »َكَمَثِل ُسـنُبل احَلـّقِ

اما َمَثل باطل این طور نیست. امیرالمؤمنین می خواهد این حالت را، این 

دید را، این بینش را به ما بدهد و به همۀ انسـان ها؛ من نمی گویم فقط 

مسـلمان ها، در خارج از دایرۀ اسـالم هم یک گوشـه ای ممکن اسـت یک 

حقی پیدا بشود، آن هم همین طور 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؛ 

هیچ کدام هم مسـلمان نیسـتند ـ اما نه حق و باطل مطلق؛ حق و باطل 

نسـبی ـ اینی که االن لباسـش دارد می رود و دسـت گرفته به لباس هایش 

کـه ایـن دزد متجـاوز سـتمگر جامـۀ او را از تنش درنیـاورد، این حق دارد 

می گوید، حق گراست. و خدا و قرآن و اسالم و امیرالمؤمنین و نهج البالغه 

و سـنت های طبیعـی آفرینـش بـه ایـن آدم وعـده دادند که اگـر بخواهد، 

 
ُ

1. از پیامبر اکرم بیانی نظیر همین عبارت در توصیف مؤمنین روایت شـده اسـت. »َمَثل

«. َمَثِل مؤمن َمَثِل 
ً
 ُمسَتقیما

ُ
 ااَلرَزِة ال َیزال

ُ
 الكاِفِر َمَثل

ُ
خَری َو َمَثل

ُ
ًة َو َتسَتقُم ا ّرُ َمّرَ ِ

َ
ِة ت

َ
نُبل  الّسُ

ُ
امُلؤِمِن َمَثل

خوشۀ گندم است که گاهی استوار می ماند و گاهی فرو می افتد و َمَثِل کافر َمَثِل درخت 

سـخت چوب ارزان اسـت که همواره پابرجاسـت. )تحف العقول/ باب ما روی عن النبی/ 

روی عنه فی قصار هذه المعانی(
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می توانـد غلبـه پیـدا کنـد و نگـذارد لباسـش را ببرنـد، این وعدۀ 

خداست. حق این طور است.

« اگر حق را اندک می بینی، 
َّ

َعل
َ
ا َو ل ّبَ ُر

َ
 احَلّقُ َفل

َّ
ِئ َقل

َ
 َو ل

َ
 َفَعل

ً
َقدیا

َ
 ل

ُ
ِمَر الباِطل

َ
ِئ ا

َ
»َفل

در اقلیت می نگری، مأیوس مباش. انسان حق گرا! نبادا دچار یأس بشوی. 

ـا« ای بسـا گروه هایـی کـه حق بودنـد و اندک بودنـد، اما پیروز  ّبَ ُر
َ
چـرا؟ »َفل

شـدند. نمونـه داریـد؟ فراوان، فراوان! قرآن هم نمونـه می دهد، تاریخ هم 

نمونه می دهد، هرکه در هر زمانی زندگی کرده، نمونه دارد. قرآن می گوید: 

ِ اهلِل«1 ای بسا گروه اندکی که بر گروه  �ن ِادن  �بِ
َر�ةً �ی �ةً ك�ش �ئَ �ة �نِ �بَ

َ
ل

هةٍ عنَ
َ
ل ل�ی

�ةٍ �ةَ
�ئَ م ِم�ن �نِ

َ
»ک

بسیاری غلبه کرده اند و پیروزمند آمده اند، به اذن خدا. به اذن خدا یعنی 

چـه؟ یعنـی ایـن سـنت خداسـت. الکی نیسـت، تصادفی نیسـت؛ این به 

اذن خداسـت، سـنت خدا این طور قرار داده. هر گروه اندکی، اگر با شرایط 

پیـروزی، خودشـان را مجهـز بکننـد، پیـروز خواهنـد شـد و ایـن اذن خدا 

ـا«؛ امیرالمؤمنیـن اشـاره به ایـن واقعیت تاریخی  ّبَ ُر
َ
و سـنت خداسـت. »َفل

ـا«. حـاال که در تاریخ این طور بوده، آیا در زمان ما این طوری  ّبَ ُر
َ
می کنـد، »َفل

« شـاید، شـاید شـد؛ چـه می دانیم؟ دارد مـردِم زمان 
َّ

َعـل
َ
نخواهـد شـد؟ »َو ل

خـودش را امیرالمؤمنیـن این طـور شـارژ می کند. اگـر می بینید که حق در 

اقلیت قرار گرفته اسـت، یا خواهید دید که حق در اقلیت اسـت، مأیوس 

« شاید در زمان شما هم یک بار دیگر این سنت تاریخی تکرار 
َّ

َعل
َ
نباشید؛ »ل

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 249
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شـد، چه می دانیـد؟ می بینید امیرالمؤمنین از چـه راه هایی دارد 

مردم را بیدار می کند؟

«، امـا یـک نکتـۀ دیگـر اینجا هسـت، ای حق گرایان! 
َ

قَبـل
َ
دَبـَر َشٌء َفا

َ
مـا ا

َّ
َقل

َ
»َو ل

ـ امیرالمؤمنیـن دارد می گویـد ـ ای حق گرایـان! که به اتکای سـنت خدا، 

بایـد امیـد پیـروزی و پیشـرفت را در خـود پرورش بدهید، درسـت اسـت 

که سـنت خدا همین اسـت، شـما پیروز می شـوید؛ درست است که باطل 

تـاب مقاومـت درمقابـل حق نمـی آورد؛ اما از یک نکته هم غافل نباشـید 

و آن ایـن اسـت که این معادله هر لحظـه به وجود نمی آید. تا موفقیت را 

احساس کردی، نگو دیگر ما موفق شدیم، دیگر حق ُبرد، به پیروزی رسید. 

نبادا با این احساسـی که کاذب اسـت و گمره ساز، 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؛ 

اواًل ایـن پیـروزی دیـری نمی پایـد؛ ثانیًا اگر رفت، برگشـتنش باز مشـکل 

« کم اسـت آنجایی که چیزی پشت کرده باشد 
َ

قَبل
َ
دَبَر َشٌء َفا

َ
ما ا

َّ
َقل

َ
اسـت. »َو ل

و سـپس رو کنـد. چنیـن نیسـت کـه هر لحظـه ای از لحظـات تاریخ دلت 

خواست، بتوانی این معادله را به انجام برسانی.

این خطبه از اول تا آخر، درس ها و آگاهی بخشی هایی است که پی درپی 

داده می شود به مردم، برای اینکه اینها را آماده کند برای پیمودن یک راه 

دشـوار و طوالنی. این راِه دشـوار چیسـت؟ راه مجاهدت، راه تالش، راهی 

خستگی آور، راهی مالل آور. انسان یک راه را هرچه می رود، می بیند نرسید، 
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ناگهان مالل، او را می گیرد، اینجا خوِد این مالل عامل شکسـت 

اوست. می خواهد این مالل پیدا نشود، می خواهد امید از او هرگز گرفته 

نشود، می خواهد راهروِی این راه، با ندیدن سرمنزل، از رسیدن به سرمنزل 

مأیوس نشود؛ می خواهد بگوید هست اینجا، تو حاال نمی بینی، پیش برو، 

یک قدم دیگر پیش برو، همان وقتی که دیگر مأیوِس مأیوس شـدی، یک 

قدم دیگر پیش برو، خواهی دید که همان جا به سـرمنزل خواهی رسـید. 

این، توصیۀ امیرالمؤمنین است به همۀ بشرّیت.53/9/22

پروردگارا! به محمد و آل محمد و به مقام امیرالمؤمنین تو را سوگند، ما 

را پیروان امیرالمؤمنین قرار بده.

پروردگار! کسالت ها، تنبلی ها، سستی ها، ضعف ها 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 

اسالم، معنای ایمان، معنای تشّیع، معنای پیروی از ائمه، معنای محبت 

ائمه، همۀ این معارف عظیم و عزیز اسالمی را به ما بفهمان.53/6/22



 

۲۱

منشور حکومت علوی
»انگیزه های حکومت«

امیرالمؤمنیـن درمقابـل تقاضـای عمومـی ملت مسـلمان قـرار می گیرد و 

خالفت را می پذیرد. بعد از آنکه بیست وپنج 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 بیست وپنج سال 

وزیـر بـوده ـ به تعبیر خودش ـ و نه امیر؛ مثل یکی از آحاد رعیت زندگی 

کـرده و فقـط به دسـتگاه های اداره کننده، آنجا که الزم بوده مدد رسـانده، 

آنجا که الزم بوده آنها را از انحرافات دور کرده، راه را به آنها نشان داده، از 

لغزش ها بازشـان داشـته، زیر بازویشـان را گرفته و البته حتی یک ساعت 

در خانه ننشسته؛ از فعالیت های اجتماعی کناره نگرفته، مثل یک انسان 

 منشور حکومت علوی؛ »انگیزه های حکومت« 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/003%20-%20%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%9B%20%C2%AB%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%C2%BB.mp3
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معمولی در جامعۀ اسالمی، سرشاِر از مسئولیت، سرشاِر از نشاط 

کار، بیست وپنج سال را گذرانده؛ بعد از این مدت ناگهان وقتی که خالفت 

به او عرضه می شود، خالفت را می پذیرد! آقا چرا خالفت را پذیرفتید؟ بعد 

از بیسـت وپنج سـال جفا به شـما، بعد از آنکه آن کسـانی که نمی توانستند 

ایـن صفحـه را بـا خط خوش بنویسـند، بعـد از آنکه ناتوانی یا نخواسـتِن 

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 

بپذیرید؟ چرا نرفتید مجددًا مثل یکی از آحاد رعیت زندگی کنید، بگذارید 

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 امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسلالمه علیه جواب می دهد به این سـؤال. و در 

این جواب، جهت گیری حکومت خود و فلسفۀ اساسی تالش بسیار پررنج 

خود را بیان ]می کند[.53/6/15 اواًل، علت اینکه امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسالمه علیه بار 

مسـئولیت حکومـت را بعـد از عثمـان قبول کرد و همچنیـن انگیزۀ همۀ 

کسـانی که در طول تاریخ اسـالمی و شـیعی، به دنبال چنین حکومتی و 

قدرتی بوده و دویده اند، انگیزۀ اینها از داشـتن این حکومت و قدرت چه 

بوده اسـت؟ امیرالمؤمنین چرا می خواسـت َمسند حکومت را بگیرد یا چرا 

باالخره گرفت؟

ثانیًا، بعد از آنکه امیرالمؤمنین حکومت را قبول کرد، آیا دشمناِن بنیانِی 

هدف ها و انگیزه های علی، اجازه خواهند داد که امیرالمؤمنین با آسایش 
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خیال، بدون اینکه دردسـری و مشـکلی برای او ایجاد بشود، این 

باِر حکومت را به سـرمنزل برسـاند؟ آیا این خفاشـان خواهند توانست دید 

کـه این خورشـید فـروزان، انـوار زندگی بخش خود را بر همـۀ ذرات وجود 

بتابانـد و مـردگان را و خفتـگان را و افسـردگان را زنـده و بیدار و بانشـاط 

سازد؟ خالصه، می گذارند امیرالمؤمنین حکومت بکند؟ مسّلمًا نمی گذارند! 

چه کسانی نمی گذارند؟ چه تیپ هایی و چه گروه هایی هستند در جامعه 

که برای آنها حکومت علوی، و حکومتی از قبیل حکومت علی تلخ است 

و ناهنجار؟ اینها را بشناسـیم. و انگیزه شـان چیسـت؟ چرا تلخ است برای 

اینها؟ و چرا کارشکنی می کنند نسبت به حکومت علیعلیه السالم؟

امیرالمؤمنین این دو سؤال را در چند سطر از این خطبه جواب می گوید. 

انگیـزه اش را بیـان می کنـد. چـرا حکومـت را قبول کـردم؟ چرا ایـن بار را 

بـر دوش گرفتـم؟ آیـا به خاطر ایـن بود که به دنیا و زندگـی دنیا عالقه ای 

داشـتم؟ یـا چیـز دیگری بود. و بعـد دانه دانه، این نقـاش ماهر با آن قلم 

َسّحار و توانا تشریح می کند؛ چهره ها را ترسیم می کند. این گروه هایی که 

با او از دِر مخالفت درآمدند و مشـکل در کار او ایجاد کردند، با یک کلمه 

]معرفی می کند.[ عجیب این است آنچه را که امیرالمؤمنین دربارۀ هر یک 

از این گروه ها بر زبان جاری می کند، در یک جمله است، یا در یک کلمه 

حتی، اما همین کلمه، همین تعبیر، نمایشگر موضع آنها و انگیزۀ آنها و 

کار آنها درمقابل امیرالمؤمنینعلیه السالم است.53/9/1

می گویـد مـن بـه قـدرت و حکومت از جهـت آنکه یک زیور دنیایی اسـت، 
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عالقه ای نداشتم؛ دلم برای قدرت لک نزده بود؛ قدرت را به عنوان 

هـدف، به عنـوان مقصود اصلی نمی خواسـتم. حکومت بـرای من به عنوان 

یک جلوۀ زیبای زندگی، اساسـًا مطرح نبود. ای همۀ مردم غافِل عاَلم! که 

برای کوچک تریِن قدرت ها و ناچیزتریِن مقام ها، از عالی تریِن شـرافت ها و 

اصالت ها چشم می پوشید؛ ای مردمی که برایتان ریاست و قدرت و حیثّیت 

و وجهه، هدف های زندگی به شـمار می روند؛ علی را در شـمار خود نیاورید. 

قدرت علی بر جامعۀ اسـالمی، ریاسـت بر میلیون ها مسـلمان در شـرق و 

غـرب عالـم، بـرای علی بسـیار بی ارزش اسـت. از هرچه فکـر کنید و تصور 

کنید، بی ارزش تر و کوچک تر اسـت. نه فقط آن قدرت عظیم، اگر همۀ دنیا 

را هم پیوسـِت ُرقعۀ جامعۀ اسـالمی می کردید و به دسـت علی می دادید، 

در نظر علی، در صدر و سینۀ بزرگ امیرالمؤمنین، در ذهن عالی مقدار این 

انسان عظیم الشأن، ارزشش کمتر از آن است که تصور کنید.

یک بز مریِض بیماِر سرماخورده را در نظر بگیر! یک بز ـ یک بز معمولی ـ 

تـوی یـک گلـه بز، تـوی یک گله گوسـفند ـ که همـۀ گوسـفند های عاَلم 

مگـر چقـدر می ارزند؟ همـۀ بز های عالم مگر چقـدر ارزش دارند؟ ـ یکی از 

این همه، سرما خورده. عطسه می زند. از بینی اش یک آب کثیف غیر قابل 

نگاه کردنـی جـاری اسـت. ایـن آب بینـی چقـدر ارزش دارد؟ ببینید چطور 

مطلـب را مجسـم می کند امیرالمؤمنین! تمـام این قدرت و این حکومت 

عظیـم بـرای علـی، از آن آبی که از بینی این بز سـرماخوردۀ بیمار می آید، 

کم ارزش تر، کوچک تر، بی رونق تر، و بی جلوه تر اسـت. یعنی هیچ؛ از هیچ 
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ُكم َهِذِه  لَفیُت ُدنیا هم آن طرف تر. تعارف نمی کند امیرالمؤمنین، »َو اَلَ

زَهـَد ِعنـدی ِمـن َعفَطـِة َعنـٍز«1، تمـام این دنیایی که ِبـدان می نازند و می نازید، 
َ
ا

همۀ این ریاست ها، همۀ این قدرت ها، همۀ این جلوه های بسیار جاذب 

و جالـب زندگـی کـه برادر ها را به جان هم می اندازد، ملت ها را به کشـتن 

می دهد؛ همۀ این انگیزه هایی که موجب می شـود ارزش های انسـانی در 

عمـِل یـک فـرد، بلکه در تصـور و تفکر یک فرد محو بشـود؛ تمام اینها در 

نظر امیرالمؤمنین از عطسۀ َعنز، از آِب بینی یک بز، بی ارزش تر، ناچیزتر، 

کم بهاتر، و کوچک تر اسـت. اما بااین حال این خالفت را علی می گیرد، و 

چهـار سـال و ده مـاه زندگی خـود را وقف دفاع از همیـن قدرت و همین 

حکومت می کند. چرا؟ چرا قبول کرد این چنین حکومتی را؟53/6/15

ـِة ِبُوجـوِد الّناِصـِر َو  ـو ال ُحضـوُر احلاِضـِر َو قیـاُم احُلّجَ
َ
َسـَمَة ل  الّنَ

َ
ـَة َو َبـَرا ـَق احَلّبَ

َ
ـذی َفل

َّ
ّمـا َو ال

َ
»ا

 
َ

هـا َعـل
َ
لَقیـُت َحبل ـِة ظـاِلٍ َو ال َسـَغِب َمظلـوٍم اَلَ

َ
ِكّظ  

َ
وا َعـل اّل ُیقـاّر

َ
مـاِء ا

َ
 الُعل

َ
َخـَذ اهَّلُل َعـل

َ
مـا ا

زَهـَد ِعنـدی ِمـن َعفَطـِة َعنـٍز«؛ 
َ
ُكـم َهـِذِه ا لَفیـُت ُدنیا ِلـا َو اَلَ ّوَ

َ
َسـَقیُت آِخَرهـا ِبـَكأِس ا

َ
ِبـا َو ل غاِر

از درخشـان تریِن جمـالت ]ایـن خطبـۀ مهـم امیرالمؤمنیـن[ یکـی همین 

جمـالت اسـت، کـه معتقـدم به عنـوان یک معرفـی کامـل از جهت گیری 

حکومت اهل بیت و به تعبیری ]حکومت[ اسـالمی، می توان این جمالت 

را در ذهـن نقـش داد؛ و ]دانسـت[ مردمانی کـه در راِه ایجاد حکومت عدل 

اسـالمی، فـداکاری و مجاهـدت کرده انـد در طول تاریـخ، در راه چه هدف 

بـزرگ و ارزشـمندی مجاهـدت و فـداکاری کرده انـد. و اگـر افـرادی مثـل 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 3/ معروف به شقشقیه
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امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیله زمـام قـدرت را بـه دسـت گرفته اند، روی 

چه انگیزه ای این کار را انجام داده اند. و اگر کسـانی حکومت علوی را در 

طـول تاریـخ تشـّیع به عنوان یک شـعار معرفی کرده اند، در زیر این شـعار 

چـه هـدف بزرگی را مورد نظر داشـته اند. این جمالت به ما می فهماَند که 

امیرالمؤمنین و این جریانی که با نام علی در تاریخ اسـالم به وجود آمده 

اسـت، یعنی جریان تشـّیع، اگر رقبای علی را نفی کرده اسـت، درحقیقت 

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 

می کرده و سـنگ چه هدفی را به سـینه می زده اسـت. ..امیرالمؤمنین در 

ایـن جمالت، روشـن می کنـد جهت گیری حکومت علـوی را در یک قالب 

مخصوصی، با یک بیان کوتاه و کنایه آمیزی.53/6/15

ـو ال ُحضـوُر احلاِضـِر«، این یـک؛ »َو قیاُم 
َ
سـه علـت ذکـر می کنـد؛ می فرمایـد: »ل

ِة ظاِلٍ َو ال 
َ

ِكّظ  
َ

وا َعـل اّل ُیقاّر
َ
ماِء ا

َ
 الُعل

َ
َخـَذ اهَّلُل َعل

َ
ـِة ِبُوجـوِد الّناِصـِر«، ایـن دو؛ »َو مـا ا احُلّجَ

َسـَغِب َمظلوٍم«، این سـه؛ سـه موجب داشته، از پایین شروع می کند می آید 

بـاال. ..وقتی انسـان ها می خواهنـد، وقتی ملت می خواهـد، وقتی هزاران 

موجود ـ که برای هر یکی اش خدا ارزش ها قائل است ـ می خواهند، آنچه 

می خواهنـد، الزم می شـود؛ ایـن یک حرفی اسـت. بیخـود نگویند که نظر 

و ال ُحضوُر احلاِضِر«، چون آمدند؛ 
َ
انسان ها، نظر افراد مسلمان مقداری ندارد. »ل

چون آنها که اطراف مرا گرفتند از من خواسـتند، خواسـتم؛ به دلیل آنکه 

آمدند و خواسـتند، قبول کردم؛ این یک. البته این مطلِب بسـیار مهم را 
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نبایـد اشـتباهی گرفت با تن دادن به تمایـالت انحرافِی یک عده 

مردم ناآگاه.

امیرالمؤمنین نشـان داده و خاندان پیغمبر نشـان داده اند که آن وقتی که 

حق را دانسـته و شـناخته اند، ِاعراض همۀ انسـان ها از حق، نتوانسته آنها 

را از حق روگردان کند؛ این به آن معنا نیست. اما یک ملِت آگاه، یک ملِت 

باُرشد، یک ملِت مصمم، یک عده مردم مسلمانی که بر اساس معیارهای 

صحیح، یک هدفی و خواسـته ای را خواسـته اند و پیدا کرده اند، رأی، فکر، 

و ال 
َ
تصمیم، و خواستشـان از نظر امیرالمؤمنین محترم و معتبر اسـت. »ل

ُحضوُر احلاِضِر«، این یک.

ِة ِبُوجوِد الّناِصِر« تاکنون من برای دفاِع از قرآن و اسالم یاوری  دوم، »َو قیاُم احُلّجَ

نداشـته ام، تاکنون دسـِت بریده داشتم. امروز احساس کردم، دیدم دست 

مسـلح و نیرومنـد دارم. تـا آن روزی امیرالمؤمنین از حق، صددرصد دفاع 

جـدی و قاطـع نمی کند که نمی تواند؛ آن وقتی که احسـاس کرد می تواند، 

یک لحظـه تأمـل نمی کند. معاویۀ زماِن امیرالمؤمنین همان معاویۀ زماِن 

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 وقتی کـه حلقه در دسـت اوسـت، برمی آشـوبد. امیرالمؤمنین برای 

به دسـت آوردن قدرت به پای نخاسـت؛ چون نمی توانست. نمی توانست نه 

1. کنایه از انگشتر خالفت، که حکم ُمهر خلیفه را هم داشته است.
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به آن معنـا که دودسـتی دِر خانه اش نیاورده بودنـد، نه به آن معنا 

که برایش ضرر داشـت، ممکن بود از بینی اش خون بیاید، نه! به این معنا 

که ممکن بود موفقیت و پیروزی هم به دست علی بیفتد، حتی در همان 

اوان خالفت، اما دین از بین می رفت. ممکن بود موفقیت ظاهری به دست 

بیاورد، کامیاب بشـود، اما خسـارت کرده بود در معنا. آنجا امیرالمؤمنین 

ِة  معتقد بود که نمی تواند، اینجا می بیند می تواند، یاور هسـت. »قیاُم احُلّجَ

ِبُوجوِد الّناِصِر« برای آن کاری که ما در نظر داشـتیم، احسـاس کردیم دلیل 

قائم شـد. همین که هر انسـاِن مسـئول و آگاه، آن وقتی که احسـاس کند 

حجـت بـر او تمـام شـده، و یـاور و ناصـر دارد، اجـازۀ درنگ کـردن نـدارد. 

آن وقتی که احساس کرد می تواند، بالفاصله باید اقدام کند.53/6/15

اینجا این کلمه را گوش کنید، مربوط به این خطبه نیسـت، به مناسـبت 

این خطبه است. اینی که امیرالمؤمنین می گوید، 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 نمی کننـد، ایـن جملـه را قبـول کنند. 

امیرالمؤمنین می گوید 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 نمی کردم، برای خاطر این بوده که مطمئن نبودم 

یاوری دارم.

من می گویم این طرز فکر همۀ ائمه است. امام صادق، امام موسی بن جعفر، 

امـام جـواد، امـام باقر، و ائمۀ دیگر اگر مطمئـن بودند که یاوری خواهند 
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داشـت، قیام می کردند، خروج می کردند. این یکی از گوشـه ها و 

از لوازم دست دوم1 آن طرز فکری است که ما داریم در زمینۀ زندگی ائمه 

که می گوییم اینها دائمًا در حال تالش بودند برای به دسـت آوردن قدرت. 

اینی که گفتم، یک گوشـه ای از آن اسـت. و آن کسـانی که آن طرز فکر را از 

مـا قبـول نمی کنند، این را مجبورند قبول کننـد، ناچارند قبول کنند. برای 

خاطر اینکه در کلمات ائمۀ هدیعلیهم السالم فراوان تکرار شده.

نظـر  از  حکومـت  قبـول  انگیزه هـای  از  انگیـزه  دو  ایـن  پـس  ..خـب، 

امیرالمؤمنین.53/9/1 علت سـوم، که این علت سـوم همانی اسـت که جهت 

حکومت امیرالمؤمنین را معّین می کند. و ضمنًا مسـئولیت بسـیار عظیم 

طبقـۀ آگاهـاِن جامعـه را مشـخص می کنـد، و می فهماند که بـر علما چه 

اّل 
َ
ماِء ا

َ
 الُعل

َ
َخَذ اهَّلُل َعل

َ
نوشـته اند؛ دانایان و آگاهان چه وظیفه ای دارند، »َو ما ا

ِة ظاِلٍ َو ال َسَغِب َمظلوٍم« جهت دیگر این است که می دانم خدای 
َ

ِكّظ  
َ

وا َعل ُیقاّر

متعال پیمان گرفته اسـت از علما، از آگاهان و دانایاِن جامعه، و به آنها 

به صورت مسئولیت و تعهدی تخلف ناپذیر این مطلب را مقدر کرده است؛ 

ِة ظاِلٍ َو ال َسـَغِب َمظلوٍم«53/6/15 دو کلمه اسـت، که بر 
َ

ِكّظ  
َ

وا َعل اّل ُیقاّر
َ
که چه؟ »ا

سـیرِی سـتمگر و گرسـنگِی مظلوم صبـر نکنند. همۀ آگاهـاِن عاَلم، همۀ 

1. لـوازم درجـۀ دوم یعنـی پیامدهـای فرعـی. لوازم جمـع الزمه اسـت. اصطالح الزم و 

ملـزوم در علـوم دینـی، به معنای رابطۀ جدانشـدنی دو امر با یکدیگر اسـت، مثل رابطۀ 

ایمـان بـا نفـی طواغیـت. هـرگاه شـخصی ایمـان بیـاورد، از پیامدهای قطعـِی آن نفی 

الوهیت سایر خدانماهاست.
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عالماِن عاَلم، همۀ دانایان موظفند که به این تکلیف عمل کنند. 

ایـن کالم امیرالمؤمنیـن اسـت. امیرالمؤمنیـن می گویـد مـن حکومت را 

قبول کردم به خاطر همین پیمان. خدا از من پیمان گرفته، خدا مرا مجبور 

می کند که صبر نکنم، ساکت ننشینم؛ خدا از من می خواهد که من ظالم 

را سـیر و مظلوم را گرسـنه تحمل نکنم؛ اجازه ندهم که بعضی بر بعضی 

سـتم کننـد. لذا حکومت را قبول می کنـد امیرالمؤمنین. می گوید اگر این 

ِبا« ریسـمان خالفت را بر پشـتش می انداختم،   غاِر
َ

ها َعل
َ
لَقیُت َحبل نبود، »اَلَ

او را رهـا می کـردم کـه بـرای خـودش برود؛ هرجـا رفت، بـرود. این روش 

امیرالمؤمنین است.57/2/22

جامعـۀ اسـالمی یـک جامعۀ بی طبقه اسـت؛ ثروت هـای روی زمین برای 

همۀ انسان هاسـت. در جامعۀ اسـالمی معنا ندارد که انسـان ها از یکدیگر 

ازلحـاظ شـرایط زندگی، اختالف و امتیاز داشـته باشـند. دیـِن خدا از آغاز 

پیدایـِش دیـن، یعنـی از آغـاز آفرینـِش انسـان بر ایـن روال مشـی کرده؛ 

می خواسـته عدالت در جامعۀ اسـالمی، در جامعۀ بشـری و انسانی برقرار 

باشـد. همـۀ مردم به صـورت واحدی از مواهب خدا بهـره ببرند؛ فرصت ها، 

امکانـات در اختیـار همـه بـه یک اندازه باشـد. این طور نباشـد که بعضی 

بتوانند از همۀ تنّعمات الهی بهره ببرند و بعضی نتوانند از اّولیات زندگی 

بهره مند شـوند. امکانات در جامعۀ اسـالمی در اختیار همه به اندازۀ ]برابر 

داده[ می شـود؛ میـدان درمقابـِل همه باز می شـود؛ قدرت، شـعور، درک به 

همه داده می شـود؛ ]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.

امـا همان طورکـه می دانید در طول تاریـخ، در کنار این جریاِن عدالت خواه 

و عدالت گرا، یک جریان دیگری وجود داشته و آن جریان، در نقطۀ مقابل 

این جریاِن عادالنۀ الهی، بر اسـاس تبعیض و اختالف و بر اسـاس امتیاز 

گزاردِن میان گروه های انسانی بنا شده بوده. یک عده ای از همۀ امکانات 

برخوردار می شـدند؛ هم می توانسـتند پول بیشـتری به دسـت بیاورند، هم 

می توانسـتند به مقامات عالی اجتماعی برسـند، هم می توانستند از انواع 

لذایـذ زندگـی، خـود را بهره مند کنند؛ و دردناک تر، می توانسـتند بیشـتر و 

بهتر بفهمند و بدانند. این یک طبقه. یک گروه دیگری از مردم، نه پول در 

اختیارشان گذاشته می شد، نه امکان پول درآوردن به آنها داده می شد، نه 

امکان تنّعم و تلّذذ از مواهِب خداداد همگانِی زندگی به آنها اعطا می شد، 

نه امکان رسـیدن به مقامات و قدرت های عالی در دسـترس آنها گذاشـته 

می شـد؛ و دردناک تر، نه امکان فهمیدن و دانسـتن و معرفت و آگاهی به 

آنها داده می شد.

بزرگ ترین جنایتی که بر همۀ مستضعفان و محرومان عاَلم تاکنون انجام 

گرفتـه، ایـن اسـت که آنهـا را از فهمیدن، از درک کردن، از تحصیل شـعور 

و آگاهی الزم، محروم کردند. بر اثر تربیت های غلط، بر اثر سـرگرمی های 

مضـر، بـر اثر تبلیغـات زهرآگین، بـه ملت ها و توده های محـروم این طور 

فهماندنـد کـه آنها همینند و همین طور 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 بـی درک و ناآگاه سـاختند مردم را؛ بعد هرچه خواسـتند 

بـا آنهـا کردنـد. در همـۀ ایـن زمینه ها، اسـالم میان همۀ مـردم برادری و 

تسـاوی برقرار می کند. اول کاری که می کند، مایۀ درک و شـعور و آگاهی 

را در همـۀ افـراد مسـلمان، بلکه در همۀ افراد انسـان، به وجـود ]می آورد[. 

این سـرمایۀ اولیه را به همۀ آنها می دهد، بعد هم میدان کار را درمقابل 

آنهـا گسـترده و وسـیع قـرار می دهد. به آنها می گوید حـاال کار کنید؛ حاال 

از نیـروی خـداداد اسـتفاده کنیـد. آن وقـت اسـت که در جامعۀ اسـالمی، 

یک بالل حبشـی ـ که یک غالِم سـیاه غریب بدشـکل بدلهجه اسـت ـ از 

بزرگ تریـن اشـراف زمـاِن جاهلیـت باالتر مـی رود. آن وقت شـعور مردم و 

درک و آگاهی مردم، سـطحش ترقی می کند و تعالی می گیرد، که وقتی 

آن اشـرافِی قدیمی احسـاس یک طعنه ای می کند ـ در ماجرای سـاختن 

مسـجد پیغمبر در مدینه1 ـ و به پیغمبر شـکایت می آورد که یا رسـول اهلل! 

مگر ما مسلمان شدیم که از دوستان تو طعنه و نیِش زبان بشنویم؟ یک 

جمله ای را به صورت تلخ، به صورت مسخره، به یک مسلمانی می گوید. این 

1. عثمان بن عفان هنگام ساختن مسجد برای حفظ تمیزی لباس، تن به کار نمی داد. عمار 

یاسر اشعاری خواند که مضمون آن انتقاد از کسانی بود که تن به کار نمی دادند و از گرد و 

خاک دوری می جستند. مفاد این اشعار عثمان را ناراحت کرد. وی عصایی در دست داشت 

و گفت: می بینی با این عصا، چگونه بر بینی تو نشانه می روم. پیامبر از ماجرا آگاه شد و به 

آنها گفت: با عمار چه کار دارید، عمار آنان را به بهشت دعوت می کند و آنان او را به دوزخ. 

)السیرة الحلبیة )علی بن ابراهیم حلبی، متوفی 1044ق(/ ج2/ ص99(



355 21. منشور حکومت علویه تانگیزه های حکومت  

صل دوم
ف

مسـلماِن بی چیز، بی مال، تهی دسـت، اما آگاه، باشعور، بافهم، با 

منطق قوی، آن چنان جواب او را می دهد که دهان او را می بندد. آن چنان 

آگاهی و شعور در میان مردم مسلمان جامعه به وسیلۀ اسالم و تعلیمات 

و آموزش های اسالمی رواج می گیرد که کاله گذاشتن سِر مردم در جامعۀ 

اسالمی امکان ناپذیر می شود.

چقدر قشنگ می گوید آن نویسندۀ قدیمی خودمان، در کتاب قدیمی اش1، 

در ماجـرای آن دزدهایـی کـه بر سـر کوهی َملجأ گرفتـه بودند و قدرت های 

انتظامی از ریشه کن کردن غائلۀ آنها عاجز مانده بودند. بنا شد که یک نفری، 

با تدبیر، آنها را بگیرد. وقتی که خسته شده و آمده بودند در آسایشگاِه خود 

مانده بودند و خوابشـان برده بود، بر سـر آنها ریختند و آنها را َکت بسـته به 

شهر ]بردند.[ می گوید نخستین دشمنی که بر آنان تاخت، خواب بود. قبل از 

آنکه دشمن های مسلح بر سر آنان بتازند، دشمِن خواب بر سر آنان تاخت، 

اول خواب رفتند تا تسـلیم شـدند؛ اول خواب رفتند تا َکِتشـان بسـته شد؛ 

اول خواب رفتند تا شیرۀ جانشان کشیده شد. تا وقتی که مردم آگاه بودند، 

بیـدار بودنـد، تـا وقتی که تحت تأثیر تعلیمات قرآن، آگاه شـدن را همچون 

یک وظیفۀ الهی برای خود و برای دیگران تعلیم می کردند؛ همه چیزشان بر 

جای بود؛ و از وقتی که خواب رفتند و این دشمن خطرناک بر آنان تاخت، 

همۀ دشمناِن دیگر هم بر آنان ]تاختند[.

امیرالمؤمنیـن درمقابـل ایـن بی عدالتـِی عظیـم قـرار گرفتـه، درمقابل آن 

1. گلستان سعدی/ باب اول
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جامعه ای 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 می گیرد، وقتی 

«1 به وسـیلۀ  َو�ةٌ و�نَ ِاحن ِم�ن َما الُموئ
در برابر اجتماعی قرار می گیرد که علی رغم »ِا�نَّ

دست های مغرض، میان برادران اختالف و دوئّیت افتاده است؛ به وسیلۀ 

رهبـران مغـرض، مردمـان بی خبر و بی گنـاه به جان هـم افتاده اند؛ وقتی 

ِل  �ئِ
ٓ
 ِللّ�ا

مواِلِهم َح�ةٌّ
َ
جامعـه ای را می بینـد که برخالف دسـتور قـرآن کـه »َو �نی ا

رُهم  ِ
ّ �ش �بَ

�نَ ِل اهلِل  �ی ها �نی َس�ب
و�نَ �ة �نِ �ن ُ �ی َو لا  �ةَ 

صنَّ َو ال�نِ َه�بَ 
و�نَ ال�نَّ رن ك�نِ �نَ �یَ �ی �ن

َّ
ال »َو  َو الَم�روِم« 

ٍم«۲، گنجینـه داران طـال و نقـره، گنجینـه داران ثـروت عمومـی، با  ل�ی
َ
ا�بٍ ا َعدن �بِ

نام های قداست آمیز، مصون از خشم ملت مسلمان، در میان مردم زندگی 

می کنند، و در زیر دیوار کاخ های سربه فلک کشـیدۀ آنها، شـکم های گرسنه 

شـب را بـه صبح مـی آورد؛ وقتـی اینها را می بینـد امیرالمؤمنیـن، مجبور 

می شـود کـه زمـام خالفت و ریسـمان حکومت را به دسـت بگیـرد. وقتی 

می بینـد کـه جامعۀ اسـالمی جز با دسـت نیرومند و مقتـدر، قابل اصالح 

نیسـت، سـعی می کند این نیرو و اقتدار را به دست بیاورد. وقتی می بیند 

که مردم فقط با حرف زدن، با طرِف مشورت قرارگرفتن، نمی توانند از دین 

بهرۀ واقعی را ببرند، عماًل خود را در رأس کار قرار می دهد و از این ریاست 

دفـاع می کنـد. پس جهـت حکومت امیرالمؤمنین، جهـت دفاع از وحدت 

1. سوره مبارکه حجرات/ آیه 10

2. سوره مبارکه الذاریات/ آیه 19 ، سوره مبارکه توبه/ آیه 34
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و اتحاد و برابری در جامعۀ اسـالمی اسـت.53/6/15 این انگیزه های 

حکومت امیرالمؤمنین است. یک ذره در تمام دل و روح علی بن ابی طالب، 

انگیزه هـای مـادی و بشـری، و بـه تعبیـر بهتـر، انگیزه هـای خودخواهانۀ 

شخصی نیست؛ هرچه هست به خیر انسان ها و برای آنهاست. یک لحظه 

به خود نمی اندیشـد، بلکه تمامًا به مردم می اندیشـد. یک ذره انگیزه های 

شـخصی دخالت ندارد، خودخواهی نیسـت. هرچه هسـت برای خاطر خیر 

و صالح دیگران است. ببینید، در این انگیزه ها خدای متعال تعهدگیرنده 

اسـت؛ تعهد می گیرد که به فکر مردم باید باشـی. امیرالمؤمنین می گوید 

بـرای خاطـر مردم بود؛ که خـدا فرموده و فرمان داده که باید به فکر مردم 

باشـی. بعضی هـا این قدر مقدسـند، این قـدر خوبنـد، از امیرالمؤمنین هم 

متدّین تـر! می گوینـد نه، بـرای مردم نباید کاری کرد، برای خاطر خدا فقط 

بایـد کار کـرد! خیـال می کنند بین »بـرای مردم« و »برای خـدا«، فاصله ای 

هسـت، درحالی کـه هیچ فاصله ای نیسـت. همین خـدا می گوید که برای 

مردم و به سود مردم و به سود خلق اهلل، مثل علی بن ابی طالبی باید اقدام 

کند و آرام نگیرد.53/9/1



 

۲۲

منشور حکومت علوی
»مخالفان حکومت«

ّما 
َ
امیرالمؤمنین با این انگیزه مشـغول حکومت و زمامداری می شـود: »َفل

ضُت ِبااَلمِر«1 وقتی که زمام امر را به دسـت گرفتم، »َنَكَثت طاِئَفٌة« ]گروهی  َنَ

بیعـت شکسـتند[؛ یک عده مردمی که قبـاًل جزو خوب ها بودند، قباًل جزو 

مبـارزان و مجاهـدان فی سـبیل اهلل بودنـد، جزو ُمَتسـاِبقاِن ِاَلـی الَخیرات۲ 

بودند، خودشـان در کنار علی بن ابی طالب شمشیربه دسـت با دشـمن خدا 

جنگیـده بودنـد، اما متوقـف مانده بودند. و امان از ایـن خودخواهی ها و 

متوقف ماندن هـا و مومیایی شـدن ها! یـک چهره ای بـر اثر یک عمل صدق 

و حقـی، یـک جلـوه ای پیـدا کـرده. ]جامعۀ دینی[ هـر روزی نیـازی دارد، 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 3/ معروف به شقشقیه

2. سبقت گیرندگان به سوی کارهای خیر

 منشور حکومت علوی؛ »مخالفان حکومت« 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/021%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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ایـن نیـاِز یک روز را برآورده کـرده؛ فردا نیاز دیگری، روز بعد نیاز 

دیگـری. بعـد بر اثر اینکه یـک روز، نیاز را او برآورده کرده، در یک هاله ای 

از احتـرام و تقـدس در نظـر مردم باقی می ماند. بـرای خاطر یک قدم، بار 

چندین قدم واجب دیگر از دوش او برداشـته می شـود. این اول فسـاد و 

انحطاط و انحراف است.

پیغمبـر هـر روزی وظیفـۀ آن روز را انجـام مـی داد و امیرالمؤمنیـن هـم 

همین طـور؛ طلحـه و زبیـر این طور نبودنـد. یک روز وظیفه شـان در رکاب 

پیغمبـر شمشـیرزدن بـود، این شمشـیر را زدنـد، خوب هم زدنـد؛ اما بعد 

که جامعۀ اسـالمی رو به انحراف و انحطاط رفت، اینها به خودشـان و به 

دیگران، حالی کردند و باورانیدند که دیگر از آنها مسئولیتی نباید خواست، 

ش؛ رفتند مشغول زندگی شدند. آنها هم  رفتند سراغ زندگی و راحت و َتعیُّ

مثـل دیگـران پرداختنـد به زر و زیور دنیا، آنها هم مثل دیگران دل خود را 

مزرعه و اصطبل اسب ها و قاطرها و شترها ساختند. گفت:

گاو و خر بینی و ضیاع و عقار1ِده بود آن، نه دل، که اندر وی

آن دلی که در آن هرچه نگاه می کنی، می بینی زمین، گاو، شـتر و عشـِق 

اینهـا و نـام اینهـا در ایـن دل اسـت، این دل نیسـت، این ِده اسـت! بنده 

عرض می کنم اصطبل ِده هم هست، جاهای معمولی ِده هم نیست! اینها 

آن طوری شدند. اینها بنا کردند به استفاده از افتخارات گذشته؛ ما بودیم 

که با پیغمبر در فالن جا، در فالن صحنه حاضر شدیم و فالن عمل را انجام 

1. دیوان اشعار، سنایی غزنوی/ قصیدۀ 75 
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دادیم. خب، برای امروز چه داری؟ وقتی که 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 می خواهی 

راه بروی، بلکه روی این گردونه سـوار هم بشـوی که دیگران ُهل بدهند، 

که بنده آن روز اول ُهل دادم؟ و این از بزرگ ترین خطرهایی است که یک 

جامعۀ حساس و هوشیار، ممکن است بعدها دچارش بشود.

هوش انقالبی و حساسیت انقالبی در مردم زماِن عثمان ضعیف شده بود، 

نمی فهمیدنـد 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. نمی فهمیدند که پسرعمۀ پیغمبر بودن برای 

زبیر، به درد تقسیم ارث و میراث می خورد، و نه به درد چیز دیگر. امالک 

جنـاب طلحـه و جنـاب زبیـر و جنـاب عبدالرحمـان عـوف و جناب سـعد 

وّقاص و این سربازان قدیم، این جان فشانان روزگار گذشته ـ که شانسی 

ة جان سـالم به در بردند، حاال  می داننـد کـه از میدان جنگ بحمداهلل والِمنَّ

می تواننـد بـه جبران آن زحمات و تالش ها و لطمات، یک پایی دراز کنند 

و لمی بدهند و ِکیفی بکنند ـ در اطراف واکناف ]از کجا به دست آمده بود[، 

این آقایان پول داشـتند، طال داشـتند، مال داشـتند؛ از کجا به دست آورده 

بودند؟ از راه َکدِّ یمین و عرق جبین؟ نه! از راه نام و نشان و عنوان، از راه 

مدال، از راه افتخارات. ما بودیم که فالن وقت، فالن جا فالن کار را کردیم. 
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مـردم هم بیچاره ها دیـده بودند، ]اما[ نفهمیده بودند که این کار 

خطاست. حساسیت و هوِش خدادادۀ اسالم بخشوده، از مردم گرفته شده 

بود، این چیزها را درست نمی فهمیدند.

غرض، اینها در سـایۀ حکومت عثمان از این افتخارات اسـتفاده می بردند؛ 

امـا امیرالمؤمنیـن آمـد سـِر کار، و اینهـا هـم علـی را می شـناختندـ  اگـر 

نمی شناختند، به این زودی در نمی رفتند، اما می شناختند ـ وقتی دیدند 

مردم هجوم آوردند، این خواسـت و نیاز طبیعی مردم، این احتیاج مردم 

بـه یـک رهبـر و یک نجات بخـش و منحصربـودن امیرالمؤمنیـن به عنوان 

تنها شخصیت نجات بخش، مردم را کشانده است دِر خانۀ علی، اینها چه 

چیزی بگویند؟ بگویند مردم بیایید در خانۀ ما؟ نه! سیاست اقتضا می کند 

که اینها هم بروند با امیرالمؤمنین بیعت بکنند، و کردند؛ اما می دانند که 

امیرالمؤمنین همان سـرباز خشـِن قاطِع جدی و مصممی است که در راه 

خدا و برای خدا و در مراعات قانون، ذره ای انعطاف نمی پذیرد. ما با شما 

پسـرعمه هسـتیم،1 ما رفیق قدیمی هسـتیم، ما باالخره یک حقی داریم، 

مردم بعد از ما مسـلمان شـدند، اصاًل مردم چه حقی دارند؛ امیرالمؤمنین 

بـا ایـن حرف ها فریـب نمی خـوَرد، می گوید برویـد. امیرالمؤمنیـن از آنها 

باهوش تر است. آنها سیاست مدارند، علی از آنها سیاست مدارتر است.

آنها آمدند مذاکراِت مقدماتی کنند با امیرالمؤمنین، یواش یواش بفهمانند 

1. مـادر زبیربن عـوام، صفیه دختر عبدالمطلب، و پدرش عوام، برادر حضرت خدیجه بوده 

است.
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به علی که بابا ما با شما همراهیم، اما خب، ِبَشرِطها و ُشروِطها؛ 

مـا را هـم در نظر بگیرید، ما را هم حفظ بکنید. آمدند یواش یواش اشـاره 

و نشـانه کـه خالصـه مـا را نگه دار علـی، به صرفه ات اسـت! امیرالمؤمنین 

می دانـد بـرای چـه آمدند اینهـا؛ در همان شـبی که اینها آمدنـد که حرف 

بزنند، پیشنهاد کنند، امیرالمؤمنین هم مثل خود آنها با یک عمِل اشاره ای 

می فهماَنـد کـه برویـد، اینجا خبری نیسـت و آن عمل این اسـت: چراغ را 

خامـوش می کنـد! می گویند آقا چراغ را چرا خاموش کردی؟ می گوید آخر 

ایـن بیت المـال اسـت، می خواهم بیخودی نسـوزد. یعنی بفرمایید! شـما 

برای بیت المال آمدید، دهان هایتان را وا کردید، جیب هایتان را باز کردید؛ 

بروید، من یک شمع بیت المال را نمی گذارم بیخود بسوزد که من و شما 

بنشـینیم بـا همدیگـر گعـده کنیم، احوالپرسـی کنیم. اینهـا دیدند نه، در 

صـف علی بن ابی طالـب باید مثـل عمار بود، باید جنگیـد، باید تالش کرد، 

باید کار کرد. نمی توانند آقا بشوند، آن باال بنشینند، امر و نهی کنند، خوب 

بخورند، خوب بپوشند، خوب جمع کنند؛ دیدند با علی نمی شود با انگیزۀ 

آز و حرص و ثروت طلبی زندگی کرد. از علی جدا شـدند و با او جنگیدند؛ 

»َنَكَثت طاِئَفٌة« گروه اول ناکثینند؛ یعنی عهدشکنندگان.

خـَری« یعنـی یک گروهی مانند تیری که از چّلۀ کمان 
ُ
گـروه دوم »َو َمَرَقـت ا

بیرون می آید، از دین به سرعت بیرون رفتند. از دین بیرون رفتند، آن هم با 

آن سرعت، مثل تیری از چّلۀ کمان! پس پیداست دین دار بودند. این جمله 

را امیرالمؤمنین دربارۀ طلحه و زبیر نمی گوید، شهادت به دین داری طلحه 
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و زبیر نمی دهد، اما شـهادت به دین داری خوارج، قبل از خروج 

می دهـد. می گویـد از دیـن خارج شـدند، پس پیداسـت توی دیـن بودند. 

خـوارج، مردمـی که واقعًا به دین معتقدند، واقعًا متدّینند، پایبندند، پای 

دین ایستادند. آقا خمس بده، بفرما؛ سهم بده، بفرما؛ مکه برو، چشم؛ هر 

کار بگویـی و بداننـد از دین اسـت، انجام می دهنـد. خب، پس یک چنین 

آدمی عیبش چیسـت؟ عیبش این اسـت که نمی فهمد، عیبش این است 

که بازی می خوَرد، عیبش این است که چشمش بسته است، عیبش این 

اسـت که یک وقتی شمشـیری را که علی به دسـتش داده، روی سـِر خود 

علی می خواباند؛ عیبش این است. این از طلحه و زبیر هم بدتر است. این 

مقـدِس نهروانـی1 از طلحـه و زبیر هم بدتر و خطرناک تر اسـت؛ چرا؟ برای 

خاطر اینکه طلحه و زبیر در میدان جنگ یکهو دلشـان تکان می خورد که 

ای داد! داریم با علی می جنگیم، اما این مرد متدّیِن معتقِد خشـِک نادان 

که چشـمش بسـته اسـت، بـازی خورده، فریبـش دادند؛ بر اثـر کج فکری، 

یـک تصـور باطل به مغزش آمـده، نجات بخش خـود، علی بن ابی طالب را، 

به عنوان دشـمن خود و دشـمن دین شـناخته، این در میدان جنگ اصاًل 

ٰی«۲. ر�ن ِ ِل�ةَ
َک َر�بّ �ی

َ
ل�ةُ ِال تردید ندارد، بلکه می گوید: »َو َع�بِ

همیـن مـردی کـه خروج کـرده بـر علیعلیه السلالمـ  یکی از خـوارج ـ نیزه در 

شـکمش فرورفته، نیزه را سـرباز علی زده توی شـکمش، این می آید جلو 

1. اشاره به خوارج دارد.

2. سوره مبارکه طه/ آیه 84
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تا نیزه هی از پشـتش بیرون برود و بیشـتر فرو رود در شـکم و 

ٰی«1  ر�ن ِ ِل�ةَ
َک َر�بّ �ی

َ
ل�ةُ ِال َامعایـش، همین طـور می آیـد جلـو و می گویـد: »َو َع�بِ

خدایـا به سـوی تـو شـتاب گرفتـم تـا تو خشـنود بشـوی. خاک بر سـرت! 

به سـوی جهنـم شـتاب گرفتـی نـه به سـوی خدا. عیبـش این اسـت. بله، 

متدّین، مقدس، مؤمن، خوش اخالق، اهل تضرع، اهل گریه و زاری، اینها 

را می دانـم، امـا نادان، کج فکـر، متعبِد بدون دانش، که امام علیه السـالم 

َكِحمـاِر الّطاحوَنـِة«۲ آن کسـی که بدون دانش و بدون  ـُد ِبَغیـِر ِعلـٍم  مُلَتَعّبِ
َ
فرمـود: »ا

آگاهی عبادت می کند، یک قدم به مقصد عبادت نزدیک نمی شـود؛ مثل 

همـان االغ طاحونـه و اسـب عصاری. ایـن حیوان دارد راه مـی رود دائمًا، 

همه اش دارد قدم می زند، اگر روی خِط مستقیم رفته بود، از بلخ و بخارا 

و سمرقند هم گذشته بود، ]اما[ بیچاره وقتی شب چشمش را باز می کنند، 

شش ماه بعد چشمش را باز می کنند، می بیند همان جایی است که روز 

اول بود. امام تشبیه می کند، می فرماید آن کسی که بدون آگاهی و بدون 

دانـش و بـدون فهـم و بـدون بینش و بدون دل روشـن و بدون فکر باز و 

آزاد، خدا را عبادت می کند، همین طور است، پیش نمی رود.

امـا یـک نفـر آدم روشـن، یک نفـر آدم آگاه، یک آدمی کـه چیز می فهمد 

و می خواهـد بفهمـد، یک آدمی که در قضاوت هـای خود و در عمل خود، 

1. شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(/ ذیل خطبۀ 36/ اخبار الخوارج/ ص282

2. تصنیـف غررالحکم و دررالکلم/ قسـم االول االعتقـادی و ما فیه/ باب االول المعرفة/ 

فصل االول اهمّیة المعرفة/ حدیث9
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در دوسـتی خود، در دشـمنی خود، اندیشـۀ خود را، فهم خود را 

دخالـت می دهـد، افـراد را، مکتب هـا را، حرف هـا را با معیارهـای قرآنی و 

اسالمی می سنجد، اگر قابل قبول بود روی چشم می گذارد، اگر قابل قبول 

نبود رد می کند؛ اینها اگر چنانچه عبادت خدا بکنند، پیش می روند. مثل 

آن کسی که سوار اسب تیزپایی شده و دارد می تازد به سوی مقصدی معّین 

در راهی روشـن. طبقۀ دوم و گروه دوم هم اینها بودند. این بدبخت های 

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 ]کج فکری[ که دارند، با علی به هم می زنند.1 این گروه دوم.

وَن« و سـتم کردند مردم دیگری. آن کسانی که  و اما گروه سـوم، »َو َقَسـَط آَخر

بنیادشـان با سـتم اسـت، آن کسـانی که به اقتضای موضع طبقاتی خود و 

موضع اشـرافی خود نمی توانند با علی کنار بیایند؛ نه با علی، نمی توانند 

با قرآن کنار بیایند. همان کسـانی که پدرانشـان، هم جبهگانشـان، رفقا و 

1. در صفیـن، بعـد از آنکـه لشـکر معاویه قرآن ها را بر نیزه کرده و شـعار حکمیت دادند، 

ِمسـَعربن َفَدکی َتمیمـی و َزیدبن ُحَصین طائـی و جمعی از حافظین قرآن ـ که بعد جزو 

خـوارج شـدند ـ بـا اصـرار از امیرالمؤمنیـن خواسـتند تـا مالـک اشـتر را از میـدان نبرد، 

بازگرداند. و با بی شرمی تمام گفتند: »ای علی، دعوت به کتاب خداوند را قبول و اجابت 

کـن، وگرنـه تـو را بـا هرچـه داری تسـلیم خواهیم کرد. آیـا می خواهی دربـارۀ تو همان 

کاری را که نسـبت به فرزند عّفان 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 می کنید، هرچه می خواهید بکنید.« )الکامل فی التاریخ 

)عزالدین ابن اثیر، متوفی 630ق(/ ج3/ ص317(
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هم پیالگانشـان در میـدان دیگـری، در مکـه بـا همین قـرآن و با 

همیـن اسـالم و بـا همیـن نمـاز جنگیدند. حـاال که بعد از مدتـی، دیدند 

همـان موضـع طبقاتـی را در زیـر پرچم اسـالم و قـرآن، و در زیر نام دروغ 

بندگی خدا و قبول این آیین؛ بهتر می شود به دست آورد، حاال آمدند دنبال 

این دین، به حسب ظاهر، شدند مدافع سینه چاکش! و بنابراین دل آنها از 

ایمان خبری ندارد و در روح آنها از دین سرسـوزنی اثری نیسـت. این هم 

یک گروه.

بنابرایـن یادتـان باشـد، حکومت هایـی کـه برای خـدا و در راه خدا شـکل 

می گیـرد، یـا آن مردمـی کـه در راِه چنیـن حکومتـی تالش می کنند، سـه 

گروه مزاحم و مانع دارند؛ اول، آن کسـانی که عالقه و گرایشـی داشـته اند، 

حاال هم در نام دارند، اما دلشان نمی آید که از آن حفاظ بلورین و از روی 

بـرِج عـاج بیاینـد پایین، یـک قدم دیگـر بردارند، یک تـالش دیگر بکنند، 

بـه آنچـه کرده اند بسـنده کرده اند و دْل خوش. گـروه دوم، گروه دین داران 

متحّجر و متعصب و خشک و ناآگاه و نفهم. اینها هم یکی از بزرگ ترین 

موانع آن تالش مقدسند، در همۀ زمان ها و در همۀ دوران ها. آنها هم بر 

اثر ندانسـتن، بر اثر َنیندیشـیدن، بر اثر چشـم و گوش را بازنکردن، بر اثر 

عمل نکردن 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، آن کسانی که موضع طبقاتی شان اجازه نمی دهد 

مکتبی مانند اسـالم را بپذیرند، آن کسـانی که در همۀ دوران ها، افراِد تیپ 
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آنها با انبیا و عباداهلل الصالحین جنگیدند و خون آنها را ریخته اند. 

البته یک روزی این گروه سـوم در شـکل کفر جلوه می کند، 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«

در زندگـی امیرالمؤمنیـن و شـخصیت امیرالمؤمنیـن، واژۀ »عدالـت« و 

مفهـوم »عدالـت«، یـک برجسـتگی خاصـی دارد. خیلـی از خصوصیات در 

ایـن بزرگـوار بود، اما یکی از برجسـته تریِن این خصوصیات که با نام این 

بزرگوار همیشـه همراه اسـت، مسـئلۀ عدالت است. مفاهیم گوناگونی که 

ُشـعب مختلـِف عدالـت دارد، در وجود امیرالمؤمنین در هم تنیده اسـت، 

همه وجود دارد. امیرالمؤمنین مظهر عدل الهی هم هسـت؛ عدل ـ به آن 

معنایی که ما جزو اصول دین می دانیم ـ اقتضا می کرد که خداوند متعال 

یک شـخصیتی مثل امیرالمؤمنین را انتخاب کند برای رهبری و هدایت 

مردم و این کار را خدای متعال کرد.

خـوِد وجـود امیرالمؤمنیـن، شـخصیت او، تربیت او، اوج مقـام او، و بعد 

 منشور حکومت علوی؛ »عدالت فردی، عدالت اجتماعی« 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/022%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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نصب او به خالفت، خوِد این مظهر عدل الهی است؛ اما در وجود 

خوِد او، عدالت به معنای انسانِی آن هم به طور کامل متجلی است. عدالت 

انسـانی در دو قلمـروی فـردی و اجتماعی، خود را نشـان می دهد؛ عدالت 

یک انسـان در قلمروی فردِی او، و عدالت یک انسـان در زمینۀ حکومت 

و فرمانروایـی او، کـه بـه آن عدالت اجتماعی می گوییم. هر دوی اینها در 

زندگـی امیرالمؤمنین برجسـته اسـت. اینهـا را ما باید به قصـد عمل کردن 

بدانیم؛ به خصوص کسانی که در جامعه مسئولیت هایی بر دوش دارند، و 

در قلمرو حکومت، شأنی دارند.

در امیرالمؤمنیـن، عدالـت شـخصی در حـد اعلی بود؛ یک انسـاِن حقیقتًا 

عادل، همان چیزی که از آن تعبیر می کنیم به تقوا. تقوای امیرالمؤمنین 

در حد اعلی بود. همین تقواست که در عمل سیاسی او، در عمل نظامی او، 

در تقسیم بیت المال او، در استفادۀ او از بهره های زندگی، در هزینه کردن 

بیت المـال مسـلمین، در قضـاوت او و در همـۀ شـئوِن او، خـود را نشـان 

می دهد. در واقع در هر انسـانی، این عدالت شـخصی و نفسـانی، پشتوانۀ 

عدالت جمعی و منطقۀ تأثیِر عدالت در زندگی اجتماعی اسـت. نمی شـود 

کسی در درون خود، در عمل شخصی خود تقوا نداشته باشد، دچار هوای 

نفـس باشـد، اسـیر شـیطان باشـد، اما ادعـا کند کـه می توانـد در جامعه 

اجرای عدالت بکند. چنین چیزی ممکن نیسـت. هرکسـی که بخواهد در 

محیط زندگِی مردم منشـأ عدالت بشـود، اول باید در وجوِد خود، در دروِن 

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 

هر انسـاِن غیر معصومی دچار خطا می شـود، اما این مراقبت، یک صراط 

مستقیم است، یک راه نجات است، از غرق شدن انسان جلوگیری می کند. 

خوِد این مراقبت به انسان قدرت می بخشد.

انسـانی کـه مراقـب خـود نیسـت، در عمـل خـود، در کالم خـود، در زندگی 

شـخصی خود دچار بی عدالتی اسـت، دچار بی تقوایی اسـت. این طور آدمی 

نمی تواند در محیط جامعه، منشأ عدالت اجتماعی باشد. اینجاست که خوِد 

امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم درس همیشگی خودش را به همۀ سیاسیون عالم، 

به همۀ کسانی که در امور سیاسی جامعۀ خودشان نقشی دارند، بیان کرده 

 َتعلِم َغیِرِه«1 
َ

 ِبَتعلِم َنفِسِه َقبل
َ
 َفلَیبَدا

ً
اسـت. می فرماید: »َمن َنَصَب َنفَسـُه ِللّناِس ِاماما

هرکسی که خود را در معرض ریاست، امامت، و پیشوایی جامعه می گذارد 

ـ در هـر محـدوده ای 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 

 َتأدیِبِه ِبِلساِنِه« اگر می خواهد 
َ

سراغ دیگران. می فرماید: »َو لَیُكن َتأدیُبُه ِبسیَرِتِه َقبل

دیگران را تربیت کند، باید با سیره و روش و رفتاِر خود تربیت کند، نه فقط 

با زبان خود. به زبان، بسیار چیزها می شود گفت؛ اما آن چیزی که می تواند 

انسان ها را به راه خدا هدایت کند، سیره و عمل کسی است که در محدوده ای 

ـ چـه در آفـاق یـک جامعه و چه در محدوده هـای کوچک تر ـ او را به عنوان 

پیشوا و معلم و کسی که مردم بناست از او پیروی کنند، منصوب کنند.

1. نهج البالغه/ حکمت 73/ ضرورت خودسازی رهبران
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ـِم الّنـاِس  ِ
ّ
ِل ِمـن ُمَعل َحـّقُ ِبااِلجـال

َ
ُبـا ا ـُم َنفِسـِه َو ُمَؤّدِ ِ

ّ
بعـد می فرمایـد: »َو ُمَعل

ـم« آن کسـی که خـود را تعلیـم می دهد، خـود را تأدیب می کند، این  ِبِ َو ُمَؤّدِ

بیشـتر از آن کسـی که دیگـران را می خواهـد تأدیـب کند، مسـتحِق اجالل 

و تکریـم اسـت، در حالی کـه خـودش را تأدیـب نکـرده اسـت. ایـن منطق 

امیرالمؤمنین، درس امیرالمؤمنین اسـت. آن کسـی که می خواهد بر مردم 

حکومت کندـ  چون حکومت، فقط فرمانروایی کردن نیست؛ حکومت، نفوذ 

در دل هاست، حکومت، مقبولیت در ذهن هاست ـ کسی که در یک چنین 

موقعیتـی قـرار می گیرد یا خود را قرار می دهد، اول باید در دروِن خود، در 

وجوِد خود، به صورت دائمی مشغول تأدیب باشد؛ خود را تأدیب کند، خود 

را هدایت کند، به خود تذکر بدهد، خود را موعظه بکند.

یـک جملـۀ دیگـری امیرالمؤمنیـن می فرمایـد دربارۀ آن کسـی که سـزاوار 

امارت بر مردم یا به دسـت گرفتن بخشـی از کارهای مردم اسـت؛ که این 

البته از موضع ریاست یک کشور شروع می شود، تا مدیریت های پایین تر 

و کوچک تـر کـه امیرالمؤمنیـن بـرای فرمانـداران خـود، ایـن توصیه هـا را 

می فرمودنـد؛ یعنـی دربـارۀ آنهـا هم این معنـا صادق اسـت، فرماندار یک 

منطقه، اسـتاندار یک منطقه، قاضی یک شـهر، مسـئول یک بخش، مدیر 

یـک گوشـه ای از گوشـه های ایـن دسـتگاه عریـض و طویل؛ دربـارۀ همۀ 

آنهاسـت ایـن مطالـب. توصیفاتـی در مورد این طـور کسـی می کنند، بعد 

 َعدِلِه َنُف اَلَوی َعن َنفِسِه«1 اولین قدم او در راه عدالت 
َ

ل ّوَ
َ
می فرمایند: »َفكاَن ا

1. نهج البالغه/ خطبۀ 87/ معروف به خطبۀ هّمام
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ُ

این است که هواوهوس را از خودش دور کند. »َیِصُف احَلّقَ َو َیعَمل

ِبِه« حق را بر زبان جاری کند، توصیف کند، به حق هم عمل کند. لذاست 

که در اسـالم، قدرت با اخالق پیوسـته اسـت. قدرت عاری از اخالق، یک 

قـدرِت ظالمانـه و غاصبانه اسـت. رو ش هایی که برای کسـب قدرت به کار 

گرفتـه می شـود، بایـد روش های اخالقی باشـد؛ رو ش هایی که برای حفظ 

قدرت به کار گرفته می شود، باید روش های اخالقی باشد.

در اسالم، کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد. این طور نیست که برای 

به دسـت آورن قدرت، کسـی یا جمعی حق داشـته باشـند به هر روشی، به 

هـر وسـیله ایـ  همان طورکـه امـروز در خیلی از مناطق دنیا رایج اسـت ـ 

متشّبث1 بشوند برای اینکه قدرت را به دست بیاورند. نه! قدرتی که از این 

راه به دست بیاید، این قدرت، قدرِت نامشروع است، قدرت ظالمانه است. 

حفظ قدرت هم به این ترتیب قدرت ظالمانه است.

روش ها در اسـالم خیلی مهمند؛ روش ها مثل ارزش ها هسـتند در اسـالم. 

همچنانی کـه ارزش هـا خیلی اهمیت دارند در اسـالم، روش ها هم اهمیت 

دارند؛ ارزش ها باید در روش ها هم خودشان را نشان بدهند، این طوری است! 

ممکن است یک جا ناکامی هایی هم به بار بیاورد ـ ازلحاظ کسب قدرت ـ 

دردسـرهایی هم به وجود بیاورد، اما درعینِ حال این متعّین۲ اسـت. تشّبث 

به روش های غیر اخالقی از نظر اسالم و از نظر امیرالمؤمنین، به هیچ وجه 

1. )ش ب ث(، چنگ زننده

2. )ع ی ن( الزم شونده، واجب
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صحیح نیست. راه علی این است، ما باید این طوری حرکت کنیم. 

این در زمینۀ عدالت در قلمرو مسائل شخصی علی بن ابی طالبعلیه الصالة والسالم.

و اما عدالت ]علیعلیه السالم[ در قلمرو جامعه.79/12/26 امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم 

در همـان چنـد سـالی که به خالفت و حکومت رسـیدند، نشـان دادند که 

اولویـت در نظـر آن بزرگـوار، اسـتقرار عـدل الهـی و اسـالمی اسـت. یعنی 

تأمین کـردن هدفـی کـه قـرآن بـرای ارسـال رسـل و انـزال کتب و شـرایع 

�ِ�«1 اقامۀ قسط الهی. قسط  ال�ةِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ة آسمانی بیان فرموده است؛ »ِل�یَ

و عدل با دستوری که اسالم معّین کرده، بهترین تضمین و تأمین کنندۀ 

عدالت اسـت. این در نظر امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم اولویت درجه اول بود. 

جامعـۀ اسـالمی، با عدل و قسـط اسـت که قوام پیدا می کنـد و می تواند 

به عنـوان شـاهد و مبّشـر و هدایتگر و الگو و نمونه، بـرای ملت های عالم 

مطـرح شـود. بـدون عـدل، ممکـن نیسـت؛ ولو همـۀ ارزش هـای مادی و 

ظاهـری و دنیایـی هـم فراهـم شـود. اگر عدالـت نباشـد، درحقیقت هیچ 

کاری انجام نشـده اسـت. این، برجسـته ترین مسـئله در زندگی حکومتی 

امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم بود.71/3/30

عدالت اجتماعی بر سه پایه استوار است؛ پایۀ اول، قوانین عادالنه است 

کـه بـه نظر معتقدان به اسـالم، ایـن قوانین عادالنه، فقط قوانین اسـالم 

اسـت؛ زیـرا اسـالم، قوانین خـود را از وحی خدا می گیـرد و خدا که دانای 

همۀ اسرار و رموز عالم است، قوانین جامعۀ اسالمی را منطبق با قوانین 

1. سوره مبارکه حدید/ آیه 25
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فطـرت و طبیعـت جهـان قرار می دهـد. و اگر قوانیـن الهی اجرا 

بشود، عدل به معنای 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 شایسـته ای نداشـته باشـد، همیشـه 

معطـل خواهـد مانـد؛ همچنانی که قرن هایی گذشـت و قوانین اسـالم در 

جامعه هایی که مسـلمان ها در آن زندگی می کردند، اجرا نشـد. به همین 

جهت است که از نظر اسالم، مجری قوانینـ  یعنی آن مقامی که در رأس 

قوۀ اجرایی قرار می گیرد ـ باید انسانی عادل باشد؛ با تقوا و مراقبت کامل 

بر قوانین و اجرای آن نظارت کند.

در ایـن دو پایـه، تقریبـًا بحثـی میـان صاحب نظـران نیسـت؛ یعنـی همۀ 

طـرف داران عـدل اجتماعـی می پذیرند 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 به معنای 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 اسـالم بر روی 

فهم و درک مردم تکیه می کند.

اسـالم نمی گویـد که مجری عادل باشـد، اما مـردم می خواهند بفهمند یا 

نفهمنـد، بخواهنـد یـا نخواهند، عدالت در حق آنان باید اجرا شـود؛ چنین 
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نیسـت. اسـالم می گوید 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 می کند. به همین جهت در دوران حکومت 

عادالنـۀ امیرمؤمنانصلوات اهلل وسلالمه علیه بااینکـه قوانین اسـالم در جامعه حاکم 

بـود و بااینکه در رأس دسـتگاه حکومت، شـخصی مانند علی بن ابی طالب 

قرار داشـت که عدِل مجسـم بود، درعین حال برای اینکه عامالن حکومت 

در گوشه و کنار جامعۀ بزرگ اسالمی از جادۀ عدل تخطی نکنند و حقوق 

مـردم پایمال نشـود، امیرالمؤمنین به هوشـیارکردن مردم و آگاه سـاختن 

آنها نسبت به حقوقشان اصرار عجیبی داشت.60/1/7

در اوایل حکومت، امیرالمؤمنین بین همۀ آحاد مردم در اعطای بیت المال، 

تساوی برقرار کرد. چون قبل از امیرالمؤمنین تقریبًا بیست سالی بود رسم 

شده بود در جامعۀ اسالمی، که بعضی ها را بر بعضی دیگر ترجیح بدهند، 

به خاطـر سـبقت در اسـالم و مهاجـر و انصـار بودن و چه و چـه.1 چون آن 

پولـی کـه در بیت المـال جمع می شـدـ  که از غنائِم جنگ ها بود یا شـاید 

از َزَکـوات بـود ـ ایـن را تقسـیم می کردنـد و به صورت سـرانه به اشـخاص 

می دادند. رسم مالی آن روزگار این طوری بود؛ سرانه می دادند به اشخاص، 

رسـم شـده بود که به بعضی بیشـتر بدهنـد. امیرالمؤمنیـن آمد گفت نه؛ 

1. در سـال پانزدهم هجری خلیفۀ دوم تصمیم گرفت که سـهم مسـلمین از بیت المال را 

 
َ

 الّسـاِبَقِة یِف ااِلسـالِم ال َعل
َ

عَطیُتُكم َعل
َ
ا ا

َ
 ِاّن ِاّن

َ
بر اسـاس سـابقۀ ایشـان در اسـالم بپردازد. »َفقال

ااَلحساِب« )الکامل )ابن اثیر(/ ج2/ ص502(
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هرکسـی متدّین تر اسـت، مؤمن تر اسـت، اجرش با خدا؛ هرکسی 

توانایی بیشتری دارد، خب تالش می کند در زندگی، اگر دنبال مال هست، 

مال کسب می کند؛ بیت المال را من بالسوّیه تقسیم می کنم.

بعضـی آمدنـد نصیحـت کردنـد، گفتنـد یـا امیرالمؤمنیـن! ایـن کاری که 

شـما می کنید، شـما را شکست می دهد؛ یک عده ای را درمقابِل شما وادار 

ّمـا َهَذا الـَفُء«1 
َ
می کنـد بایسـتند.80/9/16 امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم فرمودنـد: »َفا

 
َ

َحٍد فیـِه َعل یـَس اِلَ
َ
ایـن بیت المال مسـلمانان و این اموال عمومی اسـت، »َفل

َثَرٌة« هیچ کس در اموال عمومی بر دیگران ترجیحی و امتیازی ندارد؛ 
َ
َحٍد ا

َ
ا

 ِمن َقسِمِه« خداوند تقسیم عادالنۀ اموال عمومی را معّین 
َّ

َوَجل »َقد َفَرَغ اهَّلُل َعّزَ

 اهَّلِل« اموال عمومی و بیت المال مسـلمین 
ُ

و مشـخص کرده اسـت. »َفُهَو مال

نُت ِعباُد اهَّلِل امُلسـِلموَن« شـما 
َ
مال اهلل اسـت و متعلق به همۀ مردم اسـت، »َو ا

بنـدگاِن مسـلماِن خـدا هسـتید. یعنـی بندگان خـدا در امـوال عمومی و 

بیت المال مسـلمانان ـ یعنی آن مالی که در اختیار حاکم هسـت ـ همه 

علی السـویه اند.62/12/12 ]بنابراین[ امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم عدالت را در بین 

مسلمانان و جامعۀ اسالمی جاری کردند و مانع از این شدند که بیت المال 

به اسراف مصرف شود. نگذاشتند دست تطاول۲ باز شود. نگذاشتند کسانی 

بیت المال مسلمین را به ناحق مصرف کنند.71/3/30

1. تحف العقول عن آل الرسول )حسن بن علی بن ُشعبه َحّرانی، متوفی قرن چهارم(/ باب 

ما روی عن امیرالمؤمنین/ خطبته عند ما انکر علیه قوم تسویته بین الناس فی الفیء

2. )ط ول( دست درازی، تعّدی
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عدالت اجتماعی امیرالمؤمنین یک نسـخۀ کامل اسـالم اسـت. 

حکومت امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم یک حکومت صددرصد اسـالمی است، 

نه 99 درصد، یا 99/99 درصد؛ نه! صددرصد یک حکومت اسـالمی اسـت. 

تـا آنجایـی که بـه امیرالمؤمنین ارتباط پیدا می کنـد، و تحِت اختیار او و 

تحت قدرت اوست، یک لحظه حرکت غیر اسالمی، تصمیم غیر اسالمی در 

او نیست؛ یعنی عدالت مطلق. البته در حکومت امیرالمؤمنین، در مناطق 

گوناگونـی، کامـاًل ممکـن بـود و اتفاق هـم افتاد که کارهـای غیر عادالنه 

انجـام بگیـرد؛ امـا امیرالمؤمنیـن به عنوان یک فرد مسـئول، هر جایی که 

برخـورد کـرد بـا یک چنین چیزی، احسـاس تکلیف کرد. ایـن نامه ها، این 

هشـدارها، ایـن خطبه هـای جان سـوز، آن جنگ هـای امیرالمؤمنین، همه 

در راه اجرای این عدالت بود. در شـخص او، صد در صِد حکومت، حکومت 

اسالمی و عادالنه است.79/12/26

من در حاالت امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم مطالعه می کردم، دیدم این عدلی 

که ما از آن بزرگوار شنیده ایمـ  اگرچه گمان نمی کنم که حتی ما شیعیان 

و جوامع شـیعی، آن عدالت را درسـت لمس و درک کرده باشـیم که چه 

بوده اسـت؛ لیکن آن قدر عظیم بوده که دنیا را ُپر کرده اسـت و آوازۀ عدل 

امیرالمؤمنیـن در همه جـا گسـترده شـده اسـت ـ به میزان زیـادی مربوط 

است به همین عدم رعایت جاذبه ها و ارتباط ها، عدم رعایت خویشاوندی، 

حتی عدم رعایت خدمات گذشـتۀ یک انسـان، آن وقتی که پای محاسـبۀ 

قضایی می رسد.
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َحّسان بن ثابت، مداح امیرالمؤمنینعلیه السالم و کسی که با دشمنان 

آن حضـرت در جنگ هـا مقابلـه کـرده بـود، در جریانی به امری مبتال شـد 

کـه مسـتوجب حـّد بـود. امیرالمؤمنینعلیه السلالم فرمـود باید حـّد الهی بر او 

جاری بشود. حّسان گفت یا امیرالمؤمنین! من آن کسی هستم که برای 

شما آن همه شعر گفته ام. حاال ما باشیم واقعًا اینجا چه می کنیم؟ آنچه 

کـه در ذهنـم هسـت، حضرت فرمودند من حّد خـدا را به خاطر این چیز ها 

نمی توانـم تعطیـل کنـم. روز ماه رمضان شـرب خمر کرده بود، حّد شـرب 

خمـر را جـاری کردند؛ بیسـت تازیانه هم به عنوان تعزیـِر برهم زدِن حرمت 

مـاه رمضـان به او زدنـد، مجموعًا صد تازیانه. که این بیسـت تازیانۀ آخر، 

بیشتر او را پوک کرده بود، که این دیگر چرا! همین قضیه هم موجب شد 

که حّسـان بن ثابت کوفه را ترک کرد و به شـام رفت و به دسـتگاه معاویه 

پیوست و شاید از آن طرف هم علیه امیرالمؤمنینعلیه السالم شعر گفت.

طبـق آنچـه کـه در نهج البالغـه اسـت، بـه عبداهلل بن عبـاس کـه حـواری 

امیرالمؤمنینعلیه السلالم بـودـ  و بـه تعبیـری ازلحـاظ شـخصیت و سـوابق و 

خدمت به امیرالمؤمنین، نفر دوم در دستگاه خالفت آن حضرت محسوب 

می شـد، معلـوم اسـت کـه عبداهلل بن عباس نسـبت بـه امیرالمؤمنین چه 

حالتی داشـته اسـت ـ سـر قضیۀ پول های بصره و گزارشـی که به حضرت 

داده شده بود، به او نامه ای نوشتند؛ او هم گله کرد، اما حضرت گلۀ او را با 

جواب تندی پاسخ دادند که چرا گله می کنی؟ من دارم از تو حساب کشی 

می کنـم.70/4/5 امیرالمؤمنیـن آن چنـان نامـه ای به عبداهلل بن عباس نوشـته 
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است که مو بر تن انسان راست می ایستد! این چه مردی است؟ 

این چه انسـان عظیمی اسـت؟ به عبداهلل بن عباس می فرماید که اگر این 

 َّ ُ
ـَک ِان َل َتفَعـل«1 اگر ایـن کاری که گفتم نکنی، »ث

َ
امـوال را برنگردانـی، »َفِاّن

ّنَ ِاَل اهَّلِل فیَک« پیش خدا  عِذَر مَكَنِن اهَّلُل ِمنَک« بعد من دستم به تو برسد، »اَلُ
َ
ا

دربـارۀ تـو خـودم را معذور خواهم کرد. یعنی سـعی می کنـم به خاطر تو، 

 
ً
َحدا

َ
بُت ِبِه ا ذی ما َضَر

َّ
َک ِبَسیِف ال َبّنَ پیش خدا خجل و سرافکنده نشوم. »َو اَلَضِر

 الّناَر« تو را با همان شمشیری خواهم زد که این شمشیر به هرکس 
َ

ِااّل َدَخل

ّنَ 
َ
ـو ا

َ
زده شـد، وارد جهنـم شـد! »َو اهَّلِل«ـ  ایـن جمله باز باالتر اسـت ـ »َو اهَّلِل ل

ما ِعندی َهواَدٌة« به خدا سوگند که  ُ كاَنت لَ ذی َفَعلَت َما 
َّ
 ال

َ
احَلَسَن َو احُلَسنَی َفَعال ِمثل

اگر این کاری را که تو کردی، حسن و حسین من این کار را بکنند، پیش 

من هیچ گونه عذری نخواهند داشت؛ »َو ال َظِفرا ِمّن ِبِاراَدٍة« هیچ تصمیمی به 

ما« حق را  َمِتِ
َ
 َعن َمظل

َ
یَح الباِطل ز

ُ
نفع آنها نخواهم گرفت؛ »َحّیَ آُخَذ احَلّقَ ِمهُنما َو ا

از آنها هم خواهم گرفت. خب، امیرالمؤمنین می داند که حسن و حسین 

معصومند، اما می گوید اگر چنین اتفاقی ـ که نخواهد افتاد ـ بیفتد هم، 

من ترحم نخواهم کرد.74/11/20 این موجب شد که عبداهلل بن عباس از همان 

بصره به مکه رفت و دیگر کوفه هم نیامد.70/4/5

پنـج سـاِل حکومـت امیرالمؤمنین، دوران بسـیار کوتاهی اسـت در تاریخ 

اسـالم؛ آنچـه کـه ایـن دوران کوتـاه را اهمیـت می دهـد، ایـن اسـت کـه 

امیرالمؤمنین، مثل سرمشـقی که می نویسـند باالی صفحه و متعلم باید 

1. نهج البالغه/ نامۀ 41/ نامه 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 عدالت خواهی، این همه مشکل 

هم برای یک حاکم اسالمی به وجود 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 دنباله های 

گوناگون ـ ]نباید تسـلیم شـد[. و امیرالمؤمنین تسـلیم نشد. تسلیم نشد 

یعنی چه؟ یعنی از راه عدالت عقب نشینی نکرد؛ این شد درس.

امـروز ما مدعی پیروی از امیرالمؤمنین ]هسـتیم[. البته علی بن ابی طالب 

مخصوص شیعه نیست؛ دنیای اسالم برای علی شأن و عظمت قائل است؛ 

دنیای اسالم، علی را امام خود می داند؛ این طور نیست که امیرالمؤمنین 

مخصوص ما شـیعیان باشـد. تفاوتی که وجود دارد این اسـت که ما هر 

فعل و َترک آن بزرگوار را به خاطر عصمتش برای خودمان حجت می دانیم، 

او را معصـوم می دانیـم؛ در مقـام تطبیق با گفتار دیگران و کردار دیگران، 

حرف او برای ما حجت اسـت؛ این خصوصیت شـیعه اسـت. بنابراین ما 

بایـد به عنـوان شـیعه ایـن درس را به یاد داشـته باشـیم کـه عدالت قابل 

اغمـاض نیسـت؛ قابـل معامله نیسـت. هیچ یـک از مصالـح گوناگون، نه 

مصالح فردی، ]نه[ مصالح حکومت، و مصالح کشـور اسـالمی نمی تواند با 

عدالت معامله بشود.82/8/23



 

۲۴

منشور حکومت علوی 
»سیمای کارگزاراِن حکومتی« 1

در نظـر امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم منصِب حکومتی نباید وسـیله ای باشـد 

بـرای راحتـی خود، برای عیِش خود، برای کسـب دنیا برای خود. این یک 

کاسـبی مثـل بقیـه کاسـبی ها نیسـت؛ این یک مسـئولیت پذیری اسـت. 

نمی توانـد اشـتغاِل بـه ایـن مسـئولیت برای این باشـد که انسـان چیزی 

به دست 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! 

پس هدِف قبول مناصب در نظام اسالمی چه چیزی باید باشد؟ هدف باید 

اجرای عدالت، تأمین آسایش مردم، فراهم کردن زمینۀ جامعۀ انسانی برای 

شـکفتن اسـتعدادها، برای تعالی انسـان ها، برای هدایت و صالح بنی آدم 

باشد. هدف باید این باشد! وقتی که در نظر امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم هدف 
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ایـن شـد، آن وقـت این بیاناتی کـه از امیرالمؤمنین می شـنویم، 

همه معنا پیدا می کند.

اینکه می فرماید من آماده ام که سـخت ترین شـرایِط زندگی را برای خودم 

به وجـود بیـاورم، امـا خـدا را در حالی که بـه یکی از بنـدگان او ظلم کردم، 

 1»
ً
دا

َ
ِل ُمَصّف َجّرَ یِف ااَلغال

ُ
و ا

َ
 ا

ً
دا عداِن ُمَسّهَ  َحَسِک الّسَ

َ
بیَت َعل

َ
مالقات نکنم، »َو اهَّلِل اَلَن ا

اگـر مـن را بـا بـدن برهنه بـر روی خارها بیندازنـد، یا با زنجیرهـای گران، 

دسـت و پای من را ببندند و بکشـانند روی زمین، این شـکنجۀ جسـمانی 

لیَق 
َ
ن ا

َ
َحّبُ ِاَلَّ ِمن ا

َ
برای من قابِل قبول تر اسـت، محبوب تر اسـت از اینکه »ا

 ِلیَشٍء ِمَن احُلطاِم« این برای من 
ً
 ِلَبعِض الِعباِد َو غاِصبا

ً
ُه َیوَم القیاَمِة ظامِلا

َ
اهَّلَل َو َرسول

محبوب تر 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 کهـ  طبق آنچه در نهج البالغه است ـ می فرماید: 

نُفَسـُهم ِبَضَعَفـِة الّنـاِس«۲ یعنـی 
َ
وا ا ر ن ُیَقـّدِ

َ
ـِة احَلـّقِ الَعـدِل ا ِئَّ

َ
 ا

َ
»ِاّنَ اهَّلَل َتعـاَل َفـَرَض َعـل

صاحبان مناصب در نظام حق، حق ندارند خودشـان را با اعیان و اشـراف 

مقایسـه کننـد؛ چون اشـراف و اعیان این طور خانه دارنـد، این طور زندگی 

دارنـد، این طـور گـذران دارنـد، پس ما هـم که صاحب ایـن منصب و این 

مسـئولیت در نظام اسـالمی و حاکمیت اسـالمی هسـتیم، ما هم سـعی 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 224/ کالم حضرت در پرهیز از ستم و امتیازطلبی

2. نهج البالغـه/ خطبـۀ 209/ کالم آن حضـرت هنگامی که در بصره به عیادت عالءبن زیاد 

حارثی، از جملۀ یارانش رفته بود.
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کنیـم مثـل آنهـا زندگـی کنیم؛ یـا اینکه چون رؤسـای کشـورها 

در نظام هـای غیـر الهـی و غیـر حـق، این طـور زندگـی می کننـد، این طـور 

خوش گذرانی می کنند، این طور از امکانات مادی استفاده می کنند، ما هم 

بایسـتی همان طور زندگی کنیم. نه! حق ندارند زندگی شـان را با اعیان، با 

اشراف، با متمکنین، یا با منحرفین اندازه گیری کنند.

نُفَسـُهم 
َ
وا ا ر ن ُیَقّدِ

َ
پس با چه کسـی باید زندگی خودشـان را اندازه بگیرند؟ »ا

ِبَضَعَفِة الّناِس« با مردم معمولی، آن هم ضعیف هایشـان، پایین ترهایشـان، 

با آنها مقایسه کن. در این عبارت نیست که مثل آنها زندگی کن، ممکن 

اسـت هرکسـی نتوانـد آن طـور 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 سرمایه دار. نباید مسئول و صاحب یک منصبی 

در نظام اسالمی و نظام حق، طوری زندگی کند که این زندگی، باِب اعیان 

و اشـراف و متمکنیـن و برخـورداران جامعه، یا مسـئوالن کشـورهای غیر 

اسـالمی اسـت. نه این طور نیسـت؛ این فرهنِگ غلطی اسـت که هرکسی 

که به یک مقامی و مسئولیتی رسید در کشور، در مسئولیت های دولتی، 

این باید فالن طور خانه، یا فالن طور وسیلۀ رفت و آمد، یا فالن طور امکانات 

زندگی داشته باشد و برخوردار باشد. نه! دستور امیرالمؤمنین این نیست. 

بـرای آن زمـان هـم فقط نیسـت؛ بـرای همـۀ زمان هاسـت. آن زمان هم، 

زماِن این نبود که مردم همه فقیر باشـند؛ نه! فتوحات اسـالمی شده بود، 

در کشـور اسـالمی ثروت هایـی بـود، ثروتمندهایـی بودند، ُتّجـاری بودند، 
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کسـانی بودنـد ـ حـاال از راه حرام یا حالل ـ کـه زندگی های آنها، 

زندگی هـای برخوردارانـه بود. امیرالمؤمنیـن در همین زمان می فرماید که 

نبایـد زندگـی شـما، زندگی برخوردارانه باشـد. این برای مسـئولین اسـت، 

برای صاحبان مناصب اسـت در نظام اسـالمی. خودتان را با مردِم ضعیف 

بسنجید، نه با برخورداران جامعه.

َک 
َ
یـَس ل

َ
ـَک ل

َ
در یـک نامـۀ دیگری به اشـعث بن قیس می فرمایـد: »َو ِاّنَ َعَمل

ماَنـٌة«1 یعنی این مسـئولیت و منصبی که داری در 
َ
ـُه یف ُعُنِقـَک ا ِكّنَ

َ
ِبُطعَمـٍة َو ل

نظام اسالمی، این طعمه نیست، سرمایه و کاسبی نیست. اشتباه نشود، 

مسـئولیت در نظـام اسـالمی یـک بـاری اسـت بر دوش انسـان، کـه باید 

انسان آن بار را به خاطر یک هدفی، به خاطر یک نّیتی تحمل کند. ببینید! 

برداشت صحیح از دولت اسالمی و مسئولیت اسالمی این است.79/9/25

در تعبیرات عربی صدر اسـالم، »عمل« یعنی مسـئولیتی که ازطرف دولت 

به عهدۀ کسی واگذار شده باشد. مثاًل مسئول بخش های مالی و سیاسی 

َک ِبُطعَمٍة«، یعنی مسئولیت 
َ
یَس ل

َ
َک ل

َ
را »عامل« می گفتند. بنابراین »َو ِاّنَ َعَمل

اداری خود را که ازطرف نظام اسالمی به تو داده شده است، طعمه ندان. 

طعمـه ایـن اسـت کـه شـما چیزی را سـر قالب وصـل می کنیـد و به آب 

می اندازیـد، تـا ماهی بگیرید؛ یعنی یـک چیز کوچِک بی ارزِش کم اهمیت 

را وسـیله قرار می دهید برای به دسـت آوردن یک چیز ُپراهمیت تر که یک 

ماهی اسـت. بعضی از افراد هسـتند که مأموریت و مسـئولیت برای آنها 

1. نهج البالغه/ نامۀ 5/ نامه به اشعث بن قیس، 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 عمده تر است، برسند. آن چیست؟ 

یک وقت مقاِم باالتر است، یک وقت یک امر مادی است، یک وقت چیزی 

اسـت که جاه طلبِی انسـان را اشـباع می کند. این خطاسـت و نباید باشد. 

شما باید »عمل« را خدمت و وظیفه بدانید.

متأسـفانه گاهی انسـان به چشم می بیند که بعضی از افراد به مجرداینکه 

پایشـان بـر روی نقطه ای از نقاط حسـاس نظام قرار گرفـت، در درجۀ اول 

به فکر این هستند که سرمایه ای فراهم کنند و مثاًل زمین و باغی بخرند، 

بـرای آن موقعـی کـه از این فرصت برخوردار نیسـتند. غافـل از اینکه این 

فرصـت را خـدای متعـال در اختیار ما گذاشـته اسـت تا ما به وسـیلۀ آن، 

بهشـت را بخریم. این دید مادی به مسـئولیت، برای هر انسـان دلسـوزی 

مایۀ ناخرسندی است. یک خانۀ راحت، یک سرمایه گذاری در فالن شرکت 

و یـک امـکان مـادی، چـه ارزشـی دارد؟ قیمـت کار را پاییـن مـی آورد و 

انسـان را َپسـت می کنـد. بـرای خاطر یک ُزخـرف1 و پیرایۀ مادی، انسـان 

بیاید مسئولیتی را که از یک طرف در ارتباط با مردم است و ازطرف دیگر 

در ارتباط با نظام اسـالمی اسـت، قبول کند؟ اصاًل این نمی گذارد انسـان 

درست کار کند. این یکی از شاخص های اصلی مسئوالن نظام اسالمی در 

مقایسه با مسئوالن نظام غیر اسالمی است.

البتـه یـک زندگـِی معمولـی الزم اسـت؛ همان چیـزی که نظام اسـالمی 

1. )زخ ر ف( زینت، طال
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بـرای مأمـوِر خـود در نظـر می گیـرد. امـا اگـر او بخواهـد از ایـن 

وسـیله اسـتفاده کنـد بـرای اینکـه در جایی، زمینـی، خانـه ای، امکانی، و 

سـرمایه ای به چنگ آورد؛ نه، این سـزاوار نیست. این همان خطابی است 

کـه امیرالمؤمنیـن به اشـعث بن قیس کرده اسـت ـ این را به مالک اشـتر 

یَس 
َ
َک ل

َ
نمی گوید، چون شأن مالک اشتر اجّل از این حرف هاست ـ »ِاّنَ َعَمل

ـَک ِبُطعَمـٍة« بـه فکـر این مباش که در این چند صباح، َزراندوزی کنی. اگر 
َ
ل

بـه ایـن فکر افتادی که از این وسـیله برای تأمین آیندۀ خود یا فرزندانت 

اسـتفاده و مال انـدوزی کنـی، آن وقـت جاده ای از گوشـۀ صراط مسـتقیم 

بـاز می شـود کـه انحراف نـام دارد. بـرای خاطر اینکـه اگر انسـان بخواهد 

از فرصت هایـی کـه در اختیـار خودش قرار دارد، سوءاسـتفاده کند، ناگزیر 

برخـی دیگـر، از این فرصت ها 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 می کند. اگر 

فسـاد توانسـت در رویۀ مسـتحکم دندان به قدر 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 کرده اید. وِااّل اگر 

به فسـادی که در دندان پیدا شـده ـ ولو به قدر سـر سـوزنی است ـ اعتنا 

نکردیـد، اندکـی نخواهـد گذشـت که خواهیـد دید تمام دندان از دسـت 

رفته است.79/8/30

مسـئولین اسـالمی نباید در رفتار خودشـان، در عمِل خودشـان، مسـرفانه 



387 24. منشور حکومت علویه تسیمای کارگزاراِن حکومتی  1 

صل دوم
ف

زندگـی کننـد، متجمالنه زندگی کنند. و باالتر از آن، نباید طوری 

زندگـی کننـد کـه روش اسـراف آمیز و تجمل آمیـز را تبدیـل بکنند به یک 

فرهنگ. این هم نقطۀ بعدی اسـت که از آن اولی اهمیتش بیشـتر است، 

الاقـل کمتـر نیسـت؛ فرهنـگ نشـود در جامعـه. فـرض بفرماییـد ازلحاظ 

کیفیِت آرایِش محل زندگی و محل کار، کیفیت زندگی در درون خانواده، 

چگونگـی ازدواج فرزندان، مهریه ها، جهیزیه ها، و ازاین قبیل چیزها؛ خب، 

اینها وقتی که به وسیلۀ یک نفر در سطح عالی، در میان صاحبان مناصب 

حکومت اسالمی، به شکل غیر اسالمِی آن ـ به معنای مسرفانه ـ اگر انجام 

بگیـرد، این می شـود فرهنـگ. بقیه نگاه می کنند، یـاد می گیرند؛ مهریه ها 

باال می رود، ازدواج ها مشـکل می شـود، زندگی سـخت می شـود. به تدریج 

آثارش در طول مدتی کوتاه یا بلند، در متن جامعه منعکس می شود.79/9/25 

م«1 یعنی مردم به حکامشان شبیه ترند  شَبُه ِمهُنم ِبآباِئِ
َ
م ا َمراِئِ

ُ
لّناُس ِبا

َ
چراکه »ا

تا به پدرانشـان. هر کاری که حکام بکنند، مردم آن را تکرار خواهند کرد. 

البته این امر به آسانی صورت نمی گیرد؛ بلکه طبعًا یک مکانیسم طوالنی 

َبطیـئ۲، لکـن اجتناب ناپذیری دارد. به این عبـارِت دیگِر نهج البالغه توجه 

ِة«3 رعیت اصالح پیدا نمی کند، مگر  ُة ِااّل ِبَصالِح الُوال ِعّیَ ُح الّرَ
ُ
یَست َتصل

َ
کنید: »َفل

وقتی که ُوالت اصالح پیدا کنند.74/11/4

1. بحاراالنوار/ کتاب الروضة/ ابواب المواعظ و الحکم/ باب16/ حدیث57

2. )ب طء( کند و آرام

3. نهج البالغه/ خطبۀ 216/ کالم حضرت در صفین
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این مهم ترین مطلِب اصلی امیرالمؤمنین در باب حکومت است؛ 

حاکـم نبایـد حکومت را برای خود یک وسـیلۀ ِاعاشـه1 و 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 

قضایـای مـردم، و تـالش بـرای تأمیِن امور مردم ]اسـت.[ مـردم و حوایج 

مردم، نیازهای مردم اصل است.79/9/25

در روایـات وارد شـده اسـت کـه والـی و حاکم اسـالمی ـ حاکـم در همۀ 

سطوح، وزیر و استاندار و باالتر و پایین تر و همه، مشمول این جمله اند ـ 

با مردم باید مثل پدر مهربان نسـبت به فرزندان باشـد.۲ اگر به شـما خبر 

برسـد که فرزندتان از بیماری، از سـرما، از گرما، از گرسـنگی، از تحقیر، از 

اهانت و از غربت رنج می ِکشد، چه حالی پیدا می کنید؟ می توانید تحمل 

کنید؟ در سطح ]جامعه[ نسبت به هرکس چنین اتفاقی بیفتد، تا آنجایی 

1.)اع اش( زندگی کردن، ارتزاق

ـُح ااِلماَمـُة ِااّل ِلَرُجـٍل فیـِه َثـالُث ِخصـاٍل َوَرٌع حَیُجـُزُه َعـن َمعـاِص اهَّلِل َو ِحلـٌم َیِلـُک 
ُ
 اهَّلِل: ال َتصل

ُ
 َرسـول

َ
2. »قـال

حـِم.« پیامبـر می فرماینـد: امامـت  َكالواِلـِد الّرَ ـم  ُ
َ

 َمـن َیـل َحـّیَ َیكـوَن ل
َ

ِبـِه َغَضَبـُه َو ُحسـُن الِوالَیـِة َعـل

شایستۀ کسی نیست مگر مردی که سه ویژگی داشته باشد: تقوایی که او را از معصیت 

خدا باز دارد. بردباری ای که خشمش را با آن کنترل کند. نیکو حکومت کردن بر افراد زیر 

دستش، تا جایی که نسبت به آنها مانند پدر مهربان باشد. )الکافی/ کتاب الحجة/ باب 

ما یجب من حّق االمام علی الرعّیة و حّق الّرعّیة علی االمام/ حدیث8( 
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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 کوچه هـا و بازارهای کوفـه حرکت می کرد، طبق 

معمـول کـه ایـن کار را علیعلیه السلالم انجام می داد. گمـان می کنم در اوایلی 

بوده که علیعلیه السالم وارد کوفه شده بودند و کوفه را پایتخت خودشان قرار 

داده بودند. می بینند یک زنی دارد می رود و مشک آبی را بر دوش کشیده، 

مشـک سـنگین اسـت و این زن با کمال زحمت و ناراحتی این مشـک را 

می کشـد و می بـرد و زیـر لـب حرف می زند. گـوش می دهـد امیرالمؤمنین 

ـ تنها در کوچه هاسـت، کسـی همراه او نیسـت ـ گوش می دهد ببیند این 

زن چه می گوید. می بیند این زن دارد شکایت می کند از علی بن ابی طالب. 

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، آن هم آن کشور پهناوری که آن روز در زمان 

امیرالمؤمنین کشـور اسـالمی را تشـکیل می داد؛ یعنی آنچه که امروز ما، 

ایران و عراق و مصر و شام می شماریم، همه جزو محدودۀ کشور اسالمی 

آن روز بود و امیرالمؤمنین حاکم بر یک چنین 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 علی بن ابی طالب بد می گویی؟ 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 بچه های او تنها مانده اند، این زن 

چند تا یتیم دارد و خودش هم تنهاست، زحمت روزگار و زحمت زندگی به 

او فشار آورده، ناراحت است و به امیرالمؤمنینعلیه السالم دارد دورادور بدگویی 

می کند. معلوم می شود به او نرسیده بودند و او را هنوز نشناخته بودند.

امیرالمؤمنین وقتی که مشـک را گذاشـت، گفت اجازه بده من تو را کمک 

بکنـم. بچه هـای زن وقتی کـه دیدنـد ایـن زن وارد منـزل شـد، دور او را 

گرفتنـد تـا از او آذوقـه ای کـه آورده بگیرند، گرسـنه بودنـد. امیرالمؤمنین 

بچه هـا را مشـغول کـرد، ایـن زن آردی را که آورده بود خمیـر کرد و آماده 

کـرد بـرای اینکه نان بپـزد و امیرالمؤمنینـ  آن طوری که در یک جایی من 

خوانـدم ـ بـا این بچه هـا آن چنان بازی می کرد که بچه ها که از گرسـنگی 

اشک در چشمشان بود، به خنده افتادند و لبخند می زدند، دل خوش شده 

بودند. وقتی که خمیر حاضر شد امیرالمؤمنین به زن گفت حاال بگذار من 

تنـور را بـرای تـو آتش کنم. رفت کنار تنور، تنـور را آتش کرد و هیزم ها را 

داخل تنور می گذاشـت. آتش تنور که زبانه می کشـید، خود را در معرض 

«1 ِبچش ای علـی! این آتش  ایـن آتـش قرار مـی داد، می گفـت: »ُذق یـا َعـِلُّ

را کـه از آتـش قیامت به مراتب سـهل تر اسـت! زن همسـایه از یک جایی 

نگاه کرد، دید این منظره را. یا از باالی پشـت بام یا وارد منزل شـده بود، 

دیـد. او امیرالمؤمنین را می شـناخته اسـت. بـه زن گفت ای زن! این چه 

کسـی اسـت اینجا؟ می شناسـی این مرد را؟ گفت نه، این مرد جوانمردی 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی حلمه و شفقته



391 24. منشور حکومت علویه تسیمای کارگزاراِن حکومتی  1 

صل دوم
ف

است که به من کمک کرد، حاال هم دارد تنورم را آتش می کند. 

گفـت ای زن! ایـن امیرالمؤمنیـن علی بن ابی طالبعلیه السلالم 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 

گسـتاخِی مـن قـرار گرفتـی. امیرالمؤمنیـن بـه او گفت ای زن تـو من را 

ببخش، من باید زودتر از این به تو می رسیدم، اما نرسیدم.62/4/10

امیرالمؤمنیـن از عّمـال خـود هـم مطالبـۀ عدالـت می کرد؛ بااینکـه آنها در 

حـد امیرالمؤمنین نبودنـد.87/4/26 امیرالمؤمنین به یکی از اسـتانداران خود، 

به عثمان بن حنیف توبیخ نامه می نویسـد و می فرسـتد. 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 کرده اند، یک 

ُهم 
ُ
عده ای را دعوت کرده اند، یک عده ای محرومین پشت در مانده اند، »عاِئل

«1 پول دارهـا را دعـوت کرده انـد و بی پول هـا را دور کرده اند  ـم َمدُعـّوٌ ُ َمُفـّوٌ َو َغِنهّیُ

نا عثمان حنیف؛ همۀ مـا مثل اینکه به این درد  از خانـه! عجیـب اسـت! ُکلُّ

مبتالییم. منتها عثمان بن حنیف مردی عظیم القدر ا ست. عثمان بن حنیف 

خیلی جلیل القدر اسـت. چقدر مجاهدت ها، چقدر کارهای بزرگ بزرگ؛ این 

اشتباه هم در زمان استانداری بصره، از بیچاره سر زده.52/11/13 خود همین به 

نظر امیرالمؤمنین یک جرم است که یک نفر در موضع گیری های خود، یک 

عضو از اعضای حکومت اسالمی، از مردم مستمند یعنی از عامۀ مردم، از 

1. نهج البالغه/ نامۀ 45/ نامه به عثمان بن ُحَنیف، کارگزار حضرت در بصره
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تودۀ مردم دور بماند، به اغنیا، ثروتمندان، متمّکنان که اقلیتی در 

جامعه هسـتند، خودش را نزدیک کند.62/9/25 بعد از آنکه می فرمایند تو سـر 

چنین سفره ای بودی و چنین و چنان، زندگی خودشان را می فرمایند.69/9/14

 َیقَتـدی ِبـِه َو َیسـَتِض ُء ِبنـوِر ِعلِمـِه« هـر مأمومی، امامی 
ً
ِ َمأمـوٍم ِامامـا

ّ
ال َو ِاّنَ ِلـُكل

َ
»ا

دارد که باید از دانش او استفاده کند، از نور او استضائه1 کند، به او اقتدا 

یِه َو ِمن  كَتَف ِمن ُدنیاُه ِبِطمَر ال َو ِاّنَ ِاماَمُكم َقِد ا
َ
و از او پیروی بکند. بعد فرمود: »ا

ُطعِمـِه ِبُقرَصیـِه«۲ مـن این طـور دارم زندگی می کنـم ـ امیرالمؤمنین خوراک 

خـود و لبـاس خـود را کـه شـبیه فقیرتریـن مـردم آن روزگار بـود، ایـن را 

مطرح می کند ـ می گوید من که امام شما هستم، این طوری دارم زندگی 

 َذِلـَک« یعنی من از 
َ

وَن َعل ُكم ال َتقـِدر
َ
ال َو ِاّن

َ
می کنـم.80/9/16 بعـد می فرماینـد: »ا

شماها توقع این طور زندگی را ندارم.

من و شما کجا می توانیم به خاطرمان خطور بدهیم که قادریم در آن حِد 

اوج پرواز کنیم! مگر شـوخی اسـت؟! بحث این نیسـت که ما از خودمان 

مسـئولیت را دفـع کنیـم؛ نـه! اگر کسـی می توانـد، باید بکنـد. بحث این 

نیست که برای عمل خودمان، توجیهی درست کنیم؛ آن طور زندگی کردن، 

یک عمل تصنعی نیسـت؛ بلکه به یک روح پوالدین متکی اسـت، که آن 

ن  عینو
َ
ِكن ا

َ
روح در امیرالمؤمنین وجود داشت. در دنبال آن می فرمایند: »َو ل

1. )ض و ء( طلب روشنایی

2. آگاه 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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ٍة َو َسـداٍد« ورع پیشـه کنید و هرچه می توانید، در 
َ

ِبَوَرٍع َو اجِتاٍد َو ِعّف

این راه سـعی و کوشـش کنیـد.69/9/14 »َوَرٍع« یعنی پرهیـز و فاصله گرفتن از 

عواملی که موجب نقمت پروردگار خواهد شد؛ »ِاجِتاٍد« یعنی تالش کردن، 

ـٍة« یعنـی عفیـف و پاک دامن بودن؛ و 
َ

کوشـش کردن و فعالیت کـردن؛ »ِعّف

»َسـداٍد« یعنی کار را درسـت و محکم انجام دادن. اینها را از ما خواسـته اند. 

باید طبق این دستورالعمل حرکت کنیم.75/6/30

َک یف َوالَیِتَک 
ُ

امیرالمؤمنین در یک جا به ابن عباس می نویسد: »َفال َیُكن َحّظ

 َتشـَتفیِه«1. می فرمایـد بهـره ای کـه از ایـن حکومتت و 
ً
مـااًل َتسـَتفیُدُه َو ال َغیظـا

اسـتانداری ات در آن منطقه ای که تو را فرسـتادیم، می خواهی ببری، این 

نباشد که مالی به دست بیاوری، یا یک خشمی را علیه کسی فروبنشانی؛ 

یعنـی فـرض بفرمایید از قدرِت حکومت اسـتفاده کنیم علیه فالن کس یا 

فـالن جمـع یـا فالن قشـر که با آنها َبدیـم، چنین چیزی جایز نیسـت. »َو 

« حّظ تو از این حکومت باید این باشد که باطلی  ِكن ِاماَتُة باِطٍل َو ِاحیاُء َحّقٍ
َ
ل

را نابـود کنـی، یـا حقی را زنـده بداری و برپا بـداری.80/9/16 و ما اگر این طور 

عمل کردیم، این امانت الهی را که در دست ماست، پاسداری کردیم؛ اگر 

م یا 
َ
این طور عمل نکنیم، آن وقت امیرالمؤمنین قضاوت سـختی دارد. »ِاعل

ماَنٌة«۲ این امارتی که در اختیار توسـت، این ریاسـت و 
َ
ّنَ َهِذِه ااِلماَرَة ا

َ
ِرفاَعُة ا

1. مناقب آل ابی طالب/ باب درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی المسابقة بالزهد

2. مکاتیب االئمة )احمدی میانجی، متوفی 1379(/ ج1/ ص455، سـخن امیرالمؤمنین 

به رفاعة بن شداد، که قاضی شهر اهواز بود.
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مدیریتـی کـه در اختیـار بنده و امثال بنده اسـت، امیرالمؤمنین 

هـا خیاَنـًة« هر کس این را تبدیل 
َ
ـن َجَعل َ

َ
می فرمایـد ایـن یک امانت اسـت؛ »ف

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 

عَنُة اهَّلِل ِاَل َیوِم القیاَمِة« لعنت خدا بر او خواهد بود 
َ
عادالنۀ خود قرار بدهد، »ل

تا روز قیامت.79/12/26

در یـک جـا کسـی می آیـد خدمـت امیرالمؤمنین پولـی می خواهـد از او؛ 

ـَک«1 ایـن مـال، نه متعلق به 
َ
یـَس ل َو ال ل

َ
 ل

َ
حضـرت می فرماینـد: »ِاّنَ َهـَذا املـال

ا ُهـَو یَفٌء 
َ

مـن اسـت، نه برای توسـت؛ ایـن بیت المال برای مردم اسـت. »َو ِاّن

َک« تو هم اگر چنانچه در 
َ
كاَن ل م  ِبِ م یف َحر سـیاِفِهم َفِان َشـِركَتُ

َ
ِللُمسـِلمنَی َو َجلُب ا

این فتوحات اسـالمی شـرکتی داشـته باشـی، سـهم خودت را داری. »كاَن 

فواِهِهـم« آن چیـزی کـه مـردم 
َ
یدِیـم ال َتكـوُن ِلَغیـِر ا

َ
ِهـم َو ِااّل َفَجنـاُة ا  َحّظِ

ُ
ـَک ِمثـل

َ
ل

بـا دسـترنج خود به دسـت آوردنـد، متعلق به خودشـان اسـت. این منطق 

امیرالمؤمنین در برخورد با این چیزهاست.80/9/16

امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم آن روز به کسـانی که مسـئولیت امور کشـور را 

بـر عهده داشـتند، سـخت گیری را به جایی رسـاندند که ـ بـه قول امروز ـ 

بـا آن  را کـه  قالَمُكـم«۲ سـِر قلم هـای خودتـان 
َ
ِدّقـوا ا

َ
»ا بخشـنامه کردنـد: 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 232/ سـخنی به عبداهلل بن ُزمعه که در ایام حکومت امام، مالی از 

آن حضرت درخواست کرد.

2. بحاراالنوار/ کتاب العقود و االیقاعات/ ابواب القضایا و االحکام/ باب4/ حدیث1
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می نویسید، ریز بتراشید. هم صرفه جویی در قلم، هم صرفه جویی 

بـوا َبـنَی ُسـطوِرُكم« سـطوری را  در کاغـذ، و هـم صرفه جویـی در ُمرکـب؛ »َو قاِر

کـه در کاغـذ می نویسـید بـه هم نزدیک بنویسـید و در کاغـذ صرفه جویی 

از زیـاده روی و  را بنویسـید،  کنیـد؛ »َو اقِصـدوا َقصـَد امَلعـان« مطالـِب الزم 

زیاده نویسـی پرهیـز کنید. اگـر امروز بخواهند این حرف هـا را تکرار کنند، 

بـه ایـن شـکل خواهـد بود کـه از ایجاد دسـتگاه های زائد، اسـتخدام های 

زائـد، و توسـعه دادن های زائـد، خودداری کنید. یعنـی باید از کاغذپراکنی 

و زیاده نویسـی های بیهـوده و وقت تضییع کـن، خـودداری کنیـم. ایـن 

خصوصیات را، امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم رعایت می کردند. در آخر این جمله 

 امُلسِلمنَی 
َ

موال
َ
هم ـ که بعضی از فقراتش را عرض کردم ـ می فرمایند: »َفِاّنَ ا

 ااِلضراَر« ضرر رسـاندن به اموال مسـلمانان را تحمل نمی کردند، که 
ُ

َتِمل
َ

ال ت

کسـی بخواهد ولو به اندازۀ کمی به اموال عمومی ضرر برسـاند. این یعنی 

امانت دار دانستن خود و همۀ مسئولیِن بیت المال.71/3/30

حضـرت یک وقـت کسـی را کـه می خواسـت احتمـااًل به عنـوان فرمانـدار 

بـه شـهری بفرسـتد، گفـت فردا بعـد از نماز ظهـر پیش من بیـا. حاال هم 

تقریبًا معمول اسـت که اگر می خواهند فرماندار یا اسـتانداری را به جایی 

بفرسـتند، آن حاکم یا آن مسـئول، او را می خواهد و اگر سفارشـاتی دارد، 

به او توصیه می کند. آن شخص نقل می کند که فردا بعد از نماز ظهر، به 

همان جایی رفتم که امیرالمؤمنین می نشستند؛ یعنی دکه ای که حضرت 

برای این کار در کوفه معّین کرده بودند. دیدم که درمقابل امیرالمؤمنین، 
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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 

بسـتۀ سـربه ُمهری را آوردند. این کیسه ُمهروموم شده بود تا کسی نتواند 

آن را باز کند. این شـخص می گوید با خودم فکر کردم که حضرت من را 

امیـن دانسـته و می خواهـد گوهر گران بهایی را به من نشـان بدهد، یا به 

مـن امانتـی را بسـپرد، یا چیزی دربارۀ آن بگویـد. می گوید حضرت ُمهر را 

شکست و دِر کیسه را باز کرد. دیدم در این کیسه، َسویق ـ آرد الک نکرده 

و نخاله دار ـ وجود دارد. بعد حضرت دست کرد، یک مشت از این آردها را 

درآورد، داخل کاسه ریخت، یک خرده هم آب از کوزه روی آن ریخت، اینها 

را به هم زد و به عنوان نهار خورد؛ یک مقدارش را هم به من داد و گفت 

بخور. می گفت من حیرت زده شدم، گفتم: یا امیرالمؤمنین! شما این کار 

را می کنیـد؟ ایـن عـراق با این همـه نعمت، در اختیار شماسـت، این همه 

گنـدم و جـو وجود دارد؛ این کارها برای چیسـت؟ شـما چرا این طوری دِر 

یِه ُباًل ِبِه«1 سـوگند 
َ
خِتُ َعل

َ
ایـن کیسـه را می بندید؟ حضـرت فرمود: »َو اهَّلِل مـا ا

به خدا، من که دِر این کیسه را ُمهر کردم، به خاطر بخل نیست که حیفم 

بتـاُع َقـدَر مـا َیكفین« من 
َ
ِكّن ا

َ
می آیـد از ایـن آرد الک نکرده کسـی بخـورد؛ »َو ل

به قدر حاجت شـخصی خودم از این آردها ـ که پسـت ترین آرد اسـت، آرد 

ن ُینَقَص َفیوَضَع فیِه ِمن َغیِرِه« می ترسـم که این 
َ
خاُف ا

َ
الک نکرده ـ می خرم. »َفا

کیسـه را کسـی بـاز کنـد و غیـر از آن آردی که خود من خریـده ام، چیزی 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب کرائم خصاله/ باب98/ حدیث15
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« و مـن 
ً
بـا  َبطـن ِااّل َطّیِ

َ
دِخـل

ُ
ن ا

َ
كـَرُه ا

َ
َنـا ا

َ
داخـل ایـن کیسـه بریـزد؛ »َو ا

خوش ندارم که در شـکم خود غذایی وارد کنم که طیب و پاکیزه نباشـد، 

می خواهم غذای پاکیزه بخورم؛ غذایی که از پول خودم و مال خودم است 

و مال کسی در آن نیست.

امیرالمؤمنیـن با کار خـود می خواهد 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؛ وِااّل می شد 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 می روی و بر شـهری مسـلط خواهی شـد. 

و یک عده مردم در اختیار تو قرار دارند؛ مالیات آنها، پول آنها، جان آنها، 

مال آنها، ِعرض آنها. مواظب باش! که این قدرت، قدرت مطلقه نیسـت و 

تو به عنوان حاکم، مطلق العنان و افسارگسـیخته نیسـتی؛ حواسـت جمع 

باشد، بفهم که چه کار داری می کنی.70/1/26

در آن قضیـۀ »انبـار« کـه عده ای ازطرف حکومِت شـام رفتنـد انبار و حاکِم 

منصـوِب امیرالمؤمنیـن را در شـهر انبارـ  که از شـهرهای عراق اسـت ـ به 

قتل رساندند، به مردم حمله کردند، خانه های مردم را غارت کردند، عده ای 

را کشـتند و برگشـتند، امیرالمؤمنین در خطبه ای که خوانده اسـت به این 

مناسـبت ـ که یکی از آن خطبه های تکان دهندۀ نهج البالغه اسـت، خطبۀ 

ـِة«1؛ آن مردم را می خواهد تحریک کند به  بـواِب اجَلّنَ
َ
جهـاد، »ِاّنَ اجِلهـاَد بـاٌب ِمـن ا

1. نهج البالغه/ خطبۀ 27/ هنگامی که خبر یورش سپاه معاویه به شهر انبار به حضرت رسید.
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حرکت کـردن در راه مقابلـۀ با این ظلم بزرگ ـ این طور می فرماید: 

ِة امُلسِلَمِة َو ااُلخَری امُلعاَهَدِة« شنیده ام، 
َ
 امَلرا

َ
 َعل

ُ
 ِمهُنم كاَن َیدُخل

َ
ُجل ّنَ الّرَ

َ
َغن ا

َ
َقد َبل

َ
»َو ل

خبر به من رسـیده اسـت کـه مرداِن غارتگر آن گـروه، وارد خانه های مردم 

می شدند که زنان مسلمان یا زنان یهودی و مسیحی و مجوسیـ  ُمعاَهد1 ـ 

در این خانه ها بودند؛ فرقی برای امیرالمؤمنین نمی کند 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 

َبا َو َقالِئَدها َو ُرُعَثا« می آمد گوشوارۀ او را، 
ُ
ها َو ُقل

َ
اینها یاد می کند. »َفینَتِزُع ِحجل

دست بند او را،  گردن بند او را، طالهای او را، و خلخال های او را می کشید 

بیرون. غارتگر اسـت دیگر، طال می خواهد، دنبال مال آمده اسـت. »ما َتَتِنُع 

ِمنـُه ِااّل ِبااِلسـِترجاِع َو ااِلسـِترحاِم« ایـن زن مسـلمان یـا غیـر مسـلمان، درمقابِل 

ایـن مهاجـم، هیچ وسـیلۀ دفاعی ندارد جـز التماس. بعـد، امیرالمؤمنین 

 مـاَت ِمـن َبعِد 
ً
 ُمسـِلما

ً
ّنَ امـَرأ

َ
ـو ا

َ
وقتی کـه ایـن را بیـان می کنند، می فرماینـد: »َفل

« اگر کسـی از تأسـف و غصۀ این حادثه بمیردـ  یک 
ً
كاَن ِبِه َملوما  ما 

ً
َسـفا

َ
َهذا ا

« به نظر من 
ً
كاَن ِبِه ِعندی َجدیرا انسان مسلمان ـ نباید او را مالمت کرد؛ »َبل 

شایسـته اسـت که هر غیرتمندی، از چنین حوادثی دق کند و بمیرد!80/9/16 

امیرالمؤمنین که مبالغه نمی کند؛ می گوید اگر از این غصه انسـان بمیرد، 

حق دارد. این حکومت و والیت اسالمی است.87/1/16

1. به افرادی از غیرمسلمانان گفته می شود، که بین آنها و مسلمانان پیمان مسالمت و 

قرارداد صلح برقرار باشد.
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اگـر حاکمـان اسـالمی، صاحب منصبـان اسـالمی بخواهنـد این 

وظایـف را انجـام بدهند، به یک نقطۀ دیگر احتیاج دارند. و آن چیسـت؟ 

اخالص، برای خدا کارکردن، با خدا رابطۀ خود را نگه داشـتن. لذا مسـئول 

امور و صاحب منصب در نظام اسـالمی، مسـئله اش فقط مواجهۀ با مردم 

نیست؛ اگر با خدا متصل نباشد، کاِر برای مردم، خدمِت برای مردم، همان 

مسئولیت اصلی هم که دارد، َلنگ خواهد ماند.

پشـتوانۀ ایـن مأموریـت و مسـئولیت، همیـن ارتبـاِط بـا خداسـت؛ لـذا 

امیرالمؤمنین در نامه به مالک اشتر می فرماید: »َو اجَعل ِلَنفِسَک ِفیما َبیَنَک 

 ِتلـَک امَلواقیـِت«1 بهتریـن اوقـاِت خـودت را که صرف می کنی 
َ

فَضـل
َ
َو َبـنَی اهَّلِل ا

بـرای کارهـای گوناگـون، بهترینـش را بگـذار بـرای خلـوت بیـن خودت و 

خـدا؛ یعنـی حالـِت ارتباط با خدا، انابـۀ به خداوند. تضـرع را برای اوقات 

خسـتگی نگـذار، بـرای وقت کسـالت نگـذار. بهترین وقت و بانشـاط ترین 

قسـاِم« بهتریِن   ِتلـَک ااَل
َ

جـَزل
َ
وقتـت را صـرف بیـن خـودت و خدا کـن. و »َو ا

كاَنت  این کارها را برای بین خودت و خدا قرار بده. بعد می فرمایند: »َو ِان 

ها هلِِل« اگرچه تو وقتی صاحب منصب در حکومت اسـالمی هسـتی، همه 
ُّ
ُكل

ُة َو َسـِلَمت  ّیَ َحت ِفهَیا الّنِ
َ
ها هلِِل ِاذا َصل

ُّ
ُكل كاَنت  کارهایت متعلق به خداسـت، »َو ِان 

ـُة« اگـر نّیتـت خالـص باشـد، کاری کـه مـردم را بیازارد از تو سـر  ِعّیَ ِمهَنـا الّرَ

نزند، همۀ کارهای تو برای خداست، عبادت است. اما درعینِ حال در بین 

همـۀ ایـن تالش هایی که همه اش هم عبادت اسـت، یـک وقتی را بگذار 

1. نهج البالغه/ نامۀ 53/ فرمان به مالک اشتر
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بـرای اینکـه بین خودت و خدا خلوت کنی.79/9/25 غالبًا آنهایی که 

دیگـران را به سـمت کمـال و تعالی می خواهند سـوق بدهند، خودشـان از 

کمال و تعالی باز می مانند. خیلی از کسانی که مردم را نصیحت می کنند، 

خودشـان نصیحـت نمی شـوند. خیلی از آن کسـانی که برای مـردم آگاهی 

را و معرفـت را و تهذیـب را در بیـان خودشـان و در تعلیمات و ارشـادات 

خودشان به ارمغان می آورند، خودشان از این همه محروم می مانند و این 

خسارت بسیار بزرگی است.

..مولـوی یـک فصل بسـیار زیبـا و جالبی را در کتاب مثنـوی ذکر می کند 

دربـارۀ همیـن خصوصیت افرادی کـه ارشـادکنندگان جامعه اند. می گوید 

ایـن آبـی که از آسـمان می بارد و در دریاهـا و در حفره ها و در رودخانه ها 

و در چشـمه ها ظاهر می شـود یا جمع می شود، تمام کثافت ها و چرک ها 

و آلودگی هـای بدن انسـان را پاک می کند، فضـای اطراف خودش را تمیز 

می کند، هر نازیبایی را و هر زشتی و آلودگی را برطرف می کند؛ اما خودش 

آلـوده می شـود. 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 به صورت بخار دربیاید و به آسـمان برود. متراکم بشـود و 

سـپس به صـورت بـاران، پاک و طیب و طاهر و پاکیـزه دوباره برگردد. این 

یـک تمثیـل اسـت فقط. می گویـد دل هـا و روح های معلمان و مرشـدان 

و هدایتگـران و عارفـان، مثـال همـان آب اسـت که آلودگی هـای دل ها و 

جان هـای دیگـران را پـاک می کنـد، امـا خودش دچـار کسـالت و آلودگی 
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می شود. 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 وسـیله ای قـرار بدهـد بـرای تطهیـر و تهذیـب و تزکیـۀ خودش. 

..اینجاست که عبادت های نیمه شب علی معنا می شود.

آن شـیِر میـداِن کارزار، در محـراب عبادت مثل ابـر بهار می گرید و بدن او 

می لرزد. و گریۀ او و عبادت او و تضرع او، خودش یک درس اسـت برای 

دیگران.

..آن انسـانی کـه آن کودکـی اش اسـت، آن جوانـی اش اسـت، آن دوران 

بعـد از پیـروزی انقالبـش اسـت، آن میـدان جنگـش اسـت، آن صبـر 

بیست وپنج سـاله اش اسـت، آن گذشـتش اسـت، آن ایثـارش اسـت، آن 

افتخاراتش است، آن ستایش های پیغمبر که از اوست، و آن آیاتی است 

که در شـأن او و به مناسـبت حاالت او نازل شده؛ یک چنین آدمی قاعدتًا 

بـه خـودش خواهد گفت کـه من دیگر چه احتیاجـی دارم که حاال خودم 

را این همه زیر فشـار عبادت قرار بدهم؟ که همین تصور و همین خیال، 

انسـان ها را می لغزاند؛ تکیه به افتخارات گذشـته، تکیه به کار های خوبی 

که یک وقتی کردیم، تکیه به رنج هایی که در گذشته در راه خدا کشیدیم؛ 

و حـاال فکـر می کنیـم از خدا و از بندگان خدا طلبکاریـم. تکیه به عبادت 

و بـه ذکـر و دعایـی و گریه ای که یک روزی، یا یک فصلی، یک موسـمی 

کردیـم؛ و خیـال می کنیم برای تا آخر عمرمان بس اسـت. همین هاسـت 

که انسـان را گمراه می کند، و همین هاسـت که بسـیاری از یاران نزدیک 
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علی بن ابی طالب 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 بی نیازدانستن خود از تالش و جهاد مداوم. امیرالمؤمنین این 

فریـب را نخـورد، ایـن لغزش را نکرد؛ لذاسـت که یک لحظـه از عبادت و از 

دعـا و از تضـرع غفلت نمی کند. نمـاز آن حضرت، تهجد آن حضرت، گریۀ 

آن حضرت، و دعای آن حضرت.

الفتی داشته با این دل شبعلی آن شـیر خدا شـاه عرب

دل شـب محرم ِسّر اهلل استشب ز اسـرار علی آگاه است

گر چه او نیز به تاریکی دید1شب علی دید و به نزدیکی دید

امیرالمؤمنیـن بـا شـب ُانـس دارد، با عبـادت انـس دارد. به خاطر تهذیب 

نفوس دیگران، از تهذیب نفس خودش غافل نمی ماند.66/2/30 

ایـن چهـرۀ صاحبـان مناصـب اسـت در نظـام اسـالمی و در قامـوس 

امیرالمؤمنین.79/9/25

1. سید محمدحسین بهجت تبریزی )1285-1367( معروف به »شهریار«



 

۲۵

منشور حکومت علوی
»سیمای کارگزاراِن حکومتی« 2

امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم هم خطاب به مسئوالن مطالبی را فرموده است 

و هـم خطـاب به آحاد مردم. آنچه که خطاب به آحاد مردم اسـت، عمدتًا 

خطاب به مسـئوالن هم هسـت؛ اما آنچه خطاب به مسئوالن است، فقط 

خطـاب بـه خـود آنهاسـت؛ کـه در نامه هـای امیرالمؤمنینـ  چـه نامۀ آن 

حضرت به مالک اشتر، چه بقیۀ نامه هایی که به استانداران و به کارگزاران 

نظاِم خودشان می نوشتند ـ منعکس است.

امروز ما به شدت احتیاج داریم به اینکه این دستورات و این توصیه ها را 

م  �ةُ �ن
ُ

بشناسیم، و عمل کنیم. اگر به این دستورات عمل کردیم، آن وقت »ک

اِس«1 تحقـق پیـدا خواهـد کـرد؛ یعنی یک امتی خواهیم  �ة ِلل�نّ ِرحبَ حن
ُ
�ةٍ ا

َ
ّم

ُ
َر ا �ی

حنَ

1. سوره مبارکه آل عمران/ آیه 110، »شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید.«
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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 روش ها 

و دستورها عمل نکردیم، به تدریج 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 اسـالم فاصله بگیریم، از دسـتورات امیرالمؤمنین در عمل 

فاصلـه بگیریـم، این خطر وجود دارد.79/9/25 اما مسـئولین وقتی می توانند 

خوب به این مسـئولیت عمل کنند که این حرف ها، این رشـته تفکرات، 

گفتمـان عمومـِی مردم بشـود؛ آن چیزی که مـردم به عنوان معروف آن را 

می شناسـند و آن را می پذیرنـد؛ آن وقـت این عملی خواهد شـد. باید این 

معـارف آن چنـان رواج پیـدا کند که بشـود جزء ذهنیاِت قطعی و مسـّلِم 

آحاد مردم، آن وقت عمل به اینها آسان خواهد شد.96/2/24

نامـۀ تاریخـی امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم به جنـاب محمدبن ابی بکر را96/6/12 

انتخاب کرده ام که بعضی از ِفقره های آن را می خوانم. البته کوتاه اسـت، 

مثل فرمان به مالک اشتر، جامع و مفّصل نیست.

رابطۀ محمدبن ابی بکر با حضرت، یک رابطۀ ویژه است؛ چون برای ایشان 

مثـل فرزنـد اسـت. محمـد پسـر جنـاب ابی بکر، خلیفـۀ اول اسـت؛ لیکن 

بزرگ شـدۀ دامان امیرالمؤمنین اسـت. چون بعد از آنکه محمد متولد شـد 

و خیلی کوچک بود، ابی بکر از دنیا رفت و حضرت، مادر محمد را به زنی 

گرفتند. َاسـماءبنت ُعَمیِس معروف، مادر محمدبن ابی بکر اسـت، که اول، 

عیـال جعفربن ابی طالـب بـود. بعد از شـهادت جعفر، َاسـماء عیال ابی بکر 
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شد. بعد از فوت ابی بکر هم عیال حضرت امیر بود. حضرت هم 

از او بچه دارند، جعفر هم از او بچه دارد، ابی بکر هم از او فرزند دارد؛ که 

همین محمدبن ابی بکر است. بنابراین محمد در خانۀ امیرالمؤمنین بزرگ 

شده و فرزند و َربیِب1 آن بزرگوار است؛ لذا روابطشان باهم خیلی نزدیک و 

صمیمانه بوده و خیلی هم به حضرت خدمت کرده اسـت. حضرت دربارۀ 

محمدبن ابی بکر تعبیرات عجیبی دارند؛ مثاًل در جایی فرموده اند شمشـیر 

بّرندۀ راه حق۲.

حضـرت ایشـان را فرسـتادند تا برود اسـتاندار مصـر شـود.82/8/28 و نامه ای 

همراهـش می کننـد کـه بخشـی از این نامه خطاب به اوسـت، و بخشـی 

خطـاب بـه مـردم. ما باشـیم، به مـردم چـه می گوییم؟ مـا می گوییم ای 

مـردم! بدانیـد مـا طـرف دار شـماییم، مـا می خواهیـم زندگِی شـما را آباد 

کنیم، این کارها را برایتان کردیم، این کارها را هم می کنیم؛ این آقا هم 

که فرسـتادیم، مورد اعتماد ماسـت. از او تعریف می کنیم، این طور حرف 

می زنیم. اما امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین است، حجت اهلل است، از مطلِب 

اصلـی غافـل نمی شـود، از موعظـه، هم موعظـۀ مردم و هم این کسـی که 

فرستادۀ اوست. مضامین نامه، مضامین عالی و درس آموزی است.96/2/12

1. پسری که زوجۀ شخص از شوهر سابق خود داشته باشد، )رب ب( ناپسری، پرورده.

2. نهج البالغـه/ نامـۀ 35/ امیرالمؤمنیـن بعد از شـهادت محمدبن ابی بکر، در نامه ای به 

ابن عباس، راجع به او چنین می گویند: »محمدبن ابی بکر به شهادت رسید. پاداش مصیبت 

او را از خدا می خواهم که او برایم فرزندی خیرخواه، کارگزاری پرتالش، شمشیری ُبّران، 

و رکنی دفاع کننده بود.«
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بـر اسـاس آنچـه سـید رضیرضوان اهلل علیله در نهج البالغه آورده اسـت، 

اولین نکته ای که حضرت در این نامه بیان کرده اند، این اسـت: »َفاخِفض 

ـم َجناَحـَک«1 درمقابـل مـردم متواضع باش. تواضع به معنای این نیسـت  ُ
َ

ل

کـه مـا فقط اظهـار تواضع کنیم. ..خـود را فروتن گرفتن، انسـان خودش 

را حقیقتـًا درمقابل مردم، پایین دسـت بگیـرد. مراد از مردم، فقط پولداران 

و قدرتمنـدان و امثـال اینها نیسـتند. آنهـا هم جزو مردمنـد؛ البته هرچه 

امتیازاتشـان ـ کـه می تواننـد 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.

م جاِنَبَک« با آنها به نرمی برخورد کن. برخورد نرم، عالوه بر تواضع  ُ ِلن لَ
َ
»َو ا

ـم َوجَهـَک« چهـرۀ خود را برای مردم بگشـا؛ بـا چهرۀ باز با  ُ
َ

اسـت. »َو ابُسـط ل

ظـَرِة« وقتی جمعی از مردم با تو  حَظـِة َو الّنَ
َّ
ـم یِف الل مـردم رفتـار کن. »َو آِس َبیهَنُ

دیدار دارند، نگاه خود را نسبت به آنها بالسوّیه تقسیم کن؛ یعنی به همۀ 

آنها توجه داشته باش؛ این طور نباشد که به بعضی توجه کنی، به بعضی 

توجـه نکنـی. می خواهـد بگویـد افراد ممتـازی در میان مردم نباشـند که 

فقط آنها طرِف توجِه تو باشـند؛ یعنی اگر در جلسـه ای، شـخصیت معتبِر 

محترِم مهمی حضور دارد و افراد دیگری هم هسـتند، این طور نباشـد که 

همۀ همت و وقت و نگاه و توجِه قلبی تو را همان شخص محترِم پولی، 

1. نهج البالغه/ نامۀ 27/ فرمان به محمدبن ابی بکر
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یـا علمـی، یـا غیـره بگیـرد. نه! بـه همه توجـه کن؛ بـه بقیه هم 

ـم« ـ قرینه اش این  ُ
َ

سـهم خودشـان را بده. »َحـّیَ ال َیطَمـَع الُعَظمـاُء یف َحیِفـَک ل

جمله است ـ تا بزرگان طمع نکنند از اینکه بتوانند از تو به نفع خودشان، 

ظالمانه اسـتفاده کنند. اگر به جلسـه ای رفتید که شـخص معتبری آنجا 

هسـت و بقیـه در سـطوح پایین تـر قرار دارنـد، او را مورد توجـه ویژه قرار 

هِیم« تا ضعیفان از عدل تو نسـبت 
َ
َعفـاُء ِمـن َعدِلـَک َعل

ُ
َس الّض

َ
ندهیـد. »َو ال َییـا

به خودشان ناامید نشوند.

الَكبیـَرِة«  َو  عماِلُكـم 
َ
ا ِمـن  غیـَرِة  الّصَ َعـِن  ِعبـاِدِه  َمعَشـَر  ُكم 

ُ
ُیسـاِئل َتعـاَل  اهَّلَل  »َفـِاّنَ 

ای بنـدگان خـدا! خـدای متعـال از کوچـک و بـزرِگ کارهایتـان از شـما 

بازخواسـت می کند. یک وقت شـما کلید خزانۀ معتبری را به آدم نابابی 

ـ مثاًل فرض کنید به یک پولدار یا یک رانت خوار ـ می سـپرید؛ یک وقت 

این طـور نیسـت، چنان ثروت عظیمی را نمی سـپرید، بلکـه نگاه و توجه 

خـود را بـه او می دهیـد. ایـن نسـبت بـه آن صغیـره اسـت؛ امـا خـدا از 

همین هم سؤال می کند. شما اینجا عدالت را رعایت نکرده اید و مرتکب 

گنـاه شـده اید؛ او را بـه طمـع انداخته اید که بتواند در شـما اثـر بگذارد. 

عماِلُكـم َو الَكبیـَرِة َو الّظاِهـَرِة َو امَلسـتوَرِة« هـم خالف هایـی که 
َ
غیـَرِة ِمـن ا »َعـِن الّصَ

انسـان آشـکار انجام می دهد و هم خالف هایی که پنهان انجام می دهد، 

خداوند از آنها بازخواست می کند. »چون به خلوت می روند آن کار دیگر 

می کننـد.«1 مردم متوجه نمی شـوند که این چیزهـا را مؤاخذه کنند، اما 

1. واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند / چون به خلوت می روند آن کار دیگر 
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خـدای متعـال می فهمد و مؤاخذه می کند و گریبان متخلف را 

كـَرُم«، این هم حرف معرفتی 
َ
ُم َو ِان َیعُف َفُهَو ا

َ
ظل

َ
نُت ا

َ
ب َفا می گیـرد. »َفـِان ُیَعـّذِ

دیگری اسـت که اگر خدا عذاب کند، ظلم نیسـت، ظلم بشـر بیشـتر از 

عـذاب اوسـت؛ اگـر هم عفـو کند، که او، اکرِم از این اسـت. این بخِش 

اول نامه بود.1 82/8/28

امیرالمؤمنین اکتفا نمی کند به اینکه فقط سیاست بگوید و مسائل اداری 

را بیان کند و به فکر مدیریِت خودش باشد. به فکر هدایت است، در واقع 

همۀ حرکات این بزرگوار برای نجات مردم شکل می گیرد، موعظه می کند. 

قنَی  ّنَ امُلّتَ
َ
موا یا ِعباَد اهَّلِل ا

َ
لذا در این نامه خطاب به مردم می فرماید:96/2/12 »َو اعل

ـُه« متقیـن، هم نیکِی نزدیک، زودتر و عاجل را، و هم 
َ
 اخَلیـِر َو آِجل

َ
وا عاِجـل حـاز

نیکـِی آجـل، یعنی مدت دار را حائز می شـوند، اهل تقوا هم خیِر این دنیا 

را می بینند، هم خیِر عالم آخرت را.

بعضی خیال می کنند که تقوا، چه در یک فرد و چه در یک جامعه، معنایش 

محرومیـت از ِنَعـم و لـذات دنیـوی و لـذات جسـمانی اسـت؛ می فرمایـد 

این طور نیسـت، اگر تقوا به معنای واقعِی کلمه در جامعه منتشـر بشود و 

جامعه، جامعۀ باتقوایی بشود، که از گناه دوری کند، از خطاهای شخصی 

و عمومـی پرهیـز کند، یک چنین جامعه ای، هم از خیر عاجل، هم از خیر 

آجـل بهـره می بـرد؛ یعنـی هم خیـِر دنیا گیـرش می آید، هم خیـِر آخرت. 

می کنند )غزلیات حافظ(

1. ادامۀ متن نامه از کتاب امالی )شیخ طوسی( خوانده شده است.
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می گوید: این را به مردم مصر بگو، بدانند؛ خیال نکنند که اگر ما 

می گوییم تقوا پیشـه کنید، معنایش این اسـت که خودتان را آماده کنید 

برای زندگِی سـخت، برای معیشـِت ضیق؛1 نه، تقوا اگر بود، معیشـت هم 

خوب خواهد شد. نکته این است، ما این را باید ترویج کنیم. وقتی تقوا 

در یک جامعه ای رایج شـد، معیشـِت آن جامعه هم درسـت خواهد شـد. 

اگر تقوا بود، دزدی نیسـت، سوءاسـتفاده نیسـت، اختالس نیسـت، رشوه 

نیسـت، بی عدالتی نیسـت، ظلم به این وآن نیسـت، مظلوم ُکشـی نیست، 

ضعیف ُکشـی نیسـت، حق ُکشـی نیسـت. وقتی اینها شـد، زندگی بهشـت 

خواهد شد. تقوا این است.

نیا یف ُدنیاُهم« لذات دنیوی و ِنَعم دنیوی که اهل دنیا دلشـان 
ُ

 الّد
َ

هل
َ
»شـاَركوا ا

بـه آنهـا خـوش اسـتـ  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 

ـم« امـا اهـل دنیـا در  نیـا یف آِخَرِتِ
ُ

 الّد
ُ

هـل
َ
دارنـد، همه چیـز دارنـد. »َو َل ُیشـاِركُهم ا

آخرِت اینها، در آن ثواب اخروی و اجر الهی با اینها شـریک نیسـتند. این 

غناُهـم« آن مقـداری که 
َ
َكفاُهـم ِبـِه َو ا نیـا مـا 

ُ
باَحُهـُم اهَّلُل ِمـَن الّد

َ
امتیـاز تقواسـت. »ا

در دنیا انسـان را کفایت کند، بی نیاز بکند، خدای متعال آن را برای اینها 

مباح کرده اسـت. آنها شـریِک آخرِت این نیسـتند، اما این شـریِک دنیای 

ا�ةِ  �ب ّ
�یِ

َ
اِدِ� َو الّط َ ِلِع�ب َر�ب حن

َ
�ةی ا

َّ
�ةَ اهلِل ال �نَ �ی ِ َم رن ل َم�ن َحّرَ

آنهاسـت. قـال اهلل عّز و جـّل: »�ةُ

ا�ةِ  �ی
آ
ُل الا ّصِ

�نَ
ِلَک �نُ

اَم�ةِ َكدنَ �ی وَم ال�ة َ  �ی
اِلَص�ةً ا �ن �ی �ن

ُ
ا�ةِ الّ� �ی

ی ال�َ ِ
وا �ن َم�ن

آ
�نَ ا �ی دن

َّ
ل ِهَی ِلل

ِ �ةُ �ة رن ِم�نَ الّرِ

1. )ض ی ق( تنگ، سخت
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«1 این آیۀ شـریفه هم همین معنا را تفهیم می کند  مو�نَ
َ
عل وٍم �یَ ِل�ةَ

کـه لـذات دنیـوی و طیبـات رزق، حـرام نیسـت. بله، اسـراف و زیاده روی 

حرام اسـت، تجمالت بی مورد حرام اسـت، به فقرا و مسـتمندان نرسیدن، 

حرام است. بله، این کارها را اهل تقوا نمی کنند، اما آن مقداری که مورد 

نیازشان هست، از طیبات رزق الهی استفاده می کنند.96/2/11

]در این نامه[ امام المسلمین، حاکم جامعۀ اسالمی، سیاست مدار، جنگجو 

و مقتـدر، بـه اسـتانداِر خـود و بـه مردمـی کـه این اسـتاندار را بـرای آنها 

می فرسـتد، آن نقـاط محورِی حیـات طیبه را بیان می کنـد. بخش مهمی 

از ایـن نامـه، متوجـه مـرگ و عوالـم بعـد از مـرگ و قیامـت اسـت.96/2/17 

وا یـا ِعبـاَد اهَّلِل« بر حذر باشـید! یعنی مراقب باشـید! مراقب  می فرمایـد: »ِاحـَذر

مَلـوَت َو َسـكَرَتُه« از مرگ و َسـکرت مرگ. »َو 
َ
باشـید، بنـدگان خـدا! از چـه؟ »ا

ُد«۲ ُسـکره به معنـای مصطلـِح  ��ی
ةَ

� �ُ �ةَ ِم�ن ِلَک ما ُك�ن
ِ دنَ

�ةّ ال�َ َء�ة َسكَر�ةُ الَمو�ةِ �بِ
ٓ
ا �ب

مستی نیست؛ مستی را هم که سکره می گویند، برای خاطر این است که 

فاصله می اندازد بین عقل انسـان و بین انسـان؛ یعنی انسـان از عقل دور 

می شـود، دچار گیجی و اختالط می شـود. سـکره یعنی آن چیزی که مانع 

ایجاد می کند از یک جریانی. سـدی که جلوی آب می بندند را هم سـکره 

1. سوره مبارکه اعراف/ آیه 32، »بگو: »زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده، و 

]نیز[ روزی های پاکیزه را چه کسی حرام کرده؟« بگو: »این ]نعمت ها[ در زندگی دنیا برای 

کسـانی اسـت که ایمان آورده اند و روز قیامت ]نیز[ خاّص آنان می باشـد.« این گونه آیات 

]خود[ را برای گروهی که می دانند به روشنی بیان می کنیم.«

2. سوره مبارکه ق/ آیه 19
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می گوینـد. 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 مهم ترین 

مواعظی است که در اسالم به آن تأکید شده است. غفلت از مرگ، خیلی 

ضرر به وجود می آورد و یاد مرگ خیلی برکات برای انسان دارد.

َتُه« وسـایل الزم را، سـاز و برگ الزم را برای مرگ آماده کنید؛ 
َ

ُه ُعّد
َ
ِعّدوا ل

َ
»َفا

«1 هیـچ انسـانی، هیـچ  �ةُ الَمو�ةِ �ةَ �ئِ
ٓ
ا ٍس دن �ن

ّلُ �نَ باالخـره ایـن پیـش می آیـد. »کُ

موجودی، هیچ ذوحیاتی از این پدیده برکنار نیسـت، خودت را آماده کن 

مـٍر َعظـٍم« مرگ 
َ
ُكـم ِبا

ُ
ـُه َیفَجأ

َ
بـرای لحظـه ای که ایـن پدیده فـرا می رسـد. »َفِاّن

ناگهان شما را به یک امر عظیمی غافلگیر می کند! حتی آن کسی هم که 

مریض است و انتظار مرگ را دارد، او هم غافلگیر می شود. آن غافلگیری 

هم به یک امر عظیمی است، به یک حادثۀ بزرگی است که هیچ حادثه ای 

در دوران زندگِی انسـان به این عظمت برای انسـان پیش نیامده! چیست 

« این حادثۀ عظیم یا یک ِخیری 
ً
َبدا

َ
یٍر ال َیكوُن َمَعُه َشّرٌ ا این حادثۀ عظیم؟ »ِبَ

و ِبَشّرٍ ال َیكوُن َمَعُه َخیٌر 
َ
است که ذره ای در آن، شر وجود ندارد، خیِر محض؛ »ا

« یا این حادثه، شری است که هیچ خیری در آن وجود ندارد.
ً
َبدا

َ
ا

یک چنیـن حادثـه ای در انتظار اسـت. کدام یک از این دو، سرنوشـِت ما را 

ـِة ِمن عاِمِلها«  قَرُب ِاَل اجَلّنَ
َ
ـن ا َ

َ
تشـکیل خواهـد داد؟ باید برای این فکر کرد. »ف

1. سـوره مبارکه آل عمران/ آیه 185، سـوره مبارکه انبیاء/ آیه 35، سوره مبارکه عنکبوت/ 

آیه 57
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چـه کسـی نزدیک تـر به بهشـت اسـت، از آن کسـی که با بهشـت 

وُحُه  ُق ر َحٌد ِمَن الّناِس ُتفاِر
َ
یَس ا

َ
ُه ل

َ
قَرُب ِمَن الّناِر ِمن عاِمِلها ِاّن

َ
معامله کرده؟ »َو َمن ا

َتنِی َیصیُر« به مجردی که روح از بدن خارج شد، انسان 
َ
ّیِ امَلنِزل

َ
َم ا

َ
َجَسَدُه َحّیَ َیعل

م ِاَل 
َ
ـِة ا می فهمـد کـه در کدام یک از این دو راه قـرار خواهد گرفت، »ِاَل اجَلّنَ

ُه ُطُرُقها« ]یا به 
َ
ِة َو ُشِرَعت ل بواُب اجَلّنَ

َ
ُه ا

َ
 هلِِل ُفِتَحت ل

ً
كاَن َوِلّیا ِلٌّ َفِان  م َو

َ
 َعُدّوٌ ُهَو هلِِل ا

َ
الّناِر ا

بهشت خواهد رفت یا به دوزخ، یا دشمن خداست یا دوست اوست، پس 

 
َ

َعّد
َ
ی ما ا

َ
اگر دوسـت خدا باشـد[1 راه های بهشت را برایش باز می کنند. »َو َرا

 ِثقـٍل« ]و آنچه را که خداوند برایش 
ُّ

ُكل ِ ُشـُغٍل َو ُوِضـَع َعنـُه 
ّ

ُكل ـُه فهیـا َفَفـِزَع ِمـن 
َ
اهَّلُل ل

مهیا ساخته ببیند، و از هر کاری آسودگی یابد، و هر باِر سنگینی از دوش 

او برداشته شود[.96/2/12

 ِمَن امَلوِت الَقبـَر« ]بندگان خدا! آن کس 
ُ

َشـّد
َ
ُه ا

َ
ـن َل ُیغَفر ل »یـا ِعبـاَد اهَّلِل مـا َبعـَد امَلـوِت مِلَ

کـه آمرزیـده نشـده، پـس از مردن چیزی دشـوارتر از مـرگ در پیش دارد، 

و آن قبـر اسـت[؛ البته مرگ سـخت اسـت، جان کندن، دل کنـدن از عالیق 

دنیوی، فاصله افتادن میان ما و همۀ محبوب هایی که به آنها دلبسته ایم، 

همسـرانمان، فرزندانمـان، مقاماتمـان، ِعلممـان، عنوانمـان، شـهرتمان، 

پولمان، اشـیای ارزشـمند متعلق به ما؛ مرگ که آمد، بین ما و همۀ اینها 

فاصلـه می انـدازد؛ اگـر فقـط تلخـِی مرگ باشـد!ـ  کـه خیلی زیاد اسـت ـ 

عالوه بـرآن، می فرمایـد: آنچـه بعد از واقعۀ مرگ برای انسـان رخ می دهد، 

1. به دلیـل خاص بـودن مخاطـب، نیازی به ترجمۀ کامل نبوده اسـت اما برای پیوسـتگِی 

بیشتر مطلب، ترجمۀ این قسمت ها داخل متن آمده است.



413 25. منشور حکومت علویه تسیمای کارگزاراِن حکومتی  2 

صل دوم
ف

آن سخت تر از خوِد مرگ است! البته برای کسی که مورد مغفرت 

و رحمـت الهـی قـرار نگرفته باشـد. می فرمایـد یکی اش قبر اسـت. ما اگر 

ظاهـر امـر را نـگاه کنیم، یک جسـم بی جانی اسـت که افتـاده زیر خاک؛ 

وقتـی جـان نـدارد، چـه فرقـی می کند کجا باشـد؟ اما قضیه این نیسـت. 

تعلـق روح و نْفـس بـه بـدن، دچار حـاالت و ُکُربات و خصوصیاتی اسـت 

کـه زیـِر خـاک بـودِن جسـم در او تأثیـر دارد. البته ما از تصـور آن حاالت 

عاجزیم، چه برسـد به توصیف آن حاالت، اما فی الجمله انسـان می فهمد 

که چقدر سخت است، چقدر مصیبت بار است آن حوادثی که آنجا هست. 

َبَتُه« هم غربت هست، هم ظلمت هست،  وا ضیَقُه َو َضنَكُه َو ُظلَمَتُه َو ُغر »َفاحَذر

َبـِة« ]قبر هر  َنـا َبیـُت الُغر
َ
 َیـوٍم ا

َّ
ُكل  

ُ
هـم فشـار هسـت، هـم تنگـی. »ِاّنَ الَقبـَر َیقـول

روز می گویـد: مـن خانـۀ تنهایـی ام[ قبـِر مـن و شـما، آنجایی که بناسـت 

دفـن بشـویم، هـر روز بـا ما حـرف می زند، لکن کجاسـت گوش شـنوایی 

َنـا َبیُت 
َ
راِب ا َنـا َبیـُت الّتُ

َ
کـه ایـن اصوات حقیقِی موجود در عالم را بشـنود؟ »ا

« ]مـن خانـۀ خاکـی ام، مـن خانۀ وحشـتم، من  َنـا َبیـُت الـّدوِد َو اَلـواّمِ
َ
الَوحَشـِة ا

و ُحفـَرٌة ِمن ُحَفـِر الّنیراِن« 
َ
ـِة ا یاِض اجَلّنَ وَضٌة ِمـن ر خانـۀ ِکرم هـا و گزندگانم[ »َو الَقبـُر َر

همیـن حفـره ای که انسـان در آن قرار می گیرد، گاهی اوقات یک بخشـی 

از بهشـِت رضواِن پروردگار اسـت، برای انسان های مؤمن، برای انسان های 

باتقوا، برای کسـی که مورد رحمت الهی قرار می گیرد؛ یا حفره ای اسـت از 

ِحّبُ 
ُ
ن ا ُكنَت ِمَّ َقد 

َ
، ل

ً
هال

َ
 َو ا

ً
ُه ااَلرُض، َمرَحبا

َ
ت ل

َ
ُحَفِر نیران. »ِاّنَ الَعبَد امُلؤِمَن ِاذا ُدِفَن َقال

 َظهـری« ]بنـدۀ مؤمن هنگامی که دفن می شـود، زمین می گوید: 
َ

ن َیـیش َعـل
َ
ا
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آفرین! خوش آمدی،[ زنده هم که بودی، من دوسـت می داشـتم 

که تو بر روی زمین ـ که من باشـم ـ حرکت کنی. از انسـان مؤمن، زمین 

 الَبَصِر. َو 
َ

ُه َمّد
َ
ِسـُع ل َكیَف ُصنعی ِبَک، َفَتّتَ ُم 

َ
یُتَک َفَسـَتعل

ّ
هم خرسـند اسـت. »َفِاذا ُول

 
َ

بَغِض َمن َییش َعل
َ
ُكنَت ِمـن ا َقـد 

َ
، ل

ً
هـال

َ
 َو ال ا

ً
ـُه ااَلرُض: ال َمرَحبـا

َ
ـت ل

َ
ِاّنَ الكاِفـَر ِاذا ُدِفـَن َقال

َظهـری« ]حـال کـه تـو را در بر گرفتم خواهی دانسـت که چگونه با تو عمل 

می کنم. پس تاآنجاکه چشـم کار می کند برای او گشـاده می شـود. و کافر 

چون به خاک سـپرده شـود زمین به او می گوید: تو را خوشـامدی نیست، 

تو از دشمن ترین کسانی هستی که دوست نداشتم بر پشت من راه رود[، 

ضالُعُه« ]حال که تو را 
َ
ُه َحّیَ َتلَتـیق ا َكیـَف ُصنعـی ِبـَک، َفَتُضّمُ ُم 

َ
یُتـَک َفَسـَتعل ِ

ّ
»َفـِاذا ُول

در بر گرفتم خواهی دانسـت که چگونه با تو عمل می کنم! پس چنان او 

را بفشارد که استخوان های پهلویش به هم برخوَرد[.96/2/17

 ِمَن الَقبِر« می فرماید آنچه بعد از مرحلۀ قبر 
ُ

َشّد
َ
»یا ِعباَد اهَّلِل، ِاّنَ َبعَد الَبعِث َما ُهَو ا

برای انسـان پیش می آید، سـخت تر از قبر اسـت، آن چیست؟ َبعث. َبعث 

غیُر« کودک پیر می شود! در  یعنی برانگیخته شدن از قبر. »َیوٌم َیشیُب فیِه الّصَ

قیامت پیری و جوانی نیست، این معنایش این است که وضعیت طوری 

است که اگر در دنیا یک چنین وضعیتی در حال عادی پیش بیاید، کودک 

را، صغیر را، از غصه به پیرمرد تبدیل می کند! گاهی شنیدید جوانی تحت 

فشار عصبی و فشارهای همّ وغّم و غصه قرار می گیرد، در ظرف چند ماه، 

یا یکی دو سـال مثاًل موهایش سـفید می شـود؛ این، این طوری اسـت که 

کودک که صغیر اسـت، تبدیل می شـود به یک پیرمردی از غصه؛ شـدت، 



415 25. منشور حکومت علویه تسیمای کارگزاراِن حکومتی  2 

صل دوم
ف

این است! اصاًل برای ما قابل تصور نیست. »َو َیسَكُر ِمنُه الَكبیُر«؛ »َو 

ٌد«1 اینجا ُسکاری ممکن  د�ی
َ ا�بَ اهلِل سش ِك�نَّ َعدن

َ
ُ�کارٰی َو ل اَس ُسکارٰی َو ما ُهم �بِ َری ال�نّ

�ةَ

است به معنای همان مستی آمده باشد، یعنی مست نیستند، اما بی خود 

 �ِ ِ �ة ِ�«، »َو �اِح�بَ �ی حن
َ
ّرُ الَمرُء ِم�ن ا �نِ َ وَم �ی َ از خودند، اصاًل هیچ توجهی کأّنه ندارند؛ »�ی

ها 
َ
َ�مل َ�مٍل  ا�ةِ  دن ُكّلُ   �ُ

صنَ �ةَ َو  َع�ة 
ر�نَ

َ
ا َعّما  َع�ةٍ  ُمر�نِ ُكّلُ  َهُل  دن �ةَ ها 

َرو�نَ �ةَ وَم  َ »�ی ِ�«۲؛  �ی �ن َ �ب َو 

ٌد«3 این ِفقره، اشارۀ  د�ی
َ ا�بَ اهلِل سش ِك�نَّ َعدن

َ
ُ�کارٰی َو ل اَس ُسکارٰی َو ما ُهم �بِ َری ال�نّ َو �ةَ

 .4»
ً
را ط�ی ُ� ُم��ةَ ّرُ

َ وٌم كا�نَ سش «، »َو �یَ
ً
را مَطر�ی

 �ةَ
ً
وسا  َع�ب

ً
وما بـه ایـن آیات کریمه اسـت. »�یَ

روز سـختی اسـت، روز مشـکلی اسـت بـرای کسـانی کـه از رحمـت الهی 

ُیرِهُب 
َ
دور باشـند. هـول آن روز مخصوص کفار نیسـت، »ِاّنَ َفـَزَع َذِلـَک الیـوِم ل

امَلالِئكـَة«، ازبـس وحشـت و فـزع در قیامـت هسـت، فرشـتگان الهـی که 

ذیـَن ال َذنَب 
َّ
ل

َ
گناهـی هـم ندارند، آنها در فزعند! آنها ]هم[ دچار وحشـتند. »ا

داُد«؛ این هفت آسمانی که َسبع شداد۵ است، اینها  بُع الّشِ م، َو ُترَعُد ِمنُه الّسَ ُ لَ

1. سوره مبارکه حج/ آیه 2

2. سـوره مبارکـه عبـس/ آیـات 34 و 36، »روزی که آدمی از بـرادرش فرار می کند« و »از 

همسر و فرزندانش«

3. سوره مبارکه حج/ آیه 2، »روزی که در آن خواهید دید، هر شیردهنده ای آن را که شیر 

می دهد ]از ترس[ فراموش می کند، و هر آبسـتنی بار خود را   بر زمین می گذارد، و مردم 

را مست می بینی و درحالی که مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است.«

4.  سوره مبارکه انسان/ آیه 10، »روزی که در آن چهره درهم کشیده می شود و کار شدید 

و سخت می گردد.«، سوره مبارکه انسان/ آیه 7، »روزی که بدِی آن فراگیر است.«

5. ِشـداد: جمع شـدید، محکم؛ سـبع شداد کنایه از هفت آسـمان؛ اشاره به سوره مبارکه 

« و بر فراِز شما هفت ]آسمان[ استوار بنا کردیم.
ً
دادا ِ  سش

ً
عا م َس�ب

ُ
ك

و�ةَ
ا �نَ �ن �ی

�نَ َ نبأ/ آیه 12، »َو �ب
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ـماُء   ااَلوتـاُد، َو ااَلرُض امِلهاُد، َو َتنَشـّقُ الّسَ
ُ

دچـار تکانه می شـوند. »َو اجِلبـال

َفِهَی َیوَمِئٍذ واِهَیٌة«. این هم آیۀ شریفۀ قرآن است.1 ]و کوه های استوار و زمین 

گسترده و گاهوار از بیم آن روز به لرزه افتند و آسمان که در آن روز سست 

هاِن َو  َكالّدِ ا َورَدٌة  ّنَ
َ
ُر َفَكا شـده )یا از هم گسسـته شده( است، بشـکافد[، »َو َتَتَغّیَ

« ]و دگرگون شود آن گونه که مانند چرم، گلگون شود 
ً

 َمهیال
ً
َكثیبا  

ُ
َتكوُن اجِلبال

و کوه ها همه به صورت ریِگ رواِن انباشته درآیند[، این قیامت است. اینها 

شـالق می زند، انسـان را بیدار می کند، انسان را هوشیار می کند. این را در 

نظر داشته باشید.96/2/18

دنبالـۀ نامـۀ امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم بـه جنـاب محمدبن ابی بکـر. البته 

فقراتـی از ایـن اواسـط حـذف کردیـم، ِفقرۀ مورد نظـر را می خوانیـم.96/2/12 

 ِمصـَر«، َاجنـاد 
َ

هـل
َ
جنـادی یف َنفـس، ا

َ
عَظـَم ا

َ
یُتـَک ا

َّ
ّن َقـد َول

َ
یب َبكـٍر ا

َ
َدبَن ا ّمَ ـم یـا ُمَ

َ
َّ اعل ُ

»ث

ـ که جمع ُجند اسـت ـ به دو معنا می آید؛ یکی به معنای لشـکر و سـپاه 

و نیـروی نظامـی، نفـرات جنگـی؛ یکـی هم به معنـای سـرزمین، منطقه. 

َاجناُدالّشـام یعنی سـرزمین های شـام؛ ]سـوریه و[ لبنان کنونی، فلسطین 

کنونی، اردن کنونی. اینها همه سـرزمین شـام اسـت. حضرت می فرمایند 

مـن تـو را فرسـتادم به سـرزمینی کـه در نظر من مهم ترین سـرزمین های 

ماست. مصر را می گویند. این مهم ترین، دالیلی ممکن است داشته باشد. 

فـرض بفرماییـد در آن منطقـۀ عربـِی آن روز، سـابقۀ فرهنگـی و تمدنـی 

مصر با دیگر کشـورهایی که بودند، قابل مقایسـه نبود؛ مصر خیلی دارای 

»
�ةٌ ٍ واِه�یَ دن وَم�ئِ َ ِهَی �ی

ُء �نَ
ٓ
ما �ةِ الّ�َ

�ةَّ
َ 1. سوره مبارکه حاقه/ آیه 16، »َو ا�ن�ش
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اهمیـت بـود. یکی از نـکات قابل توجه این اسـت که زبان مصر 

زباِن عربی که نبوده اسـت، وقتی مسـلمان ها وارد شـدند، مصر را تصرف 

کردند، به تدریج زبان مصر زبان عربی شد.

 َنفِسـَک« ما تو 
َ

اَف ِمنُه َعل
َ

ن ت
َ
نـَت َحقیـٌق ا

َ
مـِر الّنـاِس َفا

َ
یُتـَک ِمـن ا

َّ
یُتـَک مـا َول

َّ
»َفـِاذا َول

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 می دهیم احساس خوشحالی، خوشحالیم. خدا را هم شکر 

می کنیم به خاطر اینکه این ِسَمت را به ما دادند، این عنوان را به ما دادند. 

حضرت این را بیان نمی کنند، می فرمایند که احساِس تو باید »خوِف َعلی 

َنفِسک« باشد. بر نْفس خود بترس! چرا؟ برای خاطر اینکه این مسئولیتی 

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 همه اش محل سـؤال 

است، محل تردید است؛ این است که باید بترسی.

 َعنُه«. 
ً
ن َغدا

ُ
در دعای شـریف مکارُم االخالق می خوانید: »و اسـَتعِملن مِلا َتسـَئل

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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دادی؟ این خوف دارد واقعًا. بیش از خوشـحالی، بیش از اینکه 

انسان بخواهد خدا را حمد بکند، خدا را شکر بکند، باید پناه ببرد به خدا، 

باید خوف داشـته باشـد. واقعًا حق همین اسـت. لذا حضرت می فرمایند: 

مـِر الّنـاِس« ایـن اختیـارات کـه در مـورد مـردم به 
َ
یُتـَک ِمـن ا

َّ
یُتـَک مـا َول

َّ
»َفـِاذا َول

 َنفِسـَک« اول، 
َ

اَف ِمنُه َعل
َ

ن ت
َ
نَت َحقیٌق« شایسـته اسـت که »ا

َ
تو سـپردم، »َفا

 دیِنَک« بر دین خود بترسی! دنیا 
َ

َذَر فیِه َعل
َ

ن ت
َ
خوِف بر نْفس خود، بعد »َو ا

و جلوه های دنیا لغزشـگاه اسـت واقعًا. این را همه توجه داشـته باشـند، 

نگوییـم مـا دیگر محکمیم؛ نه خیر! 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 می شـود، اسـیر عنوان می شـود، اسیر شـعاردادن مردم 

می شود ـ که مردم شعار بدهند به نفع انسان ـ این خیلی چیز خطرناکی 

است. باید انسان بر دین خود بترسد که آیا آنچه وظیفۀ دینِی من است، 

درمقابل این مسئولیِت سنگین، آن را انجام می دهم یا نه؟

بعد آن نقطۀ اصلی و اساسـی را بیان می کنند، می فرمایند: »َفِاِن اسـَتَطعَت 

َحـٍد ِمـن َخلِقـِه َفافَعـل« اگـر می توانـی بـا خشـنودکردن 
َ
ـَک ِبِرضـا ا ّبَ ن ال ُتسـِخَط َر

َ
ا

بنـدگان خـدا، خـدا را ناخشـنود نکنی، ایـن کار را بکن! سـعی کن خدای 

متعال را به خاطر 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 این طور بزنی، آن طور بزنی! به خاطر اینکه طرف، خوشش بیاید. 
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مـا مبتـال هسـتیم به ایـن چیزها واقعـًا! یک چیـزی را به خاطر 

اینکـه نکنـد طـرْف بـدش بیاید، طور دیگـر حرف می زنیـم! در یک جمعی 

قـرار می گیریـم، از ما یک توقعی دارند، برای اینکه نبادا بدشـان بیاید، ما 

یک طـوری حـرف می زنیـم که آنها خوششـان بیایـد، درحالی کـه باید طور 

دیگـری حـرف بزنیـم. خدا را خشـمگین می کنیم، به خاطـر رضای بندگان 

خدا! خیلی مهم است.

َحـٍد ِمـن َخلِقـِه َفافَعـل، َفـِاّنَ یِف اهَّلِل 
َ
ـَک ِبِرضـا ا ّبَ ن ال ُتسـِخَط َر

َ
فرمـود: »َفـِاِن اسـَتَطعَت ا

 ِمن َغیِرِه« از چه می ترسـی؟ از چه کسـی مالحظه می کنی؟ خدا 
ً
فا

َ
 َخل

َّ
َوَجل َعّزَ

می توانـد جـای همـۀ ایـن دوسـتی ها و رفاقت ها و نفع هـای خیالیـ  که 

از زید و عمرو ممکن اسـت به ما برسـد ـ جای همۀ اینها را پر کند، خدا 

ٌف ِمنُه« 
َ
یَس یف َشٍء ِسواُه َخل

َ
می تواند َخلف1 همۀ اینها باشد. از خدا بخواه! »َو ل

امـا در غیـر خـدا هیچ چیزی کـه بتواند کمبود لطف الهـی را جبران کند، 

«۲ پناهگاهـی بـه غیـر از خدا وجود 
ً
ِجـُد ِمـن دوِنـک ُملَتَحـدا

َ
وجـود نـدارد. »ال ا

نـدارد؛ چـه کسـی می تواند 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، امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم بـه جنـاب محمدبن ابی بکـر، 

یِه« ـ یکی از دستورات اساسی و اولیه این 
َ
 الّظاِلِ َو ُخذ َعل

َ
فرمودند: »ِاشَتّدِ َعل

است ـ در محیط حکومت تو قهرًا کسانی هستند که تعدی می کنند، ظلم 

1. )خ ل ف(، بدل، جانشین

2. مفاتیح الجنان/ دعای ابوحمزۀ ثمالی



420 25. منشور حکومت علویه تسیمای کارگزاراِن حکومتی  2 

صل دوم
ف

می کنند، یا به زیردستان خود، یا به آحاد مردم. مثل کسانی که 

امـوال ایـن وآن را غصب می کنند، یا زورگویـی می کنند، و امثال اینها، که 

این ظلم اسـت. دایرۀ ظلم گاهی محدود اسـت، گاهی هم وسـیع اسـت، 

به قدر یک کشور، به قدر یک شهر. فرمود بر اینها سخت بگیر، سخت گیری 

کن! با مالیمت و نرمش و گذشـت، با ظالم رفتار نکن! سـخت گیری کردن 

هم به این نیسـت که ما به او ظلم کنیم، بایسـتی جزای ظلِم او را به او 

یِه« یعنی مؤاخذه کن! از او 
َ
بچشـانیم. سـخت گیری به این است. »و ُخذ َعل

صرف نظر نکن!

ُبم« اما کسـانی که اهل خیرند، با اینها با  هـِل اخَلیـِر َو َقّرِ نقطـۀ مقابـل: »َو ِلـن اِلَ

لینت، با نرمش، با مدارا رفتار کن. معنایش این نیسـت که وقتی او کاِر 

خیر می کند، با او رفتاِر خوب بکن، بلکه معنایش این اسـت که اگر یک 

خطایی هم از او سـر زد، با او بایسـتی با اغماض برخورد کرد؛ آنجایی هم 

بم« آنها  کـه کار خیـری می خواهد انجام بدهد، باید به او کمک کرد. »و َقّرِ

قراَنـَک« اهل خیر را نزدیکان 
َ
را بـه خـودت نزدیک کن. »َو اجَعلُهم ِبطاَنَتَک َو ا

خـود قـرار بـده و آنها را َاقران خود قـرار بده، ُدور و َبر خودت آدم های اهل 

خیر را جمع کن.96/2/24

َكیَف ِهَی« می فرمایند چون تو آنجا فرمانده هسـتی، اماِم  »َو انُظر ِاَل َصالِتَک 

نمـاز مردم هسـتی، بنابراین نمـازت را مورد مالحظه قرار بده. کیفیت هم 

بیشـتر بـه جنبـۀ قلبـی و معنوی ارتبـاط پیدا می کنـد تا به جنبـۀ کّمی. 

َک ِاماٌم ِلَقوِمَک« تو پیشوای قومت هستی، یعنی هم پیشوای بر نماز 
َ
»َفِاّن



421 25. منشور حکومت علویه تسیمای کارگزاراِن حکومتی  2 

صل دوم
ف

و هـم در رفتـار. بنابرایـن تـو هرطـور کـه نمـاز بخوانـی، بر روی 

نمازخوانـدن آن کسـانی که در ظـلِّ حکومت و امارت و امامِت تو مشـغول 

َفها«، شایسـته  ّفِ َ ُ
ها َو اَل ت ن ُتِتّمَ

َ
ـَک ا

َ
زندگـی هسـتند، تأثیر می گـذارد. »َینَبغـی ل

هـا« یعنی کامل بودِن نماز، مورد  اسـت کـه نماز را کامـل به جا بیاوری. »ُتِتّمَ

َفهـا« آن را سـبک نگـزاری. این تخفیـِف صالت گاهی  ّفِ َ ُ
توجـه اسـت. »َو الت

اوقات به کوتاه کردن اذکار رکوع و سجود است؛ یعنی یک ذکر مختصری 

در رکـوع، یـک ذکر مختصری در سـجود، سـورۀ خیلی کوتاهـی در قرائت؛ 

گاهی این اسـت تخفیف. گاهی هم سـبک گرفتِن نماز اسـت، که نماز را 

سبک انگاری کنی. انسان وقتی نماز را سبک گرفت، طبعًا توجه الزم را به 

آن نمی کند و حضوِر قلِب الزم در حاِل نماز برای او حاصل نمی شود.

یـِه« اگـر در نمـاِز 
َ
كاَن َعل ـم ُنقصـاٌن ِااّل   ِبَقـوٍم َیكـوُن یف َصالِتِ

ّ
یـَس ِمـن ِامـاٍم ُیَصـل

َ
»َفل

مأمومیِن شما نقصانی به وجود بیاید، این بر عهدۀ شماست. مراد از نقصان 

این نیسـت که عمدًا سـجده را به جا نیاورند، بلکه مراد این اسـت که اگر 

می توانسـت در رکـوع، ذکـر رکـوع را سـه بار ادا کنـد، یک بـار ادا کرد، این 

یک نقصان است، کمبود است؛ لکن مبِطل نماز نیست. اگر چنین چیزی 

شـد، ایـن به عهدۀ شماسـت، چون شـما هسـتی که آن را پیـش می بری، 

شما این کاروان را می رانی. اگر کوتاه باشد، بلند باشد، به عهدۀ شماست؛ 

م َشٌء« او را مؤاخذه  بنابراین نقصاِن آن به عهدۀ شماست. »اَل ُینَقُص ِمن َصالِتِ

نمی کنند که چرا شما ذکر رکوع را یا مستحبات اذکار را یا قنوت راـ  مثاًل ـ 

مها َو  به جا نیاوردی، شـما که اماِم او هسـتی، شما را مؤاخذه می کنند. »َو َتِّ
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ظ فهیا« نماز را کامل بخوان و تحّفظ در آن داشته باش. تحّفظ 
َ

ّف َ َ
ت

 
ُ

َک ِمثل
َ
یعنی همۀ جوانب را در نماز مراعات کن؛ که اگر این شـد، »َیُكن ل

جوِرِهـم« اگـر نمـاز را کامـل به جا آوردید، مثل اجر و مزد همۀ آن کسـانی که 
ُ
ا

پشـت سـر شـما نماز می خوانند، به شـما داده خواهد شـد؛ یعنی به عدِد 

 »
ً
جِرِهم َشیئا

َ
مأمومین، شما فضیلت و ثواب خواهید برد؛ »َو اَل َینُقُص َذِلَک ِمن ا

از اجر آنها چیزی کم نمی شود، اما بر اجر شما افزوده می شود.96/2/25

ُكم َعالِنَیَتُكم«؛ تا اینجا  ُكم« یا »ِسـّرُ ُكم، َو ِسـّرَ
ُ
ُكم ِفعل

َ
ق َقول  ِمصَر، َفلُیَصّدِ

َ
هل

َ
نُت یا ا

َ
»َو ا

غالبًا خطاب حضرت در این فرمان به محمدبن ابی بکر بود، البته گاهی هم 

درضمـن، اهـل مصـر را مخاطب قرار دادند. آخـِر نامه خطاب به اهل مصر 

است. حضرت توصیۀ مهمی به آنها می فرمایند، توصیه ای که هم سیاسی 

اسـت، هم دینی. می فرماید فعل و عمل شـما، قول شـما را تصدیق کند. 

این طور 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. 

بعد می فرماید سّر شما، باطِن شما هم عالنیۀ1 شما را تصدیق کند. بعضی 

اوقات کسـانی در عالنیه به یک جهتی متوجه هسـتند، یک اعتقادی را، 

یک روشـی را نشـان می دهند، اما در باطن طور دیگری عمل می کنند! آن 

باطن، در مواقِع عادی خودش را نشـان نمی دهد، لکن در مواقِع حسـاس 

خودش را نشـان می دهد. آنجایی که پول، شـهوت جنسـی یا قدرت طلبی 

در میان است، آن باطن ظهور می کند؛ یعنی این طور نیست که آن باطن 

1. )ع ل ن( ظاهر، آشکار
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همیشه در بطون بماند؛ خودش را نشان می دهد. این، آن چیزی 

اسـت که امیرالمؤمنینسلالم اهلل علیه از آن نگران بودند. لذا بعد می فرمایند: »َو 

لِسـَنُتُكم ُقلوَبُكم« دل هایتان مخالف با زبان هایتان نباشـد؛ بر زبان، 
َ
اِلف ا

ُ
ال ت

مخلصیم، ارادتمندیم، معتقدیم؛ اما در دل، انکار و اسـتنکار و بدخواهی 

و بددلی. این خیلی چیز بدی است.

َدی« فـرق اسـت بین امام هدایت  ـُه ال َیسـَتوی ِامـاُم اُلـَدی َو ِامـاُم الـّرَ
َ
ّن

َ
ُمـوا ا

َ
»َو اعل

َر  م �ةَ
َ
 ل

َ
و امـام َرَدٰی، یعنـی هـالک، امامی که شـما را به هالکـت می بـرد. »ا

واِر«1، َاَحّلوا َقوَمُهم، پیداسـت  وَمُهم داَر ال�بَ
وا �ةَ

ُّ
َ�ل

َ
 َو ا

ً
را عَم�ةَ اهلِل ُك�ن لوا �نِ

َ
ّد �نَ �بَ �ی �ن

َّ
ی ال

َ
ِال

واِر«؛ خطـر  وَمُهم داَر ال�بَ
وا �ةَ

ّ
َ�ل

َ
کـه رئیسـند، امامنـد، پیشـوایند؛ لذاسـت کـه »ا

ُه« آن کسـی که وصـی پیغمبـر اسـت بـا  ـِبِّ َو َعـُدّوُ اینجاسـت! بعـد »َو َوِصُّ الّنَ

آن کسی که عدِو پیغمبر است. حضرت بین خودشان و معاویه می خواهند 

فاصله و تفاوت را مشـخص کنند که مردم بدانند، موضعشـان را مشخص 

« ـ این تعبیر در بعضی از روایاِت 
ً
 َو ال ُمشـِركا

ً
یُكم ُمؤِمنا

َ
خاُف َعل

َ
بکنند. »ِاّن ال ا

دیگر هم هست ـ می فرماید من از مؤمنیِن شما و مشرکیِن شما بیمناک 

ا امُلؤِمُن َفَیمَنُعُه اهَّلُل ِبایاِنِه« ایماِن مؤمن  ّمَ
َ
نیستم، یعنی دغدغه ای ندارم. چرا؟ »ا

مانـع می شـود که خراب کاری بکند، فسـاد ایجاد کنـد، بنابراین دغدغه ای 

ا امُلشـِرُک َفَیحُجُزُه اهَّلُل َعنُكم ِبِشـرِكِه« آن هم که مشـرک  ّمَ
َ
از ناحیۀ او نیسـت. »َو ا

است، خدای متعال مانع می شود از اینکه او به شما صدمه ای بزند، چون 

1. سـوره مبارکه ابراهیم/ آیه 28، »آیا 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 

یُكـُم امُلناِفـَق« من دغدغه ام از منافق 
َ
خاُف َعل

َ
ِكّن ا

َ
حفـظ فاصلـه می کنید. »َو ل

اسـت. بر شـما می ترسم از منافق. آن کسی که دلش چیزی است و زبانش 

 
ُ

چیز دیگری، می ترسم چنین افرادی برای شما مشکل درست کنند. »َیقول

وَن« ]آنچـه را خـوب می دانیـد، می گویـد و آنچـه را   ِبـا ُتنِكـر
ُ

مـا َتعِرفـوَن َو َیعَمـل

ناپسند می دانید، انجام می دهد[. 96/2/26

 الِفقِه الَوَرُع یف دیِن اهَّلِل«؛ تلقِی ما از فقه که به معنای 
َ

فَضل
َ
ّنَ ا

َ
م ا

َ
یب َبكٍر، ِاعل

َ
َدبَن ا ّمَ »یا ُمَ

فهم دین است، یعنی معلوماتی در باب احکام و معارف الهی کسب کنیم، 

این را فقه می دانیم. این، بخشـی از فقه اسـت. لکن بخش دیگری از فقه، 

آن چیـزی اسـت کـه در عمل انسـان، خود را نشـان می دهـد و تحقق پیدا 

می کنـد؛ این هـم فقـه اسـت. فقه که به معنـای شـناخت و معرفت و فهم 

اسـت، در موارد بسـیاری مربوط است به عمل انسان، مربوط است به قلب 

انسان. در این ِفقره، این معنا را بیان می فرمایند؛ ِبدان که بهتریِن فقه ها، 

َوَرع 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 جنبه های معنوی کار کردند، تالش کردند، به شاگردانشان توصیه 

می کنند. همۀ اینها اولین توصیه شان َترک گناه است. می گویند بدون َترک 

گناه، هیچ فایده ای ندارد، هیچ کاری اثر نمی کند. مثل این است که در یک 

اسـتخری، چندیـن لولۀ قطـور آب را باز می کنید، یـک روز، دو روز، ده روز، 
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آب وارد اسـتخر می شـود، اما اسـتخر پر نمی شود! دقت می کنید، 

می بینیـد ایـن اسـتخر از چند نقطه رخنـه دارد، تـرک دارد، از این طرف آب 

می آید، از آن طرف آب بیرون می رود! گناه این است. انسان عبادت می کند، 

نمـاز می خوانـد، نافلـه می خواند؛ هیچ عروجی پیدا نمی کنـد! این به خاطر 

وجود گناهان است. بنابراین، شرط اول، ورع عن محارِم اهلل است. پس این 

شد افضِل فقه. بهترین شناخِت دین، بهترین آمیختگی و آمیزش با معارف 

 ِبطاَعِتِه« عمل به 
ُ

دینی، این است که انسان ورع از محارم اهلل بکند. »َو الَعَمل

طاعت، یعنی انجام واجبات. این دو چیز، شرط اصلی است.

مـِرَک َو َعالِنَیِتُكـم« در کارهـای دروِن خودت هم 
َ
»َو ِاّن اوصیـَک ِبَتقـَوی اهَّلِل یف ِسـّرِ ا

که کسـی از آنها مّطلع نمی شـود ـ چه آنچه مربوط به ذهن و خطور قلبی 

و این چیزهاست و چه کارهای جوارحی که انسان انجام می دهد، دیگری 

نمی فهمد ـ می فرماید تقوای خدا را در ِسّر و َعَلِن خود رعایت کن، که در 

ُ�«1 اثِم ظاهر و اثِم باطن را باید  اِط�نَ ِم َو �ب اِهَر الِا�ش روا طن
آیۀ شریفه می فرماید: »َو دنَ

هیا« تقوا را رعایت کن در همۀ احوالی 
َ
ُكنَت َعل ّیِ حاٍل 

َ
 ا

َ
کنار گذاشـت. »َو َعل

که در آن هستی.

نیـا داُر َبـالٍء َو داُر َفنـاٍء، َو اآلِخـَرُة داُر اجَلـزاِء َو داُر الَبقـاِء، َفاعَمـل مِلـا َیبـیَق« ]دنیـا خانـۀ 
ُ

لّد
َ
»ا

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 می ماند، نه آنچه فانی می شـود و از بین می رود. »َو اعـِدل َعّما 

1. سوره مبارکه انعام/ آیه 120، »و گناه آشکار و پنهان را رها کنید.«
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نیـا« این هـم معنایش این نیسـت که 
ُ

َیفـَن َو اَل َتنـَس َنِصیَبـَک ِمـَن الّد

از نیازهـای زندگـی و از لذات زندگی به کلی چشـم بپوشـید، نـه؛ »َو اَل َتنَس 

نیا« تو یک نصیبی از این دنیا داری. نیازهای جسـمانی تو، 
ُ

َنِصیَبَک ِمَن الّد

نیازهای قلبی تو، نیازهای روحی تو؛ احتیاج به هم صحبت 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 کنیم، َترک کنیم، به سمت اینها توجهی نکنیم. »ال َتنَس 

نیا«، منافات با »ِاعَمل مِلا َیبیَق َو اعِدل َعّما َیفَن« ندارد.96/2/31
ُ

نصیَبَک ِمَن الّد

فرمـان  پایانـِی  تقریبـًا  بخـِش  ایـن  ااِلسـالِم«  ِمـن َجواِمـِع  ُهـّنَ  ِبَسـبٍع  وِصیـَک 
ُ
»ا

امیرالمؤمنینعلیه السالم به جناب محمدبن ابی بکر است. مطلب بسیار مهمی 

را اینجـا ذکـر می کنند. می فرمایند: من تو را به هفت چیز توصیه می کنم 

که اینها جزو جوامِع اسالم است. جوامع یعنی سرفصل های مهم، عناوین 

مهمـی کـه هرکـدام از آنها در ذیـل خود، معارف متعددی را دارا هسـتند. 

می فرمایند: من این هفت چیز را که از جوامع اسالم است، به تو توصیه 

می کنم. این توصیه به ما هم هست.

ـَش الّنـاَس یِف اهَّلِل« از خـدا بترسـی؛ و در مـورد 
َ

 َو اَل ت
َّ

َوَجـل ـیَش اهَّلَل َعّزَ
َ

ن ت
َ
]اول،[ »ا

کارهـای خدایـی از مردم نترسـی. در مورد مسـائل روزمـرۀ زندگی، ممکن 

است انسان از یکی بترسد؛ بعضی ها می ترسند، بعضی ها هم نمی ترسند. 

اما در مورد مسائل خدایی، از هیچ کس نترس! از خدا بترس! فرض کنید 

یک وظیفه ای 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 می شود، در روزنامه می نویسند، 

کاریکاتور می ِکشـند، اهانت می کنند، سـخنرانی می کنند. بعضی ها از این 

چیزهـا می ترسـند، عقب می نشـینند. می فرماید نتـرس! آنجایی که بحِث 

وظیفۀ شـرعی در میان اسـت، آنجا فقط از خدا بترس، از غیر خدا نترس، 

ضرر نمی کنی. معنایش این اسـت اگر از خدای متعال ترسـیدی و از غیر 

خدا نترسـیدی، خدای متعال به تو کمک می کند. این خیلی مهم اسـت. 

همیـن یکـی را اگر ما پایبند باشـیم و عمل کنیـم، خیلی از کارهایمان و 

کارهای مردممان درست خواهد شد.

« هـر حرفـی را نزن! حرفی را بزن که در عمل 
ُ

َقـُه الَعَمـل
َ

دوم، »َو َخیـُر الَقـوِل مـا َصّد

بتوانی آن را اجرا کنی، عمِل تو قولت را تصدیق کند. این خیُر القول است.

مـٍر واِحـٍد ِبَقضاَءیـِن ُمَتِلَفـنِی« در یـک قضیۀ واحد، دو گونه 
َ
سـوم، »َو ال َتقـِض یف ا

قضـاوت نکـن! یـک مطلبـی مثاًل اتفـاق می افتد، یک جرمـی زید مرتکب 

می شـود، مـا می شـنویم، محکـوم می کنیـم، می گوییم بله، بسـیار کار بد 

و زشـتی اسـت؛ بعـد فرضـًا همـان کار را فرزنـد خودمـان انجـام می دهد، 

وقتی کـه برخـورد می کنیـم، می گوییم باالخره انسـان اسـت، خطا از بشـر 

صـادر می شـود. ایـن دو نوع قضاوت اسـت، برای غیِر خودمـان، یک طور 

قضاوت کنیم، برای خودمان، طور دیگر. برای دوستمان یک طور قضاوت 

کنیم، برای دشـمنمان طور دیگر. در شـرایط ضعف، یک طور، در شـرایط 

قـّوت، یـک طـور. وقتی در موضع قـدرت قرار داریم، یـک حادثه ای پیش 
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می آیـد، یـک قضـاوت مثـاًل تنِد آن چنانـی می کنیم، بعـد که در 

موضـع ضعف قرار گرفتیـم، همان حادثه پیش می آید، می گوییم باالخره 

مُرَک َو 
َ
چـه عـرض کنـم! می فرماید این کار را نکن، که اگر کردی، »َفَیخَتِلَف ا

« از حق دور می مانی، کار تو دگرگون خواهد شد. یَغ َعِن احَلّقِ َتز

هِل َبیِتَک« هرچه برای خودت 
َ
ّبُ ِلَنفِسَک َو ا ِ

ُ
ِتَک ما ت ِة َرِعّیَ ِحّبَ ِلعاّمَ

َ
چهارم، »َو ا

دوسـت می داری، برای خانوادۀ خودت، فرزندان خودت دوسـت می داری، 

برای همۀ رعیتت هم آن را دوست بدار. روستایی داری، شهری داری، دور 

داری، نزدیـک داری، بـرای همـه یک چیز و یک طـور بخواه؛ نه اینکه برای 

خودت یک چیز بخواهی، برای آن کسـی که دوردسـت اسـت، چیز دیگری 

بخواهی. اینها آن نکات اصلی اسـت، جوامع اسـالم و سرفصل هاسـت، از 

هِل َبیِتـَک« آنچه 
َ
م ما َتكـَرُه ِلَنفِسـَک َو ا ُ كـَره لَ هرکدامـی ابوابی باز می شـود. »َو ا

بـرای خـودت و خانـواده ات دوسـت نداری، بـرای مردِم دیگر هم دوسـت 

ـِة« اگر این کار را کردی،  ِعّیَ ُح ِللّرَ
َ
صل

َ
ـِة َو ا وَجُب ِللُحّجَ

َ
نداشـته بـاش. »َفـِاّنَ َذِلَک ا

حجِت تو اقوی1 خواهد شد، برای مردم هم، این بهتر خواهد بود.

« برای حق، به َغمره ها،  ِئٍ وَمَة ال
َ
ف یِف اهَّلِل ل َ َ

، َو ال ت پنجم، »َو ُخِض الَغَمراِت ِاَل احَلّقِ

یعنی به گرداب ها وارد شـو. به خاطر حق در دل توفان ها وارد شـو. بعضی 

هستند یک جایی حق را هم تشخیص می دهند، اما وارد میدان نمی شوند، 

چون سـخت اسـت. شـما در توفان ها، در کارهای مشـکل، در گرداب های 

سـخت، اگر حق اسـت، وارد شـو. اینکه انسـان خودش را کنار بِکشد، این 

1. )ق و ی( محکم تر، نیرومندتر
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درسـت نقطۀ مقابل فرمایش امیرالمؤمنینعلیه السلالم اسـت. به نظر 

من اینها را بایسـتی با آب طال نوشـت و سـر دِر جوامع زد. می فرماید: در 

کار خدایی، از مالمت مالمتگران نترس!

ششـم، »َو انَصِح امَلرَء ِاَذا اسَتشـاَرَک« وقتی کسـی با تو مشورت کرد، خیِر او را 

بخواه، او را نصیحت کن.

یِب امُلؤِمننَی َو َبعیِدِهم« خودت را اسـوه و نمونه  سـَوًة ِلَقر
ُ
هفتم، »َو اجَعل َنفَسـَک ا

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.96/3/1

در پایـاِن ایـن نامـۀ بسـیار مهـم، امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم بعـد از بیـان 

توصیه هـا بـه خوِد او و مردم مصر، دو سـه ِفقره دعـا می کنند. این دعاها 

َتنـا یِف الّدیـِن«؛ چون 
َ

 اهَّلُل َمَوّد
َ

هـم بـرای مـا درس آموز اسـت. می فرمایـد: »َجَعـل

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 

می فرماینـد کـه خداوند محبت های ما را، محبت های دینی قرار بدهد، در 

راه دین قرار بدهد؛ محبت بر اساس معیارهای دینی. طبعًا در محبتی که 

بر اسـاس معیار دینی اسـت، آن کسـی که به خدای متعال نزدیک است و 

ُهّمَ ارُزقن 
ّ
لل

َ
محبِت خدا در دِل اوسـت، انسـان به او محبِت بیشـتری دارد. »ا

َک«1 آن کسـانی که تو را دوسـت می دارند، محبت آنها را  ّبُ َک َو ُحّبَ َمن حُیِ ُحّبَ

1. جامع السـعادات )مولی محمدمهدی نراقی، متوفی 1209ق(/ ج3/ ص151، رسـول خدا: 

َک« ُبن ِاَل ُحّبِ َک َو ُحّبَ ما ُیَقّرِ ّبُ َک َو ُحّبَ َمن حُیِ ُهّمَ ارُزقن ُحّبَ
ّ
لل

َ
»ا
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هم نصیب ما بفرما. بنابراین اگر کسـانی با خدای متعال قهرند، 

عنادًا یا جهاًل، طبعًا محبت ما به اینها نمی تواند محبت واقعی و از روی 

صفا باشـد. آن کسـانی که با خدای متعال محاربه می کنند، مشـغول جنگ 

بـا خـدا هسـتندـ  جنـگ با خدا مفهوم روشـنی دارد ـ نمی شـود بـه اینها 

ِهم  �ی
َ
ِ�ّرو�نَ ِال

ِ ... �ةُ
�ةّ َءُكم ِم�نَ ال�َ

ٓ
ا ما �ب روا �بِ

د َك�نَ
�ةِ َو �ةَ

َ
الَمَوّد ِهم �بِ �ی

َ
و�نَ ِال ل�ة محبت کرد. »�ةُ

م«1، در آیۀ شریفه، خداوند کسانی را که  �ةُ �ن
َ
عل

َ
م َو ما ا �ةُ �ی

�نَ حن
َ
ما ا ُم �بِ

َ
عل

َ
ا ا

َ �ن
َ
�ةِ َو ا

َ
الَمَوّد �بِ

پنهانی با دشمن اظهار محبت می کنند، توبیخ می کند. اینها نظام ارزشی 

اسالم است؛ اینها چیزهایی نیست که با آمدن بنده و رفتن بنده تغییری 

پیدا بکند؛ اسـالم این اسـت. این است که انسان ها را خوشبخت می کند، 

سـعادت از ایـن طـرق اسـت؛ اینکه ما وجـوه و تأویالت درسـت کنیم، با 

دشـمِن خدا دوسـت بشـویم، با دوستاِن خدا دشـمنی بکنیم، یک وجهی 

هم برایش درست کنیم، این نمی شود.

َتنا َو 
َّ
یِن، َو ُخل َتنا یِف الّدِ

َ
 اهَّلُل َمَوّد

َ
پس یکی از چیزهای اصلی این اسـت که »َجَعل

قنَی«؛ هم ُخّله، به ضّم درست است، هم ِخّله، هر دو به معنای  َة امُلّتَ
َّ
ُكم ُخل ِاّیا

دوسـتی اسـت. دوسـتی را دوسـتِی متقیـن قـرار بدهید. متقین کسـانی 

هسـتند کـه مراقب کاِر خودشـان هسـتند، دقت می کننـد ببینند چطوری 

قـدم برمی دارنـد، کجـا قدم برمی دارند، چه حرفی را به چه کسـی می زنند. 

1. سـوره مبارکه ممتحنه/ آیه 1، »شـما ]مؤمنان[ با آنها ]کافران[ اظهار دوسـتی می کنید، و 

حال آنکه آنها قطعًا به آن حقیقت که برای شما آمده کافرند... ]شما[ پنهانی با آنان رابطۀ 

دوستی برقرار می کنید، درحالی که من به آنچه پنهان داشتید و آنچه آشکار کردید، داناترم.«
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گاهـی انسـان معامـالت و ارتباطـاِت رفاقتی با کسـانی دارد که 

اهل خدا نیستند، ِاشکالی هم ندارد، این محبتی که در فقرۀ قبل گفتیم، 

منافاتـی بـا این ندارد، رفت وآمد داشـته باشـید؛ »اخواُن امُلكاشـره« مکاشـره 

یعنی بگوبخند و صحبت، این ِاشکالی ندارد؛ لکن تا کجا؟ به قول مرحوم 

حاج آقا حسـین قمی، به آن برادرزادۀ خودشـان یا خویشـاوند خودشـان 

گفتـه بودنـد: آقا احمد! شـنیدم تو رفیق بازی، من هم مثـل تو رفیق بازم، 

اما من تا دِم جهنم با رفیق می روم، بیشتر نمی روم. اما شنیدم تو تا آن 

َته َته ها هم می روی! اگر انسـان با کسـی رفیق هم اسـت، مواظب باشد با 

آن رفیق، داخل جهنم نرود.

ٍر ُمَتقاِبلنَی« ]و فرمان ُبرداری   ُسُر
َ

 َعل
ً
ُكم ِبا ِاخوانا نا َو ِاّیا

َ
ُكم طاَعَتُكم، َحّیَ َیَعل

َ
بیَق ل

َ
»َو ا

و اطاعتتـان را پایـدار بـدارد تـا ما و شـما را به سـبب آن، برادرانی همچون 

بهشـتیان قرار دهد؛ که روبه روی هم بر تخت های بهشـتی تکیه می زنند.[ 

این هم یک دعای دیگر است. اطاعت ما و شما را، یعنی اطاعت خدا را، که 

ما و شما داریم، این را مستمر و مستدام بدارد. این طور نباشد که امروز در 

ایـن راه حرکـت کنیم، فردا راهمان را کج کنیم. چنانچه می بینید، کسـانی 

بودند یک روز یک راهی می رفتند، بعد صدوهشـتاد درجه فرق کردند! این 

ی 
َ

اموا َعل �ة ِو اس�ةَ
َ
�ن ل

َ
همـان عـدم ثبات اسـت کـه در قرآن کریم می فرمایـد: »َو ا

«1، َثبات و استقامت در راه الزم است.96/6/13
ً
ا َد�ة

ًء عنَ
ٓ
اُهم ما �ن �ی

س�ةَ
َ
ا

َ
�ةِ ل

�ةَ ر�ی
َ

الّط

1. سوره مبارکه جّن/ آیه 16، »و اگر ]مردم[ در راه درست، استقامت ورزند، حتمًا آنها را از 

آب گوارا و بسیاری سیراب خواهیم کرد.«



 

۲۶

منشور حکومت علوی
»قاطعیت و سازش ناپذیری«

درس قاطعیت و سـازش ناپذیری و پایبندی به اصول اسـالمی و به کتاب 

و سـنت پیغمبـر، یکی از خصوصیـات بارز دوران حکومـت امیرالمؤمنین 

اسـت. البتـه در همـۀ دوران زندگـی اش، علیعلیه السلالم پایبنـد بـود به قرآن 

و سـنت، و سـازش ناپذیر بـود بـا دشـمنان، منتهـا دوران حکومـت یـک 

خصوصیتی دارد. در دوران حکومت و هنگامی که انسان قدرت و حکومت 

را به دسـت مـی آورد، معمـواًل نظام ها دچار مجاملـه کاری1 و محافظه کاری 

و سـازش می شـوند، اینجاسـت کـه نقـش سـازش ناپذیری امیرالمؤمنین 

معلـوم می شـود و پـا گـذاردن بـر روی مصلحت اندیشـی های دروغیـن یا 

آنچه به نظر امیرالمؤمنین، آن مصلحت اندیشـی نادرسـت و غیر منطبق با 

1. )ج م ل( چرب زبانی، تملق گویی

 منشور حکومت علوی؛ »قاطعیت و سازش ناپذیری« 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/020%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp4
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اصول اسـالمی می آید، آشکار می شـود.63/4/1 و در این ناسازگاری، 

علی شـاگرد پیغمبر اسـت. خود پیغمبر، ناسـازگارترین انسـانی بود که در 

راه یـک آرمـان مقدس حرکت می کرد. زندگی پیغمبر اسـالم سراسـر، »نه« 

درمقابل خواسـته ها، هوس ها، تهدیدها و تطمیع ها بود؛ علیعلیه السلالم هم 

»نه« گفت.59/12/25

مـن دو مظهـر از مظاهـر سـازش ناپذیری امیرالمؤمنین را برای شـما بیان 

می کنم. یکی سازش ناپذیری در مورد احکام اسالمی است.63/4/1

وقتی کـه پیغمبـر رفتنـد بـه مکـه بـرای حج آخرـ  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 

ُحّلـۀ یمنـی بود؛ یعنی لباس های یمِن آن روز که خیلی مطلوب و مقبول 

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 

آنها را بیاورد. خودش را رساند به پیغمبر در مکه که از اوِل اعمال حج با 

پیغمبر باشد. بعد آنها رسیدند، امیرالمؤمنین وقتی رفت سراغ اینها، دید 

که اینها این حّله های یمنی را در نبود امیرالمؤمنین بین خودشان تقسیم 

کرده انـد و هرکـدام یـک حّلۀ زیبا پوشـیده اند، آمده اند! فرمـود چرا اینها را 
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پوشیده اید؟ گفتند: خب غنیمت است، زکات است، برای ماست! 

فرمود: نه، تا قبل از آنکه به پیغمبر برسد ـ به تعبیر امروز، به خزانه مثاًل 

واریز بشـود ـ قابل تقسـیم نیسـت؛ این خالف مقررات است، خالف دین 

اسـت. حّله هـا را از اینهـا گرفت. بعضـی نمی دادند، بـه زور از اینها گرفت. 

خب، اینها ناراحت شـدند. از هرکسـی امتیازی را بگیرند، اگر خیلی مؤمن 

نباشـد، ناراحـت می شـود. آمدنـد پیش پیغمبـر از امیرالمؤمنین شـکایت 

کردند. فرمود: چرا شـکایت می کنید، مگر چه شـده اسـت؟ نقل کردند که 

بلـه، آمـد اینهـا را از مـا گرفت. پیغمبر در جواب آنهـا گفت: علی را بر این 

ُه َخِشـٌن یف ذاِت اهَّلِل«1 او در مسـئلۀ مقررات خدایی، مرد 
َ
کار مالمت نکنید؛ »ِاّن

خشنی است.79/1/26

امیرالمؤمنیـن به هیچ قیمتـی حاضـر نمی شـد کـه احکام اسـالم، یعنی 

آن چیـزی کـه قـرآن بـه آن ناطـق اسـت و پیغمبـر بـه آن دسـتور داده 

و مسـلمان ها آن را دانسـتند و فهمیدنـد، به خاطـر مصلحت اندیشـی یـا 

اجتهاد بـه رأی تغییـر پیدا کند. خلفای قبـل از امیرالمؤمنین معتقد به 

اجتهاد بـه رأی بودنـد. خوِد برادران اهل تسـنن هم ایـن را قبول دارند. 

امیرالمؤمنیـن ایـن اجتهاد به رأی را قبول نداشـت؛ معتقد بود که باید 

ـِه« فقـط بـه قـرآن، و گفتار و عمـل پیغمبر عمل  ِت َنِبّیِ بـه »ِكتـاِب اهَّلِل َو ُسـّنَ

بشـود. شـما مثال ها و نمونه های این را ببینید، تا آن وقت معلوم بشود 

1. االرشـاد/ باب تاریخ االمیرالمؤمنین/ فصل فی ذكر فضائل و مناقب ُاخرى لعلّی/ فی 

حجة الوداع و غديرخم و التهنئة لعلّی بالوالية
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که دردسـرهای حکومت انقالبِی سـازش ناپذیر امیرالمؤمنین از 

کجاست.

در زمـان پیغمبـر، بیت المـال بالسـوّیه بین مسـلمان ها تقسـیم می شـد. 

نمی گفتند این از آن زودتر مسلمان شده. آنی که زودتر مسلمان شده بود، 

آنی کـه بعد به اسـالم گرویده بود، آنی کـه از مکه هجرت کرده بود، آنی که 

در مدینه بود، آنی که عالم تر بود، آنی که علمی نداشت؛ همه از بیت المال 

به یک اندازه اسـتفاده می کردند. به خاطر این گونه امتیازات، پیغمبر اکرم 

برای کسی سهم بیشتری از بیت المال قائل نمی شد. پیغمبر اکرم از دنیا 

رحلـت کردنـد، در دوران خالفـت ابی بکـر هم که دو سـال و خرده ای طول 

کشـید، عینًا همین طور بود. آنجا هم هیچ گونه امتیازی بین مسـلمان ها 

وجود نداشت در بیت المال.

دوران خلیفـۀ دوم عمربن خطاب شـد، مدتـی آنجا هم به همین وضعیت 

بـود. بعـد از یـک مدتـی، ُعَمـر به ذهنش رسـید کـه ما خوب اسـت برای 

ارزش هایـی کـه در بعضی از مسـلمان ها وجود دارد، یـک امتیازاتی قائل 

بشـویم. بعضی ها را بر بعضی ترجیح بدهیم. این چیزی اسـت که در آن 

روز هـم کـه مطرح شـد، از نظر خیلی از مسـلمان ها کار خوبی محسـوب 

می شـد و خود خلیفۀ دوم هم که این کار را انجام داد، از روی اعتقاد به 

اینکه این کار خوب است و به درد مسلمان ها ]می خورد[ و به نفع جامعۀ 

اسـالمی اسـت، این کار را انجام داد. بین سابقین و غیر سابقین اختالف 

قائل شـد. آن کسـانی که قباًل مسـلمان شـدند، با آن کسـانی که بعدًا اسالم 
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آوردند، اینها چرا یک اندازه از بیت المال بگیرند؟ در میان آنهایی 

که قباًل مسـلمان شـدند، بین مهاجرین و انصار، اختالف قائل شـد. گفت 

مهاجریـن بـر انصار فضیلت دارنـد، زیرا مهاجرین در مکـه در کنار پیغمبر 

بودنـد، دوران سـختی را گذراندنـد و جنگیدنـد، امـا انصـار از هنگامی کـه 

حکومـت اسـالمی برپـا شـد، ایمـان آوردند. بعـد در میـان مهاجرین هم، 

آنهایـی کـه از قریـش بودنـد را، بر آنهایـی که از قریش نبودنـد، تفضیل و 

ترجیـح داد. در میـان قبایـِل معـروِف عرب، قبیلۀ ُمَضر را بـر قبیلۀ ربیعه 

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 

فُت« خواسـتم با این 
َّ
ل

َ
بـود. ایـن کار را انجـام داد. خود او هم می گفت: »َتا

کار الفت به وجود بیاورم، دل ها را جذب کنم. احساس می کرد به این کار 

احتیاج دارد و برطبق نظر و اجتهاد به رأی خود، این کار را انجام داد.

ُعَمـر در آخریـن ماه هـای زندگـی اش پشـیمان شـد، گفت ایـن کار را من 

بیخـود کـردم، احسـاس می کنـم کـه همان روّیـه ای که پیغمبـر و بعد از 

پیغمبر، ابی بکر عمل کردند، همان رویه بهتر است و من اگر زنده بمانم، 

بازهم بین مسـلمان ها تسـاوی برقرار خواهم کرد.1 منتها عمر زنده نماند؛ 

1. تاریخ الیعقوبی/ ج2/ ص154، »َو قاَل ُعَمُر فی آِخِر ِسـنیِه ...« خلیفه دوم در سـال آخر 

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.



437 26. منشور حکومت علویه تقاطعیت و سازش ناپذیری  

صل دوم
ف

همان روزها یا همان ماه ها 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؛ بعضی ها با بهانه های مختلف، با عناوین 

گوناگـون، توانسـتند سـهم بیشـتری از بیت المـال ببرند. دوازده سـال هم 

به این ترتیب در دوران عثمان گذشت.

حاال امیرالمؤمنین آمده سرکار. از جملۀ اولین حرف هایی که امیرالمؤمنین 

علیعلیه السالم بیان کرد، این بود که من، این بیت المالی را که بدون استحقاق 

بـه مسـلمان ها داده شـده، اگـر ببینـم که با پـول این بیت المـال زن عقد 

کردنـد، مهریـۀ زنشـان قـرار دادنـد و زن گرفتنـد، یا با پول ایـن بیت المال 

ـ زیـادی و بـدون اسـتحقاق ـ کنیـز خریدنـد و مثـاًل صاحـب اوالد از آن 

کنیز شدند، درعین حال، این پول را من برمی گردانم به بیت المال.1 63/4/1 در 

جملـه ای ]دیگـر[ می فرمایـد، ایـن مالی که در اختیار من اسـت، اگر ملک 

خود من هم بود، بالسوّیه میان مردم تقسیم می کردم، چه برسد به اینکه 

بیت المال مال من نیست، مال خود مردم است.63/1/24 ]این یعنی[ قاطعیت 

درمقابـل آن چیـزی کـه امیرالمؤمنین احسـاس می کند ایـن حکم خدا و 

سنت پیغمبر است.

البته امیرالمؤمنین هم می توانسـت همان مصلحت اندیشـی را بکند، اما 

نکرد. لذاسـت که در یک جمله ای، امیرالمؤمنینعلیه السلالم به طلحه و زبیر 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 15/ دربارۀ بازگرداندن زمین هایی که عثمان از بیت المال به دیگران 

بخشیده بود.
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در اول خالفـت، یـک مطلبـی را بیـان کـرد که همه چیـز را برای 

انسـان روشـن می کند. طلحه و زبیر آمدند پیش امیرالمؤمنین، گفتند یا 

امیرالمؤمنین! تو چرا با ما دربارۀ اسـتاندارها و حّکام و ُوالتی که نصب 

می کنی، مشـورت نمی کنی؟ با ما باید مشـورت کنی، از ما نظر بخواهی. 

امیرالمؤمنین فرمود که من به این خالفتی که شما با من بیعت کردید، 

عالقـه ای 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 

«1 وقتی کـه خالفت به دسـت من آمد،  فَضـت ِاَلَّ
َ
ـا ا ّمَ

َ
را بـر دوش گرفتـم، »َفل

َبعُتـُه« مـن نگاه کردم به  َمَرنـا ِباحُلكـِم ِبـِه َفاّتَ
َ
نـا َو ا

َ
ِكتـاِب اهَّلِل َو مـا َوَضـَع ل »َنَظـرُت ِاَل 

قـرآن، دیـدم کـه قرآن مقرراتی و قوانینی برای ما نصب کرده، من از این 

یِه َوآِلـِه ـ َفاقَتَدیُتُه« 
َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ـِبُّ ـ َصل قوانیـن و مقـررات پیروی کردم؛ »َو َما اسـَتَّ الّنَ

نـگاه کـردم سـنت پیغمبـر را و َرویـه ای را کـه پیغمبر در زمـان حکومت 

حَتج یف َذِلَک 
َ
م ا

َ
خودش بنا نهاده بود، آن َرویه را هم من پیروی کردم. »َفل

ـا َو ال َرأِی َغیِرُكمـا« مـن دیگـر احتیاجـی نداشـتم که از رأی شـما یا 
ُ

ِاَل َرأِیمک

رأی دیگـران پیـروی بکنـم. این به معنـای این نبود کـه امیرالمؤمنین با 

مشـورت مخالف اسـت؛ یقینًا امیرالمؤمنین مشورت می کرد و زندگی اش 

زندگـِی مشـورت بـود. بلکـه به معنـای ایـن بـود کـه آن طبقـۀ ممتازه ای 

کـه در دوران خلیفـۀ سـوم به وجـود آمـده بـود و خـودش را صاحب حق 

1. نهج البالغـه/ خطبـۀ 205/ سـخن حضـرت خطاب بـه طلحه و زبیر بعد از بیعتشـان با 

امیرالمؤمنین
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می دانسـت در مـال بیت المـال، در مسـائل مسـلمین، ]صاحب[ 

حق رأی، حق نظر، حق تصرف؛ و فکر می کرد که باید حاکم مسـلمان ها 

از آنهـا پیـروی بکند؛ این طبقۀ ممتازه را امیرالمؤمنین قبول ندارد. آنچه 

را که امیرالمؤمنین حجت می داند، خودش را به آن نیازمند می داند، آن 

ِه« است. ُة َنِبّیِ »ِكتاُب اهَّلِل َو ُسـّنَ

امیرالمؤمنیـن  اسـت.  امیرالمؤمنیـن  سـازش ناپذیری  و  قاطعیـت  ایـن 

درمقابـل تمـام احـکام، همیـن کار را کرد، کـه البته نمونه هـای دیگر هم 

دارد. در مسئلۀ نمازهای تراویح1، در مسائل دیگر، آن چیزهایی که به نظر 

خلفـای قبـل از امیرالمؤمنین از روی اجتهادـ  که اجتهاد به رأی را حجت 

می دانستند ـ به عنوان یک آیین، وارد عمل دینی شده بود، امیرالمؤمنین 

اینها را کنار گذاشت. با قاطعیت کامل، آنچه را که خودش می فهمید که 

این اسالم است، این قرآن است، این سنت پیغمبر است، آن را عمل کرد؛ 

این یکی از جلوه های قاطعیت امیرالمؤمنین است.

جلـوۀ دومـی که می خواهم بگویم، قاطعیت درمقابل توقعات بود که یک 

نمونـه اش را دربـارۀ طلحـه و زبیـر عـرض کـردم و نمونه هـای دیگری هم 

دارد.63/4/1 باج خواهی از زمامدار، یکی از کارهای رایج است، در همۀ زمان ها 

1. )روح( تراویح جمع ترویحه اسـت؛ به معنای نشسـتن برای اسـتراحت پس از خواندن 

چهار رکعت از نمازهای مستحبی در شب های ماه رمضان که به مرور به خود نمازها اطالق 

یافته است. طبق روایات، پیامبر نمازهای مستحبی را به صورت ُفرادٰی می خواندند، حتی 

در زمان خلیفۀ اول هم نماز تراویح به صورت ُفرادٰی خوانده می شد. اما خلیفۀ دوم اعالم 

کرد تا مسلمانان این نماز را به جماعت بخوانند.
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هم هسـت، و زمامـدار که خودش قوی تریـن و گردن کلفت ترین 

آدم یک جامعه است، باز به نوبۀ خود به یک عده ای باج می دهد. از همه 

بـاج می گیـرد، امـا باز به یـک عده ای باج می دهد. چـرا؟ برای خاطر حفظ 

قدرت خودش، برای خاطر بستن دهان بدخواهان. همین باج دادن ها، اوِل 

انحطاط و انحراف زمامدار اسـت؛ اوِل عدول از حق اسـت. برای خاطر یک 

مصلحتی به یکی باج می دهد و درمقابل زورگویی و پرتوقعی او، تسـلیم 

می شود. و خود آن تسلیم، که یک نقطه ضعف است، او را به تسلیم های 

دیگری وادار می کند؛ و َهُلمَّ َجّرا1.

امیرالمؤمنین باج نداد و تسلیم نشد. آن کسانی که 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 

اسـالم بودنـد که اینها از وضع حکومت عثمـان ناراضی بودند و مخالفین 

عمدۀ او را تشکیل می دادند ازلحاظ کمّیت؛ یک عده هم از شخصیت ها و 

چهره های معروف بودند که با عثمان مخالف بودند و مخالفت کرده بودند، 

ازجمله عایشـه همسـر رسـول خـدا، ازجمله طلحـه، ازجمله زبیر پسـرعمۀ 

پیغمبـر، و شـخصیت های این طوری. اینها با عثمان، جـدًا، قویًا مخالفت 

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 هیچ یک از این توقعات 

1. به 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 چهره های معروف اسـالم بودند، 

به خاطـر توقعاتـی کـه بـرآورده نمی شـد، از امیرالمؤمنین فاصلـه گرفتند. 

یکـی اش خـود طلحه و زبیر بودند؛ سـعدبن ابی وّقاص بـود، و بعضی دیگر 

از بـزرگان زمـان پیغمبر بودند که چهره های معروفی هم بودند، از صحابه 

هـم بودنـد، محتـرم هـم بودند؛ اما انسـان موجـود ضعیفی اسـت، هوای 

نفس انسـان، خواسـت های انسـان، در تعیین کننده ترین حاالت انسـان، 

گاهی اوقات میان دِل بابصیرت و عملی که برطبق این بصیرت بایسـتی 

انجام بشـود، فاصله می اندازند و حائل می شـوند و نمی گذارند که تصمیم 

درست و به جا گرفته بشود. لذا بود که یک عده ای از اطراف امیرالمؤمنین 

پراکنده شـدند. من گمان نمی کنم امروز در دنیای اسـالم، حتی یک نفر 

وجـود داشـته باشـد که صحابـۀ پیغمبـری را کـه از امیرالمؤمنین فاصله 

گرفتنـد، به خاطر ایـن فاصله گرفتن، مالمت نکند. البته آن کسـانی که این 

فاصله گرفتـن را عیـب نمی داننـد، می گوینـد آنها توبه کردنـد یا می گویند 

اشـتباه کردند، اما یقینًا کسـی نیسـت که این را کار خوبی بداند. این کار 

غیر خوب را خیلی ها کردند. چرا؟ برای خاطر اینکه امیرالمؤمنین تسـلیم 

توقعات نمی شد.63/4/1

اگـر علی بن ابی طالـب رقبای خود را می فرسـتاد بـه والیت کوفه و بصره و 

اهواز و فارس و شیراز و شام و مصر و بقیۀ نقاط مملکت، آنها را از خود 

راضی می کرد، بی دردسـر به جای چهار سـال، شاید سالیان درازی حکومت 
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می کرد؛ اما علی این کار را نمی کند. ممکن بود دیگران بکنند و 

کردند، اما علی این کار را نمی کند. چرا؟ آیا علی بن ابی طالب همان طوری که 

آن روز رقبایش می گفتند و بعد مورخان بی خبر و غیر مکتبی این سخن 

را تکرار کردند، یک آدم بی سیاست بود؟ نه! بی سیاست نبود. عباس َعّقاد 

نویسندۀ متأّخِر مصری در کتابش ثابت می کندـ  البته برای ما ثابت کردن 

ندارد، اما او ثابت می کند برای کسانی که شک دارند ـ که امیرالمؤمنین 

یَق  ـو اَل الّتُ
َ
سیاسـتمدار بـزرگ زمان خود بود. خود علیعلیه السلالم هـم فرمود: »ل

دَهـی الَعـَرِب«1 از همـۀ عـرب مـن هوشـیارتر و تیزهوش تـر بـودم و 
َ
ُكنـُت ا

َ
ل

هسـتم و می توانسـتم 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 ظلم های تاریخ و ظلم های روزگار بوده که امیرالمؤمنین 

و معاویـه را در کنـار هـم قـرار بدهـد. نـه برای خاطـر اینکـه معاویه در 

دوران حکومتـش چـه کـرده، نه به خاطـر اینکه معاویه بـا امیرالمؤمنین 

چه کرده، بلکه به خاطر شخصیت معاویه و شخصیت امیرالمؤمنین قبل 

از خالفت.

امیرالمؤمنین آن کسـی اسـت که در اولین جرقۀ اسـالم، به اسالم ایمان 

1. الکافی/ کتاب الروضة/ خطبة المیرالمؤمنین و هی خطبة الوسیلة/ حدیث4
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اهَّلُل« از زبـان 
َ

آورد. اولیـن کسـی کـه بعـد از گفتـن »قولـوا الِالـَه ِااّل

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 تلف شـدن قـرار داد. هـزاران بار از جان پیغمبر، از مقدسـات 

اسـالمی، از احـکام اسـالمی، از مؤمنیـن واقعی و خالص دفـاع کرد. یک 

شـب آسـودگی و راحت ندید و تمام رنج ها را تحمل کرد. برای خاطر این 

ایمـان، سـیزده سـال بـا پیغمبـر در مکه بود؛ ده سـال با پیغمبـر در تمام 

ماجراها و آزمایش ها در مدینه بود. این یک طرف قضیه است؛ حاال علم 

امیرالمؤمنیـن، معرفتـش، تقوایش، زهدش، جهـادش، بی اعتنایی اش به 

دنیا، فقهش، همۀ این خصوصیاتش را که مالحظه کنید، یک شـخصیت 

عظیم غیر قابل تصور در ذهن را انسان می بیند.

بعـد می رویـم سـراغ معاویه. معاویه همان کسـی اسـت کـه آن وقتی که 

امیرالمؤمنیـن ایمـان آورد، او ایمان نیاورد. امیرالمؤمنین از اسـالم دفاع 

کرد، او و پدر و برادر و قوم و خویش هایش، 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 

پیغمبـر بـه مدینـه آمدنـد، بازهـم دائمـًا با اینهـا درگیری و جنـگ و نزاع 

1. مناقـب آل ابی طالـب/ بـاب ذکر سـّیدنا 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 جنگ هایی 

که تا سال هشتم وجود داشت، امیرالمؤمنین در کنار پیغمبر، معاویه در 

نقطۀ مقابل! تا وقتی که 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 اسـالم را از آغـاز والدت در 

آغوش می گیرد، بزرگ می کند، حفظ می کند، حراسـت می کند، در راهش 

شمشیر می زند و باالخره همان شمشیرزدن ها به فتح مکه منتهی می شود؛ 

و آن دیگری که در تمام این مدت به اسـالم ایمان ندارد، بلکه با اسـالم 

می جنگـد، بعـد هم که مکه فتح شـد، جزو مؤمنیِن فتح می شـود، یعنی 

بعد از آنکه پیغمبر غالب شـد، تسـلیم می شـود؛ یک چنین وضعی اسـت. 

کـه ایـن فاصلـه ای را که مـن با این بیان ترسـیم کـردم، از فاصلۀ واقعی 

به مراتب کمتر و کوچک تر است.

به هرحال امیرالمؤمنین، معاویه را عنصر مناسبی برای حکومت و استانداری 

شام نمی دانست. لذا بود که در اولین روزها و شاید ساعت های حکومت 

که مشـغول معّین کردن و منصوب کردن اسـتاندارها و حّکام و اینها شـد، 

اول کاری کـه کـرد، معاویه را عزل کرد. معاویه سـال های متمادی بود که 

بعد از مرگ یزیدبن ابی سـفیان 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 می کنید، ایـن کار عجوالنه ای 
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اسـت. بگذاریـد قـّوت و قـدرت پیـدا کنید. فرمود کـه من حاضر 

صَر ِباجَلوِر«1 شما از من می خواهید که با ظلم و  َب الّنَ
ُ
طل

َ
ن ا

َ
ّنِ ا و  َتأُمر

َ
نیستم. »ا

بی عدالتی، پیروزی را به دست بیاورم؟63/4/1

امیرالمؤمنینعلیه السلالم در دوران کوتاه خالفتش، به شـدت اصول اسالمی را 

مراعـات کـرد و از مخالفت هـا نهراسـید. یک درس بزرگ به ما داده اسـت 

ـا الّناُس ال َتسَتوِحشـوا یف  َ ّیُ
َ
علی بن ابی طالـب، و آن این اسـت که می فرماید: »ا

هِلِه«۲ یعنی وقتی که راه هدایت را شناختید، اگر دیدید که 
َ
ِة ا

َّ
یِق اُلَدی ِلِقل َطر

راهروان این راه کمند، وحشت نکنید؛ این راِه خوِد علی بود و همۀ زندگی 

علی این درس را تکرار می کند.

موضـع اصولـی علی بن ابی طالب درمقابل تحریف ها و انحراف ها و توقع ها 

در دوران حکومتش، برای او دو نوع دشمن درست کرد. یک نوع دشمنانی 

که موضع علی را تحمل نمی کردند، و نوع دیگر دشـمنانی که این موضع 

را درک نمی کردنـد. او می خواسـت هیچ یـک از امتیـازاِت پنـداری را کـه 

در اسـالم نسـخ شـده بـودـ  و بعضـی می خواسـتند آنهـا را برگردانند ـ به 

چیـزی نگیـرد. می خواسـت مـالک فقط تقوا باشـد. در تقسـیم قدرت، در 

تقسـیم مـال، در تقسـیم مناصب اجتماعـی، فقط مالک های اسـالمی را 

مراعـات کنـد، مالحظه هـا را کنار بگذارد. بـرادرش عقیل هم که از او برای 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 126/ سخن حضرت در پاسخ به کسانی که ایشان را به خاطر تقسیم 

برابِر بیت المال سرزنش کردند.

2. نهج البالغه/ خطبۀ 201/ سخن حضرت دربارۀ استقامِت در راه حق
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خرج سنگین زندگی اطفالش طلب مساعدت می کرد، به او اعتنا 

نمی کرد. نزدیک تریْن نزدیکانش هم اگر تخّطی می کرد، مورد عتاب او قرار 

می گرفت. امیرالمؤمنین می خواست این چنین باشد. 

عـده ای تحمـل نمی کردند. همۀ معارض ها، موضـع علی را درک می کردند 

و می فهمیدنـد، امـا بـا او مقابلـه و معارضه می کردنـد. به خاطر اینکه این 

موضـع را تحمـل نمی کردند. هم آنها که بـا او معارضه می کردند، هم آنها 

کـه بـه کمـک او نمی رفتند. عدۀ دیگری هـم بودند که این موضع را درک 

نمی کردنـد، دچـار تعصب هـا و پندارهـای غلـطـ  کـه البته بازهم سـِر نخ 

کار دسـت آن کسـانی بود که حاضر به تحمل این مواضع قاطع نبودند ـ 

به خاطـر 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 

مهلکه هـا و خطرهـا و روبه روشـدن بـا آن خطراتی که معمواًل انسـان های 

معمولی حاضر نیسـتند با آن روبه رو شـوند، شـجاعت است. شجاعت این 

بزرگوار جزو ضرب المثل های عالم است.

شـما شـجاعت امیرالمؤمنیـن را در کجـا می دانید؟ معمواًل شـجاعت این 

بزرگوار را در کشتن َمرحب َخیَبری1 و در بلندکردن دِر قلعۀ خیبر و از این 

چیزهـا می داننـد؛ درحالی کـه شـجاعت آن بزرگوار اینها نیسـت. همچنین 

شـجاعت آن بزرگـوار این نیسـت کـه وقتی که در یک صف دشـمنی واقع 

1. َمرَحب بن حـارث یهـودی، معـروف به مرحب خیبری، ازجملـه دالوران یهودی و رئیس 

یکی از قلعه ها و دژهای خیبر بود.
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می شد، با یک شمشیر چند نفر را می انداخت؛ اینها پهلوانی است؛ 

البته فضیلت است، اما شجاعت اینها نیست. شجاعت امیرالمؤمنین52/11/28 

]آنجاست که[ در مقابِل لجوج ترین افراد، شجاعانه ایستاد. درمقابِل کسانی 

که نام و نشـانی در جامعۀ اسـالمی داشـتند، شـجاعانه ایسـتاد. درمقابِل 

ثروت انباشـتۀ در شـام که می توانست ده هاهزار سرباز جنگجو را درمقابِل 

او به صف آرایی وادار کند، شـجاعانه ایسـتاد. راه خدا را وقتی تشـخیص 

داد، هیـچ مالحظـه ای از هیچ کـس نکـرد. ایـن شـجاعت اسـت. در مقابِل 

خویشـاوندان خـود مالحظه نکرد.74/11/20 با آبرومنـداِن از صحابۀ پیغمبر که 

در مقابلش قرار گرفتند، جنگید. با متعصبان و مقدسانی هم که در زمرۀ 

خـوارج او را قبـول نکردنـد، بـاز جنگیـد، مالحظه نکرد. قاطعیت اسـالمی 

یعنی این.

این درس بزرگ، درس واجِب اجتناب ناپذیِر جامعۀ اسالمی است. بعضی 

حاضـر نیسـتند عـدل اسـالمی را، قاطعیـت را، حرکـت سـخت و سـنگیِن 

بازگشـت بـه مقـررات اسـالمی را تحمـل کنند. عـده ای نمی تواننـد این را 

درک کنند، لذا معارضه می کنند. هرگونه نرمشی درمقابل حرکات معارض 

ـ چه از سوی دستۀ اول که تحمل نمی کنند و چه از سوی دستۀ دوم که 

درک نمی کنند ـ هرگونه نرمشـی به معنای مرگ حکومت اسـالمی اسـت، 

به معنای کورشـدن خط اسـالمی است. اگر خط علی بن ابی طالب در تاریخ 

مانده است، به خاطر تیزی شمشیِر قاطعیِت اوست.

علی بن ابی طالبـی کـه تـا زمـان خالفـت عمربن عبدالعزیـز، در شـهرهای 
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کشـور عظیـم اسـالمی آن روز، بعد از نمـاز او را لعن می کردند؛1 

علی بن ابی طالبـی کـه تا زمـان خالفت منصور، قبر او مخفی بوده اسـت؛۲ 

علی بن ابی طالبی که به قول بزرگان علمای اهل سنت، در دوران ائمهعلیهم السالم 

عـده ای او را به خاطـر بغـض و عـده ای او را به خاطر جهالـت، دور کردند از 

ذهـن مـردم؛ یک چنین شـخصیتی کـه این همه مـورد سـتم تاریخی قرار 

گرفته اسـت، امروز این طور در دنیا زنده اسـت که حتی ]در میان[ آنهایی 

کـه اسـالم را قبـول ندارنـد، هسـتند کـه علی بن ابی طالـب را به عنوان یک 

نمونـه و مثـاِل انسـانیت و فضیلت قبول دارند. ایـن ماندِن در تاریخ، این 

زنده بـودن و حضـور همیشـگی، در سـایۀ آن قاطعیت اسـت. اگر درمقابل 

دشـمِن هوچی، دشـمِن تحقیرکننده، دشـمنی که می خواهد با تبلیغات، 

1. الطبقـات الکبـری/ ج5/ ص307، »حاکمان بنی امیه قبـل از عمربن عبدالعزیز، به علی 

دشـنام می دادند؛ و وقتی که عمر به والیت رسـید از این کار دسـت کشید.« به این ترتیب 

این سنت ناپسند نزدیک شصت سال در جامعۀ اسالمی مرسوم بوده.

2. پس 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 کینه توزی شـدید 

بنی امیـه بـا امیرالمؤمنیـن، قبـر حضرت مدت ها مخفی ماند تا با اشـارۀ امـام صادق به 

اطالع برخی از شیعیان رسید. )االرشاد/ باب تاریخ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب/ فصل 

تاریخ والدة علی بن ابی طالب و شهادته/ فی تاریخ شهادة علی و قبره(
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خـط اسـالمی را منحرف کند، این خـط از جای خود تکان بخورد 

و راهـش را عـوض بکنـد، اسـالم یقینـًا باقی نخواهد ماند. البته اسـالم و 

قرآن را خدا نگه می دارد، در نسل ها و تاریخ، نگه می دارد، اما این جریان 

فقط در سایۀ قاطعیت، در ادامه و دنبال گیری راه اسالم و اصول اسالمی، 

ممکن است زنده بماند، و الغیر.60/2/25



 

۲۷

فتنه های دوران حکومت علوی: 
»جنگ جمــــل«

در دوران حکومت چهار سال و ده ماهۀ امیرالمؤمنین، سه جنگ تحمیلِی 

تلـخ بر امیرالمؤمنین تحمیل شـد. جنگ هایی کـه تقریبًا تمام جناح ها در 

این جنگ ها با همدیگر همدست شدند. یعنی تمام جناح های عالم اسالم 

که مخالف با امیرالمؤمنین بودند، در این جنگ ها با هم همدسـت بودند. 

یـک جنـاح، جناح صحابۀ نامدار پیغمبر بودند کـه فرماندهان و رهبرانش، 

طلحـه و زبیـر، دو سـردار اسـالم، دو صحابـی پیغمبر، دو چهـرۀ معروف و 

منّور بودند!63/4/1 ]که اینها[ ناکثین بودند، بیعت شکنان؛ یعنی همرزمان خود 

امیرالمؤمنین، دوستان قدیمی امیرالمؤمنین که طاقت عدالت او را نیاوردند، 

با او درافتادند؛ کسانی که علی را می شناختند، 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. همین ها بـا امیرالمؤمنین درافتادند؛ زیـرا اینها هم 

عدالت امیرالمؤمنین را طاقت نیاوردند؛ دیدند او به آشنایی و سابقه و رفاقت 

توجهـی نمی کنـد.82/8/23 یک جناح، جناح فرصت طلب ها و قدرت طلب ها، و 

جناح یک دستگاه سلطنتی بود در شام، که در رأس آن معاویه قرار داشت 

و عدۀ زیادی از رؤسای قبایل، از نان خواه ها، نام خواه ها، قدرت طلب ها جمع 

شـده بودنـد آنجـا و نان و َنوال1 شـامی ها را می خوردند و بـا امیرالمؤمنین 

می جنگیدند.63/4/1 یعنی بنی امیه 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 می گرفت، مسئله اش، 

مسـئلۀ مقابلـۀ با جاه طلبی ها و باندبازی ها بـود. درمقابل معاویه که قرار 

می گرفت، مسـئله اش، مسـئلۀ عدالت اجتماعی بـود. درمقابل خوارج که 

قرار می گرفت، مسئله اش، مسئلۀ فهم دینی و تعّقل صحیح اسالمی بود 

و مبارزۀ با ُدگم ها و تعصب ها و غلط اندیشی ها.63/4/1

من الزم اسـت قباًل یک نکته ای را به همۀ خواهران و برادرانمان از شـیعه 

و سـّنی در سـطح جهـان تذکـر بدهـم؛ و آن این اسـت که ما وقتـی دربارۀ 

امیرالمؤمنین بحث می کنیم، به طور طبیعی جنگ های امیرالمؤمنین مطرح 

می شـود. مگر می شـود کسی تاریخ زندگی حکومت پنج سالۀ علیعلیه السالم را 

1. )ن و ل( 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 

معروف پیغمبر و زوجۀ رسـول اهلل، با امیرالمؤمنین که خلیفۀ ُمجَمعٌ علیه1 

زمـان بـود، جنگیدنـد. معاویـه که عـده ای از برادران اهل تسـنن و نه همۀ 

آنهـا، برایـش اعتبـار و احترام قائلند، در یک جنـگ طوالنِی چندین ماهه با 

امیرالمؤمنیـن جنگیـده. ایـن یک واقعیت تاریخی اسـت. ما اگـر امروز از 

جنگ جمل حرف می زنیم، نمی خواهیم بحث کالمی بکنیم؛ صحبِت شیعه 

و سّنی نیست. البته همۀ مورخین اهل تسنن و همۀ کسانی که به صحابۀ 

پیغمبر اعتقاد راسخ دارندـ  و معتقدند که هرکسی صحابی پیغمبر است، به 

جهنم نخواهد رفت و مورد رضای الهی و رضوان اهلل است ـ همه شان قبول 

دارنـد، همه شـان معتقدنـد و معترفند که صحابۀ پیغمبـر با امیرالمؤمنین 

در یـک برهـه ای از زمـان جنگیدند و این جنگیـدن کار خالفی بوده. منتها 

می گویند اینها اشـتباه کرده بودند، اجتهاد به رأی کرده بودند. اجتهاد آنها، 

آنها را به اینجا رساند؛ بعضی هم می گویند که اینها توبه کردند.

بنابرایـن تذکـر مـن بـه شـما بـرادران اهـل تشـّیع و همچنین به بـرادران 

اهل تسنن، این است که بحث ما اینجا بیان یک واقعیت تاریخی است. 

مسئله، مسئلۀ اصول اسالمی است. در اینجا نمی خواهیم بحِث شیعه و 

سـّنی بکنیم؛ که امروز روزگار آشـتی فرقه های اسالمی با یکدیگر است، و 

روزگار احترام آنها به عقاید و احساسات یکدیگر، و عدم درگیری و اهانت 

1. اجماع کرده بر آن.
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آنهـا نسـبت به یکدیگـر،63/4/1 تاریخ را هیچ ِاشـکال ندارد بگوییم؛ 

هنگامی کـه مـا از حـوادث دوران زندگـی امیرالمؤمنیـن بحـث می کنیـم، 

جنگ صفین را نمی شـود نگوییم، جنگ جمل را نمی شـود نگوییم. جنگ 

صفیـن، یعنـی جنـگ علـی و معاویـه، جنگ جمـل، یعنی جنـگ علی و 

طلحه و زبیر و عایشه؛ اینها را بگوییم هیچ ِاشکال ندارد. اینکه زبیر آمد از 

فالن جا لشکرکشی کرد، معاویه آمد لشکرکشی کرد، این را گفته اند، گفتن 

اینهـا هیـچ مانعـی ندارد. اما در بیان تاریخ و گزارش تاریخی، هم با لحن 

اهانت آمیـز و هم بـا لحن بدون اهانت می توان صحبت کرد.ما می گوییم 

بـدون اهانـت باشـد، وِااّل گـزارۀ تاریخی هیچ مانعی ندارد، اثر سـوئی هم 

نـدارد. حتـی بحث کالمی و مجادالت کالمـی هم همین طور. ..در گزارش 

تاریخـی می تـوان کاماًل لحِن بـدون اهانت را انتخاب کـرد.62/8/19 ]بنابراین[ 

مـن واقعیـت تاریخـی را بیـان می کنم، منتهـا واقعیت هایی کـه احتیاج 

بـه تحلیـل ندارند، واقعیت هـای زبان دار، واقعیت هایی که قضاوتشـان با 

خودشـان هسـت و همـۀ انسـان ها و همۀ هوشـمندان و همـۀ منصفین 

می توانند از این واقعیت ها درس بگیرند.63/4/1

طلحه و زبیر مردمان کوچکی نبودند.89/3/14 جناب طلحه، اول کسی بود که 

در مسـجد مدینـه بـا امیرالمؤمنین بیعت کـرد.1 65/3/9 جناب زبیر، سـوابقی 

درخشـان دارد که نظیر آن را کمتر کسـی از اصحاب امیرالمؤمنین داشت. 

1. الفصول المختارة )شـیخ مفید، متوفی 413ق(/ فصل نقض مسـائل من كتاب الُفتيا 

ُل َمن َصَفَق َعَلى َيِدِه ِبااِلّتفاِق َطلَحة بن عبيداهلل « ام، »َو كاَن َاوَّ للنظَّ
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بعـد از به خالفت رسـیدن جنـاب ابی بکر، در همان روزهای اول، 

پـای منبـر ابی بکـر چند نفـر از صحابه بلند شـدند، اظهـار مخالفت کردند، 

گفتنـد حـق با شـما نیسـت، حق بـا علی بن ابی طالب اسـت.89/3/14 آن ]هم[ 

روزی کـه همـه یـک طـرف بودند، صحابـه، عواِم مـردم، و خـواِص مردم. 

سقیفه اتفاق افتاده است، آن هم با آن استحکاِم امیرالمؤمنین و ]ماجرای[ 

خانۀ فاطمۀ زهرا. در این شرایط، در همۀ آن مجموعۀ مدینه، ظاهرًا اسم 

دوازده نفر در تاریخ ثبت اسـت؛ ُاَبیّ بن َکعب، ابی ذر، و سـلمان، دوازده نفر 

را اسـم می آورنـد 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 

بیسـت وپنج سـال اسـت.89/3/14 قضیـه ایـن بود کـه زبیـر در روزگار خلفای 

سـه گانه، مخصوصًا در روزگار عثمان، هر دو خصوصیت ممتاز را داشـت؛ 

هـم یـک فـرد ثروتمند مرفهی بود که در کمال راحت و عیش و آسـودگی 

زندگی می کرد، هم پسرعمۀ محترِم آبرومنِد عزیِز پیغمبر محسوب می شد. 

از نظـر مـردم، هـم دنیا داشـت، هم آخـرت. حـاال دوران علی بن ابی طالب 

پیـش آمـده، دنیـا را از او می گیرنـد! از کجـا آورده ای؟ بـه چـه مناسـبت 

جناب عالی بایستی این همه ثروت داشته باشی؟ به چه مناسبت بایستی 

این همه باغ و این همه گوسـفند داشـته باشـی؟ اینها از راه حالل به دست 

آمده یا از راه امتیازطلبی های بیجا و بی مورد؟ این از این طرف.
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از آن طرف بایسـتی عبادت کنی، بایستی شمشیر بزنی، بایستی 

سرباز سادۀ اسالم باشی، باید درمقابل ولّی امر اطاعت کنی، باید خود را 

مثل آحاد مردم بدانی. حاال که مرد شـصت هفتادسـاله ای هسـتی، ]باید[

خودت را مثل دوران جوانی که شمشیر می زدی و توقع نداشتی، در کنار 

آحاد مردم بدانی. این سـخت نیسـت؟ زبیر بر می شورد، طلحةبن عبیداهلل 

بر می شورد، سعدبن ابی وّقاص منحرف می شود، همه کنار می روند، همۀ 

این گروه ها. بعد همه یکجا، همدست، یک جریان قوِی نیرومند را علیه 

علی بن ابی طالب که در محوِر حق قرار گرفته است و در مرکز حق شمشیر 

می زنـد، ]تشـکیل دادنـد.[59/5/6 رفتنـد مکه، بـا جناب عایشـه امّ المؤمنین 

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 می خواسـتید بروید یک دفاعی بکنید، 

این قـدر خونسـرد و بی تفـاوت 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 نقطـه ای 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 اسـالمی را، از مدینـه جدا می کردند. 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 عهده اش برنمی آمد، 
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درحقیقـت علـی، ایـران را از دسـت داده بـود. پـس می بینید که 

قضیـۀ مهمی به نظر می رسـد.65/3/12 وارد بصره شـدند، عـده ای از مردم هم 

همراه اینها بودند. اهل بصره دو دسته شدند؛ یک عده ای گفتند که ما شما 

را قبول نداریم؛ بروید. یک عدۀ دیگر گفتند نه خیر، ما قبول داریم شما را، 

شما یاران پیغمبر هستید. عامل امیرالمؤمنین، استاندار امیرالمؤمنین را 

که َسهل بن ُحَنیف 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 می کنید. یک نفـری برای خاطر 

قدرت، بلند می شود و دیگر هیچ مالحظه ای نمی کند؛ خون ریخته بشود و 

هر کار بشود، بشود. قصدش حکومت کردن است. درست همین طور کاری 

را انجام دادند و بر بصره مسلط شدند.

از آن طرف امیرالمؤمنین اطالع پیدا کرد که اینها این کارها را کردند. چند 

ماهـی فاصلـه شـده بود.65/3/9 حضرت با سـپاهیان خود از مدینه به سـمت 

بصـره حرکـت کرد تا غائله را ختم کند.1 اوضاع بسـیار حسـاس بود. افکار 

عمومـی بسـیار ملتهـب بـود، که در جامعۀ اسـالمی چه اتفاقـی می افتد. 

یـک طـرف علی بن ابی طالب اسـت که فضلش بر همه واضح اسـت. مردم 

از همه جـا رفته انـد، بـه او التمـاس کرده انـد، و بـا اصـرار او را به حکومت 

گذاشته اند. از آن طرف هم طلحه و زبیر و جناب عایشه ـ زوجۀ پیغمبر ـ 

اسـت؛ شـوخی نیست! چه اتفاقی می افتد؟ افکار عمومی در حیرت بسیار 

1. نقشۀ شمارۀ 2: جنگ جمل
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عجیبی به سر می ُبرد. امیرالمؤمنین احتیاج به تبیین داشت؛ لذا 

در این دوره، حضرت بسیار صحبت کرده است.

ابن عباس می گوید ما راه افتادیم و به َرَبذه رسیدیم1 و در آنجا اتراق کردیم 

و اردو زدیم. عده ای از افراد که می خواسـتند به مکه بروند، سـر راهشـان 

از ربـذه عبـور می کردنـد؛ فهمیدنـد امیرالمؤمنیـن در اینجـا اردو زده؛ لـذا 

آمدند در آنجا مسـتقر شـدند و گفتند امیرالمؤمنین باید برای ما صحبت 

کند. می خواسـتند ماجرا را بدانند. ابن عباس می گوید 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 می کند. اوقاتم تلخ شد؛ گفتم امروز احتیاج 

مردم به امیرالمؤمنین برای اصالح امورشان، بیشتر است تا اصالح کفش! 

بیا امور مردم را اصالح کن، نشسته ای کفشت را اصالح می کنی؟ حضرت 

جواب نداد. با خونسـردی کار خود را ادامه داد تا تمام شـد. بعد که تمام 

شـد، لنگه کفِش اصالح شـده را پهلوی لنگۀ دیگر گذاشـت و گفت اینها را 

قیمـت کـن! گفتم کفش های کهنـۀ وصله زده قیمت نـدارد. گفت باالخره 

روی آنهـا قیمتـی بگـذار! ابن عباس می گوید 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 

1. االرشاد/ باب تاریخ امیرالمؤمنین/ فصل فی کالمه و خطبه/ قصة حرب الجمل/ کالم 

علی عند نزوله فی الّربذة



458 27. فتنه های دوران حکومت علوی: تجنگ جمــــل  

صل دوم
ف

کفش کمتر است؛ مگر اینکه به وسیلۀ 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 انسان ها و خدمت به 

دین و مبارزه با باطل است. ببینید چه منطق عجیبی است!

ابن عباس می گوید 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، می گویند ابن عباس 

بـود، البـد اگـر خود علی بـود چیزهای بهتری می گفت. حضرت با دسـت 

خود ـ که دست بسیار محکم و قوی ای هم بود ـ به سینۀ من زد و گفت 

نـه، خـودم صحبـت می کنم و آنچه را که باید بگویـم، می گویم. یعنی از 

مسـئولیت شـانه خالی نکرد. بعد نقل کرده اند 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 می خواهیـم برویم با 

کسـانی که بیعت را شکسـتند بجنگیم؛ مردم اهل کوفه راه افتادند آمدند 

به لشکر امیرالمؤمنین پیوستند. این کوفی ها که شما می گویید: کوفی ها! 

کوفی هـا! همـه اش هم این طور نبوده که امتحان های بد داده باشـند. نه! 

یـک جاهایـی هم امتحـان خیلی خوب دادند، یکـی اش همین جا 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 وقتی که حجت را تمام کرده بود.65/3/9

ابن عباس را فرستاد به سراغ زبیر. به ابن عباس فرمود سراغ طلحه نرو، طلحه 

قدری تند اسـت، اما سـراغ زبیـر برو. که عبـارت امیرالمؤمنینعلیه السلالم این 

َبیَر«1 برو سراغ زبیرـ  ببینید لحن امیرالمؤمنین  ِكِن الَق الّزُ
َ
است، می فرماید: »َو ل

 
ُ

ـُه« به زبیر بگو »َیقول
َ
یَكـًة« زبیر مالیم تر اسـت. »َفُقـل ل لـنُی َعر

َ
ـُه ا

َ
چیسـت ـ »َفِاّن

َک ابُن خاِلَک« پسـردایِی تو این طور می گوید. زبیر پسـرعمۀ امیرالمؤمنین 
َ
ل

و امیرالمؤمنیـن پسـردایی زبیرنـد، و دوسـتان قدیمی، کـه از اوایِل بعثت 

پیغمبر، این دو نفر باهم بودند؛ در مکه بودند، در مدینه بودند، در جنگ ها 

بودند. بعد هم بعد از قتل عثمان، زبیر و طلحه آمدند با امیرالمؤمنین بیعت 

ـَک ابُن 
َ
 ل

ُ
کردنـد. حـاال حضرت با ایـن لحن مالیم و مهربـان می گوید: »َیقـول

نَكرَتن 
َ
خاِلَک« پسردایی تو، به تو پیغام می دهد و می گوید: »َعَرفَتن ِباحِلجاِز َو ا

ِبالِعراِق« در حجاز من را شناختی، در عراق من را نمی شناسی؟ یعنی آنجا با 

من بیعت کردی، فهمیدی که من خلیفۀ مسلمان ها و امیرالمؤمنینم، اما 

ـا َبـدا« از آنچه که پیش آمده و موجب  ا َعـدا ِمَّ
َ

در عـراق ایـن را نمی فهمـی؟ »ف

شـد تـو بـا من بیعـت کنی، چه چیزی تخلف شـد؟ مگر من چـه کردم که 

با من می جنگی و مبارزه می کنی؟! 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، 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 31/ از خطبه های 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 

حادثـه ای رخ نـداده، اگر حادثه ای بوده، قبـل بوده، چرا پس از اول بیعت 

کردید؟ البته این فرمایشات امیرالمؤمنین موجب شد که زبیر ـ که خب، 

خوش جنس تر 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 می کرد، باید مرد و مردانه می آمد پیش امیرالمؤمنین، می گفت بله، 

بنده اشـتباه کردم و مسـئله را خاتمه می داد. 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، محمدبن حنفیه را فرستادند وسط میدان و پرچم را دادند دست او. 

مثل اینکه از جنگیدن محمد خوششـان نیامد، درحالی که محمدبن حنفیه 

یکی از بزرگ ترین شـجاعان آن زمان بود؛ جوان نیرومند بسـیار شـجاعی 

بود. بعد حضرت که پیرمردی است در آن سالـ  امیرالمؤمنین مرد نزدیک 

شصت سـاله ای بوده، مثاًل شـاید پنجاه ونه سـال، پنجاه وهشـت سـال سن 

حضـرت بـود ـ گرفتنـد پرچم را از دسـت او و گفتند که این طوری بجنگ! 

بعـد راوی نقـل می کنـد، می گوید دیدم امیرالمؤمنین رفت به طرف لشـکر 

دشـمن، صـف را آن چنـان شـکافت و آشـفته کـرد کـه ولوله ای شـد. یک 

تعبیـر ایـن اسـت کـه می گوید دیـدم مثـل ذرات غبار کـه همین طور باال 



461 27. فتنه های دوران حکومت علوی: تجنگ جمــــل  

صل دوم
ف

و پاییـن می رونـد در آفتـاب، پیکرهـای دشـمن از روی اسـب ها 

پرتـاب می شـوند و همان طـور دارند می پیچند به هم. مثـل یک گردبادی 

افتـاده وسـط نیروی دشـمن و تارومـار می کند اینها را. یـک مدتی غایب 

شد، پنهان شد، دیده نشد، همین طور در وسط لشکر دشمن ـ آن چندهزار 

بصری هایـی کـه جمع شـده بودند دوروَبـر طلحه و زبیر ـ گشـت و آنها را 

به کلی آشفته کرد و صفوفشان را به هم ریخت، آمد بیرون. گفت یک وقت 

دیدیم که امیرالمؤمنین از صف دشـمن خارج شـد، دارد می آید و تشـنه 

ملاَء«1 یعنـی آب بدهید، آب بدهید. 
َ
ملاَء ا

َ
اسـت و بـا صـدای بلند می گوید: »ا

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. 

یعنی مثاًل خسته و عرق کرده و بدن گرم، آب خوب نیست. حضرت گفتند 

بده من، عسـل را از او گرفتند و به قدر 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 یابن اخی ـ بـرادرزاده ـ بدان کـه عموی تو در 

هیچ حادثه ای دلش را نباخته، از هیچ حادثه ای نترسیده.

آن وقـت در ایـن حادثـه ـ در همیـن رفتـن تـوی نیروهـای دشـمن و آن 

غوغای جنگی و برگشـتن ـ راوی می گوید که شمشـیر حضرت کج شـده 

بود. حضرت رو کرد به شمشـیرش و گفت ای شمشـیر! بارها فکر می کنم 

1. االمامة و السیاسة/ ج1/ ص96
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تو را بگذارم کنار، شمشـیر دیگری انتخاب کنم، اما یادم می آید 

کـه تـو ذوالفقار هسـتی و حبیبم رسـول خدا دربارۀ تو فرمـود: »ال َسـیَف ِااّل 

ُذوالَفقـاِر«1 و دلـم نمی آیـد و نمی خواهـم کـه تـو را بااینکـه کهنه شـدی، از 

دسـت بدهـم. می گویـد گرفتیم شمشـیر حضرت را صـاف کردیم و مرتب 

کردیـم و دادیم دسـتش و باز مشـغول ]جنگیدن شـد[. می فرمـود: »َتباَرک 

یِف« مبارک باد و بزرگ است آن خدایی که در شمشیر این   یِف الّسَ
َ

ذی َجَعل
َّ
ال

خصوصیت را قرار داده که به وسـیلۀ آن می توان حق را اقامه کرد و باطل 

را از بین برد. یک طوری حرف می زند این مرد شجاِع نیرومند که گویی در 

تمام عمرش، غیر از شمشـیر و میداِن جنگ و زدوخورد، چیزی نفهمیده 

و نشـناخته.67/2/26 جنـگ هـم جنـگ خونینـی بود، بیسـت هزار نفـر در آن 

جنگ کشته شدند.65/3/12 خود حضرت فرمود یک سومشان کشته می شوند، 

یک سومشـان فرار می کنند، یک سوم هم تسلیم می شوند. همین طور هم 

شد. طلحه مردد شده بود، تیری به او اصابت کرد و به قتل رسید۲، لشکر 

عایشه منهضم شدند و خود جناب عایشه ماند بی یارویاور.65/3/9

عـده ای از آنهـا اسـیر شـدند، بسـیاری فـرار کردنـد و بعد از آنی که اسـرا را 

نگاه کردند، معلوم شـد که دسـِت باند اموی در جنگ جمل هم هسـت. 

1. البدایة و النهایة/ ج7/ ص223

2. در برخـی از کتـب تاریخـی نظیر کتاب الفتوح )احمدبن اعثـم کوفی، متوفی 314ق(/ 

ج2/ ص478 روایت شـده اسـت که طلحه با تیری که مروان بن حکم به سـوی او پرتاب 

کرد، کشته شده است.
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مروان بن َحَکـم کـه یکـی از بنی امیه بـود و جزو دوسـتان و باند 

نزدیـک معاویـه و اموی هـا 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 نُکشد؛ 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.1 63/4/1

حضـرت پیروزمندانـه وارد بصره شـد.65/3/9 و محمدبن ابی بکـر 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 می کند آنجایی که حرم پیغمبر هست 

بیاید؟ گفت خواهر! منم، دستپاچه نشو؛ تو خودت حرم پیغمبر را این طور 

ر�نَ 
آوردی دم دست، باید می نشستی در خانۀ خودت، مگر قرآن نگفته: »َو �ةَ

«۲ زن های پیغمبر بنشینید در خانه تان؟ �نَّ
ُ

ك و�ةِ �ی ُ �نی �ب

1. نهج البالغه/ خطبۀ 73، »مروان بن حکم در جنگ جمل اسیر شد، و برای آزادی خود از 

امام حسن و امام حسین خواست که نزد امیرمؤمنانعلیه السالم از او شفاعت کنند. حسنین 

شـفاعت کردند، و امام آزادش کرد. حسـنین به حضرت گفتند: اجازه می دهید مروان با 

شما بیعت کند؟ حضرت فرمودند: مگر او پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد؟ 

من به بیعت او نیازی ندارم. دسـت او دسـت یهودِی خائن اسـت. اگر با دسـتش با من 

بیعـت کنـد، با نشـیمن گاهش مکر و حیله به راه می انـدازد. بدانید برای او حکومتی در 

پیش است که زمانش به اندازه ای است که سگ بینی خود را بلیسد. او پدر چهار حاکم 

است، و به زودی امت مسلمان از او و فرزندانش روز خون باری خواهد دید.«

2. سوره مبارکه احزاب/ آیه 33
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بعـد امیرالمؤمنیـن یک عده ای را مأمور کرد که جناب عایشـه را 

بـا احتـرام تمام برگردانند بـه مدینه. یک عده ای، جوان هایی، روهایشـان 

را بسـتند و اطراف مرکب عایشـه را گرفتندـ  محملی ظاهرًا برایش درست 

کردنـد ـ و راه افتادنـد آمدند. عایشـه گفت ببین علی بن ابی طالب، همسـر 

پیغمبر را با این همه مرد، تنها می فرسـتد به مسـافرت! اینها آمدند جلوی 

عایشـه، ]روی[ خودشـان را باز کردند، دید اینها همه شـان 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 چه کار 

بایـد می کردنـد؟ ایـن از همان موارد فتنه اسـت؛ عایشـه کم کسـی نبود، 

طلحه و زبیر کم آدم هایی نبودند. ..جناب زبیر همان کسی بود که وقتی 

کشـته شـدـ  یـک نفـری در راه زبیـر را دید کـه دارد از جنـگ می آید، زبیر 

را کشـت و شمشـیر او را برداشـت، آورد خدمـت امیرالمؤمنیـن ـ حضرت 

چشـمش بـه شمشـیر زبیر کـه افتاد، بنا کـرد های های گریه کـردن، 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 آدم هایی نبودند؛ مردم 

چه کار کنند اینجا؟ راه حل چیست؟ این همان فتنه است، این همان گرد 

و غبـار اسـت. خـب، یک آدِم سـطحی، یک آدمی که قـدرت تحلیل ندارد، 

اینجـا گیـر می کنـد، اگر به دام دشـمنان علی نیفتد، اقاًل بـه انزوا خواهد 



465 27. فتنه های دوران حکومت علوی: تجنگ جمــــل  

صل دوم
ف

افتاد. به قول امروز می ُبرد، می رود کنار، می گوید ما ُبریدیم. این 

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. نمی خواهد نـگاه کنیم که این 

علی است؛ چون اگر یکی گفت این علی است، یکی دیگر هم می گوید آن 

طلحه است. نگاه کنید به اصول اسالمی. خب، جناب طلحه و جناب زبیر 

از شـمارش ثروت های بی حساب خودشـان عاجزند، ]اما[ علی بن ابی طالب 

هنـوز در زندگـی سـادۀ سـربازِی دوران پیغمبـر زندگـی می کنـد. این یک 

میزان و یک معیار نیست؟

علی بن ابی طالـب وقتـی مـردم می آینـد خالفت را دودسـتی به او تسـلیم 

بکننـد، قبـول نمی کنـد، می گوید بگذاریـد من همین طور که تـا حاال این 

بیسـت وپنج سـال مشـاور خلفا بـودم، بازهم یک نفـر را خلیفه کنید، من 

مشاور او خواهم بود. حرص به مقام ندارد، دنبال قدرت و مقام نمی دود؛ 

امـا ایـن دوتـا آقا دنبال قدرت و مقام، از مدینـه به مکه، از آنجا به بصره، 

دوان دوان آمدند، هزاران انسـان را هم با خودشـان آوردند. این نمی تواند 

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. مروان بن حکم آمـد جلو، گفت 

کدامتـان نمـاز می خوانید؟ باالخره شـما دو نفرید دیگـر، یکی بیفتد جلو. 

پسر طلحه گفت که ابامحمد نماز می خواند، یعنی پدر خودش؛ پسر زبیر، 

عبـداهلل آمـد گفـت نه خیر، اباعبـداهلل نمـاز می خواند، 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 خانه خراب! تو 

داری بین اینها اختالف می اندازی با این کار، برو کنار! خب، یک روز این 

بخواند، یک روز آن بخواند. دعوا این طوری حل شـد که یک شـب ایشـان 

برود نماز، یک شب اوشان برود نماز!

خب، این را مردم دارند می بینند، مردم نباید بفهمند؟ نباید درک کنند؟65/3/9 

در جنـگ جمـل، یقینـًا اگـر چنانچه مردم بـا این دیدی کـه امیرالمؤمنین 

می خواهـد، بـه افـراد نـگاه می کردنـد، آدم شناسـی می داشـتند، حـق را 

می فهمیدند و گمراه نمی شـدند. لذا امیرالمؤمنین همان وقت فرمودند: »ال 

ُیعَرُف احَلّقُ ِبالّرِجاِل«1 حق را به وسـیلۀ چهره ها نمی شـود شناخت. چون فالنی 

چنیـن حرفی را گفته، پس این درسـت اسـت. چرا؟ چـون من به فالنی از 

اعماق دل اعتقاد دارم. نه! این طور نیسـت. باید بفهمی درسـت است، باید 

تحقیق کنی بدانی درست است. »ال ُیعَرُف احَلّقُ ِبالّرِجاِل« حق به وسیلۀ مردان 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب فضائله و مناقبه/ باب92/ حدیث18
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و چهره های محبوب، قابل شناخته شدن نیست. نگاه نکن به نام، 

نـگاه نکـن بـه نماز، نـگاه نکن به ظواهر، نگاه نکن به آنچـه که از او در تو 

« حق را بشناس »َتعِرف 
خوشایند است و برای تو دلپسند است، »ِاعِرِف احَلّقَ

ُه« تا اهل حق را بشناسی. سعی کنید حق را بشناسید، حقیقت را درک 
َ
هل

َ
ا

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

فتنه های دوران حکومت علوی:
»جنگ صــــفین«

سـه جبهـه درمقابـل حکومـت علوی وجود داشـت: قاسـطین و مارقین و 

ناکثین. مارقین و ناکثین، جبهۀ داخلی بودند، جبهۀ خودی بودند؛ منتها 

خودی هـای فریب خـورده، خودی هـای به دام افتاده؛ یا بـه دام ثروت طلبی 

و مقام خواهی و عقده های خودشـان، یا به دام جهالت ها و حماقت ها و 

تعصب های خودشان.

امـا جبهۀ قاسـطین، جبهۀ دشـمن بـود. جبهۀ آشـتی ناپذیر بـود. با علی، 

آشتی بکن نبود. آمدند به امیرالمؤمنین عرض کردند که یا امیرالمؤمنین! 

بگذاریـد جنـاب معاویةبن ابی سـفیان چنـد صباحـی در رأس حکومـت 

بمانـد. حضـرت فرمـود نـه، اگـر مـن حاکمـم، او نمی تواند اسـتاندار این 

حکومـت باشـد؛ بایـد بـرود کنـار. آنهـا امیرالمؤمنیـن را تخطئـه کردنـد، 

 مخالفین حکومت علوی؛ قاسطین 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/033%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp4
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گفتنـد بی سیاسـتی کـرده؛ حتی بعضـی از نویسـندگان تا امروز 

هم می گویند امیرالمؤمنین بی سیاسـتی کرد! اما خودشـان بی سیاسـتند، 

امیرالمؤمنیـن بسـیار پختـه عمل کرد. بـرای اینکه معاویةبن ابی سـفیان، 

جناب طلحه و زبیر نبود که اگر چنانچه آن امتیازی را که می خواست به 

او می دادند، ساکت بنشیند. نه! آن جبهه ـ جبهۀ قاسطین ـ جبهه ای بود 

که با جبهۀ علوی نمی سـاخت، در هیچ شـرایطی نمی سـاخت. هرچه آن 

می رفت عقب، این یک قدم می آمد جلو. نقطۀ تالقی باهم نداشـتند، جز 

در میدان جنگ. امیرالمؤمنین این را می دانسـت. و لذا تا زمانی که علی 

سِر کار بود، اینها هیچ کار نتوانستند بکنند، همیشه شکست خوردند؛ اما 

وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید، ..آن بیگانه هاـ  قاسطین ـ حکومت 

را گرفتنـد. با گذشـت چند سـال، نشـان دادند که ایـده آل آنها در حکومت 

چیسـت. حکومت َحّجاج بن یوسـف در همین کوفه به وجود آمد، حکومت 

یوسـف بن عمر ثقفی به وجـود آمـد، حکومت یزیدبن معاویـه به وجود آمد. 

معلوم شد که آن جریان، جریانی نیست که بتواند در یک نقطه با جریان 

علوی تالقی بکند.78/9/26 اصاًل مبنای علوی و مبنای اسالمی را در حکومت 

قبـول نداشـتند. خود علی و بیعت مردم بـا علی را هم قبول نمی کردند و 

زیر بار آن نمی رفتند. به رفتار عادالنه، و تقسیِم به قسط، و عمل به عدل 

هم مطلقًا اعتقادی نداشتند. با عدل مخالف بودند، چون اگر می خواستند 

بـه عدالـت میدان بدهند و اسـم عدالـت را بیاورند، اول گریبان خودشـان 

گرفتـه می شـد. بـرای اینکه بـا عدالت علوی مبارزه کنند، آمدند متمسـک 
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شدند به احتراِم به صحابه و اصل شورا. این خیلی مطلب مهمی 

است. برای اینکه اصل عدالت را بکوبند، ارزش عدالت را از یادها ببرند، که 

محـور حکومـت امیرالمؤمنین بود، یک ارزش اسـالمی دیگری را که البته 

به مراتب اهمیت آن کمتر از ارزش عدالت است، آمدند َعَلم کردند درمقابل 

امیرالمؤمنیـن. قصـد آنهـا حمایـت از آرای صحابه یا از خـود صحابه یا از 

شـورای صحابـه نبـود. در یک نامه ای امیرالمؤمنین همیـن را به نحوی به 

معاویه می نویسد، همین معنا را. می گوید تو می خواهی بین مهاجرین و 

انصار قضاوت کنی؟ تو می خواهی به ما یاد بدهی؟ شـما تازه مسـلمان ها 

می خواهیـد اسـالم را بـه علی بن ابی طالـب که وجودش آمیختۀ با اسـالم 

است و ساختۀ دست اسالم است، می خواهید 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 می کرد. هیچ دلیل عقلی، نقلی، منطقی، شـرعی، عرفی وجود 

نداشت برای اینکه یک استاندار که خلیفۀ مسلمین و امیرالمؤمنین به او 

می گویـد تو ]باید[ برکنار باشـی، عصیـان کند، بگوید نه، من کنار نمی روم 

و بنا کند جنگیدن و لشکرکشی کردن. اما معاویه این کار را کرد.63/4/1

جنـاح معاویـه تبلیغـات گوناگونـی داشـتند، همینـی کـه حاال امـروز به 

آن جنـگ روانـی می گوینـد. این جزو اختراعات جدید نیسـت، شـیوه اش 

فـرق کـرده، ایـن از اول بـوده. خیلی هم ماهر بودنـد در این جنگ روانی، 

خیلـی. آدم نگاه می کند کارهایشـان را، می بینـد که در جنگ روانی ماهر 
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بودند. تخریب ذهن هم، آسان تر از تعمیر ذهن است؛ واردکردن 

سـوء ظن به ذهن، آسـان است، پاک کردنش از ذهن، سخت است. لذا آنها 

شبهه افکنی می کردند، سوء ظن وارد می کردند؛ کار آسانی بود.88/5/5

امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسلالمه علیه ]نامـه ای[ نوشـتند بـه فرمانـدار و کارگزارشـان 

در مکـه کـه ُقَثم بن عبـاس اسـت، بـرادر عبداهلل بن عبـاِس معـروف. و این 

ُقَثم بن عبـاس 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 استـ  تا حدود 

زیـادی ـ وضـع تبلیغات معاویه را روشـن می کند، متضّمن دو سـه نکتۀ 

مهـم هم هسـت، که به خاطر این نکات، الزم اسـت ایـن نامه مورد توجه 

قرار بگیرد.

موضوع نامه این اسـت که امیرالمؤمنین می نویسـند به ُقَثم بن عباس که 

طبق گزارش جاسوساِن ما در شام، اطالع رسیده به ما که معاویه، امسال 

قصـد دارد در موسـم حـج و در آن اجتمـاع عمومـی مسـلمانان، یک عده 

مبلغین سـّری و دسـت های مرموز پنهانی ای را بفرسـتد تا از این اجتماع 

مـردم در مکـه و موسـم حـج اسـتفاده کنند و بـه نفع معاویـه و به زیان 

امیرالمؤمنیـن و جبهـۀ حق، تبلیغات و دعاوه های تبلیغی خود را شـروع 

ّما َبعـُد َفِاّنَ َعیِن ِبامَلغِرِب«1 همانا جاسـوس من در 
َ
کننـد. تـو مراقب باش! ..»ا

مغربـ  مغرب کجاست؟ همین بالد شام و سوریه است که آن روز غصب 

1. نهج البالغه/ نامۀ 33/ نامه به قثم بن عباس
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شده بود، سال ها بود معاویه در آنجاها غاصبانه حکومت می کرد؛ 

و نسـبت به عراق، غربی هسـت گویا، نسـبت به کشورهای شرقی، غربی تر 

اسـت؛ لـذا در کوفـه کـه امیرالمؤمنیـن قـرار دارد، شـام را مغـرب خطاب 

می کند؛ مغرِب کشـور اسـالمی بود ـ ..»َفِاّنَ َعیِن ِبامَلغِرِب« جاسـوس من در 

« به من نامه ای نوشته است، »ُیعِلُمن« گزارش می دهد:  کشور شام »َكَتَب ِاَلَّ

هِل الّشـاِم« در موسـم حج و در هنگامۀ اجتماع 
َ
ناٌس ِمن ا

ُ
َه ِاَل امَلوِسـِم ا ُه ُوّجِ

َ
ّن

َ
»ا

عظیم حج در مکه، مردمی از اهل شام اعزام شدند. اعزام شدند که چه کار 

کننـد؟ برونـد آنجـا و تبلیغـات پـوچ و زهرآگیـن خـود را علیه تشـکیالت 

امیرالمؤمنین شروع کنند.

رادیو که نبوده، وسایل ارتباط جمعی که نبوده، اگر می خواستند یک فکر 

را در افق وسـیعی منتشـر کنند، ناچار بودند از اجتماعات عظیم اسـتفاده 

کنند. و عظیم ترین اجتماعی که در عالم اسـالم تشـکیل می شده و امروز 

هم تشـکیل می شـود، همین کنگرۀ عظیِم اسـالمِی حج اسـت؛ که 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 قلب هاست، کنگرۀ همۀ توده های مردم مسلمان است 

کـه آنجـا بـدون هیچ حائلـی، بدون هیچ مانـع و رادعـی، می توانند باهم 

تماس بگیرند، حرف بزنند، ردوبدل کنند اطالعاتشـان را، معلوماتشـان را، 

دردهایشـان را، نیازهایشـان را؛ جهت گیری هایشـان را باهم تطبیق کنند، 

وفق بدهند، یکپارچه بشوند، متحد بشوند؛ یک چنین وضع عظیمی.
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این چنیـن موقعیتـی، موقعیـت بسـیار مقتضی و جالبی اسـت 

بـرای اینکـه کسـی بتواند تبلیغ بکند، حاال یا تبلیغ خـوب یا تبلیغ بد، یا 

تبلیغ گمراه کننده 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 علیعلیه السالم 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 

می توانسـت 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 می زنی و به مزرعه فحش می دهی؟ این عاقالنه است؟ موسم 

حج این طور 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، پول هـای معاویـه را گرفته انـد، موبه مـو 

درس هـا را از او آموخته انـد، 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 کشـته اند و او نـگاه کرده اسـت. یکـی از این 

دوتاسـت؛ علی َایّ حال علی مجرم اسـت. چون مجرم اسـت، باید محاکمه 

بشـود، پس نمی تواند خلیفۀ مسـلمین باشد. چه کسی محاکمه اش کند؟ 

اولیای خون، خویشـاوندان عثمان. خویشـاوندان عثمان چه کسـانی اند؟ 

معاویة بن ابوسفیان.

نتیجـۀ ایـن تبلیغـات، ایـن اسـت کـه علـی بایـد بـرود درمقابـل معاویه 

اسـتیضاح بشـود!1353/2 و معاویةبن ابی سـفیان تحـت یـک شـعار عامیانـۀ 

مقدس مآبانـۀ دفـاع از خـون عثمـان، ..به اصطالح خونخواه اسـت و علی 

خون دار!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 گوینده ای، 

هـر مبّلغـی، خودش بود و طرف مقابلش نبود، البته مردم قبول می کنند. 

می گوینـد راسـت می گوید دیگـر! البته اینجا یک هوشـیاری، یک بیداری 

می خواهد، یک نفری بیاید بگوید نه خیر! امیرالمؤمنین آنجا بود و به این 

دلیـل و ایـن دلیـل و ایـن دلیل، به وظیفـه اش عمل کرد، و مسـبب قتل 

عثمان، خود معاویه بود؛ او کسانی که عثمان را کشتند، نگاه کرد. و تازه 

قاتـالن عثمـان را معاویـه نباید قصاص بکند، به معاویه نباید اسـتیضاح 
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پـس بدهنـد؛ عثمـان اواًل قوم و خویش نزدیک تـر دارد، بعد هم 

در یک جامعه ای که کسـی مثل امیرالمؤمنین، علی بن ابی طالب 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 

می دانـد چـه کار بکنـد. خب، اگر این طوری حرف بزنیـد، ذهن مردم راحت 

می شـود، آرام می شـود. ..اگـر تبلیغـی یک جانبـه عمل بکنـد، خوب عمل 

خواهد کرد. یعنی اگر در مقابلش سپرها قرار نگیرد، البته خواهد ُبرید. با 

این حربه آمدند مکه، برای تبلیغ علیه امیرالمؤمنینعلیه السالم.

..ببینیـد معاویـه چگونـه عمل می کـرد و امیرالمؤمنین با چه مشـکالتی 

روبه رو شـد. چقدر باید حواس علیعلیه السلالم 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 به طرف 

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 می کنم، اگر قبـول کردند، اگر 

حرف در گوش و دلشـان فرورفت، شمشـیر روی آنها نمی ِکشـم و با آنها 

نمی جنگم. همین کار را هم امیرالمؤمنین کرد، اما آن طرِف مقابل شیطنت 

1. نقشۀ شماره ۳: جنگ صفین
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کـرد. امیرالمؤمنیـن آن قـدر جنـگ را در صفیـن تأخیـر انداخـت 

کـه اصحـاب امیرالمؤمنیـن برگشـتند ]و گفتند[ یـا امیرالمؤمنین! مگر تو 

می ترسـی از لشـکر معاویه که با او نمی جنگی؟ فرمود من می ترسـم؟من 

که در جوانی سینۀ مردان را به خاک مالیدم؟ من که سال های سال است 

هیچ تهدیدی من را از میدان بیرون نکرده؟ من می ترسم؟ »َفَو اهَّلِل َما َدَفعُت 

ن َتلَحـَق یب طاِئَفـٌة َفَتَتـِدَی یِب«1 من هر روزی که جنگ 
َ
طَمـُع ا

َ
َنـا ا

َ
 ِااّل َو ا

ً
احَلـرَب َیومـا

را عقـب می انـدازم، به امید این اسـت که شـاید یک عـده ای دیگر از اینها 

بصیـرت پیـدا کننـد، به هوش بیایند، به من ملحق بشـوند و هدایت پیدا 

 َضالِلا«، ببینید این دل مهربان امام 
َ

ها َعل
َ
قُتل

َ
ن ا

َ
َحّبُ ِاَلَّ ِمن ا

َ
کنند. »َو َذِلَک ا

چیست، در کنار آن قاطعیت نسبت به گنهکارها، نسبت به اشتباه کرده ها، 

بـه فریب خورده هـا، بـا دل پرمحبـت روبه رو می شـود. می گوید من ترجیح 

می دهم آن کسـی که گمراه شـده، به دست من از گمراهی برگردد و هدایت 

بشـود، تا اینکه او در گمراهی بماند و من او را بُکشـم. امیرالمؤمنین در 

صفیـن قصد داشـت اگـر می تواند، 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 می کردند، تصرف 

کردنـد و اجـازه ندادند که لشـکریان امیرالمؤمنین آب بنوشـند. لشـکریان 

1. نهج البالغـه/ خطبـۀ 55/ در 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 می توانـد سـیراب کنـد لشـکریان را، در اختیـار معاویـه و 

نیروهـای معاویـه اسـت. امیرالمؤمنیـن در آنجـا یک خطبۀ غّرا و بسـیار 

قـوی ای، البتـه کوتـاه، اما خیلی زیبا، و خیلی قـوی و محکم ایراد کردند، 

َووا ِمَن املاِء«1 یا با ذلت بمانید همین جا،  ماِء َتر یوَف ِمَن الِدّ وا الّسُ ّوُ و َر
َ
فرمودند: »ا

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، چاه های 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 

خباثت آمیـز معاویـه، نیروهـای اطـراف معاویه، که موجب شـد به هرحال 

جنگ شروع بشود.63/4/1

تاریِخ جنگ صفین را که انسان می خواند، دلش می لرزد.88/10/19 جنگ صفین 

سخت ترین جنگ امیرالمؤمنین بود، درعین حال یک جنگ تحمیلی بود بر 

امیرالمؤمنیـن، ایـن جنگ را تا آخر تحمیل کردند.63/4/1 با آن همه زحماتی 

که این جنگ داشـت، که ظاهرًا ُنه ماه، ده ماه این جنگ طول کشـید، با 

چه مشکالتی! ..این طرف امیرالمؤمنین برای یارانش صحبت می کرد، آنها 

را تحریص به جهاد می کرد، آنها را با یاد خدا و ذکر خدا آشنا می کرد،62/4/12 

]آن طـرف هـم[ کسـانی از صحابـۀ پیغمبـر در رکاب معاویـه می جنگیدند 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 51/ فرماِن شکست محاصرۀ فرات



478 28. فتنه های دوران حکومت علوی: تجنگ صــــفین  

صل دوم
ف

و شـاید بـا ایمـان؛ تـودۀ مـردم کـه حتمـًا باایمـان ]بودنـد[، فکر 

می کردنـد کار خوبـی دارنـد انجام می دهنـد.59/5/7 معاویه و ُبسـربن ِارطاة و 

عمروبن عـاص و اینهـا هـم کـه صحبـت می کردند برای مردم؛ شـما خیال 

می کنیـد چـه می گفتنـد بـه مردم؟ اینها هـم همین طور حمـد خدا و ذکر 

خدا و ادعای اسـالم و طرف داری از پیغمبر و اینها. اینجاسـت که مشـکل 

می شـود، که امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیه در یکی از خطبه های نهج البالغه گله 

می کند، درد دل می کند از همین وضعیت.62/4/12

این کسـی که از این طرف، 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 این طـرف جبهه، به آن طـرف جبهه، به 

صفـوف خـودی می رفـت و همین طور به ایـن گروه ها ـ به تعبیـِر امروز ـ 

گردان هـا یـا تیپ هایـی که جدا جدای از هم بودند، به هرکدام می رسـید، 

درمقابـل آنهـا می ایسـتاد و مبالغـی برای آنها صحبت می کـرد؛ حقایقی را 

برای آنها روشـن می کرد و تأثیر می گذاشـت. یک جا می دید اختالف پیدا 

شـده، یک عده ای دچار تردید شـدند، بگومگو توی آنها هسـت، خودش را 

به سـرعت آنجا می رسـاند و برایشـان حرف می زد، صحبت می کرد، تبیین 

می کرد؛ این گره ها را باز می کرد.88/5/5

یـک روز عـده ای از سـپاهیان امیرالمؤمنین دچار تردید شـدند.68/2/2 جنگ 

این طور اسـت دیگر. وقتی که یک مدتی طول می کشـد، وقتی که پیروزی 

یک خرده دیر می شود؛ آدم هایی که یک ذره سست ترند، دچار تزلزل می شوند؛ 
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اگرنه، زدن و رفتن و پیشرفت و موفقیت باشد، غالبًا دل ها قرص 

اسـت، وقتی کـه یک ذره، یک خرده اوضاع و احـوال تکان می خورد، آنهایی 

که یک ذره سسـت تر هسـتند، برایشان سؤال پیش می آید.67/2/17 چند نفری 

در اینهـا، از ایـن آدم هـای شـبهه دارـ  کـه یک فکری می آید به ذهنشـان، 

نمی توانند خودشـان حل کنند، به یک آدم حسـابی هم مراجعه نمی کنند، 

همـان را بنـا می کننـد مرتـب اشـاعه دادن، یـک مجموعه ای و یـک دایرۀ 

نادرسـتی درسـت کردن پیرامـون خودشـان ـ دچـار تردید شـدند، گفتند ما 

چـرا باهـم می جنگیم؟ آنها هـم نماز می خوانند، ما هـم نماز می خوانیم؛ 

آنها هم قرآن می خوانند، ما هم قرآن می خوانیم؛ آنها هم اسم پیغمبر را 

می آورند، ما هم اسم پیغمبر را می آوریم. دچار تردید شدند.68/2/2

عمار یاسـر که پیرمردی بود آن وقت، 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 می خوانـد، تو هم نماز می خوانی.68/2/2 گفت این پرچمی که شـما در 

جبهۀ مقابل می بینید، این پرچم را من در روز ُاحد و بدر، درمقابل رسول 

خدا دیدم؛ پرچم بنی امیه. زیر این پرچم، همان کسـانی آن روز ایسـتاده 

بودنـد کـه امـروز هـم ایسـتاده اند؛ معاویـه و عمرو عـاص. در جنگ احد، 

هم معاویه، هم عمرو عاص و دیگر سـران بنی امیه درمقابل پیغمبر قرار 

داشتند؛ پرچم هم پرچم بنی امیه بود. گفت اینهایی که شما می بینید در 

زیـر ایـن پرچم، آن طرف ایسـتاده اند، همین ها 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 

داردـ  یعنی پرچم بنی هاشم ـ آن روز هم در جنگ بدر و احد بود و همین 

کسـانی که امروز زیرش ایسـتاده اند ـ یعنـی علی بن ابی طالب 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، آدم ها 

همـان آدم هاینـد، در جبهـۀ دیگـر، در جبهـۀ مقابل. فرقش این اسـت که 

آن روز آنهـا ادعـا می کردنـد و معترف بودند و افتخار می کردند که کافرند، 

امروز همان ها زیر آن پرچم، ادعا می کنند که ُمسـِلمند و طرف دار قرآن و 

پیغمبرند. اما آدم ها همان آدم هایند، پرچم هم همان پرچم اسـت.88/10/19 

اشـتباه نکنید به ظواهر امر، فراموش نکنید حقایق امر را، و معرفت های 

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.

یک چنیـن تردیدهایـی پیش می آمد، لذا در همین جنگ صفین، حضرت 

بِر«1 پرچم جنگ با معاویه و   الَبَصِر َو الّصَ
ُ

هل
َ
َم ِااّل ا

َ
 َهَذا الَعل

ُ
ال.. َو ال حَیِمل

َ
فرمود: »ا

جنگ با مسلمان های گمراه را بر دوش نمی کشد، مگر آن که هم بصیرت 

داشـته باشـد، هم صبر داشـته باشـد. بدون این دو نمی شـود. یعنی اگر 

صبر هم داشـته باشـد، مقاومت داشـته باشـد، اما بصیرت نداشته باشد، 

امکان ندارد.67/2/17

1. نهج البالغه/ خطبۀ 173/ کالم حضرت در معرفی شخص شایستۀ خالفت
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ابن عبـاس می گویـد در یکـی از این مناظر، دیـدم امیرالمؤمنین 

دارد به آسمان نگاه می کند. در یکی از این مراحل جنگ بود. دیدم دارد به 

آسمان نگاه می کند، 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 می آید طرف منـ  خیلی سـخت است، آن ]هم[ جنگ های 

کذایـی آن وقـت ـ کـدام گروه دچـار ضعفند، که به آنها مدد برسـانند؛ یک 

فرمانـده ]اسـت[ دیگر، باید نگاه کند. گفتم یـا امیرالمؤمنین چطور به باال 

نـگاه می کنـی؟ گفت می خواهم ببینم ظهر شـده، نمـاز بخوانیم. گفتم یا 

امیرالمؤمنین حاال وقت نماز است؟ حاال جنگمان را می کنیم، دو ساعت 

بعـد نمازمـان را می خوانیـم. رو کرد به من، فرمـود: نه! ما برای این داریم 

می جنگیم. 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، قرآن هایی را بر سـر نیزه کردند 

و مـردم را دعـوت کردنـد به اینکه بیایید بـه قرآن عمل بکنیم؛ برای اینکه 

بتواننـد آتـش جنگ را موقتًا فروبنشـانند. یکی از آن حیله هایی که امروز 

هم در دنیا معمول است. به مجرداینکه فشار نیروهای نظامی از یک طرف 

زیاد می شـود، آن نیروی مقابلـ  ولو خودش تجاوز را شـروع کرده باشـد ـ 

فریاد صلح سر می دهد، فریاد آتش بس سر می دهد. همین کار را عینًا آنها 

انجام دادند. امیرالمؤمنین طبیعی است که تسلیم این فریاد فریب گرانه 
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نمی شـد؛ مالک اشـتر هم در جلو داشـت می جنگید. یک عده از 

کسانی که عیبشان خشک اندیشی و کوته بینی و البته بسیاری شان توأم با 

تعّبد و پایبندی مذهبی بود، فشار آوردند روی امیرالمؤمنین که اینها صلح 

می خواهنـد، شـما چرا به قرآن احتـرام نمی کنید؟ حکمیت قرآن که حرف 

درستی است. ظاهر قضیه را دیدند! و یکی از بزرگ ترین مصیبت های امت 

اسالمی و ملت اسالمی در همیشۀ زمان، همین کوته بینی و کوته اندیشی 

بوده که حقایق را درست درک نمی کردند، به ظواهر نگاه می کردند.63/4/1 در 

بحبوحۀ جنگ و همان لحظه ای که نزدیک بود علیعلیه السلالم پیروز بشـوند، 

یـک عـده آدم هـای بدخـواه و بـددل آمدنـد حکمیـت را بـر امیرالمؤمنین 

تحمیل کردند. داشتند پیروز می شدند، سر سلیقه های کج، فهم های غلط، 

که البته توی آنها نفوذی معاویه هم ما احتمال می دهیم بوده، آمدند که 

آقا چرا جنگ می کنید با مسلمان ها؟65/3/4

تا قرآن ها را بلند کرد، این مقدس های 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 

کرد، بایستی با او آشتی کرد؟ چه شده مگر؟ گفتند نه، ِااّلوالبّد بایستی با 

او صلح کنی، چون قرآن را سر نیزه کرده. بابا دروغ است، فریب است، شما 

را گول می زند، به قرآن اعتقادی ندارد او، آلت دستش قرار نگیرید، بیخود 

برای او کار نکنید.53/9/1 حضرت فرمود: شـما اشـتباه می کنید، شـما اینها را 
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نمی شناسـید. این کسـانی که امروز قرآن را به عنـوان َحَکم مطرح 

طفااًل َو 
َ
م ا می کنند، به قرآن اعتقاد ندارند؛ من اینها را می شناسم، »ِاّن َعَرفُتُ

ِرجـااًل«1 دورۀ کودکـی اینهـا را دیدم، دورۀ بزرگی اینها را هم دیدم. »َفكانوا َشـّرَ 

طفـاٍل َو َشـّرَ ِرجـاٍل« بدترین هـا بودند. اینها به قـرآن اعتقادی ندارند. وقتی در 
َ
ا

تنگنا گیر می کنند، قرآن را مطرح می کنند.89/4/5

عده ای که بعدها خوارج شـدند و روی امیرالمؤمنین شمشـیر کشـیدند، از 

میان لشکر امیرالمؤمنین نگاه کردند، گفتند اینکه حرف خوبی است؛ اینها 

که حرف بدی نمی زنند؛ می گویند بیاییم قرآن را حکم کنیم. ببینید! اینجا 

فریب خوردن اسـت؛ اینجا لغزیدن به خاطر این اسـت که انسـان زیر پایش 

را نـگاه نمی کنـد. هیچ کس انسـان را نمی بخشـد اگر بلغـزد به خاطر اینکه 

زیر پایش را نگاه نکرده، پوسـت خربزه را زیر پای خودش ندیده. آنها نگاه 

نکردند. آنها اگر می خواستند حقیقت را بفهمند، حقیقت جلوی چشمشان 

بـود. ایـن کسـی کـه دارد دعـوت می کنـد و می گویـد بیایید بـه حکمیت 

قـرآن تـن بدهیـم و رضایت بدهیم، کسـی اسـت که دارد بـا امام منتخِب 

مفترض الّطاعـه می جنگـد! او چطور به قرآن معتقد اسـت؟89/8/4 معاویه ای 

که امتحان داده اسـت، دیگر در اردوی علی همه باید او را خوب بشناسـند 

و بدانند که نام قرآن و نام اسالم برای او بازیچه ای بیش نیست.53/9/1

امیرالمؤمنیـن علی بن ابی طالـب غیـر از اینکـه از نظـر مـا، ازطـرف پیغمبر 

منصـوص و منصـوب بـود، امـا آن کسـانی هم که ایـن را قبول نداشـتند، 

1. بحاراالنوار/ کتاب الفتن و المحن/ ابواب ما جری بعد قتل عثمان/ باب23/ حدیث617
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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 

مفترض الطاعـۀ جامعـۀ اسـالمی. هرکس با او می جنگید، روی او شمشـیر 

می کشـید، وظیفـۀ همۀ مسـلمان ها بـود که بـا او مقابله کننـد. خب، اگر 

ایـن کسـی کـه قرآن را سـر نیزه کـرده، حقیقتًا به قرآن معتقد اسـت، قرآن 

می گوید که تو چرا با علی می جنگی؟ اگر واقعًا به قرآن معتقد است، باید 

دست هایش را باال ببرد، بگوید آقا من نمی جنگم؛ شمشیرش را بیندازد. این 

را باید می دیدند، باید می فهمیدند. این مطلب مشـکلی بود؟ این معضلی 

بود که نشـود فهمید؟ کوتاهی کردند. این می شـود بی بصیرتی. اگر اندکی 

تدبر و تأمل می کردند، این حقیقت را می فهمیدند؛ 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 کشته شدن عثمان؛ 

درعین حال پیراهن عثمان را به عنوان خونخواهی بلند کردند. آنها خودشان 

این کار را کردند، مقصر خودشان بودند، اما دنبال مقصر می گشتند. ببینید، 

این بی بصیرتی ناشی از بی دقتی است؛ ناشی از نگاه نکردن است؛ ناشی از 

چشم بستن بر روی یک حقیقت واضح است.89/8/4

امیرالمؤمنیـن زیـر فشـار اینهاـ  که حتی با شمشـیر، علیعلیه السلالم را تهدید 

می کردنـد و امیرالمؤمنین که نمی توانسـت با سـربازهای خودش بجنگد ـ 

پیغام داد به مالک اشـتر که بیایند. و مسـئلۀ حکمّیت در آنجا پایه ریزی 

شـد، به توطئه و شـیطنت اردوگاه شام و سردمداری عمرو عاص، و گفتند 
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یک َحَکم از این طرف، یک َحَکم از آن طرف، و تکلیف را فی مابین 

معّیـن کنند.63/4/1 ]امیرالمؤمنین[ گفت بسـیار خـب، پس ابن عباس ازطرف 

من َحَکم. گفتند نه، ابن عباس نمی شود، او آدمی است جنگ طلب و محب 

توسـت، عاشـق توسـت، این نمی شـود، این نباید باشـد. گفت بسیار خب، 

مالک اشتر، شجاع و آگاه و مخلص و بصیر. گفتند نه خیر، آن هم همین طور 

است، او این جنگ را اصاًل رها نمی کرد، او را می گذاریم که برود داوری کند 

برای اینکه صلح ایجاد کند. حضرت فرمود خب، من اینها را معرفی می کنم. 

گفتند نه! ابوموسی اشعری. خود همین انتخاب، کار مردم عادی نبود. خب، 

مردم عادی ابوموسی را از کجا می شناختند؟ عبداهلل بن عباس که مأمن تر1 و 

آبرومندتر از ابوموسی اشعری بود، پس عامۀ مردم نبودند که روی ابوموسی 

انگشـت می گذاشـتند. یک کارهایی هسـت که وقتی انجام می گیرد، یک 

حرف هایی هست که وقتی زده می شود، روشن است که این حرف، حرف 

یک جریان اسـت، یک دسـتگاه است، یک سـازماندهی است، حساب شده 

است. خب چرا ابوموسی؟ ابوموسی ای که از اولش هم با علی بن ابی طالب 

خیلی میانۀ خوبی نداشت.۲ 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 نمی کردند؛ باالخـره باز با 

1. )أم ن( مورد اعتماد

2. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ ۹، »کارشکنی 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 بعد هم ]این[ مقدس مآِب احمِق بی خبر 

از عالم، به نام ابوموسی اشـعری، علی بن ابی طالب را از حکومت خلع کرد؛ 

و یک شـیطان صفِت خبیِث مغرِض زبردسـتی، یعنی عمرو عاص، معاویه 

را به خالفت نصب کرد. حاال بیا درسـتش کن! نتیجۀ حکمیت و قضاوت 

بین دو جبهه، این می شـود که علی بن ابی طالب از خالفت عزل می شـود و 

معاویه در مسند خالفت تثبیت می شود.52/7/24 البته چند ماه طول کشید تا 

این نتیجه اعالم بشود، و تا این طور 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 شدـ  رفتند نامه نوشتند و امضا 

کردنـد کـه بله حکمیت خواهد بود ـ حضرت فرمود خب، برگردیم، برگردیم 

برویم طرف کوفه.1 65/3/12

1. امیرالمؤمنین در ربیع االول سال 37 به همراه سپاهی متشّتت و ناراضی، بدون کسب 

پیروزی به کوفه بازگشت.

حضرت پس از نصیحِت ابوموسـی، چهارصد نفر را به فرماندهی شـریح بن هانی همراه او 

اعزام کرده و عبداهلل بن عباس را به عنوان امام جماعِت آنان همراهشان کرد. عمرو عاص، 

در مالقات با ابوموسی، فصلی از فضایل معاویه و اینکه معاویه ولیّ دم عثمان است و 

خداوند برای ولیّ دم »سـلطان« قرار داده، سـخن گفت. ابوموسـی بر احیای سنت عمر در 

امر شورا تکیه داشت و می گفت 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 می کنم! ابوموسـی فریاد اعتراض برآورد و به عمرو عاص دشـنام داد. ابوموسـی، 
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در روایتـی از امـام صادقعلیه الصالةوالسلالم نقـل شـده اسـت کـه اگـر 

امیرالمؤمنیـن بـا اهـل قبلـه نمی جنگید، تکلیِف اهل قبلـۀ بد و طغیانگر 

تـا آخـر معلـوم نمی شـد. ایـن علی بن ابی طالب بـود که ایـن راه را باز کرد 

و بـه همـه نشـان داد کـه چه کار بایـد کـرد.69/2/6 خوِد همیـن حکمیت که 

امیرالمؤمنیـن زیر فشـار آنهـا قبول کرده بود، بهانه شـد برای یک عده ای. 

همان عده مقدسینی که فشار آورده بودند روی امیرالمؤمنین که بایستی 

حکمیـت را، بایـد آتش بـس را قبـول کنی، همان ها 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

فتنه های دوران حکومت علوی:
»جنگ نهــــروان«

از سه فتنۀ بزرگی که پیش آمد، مهم تر و خطرناک تر از همه به نظر من، 

ایـن آخـری اسـت؛ یعنـی فتنۀ خـوارج و نهروانی هـا. اگرچه بـه ظاهر که 

انسـان نگاه می کند، آن دوتا فتنۀ دیگر دشـوارتر به نظر می آید، خونین تر، 

بزرگ تـر، هولناک تـر؛ در فتنـۀ اول صحابۀ بزرگ پیغمبـر، چهره های موّجه 

و معروف اسـالم، همسـر محترم پیغمبر و دیگران درمقابل امیرالمؤمنین 

صف آرایـی کردنـد، ..یـک عـده کسـانی بودند که خـب، توقعاتی داشـتند، 

انتظاراتـی داشـتند، و رفتنـد یـک منطقـه ای را گرفتنـد، بصره هـم اتفاقًا 

از جاهـای تازه مسـلمان بـود، و سـابقۀ زیـادی نداشـت. در جنـگ صفین 

]هـم[ یـک اسـتان ثروتمنـِد زورمند با یک اسـتاندار بسـیار قهـار و مقتدر 

و بانفـوذ، مثـل معاویـه درمقابـل امیرالمؤمنیـن ایسـتادند. و معاویـه در 
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اسـتان شام نفوذ حقیقی داشت، نه اینکه خیال کنید که معاویه 

آنجا محبوبیت نداشـت، نه خیر! در شـام واقعًا معاویه محبوبیت داشـت. 

پول هم فراوان، زیرکی و کیاسـت الزم در کارهای سیاسـی و برخوردهای 

سیاسـی هـم فـراوان، و یک عـده آدم های معروفی مثـل عمرو عاص هم 

ُدور و َبرش. و جنگ هم چند ماه طول کشـید، ده هاهزار نفر کشـته شدند. 

و بسـیار جنگ مهمی بود. این هم به نظر می رسـد 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 مهم تر بـود. چرا؟ 

بودنـد  امیرالمؤمنیـن، عمدتـًا مخالفینـی  دو، مخالفیـن  آن  در  زیراکـه 

کـه دنبـال خواسـت های سیاسـی و قدرت طلبـی خودشـان بـه راه افتاده 

بودنـد؛ نوعـی بیگانگـی در میـان آنهـا و امیرالمؤمنین وجود داشـت. اما 

در ماجرای نهروان نه، خودی ها، بچه مسـلمان ها، علی دوسـت ها، 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 می شدند،65/3/12 اینها لغزیدند؛ این مهم تر از آن 

است.67/2/17 این دردآور است. و این، آن فتنۀ غلیِظ کوِر تاریک است. این 

است که خطرناک است.

]آن[ دو فتنـه، دو فتنـه ای بودنـد کـه درگیـری و اصطـکاک در آن، قلبـی 

و عمیـق، و برخـورد بیـن دو ایمـاِن صادقانـه نبـود. ]اما[ مسـئلۀ نهروان 

به عکس بود؛ در نهروان، در مسئلۀ خوارج، اگر از آن عده آدم هایی که در 
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رأس کار بودند ـ که آدم های خبیث و فاسـد و مغرضی بودند ـ 

صرف نظـر کنیـم، بقیۀ کسـانی کـه درمقابل علی قـرار گرفتند، صف آرایی 

کردند، و روی علی شمشیر کشیدند،کسانی بودند که واقعًا دارای ایمان 

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 »ذوالثدّیه«، ثدّیه یعنی پسـتان، این اسـمش صاحب پسـتان بود. 

علتش هم این بود که روی ناحیۀ شانه اش یک چیزی شبیه پستان وجود 

داشـت، که وقتی می کشـیدند همین طور کشـیده می شد.این، به این نام 

معروف بود. این در زمان پیغمبر، در جنگ حنین، وقتی پیغمبر داشتند 

غنائم حنین را تقسـیم می کردند بین مسـلمان ها، یکهو خودش را رسـاند 

 اهَّلِل ِاعـِدل« عدالت را مراعات کن. پیغمبر اکرم 
َ

بـه پیغمبـر، صدا زد: »یا َرسـول

یک نگاه شماتت باری 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 آن وقت ایمان متعصبانه ای 

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 پایین دست ها و افراد کوچکشان هم می بینیم، 

یعنی آن کسانی که را زیر دستشان بودند، همین طور تربیت کردند. اینی که 

مـردم می گوینـد فالنـی نصِف علم اسـت، نصـف علم یعنـی همین؛ یک 

شـیاُء«۲؛ یک 
َ
 َو غاَبـت َعنـَک ا

ً
چیـزی شـنیده بـه قول ما طلبه هـا »َحِفظـَت َشـیئا

آیه ای به گوشـش خورده، معنای آیه را یاد گرفته، یک حدیثی را شـنیده، 

یک معرفتی از معارف اسـالمی را می داند، و چون این معرفت از معارف 

اسـالمی را می دانـد، از نادانی هـای دیگـِر خودش غفلـت می کند، خودش 

را مطلـق می کنـد، نظر خـودش را بر نظرهای دیگـر ترجیح می دهد؛ کافی 

می دانـد، همیـن انـدازه را کافـی می دانـد بـرای اینکـه دربارۀ کل مسـائل 

اسالمی نظر بدهد و اجتهاد کند. این عیب بزرگ قضیه است.

1. در ادامـۀ ماجـرا پیامبـر جملـه ای دربـارۀ او می فرماینـد کـه اشـاره به عاقبـت او دارد. 

»از سـخن او مسـلمانان خشـمگین شـده و عده ای گفتند اجازه می دهید او را بکشـیم؟ 

ـِة« او را واگذارید  ِمّیَ ـهُم ِمـَن الّرَ ُق الّسَ َكما َیُر تبـاٌع َیُرقـوَن ِمـَن الّدیِن 
َ
ـُه ا

َ
پیامبـر فرمودند:»َدعـوُه َسـَیكوُن ل

کـه بـه زودی پیروانـی پیدا خواهد کـرد، و از دین بیرون روند همان طـور که تیر از کمان 

بیرون رود، و خداوند آنان را به دسـت محبوب ترین مردمان پس از من خواهد ُکشـت.« 

)االرشـاد/ بـاب تاریـخ امیرالمؤمنیـن/ فصل فی جهـاد علی و حروبه اّیام رسـول اهلل/ فی 

جهاد علی فی غزوة حنین(

عی َخیرًا َو  2. ضرب المثلـی اسـت برگرفتـه از ایـن بیت از شـعر ابی فراس: »َفُقل ِلَمـن َیدَّ

َمعِرَفًة/ َحِفظَت َشیئًا َو غاَبت َعنَک َاشیاُء« یعنی چیزی را آموختی ولی چیزهای دیگری 

را فراموش کردی.
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در ماجرای صفین، وقتی که حکمیت را بر امیرالمؤمنین تحمیل 

کردنـد و مجبـور کردنـد امیرالمؤمنیـن قبـول کنـد مسـئلۀ حکمیـت را، و 

عهدنامۀ حکمیت نوشـته شـد که از این طرف چه کسـی باشـد، از آن طرف 

چه کسی باشد و بروند و بنشینند مسئلۀ خالفت را حل بکنند، اختالفات 

را از بین ببرند؛ لشکریان امیرالمؤمنین هنوز به طرف کوفه برنگشته، یکهو 

دوتا نوجوان، داغ، عصبانی، خشمگین بلند شدند ـ که اینها اسم هایشان 

هـم در تاریـخ ثبت شـده ـ فریـاد کشـیدند: »ال ُحكـَم ِااّل هلِِل«1؛ البته قباًل این 

جملـۀ »ال ُحكـَم ِااّل هلِِل« در میـان اردوگاه شـنیده شـده بود، چه کسـی گفته 

معلـوم نیسـت. این یکی از آن نکات عبرت انگیز اسـت کـه اول بار معلوم 

نیست این شعار از دهان چه کسی درآمد، مشکوک است قضیه. اما این 

دوتا بچه یاد گرفتند، فریاد کشـیدند: »ال ُحكَم ِااّل هلِِل«، حکومت و حاکمیت 

نیست، مگر از آن خدا، ما قبول نمی کنیم این عهدنامه را! شمشیرهایشان 

را کشـیدند، زدند به قلب لشـکر شـام و کشـته شـدند هر دو. این هم یک 

نمونـۀ دیگـر اسـت. ببینید، ایـن دوتا جوان را! روح کلـی حاکم بر خوارج 

این بود.

1. وقعـة صفیـن/ الخـالف فـی التحکیم بعده/ ص512، »قاَل ِفتیـاٌن ِمنُهم ال ُحکَم ِااّل هلِل 

ُل  ُثمَّ َحَمال َعَلی َاهِل الّشاِم ِبُسیوِفِهما َفقاَتال َحّتی ُقِتال َعَلی باِب ِرواِق ُمعاِوَیَة َو ُهما َاوَّ

ـَم َو اسـماُهما َمعـداُن َو َجعٌد َاَخـواِن« پس دو نوجوان از ]طایفـۀ عنزیان[ فریاد  َمـن َحکَّ

برآوردند: »ال حکم ااّل 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 

این دو نوجواِن برادر، َجعد و َمعدان بود.
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چند چیز با همدیگر جمع شده بود، یک مجموعۀ پیچیدۀ دشواِر 

بسیار بدی را به وجود آورده بود. این چند چیز یکی اش اطالعاتی از دین، 

اما ناقص و نه کامل؛ ایمان سرسخت به آن اطالعات، و آنگاه مطلق کردن 

خـود کـه ناشـی از خودخواهـی اسـت، و قبول نکـردن هیچ کـس درمقابل 

خـود، حتـی علی بن ابی طالـب! و همان طورکه در قضیـۀ آن آقای ذوالثدّیه 

عرض کردم، حتی پیغمبر! یعنی روی پیغمبر هم عالمت سؤال می گذارد! 

وقتی که این چیزها همراه شد با یک مقدار گرایش های سیاسی و فعالیت 

و تالش سـازمانی و یک سـازماندهی قوی، تبدیل می شود به چه؟ به یک 

گروهِک محارِب اسلحه به دسـِت ظالِم سـّفاک که حتی علی بن ابی طالب را 

حاضر است برای خاطر عقاید خودش از بین ببرد. این فتنه است.

..اشعث بن قیس 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 محمدبن اشعث است که در کربال جزو قتلۀ 

امام حسـین بـود ـ و اصـاًل خانواده، یک خانوادۀ خبیث و بدی هسـتند.1 

در رأس کـه نـگاه می کنیـد، ردپای ایـن جاه طلبی ها، ایـن خودخواهی ها، 

ایـن مقام پرسـتی ها، اینهـا را هم می بینـد انسـان. امیرالمؤمنین درمقابل 

یک چنین جریانی قرار گرفت.65/3/12

]شـهید مطهری[ دربارۀ خوارج بحث بسـیار خوبی کردند در کتاب ]سـیری 

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ ۱۰، »اشعث بن قیس« را مطالعه کنید.
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در سیرۀ ائمۀ اطهار[، که حقیقتًا جای این است که مورد تأمل و 

تعّمق قرار بگیرد. ایشان می گویند مسئلۀ خوارج، مسئلۀ نومسلمان هایی 

بود که احساسـات اسـالمی داشـتند، اما آگاهی های اسـالمی نداشـتند، 

اسـاس قضیـه ایـن اسـت. پیغمبر اکـرم چه در دوران سـیزده سـال مکه، 

چه در دوران ده سـال مدینه، مسـلمان ها را تربیت می کرد؛ لحظه به لحظه. 

معلِم وحی باالی سـر مسـلمان ها بود، قدم به قدم آنها را نسبت به معارف 

اسالمی، نسبت به انطباق آن معارف با عمل مردم، نسبت به جهت گیری 

جامعۀ اسـالمی، نسـبت به برخورد با جناح های دشـمن و دوست، نسبت 

به شناسـایی دوسـتان و دشـمنان و نسـبت به همۀ مسـائل که در اسالم 

مطرح اسـت، توجیه می کرد؛ لذا نسـلی که با پیغمبر تربیت شـده بودند، 

نسلی بودند که آگاهی های عمیقی از اسالم داشتند.

بیسـت وپنج سـال از آن روزگار گذشـته، در طـول ایـن بیسـت وپنج سـال، 

فتوحات گستردۀ عظیمی در جهان اسالم واقع شده، سرزمین هایی ازجمله 

سـرزمین عراق به قلمرو اسـالمی وصل شده، نسل هایی وارد اسالم شدند، 

درحالی کـه معلمی مثل پیغمبر باالی سـر آنها نبود. احساسـات اسـالمی 

دارنـد، ایمـان اسـالمی هـم دارند، امـا آگاهی های اسـالمی نه. سـوابق را 

نمی دانند، قضایا را نمی دانند، بر سر این نهضت عظیم از روز اول تا زمان 

آنها چه آمده، خبر ندارند. قضایای صدر اسالم را از زبان هایی شنیدند که 

همـۀ آن زبان هـا مطمئن و مورد اطمینان نبودند و همۀ آن زبان ها از دِل 

مّطلع و آگاهی خبر نمی دادند. لذا تربیت اسالمی به سبک زمان پیغمبر، 
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در دوره ای که امیرالمؤمنین به خالفت می رسند، حداقل بگوییم 

همه گیر نیسـت و قشـرهای عظیمی هستند که احساسات اسالمی دارند، 

عالقه مندی هـا و پایبندی هـای اسـالمی را هم دارند، ایمـان هم تا حدود 

قابـل قبولـی دارند، اما معرفت، نه! مشـکل خوارج از اینجا اساسـًا ناشـی 

می شود طبق بیان شهید مطهری.

عالوه برایـن، زمانـه ای کـه امیرالمؤمنیـن در آن زمانه حکومـت می کرد، با 

زمانه ای که پیغمبر در آن زمانه جامعه را اداره می کرد، یک فرق اساسـی 

دارد. ..زمـان امیرالمؤمنیـن زمان غبارآلودگی فضا بـود، ..مردمی ناآگاه یا 

دارای آگاهی هـای کـم، و زمانـی غبارآلـوده و بصیرت طلـب، زمانـه ای کـه 

احتیـاج بـه بصیـرت زیـادی دارد؛ در یک چنیـن زمانه ای خیلی ها اشـتباه 

می کننـد. نتیجـۀ ایـن اشـتباه چه شـد؟ این شـد کـه یک عده، بـه تعبیر 

ایشان، خشک مقدِس سطحِی قشری، درمقابل امیرالمؤمنین قیام کردند. 

..و این مشـکلی بود که به گفتۀ ایشـان، از مشـکالت دیگر امیرالمؤمنین 

باالتر بود، مشکل بزرگ امیرالمؤمنین بود. به کالم خود امیرالمؤمنین هم 

َئ  ایشان استشهاد کردند که می فرمایند: »َفِاّن َفَقأُت َعنَی الِفتَنِة َو َل َیُكن ِلَیجَتِر

َحٌد َغیری«1 یعنی این من بودم که چشـم فتنه را از چشـمدان بیرون 
َ
هیا ا

َ
َعل

آوردم، هیچ کس غیر از من گستاخی این کار را نداشت که بتواند با اینها، 

بـا ایـن مقدس مآب هـا و آدم هـای علی الظاهـر مؤمن و گسـتاخ، این طور 

برخورد کند که امیرالمؤمنین برخورد کرد.

1. نهج البالغه/ خطبۀ 93/ کالم حضرت پس از جنگ نهروان
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..مـن البتـه دو سـه تا نکتـه را اضافه می کنم در ایـن مورد. اواًل 

تعبیـر خشـک مقدس کـه حـاال خیلـی هم رایـج شـده، می گویند خـوارِج 

خشـک مقدس، خیلـی تعبیـر دقیقی نیسـت. امـروز ما خشـک مقدس به 

آن طـور آدم ها نمی گوییم. خشـک مقدس آن آدمی اسـت کـه کار به هیچ 

کاری ندارد، سـرش را می اندازد پایین، البته ممکن اسـت کسـی را قبول 

نداشته باشد، نق هم می زند، اما یک گوشه ای نشسته، از الک خودش هم 

بیرون نمی آید، کاری هم به کار مسائل اجتماعی ندارد، دست به شمشیر 

هم هرگز نمی برد. خشـک مقدس در زمان ما به این طور آدم ها می گویند. 

خوارج این طوری نبودند، خوارج مردمی بودند که چند خصوصیت قطعی 

در آنهـا بـود؛ یکـی پایبنـدی بـه ظواهر دین به صـورت سـطحی ـ که حاال 

تکمیل خواهم کرد این پایبندی را با آن خصوصیات بعدی ـ آن چیزی را 

که خیال می کردند از دین است، به شدت به آن پایبند و متمسک بودند. 

این برای زمان امیرالمؤمنین فقط نیسـت، تا یک قرن و نیم بعد از زمان 

امیرالمؤمنیـن هـم تقریبًا خوارج در دنیای اسـالم بودنـد، همین طور هم 

بودند. با بنی امیه درافتادند، ]با[ بنی عباس، با انواع و اقسام حکومت هایی 

که در طول این صدوپنجاه سال بودند، درافتادند.

خالصه خوارج، شناخته شده بود به همین پایبندی َشدید به آن اعتقادات 

اسـالمی و ایمانـی خودشـان، درعین حال، لغزیدن در مواقع حسـاس. که 

در تاریخچـۀ خـوارج، موارد متعددی را مشـاهده می کنیم که برجسـتگان 

خـوارج، در نقـاط حسـاس می لغزنـد، خـود ابن ملجـم یکـی اش اسـت که 
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پایـش درمقابـل زیبایـی قطامـه لغزیـد، و ازاین قبیـل. و مـن در 

تاریـخ زندگـی خوارج در طول تاریخ، موارد متعددی دیدم که بزرگان اینها 

در موارد خاص، لغزش های آشکاری داشتند.

خصوصیـت دیگـر اینهـا طرح شـعارهای فریبنده اسـت، هرکـدام از ُخَطب 

بزرگاِن خوارج را ـ که بین آنها فصحای بسـیار بزرگی هم هسـتند، علمای 

بزرگی هستند که می رفتند منبر خطبه می خواندند، خطبه های بسیار قوی ـ 

همین حاال هم وقتی که آدم می خواند خطبه های اینها را، و حرف هایشان 

را گوش می کند، می بیند عجب چیزهای خوش ظاهری اسـت. یک عده ای 

را قبول دارند، یک عده ای را رد می کنند، هرکس را به دلیلی. ظواهر، ظواهر 

فریبنده است، شعارها شعارهای ُبّرا و جذاب است.

یک خصوصیت دیگرشان این است که گستاخند درمقابل همۀ چهره های 

اسـتاندارد تاریـخ اسـالم؛ مثـاًل امیرالمؤمنیـن، هیچ کـس شـاید در دایـرۀ 

اسـالم، نسـبت بـه امیرالمؤمنیـن بـه گسـتاخی اینها نبـود. البتـه بعدها 

معاویه دستور داد امیرالمؤمنین را بر سر منبرها لعن کنند. اما آنهایی که 

لعـن می کردنـد، مزدور معاویه بودندـ  معاویـه هم خودش امیرالمؤمنین 

را می شـناخت، کار سیاسـی می کـرد ـ کسـی کـه از روی ایمـان، اعتقـاد، 

این طور نسـبت به امیرالمؤمنین موضع گیری داشـته باشـد، واقعًا کافر و 

مرتد بداند علی بن ابی طالب را، این مخصوص خوارج است. که این ناشی 

بود از بی اطالعی . اینها از صدر اسـالم اصاًل خبری نداشـتند، چه شـد که 

اسـالم به پیروزی رسـید؟ چه شـد که حکومت اسالمی این قدرت را پیدا 



498 29. فتنه های دوران حکومت علوی: تجنگ نهــــروان  

صل دوم
ف

کرد؟ عوامل اعتالی کلمۀ اسـالم چه کسـانی بودند؟ چه مراحلی 

را این اسـالم گذراند و کجاها چه کسـانی به داد اسـالم رسـیدند؟ اینها را 

کـه نمی دانسـتند. لـذا بود کـه درمقابـل علی بن ابی طالبـ  چهـرۀ موّجهی 

هـم هسـت، باشـد! دامـاد پیغمبـر اسـت، باشـد! ـ محکـم می ایسـتادند، 

ابلهانه، سـاده لوحانه، گستاخانه، کودکانه. علی بن ابی طالب را راحت نقض 

می کردند، می گذاشـتند کنار. این هم یکی از خصوصیات اینهاسـت که باز 

در تاریخ اسـالم و در ِفَرق اسـالمی، ما نداریم کسـی را که این طور در نفی 

چهره های مقدس اسالم، با این قاطعیت و گستاخی و پررویی اقدام کند 

و حرکت کند، که خوارج بودند.

عالوه بر اینها، افرادی بودند که به مسـائل جاری جهان اسـالم، به مسـائل 

سیاسی کار داشتند، نه اینکه یک عدۀ مقدسی باشند، عبایشان را بکشانند 

سرشـان، برونـد یک گوشـه ای بخزند، بگویند کاری بـه کار مردم و جامعه 

نداریـم؛ نه خیـر، بـه همه چیـز کار داشـتند؛ بایـد حکومت این طور باشـد، 

بایـد فالن کـس از صـدِر حکومـت بیایـد پاییـن، باید فالنـی به خاطر فالن 

کار مجازات بشـود؛ ادعا داشـتند در باب مسـائل جامعۀ اسـالمی و کشور 

اسـالمی و حاکم اسـالمی و جنگ و صلح و همۀ چیزهای دیگر. این هم 

یک خصوصیت دیگر اینهاست.68/2/11

خب، حاال این غده اسـت، عالجش چیسـت؟ در زندگی امیرالمؤمنین این 

قسـمت هم کاماًل تشـریح شـده اسـت. اول امیرالمؤمنین سعی کرده گرۀ 

ذهن اینها را باز کند، با کار تبیینی و تشریحی. اینها چه می گفتند؟ حرف 
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اصلـی خـوارج یک کلمـه بود و آن عبارت بـود از »ال ُحكـَم ِااّل هلِِل«؛ 

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 می دانیـد؛ لشـکریانی که نشـاط ندارند، آمدند چنـد ماه معطل 

شـدند، این همه کشـته شـدند، این همه خستگی کشـیدند، حاال هم دارند 

دسـِت خالی برمی گردنـد؛ وارد کوفه خواهند شـد، زن هـا، مادرها، بچه ها، 

پدرها، خانواده ها می پرسـند: خب، رفتید چند ماه این همه کشـته دادید، 

این قـدر اسـب بی صاحـب آوردیـد، سـالح بی صاحـب آوردید، خـب، چه با 

خودتـان آوردیـد؟ هیچ چیز هم ندارند جواب مـردم را بدهند! اصاًل نیروها 

افسرده بودند و ناراحت بودند.

در موج این افسردگی و واخوردگی روحی و ضربۀ روانی ای که بر نیروهای 

امیرالمؤمنیـن وارد شـده بـود، این شـعار »ال ُحكـَم ِااّل هلِِل« یکهو مطرح شـد؛ 

کـه نه خیـر آقـا! حکمیت چیسـت؟ »حکم نیسـت مگـر از آِن خـدا« ـ این 

ِه«1 یعنی حکم و حکومت و حاکمیت  ِ ال�ُكُم ِالّا ِللّٰ جمله از قرآن است، »ِا�ن

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 می گفتند: »ال ُحكَم ِااّل هلِِل« 

اول می خواستند حکمیت را درحقیقت محکوم کنند، اما تدریجًا در محیط 

1. سوره مبارکه انعام/ آیه 57 ، سوره مبارکه یوسف/ آیات 40 و 67
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بستۀ فکرِی یک مشت آدِم بدفکِر مغرض، مسئله طور دیگری شد؛ 

یواش یواش »ال ُحكَم ِااّل هلِِل« معنایش این شـد که اصاًل حکومت چه معنی 

دارد؟ خالفتـی کـه علـی و معاویه بر سـر آن دارند باهم اختالف می کنند، 

اصاًل 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 بی اطالع و علی نشناس و دین نشناس هم 

دیدنـد یـک شـعاری اسـت، و چون آن افسـردگی و ضربۀ روانـی هم بود، 

متصل شـدند به این جمعیت، شـعار »ال ُحكَم ِااّل هلِِل« را دادند. پس ببینید 

زمینه های گوناگون روانی و انسـانی و خارجی، با یک انحراف در شـعار و 

یک شعار تحریف شده، نتیجه را این طوری به بار آورد.

امیرالمؤمنیـن اول کاری کـه کردنـد این بود که این گرۀ ذهنی را باز کنند. 

بـا اینهـا صحبـت کردنـد، گفتند چـه می گوییـد: »ال ُحكـَم ِااّل هلِِل«؟ خب، من 

هـم می دانـم »ال ُحكـَم ِااّل هلِِل«، امـا جملۀ »ال ُحكَم ِااّل هلِِل« به این معنا که شـما 

«1 این یک حرف حقی است 
ٌ

می گویید نیست. فرمود: »َكِلَمُة َحّقٍ ُیراُد ِبا باِطل

که شماها یک معنای غلطی را از آن در ذهن دارید. »ال ُحكَم ِااّل هلِِل« معنایش 

این نیست که شما می گویید؛ 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 فاتح بودن نیست؛ تابع مالک های الهی 

است. خدا در جامعه حکومت می کند، یعنی چه؟ یعنی کسی که از همه 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 40/ کالم 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 اسـالمی هسـت، قوانین الهی اسـت؛ پس حکومت، حکومت الهی 

اسـت. هم مجریه اش، هم مقننه اش برای خداسـت، این معنای »ال ُحكَم 

ِااّل هلِِل« اسـت دیگر. پیغمبران حکومت می کردند، پیغمبران هم زمامداری 

می کردند، جنگ، صلح، اقتصاد، ادارۀ امور کشور، قضاوت، تشویق، تنبیه، 

همـۀ کارهـای دیگر ]هـم[ به عهدۀ انبیا بود. خود نبـی اکرم مگر حکومت 

نمی کـرد بـر مدینـه؟ خب، حکومت می کرد دیگر! امـا این حکومت برطبق 

معیارهای الهی بود. یعنی حاکم بود؛ چون نبی بود، چون ولّی بود، چون 

بنـدۀ خـدا بود. تازه برطبق چـه حکومت می کرد؟ برطبق قوانین الهی؛ این 

]است[ معنای »ال ُحكَم ِااّل هلِِل«.

آن وقـت امیرالمؤمنیـن بـه آنهـا می گفـت، شـما جملـۀ »ال ُحكـَم ِااّل هلِِل« را 

می گویید، اما مرادتان این است که »ال ِامَرَة ِااّل هلِِل« یعنی در جامعه، حاکم 

فقط خداست؛ یعنی زمامدار جامعه، آن کسی که عماًل بر جامعه حکمرانی 

می کنـد، او خداسـت. یعنـی خدا باید مجسـم بشـودـ  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 بنی بشـری اگر آمد این کارها 

را کرد، این غلط اسـت! مقصود شـما این اسـت، درحالی که چنین چیزی 

میٍر«، باالخره جامعه یک حاکمی الزم دارد، یک 
َ
 ِللّناِس ِمن ا

َ
معنا ندارد. »ال ُبّد

زمامـدار الزم دارد، یـک نفری باید امـور جامعه را اداره کند، خدای متعال 



502 29. فتنه های دوران حکومت علوی: تجنگ نهــــروان  

صل دوم
ف

که مجسـم نمی شـود در شـکِل بشر تا جامعه را اداره کند؛ خدای 

متعال دسـتور ادارۀ جامعه را می دهد، یک بشـری باید باالخره این کار را 

بکند. امیرالمؤمنین سعی می کرد این را به اینها تفهیم بکند.

وقتی که لشکریان امیرالمؤمنین از صفین راه افتادند و آمدند طرف کوفه، 

این زمزمه ها همین طور مرتب ادامه پیدا کرد. نزدیک کوفه که رسیدند، ]در[ 

محلـی به نام َحروراء،1 ایـن نیروهای معترض، این بداخالق های کج فهم، 

گفتند ما نمی آییم کوفه! ما همین جا می مانیم 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 نمی دانـم حکمیـت و کشته شـدن و سیاسـت و 

همه چیز را امیرالمؤمنین مثل یک امر فراموش شده، ]نادیده گرفت[. اصاًل 

برای او، مسـئله، مسـئلۀ معنویات اسـت. وارد قبرسـتان شـد، خطاب به 

 الّدیـاِر املوِحَشـِة«۲ ای کسـانی که دنیـا را ترک کردید، 
َ

هـل
َ
مرده هـا ]گفـت[: »یـا ا

ای کسـانی کـه در قبرهـا و آرامگاه هـا آرمیدیـد، بدانیـد! خانه هـای 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: 

قَوی«  ّنَ َخیَر الّزاِد الّتَ
َ
اگر آنها می توانسـتند حرف بزنند، به شـماها می گفتند: »ا

بهترین توشه هایی که در این راه، در این سفر پرخطر به درد آدم می خورد، 

1. نقشۀ شمارۀ ۴: جنگ نهروان

2. نهج البالغه/ حکمت 130/ کالم حضرت هنگام بازگشت از صفین
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تقواسـت، نـه آن خانه هـا، نـه آن همسـرها، نـه آن فرزندها، و نه 

هیچ چیـز دیگـر! اصاًل ببینید، در یک عالم دیگر اسـت امیرالمؤمنین، حاال 

بیایـد و توجیـه کنـد و از مـردم عذرخواهـی کنـد و نمی دانم بـه فکر این 

مسـائل، ابدًا! اصاًل مسـئلۀ علی، مسـئلۀ تربیت انسـان اسـت، زنده کردن 

دل انسان هاسـت. وارد کوفـه شـد، اوضـاع بـه حـال عـادی جریـان دارد و 

امیرالمؤمنین منتظر است که نتیجۀ حکمیت را ببیند چه خواهد شد.

خـوارج بنـا کردنـد شـرارت کردن، در همـان حـروراء کـه منـزل گزیدنـد، 

بعضی شـان آمدنـد در ُنَخیلـهـ  کـه همین بیـرون دروازۀ کوفه بود ـ آنجا 

ماندنـد، بنـا کردند به شـرارت کردن. اول، شـرارت های زبانی؛ می آمدند در 

کوچه های کوفه راه می رفتند، یکهو شـعار می دادند ـ امیرالمؤمنین دارد 

رد می شـود ـ یکهـو یـک نفـر فریـادش بلنـد می شـد: »ال ُحكـَم ِااّل هلِِل«، این 

یعنـی تـو مثاًل برخالف نظر خدا عمل کردی. حضـرت چیزی نمی گفتند، 

سرشـان را پایین می انداختند، عبور می کردند.1 در مسـجد حضرت داشت 

نمـاز می خوانـد، یکـی از همین شـیاطیِن علی الظاهر متدّیـن و مکتبی، 

وارد مسـجد شـد. خب، جمعیت مسـجد خیلی زیاد اسـت دیگر، مسـجد 

کوفـه را کسـانی کـه دیدنـد، می داننـد، االنش هـم آن نشـانه هایی که از 

آن وقت باقی اسـت، یک مسـجد بسـیار بزرگی را نشان می دهد، االن هم 

مسـجد بسـیار بزرگـی اسـت. جمعیـت عظیم کوفۀ بـزرگ آنجـا اجتماع 

کردند، هیاهوسـت، صدا به جایی نمی رسـد. می خواهد شعار بدهد، همه 

1. الکامل )ابن اثیر(/ ج3/ ص334
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هـم بشـنوند، هیاهـو هم نمی گـذارد. این خارجی صبـر کرد که 

حضـرت تکبیـر بگویـد، تا حضرت فرمود اهلل اکبر، خواسـت مشـغول نماز 

َك  �ی
َ
د اوِحَی ِال �ةَ

َ
بشود، یکهو این فریادش بلند شد، یک آیۀ قرآنی خواند، »َو ل

«1؛ حاال  �نَ اِسر�ی �نَّ ِم�نَ ال�ن
كو�نَ �ةَ

َ
َك َو ل

ُ
َط�نَّ َعَمل ��بَ �یَ

َ
َرک�ةَ ل سش

َ
�ن ا �ئِ

َ
ِلَك ل �ب

�نَ ِم�ن �ةَ �ی �ن
َّ
ی ال

َ
َو ِال

آیـه دارد می خوانـد دیگـر، وقتـی آیـه می خواند باید گوش کـرد، حضرت 

نمـاز را همین طـور متوقـف گذاشـتند. حـاال خود حضرت و همۀ مسـجد 

دارنـد گـوش می کننـد؛ 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 قبلی تـان باطل می شـود، از بین می رود و جـزو زیانکاران 

خواهید بود. این تعریض به امیرالمؤمنین است؛ یعنی علی تو به سابقۀ 

خودت این قدر نناز، مشـرک شـدی تو، با قبول حکمیت شـرک آوردی به 

خـدا و تمـام کارهایـت باطـل شـد. حـاال آن بی عقـل را ببین کـه با قرآن 

می خواهـد بـه جنـگ علـی بیاید کـه قرآن ناطق اسـت. حضـرت در حال 

نمـاز جوابـش را دادند، چون در نماز ]خواندن[ آیـۀ قرآن باطل کنندۀ نماز 

ر ِا�نَّ َوعَد  ا��بِ
َ نیست. حضرت به صورت حدیث نْفس این آیه را خواندند: »�ن

«۲ صبر کن، تحمل کن، وعدۀ خدا حق  و�نَ �ن و�ةِ �نَ لا �ی �ی �ن
َّ
َک ال

�نَّ
�نَّ �نِ َ��ةَ  َو لا �ی

اهلِل َح�ةٌّ

اسـت، و ایـن مردمـی کـه یقین در دل های آنها راه نیافتـه، تو را تحریک 

نکنند. که این هم آرامشی به حّضار می داد که آیۀ نیش دار و کنایه آمیز 

1. سوره مبارکه زمر/ آیه 65

2. سوره مبارکه روم/ آیه 60



505 29. فتنه های دوران حکومت علوی: تجنگ نهــــروان  

صل دوم
ف

را از او شـنیده بودنـد؛ هـم نشـان دهندۀ 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 یواش یـواش شـروع کردنـد بـه 

شـرارت کردن، شـرارت های عملـی. مـوج تـرور راه انداختنـد و عـده ای از 

مسـلمان های بی گنـاه را کشـتند؛ کـه امیرالمؤمنیـن در یـک جمله ای به 

 َعواِتِقُكـم َتَضعوَنـا َمواِضـَع الُبـرِء َو 
َ

آنهـا در نهج البالغـه می فرمایـد: »ُسـیوُفُكم َعـل

ـقِم«۲ شمشـیرهایتان را روی دوشـتان گرفتیـد، نـگاه نمی کنید که کجا  الّسُ

ایـن شمشـیر را فـرود می آوریـد، باگنـاه و بی گناه را با این شمشـیر دارید 

نابـود می کنیـد. تـرور کور! یک روز یک مسـلمان و یک مسـیحی از کوفه 

آمدند بیرون، با همدیگر داشـتند می رفتند، گروه های کمیِن خوارج اینها 

را گرفتنـد، گفتنـد شـما کیسـتید؟ چـی هسـتید؟ آن مسـیحی گفت من 

مسـیحی هسـتم، یک خرده 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 کوفه ام. ]پرسیدند[ علی را قبول داری؟ ]گفت[ بله! او را 

کشتند. مسیحی را رها کردند، مسلمان را کشتند.3

عبداهلل بن َخّبـاب یکـی از یـاران امیرالمؤمنین بود؛ با زن حامله اشـ  یا در 

1. بحاراالنوار/ کتاب الفتن و المحن/ ابواب ما جری بعد قتل عثمان/ باب26/ حدیث637

2. نهج البالغه/ خطبۀ 127/ کالم حضرت خطاب به خوارج

3. الکامل فی اللغة و االدب )محمدبن یزید َمبَرد متوفی 285ق(/ج2/ص176
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َیة«1 شـاید کنیزش بوده که حامله بود ـ  جملۀ امیرالمؤمنین »جاِر

می رفـت، 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 حامله اش را 

]هم[ دریدند. گفتند اگر این کار را نکنیم، این بچه متولد می شود، این هم 

فاسـد می شـود. قصـاص قبـل از جنایـت! بچـۀ در شـکم مادر را کشـتند، 

خـب، مـادر هـم ُمـرد دیگر؛ با این وضـع فجیع اینها را کشـتند. عده ای از 

یاران امیرالمؤمنین را همین طور کشـتند. تا َکسـی از شـهر می آمد بیرون 

برود، اینها می رفتند و می کشتند. حضرت دیدند نمی شود با اینها این طور 

گذراند، ابن عباس را فرستادند، گفتند برو با آنها مباحثه کن؛ رفت مباحثه 

کرد، فایده ای 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 

را درآورد، بـه کمانـش تکیـه داد، بنا کرد با اینها مفّصل صحبت کردن. آدم 

وقتـی در نهج البالغـه کلمات امیرالمؤمنیـن با اینها را می خواند، گریه اش 

می گیرد.۲ علی بن ابی طالب، برادر پیغمبر، اول مسلمان، 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، کج فهم، بی اطالع، بحث 

1. بحاراالنوار/ کتاب الفتن و المحن/ ابواب ما جری بعد قتل عثمان/ باب23/ حدیث587

2. برای مطالعه بیشـتر می توانید به خطبه های 36، 40، 58، 125، 127، 181 و حکمت 

323 نهج البالغه مراجعه کنید.
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کنـد. تمـام هنـر خـودش را امیرالمؤمنین بـه کار برد کـه اینها را 

نصیحتشان کند، َبِرشان گرداند. نشد! حضرت برگشت.

حضـرت یـک نفر را فرسـتاد پیـش اینها که چرا این قدر شـرارت می کنید؟ 

چـرا آدم ُکشـی می کنید؟ همان کسـی کـه امیرالمؤمنین فرسـتاده بود که 

ایـن پیغـام را بدهـد، همـان را گرفتنـد کشـتند.1 حضرت فرمود نـه دیگر، 

این طـوری نمی شـود. 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 به طرف 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 

می کنند، با شـدت می آیند طرف ما. حضرت فرمود که نگران نباشـید، »ال 

ُیفِلـُت ِمهُنـم َعَشـَرٌة َو ال َیِلـُک ِمنُكـم َعَشـَرٌة«۲ از آنها ده نفر نجات پیدا نمی کنند، 

از شما ده نفر کشته نمی شود، مسئله ای نیست.

آمدند درمقابل هم قرار گرفتند، حضرت بنا کرد بازهم آنها را نصیحت کردن؛ 

اول چیـزی کـه حضـرت گفـت، فرمـود قاتـل عبداهلل بن خّبـاب را بدهیـد. 

همه شان صدایشان را بلند کردند که قاتل عبداهلل بن خّباب ماییم، چندهزار 

نفـر آدم؛ از ایـن کارهـای موذیانـه، این کارهای گروهکـی. خب، این یک 

1. تاریخ الطبری/ ج5/ ص82

2. نهج البالغه/ خطبۀ 59
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ً
لوما َل َمطن �ةِ

حرف درسـتی بود، باالخره یک نفر کشـته شـده »َم�ن �ةُ

«1، کسـی که مظلوم کشـته شـده، بدون علت کشـته 
ً
ا ِ� ُسلطا�ن ِ

ا ِلَوِل�یّ َعل�ن َ د حب �ةَ
�نَ

شـده، بدون اینکه کسـی را کشـته باشـد، کشـته شـده، خب، ولّی دم او 

می توانـد بیایـد از آنها مطالبه کند، بگوید قصـاص می خواهم بکنم دیگر؛ 

اینکـه حکم اسـالمی اسـت. این قابـل فهم بود، قابل قبول بـود؛ اما اینها 

موذی گـری کردنـد، گفتند نه خیر، فریادشـان را بلند کردند که ما همه مان 

قاتل هستیم. ]فرمود[ هرکدامتان که بیایید پای این َعلم بایستید، کاری 

بـه کار شـما نداریم. هشـت هزار نفر از دوازده هزار 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 این قدر می جنگیم تا نابودت کنیم. حضرت لبخند تلخی بر دهان 

جاری کرد، فرمود: مگر نمی داند با چه کسی حرف می زند این آدم بی شرم؟ 

من را از شمشیر و نیزه می ترسانید؟ من را از جنگ می ترسانید؟ من را از 

برخورد مسـلحانه می ترسـانید؟ 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 می کنند. فرمود صبر کنید. دفعۀ 

دوم تیرانـدازی کردند، دفعۀ سـوم تیراندازی کردنـد؛ امیرالمؤمنین فرمود 

حاال دیگر جای تأمل نیست. حمله کرد65/3/9 و جنگ شروع شد.

1. سوره مبارکه اسراء/ آیه 33
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ف

یک صبح تا شبی جنگ طول کشید، و آن قدر جنگ شدت داشت 

کـه فرصـت نکردنـد نمـاز بخوانند، نمازشـان تکبیـر بود. در میـدان جنگ 

این طوری است. وقتی که گرماگرم جنگ هستند که اگر بخواهند دست از 

جنگ بِکشند بروند نمازشان را بخوانند، دشمن غلبه پیدا خواهد کرد، آنجا 

تکلیفشان این است که همان جا در میدان جنگ نمازشان را بخوانند، اگر 

فرصـت همیـن را هـم ندارنـد؛ در حال شمشـیرزدن و در حال مبـارزه نماز 

بخوانند، یک تکبیر بگویند، اهلل اکبر، این می شود نماز. اولویت ها را ببینید 

در اسـالم چطوری اسـت. نماز با این عظمت، با این اهمیت، آن وقتی که 

پای حفظ دین در میان است، اگر اینجا ما رفتیم مشغول نماز شدیم ـ با 

آداب و خصوصیـات و وضـو و چـه و چـه، روبه قبلـه و لبـاس نجس تنت 

نباشـد، خونی نباشـد، اگر بخواهیم اینها را مراعات کنیم ـ دشـمن پیروز 

الُة  لّصَ
َ
خواهـد شـد. اینجا می فرمایـد نه؛ نماز به هرحـال ترک نمی شـود، »ا

الُتتَرُک ِباٍل«1 اهمیت این واجب این طوری است، اما نماز در میدان جنگ، 

غیر از نماز در حال آسـایش و راحتی و امنیت اسـت که خطری انسـان را 

تهدید نمی کند، آنجا یک اهلل اکبر است.

تا باالخره گرد و غبار فرونشسـت، تمام لشـکریان دشـمن، همان آدم های 

1. از اصطالحات مشهور فقهی، در کتاب الطهارة )امام خمینی(/ ج1/ ص296 آمده: عین 

ایـن عبـارت در کتب روایی نیامده اسـت، بلکه در کتاب وسائل الشـیعة/ کتاب الطهارة/ 

 حاٍل« از زراره نقل 
َ

الَة َعل ابواب االستحاضة/ باب1/ حدیث5، شبیه این عبارت: »ال َتَدُع الّصَ

شده است.
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متعصِب کج فکِر لجوج، روی خاک های بیابان افتاده بودند. فقط 

چنـد نفـری از اینهـاـ  که کمتر از ده نفر بودند ـ توفیق پیدا کردند که فرار 

کننـد. و تاریـخ معّیـن کـرده که اینها کجـا رفتند؛1 دوتایشـان رفتند فالن 

شهر، یکی رفت فالن شهر، سه تا رفت فالن شهر، مشخصند که کجا رفتند. 

این سرنوشـت خوارج بود.65/3/12 و همیشـه به صورت یک اقلیت محکوم و 

مطرود باقی ماندند.

در برخورد خوارج با خلفای بعدـ  مثل َحّجاج بن یوسف ـ جریانی را برایتان 

نقل می کنم. می دانید که َحّجاج آدم خیلی سخت دِل قسیّ القلِب عجیبی 

بود و اصاًل نظیر ندارد؛ البته َحّجاج فضایلی هم داشت؛ َحّجاج جزو بلغای 

عرب بود. خطبه هایی که َحّجاج در منبر می خوانده، جزو خطبه های فصیح 

و بلیغی است که جاحظ در »البیان و التبیین« نقل می کند.۲ َحّجاج حافظ 

قرآن بود! اما مردی خبیث و دشـمِن عدل و دشـمن اهل بیت و پیامبر و 

1. حیاة االمام الحسن بن علی )شیخ باقر شریف قرشی، متوفی 1433ق(/ ج1/ ص487، 

ـُه ِانَهَزَم ِمنُهـُم اثناِن ِاَلی ُعمـاَن َو اثناِن ِالی  بـه نقـل از الملـل و النحل )شهرسـتانی(: »ِانَّ

ِکرماَن َو اثناِن ِالی ِسِجسـتاَن َو اثناِن ِاَلی الَجزیَرِة َو واِحٌد ِاَلی َتلِّ َموزوٍن« دو نفر از آنها 

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.

2. البیان و التبیین، از مهم ترین کتاب های ابوعثمان عمروبن بحر جاحظ بصری )متوفی 

255 یا 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 ُمسـَتعِرِبه)عرب غیـر خالص(، لطایف، اشـعار و نیز 

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 َحّجاج 

آوردند. َحّجاج شـنیده بود که این شـخص، حافظ قرآن اسـت. به او گفت: 

عـَت الُقـرآَن«1 قـرآن را جمـع کرده ای؟ منظورش این بود که آیا قرآن را در   َجَ
َ
»ا

ذهـن خـودت جمـع کرده ای؟ اگر به جواب های سـرباال و تند این خارجی 

َجُعُه« 
َ
كاَن َفا  

ً
قـا  ُمَفّرَ

َ
توجـه کنید، طبیعت اینها معلوم می شـود. پاسـخ داد: »ا

مگر قرآن پراکنده بود که من جمعش کنم؟ البته مقصود او را می فهمید، 

اما می خواست جواب ندهد. َحّجاج با همۀ وحشی گری اش، حلم به خرج 

 َخشـیُت 
َ
 َفَتحَفُظُه« آیا قرآن را حفظ می کنی؟ پاسـخ شـنید: »ا

َ
داد و گفت: »ا

ِفـراَرُه َفاحَفُظـُه« مگـر ترسـیدم قـرآن فـرار کنـد که حفظش کنـم؟ دوباره یک 

جواب درشت! دید که نه، مثل اینکه بنا ندارد جواب بدهد. َحّجاج پرسید: 

میِرامُلؤمننَی َعبُدامَلِلِک« دربارۀ عبدالملک چه می گویی؟ عبدالملِک 
َ
 یف ا

ُ
»ما َتقول

َعَنـَک َمَعُه« خدا 
َ
َعَنـُه اهَّلُل َو ل

َ
مـرواِن خبیـث، خلیفۀ امـوی. آن خارجی گفت: »ل

او را لعنت کند و تو را هم با او لعنت کند! ببینید، اینها این طور خشن و 

صریح و روشن حرف می زدند. َحّجاج با خونسردی گفت: تو کشته خواهی 

لیَق 
َ
شـد، بگو ببینم خدا را چگونه مالقات خواهی کرد؟ پاسـخ شـنید که: »ا

نـَت ِبَدمـی« مـن خـدا را با عملـم مالقات می کنم، تو خدا را 
َ
اهَّلَل ِبَعَمـل َو َتلقـاُه ا

با خون من مالقات می کنی! ببینید، برخورد با این گونه آدم ها مگر آسان 

بـود؟ اگـر آدم هـای عـوام، گیر چنین آدمـی بیفتند، مجذوبش می شـوند. 

1. البیان و التبیین/ ج2/ ص101
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صل دوم
ف

اگـر آدم های غیر اهل بصیرت، چنین انسـانی را ببینند، محوش 

می شوند، کمااینکه در زمان امیرالمؤمنینعلیه السالم شدند.

طبق روایتی که نقل شده، در اوقات جنگ نهروان، امیرالمؤمنین داشتند 

می رفتند،1 از اصحابشان یک نفر کنار ایشان بود. همان نزدیک های جنگ 

ِل«۲، با  �ی
َّ
اَء الل �ن

آ
ا�نِ�ةٌ ا �ن ُهَو �ة ّمَ

َ
نهروان، صدای قرآنی در نیمه شـب شـنیده شد: »ا

لحن سـوزناک و زیبایی، آیۀ قرآن می خواند. این کسـی که با امیرالمؤمنین 

بود، عرض کرد: یا امیرالمؤمنین! ای کاش من مویی در بدن این شخصی 

که قرآن را به این خوبی می خواند، بودم؛ چون او به بهشـت خواهد رفت 

و جایـش غیر از بهشـت جای دیگری نیسـت. حضـرت جمله ای قریب به 

این مضمون فرمودند که به این آسانی قضاوت نکن، قدری صبر کن. این 

قضیه گذشـت، تا اینکه جنگ نهروان به وقوع پیوسـت. ..جنگ با پیروزی 

امیرالمؤمنین تمام شد. خیلی از کشته شده ها، مردم کوفه یا اطراف کوفه 

بودند؛ همین هایی که در جنگ صفین و جنگ جمل، هم جبهه و هم سنگر 

بودند؛ منتها ذهن هایشان اشتباه کرده بود. حضرت با تأّثر3 خاصی، همراه 

با اصحاب خود در میان کشـته ها راه می رفتند. اینها همین طور به صورت 

َدَمر روی زمین افتاده بودند. حضرت می گفت اینها را برگردانید، بعضی ها 

1. ارشـادالقلوب الـی الصـواب )حسـن بن محمد دیلمی، متوفی 841ق(/ بـاب فی فضائل و 

مناقب امیرالمؤمنین/ فصل فی حلمه و جوده و حسن خلقه و اخباره بالغیب و اجابة دعائه

2. سوره مبارکه زمر/ آیه 9

3. )أث ر( اندوهگین شدن
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را می گفت بنشـانید. مرده بودند، اما حضرت با آنها حرف می زد. 

در ایـن حرف زدن هـا، 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 آن کسـی که در آن شـب با ایشـان بود، فرمودند: آیا این 

شـخص را می شناسـی؟ گفت: نه، یا امیرالمؤمنین! فرمود: او همان کسی 

اسـت که در آن شـب آن آیه را آن طور سـوزناک می خواند و تو آرزو کردی 

که مویی از بدن او باشی!70/1/26

ایـن کلمـۀ مارقیـن بـرای تاریخ نیسـت، بـرای خـود علی بن ابی طالب هم 

نیست، برای پیغمبر است؛ پیغمبر اسم گذاشته اینها را به مارقین. تجربۀ 

مارقیـن نشـان می دهد که ناآگاهی و جهل، چـه فتنۀ عظیمی را به وجود 

مـی آورد، فتنـه ای که در آن، دوسـتان درمقابل حقیقت قـرار می گیرند، نه 

دشـمنان؛ فتنـه ای کـه در آن باایمان ها می لغزند، نـه بی ایمان ها؛ فتنه ای 

که در آن، فداکارها در راه شـیطان فداکاری می کنند و نابود می شـوند، و 

نه آدم های تنبل و عافیت گزین. ..به هرحال امیرالمؤمنین این فتنۀ بسیار 

بزرگ را هم از سر گذراندند و یکی از بزرگ ترین رویدادها و حوادث تاریخ 

اسالم را برای درس و عبرت برای ما به یادگار گذاشتند.65/3/12



 

۳۰

ساختارشناسی فتنه ها

تمـام ایـن مدتـی کـه امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم 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 کم عمق و 

سطحی و آدم های ضعیف االیمان و بی هوش، خیلی مشکل می کرد. شاید 

بشـود گفـت که یکی از مشـکالت عمـدۀ دوران امیرالمؤمنین این بود که 

حـوادث آن قـدر سـریع پیـش می آمد و به قـدری پیچیده بود کـه آدم های 

سـاده و سـطحی نگر، و کسانی که تحلیل درسـتی از قضایا نداشتند، مثل 

خاشـاکی که در جریان سـیل قرار بگیرد، اختیار از دستشـان خارج می شد 

و به دنبال جریانات جامعه کشانده می شدند و می رفتند.65/3/9

آنچـه من توانسـتم به عنـوان جمع بندی در دوران زندگی تقریبًا پنج سـالۀ 

حکومـت امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم و آنچه که پیش آمد به دسـت بیاورم، 
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ایـن اسـت کـه تحلیل سیاسـی ضعیف بود. البتـه در درجۀ بعد، 

عوامل دیگری هم بود، اما مهم ترین مسـئله این بود؛ وِااّل خیلی از مردم 

هنـوز مؤمـن بودنـد، امـا مؤمنانـه در پـای هـودج1 امّ المؤمنیـن درمقابـل 

علیعلیه السلالم جنگیدنـد و کشـته شـدند! بنابراین تحلیل غلط بـود.70/6/27 اگر 

تحلیـل صحیح نباشـد، مشـکالت به وجود خواهد آمـد و حتی ایمان های 

محکـم هـم، بـه سـبب نبـودن آگاهـی و روشـن بینی و تحلیِل درسـت از 

وقایـع، ممکـن اسـت در جهـت خـالف قرار گیـرد. همان طورکـه در قضیۀ 

خوارج، اتفاق افتاد.71/6/26

در شناخت افراد و شناخت افکار و شناخت راه ها و شناخت جهت ها، دو 

جور انسـان داریم، دو جور قضاوت داریم؛ یک قضاوت، قضاوت سـطحی 

اسـت. آدم سـطحی کـه تعّمـق و تدبـر نمی کنـد در قضاوت هایـش، در 

نظردادن هایش، در دل بستن هایش، در دل بریدن هایش، در دوستی هایش، 

در دشـمنی هایش. این یک جور دربارۀ مسـائل قضاوت می کند؛ یک حرف 

را خوشـش می آیـد، کـه علت خوش آمدنش یک چیز سـطحی اسـت؛ یک 

انسان را دوست می دارد، که علت دوست داشتنش یک چیز سطحی است. 

از یـک مسـلکی، مکتبـی، راهـی، خوشـش می آید، که انگیـزۀ او یک چیز 

سطحی است؛ یک چیزی است که اگر دست یک محقق بدهی، دست یک 

آدم باهـوش بدهـی، یک قدری درباره اش بحث کند، از دسـت آن دلبسـتۀ 

بی قـرار، ایـن حـرف را می گیرد، این قضاوت را از او می سـتاند. چرا؟ چون 

1. محمل، کجاوه ای که روی شتر گذاشته می شد و زنان در آن می نشستند.
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سـطحی بـوده، چـون قابـل اتکا نبوده، چـون نقطۀ اتکا نداشـته، 

یک عمل سـطحی. این یک جور آدم اسـت. با یک نفر دوست می شوند، با 

یک نفر دشـمن می شـوند، به یک راهی، به یک مسـلکی، به یک مکتبی 

دلبسـتگی پیدا می کنند، به همان آسـانی که آمدند، برمی گردند. به همان 

آسانی که دل بسته اند، دشمن می شوند. با بادی می آیند، با بادی می روند؛ 

با لبخندی می آیند، با َاخمی می روند؛ با جلوۀ ظاهری جذب می شوند، با 

یک مختصر سـردی و برودت طرد می شـوند؛ از معنا در او خبری نیسـت، 

از مغز در او نشانه ای نیست.

این طـور آدم هـا اگر در زمان امیرالمؤمنین بودنـد، یک طرف می دیدند که 

یک انسـانی لباس جنگ در برش، از شمشـیرش خون می چکد، تازیانه در 

دسـتش، می آیـد در بـازار، با این کاسـب، بـا آن دکان دار، بـا آن زن، با آن 

مرد، با آن بزرگ، با آن کوچک، با آن صحابی پیغمبر، به آن شـدت حرف 

می زنـد، طلحـه را از خودش می رنجاند، با عایشـه می جنگد، با زن پیغمبر 

َعَلـم مخالفـت برمـی دارد، ناقـۀ او را ِپـی می کنـد. اگر یک چنیـن آدمی را 

یک طرف می دیدند، می گفتند اسـمت چیسـت؟ می گفتند امیرالمؤمنین 

علی بن ابی طالـب. نقطـۀ مقابل او یک مشـت افـرادی را می دیدند 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 چنین وچنان صوت دلکش و محزون 

و مردمانـی هسـتند کـه خیلی بـه ظاهر نجیب، خیلی بـه ظاهر عالقه مند 

بـه دیـن و حقایـق دینـی؛ می دیدند کـه امیرالمؤمنین با اینهـا می جنگد. 
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می گفتنـد نـه، آقا اینجا دیگر دارد افراط می کند. دلشـان به طرف 

آن جبهۀ مخالف متمایل می شد. ..این برای آدم های سطحی.

اسـالم می آیـد این معیار را از ما می گیـرد. می گوید این متری که تو داری 

غلط است. با این متر، ذرع1 و پیمان نکن. این عالمت و اندازه ای که تو با 

آن می شناسی، این غلط است. این قطب نمایی که تو گذاشتی تا جهت را 

پیدا کنی، این قطب نما خراب اسـت، جهت را نشـان نمی دهد. این ساعتی 

که توی بغلت گذاشتی، با این ساعت می خواهی وقت را بشناسی و راه را 

بیابی، این ساعت خراب است، تند است، کند است، خواب است، ازبین رفته 

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 

قطب نمای درسـت، جهت گیری کن. چیزی اسـت که همه هم می فهمند، 

همـه هم می توانند بشناسـند؛ امانت داری افـراد را همه می توانند بفهمند؛ 

امانت دار هست یا نیست، با یک امتحان معلوم می شود. راست گویی افراد 

را همـه می تواننـد تجربـه کنند، با یک امتحان معلوم می شـود. معیارها را 

اسـالم عـوض می کنـد، می گویـد ایـن معیاری که تـو دسـتت داری، خیال 

می کنی هرکس نماز بیشتر خواند، این بهتر است و به خدا نزدیک تر است، 

این معیار، معیار درسـتی نیسـت. ممکن اسـت کسـی خیلی نماز بخواند، 

خیلی عبادت کندـ  مثل اینکه خوارج می کردند ـ اما از خدا دور باشد.52/12/5

بعضی از روایات باِب والیت نشـان می دهد که اگر افرادی همۀ عمرشـان 

1. واحدی برای طول، برابر با 1/04 متر. ذرع کردن، یعنی اندازه گرفتن پارچه و مانند آن با ذراع
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را عبـادت بکننـد، اما ولّی خدا را نشناسـند، تا به داللت او حرکت 

بکنند و مسـیر را با انگشـت اشـارۀ او معلوم کنند، این فایده ای ندارد. »َو َل 

 َو َعّزَ 
َّ

 اهَّلِل َجل
َ

ُه َعل
َ
كاَن ل یِه مـا 

َ
ِتِه ]ِال

َ
ل عماِلِه ِبَدال

َ
ِلِّ اهَّلِل َفُیواِلَیـُه َو َیكـوَن َجیـُع ا َیعـِرف َوالَیـَة َو

َحـّقٌ یف َثواِبـِه[«1 .70/1/26 ]امیرالمؤمنیـن[ می خواهند ما بیدار باشـیم، می خواهند 

چشـم های ما باز باشـد، می خواهند ما آدم شناس باشیم، می خواهند ما بر 

اثر آدم نشناسـیـ  همچنانی که در صدر اسـالم فریب خوردیم ـ دیگر فریب 

نخوریم. در صدر اسـالم، مردم برای خاطر آدم نشـناختن، فریب می خوردند. 

می گفتنـد عجـب! مگـر می شـود طلحـه، زبیر، عایشـه، این سـه نفـر عنصر 

عالی مقام، اینها می شـود که بر باطل باشـند؟ آیا می شود در جبهۀ معاویه، 

آن قدر مردمان نمازخوان، آن قدر مردمان نامی، اینها همه بر باطل باشـند؟ 

آیا می شود در جنگ نهروان، این قدر آدم های خوب، مقدسیِن چنین وچنان، 

اینها بر باطل باشند؟ آدم شناس نبودند، فریب خوردند.52/12/5

می توانیـم بگوییـم خصوصیت عمـدۀ زمان امیرالمؤمنیـن این بود که در 

ایـن دوران، فتنه هـای سـیاه و تاریکی، همان طورکه پیغمبـر فرموده بود، 

مثل پاره های شـِب تاریک بر زندگی مردم سـایه انداخته بود.۲ فتنه یعنی 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب دعائم االسالم/ حدیث5

ی ِمن َبعدی  ّمَ
ُ
َیغَشـنَیَّ ا

َ
2. نهج الفصاحة/ حدیث2419، »پیامبر اکرم در حدیثی می فرمایند: »ل

م  قـواٌم ِدیهَنُ
َ
 َیبیُع ا

ً
كاِفرا  وُیصِبـُح 

ً
 َو ُیـس ُمؤِمنا

ً
كاِفـرا  َو ُیـس 

ً
 فهیـا ُمؤِمنـا

ُ
ُجـل یـِل امُلظِلـِم ُیصِبـُح الّرَ

َّ
َكِقَطـِع الل ِفـَتٌ 

نیا َقلیٍل«؛ پس از من امتم را فتنه ها خواهد گرفت، چون پاره های شِب تاریک 
ُ

بَعَرٍض ِمَن الّد

که در اثنای آن، َمرد به صبح مؤمن است و به شب کافر شود و شب می کند درحالی که 

مؤمن است و صبح کافر می شود ؛ و کسانی دینشان را به مال ناچیز دنیا فروشند.«
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چه؟ فتنه یعنی آن حادثه ای 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 نابه هنجـاری ای کـه در جامعـه به وجود می آید، مردم را سـردرُگم و گیج 

می کند، انسان ها را از راه، به بیراهه می کشاند، خطوط روشن را از مقابل 

چشـم بسـیاری از انسان هایی که دید کوته بینی دارند، پاک می کند و گم 

می کند؛ در نتیجه، آزمایشـی بزرگ در جامعه پدید می آید. آزمایِش دیدن 

و شناختن، تشخیص دادن و انتخاب کردن.

این نابسامانی ها از کجا پدید می آید؟58/10/17 مسئلۀ تشخیص حق از باطل، 

یکی از آن مسـائلی اسـت که در طول تاریخ بشـر و تاریخ نبوت ها، نقطۀ 

دشوار زندگی انسان ها به حساب می آمده است. همه مایلند حق را تعقیب 

کننـد و بـه آن عمـل کننـد. همـه مایلنـد از باطـل اجتنـاب کننـدـ  البته 

غیر از انسـان هایی که وجودشـان به آتش قهر الهی تبدیل شـده اسـت و 

مظهر شیطانند ـ عموم مردم و انسان های دارای عقل و انصاف و صفات 

انسـانی، می خواهنـد از باطـل اجتناب بکنند و به حـق گرایش پیدا کنند؛ 

اما تشخیص اینها، همیشه آسان نیست.

امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم در یکـی از خطبه هایـی که دردمندی آن بزرگوار، 

در کلمات و جمالت آن آشکار است، همین مطلب را بیان می کنند:68/7/12 

هیـا 
َ
 َعل

َ
ّل ِكتـاُب اهَّلِل َو َیَتـَو ـُف فهیـا 

َ
حـكاٌم ُتبَتـَدُع ُیال

َ
َبـُع َو ا هـواٌء ُتّتَ

َ
ـا َبـدُء ُوقـوِع الِفـَتِ ا

َ
»ِاّن

 امُلرتادیَن َو 
َ

َص ِمن ِمزاِج احَلّقِ َل َیـَف َعل
َ
 َخل

َ
ّنَ الباِطـل

َ
ـو ا

َ
 َغیـِر دیـِن اهَّلِل َفل

َ
 ِرجـااًل َعـل

ٌ
ِرجـال

ِكـن ُیؤَخُذ ِمن َهذا 
َ
لُسـُن امُلعاِندیَن َو ل

َ
بـِس الباِطـِل انَقَطَعـت َعنُه ا

َ
ـَص ِمـن ل

َ
ّنَ احَلـّقَ َخل

َ
ـو ا

َ
ل



520 30. ساختارشناسی فتنه ها 

صل دوم
ف

ولیاِئـِه َو 
َ
 ا

َ
ـیطاُن َعـل

َ
ِل الّش ِضغـٌث َو ِمـن َهـذا ِضغـٌث َفُیمَزجـاِن َفُهناِلـَک َیسـَتو

م ِمَن اهَّلِل احُلسَن«1. 48/9/11 ُ ذیَن َسَبَقت لَ
َّ
َینُجو ال

َبُع« سـرآغاز پیدایش فتنه ها، هوس ها و هوا هایی  هواٌء ُتّتَ
َ
ا َبدُء ُوقوِع الِفَتِ ا

َ
»ِاّن

هسـتند که اطاعت می شـوند.58/10/17 سـرآغاز همۀ فتنه های عالم، سـرفصل 

همـۀ نابسـامانی های ملت هـا، هوس هایـی اسـت کـه سررشـته داران و 

آن کسانی که زمام کار را به دست گرفته اند، دنباله َروی آن هوس ها را قبول 

می کنند.48/9/11 هوس در همه هسـت، هواهای نفسـانی در انسان ها به طور 

ُمضَمـر و مکنونـی۲ وجـود دارد، امـا آنچـه انتظار می رود از یک انسـاِن رو 

بـه تکامـل و مؤمـن، ایـن اسـت کـه ایـن هوس هـا، در آن هنگامی که با 

اندیشۀ درست، با راه پیشنهادشدۀ به وسیلۀ مرشداِن راه ـ یعنی پیامبران، 

یعنـی عقـل، عقل انسـانی ـ وقتی میـان هوس و این اندیشـه ها تضادی 

به وجـود می آیـد، ایـن هوس هـا کنار گذاشـته بشـود، راه پیشـنهادِی این 

هوس ها پیموده نشـود. وقتی این وظیفۀ انسـانی عمل نشـد و راِه هوس 

حـكاٌم ُتبَتـَدُع« احـکام و مقرراتی بدون تناسـب با سرشـت 
َ
پیمـوده شـد و »ا

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 

ِكتاُب اهَّلِل« در این احکام،  ُف فهیا 
َ
وضع شـد، فتنه ها شـروع می شـود. ..»ُیال

در ایـن مقـررات، در ایـن خطوطـی کـه از روی هـوس و بر مبنـای هوا در 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 50/ پس از پایان ماجرای حکمیت در جنگ صفین

2. )ض م ر( پوشیده، پنهان، مستتر/ )ک ن ن( پوشیده، مخفی
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جامعـه به وجـود می آید، کتاب خدا مـورد مخالفت قرار می گیرد. 

 
ٌ

هیا ِرجال
َ
ّل َعل این مشعلی که باید راهنما باشد، کنار گذارده می شود. »َو َیَتَو

ِرجااًل َعل َغیِر دیِن اهَّلِل« مقررات به شـیوه ای درسـت می شـود که انسـان هایی 

بدون آنکه استحقاق داشته باشند و بدون آنکه صالحیت های الزم در آنها 

جمع باشد، بر مردمان حکومت و والیت پیدا بکنند.58/10/17

 امُلرتادیَن« اگر باطل، بدون ماسـک 
َ

ـَص ِمـن ِمـزاِج احَلـّقِ َل َیَف َعل
َ
 َخل

َ
ّنَ الباِطـل

َ
ـو ا

َ
»َفل

حقیقـت، آرایشـی و جلوه ای از گونۀ آرایش هـای حقیقت برای خود فراهم 

ّنَ 
َ
و ا

َ
 امُلرتادیَن« بر مردم پنهان و پوشـیده نخواهد ماند. »َو ل

َ
نیاورد، »َل َیَف َعل

بـِس الباِطـِل«48/9/11 اگـر حق، عریان و بدون آمیزش به اندکی از 
َ
ـَص ِمـن ل

َ
احَلـّقَ َخل

لُسُن امُلعاِندیَن«، معنایش 
َ
باطل، در معرض دید مردم قرار گیرد، »ِانَقَطَعت َعنُه ا

ایـن نیسـت که همۀ مـردم درآن صورت بـه حق گرایش پیـدا می کنند؛ نه! 

بازهم ممکن است کسانی به خاطر شرایط ذهنی خودشان، شرایط اجتماعی 

خودشـان، و پیش قضاوت هـای خودشـان، بـه حق گرایش پیـدا نکنند، اما 

زبان معاند کوتاه خواهد شد؛ یعنی نمی تواند حق را متهم کند؛ حق را که 

نورانیت است، ظلمت جلوه دهد. این، آن نیاز همیشگی انسان هاست.79/7/11 

اگـر باطـل و حق، صریح و بی شـائبه وسـط میـدان بیاینـد، اختالفی باقی 

نمی ماند؛ همه حق را دوست دارند، همه از باطل بدشان می آید.89/8/4

ـیطاُن 
َ

ِل الّش ِكـن ُیؤَخـُذ ِمـن َهـذا ِضغـٌث َو ِمـن َهـذا ِضغـٌث َفُیمَزجـاِن َفُهناِلـَک َیسـَتو
َ
»َو ل

وِلیاِئـِه« یعنـی دسـت های کج اندیـش و ترفنـدکار، قسـمتی از حـق را 
َ
 ا

َ
َعـل

بـا باطـل مخلـوط می کننـد و لعابـی از حـق روی باطل می دهنـد تا باطل 
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قابل عرضه شـود و برای مردم سـاده لوح، قابل قبول باشـد.68/7/12 

یک لقمـه از حـق، یک لقمـه از باطـل را مخلوط می کننـد، و یک غذایی که 

ظاهرش نشان نمی دهد مسموم است در اختیار کسی که بی اطالع است، 

می گذارنـد. ایـن تحلیل در ذهن ها اثر می کند.90/6/2 اینجاسـت که شـیطان 

بر دوسـتانش مسـتولی شـده و حق مشـتَبه می شـود.68/7/12 یعنی معاویه، 

معاویه ای که می خواست دشمن های خود را مسموم کند، اگر یک ظرف 

َسـم می فرسـتاد، یک کپسـول َسـم و زهر می فرسـتاد که دشـمن ها هرگز 

نمی خوردنـد ایـن کپسـول را؛ می گفتند این زهر اسـت. شـما ]اگـر[ بدانید 

یک چیزی َسـم اسـت، حاضرید بخورید؟ بفهمید این دوا مسـموم اسـت، 

حاضریـد سـر بکشـید؟ ابـدًا! اما معاویه همین َسـم را الی عسـل مخلوط 

می کرد ـ ببینید چقدر رندانه است! ـ شما که نگاه می کردید، َسم که نبود، 

عسـل بـود؛ می خوردید، َسـم اثر می کرد. فریـاد امیرالمؤمنین این اسـت، 

می گوید: معاویه آن َسـم باطل را در البه الی عسـلِ حق آن چنان پیچیده 

اسـت، آن چنان مخلوط کرده اسـت، که حتی حق شناسـان و حق خواهان 

نمی توانند بفهمند. و درِد اجتماع علی این بود.48/9/11

این ترجمۀ جمله ای که از علی تالوت شد. و اگر دقت کنیم و در زندگی 

امیرالمؤمنیـن درسـت بررسـی کنیـم، می بینیـم ایـن جملـه، عصـارۀ درد 

دل های امیرالمؤمنین بوده است؛ یعنی وضع اجتماع امیرالمؤمنین، عینًا 

همـان وضعـی اسـت که علیعلیه السلالم به صورت منشـأ نابسـامانی های یک 

اجتماع در این خطبه بیان می کند.48/9/11
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ُر  ك�بَ
َ
�ةُ ا �نَ �ة فتنـه در قـرآن با زبانی تند، محکوم شـده؛ یک جـا »َو ال�نِ

ِل«1  �ة  ِم�نَ ال�ةَ
ُ

ّد
َ سش

َ
 ا

�ةُ �نَ �ة ِل« فتنه از کشتار، بزرگ تر است. و یک جا »َو ال�نِ �ة ِم�نَ ال�ةَ

فتنه از کشـتار دشـوارتر و سخت تر است.58/10/17 البته نمی شود گفت که در 

فتنـه، انسـان ها نمی تواننـد حق و باطل را پیدا کننـد، اگر این طور بود که 

تکلیفی بر مردم نبود. چرا! انسان ها در دوران فتنه هم می توانند حق را از 

باطل تمیز بدهند، منتها به شرط تدبر، فکرکردن، سنجش صحیح اوضاع و 

تابع هوای نفس نشـدن. اگر حب و بغض های سـطحی و شـخصی را آدم 

در دوران فتنه کنار بگذارد و واقعًا بخواهد تسلیم حقیقت بشود، بخواهد 

حقیقت را پیدا کند، این چنین آدمی می تواند حق را حتی در دوران فتنه 

هم پیدا کند؛ لکن مشـکل اسـت، کار آسـانی نیسـت، خیلی ها در دوران 

فتنه واقعًا می لغزند.

فتنه این است، وقتی که دو دسته به جان هم افتادند و گرد و غبار، تمام 

فضـا را فراگرفتـه، تـازه وارد نمی تواند بفهمد دوسـت کدام اسـت، دشـمن 

کدام اسـت؛ غالبًا فریب می خورند. اما همین تازه وارد اگر حواس خودش 

را جمـع بکنـد، نشـانه ها را نـگاه کنـد، عالمت هایـی که دوسـتان را با آن 

می شناسـند، آن عالمت ها را جسـتجو بکند، خواهد شناخت. اما به هرحال 

لعـاِلُ ِبَزماِنِه ال 
َ
بـا یـک فضای صاف و روشـن و بدون غبـار، فـرق دارد.65/3/9 »ا

واِبـُس«۲ کسـی کـه زمانـه را می شناسـد، یعنـی وقتی اوضاع و 
َّ
یـِه الل

َ
َتُجـُم َعل

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 217 ، سوره مبارکه بقره/ آیه 191

2. به نقل از امام صادقعلیه السالم )الکافی/ کتاب العقل و الجهل/ حدیث29(
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احـوال محیـط خـود و محیـط پیرامونـی اش و محیـط جهـان را 

می دانـد، و می فهمد جریان های گوناگون جهانی چه کسـانی اند، کجایند، 

اهدافشان چیست، چطور باهم مواجه می شوند، دچار اشتباه نمی شود؛ در 

قضایای گوناگون، قضاوت اشـتباه نمی کند و دچار اشـتباه نمی شود. این 

آشـنایی، برای همه الزم اسـت.90/6/2 این است که »بصیرت« می شود اولین 

وظیفۀ ما، که نگذاریم حق و باطل مشتَبه بشود.88/7/15



 

۳۱

بصیرت و استقامت

]پیش تر عرض شـد[ در زمان امیرالمؤمنین، بزرگ ترین مشـکل، وجود یک 

جناح علی الظاهر مسلمان بود، با همۀ شعارهای اسالمی، اما منحرف در 

اساسـی ترین مسـئلۀ دین؛ یعنی همان کسـانی که مقابـل امیرالمؤمنین 

قرار گرفتند. اساسـی ترین 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 

ولّی مؤمنین می رسد. آنها در این نکته شک داشتند، دچار انحراف بودند 

و حقیقـت را نمی فهمیدنـد، هرچنـد ممکـن بـود سـجده های طوالنی هم 

بکنند! همان کسانی که در جنگ صفین از امیرالمؤمنین رو برگرداندند و 

رفتند به عنوان مرزبانی در خراسان و مناطق دیگر ساکن شدند، سجده های 

طوالنی می کردند؛ یک شب یا ساعت های متمادی، اما فایده اش چه بود، 

 اهمیت بصیرت و استقامت 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/027%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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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؟

یَک«ـ  مقدس مآب ها بودند ـ به امیرالمؤمنین 
َ
َک َو ال َعل

َ
..عده ای گفتند: »ال ل

گفتنـد در جنگـی کـه تـو بخواهی بروی با کفـار و مردِم روم و سـایر جاها 

بجنگی، ما با تو می آییم و در خدمتت هستیم؛ اما اگر بخواهی با مسلمانان 

بجنگـیـ  بـا اهـل بصره و اهل شـام ـ مـا در کنار تو نمی جنگیـم؛ نه با تو 

می جنگیم، نه بر تو می جنگیم.1 حاال امیرالمؤمنین اینها را چه کار کند؟

آیا امیرالمؤمنین اینها را کشـت؟ ابدًا! حتی بداخالقی هم نکرد. خودشـان 

گفتنـد مـا را بـه مرزبانـی بفرسـت، امیرالمؤمنیـن قبـول کـرد و گفت لب 

مـرز برویـد و مـرزداری کنیـد. عـده ای را طـرف خراسـان فرسـتاد. همیـن 

ربیع بن خثیمـ  خواجه ربیع معروف مشهد ـ ظاهرًا آن طورکه نقل می کنند، 

جزو اینهاست.70/1/26

فرق عنصری۲ و پایه ای، میان وضع اجتماعی در حکومت پیغمبر و حکومت 

علی، این بود که در حکومت پیغمبر، جبهۀ دشمن یک جبهۀ شناخته شده 

و صریـح بـود. یعنـی در میـان گروه هایی که با اسـالم و پیامبـر در آن روز 

1. یکی از افرادی که از همراهی امیرالمؤمنین خودداری کرد، حنظلةبن ربیع، معروف به 

ربیع کاتب بود. او که علم خواندن و نوشـتن می دانسـت، برخی از آیات را برای پیامبر 

مکتوب می کرد. )شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(/ ذیل خطبۀ 46/ ص176(

2. ریشه ای



527 31. بصیرت و استقامت 

صل دوم
ف

می جنگیدند، هیچ گروهی نبود که با پیغمبر یک شـعار مشـترک 

داشته باشد؛ ..اما در زمان امیرالمؤمنین نه، جبهه هایی وجود داشتند که با 

علیعلیه السالم می جنگیدند و دقیقًا شعارشان شعار علی بود.

شـما نامه هـای علـی و معاویـه را نگاه کنیـد؛ ]نامه های معاویـه به علی[ 

دقیقًا مثل نامه های علی به معاویه اسـت! امیرالمؤمنین می نویسـد: ِمن 

َامیرالُمؤمنیـن َعلیّ بن َابی طالـب ِالـی ُمعاویة بن َابی ُسـفیان؛ او در جـواب 

می نویسـد: ِمن َامیرالُمؤمنین ُمعاویة بن َابی ُسـفیان ِالـی َعلیّ بن َابی طالب! 

او نمی گویـد ِمـن َامیرالکافریـن، او نمی گویـد ِمن َامیرالُمشـرکین، او هم 

خـودش را امیر مؤمنان می داند. علی بن ابی طالب مثاًل در نامه می نویسـد 

که ای معاویه! تقوا پیشه کن، از خدا بترس، خون مسلمان ها را این طور 

به هدر نده. معاویه هم دقیقًا در جواب همین ها را می نویسـد: ای علی! 

ـِق اهَّلَل«1 تقوای خدا  از خـدا بترس، بین مسـلمان ها اختـالف ایجاد نکن! »ِاّتَ

پیشه کن، در تعبیرات معاویه خطاب به علی فراوان است!

دو جبهـه باهـم دارند می جنگند، با یک شـعار، خب طبیعی اسـت که هر 

دو هم حق نیسـتند دیگر؛ یکی حق اسـت، یکی باطل. مشـکل علی این 

1. نمونه ای از نامه های معاویه به امیرالمؤمنین در کتاب شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(/ 

ِق اهلَل َو اذُکر َموِقـَف القیاَمِة َو اقَلع َعّما  ذیـل نامـۀ 7/ ص42، این گونـه آمده اسـت: »َفاتَّ

َاسـَرفَت فیِه ِمَن الَخوِض فی ِدماِء الُمسـِلمیَن« از خدا بترس و به یاد قیامت باش و از 

ِق َبأَسُه َو َنَکاَلُه، َو  غوطه ورشدن در خون مسلمانان بپرهیز ... »َو ِخِف اهلَل َو َسَطواِتِه، َو اتَّ

َاغِمد َسیَفَک َعِن الّناِس« از خدا و غضبش بترس و از عذاب و انتقام او بپرهیز! شمشیر 

خویش را از باالی سر مردم بردار و غالفش کن.
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است که جبهۀ روبه رویش یک جبهۀ صریح نیست. جبهه ای که 

بـا طـرح یک شـعار، علـی بتواند یک دفعـه مـردم را از دوِر آن متفرق کند 

نیسـت. هرچـه علـی بگوید، او هم می گوید. البتـه علی بن ابی طالب حرف 

گفتنـی خیلـی داشـت، اما همـۀ حرف های گفتنـی، لزومـًا فهمیدنی هم 

نیسـت. خیلی از حرف هاسـت که آدم می تواند بگوید، اما نمی تواند قول 

بدهد که شـنونده ها بفهمند آن حرف را، یا بپذیرند. و غم علی این اسـت. 

اینی کـه شـما شـنیدید علی بن ابی طالـب می رفت لب چاه را بـاز می کرد و 

بـا چـاه درد دل می کـرد1ـ  حاال یا واقعیت دارد یا سـمبلیک اسـت، هرچه 

هسـت، حرف خوب و درسـتی اسـت ـ این برای خاطر این بود که جز یک 

عـده ای کـه به علی ایمـان می آوردنـد ـ به خاطر اینکه او را می شـناختند، 

عبادتـش را می دیدنـد و معاویه را دورادور، بدگویی اش را شـنیده بودند ـ 

جز یک عده ای که به دلیل خاصی علی را دوست می داشتند و به او مؤمن 

بودند، جای این شـبهه و اشـتباه برای همه وجود می داشـت که خب، از 

کجا معلوم که این راست بگوید، او نگوید؟ 

..لـذا خصوصیـت زمـان علیعلیه السلالم ایـن اسـت که َجـّو جامعه، َجـّو نفاق 

اسـت. نـه به این معنـا که مردم منافقنـد؛ نه! اتفاقًا در جبهـۀ معاویه هم، 

مـردم منافـق نبودنـد، مردم صـادق بودند؛ مگـر غیر از این اسـت؟ آنی که 

در راه معاویـه جانـش را دارد می دهد، آن عرب قبایلِی عشـایرِی دور و َبر 

شـام، از وقتی منطقۀ او مسلمان نشـین شـده، ]فقط[ معاویه را دیده.59/4/11 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب کرائم خصاله/ باب93/ حدیث82
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شام یکی از استان های کشور پهناور روم شرقی بود، که در زمان 

خلیفـۀ دوم در تصـرف مسـلمین قرار گرفـت.65/3/12 فرماندهانی که در آنجا 

بودنـد و آنجـا ماندنـد، غالبـًا جدیداالسـالم ها بودند، خـود معاویه یکی از 

فرماندهـان بـود، برادر بزرگش یزیدبن ابی سـفیان، یکـی از فرماندهان بود، 

و دیگرانـی هـم که آنجا مثل خالدبن ولید و ابوموسـی اشـعری جنگیدند، 

آنجا نماندند، برگشتند آمدند مدینه؛ و شام را در اختیار یزیدبن ابی سفیان 

و معاویةبن ابی سـفیان گذاشـتند.67/2/17 خانـوادۀ ابوسـفیان به هرحال مورد 

عالقه و توجه خلیفۀ دوم بودند، آنها را گذاشت استاندار.59/4/11 این دو برادر 

سـال های متمادی در آنجا حکومت کرده بودند و خب پیداسـت، کسـانی 

که یک سال، دو سال قبل از رحلت پیغمبر، اسالم آوردند، آن هم به اسالِم 

زیر سایۀ شمشیر، چقدر اسالم در قلب های 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 می رفت بر آنها حکومت می کرد، یا مردم برخی از 

شهرها و ایاالت کشور ایران که صحابۀ بزرگ می رفتند در آنجاها حاکمیت 

می کردند، 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 

اسالمی واقعًا سر در نمی آوردند؛ خیلی از حقایق را هم نمی دانستند.67/2/17 

تبلیغاتـی هـم که آنجا شـده بود، تبلیغات اموی بـود، خیال می کردند که 

اسالم خالصه می شود در چند نفر که یاران نزدیک پیغمبر بودند، که یکی 
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از اینهـا و مهم تریـن اینهـا، مثـاًل معاویه اسـت!65/3/12 دربـارۀ آنها 

ـ ]معاویه و برادرش[ ـ این قدر 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! 

خال المؤمنیـن1، جـزو تعبیراتی اسـت که االن هـم در خیلی از کتاب های 

اهل سنت و جماعت برادران سّنی مان هست.

]لـذا مـردم شـام[ از روی اخـالص می جنگیدنـد، منافـق نبودنـد؛ امـا َجو، 

برخالف َجو زمان پیغمبرـ  که َجو صاف و روشن بود ـ کاًل یک َجو مشتبه 

و منافـق بـود، َجو کدر و غبارآلـوده.59/4/11 و خیلی طبیعی بود که برای آنها 

این طور وانمود بشـود که این شـخصی که اسـمش علی بن ابی طالب است 

و در کوفـه َعلـم مخالفـت بلند کرده با معاویه، ایـن اصاًل نماز نمی خواَند! 

برای آنها راحت می شـد این را تفهیم کرد و همین طور 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 می رفـت؟ مگـر در محراب 

می رفت؟ چه کار داشـته در محراب؟ خب، یک چنین مردمی، تعجب ندارد 

اگر سـخن علی در آنها اثر زیادی نداشـته باشـد. و ]این،[ مسئله ای نیست 

که دهشت انگیز باشد.65/3/12

ـا الّناُس ِاّنَ  َ ّیُ
َ
ایـن جمله ای که امیرالمؤمنین فرمودند چیز عجیبی اسـت: »ا

1. امّ حبیبه، خواهر معاویه، یکی از همسران پیامبر بود. با توجه به اینکه قرآن همسران 

پیامبر را امّ المؤمنین خوانده، معاویه به خال المؤمنین، دایی مؤمنان، معروف شده بود.
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مـِر اهَّلِل فیـِه َفـِان َشـَغَب شـاِغٌب 
َ
ُمُهـم ِبا

َ
عل

َ
یـِه َو ا

َ
قواُهـم َعل

َ
َحـّقَ الّنـاِس ِبـَذا ااَلمـِر ا

َ
ا

اسُتعِتَب«1 اگر کسی درمقابل این مسیر صحیحی که من در پیش گرفته ام، 

فتنه گـری و آشـوبگری بکنـد، نصیحتش می کنیـم که برگردد؛ امـا اگر ِابا 

« اگر کسی از این طریق تخطی 
َ

یَب قوِتل
َ
کرد، رویش شمشیر می کشیم؛ »َفِان ا

ال َو 
َ
بکند، با شمشـیر علوی مواجه می شـود. در همین خطبه می فرماید: »ا

ذی 
َّ
ُه َو آَخَر َمَنَع ال

َ
یَس ل

َ
َعی ما ل

َ
نِی« من با دو کس می جنگم: »َرُجاًل اّد

َ
 َرُجل

ُ
قاِتل

ُ
ِاّن ا

یِه« یکی آن کسـی که 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 

کسی است که حقی را که بر گردن اوست و باید ادا بکند، ادا نکند. مثاًل 

باید به جهاد برود، اما نرود؛ باید ادای مال بکند، اما نکند؛ باید در اجتماع 

مسلمین شرکت کند، اما نکند. قاطعانه این مطالب را می فرمود.

بِر«   الَبَصِر َو الّصَ
ُ

هل
َ
َم ِااّل ا

َ
 هَذا الَعل

ُ
ِة َو ال حَیِمل

َ
هِل الِقبل

َ
»َو َقد ُفِتَح باُب احَلرِب َبیَنُكم َو َبنَی ا

باب جنگ با اهل قبله بر روی شما باز شد.70/1/26 اگر این جمله را مخصوص 

جنـگ صفین نگیریمـ  که شـاهدی هم نـدارد که مخصوص جنگ صفین 

باشـد ـ جنگ نهروان را هم شـامل بشـود، جنگ جمل را هم شامل بشود، 

آن وقـت ایـن جملـه، خوب مصـداق پیدا می کنـد. در یک چنیـن میدانی، 

1. اى مـردم! سـزاوارترين اشـخاص بـه خالفـت، آن كسـى اسـت كـه در تحقـق حكومت 

نيرومندتـر، و در آگاهـى از فرمـان خـدا داناتـر باشـد، تا اگر آشـوب گرى بـه فتنه انگيزى 

برخيزد، به حق باز گردانده شـود، و اگر سـر باز زد با او مبارزه شـود. )نهج البالغه/ خطبۀ 

173/ کالم حضرت در بیان ویژگی شایسته ترین افراد برای خالفت(
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خیلی دشوار است جنگیدن. آن وقتی که امیرالمؤمنین این جمله 

را ادا فرمودند، همین هایی به جنگ علی آمده بودند که سـابق، همین ها 

به جنگ قرآن و جنگ اسالم می آمدند. اینکه می گویم همین ها می آمدند، 

الزم نیسـت حتمًا اشخاصشـان بیایند، همان هم فکر ها، همان هم تیره ها 

و هم صف هـا، و بعضـی از آن اشـخاص می آمدند به جنگ قرآن و اسـالم، 

 
ُ

عل
ُ
 ُهَبـل، ا

ُ
عل

ُ
امـا نمایـان و آشـکار. در جنگ ُاحد یا جنگ بـدر می گویند: »ا

ُهَبل«1، این شعارشان است، شعار به نام هبل می دهند. هبل یعنی یک بِت 

مشـخِص معّینی که همه می دانند، همه می شناسـند. زنده باد هبل، زنده 

باد هبل، بزرگ و برتر باد هبل. با این شـعار آمدند در میدان جنگ. خب، 

هَّلُل 
َ
تو مسلمان ]آن روز[ خیلی برایت آسان بود که شمشیر بکشی، بگویی: »ا

«، بـروی بـه سـراغش، خودش را، ُهَبلش را، شـعارش را، همه را 
ُّ

َجـل
َ
 َو ا

َ
عـل

َ
ا

سرنگون کنی؛53/8/10 اما آن کسانی که اطراف طلحه و زبیر بودند، آنها چه؟ آیا 

آنها هم ُاعُل ُهَبل داشتند؟ نه؛ آنها نگاه می کردند می دیدند پسرعمۀ پیغمبر 

که زبیر باشـد، و طلحه یار دیرین پیغمبر و جزء اولین مسـلمان هایی که 

به پیغمبر ایمان آوردند و با پیغمبر هجرت کردند و در جنگ ها با پیغمبر 

شمشـیر زدنـد، و در دوران خلفـای سـه گانه 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 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ نبّینا/ ابـواب احواله من البعثة الی نـزول المدینة/ باب12/ 

حدیث20
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ایمانی ندارد و قبلۀ تو را قبول ندارد، او هم با شعار اهلل وارد میدان 

جنگ شده؛ امروز چه کار می کنی؟ آیا امروز هم، دل و شهامت و ایمان و 

عزم آن را داری که با یک چنین آدمی وارد میدان بشـوی؟ ..]آن دشـمنی[ 

که صریح نمی آید، از روبه رو نمی آید، لباس دشـمنی نمی پوشـد، شمشـیر 

را درمقابـل انسـان برافراشـته نمی کنـد، بلکه در لباس دوسـتی، در لباس 

طـرف داری، در لبـاس عالقه مندی، حتی با شـعارهایی همانند شـعارهای 

اِس  واقعی و صحیح به میدان می رود؛ این خیلی خطرناک است. »َو ِم�نَ ال�نّ

صاِم«1، سوگند   ال�نِ
ُ

�ّ
َ
ل
َ
ِ� َو ُهَو ا ل�بِ

ی ما �نی �ةَ
َ

ِهُد اهلَل َعل ُ�ش ا َو �ی �ی �ن
ُ

ا�ةِ الّ� �ی
ی ال�َ ِ

ُه �ن
ُ
ول

َک �ةَ �بُ ع�بِ َم�ن �یُ

هم به خدا یاد می کند، ژست عالقه مندی هم می گیرد، گاهی می بینی از 

عالقه مندان واقعی و راستیِن دوآتشه، دوآتشه تر عالقه مند است؛ اما »َو ُهَو 

صاِم« سرسـخت ترین و لجوج ترین دشـمنان، خود اوست. این دشمن   ال�نِ
ُ

�ّ
َ
ل
َ
ا

خیلی خطرناک است. خیلی خطرناک است این دشمن.

این طور دشمن ها با اسالم، از آغاز بودند. امیرالمؤمنین به یکی از همین 

موقعیت هـا دارد اشـاره می کنـد، می فرماید: »َو َقد ُفِتـَح باُب احَلـرِب َبیَنُكـم َو َبنَی 

ـِة« بـاب جنـگ و سـتیزه میـان شـما و میـان اهـل قبله باز شـد. 
َ
هـِل الِقبل

َ
ا

..امروز دشـمن شـما در مقابلتان، دشـمن صریح و واضح و آشکار نیست، 

بلکه دشـمنی اسـت که ازلحاظ شعارهای مشابه، تصور می رود که با شما 

1. سـوره مبارکـه بقـره/ آیـه 204، »و از میـان مردم کسـی اسـت کـه در زندگـی این دنیا 

سـخنش تـو را بـه تعجـب وامی دارد، و خدا را بـر آنچه در دل دارد گـواه می گیرد، و حال 

آنکه او سخت ترین دشمنان است.«
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ُ

هم مسـلک اسـت؛ جنگیدن با این خیلی سخت است. »َو ال حَیِمل

بِر« پرچم و َعَلم این چنین کارزاری را فقط مردمی   الَبَصِر َو الّصَ
ُ

هل
َ
 ا

َ
َم ِااّل

َ
َهَذا الَعل

می توانند بر دوش بکشـند که دو صفت در آنها باشـد: اول، آگاهی؛ دوم، 

بـِر« انسـان اگـر بخواهـد فریـب دشـمن های   الَبَصـِر َو الّصَ
ُ

هـل
َ
 ا

َ
اسـتواری. »ِااّل

نابـکاری را کـه بـه ظاهـر دوسـتند، بـه ظاهـر از انسـان پایبند ترنـد به آن 

مسـلک، به آن عقیده، به آن راه، اما در باطن دشـمنان بنیادی آن مسلک 

و آن عقیده اند، بشناسد، باید بصیرت داشته باشد.

..شـرط دومش هم این اسـت: پایدار باشـیم، مقاوم باشـیم. صبر را معنا 

کردیم به مقاومت. مقاومت درمقابل انگیزه های فسـاد. مقاومت درمقابل 

انگیزه هـای انحطاط، مقاومت درمقابل کشـش ها و جاذبه های شـیطانی، 

مقاومـت درمقابـل هـر ضربتی که انسـان را بخواهـد از راه خدا دور کند و 

بِر«، اول باید   الَبَصِر َو الّصَ
ُ

هل
َ
کنار بزند. مقاومت، این معنای صبر است. »ِااّل ا

آگاه باشـی، دیگـر باید مقاوم باشـی. اگر آگاهی داشـتی، مقـاوم نبودی، 

بازهم تالشـت پوچ اسـت. اگر دانستی، عاِلم بودی، آگاه بودی، اما دل به 

جاذبه ها سـپردی، دنبال کشـش های نفسانی و شـیطانی رفتی؛ روشنفکر 

بودی، مطالب را تحلیل کردی، اما خودت دنبال تحلیل هایت َنایسـتادی، 

در آن راه حرکـت نکـردی، مقاومت نکردی؛ بیچاره ای! اهل َبصر باید بود و 

اهل صبر.53/8/10

من نسبت به عمار یاسر یک تنّبه و توجهی پیدا کردم.68/2/2 از آن لحظه که 

بـه پیغمبـر ایمان آورد و یک جوان بود، چقـدر امتحان، چقدر جاذبه های 
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گوناگـون، و چقـدر چیزهـای فریب دهنـده و گمراه کننده، در سـر 

راه عمار قرار گرفت. خب، اوِل گرمِی ایمان، او درمقابل سـختی های مکه 

مقـاوم بـود. بعد بـه مدینه هجرت کردند؛ همـۀ آن تجّری ها1 و کج َروی ها 

و تعصب های ابلهانۀ دوران جاهلیت را دور ریخت و مجذوب ایمان شد؛ 

در مدینه چسبید به مکتب درسِی پیغمبر؛ یعنی هیچ از حول وحوش راه 

مسـتقیم و صراط مسـتقیم پیغمبر دور نشـد؛ در همۀ سختی ها، هروقت 

کـه جبهـه الزم داشـت ]حاضر بود[. ده سـالی کـه پیغمبـر در مدینه، ادارۀ 

حکومـت را در دسـت گرفـت، تقریبًا همه اش یک سـره جنـگ بود؛ پیغمبر 

حداقل هفتاد جنگ یا به تعبیر امروز ما، هفتاد عملیات نظامی داشـت؛ 

در همۀ اینها عمار حاضر بود.

بعد پیغمبر از دنیا رفت و امتحان ها سـخت شـد. ]عمار ایسـتاد[، عده ای 

دیگـر هم ایسـتادند، نه فقـط عمار، من عمار را برای شـما مثال آوردم. در 

امتحان اوِل کار، عدۀ زیادی تقریبًا توانستند جان به در ببرند، و خودشان 

را نگه داشـتند. امتحان های سـخت از سـال های وسـط شـروع شـدـ  و از 

رحلـت پیامبـر تا حکومت امیرالمؤمنین بیسـت وپنج سـال طول کشـید ـ 

دل هایی منقلب شـد و برگشـت؛ متوجه خدا بود، متوجه پول شد، متوجه 

دنیـا شـد، متوجه شـغل شـد، متوجـه تقریب۲ بـه صاحبان زر و زور شـد، 

متوجه خانه های گران قیمت شـد، متوجه َمرکب های رنگارنگ شـد. عمار 

1. )ج ری( گستاخی و دلیری

2. )ق ر ب( نزدیک شدن
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از همۀ این جاذبه و مغناطیس ها توانست خودش را سالم عبور 

دهد، دل را عبور داد.

واقعًا سـخت اسـت؛ ممکن اسـت بعضی افراد خیال کنند نمی شـود، اما 

مسـابقه اسـت؛ مسـابقۀ مادیات، مسـابقۀ پول، مسـابقۀ تجمل، مسـابقۀ 

درآمد بیشتر و هزینه کردن بیشتر و دست ودل بازی بیشتر و تنّعم و تکّیف1 

بیشـتر؛ یک عده ای افتادند در میدان مسـابقه. شـما در بازی کردن، چیزی 

کمتـر از آنهـا ندارید، می خواهید شـما هم در این مسـابقه شـرکت کنید. 

حتمـًا دیده اید اسـب هایی را که برای مسـابقه پـرورش یافته اند، وقتی که 

در میدان مسـابقه، اسـب ها مشغول به تاخت وتازند، اسبی که به مسابقه 

عـادت کـرده اسـت و توانایـی مسـابقه را دارد، اگـر نگهـش داریـد، زنجیر 

می َجود، روی پا بند نیست و می خواهد او هم راه بیفتد. نْفس 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، 

نْفسمان مثل اسب، مثل حیوان است، فرقی نمی کند، وقتی می بیند همه 

افتادنـد در میـداِن درآمد بیشـتر، تنّعم بیشـتر، تجمل بیشـتر، آرام و قرار 

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 پاک دامنی و تمیزی، ماند و گذراند.

حکومـت امیرالمؤمنیـن که شـد، حکومـت امیرالمؤمنین کـه میدان حق 

1. )ک ی ف( کیف بردن از خوشی ها، لذت بردن



537 31. بصیرت و استقامت 

صل دوم
ف

بـود، آنجـا زبانش، دسـتش، آبرویش، حیثّیتـش، و همۀ جان و 

جسـمش در خدمـت اهـداف امیرالمؤمنیـن قـرار گرفـت.79/12/30 تحلیلگر و 

روشـنگر مسـائل بسـیار شـبهه ناک و دقیقی شـد که آن روز مورد غفلت و 

جهالت قرار می گرفته. شـأن عمار یاسـر این اسـت در تاریخ اسالم. اگر ما 

مالک اشتر را به شمشیرش و شجاعتش می شناسیم، عمار یاسر را به زبان 

و فکر و بیِنش 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 می کرد؛ خیلی ها در رکاب امیرالمؤمنین جهاد می کردند، 

لکن عمار هر جایی که یک مقدار شـبهه پیدا می شـد، سـخنرانی می کرد، 

توضیـح مـی داد، تبییـن می کرد، بیاِن واقـع می کرد، آنها را مجـددًا به راه 

راست هدایت می کرد، دلشان را قرص می کرد.94/9/5 یک چیز فوق العاده ای 

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 رسـول اهلل، هیچ کس 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،70/5/30 و امیرالمؤمنین برای 

عمار گریه کرد.61/3/1

عمار یاسـر باشـید! البته می شـود طور دیگری هم بود، بعضی اشخاص از 

عمار یاسـر، آبرویشـان هم بیشـتر بـود، اما »عمار« نبودنـد.79/12/30 بعضی ها 

آدم هـای مقدس مـآب و متدّیـن و اهـل عبـادت و اهـل زهـد بودنـد و در 
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کتاب ها اسمشـان در شـمار عّباد و زّهاد و اخالقیون و آدم های 

حسابی ثبت شده است؛ اما اشتباه می کردند، اشتباهی به عظمت اشتباه 

گرفتـن جبهـۀ حق با باطل؛ بزرگ ترین اشـتباه ها این اسـت. اشـتباه های 

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 امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسالم 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«

از اول شـروع خالفـِت آن حضـرت، کـه بعد از مدت کوتاهـی، چند ماهی 

جنـگ جمل شـروع شـد، تـا لحظۀ شـهادت آن حضرت، کـه حضرت عازم 

بودنـد برونـد مجـددًا بـه جنـگ دوم بـا معاویه، همـۀ زندگـی آن حضرت 

جنگ بوده. و شـما ببینید این چه زندگی بابرکتی و چه حکومت ُپرباری 

بـود. کـه چهار سـال و ده ماه حکومت توأم با جنـگ، این همه یادگارهای 

فراموش نشدنی و ماندنی از این حکومت، در تاریخ بشر باقی مانده و این 

حکومـت، مظهـر عـدِل حکومت های الهی برای تاریخ شـده، که این واقعًا 

چیز بسیار بااهمیتی است. ]در[ دوران جنگ، حکومت کردن دشواری های 

مضاعفی دارد. در آن چنان دورانی، با آن چنان مردمی، با آن چنان حوادثی؛ 

و این همه در زندگی آن حضرت، یادگارهای نیکو و فراموش نشـدنی باقی 
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بماند که هرکدامی از آنها واقعًا درس برای همۀ حکومت هاست. 

و آن سـخنان و آن فرمان هـا و آن اظهـارات و آن نامه هـا کـه حقیقتـًا 

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 می داد؛ 

جنگ کور، جنگ توضیح داده نشده و توجیه نشده، وجود نداشت. وقتی که 

می جنگیـد، یـک دلیل، یک حجـت او را به جنگ رهنمون کرده بود. و آن 

حضرت سـعی می کرد که ذهن یاران و سـربازان و اصحاب خودش را هم 

توجیه کند نسبت به این جنگ. جنگ های کوری که در حکومت ها سابقه 

دارد کـه یکهـو اعالن جنگ می دهند، مردم نمی فهمند چه شـد، اصاًل چرا 

جنگ، چرا حمله، چرا کشتن، چرا کشته شدن، به حساب چه کسی، که در 

طول تاریخ بشر وجود داشته؛ در زندگی امیرالمؤمنین اصاًل نیست؛ یعنی 

از سـاعت اول، زندگِی جنگی آن حضرت با اسـتدالل، با توجیه شروع شد. 

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، 

حداکثِر قاطعیت را به خرج می داد؛ یعنی یک سِر سوزن نرمش و انعطاف 

و عـدول از ایـن راهـی که شـروع کـرده بود، در او مشـاهده نمی شـد و تا 

همه جا پای این قاطعیت ایستاده بود.

نکتـۀ سـوم ایـن بـود کـه در ایـن جنگ ها کـه عمومًا هـم با پیـروزی آن 

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 

نکرد و حالت او پس از پیروزی، یک حالت حقیقتًا شـگفت انگیزی اسـت 

که جای این است که انسان از آن درس بگیرد.

و چهـارم اینکـه درآنجایی کـه بـه مقاصد خـودش هم نمی رسـید، یا دچار 

نوعـی شکسـت می شـدـ  کـه آن حضرت شکسـت نظامی اصاًل نداشـتند، 

امـا برخـی از ناکامی هـا ]بـود[ ـ در این چنیـن حاالتـی هم دچـار ضعف و 

یـأس نمی شـد. یعنی چهـار خصوصیـت در رابطۀ امیرالمؤمنیـن با جنگ 

وجود دارد که این چهار خصوصیت را من یک مقداری با قرائن و شواهد 

تاریخی اش از زندگی آن حضرت برای شما تشریح می کنم. همه اش برای 

ما درس است.

در مورد اینکه با اسـتدالل می جنگید؛ همان طورکه عرض کردم، جنگ اگر 

جنـگ حـق باشـد، انسـان می تواند آن را بـرای مردم خـودش و مردم دنیا 

تشریح کند. اگر جنگ ناحقی باشد، مجبور است َتعمیه1 کند، سر مردم را 

کاله بگذارد، استدالل دروغین درست کند و این استدالل دروغین باالخره 

یک وقتی افشا خواهد شد. شما تا امروز یک نفر را در تاریخ سراغ ندارید، 

در اینهایـی کـه تاریـخ نوشـتند، کـه امیرالمؤمنیـن را به خاطر سـه جنگی 

کـه کـرد، مالمت کنند و بگویند که این جنگ ها ناحق بوده. کسـانی پیدا 

شـدند، گفتنـد اینها خالف سیاسـت بود، خوب بـود امیرالمؤمنین به این 

زودی شـروع نمی کـرد؛ امـا کسـی نگفتـه ناحـق بـود. آن کسـانی که امروز 

1. )ع م ی( نابیناکردن، کورکردن. در مجاز به معنای پوشاندن است.
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معاویه یا طلحه و زبیر را مقدس می شمارند، حتی آنها هم جنگ 

امیرالمؤمنین را جنگ ناحق و نادرستی نمی دانند. چرا، نویسندگانی پیدا 

شـدند، به خصـوص در ایـن اواخر، مثل عباس عّقـاِد مصری و بعضی های 

دیگـر، گفتنـد که امیرالمؤمنین خالف سیاسـت رفتار کـرد؛ لکن همان ها 

هم تأکید می کنند که علی چون حق بود، از سیاست صرِف نظر کرد. البته 

به نظر ما خالف سیاسـت هم نبود؛ سیاسـِت درسـت هم همین بود. این 

َنٍة جنگیدن  اسـتدالل و بّینـۀ امیرالمؤمنیـن در جنگ اسـت. واقعـًا َعَلی َبیِّ

یعنـی ایـن. لذا در آن روز، همۀ کسـانی که پای اسـتدالل می نشسـتند و 

حاضـر بودنـد حرف را بشـنوند، قبـول می کردند کـه حق بـا امیرالمؤمنین 

اسـت، مگـر غوغاچی هـا و طالبان دنیـا که آنها هم ته دلشـان البته قبول 

داشتند؛ مگر مردم کاماًل دور و ُبّرانی از حقایق، مثل مردم شام. ..بله آنها 

فریب می خوردند، و فریب هم خوردند، معاویه توانسـت آنها را قانع کند. 

اما مردم معمولی، آن کسانی که اهل حجت بودند، اینها نه.

مـن دو نمونـه را بـرای شـما ذکـر بکنـم؛ یکـی اش آن وقتـی اسـت کـه 

امیرالمؤمنین بعد از جنگ جمل وارد کوفه شد. یک خطبه ای 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! 

می توانـی 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 بیست هزار نفر در آن جنگ کشته شدند، حضرت آمده تا 
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زمینـه را آمـاده کند برای جنگ بـا معاویه. در یک چنین هنگامۀ 

حساسی، یک نفر در جمعیت بلند می شود، این طور با امیرالمؤمنین حرف 

می زند. حضرت عصبانی نشدند، دیگران چرا، حول وحوش جمعیت کسانی 

بودند که عصبانی شـدند و از این عصبانیت ها زیاد هم بود؛ مالک اشـتر، 

بعضی هـای دیگـر بودند که فورًا این طور حوادث اینها را از جا در می برد و 

عصبانی می شدند و قائل به سخت گیری می شدند، خود امیرالمؤمنین نه! 

وقتی او سـؤال کرد، حضرت فرمودند: »َقَتلوا شـیَعی َو ُعّمال«1 آن کسانی که در 

بصره، دوروَبر 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 می گفتنـد کـه از بیعـت علی خارج بشـوید، آنها حاضـر نبودند خارج 

بشـوند. من رفتم در نزدیکی بصره فرود آمدم. به مردم بصره پیغام دادم 

ن َیدَفعوا 
َ
م ا لُتُ

َ
که قاتالن این کشته شـدگان مظلوم را به من بسـپارید، »َفَسـا

م« گفتم بدهید این قاتالن  ِكتاُب اهَّلِل َحَكٌم َبین َو َبیهَنُ  َّ ُ
م ث ُهم ِبِ

ُ
قُتل

َ
َة ِاخوان ا

َ
ِاَلَّ َقَتل

را که من قصاص کنم؛ بعد هم بین من و شـما کتاب خدا َحَکم، هرچه 

َبوا 
َ
که کتاب خدا گفت، با شما اهل بصره همان طور رفتار خواهیم کرد. »َفا

« ِابا کردند. گفتند که نه خیر، ما ُکشندگان یاران تو را به تو نمی دهیم  َّ َ
َعل

عناِقِهـم َبیَعـی« با من 
َ
ن َو یف ا و بـه حکمیـت هـم با تـو نمی نشـینیم. »َفقاَتلـو

جنگیدند، درحالی که بیعت من به گردنشان بود؛ یعنی با من بیعت کرده 

1. وقعة صفین/ قدوم علّی الی الکوفه/ ص5
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بودنـد و واجـب بـود کـه از من اطاعت کننـد، در این حال با من 

لـِف َرُجٍل ِمـن شـیَعی« با من جنگیدند، درحالی که 
َ
یـٍب ِمـن ا جنگیدنـد. »َو ِدمـاُء َقر

هم بیعت من به گردن آنها بود، هم خون نزدیک به هزار نفر از یاران من 

نَت ِمن َذِلَک«، بعد حضرت وقتی که این بیان 
َ
 یف َشّکٍ ا

َ
به گردن اینها بود. »ا

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، می فهمم 

کـه نه خیـر حـق با تو بود و بایسـتی تو از حکومت خـودت و از خالفت و 

از دیـن دفـاع می کردی. این یک نکته. این یک نمونه واقعًا درس اسـت، 

امروز برای ما هم درس است. سؤال، جواب دارد. وقتی که استداللی وجود 

دارد، هم خود آن کسی که دارد می جنگد، درست می جنگد، هم آن کسی که 

مخاطب او هست، برایش قابل قبول و قابل توجیه است.

یـک نمونـۀ دیگر، که آن هم به همین اندازه به نظر من جالب اسـت، این 

اسـت کـه یک فـردی به نـام َجریربن عبـداهلل َبَجّلـی، 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 تاریخ نویس ها جزو 

عثمانیـون بـود؛ یعنـی گرونـدگان و معتقدان بـه عثمان. حضـرت این را 

گذاشـتند در رأس حکومـت بمانـد. نامـه ای که به او نوشـتند، به نظر من 

خیلـی جالـب آمـد؛ که در کتاب الصفیِن نصربن مزاحـم این را دیدم. نامه 

روا  ِ
�یّ

عنَ ُ ی �ی
وٍم َح�ةَّ �ةَ ُر ما �بِ ِ

�یّ
عنَ ُ ِا�نَّ اهلَل لا �ی

َ ّما َبعُد �ن
َ
حم ا محِن الّرَ این طوری اسـت: »ِبسـِم اهَّلِل الّرَ
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ِسِهم«1 ایـن نامـه را حـاال می نویسـند به کسـی که از دوران 
�نُ �ن

َ
ا ما �بِ

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 نمی دهد مگر اینکه خودشـان به دسـت خودشان تغییر بدهند؛ چه 

ُه«۲ وقتی 
َ
 ل

َ
لا َمَرّد

 �نَ
ً
وٍم ُسٓوءا �ةَ راَد اهلُل �بِ

َ
ا ا به سـمت خوبی، چه به سـمت بدی. »َو ِادن

خـدای متعـال بـر اثر رفتـار خوِد مردمی، برای آنها بـدی را اراده کرد، دیگر 

َبیِر« من خبر  یِه ِمن ُجوِع َطلَحَة َو الّزُ
َ
خِبُرَک َعن َنَبِإ َمن ِسرنا ِال

ُ
برگشت ندارد. »َو ِاّن ا

می دهم به تو از وضعیت آن کسانی که ما رفتیم به جنگ آنها، از ادعاهای 

م« وقتی که آنها بیعتشـان را شکسـتند. بعد  م َبیَعَتُ طلحه و زبیر، »ِعنَد َنكِثِ

حضـرت بـرای او می نویسـند کـه قضایـا چطوری بود؛ شـرح رفتـار آنها را 

می دهنـد؛ اینهـا فرمانـدار حضـرت را زدند، بعضی ها را کشـتند. ..کارهایی 

کـه اهـل بصره و دوروَبری هـای طلحه و زبیر کردند با امیرالمؤمنین، اینها 

عاِء« من 
ُ

عَذرُت یِف الّد
َ
را حضرت شـرح می دهند در نامه. بعد می نویسـند: »َفا

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 

َقلُت الَعثَرَة« از لغزش های 
َ
این کارها دسـت بردارید، این کارها بد اسـت. »َو ا

م« به یادشان آوردم که شما  م َعقَد َبیَعِتِ قبلی شان صرف نظر کردم. »َو ناَشدُتُ

َبـوا ِااّل ِقتال« 
َ
بـا مـن بیعـت کردید و شکسـتن بیعت، فعل حـرام اسـت. »َفا

1. وقعة صفین/ كتابه الى َجرير بن عبداهلل الَبَجّلی و ما جرى بعد تلك المكاتبة/ ص15

2. سوره مبارکه رعد/ آیه 11
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امتنـاع کردنـد، مگر اینکه با من بجنگند. خـب وقتی که این طور 

 
َ

هِیـم« مـن هـم از خدا یاری جسـتم علیه آنهـا، »َفُقِتل
َ
شـد، »َفاسـَتَعنُت ِبـاهَّلِل َعل

یَن ِاَل  وا ُمدِبر
َّ
« آن عده ای که می دانید یا شـنیدید کشـته شـدند، »َو َول

َ
َمن ُقِتل

ِمصِرُكم« ]عدۀ دیگری[ برگشـتند، فرار کردند به شهرشـان. بعد که شکسـت 

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 کردید، »َو َرَفعُت 

یِف« من هم شمشیر را از اینها برداشتم. و تمام شد قضیه. الّسَ

حضـرت ایـن نامه را به کسـی می نویسـد کـه جزو مخالفین اوسـت، جزو 

عثمانیه اسـت. بعد جریربن عبداهلل بجلی نامه را می خواند، قانع می شـود؛ 

مـی رود روی منبـر، به مـردم می گوید که مـردم، امیرالمؤمنین که مهاجر 

و انصـار بـا او بیعـت کردنـد، ایـن نامـه را بـه مـن نوشـته و حرف هایش 

قانع کننده است، و او امین بر دین و دنیاست. و همۀ مردم همدان و آن 

منطقه با حضرت بیعت می کنند. و بعد خود آن جریربن عبداهلل را حضرت 

می خواهند، به عنوان نماینده و پیغامبر، می فرستند پیش معاویه.

ایـن منطقـی برخوردکردن و تابع اسـتدالل بودن و توجیه کردن 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 می خواهـد جانش را در یک راهی مصرف بکند، احتیاج دارد به اینکه 

روحًا قانع شـده باشـد. البته در دنیا خیلی ها هستند که می جنگند، 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؛ 

مثـل تفکـرات ناسیونالیسـتِی غلط یـا توسـعه طلبی های گوناگونی که به 

ذهـن افـراد الهـام می کنند. به هرحـال آنی کـه می جنگد، با اسـتدالل باید 

بجنگد، این نکتۀ اول. البته در این زمینه باز شـواهد روشـنی وجود دارد 

که امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم به کسـانی که در این زمینه سؤال می کردند، 

چگونه پاسخ می داد.

امـا نکتـۀ دوم، مسـئلۀ قاطع بـودن. حـاال که حجـت داریم، اسـتداللمان، 

اسـتدالل قـوی و قابـل قبولـی هسـت و بـرای خودمان روشـن اسـت که 

ایـن حرکتـی کـه داریـم می کنیم، ایـن جنگی کـه داریم می کنیـم، 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 آن چنان قاطعیتی به خرج داده در این راه که وقتی 

نمونه هـای قاطعیت های دنیا را انسـان مشـاهده می کنـد در طول تاریخ، 

واقعـًا کم نظیـر اسـت. قاطعیتی کـه علی بن ابی طالب در کار جنگ نشـان 

داده، یـک درس اسـت بـرای ما که مـا متزلزل و مردد نشـویم. یک نمونۀ 

قاطعیت حضرت، طرف شـدن آن حضرت با کسـانی است که طرف شدن با 

آنهـا، کار هیچ کـس جز علی بن ابی طالب نبـود؛ طلحه، زبیر و باالتر از اینها 

عایشـه. این طور نبود که وقتی که می گویند یا امیرالمؤمنین! عایشـه با تو 

َعلم مخالفت برافراشـته، حضرت متزلزل بشـود، تردید پیدا کند و در صدد 

بربیاید که به یک نحوی مثاًل از میدان در برود یا به یک سازشی برسد. نه، 



548 32. منشور حکومت علویه تاستراتژی جنــگ  

صل دوم
ف

نه خیر! کار خالفی کرده؛ من بر حقم، او بر باطل اسـت. می روم، 

می جنگـم، مبـارزه می کنـم، َو َلـو َبَلـَغ ما َبَلَغ، به هرجا رسـید، برسـد. این 

]اسـت[ روحیـۀ امیرالمؤمنین. هیچ کس هم نمی توانـد بگوید که به خاطر 

عالقۀ به حکومت بود؛ چون امیرالمؤمنین به این حکومت هیچ عالقه ای 

نداشت، عالقۀ شخصی نداشت.

..ابن عباس نقل می کند، می گوید روزی که قرار بود با امیرالمؤمنین بیعت 

بشـود در مدینـهـ  بعد از کشته شـدِن عثمان ـ با زحمـت حضرت را راضی 

کردند، قبول نمی کرد، آمدند دِر خانه اش، بعد حضرت آمد مسـجد مدینه. 

ابن عبـاس می گویـد که مـن دل دل می زدم، نگران بودم کـه نکند یک نفر 

از این جمعیتی که اینجا هسـتند، از کسـانی که سـابقۀ بغض و عداوتی 

بـا علـی داردـ  از جنگ هـای 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 نمی کنم. می گوید دغدغه داشتم، نگران بودم که نبادا کسی یک 

حرفی بزند که همین، کار را خراب کند. ما با این زحمت علی بن ابی طالب 

را راضی کردیم به حکومت، حاال او بگوید که نه! می گوید اتفاقًا هیچ کس 

در وقتی کـه بیعـت می شـد 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 ابن عباس، یار نزدیک آن حضرت، می داند که اگر 

یـک نفـر، دو نفـر پیدا بشـوند، بگویند که مـا تو را قبـول نداریم؛ حضرت، 



549 32. منشور حکومت علویه تاستراتژی جنــگ  

صل دوم
ف

بهانـه ای دسـتش می آیـد که حکومت را از گـردن خودش بردارد، 

یک چنین کسـی اسـت. پس این قاطعی و دنبال گیری و شـدت عملش، 

به خاطر عالقۀ به قدرت نیست؛ برای خاطر اینکه می داند در راِه حق است، 

این راه را با شـدت و با قدرت دنبال می کند و با عایشـه، با طلحه، با زبیر 

]می جنگد[؛ شوخی نیست، با اینها می جنگید!

تا زمان امیرالمؤمنین، جنگ حکومت های اسـالمی با مسـلمان ها سـابقه 

نداشـته، زمـان پیغمبـر که خب، چنین چیـزی پیش نیامد، زمـان ابوبکر 

پیش نیامد، زمان عمر پیش نیامد، زمان عثمان پیش نیامد. جنگ هایی 

که در دوران سـه خلیفۀ اول شـد، جنگ هایی بود که مسـلمان ها با کفار 

می کردند؛ خیلی راحت، مسلمان شمشیر می بست، می رفت لب مرز، حمله 

می کرد، می جنگیدند. یا یک عده ای مرتد می شدند ـ مثل زمان ابوبکر که 

مرتـد شـدند ـ می رفتند با آنهـا می جنگیدند. جنگ بین دو گروهی که هر 

دو نمـاز می خواننـد، هر دو روزه می گیرند، هر دو به پیغمبر معتقدند، هر 

دو بـه قبلـه معتقدند، هر دو ادعای قـرآن دارند و قرآن می خوانند؛ این در 

زمان امیرالمؤمنین شـد و هیچ کس این جرئت و این قدرت را نداشـت تا 

با کسـانی که در لباس مسـلمانی، خودشـان را پنهان کردند و باطن کافِر 

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 

انجـام داد و ایـن نهایت قاطعیت و شـجاعِت آن حضـرت بود. این هم باز 

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 آن طرف کیسـت؟ 

هرکه می خواهد ]باشـد[. وقتی راه، راه درسـتی اسـت، راه حقی است، باید 

رفـت جلـو. ..امیرالمؤمنیـن هیچ مالحظه نکرد؛ البته ِابا و امتناع از اینکه 

جنگ بشـود، کرد. در جنگ جمل، امیرالمؤمنین ایسـتاد تا آنها اولین تیر 

را زدنـد. وقتی کـه اولین تیر را زدند، خـورد به یکی از یاران امیرالمؤمنین، 

ُهّمَ اشَهد«1 خدایا 
ّ
لل

َ
افتاد و شـهید شـد. حضرت دسـتش را بلند کرد، گفت: »ا

شاهد باش، بازهم من شروع نکردم، بازهم من حاضر نشدم، آنها هستند 

که دارند شـروع می کنند؛ بعد هم که وارد شـد، آن طور دشـمن را در فشار 

گذاشت و قاطعیت کامل را به خرج داد.

بیشتر دوستان امیرالمؤمنین آمدند، گفتند از معاویه صرف نظر کن، بگذار 

او باشـد. حضـرت قبـول نکـرد. گفـت معاویه یـک عنصر ضد دین اسـت، 

نه اینکه 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. وقتی کـه علی بن ابی طالـب بـه حکومـت رسـید، 

اینهـا حاکـم بودنـد، همه هم بودنـد؛ اینها که عادل نبودند. عدالت، شـرط 

فرمانداری و اسـتانداری امیرالمؤمنین نبود؛ آدم های ضعیف االیمانی هم 

در میانشان وجود داشتند.70/1/26 دو جور آدم در دستگاه امیرالمؤمنین و در 

دوران امیرالمؤمنین در مقاِم حکومت بودند، غیر از مسلمان ها و خوب ها 

و مؤمن ها، آنها را کار نداریم؛ آنهایی که ایده آل نبودند، دو جور بودند.

1. تاریخ الیعقوبی/ ج2/ ص182
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یک جـور 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 زیادبن ابیه معروف، پدر ابن زیاد، 

این استاندار امیرالمؤمنین بود، در کجا؟ در یکی از مناطق حساس؛ منطقۀ 

فـارس و اصفهـان و آنجاها. خیلی از کسـانی کـه در دوران امیرالمؤمنین 

بـه حکومـت و خالفـت رسـیدند، یا قبـاًل بودنـد، حضرت اینهـا را در جای 

خودشـان تثبیت کرد. اینها کسـانی بودند که ازلحاظ ارزش های اسـالمی 

در سـطح باالیـی نبودنـد، حاال ایـن کار از او برمی آمـد، امیرالمؤمنین این 

را گذاشـت. این طـور نبـود کـه همۀ کسـانی که حضـرت در رأس مقامات 

می گذارد، اینها جزو افراد عالُ العال1 بدون هیچ گونه شـائبه ای باشـند، نه، 

نه خیر! اینها خیلی شان آدم های این طوری بودند.

همین زیادبن ابیه در دورانی که امیرالمؤمنین در خالفت بودند، اسـتاندار 

حضرت بود، وفادار هم بود، بااینکه سابقه اش آن بود، خودش بدنام، مادر 

بدنام، شـخصیت کاماًل غیر قابل اعتماد ازلحاظ دینی و اعتقادی، اما کار 

می کرد زیر قدرت فائقۀ امیرالمؤمنین، داشت استانداری خودش را انجام 

مـی داد، کارش را انجـام مـی داد. بعـد هـم کـه امیرالمؤمنین به شـهادت 

رسـیدند، باز زمان امام حسـن هم بود و معاویه در زمان امام حسـن، به 

همین زیادبن ابیه نامه نوشـت که تو بیا به ما ملحق بشـو، یک تهدیدی 

هـم کـرد. زیادبن ابیه در جواب معاویه نوشـت که تو حرف های بزرگ تر از 

1. درجه یک، عالی
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دهانـت می زنـی. تو من را تهدید می کنـی، درحالی که بین من و 

تو، فرزند پیغمبر خدا با پانصدهزار نیروسـت، تو چه کار می توانی بکنی با 

من. یعنی جزو گروه امام حسـن و جزو عالقه مندان 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 یک جور بودند؛ کسـانی که آدم های خوبی نبودند، ناباب 

بودند، اما ماندنشان در رأس کار ایرادی نداشت.

یک نوع کسـانی بودند که مسـئله، مسـئلۀ ناباب بودن اینها نبود، مسـئله 

ایـن بـود کـه اینها نّیـت و عزم قاطع داشـتند که جهت گیـری حکومت و 

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. بعضی های دیگر هم بودند، آدم های فاسق و فاجری بودند؛ معاویه 

کسـی بود که امیرالمؤمنین می دانسـت که هدف او تغییر مسـیر اسـت. 

او به هیچ قیمت در جهت امیرالمؤمنین حرکت نخواهد کرد. اگر اسـتاندار 

امیرالمؤمنیـن هـم بـود، کار خودش را می کرد، کمااینکـه در زمان عثمان 

و در زمـان عمـر هـم کار خودش را می کرد. خب، عمر در جامعۀ اسـالمی 

و در مرکز حکومت خودش، پسـر خودش را حّد می زد، درحالی که معاویه 

حتـی زیـر بـار عمـر هـم نمی رفـت، زیر بـار عثمان هـم نمی رفـت، زیر بار 

امیرالمؤمنین هم نمی رفت. اگر حضرت او را می گذاشت، 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 اسـالمی و 

تغییـر جهـت دادن بـه زندگـی مسـلمین بود. این بـود کـه امیرالمؤمنین 

ایسـتادگی کـرد و تحت تأثیر هیچ مالحظه ای 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؛ 

این همه مسلمان ها کشته می شوند، چه سودی برای تو دارد؟ بیا رها کن 

این کار را ـ چند ماهی بود به شدت می جنگیدند ـ امیرالمؤمنین فرمودند 

که ای مرد شـامی! من می فهمم که نّیت تو نصیحت اسـت، قصد سـوئی 

نـداری، واقعـًا خیرخواهانه داری این حـرف را می زنی؛ اما ِبدان که من یا 

 اهَّلل«1 کافر بشـوم. اگر با معاویه نجنگم، 
َ

نَزل
َ
بایـد بـا معاویـه بجنگم، یا »ِبا ا

 اهَّلل« است؛ یعنی مسئله در ذهن امیرالمؤمنین، 
َ

نَزل
َ
آن شق قضیه، کفِر »ِبا ا

یک چنیـن مسـئله ای بـود، احسـاس می کنـد که بـرای حفظ دیـن باید با 

معاویه جنگید. مسـئله، مسـئلۀ یک آدم فاسـق، یک آدم فاجر، یک آدم 

چموش، اینها نیست؛ اصاًل حفظ دین ایجاب می کند که معاویه از صحنه 

خـارج بشـود. خـب، وقتی یک چنیـن احساسـی را امیرالمؤمنیـن دارد، با 

قاطعیـِت تمـام می جنگـد. بعـد از آنکـه مسـئلۀ َحَکمین پیـش می آید و 

1. وقعة صفین/ زحف علی/ ص474
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موجـب می شـود کـه امیرالمؤمنیـن در نزدیکـی پیـروزی نهایی، 

دسـتش از پیـروزی دور بمانـد و مجبـور شـود برگردد به کوفـه، مجددًا در 

صدد تهیۀ اسباب برمی آید و لشکر جمع می کند. و اگر اجل مهلت می داد 

و حضرت به شـهادت نمی رسـید، مجددًا به جنگ با معاویه می رفت. این 

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 چهره های نامدار بودند، عده ای 

از نزدیک ترین یاران امیرالمؤمنین نرفتند جنگ؛ مثل همین سلیمان بن ُصَرد 

ُخزاعِی معروف. این چهرۀ نورانی که می دانید جزو یاران امام حسین بود در 

کوفه و نتوانسـت خودش را به کربال برسـاند، بعد از شـهادت آن حضرت ]با 

عده ای[، 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[ سعیدبن قیس، 

یکـی از ایـن رجال معروِف یاران امیرالمؤمنین، این با امیرالمؤمنین نرفت 

بجنگد.1 عدۀ قابل توجهی از اصحاب امیرالمؤمنین نتوانستند بروند؛ یعنی 

دلشان حاضر نشد که بروند شمشیر روی طلحه بلند کنند، روی زبیر، روی 

عایشه! خیلی قضیه، قضیۀ مشکلی بوده واقعًا.

1. وقعة صفین/ متابعته سلیمان بن صرد/ ص7
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اسـت؛ حالـت  کامـاًل درس  مـا  بـرای  بـاز  کـه  ..نکتـۀ سـومی 

امیرالمؤمنین بعد از پیروزی هاست، که واقعًا در تاریخ، انسان وقتی نگاه 

می کند، منقلب می شود. بنده خودم هروقت این قسمت را در بخش های 

مختلـف نـگاه می کنـم، تحت تأثیر قـرار می گیرم. این چـه روح باعظمت 

و بزرگی بود! در روز سـیزدهم ماه رجب سـال 36، امیرالمؤمنین از جنگ 

جمل، مظفر و پیروز برگشـت و وارد کوفه شـد. و از همان وقت هم کوفه 

را به عنـوان مرکـز حکومـت خـودش قـرار داد. وقتی وارد کوفه شـد، مردم 

کوفه هم عالقه مند 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 کدام یک از ایـن دوتا قصر وارد می شـوید؟ فرمود: 

اول مسـجد. از راه رفتند به محلۀ ُرحبه یا َرحبه، و رفتند به مسـجد اعظم 

کوفـه که همین مسـجد کوفه ای اسـت که امروز وجـود دارد ظاهرًا. اّولی 

که حضرت وارد مسـجد شـدند، دو رکعت نماز خواندند؛ آن هم نمازی که 

علی بن ابی طالـب می خوانـد بـا آن حال و با آن توجه. بعد رفتند روی منبر 

و یک خطبه ای ایراد کردند که من واقعًا برایم بسیار شگفت آور است.

خب، شـما ببینید؛ آدم وقتی که از یک پیروزی با این عظمت برمی گردد، 

چه چیزهایی در یک سـخنرانی می گوید؛ شـرح دشـمن و شـگردهایی که 

دشـمن بـه کار بـرده بـود، نیروهایی که داشـت، قدرتی که داشـت، ابزاری 

که داشـت. بعد شـرح شـجاعت های خودش، ما این طور آنها را کوبیدیم، 

این طـور 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 می کند دیگر؛ یـک مصداقی 

�نٰی«1 آدم وقتی خودش را مستغنی  عن ُ� اس�ةَ
آ
�ن َرا

َ
ٰی * ا طعن �یَ

َ
 الِا�ن�ا�نَ ل

است برای »ِا�نَّ

احساس می کند، یک حالت طغیانی پیدا می کند، یک حالت غفلتی پیدا 

می کند. حاال در یک چنین حالتی که امیرالمؤمنین زده رقبای گردن کلفت 

درجه یـک خـودش را از میـدان خـارج کـرده و دوتـا از بزرگ تریـِن آنها که 

طلحه و زبیر باشـند، کشـته شدند در همان میدان جنگ، یا بعد از میدان 

جنگ، که هر دو دیگر نیسـتند؛ و دِم برق را حسـابی گرفته۲ از دشـمن ها 

و از افـراد گوناگـون، حاال با یک چنین قدرتی، با یک نیروی عظیمی؛ بین 

مریدهایـش، بیـن عالقه مندانـش، در شـهری که در آنجا محبوب هسـت، 

می خواهد سخنرانی کند. ببینید چطوری سخنرانی می کند.

 الكوَفـِة َفـِاّنَ 
َ

هـل
َ
حضـرت رفتنـد روی منبـر، بعـد از حمد و ثنا فرمودنـد: »یـا ا

«3 شـما در اسـالم یک فضیلتی به دسـت آوردید؛ اما »ما 
ً

ُكم یِف ااِلسـالِم َفضال
َ
ل

وا« تـا وقتی کـه این فضیلت را و این حالت خودتان را تغییر  ـر و َتَغّیَ
َ
لـوا ا

َ
َل َتَبّد

ندادید. تملِق زیادی مردم، اینکه شـماها بزرگ ترین انسـان هایی هسـتید 

که االن در دنیا وجود دارند. نه! ُمرِّ واقع، همانی که هست. شما در اسالم 

1. سوره مبارکه علق/ آیات 6 و 7

2. َدمْ َبرق گرفتن از اصطالحات رایج در گویش خراسانی به معنای ترساندن و مرعوب کردن.

3. وقعة صفین/ قدوم علّی الی الکوفة/ ص3
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فضیلتـی را به دسـت آوردیـدـ  حـاال می فرمایـد که ایـن فضیلت 

چیسـت و چرا این فضیلت را به دسـت آوردند ـ اما بدانید که تا وقتی که 

در ایـن موضـع و در این راه هسـتید، پیش خدا فضیلت دارید، اگر عوض 

َجبـُت« من شـما را به حق دعوت کردم، شـما 
َ
کردیـد، نـه! »َدَعوُتُكـم ِاَل احَلـّقِ َفا

رُت« منکر و کار زشـت بر شـما َعرضه شـد و  اجابت کردید. »َو َبَدأُت ِبامُلنَكِر َفَغّیَ

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 می خواست تحریک کند علیه 

امیرالمؤمنیـن، کوفی ها مردانگی به خـرج دادند و بیرونش کردند. گفتند 

بـرو بیـرون، مـا علیعلیه السلالم را قبـول داریـم و با او بیعـت کردیم و بیعت 

می کنیـم و حاضـر نیسـتیم کـه به حرف تو گوش بدهیـم. حضرت این را 

ستایش می کنند. بعد از آنکه این دو کلمه را در باب مردم کوفه و اشارۀ 

بـه این مسـئلۀ سیاسـیـ  به اصطالح ـ بیـان می کننـد، بالفاصله می روند 

خـَوَف ما 
َ
ال ِاّنَ ا

َ
سـراغ اصـول، سـراغ معنویات، سـراغ اخـالق. می فرماینـد: »ا

 ااَلَمـِل« ترس انگیزتریـن چیزی که من از آن بر 
ُ

بـاُع اَلـَوی َو طـول یُكـُم اّتِ
َ
خـاُف َعل

َ
ا

شـما می ترسـم؛ یکی این اسـت که پیرو هواهای نْفسـتان باشـید، و دوم 

اینکـه سـراغ پندارهـای آرزوگونۀ دور و دراز بروید. این دو چیز برای شـما 

از همه چیز خطرش بیشـتر اسـت. ..آدم وقتی این کلمات موعظه آمیز را 

از قول امیرالمؤمنین می شـنود، خیال می کند در مجلِس حال و معنویت 

است و یک عده مریدهای خوب و مسلمان های عالقه مند نشسته بودند، 
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و حضرت برای اینها مثاًل یک نصیحتی کرده. نه! در میدان جنگ، 

در میـدان سیاسـت، در بحبوحـۀ حوادث بزرگ سیاسـی، آنجایی که همه 

گوششان را تیز کردند از سیاست بشنوند، َرجز بشنوند، آنجا امیرالمؤمنین 

 
ُ

بـاُع اَلـَوی َو طول ُلـّب لبـاب دیـن و اخـالق دینی را برای مردم بیان کـرد. »ِاّتِ

« پیروی از هواوهوس ها انسـان را از حق   َعِن احَلّقِ
ُ

باُع اَلَوی َفَیُصّد ا اّتِ ّمَ
َ
ااَلَمِل َفا

باز می دارد، هوس رانی، هر جور هوسـی، موجب می شـود که حق گرایی در 

انسان ضعیف بشود. شما در زندگی خودتان هم نگاه کنید، این را خیلی 

روشـن درک می کنیـد. آنجایی که پـای هوس رانی و هوس گرایی به میان 

می آید، آنجا روشـن ترین حقایق به نظرتان کم رنگ می شـود، انگیزۀ شـما 

 ااَلَمِل َفُینِس اآلِخَرَة« طول امل، آخرت را 
ُ

ّما طول
َ
نسبت به آنها کم می شود. »َو ا

از یاد می برد. که حال، طول امل چیست؟

طول امل ِصرف اینکه انسان آرزو داشته باشد نیست؛ چون ترجمه می کنند 

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 همین طور غرق می شود، گاهی اوقات می بیند 

سـاعتی از سـاعات آدم را بـه خـودش جـذب می کند، یک چیـز بیخودی. 

هرکسـی بـه هرچه عالقـه دارد، ذهنش مـی رود در همان عالـِم توهمات. 

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 می روم می فروشم. بعد گوسفند 
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می خرم و آن گوسـفندها خواهند زایید و زیاد خواهند شـد. بعد 

یک گله خواهد شد. بعد این گله را باز مراقبت می کنم، یک قدری بیشتر 

می شـود. بعد یک مقدارش را می فروشـم و پول زیادی به دسـت می آورم 

و دختـر فـالن تاجر را می گیـرم. و همین طور در عالم فکر، در همین اتاق 

کوچک، چوپان شـد و گله دار 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 

به کوزِه، کوزِه شکست و روغن ها هم ریخت! ببینید، این غلط است.

خیلـی خـب، حاال اشـکالی ندارد که انسـان از یک کوزۀ روغـن، واقعًا یک 

ثروت درست کند. ُعرضه اش را کسی دارد، بسم اهلل، وارد بشود. اما نه بدون 

عمل، بدون حرکت، بدون محاسبۀ عملی، بدون اینکه یک قدم انسان در 

راهش بخواهد پیش برود، همین طور در عالم فکر، این فکرهای شیرین، 

]غرق شود.[ خیلی هم شیرین است این طور چیزها. غالبًا هم در حال نماز 

و اینها، که می بینید حواسـمان پرت می شـود، همین چیزها به ذهنمان 

می آیـد دیگـر. یکـی می گوید اگر مـن مثاًل فرض کنید که ورزشـکار بودم، 

مثاًل چنین می کردم، چنان می کردم. بعد خودش را در چهرۀ آن ورزشکار، 

با آن بدن پیچیده، عضالنی، زیبا، در فالن میدان ورزشی می بیند. ناگهان 

بـا حریـف ژاپنـی، با حریـف نمی دانـم چینی، فـالن حرکت را انجـام داد، 

ژیمناستیک را چنین کرد، فالن کرد. غرق این عملیات می شود. بعد یکهو 

از اینکه پایش خواب رفته مثاًل، به خود می آید. پاهای الغر و ضعیفش، 
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بـدن بی ماهیچـۀ اسـتخوانی اش را می بینیـد؛ ایـن را می گوینـد 

طول االمل. در تمام امور، این طول االمل مثل یک َسم مهلک است، هرچه 

هـم میـدان بدهـی، کـش بدهی، کش می آیـد! خاصیتش هم این اسـت 

که »َفُینِس اآلِخَرَة«. آخرت چیسـت؟ آخرت همان جهان پس از مرگ اسـت، 

همان عاقبت است، همان مرحلۀ بعد از این زندگِی محسوس و ملموس 

است. و در تمام امور، یک آخرتی متصور است، یک هدف درسِت منطقِی 

الهِی معقولی، در همۀ کارهای انسان متصور است. اینجا که وارد ُشدید، 

آن از یاد می رود، آن منطقی اسـت، آن متین اسـت، آن عملی اسـت، اما 

وهم انگیز نیسـت، شـیرین نیسـت؛ حرکت می خواهد، تـالش می خواهد، 

ذهـن انسـان بیشـتر به جـای اینکه بـه آن حرکـت منطقِی متیـِن اخروِی 

آخرتی متوجه بشـود، چون عمل و تالش و مجاهدت و خود زحمت دادن 

می طلبد، غالبًا می رود سراغ همین توهمات و اینها؛ »َفُینِس اآلِخَرَة«.

ایـن را امیرالمؤمنیـن کجـا می گوینـد، در مسـجد کوفـه، در بین آن جمع 

پرشور مردم که دل هایشان لبریز از محبت علی بن ابی طالب است ـ بعضی 

از روی ایمـان، بعضـی چـون حـاال قـدرت دارد، معمـواًل آدم بـه آدم هـای 

قدرتمنـد عالقـه هـم پیـدا می کند تـه دلـش ـ و تسـلیِم او، عالقه مند به 

او. حضـرت به جـای اینکـه آنها را بـا حرف های دل خوش کـن و وعده های 

بیخودی، سـرگرم بکنند، می برند ُمّر واقعیت را به ایشـان نشـان می دهند. 

نبـادا چـون شـما علی دوسـت 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 درست وحسابی 

دور خواهد کرد. اینها را حضرت بیان می کند.

ت ُمدِبَرًة« بدانید مردم، که دنیا رو به بازگشـت گذاشـته، 
َ
ل نیا َقد َتَرّحَ

ُ
ال ِاّنَ الّد

َ
»ا

ـًة« آخرت رو کـرده به آمدن 
َ
ـت ُمقِبل

َ
ل پشـت کـرده، دارد مـی رود. »َو اآلِخـَرُة َتَرّحَ

و دارد می آیـد. یـک حقیقتـی اسـت دیگر، هر لحظۀ ما یک نَفسـی اسـت 

کـه از عمـر دنیـا دارد کم می شـود و مـا را از دنیا دور می کنـد و به آخرت 

نزدیک می کند. این حقیقت را انسـان درک بکند، حسـابی تکلیف خودش 

را می فهمد که باید چه کار بکند؛ غالبًا کسـانی که اشـتباه می کنند، این را 

ِ واِحـَدٍة ِمهُنمـا َبنـوَن« هر یک از ایـن دو، چه دنیا چه 
ّ

یادشـان مـی رود. »َو ِلـُكل

لَیوَم 
َ
بناِء اآلِخَرِة« از فرزندان آخرت باشید. »ا

َ
آخرت، فرزندانی دارند. »َفكونوا ِمن ا

 َو ال ِحسـاَب« امروز، عمل و کار هسـت؛ نماز، روزه، جهاد؛ حساب کشـی 
ٌ

َعَمل

امروز نیست. یک بخش کوچکی از زندگی ما حساب کشی دارد در دادگاه ها 

و دسـتگاه های قضـاوِت معمولـی، که حاال چقدر رسـایی داشـته باشـند، 

چقـدر بتواننـد، چقدر بکنند؛ ]اما[ ُمعَظم کارهای امروز ما، کارهایی اسـت 

 ِحسـاٌب 
ً
کـه انجـام می گیرد، هیچ حسـاب و کتابی دنبالش نیسـت. »َو َغدا

« اما فردای قیامت حساب کشـی هسـت، اما اگر کم آوردید، آنجا 
َ

َو ال َعَمل

پیمانـۀ عمل را خواسـتید یک ذره سـرریز کنید و ُپـرش کنید، دیگر ممکن 

نیست، دیگر قادر بر عمل نیستید؛ هر کار می کنید، االن!

واقعًا این یک منش عجیبی است! پس از آن چنان پیروزی ای، با آن چنان 
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سـربلندی و افتخاری، به جای اینکه برود به مردم فخر بفروشـد، 

مردم را هرچه بیشتر به قدرت خودش معتقد کند ـ همین کاری که همۀ 

مردم دنیا می کنند ـ رفته دارد مردم را نصیحت می کند، آنها را به حقایق 

ُه« سـپاس و   َعُدّوَ
َ

ُه َو َخَذل ِذی َنَصَر َوِلّیَ
َّ
حَلمُد هلِِل ال

َ
دینی آشـنا می کند. بعد هم »ا

سـتایش آن خدایی را، که دوسـِت خودش را نصرت داد، دشـمن خودش 

« آن کسـی را کـه صادق بوده و حق با 
َعـّزَ الّصـاِدَق امُلِحـّقَ

َ
را مخـذول کـرد. »َو ا

« آن کسی را که بیعت شکسته 
َ

ِكَث امُلبِطل  الّنا
َّ

َذل
َ
او بود، او را عزیز کرد. »َو ا

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. پیروزی های ما بیشتر از شکست هایمان بوده 

همیشـه، در پیروزی هـا این درس را از امیرالمؤمنیـن غالبًا نگرفتیم، باید 

بگیریـم. و ایـن کمک می کند 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 نمی شد. 

وقتی کـه سـر قضیـۀ جنـگ صفیـن، بعـد از ده مـاه جنگیـدن، و در عیـن 

پیروزی آن حضرت، توطئه ای درسـت شـد ازطرف یک عده ای آدم خبیث 

ـ شـاید هم دسـت معاویه در کار بود ـ و قرآن ها را سـر نیزه کردند و یک 

عده ای 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. وقتی کـه برگشـتند کوفه و خبر حکمین را شـنیدند که 

اینها چه کار کردند؛ حضرت همان لحظه تصمیم گرفت باز لشـکر را جمع 

کند، مجددًا برود به جنگ؛ یعنی اینکه حاال ما شکست خوردیم و دشمن 

بـه کام رسـیدـ  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 می شد، اگرچه شکست نظامی نبود ـ این امیرالمؤمنین 

را مأیـوس نکـرد. اگـر ده بـار دیگر هـم امیرالمؤمنین در آن چنـان میدانی 

می رفت و شرکت می کرد و شکست می خورد، دفعۀ یازدهم باز نیرو جمع 

می کرد و می رفت.

منتها خب، دشمنان نگذاشتند که به آنجا برسد. حضرت نیرو جمع کردند، 

آمـاده بودنـد کـه بروند جنگ با معاویه، که خـوارج در یک نقطه ای 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 

نهروان هم حقیقتًا عجیب اسـت. واقعًا عجیب اسـت. راه افتادن حضرت 

بین کشته ها و حرف هایی که می زند و مطالبی که بر زبان جاری می کند، 

انسـان را تکان می دهد. این چه روح بیدار و عبرت آموزی 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 

حقیقتـًا زنـده نگه داشـته بود. تا اینکه دشـمنان خدا و دشـمنان حقیقت 

و آن کسـانی که خفاش صفـت، نمی تواننـد نـور درخشـندۀ آن چنـان 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 خیلی اش هم درست است، هم عهد شدند و ابن ملجم مسئولیت 

ضربت زدن 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 نوزدهـمـ  سـحر نوزدهم ]ماه رمضان[ ـ ایـن جنایت بزرگ، این 

فاجعۀ عظیم، این خسارت بی نظیر برای عالم اسالم را مرتکب شد.67/2/17



 

۳۳

لزوم آشنایی با نهج البالغه

کتاب نهج البالغه، مجموعه ای که به همت و تالش سـید بزرگواِر شـریِف 

رضـی تهیـه شـده، بحمداهلل تـا امروز محـور مالحظه و مطالعـۀ خواص و 

اندیشمندان ـ نه محور معرفت و کار عمومی مردم ـ بوده.63/1/26

سید رضیرضوان اهلل علیه فصیح ترین و بلیغ ترین کلماتی را که از امیرالمؤمنین 

مأثـور1 بـوده، جمـع آوری کرده و بعضـی از این کلمات آن چنان اسـت که 

خـود سـید رضی کـه از ُفصحا و ُبلغـاِی بزرِگ عرب اسـت، و از بزرگ ترین 

شـاعراِن عرب اسـت، می گوید این جمله ـ یک جملۀ کوتاه مثاًل ـ ازلحاظ 

بالغت، آن چنان است که معادل آن هیچ کالمی قرار نمی گیرد.۲ این جنبۀ 

1. )أث ر( در اصطالح به معنای حدیث یا روایت نقل شده

ِ امِرٍئ ما حُیِسُنُه« ارزش 
ّ

2. نهج البالغه/ ذیل حکمت 81/ مرحوم سید رضی ذیل حدیث »قیَمُة ُكل

هر کسی به کاری است که آن را به نحو شایسته انجام می دهد، می نویسد: »َو ِهَی الَکِلَمُة 

الَّتی ال ُتصاُب َلها قیَمٌة َو ال توَزُن ِبها ِحکَمٌة َو ال َتقُرُن ِاَلیها َکِلَمٌة« یعنی این جمله ای است 
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هنـری اسـت و می دانیـد که جنبۀ هنری برای یـک بیان و برای 

یک محتوا، یک پوششی است که تداوم آن، بقای آن را تضمین می کند؛ 

و هنـر از خصوصیاتـش ایـن اسـت. وقتی که یک جملـه ای هنرمندانه ادا 

شـد، این جمله می ماند؛ یک مضمونی که در یک کالِم فصیح می گنجد، 

در یک شعر می گنجد، این تضمین باقی ماندن داردـ  برخالف جمالتی که 

ولو حکمت آموز است، اما در قالب هنرمندانه ای ادا نشده ـ ابعاد خودش 

را نشـان می دهد، محتوای خودش را به خوبی روشـن می کند برای کسانی 

کـه می خواهند بفهمنـد و می توانند بفهمند. این یکی از خصوصیات این 

کتاب است.

حـاال بـا این خصوصیت، آن وقـت نهج البالغه هیچ میدانـی از میدان هاِی 

زندگی را فروگذار نکرده، مگر اینکه در آن بلیغ ترین، رساترین، پرمغزترین، 

و پرمحتواتریـن سـخن را بیـان کرده. یـک نگاهی به فهرسـت نهج البالغه 

ـ کـه البته خود نهج البالغه یک فهرسـت موضوعی نـدارد، اما مؤلفانی که 

به خصـوص در ایـن اواخر، دربارۀ نهج البالغه چیز نوشـتند، ازجمله، کتاب 

بسـیار پرارزِش مرحوم اسـتاد شـهید مطهری، به نام سیری در نهج البالغه، 

کـه فهرسـت گونه ای از مضامیـن نهج البالغـه را آنجـا ایشـان ذکـر کردند ـ 

نشـان می دهـد که این کتـاب چقدر چندُبعدی و چندجانبه اسـت. و این 

واقعًا یک شگفتی است. در همۀ بخش هایی که برای یک انسان کامل و 

برای یک جامعۀ انقالبِی کامل، الزم و ضروری اسـت، نهج البالغه بهترین 

که نمی توان قیمتی برایش گذاشت، و حکمتی را هم سنگ آن، و کالمی را در برابر آن نهاد.
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و وافی ترین مطالب را ارائه می دهد. و چرا این طور است؟ زیراکه 

نهج البالغـه نمـوداری اسـت از اسـالم، و اسـالم آیینـی اسـت همه جانبه؛ 

و انسـان که موضوع اسـالم اسـت و محور اندیشـۀ اسـالمی و ایدئولوژِی 

اسالمی، موجودی است چندجانبه.59/2/13

این کتاب شاید در تمام دورانی که تألیف شده و به وجود آمده تا امروز، 

به قدر این روزگار، مورد نیاز و متناسب با اوضاع زمان و مکان نبوده.63/1/26 

]در دوران مبارزه[ نهج البالغه یکی از قبله های امید فکری ما بود و بسیاری 

از اوقـاِت مطالعـه، به نهج البالغه می گذشـت. و این کتـاب عزیز در حوزۀ 

تدریـس و تـدّرس و فکرکردن و مطالعه کردن قرار داشـت.63/1/26 این کتاب 

در مجمـوع، درس زندگـی اجتماعـی بـرای مسلمان هاسـت؛ مطالـب این 

کتاب به طور مجرِد از زندگی مطرح نشده؛ گویندۀ این کلمات یک رئیس 

مملکـت، یـک حاکم و فرمانروای بزرگی اسـت که سـلطنت و حکومت او 

بر یک کشـور پهناور و عظیمی گسـترش داشـته و این انسـان بزرگـ  که 

مسئولیت ُملک داری و زمامداری را هم بر دوش داشته ـ با احساس این 

مسئولیت عظیم، این مطالب را بر زبان جاری کرده. مانند گفته های یک 

حکیمی نیسـت که دور از غوغای زندگی و فارغ از واقعیت ها و مسـائل 

گوناگونی که در یک جامعه ممکن است مطرح باشد، می نشیند و معارف 

اسـالمی را بیـان می کنـد. ماننـد عارفی نیسـت کـه به حـاالت و کیفّیات 

درونی و نفسـانی خود تکیه می کند. انسـانی است که بار مسئولیت ادارۀ 

یک جامعۀ عظیم را بر دوش خود احساس می کند، و دانای دین و بصیر 
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بـه همـۀ معارف اسـالمی و قرآنی اسـت؛ بـا ایـن دل پرمعرفت، 

بـا ایـن روح بـزرگ و در مقام این مسـئولیت، با مردم روبه رو می شـود، با 

آنها حرف می زند، از آنها می خواهد، به آنها می گوید، و پاسـِخ سـؤال ها و 

استفهام های آنها را می دهد. این، شرایِط صدور نهج البالغه است.

شـاید بـا همـۀ روایاتی که از ائمـۀ معصومینعلیهم السلالم داریـم، ازاین جهت 

فـرق می کنـد. کـه آنهـا در دوران حاکمیِت مـورد قبول اسـالمی از دیدگاه 

ائمهعلیهم السلالم زندگـی نمی کردنـد؛ آنها در دوران اختناق به سـر می بردند، و 

مسـائل از دیدگاه یک حاکم و مسـئول ادارۀ مملکت، بر زبان آنها جاری 

نمی شـد. امـا امیرالمؤمنیـن به عنوان یک حاکم اسـالمی حرف می زند، با 

یـک جامعـه ای که تحت ِاشـراف و حکومت خود اوسـت، حرف می زند. و 

این بیشترین سخنانی است که از امیرالمؤمنین در نهج البالغه نقل شده. 

البتـه در کلمـات آن حضـرت، سـخنانی هم هسـت کـه مربوط بـه دوران 

حکومت ایشان نیست.

ما امروز در همان شرایط قرار داریم؛ شرایط کنونِی جوامع اسالمی، همان 

شرایط است. البته نهج البالغه برای همۀ دنیای اسالم است، دنیای اسالم 

هـم امـروز در حال یک بیداری و حیات دوبارۀ اسـالمی اسـت. امروز روز 

استفادۀ هرچه بیشتر از نهج البالغه است. ..امروز آشکارترین و روشن ترین 

حقایق اسـالمی، به وسیلۀ بعضی از مدعیان اسالم، در کشورهای اسالمی 

نادیده گرفته می شود. امروز همان روزی است که شعارها یکسان است، اما 

جهت گیری ها به شـدت مغایر یکدیگر اسـت، امروز شرایطی مشابه شرایط 
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دوران حکومـت امیرالمؤمنیـن اسـت، پـس روزگار نهج البالغـه 

اسـت. امروز می شـود از دیدگاه دقیق و نافذ امیرالمؤمنین علیعلیه السلالم به 

واقعیت هـای جامعـه و واقعیت های 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 نهج البالغه محتاج تریم. این یک جهت، که ضرورت پرداختن 

بـه نهج البالغـه و بازگشـت بـه این مجموعـه ای 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 فهم تر و قابل 

تطبیق تر بکند، از همیشه ضروری تر و الزم تر است.

یـک مطلـب دیگـری کـه وجـود داردـ  کـه امـروز مـا را هرچـه بیشـتر به 

نهج البالغه محتاج می کند، بیشـتر از گذشـته ـ این اسـت که ما در طول 

تاریخ اسـالم، متأسـفانه با انحرافی که از کج فهمی و جهالت از یک سـو، و 

غرض ورزی و دشمنی از سوی دیگر تغذیه می شده مواجه هستیم. و این 

موجب آن شـده اسـت که ما در آنچه که از معارف اسـالمی در اختیارمان 

هسـت، سـردرگمی هایی داشـته باشـیم. در طول ]تاریخ[ اسـالم، نادانی ها 

و جهالت هایـی وجـود داشـته، تنگ نظری هـا و خودخواهی هایـی وجـود 

داشـته کـه موجب شـده معـارف اسـالمی و حقایق اسـالمی، آن چنان که 

هسـتند و باید شـناخته بشوند، شناخته نشـوند. و متقاباًل، غرض ورزی ها 

و خباثت هـا و تعّمـد بـر انحراف اسـالم هـم، از اولین قرن هـای پیدایش 

اسـالم، 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 

احتیاج داشتیم به سرچشمه های خالص و زالِل اندیشۀ اسالمی، و ارکان 

فکـری ای کـه بتـوان بـه آنها متکی شـد. خوشـبختانه قرآن کریـم همواره 

در اختیـار مسـلمان ها بـوده، اگرچـه در فهم قرآن هم همـان بدبینی ها و 

کج بینی هـا و نفهمی هـا یا غرض ورزی ها دخالت هایی کردند؛ اما بحمداهلل 

متـن قرآن، سـالم و به دور از هرگونه تصـرِف بدخواهانه یا جاهالنه ای در 

اختیار همۀ مسلمان هاست. لکن این موجب نمی شود که سرچشمه های 

زالل معرفت، امروز برای مسـلمان ها، به همان ضرورتی که سـالمِت قرآن 

بـرای مسـلمان ها دارد، ضـروری نباشـد. امروز دیگر آن روزی اسـت که با 

گسـترش فرهنگ بشـری و با عمق معرفتی که بر انسـان ها حاکم اسـت، 

]باید[ کسانی بنشینند، با گذشت زمان، با وجود فاصلۀ از صدر اسالم، آن 

معارف دست نخوردۀ خالِص سالم که می تواند اطمینان و باور انسان را به 

خود جلب کند، هرچه بیشـتر جمع کنند و در اختیار اسـتنباط و اجتهاد 

متفکران و صاحب نظران قرار بدهند. این کاری اسـت که در احادیث هم 

باید انجام بگیرد.

نهج البالغـه ایـن راه نزدیک را مقابل پای مـا می گذارد. نهج البالغه ما را از 

ایـن فاصلـۀ طوالنی با صدر اسـالم، بـه نزدیک ترین پایگاه هـا و َامن ترین 

دیدگاه ها نسبت به معارف اسالمی می رساند. اگر ما روی نهج البالغه کار 

کنیـم، و اگـر آن مقـدار از خطب امیرالمؤمنین که در نهج البالغه نیسـت، 

جمع بشود و روی اینها کارهای فنی دربارۀ سند و خصوصیاتی که اعتبار 
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آنهـا را مشـخص و مسـّلم و قطعـی می کنـد، انجام بگیـرد، و ما 

بتوانیـم مجموعـه ای در حـدود همیـن نهج البالغـۀ موجود یـا بیش از آن 

ـ به طوری که نسبت به تعداد ُخطب امیرالمؤمنین، شاید نزدیک به پانصد 

خطبه از آن حضرت سـراغ داده شـده ـ برسـانیم، خدمت بزرگی به معارف 

اسـالمی در قـرن پانزدهـم هجری انجام شـده اسـت. با گذشـت این همه 

مـدت از صـدر اسـالم، ]اگـر[ مـا بتوانیـم یک منبـع غنی الیزالـی که مورد 

قبـول همـۀ مؤمنین به اسـالم هم می تواند باشـد، در اختیار مسـلمان ها 

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 نهج البالغـه، ترسـیم شـخصیت 

امیرالمؤمنینعلیه الصالة و السلالم اسـت؛ چیزی که ما امروز به آن کمال احتیاج را 

داریم. امیرالمؤمنین علیعلیه السلالم این چهرۀ ناشـناخته، این انسان واال، این 

نمونۀ کامل مسلمانیـ  که اسالم می خواهد انسان ها همه، آن چنان ساخته 

بشـوند ـ در البـه الی اوراق و سـطور نهج البالغـه، کاماًل شناسـایی می شـود 

و تعریـف می شـود. نهج البالغه درحقیقت، کتاب معرفـی علی بن ابی طالب 

اسـت. چگونه ممکن اسـت به دنیاهای اسرارآمیز و شگفت آور و وادی های 

گوناگون معرفتی که در نهج البالغه هسـت، کسـی سـر نزده باشد، و بتواند 

آنهـا را این طـور زیبا و جالب ترسـیم و توصیف کند؟ و در نهج البالغه همۀ 

ابعـاِد یـک شـخصیت واالی انسـانی وجـود دارد؛ از معرفـت، از اخـالق، از 

خصلت هـای ویژۀ یک انسـان ـ منهـای آموزش های اسـالمی ـ و از اخالق 
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ویژه و واالیی که فقط اسالم به انسان ها تعلیم داده؛ یک انسان 

کامل در نهج البالغه مجسم می شود و آن انسان کامل، خوِد امیرالمؤمنین 

اسـت. و ایـن نه فقـط از باب شناسـایی چهرۀ امیرالمؤمنین مهم اسـت، از 

باب شناسـایی اسـالم و اینکه اسـالم چگونه انسـانی را می خواهد بسـازد 

]هم[، حائز اهمیت است. امروز بشرّیِت معاصرمان از ما سؤال می کند این 

اسالمی که شما از آن َدم می زنید و فکر می کنید رسالت آن جهانی است، 

در صدد ساختن چگونه انسانی است؟ چه کسی را بهتر و زیباتر و جامع تر و 

واالتر از علی بن ابی طالب می توان به عنوان پاسخ به این سؤال نشان داد؟ و 

چهرۀ علی بن ابی طالب در هیچ جا مانند نهج البالغه آشکار نمی شود.63/1/26

البته نهج البالغه از جهات مختلفی حائز اهمیت اسـت. شـاید بشود گفت 

کـه نهج البالغـه یـک مجموعـه ای اسـت از عمده تریـن مباحـث و معارف 

اسـالمی؛ و همـۀ چیزهایـی کـه برای یک انسـان مسـلمان و یک جامعۀ 

مسلمان الزم است، در نهج البالغه، از آن سخن و حرفی، و به آن اشاره ای، 

یا دربارۀ آن بحثی و هدایتی هسـت. از توحید و عقاید اسـالمی و اصول 

دین، تا اخالق و تهذیب و تزکیۀ نفسانی؛ از سیاسِت ُملک داری و کیفیت 

ادارۀ صحنه هـای عظیـم فعالیـت اجتماعـی، تـا تنظیم روابـط اخالقی و 

خانوادگی؛ از جنگ و سیاست و حکمت و علم تا َمغیبات1 و همه چیز در 

این کتاب شریف هست.63/1/26

از بـاب مثـال، یکی از بخش های مهم نهج البالغه، بخش زهد و بی رغبتِی 

1. )غ ی ب( جمع َمغیبة، چیزهای پنهانی، مسائل غیبی
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به دنیا و بی اعتنایی به مظاهر فریبنده و جلوه گر دنیاسـت. این 

یکی از مهم ترین بخش های نهج البالغه است؛ چه در کلمات قصار، چه در 

ُخَطـب، و چـه در مکاتیب و نامه ها. بخش های زیادی مربوط می شـود به 

بی اعتنایی و زهِد نسبت به دنیا. سید رضی می گوید: وقتی که علیعلیه السالم 

دربـارۀ زهـِد در دنیـا و بی رغبتـی و بی اعتنایـی به این تجمـالت و زیورها 

و غرورهـا و فریب هـا و انگیزه هـا و جاذبه هـای دنیا حـرف می زند، طوری 

حرف می زند که شما تصور می کنید که گویندۀ این کلمات، جز زهد و جز 

بی رغبتِی به دنیا، هیچ کاری و شیوه ای و َمِنشی در زندگی ندارد. عبارت 

ُه ِبَغیِر الِعباَدِة«1 
َ
 ل

َ
هاَدِة و ال ُشغل ُه یف َغیِر الّزَ

َ
 ل

َ
مرحوم رضی این است: »َكالُم َمن ال َحّظ

یعنـی وقتـی علیعلیه السلالم در بـاب زهـد و در بـاب عبـادت و در بـاب ترک 

دنیا و اشـتغاِل به این گونه مسـائل حرف می زند، شما تصور می کنید این 

آدم، شـب و روزش مشـغول عبادت اسـت و هیچ کاری جز عبادت ندارد. 

ناگهان همین بیان و همین نَفس و همین حنجره را می بینید که59/2/13 در 

فضلیت شمشیر حرف می زند.67/2/26 وارد می شود در میدان جنگ و دستور 

جنگیـدن و تاکتیـک بهتر جنگیدن را تعلیم می دهـد.59/2/13 راوی می گوید 

کـه دیـدم علی بن ابی طالـب ]در جنگ جمل[ بعد از آنکه پرچم را از دسـت 

محمد گرفت،67/2/26 خطاب می کند به محمدبن حنفیه: »ِتد یِف ااَلرِض َقَدَمَک«۲ 

ِعِر اهَّلَل ُجُجَمَتَک« جمجمۀ خود را 
َ
پای خود را در میدان جنگ استوار بدار، »ا

1. نهج البالغه/ مقدمۀ سید رضی

2. نهج البالغه/ خطبۀ 11
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به خداوند بسپار؛ سرت مال خودت نباشد، بی محابا حرکت کن. 

قـَی الَقـوِم« وقتـی می جنگی، به آخر لشـکر همیشـه نگاه کن، 
َ
»ِارِم ِبَبَصـِرَک ا

جلـوی پایـت را فقـط نبین. آن چنـان در زمینه های نظامـی و ادارۀ میداِن 

جنگ و تاکتیک حرف می زند که شما وقتی می شنوید، یک سردار جنگی 

را می بینیـد، یـک نظامـِی تمام عیار را می بینید. اینکه جلوی پایت را نگاه 

نکن، آخر لشکر را نگاه کن، البته یک معنا و مفهوم عامی دارد و می تواند 

در همۀ میدان ها، در همۀ مبارزه ها، سرمشق قرار بگیرد؛ یعنی انسان فقط 

جلـوی پایـش را نبینـد، بلکـه همیشـه آخرها را ببیند، هـدف و مقصود را 

دورتر قرار بدهد. و این وسیله ای است برای پیروزی؛ اما با توجه به شیوۀ 

جنگ های کالسیک در جنگ های قدیمِی آن زمان که با شمشیر بود، این 

تاکتیک جنگی اسـت اصاًل؛ این جنگاوری که شمشـیر را دسـت می گیرد، 

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 این طور عمل 

بکند، سـرگرم نمی شـود، مشغول نمی شود، بند نمی شود، ضربات را خیلی 

راحت تـر َرد می کنـد و جنبـۀ مهاجـم بـه خود می گیـرد، نه جنبـۀ مدافع. 

و باالخـره بـه موفقیـت نزدیک تـر می شـود. اینجا علـی را در لباس نظامی 

می بینیـد، در لبـاس یـک سـردار جنگی، یک معلم دانِش جنگ مشـاهده 

می کنید، یک چنین حالتی.



575 33. لزوم آشنایی با نهج البالغه 

صل دوم
ف

عیـن همین مسـئله را شـما در زمینه هـاِی دیگـر ]می بینید[؛ در 

مورد اعتقادات. وقتی در مورد توحید حرف می زند، مثل یک فیلسـوف و 

بهتر از هر فیلسوف و عمیق تر و پرمایه تر از هر متفکِر اندیشمندی حرف 

می زند. در زمینۀ ادارۀ مملکت و کشورداری وقتی حرف می زند، دستوراتی 

کـه بـه مالک اشـتر می دهـدـ  در آن پیـاِم معروفـش به مالک اشـتر،1 آن 

فرمـان معـروف و گسـترده و همه جانبه ـ دقیقًا موضع یک سیاسـتمدار، 

یـک حاکمـی کـه سـالیان درازی حکومـت کـرده و بـه َچم وخـم حکومت 

وارد اسـت و می داند چگونه بایسـتی با مردم برخورد کرد، چگونه بایستی 

دوروَبری هـا را انتخـاب کند، مأمورین را از چه تیپ هایی بایسـتی برگزید، 

این طوری حرف می زند؛ یک سیاستمدار، یک حاکم، یک زمامدار.

و وقتی در زمینۀ حقوِق اجتماع، حقوق مردم و حقوق ُضعفا حرف می زند، 

چنـان حـرف می زند و بر روی نکاتی انگشـت می گذارد که شـما می بینید 

یک فیلسـوف اجتماعی اسـت، یـک انقالبِی اجتماعی، یـک مصلِح بزرگ 

اسـت؛ از گرسـنگِی مـردم ]می گویـد[، از ضعف هـای مـردم، از نقـاط قّوت 

مـردم، از خأهـای جامعـه، و از آن چیزهایـی که یک سیاسـتمدار و یک 

زمامدار بایستی حتمًا آنها را بداند و بشناسد و به آنها توجه داشته باشد، 

و از عدالت اجتماعی و تساوِی بین مردم و ازاین قبیل.

تمـام ایـن ابعاد و فصـول گوناگـون در نهج البالغه، به شـکل کامل مطرح 

1. شـرح حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای بر قسـمت هایی از ایـن فرمان، در کتـاب »والیت و 

حکومت« آمده است.
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است و این می تواند یک کتاب همه جانبه باشد که همۀ جوانب 

اسـالم را بـه مـا معرفی کند و ما چنین چیزی واقعـًا دیگر نداریم. و این 

عظیم ترین میراث و گران بهاترین ذخیره و گنجینه ای است که در اختیار 

مردم مسلمان وجود دارد و می توانند از آن استفاده کنند.59/2/13



 

۳۴

و سرانجام منادی ندا داد:
رکاُن الُهـــدٰی«

َ
َمت َواهلِل ا

َ
»َتَهّد

امیرالمؤمنینعلیه الصالة و السلالم به خاطر همین عظمت ها، به خاطر تراکم همین 

ارزش هـای ممتـاز، ضربـت خـورد. و این فاجعۀ بزرگ انسـانی، به وسـیلۀ 

انسان های شقی و گمراه، نسبت به این بزرگوار به وجود آمد.82/8/23

مـا بـرای ایـن ذکـر مصیبت می کنیـم که باز از گوشـه و کنارهـای زندگی 

این بزرگواران، آگاهی بیشـتری به دسـت بیاوریم. البته فاجعه آمیز اسـت، 

دلسـوز اسـت، نشـان دهندۀ جنایت ها و َددمنشی های بشـری از سویی، و 

فضیلت ها و درخشـش های انسـانی از سـوی دیگر ا سـت. بنابراین ای بسا 

کـه کسـانی را منقلـب کنـد، متأثر کند، اشـک بـر چهرۀ آنها جاری بشـود؛ 

امـا مـن خیلـی اصراری بر این معنا ندارم که شـما حتمـًا با ذکر مصیبت 

گریه کنید.53/7/17 ما الزم است بدانیم که علی ها چگونه کشته می شوند و 
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به دسـت که ها کشـته می شـوند. امروز زمانی اسـت که ما این را 

باید بیشتر و بهتر از همیشه بدانیم.

علی یعنی اسالم مجسم، یعنی قرآن ناطق، یعنی بزرگ ترین شاگرد اسالم، 

به دست ابن ملجم کشته شد. ابن ملجم کیست؟ ابن ملجم یکی از خوارج 

اسـت. چند تا ویژگی دارد؛ اواًل به ظاهر مسـلمان اسـت، آن هم مسـلمان 

بسـیار متعّبد؛ مسـلمانی که قرآن را هم از بر و به خوبی می خواند؛ خیلی 

هم در اسـالِم خود متعصب و پایبند اسـت. ویژگی دومش این اسـت که 

هیچ کس را قبول ندارد، حتی علی را! علی را هم مسلمان نمی دانست. او 

معتقد است که علی سازش کار است، او معتقد است که علی یک عنصر 

غیر انقالبـی اسـت! او به خاطـر اینکه علی بـا معاویه، در لحظه ای بسـیار 

حسـاس و خطیر و به خاطر ضرورتی بزرگ، جنگ را به آتش بس کشـانید، 

مخالفت می کند.

آیا انگیزۀ واقعی او هم دفاع از اسالم است؟ تردید باید داشت. ظاهرًا به 

نام اسالم، بزرگ ترین مسلمان ها را متهم به سازش کاری می کند، متهم به 

ارتجاع می کند. چون علی را مرتجع می داند، پس خود، مدعی ترقی خواهی 

و انقالبی گـری اسـت. بـا نـام اسـالم، با نام قـرآن، با نـام انقالبی بودن، با 

نـام پارسـایی و پایبنـدی بـه اسـالم و اخـالق اسـالمی، با نـام قاطعیت، 

مسـلمان ترین، پارساترین، قاطع ترین، مفیدترین، ارزنده ترین و بزرگ ترین 

پیروان اسـالم را به خاک و خون می کشـد. خوارِج نهروان یک چنین گره، 

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 دوران های صدر اول اسـالم تا قرن دوم و سـوم ـ که رد 

پـای خـوارج پیداسـت ـ آنها را با همین چهره، بـا همین نما می بینیم، با 

ادعای اسـالم، با متهم کردن فرزندان راسـتین اسـالم، با دشـمنی کردن با 

مغزها و ُلّب های 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 ابن ملجم که بویی از اسـالم نشـنیده اند، هیچ از 

اسـالم درک نکرده اند، با نام اسـالمـ  آن هم اسـالِم انقالبی و اسالِم تند و 

تیـز ـ بـه جان بهتریـن خلق خدا بیفتند. این یک فاجعه اسـت؛ خوِد این 

یـک فاجعـه اسـت. اگـر علی بن ابی طالب را هم نمی کشـتند، خـوِد وجود 

این چنیـن َخبطـی، یک فاجعۀ بزرگ اسـت، فاجعۀ تأسـف انگیز. امروز ما 

عمق این فاجعه را درک می کنیم.

البته در کنار این، حرف های دیگر هم هست؛ در کنار این، این حرف هم 

هسـت که همین مسـلماِن به اصطـالح انقالبِی آیۀ قرآن خـوان، از معاویه 

پول گرفته است، به وسیلۀ معاویه تحریک شده؛ و ترور نافرجام معاویه و 

عمروعاص، یک صحنه سازی بیشتر نبود؛ این هم گفته می شود. احتماالتی 

اسـت که هسـت و معقول هم هسـت،1 چرا بی دلیل این احتماالت را رد 

1. بـرای اطـالع بیشـتر می توانیـد پی نوشـت شـمارۀ ۱۱، »دسیسـۀ معاویـه بـرای قتـل 

امیرالمؤمنین« را مطالعه کنید.
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کنیـم؟ وجود یک چنین خطـی و یک چنین فکری به معنای این 

است که اسالم، قالبی بشود، پوششی بشود برای گرایش های جنایت کارانه 

که از سوی جناح های ضد اسالمی تعقیب می شود؛ و علیعلیه السالم پیشوای 

بزرگ و رهبر عظیم الشأن مسلمانان، شهیِد این چنین فاجعه ای شد. شما 

ببینیـد در یـک جامعـه، یـک رهبـر، رهبـر یک انقـالب چقدر عزیز اسـت، 

چطور دل ها به او متوجه است، چطور نبض جامعه با حرکت او، با قدرت 

و امـداد او می زنـد، چطـور جسـِم جامعـه بـا حضـور او گرم اسـت و زنده 

اسـت؛ و اگر چنانچه این رهبر از مردم گرفته بشـود، مردم چه احساسـی 

دارند، چه حالتی دارند؛ ناگهان همۀ رؤیاهای خود را باطل شـده می دانند، 

همۀ آرزوهای خود را مبدل شدۀ به فراق می دانند؛ مسلمانان کوفه چنین 

حالتی داشتند.58/5/24

]شـب نوزدهم ماه رمضان سـال 40 قمری[ علی الظاهر، شـب جمعه بوده 

اسـت. البته بعضی از روایت ها این اسـت که شـب نوزدهم، شـب جمعه 

بوده اسـت، بعضی روایت ها این اسـت که شـب بیست ویکم، شب جمعه 

بوده است.80/9/16 امیرالمؤمنینعلیه الصالة و السالم به خانۀ دختر خودشان ام کلثوم 

رفتنـدـ  طبـق آنچـه کـه در نقـل هسـت ـ و وقتـی دیدنـد کـه در افطاری 

ام کلثوم، شـیر و نمک در سـفره گذاشته شده است، فرمودند یکی از اینها 

را بردار، تو ِکی دیده ای 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 نقل هایی که شـده اسـت، 
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معلوم می شـود اینکه حضرت شـب را در همان جا بیتوته کردند 

و ماندند، فقط برای افطار نبوده اسـت. از ام کلثوم نقل شـده اسـت که آن 

بزرگوار مشغول عبادت می شد، نماز می خواند، تضرع می کرد، اعمال شب 

قـدر را انجـام مـی داد و گاهی هم می آمد به آسـمان نگاه می کـرد.72/12/10 و 

ق  دائمـًا تکـرار می کـرد که رسـول خدا به من خبر داده اسـت، صادق مصدَّ

َكَذبُت َو ال ُكِذبُت«1 دروغ نگفته ام، و به من دروغ  به من خبر داده است، »ما 

گفته نشـده اسـت. پیامبر خبر داده که محاسـن سـفیدت از خون سـرت 

رنگین خواهد شد و امشب همان شب است.52/7/24 آن حالت اضطراِب آن 

بزرگـوار از لقـای پـروردگار، حالتی اسـت که یک مؤمـن دارد. یعنی همان 

امیرالمؤمنینـی کـه در جنگ هـا، آن طور شـجاعانه به اسـتقبال مرگ رفته 

اسـت، آن مـرد بـزرگ، آن بندۀ خالص خدا، امشـب درمقابـل حادثه ای که 

می داند اتفاق می افتد و به لقای پروردگار خواهد رفت، دلش می لرزد.72/12/10 

و اضطـراب لقـای الهـی، اضطراب از مرگ نیسـت؛ چون از مـرگ که اینها 

واقعـًا به آن معنا نمی ترسـیدند، اما دیـدار با خدا، حتی برای اولیای با این 

قرب و با این مقام، اضطراب دارد. لذا حضرت آن شب واقعًا در یک حال 

اضطرابی بودند، که روایات، این را نشـان می دهد. مرتب می رفتند بیرون 

از اتـاق، بـه آسـمان ها نگاه می کردند و آیات قـرآن را می خواندند، کلماتی 

می فرمودند، از وعدۀ پیغمبر یادشـان می آمد. تا اینکه قبل از اذان صبح، 

وقت عبادت، وارد مسـجد شـدند و پیش از آنکه نماز صبح شـروع بشـود، 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب وفاته/ باب127/ حدیث38
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در محراب عبادت مشـغول عبادت بودنـد.67/2/17 ضبط کرده اند که 

ا  ِادن
َ  �ن

�ةُّ َر�بَ الَوعُد ال�َ �ةَ امیرالمؤمنین در آن نافله، آیات شـریفۀ سـورۀ انبیا، »َو ا�ة

روا« را خوانده. در روایت هست که ده آیه از این 
�نَ َك�نَ �ی �ن

َّ
صاُر ال �ب

َ
 ا

َص�ةٌ احنِ ِهَی سش

آیـات را شـنیدند کـه امیرالمؤمنیـن خوانده اند. در خالل اینها، آیات »ِا�نَّ 

َ�ها َو ُهم �نی َما  َ�َمعو�نَ َح��ی َعدو�نَ * لا �ی ها ُم�ب َک َع�ن �ئِ
ٓ
وٰل

ُ
��نٰی ا ا ال�ُ

َ ُهم ِم�نّ
َ
�ة ل �ةَ �نَ َس�بَ �ی �ن

َّ
ال

«1 را که منطبق با حال خود آن بزرگوار اسـت، در آن  اِل�و�نَ ُسُهم �ن
�نُ �ن

َ
َه�ة ا �ةَ اسش

نافلـه خوانده انـد. بعد هم وقتی که حضرت به رکوع یا به سـجده رفته، آن 

اشقی االشقیا70/1/16 با 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 

ركاُن اُلَدی«۲ به خدا قسـم پایه های 
َ
َمت َو اهَّلِل ا

َ
ّد غیبـی ای فریـاد بلنـد کرد: »َتَ

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 

 َو اهَّلِل َعِلٌّ امُلرَتَض« به خدا قسـم 
َ

را روشـن کرد، و آن جمله این بود که »ُقِتل

علی را کشتند.67/2/17

رِب 
َ

َحـّسَ ااِلَمـاُم ِبالّض
َ
ّمـا ا

َ
لوط بن یحیـی ابی مخنـف، نقـل می کند می گویـد: »َفل

ه« یعنـی وقتی کـه حضـرت در محـراب، این ضربه بر مغـز بزرگوارش  ّوَ
َ
َل َیَتـا

ه« هیچ آه و ناله ای حضرت  ّوَ
َ
وارد شـد و پیشـانی حضرت را شـکافت، »َل یَتا

1. سوره مبارکه انبیاء/ آیه 97، سوره مبارکه انبیاء/ آیات 101 و 102

2. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب وفاته/ باب127/ حدیث58
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ه َو َصَبـَر َو احَتَسـَب«  ّوَ
َ
نکردنـد، اظهـار درد بکننـد اول، مطلقـًا! »َل َیَتـا

 
َ

خودشـان را حفـظ کردنـد و صبر کردند، اظهار دردی نکردنـد. اما »َو َوَقَع َعل

َحٌد« حضرت با رو، یعنی با صورت به روی زمین افتادند. 
َ
یَس ِعنَدُه ا

َ
َوجِهِه َو ل

اطراف حضرت هم در آغاز کار کسی نبود، چون هنوز نماز که شروع نشده 

بود. مسجد هم تاریک بود. مردم به طور متفرق در مسجد مشغول خواندن 

 ِبسِم اهَّلِل َو ِباهَّلِل َو 
ً

نافله بودند؛ کسی نفهمید اوِل کار که چه اتفاق افتاد. »قاِئال

ِة َرسوِل اهَّلِل« می گوید حضرت اولین جمله ای که بعد از ضربت خوردن بر 
َّ
 ِمل

َ
َعل

زبان جاری کردند، همین جمالتی بود که در مواردی دیگر هم به گوشمان 

رسـیده اسـت؛ از قول سیدالشهداسلالم اهلل علیه بعد از اینکه ضربت خوردند و بر 

ِة َرسـوِل اهَّلِل«1 
َّ
 ِمل

َ
زمیـن افتادند، همین جمالت نقل شـده، »ِبسـِم اهَّلِل َو ِبـاهَّلِل َو َعل

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 فرمود: »ُفزُت َو 

َرّبِ الَكعَبِة«۲ به خدای کعبه من موفق شـدم، فائز شـدم. یک روایت دیگر 

«3 یعنی هرچه که برای  عَمِل العاِملو�نَ ل�یَ
ا �نَ ِل َهدن دارد که حضرت فرمود: »ِلِم�ش

رسیدن به یک چنین سرانجامی انسان عمل بکند، زیادی عمل نکرده. برای 

چنین سـرانجامی، عمل باید کرد. ببینید، این نشـان دهندۀ این اسـت که 

ایـن روح مطهـر و پاکیـزه، چطور متصل به عوالم ملکوت اسـت؛ حتی در 

1. اللهوف على قتلى الطفوف )علی بن موسی بن طاووس، متوفی 664ق(/ ص121

2. مناقب آل ابی طالب/ باب درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی المسابقة باليقين و الصبر

3. سوره مبارکه صاّفات/ آیه 61
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 َّ ُ
همان وقتی که هنوز جسـم او در این دنیاسـت و زنده اسـت. »ث

عـنُی« بعـد از آنکه این ذکر را، این مناجات 
َّ
ـِنَ الل

َ
ـِن ابـُن ُملَجـٍم َقَتل

َ
 َقَتل

َ
صـاَح َو قـال

را حضـرت کردنـد، بعـد فریاد کشـیدند که مـردم متوجه باشـند و قاتل را 

ـَة« مردم وقتی صدای  ّجَ
َ

ـَع الّناُس الّض ّما َسِ
َ
نگذارنـد کـه بگریزد و فرار بکند. »َفل

كاَن یِف امَلسِجِد«82/8/23 مردم سراسیمه   َمن 
ُّ

ُكل یِه 
َ
امیرالمؤمنین را شنیدند، »ثاَر ِال

همین طور می دویدند، بلکه بتوانند این قاتل را پیدا کنند.84/7/29

میِرامُلؤِمننَی« بعد آمدند اطراف امیرالمؤمنین، همه جمع شـدند، 
َ
حاطوا ِبا

َ
َّ ا ُ

»ث

 َوجِهـِه َو حِلَیِتـِه« دیگر وقتی که مردم جمع 
َ

ُم َیـِری َعـل
َ

ِرِه َو الـّد ئـَز  َرأَسـُه ِبِ
ُ

»َو ُهـَو َیُشـّد

شـدند، دیدند حضرت در همان حال ضعف و درحالی که فرقشـان شکافته 

اسـت، دارند سـر خودشـان را و زخم خودشان را خودشان با یک دستمالی 

می بندند و خون بر صورت و بر محاسـن آن بزرگوار جاری اسـت.82/8/23 »َو 

ُه« حضـرت 
ُ
ُه َو َصـَدَق اهَّلُل َو َرسـول

ُ
 َهـذا مـا َوَعـَد اهَّلُل َو َرسـول

ُ
َقـد ُخِضَبـت ِبِدماِئـِه َو ُهـَو َیقـول

زخم سرشـان را می بسـتند، می فرمودند این همان چیزی اسـت که خدا و 

پیغمبـر بـه مـن وعده کرده بودند. پیغمبر قبـاًل فرموده بود که این حادثه 

پیش می آید.

امام حسنعلیه السالم سر رسیدند، سر پدر را در دامن گرفتند، خون ها را شستند، 

ماَء ِبَطرِفِه« این در حالی بود که حضرت همان طورکه  زخم را بستند. »َو ُهَو َیرُمُق الّسَ

ُح اهَّلَل َو  خوابیده بودند، با گوشـۀ چشـم، آسمان را نگاه می کردند، »َو ِلساُنُه ُیَسّبِ

ُدُه« زبانشان در حال تسبیح و حمد پروردگار بود در آن حالت. ُیَوّحِ

 َوجَه 
ُ

ل  ُیَقّبِ
َ

حضرت از هوش رفتند. امام حسـن مشـغول گریه شـد؛ »َو َجَعل
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بیـِه َو مـا َبـنَی َعیَنیـِه َو َموِضـَع ُسـجوِدِه« امـام حسـن چشـمش به چهرۀ 
َ
ا

پدر بود. وقتی دید از هوش رفت، خم شـد پیشـانی امیرالمؤمنین، محل 

سـجده های طوالنی امیرالمؤمنین را بوسـید، صورتش را بوسید، مابین دو 

الم« از  یِه الّسَ
َ
میِرامُلؤِمننَی َعل

َ
 َوجِه ا

َ
چشمش را بوسید. »َفَسَقَط ِمن ُدموِعِه َقَطراٌت َعل

اشـک چشم امام حسـن، چند قطره ای روی صورت امیرالمؤمنین ریخت. 

« دیدند امام حسـن 
ً
كیا »َفَفَتَح َعیَنیِه« حضرت چشمشـان را باز کردند. »َفَرآُه با

 یا َحَسُن ما هَذا الُبكاُء؟« فرمود حسن جان! چرا گریه 
َ

دارد گریه می کند. »َفقال

بیـَک َبعـَد الَیـوِم« پسـرم! بعـد از این لحظه، دیگر 
َ
 ا

َ
وَع َعـل می کنـی؟ »یـا ُبـَنَّ ال َر

َک« این جدت پیغمبر 
ُ

پـدِر تـو هرگز هیچ ناراحتی و ترسـی ندارد؛ »َهـذا َجـّد

است، »َو َخدَیُة« این خدیجه است، »َو فاِطَمُة« این فاطمه است، »َو احلوُر العنُی 

بیـَک« همه منتظرند 
َ
وَن ُقدوَم ا ُمِدقـوَن« همـه اطـراف من را گرفته اند. »ُمنَتِظـر

كُفـف َعِن   َو ا
ً
 َو َقـّرَ َعینـا

ً
کـه مـن بـروم زودتر به اینها ملحق بشـوم، »َفِطب َنفسـا

الُبكاِء« اشک نریز پسرم!84/7/29

بعد حضرت را برداشـتند. بعد از اینکه امام حسنعلیه السلالم نماز را خواندند 

در مسجد، حضرت هم نشستند، نشسته نماز خواندند. روایت دارد، راوی 

می گوید که حضرت گاهی متمایل می شد به یک طرفی که بیفتد، گاهی 

خـودش را نگـه می داشـت. باالخـره حضـرت را بلنـد کردند به طـرف منزل 

حرکت دادند.88/6/20

البته امیرالمؤمنین، خودشان بارهاوبارها خبر داده بودند؛ همه می دانستند. 

از نزدیـکان امیرالمؤمنیـن، تقریبـًا همه می دانسـتند. از زمـان پیغمبر، در 
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جنـگ خندق، وقتی که امیرالمؤمنین که یک جوان نوخاسـته ای 

بود ـ آن حضرت آن وقت شاید کمتر از سی سال داشتند ـ وقتی رفتند با 

عمروبن عبـدود مبـارزه کردنـد و آن پهلوان معـروف عرب که قریش و غیر 

قریـش و همـه، او را بـزرگ می شـمردند و یقین داشـتند کـه او دیگر کار 

پیغمبر و مسلمان ها را یکسره خواهد کرد، امیرالمؤمنیِن جوان رفت او را 

به درک واصل کرد و برگشت. در این مبارزه، پیشانی حضرت زخم برداشت 

و خـون از پیشـانی مبـارک امیرالمؤمنین نازل شـد. آمـد خدمت پیغمبر، 

پیغمبر یک نگاهی کردند، خوِن چهرۀ امیرالمؤمنین، دل پیغمبر را سوزاند. 

ایـن جـوان مبارز، این جوان فداکار، این جـوان محبوب و عزیز، رفته این 

کار بزرگ را هم کرده است و برگشته است، حاال صورت خون آلود، پیشانی 

خون آلـود. پیغمبـر فرمودنـد: علـی جان! بنشـین. امیرالمؤمنین نشسـت. 

پیغمبـر دسـت مالیدنـد، خون هـا را پاک کردند. بعد دسـتمال خواسـتند، 

شاید خودشان خون ها را تمیز کردند. بعد هم به دوتا از آن خانم هایی که 

مأمور بسـتن زخم ها بودند، فرمودند که زخم علی را خوب ببندید، مرتب 

کنید. وقتی این سفارش ها را کردند، ناگهان مثل اینکه یک چیزی به یاد 

پیغمبر آمد ـ شاید چشم های پیغمبر پر اشک شد ـ یک نگاهی کردند به 

امیرالمؤمنین، گفتند: علی جان! امروز زخم تو را بستیم؛ اما آن روزی که 

كوُن ِاذا 
َ
یَن ا

َ
محاسن تو از خون سرت خضاب خواهد شد، من کجا هستم! »ا

ُخِضَبت َهِذِه ِمن َهِذِه«. همه انتظار داشـتند یک چنین روزی را؛ خود حضرت 

هم بارها می فرمودند.
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ایـن ُزهرِی معروف، محمدبن شـهاب زهـری در روایتی می گوید: 

« یعنی ]امیرالمؤمنین[ همین طور 
َ

ـالُم َیسـَتبِطُئ القاِتل یِه الّسَ
َ
میُرامُلؤِمننَی َعل

َ
»كاَن ا

بی تابانـه، کأّنـه منتظـر ایـن بود که این قاتل، این شـقی بیاید کار خود را 

انجـام بدهـد. ُکند می شـمرد حرکت زمان را، که این حادثـه انجام بگیرد.1 

حضرت منتظر بودند۲، نزدیکان هم می دانسـتند؛ اما حادثه این قدر بزرگ 

بود که بااینکه از پیش خبر داده شده بود، همه را منقلب کرد.75/11/12

]در[ کوفـه غوغایـی بـه پـا شـد. راوی می گوید مثل روز وفـات پیغمبر، در 

کوفـه ضّجـه و گریه بلند شـد؛ آن شـهر بـزرگ کوفه، یکپارچـه مصیبت و 

حزن و اندوه بود. حضرت را که می آوردند، امام حسینعلیه السالم آمد نزدیک. 

چشمان حضرت از اشک ]پر بود[، در این روایت دارد که از گریه ای که کرده 

بودنـد، پلک های حضرت مجروح شـده بـود. در همین مدت کوتاه، آن قدر 

حضـرت گریـه کرده بودند! امیرالمؤمنین چشـمش افتاد به امام حسـین، 

گفت حسـیِن من گریه نکن، صبر داشـته باشـید، صبر کنید؛ اینها چیزی 

نیسـت، این حوادث می گذرد؛ و امام حسـین را هم تسـال داد. حضرت را 

1. ایـن دو روایـت در کتـاب بحاراالنـوار/ کتاب تاریـخ امیرالمؤمنین/ ابـواب وفاته آمده 

است/ باب 126، حدیث12 / باب126، حدیث13

2. یکـی از پیرمـردان قبیلـۀ ِکنـده نقـل می کند، بیش از بیسـت مرتبـه از امیرالمؤمنین 

ن َیِضَبا ِمن َفوِقها ِبَدٍم« چه چیزی جلوگیری 
َ
شقاها ا

َ
شنیدم که روی منبر می فرمود: »ما َیَنُع ا

کرده از بدبخت تریِن امت که بیاید محاسن مرا از خون سرم رنگین سازد. )االرشاد/ باب 

تاریـخ امیرالمؤمنیـن/ فصـل فـی علم علی بالغائبـات قبل حدوثها/ فی َنعِیِه نفسـه الی 

اهله و اصحابه قبل شهادته(
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آوردنـد داخـل منـزل، بردنـد در آن مصالی حضـرتـ  آنجایی که 

حضرت در خانه نماز می خواندند ـ فرمود ببرید مرا آنجا. آنجا برای حضرت 

بسـتری گسـتردند. حضرت را آنجا گذاشـتند.88/6/20 حضرت گاهی از هوش 

می رفتند، گاهی به هوش می آمدند.75/11/12

مـردم بـا شـتاب به طـرف خانۀ محّقـر امیرالمؤمنیـن حرکت کردنـد. مردم 

امام خود را عاشقانه دوست می داشتند، برای آنها قابل تحمل نبود، قابل 

شـنیدن نبود که امام عزیزشـان، این معلم همیشـه بیدار، این قلب تپندۀ 

امت، این حاکم عادل، این فریاد خروِش زمان و تاریخ، که همیشه برای 

مـردم سـخن می گفتـه اسـت، درس می داده اسـت، تسـال می داده اسـت، 

از بدی هـای آنهـا بـه خـود آنهـا شـکایت می کرده اسـت، به آنهـا این همه 

مهربان بوده اسـت، این امام عزیز و محبوب، مورد سـوءقصد دشـمن قرار 

گرفتـه اسـت. شـما اگـر خودتـان را در عالـم ذهنتان، در کوفۀ سـال 40 و 

به جـای آن مـردم قـرار بدهیـد، و دلتـان را بگذارید پهلـوِی دِل آن مردمی 

کـه جـان امامشـان را در خطـر می بینند، می فهمید که مـن چه می گویم. 

زن هـا ناراحـت، مردهـا ناراحت، پیر و جوان در اضطـراب، مخصوصًا طبقۀ 

مستضعفین مردم که امام همیشه از آنها طرف داری کرده است، ناراحت، 

ُدور خانۀ علی را مثل حلقۀ انگشتر احاطه کرده اند و ناراحتند.

امیرالمؤمنین در بستر بیماری، با حالت ضعف، درحالی که فرقش شکافته 

اسـت، محاسـنش خون آلود اسـت، زهر در بدنش اثر گذاشـته اسـت،59/5/10 

سـاعت های آخـر عمر را می گذراَند. حـاال می خواهد به فرزندانش، به اهل 
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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 می کنید، آن مردمی که داغ دار علی 

بوده انـد، بایـد چـه کار می کردند؟ آیا این کافی بود کـه بر علی گریه کنند، 

امـا نداننـد کـه علی چرا کشـته شـد؟ علـی از آنها چه می خواسـت؟ علی 

بـرای چـه مبـارزه می کـرد؟ برای علی گریـه بکنند، اما درد علـی، راه علی، 

کار علی، هدف و مقصود علی را ندانند، آیا این درسـت اسـت؟ یقینًا نه! 

امیرالمؤمنیـن بـرای اینکـه ایـن خـأ را پر بکنـد، یک وصیت نامـۀ کوتاه 

داده اسـت. این وصیت نامه در بخش اول، خطاب به امام حسـن و امام 

حسین است؛ اما بعد از چند کلمه، خطاب به همه است. تصریح کردند، 

فرموده اند 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 

خطاِب من است.

بـرادران و خواهـران عزیز! ما، بـرای علی گریه کردنمان، یـاد امیرالمؤمنین 

را زنـده نگاه داشـتنمان، بـرای چـه بـود؟ شـیعه چرا 1350 سـال اسـت که 

فضیلت علی و نام علی و یاد علی را در منابر، در کتاب ها، در نوشـته ها، 

در گفته های خصوصی و عمومی تکرار می کند؟ چرا؟ برای این اسـت که 

امیرالمؤمنین یک خطی را در دنیا ترسیم کرده است؛ شیعه خواسته است 

این خط زنده بماند، شیعه خواسته است مقصوِد علی در دنیا نمیرد. خود 

پیغمبر و خود امیرالمؤمنین و همۀ اولیای بزرگ خدا از این دنیا می روند، 
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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 

بـه نظـر، ناهمخوان بیاید. یک جا یک مطلِب بسـیار مهم را از نظر دیدها 

و تحلیل هـای معمولـی مـا بیـان می کند، بعـد ناگهان یـک مطلبی را که 

از نظـر مـا آن قـدر اهمیت ندارد، می گویـد. اما دیـد علی بن ابی طالب، دید 

الهی است، دیِد صائب است، مثل نگاه خداوند متعال به موجودات عالم. 

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 

کوتاه است، ما تحلیل می کنیم از دور ـ با همین تحلیل، آن وقت عباراْت 

همخوان است.72/12/13

من فقط یک جمله در حاشـیۀ این وصیت عرض می کنم، ما در گذشـته 

ایـن وصیـت را می خواندیـم، به عنـوان یـک درس اخالقی. امـا امروز حق 

نداریـم فقـط به عنـوان یـک درس اخالقی به این وصیت نـگاه کنیم. این 

وصیت، امروز برای ما دستور زندگی باید باشد.59/5/10

َعَنـُه 
َ
َبـُه ابُن ُملَجـٍم ل ـا َضَر ـالُم مَلّ یِه الّسَ

َ
ـالُم ِللَحَسـِن َو احُلَسـنُی َعل یِه الّسَ

َ
ـُه َعل

َ
ـٍة ل »َو ِمـن َوِصّیَ

اهَّلُل«1 ایـن وصیـت را بـه امام حسـن و امام حسـین کرد، آنها را خواسـت، 

ـا ِبَتقَوی اهَّلِل« 
ُ

بـا آنهـا حرف زد و ایـن کلمات را بعد از ضربت گفت. ..»اوصیمک

1. نهج البالغه/ نامۀ 47/ وصیت امیرالمؤمنین به امام حسن و امام حسینعلیهم السالم
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بی مقدمـه، اولیـن کلمـه تقواسـت. تقـوا، یعنـی همه چیـِز یـک 

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 می کنم 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 جامعه ای، تقوا برای تو زیبنده است. ای زمامدار! ای مسئول 

دولـت! ای کسـی کـه مردم به دنبال تو بایـد راه بیفتند و حرکت کنند، اگر 

ا« 
ُ

تو تقوا نداشته باشی دیگر نمی شود از مردم، انتظار تقوا داشت. »اوصیمک

شـما دوتا را که فرزند پیغمبرید، شریف الَنَسـبید، فرزند خلیفۀ شهیدشـده 

هستید، شما را من وصیت می کنم به تقوای خدا، این یک.

ا« به شما وصیت می کنم دنبال دنیا نروید،59/5/10 
ُ

نیا َو ِان َبَغتمک
ُ

ن ال َتبغَیا الّد
َ
»َو ا

اگرچه دنیا دنبال شـما بیاید؛ این هم نکتۀ دوم. این هم از لوازم تقواسـت 

البتـه. همـۀ کارهـای نیک از لـوازم تقواسـت، ازجمله ایـن. نمی گوید که 

ترک دنیا بکنید، می گوید: »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 ثروت های الهی؟ این است معنای 

دنیایـی کـه گفتند ]دنبـال[ نکنید؟ نه! دنیا یعنی آنکه شـما برای خودتان 

و تمّتعـات خودتـان می خواهیـد، برای لذات خودتـان می خواهید؛ این را 

می گویند دنیا. وِااّل آبادکردن روی زمین، اگر با هدف خیر و صالح بشرّیت 
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انجام بگیرد، عین آخرت اسـت. این، همان دنیای خوب اسـت. 

دنیایـی کـه مذّمـت شـده اسـت و نباید دنبالـش برویم؛ یعنـی آن چیزی 

کـه مـا را، نیـروی ما، تالش ما، همـت ما را متوجه خود می کند و ما را از 

راه بـاز مـی دارد. یعنی خودخواهی ما، خودپرسـتی ما، ثروت را برای خود 

خواستن، لذت را برای خود خواستن، این دنیاست.72/12/13

ایـن حـرف، آن قـدری که به مسـئوالنی مثل حسـن و حسـین ارتباط پیدا 

می کند، به تودۀ مردم آن قدر ارتباط پیدا نمی کند. اگر دنیا به سـراغ شـما 

هم آمد، شما به سراغ دنیا نروید. برای شما مسئوالن دولتی افتخار نیست 

که از دنیایی که به رایگان در اختیارتان قرار می گیرد، استفاده کنید، افتخار 

این است که از این دنیا استفاده نکنید؛ افتخار این است که غذای خوب 

نخورید؛ افتخار این است که پوِل زیاد خرج نکنید؛ افتخار این است که از 

خانه های خوب، از فرش های خوب، از لباس های گران قیمت، از تجمالت 

استفاده نکنید؛ به دنبال دنیا نروید، اگرچه دنیا به دنبال شما بیاید.

ا« اگر چیزی از دنیا گیر شما نیامد، تأسف 
ُ

ِوَی َعنمک  َشٍء ِمهنا ُز
َ

»َو ال َتأَسفا َعل

« حـق را  مخوریـد؛ ایـن بـرای شـما افتخـار و سـربلندی دارد. »َو قـوال ِباحَلـّقِ

بگویید. ای حسن! ای حسین! بر سر حق با هیچ کس معامله نکنید، هیچ 

مصلحتـی باالتـر از حق و حقیقت نیسـت. نگویید امـروز مصلحت ایجاب 

نمی کند که تو این حرف حق را بزنی، پس نزن؛ نه! این حرف دروغ است. 

مصلحت ایجاب می کند که من حرف حق را بزنم، اگرچه مصلحت دیگری 

از دسـت بـرود، ایـن باالتریـن مصلحت هاسـت و اصاًل زندگـی علی یعنی 
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حق گرایی و مصلحت ناگرایی. علی بن ابی طالب می توانست در آن 

شـورایی کـه بعـد از وفات عمر، خلیفۀ دوم تشـکیل شـد، مصلحت گرایی 

بکنـد و خالفـت را ِبَبـرد، ]امـا[ نکـرد. علی بن ابی طالب می توانسـت بعد از 

آنکه به خالفت رسـید، مصلحت گرایی 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 اسـالم و اسـالم 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 روزه دار! بر سـر حق با هیچ کس معامله نکن. بگذار بدشـان بیاید، بگذار 

بـه تـو بدگویـی کننـد؛ ..بگذار به تـو بگویند تو آدم خودخـواه و جاه طلبی 

هستی، حرف حقت را بزن؛ بگذار بگویند انحصارطلبی، حرف حقت را بزن، 

حق را رها مکن.

»َو قوال ِباحَلّقِ َو اعَمال ِلاَلجِر« کار بیهوده نکنید، کار را برای اجر خدایی و ثواب 

الهـی اش بکنیـد. این زندگی، ایـن تالش، این توان را، مفت و بیخودی از 

«.59/5/10 خصم ظالم باشـید. 
ً
 َو ِللَمظلوِم َعونا

ً
كونـا ِللّظـاِلِ َخصمـا دسـت ندهیـد. »َو 

خصم، غیر از دشـمن اسـت؛ یک وقت کسـی دشـمِن ظالم اسـت، خیلی 

خب، از ظالم بدمان می آید، دشمن او هستیم؛ این کافی نیست. »خصم« 

یعنـی مدعـی اش بـاش؛ دشـمنی که مدعی اوسـت، دشـمنی کـه گریبان 

ظالـم را می گیـرد؛ ظالـم را رهـا نکنید. بشـرّیت بعـد از امیرالمؤمنین و تا 

امروز، بدبخت و روسیاه شد، به خاطر نگرفتن گریبان ظالم ها. اگر گریبان 
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ظالم ها را دست های باایمان می گرفت، ظلم در دنیا این قدر پیش 

نمی رفـت؛ بلکـه بر می افتـاد. امیرالمؤمنین این را می خواهـد: »كونـا ِللّظاِلِ 

« خصِم ظالم باش. در دنیا، هرجا ظلم هست و یک ظالمی هست، 
ً
َخصما

تو اینجا خودت را خصم او بدان. ببینید به خاطر عمل نکردن به همین یک 

کلمـه وصیـت امیرالمؤمنین، چه منجالبی اسـت در دنیـا، چه بدبختی ای 

دارد بشرّیت، چه مظلومیتی دارند ملت ها، به خصوص مسلمان ها! همین 

یک وصیت امیرالمؤمنین اگر عمل می شـد، امروز بسـیاری از این ظلم ها 

« هرجا 
ً
و مصیبت های ناشـی از ظلم ها، وجود نمی داشـت. »َو ِللَمظلوِم َعونا

مظلومی هست، کمک او باش. نمی گوید طرف دارش باش؛ نه آقا، کمک! 

باید کمکش کنی، هرچه می توانی، هرطور می توانی.

تا اینجا خطاب به امام حسـن و امام حسـین اسـت ـ البته این حرف ها 

مخصـوص امـام حسـن و امـام حسـین هم نیسـت، خطاب به آنهاسـت، 

اما برای همه اسـت ـ جمالت بعدی را امیرالمؤمنینعلیه الصالة و السلالم عمومی 

ـِدی« بـه شـما دو پسـرم و بـه همـۀ فرزندانم 
َ
ـا َو َجیـَع َول

ُ
می فرمایـد: »اوصیمک

ِكتایب« به هرکسی  َغُه 
َ
هل« به همۀ اهل و کسانم، »َو َمن َبل

َ
وصیت می کنم، »َو ا

کـه ایـن نامـۀ مـن بـه او خواهد رسـید. بـا این حسـاب، من و شـما هم 

مخاطب همین کالم امیرالمؤمنین هستیم. همۀ شما را وصیت می کنم 

بـه چـه چیـز؟ بـاز دوبـاره »ِبَتقـَوی اهَّلِل« مجـددًا تقـوا. اولیـن و آخرین کلمۀ 

مِرُكم« نظم امرتان. یعنی چه؟ 
َ
امیرالمؤمنین تقواسـت. به دنبال آن »َو َنظِم ا

یعنی کارهایتان را که در زندگی می کنید، همه اش منظم باشد؟ این است 
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معنایش؟ خب، ممکن است معنایش این هم باشد. نفرمود َنظَم 

مِرُكم«؛ آن مسـئله ای که 
َ
ُاموِرُکـم، کارهایتـان را منظم کنید، ]فرمود[ »َنظِم 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 می رسـد آن عبارت 

اسـت از همین اقامۀ نظام اسـالمی، اقامۀ حکومت و والیت اسـالمی. با 

انضباط و نظم با قضیۀ حکومت و نظام رفتار کنید، بلبشو نباشد.72/12/13

»َو َصـالِح ذاِت َبیِنُكـم« اختالفاتتـان را برطرف کنید مردم. این خطاب به همه 

است؛ این خطاب به آن کسانی هم است که دوست می دارند همیشه آتش 

فتنه و اختالف را مشتعل کنند. ای آتش بیاران معرکه! گوش کنید، خطاب 

به شـما هم اسـت؛ ای غیبت کنندگان! ای تفتین کنندگان1! ای کسانی که 

سـعی می کنید دل این مسـئول را با آن مسـئول بد کنید، ای مگسـانی که 

دور شـیرینِی مسـئوالن را می گیریـد برای منافع خودتـان، ای ُدوروبری ها! 

ای اطرافی هـا! ای خودخواه هـا! خطـاب بـه شـما هم اسـت، گـوش کنید، 

»َو َصـالِح ذاِت َبیِنُكـم«، نگذاریـد اختالفـات اوج پیـدا کنـد. ای کسـانی که دو 

طـرف اختالفـات قـرار دارید، ممکن نیسـت در یک اختالفـی، هر دو طرف 

راسـت بگویند؛ البته ممکن اسـت بگویید هر دو طرف به طور مطلق درست 

نمی گوینـد، هـر دو طرف هم به طـور مطلق غلط نمی گویند؛ بسـیار خوب، 

برگردید به خودتان، بینکم و بین اهلل، ببینید کجا دارید از معیارها تخطی و 

تجاوز می کنید، برگردید به معیارها، به فکر اسالم باشید.59/5/10

1. )ف ت ن( فتنه برانگیزان، آشوب برپاکنندگان
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ایـن جملـه را کـه بیـان می فرمایـد، یـک شـاهد از کالم پیغمبر 

هم می آورد. پیداسـت که بر روی این خیلی تکیه دارد و از آن می ترسـد. 

نه اینکه صالح ذات البین، اهمیتش بیشتر از نظم امر است؛ از باب اینکه 

صالح ذات البین، آسـیب پذیرتر اسـت. لذاسـت این عبارت را نقل می کند 

 َصالُح ذاِت 
ُ

ُكما« از جدتان شـنیدم که فرمود: »َیقول
َ

عُت َجّد از پیغمبر، »َفِاّن َسِ

یاِم« صالح ذات البین، صفای میان مردم، از  الِة َو الّصِ ِة الّصَ  ِمن عاّمَ
ُ

فَضل
َ
الَبنِی ا

هر نماز و روزه ای بهتر است؛ نه اینکه از همۀ نمازها و روزه ها، از هر نماز 

و روزه ای بهتر اسـت. شـما می خواهی بروی دنبال نمازت، دنبال روز ه ات، 

خیلی خب، یک کاری هست که از هر دوی اینها فضیلتش بیشتر است. 

آن چیسـت؟ آن اینکـه اصـالح ذات البین بکنی. اگر دیـدی یک جایی، در 

بیـن امـت اسـالمی، یـک اختالفی وجـود دارد و یک شـکافی وجود دارد، 

بروی آن شکاف را پر کنی. این فضیلتش از نماز و روزه بیشتر است.

بعـد کـه ایـن چند جمله را بیـان فرمود، حاال کلماِت دیگـر، کوتاه، پرمغز، 

هَّلَل یِف ااَلیتـاِم« یعنـی ای مخاطبیـن مـن! اهلل 
َ
هَّلَل ا

َ
جان سـوز، و انتخاب شـده؛ »ا

هَّلَل« ترجمۀ فارسـی ندارد؛ ما معادل نداریم برایش در 
َ
هَّلَل ا

َ
اهلل در یتیمان. »ا

فارسـی. اگـر بخواهیـم ترجمه کنیم، باید بگوییم جـان تو و جان خدا، در 

یتیمان؛ یعنی هرچه می توانید، به یتیم برسید. نبادا آن را فراموش بکنی! 

خیلی مهم اسـت. ببینید چقدر این انسان شـناِس خداشناِس روان شناِس 

دلسـوز، نکته های ریز را می بیند! 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 اساسی ترین نیازهایش را از دست داده 

اسـت و آن نیاز به پدر اسـت. باید شـما جبران کنی یک طوری؛ نمی شـود 

کـه جبـران کرد، اما بایسـتی مواظب باشـید ضایع نشـود ایـن جوان، این 

فواَهُهـم« نبـادا بگذارید اینها 
َ
هَّلَل یِف ااَلیتـاِم َفـال ُتِغّبـوا ا

َ
هَّلَل ا

َ
نوجـوان، ایـن کـودک. »ا

گرسـنگی بکشـند، گاهـی چیـزی به اینها برسـد و گاهـی نرسـد، »ال ُتِغّبوا« 

معنایـش ایـن اسـت. بـه اینها برسـید ازلحـاظ وضـع زندگـی. »َو ال َیضیعوا 

ضَرِتُكـم« نبـادا اینهـا ضایع بمانند و مـورد بی اعتنایی قرار بگیرند با بودن  ِبَ

شـما! اگر حضور نداشـته باشـید، بی اطالعید؛ اما نبادا بگذاری شما باشی 

و یتیمـی ـ یتیِم هرکسـی ـ مورد بی اعتنایی و اهمـال قرار بگیرد! در این 

بیابان هرکسی دنبال کار خودش، این بچه تنها؛ شما نباید بگذارید.

خب، جملۀ بعد: »َو اهَّلَل اهَّلَل یف جیراِنُكم« یعنی اهلل اهلل در همسـایگان! مسـئلۀ 

همسایگی را کوچک نگیرید؛ این بسیار چیز مهمی است. این یک پیوند 

عظیم اجتماعی اسـت که در اسـالم هست و برطبق فطرت انسان هاست؛ 

منتهـا در پیچ وخـم ایـن تمدن های دور از فطرت انسـانی، این چیزها گم 

شـده اسـت. چنـد سـال در یک خانـه ای زندگـی می کند، نمی دانـد که آن 

خانۀ بغلی چه کسـی هسـت، چه هست! خب، پس چه کسی به نیازها و 

ضرورت ها و اضطرارها و بیچارگی های افراد در هنگام بالها و مشـکالت، 

رسیدگی بکند! اگر همین یک حکم را شما عمل بکنید، آقا همسایه تان را 

رعایت کنید ـ همسایه را رعایت کنید، نه فقط ازلحاظ مسئلۀ اقتصادی و 

مالی، که آن هم مهم است البته، از همۀ جهات، از جهات انسانی ـ ببینید 
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چه الفتی در جامعه به وجود می آید، چطور دردهای مشکلی دوا 

 
َ

ُكم« این وصیت پیغمبر است که »ما زال ُة َنِبّیِ م َوِصّیَ ُ پیدا می کند. خب، »َفِاّنَ

م« آن قدر وصیت همسایه را پیغمبر می کرد که  ُثُ ُه َسُیَوّرِ
َ
ّن

َ
م َحّیَ َظَنّنا ا یوص ِبِ

ما خیال کردیم برایشان ارث معّین خواهد شد!72/12/13

»َو اهَّلَل اهَّلَل یِف الُقرآِن« ای مردم مسلمان! خدا را، خدا را، قرآن. قرآن را فراموش 

نکنیـد. قرآن کتاب خداسـت، »ال َیسـِبُقُكم ِبالَعَمـِل ِبـِه َغیُرُكـم« نبادا در عمل به 

قـرآن و مفاهیـم قرآنـی، شـما از دیگـران عقـب بمانیـد. ای مـردم! مـا در 

عمـل بـه قرآن از همۀ مـردم دنیا عقب افتاده تر بودیم. مسـلمان ها از غیر 

مسـلمان ها عقب افتاده تـر بودنـد در عمـل بـه قـرآن، چـرا؟ زیرا در سراسـر 

جهـان، جنبش هـای آزادی بخش به وجود آمده بـود و جنبش آزادی بخش، 

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 می کردند، حتی 

کسـانی کـه به قـرآن اعتقادی نداشـتند، اما ما عقب مانـده بودیم؛ اما ما 

امروز جلو هسـتیم. امروز مسـتضعفیِن دیگر باید از ما یاد بگیرند که ما 

عمـل بـه قـرآن کردیم و عمـل به قرآن خواهیم کرد و اجـازه نخواهیم داد 

که دشمنان بشرّیت، بار دیگر این ُدوروبرها بگردند. ما این عمِل به حکم 

الهی را پایش خواهیم ایسـتاد. اما باز بایسـتی مواظب باشیم که دیگران 

در عمـل بـه قرآن، گام هـای دیگری بر می دارند. ما امـروز باید جامعه مان 

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. ..نه اینکه امیرالمؤمنین نمی خواهد کسـی به قرآن عمل 

کند؛ چرا، همۀ دنیا به قرآن عمل کنند، علی خوشـحال تر اسـت؛ می گوید 

]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.

ـا َعمـوُد دیِنُكـم« پایـۀ دیـن شماسـت. »َو اهَّلَل اهَّلَل یف  ـالِة« نمـاز »َفِاّنَ »َو اهَّلَل اهَّلَل یِف الّصَ

وُه ما َبقیُت« تا هسـتید، نگذارید خانۀ خدا 
ّ
ل َ ُ
ُكم« دربارۀ خانۀ خدا، »ال ت ّبِ َبیِت َر

وا« اگر خانۀ خدا ترک بشـود، شـما مهلت  ُه ِان ُتِرَک َل ُتناَظر
َ
خالی بماند. »َفِاّن

داده نمی شـوید یـا امـکان زندگـی نمی یابید، که معانـی مختلفی کرده اند 

این کلمه را.

لِسـَنِتُكم یف َسـبیِل اهَّلِل« یعنـی اهلل اهلل در 
َ
نُفِسـُكم َو ا

َ
مواِلُكـم َو ا

َ
»َو اهَّلَل اهَّلَل یِف اجِلهـاِد ِبا

جهاد. جان شـما و جان جهاد فی سـبیل اهلل؛ نبادا جهاد در راه خدا را ترک 

کنیـد، بـا مـال، با جان، با زبان! جهادی که امت اسـالمی 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 کرده اند که اگر کسـی به 

این طرف صورتت سیلی زد، آن طرف را جلو بیار، یعنی ما اصاًل اهل جنگ 

نیسـتیم، صلح، سـازش مطلق، مهربانیـ  اینها شعارهایشـان اسـت، هنوز 

هم می گویند، هنوز هم از رو نرفته اند ـ آنهایی که شعارشان آن بود، شروع 

کردند به مسلمان ها طعن زدن که آقا شما اهل جهادید، شما اهل جنگید، 

شـما اهل شمشـیرید، شما اهل خون ریزی هسـتید. آن قدر گفتند، گفتند، 

گفتند، که مسلمان ها را از رو بردند؛ نویسندگان و دانشمنداِن مسلمان ها 
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نوشتند که نه آقا! ما جهاد نداریم؛ جهاد ما، دفاع است درحقیقت! 

یعنـی چـه! خدای متعـال می گوید جهاد کن! این آقا می گوید جهاد، دفاع 

اَر«1 کسانی که  د�ب
َ
وُهُم الا

ّ
َول

لا �ةُ
 �نَ

ً
ا ح�ن روا رنَ

�نَ َك�نَ �ی �ن
َّ
ُم ال �ةُ �ی �ة

َ
ا ل است! خدا می گوید: »ِادن

اِر«۲، 
م ِم�نَ الُك�نّ

ُ
ك

لو�نَ �نَ �یَ �ی �ن
َّ
وا ال

ُ
ل ا�ةِ نزدیک شما هستند، با اینها مقاتله کنید، »�ة

این آقا می گوید جهاد فی سـبیل اهلل، تهاجمی نیسـت، تدافعی اسـت. این 

بر اثر عکس العمل آن تبلیغات مسیحی هاست 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؛ این قدر گفتند، که مسـلمان هایی که اهل جهاد 

بودند و با جهاد عزت داشـتند، اینها را خانه نشـین کردند. آن وقت خوِد آن 

آقایاِن اهل صلح، هرجا توانستند دمار از روزگار مسلمان ها درآوردند! هرچه 

توانسـتند، از جنگ های صلیبی3 به این طرفـ  مسـیحی ها یک طور، آنهای 

دیگر یک طور ـ هرچه توانسـتند با مسـلمان ها مبارزه کردند و جنگیدند و 

کشـتند. نه خیر! جهاد با همان شـکل اسـالمی اش. که البته حدودی دارد. 

1. سوره مبارکه انفال/ آیه 15 »ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که با کافران روبه رو 

شدید درحالی که انبوه لشکرشان به سوی شما پیش می آید، به آنها پشت نکنید.«

2. سوره مبارکه توبه/ آیه 123 »ای کسانی که ایمان آورده اید، با کافرانی که مجاور شما 

هستند، کارزار کنید.«

3. جنگ هـای صلیبـی بـه مجموعـه جنگ هـای مسـیحیان غـرب اروپـا بـا مسـلماناِن 

بخش هایی از جهان اسـالم بین قرن یازدهم و سـیزدهم میالدی  اطالق می شـود. این 

جنگ هـا بـه دعـوت مقامات کلیسـای کاتولیک رومی و همراهی امپراتور روم شـرقی با 

اعالم هدف آزادسـازی بیت المقدس و زادگاه حضرت مسیحعلیه السلالم به وقوع پیوسـت. اما 

درواقع اروپایی ها به دنبال دست یافتن به ثروت عظیم قلمرو حکومت اسالمی  بودند. 
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در جهاد، ظلم نیست؛ در جهاد، تعّدی نیست؛ در جهاد، تجاوز به 

حقوق انسـان ها نیسـت؛ در جهاد، بهانه گیری بر کشتن این وآن نیست؛ در 

جهاد، ازبین بردن هرکسی که مسلمان نیست، نیست! جهاد یک حکم الهی 

است، خیلی هم باعظمت. اگر آن باشد، ملت ها سربلند خواهند شد. این 

است که امیرالمؤمنین می فرماید.

بـاُذِل« باهـم ارتباط داشـته باشـید،  واُصـِل َو الّتَ یُكـم ِبالّتَ
َ
بعـد می فرمایـد: »َو َعل

قاُطَع« به هم پشت نکنید،  داُبَر َو الّتَ ُكم َو الّتَ به هم کمک کنید، بذل کنید. »َو ِاّیا

َی َعِن امُلنَكِر« امربه معروف  وِف َو الهّنَ قطع نکنید پیوندها را. »ال َتتُرُكوا ااَلمَر ِبامَلعر

یُكم ِشراُرُكم« 
َ
 َعل

َ
ّل و نهی ازمنکر را، هرگز ترک نکنید، که اگر ترک کردید، »َفُیَو

آنجایـی کـه نیکی، دعوت کننده نداشـته باشـد، بـدی، نهی کننده نداشـته 

باشـد، خاصیت این حالت این اسـت که اشـرار بر سـر کار می آیند، اشـرار 

زمـام حکومت را در دسـت می گیرند. اگر مـردم عادت نکنند به بد بگویند 

َّ َتدعوَن« بعد شـما  ُ
بـد، بدهـا می آیند سـِر کار و زمـام امـور را می گیرند؛ »ث

خوب ها می روید دعا می کنید که خدایا، ما را از شّر این بد نجات بده، »َفال 

ُكم« خدا هم دعای شما را مستجاب نخواهد کرد.
َ
ُیسَتجاُب ل

خـب، در ایـن وصیت، امیرالمؤمنین، از اول تا آخر وصیت، حدود بیسـت 

موضوع از مهم ترین ها را، دسـت چین کرده و بیان فرموده اسـت. بعد هم 

یک مطلِب عمدۀ اساسِی حساِس همان لحظه را بیان می کند. آن چیست؟ 

ِلِب« ای قوم و خویش های من  مسـئلۀ انتقام جویی. فرمود: »یا َبن َعبِدامُلّطَ

وضـوَن ِدمـاَء امُلسـِلمنَی 
َ

ُكـم ت لِفَیّنَ
ُ
کـه خـود را صاحـب خون مـن می دانیـد؛ »ال ا
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« نبـادا ببینـم کـه بعد از کشته شـدن من، بیفتیـد به جان 
ً
َخوضـا

میُرامُلؤِمننَی« به بهانۀ اینکه امیرالمؤمنین کشـته شده، 
َ
 ا

َ
این وآن؛ »َتقولوَن ُقِتل

با هرکس خرده حسابی دارید، پای او را بِکشید میان و بخواهید پدرش را 

ّنَ یب ِااّل قاِتل« وقتی من کشته شدم، بعد از من، فقط 
ُ
ال ال َتقُتل

َ
دربیاورید. »ا

َبًة  بوُه َضر َبِتِه َهِذِه َفاضِر نا ِمّتُ ِمن َضر
َ
وا ِاذا ا نُظر

ُ
قاتـل مـن را اعدام کنید و بس! »ا

َبٍة« وقتی من با این زخم از دنیا رفتم، او را با یک ضربت از بین ببرید  ِبَضر

ُجِل«، خوف  لـوا ِبالّرَ ّثِ و اعـدام کنیـد. یک ضربـت، درمقابل یک ضربت. »َو ال ُتَ

ایـن بود که بریزند به سـر این مرد شـقی خبیث، تکه پـاره اش کنند مردم. 

امیرالمؤمنین، آن دِل خداشناس و خداجو و دقیق، مواظب این نکته هم 

هسـت که نبادا دشـمِن او را مردم بگیرند، از خشـم و ناراحتی و انتقام، 

ُجِل« نبادا او را ُمثله کنند، یعنی  لوا ِبالّرَ ّثِ تکه پاره اش کنند. ]لذا[ فرمود: »َو ال ُتَ

ُكم َو   ِاّیا
ُ

َم َیقول
َّ
یه وآِلِه َو َسـل

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصل

َ
عُت َرسـول اعضای او را قطع کنند. »َفِاّن َسِ

ـو ِبالَكلـِب الَعقـوِر« حتی سـگ را هم تکه پـاره نکنید، مثله نکنید، چه 
َ
ـَة َو ل

َ
امُلثل

برسد به انسان. این، آخرین وصیت امیرالمؤمنین است.72/12/13

امیرالمؤمنینعلیه الصالة و السلالم ایـن وصیـت را فرمودند. ..]البته[ یک جملۀ دیگر 

هم در نهج البالغه هست، آن را هم بنده بخوانم. در نهج البالغه این جمله 

َنا جاِلٌس«1 در 
َ
َكتن َعین َو ا

َ
اسـت که گویا خطاب به امام حسـن فرمودند: »َمل

شـب نوزدهم، قبل از سـحر که بروم به مسـجد، چشـمم گرم شد؛ »َفَسَنَح ل 

ِتَک ِمَن  ّمَ
ُ
قیُت ِمـن ا

َ
 اهَّلِل مـا ذا ل

َ
 اهَّلِل« پیغمبـر را در خـواب دیدم؛ »َفُقلُت یا َرسـول

ُ
َرسـول

1. نهج البالغه/ خطبۀ 70
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َدِد« به پیغمبر شـکایت کردم از دست امت. امیرالمؤمنین 
َّ
ااَلَوِد َو الل

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 

شصت وسه سـاله ای اسـت، وقتـی پیغمبـر را در خواب می بینـد، باز همان 

احساس کودکانه را درمقابل پیغمبر دارد؛ مثل بچه ای که به پدرش شکایت 

قیُت ِمن 
َ
 اهَّلِل ما ذا ل

َ
کند. امیرالمؤمنین به پیغمبر شکایت می کند؛ »َفُقلُت یا َرسول

َدِد« عرض کردم یا رسول اهلل! از دست امت تو، چه کشیدم 
َّ
ِتَک ِمَن ااَلَوِد َو الل ّمَ

ُ
ا

من! چه دشـمنی ها با من کردند، چه لجاجت ها با من ورزیدند، سـختی ها 

کشـیدم از دسـت امتـت! در یـک عبـارت دیگر، این طـوری دارد کـه »ِاّن َقد 

ن«1 یعنی آنها هم از من خسـته شـدند، من هم دیگر از دسـت  و
ّ
م َو َمل َمِللُتُ

هِیم« پیغمبر فرمود: علی جان! نفرینشان کن. 
َ
 ادُع َعل

َ
آنها خسته شده ام. »َفقال

حاال امیرالمؤمنین می خواهد نفرین کند این امتی را که این قدر او را اذیت 

 ِمهُنم« خدا به جای 
ً
م َخیرا ِنَ اهَّلُل ِبِ

َ
بَدل

َ
کردند. ببینید نفرین علی چیست: »َفُقلُت ا

م ِمّن« و به جای من، کسی  ُ  لَ
ً
م یب َشّرا ُ بَدلَ

َ
آنها، بهتر از آنها را به من بدهد؛ »َو ا

بدتر از من را به آنها بدهد. معنای این جمله ها این است که خدایا! مرگ 

علی را برسان؛ و این دعا مستجاب شد.72/12/13

1. نهج البالغه/ خطبۀ 25، حضرت این خطبه را در سال 40 هجری ایراد کردند. هنگامی که 

گزارش های پی درپی از تهاجم سپاه معاویه به شهرها می رسید، و فرمانداران امام در یمن 

ـ عبیداهلل بن عبـاس و سـعیدبن عمران ـ پـس از شکسـت از ُبسـربن ارطاة، نزد آن حضرت 

آمده بودند. امیرالمؤمنین درحالی که 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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َفیـلْ نامـی نقـل می کند، می گویـد امیرالمؤمنین در دوران  ابوالطُّ

حیـات خـود به یتیم هـا خیلی اهمیت مـی داد و نوازش می کـرد یتیم ها 

را1. می گفـت مـن پـدر ایـن یتیم ها هسـتم، بایسـتی به آنهـا محبت کنم 

تا مثل پدرشـان با آنها رفتار شـده باشـد. می گوید آن قدر امیرالمؤمنین با 

این انگشـت مبارِک خود، عسـل از ظرف برداشـته بود و این بچۀ یتیم را 

کـه روی زانـوی خود نشـانده بود، عسـل در دهان این بچۀ یتیم گذاشـته 

بـود؛ کـه فالنی، یکی از مسـلمان های آن روز، گفته بود من آرزو می کردم 

کاش مـن هـم یتیم بودم که این قدر مورد لطـف و محبت امیرالمؤمنین 

قـرار می گرفتـم. این رفتار امیرالمؤمنین با ایتام اسـت. لذا این حرفی که 

معروف است بین گویندگان ـ شاید در بعضی از کتاب ها هم باشد، بعید 

نیست ـ که می گویند71/1/7 وقتی امیرالمؤمنین را آوردند داخل خانه، جراح 

آوردند. جراح با وسـایل مخصوص آن زمان تشـخیص داد که زهر به شدت 

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 

یک قدری 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 وسـیله ای که 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی المسابقة بالسخاء و النفقة 

ی قاَل َبعُض  َفیِل: َرَایُت َعِلّیًا َیدُعو الَیتاَمی َفُیطِعُمُهُم الَعَسـلَ َحتَّ فی سـبیل اهلل، »َاُبوالطُّ

َاصحاِبِه َلَوِددُت َانِّی ُکنُت َیتیمًا«
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می توانسـت اسـتفاده کند، اسـتفاده می کرد تا یک مقداری برای 

امیرالمؤمنین شیر فراهم بکند.

منظـرۀ جالـب در اینجـا ایـن اسـت، همین طورکه مردم اطـراف خانۀ علی 

طواف می کردند، با نگرانی فراوان راه می رفتند و از حال علی خبر نداشتند، 

دیدنـد یک مشـت بچه هـای یتیم، هرکدام یک کاسـۀ شـیری را در دسـت 

گرفتنـد، اطـراف خانـۀ علـی گرد آمدنـد. اینها تا دیشـب نمی دانسـتند آن 

مردی که هر شب می آید، برایشان غذا می آورد، به زندگی شان سر می زند، 

از آنهـا دلجویـی می کند، مادرهایشـان را دلداری می دهد، چه کسـی بوده؛ 

نمی دانستند که رئیس و زمامدار وقت، رئیس دولت و حکومت اسالمی 

اسـت که هر شـب می آید از پایین ترین طبقات جامعه سرکشـی می کند. 

ضمن اینکه دارد جامعه را می سازد تا در آن جامعه فقیری نباشد، ضمن 

اینکـه مشـغول اصالحـات عمیقی در آن جامعه می شـود تـا فقر و ثروت، 

هـر دو َبر افتـد؛ ضمـن این، همیـن فقیرهایی را هم که هنـوز موجودند، 

باالخره بی چیزند، فراموش نمی کند. شـبانه راه می افتد، انبان خرما و نان 

و بقیـۀ تنقـالت را روی دوش خـودش می گیردـ  به دیگری هم نمی دهد، 

بـه غالمـش قنبـر هم نمی دهد، کمک هم نمی خواهد ـ با دسـت خود، بر 

روی دوش خـود می َبـرد دِر خانۀ یتیم ها. اینها نمی دانسـتند، دیشـب که 

دیدند آن مرد نیامد، فهمیدند موالیشـان امیرالمؤمنین بوده اسـت که هر 

شب می آمده.53/7/15 ببینید شما، اینها چه حالی پیدا می کنند، چه غوغایی 

و چه ضجه ای!



606 رکاُن الُهـــدٰی  
َ
َمت َواهلِل ا

َ
34. و سرانجام منادی ندا داد: تَتَهّد

صل دوم
ف

یکی از دوستان امیرالمؤمنین نقل می کند، می گوید: داشتم شب 

می رفتم. دیدم که در میان تاریکی، یک هیکل مبهم سـیاهی دارد حرکت 

می کنـد. در کوچه هـا چراغ نیسـت؛ پاسـی هم از شـب گذشـته، نمی شـود 

شـناخت. یک قـدری کـه راه رفتـم، از کیفیـت حرکاتـش شـناختم، دیـدم 

امیرالمؤمنینعلیه السلالم اسـت. آخر شـب کجا می رود؟ شهر بزرگ کوفه را طی 

کرد. گذشت و گذشت و گذشت، رفت به یک منطقه ای که بیشتِر فقرا، ایتام، 

مساکین، طبقات ضعیف در آنجا مسکن و خانه دارند. آهسته درمقابل دِر 

کوتـاه و حقیـر یـک خانـه ای توقف کـرد. در را کوبید. یک انسـان معمولی 

است؟ بیکار است؟ روز را گرفته خوابیده، شب بی خوابی به سرش زده! روز 

در میدان های جنگ، در میدان های پیکار، در پیکارهای اجتماعی با آن همه 

گرفتاری سیاسـی، یک زمامدار اسـت؛ نیمۀ شـب راه افتاده در کوچه های 

خلوتـ  کاری که بنده و شما با همۀ فراغتمان، با همۀ کوچکی مان، حال و 

حوصله اش را نداریم، علی با آن عظمت، عظمِت سیاسی می گویم، حوصله 

و حـال ایـن کار را دارد؛ فراغتـش را بـرای خـودش فراهـم می کند ـ دِر یک 

خانۀ محقری ایستاده، در می زند. بعد در باز می شود، مختصر نور ضعیفی 

از داخـل بـه خـارج می تابد؛ سـیمای منّور امیرالمؤمنین در شـعاع این نور 

دیـده می شـود. تـا علی را می بینند، آشـنا دیده اند، راه را بـاز می کنند. علی 

وارد خانه می شود. بچه ها بعضی خوابند، بعضی بیدارند؛ تا معلوم می شود 

که این مرد آشـنای همه شـب، وارد خانه شـد، از خواب بیدار می شوند. دور 

امیرالمؤمنیـن را می گیرنـد و از سـر و کولش باال می روند. بعد کوله پشـتی 
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را می گـذارد روی زمیـن، از داخلـش غذا در می آورد. در پختن نان 

کمـک می کنـد. غذاها را با دسـت خود در دهان کـودکان می گذارد و چون 

کودکان دل شکسـته هسـتند و پدرشـان باالی سرشـان نیسـت و دل گرفته 

هسـتند، بازی شـان هم می دهد. مثل یک حیوانی، چهاردست وپا می شود، 

بچه ها را روی دوشش سوار می کند، ادای گوسفند در می آورد و در خانه راه 

می رود. اینها را شـما به چه حمل می کنید؟ شـما را به خدا، با کدام یک از 

معیارها می شود این را اندازه گرفت و عظمتش را فهمید!

..مـردم گروه گـروه، دسته دسـته می آیند 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، یک قدری شـیر فراهـم کردند، آوردند؛ و این از شـیواترین و 

پرشکوه ترین منظره هاست.53/7/15 اطراف خانه محاصره شده بود از عاشقان 

امیرالمؤمنیـن و گریـه می کردنـد. امام حسنعلیه السلالم آمـد، فرمود که پدرم 

حال ندارد، متفرق بشوید. اینها را متفرق کردند و رفتند.72/12/13 َاصَبغ بن ُنباته 

می گویـد رفتـم بـرای اینکه از حـال موالیـم امیرالمؤمنین خبـری بگیرم، 

دیـدم اطـراف دِر خانه، عده ای از مسـلمان ها جمع شـدند، منتظرند وقتی 

و فرصتـی پیـدا بشـود بروند عیـادت کنند؛ امـا مثل اینکه حـال آقا خوب 

نیست.1 زهر و بیماری بر آن وجود مقدس و مبارک، غلبه پیدا کرده؛ کسی 

1. بـرای اطـالع بیشـتر می توانیـد پی نوشـت شـمارۀ ۱2، »وصیـت امیرالمؤمنیـن بـه 

َاصَبغ بن ُنباته« را مطالعه کنید.
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را نمی تواننـد بپذیرنـد. می گویـد در همـان حینـی کـه بـا مـردم 

ایسـتاده بودیـم دِم دِر خانۀ امیرالمؤمنین، دیدیم فرزندش حسـن بن علی 

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. می گوید رفتند، مـن ماندم. چرا مانـدم؟ چون دلم 

طاقت نیاورد. دیدم نمی توانم امیرالمؤمنین را در این حال بگذارم و بروم. 

دلبسـتگی و محبت شـدیدی داشـته. یک قدری 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 نمی آید بروم، من 

بـرای امیرالمؤمنیـن نگرانـم، دلم می خواهد یک خبـری، اطالعی ]بگیرم[، 

ببینمش. ]امام حسن[ رفت داخل، آمد بیرون، گفت بیا داخل.

رفتم داخل. شرح بیماری شدید امیرالمؤمنین را َاصَبغ بن نباته دیده، اینها 

را منظـور دارم ]کـه[ عرض می کنـم.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 

رخسـاره اش، به شـدت زرد اسـت. جایی که شمشـیر ابن ملجم به فرق سـر 

خورده و سـر را شـکافته، یک دسـتمالی هم بسـته اند، رنگ آن دسـتمال 

هم زرد اسـت. می گوید هرچه نگاه کردم، نتوانسـتم بفهمم که دسـتمال 



609 رکاُن الُهـــدٰی  
َ
َمت َواهلِل ا

َ
34. و سرانجام منادی ندا داد: تَتَهّد

صل دوم
ف

زردتـر اسـت یا صـورت امیرالمؤمنیـن زردتر اسـت. در یک چنین 

حالتی اسـت علیعلیه السلالم. می گوید تا نشستم، چشمانش را باز کرد، گفت 

اصبغ بن نباتـه چـه می گویی؟ گفتـم دلم می خواهد یک جمله ای از شـما 

بشـنوم. تا لحظۀ آخر آموزش، تا لحظۀ آخر احسـاس مسـئولیت، تا لحظۀ 

آخـر درس، تـا لحظـۀ آخـر نمی گوید دیگر حاال من مریضـم از من تکلیف 

برداشته است، تا همان لحظۀ آخر هم آدم سازی، تربیت انسان و مسلمان. 

گفـت کـه بگذار یک خاطـره ای برایت بگویم به عنوان درس. انگشـت های 

مـن را گرفـت ]و[ گفت: همین طوری که انگشـت های دسـت تو را گرفتم، 

کنـار بسـتر پیغمبـر، در معرض وفاتـش، پیغمبر این انگشـت های من را 

گرفت؛ بعد به من گفت: ای علی! برو در مسجد ـ شرح مفّصلی دارد ـ به 

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 

ترک کند، ما را وا بگذارد، عاق والدین است؛ چون پدِر خودش را، دو والِد 

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 

زمامدار این امت ـ و اگر کسـی ما را ترک بکند، مسـّلم به خشـم و غضب 

خدا گرفتار شده.

می گوید بنا کرد این حرف ها 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 می رود، راهی بسیار سخت، راهی بسیار 

دشـوار، در راهـی کـه انسـان های نیرومنـد آن راه را نمی تواننـد بپیمایند، 

هرازگاهـی یک بـار، برمی گـردد عقـب، ]می گویـد[ بیایید، بیایید دنبال سـِر 

مـن؛ نمی خوابـد در خانه، به مردم بگوید بروید؛ من اینجا نشسـتم، شـما 

بروید از این راِه پرخطر، از این راِه پرزحمت و پردردسـر، از این راه دشـوار؛ 

]بلکـه[ خـودش می افتـد جلـو. پیغمبر این طـوری بـود، امیرالمؤمنین هم 

این طـوری بـود. رهبر واقعی هـم اینهایند. در همان لحظۀ آخر که در این 

راه پرخطـر دارد از پـا در می افتـد، زمان مردنش فرا می رسـد، در همان دم 

آخر هم می گوید مردم! من داشـتم این راه را می رفتم، دنبال من بیایید. 

من پیشـوای شـمایم، باید دنباله رو باشـید؛ اگر می خواهید به سـعادت و 

رستگاری برسید، باید این راه پرخطر را طی کنید. این گفتۀ امیرالمؤمنین 

است به اصبغ بن نباته در آن شب. می گوید در اثنای همین صحبت ها بود، 

دیدم امیرالمؤمنین از حال رفت و زهر به شـدت بر وجود مقدسـش غلبه 

پیدا کرد.53/7/15 بعد، اصبغ بن نباته می گوید من از منزل آمدم بیرون.63/4/1

دختـران امیرالمؤمنیـن آمدنـد؛ زینـب و ام کلثوم آمدند، نشسـتند پهلوی 

حضرت، بنا کردند اشک ریختن. امیرالمؤمنین آنجایی که امام حسن گریه 

کرد، امام حسـن را نصیحت کردند، تسـال دادند؛ آنجایی که امام حسـین 

گریه می کرد، حضرت تسال دادند، گفتند صبر کن؛ اما اینجا اشک دخترها 

را تحمل نکردند.88/6/20 یک بار که حضرت چشمشان را باز کردند، این تعبیر 
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ّمَ ُكلثوٍم«1 به زبان ما، یعنی دخترم! با 
ُ
را دارد، فرمودند: »ال ُتؤذین یا ا

گریـۀ خودت، با اشـک های خـودت، دل من را جریحه دار نکن و نسـوزان. 

َری َل َتبكـی« اگـر تـو می دیـدی آن چیـزی کـه مـن دارم 
َ
یـَن َمـا ا ـو َتَر

َ
ـَک ل

َ
»َفِاّن

ـبِع َبعُضُهم  ـماواِت الّسَ می بینـم در مقابلم، گریه نمی کردی. »ِاّنَ امَلالِئَكَة ِمَن الّسَ

وَن َیقولوَن« فرمود که فرشـتگان آسـمان ها از هفت آسـمان  ِبّیُ َخلَف َبعٍض َو الّنَ

پشـت سـر یکدیگـر »َبعُضُهـم َخلـَف َبعٍض« همـه جمع شـده اند درمقابل من، 

پیغمبـران بـزرگ الهـی همه اجتماع کرده اند، همه خطـاب به من »َیقولوَن 

« علی جان! بیا به طرف ما.75/11/12 انَطِلق یا َعِلُّ

اصبغ بن نباته می گوید قدری که از منزل امیرالمؤمنین فاصله پیدا کردم، 

یک وقـت 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، 

ضجـه می کردنـد و نالـه می کردنـد. کـه می گویند هیچ روزی مثـل آن روِز 

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، غم خواری 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. الاله االاهلل! در خاندان پیغمبر، عجب سنتی قرار داده 

شـد؛ همان طورکـه بـدن فاطمۀ زهرا را شـب غسـل دادنـد، غریبانه و نیمۀ 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب وفاته/ باب127/ حدیث32
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شـب بردنـد دفـن کردنـد، بـدن امیرالمؤمنین را هم شـب غسـل 

دادند و غریبانه بردند دفن کردند. آن کسـانی که سـال ها علی را لعن کردند 

روی منبرها، چه ُبعدی داشت1 که بیایند قبر را بشکافند ـ اگر می دانستند 

کجاسـت ـ و یـک اهانتی بکنند به جسـد مطهـر امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلل

ام! چشـم تیزبیـن امیرالمؤمنین اینهـا را می داند. ]آنهایی که[ بدن را بردند 

نیمۀ شب؛ چه کسانی بودند؟ البد فرزندان امیرالمؤمنین و بعضی خواِص 

اصحاب بودند؛ بردند دفن کردند و برگشتند.

بنده با خود فکر می کردم 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 سخت تر گذشت؟ به نظرم رسید که به 

زینب کبریسلالم اهلل علیها از همه سـخت تر گذشـته است. زینب کبری که دفن 

مادر را در آن نیمه شب دید؛ دفن پدر را در این نیمه شب دید؛ تشییع جنازۀ 

امـام حسـن را بـا آن وضـع دیـد و تیرهایی که به طرف جنازۀ امام حسـن 

پرتاب شد؛ و در روز عاشورا هم، آن منظرۀ سهمگین و هولناک را دید که 

یَک 
َ
 َعل

َّ
داه! َصـل ّمَ از همـه سـخت تر بود. زینب کبریسلالم اهلل علیها فریاد زد: »یـا ُمَ

ُع ااَلعضاِء«۲. 72/12/13  ماِء ُمَقّطَ  ِبالِدّ
ٌ

ل ماِء َهذا ُحَسنٌی ُمَرّمَ َملیُک الّسَ

یـَن  الّطاهر بـنَی  ّیِ
الّطَ والِدَک 

َ
ا  

َ
َعـل َو  یـَک 

َ
َعل اهَّلُل   

َّ
َصـل میَرامُلؤِمنـنَی، 

َ
ا یـا  یـَک 

َ
َعل اهَّلُل   

َّ
َصـل

میَرامُلؤِمننَی.68/2/8
َ
َة ا

َ
ُهّمَ الَعن َقَتل

ّ
لل

َ
امَلعصومنَی. ا

1. )ب ع د( دور از انتظار نبود، بعید نبود

2. اللهوف/ ص133 
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میِرامُلؤِمننَی«1 
َ
َة ا

َ
ُهّمَ الَعن َقَتل

ّ
لل

َ
]در اذکار شب نوزدهم[ این جمله بود: »ا

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 می گوید[ قاتالن! ببینید، این هم یکی از همان درس هایی است که از 

دعا انسـان می گیرد. الزم نیسـت در حادثه، انسان خودش مباشرتًا حضور 

داشته باشد تا حادثه به او منسوب بشود؛ از آن روزی که غوغای حکمیت 

در جنگ صفین به راه افتاد، یک عده ای ظاهرپرست، از قرآن های سر نیزه 

فریـب خوردنـد. و این قدر 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 

روز، کسانی که در آن قضیه فعال بودند، جزِو َقَتلۀ امیرالمؤمنین هستند، 

تـا آنهایی که قدرش را نداشـتند، تا آنهایـی که کمک کردند، تا آنهایی که 

به دنبـال شـهوت رانی ها یا اغراض شخصی شـان در به شهادت رسـاندن این 

انساِن بزرِگ تاریخ، همراهی کردند. لعنت خدا بر همۀ آنها!85/7/21

یـک جملـه ای معـروف اسـت از خلیل بن احمـد۲ نحـوِی معـروف، کـه او 

می گویـد کـه دوسـتان امیرالمؤمنیـن در طـول مدتـی، برابر چنـد قرن، از 

ترسشـان مدایـح امیرالمؤمنیـن را نگفتنـد و مکتـوم نگـه داشـتند مـدح 

1. مفاتیح الجنان/ اعمال مخصوص شب های قدر/ اعمال شب نوزدهم

2. خلیل بن احمد فراهیدی )100-170ق( یکی از برجسـته ترین اسـتادان ادبیات عرب اسـت. 

از وی به عنوان واضع علم عروضـ  معیار سنجش درستِی وزِن شعر ـ نام برده شده است.
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امیرالمؤمنین را، فضایل او را. و دشـمنان امیرالمؤمنین در طول 

چنـد قـرن، مدایـح امیرالمؤمنیـن را مکتـوم نگه داشـتند، از روی بغض و 

 َو مـا َبـنَی 
ً
ِحّباُئـُه َخوفـا

َ
 َو ا

ً
عادیـِه َماِسـُنُه َحَسـدا

َ
َكـَتَ ا ِصـُف َرُجـاًل 

َ
عداوتشـان؛ »َكیـَف ا

 اخلاِئفـنَی«1 دوتـا کتمان نسـبت به مدایح امیرالمؤمنین، یکی از 
ُ
الَكِلَمَتـنِی َمـل

روی ترس، یکی از روی بغض؛ اما میان این دو کتمان، آن قدر از فضایل 

امیرالمؤمنیـن بـروز کـرد کـه سرتاسـر عالـم را و میان مشـرق و مغرب را 

گرفـت. این فضایل علی بن ابی طالب اسـت؛ یک اقیانوس بی کرانی اسـت 

کـه از هرطـرف وارد بشـویم، از معنویـات، از خصـال روحـی، از توجهـات 

الهـی و معنـوی، از آن خصلت هایـی کـه جز بنـدگان شایسـته و صالح از 

آنهـا برخـوردار نیسـتند، از روش اجتماعـی، از خصلت هـای خانوادگی، از 

برخـورد بـا ضعفـا، از ادارۀ امـور کشـور، از هرطـرف امیرالمؤمنیـن را مورد 

مالحظه قرار بدهیم، شـگفتی ها می بینیم؛ چیزهایی که چشـم انسـان را 

خیره می کند. و هرچه هم انسـان بیشـتر می بیند، زمان بیشـتر می گذرد، 

نسبت به شخصیت واالی این عظیم بشرّیت، عظیم العظما، بزرگ بزرگان، 

انسان بیشتر خاضع می شود.68/2/8

1. چگونـه وصـف کنـم مـردی را کـه دشـمنانش محاسـن او را از حسـد کتمـان کردند و 

دوسـتدارانش از ترس؛ آنگاه دراین بین، محامدش شـرق و غرب عالم را فراگرفته اسـت. 

)روضةالمتقین )محمدتقی مجلسی، متوفی1070ق(/ج13/ص265(



 

۳۵

اولین کالم امام حسن؟ع؟

در روزی که امیرمؤمنان ]در سـن شصت وسه سـالگی[ به شـهادت رسـید و 

مردم با امام حسنعلیه السالم بیعت کردند به خالفت، امام مجتبی در حضور 

مـردم بـر منبر برآمد و چند جمله در باب امیرالمؤمنین به اختصار سـخن 

 ال 
ٌ

ـِة َرُجل
َ
یل

َّ
َقد ُقِبـَض یف َهـِذِه الل

َ
گفـت. امام حسـن به مـردم این چنین فرمود: »ل

وَن«1 یعنی ای مردم، خدا دیشـب کسـی را  لـوَن ِبَعَمـٍل َو ال ُیدِرُكـُه اآلَخـر َیسـِبقُه ااَلّوَ

بـه جـوار خـود پذیرفـت که نه گذشـتگان و نه مردم آینـده، از حیث عمل 

و تـالش و کار بـرای خـدا، بـه پایۀ او نرسـیده اند و نخواهند رسـید. »َو َقد 

 َعن 
ُ

 َعـن َییِنـِه َو میكائیل
ُ

یـل  َو ِجبر
ُ

َم ُیعطیـِه راَیَتـُه َفُیقاِتـل
َّ
یِه َوَسـل

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصل

ُ
كاَن َرسـول

1. الُمسـتدرک علی الصحیحین )حاکم نیشـابوری، متوفی 405ق(/ ج3/ ص188، مشابه 

این عبارت در کتاب االرشاد شیخ مفید، در جلد دوم، ابواب تاریخ زندگانی امام حسن، 

در بیاِن اتفاقاِت هنگام بیعت مردم با ایشان، آمده است.
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یـِه« یعنـی پیامبـر پرچـم جهـاد را به 
َ
ـا َیرِجـُع َحـّیَ َیفَتـَح اهَّلُل َعل

َ
َیسـاِرِه ف

علـی می سـپرد و علـی به صحنۀ جنـگ می رفت، جبرئیـل امین در جانب 

راسـت او و میکائیل در سـمت چپ او بودند و او می جنگید. و از میدان 

برنمی گشت، مگر آن وقتی که فتح کرده بود و دشمن را سرکوب کرده بود. 

ـت ِمـن َعطایـاُه 
َ
هـِل ااَلرِض َصفـراَء َو ال َبیضـاَء ِااّل َسـبَع ِماَئـِة ِدرَهـٍم َفَضل

َ
 ا

َ
»َو مـا َتـَرَک َعـل

هِلـِه« مـردی کـه در هنگام ترک ایـن دنیا، درحالی که  ن َیبتـاَع ِبـا خاِدًمـا اِلَ
َ
راَد ا

َ
ا

خلیفه بود ـ یعنی حاکم مطلق کشورهای اسالمی بود ـ از مال دنیا، فقط 

هفتصد درهم از این همه زر و سـیمی که در آفاق کشـورهای اسـالمی بود 

و او می توانسـت در آنها تصرف بکند، فقط هفتصد درهم باقی گذاشـت؛ 

آن را هـم جمـع نکـرده بـود تا بـرای او بماند، می خواسـت بـرای خانوادۀ 

خود، خادمی، خدمتکاری فراهم کند، پولش را نداشت، باید تدریجًا جمع 

می کرد، و جمع کرده بود، شده بود هفتصد درهم. این تعریف امام حسن 

از امیرالمؤمنین است.

به نظر من امام مجتبیصلوات اهلل وسلالمه علیه در این سـخن، مهم ترین نمودارهای 

زندگی یک انسان مؤمن را ترسیم کرده است. انسانی که در صحنۀ زندگی 

مشـغول تـالش 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 می بینند، آنچه 

مردم می توانند از آن تقلید بکنند، آن چیسـت؟ فالنی بسـیار عالم اسـت، 

من علم او را سـتایش می کنم، اما من به آن علم دسترسـی ندارم. فالنی 
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باتقواسـت، مـن توفیـق کسـب این همه تقـوا را نیافتـه ام. 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 جبهه گیری هایـی کـه میان مسـلمین وجود 

داشت و مسلمان ها با سستی، با تغافل، با جنگ های داخلی، با میدان دادن 

به رذالت ها و دنائت ها، داشـتند خودشـان و اسـالم را از بین می بردند؛ در 

یک چنین اوضاعی، اگر کسی بخواهد علی بن ابی طالبعلیه السالم را با نمودهای 

خارجِی زندگی او بشناسد و از او الهام بگیرد، سه نکتۀ مهم وجود دارد. و 

این سه نکته در بیان امام حسن به طور وضوح نمایان است.

درحقیقـت، امـام مجتبـی بـا ایـن بیـان خط می دهد بـه مردم، راه نشـان 

می دهـد بـه مردم. سـه خصلـت را از علی بن ابی طالبعلیه السلالم ذکر می کند. 

خصلت اول، خصلت تالشـگری علی اسـت. علی بن ابی طالب شصت وسـه 

سال از خدا عمر گرفت، از این شصت وسه سال، پنجاه وسه سال تقریبًا با 

اعتقاد به اسالم و ایمان اسالمِی مشخص و روشن گذشت. قبل از آن هم، 

علـی، هرگـز غیر خـدا را عبادت نکرده بود، هرگـز! درمقابل هیچ بتیـ  چه 

جاندار و چه بی جان ـ سِر تسلیم فرود نیاورده بود. اما در این پنجاه وسه 

سـال زندگـی، امیرالمؤمنیـن به پیغمبر و به اسـالم و بـه این مکتب و به 

مبارزه اش ایمان آورده بود. این پنجاه وسه سال را شما نگاه کنید، در این 

پنجاه وسه سال، شما یک روِز بی کار در زندگی علی بن ابی طالب نمی بینید؛ 
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دائمـًا کار، دائمـًا تـالش، دائمًا عمل، آن هم به طـور خالص برای 

خدا و در راه اسالم.

تـا وقتـی در مکه بودند، سـرباز فـداکار و پاک باختۀ پیغمبـر؛ آن وقتی که 

همـه پیغمبـر را رد کردنـد او ایمـان آورد؛ آن وقتی کـه همـه او را تنهـا 

گذاشـتند، او محکم دامان پیغمبر را چسـبید؛ آن وقتی که دیگران جرئت 

اظهـار همـکاری و همراهـی بـا پیامبر را نداشـتند، او صریحـًا و با صدای 

بلنـد نـام پیامبـر و آوازۀ اسـالم را به همه جـا پراکنده کـرد؛ و آن وقتی که 

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 ابی طالب، این 

بارهای نان و خرمایی را که از این گوشه و آن گوشه به دست می آمد، بر 

دوش گرفـت و از ایـن پیچ وخم های کوه شـعب باال ُبـرد، و فریاد و فغان 

کـودکان گرسـنه را فرونشـاند؛ و او بـود کـه بعـد از هجـرت پیغمبر، چند 

نـَت َتقـض َدیـن َو ُتنِجُز ِعـدایت«1، 
َ
روز بـا همـۀ خطـر و زحمـت در مکه ماند، »َو ا

قرض هـای پیغمبـر را ادا کرد، امانت های 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 می جنگید، امیرالمؤمنین یک لحظه شمشـیر را بر 

زمین نگذاشـت.59/3/9 و در جنگ های دوردسـت، در جنگ های نزدیک، در 

خطـرات. و شـخص اول هـم بـود، یعنی کسـی نبـود که بعـد نوبت به او 

1. مفاتیح الجنان/ دعای ندبه
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برسـد. آن روز هـم در جنگ هـا می دانیـد، پهلوان ها و شـجاعان 

درجه یـک بیشـتر در معـرض شـهادت بودند، بـرای خاطر اینکـه جنگ به 

آنهـا نـگاه می کرد. وقتی صف ها آراسـته می شـد، نـگاه می کردنـد ببینند 

از طرفین چه کسـی شـجاع تر اسـت، او باید می آمد و از صف خود دفاع 

می کرد، و امیرالمؤمنین شـجاع ترین بود.62/4/12

علـی نگفت من سـیزده سـال در دوران غربِت اسـالم جنگیـدم، حاال دیگر 

تازه واردهـا بجنگنـد؛ علـی نگفت همۀ زحمات را تا حـاال بر دوش گرفتم، 

حـاال دیگـر دیگـران بکنند؛ علی نگفـت نتیجۀ مجاهدت هـا و زحمت ها و 

شـکنجه هایی کـه من بردم چه شـده اسـت، چـرا در حکومت اسـالمی به 

مقامـی نرسـیدم! حکومتـش هم، حکومت مقام نبود. و حکومت اسـالم، 

حکومِت مقام نیست. همیشه کار کرد. بعد از آنی که پیغمبر از دنیا رفت، 

هر لحظه هرچه را که وظیفۀ خود می دانست 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 

باید به مسجد برود، رفت؛ آن روزی که خلفای راشدین مشورِت او و نظر 

او را می خواسـتند، 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 انسان سازی و فردسازی بپردازد، پرداخت. اینکه 

می گویند علی خانه نشـین شـد، دروغ اسـت! علی یک روز هم خانه نشین 

نشد، یک روز هم از فعالیت اجتماعی دست نکشید؛ علی یک روز هم با 
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جامعـه اش، بـا انقالبـش، با امتشـ  که امـت او بود، چون امت 

پیغمبر بود ـ قهر نکرد. از کار کناره گرفتن، زودرنج بودن، دل نازک بودن، از 

حوادث و رویدادهای کوچک فورًا رنجیدن و زبان به داد و بیداد گشودن، 

از شأن علی پایین تر بود و علی دامانش به آن آلوده نشد. کار کرد.

وَن« تا روز قیامت هم هیچ کس در عمل،  لوَن ِبَعَمٍل َو ال ُیدِرُكُه اآلَخر »ال َیسِبقُه ااَلّوَ

در تالش، در فعالیت، به پای علی نرسـیده اسـت و نمی رسـد. و ای شیعۀ 

علی! و ای دوستداران علی ـ چه شیعه و چه سّنی ـ ای برادران مسلمان 

در سراسر آفاق اسالمی! این اماِم امت اسالم، این فرزند بزرگ اسالم، این 

شـاگرد بزرگ پیغمبر و این معلم بزرگ قرآن، علی اسـت که همۀ ما را به 

عمـل و تـالش و مبارزه و مجاهده دعـوت می کند؛ نه فقط با زبانش، بلکه 

وَن«؛ این  لوَن ِبَعَمٍل َو ال ُیدِرُكُه اآلَخر هم با زبانش و هم با عملش، »ال َیسـِبقُه ااَلّوَ

خصلـت اول علـی. ایـن را من و شـما می توانیم تقلیـد کنیم، این چیزی 

نیست که بگویی علی بن ابی طالب کار می کرد، من نمی توانم. البته کمّیت 

و کیفیـت کار مـن و شـما، با علـی فرق دارد؛ خـود آن حضرت هم فرمود 

ن  عینو
َ
ِكـن ا

َ
کـه شـما نمی توانیـد مثل مـن و در حجم من عمل کنیـد، »َو ل

ِبـَوَرٍع َو اجِتـاٍد«1 بـه مـن کمـک کنیـد، ..هر چه می توانید کوشـش کنید؛ به 

سـر قله نرسـیدید، به دامنه خواهید رسـید، به پیچ و خم های باال خواهید 

رسـید؛ عمل و عمل! امیرالمؤمنین ما را به عمل و تالش دعوت می کند، 

این کالم علی است؛ این خصلت اول امیرالمؤمنین است. امام حسن اول 

1. نهج البالغه/ نامۀ 45/ نامه به عثمان بن ُحَنیف، کارگزار حضرت در بصره
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روی این خصلت دست می گذارد و اول این خصلت امیرالمؤمنین 

را درمقابل چشم ما قرار می دهد.

َم ُیعطیـِه راَیَتـُه« پیغمبر 
َّ
یِه َوَسـل

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصل

ُ
كاَن َرسـول و امـا خصلـت دوم، »َو َقـد 

پرچـم بـه او می سـپرد. این به نظر مـن و آن چنانی که من می فهمم، یک 

تعبیر سـمبلیک اسـت. پیغمبـر اکرم به خیلی ها پرچم مـی داد و پیغمبر 

اکرم خیلی ها را به میدان جنگ می فرستاد و خیلی ها بودند که می رفتند و 

معمواًل تا فتح نمی کردند، برنمی گشتند؛ اما اینجا امام حسن آن طوری که 

مـن احسـاس می کنـم، چیـز دیگـری را می خواهد بیان کند. امام حسـن 

می خواهد بگوید امیرالمؤمنین، بازوی توانای پیغمبر بود، تسلیم محض 

پیغمبر بود. این بازوی شـما تا وقتی بازوی شماسـت که از شـما فرمان 

می برد، درمقابل مغز شما و فرمان مغزتان تسلیم است. و علی به معنای 

واقعـِی کلمـه، بـازوی پیغمبر بـود؛ اینجا را بکوب، اینجا را بنواز، به سـوی 

فالنـی بـه دوسـتی دراز شـو، و بـه سـوی فالنی بـه دشـمنی، تهدیدکنان 

برافراشته شو؛ تسلیم محض و مطلق!

علیعلیه السالم خصوصیت بزرگش این است که درمقابل پیغمبر ِسلِم محض 

اسـت. آن وقتی کـه رسـول خـدا بـه او می گویـد در مکـه بمـان، می مانـد؛ 

آن وقتی کـه در جنـگ تبـوک بـه او می گویـد در مدینـه بمـان، می مانـد؛ 

آن وقتـی هـم کـه بـه او می گویـد با عمروبن عبـدود بجنـگ و جانت را در 

«1 درمقابل خدا  عَملو�نَ مِرِ� �یَ
َ
ا وِل َو ُهم �بِ ال�ةَ ُ� �بِ

و�نَ �ة َ��بِ خطـر بینـداز، می انـدازد. »لا �ی

1. سوره مبارکه انبیاء/ آیه 27
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و درمقابـل پیامبـر و درمقابل اسـالم، بایـد از علی این خصلت را 

آموخت؛ تسـلیم محض بودن. اسـالم دین زندگی و دین سعادت ماست، 

برای این سـعادت همه چیز را هم اسـالم به ما آموخته اسـت؛ باید به طور 

مطلق تسـلیم اسـالم باشیم، از اسالم سخن بشـنویم، از اسالم راهنمایی 

بجوییم؛ امروز ما می توانیم این کار را انجام بدهیم.

ّمَ 
ُ ُهم �ش �نَ �ی َ َر �ب �بَ

َ ما سش �ی موَک �ن ّكِ َ� ُ
و�نَ َح�ةّٰی �ی ِم�ن وئ ُ َک لا �ی ِ

ّ لا َو َر�ب
..تسلیم درمقابل رهبر، »�نَ

«1 ایـن شـرط ایمـان اسـت، 
ً
ما �ل�ی

موا �ةَ ِ
ّ
َُ�ل �ةَ َو �ی �ی

صنَ
 ِمّما �ةَ

ً
ا ِسِهم َحَر�ب

�نُ �ن
َ
دوا �نی ا �بِ

َ
لا �ی

درمقابل پیغمبر باید همۀ اختالف ها را آن چنان مطرح کرد که هنگامی که 

»اَل و َنَعـم«۲ گفـت، بی دغدغـه پذیرفـت. و نه فقط در عمـل پذیرفت، بلکه در 

جـان و دل پذیرفـت. آن وقتی کـه پیغمبـر به او وصیـت می کند که چنین 

عمـل کـن، می کنـد؛ آن وقتی که بـه او می گوید آن چنـان در میدان جنگ 

حرکت کـن، بـدون ذره ای تردیـد عمـل می کنـد؛ آن وقتی کـه پیغمبر صلح 

می کنـد در حدیبیـه، تسـلیم صلح پیغمبر اسـت؛ آن وقتی که می جنگد در 

بدر، تسلیم جنگ پیغمبر است.

و امـا نکتـۀ سـوم در زندگی امیرالمؤمنین به روایت امام حسـن مجتبی. 

 ااَلرِض َصفراَء 
َ

امام حسن در پایان این خطبۀ شریفه می فرماید: »َو ما َتَرَک َعل

1. سوره مبارکه نساء/ آیه 65، »چنین نیست، به پروردگارت َقسم که ایمان نمی آورند، مگر 

آنکـه تـو را در مـورد آنچـه میان آنان مایۀ اختالف اسـت  داور کنند؛ سـپس از حکمی که 

کرده ای در دل هایشان احساس ناراحتی ]و تردید[ نکنند، و کاماًل سِر تسلیم فرود آورند.«

2. خیر و آری
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َ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 به حسـاب نمی آید، زیرا علی آن 

را بـرای روز مبـادا نیندوختـه بـود. خرج الزمی داشـت و پـول علی کفاف 

نمی داد، مجبور بود حقوق خودش را از بیت المال مقداری کنار بگذارد و بر 

خودش زحمت و رنج را تحمیل کند تا بتواند این خأ را در زندگی ُپر کند. 

«1 لذا در زندگی علی بن ابی طالب  ِل�و�نَ َک ُهُم الُم�ن �ئِ
ٓ
اوٰل

َ ِ�ِ� �ن �ن
ّحَ �نَ

ُ و�ةَ سش ..»َو َم�ن �ی

هیچ میراثی از این مال دنیا باقی نیست.59/3/9

1. سوره مبارکه حشر/ آیه 9، »و کسانی که از بخل نفس خود در امان بمانند، آنها هستند 

که رستگارند.«



 

۳۶

تش بس امام حسن؟ع؟ با معاویه ماجرای صلح و آ

همان طورکه می دانید، متأسـفانه جنگ صفین بدجور تمام شـد؛ یعنی در 

بحبوحـۀ جنـگ و همان لحظه ای که نزدیک بود علیعلیه السلالم پیروز بشـود، 

یـک عـده آدم های بدخواه و بددل که البته ما احتمال می دهیم بینشـان 

نفوذی معاویه هم بوده، آمدند حکمیت را بر امیرالمؤمنین تحمیل کردند. 

..امیرالمؤمنین برگشـتند آمدند کوفه و از همان لحظه ای که علیعلیه السلالم 

برگشـت، تصمیـم لشکرکشـی داشـت. وقتـی فهمیـد که آن دو نفـر َحَکم 

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 می خواستند بروند به سراغ معاویه 

..خـوارج بنـا کردند به جنجال کردن، حضرت دیدند تا اینهاـ  سـتون پنجم 

دشـمن و نیـروی معـارض داخلـی ـ بیخ گـوش کوفه در نهروان هسـتند، 
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نمی شود رفت با معاویه جنگید؛ حضرت از پشت سرش مطمئن 

نبـود. گفـت برویـم کار اینهـا را یک سـره کنیم. حضرت آمد نهـروان و کار 

نهروانی ها را در ظرف مدت کوتاهی یک سـره کرد و پیروزمندانه برگشـت 

به کوفه. وقتی برگشت، دستور داد که اردوگاه در خارج از کوفه در ُنَخیله 

برقـرار باشـد، نیروهـا آنجا باشـند تا چنـد روزی را بگذرانیـم و راه بیفتیم 

به طرف شام برای مبارزۀ با معاویه؛ که در همین چند روِز کوتاه، ماجرای 

شـهادت امیرالمؤمنین پیش آمد. یعنی حضرت در آسـتانۀ سـفر به شـام 

بود و لشکرکشـی اش را کرده بود، آماده سـازی شـده بود، در همان هنگام 

بود که این ضربۀ خائنانۀ ابن ملجم وارد آمد و قضیه به تعویق افتاد.

امـام حسنعلیه السلالم کـه بـه خالفت رسـیدند، بایـد چـه کار می کردند؟ 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 می افتاد؛ لذا به مجردی که حضرت به خالفت 

رسـید و جمع عام مسـلمان ها با امام حسـن بیعت کردند، حضرت اعالن 

کـرد، گفـت می رویـم به طرف جنگ، کسـی هم مخالف نبود. پس شـروع 

لشکرکشی یک کار حساب شده بود.ـ

عـده ای از تاریخ نویس هـای مغـرض یا بی اطالع، گوشـه کنار ِنقـی به امام 

حسـن زدند در طول تاریخ، که خب، حاال شـما که نیرو نداشتید، امکانات 

نداشـتید، چـرا لشکرکشـی کردیـد؟ نـه! قضیه این طـوری نبود، نیـرو بود، 

امکانات هم بود.65/3/4 ]حضرت[ نمی توانسـت که به جنگ نرود و بایسـتی 



627 تش بس امام حسن؟ع؟ با معاویه  36. ماجرای صلح و آ

صل دوم
ف

حرکـت می کـرد، دنبالـۀ کار امیرالمؤمنینعلیه السلالم را می گرفـت و 

می رفـت، و امـام تمـام آنچـه را که برای یک فرمانده الزم هسـت، اینها را 

انجام دادند.51/1/24 هم حرکت کردند، هم از اطراف وَاکناف جهان اسـالم در 

آغاز کار ]به دعوت ایشان[ پاسخ دادند.

امـام حسـن راه افتادنـد، حـدود شـش مـاه هـم طـول کشـیده ماجـرای 

لشکرکشی.65/3/4 امام مجتبیعلیه السالم رفتند به طرف میدان جنگ، عده ای را 

هم فرستادند. ..زبدۀ سپاه امام حسن مجتبیعلیه السالم در حدود دوازده هزار 

ـ که اختالف زیاد است ـ در زیر آسمان »َمسِکن«1 روبه روی لشکر معاویه 

قرار گرفت.۲ امام مجتبی به حسـب ظواهر امر، عازم بر جنگ اسـت. هیچ 

تردیـدی از کلمـات امام مجتبی برنمی آید که می خواهد با معاویه بجنگد 

و بنا دارد که این جنگ را تا پیروزی کامل ادامه بدهد. در خطابه هایی که 

امـام مجتبـی بیان می کند و ایراد می کند، همه جا نشـانه های اینکه امام 

عازم بر جنگ است، مشاهده می شود. بعد هم زبدۀ سپاهیان را فرستاده 

است و روبه روی لشکر معاویه قرار گرفته اند.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، 

1. َمسـِکن نام منطقه ای اسـت در شـماِل مدائن، که در آن روزگار، آخرین نقطۀ مرزهای 

شمالِی تحت فرمان کوفه بوده؛ منطقه ای سرسبز و آباد با روستاهای زیبا.

2. نقشۀ شماره 5: رویارویی سپاه امام حسنعلیه السالم با معاویه
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مرتب یک چیزی بگویند، مرتب تردید ایجاد کنند، مرتب بذر شک 

در دل هـا بیندازنـد، در ایـن خانـواده، در آن خانواده، بیـخ گوش این، بیخ 

گوش آن؛ و در عناصر ضعیف و سسـت نفوذ کنند. یک عده ای را معاویه 

پول داد که اینها بیایند در لشـکرگاه امام حسـن، در کوفه، در خانواده ها، 

در پشت جبهه ای ها ـ نقش پشت جبهه ای خیلی مهم است؛ در خانه اگر 

مقاومـت نباشـد، آن جوانـی که از ایـن خانه رفته به جبهـه، یک پایه اش 

می لنگـد ـ در تمـام این جاهایی که می شـد تردیدافکنـی بکند، معاویه با 

پـول، تردیدافکنـی کرد. یک عده ای را فرسـتاد که آقا! چرا می جنگید؟ چه 

لزومی دارد؟ چه فایده ای دارد؟ حاال یک شش ماهی صبر می کردید، حاال 

تـازه مثـاًل از جنـگ نهروان فارغ شـدیم. یک عده ای از آن طـرف بنا کردند 

بـه حـرف زدن، کـه نیروهای معاویـه خیلی قوی انـد، مگر می شـود با آنها 

جنگیـد! امیرالمؤمنیـن نتوانسـت در صفیـن بر آنها فائـق بیاید، حاال مگر 

حسـن بن علی می تواند! بنا کردند از این حرف ها؛ شـایع افکنی کردند، یک 

مقدار اراده ها را سست کردند.

از آن طرف سـیل پول و رشـوه را به سـمت دل های متزلزِل ضعیِف بی اراده 

راه انداخـت. تمـام آن عناصـر اصلی و سـردمداران را، معاویه َمطَمح نظر1 

قرار داد، حاال یکی گرفت، یکی نگرفت؛ یکی نگرفت، یک تودهنی هم به 

معاویه زد، یکی با یک چشمک و اشاره رفت به سمت معاویه؛ اینها فرق 

می کردند، اما معاویه برای رشـوه دادن و شـل کردن سـر کیسه تردیدی روا 

1. مقصود، مورد نظر
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نداشـت. یک عده ای پول گرفتند و تسلیم شدند. البته بعضی ها 

زود تسـلیم شـدند. بعضی از خاکریزها نرم اسـت، زود تسـخیر می شود؛ و 

بعضی از خاکریزها محکم اسـت، دیرتر تسـخیر می شـود؛ و بعضی ها هم 

اصاًل تسخیر نمی شود. از اینها هم داشتیم.

مثـاًل یک نمونه از آن کسـانی که تسـخیر شـدند، عبیداهلل بن عباس اسـت، 

کـه پسـر عباس ]عموی پیامبر[ و بـرادر عبداهلل بن عباس و فرماندۀ یکی از 

بخش های عظیم سـپاه امام حسـن اسـت. اینها شـب رفتند پهلویش، بنا 

کردند گفتند، گفتند، گفتند، این هم برای خودش یک توجیه های شـرعی 

درسـت کرد. باالخره وقتی شـیطان بر دل انسـان مسـلط بشـود، همه جور 

توجیهی را درست می کند برای آن آدمی که می خواهد 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 به طرف اردوگاه 

معاویه. و یک لشـکر را گذاشـت. البته کسـی مثل قیس بن سعد عباده1 را 

هم داشـتیم که وقتی شـنید عبیداهلل عباس 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 راجع به این شخصی که حاال تحت 

1. قیس فرزند سعدبن عباده، بزرگ قبیلۀ خزرج بود. در فتح مصر حضور داشت. از سوی 

امیرالمؤمنین والی مصر شـد، اما خدعه های معاویه سـبب شـد تا حضرت او را از والیت 

مصـر بـردارد و محمدبن ابی بکـر را بـه جایش بگـذارد. پس از آن، قیـس در جنگ جمل، 

صفین، و نهروان از فرماندهان سپاِه امام بود.
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تأثیـر پـول قـرار گرفته بـود و رفته بود، چند جملـه گفت. نتیجۀ 

حرف های او این شد که لشکریان صدایشان بلند شد که الحمدهلل از بین 

ما رفت این آدم. یعنی حقیقت مطالب را آن چنان تشـریح کرد که مردم، 

آگاهانـه، حتـی اظهار خوشـحالی هم کردند که خوب شـد این بابا رفت و 

بین ما نماند.

البتـه در بخش هـای مختلـف، همیـن کار را معاویـه انجـام داد، مثـاًل 

اسـتاندار های کشـوِر امـام حسـن را ـ کـه کشـور اسـالمی بـود ـ بنـا کرد 

فریفتن؛ ]برای[ یک اسـتاندار پول فرسـتاد، و یک اسـتاندار را تطمیع کرد، 

گفـت بـه تو مثاًل فالن مقام را می دهم. این جاذبه های شـیطانِی انسـان 

خیلـی چیز هـای خطرناکی اند، پول، مقام، شـهوت رانی. اینها چیزهایی اند 

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 

ِظ«1 تیّقظ یعنی خود را بیدار نگه داشتن. یقظه یعنی 
ُ

َیّق ِة الّتَ
َ

دور کرد، »ِبِشّد

بیـداری، تیّقـظ یعنی با فشـار، بـا اصرار، مرتب خود را بیدار نگه داشـتن. 

دیدید آدمی که به شـدت خوابش می آید و کار حساسـی هم دارد، مثاًل در 

1. بحاراالنوار/ کتاب الروضة/ ابواب المواعظ و الحکم/ باب22/ حدیث1، »امام باقرعلیه السالم 

ز یف  ـّرَ َ َ
ـّرِ ِباِضـِر الِعلـِم َو اسـَتعِمل حاِضـَر الِعلـِم ِباِلـِص الَعَمـِل َو ت

َ
فرمودنـد: »ِادَفـع َعـن َنفِسـَک حاِضـَر الّش

ـِظ ِبِصـدِق اخَلـوِف« بـا دانشـی کـه 
ُ

َیّق َة الّتَ
َ

ـِظ َو اسـَتجِلب ِشـّد
ُ

َیّق ِة الّتَ
َ

ـِة ِبِشـّد
َ
خاِلـِص الَعَمـِل ِمـن َعظـِم الَغفل

داری، گزند و آسیب موجود را از جان خود دور ساز، و دانش موجود را در پرتو عمِل بی ریا 

و خالص به کار بند، و با هوشیاری کامل عمِل عبادِی خالصانه  را از غفلت بزرگ مواظبت 

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 می کند، یا یک 

جایـی دارد دیده بانـی می دهـد، خوابش هم می آید، چطور این با فشـار بر 

روی خـودش، خـودش را بیـدار نگه مـی دارد و یک لحظـه غفلت نمی کند؛ 

ِة 
َ

یک لحظـه اگر چشـم را بگـذارد روی هم، خواب او را در خواهد ربود. ِشـّد

ظ یعنی این. درمقابل وساوس شیطانی این طوری باید باشید؛ درمقابل 
ُ

َتَیّق

ظ. دائم سعی کنید این 
ُ

ِة َتَیّق
َ

هوس های نفسانی این طوری باید باشید؛ ِشّد

پلِک دل وجان را باز نگه دارید، یک لحظه 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 

ُهم  ا َمّسَ وا ِادن �ةَ
�نَ ا�ةَّ �ی �ن

َّ
 ال

می آید بر او غالب هم می شود ـ فورًا جبران می کند؛ »ِا�نَّ

«1 آدم باتقوا این طوری است، تا  ِصرو�نَ ا ُهم ُم�ب ِادن
َ روا �ن

َ
ّك

دنَ ِ �ةَ طا�ن �ی
َّ  ِم�نَ ال�ش

�نٌ طا�ئِ

شیطان یک گذاری بر او کرد، این فورًا به خود می آید. گذار شیطان یعنی 

اینکه شیطان یک تسلطی بر او پیدا کند، سایۀ شیطان رویش بیفتد. این 

روا« به یاد می آید، 
َ

ّك
دنَ فـورًا می فهمد کـه غفلت کرده، خوابش برده، فورًا »�ةَ

« آن وقت چشم ها را باز می کند تا درست ببیند. ِصرو�نَ ا ُهم ُم�ب ِادن
َ »�ن

به هرحـال ایـن انگیزه ها در دل هـا بود، معاویه هـم روی نقطه ضعف های 

بشـری انگشـت می گذاشـت، پـول مـی داد، تطمیـع می کـرد، وعـدۀ مقام 

مـی داد، حتـی وعدۀ خویشاوندشـدن مـی داد. البته در کنـارش تهدید هم 

می کـرد. از تمـام ضعف های بشـری اسـتفاده می کرد. نتیجه این شـد که 

1. سوره 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، بی فرمانده امکان حرکت ندارد، 

سـازماندهی اش ممکـن نیسـت، جنگیدنـش ممکـن نیسـت؛ مانـد تنها، 

درحالی که 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 

ندادند که معاویه از این متارکه برای موّجه کردن خودش یک سـِر سـوزن 

استفاده کند، یعنی درست راه تبلیغات معاویه را بستند؛ این طور نبود که 

معاویه برود بگوید بله، من آن کسـی هسـتم که فرزند پیغمبر آمد دسـت 

در دست من گذاشت با من صلح کرد؛ ابدًا! معاویه برود بگوید که بله او 

با من صلح کرده، پس من خلیفۀ مسلمان ها هستم؛ ابدًا!

..]امـام حسـن[ یـک صلح نامـه یـا یـک متارکه نامۀ بسـیار قـوی و محکم 

و جالـب و حساب شـده ای درسـت کردنـد. البتـه معاویه ازبس دسـتپاچه 

بـود کـه هرچـه زودتـر ایـن جنـگ را یک طوری تمـام کند، خیـال می کرد 

کـه قضیـه اش با همین حل می شـود، نـگاه نکرد که دیگر چه نوشـته اند، 

نخواست َچک وَچک کند، دید اگر دّبه بکند سر این قضیه، ممکن است که 

امام حسن بگوید نه، صلح نمی کنیم؛ لذا هرچه حضرت نوشته بودند، این 

امضا کرد، یعنی کاغذ سـفیدامضا اصاًل فرسـتاد، گفت هرچه می خواهید 

بنویسـید، حضرت هم یک معاهدۀ محکم و قوی ای را نوشـتند.65/3/4 البته 
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به طور مضبوطی در تاریخ نیست، آن طور نیست که نوشته باشند 

که این صلح نامه 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 صلح نامه اسـت؛ و این مطلب مورد اتفاق همه اسـت که 

صلح نامـه را به صورت یک کاغذ سـفیدامضایی معاویه فرسـتاد برای امام 

حسن و گفت هرچه می خواهی بنویس، زیرش را هم قباًل امضا کرده بود؛ 

فقـط مـن حکومت را می خواهم، هرچه می خواهی شـرط قرار بده. و امام 

حسـن برداشـته نوشته. عالمۀ آل یاسـین در اینجا یک جملۀ جالبی دارد، 

می گوید ما در مواد صلح نامه، هرچه دیدیم به مصلحت امام حسن است، 

یقیـن می کنیـم جـزو صلح نامـه اسـت، هرچه به ضرر امام حسـن اسـت، 

یقین می کنیم جزو صلح نامه نیست، چون امام حسن به ضرر خودش که 

چیزی نمی نویسد، به نفع خودش می نویسد.

مواد صلح نامه مفّصل اسـت، اما اجمااًل در صلح نامه، امام حسـن تصریح 

می کند که تو امیرالمؤمنین اسمت نیست، »امیرالمؤمنین« لقب مخصوص 

خلیفـه اسـت، خلیفـۀ پیغمبـر. کـه مسـلمین به خلیفـۀ پیغمبـر از زمان 

ُعَمـر، امیرالمؤمنیـن می گفتند، و از نظر شـیعه امیرالمؤمنین، مخصوص 

علی بن ابی طالـب اسـت، به امام حسـن هم امیرالمؤمنیـن نمی گویند. به 

تـو امیرالمؤمنیـن نمی گوییم؛ یعنی تو خلیفۀ رسـمی از نظر ما نیسـتی. 

..تصریـح می کنـد که حق نداری به جان یکی از افراد شـیعه تعرض کنی. 

تصریـح می کنـد که حـق نداری حکومت را موروثـِی خاندان خودت بکنی 
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و کسـی را بعد از خودت معّین کنی. و تصریح می کند به اینکه 

بعد از تو حکومت از آِن حسـن اسـت، و اگر او نبود، از آِن حسـین. و تا 

آن وقـت البتـه زمینه آماده شـده بود، فکر می کرد که زمینـه آماده خواهد 

شد، به حسب موازین ظاهری.

در مواد صلح نامه وقتی کسی نگاه می کند، می بیند امام حسن به صراحت 

در تاریـخ اعـالن 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 صلح نامه 

اسـت؟ صلح نامه ای که خوِد دسـتگاه های اموی آن را حفظ می کنند، برای 

اینکه سند مصالحۀ معاویه را با امام حسن نگه داشته باشند. و در ضمِن 

همیـن صلح نامـه، امـام تصریح می کند بر اینکه تو خلیفه نیسـتی، ما تو 

را بـه رسـمیت نمی دانیـم. تصریح می کنـد؛ حق نداری جانشـین انتخاب 

کنـی، و معاویـه که جانشـین انتخاب کـرده، محکوم شـد در تاریخ. بقیۀ 

خصوصیات صلح نامه ]هم[ که عرض کردم خیلی مفّصل است.51/1/25

صلح امام حسن، تبدیل جبهۀ جنگ از روی زمین بود به زیر زمین. امام 

حسنعلیه السالم مبارزه را تمام نکرد، مبارزه را قطع نکرد، جای مبارزه را عوض 

کرد، از روی زمین مبارزه را برد به زیر زمین. تشکیالتی اش کرد، حزبی اش 

کـرد، مخفـی اش 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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می فهمـد، من و توی شـیعه اگر نفهمیم، چـون تدبر نکردیم که 

لِفتَنُة الُكبَری، َعِلٌّ َو َبنوُه«1 را نگاه کنید، ببینید چه می گوید.
َ
نمی فهمیم. »ا

البته این برطبق مدارکی که بنده به نظرم رسـیده، جزو مسـّلمات اسـت، 

قطعی است، هیچ تردید ندارد که این طوری است، حتمًا این طوری است. 

پـس مبـارزۀ امـام حسـن، صلح امام حسـن، آغاز مبـارزۀ مخفـِی خاندان 

پیغمبـر اسـت با قدرت طاغوتـِی بنی امیه. به چه منظـور؟ به منظور اینکه 

از یک طـرف او را ضعیـف کننـد، او را رسـوا کننـد، از یک طـرف 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، آتش بسـی بـود که میان 

او و معاویه منعقد شـد؛ در ضمِن صلح نامه، معاویه در تاریخ رسـوا شـد؛ 

بـا عمـل صلح، بزرگ ترین دشـمن معاویهـ  یعنی امام حسـن ـ ]کماکان[ 

مقتدرتریـن دشـمن معاویـه در دنیا، برای ادامۀ دشـمنِی خـود با معاویه 

باقی ماند؛ حزب تشّیع تشکیل شد و زمینۀ انقالب های بعدی و برافتادن 

و انقراض حکومت بنی امیه فراهم آمد و خالصه، رابطۀ نسل های آینده با 

مکتب اسالم و چهرۀ واقعِی قرآن محفوظ ماند.51/1/25

1. الفتنة الکبری نوشتۀ طه حسین )1889-1973م(، مورخ و روشنفکر مصری است. این 

کتاب دو جلد دارد، جلد اول دربارۀ حوادث زمان خلیفۀ سوم و جلد دوم دربارۀ حوادث 

دوران خالفت امیرالمؤمنین، با عنوان َعلیٌّ َو َبنوه است.
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مـا زندگی دوَقرن ونیِم ائمۀ اهل بیتعلیهم السلالم را تقسـیم می کنیم به چهار 

دوره. دورۀ اول، دورۀ بیست وپنج ساِل آغاز عهد خالفت است، یعنی دورۀ 

امیرالمؤمنینعلیه السلالم در زمان سـه خلیفۀ نخستین. دورۀ دوم، دورۀ شروع 

حکومت اهل بیت است، یعنی زمان خالفت امیرالمؤمنینعلیه السالم و سپس 

خالفت فرزندش امام مجتبیعلیه السالم که بیش از شش ماه ادامه نیافت.

دورۀ سـوم، دورۀ فعالیت زیرزمینی و تشـکیالتی ائمۀ اهل بیت اسـت که 

از سـال چهل ویکم هجرت یعنی از سـال صلح ـ صلح با معاویه ـ شـروع 

شـد و بیسـت سـال به طول انجامید تا سـال شـصت ویکم هجرت، یعنی 

سـال شـهادت حسین بن علیعلیه السلالم 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 حسین بن علیعلیه السلالم رسـید، 
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اواًل زمینـۀ فکـری در میـان جامعه، قباًل به وسـیلۀ این سـربازاِن 

مجاهِد ازخودگذشـته فراهم شـده باشـد؛ ثانیًا کسـانی باشـند که بتوانند 

حسین بن علیعلیه السلالم 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 داشته اند، 

روشـن اسـت که همیشـه مبـارزات سیاسـی و فعالیت های حـاد و تند و 

قاطـع، بایـد در وقتـی صـورت بگیرد که به قـدر کافـی فعالیت های فکری 

و تبلیغاتـی و ایدئولوژیکـی انجـام گرفتـه باشـد. اگر یک عـده مردمی که 

صاحب یک هدف خاصی و برنامۀ معّینی و طرز فکر مشـخصی هسـتند، 

در آن لحظه ای 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. 

ما در طول تاریخ، نمونۀ این ناکامی ها را کم وبیش مشاهده کرده ایم. اواًل 

باید مردم زمینۀ آماده ای برای پذیرش داشته باشند. بعد از این باید به قدر 

کافی یا به قدر الزم، طرز فکِر انگیزاننده برای مردم روشن شده باشد؛ و هم 

پیـش از شـروع و هم پابه پای عمل، مسـائل تبلیغـی و فرهنگی و فکری 

مطرح شود.

..]در ایـن دوران[ فعالیـت تبلیغـی بـه دو صـورت انجـام می گیـرد: یکـی 

به صورت بیان حقایق و اظهاِر مسـائل الزم و تبیین فکر و ایدئولوژی، که 

کار امام حسن و برادرش امام حسینعلیهماالسالم بود، که در رأس قرار داشتند 
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و فرزنـدان پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله بودنـد و ازلحـاظ فکری مورد اعتقاد 

و اطمینـان عامـۀ مسـلمان ها محسـوب می شـدند؛ و یکی هـم به صورت 

فریادهـای پرخروشـی که به وسـیلۀ ُحجرهـا و ُرَشـیدها و عمروبن َحِمق ها 

بـرآورده می شـد و ایـن فریادهـا که داعیۀ تشـّیع در آنها بـود، با خون این 

بزرگ َمردان امضا می شد.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 کشته شـدن حسـین بن علی، 

هر دو، اول و آخر یک برنامه و یک نقشـه اند، 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 همچنانی که سـید شـرف الدین عاِملیرضوان اهلل علیه می گوید، 

حسـن و حسـین دو روی یک صفحه بودند و صلح و واقعۀ کربال دو سـر 

یک کار و یک وظیفه بودند.51/11/23
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صلح امام حسن؟ع؟
»سیر تاریخی«

ماجرای امام حسن را از دو نقطه نظر و از دو جانب باید بررسی کرد. یکی 

مسـئلۀ تفسـیر صلح اسـت؛ فهم صلح. معاهده ای که میان امام مجتبی 

و معاویـه منعقـد شـد و مشـتمل بر موادی بـود و به نـام صلح نامۀ امام 

مجتبی معروف شـده اسـت. اساسـًا خوِد ماهیِت این عمل، چه بود؟ آیا 

امـام مجتبـی بـا معاویـه صلح کـرد، یعنی تسـلیم معاویه شـد؟ یعنی با 

معاویه سازش کرد؟ یا آن طوری که در آغاز کار و در اول بار، منصور عباسی 

پای انتقام گرفتن از اوالد مبارز و فداکار امام مجتبی بر زبان راند، و بعد از 

او برخی از مورخین قدیم و بسیاری از کتاب نویسان جدید، همان جمله 

را به کار برده اند، خالفت را به مال دنیا فروخت؟ ماهیت صلح این بود؟ یا 

اینکه نه، صلح ماهیتًا مطلب دیگری بود. امام با معاویه سازش نکرد، از 
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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، مسـئله ای اسـت در مرتبۀ 

بعد. و آن این اسـت که در جهاد مداوم و مسـتمری که امامان اهل بیت، 

دویسـت وپنجاه سـال سـرگرم به آن بودند، امام مجتبی چه نقشـی دارد؛ 

موضع امام مجتبی در این جهاد 250سـاله چیسـت؟ این مسئله ای است 

که هم از مسـئلۀ اول دقیق تر اسـت، و هم برای بسـیاری از کسـانی که 

دستشان در کار این مسئله هست، ناشناخته تر.51/1/25

َها  ُّ �ی
َ
ا ا مایۀ قرآنِی مسـئله ای که دربارۀ آن بحث می کنیم، این آیه اسـت: »�ی

اَر«1 در جبهه بندی میان حق  د�ب
َ
وُهُم الا

ّ
َول لا �ةُ

ا �نَ
ً ح�ن روا رنَ

�نَ َك�نَ �ی �ن
َّ
ُم ال �ةُ �ی �ة

َ
ا ل وا ِادن َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
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و باطل، کسـی حق ندارد از برابر دشـمن بگریزد و پشـت به میدان جنگ 

بکند. اسـالم که اساسـًا و ماهیتًا شـکلی برای جبهه بندی حق و باطل، و 

اسالم و کفر است، به پیرو خود اجازه نمی دهد که وقتی درمقابل دشمن 

ـ دشـمن بنیادی، دشـمن اساسـی و اصیل، فرد ضد انقالب و رجعت گرا ـ 

قـرار می گیـرد، از میـدان کارزار رو برگردانـد. صحنه ها شـکل های مختلفی 

دارند، اما این حکم در همه جا صادق است. در جنگ های منظم میان دو 

لشـکر، جنگ های سیاسـی، جنگ هـای فکری و ایدئولوژیکـی، در همه جا 

اٍل  �ة  ِل�ةِ
ً
ا �ن َ�ّرِ این حکم صادق است و کلی است. فقط یک استثنا دارد: »ِالّا ُم�ةَ

1. سـوره مبارکـه انفـال/ آیـه 15، »ای کسـانی کـه ایمـان آورده اید، هنگامی کـه با کافران 

روبه رو شدید درحالی که انبوه لشکرشان به سوی شما پیش می آید، به آنها پشت نکنید.«
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«1 وقتـی روگردانـدن از دشـمن بـرای تدارک ضربۀ  �ةٍ
�ئَ ی �نِ

َ
 ِال

ً
ا رن ِ

َ��یّ و ُم�ةَ
َ
ا

محکم تری بر پیکر دشـمن اسـت، آن وقت جنگجوی اسـالم 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 واقعه ای در تاریخ اسـالم اسـت که به عنوان صلح 

امام حسنعلیه السلالم و معاویه، مشـهور و معروف اسـت؛ می خواهیم چهرۀ 

واقعی این صلح را بشناسیم و ماهیت عمل امام را ـ آن چنان که شایستۀ 

آن امام بزرگوار است ـ بفهمیم.

مسـئلۀ صلـح امـام حسنعلیه السلالم یکـی از ُعقده های۲ تاریخ اسـالم اسـت. 

شـاید در تاریـخ، کمتر واقعه ای را بشـود نشـان داد کـه از جهات مختلف 

بـا ایـن واقعه مشـابه باشـد. مبهم در تاریخ زیاد اسـت؛ خیلی از مسـائل 

تاریخـی بـرای نسـل های بعـد یـا حتی بـرای نسـل معاصـِر آن واقعه، در 

هاله ای از ابهام قرار داشـته اسـت، ولی واقعۀ صلح امام حسنعلیه السلالم با 

هیچ یک از این حوادث تاریخی، مشابه نیست. برای اینکه وقتی به سایر 

حوادث تاریخی ای که مبهم مانده اسـت دقت می کنیم، می بینیم یا این 

ابهام بر اثر مرور زمان اسـت؛ ]یعنی[ واقعه در ظرف خود و در موقع خود 

1. سـوره مبارکه انفال/ آیه 16، »مگر آنکه کناره گیری برای نبردی ]مجدد[ یا پیوسـتن به 

جمعی ]دیگر از همرزمانش[ باشد.«

2. )ع ق د( گره، موضوع پیچیده و دشوار، موضوع الینحل
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خیلـی روشـن بـوده، مردم هـم فهمیده انـد، ولی در طـول زمان، 

دسـت تحریف و جعل، شـکل واقعه را عوض کرده اسـت، رابطۀ فهم این 

واقعـه را بـا نسـل های بعد بریده اسـت. ازاین قبیل مسـائل در خود تاریخ 

اسـالم هم زیاد داریم؛ ازجمله مسـئلۀ سـیرۀ اماماِن خوِد ما. سـیرۀ ائمۀ 

اهل بیت برای معاصرین، آن کسـانی که با این بزرگوارها ارتباط داشـتند و 

از سرچشـمۀ زالل معارف و افکار آنها بهره مند می شـدند، مبهم و پوشـیده 

نبود، دست تحریِف ستمگر است که این سیره را دگرگون کرده است و ما 

امروز به درستی ائمه مان را نمی شناسیم.

یـا نـوع دیگـری از ابهامـات تاریخ وجود دارد که ناشـناختگِی قضیه بر اثر 

مـرور زمـان نیسـت؛ در زمـان خـوِد واقعـه، کسـانی بوده اند که مسـئله را 

درسـت نفهمیده اند و بعد از گذشـتن مدت هایی و آمدن افکار روشـنی و 

فراهم شدن زمینۀ تحقیقی، چهرۀ واقعه آشکار شده است و نسل های بعد، 

برخالف نسـل معاصر، واقعه را شـناخته اند. این هم یک نوع ناشـناختگی 

است؛ ابهام در اول کار و روشن شدن در آخر کار.

واقعۀ امام حسنعلیه السلالم از هیچ یک از این دو نوع نیسـت؛ در بدو وقوع، 

حادثه از نظر تمام کسانی که با آن مواجه بودند، ناشناخته بود. می بینید 

ُحجربن َعدی می آید سـؤال می کند که چرا صلح کردی؟ مرد آهنینی مثل 

َعدیِّ بن حاتم سؤال می کند که چرا صلح کردی؟ نزدیکان امام، برای صلح 

او را مورد نکوهش قرار می دهند؛ 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، دست های گوناگون ـ چه دست دوستان و چه دست 

دشمنان ـ در کورکردن این گره تشریک مساعی کرده اند.

دشـمن، منصور عباسـی اسـت مثاًل؛ خلیفۀ مقتدر زمان، کسـی که به نام 

هاشـمی گری بـر بنی امیـه غلبـه پیدا کرده اسـت و درحقیقت، خـود او از 

جویبـار صلح سـیراب می شـده اسـت. اگر صلـح امـام حسنعلیه السلالم نبود، 

واقعـۀ کربـال هـم نبـود ـ  اگـر واقعۀ کربـال نبـود، تمـام انقالب هایی که 

امروز ما سـراغ داریم، به حسـب ظاهِر موازین تاریخی، وقوع پیدا نمی کرد 

و خـدا می دانـد دنیا به چه شـکلی بـود ـ خوِد حکومت منصور عباسـی و 

قدرتـی کـه به غصب به دسـت آورده بـود، از نتایج صلح امام حسنعلیه السلالم 

بـود بـه یـک معنـا. بنی عبـاس به نام بنی هاشـم و بـه نام گرفتـن انتقام 

خون حسینعلیه السالم قیام کردند و حکومت جبار و طاغی اموی را سرنگون 

کردند، اما وقتی که خوِد آنها جایگزین غاصبیِن قبل از خود شدند، همان 

شیوه ها و همان سبک حکومت به میان آمد.

اسـالم کـه با فرد دشـمن نیسـت، تشـّیع کـه با فـرد نمی جنگد؛ با شـکل 

می جنگـد، بـا فکر می جنگد. بنی امیه و بنی عباس از نظر منطِق اسـالم، و 

گروه شیعۀ پیرو اسالم و اطرافیان باوفای نگاهبانان واقعی اسالم، ]یکی 

هسـتند[، اینهـا بـا بنی امیه نظر خاصی نداشـته اند؛ با آن شـکِل حکومت، 

با آن سـبک جامعه سـازی، با آن نحوۀ ادارۀ مردم، با این مسـائل مخالف 

بودنـد. بنی امیـه و بنی عباس، این عنوان ها مطرح نیسـت.لذا بنا کردند با 
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منصور عباسی و با سّفاح، برادرش، و بعد با اوالدش، مبارزه کردن 

و جنگیدن؛ و شـگفت آن اسـت که این مبارزه ها، بیش از دیگر تیره های 

بنی هاشم، در تیرۀ بنی الحسنـ  سادات حسنی ـ قرار داشت؛ این چهره های 

درخشان و روشن تاریخ اسالم و البته ناشناختۀ برای اکثر مردم.

منصـور عباسـی وقتـی می خواهـد از فرزنـدان امام مجتبی انتقـام بگیرد، 

امـام حسنعلیه السلالم را نکوهـش می کنـد. در خطابـه ای که بـرای عده ای از 

خراسـانی هاـ  یـک گروه خراسـانی، برای چه کار رفتـه بودند پیش منصور، 

نمی دانـم ـ ایـراد کـرد، گفـت: و امـا حسـن، پدربـزرگ شورشـگران! ایـن 

انقالبی ها، این کسانی که حاال حکومت ما را نمی پسندند، 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 حسنعلیه السالم که ِمطالق۲ بوده استـ  زن می گرفته 

و طالق می داده ـ به حسـب تحقیقی که یکی از نویسـندگان عرب معاصر 

ما3 انجام داده است، ریشه اش به منصور عباسی برمی گردد؛ و شگفت آنکه 

امـروز، خـوِد مـا جاهالن، سـخنی را که از زبان منصـور و از حلقوم عداوت 

و خصومـت بیـرون آمـده اسـت، تکرار می کنیـم، و احیانـًا در صدد توجیه 

1. مروج الذهب/ ج3/ ص300

2. به مردی که بسیار ازدواج کند و سپس طالق دهد، گفته می شود.

الَقرشـی )1344-1433ق(. ایشـان در جلـد دوم کتـاب حیـاة  3. شـیخ باقـر شـریف 

االمام الحسنعلیه السالم به این مطلب اشاره کرده اند.
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و تأویلـش برمی آییم. این دسـت دشـمن اسـت؛ دسـت دشـمن 

کوشش می کند تا چهرۀ واقعی و اصیل حادثۀ صلح را از نظر مردم پوشیده 

بـدارد، و صلـح امام حسنعلیه السلالم را به معنای فروش خالفت یا گریختن از 

میـدان جنگ یا ترسـیدن از مرگ یا عشـق به ادامۀ زندگـی وانمود کند. و 

البته غرض منصور برای انسان کاوشگر کاماًل روشن است.

منصور اگر امام حسنعلیه السلالم را بدنام نکند، چگونه با انقالبِی بزرگ زمان 

خـود، محمدبن عبداهلل بن حسـنِ مثّنی، می تواند درآویـزد و او را قلع وقمع 

کنـد؟ چگونـه بـا ابراهیم بن عبداهلل بن حسـِن  مثّنـی، نـوۀ امـام حسـن 

مجتبیعلیه السلالم می تواند مبارزه کند؟ چگونه می تواند این بازوهای ورزیده 

و اسـتواری را کـه از همه سـو بلنـد شـده اند تا ضربه هـای کاری را بر پیکر 

حکومـت ننگیـن و غاصبانۀ او فرود آورنـد، قلع وقمع کند؟ باید بپردازد به 

امام مجتبیعلیه السالم و این کار را هم کرد. و تأسف آور اینکه دست دوستان 

هم با دست دشمنان در این زمینه همکاری کرد.

نسـل معاصـِر امام حسنعلیه السلالم مسـئله را نمی فهمیدند، امـا بعد از آنکه 

سـؤال می کردنـد و امام به آنها پاسـخی بـه فراخوِر فکر آنهـا می داد، قانع 

می شـدند و اعتـراض را ادامـه نمی دادنـد، یـا الاقـل توجیـه و تأویل غلط 

نمی کردنـد. ولـی در نسـل های بعـد ـ نمی گویم عمومًا و همـه، می گویم 

غالبـًا ـ هرچه دربارۀ واقعـۀ امام مجتبی، به صورت نقل تاریخ یا به صورت 

توجیه مسـئله سـخن گفته شـد و قلم فرسایی شد، جز بر ابهام این واقعه 

و کدرکردن سـیمای منّور امام مجتبیعلیه السلالم چیزی نیفزود. مسـئله این 
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اسـت. کار بـه جایـی رسـید در دورۀ مـا، که مستشـرِق بـه ظاهر 

بی غـرض و بی نظـرـ  کـه برای او، مسـئلۀ معاویـه و حسنعلیه السلالم ازلحاظ 

تعصـب فرقـه ای و طایفه ای، مطرح نیسـت ـ گرهی بـر گره ها می افزاید و 

اظهار نظر می کند و بهتان می بندد. فیلیپ ِحّتی1 در تاریخ عرب مطالبی را 

راجع به امام مجتبیعلیه السالم می نویسد که خواندن و بازگو کردن آن شرم آور 

است. و عجیب تر اینکه مترجم کتاب هم به جای اینکه الاقل تذکر بدهد 

که این مستشرق به همۀ منابع آشنا نبوده است یا دسترسی پیدا نکرده، 

حاشـیه ای می زنـد کـه مطلـب را مسـّجل تر و خراب تر می کند.۲ بـاری! ما 

امروز درمقابل این مسئله قرار گرفته ایم. صلح امام حسنعلیه السالم مشکلی 

1. فیلیـپ خـوری ِحّتـی )1886-1978م( تاریخ نـگار لبنانی تبـار آمریکایی کـه کتاب های 

متعددی دربارۀ تاریخ عرب نوشـته اسـت، ازجمله: اسـالم و عرب، مختصر تاریخ لبنان، 

سوریه و سوری ها، تاریخ عرب. کتاب تاریخ عرب توسط آقای ابوالقاسم پاینده به فارسی 

ترجمه شده است.

2. ایـن 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 خصلت های شخصی 

امامان را نیز می توان در خط برگزیدۀ ایشـان، تا مقدار محدودی، مؤثر دانسـت. حضرت 

حسنعلیه السالم امام بزرگواری بود آرام خوی، مهربان، بردبار، شکیبا، پرهیزگار، نرم دل و مردم 

دوسـت. و حضـرت حسینعلیه السلالم امامـی بود پیکارجـوی، چـاالک، رزم آور، جنگ آزمای، 

آزادی خواه، 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 علیعلیه السالم و خود علیعلیه السالم ـ مشترک می بینیم: تشنه نبودن برای دست یابی 

بر حکومت.
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شده است و باید این مشکل را گشود. همه می خواهند بفهمند که 

چه شد حسنعلیه السالم اماِم به حق، جانشین شایستۀ علیعلیه السالم و جانشین 

جانشـین  ـ کـه  معاویةبن ابی سـفیان  بـا  پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسللم  شایسـتۀ 

شایستۀ ابی سفیان بود ـ بر سر یک مسئله، یعنی مسئلۀ حکومت، توافق 

پیدا کردند.

به طوری کـه اسـتنباط می شـود از مجمـوع دریافت ها و برداشـت هایی که 

از این مسـئله شـده اسـت، نقطۀ معضـل ماجرا از اینجـا پیش می آید که 

در نظـر عمـوم مطالعه کننـدگان یا اکثـر مطالعه کنندگان، صلـح در جملۀ 

صلح امام حسنعلیه السالم به معنای تسلیم و سازش فهمیده می شود. خیال 

می کنند که صلح امام حسن درمقابل معاویه، یعنی سازش امام حسن با 

معاویةبن ابی سفیان. و خیلی روشن است که برای هیچ انسانیـ  نه هیچ 

مسـلمانی یا هیچ شـیعه ای ـ سازش امام حسـن با معاویةبن ابی سفیان، 

امـام کفـر و پیشـوای شـرک، قابـل قبول نیسـت، قابل فهم نیسـت. ولی 

مسـئله این طور نیسـت، صلح به معنای سـازش و تسلیم نیست.51/1/24 این 

همان متارکه اسـت، یعنی آتش بس.65/3/4 آتش بس، تعبیر یکی از علمای 

اقدمیـن شـیعه اسـت؛ »ُمهادنـه« در کلمات صـدوق اسـت؛1 ُمهادنه یعنی 

آتش بس.51/1/25 صلح امام حسن به معنای متارکۀ موقت جنگ است، برای 

آمادگـی جهـت ضربت زدن قاطع تر. صلـح امام حسنعلیه السلالم برطبق آیه ای 

َز ِاَلی ِفَئٍة«؛ ماهیت صلح امام  ف ِلِقتال« است و »َتَحیَّ که تالوت شد، »َتحرُّ

1. علل الشرایع )محمدبن علی ابن بابویه، متوفی 381ق(/ باب159/ حدیث2 
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حسنعلیه السلالم اصاًل 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 می کند.

البتـه در نسـل های گذشـته ـ در قرن هـای نزدیـک بـه ماجـرای صلـح ـ 

کم وبیـش یک چنیـن دریافت هایـی در بیـن عده ای بوده اسـت؛ لذاسـت 

می بینیـم در قـرن سـوم هجـری، دو کتـاب از دو نویسـندۀ مسـلمان و 

مـورخ شـیعه صـادر می شـود و نوشـته می شـود به نـام »قیام الحسـن«.1 

صلح را به معنی قیام، با ماهیت قیام شـناخته اند؛ هر دو در قرن سـوم 

هجـری اسـت. پـس کم وبیش مطلـب بر عده ای پوشـیده نبوده اسـت و 

می فهمیده انـد بعضی ها ماجرای صلح را.

اساسـًا بایـد ببینیـم نزاع میان امام حسنعلیه السلالم و معاویـه، مگر نزاع دو 

منازع خالفت بود؟ اگر ما این منازعه را به معنای منازعۀ میان دو مدعی 

حکومـت و زعامـت بگیریـم، مطلـب بـه همیـن دسـت اندازهایی که حاال 

افتاده اسـت، طبعًا باید بیفتد؛ ولی مسـئلۀ میان امام و معاویه، مسـئلۀ 

منازعـۀ میـان دو مدعـی سـلطنت و حکومـت نبـود؛ منازعـۀ دو فکر بود. 

منازعـۀ یـک ایدئولوژی انقالبِی تکامل طلب و انسان سـاز بـود، با یک فکر 

1. ایـن دو عالـم شـیعه، یکـی ابواسـحاق ابراهیم بن محمدبن سـعید )متوفـی 283ق( 

معـروف بـه ابن هـالل ثقفـی اسـت. معروف تریـن کتـاب ایشـان الغـارات اسـت کـه به 

تجاوزهای لشکر معاویه به مناطق تحت حکومت امیرالمؤمنین پرداخته است. نفر دوم 

هشام بن محمد بن السائب )متوفی 204ق( معروف به هشام َکلبی است.
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ارتجاعی فردی که همه چیز را برطبق منافع شخصی خود توجیه 

و تحلیل می کند. و به عبارت خیلی روشنیـ  که در فرهنگ اسالمی کاماًل 

قابل درک است ـ مبارزۀ میان توحید و شرک بود، و مبارزۀ میان ایمان و 

کفر. ماهیت مبارزه میان امام و معاویه، اصاًل این است.

وقتی کـه مـا چهـرۀ جنگ میـان امـام مجتبیعلیه السلالم و معاویـه را به این 

صورت شـناختیم، بالطبع می فهمیم که این مبارزه مربوط به سـال چهلم 

هجـری نبـود، یعنـی سـال شـهادت امیرالمؤمنینعلیه السلالم و بـه حکومـت 

نشسـتن امام مجتبیعلیه السلالم. مسـئله مربوط به الاقل نیم قرن و بیشـتر، 

پیش از آن روز بود؛ یعنی ]مقابلۀ[ میان خاتم االنبیاصلی اهلل علیه وآله وسلم و میان 

ابوسـفیان. این همان جنگی بود که سـیزده سال، پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسلم 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 انسان های پیرو خود بخشید، میان 

مدینه و مکه این جنگ برقرار بود. این همان مبارزۀ مرگ و زندگی است 

که تمام آیات قرآن که دربارۀ قتال و جهاد است، مصداق عینِی آن روزش، 

همیـن صف بنـدی میان پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسللم و کفار و مشـرکین بود، که 

رأسشـان و مهم ترین رکنشـان کفار قریش بودند و در رأس آنها ابوسفیان؛ 

این همان مبارزه است.

امام مجتبیعلیه السالم که لشکریان پیرو خود را جمع می کند و برای جنگ، 

عده ای را به »َمسِکن«می فرستد و عده ای را با خود به مدائن می برد، و برای 

سپاه خطبه می خواند و آنها را بر جنگ تحریض می کند، درحقیقت ادامۀ 
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همان کاری را می کرد که پیش از او پدرش امیرالمؤمنینعلیه السالم 

با همین گروه و َاسـالف1 این گروه انجام داده بود، و پیش از او پیامبر. 

کاِر امـام مجتبیعلیه السلالم یعنی لشکرکشـی او به طـرف معاویه، کاِر تازه ای 

نبود. بعضی از مورخین سـاده دل 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 

کرد و به مدائن رفت و عده ای را به َمسِکن فرستاد؟ چرا به جنگ معاویه 

شـتافت؟ این ایرادی اسـت که به امام حسنعلیه السالم شده. در مسئلۀ امام 

حسنعلیه السلالم عیـب قضیـه این اسـت که از همه طـرف و از نقطه نظرهای 

مختلـف، ایـن قضیـه را مورد هجـوم قرار داده انـد. عـده ای می گویند آقا! 

اصـاًل امـام حسنعلیه السلالم چرا رفـت جنگ؟ چرا با معاویـه جنگید؟ حقش 

بود نجنگد.

آن کسانی که این اعتراض را به امام مجتبی می کنند، تسلسل تاریخِی مبارزۀ 

امام مجتبی را با معاویه نمی شناسند. ریشۀ تاریخی این مبارزه، مبارزات 

پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسلم با پدر همین معاویه است؛ یعنی با ابوسفیان. هشت 

سال پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسلم با بنی امیه جنگیده است، با قریش، که در رأسشان 

در سـال های آخر ابوسـفیان قرار داشت. هشت سـال پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسلم 

مبـارزه کرد. در سـال هشـتم هجرت، پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسللم بـا ده هزار ]نفر[ 

سپاه رفت و مکه را فتح کرد و بنی امیه که راه هر نوع دفاع از جان خود را 

1. )س ل ف( پیشینیان
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مسـدود می دیدند، درمقابل پیغمبر تسلیم شدند؛ یعنی به ظاهر 

اسالم آوردند. ابوسفیان و فرزندان و تمام عشیره اش به اسالم گرویدند. و 

البته مسلمان شـدن نبود، تسـلیم قوای نظامی شدن بود. برای ابوسفیان، 

فکر برای جان است. برای مردمی که در جهت ضد انقالِب تکاملی اسالم 

حرکت می کردند، ابتدائًا مسـئلۀ جان مطرح بود. اگر فردپرسـتند، اگر تابع 

اختالف طبقاتی هستند، اگر عرب را از َموالی1 جدا می دانند و به تبعیض 

نژادی قائلند، همه به خودشـان برمی گردد 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 وقتی که خود را در محاصرۀ قوای پیغمبر می بینند، وقتی احساس 

می کنند که راه گریزی برای آنها وجود ندارد، ناچار تسـلیم می شـوند؛ به 

ظاهر ایمان می آورند، اما دل هایشان از کینۀ پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم ماالمال 

و در صـدد انتقام اسـت. گمان نمی کنم کسـی جرئت کنـد در تاریخ ادعا 

کنـد کـه ابوسـفیان یک لحظـه بـه پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسللم ایمـان آورده بود 

به معنـای واقعـی. البتـه در مـورد معاویـه و غیـر معاویـه و حتـی یزید، 

دفاع هایـی از ناحیـۀ افرادی در تاریخ شـده اسـت که خواسـته اند اینها را 

1. موالی، جمع مولی است که در اصطالح تاریخی، به بخشی از مردماِن غیر عرِب ساکِن 

سـرزمین های اسـالمی اطالق می شـده اسـت. این عده با بسـتن پیمان با یکی از قبایل 

عـرب در شـمار قبیلۀ آنها درمی آمدند. ایشـان از طرف حکومت هـا و والیان مناطق مورد 

تبعیض قرار گرفته و میان آنها و اعراب فرق گذاشته می شد.
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مسلمان بدانند، اما در مورد ابوسفیان، اصاًل نمی شود این حرف 

را زد؛ اصاًل امکان ندارد.

وقتی که عثمان به حکومت رسـید، ابوسـفیان پیرمردی کور شـده بود، اما 

همچنان رهبری معنوی و واقعی بنی امیه با او بود. در جایی که مجلس 

را خلـوت می دیـد، گفت حکومت به دسـت ما رسـید؛ آنچـه را که برای آن 

سالیانی با محمد می جنگیدیم، اکنون در اختیار ماست؛ مراقب باشید آن 

را از دست ندهید و دست به دست بگردانید بین خودتان. رفت سر قبر حمزۀ 

سیدالشـهدا ـ یعنی آن کسـی که 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 

اباُعمـاره!ـ  ُکنیـۀ حمـزه ـ آنچـه که ما و تو بر سـر آن می جنگیدیم، امروز 

دسـت ماسـت؛1 حکومـت عثمان. اینجا بـود که آنچه را که می خواسـتند، 

یافتند. منظور اینکه ابوسفیان را نمی شود گفت اسالم آورده بود به معنای 

واقعی، ]بلکه[ تسـلیم شـده بود برای حفظ جان خودش؛ منتها شـکل کار 

عوض شـد؛ یک روز صریح درمقابل اسـالم می ایسـتادند و بی رودربایستی 

بـا اسـالم می جنگیدند، مثل جنگ احد؛ امـا روزی که بنی امیه در جامعۀ 

اسـالمی به عنوان خاندان پیغمبر معرفی شـده اند، جنگ صریح با اسـالم 

دیگـر معنـی نـدارد؛ جنـگ نهانـی، جنگـی در زیـِر روپوشـی از دوسـتی و 

خیرخواهی است.

1. شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(/ ذیل نامۀ 32/ ص136
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..ایـن مبـارزۀ بیـن حـق و باطـل، یعنی بین اسـالم و کفـر، بین 

توحید و شـرک، بین فکر انقالبِی اسـالم و فکر ضد انقالِب بنی امیه، یک 

روز به صـورت مکتـب نبـوی و مکتـب اموی، روبـه روی هم قرار داشـتند؛ 

بعد از گذشتن سالیانی، به شکل مکتب علوی درمقابل مکتب اموی، این 

درگیـری وجـود داشـت و امیرالمؤمنینعلیه السلالم کـه با معاویـه می جنگید، 

توحیـد بـود که با شـرک می جنگید، اسـالم و ایمان بود که بـا کفر مبارزه 

می کـرد و جنگ هـای زمـان پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسللم بـود کـه تکـرار می شـد. 

بعـد هـم کـه نوبـت به امـام مجتبی رسـید، صحنـه همان صحنه اسـت، 

صحنه گردان عوض شـده اسـت. پس امام مجتبیعلیه السلالم در مبارزه ای که 

ابتدائًا با معاویه شـروع کرد و تجهیز لشـکر و فراهم آوردن سـپاه و رفتن 

بـه میـدان جنگ و فرسـتادن عده ای از زبدگان سـپاه بـه میدان جنگ، در 

تمـام ایـن کارها، دنبالۀ خطی را که جدش پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسللم و پدرش 

امیرالمؤمنینعلیه السالم رفته بودند، می پیمود؛ در همین راه قدم برمی داشت. 

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 انقـالب؛ یک چنیـن مبارزه ای بیـن امام حسـن و معاویه 

شروع شد.51/1/24

مسئلۀ امام حسن، حلقه ای 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 نمی کنید، حق و 

باطـل پیچیـدۀ در همند. گاهی به تاریخ که نگاه می کنی، هرچه می بینی 

جلـوۀ باطـل می بینـی. و ایـن، بعضی هـا را در گذشـته مأیـوس می کـرد؛ 

می گفتنـد ای آقـا، تـا دنیـا بوده همین بـوده، چرا بیخود جـوش می زنید. 

یعنی تا دنیا بوده، ظلم و باطل و طغیان غلبه داشته. این یک دید است، 

البته یک دید ساده لوحانه و عامیانه است. اگرچه آن روز غیر عامی ها هم 

گاهی همین دید را داشـتند و گاهی این اشـتباه را می کردند. اما با یک 

دیِد دیگر که نگاه می کنید در تاریخ، همه جا جلوۀ حق را می بینید؛ یعنی 

همیشه باطل را در گریز و در شتاب می بینید، باطل را در ضعف می بینید. 

حـق از یـک نقطه شـروع می کند، مثـل یک نقطۀ ریز که در شـب تاریکی 

از منطقۀ دوردسـتی کورسـو می زند و به چشم شما می آید، اما همین طور 

مرتـب می آیـد نزدیک، می آیـد و می آید، ناگهان می بینیـد تمام فضا را ُپر 

ا ُهَو  ِادن
َ ُ� �ن دَمعنُ �یَ

کرد و باطل را، یعنی تاریکی را، یعنی ظلمت را از بین برد. »�نَ

«1 باطل را فراری داد. خب! شـما می گویید بسـیار خوب، ما در تاریخ،  اِه�ةٌ رن

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 

صر را داشـتیم، باز امپراتور روم  رفـت، غرق شـد، بعـد از مدتی باز ُبخُت النَّ

را داشـتیم، باز اردشـیر ساسـانی را داشتیم، باز سـالطین و طواغیت عالم 

را داشـتیم؛ راسـت هم می گویید، اینها بودند، اما حقیقت این اسـت که 

1. سوره مبارکه انبیاء/ آیه 18، »پس آن را در هم می شکند، و بناگاه آن نابود می گردد.«
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سـطح حق و سـطح باطل در طول تاریخ، به صورت معکوسـی در 

حرکت بوده. حق وقتی شروع می کند، یک لحظه متوقف نمی شود و دائمًا 

دارد پیش می آید 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 انسان هاست.59/5/6



 

39

صلح امام حسن؟ع؟
»تفاوت شرایط دو جبهه«

حـاال امـام حسنعلیه السلالم درمقابـل معاویه قرار گرفته اسـت. مردم به امام 

مجتبی مؤمنند؛ یعنی به ظاهر با او بیعت کرده اند و حکومت او را عموم 

مردمی که در قلمرو حکومت علوی بودند، گردن نهادند. ..اما شرایط عینِی 

دو حکومت و دو منطقه ای که در یک منطقه امام مجتبیعلیه السالم قرار دارد 

و در یـک منطقـه معاویه، بسـیار باهم متفاوتنـد. چیزهایی در جامعه ای 

که حسنعلیه السالم بر آن حکومت می کند وجود دارد، که در هر جامعه ای و 

در زیر سایۀ هر حکومتی، این گونه مسائلی وجود داشته باشد، فلج کننده 

اسـت. و درمقابل، معاویه از امتیازاتی در اجتماِع خود برخوردار اسـت که 

در هر حکومتی و در هر جامعه ای، این امتیازات باشد، او کامیاب و موفق 

می شـود. نویسـندۀ عرب زبان مصری، عباس عّقاد، حکومت علیعلیه السلالم و 
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معاویـه را این طـور بیان می کند: بعـد از مرگ عثمان، معاویه بر 

منطقـه ای حکومـت می کـرد که در آن مطلقًا اختـالف و نفاق نبود و همه 

باهم، هم دل و هم زبان بودند، و علیعلیه السلالم به حکومت منطقه ای رسـید 

که در آن مطلقًا اتحاد و وفاق نبود، منطقه ای سرتاپا اختالف.

..گروه های گوناگونی وجود داشتند. یک عده بومی های کوفه بودند، یک 

عده کسـانی بودند که از مدینه، از حجاز، با امیرالمؤمنینعلیه السلالم به کوفه 

آمـده بودنـد؛ عدۀ دیگر کسـانی بودند که بعـد از آنکه کوفه پایگاه خالفت 

شـد و مرکز و عاصمه1 به شـمار آمد، از اطراف ـ به مقتضای خوی طبیعی 

مـردم کـه همیشـه به مرکز و به شـهرهای بزرگ عالقه مندنـد ـ به آنجا رو 

آوردند، چون وضع آنجا رونقی داشت. عده ای آن کسانی بودند که از شام، 

حساب شده به کوفه آمده بودند و آنجا اتراق کرده بودند. عده ای آن کسانی 

بودند که سـتون پنجم معاویه محسـوب می شدند در داخل جامعۀ کوفه؛ 

رشـوه های معاویـه، تطمیع هـای معاویه، سـخاوت های بی دریـغ معاویه 

ـ که خودش شرح مفّصلی دارد ـ وادار کرده بود که اینها در داخل جامعۀ 

کوفه و زیر حکومت امیرالمؤمنین علیعلیه السالم با شام ارتباط داشته باشند. 

یک چنین جامعۀ مضطربی.

ازطرفی در شام یک امتیاز وجود داشت، نه امتیاز از جنبۀ طرز فکر اسالمی، 

یک امتیاز عینی و خارجی، یک چیزی که نمی شود آن را ندیده گرفت؛ و 

آن، این بود که در شـام، غیر عرب وجود نداشـت؛ یعنی غیر بومِی همان 

1. )ع ص م( پایتخت
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منطقه ـ که عرب بودند ـ وجود نداشت؛ لذا یک روح عربّیتی بر 

آنجا سـایه افکنده بود. آن کسـانی که در داخل شـام و مسـتقیم با دستگاه 

خالفـت مرتبـط بودنـد، عـرب بودند و ایـن بود که تعصـب عربی، خودش 

موجب می شـد که اینها وحدت و یکپارچگی داشـته باشند؛ درحالی که در 

منطقـۀ کوفـه این طور نبود. در منطقۀ کوفه، عدۀ زیادی از ایرانی ها بودند 

کـه اصطالحـًا به آنهـا َموالی می گفتند و اینها در داخـل جامعه برای خود 

حقی قائل بودند ـ و درسـت بود، حق داشـتند ـ لذا بود که رأی می دادند، 

اظهار نظر می کردند، و امیرالمؤمنینعلیه السلالم هم برطبق سـیرۀ اسـالمی که 

نظـر آحـاد مـردم را بایـد شـنید، و برطبق آن بایسـتی عمل کـرد و ترتیب 

اثـر داد، حـرف اینهـا را می شـنید. و ایـن موجب می شـد که آن احسـاس 

هماهنگی که در آن منطقه بین عرب ها وجود داشـت، اینجا بین عرب و 

موالی، به طور طبیعی وجود نداشته باشد.

ازطرفی، معاویه از روش هایی استفاده می کرد که این روش ها با مفاهیم 

اسالمی و با ارزش های اسالمی، به کلی ناسازگار بود؛ و علیعلیه السالم و پس 

از او امام حسنعلیه السالم از این روش ها استفاده نمی کردند. معاویه به قول 

مورخین، سخی بود؛ که باز نویسندۀ عرب زبان، دربارۀ سخاوت معاویه که 

بحث می کند، می گوید 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 به آسـانی زیر 

پـا بگـذارد؛ حاضـر بود تمـام ارزش های اسـالمی را ندیده بگیرد؛ سـخاوت 
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به این معنـا. سـخاوت می کـرد ]یعنـی[ پول هـای گـزاف مـی داد، 

پول هـای بیت المـال را؛ اصاًل خرج دیگری نداشـت معاویـه! خرج معاویه 

همین بود که پول ها را بدهد برای تحکیم موقعیت حکومت و سلطنت.

اما در دستگاه امیرالمؤمنینعلیه السالم یعنی در دستگاه حکومت علوی ـ که 

حسـاب علیعلیه السلالم با حسـاب امام حسنعلیه السلالم یکی اسـت، از هم مجزا 

نیسـتند اینهـا ـ ایـن مسـائل مطـرح نیسـت؛ طلحـه و زبیر و بسـیاری از 

سران دیگر، برای خاطر همین عدالت ها از دوروَبر حضرت دور می شوند و 

می روند و علیعلیه السالم را تنها می گذارند. پسرعموی امیرالمؤمنین، و شاگرد 

خـاص امیرالمؤمنیـن، و مسـلمان باسـابقۀ خوش نام در جامعۀ اسـالمی، 

یعنی عبداهلل بن عباس، راوی معروف که این قدر نام او پر اسـت در کتب 

حدیث از شیعه و سّنیـ  و از چهره های مشتبه تاریخ، یکی همین عبداهلل 

عباس است ـ از علیعلیه السالم گله مند می شود و حاضر نیست با علیعلیه السالم 

کنـار بیایـد. و علیعلیه السلالم را می گذارد می رود به مکـه، دنبال زندگی مرّفه 

و راحتـش و دنبـال تدویـن حدیثش و دنبال زهد و عبادتش. دوسـتان و 

دشمنان علیعلیه السالم درمقابل زهدی که او به خرج می داد و عدالتی که در 

تقسیم اموال عمومی به خرج می داد، 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 به شـدت و با سـخت گیری مورد عمل. 

این هـم یـک فـرق بیـن اینجا و آنجاسـت. معاویه یک فرد ریـاکار بود، در 
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باطـن یـک عملـی را انجـام مـی داد، امـا در ظاهـر، ضـد آن را به 

مـردم وانمـود می کـرد. و امـام حسـن از این صفت شـوم هـم برکنار بود. 

ریـا نمی کـرد. آن چنان کـه می اندیشـید و مصلحـت بـود و حق بـود، ظاهر 

قضایایـش هـم آن چنـان بـود. و همۀ مـردم می دانسـتند و می فهمیدند. 

آن چنان پارسایی امام حسن و پایبندی او به اصول، شدید بوده است که 

بعضی آن را به »سادگی« تعبیر کرده اند، درحالی که مسئله، مسئلۀ سادگی 

نیست. اگر دیروز مردم خیال می کردند که اینها سادگی است، امروز دیگر 

روشن است که اینها سادگی نبود. دربارۀ علیعلیه السالم هم همین سادگی ها 

گفتـه می شـد 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 همه چیز واجب تر و الزم تر اسـت، و در مورد 

امام حسنعلیه السالم هم همین طور است.

مـا معمـواًل از دور بـه قضایـا نـگاه می کنیـم و دقـت و رسـیدگی کامل را 

تحمـل نمی کنیـم، عادت کرده ایم که برطبق ظواهر، زود قضاوت کنیم. و 

در مسئلۀ صلح امام حسنعلیه السالم یکی از اشکاالت کار، وجود پیش داوری 

است؛ قباًل همه، پیش داوری هایشان را کرده و یک فکری پیش خودشان 

کرده اند و مسـئله را طوری تصور کرده اند و تمام کرده اند مسـئله را. باید 

پیش داوری ها را از بین برد. و این خودش یکی از اشکاالت قضیه است.

امـام حسنعلیه السلالم در یک چنیـن وضعـی قـرار دارد، بـا آن َجـو نامناسـب 

اجتماعی؛ و معاویه در آن چنان وضع دیگری قرار دارد که برای پیشـرفِت 
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کسـی بـا آن فکـر و بـا آن هدف، وضِع بسـیار خوب و مسـاعد و 

متناسبی است.

ایـن مطلـب را هم خوب اسـت عـرض کنم که غالبًا یکـی از چیزهایی که 

موجـب عدم تشـخیص صحیـح و قضاوت صحیح در مـورد ماجرای صلح 

هسـت، این اسـت کـه معاویه از نظـر افراد، یـک فرد فوق العـاده زیرک و 

داهـِی 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 

تدبیر، طرف مقابل خصومت، شناخته می شود به سادگی. طبعًا این طوری 

اسـت. وقتی که شـما می شـنوید که دو نفر باهم نزاعی دارند، و می دانید 

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 می کنید بر زرنگی، می گویید کار درسـتی اسـت، البد ما 

نمی فهمیـم. و در نقطـۀ مقابل، آن کسـی که با یک چنین مـرد تیزهوش و 

کاردانـی روبه روسـت، کارهایـش غالبًا حمل بر سـادگی و حساب نشـدگی 

می شـود؛ درحالی که باز، امروز صفحاتی از تاریخ به ما نشـان می دهند که 

ایـن شـایعۀ داهیه بـودن معاویه ـ یعنی خیلـی تیزهـوش و تیزرأی بودن 

معاویه ـ شایعۀ بی اساس و دروغینی است.

معاویـه مـرد داهیـه ای هـم نبوده اسـت، مـرد خیلـی زرنگی نبـوده. او از 

روش هایی استفاده می کرد که آن روش ها و استفاده کردن از آن روش ها، 

زرنگی نیسـت، بی وجدانی 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، ِاشکال ندارد، این فضیلت شیطنت برای معاویه ثبت بشود در تاریخ، 

ولی تدبیر چیزی است، کاردانی و حساب شده کارکردن ماهیتًا یک چیزی 

اسـت غیر از شـیطنت؛ تیزهوشـی فرق دارد با شیطنت. امام حسنعلیه السالم 

درمقابل این صفت معاویه، فردی بود که آن شـیطنت را ِاعمال نمی کرد؛ 

امـا کاردانـی و تیزرأیی و تیزهوشـی امام حسنعلیه السلالم آن چنان اسـت که 

وقتـی انسـان درسـت دقت کنـد و ماجرای صلـح را درسـت تحلیل کند و 

بفهمـد، خواهـد دیـد که خیلی عمیـق و خیلی جالب تـر از آنچه که امثال 

معاویه، حتی فکرش را بکنند و بتوانند حسـاب بکنند، امام حسنعلیه السلالم 

فکر کرده و اندیشیده و عمل کرده است.

خـب، حاال امام حسـن درمقابـل معاویه قرار گرفته، با آن سـابقۀ تاریخی 

و بـا آن طـرز فکـرـ  طـرز فکر جـدش پیغمبرصلی اهلل علیه وآله وسللم ـ و بـا این َجو 

نامتناسب. که در عدم تناسب و مساعدنبودن فضای جامعه، من تفصیل 

ندادم، بیشـتر از این ظاهرًا می باید تفصیل داد. وقتی که لشـکریان اسالم 

بـه فتوحاتـی دسـت زدنـد و این مرز وسـیع اسـالمی ازلحـاظ جغرافیایی 

به وجـود آمـد، متأسـفانه به محاذاِت1 وسـعت مـرِز جغرافیایـی، عمِق فکر 

پیش نرفت. مردم مسـلمان شـدند، اسالم را قبول کردند، اما نه مسلمانی 

1. )ح ذ و( موازات، برابر، مقابل
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مثـل ابـوذر، نه مسـلمانی مثل آن کسـانی که تحت تعلیم َشـدید 

مکتب، در داخل حجاز یا در مدینه یا در مکه قرار گرفته بودند. مردمی که 

از دور یک مکتبی را دیده اند و به هرحال پسندیده اند و نداهای آزادی بخش 

ایـن مکتـب، آنهـا را بـه خود جلب و جذب کرده اسـت، شـعارهای جالبی 

کـه غالبـًا بـا عمل هم تـوأم بوده اسـت، اینها را به خود جـذب کرده و به 

این مکتب گرویده اند، این یک مسئله است؛ آن عمیق نگری در امر افکاِر 

اسالمی، مسئلۀ دیگری است، آن در زیر منگنۀ َشدید تمرین های اسالمی 

قرارگرفتن، به میدان های دشوار جهاد، به انواع گوناگونش قدم گذاشتن و 

آبدیده شدن، مسئلۀ دیگری است، که مردم غالبًا محروم بودند.

بعـد هـم شـکل دو منـازع خالفت برای مردم روشـن نبود. امـروز برای ما 

آسـان اسـت کـه چهـرۀ معاویـه را آن چنان کـه بوده اسـت، معرفـی کنیم؛ 

امـروز اسـت کـه در جامعـۀ اسـالمی، کسـی نمی توانـد از معاویـه دفـاع 

کنـد و معاویه هـا 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 آن چنان که امروز من و شـما می شناسـیم که نمی شناختند. آن 

روز دو نفـر منـازع خالفـت بودنـدـ  در زمـان امـام امیرالمؤمنین را عرض 

می کنـم، قبـل از امـام مجتبیعلیه السلالم حتی ـ دو نفر منـازع خالفت وجود 

داشـتند از نظـر عامـۀ مـردم؛ یـک نفـر داماد و پسـرعموی پیغمبر اسـت، 

علی بن ابی طالـب؛ یـک نفـر هم بـرادرزن پیغمبـر، صحابـی پیغمبر، کاتب 

وحـی، ]یعنـی[ معاویةبن ابی سـفیان. برای مـردم فرق میان علیعلیه السلالم و 
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معاویـه، آن چنانـی کـه امروز برای من و شـما روشـن اسـت که 

روشـن نبـود، از دور نـگاه می کردنـد و یک قضاوت سـطحی شـاید در این 

قضیـه داشـتند. فوقـش ایـن بود که معاویـه را دارای شایسـتگی کمتر و 

علیعلیه السلالم را دارای شایسـتگی بیشـتری بدانند. مسـئله در همین حدها 

بود و بیشـتر نبود. البته این برای کسـانی اسـت که در حوزه های دورتر از 

کوفه قرار داشـتند. در داخل کوفه، صددرصد این طور نبودند و عدۀ زیادی 

بودند که حقیقت معاویه را بشناسـند، لکن باز عده ای وجود داشـتند که 

به همین شـکل دربارۀ امیرالمؤمنینعلیه السلالم و معاویه قضاوت می کردند. 

به همین دلیل بود که دوران پنج سـالۀ حکومت علیعلیه السلالم با آن مرارت 

سپری شد. ..و حاال امام حسنعلیه السالم وارث آن وضع است.

ازطرفـی مـردم به تجمل خو گرفته اند، جلوه های اشـرافی گری از دو قطب 

ضد اسالم، یعنی از روم و ایران، برای مردم آشکار شده است؛ حکومت های 

اسالمی به جانب اشرافی گری و ُتَرف1 کشیده شده اند. ..وضع اشرافی گری 

معاویه برای مردم یک حالت تازه ای را به وجود آورده اسـت و احساسـات 

و غرایـز انسـان معمولـی را تحریک می کنـد، عالقه مندی او را به راحتی و 

رفاه و اشرافی گری و تنعم مادی برمی انگیزد.

پنج سـال هم مردم جنگیده اند. این هم یک مسـئلۀ دیگر است. پنج سال 

مـردِم کوفـه مبـارزه کرده اند و جنگیده اند و خسـته اند. خب، در یک چنین 

َجـو اجتماعـی، امـام حسنعلیه السلالم می خواهـد بـا معاویـه بجنگـد. امـام 

1. )ت رف( در نعمت و آسایش زندگی گذراندن



666 39. صلح امام حسن؟ع؟ه تتفاوت شرایط دو جبهه  

سوم
صل 

ف

حسنعلیه السلالم وارث این چنیـن جامعـه ای اسـت؛ جامعه ای که از 

روح اسـالم دور اسـت و خوبان در آن در اقلیتند و اسالم شناسـان خیلی 

در ُندرتند. امام حسـن در جامعه ای به حکومت نشسـته اسـت که خیلی 

کمنـد کسـانی کـه بـا فکر او و با ایدۀ اسـالمی او، آشـنا باشـند. هدف او 

را خیلـی کمنـد کسـانی که بفهمند و درک کنند و بـه آن هدف عالقه مند 

باشـند. امـا معاویه بر جامعه ای حکومت می کند کـه مردمی که پیرامون 

او هسـتند، همـه بـا هـدف او موافقند، و هـدف معاویه چیسـت؟ هدف 

معاویه، به پوِل بیشـتر و به قدرِت بیشـتر رسـیدن ]اسـت[، و نزدیکان، و 

بعـدش، نزدیـِک نزدیـکان، و بعـد هـم عامۀ رعیت خـود را تـا آنجایی که 

الزم بدانـد، از ایـن نعمـت بهره مند کـردن. خب، مردم طبیعی اسـت که با 

این موافقند؛ الاقل رؤسـا با این به شـدت موافقند. ..بیست سال حکومت 

مستمر معاویه ـ قبل از داعیۀ خالفت ـ بر آن سرزمین، یک چنین وضعی 

را برایش به وجود 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 حسنعلیه السلالم جز 

ُمّر حق و ُمّر قانون، به هیچ چیز عمل نمی شود. از ناحیۀ دیگر، کسانی در 

تشـکیالت امام حسـن، از تطمیع های معاویهـ  نه رشـوۀ فعلی، رشـوۀ به 

وعـده ـ از تطمیع هـای او، کـه دختـرم را به تو می دهـم، خواهرم را به تو 

می دهم، چقدر پول می دهم، حکومت کجا را می دهم، برخوردار شـدند. و 

امام حسـن معنی ندارد به یک کار مشـابهی دسـت بزند. معنی ندارد که 
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امام حسنعلیه السلالم 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 گرفته اند.

حـاال امـام حسنعلیه السلالم درمقابـل اینها قـرار گرفته، درمقابـل معاویه قرار 

گرفتـه اسـت، و حوادثـی هـم در ایـن ضمـن روی می دهـد کـه همـه در 

جهت عکس مسیر امام مجتبی است. عبیداهلل عباس آدم سست عنصری 

درمی آید؛ این مطلبی اسـت که به امام حسـن ارتباطی ندارد. دوازده هزار 

نفر را امام مجتبی فرستاده است و یک شورای جنگِی سه نفره برایشان قرار 

داده، شورای جنگی مثلث؛ یکی شان عبیداهلل عباس است و در رتبۀ اول، 

و دیگر قیس بن سعد بن عباده است در رتبۀ بعد، و سومی ]سعیدبن قیس 

َهمدانی[ در رتبۀ سوم. اینها را فرستاده در رأس سپاهی که زبدگان شیعه 

در این دوازده هزار نفر لشکِر َمسِکن جمع بودند.

مرحوم آل یاسینرضوان اهلل علیه با دالیل زیادی ثابت می کند که عبیداهلل عباس 

ـن1 بـود و الزم بـود کـه یک چنیـن آدمـی اصاًل بـه فرماندهی لشـکر  متعیَّ

انتخـاب بشـود، کـه مجال نیسـت مـن حاال ایـن تفصیـالت را بگویم. دو 

1. )ع ی ن( واجب، مقرر، محقق
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بچۀ عبیداهلل عباس به دسـت معاویه کشـته شده اند. این، خوب 

نیسـت کـه یک چنیـن آدمـی را انسـان بفرسـتد به جنـگ معاویـه که دو 

فرزنـد خردسـالش بـه دسـت معاویه کشـته شـده اند و دارد می رود سـراغ 

قاتل فرزندانش؟ عالوه براینکه هاشـمی اسـت، عالوه براینکه بنی هاشـم با 

بنی امیه همیشـه مخالف بودند؛ عالوه براینکه 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 می شـود و فقط یک ارادۀ قوی و 

یک تصمیم راسـخ می تواند انسـان را از گرداب این تردیدها رها کند. به 

سراغ این مرد رفتند. یک میلیون ِدرهم رشوۀ معاویهـ  یا یک میلیون دینار 

رشـوۀ معاویـه ـ او را فریب داد، شـبانه بلند شـد، رفت. صبـح مردم بیدار 

شـدند، دیدند فرمانده شـان 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 

عبـاس بـود ـ برادر همان عبداهلل که قباًل اسـمش را بـردم، و این خانواده 

اصاًل خانوادۀ خوبی برای اسالم نبودند از صدر تا ذیلشان ـ اولین شکستی 

که بر سپاه امام حسن وارد آمد، از ناحیۀ عبیداهلل عباس بود.

بعد شایعه افکند معاویه در لشکر َمسِکنـ  که حاال در رأسش قیس بن سعد 

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، عمیق اندیش تر بودند و در رأسشان قیس بن سعد بن 

عبادۀ انقالبِی پارساِی مؤمِن متفکر قرار داشت، مطلب را باور نکردند، البته 

یک عده ای رفتند، عدۀ بیشتری و اکثریتی آماده ماندند.

و اما لشکر مدائن؛ که مجمع اختالفات، مرکز نابسامانی ها و ناهمواری های 

سپاه امام مجتبیعلیه السالم همین مدائن بود. تمام آنچه که گفتم، در لشکر 

مدائن جمع است؛ آن اختالفات ازلحاظ نژاد و نسب که از یک طرف تأثیر 

داشت؛ دورتربودن از منابع فکری اسالمی، در سطحی مسلمان شدن، تأثیر 

داشـت. یک سـره و یک دسـت نبودن و قرارداشـتن جاسـوس های معاویه 

و طـرف داران فکـر معاویـه در میـان آنها و خوارج که بـاز به احتمال قوی 

از معاویه الهام می گرفتند، اثر داشـت. و شـایعه های معاویه هم مطلب 

را تمـام می کـرد کـه امام مجتبی می خواهد صلح کند، قیس بن سـعد هم 

آنجـا صلـح کـرده اسـت، عبیداهلل هم فرار کرده اسـت! ]لـذا[ در بین مردم، 

دوَدسـتگی و اختـالف به وجـود آمـد. و اینهـا روش هایـی اسـت کـه امام 

مجتبی از هیچ کدامش نمی تواند و نباید هم استفاده کند.

مسـئلۀ پایبندبـودن بـه اصـول، یک مسـئله ای اسـت که از تمـام مصالِح 

موسـمی باالتـر اسـت. معنـی ندارد آن کسـی که معتقـد به توحید اسـت، 

به عنـوان شـیوۀ کار و به عنـوان تاکتیـک کار، یـک مورد، حتـی یک عمل 

شـرک آلود و شـرک آمیز ]انجـام دهـد[، معنی نـدارد؛ این ضدیـت با اصول 

اسـت. پایبند بـودن به اصـول، اجازه نمی دهد بـه امام حسنعلیه السلالم که از 

روش هـای بـاب معاویـه و شایسـتۀ معاویـه و ناشایسـتۀ با امام حسـن 
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اسـتفاده کنـد. و اوضاع طوری شـد که خالصـه اش در این کلمه 

هسـت: امـام حسـن هرچه نگاه کرد بـه اطراف، دید امـکان غلبه یافتن بر 

معاویـه، احتمالش برابر با صفر اسـت؛ صفر! بـاز مجبورم برای ثابت کردن 

این قسـمت از ماجرا، شـما را احاله کنم به کتاب هایی که نوشـته شـده 

اسـت در این زمینه. لکن از نظر یک مورخی که خیلی هم عمیق نباشـد، 

امروز مسـّلم اسـت و روشـن به نظر می آید که ممکن نبود که آن لشـکر 

غلبـه کنـد. احتمـال اینکـه امام حسـن بتواند بـا آن عده ای کـه اطرافش 

هسـتند، بر لشـکر معاویه پیروز بشـود و او را شکسـت بدهد، برابر با صفر 

بود، امکان نداشت.51/1/24
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خـب، امـام مجتبیعلیه السلالم 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 عهده دار 

حفـظ مکتـب و مرامـی کـه او مسـئول حفـظ آن اسـت، بشـود یـا نه؟ در 

ایـن »نـه« البتـه خیلـی راه ها و پیشـنهادهای دیگـر وجود دارد. شـما اگر 

باشـید، درمقابل این تردید چه تصمیمی می گیرید؟ اگر یک فرِد مرامی و 

مسلکی و احساس مسئولیت کن و متعهد باشید، شما اینجا چه تصمیمی 

می گیریـد؟ پیروزی نظامی ممکن نشـد، در جنـگ منظم امکان ظفر پیدا 
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نشـد، آیـا دسـت روی دسـت بگذاریـم؟ یـک شـّق قضیه اسـت؛ 

خودمان را قهرمانانه به کشتن بدهیم؟ یک شّق قضیه است؛ یا بنشینیم 

 ،» �ةٍ
�ئَ ی �نِ

َ
 ِال

ً
ا رن ِ

َ��یّ و ُم�ةَ
َ
اٍل ا �ة  ِل�ةِ

ً
ا �ن َ�ّرِ  ُم�ةَ

ّ
راهی پیدا کنیم به سوی پیروزی؟ ]یعنی[ »ِالا

اگرچه در ظاهر، امروز آن راه، راه پیروزی تلقی نمی شود.

امام حسنعلیه السلالم این شـّق اخیر را انتخاب کرد؛ چون دید که در جنگ 

نظامـی شکسـت او قطعـی اسـت، ترجیـح داد کـه فعاًل جنـگ را به یک 

صورتی قطع کند. فعاًل دشمن را تا همین جایی که آمده است، متوقف 

بکنـد، خـود را و زبـدگان جبهۀ حق و ایمان را حفظ بکند و ذخیره بکند، 

و در ایـن فرصـت مناسـبی که بـرای خودش پیش مـی آورد، تدارک یک 

حملـۀ وسـیع را ببینـد؛ که آن حمله، قدر مسـّلم، مرامی و فکری اسـت 

و احتمـااًل نظامـی هم باشـد. امام حسنعلیه السلالم ایـن راه را انتخاب کرد. 

امـام مجتبیعلیه السلالم کاری را انتخاب کـرد که فایده اش 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 جواب هایی 

کـه بـه آنهـا داده اسـت، نقطه نظـر خـود را از گوشـه هایی، از زاویه هایی 

روشن کرده و مشخص کرده.51/1/24 البته کتمان ]کردند[، حضرت اسرارش 

را فـاش نمی کنـد! ..لـذا حضرت حتی در جلسـۀ خصوصی هم به آن دو 

سـه نفـری کـه رفتند خدمت ایشـان، صریحًا نگفتند مـن می خواهم چه 

بکنـم. یـک آیـۀ قـرآن را خواندند؛ ایـن جمله از کالم اهلل مجید اسـت »َو 
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ُكم« شاید این یک آزمایش 
َ
�ةٌ ل �نَ �ة ُه �نِ

َّ
َعل

َ
دری«1 چه می دانیم »ل

َ
ِا�ن ا

« شاید این بهره ای است برای  �نٍ ی ح�ی
َ
اٌ� ِال برای شماست، این حادثه، »َو َم�ة

کسـانی تـا زمانـی. یعنـی فهماندنـد که ایـن قضیه، یک قضیـۀ زمان دار 

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 حسنعلیه السلالم به حسـب درک َبَدوی انسان ها یک کار می توانست 

بکند؛ خب، اینها خاندان بنی هاشـمند، خاندان بنی هاشـم همان کسـانی 

هستند که به گفتۀ امام سجاد، سجیه شان مرگ است؛ مرگ شرافتمندانه.۲ 

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 مجتبیعلیه السالم با 

این سـابقۀ فامیلی ـ اگر سـابقه های 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، همچنانی که برای برادر شما، حسینعلیه السالم افتخار بود؟

این سـؤالی اسـت که در ذهن اکثر افرادی که در ماجرای امام حسـن از 

1. سوره مبارکه انبیا/ آیه 111

َكراَمَتَنا  َنـا عـاَدٌة َو 
َ
 ل

َ
ّنَ الَقتـل

َ
 مـا َعِلمـَت ا

َ
2. امـام سـجاد در پاسـِخ تهدید ابن زیـاد می فرماینـد: »ا

َهاَدُة«. )بحاراالنوار/ کتاب تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین/ ابواب ما یختص بتاریخ 
َ

الّش

الحسین/ باب39/ حدیث1(
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این نقطه نظر بحث می کنند، مطرح اسـت. بله، این کار، یک کار 

پرشـور و پرحماسـه اسـت.51/1/24 آدم از دور کـه نگاه می کنـد، می گوید بله، 

همین خوب بود، ای کاش امام حسن هم همین کار را می کرد؛ یک عده 

آدم های سطحی بیِن ظاهربیِن آن روز هم همین را گفتند. اما این کاری 

کـه بـرای امام حسـن در بین یک عده ای افتخـاری می آفرید و همان روز 

به عنوان یک حماسه تلقی می شد، یکی از بزرگ ترین ضربات را بر اسالم و 

مسلمین وارد می کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه تمام موجودی عالم اسالم، 

از دل های باایمان و انسـان های نیرومند، آنجا دوروَبر امام حسـن بودند؛ 

و تا آنها کشـته نمی شـدند، نمی گذاشـتند امام حسن کشـته بشود؛ تمام 

این عناصر اصلی اصحاب امیرالمؤمنین و پایه های تشّیع و حامالن قرآن 

و کسـانی که یادگاِر روزگاِر مجِد اسـالم بودند و ایمانشـان دست نخورده و 

سالم بود، همه از بین می رفتند. بعد معاویه می آمد 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 می انداخت، 

یک نوحه سرایی هم برای امام حسن می کرد، بعد هم مزدورها و اجیرهای 

خودش را می انداخت در عالم اسالم، در طول ده سال، پانزده سال، بیست 

سـال، در ذهـن مـردم مسـلمان این حرف را جا می انداختنـد که آری، نوۀ 

پیغمبـر متأسـفانه تحـت تأثیر القائات یـک عـده ای از دوروَبری های داغ 

خودش قرار گرفت، جان خودش را هم به خطر انداخت، جان یک عده ای 

را هم به خطر انداخت، خب، خدا او را رحمت کند، خدا بیامرزد؛ اگر او را از 
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دسـت دادیم، اقاًل خالُ المؤمنین، معاویه را داریم! اسالم می شد 

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 می رفت و در 

آن روز جنـگ نمایانـی می کـرد و خود و یارانش کشـته می شـدند و خون 

آنهـا می ریخـت، ممکن بود که ده نفر، بیسـت نفر، صـد نفر، هزار نفر ناظِر 

قضیه را به اعجاب و تحسین وادارد، اما این کاری بود که مساوی بود با 

ِانِعدام1 مکتب اسالم به طور کل. اگر امام حسنعلیه السالم آن روز در آن جنگ 

کشـته می شـد، معنایش این بود که اسـالم برای همیشـه از جامعه های 

بشـری دور می افتاد. بله، تقدیر و احترام عده ای را در همان زماِن نزدیک 

برمی انگیخت؛ ولی امام حسنعلیه السلالم شـجاعت کرد، شجاعت کرد و از آن 

احتـرام و تقدیـری کـه عـده ای در آن روز برای او قائل بودند ]گذشـت.[ یا 

اگر تاریخ به صورتی ثبت می کرد، محققی در گوشۀ کتابخانه ای، نام او را 

در کتابی می خواند و تقدیری می کرد، احترامی برایش قائل می شد، امام 

حسنعلیه السلالم از این احترام و این تقدیر گذشـت. ناسـزای دوستانش را به 

جـان خریـد، اعتراض یاران نزدیکش را به سـوی خود متوجه کرد، کج بینی 

نسل های متوالی را در مورد واقعه ای که او به وجود آورده بود، تحمل کرد، 

به بهای حفظ اسالم، به بهای حفظ دین.

این اسـت که من معتقدم امام حسـن مجتبی، شـجاع ترین چهرۀ تاریخ 

1. )ع د م( نیست شدن، نابودی
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اسالم است. بله! می پرسید که از علیعلیه السالم هم شجاع تر است؟ 

از بـرادرش حسینعلیه السلالم شـجاع تر 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 حسنعلیه السلالم 

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 اسـالم را بشناسـند و اسـالم بمانـد. ایـن، کلی و 

خالصۀ قضیه است.

آیـا امـام حسنعلیه السلالم می توانسـت در جنـگ بـا معاویـه شـهید باشـد؟ 

نـه، نمی توانسـت.51/1/24 ]مرحـوم شـهید مطهـری[ در پاسـخ بـه این سـؤال 

به طورخالصـه می گوینـد شـرایط امـام حسـین کـه در آن جایز بـود، بلکه 

ن بود که اماِم حق باید بایسـتد تا به شـهادت برسـد، متفاوت است  متعیَّ

با شـرایط زمان امام حسـن؛ و خصوصیاتی در آنجا هسـت که اینجا نبود، 

خصوصیاتی اینجا هسـت که آنجا نبود. نتیجه این می شـود که نه، امام 

حسـن نبایسـتی می جنگید تا شـهید بشـود. ..ایشـان چند تا نکته را ذکر 

می کنند که من هر نکته ای را اشاره می کنم، و البته اینها را می گویم 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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شـهادت رسـید، یـک معتـرض، یـک آمـِر به معـروف و ناهـِی از 

منکری بود که درمقابل یک حاکم جائری قیام کرد. چون او داشـت ظلم 

می کـرد، از وجـود او شـّر می تراوید و امام حسـین به عنوان یک معترض، 

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 

فی سـبیل اهلل با کشته شـدن خود، حقانیت حرف خودش را ثابت ]می کند[. 

همچنانی که ]امام ثابت[ کرد. امام حسـن اصاًل این طور وضعی نداشـت، 

امـام حسنعلیه الصالة والسلالم خلیفـه ای بـود کـه یـک نفـری از رعیـت خـود او، 

درمقابـل او، علیـه او َعَلـِم طغیـان برافراشـته بود. اگر امام حسـن در این 

رویارویـی بـا رعیـت خـودش که علیـه او طغیان کـرده، مقاومـت می کرد 

تـا جـان خودش را از دسـت مـی داد، هرگـز آن معترض شـجاعی نبود که 

درمقابل منکر ایستاده و کشته شده. بلکه حاکمی بود که به وسیلۀ عوامل 

خـودش بـه قتل رسـیده بود. اصـاًل ببینید ماهیت قضیـه به کلی متفاوت 

اسـت. مثل عثمان که به دسـت رعیت خودش کشـته شـد. چه افتخاری 

اسـت که حاکمی، کسـی از رعیتش َعَلم طغیان بلند کند و این نتواند او 

را سـرکوب کنـد، او بیاید، این هم همین طـور مقاومت بکند، تا باالخره به 

دسـت آن یاغی کشـته بشـود. این یک تفاوت اساسی که حقیقتًا ماهیت 

قضیه را دگرگون می کند.

..یک تفاوت دیگر این است که امام حسینعلیه السالم ازطرف یزید زیر فشار 
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قـرار گرفـت بـرای بیعـت؛ به فرمانـدار مدینه نوشـت کـه باید بر 

حسین بن علی سخت بگیری تا بیعت کند. بیعت یعنی چه؟ بیعت یعنی 

امضای خالفت آن شقِی خبیثی که رأس کار است. امام حسین گفت: »ال 

لیِل«1 من دست خودم را ذلیالنه در دست شما 
َ

عطیُكم ِبَیدی ِاعطاَء الّذ
ُ
َو اهَّلِل ال ا

ـُه«۲ مثل من با ]مثل[ 
َ
نمی گـذارم؛ یعنـی بیعت نمی کنم. »َو ِمثل ال ُیباِیُع ِمثل

یزیـد بیعـت نمی کند. خب، چون فشـار بود برای بیعت، که تا آن سـاعِت 

آخـر هـم ابن سـعد و اینهـا که آمدنـد، می گفتند یا بیعت یا قتـال؛ تا آخر 

هم منصرف نبودند. اما امام حسـن چه؟ امام حسـن به هیچ وجه برایش 

مسئلۀ بیعت با معاویه مطرح نبود؛ در قرارداد آتش بس 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 می گرفت که باید بیعت 

کنی، وضع فرق می کرد.

]تفـاوت بعـدی[ این اسـت که در زمان امام حسـین، ایـن روایت پیغمبر 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی عبداهلل الحسین/ فصل فی مکارم اخالقه

2. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص بتاریـخ 

الحسین بن علی/ باب37/ حدیث2

3. صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ/ ص262
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کـه فرمـود: ..»کسـی که ببینـد یک حاکمـی دارد ظلـم می کند، 

جـور می کنـد، به حقـوق مردم تجاوز می کند، حرام خـدا را حالل می کند، 

احکام الهی را دگرگون می کند و چه و چه، بر این واجب است که با این 

حاکم مقابله کند«، در زمان امام حسـین به طور 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 اسـالم. خب، 

دیگـر منتظـر چه باشـد امام حسـین! باید با او مقابله می کـرد، باید علیه 

ر1 می کرد، و کرد. در زمان امام حسـن این طوری نبود؛ امام حسـن  او تغیُّ

البته می دانسـت ـ یا به علم امامت یا به حدِس صائِب هوشـمندانۀ یک 

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 می کـرد که دارد 

خونخواهـی عثمـان را می کند و ادعـا می کرد که می خواهد برطبق احکام 

الهی عمل بکند. و امام حسـن هم در همان صلح نامه نوشـته که تو باید 

بـر اسـاس حکم خدا و سـنت پیغمبـر عمل بکنی، او هم قبـول کرده که 

برطبـق همان هـا عمـل خواهد کـرد.۲ ظاهـر قضیه این اسـت. این خیلی 

تفاوت دارد با آنچه که در زمان امام حسین بود؛ بنابراین حدیث پیغمبر 

در اینجا مصداق پیدا نمی کند.

1. )غ ی ر( برآشفتن، خشم گرفتن

2. برای اطالع بیشـتر می توانید پی نوشـت شـمارۀ ۱۳، »مفاد صلح نامۀ امام حسنعلیه السالم 

با معاویه« را مطالعه کنید.



680 40. صلح امام حسن؟ع؟ه تنرمش قهــرمانانه  

سوم
صل 

ف

]و فـرق آخـر[، زمینه هـای متفاوت قضاوت، بـرای مردم آن زمان 

و مردم تاریخ؛ این یک واقعیت اسـت. ایشـان می گویند 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، زمینه ای بود که هیچ 

بحثـی نبـود که باید همین طور عمل بکند. اما امام حسـن اگر می جنگید 

تا کشـته می شـد، سـؤال های زیادی باقی می ماند. یک عده ای می گفتند 

که خب آقا ـ حاال ایشـان مفّصل شـرح می دهند در این کتاب ـ شما مگر 

نمی خواسـتید کـه دیـن در جامعه حاکمیت داشـته باشـد؟ خـب معاویه 

کـه گفـت مـن دیـن را حاکمیت خواهـم داد؛ معاویه که ادعـا می کرد که 

مـن حاضـرم بـه کتاب خـدا عمل کنم؛ چرا شـما قبول نکردید! اگر کسـی 

می گفت که خب، معاویه بعد از شهادت امام حسن خودش را لو می داد 

بـا رفتـار خالفـش، همـان معترضین بـاز می گفتند: بله خـب، وقتی امام 

حسـن نباشـد، او حضـرت را از میـدان خارج کند، خب بلـه، همین کارها 

را هم می کند، افسارگسـیخته می شـد. شما می خواسـتید خودتان را زنده 

نگه دارید، می ماندید و نمی گذاشتید؛ و جای سؤال باقی بود. این هم یکی 

از فرق هـا بیـن زمـان امام حسـن و امام حسـین کـه البته ایشـان این را 

مفّصل ذکر می کنند؛ چیزهای دیگر هم در کنار بیاناتشان هست.

..من ]هم در ادامه[ عرض می کنم،68/2/11 شـهید کیسـت؟ شـهید آن کسـی 
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اسـت کـه جـان خـود را مایـه می گـذارد، خـون خـود را می ریزد، 

بـرای ابقـای فکـر و ایـده ای که به آن احترام می گذارد؛ این شـهید اسـت. 

حسین بن علیعلیه السلالم شـهید اسـت، بـرای خاطـر اینکـه از خود گذشـت تا 

ارزش هایی که برای آنها احترام قائل بود، در اجتماع بشری بماند. شهدای 

راه آزادی در طول تاریخ، شهدای راه حقیقت و راه ارزش های اصیل، اینها 

شهیدند، به خاطر 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 کشته شـدن در راه فکر 

و هدفشـان، بقای هدف را ضمانت کنند. اما امام حسـن، کشته شـدنش 

در میدان َمسـِکن ازاین قبیل نبود. امام حسنعلیه السلالم اگر در میدان جنگ 

کشـته می شـد، به این معنا بود که معاویه، تنها منازع خود، تنها کسی که 

امـکان دارد نقـش افشـاگری و رسـواگری را در برابـر روش هـای پنهانی و 

ریاکارانۀ معاویه ایفا کند، یک چنین رقیبی را دیگر درمقابل راه خود نبیند. 

امام حسنعلیه السلالم اگر خود را به کشـتن می داد، 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 می کنیـد دربـارۀ آن جامعـه ای کـه در رأس آن جامعـه 

معاویه ای 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 

کـه به معنای نفی تمام قدرت هاسـت جز قـدرِت اهلل؛ با وحدت طبقات، با 
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برخـورداری عمومـی از فرصت هـا و امکانـات و حقوق اجتماعی، 

به شـدت مخالف اسـت. برای خود و برای هر چیز و هرکسـی که به خود 

او وابسـته اسـت، اصالت و موضوعیت قائل است؛ به اسالم ذره ای مؤمن 

نیست و به انسانیت سر سوزنی پایبند نیست. و یک فکر، تمام روش های 

او را نقش می دهد و شـکل می دهد، و آن عبارت اسـت از خودپرسـتی و 

خودبینی و خودگرایی و پایه های خودی را مستحکم ترکردن. اجتماعی که 

چنین کسی در رأسش باشد، آن وقت یک اسالم شناس، یک پرورندۀ انقالب 

اسـالمی در میان آن اجتماع نباشـد، کسی که بتواند نقطه ضعف های کار 

معاویـه را برمـال کنـد، و به اجتماِع آن زمان، بلکه به تاریخ بدهد، یا حتی 

اگـر نرسـد بـه اجتمـاع آن زمان، الاقل به نسـل های بعد برسـد؛ یک چنین 

کسی در اجتماعی نباشد، شما چه می اندیشید دربارۀ چنین اجتماعی؟

ممکن بود برای امام حسنعلیه السلالم یک چنین وضعی پیش بیاید که مثاًل 

همـان وقتی کـه در مدائن او را محاصره کردند و دوسـتان ضعیف الرأی و 

ضعیف النفس و دشمناِن ُمترّصِد فرصت، چند بار حتی او را ترور کردند و 

به قصـد جـان، به او حمله کردند، همان وقت چند نفر از دوسـتان مخلص 

خود را بردارد و مخفیانه حرکت کند به طرف َمسـِکن. و در آنجا با سـپاهی 

کـه در َمسـِکن، زیـر پرچـم قیس بن سـعد باقی مانـده و منتظـر فرمان او 

بودند، دفعتًا حمله کنند، به قلب لشـکر معاویه بزنند، بعد هم همه شـان 

کشته بشوند، و امام حسن هم کشته بشود. امام حسن می توانست این 

کار را بکنـد؛ البتـه کاری اسـت کـه درمقابل همه باز اسـت. آنچه که مانع 
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امام حسن از پیش گرفتن این روش شد، ترس نبود؛ امام حسن 

که از مرگ نمی ترسد.

ببینید مسـائلی هسـت کـه اینها هیچ سـند تاریخی ای الزم نـدارد، هیچ! 

مسائلی است که انسان به خودی خود، با مختصر تفکری اینها را می فهمد. 

اگر کسی بخواهد بفهمد که آیا امام حسن از مردن می ترسد یا نه، احتیاج 

نـدارد بـه اینکه سـندی در تاریخ بگوید امام حسـن مرد شـجاعی بود و از 

مردن نمی ترسید؛ کافی است که ما بدانیم حسن بن علیعلیه السالم از دودمان 

هاشمی است؛ دودمانی که مرگ همیشه بازیچه اش بوده است و از مرگ 

نمی ترسیدند؛ و فرزند علی بن ابی طالبعلیه السالم یعنی آن شیرمرد شجاع خدا 

و پیامبر و اسـالم اسـت، و برادر بزرگ و ُمطاِع1 حسین بن علیعلیه السلالم؛ این 

خانـواده اش و دودمانـش اسـت. ازطرفی، آن کسـی که از مسـند خالفت و 

حکومت اسالم به زیر آمده باشد و سیل تهمت ها به طرف او سرازیر بشود، 

مگر زندگی برایش چقدر لذت بخش است که مردن در راه فکر و عقیده را 

بر آن ترجیح ندهد و یک چنین زندگی ای را بپذیرد؟ و از اینها گذشته، او 

کـه معاویـه را بهتر از هرکس دیگری می شناسـد و ایـن دودمان را تجربه 

کرده اسـت ـ پدرانشـان را و افرادشـان را ـ و می داند که اینها چه قماش 

مردمی هسـتند و چه قماش سیاسـتی دارند، نمی داند که معاویه باالخره 

او را تحمل نخواهد کرد؟ این احتیاج به سند تاریخی ندارد، کافی است ما 

بدانیم حسنعلیه السالم از چه دودمانی است و در چه زمانی زندگی می کرده. 

1. )ط و ع( مورِد اطاعت،  فرمان برده شده
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اما سـند تاریخی هم وجود دارد بر شـجاعت امام مجتبیعلیه السالم. 

شـجاعت امام مجتبیعلیه السلالم 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 به نحو آشکاری به ثبوت رسید. در جنگ های امیرالمؤمنین، شجاعت 

و بیمناک نبـودن از مـرگ و اسـتقبال مرگ در کارهای امام مجتبی واضح 

و آشـکار اسـت. و عالوه بر اینها، معاویه، دشمن امام مجتبی، از شجاعت 

امام مجتبی تعریف می کند. خواهید پرسید که چطور شده که معاویه بر 

سر لطف آمده با امام مجتبی و از او تعریف می کند؟ از این تعریف ها در 

تاریخ، از معاویه و از عمرو عاص و زیادبن ابیه و عبداهلل بن زبیر و دشمنان 

سرسـخت امـام حسـن، زیـاد وجـود دارد؛ کـه وقتـی امـام را رقیـب خود 

نمی دیدند، وقتی امام را معارض خود نمی دیدند، حرفی نداشتند که از او 

تعریف هم بکنند. غالبًا آدم از رقیب خودش تعریف نمی کند؛ از کسی که 

او را در قبال خود می بیند، یا ِعدل1 خود می بیند، حاضر نیسـت تعریف و 

تمجید کند؛ اما کسـی که در منطقۀ کار او نیسـت، با او مخالفتی ندارد، 

انسـان حرفـی ندارد از او تعریف کند. غالبـًا مخفی ماندن نام معاصرین از 

همین جا سرچشـمه می گیرد؛ وقتی مردند، از اینها زیاد تعریف می شـود؛ 

چـون معارضـه ای وجـود نـدارد، اما تا معاصرنـد، تا زنده اند، تا هسـتند، از 

1. برابر، عوض
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اینها تعریف نمی شود. معاویه نمی فهمید که امام حسن با این 

صلح چه کالهی بر سر او گذاشته، نمی فهمید که روش آیندۀ امام حسن 

درمقابـل او چگونـه اسـت، اینها را درک نمی کرد. هنـوز زمان، آن طور نبود 

که مسائل، درست، آشکار و روشن شده باشد که امام حسن چه می کند، 

اینها را نمی دانسـت و چون او را رقیب خودش نمی دید، حاضر بود دربارۀ 

امام حسن تعریف بکند و حتی از شجاعت امام مجتبی تعریف کند.

در نامـه ای کـه معاویـه به مناسـبتی بـه زیادبن ابیه می نویسـد،1 می گوید 

که این فرزنِد آن کسـی اسـت که هرکجا می رفت، مرگ با او و پابه پای او 

می رفـت؛ مـرگ بـا او می رفت! و »شـیر را بچه همی ماند بـدو«۲، جمله ای 

 ِااّل َنظیَرُه«3 آیا شیر جز 
ُ

ئبال دارد که درست ترجمۀ همین است: »َو َهل َیِلُد الّرِ

نظیـر خـود را و جـز موجودی مثل خـود را مگر می زاید و از شـیر به وجود 

می آید، یعنی شـیر را بچه همی ماند بدو. پس امام حسنعلیه السلالم شـجاع 

اسـت، از مرگ نمی ترسـد، برای او زنده ماندن مسئله ای نیست که او را به 

تحمل یک وضع آن چنانی وادار کند.51/1/24

اگـر امـام حسـن وارد می شـد در میـدان جنـگ، بـا همـان عـدۀ کـم و با 

معاویـه می جنگیـد، از دو حـال خـارج نبـود. یا امام حسـن در این جنگ 

1. بـرای اطـالع بیشـتر می توانید پی نوشـت شـمارۀ ۱۴، »دفاع امـام حسنعلیه السلالم از حق 

سعیدبن َابی َسرح« را مطالعه کنید.

2. شیر را بچه همی ماند بدو / تو به پیغامبر به چه مانی بگو )مثنوی معنوی/ دفتر دوم(

3. صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ/ ص203
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کشته نمی شد و زنده می ماند، یا امام حسن در این جنگ کشته 

می شـد. اگـر در ایـن جنگ، امام حسـن کشـته نمی شـد، کشته نشـدن او 

به معنای فتح نبود، اسـیر می شـد؛ یا الاقل در وقتی که کسی باقی نمانده 

بـود، مجبـور می شـد تسـلیم بشـود. آن وقت معاویـه، حسـن را در میدان 

جنگ اسـیر کرده بودـ  بر فرض اینکه کشـته نمی شد ـ فاتحانه و مظفرانه 

وارد شهر کوفه می شد؛ یا این بود که امام حسن را در راه خدا آزاد می کرد، 

می گفت در راه خدا آزادش می کنم، و در نظر ملت مسلماِن آن زمان، امام 

حسـن تا گلو زیر بار منت معاویه بود که او را آزاد کرده، وِااّل غالب اسـت 

و می تواند او را بُکشد، می توانست او را بکشد و نکشت. یا قرارداد صلحی 

در آخر کار با امام حسـن منعقد می کرد که در آن قرارداد، به حکم اینکه 

معاویه در میدان غلبه داشت، در پشت میز مذاکره هم غلبه پیدا می کرد 

و آنچـه کـه دلش می خواسـت بـه امام تحمیل می کرد 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.

امام کشـته می شـدند، کشته شـدِن امـام به این معنا بود کـه قبل از امام، 

بـرادرش حسـین کشـته بشـود؛ خـب بله، تا وقتی که حسـین هسـت که 

اجـازه نمی دهـد 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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اسـت و در کوچـک و بزرِگ کارهایش، دنبالـه روِی امام. او اماِم 

برحـق و حجت زمان اسـت برای حسـین و همۀ مـردم. و دیدیم که امام 

حسـین، همان خط مشـی را ده سـال دیگر هم بعد از رحلت امام حسـن 

ادامه داد. حسـین کشـته می شـد، برادرهایش کشـته می شـدند، اصحاب 

وفـادارشـ  یعنـی شـیعیان زبـده، برگزیـدگان و زبدگان تشـّیع ـ همه به 

قتل می رسـیدند؛ ُحجربن َعدی کشته می شد، َعدّی بن حاتم کشته می شد، 

میثم هـا و بقیـۀ رجـال نامـدار مثل ُرَشـید َهَجری کشـته می شـدند.51/1/25 

ابوالفضل العبـاس، محمدبن حنفیه، حبیب بن مظاهر، تمام این کسـانی که 

بعدها در تاریخ اسـالم یک فصلی باز کردند، کشـته می شدند.65/3/4 و امام 

حسـن هـم دراین بین کشـته می شـد. بعـد معاویـه می ماند بـا یک عده 

مردمـی کـه بیسـت سـال، آنهـا را در خالف جهت اسـالم و بر خالف روح 

اسـالم تمریـن داده بـود. همـۀ دروغ هـا و نیرنگ هـا را داخـل مغز و روح 

و جـان مـردم شـام کرده بـود. یک عده از آنها خـواص و زبدگان حکومت 

می شـدند و عامـۀ مـردم هم که درمقابل قـدرت، معمواًل رنگ می شـوند، 

درمقابـل قـدرت تسـلیم می شـوند، بـه فکـر قدرت هـای زمـان می گرایند. 

 دیِن ُملوِكِهم« اگر حدیث هم نباشد، یک واقعیتی است؛ طبیعی 
َ

لّناُس َعل
َ
»ا

اسـت. معاویه ای که با اسـالم دشـمن اسـت، با پیغمبِر اسـالم دشـمن 

است، از بردن نام پیغمبر ناراحت و متأّذی است، در طول سالیان بعد از 

شـهادت امام حسـنـ  یعنی در بیسـت سالی که بعد زندگی کرد ـ امکان 

و مجال پیدا می کرد که اسالم را به شکلی که خودش می خواست تفسیر 
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و تأویل و توجیه کند؛ و اسالمی که به نسل های بعد می رسید، 

اسـالمی بود که از سرچشـمۀ وحی مطلقًا سـیراب نبود. رابطۀ نسـل های 

بعد با خاندان پیغمبر ـ یعنی اسالم شناسان واقعی ـ به کلی قطع می شد 

و امام حسن را با کمال خونسردی و آسایِش خیال، در تاریخ به نام یک 

اخاللگری ]معرفی می کرد[ که متأسفانه بااینکه فرزند پیغمبر بود، برایش 

هم احترام قائل بودیم، اما چه کنیم که اخالل کرد و مجبور شدیم او را 

بُکشیم؛ خدا او را رحمت کند. امام حسن به این شکل در تاریخ اسمش 

مطرح می شد و امروز شما امام حسن را یک آدم اخاللگری می دانستید، 

همان طوری کـه عامـه و اهـل سـنت، امـروز مالک بن ُنِویـره را می داننـد. 

مالک بن نویـره ای که در اوایل خالفت ابی بکر به وسـیلۀ خالدبن ولید، سـر 

یک ماجرای شخصی که از قبل بینشان وجود داشت، کشته شد و عنوان 

اهـل َرّده بـه او داده شـد و البتـه چون آنجا امیرالمؤمنینی و شـیعیانی و 

همفکرانی وجود داشـتند، او را ما می شناسـیم، اما برادران اهل سـنت ما 

نمی شناسـند او را، خیـال می کننـد یک آدم اخاللگـر خروج کننده ای بود.1 

امام حسـن در ردیف او درمی آمد.

یـا روشـن تر بگویـم؛ امـام حسـن در ردیـف زیدبن علـی درمی آمـد بـرای 

مـردم شـیعۀ امـروز، کـه یکی از گناهـان بـزرگ نویسـندگان و گویندگان 

اسـت.  اهل بیـت  ایـن گوهـر درخشـان  بـه  آل محمـد، خیانـت  تاریـخ 

زید بن علی بن الحسینصلوات اهلل علیه شهیدی که پیغمبر از شهادت او خبر داده 

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ ۱5، »مالک بن نویره« 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 آن کسانی که اسمشان را شنیده اند و نامشان را می برند 

و می گوینـد، به عنـوان یـک آدمـی ]اسـت[ که بیخـودی خروج کـرد، قیام 

کـرد، بی جـا یـک کاری انجـام داد، یک حرکتی انجام داد، بعد هم کشـته 

شـد، خـدا رحمتـش کند، خـدا از سـر تقصیراتش بگذرد. بـه گفتۀ مرحوم 

عالمۀ آل یاسـینرضوان اهلل علیه ..امام حسـن می شد همان کشتۀ بی مصرفی که 

مـردِم خـودش او را کشـتند. همچنانی کـه معاویه دلش می خواسـت این 

کار را بکنـد، و وادار کـرد عـده ای 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 می شـد، امروز از اسالم 

یا نامی نبود یا اگر نامی بود، شـخصیت اول اسـالم معاویة بن ابی سـفیان 

1. مرحـوم شـیخ صـدوق در کتـاب علل الشـرائع می نویسـد: »معاویـه، عمروبن ُحَریـث، 

َاشـَعث بن قیس، و ُحجر بن حارث و َشـَبث بن ِربعی را فریب داد و برای هر یک از ایشـان 

جاسوسـی گماشـت و گفـت: هرکس حسـن بن علی را بُکشـد، مبلغ دوهـزار درهم و یک 

لشـکر از لشـکرهای شـام و یکـی از دخترانـم را به او جایزه خواهـم داد. هنگامی که این 

توطئه به گوش امام حسنعلیه السلالم رسـید، زیر لباس های خود زره پوشـید، از آن مردم بر 

حـذر بـود و جـز با پوشـیدن زره برای نماز حاضر نمی شـد. در آن هنگامی که 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.« )علل الشـرائع/ باب160 السـبب الداعی 

للحسن الی موادعة معاویة(
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بود. و شـما می دانید اسـالمی که شـخصیت اولش و مرد اول یا 

دومش معاویة بن ابی سفیان باشد، یعنی آن اسالمی که شالودۀ کاخ سبز 

اسـت، یعنـی آن اسـالمی که زیربنای فکری و فلسـفِی تبعیـض نژادها و 

تبعیض طبقات و اختالف طبقاتی اسـت، یعنی آن اسـالمی که پشـتوانۀ 

ظلـم اسـت، آن اسـالمی کـه پشـتوانۀ قدرت های جبـار و طاغی و غاصب 

است. آن چنان اسالمی برای بشرّیت باقی می ماند.

و امام مجتبی در آینۀ تاریخ، همۀ این مطالب را روشـن می دید، و البته 

دریغش می آمد که دشمن را بی رقیب در این میدان باقی بگذارد. دشمن، 

معاویـه اسـت، یزیـِد احمـق که نیسـت؛ دشـمن، معاویۀ سـّیاس اسـت، 

معاویۀ سیاستمدار، پخته، چکیده، تجربه کرده، کارآزموده، با آن روش های 

عجیبی که او به کار می زند. دشمن اوست، نه یزیِد جواِن خاِم ساده دل. و 

باز در روزگاری اسـت که هنوز جمعیت شـیعه شـکل نگرفته اند و از عامۀ 

مسلمان ها مجزا نشده اند، به صورت یک گروهی که جهت و هدف خاصی 

دارد، همان طوری کـه در زمـان امـام حسـین این طور شـده بودنـد. آن طور 

اسـت کـه اگر او در میدان جنگ کشـته می شـد، دیگـر حجربن عدی باقی 

نمی مانـد تـا در چمنـزار َعذراـ  یعنی همان جایـی که خود حجر فاتح این 

سـرزمین بوده اسـت ـ دست بسـته و با شمشیر کشته بشود و قتل او یک 

غوغایی در عالم اسالم برپا کند و لکۀ ننگی بر دامان بنی امیه و داغ ننگی 

بـر پیشـانی معاویه باشـد؛ حجر بن عدی مثل یک سـرباز عـادی در میدان 

جنگ کشته می شد.
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امام حسـن اینها را می بیند.51/1/25 درسـت اسـت که بیسـت سـال 

بعـدش امـام حسـین همیـن کار را کـرد، بـا هفتـاد نفـر رفـت زد به قلب 

دشمن، اما زمان امام حسین اوضاع خیلی فرق کرده بود. اواًل آن کسی که 

زمان امام حسین سر کار بود، یزید بود، نه معاویه؛ آدم بی اطالِع کم تجربۀ 

بدنـاِم شـراب خواری کـه اصاًل نمی شـد از او دفاع کـرد. معاویه این طوری 

نبـود کـه! معاویـه به نام کاتـب وحی، به عنـوان خالُ المؤمنیـن، به عنوان 

صحابـی ای کـه پیغمبـر را دیـده، معروف بود. آنهایی کـه حاضر نبودند تو 

روی یزید نگاه کنند، پشـت سـر معاویه نماز می خواندند. پس زمان امام 

حسـین کسـی مثل معاویه وجود نداشـت که رفتن امام حسین و ماندن 

او یک خطر بزرگی برای اسـالم باشـد؛ این اواًل. ثانیًا زمان امام حسـین، 

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 تشـکیالت دهی و سـازماندهی، آن کاری 

که تا آن زمان انجام نشده بود ـ لزومی هم نداشت، امکان هم نداشت ـ 

یک سـازماندهی عظیم شـیعی را به وجود آوردند. این همان سـازماندهی 

است که شما در کوفه، در مدینه، در یمن، در خراسان، در مناطق دوردست 

حتی، نشانه های آن را می بینید. زمان امام حسین و بعد از شهادت امام 

حسـین، همان سـازماندهی بود که ماجراهای فراوانی را در دنیای اسـالم 

ایجاد کرد، ماجرای توابین را به وجود آورد، ماجرای مختار را به وجود آورد 

و تا آخر هم نگذاشت آب خوش از گلوی خلفای بنی امیه پایین برود. این 
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تشـکیالت در زمان امام حسـین بود و امام حسین وقتی شهید 

می شد، می دانست که دنبال خودش تشکیالتی را دارد باقی می گذارد که 

اینها پرچم را باال نگه خواهند داشـت و نمی گذارند که قضیه لوث بشـود 

و حقیقت مکتوم بماند، اما زمان امام حسن چنین تشکیالتی هم نبود. 

اگر امام حسـن می رفت شـهید می شـد، اصحابش هم شـهید می شدند و 

همه چیز تمام می شد.65/3/4 مردی که کشته شدِن او و مرگ او حیات بخش 

نباشـد، بـرای بقای مکتب مفید نباشـد، دشـمن را جری تر کنـد، میدان را 

بـرای او بالمنـازع و بالمعـارض بگـذارد، این چنین کشته شـدنی، اسـمش 

شـهادت نیسـت در اسـالم. شـهادت یعنی مرگ زندگی بخش؛ یعنی جان 

دادن و جان به اجتماعی دمیدن؛ نه اینکه 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 این طوری است، و اگر کشته می شد، معاویه می ماند 

و ُترک تازی های بی دریغش، کفر و الحادش، و حتی دشمنی با پیغمبرش؛ 

که گفتم معاویه می شد شخص اول. بااینکه اسم پیغمبر در قرآن هست: 

اِلُكم«1، اسم پیغمبر را هم از قرآن حتمًا محو  َ�ٍد ِم�ن ِر�ب
َ
ا ا �ب

َ
ٌد ا »ما كا�نَ ُمَ�ّمَ

می کرد. اصاًل معاویه با پیغمبر دشـمنی داشـت، اصاًل مخالف بود؛ شـاهد 

قضیه ُمَغیرةبن ُشـعبه اسـت، رفیق و یار غار و شـریک جرم معاویه. پسـر 

مغیرةبن شـعبه می گوید که با بابام به شـام رفته بودیم. فرماندار معاویه 

1. سوره مبارکه احزاب/ آیه 40، »محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست.«
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بـود و به عنوان پاداش جنایت هایش فرسـتاده بودش کوفه، بعد 

آمـده بـود یک قـدری کارهایش را درسـت کنـد پیش معاویـه و برگردد، و 

گزارش بدهد و دسـتور بگیرد و چه و چه. شـب ها می رفت پهلوِی معاویه 

و صحبـت می کردنـد. بیـرون کـه می آمد، بـه منـ  ِمطَرف می گوید، پسـر 

مغیره ـ می گفت عجب مرد زیرکی است، عجب مرد کاردانی است، عجب 

چنین وچنـان. یـک شـب دیـدم از پیش معاویه که آمد، قـدری ناراحت و 

متغّیر ]اسـت[؛ گفتم قضیه چیسـت؟ گفت عجب مرد خبیثی اسـت! وای 

بـه حـال آن کسـی که مغیره بـه او بگوید خبیث! خود مغیرة بن شـعبه یک 

چیز عجیبی اسـت؛ یک مرد فاسـِد رذِل بی محابا، مفسـِد گناهکاِر عجیبی 

خَبـِث الّنـاِس«1 خبیث ترین مردم اسـت معاویه. گفتم 
َ
اسـت. »ِجئـُت ِمـن ِعنـِد ا

مگـر قضیـه چـه بود؟ مغیره قاعدتًا نباید به پسـرش می گفت، تا در تاریخ 

ثبـت نشـود، اما این از َبس در دلش رنـج ایجاد کرده بوده، طاقت نیاورده 

و مجبور شده به کسی بگوید و خب، البته نزدیک ترین کس پسرش بود. 

گفت وقتی که 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 به عنوان یک مسـئلۀ تاریخی 

اسمش را بیاورد. عمر مردی از َعدی بود، ده سال حکومت کرد، عدل کرد، 

داد کرد، چه کرد، این همه زحمت کشید، این همه جنگ کرد، جهاد کرد و 

مانند اینها، او هم ُمرد، نامش هم با او ُمرد، مگر اینکه کسی گاهی بگوید 

1. بحاراالنوار/ کتاب الفتن و المحن/ ابواب ما جری بعد قتل عثمان/ باب17/ حدیث443
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عمر. اما این مرِد هاشمی هر روزی پنج نوبت بر سر مناره ها باید 

مردم اسـمش را بیاورند. معاویه به پیغمبر حسـودی می کند که چرا باید 

اسم محمد را بر سر مناره ها روزی پنج بار بیاورند. بعد می گوید وقتی این 

حـرف را زد، رویـش را کـرد به من و گفت: مغیره! من هرچه فکر می کنم، 

هیـچ راهـی جز این نمی بینم که این نام را در زیر انبوه دروغ ها و اباطیل 

«. دو بـار هـم کلمـۀ دفن را می گویـد. یک چنین 
ً
 َدفنـا

ً
دفـن کنیـم؛ »ِااّل َدفنـا

آدمی اسـت. شـما فکر می کنید 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 نمی کرد.65/3/4

مطلب ]دیگر[ این است که امام حسن مجتبی وقتی که نگاه کرد به وضع 

لشـکر خودش و وضع کوفه و شـرایط اجتماعی و سیاسی، فهمید که اگر 

حاال جنگ را تمام کرد، تمام کردهـ  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 شـیوه هایی که امام حسن داشت، شیوه های الهی 

و علوی، و شیوه هایی که معاویه داشت، شیوۀ خریدن دل ها و جان های 

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 می جنگید، آخرش همین 

بود؛ یعنی باز مجبور بود تسلیم معاویه بشود، منتها ده سال دیرتر. خب، 

در این ده سال بر سر امت اسالمی چه می آمد؟ هزاران نفر کشته می شدند، 
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هزاران نفر از بین می رفتند، نارضایی ها علیه امام حسـن بیشـتر 

می شد. خب، این وجهی نداشت که امام حسن مجتبی درحالی که یقین 

دارد، می داند، می بیند که شـرایط به هیچ وجه نویدی نمی دهند 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 

مـی رود کـه خـدای متعال به وسـیلۀ این پسـرم که اسـم او را هم در این 

 اهَّلَل ُیصِلُح ِبِه َبنَی ِفَئَتنِی ِمَن امُلسِلِمنَی«1 
َّ

َعل
َ
ٌد ل روایت سید گذاشتند: »ِاّنَ ابن َهذا َسّیِ

بیـن دو گـروه از مسـلمان ها را صلح بدهد؛ یعنی اگـر چنانچه این اقدام 

امـام حسـن نبـود و ایـن جنگ ادامه پیـدا می کرد، 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 نمی کنـد که همین 

اسـت. واقعـًا اگـر امـام حسـن ده سـال دیگـر هـم ادامه مـی داد، آخرش 

همین بود.68/2/11 راه این بود؛ فعاًل که نیرو ندارد، کار را به متارکه بکشاند 

و در بلندمـدت، نه فقط از آن دشـمنی کـه آن روز روبه رویش بود، بلکه از 

جریـان خصمانۀ علیه اسـالم، آن چنـان دماری از روزگار اینها دربیاورد که 

تا همیشه بدنام بمانند.65/3/4

1. صلح امام حسن، پرشکوه ترین 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 اسـالم و حفاظـت از قرآن 

و هدایـت نسـل های آینـدۀ تاریخ بماند؛ برای اینکه بتوانـد این ]کار[ را در 

موقـع خـود و آن چنان که باید، انجام بدهـد. البته این قبول صلح برای او 

خیلی رنج داشت، خیلی زحمت داشت، خیلی اعتراض ها را به سوی او باز 

کرد، خیلی ها را نسبت به او بدبین کرد، خیلی رنج ها ـ که البته درمقابل 

این رنج اولی کوچکند، اما برای انسان ها 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 همه اش برای امام مجتبی حل شـده است. 

بـرای او خیلـی آسـان اسـت کـه تهمـت و افتـرا و اعتراض و نقـد و ایراد 

و ِاشـکال را از دوسـتان، و فحش را از دشـمنان بشـنود، اما کار خودش 

را کـرده باشـد، خـأ زمان خود را پر کرده باشـد؛ وظیفـه ای را که به عهدۀ 

اوست، در آن نقطۀ حساس تاریخ، به نحو اکمل انجام داده باشد، و زمینه 

را برای شـورش ها و انقالب ها و فعالیت های بعدی فراهم کرده باشـد؛ و 

خالصه، واقعه ای را مثل واقعۀ کربال تدارک دیده باشـد. و تکرار می کنم 

که اگر صلح امام مجتبیعلیه السلالم نبود، واقعۀ کربال هم نبود، واقعۀ »َفّخ« 

هـم نبـود، واقعـۀ »زید« هم نبود، وقایع تاریخ پرافتخار دودمان هاشـمی 
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هم در طول حکومت بنی امیه و بنی عباس، نبود. و این صفحات 

روشـن تاریخ که هرکدام نقشـی دارند در روشـنگری چهرۀ واقعی اسـالم، 

اینهـا ]هـم[ هیچ کـدام نبود. و امروز اسـالم اگـر بود، اسـالِم معاویه بود؛ 

قرآن اگر بود، قرآن معاویه بود؛ و اسالم اگر پیغمبری داشت، آن پیغمبر 

به نام معاویه شناخته می شد؛ و بقیۀ اسم ها، اسم هایی منزوی بودند در 

گوشه و کنار تاریخ.51/1/24



 

41

تبدیل جریان خالفت اسالمی به سلطنت

در خـالل بحث هـای مربـوط به امـام مجتبیعلیه الصالة و السلالم اشـاره کـردم1 به 

تفاوت میان دو نوع حکومت؛ سـلطنت و خالفت. و گفتم که در ماجرای 

صلـح امـام حسـن، خـط حکومـت اسـالمی و اداره و مدیریـت جامعـۀ 

اسـالمی، از امامت و خالفت تبدیل شـد به سـلطنت؛ که این آثاِر بسـیار 

تعیین کننده ای را در طول تاریخ اسالم به جا گذاشت. مناسب است این 

بحث را یک قدری توسعه بدهیم و یک مقداری راجع به تفاوت های 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[، آن وقت 

1. منظور، سخنرانی تاریخ 2/2/ 1368 است، که متن آن به طورکامل در حلقۀ دوم، ذیل 

فصل مربوط به امام حسن مجتبی آمده است.
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مواظب می شـویم، سـعی می کنیم این مشخصات را در خودمان 

به وجود بیاوریم و حفظ کنیم. اخالق حکومتی از باال تا پایین همۀ آحاد 

حکومـت را شـامل می شـود. اگـر در رأس، اخالق ویژۀ حکومت سـلطنتی 

وجـود داشـت، تـا پایین تریـن سـطوح ادارۀ حکومـت، آن اخالق نشسـت 

می کند، سرایت می کند. در نظام پادشاهی و سلطنتی، هر کارمنِد دستگاه 

سلطنت، یک پادشاه است، یک سلطان است با همان خصوصیات، منتها 

سـلطان هایی قدونیم قـد، بـا قواره هـای مختلف. ایـن در کل جامعه تأثیر 

می گذارد، اما در دستگاه حکومت، تأثیر بارزتری می گذارد. ما توجه بکنیم 

که اخالق سلطنتی و پادشاهی که ما آن را رد می کنیم، چه مواردی است؛ 

در خودمان نگاه کنیم، اگر از آن اخالق چیزی هست، حتمًا برطرف کنیم. 

اخالِق حکومِت امامتی و خالفتی چیسـت، اگر در ما نیسـت، اینها را در 

خودمـان به وجـود بیاوریـم. یـک ممّیزاتی دارد. برای عامـۀ مردم هم این 

بحث می تواند بحث مفیدی باشـد، تا محک دستشـان بیاید. ببینند واقعًا 

ایـن نظامـی که حکومت می کند، در هـر دوره ای از دوره ها، آیا این نظام، 

نظام حکومت الهی اسـت، حکومت والیتی و خالفتی اسـت، یا حکومت 

سلطنتی است؟

..این دو نوع حکومت ازلحاظ هدف ها باهم تفاوت دارند، ازلحاظ روش ها 

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 به وجود 

مـی آورد، علـم و معرفـت را بـه مـردم می دهـد، رفـق و مدارا را میـان آنها 

ترویج می کند، ابهت اسـالم و مسـلمین را درمقابل دشمن حفظ می کند. 

اما سـلطنت نقطۀ مقابل آن اسـت، حکومت های 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 

دآمیز1  در آنجاها جاری است، اما در باطن، همان سلطنت است؛ رفتار َتعنُّ

با مردم، رفتار ذلت آمیز درمقابل هر قدرتی که باالسـر آنها باشـد! حتی در 

یک کشور بزرگ و مقتدر، شما می بینید رؤسای سیاسِی آنجا به نوبۀ خود، 

مقهـور دسـت صاحبـان کمپانی هـا، مراکز شـبکه ای پنهان جهانـی، مراکز 

مافیایی، مراکز صهیونیسـتی ]هستند[؛ بازهم اسیر آنهایند. مجبورند طبق 

میل دل آنها حرف بزنند و موضع گیری کنند، برای اینکه آنها نرنجند. این 

سـلطنت اسـت. وقتی که 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 مشـخص کنندۀ یک خصوصیاتی اسـت. 

نظام سلطنتی بر اساس سلطه است؛ سلطنت یعنی تسلط، یعنی سلطه. 

نه اینکـه در نظـام امامتـی و خالفتـی سـلطه وجود نـدارد؛ چـرا، آنجا هم 

سـلطه هسـت. آن کسـی که مدیر یک تشـکیالتی اسـت، باید بر تشکیالت 

خودش مسـلط باشـد، مدیر یک جامعه اسـت، باید بر امور جامعه مسلط 

1. )ع ن د( همراه با دشمنی ورزی



701 41. تبدیل جریان خالفت اسالمی به سلطنت 

سوم
صل 

ف

باشـد؛ باید قدرت قبض و بسـط و اقدام و تنبیه و تشویق و این 

چیزها داشـته باشـد. تسلط داشـتن فی نفسه عیب نیسـت؛ اما اگر هدف، 

تسلط داشتن بود، این عیب است. در نظام سلطنتی، نظام، سلطنتی است؛ 

یعنی بر مبنای تسـلط اسـت. تالش می کند، خود را به آب وآتش می زند، 

جنـگ می کنـد، از سـبک جنگ های قدیم که کسـانی و گردن کلفت هایی، 

پول دارهایی، سـردارانی، شـجاعانی جنگ می کردند برای اینکه زمام قدرت 

را به دست بگیرند. هدف آنها به دست آوردن قدرت است، وقتی هم قدرت 

را به دست آوردند، از این قدرت و سلطه حداکثر استفاده را می کنند؛ یعنی 

قدرت نمایـی می کنند. سـلطۀ خودشـان را به شـکل کامل اعمـال می کنند 

و هـر چیـزی با سـلطۀ آنهـا مخالفت و منافات داشـت، آن را به شـدت رد 

می کنند و اگر توانستند سرکوب می کنند. 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 می دانـد، سـوق دادن. ببینید، خود اسـم نشـان دهندۀ مبنا و 

استخوان بندی 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 می شـود، مراد 

خالفـت خـدا نیسـت، خالفت پیغمبر اسـت؛ خالفت رسـول اهلل اسـت، نه 

خالفت اهلل. اگرچه خود پیغمبر، خلیفۀ خداسـت و انسـان ها 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 نسـل های گذشـته 

است؛ اما به هرحال در نظام خالفت، وقتی به کسی که در رأس حکومت 

است، گفته می شود خلیفه، مراد خلیفۀ پیغمبر است نه خلیفۀ خدا.

بنی امیه، یعنی سلسلۀ مروانی ها ـ که از دوران مروان، از سال 64 هجری 

بر سر کار آمدند و حدود هفتاد سال هم حکومت کردند ـ از اوایل کار، این 

ایده را ترویج می کردند که خلیفه، خلیفۀ خداست، و به تدریج آن قدر ُپررو 

شده بودند که می گفتند خلیفه از پیغمبر مقامش باالتر است.1 چرا؟ یک 

اسـتدالل عوام پسـند بسـیار ترفندآمیزی هم اینها بیان می کردند. ]یکی از 

کسانی[ هم که این حرف را زد، آن طورکه به ذهنم می آید، خالدبن عبداهلل 

َقسـری۲ بـود، که یکـی از جوان های فعال دسـتگاه خالفـت بنی امیه بود. 

1. اولین بار حجاج بن یوسف، در زمان خالفت عبدالملک مروان این حرف را مطرح کرد.

2. خالدبن عبداهلل َقسری )متوفی 126ق( در زمان ولیدبن عبدالملک والی مکه شد. او به 

دستور ولید، چاه آبی در مکه حفر کرد و با آبراه هایی آبش را به کعبه رساند و می گفت 

آب ایـن چـاه شـیرین اسـت و آب چـاه زمزم شـور اسـت؛ پس چـاه خلیفه برتـر از زمزم 

اسـت. امارت او تا ماه های آغازین خالفت سـلیمان بن عبدالملک هم ادامه داشـت. اما 

بنـا بـه عللـی مورد غضب واقع شـد و به زنـدان افتاد. پس از مدتی از زندان آزاد شـده و 

با به حکومت رسـیدن هشـام بن عبدالملک، او به حکومت عراق رسید. خالد در پانزده سال 

امـارت بـر عـراق، صاحب زمین ها و دارایی های بسـیاری شـد. همین امر موجب شـد تا 

هشـام او را عزل کند. و ولیدبن یزید بن عبدالملک، جانشـین هشـام، کار را بر او سـخت 

بگیرد. درنهایت، خالد در زندان حیره و زیر شـکنجۀ یوسـف بن عمر ثقفی، جانشـین خالد 

در عراق، مرد.
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مدتی هم او را گذاشـتند در کوفه؛ که اسـتاندار مقتدر و مسـلط 

کوفـه بـود و خیلـی مـردم کوفـه را زیر فشـار گذاشـت و سـال ها در کوفه 

حکومت می کرد. او به عنوان تملق برای دستگاه خلیفه، این ایده را مطرح 

کـرد. گفـت »خلیفه باالتر از پیغمبر اسـت«1. دلیلش هم این اسـت؛ شـما 

خودتـان نـگاه کنیـد، اگر رفتید مسـافرت، یـک نفر را به جـای خودتان در 

خانـوادۀ خودتـان گذاشـتید، این می شـود خلیفۀ شـما. بعـد وقتی رفتید 

مسـافرت، می خواهیـد نامه بفرسـتید، یـک پیغامی بفرسـتید، یک نفر را 

از آنجـا مأمـور می کنیـد پیغام شـما را برسـاند؛ این هم می شـود رسـول و 

پیغام آور. کدام باالترند؟ کدام به شما نزدیک ترند؟ آن که شما در خانه ات 

می گذاری. .. آن که شـما جانشـین خودت می گذاری در خانه ات و خلیفۀ 

توست؟ او باالتر است یا آن کسی که از فالن شهر یک پیغام به او می دهی، 

یـک کاغـذ دسـتش می دهـی، می گویی ایـن را ببر بـه خانۀ من برسـان؟ 

معلوم اسـت، آن کسـی که انسـان در خانه اش می گذارد به عنوان خلیفه و 

جانشین، این باالتر است.

ایـن ترفنـد بسـیار خباثت آمیـز و شـعبده بازانه ای بـود درحقیقـت. بحـث 

خلیفـةاهلل اصـاًل نیسـت. غلـط کـرد عبدالملـک که خلیفـۀ خدا باشـد. او 

ادعایـش ایـن بود که من خلیفۀ پیغمبرم، جانشـین پیغمبرم. بحث سـر 

خلیفـۀ خـدا و رسـول خـدا اصـاًل نیسـت. اصـاًل ادعـای اینها ایـن بود که 

جانشین پیغمبرند؛ که البته غلط می کردند که جانشین پیغمبر هم حتی 

1. تاریخ الطبری/ ج6/ ص440
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باشند. برای خاطر اینکه اینها کسانی بودند که هیچ گوشه ای از 

خصوصیاتشان با خصوصیات پیغمبر تطبیق نمی کرد.

خب، پس نظام خالفت معنایش این است که ما خلیفۀ پیغمبر هستیم؛ 

یعنـی خصلت هـای مـا، خصلت هـای پیامبرگونـه اسـت، نـه خصلت های 

پادشاه گونه. خصلت های پیغمبرها معلوم است؛ پیغمبرها از ظلم و جور 

پرهیز می کردند، از تکبر پرهیز می کردند، با مردم عادی از نزدیک در ارتباط 

 ُمسـَتضَعفنَی«1 پیغمبران جزو 
ً
قوامـا

َ
كانـوا ا بودنـد. امیرالمؤمنیـن می فرماید: »َو 

طبقات مسـتضعف جامعه بودند. مسـتضعف، نه به معنای فقیر و بی پول 

کـه امـروز در اصطالحـات مـا مسـتضعف را به معنای آدم فقیـر و بی پول 

می گیرند؛ مستضعف یعنی آن کسی که در نظام اجتماعی، هیچ گونه نقشی 

و مأموریتـی در ادارۀ امـر عمومـی زندگی به او واگذار نشـده؛ مسـتضعف 

یعنـی مقهـور، آنی کـه ضعیف شـمرده شـده، ضعیـف گرفته شـده، اجازۀ 

هیچ گونـه قدرت نمایـی و ابـراز وجودی به او داده نمی شـود؛ مسـتضعف 

یعنی این. البته یکی از لوازم این استضعاف، فقر است؛ عدم برخورداری 

از انـواع بهره هـای زندگـی اسـت؛ که خـب، همۀ مسـتضعفین همین طور 

 
ً
قوامـا

َ
كانـوا ا ـم ِللُمؤِمنـنَی َو  جِنَحَتُ

َ
بودنـد. امیرالمؤمنیـن می فرمایـد: »َو َخَفضـوا ا

ُمسـَتضَعفنَی« یعنـی پیغمبـران درمقابل مؤمنین تواضـع می کردند، فروتنی 

 ُمسـَتضَعفنَی« برحسـب 
ً
قوامـا

َ
كانـوا ا می کردنـد و مـردم مسـتضعفی بودنـد. »َو 

رعایت های ادبی، می تواند صفت یا حال باشد برای خود پیغمبران، یعنی 

1. نهج البالغه/ خطبۀ قاصعه، این بیان در شرح نهج البالغۀ شیخ محمد عبده آمده است.
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پیغمبران مسـتضعف بودند؛ می تواند حال یا صفتی باشـد برای 

مؤمنیـن، یعنی پیغمبران درمقابل مؤمنینی که اقوام مسـتضعفی بودند، 

آن طور تواضع می کردند.

خب، پس نظام خالفتی، معنایش این است که آن کسی که ادعای خالفت 

می کند، باید همین خلق و خوی پیغمبری را داشـته باشـد، باید درمقابل 

مؤمنین تواضع بکند، باید درمقابل مؤمنین، اصاًل کبریا و استکبار نداشته 

باشـد. بایـد همـۀ آن خصوصیاتـی را کـه در قـرآن بـرای پیغمبـر و یـاران 

ی 
َ

�ةٍ َعل
ِعرنَّ

َ
�نَ ا �ی ِم�ن ی الُموئ

َ
هةٍ َعل

َّ
ل دنِ

َ
پیغمبـر ذکـر شـده، اینها را داشـته باشـد. مثـاًل »ا

«1 درمقابل کفار، اینها سـربلند و عزیزند، یعنی احسـاس ضعف و  �نَ ر�ی الکا�نِ

ذلت درمقابل کفار مطلقًا در اینها نیست. درمقابِل مؤمنین، احساس ذلت 

و خواری می کنند، یعنی در دل، خودش را درمقابل مؤمنین خوار می بیند؛ 

حقیقتـًا هـم همین طور اسـت. ..انسـان اگر واقعًا بخواهـد منصفانه رفتار 

« درمقابل مؤمنین بایسـتی خودش را ذلیل بگیرد،  �نَ �ی ِم�ن ی الُموئ
َ

هةٍ َعل
َّ
ل دنِ

َ
کند، »ا

خـودش را خـوار بگیـرد، یعنی فروتنی کامل. پس ببینید؛ نام سـلطنت و 

نام امامت یا خالفت، خود نشـان دهندۀ بعضی از خصوصیات سـلطنت و 

خالفت هم هست.

حـاال مـا تفـاوت این دو نوع حکومت و این دو جریان را از سـه نقطه نظر 

مطـرح می کنیـم. یکـی ازلحـاظ نگرش به دین. تفاوتشـان این اسـت که 

حکومـت والیتـی و خالفتـی، دین را پایه و مبنـای کار حکومت می داند، 

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 54
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اصـاًل بنایـش بـر ایـن اسـت که دیـن را اسـاس کار قـرار بدهد، 

نمی خواهـد 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 

بـا به دسـت آوردن یـک امتیـاز، اینجـا حتمـًا اولـی را ترجیـح می دهد. در 

انتخاب هـا، معیارهـا و ارزش هـای دینـی را رعایـت می کنـد. یعنـی دین 

بـرای او یـک چیـز جدی، یک چیز محوری، و پایۀ کار اسـت. در حکومت 

سـلطنتی، نه؛ دین می تواند باشـد، ممکن اسـت باشـد، اما به عنوان یک 

ابزار؛ هرجا به دردشـان خورد، آن را مطرح می کنند، اسـمش را می آورند، 

از آن تجلیـل می کننـد.68/2/5 همیشـه دین را نفـی نمی کنند؛ وقتی دین را 

نفـی می کننـد که به آن احتیاج ندارنـد؛ وقتی دین را تثبیت می کنند که 

به دین احتیاج دارند؛ بسـته به مقدار احتیاج.68/2/7

در طول تاریخ، هرجا قدرتمندانی خواستند بر مردمی سلطه ای را به صورت 

راسخ1 به وجود بیاورند، در موارد متعدد از نام دین استفاده کردند. بایستی 

هوشـیارانه نـگاه کـرد، دید کجا اسـم دین با ترفند هسـت، و کجا حقیقتًا 

دین حاکمیت دارد. در تاریخ اسالم، این را خیلی روشن می شود پیدا کرد. 

در یک دوره ای دین واقعًا حاکم بوده. در دورۀ اول، صدر اول، مبنا، مبنای 

دینی بوده. اشـتباهات، خطاها، لغزش ها، کارهای ناشایسـت البته وجود 

داشـته در سـطوح مختلـف، اما مبنـای جامعه و گـذران جامعه بر مبنای 

دیـن بـوده؛ ولـی در دوران بنی امیه نه دیگر. خلیفـه ادعای دین داری هم 

1. )ر س خ( استوار، پایدار
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می کرد، اما از دین خبری نبود. ..قرآن و دین برای هرچه بیشتر 

مسلط شـدن بـر مردم ]بود[؛ اما به عنـوان پایۀ کار، به هیچ وجه. مبنای کار، 

مبنای سلطنت و حکومِت مقتدرانه با خصوصیات دیگر است.68/2/5 آنی که 

قـدرت برایـش اصل اسـت، به راحتی از اصـول می گذرد، از دیـن می گذرد، 

دیـن برایـش اصالتـی نـدارد. و مـا ایـن را در روش هـای معمـول و رایـج 

دنیا مشـاهده می کنیم. حاال در مجامع اسـالمی، آنجایی که دین اسـالم 

مطرح است، گذشت از دین اسالم است؛ آنجایی که اسالم مطرح نیست، 

گذشت از همۀ ارزش ها.

خاصیت و ویژگی و ممّیزۀ حکومت الهی، این است که در آن، قبضه کردن 

قدرت، اصل نیست؛ پیاده کردن اصول اصل است، پیاده کردن دین خدا اصل 

اسـت، عمـل بـه دین خـدا اصل اسـت. ..حکومـت و قـدرت، به خودی خود، 

ارزشـی ندارد؛ یک وسـیله است برای هدف ها، برای آرمان ها، برای ارزش ها. 

این خصوصیت حکومت حق است، و این خصوصیت از رأس قله که شروع 

می شود، همین طور تا پایین ترین دامنه های 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 می بینید. 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 حکومت های حق و باطل 

را بـا آن می سـنجیم، مسـئلۀ منّیت اسـت؛ یعنـی خودخواهی ها، به خود 

پرداختـن، خـود را محـور قـراردادن، خودگرایـی. بین حکومت سـلطانی و 

سـلطنتی بـا حکومـت امامتی و خالفتـی، در این زمینه هـم تفاوت های 

بسـیار بنیانـی وجـود دارد. در حکومت های سـلطنتی، منّیت اصل اسـت، 

اصـاًل همه چیـز بـر محور شـخص حاکم می گـردد، همه چیز با او مقایسـه 

می شود. 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 حول وحوش 

او هسـتند، برای او هسـتند. آن کسـانی که با حاکم، با این مِن قدرتمند، 

ارتباطی ندارند، کاری ندارند، حمایتی از او نمی کنند، آنها از خیرات عالم 

هیـچ بهره ای به طور طبیعی ندارند، مگر یک چیزی ریخت و پاش بشـود، 

آنها هم بخورند. اصاًل اخالق حکومتی این است.68/2/7 همه چیز 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 هدف ها را و همان روش ها 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 انحصارطلبی ها از اینجا به وجود می آید، استبداد ها 

از اینجـا به وجـود می آیـد؛ تکیۀ به من، خود را محور قراردادن، و هیچ چیز 
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و هیچ کس و هیچ ارزش و هیچ انسانی را به حساب نیاوردن. در 

این چنین نظامی انسان ها تحقیر می شوند.68/2/7

نظـام اسـالمی و حکومت امامتی و خالفتی، درسـت نقطـۀ مقابل منّیت 

اسـت؛ یعنی آن چیزی که نباید هیچ نقشـی داشـته باشد در ادارۀ جامعه 

و در صف بندی هـای جامعـه، منّیـت شـخص حاکـم اسـت. مـن این طور 

خواسـتم، مـن این طـور گفتـم، بـرای من باید ایـن کار انجـام بگیرد، این 

چیز ها را نداریم. »من« نداریم در نظام اسـالمی. »من خواسـتم«، »ما اراده 

کردیـم«، یا به قول پادشـاهان ابله، »مـا فرمودیم«، »ما فرمایش فرمودیم« 

..این چیز ها در نظام اسالمی وجود ندارد.

پیغمبر وقتی که می خواسـتند با جمعی از اصحاب به جایی بروند، سـواره 

اگر می خواسـتند حرکت کنند، پیغمبر ترجیح می داد سـوار بر االغ بشـود 

و نه اسـب. اگر به حسـاب امروز و در مقیاس های امروز محاسـبه کنیم، 

ترجیح می داد سوار مثاًل ماشین ژیان بشود، نه ماشین بنز. می گفت این 

رَفـق«. از تحقیر انسـان ها درمقابـل منّیت حاکم 
َ
متواضع تـر اسـت، »َذِلـَک ا

به شـدت جلوگیـری می کردند. می دانید مردم، یـک روحیۀ عالقه مندی به 

قدرت دارند. به طور طبیعی، توده های مردم این طورند و گرایش به کسـی 

کـه قـدرت دارد، همـواره در ذهـن عامـۀ مردم هسـت. این، خـود مردم را 

و همچنیـن حـکام را گمـراه می کنـد. امیرالمؤمنین بعـد از جنگ صفین 

وارد کوفـه که شـدند، یکـی از بزرگان قبایِل حول وحـوش کوفه، با جمعی 

از مـردم آمدند. امیرالمؤمنین سـواره حرکـت می کردند، اینها هم پیاده در 



710 41. تبدیل جریان خالفت اسالمی به سلطنت 

سوم
صل 

ف

رکاب امیرالمؤمنیـن راه می رفتنـد. چنـد قدمی که حرکت کردند، 

امیرالمؤمنیـن توجـه کردنـد، دیدنـد اینهـا دارند پیـاده با ایشـان می آیند. 

ٌة ِللُمؤِمننَی«1 
َّ
گفتند که بایستید، برگردید. »ِارِجع َفِاّنَ َمیَش ِمثِلَک ِفتَنٌة ِللوال َو َمَذل

فرمودند راه رفتن کسی مثل تو که خودت شخصیتی هستی در میان قوم 

و قبیلـۀ خـودت، در کنـار منـی که سـواره دارم حرکت می کنـم، برای من 

فتنه است؛ یعنی من را گمراه می کند. من وقتی دیدم که یک شخصیت 

باعظمتی، این طور دارد تواضع می کند که پیاده در کنار مرکب من حرکت 

می کند، احسـاس غرور می کنم. این غرور، من را گمراه خواهد کرد. »ِفتَنٌة 

ِللـوال« بـرای والـی موجـب فتنـه اسـت، یعنـی او را مفتون می کنـد، او را 

ٌة ِللُمؤِمننَی« برای تو هم اسباب ذلت است. تو مؤمن 
َّ
گمراه می کند؛ و »َمَذل

هستی، مؤمن نباید ذلیل بشود.

این یکی از آن معارف بسیار عظیم اسالم، و به خصوص جزو ادبیات شیعه 

اسـت؛ پرهیـز از ذلیل کردن مؤمن. ..ُکمیت اسـدی در قصاید هاشـمیاتی 

کـه در مـدح اهل بیـت و مذمت خلفـای بنی امیه گفته ـ کـه از بهترین و 

زیباترین شـعرهای عرب اسـت، قصاید بسـیار زیبایی اسـت، همه اش در 

مـدح اهل بیـت اسـت ـ در یـک جا اشـاره می کند بـه همین مسـئلۀ نوع 

برخورد با مردم در این دو جریان حکومتی؛ می فرماید:

َكَمن َیَری َرعَیَة الّناِس ساَسَة ال 

نعاِم َسواًء َو َرعَیَة ااَل

1. وقعة صفین/ مقدم علی من صفین الی الکوفه/ ص532
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این کسـانی که مـن آنهـا را مـدح می گویـم و سـتایش می کنـم 

ـ یعنـی اهل بیـت پیغمبر ـ سیاسـتمدارانی هسـتند که سرپرسـتِی مردم 

را مثل سرپرسـتی گوسـفندان نمی دانند. سیاسـت مدارانی وجود دارند که 

سرپرسـتی مردم را مثل سرپرسـتی گوسـفندان می دانند؛ طعنه می زند به 

بنی امیه. واقعًا هم همین طور است. برای بنی امیه، سرپرستی مردم مثل 

سرپرسـتی گوسـفندان بود. یعنی گوسـفند متعلق به مالکش است دیگر، 

اینهـا خودشـان را مالـک مردم می دانسـتند و ]می گفتند[ هـر کاری در راه 

تقویت دستگاه حکومت، بشود با این مردم کرد، باید کرد. این خصوصیتی 

بود که در دستگاه بنی امیه و حکومت های سلطنتی بود.68/2/5

ابوحّسـان زیادی یکـی از فقهـای بغـداد اسـت. می گوید شـبی در بسـتر 

خوابیده بودم، فضل بن سـهل، وزیر مأمون، پیغام فوری فرسـتاد فردا که 

در دربـار مأمـون شـرکت خواهـی کرد، کاله سـرت باشـد، امـا عمامه دور 

کالهت نبند. کاله سـر می گذاشـتند، عمامه هم دورش می بسـتند، مثل 

این عرقچینی که حاال گاهی ماها زیر عمامه می گذاریم. می گوید خیلی 

تعجـب کـردم، چرا؟ چه سـّری دارد؟ درعین حال، چون فضل بن سـهل اواًل 

وزیـر بـود، ثانیـًا بـا من دوسـت بود، گفتـم احتیاط بر این اسـت که من 

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. دراین بین، یک 

نفـر از داخـل آمـد بیرون و گفت کـه امروز امیرالمؤمنیـن، یعنی مأمون، 
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بـر روی کاله عمامـه خواهد بسـت، همـه عمامه هـا را بردارید.1 

یعنی وقتی که او عمامه سرش می بندد، اختصاصی اوست، او باید فرقی 

داشته باشد، تمایزی داشته باشد. وِااّل همه عمامه سرشان باشد، بیایند 

بنشـینند کـه همـه مثـل همنـد. ایـن را مقایسـه کنید بـا روش پیغمبر، 

کـه می گوینـد وقتـی رسـول اکرم در جلسـه ای می نشسـتند، کسـی وارد 

می شـد، در این جمع نمی توانسـت بشناسـد که پیغمبر کدامشان است. 

یعنـی هیـچ تفاوتی بـا دیگران نـدارد. پیغمبر می فرمود: من می نشـینم 

مثـل بـردگان و غـذا می خـورم مثـل بـردگان،۲ و مایلـم که شـبیه باشـم 

بـه پایین تریـن طبقـات مردم. یعنـی هیچ گونه منّیتـی در وجود او نباید 

باشـد. آنجا می گفت فهمیدم که فضل بن سـهل که رفیق ما بود، دیشـب 

پارتی بازی کرد، به قول ما مشهدی ها، روپایی کرد و موجب شده که من 

دور نشـوم؛ مثـاًل بـا عمامـه بیایم بعد عمامـه ام را بردارم؛ نـه، بی عمامه 

آمـده باشـم کـه خیلی متین و سـنگین، بـا سیاسـت امیرالمؤمنین هم 

مخالفتی نداشته باشم.

می گویند حجاج بن یوسف که در کوفه حاکم بود، کالهی داشت که وقتی 

آن کاله را بر سـر می گذاشـت، هیچ کس حق نداشـت در حول وحوش او، 

کالهی مثل آن بر سرش بگذارد. عبدالملک مروان چکمۀ زردرنگی داشت 

که وقتی آن چکمه را می پوشـید، احدی حق نداشـت شـبیه آن چکمه را 

1. التاج فی اخالق الملوک/ ص20

2. نهج الفصاحه/ حدیث6
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بپوشد.1 باید امتیاز داشته باشد. ..البته منّیت از دل انسان شروع 

می شود. منّیت به زبان و به ظاهر و به لبخند و به تواضع و اینها نیست؛ 

مرکـز منّیـت و خودخواهـی، قلب آدمی اسـت، که انسـان بایـد خودش را 

نجـات بدهـد از خودمحوری و منّیت. ولی خب، باالخره در ظواهر انسـان 

هم اثر می گذارد.

..اگـر فرهنـگ منّیت، در جامعه ای حکم فرما بود و در رأس، مثل چشـمۀ 

زهرآگینـی جوشـید، تمـام جامعـه را فـرا خواهـد گرفـت؛ فرهنـگ تملق، 

چاپلوسـی، تعریف هـای دروغ بـرای نزدیک ترشـدن بـه حاکـم، رشـد پیدا 

می کنـد. یعنـی ایـن منّیت و خودخواهی دسـتگاه حاکـم و عناصر اصلی 

حکومت، مثل مردابی است، مثل باتالقی است که انواع و اقسام پشه ها 

و حشـرات مضِر خلقیاِت لجن و عفن در آن رشـد می کند. وقتی که کسی 

بـا امیرالمؤمنیـن حـرف مـی زد و از ایشـان تعریف می کـرد و مبالغه را از 

حد می گذراند در تمجید امیرالمؤمنین، آن حضرت به نحوی از انحا او را 

منصرف می کرد. بعضی ها آن حضرت را آن قدر باال می بردند که از صفات 

بشری فراتر می رفت، حضرت به شدت با آنها برخورد می کرد، همچنانی که 

بـا ُغـالت۲ برخـورد کـرد؛ گفـت اگـر شـما از ایـن حـرف برنگردید، شـما را 

1. التاج فی اخالق الملوک/ ص20

2. )غ ل و( غالت جمع غالی اسـت به معنای کسـی که اهل افراط باشـد و مطلبی را از حد 

خودش خارج کند. در اصطالح به فرقه ای از شیعیان اطالق می شود. برای اطالع بیشتر 

می توانید پی نوشت شمارۀ ۱6، »جریان ُغلّو و ُغالت« را مطالعه کنید.
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زنده زنـده در آتـش خواهـم سـوزاند. بعضی هـا از روی نفـاق، آن 

حضرت را تعریف می کردند. یک نفری بلند شـد در پای صحبت حضرت، 

از او تمجید کرد. حضرت فرمود: من از آنچه تو بر زبان آوردی پایین ترم، 

امـا از آنچـه کـه در دل تو هسـت، باالترم. یعنی تـو از روی نفاق داری از 

مـن تعریـف می کنـی؛ واقعـًا معتقد نیسـتی به این حرف ها. تـو مرا آدم 

منحرف و گمراه می دانی و من نیسـتم، من از آن باالترم؛ اما از آنچه تو 

داری می گویی، پایین ترم. 

حُثوا یف ُوجوِه امَلّداحنَی 
ُ
ببینید برخورد با متملق، با مداح، این طوری اسـت. »ا

راَب«1 وقتی که کسـی می آید ستایشـگری می کند از شـما، تعریف شما  الّتُ

را می کنـد و می فهمیـد کـه دارد خـالف می گویـد، اسـالم می گوید خاک 

بپاشـید بـه صورتـش، یعنـی او را دور کنیـد، او را ُخُنـک کنیـد۲. بـه او 

بگوییـد کـه دارد خطـا می کند. به او بگویید کـه نه خیر، من کمتر از این 

حرف ها هستم.68/2/7

امیرالمؤمنین در سلوک سیاسی اش از مردم، جدًا ـ نه به صورت تعارف ـ 

درخواست می کند که با او متملقانه حرف نزنند، چاپلوسی نکنند، تصّنع 

در برخورد با او به خرج ندهند. در وسط یکی از خطبه های امیرالمؤمنین 

ـ کـه یکـی از آن خطبه هـای بلیـغ و عجیـب امیرالمؤمنیـن اسـت ـ یک 

نفـری بلنـد شـد، شـروع کـرد بـه تعریـف و تمجیـد از امیرالمؤمنیـن؛ از 

1. بحاراالنوار/ کتاب االیمان و الکفر/ ابواب الکفر و مساوی االخالق/ باب134/ حدیث1

2. ُخُنک کردن در اصطالح به معنای 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. حرف هایش که تمام شـد، حضرت رو کرد 

بـه او، تقریبـًا به قـدر همـان خطبـهـ  آنچه کـه در نهج البالغه سـید رضی 

انتخاب کرده، و انسان می بیند ـ به همان اندازه ای که صحبت کرده بود، 

در نصیحت این مرد صحبت کرد که با من این طوری حرف نزنید. ازجمله 

ُم ِبـِه اجَلباِبـَرُة«1 آن طوری که 
َّ
ن ِبـا ُتَكل مو ِ

ّ
همیـن عبارت معروف اسـت: »َفـال ُتَكل

بـا پادشـاهان، بـا جباران حـرف می زنند، آن طـور با من حـرف نزنید. »َو ال 

هـِل البـاِدَرِة« آن طوری که مالحظه می کنند که 
َ
ـُظ ِبـِه ِعنـَد ا

َ
ظـوا ِمـّن ِبـا ُیَتَحّف

َ
َتَتَحّف

نبـادا بـدش بیایـد، نبـادا موجِب ناخرسـندی و ناخوشـایندی فـالن جبار 

بشـود، حرف هایـی را نمی زننـد، مالحظاتـی را می کننـد، جلـوی من این 

 
َ

ن ِبامُلصاَنَعـِة َو ال َتُظّنـوا یِب اسـِتثقااًل یف َحّقٍ قیل اِلطـو
ُ

مالحظـات را نکنیـد. »َو ال ت

ل« ]با من سازش کاری 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، این طور نیست.88/6/20

امیرالمؤمنین از شما نمی خواهد در مقابلش خم و راست بشوید؛ از شما 

توقـع نـدارد کـه حـرف حق را بـه او نزنیـد. می گوید گمان نکنیـد که من 

سـنگین هسـتم در شـنیدن حـق. آن حاکـم و زمامداری که حـرف حق را 

نمی تواند بشـنود، به طریق اولی، حـق را نمی تواند عمل کند. آن زمامداری 

کـه حاضر نیسـت مردم او را به عدل دعوت کننـد، به طریق اولی نمی تواند 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 216/ کالم 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 می گوید این طـور با من حرف 

نزنید. مردم مسـلمان! آن مالحظاتی که درمقابل دیکتاتور ها و مسـتبد ها 

می کنید، درمقابل من آن مالحظات را نداشـته باشـید. با من سازش کاری 

نکنید، من اهل سـازش کاری نیسـتم، با من صریح حرف بزنید. »َفال َتُكّفوا 

و َمشـوَرٍة ِبَعـدٍل« اگـر حـرف حقـی داریـد، درمقابـل مـن صریح 
َ
ـّقٍ ا ـٍة ِبَ

َ
َعـن َمقال

بگوییـد. از مـن صریـح حـق را بخواهیـد و از من نهراسـید. جـان عالم به 

قربـان یک چنیـن زمامـداری. و ما اگر علی را نداشـتیم، این تجربۀ عملی 

را نداشـتیم، آن حکومـت افتخارآمیـز را نداشـتیم، همـۀ حرف هایی که از 

اسالم شنیده ایم و می گوییم، نقش بر دیوار بود.57/2/22

ایـن در سیسـتم حکومت سـلطنتی درسـت به عکس اسـت؛ اصاًل روش، 

یـک روش مداح پـرور اسـت، روش تملق پـرور اسـت. چرا؟ چـون اصل بر 

منّیـت اسـت. او بـرای خود آن چنان شـأن و مقامی قائل اسـت، و دلش 

می خواهـد مـردم بگوینـد. و این طور آدم های متملق، در دسـتگاه حاکم، 

مرتب پیش می روند.

کتابی دارد جاحظ به نام »التاج ]فی اخالق الملوک[« دربارۀ اخالق حکومت 

ـ من این کتاب را خوانده ام، 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 بدآموزی های مربوط 

بـه آن چنـان سیسـتم حکومتی ای. حـاال البته بعضی می گوینـد این برای 
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جاحظ نیست، خدا کند که برای او نباشد این کتاب، وِااّل اگر این 

کتاب حقیقتًا نوشـتۀ جاحظ باشـد، ننگی اسـت برای جاحظ. او می گوید 

پادشـاه، حاکم اگر بتواند، باید حتی در آب وهوا هم حسـاب خودش را از 

مردم دیگر جدا کند. یعنی آن هوایی که او استنشاق می کند، اجازه ندهد 

دیگری از آن هوا استنشـاق کند، البته خب، چنین چیزی میسـور نیست. 

آن روزها میسـور نبوده، شـاید حاال یک وقتی در آینده میسـور بشـود برای 

قدرتمنـدان، بـا پیشـرفت های علمی، که آب خودشـان و هوای خودشـان 

را هـم از مـردم جـدا کنند. می گوید اگر بتوانند، بایسـتی حتی آب وهوای 

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 اسـالم ماند. یعنی حتی بزرگان، وزرا، شـخصیت های عمده، اجازه 

نداشـتند. جایـی خوانـدم، تا سـال 204 این رسـم در دنیای اسـالم وجود 

داشـت کـه درمقابل خلیفه، احدی حق نداشـت حرف بزنـد. به نظرم زمان 

معتصم یا مقتدر بود، که احمدبن ابی ُدؤاد، قاضی و وزیر معروف و مقتدر 

]عباسی[، این رسم را برطرف کرد و در حضور خلیفه ابتدا به صحبت کرد. 

تا آن وقت کسی چنین حقی را نداشت. 

روزی شـافعی معـروف ـ فقیـه بزرگ اهل سـنت که سـّنی های شـافعی، 

پیـروان او هسـتند و جـزو سـران فقهـای زمـان خـود بـود، و البتـه جـزو 

مخلصیـن اهل بیـت هـم ظاهرًا هسـت، شـعرهایی بـه او نسـبت داده اند 
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دربارۀ امیرالمؤمنین ـ1 وارد قصر هارون شد، و به محضر هارون 

سـالم کـرد؛ هیـچ حرفی نزده بود، سـالم کرد. هارون با کمـال تکبر گفت 

چه کسـی به تو اجازه داد قبل از اینکه من اجازه بدهم حرف بزنی! فقط 

سـالم کـرده بـود. تـا این حد ایـن قدرت نمایی و اسـتبداد و منّیت در آن 

دسـتگاه زیـاد شـده بود. این هم یکـی از آن خصوصیاتی اسـت که در آن 

دستگاه ها هست.

بدانید؛ هر مقداری که منّیت وجود داشـته باشـد، آن حالت خودخواهی 

و خودپسـندی، بـه همـان انـدازه از حکومت اسـالمی فاصلـه داریم؛ این 

1. محمدبن ادریس )150-204ق( پیشـوای مذهب شـافعی، یکی از مذاهب چهارگانۀ اهل 

سـنت اسـت. وی در کتاب »ااُلم«، یکی از دو کتاب معتبر خود، احادیثی از امام صادق 

نقـل کـرده و بـه آنها اسـتناد می کند. اشـعار متعـددی در ذکر فضایـل و اظهار محبت به 

اهل بیت به او منتسب است. مانند:

َو ساِئلی َعن ُحبِّ َاهِل الَبیِت َهل؟ / ُاِقرُّ ِاعالنًا ِبِه َام َاجَحُد

شُد ُهم َو ُهَو الُهَدی َو الرُّ َهیهاَت َممزوٌج ِبَلحمی َو َدمی / ُحبُّ

ِهم َاعَتِمُد تی / َو َمن َعَلی ُحبِّ یا َاهَل َبیِت الُمصَطَفی یا ُعدَّ

َانُتم ِاَلی اهلِل َغدًا َوسیَلتی / َو َکیَف َاخَشی؟ َو ِبُکم َاعَتَضُد

ٌد ُد فی ناٍر َلظًی ُمَخلَّ ُکم ِفی الُخلِد َحیٌّ خاِلٌد / َو الضِّ َوِلیُّ

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 همه چیز من، ای 

کسانی که من متکی به حّب شما هستم./ شما در روز قیامت پیش خدا شفیع من هستید 

پس چگونه بترسم، در حالی که به شما اطمینان دارم./ آن که شما را دوست دارد، جاودانه در 

بهشت می ماند؛ و دشمنان شما جاودانه در آتش پرسوز دوزخ خواهند بود.
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هیچ ُبروَبرگرد ندارد. این، یکی از آن شاخصه های قطعی است. 

ادب یـک بحث دیگری اسـت، رعایت حرمـت و احترام یک بزرگ تر، 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 عاِلم ادب را رعایت کند، درمقابل استاد ادب را رعایت 

کنـد، درمقابـل بزرگ تـر خودش، مافـوق خودش، ادب چیز خوبی اسـت؛ 

ادب چیـز بـدی نیسـت. امـا ادب یـک مسـئله اسـت، هضم شـخصیت، 

یعنی نابودکردن شخصیت درمقابل یک بزرگ تر و کوبیدن شخصیت یک 

زیردسـت، یـک حـرف دیگر اسـت. منّیت، یعنی آن چیزی که شـخصیت 

مخاطـب را و طـرف را می کوبـد، هضـم می کنـد، ایـن وجـود نـدارد؛ امـا 

ادب خـوب اسـت. بعضی هـا از آن طرف می افتنـد، بی احترامی و بی ادبی 

و ولنـگاری در برخـورد دارند، نه، این درسـت نیسـت. شـما ببینید، قرآن 

َعلوا  �ب
دربارۀ پیغمبر اکرم می گوید که آن حضرت را به نام صدا نکنید. »لا �ةَ

«1 آن طورکه شماها همدیگر را صدا 
ً
ا عصن ُكم �بَ عصنِ ِء �بَ

ٓ
ُكم َكُدعا �نَ �ی َ سوِل �ب َء الّرَ

ٓ
ُدعا

می زنید، پیغمبر را آن طور صدا نزنید. می آمدند مردم، مسـلمان ها پشـت 

در خانـۀ پیغمبـر و پیغمبـر را صـدا می زدنـد به نام؛ »یا محمـد«. آیه نازل 

شـد کـه نه، این طور صـدا نزنید؛ پیغمبر را بگویید: »یا رسـول اهلل«، به نام 

رسـالتش، بـا ِسـَمتش او را صـدا بزنید. این یک ادبی اسـت که درمقابل 

پیغمبـر الزم اسـت. امـا خـب، پیغمبـر به هیچ وجـه برخوردش بـا مردم، 

1. سوره مبارکه نور/ آیه 63
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برخـورد منّیت آمیـز نبود، بلکه درسـت نقطۀ مقابل؛ همان طورکه 

گفتیـم، در پایین تریـن و متواضعانه ترین شـکلی که ممکـن بود پیغمبر 

عمـل می کرد. این هم یک نکته.

نکتۀ دیگر که نکتۀ سـوم اسـت، مسـئلۀ مال وَمنال1 دنیوی است. این هم 

از آن مسائل بسیار مهم است که اشاره ای بکنم. این دو نوع حکومت در 

استفادۀ از لذات دنیوی و مال وَمنال دنیوی، درست نقطۀ مقابل همند. در 

حکومت های سـلطنتی، حکومت هایی که مبتنی بر قدرت و منّیت حاکم 

اسـت، مال وَمنال و لذت و التذاذ یک هدف اسـت. اگر قرار باشد کسی به 

حکومـت برسـد و از لذات حکومت برخوردار نشـود، اصـاًل چرا به حکومت 

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 شـهوت رانی های گوناگـون و اسـتفادۀ از انواع و 

اقسـام لـذت. خیلـی کم اتفاق می افتد کسـانی را شـما مالحظـه کنید در 

حکومت هـای دنیایـی، کـه حدی بـرای التذاذ و هوس های خودشـان قرار 

بدهنـد، مگـر نتوانند؛ که گاهی نمی توانند، عرف در یک جامعه یک طوری 

است که به آنها اجازه نمی دهد.

..در حکومـت اسـالمی بهره منـدی از مال وَمنال دنیـا به هیچ وجه این طور 

نیسـت. دو ایسـتگاه وجـود دارد؛ ایسـتگاه اول، ایسـتگاه حـق و قانـون 

1. )ن ی ل( یافتـن، رسـیدن چیـزی بـه کسـی. مال ومنـال در اصطالح به معنـای ثروت و 

دارایی است.
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اسـت؛ ایسـتگاه دوم، ایسـتگاه اخـالق اسـت کـه باالتـر اسـت. 

حاکـم اسـالمی در ایسـتگاه اول ـ یعنـی ایسـتگاه حـق و قانـون ـ در 

التـذاذ از مال وَمنـال و شـهوات دنیـوی، فقـط در حد قانـون، در حد بقیۀ 

مـردم، در حـد حالل شـرعی اکتفـا می کند. یـک ذره از آن تخّطی بکند، از 

صالحیت می افتد. هیچ امتیاز و برخورداری ویژه ای برای حاکم، ازلحاظ 

برخـورداری از دنیـا و مال وَمنـال 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، به خاطر اینکه کارش مهم تر است، کارش سنگین تر است، 

زحمتش بیشـتر اسـت؛ مثل یک کارگری که کاِر بیشتری می کند، حقوق 

بیشـتری می گیرد، در همین حد. نیازهای او، نیازهای طبیعی و معقول 

او، البته رعایت می شود؛ بیش از این نیازها، بیش از اندازۀ قانون، بیش 

از اندازۀ استحقاق به عنوان یک انسان با این مسئولیت و وظیفۀ خاص، 

هیچ چیز به او داده نمی شـود. این ایسـتگاه اول اسـت که اگر کسـی از 

این ایسـتگاه فراتر برود، بدون َشـک تخلف کرده، تخطی کرده و سـاقط 

می شـود؛ از صالحیت اصاًل می افتد.

و اما ایسـتگاه دوم، ایسـتگاه اخالق اسـت، که آن ازلحاظ معنوی بسـیار 

عالی تر، و ازلحاظ مادی سخت تر است. و آن، این است که حاکم اسالمی 

چون در رأس حکومت است، حتی از برخورداری های معمولی مردم هم 

خـودش را محـروم کنـد. امیرالمؤمنیـن می فرمـود کـه اگر مـن بخواهم 
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از بهتریـن عسـل ها، عسـل مصّفـا، و از مغـز گندم، نانی بسـازم 

و بخـورم، می توانـم. خب بله، می توانسـت دیگـر، امیرالمؤمنین بهترین 

خورش هـا و بهتریـن نان هـا را می توانسـت مـورد اسـتفادۀ خـودش قرار 

بدهد، لکن نه، در کمال شدت1 ]زندگی می گذراند[. کسانی مالمت کردند 

و شماتت کردند مستخدم امیرالمؤمنین را. گفتند این ناِن جویِن خشِک 

سیاه را تو می دهی به این پیرمرد، با این سختی، بجَود و بخورد؟ رحمت 

نمی آید؟ یک غذای بهتری، یک نان نرم تری بده به او. خب امیرالمؤمنین، 

در دوران خالفت پیرمردی شده بود دیگر، مرد شصت ساله ای 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 راـ  که 

همان نان جو خشـک سـیاه اسـت، یا نان درست شدۀ از آرد گندم توأم با 

سبوس ـ در یک کیسه ای می گذارد و دِر کیسه را می بندد و ُمهر می کند، 

که اگر کسـی دسـت زد، او بفهمد که کسـی دست زده. یک وقتی به یکی 

از مستخدمین حضرت، گفتند که یک روغنی، چیزی مخلوط کن با نان 

حضرت؛ گفت من که این کار را می کنم، او راضی نیسـت، من را عتاب 

َّ الِوزُر«۲ اگر من این کار را بکنم، روغن مخلوط  َ
أ َو َعل  ُهَو امُلَهّنَ

ُ
ُكل می کند. »َیأ

نان او بکنم که یک خرده نرم بشـود، لذتش را او خواهد برد، گناهش به 

گردن من اسـت، چون او راضی نیسـت؛ می گوید من راضی نیسـتم این 

1. )ش دد( تنگی و سختی زندگی

2. تنبیه الخواطر و نزهة النواظر/ 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.

..امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم از مدائـن عبـور می کردنـد 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 بی نمـازی بـود، اولیـن کاری کـه حضرت کردنـد، خواندن دو 

ا�ةٍ َو  �نّ َ َركوا ِم�ن حب م �ةَ
َ

رکعت نماز بود.80/2/22 ]بعد[ این آیۀ شریفه را خواندند: »ک

«1 چه قصرهایی را، چه  �نَ اِكه�ی ها �ن �ی وا �ن عَم�ةٍ كا�ن
ٍم * َو �نَ اٍم َكر�ی روٍ� َو َم�ة و�نٍ * َو رنُ ُع�ی

باغستان هایی 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 می کردند بر 

سرتاسـر این کشـور پهناور و عظیم، البد نمی دانسـتند که یک روزی هم 

این طـور منقـرض خواهنـد شـد و اینها را خواهند گذاشـت و بـه ویرانه ای 

تبدیل خواهد شد و یادی از آنها در آنجاها نخواهد شد.

وثـنَی«۲  صَبحـوا َمور
َ
كانـوا واِرثـنَی َفا بعـد ]امیرالمؤمنیـن[ فرمودنـد: »ِاّنَ َهـُؤالِء الَقـوَم 

این کسانی که این دستگاه و این کاخ را ساختند، یک روز میراث بِر قبلی ها 

بودنـد. خـب، ساسـانیان آمدنـد اشـکانیان را از صحنـۀ روزگار زایل کردند. 

1. سوره مبارکه دخان/ آیات 25 تا 27

2. تاریخ بغداد )خطیب بغدادی، متوفی 463ق(/ ج1/ ص143
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اردشـیر بابـکان آمـد، َاردوان پنجم را از بین بـرد؛ دخترش را هم 

گرفـت، مملکتـش را هـم گرفـت، کاخـش را هـم گرفـت؛ و شـدند وارث 

وثنَی«  صَبحـوا َمور
َ
قـوم و سلسـلۀ دیگـری که قبـل از آنها بودند. اما امـروز »َفا

حاال کسـانی هسـتند که دیگران از آنها ارث می برند همین تشـکیالت را. 

این طوری است دیگر، دنیا همین است دیگر، همیشه که بر یک قرار و بر 

یک روال نیست اوضاع. در آن فرصتی که انسان به دست می آورد، بایستی 

هـر کار می خواهـد بکنـد، هر ُگلی به سـر خـودش و مردمش و آخرتش و 

دنیایش می تواند بزند، بزند.

َقـُم«   ِبُكـُم الّنِ
ُّ

وا احُلـُرَم َفَتِحـل
ُّ
َقـُم، َفـال َتسـَتِحل ـُم الّنِ ـت ِبِ

َّ
وا احُلـُرَم َفَحل

ُّ
بعـد فرمـود: »ِاسـَتَحل

اینهایی که می بینید نقمت الهی گریبانشان را گرفت، به خاطر اینکه کارهای 

ناروا را روا شمردند. ظلم را، تبعیض را، تنبلی را، شهوت رانی را، غرق شدن 

در فسـاد را، ایـن نارواهـا را، اینهـا روا شـمردند؛ نقمت ها بر آنها نازل شـد، 

 
ُّ

وا احُلُرَم َفَتِحل
ُّ
پدرشـان درآمد. بعد رو کرد به یاران خودش، فرمود: »َفال َتسـَتِحل

َقُم« شما نارواها را روا نشمرید، تا نقمت ها بر شما نازل بشود.68/2/7 ِبُكُم الّنِ

]بـه ایـن بهانـه این نکته هم عرض شـود که[ وقتی می خواسـتند بغداد را 

بسازند، گویا یک نفر به خالد برمکی1 می گوید برویم طاق کسری را خراب 

کنیم و مصالح ساختمانی آن را در اینجا مصرف کنیم. از خالد می پرسند 

آیا چنین کنیم یا نه؟ می گوید این کار، مصلحت نیست. مصالح را درست 

1. خالدبن برمـک )متوفـی 170ق( یکی از مبّلغان دعوت عباسـی   بـود. که بعدها به مقام 

وزارت ابوالعباس سفاح و منصور رسید. 
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کنید. می گویند او ایرانی اسـت و دلش نمی خواهد طاق کسـری 

خراب شود. منصور هم می گوید: بله! حرفش درست نیست. بروید و آنجا 

را خراب کنید! می روند و شروع می کنند به تخریب و درآوردن مصالح؛ اما 

می بینند که نمی شود و خیلی زحمت دارد. مبالغی پول خرج می کنند تا 

آجرها را سـالم درآورند و به مقصد برسـانند؛ اما می بینند بازهم نمی شود. 

یک سال می گذرد. به منصور می گویند این کار اصاًل به صرفه نیست. پول 

زیادی خرج کرده ایم و چیزی هم به دسـت نیامده اسـت. محکم اسـت و 

اصاًل خراب نمی شود. می گوید: مشورت کنید؛ ببینیم چه کار کنیم؟

آمدند به خالد گفتند: به نظر تو چه کار کنیم؟ گفت: این کار را حتمًا ادامه 

دهیـد! گفتنـد: تو آن وقت مخالف بودی. حاال چرا چنین می گویی؟ گفت: 

آن وقت، اصِل کار غلط بود؛ اما حاال اگر شـما ادامه ندهید، خواهند گفت 

کسـانی آمدند و این طاق را سـاختند و نیز کسـانی آمدند که نتوانسـتند 

خرابـش کننـد. پـس آبرویتـان مـی رود. حتمـًا ایـن کار را بکنیـد! البتـه 

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[ حرف های عبرت آموز؛ هیچ حرفی از 

خراب کردن به میان نیامد. وقتی که 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 می کنند.80/2/22
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]در نمونـه ای دیگـر امـام هـادی در مجلـس بزم متوکل عباسـی 

فرمودند:[ 

ُرُسـُهم
َ

ـِل ااَلجبـاِل ت
َ
 ُقل

َ
«1»باتـوا َعـل

ُ
ل

َ
م َتنَفعُهُم الُقل

َ
ُغلُب الّرِجاِل َفل

کـه واقعـًا عبرت انگیز اسـت. انسـان اگـر ببیند کـه ]اینها[ چگونـه زندگی 

می کردنـد، بـا چـه حراسـت هایی، و جـدا از مردم و بـا بدبینِی نسـبت به 

مردم، و آنگاه چگونه طبق قضای محتوم الهی که در سـنت تاریخِی این 

1. عـده ای از جاسوسـان بـه متـوکل عباسـی خبـر دادنـد در خانـۀ امام هـادی، نامه ها و 

سـالح هایی 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، بی ادبانه به حضرت جام شراب تعارف کرد، حضرت فرمودند: »به خدا گوشت و خون 

مـن هرگـز خمر ننوشـیده اند، مـرا معاف کن.« متوکل منصرف شـد و به حضرت گفت تا 

شعری بخواند. حضرت در چنین مجلسی این ابیات را خواندند:

بـر فـراز قله هـای کوه هایی که آنان را نگاهبانی می کرد، خفتند و مغلوب شـدند و قله ها 

آنها را سودی نرساند.

پس از دوره ای از عّزت و سرفرازی از دژهایشان پایین کشیده شدند و در گودالی مسکن 

گرفتند؛ ای وای که در چه جای بدی فرود آمدند!

بانگ دهنده ای پس از دفن آن ها فریاد زد: »کجا رفت آن دستبندها و تاج ها و جامه های 

فاخر ابریشمین؟

کجا شد آن چهره های به ناز پرورده که در برابر آن ها پرده ها می زدند و سایبان ها؟«

پس هنگامی که دربارۀ آنان سـؤال می شـود، قبر با بیانی شـیوا پاسـخ دهد: این اسـت 

چهره هایـی کـه کرم هـا بـر روی آن رفـت و آمـد می کننـد. )بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ 

علی بن موسی و محمدبن علی و علی بن محمد/ ابواب تاریخ االمام علی بن محمد الهادی/ 

باب4/ حدیث25(



727 41. تبدیل جریان خالفت اسالمی به سلطنت 

سوم
صل 

ف

 »
ُ

ل
َ
ـم َتنَفعُهـُم الُقل

َ
عالـم، قطعی اسـت، از بین رفتند و می رفتند، »َفل

و آن همـه تدابیـر، آنها را سـودمند نیفتاد، واقعًا برای انسـان، عبرت انگیز 

اسـت و هرکـه ببیند عبرت خواهـد گرفـت.59/4/12 و ازاین قبیل دیگر، حرف 

فراوان ]است.[68/2/7 

]علی ای حال[ بنی امیه، امامت را در اسـالم تبدیل کردند به سـلطنت، به 

پادشاهی. و بنی امیه هزار ماه، یعنی نود سال در این دولت بزرگ اسالمی، 

حاکمیت کردند. بنای کجی که پایه گذاری شده بود، آن چنان بود که بعد 

از آنکـه انقـالب هم شـد علیـه بنی امیه و بنی امیه رفتنـد، تازه بنی عباس 

آمدند که شش قرن، یعنی ششصد سال بر دنیای اسالم، به عنواِن خلیفه 

و جانشـینان پیغمبـر، حکومـت کردنـد. بنی عباسـی کـه خلفایشـان یا به 

تعبیر بهتر پادشاهانشـان، اهل ُشـرب خمر و فسـاد و فحشـا و خباثت و 

ثروت اندوزی و اشرافی گری و هزار فسق وفجور بودندـ  مثل بقیۀ سالطیِن 

عاَلـم ـ مسـجد هـم می رفتند؛ بـرای مردم نمـاز می خواندند، مردم پشـت 

سرشـان نمـاز هـم می خواندنـد از روی اعتقاد غلط! اعتقـاد مردم را خراب 

کرده بودند.75/3/20

انتقـال قدرتـی کـه ]از بنی امیه به بنی عبـاس[ انجام گرفـت، این قدر برای 

دنیای اسالم فاجعه بار بود؛ و امام حسن مجتبیعلیه الصالة والسالم را، ضعف های 

خـواص و ناآگاهی هـای عوام مجبور کرد که ]صلح را[ قبول کند. البته اگر 

امام مجتبیعلیه السالم آن صلح را انجام نمی داد، وضع به مراتب بدتر می شد. 

اگـر امـام حسـن مجتبـی جنـگ را ادامـه مـی داد و بـه دسـت معاویه به 
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شهادت می رسید، هیچ چیز از اسالم باقی نمی ماند. باز تظاهری 

که دستگاه معاویه می کرد به اسالم و گرایش به احکام اسالمی، به خاطر 

آن جریـان حقـی بـود که امـام مجتبی آن جریان را حفظ کـرد در جامعه. 

چـون او بـود، اگـر او نبـود که به کلـی همه چیز از بین رفته بـود. اما آنچه 

پیش آمد و آن کسـانی که حکومت را به دسـت گرفتند، این خصوصیات و 

این روش ها را داشتند.68/2/7
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امام حسـن شـخصیتی اسـت کـه در زمان خـودش، به وضعیتی دچار شـد 

کـه هیچ یـک از امامـان در آن وضعیـت قـرار نگرفتند. خـود پیغمبر با همۀ 

شـدت ها و رنج هـا، و امیرمؤمنـان بـا همـۀ دردهـا و غم هـا، و ائمـۀ دیگر با 

همۀ سـتمدیدگی ها، هیچ کدام در وضعیت امام حسـن قرار نگرفتند و این 

عظمـت حسـن بن علی را نشـان می دهـد. زیرا دیگـر ائمۀ ُهدٰی اگر از سـوی 

دشـمن رنـج می دیدند، از سـوی دوسـتان، آن زخم ها التیـام می یافتند. اگر 

دشمنی بود که آنها را می کوبید، دوستانی بودند که قدر آنها را می دانستند، 

امـا امام حسـن مجتبی این طـور نبود. نزدیک تریـِن یاراِن امام حسـن به او 

 امُلؤِمننَی«1. حجربن عدی یقین داشت که حسن بن علی امام است، 
َّ

گفت: »یا ُمِذل

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـه و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص باالمـام 

 نقش امام حسن در زندگی 250 سالۀ ائمۀ اطهار 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/016%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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در امامـت او شـّکی نداشـت، امـا تاکتیـک او را تخطئـه می کـرد. 

می گفت 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 می کردند 

و به آخرین قطرۀ خون هم می رسـیدند، یعنی همه کشـته می شدند. و »َخال 

ـِک اجَلـّوُ َفبیـض َو اصِفـری«1، بـرای معاویـه میـدان باز می شـد و باطل حکومت 
َ
ل

می کرد، بی آنکه حقِّ معترضی وجود داشته باشد. و امام حسن این حقیقت 

را می داند.

درحقیقت، اوضاع زندگی امام حسن مجتبی نتیجه و الزمۀ طبیعی اوضاع 

زندگی امیرالمؤمنین اسـت. آن کسـانی که 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 به وجـود آمد. و نـه امیرمؤمنان 

و نـه امـام حسـن مجتبـی و نـه هیچ یـک از کسـانی کـه آن منـش و آن 

نقشـه را در تاریـخ تعقیـب کرده انـد، در پیـش پـروردگار ذره ای انحطاط و 

الحسن بن علی/ باب18/ حدیث7

1. مصرعی از یک شعر عربی است که به عنوان ضرب المثل به کار می رود. قیس بن سعد 

بـن عبـاده پـس از بسته شـدن پیمان صلح در برخـوردی که با معاویه در مدینه داشـت، 

َرٍة ِبَمعَمِر/ َخـال َلِک الَجوُّ  خطـاب بـه معاویـه ایـن ابیات را خوانده اسـت: »یا َلِک ِمـن ُقبَّ

ری« که معنایش چنین اسـت: »ای چکاوک  ری ما ِشـئِت َان ُتَنقِّ َفبیضی َو اصِفری/ َو َنقِّ

که در َمعَمر)منزل بزرگ سرسبز( هستی/ جا برای تو خالی شد. پس تخم بگذار و بانگ 

برآور/ و هر اندازه که می خواهی منقار بر زمین بزن.« )الغدیر/ ج2/ ص163(
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کاهش در افتخارات الهی نداشته اند 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 حماسـه ها و شـورها، در روزگار 

شـهادت طلبی ها، ممکـن اسـت وضعیت امام حسـن ناشـناخته بماند، و 

اتفاقًا در همۀ روزگارهای اوج تاریخ اسالم، باید جای نقش امام حسن را 

خالی گذاشت، باید نگه داشت، چون آن چنان وضعیتی هم پیش می آید 

و انسان بزرگ، آن انسانی ]است[ که وقتی شرایط امام حسنی پیش آمد، 

امام حسنی عمل کند و اگر نکرد، حسینی و حسنی و علوی نیست.

..سیاسـت امام حسـن مجتبی عینًا سیاست امیرالمؤمنین است، قدرتش 

هم قدرت علی اسـت. امام حسـن مجتبی فرزند جنگ است. خیال نکنید 

امـام حسـن مجتبـی آن چنانی کـه در بعضی از اسـطوره ها و افسـانه های 

دروغ، به شـکل یـک آدم نازنـازِی تجمالتِی اشـرافِی خوب پوِش خوب بخوِر 

خوب بخـواب معرفـی شـده، آن طور بـوده، به هیچ وجه! مردی اسـت که در 

دوران کودکی اش، از وقتی متولد شده تا هفت هشت سالگی، هیچ ماهی 

اتفـاق نیفتـاده که مرتب پـدرش را پهلوی خودش ببینـد، دائمًا پدرش در 

جنگ ها بود. ما داخل آن خانه هایی که یک نفر مرد در آن خانه در دوران 

طاغـوت مبـارز بود، می بینیـم بچه ها یک مقداری برجسـته تر از بچه های 

معمولـی درمی آینـد. آن وقـت پدر این خانه، علی اسـت و مادر این خانه، 

زن همیشـه درمحراب، زن همیشـه در میدان، میدان جنـگ و ]میدان های[ 

گونه گـون جنـگ. امـام حسـن در یک چنیـن خانـه ای پرورش پیـدا کرده؛ 
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بچگی و شـیرخوارگی و بزرگی. و پدربزرگش پیغمبر اسـت. جای 

بازی و صحن خانه شان مسجد النبی است، محلی که پیغمبر هر چند روز 

یک بار، یک لشکر را به طرفی گسیل می کند و می فرستد. و پروردۀ جنگ و 

جهاد فی سبیل اهلل است.59/5/6 در دوران جوانی، در فتوحات و غزوات بزرگی 

کـه در کشـور اسـالمی اتفاق افتـاد ]حضـور داشـت[.1 در تصمیم گیری ها، 

مخصوصـًا در حول وحـوش خالفـت امیرالمؤمنین، نقش ایـن بزرگوار یک 

نقـش تعیین کننده و حسـاس بـود. در ماجرای محاصـرۀ خانۀ عثمان که 

امیرالمؤمنین مانع بودند از اینکه حادثۀ سوئی در آنجا پیش بیاید، امام 

حسـن مجتبیعلیه السلالم 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 مجتبیعلیه السالم در حرکت ها، تصمیم گیری ها، برخورد 

با شـخصیت ها، نقش برجسـته و فعالی بود.65/3/4 در میدان های جنگ در 

کنار پدرش، در صفین، در جمل و در نهروان؛ امام حسن ]حاضر است[.

امام حسن، جنگ شناس و جنگ دان و مرد سیاست است، اما حیله گری، 

نه! مردم هم خسته اند، خواص عارِف دانا هم تعدادشان کم است. فرصت 

تربیت های خصوصِی ویژۀ علوی، آن چنان که باید پیش نیامد. آنهایی که 

1. ابن خلدون در کتاب »الِعَبر«، از حضور امام حسن در سپاهی که به سوی آفریقا حرکت 

کرده بود، خبر داده اسـت. و نیز طبری در کتاب تاریخش در بیان وقایع سـال 30ق نقل 

می کند که امام حسن همراه برادرشان، همراه سپاهی راهی خراسان شده بودند. )به نقل 

از کتاب حیاة االمام الحسن بن علی/ ج1/ ص201(
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امروز واقعًا با علی هسـتند، آن کسـانی اند که در آن بیست وسـه 

]دوران رسـول اهلل[ 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 می جنگد، خط کفر صریح نیسـت. خیلی آسـان می شود 

درمقابـل خـط کفر صریح، شـعار درسـت کـرد. ..]اما[ خط نفاق شـعاربردار 

نیسـت، خیلی دشـوار می شـود 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 نمی دارد. 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 پهلوان پنبه ـ به قول ما مشهدی ها ـ 

ُپرسـروصدا، ُپرهیاهو، از چپ و راسـت می پرند طرفش، با مشـت، با لگد، 

با شـاخ، و خیال می کنند دارند این قهرمان را دفن می کنند اینجا و نابود 

می کنند؛ او همچنان مستقر ایستاده. اگر از دور نگاه کنی، می گویی رفت، 

نابـود شـد. زیـرا از همه طـرف هجـوم به طرف اوسـت، هجوم هایـی که هر 

چیـزی هـم بلنـد می کنند ]به او[ می خورد، اگر چوبی فرود می آورند، به او 

می خورد واقعًا، نه اینکه نمی خورد، اما شـما نزدیک نیسـتی که ببینی این 

قهرمان رویین تِن زورمند، در آن وقتی که الزم اسـت، با یک شـیوه، یا یک 

حرکت پختۀ قهرمانانه، چگونه با گوشۀ آرنج دستش، با سرانگشت پایش، 
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بـا یک مشـتش می زند در شـکم یکی از ایـن پهلوان دروغی ها و 

چطـور آنهـا را پرت وپـال می کند، و می رونـد در مزبله دانـِی تاریخ و معلوم 

نمی شـود کجا هسـتند! و اوسـت که باالخره می ماند. و امام حسن ماند. 

کاخ نشینان شام ُمردند و رفتند، و امام حسن توانست باطل بودن آن خط 

را روشـن کنـد. و امام حسـن توانسـت از تحریف قـرآن جلوگیری کند. و 

امام حسن توانست چهرۀ منّور امیرالمؤمنین را نه فقط در آفاق جامعۀ آن 

روز، که در تمام طول تاریخ بشـرّیت 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 می کوبید؟ منافـق می گوید من 

حّقم، درحالی که باطل اسـت. منافق می گوید من اسـالمم درحالی که کفر 

اسـت. منافق می گوید من انقالبی ام درحالی که 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 

این طوری نمی شود 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 می کند، نشان می دهد 

که باطل است.

..امـام حسـن با رقیباِن کاخ نشـیِن شـامی ایـن کار را کرد، یـک ذره دیرتر. 

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 واقعی اش 
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نگاه کنید، خواهید دید که امام حسن حکیمانه ترین کار ممکن 

را انجام داد. چه کسی باور می کرد که در قرآن آیه ای با نام خال المؤمنین 

وجـود نـدارد؟ اگـر امـام حسـن افشـا نمی کـرد، چـه می دانسـتیم. مگـر 

علی بن ابی طالـب را تـا صـد سـال به عنوان یـک چهرۀ ضد انقـالب معرفی 

نکردند که راویان و قاریان و گویندگان مذهبی و حکام، وظیفۀ خودشان 

می دانسـتند او را لعـن کنند سـر هر نمـاز! و مردم، مـردم بی غرض، مردم 

کـه غرضـی ندارنـد، مردم که بـا علی خصومت و پدرکشـتگی ندارند، مردم 

هـم لعـن کنند، قبول کنند. مگر نتوانسـتند، مگـر نکردند؟ گمراهی ای که 

کـودکان بـر آن پیـر شـدند و دنیـا روزگارهایـی بر آن گشـت و توانسـتند. 

می توانسـتند قـرآن را هـم تغییـر بدهنـد. می توانسـتند سـنت پیغمبر را 

هـم کاًل عوض کنند. می کردند، خیلی برایشـان آسـان بـود. چند نفر راوی 

خوش نـام را بـا پول می خریدند. همان طورکه احادیث ُپرحجمی را درسـت 

کردند، صد برابر آن حدیث درست می کردند و همۀ احادیث درست پیغمبر 

را می شستند می ریختند دور. می کردند. چه کسی نگذاشت؟ حجربن عدی. 

چه کسـی نگذاشـت؟ رشـید هجری. چه کسی نگذاشـت؟ آن زن قهرمانی 

کـه از فـالن گوشـۀ مملکـت آمـده و در کاخ شـام، رهبر این کاخ را افشـا 

می کند. چه کسـی نگذاشت؟ تعداد معدودی انسان ازجان گذشتۀ گستاخ 

که هم می فهمیدند، هم می گفتند. 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 مسـلمان ها در 

شام، او را با اشعاری توصیف کرد که آن اشعار نشان می داد که شما دین 

ندارید. یک ُخرده اوقاتشـان تلخ شـد. یکی گفت پیرزن اسـت، ببخشید او 

را. خندیدنـد و یـک جایزه ای هم از سـر بی عـاری و بی توجهی به او دادند 

و پیرزن رفت.1 اما نفهمیدند که این در تاریخ ثبت شد. نفهمیدند که نام 

علی که به وسیلۀ عدی بن حاتم در پیشگاه معاویه زنده می شود و می گوید: 

»ای معاویـه! مـن بـا علی وفا نکـردم که او رفت و من زنده هسـتم«۲، در 

فرهنگ جامعۀ آن روز اثر می گذارد و دیگر نمی شود آن را عوض کرد، دیگر 

1. َاروٰی دختـر حارث بن عبدالمّطلـب، دخترعمـوی پیامبـر،  در ایـام پیـری و بـه هنـگام 

خالفـت معاویـه در شـام، بـه نـزد او رفـت. معاویـه به او گفـت: ای خاله خـوش آمدی. 

اروی پاسـخ داد: ای خواهرزاده چگونه ای؟ کفران نعمت کردی و هم نشـین زشـتی برای 

پسرعمویت بودی. به نامی که سزاوارت نبود خویش را موسوم ساختی. حقی را که برای 

تـو نبـود تصاحـب کردی، بی آنکه تو و پدرت رنجی دیده باشـید. به آنچه محمد آورد کفر 

ورزیدید. پروردگار، پدران شما را هالک کرد و چهره هایتان 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. )نهج الحق و 

کشف الصدق/ ص312 و 313(

2. روزی عدی بن حاتـم بـه نـزد معاویـه آمـد. معاویـه به کنایه از عدی پرسـید پسـرانت 

کجایند؟ و او پاسخ داد هر سه در جنگ صفین پیِش روی علی بن ابی طالب کشته شدند. 

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 زنده ام. )صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ/ ص364(
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نمی شـود آن چهـرۀ مقـدس را حفظ کرد. این کارها را چه کسـی 

کرد؟ امام حسن. حجر را چه کسی نگه داشت؟ امام حسن. عدی بن حاتم 

را چه کسی نگه داشت؟ امام حسن. رشید هجری را چه کسی حفظ کرد؟ 

امام حسن. حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه و دیگران و دیگران را که 

هرکدام شـهیدی شـدند، شـمعی شـدند و فضا را روشـن کردند و شعله ها 

افروختند، همۀ اینها جانشان را مدیون امام حسن هستند.

..این ]اسـت[ نقش امام حسـن. امام حسـن زمینه سـاز عاشـورا بود. امام 

حسن زمینه ساز تداوم امامت در شیعه و در خاندان پیغمبر بود. نام امام 

مجتبیصلوات اهلل علیه 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 انقالبی بودن یعنی همۀ راه ها و 

شیوه ها را در زمان خود و در هنگامۀ خود به کاربستن، و نه فقط مشت ها 

را گره کردن و حسن بن علی را مذلّ المؤمنین دانستن. همچنانی که پیغمبر 

اسـالم هـم در صلـح حدیبیه، وقتی با کفار قریش صلـح کرد، چپ روها و 

چپ نماهای دستگاه پیغمبر گفتند ما امروز در پیغمبری تو شک کردیم، 

کـه تـو با کفار سـاختی؛ اما پیغمبر از همۀ آنها مسـلمان تر و انقالبی تر و 

موحدتر و ضد کفرتر بود. او می فهمید چه دارد می کند.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 بنی امیـه به وجـود آورده بودنـد، از بیـن می بـرد و هموار 

می کـرد. اگـر شـما بدانید که عثمـان و معاویه و مروان حکـم و بقیۀ آل 

ابی العـاص1 و رجـال و چهره هـای منحـوس بنی امیه، با مغـز مردم و فکر 

مـردم و قـرآن خـدا و دیـن خـدا و جامعۀ اسـالمی چه کرده انـد، آن وقت 

می فهمیـد 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 کاخ نشـینانی چـون معاویه سـر سـازش نداشـت، و معاویه چون 

می خواست در این دنیا زنده بماند و کاخ نشین باشد، مجبور بود که قرآِن 

محمد را عوض کند، و عوض کرد. اسـالمی که پیغمبر اسـالم ازطرف خدا 

آورده بود، حقیقت را از آِن دین، از آِن تقوا، از آِن نزدیکی به خدا، و فضیلت 

را از برای این ارزش ها معرفی می کرد. و معاویه هیچ کدام را نداشـت؛ نه 

دیـن داشـت، نه تقوا داشـت، نه عبادت درسـتی می کرد، نـه به وظایفش 

عمل می کرد، درعین حال می خواسـت در جامعه عزیز باشـد. خب، چه کار 

بکند؟ باید دین را عوض کند، باید دین را تحریف کند. آیا دین را تحریف 

نکردند؟ چرا. اول کاری که معاویه کرد این بود، دور مردم شام یک حصار 

مسـتحکمی کشـید کـه در این محوطـه ای که او مرکز حکومـت خود قرار 

داده است، احدی از حقایق اسالم یک کلمه نداند. و نمی دانستند؛ نه فقط 

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ ۱7، »آل ابی العاص« را مطالعه کنید.
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در زمان معاویه نمی دانستند، تا هشتاد سال بعد از معاویه هم 

مردم شام، یک کلمۀ معمولی از اّولیات دین را نمی دانستند.

وقتی که بنی عباس آمدند بنی امیه را قلع و قمع کردندـ  که حدود هشتاد سال 

بعد از معاویه است ـ و شام را فتح کردند، بسیاری از بزرگان شام آمدند پیش 

ابوالعبـاس سـفاح و داوودبن علـی و دیگِر رجال بنی عبـاسـ  که بنی عباس 

اوالد عباسند، پسرعموهای نزدیک پیغمبرند، خویشاوند نزدیک پیغمبرند ـ 

قسم خوردند، گفتند سوگند یاد می کنیم تا روزی که شماها آمدید، تا روزی 

که شما وارد شام نشده بودید، ما اصاًل نمی دانستیم که پیغمبر اسالم غیر 

از معاویه و بنی امیه، خویشـاوندی دارد. یعنی بنی عباس را نمی شـناختیم. 

علی را نمی شناختیم. خاندان علی را اصاًل نمی شناختیم. ببینید چقدر مهم 

است تبلیغات سوء معاویه در محیطی مثل شام؛ ]که مردم[ از اّولیات اسالم 

چیزی نمی دانستند. این حدیث در پاورقی صلح امام حسن آمده.1 سه نفر از 

بزرگان شام باهم صحبت می کردند. یکی از بزرگان شام از یکی دیگر پرسید: 

این محمدی که خلیفه روی منبر از او نام می آورد و تکریم می کند، کیست؟ 

این خدا نیست؟ این همان خدای ما نیست؟ اینها فرق بین خدا و پیغمبر 

را نمی دانند. شـما امروز در عالم اسـالم یک گوشـه ای را پیدا کنید که مردم 

مسلمان، هرچند عقب افتاده، هرچه هم پشت کوه نشینـ  می خواهم بگویم 

غرابـت مطلـب چقدر اسـت ها ـ ندانند این مطلب را که محمد کیسـت، اهلل 

کیست. در نیم قرن اول زندگی اسالم و نشر اسالم، آن هم در شام، همسایۀ 

1. صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ/ ص258
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حجـاز؛ آن هـم با یک زبان، هر دو عرب زبان؛ مردم این را نمی دانند 

که اهلل کدام است، محمد کدام است؛ مردم خبر ندارند.

یک شـامی از یکی از بزرگ هایشـان پرسـید: این ابوترابی که امیر بر روی 

منبـر او را لعنـت می کنـد، کیسـت؟ »ابوتراب« ُکنیه ای اسـت که بنی امیه 

بـه امیرالمؤمنین دادند. نمی گفتند ابوالحسـن، نمی گفتند امیرالمؤمنین، 

نمی گفتنـد علـی، می گفتنـد ابوتـراب، پدِر خـاک. یک لقـب این طوری به 

امیرالمؤمنین داده ]بودند[. آن یکی در جواب گفت: واهلل من هم نمی دانم 

کیسـت، گمـان می کنـم از همین دزدهای سـر گردنه ای ]بـوده[ که اطراف 

شام روی کوه ها هستند.

]یا این[ داستان را که خیلی معروف است، همه البد شنیده اید، که وقتی 

امیرالمؤمنین در محراب عبادت به قتل رسید، شامی ها تعجب کردند که 

علی مگر محراب عبادت می رفت؟ او در محراب چه کار می کرد، او که اهل 

نماز نبود!

درسـت توجـه کنید! تبلیغات این طور بـر روی فکرها و مغزها کار می کند 

و این یکی از شیوه های بسیار مزّورانۀ دشمنان دین است که چهره هایی 

کـه می تواننـد دیـن اصیـل و واقعـی را بـه مـردم تحویـل بدهنـد، در نظر 

مـردم زشـت و خـراب می کنند. آن زبان هایی را کـه می توانند حقایق را به 

مـردم برسـانند، می بندنـد، و نمی گذارنـد که حقایق به گوش مردم برسـد. 

شـخصیت های عالی قـدر را بدنـام می کننـد، نمی گذارنـد که مـردم به این 

شخصیت ها نزدیک بشوند.
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علی کیسـت؟ علی آن کسـی است که قرآن مجسم، خوِد اوست؛ 

اصـاًل اسـالِم مجسـم، اوسـت. معلـوم اسـت کـه اگـر مـردم شـام علی را 

می شناختند، با سخنان او و با حرف های او و با تعلیمات و آموزش های 

او آشـنا می شـدند، دیگر معاویه و امثال معاویه را به امارت و حکومت و 

بزرگ تـری قبـول نمی کردند، 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 ابوهریره ها، مثل کعب االحبارها 

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 ُمفتـی1 و 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 بی ارزشـی! درمقابل ایـن کار کوچک که 

یـک نیـِش قلم عالجش را می کند، یک تکان خوردن زبان و گردش زبان در 

کام می توانـد ایـن را برآورده کنـد، پول ها دادند، قصرها دادند، باغ ها دادند، 

مقام ها دادند، آقایشان کردند، الی غیره. کعب االحبار یهودی، آن یهودی زادۀ 

1. )ف ت و( صاحب فتوا
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دشـمن اسـالم، آمد مسلمان شـد در زمان عمر، برای اینکه ریشۀ 

اسـالم را خشـک کند. دسـتیارانش از قبیل ابوهریره و دیگران، کردند آنچه 

که کردند.

..معاویـه در ظـرف سـالیان دراِز حکومت، بزرگ تریـن فروغی را که ممکن 

اسـت بر مغز و فکر و دل مردم پرتویی بیفکند و مردم را روشـن کند، آنها 

را با قرآن و اسـالم آشـنا کند، جامعۀ اسـالمی را به حقایق و معارف دین 

نزدیـک کنـد؛ یعنی علی بن ابی طالـب و خاندانش، این بزرگ ترین فروغ را، 

از مردم گرفت، مردم را محروم کرد. و این کار خیلی معمول بوده در طول 

زمان، برای سیاسـتمداران عالم. غالبًا امکانات و شـرایط را از آن کسانی که 

می توانند مردم را آگاه کنند، آنهایی که می توانند مردم را به طرف صحیحی 

حرکـت بدهنـد، می گرفتنـد، یا حداقل اینها را در نظـر مردم منفور و بدنام 

می کردند، چهرۀ اینها را خراب می کردند؛ طوری که مردم طرف اینها نروند، 

نزدیک اینها نشوند.

خب، شما فکر می کنید اگر معاویه با این همه قدرت، با این همه پول، با 

این بخشـش بی حسـابـ  طه حسین، نویسـندۀ مصری، می گوید معاویه 

آدم سخیّ ای نبود، اما خیلی بذل و بخشش می کرد؛ سخاوتمند نبود، اما 

هرچـه دلـت بخواهد پول مـی داد برای اهداف خـودش ـ یک چنین آدمی 

بـا این همـه پـول و بیت المال مسـلمان ها در اختیـار، مـزدوراِن نوکرمآِب 

چشم وگوش بسـته در دسـت، ملت چشم وگوش بسته در اختیار، هر کاری 

کـه بخواهـد با مغز و فکر اینها می تواند بکند و می کند؛ اگر درمقابل این، 
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یـک قدرتـی مثل قدرت امام حسـن و قدرت امام حسـین وجود 

نمی داشـت که یک مشـت مسـلمان واقعی را بسـازد؛ زیربنای فکری اینها 

را قـرص و محکـم شـالوده ریزی کند؛ جمعیت شـیعه را به وجـود بیاورد و 

بیندازد به جان حکومت ننگین بنی امیه؛ شما خیال می کنید کار اسالم به 

کجا می رسید؟ این است که نقش تاریخی امام حسن روشن می شود.

امام حسـن احسـاس می کند، اکنون که نمی شـود با معاویه جنگید و با 

جنـگ رویـاروی او را مغلـوب کرد؛ اکنون که مردم عـادت به عافیت طلبی 

کرده اند و حاضر نیستند در میدان جنگ حاضر بشوند؛ حاال که نْفس مردم 

آنهـا را زبـون و اسـیر و مغلوب کرده اسـت؛ باید مـردم را تقویت کرد، باید 

یک عدۀ نیرومند و غالِب بر نْفس و کسانی که توانسته باشند نْفس خود 

را شکسـت بدهنـد و بـر نْفس خود غلبـه پیدا کنند، تربیت کرد و سـاخت 

و آنهـا را مثـل گلوله ای به طرف سـینۀ معاویه هـا و دیگر چهره های ننگین 

پرتاب کرد، و آنها را ساقط کرد. این را امام حسن احساس کرد؛ لذا بود که 

جنگ را ختم کرد، آتش بس را کرد. البته در همین کار هم هزاران شـیوۀ 

مدبرانه به کار برد و ماجرا را کاماًل به سود حقیقت، یعنی به سود جبهۀ حِق 

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 تصمیم هـای آنهـا را متزلزل نکرد، ]بلکه[ میدانشـان را عوض کرد. 

به آنها تفهیم کرد که با معاویه در میدان بارز و آشـکار نمی شـود 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.

بنده سابقًا تصورم این بود که ابتکار حزبی کردن و تشکیالتی کردن تشّیع برای 

امام حسنعلیه السالم 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/ ص99 ]اما[ باید قبول کرد که اگر هم به راستی نخستین 

اقدام برای ایجاد تشکیالت شیعی در این دیدار انجام گرفته، طرح و زمینۀ 

آن از مدت ها پیش از آن، در سخنی از امام علی بن ابی طالب خطاب به یاران 

نزدیکش پیش بینی و پیشگویی شده است.

..»آنگاه که مرا از دست داده باشید، بسا چیزها خواهید دید که تمنای مرگ 

کنید؛ بی عدالتی، دشمنی، انحصارطلبی، سبک شمردن حق خدا و بیمناکی 

بر جان. هنگامی که چنین شـود، باید خویشـتن را به طوِر جمعی، به وسیلۀ 

پیوندی خدایی محافظت کنید و به پراکندگی دچار نشوید. مقاومت و نماز 

ـ یاد خدا ـ و تقّیه ـ پنهان کاری ـ را پیشـه سـازید و بدانید که خداوند هر 

لحظه به رنگی درآمدن را از بندگانش مبغوض1 می دارد. از حق و اهل حق 

مگذرید؛ زیرا هرآن کس که دیگری را به جای ما انتخاب کند، دنیا را از دست 

1. )ب غ ض( مورد خشم قرارگرفتن
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خواهد داد و گنهکار از این جهان رخت بر خواهد بست.«1پیشوای صادق/ 

ص99-97

علیعلیه السلالم در یـک جمله ای 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، وقتی که وضع چنین بشـود و آن طاغوت بر شـما 

تسلط بیابد، شما بایستی که این طوری عمل کنید: با کتمان و در خفا. و 

با تعبیر ائمۀ بعد و همان امام بزرگوار، با تقّیه!

..امام حسنعلیه السالم این کار را کرد. صحنۀ مبارزه را عوض کرد. شمشیرها 

را تیزتر کرد. دل ها 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 

خوش طعم در حلق انسان ها افکنده می شود؛ مبارزۀ با این.

وقتی کـه رجـال رفتند خدمت امام حسنعلیه السلالم 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 

میُرامُلؤِمنـنَی 
َ
 ا

َ
1. تحف العقـول/ بـاب مـا روی عـن امیرالمؤمنیـن/ آدابـه الصحابـه، »قـال

َثَرِة َو  ا َیَری ِمَن اجَلوِر َو الُعدواِن َو ااَل َحُدُكُم امَلوَت ِمّ
َ
شیاَء َیَتَمّنَ ا

َ
یُت َبعدی ا

َ
َرا

َ
ن ل و َقد َفَقدُتو

َ
یب طاِلٍب: ل

َ
َعِلُّ بُن ا

بِر  یُكم ِبالّصَ
َ
قوا َو َعل  َو ال َتَفّرَ

ً
بِل اهَّلِل َجیعا كاَن َذِلَک َفاعَتِصموا ِبَ  َنفِسِه َفِاذا 

َ
ّقِ اهَّلِل َو اخَلوِف َعل ااِلسِتخفاِف ِبَ

 
َ

هِلِه َفِاّنَ َمِن اسَتبَدل
َ
ولوا َعِن احَلّقِ َو ا َن ال َتز ّوُ

َ
ل  ُیبِغُض ِمن ِعباِدِه الّتَ

َّ
َوَجل ّنَ اهَّلَل َعّزَ

َ
موا ا

َ
ِة َو اعل ِقّیَ الِة َو الّتَ َو الّصَ

»
ً
نیا َو َخَرَج ِمهنا آِثا

ُ
َک َو فاَتتُه الّد

َ
ِبنا َهل
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را در دسـت بگیری؛ امام حسـِن تجربه کرده، به مصداق »ال ُیلَدُغ 

َتنِی«1 مؤمن راه یک باررفته را بار دیگر نمی رود، وقتی که راه  امُلؤِمُن ِمن ُجحٍر َمّرَ

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 گریست۲

که غیر تو داند که رأی تو چیست

نمی توانـد بگوید. اما برادرش امام حسـینصلوات اهلل علیه می فهمد، ]چون[ حجت 

خداست. آمدند کوفی ها پیش امام حسین، عرض کردند که یابن رسول اهلل، 

یابن امیرالمؤمنین! برادرتان حاضر نیست بیاید، ]شما[ بیایید برگردیم کوفه 

َقد 
َ
و از نـو جنـگ را شـروع کنیم. ..این جملۀ امام حسـین اسـت؛ فرمـود: »ل

ـٍد«3 حضـرت ابی محمـدـ  که کنیۀ امام حسـن مجتبیصلوات اهلل علیه  ّمَ بـو ُمَ
َ
َصـَدَق ا

حالِس ُبیوِتِه« 
َ
 ِمن ا

ً
 واِحٍد ِمنُكم ِحلسـا

ُّ
ُكل ابومحمد اسـت ـ درست فرمودند. »َفلَیُكن 

بروید خانه هایتان، نگذارید دشـمن شـما را بشناسد. نگذارید دشمن بر شما 

دسـت بیابد. خودتان را خوب بسـازید. آن وقتی که دشمن دیگر نمی تواند با 

یک دست و دو دست شما را بگیرد و میان دو سنگ آسیا خرد کند، آن وقت 

1. نهج الفصاحة/ حدیث2552، »مؤمن از يك سوراخ دو بار گزيده نمى شود.«

2. سکندر 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(

3. االخبار الطوال )احمدبن داود دینوری، متوفی 282ق(/ ص221



747 42. نقش امام حسن و امام حسین؟امهع؟ در مسیر زندگی انسان 250ساله 

سوم
صل 

ف

بیایید بیرون.52/11/13 یعنی به خود برگردید، اول خویشتن سازی کنید 

و بعد جمع سازی 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 

اقطار اسالمی که این دو مرکز شعبه هایی دارند، تشکیالت تشّیع به وجود 

آمد.51/11/22 تا گفتیم حزب سیاسـی تشـّیع، فورًا به ذهن نیاید؛ پس اینکه 

می گویند شیعه یک حزب سیاسی بوده، یعنی ریشۀ مذهبی ندارد، درست 

اسـت. نه! سیاسـی در اسـالم یعنی چه؟ سیاست در اسـالم 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 

مسـائل مذهبـِی درجـۀ اول. پـس حزب سیاسـی شـیعه یعنـی حزبی که 

فعالیـت سیاسـی دارد بـا مـرام خاصـی از اسـالم، یعنـی دریافـت خاصی 

از اسـالم؛ یـک درک خاصـی از اسـالم دارد کـه ایـن درک را از پیغمبـر، 

به واسطۀ علی گرفته است؛ یک دریافت و تلقی خاصی از مسائل اسالمی 

دارد.51/1/25 البتـه ایـن را الزم اسـت توضیح دهم. وقتی ما می گوییم حزب 

تشـّیع، فورًا یک تشـکیالِت مجهِز منظِم مدرِن قرن بیستمی به نظر نیاید، 

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 می کند[؛ این به نظر نیاید، لزومی ندارد 

این طوری باشد.

تشـکیالت شـیعه کـه ما می گوییـم، یعنی رهبـری معّین و مشـخِص در 

رأس بـه نـام امـام، یـک عـده خواصی که سـخن او را خـوب می فهمند و 

عمـل می کننـد، و یـک تودۀ شـیعه کـه گوش به فرمـان امامنـد و آنچه او 

گفت، انجام می دهند. و اما لزومی ندارد که لحظه به لحظه از امام برای آن 

خواص نامه ای بیاید، دستوری بیاید، در هر جزئیات کارشان به آنها فرمان 

بدهد؛ نه. َممشـٰی دستشـان است، خط مشی را فهمیده اند و می دانند باید 

چگونه ]عمل کنند[.51/11/22

عـده ای کـه معتـرض بودند، از امام سـؤال می کردند که چـرا صلح کردی؟ 

امام به طور سربسـته پاسـخ می گفت؛ چون یک چنین مسـئله ای را خیلی 

روشـن اسـت که نمی شود ]واضح[ گفت. امام چه بگوید؟ بگوید من صلح 

کـردم کـه یک حزب سیاسـی مخفی تشـکیل بدهم و بـا معاویه بجنگم! 

این مثل این است که باالی سردِر مرکز حزب، یک تابلوی بزرگ بزنند، که 

حزب مخفِی فالن! بنا نیسـت که امام به همه بگوید که ما حزب مخفی 

ِة  َ ُة ُمصاحلَ
َّ
َیَة ِعل عاِو ی مِلُ َ ُة ُمصاحلَ

َّ
تشـکیل دادیم. امام به اشـاره می گوید که »ِعل

َجّدی َرسوِل اهَّلِل ِلَبن َضمَرَة«1 همان علتی که موجب شد پیغمبر با کفار قریش 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـه و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص باالمـام 

الحسن بن علی/ باب18/ حدیث2
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سوم
صل 

ف

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 

ا«1. پیغمبر قرارداد  ً �ن �ی �ب
ً�ا ّمُ �ة

َك �نَ
َ
ا ل ��ن �ةَ

ا �نَ
در قـرآن دربـارۀ آن کار می گویـد: »ِا�نّ

بسـت بـا کفـار قریش؛ یک قراردادی که مسـلمان های حاضـر در مجلس، 

آن چنـان برآشـفتند از ایـن مسـئله که صریحـًا به پیغمبر اعتـراض کردند؛ 

بعضی ـ به اعتراف خودشان ـ در دینشان شک کردند. ..پیغمبر چه بگوید 

در جواب این اعتراض کننده ها؟ یک طوری باید اینها را قانع کند. می فرمود 

که این امر است. آن وقت تاریخ می نویسد که در طول دو سالی که میان 

صلح حدیبیه در سـال ششـم، و فتح مکه در سـال هشـتم واقع شد، عدۀ 

مسلمان ها برابر بود با دو برابر تمام مسلمان هایی 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 می گوید علت صلح من هم با معاویه 

این است.51/1/25

در مدت ُنه سال و خرده ای که ]بعد از صلح[، امام حسن زنده بود، شیعه 

خودش را سـاخت. ..باری؛ امام حسـن شـروع کرد و جالب شـروع کرد و 

افـراد را سـاخت. همـان کسـانی کـه در جبهه بنـدِی میـاِن امام مجتبی و 

معاویـه، تـاب نیاورده بودند و نتوانسـته بودند یک جمعیت پرشـوِر قابل 

1. سوره مبارکه فتح/ آیه 1، »ما تو را پیروزی بخشیدیم ]چه[ پیروزی درخشانی.«
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سوم
صل 

ف

اطمینانـی را برای امام حسـن درسـت کنند، این قـدر فرق کردند 

کـه ده سـال بعد، دوازده سـال بعـد، تک تک درمقابل معاویه بلند شـدند. 

ماجـرای حجربن عـدی و یاران حجربن عـدی را می دانیدـ  که حجربن عدی 

یک نفر نبود و تنها نمرد و تنها بلند نشد، عده ای بودند ـ و رشید هجری و 

عمروبن َحِمق و زن عمروبن حمق را و بسیاری دیگر را که در کوه ها و بر سر 

قله ها و در غارها و در راه ها و در زندان ها جنگیدند و به دسـت دژخیمان 

معاویـه کشـته شـدند. اینها همـه فرآورده های کارخانۀ انسان سـازی امام 

حسن هستند. نفر آخرشان کیست؟ می شناسید نفر آخر را؟ آخرین نفری 

که امام حسن مثل گلوله ای منفجر کرد و از آن ترکش1 الهی، تیری بیرون 

انداخت و به سینۀ دشمن زد، می شناسید؟

نفر آخر، برادرش حسین بن علی است؛ یعنی قهرمان کربال. شیخ آل یاسین 

یا سید شـرف الدین در مقدمۀ این کتاب می گوید که امام حسـن مثل آن 

سـرداری که سـربازان خود را یکی یکی فرامی خواَند و مسئولیت هرکدام را 

بـه آنهـا محّول می کند، دانه دانه مسـئولیت ها را به زبـان بی زبانی، با زبان 

قرآن و با زبان تاریخ به یارانش حالی کرد. و در آخر حسین بن علی را مورد 

باَعبـِداهَّلِل«۲ مسـئولیت تو از همه 
َ
َكَیوِمـَک یـا ا اشـاره قـرار داد و گفـت: »ال َیـوَم 

1. کیسـه یـا جعبـه کـه در قدیـم تیرهای کمـان را در آن می گذاشـتند و به خـود آویزان 

می کردند، تیردان.

2. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص بتاریـخ 

الحسین بن علی/ باب40/ حدیث44
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سوم
صل 

ف

سـنگین تر اسـت و کار بـزرگ و کار آخـر را تو بایـد انجام بدهی؛ 

و حسـین انجام داد. اینجاسـت که به نظر سـید شـرف الدین، قهرمان اول 

کربال امام مجتبی اسـت و قهرمان دوم امام حسـین بن علی است.1 او بود 

که صحنۀ کربال را درست کرد.51/11/22

ده سـال امـام حسـن مجتبـی تالش کـرد و کار کـرد و زمینه هـای زیادی 

آماده شـد؛ تا امام حسنعلیه السلالم مسـموم ]و شهید[ شد. بعد نوبت به امام 

حسین رسید. باز امام حسین هم همان راه امام حسن را ادامه داد.63/7/20 

]یعنی[ افراِد قابل را تحت تربیت و تعلیم خود گرفتن و از آنها گلوله های 

داِغ جوشـانی سـاختن، از مـردِم معمولـی، کسـانی مثـل حبیب بن مظاهر 

و مسلم بن عوسـجه و دیگـران را درسـت کردن؛ 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 می گویـم حسـین بن علی از زمـان معاویـه در فکـر کار کربـال بـود. از 

همان وقـت ..حسـین بن علی مشـغول تهیـۀ مقدمات بود بـرای ایجاد یک 

قیامـی، بـرای ایجـاد یک انقالبی، برای تشـکیل حکومت َحّقۀ اسـالمی و 

علوی، به جوی برگرداندن آِب ازجوی رفتۀ اسـالم و قرآن، از همان روز به 

فکر بود.

در زمان معاویة بن ابوسفیان، مروان حکم که استاندار مدینه است، برداشت 

 
َ

ُه َعل
ُ
َیَة َو ُهـَو عاِمل َكَتـَب ِاَل ُمعاِو واَن بَن احَلَكِم  ّنَ َمر

َ
یـک نامه نوشـت به معاویه. »ا

1. صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ/ ص17
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سوم
صل 
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ّنَ 
َ
َكَر ا وبَن ُعثماَن َذ ّما َبعُد َفـِاّنَ َعمَر

َ
امَلدیَنـِة«1 خیلـی خالصه و مختصر. »ا

« مروان می نویسد  هِل احِلجاِز َیَتِلفوَن ِاَل احُلَسنِی بِن َعِلٍّ
َ
هِل الِعراِق َو ُوُجوَه ا

َ
ِرجااًل ِمن ا

که این ]فرد[ـ  جاسوس و گزارشگر را هم معرفی می کند؛ پیداست که این 

جاسوس از شخصیت های معروف است؛ عمرو فرزند عثمان؛ ممکن است 

فرزند همین عثمان خلیفۀ سـوم باشـد؛ که شـغل آقازادۀ ایشان در مدینه 

به دست می آید که ناظر و جاسوس و مأمور پلیس کارهای حسین بن علی 

هِل الِعراِق« که مردانی از اهل عراق 
َ
ّنَ ِرجااًل ِمن ا

َ
است ـ به من گزارش داده: »ا

و بزرگانـی از اهـل حجـاز، نـزد حسـین بن علی رفت و آمد می کنند؛ حسـاب 

کار خود را داشـته باش. حسـین بن علی اینجا نشسـته و بزرگان و سـران 

ـُه ال َیأَمُن ُوثوَبـُه« در گزارش 
َ
ّن

َ
َكـَر ا مسـلمان دارنـد بـا او رفت و آمد می کنند. »َو َذ

عمروبن عثمـان ایـن جملـه هـم هسـت که کار حسـین اعتبـاری ندارد و 

ممکن اسـت ناگهان قیام و حرکت کند؛ این جاسـوس این طور اسـتدالل 

کـرده. خـود مروان دنبالۀ گزارش این جاسـوس و پلیـس مخفی، این طور 

ثُت َعن َذِلَک« وقتی گزارش این مرد رسـید،  می نویسـد و می گوید: »َو َقد َبَ

مـن اطرافـش مراقبـت کـردم و کاوش کـردم و تحقیـق کردم؛ کسـانی را 

َغن« 
َ
فرسـتادم و گماشـتم تا بروند ببینند که آیا درسـت فهمیده یا نه. »َفَبل

سُت آَمُن 
َ
یُد اخِلالَف َیوَمُه َهذا ]َو ل ُه ال ُیر

َ
ّن

َ
این طور برایم مسّلم شد و خبر رسید. »ا

 مِلا َبعَدُه[« فهمیدم که به همین زودی در همین نزدیکی ها 
ً
یضا

َ
ن َیكوَن َهذا ا

َ
ا

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص بتاریـخ 

الحسین بن علی/ باب27/ حدیث9
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سوم
صل 

ف

كُتـب ِاَلَّ ِبَرأِیـَک« هرچـه  حسـین بن علی سـر بلنـد خواهـد کـرد. »َفا

نظرت هست بنویس. این نامۀ مروان است.

آن وقـت آقـای محمدمهـدی شـمس الدین1 مؤلـف کتـاب ثورة الحسـین 

ـ نویسـندۀ عربی که کتابش هم کتاب بسـیار خوبی است ـ می گوید فکر 

می کنیـد ایـن نامه را مروان بیخودی نوشـت؟ چرا ایـن نامه را به معاویه 

نوشت؟ چرا این گزارش را داد؟ ممکن است بگویید دلش می خواست که 

ازطرف معاویه به او دسـتور بدهند تا حسـین را بکشـد. آیا کشتن حسین 

برای یک اسـتاندار، بی دردسـر تمام می شـود؟ یک استاندار مایل است که 

در منطقۀ حکومت و اسـتانداری او آسـایش و آرامش باشـد و هرکس هر 

کاری می کند، مردم آرام باشند و برای او دردسری درست نشود تا او هم 

به عّیاشی و کّیافی۲ و کار خودش برسد.

مـروان مایـل بـود که هیچ سـروصدایی بلند نشـود که او مشـغول زندگی 

خودش باشـد؛ ]اما[ او برمی دارد و می نویسـد که اینجا حسین بن علی یک 

کارهایـی دارد می کنـد. کـه به خودش مأموریت بدهند که او را بکشـد؟ و 

دردسرهای عظیمی برای خودش درست کند؟ هرگز این چنین نیست؛ جز 

ایـن نبـود که مـروان می دید ماجراهـای نهانی را، مـروان می فهمید آنچه 

1. شـیخ محمدمهدی شـمس الدین )1353-1421ق( از علمای برجسـتۀ لبنانی که مدتی 

ریاسـت مجلس اعالی شـیعیان لبنان را عهده دار 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.

2. )ک ی ف( بسیار لذت بردن
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سوم
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حسـین بن علی درصدد آن اسـت. جاسوس ها درست گزارش داده 

بودند و او از این می ترسـید که حسـین قیام کند و اول کسـی که لبۀ تیز 

شمشیر حسین، او را فرا گیرد، خود مروان و قصر استانداری مروان ]باشد[؛ 

لذا به معاویه می نویسد که منظورت را بنویس.52/11/12

]پس از این گزارش[ یک نامه معاویه می نویسد به حسین بن علیصلوات اهلل علیه 

که شـنیده ام تـو داری کارهایی می کنـی، داری مقدماتی تمهید می کنی، 

مـردم را علیـه مـا می شـورانی. آقا در جواب می نویسـند اینکـه به تو خبر 

رسـیده که می خواهم علیه تو قیام کنم، دروغ اسـت، خالِف واقع اسـت، 

من این کار را نکرده ام. اما از اینکه ]قیام[ نکرده ام، از خدا پوزش و آمرزش 

می طلبـم. یعنـی چه؟ مسـّلم این اسـت که امـام علیه السـالم کار خالف 

رضای خدا انجام ندادهـ  از نظر ما این روشن است ـ اما این لحن و تعبیر 

نشان می دهد که این کار چقدر نزدیک بوده انجام بگیرد.52/11/14

هر انسانی مثل حسین که چنین کاری می خواهد 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 تمام شده و حل شده باشد.52/11/14 

امام حسینعلیه السلالم روشـنگری کرد، حرف زد، سـخنرانی کرد، به اصحاب 

نزدیـک توصیـه کـرد، جمعیت هـای شـیعه را بـه هم وصل کـرد، علما و 

فقها و کسـانی که می توانسـتند نقشـی داشـته باشـند را با وظایفشـان 

آشنا کرد.63/7/20
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سوم
صل 

ف

امام علیه السـالم یک سـخنرانی در ِمنا دارد که عده ای از صحابۀ 

پیغمبـر و عـده ای از تابعیـن راـ  یعنی کسـانی که پیغمبـر را ندیدند، اما 

پیغمبردیدگان را دیدند؛ مثاًل ابن عباس ازاین قبیل اسـت. ابن عباس جزو 

تابعیـن محسـوب می شـود؛ 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 اسـالمی است 

بـا اینهـا در میـان گذاشـت.52/11/14 ظاهرًا هـم متعلق به همان سـال آخر یا 

سال دیگری است که آن هم در تاریخ و در کتب حدیث ثبت است.76/9/13

یـک سـخنرانی دیگـر امـام علیه السـالم دارد خطـاب بـه علمـا و فقهـا و 

اسـالم،  معنـوِی  و  فکـری  مسـائل  ازلحـاظ  آن کسـانی که  دین شناسـان، 

برخورداری هایـی داشـتند، آگاهی هایـی داشـتند، کتابـی خوانـده بودند، با 

حدیـث پیغمبـر رابطه ای داشـتند، از قول پیغمبر چیزهایی شـنیده بودند، 

امـا طمع هـا و هوس هـای زندگی، آنهـا را آن چنان 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 تحف العقول این خطبه 

هسـت، هرکـس هم نقل کرده از تحف العقـول نقل کرده. اگرچه که ازلحاظ 

سند، کتاب تحف العقول، کتابی است که روایاتش اصاًل سند ندارد، اما غالبًا 

قبول کرده اند روایات تحف العقول را. برای خاطر اینکه خود این بزرگوار که 

جمـع کـرده، مرِد آگاه و دانشـمند بزرگی بـوده؛ به عـالوه، احادیثی که نقل 

کرده، غالبًا مطابق با قرآن و مطابق با منطق اهل بیت است. این حدیث هم 
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همین طور، این خطبۀ امام حسـینصلوات اهلل علیه از این جنس اسـت. 

به قدری متنش قرص است که من توصیه می کنم آقایان ترجمۀ این خطبه 

را ـ چند جا هم تابه حال ترجمه شـده ـ پیدا کنید و آن کسـانی که با عربی 

آشنا هستید، این خطبه را بخوانید که خطبۀ عجیب جالبی است.52/11/14

ایـن کالم طوالنـی در مکـه ]یا ِمنـٰی[ صادر شـده از حسین بن علیعلیه السلالم. 

البتـه در جاهایـی کـه مـن دیـدم، به طور دقیق و مسـّلم ثبت نیسـت که 

مخاطبین چه کسانی بوده اند و کجا این صحبت انجام گرفته. آن طوری که 

از خـود ایـن کالم و قراین به دسـت می آید، مخاطبـان این کالم، یک عده 

از برگزیدگان و زبدگان جامعه اند. علما، محدثین، صاحب نفوذها، پسـران 

صحابه، کسانی که در بین مردم از احترام خاصی برخوردار بودند، مخاطْب 

اینهاینـد و محـل صحبـت هم مکه اسـت یا بیرون مکـه در یک نقطه ای، 

حضرت جمع کردند اینها را و برایشان صحبت کردند.

در ایـن صحبـت حسین بن علیعلیه السلالم به صـورت بسـیار صریـح و تندی با 

اینهـا حـرف می زنند و خالصۀ سـخن امام حسـین به اینها این اسـت که 

مایۀ بدبختی این مردم شمایید! شما هستید که آگاه بودید، می توانستید 

مـردم را آگاه کنیـد. شـما بودیـد کـه بانفوذ بودیـد، می توانسـتید در بین 

مردم یک حرکت ایجاد کنید. شـما بودید که موّجه بودید و می توانسـتید 

نگذارید که دسـتگاه جبار و ظالم از وجهۀ شـما اسـتفاده کند. شما بودید 

کـه می توانسـتید بایسـتید، قیـام کنیـد و از حق ضعفا و مسـتضعفین و 
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محرومیـن دفاع کنیـد و نکردید و ]مقّصِر[ آنچه که دارد می گذرد 

در دنیای اسالم شمایید.

..از جملـۀ جمالتـی کـه در ایـن خطاب عظیم هسـت و در کتاب شـریف 

ُكـم 
َ

ّمـا َحّق
َ
عـُت َو ا َعفـاِء َفَضّیَ

ُ
ّمـا َحـّقَ الّض

َ
تحف العقـول نقـل شـده، ایـن اسـت: »َفا

بـُت«1 شـماها حـق ضعفا را و تودۀ مـردم را ضایع کردید؛ اما آن 
َ
ِبَزعِمُكـم َفَطل

چیزی را که حق خودتان می دانستید، 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 می کردید 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 تکان دهنـده، امـام 

حسینعلیه السلالم بـه ضعـف و زبونـی ایـن زبدگان جامعه اشـاره می کند، که 

شـماها از هیچ چیز حاضر نیسـتید بگذرید؛ نه از جانتان، نه از مالتان، نه 

از وجاهت و آبرویتان. نه حاضرید یک اخم کنید، نه حاضرید یک سیلی 

بخوریـد در راه احقـاق حـق ضعفا، »َفـال مااًل َبَذلُتموُه« نـه مالی بذل کردید، »َو 

َقها« نه جانتان را به مخاطره انداختید برای خاطر 
َ
ذی َخل

َّ
 خاَطرُت ِبا ِلل

ً
ال َنفسا

خدایی که این جان را آفریده بود و به شما داده بود. »َو ال َعشیَرًة عاَدیُتموها 

1. تحف العقـول/ بـاب روی عـن ابی عبـداهلل الحسـین/ من کالمه فی االمـر بالمعروف و 

النهی عن المنکر
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یِف ذاِت اهَّلِل« حاضر نشـدید به خویشـاوندان خودتان، اگر از راه خدا 

منحرف هسـتند، اخم نشـان بدهید و با آنها دشـمنی کنید. اشاره می کند 

امام حسـین به اینکه اینها چقدر درمقابل ارزش های حقیقی و دین خدا 

وَن ُعهوَد  بی تفاوتند، اما درمقابِل مسائل شخصی خودشان متعصب. »َو َقد َتر

اهَّلِل َمنقوَضًة َفال َتفَزعوَن« می بینید که عهد و پیمان الهی را دارند می شکنند و 

شما سکوت می کنید و هیچ چیز نمی گویید و می ترسید از اظهارنظر. چطور 

عهـد الهـی نقض می شـود؟ عهد الهـی این طور نقض می شـود که در رأس 

کار، جبارانی قرار داشـته باشـند، حق مردم را ضایع کنند، به وظایف والی 

و حاکم اصاًل عمل نکنند و خودشـان را صاحب امتیازات بی شـمار بدانند 

و مردم را بندگان و بردگان خودشـان به حسـاب بیاورند، برای مردم ارزش 

نـُت ِلَبعـِض ِذَمـِم آباِئُكم 
َ
قائل نشـوند؛ عهد خدا این طور شکسـته می شـود. »َو ا

َتفَزعوَن« اما شـماهاـ  که درمقابل پیمان الهی این قدر بی تفاوت هسـتید ـ 

اگـر تعصبـات جاهلـی خودتان و پیمان های آبا و اجدادی خودتان از بین 

برود، دادوفریاد به راه می اندازید.

مـَن یِف امَلداِئـِن ُمهَملـٌة« عهـد پیغمبـر  ـُة َرسـوِل اهَّلِل َمقـوَرٌة َو الُعمـُی َو الُبكـُم َو الّزَ »َو ِذّمَ

را شکسـتند، از بیـن بردنـد، مردمـان فقیـر، مردمان مسـتضعف، کورها و 

کروالل هـا و مردمـان زمین گیر در سرتاسـر بالد اسـالمی افتاده اند، کسـی 

به اینها اعتنا نمی کند. فقرا رها شـده اند به حال خودشـان، کسـی از حق 

اینها دفاع نمی کند. شـما تمام اینها را رها کردید. هیچ گونه اقدامی برای 

اینهـا نمی کنیـد و درمقابـِل ایـن ظلم عظیمی کـه در دنیـا دارد می گذرد، 
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بی تفـاوت هسـتید. »ال ُترمَحـوَن« نه خودتان رحـم می کنید، »َو ال یف 

ِتُكـم َتعَملـوَن« نـه آن منزلـت و مقامی که به شـما داده شـده، برطبق آن 
َ
َمنِزل

 فهیـا ُتعینـوَن« و نـه به کسـانی کـه دارند اقدام 
َ

عمـل می کنیـد، »َو ال َمـن َعِمـل

َمِة َتأَمنوَن« و با همین 
َ
ل

َ
می کنند، کمک می کنید. »َو ِبااِلدهاِن َو امُلصاَنعِة ِعنَد الّظ

تملق گویی هـای درمقابل سـتمگران و قدرت هـا و قلدرها و گردن کلفت ها، 

کار را می گذرانید.

بعد حسین بن علیعلیه السالم این حقیقت را بیان می کند که در راه رسیدن به 

ارزش های واال، در راه رسیدن به عدالت، در راه رسیدن به جامعۀ انسانی، 

در راه ریشـه کن کردن ظلم و تجاوز، باید آزارها و سـختی ها را تحمل کرد. 

ظالمین مسّلحند، ظالمین مجّهزند. با نصیحت و به زبان نرم، با ستمگران 

عالم نمی شود حرف زد. باید زحمت ها را تحمل کنید، شما تحمل کنید تا 

یک جامعه ای، تا یک دنیایی، تا یک عده انسان محروم و مظلومی نجات 

لُتُ امَلئوَنَة  ّمَ َ َ
 ااَلَذی َو ت

َ
و َصبرُت َعل

َ
پیدا کنند، تا دنیا آباد بشـود. می فرماید: »َو ل

یُكم َترِجُع« اگر شما زحمات 
َ
موُر اهَّلِل َعلیُكم َتِرُد َو َعنُكم َتصُدُر َو ِال

ُ
كاَنت ا یف ذاِت اهَّلِل 

را تحمل می کردید، اگر به خودتان زحمت می دادید، اگر حاضر می شـدید 

در راه خـدا رنـج و مصیبت هـا را تحمـل کنیـد، فداکاری کنیـد، از رفاه ها، 

نعمت های زودگذر، زندگی های حقیرانه و پست بگذرید، آن وقت کارها در 

دسـت شـما قرار می گرفت. شما می شدید آن کسـانی که ادارۀ امور ملت ها 

و دنیـا را در دسـت می داشـتید. حقیقـت هـم همین اسـت. ..می فرماید: 

ـی ِهَی ُمفاِرَقُتُكـم« اینی که 
َّ
 َذِلـَک ِفراُرُكـم ِمـَن امَلـوِت َو ِاعجاُبُكـم ِباحَلیـاِة ال

َ
َطُهم َعـل

َّ
»َسـل
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سـتمگران بر ضعفا و ملت های مظلوم مسلط شدند، علتش این 

اسـت کـه شـما از مرگی که یقینًا به سـراغ شـما خواهد آمـد، می گریزید. 

جانـی کـه حتمـًا از شـما جـدا خواهـد شـد را حاضـر نیسـتید در راه ایـن 

ارزش های واال صرف کنید. راز ضعف ملت ها همین است.

..بعد که این بیانات را این طور تندوتیز مثل شالقی، حسین بن علیعلیه السالم 

بر سر مخاطبین خودش وارد می آورد، برای اینکه نشان بدهد که این حرکت 

یک حرکت دنیاطلبانه نیسـت، یک حرکت برای همین ارزش هاسـت،65/6/21 

در پایـان ایـن صحبـت رو می کنـد بـه آسـمان و خطاب به خـدای متعال 

ا ُمناِفَسـًة یف ُسـلطاٍن« خدایا تو  كاَن ِمّنَ ـُه َل َیُكـن ما 
َ
ّن

َ
ـُم ا

َ
ـَک َتعل

َ
ُهـَم ِاّن

َّ
لل

َ
می فرمایـد: »ا

خـودت می دانـی کـه ایـن کاری کـه ما شـروع کردیم، ایـن اقدامی که ما 

کردیـم، ایـن حرف هایـی که ما داریم می زنیم، ایـن حرکتی که ما کردیم، 

بـرای خاطـر آن مقاصـد و هدف هایی که معمـواًل دنیاطلبان و جنگجویان 

و لشـکرآرایاِن دنیا، داشـتند و دارند، نیست. برای این نیست که ما برویم 

حکومتی به چنگ بیاوریم، قدرتی به دست بیاوریم. برای این فضول حطام 

دنیـوی، چیزهـای زایـد زیاد نیسـت. همـۀ چیز هایی کـه از عیش واقعی، 

یعنی حداقل زندگی انسـان زیادتر اسـت، به تعبیر روایات فضول الحطام 

اسـت؛ زیادی هـای زندگـی. لباس های فاخـر، خانه های عالـی، مرکب های 

چنانـی، خوراک هـای رنگین، لذت هـا، عیش ها، اینها همـه فضول الحطام 

اسـت. بـرای اینهـا نیسـت کـه ما حرکـت کردیـم. بلکه برای چیسـت این 

حرکت ما؟ »َو لِكن ِلُنرَی امَلعاِلَ ِمن دیِنَک« برای این است که پرچم های دین 
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را بـه مـردم نشـان بدهیم. این نشـانه های پنهان شـدۀ دین، این 

اصـول و ارزش هـا و هدف هـا و شـعارهای فراموش شـدۀ قرآن و اسـالم را 

کـه در زیـر غبارهای زیادی پنهان کرده انـد، می خواهیم دوباره زنده کنیم، 

بـه مـردم نشـان بدهیـم. »َو ُنظِهـَر ااِلصـالَح یف ِبـالِدَک« پـروردگارا، می خواهیم 

در شـهرها و در سـرزمین های تو، اصالح کنیم. یعنی می خواهیم جامعۀ 

اسالمی را آباد کنیم. این ظلم، این اختالف طبقاتی، این فقر شدید فقرا، 

این سـیرِی شـدید اغنیا و متمّکنین، دیگر نباشـد؛ ظلم ها را نبیند انسان، 

تبعیض ها را نبیند، می خواهیم این را اصالح بکنیم. »َو َیأَمَن امَلظلوموَن ِمن 

ِعباِدَک« برای این است که بندگان ستم کش و مظلوم تو را امنیت بدهیم، 

آسایش بدهیم. چراکه در آن دوران، هرکسی اندک حرکتی برخالف میل و 

هوس رانی حّکام انجام می داد، مورد سخت ترین عقوبت ها قرار می گرفت. 

 ِبَفراِئِضـَک« ]تـا بـه فرايـض و سـنت ها و احكامـت عمـل شـود[ تـا 
َ

»َو ُیعَمـل

آخر.63/7/20

تمـام راه هایـی کـه می شـود فرزند پیغمبـر از آن راه ها اسـتفاده کند برای 

حفظ میراث عظیم اسـالم 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 حساس کردن وجدان های عناصر خاص ـ همین 

خـواص کـه مـا تعبیـر می کنیـم 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 حسینعلیه السلالم در این ده 
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ساِل قبل از عاشورا چه می کرد. 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، بزرگ ترین بالی معنوی برای اسالم بود که مثل 

سـیالبی از فسـاد و گنداب، به سـمت اذهان جامعۀ اسـالمی سـرازیر شده 

بود. دورانی بود که به شـهرهای اسـالمی و کشـورها و ملت های مسلماِن 

آن روز، سفارش می شد بزرگ ترین شخصیت اسالم را لعن کنند! اگر کسی 

متهـم می شـد به اینکـه طـرف دار جریان امامـت و والیـت امیرالمؤمنین 

اسـت، تحـت تعقیب قرار می گرفـت. در چنین دورانی، ایـن بزرگوار، مثل 

کوه ایستاد و مثل فوالد پرده های تحریف را برید.

..رشـتۀ بعدی هم رشـتۀ نهی ازمنکر و امربه معروف در باالترین شـکل آن 

اسـت؛ کـه در نامـۀ بـه معاویه در کتاب های تاریخ نقل شـده اسـت.1 نقل 

شیعه هم نیست، اتفاقًا این نامه را مورخین سّنی نقل کرده اند. به گمانم 

شیعه نقل نکرده است؛ یعنی من برخورد نکرده ام؛ یا اگر هم نقل کرده اند، 

از آنها نقل کرده اند.75/9/24 به هر صورت در زمان معاویه این کار امکان پذیر 

نبود؛ بعد که یزید سر کار آمد، این کار امکان پذیر شد. ..بیست سال است 

1. این نامه را َبالُذری در کتاب »جمل من انساب االشـراف« و ابن کثیر در کتاب »البدایة 

و النهایة« آورده اند. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ ۱۸، »نامۀ امام حسین 

به معاویه« را مطالعه کنید.



763 42. نقش امام حسن و امام حسین؟امهع؟ در مسیر زندگی انسان 250ساله 

سوم
صل 

ف

که این دو برادر ـ ده سال دونفری باهم، ده سال امام حسین به 

تنهایی ـ مشغول مقدماتند، دارند کار می کنند؛ چهرۀ بنی امیه را تا حدود 

زیادی برای مردم آشکار کرده اند. در آثار تاریخی می خوانیم که بعد از آنکه 

معاویه بر سر کار آمد، بر اثر تبلیغات منظم و صحیح امام حسنصلوات اهلل علیه 

و برادرش امام حسـین، مردم ناگهان بنی امیه را شـناختند، گفتند ای وای 

که چه فریبی خوردیم!

چـرا کوفـه همیشـه مرکز شـورش و کانون تحـرک علیه دسـتگاه بنی امیه 

بـود؟ بـرای خاطر اینکه بنی امیه را شـناخته بودند؛ برای همین جهت بود 

که اسـتاندارهای قسـیّ القلب و ظالم، مثل زیادبن ابیه، مثل عبیداهلل زیاد، 

بعدها مثل حجاج بن یوسف را در کوفه استاندار می کردند و می گماشتند؛ 

چون آنجا مرکز شورش بود، مرکز تحرک شیعی و اسالمی اصیل بود. خون 

حسـین بن علی در کوفـه می جوشـید و خـون امیرالمؤمنین مـوج می زد 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 

در طـول ایـن بیسـت سـاِل بعـد از صلـح تـا سـال 61 هجـری، کـه واقعۀ 

عاشـورا اتفـاق افتـاده، انجـام دادنـد. زمینه ها را آمـاده کرده اند؛ شـیعه را 

سـاخته اند، یـک عـده ُزَبرالحدیـد، پاره های آهن و فوالد درسـت کرده اند و 

آنجا گماشته اند؛ که با یک اشاره اینها قیام می کردند.52/11/14

در سـال 60 هجری، معاویه از دنیا رفت. هنگامی که معاویه از دنیا رفت، 

آن زمینـۀ الزم آمـاده شـد. یعنی مـردم آماده اند، ذهن ها تـا حدود زیادی 
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آماده اسـت، همه چیز گفته شـده اسـت. ..به عالوه ]یزید[، انسان 

شـراب خوار، فاسـق، و متجاهر به فسـق، و کسـی بود که در دنیای اسالم، 

می شد کسی مثل حسین بن علیعلیه السالم پرچم مخالفِت با او را بلند کند و 

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 اسـالم را زنده کند و نظام اسـالمی 

را برگردانـد و سـلطنت را دوبـاره تبدیـل بـه امامت الهی و اسـالمی بکند؛ 

یک چنین زمینه ای به وجود آمد.

اینجا نقش حسین بن علیعلیه السالم روشن می شود. البته در آن مقطع تاریخی، 

هرکدام از ائمۀ بزرگوار ما علیهم السالم جای امام حسین بودند، همین کار را 

انجام می دادند.63/7/20 اگر آن شرایطی که در زمان حسین بن علی به وجود آمد، 

در زمان امام عسکری هم به وجود می آمد، شهید واقعه، امام عسکری بود. 

عقیدۀ ما این است. کسی که این طور معتقد نباشد، شیعۀ درست وحسابی 

نیست. ما، بین امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام علی النقی 

و امـام عسـکری صلوات اهلل علیهـم هیچ فرقی قائل نیسـتیم. ما معتقدیم 

که هرکدام، آنچه عمل کرده اند، برطبِق وظیفه و تکلیف الهی و اسـالمی و 

قرآنـی خـود عمل کرده انـد؛ و هرکدام دیگر جای این عامـل می بودند، عینًا 

مثل او عمل می کردند. عقیدۀ ما این است که اگر امام حسین به جای امام 

حسـن بود، حتمًا صلح می کرد؛ اگر امام حسـن در دوران امام حسین بود، 

حتمًا شهید حادثۀ کربال بود.52/11/12 ]منتها[ این شرایط در دوران امام حسین 
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پیش آمد و این را خدای متعال به پیغمبرش هم قباًل خبر داده 

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 

دو برادر زنده ماند.1352/1 آن سرچشـمۀ زالل تشـّیع از خانۀ امام حسـن و از 

اصحاب امام حسـن جوشـید. و امام حسـن ده سـال بعد از حادثۀ صلح، 

و بعد از شـهادت امام حسـن در سـال 49 یا 50، ده سال هم امام حسین 

آن راه را ادامه دادند و فکر اسـالمی صحیح و فکر علوی را به تمام اقطار 

اسالمی گسترش دادند.65/3/4

باَعبـِداهَّلل« درود و 
َ
یـَک یـا ا

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ـٍد احَلَسـِن امُلجَتـَب َو َصـل ّمَ باُمَ

َ
یـَک یـا ا

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
»َصـل

رحمـت خـدا بر شـما دو بـرادر بزرگوار که اسـالم را زنده کردیـد. دو بازوی 

نیرومندی که شـتِر به زمین خوابیدۀ اسـالم را بلند کردید، نهال خشـکیدۀ 

اسالم را آبیاری کردید و بارور ساختید.1352/1



 

۴۳

از مدینه تا کربال

]حسین بن علیعلیه السالم[ در مدینه، داخل مسجد نشسته بود با عبداهلل زبیر 

صحبـت می کردنـد. هنگامی که این خبر آمد که ولید شـما را طلب کرده، 

عبداهلل از حضرت سـؤال کرد که این سـاعت، سـاعت دیدار ولید نیسـت، 

فکـر می کنـی برای چه ما را دعوت کرده؟ حضرت فرمودند که من حدس 

می زنـم کـه معاویـه مـرده و این مـا را دارد دعـوت می کند بـرای بیعت. 

حضرت بلند شدند، یک عده از جوانان بنی هاشم 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 جوان ها که اگر حادثه ای در داخل 

قصر ولید پیش آمد، شماها دخالت کنید و وارد بشوید و درگیری ایجاد 

کنید.65/6/21 ولیدبن ُعتبه1 حاکم و اسـتاندار حجاز، و در مدینه مسـتقر بود، 

1. ولیدبن ُعتبة بن ابی سفیان در سال 57ق کارگزار عمویش معاویه در مدینه بود.

 هدف قیام حسینی 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/008%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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مـروان َحَکـم 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 می دهی حسـین برود! اگر حسـین رفت، دیگر دسـت تو به 

او نخواهد رسـید، بهتر اسـت که همین جا حسـین را زیر فشار قرار بدهی 

و بیعـت بگیـری. حضـرت برگشـتند طـرف مـروان، با لحن تنـدی گفتند 

کـه چه کسـی می خواهـد بـه زور از مـن بیعـت بگیـرد؟ تـو یا ولیـد؟ مگر 

می توانیـد! بـه خدا قدرت ندارید چنیـن کاری بکنید. و بدانید که »ِمثِل ال 

ُه« خاطرتان جمع باشد؛ کسی مثِل من با کسی مثل یزید، هرگز 
َ
ُیباِیُع ِمثل

بیعت نخواهد کرد. مگر ممکن اسـت من بیعت کنم! لکن حاال تا صبح 

وَن«1 تا ببینیم چه می شـود.  ِكن ُنصِبُح َو ُتصِبحوَن َو َننُظُر َو َتنُظر
َ
صبر کنیم، »ل

بازهـم حضـرت نگذاشـتند که ایـن فرصت اسـتثنایی از دسـت برود، که 

ایشـان بتوانند به سـالمت، 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 کوچه های مدینه دید، گفت یا اباعبداهلل! 

تو خودت را داری به کشـتن می دهی، چرا بیعت نمی کنی با خلیفه؟ بیا 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص بتاریـخ 

الحسین بن علی/ باب37/ حدیث2
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بیعت کن، خودت را به کشـتن نده، خودت را به زحمت نینداز. 

 ااِلسالِم 
َ

یِه راِجعوَن َو َعل
َ
حضرت در جواب او این جمله را فرمودند: »ِاّنا هلِِل َو ِاّنا ِال

یـٍد«74/3/19 آن روزی که مردم به یک چوپانی  ـالُم ِاذ َقـد ُبِلَیـِت ااُلّمـُة ِبـراٍع ِمثـِل َیز الّسَ

مثل یزید مبتال بشـوند ـ یعنی گوسـفندها به جای چوپان، به گرگی مبتال 

ـالُم« بـا اسـالم دیگـر باید خداحافظـی کرد. دیگر   ااِلسـالِم الّسَ
َ

بشـوند ـ »َو َعـل

جایـی برای اسـالم باقی نخواهد مانـد؛ یعنی هدف حسین بن علیعلیه السلالم 

احیای اسـالم اسـت.63/7/20 کلمۀ استرجاع1، کمال نگرانی را نشان می دهد؛ 

یعنی چقدر باید نگران و دهشـت زده بود، آن وقتی که امت اسـالمی مبتال 

بشود به فرمانروایی مانند یزید. این اولین عکس العمل امام حسین بود؛ 

یعنی این را ما قبول نمی کنیم.

حسـین بن علی بـا خوِد یزید هم هیچ گونه مشـکل شـخصی نـدارد، یعنی 

بـرای امـام حسـین، یزیـد و غیـر یزیـد از جهـت بشـری فرقـی نمی کنـد. 

البته یزیِد فاسـد، یزیِد فاسـق، در نظر حسین بن علیعلیه السلالم یک فاسـد و 

یک فاسـق اسـت، اما آن وقتی که بناسـت همین یزیِد فاسـِد فاسق بشود 

خلیفـۀ مسـلمانان و جانشـین پیغمبـر، اینجاسـت که زنـگ خطر به صدا 

درمی آید، اینجاست که حسین بن علی احساس می کند این نقطۀ اوج آن 

انحرافی است که پیغمبر اکرم به آن اشاره کرده ـ که حاال در یک روایت، 

بعـدًا خواهیـم گفـت از قـول پیغمبر؛ خود امام حسـین نقـل می کند ـ و 

1. )رج ع( استرجاع در لغت به معنای پس گرفتن چیز بخشیده شده، و در اصطالح قرائت 

« است. عو�نَ ِ� راحبِ �ی
َ
ا ِال

ا ِللِه َو ِا�نّ
آیۀ شریفۀ »ِا�نّ
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اینجاسـت کـه دیگر نمی شـود تحمـل کرد، هرچـه تحمل کردیم 

بس است؛ امروز دیگر روزی است که تحمل نمی شود 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 می شـود، این سـؤال را مطرح 

می کننـد از امـام علیه السـالم کـه یابن رسـول اهلل! این حرکت شـما، این 

قیام شما که آخرش هم منجر به آن وضع فاجعه آمیز و فاجعه آسا شد، 

به چه معنی ]بود[؟ آقا شما در خانه تان نشسته بودید، آقایِی مدینه هم 

بـرای شـما بـود، فرزند عزیـز پیغمبر و فرزنـد ذکور منحصربه فـرد پیغمبر 

]بودیـد[، پیغمبـر اکـرم دوتا نوۀ ذکور از بطن فاطمهسلالم اهلل علیها داشـت، که 

امـام حسـنصلوات اهلل علیه از دنیـا رفته، امام حسـینصلوات اهلل علیه باقی مانده، به 

چشـم فرزنـد پیغمبـر و فرزند عزیز پیغمبر همه به شـما نـگاه می کردند. 

مـردم از شـما اسـتفاده می کردنـد، در مسـجد مدینـه، در ایـام حـج، در 

مناسـبت های گوناگـون، حلقـۀ درس و افاضـۀ شـما بـه روی همۀ مردم 

مسـلمان گشـوده بود، همه می آمدند از شـما درس می گرفتند، اسـتفاده 

می کردنـد، احـکام قـرآن را برایشـان بیـان می کردیـد. 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 

آمدید، کسـی با شـما کاری نداشـت، خودتان ابتدائًا رفتید به مکه، آنجا 
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چنـد ماهـی ماندید، باز از آنجا هـم حرکت کردید، آن هم با چه 

وضعی. این است سؤال.

امام علیه السـالم جواب این سـؤال را خودشـان قباًل داده اند؛ قبل از آنکه 

َاحدی، سـؤال کننده ای از این بزرگوار این سـؤال را بپرسـد و مطرح بکند، 

خود این امام عظیم الشأن، در همان آغاز انجام این حرکت، پاسخ گفتند. 

یک ]وصیت[نامه ای نوشـتند، دادند بـه محمدبن حنفیه.52/11/13 بعد از آنکه 

یب طاِلٍب 
َ
وَص ِبـِه احُلَسـنُی بُن َعّلِ بـِن ا

َ
مقدمـات وصیت را ذکـر می کنند: »َهذا مـا ا

ـِة«1، شـهادت می دهنـد بـه وحدانیـت الهـی  وِف ِبابِن احَلَنفّیَ ـٍد امَلعـر ّمَ خیـِه ُمَ
َ
ِاَل ا

ـ همان طورکـه وصیت هـای معمولـی ماها هسـت که اولش شـهادت به 

وحدانیـت خـدا و شـهادت به پیغمبری پیغمبر و اینهاسـت ـ برای اینکه 

نتواننـد آن تهمت هایـی را کـه تبلیغاتچی هـای آن روز می زدنـد، بزننـد؛ 

«61/8/4 بیهـوده 
ً
 َو ال ظامِلـا

ً
 َو ال ُمفِسـدا

ً
 َو ال َبِطـرا

ً
ِشـرا

َ
خـُرج ا

َ
ّن َل ا

َ
بعـد می فرمایـد: »َو ا

خُرج« به معنای این نیسـت که از شـهر 
َ
بیـرون نیامـدم، خـروج نکردم؛ »َل ا

بیـرون نیامـدم، خـروج در اصطالح احادیث اسـالمی یعنی قیـام، ..امام 

« من بیهوده بیرون نیامدم، دنبال هوس 
ً
 َو ال َبِطرا

ً
ِشرا

َ
خُرج ا

َ
ّن ل ا

َ
می گوید: »ا

نیامدم، انگیزه و جذبۀ من بر اثر خواست های نفسانی نبود، ..انگیزه های 

شـخصی و روانـی نبود، »َو ال ُمفِسـًدا« اخاللگر نیسـتم کـه بخواهم در نظم 

جامعـۀ اسـالمی اخاللـی به وجـود بیـاورم. نظمـی هـم وجود نـدارد، چه 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص بتاریـخ 

الحسین بن علی/ باب37/ ذیل حدیث2
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اخاللـی! از اینکـه در زمان معاویه و یزید هسـت، دیگر بدتر چه 

ـا« در صـدد سوءاسـتفاده هم نیسـتم کـه حاال بخواهم  می شـود! »َو ال ظامِلً

بروم سـروصدایی بکنم و اسـتفاده ای بکنم، به یک عده ای ظلمی بشـود. 

ـِب ااِلصالِح 
َ
ا َخَرجـُت ِلَطل

َ
اینهـا نیسـت. پس آقا! چرا خارج شـده اید؟51/11/24 »ِاّن

ـِة َجـّدی« مـن کـه دارم بیـرون مـی روم، منظـورم ایـن اسـت که امت  ّمَ
ُ
یف ا

جـدم را اصـالح کنـم. ایـن نکتـه را همین جـا تذکـر بدهم کـه اصالح در 

اینجا به معنای اصالِح اصطالحی، یعنی ِرُفرم نیسـت، که در جامعه یک 

اصالحاتی بکنیم؛ نه، منظور این اصالحاِت سطحی نیست. اصالح، یعنی 

اصـالح بنیانـی، یعنی انقالب، یعنی زیر و رو کردن قوارۀ اجتماع؛ منظور 

ا 
َ

حسـین بن علی این اسـت، ایجاد یک انقالب بنیانـی در جامعه.52/11/12 »ِاّن

ِة َجّدی«. می بینم امت جدم به تباهی گراییده اند؛  َمّ
ُ
ِب ااِلصالِح یف ا

َ
َخَرجُت ِلَطل

می بینـم اسـالم فرامـوش شـده اسـت؛ می بینم به جـای قـرآن، جاهلیت 

نشسـته اسـت؛ می بینـم به جـای پیغمبـر، دشـمنان بنیانـی و خونین او 

ـ یعنـی بنی امیه ـ نشسـته اند؛ می بینم به جـای ایمان، کفر آمده، به جای 

توحید، شـرک آمده، به جای انسـانیت، اشـرافی گری آمده، به جای کرامت 

انسـان، کرامت پول آمده، کرامت قدرت آمده و انسـانیت بی ارزش است؛ 

می بینم اصول اسالمی درهم وَبرهم شده، ]بنای[ مستحکم و رفیع اسالم 

َدر هم ریخته و واژگون شـده؛ می خواهم این را درسـت کنم، می خواهم 

َنـی َعـِن 
َ
وِف َو ا ن آُمـَر ِبامَلعـر

َ
یـُد ا ر

ُ
جامعـۀ اسـالمی را تجدیـد بنـا کنـم.51/11/24 »ا

امُلنَكـِر« خروجـم و قیامـم یـا بیرون آمدنم از مدینه و مکـه به منظور ایجاد 
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ایـن انقـالب و اصـالح بنیادی همگانی اسـت در پیکـرۀ جامعۀ 

یب طاِلٍب« همان سـیرۀ جدم و 
َ
یب َعِلِّ بِن ا

َ
سـیَر ِبسـیَرِة َجّدی َو ا

َ
اسـالمی.52/11/13 »َو ا

پدرم علی بن ابی طالب را، یعنی همان امامت اسالمی را، همان حاکمیت 

خدا در میان مردم را بازهم زنده کنم، اصاًل هدف این است.63/7/20 حقیقت 

حرکت حسین بن علیعلیه السلالم این است.

آن وقت وجود مقدس سیدالشهدا بلند می شوند از مدینه تشریف می آورند 

بـه مکـه؛ در مکـه حضرت با مـردم کوفه نامه نـگاری می کنـد.61/8/4 تعداد 

زیادی از سران و رؤسای شهر کوفه نامه نوشتند به حسین بن علیعلیه السالم 

و از آن حضـرت دعـوت کردنـد و این دعوت، بعد از آن وقتی بود که امام 

از مدینه خارج شده بود.67/5/29 نامۀ سران کوفه برای حسین بن علی خیلی 

نامـۀ عجیبـی اسـت. البته بـرای حسـین بن علی خیلی نامه می نوشـتند، 

صدوپنجـاه نامـه هـم گفته انـد، دوازده هـزار نامـه هـم گفته انـد. ابن اثیر 

می گویـد صدوپنجـاه نامـه، مورخیـن شـیعه می گویند دوازده هـزار نامه. 

اختـالف اسـت کـه ایـن دوازده هزار نامـه، دوازده هـزار امضا باشـد؛ بعید 

نیست دوازده هزار امضا پای صدوپنجاه نامه یا دویست نامه ]باشد[. این 

یَنَعِت 
َ
نامه ها لحن های مختلفی دارد؛ آنچه شنیده اید که نامه نوشتند: »َو ا

وَرَقـِت ااَلشـجاُر« آب هـا جـاری اسـت و درخت هـا ثمربخش شـده و 
َ
مـاُر َو ا الّثِ

میوه داده، بیا که جای تو خالی است ـ مثل کسی که به گردش و تفریح 

دعـوت می کننـد ـ آن نامـه برای بزرگان شـیعه نیسـت؛ نامه اسـت، ]اما[ 

برای بزرگان شـیعه نیسـت. می دانید برای کیسـت؟ برای َشـَبث بن ِربعی 
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است، برای افرادی ازآن قبیل است1؛ همان هایی که بعد، در روز 

عاشورا در صف مقابل حسین و زیر پرچم عمر سعد پیدایشان می کنید؛ 

برای آنهاست.

امـا شـاگردان امیرالمؤمنین و شـیعیان خالـص و راسـتین، این طور نامه 

نمی نوشتند. این نامه ای که می خوانم، برای سلیمان بن ُصَرد که در ماجرای 

توابیـن بـه قتل رسـید و حبیب بن مظاهـر که در کربال بـود و ُزهیربن قین 

که در کربال بود و چند نفر دیگر است؛ دعوت نامه ای است که شما از این 

دعوت نامـه که حسـین این دعـوت را اجابت کرده، می فهمید که حسـین 

برای چه حرکت کرد. ]ازطرف[ سلیمان بن ُصَرد و فالن و فالن و فالن ـ یک 

یَک« ای حسین! 
َ
جمعیتی که زیرش هم امضاهایشان ذکر شده ـ »َسالٌم َعل

1. َشـَبث بن ِربعی از شـخصیت های متزلـزل تاریـخ اسـالم اسـت. در زمـان خلیفۀ سـوم، 

بـه همـراه برخـی از دیگر کوفیان، خواهـان کناره گیری عثمان بود. با به حکومت رسـیدن 

امیرالمؤمنین، به ایشان می پیوندد. در جنگ صفین در کنار امیرالمؤمنین حضور داشته 

و در نامه ای معاویه را به شـدت سـرزنش می کند. اما بعد از داسـتان حکمیت، به خوارج 

پیوسـت. البتـه پـس از آن و در پـی گفت وگویی بـا امیرالمؤمنین، مجددًا به سـپاه امام 

پیوست و در جنگ با خوارج حضور یافت و امام او را فرماندۀ سمت چپ سپاه قرار داد. 

با مرگ معاویه، نامه ای به امام حسـین نوشـت و حضرت را به کوفه دعوت کرد، اما با 

تسلط ابن زیاد بر کوفه، نقش بسزایی در پراکنده کردن مردم کوفه از اطراف مسلم بن عقیل 

داشت. و نهایتًا در روز عاشورا یکی از فرماندهان سپاه عمر سعد بود.

یکی دیگر از کسانی که همراه َشبث، برای امام حسینعلیه السالم نامه نوشت، قیس بن َاشعث، 

فرزند َاشعث بن قیس کندی است که درنهایت در سپاه عمر سعد، رودرروی امام ایستاد. 

او پـس از شـهادت حضـرت، قطیفۀ خز )رولباسـی( حضرت را دزدید و بـه قیس القطیفه 

معروف شد.
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ّما َبعُد«ـ  این بعد از مرگ معاویه اسـت ـ پس 
َ
درود بـر تـو بـاد. »ا

َک اجَلّباَر  ذی َقَصَم َعُدّوَ
َّ
ل

َ
از سـالم و درود، »َفاحَلمُدهلِِل« سـپاس آن خداوندی را »ا

الَعنیَد« که دشـمن جبار عنود تو را َدر هم شکسـت ـ ]یعنی[ معاویه ُمرد ـ 

ـِة« آن دشـمن بـزرگ و سرسـختی کـه ایـن امت را   َهـِذِه ااُلّمَ
َ

ـِذی انَتـَزی َعـل
َّ
»ال

مَرها« حکومت 
َ
ها ا به سـوی شـر و شرارت و پلیدی و فساد می کشانید، »َفابَتّزَ

این امت را او به خود اختصاص داده بود و ثبت کرده بود، »َو َغَصَبا َفیَئا« 

هیا ِبَغیِر ِرًض ِمهنـا« بر این امت 
َ
ـَر َعل ّمَ

َ
درآمـِد ایـن امـت را غصب کرده بود، »َو َتا

حکومـت و زمامـداری می کـرد، بـدون اینکـه ایـن امت به ایـن زمامداری 

 ِخیاَرها« نیکان این امت را کشـت، »َو اسَتبیَق 
َ

َّ َقَتل ُ
راضی و خشـنود باشـند، »ث

ِشـراَرها« َبـدان ایـن امـت را برای نیـش زدن و َگزیدن جان مسـلمانان باقی 

ـًة َبـنَی َجباِبَرِتـا َو ُعتاِتا« مـال خدا و بیت المال 
َ
 اهَّلِل ُدول

َ
 مـال

َ
نـگاه داشـت، »َو َجَعـل

َكما  ُه 
َ
 ل

ً
مسـلمین را میان جباران و سرکشـان دست به دسـت گردانید، »َفُبعدا

وُد« همچنان که قوم ثمود از رحمت خدا دور شدند، از رحمت خدا 
َ

َبُعَدت ث

دور باد این دشمن تو.

خب، این خبر مرگ معاویه اسـت که حسـین بن علی هم این خبر را مثل 

کوفیان شنیده، همه باهم خبر دارند، اما اینها دارند می گویند آقا! حاال که 

دشمن شما کشته شده، این آدمی که این قدر شرارت و فساد و جنایت در 

ینا ِبِاماٍم« حاال دیگر رهبر و حاکم 
َ
یَس َعل

َ
ُه ل

َ
جامعۀ اسالمی کرده بود، ُمرده، »ِاّن

نداریـم، امـام نداریـم. امـام را نباید فقـط به معنای مسـئله گو و حدیث گو 

بدانیم. امام در اصطالح قرآن و حدیث، یعنی رهبر، هرکسی که زمام امت 



775 43. از مدینه تا کربال 

سوم
صل 

ف

را به دسـت گرفته اسـت و به سـویی می کشـد؛ حاکم را می گویند 

 احَلّقِ 
َ

ن َیَمَعنا َعل
َ
 اهَّلَل ا

َّ
َعل

َ
قِبل« آقا! تشـریف بیاور به کوفه و عراق، »ل

َ
امام. ..»َفا

ِبَک« ممکن است و امید آن هست که خدا به وسیلۀ شما ما را بر سر حق 

مجتمع کند و ِگرد آوَرد و تفرقۀ ما را از بین ببرد. تو بیایی و بر ِگرد محور 

عماُن بُن َبشیٍر  وجود تو جمع بشویم و جامعۀ اسالمی را به وجود بیاوریم. »َو الّنُ

یف َقصِر ااِلماَرِة« فقط نعمان بن بشیرـ  استاندار معاویه و یزید ـ در قصر ِاماره و 

کاخ استانداری است، کمتر بیرون می آید و کمتر با مردم تماس می گیرد. 

ـُرُج َمَعـُه ِاَل عیـٍد« مـا همـه در نمازجمعه هـای او 
َ

َمـُع َمَعـُه یِف اجُلُمَعـِة َو ال ن
َ

سـنا ن
َ
»ل

شرکت نمی کنیم؛ یعنی مخالفتمان را علنی کرده ایم و با او در عیدگاه جمع 

نمی شویم. آن وقتی که برای نماز عید به صحرا می رود، با او نمی رویم؛ یعنی 

علنًا مخالفت خودمان را اعالن کرده ایم، جبهه گیری کرده ایم، موضع گیری 

ینا 
َ
قَبلَت ِال

َ
َک َقد ا

َ
ّن

َ
َغنا ا

َ
و َقد َبل

َ
مخالف کرده ایم. حاال دیگر باید شما بیایید. »َو ل

خَرجناُه َحّیَ ُنلِحَقُه ِبالّشـاِم ان شـاَء اهَّلُل« اگر خبر به ما برسـد که تو از مکه بیرون 
َ
ا

آمـده ای و داری به طـرف کوفه می آیی، نعمان بن بشـیِر اسـتاندار را از کوفه 

بیرون می کنیم تا به شام برود و دنبال سرش را نگاه نکند.

خـب، ایـن کارها یعنـی چه؟ آیا از این نامه نمی فهمید 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 اسـالم به دسـت بگیرد؟ این اسـتنباط را 

نمی کنید؟ و حسـین بن علی به اجابت همین نامه و نامه های مشـابه بود 

که از ]مکه[ حرکت کرد.52/11/12
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َعمری َما 
َ
]حضرت در پاسـخ، در یک[ نامه، به اهل کوفه فرمود: »َفل

 ذاِت اهَّلِل 
َ

 العاِمـِل ِبالِكتـاِب َو اآلِخـُذ ِبالِقسـِط َو الّداِئُن ِباحَلّق َو احلاِبُس َنفَسـُه َعل
َ

ااِلمـاُم ِااّل

ـالُم« امام و پیشـوا و رئیِس جامعۀ اسـالمی نمی تواند کسی باشد که  َو الّسَ

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، نه اینکه 

خودش فقط در اتاِق خلوت نماز بخواند؛ یعنی عمل به کتاب را در جامعه 

لّداِئُن 
َ
زنده کند، اخذ به قسط و عدل کند، حق را قانوِن جامعه قرار بدهد. »ا

« یعنی دین جامعه و آیین جامعه و قانون و مقررات جامعه را حق  ِباحَلّقِ

 ذاِت اهَّلِل« ظاهرًا معنای 
َ

قـرار بدهـد، باطـل را بگذارد کنار. »َو احلاِبُس َنفَسـُه َعـل

این جمله این اسـت که در خط مسـتقیم الهی، خودش را به هر کیفیتی 

الُم«.74/3/19  است حفظ کند و اسیر جاذبه های شیطانی و مادی نشود؛ »َو الّسَ

حضرت مسلم بن عقیل را فرستاد، گفت من این را می فرستم، 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 هیچ گونه فایـده ای و بازدهی 

خواهد بود؛ نه! بناسـت حرکتی از سوی حسین بن علیعلیه السالم انجام بگیرد 

که این حرکت، پایه های تخت حکومت اموی و یزید را تکان بدهد؛ اگرچه 

که در نهایت به کشته شـدن 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 باغی1 وارد بشـود. خب، این کار 

تهیۀ عده و ُعّده می خواهد. متوقف بر این اسـت که عده ای جمع بشـوند 

و امکاناتـی فراهـم بشود.لذاسـت کـه نامه نـگاری ]می کننـد[.61/8/4 در نامۀ 

ذا  یُكـم ِبَ
َ
ل ِال حضـرت به رؤسـای بصـره، این طور آمده اسـت: »َوَقـد َبَعثـُت َرسـو

میَتـت 
ُ
َة َقـد ا ـّنَ  اهَّلل علیه و آلـه َفـِاّنَ الّسُ

َّ
ـِه َصل ِة َنِبّیِ ِكتـاِب اهَّلِل َوُسـّنَ دعوُكـم ِال 

َ
نـا ا

َ
الِكتـاِب َو ا

شـاِد« مـن   الّرَ
َ

هِدُكـم َسـبیل
َ
مـری ا

َ
ل َو ُتطیعـوا ا حِیَیـت َو ِان َتسـَمعوا َقـو

ُ
َو ِاّنَ الِبدَعـَة َقـد ا

می خواهم بدعت را از بین ببرم، سنت را احیا کنم؛ زیرا سنت را میرانده اند 

و بدعت را زنده کرده اند. اگر دنبال من آمدید، راِه راست با من است. یعنی 

همـان تکلیـف بزرگ را می خواهم انجام بدهم که احیای اسـالم اسـت و 

احیای سنت پیغمبر و نظام اسالمی است.۲ 74/3/19

خـب، تمام کسـانی کـه در مکه و مدینـه، افراد نام ونشـان داری بودند که 

حقیقـت قضیـه را نمی فهمیدنـد، بـا ایـن کار مخالفـت کردنـد. ابن عباس 

مخالفت کرد، محمدبن حنفیه مخالفت کرد، عبداهلل بن جعفر ـ شوهرخواهر 

حضرت، شوهر حضرت زینب ـ مخالفت کرد و بسیاری دیگر. بعضی حتی 

نامـه نوشـتند، در بیـن راه از حضـرت خواسـتند کـه برگـردد؛ وقتی که راه 

افتاده بودند طرف کوفه، باز خواستند که حضرت برگردند. چرا؟ چون اینها 

1. )ب غ ی( سرکش، نافرمان

2. ماجراهای نامه نگاری کوفیان و  پاسخ امام به آنها، و فرستادن مسلم بن عقیل به کوفه 

و  ارسـال نامه به رؤسـای بصره در کتاب وقعة الطف )لوط بن یحیی ابی ِمخَنف، متوفی 

158ق(/ االمام الحسین فی مکه، به تفصیل آمده است.
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محاسـبه می کردند، می دیدند که خب، این کار به چه قصد دارد 

انجام می گیرد؟ اگر این کار برای این است که حضرت به حکومت برسد، 

خب، خیلی شـرایِط به حکومت رسـیدن مفقود اسـت، بسیاری از چیزهایی 

که باید باشد، وجود ندارد. و اگر چنانچه نْفِس این حرکت مطلوب است، 

تعلیـم دادن ایـن حرکـت مطلـوب اسـت، تحریک مـردم در آن زمـان و در 

زمان هـای بعـد مطلوب اسـت، پـس در آن کشته شـدن هم هسـت. اینها 

کسانی بودند که آماده نبودند آن طور خودشان را به َدم شهادت بدهند، آن 

آمادگی در اینها وجود نداشـت؛ این بود که نامه نگاری می کردند، ِاشـکال 

می تراشـیدند، حضـرت را از ایـن کار منـع می کردند.61/8/4 ُعَمـر َاطَرف ـ که 

برادر امام حسـین باشـد، فرزنـد امیرالمؤمنین1 ـ 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 

مـی روی عـراق، خـودت را به کشـتن می انـدازی! حضرت فرمـود تو خیال 

می کنی آنچه تو می دانی، من نمی دانم؟! آنچه تو یادت است، من از یادم 

رفته! من می دانم کشـته خواهم شـد.۲ اما مسـئله، مسئلۀ این نیست که 

امام حسین از کشته شدن واهمه ای داشته باشد و ِابا کند.63/7/20

1. او کوچک ترین فرزند امیرالمؤمنین است. برخی نام او را در بین شهدای کربال آورده اند 

اما شـیخ مفید معتقد اسـت او تا زمان عبدالملک زنده بوده و با امام سـجاد و حسـن 

مثّنی دربارۀ صدقات پیامبر و امیرالمؤمنین نزاع داشته است.

2. اللهوف/ ص27
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آن وقـت امـام علیه السـالم در جـواب همین حرف هـا، در جواب 

همیـن اظهـارات باطـل و پـوک و ناآگاهانـۀ از هدف امام حسـین اسـت 

کـه وقتـی می خواهد از مکه بیـرون بیاید، خطبـه ای می خواند، می گوید: 

 ِجیـِد الَفتـاِة«، این قـدر مـن را از مـرگ 
َ

ـّطَ الِقـالَدِة َعـل  ُولـِد آَدَم َمَ
َ

»ُخـّطَ امَلـوُت َعـل

نترسانید ـ زبان حال حسین است، مفهوم این جمله است ـ ابن عباس ها! 

ابن عمرهـا! عبداهلل جعفرهـا! این قـدر بـه حسـین نگوییـد می روی کشـته 

می شـوی! ایـن را بـه آدمی بگویید که بعد از مرگ، دنیای دیگر و بهشـت 

برینی را قائل نیست، حسین که قائل است، مرگ که برای حسین حتمًا 

خواهد آمد. همچنانی که در شـب عاشـورا خودش به خواهرش می گفت: 

پـدرم از مـن بهتـر بـود، شـربت مرگ نوشـید، جـدم از من شـریف تر بود، 

ُهم 
�ةٌ َو ِا�نَّ ِ

َک َم�یّ
شربت مرگ نوشید، مادرم همین طور، برادرم همین طور.1 »ِا�نَّ

«۲. مرگ که اجتناب ناپذیر است برای همه، اما ]چه چیزی بهتر از[  و�نَ �ة ِ
َم�یّ

مرگ شـرافتمندانه، مرِگ برای خدا، مرِگ در راه هدف، آن هم هدف عالی 

اسـالمی، که اسـمش در قاموس اسـالم شـهادت است، شـهادت. ..شهید 

یعنی آن که می میرد برای اینکه انسـانیت زنده بماند؛ آن که می میرد برای 

اینکه مکتب خدا و اسـالم پایدار و برقرار بماند، این اسـت شهید. حسین 

وقتی که بناسـت بمیرد، شـهادت بهتریِن انواع مرگ اسـت برای او. »ُخّطَ 

1. االرشـاد/ باب تاریخ االمام الحسـین و فضله/ فصل فی االحداث التی شـهدها االمام 

الحسین/ خطبة االمام الحسین باصحابه فی کربالء قبل عاشورا

2. سوره مبارکه زمر/ آیه 30
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 ِجیـِد الَفتـاِة« مرگ بر گردن بنی آدم، 
َ

ـّطَ الِقـالَدِة َعـل  ُولـِد آَدَم َمَ
َ

امَلـوُت َعـل

آدمی زاده، همچون گردنبندی بر گردن دخترکی جوان؛ اواًل طبیعی اسـت، 

معمولی است، همگانی است، ثانیًا مایۀ زینت است، مایۀ زیبایی بیشتر 

سالیِف ِاشتیاَق َیعقوَب 
َ
ِن ِاَل ا َ ولَ

َ
است، مایۀ باالرفتن قیمت انسان است. »َو ما ا

ِاَل یوُسَف« عاشقم، عاشقم که جدم و پدرم و برادرم و شهیدان راه اسالم و 

برادران دینی را، که پیش از من از این راه رفتند، ببینم، اشتیاقم به اینها 

زیاد است. دارد می گوید که مرگ مایۀ ننگ نیست، مرگ مایۀ عقب رفتن 

یک انسان بزرگ نیست؛ مرگ است، خب باشد!52/11/14

علی رغـم همـۀ این توصیه ها و نصیحت های به خیال خودشـان عاقالنه و 

مدبرانه، حضرت حرکت کردند. روز هشتم ذی الحجه، بااینکه روزی بود که 

علی الظاهر همۀ مردم بایستی به طرف 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 به طرف کوفه.1 البته خود این حرکت در آن روز، یعنی 

انتخاب آن روز برای این کار، حاکی از این اسـت که حسین بن علیعلیه السلالم 

می خواهنـد همـۀ مـردم را متوجه به حقیقت کار خودشـان بکنند تا همه 

بدانند که حسین بن علیعلیه السالم 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 می شود چرا آمدند.52/11/13 امام حسین، 

1. نقشۀ شمارۀ 6: مسیر کاروان امام حسینعلیه السالم از مدینه تا کربال
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مکرر در مکرر، به مناسبت های گوناگون، چه درضمن خطبه، چه 

درضمـن نامـه و پیغام، چه درضمن وصیت، چـه درضمن بیان اصحاب و 

دوستانش مثل مسلم بن عقیل در کوفه، با زبان های گوناگون، با تعبیرات 

گوناگون، از حلقوم های گوناگون،]علت حرکتشان[ را بیان کرده.55/10/12

یک سـنِد ]آن[ در مذاکرۀ مسـلم بن عقیل اسـت با ابن زیاد. ..]مسلم بن عقیل[ 

تمام روز را شمشیر زده، جنگیده، خسته شده، بدنش زخمی است، خون از 

جراحت ها جاری اسـت، ضعف پیدا کرده، تشـنه شده، آب نتوانسته بخورد، 

لب هایش شـکافته؛ با یک چنین وضعی این بزرگوار را آوردند. این نمایندۀ 

یاٍد«1 ابن زیاد   ابُن ِز
َ

حسـین است، باید روح حسـین را اینجا نشان بدهد؛ »َفقال

ن یا ُمسـِلُم« بگو ببینم مسـلم! »ِبا ذا  خِبر
َ
بنا کرد با مسـلم بن عقیل حرف زدن: »ا

َد؟« اصاًل شـما چرا آمدی به این شـهر؟ تو که اهل مدینه بودی، 
َ
َتیَت َهَذا الَبل

َ
ا

مُرُهم 
َ
همان جا زندگی ات را می کردی، انگیزۀ تو برای آمدن به اینجا چه بود؟ »َو ا

« تو چرا آمدی وارد این شهر شدی که مردم با نهایت آسودگی و اتفاق  ُملَتِئٌ

م«، شعار وحدت،  َكِلَمَتُ قَت  م َو َفّرَ مَرُهم َبیهَنُ
َ
ّتَ ا و وحدت زندگی می کردند؟ »َفَشّتَ

شعار اتفاق، شعار همدستی، که شعار حق است، گاهی در دست جابران و 

معاندان و سـتمگران این طور خراب می شـود. می گوید مردم ما همه متحد 

بودند، باهم زندگی می کردند، یعنی سـر همه در یک آخور بود، حواسشـان 

بـه جایـی نبـود، مـا هم می چریدیم و بـر اینها تحمیل می کردیـم و اینها را 

می تاراندیم و می راندیم و شـالق می زدیم و از ُگرده شـان کار می کشیدیم و 

1. اللهوف/ ص57
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نمی فهمیدنـد. تـو آمدی اینجـا مردم را متفرق کـردی، یک عده را 

م« امر مردم  مَرُهم َبیهَنُ
َ
ّتَ ا متوجه کردی و علیه ما برانگیختی، چرا آمدی؟ »َفَشّتَ

م« تفرقه افکنی کردی. َكِلَمَتُ قَت  این شهر را متشّتت کردی، »َو َفّرَ

 ُمسـِلٌم«، حاال مسـلم بن عقیل می خواهد بگوید ما برای چه آمدیم. این 
َ

»َفقال

سخن مسلم، حجت است برای من و شما. این سخن مثل ُمشت محکمی 

به دهان یاوه گوهایی زده می شـود که می گویند حسـین بن علی برای قیام 

نیامده بود و از ترِس بیعت فرار می کرد. این نمایندۀ حسین بن علی است، 

َتیُت« 
َ
ذا ا  ُمسِلٌم« مسلم گفت: »ما ِلَ

َ
سخنش سخن حسین بن علی است؛ »َفقال

مـن هرگـز بـرای اختالف افکنی و ایجاد ناامنی به شـهر نیامدم. چرا آمدم؟ 

مالک و علت آمدن من اینهاسـتـ  اینها نظر شـیعه اسـت، بینش شـیعه 

است، نگرش شیعه است؛ شیعه وقتی یک چنین زمینه ای باشد، یک چنین 

ظَهرُتُ امُلنَكَر« شما منکرات را ظاهر و نمایان کردید، 
َ
ُكم ا ِكّنَ

َ
کاری می کند ـ »َو ل

»َو َدَفنُتُ امَلعروَف« نیکی ها را دفن کردید، نام و نشانی از نیکی نگذاردید؛ یعنی 

انصاف، عدالت، مرّوت، 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 شراب خوارگی ظاهر شد، اختالف طبقاتی نمایان شد، تبعیض های 

نـژادیـ  عـرب را بـر عجم فضیلت و برتری دادن ـ و غیر نژادی ظاهر شـد. 

علنـًا شـراب خوارگی کردیـد، علنًا ُزّنار1 بسـتید، علنًا قمـار کردید، و گفتید و 

1. کمربندی که مسـیحیان ِذّمی به  حکم مسـلمانان بر کمر می بسـته اند تا از مسـلمانان 

بازشناخته شوند.



783 43. از مدینه تا کربال 

سوم
صل 

ف

نشـان دادیـد بـه امت مسـلمان که ایـن کار را می کنیـد. یزید در 

شراب خوارگی و سگ بازی شهرۀ دوران است، عبیداهلل زیاد هم سگ زردی، 

برادر شغال است؛ مثل اوست، باهم تفاوتی نمی کنند.

 الّنـاِس ِبَغیـِر ِرًض ِمهُنـم« ببینیـد! عیـن همـان حرفـی کـه در نامۀ 
َ

ـرُت َعـل ّمَ
َ
»َو َتا

سـران شـیعه به حسـین بن علی ]وجود داشـت[ اینجا هم هست. می گوید 

شـما بـدون اینکـه مردم راضی باشـند، خشـنود باشـند، زمام امـر مردم را 

َمَرُكُم اهَّلُل ِبِه« مردم را به غیر آنچه خدا 
َ
 َغیِر ما ا

َ
لُتموُهم َعل به دست گرفتید، »َو مَحَ

فرمـان داده بـود، وادار کردید. خدا می گوید کـه باید زمامداران و حاکمان 

و امیران، مردم را وادار کنند بر اطاعت خدا و شما مردم را وادار کردید بر 

طاعـت خودتـان. قـرآن می گوید که باید زمامداران، مـردم را وادار کنند به 

پیمودن راه تکامل و تعالی، شـما مردم را از پیمودن این راه باز داشـتید. 

ٰی َو َقیَصَر« نام شـما خلیفه بود و شـما آرم خالفت  ِكسـَر عماِل 
َ
»َو َعِملُت فهِیم ِبا

پیغمبر را بر سینه و سر و دوشتان آویختید و گفتید ما خلیفۀ پیغمبریم، 

امـا عمـاًل و علنـًا رفتارهای امپراتوران فارس و روم را انتخاب کردید، مثل 

کسـری و قیصـر عمـل کردیـد؛ گناه از این باالتر! بعد شـما کـه این کارها 

َتیناُهم« ما آمدیم به سـوی این 
َ
را کردیـد، بـا مردم این طور عمـل کردید، »َفا

وِف َو َنهَنـی َعـِن امُلنَكـِر« ]تا در میـان مردم به نیکی ها  مـردم، »ِلَنأُمـَر فهِیـم ِبامَلعـر

فرمان دهیم و از بدی ها نهی کنیم.[

ضمنًا معنی امربه معروف و نهی ازمنکر را بفهمیم. بفهمیم که امربه معروف 

و نهی ازمنکر که قوام دین به آن است و طبق روایات، از همۀ عبادات باالتر 
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اسـت، یعنـی چـه. ما خیـال کرده ایم کـه امربه معروف این اسـت 

که وقتی از جلوی قهوه خانه رد می شـویم و ]می بینیم[ که سـازوآواز گرفته، 

برویم بگوییم آقا نگیر. خیال کرده ایم که امربه معروف فقط همین اسـت؛ 

البته این هم امربه معروف اسـت، نهی ازمنکر اسـت، نمی گویم نیسـت، اما 

فقط همین است! ..ما وظیفۀ خودمان را فقط در این منحصر کرده ایم، غافل 

شـده ایم از بزرگ تریـن قلـم امربه معـروف و نهی ازمنکر، یعنـی آن کاری که 

مسلم برای آن آمده بود، آن کاری که شیعیان از حسین بن علی می خواستند، 

و باالخره آن کاری که حسین به خاطر آن خود را به کشتن داد، شهادت را به 

ِة« ما  ّنَ جان خرید، اسارت خاندانش را پذیرفت. »َو َندعوُهم ِال ُحكِم الِكتاِب َو الّسُ

برای این آمده ایم که مردم را به کتاب و سنت دعوت کنیم.52/11/12

بعد ]هم[ که رسـیدند به کربال، از همان روزهای اول، باز به مناسـبت های 

مختلف، یا با فرزندشان علی اکبر، یا با خواهرشان حضرت زینب کبریسالم اهلل علیها 

یا با اصحابشـان، در روز تاسـوعا، یا در شـب عاشورا، یا در روز عاشورا، تا آن 

لحظـه ای کـه جان در بدن داشـت این جـاِن عزیِز آفرینش، تـا آن لحظه ای 

کـه ایـن حجـت عظیم الشـأِن خدا می توانسـت بـا این بدن و بـا این کالبد 

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 

ُمبّرز قوی دسـت را که تالی ِتلِو1 خودش بودند، فرسـتاد به سـوی تاریخ. این 

1. )ت ل و( تالی به معنای پیرو و ِتلو به معنای آنچه که از چیزی پیروی کند. تالی ِتلو در اصطالح 

به معنای جایگزین یا کسی که با بیشترین شباهت، دنبال همان راه فرد قبلی را بگیرد، است.
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اسـت،  کبـری  زینـب  خواهـرش  یکـی  مأمـور،  چنـد 

..علی بن الحسینصلوات اهلل علیه امام سجاد است، خواهر دیگرش ام کلثوم است، 

سـکینه اسـت، فاطمۀ بنت الحسـین اسـت؛ از خاندان پیغمبر، چندین نفر 

به صورت 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 عمرشان، ُقطری از اقطار را 

هرکدامی احیا کردند، زنده کردند.52/11/13

در منـزل َبیَضـه، بـرای حّربن یزیـد و هـزار نفری کـه با حـّر بودند، حضرت 

سـخنرانی کردند، کاماًل مطلب را بیان کردند. یعنی اول در منزل ذوُحسـم 

کـه بـا حـّر برخورد کردند، حضـرت جمالتی گفتند، آنها را یـادآوری کردند، 

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 اسـالمی 

را تشـکیل بدهیـم و اسـالم را زنـده کنیـم و با شـما همـکاری کنیم، چرا 

حـاال برمی گردیـد؟63/7/20 حّربن یزیـد ریاحی ـ همان طورکه معروف اسـت و 

شـنیدید ـ به عنـوان یـک نیروی بازدارنـده ای آمد جلوی حضـرت را گرفت 

کـه حضـرت نروند طرف کوفه. ابن زیاد فکر می کرد که اگر حسـین بن علی 

به کوفه برسـد، ممکن اسـت حضور امام حسـین در کوفه، یک عده ای را 

تهییـج کنـد، تشـجیع کند و یک نیـروی عظیمی دور امام حسـین جمع 

بشوند. شاید هم همین طور می شد، یعنی اگر حضرت وارد کوفه می شدند، 
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ورود آن حضرت به کوفه، یک عده ای را به یاد خاطرات و سوابق 

می انداخت. خب، این کوفه جایی بوده که امیرالمؤمنین، پدر امام حسین 

آنجا حکومت می کرده دیگر، این همان شهری بوده که خود حسین بن علی 

در کنار پدرش که خلیفۀ مسـلمین بوده، سـال ها در آن شـهر زندگی کرده، 

مردم او را دیده بودند، مردم او را می شناختند، هنوز خیلی زمانی نگذشته 

بـود. البتـه از آن زمان تقریبًا بیسـت سـال گذشـته بود، اما بیسـت سـال 

زمان زیادی نبود؛ خاطراتی بود. امام حسین کوفه را می شناخت، محالت 

کوفـه را، قبایلـی که در این محالت هسـتند، رؤسـای ایـن قبایل را، همۀ 

اینها را می شناخت. و این برای حاکم و استاندار کوفه یک خطر بود، که 

حضرت به کوفه برسـد. لذا می خواسـتند که حضرت اصاًل به کوفه نرسد و 

راهش در بین راه سد بشود. البته نمی خواستند هم حضرت برگردد؛ چون 

می دانسـتند اگـر برگـردد به طرف مکه، باز ممکن اسـت اشـکاالت دیگری 

برای آنها فراهم بیاید. می خواستند حاال این دشمنی که آمده در دامشان 

ـ به خیال خود آنها ـ توی ُمشتشـان، این را همین جا نابود کنند، با همۀ 

امکانات و توانی که دارد. لذا بود که حّربن یزید ریاحی را با هزار نفر سوار 

فرسـتادند مقابـل حضـرت. او جلوی حضرت را سـد کـرد، گفت نمی گذارم 

بـروی کوفـه. حضـرت اصـرار کردنـد و او انـکار کـرد؛ یعنی آمـاده نبود که 

قبول کند، و قبول نکرد. حضرت گفتند که پس من برمی گردم، آن را هم 

اجـازه نداد. ..حّربن یزید به فشـار خودش ادامـه می دهد و اجازه نمی دهد 

که حضرت حرکت کنند به سـمت کوفه یا برگردند. نتیجه این می شـود که 
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یـک راه وسـطی را حسـین بن علی انتخـاب می کننـد و می روند؛ 

حّربن یزیـد هـم در کنـار آن حضـرت می آیـد؛ یعنی به حّر گفتـه بودند که 

حضرت نیاید جلو، نرود عقب، این دوتا شق را به حّر گفته بودند، اما شق 

سـوم را کـه حضـرت از یک راه میانه ای اگـر رفت، او باید چه بکند، این را 

دیگـر بـه او نگفته بودند و نمی دانسـت که چـه کار باید بکند. این بود که 

فکـر کـرد وظیفه اش این طوری عمل می شـود که کنار حضرت راه بیفتد و 

هرجا حضرت می روند، این هم برود. لذا بود که او هم در کنار حضرت راه 

افتاد، منزل به منزل همین طور پیش می رفتند 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 ]درحالی که[ هر دو صف در کنار هم بودند و هر 

دو به حسین بن علی در نماز اقتدا می کردند. صف دشمن هم در نماز به او 

اقتدا می کرد! معلوم می شود در کنار هم ایستادن در حال نماز مالک نیست. 

هر دو نماز می خوانند، هر دو هم پیش نمازشـان حسـین بن علی اسـت، اما 

آن طرف لشـکر یزید اسـت، این طرف لشـکر حسـین اسـت، جبهه بندی ها و 

صف ها مشخص است در واقع.51/11/24 ]حضرت[ در حضور همۀ اینها گفت که 

یِه َو آِلِه 
َ
 اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصل

َ
ا الّناُس، ِاّنَ َرسول َ ّیُ

َ
حم ا مٰحِن الّرَ پیغمبر فرموده است؛ »ِبسِم اهَّلِل الّرَ

 یف 
ُ

ِة َرسوِل اهَّلِل َیعَمل  ِلُسّنَ
ً
 ِلَعهِد اهَّلِل ُماِلفا

ً
ِكثا ُرِم اهَّلِل نا  حِلُ

ًّ
 ُمسَتِحال

ً
 جاِئرا

ً
ی ُسلطانا

َ
: َمن َرا

َ
قال

ُه« 
َ
ُه َمدَخل

َ
ن ُیدِخل

َ
 اهَّلِل ا

َ
 َعل

ً
كاَن َحقا یِه ِبِفعٍل َو ال َقوٍل 

َ
ر َعل م ُیَغّیِ

َ
ِث َو الُعدواِن َفل ِعباِد اهَّلِل بااِل

یعنی ای مردم!ـ  که این مردم، هم مردم خودش هستند که منطق و نظریۀ 

حسین بن علیعلیه السالم را به خوبی می شنوند؛ البته آنها شاید می دانند، اما در 
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ذهنشان راسخ تر می شود؛ هم مردِم حّربن یزید هستند، آن کسانی که 

این چیزها به گوششان کمتر خورده و درست نمی دانند حسینعلیه السالم برای 

چـه آمـده؛ درحالی که تبلیغات هم زیاد بوده علیه حسینعلیه السلالم 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 کینـه ورزی حرکـت می کنـد و عمل می کنـد، هرکس ایـن وضعیت را 

ن 
َ
 اهَّلِل ا

َ
 َعل

ً
ببیند و علیه این وضعیت، به زبان یا عمل اقدامی نکند، »كاَن َحقا

ُه« یعنی بر خدای متعال فرض اسـت و حق اسـت که این آدم 
َ
ُه َمدَخل

َ
ُیدِخل

بی تفـاوت را هـم ببرد همان جایی کـه آن جائر را می برد در قیامت، این را 

هم به عذاب او مبتال بکند. برای خاطر اینکه کسانی که بی تفاوت 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 می شـده و مصرف نشـدهـ  توجه کردید؟ ـ 

لذاسـت که در حکم همان ها هسـتند، درحقیقت مؤید آنها هسـتند. ..این 

بیان پیغمبر است.

پس حرکت حسین بن علیعلیه السالم برای این است که درمقابل آن وضعیت 

فسـاد و ظلمی که وجود داشـته، نیروی خودش را خرج کرده باشـد. دارد 

یـاد می دهـد بـه انسـان ها، دارد تعلیم می دهد بـه تاریخ که اگـر چنانچه 
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یک چنیـن وضعـی در جامعۀ شـما پیش آمـد، باید همین وضع 

را عمـل بکنیـد.61/8/4 بعـد که این حکم کلی را بیان می کند، وضعیت زمان 

یطاِن« مردم! 
َ

ِزموا طاَعَة الّش
َ
ال َو ِاّنَ َهُؤالِء َقد ل

َ
خودش را ذکر می کند، می فرماید: »ا

بدانیـد کـه یزیـد و امـرا و حـکام دوروَبـر او، طاعـت شـیطان را بـه گردن 

وا الَفسـاَد«  ظَهُر
َ
مَحـِن« و اطاعـت خدا را ترک کردند. »َو ا گرفتنـد، »َو َتَركـوا طاَعـِة الّرَ

ـوا احُلـدوَد« حدود الهی را معطل 
ُ
ل فسـاد را در میـان مـردم ظاهر کردند. »َو َعّطَ

وا ِبالـَفِء« بیت المـال مسـلمان ها را به خودشـان اختصاص  کردنـد. »َو اسـَتأَثر

ـُه« و حالل 
َ
ل مـوا َحال ـوا َحـراَم اهَّلِل« حـرام خـدا را حـالل کردند، »َو َحّرَ

ُّ
َحل

َ
دادنـد. »َو ا

خدا را حرام کردند. می فهماند که برای چه دارد قیام می کند. اینها معیار 

و مـالک اسـت؛ هرجـای دنیا و هروقِت تاریخ حاکمی پیدا بشـود که این 

خصوصیات را داشته باشد، وظیفۀ حسینی در آنجا زنده می شود. آنجایی 

کـه انسـان می بیند بر مـردم مسـلمان یک چنین وضعیتـی دارد می گذرد 

که در این خطبه، امام حسینعلیه السلالم بیان کرده اسـت، آدم بایسـتی قیام 

ر« من از همۀ مسلمان ها شایسته ترم  َحّقُ َمن َغّیَ
َ
نا ا

َ
کند.62/7/24 بعد فرمود: »َو ا

به اینکه اقدام و قیام کنم، خب، من پسر پیغمبرم. اگر پیغمبر بر تک تک 

مسـلمان ها این تغییر را، یعنی همین اقدام را واجب کرده اسـت، خب، 

بـر حسـین بن علی، پسـر پیغمبـر، وارث علم و حکمت پیغمبـر، از دیگران 

واجب تر اسـت، مناسـب تر اسـت که اقدام کند. من به خاطر این است که 

قیـام کـردم. پس علـت قیام خود را دارد بیان می کند. تغییر یعنی همان 

قیام و اقدام درمقابل آن چنان وضعیتی. این هم یک بیان.
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در منزل ُعَذیب، چهار نفر به حضرت ملحق شدند، حضرت فرمود: 

م َظِفرنا« ..من امیدم این است 
َ
راَد اهَّلُل ِبنا، ُقِتلنا ا

َ
 ما ا

ً
ن َیكوَن َخیرا

َ
رجو ا ما َو اهَّلِل ِاّن اَلَ

َ
»ا

که خدای متعال، آن چیزی که برای ما در نظر گرفته اسـت، خیر ماسـت؛ 

چـه کشـته بشـویم، چه به پیروزی برسـیم، فرقـی نمی کنـد. یعنی داریم 

تکلیفمان را انجام می دهیم.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 می گذارد، به مراتب بزرگ تر باشـد. 

کار امام حسین ازاین قبیل است. حسین بن علیعلیه السالم با حرکت خودش، 

با قیام خودش، درمقابل آن وضعی که آن روز در جامعۀ اسالمی به وجود 

آمـده بـود و داشـت بیشـتر به وجود می آمـد، 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، پرده ها از پیش روی یزید کنار رفت، کار بزرگ بود؛ اما بزرگ تر از 

آن تأثیری که در آن زمان از کار امام حسینعلیه السالم به دست آمد، تأثیری 

اسـت کـه در تاریـخ به جا گذاشـت. بر همۀ مسـلمانان عالم معلوم شـد؛ 

1. ذکـر حضـور امام حسـین در برخـی منازل میانـۀ راِه مکه تا کربـال، ازجمله ماجراهای 

مالقات امام حسین با لشکر حّر در منزل ذوُحَسم، سخنرانِی برای ایشان در منزل َبیَضه، 

و مالقـات بـا چنـد نفر در منزل ُعَذیب، در کتاب وقعة الطف/ خروج الحسـین من مکه/ 

منازل الطریق آمده است.
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هنگامی کـه قطـار جامعۀ اسـالمی و نظام اسـالمی از خط خارج 

شـد، عالج، این کاری اسـت که امام حسـین کرد. آن وقتی که 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 کربـال کـه مدتی طول کشـیدـ  یعنی از هشـتم 

ذی الحجـه 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 

نمی بینیـد. همه جـا لحـن، لحـن تهاجم بود. هرکسـی سـؤال می کند، 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 ام سـلمه اسـت که خب، 

پیـرزِن ازکارافتـاده ای اسـت، نباید دلـش را ناراحت کـرد و رنجاند، یا مثل 

محمدبن حنفیـه اسـت، آن وقتی کـه دفعـۀ دوم در مکـه آمـد خدمت امام 

حسـین، در حـال بیمـاریـ  محمدبن حنفیه مریض بود، شـاید اگر مریض 

هـم نبـود، می آمـد بـا امام حسـین ـ در چنیـن مواقعی، امام حسـین به 

یـک کیفیتـی کـه طـرف اگر طاقـت و تحمِل شـنیدن حرف هـای اصلی و 

سخت را هم ندارد، به هرحال جوابی اجمااًل داده شده باشد: »هرچه رضای 

خداسـت«، »هرچـه پیـش آمد«، »مـا خودمان را آماده کردیم«، »ان شـاءاهلل 

چیـزی نیسـت«، ازاین قبیـل، »حاال ببینیم چه خواهد شـد« کـه در جواب 

محمدبن حنفیه فرمودند. آنجایی که طرف کسی است که با او باید حرف 
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زد، حضـرت قاطـع حـرف می زند. وقتی ولیدبن ُعتبـه ]در مدینه[، 

امام حسین را آن طور رها کرد، مغضوب یزید واقع شد، او را عزلش کردند 

از اسـتانداری، ]عمروبن سـعید بـن عـاص[ را اسـتاندار کردنـد. وقتی امام 

حسـین می خواسـتند حرکـت کنند از مکـه، تصادفًا این اسـتاندار در مکه 

بود. عبداهلل بن جعفر، شوهر حضرت زینب، با دستپاچگی، با ناراحتی رفت 

یـک امان نامـه از عمروبن سـعید گرفـت و برادر اسـتاندار را هم با خودش 

برداشـت، دوان دوان، با عجله خودش را رسـاند به امام حسـین در بیرون 

مکـه، گفـت آقـا! این امان نامه اسـت، خواهـش می کنم حرکـت نکنید و 

نروید و بیایید در مکه بمانید تا ببینیم چه می شود. اینجا حضرت قرص 

و محکم صحبت کردند. فرمودند که امان، امان خداست. آن کسی که امان 

خدا را دارد، به امان نامۀ کسی احتیاج ندارد. طلبکارانه حرف زدند.1

حتـی در آن هنگامی کـه حضـرت به کربال رسـیده بودند و عمربن سـعد در 

روز سوم محّرم وارد کربال شد؛ مدتی، چند روزی بین امام حسین و عمر 

سعد مرتب گفتگو می شد. چند بار عمر سعد بلند شد آمد در خیمۀ امام 

1.وقعة الطف/ خروج الحسین من مکه/ موقف عمروبن سعید/ ص155، »امام حسینعلیه السالم 

به امان نامۀ عمروبن سعید چنین پاسخ دادند: اما بعد، هرکه به سوی خدای عّزوجل 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 خوانده ای. بهترین امان، امان خداسـت و خدا در روز 

رستاخیز، کسی را که در دنیا از او نترسیده باشد، امان نمی دهد. از خدا می خواهیم که در 

این دنیا ترسـی دهد که در روز رسـتاخیز، موجب امان شـود. اگر از آن نامه قصد رعایت و 

نیکی به من داشته ای، خدا به تو در دنیا و آخرت، پاداش دهد. والسالم«
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حسین، نشستند باهم صحبت کردند. در یکی از این صحبت ها، 

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، به حسب ظاهر گیر افتاده و محاصره شده. ظاهر قضیه این 

بود دیگر. حضرت با یک مشت 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، همه جوری، در این بیابان مانده اند؛ اطرافشان هم چندهزار مرد 

مسـّلح که پول گرفته اند، آمده اند اینجا آدم بُکشـند؛ حیوان های وحشـی، 

وصال 
َ
ّن ِبا

َ
َكا ـواِت« کـه خوِد حضـرت در مکه فرمودنـد، »َو 

َ
همـان »َعَسـالُن الَفل

َبـالَء«1 همان گرگ های درندۀ گرسـنۀ  َكر واویـِس َو  ـواِت َبـنَی الّنَ
َ
ُعهـا َعَسـالُن الَفل َتَتَقّطَ

صحرایی، شمشیرها دستشان، نیزه ها دستشان و دهان های بازشان منتظر 

اشارۀ امیر عبیداهلل است تا این طعمه ها را بدرند؛ یک عده این طوری امام 

حسین را محاصره کردند.

خـب، ظاهـر قضیـه ایـن اسـت کـه حسـین بن علی اینجـا گیر افتـاده، در 

یک چنین وضعی، شـما ببینید لحن یک آدم چگونه خواهد بود؛ فرماندۀ 

همـان لشـکری کـه علی الظاهر پیروز اسـت، آمده در خیمۀ امام حسـین، 

صحبتی که بین اینها خواهد گذشـت، چگونه اسـت؟ قاعدتًا این صحبت 

این باید باشد که او مالمت کند آقا چرا آمدی؟ حضرت هم بگویند دیگر 

حاال شـده، یک کاری بکنیم. می بینیم درسـت به عکس! وقتی می آید در 

1. اللهوف/ ص61
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خیمۀ امام حسـین، امام حسـین سـؤال می کنند: یابن سـعد! تو 

چـرا حاضـر نیسـتی که با مـا حرکت کنی، قیام کنـی؟ او می گوید که من 

بچه هایـم در آنجاینـد و گیـر می افتنـد. حضـرت می گویند بـرو! پس با ما 

نجنگ، از فرمان عبیداهلل سر باز بزن. می گوید نمی توانم، می ترسم، به من 

حمله می کنند، مالم را می گیرند. یعنی حضرت او را در موضع انفعال قرار 

می دهند. به او اعتراض می کنند و او در صدد عذرخواهی از امام حسین 

برمی آید. یک چنین روحیۀ قوی و محکمی.

البته آن وقتی که دیگر نشانه های شهادت آشکار شد و معلوم شد که اینجا 

شـهادت حتمی اسـت، آن وقت لحن امام حسـین با نزدیکان و عزیزان و 

یاران سرسخِت نزدیکش، یک لحن مخصوصی شد. البته اینی که می گوییم 

معلوم شـد برای امام حسـین، نه به این معناسـت که امام حسـین وقتی 

حرکت می کرد از مکه، نمی دانست کشته خواهد شد؛ نه! این را حتی اگر 

کسـی در حد دانش و معرفت امام حسـین هم نبود، می توانسـت بفهمد؛ 

کمااینکـه فـرزدق فهمید، آن چند نفر کوفی هایـی که از کوفه آمده بودند، 

فهمیدند، آن کسانی که از پشت سر حضرت می آمدند، فهمیدند، و دیگران 

و دیگـران. همـه می فهمیدنـد کـه ایـن حرکـت در آن دوران، یـک حرکت 

خونینی خواهد بود و حسـین بن علی کشـته خواهد شد.63/7/20 در خطبه ای 

وَن«1 رو می کند به   ِبنـا ِمَن ااَلمـِر مـا َقـد َتـَر
َ

ـُه َقد َنـَزل
َ
امـام حسـین می فرماینـد: »ِاّن

اصحابش ـ آن وقتی که می داند که دشـمن ها کمر به قتل او بسـته اند، رو 

1. اللهوف/ ص79
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بـه اصحابـی می کنـد که با او آمده اند ـ می گویـد می بینید که بر 

َرت َو 
َ

َرت َو َتَنّك نیا َقد َتَغّیَ
ُ

ما چه پیش آمده است و چه می گذرد.62/7/24 »َو ِاّنَ الّد

وُفها« دنیا و زندگی، زیبایی ها و خوبی هایش رفت، تمام شد، وضع  دَبَر َمعر
َ
ا

دنیا عوض شد. سخن، سخن آن کسی است که احساس می کند از عمر او 

ناِء« چیزی از دنیا  َكُصباَبِة ااِل زمان زیادی باقی نمانده. »َو َل َیبَق ِمهنا ِااّل ُصباَبًة 

باقی نمانده مگر به قدِر آِب ته پیاله ای، ته ظرفی، چند قطره ای. چند جملۀ 

 ِبِه« آیا نمی بینید که به 
ُ

وَن ِاَل احَلّقِ ال ُیعَمل ال َتَر
َ
دیگر دارند، بعد می فرمایند: »ا

حق عمل نمی شـود، »َو ِاَل الباِطِل ال ُیَتناَهی َعنُه« و از باطل پرهیز نمی شـود! 

ایـن، آن ُلـب مرام و نظر حسین بن علیعلیه السلالم اسـت؛ یعنـی می بینید که 

جامعۀ اسالمی از آن وضع صحیح و حقیقی خودش دور افتاده؟ می بینید 

که حق مورد عمل نیسـت، اما باطل مورد عمل اسـت؟ خب، در اینجا چه 

باید کرد؟ وقتی که انسان می بیند که حق مورد عمل نیست و باطل مورد 

عمـل اسـت، وقتـی انسـان دنیایـی از ظلـم و جـور و شـقاوت را درمقابل 

« حق 
ً
ّقا ـِه ُمِ ّبِ خـودش می بیند، چه باید بکند انسـان؟ »ِلَیرَغـِب امُلؤِمـُن یِف ِلقاِء َر

دارد مؤمـن کـه در لقای پروردگارش، در دیدار پروردگارش بشـتابد. »َفِاّن ال 

َری امَلوَت ِااّل َسعاَدًة« من مرگ را به جز سعادت نمی یابم، »َو احَلیاَة َمَع الّظامِلنَی 
َ
ا

« و زندگی با سـتمگران را و زندگی در کنار سـتمگران را جز سـختی 
ً
ِااّل َبَرما

و رنج و ناراحتی و اندوه نمی بینم.1 61/8/4

1. بحث مفصل تر دربارۀ فلسفۀ قیام حسینی و پاسخ به سؤاالت مربوط به قیام، در حلقۀ 

دوم، فصل امام حسینعلیه السالم و در گفتار »قیام حسینی« آمده است.



796 43. از مدینه تا کربال 

سوم
صل 

ف

در همیـن راِه بسـیار پرخاطـرۀ ماندنِی در تاریـخ، جوانان و یاران 

و دوسـتان هم دوروَبر امام حسـین مرکب می راندند. امام حسـین محور 

بود، امید دل همۀ آنها بود، دیگران به حسـین بن علی دلشـان قرص بود. 

در بیـن راه، روی اسـب، همین طـور کـه امـام حسینعلیه الصالة والسلالم حرکـت 

می کردنـد، یـک حالـت خواب کوتاهی، چرتی، به ایشـان دسـت داد، یک 

لحظـه ای بـه خـواب رفتنـد و از خـواب بیـدار شـدند. سـوارکارهای ماهر، 

روی اسـب هم گاهی در حال حرکت خوابشـان می َبرد، البته این حرکت، 

حرکـت معمولـی یـک کاروان بود. که در این کاروان شـتر هسـت، زن ها 

سـوار شـترها هسـتند، بنابراین حرکت آرامی بود، حضرت یک لحظه چرت 

 .» عو�نَ ِ� راحبِ �ی
َ
ا ِال

ِه َو ِا�نّ ا ِللّٰ
زد. از خواب که بیدار شـد، با صدای بلند فرمود: »ِا�نّ

علی اکبر که نمونۀ یک چهرۀ منّور و زیبای قرآنی و اسـالمی اسـت، اینجا 

شـخصیتش را نشـان می دهد. در کنار پدر حرکت می کرد. فقط، فرزند پدر 

نیست، بلکه شاگرد هوشمند و مطیع پدر هم هست؛ ناگهان دید که پدر 

« را بر زبان راند. احسـاس کرد  عو�نَ ِ� راحبِ �ی
َ
ا ِال

ِه َو ِا�نّ ا ِللّٰ
اسـترجاع کرد، کلمۀ »ِا�نّ

که یک اتفاق فوق العاده ای 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 می کند 

که این قافله به سـوی مرگ حرکت می کند و مرگ، این قافله را اسـتقبال 

می کند. از خواب بیدار شدم و این کلمه را گفتم. برای سپاهیانی که دارند 

به سـمت مبـارزۀ با حـکام غاصب می روند، این یک خبر خوش محسـوب 
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نمی شـود که شـما کشته خواهید شـد، این کاروان همه شان به 

 
َ
قتـل می رسـند؛ امـا علی اکبـر به جـای اینکه دلـش بلرزد، به پـدر گفت: »ا

«1 مگر ما برحق نیستیم؟ راه ما راه حق نیست؟ فرمود: بلی،   احَلّقِ
َ

سنا َعل
َ
َفل

چرا، ما برحق هسـتیم، به سـوی حق می رویم. فرمود: »ِاَذن ال ُنباِلی ِبامَلوِت« 

حاال که در راه حق می رویم، هیچ باکی از مرگ نداریم؛ و همین حرف را 

علی اکبر ثابت هم کرد.62/7/15

    

شـب عاشـورا شب انعقاد همان بزرگ ترین حماسۀ تاریخ اسالم است. اگر 

ما واقعۀ عاشـورا را تشـبیه کنیم به یک قصیدۀ شـعر مثاًل، ]شب عاشورا[ 

آن شـبی اسـت کـه ایـن شـعر در ذهن و در طبـِع این گوینده، این شـاعر 

نقـش بسـت. شـِب تاریک بیابـان کربال و نینوا با آن وضـع عجیبی که در 

این چندروزه این مسلمانان اصیل و راستین دیدند، اصاًل برای ما و شما 

قابل تصور نیست.

عصر تاسوعا آن قاصد پلیِد نجِس ِرجس، ازطرف ارباب پلیدتر و نجس َترش 

کاغـذ آورده کـه حسـین بن علی را محاصـره کنیـد و کارش را تمـام کنیـد؛ 

عمـاًل هـم حرکت کردند. آخر یک ملتی کـه دین ندارند، جمعیتی که عقل 

ندارند، برایشـان حکم عبیداهلل بن زیاد، از حکم وجدان و حکم دین و حکم 

خدا باالتر اسـت؛ نه برای خاطر اینکه عبیداهلل بن زیاد را دوسـت دارند، بلکه 

1. اللهوف/ ص70



798 43. از مدینه تا کربال 

سوم
صل 

ف

به خاطر اینکه چند ِدرهم پول یا یک َطبق خرما، یا یک صاع گندم 

یا آرد به آنها داده است؛ این قدر این مردم، بدبخت، این قدر پست، این قدر 

جاهـل! کـه ای کاش حـاال که می فروشـند، بـه یک چیز باارزش و حسـابی 

بفروشـند. آنی کـه دینـش را می فروشـد، ای کاش اقاًل به یـک دنیای قابلی 

بفروشد، این بدبخت ها به دنیای ناقابل فروختند، به یک چیزهای َپست.

..ناگهـان دسـتور از امیـر رسـیده کـه باید حملـه کنید به حسـین بن علی! 

آخر فکر کنید، حاال شـب اسـت، حاال نزدیک غروب آفتاب اسـت، آخر هر 

جنگی یک اعالن جنگ دارد، شـما به حسـین بن علی اعالن جنگ نکردید 

کـه خـودش را آماده کند. ازطرف دیگر، حسـین بن علی که تنها نیسـت، با 

او هشـتادوچهار زن و بچه هسـت، بچه های خردسـال هستند، دخترهای 

کوچک هستند، زن ها هستند، فکر اینها را نمی کنید! نزدیک غروب آفتاب 

اسـت، نزدیک تاریک شـدن اسـت، شب اسـت، اینها بترسـند، اینها بلرزند، 

اینهـا از ایـن اسـارتی که این قـدر زود به سراغشـان آمده رنـج ببرند! اینها 

دیگـر ایـن فکـر را نکردنـد، ناگهان بلند شـدند، دویدند طـرف خیمه ها که 

می خواهیم بجنگیم.

بعد آقا، اباالفضل را فرسـتادند. جان به قربانت ای اباالفضل العباس! آمد 

گفت چه می گویید؟ 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 می گویـد، اماممان چه 

دسـتور می دهد. برگشـت آمد و گفت: یابن رسـول اهلل! اینها حرفشـان این 
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اسـت که اگر حاضر نیسـتید تسلیم بشوید، ما آمده ایم بجنگیم. 

]امام گفتند: بگو امشـب[ جنگ نکنند. علت چیسـت؟ آیا یک شب بیشتر 

زنده ماندن از نظر حسـین غنیمت اسـت؟ ابدًا! حسـین فرزند همان کسی 

ِه«1؛ مرگ  ّمِ
ُ
فِل ِبَثدِی ا یب طاِلٍب آَنُس ِبامَلوِت ِمَن الّطِ

َ
اسـت که می گفت: »َو اهَّلِل اَلبُن ا

برایش وحشتی ندارد، ترسی ندارد. آن ضعیف است که از مرگ می ترسد؛ 

حسین چرا از مرگ بترسد! این طور نیست. ببینید! در همین لحظات آخر 

هـم می خواهـد درس بدهـد، نه فقط به دوسـتانش، که به دشـمنانش نیز 

می خواهـد بیامـوزد. گفـت: همه می دانند، همۀ دوسـت و دشـمن، مردم 

کوفـه، می داننـد که حسـین بن علی به قرآن و به مناجـات و به نماز انس 

دارد، امشـب را که می خواهم بمانم، به این منظور اسـت که امشـب را تا 

صبـح قـرآن بخوانیـم، عبادت کنیم، مناجات کنیـم. می خواهد اینها را به 

قـرآن برگردانـد، می خواهـد اینها را وادار کند که به فکر بیفتند که باالتر از 

عبیداهلل زیاد، خدا هم است، همۀ قضایا در عبیداهلل ختم نمی شود، همۀ 

قضایا در یزید ختم نمی شود. باالتر از عبیداهلل و یزید و پدرَجّد یزید، خدا 

و قدرت خداست، که او و حساب او را هم باید در نظر داشت؛ می خواهد 

]این را[ تذکر بدهد. یک عده ای گفتند نه، یک عده ای گفتند بله؛ بعد البته 

آنهـا قبـول کردند. یک عده یک ُخرده ای چیزفهم تر یـا تا حدودی باانصاف 

بودنـد، گفتنـد اگـر دشـمنان خارجی بودند، اگر یهود و نصـارا بودند، ما به 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 5، »به خدا سوگند، پسر ابی طالب به مرگ مأنوس تر است از نوزاد 

به پستان مادرش.«
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اینهـا امـان می دادیم؛ یک شـب به فرزندان پیغمبـر، به زن های 

پیغمبـر، امـان ندهیـم؟! خـب بیاییـد برویم. این بـود که شـب را از آنجا 

منصرف شدند و رفتند و قرار جنگ به فردا رسید.

اما حسین بن علی ]آن شب[ باید این پاره های پوالد و آهن را خوب بسازد، باید 

خوب استوار و محکم کند، این شمشیرها را باید صیقل بزند. کدام شمشیرها 

را؟ قاسم بن الحسـن را، علی اکبر را، حبیب بن مظاهر را، مسلم بن عوسـجه را؛ 

این گلوله ها را باید آماده کند برای نشسـتن در سـینۀ جبهۀ کفر و عدوان؛ 

خوب آماده باید بکند، آماده تر؛ چون فردا حسـاب یک شـاهی صّنار نیست، 

مصیبـت کربـال را مـن و شـما حـدس هم نمی توانیـم بزنیم. مـا همین را 

دیده ایم که کسـی را کشـته اند یا به یک کسـی حمله کرده اند، یا دسـت ها 

یا انگشـت های کسـی را قطع کرده اند، اما ندیده ایم یک انسـانی در میان 

سـی هزار خونخواِر آدمی خوار، در ]میان[ یک عدۀ معدودی از مردم، پشـت 

سـرش زن ها و بچه ها داخل خیمه هـا، این طرف برادرها، بچه های کوچک، 

عزیزان، همین طور دانه دانه، مدام بروند کشته بشوند، نعششان بیاید، یکی 

دیگـر بـرود کشـته بشـود، نعشـش بیایـد، این بچه هـا و این زن هـا گاهی 

گریـه کننـد؛ اینها را ما نفهمیده ایم، ندیده ایم. لذا مصیبت ]عاشـورا[ خیلی 

مصیبـت بزرگـی اسـت، واقعه خیلی وحشت زاسـت و قابل تحمل نیسـت 

برای بعضی ها، واقعًا قابل تحمل نیست، و ما نمی توانیم حدس بزنیم که 

چه چیزی اسـت واقعۀ روز عاشـورا؛ این است که درست نمی توانیم تصور 

کنیـم و اهمیـت مصیبت را بفهمیم. اما اگر مصیبت این قدر بزرگ اسـت، 
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پس بایسـتی حسـین بن علی این پاره های آهن و فوالد را بسـازد، 

لذا شب بنا می کند با اینها حرف زدن، بنا می کند با اینها صحبت کردن.

این خطبۀ حسـین بن علی واقعًا یک خطبۀ تکان دهنده اسـت. من همین 

دو سـه جملـۀ اولـش را فقـط می خوانم، که خودم هروقـت این خطبه به 

یادم می آید منقلب می شوم. دشمن عصر به حسین بن علی حمله کرده و 

دو سه روز هم هست که آب در این خیمه ها پیدا نمی شود، زن و بچه ها 

هم اینجا سـر به هم داده اند و با حال بهت و حیرت نشسـته اند، همه جا 

خاموش اسـت، چشم دشـمن درمقابل می درخشد، شمشیر و نیزۀ دشمن 

آمـاده اسـت کـه این بدن ها را تکه تکه کند. چند سـاعت یـا یک روز دیگر 

حداکثـر، ایـن بچه هـا 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 قوی ترین انسـان ها 

را تکان می دهد. حسـین بن علی بیشـتر از ما می فهمد این مصیبت ها را، 

بیشتر هم ممکن است روح بزرگ حسین رنج ببرد، اما با این همه رنج، با 

این همه ناراحتی، با این همه غصه ای که ممکن اسـت برای انسـان پیش 

بیاید، شب عاشورا وقتی که می خواهد با اصحابش صحبت کند، خطبه ای 

می خواند که اولش این طوری حرف می زند.52/11/13

ـّراِء«1 در یک چنیـن وضعیتی، 
َ

ـّراِء َو الّض  الّسَ
َ

مَحـُدُه َعـل
َ
نـاِء َو ا

َ
حَسـَن الّث

َ
 اهَّلِل ا

َ
ثـِن َعـل

ُ
»ا

1. االرشـاد/ 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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به جای شـکایت، به جای دلگیری و دردمندی، شـکر می کند خدا 

را؛ می گوید خدا را با بهترین ستایش ها ستایش می کنم و او را بر سختی 

ِة« خدایا من تو  ُبّوَ مَتنا ِبالّنُ َكّرَ ن 
َ
 ا

َ
مَحُدَک َعل

َ
ُهّمَ ِاّن ا

ّ
لل

َ
و راحتی شـکر می گویم. »ا

را سـپاس می گویـم کـه ما را با نبوت به شـرافت رسـاندی؛ نبوت برای ما 

فِئَدًة« برای ما چشم قرار دادی، 
َ
 َو ا

ً
بصارا

َ
 َو ا

ً
ساعا

َ
نا ا

َ
مایۀ شرافت شد. »َو َجَعلَت ل

گـوش قـرار دادی، دل قرار دادی تا ببینیم و بشـنویم و بفهمیم. خیلی ها 

در دنیـا هسـتند کـه نمی فهمنـد، نمی بینند، نمی شـنوند، پیـام خدا برای 

آنها ناشـنوده اسـت، آیات خدا برای آنها نادیده اسـت. حسین خدا را شکر 

می کنـد کـه می تواند آیات الهـی را ببیند، می تواند بفهمـد، می تواند پیام 

مَتَنا الُقرآَن« خدایا 
َّ
الهی را بشـنود؛ خوشـا به حال آن دل ها و گوش ها! »َو َعل

تو را شـکر می کنم که قرآن را به ما آموختی. ببینید! ارزش ها و نعمت ها 

از زبان حسـین بن علی، خودشـان را نشـان می دهند؛ نعمت ها اینهاسـت، 

نعمت، نعمت فهمیدن قرآن است.62/7/24

هَتنـا یِف الّدیـِن« خدایـا تـو را حمد می کنم که ما را در دینت فقیه کردی. 
َ

»َو َفّق

یقین اسـت که وجود مقدس حسـین بن علیصلوات اهلل علیه نمی خواست بگوید 

که ما تو را حمد می کنیم که احکام دینت را به ما یاد دادی، برای خاطر 

اینکـه مقـررات دیـن را آن روز خیلی ها می دانسـتند؛ در همان جناح عمر 

سعد هم عدۀ زیادی می دانستند، خود عمر سعد یک مرد جنگی نبود، یک 

مـرد دینـی بود، یک رجل مذهبی بود، یک فرماندۀ نظامی نبود اصاًل، یک 

فرد دینِی مذهبی بود. شریح قاضی که فتوای قتل حسین بن علیصلوات اهلل علیه 
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را داده بود، یک فرد مذهبی بود، یک عاِلم به مقررات دینی بود. 

غلـط اسـت کـه امام علیه السـالم در مقـام بیان امتیاز خود بر دشـمنش، 

بگویـد کـه مـا مقررات دینـی را بلدیم، خـب خیلی ها بلـد بودند.تاریخ نامشـخص 

در کوفۀ آن روز، در شـاِم آن روز، در مدینه و مکۀ آن روز که نمازشـان را 

می خواندنـد، روزه شـان را می گرفتنـد، طـواف خانۀ خدا می کردند، دلشـان 

خوش بود که فرایض مذهبی خودشـان را انجام داده اند، ]اما[ آنها دین را 

هَتنـا یِف الّدیِن« 
َ

نفهمیـده بودند؛ دین را حسـین بن علی فهمیده بـود.62/7/24 »َفّق

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 نمی داند که دین برای 

چیسـت. نمی فهمـد کـه دین برای خیر دنیای مردم و آخرت مردم اسـت، 

نمی فهمد که دین را با اشـرافیِت دسـتگاه بنی امیه نسـبتی نیسـت، آنچه 

کـه عامـۀ مـردم از آن محرومنـد، و نمی فهمنـد کـه آن چنـان کسـی برای 

والیـت و زعامـت مسـلمین روا نیسـت، ایـن را به ما فهمانـدی، این را به 

ما شناساندی؛ هدف دین و مسیر دین و سرانجاِم راه دین را به ما نشان 

دادی؛ فقه به این معناست.تاریخ نامشخص

یَن« می فرمایـد خدایـا مـا را از جملـۀ شـاکران قرار بده.  ِكر »َفاجَعلنـا ِمـَن الّشـا

شب عاشورا، هفتادودو نفر حداکثِر اصحابی است که اطراف امام حسین 

را گرفته انـد، بـا یـک  عـده زن و بچـه، در این بیابان، با غربت، با تشـنگی، 

بدون هیچ گونه یاور، دشـمن هم اطراف او حلقه زده اسـت، از همه طرف 

آنها را فراگرفته اسـت و آمادۀ یک اشـاره است که مثل گرگ خون خواری، 
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پیکرهای آنها را تکه پاره کند. در یک چنین حالتی، امام حسـین 

از سختی ها نمی گوید، از دشمنی که او را احاطه کرده نمی گوید، از خطری 

که او را تهدید می کند نمی نالد، خوشحال است که خدا به او نعمت داده 

است. می گوید خدایا! ما را از شاکران قرار بده. به ما توفیق بده که نعمت 

تو را شکر بکنیم. این دل بامعرفت حسینی است.

ّما َبعُد« بعد از آنکه این حمد و ثنای الهی را بیان می کند، 
َ
بعد می گوید: »ا

یَف  و
َ
صحاًبا ا

َ
ُم ا

َ
عل

َ
ّما َبعُد، َفِاّن ال ا

َ
حاال یک حرفی هم با اصحاب خودش دارد؛ »ا

صحـایب«، خطـاب به دوسـتانش می کند، می گوید که من هیچ 
َ
 ِمـن ا

ً
َو ال َخیـرا

اصحابـی را، یارانـی را، بهتـر و باوفاتـر از اصحاب خودم نمی شناسـم؛ »َو ال 

هـِل َبیـی« هیچ خانـواده ای را مهربان تر، نیکوکارتر 
َ
 ِمـن ا

َ
وَصـل

َ
َبـّرَ َو ال ا

َ
 َبیـٍت ا

َ
هـل

َ
ا

از خانـوادۀ خـودمـ  یعنـی آنهایی که با آن حضرت به کربال آمدند ـ سـراغ 

« ای یاران باوفا! ای خانوادۀ مهربان! خدا همۀ شما 
ً
ُكُم اهَّلُل َجیعا ندارم. »َفَجزا

را جزا بدهد.

بعـد امـام حسـین می خواهد تـا آنجایی که می تواند، زیانی را که دشـمن 

می خواهد وارد کند، سبک تر کند؛ رو می کند به این اصحاب و خویشاوندان، 

ُظـّنُ َیوَمنا  ال َو ِاّن اَلَ
َ
جوانـانـ  از بنی هاشـم و غیـر بنی هاشـم ـ می فرمایـد: »ا

« مـن خیـال می کنـم آن ماجرایـی کـه مـا بـا این قوم 
ً
ِمـن َهـُؤالِء ااَلعـداِء َغـدا

خواهیـم داشـت، فـردا انجـام می گیـرد. چـون از روز اول و دوم ُمحرم که 

وارد شـدند، مرتـب بیـن امـام حسـین و عمـر سـعدـ  که در مقابـل بود ـ 

گفتگو بود، ردوَبدل بود، منتظر بودند که حادثه ای انجام بگیرد؛ ..لذا شب 
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عاشـورا، امام حسـین احتمال زیاد می دهد که فردا، روزی باشـد 

که سرنوشت او در آن روز رقم زده می شود، می فرمایند من گمان می کنم 

آن روزی که با این جمع داریم، فردا باشد. یعنی فردا ما جنگ نهایی مان 

که شهادت همۀ ما در آن است، انجام خواهد گرفت.

« مـن بـه همۀ شـما اجـازه دادم، 
ً
ُكـم َجیعـا

َ
ِذنـُت ل

َ
بعـد می فرمایـد: »َو ِاّن َقـد ا

« یعنـی حتی یک نفر شـما هم نماَند، اشـکالی ندارد؛ همۀ  ٍ
ّ

»َفانَطِلقـوا یف ِحـل

یُكم ِمـّنِ ِذمـاٌم« هیچ عهدی 
َ
یـَس َعل

َ
شـما برویـد و ازطرف من ِبِحل1 باشـید. »ل

 َقد َغِشـَیُكُم« این شـب شـما 
ُ

یل
َّ
از من به گردن شـما نیسـت، بروید. »َهَذا الل

اًل« شـب را شـتر راهوار خودتان قرار بدهید و  ذوُه َجَ ِ
َّ

را پوشـانده اسـت، »َفات

هـِل َبیـی« هر مردی از 
َ
 َرُجـٍل ِمنُكـم ِبَیـِد َرُجـٍل ِمـن ا

ُّ
ُكل راه بیفتیـد برویـد. »َو لَیأُخـذ 

شما دست یکی از مردان خانوادۀ من را بگیرد ببرد. نمی گوید دست یکی 

از بچه هـای خانـوادۀ مـن را بگیرید ببرید؛ صحبت بچه ها نیسـت، صحبت 

زن ها نیسـت، صحبت مردهاسـت که حاضر نیسـتند بروند و امام را ترک 

بگویند. امام حسین می گوید این خانوادۀ من، برادران من حاضر نیستند 

مـن را تـرک کننـد، شـما هـم هرکدام که می روید، دسـت یکـی از اینها را 

 »
ً
 َخیرا

ً
ُكـُم اهَّلُل َجیعـا بگیریـد ببرید، شـماها در این بیابان کشـته نشـوید. »َفَجزا

خدا به همۀ شما جزای خیر بدهد.

ُهم 
َ
اول کسی که درمقابل این حرف ها پاسخ داد، اباالفضل العباس بود؛ »َبَدا

الم« عباس بن علیعلیه السالم بلند شد ایستاد، گفت:  یِه الّسَ
َ
ّ َعل ِبَذا الَقوِل الَعّباُس بُن َعِلٍ

1. )ح ل ل( آمرزیده، بخشیده، عفوشده
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 َذِلـَک« بـرادر! مـا چرا این کار را انجام بدهیم؟ »ِلَنبیَق َبعَد 
ُ

»و ِلَ َنفَعـل

راَنا اهَّلُل َذِلَک 
َ
َذِلَک« برای اینکه چند روزی بعد از تو بیشتر زنده بمانیم! »ال ا

« خدا به ما آن روز را نشان ندهد که ما بعد از تو زنده بمانیم، تو کشته 
ً
َبدا

َ
ا

بشـوی و ما زنده باشـیم.62/7/24 اول اباالفضل العباس و بعد برادرهایش و 

بعد بقیۀ اصحاب52/11/13 اظهار آمادگی کردند. امام حسینعلیه السلالم 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 حسـین بن علی همان شبی است که در 

طـول تاریـخ ظلمانـی بشـر، همچون خورشـیدی تابان می درخشـد. همان 

شبی است که اعماق و زوایای تاریکی هایی که در اجتماعات انسانی بوده 

اسـت و خواهـد بـود، می توانند 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 می گذرانیدند؛ آن شب پیرمردان در کنار جوانان 

و جوانان در کنار نوجوانان و نوجوانان در کنار نوباوگان زمزمۀ شهادت در 

گوش هم می خواندند. آن شـب حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسـجه باهم 

شوخی و مزاح می کنند، همدیگر را به شهادت بشارت می دهند.

..از سـوی دیگر، در میان زنان و دخترهای پیغمبر هم غوغاسـت.57/9/19 در 

شـب عاشـورا، زینب کبـری ـ می خواهم محبـت این خواهر بـه این برادر 

را درسـت توجـه بکنیـد، تـا ایـن لحظـه را درسـت درک بکنیـد ـ وقتی که 

شـنید امـام حسینعلیه السلالم در خیمۀ خـودش، درحالی که مشـغول اصالح 

شمشیرش است آن اشعار سوزناک را می خواند؛ 
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ـَک ِمـن َخلیـِل
َ
ّفٍ ل

ُ
َک ِبااِلشـراِق َو ااَلصیِل«1»یـا َدهـُر ا

َ
َكم ل

یعنـی ای روزگار! چـه بـد دوسـت و محبوبی هسـتی تـو، بااینکه همه تو 

را دوسـت می دارند، اما دوسـت بدی هسـتی، ُاف بر تو! چقدر شـب و روز 

گذراندی و چقدر شـب و روز بعدها که ما نیسـتیم خواهی گذراند. چقدر 

بی وفا هسـتی! در حال کار، آدم گاهی زمزمه می کند، امام حسـین زمزمه 

می کرد و این اشعار را به عنوان وصف الحال می خواند. وقتی که زینب این 

اشعار را شنید و فهمید که مسئله جدی است، و حسیِن عزیزش احتمااًل 

در همیـن نزدیکی هـا و زودی ها از دسـتش ]خواهد[ رفت؛ در نوشـته ها و 

نقل های مقاتل دارد؛ آن چنان صیحه ای زد زینب کبریسالم اهلل علیها و آن چنان 

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. 

ّمـی فاِطَمـُة َو 
ُ
لَیـوَم ماَتـت ا

َ
آن وقـت زینب کبریسلالم اهلل علیها در آن لحظـه گفـت: »ا

خی احَلَسـُن« حسـین! عزیز من! االن پدر و مادرم را از دسـت دادم، 
َ
یب َعِلٌّ َو ا

َ
ا

االن غـم مـرگ پیغمبر در دلم اثر گذاشـت. یعنی همه چیز برای من، االن 

دارد تمام می شود که می فهمم 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 می کردند 

و می نوشـتند: شـب از نزدیکـی خیمه هـای حسین بن علیعلیه السلالم که عبور 

می کردم، دیدم که از تمام این خیمه ها صدای زمزمۀ قرآن و دعا و نماز به 

1. اللهوف/ ص81 و ص83
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گوش می رسـد و یکپارچه مشـغول ذکر و دعا هسـتند. و حقیقتًا 

برای آن روِز سخت، آن چنان حال و صفایی هم الزم بوده است. اما در شب 

یازدهـم اگـر کسـی از همان ِخیام عبـور می کرد، یقینـًا از آن همه زمزمه و 

حال، دیگر خبری نبود و به جای آن همه خیمه، فقط یک خیمۀ نیم سوخته 

وجـود داشـت کـه فرزندان و دختـران ابی عبداهلل و خردسـاالن در آن جمع 

شده بودند. شاید از آنها هم زمزمه هایی بلند بوده، اما به احتمال زیاد این 

زمزمه بیشتر زمزمۀ گریه بر عزیزان و فریاد العطش کودکان ]بوده[.66/3/7



 

۴۴

عاشـــــورا

حسین بن علیعلیه السالم با ساز و برگ جنگ به کربال نیامده است، آن کسی که 

می خواهد به میدان جنگ برود، سرباز الزم دارد؛ اما حسین بن علیعلیه السالم 

زنـان و فرزنـدان خـود را هم با خود آورده اسـت. این به معنای این اسـت 

کـه اینجـا بایـد یک حادثه ای اتفاق بیفتد که عواطف انسـان ها را در طول 

تاریـخ، همـواره بـه خـود متوجه کنـد تا عظمـت کار امام حسـین معلوم 

بشـود. وقتی که امام حسـین می بیند که دشمن چقدر پست و رذل است، 

می بیند این کسانی که به جنگ او آمده اند، عده ای از اراذل و اوباش کوفه 

هستند که درمقابل یک پاداش کوچک و حقیر، حاضر شدند به یک چنین 

جنایـت بزرگـی دسـت بزننـد، بنابرایـن می دانـد بر سـر زن و فرزنـد او چه 

خواهنـد آورد. این را امام حسـین غافل نیسـت، می بینـد؛ اما درعین حال 

تسـلیم نمی شود، درعین حال از راه خود برنمی گردد، در عین حال بر حرکت 

 بیانی از سورۀ مبارکۀ عصر و اعجاز امام حسین در کربال 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/012%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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در این راه پافشـاری می کند. 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 

صحـرا گرِگ گرسـنه، تنها مقاومت می کند و َتَنـش نمی لرزد، درمقابل یک 

چیزهای کوچکی آن چنان منقلب می شود! مثاًل آن وقتی که آن غالِم سیاِه 

حبشـی روی زمین افتاد، حضرت آمدند باالَسـر این غالم. خب، یک غالم 

سـیاهی اسـت، جزو مخلصین اسـت، جزو عالقه مندان است. شاید َجون، 

غـالم ابـی ذر بـوده که ازلحاظ فرهنگ اجتماعـی آن روز، باالخره یک مرتبۀ 

شریف و عالی ندارد. این، وقتی کشته می شود، خب خیلی ها کشته شدند، 

اشراف کوفه، بزرگان و معاریف کوفه، مثل حبیب بن مظاهر و ُزهیربن قین 

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، خانـواده ای در 

انتظـار او نیسـت تا بر او گریه کنند، حسـین بن علی آمـد همان حرکتی را 

که با علی اکبر انجام داد، با این غالم انجام داد؛ باالی سـر غالم نشسـت، 

این سر خونین غالم را روی زانوی خودش گذاشت، اما دلش آرام نگرفت، 

یک وقت همه دیدند حضرت خم شـد، صورتش را روی صورت سـیاِه این 

غالم گذاشت. ..این طور عطوفت انسانی جوشنده است!63/7/20

]حـاال[ بـه مناسـبت، چنـد جملـه هـم می خواهـم گوشـه هایی از حوادث 

عاشورا را عرض کنم و چند جمله ای هم ذکر مصیبت کنم. یک مردی به 
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نام عبداهلل بن عمیر کلبی ـ که از قبیلۀ بنی کلب هسـت و ارتباط 

زیادی هم با دسـتگاه اهل بیت و امام حسـین ندارد ـ در کوفه فرود آمده 

بـود بـا همسـر خودش، کـه ُامّ وهب کنیه داشـت. دید یک لشـکری را در 

ُنَخیلـه ـ در نزدیکـی کوفه ـ دارند بسـیج می کنند 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 حسین بن علی دارد تجهیز می شود و می رود سر راه را بر حسین بن علی 

بگیـرد. ایـن مـرد تکان خورد، گفت من مدت ها مشـتاق جهـاد در راه خدا 

بـودم، امـا امـروز احسـاس می کنم که واجب تـر از جهاد با کفـار، جهاد با 

این مردمی اسـت که با فرزند پیغمبر و جگرگوشـۀ زهرا و امیرالمؤمنین، 

این طـور دارنـد ظالمانـه برخـورد می کنند. رفت پیش همسـرش گفت من 

قصـد دارم بـروم از حسـین بن علی دفـاع کنـم و بـه او بپیونـدم. زن او، 

ُامّ وهب، او را تحسـین کرد، تشـویق کرد، گفت خدا تو را خیر بدهد و به 

بهتریـن رأی هـا و عقایـد هدایت کند؛ این کار را حتمًا بکن و من را هم با 

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 الحسینعلیه السالم 

ـ کـه در کربـال آن روز فـرود آمـده بـود ـ و بودند در میان تشـکیالت امام 

حسینعلیه السالم تا روز عاشورا.

در روز عاشورا بعد از آنکه یک حمله ازطرف لشکر ابن سعد شد و جمعی به 

شـهادت رسـیدند، بعد یک یک اصحاب می رفتند به میدان جنگ و مبارزه 
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می کردنـد. جنـگ تن به تن می کردند، به شـهادت می رسـیدند، و 

بعـد نفـر بعـدی می رفـت. ازطرف لشـکر عمـر سـعد، دو نفـر از چهره های 

معـروِف وابسـتۀ بـه دربـار عبیداهلل زیـاد آمدند بیـرون و مبـارز طلبیدند. 

حبیب بن مظاهـر و مسلم بن عوسـجه و ُبِریـر بلنـد شـدند کـه برونـد، امام 

حسین فرمودند شماها بنشینید. این عبداهلل بن عمیر از جا بلند شد، امام 

حسـین ـ خیلی هم با او آشـنا نبود ظاهرًا ـ دید مرد گندمگوِن بلندباالی 

قوی هیـکِل سـتبربازویی اسـت. گفت: یا اباعبداهلل! اجـازه بده من بروم با 

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 عبداهلل بن عمیر وارد کرد، سرانگشت او یا دست او 

مجروح شد و یک قدری متوجه به خودش شد. در این هنگام همه دیدند 

که یک خانم محجبۀ پوشـیده ای، با کمال شـجاعت آمد در میدان جنگ؛ 

همسـرش ُامّ وهب بود. همسـر این مرد مسلمان، عبداهلل بن عمیر، آمد که 

به شوهرش کمک کند. این چوبی را که وسط خیمه نصب می کنند، این 

را در دست گرفت و آمد به میدان جنگ. این مرد تا دید که زن او بی تاب 

شده و به میدان جنگ آمده، خواست همسر خودش را به طرف خیمه های 

زن هـا برگردانـد. بـا اصرار، زنش را می کشـید به طـرف خیمه های حرم؛ زن 

فریاد زد، گفت من را نفرست به ِخیام حرم، بگذار من هم مجاهدت کنم 
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و با تو به شـهادت برسـم. مرد کوشـش می کرد زِن خودش را به 

یـک محـل امنی برسـاند و زن مقاومت می کرد. امام حسینعلیه السلالم از آن 

عقب فریاد زدند و زن را خواسـتند، گفتند برگرد بیا، تو نجنگ. این خانم 

بـرای اطاعت امر سیدالشهداعلیه السلالم برگشـت به طـرف خیمه های حرم. اما 

چنـد لحظه ای نگذشـته بود که یک صدایی نظـرش را جلب کرد، نگاه کرد 

دید که شوهر محبوب و عزیزش ضربت شدیدی خورده و روی خاک های 

گرم کربال افتاده؛ زن بی تاب شد، دیگر نتوانست خودش را نگه دارد، آمد 

باالی سـر شـوهر محبوبش نشست و بنا کرد خاک ها و خون ها را از چهرۀ 

عبداهلل بن عمیر پاک کردن و سـتردن. در همین هنگام شـمر آمد باالی سر 

این زن و با یک ضربۀ عمود، آن چنان 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 می کنیم.66/6/6

َوَهب بن َوَهـب؛ جوانـی ]اسـت[ کـه تـازه هـم مسـلمان شـده، مسـیحی 

بـوده. خـودش آمـده میـدان جنـگ، مـادرش آمده، همسـرش آمـده. چه 

آب حیاتـی اسـت ایـن اسـالم انقالبـی، چه کیمیایی اسـت! روز عاشـورا، 

حسین بن علیعلیه السالم 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 می کرد، وقتی دید که پسرش شهید شد، همه 

خیال کردند عصبانی می شود، ناراحت می شود؛ میهمان های اسالم بودند 

اینها. یک نفری سر این جوان را از بدن جدا کرد، جلوی چشم مادر؛ سر را 
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پرتاب کرد به طرف خیمه ها. 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 هدیه ای را که در راه خدا دادیم، پس نمی گیریم؛ سر را 

پرتاب کرد طرف دشمن!62/7/2

]مسلم بن عوسـجه[، ایـن پیرمـرد محاسن سـفید می آید خدمـت اباعبداهلل، 

عـرض می کنـد یابن رسـول اهلل! مـن بـروم مبـارزه کنـم؟ اویی کـه باید در 

رختخواب خانۀ خود ِبَلمد، هشتاد سال، نود سال ]سن دارد[، از کوفه بلند 

شـده، سـوار اسـب شـده، آمده اینجا، تشنگی کشـیده، حاال هم در آخرین 

لحظـاِت ایـن امتحـاِن بزرگ، می خواهـد برود امتحان خـود را پس بدهد. 

بعـد هـم مـی رود در میـدانـ  حـاال چطـور جنـگ می کنـد کاری نداریم ـ 

و می افتـد روی زمیـن. بعـد حسین بن علیعلیه السلالم می رود بـه بالینش. به 

بالیـن همـۀ شـهدا حسـین بن علی می رفـت. این یـک کار عاطفی اسـت، 

لزومی هم ندارد که خیلی جنبۀ فکری داشـته باشـد؛ عاطفی اسـت. اینها 

باهـم زندگـی کرده انـد، باهـم می میرنـد، باهـم محشـور می شـوند؛ پیوند 

حسـین با یارانش و اصحابش یک پیوند معمولی نیسـت. حسین می رود 

باالی سـر مسلم بن عوسجه، این پیرمرد محاسن سـفید.51/11/20 ]و می فرماید[ 

کـه ان شـاءاهلل از خـدا اجـر بگیـری.63/7/20 رفیـق قدیمِی مسلم بن عوسـجه، 

حبیب بن مظاهـر هـم می آیـد.51/11/20 حبیب بن مظاهـر و مسلم بن عوسـجه 

از اصحـاب پیغمبـر بودنـد.60/9/26 می آیـد 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 می کنند 

و رهبرشان، برانگیزاننده شان، َسرورشان حسین بن علی هم کنار اینهاست، 

حبیب بن مظاهر رو می کند به مسلم بن عوسـجه، می گوید من می دانم که 

ساعتی بعد از تو، چند لحظه ای بعد از تو، من هم به تو ملحق خواهم شد 

و شهید خواهم شد، اما درعین حال اگر در همین مدت کم، یک خواهشی 

از مـن داری بکـن، یـک وصیتـی داری، یـک توصیـه ای داری کـه از مـن 

برمی آید، بگو تا این توصیه را انجام بدهم. چنین نقل می کنند، می گویند 

مسلم بن عوسجه نتوانست حرف بزند، اما با گوشۀ چشم به حسین بن علی 

اشـاره کرد، یعنی تو را توصیه می کنم که از این جهاد دسـت برنداری، در 

کنار حسـین بن علی بجنگی، به این مبارزه ادامه بدهی، از حق و حقیقت 

دفاع کنی. این وصیتی اسـت که دو مسـلمان راسـتین، دو مؤمن واقعی 

در دم مرگ به یکدیگر می کنند. واقعًا چه روحیه های عجیبی اسـت این 

روحیه های اسالمی. اینها برای ما باید آموزنده باشد.51/11/20

بعـد از آنکـه اصحـاب یکی یکـی بـا اصـرار و بـا گریـه اجـازه گرفتنـد و به 

قتلـگاه رفتنـد و جنگیدنـد و بـه شـهادت رسـیدند،62/7/15 ]امـام[ نگاهی به 

اطـراف می کنـد، می بینـد همیـن مـردان زبان آور دیشـب، همـه به صورت 

اجساد تکه تکه و پاره پاره شده ای روی زمین افتاده اند، لذاست که باز برای 

اینکه این صدا در تاریخ بماند، برای اینکه این نام ها فراموش نشود، ]ندا 

َوَة َو یا َحبیَب بَن َمظاِهٍر«، اسـم های  می دهد:[ »َفناَدی یا ُمسـِلِم بِن َعقیٍل َو یا هاِنَ بِن ُعر

پاک را بر زبان جاری می کند.52/11/13 ]دیگر[ کسی جز جوانان بنی هاشم، آن 
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حلقۀ متصل به حسـین بن علی، باقـی نمانده. اول جوانی که آمد 

خدمت امام حسین، خواهش کرد که اجازه بدهد به میدان برود و بجنگد 

و شهید بشود، علی اکبر بود.62/7/15

مـن می خواهـم از روی مقتـل، چنـد صحنـه از ایـن صحنه هـای عظیم را 

بـرای شـما عزیـزان، از کتاب مقتل ابن طـاووس بخوانم که کتاب »لهوف« 

اسـت؛ ایـن مقتـل، مقتـل بسـیار معتبـری اسـت. سـیدبن طاووس ـ که 

علی بن طاووس باشـد ـ این بزرگوار فقیه اسـت، عارف اسـت، بزرگ است، 

صدوق اسـت، موّثق اسـت، مورد احترام همه اسـت، اسـتاد فقهای بسیار 

بزرگی است؛ خودش ادیب، شاعر، خیلی شخصیت برجسته ای است،77/2/18 

و از علمـای بـزرگ شـیعه در قرن ششـم و ]هفتم[ هجری اسـت. خانوادۀ 

ِعلمنـد، خانـوادۀ دیننـد، همه شـان یا خیلی شـان خوبنـد؛ به خصوص این 

بـن  احمد بن موسـی  و  جعفربن طـاووس  بـن  علی بن موسـی  بـرادر،  دو 

جعفر بن طـاووس، از علمـای بـزرگ، مؤلفیـن بـزرگ و ِثقـات بزرگنـد. این 

کتـاب بـرای سید علی بن موسـی بن جعفربن طاووس 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، خیلی ها، مقتل های زیادی قبل از ایشـان نوشـته شـده؛ 

امـا وقتـی »لهوف« آمده، تقریبـًا همۀ آن مقاتل، تحت الشـعاع قرار گرفته 

است. این بسیار مقتِل خوبی است؛ چون عبارات، خیلی خوب و دقیق و 

خالصه انتخاب شـده اسـت.77/2/18 در تعبیرات منبری های ما، عین عبارات 
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ایـن کتـابـ  مثل روایت ـ خوانده می شـود، ازبس متقن و مهم 

است. من از روی این می خوانم.74/3/19

یک منظره، منظرۀ میدان رفتن علی اکبرعلیه السلالم اسـت که یکی از آن مناظِر 

بسـیار ُپرماجرا و عجیب اسـت؛ واقعًا عجیب اسـت، از همه طرف عجیب 

اسـت. از جهـت خـود امـام حسـین، عجیـب اسـت، از جهت ایـن جوان، 

علی اکبـر عجیب اسـت، از جهـت زن ها و به خصوص جنـاب زینب کبری، 

عجیب اسـت. علی اکبر را هجده سـاله تا بیست وپنج ساله نوشته اند؛ یعنی 

حداقل هجده سال، حداکثر بیست وپنج سال. حاال یک جوان مثاًل هجده 

نوزده سـاله، بیست ساله، بیست ودوساله، در عنفوان جوانی؛ می گوید:77/2/18 

هـِل َبیِتـِه« یعنـی وقتی کـه همۀ اصحاب امام حسـین 
َ
ّمـا َل َیبـَق َمَعـُه ِسـَوی ا

َ
»َفل

بـه شـهادت رسـیدند و غیـر از خانـوادۀ او کسـی بـا او باقی نمانـد، »َخـَرَج 

ـالم«74/3/19 علی بن الحسـین از خیمـه گاه امـام حسـین  یِه الّسَ
َ
َعِلُّ بُن احُلَسـنِی َعل

 َو 
ً
صَبـِح الّنـاِس َوجهـا

َ
َكاَن ِمـن ا خـارج شـد بـرای جنگیـدن. راوی می گویـد: »َو 

« ایـن جـوان، جـزو زیباتریـن جوانـان عالـم بود، زیبا، رشـید، 
ً
قـا

ُ
م ُخل حَسـهِنِ

َ
ا

ُه« 
َ
ِذَن ل

َ
باُه یِف الِقتاِل« از پدر اجازه گرفت که برود بجنگد، »َفا

َ
شـجاع. »َفاسـَتأَذَن ا

حضـرت بـدون مالحظـه اذن داد.77/2/18 عجیب این اسـت، بدون هیچ گونه 

تأملی اجازه داد که علی اکبر به میدان برود.

مـن نـگاه می کـردم در حـاالت حسین بن علیعلیه السلالم در ایـن چند سـاعِت 

عاشورا، درمقابل هر یک از این کسانی که تقاضای میدان رفتن کردند، امام 

حسین یک طور برخورد می کند؛ وقتی قاسم بن الحسن می آید، امام حسین 
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به او اجازه نمی دهد. او فرزند نابالِغ برادر اوست، بچۀ سیزده ساله 

اسـت و امام حسـین او را مثل امانتی در دسـت خود می داند، لذا وقتی 

قاسم آمد و به امام حسین عرض کرد که اجازه بده بروم میدان، حضرت، 

قاسم را در آغوش گرفت و بنا کرد های های گریه کردن. اما وقتی علی اکبر 

آمد از امام حسین تقاضای رفتن میدان بکند، حسین بن علیعلیه السالم هیچ 

مقاومتی نکرد.62/7/15 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 می خواهد برود، امام حسـین باید اجازه بدهد؛ این انفاق 

ِذَن 
َ
امام حسین است، این اسماعیل حسین است که می رود به میدان. »َفا

 َ ُ
ـُه« اجـازه داد کـه برود، اما همین که علی اکبر راه افتاد به طرف میدان، »ث

َ
ل

یـِه َنَظـَر آِیـٍس ِمنـُه« یـک نگاهی از روی نومیدی به قد و قامت علی اکبر 
َ
َنَظـَر ِال

ُهـّمَ اشـَهد«74/3/19 چشـمش را 
َّ
 الل

َ
َّ قـال ُ

ـالُم َعیَنـُه َو َبَكـی ث یِه الّسَ
َ
رَخـی َعل

َ
انداخـت، »َو ا

رها کرد و بنا کرد اشـک ریختن. یکی از خصوصیات عاطفی دنیای اسـالم 

همین اسـت؛ اشـک ریختن در حوادث عاطفی و پدیده های عاطفی. شـما 

زیـاد می بینیـد در قضایـا که حضـرت گریه کردند؛ این گریۀ جزع نیسـت، 

این همان شـدت عاطفه اسـت؛ چون اسالم این عاطفه را رشد می دهد در 

فرد. حضرت بنا کردند گریه کردن، بعد این جمله را فرمودند: خدایا خودت 

هِیم ُغالٌم« جوانی به سـمت اینها رفته اسـت برای جنگ، 
َ
گواه باش »َفَقد َبَرَز ِال

 ِبَرسوِلَک«، ]شبیه ترین مردم است به رسول 
ً
 َو َمنِطقا

ً
قا

ُ
 َو ُخل

ً
شَبُه الّناِس َخلقا

َ
که »ا

خدا از نظر صورت و رفتار و سخن گفتن[.
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یک نکته ای 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 می داشـت. حضرت شش هفت ساله بودند که پیغمبر از 

دنیا رفته است. چهرۀ پیغمبر به صورت یک خاطرۀ بی زوالی در ذهن امام 

حسین مانده است و عشق به پیغمبر در دل او هست. بعد خدای متعال، 

علی اکبـر را بـه امـام حسـین می دهـد. وقتـی این جـوان یک خـرده بزرگ 

می شـود، یا به حد بلوغ می رسـد، حضرت می بیند که چهره، درسـت چهرۀ 

پیغمبر است؛ همان قیافه ای که این قدر به او عالقه داشت، این قدر عاشق 

او بود. حاال این به َجد خودش شبیه شده است؛ حرف می زند، صدا شبیه 

صـدای پیغمبـر اسـت، حرف زدن، شـبیه حـرف زدن پیغمبر اسـت، اخالق، 

شـبیه اخـالق پیغمبر اسـت؛ همـان بزرگـواری، همان َکرم، همان َشـرف. 

یـِه« هر وقتی که ما 
َ
ـَک َنَظرنا ِال لـذا این طـوری می فرماید: »ُكّنا ِاَذا اشـَتقنا ِاَل َنِبّیِ

دلمان برای پیغمبر تنگ می شد، به این جوان نگاه می کردیم.

َكمـا َقَطعَت   َیـا ابَن َسـعٍد َقَطـَع اهَّلُل َرمِحََک 
َ

ایـن جـوان رفت بـه میدان، »َفصاَح َو قـال

َرمِحی«.77/2/18 ]پس حضرت با صدای بلند فریاد زدند و گفتند: ای ابن سـعد! 

خـدا َرِحـم تـو را قطع کند، همان طورکه َرِحم مرا قطع کردی.[ نقل می کند 

َو الَقوِم« و 
َ

َم ن
َ

مرحـوم ابن طـاووس که این جوان رفت به میدان جنگ »َفَتَقّد

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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ـّزاِل« علی اکبـر برگشـت به جـای جنگ، به  شـد. »َفَرَجـَع ِاَل َموِقـِف الّنُ

عَظَم الِقتاِل«ـ  این ابن طاووس اسـت، آدم ثقه ای 
َ
 ا

َ
صحنـۀ جنگیـدن »َو قاَتـل

اسـت؛ این طور نیسـت که حاال برای گریه گرفتن، به صورت مثاًل گرم کردن 

مجلس بخواهد حرفی بزند، نه، عباراتش عبارات متقنی است ـ می گوید: 

عَظـَم الِقتـاِل« بزرگ تریـن جنگ را علی اکبر کرد، در نهایت شـجاعت و 
َ
 ا

َ
»قاَتـل

َعَنُه 
َ
َة الَعبـِدّیُ ل شـهامت جنگید. بعـد از آنکه مقداری جنگید، »َفَرمـاُه ُمنِقُذبُن ُمّرَ

اهَّلُل« یکی از افراد دشـمن »ِبَسـهٍم« با یک تیری هدف گرفت آن حضرت را، 

»َفَصَرَعـُه« او را از روی اسـب بـه روی زمیـن انداخت با آن تیر.74/3/19 صدای 

یَک 
َ
َبتاه َعل

َ
علی اکبر از وسط میدان به گوش همه رسید که صدا می زد: »یا ا

ـالَم« این َجدم پیغمبر  ُؤَک الّسَ ـالُم« پدر جان خداحافظ.62/7/15 »َهذا َجّدی ُیقِر الّسَ

ینا« می گوید زود بیا 
َ
ِل الُقدوَم َعل َک َعّجِ

َ
 ل

ُ
است، به تو سالم می رساند، »َو َیقول

فرزندم حسین! بر ما وارد شو. همین یک کلمه را علی اکبر بر زبان جاری 

اَت« بعد آهی کشید، یا فریادی کشید و جان از بدنش 
َ

َّ َشَهَق َشهَقًة ف ُ
کرد، »ث

بیرون رفت.

ـالم« امام حسـین تا صدای فرزند را شنید، آمد به طرف  یِه الّسَ
َ
»َفجاَء احُلَسـنُی َعل

یِه« 
َ
میدان جنگ، آنجایی که جوانش روی زمین افتاده است، »َحّیَ َوَقَف َعل

ِه« صورتش را روی   َخـّدِ
َ

ُه َعـل
َ

آمـد تـا باالی سـر این جوان رسـید، »َو َوَضـَع َخـّد

 اهَّلِل« و این 
َ

ُهم َعـل
َ
جَرا

َ
 َقَتلـوَک مـا ا

ً
 اهَّلُل َقوما

َ
 َقَتـل

َ
صـورت علی اکبر گذاشـت، »َو قـال

 
َ

 اهَّلِل َو َعل
َ

ُهم َعـل
َ
جَرا

َ
 َقَتلـوَک مـا ا

ً
 اهَّلُل َقوما

َ
 َقَتـل

َ
کلمـات را بنـا کردنـد گفتن: ]»َو قـال

نیـا َبعـَدَک الَعفـاُء« خـدا بُکشـد گروهـی را کـه تو را 
ُ

 الّد
َ

سـوِل َعـل ِک ُحرَمـِة الّرَ انِتـا
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کشـتند. چقدر آنها بر خدا و بر دریدن حرمت رسـول اهلل گستاخی 

 الّراوی« راوی نقل می کندـ  کسی 
َ

کردند. بعد از تو خاک بر سر دنیا باد.[ »قال

که این قضایا را از نزدیک به چشم خودش دیده است و نقل کرده است، 

ـالم« یک وقـت دیدیم  هِیَماالّسَ
َ
یَنُب ِبنُت َعـّلٍ َعل  الـّراوی َو َخَرَجـت َز

َ
می گویـد ـ »قـال

خاه« صدایش بلند شـد: 
َ
زینب از خیمه ها خارج شـد. »ُتنادی یا َحبیباُه َیا ابَن ا

یِه« آمد خودش را انداخت 
َ
ت َعل َكّبَ

َ
ای عزیز من! ای برادرزادۀ من! »َو جاَءت َفا

سـاِء«  ها ِاَل الّنِ
َ

َخَذها َو َرّد
َ
ـالُم َفا یِه الّسَ

َ
روی پیکر بی جان علی اکبر. »َفجاَء احُلَسـنُی َعل

حضـرت آمدنـد، بازوی خواهرشـان را گرفتند، او را از روی جسـد علی اکبر 

بلند کردند، فرستادند پیش زن ها؛ مناسب نبود در میدان جنگ.

ُجـِل«. آن وقت   ِمهُنـم َبعـَد الّرَ
ُ

ُجـل هِیـم، َیـُرُج الّرَ
َ
واُت اهَّلِل َوَسـالُمُه َعل

َ
 َبیِتـِه َصل

ُ
هـل

َ
 ا

َ
َّ َجَعـل ُ

»ث

دنبالۀ این قضیه را نقل می کند. البته اگر این عبارات را بخواهیم بخوانیم، 

واقعًا دل انسان آب می شود از شنیدن این کلمات!

مـن یـک مطلبـی به ذهنم رسـید از این عبارت ابن طـاووس که می گوید: 

یِه«، آنچه در این جملۀ ابن طاووس هست ـ که حتمًا از روایات 
َ
ت َعل َكّبَ

َ
»َفا

و اخبـار صحیحـی نقل کرده ـ نمی گوید امام حسـین خـودش را انداخت 

روی بـدن علی اکبـر، امـام حسـین فقـط صورتش را گذاشـت روی صورت 

جوانش؛ اما آن که از روی بی تابی، خودش را انداخت روی بدن علی اکبر، 

حضرت زینب کبری است. من به نظرم رسید که خب، این زینب بزرگوار، 

این عمۀ سـادات، این عقیلۀ بنی هاشـم، دوتا جوان خودش هم در کربال 

شـهید شـدند. دو پسـر خودش، دوتا علی اکبِر خودش هم شـهید شـدند، 
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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 

عکس العملی نشان داده باشد، مثل اینکه فریاد کشیده باشد، صدایی بلند 

کرده باشـد، گریۀ بلندی کرده باشـد، یا خودش را روی بدن اینها انداخته 

باشـد. این مادرهای شـهدای زمان ما، حقیقتًا نسـخۀ زینب را دارند عمل 

می کننـد و پیـاده می کننـد؛ بنده ندیدم، یا کمتر دیدم مادری راـ  مادر دو 

شـهید، مادر یک شـهید، مادر سـه شهید ـ که وقتی انسـان او را می بیند، 

احسـاس ضعف و عجز در او بکند! دو پسـر جوانش، عون و محمد شـهید 

شدند، حضرت زینبسالم اهلل علیها عکس العملی نشان ندادند؛ اما دو جای دیگر 

دارد که خودش را انداخت روی جسـد شـهید؛ یکی همین جاسـت که آمد 

باالی سر علی اکبر و بی اختیار خودش را انداخت روی بدن علی اکبر.74/3/19

یکی ]دیگر[ از این قضایا، قضیۀ به میدان رفتن قاسم بن الحسـن اسـت که 

بسـیار صحنۀ عجیبی اسـت.77/2/18 امام حسـن اگرچه که ده سـال قبل از 

واقعـۀ کربـال از دنیـا رفتـه بود، اما در واقعـۀ کربال دو گوهـر گرانبها را در 

راه خدا و در راه حقیقت قربانی کرد.1352/1 قاسم بن الحسنعلیه الصالة والسلالم یکی 

ِغ 
ُ
از جوانان کم سـاِل دسـتگاِه امام حسـین اسـت. یک نوجوانی که »َل َیبل

ـَم« هنـوز بـه َحد بلوغ و تکلیف نرسـیده بود. در شـب عاشـورا وقتی که 
ُ
احُلل

امام حسینعلیه السالم 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 چهارده سـاله 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 کشته شـدن در ذائقۀ تو 

 ِمَن الَعَسِل« از عسل شیرین تر است. ببینید! این، 
َ

حل
َ
چگونه است؟ گفت: »ا

آن جهت گیری ارزشـی اسـت در خاندان پیغمبر؛ تربیت شده های اهل بیت 

این طورند. این نوجوان از کودکی در آغوش امام حسین بزرگ شده است؛ 

یعنـی سه سـاله بوده اسـت تقریبًا، سـه چهارسـاله بوده که پـدرش از دنیا 

رفته است و امام حسین این نوجوان را بزرگ کرده؛ ُمرّبٰی به تربیِت امام 

حسین است.

روز عاشورا که شد، این نوجوان آمد پیش عمو؛ اینجا این طور ذکر می کند، 

 الـّراوی: َو َخـَرَج ُغـالٌم«، راوی هایـی بودنـد آنجـا کـه ماجراها را 
َ

می گویـد: »قـال

می نوشتند و ثبت می کردند، چند نفرند که از قول آنها نقل می شود قضایا، 

از قـول یکـی از آنها نقل می کند، می گویـد: همین طور که نگاه می کردیم، 

ناگهان دیدیم ازطرف خیمه های ابی عبداهلل، یک پسر نوجوانی آمد بیرون، 

ٍر« چهره اش مثل پارۀ ماه می درخشـید؛ زیبا.77/2/18  َ َ
ُة ق

َ
ّنَ َوجَهُه ِشـّق

َ
َكا »َخَرَج ُغالٌم 

آمـد درمقابـل عمـوی بزرگوارش ایسـتاد این کـودک سیزده سـاله؛ این قدر 

کوچـک اسـت قاسم بن الحسـن، این قدر جثـۀ او برطبق معمـوِل یک بچۀ 

سیزده سـاله کوچـک اسـت کـه هیچ زرهی بر تن قاسم بن الحسـن راسـت 

نمی آید، هیچ کاله خودی بر سـرش قرار نمی گیرد، بر روی اسـب نمی تواند 

خـودش را نگـه دارد، وقتی که پیاده راه می رود، شمشـیرش بر روی زمین 

کشـیده می شـود. آمده پیش عموی بزرگوارش، عرض می کند: عمو جان! 
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اجـازه بـده مـن هم بروم و جانم را به قربـان هدف و دینم کنم. 

دربارۀ هیچ یک از شـهدا این مطلب را بنده ندیده ام و نشـنیده ام که امام 

حسـین این قدر دیر اجازه داده باشـد. ..اما قاسم بن الحسـن وقتی می آید 

درمقابل عمو از او اجازۀ میدان می گیرد، آن قدر امام حسین اجازه نمی دهد 

که قاسم بن الحسن بنا می کند های های گریستن، و آن قدر اشک می ریزد 

کـه دل عمـو را هـم نـرم می کنـد. و اباعبـداهلل هـم بنا می کنـد های های 

گریه کردن. و بنا به قولی این برادرزاده و عمو دست در آغوش یکدیگر بنا 

می کنند گریه کردن و زارزدن، و باالخره قاسم بن الحسـن فائق می شـود! بنا 

می شود برود و جنگ کند و کشته بشود.

..گفتیـم کاله خـود بـر سـرش قـرار نمی گیـرد، پس چـه بکننـد؟ یک وقت 

دیدند اباعبداهلل یک عمامه ای بر سر قاسم بن الحسن پیچیده، پیراهنی بر 

تنش کرده، و شمشیری به کمرش بسته. قاسم بن الحسن آمد در میدان، 

می جنگـد، جهـاد می کنـد، اما جهـاِد باهدف، جهادی که بـرای یک جهتی 

اسـت، به سـوی یک هدفی است، برای خداست؛ و فرزند امام مجتبی باید 

این طور باشـد، فرزند آن کسـی که همۀ وجودش در راِه جهت و هدف الهی 

َنا ابُن احَلَسِن« اگر من را نمی شناسید ای 
َ
ن َفا و بود. بنا کرد رجزخواندن: »ِان ُتنِكر

مردم! بدانید که این ضرباِت من را از کجا می خورید، بدانید که من فرزند 

ِن« من فرزندزادۀ پیغمبرم،  ِبِّ امُلصَطَف َو امُلؤَتَ امام حسـن مجتبایم، »ِسـبُط الّنَ

ِن« این کسـی که  َكااَلسـیِر امُلرَتَ من از دودمان پاک رسـول خدایم. »َهَذا احُلَسـنُی 

اینجا ایستاده و شما دارید درمقابل او می جنگید، ای لشکریان! نبادا او را 
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نشناسید، نبادا ندانید به روی چه کسی دارید شمشیر می کشید! 

بشناسـید، این حسـین اسـت که این چنین درمقابل شـما ایستاده است، 

جگرگوشـۀ پیغمبر اسـت. در عالم اسـالم کیسـت که حسـین را نشناسد! 

کیسـت که نداند پیغمبر اکرم بر لب و دندان اباعبداهلل در کودکی بوسـه 

می زده است! لذا نقشش را ایفا می کند، حسین بن علی را معرفی می کند، 

هدفش را بیان می کند و می رود به سوی مرگ و شهادت.1352/1

« آمد مشغول جنگیدن شد. این را هم بدانید، جزئیات حادثه، 
ُ

 ُیقاِتل
َ

»َفَجَعل

که چه کسـی کدام ضربه را زد، چه کسـی اول زد، چه کسـی فالن چیز را 

دزدید؛ همۀ اینها ذکر شده است. آن کسی که مثاًل قطیفۀ حضرت را دزدید 

و بـه غـارت بـرد، بعدًا بـه او می گفتند: »َقیُس الَقطیَفة«. جزئیات ثبت شـده 

و معلـوم اسـت؛ یعنـی خاندان پیغمبر و دوستانشـان نگذاشـتند که این 

َقُه« ]ابن فضیل 
َ
 َرأِسِه َفَفل

َ
َبُه ابُن ُفَضیٍل ااَلزدّیُ َعل حادثه در تاریخ گم بشود. »َفَضَر

ازدی ضربه ای زد و[ فرق این جوان را شکافت، »َفَوَقَع الُغالُم ِلَوجِهِه« پسرک با 

صورت روی زمین افتاد.77/2/18 اباعبداهلل در بلندی ایسـتاده، صحنۀ میدان 

جنگ را نگاه می کند، قلب حسین می لرزد و می تپد، نگراِن حال برادرزاده 

اسـت. یک وقـت دیـد فریـاد قاسم بن الحسـن از میـان لشـکر بلند شـد، یا 

قـُر« دقت  ِ الّصَ
ّ

ل َكمـا ُیَ  احُلَسـنُی 
َّ

عّمـاه به فریـادم برس.1352/1 »َو صـاَح یا َعّمـاه َفَجل

کنیـد بـه ایـن خصوصیـات و زیبایی های تعبیـر. َصُقر یعنی باِز شـکاری، 

می گوید حسینعلیه السلالم مثل باِز شـکاری، خودش را رسـاند باالی سـر این 

غَضـَب«، َشـدَّ به معنای حمله کردن اسـت، حمله 
َ
یـٍث ا

َ
َة ل

َ
 َشـّد

َ
َّ َشـّد ُ

نوجـوان، »ث
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ـیِف« اول آن قاتل  کرد مثل شـیر خشـمگین، »َفَضَرَب ابَن ُفَضیٍل ِبالّسَ

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 

دوروَبـر بدن قاسم بن الحسـن به راه افتـاد. آمدند جنگیدند و حضرت اینها 

را پس زد. گرد و غبار بلند شـد، تمام محوطه را گرد و غبار میدان گرفت. 

ِت الُغبَرُة« بعد از لحظاتی گرد و غبار فرونشسـت. این 
َ
راوی می گوید: »َو اَنل

یُت احُلَسنَی 
َ
منظره را که تصویر می کند، قلب انسان را خیلی می سوزاند. »َفَرا

ـالم« می گویـد مـن نگاه کـردم، حسین بن علیعلیه السلالم را آنجا دیدم،  یِه الّسَ
َ
َعل

 َرأِس الُغالِم« باالی سـر این نوجوان ایسـتاده اسـت، دارد با حسـرت 
َ

 َعل
ً
»قاِئا

یـِه« آن نوجـوان هم بـا پاهایش دارد 
َ
بـه او نـگاه می کنـد، »َو ُهـَو َیفَحـُص ِبِرجل

زمیـن را می شـکافد، در حـال جـان دادن اسـت و دارد پا را تـکان می دهد. 

 ِلَقـوٍم َقَتلـوَک« ]و حسینعلیه السلالم می گویـد:[ دور 
ً
 ُبعـدا

ُ
ـالُم َیقـول یِه الّسَ

َ
»َو احُلَسـنُی َعل

باشـند از رحمـت خدا، آن کسـانی که تـو را به قتل رسـاندند.77/2/18 که مرگ 

قاسم بن الحسن ها اول زندگی است. مرگ این است، اول زندگی است؛ لذا 

مشـتاقانه مرگ را در آغوش می گیرد و می رود.1352/1 این ]هم[ یک منظره، 

که منظرۀ بسیار عجیبی است؛ نشان دهندۀ عاطفه و عشق امام حسین به 

این نوجوان، و درعین حال فداکاری او و فرسـتادن این نوجوان به میدان 

جنگ و عظمت روحی این نوجوان و جفای آن مردمی که با این نوجوان 

هم این طور رفتار کردند.77/2/18

آن طورکـه از مجموع قراین به دسـت می آیـد، از مردان رزم آورـ  غیر از حاال 



827 44. عاشـــــورا 

سوم
صل 

ف

کودک شش ماهه مثاًل، یا بچۀ یازده سالهـ   از رزم آوران، اباالفضل 

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 

لب تشنگان خیمه های 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 این طوری ]باشد[، بروم آنجا و خودم را قربانی کنم، خودم را فدا کنم؟ 

این طوری است؟ از جانش سیر شده بود؟ آنچه در مقاتل نوشته اند و در تاریخ 

به طورکلی نوشـته اندـ  گمانم اختالفی نیسـت ـ اباالفضل العباسصلوات اهلل علیه 

یک جوان سی وچهارساله است. اواًل بسیار زیبارو بود، جوانی بود که وقتی 

در مدینه راه می رفت، ازبس صورتش درخشـنده و زیبا و جاذب بود، به او 

می گفتند ماه، ماه بنی هاشـم، قمر بنی هاشـم؛ این اسم از آنجا شروع شد. 

سالم، شجاع، نیرومند، بدن ورزیده، قد بلند، صورت زیبا؛ از همه چیز، تمام. 

آن وقت با این جوانی و زیبایی، راوی می گوید روی پیشانی اش آثار سجده 

و عبادت شـبانه بود؛ متعّبد، اهل عبادت ـ و قربان این عبادتگر ـ عبادتی 

که اثرش را بخشید، سجده هایی که برای خدا می کرد، او را چنان ساخت که 

روز عاشـورا، با این چنین وضعی، توانسـت دنیایی را درمقابل شهامت خود 

َی الَعّباَس« خدا  به سجده دربیاورد. امام سجادصلوات اهلل علیه می گوید: »َرِحَم اهَّلُل َعّمِ

رحمت کند عمویم عباس را. امام صادق می فرماید که عمویم عباس، مرد 

بایقیِن ُصلب االیمانی بود، قوی بود.52/11/12



828 44. عاشـــــورا 

سوم
صل 

ف

در ایـن زیـارات و کلماتـی کـه از ائمهعلیهم السلالم راجع بـه 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 امان نامه کردند، گفتند ما تو را امان می دهیم؛ 

آن چنـان برخـورد مردانه و جوانمردانه ای کرد که دشـمن را پشـیمان کرد. 

من از حسـین جدا بشـوم! وای بر شـما! ُاف بر شما و امان نامۀ شما!62/7/24 

آن چنان قوی، آن چنان متقن و محکم.

بـا شـمر، قـوم و خویش مادری اند، از قبیلۀ َکلبنـد، از قبایل معروف عرب. 

وقتـی حکـم کشـتار عام مسـافران کربال ازطـرف آن جنایت کار صادر شـد، 

رفیقی که همراه شمر بود، بلند شد و گفت، شمر هم گفت که چند نفر از 

فرزندان علی، خواهرزاده های ما هسـتند، پسـرعمه های شـمر و آن دیگری 

بودند، اینها را امان بده، اجازه بده که اینها سالم بیرون بیایند. در آن مهلکۀ 

عجیب، این امان نامه به دسـت اباالفضل العباس رسـید. آمد بیرون و گفت 

خـدا لعنـت کنـد تـو را و امان نامـه ات را؛ آن امان دهنـده 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 نمی گفتند بیا داخل لشکر ما، می گفتند تو آزادی، 

بیـا بـرو، برو خانـه ات و راحت زندگی بکن، با تو کاری نداریم. صحبت این 
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نبـود کـه می گفتند بیا در لشـکر ما بـاش؛ ابدًا! هرگـز از او انتظار 

نداشـتند کـه بـرود در لشـکر آنها؛ نه، می گفتنـد تو آزادی، بـرو. او هم این 

آزادی را نمی خواست، می گفت من اینجا می مانم و کشته می شوم.52/11/12

نمونۀ دیگِر بصیرت او این بود که در روز عاشورا، سه تا از برادرانش هم با 

او بودند؛ ـ می دانید 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. این هم بصیرت اوسـت. انسـان برادران خود را درمقابل 

چشم خود، برای حسین بن علی قربانی بکند، به فکر مادر داغ دارش نباشد 

که بگوید حاال یکی از این برادران برود مثاًل، که مادرم دل خوش باشد؛ به 

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 می رفتند میان لشکر دشمنـ  شما 

می دانید که جنگ روز عاشـورا به منظور فتح کردن که نبود، هفتادودو نفر 

آدم درمقابل حداقل سی هزار چه کار می توانند بکنند! به منظور شهیدشدن 

بود، به منظور ریخته شـدن این خون بود، تا پای این ورقۀ رسـالت و ورقۀ 

مسـئولیت، با خون امضا بشـود، تا مسّجل باشد، تا رنگش در تاریخ ثابت 

باشد؛ لذا بود که می زدند به قلب لشکر و می رفتند تا دیگر برنگردند ـ هر 

عده ای که می رفتند آنجا و در مخمصه ای گیر می کردند، اباالفضل العباس 

کـه پرچـم این جبهه در دسـت او بود، از دور و بـاالی بلندی نگاه می کرد، 
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تا می دید که بین یک جمعیتی گیر کرده اند و یک نفر یا دو نفر 

سرباِز مجاهِد فداکار محاصره شده اند، فورًا خودش را می رساند و این حلقۀ 

محاصـره را پـاره می کرد، می درید، و این چند نفر را بیرون می آورد. بعد از 

مدتی آنها می رفتند و کشته می شدند؛ زنده برنمی گشتند. 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 لحظه ای 

که خودش به میدان رفت و شهید شد، کار اباالفضل العباس این بود که 

کسانی را که در محاصره قرار می گرفتند می رفت و نجات می داد.52/11/12

وفاداری حضرت اباالفضل العباس هم از همه جا بیشـتر در همین قضیۀ 

واردشـدن در شـریعۀ فرات و ننوشیدن آب اسـت.79/1/26 از روز هفتم ُمحرم 

آب در خیمه گاه نیسـت؛ سـه روز اسـت که آب به طور رسمی در خیمه گاه 

نیست. گاهی شبی، نیمه شبی، کسانی می روند یک مقدار آب برمی دارند، 

می آورنـد. لب ها تشـنه اسـت، آن هم روز عاشـورا، آن هم عصـر، بعدازظهر، 

با آن گرما، عطش بچه ها اباالفضل را بیشـتر از آنچه که هسـت شـجاعت 

می بخشـد.62/7/24 البتـه ایـن نقـل معروفـی که در همۀ دهان ها هسـت که 

امـام حسینعلیه السلالم اباالفضـل را فرسـتادند بـرای آوردن آب، آنچه که من 

در نقل های معتبر ـ مثل ارشاد مفید و لهوف ابن طاووس ـ دیدم، اندکی 

بـا ایـن نقل تفـاوت دارد که شـاید اهمیـت حادثه را هم بیشـتر می کند. 

در ایـن کتاب هـای معتبـر، روایاتی که هسـت این طوری اسـت که در آن 

لحظات آخر یا سـاعت آخر، این قدر تشـنگی فشـار آورد بر این بچه ها، 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 به طرف همان 

شـریعۀ فـراتـ  آن شـعبه ای از نهـر فـرات کـه در ایـن منطقه بـود ـ بلکه 

بتوانند آبی بیاورند.

دربـارۀ جنگ پشت به پشـِت هـِم این دو برادر در میـدان، حرف های خیلی 

عجیبـی زده انـد. آن چنـان این دو برادِر شـجاع و قوی پنجهـ  آن یکی امام 

حسین است در سن نزدیک به شصت سالگی، اما ازلحاظ قدرت و شجاعت، 

جزو نام آوراِن بی نظیر اسـت؛ این هم که برادرش اباالفضل العباس اسـت، 

بـا آن خصوصیاتـی کـه همه شـناخته اند، جوانی سی وچندسـاله  ـ باهم، 

دوش بـه دوش هـم، گاهی پشت به پشـت هم، در وسـط این دریای لشـکر 

دشـمن، لشـکر را می شکافند برای اینکه خودشان را برسانند به آب فرات، 

بلکـه بتواننـد آبـی بیاورند.79/1/26 گاهی اوقات غبـار میدان جنگ که خیلی 

زیاد می شد، این دو برادر شجاِع شمشیرزن ـ فرزندان علی که شهامت را، 

هم از علی به ارث برده اند، هم از جوشش دل ُپر ایمان خود دارند ـ از هم 

کنار می افتادند؛ بعد اباالفضل العباس فریاد می زد اهلل اکبر، حسین بن علی 

می فهمید که برادرش عباس هنوز دارد می جنگد.52/11/12 در اثنای این جنِگ 

سـخت هسـت کـه ناگهـان امـام حسـین احسـاس می کنـد که بیـن او و 

برادرش عباس در میدان جنگ، جدایی افتاد؛ لشکر بین این دو را فاصله 

انداخته انـد. در همیـن حیص وبیـص اسـت که اباالفضل بـه آب نزدیک تر 
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شـده، خـودش را بـه لب آب می رسـاند. هـر انسـانی در اینجا به 

خـودش حـق می دهـد کـه یک کـف آبی هـم به لب هـای تشـنۀ خودش 

برساند؛ اینجا آن وفاداری خودش را نشان داد؛ اباالفضل العباس وقتی که 

آب را برداشت، تا چشمش به آب افتاد، »َفَذَكَر َعَطَش احُلَسنِی« به یاد لب های 

تشـنۀ امـام حسـین ]افتـاد[، شـاید به یـاد فریادهـای العطـش دختران و 

کودکان، شـاید به یاد گریۀ عطش ناکانۀ علی اصغر، دلش نیامد که آب را 

بنوشد. آب را ریخت روی آب.79/1/26

َمشک را ُپر از آب کرد، با شوق و رغبت زیاد که بیاید بچه های 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 بی خطرتـر بکنـد، یـک راهـی از میان نخلسـتان انتخاب کـرد آمد. مدام 

می جنگیـد، مـدام لشـکریان دشـمن را کـه بـه او حمله می کننـد، تارومار 

می کند. با شوق، با نگرانی، نبادا نتواند خودش را به خیمه ها برساند، نبادا 

بچه های حسـین منتظر بمانند و آب به آنها نرسـد. در همین حین ـ که 

هـم شمشـیر می زنـد، هم نگران اسـت ـ یک وقت دیدند صـدای اباالفضل 

 َعن دین« یعنی به خدا قسـم اگر 
ً
َبدا

َ
حامی ا

ُ
بلند شـد: »َو اهَّلِل ِان َقَطعُت َیین، ِاّن ا

دست راست مرا قطع کردید، من از دین خودم دست نخواهم کشید. نقل 

می کنند که امام حسینعلیه السالم ..ناگهان صدایی شنید از وسط نخلستان، 

َک« یعنی ای  خا
َ
دِرک ا

َ
خا ا

َ
صـدای اباالفضـل، برادرش را که فریاد می زند: »یا ا

برادر! برادرت را دریاب.62/7/24
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معـروف اسـت که مادر اباالفضـل، یعنی امّ البنین، مادِر پسـران، 

بعـد از آنکـه چهـار پسـر را یکجـا از دسـت داد ـ قربـان شـهامت این زن! 

قربان بزرگواری این زن! ـ خیال می کنید بنا کرد شـیون و ناله کردن؟ بنا 

کـرد دشـمن را بر خود جری کردن؟ ابدًا! گریـه می کرد، اما گریۀ او خون از 

درودیـوار می باراند. دسـت بچۀ کوچـک اباالفضل را کـه عبیداهلل بن عباس 

اسـت، می گرفت و می آورد در قبرسـتان بقیع ـ حاال قبرسـتان بقیع کجا، 

کربال کجا، بچه هایش در کربال افتادند و دفن شدند، اما او دنبال یک شعار 

تبلیغاتی است، کاری ندارد کجا افتادند ـ چهار صورت قبر درست می کرد، 

می نشست باالی سر اینها، بعد بنا می کرد حرف زدن؛ ببینید شعرهایی که 

می خواند چه بود:52/11/12

یا َمن َرَای الَعّباَس َکرَّ

َقِد َعَلی َجماهیِر النَّ

َو َوراُه ِمن َابناِء

َحیَدَر ُکلُّ َلیٍث ذی َلَبٍد1

این مادر از عاشـورا یک منظره ای 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 بچه هایشـان 

می روند میدان جنگ، یک منظره ای در ذهنشان هست، شاید این منظره 

خیلی واقع بینانه هم نیسـت، اما مادر دلش به آن منظره خوش اسـت. 

1. اعیان الشیعه/ مدخل ام البنین فاطمة بنت حزام 
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این مادر یک منظره ای درسـت کرده، چهار پسـر شجاعش رفتند 

میـدان جنـگ، و بزرگ تر از همۀ آنها اباالفضل اسـت و اباالفضل معروف 

بـه شـجاعت اسـت، همـه می داننـد اباالفضـل چقـدر شـجاع اسـت؛ این 

مـادر خیـال می کنـد، در ذهن خودش ترسـیم کرده کـه در میدان جنگ، 

البـد اباالفضـل جلو حرکت می کرده، سـه تا بـرادر کوچک تر از خودش هم 

دنبالش حرکت می کردند، مثل شـیری که به گلۀ گوسـفندی حمله بکند، 

ایـن دشـمن ها را مـدام بـه این طـرف و آن طـرف می ریختند. لـذا خطاب 

می کند، می گوید ای کسـی که عباس مرا در حالی دیدی که بر گله های 

گوسـفندان دشـمن، بر دشـمناِن گوسـفندوار، حمله می کنـد، در حالی که 

بچه های امیرالمؤمنین ـ برادران خودش ـ پشـت سـِر او را گرفتند، مدام 

به این طرف، مدام به آن طرف حمله می کنند، دشـمنان را می ُکشـند. این 

منظرۀ ذهنی خودش را این مادر از دور بیان می کند؛ بعد ناگهان یادش 

می آیـد کـه یـک خبـر تأسـف انگیز و مهمـی بـه او دادند کـه برایش غیر 

صیَب ِبَرأِسـِه َمقطوَع َیٍد« برای من 
ُ
ّنَ ابن ا

َ
نِبئـُت ا

ُ
قابـل تحمـل بوده، می گوید: »ا

خبر آوردند که پسـر عزیزم درحالی که دسـتش قطع شـده بود، بر سـرش 

 ِبَرأِسـِه َضـرُب الَعَمـِد« واویال بر 
َ

مـال
َ
 ِشـبل ا

َ
یـل َعـل ضربه ای وارد شـده اسـت. »َو

این بچه شـیر شـجاِع من که با ضرب عمود، سـر او را، سِر برافراشتۀ او را 

خم کردند. یک واقعیتی از میدان جنگ به ذهن این مادر هست، آن را 

َحٌد« ای پسر! 
َ
كاَن َسیُفَک یف َیدیَک مَلا َدنا ِمنُه ا و 

َ
بیان می کند. بعد می گوید: »ل

اگر شمشـیرت در دسـت تو بـود، هیچ کس جرئت نمی کـرد به تو نزدیک 
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بشـود. اگر شـنیده ایم که سـر تو را با ضرب عمود شکافتند، این 

به خاطر این است که شمشیر در دست تو نبوده است. واقعه و حادثه را 

آن چنانی که هسـت، آن وقت این مادر داغ دیده در شـعر می آورد و بیان 

می کنـد. حقیقـت قضیه هم همین اسـت، اباالفضل با شمشـیر، با َجهاز 

کامـل، بـا قـدرت، به طـرف میدان جنـگ می رود، امـا نه بـرای جنگیدن؛ 

اباالفضـل مـی رود تـا برای فرزندان برادر که از تشـنگی به جان آمده اند و 

فریاد »وا َعَطشـاه« آنها بلند اسـت آب بیاورد.62/7/24

]امـا[ بـه نظـر مـن اوج مصیبـت در کربـال، شـهادت علی اصغـر، این طفل 

شـش ماهه، در آغوش پدر اسـت. معمواًل تشـنگی اصحاب سیدالشـهدا و 

خاندان پیغمبر را، به عنوان مصیبت عطش، بیان می کنند؛ اما عطش فرق 

می کند، عطش آدم بزرگ با عطش بچۀ کوچک، آن هم بچۀ شیرخوار، که 

قابل مقایسـه نیسـت. من وقتی ترسیم می کنم در ذهن خودم آن حالتی 

را کـه در خیمه هـای حسـین بن علی در حـدود عصر عاشـورا، کـه این بچۀ 

شـش ماهه به شـهادت رسـیده، وقتی ترسیم می کنم در ذهنم آن هیجان 

را، آن نگرانی را، آن ناراحتی را که به خاطر عطِش این بچه پیش آمده بود، 

واقعًا برایم قابل تحمل نیست و طاقت نمی آورم که تصور کنم حتی این 

مسئله را. حاال یک گوشه ای از آن منظرۀ ذهنی را برای شما می گویم.

شـما ببینیـد؛ اگـر در خانـه ای آب قطع بشـود برای دو سـاعت، برای سـه 

سـاعت در روز تابسـتان، اولین چیزی که به ذهن خانم خانه یا مرد خانه 

می رسد، غذای ظهر نیست، اولین چیز آب وضو نیست، اولین چیز حتی 



836 44. عاشـــــورا 

سوم
صل 

ف

آب مشـروب بزرگ ها نیسـت، اولین نگرانی ای که پیش می آید، 

این اسـت که اگر این بچۀ کوچک شـش ماهه، یک سـاله، دو سـاله در این 

خانه تشـنه شـد، با تشـنگی او چه بکنیم. اگر بنا باشـد همه هم تشنگی 

بِکشند، حرفی ندارند؛ مرد بزرگ، زن بزرگ، بچه های بزرگ تر حاضرند سهم 

خودشان از این آب راـ  اگر جیره بندی باشد ـ بدهند، نگه دارند برای اینکه 

ایـن بچـۀ کوچک که زبـان نمی فهمد، طاقت نمـی آورد و تحمل نمی کند، 

متحمل تشنگی نشود. وضع بچۀ کوچک این طوری 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 

کالفه شـدن و عرق ریختـن خودشـان نیسـتند، امـا مـادر خانـه وقتی نگاه 

می کند می بیند این بچۀ قنداقی اش، این بچۀ شیری اش، از گرما خوابش 

نمی برد، طاقت نمی آورد، آرام نمی گیرد، جگر او آتش می گیرد. حاال شـما 

در عصر عاشورا، ببینید در خیمه های سیدالشهدا با آن گرما، با آن عطش، 

با آن تشنگی، چه می گذشت، به خاطر همین بچۀ کوچک. بعضی ها بودند 

که شـاید بیش از یک شـبانه روز بود در آن گرما آب ننوشـیده بودند. یقینًا 

اینهـا بـه فکـر خودشـان نبودند وقتـی علی اصغـر را می دیدنـد. من گمان 

می کنم علت اصلِی بردن علی اصغر به وسـیلۀ سیدالشـهدا به مقابل لشـکر 

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 نمی توانست بکند.65/6/21
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وقتـی حسین بن علیعلیه السلالم برای آخرین خداحافظی به خیمه ها 

آمدنـد و خواهرشـان زینـب را صدا زدند، و همـۀ دخترها و بچه ها و زن ها 

با شنیدن صدای امام حسین و اینکه فهمیدند حضرت از میدان برگشته، 

آمدند دور حضرت را گرفتند. حسین بن علیعلیه السالم به خواهرشان رو کردند 

َعُه« یعنی خواهر، بچۀ شـش ماهه ام  َوّدِ
ُ
غیَر َحّیَ ا ِدَی الّصَ

َ
و فرمودند: »ناِولین َول

را بـه مـن بده تا با او هم خداحافظی کنم. اگر این روایت درسـت باشـد، 

امـام حسـین وقتـی این بچـه را در آن حال می بیند، با آن چهرۀ افسـرده، 

با آن گردن خم شـده، با آن صورت زردشـده و ازحال رفته، دلش می سـوزد 

و می گویـد 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، آن وقت این طور می شود که حضرت این بچه 

را زیـر عبـا می گیرند، می آیند طرف لشـکر دشـمن؛ آنها خیـال می کنند که 

حضـرت قـرآن آورده زیـر عبا گرفته، کـه آنها را به قرآن سـوگند بدهد. بعد 

که حضرت عبا را پس می زنند، با کمال تعجب می بینند یک بچۀ کوچک 

قنداقـی را حضـرت بر روی دسـت بلنـد کردند.61/10/9 و به همه نشـان دادند. 

حالـت خـود ایـن بچـه تأثرانگیز بود؛ هـر دلی را، هر دل سـنگی را یقینًا به 

ترحم وادار می کرد. حضرت مخصوصًا اسـترحام کردند، این حرف درسـت 

ضیـَع« یعنی رحم کنید به این بچۀ   الّرَ
َ

فل ن َفارمَحـوا هـَذا الِطّ اسـت کـه »ِان َل َترمَحـو

کوچـک. یـک پـدر بـرای بچۀ کوچـک در این مواقـع اضطراری ایـن کار را 
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می کنـد، آن نْفـس َابِی1 حسین بن علیعلیه السلالم اجازه می دهد به او 

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 

« آیا نمی بیند این 
ً
ی َعَطشـا

َ
ّظ

َ
َكیَف َیَتل وَنه  ما َتَر

َ
کاری نکرده، او تشـنه اسـت. »ا

بچه از عطش چگونه به خودش می پیچد! خیلی کار آسـانی بود که اینها، 

هم حسـین بن علی را بُکشـند، هم این بچه را سـیراب کنند، هیچ مشکلی 

به وجـود نمی آمـد. یـک بچۀ شـیرخواره، به قدر یک قاشـق بیشـتر، مصرف 

آبش نیسـت که رفع عطشـش بشـود؛ امام حسـین هم همین را بیشـتر 

نمی خواسـت؛ نمی خواسـت یـک ذخیرۀ آبی برای بچه بگیـرد، علی الِعجاله 

می خواسـت تشـنگی او را برطرف کند؛ اما متأسفانه این کار را نکردند.61/10/9 

]ناگهـان[ در همیـن حالی که حسـین بن علیـ  البد با یـک حال بحرانی، با 

یک هیجان، با یک ناراحتی ـ این بچه را روی دست بلند کرده، دارد حرف 

می زنـد، یک وقت یک چیز عجیبی را احسـاس کـرد! دید این بچه ای که از 

گرسـنگی و تشـنگی بی حس وحال افتاده بود، سـر خودش را نمی توانست 

نگـه دارد، گردنـش یـک طـرف کج شـده بود، آن چنـان این بچه دسـت وپا 

می زند روی دست پدر! همین طور که نگاه کرد، دید خون از گلوی علی اصغر 

 اهَّلُل 
َّ

 اهَّلِل َصل
ُ

یَک َیابَن َرسول
َ
 اهَّلُل َعل

َّ
باَعبِداهَّلِل َصل

َ
یَک یا ا

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
سرازیر شده.65/6/21 »َصل

والِدَک امُلسَتشَهدیَن َبنَی َیَدیَک«61/10/9
َ
صحاِبَک َو ا

َ
 ا

َ
یَک َو َعل

َ
َعل

]حـاال دیگـر[ لحظـات وداع حسین بن علیعلیه السلالم بـا زینـب کبریسلالم اهلل علیها 

1. روح منیع و بسیار با عزت
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اسـت، یعنـی خواهـر و برادری کـه این قدر باهم مأنـوس بودند، 

این قدر به هم محبت داشتند، از هم جدا نمی شدند ـ واقعًا این لحظه ها 

را انسـان اگر دقت بکند، می بیند چقدر باعظمت اسـت؛ منهای جنبه های 

گریـه آور و تأثرانگیـز ایـن ماجراها، دقـت در جنبه های روانـی این ماجرا، 

انسـان را دچـار حقـارت می کنـد درمقابـل آن همـه عظمت، آدم احسـاس 

]کوچکـی[ می کنـد، واقعـًا اگر آنهـا ]انسـان[ بودند، ما چه هسـتیم! ـ این 

خواهر و برادری که این قدر به هم محبت دارند، خب طبیعی هم هست، 

یـک خانـواده ای دوتا برادر، یکی دو تـا مثاًل خواهر، اینها از کوچکی باهم 

بـزرگ شـدند، سن هایشـان نزدیـک به هـم، هم بـازی، دردهایشـان باهم، 

رنج هایشان باهم، شادی هایشان باهم؛ مرگ پیغمبر را باهم درک کردند، 

ناراحتی مادر را باهم کشیدند، پدر را باهم از دست دادند؛ در یک خانوادۀ 

این طوری، هرچه که این خانواده کوچک تر می شـود، یعنی افرادی از این 

خانـواده می رونـد، آن بقایـا صمیمیت بیشـتری پیدا می کننـد 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 محبت هایی 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 اسـالمند ـ محبت هایشـان 

خالصـه بشـود در هـم؛ یعنـی آن قدر همدیگر را دوسـت بدارنـد که از یک 

خواهر و برادر معمولی، این همه دوستی معقول نیست.
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..حاال با یک چنین محبتی و این اندازه سختِی جدایی از برادر، در 

آن لحظۀ وداع، زینب کبری با آن شرایط تهدیدآمیز، می بیند برادرش آمده 

دارد از او خداحافظی می کند، برای اینکه برود به میدان که از میدان دیگر 

برنگردد. یک طرف، این محبت ها 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 می دهد 

و برادر از سرش سایه برمی چیند، تمام این مسئولیت ها به عهدۀ اوست، 

و اوسـت کـه بایـد ایـن کاروان را هدایت و رهبری کند. لـذا می بینید که 

چقدر لحظه، لحظۀ حساسـی اسـت. آن وقت در یک چنین لحظه ای معلوم 

است که چه حالی و چه خصوصیاتی زینب کبری خواهد داشت.64/7/4

آن وقتی کـه حسین بن علیعلیه السلالم از اسـب روی زمین افتاد ـ یعنی در آن 

لحظات آخر ـ و اسِب بی صاحِب امام حسین به خیمه ها برگشت، و زن و 

بچـه و اهـل حرم فهمیدند که حادثه برای حضرت ابی عبداهلل پیش آمده، 

خب هرکدام یک عکس العملی نشان دادند. یک بچۀ یازده ساله ای بود که 

در آغوش امام حسـین بزرگ شـده بود. در حادثۀ کربال ده سال از شهادت 

امام حسن می گذشت، یعنی این بچه از یک سالگی در دامان عمو تربیت 

پیدا کرده بود و با عمو ُانس گرفته بود، مثل پدر. شاید به خاطر اینکه یتیم 

بـوده، امـام حسـین از فرزندان خودش هم بیشـتر بـه او محبت می کرده. 

خـب پیداسـت کـه یک چنین 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 ابی عبداهلل. آن طوری که نقل کردند و نوشـتند؛ 

هنگامی که این بچه رسـید، یکی از سـربازان خبیث و قسی القلب ابن زیاد، 

شمشـیر را بلنـد کـرده بود که بر بدن مجروح ابی عبـداهلل 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 آن قدر ناراحت شـد، 

آن قدر سراسیمه شد که این دست های کوچک خودش را بی اختیار 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 استغاثه کردن. اما این گرگ خون خوار به همین هم 

اکتفا نکرد، پشت سر این بچه رفت، بچۀ یازده ساله را روی زمین انداخت 

و او را به شهادت رساند؛ اینجا بود که امام حسین خیلی منقلب شد.

حاال دشـمنان، دور بدن حسین بن علیعلیه السلالم حلقه زدند و هرکدامی یک 

ضربـه ای وارد می کننـد و ایـن جسـِم پـاِک بی دفـاع، روی زمیـن افتاده. 

هرچه اینجا وحشـی گری اسـت، اینجا خباثت اسـت، اینجا روح حیوانی 

و انتقام گیـری اسـت، در ِخیـام حرم ابی عبـداهلل، روح توجه به خدا، روح 

انسـانِی رقیـق و عاطفـۀ شـدیدی اسـت که مـوج می زند و همـۀ زن ها و 

کودکان، ..همۀ اینها نسـبت به حسـین بن علی و سرنوشـت او آن حالت 

نگرانی را دارند. از خیاِم حرم بیرون آمدند، و می روند به آن طرفی که فکر 

می کننـد حسین بن علیعلیه السلالم در آنجـا روی زمیـن افتـاده. نقل می کنند 

وقتی کـه ایـن زن هـا از خیمه ها بیرون آمدندـ  زن های عرب دیدید شـما 
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چطـور ندبـه می کننـد یا شـنیدید، هنـوز هم معمول اسـت بین 

زن های عرب که بر کشـته های خودشـان، بر عزیزان ازدسـت داده، به شکل 

دردناکـی گریـه می کننـد، به صورتشـان می زننـد، مو از سرشـان می َکنند، 

یک چنیـن حالـت فوق العـاده ای دارنـد ـ خـب اینهـا عزیـزی را از دسـت 

دادنـد مثـل حسـین بن علی، زینب پیشـاپیش ایـن جمعیت زن هـا دارند 

می آینـد به طـرف قتلـگاه.64/7/5 پیکـر مجـروح و زخم خورده و پاره پاره شـدۀ 

حسـینش را پیـدا کرد.59/6/17 جسـد عزیزش را روی زمیـن گرم کربال افتاده 

دید، به جای هرگونه عکس العملی، به جای هرگونه شکایتی، رفت به طرف 

داه!  ّمَ جسـد عزیزش، ابی عبداهلل.64/7/5 و خطاب به پیغمبر عرض کرد: »یا ُمَ

ُع ااَلعضاِء َمسلوُب الِعماَمِة  ماِء ُمَقّطَ  ِبالّدِ
ٌ

ل ماِء َهَذا احُلَسنُی ُمَرّمَ یَک َمالِئَكُة الّسَ
َ
 َعل

َّ
َصل

داِء«73/3/17 یعنـی ای جـد عزیـزم! ای پیغمبـر بزرگـوار! یـک نگاهـی به  َو الـّرِ

صحـرای گـرم کربـال بکن، این حسـین توسـت که در میـان خاک و خون 

می غلتد و افتاده.64/7/5 ]عرض کردم[، دو جا دارد که خودش را انداخت روی 

جسـد شـهید؛ یکی وقتی که آمد باالی سر علی اکبر و بی اختیار خودش را 

انداخت روی بدن علی اکبر، یکی هم عصر عاشوراست، آن وقتی که خودش 

را انداخـت روی بـدن بـرادرش حسـین.74/3/19 بعد هم نقـل می کنند زینب 

دسـت ها را زیر جسـد حسـین بن علی کرد، صدایش بلند شـد: »پروردگارا! 

ایـن قربانـی را از آل محمـد قبـول بفرمـا«.64/7/5 قربان جسـد پاره پاره ات یا 

اباعبـداهلل! ..و بـا آن صـدای حزین، با آن آهنـگ، بی اختیار، کلمات را در 

یِب الَعطشاُن 
َ
یِب امَلهموُم َحّیَ َقَض ِبا

َ
فضا پراکند و در تاریخ گذاشت. فریاد زد: »ِبا
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َحّیَ َمَض« پدرم قربان آن کسـی که تا آن لحظۀ آخر تشـنه ماند و 

تشنه لب جان داد.67/6/4

در روز عاشـورا آن راوی ای کـه حـوادث را نقـل کـرده اسـت و در کتاب هـا 

«، مکثور یعنی 
ً
یـُت َمكثـورا

َ
دهان به دهـان نقـل کرده اند، می گویـد: »َفـَواهَّلِل مـا َرا

آن کسـی که امواج غم و اندوه بر سـر او بریزد، بچه اش بمیرد، دوسـتانش 

نابـود بشـوند، ثروتـش از بین بـرود، همۀ امواج بال به طـرف او بیاید؛ این 

را عـرب می گویـد مکثـور. می گویـد من ندیدم هیچ کسـی را در چارموجۀ 

« محکم دل تـر، اسـتوارتر از حسـین بن علی. در میدان های 
ً
َبـَط َجأشـا ر

َ
بـال، »ا

گوناگون جنگ ها، در میدان های اجتماعی، در میدان سیاسـت، انسان به 

آدم هـای گوناگونـی برخورد می کند، کسـانی که دچار غم هـای گوناگونند، 

می گوید هرگز ندیدم کسی در چنین هنگامه ای مثل حسین بن علی، چهرۀ 

شـاد، مصمـم، حاکی از عزم و اراده، متـوکل به خدا، با این همه 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 خیمه گاه نبود، مگر امام سجاد که او هم مریض بود، آنجا افتاده 

بود و شـاید در حالت ِاغما به سـر می ُبرد. حاال شـما ببینید این خیمه گاه 

و اردوگاهی که در آن، هشـتاد نفر، هشـتادوچهار نفر زن و بچه هسـتند 

و در میـان یـک دریـای دشـمن محاصره اند، اینها چقـدر کار دارند؛ بعضی 

تشنه اند، بعضی گرسنه اند، یا بشود گفت همه تشنه اند و همه گرسنه اند، 

دل ها همه لرزان و خائف اسـت، جسـدهای شـهدا همه قلم قلم شده روی 
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زمین افتاده اسـت، بعضی بـرادر اینهایند، بعضی فرزند اینهایند؛ 

به هرحال یک حادثۀ بسـیار تلخ و وحشـت آوری 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 این همـه عزیزان را و هجده نفر جوانان بنی هاشـم و اصحاب وفادار را؛ 

این هم بود و شاید این اهمیتش کمتر از آن هم نبود که در میان این همه 

دشـمن، بار سـنگین اداره و حراسـت و مدیریت این خرگاِه شکست خوردۀ 

پراکنده شده و متفرق شده را به عهده دارد؛ حتی امام سجاد را هم بایستی 

او اداره کند.63/7/20

    

باَعبِداهَّلِل 
َ
یَک یا ا

َ
الُم َعل لّسَ

َ
ا

ت ِبِفناِئَک
َّ
ی َحل

َّ
واِح ال  ااَلر

َ
َو َعل

اُر   َو الهّنَ
ُ

یل
َّ
 ما َبقیُت َو َبیِقَ الل

ً
َبدا

َ
یَک ِمّن َسالُم اهَّلِل ا

َ
َعل

یاَرِتُكم ُه اهَّلُل آِخَر الَعهِد ِمّن ِلز
َ
َو ال َجَعل

 احُلسنِی
َ

الُم َعل لّسَ
َ
ا

 َعِلِّ بِن احُلَسنِی
َ

َو َعل

والِد احُلَسنِی
َ
 ا

َ
َو َعل

صحاِب احُلَسنِی
َ
 ا

َ
َو َعل

الم یِه الّسَ
َ
ذیَن َبَذلوا ُمَهَجُهم دوَن احُلَسنِی َعل

َّ
ل

َ
ا
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..سـالم یک انسـاِن دورافتاده و مشـتاق، یک خصوصیاتی دارد؛ 

بی روح نیست، سرد نیست، لفظی نیست، ظاهرسازانه نیست. وقتی که در 

این سالم در زیارت عاشورا، شیعۀ مخلص و محب امام حسین رو می کند 

الُم  لّسَ
َ
به آن قبر یا به یاد آن حضرت در دل خود، از اعماق دل می گوید: »ا

باَعبِداهَّلِل« یعنی سالم من، درود من، احترام من و دل من حامل 
َ
یَک یا ا

َ
َعل

هدیه ها و تحفه های معنوی، نثار توست ای اباعبداهلل.

اگرچه محور این عشـق و شـور و عاطفه، حسـین علیه السـالم است، لکن 

در ِگـرد ایـن محـور، انسـان های برجسـته و بزرگـی وجود دارنـد که به حق 

در طـول تاریـخ بشـر بی نظیرنـد.64/7/4 ]هفتـادودو نفـر[ شـجاِع دل داِر قوِی 

ازهیچ کس نتـرِس همـۀ دنیـای کفـر را با چشـم حقارت نـگاه بکن، حاضر 

شـدند کـه از همه چیـز هم بگذرنـد، بگویند ما می خواهیـم برویم در کنار 

پسـر پیغمبر و کشـته بشـویم. اهمیتش به خاطر این بود که کار سـختی 

بود، تصمیم گیری اش آسـان نبود، کار سـخت بود. سـختی اش نه به خاطر 

این بود که شمشـیر تیز اسـتـ  خب شمشـیر در همۀ جنگ ها تیز است؛ 

در همۀ جنگ ها هم شمشـیر بود ـ سـختی اش به خاطر این بود که قیام 

درمقابـل آن چنـان ظلم همه گیر و ُمَسـیِطر، دل می خواهد، ..و کسـی این 

ُگردۀ قوی و نیرومند را نداشت، جز همان یک عدۀ معدود.63/8/19 ]همان ها[ 

که تا لحظۀ آخر با امام حسـین ماندند؛ شـب عاشـورا هم آنجا بودند، روز 

عاشـورا هم برای کشته شـدن از یکدیگر سبقت می جستند و باهم شوخی 

می کردند که دارند به لقای الهی می رسند و شهید می شوند.67/5/29
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حسـین و یاران او سیدالشهدای تاریخ اسالمند؛ یعنی امروز هم 

شـهیدان ما یک ذره ای از وجود باعظمت شـهدای کربال هسـتند، شـهدای 

کربـال نظیـر دیگـر ندارند. ..لذاسـت که می بینید افتخار، محورش حسـین 

اسـت، امـا از ایـن کانون، شـعاع های درخشـندۀ بسـیار زیادی سرچشـمه 

ـت ِبِفناِئـَک« سـالم مـا و درود مـا بـر آن 
َّ
ـی َحل

َّ
واِح ال  ااَلر

َ
می گیـرد، لـذا »َو َعـل

یَک ِمّن َسالُم 
َ
روان های پاکی که در آستانۀ تو نثار شدند و فرود آمدند، »َعل

 مـا َبقیـُت« تا هر 
ً
َبـدا

َ
اهَّلِل« بـر تـو باد ای حسـین عزیز، سـالم مـا و درود ما، »ا

اُر« تا وقتی که شب   َو الهّنَ
ُ

یل
َّ
وقتی که من بمانم، در سراسر عمر من »َو َبیِقَ الل

ّ بِن احُلسنِی«.  َعِلِ
َ

 احُلسنِی َو َعل
َ

الُم َعل لّسَ
َ
و روز بماند. »ا

واقعًا ماجرای بسیار بسیار عجیبی است این ماجرای عاشورا، که ترسیم و 

توصیف این ماجرا هنوز که هنوز است امکان پذیر نیست، یعنی این همه 

ماهـا روضـه خواندیـم و شـنیدیم و سـینه زدیـم و گفتیـم، امـا دقایق و 

جزئیات این ماجرا اصاًل قابل ترسـیم نیسـت، که هر بخشـی از آن را اگر 

چنانچه شـما دقت کنید و در اعماقش خوض کنید، خواهید دید که یک 

جلـوه ای از روِح بـزرِگ بی نظیـِر انسـان های فرشـته صفت اسـت، که نظیر 

دیگـر واقعًا نـدارد.64/7/4 همان طورکه پیغمبر فرمـود، امیرالمؤمنین فرمود، 

َكَیوِمَک یا  امام حسن فرمود ـ بنابر آنچه که در روایات هست  ـ  که »ال َیوَم 

باَعبِداهَّلِل« هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشـورای تو، مثل کربالی تو، 
َ
ا

مثل حادثۀ تو نیست.74/3/19 این را انسان از روی اطالع و آگاهی می تواند 

بگوید. واقعًا ما در این ایام خطیرۀ تاریخ، چه صدر اسالم، قبل از اسالم، 
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بعد از اسالم، دیگر مثل کربال سراغ نداریم؛ من سراغ ندارم. این 

اسـت که امام حسـین می شـود سیدالشـهدا و اصحابش می شوند سادات 

شهیدان تاریخ، از همه واالتر.63/8/19





بسم اهلل الرحمن الرحیم

این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی اوست

این چه شمعی است که جانها همه پروانه ی اوست

اى شعله ى 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 این همه لشکر دل به همراه،

با غلغله ى فرشتگان که در کنار موکب تو با آدمیان رقابت میکنند؟

تو کیستى اى نور خدا

اى نداى حقیقت، اى فرقان، و اى سفینةالنجاة..

چه کرده ئى در راه خدایت، که پاداش آن

خدائى شدِن هر آن چیزى است که به تو نسبت میرساند..

 ِبَنفسى أنت، ِبروحى أنت، ِبُمهَجِة َقلبى أنت

َو َسالُم اهلِل َعَلیَک َیوَم ُوِلدَت َو َیوَم ُاسُتشِهدَت َمظلومًا

َو َیوَم ُتبَعُث فاِخرًا َو َمفَخرًا..

)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 می شوی و مایۀ فخر همگانی(

دستخط حضرت آیت اهلل خامنه ای - 2/29 /1393





 

۴۵

عبرت های عاشورا
»ارتجاع و ارتـــداد«

در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحِث عمده وجود دارد؛ یکی بحث علل و 

انگیزه های قیام امام حسـین اسـت، که چرا امام حسین قیام کرد، تحلیل 

دینی و علمی و سیاسی این قیام. در این زمینه، ما قباًل هم عرایضی عرض 

کرده ایم تفصیاًل؛ نظری در این مورد داشتیم و عرض کردیم. ُفضال و بزرگان 

در این زمینه بحث های خوبی کرده اند.77/2/18 بسـیار گفته اند و نوشـته اند و 

حرف های بسـیار قّیمی هم در این مقوله زده شـده اسـت، اما حقیقتًا یک 

عمر می شـود سـخن از این حقیقت درخشـان گفت. هرچه دربارۀ عاشورا و 

قیام امام حسینعلیه السالم فکر کنیم، متوجه می شویم که این قضیه، از ابعاد 

مختلف دارای کشش و گنجایش اندیشیدن و بیان کردن است. هرچه فکر 

کنیم، ممکن است حرف های جدید و حقایق تازه ای را بیابیم73/3/17
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بحـث دوم، بحـث درس هـای عاشوراسـت کـه یک بحـث زنده و 

جاودانه و همیشگی است، مخصوص زمان معّینی نیست. 

درس عاشـورا، درس فداکاری اسـت، درس دینداری اسـت، درس شجاعت 

اسـت، درس مواسـات1 اسـت، درس قیاِم هلل اسـت، درس محبت و عشـق 

اسـت.77/2/18 عاشـورا درس می دهد که برای حفظ دین، باید فداکاری کرد. 

درس می دهـد کـه در راه قـرآن، از همه چیـز بایـد گذشـت. درس می دهد 

کـه در میـدان نبـرد حـق و باطل، کوچک و بـزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، 

شـریف و وضیع۲ و امام و رعیت، باهم در یک صف قرار می گیرند. درس 

می دهد که جبهۀ دشـمن با همۀ توانایی های ظاهری، بسـیار آسـیب پذیر 

است. ..درس می دهد که در ماجرای دفاع از دین، از همه چیز بیشتر، برای 

انسان، بصیرت الزم است. بی بصیرت ها فریب می خورند، بی بصیرت ها در 

جبهـۀ باطـل قرار می گیرند، بدون اینکه خود بدانند؛ همچنان که در جبهۀ 

ابن زیـاد، کسـانی بودنـد که از فّسـاق و فّجار نبودند، ولـی از بی بصیرت ها 

بودنـد. اینهـا درس های عاشوراسـت. البته همین درس ها کافی اسـت که 

یک ملت را، از ذلت به عزت برساند. همین درس ها می تواند جبهۀ کفر و 

استکبار را شکست دهد. درس های زندگی سازی است.71/4/22

بحث سوم، دربارۀ عبرت های عاشوراست؛ عاشورا غیر از درس ها، عبرت هایی 

هم دارد.77/2/18 عاشـورا یک صحنۀ عبرت اسـت؛ انسـان باید به این صحنه 

1. )وس ی( کمک کردن، یاری

2. )وض ع( 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 می کند، چه چیزی برای او الزم است؛ این را 

می گویند: عبرت. شما اگر از جاده ای عبور کردید و اتومبیلی را دیدید که 

واژگون شـده یا تصادف کرده و آسـیب دیده، مچاله شـده و سرنشـینانش 

نابـود شـده اند، می ایسـتید و نـگاه می کنید بـرای اینکه عبـرت بگیرید، تا 

معلوم شود که چطور سرعتی، چطور حرکتی و چگونه رانندگی ای، به این 

وضعیت منتهی می شـود. این هم نوع دیگری از درس اسـت، اما درس از 

راه عبرت گیری است. این را قدری بررسی کنیم.

اولین عبرتی که در قضیۀ عاشورا ما را به خود متوجه می کند، این است 

که ببینیم چه شـد که پنجاه سـال بعد از درگذشـت پیغمبرصلوات اهلل و سلالمه علیه 

جامعۀ اسالمی به آن حدی رسید که کسی مثل امام حسینعلیه السالم ناچار 

شـد بـرای نجات جامعۀ اسـالمی چنین فـداکاری ای بکند. ایـن فداکاری 

حسین بن علیعلیه السلالم یک وقـت بعـد از هـزار سـال از صـدر اسـالم اسـت، 

یک وقـت در قلـب کشـور ها و ملت های مخالف و معاند با اسـالم اسـت، 

این یک حرفی اسـت؛ اما حسین بن علیعلیه السلالم در مرکز اسـالم، در مدینه 

و مکه ـ مرکز وحی نبوی ـ وضعیتی دید که هرچه نگاه کرد، چاره ای جز 

فداکاری نداشت؛ آن هم چنین فداکارِی خونیِن باعظمتی! مگر چه وضعی 

بود که حسین بن علیعلیه السلالم احسـاس کرد که اسـالم فقط با فداکارِی او 

زنده خواهد ماند، وِااّل از دست رفته است! عبرت اینجاست.
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روزگاری رهبر و پیغمبِر جامعۀ اسـالمی، از همان مکه و مدینه، 

پرچم هـا را می بسـت، بـه دسـت مسـلمان ها مـی داد و آنها تا اقصـٰی نقاط 

جزیرةالعرب و تا مرزهای شام می رفتند، امپراتوری روم را تهدید می کردند، 

آنها از مقابلشان می گریختند و لشکریان اسالم پیروزمندانه برمی گشتند. که 

در این خصوص می توان به ماجرای »تبوک« اشاره کرد.1 روزگاری در مسجد 

و َمعبر جامعۀ اسالمی، صوت و تالوت قرآن بلند بود و پیغمبر با آن لحن 

و آن نَفس، آیات خدا را بر مردم می خواند و مردم را موعظه می کرد و آنها 

را در جادۀ هدایت، با سرعت پیش می ُبرد؛ ولی چه شد که همین جامعه، 

همین کشور و همین شهرها، کارشان به جایی رسید و آن قدر از اسالم دور 

شدند که کسی مثل یزید بر آنها حکومت می کرد؟ ..چه شد که بیست سال 

بعد از شـهادت امیرالمؤمنینعلیه الصالة و السلالم در همان شـهری که او حکومت 

می کرد، سرهای پسرانش را بر نیزه کردند و در آن شهر گرداندند؟ کوفه یک 

نقطۀ بیگانه از دین نبود؛ کوفه همان جایی بود که امیرالمؤمنینعلیه السالم در 

بازارهای آن راه می رفت، تازیانه بر دوش می انداخت، مردم را امر به معروف 

هاِر«۲، از آن مسـجد 
 ال�نَّ

طرا�نَ
َ
ِل َو ا �ی

َّ
اَء الل �ن

آ
و نهی از منکر می کرد؛ تالوت قرآن در »ا

1. غـزوۀ تبـوک در سـال نهـم هجـرت اتفاق افتاد. امپراتوری روم که از گسـترش اسـالم 

احسـاس خطـر می کـرد، تصمیم به نبرد با مسـلمانان گرفت. ارتـش روم،  در نوار مرزی 

شـام، مسـتقر شـدند. پیامبر پس از اطالع، با سـپاهی سـی هزارنفره عازم تبوک شـدند. 

رومیان هنگامی که از حرکت سـپاه مسـلمانان آگاه شـدند، عقب نشـینی کردند. پیامبر با 

مرزداران و فرمانروایان محلی این منطقه پیمان عدم تعرض بسته و به مدینه بازگشتند.

2. برگرفته از سوره مبارکه طه/ آیه 130، »برخی از ساعات شب و حوالی روز«
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و آن تشـکیالت بلند بود. این همان شـهر بود که پس از گذشـت 

سال هایی نه چندان طوالنی، در بازارش دختران و حرم امیرالمؤمنینعلیه السالم 

را با حالت اسـارت می گرداندند. در ظرف بیسـت سـال چه شـد که به آنجا 

رسـیدند؟ اگر بیماری ای وجود دارد که می تواند جامعه ای را که در رأسـش 

کسـانی مثل پیغمبر اسـالم و امیرالمؤمنینعلیهماالسالم بوده اند، 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 

اسـالمی با محوریت پیامبر عظیم الشـأن، آن عشـق مردم به او، آن ایمان 

عمیِق مردم به او، آن جامعۀ سـرتاپا حماسـه و شـور دینی؛ همین جامعۀ 

ساخته وپرداخته، بعد از پنجاه سال کارش به آنجا رسید.77/2/18 وضعی پیش 

آمد که کسی مثل حسین بن علیعلیه السالم دید چاره ای جز این فداکارِی عظیم 

ندارد. این فداکاری در تاریخ بی نظیر است.

چـه شـد کـه به چنیـن مرحله ای رسـیدند؟ ایـن، آن عبرت اسـت. ما باید 

ایـن را امـروز مورد توجه دقیـق قرار دهیم.71/4/22 عبرت های 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 درس ها و پیام های 

دیگـر عاشـورا بـرای ما امروز فوری تر 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. عبرت های عاشورا اینجاست.77/2/18

حـرف در ایـن زمینـه، زیاد اسـت. من یـک آیه از قرآن را در پاسـخ به این 

سـؤال مطـرح می کنـم. قـرآن جـواب مـا را داده اسـت. قـرآن آن درد را به 

لا�ةَ 
َ

اُعوا الّص �ن
َ
 ا

ل�نٌ عِدِهم �نَ  ِم�ن �بَ
�نَ

َ
ل

�نَ
نَ

مسـلمین معرفی می کند. می فرماید: »�

ا«1 دو عامـل، عامـل اصلـی این گمراهی و  ً �یّ
و�نَ عنَ ل�ةَ  �یَ

َ�و�نَ
َهوا�ةِ �نَ

َّ ُعوا ال�ش �بَ
َو ا�ةَّ

انحراف عمومی اسـت؛ یکی دورشـدن از ذکر خدا که مظهر آن نماز اسـت. 

فراموش کـردن 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 

« دنبال  َهوا�ةِ
َّ ُعوا ال�ش �بَ

محاسـبات خدایی را از زندگی کنارگذاشـتن. دوم، »َو ا�ةَّ

شـهوت رانی ها رفتن، دنبال هوس ها رفتن، و در یک جمله، دنیاطلبی. به 

فکـر جمـع آوری ثروت، جمع آوری مال، التذاذ، و به شـهوات دنیا افتادن، 

اینهـا را اصـل دانسـتن و آرمان هـا را فراموش کـردن؛ ایـن درد اساسـی و 

بزرگ است. اگر در جامعۀ اسالمی، آن حالت آرمان خواهی 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.

1. سـوره مبارکـه مریـم/ آیه 59، »پس از آنان جانشـینانی به جای ماندنـد که نماز را تباه 

ساخته و از هوس ها پیروی کردند، و به زودی ]سزای[ گمراهِی ]خود[ را خواهند دید.«
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نظـام اسـالمی، بـا ایمان هـا، بـا همت هـای بلند، با مطرح شـدن 

آرمان ها و با اهمیت دادن و زنده نگه داشتن شعار ها به وجود می آید و حفظ 

می شود و پیش می رود. شعار ها را کم رنگ کردن، اصول اسالم و انقالب را 

مورد بی اعتنایی قراردادن و همه چیز را با محاسـبات مادی مطرح کردن و 

فهمیدن، جامعه را به آنجا خواهد برد که به چنان وضعی برسد.

آنهـا بـه آن وضع دچار شـدند. روزگاری برای مسـلمین، پیشـرفت اسـالم 

مطـرح بـود، رضای خـدا مطرح بود، تعلیم دین و معارف اسـالمی مطرح 

بود، آشنایی با قرآن و معارف قرآن مطرح بود. دستگاه حکومت، دستگاه 

ادارۀ کشـور، دسـتگاه زهـد و تقـوا و بی اعتنایی به زخارف دنیا و شـهوات 

شـخصی بود، و نتیجه اش آن حرکت عظیمی شـد که مردم به سـمت خدا 

کردند. در چنان وضعیتی، شـخصیتی مثل علی بن ابی طالبعلیه السلالم خلیفه 

شـد، کسـی مثل حسین بن علیعلیه السلالم شخصیت برجسته شد. معیارها در 

اینها، بیش از همه هست. وقتی معیار، خدا باشد، تقوا باشد، بی اعتنایی 

بـه دنیـا باشـد، مجاهـدت در راه خدا باشـد، آدم هایی که ایـن معیارها را 

دارنـد، در صحنـۀ عمـل می آیند و سررشـتۀ کارهـا را به دسـت می گیرند و 

جامعـه، جامعۀ اسـالمی می شـود. اما وقتی که معیار هـای خدایی عوض 

شود، هرکس که دنیاطلب تر است، هرکس که شهوت ران تر است، هرکس 

که برای به دسـت آوردن منافع شـخصی زرنگ تر اسـت، هرکس که با صدق 

و راستی بیگانه تر است، بر سر کار می آید. آن وقت نتیجه این می شود که 

امثال عمربن سـعد و شـمر و عبیداهلل بن زیاد به ریاسـت می رسـند و کسی 
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مثل حسین بن علیعلیه السالم به مذبح می رود و در کربال به شهادت 

می رسـد! این یک حسـاب دودوتا چهارتاسـت. کسـانی که دلسوزند، نباید 

بگذارند معیار های الهی در جامعه عوض شود.

اگر معیار تقوا در جامعه عوض شد، معلوم است که انسان باتقوایی مثل 

حسین بن علیعلیه السالم باید خونش ریخته شود. اگر زرنگی و دست و پاداری 

در کار دنیـا و پشـت هم اندازی1 و دروغ گویـی و بی اعتنایـی بـه ارزش های 

اسـالمی 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 اسـالم ایـن بـود کـه ایـن معیار های باطـل را عوض کنـد. ..وقتی زور 

حاکم اسـت، وقتی فسـاد حاکم اسـت، وقتی دروغ حاکم اسـت و وقتی 

بی فضیلتی حاکم است، کسی که دارای فضیلت است، دارای صدق است، 

دارای نـور اسـت، دارای عرفـان اسـت و دارای توجـه به خداسـت، جایش 

در زندان هـا یـا در مقتـل و مذبـح یا در گـودال قتلگاه هاسـت. وقتی مثل 

امامـی بـر سـر کار آمـد، یعنـی ورق برگشـت، شـهوت رانی 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 انسـان ها آمد، 

رحـم و مـرّوت و بـرادری و ایثـار و ازخودگذشـتگی آمـد. امـام که بر سـر 

کار می آیـد، یعنـی ایـن خصلت ها می آیـد، یعنی ایـن فضیلت ها می آید، 

یعنی این ارزش ها مطرح می شود. اگر این ارزش ها را نگه داشتید، نظام 

1. حقه بازی، حیله گری
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امامـت باقـی می ماند؛ آن وقت امثـال حسین بن علیعلیه الصالة و السلالم 

دیگـر بـه مذبـح بـرده نمی شـوند؛ اما اگر اینها را از دسـت دادیـم چه؟ اگر 

به جای توجه به تکلیف و وظیفه و آرمان الهی، به فکر تجمالت شخصِی 

خودمان افتادیم چه؟ اگر جوان مؤمن را، جوان بااخالص را ـ که هیچ چیز 

نمی خواهـد جـز اینکـه میدانـی باشـد که در راه خـدا مجاهـدت کند ـ در 

انـزوا انداختیـم و آن آدم پـرروِی افزون خواِه پرتوقِع بی صفاِی بی معنویت 

را مسـلط کردیـم چـه؟ آن وقت همه چیز دگرگون خواهد شـد. اگر در صدر 

اسـالم، فاصلۀ بین رحلت نبی اکرم صلوات اهلل وسلالمه علیه و شهادت جگرگوشه اش 

پنجاه سال شد، در روزگار ما، این فاصله، ممکن است خیلی کوتاه تر بشود 

و زودتـر از ایـن حرف ها، فضیلت هـا و صاحبان فضایل ما به مذبح بروند. 

نباید بگذاریم. باید درمقابل انحرافی که ممکن است دشمن بر ما تحمیل 

کند، بایستیم.71/4/22

ت 
َّ
ـُة َو َجل ّیَ ِز َقـد َعُظَمـِت الّرَ

َ
همان طورکـه در زیارت عاشـورا همـه می خوانیـد: »ل

ه« یعنی حادثۀ بسـیار  َو َعُظَمـِت امُلصیَبـُة«، مصیبـت خیلی بزرگ اسـت، »َرزیَّ

بـزرگ؛ خیلـی بزرگ اسـت این حادثـه، خیلی عظیم اسـت؛ فاجعه، خیلی 

تکان دهنده اسـت؛ بی نظیر اسـت، بی نظیر! برای اینکه قدری معلوم بشود 

کـه چقـدر این حادثه عظیم اسـت، من سـه دورۀ کوتـاه را از دوران زندگی 

حضرت ابی عبداهلل الحسینعلیه السالم اجمااًل مطرح می کنم. شما ببینید این 

شخصیتی که انسان در این سه دوره می شناسد، آیا می توان 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، اهل بیتش را قتل عام بکنند و زنانشان را اسیر بگیرند! این سه 

دوره، یکی دوران حیات پیامبر اکرم است؛ دوم، دوران جوانی آن حضرت، 

یعنی دوران بیست وپنج سالۀ تا حکومت امیرالمؤمنین است. ]سوم[ دوران 

فترِت بیست سالۀ بعد از شهادت امیرالمؤمنین تا حادثۀ کربالست.

در زمان پیامبر اکرم، امام حسـین کودک نوِردیدۀ سـوگلی پیغمبر اسـت. 

پیغمبـر اکـرم دختـری دارد فاطمه نام، که همۀ مردِم مسـلمان در آن روز 

می داننـد کـه پیغمبر فرمـود: »ِاّن اَلَغِضـُب ِلَغَضـِب فاِطَمَة« اگر کسـی فاطمه 

رَض ِلِرضاهـا« او را 
َ
را خشـمگین کنـد، مـن را خشـمگین کـرده اسـت؛ »َو ا

کسـی خشـنود کنـد، من را خشـنود کرده اسـت.1 ببینید چقـدر این دختر 

عظیم المنزلـه اسـت کـه پیغمبر اکرم درمقابـل مردم، در مأعـام، راجع به 

دخترش این طور حرف می زند. این چیز عادی ای نیست.

ایـن دختـر را پیغمبـر اکـرم داده اسـت به کسـی کـه در جامعۀ اسـالمی، 

ازلحاظ افتخارات، در درجۀ اعالست؛ علی بن ابی طالبعلیه السالم، جوان شجاع، 

شـریف، از همـه مؤمن تـر، از همـه باسـابقه تر، از همـه شـجاع تر، در همۀ 

میدان هـا حاضـر؛ کسـی که اسـالم به شمشـیر او می گردد؛ هـر جایی که 

همـه درمی ماننـد، این جوان می آید جلو، گره ها را باز می کند، بن بسـت ها 

1. در حدیـث دیگـری از پیامبـر اکـرم نقـل شـده: »ِاّنَ اهَّلَل َتعـال َیغَضـُب ِلَغَضـِب َفاِطَمـَة َو َیـرَض 

ِلِرضاها« خداوند تعالی به خشم فاطمه، خشمگین و به رضایت او، راضی می شود. )عیون 

اخبارالرضا/ باب 31/ حدیث176(



861 45. عبرت های عاشوراه تارتجاع و ارتـــداد  

سوم
صل 

ف

را می شـکند. این داماِد محبوِب عزیزی که محبوبیت او به خاطر 

خویشـاوندی و اینها نیسـت، به خاطر عظمت شـخصیت اوسـت. دختر را 

داده اسـت بـه ایـن دامـاد. حـاال کودکـی از اینهـا متولد شـده اسـت و او 

حسین بن علی است. البته همۀ این حرف ها دربارۀ امام حسنعلیه السالم هم 

هست، من حاال بحثم راجع به امام حسین است. عزیزتریِن عزیزان پیغمبر 

است؛ او را در آغوش می گیرد، می َبرد مسجد. رئیس دنیای اسالم، حاکم 

جامعـۀ اسـالمی، محبوب دل همـۀ مردم، همه می داننـد که این کودک، 

محبـوب دِل ایـن محبـوِب همه اسـت. روی منبر مشـغول خطبه خواندن 

اسـت، این بچه پایش می گیرد به مانعی، زمین می افتد. پیغمبر از باالی 

منبر می آید پایین، این بچه را در بغل می گیرد، او را آرام می کند.1 ببینید! 

مسـئله ایـن اسـت. در دوران پیغمبـر بـا ایـن خصوصیات، ایـن کودک و 

صغیر مثل کبیرهاست.

َدی  پیغمبر دربارۀ امام حسـن و امام حسـیِن شـش هفت ساله فرمود: »َسّیِ

ِة«۲ اینها َسـرور جوانان بهشـتند. بابا اینها که هنوز کودکند،  هِل اجَلّنَ
َ
َشـباِب ا

جـوان نیسـتند! نـه، َسـرور جوانـان اهـل بهشـتند. یعنی در دوران شـش 

هفت سـالگی هـم در حـد یک جوان اسـت؛ می فهمـد، درک می کند، عمل 

می کند، اقدام می کند، ادب می ورزد، شرافت در همۀ وجود او موج می زند. 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی عبداهلل الحسین/ فصل فی محّبة النبی اّیاه

2. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ امیرالمؤمنین/ ابواب النصوص علی امیرالمؤمنین و النصوص 

علی االئمة/ باب41/ حدیث2
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اگر آن روز کسـی می گفت که این کودک به دسـت امت همین 

پیغمبـر، بـدون هیچ گونه جرم و تخلفی به قتل خواهد رسـید، برای مردم 

غیر قابل باور بود، همچنانی که پیغمبر فرمود و گریه کرد، و همه تعجب 

کردند؛ یعنی چه، مگر می شود!

حکومـت  تـا  پیامبـر  وفـات  از  بعـد  بیست وپنج سـالۀ  دورۀ  دوم،  دورۀ 

امیرالمؤمنیـن اسـت. حسـیِن جـوان، بالنـده، عاِلـم، و شـجاع اسـت. در 

جنگ هـا شـرکت می جویـد، در کارهـای بـزرگ دخالت می کنـد، همه او را 

به عظمت می شناسـند. نام بخشـنده ها که می آید، همۀ چشـم ها به سوی 

او برمی گردد. در هر فضیلتی، مثل خورشـیدی در میان مسـلمانان مدینه 

و مکه و هر جایی که موج اسـالم رفته اسـت، می درخشـد. همه برای او 

احترام قائلند. خلفای زمان، برای آنها احترام قائلند ـ برای او و برادرش ـ 

و درمقابـل او تعظیـم می کننـد، َتبجیـل1 می کننـد، تجلیـل می کنند، نام 

آنها را به عظمت می آورند. اگر یک وقتی بر امیری، خلیفه ای، خشـمگین 

بشـود، همـه تحمل می کنند. جوان نمونـۀ دوران، محترم پیش همه. اگر 

کسـی آن روز می گفـت کـه همیـن جـوان، به دسـت همین مردم کشـته 

خواهد شد، هیچ کس باور نمی کرد.

دورۀ سـوم، دوران بعد از شـهادت امیرالمؤمنین اسـت؛ یعنی دوران غربت 

اهل بیت. امام حسن و امام حسینعلیهماالسالم باز در مدینه اند. امام حسین، 

بیسـت سـال بعـد از ایـن مـدت، در مدینـه زندگی کـرده اسـت، به صورت 

1. )ب ج ل( بزرگ داشتن، احترام کردن
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امـام معنـوی همـۀ مسـلمان ها، مفتی بـزرگ همۀ مسـلمان ها، 

مـورد احتـرام همـۀ مسـلمان ها، محـل ورود و تحصیـل علم همـه، محل 

تمسـک و توسـل همـۀ کسـانی که می خواهند بـه اهل بیت اظهـار ارادتی 

بکنند، شـخصیت محبوب، بزرگ، شـریف، نجیب، اصیل، عاِلم. به معاویه 

نامه می نویسـد؛ نامه ای که اگر هرکسـی به هر حاکمی بنویسـد، جزایش 

کشته شـدن اسـت. معاویه با عظمِت تمام این نامه را می گیرد، می خواند، 

تحمل می کند، چیزی نمی گوید. یک چنین شخصیتی! اگر در همان اوقات 

هم کسی می گفت که در آیندۀ نزدیکی، این مرد محترِم شریِف عزیِز نجیب 

کـه مجسـم کنندۀ اسـالم و قـرآن در نظـر بیننده اسـت، این ممکن اسـت 

بـه دسـت همین امت قرآن و اسـالم کشـته بشـود ـ آن هم بـا آن وضع ـ 

هیچ کس تصدیق نمی کرد، هیچ کس تصور هم نمی کرد؛ اما همین حادثۀ 

باورنکردنی واقع شد، همین حادثۀ عجیب و حیرت انگیز، اتفاق افتاد. چه 

کسـی کرد؟ همان هایی که می آمدند خدمتش سـالم هم می کردند، عرض 

اخـالص هـم می کردنـد. 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، عده ای هم حتی طرف داران اهل بیتند!

البتـه اهل بیت را همۀ عالِم اسـالم قبول داشـتند؛ امروز هـم قبول دارند، 

اهل بیت مورد تردید هیچ کس نیست؛ حّب اهل بیت در همۀ عالم اسالم، 
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عمومی اسـت. االن هم همین طور اسـت؛ االن هم شـما هرجای 

دنیای اسالم بروید، اهل بیت را دوست می دارند. آن مسجدی که منتسب 

بـه امام حسینعلیه السلالم هسـت و مسـجد دیگـری که منتسـب به حضرت 

زینب است، در مصر، در قاهره، ولولۀ زّوار و جمعیت است. مردم می روند 

قبر را زیارت می کنند، می بوسند، توسل می کنند.

همیـن یکـی دو سـال قبل از این، کتابی آوردنـد برای من از حجاز، کتاب 

تـازه، نـه کتاب های قدیمیـ  در کتاب های قدیمی که خیلی هسـت ـ که 

این کتاب دربارۀ معنای اهل بیت نوشته شده است. تحقیق کرده یکی از 

نویسـندگان فعلـی حجاز، اثبات می کند در ایـن کتاب که اهل بیت یعنی 

علی، فاطمه، حسـن و حسـین؛ او می نویسـد. حاال ما شیعه که خب، این 

حرف ها 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. اهل بیت محترمند، این را بدانید. 

آن روز هـم در نهایـت احتـرام ]بودنـد[، اما درعین حال وقتـی جامعه تهی 

شد، خالی شد، پوک شد، این اتفاق می افتد. حاال عبرت کجاست؟ عبرت 

اینجاسـت که چه کار کنیم که جامعه آن طور نشـود. باید بفهمیم آنجا چه 

شد که جامعه به اینجا رسید.

به عنوان مقدمه عرض بکنم؛ پیغمبر اکرم نظامی را به وجود آورد که خطوط 

اصلی آن چند چیز بود. من چهار چیز را عمده یافتم در میان این خطوط 

اصلـی؛ اول، معرفـت شـفاف و بی ابهام. 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 علم اندوزی، و 

جامعۀ اسالمی را در قرن چهارم هجری به اوج تمدن علمی رساند؛ همین 

معرفت. این رکن اول، خط اصلی اول. پیغمبر نمی گذاشت ابهام باشد. در 

این زمینه، آیات عجیبی در قرآن هست. در هر جایی که ابهامی به وجود 

می آمد، یک آیه نازل می شد تا ابهام را برطرف کند.

خط اصلی دوم، عدالت مطلق و بی اغماض. عدالت در قضاوت، عدالت در 

برخورداری های 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 مسـئولیت دهی 

و مسـئولیت پذیری. 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 

بی اغماض ]بود[؛ هیچ کس در جامعۀ اسـالمی از چهارچوب عدالت خارج 

نبود، در زمان پیغمبر.

سوم، عبودیت کامل و بی شریک 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 این هم تفصیل و شرح فراوانی دارد.
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و چهارم، عشـق و عاطفۀ جوشـان. این هم از خصوصیات اصلی 
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َ و�نَ اهلَل �ن �بُّ ِ�

ةُ
م � �ةُ ل ِا�ن ُك�ن

«، »�ةُ �نَ ر�ی َطِهّ �بُّ الُم�ةَ ِ�
ُ
�نَ َو �ی �ی ّوا�ب

�بُّ ال�ةَّ ِ�
ُ
 اهلَل �ی

»ِا�نَّ

اهلُل«1. محبت، 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 

ٰی«۲. محبت، این هم یک خط اصلی دیگر. ر�ب
ی ال�ةُ ِ

�ةَ �ن
َ

ا الَمَوّد
َّ به اهل بیت »ِال

چهار خصوصیت؛ این خطوط را پیغمبر ترسیم کردند، جامعه را بر اساس 

این خطوط بنا کردند. حکومت را ده سال همین طور پیغمبر کشاند. البته 

پیداسـت که تربیت انسـان ها یک کار تدریجی اسـت، کار دفعی نیسـت. 

این ده سـال، پیغمبر تمامًا تالش می کردند که این پایه ها اسـتوار بشود، 

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 همه چیزش عکس این 

چهارتا بود؛ نه معرفتی در آنجا بود، معرفتی نداشـتند مردم به هیچ چیز، 

در حیـرت، در جهالـت زندگـی می کردنـد؛ عبودیت هم نداشـتند، طاغوت 

بود، طغیان بود؛ چه عبودیتی! عدالتی هم وجود نداشـت، همه اش ظلم 

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 54 ، سوره مبارکه بقره/ آیه 222، سوره مبارکه آل عمران/ آیه 31

2. سوره مبارکه شوری/ آیه 23
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بـود، همـه اش تبعیض بود، که امیرالمؤمنیـن در نهج البالغه در 

تصویـر ظلـم و تبعیـض دوران جاهلیت، بیانات عجیب و شـیوایی دارد، 

ظالِفها«1؛ 
َ
خفاِفها َو َوِطَئُتم ِبا

َ
که واقعًا یک تابلو هنری اسـت، »یف ِفَتٍ داَسـُتم ِبا

محبت هم نبود، دختِر خودش را زیر خاک می کرد؛ کسی را از فالن قبیله 

بـدون جـرم می ُکشـت، تـو از قبیلۀ ما یکی ُکشـتی، ما هم بایـد از قبیلۀ 

شـما یکی بُکشـیم! حاال قاتل باشـد، نباشـد، بی گناه باشـد، بی خبر باشد. 

جفـای مطلـق، بی رحمی مطلـق، بی محبتی و بی عاطفگـی مطلق! مردمی 

که در آن َجو بار آمدند، در طول ده سـال می شـود آنها را تربیت کرد، آنها 

را انسـان کرد، مسـلمان کرد، اما نمی شـود این را در اعماق جان آنها نفوذ 

داد، به خصـوص آن چنـان نفوذ داد که آنهـا بتوانند به نوبۀ خود در دیگران 

هم همین تأثیر را بگذارند.

خب مردم داشـتند مرتب، پی درپی مسـلمان می شدند. آنهایی که پیغمبر 

را ندیده بودند، آنهایی که آن ده سـال را درک نکرده بودند. این مسـئله ای 

که شـیعه معتقد اسـت، مسـئلۀ وصایت اینجا شـکل می گیـرد. وصایت، 

جانشینی، نصب الهی، سرمنشأش اینجاست؛ برای تداوم آن تربیت است، 

وِااّل معلوم است که مسئلۀ این وصایت، از قبیل وصایت هایی که در دنیا 

معمـول اسـت، نیسـت، که هرکسـی می میرد، برای پسـر خـودش وصیت 

می کند، قضیه این نیست؛ قضیه این است که بعد از پیغمبر، باید ادامه 

پیـدا کنـد. حـاال وارد بحث های کالمی نمی خواهیم بشـویم، تاریخ را من 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 2/ کالم حضرت پس از بازگشت از صفین
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می خواهـم بگویـم و کمـی تاریـخ را تحلیل کنم و شـما بتوانید 

بیشـتر تحلیل کنید. این بحث هم متعلق به همه اسـت، این بحث برای 

شـیعه نیسـت؛ این بحث، برای شیعه و سـّنی و همۀ ِفَرق اسالمی است. 

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 

کـه بـه همین زودی خراب بشـود؛ لـذا در اوایِل بعد از رحلـت پیغمبر که 

شـما نگاه می کنید، ظاهرًا همه چیز سـر جای خودش اسـت؛ غیر از همان 

مسـئلۀ وصایـت، بقیـۀ چیزهـا هسـت، عدالِت خوبی هسـت، ذکـِر خوبی 

هسـت، عبودیـت خوبـی هسـت. کسـی نگاه کند بـه ترکیب کلـی جامعۀ 

اسالمی در آن سال های اول، می بیند نه، علی الظاهر چیزی به قهقرا نرفته 

اسـت. حـاال گاهی یـک چیزهایی البته پیـش می آمد، امـا ظواهر، همان 

پایه گذاری و شالوده ریزی پیغمبر را نشان می دهد؛ اما باقی نمی ماَند این 

وضع؛ هرچه بگذرد، به تدریج جامعۀ اسـالمی به طرف ضعف و تهی شـدن 

پیش می رود.77/2/18

مطلـب دیگـری را ]هم[ می خواهم عرض کنم و آن این اسـت که در قرآن 

کریـم، حقیقـِت تلخی مطرح شـده اسـت که اگر بخواهیم اسـمی برایش 

بگذاریـم، می تـوان اسـم آن را ارتجـاع، یعنـی رجعـت به عقب، یـا ارتداد، 

یعنی برگشـتن، عقب َگرد، خسـران، و ازدسـت دادن دسـتاوردها گذاشـت. 
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راجع به این مقوله، در قرآن، حدیث و تاریخ صحبت شـده اسـت. 

این مقوله، متأسـفانه به جوامع و ملت هایی مربوط اسـت که در بهترین 

حـاالت معنـوی و الهـی هسـتند؛ یعنی به مـردِم دوران جاهلیـت مربوط 

نیسـت، بلکه به مردِم دوران اسـالم مربوط اسـت؛ چون اینها هسـتند که 

ممکن است این میکروب در مزاجشان اثر بگذارد. این یک بیماری است 

کـه مخصوص کشـورها و ملت هایی اسـت که بـا حرکتی عظیم، یک قدم 

به جلو برداشته اند و به تعبیر امروز، انقالب کرده، به جایی رسیده و خود 

را به خدا نزدیک کرده اند. به تعبیر دیگر، این بیماری، مخصوص کسـانی 

است که خدای متعال به آنان ِانعام1 کرده است.

شـما نگاه کنید؛ این قضیه چقدر مهم اسـت که ما هر روز بارها در سـورۀ 

حمـد، بایـد جملـه ای را کـه به نحوی اشـاره بـه همین حقیقِت تلـخ دارد، 

و�بِ  صن ِر الَمعن �ی
ِهم عنَ �ی

َ
َعم�ةَ َعل �ن

َ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َم * ِ�راَط ال �ی �ة راَط الُم��ةَ ا الّصِ

َ تکـرار کنیـم: »ِاهِد�ن

« راه کسـانی که به آنان نعمت دادی. منتها کسـانی که  �نَ �ی
ّ
ل

ٓ
ا

ا الصنّ
َ
ِهم َو ل �ی

َ
َعل

خدا به آنان نعمت داده است دو نوعند؛ اول، کسی که دچار بالی غضب 

الهـی و بیمـاری ضاللـت بعـد از هدایت شـده اسـت، که می گویـد خدایا 

مرا جزو این ِانعام شـده ها قرار نده. نوع دوم، کسـی که ِانعام بر او شـده 

اسـت، امـا دیگـر مـورد غضِب بعـدی و دچار ضاللِت بعدی نشـده اسـت، 

و�بِ  صن ِر الَمعن �ی
ِهم عنَ �ی

َ
َعم�ةَ َعل �ن

َ
�نَ ا �ی �ن

َّ
می گویـد مـرا جـزو اینهـا قـرار بـده؛ »ِ�راَط ال

َعَم  �ن
َ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َک َمَ� ال �ئِ

ٓ
وٰل

ُ
ا

َ « مـرا از ِانعام شـدگانی کـه از قبیل »�ن �نَ �ی
ّ
ل

ٓ
ا

 الصنّ
َ
ِهم َو لا �ی

َ
َعل

1. )ن ع م( نعمت بخشیدن، پاداش
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ِء«1 هستند قرار بده، نه از 
ٓ
َهدا

ُّ �نَ َو ال�ش �ی �ة ّد�ی �نَ َو الّصِ �ی �یّ �ب
ِهم ِم�نَ ال�نَّ �ی

َ
اهلُل َعل

ی 
�نّ
َ
ُكم َو ا �ی

َ
َعم�ةُ َعل �ن

َ
�ةی ا

َّ
َی ال عَم�ةِ ُكروا �نِ دن

ُ
قبیل آنهایی که درباره شـان فرموده ای »ا

«۲، یعنی بنی اسرائیل. بنی اسـرائیل هم جزو کسانی  �نَ م�ی
َ
ی العال

َ
ُكم َعل ل�ةُ

صنَّ
�نَ

بودنـد کـه خدای متعـال به آنها ِانعام کرد و قرآن ُمصرِّح3 این معناسـت، 

م«، من به شما هم ِانعام کردم، و 
ُ

ك �ی
َ
َعم�ةُ َعل �ن

َ
�ةی ا

َّ
َی ال عَم�ةِ ُروا �نِ

ُ
ک َل ادن �ی �ئ

ٓ
�نی ِاسرا َ ا �ب »�ی

« نعمت بسیار بزرگی هم دادم که شما به خاطر  �نَ م�ی
َ
ی العال

َ
ُكم َعل ل�ةُ

صنَّ
ی �نَ

�نّ
َ
»َو ا

آن نعمـت، بـر همۀ بشـرّیت فضیلـت پیدا کردید. اما همین بنی اسـرائیل 

کسـانی بودند که بعدها کارشـان به جایی رسـید که خدای متعال، لعنت 

ِهم« یهود  �ی
َ
و�بِ َعل صن لَمعن

َ
دائمی بر آنان فرستاد و در روایات داریم که مراد از »ا

است؛ یعنی کسانی که دچار آن تجربه و امتحاِن تلِخ تاریخی شدند. البته 

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 می گوید ایـن بزرگوار آن طور عمـل کرد، ما هم 

بایـد آن گونـه عمل کنیم. امام حسـین درس بزرگی به همۀ بشـرّیت 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 

1. سوره مبارکه نساء/ آیه 69

2. سوره مبارکه بقره/ آیه 47 و آیه 122

3. )ص رح( آشکار کننده، گویا
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و ببینـد چطور شـد حسین بن علیعلیه السلالم همـان کودکی که جلِو 

چشـم مـردم، آن همه مورِد تجلیِل پیغمبر بـود و پیغمبر دربارۀ او فرموده 

بود: سـید َشـباب اهل الجنة، سـرور جوانان بهشـت، بعد از گذشـت نیم 

قـرن از زمـان پیغمبـر، بـا آن وضِع فجیع کشـته شـد! چطور شـد که این 

امت، حسـین بن علی را جلِو چشـم کسـانی از همان نسلی که دیده بودند 

کـه او بـر دوش پیغمبـر سـوار می شـد و ایـن حرف هـا را از زبـان پیغمبر 

دربارۀ او شـنیده بودند، با آن وضع فجیع کشـتند! این عبرت اسـت. مگر 

شوخی بود که دختران پیغمبر را مثل دختراِن سرزمین های فتح شدۀ غیر 

اسـالمی، بیاورند جلِو چشـم مردم کوچه و بازار بگردانند و به کسـی مثل 

زینبسلالم اهلل علیها اهانت کنند! چطور شـد که کار به اینجا رسـید؟ این، همان 

عبـرت اسـت و از درس باالتـر اسـت. این نگاه به اعمـاق و ریزه کاری های 

تاریخ و حوادث است.

حـال به مناسـبت بحث ارتجاع یا ارتداد یـا رجعت، می خواهم عرض کنم 

کـه در همیـن جریـان، زینب کبریسلالم اهلل علیها اسـم قضیـۀ ارتجـاع را آورد، 

َكَمَثِل  ُكـم 
ُ
ـا َمَثل

َ
یعنـی بـه همیـن بیماری اشـاره کـرد و در کوفـه فرمـود: »ِاّن

«1 شـما مثل کسـانی هسـتید که پشـمی یا 
ً
نكاثا

َ
ٍة ا ا ِمن َبعِد ُقّوَ

َ
ی َنَقَضت َغزل

َّ
ال

پنبـه ای را بـا زحمـت بـه نخ تبدیـل می کنند و بعد می نشـینند، با زحمت 

زیـاد ایـن نخ هـا را بـاز می کنند و باز به پنبه یا پشـم تبدیل می کنند! این 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص بتاریـخ 

الحسین بن علی/ باب39/ حدیث1
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یعنی ارتجاع و برگشـت، و زینب کبری به این معنا اشـاره کرد. 

در امـت پیغمبر خاتمصلی اهلل علیه وآله وسللم همان انـدازه این خطر وجود دارد که 

در امت موسی. بعد از گذشت زمان پیغمبر، با آن نَفس 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 می افتاد، آیۀ 

قرآن نازل می شـد و وحِی الهی، صریح و روشـن و بی ابهام نازل می شـد؛ 

حاال بعد از آن سازندگی که پیغمبر داشت، آن چنان رجعِت فجیع، دردآور 

و فراموش نشـدنی، در تاریـخ اتفاق می افتـد. پس این میکروب، میکروب 

رجعت یا ارتجاع یا ارتداد اسـت.73/10/15 البته یقینًا روشـن اسـت که اشتباه 

نمی شود با آن رجعت1 که از اصول شیعی است.52/11/14

مـن حـاال چنـد تا مثال فقط بیاورم. ..البته در کتاب های تاریخ، ُپر اسـت 

از مثـال؛ مـن از اینجـا بـه بعد، دیگـر از تاریخ ابن اثیر نقـل می کنم، هیچ 

از مـدارک شـیعه نقـل نمی کنم، حتـی از مدارک مورخین اهل سـنتی که 

روایت اینها در نظر خود اهل سـنت مورد تردید اسـت، مثل ابن قتیبه هم 

یاَسة« چیزهای  اِلماَمة َو الّسِ
َ
دیگر نقل نمی کنم. ابن ُقَتیِبه دینوری در کتاب »ا

عجیبی نقل می کند، آنها را همه را می گذارم کنار.

ایـن جناب ابن اثیر اسـت، صاحب ]کتـاب[ »کامل در تاریخ« که آدم وقتی 

نـگاه می کنـد، حـس می کند که کتاب او دارای عصبیـت اموی و عثمانی 

1. )ر ج ع( رجعـت به معنـای بازگشـت و در اصطـالح به معنای بازگشـت برخی از خوبان و 

َبدان تاریخ، بعد از ظهور حضرت مهدی است.
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است. من احتمال می دهم که به جهتی مالحظه می کرده است. 

در قضایای َیوُم الّدار که مردم مصر و کوفه و بصره و مدینه و غیره جناب 

عثمـان را کشـتند، وقتی کـه داسـتان ها را نقـل می کند، روایـات مختلف 

را، بعـد می گویـد علـت ایـن حادثه یـک چیزهایی بود که مـن آنها را ذکر 

نمی کنـم، »ِلِعَلـٍل« علت هایـی دارد کـه نمی خواهـم بگویـم. وقتـی قضیۀ 

جنـاب ابـی ذر را نقـل می کنـد کـه معاویـه جناب ابی ذر را سـوار آن شـتِر 

بـدون جهـاز کـرد و آن طور او را فرسـتاد تا مدینه و بعد هم تبعید شـد به 

َرَبذه، می گوید چیزهایی اتفاق افتاده است که من نمی توانم بنویسم، اما 

خـب کسـی را بـه این چیزهـا عیب نکند. حاال یا این اسـت که واقعًا یک 

خودسانسـوری داشـته اسـتـ  به قول امروز ما ـ یا تعصب داشـته اسـت 

یا هرچه؛ باالخره نه شـیعه اسـت، نه هوای تشـّیع دارد، فردی اسـت که 

احتمااًل هوای اموی و عثمانی هم دارد. همۀ آنچه که من از حاال به بعد 

نقل می کنم، از ابن اثیر است.

چند مثال از خواص؛ خواص چگونه شـدند در این پنجاه سـال که کار به 

اینجا رسید؟ من دقت که می کنم، می بینم همۀ آن چهار چیز تکان خورد؛ 

هم عبودیت، هم معرفت، هم عدالت، هم محبت. حاال این چندتا مثال، 

عین تاریخ اسـت. در مجلس سـعیدبن عاص در کوفه ـ سـعیدبن العاص 

یکـی از بنی امیـه بـود، قـوم و خویش عثمـان بود؛ عثمان او را گذاشـت 

حاکـم کوفـه؛ بعـد از ولیدبن ُعقبـة، سـعیدبن عاص آمد کـه کارهای او را 

جـَوَد َطلَحَة بِن ُعَبیـِداهَّلِل«! طلحۀ معروف چقدر 
َ
اصـالح کنـد ـ فردی گفت: »مـا ا
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جواد است، چقدر بخشنده است. البد یک پولی، چیزی، محبتی 

 َسـعیٌد« سـعیدبن عاص گفت 
َ

به کسـانی کرده بوده، او دانسـته بوده. »َفقال

 الَنشاسـَتِج«ـ  یـک مزرعـۀ خیلـی بزرگـی بـوده اسـت بـه نام 
ُ

ـُه ِمثـل
َ
»ِاّنَ َمـن ل

نشاسـتج، شـاید همین نشاستۀ خودمان، در نزدیکی کوفه، سرزمین های 

آبـاِد حاصلخیـز؛ این مزرعۀ بزرگ کوفه، ِملک طلحۀ صحابی پیغمبر بوده 

« کسـی 
ً
ن َیكوَن َجوادا

َ
قیٌق ا َ  الَنشاسـَتِج حلَ

ُ
ُه ِمثل

َ
اسـت در مدینه ـ گفت: »ِاّنَ َمن ل

ُه« اگر من 
َ
ّنَ ل ِمثل

َ
و ا

َ
که چنین ملکی دارد، باید هم بخشـنده باشـد! »َو اهَّلِل ل

« یک گشایش مهمی در 
ً
 َرَغدا

ً
عاَشُكُم اهَّلُل ِبِه َعیشا مثل نشاستج را داشتم »اَلَ

زندگی شـماها پدید می آوردم؛ چیزی نیسـت که می گویید 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 زندگی ای داشتند و به دنیا با چه چشمی 

نگاه می کردند؛ 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 َحَکمیـت. مـردم را تحریـض1 کـرد بـر جهـاد؛ می خواسـتند 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 

1. )ح رض( برانگیختن، به شوق آوردن
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خودش می شـد، می رفت؛ برای اینکه پیاده ها هم بروند، مبالغی 

هـم دربـارۀ فضیلـت جهاِد پیـاده گفت که آقـا جهاِد پیـاده چقدر فضیلت 

دارد، چقدر چنین اسـت، چنان اسـت؛ این قدر دهانش و نَفسـش گرم بود 

در این سخن، که یک عده از اینهایی هم که اسب داشتند، گفتند ما هم 

پیاده می رویم! اسب چیست! حمله کردند به اسب هایشان، راندند، گفتند 

بروید، شـما اسـب ها ما را از ثواِب زیادی محروم می کنید، ما می خواهیم 

پیـاده برویـم بجنگیـم که بـه این ثواب ها برسـیم! عدۀ دیگـری آن طرف، 

آدم هایی که یک خرده اهل تأمل بیشتری بودند، گفتند صبر کنیم، عجله 

نکنیـد، ببینیـم رئیـس و حاکمی که این طور دربارۀ جهـاِد پیاده حرف زد، 

خودش چطوری می آید بیرون؛ ببینیم آیا در عمل هم مثل قول هسـت، 

یا نه؛ بعد تصمیم می گیریم که پیاده برویم یا سواره.

ّما َخَرَج«ـ  این عین عبارت ابن اثیر اسـت ـ می گوید: وقتی که ابوموسـی 
َ
»َفل

« اشـیای قیمتی ای 
ً

َبعنَی َبغال ر
َ
 ا

َ
ُه ِمن َقصِرِه َعل

َ
خَرَج َثَقل

َ
از قصرش خارج شـد، »ا

کـه با خودش داشـت، سـوار بر چهل َاسـتر با خودش خـارج کرد؛ به طرف 

میدان جهاد می رود! آن روز بانک نبود، حکومت ها هم اعتباری نداشـت، 

یک وقت دیدی وسط میدان جنگ، از خلیفه خبر رسید که شما از حکومت 

بصـره عـزل شـدی! خـب، این همه اشـیای قیمتـی را که دیگـر نمی تواند 

بیاید از داخل قصر بردارد، راهش نمی دهند؛ مجبور است هرجا می رود با 

خودش ببرد. چهل َاستر، اشیای قیمتی او بود که سوار کرد و با خودش از 

قوا ِبِعناِنِه« آنهایی که پیاده شده 
َّ
قصر بیرون آورد به طرف میدان جهاد! »َفَتَعل
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وا امِحلنا 
ُ
بودند، آمدند زمام اسـب جناب ابوموسـی را گرفتند، »َو قال

 َبعِض َهِذِه الُفضوِل« ما را هم سـوار همین زیادی ها بکن! اینها چیسـت 
َ

َعل

داری بـا خـودت به میـدان جنگ می بری؟ ما داریم پیـاده می رویم، ما را 

بَتنا« همان طورکه به ما گفتی پیاده راه 
َ

َكما َرّغ هم سوار کن. »َو ارَغب یِف امَلیِش 

بیفتید، خودت هم یک قدری پیاده شو، پیاده راه برو. »َفَضَرَب الَقوِم ِبَسوِطِه« 

شالقش را کشید، تازیانه اش را زد به سروصورت اینها، گفت بروید، بیخود 

َض« متفرق شدند. البته تحمل نکردند، آمدند  َ َ
ِتِه، ف حرف می زنید! »َفَتَركوا داّبَ

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، سـعدبن ابی وّقاص حاکم کوفه شـد. از بیت المال قرض کرد. 

چون بیت المال آن وقت دسـت حاکم نبود، یک نفر را می گذاشـتند برای 

حکومـت، ادارۀ امـور مردم، یکی را هم می گذاشـتند رئیس دارایی که او 

مستقیم به خوِد خلیفه جواب می داد. در کوفه، حاکم، سعدبن ابی وّقاص 

بـود، رئیـس بیت المال، عبداهلل بن مسـعود بود کـه از صحابۀ خیلی بزرگ 

و عالی مقـام بـود. از بیت المال مقداری قرض کـرد ـ حاال چندهزار دینار، 

نمی دانم ـ بعد هم ادا نکرد، نداد. عبداهلل بن مسعود آمد مطالبه کرد، گفت 

آقا پول بیت المال را بده. گفت ندارم، نمی شود، فالن. بینشان حرف شد، 

بنـا کردنـد باهم جاروجنجال کردن. جناب هاشـم ِمرقال ـ هاشـم بن ُعتَبة 

بـن ابی َوّقـاص 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 می کننـد؛ جنجال نکنیـد، بروید یک طـوری قضیه را 

حـل کنیـد. عبـداهلل مسـعود که دید نشـد، آمد بیـرون. خب مـرد امینی 

اسـت دیگـر، رفـت یک عده ای از مردم را دیـد و گفت بروید این اموال را 

از داخل خانه اش بکشید بیرون. معلوم می شود که اموال بوده. به سعد 

خبر دادند، او هم یک عدۀ دیگر را فرستاد، گفت بروید، نگذارید. جنجال 

بزرگـی به وجـود آمد، به خاطر اینی که سـعدبن ابی وّقاص قرض خودش به 

بیت المـال را نمـی داد. حـاال سـعدبن ابی وّقاص از اصحاب شوراسـت، در 

شـورای شـش نفره، یکـی از آنهاسـت. بعـد از چند سـال، کارش بـه اینجا 

هـِل الكوَفـِة« یا »ُنِزَغ ِبِه 
َ
 ما َنـَزَغ ِبِه َبنَی ا

ُ
ل ّوَ

َ
رسـید. بعـد ابن اثیر می گوید: »َفـكاَن ا

هِل الكوَفِة« این اول حادثه ای بود که بین مردم کوفه، در آن اختالف 
َ
َبنَی ا

شد؛ به خاطر اینکه یکی از خواص، در دنیاطلبی این طور پیش رفته است 

و بی اختیاری نشـان می دهد از خود! این هم یک داسـتان.

ماجـرای دیگـر؛ ِافریقیـه یعنـی همیـن منطقۀ تونـس و مغـرب و اینها را 

مسـلمان ها رفتنـد فتـح کردنـد و غنائـم را بین مردم تقسـیم کردند؛ بین 

نظامیـان. خمـس غنائـم را بایـد بفرسـتند مدینـه. در تاریـخ ابن اثیر دارد 

1. هاشم بن ُعتَبة بن ابی َوّقاص )متوفی 37ق(، از اصحاب پیامبر و شیعیان امیرالمؤمنین 

بود. در روز فتح مکه اسـالم آورد. او سـرداری شـجاع، فاضل و سـخاوتمند بود. در دورۀ 

خلیفـۀ دوم در فتـح عـراق نقـش داشـت و فتح برخی شـهرهای عراق به دسـت او انجام 

گرفـت. او در بیعـت مـردِم کوفه بـا حضرت علیعلیه السلالم تأثیرگذار بـود. در جنگ جمل و 

جنگ صفین همراه امیرالمؤمنین بود و در اثنای جنگ صفین به شهادت رسید.
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کـه خمس زیادی هم بوده اسـت. البتـه در جایی که این را نقل 

می کند، نیسـت، اما در جای دیگری که داسـتان همین فتح را می گوید، 

]می گوید[ خمس مفّصلی بوده است که فرستاده است به مدینه. خمس که 

رسید به مدینه، مروان بن حکم آمد گفت همه اش را می خرم به پانصدهزار 

دینار؛ به او فروختند! اواًل پانصدهزار دینار، پول کمی نبود؛ ثانیًا آن اموال، 

خیلـی بیـش از اینها بـود. یکی از چیزهایی که بعدها ایـراد می گرفتند بر 

خلیفـه، همیـن حادثه بود. خـب البته خلیفه عذر مـی آورد، می گفت این 

َرِحـم مـن اسـت؛ و مـن صلۀ َرِحـم می کنم. وضـع زندگـی اش هم خوب 

نیست، می خواهم به او کمک کنم! خواص در مادیات غرق می شدند.

یب ُمعیٍط َمكاَن َسـعٍد« ولیدبن عقبة را 
َ
 الَولیَدبَن ُعقَبَة بَن ا

َ
ماجرای بعدی؛ »ِاسـَتعَمل

ـ همان ولیدی که شـما او را می شناسـید ـ گذاشـتند حاکم کوفه، بعد از 

سـعدبن ابی وّقاص؛ سـعدبن ابی وّقاص را عزل کردند، این را گذاشتند آنجا. 

این هـم از بنی امیـه بـود، از خویشـاوندان خلیفـه بود. وقتی که 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، 

وا«1، دربارۀ اوست؛  �ن �یَّ �بَ �ةَ
اإٍ �نَ

َ �ب
�نَ  �بِ

اِس�ةٌ م �ن
ُ

َءک
ٓ
ا همان کسی است که آیۀ شریفۀ »ِا�ن �ب

قرآن اسم این آقا را گذاشته است »فاسق«؛ چون یک خبری آورد و عده ای 

وا« اگر فاسق یک  �ن �یَّ �بَ �ةَ
اإٍ �نَ

َ �ب
�نَ  �بِ

اِس�ةٌ م �ن
ُ

َءک
ٓ
ا در خطر افتادند و بعد آیه آمد که »ِا�ن �ب

خبری آورد، بروید تحقیق کنید، به حرفش گوش نکنید؛ آن فاسق، همین 

1. سوره مبارکه حجرات/ آیه 6
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آقـای ولیـد بود. این برای زمان پیغمبر اسـت! ببینید معیارها و 

ارزش هـا و جابه جایـی آدم هـا را! ایـن آدمی که در زمـان پیغمبر، در قرآن 

فاسـق اسـم آورده شـده بود، همان قرآن را هم مردم هر روز می خواندند، 

حاال اینجا شد حاکم!

هـم سـعدبن ابی وّقاص تعجـب کـرد، هـم عبداهلل بن مسـعود تعجـب کرد! 

عبداهلل بن مسـعود وقتی چشـمش افتاد به او، گفت من نمی دانم، تو بعد 

از اینکـه مـا از مدینـه آمدیـم، آدم صالحـی شـدی؟! عبارتـش این اسـت: 

م َفَسـَد الّنـاُس« یـا نـه، تو صالح نشـدی، مردم فاسـد 
َ
َحـت َبعَدنـا ا

ُ
َصل

َ
دری ا

َ
»مـا ا

شدند که مثل تویی را به عنوان امیر می فرستند به یک شهری! این حرف 

عبداهلل بن مسـعود ]اسـت[. سعدبن ابی وّقاص هم تعجب کرد، منتها از ُبعد 

قنـا َبعـَدَک؟« تو کـه آدم احمقی بودی، تو  م مَحُ
َ
ِكسـَت َبعَدنـا ا  

َ
دیگـری؛ گفـت: »ا

حاال آدم باهوشی شده ای، یا ما این قدر احمق شده ایم که تو بر ما ترجیح 

با ِاسحاَق« ناراحت 
َ
َزَعّنَ یا ا

َ
پیدا کرده ای؟ ولید در جوابش برگشت گفت: »ال ت

 َذِلَک َل َیُكن« نه ما زیرک شده ایم، نه تو احمق 
ُّ

نشو سعدبن ابی وّقاص، »ُكل

ا ُهَو امُللُک« مسئله، مسئلۀ پادشاهی است! پادشاهی! تبدیل 
َ

شده ای، »َو ِاّن

ا ُهَو امُللُک« این پادشاهی 
َ

حکومت الهی، خالفت، والیت، به پادشاهی! »َو ِاّن

وَن«1 امروز برای یکی است، فردا برای دیگری؛  است. »َیَتَغّداُه َقوٌم َو َیَتَعّشاُه آَخر

دست به دسـت می گـردد. سـعدبن ابی وّقاص باالخـره صحابـی پیغمبر بود، 

 َسـعٌد 
َ

خیلـی برایـش گوش خراش بود این حرف که پادشـاهی اسـت؛ »َفقال

1. ناهارش را گروهی می خورند و شامش را گروهی دیگر
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«! می بینیـم کـه قضیۀ خالفت را شـما تبدیل 
ً
ُكـم َجَعلُتموهـا ُملـكا را

َ
ا

کرده اید به پادشاهی! بله، خب همین طور است، همین است.

م َخلیَفـٌة« به نظر 
َ
َنا ا

َ
 َمِلـٌک ا

َ
یک وقتـی جنـاب عمر به جناب سـلمان گفت: »ا

تو، من پادشـاهم یا خلیفه؟ سـلمان شخص بزرگی بود، بسیار معتبر بود، 

از صحابـۀ عالی مقـام بـود، نظر او و قضاوت او خیلی مهم بود؛ لذا عمر در 

ُه َسـلماُن« سـلمان در جواب 
َ
 ل

َ
زمـان خالفـت، بـه او این حـرف را گفت. »قال

كَثـَر« اگـر تـو از امـوال 
َ
و ا

َ
 ا

َّ
َقـل

َ
و ا

َ
 ا

ً
رِض امُلسـِلمنَی ِدرَهـا

َ
نـَت َجَبیـَت ِمـن ا

َ
گفـت: »ِان ا

مردم، یک ِدرهم، یا کمتر از یک ِدرهم، یا بیشتر از یک ِدرهم، برداری، »َو 

ِه« ـ نه اینکه برای خودت برداری ـ در جایی که حق نیست،  َوَضعَتُه یف َغیِر َحّقِ

نـَت َمِلـٌک ال َخلیَفـٌة« درآن صـورت تـو پادشـاه خواهی بود، 
َ
آن را بگـذاری، »َفا

دیگر خلیفه نیسـتی. معیار را بیان کرد. در روایت ابن اثیر دارد که »َفَبَكی 

ُعَمُر« 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 می کند.

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 

بودنـد، مقّیـد بودند، اهمیت می دادند، پیغمبر را سـال های متمادی درک 
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کرده بودند، فریاد پیغمبر در مدینه هنوز طنین انداز بود و کسـی 

مثل علی بن ابی طالب در آن جامعه حاضر بود. بعد که قضیه منتقل شـد 

به شام، مسئله از این حرف ها دیگر گذشت. این نمونه های کوچکی است 

از خواص. البته اگر در همین تاریِخ ابن اثیر، یا بقیۀ تواریِخ معتبر در نزد 

برادران مسـلمان ما کسـی جسـتجو کنـد، نه صدها نمونـه، هزارها نمونه، 

ازاین قبیل هست.

خب این اسـت دیگر، جامعه پوک می شـود. وقتی عدالت نباشد، این طور 

است، وقتی عبودیت خدا نبود، این طور است؛ آن وقت ذهن ها هم خراب 

می شود؛ یعنی در آن جامعه ای که مسئلۀ ثروت اندوزی و گرایش به مال 

دنیـا و دل بسـتن بـه ُحطام دنیا بـه اینجاها می رسـد، در آن مدینه، در آن 

جامعـه، کسـی هم که بـرای مردم معارف می گوید، »کعب االحبار« اسـت. 

کعب االحبـار، یهـودِی تازه مسـلمانی کـه پیغمبر را هم ندیده اسـت، زمان 

پیغمبر مسلمان نشده است، زمان ابی بکر هم مسلمان نشده است. زمان 

عمـر مسـلمان شـد، زمـان عثمان هـم از دنیا رفـت! کعب االحبـار، احبار؛ 

بعضی می گویند کعب االخبار، غلط است، کعب االحبار است. احبار، جمع 

َحبر است؛ َحبر، یعنی عاِلم یهود. این کعب ـ یعنی آن قطب علمای یهود 

ـ  آمـد مسـلمان شـد؛ بعد بنا کرد راجع به مسـائل اسـالمی حـرف زدن. در 

مجلس جناب عثمان نشسـته بود که جناب ابی ذر وارد شـد. یک چیزی 

گفـت، ابـی ذر عصبانـی شـد که تـو حاال داری بـرای ما از اسـالم و احکام 

اسالمی می گویی! ما این احکام را خودمان از پیغمبر شنیده ایم.
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وقتی معیارها از دسـت رفت، وقتی ارزش ها ضعیف شـد، وقتی 

ظواهـر پـوک شـد، وقتـی دنیاطلبی و مال دوسـتی، حاکم بر انسـان هایی 

شـد کـه یـک عمری را با عظمـت گذرانده بودنـد، سـال هایی را بی اعتنای 

بـه زخـارف دنیا ]سـپری کـرده بودند[ و توانسـتند آن پرچم عظیـم را بلند 

بکننـد، آن وقـت در عالـم فرهنگ و معارف هم این می شـود؛ سررشـته دار 

امور معارف الهی و اسالمی، می شود کسی که تازه مسلمان است و هرچه 

خـودش بفهمـد، می گوید، نه آنچه که اسـالم گفته اسـت. آن وقت بعضی 

می خواهند حرف او را بر حرف مسلمان های سابقه دار مقّدم کنند!

وقتی خواص به یک َسمتی رفتند، عامۀ مردم هم دنبال آنها حرکت می کنند. 

بزرگ ترین گناه انسـان های ممتاز و برجسـته، این اسـت که اگر انحرافی از 

آنها سـر بزند، انحراف آنها موجب انحراف بسـیاری از مردم می شـود. وقتی 

دیدند سدها شکست، وقتی دیدند کارها برخالف آنچه که زبان ها می گوید، 

و برخـالف آنچه که از پیغمبر نقل می شـود جریـان دارد، آنها هم دنباله رو، 

آنها هم می روند دیگر، آنها هم همان طرف حرکت می کنند.

یک ماجرا هم از عامۀ مردم؛ حاکم بصره نامه نوشت به خلیفه در مدینه که 

خراج و مالیاتی که ما از شهرهای مفتوح1 می گیریم و بین مردم خودمان 

تقسـیم می کنیم؛ کم اسـت. مردم در بصره زیاد شـده اند، اجازه می دهید 

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 

1. )ف ت ح( فتح شده، گشوده شده
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آمدند سـراغ حاکمشان. حاکمشـان چه کسی بود؟ عماربن یاسر؛ 

مرد ارزشـی، آنی که مثل کوه اسـتوار ایسـتاده اسـت. البته ازاین قبیل هم 

بودند، ]اما[ زیاد نبودند، کسانی که تکان نخوردند. آمدند پیش عمار یاسر، 

گفتند تو هم برای ما این طور بخواه و دو شهر هم تو برای ما بگیر. عمار 

گفت من این کار را نمی کنم. بنا کردند به عمار حمله کردن، بدگویی کردن؛ 

نامه نوشتند، باالخره خلیفه او را عزلش کرد.1 شبیه این برای ابی ذر اتفاق 

افتاد، شبیه این برای دیگران اتفاق افتاد. شاید خود عبداهلل مسعود یکی 

از همین افراد بود. وقتی که رعایت این سررشـته ها نشـود؛ جامعه ازلحاظ 

ارزش ها پوک می شود، عبرت اینجاست.

عزیـزان مـن! انسـان دیر می فهمد ایـن تحوالت اجتماعـی را؛ باید مراقب 

بود. تقوا یعنی این، یعنی مراقب باشـید. آن کسـانی که حوزۀ حاکمیتشان 

شـخص خودشـان اسـت، مواظـب خودشـان باشـند. آن کسـانی که حـوزۀ 

حاکمیتشـان از شـخص خودشـان وسـیع تر اسـت، هم مواظب خودشـان 

باشـند، هـم مواظـب دیگران باشـند. آن کسـانی که در رأسـند، هم مواظب 

1. نمونه های بیان شده در متن همگی به ترتیب در جلد سوم کتاب الکامل فی التاریخ 

)ابن اثیر( آمده اسـت. اعتراض مردم کوفه و برکناری جناب عمار یاسـر، ص30/ مکالمۀ 

خلیفـۀ دوم بـا جنـاب سـلمان، ص59/ برخـورد عبداهلل بن مسـعود با سـعدبن ابی وّقاص، 

برکنـاری سـعدبن ابی وّقاص و انتصـاب ولیدبن عقبـه به امـارت کوفـه، ص82/ فروختن 

خمـس غنائـم فتـح آفریقا بـه مروان بن حکم، ص91/  به جهاد رفتن ابوموسـی اشـعری 

بـا دارایی هایـش، ص99/  اعتـراض ابـوذر بـه کعب االحبـار، ص115/ ماجـرای واکنـش 

سعیدبن عاص نسبت به خبر بخشندگی طلحه، ص138
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خودشـان باشـند، هـم مواظـب کل جامعـه باشـند که به سـمت 

دنیاطلبی، به سـمت دل بسـتن به زخارف دنیا، به سمت خودخواهی نروند. 

ایـن معنایـش آبادنکردن جامعه نیسـت؛ جامعه را آبـاد کنند، ثروت های 

فراوان به وجود بیاورند؛ ]اما[ برای شخص خودشان نخواهند؛ این بد است. 

هرکسـی بتواند جامعۀ اسـالمی را ثروتمند کند، ثواب بزرگی کرده اسـت، 

اینها دنیاطلبی نیسـت. دنیاطلبی آن اسـت که کسـی برای خود بخواهد؛ 

بـرای خود حرکـت بکند؛ از بیت المال یا غیر بیت المال، به فکر جمع کردن 

بـرای خـود بیفتـد؛ ایـن بد اسـت. بایـد مراقب باشـیم. همه بایـد مراقب 

باشند. وقتی که این طور نباشد، مراقبت نباشد، آن وقت جامعه همین طور 

به تدریـج از ارزش ها تهی دسـت می شـود، می شـود، می شـود؛ می رسـد به 

یک نقطه ای که فقط یک پوسـتۀ ظاهری باقی مانده اسـت. ناگهان یک 

امتحان بزرگ پیش می آید؛ امتحان قیام ابی عبداهلل. آن وقت این جامعه 

در این امتحان مردود می شود!

گفتند که به تو حکومت ری را می خواهیم بدهیم. ری آن وقت، یک شـهر 

بسیار بزرگ پرفایده ای بود. خب حاکمیت هم مثل استانداری امروز نبود؛ 

آن زمان این طوری نبود، کسی که می آمد حاکم یک شهری می شد، یعنی 

تمام منابع درآمد این شهر در اختیار اوست؛ یک مقداری باید بفرستد برای 

مرکز، بقیه اش در اختیار خودش بود، هر کار می خواست، می توانست بکند؛ 

لذا خیلی برایشان اهمیت داشت. بعد گفتند که اگر به جنگ حسین بن علی 

نروی، از حاکمیت ری خبری نیست. خب، اینجا یک آدم ارزشی، یک لحظه 
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فکـر نمی کنـد، می گوید مرده شـور ری را ببرند! ری چیسـت، همۀ 

دنیـا را هـم بـه مـن بدهید، من بـه حسـین بن علی اخم نمی کنـم. من به 

عزیز زهرا، چهره هم درهم نمی ِکشـم. من بروم حسـین بن علی را بُکشـم، 

فرزندانـش را بُکشـم، کـه می خواهـی بـه مـن ری بدهی! آدمی که ارزشـی 

باشـد، این طـور اسـت دیگـر؛ اما وقتی کـه درون تهی اسـت، وقتی جامعه، 

جامعـۀ دور از ارزش هاسـت، وقتی کـه آن خطـوط اصلی در جامعه ضعیف 

شـده اسـت، اینجا نه دیگر، دسـت وپا می لرزد. حاال حداکثر یک شـب هم 

فکر می کند؛ خیلی ِحّدت1 کردند 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 می خواهم! البته خدای متعال همان را هم به او نداد. آن وقت 

فاجعۀ کربال پیش می آید. عزیزان من، فاجعۀ کربال!

آن وقـت اینجـا یـک کلمـه راجع بـه تحلیـل حادثـۀ عاشـورا بگویـم، فقـط 

یـک اشـاره. اینجـا کسـی مثـل حسین بن علیعلیه السلالم کـه خودش تجسـم 

ارزش هاسـت، قیـام می کنـد، برای اینکه جلِو این انحطـاط را بگیرد؛ چون 

ایـن انحطـاط داشـت می رفـت تا به آنجا برسـد کـه هیچ باقـی نماند؛ که 

اگر یک وقتی مردمی هم خواسـتند خوب زندگی کنند و مسـلمان زندگی 

کنند، چیزی در دستشـان نباشـد. داشـت به آنجاها می رفت. امام حسین 

می ایسـتد، قیـام می کنـد، حرکت می کند، درمقابل این سـرعِت سراشـیِب 

1. )ح د د( هوشمندی، تیزی
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سقوط، یک تنه قرار می گیرد. البته جان خودش را، جان عزیزانش 

را، جان علی اصغرش را، جان علی اکبرش را، جان عباسش را در این زمینه 

فدا می کند؛ و نتیجه می گیرد.

َنا ِمن ُحَسنٍی«1 یعنی دین پیغمبر، زنده شدۀ حسین بن علی است. آن روی 
َ
»َو ا

قضیه، این بود؛ این روی سـکه، حادثۀ عظیم و حماسـۀ ُپرشور و ماجرای 

عاشـقانۀ عاشوراسـت کـه واقعـًا جز با منطق عشـق و با چشـم عاشـقانه، 

نمی شود قضایای کربال را فهمید. با چشم عاشقانه باید نگاه کرد تا فهمید 

حسین بن علی چه کرده است در این یک شب و نصف روز تقریبًا یا حدود 

یک شبانه روز ـ از عصر تاسوعا تا عصر عاشورا ـ چه عظمتی آفریده است 

حسین بن علیعلیه السالم 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

1. االرشاد/ باب تاریخ االمام الحسین و فضله/ فصل فی فضائل االمام الحسین و مناقبه



 

۴۶

عبرت های عاشورا
»خواص و عـــوام«

یک چیزی در قرآن هسـت که ما را به فکر می اندازد. قرآن به ما می گوید 

نـگاه کنیـد، از گذشـتۀ تاریـخ درس بگیریـد.1 حاال ممکن اسـت بعضی ها 

بنشینند فلسفه بافی بکنند که گذشته، برای امروز نمی تواند سرمشق باشد. 

ق۲،  از ایـن حرف هـا می زننـد؛ کاری بـه کار آنها نداریم. قـرآن، صادق مصدَّ

ما را به عبرت گرفتن از تاریخ دعوت می کند. عبرت گرفتن از تاریخ، یعنی 

همین نگرانی ای که من االن عرض کردم. چون در تاریخ چیزی هست که 

اگر بخواهیم از آن عبرت بگیریم، باید دغدغه داشته باشیم. این دغدغه، 

روا  ل س�ی
1. ازجمله آیاتی که به این معنا تصریح می کند، آیۀ 42 سورۀ مبارکۀ روم است. »�ةُ

ل« بگو: در زمین بگردید و بنگرید فرجام کسانی  �ب
�نَ ِم�ن �ةَ �ی �ن

َّ
�ةُ ال �بَ  كا�نَ عا�ةِ

�نَ روا َك�ی
طنُ ا�ن

َ ر�نِ �ن
َ
ی الا ِ

�ن

را که پیش از شما بودند.

2. )ص دق( 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 اسـالم اسـت. جا دارد ملت اسـالم فکر کند که 

چرا پنجاه سـال بعد از وفات پیغمبر، کار کشـور اسـالمی به جایی رسیده 

که همین مردم مسـلمانـ  از وزیرشـان، امیرشـان، سردارشـان، عالمشان، 

قاضی شان، قاری شان، َاجاِمر1 و اوباششان ـ در کوفه و کربال جمع بشوند، 

جگرگوشـۀ همیـن پیغمبـر را بـا آن وضع فجیع به خاک و خون بِکشـند. 

خـب آدم بایـد بـه فکر فروبرود، چرا این طوری شـد؟ از درس های عاشـورا 

مهم تر، عبرت های عاشوراسـت؛ این را من قباًل گفتم. کار به جایی برسـد 

کـه جلـوی چشـم مردم، حـرم پیغمبر را بیاورند در کوچه و بـازار، به اینها 

تهمت خارجی بزنند!

خارجی معنایش این نیست که اینها از کشوِر خارج آمدند؛ خارجی، به معنای 

امروز به کار نمی رفته. یک فرهنگی در اسالم هست که علیه امام عادل اگر 

کسـی خروج کند و قیام بکند، لعنت خدا و رسـول و مؤمنین و نیرو های 

مؤمنین علیه چنین کسـی اسـت. خارجی یعنی این، یعنی کسی که علیه 

امـاِم عادلـی خـروج می کند. لذا همـۀ مردم مسـلمان، آن روز از خارجی ها 

 ِاماٍم عاِدٍل َفَدُمُه َهَدٌر« کسی که 
َ

بدشان می آمد؛ از خروج کننده ها. »َمن َخَرَج َعل

خروج کند، قیام کند علیه یک امام عادلی، خوِن او هدر است۲ در اسالم؛ 

1. )ج م ر( اراذل، گروه غوغاطلب

2. خون او تباه شده، جانش دیگر ارزشی ندارد و می شود او را کشت.
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اسـالمی کـه این قدر به خـوِن مردم اهمیت می دهـد. اینها آمدند 

پسـر پیغمبر، پسر فاطمۀ زهرا، پسـر امیرالمؤمنین را به عنوان خروج کنندۀ 

بر امام عادل ـ که چه کسی باشد آن امام عادل؟ یزیدبن معاویه! ـ معرفی 

کردند و کارشـان گرفت. حاال آنها که دسـتگاه حکومت ظالمند، خب هرچه 

دلشان می خواهد می گویند، مردم چرا باور کنند! مردم چرا ساکت بمانند!

اینجـای قضیـه اسـت کـه بنـده را دچـار دغدغـه می کنـد. ملتفتیـد؟ من 

می گویـم چـه شـد که کار به اینجا رسـید؟ چه شـد که امت اسـالمی که 

آن قدر نسـبت به جزئیات احکام اسـالمی و آیات قرآنی دقت داشـت، در 

یک چنیـن قضیـۀ واضحـی، این قـدر دچـار غفلت و سـهل انگاری شـد که 

یک چنیـن فاجعـه ای به وجود بیایـد؟ خب این آدم را نگران می کند. ما از 

جامعـۀ زمـان پیغمبـر و امیرالمؤمنین مگر قرص تر و محکم تریم! چه کار 

کنیم که آن طوری نشود؟ 

حـاال مـن مختصـری دراین بـاره صحبـت می کنـم؛ البته کوتاه، نسـبت به 

اصل قضیه کوتاه خواهد بود. سِر رشتۀ مطلب را من به دست ذهن شما 

می سـپارم 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 می شود 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 

ده سـال دیگـر باشـد ـ یک وقـت دیدید جامعۀ اسـالمِی ما هـم کارش به 
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آنجا رسـید. تعجب نکنید! مگر چشـمان تیزی تا اعماق را ببیند، 

نگهبـان امینی راه را نشـان بدهد، مـردم صاحب فکری کار را هدایت کنند 

و اراده هـای محکمـی پشـتوانۀ ایـن حرکـت باشـد، آن وقت البتـه خاکریِز 

محکمی خواهد بود، دِژ محکمی خواهد بود، کسی نخواهد توانست نفوذ 

کنـد. وِااّل اگـر رهـا کردیم، همـان وضعیت باز پیش می آیـد. آن وقت این 

خون ها، همه هدر خواهد رفت.

در آن عهد، کار به جایی رسـید که نوۀ کسـانی که در جنگ بدر به دسـت 

امیرالمؤمنین و حمزه و بقیۀ سرداران اسالم، به دَرک رفته بودند، نشست 

جای پیغمبر. سـِر جگرگوشـۀ پیغمبر را گذاشت جلویش، با چوِب خیزران 

زد به لب و دندان او. گفت:

َشـِهدوا ِبَبـدٍر  شـیاخی 
َ
ا یـَت 

َ
ااَلَسـِل«1 »ل َوقـِع  ِمـن  اخَلـزَرِج  َجـَزَع 

یعنی بلند شوند کشته های ما در جنگ بدر، ببینند که ما چه کار کردیم با 

ُکشنده هایشان! این طوری شد. اینجاست که قرآن می گوید عبرت بگیرید! 

«۲ در سـرزمیِن تاریخ ِسـیر کنید،  ر�نِ
َ
ی الا ِ

روا �ن ل س�ی
اینجاسـت که می گوید: »�ةُ

ببینیـد چـه اتفاقی افتاده اسـت؛ خودتان را بر حـذر بدارید. من حاال برای 

اینکه این معنا در فرهنگ کنونی کشـور ما، ان شـاءاهلل به وسـیلۀ آدم های 

1. »ای کاش بزرگان ما در بدر می دیدند، جزع و بی صبری قبیلۀ خزرج را از ضرب نیزه و 

بَعری است که پس از جنگ ُاحد خوانده است و  شمشـیر«؛ این اشـعار منتسـب به ابن الزِّ

یزید هم آن را تکرار می کند.)مقاتل الّطالبّیین )علی بن حسـین ابوالفرج اصفهانی، متوفی 

356ق(/ ص119(

2. سوره مبارکه انعام/ آیه 11
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صاحـِب رأی و نظـر و فکـر حرکـت کنـد و راه بیفتـد، امـروز یک 

مختصری اینجا برای شما صحبت می کنم.

ببینید عزیزان من! به جماعت بشری که نگاه می کنید، در هر جامعه ای، 

در هـر شـهری، در هـر کشـوری، بـا یـک دید، با یـک ُبرش، مردم تقسـیم 

می شـوند به دو ِقسـم. یک ِقسـم، کسـانی که از روی فکر و فهمیدگی و 

آگاهی و تصمیم گیری کار می کنند؛ یک راهی را می شناسـند و دنبال آن 

راه حرکت می کنند 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؛ می بینند َجو این طوری 

اسـت، دنبال آن َجو حرکت می کنند. اسـم این را هم بگذاریم عوام. پس 

جامعه را می شود تقسیم کرد به خواص و عوام. حاال دقت کنید، من یک 

نکته ای 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 می گوییم خواص، آدم های باسواد هست، آدم های بی سواد 

هم هسـت. گاهی کسـی بی سـواد اسـت، اما جزو خواص است؛ می فهمد 

دارد چـه کار می کنـد، از روی تصمیم گیـری و تشـخیص عمـل می کنـد، 

ولـو درس نخوانده، مدرسـه نرفتـه، مدرک ندارد، لبـاس روحانی ندارد، اما 

می فهمد که قضیه چیست.

در دوران انقـالب، یعنـی پیش از پیروزی انقالب، بنده در تبعید بودم در 
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ایرانشهر. از یک شهری از نزدیکی های ما، چند نفر آدمی بودند، 

یکی شـان راننـده بود، یکی شـان چه بود، آدم های اهـل فرهنگ و معرفت 

و اینها نبودند به حسب ظاهر، به اینها می گفتند عامی، اما آدم های جزو 

خـواص بودنـد. اینها مرتب می آمدند ایرانشـهر دیدن مـا، قضیۀ مذاکرات 

خودشان را با روحانی شهرشان می گفتند. آن روحانی شهر هم آدم خوبی 

بود، منتها عوام بود. مالحظه می کنید! رانندۀ کمپرسی جزو خواص بود، 

آن روحانـی محتـرم پیش نمـاز جـزو عوام بود! مثـاًل آن روحانی می گفت 

که چرا وقتی اسـم پیغمبر می آید، یک صلوات می فرسـتید، ]ولی[ اسـم 

ایـن »آقا«1 که می آید، سـه تا صلوات می فرسـتید؟ نمی فهمید. این راننده 

به او جواب می داد، می گفت آن روزی که دیگر مبارزه ای نداشته باشیم، 

اسـالم بـر همه جـا فائق بشـود، انقـالب که بشـود، ما همان یکـی را هم 

نمی فرسـتیم! امروز این سـه تا صلوات، مبارزه است! آن راننده می فهمید، 

آن روحانی نمی فهمید! ۲

ایـن را مثـال زدم بـرای اینکه بدانید خواص کـه می گوییم، معنایش یک 

لبـاِس خاصـی نیسـت؛ ممکـن اسـت مرد باشـد، ممکن اسـت زن باشـد؛ 

ممکن اسـت تحصیل کرده باشد، ممکن است تحصیل کرده نباشد؛ ممکن 

است ثروتمند باشد، ممکن است فقیر باشد؛ ممکن است یک انسانی در 

1. منظور حضرت امام خمینیرحمت اهلل علیه است.

2. بـرای مطالعـۀ بیشـتر این ماجرا می توانید بـه کتاب »مؤمن انقالبی، حاج ابوالقاسـم 

صدیقی« مراجعه کنید.
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دستگاه های دولتی باشد، ممکن است جزو مخالفین دستگاه های 

دولتی طاغوت باشد. خواص که می گوییمـ  از خوب و بدش، حاال خواص 

را هم باز تقسیم خواهیم کرد ـ یعنی کسانی که وقتی یک عملی انجام 

می دهنـد، موضع گیـری ای می کنند، راهی را انتخاب می کنند، از روی فکر 

و تحلیـل اسـت؛ می فهمنـد و تصمیـم می گیرنـد و عمـل می کننـد. اینها 

خواصند؛ نقطۀ مقابلش هم عوام است. عوام یعنی کسانی که وقتی َجو 

بـه یک سـمتی می رود، اینها هـم می روند، تحلیلی ندارند. یک وقت مردم 

می گویند: زنده باد! این هم نگاه می کند، می گوید: زنده باد! یک وقت مردم 

می گویند: مرده باد! نگاه می کند، می گوید: مرده باد. یک وقت َجو این طور 

است، اینجا می آید؛ یک وقت َجو آن طور است، آنجا می آید!

یک وقت ـ فرض بفرمایید ـ حضرت مسـلم وارد کوفه می شـود، می گویند 

پسـرعموی امـام حسـین آمـد، خانـدان بنی هاشـم آمدنـد، برویـم، اینهـا 

می خواهنـد قیـام کننـد، می خواهند خـروج کنند، چه، چـه، چه؛ تحریک 

می شـود می رود دوروَبر حضرت مسـلم؛ می شـوند هجده هزار بیعت کنندۀ 

با مسـلم! پنج، شـش سـاعت بعـدش هم، رؤسـای قبایـل می آیند داخل 

کوفـه، بـه مردم می گوینـد آقا! چه کار دارید می کنید؟ با چه کسـی دارید 

می جنگیـد؟ از چه کسـی دارید دفاع می کنیـد؟ پدرتان را درمی آورند! چه، 

چه، چه؛ اینها اول می روند خانه هایشـان، بعد که سـربازهای ابن زیاد، دور 

خانۀ »طوعه« را می گیرند که مسلم را دستگیر کنند، همین ها می آیند باز 

بنا می کنند 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 می کنند.

پـس در هـر جامعـه ای، خواصـی داریـم و عوامی. عـوام را بگذاریـد کنار، 

بیاییم سـراغ خواص. خواص، طبعًا دو جبهه هسـتند: خواِص جبهۀ حق، 

خواص جبهۀ باطل. مگر این طور نیسـت؟ یک عده ای اهل فکر و فرهنگ 

و معرفتنـد، بـرای جبهۀ حق دارنـد کار می کنند. فهمیدند حق با این طرف 

اسـت، حـق را شـناختند، دارنـد بـرای حق حرکـت می کننـد، کار می کنند، 

می شناسـند حق را، اهل تشـخیصند؛ اینها یک دسـته اند. یک دسـته هم 

نقطۀ مقابل حقند، ضد حقند. حاال اگر باز برویم به صدر اسالم، یک عده ای 

اصحـاب امیرالمؤمنین و امام حسینعلیهم السلالم و بنی هاشـم هسـتند، یک 

عـده ای هـم اصحاب معاویه اند؛ آنها هم ِبینشـان خـواص بودند، آدم های 

بافکر، آدم های عاقل، آدم های زرنگ، طرف دار بنی امیه؛ آنها هم خواصند، 

آنهـا هـم خواص دارنـد. پس خواص هم در یک جامعه دو جورند؛ خواِص 

طـرف دار حـق، خـواِص طـرف دار باطل. از خـواص طرف دار باطل شـما چه 

توقع دارید؟ توقع دارید که بنشیند علیه حق و علیه شما برنامه ریزی کند 

دیگر. باید با او بجنگید. با خواص طرف دار باطل باید جنگید. اینکه محل 

کالم نیست. بیاییم سراغ خواص طرف دار حق.

حاال من همین طورکه دارم برای شـما حرف می زنم، شـما خودتان ببینید 

کجاییـد؟ اینکـه می گوییـم سررشـتۀ فکر، یعنـی تاریخ را با قصه اشـتباه 

نکنیم. تاریخ یعنی شرح حال ما، منتها در یک صحنۀ دیگر.
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خوش تر آن باشد که وصف دلبران

گفتـه آیـد در حدیـث دیگـران1

تاریـخ یعنـی مـن و شـما، یعنـی همین هایی کـه امروز اینجا هسـتیم. 

پـس اگـر مـا شـرِح تاریـخ را داریـم می گوییـم، هرکـدام از ما بایـد نگاه 

کنیـم، ببینیم در این داسـتان کجاییم، کدام قسـمت قـرار گرفتیم. بعد 

ببینیـم آنی کـه مثـل ما در این قسـمت قرار گرفته بـود، آن روز چطوری 

عمـل کـرد کـه ضربه خورد، ما آن طـور عمل نکنیم. مثل اینکه شـما مثاًل 

در کالس آمـوزش تاکتیـک۲، جبهۀ دشـمن فرضی را مشـخص می کنید، 

جبهـۀ خـودِی فرضی را هم مشـخص می کنید. بعد تاکتیـک غلط جبهۀ 

خـودی را نـگاه می کنید، می بینید که اینجا این تاکتیسـین خودی، این 

اشتباه را کرده. شما دیگر وقتی می خواهید تاکتیک طراحی کنید، نباید 

آن اشـتباه را بکنید. یا تاکتیک درسـت بود، اما فرمانده، یا بی سـیمچی، 

یا توپچی، یا قاصد، یا سـرباز سـاده در جبهۀ خودی، این اشـتباه را کرد؛ 

می فهمیـد کـه شـما نباید این اشـتباه را بکنید. تاریخ این طوری اسـت. 

حـاال شـما خودتـان را پیـدا کنید در ایـن صحنه ای که مـن دارم از صدر 

اسالم می گویم.

یـک عـده ای عوامند. عوام بسـته به شانسـش، اگر تصادفـًا در زمانی قرار 

گرفـت که امامی سـر کار اسـت، مثل امام امیرالمؤمنین کـه اینها را دارد 

1. مولوی، مثنوی معنوی/ دفتر اول

2. فن حرکت دادن سربازان و به کار انداختن نیروها و امکانات نظامی در جنگ
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می َبـرد به سـمت بهشـت، خـب این هم به ضـرِب دسـِت خوبان، 

به سمت بهشت رانده خواهد شد و ان شاءاهلل می رود به بهشت. اگر اتفاقًا 

 
َ
اِر« ]یا[ »ا ی ال�نّ

َ
دعو�نَ ِال  �یَ

�ةً ّمَ �ئِ
َ
اُهم ا َعل�ن َ طـوری شـد، در زمانی قـرار گرفت که »َو حب

َس  �ئ ها َو �بِ
و�نَ

َ
صل َم �یَ

َه�نَّ َ واِر * حب وَمُهم داَر ال�بَ
وا �ةَ

ّ
َ�ل

َ
 َو ا

ً
را عَم�ةَ اهلِل ُك�ن لوا �نِ

َ
ّد �نَ �بَ �ی �ن

َّ
ی ال

َ
َر ِال م �ةَ

َ
ل

راُر«1 اگـر در یک چنیـن زمانـی قـرار گرفت، خواهد رفت به سـمت جهنم.  ال�ةَ

پس باید مواظب باشید جزو عوام نباشید.

نمی گویـم جزو عوام نباشـید، یعنی حتمًا برویـد تحصیالت عالیه بکنید؛ 

نه! گفتم که عوام معنایش این نیسـت که کسـی تحصیالت عالیه نکند. 

ای بسا کسانی که تحصیالت عالیه هم کردند، جزو عوامند. ای بسا کسانی 

که تحصیالت دینی هم کردند، جزو عوامند. ای بسـا کسـانی که فقیرند یا 

غنی اند، جزو عوامند. عوام بودن، دسِت خوِد من و شماست. باید مواظب 

باشیم، عوام نباشیم؛ یعنی هر کاری می کنیم از روی بصیرت باشد. آن که 

از روی بصیرت کار نمی کند، عوام است. لذا می بینید که پیغمبر ]در قرآن[ 

َع�نی«۲ من و پیروانم با بصیرت  �بَ
ِ ا�ةَّ ا َو َم�ن

َ �ن
َ
َر�ةٍ ا ص�ی ی �بَ

َ
ی اهلِل َعل

َ
دُعوا ِال

َ
می فرماید: »ا

عمـل می کنیـم و دعوت می کنیـم و پیش می رویم؛ بصیـرت! خب، پس 

اول ببینیـد جـزو آن گـروه عوامید یا نه. اگر جزو گروه عوامید، به سـرعت 

1. سوره مبارکه قصص/ آیه 41 ، سوره مبارکه ابراهیم/ آیات 28 و 29، »آیا ندیدی آن کسانی که 

نعمت هـای خـدا را کفـران کردند، ناسپاسـی کردند. قوم خود و دنباله روان خـود را به وادی 

نابودی و نیستی کشاندند. * جهنم؛ در آن وارد می شوند، و چه بد قرارگاهی است.«

2. سوره 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 طرف دار 

حّقیم، یا خواص طرف دار باطل. خب اینجا قضیه اش روشن است، خواِص 

طرف دار باطل، حسابشان جدا، به آنها فعاًل کاری هم نداریم. آمدیم سراغ 

خـواص طـرف دار حـق. همـۀ مشـکلِی قضیـه، از اینجا به بعد اسـت! این 

خواص طرف دار حق، دو جورند. یک جور 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 می بازند[. که اینها همه اش چیزهای 

ا«  �ی �ن
ُ

ا�ةِ الّ� �ی
اُ� ال�َ خـوب اسـت. اینها همـه اش زیبایی هـای زندگـی اسـت. »َم�ة

متـاع یعنـی بهـره، اینهـا بهره هـای همین زندگـی دنیوی اسـت. اینکه در 

ا«1، این معنایش این نیسـت که  �ی �ن
ُ

ا�ةِ الّ� �ی
اُ� ال�َ قرآن می بینید می فرماید: »َم�ة

این متاع بد اسـت، نه، متاع اسـت، خدا آفریده اسـت برای شما. اگر شما 

آن قدر مجذوب این متاع زندگی و بهره های زندگی ُشدید، خدای ناخواسته 

آنجایـی کـه پـای تکلیِف سـخت بـه میان آمد، نتوانسـتید از اینها دسـت 

برداریـد؛ ایـن می شـود یک جور! اگر نه، از این متاع بهـره هم می َبرید، اما 

آنجایـی کـه پـای امتحاِن سـخت پیش می آیـد، راحت می توانیـد از اینها 

دست بردارید؛ این می شود یک جوِر دیگر.

پـس مـا خـواِص طـرف دار حق را باز تقسـیم می کنیم به دو قسـم. ببینید! 

1. سوره مبارکه زخرف/ آیه 35
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فکـر الزم دارد، این چیزهـا دقت و مطالعه الزم دارد؛ همین طوری 

نمی شـود انسـان جامعـه و نظـام و انقالب را بیمه کند، بایـد مطالعه کند، 

دقت کند، فکر کند. در هر جامعه ای اگر آن ِقسِم خوِب خواِص طرف دار حق 

ـ یعنی آن کسانی که می توانند از این متاع دنیا، آن وقتی که الزم باشد، دست 

بردارند ـ بیشـتر باشـند، هیچ وقت جامعۀ اسـالمی 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 می شناسـند، طرف دار حقند، درعین حـال درمقابل دنیا، 

پایشان می لرزدـ  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 می کنند، آنجایی که باید حق بگویند، نمی گویند، 

چون جانشان به خطر می افتد، یا برای مقامشان، یا برای شغلشان، یا برای 

پولشـان، یـا برای محبت به اوالدشـان، بـرای محبت به خانواده شـان، برای 

محبـت بـه نزدیـکان و دوستانشـان، راه خـدا را رها می کنند؛ اگـر عدۀ اینها 

زیاد بود، آن وقت دیگر واویالست! آن وقت دیگر حسین بن علی ها به مسلخ 

کربال خواهند رفت، به قتلگاه کشیده خواهند شد. یزیدها می آیند سر کار؛ و 

بنی امیه، هزار ماه بر کشوری که پیغمبر به وجود آورده بود، حکومت خواهد 

کرد؛ و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد!75/3/20

ـُه«1 چقـدر بـرای 
ُّ
ـُه َرغَبـٌة ُتِذل

َ
ن َتكـوَن ل

َ
قَبـَح ِبامُلؤِمـِن ا

َ
ـالُم مـا ا یِه الّسَ

َ
 الّصـادُق َعل

َ
»َو قـال

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب الطمع/ حدیث1
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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 رغبت ها 

کـه انسـان را در زندگـی دنیـا در موضـع ضعـف و اضطـرار قـرار می دهـد، 

خواسته هایی است که می توان از آنها سر باز زد. به قول شاعر: 

ت
َ
اسـَتَرّق َو  ـت 

َ
َرّق َو  ـت 

َ
َدّق َكـم  عنـاُق الّرِجـاِل«1»َو 

َ
 الَعیـِش ا

ُ
ُفضـول

چنانچـه انسـان در دنیـا بـه دنبال چیزهای زیادی باشـد، ای بسـا گردن او 

را بکوبـد یـا نـازک کند یا اسـیر کنـد. آنان برای فضول عیش، خودشـان را 

ذلیـل می کننـد و در موضـع ضعف قرار می دهند. می فرمایـد: این یکی از 

ُه«.80/12/21
ُّ
ُه َرغَبٌة ُتِذل

َ
ن َتكوَن ل

َ
قَبَح ِبامُلؤِمِن ا

َ
زشت ترین هاست »ما ا

وقتـی خـواص در یک جامعه، خواِص طرف دار حق،یا اکثریت قاطعشـان، 

آن چنـان می شـوند که برایشـان دنیای خودشـان اهمیت پیـدا می کند، از 

ترس جان، از ترس ازدسـت دادن مال، از ترس ازدسـت دادن مقام و پست، 

از تـرس منفورشـدن، از تـرس تنهاماندن، حاضر می شـوند حاکمیت باطل 

را قبول کنند؛ و درمقابل باطل نمی ایسـتند و از حق طرف داری نمی کنند 

و جانشـان را بـه خطـر نمی اندازنـد. وقتی این طور شـد، اولش با شـهادت 

حسین بن علی با آن وضع آغاز می شود، آخرش هم می رسد به بنی امیه و 

ت / 
َ
ت َو اسـَتَرّق

َ
ت َو َرّق

َ
1. در دیوانی که منسـوب به امیرالمؤمنین اسـت چنین آمده: »َو َقد َدّق

عنـاُق الّرِجـاِل« زیادی هـای زندگی گردن مردان را می کوبد، ُخرد می کند و قطع 
َ
 الَعیـِش ا

ُ
ُفضـول

می کنـد. نظیـر این بیت در کتـاب نهایة ااَلَرب فی فنون ااَلدب )ُنویـری، متوفی 733ق(/ 

ت َو  ت و َشقَّ ج2/ص113، به ابوالفتح ُبستی )متوفی401ق( منسوب شده است: »َفَکم َدقَّ

جاِل« ت / ُفضوُل الَعیِش َاعناُق الرِّ اسَتَرقَّ
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شـاخۀ مروانی، و بعد بنی عباس و بعد از بنی عباس هم سلسـلۀ 

سالطین در دنیای اسالم، تا امروز!

خـب، حـاال یک خـرده ای بـه تحلیـل حادثـۀ عبرت انگیـز عاشـورا نزدیـک 

شـدیم. ..کسـانی که از کوفه به امام حسین نامه نوشتند و دعوت کردند، 

اسم هایشـان را کـه نـگاه کنید، اینهایی کـه نامه نوشـتند، خواصند. اینها 

همـه جـزو آن طبقۀ خواصنـد، طبقۀ زبدگان و برجسـتگانند. غالبًا اینها را 

بزرگان و اعیان و شخصیت های برجسته و نام ونشان دار، و همین خواص، 

نوشـتند. معلوم می شـود که در این خواِص طرف دار حق، کدام ها جزو آن 

دسـته ای 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 می شود شهادت 

مسـلم بن عقیل در کوفـه و بعد هم از همان شـهر کوفـه ای که هجده هزار 

نفر آمدند بیعت کردند با مسلم بن عقیل، حاال یا بیست هزار، یا سی هزار یا 

بیشـتر، جمعیت بلند می شـود می آید کربال به جنگ امام حسـین! یعنی 

حرکت خواص، به دنبال خود، حرکت عوام را می آوَرد.

نمی دانـم عظمـت ایـن حقیقـت، کـه بـرای همیشـه گریبـان انسـان های 

هوشـمند را می گیرد، درسـت برای ما روشن می شود یا نه! شما ببینید در 

ماجرای کوفه، نامه نوشـتند به امام حسـین. ..مسلم بن عقیل هم تشریف 

برد کوفه. در منزل بزرگان شیعه وارد شد، نامۀ حضرت را خواند. گروه گروه 

مـردم آمدنـد، همـه اظهـار ارادت کردند. فرمانـدار کوفه هم کسـی بود به 
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نـام نعمان بن بشـیر، آدم ضعیفی بـود، آدم مالیمی بود؛ گفت تا 

کسـی بـا من نجنگد، من جنـگ نمی کنم. مقابله نکرد با مسـلم بن عقیل. 

مردم دیدند میدان باز اسـت، آمدند شـروع کردند با حضرت بیعت کردند. 

دو سه تا از خواِص باطل ـ طرف داران بنی امیه ـ نامه نوشتند به یزید که 

اگر می خواهی کوفه را داشـته باشـی، یک آدم حسـابی بفرست اینجا، این 

نعمان بن بشـیر نمی تواند درمقابل مسـلم بن عقیل مقاومت کند. او هم به 

عبیداهلل بن زیاد حکم دادـ  به قول امروز با حفظ ِسَمت ـ که عالوه بر بصره، 

کوفه هم تحت حکومت تو.

عبیداهلل بن زیـاد از بصره یک سـره تا کوفـه تاختـ  که حاال در قضیۀ آمدن 

او هـم نقـش خـواص معلوم می شـود ـ رسـید بـه کوفه درحالی که شـب 

بـود. عـوام کوفـه، مردم معمولـی کوفهـ  از همان قبیـل عامی ها که قادر 

بـر تحلیـل نبودنـد ـ تا دیدند یک نفری با اسـب و تجهیـزات و اینها آمد، 

الُم  صورتش را هم بسته، خیال کردند امام حسین است. رفتند گفتند: َالسَّ

َعَلیَک َیابنَ َرسـوِل اهلل! راحت! خاصیت آدم عامی این طوری اسـت! آدمی 

که اهل تحلیل نیست، منتظر تحقیق نمی شود؛ تا دید یک نفری با اسب 

و تجهیـزات وارد شـده، بـدون اینکـه بـا او یـک کلمـه حرف زده باشـد، تا 

یکی می گوید این امام حسـین اسـت، همه می گویند امام حسـین، امام 

حسـین، امام حسـین! بنا می کنند به او سـالم کردن و احترام کردن. صبر 

کنید ببینید کیست! او هم اعتنایی نکرد به مردم. رفت داراالماره، خودش 

را معرفی کرد و رفت داخل. از همان جا مبارزه را با جریان مسـلم بن عقیل 
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شروع کرد و اساس کار او این بود که طرف داران مسلم بن عقیل 

را با اشـّد فشـار، مورد تهدید و شـکنجه قرار بدهد. یعنی؛ هانی بن عروه را 

آورد ـ با غدر1 و حیله هم آورد ـ و سر و رویش را مجروح کرد. بعد عده ای 

جمـع شـدند اطراف قصر، به دروغ و حیله، مـردم را متفرق کرد. که اینجا 

هـم همـان خـواِص بد، خـواِص به اصطالح طـرف دار حقی که حـق را هم 

شـناختند، تشـخیص دادنـد، اما دنیایشـان را ترجیح می دهنـد؛ اینجا هم 

نقش دارند. توانست مردم را متفرق بکند.

بعد حضرت مسلم راه افتادند با جمعیت زیادی. در تاریخ نوشته اندـ  تاریخ 

ابن اثیـر می گویـد ـ فقط چهارهزار نفـر اطراف خانـۀ او، داخل این کوچه ها 

ایستاده بودند با شمشیر، به نفع مسلم بن عقیل. اینها برای مثاًل روز هشتم 

ذی الحجه است. کاری که ]ابن زیاد[ کرد، یک عده از همین خواص را فرستاد 

بین مردم که مردم را بترسـانند؛ مادرها را، پدرها را. که با چه کسـی دارید 

می جنگید؟ چرا می جنگید؟ برگردید! پدرتان را درمی آورند ! اینها یزیدند، اینها 

ابن زیادند، اینها بنی امیه اند، 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 هیچ کس همراه حضرت مسلم نبود؛ هیچ کس!

و ابن زیـاد رفـت در مسـجد کوفـه، پیغام داد که همه باید نماز عشایشـان 

را بیایند مسـجد کوفه با من به جماعت بخوانند! تاریخ می نویسـد مسجد 

کوفه پر شد از جمعیت، پشت سر ابن زیاد به نماز عشا! چرا این طوری شد؟ 

1. )غ در( مکر و فریب
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بنـده که نگاه می کنـم، می بینم خواص مقصرنـد، همین خواص 

طـرف دار حـق! این خـواص طرف دار حق، بعضی شـان در نهایت بدی عمل 

کردند. مثل چه کسـی؟ مثل ُشـَریح قاضی. شریح قاضی که جزو بنی امیه 

نبود! کسـی بود که می فهمید که حق با کیسـت، می فهمید که اوضاع از 

چـه قـرار اسـت. وقتـی هانی بن عـروه را انداختند در زندان و سـر و رویش 

را مجـروح کردنـد، اطـراف قصر عبیداهلل زیاد را سـربازان و افـراد قبیله اش 

گرفتنـد؛ ابن زیـاد ترسـید. آنهـا می گفتنـد که هانـی را کشـتید! ابن زیاد به 

شریح قاضی گفت برو ببین هانی زنده است؛ بعد به اینها بگو زنده است. 

شـریح آمد دید هانی بن عروه زنده اسـت، اما مجروح اسـت. هانی بن عروه 

گفت: ای مسـلمان! این چه وضعی اسـت؟ـ  خطاب به شـریح ـ پس قوم 

من چه شـدند؟ ُمردند؟ چرا سـراغ من نیامدند؟ چرا نمی آیند من را نجات 

بدهند از اینجا؟ شریح قاضی می گوید که می خواستم این حرف های هانی 

را بروم به همین کسـانی که دوِر داراالماره را گرفتند بگویم، اما افسـوس 

که جاسـوس عبیداهلل آنجا ایسـتاده بود؛ جرئت نکردم! بله، جرئت نکردم 

یعنی چه؟ یعنی همین که ما می گوییم؛ ترجیح دنیا بر دین! یعنی این.

شـاید اگر شـریح همین یک کار را انجام می داد، تاریخ عوض می شـد. اگر 

شـریح می رفـت به مـردم می گفت: مردم! بله، هانی زنده اسـت، اما داخل 

زندان اسـت و عبیداهلل قصد دارد او را بُکشـد. هنوز عبیداهلل قدرت نگرفته 

بـود، آنهـا می ریختند هانی را نجات می دادنـد؛ با نجات هانی، قدرت پیدا 

می کردنـد، روحیـه پیدا می کردنـد، می آمدند اطراف داراالمـاره، عبیداهلل را 
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می گرفتند یا می کشـتند، یا می فرسـتادند می رفت؛ کوفه می شد 

برای امام حسین، دیگر واقعۀ کربال اصاًل اتفاق نمی افتاد. اگر واقعۀ کربال 

اتفـاق نمی افتـاد، یعنی امام حسـین به حکومت می رسـید. این حکومت 

اگر شش ماه هم طول می کشید، برای تاریخ برکات زیادی داشت. بیشتر 

هـم ممکـن بـود طول بکشـد. یک حرکـت بجـا، یک وقت تاریـخ را نجات 

می دهد، یک حرکت نابجا که ناشی از ترس و ضعف و دنیاطلبی و حرص 

به زنده ماندن است، گاهی تاریخ را در ورطۀ گمراهی می غلتاند. این نقش 

خواص است، خواِص ترجیح دهندۀ دنیا بر دین.

برگردیـم داخـل شـهر کوفـه. وقتی کـه عبیداهلل بن زیـاد بـه رؤسـای قبایل 

کوفـه گفـت برویـد مـردم را متفرق کنید از دور مسـلم، اگـر نروید پدرتان 

را درمـی آورم، چـرا اینها قبول کردنـد از عبیداهلل زیاد؟ اینها که همه اموی 

نبودند، از شـام نیامده بودند؛ بعضی از همین ها مثل َشـَبث بن ِربعی، جزو 

نویسـنده های نامـه بـه امام حسـین بودنـد. َشـَبث بن ربعی 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، این هم آمد با ترساندن 

و بـا تهدیـد و تطمیـع و از ایـن چیزها مردم را از دور مسـلم متفرق کرد.1 

1. در کتـاب وقعـة الطـف/ االمـام حسـین فی مکه، به ترتیب به این وقایع اشـاره شـده 

است: ورود مسلم بن عقیل به کوفه، ص101/ احضار هانی بن عروه توسط ابن زیاد، ص120/ 

شـهادت دروغ شـریح قاضی، ص121/ هم دستی رؤسـای قبایل کوفه با ابن زیاد و متفرق 

کردن مردم از دور حضرت مسلم، ص124
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چـرا ایـن کار را کـرد؟ اگـر امثـال َشـَبث بن ربعی در یـک لحظـۀ 

حساس، به جای اینکه از ابن زیاد بترسند، از خدا می ترسیدند، تاریخ عوض 

می شد.

آنها آمدند مردم را متفرق کردند. حاال عوام متفرق شـدند، چرا آن خواِص 

مؤمنی که دور مسلم بودند، از دورش متفرق شدند؟ خب در اینها کسان 

خوبی بودند، افراد حسابی ای بودند، بعضی شان بعدًا آمدند در کربال شهید 

شدند؛ اما اینجا اشتباه کردند. البته آنهایی که در کربال شهید شدند، کفارۀ 

اشتباهشان داده شد؛ با آنها بحثی نداریم، اسمشان را هم نمی آوریم؛ 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 به سـمت 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، یک هزارم 

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 مسـلم بن عقیل 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 می گویم ـ چرا شـما عصر 

که شـد، سـِر شـب که شـد، مسلم را تنها گذاشـتید که به خانۀ طوعه پناه 

ببرد؟ اگر خواص، مسلم را تنها نمی گذاشتند، می شدند مثاًل صد نفر، این 

صد نفر دور مسلم را می گرفتند، به خانۀ یکی شان می آمدند، می ایستادند 

دفـاع می کردنـد. مسـلم تنها هم که بود، وقتی می خواسـتند دسـتگیرش 

کننـد، چندیـن سـاعت طـول کشـید، چندیـن بار حملـه کردند؛ مسـلم به 

تنهایـی همـه را پس زد، همان عده ای را که آمده بودند، سـربازان ابن زیاد 

را. اگـر صـد نفـر مرد با او بودند، مگـر می توانسـتند او را بگیرند! باز مردم 

جمـع می شـدند دورشـان. پس خـواص، اینجـا کوتاهی کردند کـه نرفتند 

دور مسـلم را بگیرنـد. ببینیـد! از هرطـرف حرکـت می کنیـد، می رسـید به 

خواص، خواص! تصمیم گیری 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 می دهد، ارزش هـا را نجات 

می دهد، ارزش ها را حفظ می کند. 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 می گوییم؛ این خالصۀ 

مطلـب اسـت. در دو بخـش باید روی ایـن مطلب کار بشـود: یکی بخِش 

تاریخی قضیه اسـت؛ در تاریخ فراوان اسـت که کجاها خواص باید عمل 

می کردنـد و عمـل نکردنـد؛ یـک بخش دیگـر که باید کار بشـود، تطبیق با 

وضع هر زمان است؛ نه فقط زمان ما، هر زمان! در هر زمان، طبقۀ خواص 
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چگونـه بایـد عمـل بکنند کـه به وظیفه شـان عمل کرده باشـند؛ 

اینکه گفتیم اسـیر دنیا نشـوند، این یک کلمه اسـت؛ چطوری اسـیر دنیا 

نشوند؟ مثال ها و مصداق هایش چیست؟75/3/20

یکی از غرایز انسـان، قدرت طلبی اسـت. انسان واقعًا مایل است که مقتدر 

باشد، آن کسانی که خیال می کنند ضعف جزو ذاتشان شده، باید بدانند که 

از غریزۀ انسانی منحرف شدند. قدرت را همه می خواهند، همه مایلند که 

بتوانند هر کاری که مورد عالقه شان هست، انجام بدهند. و قدرت طلبی 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 نمی کوبد. نمی گوید الزم اسـت که قدرت طلبی 

را در خودتـان ُخـرد کنیـد؛ نه خیر، قدرت را بخواهید، اما تا کجا؟ تا آنجایی 

که خدا اجازه می دهد، تا آنجایی که در قدرت طلبِی شما ظلم درنمی آید، در 

آن قلدری درنمی آید، در آن زورگویی درنمی آید. ممکن است اگر شما با آن 

گردن کلفت ظالم به هم پیوسـتید، قدرت بیشـتری گیرتان بیاید، اما هیچ 

می دانیـد که با این به هم پیوسـتن، پابه پای قدرتی که به دسـت می آورید، 

ظلمی هم باید بکنید؟ پابه پای امکاناتی که به دسـت شـما خواهد آمد، در 

اختیار شـما قرار خواهد گرفت، بایسـتی تجاوزی هم انجام بدهید، تعّدی 

هم بکنید؟ اینجا همان جایی است که شهوِت نفس انسان است؛ و تجاوز 
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و تعـدی غریـزۀ قدرت طلبـِی انسـان، بـا حکـم خدا و فرمـان خدا 

روبه روی هم قرار گیرد. غریزه می گوید این قدرت را به دسـت بیاور، هرچه 

بادا باد، هرچه می شـود بشـود، اما قانون خدا و حکم دین و حکم اسـالم 

می گوید نه، در اینجا صبر کن. صبر کن یعنی چه؟ یعنی بر بی قدرتی صبر 

بکن، اما این کار خالف را، این گناه را انجام نده. تمام طول تاریخ اسالم 

که شما نگاه می کنید، از همین نوع صبرها فراوان است.

شـما ابن سـعد و داسـتانش را می دانیـد. او بـا حّربن یزیـد ریاحـی ـ کـه 

حّربن یزید جزو چهره هاِی درخشـندۀ منّوِر جالِب در تاریخ اسـالم و تشـّیع 

]است[ و عمربن سعد جزو چهره هاِی منفوِر کریِه مبغوِض در همین تاریخ ـ 

در یک شأن و یک رتبه بودند. هر دو هم بر سر یک دوراهی قرار گرفتند. 

ایـن یکـی یک طـور تصمیم گرفتـه، آن یکی یک طور تصمیـم گرفته. این 

به خاطـر تصمیمـش جـزو بهترین و عالی تریـن و منّورترین چهره ها شـد؛ 

آن به خاطـر تصمیمـش جزو منفورترین و سـیاه روترین و سـیاه نامه ترین 

انسان هاسـت. ..حسین بن علیصلوات اهلل وسلالمه علیه از نظر قـدرت زمانه باید ُخرد 

بشود، باید کوبیده بشود، باید از بین برود؛ این مهره ها و آلت فعل ها، این 

دسـت و بازوهای یزید، بایسـتی مجرِی اراده و فرمان یزید باشـند و این 

کسی را که دشمن یزید است و دوست خدا، بکوبند. این دوتا مهره را رها 

کرد، این دوتا دست پرورده و غالم حلقه به گوش خود را فرستاد میدان که 

دستور او را اجرا کنند؛ یکی حّر است، یکی عمربن سعد.

در اینجا موضع عمربن سـعد موضع روشـنی است؛ می فهمد که نباید این 
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کار انجام بگیرد، می داند که این کار گناه اسـت، اما قدرت طلبی 

او بـه او اجـازه نمی دهـد. او یـک فرمانـدۀ معمولـی اسـت، یک سـپاهِی 

سلحشـور اسـتـ  اگرچه که عمربن سـعد آن طوری که ذکر می کنند، خیلی 

هم مرد میدان و سـپاهی نبوده، بلکه یک قدری مرد دینی بوده حتی، در 

عاَلِم 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 رفت، ُملـک ری به او خواهنـد داد. ]به خاطر[ 

قدرت و حکومت، دنبال این کاِر خالف و گناه و معصیت را گرفته. بر سر 

این دو راهی نمی تواند صبر کند، آنچه که او را می لغزاند، بی صبری است. 

بی صبری یعنی چه؟ یعنی نمی تواند درمقابل این انگیزۀ انحطاط آفرین و 

شـرآفرین مقاومت کند. ریسـمانی از حّب مقام و جاه به گردنش افتاده، 

دارد او را می کشـاند بـه جهنـم، دارد او را می بـرد به طرف پرتـگاه. ..جهنم 

کـدام اسـت؟ جهنـم همـان جایی اسـت که ایسـتاده بـود؛ قبـل از جهنِم 

آخـرت، قبـل از دوزخ خـدا، قبـل از عذاب هـای پـروردگار؛ در همین دنیا. 

جهنم همان مقامی بود که عمربن سعد آنجا ایستاده بود، جهنم آن سوی 

خیمه گاه حسـین بن علی بود. بین حسـین بن علی و خیمه گاه عمربن سعد 

فاصله و واسـطه ای نبود. تا آنجایی که حسـین بود و سـپاهیان حسین و 

قدرت حسین، بهشت خدا همان جا بود، یک قدم آن طرف تر از آنجا جهنم 

خدا بود، یک گام آن طرف تر، اعماق عذاب و سخط و نقمت خدا بود و او 

افتاد در جهنم خدا.
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حّربن یزیـد هـم در راهش به همین جا رسـید، بـرای او هم مقام 

مطـرح بـود؛ ُملـک ری مطرح نبـود، ُملک جای دیگری مطـرح بود. اگر او 

از عهـدۀ مسـئولیت و مأموریـت خـودش برمی آمـد، اگـر عـذر مأموریت و 

مأموربـودن را بـر خـودش همـوار می کـرد و به عنوان اینکه مـن مأمورم و 

معذور، کار خودش را انجام می داد، 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، 

فرماندهی بود. همۀ این چیزهایی که برای عمر سعد بود، برای حّربن یزید 

هم بود. او هم دلش می خواسـت به این قدرت برسـد، اگرچه حرام اسـت 

ایـن قـدرت. بـر گـردن دل او هـم ریسـمانی از حرص و هـوا و انگیزه های 

فسـادآفرین بسـته شـده بود که او را می ِکشـید؛ او را تا کربال هم آورد، تا 

لـب پـل صـراط هم آورد، تا جدایی گاه بهشـت و دوزخ هـم آورد. اما بنیۀ 

حـّر قوی بود، ناگهان این ریسـمان را پـاره کرد. در آن لحظه ای 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 بجـاـ  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 دیوانـه ای! مگر زن و بچه نـداری! چرا دنبال این طور کارها می روی؟ 

]او[ بایـد بایسـتد! یکی از لـوازم این مجاهدِت خواصی، همین اسـت که 

درمقابل حرف ها، مالمت ها بایستد؛ تخطئه می کنند، بد می گویند، تهمت 

می زنند.75/3/20 یک عده بودند که می توانستند با پیوستن به امام حسین، 

آن نهضـت را به صـورت یـک انقـالب سـازنده دربیاورند، نـه به صورت یک 

نهضت خونین که با قتل و شـهادت به پایان رسـیده؛ می توانسـتند.64/8/12 

باورکردنـی اسـت کـه حسـین بن علی در حدود پنج ماه یا بیشـتر، در بین 

مدینـه و کربـال سـرگردان باشـد، همه هم بداننـد ـ همـه فهمیدند دیگر، 

کوفی هـا فهمیدنـد، عراقی ها فهمیدند، حجازی ها فهمیدند ـ و باالخره در 

کربـال با چهل، پنجاه نفر فقط بماند؟63/8/19

در همـان زمـاِن حرکـت اباعبداهللعلیه السلالم کسـانی بودنـد که اگر بـا آنها در 

بـاب ایـن قضیـه صحبت می شـد کـه حـاال قیـام کنیـم، می فهمیدند که 

ایـن کار به دنبـال خـود مشـکالت و دردسـرهایی دارد، و می چسـبیدند به 

تکالیـف درجـه دو! کمااینکـه دیدیم عـده ای همین کار را کردنـد. اینهایی 

کـه با امام حسینعلیه السلالم نیامدند، حرکـت نکردند، در میان اینها آدم های 

مؤمن و متعهد ]هم[ وجود داشت، این طور نبود که همه اهل دنیا باشند. 

در بیـن ایـن سـران و برگزیدگان دنیای اسـالم، آدم های مؤمن و کسـانی 
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بودنـد کـه می خواسـتند برطبق وظیفـه عمل بکنند؛ امـا تکلیف 

را نمی فهمیدنـد، وضعیـت زمـان را تشـخیص نمی دادنـد، دشـمن اصلـی 

را نمی شـناختند، کار اصلـی و محـوری را بـا کارهـای درجه دو و درجه سـه 

اشتباه می کردند. و این یکی از آن ابتالئات بزرگ دنیای اسالم بوده است 

همیشه.71/5/7

آن روز عبداهلل بن عباس و عبداهلل بن جعفر و عبداهلل بن زبیر و عبداهلل بن عمر، 

و ایـن شـخصیت های آن روز دنیـای اسـالم، سـاکن مدینه و مکـه بودند. 

همه شـان هم پسـرهای شـخصیت های معروف صدر اسـالم بودند، پسـر 

جعفر طّیار )پسـرعموی پیغمبر(، پسـر زبیر، پسـر عمر، پسـر عباس. اینها، 

هم خودشـان، هم پدرانشـان از چهره های معروف اسـالم هسـتند و این 

خیلـی کاربـرد دارد دیگـر، شـخصیت و آبـرو خیلـی کار راه می انـدازد. اگـر 

همین چهار نفر، که اسـم هر چهارتایشـان هم عبداهلل اسـت، اگر اینها با 

امام حسـین همراه شـده بودند، یک حرکت عظیم به وجود می آمد که نه 

یزیـد و نـه عّمـال یزید، بی شـک قدرت ایسـتادگی درمقابل ایـن حرکت را 

نداشـتند. بـا این همـه چهـرۀ معروف کـه هرکدامی باالخره فامیلـی دارند، 

دوسـتانی دارند، در دنیای اسـالم عالقه مندانی دارند، مگر می شد درافتاد؟ 

مـردم راه می افتادنـد و نهضـت تبدیـل می شـد به یک تحـول در حکومت. 

می شد! باور کنید اگر آن سست عنصری از سوی همین هایی که اسم بردم 

و دیگرانـی از قبیـل اینهـا نمی بود، امام حسـین به جای اینکه با مثاًل چند 

صـد نفـر حرکت کندـ  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 

هزار نفر حرکت می کرد. بعد مگر حّربن یزید می توانسـت سـر راه را بگیرد، 

نگذارد امام حسین به کوفه برسد؟ اگر می رسید کوفه، مگر عبیداهلل بن زیاد 

ـ که خودش هم تازه رفته بود کوفه استاندار شده بود ـ می توانست جلوی 

ایـن سـپاه عظیم که بـزرگ زادگان و شـخصیت های معروف بنی هاشـم و 

قریش در رأس اینها هستند، مقاومت کند؟ کوفه سقوط می کرد، با سقوط 

کوفـه، بصـره سـقوط می کـرد، یعنی عراق سـقوط می کرد، با سـقوط عراق، 

یقینًا مدینه و مکه هم می پیوسـت و شـام سقوط می کرد، حکومت عوض 

می شـد. مسـیر تاریخ اسالم عوض می شـد و در دو قرن بعد از آن، به جای 

اختنـاق خانـدان پیغمبـر، حکومت خاندان پیغمبر به وجـود می آمد، و اگر 

حکومت پیغمبر به وجود می آمد، به جای چهارده قرن انزوای اسالم، اسالم 

به احتمال زیاد در دنیا اوج می گرفت؛ شـاید امروز بشـرّیت دیگر این همه 

رنج نداشت، این همه درد و غصه نبود در عالم، فقر دیگر نبود، بی فرهنگی و 

بی سوادی نبود، جنگ و خون ریزی نبود. شاید امروز دنیا صدها سال جلوتر 

از آنی که امروز است، بود. چه کسی می تواند منکر بشود اختناق هایی که 

در طول این سالیان دراز به وجود آمده، چقدر استعدادها را نابود کرده. اگر 

اختناق نبود، اگر حکومت طاغوتی نبود، این اسـتعدادها شـکوفا می شـد، 

رها می شد، کار می کرد، دنیا را می ساخت، و امروز این نمی شد که هست. 

کجا این سرچشمه، سرچشمه ای که اگر جاری می شد، می توانست دنیایی 

را آبیـاری کنـد، بنـد آمد؟ همان جایـی که چند نفر از این شـخصیت های 
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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 نمی شـود. حاال، یعنی زمان را دخالت دادن، 

شـرایط را دخالـت دادن. حسـین بن علی نگفـت »حاال«؛ حاال نـدارد، تکلیفم 

است، باید بایستم، باید حق را بگویم، باید ذهن ها را روشن کنم، می کنم؛ 

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 اسـالم، وظیفۀ اصلـی را از ]میان[ وظایف گوناگـون و دارای مراتب 

مختلـِف اهمیـت، تشـخیص داد، این وظیفـه را انجام داد؛ دچـار توّهم و 

اشـتباه نشـد در شـناخت آن چیزی که آن روز، دنیای اسالم به آن احتیاج 

داشـت.71/5/7 درحالی که هنگام حرف زدن، همه حرف می زدند، همه از دفاع 

از اسـالم می گفتند. اما وقتی نوبت عمل رسـید و دیدند که دستگاه یزید، 

دستگاه خشنی است، رحم نمی کند، تصمیم بر شدت عمل دارد، این را که 

فهمیدند، هرکدامی از یک گوشه ای فرار کردند و امام حسین را در صحنه 

تنها گذاشتند. حتی برای اینکه کاِر خودشان را توجیه بکنند، آمدند خدمت 

حسین بن علیعلیه السالم و به آن بزرگوار اصرار می کردند که آقا! شما هم قیام 

نکنید! نروید به جنگ با یزید!

ایـن یـک عبـرت عجیـب اسـت در تاریـخ. آنجایی که بـزرگان می ترسـند، 

آنجایی که دشـمن، چهرۀ بسـیار خشـنی را از خود نشان می دهد، آنجایی 

کـه همه احسـاس می کنند که اگر وارد میدان بشـوند، میـدان غریبانه ای 
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آنها را در خود خواهد گرفت؛ اینجاست که جوهرها و باطن افراد 

شـناخته می شـود.71/4/10 همان طورکـه خـود امام علیه السـالم در یک بیانی 

ت َمعاِیُشـُهم[  م ]حَیوطوَنـُه مـا َدّرَ لِسـَنِتِ
َ
 ا

َ
ِعـٌق َعـل

َ
نیـا َو الّدیـُن ل

ُ
لّنـاُس َعبیـُد الّد

َ
فرمـود: »ا

ّیانوَن«1، در آن زمان این ترسیم واقعیت بود، وقتی که 
َ

 الّد
َّ

صوا ِبالَبالِء َقل َفِاذا ُمِّ

سـختی ها پیش می آید، دین دارها کم می شـوند تا وقتی عافیت و راحت 

هست، مدعیان زیادند.67/5/29

1. تحف العقـول/ روی عـن االمـام ابی عبـداهلل الحسـین/ فی قصار هـذه المعانی، »همانا 

مردم دنیاپرسـتند و دین لقلقۀ زبانشـان اسـت. دین را تا آنجا که زندگی شـان را رو به راه 

سازد،حفظ می کنند و چون در بوتۀ آزمایش گرفتار شوند، دینداران اندک گردند.«



 

۴۷

درس های عاشورا )1(

درس عاشورا یک درس نیست، یک کتاب درس است. و اگر جامعۀ اسالمی 

ما بخواهد آن طوری که حق اوسـت و شایسـتۀ اوسـت، آقا زندگی بکند، اگر 

امـت اسـالمی مـا بخواهـد اسـتقالل خـود و شـرف خـود و دین خـود را در 

دنیـای مـادی امروز و در میان توفان سیاسـت های مخالف حفظ کند، باید 

درس های عاشورا را درست بفهمد و به یکایک آنها عمل کند.67/5/28 در ماجرای 

حسین بن علیعلیه الصالة والسلالم باید ژرف نگری کنیم و دقت نظر به خرج بدهیم. 

خب، خیلی ها 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 منحصربه فرد 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 می دهد.
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یک خصوصیت این اسـت که حرکت حسـین بن علی یک حرکتی 

بـود خالصًا مخلصًا، بدون هیچ شـائبه، بـرای خدا و دین و اصالح جامعۀ 

مسلمین؛ این خصوصیت اول. خیلی مهم است.

 
ً
 َو اَل ُمفِسـدا

ً
 َو ال َبِطـرا

ً
ِشـرا

َ
خـُرج ا

َ
ّن َل ا

َ
اینی کـه حسین بن علیعلیه السلالم فرمـود: »َو ا

«1 در ایـن حرکـت مـا، خودنمایـی، خود نشـان دادن نیسـت؛ برای 
ً
َو ال ظامِلـا

خود چیزی طلبیدن نیسـت؛ نمایش نیسـت؛ ذره ای سـتم نیسـت، ذره ای 

ـا«، فقـط! ]بـرای 
َ

ـِة َجـّدی«. »ِاّن ّمَ
ُ
ـِب ااِلصـالِح یف ا

َ
ـا َخَرجـُت ِلَطل

َ
فسـاد نیسـت »َو ِاّن

اصـالِح امـت جدم قیام کـردم[. این خیلی نکتۀ مهمی اسـت. هیچ قصد 

و غرض دیگری، آن نیت پاک و آن ذهن خورشـیدگون را مکدر نمی کند. 

ببینید؛ قرآن کریم، وقتی که با مسلمان ها در صدر اسالم سخن می گوید، 

اِس«۲، اینجا هم  َء ال�نّ
ٓ
ا َطًرا َو ِر�ئ َ اِرِهم �ب وا ِم�ن د�ی َرحب �نَ حنَ �ی �ن

َّ
وا َكال كو�ن می فرماید: »َو لا �ةَ

.»
ً
 َو ال َبِطرا

ً
ِشرا

َ
خُرج ا

َ
ّن َل ا

َ
امام حسین می گوید: »َو ا

دو خـط اسـت؛ دو جریان اسـت. ]یکی[ آن کسـانی که قـرآن می گوید مثل 

« از روی غـرور، خودخواهـی، نفس پرسـتی ]خـارج 
ً
َطرا َ آنهـا نباشـید، کـه »�ب

می شـوند[؛ یعنـی چیـزی کـه در او نیسـت، اخالص اسـت. فقـط »خود«، 

اس« خودش را  َء ال�نّ
ٓ
ا فقط »من« مطرح اسـت در حرکت آن خط فاسـد. »َو ِر�ئ

آرایش کرده، بر اسـب قیمتی سـوار شـده، جواهرات را به خودش آویزان 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص بتاریـخ 

الحسین بن علی/ باب37/ حدیث2، وصیته لمحمد بن حنفیه

2. سوره مبارکه انفال/ آیه 47
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کـرده، َرَجزهایـی خوانده، از مکه دارد خارج می شـود، به کجا؟ به 

میدان جنگ. اتفاقًا میدان جنگ هم میدانی است که همین آدم و ده ها 

مثل او، در آن به خاِک هالک خواهند غلتید؛ اما خارج شدن او این طوری 

است، فقط نْفس در او وجود دارد.

این یک طرف. بهترین نمونه برای نقطۀ مقابلش هم حسین بن علی است؛ 

در او هیـچ خودخواهـی و خـود و من و منافع شـخصی و منافع قومی و 

منافـع گروهـی وجود ندارد. این اولین خصوصیت نهضت حسـین بن علی 

اسـت. هرچـه مایـۀ اخـالص در من و شـما بیشـتر باشـد در آن کاری که 

انجام می دهیم، آن کار، ارزش بیشـتری پیدا می کند، هر کاری. هرچه از 

قطب اخالص دور شدیم، به سمت 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 

می شـود؛ برکتـش کمتر می شـود؛ مانـدگاری اش هم کمتر می شـود؛ این 

خاصیت این قضیه اسـت. هرچه که ناخالصی در این جنس باشـد، زودتر 

فاسـد می شـود. اگر ناب باشد، هرگز فاسد نمی شود. حاال اگر بخواهیم به 

محسوسـات مثـال بزنیـم، این آلیاژ اگر صددرصد طال باشـد، فاسدشـدنی 

نیسـت، زنگ خوردنی نیسـت؛ به هر اندازه ای که مس و آهن و بقیۀ مواد 

کم قیمت داخل این آلیاژ باشد، فساد آن، ازبین رفتن آن بیشتر است. این 

یک قاعدۀ کلی است.
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حـاال در محسوسـات مثال زدیم، اما در معنویـات، این موازنه ها 

بسـیار دقیق تر اسـت. ما نمی فهمیم به حسـب دید مادی معمولی ـ اهل 

معنـا چرا، اهـل بصیرت چرا، آنها می فهمند ـ ولی خدای متعال، که نّقاد1 

ایـن قضیـه، صـّراف و زرگـر ایـن ماجراسـت، »َفـِاّنَ الّناِقـَد َبصیـٌر َبصیـٌر«۲. یـک 

سِر سـوزن ناخالصـی در کار ما ]باشـد[، کار ما را به همـان اندازه کم ارزش 

می کند، از ماندگاری آن می کاهد، و خدای متعال، ناقد بصیری است.

کار امام حسینعلیه السلالم از آنهایی اسـت که یک سِر سوزن ناخالصی در آن 

نیست. لذا شما می بینید 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 

را قبول ندارندـ  خدای حسـین بن علی را ـ اما درمقابِل حسـین بن علی، سر 

تعظیم فرودمی آورند! ببینید، این همان خلوص است.72/10/26

    

یک نکتۀ دیگر که آن هم در مجموعۀ نهضت حسین بن علیعلیه السلالم خیلی 

مهـم اسـت، این اسـت کهـ  البتـه آن هم به یک معنـا برمی گردد به قّوت 

1. )ن ق د( جداکننـدۀ خـوب از بـد، کسـی کـه درهـم و دینـار را وارسـی کنـد و خالـص و 

ناخالص را از هم جدا کند.

2. حدیـث قدسـی، )بحاراالنـوار/ کتـاب النبّوة/ ابواب قصص موسـی و هـارون/ باب18/ 

حدیث23(
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نیـروی اخـالص، امـا خـود آن مهم اسـت ـ در هیـچ حادثه ای از 

حـوادث خون بـار صـدر اسـالم، به اندازۀ حادثـۀ کربال، غربت و بی کسـی و 

تنهایی وجود نداشـت، در هیچ حادثه ای. این تاریخ اسـالم است، هرکس 

می خواهد نگاه کند.

بنـده دقـت کـردم، هیـچ حادثه ای مثـل حادثۀ کربـال نیسـت. در حوادث 

صدر اسـالم، یک تعداد جنگ های صدر اسـالم بودند؛ جنگ های پیغمبر، 

جنگ های امیرالمؤمنین. خب یک حکومتی بود، یک دولتی بود، مردمی 

داشـتند، سـربازانی هـم جـدا می شـدند از ایـن جمعیت مـردم، می رفتند 

به میدان جنگ، پشـت سرشـان دعای مادران، آرزوی خواهران، تحسـین 

بیننـدگان، تشـویق رهبـر عظیم القـدری مثـل پیغمبـر یـا امیرالمؤمنیـن؛ 

درمقابل پیغمبر می رفتند جانشان را فدا می کردند؛ کار سختی نبود.72/10/26 

در یکی از جنگ های صدر اسالم، وقتی که دو لشکِر حق و باطل درمقابل 

هم صف کشیدند و کسانی چون پیغمبر و امیرالمؤمنینعلیهماالسالم در رأس 

جبهۀ حق قرار داشـتند، پیغمبر از سـپاهیان خود پرسید: چه کسی حاضر 

اسـت بـه میـدان بـرود و فـالن جنگجوی معروِف سـپاه دشـمن را از پای 

درآورد؟ جوانی از سـپاهیان اسـالم 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 

ماها االن آرزو داریم اشـارۀ لطفی ازطرف ولّی غایب ما بشـود، جانمان را 

قربان کنیم!
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وقتی انسـان می بیند درمقابل رهبرش و جلوی چشـم او ]است[، 

آن همه تشویق هم پشت سر؛ بعد هم معلوم بود دارند می جنگند تا پیروز 

بشـوند و دشـمن را شکسـت بدهند، با امید پیروزی می جنگیدند. خیلی 

سخت نیست این طور جنگی، درمقابل آنچه که در واقعۀ عاشورا می بینیم. 

بعضـی دیگـر از حـوادث هـم بود کـه آنها هـم حادثه های غریبانـه ای بود 

نسـبتًا؛ مثاًل حوادث امامزاده ها؛ حسـنّیون در زمان ائمهعلیهم السلالم. اما همۀ 

آنها هم می دانستند که پشت سرشان امامی وجود دارد مثل امام صادق، 

مثل موسی بن جعفرعلیه الصالة والسالم، مثل امام هشتم؛ رهبْر اوست، آقا اوست، 

ناظر و حاضر اوست؛ هوای آنها را دارد، اهل وعیال آنها را رسیدگی می کند. 

..جامعۀ بزرگ شـیعه بود، تحسینشـان می کردند؛ تمجیدشـان می کردند؛ 

باالخره یک دلگرمی ای به بیروِن میدان جنگ داشتند. اما در حادثۀ کربال، 

اصـل قضایـا و ُلـّب لباب اسـالم که همه قبـول داشـتند او را، یعنی خود 

حسین بن علی، در حادثه است و بناست شهید بشود. و این را خود او هم 

می دانـد، اصحـاب نزدیک هم می دانند. در سـطح ایـن دنیای بزرگ و این 

کشـور اسـالمی عریض و طویل، هیچ امیدی به هیچ جا، به احدی ندارد؛ 

غریب محض. بعضی از بزرگان دنیای اسـالم در آن روز، کسـانی بودند که 

از کشته شدن حسین بن علی غمشان نبود؛ او را برای دنیای خودشان مضر 

می دانسـتند! عـده ای هم که غمشـان بود، آن قـدر اهتمامی به این قضیه 

نمی کردند. ..هیچ امیدی از بیروِن این میدان مبارزۀ غم آلوده و سرشار 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؛ آن وقت این جمع هم 

دل داده به شـهادت. بعد از کشته شـدن هم ـ برحسـب موازین ظاهری ـ 

کسی برای آنها یک فاتحه نمی گرفت.72/10/26

شـرایط حول وحوش روز عاشـورای حسین یک شرایط استثنایی بود. فرق 

است بین آن سرداری که با تکیه بر نیروهای عظیم خود و با ِعده و ُعّدۀ 

خـود در یـک میـدان جنگ رویاروی، با حماسـه، با شـجاعت می جنگد تا 

پیروز بشـود، و اگر شـهادت هم نصیبش شـد، البته شـهادت را می پذیرد؛ 

..درحالی کـه افتخـار بـا اوسـت، مردم چشـم انتظار او هسـتند، بـه نام او 

و بـه یـاد او سـرودخوانی می کننـد و او را و فتـح او را و جنـگ او را و 

شـهادت او را سـتایش می کنند، اوضاع واحوال در جریان حرکت اوسـت، 

البتـه این هـم یـک فـداکاری بزرگی اسـت، اما فرق اسـت بیـن این و آن 

فداکارانی که در یک دنیای پر از ظلمت و در هنگامی که قدرت و حکومت 

متعلـق بـه سـتمگران و دژخیمـان اسـت، و درحالی کـه همه چیـز بـه آنها 

می گویـد سـرجایتان بنشـینید و نرویـد جلو، هم زن و فرزنـد، هم محیط 

اجتماعی، هم دستگاه حاکم، هم آسایش ها و راحتی ها، همه چیز به آنها 

می گوید حرکت نکنید، هیچ کس هم به نامشان و به یادشان سرود افتخار 

نمی خوانـد، اینهـا تنها حرکت می کنند. درحقیقت تنهـای تنها، هفتادودو 

نفر درمقابل میلیون ها انسانی که در همان جامعه، گرداگرد آنها را گرفتند 

و ده هاهـزار گـرگ خون خـواری کـه در همـان صحنۀ نبـرد، آنهـا را احاطه 

کردنـد. می آینـد در میـان یک چنیـن دریایـی از فشـار و تهدیـد و رنـج و 
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درد می ایسـتند، می دانند که پیروزی نیست ـ پیروزی ظاهری ـ 

می داننـد که نجاتی نیسـت از ایـن دریای خون، می دانند که کشته شـدن 

حتمی اسـت، و می دانند که بعد از کشته شـدن، در میان میلیون ها مردم 

آن روز کشـور اسـالمی، کسـی به نام آنها سرود آزادی نخواهد خواند، و به 

یاد آنها گل افشانی نخواهد کرد. خانواده های آنها تساّل داده نخواهند شد، 

به بازماندگان آنها هیچ گونه مهر و لطف و محبتی نخواهد شد.67/6/6

در حادثۀ عاشورای امام حسینعلیه السالم حتی کسانی مانند عبداهلل بن عباس 

و عبداهلل بن جعفر که خودشـان جزو خاندان بنی هاشـم و از همین شـجرۀ 

طیبه اند، جرئت نمی کنند در مکه یا مدینه بایسـتند، فریاد بزنند و به ناِم 

امام حسینعلیه السلالم شـعار بدهند. چنین مبارزه ای غریبانه اسـت و مبارزۀ 

غریبانه، سـخت تریِن مبارزه هاست. همه با انسان، دشمن. همه از انسان، 

رویگردان. در مبارزۀ امام حسینعلیه السالم حتی برخی از دوستان هم ُمعرض1 

هسـتند. چنان که به یکی از آنها فرمود بیا به من کمک کن. و او به جای 

کمک، اسبش را برای حضرت فرستاد و گفت از اسب من استفاده کن!

غربـت از ایـن باالتـر و مبـارزه از ایـن غریبانه تـر! آن وقـت در ایـن مبـارزۀ 

غریبانـه، عزیزتریـن عزیزانش درمقابل چشـمش قربانی شـوند. پسـرانش، 

برادرزاده هایش، برادرانش و پسـرعموهایش؛ این گل های بنی هاشم، پرپر 

شـوند و در مقابلش روی زمین بریزند و حتی کودک شـش ماهه اش هم 

کشته شود!

1. )ع رض( رویگردان
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عالوه بر همۀ این مصیبت ها، می داند به مجرداینکه جان از جسم 

مطهرش خارج شود، عیاالت بی پناه و بی دفاعش، مورد تهاجم قرار خواهند 

گرفت. می داند که گرگ های گرسنه، به دختران خردسال و جوانش حمله ور 

می شوند، دل های آنها را می ترسانند؛ اموال آنها را غارت می کنند؛ آنها را به 

اسـارت می گیرنـد و مورد اهانت قرار می دهنـد. می داند که به دختر واالی 

امیرالمؤمنینعلیه السالم زینب کبریسالم اهلل علیها که جزو شخصیت های بارز دنیای 

اسالم است، جسارت می کنند. اینها را هم می داند.

بر همۀ اینها، تشنگی خود و اهل وعیالش را اضافه کنید؛ کودکان خردسال 

تشـنه، دختربچه هـا تشـنه، پیرهـا تشـنه، حتی کودِک شـیرخواره تشـنه. 

می توانید تصور کنید که این مبارزه چقدر سخت است؟73/3/17

آنجا که بزرگان می ترسـند، آنجا که دشـمن چهرۀ بسـیار خشـنی را از خود 

نشـان می دهـد، آنجـا کـه همه احسـاس می کنند اگـر وارد میدان شـوند، 

میـدان غریبانـه ای آنهـا را در خود خواهد گرفت؛ آنجاسـت کـه جوهرها و 

باطن افراد شـناخته می شـود.71/4/10 لذاسـت که هیچ کس 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 

پیرمرد مبارِز جانباِز فداکار، یک حبیب بن مظاهر دیگر پیدا نمی کنید، و در 

میان جوانان یک علی اکبر دیگر مشاهده نمی کنید.67/6/6

سیدالشهداعلیه الصالة والسلالم می دانسـت کـه بعـد از شـهادت او، دشـمن تمـام 

فضـای جامعـه و دنیـای آن روز را از تبلیغـاِت ضـِد او پـر خواهـد کـرد. 
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امـام حسینعلیه السلالم کسـی نبـود که زمان و دشـمن را نشناسـد. 

می دانست دشمن چه خباثت هایی خواهد کرد. درعین حال، این ایمان و 

امید را داشت که همین حرکت مظلومانه و غریبانۀ او باالخره دشمن را، 

هـم در کوتاه مـدت و هم در بلندمدت، شکسـت خواهد داد، و همین طور 

هم شـد. خطاسـت اگر کسـی خیال کند که امام حسینعلیه السلالم شکسـت 

خـورد. کشته شـدن، شکسـت خوردن نیسـت. آن کسـی که در جبهـۀ جنگ 

کشته می شود، شکست نخورده است. آن کس که به هدف خود نمی رسد، 

شکست خورده.

هدف دشـمنان امام حسینعلیه السلالم این بود که اسـالم و یادگارهای نبوت 

را از زمین براندازند. اینها شکست خوردند، چون این طور نشد. هدف امام 

حسینعلیه السلالم این بود که در برنامۀ یکپارچۀ دشـمنان اسـالم، که همه جا 

را به رنگ دلخواه خودشـان درآورده بودند یا قصد داشـتند درآوردند، رخنه 

ایجاد شـود؛ اسـالم و ندای مظلومیت و حقانیت آن در همه جا سـر داده 

شـود و باالخره دشـمن اسالم، مغلوب شود، و این شد. هم در کوتاه مدت 

امام حسینعلیه السالم پیروز شد و هم در بلندمدت.

در کوتاه مـدت به این ترتیـب کـه خود قیام و شـهادت مظلومانه و اسـارت 

خانـدان آن بزرگـوار، نظـام حکومت بنی امیـه را متزلزل کرد. بعد از همین 

حادثـه بـود که در دنیای اسـالم، در مدینه، در مکـه حوادثی پیش آمد، و 

باالخره منجر به نابودی سلسلۀ آل ابی سفیان شد. به فاصلۀ سه چهار سال، 

سلسـلۀ آل ابی سـفیان به کلـی برافتادنـد و از بین رفتند. چه کسـی خیال 



926 47. درس های عاشورا )1( 

سوم
صل 

ف

می کرد این دشـمنی که امام حسینعلیه السلالم را مظلومانه در کربال 

به شـهادت رسـانده بود، آن طور مغلوِب انعکاِس فریاِد امام حسینعلیه السلالم 

شود؛ آن هم در سه یا چهار سال!

در درازمدت هم امام حسینعلیه السلالم پیروز شـد. شـما نگاه کنید به تاریخ 

اسـالم، ببینید چقدر دین در دنیا رشـد کرد! چقدر اسـالم ریشـه دار شـد! 

ملت هـای اسـالمی پدیـدار شـدند و رشـد کردند! علوم اسـالمی پیشـرفت 

کـرد، فقه اسـالمی پیشـرفت کـرد و باالخره بعد از گذشـت قرن هـا، امروز 

پرچـم اسـالم بـر فـراز بلندترین بام هـای دنیا در اهتزاز اسـت. آیـا یزید و 

خانوادۀ یزید به اینکه اسالم این طور، روزبه روز رشد کند، راضی بودند؟ آنها 

می خواسـتند ریشـۀ اسالم را بَکنند؛ می خواستند از قرآن و پیغمبر اسالم، 

اسمی باقی نگذارند. اما می بینیم که درست به عکس شد.71/4/10

قلۀ غربت را حسـین بن علی و یارانش ـ بزرگوارانی که ما این طور برایشـان 

سینه می زنیم و اشک می ریزیم و آنها را از فرزندان خودمان بیشتر دوست 

می داریـم ـ پیمودنـد و فایـده اش این شـد که امروز اسـالم زنده اسـت. و 

حادثـۀ کربـال، نه فقـط در قطعه زمینی کوچک، بلکـه در منطقۀ عظیمی از 

محیط زیسـت بشـر امروز زنده اسـت. کربال همه جا هست؛ در ادبیات، در 

فرهنگ، در سـنت ها، در اعتقادها و در میان دل ها.72/10/26 لذاسـت که نقل 

می کننـد از رهبـران بـزرگ دنیای معاصـر ـ حتی آنهایی که مسـلمان هم 

نیستند ـ که گفته اند: ما راه مبارزه را از حسین بن علی یاد گرفتیم.

پـس آن مبـارز و مجاهـد فی سـبیل اهلل که آن طور 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 ملت ها یک درس است. انقالب 

خود ما هم یکی از همین مثال هاست. مردم ما هم از حسین بن علی یاد 

گرفتند. فهمیدند که کشته شـدن، دلیل مغلوب شـدن نیست. فهمیدند که 

درمقابل دشـمن علی الظاهر مسلط، عقب نشـینی کردن، موجب بدبختی و 

روسـیاهی اسـت. و دشـمن هرچه باعظمت باشد، اگر جناح مؤمن و فئۀ1 

مؤمنـه، بـا تـوکل به خـدا مجاهـدت کند درمقابـل او، باالخره شکسـت با 

دشمن است و پیروزی با فئۀ مؤمنه است.71/4/10 غریب بودن و مظلوم بودن، 

به معنای ضعیف بودن 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؛ کم بودن عدۀ خود را مجـّوزی قرار ندادند 

برای گریختن از مقابل دشمن. این است که یک آدم را، یک رهبر را، یک 

ملت را عظمت می بخشد: 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 امتحان شـده هم هسـت.71/4/10 مظلومیت و غربت باید ما را قوی تر 

کند. من می گویم این نعمِت خداسـت. ..این خیلی نعمِت بزرگی اسـت؛ 

تنهامانـدن، متکی نشـدن بـه غیر خداسـت. در دعاها بارهـا داریم: »یـا َمالَذ 

1. )ف أو( گروه، جماعت
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ُه«1. چقدر 
َ
ُه«، »یا ِحصَن َمن ال ِحصَن ل

َ
ـُه«، »یـا َعـوَن َمـن الَعوَن ل

َ
َمـن ال َمـالَذ ل

زیباست، چقدر شیرین است که انسان هیچ کمکی نداشته باشد، تا بتواند 

ُه«؛ شـیرین ترین حرف ها این اسـت. اگر کسـی ما 
َ
بگوید: »یا َعوَن َمن الَعوَن ل

ُه« ای کمِک کسـی 
َ
را کمـک کنـد کـه نمی توانیم بگوییم »یا َعوَن َمن الَعوَن ل

کـه هیـچ کمکـی ندارد! خب ما که کمکی دنیایی داریم. اگر به جایی غیر 

خدا امید داشتیم که نمی توانستیم با شور و شوق عرض کنیم »یا َرجاَء َمن 

ُه« ای امید کسی که به هیچ کس دیگری جز تو امیدی ندارد!
َ
ال َرجاَء ل

حـاال کـه ایـن ملـت، بـه هیـچ قدرتی، ..امیـد نـدارد و از آنها جـز بدی و 

نیش ندیده اسـت، می تواند با خدای متعال، با خدای خودش، با موالی 

خـودش، بـا عزیز خودش، بـا محبوب خودش، با صدق و صفا حرف بزند، 

ـُه« امید ما به توسـت. و این اسـت که به یک 
َ
بگویـد: »یـا َرجـاَء َمـن ال َرجـاَء ل

ملت قّوت می دهد.72/10/26

    

اسـاس دیـن بـا عاشـورا پیوند خـورده و به برکت عاشـورا هـم باقی مانده 

است. اگر فداکاری بزرِگ حسین بن علیعلیه السالم نمی بودـ  که این فداکاری، 

وجـدان تاریـخ را به کلـی متوجه و بیدار کرد ـ در همـان قرن اول یا نیمۀ 

قـرن دوم هجـری، بسـاط اسـالم به کلـی برچیـده می شـد.72/3/26 فـداکاری 

1. ای پناه گاه کسـی که پناه گاهی ندارد، ای کمِک کسـی که کمکی ندارد، ای کسـی که 

قلعه ای محکم و استوار هستی برای کسی که قلعه ای ندارد.
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حسین بن علی در عاشورا و در حادثۀ کربال، یکی از فداکاری های 

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. حسین بن علیعلیه السلالم زمان 

را طـوری دقیـق انتخاب کرد که درسـت بر روی مرز مرگ و حیات اسـالم 

حرکت کرد. این سوی مرز مرگ اسالم بود، و آن سو 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 بزرگ کردن.

آن روز اگـر امـام حسینعلیه السلالم درمقابل یزید قیام نمی کرد، دیگر مسـئله 

این نبود که اسـالم ناقص خواهد شـد یا دچار انحرافی خواهد شـد، بلکه 

مسئله این بود که دیگر از اسالم هیچ اثری باقی نمی ماند. و امام حسین 

درمقابل این حرکتی که ازطرف دستگاه حاکمیت، آن روز برای نابودکردن 

اسـالم شـروع شـده بـود، ایسـتاد؛ به عنوان متوّلـِی این چیزی که داشـت 

قربانی می شـد. ایسـتاد و نگذاشـت. و خود را سـپر بالی اسالم قرار داد و 

چـون وضعیت فـداکاری، فوق العاده بزرگ و ازلحاظ مصیبت بی نظیر بود، 

بازتابـی کـه در ذهنیـت آن روز و فردای تاریخ آن روز ایجاد کرد، اسـالم را 

َنا 
َ
نگـه داشـت. حقیقتًا این معنا درسـت اسـت. این حدیـث »ُحَسـنٌی ِمـّن َو ا

ِمن ُحَسـنٍی«1 از قول پیغمبر نقل شـده اسـت که حسـین از من اسـت و من 

1. االرشاد/ باب تاریخ االمام الحسین/ فصل فی فضائل االمام الحسین و مناقبه/ حدیث1
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از حسـینم. من نمی دانم 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، ضایع نشـدن محصـول آن همه تالش و فـداکاری، جز با 

کاری که حسین بن علی کرد، امکان نداشت. و نوع مصیبت، نوع مصیبتی 

است که شبیه این را ما دیگر نداریم.

..آن کربـال بـا همـۀ کربالهـای دیگر از زمین تا آسـمان متفاوت اسـت، با 

شهادت امیرالمؤمنین از زمین تا آسمان، با شهادت امام حسن از زمین تا 

َكَیوِمَک  آسـمان، با همۀ شـهادت های دیگر همین طور. که فرمودند: »ال َیوَم 

باَعبِداهَّلِل«1 هیچ روزی مثل روز عاشـورا و روز حادثۀ کربال وجود نداشـته 
َ
یا ا

اسـت. اختنـاق مطلـق، غربت مطلق برای مبارزان؛ و بااینکه همۀ مسـائل 

بـر سـر یک نفـر دور می زند، تمام ذخیره های ایمـان حقیقی در آن روز به 

کمک آن یک نفر می شتابند و در فداکاری با او سهیم می شوند؛ که خود 

آن حضرت در شب عاشورا فرمود که من بهترین اصحابی که دیده ام شما 

هسـتید، و باوفاتریـن و نیکوعمل تریـن خویشـاوندانی کـه دیده ام، شـما 

خویشـاوندان هسـتید. بـرادر، خواهـر، فرزند، پسـِر برادر، پسـِر خواهر، چرا 

اینها می آیند خودشان را سپر بالی امام حسین قرار می دهند، درحالی که 

یقین دارند کشته می شوند؟ این همان فداکاری عظیم و بزرگ و بی نظیر 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص بتاریـخ 

الحسین بن علی/ باب40/ حدیث44
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است. این یک درس است، ما باید فداکاری کنیم. عزیزان! بدون 

فداکاری و بدون روح ایثار، هیچ هدفی به دست نخواهد آمد. هیچ دعوت 

و حرکتـی پیـش نخواهـد رفـت، ممکـن نیسـت. امیرالمؤمنیـن در دوران 

خالفت به بعضی از مردم زمان خودش که سستی می کردند، می فرمود: »َو 

َتیُت ما قاَم ِللّدیِن َعُموٌد َو اَل اخَضّرَ ِلالیاِن عوٌد«1 اگر ما این طور 
َ
ُكّنا َنأیت ما ا و 

َ
َعمری ل

َ
ل

که شما عمل می کنید، عمل می کردیم، یک پایه برای دین باقی نمی ماند 

یا بنا نمی شد، و یک شاخۀ این نهال، سبز نمی شد؛ فداکاری الزم است.

..اگـر بـرای دیـن، بـرای آرمان هـای دینی، بـرای تحقق اهدافی که اسـالم 

تعیین کرده و تعریف کرده، فداکاری نشـود و تحمل سـختی نشـود، این 

هدف ها تحقق پیدا نخواهند کرد. این سنت طبیعی است، این سنت الهی 

است، این قانون آفرینش است. تحمل سختی الزم است تا انسان بتواند 

بـه راه ها برسـد. مگر می شـود بدون تحمل مشـکالت بـه هدف های بزرگ 

ِ�«۲ راه به سـوی خـدا هـم همیـن  �ی ُملا�ة
 �نَ

ً
َک َكد�ا ِ

ّ ی َر�ب
َ
َک كاِدٌ� ِال

رسـید؟ »ِا�نَّ

اسـت، با سـختی همراه اسـت، اما در نهایتش هم لقای الهی هسـت.67/6/2 

ِ�« مالقات  �ی ُملا�ة
]نهایِت[ همۀ این تالش ها و زحمت ها، همین است که »�نَ

کنـد. اگر کسـی موّطن3 در لقاءاهلل اسـت و بر لقـاءاهلل توطین نفس کرده 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 56/ کالم حضرت دربارۀ اوصاف اصحاب رسول اهلل 

2. سوره مبارکه انشقاق/ آیه 6

3. )وط ن( 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، »َفلَیرَحل َمَعنا«1 باید با حسـین راه بیفتد. نمی شـود در خانه 

نشست. نمی شود به دنیا و تمّتعات دنیا چسبید و از راه حسین غافل شد. 

باید راه بیفتیم.74/3/3 یک ملت اگر از حق خودش، از شرف خودش، از راه 

خودش، از آرمان های خودش، از حرف حساب خودش، دفاع سرسختانه و 

جانانه نکند، آن ملت در صحنۀ روزگار باقی نمی ماند، اگر هم بماند، یک 

ملت ذلیل و برده خواهد بود.67/6/2

بزرگ تریـن 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 

می کند، راه سعادت انسان ها را باز کند، دین خدا را زنده کند.62/2/13 همیشه 

می شود از دین دفاع کرد، با ارادۀ راسخ و با روح فداکاری و شهادت طلبی. 

حسین بن علیعلیه السلالم در شـرایطی ایـن دفـاع را انجـام داد کـه در دنیـای 

بزرگ آن روز تنها بود. ..حسین بن علیعلیه السالم مگر چشم انتظار کمک بود؟ 

و مگـر بـا کمک نکـردن کار را متوقف می کـرد؟ متوقف نکـرد. آن وقتی که 

حسین بن علیعلیه السلالم در بیـن راه اطـالع پیـدا کـرد کـه مـردم کوفـه به او 

یاری نخواهند رساند، و فهمید که تنها مانده، راه را رها نکرد. آن وقتی که 

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 

1. عبارتـی 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 

الحسین بن علی/ باب37(
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حسـین تسـلیم می شـد، یزیدی ها حاضر بودند با او بسـازند؛ اما 

تسـلیم نشـد.67/5/28 حسین بن علیعلیه السلالم به همۀ مسلمانان، بلکه به همۀ 

آزادگان عالـم، ولـو غیر مسـلمان، ایـن درس را داد که اگر شـرف انسـان، 

آزادگی انسان، و آرمان های انسان، و دین مسلمانان در معرض خطر قرار 

گرفت، دفاع از دین در سـخت ترین شـرایط و با سخت ترین مقدمات، یک 

فریضۀ اسالمی و یک فریضۀ انسانی است.67/5/28

فداکاری، تاج کرامتی بر سـر این بزرگ مرد و یارانش شـد و آن مجموعه، 

دّرةالّتاجی1 برای مجموعۀ افتخارات اسالم، از صدر تا ذیل شدند. هیچ کس 

را نمی شـود بـا آنهـا مقایسـه کـرد. این درس حسـین بن علی اسـت؛ درس 

دفاع کردن از آرمان ها و لزوم فداکاری.67/6/2

    

یکی ]دیگر[ از درس های مهم عاشـورا، این اسـت که مردم را تقسـیم کرد 

بـه دو گـروه و دو دسـته درمقابـل یکدیگـر. بـه برکت حادثۀ عاشـورا، یک 

ارزش گذاری و تقویِم۲ واقعی برای مردم انجام گرفت در آن روزگار و این 

درس بزرگی شد.

تـا وقتـی مسـئلۀ خـون مطـرح نبـود و فـداکاری مطـرح نبـود و درسـت 

1. بزرگ تریِن مرواریدهای تاج؛ مروارید درشتی که بر تاج پادشاهی نصب می کنند. کنایه 

از بزرگ ترین ارزش و افتخار

2. )ق و م( ارزیابی، سنجش
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نمی دانستند که حسین بن علی چه کار می خواهد بکند که از مدینه 

یا مکه حرکت کرده اسـت، هنوز بودند و ماندند کسـانی، و کسـان زیادی 

پیروی خودشـان از حسـین بن علی را پس نگرفتند، چون مسـئله، مسـئلۀ 

عافیت آمیـزی بـود. در کوفـه تعداد زیادی از سـران و رؤسـای شـهر کوفه 

نامـه نوشـتند به حسین بن علیعلیه السلالم و از آن حضـرت دعوت کردند. این 

دعوت، بعد از آن وقتی بود که امام از مدینه خارج شده بود. نمی دانستند 

مسـئله چیسـت، گمان نمی کردند که قضیه این چنین آزمایش دشـوار و 

فشاردهنده ای را با خود همراه داشته باشد.

در مکـه کسـانی کـه بـا آن حضرت به راه افتادنـد، علی رغم ظواهر که تلخ 

بـود، چـون هنـوز معلـوم نبـود کـه قضیه به کجـا خواهـد انجامیـد، عدۀ 

زیادی بودند. اما به مجرداینکه مسـائل چهرۀ واقعی خودش را نشـان داد، 

طرف داران حق و حقیقت کم شدند. تلخی ها اهل دنیا را راند.

..آن روز در مکه و در مدینه و در کوفه و در همۀ جهان اسالم، بسیار بودند 

کسـانی که ادعا می کردند تابع دین و پیرو بی قیدوشـرط اسـالمند. خیلی 

بودند کسـانی که حسـین بن علی را به عنوان فرزند پیغمبر می شـناختند و 

قبول داشـتند و حتی به او محبت هم می ورزیدند. اما همین آدم ها، آن 

روزی کـه امـام حسـین خواسـت از مکه حرکـت کند، همه حاضر نشـدند 

بیاینـد. شـما نبایـد خیـال کنید کـه عبداهلل بن جعفر امام حسـین را قبول 

نداشـت، یا بسـیاری دیگر از بنی هاشم که با حسـین بن علی راه نیفتادند. 

نه خیـر، اینهـا همه امام حسـین را به عنوان امام، فرزنـد پیغمبر، به عنوان 
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یـک انسـان بـزرگ و واال قبول داشـتند، اما حاضر نشـدند؛ چون 

سخت بود. همان عده ای هم که با آن حضرت حرکت کردند، تا وقتی خبر 

شـهادت مسـلم بن عقیل، در راه به امام حسـین نرسیده بود، عدۀ بیشتری 

بـا آن حضـرت همراه بودند. وقتی که خبر از کوفه آمد و می گفت در کوفه 

اوضاع دشـوار اسـت و مسـلم را به قتل رسـاندند، یک عده هم آنجا ]جدا 

شـدند[.1 67/5/29 و از هـزار و َانـدی آدمـی که با امام حسینعلیه السلالم 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 حسـین بن علی، عزیزان مـن! این پایۀ اسـتوار و محکم 

اسـت که هزاروسـیصد و َاندی اسـت با آن همه دشـمنی در دنیا، اسالم را 

نگه داشـته. خیال می کنید اگر آن شـهادت، آن خون رنگین، آن حادثۀ به 

آن بزرگی نبود، اسـالم باقی می ماند؟ قطعًا بدانید اسـالم باقی نمی ماند. 

قطعًا بدانید در توفان حوادث نابود می شد. ممکن بود به عنوان یک دین 

تاریخـی، بـا یـک عده طرف داران کم مایـۀ رقیقی، یک گوشـه ای از دنیا یا 

گوشـه هایی از دنیا باشـد، اما اسـالم زنده نمی ماند. نام اسالم، یاد اسالم، 

چـرا، ممکـن بـود بماند. امروز شـما می بینید؛ اسـالم در دنیا زنده اسـت. 

اسالم سازنده است. امروز اسالم در دنیا زاینده است. امروز اسالم در دنیا، 

ملت ها را به عنوان روشـن ترین و پرفروغ ترین امید، به سـمت خود متوجه 

1. انساب االشراف/ ج3/ ص169



936 47. درس های عاشورا )1( 

سوم
صل 

ف

کرده اسـت، شـوخی است؟ بعد از هزاروچهارصد سال! اینها همه 

از برکت همان حادثۀ حسین بن علیعلیه السالم است.72/10/26

نـام امـام حسینعلیه السلالم را خـدا بزرگ کرده اسـت، حادثۀ کربـال را خدا در 

تاریخ نگه داشـته اسـت. اینکه می گویم ما بزرگ نگه داریم، معنایش این 

نیست که ما این کار را داریم می کنیم؛ نه. این حادثه عظیم تر از آن است 

که حوادث گوناگون دنیا بتواند آن را کم رنگ کند و از بین ببرد.79/1/26



 

۴۸

درس های عاشورا )2(

در زیارتـی از زیارت هـای امـام حسینعلیه السلالم کـه در روز اربعیـن خوانـده 

 
َ

می شـود، جملـه ای بسـیار ُپرمعنا وجـود دارد و آن، این اسـت:69/6/21 »َو َبَذل

ُمهَجَتُه فیَک«؛ این زیارت اربعین اسـت، منتها ِفقره های اول آن، دعاسـت. 

 ُمهَجَتُه 
َ

گویندۀ این جمالت خطاب به خداوند متعال عرض می کند: »َو َبَذل

فیَک« یعنی حسین بن علی، جان خود و خون خود را در راه تو داد، »ِلَیسَتنِقَذ 

ِة« از 
َ
ل ال

َ
ـِة« تـا بنـدگاِن تو را از جهل نجات بدهد، »َو َحیـَرِة الّض

َ
ِعبـاَدَک ِمـَن اجَلهال

سرگردانی ناشی از ضاللت و گمراهی، آنها را برهاند. این یک طرف قضیه 

اسـت، کـه طرِف قیام کننده اسـت کـه حسین بن علیعلیه السلالم اسـت. طرف 

تُه  یـِه َمـن َغّرَ
َ
دیگـر قضیـه، در ایـن ِفقرۀ بعدی معرفی می شـود، »َو َقـد َتـواَزَر َعل

ُه ِبااَلرَذِل ااَلدَن« نقطۀ مقابل، آن کسانی بودند که فریب زندگی، 
َ

نیا َو باَع َحّظ
ُ

الّد

آنها را به خود مشـغول کرده بود، دنیای مادی، زخارف دنیایی، شـهوات و 
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ـُه ِبااَلرَذِل 
َ

هواهـای نفس، آنهـا را از خودبی خود کرده بود، »َو باَع َحّظ

ااَلدَن« 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.

با مداّقه در این بیان، انسان احساس می کند که نهضت حسینی در واقع 

با دو نگاه، قابل مالحظه است، که هر دو هم درست است؛ اما مجموع دو 

نگاه، نشان دهندۀ ابعاد عظیم این نهضت است. یک نگاه، حرکت ظاهری 

حسین بن علی است، که حرکت علیه یک حکومت فاسد و منحرف و ظالم 

و سـرکوبگر اسـت؛ حکومت یزید. باطن این قضیه، یک حرکت بزرگ تری 

اسـت که نگاه دوم، انسـان را به آن می رسـاند و آن، حرکت علیه جهل و 

زبونی انسان است. درحقیقت، امام حسین اگرچه با یزید مبارزه می کند، 

اما مبارزۀ گستردۀ تاریخی امام حسین با یزیِد کوته عمِر بی ارزش نیست؛ 

بلکـه بـا جهل اسـت، با پسـتی و گمراهی اسـت، با زبونی و ذلت انسـان 

اسـت. امام حسـین دارد با اینها مبارزه می کند.79/1/26 مسئله این است که 

بشرّیت همیشه دستخوش شیطنت شیطان هاست. همیشه شیطان های 

بزرگ و کوچک، برای تأمین هدف های خود، انسـان ها و توده های مردم 

و ملت هـا را قربانـی می کننـد. در تاریـخ گذشـته هم ایـن را خوانده اید و 

شـرح حال سـالطین جابر و سـتمگر و رفتار آنها با ملت ها و وضع دنیا و 

روش قدرت های بزرگ را دیده اید. بشر دستخوش اغوا و خدعۀ شیطان ها 
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قـرار می گیـرد. 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.

چـه کسـی می توانـد ایـن دسـِت نجـات را به سـوی بشـرّیت دراز کنـد؟ 

آن کسانی که چسبیدۀ به مطامع و هوس ها و شهوات باشند، نمی توانند، 

چـون خودشـان گمراهند. آن کسـانی که اسـیر خودخواهی هـا و منّیت ها 

باشند، نمی توانند 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 می تواند بشـر را نجات بدهد 

کـه دارای گذشـت باشـد، بتوانـد ایثار کند و از شـهوات بگـذرد؛ از منّیت 

و خودپرسـتی و خودخواهـی و حـرص و هـوٰی و حسـد و بخـل و بقیـۀ 

گرفتاری هایی که معمواًل انسـان دارد، بیرون بیاید، تا بتواند شـمعی فرا 

راه بشر روشن کند.69/6/21

امـروز بیـش از ده قـرن ]اسـت کـه[، حسـین بن علِی متعلـق بـه اسـالم و 

شـما، در دنیا شـناخته شـده اسـت. امروز وضع طوری است که شما نگاه 

می کنیـد، متفکـران، روشـنفکران، آنهایـی کـه بی غرضند، وقتی بـه تاریخ 

اسـالم برمی خورنـد، ماجـرای امـام حسـین را می بینند، احسـاس خضوع 

می کنند. آنهایی که از اسالم سر در نمی آورند، اما مفاهیم آزادی، عدالت، 

عزت، اعتال و ارزش های واالی انسانی را می فهمند، اینها با این دید، نگاه 

می کنند و امام حسـین، امام آنهاسـت در آزادی خواهی، در عدالت طلبی، 
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در مبارزۀ با بدی ها و زشتی ها، در مبارزۀ با جهل و زبونی انسان. 

امروز هم بشر هر جایی که در دنیا ضربه خورده استـ  چه ضربۀ سیاسی، 

چـه ضربـۀ نظامـی، چه ضربۀ اقتصادی ـ اگر ریشـه اش را کاوش کنید، یا 

در جهـل اسـت، یـا در زبونـی؛ یا نمی داننـد، جهالت دارنـد، معرفت الزم را 

بـه آنچـه باید معرفت داشـته باشـند، ندارنـد، یا معرفت دارنـد، اما خود را 

ارزان فروخته انـد، زبونـی را خریده انـد، حاضر به پسـتی و دنائت شـده اند. 

همان طوری کـه امـام سـجاد و امیرالمؤمنین ـ بنابر آنچه که نقل شـده از 

ـَة َفـال َتبیعوهـا ِبَغیِرهـا«1 ای انسـان!   اجَلّنَ
َ

ـٌن ِااّل َ
َ

نُفِسـُكم ث یـَس اِلَ
َ
آنهـا ـ فرموده انـد: »ل

هسـتِی تو، هویت تو، موجودیت تو، اگر بناسـت فروخته بشود، فقط یک 

بها دارد و بس! و آن بهشِت الهی است؛ به هرچه کمتر از بهشت بفروشی، 

سرت کاله رفته. اگر همۀ دنیا را هم به شما بدهند به قیمِت قبول پستی 

و ذلت و زبونی روح، جایز نیست. همۀ آن کسانی که می بینید ـ چه عاِلم، 

چه سیاسـتمدار، چه فعال اجتماعی و سیاسـی، چه روشنفکر ـ در اطراف 

دنیا اگر تسـلیم زر و زوِر صاحبان زر و صاحبان زور شـده اند و این زبونی 

را قبول کرده اند، به خاطر این اسـت که ارزش خود را نشـناخته اند، خود را 

فروخته انـد. خیلـی از سیاسـتمدارهای دنیا خودشـان را فروخته اند. 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، 

1. نهج البالغـه/ حکمـت 456، بحاراالنـوار/ کتاب العقل و العلم و الجهل/ ابواب العقل و 

الجهل/ باب4/ حدیث29
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فخرفروشـی می کنـد و زور می گوید، اما درعین حال زبون اسـت، 

اسـیر اسـت، اسـیر یک قدرت دیگر، اسـیر یک مرکز دیگر، اسـیر تمایالت 

نفسـانی خـود. ..امام حسـین خواسـت ایـن زبونـی را از انسـان ها بگیرد. 

..امام حسین این جریان را در تاریخ، ایجاد کرد. بشر فهمید که باید برای 

آن چنـان حکومتـی مبارزه کند، بـرای آن چنان جامعـه ای باید تالش کند. 

جامعه ای که در آن پسـتی نباشـد، جهالت نباشـد، اسـارت انسـان نباشد، 

تبعیض نباشـد. همه باید جهاد کنند برای آن چنان اجتماعی که به وجود 

بیاید؛ و می آید و ممکن است.79/1/26

    

این جمله ای که از رسول اکرمصلوات اهلل علیه وآله نقل شده که فرمودند: »ِاّنَ احُلَسنَی 

جـاِة«1 یعنـی حسـین چراغ هدایت و کشـتی نجات  ِمصبـاُح اُلـَدی َو َسـفیَنُة الّنَ

اسـت، بـرای همۀ زمان هاسـت؛ منتها در بعضی از زمان هـا ظهور و تجلی 

بیشتری پیدا می کند. یقینًا آن روزی که حادثۀ عاشورا واقع شد، از جملۀ 

همیـن زمان هـا بـود کـه چـراغ هدایت بودن جگرگوشـۀ زهرا و نور چشـم 

پیغمبـر، بـرای آن کسـانی که 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 این قدر برای مـردم این مطلب روشـن نبود، در 

1. مثیراالحـزان/ شـذرات مـن االحاديـث القدسـّية و اقـوال الرسـول االميـن و االئّمـة 

المعصومينعليهم السالم فی شأن سّيدالشهداء/ ص4
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عاشورا ُبروزی پیدا کرد. امروز هم بی شک از همان زمان هاست؛ 

امروز سفینۀ نجات بودن حسین بن علیعلیه السالم از صد سال پیش و پانصد 

سـال پیش بیشـتر است. امروز که می گویم یعنی عصر نهضت و انقالب؛ 

روزی که یاد حسین بن علی ـ که هزاروسیصد سال در گوشۀ دل های امت 

ما و ملت ما و در صحنۀ تکایا و مساجد و مدارس و محیط های خودمانی 

و خصوصـی ظهـور پیدا می کرد ـ ناگهان مثل یک شـب چراغ جهان تاب بر 

آسمان دنیا، بر سقف فلک درخشیدن گرفت.

همان طوری که در ماجرای عاشورا یک عده ای بودند که این چراغ درخشان 

را با همۀ نورانیتش نتوانسـتند ببینند، امروز هم هسـتند کسـانی که این 

چـراغ جهان تاِب دل افـروز را نمی توانند ببینند. همان طوری که آن روز همۀ 

شمشـیرها و نیزه هایـی کـه در قبضـۀ ظلم و سـتم بود، به کار افتاد، شـاید 

بتواننـد ایـن چـراغ را خاموش کنند، امروز هم همۀ سیاسـت های مسـّلح 

خون خـوار جهان خـوار 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 لجن هایی، ِگل هایی درسـت کنند و پرتاب 

کنند به سمت این خورشید جهان افروز. همان طوری که آن روز آن شمشیرها 

و آن نیزه هـا و آن شـاعرک های دربـار یزیـدی و آن پهلوان پنبه هـای دوروَبر 

قـدرت تصّنعـی امـوی و آن رجزخواناِن میـان زن و فرزند غریب و بی کس، 

نتوانستند حسین بن علی را از حافظۀ زمان بزدایند، و این چراغ را نتوانستند 

خامـوش کننـد، بـه حقِّ حسـین بن علی، امـروِز روز هم اگر قدرت اسـتکبار 
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جهانـی سـد مقابـل بشـود، نخواهد توانسـت از نور این خورشـید 

عالم تاب ـ که انعکاس روی حسین است ـ ذره ای 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 منطقه ای که از فالن 

ابزار نظامی ـ و نه ابزاری دیگر ـ می شود استفاده کرد، برای جنگاور تک ور 

ه نخواهد بود. روشن نباشد، قدرت بر جنگ، َکما ُهو َحقُّ

ایـن نقشـه اسـت که به ما یـاد می دهد رویمان را کدام طـرف بکنیم، کجا 

خطرناک تر اسـت، کجا واجب تر اسـت، کجا دشـمن کمین کرده، کجا برای 

ما نقطه ضعف اسـت که اگر نپوشـانیم، دشـمن خواهد پوشـاند؛ تا چشـم 

به این نقشـه نداشـته باشـیم، جنگ درسـت ممکن نیسـت. در عاشـورای 

حسـینی، نقشـه دسـت بعضی هـا بـود، دسـت بعضی هـا نبود. دوسـتان را 

می گویم، دشمنان که دشمن بودند، یک دریای عمیق دشمنی با ُلّجه های1 

خطرناک و مهیب. اما در بین جمع دوستان، یک عده نقشه دستشان بود 

و حسین بن علی 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، نمی دانستند 

آن سرزمینی که باید از آن دفاع بشود و آن نقطه ای که باید برایش فداکاری 

بشـود، کجاسـت. نشسـتند در مدینه، به امید اینکه چهارتا مسئله بگویند، 

اسـالم مجسـم را، قرآن ناطق را، حسـین فاطمه را تنها گذاشتند. بعضی ها 

1. میانۀ دریا، جایی که موج های خطرناک دارد.
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حتی تا خود کربال آمدند، از حسین بن علی دفاع هم کردند، اما آن 

آخرها که رسید، آمدند گفتند که یابن رسول اهلل! ما تا آنجایی که می شد 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 بسم اهلل، بروید.1 

این اشتباه گرفتن نقشه است، این نمی داند که کجا را باید بپوشاند.

خیلی ها بودند در طول تاریخ که ندانستند کجای اسالم دفاع کردنی است. 

خیلی ها بودند که آن وقتی که بنا شد واجب ترین و ضروری ترین دفاع ها از 

اصالت های اسالم انجام بگیرد، نشستند و دفاع نکردند. امروز هم در دنیا، 

آن کسـانی که دم از اسـالم می زنند و نام اسـالم می آورند و ادعای اسـالم 

می کنند، خیلی هایشـان نمی دانند اسـالم کجاست و در چه صحنه ای باید 

از آن دفـاع کـرد. هنـر بزرگ، شـناختن صحنه اسـت.64/7/2 این هوشـیاری، 

درس بزرگ حسـین بن علی اسـت. آن روز در دنیا کمتر کسـانی بودند که 

بفهمند حق کجاسـت و باطل کجاسـت. به ظواهر فریب می خوردند، مردم 

1. یکی از همراهان امام حسـین در سـرزمین کربال، فردی اسـت به نام َضّحاک بن عبداهلل 

مشـرقی. خودش روایت می کند که شـب عاشـورا با یکی دیگر از اصحاب ـ مالک بن َنْضر 

َارَحبی 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، هنگامی که 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، 

آمده ام تا اجازه دهی و جبهۀ شـما را ترک کنم. امام آزادش گذاشـت. او که قباًل اسـب 

خود را در یکی از خیمه ها بسـته بود و پیاده می جنگید، پس از اذن امام، سـراغ اسـب 

خویش رفت، سوار شده، و امام را ترک کرد. )الکامل )ابن اثیر(/ ج4/ ص73(
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آن بینش درست وحسـابی را نداشـتند، حسـین بن علی داشـت و 

به قـدری 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 خانواده اش به اسـارت بروند. از ایـن باالتر دیگر 

چیزی می شود؟!67/5/28

در هر زمانی، یک حرکت برای جامعۀ اسالمی متعّین است، یک دشمن، 

یک جبهۀ خصم، جهان اسـالم را و اسـالم و مسـلمین را تهدید می کند؛ 

آن را باید شـناخت. اگر در شـناخت دشـمن اشـتباه کردیم، در پیداکردن 

جهتی که از آن جهت، اسالم و مسلمین خسارت می بینند و به آنها حمله 

می شـود، دچار اشـتباه شـدیم، خسـارتی که پیدا خواهد شد، جبران ناپذیر 

است؛ فرصت های بزرگ از دست می رود.71/5/7 درس دیگر عاشورا شناختن 

دشـمن اسـت، غافل نشدن از دشـمن، فریب نخوردن به ترفندهای دشمن. 

خیلی هـا بودنـد آن روز کـه ظواهـر، آنها را کـور کرده بود و نمی توانسـتند 

باطـن امـر را ببیننـد. خیلی هـا بودند که خیال می کردند بایـد درمقابل آن 

وضع ساکت بمانند، چون خیال می کردند علی الظاهر دین محفوظ است. 

حسـین بن علی دشمن را در البه الی این ظواهر شناخت، دشمن شناسی و 

اشتباه نکردن دشمن چیز مهمی است.67/5/28

یکی از درس ها، این نکتۀ مهم است که حسین بن علیعلیه الصالة والسالم در یک 

فصل بسـیار حسـاس تاریخ اسـالم، 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، 

دچار توّهم و اشـتباه نشـد. و این یکی از آن نقاط آسـیب پذیر در زندگی 

مسلمین، در دوران های مختلف است؛ یعنی آحاد ملت و راهنمایان آنها 

و برجستگان دنیای اسالم، در یک برهه ای 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 

است. هر حرکتی را و هر کاری را به قدر خوِد آن به آن اهمیت داد و برای 

آن تالش کرد. ..امروز و همیشـه، ما هم ممکن اسـت دچار این اشـتباه 

بشـویم و آنچه را که مهم اسـت، با چیز کم اهمیت تر 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 نمی فهمد که چه کار باید بکند. 

..آگاهی هایمان را تقویت کنیم، و من تأکید می کنم، مسئلۀ آگاهی های 

اسـالمی و عمق اسـالمی را جدی بگیرید. ..اگر آگاهی نباشـد، آدم اشتباه 

می کند. آگاهی که نبود، انسان یک جا اشتباه می کند؛ آدمی که آگاه است، 

نه اینکـه اشـتباه نمی کنـد، اما اشـتباهات او ماندگار نمی شـود. آدم آگاه، 

آدمی که با مسـائل، عمیق برخورد می کند، از اشـتباهش زود برمی گردد. 

..ما نسـبت به نهضت حسـین بن علی باید آگاهی هایمان 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 قدرت هایی که دسـت بـه هم داده اند، 

در این راه اسـتقامت بورزد؛ این روح و حقیقت کار حسـین بن علی 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، زینبعلیهاالسلالم و 

امام سجاد گفتند، همه وهمه این نکته را نشان می دهد، این درس بزرگ 

حسین بن علی است.

آن روز چه کسانی با امام حسین مخالف بودند؟ باید بگوییم همۀ دنیایی 

کـه حسین بن علیعلیه السلالم را احاطـه کـرده بـود. برای خاطر اینکه دسـتگاه 

یزید، مسلط بر دنیای اسالم بود و هرکسی را به نحوی در قبضه گرفته بود؛ 

یـک عـده ای را با تهدید، یک عـده ای را با تطمیع، یک عده ای 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 

زندگـی می کـرد در مدینه، هروقت هم حج مشـّرف می شـد، مـردم گرد او 

حلقه می زدند، استفاده می کردند. مسئله چیز دیگری بود، مسئله این بود 

کـه حسین بن علیعلیه السلالم وقتی نـگاه می کرد، می دید کـه نظام اجتماعی 

عالم اسـالم یک نظام غیر اسـالمی اسـت، درحالی که 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 انسان ها 
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را به شـکل اسـالمی دربیاورند. به شـکل اسالمی یعنی چه؟ یعنی 

جامعه ای که در آن، حکومت و زمامداران و روش های 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 فعالیت های اجتماعی، 

بر مبنای اسالم ]باشد[، یعنی نظام اسالمی با حکومت اسالمی. ]نیامدند[ 

که فقط مردم نماز بخوانند و روزه بگیرند؛ اصاًل پیغمبران، همۀ پیغمبران 

و پیغمبـر اسـالم بـرای این آمدند که نظام اسـالمی را به وجـود آورند. اما 

آن روزی که امام حسین نگاه  کرد به دنیای اسالم پیرامون خودش، دید 

که این نظامی اسـت کاماًل غیر اسـالمی و در موارد زیادی، صددرصد ضد 

اسالمی، و امام حسین می خواست این وضع را برگرداند.

آن کاری که امام حسین می خواست به انسان ها 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 

سیاسـت مدارانه، یا اتکا به سـرمایه داران و شـرکت های بزرگ جهان خوار و 

غارتگر؛ ]معیار،[ ارتباط با مردم اسـت، ارتباط برادرانه، نه ارتباط زورگویانه 

و تکبرآمیـز. ایـن نظـام، نظام اسـالمی اسـت. نظامی کـه در آن غنی را با 

فقیر فرقی نیست، و انسان ثروتمند و خانواده دار و موّجه و معروف را بر 

انسـان مسـتمند هیچ شرفی نیست، و شرف فقط وفقط 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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اگر امام حسینعلیه السالم درمقابل حوادِث بسیار تلخ و دشوار، مثل 

حادثۀ شـهادت علی اصغر، مثل اسـارت زنان، مثل تشـنگی بچه ها، مثل 

کشته شـدن همـۀ جوان هـاـ  و حـوادِث فـراواِن دیگری کـه در کربال قابل 

احصاسـت ـ می خو اسـت با دیِد یک متشـّرِع1 معمولی نگاه کند و عظمِت 

رسـالِت خود را به فراموشـی بسـپارد، قدم به قدم می توانسـت عقب نشینی 

کند و بگوید دیگر تکلیف نداریم، خب حاال با یزید بیعت می کنیم، چاره 

وراُت ُتبیُح امَلحظوراِت«۲، اما امام حسین ]این گونه عمل[ نکرد.  ر
َ

لّض
َ
چیست! »ا

این، استقامِت امام حسین است؛ استقامت یعنی این! استقامت همه جا 

به معنـای تحمـل مشـکالت نیسـت. تحمل مشـکالت برای انسـان بزرگ، 

آسان تر 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 مشکل تر است. ..یکی 

از خطوط روشـن، بلکه خِط نشـان نهضت عاشـورا، استقامت امام حسین 

است.75/3/14 منظور من، استقامت امام حسینعلیه السالم در میدان جنگ، که 

شمشیر بزند تا هفتادوچند زخم به بدنش بنشیند، نیست. این استقامتی 

نیسـت که در امام حسینعلیه السلالم بزرگ بشـماریم. خب هر سرباز شجاعی 

1. )ش ر ع( دین دار، کسی که به امور شریعت واقف باشد.

2. قاعـدۀ اضطـرار؛ قاعده ای فقهی و به معنِی »ضرورت ها، حرام ها را مباح می کند«. برای 

مثال اگرچه خوردن گوشـت مردار حرام اسـت، اما در شـرایط اضطرار و برای حفظ جان 

می توان کمی از آن خورد.
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هـم همین طور عمـل می کند. اسـتقامت امام حسینعلیه السلالم در 

آنجاسـت کـه می بینـد با کار او، بناسـت گلوی طفلی مثـل علی اصغر هم 

از تشـنگی دریده شـود، و خانم مجّللی1 مثل زینبسلالم اهلل علیها هم به دسـت 

الواط کوفه بیفتد که بیایند به عنوان اسیر، چادرش را بِکشند، روسری اش 

را بِکشـند و احیانـًا گردنبنـد طالیـش را بِکشـند! فکرش را بکنیـد، ببینید 

اگر شـما در چنین موقعیتی قرار بگیرید، بگویند خیلی خب، شـما شجاع 

هسـتید، می خواهید مبارزه بکنید، بکنید، اما ببینید به چه قیمتی تمام 

می شود، چه مقدار استقامت از خود نشان می دهید. در همین جا معنای 

استقامت حسینی معلوم می شود.

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 

انسـان های معمولی، انسـان های کریم و شـجاع و کراِم ناس می لرزد. اگر 

کس دیگری غیر از امام حسینعلیه السالم بود، می گفت باالخره من که حاضر 

بـودم جانـم را بدهـم، اما اینجا، در این بیابان و با این تشـنگی، پای یک 

بچۀ شیرخوار، پای بانویی مجّلل و پای هشتادوچهار زن ]و فرزند[ محترم 

در میان است، چطور بایستم! ..این همان جایی است که »چو ِگل بسیار 

شـد، پیالن بلغزند«۲ می بینید! اسـتقامت یعنی این! یعنی در ظریف ترین 

لحظـات، در حسـاس ترین لحظـات، آنجـا کـه دوسـتان، آدمـی را رهـا 

1. )ج ل ل( باعظمت، دارای بزرگواری

2. گلستان سعدی/ باب پنجم



951 48. درس های عاشورا )2( 

سوم
صل 

ف

می کننـد و آنجـا کـه انسـان احسـاس می کنـد تنهاِی تنهاسـت، 

استقامت کردن!77/2/28

حسین بن علیعلیه السلالم بـا ایـن حرکـت عظیم، این درس را به انسـان ها داد 

کـه هروقـت حـق، دچـار آن چنان وضعیـت دردنـاک و وخیمی می شـود، 

طـرف داران حق، ولو درمقابل دریایی از دشـمن هسـتند، بایـد قیام کنند. 

نگوییم دشـمن نیرومند اسـت، دشـمن دنیا را فراگرفته، ما درمقابل این 

دنیا چه می توانیم بکنیم! درس این اسـت که دشـمن هرچه هم نیرومند 

باشد، بایستی قیام کرد، باید حرکت کرد.64/7/5
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عاشـورا یک صحنۀ کامل از زندگی اسـالمی یک انسـان اسـت. در عاشـورا 

همـۀ ارکان اسـالمی بـرای زندگی یک انسـان و ابعاد معنـوی و اخالقی و 

اجتماعـی ]او[ جلوه گـری می کنـد. 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؛ همه چیز در عاشورا هست، 

راز و نیاز با خدا هم هست. ما وقتی که عاشورا را به عنوان یک درس مطرح 

می کنیـم، نمی شـود کـه این ُبعـد را ندیده بگیریـم. دعا از همۀ انسـان ها 

زیباست، مخصوصًا از انسانی به عظمت امام حسین، آن هم در شرایطی به 

عظمت شـرایط روز عاشـورا. دعا عالمت ضعف نیست، عالمت قّوت است. 

انسـان با دعا کسـب قدرت می کند، نیروی قلبی و روحی خودش را ـ که 

 جلوه های معنوی عاشورا 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/017%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp4
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پشتوانۀ نیروی جسمی است ـ افزایش می دهد. دعا برای انسان 

راه را روشن می کند، انسان را از سردرگمی و حیرت نجات می دهد.

عالوه بـر اینهـا، دعـا محتوای ذهـن دعاکننده را برای مسـتمع و مخاطب، 

واضح و آشـکار می کند. وقتی شـما دعای کسـی را گوش می دهید که با 

خدا حرف می زند، می توانید از دعای او، از خواهش او کشف کنید که او 

چگونه انسانی است؛ حقیر است یا عظیم است، کوته بین است یا بلندنظر 

و بلندهمـت اسـت، مؤمـن اسـت یـا مردد اسـت؛ دعا چیز عجیبی اسـت. 

لذا در طول تاریخ صدر اول اسـالم، همه جا دعا هسـت. پیغمبر در جنگ 

بـدر دعـا کـرد، در جنـگ احد هـم دعا کـرد؛ یعنی دعا پیروزی و شکسـت 

نمی شناسـد. دعـا یعنـی ارتبـاط و اتصال انسـان با خـدا، آن وقتی هم که 

انسـان در اوج قدرت و پیروزی اسـت، بازهم محتاج دعاسـت؛ باید با خدا 

َء 
ٓ
ا ا �ب حرف بزند، باید از خدا بخواهد. قرآن به پیغمبر ما دسـتور داد که »ِادن

اَس  �ی�ةَ ال�نّ
َ
ُح«1 وقتی یاری خدا رسید و پیروزی نصیب شد، »َو َرا �ة

صُر اهلِل َو ال�نَ
�نَ

ا« و دیدی که مردم دسته دسته و فوج فوج به اسالم  ً وا�ب �ن
َ
�نِ اهلِل ا لو�نَ �نی د�ی د�نُ �یَ

رُ�« تـازه اوِل انابۀ توسـت، اوِل  �نِ عن َک َواس�ةَ ّ
مِد َر�بِ َ� ح �بِ ّ

َ��بِ
وارد می شـوند، تـازه »�نَ

عرض نیاز تو به درگاه قادر متعال است.

..نمی شـود که این عنصر و ُرکن اساسـی در عاشـورا نادیده گرفته بشـود. 

امـام حسینعلیه الصالة والسلالم از هنگامی کـه بـه این حرکت عظیم و تاریخ سـاز 

دسـت زد تـا آن لحظـۀ آخر ـ کـه روی خاک های گرم کربال افتـاده بود، و 

1. سوره مبارکه نصر/ آیات 1 تا 3
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لباِن خشکش به هم می خورد ـ دعا کرد، در تمام مقاطع دعا کرد. 

دعـای حسینعلیه السلالم در ماجـرای عاشـورا برای ما آموزنده اسـت. یک روز 

در هنگامی کـه هنـوز خطـری بـه عیان او را تهدید نمی کند، دسـت به دعا 

كاَن ِمّنا ُمناَفَسـًة یف ُسـلطاٍن«1 با خدا  ـذی 
َّ
ـُه َل َیُكـِن ال

َ
ّن

َ
ُم ا

َ
ـَک َتعل

َ
ُهـّمَ ِاّن

ّ
لل

َ
بلنـد کـرد: »ا

حرف می زند، 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 می دانی کـه این حرکت ما، این سـفر ما 

بـرای خاطـر قدرت طلبی نبود، برای کسـب جاه و مقـام نبود، برای تو بود. 

ظاهِر این، دعاست، حقیقتًا هم دعاست، نباید خیال کرد که ائمهعلیهم السالم 

آن وقتی کـه دعـا می کننـد، ظاهرسـازی می کنند؛ نه، همـان وقتی هم که 

امام سجاد یا امیرالمؤمنین در آن دعاهای سوزناک به خدا عرض می کند 

که پروردگارا مرا ببخش، من تقصیرکارم، من در قبال وظایف الهی خودم 

محتـاج عفـو تـوام، همان وقـت هم امـام جدی حـرف می زند، شـوخی و 

تعارف نمی کند. آن کسـی که به قدر علی بن الحسین معرفت دارد، می فهمد 

کـه عملـی به قـدر عمـل علی بن الحسـین هـم در پیشـگاه خدا کم اسـت. 

مجاهدتـی بـه وزن مجاهـدت علی بن ابی طالب هم در وزنـۀ اعمال آدمی، 

یک وزن کامل نیست. اگر صد سال دیگر علی بن الحسین و امیرالمؤمنین 

گریه می کردند و عبادت می کردند و جهاد می کردند و به خلق خدا خدمت 

می کردند، بازهم مشـتاق عبادت بودند؛ زیرا درگاه عبادت خدا آن قدر بلند 

1. بحاراالنوار/ کتاب الجهاد/ ابواب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر/ باب1/ حدیث37
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و بزرگ اسـت که حاالحاالها انسـان نمی تواند ـ هیچ انسـانی ـ 

خودش را مستغنی از عبادت و دعا بداند. ]بنابراین[ دعاهای امام حسین 

دعای جدی است، دعای حقیقی است.

اما درعین حال چیزهای دیگری هم در این دعاها هست که برای ما مهم 

است. اولین درس، خوِد دعاکردن است. ای شیعۀ حسین بن علی! در همۀ 

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، 

به سـوی او دسـت نیـاز دراز کنـی. ..خوِد دعاکـردن را ما باید یـاد بگیریم. 

هیـچ حادثـه ای، هیچ پیروزی ای، هیچ سـختی ای نباید ما را از دعا غافل 

کند. در این راه طوالنی و پرنشـیب وفراز و پرحادثه که در آن شـادی ها و 

غم ها و شـیرینی ها و تلخی هاسـت، یک لحظه نباید خدا را و راز و نیاز با 

خـدا را فرامـوش کنیم. داشـتم فکر می کردم روی دعاهای امام حسـین، 

منقلب شـدم؛ این چه روح باعظمتی اسـت! آن چنان با خدا حرف می زند 

و آن چنان دل آرام و مسـتقر او، در بحبوحۀ آن همه مشـکالت، راز و نیاز 

می کند که انسان را به اعجاب وادار می کند. یکی خوِد دعاکردن را ما باید 

از امام حسین یاد بگیریم؛ در تمام این مراحل دعا را فراموش نکرد.

پیام دوم در دعای حسین بن علیعلیه السالم این است که موقعیت خودش را 

به زبان دعا برای همیشـه در ذهن تاریخ باقی می گذارد. در شـب عاشـورا، 

یکی از آن دعاهای عمیق پرمغز، از دل و لب مبارک حسین بن علی صادر 
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ّراِء«1، بعد از حمد 
َ

ّراِء َو الّض  الّسَ
َ

مَحُدُه َعل
َ
ناِء َو ا

َ
حَسَن الّث

َ
 اهَّلِل ا

َ
ثن َعل

ُ
شد، »ا

هَتنا یِف 
َ

مَتَنا الُقـرآَن؛ َو َفّق
َّ
ِة، َو َعل ُبّوَ كَرمَتنا ِبالّنُ

َ
ن ا

َ
 ا

َ
مَحُدَک َعـل

َ
ُهّمَ ِاّن ا

ّ
لل

َ
و ثنـای الهـی، »ا

الّدیـِن«، پیـام امام حسـین در این کلمات اسـت؛ نبادا آینـدگان در تاریخ، 

جنگ امام حسین را عوضی بفهمند یا خیال کنند که حسین بن علی دنبال 

قدرت بوده اسـت یا گمان کنند که صف مقابل حسـین بن علی هم که دم 

از خدا و قرآن می زد، واقعًا اهل خدا و قرآن بوده اسـت، این طور نیسـت. 

حسـین بن علی می گوید خدایا! من تو را شـکر می کنم و سـپاس می گویم 

بر اینکه ما را به نبوت گرامی داشـتی؛ نبوت در خاندان ما، و وحی تو بر 

اهل بیت ما نازل شد. ما اولین کسانی بودیم که پیام تو را گرفتیم، برای 

آزادی انسان، برای استقرار عدل، برای نجات بشرّیت، برای به خاک مالیدن 

بینـی سـتمگران. یعنـی ای مـردم تاریخ! امـروز هم نبرد حسـین با یزید، 

دنبالۀ هدف های نبوت است، امروز هم برای حسین، مسئلۀ احیای عدل 

و َرْغـم َاْنـِف۲ طواغیـت و شـیاطین و جبـاران و گسـترده کردن توحیـد در 

عالم مطرح است. مسئله این نیست که حسین بن علی فرار می کرد، او را 

گرفتند و خونش را ریختند؛ یا برای قدرت مادی و ظاهری تالش می کرد 

و کامیاب نشد و خونش ریخته شد؛ این درسی است برای تاریخ.

هَتنا یِف الّدیِن« ما را در دین خودت 
َ

مَتَنا الُقرآَن« به ما قرآن را آموختی، »َو َفّق
َّ
»َو َعل

1. االرشـاد/ باب تاریخ االمام الحسـین و فضله/ فصل فی االحداث التی شـهدها االمام 

الحسین اثناء سفره الی العراق/ خطبة االمام الحسین باصحابه فی کربالء قبل عاشوراء

2. به خاک مالیدن بینی
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فقیه کردی؛ یعنی دین را به ما یاد دادی، یعنی آن کسانی که به 

ظاهـِر دیـن دل خوش کردند و نفهمیدند که دین برای اسـتقرار نظام الهی 

و عادالنه اسـت، و برای ارزش بخشـیدن به انسـان و برای رفع ظلم و برای 

کامل کـردن نفـوس بشـری، و در راه ایـن اهـداف جهـاد نکردنـد و تـالش 

 
ً
ساعا

َ
نا ا

َ
نکردند، اینها اسالم را نفهمیدند، ما اسالم را فهمیدیم. ..»َو َجَعلَت ل

فِئـَدًة« تـو را شـکر می گوییـم خدایـا که به مـا گوش هایی دادی، 
َ
 َو ا

ً
بصـارا

َ
َو ا

چشم هایی دادی؛ یعنی شنوایی و بصیرت به ما دادی و دل دادی که حق 

را بفهمیـم و به دنبـال حـق حرکت کنیـم. این پیام امام حسـین در قالب 

یک دعا، به زبان دعا، موقعیت خودش را دارد برای تاریخ روشـن می کند 

و مشخص می کند.

امـام حسینعلیه السلالم در بعضـی از دعاهـا، درک خودش از واقعه را روشـن 

می کنـد و بیـان می کنـد. معلوم اسـت که بـه نظر حسـین بن علی، 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 حسین بن علی 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 

سخن گفتن با خدا قّوت قلب پیدا می کند، ضعف ها از انسان دور می شود. 

و حسـین بن علی در آن شـرایط دشوار، به حرف زدن با خدا احتیاج داشت، 
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و حرف می زد با خدا و راز و نیاز می کرد و قّوت قلب می گرفت و 

این در همۀ احوال وجود داشت. البته دراین ِبین، تسالی دیگران هم بود؛ 

یعنی دعای امام حسین فقط خود او را تسال نمی داد، بلکه اطرافیان او را 

هم تسال می داد. موقعیت، موقعیت دشواری بود، الزم بود که به دیگران 

تسال داده بشود و این تسالدادن در زبان دعا به وسیلۀ امام حسین در کنار 

حرف های دیگر و نکات دیگر و گفته های دیگر انجام می گیرد.

در صبح عاشـورا امام حسـین دعایی دارد، چند جمله از آن دعا را بخوانم. 

وقتی کـه صفـوف آراسـته شـدند، درمقابـل امام حسـین دریایی از لشـکر، 

و حسـین بن علی بـا تعـداد خیلی معدود ـ شـاید آن وقـت روز مثاًل بیش 

از پنجـاه شـصت نفـر هم نبودند ـ این دعا را امام حسـین بـر زبان جاری 

 
َ

مٍر َنَزل
َ
ِ ا

ّ
ُكل نَت ل یف 

َ
ٍة، َو ا

َ
ِ ِشّد

ّ
ُكل نَت َرجایئ یف 

َ
َكرٍب، َو ا  ِ

ّ
ُكل نَت ِثَقی یف 

َ
ُهّمَ ا

ّ
لل

َ
کردند: »ا

ٌة«1 یعنـی خدایـا! تـو مایـۀ اطمینان و آسـایش دل من و خاطر 
َ

یب ِثَقـٌة َو ُعـّد

منی در همۀ احوال. یعنی پروردگارا! وقتی من به تو متکی هستم، هجوم 

دشمن من را تکان نمی دهد؛ هموم و غم های مرگ عزیزان و سختی های 

گوناگون، وقتی که به تو دل بستم، در من اثری نمی گذارد. یعنی پروردگارا! 

مـن حتـی در سـخت ترین حاالت هم که دشـمنان در اطراف من، دوزخی 

از کینه ها و خباثت ها و قسـاوت های خودشـان به وجود آورده اند، بهشتی 

از یـاد تـو بـرای خودم درسـت می کنـم. و امام حسـین این بهشـت را در 

1. االرشاد/ 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 

به طـرف ظهـر و به طـرف عصر عاشـورا نزدیـک می شـدیم ـ آن طوری که در 

بعضی از نوشـته ها هسـت ـ امام حسین شادمان تر می شد؛ این همه غم، 

مـرگ عزیـزان، تهدید سـخت دشـمن ـ آن دشـمنی که آن طور با قسـاوت 

و وحشـیانه عمـل می کـرد و هیچ چیـز نمی فهمیـد ـ طبعًا اضطـراب باید 

به انسـان دسـت بدهد، اما امام حسـین هرچه به عصر عاشـورا نزدیک تر 

می شـد، شـادمان تر و صورتـش برافروخته تر و روحش متعالی تر می شـد؛ 

این به خاطر همین اتکای به خداست.

در روز عاشـورا یـاران امام حسـین با همدیگر بعضـی صحبت می کردند و 

مزاح می کردند. در آن هنگامۀ خطر، مزاح نشـانۀ این بود که اینها دلشـان 

خـوش اسـت، یعنی هیـچ غم و ناراحتـی ای ندارند. این بـه برکت همین 

اتـکای بـه خداسـت که حسین بن علیعلیه السلالم در این دعـا و دعاهای دیگر 

دیُق،   ِفیِه الّصَ
ُ

ُة، َو َیـُذل
َ
 فیِه احلیل

ُّ
بیـان می کند.»َكـم ِمـن َهـّمٍ َیضُعُف فیِه الُفؤاُد، َو َتِقـل

جَتُه  َک، َفَفّرَ ن ِسوا یَک َعّمَ
َ
یَک، َرغَبًة ِمّن ِال

َ
نَزلُتُه ِبَک، َو َشَكوُتُه ِال

َ
َو َیشَمُت فیِه الَعُدّوُ ا

ِ َرغَبـٍة« یعنـی 
ّ

ُكل ـی  ِ َحَسـَنٍة َو ُمنَتَ
ّ

ُكل ِ ِنعَمـٍة، َو صاِحـُب 
ّ

ُكل ِلُّ  نـَت َو
َ
َكَشـفَتُه، َو ا َعـّن َو 

پروردگارا! من در همۀ عمرم، سـختی هایم را، ناراحتی هایم را، آنجایی که 

هیچ کس به من کمک نکرده، آنجایی که دشمنان به ناراحتی من شادمان 

می شدند، نزد تو آوردم و تو با قدرتت، با رحمتت، با فضلت آن سختی ها 

را برطرف کردی. بنابراین امروز هم من در هنگامۀ خصومت این دشـمن 

تا دندان مسـلح وحشـی، هیچ گونه احسـاس ناراحتی نمی کنم. این روح 
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امام حسـین و این شـجاعت و قدرت معنوی حسـین بن علی را 

تضمین می کند.

بعضـی از جاهـا دعاهای امام حسینعلیه السلالم حاکی از تأثر او از یک حادثه 

است. این روح بزرگ و این عظمت بی نظیر، در روز عاشورا، درمقابل بعضی 

از حوادث تکان می خورد؛ که برای ما این حوادث هم واقعًا عبرت انگیزند. 

یعنـی این طـور نبـود کـه عظمـت روح حسـین بن علی موجب بشـود که از 

ایـن ناراحتی هـا هیچ غمگین نشـود؛ نه، غم او در برخـی از حوادث خیلی 

هـم سـنگین بـود که او را به انابـۀ به درگاه پروردگار و سـخن گفتن با خدا 

و درد و دل کـردن بـا خـدای متعـال وادار می کـرد، امـا درمقابل ایـن حوادث 

صبـر می کـرد، و صبورانـه حرکـت می کرد. یکـی از این حوادث سـختی که 

حسین بن علیعلیه السلالم را تـکان داد و امـام حسـین بعـد از آن دسـت به دعا 

برداشت، شهادت طفل شیرخوار بود که حسین بن علیعلیه السالم را واقعًا تکان 

داد ایـن حادثـه. بعـد از آنی کـه این بچـه در آغوش پدر به تیـر حرمله ذبح 

شـد و خون از گلویش بنا کرد ریختن، امام حسـین دسـتش را برد زیر این 

خون هـا و بـا یـک حال عجیبی این خون ها را به طرف باال، به طرف آسـمان 

ماِء  صَر ِمَن الّسَ ا الّنَ پرتاب کرد و پاشید و این دعا را خواند: »َرّبِ ِان َتُک َحَبسَت َعّنَ

نا یِف اآلِجِل«1 یعنی 
َ
 ِبنا یِف العاِجِل َذخیَرًة ل

َّ
نا َو اجَعل ما َحل

َ
َفاجَعل َذِلَک مِلا ُهَو َخیٌر َو انَتِقم ل

پروردگارا! اکنون که سرنوشـت ما این اسـت که این حادثۀ فجیع به وجود 

بیاید و تو مقدر نکردی که ما در این حادثه پیروز بشویم، اما ما اجرمان و 

1. مقتل الحسین )مقّرم(/ ص273
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پاداشمان را از تو می خواهیم، و این غم نزدیک را، این حادثه ای 

که در دنیا برای ما پیش آمد، این را ذخیره ای قرار بده تا در نعمات ُعقبٰی 

به خاطـر ایـن حادثـۀ تلخ و دردناک، از ثواب و لطف تو و فضل تو برخوردار 

بشـوم. ایـن نشـان دهندۀ این اسـت که امـام حسینعلیه السلالم در این حادثه 

به شدت تحت تأثیر قرار گرفته که با خدای متعال این طور حرف می زند.

یکی دیگر از حوادثی که امام حسینعلیه السالم وادار شد با خدا درد دل کند و 

راز و نیاز کند، هنگام شهادت عبداهلل بن الحسن ـ پسربچۀ یازده سالۀ امام 

حسن ـ بود، که این هم بسیار حادثۀ تلخی برای امام حسین بود. ..کاری 

هم از او برنمی آید، درمقابل چشم او، این عزیزدلش را، این یتیم برادرش 

را، این بچۀ یازده سـاله را دارند می ُکشـند، این بود که اینجا دسـت به دعا 

مِسـک َعهُنم َقطَر 
َ
ُهّمَ ا

ّ
لل

َ
برداشـت و ازتهِ دل این مردم را نفرین کرد. صدا زد: »ا

ـماِء«1 خدایـا بـاران رحمتـت را بر این مردم حرام کن؛ نفرین کرد آنها را.  الّسَ

این هم یکی از دفعاتی بود که امام حسین دعا کردند. ببینید چه حاالتی، 

چه ظرایف و دقایق روحی، و آن وقت چه توجهی به خدای متعال! یعنی 

در ایـن حـال، عـوض هرگونـه ِاعمال خشـم، عوض غصه، عوض حسـرت، 

عوض زانوی غم به بغل گرفتن، با خدا حرف می زند؛ این درس اسـت برای 

همۀ انسان های مسلمان و پیروان حسین بن علی.

تشـنه اش  و  لب هـای خشـک  حسـین  امـام  هـم  لحظـات  آخریـن  در 

به هم می خورد و مناجات می کرد و با خدا حرف می زد. آن طوری که باز در 

1. وقعة  الطف/ ص254
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بعضی از کتاب های مقتل نقل شده، وقتی که حضرت روی زمین 

افتاده بودند و بیشتر از چند لحظه از زندگی آن حضرت باقی نمانده بود، 

چند نفر هجوم آوردند، هرکدام می خواستند زودتر سِر مبارک ابی عبداهلل را 

از بدن قطع کنند و جایزۀ این کار را از ارباب هایشان بگیرند. آنها شنیدند 

که حسین بن علیعلیه السالم در آن لحظاِت آخر با خدای متعال حرف می زند: 

یُض  وِت، َشـدیُد امُلحـاِل، َغـِنٌّ َعـِن اخلالِئـِق، َعر نـَت ُمَتعاِلـی امَلـكاِن، َعظـُم اجَلَبـر
َ
ُهـّمَ ا

ّ
لل

َ
»ا

 مـا َتشـاُء«1 پـروردگارا! تـو بزرگی، مقام کبریای تو باالسـت، 
َ

یـاِء، قـاِدٌر َعـل الِكبر

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 لحظـه ای کـه انسـان با خـدای متعال در یک چنیـن حالی حرف 

می زنـد. کـه مـا نظایـر ایـن را کـه از حسین بن علیعلیه السلالم درس گرفتنـد، 

نسـبت به این شـهدای عزیز خودمان هم گاهی شـنیده ایم که آنها هم در 

آن لحظات آخر دعا می کردند، مناجات می کردند و با حال دعا و مناجات 

از دنیا رفتند. این درس امام حسین است. بعد هم وقتی که این کلمات 

ی 
َ

به پایان رسید، چند جملۀ دیگر دعا، این دعای معروفی که شنیدید: »ِال

َک یا غیاَث امُلسَتغیثنَی« خدایا بر قضای تو، بر  َه ِسوا
َ
 َقضاِئَک یا َرّبِ ال ِال

َ
 َعل

ً
َصبرا

تقدیر تو صبر می کنم و تحمل می کنم و در راه دین تو مقاومت می کنم. 

ایـن، آن نـدای قلـب امام حسینعلیه السلالم اسـت کـه در آن لحظـات آخر بر 

زبانش جاری می شود و این درسی است برای ما.64/7/5

1. مقتل الحسین )مقّرم(/ ص282
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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 خاک های گرم 

مـِرَک«، با ذکر و   اِلَ
ً
 ِبَقضاِئـَک َو َتسـلیما

ً
ـی ِرضـا

َ
کربـال گذاشـت و عـرض کـرد: »ِال

كاَن  تضرع و یاد و توسل همراه است. از وقت خروج از مکه که فرمود: »َمن 

 ِلقاِء اهَّلِل َنفَسـُه َفلَیرَحل َمَعنا«1، با دعا و توسـل و وعدۀ 
َ

 َعل
ً
نا فینا باِذاًل ُمهَجَتُه ُمَوّطِ

لقای الهی و همان روحیۀ دعای عرفه شـروع می شـود، تا گودال قتلگاه و 

 ِبَقضاِئَک« در لحظۀ آخر؛ یعنی خود ماجرای عاشورا هم یک ماجرای 
ً
»ِرضا

عرفانی اسـت. جنگ اسـت، کشتن و کشته شـدن است، حماسه استـ  و 

حماسـه های عاشـورا، فصل فوق العاده درخشانی است ـ اما وقتی شما به 

بافت اصلی این حادثۀ حماسـی نگاه می کنید، می بینید که عرفان اسـت، 

معنویت اسـت، تضرع و روح دعای عرفه اسـت. پس آن وجه شـخصیت 

امـام حسینعلیه السلالم هـم بایـد بـه عظمت ایـن وجه جهاد و شـهادت و با 

همان اوج و عروج، مورد توجه قرار گیرد.

حال نکته ای که می خواهم عرض کنم اینجاسـت؛ شـاید بشود قاطعًا گفت 

که همین معنویت و عرفان و توسـل و فنای فی اهلل و محو در معشـوق و 

ندیدن خود درمقابل ارادۀ ذات مقدس ربوبی است که ماجرای عاشورا را هم 

این طور باعظمت و ُپرشکوه و ماندگار کرده است. به عبارت دیگر، این جانب 

1. هر 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 الحسین بن علی/ باب37(
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اول، یعنـی جانـب جهـاد و شـهادت، آفریـده و مخلـوق آن جانب 

دوم است، یعنی همان روح عرفانی و معنوی. خیلی ها مؤمنند و می روند 

مجاهدت می کنند، به شهادت هم می رسندـ  شهادت است، هیچ چیزی کم 

ندارد ـ اما یک شهادت هم هست که بیش از روح ایمان، از یک دل سوزان، 

از یک روح مشتعل و بی تاب در راه خدا و در محبت پروردگار و غرقه در ذات 

و صفات الهی، سرچشـمه می گیرد. این گونه مجاهدتی، طعم دیگری پیدا 

می کند، این حال دیگری می بخشد، این اثر دیگری در تکوین می گذارد.

..پشـتوانۀ حادثۀ عاشـورا معنویت اسـت. این توفان ماندگار در تاریخ که 

همیشـه کاخ های ظلم از آن ترسـیده اند و مغلوب آن شده اند، 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 لحظه به لحظه در 

مقاطع مختلف زمانی در تاریخ دیده شده است، چقدر سلسله های ظالم را 

از بین برده اسـت، چقدر انسـان های ضعیف را قّوت بخشیده است، چقدر 

به ملت های مسـتضعف روحیه داده اسـت، و چقدر انسـان هایی را برای 

مقاومت در راه خدا مجهز کرده است.

..ایـن توجـه و توسـل و ارتبـاط قلبـی بـا پـروردگار عالـم، تضمین کننـدۀ 

اسـتحکام و اقتـدار نیروهایی اسـت کـه می خواهند همیشـه درمقابل آن 

جبهه بایستند و مقاومت کنند. جز این راهی وجود ندارد.

اگر رابطه با خدا ضعیف شد، هوس ها بر انسان غالب شد و این هوس ها 

توانسـتند جهت گیری را تنظیم کنند، آنگاه قدرت مقاومت در برابر جبهۀ 
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دشـمن هم ضعیف می شـود. البته هر انسانی، گاهی در معرض 

َاهـوای1 خـود اسـت؛ ایـن چیزی نیسـت کـه بشـود انسـان ها را به کلی از 

آن برکنار کرد. آنچه مهم اسـت، این اسـت که اجازه داده نشـود هواهای 

نفسـانی و منافع مادی و خواسـت های حقیر، خط زندگی انسان را معّین 

کنند، راه زندگی را جلِو پای انسان بگذارند، در زندگی انسان، تعیین کننده 

شـوند و راه را عـوض کننـد؛ ایـن مهم اسـت. آنچه که آسـیب پذیری را در 

ایـن زمینـه کـم می کند، همان مسـائل معنوی و اخالقـی و دعا و ذکر و 

توجه و تهذیب نفس و خودسـازی، مبارزه کردن با هواهای خود و اخالق 

فاسد در خود است؛ این خیلی مهم است. ای بسا 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 ایـن وآن ـ را در خودشـان ریشـه کن کننـد، یـا از تأثیـر آنهـا در 

رفتارهای خودشان جلوگیری کنند.

درسـت نقطۀ مقابل آن، بهشـت اخالقی ای اسـت که اسالم برای انسان ها 

تصویر کرده اسـت. اسـالم خواسته است انسان ها نسـبت به هم مهربان، 

بـه سرنوشـت هـم شـدیدًا عالقه منـد و دلبنـد و دلبسـته، بـه مصالح هم 

عالقه مند، از رنج ها و اشـتباهات یکدیگر متأثر و متأسـف باشند؛ یکدیگر 

«۲. این  الَمرَ�َم�ةِ واَ�وا �بِ را دعـا کننـد، بـا یکدیگر بـا مرحمـت رفتـار کننـد »َو �ةَ

1. )ه و ی( جمع هوٰی، خواهش های نفسانی

2. سوره مبارکه بلد/ آیه 17
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دسـت دوسـتی، پیوند عاطفی، ارتباط محبت آمیـز میان برادران، 

میـان دوسـتان، میـان خواهـران، میان آحـاد ملت اسـالمی، 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 به خاطر ارضای یک 

حس شخصی و یک خواست شخصی، انسان های بی شماری را در معرض 

تلـف و بدبختـی قـرار دهد. خدا باید این را عالج کند و این ریشـه ها را از 

دل های ما بَکند. در خود این دعاها هم این معانی هست.

عجیـب ایـن اسـت کـه اگرچـه از همـۀ ائمهعلیهم السلالم ـ تـا آنجایـی که در 

ذهنم هست ـ تقریبًا دعاهایی مأثور است و ادعیه ای به ما رسیده است. 

اما بیشـترین و معروف ترین دعاها از سـه امام اسـت، که هر سـه درگیر 

مبارزات بزرِگ مدِت عمر خودشان بودند. یکی امیرالمؤمنینعلیه السالم است 

کـه دعاهایـی مثـل دعـای کمیـل و دعاهـای دیگـر از آن بزرگوار رسـیده 

اسـت،76/9/13 احتمـااًل مناجـات شـعبانیه هم از امیرالمؤمنین اسـت؛ چون 

در روایـت دارد کـه همـۀ ائمـه بـا این مناجـات، مناجـات می کردند. من 

حدس قوی می زنم که آن هم از امیرالمؤمنین باشـد؛ کلماتش هم شـبیه 

بـه همیـن کلمـات دعـای کمیل، مضامینـش نزدیک بـه مضامین دعای 

کمیـل اسـت.75/11/12 کـه یـک عاَلم و غوغایی اسـت. بعد ادعیـۀ مربوط به 

امام حسینعلیه السلالم اسـت که دعای عرفه مظهر آنهاسـت؛ این دعا، واقعًا 

دعای عجیبی اسـت. بعد هم امام سجادعلیه السلالم است که فرزند و پیام آور 
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عاشورا و مبارز درمقابل کاخ ستم یزید است. این سه امامی که 

حضورشان در صحنه های مبارزات از همه بارزتر است، درسشان در خالل 

دعا هم از همه بیشـتر است.

..شما وقتی که با خدا راز و نیاز می کنید، ازجمله چیزهایی که می خواهید، 

عالج همین مشـکالت درونی و نفسـانی اسـت. آن جامعه ای که حداقل 

مجموعۀ بزرگی از آن با این خصوصیات پرورش پیدا کند، همان جامعه ای 

اسـت کـه هیـچ ترفندی در آن کارگر نخواهد شـد. ..اگـر در جامعه، توجه 

و توسـل، همراه با معرفت باب شـود ـ نه توسـِل َعَلی الُعمیاء1، نه توسـِل 

بـدون معرفـت و بدون درک ـ و معنای صحیح توسـل الـی اهلل که قرآن و 

روایـات و ادعیـه و نهج البالغـه به ما توصیه می کننـد، رواج یابد، آن وقت 

این جامعه، جامعه ای است که هرگونه دشمن مستکبری باید حقیقتًا از 

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 نمی تواند این جامعه را از صراط مسـتقیم 

منحرف کند.76/9/13

1. )ع م ی( عمیاء به معنای کوری و علی العمیاء به معنای کورکورانه و نسنجیده است.
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اسـاس حرکت عمومی تشـّیع از روز اول تا امروز، عالوه بر منطق قوی، بر 

پایۀ عواطف هم بوده است. یعنی در کنار عقل، عشق حضور جدی داشت، 

و برای همین هم حرکت تشّیع نابود نشد و از بین نرفت؛ وِااّل باید تا حاال 

بارهـا در امواج متالطم سیاسـت های معـارض، متعّرض و عنادآلود، نابود 

شـده بـود. منطـق قوی اسـت، صرِف عواطف نیسـت؛ اما منطـِق تنها هم 

نیست، عواطف هم با آن درآمیخته است. این از آن جاهایی است که عقل 

و عشق باهم می سازند. آن عشق های دنیوی طور دیگر است که گفت: »با 

عقل، آب عشـق به یک جو نمی رود!«1 در عشـق های دنیوی، عقل و عشـق 

هیچ وقت باهم نمی سازند. هرجا عقل هست، عشق نیست؛ اگر عشق بود، 

عقل نیست؛ اما در این عشق معنوی، عقل و عشق مکمل همدیگرند. لذا 

1. با عقل آب عشق به یک جو نمی رود / بیچاره من که ساخته از آب و آتشم )شهریار(
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شما در رفتار علویون؛ یعنی شیعیان امیرالمؤمنین و همان هایی 

وَن«1،  نـَت َو شـیَعُتَک ُهـُم الفاِئـز
َ
کـه پیغمبـر اکرم در موردشـان فرمـود: »یـا َعـِلُّ ا

می بینید که احساسـات عاطفِی شـدید و ُپرشوری نسبت به امیرالمؤمنین 

وجـود داشـته اسـت. ایـن زیارت ها کـه زائرانی از یک نقطۀ دنیا، با شـوق 

و ذوق راه می افتادنـد و خـود را بـه صحـرای نجـف یـا بـه کربـالی آن روز 

می رسـاندند، همه مشـکل دار و خطرناک بود. یا از مناطق حجاز خود را به 

طوس و تربت امام رضا رسـاندن، چیزهایی اسـت که جز با نیروی عشـق 

امکان پذیر نیست.81/7/20

تحقیقًا یکی از مهم ترین امتیازات جامعۀ شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، 

این اسـت که جامعۀ شـیعه، برخوردار از خاطرۀ عاشـورا و مقولۀ عزاداری 

حسین بن علیعلیه السلالم و بـرکات احیـای ذکر عاشوراسـت.73/3/17 که ایمان و 

عاطفه درهم بپیچد و این جریان مّواج را در تاریخ به وجود آورد و روزبه روز 

هم زنده تر شد.80/2/19

هیئت، نماد تجّمع عاطفی و فکری بر محور شخصیت حسین بن علیعلیه السالم 

اسـت؛ اسـمش را هرچه می خواهند، بگذارند. مراد این اسـت که گروهی 

دور هم جمع می شـوند و پایۀ کارشـان بر عواطف و فکرـ  هر دو ـ اسـت؛ 

عواطِف تنها نیست، اندیشۀ خشِک بی عاطفه هم نیست. اگر عواطِف تنها 

باشد، اثربخش نیست و در واقِع زندگی اثر نمی گذارد. اگر اندیشه و فکر، 

1. رجال الکّشـی/ جابربن عبداهلل االنصاری/ شـمارۀ 86، و امالی )شـیخ طوسـی(/ مجلس 

بیستم/ حدیث4، »ای علی، تو و پیروان تو همان رستگاران هستند.«
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خشـک و بی عاطفه باشـد، ماندگاری و نفوذ و گستردگی نخواهد 

داشـت. شـادابی فکـر به آمیختگی آن با عواطف اسـت. محـور هم وجود 

مقدس اباعبداهللعلیه الصالة والسلالم اسـت؛ یک سرچشـمۀ خشک نشدنی؛ دریایی 

از عاطفه و فکر که انسـان هرگز نمی تواند به عمق آن برسـد. سال هاسـت 

که دربارۀ نهضت امام حسـین، حرف های روشـنفکرانه و فکرهای نو دارد 

مطرح می شود. قدیم ها خیلی روی این چیزها تکیه نمی شد، اما در ده ها 

سال اخیر، روشنفکران و متفکران دینی و مذهبی، راجع به مسئلۀ عاشورا 

و نهضـت حسـینی، حرف های خوب و تحلیل هـای خوب بیان کردند. چه 

کسـی می تواند ادعا کند که این حرف ها توانسـته آن صفحۀ درخشـان را 

به طورکامل جلوی چشم انسان بگیرد؟ هرچه نگاه می کنیم، می بینیم »تو 

بزرگی و در آیینۀ کوچک َنُنمایی«. نمی شود با این چشم های کوچک، آن 

عرصۀ وسـیع و آن پهنۀ بیکران را دید. انسـان یک گوشـه را می بیند، بعد 

یـک گوشـۀ دیگـرش را می بیند. هرچه هم زمان می گذرد، ابعاد بیشـتری 

روشن می شود.

َنـا ِمـن ُحَسـنٍی« بود؛ یعنی 
َ
هـدف ایـن حادثه چه بـود؟ هدفش »ُحَسـنٌی ِمـّن َو ا

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، 

ازجان گذشـتگی و ازعزیزان گذشتگی است و دل ها را همین طور می لرزاند. 
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از یک طرف عید اسـت، از یک طرف عزاسـت. سـیدبن طاووس در 

مقدمۀ »لهوف« می گوید: اگر نمی بود حوادث رقت باری که در کربال اتفاق 

افتـاد؛ بـا بچـۀ صغیر آن طـور برخـورد کردند، با شـیرخوار آن گونـه برخورد 

کردند، با جوان آن طوری برخورد کردند؛ اگر آن تشنگی ها و آن مصیبت ها 

نمی بود، باید روز عاشـورا را عید می گرفتیم و جشـن برپا می کردیم. این 

جلوۀ عظیم انسانیت، این ایمان، این درخشندگِی گوهری ـ که اصاًل دین 

آمده برای اینکه آن را در من و شما زنده کند ـ یک عید بزرگ است.

هیئت یعنی اینکه شـما گرد این محوِر شـور و شـعور جمع شـده اید.84/6/3 

پایـه و اسـاس کار هیئـت مذهبـی این اسـت که این محبـت اهل بیت 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 

جایی برای گریه کردن و این بحث های قدیمی است؛ نه، این خیاِل باطل 

اسـت. عاطفه به جای خود، و منطق و اسـتدالل هم به جای 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 نهضت هـای انبیا مالحظه کنید، خواهید دیـد؛ وقتی که پیغمبران 

مبعـوث می شـدند، در وهلـۀ اول که عده ای دور آنهـا را می گرفتند، عامل 

اصلی، منطق و اسـتدالل نبود. شـما در تاریخ پیغمبر اسـالم که مدّون و 

روشـن هم هسـت، کجا سـراغ دارید که آن حضرت کسانی از کفار قریش 
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را کـه مثـاًل اسـتعداد و قابلیت داشـته اند، درمقابل خود نشـانده 

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، بت هایی را که 

می پرسـتید، 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 می زند: نگاه کنیـد به این بت ها و 

ببینید که اینها ناتوانند! در وهلۀ اول می گوید نگاه کنید که خدای متعال 

اهَّلل« موجب فالح 
َ

اهَّلُل ُتفِلحوا«1. بـه چه دلیل »الِالـَه ِااّل
َ

ـَه ِااّل
َ
واحـد اسـت: »ُقولوا الِال

اسـت؟ اینجا کدام اسـتدالل عقالنی و فلسـفی وجود دارد؟ البته در خالل 

هر احساسی که صادق باشد، یک برهان فلسفی خوابیده است؛ اما بحث 

سِر این است که نبی وقتی می خواهد دعوت خود را شروع کند، استدالل 

فلسـفی مطرح نمی سـازد، بلکه احساس و عاطفۀ صادق را مطرح می کند. 

البتـه آن احسـاس صـادق، احسـاِس بی منطـق و غلط نیسـت؛ احساسـی 

اسـت کـه در درون خـود، اسـتداللی هـم دارد. اول، توجـه را به ظلمی که 

در جامعـه جاری اسـت، اختـالف طبقاتی ای که وجود دارد و فشـاری که 

نداُد اهَّلل«۲ از جنس بشـر و شـیاطین انس بر مردم وارد می کنند، معطوف 
َ
»ا

می سازد. این همان عواطف و احساسات است. البته بعد که حرکت وارد 

جریاِن معقول و عادی خود شد، نوبت استدالل منطقی هم می رسد. یعنی 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب ذکر سّیدنا رسول اهلل/ فصل فیما القی من الکفار فی رسالته

2. جمع ِنّد، همتایان، همانندان
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کسـانی کـه دارای تحمـل عقلـی و پیشـرفت فکری هسـتند، به 

استدالالت عالی می رسند. ولی بعضی افراد هم، در همان درجات ابتدایی 

می مانند. درعین حال، معلوم هم نیست آنهایی که ازلحاظ استدالل، سطح 

باالتـری دارنـد، ازلحـاظ درجـات معنوی هم، حتمًا سـطح باالتری داشـته 

باشـند. نه؛ گاهی کسـانی سـطح اسـتداللِی پایین تری دارند، اما جوشش 

عواطفشـان باالسـت، ارتباط و ُعلقه شـان با مبدأ غیبی بیشتر و محبتشان 

نسبت به پیغمبر، جوشان تر است و به درجات عالی تری می رسند. قضیه 

این گونه است.

در حرکت های معنوی، عاطفه سـهم و جای خود را دارد؛ نه عاطفه جای 

اسـتدالل را می گیـرد و نـه اسـتدالل می توانـد به جـای عواطف بنشـیند. 

حادثـۀ عاشـورا، در ذات و طبیعـت خـود، یـک دریـاِی خروشـاِن عواطِف 

صادق است.73/3/17

از همـان روزی کـه موضـوِع ذکـر مصیبـت حسین بن علیعلیه السلالم مطـرح 

شـد، چشـمۀ جوشـانی از فیض و معنویت در اذهان معتقدین و محبین 

اهل بیتعلیهم السالم جاری گشت. این چشمۀ جوشان تا امروز همچنان ادامه 

و جریان داشته است؛ بعد از این هم خواهد داشت و بهانۀ آن هم یادآوری 

خاطرۀ عاشوراست.

بیـان ماجـرای عاشـورا، فقط بیان یک خاطره نیسـت. بلکه بیان حادثه ای 

اسـت که دارای ابعاد بی شـمار است. پس یادآوری این خاطره، درحقیقت 

مقوله ای است که می تواند به برکات فراوان و بی شماری منتهی شود.
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لـذا شـما مالحظـه می کنیـد کـه در زمـان ائمهعلیهم السلالم قضیـۀ 

گریسـتن و گریانـدن برای امام حسینعلیه السلالم برای خـود جایی دارد.73/3/17 

 ِلیَشٍء َفابِک ِللُحَسـنِی«1 
ً
كیا ُكنـَت با امـام رضاعلیه السلالم می فرمایند: »َیابَن َشـبیٍب، ِان 

این درس است. به هر چیزی خواستی گریه کنی، برای حسین هم گریه 

کـن. نه اینکـه گریـه بر چیزهـای دیگر ممنوع اسـت؛ نه، انسـان فرزندش، 

پدرش، برادرش، دوسـتش بمیرد، ولو شـهید هم نشود، گریه کند اشکالی 

 ِلـیَشٍء« اگر 
ً
كیا ُكنـَت با نـدارد. نمی گویند اگر خواسـتی گریه کنـی، ]بلکه[ »ِان 

]برای چیزی گریان بودی[ »َفابِک ِللُحَسنِی« برای حسین هم گریه کن.

چرا؟ برای اینکه یک مقایسه ای به وجود بیاید بین مصیبت امام حسین و 

مصیبت شما. این مقایسه چشم شما را خشک خواهد کرد. هر مصیبتی 

داشـته باشـید، تا این مقایسه به وجود بیاید، می بینید نه، آن باالتر است؛ 

اصـاًل بـرای آن بایـد گریـه کـرد. وقتی می گوییم بـرای آن بایـد گریه کرد، 

یعنـی بـرای آن بایـد غصه خـورد؛ برای آن باید غمگین شـد، برای آن باید 

متأثـر شـد. اصاًل همه چیز درمقابل آن هیچ اسـت، حتـی مصیبت انبیا و 

اولیـا؛ مثـاًل مصیبـت امیرالمؤمنیـن درمقابل مصیبت امام حسـین هیچ 

اسـت. مصیبـت حمـزۀ سیدالشـهدا درمقابـل مصیبـت امام حسـین صفر 

اسـت، مصیبـت امام حسـن همین طـور، مصیبت ائمۀ دیگـر همین طور. 

اصـاًل هیـچ مصیبتی قابل مقایسـه نیسـت با مصیبت امام حسـین؛ این 

یـک نکتـه ای اسـت، بایـد توجـه کرد. امـام حسـین و مصیبتـش را نگاه 

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس بیست وهفتم/ حدیث5
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کنید، باالترین مصیبت هاست؛ یعنی اواًل قیام برای یک حقیقت 

ـ حاال یک حقیقت بزرگ ـ در دورانی که تمام دنیا با شـما مخالفند. این 

کجـا؟ اینی کـه آدم قیام کند بـرای حقیقتی که مردم برایش کف می زنند، 

کجا؟ اصاًل اینها قابل مقایسـه اسـت؟ فداکاری آن وقتی که مردم قدر این 

فـداکاری را می داننـد کجا؟ فـداکاری آن وقتی که همین مـردم اصاًل دارند 

می کشـند آدم را، ایـن کجـا؟ تلخـی، محیط غم، و گرفتگـِی این فداکاری 

اصاًل قابل مقایسۀ با آن نیست. ..نوع حرکِت امام حسین با جاهای دیگر 

فرق دارد؛ نوع حرکت دوران اختناق، این یک.

دوم اینکه افرادی که منتسـب به امام حسـین بودند و کشـته شدند، یک 

تعدادی انـد کـه در هیچ جا نظیر آنها را انسـان نمی توانـد ببیند؛ فرزندان، 

برادران، برادرزادگان، خواهرزادگان، رفقای نزدیک، دوست های قدیمی.

حاال مصیبت شـخص امام حسـین را حسـاب کنیم باز باالتر از اینهاست. 

مصیبـت شـخص امام حسـین، این همه عزیـزان جلوی چشـمش قربانی 

می شوند، این دو.

سـوم: نـوع قربانی هـا. قربانـی ای مثـل ابوالفضـل، بـرادری آن طـور مورد 

اتـکای انسـان؛ ..قربانـی ای مثـل علی اکبـر، جوانـی با آن معرفـت، با آن 

خصوصیـات؛ بچـه ای مثـل علی اصغـر؛ قربانـی ای مثل عبداهلل بن حسـن؛ 

این هم نوع قربانی ها.

چهارم: کیفیت قربانی شـدن اینها. خب یک وقت آدم اینجا نشسـته است، 

خبر می آورند که سـر شـما سـالمت، پسـرتان در میدان جنگ شـهید شد، 
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این یک جور اسـت. یک جور این اسـت که انسـان جلوی چشـم 

خودش می بیند که جوانش به شـهادت می رسـد. باالتر از آن، می بیند که 

بچۀ شـش ماهه اش در بغل خودش به شـهادت می رسد. می بیند برادرزادۀ 

یازده سـاله اش روی سـینۀ خـودش بـه شـهادت می رسـد. اصـاًل نـوع این 

شهادت ها، هر یک دانه اش برای هرکسی اتفاق بیفتد، یک چیز فوق العاده 

است؛ این هم یک خصوصیت.

مصیبت هایـی کـه قبل از شـهادِت این عزیزان اتفـاق افتاد؛ مثل مصیبت 

تشنگی و گرسنگی و وحشت و تنهایی.

مصیبت هایـی کـه بعـد از شـهادت حضـرت ابی عبداهلل پیـش می آمد، که 

می دانسـت آن بزرگـوار، زن و بچـه اش در بیابـان، تنهـا می مانند، یک نفر 

نیست که به داد اینها برسد و به اینها کوچک ترین کمکی بکند.

و این خصوصیت که تمام اینها دارند برای خاطر او کشته می شوند. این 

از نظر روانی و احساسـی خیلی مهم اسـت؛ احساسـات عاطفی عجیبی را 

برمی انگیـزد در انسـان. یعنی پدر احسـاس می کند کـه این جوان ها دارند 

قربان او می شوند. برای همین هم بود که امام حسین شب عاشورا گفت 

مـن بهتـر از شـما خانـواده و بهتر از شـما اصحاب، هیچ کـس را ندیده ام. 

من وفادارتر از شـما کسـی را نمی شناسـم. من نیکوکارتر از شما خانواده، 

کسـی را نمی شناسـم. یک نفر در خانواده ای زیر فشـار قرار گرفته اسـت، 

همۀ اعضای خانواده آمده اند می خواهند پیش مرگ او بشوند، این هم یک 

خصوصیت. و همین طور خصوصیات فراوان در مصیبت اباعبداهلل.67/6/6



977 50. درس های عاشورا )4( 

سوم
صل 

ف

کدام انسانی است که عاطفه اش از این حادثه جریحه دار نشود؟ 

کـدام انسـانی اسـت کـه این حادثـه را بشناسـد و بفهمد و نسـبت به آن 

دلبسته نشود؟

این همان چشـمۀ جوشـانی اسـت که از ظهِر روِز عاشـورا شـروع شـد؛ از 

همان وقتی که زینب کبریسالم اهلل علیهاـ  طبق نقلی که شده است ـ باالی »تّل 

زینبّیه« رفت و ..خواندِن روضۀ امام حسینعلیه السالم را شروع کرد و ماجرا را 

با صدای بلند گفت. ماجرایی که می خواستند 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.

یک وقت اسـت که کسـی از داشـتن نعمتی بی بهره است، درمقابل نعمِت 

نداشـته، از او سـؤالی هم نمی شود. اما یک وقت کسی از نعمتی بهره مند 

اسـت و از آن نعمتـی که دارد، از وی سـؤال می شـود. یکـی از بزرگ ترین 

نعمت ها، نعمت خاطره و یاد حسین بن علیعلیه السلالم یعنی نعمت مجالس 

عزا، نعمت محّرم و نعمت عاشـورا برای جامعۀ شـیعِی ماسـت. متأسفانه 

برادران غیر شـیعی ما از مسـلمین، خود را از این نعمت برخوردار نکردند. 

اما می توانند از این نعمت بهره مند شوند و امکانش هم وجود دارد. البته 

بعضی از مسـلمیِن غیر شـیعه در گوشـه و کنار، ذکر محّرم و عاشـورا را 

دارند. ولی آن گونه که بایدوشاید، بینشان رایج نیست؛ درحالی که بین ما 

رایج است.
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..ایـن نعمـت عظیـم، دل ها را به منبِع جوشـِش ایماِن اسـالمی 

متصـل می کنـد. ..بایـد از ایـن نعمـت اسـتفاده کرد. اسـتفادۀ مـردم این 

است که به مجالس عزاداری سیدالشهداعلیه السالم دل ببندند و این مجالس 

راـ  در سـطوح مختلـف ـ هرچـه می توانند بیشـتر اقامه کننـد. مردم باید 

مخلصانه و برای اسـتفاده، در مجالس عزاداری حسـینی شـرکت کنند؛ نه 

برای وقت گذراندن، یا به صورت عامیانه ای، فقط به عنوان ثواب اخروی که 

نمی دانند این ثواب اخروی از کجا می آید؟

مسـّلمًا شـرکت در مجالـس مذکور، ثـواب اخروی دارد؛ اما ثـواب اخروی 

مجالس عزا، از چه ناحیه و به چه جهت اسـت؟ مسـّلمًا مربوط به جهتی 

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 

عزاداری را بدانند، از این مجالس استفاده کنند و روحًا و قلبًا این مجالس 

را وسـیله ای برای ایجاد ارتباط و اتصاِل هرچه محکم تر میان خودشـان و 

حسین بن علیعلیه السالم 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 اهل بیتعلیهم السالم 

را زیـاد کننـد. چـون ]همان طورکـه عـرض شـد[ رابطۀ عاطفی، یـک رابطۀ 

بسـیار ذی قیمـت اسـت. بایـد کاری کـرد که محبـت شـرکت کنندگان در 

مجالس مذکور، روزبه روز نسـبت به حسین بن علیعلیه السلالم خاندان پیغمبر 
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و َمناشـیء1 معرفـت الهـی، بیشـتر شـود. اگـر خدای ناکـرده، در 

مجالـس مذکـور وضعـی به وجـود آیـد که مسـتمع یـا فرد، بیـرون از آن 

فضـا، ازلحـاظ عاطفی بـه اهل بیتعلیهم السلالم نزدیک نشـود، بلکه احسـاس 

دوری و بیـزاری کنـد، نه فقـط چنیـن مجالسـی فاقـد یکـی از بزرگ ترین 

فوایـد خـود شـده، بلکـه بـه یک معنـا، مضر هم بـوده اسـت. ببینید چه 

کاری می توانیـد بکنیـد کـه عواطف مردم، بر اثـر حضور در این مجالس، 

نسبت به حسین بن علیعلیه السالم و اهل بیت پیغمبر علیهم افضل صلوات اهلل 

روزبه روز بیشتر شود.

دومین ویژگی ای که باید در این مجالس به وجود آید، این است که مردم 

نسـبت به اصل حادثۀ عاشـورا، معرفت روشـن تر و واضح تری پیدا کنند. 

این طـور نباشـد که مـا در مجلس حسین بن علیعلیه السلالم به منبـر برویم یا 

سـخنرانی کنیم، اما موضوع سـخنرانی، حضار آن مجلس، اعم از جوان و 

غیر جـوان و زن و مـرِد اهـل فکر و تأمل را بـه این فکر فرو ببرد که ما به 

این مجلس آمدیم و گریه ای هم کردیم، اما برای چه؟ قضیه چه بود؟ چرا 

بایـد بـرای امام حسینعلیه السلالم گریه کرد؟ اصاًل چرا امام حسینعلیه السلالم به 

کربال آمد و عاشـورا را به وجود آورد؟ بنابراین باید به موضوعاتی پرداخت 

کـه جوابگـوِی چنین سـؤاالتی باشـد. باید نسـبت به اصِل حادثۀ عاشـورا 

معرفتـی در افـراد به وجـود آیـد. اگـر در روضه خوانی و سـخنرانی یا سـایِر 

مطالِب بیان شده، نکته ای روشنگر یا حداقل اشاره ای به این معنا نباشد، 

1. )ن ش أ( جمع منشأ؛ به معنای منابع، سرچشمه ها، محل های 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 

خدای ناکرده در بعضی از فروض1، ضرر هم بکنیم.

سـومین ویژگـِی الزم در ایـن مجالس، افزایش ایمـان و معرفت دینی در 

مردم ]اسـت[.73/3/17 و باالآوردن سـطح اندیشـۀ اسـالمی و سیاسـی مردم، 

تـا مـردم بدانند که اسـالم از آنها چه خواسـته و در چـه وضعی از اوضاع 

سیاسـی قـرار دارند. اگر مردم ندانند، حرکـت نخواهند کرد.59/8/16 در چنین 

مجالسـی بایـد از دیـن، نکاتـی عنوان شـود کـه موجب ایمـان و معرفِت 

بیشـتر در مسـتمع و مخاطـب شـود. یعنـی سـخنرانان و منبری هـا، یک 

موعظـۀ درسـت، یـک حدیـث صحیح، بخشـی از تاریـخ آموزندۀ درسـت، 

تفسیِر آیه ای از قرآن یا مطلبی از یک عالم و دانشمنِد بزرگ اسالمی را در 

بیانات خود بگنجانند و به سمع شرکت کنندگان در این مجالس برسانند. 

این طـور نباشـد کـه وقتی باالی منبر می رویم، یـک مقدار لفاظی کنیم و 

حرف بزنیم و اگر احیانًا مطلبی هم ذکر می کنیم، مطلب سسـتی باشـد 

کـه نه فقـط ایمان هـا را زیاد نمی کند، بلکه به تضعیف ایماِن مسـتمعین 

می پـردازد. اگر این طور هم شـد، ما از جلسـات مذکور بـه فواید و مقاصِد 

مورِد نظر نرسیده ایم.

متأسـفانه بایـد عرض کنـم که گاهی چنین مواردی دیده می شـود. یعنی 

بعضـًا گوینـده ای در یک مجلس به نقل مطلبـی می پردازد که هم ازلحاظ 

1. )ف ر ض( واجبات
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استدالل و پایۀ مدرک عقلی یا نقلی سست است، و هم ازلحاظ 

تأثیـر در ذهـِن یک مسـتمِع مسـتبصر و اهـل منطق و اسـتدالل، ویرانگر 

اسـت. مثاًل در یک کتاب، بعضی مطالب نوشـته شـده اسـت که دلیلی بر 

کذب و دروغ بودن آنها نداریم؛ ممکن اسـت راسـت باشـد، ممکن اسـت 

دروغ باشـد. اگر آن مطالب را بیان کنید ـ ولو مسـّلم نیسـت خالف واقع 

باشـد ـ و با شـنیدن آنها، برای مستمعتان که جواِن دانشجو یا محصل یا 

رزمنده و یا انقالبی اسـت، نسـبت به دین، سـؤال و مسئله ایجاد می شود 

و اشـکال و عقـده به وجـود می آید، نبایـد آن مطالب را بگوییـد. حتی اگر 

سـنِد درسـت هم داشت؛ چون موجب گمراهی و انحراف است، نباید نقل 

کنید؛ چه رسد به اینکه اغلِب این مطالِب مندرج در بعضی کتاب ها، سند 

درستی هم ندارد. یک نفر از زبان دیگری، مطلبی را مبنی بر این می شنود 

که من در فالن سـفر، فالن جا بودم، که فالن اتفاق افتاد. گوینده از روی 

مـدرک یـا بـدون مدرک، چنـان مطلبی را می گوید. شـنونده هم آن را باور 

می کند و در کتابی می نویسـد و این کتاب به دسـت من و شـما می رسد. 

من و شـما چرا باید آن مطلب را که نمی تواند در یک مجمع بزرگ، برای 

ذهن های 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 حسـین بن علی و خاندان پیغمبرعلیهم صلوات اهلل بیشتر کند. ُعلقه و 

رابطه و پیوند عاطفی را باید مستحکم تر سازد. دو، نسبت به حادثۀ عاشورا، 
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باید دیِد روشن و واضحی به مستمع بدهد. سه، نسبت به معارف 

دین، هم ایجاد معرفت و هم ایجاد ایمان کند، ولو به نحو کمی.

نمی گوییم همۀ منبرها باید برخوردار از همۀ این خصوصیات باشـند و به 

همۀ موضوعات بپردازند؛ نه. شما اگر یک حدیِث صحیح از کتابی معتبر را 

نقـل و همـان را معنا کنید، کفایت می کند. برخی منبری ها، بعضی اوقات 

یـک حدیـث را آن قـدر شـاخ و بـرگ می دهند کـه معنای اصلـی اش از بین 

می رود. اگر شما یک حدیِث صحیح را برای مستمع خود درست معنا کنید، 

ممکن است بخِش مهمی از آنچه را که ما می خواهیم، داشته باشد. وقتی 

شـما از روی یـک تعبیـر معتبر، راجع به یک آیۀ قـرآْن فکر و مطالعه کنید؛ 

به تنقیح1 آن بپردازید و برای مستمع بیان کنید، مقصود حاصل است. اگر 

بـرای ذکـر مصیبت، کتـاب »َنَفُس الَمهمـوِم«۲ مرحوم »محـّدث قمی« را باز 

کنید و از رو بخوانید، برای مستمع گریه آور است و همان عواطِف جوشان را 

به وجود می آورد. چه لزومی دارد که ما به خیال خودمان، برای مجلس آرایی 

کاری کنیم که اصل مجلس عزا از فلسفۀ واقعی اش دور بماند!73/3/17 ]البته[ 

چیزهایـی وجـود دارد کـه اگرچه پیرایه اسـت، اما نه مضـر و نه حتی دروغ 

اسـت. همۀ کسـانی که بخواهند با بیان هنری، حادثه ای را ترسـیم کنند، 

1. )ن ق ح( خالص کردن، پاکیزه کردن

2. عنـوان کامـل کتـاب »َنَفـُس الَمهمـوِم فی ُمصیَبِة َسـّیدنا الُحَسـین الَمظلوم« اسـت؛ 

برگرفته از این حدیِث امام صادقعلیه السالم: »َنَفُس الَمهموِم ِلُظلِمنا َتسبیٌح« نفس کسی که 

به خاطر مظلومیت ما اندوهگین شود، تسبیح است.
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فقط متن حادثه را نمی گویند. وقتی شما می شنوید که در شرایط 

خاصی، سـخنی از زبان کسـی خارج شـده، می توانید احساسات آن گویندۀ 

سـخن را هـم حـدس بزنیـد. ایـن یک چیز قهـری اسـت. اگـر در بیابانی و 

درمقابل لشکریانی، انسانی حرفی بر زبان جاری می کند، بسته به اینکه آن 

حرف چه باشد ـ دعوت و التماس و تهدید ـ قاعدتًا حاالتی در روح و ذهن 

این گوینده وجود دارد که این برای شنوندۀ عاقل، قابل حدس است و برای 

گویندۀ هنرمند نیز قابل بیان می باشد. گفتن اینها اشکالی ندارد.

ما وقتی بخواهیم حاالت امام و اصحابشعلیهم السالم را در روز و شب عاشورا 

ـ آن مقـداری کـه در کتـب معتبـره خواندیم و یافتیم ـ بیـان کنیم، قهرًا 

خصوصیات و مالَبسـاتی1 دارد. فرض کنید سـخنی را که امام علیه السالم 

بـا یارانـش در شـب عاشـورا گفتـه اسـت، می توانیـد بـا ایـن خصوصیات 

بیـان کنیـد: در تاریکی شـب یـا در تاریکی غم انگیز و حزن آور آن شـب و 

ازاین قبیل. این پیرایه ها، نه مضر و نه دروغ است؛ اما بعضی از پیرایه ها 

دروغنـد و بعضـی از نقل هـا خالف هسـتند و حتی آنچه کـه در بعضی از 

کتاب ها نوشـته شـده اسـت، مناسب شأن و الیق مفهوم و معنای نهضت 

حسینی نیست. اینها را بایستی شناخت و جدا کرد.

آن حادثۀ خالص شده و دقیق و متقن را، ]باید[ به انواع بیان های هنریـ  از 

شـعر و نثر و سـبک روضه خوانی که خودش یک سبک هنری مخصوصی 

اسـت ـ بیامیزیم. این کار اشـکالی ندارد و مهم اسـت. ما باید این کار را 

1. )ل ب س( شرایط و اوضاع
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بکنیم. کسـانی که در این رشـته متصّلب1 و واردند، باید این کار 

را انجام بدهند.68/5/11

بنـده خیلی متأسـفم که بگویـم برخی کارها در ارتباط با مراسـم عزاداری 

دیده شده است که دست هایی به غلط، آن را در جامعۀ ما ترویج کرده اند. 

کارهایی را باب می کنند و رواج می دهند که هرکس ناظِر آن باشد، برایش 

سؤال به وجود می آید.

..نبایـد کاری کنیـم کـه آحـاد جامعـۀ اسـالمِی برتر، یعنـی جامعۀ محبِّ 

نـام  بـه  ارواحنافـداه  ولیِّ عصـر  نـام مقـدس  بـه  کـه  اهل بیتعلیهم السلالم 

حسین بن علیعلیه السلالم و به نام امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم مفتخرند، در نظر 

مسـلمانان و غیـر مسـلمانان عاَلـم، به عنـوان یک گـروه آدم هـای خرافِی 

بی منطق معرفی شوند. ..امام حسینعلیه السالم به این معنا راضی نیست.

..نقل شـد که مرحوم آیت اهلل العظمی آقای بروجردیرضوان اهلل تعالی علیه آن عالم 

بـزرگ و مجتهـد قـوی و عمیـق و روشـنفکر، َعَتبه بوسـی را بااینکه شـاید 

مسـتحب باشـد، منع می کرد. احتمااًل استحباِب بوسیدن عتبه، در روایت 

وارد شـده اسـت، در کتـب دعـا کـه هسـت. به ذهنم این اسـت کـه برای 

عتبه بوسی، روایت هم وجود دارد. بااینکه این کار مستحب است، ایشان 

می گفتند انجامش ندهید، تا مبادا دشـمنان خیال کنند سـجده می کنیم؛ 

و علیه شیعه، تشنیعی۲ درست نکنند.

1. )ص ل ب( کسی که کاری را با شدت و با قوت انجام دهد

2. )ش ن ع( بدگویی، ناسزاگویی
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..دین منطقی اسـت. اسـالم منطقی اسـت و منطقی ترین بخش 

اسـالم، تفسـیری است که شـیعه از اسالم دارد؛ تفسیری قوی. متکلمین 

شیعه، هر یک در زمان خود، مثل خورشید تابناکی می درخشیدند و کسی 

نمی توانسـت به آنها بگوید شـما منطقتان ضعیف اسـت. این متکلمین، 

چـه از زمـان ائمهعلیهم السلالم مثـل مؤمن الطاق و هشـام بن حکم؛ چه بعد از 

ائمهعلیهم السلالم مثل بنی نوبخت و شـیخ مفید؛ و چه در زمان های بعد، مثل 

مرحـوم عالمـۀ حّلـی؛ فـراوان بوده انـد. ما اهل منطق و اسـتداللیم. شـما 

ببینید دربارۀ مباحث مربوط به شیعه، چه کتب استداللِی قوی ای نوشته 

شـده اسـت! کتاب های مرحوم شـرف الدین1 و نیز »الغدیِر« مرحوم عالمه 

امینی در زمان ما، سـرتاپا اسـتدالل، بتون آرمه و مسـتحکم اسـت. تشّیع 

این اسـت یا مطالب و موضوعاتی که نه فقط اسـتدالل ندارد، بلکه َاشـَبُه 

َشـیٍء ِبالُخراِفة اسـت! چرا اینها را وارد می کنند! این خطر بزرگی اسـت که 

در عالم دین و معارف دینی، مرزداران عقیده باید متوجهش باشند.

..]بنابراین[ مجلس عزای حسینعلیه الصالة والسلالم مجلسـی اسـت که باید منشأ 

معرفت باشد؛ محل جوشش آن سه ویژگی که عرض کردیم باشد.73/3/17

من می خواهم برای همیشـه توصیه کنم؛ یعنی واقعًا به فکر باشـید که 

وقتی شـعر می خوانید یا َدم می دهید تا مثاًل در نوحه خوانی سـینه بزنند، 

1. مرحوم سـید عبدالحسـین شـرف الدین عاملی )1290-1377ق( ازجمله علمای برجسته 

تشـّیع کـه عمـری را صـرِف بیداری امت اسـالمی کرد. از ایشـان کتاب هـای گران بهایی 

مانند: »النص و االجتهاد« و »المراجعات« باقی مانده است.



986 50. درس های عاشورا )4( 

سوم
صل 

ف

چیزی بگویید که آن کس که سینه می زند، بر معرفتش بیفزاید، 

یـک چیـز جدیدی بفهمد. بله، می شـود گریه گرفت و مصیبت خوانی کرد، 

بـدون بصیـرت؛ این هـم یـک مرحلـه ای اسـت، بالشـک یک مرحلـه ای از 

فضیلـت اسـت؛ امـا آن فضیلت برتـر، آن هدف اعـال، آن غایت الُقصوٰی1 از 

همـۀ ایـن مقدمات، این اسـت که مـا بصیرت هایمان افزایـش پیدا کند؛ 

نسـبت به ائمه، نسـبت به قرآن، نسـبت به اسالم، نسبت به آیندۀ جامعۀ 

جهانی. اینها هدف های اصلی اسـت. اینها باید ان شـاءاهلل در شعرهای ما 

هـم بیایـد، در خواندن هـا و مداحی های 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 می تواند مجالس حسـینی ما را به معنای واقعی کلمه، حسـینی کند. 

ارتباط معنوی میان ما و حسینعلیه السالم یک ارتباط فکری احساسی است؛ 

هـم ازلحـاظ فکـر، این ارتباط وجـود دارد، هم ازلحاظ احسـاس و عاطفه. 

مـردم امـام حسـین را دوسـت می دارنـد 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 می رساند.59/8/23

قـدر ایـن هیئت هـا را بسـیار بدانیـد. پرداختـن به امـور هیئت هـا را باید 

کاری مهـم و اساسـی به حسـاب آوریـد و آن را وظیفه ای ناشـی از عقیده 

1. )ق ص و( قصـوٰی به معنـای غایـت دور، و غایةالقصـوٰی در اصطـالح به معنـای کمـال 

مطلوب است.
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و محبـت و یـک وظیفـۀ بـزرگ اعتقـادی و عاطفـی بدانیـد و با 

جدیـت، مسـئلۀ هیئت هـای مذهبی را دنبال کنیـد. در واقع هر کاری که 

می تـوان برای بهترشـدن این هیئت ها انجـام داد، انجام دهید. مردم هم 

بایـد قدر این هیئت هـا را بدانند. مردم به طور طبیعی اعضای هیئت های 

مذهبی انـد. ..عـرض بنده این اسـت که خود را علم داران حسـینی بدانید. 

َعَلم عزای حسینی در دست شماست. این مرتبه ای بسیار بزرگ و مقامی 

مقـدس اسـت. اگـر نهضت امام حسینعلیه السلالم در روز عاشـورا تمام شـده 

بود، آن حضرت دیگر علم دار نمی خواست. اما فرض این است که نهضت 

حسـینی تا قیام فرزند معصومش حضرت بقیةاهلل االعظم ـ ارواحنافداه و 

عجل اهلل تعالی فرجـه ـ برقرار اسـت. نهضت که تمام شـدنی نیسـت؛ هرچه 

زمان گذشـته اسـت، نهضت حسینی، گسترده تر و اعماق آن آشکارتر شده 

اسـت. هـر بخشـی از این نهضت، علـم داری دارد. دنیای فقاهت، بخشـی 

از نهضـت حسـینی اسـت و علم دارانـش مراجـع بزرگند. دنیـای معنویت 

و معرفت، بخشـی دیگر از نهضت حسـینی اسـت و علم دارانش سـالکان 

بـزرگ و اهـل معرفتنـد. صحنـۀ عظیـم زندگی مردم، که به سـمت اسـالم 

حرکت می کند و نهضت و انقالب و حکومت اسـالمی، بخشـی از نهضت 

حسین بن علیعلیه السلالم اسـت که علم داران و پرچم داران مخصوص به خود 

را دارد. بقـای فرهنـگ ایـن نهضت در بین مردم هم بخشـی از آن نهضت 

اسـت و پرچم دارانش کسـانی هسـتند که اقامۀ عزای حسـینی می کنند. 

این پرچم داران شما هستید. شما علم دار حسینعلیه السالم هستید. بایستی 
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این َعَلم را قدر بدانید و این کار را آن چنان که شایسـتۀ اوسـت، 

انجام دهید.

..حسین بن علیعلیه الصالة والسلالم و خانـدان و اصحـاب آن بزرگـوار و شـهدای 

عالی مقاِم عاشورا، با روح بلند خود، ان شاءاهلل پشتیبان این حرکت ایمانی 

و اسـالمی و عاطفـی هسـتند. امیدواریـم کـه روزبـه روز ایـن کانون هـای 

حسینی گرم تر و این َعَلم، برافراشته تر شود و ان شاءاهلل همۀ شما اجر خود 

را از حسین بن علیعلیه السلالم بگیرید. ان شـاءاهلل همۀ ما در زمرۀ خدمتگزاران 

عزاداری حسین بن علیعلیه السلالم محسـوب شویم و عمر خود را با محبت آن 

بزرگوار و خاندان مقدس پیغمبر به سرآوریم.73/5/12



 

۵۱

اربعین حسینی؛ آغازی بر یک پایان

خـون مطهـر حسین بن علیعلیه السلالم در کربال در غربت بر زمین ریخته شـد، 

امـا بزرگ تریـن مسـئولیتی کـه بـر عهـدۀ امـام سجادعلیه الصالة والسلالم و زینب 

کبریسلالم اهلل علیها قـرار گرفـت، از همـان لحظـۀ اول، این بود کـه این پیام را 

روی دست بگیرند و آن را به سرتاسر دنیای اسالم، به شکل های گوناگون، 

منتقـل کننـد. این حرکت برای احیای دین حقیقی و دین حسـین بن علی 

و آن هدفی که امام حسـین برای آن شـهید شـد، یک امر ضروری و الزم 

بود. البته اجر الهی برای امام حسین محفوظ بود، می توانستند ]قیام[ او 

را در بوتۀ سـکوت بگذارند، اما چرا امام سجادعلیه السلالم 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 می کنند این 

کار بـرای انتقام گرفتـن از بنی امیه بود، درحالی کـه بنی امیه بعدها از بین 

 اهمیت اربعین حسینی 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/018%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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رفتند. امام رضاعلیه السلالم که بعد از آمدن بنی عباس اسـت، چرا به 

رّیان بن شـبیب دسـتور می دهد مصیبت نامۀ اباعبداهلل را در میان خودتان 

بخوانیـد؟ آن وقـت کـه بنی امیـه نبودنـد، تارومـار شـده بودنـد.83/4/16 چـرا 

امام صادقعلیه الصالة والسلالمـ  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؟68/6/29 چرا امام صـادق به ُکِمیت بن زید 

اسدی1 می گوید برای ما و در مصیبت جدم حسین شعر بگو؟59/10/7

دسـتگاه یزید می خواسـتند قال کربال و قال امام حسـین و دسـتگاه امام 

حسـین را در همـان گوشـۀ بیابان بَکننـد، گفتند تمام می کنیـم قضیه را. 

حسین بن علی را با نزدیک ترین یارانش، با وفادارترین فرزندان و خاندانش 

آنجـا کشـتند، بعد هم در میان شـهر کوفه گفتند اینها خـروج کرده بودند، 

اینها آدم های خالف کاری بودند، علیه دستگاه خالفت، علیه حکومِت خلیفه 

قیام کرده بودند؛ حکم این هم معلوم است، کسی که علیه حکومت الهی 

قیام بکند، معلوم اسـت حکمش چیسـت! خانواده شـان را هم به اسـارت 

بردند که نگذارند از اینها نامی و یادی در خاطره ها زنده بشود.62/3/14

بعد از این هم مرتب ضربت ها و ُپتک ها ازطرف دشمن ها بر سر این واقعه 

کوبیده شـد.52/11/12 متوکل عباسـی حدود صدوهفتاد یا صدوهشـتاد سـال 

1. ُکمیت بن زید اسـدی )60-126ق( از شـعرای برجسـتۀ اهل بیت علیهم السالم و سرایندۀ 

»قصاید هاشمیات« است. او که موفق به درک محضر امام سجاد، امام باقر و امام صادق 

شده بود، در نهایت به دست مأموران هشام بن عبدالملک به شهادت رسید.
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بعـد از حادثۀ عاشـورا، در صدد برآمـد قبر مطهر اباعبداهللعلیه السلالم 

را تخریـب کنـد.1 93/10/17 وقتی دید به هیچ وسـیله ای نمی شـود شـیعیان را 

از حادثـۀ عاشـورا غافـل و فراموش زده کرد، گفت ]چارۀ[ کار این اسـت که 

ما اصاًل این سرزمین را از بین ببریم. اگر می توانست، خاک ها را به توبرۀ 

اسب هایش می کشید و آنها را از َدم می ُبرد. اگر می توانست که این ُبقعه 

را خـراب کنـد، ایـن قبـر را با خاک یکسـان بکند، آنجا کشـت و زرع بکند 

و گاوآهـن بینـدازد و آنجـا یک مزرعه ای بشـود، مزرعه بـرای یک صاحبی 

باشـد و هرکسـی هم می آید، ببیند یک مزرعه اسـت و اصاًل قضیه به کلی 

1. ابراهیـم ِدیـَزج نقـل می کنـد: متـوکل مـرا بـه کربـال فرسـتاد و همراهم نامـه ای برای 

جعفربن محمد قاضی فرستاد به این مضمون: تو را آگاه می کنم که من ابراهیم دیزج را 

به کربال فرستادم تا قبر حسین را نبش و خراب کند. هنگامی که نامۀ مرا خواندی مواظب 

باش که ابراهیم این عمل را انجام دهد. دیزج می گوید: جعفربن محمد نامۀ متوکل را به 

من نشان داد. من دستور جعفربن محمد 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 

کاماًل به عمق قبر رسـیدی؟ گفتم: آری، ولی چیزی ندیدم. جعفر بن محمد 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 َعّماری می گوید: 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 تازه ای یافتم که پیکر حسـین بن علی 

روی آن بود و بوی ُمشک از آن به مشام می رسید. 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 می رسید برمی گشت. )امالی 

)طوسی(/ مجلس یازدهم/ حدیث100(
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منتفـی بشـود، می کـرد و دیدید که نشـد.52/11/12 در چنین فضایی، 

مگر ممکن بود قضیۀ عاشـورا ـ که با این عظمت در بیابانی در گوشـه ای 

از دنیـای اسـالم اتفـاق افتـاده ـ با این تپش و نشـاط باقـی بماند؟ یقینًا 

بـدون آن تـالش ، از بیـن می رفت.68/6/29 راه حسـین بن علی و خون او، َعَلم 

و پرچم حرکت عظیم امت اسـالم به سـوی هدف های اسـالمی است؛ این 

پرچم باید سرپا بماند.83/4/16 و آنچه این یاد را زنده کرد، تالش بازماندگان 

حسین بن علیعلیه السالم بود.

بـه همـان انـدازه کـه مجاهـدت حسین بن علیعلیه السلالم و یارانـش به عنوان 

صاحبـان پرچم، با موانع برخورد داشـت و سـخت بود، به همـان اندازه نیز 

مجاهـدت زینبعلیهاالسلالم و مجاهـدت امـام سجادعلیه السلالم و بقیـۀ بزرگـواران 

دشـوار بـود؛ البته صحنۀ آنهـا، صحنۀ نظامی نبود، بلکه تبلیغی و فرهنگی 

بود.68/6/29 اگر زینب کبریسالم اهلل علیها و امام سجادصلوات اهلل علیه در طول آن روزهای 

اسـارتـ  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 سال های متمادی که این بزرگواران زنده ماندند، 

مجاهـدات و تبییـن و افشـاگری نکرده بودند و حقیقت فلسـفۀ عاشـورا و 

هـدف حسـین بن علی و ظلم دشـمن را بیـان نمی کردند، واقعۀ عاشـورا تا 

امـروز، جوشـان و زنـده و مشـتعل باقـی نمی مانـد.68/6/29 ]لـذا[ آن قضیه ای 

که در گوشـۀ یک بیاباِن غریب واقع شـده بود که کسـی قاعدتًا از آن خبر 

نمی شد، شعلۀ برافروخته ای شد که هرچه می کردند خلفای بنی امیه و بعد 
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خلفای بنی عباس که روی این شـعله را به یک نحوی بپوشـانند، 

نمی شـد و هرچه می گذشـت، این شـعله برافروخته تر می شـد؛ به طوری که 

زائران کربال برای دستگاه خالفت یک مشکلی شده بودند؛ دست می بریدند، 

پا می بریدند، سر می بریدند، زندان می کردند که شاید مردم این همه نیایند 

کربال، این شعله را برافروخته تر نکنند، اما نمی شد.62/3/14

شـما فـرض کنیـد ایـن شـهادت عظیـم در تاریـخ اتفـاق می افتـاد، یعنـی 

حسین بن علی و بقیۀ شهیدان در کربال شهید می شدند، اما بنی امیه موفق 

می شـدند همان طورکـه 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 

فایده ای برای عالم اسالم داشت؟ یا اگر برای آن روز اثری هم می گذاشت، 

آیـا ایـن خاطـره در تاریخ هم، برای نسـل های بعد هم، بـرای گرفتاری ها و 

سـیاهی ها و تاریکی هـا و یزیدهـای دوران آینـدۀ تاریخ هم اثری روشـنگر 

و افشـاکننده داشـت؟ اگر حسـین شـهید می شـد، اما مردِم آن روز و مردم 

نسل های بعد نمی فهمیدند که حسین شهید شده، این خاطره چه اثری و 

چه نقشی می توانست در رشد و سازندگی و هدایت و برانگیزانندگی ملت ها 

و اجتماعات و تاریخ بگذارد؟ می بینید که هیچ اثری نداشـت. بله حسـین 

که شـهید می شـد، خود او به اعلی عّلییِن رضوان خدا می رسـید، شـهیدانی 

که کسـی نفهمید و در غربت، در سـکوت، در خاموشـی شـهید شـدند، به 

اجر خودشـان در آخرت می رسـیدند، روح آنها فتوح و گشـایش را در درگاه 
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رحمـت الهی به دسـت مـی آورد، اما چقدر درس می شـدند؟ چقدر 

اسـوه می شـدند؟ آن شـهیدی درس می شود که شـهادت او و مظلومیت او 

را نسـل های معاصر و آیندۀ او بدانند و بشـنوند، آن شـهیدی درس و اسوه 

می شـود که خون او بجوشـد و در تاریخ سـرازیر شـود. مظلومیت یک ملت 

آن وقتی می تواند زخم پیکر ستم کشـیدۀ شـالق خوردۀ ملت ها را شفا بدهد 

و مرهـم بگـذارد کـه این مظلومیت فریاد بشـود، ایـن مظلومیت به گوش 

انسـان های دیگـر برسـد.63/8/22 درسـت اسـت که خـدای متعال، شـهدا را در 

همین دنیا هم زنده نگه می دارد و شهید به طور قهری در تاریخ و یاد مردم 

ماندگار است، اما ابزار طبیعی ای که خدای متعال برای این کارـ  مثل همۀ 

کارها ـ قرار داده است، همین چیزی است که در اختیار و ارادۀ ماست. ما 

هستیم که با تصمیم درست و بجا می توانیم یاد شهدا و خاطره و فلسفۀ 

شهادت را احیا کنیم و زنده نگه داریم.

..آن روزها هم، قدرت های ظالم و ستمگر، حداکثر استفاده را از تبلیغاِت 

دروغ و مغرضانه و شیطنت آمیز می کردند.68/6/29 تمام دستگاه های تبلیغاتی، 

بـرای منزوی کـردن و در ظلمت نگه داشـتن مسـئلۀ عاشـورا و کاًل مسـئلۀ 

اهل بیت، تجهیز شـده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شـد و قضیه چه 

بـود.68/6/29 افشـاگری ها و حقیقت گویی هـای حضرت زینبسلالم اهلل علیها و امام 

سجادعلیه الصالة والسلالم بایـد مثـل یک رسـانۀ پرقدرت، فکـر و حادثه و هدف و 

جهت گیری را، در محدودۀ وسیعی منتشر می کرد و کرد.

خاصیت محیط اختناق این است که مردم فرصت و جرئت پیدا نمی کنند 
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تا حقایقی را که فهمیده اند، در عمِل خودشان نشان بدهند؛ چون 

اواًل دستگاه ظالم و مستبد نمی گذارد مردم بفهمند. ]ثانیًا[ اگر فهم مردم 

از دسـت او خـارج شـد و فهمیدنـد، نمی گذارد بـه آنچـه فهمیده اند عمل 

کنند. در کوفه، در شـام، در بین راه، خیلی ها از زبان زینب کبریسلالم اهلل علیها 

یا امام سجادعلیه الصالة والسالم یا از دیدن وضع اسرا، خیلی چیزها را فهمیدند، 

ولی چه کسی جرئت می کرد، 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 عقـده ای 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 

آن روزهای تلخ، بعد از آن شهادت عجیب، بر سر قبر اماِم معصوِم شهید 

جمـع شـدند.78/3/14 مرحـوم سـیدبن طاووس و بزرگان ]دیگر[ نوشـته اند که 

وقتـی کاروان اسـراـ  یعنی جنـاب زینبسلالم اهلل علیها و بقیه ـ در اربعین وارد 

کربـال شـدند، در آنجا فقـط جابر بن عبداهلل انصاری و عطیـۀ عوفی نبودند، 

»َجاعـًة ِمـن َبن هاشـٍم« عـده ای از بنی هاشـم، عـده ای از یـاران، بـر ِگـرد تربت 

سیدالشـهدا جمع شـده بودند و به استقبال زینب کبری آمدند.1 شاید این 

الُم َو عیاُلُه ِمَن الّشاِم  1. اللهوف/ ص196، »قاَل الّراوی: َو َلّما َرَجَع ِنساُء الُحَسیِن َعَلیهِ السَّ

لیِل ُمرَّ ِبنا َعَلی َطریِق َکرَبالَء َفَوَصلوا ِاَلی َموِضِع الَمصَرِع َفَوَجدوا  َو َبَلُغـوا الِعـراَق قالـوا ِللدَّ

 َو َجماَعًة ِمن َبنی هاِشـمٍ َو ِرجااًل ِمن آِل َرسـولِ اهلِل َقد 
ُ
جاِبَربنَ َعبِداهلِل ااَلنصاِریَّ َرِحَمهُ اهلل

الم« َوَردوا ِلِزیاَرِة َقبِر الُحَسیِن َعَلیهِ السَّ
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سیاسِت والیی هم که زینب کبری اصرار کرد برویم به کربال ـ در 

مراجعت از شام ـ به خاطر همین بود که این اجتماع کوچک، اما پرمعنا، 

در آنجا حاصل شود.1

حاال بعضی اسـتبعاد۲ کرده اند که چطور ممکن اسـت تا اربعین به کربال 

رسـیده باشـند. مرحوم شـهید آیـت اهلل قاضی یک نوشـتۀ مفّصلـی دارد،3 

اثبـات می کننـد که ممکن اسـت این اتفـاق افتاده باشـد. به هرحال آنچه 

در کلمـات بـزرگان و قدمـا هسـت، ایـن اسـت کـه وقتـی زینـب کبری و 

مجموعـۀ اهل بیت وارد کربال شـدند، عطیـۀ عوفی و جناب جابر بن عبداهلل 

و رجالـی از بنی هاشـم در آنجـا حضـور داشـتند.87/11/28 حاال چـه در اربعین 

اول، خانوادۀ امام حسینعلیه السالم به کربال آمده باشند و چه نیامده باشند. 

امـا اربعیـن اول، آن روزی اسـت که بـرای اولین بار، زائران شناخته شـدۀ 

حسـین بن علی به کربال آمدند.63/8/22 جابربن عبداهلل انصاری به همراه یکی 

از بزرگان تابعین که نام او را بعضی عطیه گفته اند، بعضی عطاء گفته اند 

ـ به هرحال 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 جابربن عبداهلل را 

1. نقشۀ شمارۀ 7: مسیر حرکت کاروان اسرای حسینی از کربال به شام، و از شام به مدینه

2. )ب ع د( دوردانستن

3. شهید آیت اهلل سید محمدعلی قاضی طباطبایی )1293-1358( در کتاب »تحقیق درباره 

اول اربعین حضرت سیدالشهدا« بسیاری از اشکاالت به حضور اهل بیت علیهم السالم در 

اربعین اول را پاسخ داده است.
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از مدینه بلند می کند و به کربال می ِکشد. این همان مغناطیسی 

اسـت که امروز هم با گذشـت قرن های متمادی، در دل من و شماسـت. 

کسـانی کـه معرفـت بـه اهل بیـت 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. جابربن عبداهلل جزو مجاهدین 

صـدر اول اسـت، از اصحـاب بـدر اسـت.85/1/1 اگـر در جنگ بدر بـوده، پس 

آن وقـت قاعدتـًا بیـش از هفتـاد سـال داشـته، لیکـن عطیـه از اصحـاب 

امیرالمؤمنیـن اسـت، آن وقـت جوان تر بـوده، چون تا زمـان امام باقر هم 

عطیةبن سـعد عوفـی1 علی الظاهر زندگی کـرده.78/3/14 جابربن عبداهلل قبل از 

والدت امام حسین در خدمت پیغمبر بوده و در کنار او جهاد کرده است. 

کودکـی، والدت و نشـو و نمـای حسین بن علیعلیه السلالم را بـه چشـم خـود 

دیـده اسـت. جابربن عبداهلل به طـور حتم بارها دیده بود کـه پیغمبر اکرم، 

حسـین بن علی را در آغوش می گرفت، چشـم های او را می بوسـید، صورت 

او را می بوسید، با دست خود در دهان حسین بن علی غذا می گذاشت و به 

او آب می داد؛ اینها را به احتمال زیاد جابربن عبداهلل به چشـم خود دیده 

بود. جابربن عبداهلل به طور 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 

1. ابوالحسـن عطّیة بن سـعد عوفی )متوفی 111ق( از تابعین  اسـت. شیخ طوسی، او را در 

زمرۀ اصحاب امام علیعلیه السالم و امام باقرعلیه السالم برشمرده است.
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زمـان امیرالمؤمنیـن، چـه در مدینـه و چـه در کوفـه، اینها همه 

جلوی چشم جابربن عبداهلل انصاری است.

حاال جابر شنیده است که حسین بن علی را به شهادت رسانده اند، جگرگوشۀ 

پیغمبر را با لب تشـنه شـهید کرده اند؛ از مدینه راه افتاده اسـت، از کوفه، 

عطیـه با او همراه شـده اسـت.85/1/1 جابربن عبداهلل نابینـا بود آن طور که در 

نوشـته ها و اخبـار هسـت، و عطیـه دسـتش را گرفـت.63/8/22 عطیه روایت 

می کنـد کـه جابربن عبداهلل به کنار شـّط فرات آمد، آنجا غسـل کرد، جامۀ 

سـفید و تمیـز پوشـید.85/1/1 یک قطیفـه ای1 به کمر پیچیـد، یک قطیفه ای 

بـر دوش انداخـت، مثـل کسـی کـه می خواهـد خانۀ خـدا را طـواف بکند 

و زیـارت بکنـد.78/3/14 و بعـد بـا گام هـای آهسـته، بـا احترام به سـمت قبر 

امام حسینعلیه السلالم روانه شـد.85/1/1 تا اینکه رسـید به محلی که نشـانۀ قبر 

حسین بن علیعلیه السالم بود. شاید همان جایی بود که امام سجاد با انگشت 

ذی 
َّ
یب طاِلٍب ال

َ
سـبابه، در چند هفتۀ قبل نوشـته بود: »َهذا َقبُر احُلَسنِی بِن َعِلِّ بِن ا

«۲ یعنی ای مردم دنیا! اینجا آرامگاه حسـین اسـت، آن 
ً
یبا  غر

ً
َقَتلوُه َعطشـانا

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 نمی دید 

ـ  به محـض اینکه احسـاس کرد بدنش بـا تربت ابی عبداهللعلیه السلالم تماس 

گرفتـه اسـت، بنـا کـرد زارزار گریه کردن، فریاد کشـید: »َحبیـب یـا ُحَسـنُی« ای 

1. )ق ط ف( حوله، جامه یا پارچۀ ُپرزدار

2. مقتل الحسین )مقّرم(/ ص320
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حسـین عزیز من، و شـروع کرد سـخن گفتن و اشک ریختن.59/10/7 

آن روایتـی کـه مـن دیدم،1 این طور اسـت، می گوید: سـه مرتبـه با صدای 

بلنـد گفـت: اهلل اکبـر، اهلل اکبـر، اهلل اکبر، یعنی وقتی می بینـد که چطور آن 

جگرگوشـۀ پیغمبـر و زهرا را، دسـت غارتگر شـهواِت طغیانگـران، این طور 

با مظلومیت به شـهادت رسـانده، تکبیر می گوید.85/1/1 این پیرمرد که البد 

بارها حسین بن علی را در آغوش پیامبر دیده بود، با صدای بلند سه مرتبه 

صدا زد: یا حسـین، یا حسـین، یا حسـین!78/3/14 شـما االن در نظر مجسـم 

کنید قتلگاه حسینی را در روز چهلمش!59/10/7 بعد می گوید: از کثرت اندوه، 

جابربن عبـداهلل روی قبـر امـام حسـین از حـال رفـت، غـش کـرد و افتاد. 

نمی دانیم چه گذشـته اسـت، اما در این روایت می گوید، وقتی به هوش 

الُم  لّسَ
َ
 اهَّلِل، ا

َ
یُكم یا آل

َ
ـالُم َعل لّسَ

َ
آمد، شـروع کرد با امام حسـین صحبت کردن: »ا

یُكم یا َصفَوَة اهَّلِل«.85/1/1
َ
َعل

روز اربعیـن از ایـن نظـر اهمیت دارد که پیام حسـینی و زیارت حسـینی 

که وسیلۀ پیام بود و میعاد عاشقان و طرف داران حسین و اسالم بود، از 

روز اربعین، با آمدن جابربن عبداهلل انصاری شروع شد.59/10/7 ]جابر[ با آمدن 

خود و با سخن گفتن خود، خاطرۀ حسین بن علی را زنده کرد و سنت زیارت 

قبر شهدا را پایه گذاری کرد.63/8/22 جابربن عبداهلل فقط گریه کرد و دو کلمه 

حرف زد و این دو کلمه حرف، مسیر را مشخص کرد.59/10/7 مسئلۀ آمدن بر 

1. بحاراالنـوار/ کتاب المزار/ ابواب فضیلت زیارة سـید شـباب اهـل الجنة/ باب25، زیارة 

االربعین/ حدیث1
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سـر مزار سیدالشهدا درحقیقت مسئلۀ امتداد حرکت عاشورا بود؛ 

..تشـکیل نظام اسـالمی و تالش برای آن، حتی در حد شـهادت، آن هم با 

آن وضع، این چیزی است که نباید از یاد مسلمانان می رفت و خاطرۀ آن 

باید برای همیشه زنده می ماند و آمدن خاندان پیغمبر، امام سجادعلیه السالم 

و زینب کبریسالم اهلل علیها در اربعین به کربال به این مقصود بود.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 به حسـاب بیاوریم.59/10/7 در این روز، با 

تدبیر الهِی خاندان پیامبر، یاد نهضت حسـینی برای همیشـه جاودانه شد 

و این کار پایه گذاری شد.68/6/29

اینهـا پایه هـای یـک بنای ُمْعظـِم تاریخـی را می گذارد. هر خشت خشـِت 

این پایه برای ما یادگاری اسـت. چرا امام صادق به ُکِمیت بن زیاد اسـدی 

می گویـد بـرای مـا و در مصیبت جدم حسـین شـعر بگو؟ و چرا ما سـنت 

مرثیه خوانـی بـر حسـین را حفـظ کردیـم؟ زیرا ماجـرای حسـین از اولین 

سنگ هایی بود که بر زمین گذاشته شد تا کاِخ رفیِع تاریخِی شکست ناپذیِر 

رو بـه رشـد حـق و عدل بر روی آن پایه هـا به وجود آمد. برگ برگ اول این 

پرونده برای ما عزیز است. یک کلمه حرفی که در آغاز یک نهضت و یک 

حرکـت گفتـه می شـود، ماننـد رگۀ اصلـی آن نهضت و آن جنبـش، تا آخر 

می مانـد.59/10/7 اربعیـن در حادثۀ کربال یک شـروع بود؛ یک آغـاز بود.87/11/28 

درحقیقت یک نقطۀ عطف بود.59/10/7
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از همین جا بود که ماجرای توابین به وجود آمد.87/11/28 اینها آمدند 

در آن مرقد پاک، دوِر هم جمع شـدند ـ کتب تواریخ نوشـته اند اینها را ـ 

مبلغ زیادی اشک ریختند. بعضی خیال می کنند گریه وسیلۀ عقده گشایی 

اسـت؛ بلـه، گریـه وسـیلۀ عقده گشـایی اسـت، درصورتی که با فکـر همراه 

نباشـد. اگر گریه را، اشـک ریختن 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 می کنـد.1 لذاسـت که گریه جـزو کارهای معمولی شـیعیان صدر 

اول اسـت که همه شـان در راه سـتیزه گری بودند، همه شـان در راه عاشورا 

قـدم برمی داشـتند. امام جعفر صادق اهل گریه اسـت، امـام رضاصلوات اهلل علیه 

اهـل گریـه اسـت، شـعرا را وادار می کننـد، می گویند قصاید بلنـد بگویید، 

بروید گروه ها را به یاد گذشـتۀ تشـّیع بگریانید که با این گریه آتششـان 

مشـتعل تر و برافروخته تـر ]شـود[. توابیـن آمدند گریه کردنـد، مبالغ زیاد، 

یک شـبانه روز، دو شـبانه روز، فقط اتصااًل اشک ریختند. بعد از آن گریه ها 

بود که دست به دست 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 نمی بخشد؛ و اربعین 

1.  اشک کباب موجب طغیان آتش است، )صائب تبریزی(
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آن روزی است که برافراشته شدن پرچم پیام شهادت کربال در آن 

روز آغاز شد و روز بازماندگان شهداست.63/8/22

    

یکی از عالئم ایمان زیارت اربعین است. بنده نمی دانم 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 می دهم 

که معنایش یکی از ]شـقوق[ و احتماالت دیگری باشـد که در این زمینه 

بیان شده. اما اگر این احتمال هم که من می گویم باشد، مؤید فراوانی 

یـارُة ااَلربعنَی«1. دارد »ز

شـیعه یـک جمـع متفرق بود. جامعه ای بود کـه در یک جا، در یک مکان 

زندگـی نمی کـرد؛ در مدینه بودند، در کوفه بودند، در بصره بودند، در اهواز 

بودند، در قم بودند، در خراسان بودند؛ اطراف وَاکناف بالد. اما یک روح در 

ایـن کالبـد متفرق و در این اجزای متشـتت در جریان بود، مثل دانه های 

تسبیح، یک رشته و یک نخ، همۀ اینها را به هم وصل می کرد. آن رشته 

ُة ِاحَدی َو 
َ

1. از امام حسن عسکریعلیه السالم چنین روایت شده است: »َعالماُت امُلؤمِن َخٌس، َصال

حِم«. نشانه های مؤمن  محِن الّرَ ُ ِبالَیمنِی، َو َتعفیُر اجَلبنِی َو اجَلهُر ِبِبسِم اهَّلِل الّرَ َخّتُ یارُة ااَلربعنَی، َو الّتَ َخسنَی، َو ز

پنـج چیز اسـت: پنجاه ویک رکعـت نماز )نمازهای واجب و نافله های یک شـبانه روز(، و 

زیارت اربعین، و داشـتن انگشـتر به دسـت راست، و پیشانی بر خاک ساییدن )سجده بر 

خاک(، و بلندگفتِن بسم اهلل الرحمن الرحیم.)بحاراالنوار/ کتاب االعمال السنین و الشهور/ 

ابواب ما یتعلق بشهر صفر/ باب11/ حدیث1(
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چه بود؟ رشـتۀ اطاعت و فرمان بری از مرکزیت تشـّیع، از رهبرِی 

عالِی تشـّیع، یعنی امام. همۀ این رشـته ها به آنجا متصل می شـد، قلبی 

بود که به همۀ اعضا فرمان می داد. و به این ترتیب، تشـّیع یک سـازمان و 

یک تشـکیالت بود. ممکن بود دو نفر از حال هم خبر نداشـته باشـند؛ اما 

بودنـد کسـانی کـه از حال همه باخبـر بودند. اطاعـت و فرمان بری آنها به 

حساب، فریادزدنشان از روی دستور، سکوتشان برطبق نقشه، همه چیزشان 

بـا حسـاب. فقـط کار اینهـا یک ایراد داشـت و آن اینکـه همدیگر را کمتر 

می دیدند. اهل یک شـهر، شـیعیان یک منطقه البته یکدیگر را می دیدند، 

اما یک کنگرۀ جهانی الزم بود برای شیعیاِن روزگاِر ائمهعلیهم السالم. این کنگرۀ 

جهانـی را معّیـن کردنـد، وقتش را هم معّین کردنـد، گفتند در این موعد 

معّیـن، هرکـس می توانـد 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 جمع شـدن در این میعاد، 

هـدف جامعـۀ شـیعی و هدف بزرگ اسـالمِی جامعۀ مسـلمین را باید به 

یـاد هـم بیاورید.66/7/24 اربعین یعنی میعاد شـیعیان در کنگرۀ بین المللی، 

جهانی، در یک سرزمینی که خودش خاطره انگیز است. سرزمین خاطره ها، 

خاطره های باشـکوه، خاطره های عظیم، سرزمین شهدا، مزار کشته شدگان 

راه خدا. پیروان تشّیع اینجا جمع بشوند و دست برادری و پیمان وفاداری 

هرچه بیشتر بدهند.52/12/24
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آنجـا کعبـۀ دل هاسـت، همـان نقطه ای کـه روزی تصور می شـد 

همه چیز در آنجا دفن شد؛ اصالت ها، حقیقت ها، ارزش ها و همۀ جلوه های 

اسـالم ناب پیغمبر از میان رفت و تمام شـد، امروز ببینید چطور دل های 

مردِم دنیا را به خودش جذب کرده اسـت! این نه به صورت ایمان و باور، 

بلکه به صورت عشق است. از ایران، عربستان، هندوستان، و از اقطار عالم، 

انسان هایی با اشتیاق به آنجا می روند. پس معلوم می شود که دست های 

مـادی، هیچ وقـت نمی تواننـد اصالت هـا را دفن کنند. اگر مـردم، ضعیف 

و بی عرضـه باشـند و جلـو چشـم آنهـا اخفـا و کتمانی انجـام گیرد، چوب 

بی حمّیتـی1 و بی همتـی خودشـان را خواهنـد خورد، لکن خـدای متعال، 

انسـان هایی را برمی انگیزد که خواهند توانسـت از آن اصالت ها اسـتفاده 

کنند. از وقتی که حادثۀ کربال اتفاق افتاد، تا آن زمانی که مردم، گروه گروه 

برای زیارت رفتند، این دایره همین طور وسیع شد. به خالف وضع طبیعی 

عالـم، که شـما وقتی سـنگی را در آب می اندازید، امواجـی ایجاد می کند 

ـ یـک دایـره در محیط خودش به وجود مـی آورد ـ اما هرچه می گذرد، این 

دایره همین طور کم رنگ تر می شود، در این حادثه، عکس این اتفاق افتاده 

اسـت، یعنـی هرچـه این دایره وسـیع تر شـده، موجش بلندتـر، نمایان تر، 

ماندگارتر، زاینده تر، و جوشنده تر شده است.

ایـن کانون هـای عشـق و شـور و محبـت در دل هـا، چقـدر فـراوان اسـت، 

چقدر گسـترده اسـت، چقدر پرعمق اسـت! آخر محبت و عشـق، یک آتش 

1. )ح م ی( تعصب، غیرت، جوانمردی
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سوزنده است. بیشتر محبت ها، مثل چوب خشکی که روی آتش 

می گذارید، شـعله می ِکشـد، اما ماندگار نیسـت، سـطحی اسـت؛ اما این 

محبت، یک محبت معنوی است و روزبه روز اشتعالش بیشتر می شود، اصاًل 

خاموشـی ندارد، فرونشسـتن ندارد؛ این همان عامل معنوی است. خوش 

به حال کسانی که جرقه ای از این شعله را در دل های خودشان دارند.78/8/23 

الُم  لّسَ
َ
باَعبِداهَّلِل، ا

َ
یَک یا ا

َ
الُم َعل لّسَ

َ
ما هم از اعماق وجودمان عرض می کنیم: »ا

هیِد«؛ شهادت تو، جهاد تو و ایستادگی تو، اسالم را رونق داد 
َ

 احُلَسنِی الّش
َ

َعل

و دیـن پیامبـر را جان تازه بخشـید. اگر آن شـهادت نبـود، از دین پیغمبر 

چیزی باقی نمی ماند. امروز دل های ما هم مشـتاق حسین بن علیعلیه السلالم 

و آن ضریح شش گوشه و آن قبر مطهر است. ما هم گرچه دوریم، ولی به 

یاد حسین بن علی و به عشق او سخن می گوییم.85/1/1

گرچه دوریم به یاد تو سخن می گوییم

»ُبعـد منـزل نبَود در سـفر روحانی«1

این کسانی که این راه ]پیاده روی میان شهرهای مختلف تا کربال[ را طی کرده 

و این حرکت عاشـقانه و مؤمنانه را انجام می دهند، واقعًا دارند حسـنه ای 

َر اهلِل«۲ ـ این  �ئِ
ٓ
عا

َ وا سش
ّ
ل ِ�

را انجـام می دهند. این یک شـعار بـزرگ اسـت ـ »لا �ةُ

بالشک جزو شعائراهلل است. جا دارد که امثال بنده که محرومیم از این طور 

1. گرچه دوریم به یاد تو قدح می گیریم / ُبعد منزل نبَود در سفر روحانی )غزلیات حافظ(

راَم« ای کسانی که  هَر ال�َ
َّ ا ال�ش

َ
َر اهلِل َو ل �ئِ

ٓ
عا

َ وا سش
ّ
ل ِ�

وا لا �ةُ َم�ن
آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا 2. سوره مبارکه مائده/ آیه 2، »�ی

ایمان آورده اید حرمت شعائراهلل و ماه های حرام را نشکنید.
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 .1»
ً
 َعظیمـا

ً
ُكّنـا َمَعُكـم َفَنفـوُز َفـوزا یَتنـا 

َ
حرکت هـا، عـرض بکنیـم کـه »یـا ل

همان طورکه عرض کردیم، این حرکت، حرکت عشق و ایمان است؛ هم در 

آن ایمـان و اعتقـاد قلبی و باورهای راسـتین، تحریک کننده و عمل کننده 

است، هم عشق و محبت. تفکر اهل بیت و تفکر شیعی همین طور است؛ 

ترکیبی است از عقل و عاطفه، ترکیبی است از ایمان و عشق؛ ترکیب این 

دو. این آن چیزی است که در سایر ِفَرق اسالمی، خأ آن محسوس است؛ 

سعی هم می کنند گاهی به یک نحوی این خأ را ُپر کنند، نمی شود. چه 

کسی مثل خاندان پیغمبرـ  این عناصر برجسته، ممتاز، نورانی، ملکوتی ـ 

وجود دارد در بین معتقداِت ُشعِب دیگِر اسالمی که این طور مردم به آنها 

عشـق بورزند، با آنها تعامل کنند، با آنها حرف بزنند، به آنها سـالم کنند و 

از آنها ان شـاءاهلل جواب بشـنوند، چه کسی دیگر وجود دارد؟ این است که 

این فرصتی است در اختیار پیروان اهل بیت، این زیارت ائمهعلیهم السالم این 

معاشـقۀ معنوی با این بزرگواران، این زیارت های سرشـار از مفاهیم عالی 

و ممتاز که در اختیار ماست.

بعضـی دنبـال سـند می گردنـد بـرای بعضـی از ایـن زیارت ها؛ مـن عرض 

می کنـم بـدون سـند هم ایـن زیارت ها را می شـود خواند. خـب، ما وقتی 

بخواهیـم بـا اینها حـرف بزنیم، با چه زبانی حرف بزنیم؟ ِکی می توانیم با 

1. »ای کاش همراه شـما بودیم تا از این بهرۀ بزرگ بهره مند می شـدیم.« عبارتی از زیارت 

وارث امام حسینعلیه السلالم که نظیر آن با کمی اختالف در آیۀ 73 سـورۀ مبارکۀ نسـاء و 

برخی از زیارات و ادعیه آمده است.



1007 51. اربعین حسینی؛ آغازی بر یک پایان 

سوم
صل 

ف

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 زیارت ها خیلی خوب است. البته این مانع از این نمی شود که 

انسان ها همین طور دلی هم با این بزرگواران حرف بزنند، مثل کسی که با 

پدر خود یا با عزیز خود حرف می زند و شـکایت می کند، اما این زیارت ها 

و زیارت نامه هایـی کـه در اختیـار مـا هسـت هـم واقعًا یکـی از چیزهای 

مغتنمی است که بحمداهلل در مکتب ما وجود دارد.94/9/9

ما با خودمان عهد کرده ایم و عهد می کنیم که یاد حسـین، نام حسـین و 

راه حسین را هرگز از زندگی خودمان جدا نکنیم.85/1/1
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]از دورۀ امام سجادعلیه السلالم[ دورۀ چهارم زندگی ائمه شـروع می شود؛ یعنی 

طبعًا دشوارتریِن دوره ها و طوالنی تریِن دوره ها.51/11/22 به نظر بنده، از دوران 

امام سـجاد، یعنی از سـال 61 هجری تا سـال 260 که دویست سال است، 

سـه مرحله داریم؛ یک مرحله از سـال 61 تا سال 136 یعنی شروع خالفت 

منصور عباسـی؛ ایـن یـک مرحله اسـت، که در این مرحلـه، حرکت از یک 

نقطـه ای آغاز می شـود، به تدریج کیفیت پیدا می کنـد، عمق پیدا می کند، 

گسترش پیدا می کند و اوج می گیرد تا سال 136. سال 136 که سال مرگ 

سّفاح و خالفت منصور است، وضع عوض می شود؛ مشکالتی پدید می آید 

که بسیاری از پیشرفت ها را متوقف و معطل می کند.

یک مرحلۀ دیگر، از سـال 136 اسـت تا سـال 203 یا 202 که سال شهادت 

امام رضاست. این هم یک مرحلۀ دیگر است که باز حرکت و مبارزه از یک 
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نقطۀ باالتر و عمیق تر و گسترده تر از نقطۀ سال 61 آغاز می شود، 

منتهـا با مشـکالت جدیـدی. و رفته رفته اوج پیدا می کند، گسـترش پیدا 

می کنـد و قدم به قـدم بـه پیـروزی نزدیک می شـود تا سـال شـهادت امام 

هشـتم ـ که احتمااًل 203 باشـد ـ و اینجا باز حرکت متوقف می شـود. با 

رفتـن مأمـون به بغداد در سـال 204 و شـروع خالفـت مأمونی ـ که یکی 

از فصل هـای بسـیار دشـوار در زندگی ائمهعلیهم السلالم اسـت ـ بـاز یک فصل 

جدیدی آغاز می شود که فصل محنت ائمه است. بااینکه گسترش تشّیع 

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 ائمهعلیهم السالم تا پیش از غیبت 

صغری، دیگر تالش نمی کنند ]برای برقراری حکومت در زمان خودشـان[، 

بلکه زمینه سازی می کنند برای بعدها.

و این دوران، از سال 204 تا سال 260 که سال شهادت امام عسکریعلیه السالم 

و شروع غیبت صغری است، ادامه پیدا می کند.65/4/28 در این دوره، امامان 

اهل بیـت بـا کوشـش و تـالش مسـتمر خـود، در صـدد بودند کـه در کنار 

فعالیت ایدئولوژیک و مبارزه با تحریف و تغییری که به وسیلۀ دست های 

قدرتمنـدان مغـرض و مغزهـای جاهل در خطوط اصلی ایدئولوژی اسـالم 

پدیـد می آمـد، کار پیگیـر و درازمـدت خود را برای ایجـاد حکومت و رژیم 

اسالمی و عینیت دادن به ایدئولوژی اسالم و احیای قرآن و سنت پیامبر 

و مستقرساختن نظام علوی، آغاز و تعقیب کنند.پیشوای صادق/ ص12
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دوران امامت حضرت علی بن الحسینعلیه الصالة والسالم که تقریبًا سی وپنج سال 

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 کربـالی روز عاشـورا واقع 

شـد، تا لحظۀ شـهادت، در طول این سـی وپنج سـال، امام سـجاد یکی از 

سخت ترین و فشرده ترین تالش ها را انجام داد. و هدف آن حضرت عبارت 

بود از احیای تفکر درسـت اسـالمی، بازسازی گروه شـیعیان، سازماندهی 

مسـلمانان راسـتین و تعلیـم و تربیـت آنهـا، تلطیـف َجـو اختناقـی کـه 

به وسـیلۀ خلفـای امـوی انجام گرفته بود، و هدف هـای واالی دیگر. همۀ 

این هدف ها بحمداهلل والمنة انجام شد و امام سجاد سی وپنج سال مبارزۀ 

 نقش امام سجاد در زندگی 250سالۀ ائمه اطهار  

http://sahba.ir/download/ensan250sale/014%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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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 بیسـت ودو سـال بوده ـ از این 

کمتر و از این بیشـتر هم گفته اند ـ وقتی که ایشـان شـهید شدند، یعنی 

مسـموم شـدند، سن مبارکشان حدود پنجاه وشـش تا پنجاه وهشت سال 

گفتـه شـده، کـه وقتـی بیسـت ودو را از پنجاه وهفـت کـم کنیـد، حـدود 

سـی وپنج سـال ایشان امامت کردند. از این سی وپنج سال، یک مقدارش 

تاریخچـۀ روشـنی دارد؛ اگرچـه کـه این تاریخچۀ روشـن هـم برای همه، 

آن طوری کـه بایدوشـاید روشـن نیسـت، اما منظـورم از تاریخچۀ روشـن 

ایـن اسـت کـه بعضی از خصوصیات ایـن مدت کوتاه را همـه می دانند. 

آن مقداِر روشـن از زندگی امام چهارم کدام قسـمت اسـت؟ آن قسـمِت 

مابین شـهادت حسین بن علیصلوات اهلل وسلالمه علیه در عصر عاشورا تا برگشتِن از 

شـام بـه مدینـه؛ این مقدار را تقریبًا همه می داننـد. یک نگاه اجمالی به 

ایـن یـک قطعۀ کوتاه بکنیم که شـاید این قطعۀ کوتاه در حدود دو ماه 

مثاًل طول کشیده.

..در این مدِت یکی دو ماه، امام سـجاد را شـما در نظر بگیرید؛ یک جوان 

بیست ودوساله که پروردگار متعال به خاطر یک حکمت بزرگی، آن حضرت 

را در همان ایام چند روز عاشـورا دچار یک بیماری سـخت کرده که بر اثر 

این بیماری، قدرت حرکت ندارد. یقینًا اگر امام سجاد قدرت حرکت داشت 

در خیمه نمی نشست؛ به طوری که این بزرگوار ـ برطبق آثار و اخبار وارده ـ 
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در خیمـه کـه نشسـتند، از اوضـاع میـدان جنـگ هـم بی خبرند، 

این قدر بیماری سخت است! تب دار و به شدت بیمار.

ابا عبـداهلل  حضـرت  عالی قدرشـان  و  بزرگـوار  پـدر  آخـر،  لحظـات  در 

الحسـینصلوات اهلل علیه می آیند و آنچه را که یک پدری مثل حسـین به پسـری 

مثـل علی بن الحسـین بایـد بگوید، به این بزرگـوار می گویند، و آنچه را که 

بایـد بـه او بسـپارند، می سـپارند. و مـن در زمینۀ این چیزهایـی که ائمۀ 

هدیعلیهم السلالم بـه یکدیگـر َدم رحلـت می دادنـد، یـک چیزهایـی اسـتنباط 

می کنم که ]در مباحث بعدی[ عرض می کنم. 

..بعـد از آنکـه ایـن واقعه انجام گرفت و حسـین بن علی به شـهادت نائل 

شدند، در همان ساعات میانۀ روز عاشورا و نزدیک غروب ـ مثاًل یکی دو 

ساعِت به غروب ـ نقش و رسالت زین العابدینصلوات اهلل علیه شروع شد. از اینجا 

را مردم می دانند؛ آمدن به کوفه در آن شدت فشار، و در کوفه، سخن گفتن 

بـا ابن زیـاد کـه خـوِد آن سـخن گفتن، هـم یـک شـهامت فوق العـاده ای 

می خواهد، هم یک اثر بزرگ می گذارد. ابن زیاد یک استاندار معمولی که 

نبود ـ اگرچه که اسـتاندار معمولی آن زمان هم از یک سـلطان این زمان 

مقتدرتر بود، هر کاری که می خواستند می کردند، هیچ چیزی جلوگیرشان 

نبود ـ بنابراین کشـتن علی بن الحسـین در آن مجلس، برای عبیداهلل زیاد 

واقعـًا بیشـتر از خـوردن یـک لیـوان آب خنک زحمت نداشـت، چون یک 

اسـتاندار معمولـی نبـود و تمـام اختیارات در دسـتش بـود. در یک چنین 

شـرایطی که از شمشـیر ابن زیاد خون می چکد، این جوان بیست ودوساله 
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که آثار بیماری هم در تن او ظاهر و نمایان است، با ابن زیاد به 

صورتی حرف می زند که آن لحن و آن سخن گفتن، برای یک آدم معمولی 

پیـش یـک حاکـم معمولی، بلکه پیش یـک مأموِر حاکـم معمولی، غالبًا 

بسیار دشوار است. که حاال شرح این مذاکره را که دو سه کلمه هم بیشتر 

نیسـت، شـنیده اید.1 ..و اینجا از اوِل این مذاکره، نشـانۀ یک ستیزه گری و 

یک شورش گری ازطرف امام علیه السالم 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 یک مشت زن و بچه و یک جوان فقط؛ تصمیم گرفتن 

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 می خواهد اینها را 

ببرد آنجا، درست از نزدیک ببیند اینها را، هم دلش خنک بشود، هم قدرتش 

را به مردم نشان بدهد، و هم اینکه همان جا در سطح عالی مقاِم خالفت و 

زمام دار مطلق، کار اهل بیت و کار شـیعیان و پیروانشـان را یک سره کند. در 

مجلس شـام هم که وضع این بزرگوار روشـن اسـت و البته در این خالل، 

نقش حضرت زینبسالم اهلل علیها یک نقش نمایان برجسته ای است.۲

1. برای مطالعه می توانید به حلقۀ دوم »انسان250سـاله«، فصل امام سـجاد علیه السالم 

مراجعه کنید.

2. همان طـور 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 می گذرد و ماجرای رفتن به مسـجد 

پیـش می آیـد. امـام سـجاد ]می برند به[ مسـجد اموی دمشـق، در حضور 

چندین هـزار؛ جمعیتـی کـه معاویـه را تالی ِتلـو پیغمبـر می داننـد و برای 

پیغمبـر، خویشـاوندی و نزدیکی و یـاری محبوب تر و عزیزتر و عالی قدرتر 

از معاویـه قائـل نیسـتند. و بـه یزیـد و معاویه، به چشـم امیرالمؤمنین، 

یعنـی حاکـم اسـالمی نـگاه می کنند. دسـت ها و شمشیرهایشـان به طور 

مطلـق در اختیـار یزید اسـت، که اگر بگوید برویـد خانۀ خدا را هم خراب 

کنید، می روند این کار را می کنند ـ کمااینکه دو سال بعدش کردند ـ اگر 

بگویـد کـه اصحاب پیغمبر را هم از َدم تیغ بگذرانید، با خیال راحت این 

کار را انجـام می دهنـد؛ که دو سـال بعـدش در قضیۀ حـّرۀ مدینه کردند. 

یک چنین مردمی، چندهزارتایشـان در مسـجد اموی دمشق همه مجتمع 

شـده اند و روز جمعه اسـت و خطیبی بناسـت آنجا خطبه بخواند و مردم 

شـام را باز بیشـتر سـوق بدهد به سـوی اغراض پلید فاسـد جنایت کارانۀ 

بنی امیه. در یک چنین مجلسـی، یک محکوِم به طور مطلق، از محکوم به 

اعـدام باالتـر، یـک آدمی که هـم جانش، هم مالش، هـم خاندانش، هم 

همه چیزش به حسب ظاهر در قبضۀ قدرت یزید است، آنجا نشسته و آن 

امام سجاد است.

امام سـجاد ناگهان از یک فرصت کوتاهی اسـتفاده می کند، با قدرتمندی 

روحی کامل، با شجاعت کامل، در حضور این همه جمعیت مخالف، می رود 

باالی منبر ـ یا همان پایین منبر می ایسـتد ـ و بنا می کند یک خطبه ای 
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ایرادکردن.1 یک چیزی من می گویم و یک چیزی شما می شنوید! 

در یـک مجلسـی کـه افـراد آن مجلـس یا آدم را نمی شناسـند، یـا اگر هم 

می شناسـند به صورت خوبی نمی شناسـند؛ انسـان را به صورت یک موجود 

بـدی، یـک آدم اخاللگـری، یک آدمی که باید حرف او را نشـنید و باید به 

او اعتنا نکرد، می دانند. حرف زدن در یک چنین مجلسی، از قوی دست ترین 

و َنّطاق ترین۲ مردم، سـاخته نیسـت؛ آن هم در حضور چندهزار نفر، آن هم 

َسـب َو  نَبأُتُه ِبَ
َ
1. بخشـی از خطبۀ امام سـجاد علیه السـالم: »َمـن َعَرَفـن َفَقـد َعَرَفـن َو َمـن َل َیعِرفـن ا

َنا ابُن َخیِر َمِن ائَتَزَر 
َ
دا ا طراِف الّرِ

َ
 الُركَن ِبا

َ
َنا ابُن َمن مَحَل

َ
فا ا َنا ابُن َزمَزَم َو الّصَ

َ
َة َو ِمَنٰ ا

َ
َنا ابُن َمّك

َ
ا الّناُس ا َ ّیُ

َ
َنَسب. ا

َنا ابُن َخیِر َمن طاَف َو َسَعٰی« هرکس مرا شناخت که شناخت و 
َ
 َو احَتَفٰ ا

َ
َنا ابُن َخیِر َمِن انَتَعل

َ
َو ارَتَدٰی ا

هرکس که نشناخته، او را از تبار و خاندان و موقعیت اجتماعی و معنوی و انسانی خودم 

آگاه می کنم. ای مردم! من فرزند مکه و ِمنا هسـتم، من فرزند زمزم و صفایم، من فرزند 

بزرگ َمردی هسـتم که حجراالسـود را با عبای خویش جابه جا 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 

َنا 
َ
ِگرد خانۀ خدا آن را از پا درآورد. من فرزند بهترین طواف گران و بهترین سعی کنندگانم! »ا

یُث 
َ
َنا ابُن َعِلٍّ امُلرَتَض« من فرزند محمد مصطفی و علی مرتضی هسـتم. »ل

َ
ٍد امُلصَطَف ا ّمَ ابُن ُمَ

یُثا 
َ
ُدها َو ِمَن الَوَغی ل ّیٌ ِمَن الَعَرِب َسّیِ ُحِدّیٌ َشَجِرّیٌ ُمهاِجِر

ُ
ّیٌ ا ّیٌ َمَدِنٌّ َخیِفٌّ َعَقِبٌّ َبدِر َكبُش الِعراِق َمّكِ احِلجاِز َو 

یب طاِلٍب« همان که شیر حجاز بود و 
َ
َک َجّدی َعِلُّ بُن ا ـبَطنِی احَلَسـِن َو احُلَسـنِی ذا ُبوالّسِ

َ
یِن َو ا واِرُث امَلشـَعَر

شهسوار عراق، سردار نامدار مکه، مدینه، َخیف، ِمنا، َعَقبه، 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 گران مایۀ دو نوادۀ ارجمند پیامبر، حسن و حسین. 

اوسـت َجد من، علی بن ابی طالب. )بحاراالنوار/ کتاب تاریخ فاطمة و الحسـن و الحسـین/ 

ابواب ما یختص بتاریخ الحسین بن علی/ باب39/ حدیث1(

2. )ن ط ق( زبان آور، سخنور
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بـا حضور دشـنه بندها و قداّره بندهای خون خواِر دژخیِم دسـتگاه 

امـوی، و آن هم در حضور شـخص یزیدبن معاویـه؛ اینجا آدم می فهمد که 

این خطبه چقدر مهم است. بعد امام سجاد در یک چنین وضعی می روند 

بـاالی منبـر و بنـا می کنند انجام دادن کاری که یزید می خواسـت درسـت 

نقطۀ مقابل آن را انجام بدهد.

یزید می خواست این عده را یک گروه اخاللگر معرفی کند، یک گروه ضد 

دیـن و ضـد قرآن و ضد شـریعت نبـوی و واجب القتـل و مهدورالّدم. این 

بزرگوار با آن بیان اعجازآمیز الهی و با قدرتمندی کامل، عکسـش را ثابت 

می کننـد. ثابـت می کننـد که همه چیز از آِن ماسـت، دین را هم از ما باید 

فراگرفت و خالصه، ما ُلّب1 دین و قرآنیم. 

هـر چنـد تصریح نمی کنند به این مطلـب، اما الزِم خیلی نزدیِک فرمایش 

امام این است که یزید جنایت کار است، یزید ظالم است، یزید خون خوار 

اسـت، و یزیـد قابـل حکومت کردن نیسـت. در حضور یزیـد این حرف ها را 

می زننـد، نـه به صراحت، امـا به طوری که همه بفهمند، و فهمیدند. مردم را 

منقلـب می کننـد، اوضـاع دیگری می شـود، کار به جایی می رسـد که یزید 

نمی توانـد چهارتـا مأمـور و ژانـدارم و پلیسـش را بفرسـتد کـه ایـن آقا را 

بِکشید پایین یا دهانش را ببندید؛ آن قدر مردم مجذوب بودند که اگر آنجا 

می خواستند نگذارند امام سجاد حرف بزنند، خوف این بود که خود مردم 

از یزید برگردندـ  اینها را شواهد واقعه به ما می فهماند ـ لذا ناچار می شود 

1. )ل ب ب( مغز، برگزیدۀ از هر چیزی
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که به مناسـبت اینکه وقت نماز رسـیده، بگوید مؤذن اذان بگو. 

تا مؤذن بنا می کند اذان گفتن، امام علیه السالم از کلمه کلمۀ اذان هم باز 

 
ً
دا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
شـَهُد ا

َ
اهَّلل« اش یک جور، از کلمۀ »ا

َ
َه ِااّل

َ
اسـتفاده می کنند. از کلمۀ »الِال

 اهَّلل« اش یک جور و از این قبیل1.
ُ

َرسول

خـب، تـا اینجـای ماجـرای امـام سـجاد را می دانیـد. بعـد البته سیاسـت 

یزیـد ایجـاب می کنـد کـه چنـد صباحـی هـم مثـل پـدرش زندگـی کنـد؛ 

یعنـی به اصطـالح بـا حلم، بـا بردبـاری. احسـاس می کند که دیگـر نقطۀ 

اتـکای پشـت گرمی کامـل او، یعنی شـام، جایی نیسـت کـه در آن بتوان 

علی بن الحسـین را در آنجـا ُکشـت و دفـن کـرد؛ هیـچ چاره ای نیسـت جز 

اینکه اینها را برگرداند. ازطرفی هم احساسـش این طوری شـد که اگر اینها 

را برگردانم، بعید است که دیگر با من کاری داشته باشند؛ چون داغ دارند 

و تازه از مصیبت رهیده اند. و از جانب دیگر، ماجراهای بزرگ تری برایش 

می 
َ

اهَّلل« امام سجاد فرمود: »َشِهَد ِبا َشعری َو َبَشری َو حل
َ

ن الِالَه ِااّل
َ
شَهُد ا

َ
1. هنگامی که مؤذن گفت: »ا

َو َدمی« مو، پوسـت، گوشـت و خون من به یکتایی خدا و بی همتایی او گواهی می دهد. 

 اهَّلل« آنـگاه حضرت فرمودند: ای مؤذن، تو را به حرمت 
ُ

 َرسـول
ً
ـدا ّمَ ّنَ ُمَ

َ
شـَهُد ا

َ
مـؤذن ادامـه داد: »ا

ٌد  ّمَ محمد سوگند، ساکت باش تا من سخنی بگویم! آنگاه رو به یزید کردند و فرمودند: »ُمَ

یـُد!« ای یزیـد، این محمد َجد توسـت یا َجد گران قدر من! اگر بگویی  َک؟یـا َیز
ُ

م َجّد
َ
َهـذا َجـّدی ا

َجد توسـت که دروغ می گویی و کفر می ورزی، و اگر بر این باوری که او َجد من اسـت؛ 

پس چرا فرزندان او را به جرم حق گویی و دعوت به رعایت حقوق و آزادی مردم و عمل به 

دین خدا و دوری گزیدن از حق ُکشـی و خشـونت و بی رحمی 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 الحسین بن علی/ باب39/ حدیث1(
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پیـش آمـد؛ یعنی بعد از آنکه خبر قتل سیدالشهداصلوات اهلل وسلالمه علیه 

و شهادت یارانشان به مکه رسید، عبداهلل زبیر ـ که خودش هم دل خیلی 

پاک و صافی با امام حسـین نداشـت، ولی آدم جاه طلبی بود، آدمی بود 

که منتظر فرصت بود که خالفت و حکومت را به دست بگیرد ـ بنا کرد به 

های وهوکردن؛ یک خطبه ای خواند و مردم را متوجه به خودش کرد و از 

مکـه َعَلم مخالفت با یزید را برافراشـت. اینجـا موجب خاطرناجمعی یزید 

می شد. ناچار بود که فعاًل با آن دشمن تازه نفس دست وپنجه نرم بکند و 

فعاًل مسئلۀ خاندان پیغمبر را بگذارد کنار؛ این بود که امام سجادصلوات اهلل علیه 

را بـا همۀ عیاالتشـان، با یک وضع خاصـی و تقریبًا محترمانه برگرداند به 

مدینه. به اینجا که می رسد، نوار تاریخ زندگی امام سجاد در ذهن ها دیگر 

قطع می شود.

تا اینجا امام سـجاد یک جوان بیست ودوسـاله ای اسـت که چند صباحی 

بیمـار شـده، و هر بیمـاری باالخره از بیمارِی خود خالص می شـود دیگر. 

امام سـجادصلوات اهلل علیه سـی وپنج سـال بعد از این واقعه زندگی کردند، همۀ 

این سـی وپنج سـال را که این بزرگوار مریض نبودند، چند صباحی مریض 

بودنـد، خـب البد در همین دوراِن مسـافرت، بیماری این بزرگوار هم بهتر 

شـده و مدینـه کـه آمدنـد، یـک مرد سـالمی بودنـد. به عـالوه، آن نمایش 

عجیـب معنوی در مسـجد دمشـق و در کاخ یزیـد و در کاخ عبید اهلل زیاد، 

این بزرگوار را در ذهن شـنونده و خوانندۀ حاالتشـان، به صورت یک جواِن 

پرشـوِر حماسـِی شجاِع نترسـی درمی آورد که وقتی با دشمنشان رویاروی 
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هـم قـرار می گیرند، آن طور حرف می زنند و فکر و ایده و هدف و 

منطق خودشـان را با آن اسـتحکام ثابت می کنند که برای مردم عالقه مند 

به دستگاه خالفت بنی امیه هم مطلب روشن می شود.

از اینجـا کـه می گذریـم، وارد مدینه می شـویم. دیگر داسـتان زندگی امام 

سـجاد، کأّنه عوض می شـود در ذهن مردم. امام سجاد را اگر در ذهن های 

مردم یا در ذهن خودتان کاوش کنید، اواًل یک جوان نمی بینید، یک مرد 

سالخوردۀ ساکِت مریض حالی است که یا دائمًا مشغول دعاخواندن است 

یا مشغول گریه کردن؛ شب ها هم رفت وآمد به منازل محرومین و دِر خانۀ 

ایتام، و دادن نان و غذا و طعام و رسیدگی به آنها. تا وقتی که این بزرگوار 

از دنیـا مـی رود، دیگر هیچ عمل مثبتی در این مجموعۀ خاطراتی که نوِع 

مردِم ما از امام سجاد در ذهن دارند، به چشم نمی خوَرد. هرچه می گردید 

می بینید یک نمونه و یک نمایش دیگر از آن شهامت و شور و شجاعت و 

فرزند حسینعلیه السالم بودن و نوۀ امیرالمؤمنین بودن، در زندگی امام سجاد 

مشـاهده نمی کنیـد؛ و اگـر کسـی این طـور 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 زن ها یا 

بچه ها درطول این راه ناراحت می شدند، این بزرگوار آنها را، حتی عمه اش 

زینبسالم اهلل علیها را تسال می داد.

اما واقعیت این است که امام سجاد بعد از آن دوران چندماهۀ اول، بقیۀ 
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ایـن سـی وپنج سـال را هم یک طـوری زندگی کرده اسـت و یک 

نوعی حرکت کرده که اگر یک انسـاِن پرشـوِر حماسـِی شـجاع، این زندگی 

را ببینـد و خـوب در ایـن زندگـی غور و مطالعه بکند، چهرۀ امام سـجاد را 

چهرۀ یک قهرمان کامل می یابد و می بیند. امام سـجاد در این سـی وپنج 

سـال یک نحوی عمل کردند که برای یک انسـان معمولی، بلکه برای یک 

انسـان برجسـته و فوق معمولی هم این طور زندگی کردن، باید گفت جزو 

محـاالت اسـت؛ و ایـن امام عظیم الشـأن بزرگـوار، این عملـی را که برای 

آدم های عادی شـاید محال به نظر برسـد، درطول سـی وپنج سال به پایان 

رسـاندند، توأم با موفقیت. این مطلبی اسـت که ما بایستی روشن کنیم، 

هر مقداری که بتوانیم.

اواًل باید ببینیم که هدف امام سجاد در این سی وپنج سال چه بوده؛ این 

مسئلۀ اول است. خط مشی کلی امام سجادصلوات اهلل علیه در این سی وپنج سال 

عبارت از چه بوده؟ این بزرگوار می خواسـتند 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
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مدت سی وپنج سال امامت امام زین العابدین، آغشته و آمیختۀ به انواع 

ظرافت هـای انقالبـی و مبارزاتی و عمل بـه وظیفۀ بزرگ امامت در دوران 

اختناق حکومت های اموی و عباسـی اسـت. به طور خالصه، سـه نقش را 

امام سجاد ایفا می کردند. دو نقش مشترک است بین امام سجاد و بقیۀ 

ائمهعلیهم السلالم. وظیفـۀ عمـده ای کـه در رابطۀ با جامعۀ اسـالمی و اسـالم، 

ائمهعلیهم السلالم در دوران 250 سـال امامت ایفا می کردند، یکی عبارت بود از 

تبیین و روشـنگری در زمینۀ معارف اسـالم و احکام اسـالم و فقه اسالم 

و حفظ اسـالم از انحراف ها و تحریف ها و اعِوجاج هایی که بر آن تحمیل 

می شد، و یکی دیگر عبارت بود از زمینه سازی برای ایجاد جامعۀ اسالمی، 

جامعۀ الهی تحت ادارۀ حکومت علوی. ..وظیفۀ دیگر امام سجاد و کاری 

که در طول دوران امامت داشـتند، زنده نگه داشـتن حادثۀ عاشورا بود.66/6/20 
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نقل شـده که امام سجادعلیه السلالم به صورت غیر مستقیمی، مسئلۀ 

عاشـورا را زنـده می کردنـد در بیـن مـردم؛ هروقـت خدمـت حضـرت آب 

می آوردند که آن حضرت آب بنوشند، حضرت تا چشمشان به آب می افتاد، 

بنا می کردنـد گریه کـردن، و به یاد می آوردند و بر زبان جاری می کردند که 

پدر بزرگوارشان را با لب تشنه در کربال شهید کردند.1 هروقتی از کوچه های 

مدینه عبور می کردند و می دیدند یک حیوانی، گوسفندی، چیزی را، کسی 

می خواهـد ذبـح کنـد، می ایسـتادند، خـب شـخصیت حضرت، شـخصیت 

بسیار واال و ارجمندی بود، رو می کردند به این قصاب ـ مردم هم متوجه 

می شـدند کـه امـام چه می خواهد بگوید ـ سـؤال می کردند کـه آیا به این 

گوسفند آب دادی یا نه؟ بعد از آنکه آن شخص جواب می داد که دادم یا 

نه، بعد می گفت: بله! من فراموش نمی کنم که پدرم حسین را، در کربال، 

با لب تشنه شهید کردند.۲ این حادثۀ عطش امام حسینعلیه الصالة والسالم و آن 

چیزهایی که آن بزرگوار به چشـم خودش در کربال دیده بود، دسـت مایه و 

ابزار واقعی مبارزۀ امام سجاد بود.67/6/4

]امام سجاد[ در این سی وپنج سال، از اول تا به آخر، یک سره مبارزه کردند. 

این مبارزه ها در شکل ها و قالب های مختلفی بود و به دوره های مختلفی 

تقسـیم می شـد؛ دورۀ اول مربوط است به بعد از حادثۀ عاشورا، که مبارزۀ 

امام سجاد با تبلیغات تند، با خطبه های آتشین، با افشاگری دربارۀ حادثۀ 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و.../ ابواب تاریخ سیدالساجدین/ باب6/ حدیث1

2. مأساة الحسین علیه السالم بین السائل والمجیب/ ص182
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عاشورا در مجامع دولتِی سرشار از ظلم و اختناق بود.65/4/27 حادثۀ 

عاشـورا حادثـه ای بـود که اتفاق افتاد تـا تاریخ و نسـل های آینده و همۀ 

مسـلمین تا آخرالزمان از آن درس بگیرند. در ]مباحث[ قبلی عرض کردم، 

حادثۀ کربال و قیام حسین بن علیعلیه السالم برای این بود که راهی را که باید 

در آن شرایط بروند، درمقابل مسلمان ها 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 این هم خودش یک درس است، حوادثی 

که روشـنگر ذهن ها و دل های مردم اسـت، نباید فراموش بشـود. ..تمام 

حوادث بزرگی که پیامی برای مردم دارند، همین طور است.66/6/20

بعد از آنکه واقعۀ عاشورا پیش آمد، حکومت اموی ابتدا خیلی سرمست 

بـود، خوشـحال بودنـد کـه قـال ]قضیه[ کنده شـد، همه جا 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 

قرآن خوان هـای حجـاز و عـراق و فارس و یمن و شـام و بقیۀ اسـتان های 

اسـالمی در هفتادودونفـر جمـع شـد و ایـن هفتادودونفر در یـک نیم روز 

کشته شدند و به خاک و خون تپیدند؛ تمام شد. تا حاال ]اگر[ معاویه به 

ابن عبـاس می گفـت قـرآن را بخوان، اما معنا نکن،1 قرآن را بخوان اما حق 

نداری تفسیر ]کنی[؛ برای خاطر این ]بود[ که قرآن خوانی وجود داشت، پس 

1. االحتجـاج/ 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 ابن عباس تعارف می کرد، وِااّل کسی از ابن عباس آدمی 

نمی ترسـد. ..تـرس معاویـه از حسینعلیه السلالم بـود؛ به ابن عبـاس می گفت 

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 بنی هاشـم نیسـتند، آن جوان های دالور و 

چیزفهم، آن جوان های از صدها پیر بهتر و شریف تر و به خدانزدیک تر، در 

کربال کشـته شـدند، آن حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسـجه و دیگر مردان 

بزرگ که کوفه را پایگاه ضد دشمن کرده بودند، رفته اند.

..خیـال کردنـد کـه قـال ]قضیـه[ کنـده شـد و ماجـرای نبـوت و امامت و 

تشـّیع سـر آمد و دیگر درمقابل آنها کسـی نیست. ُحجربن َعدی ها که قباًل 

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 کرده اند؛ 

اواًل 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 

می کند. ]ثانیًا[ در بازماندگان کشتگان کربال، علی بن الحسینعلیه السالم هست 

کـه در شـام، در مرکـز قـدرت یزیـد و زیر گـوش تخت حکومـت یزید و بر 

روی همـان منبـری که یزید می رود و ادعای جانشـینی پیغمبر می کند و 

سـر مردم را کاله می گذارد، و بین مردم شـامی که چهل سـال اسـت زیر 

یوغ این خاندان دارند زندگی می کنند و هیچ نمی فهمند، از اسـالم هیچ 
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نمی داننـد، در میـان این جمعیت و در میان این حصار پوالدیِن 

جهل که معاویه و قبل از او برادرش یزیدبن ابی سـفیان به وجود آوردند و 

دنبالـش را هـم یزیدبن معاویه گرفتـه، و در میان تیغ ها و تیرها و نیزه ها 

و کاله خودها و جوشن ها و دل های دژخیم سنگ تر از سنگ، امام سجاد، 

یک آدم تنها، یک جوان داغ دار، ظاهرًا یک شکست خورده، بر منبر می رود 

و حقایق را می گوید. و اولویِت خودش را برای همین مقام تثبیت می کند 

و اسالم را به یاد مردم می آورد و فضلیت ها را در ذهن مردم بیدار می کند. 

یزید اینها را دید و فهمید که اشتباه کرده است، ماجرای نبوت ختم نشد، 

دنبالۀ علی هنوز در دنیا هست.51/11/22

بنی امیه سعی کردند حادثۀ ]عاشورا[ را با تبلیغات خودشان و با روش ها و 

اسـلوب های خباثت آمیز 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 مالحظـه ای و بـدون هیـچ واهمه ای، تمام آنچه را کـه مردم باید از 

حادثۀ عاشورا بدانند، بیان کرد، نه تقّیه کرد و نه ترس از کشته شدن را در 

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 

نزدیکان، و به خصوص اسـرایی را که همراه خوِد آن حضرت بودند تقویت 

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 سـال های متمادی زحمت می کشـید. اگر 

از مـن بپرسـید کـه آن هدف چه بود، من به طـور قاطع و با اتکا به صدها 

مـدرک اطمینـان آور، عـرض می کنم در یک جمله، آن هدف »زمینه سـازی 

برای تشـکیل حکومت اسـالمی« 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 آن قدر 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.65/7/4

امام علی بن حسینعلیه السالم پس از حادثۀ عاشورا بر سِر یک دوراهی است؛ 

یا باید با ایجاد هیجان و احساسـات ـ که کسـی چون او، به سـهولت قادر 

است در میان جمع معتقدان و عالقه مندان به خود، آن را به وجود آورد ـ 

بـه یـک ماجراجویی و عمل متهورانه دسـت زند، پرچـم مخالفتی برافرازد، 

حادثۀ شورانگیزی بیافریند؛ ولی بر اثِر آماده نبودن ابزار الزم برای اقدامی 

عمیق و پایدار، چون شـعله ای فروبخوابد، و صحنه را برای ُترک تازی های 

بنی امیه در میدان فکر و سیاسـت خالی کند. یا باید احساسـات سـطحی 

را به وسـیلۀ 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 اسـالم و بازآفرینی جامعۀ 

اسـالمی و نظام اسـالمی اسـت ـ را تأمین کند. عجالتًا جان خود و تعداد 
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بسیار معدود یاران قابِل اتکای خود را حراست کند و میدان را در 

برابر حریف ها رها نکند. تا زنده اسـت و تا از چشـم جسـتجوگر و هراسان 

دسـتگاه بنی امیه پنهان اسـت، در این جبهه ـ جبهۀ سازندگی افراد صالح 

و تعلیم اندیشۀ راهنما ـ به مبارزه ای بی امان ولی پنهان مشغول باشد. و 

آنگاه ادامۀ این راه را که بی گمان به سرمنزِل مقصود بسی نزدیک تر است، 

به اماِم پس از خود بسپارد.

اکنون امام در میان این دو راه، کدام را انتخاب خواهد کرد؟ شک نیست 

که راه نخست، راه فداکاران است، ولی رهبِر مسلکی که شعاع تأثیر عمل 

او نه تنها دایرۀ محدود زمان خودش، بلکه سراسر عمر تاریخ را دربرمی گیرد، 

کافـی نیسـت فداکار باشـد؛ بلکه عالوه بـرآن باید ژرف نگـر و دوراندیش و 

ُپرحوصلـه و سـخت باتدبیـر نیز باشـد. و این همه، شـرایطی اسـت که راه 

دوم را بـرای امام حتمی و قطعی می سـازد. و امام علی بن حسینعلیه السلالم 

دومین راه را که بسـی دشـوارتر و حوصله گیرتر و قهرمانانه تر بود برگزید و 

سرانجام نیز جان بر سر آن نهاد.پیشوای صادق/ ص25-23
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سیاست و هدف اصلی بنی امیه

سیاست بنی امیه، اساسًا سیاستی بود که قصد و غرض آن محو آثار اسالم و 

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 اهل بیتـ  یعنی ائمهعلیهم السالم ـ در هر دورانی، به عنوان بزرگ ترین مانع 

بر سـر راه اجرای سیاسـت اموی، سیاست ضد اسالمی به حساب می آمدند. 

تضعیـف اهل بیـت از بعـد از شـهادت امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم به صـورت 

همه جانبه ای شروع شده بود؛ اصحاب اینها را کشتند، خود اینها را محصور 

کردند، قدرت و حکومت را به کلی از آنها سلب کردند، ولی موقعیتی پیش 

نیامده بود برای آل ابی سفیان که به کلی مسئلۀ خاندان پیغمبر را حل کنند 

و آنها را به کلی در دنیای اسالم محو و نابود کنند، و آن چنان اختناقی پیش 

بیاورند که کسی جرئت نکند که نام این بزرگواران را بیاورد.

 نقش امام سجاد در زندگی 250سالۀ ائمه اطهار 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/015%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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خب، در زمان معاویه در خیلی از شـهرها کسـی جرئت نداشـت 

اظهار تشّیع بکند، اما در مراکز اصلی اسالم، یعنی در مدینه به خصوص، یا 

در مکه، یا حتی در شـهر کوفه، این طور نبود که کسـانی نتوانند وابسـتگی 

خودشـان به دسـتگاه امامت را آشـکار کننـد؛ صریحًا و علنًا عـده ای بودند 

کـه وابسـتۀ به دسـتگاه امامـت بودند و شـیعه بودند و به عنـوان علویون 

شناخته شـده بودند. در پایان حکومت معاویه و شـروع خالفت و حکومت 

جابرانـۀ یزیـد، تصمیـم و سیاسـت این شـد کـه همین باقی مانـدۀ حیات 

سیاسـی اهل بیت را هم از بین ببرند. تصمیم بر فشـار گرفتند. این فشـار 

را بـر امـام حسـین وارد می آوردنـد و بـه این صورت بود کـه آن حضرت را 

وادار کننـد بـه بیعت کـردن با یزیـد. اگر بیعت می کـرد، همه چیز برای آنها 

به خودی خـود حاصـل شـده بـود، یعنی اهل بیـت هویت سیاسـی و دینی 

خودشـان را به کلـی از دسـت می دادنـد. و اگـر مقاومـت می کـرد، تصمیم 

داشتند بر کشتن آن حضرت، و واقعه به صورتی 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 حسینعلیه السلالم راه افتادنـد به طـرف کوفـه، تـا در کربال که آن 

حادثۀ بزرگ اتفاق افتاد. اوج غربت و مظلومیت اهل بیت در حادثۀ کربال 

بود. یعنی تا آن روز خاندان پیغمبر به این اندازه مورد فشـار قسـاوت آمیز 

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 قتل عام 
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کنند، مردانشان را همه را بُکشند، زن هایشان را به اسارت بگیرند، 

شهر به شهر ببرند، یک چیز عجیبی بود، یک حادثۀ فوق العاده 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!51/11/22 یزید رفت، 

مروان ]آمد[، بعد مروان رفت، عبدالملک ]آمد[؛ سیاست، یک سیاست بود، 

و خط مشی، یکی. و تمامًا برای اینکه آثار اسالم واقعی را که در دستگاه 

اهل بیـت پیـدا می شـد، ]از بیـن ببرند[. آنها بودند که شـجاعت داشـتند و 

همه چیز را می دانستند و همه چیز را می گفتند و مردم را ارشاد می کردند، 

دیگر علمای آن زمان و محدثین بزرگ، این شجاعت و جرئت را نداشتند، 

خیلی هایشـان وابسـته می شـدند و در اختیـار دسـتگاه درمی آمدنـد. لـذا 

سیاسـت این بود که کانون اسـالم واقعی را به کلی از بین ببرند و کسانی 

را که ممکن اسـت ادعای جانشـینی پیغمبر را داشـته باشـند و مردم هم 

قبول داشته باشند که اینها جانشین به حق پیغمبرند، اینها را به کلی نابود 

یا منزوی کنند. این هدف سیاسـت اموی از بعد از حادثۀ عاشـورا تا چند 

سال بعد از آن بود.67/6/4

دسـتگاه بنی امیـه بـا امیرالمؤمنیـن و امام حسـن و امام حسـین و امام 

علی بن الحسین، به خاطر 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 میدان هـای جنـگ، دایی هـا و پدربزرگ هـای معاویه را 
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کشـته بود،1 امام حسـن چه کار کرده بود؟ امام حسـن کدام یک 

از قـوم و خویش هـای معاویـه را کشـته بـود؟ امـام حسـن کـه در واقعۀ 

َیومُ الّدار 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 نمی کنـم 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 می جنگید؟ برای خاطر دینشـان با آنها 

می جنگید. دشمنِی او با امام حسن در مرتبۀ اول، دشمنی با اسالم بود. 

ممکن اسـت ]بگویید[ اسـالم 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؛ 

اسالم وقتی که قرار شد در این فضا و در این محیط حکم کند و اثِر قاطع 

بگـذارد، اول کاری کـه می کنـد، آنی که بیجا و نابه حق روی عرش اسـت را 

1. ابن ابی الحدید دراین باره می نویسـد: »معاویه از گذشـته های دور، بغض علی را در دل 

داشت و به شدت از او روی گردان بود، چرا این طور نباشد، که امیرالمؤمنین در غزوۀ بدر 

بـرادر معاویـه، حنظلـه، و دایـی اش ولیدبن ُعتبه و بنابر اختالف روایـات، جدش ُعتبه یا 

عمویش شیبه را کشت و بسیاری از بنی عبد شمس را به هالکت رساند.«)شرح نهج البالغه 

)ابن ابی الحدید(/ ذیل خطبه25/ ص338( خود حضرت در یکی از نامه هایی که پیش از 

جنگ به معاویه می نویسند، به این حقیقت اشاره و معاویه را تهدید می کنند: »َو ِعنِدی 

خیَک یف َمقاٍم واِحٍد« شمشـیری که به وسـیلۀ آن َجد و 
َ
َک َو خاِلَک َو ا ّدِ عَضضُتُه ِبَ

َ
ذی ا

َّ
ـیُف ال الّسَ

دایی و برادرت را در یک جا کشتم، پیش من است. )نهج البالغه/ نامۀ 64(



1033 55. سیاست و هدف اصلی بنی امیه 

صل چهارم
ف

می ِکشد پایین و اینی که روی خاک سیاه است را، اگر نابجاست، 

می ِکشد باال، اینها را باهم برابر می کند. آن که باالی عرش نشسته، آیا حق 

دارد با اسـالم بد باشـد؟ در جامعه ای یک نفر میلیاردها ثروت را انباشـته 

است و در سال، میلیون ها ِدرهم درآمدش است از ناحق، و مردِم دیگری 

نان ندارند بخورند؛ اسالم وقتی آمد در یک چنین جامعه ای، قرآن وقتی که 

قدم گذاشت در چنین جامعه ای، آن پول ها و آن میلیون ها ِدرهم را از آن 

ظالـم می گیـرد، می دهد به میلیون ها نفر از امثال این مظلوم. آیا صاحب 

آن میلیون ها ِدرهم حق دارد که با اسالم بد باشد یا نه!

خالدبن عبداهلل َقسری استاندار عراق در زمان هشام بن عبدالملک، در پانزده 

سال، صدمیلیون ِدرهم باال کشیده. غیر از آن مقداری که حقوق رسمی اش 

بـوده و غیـر از آن مقـداری کـه درآمـد امالک شـخصی اش بـوده و غیر از 

آن مقـداری کـه مـردم به عنـوان 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 اسـالم دشـمنی بکند، شـما مالمتش 

می کنیـد؟ خـب اسـالم اگـر بیایـد، بـرای سرتاسـر عمـر چهل پنجاه سـالۀ 

خالدبن عبـداهلل پانصدهـزار ِدرهم هم نمی دهد، درحالی که دیگران دارند از 

گرسـنگی می میرنـد، دیگران نـان خالی ندارند، دیگـران مجبورند که بروند 

علف بخورند، دیگران مجبورند که برای گذران زندگی شان از نان های سیاه 

و نان های جوین و نان خشـک و پوسـت میوه جات اسـتفاده بکنند، یا از 

گرسنگی بمیرند، یا فرزندان خود را بفروشند.



1034 55. سیاست و هدف اصلی بنی امیه 

صل چهارم
ف

وقتی کـه دیگـران یک چنین وضعیتی دارند، سـالی هزاران نفر از 

انسان های جامعۀ اسالمی، جانشان را به خاطر بی غذایی، به خاطر بی پولی، 

به خاطر بی دوایی، و به خاطر علت های دیگر از دسـت می دهند، آیا اسـالم 

اجازه می دهد که سالی پانصدهزار ِدرهم حتی خالدبن عبداهلل َقسری ببرد؟ 

اجازه می دهند چنین چیزی را؟ ابدًا! خب معلوم است اجازه نخواهد داد. تو 

دلت می خواهد که خالدبن عبداهلل َقسری از اسالم خوشش بیاید! خوشش 

خواهـد آمـد؟ نه! خیلی هـا بودند که علیه حکومت ها قیـام می کردند، اما 

این قیام برای خاطر دنیا بود، برای خاطر پول بود، که همین ها را با پول 

می خریدند، دهان اینها را با دنیا می بسـتند، با پول، اینها را برده و اسـیر 

می کردنـد. امـا آن کسـی که برای اسـالم می جنگد، آن کسـی که برای خاطر 

قـرآن بـا خالدبن عبـداهلل َقسـری و اربابش هشـام درمی افتـد، دیگر با پول 

نمی شـود ساکتش کرد؛ پس او خطرناک است، علت خطرناک بودنش هم 

اسالم است.

]بنی امیه[ آن قدر با اسالم دشمن بودند که نمی شود برایش حد و حصری 

تصور کرد. البته این را هم توضیح بدهم که با کجای اسالم دشمن بودند؛ 

آیا با نماز اسـالم؟ ابدًا. آیا با زکات اسـالم؟ هرگز! زکاتی که می گرفتند را 

در صنـدوق بیت المـال آنهـا می ریختند. پس چرا دشـمنی؟ آیا با توجِه به 

خـدا، کـه صرفـًا انسـان یک ذکـری بگوید و به خدا توجه داشـته باشـد و 

امیدوار به رزق و رحمت خدا باشد، با این دشمن بودند؟ هرگز! بنده یک 

چیزی دربارۀ معاویه دیدم که واقعًا حیرت کردم. معاویه در معرض فوت 
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اسـت، بـه نزدیکانـش گفت من یـک روز پهلوی پیغمبر نشسـته 

بـودم، رسـول اهلل داشـتند ناخن هایشـان را می گرفتنـد، مـن خرده های آن 

ناخن های پیغمبر را جمع کردم. یک لباسی هم رسول خدا به من دادند، 

آن را هم دارم. خواهش می کنم وقتی که من ُمردم، آن لباس را تن من 

کنیـد و ایـن خرده های ناخن را هـم با من دفن کنید.1 پس این چیزها را 

از اسـالم قبـول دارد، ایـن چیزهـا را از دین نفی نمی کنـد، مغفرت خدا را 

نفـی نمی کنـد. 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 

و�بَ  �ن
ُر ال�نُّ �نِ عن َ  اهلَل �ی

دلگرمی داد، این کار را کردم. گفتند چه؟ گفت این آیه: »ِا�نَّ

«۲ خدا همۀ گناهان را می بخشد. ]پس[ با این چیزهای اسالم، اینها 
ً
عا م�ی َ �ب

بد نبودند؛ با چه چیز اسـالم بد بودند؟ با توحید اسـالم. توحید چیسـت؟ 

حکومت اسالم.

معاویـه مگـر نمـاز نمی خوانـد؟ هـر وعـده بـه جماعـت هـم می خوانـد. 

ولیدبن ُعقبه، اموِی فاسـِد فاجر، شـب تا صبح با کنیزها و معشوقه هایش 

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 

می خوانـم. نماز را می خوانند، در حال مسـتی هـم می خوانند. بنی امیه با 

1. تاریخ الطبری/ ج5/ ص327

2. سوره مبارکه زمر/ آیه 53
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ظواهر اسالم مخالفتی نداشتند، با نمازجمعه مخالفت نداشتند، 

با نماز جماعت مخالفت نمی کردند، با حج خانۀ خدا مخالفت نمی کردند. 

تاریـخ ابن اثیـر و تواریـخ دیگر را نگاه کنید، از سـال رحلت پیغمبر معّین 

کرده که سـال بعدی، چه کسـی امیرالحاج بود، سال بعدی اش چه کسی، 

تا آخِر زمان بنی امیه و بنی عباس. هر بار یک عده ای می رفتند مکه، اینها 

هـم یـک امیرالحاجی برایش معّیـن می کردند؛ ]یعنی[ مکه هم می رفتند، 

حج هم مشّرف می شدند، زیارت قبر پیغمبر هم می رفتند.

اهـل نمـاز و زیـارت و دعـا و ذکـر و ایـن حرف هـا بودند، با ایـن چیزهای 

اسـالم مخالـف نبودنـد. همیـن هشـام بن عبدالملک و همیـن عبدالملک 

مـروان و همیـن ولیدبن عبدالملـک و همین هایـی که ما اینهـا را این قدر 

دشـمن می دانیمـ  و حق داریم دشـمن داشـته باشـیم ـ اینها وقتی زبان 

نصیحت گویشـان باز می شـد، مثل یک زاهد نصیحت می کردند، مثل یک 

زاهد! »اوصیُكم ِبَتقَوی اهَّلِل«، این طوری مردم را به تقوای خدا نصیحت و وصیت 

می کردنـد. فراوان، فراوان! خطبه هایی کـه اینها می خواندند، توصیه هایی 

که می کردند، نامه هایی که گاهی می نوشـتند، و دوسـتان و دشمنانشـان 

را از خدا می ترساندند؛ بترس از خدا، این کار را نکن.1 این طوری بودند، با 

این چیزهای اسالم مخالف نبودند، با توحید اسالم مخالف بودند. توحید 

اسـالم می گوید حکومت از آِن اهلل اسـت، حکومت از آِن طاغوت نیسـت، 

و طاغـوت معاویـه اسـت، پس معاویه با توحید مخالف اسـت. با معنای 

1. الفتوح )ابن اعثم(/ ج7/ ص133
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واقعـی اسـالم مخالـف بودند، بـرای خاطر اینکه اسـالم، موجب 

تسـاوی و برابری طبقات جامعه می شـد. اسالم اجازه نمی داد که معاویه 

یـا یزیـد، مثـاًل آن قـدر پـول از سـر و رویش بریـزد که یک نفر کـه می آید، 

صدهـزار ِدرهـم به او جایزه بدهد، امـا در مدینه، مردم به خاطر چند ِدرهم 

در یـک هفتـه یـا در یک ماه َلنگ باشـند؛ با این چیزهای اسـالم مخالف 

بودنـد. در یـک کلمـۀ خالصه، با حکومت اسـالم مخالف بودنـد، با قدرت 

اسالم مخالف بودند، نه با ظواهر اسالمی.

خب مردم شام، بیچاره ها چه می فهمیدند. البته بیچاره ها که عرض می کنم 

نـه به این معنـا کـه عذاب خدا اینهـا را نمی گیرد، ابدًا! به اشـّد وجه خواهد 

گرفت، چراکه نیندیشیدند و فکر نکردند، شکر نعمِت اندیشۀ خدا را نگزاردند. 

اما خب، از ظاهر چه می فهمیدند! دیدند که این آقا، همان کارهایی را که 

اینهـا دیدنـد و شـنیدند از دیگران، انجام می دهـد، همان نماز و همان نیاز 

و همان صلوات و همان جهاد؛ جهاد هم می کردند با دشـمنان خدا! اینها 

بـا اسـالم مخالـف بودند و چون با اسـالم مخالف بودند، اسـالم را تحریف 

می کردند. نکته اینجاسـت. بنی امیه چون مخالف با اسـالم بودند، اسالم را 

هضم می کردند، در فانی کردن و نابودکردن اسـالم سـعی می کردند. به چه 

وسیله ای این کار را می کردند؟ با انواع و اقسام وسایل.52/11/29

مردم همه چیز را از سرچشـمۀ دید پیغمبر اکرم و رهبر اسـالم می خواهند 

ببیننـد، یـا اگر چنانچه پیغمبر یک تأویلی برای آیۀ قرآن ذکر کرده باشـد، 

مـردم ترجیـح می دهنـد که آن آیۀ قرآن را به آن صورتـی که پیغمبر بیان 
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کرده است بفهمند؛ می گویند پیغمبر قرآن را بهتر از ما می فهمید 

و اگـر گفـت کـه معنـای آیـۀ قـرآن این اسـت، البـد معنایش این اسـت. 

مـن آیـۀ قـرآن را مثال زدم که صریح اسـت و زبان دار اسـت و گویا، و هر 

عرب زبانـی می توانـد آن را بفهمـد؛ در عین حال اگر چنانچه یک تفسـیری، 

یـک تعبیـری، یـک مطلبـی دربـارۀ یـک آیـۀ قـرآن از پیغمبـر می رسـید، 

حتمـًا مـردم در معنـای این آیه، گفتۀ پیغمبـر را و فهم پیغمبر را بر فهم 

خودشـان ترجیـح می دادند. شـما اکنون قیاس کنید بقیـۀ مطالب را. اگر 

از پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله یـک مطلبـی نقـل می شـد، مردم بی قیدوشـرط قبول 

می کردنـد. اگر راجع به دسـتورات زندگـی، از پیغمبرصلی اهلل علیه وآله یک مطلبی 

نقل می شد، طبعًا مردم قبول می کردند و به عنوان سنت، آن را مورد عمل 

قـرار می دادند. اگر در شـناخت افراد یک مطلبـی از پیغمبرصلی اهلل علیه وآله نقل 

می شـد که فالنی چنین اسـت، اهل دوزخ اسـت، یا اهل بهشـت اسـت، 

یا آدم خوبی اسـت، یا آدم بدی اسـت، مردم بی قیدوشـرط تسـلیم بودند 

و قبـول می کردنـد. ایـن وضعیـت ـ کـه البته وضعیت درسـتی هـم بود، 

وُ� َو  دن
�نُ
نَ

سوُل � اُكُم الّرَ �ة
آ
نادرسـت نبود، باید از پیغمبرصلی اهلل علیه وآله قبول کـرد، »ما ا

هوا«1 ـ نتیجه اش این شد که عده ای که از گفتار و اعمال  �ةَ ا�ن
َ ُ� �ن هاُكم َع�ن

ما �نَ

و کردار پیغمبر مطالبی را نقل می کنند، بشوند سررشته دار فکر و فرهنگ 

و عقیده و عمل مردم مسـلمان. و بالطبع یک چنین وضعی به وجود آمد؛ 

1. سـوره مبارکه حشـر/ آیه 7، »آنچه را فرسـتادۀ ]او[ به شـما داد، آن را بگیرید؛ و از آنچه 

شما را باز داشت، باز ایستید.«
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..برای خاطر اینکه مردم نگاه می کنند، ببینند این سررشـته داراِن 

فکر چه می گویند، از پیغمبرصلی اهلل علیه وآله چه نقل می کنند، چه فتوا می دهند؛ 

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 کسـانی اند؟ ابوذر غفاری، سـلمان فارسـی. ابوذر غفاری که با معاویه 

کنـار نمی آیـد، ابوذر غفاری اگر بتواند، شمشـیر را برمی دارد و به فرق سـر 

معاویه می زند. مبارزات بی امان ابوذر را با معاویه، همۀ شما یا شنیده اید 

و می دانید، یا باید بشنوید و بدانید. ..نه سلمان ها، نه ابوذرها، نه عمارها، 

نه بقیه، نمی توانند ]با معاویه[ کنار بیایند. چه کار کنند؟ مجبورند بگردند 

چهره های ناشناختۀ ناموّجه را با تبلیغات، با استفادۀ از قدرت، با استفادۀ 

از زر و زور، موّجـه و فریبنـده کننـد و به صورت یک صحابی بزرگ درمقابل 

مـردم نگـه دارنـد، که مـردم بگویند هرکـس می خواهد حدیثی بشـنود، از 

اینها بشنود. این چهره ها چه کسانی اند؟ یکی کعب االحبار است.

کعب االحبار حتی پیغمبرصلی اهلل علیه وآله را درک نکرده و این از عجایب اسـت! 

او یـک مـاّلی یهـودی بوده و در زمان خلیفۀ دوم مسـلمان شـده. بااینکه 

یـک حدیـث هـم از پیغمبرصلی اهلل علیه وآله نشـنیده، یکـی از محدثین و راویان 

عالی قـدر دسـتگاه معاویه اسـت! دیگـری ابوهریره اسـت، ابوهریره ای که 

بعضی از محققین حسـاب کرده اند و دیده اند که اگر این آدم شـب و روز 

هم پهلوی پیغمبرصلی اهلل علیه وآله ]بوده[ باشد، بازهم زمان مجاورت و معاشرت 
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او بـا پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله گنجایش این همـه حدیث را ندارد! او در 

صـدر اول، در زمـان پیغمبـر، آدم باارزشـی نبوده، اما در زمـان خلیفۀ اول 

و خلیفـۀ دوم، بـا یـک سلسـله فعالیت ها، یـک مختصر قیمت و ارزشـی 

در جامعـۀ اسـالمی پیـدا کـرده، و در زمـان معاویـه، شـده محـدث بزرگ! 

شده روحانی درجه اوِل عالی قدر در دستگاه معاویه! ابوهریره ضمنًا شاگرد 

ِذ ایـن یهودِی سـابقه داِر دیرین  کعب االحبـار هـم هسـت، ..مدتی هم تلمُّ

را کرده بود، برای اینکه سیاسـتش کامل شـود! اینها می روند در دسـتگاه 

معاویـه؛ معاویـه آدم هـای بی ارزشـی را ارزش می دهد، »مگسـی را که تو 

پرواز دهی، شاهین است«1. امروز متأسفانه وقتی که شما نگاه می کنید به 

چندین هزار حدیثی که از طریق اهل سنت در کتاب های حدیث نقل شده، 

می بینید بسـیاری از آنها به ابوهریره برمی گردد و خیلی کمترش از طریق 

ابی ذر یا سلمان یا مقداد یا عمار یا حوارییِن نزدیک امیرالمؤمنینعلیه السالم 

ـ که صحابیان بزرگ پیغمبرصلی اهلل علیه وآله بودند ـ نقل شده.51/11/25

ُسَلیم بن قیس هاللی از شیعیان بزرگ و بزرگواری بود که دشمنان تشّیع 

ـ که َحّجاج عامِل آنها محسوب می شد ـ او را مورد تعقیب قرار دادند. او 

درحالی که تحت تعقیب و متواری بود، به یکی از شهرهای ایران پناهنده 

شـد و آنجا در منزل کسـی اقامت کرد. آن کس چند ماه یا بیشـتر از چند 

ماه از او پذیرایی کرد تا اینکه ُسـَلیم بن قیس به حالت بیماری دچار شـد 

1. بندۀ خویشتنم خوان که به شاهی برسم / مگسی را که تو پرواز دهی، شاهینی است 

)غزلیات سعدی(
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و مشـِرف به مرگ شـد. گفت تو در ظرف این چند ماه به گردن 

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 کرده ای، می خواهم یک چیزی 

بـه تـو بدهـم کـه قیمتش زیاد اسـت. بعد بنا کـرد مطالبـی و حقایقی از 

تاریخ صدر اسـالم را بیان کردن 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 ُسـَلیم بن قیس هاللی از 

آنجا پدید آمد.

در ایـن کتـاب ]آمـده[ اسـت که در زمـان معاویه، آن وقتی کـه قدرت برای 

معاویه کاماًل مستقر شد و توانست رقبای خود را از میان بردارد، مشغول 

تحریف حقایق شد؛ حقایق اسالمی و قرآنی، آن حقایقی که اگر مردم آنها 

را آن چنان کـه بودنـد، می فهمیدند و می شـناختند، یک لحظـه هم معاویه 

را تحمـل نمی کردنـد؛ بنـا کـرد حقایقـی را که به زیان خـودش بود، عوض 

کـرد. آنجـا ایـن مـرد بزرگـوار می گوید که از همـۀ عناصِر دسـتگاِه خالفت 

خطرناک تر، آن کسانی بودند که در لباس و در زیِّ طرف داران و منادیان و 

متولیان مذهب قرار داشـتند. عین جمله را مرحوم شـیخ راضی آل یاسین 

در کتـاب صلـح الحسـن نقل می کند، عیـن جملۀ ُسـَلیم بن قیس در آنجا 

هسـت؛ البته کتاب ُسـَلیم بن قیس به چاپ هم رسـیده. این یک شهادت 
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عجیبـی اسـت از صدر اسـالم. معلوم می شـود که ایـن یک بلّیۀ 

همیشـگی اسـت؛ آن کسـانی که بـا لباس و بـا زّی و با اطـوار و با حرکاِت 

منادیاِن مذهب در کنار مخالفان مذهب قرار می گیرند، جزو خطرناک ترین 

دشـمنان مذهب و جزو مضرترین عناصر جبهۀ ضد مذهب معرفی شـدند، 

این خیلی حرف عجیبی است.52/12/2

آن وقت در اینجا نقش ابوهریره ها چیسـت؟ وظیفۀ آنها چیسـت؟ وظیفۀ 

آنها این است که وضع و زمینۀ جامعه را آن چنان آماده کنند که معاویه 

بتوانـد به آسـانی و بـا خاطـر جمع، بر این مـردم حکومت کنـد. البته این 

کار از راه هایـی انجـام می گیـرد؛ آیـات قـرآن را عوضـی معنا کننـد از قول 

پیغمبرصلی اهلل علیه وآله؛ روایاتی از قول پیغمبرصلی اهلل علیه وآله جعل کنند در فضیلت 

معاویـه و پـدر معاویه و دودمان بنی امیه؛ یا از شـیوه های غیر مسـتقیم 

استفاده کنند. به نظر من این شیوه های غیر مستقیم خیلی جالب تر هم 

واقع می شود. ..حدیثی برای شما بخوانم؛ به نظر من این حدیث از همه 

جالب تر و رندانه تر و مؤثرتر اسـت. ازاین قبیل احادیث زیاد داریم که غیر 

مسـتقیم کاری می کنـد که معاویه ها، آسـوده و راحـت زندگی کنند. این 

حدیث در کتاب »صحیح بخاری« که کتاب اوِل حدیِث اهل سـنت اسـت، 

نوشته و مضبوط است.

میـِرِه َشـیًئا 
َ
َكـِرَه ِمـن ا  َمـن 

َ
َم قـال

َّ
یِه َو َسـل

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ـِبِّ َصل یب َرجـاٍء َعـِن ابِن َعّبـاٍس َعـِن الّنَ

َ
»َعـن ا

َفلَیصِبر«1؛ خب معاویه، در روزگار خالفت اگر بخواهد زندگی کند، نمی تواند 

1. صحیح البخاری )محمدبن اسماعیل بخاری، متوفی 256ق(/ کتاب الِفَتِن/ مسئلۀ 6645
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بیت المـال را بـه همـۀ مـوارد و مصـارف صحیحش برسـاند. اگر 

معاویه بیت المال را به همۀ مصارف ]صحیح[ برسـاند، پس این پول های 

گزافـی کـه بایـد به ابوهریره هـا، بـه کعب االحبارها، به عمـرو عاص ها، به 

زیادبن ابیه ها 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 حق دار ندهد، تا بتوانـد در مصارفی که به نظر خودش 

بـرای حفظ حیثّیتش الزم اسـت، مصـرف کند. بنابراین در حکومت امثال 

معاویه، مسئلۀ اختالف طبقاتی، تبعیض ها و نابرابری ها، یک امر طبیعی 

و ضروری و قهری اسـت؛ اجتناب ناپذیر اسـت. اگر معاویه بین همه پول 

تقسـیم کند، به همه پوِل خوب بدهد، دیگر از تشـکیالت او کسـی باقی 

نخواهد ماند؛ چون آنها را با پول نگه داشته بود. پس فقر به وجود می آید، 

نابرابـری و تبعیـض به وجـود می آیـد و ایـن نابرابری و تبعیـض، مردم را 

آشـفته و ناراضی می کند، آنها را به قیام و شـورش علیه حکومت معاویه 

وامی دارد و این برای معاویه خیلی سنگین است. چه کار کنند؟ حدیث از 

پیغمبرصلی اهلل علیه وآله درسـت می کنند، و آن حدیث این اسـت ـ و امثال این، 

میـِرِه َشـیًئا َفلَیصِبـر« هرکس از یک 
َ
َكـِرَه ِمـن ا صدهـا ـ کـه پیغمبر فرمـوده: »َمـن 

امیـری و حاکمـی یک چیز ناخوشـایندی دید، صبر کند. دلیلش چیسـت 

ـًة« ـ این هـم  ـلطاِن ِشـبًرا مـاَت میَتـًة َجاِهِلّیَ ـُه َمـن َخـَرَج ِمـَن الّسُ
َ
کـه صبـر کنـد؟ »َفِاّن

دنبالۀ کالم پیغمبرصلی اهلل علیه وآله است به نقل از ابن عباس، 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 می میرد، مسـلمان نمی میرد. خب 

شـما ببینیـد کـه این حدیث چقـدر بـه درد معاویه می خـورد، چقدر برای 

معاویـه قیمـت دارد. معاویـه بـرای این حدیـث چقدر بـه ابن عباس داده 

باشـد خـوب اسـت؟ درمقابـل این حدیـث، ابن عبـاس چند میلیـارد دینار 

گرفته باشد، سرش کاله نرفته!

خب، این وضعیتی است که از صدر اسالم شروع شد. دوران معاویه تمام 

می شـود و احادیث جعلی سرتاسـر آفاق جامعۀ اسـالمی را پر می کند. در 

خاللی که معاویه داشت این کار را می کرد، عده ای هم ]فرصت را[ مغتنم 

می شـمردند که افکار و گرایش های خاص خودشـان را به نام اسـالم؛ به 

خـورد مـردم بدهنـد؛ ازجمله یهودی ها فکر می کردند که اسـاطیر تورات را 

به این وسـیله به خورد اسـالم بدهند، که عاقبت، اسرائیلیات درست شد. 

ما یک سلسـله روایت داریم به نام »اسـرائیلیات«1، روایت های اسـرائیلی، 

روایت هایـی کـه یهـود، مثل کعب االحبـار و بعضی دیگر درسـت کردند و 

به خورد مردم دادند. آفاق جامعۀ اسـالمی پر شـد از حدیث دروغ از زبان 

پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله و از زبـان صحابـۀ اولیـن، در مدح کسـانی که شایسـتۀ 

مـدح نبودنـد، و در مذمت کسـانی که شایسـتۀ مدح بودنـد. این احادیث 

1. این روایات بیشتر حول سه محور است. روایات تاریخی دربارۀ پیامبران و اقوام گذشته؛ 

حکایاتی در قالب بیان تاریخ بنی اسـرائیل؛ و افسـانه های مربوط به عقاید، آداب و رسـوم 

باستانی که آشکارا از عقاید یهودیان گرفته شده اند. ازجمله راویانی که به نقل چنین روایاتی 

مشـهورند و پیش از اسـالم آوردن، یهودی یا نصرانی بوده اند، عبارتند از: عبداهلل بن سـالم، 

ه، تمیم بن اوس الداری، محمدبن َکعب ُقَرظّی، ابن ُجَریح. کعب االحبار، َوَهب بن ُمَنبِّ
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آفاق عالم اسـالم را فراگرفت و یک تربیتی به وجود آمد و مردم 

به این صورت تربیتی پیدا کردند.51/11/25

]بعـد از معاویـه، یزیـد بنـا گذاشـت تـا[ تشـّیع را بـه هـر وسـیلۀ ممکن 

از بیـن ببـرد. یکـی از وسـایل خیلی سـاده اش ارعاب بود. ارعاب روشـی 

نیسـت کـه امـروز در دنیا معمول شـده باشـد، از قدیم بـوده؛ از وقتی که 

انسان های ظالم و مستبد و خودخواه در عالم به وجود آمده اند و مردمی 

درمقابـل آنهـا ـ بـا شـناخت حق خود و انسـانیت خود ـ در صـدد مقابله 

برآمده انـد، ارعـاب هم به عنوان یک روش موفق ابتکار شـد. و ارعابی که 

یزید به وجود آورد، ارعاب جالبی است، واقعًا ارعاِب جالب توجهی است. 

مثـاًل مدینـه که پایگاه شـورش و انقالب اسـت و علی بن الحسینعلیه السلالم 

آنجـا نشسـته و قبـر پیغمبـر آنجاسـت و مسـلماناِن پیامبردیـده و جنگ 

بـدر و ُاحـد دیده، آنجا زندگی می کنند؛ ناگهان فرسـتاد آنجا را ِدرو کنند، 

واقعۀ َحّره پیش آمد. گفت ای سربازان من! بُکشید مردم را، رحم نکنید، 

هـر کاری ممکن اسـت بکنید! و کردنـد. در واقعۀ َحّره، بچه های 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 

آنکه واقعۀ حّره گذشـته بود، تا مدت ها هرکه دخترش را شـوهر می داد، 

می گفـت مـن ضامن ِبکارتش نیسـتم، سـربازان یزیدی کـه آمدند اینجا، 

خیلـی کارهـا کردند، من نمی دانم با دختر مـن چه کردند، ضامن بکارت 
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این دختر نیسـتم؛ تا سـال ها! اینها مسـائلی است که دنیا دیده 

به خودش.1

..یکی ]دیگر[ از راه ها، تحمیق مردم اسـت، تجهیل مردم، اسـتحمار مردم، 

و خالصه مردم را با پندارهای دروغین سـرگرم کردن؛ این کار را هم شـروع 

کردنـد.51/11/22 ]در همـان واقعـۀ َحّره[ عده ای از مردم مدینه رفته بودند شـام 

و از نزدیـک یزیـد را دیـده بودنـد؛ عبداهلل بن حنظلـۀ غسـیل المالئکه و عدۀ 

دیگـری. آمدنـد گفتند شـما از کـه دارید پیـروی می کنید؟! این کیسـت؟! 

این قدر خالف شرع می کند، این طور آدم می ُکشد، این طور شراب می خورد؛ 

بنـا کردنـد از ایـن نقل ها 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 بعضی ها اعتراف می کنند، 

آنها واقعًا هم بردۀ یزیدبن معاویه اند؛ آنها راستی راستی هم شایستۀ بردگِی 

کسی مثل یزید هستند که به بندگی و غالمِی حلقه به گوش خود درمقابل 

یزیـد، بـه چاکـری خودـ  چاکر یعنی بـرده، یعنی غالم ـ اعتـراف می کنند. 

ب، حـواری امام چهارمـ  دو  امـا مردان آزاده اعتراف نکردند. سعیدبن ُمسـیَّ

سـال بعد از فاجعۀ عاشوراسـت، ]دوران[ امامِت امام چهارم اسـت ـ گفت 

نه خیر، بنده بردۀ یزید نیسـتم، من بندۀ خدایم، یزید هم بندۀ خداسـت. و 

من می گویم سعیدبن مسـّیب، بندۀ برگزیدۀ خداسـت؛ و یزید، بندۀ مردوِد 

مطروِد سیاه روِی خدا! سعیدبن مسّیب که اعتراف نکرد، دو نفر را انداختند 

1. االمامة و السیاسة/ ج1/ ص238 و ج2/ ص15
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به جانش، یا عمامه اش را به گردنش انداختند یا با دست به قدری 

حنجـرۀ او را فشـردند کـه یقین کردنـد ُمرده. البته سعیدبن  مسـّیب در این 

ماجـرا نمـرد و مانـد تـا زمـان عبدالملـک و آنجا هم بـاز قهرمانی تشـّیع را 

نشان داد.1 52/11/14 ]حاال[ در همین ماجرا، ُعمال خودآگاه و ناخودآگاه دستگاه 

خالفـت را ]ببینیـد[ که چگونه اذهان مردم را نسـبت به واقعیات اسـالمی 

عـوض کردنـد.52/11/29 یکی از اینها عبداهلل بن عمر بود که آقازادگی هم با خود 

یدک می کشید، می گفتند پسر خلیفۀ دوم است. و این آقازادگی هم بیشتر 

به او وجهه و اعتبار می داد. خود او ُعرضه و سابقه و فهم و کمالی نداشت، 

اما نام و آوازۀ پدر، او را یک قدری آبرومند و موّجه می کرد. ..او اهل وعیال 

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 است: »ِاّنِ ال 

عَظـَم«۲ مـن هیـچ دغلی را بزرگ تـر از این نمی دانم که آدم با یک 
َ
ـُم َغـدًرا ا

َ
عل

َ
ا

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 

کننـد؛ ایـن، تحمل یزید را اصاًل واجب می کند. سـربازان چکمه پوش یزید 

آمدند مدینه، خون ریزی کردند، آدم ُکشـی به راه انداختند، یزید را منفورتر 

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ ۱۹، »سعیدبن ُمسّیب« را مطالعه کنید.

2. صحیح البخاری/ کتاب الِفَتِن/ مسئلۀ 6693
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کردند و رفتند. ..این همه سـختی ها به وجود آمد، ارعاب به وجود 

آمد، اما محبوبیت برای دستگاه بنی امیه به وجود نیامد. محبوبیت را چه 

کسی ایجاد می کند؟ عبداهلل عمر! نفوذ معنوی را چه کسی ایجاد می کند؟ 

عبـداهلل عمـر! مقاومت مردم را چه کسـی در هم می شـکند؟ عبداهلل عمر! 

عبداهلل عمر است که از قول پیغمبر حدیث نقل می کند و از زبان اسالم و 

پیغمبر، مردم را وادار می کند که تسلیم بشوند و درمقابل یزید هیچ گونه 

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 می کردند، سعی می کردند به کل، محبت 

خاندان پیغمبر را از دل های مردم بیرون کنند. ..ولی محبت برای چیست؟ 

چه فایده ای دارد این محبت؟52/11/29 اگر محبت نباشد، رابطۀ عملی به وجود 

نمی آید. در سایۀ محبت می شود پیوند و پیوستگی عملی را به وجود آورد؛ 

ُكُم اهلُل«1، دنبالۀ محبت باید اطاعت و  �ب ��بِ ُ
ی �ی عو�ن �بِ

ا�ةَّ
َ و�نَ اهلَل �ن �بّ ِ�

م �ةُ �ةُ ل ِا�ن ُك�ن
..»�ةُ

متابعت باشد.69/10/17

خـب، راه هایـی داشـتند بـرای ازبین بردن ایـن محبت. ایـن راه ها مختلف 

بـود. ]مثـاًل[ سـر منبرها به خانـدان پیغمبر بدگویـی می کردند. و یک عدۀ 

بی عقـل، مثل مردم شـام قبول می کردند، می پذیرفتنـد.52/11/29 ]این حدیث 

را ببینیـد[: راوی ایـن حدیث، عمرو عاص اسـت؛ عمرو عاص جزو صحابۀ 

1. سـوره مبارکه آل عمران/ آیه 31، »بگو: اگر خدا را دوسـت دارید، از من پیروی کنید تا 

خدا دوستتان بدارد.«
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پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله اسـت. مـردِم آن روزگار از کجـا می فهمیدنـد 

کـه عمرو عاص حدیثش دروغین اسـت؟ عمرو عـاص عالوه براینکه راوی 

حدیـث بـود، در کشـور مصـر اول امام جماعـت بـود، مردم بـه عمرو عاص 

اقتـدا می کردنـد، پشـت سـر او نمـاز می خواندنـد، در قضاوت هـا بـه او 

مراجعه می کردند، در کارها حکمیت او را معتبر می شمردند، قرآن را از او 

می خواستند. و خب، البته در رأس حکومت و در دستگاه معاویه، مهره ای 

در شـطرنِج بـازی ظلم و بغـی و عدوان علیه عدل علی بن ابی طالبعلیه السلالم 

 اهَّلِل« خودم شـنیدم از پیغمبرصلی اهلل علیه وآله 
َ

عُت َرُسـول بود. روایت این اسـت: »َسِ

ولیـاَء«1 آل ابی طالـب جزو بسـتگان من نیسـتند، 
َ
یسـوا ل ِبا

َ
یب طاِلـٍب ل

َ
 ا

ُ
 آل

ُ
»َیقـول

جزو نزدیکان من و پیوسـتگان به من نیسـتند. در اینجا »ولی« به معنای 

دوست نیست؛ بلکه یعنی پیوسته، هم سطح، هم جبهه. آل ابی طالب جزو 

همفکرهای من محسوب نمی شوند.51/11/25

امـا مـردم مدینه کـه چنین حرفی را قبـول نمی کردند. مـردم کوفه حاضر 

نبودنـد لعـن خاندان پیغمبر را به آسـانی قبول کننـد. خب مردم مدینه و 

مـردم کوفـه را می گذاشـتند که محبت داشـته باشـند؟ نه، بـرای آنها هم 

یـک فکـر دیگـر می کردند. فکرشـان چـه بود؟ یک عـده افـراد خوش نام را 

ـ امـان از افـراد خوش نـام و خوش ظاهـر! ـ کـه معـروف بودند بـه دانش 

و تقـوا ]پیـدا می کردنـد[، مثل چه کسـی؟ مثل محمدبن شـهاب ُزهری، و 

1.کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال )علی بن حسام الدین متقی، متوفی975ق(/ ج3/ 

ص358
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به وسیلۀ اینها سعی می کردند که علیه خاندان پیغمبر تبلیغات 

کنند. محمدبن شهاب ُزهری فقیه معروف مدینه است، اهل مدینه است، 

عاِلـم بـه معیارهـای روز، جلیل القـدر، و یک مرد بـزرگ. و البته چون آدم 

خیلـی مـاّلی دانشـمند چنیـن و چنانـی بوده، دسـتگاه خالفت ایشـان را 

بـرای مـردم انتخاب می کند. این محمدبن شـهاب ُزهری داسـتان ها دارد. 

ظاهـرًا هـم بـا خاندان پیغمبر رفیق اسـت، عالقه مند اسـت؛ چقدر روایت 

از امـام سـجاد نقـل کـرده، چقـدر روایـت راجع بـه امیرالمؤمنیـن و صـدر 

اسـالم نقل کرده که به حسـب ظاهر، اگر چنانچه اینها را کسـی نقل کند، 

می گوینـد بلـه! این جزو مریدهـای خاندان پیغمبر اسـت. اما همین آدم 

برای خاطر اینکه محبت خاندان پیغمبر را از دل ها بِکشـد بیرون، حدیث 

یِن العاِبدیـَن َعِلِّ بِن احُلَسـنِی«، نقل می کند از امام سـجاد  جعـل می کنـد؛ »َعـن َز

یُتـُه« داناتریـن و عالم تریـن 
َ
فَقـُه هاِشـّیٍ َرا

َ
كاَن ا و خـودش حاشـیه می زنـد: »َو 

هاشـمی ای کـه مـن دیدم همینی اسـت که حـاال از او می خواهم روایت 

نقل کنم؛ خب انسان گوش تیز می کند این روایت چیست که بزرگ تریِن 

ّبِ ااِلسالِم«  َحّبونا ِبُ
َ
بنی هاشم و شریف ترین افراد این خاندان گفته، گفته: »ا

ما را به عنوان اسـالم دوسـت بدارید، نه به عنوان خاندان پیغمبر بودن، نه 

به عنـوان عالم تـر و فاضل تـر بودن، نه به عنوان شایسـتۀ خالفت و رهبری 

بـودن، نـه به عنـوان مبـارز ضد ظلم و اسـتبداد و دسـتگاه طاغی حکومت 

ینـا«1 محبتی که شـما به ما دارید، موجب 
َ
 َعل

ً
نـا َحـّیَ صـاَر َشـینا

َ
ُكـم ل بـودن. »ُحّبُ

1. االرشاد/ باب تاریخ االمام علی بن الحسین/ فصل فی فضائل االمام السجاد/ حدیث2
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ننـگ و عـار مـا شـده. شـما می گوییـد کـه علی بن الحسـین یـا 

حسـن بن علی یـا حسـین بن علی، اوالد رسـول اهلل ]هسـتند،[ از ایـن بـاب 

دوستشان دارید، مردم ما را سرزنش می کنند.

ایـن را محمدبن شـهاب ُزهـری نقل می کند! از چه کسـی؟ از امام سـجاد! 

و بـه گفتـۀ خـودش، از فقیه تریـن افراد بنی هاشـم. 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. آن وقت محبت به خاندان پیغمبر که همه چیز 

در آنها خالصه می شـود، جهاد فی سـبیل اهلل در خاندان آنهاسـت، زکات و 

صالت در خاندان آنهاست، همه چیز در خاندان آنهاست، محبت آنها مثل 

محبت یک مسـلمان معمولی باشـد! خب این پیداسـت که دروغ اسـت. 

امـا چـرا ایـن را نقـل می کند؟ برای خاطـر اینکه می بیند مردم از دسـتگاه 

بنی امیه زده شـدند، چون ناراحت شـدند، چون دلسـرد شدند، دشمنانشان 

راـ  یعنـی خانـدان پیغمبـر را ـ دوسـت می دارنـد. اتفاقًا دوسـتی خاندان 

پیغمبر زمینۀ آماده ای هم دارد.52/11/29 خب پیغمبر اکرم هم، در قرآن و به 

ٰی«1 
ر�ب

ی ال�ةُ ِ
�ةَ �ن

َ
ا الَمَوّد

َّ  ِال
ً
را حب

َ
ِ� ا �ی

َ
م َعل

ُ
ك

ُ
ل س�ئَ

َ
ل لا ا

زبان قرآن، برای مردم خوانده بود: »�ةُ

موّدت به خویشاوندان پیغمبر، پاداش نبوت است؛ هم در روایات فراوان 

دیگـری؛ ای فاطمـه! هرکـه تو را برنجاند، مرا رنجانـده؛ هرکه به تو محبت 

1. سوره مبارکه شوری/ آیه 23
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کنـد به من محبت کـرده؛ دربارۀ امیرالمؤمنیـن همین طور، امام 

حسـن همین طـور، امام حسـین همین طـور. راجع بـه محبت بـه خاندان 

پیغمبـر، چیزهایـی آمـده. ..روایـات صـادرۀ قطعـی می گویـد دوستشـان 

بداریـد، و چـون زمینه آماده اسـت، و همه دوسـت می دارنـد، می خواهند 

این دوستی را از آنها کم کنند. آقای محمدبن شهاب ُزهری با آن علمش، 

بـا تقـوای ظاهـری اش، با آن فقاهتش، این طور روایـت کرده. که یک مرد 

باهوشـی مثل شیخ راضی آل یاسـینرضوان اهلل تعالی علیه می گوید اساسًا نقل ها و 

روایت های محمدبن شهاب ُزهری در قضایای خاندان پیغمبر، مطلقًا قابل 

قبول نیست، می گوید قابل اعتماد نیست این آدم، خائن است.

خـب در یک چنیـن زمینه ای، اسـالم دارد تحریف می شـود، قدرت ها دارند 

خودشان را هرچه بیشتر در مغزها و دل های مردم جا می کنند و خاندان 

پیغمبر دارند از افق ذهن و عاطفۀ مردم دور می مانند.52/11/29 عالوه بر همۀ 

اینهـا، مـردم را طوری بـار آورده بودند، به کیفیتی روحیات انسـانِی مردم 

را عـوض کـرده بودنـد، کـه مـردم، پسـت فطرت و َدنیّ الطبـع و کوچـک و 

بی شخصیت 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! می شـود؛ وقتی کـه قـدرت 

در دسـت کسـی بـود، او می توانـد مـردم را به صورت فرشـتگانی بسـازد و 

می توانـد به صورت اهریمنانی بسـازد. مردم، ایـن لوح های پاک، آمادۀ هر 

نقش و نگاری هستند. هرگز آحاد بشر با حقیقت عناد ندارند، شما خیال 
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نکنیـد کـه این همه میلیون ها مردمی که در سراسـر عالم، حق را 

نشناختند، اینها معاند حق هستند، ابدًا! چه کسی با حق عناد دارد! اینها 

همان لوح ها و صفحه ها و کاغذهای سـفیدی هسـتند که دسِت قدرتمنِد 

قدرت های زمان، اینها را نقش و نگار کرده اند؛ همان موم های نرمی هستند 

که دسـت قدرتمند قدرت ها آنها را به شـکل های گوناگون ساختند؛ همان 

مواد مایعی هستند، آبگونی هستند که قالب های نظام های گوناگون آنها 

را به شکل های مختلف درآورده است.52/12/1

من همیشه نظام های اجتماعی را به تورهای ماهیگیری مثال می زنم که 

گاهی در میان خود، هزاران ماهی را می کشـانند به یک سـمت خاصی و 

آن ماهیان خودشان متوجه نیستند که با همان حرکت تور دارند به طرفی 

کشیده می شوند، نمی فهمند که کسی دارد آنها را هدایت می کند در داخل 

تور، خیال می کنند آزادند و دارند راه می روند، هیچ احسـاس اسـارت هم 

نمی کنند. نظام های اجتماعی هم این چنینند، حتی نظام صحیح هم به 

یک معنا همین طور است، اگرچه در آن دیگر اسارت نیست، چون در آن، 

آگاهـی و بینایی هسـت؛ وانگهی نظام مسـتند به خـدا و بندگی، باالخره 

بندگِی خداسـت؛ اما هر نظام اجتماعی این خصوصیت را دارد. انسـان ها 

در نظام اجتماعی، داخل یک تور نامرئی هستند و دارند کشانده می شوند 

به یک طرفی. اگر چنانچه آنها را به طرف بهشـت ببرند، انسـان ها به طرف 

بهشـت می روند، و اگر به طرف جهنم ببرند، انسـان ها دارند به طرف جهنم 

وا 
ّ
َ�ل

َ
 َو ا

ً
را عَم�ةَ اهلِل ُك�ن لوا �نِ

َ
ّد �نَ �بَ �ی �ن

َّ
ی ال

َ
َر ِال م �ةَ

َ
 ل

َ
کشانده می شوند. قرآن می فرماید: »ا
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راُر«1 سـردمداران نظام هـای  َس ال�ةَ �ئ ها َو �بِ
و�نَ

َ
صل َم �یَ

َه�نَّ َ واِر * حب وَمُهم داَر ال�بَ
�ةَ

باطل و طاغوتی و کفرآمیز، انسـان هایی را که در سـایه این نظام ها دارند 

زندگی می کنند، می کشانند به سمت جهنم. و اگر این نظام یک نظام غیر 

خدایی اسـت، کشـانندگان این نظام، همان کسانی هستند که اطراف تور 

را گرفتند و دارند می برند به یک طرفی. پس اطاعت از هر نظام اجتماعِی 

باطل و غلط و غیر الهی، عبادت غیر خداسـت، ولو اسـمش هم مسـلمان 

باشد و نمازش را هم بخواند.71/1/26

1. سوره مبارکه ابراهیم/ آیات 28 و 29، »آیا ندیدی آن کسانی که نعمت های خدا را کفران 

کردند، ناسپاسی کردند. قوم خود و دنباله روان خود را به وادی نابودی و نیستی کشاندند 

٭ جهنم؛ در آن وارد می شوند، و چه بد قرارگاهی است.«



 

56

دو وظیفۀ اصلی ائمه؟مهع؟ در دورۀ چهارم امامت

از دورۀ امام سجادعلیه السلالم دوره و فصل چهارم امامت شـروع می شـود. در 

ایـن فصـل، کاری کـه مورد نظر اسـت، دو چیز اسـت؛ یکی این اسـت که 

مبانـی فکـری و ایدئولوژیکـی اسـالم، که بـر اثر طول زمان و تغییر شـکل 

جامعۀ اسالمی به جامعۀ طبقاتی جاهلی، و بر اثر حکومت ممتد بنی امیه 

و پیـش از بنی امیـه ـ آن کسـانی که پـدران فکـری بنی امیه بودنـد ـ رو به 

فراموشـی گذاشته است، احیا شـود. اصول جهان بینی اسالم و ایدئولوژی 

اسـالم، در میان مردم دارد فراموش می شـود؛ آن مسـاواتی که در اسـالم 

وجود دارد، آن عدل مطلقی که در جامعۀ اسـالمی منظور شـده اسـت، آن 

حالت توجه ُاخروِی توأم با تالش دنیوی که در متن اسالم مقرر شده است، 

آن ارزش و کرامتی که برای انسان در منطق اسالم معّین گشته است، آن 

ارزش های اصیِل دسِت اوِل اسالمی، دارد فراموش می شود. اسالم، هم در 
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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 می شود.

ازطرفی اصول اسالم فراموش می شود، ازطرف دیگر اصول ضد اسالمی دارد 

تزریـق می شـود و توسـعه پیدا می کند. عبدالملک مـروان عقیدۀ به جبر را 

ترویج می کند و مردم را جبری مسلک بار می آورد؛ برای اینکه بتواند بر مردم 

آسـان حکومـت کنـد و آنچه را کـه می خواهد، در میان مـردم به جا بیاورد، 

نیروی مقاومتی در میان مسلمان ها 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 انسان ها در آن تأثیری بگذارد ـ ترویج می کرد.1 51/11/23 

عمدۀ مسـائل امامت که شـما می بینید در فرهنگ غیر شـیعی دچار یک 

غربت و بی توجهی اسـت، ناشـی از همین دست کاری هاست. یا بسیاری از 

مسـائل مربوط به تفسـیر قرآن و آیات الهی در آن روزگار، مشـمول همین 

دسـت کاری ها شـده. و علت اینکه ائمهعلیهم السلالم نسبت به بعضی از علمای 

نزدیک به دستگاه خالفت حساسیت نشان می دادند، مثل محمدبن شهاب 

ُزهری که امام سجادعلیه السالم آن نامۀ توبیخ آمیز را برای او نوشتندـ  و حقیقتًا 

1. نـگاه جبرگرایانـۀ عبدالملـک در ایـن خطبه که پس از شکسـت دادن قیام توابین برای 

مـردم شـام بیـان کـرده، به خوبی دیـده می شـود. »اما بعـد، خداوند ازجمله سـران عراق، 

سـلیمان بن ُصَرِد فتنـه زا و رأس گمراهـی را ُکشـت. بدانیـد کـه سـر ُمَسـّیب بن َنَجبه بـا 

شمشـیرها پاره پـاره شـد و نیـز خدا از سـراِن آنها، دو گمـراِه گمراه کننده، عبداهلل بن سـعد 

ازدی و عبداهلل بن وال بکری را ُکشت.« )الکامل )ابن اثیر(/ ج4/ ص186(
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عبرتـی اسـت برای همـه ـ یا آن بیان امام باقر بـه یکی از بزرگان 

هـِل الّشـاِم«1، با این تعبیر با او 
َ
علمـای زمـان خودشـان که فرمودند: »یـا ُعَبیـَد ا

صحبت کردند، و مجادالت و مباحثات ائمه با بعضی از بزرگان و نام آوران 

فقه و حدیث در زمان خودشان، ناشی از همین موضع گیری آنها بود.

اینها دسـتگاه فکری و فرهنگی خالفت را اداره می کردند، شـعرا هم البته 

کمکشـان می کردند.67/8/8 علما و فقها و شـاعران زمان، سررشـته داران فکر 

و فرهنگ جامعۀ اسـالمی آن روز ]بودند[،51/11/25 و لذا ائمه به شـعرا هم در 

موارد زیادی سیل مالمت را سرازیر می کردند، که این را هم شما در شرح 

احـوال ائمهعلیهم السلالم زیـاد می توانیـد پیدا کنید، که مثاًل امـام به ُکثّیر که 

یکـی از بـزرگان شـعرای زمـان عبدالملک بود، چه فرمودنـد و به بعضی از 

شـعرای دیگر چه گفتند، به فرزدق چه گفتند. این نشـان دهندۀ این است 

که یک جریان فکری و فرهنگِی بسـیار پرکار و پرتالشـی ازطرف دسـتگاه 

خالفـت، تغذیـه می شـد، و دسـت اندرکار این بود که اسـالم را، به شـکلی 

آرایش بدهد و سازمان بدهد و معرفی کند که با خالفت دستگاه بنی امیه 

و بنی عباس سازگار باشد. ..این حدیثی که از قول امیرالمؤمنین نقل شده 

«۲، ایـن تحقیقـًا در دوران زندگـی ائمه در 
ً
ِو َمقلوبـا بـَس الَفـر

ُ
ِبـَس ااِلسـالُم ل

ُ
کـه »ل

1. بحاراالنـوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین و محمدبن علـی و.../ ابواب تاریخ ابی جعفر 

محمدبن علی باقر / باب5/ حدیث59

2. نهج البالغـه/ خطبـۀ 108/ در ایـن خطبـه امیرالمؤمنیـن با لحنـی عتاب گونه برخی از 

پیامدهای حکومت بنی امیه را برای کوفیان برمی شمرند.
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جامعۀ اسـالمی مصداق داشـت. ]حضرت[ خبـر داده بود که یک 

روزی جامۀ اسـالم را می پوشـند، اما مثل پوشیدن یک پوستین به صورت 

پشـت وُرو؛ این را می پوشـند اما درسـت مثل اینکه یک نفری پوسـتین را 

پشت وُرو پوشیده باشد. خب پوستین پشت وُرو همان پوستین است، اما 

وقتی انسان پوستین را درست پوشید، هم گرم کننده است، هم ظاهرش 

زیباسـت و هـم یـک لباس درسـت اسـت، هیچ تـرس آور هم نیسـت. اما 

وقتـی همیـن پوسـتین را به صورت پشـت وُرو تن کردید، آن گرم شـدن را 

نـدارد، آن نرمـی و راحتی را ندارد و از این طرف هم پوشـنده به شـکل یک 

حیوانی، یک هیوالیی جلوه می کند.

ببینیـد؛ واقعًا وقتی که اصالت های اسـالم، احکام اسـالم، معارف اسـالم 

در یـک جامعه تحریف بشـود، یک چنین حالتی پیـش می آید. نگاه کنید 

بـه دنیـای امـروز، تصدیـق خواهید کرد؛ در خیلی از کشـور های اسـالمی، 

« اسـت. خیلـی چیزها هسـت که برای 
ً
ِو َمقلوبـا بـَس الَفـر

ُ
ِبـَس ااِلسـالُم ل

ُ
واقعـًا »ل

اسـالم نیسـت، امـا در این جوامـع وجود دارد؛ و خیلی چیزها هسـت که 

بـرای اسـالم اسـت، امـا در ایـن جوامـع وجود نـدارد. در مجمـوع هم که 

نگاه می کنید، اگر بپرسـید نامسـلمانند یا نه، می بینید مسـلمانند. انسان 

واقعًا در یک تناقضی گیر می کند، حوایج اسـالم نیسـت، دسـت وپاگیری 

و زحمتش هسـت؛ زشـتِی صورت و ظاهر در آن هست، منافع و فوایدش 

نیسـت؛ آخرش هم جامعه، جامعۀ مسـلمانی است. یک چنین وضعی در 

دوران ائمهعلیهم السالم در جامعۀ اسالمی حکومت می کرد.67/8/8
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در اینجـا یـک شـغل بـرای امامـان، از امـام سجادعلیه السلالم به بعد 

به وجود می آید، و آن، مبارزۀ با تحریف است. امام سجادعلیه السالم و دودمان 

و جانشـینانش باید با تحریف مبارزه کنند؛ یعنی درسـت در نقطۀ مقابل 

حرکتـی کـه دسـتگاه حاکم به وجود آورده اسـت، اینها یـک حرکتی ایجاد 

کننـد و یـک جریـان تازه ای به وجـود بیاورند؛ و خالصه برای اسـالم، برای 

نشـان دادن اسـالم و معرفـی طـرز فکـر اسـالمی و ایدئولـوژی اسـالمی و 

ساختن افکاری بر مبنای اسالم، تالش کنند. این کار اول آنهاست و این 

همان چیزی است که غالبًا مردم از آن خبر دارند و شما این را شنیده اید 

کـه امـام سجادعلیه السلالم و مخصوصـًا امـام باقـر و امام صـادق و ائمۀ بعد 

علیهم السالم، شاگردانی داشته اند و بر مسند تدریس می نشستند و حرف 

می زدند و مطالبی می گفتند.

..و امـا وظیفـۀ دوم این بزرگوارانـ  اینکـه می گویم وظیفه، یعنی وظیفۀ 

الهی شـان و عملـی کـه می کردنـد و انجـام می دادنـد، و مـا از روی منابع 

و مـدارک آن را می فهمیـم ـ ایـن بود کـه اینها سـعی می کردند در ضمن 

اینکه جریان فکری اصیل اسـالمی را حفظ می کنند، یک جریان سیاسـی 

بسـیار منظم و حساب شـده ای را هم تعقیب کنند؛ وابستگان به طرز فکر 

اسـالمی 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 قائمعلیه السلالم بناسـت شمشـیر را به دسـت بگیرد و 

بیاید بیرون و درمقابل دسـتگاه قدرت حرکت کند، یک عده سـرباز مسـلِح 
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مجهِز فداکار دورش داشـته باشـد. این کاری بوده است که همۀ 

ائمۀ هشـتگانۀ بعد از امام حسینعلیه السلالم تا امام یازدهمعلیه السلالم این کار 

را داشته اند. خالصه اش عبارت است از تشکیل و ادارۀ یک حزب مذهبِی 

سیاسِی مخفی، و مجهز کردن 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، 

به حرکت در خواهیم آورد، این عده مجهز و مسلح باشند و کاماًل بتوانند 

از عهدۀ وظیفۀ تاریخی خود برآیند و امر ائمه را پیش ببرند. این هم یک 

کار دیگر ائمهعلیهم السالم بود.51/11/23

امـام چهارمصلوات اهلل علیله یکـی از دوازده رهبـر و مقتدایـی اسـت که پروردگار 

عالـم بعـد از پیغمبـر اسـالم معّیـن کرده، بـرای اینکه جامعۀ اسـالمی را 

هدایت کنند و نسـل های متوالِی آغاز اسـالم راـ  یعنی دوازده نسل را ـ با 

تربیت الهی و تربیت قرآنی رشد بدهند. اگر بخواهیم امام سجادصلوات اهلل علیه 

را با توجه به وظایفش، با یک عبارتی و با یک عنوانی تعریف کنیم، باید 

این طور بگوییم: امام چهارم آن انسـان عظیم القدری اسـت که یک رهبر 

مسلکی و فکری و یک حاکم سیاسی است. توجه کنید! یک رهبر مسلکی 

و فکـری اسـت، یعنی بایسـتی فکر اسـالمی 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 

این طور نیسـت؟ مگر ما نمی گوییم 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 نمی شود غصب کرد، علم کسی را که نمی شود از او گرفت. 

غاصب تقوای ائمه که نبودند. غاصب ِسَمت و منصب معنوی و روحانی 

آنها که نبودند؛ پس غاصب چه بودند؟ غاصب حکومت آنها بودند.

پس امام علیه السـالم عالوه براینکه یک رهبر مسـلکی اسـت و به اصطالح 

جدید، یک ایدئولوگ محسوب می شود، یک حاکم سیاسی هم هست. منتها 

هم در مقام رهبرِی فکری و مسـلکی، و هم در مقام رهبرِی سیاسـی، او را 

نگذاشته اند که آنچه باید و خدا می خواهد، انجام بدهد؛ یعنی نگذاشته اند که 

آزادانه طرز فکر اسالمی را آن چنان که او می داند و او می فهمد، به مردم دنیا، و 

جلوتر از همه، به مردم جامعۀ اسالمی برساند. همچنین دشمنان و غاصبان، 

در ناحیۀ رهبرِی سیاسـی، اجازه نداده اند که امام چهارم بر َمسـند حکومت 

بنشیند و آن چنانی که مروان ها و عبدالملک ها و سلیمان بن عبدالملک ها و 

دیگران و دیگران، جامعۀ اسالمی را اداره کردند، امام چهارم بهتر اداره کند. 

همچنانی که 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 می کردند و شمشیر را جلو می بردند 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 آن چنان که 

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 یزیدبن معاویه ]حاکم[ بود، و بعد در حدود چهل 

روز، معاویة بن یزیـد؛ کـه خـودش را از خالفـت خلع کرد. بعـد از او مروان 

َحَکم، بعد از او پسـرش عبدالملک مروان، و بعد از او ولیدبن عبدالملک، 

که امام علیه السـالم در زمان ولیدبن عبدالملک شـربت شهادت نوشیدند. 

در زمـان مـروان ـ کـه حکومتش ]حدود نه ماه[ بود ـ عالم اسـالم در یک 

بلبشوی غریبی بود، این اوِل کار.

در زمان عبدالملک ـ که خلیفۀ مقتدر اموی بوده اسـت ـ عالم اسـالم در 

یک یکپارچگی قرار گرفت. او همۀ رقبای خود را از بین برد؛ عبداهلل زبیر، 

مصعب بن زبیر، و همۀ کسانی را که سر بلند کرده بودند، در طول چند سال 

سرکوب کرد، و َجو عالم اسالم به طور خالص و یک سره و مطلق در اختیار 

خلیفـۀ امـوی قـرار گرفـت. و خلیفـه ای کـه بیشـتر معاصر با امام سـجاد 
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بوده، همین عبدالملک بوده است. خود عبدالملک هم یک مرد 

سیاست مداِر بسیار پخته و زیرکی بوده که شاید در تمام خلفای بنی امیه، 

بعد از معاویةبن ابی سفیان، هیچ خلیفه ای به پختگی و زرنگی و کیاست 

عبدالملـک نبـودهـ  این هـم نکته ای اسـت که باید به این توجه داشـت ـ 

برخـالف خلفـای بعـدی کـه غالبًا هرکدامـی از یک جهتی یـک ضعفی در 

کارشان بود. این وضع قدرت خالفت.

وضع شیعیان چگونه است؟51/11/23 وضعیِت بعد از عاشورا در میان شیعیان و 

معتقدان به خط امامت، وضعیت عجیبی بود. وحشی گرِی مزدوران اموی و 

کاری که با خاندان پیغمبر چه در کربال و چه در کوفه و چه در شام انجام 

دادند، همۀ مردم عالقه مند به خط امامت را مرعوب کرد. البته می دانید که 

زبدگان از اصحاب امام حسینعلیه السالم در ماجرای عاشورا یا در ماجرای توابین 

به شهادت رسیدند. آن کسانی که باقی مانده بودند، آن قدر 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، بی تشکیالت، 

مرعـوب و درحقیقـت از راه امامـت عماًل منصرف شـده؛ این میراثی بود که 

از جمع شیعه برای امام سجاد باقی ماند.59/9/14 این وضع شیعیان است.

دسـتگاه خالفـت، بـا قـدرت، بـا سـرنیزه و ِاعمـال زور و فشـار، بـا خفقـاِن 

هرچه تمام تر، دارد حکومت می کند. شیعیان غالبًا رفتند، کسی نمانده. راجع به 

خفقان دسـتگاه خالفت عبدالملک چند داسـتان هسـت که اشاره می کنم. 

عبدالملک مشـغول خطبه خواندن بود، یک نفری بلند شـد با عبدالملک بنا 
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کرد بحث کردن، راوی می گوید بعد از آنکه حرف هایش را زد، دیدیم 

که اصحاب َمسالح، یعنی پلیس ها و ُشرطه های عبدالملک، آمدند و بردند، 

دیگر این آدم را ما ندیدیم، بردند سربه نیستش کردند.1 52/11/30 ُشرطۀ ابن زیاد یا 

ُشرطۀ َحّجاج بن یوسف وقتی که در بازارهای کوفه راه می رفت، تازیانه اش را 

تکان می داد، آواِز این ُشرطه که به گوش مردم می رسید، بدنشان می لرزید. 

یک نفر در بازار کوفه گفت اهلل اکبرـ  یک اهلل اکبر عادی ـ َحّجاج شنید، رفت 

رؤسـای قـوم را جمـع کرد گفت دیروز من یک صدای اهلل اکبر شـنیدم، این 

اهلل اکبـر عـادی نبـود، چنین نبود که کسـی بخواهد یک ذکـر تنهایی گفته 

باشد، در این اهلل اکبر یک چیزی بود، بدانید آن قدر سر و زبان قطع خواهم 

کرد تا دیگر از این حرف های زیادی نزنند! 52/12/1

یک ماجرای دیگر و حدیث دیگر آن است که نقل می کنند که عبدالملک 

بـُت ُعُنَقـُه« هرکـه به من امر  َحـٌد ِبَتقـَوی اهَّلِل ِااّل َضَر
َ
ن ا روی منبـر گفـت: »ال َیأُمـُر

کند و دستور بدهد که من باتقوا باشم، مثاًل بگوید عبدالملک! تو خلیفۀ 

مسـلمان ها هسـتی، چرا این ظلم را کردی؟ چرا این مال را خوردی؟ چرا 

فالن کـس را عـزل کـردی؟ چرا فالن کـس را نصب کردی؟ هرکسـی از این 

حرف ها به من بزند، من گردنش را خواهم زد.۲ تا آن روز در عالم اسـالم 

1. امالی )محمدبن محمدبن نعمان معروف به شـیخ مفید، متوفی 413ق(/ مجلس سـی 

و سوم/ حدیث6

2. ماجرای تهدید رؤسای اقوام کوفه توسط َحّجاج، و ممانعت عبدالملک از امربه معروف 

خلیفه، در کتاب الکامل )ابن اثیر(/ ج4/ ص 377 و ص392 آمده است.
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ایـن مطلـب سـابقه نداشـت؛ خلفـا ظلـم و جـور و ایـن کارهـا 

می کردنـد، امـا قانونـی نبود ظلم و جورشـان. یزیدبن معاویه ظلم می کرد، 

اما ظلمش قانونی نبود، لباس قانون نداشت، همه می فهمیدند این ظلم 

است. یزیدبن معاویه وقتی که شنید عبداهلل زبیر در مکه سر بلند کرده، به 

عبیداهلل زیـادـ  قاتـل حسـین بن علیصلوات اهلل علیه ـ پیغـام داد که از کوفه برو 

با عبداهلل زبیر در مکه بجنگ و اگر شـد خانۀ کعبه را خراب کن. ُعبیداهلل 

زیـاد در جوابـش گفـت کـه من هرگز ایـن دوتا کار را باهـم نمی کنم، هم 

فرزنـد پیغمبـر را بُکشـم، هـم خانۀ خدا را ویران کنـم! فحش هم داد؛ که 

در تاریـخ نقـل کردنـد فحش هـای او را به یزید. هنوز یک انـدازه ای آزادی 

بـود، هنـوز وقتی که خلیفه به کسـی فرمانـی مـی داد، امر و نهی می کرد، 

امـکان ایـن بـود که مردم درمقابـل خلیفه یک کلمه حـرف بزنند. از زمان 

عبدالملک مروان، قانونًا حرف زدن درمقابل خلیفه ممنوع شد، دیگر کسی 

حق نداشت درمقابل خلیفه حرف بزند و نفس بِکشد. خلیفه و حاکِم برتر 

و قدرت باالتر، هر کاری دلش می خواست باید انجام بدهد، هیچ کس هم 

حق ندارد که نفس بکشد و اعتراض و سؤال بکند. ..بعد از گذشت قریب 

یـک قـرن، عبدالملک اول کسـی بود که این حکم اسـالمی را نقض کرد و 

گفت هیچ کس حق ندارد که به من امربه معروف و نهی ازمنکر بکند.

این اسـتبداد دسـتگاه خالفت، و آن تشـّتت و ضعف شـیعیان؛ این دوتا 

قسـمت از زمینه های زندگی امام سـجاد؛ قسمت سوم، عامۀ مردم. عامۀ 

مردم از کجا خبر دارند که دنیا دست کیست و چه خبر است!52/11/30 تبلیغاتی 
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که ازطرف دستگاه خالفت شده، مردم را نقطۀ مقابل امام سجاد 

قرار داده بود، درحالی که مردم نباید دشـمن امام سـجاد باشند. چرا کسی 

با علی بن الحسین، سیدالساجدین و زین العابدین، زینت عبادتگران، آقای 

سـجده کنندگان ]بـد باشـد؟[ اینهـا عنوان هایی اسـت که همـان روز مردم 

می دادند به این بزرگوار، نه اینکه ما شیعۀ سیزده چهارده قرن بعد بگوییم، 

همـان روز مـردم قبـول داشـتند که این زینـت عبادتگران اسـت. چرا باید 

مردم با یک چنین عنصر روحانی منّوری بد باشند؟ جز ]به خاطر[ تبلیغات 

دستگاه خالفت؟

بنده یادداشتی را اینجا برایتان آورده ام، این برای این است که زمینۀ کار 

امام سجاد به دست بیاید؛ ببینید امام سجاد با چطور مردمی می خواستند 

حرکـت نهضـت شـیعی را پیش ببرند. چطور مردمـی در آن زمان بودند. و 

همیـن مـردم را در صد سـال بعد نـگاه کنید، آن وقـت می فهمید که امام 

سـجاد چـه کـرده اسـت. همین مردمی کـه اینجا این طور دشـمن خاندان 

پیغمبر و نقطۀ مقابل امام سـجاد بودند، همین مردم بودند که در قضیۀ 

نهضت بنی عباس، به خاطر انتقام خون پدر امام سجاد، بنی امیه را تارومار 

کردند؛ این زحمات امام سجاد بود.

یک عده ای آمدند پیش َحّجاج بن یوسف. این را بنده از ِبحار نقل می کنم.1 52/12/1 

َحّجـاج ِکـی بوده؟ َحّجاج تقریبًا حدود پانزده سـال بعد از فوت معاویه به 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریخ علی بن الحسـین و.../ ابـواب تاریخ سیدالسـاجدین/ باب8/ 

حدیث10



1067 57. زمانۀ امام سجاد؟ع؟ 

صل چهارم
ف

حکومت عراق رسید؛ آنچه که ما اینجا داریم می خوانیم اگرچه در 

زمان َحّجاج است، اما ثمرۀ تبلیغات و تحریمات سوء معاویةبن ابی سفیان 

اسـت.1352/1 یـک جمعیتـی آمدنـد وارد کاخ َحّجـاج شـدند، وارد داراالمـارۀ 

َحّجـاج. مـردی از قبیله و گـروه عبداهلل بن ادریس بن هانی با اینها بود که 

َمُه ِبَكالٍم« 
َّ
در این جمعیت یک خرده ای درشت گو و درشت زبان بود.52/12/1 »َفَكل

با َحّجاج تند حرف زد، خشن حرف زد که مثاًل چرا حق ما را نمی دهی!1352/1 

یا فرض کنید که چرا سهمیۀ بیت الماِل ]ما را[ حاکم شما در فالن قبیله، 

در فالن ِدهی که ما زندگی می کنیم، نداده!52/12/1 از این گونه حرف ها.

خـب، مرسـوم ایـن بـود؛ آزادی ای کـه اسـالم بـه مـردم داده بـود در صدر 

اسـالم، و دخالتی که مردم حق داشـتند در مسائل اجتماعی بکنند، مردم 

را این طور بار آورده بود که بتوانند درمقابل امیر، درمقابل حاکم، درمقابل 

خلیفه، آزادانه حرف خودشـان را بزنند. عرب بیابانی درمقابل منبر خلیفه 

می ایستاد و خلیفه می گفت اگر چنانچه من کج رفتم، من را راست کنید 

ـ منظورش این بود مثاًل که من را ارشـاد کنید، هدایت کنید ـ بعد عرب 

بیابانـی شمشـیرش را می کشـید، می گفـت اگر کج رفتی، با این شمشـیر 

راستت می کنم. کسی هم نمی گفت باالی چشمت ابروست. حاکم است؟ 

باشد! من هم یکی از آحاد ملتم، رعیتم، او هم مثل من. غرض، یک چنین 

آزادی بیان و زبانی تا آن زمان ها، هنوز در جامعۀ اسالمی بود.

ـُه احَلّجـاُج یِف 
َ
ـَظ ل

َ
غل

َ
]آن مـرد[ بـا َحّجـاج یک قدری به تنـدی صحبت کـرد، »َفا
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اجَلـواِب«.1352/1 َحّجـاِج پلنگ ِدمـاِغ1 متکبـر هـم کـه طاقـت حـرِف 

تنـد شـنیدن را نداشـت، بنا کـرد به این تندی کردن که مثاًل سـاکت شـو، 

فضولـی نکـن، از این حرف ها. وقتی که َحّجاج با این آدم این طور صحبت 

ـا ااَلمیـُر« با من  َ ّیُ
َ
ـُه« مـرد رو کـرد بـه َحّجـاج گفـت: »ال َتُقـل َهـذا ا

َ
 ل

َ
کـرد، »َفقـال

ُن 
َ

یـٍش َو ال ِلَثقیـٍف َمنَقَبـٌة َیعَتـّدوَن ِبـا ِااّل َو ن این طـوری حـرف نزن امیـر. »َفـال ِلُقَر

ثِلهـا« نمی خواهـد بـا مـن این طـور تند حـرف بزنی، قبیلـۀ قریش و   ِبِ
ُ

َنعَتـّد

قبیلـۀ ثقیـفـ  کـه قبیلۀ درجه دوم مثاًل محسـوب می شـد و َحّجاج برای 

قبیلۀ ثقیف بود؛ َحّجاج بن یوسف ثقفی ـ هیچ فضیلت و مدح و منقبتی 

ندارنـد، مگر اینکـه قبیلۀ ما هم، یک چنین فضیلت و منقبت قابل قبولی 

داریـم. بنی امیـه کـه قبیلۀ قریشـند در رأس خالفتند، اسـتاندار هم برای 

قبیلـۀ ثقیـف اسـت. گفت هـر فضیلتی و هر مدحی و هـر به اصطالح ُگل 

شـکفته ای که آن قبیلۀ خلیفۀ حاکم و قبیلۀ شـما به مردم دادند، ما هم 

دادیـم، قبیلـۀ ما هـم دادند. چرا بیخود به ما فخر می فروشـی؟ این را آن 

 
َ

مرد به َحّجاج گفت.َحّجاج خیلی به گوشـش عجیب آمد این حرف، »قال

ُه َو ما َمناِقُبُكم؟« چیسـت منقبت های شـما؟ چه دارید شـما از حرف های 
َ
ل

حسـابی و از سـربلندی ها و افتخـارات؟52/12/1 مـا نشـنیدیم که قبیلۀ شـما 

فضیلتی داشـته باشـد، چیسـت فضایل قبیلۀ شـما؟ حاال این آدم یکی از 

آحاد رعیت، درمقابل َحّجاج بن یوسف دارد مناقب و فضایل قبیلۀ خودش 

1. اصطالحی است در زبان خراسانی و به کسی گفته می شود که زود از سخن و رفتاری 

ناراحت می شود.
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را می گوید؛ گوش کنید. ممکن است راست بگوید، ممکن است 

دروغ، امـا ببینیـد َحّجـاج عکس العملش چیسـت و مجلسـیان هم قبول 

دارند اینها فضیلت است. حاال این فضایل چیست؟1352/1 گفت منقبت های 

ما و افتخارات ما اینهاست.

یک نفر در مرکز حکومت عراق؛ نمی گویم شـام، عراق! عراق آنجایی اسـت 

که امیرالمؤمنینصلوات اهلل علیه در آنجا شـعاع نور حکومت و والیت خود را به 

آفـاق عالـم پخش کرده. مردمی که با امیرالمؤمنین در جنگ های 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 منقبت ها 

و افتخارات خودش را در حضور مردم همین شهر می گوید.

بعـد کـه منقبت هایـش را گفت، َحّجاج گفت: راسـت می گویـی، ای واهلل! 

واقعًا راسـت می گویی، قبیلۀ شـما واقعًا قبیلۀ چنین و چنانی اسـت. حاال 

ببینید این منقبت ها و افتخارات چیسـت که در این شـهر، در فضای این 

شـهر گفته می شـود، و این نشـان می دهد که وضع فکری و روحی مردم 

 ما ُینَقُص ُعثماُن َو ال ُیذَكُر ِبسوٍء یِف 
َ

نسبت به این مسائل چگونه بوده. اول، »قال

« گفت اولین افتخار ما این است که هرگز در مجامع ما، عثمان 
نادینا َقّطُ

به بدی و ]بدنامی[ یاد نمی شود. این اولین افتخار قبیلۀ ما. َحّجاج گفت: 

یِئَ ِمّنا   َو مـا ُر
َ

»َهـِذِه َمنَقَبـٌة« بلـه راسـت می گویـی، این یک افتخار اسـت. »قـال

« گفت از میان قبیلۀ ما تا حاال یک نفر علیه دسـتگاه حکومت 
خارِجّیٌ َقّطُ

 َو 
َ

شـما قیام و خروج نکرده، ما در قبیله مان یک نفر اخاللگر نداریم. »قال
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َ

َمنَقَبٌة« گفت راست می گویی این هم افتخاری است انصافًا. »قال

ـُه 
َ
ـا ل

َ
ـُه ف

َ
َخل

َ
سـَقَطُه َذِلـَک ِعنَدنـا َو ا

َ
 واِحـٌد َفا

ٌ
یب ُتـراٍب َمشـاِهَدُه ِااّل َرُجـل

َ
َو مـا َشـِهَد ِمّنـا َمـَع ا

ِعنَدنـا َقـدٌر َو ال قیَمـٌة«. ابوتـراب کنیه ای بود برای امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسلالمه علیه 

کـه دشـمنانش آن بزرگـوار را بـا ایـن کنیـه نـام می بردند. نمی خواسـتند 

بگویند ابوالحسن، پدر حسن؛ چرا؟ چون اواًل حسن نوۀ پیغمبر بود و پدر 

او بـودن افتخـاری بود؛ ثانیًا حسـن یعنـی نیکو، پدر نیکو نمی خواسـتند 

بگوینـد. اباتراب، پدر خاک؛ حاال چطور شـده کـه این کنیه به این بزرگوار 

داده شـده، از قول پیغمبر نقل می کنند؛ آیا راسـت اسـت، راسـت نیسـت، 

آن بحث های دیگری اسـت. به هرحال دشـمنان همیشـه این بزرگوار را با 

این کنیه نام می بردند.1 گفت در این جنگ هایی که ابوتراب با دشمنانش 

کرده، مثل صفین و نهروان و جمل، یک نفر از قبیلۀ ما با این مرد در این 

جنگ هـا حاضر نشـده؛ هیچ کس حاضر نشـده، مگر یک نفـر، این یک نفر 

هم چون با ابوتراب رفته به جنگ با دشمناِن ابی تراب و در جنگ در رکاب 

امیرالمؤمنین شـرکت کرده، این از نظر وجهه و عنوان به کلی در قبیلۀ ما 

ساقط شده است، هیچ کس از این، نام نیکی به میان نمی آورد؛ پس ببین 

 َو َمنَقَبٌة« گفت بله این هم انصافًا 
َ

چقدر ما با امیرالمؤمنین بد هستیم. »قال

 َعهنا« هرکسـی 
َ

ل
َ
ًة ِااّل َسـا

َ
َج امَرا ّوَ ن َیَتَز

َ
 َقّطُ ا

ٌ
راَد ِمّنا َرُجل

َ
 َو ما ا

َ
افتخاری اسـت. »قال

باُتـراٍب« 
َ
ـّبُ ا ِ

ُ
بخواهـد بـا زنـی ازدواج بکنـد، اول از آن زن می پرسـد: »َهـل ت

1. برای اطالع بیشـتر می توانید پی نوشـت شمارۀ 2۰، »علت ملّقب شدن امیرالمؤمنین به 

ابوتراب« را مطالعه کنید.
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یٍر« هیچ وقت اسم ابوتراب را  و َتذُكُرُه ِبَ
َ
ابوتراب را دوسـت داری؟ »ا

 َذِلَک« اگر دخترک بگوید که بلی 
ُ

ا َتفَعل  ِاّنَ
َ

به نیکی می آوری؟52/12/1 »َفِان قیل

جها« از او دوری می کند و  ّوَ م َیَتَز
َ
من ابوتراب را دوسـت می دارم »ِاجَتَنَبا َفل

 َو َمنَقَبٌة« گفت 
َ

قرارداد ازدواج را به هم می زند و او را به عقد نمی گیرد. »قال

 »
ً
 َو ال ُحَسـینا

ً
 َو ال َحَسـنا

ً
َی َعِلّیـا َكٌر َفُسـّمِ  َو مـا ُوِلَد فینـا َذ

َ
این هـم منقبتی اسـت. »قـال

گفـت در میـان مـا فرزند ذکوری به وجود نیامد که نام او را علی یا حسـن 

یا حسـین بگذاریم؛ یکی به این نام در میان قبیلۀ ما نیسـت. »َو ال ُوِلَدت 

َیت فاِطَمـَة« و دختـری در میـان ما به دنیا نیامد که ما اسـم  َیـٌة َفُسـّمِ فینـا جاِر

 َو َمنَقَبٌة« َحّجاج گفت این هم فضیلتی است.
َ

او را فاطمه بگذاریم. »قال

توجـه کنیـد کـه مردم چرا بایـد از یک مرد و خاندان محبـوب قلوب او تا 

این قدر متنفر و بیزار باشند؟ جز به خاطر یک تبلیغات عجیب و وسیع؟1352/1 

چـرا اسـم علـی را روی بچه هایتان نگذارید؟ چرا! چه شـده مگر! حسـن و 

حَیاَنتـا َرسـوِل اهَّلِل«1، چـرا اسمشـان را روی بچه هایتان نگذارید؟ چه  حسـین »َر

بدعتی در دین به وجود آوردند! ..پناه برخدا از آن وقتی که یک ملتی نیروی 

اندیشۀ خودشان را از دست می دهند، روی مسائل فکر نمی کنند.

 احُلَسنُی 
َ

قَبل
َ
ٌة ِمّنا« یکی از زن های قبیلۀ ما نذر کرد، »حنَی ا

َ
گفت: »َو َنَذَرِت امَرا

ـُه اهَّلُل« 
َ
ِاَل الِعـراِق« آن وقتی کـه حسـین به طـرف عـراق حرکت می کـرد، »ِان َقَتل

ٍر« ده شـتر در راه خدا سـر بُبرد،  ن َتنَحَر َعشـَر ُجُز
َ
اگر خدا حسـین را بُکشـد، »ا

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین/ ابواب تاریخ االمامین الهمامین 

قّرتی عین رسول الثقلین الحسن و الحسین/ باب12/ حدیث34
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 َوَفت ِبَنذِرها« وقتی حسـین کشـته شـد، این به نذر خود 
َ

ّما ُقِتل
َ
»َفل

 َو َمنَقَبٌة«.52/12/1 ـ خدا لعنتش کند ـ گفت واقعًا منقبتی است 
َ

وفا کرد. »قال

عِنِه« ]گفت[ مردی 
َ
 ِمّنا ِاَل الَبراَءِة ِمن َعِلٍّ َو ل

ٌ
 َو ُدِعَی َرُجل

َ
این، فضیلتی است. »قال

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 

 َو 
ً
یُدُكـم َحَسـنا ز

َ
 َنَعـم« گفت البته که می کنـم »َو ا

َ
بجـوی و لعنـش کـن، »َفقـال

 َو َمنَقَبٌة«. 
َ

« حسـن و حسـین را هـم ]می افزایم و لعن می کنـم[. »قـال
ً
ُحَسـینا

ثاِر  عاُر دوَن الّدِ نُتُ الّشِ
َ
میُرامُلؤِمننَی َعبُدامَلِلِک ا

َ
نا ا

َ
 ل

َ
 َو قال

َ
آن وقت این آخری اش »قال

نصاِر« گفت ما در پیشـگاه حضرت خلیفه عبدالملک هم  نصاُر َبعَد ااَل نُتُ ااَل
َ
َو ا

این قدر مقّربیم که به ما گفته که شما نزدیکان َمن هستید و بعد از انصار 

 َو َمنَقَبٌة«؛ این است مطلب.52/11/29
َ

پیغمبر، انصار، شمایید. »قال

ببینیـد تبلیغـات چه می کند! ببینید چه می کند دسـت ها و انگشـت های 

مزدور تبلیغ گر!52/12/1 عامۀ مردم چه می دانند که آن کسی که در رأس است، 

لیاقت دارد یا ندارد، این خواصند که باید حقایق را برای عوام بیان کنند، 

�نَ  �ی �ن
َّ
ا�ةَ ال �ش  اهلُل م�ی

دنَ �نَ
َ
این آگاهانند که خدا از اینها میثاق گرفته اسـت، »َو ِادن ا

ُ�«1 خدا میثاق گرفته، پیمان گرفته است 
مو�نَ ك�ةُ اِس َو لا �ةَ ُ� ِلل�نّ

�نَّ �نُ ِ
�یّ �بَ �ةُ

َ
ا�بَ ل وا الِك�ة او�ةُ

از آن کسـانی که کتاب به آنها داده شـده ـ که مخصوص اهل کتاِب تاریخ 

نیسـت، برای اهل کتاِب تا قیامت اسـت ـ که این را باید برای مردم بیان 

کنیـد، آگاهی هـای الزم را در وقت الزم به مردم بدهید، کتمان نکنید. که 

1. سوره مبارکه آل عمران/ آیه 187
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کتمان کنندگان کافر به نعمت خدا هستند؛ کافر به نعمت خدا، 

پوشانندۀ نعمت خدا، اینها هستند که نعمت هدایت را می پوشانند. وقتی 

خـواص بـه مردم جـواب نمی دادند، مردم از کجا می خواسـتند بفهمند که 

عبدالملک شایسـتۀ خالفت و حکومت بر عالم اسـالم نیسـت. عبدالملک 

نمـاز نمی خوانـد؟ عبدالملـک حـج نمی رفـت؟ عبدالملک جهـاد نمی کرد؟ 

عبدالملـک علنـًا زنا می کرد؟ این کارها که نبـود. عبدالملک مروان قبل از 

آنکه به خالفت برسد ـ من عبدالملک را مثال می زنم، عبدالملِک نوعی در 

تاریخ بنی امیه و بنی عباس ـ وقتی شـنید که یزید لشـکر فرسـتاده مدینه 

 ااَلرِض« ای 
َ

ـماَء َوَقَعـت َعـل یـَت الّسَ
َ
را در واقعـۀ َحـّره قتـل عام کنند، گفـت: »ل

کاش آسـمان به زمین بیاید که یزید لشـکر می فرسـتد تا شـهر پیغمبر و 

حرم پیغمبر را غارت بکنند، مردم آنجا را بُکشند! بعد از آنکه خلیفه شد و 

قدرت به دستش رسید خودش فرستاد حرم خدا را ویران کرد.

]قبل از خالفت، آن قدر[ در مسجد نشسته بود، ]که ملقب به[ َحماَمُةالمسجد1 

بـود، همـه اش قرآن زیـر بغلش بود، هر ماهی فالن قدر قرآن ختم می کرد، 

همیـن غاصـب مقـام امامت، همین ُکشـندۀ همـۀ ابرار و نیـکان؛ تظاهِر 

اسـالمی اش خیلی خوب بود.۲ خب مردم از کجا بفهمند؟ سـعیدبن ُجَبیر 

را کشـته، از اینجا بفهمند؟ خب َحّجاج و دیگران می گویند سـعیدبن ُجَبیر 

1. کبوتر مسجد

2. ایـن دو بیـان در مـورد عبدالملک بن مـروان، در کتـاب انساب االشـراف/ ج7/ ص203 

آمده است.
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اخـالل کـرده بود در امـر حکومت و خالفت عبدالملک، مردم هم 

باور می کنند. امام سجاد را از کار کنار گذاشته بود، از اینجا بفهمند؟ خب 

مردم امام سجاد را نمی شناختند؛ دست های قدرتمند اموی نگذاشته بود 

که این نور حقیقت و این خورشید تاباِن امامت در معرض دید مردم قرار 

بگیـرد. عامـۀ مـردم در یـک بی خبـری مطلق، در یک غفلـت محض، همه 

مجذوب دسـتگاه قدرت و خالفت، همه منتظر یک اشـارۀ کوچک ازطرف 

قدرت های 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 

دشمنانشان دشمن. این مردِم ]غافل [؛ این هم زمینۀ سوم.

آن قـدرت قاهـر، آن شـیعیان فـراری و گریـزان، انسـان هایی کـه حـق را 

شناختند، اما در راه حق به ِجد قدم نگذاشتند، این دو گروه؛ این هم عامۀ 

بی خبِر مردم.

زمینـۀ چهـارم اینکه یک عده ای از آگاهان اجتماع، پا را از بی مسـئولیتی 

باالتـر گذاشـتند و شـدند خائـن، و امان از آن وقتی که بـه قول آن مرحوم1 

دزدی با چراغ آید که گزیده تر َبَرد کاال. ای کاش محمدبن شهاب ُزهری ها، 

در جامعۀ اسالمِی زمان امام سجاد و دیگر زمان ها نبودند، ای کاش نبودند 

و این سالح ُبّرا را به دست عبدالملک نمی دادند؛ اما واقعیت تلخ تاریخی 

1. حکیم سـنایی غزنوی. این مصرع، از قصیده ای در مقام اهل توحید، در دیوان اشـعار 

ایشان آمده است:

»چو علم آموختی، از حرْص آنگه ترس، کاندر شب / چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کاال«
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این است که اینها بودند. اینها آن کاری را که دستگاه های قدرت 

سیاسی نمی توانستند بکنند، امکانش برایشان نبود، اینها برایشان فراهم 

می کردنـد. درآنجایی که دسـت قدرت های سیاسـی هرگز نرسـیده اسـت و 

نمی رسـد، یعنی ُسـویدای دل مردم، آنجایی که قدرت های سیاسـی هرگز 

نتوانسـته اند و نمی توانند به تنهایی آنجا را فتح کنند، یعنی قلعۀ عاطفه 

و روح مـردم، آنجـا را همیـن قدرت هـای به ظاهر دینی فتـح می کردند و 

به دسـت دژخیـم قدرت هـای سیاسـی می سـپردند. دل مـردم را که قدرت 

سیاسـی نمی توانـد به دسـت بیـاورد؛ بـا شـالق که دل کسـی را نمی شـود 

به دسـت آورد، بـا تازیانـه کـه نمی شـود کسـی را مهربـان کرد. شمشـیر و 

تازیانه اگر اثری داشته باشد، این اثر، نفرت آوری است، ایجاد بغض است، 

نـه ایجـاد محبت. قدرت های سیاسـی ِکـی می توانند خودشـان را در بین 

مردم محبوب کنند و منطقۀ دل انسان ها و روح انسان ها را جذب کنند؟ 

ِکی توانسـتند در طول تاریخ؟ مگر یک عاملی مثل محمدبن شـهاب، کنار 

عبدالملک قرار بگیرد.

محمدبن شـهاب به آسـانی 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 گمنام ها نیسـت، جزو قاچاق ها نیسـت، جزو آنهایی 

نیست که اگر خانه اش رفتی، مورد غضب قرار خواهی گرفت، جزو آنهایی 

نیست که اگر به او سالم کردی، مورد بی اعتنایی دشمنانش قرار بگیری؛ 

سکۀ رایج است، همه جا مورد قبول است، همه کس او را می شناسد، همه 
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برای او احترام قائل ]هسـتند[، خطش را هم همه جا می خوانند، 

همه جا هم احترامش می گذارند؛ محمدبن شـهاب یک چنین آدمی اسـت، 

یک چنین عنصری است.

هشـام بن عبدالملک هـم بعد از سـالیان درازی، ایشـان را اسـتخدام کرد 

بـرای اینکـه بچه هایـش را حدیث یاد بدهد.1 این هم قبـول کرد بچه های 

خلیفـه را حدیـث یـاد داد؛ چهارصـد حدیث بـه فرزندان خلیفه و پسـران 

خلیفه تعلیم داد.

..]فـردی[ می گوید در مسـجدالحرام نشسـته بودم، یـک پیرمرد نابینایی از 

فقهای بزرگ و از دانشـمندان بزرگ هم کنار من نشسـته بود، خیلی مرد 

عالم و فاضلی بود. یکهو دیدیم دم دِر مسـجد غوغاسـت. گفتیم چه خبر 

اسـت؟ گفتند یک کسـی می آید، 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 محمدبن شهاب 

ُزهـری اسـت. بعـد ایـن پیرمـردی که کنار دسـت مـن بود، گفـت عجب، 

محمدبن شهاب به این مقام رسیده؟ این شاگرد من بود!

خیلی ها بودند که محمدبن شهاب شاگرد آنها بود و آنها استادش محسوب 

می شـدند، امـا دسـتگاه خالفـت ایـن را می خواسـت. دسـتگاه خالفـت 

محمدبن شـهاب را پسـندیده بـود، او را انتخـاب کـرده بود. بـا آقایی مکه 

مـی آورد، بـا آقایـی به شـام می برد، با عـزت و احترام اسـمش را می آورد، 

1. الطبقات الکبری/ ج5/ ص350
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بـا عـزت و احتـرام حرفش را گـوش می کرد، و با عـزت و احترام 

خطـش را می خوانـد. و بـالی بـزرگ این بود که محمدبن شـهاب ُزهری با 

عبدالملک رفیق بود، با عبدالملک ها خوب بود. جزو کسـانی بود که امید 

عبدالملک ها به دست آنها بود؛ امثال محمدبن شهاب ُزهری هم در جامعۀ 

اسالمِی آن روز بودند.

این هـم یـک زمینـۀ دیگر کـه این گونه افرادی کـه ظاهرشـان دل مردم را 

جذب می کند، دست قدرتمندشان، و علم و دانش و فضای ظاهری شان، 

دل ها و روح ها و عاطفه های مردم را رایگان به اختیار می گیرد. ازاین قبیل 

آدم ها هم بودند در زمان امام سجاد که همراه با دستگاه خالفت بودند و 

مردم را خام می کردند، مردم را خواب می کردند، مردم را تخدیر می کردند، 

تا عبدالملک به آسـانی بتواند مردم را سرکیسـه کند و بر دوششـان سـوار 

بشود. این هم این زمینه.

خب، این زمینه های زندگی امام سـجاد ]بود[. امام سـجاد هم یک انساِن 

مسـلکی اسـت. یک آدم بیکار نیسـت؛ آدمی که یک وقتی دلش بخواهد 

کاری بکنـد، حرفـی بزنـد و حدیثـی نقـل کنـد از قـول پیغمبـر یـا از قول 

پدرانـش، این طوری هم نیسـت؛ آدمی کـه بخواهد از علِم خود نان بخورد 

هم نیسـت. آدمی اسـت که فکر و مکتبی به نام اسـالم، 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 اسـالمی و به دسـت گرفتن 
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زمام قدرت؛ یا خود او به دست بگیرد، یا کسی از دودمان فکری 

او، یعنی از آن کسـانی که شایسـتۀ این ِسـمت و منصب هسـتند. این دو 

مسـئولیت هم بر دوش امام سـجاد اسـت، زمینه هم این قدر نامناسـب 

است؛ چه کار کند امام سجاد در این زمینۀ دشوار؟ به موقعیت فکر بکنید، 

تا ببینید که امام چگونه دست معجزنشانش عمل می کند و اثر می گذارد. 

امام سـجاد در آن قحط یاوران، قدرت دشـمنان، نبودن کسـی که کمکی 

بکنـد، بـودن دشـمنان فراوانـی که ضربه هـا بزنند، و بودن رقبـای نابکار و 

غّداری مثل محمدبن شهاب، باید چه بکند و چگونه عمل کند؟52/11/30

ببینید؛ از این سخت تر در تمام دوران امامت، ما هیچ روزگاری را نداریم. 

زندگی دوران امام جواد، امام هادی، امام عسکریـ  آن سه امام آخر که آنها 

هم در دوران اختناق بودند ـ یا امام صادق، امام باقر، امام موسی بن جعفر، 

هرکدام از اینها را که شـما نگاه کنید، خواهید دید به تلخی و سـختی و 

محنت سـال های اول امامت امام سـجاد، در تمام دویسـت وپنجاه سـال 

زندگـی ائمـه، هیچ سـال های دیگـری را ما نمی شناسـیم. آن وقت در این 

دوران، ایـن قهرمـان اهل بیت، این امام صبور و مقاوم، این سیاسـت مدار 

به سیاست الهی، این بزرگ مرد حقیقی اسالم، کمرش را بست برای ادای 

رسـالت، و سـه هدف عمده در ذهن آن حضرت بود. هدف اول و مهم تر، 

این بود که نگذارد حقایق اسـالم و اصول اسـالم، زیر دست وپای سالطین 

جـور و دوروَبری هـا و عواملشـان، و غرض ها و جهل هـا از بین برود؛ چون 

وقتـی اوضاع واحـوال سیاسـی ای بـر ضد مکتب، در یک کشـوری، در یک 
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جامعه ای به وجود می آید، از اصول مکتب چیزی باقی نمی ماند. 

هدف اول امام سـجاد این بود که اصول اسـالمی 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 اسـالمی 

یعنـی چـه و خلیفـۀ پیغمبر یعنی چه کسـی و شـرایطش چیسـت و چه 

وظایفـی بـر عهـده دارد و مـردم بـا او چه رابطـه ای دارنـد و چگونه چنین 

شـخصی بر مسـند خالفت می نشیند. امام ]باید[ مسائل مربوط به امامت 

مسلمین و خالفت پیغمبر را برای مردم تبیین کند تا در ذهن مردم این 

باور به وجود نیاید که حقیقتًا امامت یعنی همینی که عبدالملک عهده دار 

آن است، یا یزید عهده دار 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 

نبـود، یواش یـواش مـردم باورشـان می آمد که اصاًل امامـت یعنی همین، 

خالفت اسـالمی یعنی همین. چون خلیفۀ اسـالمی، آن روز که نمی گفت 

من دین ندارم یا برخالف اسالم حرکت می کنم، همۀ فسق ها و فجور ها و 

ظلم ها و عنادها و کفرها را داشت، درعین حال به نام اسالم. مردم خیال 

می کردند خب، خلیفه یعنی همین، اصاًل همین اسـت که واجب االطاعه 

اسـت، امام یعنی این. امام سـجاد باور مردم نسبت به امامت را تصحیح 

کـرد و ایـن کاری بود که تمام ائمـه در دوراِن ]چهارِم امامت[ مقّید بودند 

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 آن کسی که امروز در رأس کار است. و این هدف سوم، هدف 

سیاسی محض بود، هدف دوم هدف نیمه سیاسی و نیمه اعتقادی بود، و 

هـدف اول هـم کـه هدف اعتقادی خالص و محض بـود؛ که البته به یک 

معنا همۀ اینها سیاسـی هسـت و می تواند باشـد. با این سـه هدف امام 

سجاد شروع کرد.67/6/4



 

۵۸

پایه گذاری تشکیالت شیعی
»روش برخورد با دستگاه حاکم«

بنده برنامه ای را که امام سجادصلوات اهلل علیه در طول مدت زندگی شان تعقیب 

کردند، در مدت سی وپنج سال امامت، در چند جمله خالصه کردم. دلیلی 

هـم کـه بـر این جمـالت دارم، غالبًا از گفته های خود امام سـجاد اسـت. 

خوشـبختانه چند حدیـث مفّصل از امام سجادصلوات اهلل وسلالمه علیه در اختیار ما 

هست. در کتاب شریف تحف العقول برای حسن بن علی بن شعبۀ حّرانی، 

که از کتب بسـیار موثق و مورد اعتماد علمای شـیعه اسـت، چند روایت 

خیلی مفّصل از امام سـجاد نقل شـده که مدرک ما همین چندتا روایت 

است، به عالوۀ آنچه که در نقل ها و آثار و روایات گوناگون از کیفیت عمل 

امام سجاد و عکس العمل این بزرگوار در اختیار هست.

بنـده به طـور 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 محمدبن شهاب، و عمل کلی امام در فضای جامعۀ اسالمی.52/12/1

روابـط بـا خلفا یک نقطه از نقاط زندگی امام چهارم، امام سـجادصلوات اهلل علیه 

است. خب، این انسانی که اینجا نشسته و بناست که کار بزرگ و عظیم 

خود را شروع بکند، با قدرت های زمان چه کار کند؟ این قدرت قاهری که 

آن باال هسـت، آیا غافل اسـت از حال امام سـجاد؟ ابدًا. برای اینکه بدانید 

که امام سـجاد، کاماًل و صددرصد تحت مراقبت دسـتگاه خالفت بوده، دو 

مطلب را نقل می کنم.

یکـی ایـن مطلـب اسـت کـه جاسـوس های عبدالملک مـروان بـه او خبر 

دادند که امام چهارم علی بن الحسـین 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 نامـه ای نوشـت به امام سـجاد. ..از ایـن مطلب می فهمیـم که همۀ 

خصوصیات زندگی امام سـجاد حتی مسـائل داخلی، حتی مسـائلی مثل 

ازدواج و آزاد کـردن کنیـز، و اینکه آن کسـی که امام بـا او ازدواج کرده، چه 

کسـی اسـت؛ حتی این خصوصیات، کاماًل برای دستگاه خالفت منعکس 

می شد و جاسوسان، اینجا می نوشتند.

1. شـرح این ماجرا در حلقۀ دوم »انسان250سـاله«/ فصل امام سـجاد علیه السـالم آمده 

است.
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یـک چیـز دیگـر، آن چیـزی اسـت که »جـان گلـوب پاشـا« که از 

مستشـرقین1 معاصـر اروپایی اسـت، راجع به زمان عبدالملـک می گوید. او 

کتابـی دارد بـه نـام امپراطوریت العـرب، راجع بـه امام بحثـی نمی کند، ]اما 

می گویـد[ کـه جاسـوس های فراوانـی بودند، کـه از جملۀ جاسـوس ها، آن 

یـِد« ـ یک چنین  کسـانی بودند کـه نامه بر و نامـه آور بودنـد. »كاَن ِلصاحـِب الَبر

تعبیـری دارد ـ »ُدٌم تـاٌم یِف امُلراِقَبـِة« ]یعنی[ آن کسـی که پسـتچی بود و نامه ها 

را می آورد و می ُبرد، این خودش یک جاسوسـی از جاسـوس های دسـتگاه 

خالفـت بـود. بعـد در آخـرش می گویـد که این جاسـوس، هم بـه درد این 

می خـورد کـه کارهای اسـتاندارها را کنترل کند و به خلیفه خبر بدهد، هم 

به درد این می خورد که کارهای شیعیان و رهبران شیعه را کنترل کند.۲ از 

این هم کاماًل روشن می شود که امام سجادصلوات اهلل علیه صددرصد مورد مراقبت 

و کنترل دستگاه حکومت بودند.

خـب، حـاال امـام چهارم بـا این دسـتگاه قدرت چه بکنـد؟ آیا علنـًا اظهار 

مخالفت بکند، همچنانی که پدرش حسین بن علیصلوات اهلل وسالمه علیه علنًا اظهار 

مخالفت با یزید کرد؛ این کار را بکند؟ نه. ..امام سـجاد که می خواهد آن 

دو مسـئولیت بـزرگ را از راه هـای خـاص سیاسـت مدارانۀ زیرکانـه تأمین 

1. شرق شـناس، محققین و کارشناسـان تاریخ این ناحیه از کرۀ زمین. مستشرقین بعضًا 

مأموریت های نظامی، جاسوسی و نفوذ داشته اند و عمومًا هم سالیان متمادی را در بین 

مردم جوامع شـرق زندگی می کردند. مانند جان گلوب پاشـا، ژنرال انگلیسـی که تا سـال 

1956م فرماندۀ ارتش عرب در اردن بود.

2. امبراطوریة العرب، ترجمۀ عربی کتاب »The Empire of The Arabs«/ ص219
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بکند، نباید در ظاهر با دستگاه خالفت تندی و خشونت به خرج 

مـی داد. نبایـد می گذاشـت کـه عبدالملک مروان بیدار بشـود و بفهمد که 

امام سـجاد در چه فکری و در چه راهی اسـت. عبدالملک اگر می فهمید 

امـام سـجاد چـه می کنـد، یـک لحظه امـان نمی داد کـه امام سـجاد زنده 

بمانـد. ایـن کار، نکرده می ماند، این راه، طی نشـده باقی می ماند. بنابراین 

بـا عبدالملـک و بـا دسـتگاه خالفت، به طـور کلی آن طوری عمـل نمی کرد 

کـه آنها احسـاس کنند که آقا مشـغول چـه فعالیت ها و تحرکاتی اسـت. 

و ازطرفـی زیـر بـار زبونی هـا و ذلت هـا هـم نمی رفـت. ایـن دوتـا را باهم 

اشتباه نکنید. بعضی خیال می کنند اگر امام به ظاهر شمشیر نکشیده تا 

روبه روی خلیفۀ زمان بایستد، این حتمًا به این معناست که اگر یک روایت 

ضعیِف دروِغ به وسیلۀ دشمن درست شده ای گفت که امام ـ العیاذباهلل ـ 

پیش خلیفه به سجده هم افتاده، آدم باید بگوید بله! درست است! چون 

امام که شمشـیر نکشـیده بود. این اشتباهی است که انجام می گیرد، ..و 

نشـان از بی معرفتی به مقام امام اسـت، نشاِن نشناختن امام است.52/11/30 

و پناه برخـدا از شـّر آن مغزهـای نـادان و زبان های یاوه گویـی که حاضرند 

بپذیرنـد کـه امـام بزرگـواری از اهل بیت عصمت و طهـارت؛ آن امامی که 

یَب 
َ
ُة«1 ذلت از ما به دور اسـت، »ا

َّ
ل پـدر بزرگـوارش می فرمایـد: »َههیاَت ِمـّنِ الّذِ

ُه« پیغمبر ِابا و 
ُ
اهَّلُل َذِلَک« خدا ِابا و امتناع دارد که ما ذلیل باشیم، »َو َرسول

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابـواب مـا یختـص بتاریـخ 

الحسین بن علی/ باب37/ حدیث10
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امتنـاع دارد، و مؤمنیـن ِابا و امتنـاع دارند، آن آغوش های پاکی 

کـه مـا را بـزرگ کرده انـد، ِابا و امتنـاع دارند که ما ذلـت را بپذیریم، ]حاال[ 

امامی از این خاندان، و صاحب این نَفس و این گفتار، برود پیش حاکمی 

یـا خلیفـه ای اظهـار ذلت کند یا به نحوی از انحا قبول ذلت کند. به راسـتی 

که اگر زبانی این سخن را بگوید، باید دانست که از دل بی معرفتی حرف 

می زند، و اگر مغزی این پندار را در خود بپروراند، باید فهمید که آشنا به 

اهل بیت عصمت و طهارت و مکتبشان و راهشان نیست.

بنابرایـن روش امـام سـجادصلوات اهلل علیه با دسـتگاه خالفت این طـوری بود؛ نه 

خشـونت می کـرد، بـرای خاطر اینکه این خشـونت خلیفه را نسـبت به این 

بزرگـوار بیـدار و حسـاس می کـرد و آن کار اساسـی و بنیـادی و عمیقی که 

الزم بوده امام انجام بدهد، تعطیل می ماند؛ و نه درمقابل خلیفه به کیفیت 

و نحـوه ای عمـل می کـرد که این موجب ضعـف و زبونی و ذلت و خواری و 

خّفت آن بزرگوار باشد. بلکه در جای مناسب، در وقت الزم، آن سخن تندی 

را که به تعبیر عبدالملک مروان، سنگ را و صخره را می شکافد، از زبان آن 

حضرت صادر می شـد و بر جای خود واقع می شـد.1 این رفتار امام که یک 

رفتار میانه ای بود، نه سـازش با دسـتگاه خالفت بود، و نه جنگ رویاروی؛ 

نـه گرایش بود به قدرت های سیاسـی زمـان، و نه جبهه گیرِی واضح و بارز، 

تا ابد برای انجام کارهای بنیادی در زمان های خاص، الزم بوده و هست.

1. ماجرای بیان این سخن از زبان عبدالملک در حلقۀ دوم »انسان 250ساله«/ فصل امام 

سجاد، مفصاًل آمده است.
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البتـه ایـن رفتـار را امـام صادق علیه السلالم در بسـیاری از ]دوران[ 

امامتش نداشـت، امام موسی بن جعفر علیه السلالم اصاًل نداشـت، و ائمۀ دیگر 

هرکـدام به مقتضای زمانشـان کیفیت خاصی عمـل کردند. این مخصوص 

امام سـجاد اسـت، اینی که دارم می گویم، بر اثر موقعیت خاص زمانِی آن 

حضرت ]بود[. این رفتار موجب شده بود که دستگاه خالفت احساس خطر 

نکنـد از امام چهارم؛ احسـاس خطر نکند، نـه به این معنا که آن حضرت را 

آزاد بگذارد، نه! بازهم جاسوس های دستگاه خالفت، در اطراف آن حضرت 

و شـیعیان احاطـه داشـتند، بازهـم محدودیت هـا در روابـط با مـردم و با 

شیعیان کاماًل وجود داشت، ولی همین اندازه بود که عبدالملک با قدرتی 

که داشت، با َجو مساعدی که در محیط عظیم مملکت خود به وجود آورده 

بود، به فکر کشتن امام چهارم نیفتاد.

َحّجـاج در کوفـه زندگـی می کـرد. و چـون در کوفه زندگی می کـرد و کوفه 

مرکز شیعیان شده بود، می دانست که شیعیان مشغول ارتباطات پنهانی 

هسـتند. َحّجـاج چـون ایـن را از نزدیـک دیـده بـود و می فهمیـد که همۀ 

سررشـته ها در دست علی بن الحسـینصلوات اهلل علیه است، نوشت به عبدالملک 

که اگر می خواهی حکومت کنی، علی بن الحسین را ُبُکش. نوشت خودت 

را معطل نکن. این را َحّجاج می فهمید، َحّجاِج زرنِگ هوشیاری که دستش 

از نزدیک در کار بود، بر کوفه فرمانداری می کرد، استانداری می کرد، و آنجا 

می دید که شیعیان چگونه اند، می دید یحیی بن ام الطویل و سعیدبن ُجَبیر 

یـا دیگـر شـیعیان چگونه عمل می کننـد؛ اینها را چـون از نزدیک می دید، 
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می فهمید که سلسله جنبان این حرکت ها و شورها و حماسه ها، آن 

دست قدرتمندی است که در مدینه است، یعنی علی بن الحسینصلوات اهلل علیه. 

چون اینها را می فهمید، از روی خیرخواهِی دستگاه خالفت، نامه نوشت، 

ّما َبعُد 
َ
نوشـت که علی بن الحسـین را بُکش. عبدالملک در جواب نوشـت: »ا

بن ِدماَء َبن هاِشٍم«1 مرا وادار مکن، بلکه باز بدار از اینکه در خون بنی هاشم  َفَجّنِ

دست ببرم. دلیلی هم که آورد، این بود که گفت من بنی امیه را دیدم که 

هرگاه ولع و حرص به خرج دادند در ریختن خون بنی هاشم، نابود شدند. 

راسـت هـم می گفـت، عبدالملک دیده بود که معاویـه در آخر عمر، در آن 

مدتی که بعد از رحلت امام حسـن مجتبیصلوات اهلل علیه در گوشـه کنار بنا کرد 

به کشتن شیعیان و دوستان بنی هاشم و شاگردانشان، مثل حجربن عدی 

و دیگـران، و پسـرش یزید که فاجعۀ کربـال را به وجود آورد، چگونه طومار 

ّما 
َ
زندگی این سفیانی ها، فرزندان ابوسفیان پیچیده شد؛ ]لذا[ می ترسید؛ »ا

بن ِدماَء َبن هاِشٍم« نگذار من دست به خون اینها بیاالیم. این نتیجۀ  َبعُد َفَجّنِ

رفتار امام سجاد بود.

امـام سـجاد بـا آن تدبیر الهی، با آن سیاسـت رحمانِی آسـمانی، کیفیتی 

را در پیـش گرفتـه بـود که دسـتگاه خالفت احسـاس نمی کـرد که مجبور 

است، واجب است که علی بن الحسین را بُکشد، خیالش ازاین جهت آسوده 

بـود.52/12/1 اگـر آن گفتگوهـای تنـد و سرشـار از طعـن و ادعـای اسـتحقاق 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و.../ ابواب تاریخ سیدالسـاجدین/ باب3/ 

حدیث19
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خالفـت و حکومـت ـ کـه نمونه هایـی از آن را در حـاالت امـام 

موسـی بن جعفر و برخـی دیگـر از ائمهعلیهم السلالم بـا خلفـای زمان مشـاهده 

می کنیـم ـ میـان امـام سـجاد و عبدالملک بن مـروان، مقتدرتریـن خلیفۀ 

امـوی ردوَبـدل می شـد، بـدون تردید امـام پیـش از آنکه موفق بـه انجام 

رسالت خاص خود شود، به شهادت می رسید و تشکیالِت تازه سازمان یافتۀ 

خـود را معـّوق می گذاشـت و ایـن از یک رهبر مسـلکی و الهی، که جز به 

پیشـبرد مکتب و فکر خود نمی اندیشـد و مطلقًا شـتابی برای دست یافتن 

بـه حکومت شـخصی ندارد، به هیچ وجه منطقـی و پذیرفته نبود. در موارد 

نادری، موضع حقیقی امام در برابر قدرت مسلِط زمان احساس می شود، 

لیکن نه آن چنان که 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
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پایه گذاری تشکیالت شیعی
»نامه ای برای تاریخ«

از جملـۀ ایـن نمونه ها، نامۀ نکوهش بار و بی نهایت تکان دهنده ای اسـت 

کـه امـام بـرای یکـی از رجـال دینی وابسـته به دسـتگاه بنی امیـه به نام 

محمدبن شـهاب زهری می نویسـد؛ که در واقع باید گفت امام این نامه را 

برای تاریخ و نسـل های پس از خود می نویسـد، نه برای محمدبن شـهاب. 

..این نامه، سـندی اسـت از امام سـجاد که وضع زمان و وضع خود را در 

برابر اوضاع زمانه تشریح می کند.پیشوای صادق/ ص31-30

از  غیـر  ایـن شـخص  البتـه  بشناسـید.  بایـد  را  زهـری  محمدبن مسـلم 

محمدبن مسـلم ثقفی1 فقیه عالی قدر و دانشـمندی اسـت که از شـاگردان 

امام صادقعلیه السالم است.51/11/25 ]ُزهری[ مرد بسیار دانشمند و فقیهی است. 

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 2۱، »محمدبن مسلم ثقفی« را مطالعه کنید.
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نامه ای هم که امام سجادعلیه السالم به او می نویسد، دانش و فضل 

و آگاهـی او را تأیید می کند. او کسـی اسـت که ازلحـاظ علم و فقاهت و 

آشـنایی با حدیث، در زمان خودش منکر نداشـته. البته دوسـتدار خاندان 

پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله هـم بوده و امام سجادعلیه السلالم را از صمیم قلب دوسـت 

می داشـته. گمانـم ایـن اسـت، یقین نـدارم، احتمـال می دهم کـه در آن 

سـفری که امام سـجاد و امام باقرعلیهماالسلالم را به شـام خواسـتند، و با ُغِل 

جامعه1 امام سـجاد را به شـام بردند و جوانش، محمدبن علیعلیه السلالم هم 

در کنار او بود، وقتی آنها را وارد مجلس خلیفه کردند، آن کسـی که پیش 

خلیفه وسـاطت کرد و گفت او فرزند پیغمبرصلی اهلل علیه وآله اسـت، غل جامعه 

را از گردنش باز کن،۲ همین محمدبن شـهاب زهری اسـت. پس دوسـتدار 

خاندان پیغمبرصلی اهلل علیه وآله هم بوده. روایت هم از خاندان پیغمبرصلی اهلل علیه وآله 

نقل کرده.51/11/25

در کتب شیعه و سّنی احادیث فراوانی از محمدبن شهاب زهری نقل شده 

کـه یقینـًا شـنیدید، چـون از احادیث خیلـی معروِف در باب امام سـجاد، 

احادیثی است که این شخص نقل می کند. منتها به غلط اسم او را ُزَهری 

می خوانند؛ که ُزَهری گفت با امام سـجاد بودم و کجا رفتم و چنین شـد. 

ایـن ُزْهـری اسـت، از قبیلـۀ بنی ُزهـره و از اوالد کسـی بـه نام شـهاب که 

1. نوعی غل که پس از قراردادن دست ها در دستبند، آن دو را به گردن متصل می کرده است.

2. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و.../ ابواب تاریخ سیدالسـاجدین/ باب8/ 

حدیث15
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پدرش مسـِلم اسـت؛ محمدبن مسـلم زهری هم به او می گویند، 

به اعتبار َجدش، محمدبن شهاب زهری هم می گویند. این آدم یک ماّلیی 

است که اواًل نام و آوازه اش زیاد است، ثانیًا بسیار زرنگ و باهوش است. 

یک آدم نفهم و نادان نیسـت که روی نادانی با دسـتگاه عبدالملک کنار 

آمـده باشـد، نه؛ از روی زرنگی کنـار آمده. زرنگی اش را از کجا می فهمیم؟ 

از اینکه گاهی از زبان امام سجاد یک احادیث خوش ظاهری نقل می کند، 

احادیـث خیلـی معقولـی اسـت که عامه در ُکتبشـان نقل کردنـد و وقتی 

انسـان نگاه می کند، می بیند نه، عیب و علتی به ظاهرش در کار نیسـت. 

امـا وقتی می شناسـد موضِع محمدبن شـهاب زهـری را، می فهمد که این 

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 

داشتند، در سطح مردم معمولِی زمان پایین بیاورد!52/12/2

مـن دو حدیـث از »طبقـاِت« ابن سـعد، دربـارۀ محمدبن شـهاب یادداشـت 

کـرده ام ـ کـه نمایشـگر وضع علمی و اجتماعی این مرد اسـت ـ تا شـما 

بدانید امام سجادعلیه السالم با چه کسی طرف صحبت است.

ِكتـاَب الِعلـِم« مـا بـه نوشـتن  ..از او نقـل کرده انـد کـه می گویـد: »ُكّنـا َنكـَرُه 

حدیـث و نوشـتن علـم چنـدان روی موافقـی نشـان نمی دادیـم، حالش 

یـِه َهـُؤالِء ااُلَمـراُء« تـا قدرت هـا و امیـران، مـا را 
َ
كَرَهنـا َعل

َ
را نداشـتیم. »َحـّیَ ا

مجبور کردند. ببینید چقدر امیران عالقه داشـتند به حفظ آثار اسـالمی و 

کلمات پیغمبرصلی اهلل علیه وآله که ابن شهاب ها را مجبور می کنند حتمًا حدیث 
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ن ال 
َ
ینا ا

َ
بنویسـید، حتمًا کتاب تألیف کنید؛ چون الزم اسـت! »َفَرا

َحـٌد ِمـَن امُلسـِلمنَی« فهمیدیـم وقتی که قدرت هـا و حکام به ما بگویند 
َ
ُیَنَعـُه ا

حدیـث بنویسـید و علـم را در کتاب هـا ضبـط کنید، دیگر کسـی در این 

زمینه با ما مخالفتی نخواهد داشـت. خاطرمان آسـوده شـد و بنا کردیم 

کتاب نوشتن و حدیث نوشتن. این یک روایت، که روابط ایشان را با ُاَمرا 

در اینجا می توانید بفهمید.

ُكّنـا َنَری   
َ

ِر«ـ   یکی از روات اهل سـنت اسـت ـ »قال روایـت دیگـر: »َعـِن امُلَعّمَ

« می گویـد مـا خیـال می کردیم کـه از زهری روایت  ّیِ هـِر كَثرنـا َعـِن الّزُ
َ
ّنـا َقـد ا

َ
ا

خیلی در اختیار ماست. به نظر ما زیاد می آمد آن روایاتی که ما از زهری 

 الَولیُد« تا ولیدبن عبدالملک ـ خلیفۀ سفاک اموی ـ 
َ

نقل کرده ایم. »َحّیَ ُقِتل

« بعد  ّیِ : ِمن ِعلِم ُزهِر
ُ

واِبّ ِمن َخزاِئِنِه. َیقول
َ

 الّد
َ

ت َعل
َ
ل فاِتُر َقد مُحِ

َ
کشته شد. »َفِاَذا الّد

که خلیفه از دنیا رفت، دیدیم دفترها و کتاب ها و نوشـته هایی از دانش 

بیکـران زهـری بـر روی چهارپاهـا حمـل می کننـد، و از قصـر ولیـد خارج 

می شـود! معلـوم می شـود که ایشـان علـم را برای چه کسـی می نوشـته. 

کتاب هـا و نوشـته های ایشـان در اختیـار دسـتگاه خالفـت و کتابخانـۀ 

شخصی و خصوصِی جناب ولید قرار می گرفت! و ایشان کتاب ها را ضبط 

می کرد و در وقت الزم از حدیثش و از گفتارش برای سوءاستفاده از مردم 

استفاده می کرد. این، شخصیت محمدبن شهاب زهری است.51/11/25

یـک مشـکِل کاِر امام سـجاد، وجود اینهاسـت. انسـاِن باهدف، مسـلکی، 

مجاهـد، و ازخودگذشـته ای 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 

این دزد، قداره ای بسـته بود، و سـبیِل از بناگوش دررفته ای و چشـم های 

سرخ شـدۀ از حدقـه بیرون آمده ای داشـت، غمـی نبود؛ همـه می فهمیدند 

دزد است. مردم، همه، تکلیفشان را درمقابل دزد می شناسند. اگر بفهمند 

دزد اسـت، می داننـد بـا او چه بکنند. اشـکاِل کار این اسـت که نمی دانند 

محمدبن شهاب دزد است؛ برای خاطر اینکه این آدم نه سبیِل از بناگوش 

دررفته ای، نه قدارۀ از رو بسـته ای، و نه یک چشـم از حدقه بیرون آمده ای 

دارد؛ ظاهـری آرام، سـیمایی باوقـار، زبانـی ذاکر، و سـخنی گویای قرآن و 

حدیـث! مـردم چـه می دانند این کیسـت! چـون نمی دانند، خطـرش زیاد 

اسـت. و راه امام سـجاد را، مثل یک خاْربِن بزرگی، سـد کرده. اینجا امام 

سجاد با این چه بکند؟

همین طـور بی تفـاوت از کنـار ایـن خاْرُبن بگذرد؟ مگر ممکن اسـت! مگر 

ممکـن اسـت کـه امـام سـجاد یک چنیـن انحراف و کجـِی عظیمـی را، و 

یک چنیـن عامـل بزرگـی بـرای گمراهـی را، ببینـد و از کنـار آن بی تفاوت 

بگـذرد؟ اگـر این طـور بود، امام چهارِم ما نبود! اگـر این طور بود، رهبِر دین 

و دنیـای بشـر نبـود! امـام بـرای این اسـت که انحراف هـا را از بیـن ببرد. 

امام یعنی پیشـوا، یعنی آن کسـی که کاروان بشـرّیت، با دسـت او هدایت 

می شـود. اگـر چنیـن آدمی، با انحراف بد نباشـد، با کجی مخالف نباشـد، 

ممکـن اسـت کـج برود؛ نمی شـود به او اطمینـان کرد که راه را مسـتقیم 

به سـرمنزل برسـاند. پس امام چون امام اسـت، چون امام الُهدی است، و 
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قی1 اسـت، وسـیلۀ راهبری و راهنمایی و هدایت  چون که َمنارالتُّ

و روشـنگری اسـت؛ ممکن نیسـت که از یک عامل ضاللت و گمراهی و 

کجـی و بـدی و واژگونگـی حقایق، صرف نظر بکنـد و از برابر آن بی تفاوت 

بگذرد. امکان ندارد! این ما هسـتیم که به حقیقتی دل می بندیم، و خود 

را گرویـدۀ بـه یک حقیقتـی می دانیم، اما با ضد آن حقیقت هم، آن چنان 

یار و َدم خور و دم سـازیم که گویی آن حقیقت را اصاًل نمی شناسـیم. این 

خصلت بد ماسـت؛ امام مبّراسـت از این گونه عمل کردن. امام مبّراست از 

اینکـه چیـزی را بدانـد و طبـق آن عمل نکند. از گفتـۀ همین امام بزرگوار 

 ِبطاَعِتِه ِااّل ِالفاِن ُمؤَتِلفاِن«۲ آگاهی و عمل، آگاهی 
ُ

]است[: »َو َما الِعلُم ِباهَّلِل َو الَعَمل

و کار، دو همراِه هم بستۀ به یکدیگرند، متصل و مرتبطند، جدایی ناپذیرند. 

معنی ندارد آگاهِی کامل یک جایی باشد و عمل در کنار آن نباشد.

پس امام نمی تواند درمقابل ابن شـهاب زهری بی تفاوت بماند. چه کارش 

بکند؟ او را از بین ببرد؟ مگر امام می تواند؟ مگر چنین چیزی ممکن است 

که امام او را از بین ببرد، یا نابود کند؟ امامی که در اقلیت است، امامی 

که کوچک ترین حرکاتش تحت کنترل و مراقبت است، امامی که ]وقتی[ 

1. َمنـار: موضـع نـور، الُتقـٰی: پرهیـزکاری. ایـن عبـارت برگرفتـه از این کالم امام حسـن 

« به جان خودم سوگند که ما اهل بیت  یَقٰ َعمری ِاّنا اَلَعالُم اُلَدٰى َو َمَناُر الّتُ
َ
علیه السالم است: »َو ل

پرچم هـای هدایت و نشـانه های روشـن پرهیـزکاری هسـتیم.)تحف العقول/ و روی عن 

االمام ابی محمد الحسن بن علی/ خطبته حين قال له معاوية بعد الصلح اذكر فضلنا( 

2. تحف العقـول/ بـاب ما روی عن االمام سـیدالعابدین علی بن الحسـین/ موعظة و زهد 

و حکمة
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یک داستان داخلی در داخل خانۀ او اتفاق می افتد، فردا، خبرش 

از شـام از میـان کاخ عبدالملـک بیـرون می آیـد، مگـر می تواند یک چنین 

کاری را انجام بدهد؟ وانگهی محمدبن شهاب رفت، صدها محمدبن شهاب 

دیگر به وجود می آیند. یک نفر رفت، این سلسله که نمی رود. یک انحراف 

و یک انحراف آفرین نابود شد، رشته و جریان انحرافی که از بین نمی رود. 

چاره ای باید اندیشید. چه کار کند؟

امـام یـک نامـه بـرای او نوشـت. ایـن نامـه در ظاهر یـک نامه اسـت. ما 

هم به همدیگر نامه می نویسـیم. دوسـتان و مخالفان و دشـمنان احیانًا 

بـه هـم نامه می نویسـند. هم مسـلک ها و ضد مسـلک ها بـه یکدیگر نامه 

می نویسند. نامه نوشتن به نظر یک کار ساده می آید، اما نامۀ امام بسیار 

حائز اهمیت است.

اواًل یک فایدۀ این نامهـ  که این فایدۀ درجۀ دوی نامه است ـ این است که 

]نشان می دهد[ امام از هیچ کس مأیوس نیست، حتی از محمدبن شهاب. 

امـام انسـان را دارای فطـرت نیکـو می دانـد. این حکم اسـالم اسـت، این 

قضاوت قرآن اسـت که فطرت و سرشـت انسـان ها به نیکی است. بدی ها 

عارضی انـد، بدی هـا برای بعدند، بدی ها نقش و نگار روی صفحه هسـتند 

و خـود صفحـه پاک اسـت. خود صفحه در آغاْز بی غبار اسـت. این دسـِت 

جنایتگـِر نقاشـان اسـت که ایـن نقش بـد را، این نقش کج ومعـوج را، بر 

روی این صفحه کشـیده اند. این گناه بی هنری آن نویسـنده اسـت که با 

خط بدی این لوِح سـفید را انباشـته اسـت. فطرت انسـان بر نیکی اسـت. 
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هـر انسـانی، در هر حدی از انحـراف، از قلمرو و محیط و منطقۀ 

امیـِد یک انسـان هدفی و مسـلکی بیرون نیسـت. بـه همه کس می توان 

امیدوار بود که هدایت شود، البته نمی شود پای این امید تا آخر نشست. 

نمی شود به خاطر یک امید ضعیفی که نسبت به هدایت یک نفری هست، 

انسان تصمیم اساسی را نسبت به او نگیرد؛ اما این امید باالخره هست. 

محمدبن شـهاب منحرف اسـت، باشـد. چاشـته خوِر1 لذت دستگاه خالفت 

شـده، باشـد. عادت بـه مقام و پول و مقّرری و احتـرام و ِزهی و مرحباِی 

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 آن چنان کـه باید، نسـازد؟ همـه اش امکان پذیر اسـت؛ پس نامه را 

می نویسد. امام نامه ای نوشت. این فایدۀ درجه دومش ]بود[.

امـا فایـدۀ درجـۀ اول؛ ایـن نامـه امـروز دسـت من اسـت، در ایـن کتاب 

]تحف العقول[ است. از روزگار نوشته شدِن این نامه تاکنون، در حدود سیزده 

قـرن، ایـن کتاب و اسـناِد قبل از این کتـاب، این نامه را حفظ کردند. چه 

کسی این نامه را ]بیرون[ داد؟ محمدبن شهاب داد؟ این نامه ای است که 

اگر به هرکس بنویسند، فورًا آن را پاره می کند؛ اگر نگاه ندارد برای موعظۀ 

خودش. هرگز به دیگری نشان نخواهد داد. این نامه را محمدبن شهاب به 

1. کسی که یک یا دوبار مزۀ چیزی را چشیده و همیشه چشیدن آن طعم را انتظار و آرزو 

دارد. آن که از فضل کسـی بهره مند شـده و همواره پیرامون آن شـخص می گردد و توقع 

بهره مند شدن از او را دارد.
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این وآن داد که علی بن الحسین برای من این طور نامه ای نوشته؟ 

ابدًا! چنین چیزی ممکن نیسـت. این نامه، سـرتاپا تازیانه ای است بر تن 

و روی محمدبن شـهاب. ایـن نامـه سـراپا اعالم جرمی اسـت، ادعانامه ای 

اسـت علیه محمدبن شـهاب. این را هرگز محمدبن شـهاب خودش ]بیرون[ 

نمی دهد. 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 می نویسـد، برای محمدبن شهاب می فرستد؛ اما نسخه ای از 

آن نامـه را بـرای خـودش و برای اصحاب نزدیکش هـم نگه می دارد. چرا؟ 

منظـور امـام چـه می توانـد باشـد از این عمل؟ چـه فایـده ای دارد؟ فایدۀ 

اساسی این نامه، معرفی و افشاگری و ایجاد شناخت صحیح از طبقه ای 

است که محمدبن شهاب در آن طبقه است. این را به هیچ صورت دیگری 

نمی شود ادا کرد.

امام اگر یک اعالمیه علیه محمدبن شهاب می دادند، این اثر را نمی گذاشت. 

اگر ده ها نطق علیه محمدبن شـهاب می کردند، این اثر را نمی داشـت. اما 

به خودش نامه می نویسـند؛ نامه ای سرگشـاده! اگر او حاضر نیسـت ]نامه 

را[ بـه دیگـران نشـان بدهـد، خـود امـام نشـان می دهنـد. خوِد امـام او را 

معرفـی می کننـد؛ و پایگاه او را، و موضـِع جنایت کارانۀ او را، و اثر عظیم 

و فاجعه آمیز کارهای او را. و این را می دهند دسـت مردم، دسـت آگاهان 

شـیعه، که دست به دسـت بگردانند و به توده ها برسانند تا محمدبن شهاب 

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 می کند. در ایـن نامه، طبقۀ محمدبن شـهاب را در 

طـول نـوار تاریـخ از آغاز تا فرجام معرفی می کند. امام با محمدبن شـهاب 

نظر خاصی ندارد؛ هرکه چون او باشد، اوست! هرکسی دارای آن پایگاه و 

موضع باشـد، محکوم به حکم اوسـت؛ خصوصیتی ندارد محمدبن شـهاب 

زهری. و این سخن امام چهارمصلوات اهلل وسالمه علیه است.

«1 ..ببینید؛ لحن، لحن انتقام جویانه  ّیِ هِر ِدبِن ُمسـِلٍم الّزُ ّمَ ـالُم ِاَل ُمَ یِه الّسَ
َ
»ِكتاُبُه َعل

نیسـت، بااینکه راه امام از وجود محمدبن مسـلم این همه لطمه می بیند، 

درعین حـال، لحـن امام، لحن انتقام جویانۀ با غیظ و غضب نیسـت، لحن 

یـک فوقِ انسـانی اسـت کـه از یـک فضایـی باالتـر و از یـک افقـی دورتر، 

ایـن موجـود ضعیـف را مخاطب قرار می دهد. در آن َتناُفز۲ نیسـت، در آن 

دشـمنی ها و ُخرده حسـاب های شـخصی نیسـت. و هرجا که در این گونه 

مسائل کلی و مهم، خرده حساب های شخصی پیش آمد، اثر عمل از بین 

رفت. امام سـجاد برایش محمدبن شـهاب به خصوص مطرح نیسـت، این 

پایگاه برایش مطرح است؛ لذا در آغاز نامه، بعد از ِبسم اهلل می فرماید:52/12/2 

ـَک ِمـَن الّنـاِر« خـدا مـا و تـو را از آزمایش هـا و  َک ِمـَن الِفـَتِ َو َرمِحَ »َكفاَنـا اهَّلُل َو ِاّیـا

فتنه هـای زندگـی سـربلند خـارج کند. ابتـدا می فرماید ما و تـو را.51/11/25 و 

1. تحف العقـول/ بـاب مـا روی عـن االمـام سـیدالعابدین علی بن الحسـین/ کتابـه الـی 

محمدبن مسلم الزهری 

2. )ن ف ز( به روی یکدیگر پریدن، به همدیگر حمله کردن
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در بخـش دوِم ایـن جملـه، تنها او را مورد خطـاب قرار می دهد؛ 

زیرا دچاِر فتنه شـدن، برای همه اسـت و امام سـجاد هم ممکن اسـت به 

نوعی دچار فتنه شود، ولی در فتنه غرق نمی شود و محمد بن شهاب دچار 

فتنه می شود و در فتنه غرق می شود؛ و آتش جهنم به امام سجادعلیه السالم 

نزدیک نمی شود، لذا این نسبت را به محمد بن شهاب می دهد. شروع نامه 

بـا چنیـن لحنـی، به دلیل نوع برخورد امام با اوسـت که هم تحقیرآمیز و 

ـَک ِمـَن الّنـاِر« و از آتـش بر تو رحمت  هـم خصمانـه است.1پاسـدار اسـالم، ش11 »َو َرمِحَ

بیاورد؛ یعنی تو با این وضعیت، اهل آتشی؛ خدا به تو رحم کند.51/11/25

ن َیرمَحََک« تو در حالتی 
َ
ن َعَرَفَک ِبا ا صَبحَت ِباٍل َینَبغی مِلَ

َ
سپس می فرماید: »َفَقد ا

قرار گرفته ای که هرکس این حالِت تو را بشناسد، شایسته است که به حال 

تـو رحـم کنـد. دقت کنیـد که این خطاب به چه کسـی اسـت. این خطاب 

بـه کسـی اسـت که همه به حـال او ِغبطـه می خورند.پاسـدار اسـالم، ش11 به کسـی 

که اول شـخصیت ]مذهبی[ این مملکت اسـت؛ کسـی که یک اشـاره اش در 

دستگاه حکومت، ارزش بیشتری دارد از تصریح های ارکان حکومت؛ ثروت 

دارد، موقعیت و مقام دارد.51/11/25 امام آن قدر او را خوار و ضعیف می کند که 

می فرماید: هرکس تو را به این حال بشناسد، باید به تو رحم کند.

1. در این زیرفصل از متن مقاالت منتشر شدۀ حضرت آیت اهلل خامنه ای در نشریۀ پاسدار 

اسالم با عنوان »پژوهشی در زندگی امام سجاد«، استفاده شده است. این مطالب مربوط 

به شـمارۀ یازدهم این نشـریه در سـال 1361 بوده که به اختصار به صورت پاسـدار اسالم، 

ش11 آمده است.
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..پس از آن، امام به نعمت هایی که خدا به او داده و حجت هایی 

تـَک ِنَعـُم اهَّلِل« 
َ
ثَقل

َ
کـه بـرای او اقامـه شـده، اشـاره می کند.پاسـدار اسـالم، ش11 »َفَقـد ا

 
َ

طال
َ
َصـّحَ ِمـن َبَدِنـَک َو ا

َ
نعمت هـای خـدا بر دوش تو سـنگینی می کنـد. »ِبـا ا

ِمـن ُعُمـِرَک« خـدا بنیـۀ قـوی و بـدن سـالمی به تـو داده، عمـر درازی به تو 

یـَک ُحَجـُج اهَّلِل« حجت های خدا 
َ
داده؛ اینهـا نعمت های خداسـت. »َو قاَمت َعل

هـم بـر تـو تمـام اسـت. ممکن اسـت بر فـالن بقالی کـه در شـام زندگی 

می کنـد، حجـت خدا تمام نباشـد؛ بنابرایـن خدا از او مؤاخـذه ای نخواهد 

کرد. ممکن است فالن آدمی که در دستگاه عبدالملک زندگی می کند و به 

نفع عبدالملک عمل می کند و دانش و آگاهی تو را ندارد، خدا این قدرها 

عذابش نکند؛ چون او نمی داند. اما تو چطور؟ تو این طور نیستی. »َو قاَمت 

َک 
َ
ل یـَک ُحَجـُج اهَّلِل« حجت هـای خـدا بر تو تمام شـده و قائم شـده. »ِبـا مَحَّ

َ
َعل

َهـَک فیِه ِمـن دیِنـِه« دین 
َ

ِكتاِبـِه« تـو قـرآن را خوانـده ای و فهمیـده ای. »َو َفّق ِمـن 

ِه  ِة َنِبّیِ َفَک ِمن ُسـّنَ خـدا را شـناخته ای و از مقررات دینی آگاهـی داری. »َو َعّرَ

َک 
َ
یِه َوآِلِه« سنت پیغمبرصلی اهلل علیه وآله را به تو شناسانده. »َفَرِضَ ل

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ٍد َصل ّمَ ُمَ

یـَک الَفرَض ِبـا َقَض« درمقابل 
َ
ـٍة احَتـّجَ ِبـا َعل ِ ُحّجَ

ّ
ُكل یـَک َو یف 

َ
نَعـَم ِبـا َعل

َ
ِ ِنعَمـٍة ا

ّ
ُكل یف 

هر نعمتی که خدا به تو داده، مسـئولیتی بر دوش تو نهاده؛ درمقابل هر 

آگاهی و هوشـیاری ای که تو به دسـت آورده ای، رسـالت و وظیفه ای را بر 

 
َ

یَک َفقال
َ
ـُه َعل

َ
بـَدی فیِه َفضل

َ
 ُشـكَرَک یف َذِلَک َو ا

َ
 ابَتـل

َ
ـا َقـَض ِااّل

َ
دوش گرفتـه ای. »ف

ُكـم« بعـد هـم تـو را مـورد حسـاب قرار داده و بـه تو گفته 
َ
یَدّن ز ـِئ َشـَكرُت اَلَ

َ
ل

که اگر شـکر کردی، اگر نعمت را شـناختی و دهندۀ نعمت را شـناختی و 
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نعمت را در جای خود به کار بردی ـ که معنای شـکر این اسـت: 

شناخت نعمت، شناخت ُمنعم، به کاربردن نعمت در آنجایی که باید به کار 

رود و برای آن است ـ خدا این نعمت را بر تو خواهد افزود.

 ِاذا 
ً
ّیَ َرُجـٍل َتكـوُن َغـدا

َ
خـب اینهـا مقدمۀ نامه اسـت. بعد می فرمایـد: »َفانُظـر ا

َكیَف  یَک 
َ
َكیـَف َرَعیَتا َو َعن ُحَجِجـِه َعل یَک 

َ
َک َعـن ِنَعِمـِه َعل

َ
ل

َ
َوَقفـَت َبـنَی َیـَدِی اهَّلِل َفَسـا

َقَضیَتـا« فـردای قیامـت کـه خدا تو را در حسـاب و میزان بـه پا بدارد و از 

تو سـؤال کند که این نعمت های من را در چه راهی به کار بردی و از این 

حجت هـای مـن و آگاهی هایی که به دسـت آورده ای، چگونه بهره بردی و 

 
ً

َسـَنَّ اهَّلَل قاِبال
َ

چـه اسـتفاده ای کـردی، جواب خدا را چه خواهـی داد؟ »َو ال ت

قصیـِر« گمـان نکـن کـه خـدا فردای قیامت   ِمنـَک ِبالّتَ
ً
عذیـِر َو ال راضیـا ِمنـَک ِبالّتَ

عذرهای تو را قبول می کند، یا تقصیرها و کوتاهی های تو را به نظر عفو و 

اغماض می نگرد!51/11/25 خیال نکن که خدا از تو عذر قبول خواهد کرد و در 

قیامت به خدا می گویی: خدایا! نشـد دیگر، نکردیم، باالخره بندۀ گناهکار 

تـو بودیـم. عذر بیـاوری، بهانه بیـاوری، همان طوری که با چرب زبانی سـِر 

هـزاران نفـر را کاله گذاشـتی، آنجا هم یک چرب زبانـی بکنی. نه، این طور 

َكَذِلـَک« این طور نیسـت. کوچک ترین کار  یـَس 
َ
نیسـت!52/12/2 »َههیـاَت َههیـاَت ل

تو، کوچک ترین خطای تو، کوچک ترین بی مسئولیتی تو، و مراعات نکردن 

مسئولیت و وظیفه ای که از تو سر زده است، در نظر پروردگار مورد مؤاخذه 

و بازخواسـت قرار می گیرد؛ خدا به این آسـانی نمی گذرد.51/11/25 آیا درمقابل 

پـروردگار می توانـی بگویی چگونه از این نعمت ها ]اسـتفاده[ کردی یا نه؟ 
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َخَذ 
َ
َكَذِلَک ا یَس 

َ
بعد از آن، آیاتی از قرآن ذکر می کند.پاسـدار اسـالم، ش11 »ل

ُه ِللّناِس َو ال َتكُتموَنُه« خدا از علما و دانایان در  ُنّنَ ُتَبّیِ
َ
 ل

َ
ِكتاِبِه ِاذ قال ماِء یِف 

َ
 الُعل

َ
َعل

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 ابن شـهاب زهری! که از علما هسـتی. حجت خدا بر 

تو تمام است. قرآن گفته که نباید کتمان کنی، و باید بگویی آنچه را که 

می دانـی و می فهمـی. اما تو نکردی.51/11/25 پس از این مقدمه، به ادعانامۀ 

بسیار سخت و َگزنده ای نسبت به محمد بن شهاب می پردازد.پاسدار اسالم، ش11

یَق  ُه َطر
َ
لَت ل ن آَنسـَت َوحَشـَة الّظـاِلِ َو َسـّهَ

َ
 َمـا احَتَملـَت ا

َ
َخـّف

َ
َكَتمـَت َو ا دَن مـا 

َ
ّنَ ا

َ
ـم ا

َ
»َو اعل

« کمترین چیزی که تو پوشانده ای و سبک ترین گناهی که تو متحمل  الَغّیِ

شده ای، این است که با همراهی خود، وحشت ظالم را از بین برده ای.51/11/25 

وحشِت ستمگران را تبدیل به راحتی و ُانس کردی.پاسدار اسالم، ش11 ای ابن شهاب! 

اگر تو در کنار ظالم نمی نشستی، اگر تو در جبهۀ ظالم قرار نمی گرفتی، او 

از خشم و عصیان مردم می ترسید و بیم می برد؛ اما تو به او نزدیک شدی. 

تـو بـا او َسـر و ِسـّر برقـرار کردی. تـو خـود را از او دانسـتی، و او را از خود. 

وحشـت او را از بیـن بـردی، خاطـر او را جمع کردی، بـرای او خواب راحت 

«[ راه گمراهی و ظلم و عدوان را برای  یَق الَغّیِ ُه َطر
َ
لَت ل فراهم کردی. ..]»َو َسّهَ

ُه حنَی ُدعیَت« هروقتی تو را 
َ
َک ِمنُه حنَی َدَنوَت َو ِاجاَبِتَک ل او هموار کرده ای. »ِبُدُنّوِ

خواست، بله قربان گفتی؛ هروقتی تو را به خود نزدیک کرد، مثل بّرۀ رام و 

سـربه راه و مطیع رفتی؛ هر کاری او خواسـت، کردی.51/11/25 در اینجا نزدیکِی 
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او به دسـتگاه سـلطنت و خالفت را این طور به رخ او می کشـد و 

همچون تازیانه ای بر سر او فرودمی آورد.پاسدار اسالم، ش11

 َمَع اخَلَوَنِة« ای ابن شهاب! بر تو بیم می برم که 
ً
ن َتكوَن َتبوُء ِبِاِثَک َغدا

َ
خَوَفِن ا

َ
ا ا

َ
»ف

در روز قیامت، در زمرۀ خیانت کنندگان به دین و به قرآن و به مسلمانان، 

 ُظلِم 
َ

َخـذَت ِبِاعاَنِتـَک َعـل
َ
 َعّمـا ا

َ
ل

َ
ن ُتسـا

َ
بـار گنـاه خود را بـر دوش بگیـری. »َو ا

َمـِة« از تـو سـؤال کننـد و مؤاخذه کننـد در برابر آنچه به برکت کمک به 
َ
ل

َ
الّظ

ظالمان به چنگ آورده ای. تو خیال می کنی خدا از مقام تو، از لیاقت تو، 

از قدرت روحانی تو ـ که وقتی محمدبن شهاب وارد مسجدالحرام می شد، 

مـردم پس پـس می رفتنـد که محمدبن شـهاب آمـد ـ سـؤال نخواهد کرد؟ 

ایـن موقعیـت را مفت به دسـت آورده ای؟ ایـن موقعیت را مفت تحصیل 

کرده ای؟ یا نه، دینت را فروختی و تحصیل کردی؟ ظالم را تأیید کردی و 

تحصیل کردی؟ خدا در قیامت از تو مؤاخذه خواهد کرد.

َک« هرکس هرچه به تو داد، ولو برای تو  عطـا
َ
ـن ا ـَک ِمَّ

َ
یـَس ل

َ
َخـذَت مـا ل

َ
ـَک ا

َ
»ِاّن

هم نبود، گرفتی! هر پول زیادی، هر هدیه ای، 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 نمی شـوی بدبخـت! در اقطار 

کشـور بنی امیه، در این ُقرٰی و قصبات1، در این شـهرها که مردم تا صبح 

گرسنه به سر می برند؛ به تو ناگهان صدهزار دینار، در یک هدیه و در یک 

تعـارف، نمی رسـد؛ امـا چون خلیفه بـه تو داده بود، گرفتی و روی چشـم 

1. )ق ری(، )ق ص ب( شهرها و روستاها
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« به کسی نزدیک شدی و به 
ً
َحٍد َحّقا

َ
 ا

َ
 َعل

َ
ن َل َیُرّد گذاشتی. »َدَنوَت ِمَّ

او دل بسـتی و از او پول گرفتی که حق کسـی را به او نداده. تو به کسـی 

که حق یک حق دار را به او نرسـانده، نزدیک شـده ای، ای محمدبن شهاب! 

چه می کنی!

َک« و تو هم که نزدیک او رفتی، نتوانسـتی از مسـیر  دنا
َ
 حنَی ا

ً
 باِطال

َ
»َو َل َتُرّد

باطل، اندکی او را منحرف کنی و به سوی حق و راه صحیح بکشانی.51/11/25 

هنگامی کـه خلیفـۀ سـتمگر، تو را به خـودش نزدیک کرد، هیـچ باطلی را 

برطـرف نکـردی. یعنی این بهانه را نمی توانی بیاوری که من به او نزدیک 

شـدم، بـرای اینکـه احقـاِق حق و ابطاِل باطـل کنم! تو در مدتـی که با او 

بودی، هیچ باطلی را از بین نبردی، درحالی که دستگاه او پر از باطل بود.

پاسـدار اسـالم، ش11 دل خـودت را خـوش کـردی، وجدانـت را آسـوده کردی که من 

مـی روم بـرای اینکـه اصالحش کنـم؛ اما ندانسـتی که عبدالملـک اگر به 

راهـی کـه تـو می گویی، بیایـد، دیگر عبدالملک نیسـت. ..رفتی درسـتش 

کنـی؟ رفتـی بـه راهش بیاوری؟ مگـر می توانی؟ مگر خصلـت عبدالملک 

قابل تغییر اسـت! مگر این خصلت ها قابل دگرگون شـدن است! مگر قابل 

 
َ

حَببَت َمن حاّد
َ
عوض شـدن اسـت که تو رفتی عوض کنی، ای سـاده دل! »َو ا

اهَّلَل« کسـی را دوسـت خود گرفتی که او خدا را دشـمن خود گرفته اسـت. 

یعنی چه؟ توجه کنید به معنای دوستی و دشمنی. محمدبن شهاب زهری 

واقعًا عبدالملک را دوسـت می داشـت؟ نه، هیچ دوست نمی داشت؛ یقین 

دارم. چرا عبدالملک را دوسـت داشـته باشـد؟ صرفۀ او اقتضا می کند که 
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بـرود آنجـا. امـا امام می گوید که او را دوسـت گرفتی. یعنی چه 

دوسـت گرفتی؟ یعنی هم سـطح و هم جبهۀ او هسـتی، ولو دوستش هم 

نداشـته باشـی، ولـو در دلـت بـه او فحـش هم بدهـی. عمـاًل در جبهۀ او 

هسـتی یا نه؟ محمدبن شـهاب زهری در جبهۀ عبدالملک بود یا در جبهۀ 

امام سـجاد؟ جز این اسـت که در جبهۀ عبدالملک بود؟ وِااّل این کاغذ را 

امـام برایـش نمی نوشـت، این لحن را بـرای او به کار نمی بـرد. اما بااینکه 

در جبهـۀ عبدالملـک بود، یقینًا امام سجادعلیه السلالم را از اعماق دل دوسـت 

هم می داشت. اما آن دوستی های خشک وخالی، آن دوستی های بی اثر و 

ثمرنابخش که قیمتی ندارد؛ دوستی یعنی هم جبهگی.51/11/25

جملـۀ بسـیار تکان دهنـدۀ حضـرت، در ایـن ادعانامـه، ایـن اسـت کـه 

وا ِبَک  دار
َ
 ا

ً
َک َجَعلوَک ُقطبـا َک حـنَی َدعا یـَس ِبُدعاِئـِه ِاّیـا

َ
 َو ل

َ
می فرماید:پاسـدار اسـالم، ش11 »ا

ِهم«. عجیب تشبیهی است. می گوید ای بیچاره! آیا تو نفهمیدی  َرَحی َمظامِلِ

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 

به جهت دیگری تو را خواستند؟ تو را خواستند تا اینکه تو را میله ای قرار 

بدهنـد که بر این میله، سنگ آسـیای مظالم خـود را بگردانند! میله ای که 

اگر نباشد، سنگ آسیا نمی گردد و آسیا به کار نمی افتد. ای محمدبن شهاب! 

تو همان میله ای هستی که سنگ آسیای مظالم بنی امیه بر روی گردن تو 

و بـر محـور تـو می چرخد. ببینید این نقش، چه نقش عظیمی اسـت؛ چه 

موقعیت حساس و خطیری است که محمدبن شهاب ها داشته اند و دارند. 
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یـَک ِاَل َبالیاُهـم« تـو را پلـی قـرار دادند که از روی 
َ
وَن َعل  َیعُبـر

ً
»َو ِجسـرا

تو رد شـدند و به بدبختی ها و مسـکنت ها و بیچارگی هایشـان رسیدند. »َو 

م«51/11/25 و نردبانی سـاختند که به سـوی ضاللت خودشـان از  ِتِ
َ
ل  ِاَل َضال

ً
ما

َّ
ُسـل

آن باال می روند.پاسدار اسالم، ش11

ُهم« رونـدۀ 
َ
 َسـبیل

ً
ـم« دعوت کننـدۀ گمراهـی آنهـا شـدی. »سـاِلكا ِ  ِاَل َغهّیِ

ً
»داِعیـا

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 

محمدبن شهابم و عاِلمم و دوستدار امام سجادم؛ نه! تو هم جزو آنهایی، 

تو هم یکی از افراد همان کارواِن رو به جهنمی.

ماِء« به وسیلۀ تو در دل دانایان شک وارد کردند. 
َ
 الُعل

َ
ّکَ َعل

َ
»ُیدِخلوَن ِبَک الّش

این تردید را در هر عالمی به وجود آوردند، که اگر این راه خطاسـت، پس 

چـرا محمدبن شـهاب رفـت؟ چـرا مـن نـروم؟51/11/25 و احیانًا برخـی در این 

دام افتادند.پاسـدار اسـالم، ش11 چه مسـئولیت خطیری اسـت! تو را وسیله ای قرار 

دادند که دانایان را، حتی آگاهان را به سوی خود بکشانند، اما توِی ناداِن 

غفلت زده نفهمیدی که از تو چه استفاده ای دارند می کنند. ..»َو َیقتادوَن ِبَک 

هِیم« به وسیلۀ تو، دل جاهالن را به سوی خود جلب می کنند، 
َ
ُقلوَب اجُلّهاِل ِال

مردم را به خود عالقه مند می کنند و به دنبال خود می کشانند.51/11/25

واقعًا عجیب ]اسـت [، چه دید نافذ بینایی! این امام سـجاد اسـت. ببینید 

چطور موشـکافی می کند! ببینید چطور این دقایق را ورق می زند و نشـان 

غـَت ِمـن ِاصـالِح 
َ
ـم ِااّل دوَن مـا َبل عواِنِ

َ
قـَوی ا

َ
ـم َو ال ا راِئِ َخـّصُ ُوَز

َ
ـغ ا

ُ
ـم َیبل

َ
می دهـد! »َفل
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هِیـم« حاصـل ایـن عبـارت ایـن 
َ
ـِة ِال ـِة َو العاّمَ َفسـاِدِهم َو اخِتـالِف اخلاّصَ

اسـت:52/12/2 نزدیک ترین وزرای آنها و نیرومندترین یارانشـان، به قدری که 

تو فساد آنها را در چشم مردم صالح جلوه دادی، نتوانستند به آنها کمک 

کنند.پاسداراسـالم، ش11 خدمتـی کـه تو به آنها کـردی، نزدیک ترین مقامات عالی 

و نزدیک ترین رجال سیاسی شـان به آنها نکردند. آنها کاری که توانسـتند 

بکنند، این بوده که نشسـتند نقشـه درسـت کردند؛ اما تو، خیِل دل ها را 

به سوی آنان سرازیر کردی و روانه ساختی. کاری که تو کردی، هیچ کس 

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؟ پنج هـزار دینار؟ پنجاه هـزار دینـار؟ پانصدهزار دینـار؟ آقایی 

دادنـد؟ نفـوذ کلمه دادند؟ همۀ دنیا را ـ که نه می توانند، و نه می دهند ـ 

بـه تـو دادنـد؟ هرچـه بـه تـو داده اند، درمقابـل آنچـه از تـو گرفته اند، کم 

َخذوا ِمنَک« چه کم اسـت آنچه 
َ
عَطـوَک یف َقـدِر مـا ا

َ
 مـا ا

َّ
َقـل

َ
ـا ا

َ
اسـت و ناچیـز. »ف

ـَک َفَكیـَف ما 
َ
وا ل یَسـَر مـا َعَمر

َ
بـه تـو دادنـد، درمقابل آنچه از تـو گرفتند! »َو مـا ا

یـَک« آنجاهایـی کـه برایـت آبـاد کردنـد، چقدر کم اسـت! وای به 
َ
بـوا َعل َخّرَ

حـال آنجاهایـی که برایـت خراب کردند! این دنیایی که برایت آباد کردند، 

چقدر بی ارزش است، چقدر کوچک است، چقدر ناچیز است. وای به حال 

آخرتـی کـه برایت ویرانـه اش سـاختند، خرابه اش کردنـد. »َفانُظـر ِلَنفِسـَک« 

فکـر خـودت باش؛ »َفانُظر ِلَنفِسـَک«. نمی گویند ای فالن فالن شـده، ای چه 

شـده! نـه. »َفانُظـر ِلَنفِسـَک« یک قدری به حال خـود بیندیش، یک قدری به 
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ـا َغیـُرَک« کسـی جـز تو به 
َ

ـُه ال َینُظـُر ل
َ
فکـر خـود بـاش بیچـاره! »َفِاّن

حال تو نمی اندیشـد و برای صالح تو فکر نمی کند. »َو حاِسـبا ِحسـاَب َرُجٍل 

َمسئوٍل« نْفِس خود را محاسبه کن، تحت حساب بکش، حسابگرِی انسانی 

کـه مـورد سـؤال قرار گرفته. مثل یک آدم مسـئول، مثل یک انسـانی که 

درمقابـل میـِز دادگاه قرار گرفته، این طور خـودت را محاکمه کن؛ این طور 

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 راـ  کـه به کمـک اقتدار سیاسـی و زمامداری 

اجتماعـی رفتـه بـود ـ رسـوا کرد. و کسـانی را که حاضر به سـازش با این 

دسـتگاه بودند، دچار سـؤال کرد. و این سـؤال همواره در جامعۀ اسـالمِی 

آن زمان مطرح بوده و در طول تاریخ هم مطرح خواهد بود.پاسدار اسالم، ش11



 

۶۰

پایه گذاری تشکیالت شیعی
»شیوۀ رفتار با عموم و خواص شیعیان«

بعـد از واقعـۀ عاشـورا و پیش آمـدن آن ضربـت عجیـب بـه پیکر تشـّیع 

ازطرف قدرت های اموی، آن کسانی که 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 

ُكم«1 تا آخر. آن چیزهایی  وئُ
ٓ
ا �ن �ب

َ
ُكم َو ا وئُ

ٓ
ا �ب

آ
ل ِا�ن كا�نَ ا

قرآن وارد اسـت: »�ةُ

ُكم َو  َر�ةُ �ی ُكم َو َع�ش واحبُ رن
َ
ُكم َو ا

وا�نُ ُكم َو ِاحن وئُ
ٓ
ا �ن �ب

َ
ُكم َو ا وئُ

ٓ
ا �ب

آ
ل ِا�ن كا�نَ ا

1. سوره مبارکه توبه/ آیه 24، »�ةُ

ِلِه  �ی ی َس�ب ِ
هاٍد �ن ُكم ِم�نَ اهلِل َو َرسوِلِه َو حبِ �ی

َ
َح�بَّ ِال

َ
ها ا

و�نَ
ر�نَ و�نَ َك�اَدها َو َم�اِك�نُ �ةَ

�شَ �ن
اَر�ةٌ �ةَ �ب ِ

ُموها َو �ة �ةُ َر�ن �ةَ مواٌل ا�ة
َ
ا

« بگو: اگر پدران و پسران و برادران و زنان  �نَ �ی اِس�ة وَم ال�ن هِدی ال�ةَ مِرِ� َو اهلُل لا �یَ
َ
ا َی اهلُل �بِ ِ

�ة
ئ
ا َ صوا َح�ةّٰی �ی َّ َر�ب �ةَ

�نَ

و خاندان شـما و اموالی که گرد آورده اید و تجارتی که از کسـادش بیمناکید و سـراهایی 
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کـه به عنـوان رقیب خدا، به عنـوان فرزند و لنگۀ دیگر محبت در 

دل انسـان ذکر شـده اسـت، جزو خطرناک ترین چیزها هسـتند برای دل 

یک انسان.

خیلی هـا هسـتند کـه مؤمن انـد، قبول دارند، مطلبـی را فهمیده اند، در 

حـال عافیـت خیلی هـم َمنم َمنـم می کنند، خیلی هـم اظهار ِجالَدت1 

صـوا  ُمِّ »َفـِاذا  فرمـود:  سیدالشـهداصلوات اهلل علیه  همچنانی کـه  امـا  می کننـد، 

ّیانـوَن«۲ آن وقتی کـه منگنـۀ بـال و فتنـه بـر سـر آنـان قـرار 
َ

 الّد
َّ

ِبالَبـالِء َقـل

می گیرد، دین داران، پایبندهای به دین، عددشـان کم می شـود. وقتی 

نـگاه می کنـی، می بینی از این جمع کثیری که همه ادعای دین داری 

می کردنـد، تـه ماجـرا کسـی نمانـده یا عدۀ بسـیار کمی باقـی ماندند. 

در زمـان امـام سـجاد قضیه این طور شـده بود؛ هرکدامی از گوشـه ای 

فرا رفتنـد. هرکسـی مشـغول کار خـودش شـد. عـدۀ زیادی بـه زندگی 

 
َ

خـود سـرگرم شـدند. امـام صادقصلوات اهلل وسلالمه علیه می فرمایـد:52/11/30 »ِارَتـّد

َو  یـِل  و ّمِ الّطَ
ُ
حَیَی ابُن ا  ، الكاُبـِلُّ بوخاِلـٍد 

َ
ا َثالَثـًة  ِااّل  ـالُم  یِه الّسَ

َ
َعل احُلَسـنِی  َبعـَد  الّنـاُس 

َمسـِجَد   
ُ

َیدُخـل یـِل  و ّمِ الّطَ
ُ
حَیَی ابُن ا كاَن  َو  وا  َكُثـر َو  قـوا  ِ

َ
حل الّنـاَس  ِاّنَ   َّ ُ

ث بُن ُمطِعـٍم  ُجَبیُر

َو َبیَنُكـُم الَعـداَوُة َو  َبـدا َبیَننـا  َو  َكَفرنـا ِبُكـم   
ُ

َم َو َیقـول
َّ
ِلِه َو َسـل یِه َو آ

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
َرسـوِل اهَّلِل َصل

را که خوش می دارید، نزد شـما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست داشـتنی تر 

اسـت، پس منتظر باشـید تا خدا فرمانش را ]به اجرا در[آورد. و خداوند گروه فاسـقان را 

راهنمایی نمی کند.

1. )ج ل د( چابکی، دلیری 

2. بحاراالنوار/ کتاب الروضة/ ابواب المواعظ و الحکم/ باب20/ حدیث2
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الَبغضـاُء«1 پـس از حسین بن علیعلیه السلالم همه از راه بازگشـتند، 

مگـر سـه نفـر؛ ابوخالـد کابلـی، یحیی بن ُامّ َطویـل و ُجَبیربن ُمطِعـم.۲ 

بعدهـا مـردِم دیگـر بـه آنهـا پیوسـتند و جمـع شـیعیان انبوه گشـت. 

یحیی بن ام طویـل بـه مسـجد پیامبـر در مدینـه می آمـد و خطـاب بـه 

مـردم می گفـت: ما به شـما و راه و آیین شـما، کافریـم؛ و میان ما و 

شـما دشـمنی و خشم و کینه قرار دارد.

چـه حادثـۀ شـگفت انگیزی! پـس از واقعـۀ عاشـورا، همه رفتنـد! همه از 

راه برگشـتند! همـه از آینـدۀ جـذاب و دلگرم کننـده ای کـه آنهـا را به خود 

می کشـید، مأیـوس شـدند! از همـۀ آرزوهـا و آرمان های تشـّیع صرف نظر 

کردنـد؛ فقـط بـه نام تشـّیع و به اینکـه در دل به امامـان عقیده و محبت 

داشـته باشـند، قناعت ورزیدند.پیشـوای صادق/ص27 البته 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 

1. بحاراالنـوار/ ج46/ ص144، »در روایـت دیگـری، نام جابربن عبداهلل انصاری نیز بر این 

سه نفر افزوده شده است. و باز در روایت دیگری به جای جابربن عبداهلل، سعیدبن مسیب 

مخزومی، و به جای جبیربن مطعم، حکیم بن جبیر نام آورده شـده اسـت. و باز در روایت 

دیگری، بر این همه، نام سعیدبن ُجَبیر افزوده و به جای جبیربن مطعم، محمدبن جبیر بن 

مطعم ذکر شده است.« )رجال الکّشی/ چاپ مصطفوی/ ص115( )نویسنده(

2. بـه نظـر محقـق شوشـتری، عالم رجالـی معاصـر )قاموس الّرجـال/ ج9/ ص399( این 

حدیث، تحریف شدۀ »حکیم بن جبیر بن مطعم« است. )نویسنده(



1112 60. پایه گذاری تشکیالت شیعیه تشیوۀ رفتار با عموم و خواص شیعیان  

صل چهارم
ف

می کنـم کـه منظـور از آن کسـانی که مرتد شـده بودند و برگشـته 

بودند، همۀ شـیعیان عالم اسـالم نبود، بلکه فقط شـیعیان مدینه بودند. 

کوفـه را مثـاًل امام نفرموده، سـلیمان بن ُصَرد خزاعی را نفرموده، یا عبداهلل 

عفیف را نفرموده، یا مختار را نفرموده، ابراهیِم مالک اشـتر را نفرموده، و 

همچنین کسانی که در گوشه و کنار بودند، سعیدبن ُجَبیر را نفرموده. امام 

صـادق همـان عده ای که در مدینه بودنـد را می فرماید که رفتند، مگر این 

سـه نفـر، یـا چهار نفر، یا پنج نفر، یا هفـت نفر مثاًل.52/11/30 ]بقیه که لغزیده 

بودند یعنی[ اعتقاد خود را از دسـت ندادند، از دین یا از تشـّیع برنگشتند، 

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[.

وقتی که ماجرای کربال پیش آمد و پشـت سـرش قضیۀ حّره پیش آمد و 

قتل عام مدینه به وسـیلۀ دژخیمان یزیدبن معاویه و دسـتگاه اموی، مردم 

با خودشان حساب کردند که این دستگاهی که بر فرزند پیغمبرصلی اهلل علیه وآله 

نمی کنـد،  ترّحـم  و  ابقـا1  محبوبیـت،  بااین همـه  و  جاللـت  بااین همـه 

به طریق اولی بر من و امثال من ترّحم نخواهد کرد. و چون می ترسیدند که 

کشته شوند، یا به زندانشان بیندازند، یا مورد شکنجه قرار بگیرند ـ اگر در 

مدینه بودند، یک طور؛ اگر در کوفه بودند و تحت حکومت َحّجاج و امثال 

َحّجـاج بودنـد، یک طـور دیگر ـ که نظایـرش را زیاد دیده بودنـد، دور امام 

چهارمعلیه السالم را رها کردند و کنار رفتند. یک عده اینها بودند.

1. در قدیم به معنای شفقت و رحم کردن به حال کسی، به کار می رفته است.
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یک عدۀ دیگر، تنها مسئلۀ ترس برایشان مطرح نبود، البته ترس 

هـم بـود. اینهـا می دیدند که اگـر بخواهنـد در این اجتمـاع زندگی کنند، 

راحت کاسبی کنند، گاهی توصیۀ آنها را حاکم و استاندار یزید و مروان و 

عبدالملک بخواند و ترتیب اثری بدهد، احیانًا از مالیات معاف باشند، در 

مجالس و محافل عمومی که شرکت می کنند، مورد احترام باشند، احیانًا 

یکی از شـغل های پول دربیار دولتی را به اینها محّول کنند؛ و خالصه اگر 

بخواهند راحت زندگی کنند و از مزایای دنیا و مزایایی که دستگاه خالفت 

بی دریغ به طرف داران خود می دهد، اسـتفاده کنند، راهش این اسـت که 

این حرف ها 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 زندگی کردن 

را مستلزم این می دانستند. 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 

اوِل کار دوُروَبر امام چهارمعلیه السالم عماًل 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 یحیی بن ُامّ َطویل ها، 

امام سجادصلوات اهلل وسلالمه علیه جمعیت شـیعه را سـامان می دهد. نگفتند وضع 

بد است، نگفتند که قدرت حاکم از شمشیرش خون می چکد، نگفتند این 

حرف هـا در دل و مغـز علیل مردم جا نمی گیرد.52/12/1 ]یحیی بن ُامّ َطویل ها[، 
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همین ساخته شده ها و برگزیده های دستگاه امامتند که ]امامان[ 

اینها را می فرستند به شهرها، نقطه های دوردست، جاهایی که باید بفهمند، 

بایـد روشـن بشـوند. می فرسـتند بـه خراسـان، می فرسـتند به سیسـتان، 

می فرسـتند به هندوسـتان، می فرسـتند به کرمان و فارس. یک وقتی شما 

نـگاه می کنیـد، می بینیـد در اواخـر دوران بنی امیـه، سراسـر این قسـمت 

شـرقی کشـوِر اسالمی، ُمحب اهل بیت هستند. بعد از شصت، هفتاد سال 

از زمـان امـام سـجاد، آن مـرد می آیـد به امام صـادق، می گوید: آقا! شـما 

صدهـزار شمشـیرزن در خراسـان دارید. اگرچه که بعد امـام فرمودند: این 

شمشـیرزن هایی کـه تو می گویی، چندتایشـان این طوری انـد که حاضرند 

داخل تنور بروند؟ اما باالخره یک عده دوسـتداران اهل بیت بودند که این 

آدم این طـور ادعایـی می کرد. اینها کجا درسـت شـده بودنـد؟ اینها را امام 

سجاد درست کرد.

سـعیدبن ُجَبیر را می فرسـتد به حدود خراسـان.1 آمد اینجا جنگ ها کرد با 

کافـران، بـا کفـار؛ در وضع ظاهری و در ظاهِر کار، شمشـیر دسـت گرفت، 

بنـا کـرد بـا کفار جنگیدن، امـا در باطن، با کفار باطنی هـم می جنگید، با 

دسـتگاه خالفت هم می جنگید. در سـپاهی که دسـتگاه خالفت فرستاده 

است، در همان سپاه، این دارد جنگ می کند؛ اما در داخل خود این سپاه 

هم مشغول سازندگی است. این سعیدبن ُجَبیر است. بیخود نبود که بعد 

از چند سـال، ]وقتی[ َحّجاج بن یوسـف او را در کوفه گیر آورد، ُکشـت؛ و به 

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 22، »سعیدبن ُجَبیر« را مطالعه کنید.



1115 60. پایه گذاری تشکیالت شیعیه تشیوۀ رفتار با عموم و خواص شیعیان  

صل چهارم
ف

چه وضعی هم ُکشـت! بیخود نبود. یا یحیی بن ام الطویل را امام 

علیه السـالم می فرسـتند 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.

من اینجا از عین کتاب می آورم، ازَبس مطلِب جالب و مهمی است؛ کتاب 

 »
َ

َوی الكایف َعِن الَیماِن بِن ُعَبیِداهَّلِل قال قاموس الّرجال، جلد نهم، صفحۀ 399: »َو َر

ویِل« یحیی بن ام الطویل را دیدم. »َوَقَف  ّمِ الّطَ
ُ
یُت حَیَی ابَن ا

َ
این مرد می گوید: »َرا

ِبالُكناَسـِة« در خـارج شـهر کوفـه، در آن دِم دروازۀ کوفـه، مرکـز اجتماعات 

 َصوِتـِه« با صدایی 
َ

عل
َ
َّ ناَدی ِبا ُ

بـزرگ مـردم کوفه، دیدم این مرد ایسـتاده. »ث

ولیـاِء اهَّلِل« ای گـروه دوسـتان 
َ
هرچـه بلندتـر و رسـاتر فریـاد کشـید: »َمعَشـَر ا

خـدا! شـیعه را صـدا می زند. همفکرهـا را صدا می زند، آن کسـانی که با او 

ولیاِء اهَّلِل ِاّنـا ُبَرآُء 
َ
همفکرنـد و همراهنـد، آنهـا را می خواهد جمع کند. »َمعَشـَر ا

ـا َتسـَمعوَن« مـا بیزاریـم از آنچه می شـنوید. چه می شـنیدند؟ می رفتند در  ِمّ

مسـجد می نشسـتند، خطیـب بـاالی منبـر، امیرالمؤمنین را سـّب و لعن 

می کرد و از فیض و لطف و رحمت و خیر و برکتی که عبدالملک مروان 

برای عالم اسالم به وجود آورده، حرف می زد؛ ببینید عبدالملک برای شما 

ـا َتسـَمعوَن« از  چـه کـرد، چنیـن کرد، چنان کـرد. این صدا مـی زد: »ِاّنـا ُبـَرآُء ِمّ

آنچه شما می شنوید ما بیزاریم. اینها همه اش دروغ است. اینها همه اش 

عَنُة اهَّلِل« هرکه به علی 
َ
یِه ل

َ
الُم َفَعل یه الّسَ

َ
 َعل

ً
خالف رضای خداست. »َمن َسّبَ َعِلّیا

واَن« ما از آل مروان  ُن ُبَرآُء ِمن آِل َمر
َ

دشـنام بگوید، لعنت خدا بر او باد. »َو ن
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بیزاریم؛ از این خانداِن مروانی ـ پدرش مروان حکم بود، این هم 

ـا َیعُبـدوَن ِمـن دوِن اهَّلِل« به به، به به! بنازم  عبدالملـک مـروان ـ بیزاریم ما. »َو ِمّ

ایـن معرفـت و دین شناسـی را، توحید این اسـت. به خدا قسـم فقیه آِل 

محمد یعنی این! اینی که می فهمد دین را، و می شناسد دین دار و بی دین 

را. می گوید من بیزارم از آل مروان و از بت هایی که آل مروان می پرستند. 

آل مروان چه کسـانی اند؟ 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. می گویـد من از 

آل مـروان بیـزارم، از این گونـه مردم و از هرآنچه کـه آل مروان به جز خدا 

می پرسـتند. آل مروان چه را می پرسـتند؟ بت داشـتند؟ آل مروان بتخانه 

داشـتند؟ آل مروان بِت سـنگی و چوبی درسـت کرده بودند؟ این طور که 

نبـوده، مـروان خـودش نماز می خوانـد؛ عبدالملک خـودش نماز جماعت 

می خواند. چه بودند آن بت هایی که مروانیان آنها را می پرسـتیدند به جز 

خدا؟ خوِد مروان، خود عبدالملک؛ از اینها باالتر؛ پول، مقام، قدرت. مردِم 

قدرت پرست مشرکند، مردِم پول پرست مشرکند، مردِم هواپرست مشرکند، 

می گویـد من بیزارم از همۀ اینها.

اینها را بلند می گفت تا همه بشـنوند، می خواسـت همۀ مردم آگاه بشوند. 

َّ َیِفـُض َصوَتـُه« بعـد ُتـن صدا را پایین تر مـی آورد یحیی بن ام طویل، آرام تر  ُ
»ث

می کرد، برای اینکه همان عده ای که ُدوروَبِرش هستند، آن خواص بفهمند. 

ولیاَء اهَّلِل َفال ُتقاِعدوُه« با آن کسی که بندگان شایستۀ خدا و 
َ
می گفت: »َمن َسّبَ ا
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هم جبهگان خدا و اولیای خدا را سّب1 می کند، با او منشینید. با او 

منشینید دو جور معنا دارد؛ با او هم نشینی نکنید، یک؛ در برابر او ننشینید، 

بایستید، برخیزید، قیام کنید؛ این دو. هر دو معنا احتمالش هست. »َو َمن 

ُن فیِه َفال ُتفاِتوُه« هرکسی که در آنچه ما می گوییم شک دارد، با 
َ

َشّکَ یف ما ن

ما همفکر نیسـت، با او گشـادگی به خرج ندهید؛ با همفکرهایتان باشید. 

این را از خودش نمی گفت یحیی بن ام الطویل، این درسی بود که امام سجاد 

ِتُكم َفَقد ُخنُتموُه« در میان همفکرانتان هرکه 
َ
ل

َ
به او داده بود. »َو َمِن احتاَج ِاَل َمسا

محتاج این باشـد که از شـما سـؤال بکند، و دست سـؤال به سوی شما دراز 

بکند، شما خیانتش کردید. نباید اجازه بدهید همفکرهایتان محتاج بشوند 

« بعد این آیه را می خواْند؛ این آیه، 
ُ
َّ َیقَرا ُ

تا اینکه دسِت سؤال دراز بکنند. »ث

ا 
تهدید دشـمنان خدا بود و امیدوارکردن و وعده دادن به دوسـتان خدا؛ »ِا�نّ

ها«۲ ما برای ظالمین و سـتمگران آتشـی را 
ِهم ُسراِد�ةُ �اَط �بِ

َ
 ا

ً
ارا �نَ �ن اِلم�ی

ا ِللطنّ د�ن ع�ةَ
َ
ا

ٍء 
ٓ
ما وا �بِ

ا�ش عن ُ وا �ی �ش �ی عن َ��ةَ که بر آنها خیمه بزند و احاطه کند، آماده کرده ایم، »َو ِا�ن �ی

«3 ایـن آیه را ]می خواند[، آیه ای 
ً
ا �ة

�نَ َء�ة ُمر�ةَ
ٓ
را�بُ َو سا

َّ َس ال�ش �ئ وَ� �بِ ِوی الُوحب َ�ش الُمهِل �ی کَ

که نشـاِن عذاب اسـت؛ خبر از خشـم می دهد، خبر از قهر می دهد، خبر از 

تصمیم های جدی می دهد.

1. )س ب ب( دشنام دادن، نفرین کردن

2. سوره مبارکه کهف/ آیه 29

3. »و اگر فریادرسی جویند، به آبی چون مس گداخته که چهره ها را بریان می کند یاری 

می شوند. وه! چه بد شرابی و چه زشت جایگاهی است.«
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ایـن یحیی بن ام الطویـل اسـت؛ آن ماجرای مدینه اش در مسـجد 

پیغمبر، این هم ماجرای ُکناسۀ کوفه اش در میان جمع همفکرانش. امام 

سـجاد یکـی از کارهایـی که می کرد ]این بـود که[ این شـاگردهای ُزبده را 

می فرستاد 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 

چهارمعلیه السلالم در صحیفـۀ سـجادیه یـا در بعضی از روایـات نگاه می کنیم، 

اثـر طـرز فکـر دومـ  ]طمـع[ ـ را در میان کلمات امـام سجادعلیه السلالم کاماًل 

احسـاس می کنیم. طرز فکر دوم چه بود؟ دلبسـتگی به دنیای بی دریغی 

کـه یزیـد و مـروان و عبدالملـک به سـر و روی مردم عالقه منـد به خود و 

طـرف دار خـود می ریختند و می پاشـیدند؛ عالقه مندی 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 اسـتفاده بردن از بهره هایـی که 

دسـتگاه حکومت به پیوسـتگان خود می دهد. ما وقتی که در کلمات امام 

سجادعلیه السلالم نـگاه می کنیـم، اثر وجـود آن طرز فکر را در میان مردم کاماًل 

حس می کنیم؛ مثاًل می بینیم که اکثر گفته های امام سجادعلیه السالم 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. 

با امثال یحیی بن ام طویل، یا سعیدبن ُمسّیب، یا ُجبیربن ُمطِعم ـ که البته 
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طبق تحقیقی که عالمۀ صاحب قاموس الّرجال دارند،1 می گویند: 

ُجبیربن ُمطِعم نیست، پسر جبیربن مطعم است، حکیم بن جبیر بن مطعم ـ 

و این چند نفری که هستند، ابوحمزۀ ثمالی مثاًل، یک رفتاری امام دارد، 

یک موضع گیری و یک نوع رابطه با اینها دارد، آن چیسـت؟ آن سـازندگی 

تمام و کمال نسبت به اینهاست.

امام علیه السـالم آنچه را که از معارف اهل بیت 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 می دهد[. در کتاب مناقب 

ابن شهرآشوب که نگاه بکنید در حاالت امام سجاد، می بینید می فرماید: »َو 

ویـِل« بـاِب امام، یحیی بن ام طویل بود.۲ باب امام یعنی  ّمِ الّطَ
ُ
كاَن باُبـُه حَیَی ابُن ا

چه؟ یعنی دربان امام؟ نه. امام که تشـکیالت و تشـریفاتی نداشـتند که 

دربان بخواهند! به عالوه یحیی بن ام الطویل که یک روز مدینه بود، یک روز 

کوفه، این چطور دربان امام است؟ بعد هم یحیی بن ام الطویل آدم پسِت 

نوکربابی نبود که دربان بشود برای کسی. اگرچه دربانی امام افتخار است، 

امـا باالخـره یکـی از محترمین و ُتجار بزرگ را کـه نمی آوردند دربان کنند، 

یک آدم مستمندی را می آوردند؛ این طوری نبود یحیی بن ام الطویل. ظاهرًا 

َة« اظهار مروت و بزرگواری،  دربارۀ یحیی بن ام الطویل ]آمده:[ »َو كان َیظَهُر الُفُتّوَ

ِجـالدت و جوانمـردی می کـرد. ایـن بزرگـوار، یحیی بن ام الطویلرضوان اهلل علیله 

1. عالمه محمدتقی شوشتری )1279-1374ش(، )قاموس الّرجال/ ج9/ ص150(

2. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی محمد علی بن الحسین/ فصل فی احواله و تاریخه
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بلنـدی  لباس هـای  بـود.  هـم  این طـوری  و  داش1  یک قـدری 

می پوشید و وقتی راه می رفت، لوبان ـ یعنی ُکندر ـ می جوید. و بلندبلند 

و با ناز حرف می زد؛ یک چنین آدمی بود. یک چنین شخصیتی بوده؛ یعنی 

وضعـش این طـوری بـوده و در طبقـۀ داش هـا و گردن کلفت ها محسـوب 

می شـد. این آدم با آن دل نرمی که داشـته، با آن مغز هوشـیار و آگاهی 

که داشته، وضع ظاهری و تیپ ظاهری اش هم در اجتماع جزو آن افراد 

مظلوم گوشه نشستۀ گردن کج هم نبوده.

غرض این است که یحیی بن ام طویل باب امام بود، باب یعنی چه؟ یعنی 

رابـط بیـن امـام و شـیعیان.  امـام علیه السـالم می آمدند مسـجد مدینه. 

هرکس می آمد از آقا مسـئله می پرسـید، که آقا جواب نمی داد. خب چرا؛ 

آقا! شک بین دو و سه کردم، حکمش چیست؟ حکمش را می گفت. آقا! 

فالن طور وضو گرفتم، آیا این اشکال دارد؟ اینها را جواب می داد، اشکالی 

نداشـت. پـس امـام با مردم روبه رو بـود؛ با مردم حرف می زد، سـؤال های 

مـردم را جـواب مـی داد. اما یک سلسـله سـؤال ها بود که ازطرف کسـانی 

مطرح می شد که اینها نمی توانستند بیایند با امام در مسجد مدینه حرف 

بزننـد، اینهـا یک رابط می خواسـتند. الزم بود یک نفری جای دیگری، دور 

از چشـم مأموریـن دسـتگاه خالفـت عبدالملـک آن شـخص را ببیند، بعد 

آرام آرام و همچین مثل داش مشـتی ها و خیلی بی خیال و خیلی بی هوا، 

بیایـد پیـش علی بن الحسـینصلوات اهلل علیه آهسـته آن مطلب را بـه آقا بگوید. 

1. جوانمرد
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ویِل« یعنی همۀ اسرار امام،  ّمِ الّطَ
ُ
كاَن باُبُه حَیَی ابُن ا باب یعنی این. »َو 

در مشت این مرد بود و رابط بین امام و دیگران بود. پس بدانید عاقبتش 

هـم چـه شـد، حاال کـه گفتم که این مرد چـه کاره بـود. عاقبتش هم این 

اسـت که َحّجاج بن یوسـف 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 یحیی بن ام طویل، باب 

امام سجاد است.

یک عده تیِپ یحیی بن ام طویل و یک درجه پایین ترها را، امام می سـازد؛ 

اینها را درست می کند، استوار می کند، مثل پارۀ فوالدشان می کند، آن وقت 

می اندازدشان به جان فکر غافل و مغز نادان مردم معمولی، تا خوب مردم 

را آگاه کنند.

..نتیجه این شـد که شـصت سـال بعد، هفتاد سـاِل بعد، از همین کوفه، 

جوان ها و پیرمردها بلند می شـدند می آمدند مدینه، سـالیانی در کنار مرکز 

فیض جعفربن محمدصلوات اهلل وسلالمه علیه می ماندند، بهره می بردند، برمی گشتند. 

..بزرگانشان هم ُزرارةبن اعین است، محمدبن مسلم است، محمدبن ابی ُعمیر۲ 

است و بقیۀ بزرگانی که از ُروات امام صادق شما می شناسید؛ همه، غالبًا 

1. رجال الکّشی/ یحیی ابن ام الطویل/ شمارۀ 195

2. محمدبن ابی عمیـر )متوفـی 217ق( محضـر امام کاظم، امـام رضا و امام جواد را درک 

کـرده اسـت. او کـه از یـاراِن خـاص این حضرات بـود، به دلیل همین نزدیکـی و به بهانۀ 

افشـای نام شـیعیان، مورد شـکنجه و آزار خلفای هم عصرش قرار گرفت و سـالیانی را در 

زندان به سر برد.
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برای کوفه اند. در همین شهر بود، در همین محیط بود، در همین 

فضای مسموم بود. چه کسی ُزراره را درست کرد؟ چه کسی محمدبن مسلم 

را درسـت کرد؟ چه کسـی ُمفّضل بن عمر را درست کرد؟ یحیی بن ام طویل را 

چه کسی درست کرد؟ امام سجاد درست کرد.52/12/1

امـام سـجاد در طـول ایـن سـی وپنج سـال، آرام آرام آن محیـط تاریـک و 

ظلمانی را، آن مردم غافل و بی خبر را از چنگ شهوات از یک طرف، و تسلط 

دسـتگاه های جبار از یک طرف، و کمند علمای سـوء وابستۀ به دستگاه ها 

از یک طـرف، کنـار می کشـد و نجـات می دهد؛ و مجموعًا یـک عده و یک 

مجموعۀ مؤمن عالقه مند صالح که بتوانند قاعده ای بشـوند برای کارهای 

آینده، به وجود می آورد.65/4/28 می بینید که شیعه چقدر مرهون امام سجاد 

اسـت. آغاز امامت امام سـجاد، آغاز تحولی در تاریخ شـیعه اسـت. امام 

سـجاد نقطۀ عطفی در تاریخ تشـّیع است. امام سجاد سامان دهندۀ حزب 

نیرومند شیعیان است.52/12/1



 

۶۱

پایه گذاری تشکیالت شیعی
»تعلیم و تربیت جامعه«

محـور ]بعـدی[، محور فکری و عقیدتی و ایدئولوژیـک بود. چون بنی امیه 

فکر مردم را و اسـالم مورد ایمان مردم را هم خراب کرده بودند. اسـالمی 

که در دوران امام سـجاد در اختیار مردم قرار داشـت، اسـالم پیغمبر نبود. 

آن قـدر تحریـف و غلـط و خـالف عمدی و سـهوی در معارف اسـالمی، در 

عقایـد اسـالمی، در احـکام اسـالمی، در مقررات اسـالمی 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 ُقّرا و وابسـتگان 

گوناگـون و سرسـپرده های دسـتگاه هـم ایـن را در طول چندین سـال، در 

تمام اقطار اسالمی، مخصوصًا آنجاهایی که از مرکز اسالم فاصله داشتند، 
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برده بودند؛ یک اسالم عوضِی غلِط مسخره ای درست کرده بودند 

کـه امـام سـجاد بایـد آن را تصحیـح می کرد. ایـن کار هـم کار خطرناکی 

بود. ..اینجا برخورد، هم با دسـتگاه سیاسـی، هم با دسـتگاه روحانی بود؛ 

اینجاست که امام سجاد به دعا متوسل می شد.

صحیفۀ سـجادیه مجموعۀ معارف اسـالمی است؛ مثل نهج البالغه. کمتر 

کتاب مدّون حدیثی را ما داریم که به قدر صحیفۀ سجادیه در آن معارف 

اسالمی باشد. از عقاید، از اخالقیات، از معارف، از احکام، آن قدر مطلب 

در این کتاب هسـت ـ به مناسـبت دعا و به نام دعاهای گوناگون ـ که 

اگـر می خواسـتند آنهـا را با زبان معمولی و به قلـم مؤلفان در کتاب گرد 

بیاورند، ده ها جلد کتاب می شد؛ 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 اسـالم کـه به فاجعۀ کربـال انجامید، 

ناشـی از انحطاط و فسـاد اخالق مردم بود. اگر مردم از اخالق اسـالمی 

برخـوردار بودنـد، یزیـد و ابن زیـاد و عمـر سـعد و دیگـران نمی توانسـتند 

آن فاجعـه را بیافریننـد. اگر مردم آن طور َپسـت نشـده بودنـد، آن طور به 

خاک نچسبیده بودند، آن طور از آرمان ها دور نشده بودند و رذایل بر آنها 

حاکـم نمی بـود، ممکـن نبود حکومت ها ـ ولو فاسـد باشـند، ولو بی دین 

و جائـر باشـند ـ بتواننـد مـردم را به ایجـاد چنان فاجعـۀ عظیمی، یعنی 

کشـتن پسـر پیغمبـر و پسـر فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها وادار کننـد. مگـر این 
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شـوخی اسـت؟ یک ملت، وقتی منشـأ همۀ مفاسد خواهد شد، 

که اخالق او خراب شود.72/4/23

بنـده در تاریـِخ قـرِن اوِل هجـرت، در نیمۀ دوم قـرن اول مقداری مطالعه 

می کـردم؛ یـک حقیقـت عجیبی را مشـاهده کردم که جمع بندی شـدۀ آن 

را ندیـدم جایـی ثبت کرده باشـند یا گفته باشـند؛ که باید ثبت می شـد و 

باید گفته می شـد. ما وقتی که از چندَده سـاِل اوِل قرن اول هجری عبور 

می کنیم، از نیمۀ اول قرن اول به بعد، می بینیم جامعۀ اسالمی یک باره 

تبدیل شده است به یک جامعۀ سرشار از فساد. فسادی که در اواخر قرن 

اول در جامعۀ اسـالمی مشـاهده می شـود، یک فساد عجیب و شگفت آور 

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 آوازه خوان هـا، همۀ فواحش معـروف، همۀ شـعرای َبدَزبان، 

همـۀ نوازنده هـا، همـۀ آدم هـای بـد و خبیث در این دو شـهر جمع شـده 

بودند. معروف ترین شعرای بدزبان که یا ترویج فساد می کردند یا خلفای 

بزرگ را، خلفای جور را در آن زمان ها مدح می کردند، در اواخر قرن اول و 

در سراسر قرن دوم، تقریبًا در مکه و مدینه جمع شده بودند. داستان هایی 

که دراین باره هسـت، داسـتان هایی نیسـت که مناسـب باشـد انسان آنها 

را بـرای عمـوم مـردم ذکر بکند؛ اما همین قدر به شـما بگویم؛ زشـت ترین 

کارهـا در حـرم خـدا و در مدینۀ منوره انجام می گرفت! وقتی انسـان نگاه 

می کرد، می دید حکومتی که در رأس کار هست، ادعای دین هم می کند، 
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از شراب خوارگی هم منع می کند، کسی را که شراب خواری بکند، 

عربده کشـی بکند، شـالق هـم می زند؛ 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 اسـالم هسـتند، تبدیل شدند به دو شهر 

فاسد. و چیزی که خبر از معنویت بدهد، در آنها نیست. انسان می فهمد 

که این دستگاه هرچه می گوید، دروغ می گوید.

وقتی انسـان دقیق تر می شـود، آن وقت در کارهای آنها چیزهایی هم پیدا 

می کند که نشانۀ واقعی کذب است. که آنها را البته عامۀ مردم نمی دانند، 

نمی بیننـد، خـواص می فهمند؛ اما عامۀ مردم همان حرکت کلی جامعه را 

می توانند تشخیص بدهند.62/7/15

امام سجادعلیه الصالة والسالم 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 می کرد؟ آیا یک مجلس درسـی تشـکیل 

می داد که آقا روی منبر، سیصد نفر، پانصد نفر، هزار نفر، ده هزار نفر آنجا 

بیایند، جمعیت ازدحام بکنند و از آقا مسئله و حقایق و معارف بشنوند؟ 

چنین چیزی بود؟ در وضعی مثل ]زمان[ عبدالملک که نمی گذارند کسـی 

مثـل امام سـجاد آن گونه عمل کند. نمی گذاشـتند حقایـق را آن طور بیان 

کنـد کـه مـورد نظـر خود آن بزرگوار اسـت؛ پـس چه می کرد امام سـجاد؟ 

حقایـق را هـم بایـد بیان کند، حقایق را هم بایسـتی افشـا بکند، آنها هم 

که نمی گذارند. ]باید[ پوششـی برای حقایق درسـت می کرد، و آن، پوشـش 



1127 61. پایه گذاری تشکیالت شیعیه تتعلیم و تربیت جامعه  

صل چهارم
ف

دعـا بـود.52/12/2 نه اینکـه آن بزرگوار نمی خواسـته دعا کنـد، دعا را 

پوشـش قرار داده اسـت؛ نه! دعا می کرده، مناجات می کرده، با خدا حرف 

می زده اسـت؛ منتها انسـانی که قلبش با خدا و با معارف الهی آشناسـت، 

حرف زدن او هم این طوری است. از او حکمت سرریز می شود. 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 می فرماینـد: »یک َدهم 

حقایـق و معارفـی کـه در ادعیۀ رسـیدۀ از معصومینعلیهم السلالم وجود دارد، 

در همۀ روایات و خطِب رسـیدۀ از معصومینعلیهم السلالم 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 ائمهعلیهم السلالم به ما رسـیده اسـت، پر اسـت از معارف 

اسـالمی دربـارۀ توحیـد، دربارۀ نبوت، دربـارۀ حقوق، دربـارۀ وضع جامعه، 

دربـارۀ اخـالق، دربارۀ حکومت، و دربارۀ همۀ چیزهایی که انسـان احتیاج 

دارد که از اسالم بداند.71/12/7

چنـد ِفقـره از این دعای شـریف ابی حمزۀ ثمالی را برای شـما عرض بکنم. 

ببینیـد! ایـن دعـا، دعـای طوالنی ای اسـت و عجیب حالـت مناجاتی دارد 

این دعا. اما نیازهای واقعی انسان البه الی این مناجات هاست.73/11/28 این 

خیلی چیز مهمی اسـت. انسـان اسـت و نیازهای َپسـَتش، انسان است و 

1. المراقبات/ ذیل مراقبت های ماه مبارک رمضان
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خوراکش، مسـائل جنسی اش، مسـائل مادی اش، آن که انسان را 

دسـت بگیـرد و بـه پـرواز دربیاورد و نیازهایی برایش درسـت کنـد باالتر از 

این نیازها، کیسـت؟ علی بن الحسـینصلوات اهلل علیه است.52/12/2 نیازهای واقعی، 

اینهاسـت کـه ایـن بزرگـوار از خدای متعـال آنها را می خواهـد. مثاًل عرض 

رِغـد َعیـیش« خدایا زندگی مـرا، زندگی گوارایی قرار بده. گوارابودن 
َ
می کنـد: »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 

اوالدش دارد، یـک اخـالق بدی فرزند انسـانـ  العیاُذ باهلل، نسـتجیر باهلل ـ 

پیدا می کند، زندگی بر انسان تلخ می شود؛ یک خبر بد به انسان می رسد، 

زندگی بر انسـان تلخ می شـود. حاال این انسـان کیسـت؟ انسانی است که 

هم پول دارد، هم قدرت دارد، هم امکان دارد؛ همه چیز دارد؛ اما زندگی اش 

گوارا نیسـت. یک انسـان فقیر که زندگی خیلی سـاده ای دارد، گوشـۀ یک 

اتاقـی بـا عیـال خـود، با فرزنـد خـود دارد زندگـی فقیرانـه ای را می گذراند، 

ممکن است زندگی اش گواراتر از آن آدم ثروتمند قدرتمند باشد.

رِغد َعییش 
َ
ببینید چطور نقطۀ اصلی را حضرت مورد توجه قرار می دهد، »َو ا

یت« جوانمردی مرا آشکار کن. ظاهرًا معنایش این است: میدانی  ّوَ ظِهر ُمُر
َ
َو ا

به وجود بیاید که من بتوانم در آن، صفت جوانمردی خود را به منصۀ بروز 

دربیاورم. نه اینکه مردم ببینند من جوانمردم؛ نه! برای اینکه اگر بخواهیم 

جوانمـردی بـروز پیـدا کند، بایـد جوانمردی کنیـم. صرِف بـودن در درون 
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انسـان که کافی نیسـت. باید انسان جوانمردی را به مرحلۀ عمل 

یت«. ّوَ ظِهر ُمُر
َ
برساند و نسبت به کسانی جوانمردی بکند؛ این می شود: »ا

حـوال« همـۀ کارهـای مـن و احـوال من را اصـالح کن. حاِل 
َ
صِلـح َجیـَع ا

َ
»َو ا

دعـای مـن را اصالح کن، حـال زندگی معمولی من با خانواده ام را اصالح 

کـن، حـال شـغلی که دارم را، اصالح کن. همـۀ خصوصیات من را اصالح 

کن. اصالح هر چیزی، به حسـب خودش اسـت. یک دعای کامل و جامع: 

یـِه ِنعَمَتـَک َو َرضیـَت َعنـُه َو 
َ
َتمـَت َعل

َ
ـُه َو ا

َ
ـنَت َعَمل َطلـَت ُعُمـَرُه َو َحّسَ

َ
ـن ا »َو اجَعلـن ِمَّ

َبـًة« عمـر طوالنـی، بـا عمل خـوب، با نعمت کامـل الهی، با  حَییَتـُه َحیـاًة َطّیِ
َ
ا

رضای پروردگار و با حیات طیبه. چیزی از این بهتر هست؟

یـاد می دهنـد کـه چه چیـزی باید از خـدا بخواهید. این چیزهـا را باید از 

خدا خواسـت. بعضی می روند سراغ زیادی های 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 می دهند به مـا این طوری 

دعـا کنیـد، ایـن چیزهـا را از خدای متعال بخواهید. خـب، حاال این البته 

خودش یک فصل طوالنی است؛ نوع دعاهایی که به ما یاد می دهند. بعد 

یک نکتۀ دیگری که باز در خالل این دعاها هسـت، نقطه های ضربه پذیر 

معنوی را به یاد ما می آورند که ای انسان! بدان از این نقاط ممکن است 

ُهّمَ 
ّ
لل

َ
ضربه بخوری و آسیب ببینی. باز در همین دعای شریف ابی حمزه، »ا

اِر  طـراِف الهّنَ
َ
یـِل َو ا

َّ
ُب ِبـِه یف آنـاِء الل َتَقـّرَ

َ
ـا ا  ِمّ

ً
َعـل َشـیئا

َ
كـِرَک َو ال ت ـِة ِذ ـِن ِمنـَک ِباّصَ َو ُخّصَ

«. خدایـا! ایـن کارهایی که من انجام می دهم، 
ً
 َو اَل َبَطـرا

ً
َشـرا

َ
ِرئـاًء َو ال ُسَعـًة َو ال ا
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اینها را کاری کن ریا نباشـد، ُسـمعه نباشـد، برای دیدن این وآن 

نباشد، برای اینکه دهان به دهان بگردد که آقا خبر دارید فالن کس چه کار 

خوبی کرد، چه انفاق خوبی کرد، چه عبادت خوبی کرد؛ این طوری نباشد، 

از روی نـاز و غـرور نباشـد. انسـان کارهایی را انجـام می دهد از روی ناز و 

غرور، که بله! ما بودیم که این کار را انجام دادیم؛ اینها نباشـد. اینها، آن 

نقـاط ضربه پذیر اسـت! انسـان خیلـی کاِر خوب می کند؛ اما بـا اندکی ریا 

«۲ می کند؛ دود می کند می فرسـتد هوا. 
ً
ورا �ش ًء َم�ن

ٓ
ا و ُسـمعه1، گاهی آن را »َه�ب

اینها را به ما توجه می دهند که مواظب باشید این طوری نباشد!73/11/28

بـه  معـروف  شـریف  دعـای  سـجادیه،  صحیفـۀ  بیسـتم  دعـای  ]در[ 

»مکارم االخـالق«،90/5/16 دعـای حضرت سـجاد از اول تـا آخـر، خواسـته های 

عظیـم، عجیـب و تعیین کننـده اسـت؛ کـه وقتـی انسـان نـگاه می کنـد، 

واقعـًا شـگفت زده می شـود. هیچ ذهنـی نمی تواند این همه خواسـته های 

بـزرگ را این طـور ردیـف کنـد و از خدا بخواهد. این گونه شـروع می شـود: 

 االیـاِن، َو 
َ

كَمـل
َ
ـغ ِبایـان ا ِ

ّ
ـٍد َو آِلـِه، َو َبل ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعـل

ّ
ُهـّمَ َصـل

ّ
لل

َ
بسـم اهلل الّرحمن الّرحیم، »ا

حَسِن ااَلعماِل«
َ
ّیاِت، َو ِبَعَمل ِاَل ا حَسِن الّنِ

َ
ی ِاَل ا  الَیقنِی، َو انَتِه ِبنّیَ

َ
فَضل

َ
اجَعل َیقین ا

اول برای ایمان دعا می کند؛ خدایا ایماِن مرا کامل ترین ایمان ها قرار بده. 

کـه اگـر این دعا مسـتجاب شـود، انسـان در میدان زندگی هرگز شکسـت 

1. انجام دادن کار نیکو تا شخص نام خود را بر سر زبان ها بیندازد و به نیکوکاری مشهور 

شود.

2. سوره مبارکه فرقان/ آیه 23، »غباری پراکنده«
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نمی خـورد؛ بـا همین یک دعا. بی ایمانی چیز خیلی بدی اسـت؛ 

چیز خیلی ُپرعارضه ای برای انسـان اسـت. انسان بی ایمان، مثل یک برگ 

و یک َپر اسـت که بادهای مخالف، آن را از این طرف به آن طرف می برند؛ 

دائـم بـه این طرف و آن طرف کشـیده می شـود. انسـان بی ایمان، انسـانی 

است که به اصل و ارزشی ایمان ندارد. دلبستگی و اعتقاِد باهم ـ توأمًا ـ 

ایمان است.1

 الَیقنِی« یقیِن مرا برترین یقین ها 
َ

فَضل
َ
این دعای دوم اسـت: »َو اجَعل َیقین ا

ّیـاِت« نّیت و قصـد مرا به بهترین نّیت ها  حَسـِن الّنِ
َ
ـی ِاَل ا قـرار بـده. »َو انَتـِه ِبنّیَ

برسـان؛ چـون همـۀ اعمـال انسـان، تابع نّیت اسـت. اصل در عمـل، نّیت 

است. هیچ عملی بدون نّیت، عمل نیست. نّیت، نشان دهندۀ جهت گیری 

و معرفت، نشـان دهندۀ هدف و غایِت انتخاب انسـان اسـت. اساسی ترین 

مشـخصۀ انسـان، قـدرت انتخـاب اوسـت؛ نّیـت این اسـت دیگر. انسـاِن 

بی نّیت، مثل همان حیوانی است که او را به این طرف و آن طرف بکشانند؛ 

یا مثل برگی اسـت که دسـتخوش توفانی شـود که به این طرف و آن طرف 

مـی رود. گاهـی این طرف، گاهی آن طرف؛ گاهی با این، گاهی با آن؛ اصاًل 

نمی دانـد چـه کار می کند! گاهی این طور عمل می کند؛ گاهی ضّد آن عمل 

می کند! آدِم بی نّیت، این گونه است.

نّیـت یعنـی جهت دهـی به کار؛ ایـن جهت دهی، طبعًا باید بـا مالحظه، با 

1. برای آشـنایی با مفهوم ایمان و شـاخصه های ایمان حقیقی می توانید به فصل ایمان 

در کتاب »طرح کلی اندیشٔه اسالمی در قرآن« مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/tarhekoli/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.pdf
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ترتیب مقدمات و با اسباب و وسایِل الزم باشد. انسان فکر کند 

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 پیش رفتن در این 

راه ـ انجـام دهـد. این، معنای نّیت اسـت. آن وقت این نّیت، هرچه بهتر، 

هرچه شـفاف تر و هرچه عاقالنه تر و منطقی تر باشـد، طبعًا انسان موفق تر 

ی  و کامیاب تر است و فواید نّیت برای انسان، بیشتر خواهد بود؛ »َو انَتِه ِبنّیَ

ّیاِت« یعنی این. حَسِن الّنِ
َ
ِاَل ا

حَسـِن ااَلعمـاِل« عمـل مـرا هـم بـه بهترین عمل هـا منتهی کن. 
َ
»َو ِبَعَمـل ِاَل ا

انسان، عمل را قدم به قدم به سمت بهترین می کشاند. فقرات دیگر این دعا 

نیز همین طور، واقعًا عجیب است.

ُهّمَ 
ّ
لل

َ
ح ِبا ِعنَدَک َیقین،1 َو اسَتصِلح ِبُقدَرِتَک ما َفَسَد ِمّن. ا ی، َو َصّحِ طِفَک ِنّیَ

ُ
ر ِبل ُهّمَ َوّفِ

ّ
لل

َ
»ا

 َعنُه«.
ً
ن َغدا

ُ
ل

َ
ِن ااِلهِتماُم ِبِه، َو اسَتعِملن ِبا َتسا

ُ
كِفن ما َیشَغل ٍد َو آِلِه، َو ا ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعل

ّ
َصل

ببینید این دعا چقدر دعای ُپرمغزی اسـت.76/11/1 »َو اسـَتصِلح ِبُقدَرِتَک ما َفَسـَد 

ِمّن« استصالح یعنی مرا به صالح بکشان. هر امری از من که قابل صالح 

و شایسته شدن است، به صالح بکشان.76/10/21 آن بخش هایی از زندگی مان 

را کـه تحـت تأثیـر ظلم هـا و اسـتبداد ها و انحراف هـا و کج فهمی هـا و 

کج روی ها و دخالت های 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 می کند، 

1. پروردگارا به لطف خود نّیتم 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 می کنندـ  وسایل 

روزمرۀ زندگی ـ نباشم. پس چه بشود؟

 َعنُه« مرا در آن 
ً
ن َغـدا

ُ
ل

َ
ن ااِلهِتمـاُم ِبـِه، َو اسـَتعِملن ِبا َتسـا

ُ
كِفـن مـا َیشـَغل «، »َو ا ُهـّمَ

ّ
لل

َ
»ا

صحنه ها و در آن زمینه هایی به کار بگیر که فردای قیامت دربارۀ آنها از من 

سؤال خواهی کرد. در قیامت از انسان ها در مورد چه چیزی سؤال می کنند؟ 

از مسـئولیت ها، از وظایفی که هر شـخص در قبال خودش، خانواده اش، 

جامعه اش، کشورش، در قبال آینده، مسلمین، تاریخ و بشرّیت دارد، سؤال 

می شود. همه مسئولیت است. انسان که از نظر اسالم رها نیست؛ یکسره 

مسئولیت است. اصاًل این چند سالی که من و شما در این نشئه زندگی 

می کنیم، بسـیار کوتاه اسـت. انسـان وقتی که جوان اسـت، خیال می کند 

ابدی است. اصاًل به مرگ و فنا و به رفتن از این دنیا، طوری نگاه می کند 

که گویی یک داستان و یک افسانه است! بااینکه انسان جلوی چشمش، 

مـرگ افـراد را می بیند. بعد هرچه به پیری نزدیک می شـود، حقیقت دنیا 

برایـش بیشـتر آشـکار می گردد، بیشـتر دنیا را می شناسـد. ناگهـان که به 

پشت سرش نگاه می کند، به پنجاه شصت سال زندگی، مثل ده روز، مثل 

یـک مـاه به نظـرش می آید! می گویـد: همین دیروز بود! بعـد می بیند که 

زندگی چقدر کوتاه است! و این حوادث گوناگونی که در این مدت اتفاق 

افتاده، چقدر سرگرم کننده و مشغول کننده بوده است!

زندگی دنیا تمام شـدنی و نابودشـدنی اسـت. خب، حاال مثاًل شـصت سال 
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زندگی را این طور گذراندیم؛ بناست چند سال دیگر زندگی کنیم؟ 

اگر خیلی خیلی زندگی کنیم، فرض کنید بیسـت سـال دیگر. این بیسـت 

سـال هم مثل آن شـصت سـال؛ بلکه کمتر اسـت! موارد تکرارِی بیشتر و 

موارد تازه کمتر دارد؛ زودتر هم خواهد گذشت. یعنی انسان درک می کند 

که طبیعت زندگی چطور گذراسـت. این یک لحظه، این یک سـاعت، این 

مدت کوتاهی که انسان در این دنیا می گذراند، برای این است که انسان 

مجموعه ای از مسئولیت ها را انجام دهد، و خوب انجام دهد؛ بعد برود و 

پاداشش را در زندگی ابدی بگیرد.

اصاًل اسـاس قضیه این اسـت. اینجا که انسـان برای ماندن نیامده است. 

هیچ کاری در اینجا ِباالصاله مرغوب نیست. همۀ کارهای خوب و مرغوب، 

 َعنُه« مرا 
ً
ن َغدا

ُ
ل

َ
به تبِع آینده مرغوب است. لذا می فرماید: »َو اسَتعِملن ِبا َتسا

موفق کن به آنچه فردا از من می پرسـی و مسـئولیت آن را به من گوشـزد 

می کنی و پاسخ می خواهی؛ مرا برای آن به کار بگیر.76/11/1

ُه« یعنی زندگی مرا یکسره در راه آن هدفی قرار 
َ
قَتن ل

َ
ّیامی فیما َخل

َ
»َو اسَتفِرغ ا

بده که مرا برای آن هدف آفریده ای.77/1/30

ها، 
َ
ـٍد َو آِلـِه، َو ال َترَفعـن یِف الّنـاِس َدَرَجـًة ِااّل َحَططَتن ِعنـَد َنفس ِمثل ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعـل

ّ
ُهـّمَ َصـل

ّ
لل

َ
»ا

ـًة باِطَنـًة ِعنَد َنفس ِبَقَدِرها« یعنی پروردگارا! 
َّ
حَدثـَت ل ِذل

َ
 ِااّل ا

ً
 ظاِهـرا

ً
ـِدث ل ِعـّزا

ُ
َو ال ت

اگر عزتی در ظاهر من به وجود آوردی و پیش چشم مردم مرا عزیز کردی، 

بـه همـان اندازه در باطن و پیـش نْفس خودم، مرا ذلیل کن. اگر مرا یک 

درجه نزد مردم باال بردی، پیش نْفس خودم یک درجه پایین بیاور.72/3/8
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ـیطاِن 
َ

 ِللّش
ً
كاَن ُعُمـری َمرَتعـا ـًة یف طاَعِتـَک َفـِاذا 

َ
كاَن ُعُمـری ِبذل ن مـا  ـر »َو َعّمِ

یَک« اگر روزی، عمر ما مرتع و چراگاه شـیطان شـد، ما را زودتر 
َ
َفاقِبضن ِال

ببر تا نمانیم.72/7/7

قـنَی« آرایش  یَنـَة امُلّتَ لِبسـن ز
َ
لَیـِة الّصاحِلـنَی، َو ا ـن ِبِ ِ

ّ
ـٍد َو آِلـِه، َو َحل ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعـل

ّ
ُهـّمَ َصـل

ّ
لل

َ
»ا

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 

می کنـد، کـه اینکـه می گو ییـم زیور متقین را به مـن عنایت کن، و من را 

مزّیـن بـه زینـت متقین کن، یعنی چه. در چـه چیزی ما به زینت متقین 

و پرهیزگاران زیور پیدا کنیم و نزدیک شویم؟ معمواًل وقتی صحبت تقوا 

بـه ]میـان[ می آید، اجتناب از گناهان فردی و انجام عبادات و این چیزها 

به ذهن متبادر می شـود ـ که البته آنها یقینًا هسـت؛ شـکی نیسـت ـ اما 

اینجـا امـام سجادعلیه الصالة والسلالم بیسـت و دو سـه مطلب را در ذیـل این ِفقره 

بیان می کنند که ما را متوجه ابعاد جدیدی از معنای تقوا، مفهوم تقوا و 

مصادیق تقوا می کند.

قـنَی« در ایـن چیزهاسـت: اول، »یف َبسـِط الَعـدِل« گسـتردن  یَنـَة امُلّتَ لِبسـن ز
َ
»َو ا

عدالـت. عدالـت را در میان جامعه مسـتقر ]کردن[؛ عدالت قضا یی، عدالت 

به معنای تقسـیم منابع حیاتی کشـور میان آحاد مردم، عدالت به معنای 

تقسیم درست فرصت ها میان مردم. عدالتی که از ما انتظار می رود، جزو 

پایه ها و مبانی این تقواست.
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َكظِم الَغیِظ« فروخوردن خشم. یک وقت هست که شما یک فرد  »َو 

معمولِی 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 

اِس«1 ـ یک وقت هم  �نَ َع�نِ ال�نّ �ی  َو العا�ن
�نَ �ی

�نَ العنَ م�ی ِ غیظ خیلی فضیلت دارد؛ »َو الکاطن

هست که شما یک مسئول اجتماعی هستید، جایگاهی دارید. حرکت شما، 

اثبات و نفی شـما، قول و فعل شـما در جامعه اثر می گذارد. در یک چنین 

شـرایطی، خشـم شـما دیگر با خشـم یک آدم معمولی برابر نیسـت. علیه 

کسانی، علیه جریانی خشمگین می شویم و حرفی می زنیم؛ آثار این چنین 

خشـمی، بـا آثـار یک خشـم معمولـی که حاال انسـان بر فرض خشـمگین 

می شود و یک نفر را کتک می زند، خیلی متفاوت است. کظم غیظ؛ خشم 

را فروبخورید تا کار از روی خشـم انجام نگیرد. ممکن اسـت شما با کسی، 

با جریانی، با مجموعه ای موافق نباشید، اینجا ]هم باید[ استدالل و منطق 

حاکم باشـد. اگر این اسـتدالل و منطق آمیخته شـد با خشـم، کار را خراب 

می کنـد، تجـاوز از حد انجام می گیرد، اسـراف به وقوع می پیوندد؛ اسـراف 

ا«۲. مِر�ن
َ
ِی ا

ا �ن �ن
ا َو ِاسرا�نَ �ن َ و�ب �ن

ا دنُ �ن
َ
ر ل �نِ ا اعن َ �ن َّ یعنی زیاده روی؛ »َر�ب

»َو ِاطفاِء الّناِئَرِة« یکی از کارهایی که الزمۀ تقوای ماسـت، فرونشـاندن آتش 

است. ..سعی همه باید این باشد که اطفا کنند. نباید بر روی آتش بنزین 

پاشـید، نباید آتش ها را مشـتعل کرد. گاهی اوقات یک تعبیری، نه فقط 

1. سوره مبارکه آل عمران/ آیه 134، »..و خشم خود را فرومی برند؛ و از مردم درمی گذرند.«

2. سوره مبارکه آل عمران/ آیه 147
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اطفای نائره نیست، بلکه مشتعل کردن هرچه بیشتر نائره است؛ 

ضد اطفا است.

هـِل الُفرَقـِة« این کسـانی که از جماعـت مسـلمین جـدا می شـوند، از 
َ
»َو َضـّمِ ا

جماعت کشور فاصله می گیرند، 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 نیمه کاره ای دارند، به کلی از ایمان بُبرند. ]نگذاریم[ کسـانی که 

نیمه ارتباطی با نظام دارند، از نظام منقطع شـوند. عکِس این عمل کنیم 

و کسانی که در نیمۀ راه هستند را جذب کنیم. مصداق های تقوا و شعب 

تقوا، اینهاست.

»َو ِاصـالِح ذاِت الَبـنِی« میانـۀ افـراد را اگر اختالفی وجـود دارد، اصالح کنیم. 

»َو ِافشـاِء العاِرَفِة، َو َسـتِر العاِئَبِة« دربارۀ اشـخاص، نقاط مثبت را، نقاط خوب را 

افشا کنیم، منتشر کنیم. از کسی، از مسئولی کار خوبی سراغ دارید، این 

را بیان کنید و بگو یید. در نقطۀ مقابل، اگر چنانچه نقطۀ منفی ای سـراغ 

دارید، این را افشـا نکنید. افشـانکردن معنایش این نیست که نهی ازمنکر 

نکنید؛ چرا، به خود آن کسـی که به کارش اشـکالی وارد اسـت و باید ایراد 

گرفتـه شـود، گفتـه بشـود؛ امـا افشـاکردن ایـن چیزها مصلحت نیسـت. 

دراین باره صحبت های زیادی هست. این یک بخشی از این دعاست.90/5/16 

من عقیده ام این اسـت که همه باید این دعا را بخوانند و در مضامینش 

دقت کنند؛ تعلیم دهنده است.89/5/27
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مناجات هـای پانزده گانـه ای کـه از امـام زین العابدیـن، حضـرت 

علی بن الحسینعلیه السلالم نقل شـده، گذشـته از خصوصیت بارز دعایی مأثور 

از اهل بیتعلیهم السلالم 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 می فهماند و نه چندان دقیق و منطبق بر واقعیت است.

..اسـتراتژی دعـا و اسـتراتژی گریـه، حرف هـای 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 اسـالم، تبییـن 

امامت، جمع وجورکردن یاران واقعی ائمه که شـیعیان آن روز بودند.65/7/4 

متصل کردن آنها به یکدیگر، روحیه دادن به شـیعیان مبارز و مانع شـدن از 

جذب نیروهای شـیعه به دسـتگاه های حاکم و به زندگی عافیت مآب، که 

این هم یک کار بسـیار دشـواری بود که امام سـجاد انجام می دادند. اول، 

اطـراف حضـرت سـه نفر یا پنـج نفر بودنـد، بعد یواش یـواش همین چند 

نفـر بـه عـراق رفتند، به مصـر رفتند، به یمـن رفتند، در حجاز گشـتند، به 

ایران آمدند، در اقطار عالم اسـالمی مسـافرت کردند، با افرادی که به حج 

می آمدنـد صحبـت کردند، بحث کردند، ذهن آنها را روشـن کردند. و کار را 

به جایی رسـاندند که وقتی آن حضرت این دنیای فانی را ترک می گفت، 

در تمام دنیای اسالم، آوازۀ امام و امامت و تفکر امامِت خاندان پیغمبر 
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پیچیده بود. یک عده ای به شـدت معتقد بودند و پایبند، عده ای 

هم آن چنان اعتقادی نداشتند، اما محبت خاندان پیغمبر در دل اینها جا 

گرفتـه بـود. یعنی امام سـجاد با یاران خـود درمقابل همۀ تبلیغات پنجاه 

شصت سـالۀ خاندان اموی تا زمان شـهادت امام سـجاد، ]ایستادند[ و این 

تبلیغات را خنثی کردند.

..این مجموعه ای از تالش امام سـجاد اسـت. اگر بخواهیم این تالش را 

با تالش ائمۀ دیگر مقایسه کنیم، اگر حمل بر مبالغه نشود، بنده خواهم 

گفـت تـالش این بزرگوار از تالش امام باقـر و تالش امام صادق و تالش 

امـام موسـی بن جعفر و تـالش یکایک ائمۀ بعد از آن حضرت، سـنگین تر 

و پرحجم تـر و بیشـتر بـوده. چـون راه را امـام سـجاد آغـاز کـرد. آن چهرۀ 

مظلوم بی صدای سـربه زیِر منفعلی که از امام سـجاد درست کردند، به کلی 

برخالف واقع اسـت. چهرۀ حقیقی امام سجادعلیه الصالة والسلالم چهرۀ یک مبارِز 

خسـتگی ناپذیِر آشـتی ناپذیِر قهرمـاِن پیگیری اسـت که با تدبیـر تمام، با 

دقت کامل، راه ها را می شناسد و انتخاب می کند و به سمت هدف ها این 

راه ها را می پیماید؛ خودش خسـته نمی شـود و دشـمن را خسـته می کند. 

و نتیجـه هـم این شـد که باالخره دشـمِن خسـتۀ شکسـت خوردهـ  یعنی 

دسـتگاه اموی ـ وقتی هیچ کار دیگری نتوانسـت بکند، متشـّبث شـد به 

مسموم کردن امام سجاد. آن حضرت را مسموم کرد و این امام بزرگوار و 

عزیز، بعد از یک عمر پربرکِت پرمبارزۀ پرتالِش مقدِس سرتاپا نورانی، جوار 

پروردگار را زیارت کرد و به عالم قدس و رضوان الهی پرواز ]کرد[.65/7/4



 

۶۲

نس با صحیفۀ سجادیه
ُ
لزوم ا

صحیفۀ سـجادیه کتابی اسـت که اهمیت آن از نهج البالغۀ 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 بشرّیت 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 اسـالمی، در صحیفۀ سـجادیه آمده. شـما 

وقتی به دعای صحیفۀ سجادیه نگاه می کنید، حمد و ثنایی که در این دعا 

هسـت، شـبیه همان مطالب و بیانات و تعبیراتی اسـت که در نهج البالغۀ 

امیرالمؤمنیـن، مثـاًل در خطبـۀ اول دربـارۀ توحیـد و صفـات الهی هسـت؛ 

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 کأّنه یک خطبه ای است که کسی بخواند، برای مردم 

سخنرانی بکند و لغزشگاه های اخالقی را بیان کند.

ُهـّمَ ِاّن 
ّ
لل

َ
امـام سجادعلیه الصالة والسلالم ایـن دعـا را بـا ایـن زبان بیـان کرده انـد: »ا

ـِة 
َّ
بـِر، َو ِقل َبـِة احَلَسـِد، َو َضعـِف الّصَ

َ
عـوُذ ِبـَک ِمـن َهَیجـاِن احِلـرِص، َو َسـوَرِة الَغَضـِب ]َو َغل

َ
ا

الَقناَعـِة[«1 افزایـش حـرص، شـدت خشـم، غلبـۀ حسـد، ضعف صبـر، کمی 

َكـِة 
َ
ـهَوِة« شـهوترانی زیـاد، »َمل

َ
ـِق« بداخالقـی، »ِاحلـاِح الّش

ُ
قناعـت، »َشكاَسـِة اخُلل

ـِة« تعصب هـای ناحق و جانب داری های به ناحق، »ِاسـِتصغاِر امَلعِصَیِة، َو  احَلِمّیَ

اسـِتكباِر الّطاَعِة« گناه خود را کوچک دانسـتن، طاعت خود را بزرگ شـمردن، 

یدینـا« ادارۀ بـِد آن مجموعـه ای کـه در اختیـار مـا و 
َ
ـَت ا

َ
ـن ت »سـوِء الِوالَیـِة مِلَ

« بـه ظالمی کمک کردن، 
ً
 َملهوفا

َ
ـُذل

َ
و ن

َ
، ا

ً
ن َنعُضـَد ظامِلـا

َ
زیـر دسـت ماسـت، »ا

بیچاره ای را یاری نرساندن.

امام سجاد همۀ این مطالب را در یک دعا، با این زبان بیان می کند که خدایا، 

من به تو پناه می برم از این چیزها. اینها درس های اخالقی است.71/12/7

خـط دوم در صحیفـۀ سـجادیه، انسان سـازی اسـت. فقط دانسـتن کافی 

1. صحیفۀ سجادیه/ دعای 8/ دعای حضرت در پناه بردن به خدا از امور ناپسند و اخالق 

زشت و کارهای بد
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نیسـت؛ شـدن، کافی اسـت. دانسـتن معارف اسـالمی، کسی را 

مسلمان نمی کند؛ تخّلق1 به کیفّیات و اخالقیات اسالمی است که انسان 

را یک مسلمان می سازد. توکل به خدا، تقوای الهی، اجتناب از محرمات، 

عمـل بـه واجباِت دشـوار، ارتبـاط دائمی با خدا، نترسـیدن از هیچ قدرتی 

جـز قـدرت الهـی، همۀ امور را به خدای متعـال مرتبط و متصل کردن و از 

او کمک طلبیدن، احسـاس قدرت انسـان در ارتباط با منبع الیزال قدرت، 

یعنـی وجـود مقـدس پـروردگار؛ ایـن چیزهاسـت کـه اگر در یک انسـانی 

به وجود آمد، آن انسان حقیقتًا و عماًل مسلمان است.

ِن اغَتّرَ ِبَک، ]ما  قاُء ااَلشیَق مِلَ
َ

در دعای صحیفۀ سجادیه ]امام[ می فرماید: »َو الّش

بَعَد غاَیَتُه ِمَن الَفَرِج«۲؛ خدایا! 
َ
َدُه یف ِعقاِبَک، ما ا

ُ
 َتَرّد

َ
طَول

َ
َفُه یف َعذاِبَک[، ما ا كَثَر َتَصّرُ

َ
ا

مصیبت دائمی برای آن کسـی اسـت که به تو غّره بشـود. مغرورشـدن به 

خـدا یعنـی نابه حق از خدا توقع کردن؛ بدون اینکه انسـان عمل صالحی را 

بـه میـدان بیاورد، از خدا پاداش بخواهد؛ اینکه انسـان بگوید، ما که بندۀ 

خـوب خـدا هسـتیم و خدا حتمـًا به ما کمـک خواهد کرد؛ اینکه انسـان 

از حلـم الهـی سوءاسـتفاده کند و به گناه ادامه بدهـد؛ از عذاب خدا خود 

را ایمـن بدانـد؛ اینهـا همـه غّره شـدن به خداسـت. این غّره شـدن به خدا، 

1. )خ ل ق( تبدیل شدن یک صفت به اخالق و روّیۀ انسان

2. صحیفـۀ سـجادیه/ دعـای 46/ دعـای حضـرت در روز عید فطـر، »و بدترین تیره بختی 

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 سرگشـتگی اش 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 بنی اسـرائیل آمد. خـدای متعال 

آنهـا را ملـت برگزیـده قـرار داده بود؛ اما چون به خدا غّره شـدند و وظایف 

ِهُم  �ی
َ
ِر�بَ�ة َعل

خودشـان را انجـام ندادنـد، خدای متعـال دربارۀ آنهـا فرمـود: »�نُ

«1. آنها همان هایی هسـتند که خدای متعال در چند جای 
�ةُ هةُ َو الَم�َك�نَ

َّ
ل ِ

ال�نّ

م 
ُ

ك ل�ةُ
صنَّ

ی �نَ
�نّ
َ
قرآن تصریح کرده که من اینها را مردمان برگزیده قرار دادم؛ »َو ا

«۲؛ اما همین ها با عمِل بِد خود کاری کردند که خدای متعال  �نَ م�ی
َ
ی العال

َ
َعل

�بٍ ِم�نَ اهلِل« و مورد 
صنَ عنَ ءو �بِ

ٓ
ا �ةُ َو �ب هةُ َو الَم�َك�نَ

َّ
ل ِ

ِهُم ال�نّ �ی
َ
ِر�بَ�ة َعل

دربـارۀ آنهـا فرمود: »�نُ

خشـم الهـی قـرار گرفتند. غّره شـدن به خـدا، این چیزهـا را دنبال خودش 

دارد. بایستی به خودمان، به دل وجانمان، و به شستشوی روانی خودمان 

بپردازیم، و وظایف سـنگین، ما را غافل نکند. البته راه باز اسـت؛ همین 

نمازهای پنج گانه، همین امکان دعا، همین نافله، همین نماز شب؛ همه 

از راه های به خود پرداختن است؛ این راه ها را درمقابل ما باز گذاشته اند. 

اگر تنبلی نکنیم، می شـود؛ آن وقت انسـان اعتال و نورانیت پیدا می کند و 

کارهایـش برکـت پیدا می کند.85/3/29 بشـر، بی رابطـۀ روحی با خدا و بدون 

عرض نیاز به غنیِّ بالّذات، در عرصۀ زندگی، سرگشته و درمانده و هدررفته 

ُكم«.3 69/10/1 وئُ
ٓ
و لا ُدعا

َ
ی ل ِ

ّ
م َر�ب

ُ
ك ا �بِ وئُ ع�بَ َ ل ما �ی

است؛ »�ةُ

1. سـوره مبارکـه بقـره/ آیـه 61، »و ]داغ[ خـواری و نداری بر ]پیشـانی[ آنان زده شـد، و به 

خشم خدا گرفتار آمدند.«

2. سوره مبارکه بقره/ آیه 47 و 122

3. سوره مبارکه فرقان/ آیه 77، »اگر دعای شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی به شما 

نمی کند.«
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این هم یک جریان در صحیفۀ سجادیه است که به زبان دعا این 

معارف را و این اخالقیات را و این خصال را به انسان ها تعلیم می دهد.

ـداِئِد«1 بـا زبـان درخواسـت و 
َ

 الّش
ُ

 ِبـِه َحـّد
ُ
 ِبـِه ُعَقـُد امَلـكاِرِه، َو یـا َمـن َیفَثـا

ُّ
ـل َ ُ

»یـا َمـن ت

التماس، حقیقت را بیان می کند. انسـان را به آنچه که هسـت و کیفیتی 

که باید پیدا بکند، آشنا می کند.66/6/20

اگر همین صحیفۀ مبارکۀ سجادیه را کسی نگاه کند، خالصه و عصاره ای 

از تفکرات اهل بیتعلیهم السلالم 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 اسـالمی 

و صدر اسـالم، موج می زند. کتاِب زندگی عارفانه و عاشـقانه و عاقالنه و 

خردمندانه است؛ مجموعه ای از اینهاست.86/5/28

من به یکایک شما عزیزان توصیه می کنم تاآنجاکه می توانید، با صحیفۀ 

سـجادیه مأنـوس شـوید. کتـاب بسـیار عظیمـی اسـت.76/9/13 امام سـجاد 

نیازهـای واقعـی انسـان را مطرح می کنـد. پوچی هـا و پوکی های زندگی، 

در دعای امام سـجاد کاماًل آشـکار می شـود. آن چیزهایی که انسـان های 

ظاهربین و نزدیک بین را به خود جلب می کند، مادی گرایی و راحتی دنیا 

و چهـار روز بیشـتر زنده مانـدن و مقـداری ثروت بیشـتر گیـرآوردن و بهتر 

1. صحیفۀ سـجادیه/ دعای 7/ دعای حضرت در امور مهم و دشـوار، »ای کسـی که گرۀ 

دشواری ها به دست تو گشوده شود، و ای که تندی سختی ها به عنایت تو می شکند.«
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خـوردن و قـدرت و مقـام، ایـن جاذبه های دروغینـی که در طول 

تاریِخ انسـان، همیشـه بالی جان انسان ها بوده است؛ اینها را امام سجاد 

در این دعاها، پوک می کند.59/9/14 این دعاها ُپر از نغمه های معنوی است؛ 

درس اسـت؛ هـم درس اخـالق اسـت، هم درس علم الَنفس1 اسـت، و هم 

درس امـور اجتماعـی اسـت.76/9/13 ]مثاًل[ در دعـای چهل وچهارم از دعاهای 

صحیفـۀ سـجادیه ـ دعـای ورود در مـاه رمضـان که دعای عجیبی اسـت، 

و وقتـی وارد مـاه رمضـان می شـدند، ایـن دعـا را امام سـجاد می خواند ـ 

]حضرت[ چیزهایی را از خدای متعال برای ماه رمضان درخواست می کند. 

ن ُنسـاِلَ َمن 
َ
از جملـۀ ایـن چیزهایـی که درخواسـت می کند، این اسـت: »َو ا

عادانـا« پـروردگارا! از تـو می خواهیـم کـه با همـۀ دشـمناِن خودمان صلح 

کنیم، ِسـلم و مدارا پیشـه کنیم. بعد بالفاصله می فرماید: »حاَش َمن ُعوِدَی 

َک« مگر آن دشمنی که من به خاطر تو با او دشمنی کردم، در راه 
َ
فیَک َو ل

ذی ال ُنصافیِه« این 
َّ
ذی ال ُنوالیِه، َو احِلزُب ال

َّ
ُه الَعُدّوُ ال

َ
تو با او دشـمنی کردم؛ »َفِاّن

دشمنی است که ما هرگز با او َدم از آشتی نخواهیم زد، دل ما با او صاف 

نخواهد شد.89/3/14

بعضی به اشـتباه خیال می کنند که امام سـجاد صحیفه را در زمان زندگی 

خودشان، به صورت درس و بحث، وسیلۀ انتشار آثارشان قرار می دادند. نه! 

این طـور نبوده.52/12/2 در زمان حضرت سـجاد و حتی زمان امام باقرعلیه السلالم 

هم این کتاب منتشـر نشـد. یعنی بعد از آنکه آن راوی به خدمت جناب 

1. معرفت نفس، خودشناسی
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یحیی بن زیـد مـی رود و کتـاب را عرضه می کند، و بعد او نسـخۀ 

دیگـری را مـی آورد و باهـم مقابلـه می کننـد، معلـوم می شـود کـه امـام 

سجادعلیه السلالم یک نسـخه از این کتاب را به امام باقرعلیه السلالم داده بوده اند، 

یـک نسـخه را هـم بـه جناب زید که پسـر دیگرشـان بـود.1 پـس در زمان 

حضـرت، ایـن کتاب بااینکه مدّون هم بودهـ  یعنی متفرق نبوده که بعدًا 

کس دیگری آن را جمع کند ـ پخش نشده بوده است.

می شـود فـرض کـرد کـه امـام، گاهی ایـن دعاهـا را می خواندنـد.79/2/11 ]در 

صحیفه[ برای هرکدام از مناسبت های گوناگونـ  روز عید فطر، روز جمعه، 

بـرای پـدر و مـادر، بـرای مرزدارها، برای گوشـه کنارهای 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 می گویـد، امام به مـن فرمودند: »این علم ماسـت. این 

را حفظ کن و به دسـت نااهلش نسـپار.« واقعًا هم صحیفۀ سـجادیه علم 

است! مثل این است که کسی نشسته باشد و برای انسان معارف بگوید. 

« اولش اضافه شده است.79/2/11 در این دعاها معارفی وجود  ُهّمَ
ّ
لل

َ
فقط یک »ا

دارد که انسـان، اینها را از روایات و آثار روایی نمی تواند به دسـت بیاورد؛ 

در دعاها صریح اینها بیان شده است.89/3/14

اینهـا کلماتـی اسـت که اگـر بزرگ ترین فالسـفۀ عالم یک چنیـن حقایقی 

را برای اول بار کشـف کرده باشـند، دنیا به نام اینها شـیپور می زند! امروز 

1. به روایت ذکرشده در مقدمۀ صحیفۀ سجادیه مراجعه کنید.
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می بینیم این حرف هایی که دسـت دوم اسـت، دست اولش برای 

ماسـت. منتهـا مـا اینها را گنج کردیم1، هرگز به َگـرِدش نیاوردیم. دیگران 

دسـت دومش را دارند. رقبای فکری ما بدلی اش را دارند، می بینیم به نام 

خودشان چه های و هویی راه می اندازند. البته گناه خودمان است، ما اینها 

را مثـل آن پـول دار بخیلـی که نـه خود خوَرد نه کس دهـد، همین طور نه 

خودمـان فهمیدیـم و عمـل کردیم، نـه به دیگران دادیـم؛ همین طور گنج 

کردیم این پول ها را، این ثروت ها را، زیر زمین، تا بمیریم و از این بهره ای 

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؛ همین جا بماند. اینها 

را به صـورت َمتـاع ارزنـدۀ فکری درنیاوریم و به دسـت بشـرّیِت آگاِه امروز 

ندهیـم. و ازاین قبیـل، الی ماشـاءاهلل ]داریم[. آن نهج البالغه مان اسـت که 

چقدر غریب است، این هم کلمات امام سجاد است.65/4/28

و من خواهش می کنم 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 می کند، بهـره ببرند، و هم معارف 

عظیم این کتاِب تالی تلِو قرآن و نهج البالغه را یاد بگیرند. باید دانشمندان 

و متفکرین و دانایان امور معارف، روی صحیفۀ سجادیه بیش از این کار 

1. پنهان کردن زیر خاک و انباشتن اشیای باارزش
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کنند.66/6/20 و من خیال می کنم که اگر این کتاب عزیز مورد بررسی 

و مطالعه قرار بگیرد و رویش کار بشود، زندگی امام سجادعلیه الصالة والسالم هم 

از آنچه که امروز هست، برای ما خیلی روشن تر خواهد شد. چون زندگی 

امام سجادصلوات اهلل علیه که سی وچهار سال از حساس ترین دوره های امامت و 

خالفت را فراگرفته، حقًا ناشناخته است.63/8/2



 

۶۳

پایه گذاری تشکیالت شیعی
»دو نامه در اهمیت زهد«

کسی که در آثاِر امام سجاد مطالعه کرده باشد، می بیند از جملۀ چیزهایی 

که امام سجاد خیلی رویش تکیه کردند، مسئلۀ »زهد« است.52/11/30

قواِم معنا و مفهوم زهد، بر بی رغبتی به دنیاسـت، نه بر َترک؛ یعنی دنیا 

هدِف اول، اصلی و محوری انسان را در تالش و فعالیتش، تشکیل ندهد. 

این می شود زهد؛ یعنی دل نبستن به دنیا و بی رغبت شدن. معنای لغوی 

«1 دربارۀ حضرت یوسف،  �نَ اِهد�ی ِ� ِم�نَ الرنّ �ی وا �ن زهد بی رغبتی است. ]آیۀ[ »َو كا�ن

یعنی به او رغبتی نداشتند. آن چنان اهمیتی ]به او[ نمی دادند؛ چند ِدرهم 

گرفتند و یوسف را به ]آن کاروان[، دادند. زاهدبودن به این معناست.

انسان در دنیا نیازهایی دارد که این نیازها واقعی است و انسان را به سوی 

1. سوره مبارکه یوسف/ آیه 20
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خود جذب می کند، دلبسته می کند؛ انسان نباید نیازهای زندگی 

را نادیـده بگیـرد. چنانچـه در نهج البالغـه و در کتـب حدیثـی هسـت کـه 

یـک نفـری زن و خانـواده را تـرک کـرده بـود، حضـرت بـه او فرمودنـد: ما 

هیـچ گاه نمی گوییـم زندگـی معمولـِی متعـارف خـود را تـرک کنی و یک 

گوشـه بنشـینی؛ نـه! اینها را داشـته باش! لکـن دلبسـته و دلباختۀ اینها 

نباش.1 و آن وقتی که مسـئلۀ وظیفه و تکلیف به میان می آید، محبت به 

خدا به میان می آید؛ اینها جلوی انسان را نگیرند.

گاهـی انسـان ثروتـی دارد، لکن به این ثروت عالقه ای ندارد، اگر بنا باشـد 

همه اش را بدهد، خواهد داد. و گاهی انسان فقط یک تسبیح دارد یا یک 

عبـای کهنـه دارد؛ امـا آن چنان به آن دلبسـته اسـت که اگـر بخواهند آن را 

از او بگیرنـد، همه چیـز را حاضر اسـت بدهد، این را ندهـد. این دومی زهد 

نیست؛ آن اولی زهد است. در مورد امام حسن مجتبیسالم اهلل علیه دارد که چند 

بـار خـودش را از همـۀ دارایی خالـی کرد. این به زبان آسـان می آید. یعنی 

خانه اش را داد، لباس هایش را داد، همه را در راه خدا داد؛ شـد صفُرالکف. 

دلبسته نبودن 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 

ثَبَت اهَّلُل احِلمَکَة 
َ
این زهد در کسی بود، آن وقت ]به فرمودۀ امام صادقعلیه السالم[: »ا

 
ً
نیـا سـامِلا

ُ
خَرَجـُه ِمـَن الّد

َ
نیـا داَءهـا َو َدواَءهـا َو ا

ُ
ـَرُه ُعیـوَب الّد نَطـَق ِبـا ِلسـاَنُه َو َبّصَ

َ
یف َقلِبـِه َو ا

1. نهج البالغـه/ خطبـۀ 209/ کالم حضرت با عالءبن زیاد حارثی، هنگامی که برای عیادت 

به منزل او رفتند.
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ـالِم«1 87/3/7 ]خداونـد[ حکمـت را در قلـب او ثابـت می کند.  ِاَل داِر الّسَ

حکمـت یعنـی فهم حقایق عالم، که فالسـفه و حکمـا آن را چنین تعریف 

« در وجود انسـان   ِللعاَلِ الَعیِنِّ
ً
 ُمضاِهیا

ً
 َعقِلیا

ً
نسـاِن عامَلا وَرُة ااِل حِلمَکُة َصیر

َ
می کنند: »ا

حکیم، یک حقیقتی، یک معرفتی شکل می گیرد، که حقایق این عاَلم برای 

او روشـن و مکشـوف می شـود. خوِد او یک عاَلم عقلی می شـود، در قبال 

این عالم عینی. حقایق این عالم برای او روشن می شود. فریب ظواهر این 

عالم را نمی خورد، این حکمت است. این را خدای متعال در قلب او ثابت 

می کند. نه اینکه یک چیزی را از زبان این وآن یاد بگیرد به صورت طوطی وار، 

و در او رسوخ نداشته باشد؛ حکمت در قلب او راسخ و ثابت می شود. ..»َو 

نَطَق ِبا ِلساَنُه« زبان او را به حکمت گویا می فرماید.
َ
ا

نیـا داَءهـا َو َدواَءهـا«، این هـم یـک مصداقی از همان حکمت 
ُ

ـَرُه ُعیـوَب الّد »َو َبّصَ

اسـت، او را بـه عیـوب دنیـا بینا می کند؛ هم به دردهـای دنیا که عیوبش 

اینهاست، هم به درمان های آن؛ که چگونه می شود از این دردها و از این 

 
ً
نیا سـامِلا

ُ
خَرَجُه ِمَن الّد

َ
عیوب خالص شـد. آن وقت نتیجه این می شـود که »َو ا

ـالِم« از دنیا سـالم خارج می شـود. که این در دعاها هم هسـت؛  ِاَل داِر الّسَ

«۲ یعنـی به صـورت صحیـح، و فطـری، همان طورکه 
ً
نیـا سـامِلا

ُ
خِرجـن ِمـَن الّد

َ
»ا

خدای متعال خواسته است، انسان رشد پیدا کند و به سمت کمال انسانی 

برود، به همین صورت انسان از دنیا خارج می شود.87/7/21

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب ذم الدنیا و الزهد فیها/ حدیث1

2. الکافی/ کتاب الدعاء/ باب دعوات موجزات لجمیع الحوائج للدنیا و اآلخرة/ حدیث2
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ـُه یف 
ُّ
ُكل  اخَلیـُر 

َ
]در حدیـث دیگـری از امـام صادق می خوانیـم:[ »ُجِعـل

نیا«1 خدای متعال همۀ خیرات و حسنات را در 
ُ

هَد یِف الّد  ِمفتاُحُه الّزُ
َ

َبیٍت َو ُجِعل

خانه و مخزنی جمع کرد، و کلید این خانه را، زهِد در دنیا قرار داد. البته 

مقصـود از خیراتـی که می فرمایـد، علی القاعده خیـرات معنوی و اخالقی 

یعنـی صفـات حسـنه، خصال حمیـده، و ازاین قبیل اسـت، و ظاهرًا مراد، 

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 

می کنیم. دوران ما، دورانی است که به نظر می رسد 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 بعضی ها در زندگی چیزی 

هم ندارند، اما دلشـان پر از محبت امور مادِی زندگی اسـت، حسـرتش را 

می خورنـد. زهد آن اسـت که انسـان از دل خود، ایـن عالیق را خارج کند، 

بی رغبت 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 می خواهیم؛ گاهی می گوییم: خدایا 

ُه یِف َبیٍت 
ُّ
ُكل  اخَلیُر 

َ
ما را آدم کن. همۀ اینها مفتاحش، زهد در دنیاست. »ُجِعل

نیا«.87/7/22
ُ

هَد یِف الّد  ِمفتاُحُه الّزُ
َ

َو ُجِعل

غالـب ایـن روایـات بزرگی کـه در زمینـۀ کلمات امـام سـجادصلوات اهلل علیه در 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب ذم الدنیا و الزهد فیها/ حدیث2
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کتاب هـا، ازجملـه همین کتاب ]تحف العقول[ نقل شـده، ترغیب 

می کند مردم را به زهد. ..این ممکن است برای خیلی ها این فکر را پیش 

بیاورد ـ همچنانی که آورده، همچنانی که عده ای از این طریق به اشتباه و 

غلـط افتادند ـ که امام سـجاد بعد از آنکه ماجـرای کربال پیش آمد، دیگر 

رفتند در خانۀ خودشان، زهد پیشه کردند و بی رغبتِی به دنیا و بی اعتنایِی 

بـه جلوه هـای دنیا. به مردم هم گفتند بروید دنبال کارتان، بروید نمازتان 

را بخوانیـد، برویـد عبادتتـان را بکنیـد، بروید در خانه تان بنشـینید، کاری 

بـه ایـن کارهـا نداشـته باشـید. بعضـی از ایـن کلمـاِت امام سـجاد، این 

برداشـت را دارند. ولی این نه فقط غلط اسـت، بلکه توهین به امام اسـت! 

از این جمله، ظاهرًا این طور به دسـت می آید که امام علیه السـالم ـ طبق 

برداشت این آقایان، این کسانی که اشتباه می کنند ـ اول بنا نداشتند زهد 

کنند، بعد که دیدند نه، ُسـنبۀ دسـتگاه خالفت خیلی ُپرزور اسـت، دیدند 

سرنیزه شان خیلی تیز است، دیدند که حسین بن علی را آن طور کردند؛ این 

بود که ناگهان فکر کردند که نه دیگر، دیگر نمی شود کاری کرد، بروید در 

خانه تان بنشینید، بروید حرف نزنید، بروید زهد کنید، بروید نماز بخوانید. 

برداشتشان کاّنه این طوری 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 حکیمانه ای 

اسـت.52/11/30 زهد به معنای معمولِی َپسـِت کوچِک محدوِد غلطی که امروز 

در ذهن دشـمنان اسـالم و بعضی از دوسـتان اسالم رسـوخ کرده نیست. 
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زهد یعنی ای مردم کوفه! ای مردمی که درمقابل َحّجاج این طور 

حرف می زنید و خورشیدهای عالِم وجودـ  یعنی علی و حسن و حسین و 

فاطمه علیهم السالم ـ را این طور کوچک می کنید و کوچک نام می برید و 

از دوستی با اینها امتناع می کنید و تبّری می جویید. ای مردم! این کار را 

برای چه می کنید؟ 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 به دسـت بیاورد، یا از 

تـرس آنکـه راحتـی اش را از دسـت بدهد، این طور حقایـق را کتمان کند و 

وارونـه؛ و این طـور درمقابل َحّجاِج شـیطان و شـیطان صفت حرف بزند، تا 

بخواهد دل َحّجاج را به دست بیاورد.

ای کسـی کـه با َحّجاج این طور صحبت کـردی، معنای زهد و تزهید امام 

این است. ای کسی که با َحّجاج این طور صحبت کردی، برای چه این طور 

صحبـت کـردی؟ برای خاطـر اینکه از عطایـش محروم نمانـی، یا به خاطر 

اینکه از شالقش مصون بمانی؟ آن عطا مال دنیاست، پوِل دنیاست. این 

شـالق نخوردن برای دنیاسـت، آسایش دنیاست؟ نه پول دنیا و نه آسایش 

دنیا، نمی ارزد که انسـان به خاطر آن، این طور جنایت کند. راجع به حسـن 

و حسین این طور حرف بزند، از جگرگوشه های پیغمبر این طور نام بیاورد، 

رهبران هدایت را این طور در گوشۀ گمنامی بیندازد و از آنها روی بگرداند؛ 

قیمتی ندارد این دنیا. زهد امام سجاد یعنی این.52/12/1

مـا امـروز خیال می کنیم زهد به این معناسـت که انسـان چشـم هایش را 
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در ]مسـیر و[ راه هـم اگـر بتواند، ببندد؛ اگـر بتواند، از خانه بیرون 

1 بر مردم دیگر باشد. زهد اسالمی  نیاید؛ اگر بتواند، حتی کاسبی نرود و َکلِّ

این نیست. زهد اسالمی معنایش این است که تو، انسانی که هزار جاذبۀ 

مادی در روح و نْفسـت هسـتـ  جاذبۀ شهوت هست، جاذبۀ مقام هست، 

جاذبۀ راحتی هسـت، جاذبۀ کم کار کردن و بسـیار بهره بردن هسـت، جاذبۀ 

پول هست، و خالصه جاذبۀ یک زندگی عافیتمندانۀ بی دردسِر بی مسئولیت 

در روحـت هسـت ـ بـرای خاطر هدف، خـودت را از این همه جاذبه خالص 

کنـی. خـودت را از این همـه انگیـزه، از این همه چنگک هـای گوناگونی که 

به طرف تو و به طرف روح تو می افتد و لباس تو و لباس روح تو را می کشد، 

نجات بدهی و خالص کنی و به طرف هدف بدوی. این معنی زهد اسـت. 

زهـد یعنـی چنانچـه تو درآمد سرشـاری داری، زندگی راحتـی داری، با رفاه 

می گذرانی، اما یک جا ِاعمال وظیفۀ شرعی و عمل کردن 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 می گیرد ـ در یک چنین موردی، 

برای خاطر خدا، برای خاطر هدف، برای خاطر مسـئولیت الهی و دینی ات، 

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 بی رغبت به دنیاست، 

1. )ک ل ل(سربار و وبال دیگران
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دیـن را بـر آن امـر دنیـوی مقـدم می دارد؛ اما کسـی کـه راغب به 

دنیاست، دنیا را مقّدم می دارد.87/7/21

شـما هرچـه در کلمـات امـام سـجاد زهد و تزهیـد می بینیـد، یعنی این. 

هرکسـی غیـر از ایـن بفهمـد و معنا کنـد، نفهمیده! یعنـی دنیایی را امام 

سجاد از دست و دهان مردم می کشد بیرون، می اندازد دور، که با آن دنیا 

 َو ال ُحّرٌ َیَدُع 
َ
بناست آخرت نابود بشود. لذا حرف زدن امام سجاد را ببینید: »ا

هِلهـا«1 آیـا آزاده ای، آزادمردی نیسـت که این پس ماندۀ دهان  ماَظـَة اِلَ
ُّ
َهـِذِه الل

سـگ را بیندازد جلوی آن کسـی که شایسـته و درخور آن اسـت؟ پس ماندۀ 

دهان سگ چیست؟ پس ماندۀ سفرۀ عشرت َحّجاج است، باقیماندۀ عیش 

و نوش عبدالملک است. عیش و نوش هایش را عبدالملک کرده، غذاهایی 

را کـه بایـد نخـوَرد، خـورده، حرام ها را در شـکم خـود و نزدیکانش پرکرده، 

آن هم که زیاد آمده، به تو داده! این پس خوردۀ سـگ اسـت! بینداز جلوی 

خـودش. نْفـس 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. 

ـَة« جـان شـما یـک قیمت بیشـتر نـدارد و آن   اجَلّنَ
َ

ـٌن ِااّل َ
َ

نُفِسـُكم ث یـَس اِلَ
َ
ـُه ل

َ
»ِاّن

بهشـت اسـت. اگـر بناسـت که خـودت را بدهی، به بهشـت بـده، به کمتر 

راضی نشـو. »َفال َتبیعوها ِااّل ِبا« به غیر بهشـت مفروشـید خود را؛ به کمتر از 

این بها مدهید این گوهر را.

1. تحف العقول/ و روی عن االمام الکاظم/ وصیته لهشام و صفته للعقل، امام کاظم این 

جمله را از امام سجاد نقل می کنند.
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این زهد امام سجاد است، این طور حرف می زند امام سجاد. بنده 

در ضمِن کلمات امام سجاد از کتاب تحف العقول، جمالتی را که راجع به 

زهد هست، برایتان ]می گویم [.

َعٍة«1. این نامه   َیوِم ُجُ
َّ

ُكل صحاِبِه َو شیَعِتِه َو َتذكیِرِه ِاّیاُهم 
َ
الُم ِلساِئِر ا یِه الّسَ

َ
»َموِعَظُتُه َعل

را امام سـجاد نوشـتند، دادند دسـت شـیعیان. نامه نیسـت، یک توصیۀ 

عمومی است. دادند دست شیعیان، گفتند هر روز جمعه این را بخوانید. 

می فهمیـد دعـای ندبه را برای چـه می خوانند شـیعیان؟ از اینجا وجهش 

را به دسـت بیاورید. ..اما در روزگار امام سـجاد این نامه را باید روز جمعه 

می خواندند. این نامه ای اسـت که باید هر جمعه خوانده بشـود، اما کجا 

خوانـده بشـود؟ در مسـجد خوانـده بشـود؟ مگر می گذاشـتند امام سـجاد 

یارانش را در مسـجد یا در گوشـه ای جمع کنند، و بخوانند. مسـجد دست 

َحّجاج بود. کجا این نامه را می خواندند؟ در خانه ها. جمعه ها که می شد، 

در وقـت امـکان، هرکسـی هرجا بود، خودش را می رسـاند بـه یکی از چند 

مرکز. جمعیت شـیعیان، این نامۀ امام سـجاد را رونویس می کردند، برای 

هم می خواندند تا در ذهنشان بماند.

ُقـوا اهَّلَل« دارای تقـوا باشـید. خـب در قـرآن هـم خیلی هسـت،  ـا الّنـاُس اّتَ َ ّیُ
َ
»ا

یـِه راِجعـوَن« بدانید که مرجع و 
َ
ُكـم ِال

َ
ّن

َ
مـوا ا

َ
در روایـات هـم زیاد هسـت. »َو اعل

بازگشـتتان به سـوی اوسـت. بعد بنا می کند همین طور موعظه های کلی 

1. تحف العقول/ و روی عن االمام سیدالعابدین علی بن الحسین/ موعظته لسائر اصحابه 

و شیعته و تذکره اّیاهم کل یوم جمعة
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را ]می فرماینـد[. کـه همه جا هسـت؛ این موعظه هـا در قرآن هم 

هسـت، در کلمات ائمۀ گذشـته هم هست، چیزهای قاچاقی هم نیست، 

چیزهای اشـکال داری هم نیسـت. هرکسـی ممکن اسـت از این حرف ها 

بزنـد. و بعـد یواش یواش، یک صفحه که می گذرد، می فرمایند: »َو ال َتكونوا 

نیـا« که به 
ُ

ملاِئلـنَی ِاَل َزهـَرِة احَلیـاِة الّد
َ
ِمـَن الغاِفلـنَی« از آدم هـای نـاآگاه نباشـید. »ا

ئاِت« گناه انجام  ـّیِ وا الّسَ ذیَن َمَكُر
َّ
ل

َ
ُگل زندگی دنیا، عشـق نشـان می دهند. »ا

می دهنـد. و آیـه ای را بالفاصلـه پشـت سـرش می خوانند. بعـد که قدری 

دل هـا آماده شـده، بعـد از آنکه خوب روحیه ها آماده شـده، ]می فرمایند:[ 

میـل بـه دنیـا نداشـته باشـید، مشـتاق دنیا نباشـید. چطور مشـتاق دنیا 

ِكتاِبـِه« فرامـوش نکنیـد که  َمـِة یِف 
َ
ل

َ
 ِبالّظ

َ
َرُكـُم اهَّلُل ِبـا َفَعـل

َ
وا مـا َحّذ نباشـیم؟ »َفاحـَذر

خـدا بـا ظالمان و سـتمگران چه کرده اسـت، »َو ال َتأَمنوا« مأمون نباشـید، 

ِكتاِبـِه«  الَقـوَم الّظامِلـنَی یِف  ِبـِه  ـَد  َتَوّعَ ِبُكـم َبعـَض مـا   
َ

ل ُینـِز ن 
َ
»ا نباشـید؛  خاطرجمـع 

خاطرجمـع نباشـید کـه بعضـی از آن عذاب هایی که در قـرآن، خدا وعده 

داده اسـت به ظالمان، به شـما نرسد. یعنی چه؟ یعنی مواظب باشید که 

با این میل نشـان دادن ها، با این اظهار رغبت ها، 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 می گویند: 

نیا« این جمله به نظر من برای اهل ترس قابل توجه است، 
ُ

»َو ال َترَكنوا ِاَل الّد

نیـا« بـه دنیـا اطمینـان و اعتمـاد و رکـون پیـدا نکنید. چرا 
ُ

»َو ال َترَكنـوا ِاَل الّد
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فرمـود بـه دنیا رکون پیدا نکنید، اطمینان پیدا نکنید؟ چرا؟ »َفِاّنَ 

ُم 
ُ

ك َمّ�َ �ةَ
موا �نَ

َ
ل

�نَ طنَ �ی �ن
َّ
ی ال

َ
وا ِال �ن

َ
رک

یِه َو آِلِه: َو لا �ةَ
َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ٍد َصل َحّمَ  مِلُ

َ
اهَّلَل« چون که خدا »قال

اُر« خدا در قرآن به پیغمبرش گفته به سـتمگران رکون و اعتماد نکنید  ال�نّ

که آتش به شـما می رسـد.1 اینجا می نویسد که به دنیا اطمینان و اعتماد 

پیدا نکنید؛ این یک سطر. بعد دلیل می آورد، برای خاطر اینکه خدا گفته 

به ظالمین رکون و اعتماد پیدا نکنید. پس دنیا یعنی چه؟ یعنی دنیایی 

که از ناحیۀ سـتمگران می رسـد. درسـت فهمیدید؟ این اسـتدالل از کالم 

امام سجاد، خوب نشان می دهد که مراد از دنیا در عرف امام سجاد همین 

کاسـبی و پول درآوردن نیسـت.52/12/1 مراد از دنیا این نیسـت که انسـان به 

امـور زندگی نپردازد. ..آبادکردن زمین، تنظیم زندگی و به سعادت رسـاندن 

انسـان ها، رونق دادن 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 

می رسد. دنیایی را که ظالم می دهد، مفت و مجانی نمی دهد؛ از شما دین 

و شرف و وجدان و انسانیت می گیرد و این را به شما می دهد. یعنی این 

را نگیریـد. بـه ظالمین رکون نکنید، معنای رکون به دنیا، این اسـت. بعد 

ُكم  َنـا اهَّلُل َو ِاّیا
َ
بـاز، مقـداری صحبت می کنند، آخرش هم دعـا می کنند: »َجَعل

یُكم َو َرمَحُة اهَّلِل 
َ
الُم َعل ِمَن الّزاِهدیَن« خدا ما و شما را از زاهدان قرار بدهد. »َو الّسَ

َو َبَركاُتُه«، نامه تمام می شود. این یک نامه.

1. سوره مبارکه هود/ آیه 113
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..یک نامۀ ]دیگر[ هم امام دارد که لحن این نامه با لحن آن نامه، 

شـباهت هایی دارد و جدایی هایی. البته باالیش نوشـته شده »َموِعَظٌة َو ُزهٌد 

َو ِحمَکٌة«1 این موعظه ای است، زهدی است، حکمتی است. اما بنده عرض 

می کنم عالوه براینها، دسـتور سیاسـی و دستور تشکیالتی و سخنی است 

که اگر دستگاه عبدالملک می فهمید، به غیظ و غضب می آمد. و تعلیم و 

آموزشـی به دوسـتان و شـیعیان بود و دادن آگاهی های فراوان؛ همه چیز 

هسـت. این هم مفصل اسـت، اما این صریح تر از آن نامۀ قبلی اسـت و از 

ُكم  آن، مختصرتر و کوتاه تر. اولش این طوری شروع می شود: »َكفاَنا اهَّلُل َو ِاّیا

یَن«. در آن نامه یک صفحه آیۀ قرآن  َكیَد الّظامِلنَی َو َبغَی احلاِسدیَن َو َبطَش اجَلّبار

و تقوا و این چیزها بود، بعد رسید به حرف های ]خاص[، اما این از اولش 

ُلّب مطلب را بیان می کند.52/12/1 که خدا ما و شما را از کید ستمگران و از 

سرکشـی حسـودان و از حرکت جبارانۀ جباران، محفوظ بدارد. خوِد خطاب 

نشـان می دهـد که امـام و این جمـع دراین جهت شـریکند. یعنی همگی 

مـورد خطـر و در معرض تهدید ازطرف دسـتگاه حاکمه اند. و پیداسـت که 

این مسـئله مربوط به عدۀ خاصی اسـت و آن عده عبارتند از: مؤمنین به 

اهل بیت و دوستان و نزدیکان آنان.

ا امُلؤِمنوَن« شـروع می شـود. اگر در آن خطاب  َ ّیُ
َ
در ایـن نـوع، خطـاب با »یا ا

ا امُلؤِمنوَن«  َ ّیُ
َ
ا الّناُس« و در بعضی از موارد »َیا ابَن آَدَم« بود، در اینجا »ا ّیُ

َ
قبلی »ا

است. یعنی امام اعتراف می کند به ایمان کسانی که این، خطاب به آنها 

1. تحف العقول/ و روی عن االمام سیدالعابدین علی بن الحسین/ موعظة و زهد و حکمة
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صادر شده است. آن مؤمنان واقعی که به اهل بیت و به اندیشۀ 

اهل بیـت ایمـان داشتند.پاسـدار اسـالم، ش10 ایمـان آنها را امـام امضا می کند. ای 

مؤمنان! ای کسـانی که ایمان در دل شـما رسـوخ کرده اسـت، ظاهری و 

زبانی نیست، فهمیده اید و دانسته اید دین را و ایمان را.52/12/1 در اینجا که 

امام شـروع به سـخن گفتن می کند، سـخن امام هم دلیل بسـیار روشنی 

ا امُلؤِمنوَن ال  َ ّیُ
َ
است بر اینکه مخاطبان، مؤمنان و نزدیکان به اهل بیت اند: »ا

ا امُلقِبلوَن  هَیا امَلفتونوَن ِبَ
َ
نَیا املاِئلوَن ِال

ُ
غَبِة یِف الّد هِل الّرَ

َ
تباُعُهم ِمن ا

َ
واغیُت َو ا ُكُم الّطَ َیفِتَنّنَ

هیا«پاسـدار اسـالم، ش10 طاغوت هـا نبادا شـما را فریب دهنـد. طاغوت یک کلمه 
َ
َعل

است که معنایش در عرف امام خیلی روشن است. طاغوت یعنی َحّجاج، 

یعنی عبدالملک. آنها شما را فریب ندهند. فریب ندهند یعنی چه؟ یعنی 

سـِر کیسـۀ پول را باز نکنند که دل شـما برای پول بتپد. تازیانه شان 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، همین طور. 

این معنای جملۀ اول.

تباُعُهـم« پیـروان طاغوت هـا هـم شـما را فریـب ندهند. 
َ
بعـد می گویـد: »َو ا

نیـا« پیروان طاغوت 
ُ

غَبـِة یِف الّد هـِل الّرَ
َ
پیـروان طاغوت ها چه کسـانی اند؟ »ِمن ا

هیا« مایلند 
َ
ملاِئلوَن ِال

َ
آن کسـانی هسـتند که فریفتۀ دنیا و زندگی دنیایند، »ا

به دنیا، به طرف دنیا به شدت متمایل، نزدیک، عالقه مند، سیرنشو، دل نَکن؛  

مَلفتونوَن ِبا« 
َ
اینها اصحاب طواغیت  هستند. اینها هم شما را فریب ندهند. »ا

 ُحطاِمَها الاِمِد 
َ

هیـا« روآورندگان به دنیا، »َو َعـل
َ
مُلقِبلوَن َعل

َ
فریفتـگان بـه دنیا، »ا
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« و روآورنـدگان به ُحطام1 و بهره های ناقابل و 
ً
َو َهشـیِمَها الباِئـِد َغـدا

بی ارزش 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 طرف داران ائمـه و طرف داران طواغیت وجود 

داشته، طرف داران ائمه از محرومیت های بسیاری رنج می بردند. ..طبیعتًا 

آن عـده ای کـه اهـل مبارزه اند، یـک ناکامی هایی در زندگی معمولی شـان 

دارند، درحالی که دیگران از آسـایش ها و رفاه های زیادی برخوردارند. خطر 

بزرگی که مبارزین را تهدید می کند، این است که اینها به آن رفاه گرایش 

پیدا کنند؛ رفاهی که جز به قیمت دست شستن از مبارزۀ مقدس به دست 

نخواهد آمد.

امام در این بیان، بیشـترین تکیه اش روی این نکته اسـت که مردم را از 

رفاه های معمولِی این زندگی های جلوه دار و متألِی کاذِب معمولی ـ که 

جز به قیمت نزدیک شدن به طواغیت به دست نمی آید ـ بر حذر بدارد. لذا 

شـما در همین بیان و در بسـیاری از بیانات و روایاِت کوتاه امام سـجاد 

این آهنگ را می بینید و به گوش شـما می خورد که امام، مردم را از دنیا 

پرهیز می دهند.

از دنیـا پرهیـزدادن یعنـی چه؟ یعنی مردم را از جذب شـدن به جریانی که 

1. )ح ط م( ریزه و شکستۀ هر چیزی، شکستۀ گیاه خشک
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به انسـان رفاه می دهد تا ایمان را بگیرد، و به او امتیاز می دهد 

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 

می خورد. در خطاب به عامۀ مردم ـ همان طورکه قباًل گفته شد ـ آنچه که 

بیشتر به چشم می خورد 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 سـخن گفتن چیسـت؟ مقصود کادرسازی 

است. امام می خواهد از مؤمنین، کادرهای الزم را برای هنگام الزم بسازد، 

لذا اینها را از جذب شـدن به قطب های قدرت و جذب شـدن به رفاه کاذب 

برحذر می دارد. و بارها از رژیم حاکم یاد می کند، درحالی که بیان قبلی به 

این صراحت نبود، ولی اینجا حضرت سجاد بارها از دستگاه حاکم با زشتی 

یاد می کنند و آن را در کنار شیطان می گذارند. مثاًل اینجا می فرماید: »ِاّنَ 

ـٍة ِمـن ُمظِلمـاِت الِفـَتِ َو َحـواِدِث الِبـَدِع َو ُسـَنِ اجَلـوِر 
َ
یل

َ
ِ َیـوٍم َو ل

ّ
ُكل یُكـم یِف 

َ
ااُلمـوَر الـواِرَدَة َعل

ماِن«پاسـدار اسـالم، ش10 آنچه که هر روز و شـب به سـوی شـما می رسـد و  َو َبواِئِق الّزَ

سـرازیر می شـود، حوادثی که روز و شـب شما را احاطه کرده است؛ که چه 

« فتنه های تاریـک و کور، »َو َحـواِدِث الِبَدِع«  هسـتند آنهـا؟ »ِمـن ُمظِلمـاِت الِفَتِ

بدعت هایـی کـه پدید می آید، »َو ُسـَنِ اجَلوِر« سـنت های سـتمگرانه، »َو َبواِئِق 

ـلطاِن« ایـن دلهره هـا و  مـاِن« و سـختی ها و شـدت های روزگار، »َو َهیَبـِة الّسُ الّزَ

ترس هایـی که از دسـتگاه حکومت شـماها داریدـ  ببینیـد چطوری بودند 

یطاِن« 
َ

شیعیان، اینها نشان می دهد وضع شیعیاِن آن وقت را ـ »َو َوسَوَسِة الّش
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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 

دنبـال راهـی کـه مردِم دیگـر هم رفتنـد؛ »ره چنان رو که رهـروان رفتند«! 

این وسوسـۀ شـیطان اسـت.52/12/1 امام بالفاصله بعد از سـلطان، وسوسـۀ 

شـیطان را مـی آورد؛ یعنـی با کمال صراحت، حاکـم وقت را در اینجا مورد 

توجـه قـرار می دهـد و او را در کنـار شـیطان می گـذارد! و در ادامۀ سـخن 

جملۀ بسـیار جالبی اسـت که چون خیلی مهم اسـت، نقل می کنم. و این 

ُط الُقلوَب َعن  ُتَثّبِ
َ
جمله حاکی از آن مطلبی است که قباًل گفتم:پاسدار اسالم، ش10 »ل

ِتا« این حوادث و رویدادهای شب و روز که شما مؤمنین واقعی درگیر  ِنّیَ

هسـتید بـا آنها، دل هـا را از نّیتش بازمی گرداند، دل هـا را منصرف می کند 

واقعًا. امام می خواهد بگوید من می فهمم درد شـما کجاسـت؛ می خواهد 

بگوید می دانم چقدر شـما رنج می کشید، چقدر با ناراحتی ها دچارید.52/12/1 

]می دانـم کـه[ ایـن حوادثی که در زندگی شـب و روز انسـان پیش می آید 

ـ در دوران خفقـان ـ دل هـا را از آن نیـت و جهتـی که دارنـد، بازمی دارد و 

ها َعـن َموجـوِد اُلـَدی« موجودیت 
ُ
از انگیـزه و نشـاط مبارزه می انـدازد. »َو ُتذِهل

هدایـت را، یعنـی آن هدایتـی کـه االن در جامعه وجـود دارد، آن را از یاد 

« و آنها را از شناسایی اهل حق به فراموشی  هِل احَلّقِ
َ
اینها می برد؛ »َو َمعِرَفِة ا

می سپارد و نمی گذارد که اهل حق در یاد اینها بمانند.

حضرت سـجاد با همان روالی که قباًل گفتم، دارد اینها را موعظه می کند 

که مبادا این گونه 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 می کنند.پاسدار اسالم، ش10

امـا همـه این طورنـد؟ نه. همـه این طور نیسـتند که این رویدادهـا آنها را 

خرد کند، همه این طور نیسـتند که این حوادِث ناگوار پای آنها را بلرزاند، 

« عده ای هستند که خدا 
 َو َعّزَ

َّ
ن َعَصَم اهَّلُل َجل  ِمَّ

ً
همه این طور نیستند. »ِااّل َقلیال

دل های اینها را نگاه داشته است، اینها نمی لرزند، اینها نمی ترسند.

بعد دربارۀ این گونه افراد مطالبی را بیان می کنند که اینها چگونه کسانی 

ـن َعَصـَم اهَّلُل«،  هسـتند؛ کـه باز کسـی نگویـد که مراد از ایـن افرادی کـه »ِمَّ

فقط خود ائمۀ هدیعلیهم السلالم هسـتند. اگر فقط خود این بزرگواران بودند، 

کـه خـب چـرا این نامـه را به دیگـران بدهند؟ چـرا دسـتورالعمل بدهند؟ 

هِد«   َذِلَک ِبالّزُ
َ

َّ اسَتعاَن َعل ُ
به هرحال جمالت بعدی نشان می دهد که اینها »ث

َر  آن کسـانی هسـتند که زهد بورزند، به زیورهای دنیایی اعتنا نکنند، »َفَكّرَ

ّذاِتا« ]پیوسـته 
َ
ـایَف َعـن ل

َ
نیـا َو ت

ُ
َعـَظ ِبالِعَبـِر َو ازَدَجـَر َفَزِهـَد یِف عاِجـِل َبَجـِة الّد الِفكـَر َو اّتَ

بیندیشـند و ازعبرت هـا پنـد گیرند و باز ایسـتند[ از لذت هـا بگذرند، پهلو 

تهی کنند از رختخواِب راحت، و شـکم تهی بدارند از غذای لذیذ، »َو َرِغَب 

یِف داِئِ َنعِم اآلِخَرِة« رغبت و شوق نشان بدهند در نعمت های دائمی و الیزال 

ا َسـعهَیا َو راَقَب امَلوَت« و همیشـه 
َ

روز قیامت، و برای آن بکوشـند، »َو َسـَعی ل

مراقب مرگ باشـند؛ یعنی بدانند که مرگ می رسـد. چنین نیسـت که اگر 

چنانچه از این راه به راه دیگری رفتی، از چنگ مرگ بتوانی گریخت. نه! 

 احَلَیاَة« به بـه! اینجا لحن 
َ
مـرگ بـرای همه باالخره هسـت. بعد چه؟ »َو َشـَنا
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کالم امـام سـجاد عینًا لحن حسین بن علیصلوات اهلل وسلالمه علیه اسـت، 

تـا دیگـر نگویند که حسـین بن علی یک کار کرد، امام سـجاد یک کار، نه؛ 

عین هم اند؛ این پسـر دنبالۀ همان پدر اسـت، شـاگرد مکتب همان پدر 

است. هر دو از یک منبع و یک سرچشمه درس و الهام و فکر گرفته اند. 

 احَلَیـاَة َمـَع الَقـوِم الّظامِلـنَی« زندگـی بـا سـتمگران را بـد بدانـد. پـدرش 
َ
»َو َشـَنا

َری امُلوِت ِااّل َسـعاَدًة َو اَل احَلیاَة 
َ
حسـین بن علیصلوات اهلل علیه هـم می فرمود: »َفـِاّن ال ا

« عین همان جمله، عینًا همان منطق، و عینًا همان راه 
ً
َمَع الّظامِلنَی ِااّل َبَرما

اسـت. کـه وقتی کسـی این طور شـد، می گویند آگاهی پیـدا می کند. اگر 

زهد ورزیدی، چشمت باز می شود. تا از دنیا روی گرداندی، تا دیگر دیدی 

دنیا برایت شیرین نیست، تا فهمیدی که دیگر نباید خود را ُکشت و همۀ 

فضیلت هـا را میرانیـد بـرای دنیا، تا این را فهمیـدی، منافذ و دریچه های 

ذهن و مغزت گشوده می شود، چشمت باز می شود، آگاهی پیدا می کنی. 

 الِبَدِع 
َ

ل « دیگـر می شناسـی همه چیـز را؛ »َو َضـال
َ

ل بَصـَر َحـواِدَث الِفـَتِ َو َضـال
َ
»َو ا

َعمـِری اسـَتدَبرُت ِمَن ااُلموِر املاِضَیِة«. بعد اشـاره می کنند 
َ
َمـِة َفَقـد ل

َ
ل

َ
َو َجـوَر امُللـوِک الّظ

بـه وحدت سـنت ها 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 تجربه های گذشـتۀ اهل بیت یاد می کند. در این بخش، امام سـجاد به 

مردم می گوید: شـما یادتان هسـتـ  یا خبر دارید ـ که در گذشـته، چقدر 

فشار از سوی حکام جائر بر شما وارد آمد؟ منظور فشارهایی است که بر 

پیروان اهل بیت در دوران معاویه، یزید و مروان ]وارد[ شد. اشارۀ امام به 
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واقعۀ حّره، واقعۀ عاشـورا، شهادت ُحجربن َعدی و ُرَشید َهَجری 

و ده ها حادثۀ مهم و معروف دیگری اسـت که پیروان اهل بیت در طول 

زمان گذشته، آنها را تجربه کرده بودند و در ذهنشان بود. امام می خواهد 

از تجربه هـای گذشـته و از یـادآوری ایـن خاطـرات تلـخ، این مـردم را در 

مبارزه شان ثابت قدم تر کند.پاسدار اسالم، ش10

امام سـجاد در این جمله می گوید، تاریخ یک قوانین مشـابهی دارد، آنچه 

در گذشته از تاریخ دیده اید، برای آینده قابل استدالل است. می گوید: »َفَقد 

َعمری« به جان خودم قسم، »ِاسَتدَبرُت ِمَن ااُلموِر املاِضَیِة یِف ااَلّیاِم اخلاِلَیِة ِمَن الِفَتِ 

هِل الِبَدِع َو الَبغِی َو الَفساِد 
َ
ِب الُغواِة َو ا ّنُ َ َ

 ت
َ

وَن ِبِه َعل
ّ
ِک فهیا ما َتسَتِدل ِكَمِة َو ااِلِنما امُلَترا

« در گذشته مسائلی گذشته است که شما می توانید برای  یِف ااَلرِض ِبَغیِر احَلّقِ

دوری گزیـدن از سـتمگران و ضـد دینـان و ضد قرآنان، با اسـتدالِل به آنها 

تَجنُّب1 کنید، دوری بگزینید. یعنی شـما مثاًل معاویه را دیدید، عثمان را 

دیدید، که اینها قرآن را به ظاهر به تیر نمی بستند، اما دیدید آن کسانی که 

بـه ایـن ظاهـر فریب خوردند و از عثمان، یـا از معاویه کناره نگرفتند، چه 

کردند و چه شد. این را قباًل شما دیدید. امروز هم اگر می بینید عبدالملک 

ظاهـری آراسـته دارد، نبایـد خیـال کنیـد کـه دیگـر انسـان بایـد جذب او 

بشـود. نگوییـد نـه، الحمدهلل عبدالملک هرچه هسـت، باالخـره مثل یزید 

شراب خوار نیست، اقاًل تظاهر نمی کند به شراب خواری. نه! این را نگویید. 

امام علیه السـالم به شـیعیانش درس آگاهی می دهد. »َفاحَلَذَر احَلَذَر ِمن َقبِل 

1. )ج ن ب( کناره گیری کردن، امساک
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 اهَّلِل َو الُوقـوِف َبـنَی َیَدیـِه«.1 قـدری می گذرد، 
َ

داَمـِة َو احَلسـَرِة َو الُقـدوِم َعـل الّنَ

بعـد نقـش آگاهـی را بیـان می کنـد. آن جمله این اسـت: »َو َمـا الِعلـُم ِبـاهَّلِل َو 

 ِبطاَعِتِه ِااّل ِالفاِن ُمؤَتِلفاِن«، می خواهند بگویند آگاهی از عمل هرگز جدا 
ُ

الَعَمل

نیست. آن که آگاه است، با عمل است؛ آن که عمل ندارد، آگاهی ندارد. »َو 

 ِبطاَعِتِه ِااّل ِالفاِن ُمؤَتِلفاِن«.52/12/1
ُ

َما الِعلُم ِباهَّلِل َو الَعَمل

امام در خالل این بیان، مسـئلۀ امامت را به صورت صریح مطرح می کند. 

یعنـی همان مسـئلۀ خالفـت و والیت بر مسـلمین و حکومت بر مردم و 

ادارۀ نظام اسـالمی را. امام سـجاد اینجا مسئلۀ امامت را به صراحت بیان 

می کنـد، درصورتی کـه در آن دوران بـه آن صراحت نمی توانسـت این گونه 

مـَر اهَّلِل َو طاَعَتُه َو 
َ
ُموا ا مطالـب را بـرای عامۀ مردم مطرح کنـد. می فرماید: »َفَقّدِ

وَجـَب اهَّلُل« فرمـان خـدا و اطاعـت او را مقـدم بدارید، و همچنین، 
َ
طاَعـَة َمـن ا

اطاعت کسی را که خدا اطاعت او را واجب کرده است.

امام در اینجا فلسفه و مبنای امامت را، از نظر شیعه معّین می کند. چه 

کسی باید بعد از خدا مورد اطاعت ما قرار گیرد؟ کسی که خدا اطاعت او 

را واجب کرده است. اگر مردم آن زمان می خواستند روی این مسئله فکر 

کنند، خیلی آشکارا به این نتیجه می رسیدند که اطاعت عبدالملک واجب 

نیسـت؛ چون ممکن نیسـت خدا اطاعت عبدالملک را واجب کرده باشـد. 

عبدالملـک بـا آن همه ظلم و جور و فسـاد و بغی، پیداسـت که شایسـتۀ 

1. پس 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 می کند، سپس 

بـرای اینکـه تنها ُشـبهه ای هم کـه در ذهن مستمعان شـان وجود دارد از 

واغیِت َو ِفتَنِة  یُكم ِمـن طاَعِة الّطَ
َ
ُموا ااُلموَر الواِرَدَة َعل بیـن برود، می فرماید: »َو ال ُتَقّدِ

ِل ااَلمِر ِمنُكم« آنچه که بر شما پیش  مِر اهَّلِل َو طاَعِتِه َو طاَعِة او
َ
نیا َبنَی َیَدی ا

ُ
َزهَرِة الّد

می آیـد از طاغوت هـا ـ یعنـی عبدالملک هـا ـ آن را در قبـال اطاعت خدا، 

و مقـّدم بر اطاعت خدا و اطاعت رسـول خـدا و اطاعت اولی االمر واقعی، 

قـرار ندهیـد. امـام در این بخـش از بیانات خود مسـئلۀ امامت را صریحًا 

مطرح می کند.

حضرت در این بیان، به دو مسـئلۀ اساسـی توجه می کنند. به دو جریان 

از آن سـه جریانی که قباًل اشـاره کردم، اشـاره شده است که یکی بازنگری 

و تجدیـد ذهنـی افکار و معتقدات اسـالمی مردم اسـت، و آنان را به فکر 

عقایـد اسـالمی انداختـن و به بازنگرِی دین وادار و تشـویق کردن اسـت. 

و دیگـری ُبعـد مسـئلۀ سیاسـِی »والیـت امـر«، یعنـی مسـئلۀ حکومت و 

فرماندهی نظام اسالمی است. امام آن روز مردم را با این دو مسئله آشنا 

می کننـد و درحقیقـت دارند بـرای آن نظاِم مورد نظر خودشـان ـ که نظام 

علوی و نظام الهی اسالمی است ـ تبلیغات می کنند.

ُكم َو ُصحَبَة العاصنَی َو َمُعوَنَة الّظامِلنَی« مبادا که با  و ]در انتها[ می فرماید: »َو ِاّیا

گناهکاران هم نشین شوید. مراد از گناهکاران چه کسانی اند؟ همان کسانی 

که جذب دستگاه ظلِم عبدالملکی شده اند. مبادا نزدیک آنها بروید، مبادا 

به ستمگران کمک کنید.
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..تقریبـًا امـام به طـور صریـح مردم را به داشـتن یک تشـکیالت 

اسـالمی ویـژه دعـوت می کند. البتـه این دعوت، تنها از مردمی اسـت که 

وابسـته به آن بزرگوارند، وِااّل اگر می خواسـتند عامۀ مردم را به یک چنین 

تشکیالتی دعوت کنند، این دعوت افشا می شد و برای حضرت هم خیلی 

دشـواری پیـش می آمـد. از ایـن نوع، بـاز یک نمونـه اش خوشـبختانه در 

تحف العقول هست که در اینجا نقل می کنیم.

 
َّ

ُكل نیـا الّراِغبـنَی یِف اآلِخـَرِة َترُكُهـم 
ُ

امـام چنین می فرمایـد: »ِاّنَ َعالَمـَة الّزاِهدیـَن یِف الّد

یدوَن«1 نشانۀ زاهدان در دنیاـ  که  یُد ما ُیر  صاِحٍب ال ُیر
َّ

ُكل َخلیٍط َو َخلیٍل َو َرفُضُهم 

از دنیا چشم پوشیده و به آن بی رغبتند ـ این است که هر دوست و یاری 

را که با آنان هم عقیده و همفکر و همدل و هم خواست نیست، او را ترک 

می کنند. این آشکارا دعوت به یک »تشکیالت شیعی« است.پاسدار اسالم ش10

    

از ایـن نمونه هـا که بگذریـم، درمجمـوع، دوران زندگی امام سجادعلیه السلالم 

بـا فعالیتـی آرام و ]پشـت[ پـرده، و در جهـت سـازندگی افـراد صالـح، و 

قوام بخشـیدن به طرز فکر شـیعی در ذهن پیروان، و مبارزه با تحریف ها 

همراه بود. در واقع، گام نخسـتین در راه آرمان تشـّیع ـ یعنی تحقق دادن 

نظام اسـالم و ایجاد حکومت علوی ـ به وسـیلۀ آن حضرت برداشـته شده 

اسـت. و البتـه چنان کـه اشـاره شـد، ایـن روِش بـه ظاهر مسـالمت آمیز، 

1. تحف العقول/ و روی عن االمام سیدالعابدین علی بن الحسین/ و من کالمه فی الزهد



1171 63. پایه گذاری تشکیالت شیعیه تدو نامه در اهمیت زهد  

صل چهارم
ف

به هیچ وجه موجب آن نشد که امام و یارانش، همیشه از آسیِب 

قهر و کین دستگاه قدرت بنی امیه در امان بمانند.

از یارانـش چندیـن نفـر بـه وضعـی فجیع کشـته، و عـده ای آواره، و دور 

از شـهر و دیـار، و اسـیر زندان هـا شـدند. و خـود آن حضـرت حداقل یک 

مرتبـه بـا وضعـی تأثرانگیز، و درحالی که به غل و زنجیر بسـته شـده بود 

و با پاسـداراِن بسـیار حفاظت می شـد، از مدینه به شام برده شد. و بارها 

و بارهـا مـورد تعرض و آزار و شـکنجۀ مخالفان قـرار گرفت. و عاقبت نیز 

در سـال 95 هجری، به وسـیلۀ ولیدبن عبدالملـک، خلیفۀ اموی،پیشـوای صادق/ 

ص32-33 ـ یا به وسیلۀ مأمورش در مدینه، یا به وسیلۀ برادرش ُهشام63/8/18 ـ 

مسـموم شـد و به شـهادت رسـید. درود بی پایان خدا و سـپاس جاودانۀ 

انسـان ها بر او باد.پیشوای صادق/ ص33-32



 

۶۴

امام باقر؟ع؟ و گسترش تشکیالت شیعه )1(

والدت امام باقر در سال 57 هجری است، یعنی چهار سال قبل از واقعۀ 

عاشـورا، بنابراین در واقعۀ عاشـورا این بزرگوار چهارسـاله بودند، در کربال 

هم بودند و بعدها راجع به حوادث کربال از این بزرگوار چیزهایی هم نقل 

شـده و آن ماجرای سـخت، آن فشار َشدید، آن داغ عظیمی که بر دل های 

اهل بیت 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 سی وهشـت سی ونه سـالگی، امام باقر پدر 

بزرگوارشان را باالی سر خودشان در مقام یک معلم، یک مرشد، یک امام 

و راهنما داشـتند و ظرفیت انسـانی فوق العادۀ عظیم امام باقر، از تعالیم 

امام سجاد کاماًل انبوه و انباشته شده بود.

دوران زندگی امام باقر را اگر بخواهیم درسـت درک کنیم، مختصری باید 

 نقش امام باقر در زندگی 250سالۀ ائمۀ اطهار 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/036%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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زندگی امام سـجاد را ]مرور[ کنیم و من آن مختصر را در شـکل 

یک مجموعۀ کلی، در عبارات کوتاهی عرض می کنم.

امام سـجاد از آغاز امامتشـان، سعی شـان بر این بود که کاروان امامت را 

ـ که راهروان اندکی داشـت ـ از البه الی حوادث بسـیار سـخت و دشوار و 

تلـخ، بـا مهـارت عبـور بدهند و به نقطه ای برسـانند که آمـادۀ یک حرکت 

صحیحـی به سـوی حکومـت الهـی و اسـالمی بشـود. می دانید کـه بعد از 

حادثـۀ عاشـورا، آن چنـان در میان مسـلماناِن معتقد بـه اهل بیت، رعب و 

فشـاری به وجود آمده بود که اینها، اغلب، متفرق و پراکنده شـدند و امام 

سجاد در طول سی وچهار سی وپنج سال، زندگی پربرکِت دوران امامتشان، 

توانسـتند با تعالیمشـان و با سیاسـت مدبرانه و حکیمانۀ الهی شـان، باز 

مجـددًا شـیعیان را جمـع کننـد. کـه در یـک حدیثـی امـام صادقعلیه السلالم 

وا«1 تدریجـًا مـردم ملحـق شـدند بـه امام  َكُثـر قـوا َو  ِ
َ

َّ ِاّنَ الّنـاَس حل ُ
می فرمایـد: »ث

سـجاد و زیاد شـدند و به قدری شـدند که امام سـجاد توانسـت یک گروه 

متشـکلی را از شـیعیان ـ یعنی از معتقدان به اهل بیت ـ داشته باشد که 

معارف اصیل اسـالمی 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 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریخ علی بن الحسـین و.../ ابـواب تاریخ سیدالسـاجدین/ باب8/ 

حدیث29
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ـ یعنی حکومت خاندان پیغمبر ـ سـی وپنج سـال جامعۀ شیعه 

را نزدیک کردند. یک جمع پراکندۀ متفرِق شکسـت خورده، که علی الظاهر 

رجـاِل درجه یـک خـود را از دسـت داده، در اختیار امام سـجاد قرار گرفت. 

امام سجاد این جمع را مجددًا مجتمع کردند، آنها را با معارف آشنا کردند، 

عدۀ آنها را زیاد کردند و دامنۀ تشـّیع را تا مناطق عظیمی از کشـور بزرگ 

اسـالمی گسـترش دادنـد؛ به طوری کـه در خراسـان، در عـراق، در مصر، در 

یمـن، و در حجـاز، کسـانی بودند که طرف داران خانـدان پیغمبر بودند، به 

امامت آنها معتقد بودند و از آنها حرف شنوی داشتند.

وقتـی امـام سـجاد در روزهـای آخر زندگی خودشـان قـرار گرفتند، در آن 

لحظـات آخـر، در جمعی اشـاره کردند به محمدبن علی فرزند بزرگوارشـان 

ـ یعنـی امـام باقرعلیه الصالة والسلالم 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 

قـرآن بـود، یعنـی بدین وسـیله رهبرِی فکـری و عقیدتـی و ایدئولوژیک 

جامعـۀ اسـالمی را از سـوی خـدا بـه ایـن فرزندشـان سـپردند. همچنین 

شمشـیری را بـه امـام باقر سـپردند و گفتند که این شمشـیر هم سـالح 

پیغمبر است و متعلق به توست. این امانتی است که هر یک از امامان 

بـه امـام بعـد از خـود تحویـل می دهد، که این شمشـیر هم رمـز رهبرِی 
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انقالبی اسـت.1 61/7/2 مثل اینکـه می گویند که فالن فرماندۀ بزرگ، 

فالن کس را طلبید، شمشـیر خودش را برداشـت به کمر او بسـت، گفت 

حاال برو! می توانسـت 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 ذهن ها مجسـم 

می کنـد.52/11/29 بنابرایـن امـام باقـر از سـال 95 یـا بـه روایـت دیگری 94 

هجری، شـد رهبر فکری و فرماندۀ انقالبی آن گروهی که نامشـان گروه 

پیـروان اهل بیـت ـ یعنـی گروه شـیعه ـ بود، و هدفشـان تشـکیل نظام 

اسـالمی و ایجاد حکومتی بر پایه های قرآن و ازبین بردن بسـاط حکومت 

آن ستمگرانی که به نام اسالم در آن زمان حکومت می کردند. این شروع 

امامت امام باقر است.61/7/2

اگر کسی ادعا کند که امام باقر یکی از سنگین ترین بارهای جهاد اسالمی 

را در مدت امامتش بر دوش داشـت، ادعای گزافی نکرده اسـت. امام باقر 

در دورانـی بـار مسـئولیت را بـر دوش می گرفـت که عالم اسـالم در زیر بار 

سـنگین حکومـت طاغوت، یعنی خلفای جبار مروانـی، کمر خم کرده بود؛ 

الزم بود که جامعۀ اسـالم، و مخصوصًا مبارزان و کسـانی را که دلشـان در 

هوای حکومت اسـالمی می تپید، سـازماندهی و تشکیالت دهی 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 

1. الکافی/ کتاب الحجة/ باب االشارة و النص علی ابی جعفر/ حدیث1و2
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بالقوه فعال را به میدان مبارزه بکشاند. و همۀ اینها در زمانی انجام 

می گرفت که شدت اختناق و فشار هشام بن عبدالملک و بقیۀ خلفایی که 

در آن دوران به حکومت رسیدند، در حد اعال بود.59/7/25 هشام بن عبدالملک، 

كاَن ِهشـاُم  نیرومندتریـن خلیفـۀ اموِی مروانی بود که در تاریخ می گویند: »َو 

ُهم«1 هشـام، َمرِد آنها، یعنی شـخص بزرگ خاندان بنی امیۀ مروانی بود؛ 
َ
َرُجل

یـک خلیفـۀ بسـیار مقتدر، بسـیار باهوش کـه حکومت را بعد از سـه برادر 

خودش به دسـت گرفته بود. عبدالملک چهار فرزند داشـت که این پسـرها 

یکی پس از دیگری خلیفه شـدند؛ که آخری شـان هشـام بن عبدالملک بود. 

بیـن اینهـا هـم، عمربن عبدالعزیز دو سـال حکومت کرده بـود. .. ]بنابراین[ 

این هم خلیفۀ پنجمی بود که آن دوران سخت، به خود می دید.

وضعیت جامعۀ اسالمی نسبت به اهل بیت در زمان امام باقر، تفاوت هایی 

بـا دوران امـام سـجاد کرده بود، و عمدتًا می تـوان این تفاوت ها را در یک 

فرق بزرگ خالصه کرد؛ در زمان امام سـجاد، اولی که ایشـان به ]امامت[ 

رسـیدند، همان طورکـه گفتیـم، دور آن حضرت کسـی نبود، حاال شـاید در 

مدینـه یـا در حجـاز ]چند نفر[ دوروَبر امام سـجاد را گرفته بودند، اما بقیه 

ترسـیده بودنـد، از راه برگشـته بودند، خسـته شـده بودنـد، و جرئت ادامۀ 

مبارزه را در خود نمی دیدند. لذا حضرت با تنهایی شـروع کرد. امام سـجاد 

نا«۲ در همۀ مکه  ّبُ  حُیِ
ً

وَن َرُجـال َة َو امَلدیَنِة ِعشـر
َ

ّك در یـک روایـت می فرماید: »ما ِبَ

1. انساب االشراف/ ج7/ ص209

2. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و.../ ابواب تاریخ سیدالساجدین/ باب8/ حدیث25
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و مدینه بیسـت تا انسـان، بیسـت تا آدم نیسـت که ما را دوسـت 

بدارد. یعنی یک روز وضعیت امام سجاد در یک چنین وضعی بود، یعنی 

بـا غربـت شـروع کـرد. امـا در دوران امامت و خالفـِت معنوی امـام باقر، 

وضعیـت این طـور نبـود.61/7/2 مـردم، آن بی اعتنایـی و بی مهری نسـبت به 

خاندان پیغمبر را دیگر ندارند. وقتی امام باقر وارد مسجد مدینه می شود، 

عده ای از مردم همواره حلقه می زنند، دور او را می گیرند و از او اسـتفاده 

می کنند. ..از بالد دوردست هم عده ای می آمدند دور حضرت را می گرفتند. 

ایـن، نشـان دهندۀ این اسـت کـه تبلیغـات دارد مثل امواجی به سرتاسـر 

جهان اسـالم سـرایت می کند و مردم نقاط دوردسـت، دلشـان به اهل بیت 

دارد نزدیک می شود.65/4/28

همان طورکـه قبـاًل اشـاره کـردم، بـر اثر کوشـش های امـام سـجاد و بعد، 

کوشـش های خـود امـام باقرعلیه الصالة والسلالم در آفـاِق عالـم اسـالم، آوازۀ فکر 

تشّیع و انگیزه های شیعی، و آوازۀ فضایل و مناقب اهل بیتـ  که بنی امیه 

سـعی کرده بودند آنها را بپوشـانند ـ همه جا را فرا گرفته بود و در همه جا 

پیچیده بود. در بسـیاری از شـهرهای کشور اسالمِی آن روز، مردمی بودند 

که عالقه مند به امام باقر بودند و جزو تشّیع بودند، که از جملۀ آنها کوفه 

است، از جملۀ آنها خراسان است.

در آن زمـان، اواًل ایـن تفـاوت به وجود آمده بود که مردم ترسشـان ریخته 

بود؛ آن شـدت عمل های اوِل کاِر دوران خلفای مروانی، از بین رفته بود، 

مـردم در یـک وضـع عـادی زندگی می کردند، و فشـار و ارعـاب و خفقان، 
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آن طوری نبود که مردم بترسند و حرف یکی از مخالفین دستگاه 

و حکومت را که مثاًل امام باقرصلوات اهلل علیه باشـد گوش ندهند؛ یک مقداری 

این ترس از بین رفته بود. ازطرفی دستگاه خالفت بنی امیه هم از انگیزۀ 

شـدت عمـل، بـه میزان زیـادی افتاده بـود. عبدالملکـ  کـه خلیفۀ قبلی، 

خلیفـۀ اسـبق امـوی و مروانـی بود، یعنی پسـر مـروان و دومیـن خلیفه 

از سلسـلۀ اموی هـای 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 بیسـت ویک سـال حکومت عبدالملک، 

بـه جنـگ گذشـته بود؛ جنگ با مختـار، جنگ بـا مصعب بن زبیر، جنگ با 

عبداهلل بن زبیر، جنگ با خوارج؛ مرتب در حال جنگ بودند. درحقیقت باید 

بگویم عبدالملک مروان حکومت را با شمشیر به دست آورده بود، با قدرت 

به دسـت آورده بود، لذا قدر حکومت را می دانسـت و به مخالفین حکومت 

اجازۀ نفس کشیدن نمی داد.

]عبدالملـک[ بااینکـه به خاطـر مصالحـی، با امام سـجاد زیاد سـخت گیری 

نمی کـرد و نمی خواسـت امـام سـجاد را وادار بـه یک عکس العمل َشـدید 

بکند، شـیعیان را آن چنان در فشـار قرار داده بود که این فشـار نمونه اش 

در اسـتانداری َحّجاج بن یوسـف دیـده می شـود، و نمونه هـای دیگری هم 

دارد.آن چنـان فشـار را سـخت کـرده بـود که انسـان حد و حصـری برایش 

نمی تواند بیان کند. بسیاری از بزرگاِن عالقه مندان به اهل بیت را در دوران 

عبدالملـک مـروان، و همچنیـن در دوران بالفاصله بعد از عبدالملکـ  که 
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دوران ولیدبن عبدالملـک مروان اسـت ـ شـهید کردنـد. ..خلفای 

بعد از عبدالملک، حکومت را مفت به دسـت آورده بودند، با ارث به دسـت 

آورده بودنـد، یعنـی عبدالملـک وقتی که می مرد، وصیـت کردـ  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 این طـور نـان پختـۀ حاضـر و سـفرۀ گشـودۀ آمـاده ای را درمقابـل 

بچه های خودش و بازماندگان خودش گذاشـت و رفت. اینها رسـیدند سـر 

سـفرۀ حاضر، این بود که قدر این حکومِت مفت به دسـت آمده را چندان 

نمی دانسـتند، و آن فشـار و سـخت گیری ای کـه در زمـان عبدالملک بود، 

در این زمان نبود.61/7/2 ]لذا[ نیمۀ اول زندگِی توأم با مسـئولیت امام باقر، 

یعنی دوران امامت آن حضرت، در ده سـال اول، دوران آسـایش و راحتی 

بـود بـرای امـام باقرعلیه الصالة والسلالم چـون در ایـن ده سـال، خلفـای بنی امیه 

فرصت اینکه بپردازند به اهل بیت و امام باقر، و سخت گیری بکنند را پیدا 

نمی کردنـد؛ اوِل امامـت آن حضـرت، زمـان ولیدبن عبدالملک بـود، بعد از 

ولید، برادرش سلیمان سر کار آمد، بعد از او، عمربن عبدالعزیز سر کار آمد، 

بعـد از او، یزیدبن عبدالملـک سـرکار آمـد، و بعـد از یزیدبن عبدالملک هم 

ِهشام بن عبدالملک. که هشام بن عبدالملک در سال 105 هجری به خالفت 

رسید، یعنی ده سال بعد از ابتدای امامت امام باقرعلیه الصالة والسالم هشام سر 

کار آمد. هشام یک مرد بسیار مقتدر و قوی و مسلط بر کار خود بود، لذا 

حکومتش هم طوالنی شد و تقریبًا بیست سال طول کشید. امام باقر در 
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نیمۀ دوم دوران امامت خودشان، با هشام بن عبدالملک سروکار 

داشتند که دوران دشواری و سختی بود.67/6/25

آوازۀ دانـش امـام باقـر تمام آفاق عالم اسـالم را گرفته بـود. ما می بینیم 

کـه در دوران امـام باقـر، علمای معروفی که در آن زمـان بودند، می آمدند 

خدمت امام باقر تا او را ببینند، با او صحبت کنند، از حدیث او بشنوند، از 

حرف های او بشنوند، و از او استفاده کنند؛ یعنی وضع امام باقر یک چنین 

وضعیـت ممتـازی بـود که همه او را قبول داشـتند. وقتـی امام باقر وارد 

مسـجد مدینـه می شـد یـا وقتی کـه به حـج می رفـت، مـردم دور او جمع 

می شـدند. ]این[ حدیث از َأبَرش کلبی اسـت، که می گوید وقتی امام باقر 

 الِعراِق«1 تمام اهل عراق دور حضرت را گرفتند 
ُ

هل
َ
آمد داخل مسجد »ِاحَتَوَشُه ا

و در حاشـیۀ حضرت نشسـتند و بنا کردند سؤال کردن، مسائل را پرسیدن. 

یا جابر ُجعفی وقتی که می آید حضرت را ببیند و آشـنا بشـود با حضرت، 

وقتـی وارد مسـجد می شـود، می گویـد یـک نفر پرسـید کـه محمدبن علی 

کیسـت؟ ناگهان دیدیم محمدبن علی وارد مسـجد شد، آن چنان مردم دور 

َس 
َ
او را گرفتـه بودنـد کـه حضرت در میان مردم قرار گرفتـه بود، بعد »َفَجل

 ُخراسـاَن« اطـراف حضـرت را اهـل خراسـان گرفتـه بودند. 
ُ

هـل
َ
ـُه ا

َ
ـم َو َحول ُثُ ّدِ حُیَ

ببینید؛ خراسـان کجاسـت! در اقصی نقاط کشور اسالمی، مردم عالقه مند 

به امام باقر بودند که حاال که به حج آمده بودند ـ یا در مکه یا در مدینه 

 ُخراسـاَن َو 
ُ

هل
َ
ُه ا

َ
بودنـد ـ تـا امـام باقر را می دیدنـد، دور او را می گرفتند، »َحول

1. مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی جعفر الباقر/ فصل فی علمه
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«1 مناسـک حج را از امام باقر سؤال  لوَنُه َعن َمناِسـِک احَلّجِ
َ
َغیُرُهم َیسـا

می کردند؛ یک چنین وضعیتی. و کار به جایی رسید که دستگاه خالفت و 

نزدیکان دسـتگاه خالفت، به حضرت به صورت طعن و از روی دشـمنی و 

بغض، تعبیراتی می کردند، می گفتند که »َهذا َنِبُّ الكوَفِة«۲ این پیغمبر کوفه 

است! یعنی مردِم کوفه، به قدر پیغمبر به این عالقه مند و عقیده مندند. یا 

هِل الِعراِق«3، یعنی اصاًل 
َ
در روایت کافی از اسـماعیل کاتب، دارد که »ِاماُم ا

به صورت امام اهل عراق معرفی شـده؛ این قدر ایشـان در میان مردم عراق 

عالقه مند داشت و حضرت را دوست می داشتند، درحالی که عراق از مدینه 

فاصلۀ زیادی دارد؛ که همۀ اینها نشان می دهد وضعیت امام باقر ازلحاظ 

توجه مردم، یک وضعیت ممتازی بوده.

پـس تـا اینجـای بحث این طـوری نتیجه گیری می کنیم کـه امام باقر در 

مجمـوع، در زمـان خـود، در وضـع بهتـری از وضعیـت امـام سـجاد قرار 

داشـت. اواًل خلفـا بـرای کوبیـدن موج تشـّیع، آن قدر حاد و تنـد نبودند؛ 

ثانیـًا مـردم آن قـدر نمی ترسـیدند و دچـار رعـب و وحشـت نبودنـد؛ ثالثًا 

صیـِت4 شـهرت امـام باقـر به همـۀ اطراف پیچیـده بود، علمـا می آمدند، 

مـردم می آمدند، اهل خراسـان می آمدند، اهل عـراق می آمدند. به هرحال 

1. الکافی/ کتاب االطعمة/ باب ما ینتفع به من المیتة و ما ال ینتفع به منها/ حدیث1

2. الکافـی/ کتـاب الروضـة/ حدیـث93 و مناقب آل ابی طالب/ باب فـی امامة ابی جعفر 

الباقر/ فصل فی علمه

3. الکافی/ ابواب االنبذة/ باب النوادر/ حدیث3

4. )ص و ت( آوازه
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وضعیـت امـام باقـر با وضعیـت امام سـجاد فرق هـای فراوانی 

داشـت؛ این وضعیت امام باقر.

خب، حاال امام باقر در یک چنین وضعیتی می خواهد چه بکند؟ من دوتا 

محـور از کارهـای امام باقـر، از حرکات امام باقر را اینجا ذکر می کنم. یک 

محـور، محـور حرکت علمی، حرکـت فرهنگی، حرکت ایدئولوژیکی اسـت؛ 

همـۀ اینهـا را می توانیـم بگوییم. جامعۀ اسـالمی در آن زمـان درحقیقت 

از اندیشـۀ درسـت اسـالمی دور مانـده بود و این یک واقعیتـی بود؛ چرا؟ 

برای خاطر اینکه خلفایی که در رأس کار بودند، سعی شـان این بود که از 

مفاهیم اسالمی، از احادیث پیغمبر، از آیات قرآن، از احکام دینی به نفع 

خودشـان و برای محکم کردن پایه های حکومت خودشـان استفاده کنند و 

این چیزی اسـت که از دوران های دوردسـت در تاریخ وجود داشته. امروز 

هم شما در بخشی از کشورهای مسلمان نشین این را می بینید، که اسالم 

را می خواهند، قرآن را می خواهند، اما برای محکم کردن پایه های حکومت 

خودشـان می خواهنـد؛ اسـالم را بـرای اسـالم نمی خواهنـد، قـرآن را برای 

معارفش، برای مفاهیمش، برای عمل به آن نمی خواهند، به دلیل همین 

هم است که به قرآن عمل نمی کنند.

االن شـما وقتـی بـه این کشـورهای اسـالمی برویـد، می بینید که سـران 

کشـورهای اسـالمی به قرآن عمل نمی کنند، نه قانون اساسی شان با قرآن 

وفق می دهد، نه عمل شخصی شان با قرآن وفق می دهد، نه ارتباطشان با 

دولت های غیر مسلمان با قرآن وفق می دهد، و نه ارتباطشان با دولت های 
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مسـلمان بـا قـرآن وفق می دهـد؛ اما با وجود همـۀ اینها، قرآن و 

اسالم و دین را یدک می کشند برای محکم کردن پایه های حکومتشان، و 

برای توجه دادن مردم به خودشان. خب، وقتی که اسالم و قرآن و حکومت 

و معـارف اسـالمی و دین و همـۀ اینها، مقدمه ای بـرای حکومت کردن بر 

مردم شـد، حاال هر جایی از قرآِن اسـالم که با حکومت اینها مخالف بود، 

آنجا را چه کار می کنند؟ آنجا را حذف می کنند، آنجا را مسکوت می گذارند؛ 

اگر کسـی بگوید، سـرش داد می کشـند! هر جایی که با تأویل و تفسـیر و 

توجیه و ردوبدل کردن و البه الکردن به نفع حکومتشان شد، آنجا را درشت 

می کنند، بزرگ می کنند، برجسـته می کنند. این یک کاری اسـت که همۀ 

قدرتمنـدان تاریـخ، از اول تا حاال انجام داده انـد. از دین، از معارف دینی، 

از احـکام دینـی، و از واژه های دینی به سـود خودشـان اسـتفاده کرده اند، 

درحالی که در عمِل آنها دین وجود نداشته.

یک وقت حکومت، حکومت امیرالمؤمنین اسـت، حکومت پیغمبر اسـت، 

حکومت مؤمنین به خداسـت، شـما می بینید که در زندگی خودشـان هم 

ایـن دیـن پیـاده می شـود، خودشـان هـم اهل دروغ نیسـتند، اهـِل کلک 

نیسـتند، اهل ظلم نیسـتند، اهل بخوربخور نیستند، اهل اسراف نیستند، 

اهـل شـهوت رانی نیسـتند؛ اهل عبادتنـد، اهل ذکرند، اهـل توجهند، اهل 

قرآنند، اهل قسـط و عدلند؛ خب، ذکِر اسـالم و ذکر قرآن در زباِن این طور 

حاکمـان، ذکر درسـت و بجایی اسـت. یک وقت هسـت که نـه، ]حاکمان[ 

یکی از احکام قرآن را هم عمل نمی کنند، سرشان به سجدۀ حق نمی رسد 
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و محرمـات الهـی را مرتکـب می شـوند، و هرکس فاسـدتر اسـت 

بـه آنها نزدیک تر اسـت، هرکس با مردم دشـمن تر اسـت بـه آنها نزدیک تر 

است، هرکس به خارجی ها و به قدرت های بیگانه وابسته تر است به آنها 

�ن 
َ
نزدیک تر است؛ درعین حال اسم قرآنی را می آورند که می گوید مثاًل »َو ل

لًا«1، اسم قرآنی را می آورند که برای شرب  �ی �نَ َس�ب �ی ِم�ن ی الُموئ
َ

�نَ َعل ر�ی َعَل اهلُل ِللکا�نِ �ب
َ
�ی

خمـر و زنـا و دروغ و غیبـت و اینهـا، و برای برادرُکشـی و مسلمان ُکشـی، 

این همـه مجـازات قائـل اسـت؛ خـب ایـن پیداسـت کـه دروغ می گویند. 

یک چنین وضعیتی در دوران خالفت چندده سـالۀ اموی و به ویژه سلسـلۀ 

مروانی، در میان جامعۀ اسـالمی پیش آمده بود؛ هر چیزی از دین را که 

به نفعشان نبود، کنار می گذاشتند، و هرچه که فکر می کردند ممکن است 

به نفعشان باشد، این را مطرح می کردند.61/7/2

اگرچه ظاهر اسالم در برخی از مسائِل چشمگیر حفظ شده بود، اما از روح 

اسـالم و معنـای اسـالم خبری نبـود و به تدریج مردم را به وسـیلۀ علمای 

وابسـتۀ به دسـتگاه خالفت، به سمتی می کشاندند که بعد از گذشت چند 

سـال، مـردم دیگـر از قـرآن و از دین چیز درسـتی و زیادی نمی دانسـتند. 

دینـی کـه بنی امیه به مردم تلقین می کردنـد، دینی بود که در آن، توحید 

به معنـای حقیقـی کلمه وجود نداشـت و عبادِت طواغیـت در آن، مانع از 

اسـالم و ایمان مردم به حسـاب نمی آمد. دینی بود که در آن تکاثر ثروت، 

1. سوره مبارکه نساء/ آیه 141، »و خداوند هرگز برای کافران، راه ]تسّلطی[ بر مؤمنان قرار 

نداده است.«
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اشرافی گری، تجمالت، و عیش و شهوات ایرادی نداشت. و دینی 

بـود کـه در آن، فضیلت های انسـانی و تقوا و جهاد فی سـبیل اهلل به عنوان 

یک ارزش محسـوب نمی شـد؛ و این خطر بزرگی بود برای جامعۀ اسالمی 

آن روز. همان کاری که در طول قرن ها، دست های استبداد و دیکتاتوری 

حکام، و در این اواخر، دسـت اسـتعمار در جوامع اسـالمی انجام داد که 

نشانه هایش را شما می بینید. 

در بسیاری از ملت های مسلمان، مردم مسلمانند، قرآن هم می خوانند، اما 

درمقابل کفر و شرک و بت پرستی و طاغوت پرستی و اشرافی گری و شهوات 

و شـرب خمر و فسـاد جنسـی و فسـاد مالی و بقیۀ بدی ها 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 

نام اسالم سوءاستفاده می کنند. این وضعیت را بنی امیه در طول چند ساِل 

بعـد از دوران خالفـت امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم به تدریج داشـتند به وجود 

می آوردند، آن هم با شیوه های بسیار زیرکانه و موذیانه ای. از نماز و عبادت 

و قـرآن بـا مـردم حرف زده می شـد، امـا از اینکه چه چیزهایی انسـان را از 

دین خارج می کند و شرک یعنی چه و طاغوت چیست، مطلقًا در جامعۀ 

اسـالمی حرفـی و درسـی و بحثی نبـود؛ لذا در روایتـی امام صادقعلیه السلالم 

ـرِک ِلَكـی ِاذا  قـوا ِللّنـاِس َتعلـَم االیـاِن َو َل ُیطِلقـوا َتعلـَم الِشّ
َ
طل

َ
ـَة ا َمّیَ

ُ
می فرمایـد: »ِاّنَ َبن ا

یـِه َل َیعِرفـوُه«1 بنی امیـه اجـازه دادند کـه در میان مردم، ایمان درس 
َ
لوُهـم َعل مَحَ

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب 180/ حدیث 1
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داده بشـود، ایمان شناسـانده بشـود، راجع به نماز، راجع به زکات، 

کسانی بنشینند حرف بزنند، راجع به صبر، راجع به شکر ـ همین چیزهایی 

کـه در اسـالم به عنـوان 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 عامیانه ای دارد و آن عبارت اسـت 

از اینکـه کسـی خـدا را انـکار کند یا درمقابل بت های ظاهری سـجده کند، 

امـا یـک چهـرۀ دقیق و رقیق و پنهانی هم دارد که آن را همۀ مردم در بدو 

امـر نمی فهمنـد، باید به مردم تعلیم داد؛ مثل عبادت طاغوت، که عبادت 

طاغـوت یعنـی اطاعت کـردن از طاغوت، یعنی اطاعت کردن از هرکسـی که 

قـدرت او از قـدرت خـدا سرچشـمه نگرفته. معرفی کـردن چهره های کفر از 

جملـۀ کارهایـی اسـت کـه رسـالت رجـال دین اسـت، و بنی امیـه در زمان 

خودشـان نمی گذاشـتند ایـن کار انجـام بگیـرد؛ چـرا؟ چون اگر مـردم کفر 

را می شـناختند و می فهمیدنـد کـه عبادت کردن و اطاعت کـردن از این طور 

زمامـداران و این طور افراد فاسـداالخالقی، کفر محسـوب می شـود، تحمل 

نمی کردنـد و درمقابـل آن می ایسـتادند. بنی امیـه فکِر همیـن را می کردند 

و نمی گذاشـتند کسـی کفـر را به مردم بشناسـاند.67/6/25 توجـه کردید؟ من 

حدیث های زیادی را دیدم که در اینها نشان داده می شود که خلیفۀ اموی 

در صدد جعل یک حدیث است، در صدد تفسیر و تأویل غلط یک آیۀ قرآن 

اسـت؛ و در دوران خلفای بنی امیه و بنی عباس، این دیده می شـود. البته 

بعد از آنها هم هست، اما نمونۀ واضحش دوران اینهاست.
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خب، حاال جامعۀ اسالمی در دوران امام باقر، سال های درازی را 

با این وضعیت زندگی کرده، از دین، از اسـالم، جز ظاهری نمی داند؛ بله، 

در آنجا نماز جماعت هسـت، قاضی هسـت، اما قاضِی وابسـتۀ به همان 

خلیفـه، امام جماعِت وابسـتۀ به همان خلیفـه، مردِم الهام گیرندۀ دین از 

همان خلیفۀ فاسـِد فاسـِق فاجـر؛ همان عبدالملکی کـه وقتی به خالفت 

رسـید، نشسـته بود داشـت قرآن می خواند، خبر آوردند که بابایت ُمرد، تو 

را هم جانشـین خودش کرده. قرآن را بوسـید گذاشت روی طاقچه، گفت: 

»َهذا ِفراُق َبین َو َبیَنَک«1 این فراق من و توسـت، دیگر تمام شـد، خداحافظ 

قرآن! خداحافظی کرد و رفت، تا ُمرد. و ]دربارۀ[ جانشـینان او، چه چیزها 

عاِء ]یِف الَعصِر الَعّباس[«۲ 
َ
فاِء َو اخُلل

َ
در تاریخ هسـت! کتابی اسـت به نام »َبنَی اخُلل

یعنـی خلیفه هـا، و بـه تعبیر فارسـِی رایِج مثاًل همه کس فهـم، بی عارها و 

الدنگ هـا؛ آن وقـت شـروع می کند بی عاری هـا و الواطی های ایـن خلفا را 

یکی یکـی نقل کـردن، که اینها چه کارهایی انجـام می دادند. در یک چنین 

َجوی مردم زندگی کرده بودند، رشد کرده بودند.

امام باقر بزرگ ترین کارش، حساس ترین مسئولیتش این است که اسالِم 

درسـت را، تفسـیر صحیح قرآن را، احکام الهی را، احکام شرعی را به شیوۀ 

درسـِت آن بـرای مـردم بیان کنـد. تا جایی که مـردم از او قبول می کردند، 

خودش از پیغمبر نقل می کرد؛ گاهی می شد که بعضی ها می گفتند که تو 

1. البدایة و النهایة/ ج9/ ص63

2. این کتاب نوشتۀ دکتر صالح الدین المنجد )1920-2010م( محقق و اندیشمند سوری است.
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این حدیث که از پیغمبر نقل می کنی به چه دلیل این را پیغمبر 

گفتـه؟ قبـول نمی کردنـد! البته مردم که می گویم یعنـی مردم غیر معتقد 

بـه امامـت آن بزرگـوار. آن وقـت حضرت از جابـر انصاری نقـل می کرد ـ از 

جابر معروف، جابربن عبداهلل انصاری ـ می گفت من از جابر شـنیدم، جابر 

از پیغمبر شنیده، چون جابر جزو صحابه بوده، آن وقت قبول می کردند. با 

تمام تالش، تمام علوم قرآن و علوم اسـالمی و حدیث و معارف اسـالمی 

و اعتقـادات و اخالقیـات و آنچـه کـه مربـوط به اندیشـۀ اسـالمی و تفکر 

اسالمی است، در کالم امام باقر ذکر شده. شما نگاه کنید کتاب های فقه 

و اخالق و حدیث را، قال الباقر، قال الباقر، پشت سرهم هست، لذا نسبت به 

آن بزرگوار تعبیر شد »باقرالعلم«، شکافندۀ علم، شکافندۀ دانش.1 این کدام 

دانـش بـود؟ دانـِش دین بود؛ دانش دینی که تـا آن وقت همین طور مانده 

بـود، متـروک و فراموش شـده. 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.

آن وقت در همین رابطه است که ما می بینیم آوازۀ علمی و شهرت فقهی 

1. در روایات متعددی به این صفت امام اشاره شده است. در روایت است از امام صادق 

علیه السالم که هنگامی که پیامبر صلوات اهلل علیه به جابربن عبداهلل انصاری بشارت دیدار 

َک َسـُتدِرُک َرُجاًل ِمـّنِ اُسُه اسی َو 
َ
پنجمیـن وصـی بعد از خودشـان را می دهند، می فرمایند: »ِاّن

«. همانـا مـردی از ]فرزندان[ مـرا درک خواهی کرد که نامش، نام 
ً
اِئـل َیبُقـُر الِعلـَم َبقـرا

َ
ـُه ش

ُ
اِئل

َ
ش

مـن و شـمایل او هماننـد من اسـت. او حقایق علـم را خواهد شـکافت. )الکافی/ کتاب 

الحجة/ ابواب التاریخ/ باب مولد ابی جعفر/ حدیث2(
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و فقـه دینـی آن بزرگـوار آن چنـان می پیچـد،61/7/2 کـه کسـی مثل 

ابوحنیفه که از فقها و بزرگان زمان است، می آید خدمت امام باقر و از آن 

حضرت معارف و احکام دین را فرامی گیرد.65/4/28 ُقتاده ها می آیند، طاووس 

یمانی ها می آیند، دیگران می آیند، دیگران می آیند؛ که البته این علما جزو 

علمـای شـیعه نبودند، جزو کسـان معتقد به امامت اهل بیـت نبودند، اما 

علمای معروف آن زمان بودند. ُقتادةبن ِدعاَمه ]بصری[، از کسانی است که 

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 می کند؛ از امام باقر که قطعی اسـت، از امام صادقش هم به 

احتمال زیاد حدیث نقل می کند. یا طاووس یمانی که یکی از علما و زّهاد 

معـروف آن زمـان بـود؛ یا ابوحنیفه که از بزرگ تریـن علمای زمان خودش 

محسوب می شد و امروز یک فرقۀ عظیمی از مسلمان ها به فقه ابوحنیفه 

عمل می کنند؛ آنها همه آوازۀ دانش امام باقر را شنیده بودند و از شهرهای 

دیگر می آمدند مدینه برای دیدن امام باقر. مثاًل ابوحنیفه از کوفه می آمد، 

یا آنهای دیگر از جاهای دیگر می آمدند؛ می آمدند خدمت امام باقر تا او را 

ببینند، با او صحبت کنند، از حدیث او بشنوند، از حرف های او بشنوند و 

از او اسـتفاده کنند.61/7/2 امام با آغوش باز اینها را قبول می کرد، ..و آن قدر 

در توسـعۀ علم و بیان احکام و معارف اسـالمی، دسـتگاه امام باقر وسیع 

شد که آنها به امام باقر، باقرالعلم لقب دادند. یعنی عالم بودن امام باقر و 

احاطۀ آن حضرت بر تمام معارف اسالمی، مورد قبول تمام شخصیت های 
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علمی آن زمان قرار داشـت، که این هم یکی از کارهای امام باقر 

بود که در جهت هدف های واالی آن حضرت قرار داشت.67/6/25 پس می بینید 

وضع اجتماعی و وضع عاطفی مردم، و احترامات آنها نسبت به ائمه، در 

زمـان امـام باقر فرق کرده، تفاوت کرده، به همین نسـبت ما می بینیم که 

حرکت سیاسی امام باقر هم تندتر است.65/4/28

محور دوم، محور کار سیاسـی اسـت؛ می دانیم برطبق طرز فکر اسـالمی، 

آن وقتـی احـکام اسـالمی درسـت در میـان مـردم پیـاده خواهـد شـد که 

حکومتی بر مبنای اسـالم تشـکیل بشـود. اگر حکومتی بر مبنای اسـالم 

نباشد، اگر قدرت دست اسالم نباشد، ]به احکام[ اسالم عمل نخواهد شد؛ 

چرا؟ چون اسالم می خواهد جامعه را، انسان ها را، سوق بدهد به طرف آن 

مقاصد شـریفه ای که دارد، به طرف تکامل، به طرف عدل، به طرف معرفت، 

به طـرف قـرب الـی اهلل و لقاءاهلل. خب، انسـان ها را چگونه می شـود سـوق 

داد؟ انسـان ها را کـه دانه دانـه، بـا تک تـک نشسـتن و در گـوش ایـن در 

گـوش آن خوانـدن، نمی شـود سـوق داد! صدهامیلیـون انسـان و گاهـی 

میلیاردهـا انسـان را چگونـه می شـود سـوق داد، در یـک کشـور، در یـک 

جامعـه، میلیون هـا آدم را؟ معلمین اخـالق که نمی توانند بیایند دانه دانه 

دم گوششان بگویند. تازه دم گوششان هم گفتند، خواستند عمل بکنند، 

نظم اجتماعی چه می شود؟ ]بنابراین[ نظام اجتماعی اگر بر اساس اسالم 

نباشد، مانع از حرکت انسان ها به سوی مقاصد اسالمی خواهد شد. مردم 

چگونه می توانند رفتارشان را، حرکتشان را، معاشرتشان را، رابطه شان را با 
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مردم، رابطه شان را با جامعه، رابطه شان را با حکومت، بر اساس 

اسالم تنظیم کنند، درحالی که آنچه تنظیم شده، آنچه قانونی شده، آنچه 

مقرر شـده، غیر اسـالم اسـت؟ پس در صورتی اسالم درست و کامل پیاده 

خواهد شـد که یک حکومت اسـالمی انجام بگیرد. اگر حکومت اسـالمی 

انجام گرفت، تشـکیل شـد، ممکن اسـت که اوایل کار هنوز همۀ احکام 

اسـالم پیاده نشـود در جامعه، اما به طرف پیاده شدن همۀ احکام اسالمی 

پیـش خواهـد رفت؛ حکومت اسـالمی طبیعتش این اسـت؛ کمااینکه در 

زمـان امیرالمؤمنیـن، در زمـان پیغمبـر هـم آنچه که پیاده شـد، حکومت 

اسـالمی بود، اما محققًا همۀ احکام اسالمی عمل نمی شد، نارسایی هایی 

بود، به تدریج به طرف اسـالم کامل حرکت می کردند. پس آن وقتی اسـالم 

پیـاده می شـود که حکومت، اسـالمی باشـد، و این هدف ائمـه بود؛ ائمه 

می خواستند حکومت اسالمی را تشکیل بدهند.

مـن ایـن حدیـِث چندین بارتکرارشـده را گفتـه ام،1 حـاال هم بد نیسـت آن 

را بگویـم؛ امـام صادقصلوات اهلل علیله فرمـود کـه قـرار بود حکومت اسـالمی در 

قضاءاهلل، در سـال 70 هجری تشـکیل بشـود، بعد که حادثۀ عاشورا پیش 

 احُلَسـنُی«۲ 
َ

ّما ُقِتل
َ
آمـد، بـه تأخیر افتاد، که در روایـت به این صورت آمده: »َفل

هِل ااَلرِض« 
َ
 ا

َ
 َغَضُب اهَّلِل َعل

َ
ـ در سـال 61 که امام حسـین شهید شدند ـ »ِاشَتّد

غضب خدا، خشم خدا بر مردم زمین فزونی گرفت. و تأخیر افتاد به سال 

1. این روایت در حلقۀ دوم »انسان250ساله«/ فصل امام حسن آمده است.

2. الکافی/ کتاب الحجة/ باب کراهیة التوقیت/ حدیث1
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140. که هشـت سـال قبل از وفات امام صادق است. پس خیلی 

طبیعی است که امام باقر مبارزه می کنند، حرکت سیاسی می کنند؛ دارند 

جامعه را، زمینه را، مردم را، حزب تشّیع را آماده می کنند برای ِکی؟ برای 

سال 140؛ یعنی مقدر شده است که در سال 140، حکومت الهی، حکومت 

علوی، حکومت اسـالمی واقعی تشـکیل بشـود، و امام باقر بایسـتی این 

خط را تعقیب کند و پیش برود. در این رابطه نکاتی قابل توجه است.

یکـی از حرکت هـای سیاسـی ایـن بزرگوار، این بـود که با عناصـر مؤثر در 

شکل دهی اندیشۀ مردم، صریحًا روبه رو می شد و مواردی را ما ازاین قبیل 

سراغ داریم. عناصر مؤثر در اندیشۀ مردم و شکل دهی جریان های فکری، 

چه کسـانی هسـتند؟ علما و شـعرا، و در درجۀ اول علما. علمای آن زمان 

چه کسـانی بودند؟ فقها، محدثین، مفّسـرین، خطبا، ُقّرا؛ اینها علمای آن 

زمان بودند که مرجع اندیشۀ مردم بودند. حضرت با اینها، آنجایی که الزم 

بود، جابه جا، آن چنان قاطع روبه رو می شد و آنها را می کوبید، که یقینًا اگر 

چنانچه دستگاه خالفت می توانست، درمقابل این عکس العمل از حضرت 

انتقام می گرفت.

..یکـی دو نمونـه را عـرض بکنم؛ یک نمونه راجع به یک عالم بزرگ اسـت 

به نام ِعکرمه. ِعکرمه شـاگرد ابن عباس اسـت، معروف هم است، احادیث 

زیادی، عن عکرمه، عن ابن عباس، نقل شـده. در بین مردم بسـیار موّجه 

بود، معروف بود، به او مراجعه می کردند، 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 معنوی ای که 

در چهرۀ آن حضرت و در سـیما و چشـم آن حضرت بود، آن چنان در این 

مؤثر افتاد که دست وپایش بنا کرد لرزیدن، افتاد در آغوش امام باقر! حاال 

حضرت مثاًل نشسـته بودند، افتاد روی زانویشـان. بعد وقتی که یک چنین 

حالتی به او دست داد، یک قدری که حالش به جا آمد، خودش با تعجب 

گفت: من با بزرگانی مثل ابن عباس هم مجلس 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 محمدبن علی، من یک چنیـن حالتی پیدا 

کـردم، این طور کوچک شـدم درمقابل تـو؟! وقتی این را می گوید، حضرت 

هِل الّشـاِم«1 وای بر تو! ای بردۀ 
َ
َک یـا ُعَبیَد ا

َ
یل ـَک«! »َو

َ
یل در جـواب می گویـد: »َو

کوچک اهل شـام! ببینید حضرت با چه زبانی او را می کوبد؛ او را نسـبت 

می دهد به اهل شام، آن هم به صورت بردۀ کوچک! یعنی تو یک بازیچه ای 

در دسـت آنها هسـتی، غالمی در دسـت آنها هسـتی، هرچه می خواهند از 

ن ُترَفـَع َو ُیذَكَر فهَیـا اُسُه«۲ تو 
َ
ِذَن اهَّلُل ا

َ
ـَک َبنَی َیَدی ُبیـوٍت ا

َ
تـو اسـتفاده می کنند. »ِاّن

1. بحاراالنـوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین و محمد بن علـی و.../ ابواب تاریخ ابی جعفر 

محمد بن علی باقر/ باب5/ حدیث59

ُدّوِ  العنُ ها �بِ �ی ُه �ن
َ
ُح ل ِ

َُ��بّ َها اسُمُ� �ی �ی َر �ن
َ

ک دن َ� َو �یُ
ر�نَ �ن �ةُ

َ
�نَ اهلُل ا دنِ

َ
و�ةٍ ا �ی ُ 2. اشاره به آیۀ 36 سوره مبارکۀ نور: »�نی �ب

�ال« 
آ
َو الا
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درمقابـل خانه هایـی 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 

ن ُترَفَع َو ُیذَكَر فهَیا اُسُه«. 
َ
ِذَن اهَّلُل ا

َ
هستی خانۀ ذکر خداست؛ »ِاّنَک َبنَی َیَدی ُبیوٍت ا

امام باقر یک چنین تشری به او می زنند و درحقیقت او را نسبت به رفتار 

و رویه ای که دارد، مالمت می کنند. خب، البته پیداست که این، بین خود 

او و امام باقر هم که نیسـت، بلکه شـاهدانی آن را می بینند، به جاهایی 

نقل می کنند و این گسترش پیدا می کند.

ر شـاعر؛ او یکی از شـاعرهایی بود که  یک نمونۀ دیگر مربوط اسـت به ُکَثیِّ

بـا خلفـا میانـۀ خوبی داشـت، از آن شـعرایی بـود که در خدمـت دربارهای 

سـلطنتی و حکومتـی قـرار می گرفت و بـرای پول، برای مقـام، آنها را مدح 

ر ـ  ر شاعرـ  یا ِکَثیِّ می کرد.61/7/2 امام باقرصلوات اهلل علیه یک روز نشسته بودند، ُکَثیِّ

آمد خدمت امام و اظهار ارادت کرد به امام باقر. امام وقتی دیدند که این 

دارد خیلی دیگر خودش را لوس می کند و نزدیک می کند؛ که بله، ما ارادت 

داریم به شما و اینها، اشاره کردند به یکی از اشتباهاتش؛ گفتند: »ِامَتَدحَت 

َعبَدامَلِلِک«1 مثل اینکه شما یک شعری هم در مدح عبدالملک گفته بودی! 

کثّیر ناراحت شد؛ دید امام خبر دارد که شعری در مدح عبدالملک ]گفته[، بنا 

کرد به توجیه گری، گفت که یابن رسول اهلل من دربارۀ عبدالملک چیز خیلی 

َسُد« 
َ
مهمی نگفتم، نگفتم »یا ِاماَم اُلَدی« ای امام هدایت، به او گفتم که »یا ا

َكلٌب« شیر یک سگی  َسُد 
َ
ای شـیر، ای شـیرمرد؛ شیر که چیزی نیست، »َبل ا

1. مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی جعفر الباقر/ فصل فی معالی اموره
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است، یک چیزی است مثل سگ! به او گفتم ای دریای بی پایان؛ 

دریا که چیزی نیست، یک آب راکدی است، اهمیتی ندارد. به او گفتم ای 

یَبٌة ُمنِتَنٌة« یک حشـرۀ متعفن و  اژدهای زمان؛ اژدها که چیزی نیسـت، »ُدَو

بوناکی است. به او گفتم ای کوه استوار؛ کوه که چیزی نیست، یک سنگی 

اسـت، یک سـنگ سـیاه بیخودی ای اسـت. بنا  کـرد اینهـا را توجیه کردن. 

حضرت یک لبخندی زدند که یعنی می فهمم که داری توجیه می کنی. بعد 

رو کردنـد بـه ُکمیت اسـدی، گفتند که یک چیزی بخـوان. آن وقت ُکمیت 

اسـدی شـروع کرد یکی از آن قصاید هاشـمیاتش را خواندن، که از کارهای 

عالِی ادب عربی است، و تمامًا در مدح خاندان پیغمبر. قصیده ای را خواند 

که اولش این است:

ٍ ُمسَتاٍم
َمن ِلَقلٍب ُمَتّمَ

حالٍم
َ
غیَر ما َصبَوٍة َو ال ا

که بعد می رسد به این جمله، به این بیت، می گوید:

َكَمن َیَری َرعَیَة الّناِس ساَسٌة ال 

نعاِم َسواًء َو ِرعَیَة ااَل

یعنـی خانـدان پیغمبـر سیاسـت مدارانی هسـتند از نوعـی غیـر از نـوع 

سیاسـت مدارانی کـه میان چراندِن حیوانـات و ادارۀ امور مردم، فرقی قائل 

نیسـتند و مردم را مثل حیوانات می دانند؛ این سیاسـت مداران الهی، غیر 

از آنهایند، مثل آنها نیسـتند. ببینید چقدر این مضمون قوی اسـت، چقدر 

این شمشـیِر بیان، تیز و ضربت زننده اسـت! حضرت به کثّیر فهماندند که 
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اگـر می خواهـی واقعًا با ما باشـی، از ما باشـی، بایسـتی این طور 

شعر بگویی، نه اینکه 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 می دهند که سـردمداران اندیشـه و فرهنگ جامعه را تحت تأثیر قرار 

می دهنـد. روی اینهـا کار می کنند، بـا اینها بحث می کنند، اینها را درمقابل 

مردم ـ آنهایشان را که لجوج هستند ـ بی آبرو می کنند؛ این یکی.

یکی دیگر از برخوردهای سیاسی امام، این است که جابه جا، گوشه هایی 

از واقعیت تلخی را که بر جامعه و به خصوص بر خاندان پیغمبر،  می گذرد 

برای افرادی که مستعد و آماده هستند، بیان می کنند و اینها را به هیجان 

می آورند. می دانید یک انسـان، وقتی که درسـت در جریان حقیقت ها قرار 

بگیـرد و به هیجان بیاید، می تواند انسـان های دیگـری را تحت تأثیر قرار 

بدهـد. یـک نفری می آید خدمت امام، از آن حضرت سـؤال می کند: »َكیَف 

نُت« یعنی حالتان چطور است؟ حضرت در پاسخ این حالتان چطور است، 
َ
ا

یک فصل ُمشِبعی1 با او صحبت می کنند و او را تحت تأثیر قرار می دهند. 

حاال این مرد اهل کجا بوده، چگونه بوده، چه خصوصیتی داشته که امام 

بـا او این طـور صحبـت می کنند؟ اینها مورد بحث نیسـت؛ اجمااًل از جملۀ 

مواردی اسـت که امام این کار را می کنند. و این یک مورد نیسـت، موارد 

متعـددی ازاین قبیـل وجود دارد. امام در جواب او می فرماید: آیا وقت آن 

نرسـیده اسـت که بفهمید ما چگونه ایم؟ داسـتان ما در این امت، داستان 

1. )ش ب ع( ُپر شده، اشباع شده
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بنی اسـرائیل است در جامعۀ فرعونی ـ خلیفۀ زماِن خودش را به 

فرعون تشبیه می کند و خودش را به موسی ـ که پسرانشان را می کشتند 

و زنانشان را زنده می گرفتند. بدانید که اینها ـ یعنی بنی امیه ـ پسران ما 

را می ُکشند و زنان ما را زنده می گیرند.1

بعد یک شرحی بیان می کنند برای اولویت]داشتن[ خودشان برای حکومت 

و خالفـت. امـام باقـر در مواقع حسـاس این را بیـان می کند که حکومت 

و خالفـت حـق ماسـت؛ یک اسـتداللی اسـت کـه حـاال آن را کاری ندارم. 

بعد وقتی که این حرف ها تمام می شـود، مرد که سـخت به هیجان آمده، 

می گوید به خدا قسـم، من به شـما مهر می ورزم یابن رسـول اهلل، شـما را 

دوسـت مـی دارم. و امـام می بینـد این آدم آماده اسـت، زمینـه اش 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 

ولـّی، کـه امـام را مـا ولـّی می گوییـم، به یـک اعتبـاری از همین ریشـه 

سرچشـمه می گیرد؛ ولی فقیه هم که می گوییم به یک اعتباری از همین 

ریشـه اسـت؛ امـا اصـل مفهوم والیـت در لغـت و در اسـتعماالت، همان 

پیچیدگی و به هم پیوسـتگی دو چیز اسـت. ـ حضرت او را تا مرز والیت، 

یعنـی پیوسـتگی کامـل فکـری و عاطفـی و قلبی و همچنیـن عملی اش 

پیش آورده، آن وقت می گوید: حاال که ما را دوست می داری، پس خود را 

آمادۀ بال کن؛ آماده بشو که بال به طرف تو خواهد آمد. واقعش هم همین 

1. امالی )شیخ طوسی(/ مجلس ششم/ حدیث7 
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است، در دوران اختناق اموی، کسی اگر نزدیک به ائمه بود، ]در[ 

معرض بالها قرار می گرفت. »به خدا سـوگند بال به شـیعیان ما نزدیک تر 

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 

می گیرد و سپس شما را، همچنان که راحت و امنیت اول به ما می رسد و 

آنگاه به شما«، یعنی ِکی؟ یعنی هنگامی که به حکومت رسیدیم؛ وقتی که 

حکومت به دست اهل بیت افتاد، به دست مسلمین افتاد، راحت و امنیت، 

اول به آنها می رسد، بعد به همۀ کسانی که به آنها پیوستگی دارند.61/7/2

یـک روایـت ]دیگـر[، روایتی اسـت که در بحار هسـت؛ نقـل می کند منزل 

حضـرت ابی جعفـر پـر از جمعیت بود. پیرمردی آمد، به عصایی تکیه داده 

بـود، سـالم کـرد و خدمـت حضرت اظهـار عالقه و اظهار محبـت کرد، بعد 

ُكم  ِحّبُ
ُ
ُكم َو َواهَّلِل ما ا ّبُ ِحّبُ َمن حُیِ

ُ
ُكم َو ا ِحّبُ نشست و صحبت هایی کرد: »َفَواهَّلِل ِاّن اَلُ

 
ُ
بـَرا

َ
بِغُضـُه َو ا

ُ
 ِمنـُه َو َواهَّلِل مـا ا

ُ
بـَرا

َ
ُكـم َو ا بِغـُض َعُدّوَ ُكـم ِلَطَمـٍع یِف ُدنیـا َو ِاّن اَلُ ّبُ ِحـّبُ َمـن حُیِ

ُ
َو ا

مَرُكم َفَهل َترجو 
َ
نَتِظُر ا

َ
ُم َحراَمُكم َو ا َحـّرِ

ُ
ُكـم َو ا

َ
ل  َحال

ُّ
ِحـل كاَن َبیـن َو َبیَنـُه َواهَّلِل ِاّن اَلُ ِمنـُه ِلَوتـٍر 

َک«1 یعنـی آیـا امید داری که من ببینم آن روزگار شـما را؟  ـِنَ اهَّلُل ِفـدا
َ
ل َجَعل

چون منتظر امر شما هستم، یعنی منتظر فرارسیدن دوران حکومت شما 

1. به خدا سوگند من شما را دوست می دارم و كسى كه شما را دوست بدارد نيز دوست دارم. 

اين عالقه به خاطر طمع در مال دنيا نيست، و از دشمنى شما بيزارم، اين بيزارى نيز به سبب 

اختالف میان من و او نيسـت. حالل شـما را حالل و حرام شـما را حرام می دانم و منتظر 

فرج شـما هسـتم. آيا اميدی براى من هسـت؟ )بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و 

محمد بن علی و.../ ابواب تاریخ ابی جعفر محمد بن علی باقر/ باب10/ حدیث3(
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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 

ـو َتناَزعـَت َمِعـَی یف َهـَذا ااَلمـِر«، ]امـر[ یعنـی خالفت، 
َ
مثـاًل اشـاره می کنـد: »َواهَّلِل ل

یعنی امامت.65/4/28 ]به طور کلی[ در تعبیرات ائمهعلیهم السلالم 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، 

مَرُكم« یعنی منتظِر خالفتتان. 
َ
نَتِظُر ا

َ
از آن تعبیر می کردند به »قضیه«.89/9/7 »ا

این تعبیر بالشک به این معناست.

آن وقت سـؤال می کند که آیا امید دارید که من به آن روز برسـم، آن روز 

قَعـَدُه ِاَل َجنِبـِه«، او را نزدیـک 
َ
ـالم: ِاَلَّ ِاَلَّ َحـّیَ ا یِه الّسَ

َ
بوَجعَفـٍر َعل

َ
 ا

َ
را ببینـم؟ »َفقـال

یب َعِلَّ بَن احُلَسـنِی 
َ
ـیُخ ِاّنَ ا

َ
ـا الّش َ ّیُ

َ
 ا

َ
َّ قـال ُ

آوردنـد، نشـاندند پهلـوی خودشـان، »ث

لَتن َعنـُه«. ایـن را مـا در روایـات 
َ
ـذی َسـا

َّ
ُه َعـن ِمثـِل ال

َ
ل

َ
 َفَسـا

ٌ
تـاُه َرُجـل

َ
ـالُم ا یِه الّسَ

َ
َعل

امام سـجاد پیدا نمی کنیم، اما حضرت از قول امام سـجاد نقل می کنند؛ 

یقینًا می شـود فهمید که اگر امام سـجاد در یک جمع بزرگی این قضیه 

را فرموده بودند، این به گوش دیگران و ما هم می رسـید، اما آن چیزی 

را کـه امـام سـجاد بـه گمـان زیـاد، ِسـّرًا فرمودنـد، اینجـا امام باقـر علنًا 

 
َ

ـت َتـِرد َعل می گوینـد. و از قـول پدرشـان نقـل می کنند کـه فرمودند: »ِان َتُ

ـُج َقلُبَک 
َ
 َعِلِّ بِن احُلَسـنِی َو َیثل

َ
 َعـِلٍّ َو احَلَسـِن َو احُلَسـنِی َو َعـل

َ
ـواُت اهَّلِل َو َعـل

َ
َرسـوِل اهَّلِل َصل

َغت 
َ
و َقد َبل

َ
حیاِن َمَع الِكراِم الكاِتبنَی ل وِح َو الّرَ  ِبالّرَ

ُ
َو َیبُرُد ُفؤاُدَک َو َتَقّرُ َعیُنَک َو ُتسـَتقَبل

هـَوی ِبَیـِدِه ِاَل َحلِقـِه َو ِان َتِعـش َتـَری مـا ُیِقـّرُ اهَّلُل ِبـِه َعیَنـَک َو َتكـوُن 
َ
َنفُسـَک هاُهنـا َو ا
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«1؛ یعنـی مأیوسـش نمی کنند، می گویند ]یک 
َ

ـناِم ااَلعـل َمَعنـا یِف الّسَ

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 می کنند و 

آنهـا را آمادۀ پذیـرش حقیقت می کنند؛ درحقیقت سـربازگیری می کنند و 

افرادی را به خودشان جذب می کنند.

ازطرفی در یک دایرۀ محدودتری، امام »تشـکیالت شـیعه« را برقرار کردند؛ 

شـما ایـن را بدانیـد. و ایـن جزو چیزهایی اسـت که من از سـال ها پیش 

تاکنـون ایـن معنـا را ادعـا کـردم، بارها در گفته هـا و سـخنرانی ها گفتم، 

بعضـی جاهـا هم نوشـتم و پایش هـم ایسـتادم؛ ائمهعلیهم السلالم در دوران 

اختنـاق، یک تشـکیالت، یک سـازمان، یـک حزب به وجـود آوردند. بدون 

آن نمی توانسـتند اندیشـه ها و افکار خودشان را تا آنجایی که می خواهند 

برسـانند، به کسـانی که می خواهند، برسـانند. آنچه که شـما امروز به نام 

1. اگـر بمیـری، بـر رسـول خـدا صلی اهلل علیه وآله و سـلم و علـی و حسـن و حسـین و 

علی بن الحسـین علیهماالسـالم وارد می شـوی و دلـت خنـک می شـود و درونـت آرامش 

می پذیرد و چشمت روشن می شود و با کرام الکاتبین، با روح و ریحان مورد استقبال قرار 

می گیری، 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 می شناسـید و از آن یـاد می کنیـد، همان 

تشکیالت مخفی ائمه است، و قرایِن بسیاری بر این معنا وجود دارد. امام 

باقر، این تشـکیالت را هرچه توانسـتند قدرت و قّوت و توسـعه بخشیدند 

و ایـن تشـکیالت، تشـکیالت کارآمدی بود. در همۀ مناطقـی که ائمه در 

آنجا پیروانی داشـتند، این تشـکیالت جا داشـت و شـاخه هایی داشـت و 

مسئوالنی داشت. مردم را آنجا جمع می کردند و آموزش می دادند؛ آموزش 

فکری، آموزش عقیدتی، آموزش سیاسـی. و آن کسـانی را که هنوز آمادۀ 

ورود در ایـن تشـکیالت بـه آن صـورت نبودنـد، دل هایشـان را از محبـت 

اهل بیـت و از بغـض خلفای زمـان پر می کردند، برای ائمـه، برای کارهای 

الزمشـان پـول می فرسـتادند، از آنهـا دسـتور می گرفتند. خلفـا هم گاهی 

این افرادی را که گردانندگان این تشـکیالت بودند می شـناختند و بعد به 

فجیع ترین شکلی، آنها را می کشتند.61/7/2
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ُعُه  َوّدِ
ُ
الُم ا یِه الّسَ

َ
یب َجعَفٍر َعل

َ
 ا

َ
َخیَثمه که راوی موثقی است می گوید: »َدَخلُت َعل

ن َیعـوَد 
َ
وِصِهـم ِبَتقـَوی اهَّلِل الَعظـِم َو ا

َ
ـالَم َو ا بِلـغ َمـن َتـَری ِمـن َموالیَنـا الّسَ

َ
 یـا َخیَثَمـُة ا

َ
َفقـال

َقوا یف  ن َیَتال
َ
ـم َو ا ِتِ م ِجناَزَة َمّیِ ُ ن َیشـَهَد َحهّیُ

َ
 َضعیِفِهـم َو ا

َ
ـم َعـل ُ ّیُ  َفقیِرِهـم َو َقِو

َ
ـم َعـل ُ َغِنهّیُ

بِلغ َمواِلَینا 
َ
مَرنا. یـا َخیَثَمُة ا

َ
حیا ا

َ
 ا

ً
مِرنا َرِحَم اهَّلُل َعبدا  َحیاٌة اِلَ

ً
ِقّیـا َبعِضِهـم َبعضـا

ُ
ـم َفـِاّنَ ل ُبیوِتِ

 الّناِس 
َ

َشـّد
َ
ّنَ ا

َ
ن َینالوا َوالَیَتنا ِااّل ِبالَوَرِع َو ا

َ
م ل ُ ّنَ

َ
 ِااّل ِبَعَمٍل َو ا

ً
ّنا ال ُنغن َعهُنم ِمَن اهَّلِل َشـیئا

َ
ا

َفُه ِاَل َغیِرِه«1 خدمت حضرت باقرسلالم اهلل علیه 
َ
َّ خال ُ

َحسـَرًة َیوَم الِقیاَمِة َمن َوَصَف َعداًل ث

برای خداحافظی رفتم ـ از این عبارت معلوم می شـود که ایشـان سـاکن 

مناطـق دور از مدینـه، مثـل کوفـه یـا بصـره بوده اسـت ـ حضـرت به من 

فرمودنـد: سـالم مـا را بـه همۀ کسـانی از دوسـتان ما که با آنهـا مالقات 

1. الشافی 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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می کنی برسـان. اولین وصیت آن بزرگوار به شـیعیان و دوستان 

و موالی شـان ایـن اسـت کـه تقوای خدا را پیشـه کننـد، و ثروتمنـداِن از 

شـیعیان به فقرای آنها توجه و عطف محبت کنند، اقویا بر ضعفا متوجه 

باشـند. بعضی از شـیعیان هسـتند که توانایی های اجتماعی و سیاسـی 

دارند، آبرو دارند، این افراد به کسانی که برخوردار از این امکانات نیستند، 

توجه کنند. ازجمله موارد تکریم مؤمن، تشییِع جنازۀ اوست که با مردن، 

ارتباط آنها قطع نمی شود، بنابراین برادری را بعد از مرگ هم ادامه بدهند 

و بـا حضـور در تشـییع جنـازه اش از او تجلیل و تکریـم کنند؛ این، غیر از 

طلب مغفرت است. همچنین با همدیگر در خانه هایشان مالقات کنند و 

رفت وآمد داشته باشند.

قا«؛ این جمله نشـان  ِ
ّ
عِن الل ِقّیـا بتشـدید الیاء ِبَ

ُ
مرحـوم فیـض می فرمایند: »ل

می دهد که آنچه مورد نظر است، فراتر از یک مسئلۀ اخالقی و معاشرتِی 

ِصرف اسـت، مسـئلۀ سیاسـی نیز است؛ یعنی شـما اقلیت شیعه، که در 

بیـن جامعـۀ بزرگ ـ که از آن بـه عامه تعبیر می شـد ـ زندگی می کنید، 

خودتـان را نگـه داریـد، ارتباطاتتـان را حفـظ کنید، هویـت و موجودیت 

خودتان را پاس بدارید. فقط این نیسـت که به عنوان یک حکِم اخالقِی 

محـض، باهـم رفت و آمـد کنیـد و دل هایتـان را بـه هـم نزدیـک کنیـد، 

بلکـه شـامل یـک حکم سیاسـی هم اسـت که مربوط بـه حفظ هویت و 

موجودیـت شماسـت. ایـن همان نکته ای اسـت که مکرر عرض شـد که 

باید از جهت سیاسـی در زندگی ائمهعلیهم السلالم مورد توجه قرار گیرد؛ غالبًا 
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آن جهـت مغفولٌ عنـه1 که در طول زمان ها راجع به ائمهعلیهم السلالم 

گفته نمی شود، این است.

می فرماید: رحمت خدا بر آن کسـی که امر ما را زنده کند. اشـتباه است اگر 

خیال کنیم مراد از امر، یعنی دسـتورات و مسـئلۀ حالل و حرام که مثاًل 

ابوحنیفه در مورد وضو عقیده اش 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، 

ما ضامن همۀ خیر و شـّر شـما هسـتیم، این طور نیسـت؛ اگر عمل خوب 

انجام بدهید، پیش خدای متعال اهل نجاتید. گمان نکنید اگر عمل هم 

نداشته باشید، ما از شما دفاع می کنیم. مقام والیت و ارتباط و اتصال با 

اهل بیتعلیهم السالم که مایۀ نجات نهایی و تکامل به َاقصی مراتب است، جز 

با ورع به دست نمی آید. اگر کسی کار نیکی را، عدلی را، خیری را توصیف 

َفـُه ِاَل َغیـِرِه« در آن صورت 
َ
کنـد، امـا در عمل بـه چیز دیگری عمل کند، »خال

شدیدترین حسرت ها را در روز قیامت خواهد داشت.89/8/30

یکی ]دیگر[ از کسـانی که در دوران امام باقر جزو برجسـتگان تشـکیالت 

امام باقر بود، جابربن یزید ُجعفی است.61/7/2 می گوید 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 

1. مورد غفلت واقع شده
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کجایـی، نگو اهل کوفه هسـتم؛ بگو اهـل مدینه ام.1 جابر جعفی 

سؤال کرد ـ سؤالی که شاید به ذهن شما هم رسیده باشد ـ یابن رسول اهلل 

این دروغ نیست که من بگویم اهل مدینه هستم؟ فرمودند: نه، هرکسی 

در هـر شـهری مدتـی ماند، خب می توان 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 می کرد. این 

تاکتیک تقّیه ]است[؛ پنهان کردن کاری که در راه هدف، انسان دارد انجام 

می دهد، پرهیز کردن از دشمن و خود را مصون نگه داشتن 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 

یکـی از ارکان تشـّیع.67/6/25 شـما در روایـات وقتی نـگاه کنید، می بینید که 

جابر جعفی صاحب سـّر امام باقر اسـت.۲ حاال این چه سّری است؟ من در 

کوچکی هـا کـه گاهـی پای منبر نشسـته بـودم و از این وآن، چیـزی دربارۀ 

زندگی ائمه می شـنیدم، شـنیده بودم که صاحب سـّر، یعنی اسـرار معنوی 

والیت و امامت دست جابر جعفی بوده. این ممکن است درست هم باشد، 

اما ما می دانیم که فقط این نیست، مطمئنًا یک راز دیگری هم امام پیش 

جابر جعفی داشـتند و آن همان راز تشـکیالتی اسـت. آن اسرار نابی که در 

بـاب معـارف توحیدِی خالص ]اسـت[، آن چیزهایی اسـت که دسـت مردم 

1. رجال الکّشی/ فی جابربن یزید الجعفی/ شمارۀ 339

2. مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی جعفر 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، وِااّل افشـاکردن آنها که خطر جانی 

برای کسـی ندارد که کسـی اگر آنها را داشـت خلیفۀ زمان او را بُکشد؛ خب 

داشته باشد. آنچه خطر جانی برای افراد صاحب راز دارد، راز دیگری است. 

آن چیست؟ آن همان راز سیاسِی تشکیالتی است، آن همان چیزی است 

که امام باقر در دل داشـت، در عمل داشـت، به اصحاب نزدیکش می گفت 

و آنها را بسیج می کرد، و آنها بودند که این تشکیالت را سازمان می دادند؛ 

صاحب راز، یعنی جابر جعفی از افراد تشکیالتی امام باقر بود.61/7/2

ث ِبا  َحّدِ
ُ
 َل ا

ً
ـالُم َسـبعنَی َحدیثا یِه الّسَ

َ
ُدبُن َعِلٍّ َعل ّمَ َثن ُمَ

َ
: َحّد

َ
یَد اجُلعف قال بِن َیز »َعن جاِبر

 ُعُنیق 
َ

ت َعل
َ
ـالُم َثُقل یِه الّسَ

َ
ُدبُن َعـِلٍّ َعل ّمَ ّمـا َمَض ُمَ

َ
 َفل

ً
َبـدا

َ
 ا

ً
َحـدا

َ
ُث ِبـا ا َحـّدِ

ُ
 َقـّطُ َو ال ا

ً
َحـدا

َ
ا

 
ً
َثن َسـبعنَی َحدیثا

َ
َک َحّد با

َ
ـالُم َفُقلُت ِاّنَ ا یِه الّسَ

َ
باَعبـِداهَّلِل َعل

َ
َتیـُت ا

َ
َو ضـاَق ِبـا َصـدری. َفا

 یا جاِبُر ِاذا ضاَق ِبَک ِمن 
َ

ن؟ َفقال ا َتأُمـُر
َ

ن ِبَسـتِرها ف َمـَر
َ
َحـٍد َو ا

َ
َل َیـُرج ِمـّن َشٌء ِمهنـا ِاَل ا

ُدبُن َعِلٍّ  ّمَ َثن ُمَ
َ

ِ َرأَسـَک فهیا َو ُقـل َحّد
ّ

َّ َدل ُ
َذِلـَک َشٌء َفاخـُرج ِاَل اجَلّباَنـِة َو احَتِفـر َحفیَرًة ث

ُكنُت   َعّن ما 
َ

 جاِبـٌر َفَفَعلُت َذِلَک َفَخـّف
َ

یـَک قـال
َ
ـُه َفـِاّنَ ااَلرَض َتسـُتُر َعل َّ ُطّمَ ُ

َكـذا ث ِبَكـذا َو 

ِجـُدُه«1 ]جابر بن یزیـد جعفـی می گوید که امام باقرعلیه السلالم هفتاد حدیث به 
َ
ا

من گفته است که تاکنون هرگز به کسی نگفته ام و از این پس نیز هرگز 

نخواهـم گفـت.[ معلـوم می شـود این احادیث از اسـرار امامت و والیت و 

شاید هم دربارۀ مسائل مربوط به تشکیالت سّری و فعالیت های سیاسی 

1. الشافی )فیض کاشانی(/ کتاب المعاشرة و الحقوق/ باب الکتمان/ حدیث12
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ائمه بوده اسـت. ایشـان می فرماید: بعد از این هم این روایات را 

با کسی در میان نخواهم گذاشت. بعد از آنکه حضرت باقرسالم اهلل علیه 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 باقرعلیه السلالم به 

من دسـتور داده بود که اینها را مکتوم بدار! پوشـیده بدار! لذا من اینها را 

بـه کسـی نگفتـم. ]به امام صـادق عرض کردم چه کار کنـم؟ فرمودند:[ برو 

صحـرا و گودالـی بَکـن، سـرت را داخل آن گودال آویزان کن! اسـرارت را با 

چـاه! بـا ایـن حفره ای 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 می کند. جابر می گویـد: همین کار 

حضرت را انجام دادم و راحت شدم.89/8/10

بعـد از چنـدی، دسـتگاه روی جابر حسـاس شـد و می خواسـت 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 این هم بد نیسـت بگویم. 

نعمان بن بشـیر نامـی اسـت، می گویـد که یک سـفر با جابـر جعفی رفتیم 

حـج. حـج کردیـم و رفتیم مدینه. مدینه که رفتیم، جابر رفت خدمت امام 

باقـر و حـظِّ کامـاًل وافـری از امـام برد؛ مثـاًل یـک روز، دو روز خدمت امام 

مانـد. اصـاًل خانۀ حضرت می ماند و بیـرون نمی آمد. تا اینکه باالخره وقت 

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 آن چنان 
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شـاداب کـرده بود که می گفـت و می خندید و شـوخی می کرد. با 

تفرج و خوش دلی و خوشحالی، این حرکت ما ادامه داشت، تا رسیدیم به 

یـک نقطـۀ خاص، به یک جایی رسـیدیم، مثاًل فـرض کنید صد کیلومتری 

مدینه، به طرف کوفه؛ یک وقت یک شخصی سوار بر یک اسب، مثاًل چنین 

و چنانـی ـ خصوصیـات آن شـخص را هـم می گوید، صـورت او این طوری 

بود، مثاًل سبزه بود، قدبلند بود، فالن بود ـ خودش را رساند به جابر و یک 

نامۀ سربه ُمهری را داد به جابر، گفت این را موالی تو محمدبن علی به من 

داده انـد 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 می خواند، قیافه اش بیشـتر در هم می شـد، گرفته تر 

می شد؛ نامه را تمام کرد، پیچید، گذاشت در جیبش و راه افتادیم. می گوید 

من از آن ساعت تا وقتی که وارد کوفه شدیم، دیگر قیافۀ جابر را بشاش و 

خشنود ندیدم، گرفته بود، دائمًا اخم هایش در هم بود، و اوقاتش تلخ 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، یک وقت یک منظرۀ عجیبی دیدم! دیدم جابر، پیرمردی که 

ریش سـفیدی هم دارد و آدم موّقر و متین و سـنگینی اسـت، از خانه با 

پـای برهنـه آمـده بیـرون، بی لباس، یک ِنی گرفته، سـوار ِنی شـده و یک 

مقدار از این کعب گوسـفند، اسـتخوان های پای گوسـفند راـ  مشـهدی ها 
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به آن می گویند ُبُجل1 ـ یک مقدار از این ُبُجل ها را نخ کرده و به 

گردنش انداخته؛ مثل یک تسبیح بزرگ؛ مثل دیوانه ها! دیوانه شده است، 

جابر دیوانه شـده اسـت! بچه ها هم دورش را گرفته اند و دارند مسخره اش 

می کننـد و دسـت می زننـد و این هـم دیوانه اسـت و دارد بـا بچه ها بازی 

می کنـد و می پـرد باال و می پرد پایین! یک پیرمرد، عالم، محاسـن سـفید! 

خیلـی مـن منقلـب شـدم از اینکـه دیدم وضعیـت این طوری اسـت؛ یک 

نگاهـی بـا کمال تأسـف به جابـر کردم و جابر هم یک نـگاه تندی به من 

کرد، من چیزی نفهمیدم، ولی گریه ام گرفت از وضع جابر که این بیچاره 

آخـِر عمـری، در این مقام علمی دیوانه شـد. بچه ها دورش را گرفتند و او 

رفت. رفت در یک محلۀ معروفی ـ ُرحبه ـ از محالت معروف کوفه، رفت 

آنجا و بنا کرد به بازی کردن و اینها.

چند روز در همۀ شـهر پیچید که بله، جابربن یزید جعفی، این شـخصیت 

عظیـم و معـروف و محترم، دیوانه شـده اسـت و با بچه هـا و خاک وخل، 

بـازی می کنـد و خانـه نمـی رود و اینها. اتفاقـًا دو سـه روز بعدش، حاکم 

جدیدی آمده بود در کوفه. نامه ای از خلیفه، از شام برای آن حاکم جدید 

رسـید که بگرد ببین جابربن یزید جعفی کیسـت، او را فورًا بگیر و بفرست 

شام که ما با او کار داریم، این آدِم خطرناِک فالنی است. آن حاکم کوفه، 

نامه را باز کرد و به آن دوروَبری هایش گفت که این جابربن یزید کیست؟ 

گفتند سـِر امیر به سـالمت باشـد، ایـن یک پیرمرد محتـرم خیلی موّجهی 

1. تکه استخوان میان بندگاه ساق و مچ پا، قاپ هم گفته می شود.
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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 بچه ها، آنجا مشـغول خاک بـازی و ِگل بازی و اینها بود 

و بچه هـا سـنگ بـه او می زدنـد. رفت آنجا، دید بله، بیچـاره دیوانۀ محض 

اسـت، اصاًل نمی شـود اسـمش را آورد. نامه نوشت به شـام که سِر خلیفه 

سـالمت باشـد، این کسـی که دشمن شما بود و می خواسـتید بگیرید، خدا 

راحـت کـرد شـما را از شـّر او، دیوانـه شـده. بعـد از چنـد روزی جابر دیده 

نشـد.61/7/2 جانش حفظ شـد و آن حاکم هم عوض شـد.67/6/25 بعد از مدتی 

جابر مجددًا عاقل شد، مشغول زندگی شد.

بعدها جابر گفته بود آن پیامی که در راه به من رسید از امام باقر، همین 

بود که به مجردی که رسیدی به کوفه، خودت را به دیوانگی بزن و با بچه ها 

بازی کن. من نفهمیدم چرا باید این کار را بکنم. اندوهگین شدم و ناراحت 

شـدم کـه مـن با این وضعم، بـا این قیافه ام، با این ریش سـفیدم، با این 

احترامی که دارم، بروم با بچه ها بازی کنم! چه می شود! ـ حاال تصورش را 

بکنید یک آیت اللهی مثاًل، یک شخص محترمی، به او بگویند که آقا! باید 

دیوانه بازی دربیاوری! خیلی کار سختی است ـ و ازاین جهت من اندوهگین 

شدم؛ اما خب امر امام است، واجب است، باید اطاعت کنمـ  ضمنًا ببینید، 

اطاعت از امام هم این اسـت! هرچه امام می گوید، همان طور باید انسـان 

عمل کند ـ و بعد معلوم شد که امام برای حفظ جان او این کار را کردند. 
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خـب ایـن از کجاسـت؟ البتـه در الهامـات غیبی امـام جای هیچ 

شک و شبهه ای نیست، اما می توان هم تصور کرد و فرض کرد که امام از 

ُطرق عادی و معمولی، از طریق تشـکیالت شـیعی، از طریق کسـانی که در 

آن دستگاه ها دارد که برایش خبر می آورند، مطلب را مّطلع شده و فورًا به 

جابر خبر داده. اتفاقًا نمونه ای هم از این هست، شبیه همین قضیه، دربارۀ 

عبداهلل بن معاویـه جعفـری، یکـی از بزرگان خاندان پیغمبر، هسـت. او هم 

می آید خدمت امام باقر و ]پیام تهدید آمیز حاکم مدینه به امام باقر را نقل 

می کند.[ حضرت به او می گویند که بله، ]از او به ما آسیبی نخواهد رسید[. 

او می گویـد از کجـا ]می گویید[؟ حضرت می گویـد به من خبر دادند، آمدند 

خبر دادند؛ البته به او نمی گویند چه کسی خبر داده.1

1. عبداهلل بن معاویـه جعفـری گفـت برای شـما چیزی نقل کنم که با گوش خود شـنیده و 

با چشـم از حضرت باقر علیه السـالم دیده ام. مردی از مروانیان فرماندار مدینه بود. روزی 

به دنبال من فرستاد. رفتم، کسی جز من آنجا نبود. گفت معاویه! چون به تو اعتماد داشتم، 

تـو را فراخوانـدم. می دانـم کس دیگری نمی تواند این پیغام را برسـاند. مایلم دو عمویت، 

محمد بن علی و زید بن حسن را مالقات کنی و به آنها بگویی امیر می گوید دست از کارهایی 

که می کنید بردارید و گرنه شما را شکنجه کرده و مراعات موقعیتتان را نخواهم کرد.

من به سوی حضرت باقر رفتم، ایشان را در بین راه مالقات کردم که به طرف مسجد می رفت. 

همین که نزدیک ایشان رسیدم، تبّسم کرده فرمودند: این ستمگر از پِی تو فرستاد و گفت به 

دو عمویت چنین و چنان بگو. امام چنان گفتار او را توضیح داد، مثل اینکه آنجا حضور داشته 

است. آنگاه فرمودند: پسرعمو! ما پس فردا از دست او راحت می شویم. او را عزل می کنند و 

به مصر تبعید خواهد شد. من رّمال و جادوگر نیستم، بلکه به من خبر داده اند. معاویه گفت 

به خدا 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 محمدبن العلی الباقر/ حدیث10(
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پس ما احساس می کنیم که آن کسانی که در دستگاه ائمه بودند، 

آن کسـانی که سازمان بخش ها و سرشاخه ها و مسئولین بخش های تشّیع 

بودند، ارکان شیعه بودند، اینها مورد چنین خطری قرار داشتند.61/7/2

می بینید که در تشکیالت تشّیع و ایجاد یک سازمان قوی و همگانی، امام 

باقرعلیه الصالة والسالم از همۀ وسایل مشروع و ممکن استفاده می کند. ..اما مبارزۀ 

مسلحانه را در زمان خود جایز نمی شمرد، اگرچه مبارزۀ سیاسی را با شدت 

تمام انجام می داد. اینی که بعضی ها خیال می کنند امام باقرعلیه الصالة والسالم که 

زیدبن علی را منع کردند از مبارزۀ مسـلحانه، معنایش این اسـت که تشـّیع 

و اهل بیت در آن وقت، طرف دار 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 علیه السـالم بـه او اجازه ندادند، او هم گـوش کرد و قیام 

نکـرد.67/6/25 و آنکـه دیـده شـده که بعضی به جناب زیـد اهانت می کنند 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 ای کاش من جزو 

کسانی بودم که با زید بودم. بنابراین جناب زید به هیچ وجه نباید مورد این 

بی توجهی و بی لطفی قرار بگیرد.65/4/28 آن حضرت در زمان خودشان، مبارزۀ 
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اعتقـادی و فکـری، و شـدیدتر از همه، مبارزۀ سیاسـی می کردند، 

]اما[ این طور نبود که مبارزۀ مسـلحانه را در زمان خودشـان جایز بشـمارند؛ 

چـون می دانسـتند 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 ائمهعلیهم السلالم 

برآورده نخواهد شد.67/6/25 قیام مسلحانه را قبول نمی کردند و قبول نکردند، 

اما مبارزۀ سیاسی حاد را ]انجام می دادند[، که واضح هم هست؛ یعنی این 

مبارزه، مبارزه ای اسـت که آن را می شـود فهمید، در حالی که در دوران امام 

سجاد، برای کسی که نگاه می کرد، مبارزه احساس نمی شد. ]اما[ در زندگی 

امام باقر این احساس می شود.65/4/28

و آن حضـرت نـوزده سـال را بـا این کیفیـت پیش بردند. وقتی هشـام بر 

سـر کار آمد، یعنی سـال 105 ـ ُنه سـال قبل از شـهادت امام باقر ـ دیگر 

سـخت گیری ها از آن وقـت به معنـای حقیقی کلمه شـروع شـد، زیر فشـار 

گذاشتند.67/6/25 هشام بن عبدالملک ناگهان احساس کرد که امام باقر برایش 

یـک خطری اسـت. ظاهـرًا در مسـجدالحرام بود، هشـام داشـت می رفت، 

»سـالم« غالم مخصوصش هم همراهش بود. دید یک شـخصیت عظیمی 

ُدبُن َعـِلِّ بِن  ّمَ دارد حرکت می کند. پرسـید این کیسـت؟ سـالم گفـت: »َهـذا ُمَ

 
ُ

هل
َ
مَلفتوُن ِبِه ا

َ
احُلَسنِی«1، معرفی کرد حضرت را؛ تا شناخت حضرت را، گفت: »ا

1. بحاراالنـوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین و محمدبن علـی و.../ ابواب تاریخ ابی جعفر 

محمدبن علی باقر / باب8/ حدیث14
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الِعراِق« این همان کسـی اسـت که اهل عراق مفتونش هسـتند، 

فریفته اش هسـتند؟ احسـاس می کرد که یک خطری اسـت در وجود این 

بزرگوار. عراق هم همیشـه برای خلفای بنی امیه یک جای نامیمونی بود. 

همیشـه از عراق، مبارزات و شـورش های سیاسـی و نظامی علیه خلفای 

شـام سـر مـی زد، و لذا بـود که اینها از عـراق خیلی می ترسـیدند، و وقتی 

می فهمیدند که حاال این عراِق ناآرام، عراقی که مردمش هم این قدر آمادۀ 

هیجان و حرکت هستند، عالقه مند به این آقا هستند، پیداست که نسبت 

 الِعراِق؟!« این 
ُ

هل
َ
مَلفتوُن ِبِه ا

َ
به این آقا چه احساساتی پیدا می کردند. گفت: »ا

همان کسی هست که اهل عراق مفتونش هستند، فریفته اش هستند؟! و 

تصمیم بر ایذا و آزار حضرت گرفت.

قدر مسـّلم امام باقر را یک بار از مدینه به شـام جلب کرد و من احتمال 

می دهم بیش از یک بار اتفاق افتاده باشد. روایاتی که در باب این احضار 

امـام باقـر هسـت، وقایع و حوادثی را نقل می کنـد که باهم خیلی فاصله 

دارند؛ به نظر می آید که هشام، امام باقر را، دو بار یا حتی سه بار از مدینه 

به شام جلب کرده و برده باشد؛ و من در یادداشت هایی که کردم، احتمال 

ایـن را دادم؛ به خاطـر اینکـه ایـن روایات، واقعه را مختلـف نقل می کنند 

و یـک چیزهایـی در این وقایع هسـت که با آن دیگری گاهی نمی سـازد؛ 

بنابرایـن هیـچ دلیل ندارد که ما ایـن احتمال را ندهیم که دو بار حضرت 

جلـب شـده، چـون از آنهـا کـه برمی آمد، ما هم ]کـه[ تاریـخ زندگی دوران 

ائمهعلیهم السلالم را به طور روشـن و واضح در دسـت نداریم که بگویند بله، در 
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فالن سـال حضرت جلب شـده و دیگر جلب نشـده و بقیۀ دوران 

زندگی واضح و روشـن باشـد؛ نه، ممکن است که در دوران هایی، چند بار 

حضرت را جلب کرده ]باشد[.

اما حاال در یکی از دفعات که امام را جلب کرده، نحوۀ جلب کردن امام به 

شـام چیزی اسـت که اگر نقل کنم، عالقه و ارادت ما به امام باقر بیشـتر 

می شود. و عالوه بر این، جهت گیری های امام، جهت گیری های سیاسی شان 

هـم مشـخص می شـود. دسـتور داد بـه حاکـم مدینه کـه محمدبن علی و 

پسرش جعفربن محمد را بگیر و بفرست. از اینجا معلوم می شود که امام 

صادقعلیه السلالم هم ـ که جوانی بودند در آن وقت، در زمان پدرشـان ـ از نظر 

دسـتگاه خالفـت، مورد بیم و هراس بودنـد، یعنی اکتفا به خود امام باقر 

نمی کند، می گوید هر دو را بفرسـت. امام باقر را و امام صادقعلیهما السلالم را 

سـوار می کنند، با مأمور می فرسـتند به شام. ضمنًا هشام بن عبدالملک در 

مواجهۀ با اینها دلش هم آرام نیست، چون با آدم های عادی نمی خواهد 

روبه رو بشود، اینها انسان هایی هستند برجسته و فوق العاده. اواًل فرزندان 

پیغمبرنـد کـه خـود این را خلفای بنی امیه خیلی بزرگ می شـمردند؛ ثانیًا 

زبـان آور و سـخنور و حاضرجـواب هسـتند کـه افـرادی از قبیـل هشـام را 

درمقابـل اطرافیان، بورشـان می کنند، سبکشـان می کنند؛ ثالثًا شـخصیت 

علمی انـد، با شـخصیت علمی، با یک انسـاِن بـزرِگ صاحب معرفت، فقیِه 

آن طوری، خیلی آسـان نمی شـود برخورد کرد. خالصه در دل واهمه داشت 

و می ترسید که چگونه با اینها روبه رو بشود.
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بـرای اینکـه نبـادا ]امام باقر و امام صـادق[ جرئت کنند وقتی که 

وارد کاخ و دربـار شـدند، مثـاًل حرف هایـی بزنند که هشـام خفیف بشـود 

و دربمانـد در جـواب، و او را وادار بـه یـک عکس العمـل تنـد بکننـدـ  که 

نمی خواسـت البتـه آن کار هـم انجام بگیرد ـ یـک توطئه ای چید. به این 

صـورت کـه عـده ای را از ایـن درباری ها و دوروَبری ها آورد، نشـاند دور آن 

سـالن مخصوصی که امام را وارد می کردند. خودش هم در صدر نشسـت. 

گفت وقتی که محمدبن علی وارد ]شـد[، شـماها اواًل هیچ کدام بلند نشوید 

برای او، جا هم به او ندهید، تا مجبور بشود سِر پا بماند. بعد همه سکوت 

کنیـد، من شـروع می کنم به عتـاب و توبیخ و بدگویی و مالمت، بعد که 

من حرف هایم را تمام کردم، شماها هم دانه دانه او را عتاب کنید، توبیخ 

کنیـد، و خالصـه از اطراف، ایـن را محاصره اش کنید که دیگر حال و جان 

حـرف زدن برایـش نماَند. خب، اگر هشـام موفق می شـد ایـن کار را انجام 

بدهد، واقعًا ُبرد کرده بود؛ چون حضرت را نمی کشت، زندانی هم نمی کرد، 

اما می آورد اینجا سـبک و کوچک و خفیف می کرد، بعد می فرسـتاد. بعد 

هم همه می فهمیدند؛ شـاعر در مجلس بود، شـعر می گفت. ]شـاعرِی[ آن 

روز مثـل روزنامه نـگاری امـروز بـود، فوری یـک چیزی را شـعر می کردند، 

پخـش می کردنـد، کـه بله تو همان کسـی هسـتی که در مجلس هشـام، 

خلیفه به تو این طور گفت و این طور گفت، و تو حرفی نداشتی در جواب 

بزنی. این را می گفتند، پخش می کردند، همۀ مردم  می فهمیدند، به عراق 

خبر را می بردند و مقصودشان حاصل می شد.
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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 سـالم 

نکرد! سـالم کرد ـ چون سـالم مستحب است ـ اما نه به هشام، به همه، 

گفـت السـالم علیکم. درحالی کـه معمـول چیسـت؟ خـب وقتـی خلیفه، 

آن هـم خلیفـۀ بـه آن گردن کلفتـی آنجا نشسـته، وارد که می شـوند، باید 

بـه او سـالم بکنند، مثاًل سـالٌم علیکم یـا امیرالمؤمنین ـ آنها خودشـان 

را امیرالمؤمنیـن خطـاب می کردند ـ و یک تعظیمی، یک احترامی. ابدًا! 

حضرت وارد شد، دید جمعی نشستند، خلیفه و بقیه، همه مثل همند، به 

خلیفه سـالم نکرد، گفت السـالم علیکم. بعد هم جایی پیدا کردند، رفتند 

نشستند، هم خود حضرت، هم امام صادق؛ منتظر اینکه آنها بگویند آقا 

بفرماییـد اینجـا مثاًل، یا جای باال یا جای پایینی بدهند، ]نماندند[، جایی 

باز بود ـ ظاهرًا نزدیکی های خود هشـام، جایی باز بود ـ و حضرت رفتند 

نشسـتند آنجا و امام صادق هم پهلوی دستشـان. هشـام شـروع کرد به 

بدگویی کـردن؛ شـما چنین می کنید، چنان می کنیـد، بین مردم اختالف 

 ِمنُكم َقد َشـّقَ َعَصا امُلسـِلمنَی َو َدعا ِاَل َنفِسـِه َو َزَعَم 
ُ

ُجل  الّرَ
ُ

ایجاد می کنید، »ال َیزال

ُه ااِلماُم«1، خانوادۀ شـما همیشـه شّق عصای مسلمین می کنید و دعوت 
َ
ّن

َ
ا

بـه خودتـان می کنیـد، می خواهیـد خودتان خلیفـه بشـوید، می خواهید 

خودتـان را در رأس قـرار بدهید، نمی توانید ما را ببینید. و بنا کرد از این 

حرف ها به امام باقر زدن. حرف هایش ]را[ که تمام کرد، یکی از آن طرف 

1. الکافی/ کتاب الحجة/ ابواب التاریخ/ باب مولد ابی جعفر محمدبن علی/ حدیث5
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درآمد گفت بله، مثاًل اعلیحضرت درسـت گفتند ـ امیرالمؤمنیِن 

آن وقت، همان اعلیحضرت اسـت دیگر، فرقی نمی کند ـ و شـما این طور 

هسـتید، این طـور هسـتید؛ یکـی آن گفت، یکی آن گفـت، خب وقتی که 

او حرفـش را زد، دیگـر بقیـه هم حرف درست وحسـابی ندارنـد، اینها هم 

هرکدام یک چیزی گفتند.

امـام بـا وقـار و متانـت تمـام، بدون اینکه اندکـی آثار تأثـر در چهرۀ امام 

ظاهـر بشـود، ایـن حرف ها، همـه را گوش کردنـد. حرف ها که تمام شـد، 

حضـرت از جـا بلند شـد، ایسـتادـ  دید نشسـته فایده ای نـدارد، باید برای 

جواب اینها پا شـود بایسـتد، جواب اینها را خوب کف دستشـان بگذارد ـ 

بنـا کـرد خطبه خوانـدن؛ اصاًل انگاری که مخاطب او، هشـام و این چهارتا 

آدم بی ارزشـی کـه اینجـا نشسـتند، نیسـتند، گویا که دارد بـا تاریخ حرف 

می زنـد، گویـا که دارد با امت اسـالمی حرف می زند، گویا که دارد سـندی 

برای آینده ها آنجا ثبت می کند و به جا می گذارد. و می بینید که این سند 

ثبت شـد و به جا ماند و به دسـت ما رسـید امروز و در طول دوران تاریخ 

اسالم همواره این حرف ها نقل شد.

بـا بسـم اهلل الّرحمـن الّرحیم شـروع کرد. حمد و ثنای الهـی را به جا آورد، 

ا الّنـاُس«، نمی گوید  َ ّیُ
َ
بعـد بـا یک بیان خیلی جالبی از اینجا شـروع کرد: »ا

ا الّناُس«؛ اصاًل  َ ّیُ
َ
ای حاضران! ای برادران! ای مؤمنان! ]می گوید[ ای مردم! »ا

ا الّناُس  َ ّیُ
َ
گویا خطاب به این جمع معدودی که اینجا نشسـتند نیسـت. »ا

یـَن ُیـراُد ِبُكـم« شـما را کجـا می برنـد؟ مقصد 
َ
یـَن َتذَهبـوَن« کجـا می رویـد؟ »َو ا

َ
ا
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شـما کجاسـت؟ اصاًل حرکت شـما به سـوی کدام مقصد اسـت؟ 

چـه می کنیـد؟ سـردرگمی اینها را مشـخص می کنـد، بی اختیـاری اینها را 

مشخص می کند، آلت فعل بودن و سردرگم بودن در آن عده ای را که تحت 

تأثیر این دستگاه خالفت و خود خلیفه هستند، به ُرخشان می کشد. »ِبنا 

ُكم« خدا به وسـیلۀ ما بود که گذشـتگان شـما را هدایت کرد، »َو 
َ
ل ّوَ

َ
َهَدی اهَّلُل ا

ِبنـا َیـِتُ آِخَرُكـم« و ُمهـر خاتمۀ شـماها را به وسـیلۀ ما خـدا خواهد زد، یعنی 

 
ٌ

ل ُكـم ُملـٌک ُمَعّجَ
َ
باالخـره ما خواهیم ماند و شـما خواهیـد رفت. »َفِان َیُكـن ل

« اگـر شـما چهـار روز، یـک حکومت زودگـذری را غصب 
ً

ـال  ُمَؤّجَ
ً
نـا ُملـكا

َ
َفـِاّنَ ل

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، این طـور دارد 

بـا او مجادلـه می کنـد. می گوید که شـما چهـار صباح اینجا نشسـتید، در 

ایـن مقام قدرت پادشـاهی قـرار گرفتید، خیال می کنید کـه همه کاره اید! 

شـما خواهیـد رفـت، آن کـه خواهد ماند، آن کـه تاریخ برای اوسـت، آینده 

 العاِقَبـِة« زیراکـه ما صاحبـان عاقبت و 
ُ

هـل
َ
ّنـا ا بـرای اوسـت، مـا هسـتیم. »اِلَ

قـنَی« پایان و عاقبت و فرجام، متعلق   َو العاِقَبـُة ِللُمّتَ
َّ

َوَجـل  اهَّلُل َعّزَ
ُ

پایانیـم. »َیقـول

اسـت بـه مردم باتقوا؛ یعنی ما باتقوا هسـتیم، شـماها بی تقـوا و فاجر و 

بی دین هسـتید. بی دین ها و فاجرها در تاریخ نمی مانند، زایل می شـوند، 

اما باتقواها می مانند.

خـب، حـاال البته ایـن بیانات، بیانات مفّصلی اسـت، مـن چند جمله اش 
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را فقـط اینجـا یادداشـت کـردم. حضرت بـه کجا اشـاره می کند؟ 

آیـا مـراد حضـرت از این ُملـک مؤّجل1، ُملک بادوام و زمـان دار، که از یک 

زمانـی آغـاز می شـود، همـان حکومتی اسـت که از سـال 140 باید شـروع 

بشـود؛ یـا مـراد حکومـت آخرالزمان و حکومت الهی اسـت، یـا بحث های 

دیگـری؟ به هرحـال امـام یک چنیـن خطابه ای را شـروع می کنـد. بعد که 

حرف ها را می زند، اینها درمقابل این بیانات، منطق خودشـان را از دسـت 

می دهنـد؛ همچنانی کـه توقـع و انتظـار هـم می رفت! آن جرئـت و قدرت 

خودشـان را از دسـت می دهند، خودشـان را می بازند. هشام رو می کند به 

امام باقر، می گوید که ای پسـرعمو! ناراحت نشـو، ما قصد بدی نسـبت به 

تو نداشتیم. کوتاه می آید!

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، می گوید که مایل هسـتی که یک مقدار تیراندازی کنیم؟ به 

امـام باقـر می گوید شـنیدم تو خوب تیراندازی می کنـی و دلم می خواهد 

یک قـدری تیرانـدازی کنی و تیرانـدازی تو را ببینیم. امام باقر می فرمایند 

که من پیر شـدم، تیراندازی برای دوران جوانی من اسـت. نمی گویند من 

دنبـال ایـن چیزهـا نبـودم، می گویند بلـه، در دوران جوانـی تیراندازی یاد 

گرفتـم و بلـدم، لکـن پیر شـدم حاال. اصرار کـه می کند، می گویند بسـیار 

خـب، کمـان بیاورید. تیر و کمان می آورند. آنجا در مجلس، یک هدفی را 

1. )أج ل( زمان دار، ملک مؤّجل یعنی حکومتی که هنوز وقتش باقی است.
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مشـخص می کنند. امام باقر تیر را می گذارند به کمان، می خورد 

به هدف. تیر دوم را می زنند، می خورد به آن تیر اولی و آن را می شکافد. 

تیـر سـوم ]را[ می زننـد، می خـورد بـه آن ]دومی[ و می شـکافد. هفت تا تیر 

می زننـد، هرکـدام از این تیرها، آن قبلِی خودش را می شـکافد و می خورد 

به هدف. می گوید این هم تیراندازی1!

باز در یک روایت دارد که امام را در شـام زندانی می کنند. در یک روایت 

دیگـر دارد کـه نـه، حضـرت را مجبـور می کننـد برگردند.۲ بعـد که حضرت 

برمی گردنـد به طـرف مدینـه، خباثـت دیگـری می کنـد. می بینـد کـه خب 

اینهـا آمدنـد، حـاال دارنـد فاتحانه برمی گردند، البد سـِر هر شـهری هم که 

برسـند، سـخنرانی خواهنـد کـرد، خواهنـد گفـت بله، مـا رفتیم هشـام را 

مثاًل محکومش کردیم، مغلوبش کردیم، برگشـتیم؛ این بد می شـود. قباًل 

پیک هایی را می فرسـتند که در این شـهرهای سـِر راه، بگویند که اینها را 

راه ندهند و بگویند اینها مسـیحی اند؛ دو نفر مسـیحی دارند از اینجا عبور 

می کننـد، مـردِم شـهر، مواظـب باشـید اینهـا را راه ندهید. و شـما ببینید 

ایـن مـردم بی عقـل آن روزگار، تحت تأثیر چـه تبلیغاتی بودنـد، تاآنجاکه 

قبـول می کنند محمدبن علی و جعفربن محمد، مسـیحی هسـتند! ازجمله 

به شـهر َمدَین که یکی از شـهرهای بین راه بوده می روند، و در این شـهر 

1. بحاراالنـوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین و محمدبن علـی و.../ ابواب تاریخ ابی جعفر 

محمدبن علی باقر / باب7/ حدیث1

2. الکافی/ کتاب الحجة/ ابواب التاریخ/ باب مولد ابی جعفر محمدبن علی/ حدیث5
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می گویند که به اینها غذا ندهید. وقتی که اینها می رسـند، مردم 

نگاه می کنند، می بینند بله، آن دو نفر با آن مشخصاتی که جاسوس های 

خلیفه آمدند گفتند که اینها مسیحی هستند، آمدند. فورًا دروازه های شهر 

را روی حضرت می بندند و غذا به حضرت نمی دهند.

خب، آن وقت هم که قهوه خانه 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 می کنـد که اینها غذا بفروشـند، می بیند نه خیـر، اینها هیچ چیزی 

بـه خرجشـان نمی رود. یک بلندی ای بوده نزدیک شـهر، امـام باقر با امام 

صـادق می رونـد روی آن بلندی، خطاب می کنند به اهل مدَین، می گویند: 

«1؛ بعد پیرمردی که آنجا بوده، وقتی که  �نَ �ی ِم�ن م ُموئ �ةُ م ِا�ن ُك�ن
ُ

ك
َ
ٌر ل �ی

�ةُ اهلِل حنَ �یَّ �ةِ َ »�ب

این وضع حضرت را می بیند، می گوید من از گذشتگانم راجع به ماجراهای 

شـعیب چیزهایی شـنیده ام. شنیده ام 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 می بینم، بروید در را باز کنید که 

عذاب خدا نازل خواهد شد. مردم می آیند درها را باز می کنند، بعد حضرت 

می گوید که من پسـر پیغمبر هسـتم، حضرت را می شناسـند و نسـبت به 

دستگاه خلیفه بسیار بدبین می شوند و بنا می کنند به هشام فحش دادن 

و َسـّب کردن و شـاید مثاًل تظاهرات کردن علیه هشـام. بعد که به هشـام 

1. سوره مبارکه هود/ آیه 86
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خبـر می رسـد، می گویـد برویـد آن پیرمرد را کـه موجب این همه 

فتنه و فساد شده از بین ببرید؛ می آیند این پیرمرد را می گیرند و می برند. 

راوی می گوید دیگر از آن پیرمرد خبری نشد، سربه نیستش کردند.61/7/2

هیچ کدام از اینها، در عزم راسخ و ارادۀ قوی و بصیرت نافذ امام علیه السالم، 

هیـچ تأثیری نگذاشـت؛ تا اینکه در سـال 114 با َسـمی کـه حاکم مدینه، 

ابراهیم بن ولیـد ـ بـرادرزادۀ هشـام ـ به آن حضرت خورانـد، یا به کیفیتی 

نفـوذ داد در جسـم مقـدس آن حضـرت، در سـن پنجاه وهفت سـالگی بـه 

شـهادت رسـیدند. تولـد ایشـان هـم در سـال 57 هجری اسـت و عمر آن 

حضرت هم پنجاه و هفت سال است ـ همچنانی که عمر امام سجادعلیه السالم 

هـم پنجاه وهفـت 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 ِمنا، نوحه خوانی و ندبه بشـود. 

ـًن«1 کـه ده سـال  کار بسـیار شـگفت آوری اسـت.67/6/25 »َو َتنُدُبـن َعشـَر ِسـننَی ِبِ

بایسـتی در ِمنـا بـر امـام باقر گریه بکننـد. این ادامۀ همان مبارزه اسـت. 

گریه بر امام باقر، آن هم در ِمنا، این به چه منظوری اسـت؟ ما در زندگی 

ائمهعلیهم السلالم آنجایـی که گریه تحریض۲ شـده، بر امام حسینعلیه الصالة والسلالم 

است که روایات متقِن مسّلِم قطعی دارد. جای دیگر در مورد حضرت رضا، 

1. الکافی/ کتاب المعیشة/ باب کسب النائحة/ حدیث1

2. )ح ر ض( تشویق، ترغیب
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در هنگام حرکتشـان ]به طوس اسـت که[ جمع کردند تا برایشان 

گریـه کننـد کـه یک حرکـت کاماًل سیاسـی و جهت دار و معنـی داری بود. 

امام باقرعلیه السلالم هم وصیت می کنند، هشـتصد ِدرهم از مال خودشـان را 

می گذارند که این کار را در ِمنا بکنند.

ِمنـا 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 می آیند خسـته اند، عصـر هم با 

عجلـه دارنـد می روند که به جاهای دیگر برسـند. مشـعر چند سـاعتی در 

شب است، یک گذرگاهی است در راه ِمنا. اما ِمنا 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 برگردند، َکمند؛ آنجا می مانند. 

درحقیقـت هزارهـا انسـان آنجاینـد، که از اکنـاف عالم اسـالم آمده اند و 

انسـان می بیند که جای مناسـبی اسـت بـرای اینکه آنجـا تبلیغات کند. 

هر حرفی که بخواهیم به دنیای اسـالم برسـد، جایش آنجاسـت، با وضع 

آن روز کـه رادیـو و تلویزیـون و روزنامـه و وسـایل ارتبـاط جمعی نبوده. 

آنجـا وقتـی یک عده ای گریـه می کنند بر محمدبن علـی از اوالد پیغمبر، 

همـه قاعدتًا سـؤال خواهند کرد که چـرا گریه می کنید؟ برای هر مرده ای 

کـه انسـان گریـه نمی کنـد، مگر به او ظلم شـده بود؟ مگر کشـته شـده؟ 

چه کسـی بـه او ظلـم کرده؟ چرا بـه او ظلم کردند؟ و سـؤال های فراوانی 

ازاین قبیـل دنبالـش می آید.65/4/28 و یـاران و نزدیکان آن حضرت هم آنجا 
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حضور داشـتند و این سـؤال ها را در ذهن مردم پاسخ می دادند؛ 

آنهـا را پـر می کردنـد از معارف حقیقی و بیان حقایق، و می فرسـتادند به 

تمام اقطار عالم. و شـما می دیدید هر سـالی از خانۀ خدا و از ِمنا، پیام 

امامت امام باقر و مظلومیت آن حضرت، و بطالن هشام و خلفای جور، 

به تمام دنیای اسالم منتشر می شود. 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 خسته نشـدن و فداکاری ها را 

وظیفه شـمردن، قـدرت آن را پیـدا کرد که نوزده سـال این مبـارزۀ بی امان 

و دشـوار را ادامـه بدهـد، شـیعیان را بـا خود بـه صحنۀ مبارزه بکشـاند و 

ما  ُ َجَر َفِاّنَ
َ

 َو الّض
َ

َک َو الَكَسـل دشـمن را به سـتوه بیاورد. ..امام می فرماید: »ِاّیا

«1 بـرای آن انسـانی کـه در حرکـت و در تـالش اسـت، دو چیز   َشـٍرّ
ّ

ُكِل ِمفتـاُح 

کلید همۀ بدی هاست؛ اول کسالت یافتن، از یکنواختی کار کسل شدن؛ و 

دوم احسـاس خسـتگی. اگر آن فرد یا جامعه ای که به یک حرکت بزرگ، 

یک تالش دشـوار مشـغول اسـت، کسل بشـود یا اظهار خستگی کند و به 

ستوه بیاید، یقینًا همۀ بدی ها و ُشرور به او متوجه خواهد شد؛ زیرا یک 

انسـان و یـک جامعۀ فداکار، به مجرداینکه توقـف پیدا کرد و حرکت خود 

را از دست داد، همۀ سختی ها و بالها به او رو خواهد کرد. کسل نشوید، 

اظهار خستگی نکنید.

1. تحف العقول/ 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 پهلوی1 

داشـتیم، مردم ما اظهار خسـتگی می کردند، این مبارزه به ثمر نمی رسید. 

امروز هم توصیۀ ما به ملت های مسلمان و همچنین بقیۀ ملت هایی که 

حکام طاغوتی بر آنها حکومت می کنند، این است که کسل نشوند، اظهار 

خسـتگی نکننـد. البته اختناق و شـدت، زیاد اسـت، اما اگـر جان فدایانی 

پیدا نشـوند که این سـختی ها و شدت ها را تحمل بکنند، هیچ انقالبی به 

ثمر نخواهد رسـید. خدای متعال برای تالش ها و فداکاری های 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 

کاری دشـوار اسـت، در آن سـختی هسـت، در آن رنج هست. چون انساِن 

مجاهد رنج فراوانی می برد، باید اجر بزرگی هم بگیرد؛ اجر بزرِگ مجاهدان 

در راه خدا، شـهادت اسـت، هیچ اجری باالتر از شـهادت و کشته شـدن در 

راه خدا نیست. امام باقر به ما می آموزد که خسته نشویم. ما شیعۀ امام 

باقریم، یعنی باید آن راه را دنبال کنیم.

1. سلسـلۀ پهلوی، 53 سـال، از 1304 تا 1357 بر ایران حکومت کرد. رضا شـاه پهلوی، 

اولیـن شـاه در تاریـخ ایـران بـود کـه بـا دخالـت و برنامه ریزی بیگانـگان )انگلسـتان( با 

یک کودتا، به حکومت رسـید و پس از 16 سـال حکومت ظالمانه و مسـتبدانه، توسـط 

همان انگلیسی ها از سلطنت برکنار، و فرزندش محمدرضا به جای او به حکومت رسید. 

محمدرضـا پهلـوی 37 سـال، در اوج دیکتاتـوری و فشـار بـر مـردم، و ذلت و وابسـتگی 

بـه بیگانـه، حکومـت کرد، تا نهایتًا با پیروزی انقالب اسـالمی در سـال 1357، این دورۀ 

منحوس و تاریک به پایان رسید.
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مـن فکـر می کردم، دیدم دشـوارترین امتحانـات و بلیاتی که در 

طول تاریخ اسـالم، وجود پیدا کرده اسـت، محنت و بالی صدوپنجاه سال 

و دویسـت سـال زندگی ائمۀ هدیعلیهم السالم ]در دوران چهارم امامت[ است. 

بزرگ تریـن سـختی ها و محنت ها بعد از یـک انقالب، مربوط به آن دوران 

است، ائمۀ ما علیهم السالم این محنت ها را تحمل کردند.59/7/25 این بزرگوار 

در ]این[ دوران پربار، دانش دین را گسـترش داد، حکمت و درس قرآن و 

احکام را به همه جا رساند، داعیۀ تشّیع را ـ که داعیۀ حکومت اسالمی و 

تشـکیل والیت علوی اسـت ـ به همه جا 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 تالش هـا و فعالیت هـا و خدمـات عظیـم و 

گران بهای بعدی بر همان سـنِگ زاویه قرار گرفت، و زمینه را برای دوران 

امامت امام صادقعلیه السلالم آماده کرد؛61/7/2 ]و[ برای انتقال قدرت اسـالمی و 

حکومت اسـالمی از مخالفین به اهل بیت، و قرارگرفتن حق در جای خود 

و در مرکزی که خدا معّین کرده ]است[.67/6/25 خداوند متعال ما را از یاران 

و از پیروان این بزرگوار و خاندان مطهر اهل بیت 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 نمی توانید 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، دویسـت وپنجاه سـال عمر کرده؛ ائمۀ ما همان انسـانند. از سال 10 

هجرت یعنی سـال وفات پیغمبر، تا سـال 260 هجرت، یعنی سـال غیبت 

امام زمان و وفات امام عسکری، می شود چند سال؟ دویست وپنجاه سال. 

دویسـت وپنجاه سـاِل تمام، مجموعۀ سـالیان زندگی یک انسان است. اگر 

ائمۀ ما به جای یازده نفر ـ از امیرالمؤمنین تا امام عسکری که یازده نفرند، 

که شرح حال آنها بیشتر مطرح است ـ یک نفر بودند، فرض می کنیم یک 

نفری بود که از سـال دهم هجرت شـروع می کرد به کار و سـال 250 کارش 

را تمـام می کـرد؛ اگـر یـک نفـر بودند، به همین شـیوه عمـل می کردند که 
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االن در زندگی ائمه مشاهده می کنیم. آن وقت فصل زندگی امام 

سوم، سیدالشهداصلوات اهلل علیه یک قسمت از این زندگی 250 ساله 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 

نمی توانـد باشـد. اگـر شـما می بینید امام حسـن صلـح کرده بـا معاویه و 

امام حسـین جنگیده با یزید، این دوتا کار، دوتا کار مکمل هم اند، نه ضد 

هـم. همچنانی کـه یک انسـان در دو فصل از زندگیـ  یک انسـان منطقی ، 

نه انسان َهردن بیر1 ـ دو کاِر متناقض انجام نمی دهد، این دوتا کار مکمل 

هم انـد. هـر دو برطبق شـرایط منطقی زمان و اوضاع اجتماعی شـان انجام 

گرفته انـد. زندگـی امام صادق را شـما این طوری فرض کنیـد؛ لذا در زندگی 

خود امام صادق، دو فصِل ازهم جدا و بی شـباهت به هم وجود دارد؛ یکی 

آن سال های اول که امام صادق با بنی امیه روبه روست؛ یکی هم آن شانزده 

سـال بعد. ]امامت[ امام صادق از سـال 114 تا سـال 148 ]اسـت[. می شـود 

سـی وچهار سـال. هجده سـال از این سـی وچهار سـال با بنی امیه اسـت و 

شانزده سالش با بنی عباس. 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 تشـکیل دهندۀ یـک زندگی نوین و 

کاملند. این نکته ای است که الزم است توجه داشته باشید.

1. مرکب از دو کلمۀ آذرِی َهردن به معنای گاه گاه و بیر به معنای یک؛ یعنی بدون نظم، بی رویه
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خـب، مـا آمدیـم این زندگی 250سـاله را ـ که آغـاز و پایانش از 

سـال دهم تا سـال دویست وشـصتم است ـ تقسـیم کردیم به چهار دوره؛ 

دورۀ اول و دوم و سـومش را ]مطـرح کردیـم[. دورۀ چهـارم از زمـان امـام 

سجاد آغاز می شود؛ یعنی از سال 61 هجرت که سال شهادت امام حسین 

اسـت، تا سـال 260 یعنی سـال شـهادت امام عسـکری. این دورۀ چهارم، 

خصوصیات ویژۀ خودش را دارد. ائمۀ ما از اول این دوره شروع کردند ]به 

انجاِم[ این کارهایی که می گویم.

اول، ]فراهـم آوردن[ آمادگـی ذهنـی مـردم بـرای طرح ریـزی یـک انقالِب 

مجـدد اسـالمی. انقالب اولی ِکی اسـت؟ زمان پیغمبـر. منتها قدرتمندان 

و طواغیـت آمدنـد مسـیر این انقـالب را عوض کردند. امام سـجاد و ائمۀ 

بعد از او، در این دورۀ چهارم، دارند روی ذهن مردم کار می کنند تا زمینه 

را آمـاده کننـد بـرای ایجاد یک انقالب دوم. که کار انقالب دوم چیسـت؟ 

کار انقالب دوم این اسـت که مجددًا آِب رفته را به جوی برگرداند؛ یعنی 

مجددًا حکومت را اسـالمی کند، جامعه و نظام را به معنای درسـت کلمه، 

قرآنـی کنـد. اول ذهن مردم باید آماده بشـود دیگر؛ آن ذهنی که سـالیان 

درازی رویـش کار شـده و عقیـده اش این اسـت کـه علی بن ابی طالب یک 

کافر اسـتـ  معاذاهلل ـ که اگر کسـی لعنش کند، به خدا نزدیک می شـود! 

بـا ایـن ذهـن که نمی شـود حکومت اسـالمی درسـت کرد. بایـد اول روی 

ذهن ها کار کرد.

مرحلـۀ بعـدی این اسـت: بعـد از آنکـه روی ذهن ها یک ُخـرده کار کردی، 
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فضا آماده شـد و یک عده ای 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 

مرتبط کـردن؛ یعنـی ایجـاد یک تشـکیالت، ایجـاد یک تحـّزب. در همین 

هنگام، مرحلۀ دیگر و کار دیگر این اسـت که به دسـتگاه سیاسـِت مسلط 

ـ مثـاًل دسـتگاه بنی امیـه ـ ضرباتـی جابه جـا وارد کنید تا ضعیف بشـود. 

افراد وابسته اش را بگیرید، روحیه شان را ضعیف کنید، حرکات انقالبی و 

مقاومت در میان مردم علیه دستگاه مسلط به وجود بیاورید.

..مقاومـت، تشـکل، ضربـه زدن به دسـتگاه بنی امیـه، آماده کـردن ذهنیت 

مردم برای ایجاد انقالب دوباره؛ این کاری بوده که در مرحلۀ چهارم ـ که 

از زمان امام سـجاد شـروع می شـود ـ آغاز شده. شما ببینید این موفقیت 

چقدر زیاد اسـت که همان شـهر کوفه ای که زینبسلالم اهلل علیها به عنوان اسـیر 

و سـرهای بریدۀ شـهدا در آن شـهر وارد می شـوند، و مردم آن شـهر تماشا 

می کنند و َکِکشـان هم نمی گزد، حداکثر چهار قطره اشـک می ریزند ـ که 

ارزشـی هم ندارد آن اشـک ـ می شـود پایگاه مقاومت های تند و شـدید. 

ایـن را چـه کسـی می کنـد؟ ایـن کار رهبری اسـت که در مدینه نشسـته، 

یعنی امام سجاد و سپس امام باقر. همان خاندان پیغمبری که دشمن، 

گسـتاخِی هرگونه کاری را نسـبت به آنها داشـت ـ زندان کردن، کتک زدن، 

شـکنجه کردن، محاصرۀ اقتصادی کردن، آنها را به فقر اجباری کشـاندن تا 

کشـتن، و دوسـت جرئت نداشـت که دربارۀ اینها یک کلمه حرِف حاکی 
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از سـتایش بزنـد ـ در دوران امـام باقـر کارشـان به آنجا می رسـد 

کـه بزرگ تریـن علمـا و فقهـا و فتوادهنـدگان در جامعۀ اسـالمی آن روز، 

شـاگرد های امـام باقرنـد. ایـن خیلـی موفقیـت اسـت. یک انسـانی، یک 

عنصـری، یـک خانـواده ای که در جامعـه و ازطرف نظام حاکـم، فرصت و 

امکان هیچ گونه کاری برایش وجود نداشته، آن قدر موفقیت و فرصت در 

طول زمان پیدا کند که ناگهان نام و یاد آنها ]در بین[ همۀ اسـاتید، همۀ 

بـزرگان، همـۀ علمـا، همۀ دانشـگاه ها، ُپر باشـد؛ این حاکـی از یک تالش 

فوق العاده است. این تالش را امام سجاد شروع کرد.59/6/14

رژیم بنی امیه در سالیان آخر زندگی امام باقر و نیز سال های آغاز امامت 

فرزنـدش امـام صـادق، یکـی از ُپرماجراتریـن فصول خـود را می گذرانید. 

قدرت نمایی های نظامی در مرزهای شـمال شـرقی، ترکسـتان و خراسان؛ 

و شـمال، آسـیای صغیر1 و آذربایجان؛ و مغرب، آفریقا و آندُلس و اروپا؛ 

از سـویی، و شـورش های پی درپـی در نواحـی عـراِق عـرب و خراسـان و 

شـماِل آفریقا که عمومًا؛ یا غالبًا به وسـیلۀ بومیان ناراضی و زیِر سـتم، و 

گاه به تحریک یا به کمک سـرداران مغول اموی به پا می شـد،۲ از سـوی 

دیگـر. همچنین وضع نابسـامان و پریشـان ملـی در همه جا و مخصوصًا 

1. بخش شرقِی ترکیه در دورۀ رومیان

2. و مورخ، همۀ آنها را بی استثنا به خوارج منسوب می کند، که این خود نمایانگر انگ 

مخصوص دسـتگاه خالفت بر این شـورش ها و قیام های غالبًا یا الاقل بعضًا حق طلبانه 

می تواند بود. )نویسنده(
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در عـراق، ]کـه[ مقـّر تیول داران1 بزرگ بنی امیـه و جایگاه امالک 

حاصلخیـز و ُپربرکـت کـه غالبـًا مخصـوص خلیفـه و یـا متعلق به سـران 

دولت او بود؛ و حیف ومیل های افسـانه ای هشـام و اسـتاندار مقتدرش 

در عـراق، خالدبن عبـداهلل َقسـری۲؛ و باالخـره قحطـی و طاعـون در نقـاط 

مختلـف، ازجملـه در خراسـان و عـراق و شـام؛ حالـت عجیبـی به کشـور 

گسـتردۀ مسلمان نشـین کـه به وسـیلۀ رژیـم بنی امیـه و بـه دسـت یکی 

از معروف تریـن زمامـداران آن اداره می شـد، داده بـود. بـر این همه، باید 

مهم تریـن ضایعـۀ عالـم اسـالم را ]هم[ افـزود؛ ضایعۀ معنـوی، فکری و 

روحی.

در فضـای پریشـان و غـم زدۀ کشـور اسـالمی کـه فقر و جنـگ و بیماری، 

همچـون صاعقـۀ برخاسـته از قدرت طلبـی و اسـتبداِد حکمرانـان اموی بر 

سـر مردِم بینوا فرود می آمد و می سـوزاند و خاکستر می کرد، پرورش نهال 

فضیلـت و تقـوا و اخـالق و معنویت، چیزی در شـمار محـاالت می نمود. 

رجـال روحانـی و ُقضـات و محدثـان و مفّسـران، کـه می بایسـت ملجـأ و 

پنـاه مـردم بینـوا و مظلوم باشـند، نه فقط بـه کار گره گشـایی نمی آمدند، 

1. سرپرستان امالک پادشاه در مناطق مختلف

2. خالدبن عبداهلل َقسـری متهم شـد که درآمد ساالنه اش سیزده میلیون دینار است. ..زن 

هشـام لباسـی داشـت کـه تارهـای آن از طـال بود و بـر آن نگین هـای گران بهـا آویخته؛ 

چندان که از سـنگینی آن، یارای راه رفتن نداشـت. قیمت گذاران هرگز نتوانستند برای آن 

بهایی معّین کنند. و خود او فرشی داشت به طول 100 و عرض 50 ذراع، بافته از حریر و 

طال. )ابن اثیر، ج5، ص220/ و بین الخلفاء و الخلعاء، ص 28 و 56( )نویسنده(
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غالبـًا خـود نیز به گونـه ای و گاه خطرناک تر از رجال سیاسـت، بر 

مشـکالت مـردم می افزودند. نـام آوران و چهره های مشـهور فقه و کالم و 

حدیث و تصّوف، از قبیل حسـِن بصری، ُقتادةبن دعامه، محمدبن شـهاب 

زهـری، ابن بشـر، محمدبن الُمنَکدر، ابن ابی َلیلـی، و ده ها تن از قبیل آنان، 

درحقیقـت مهره هایی در دسـتگاِه عظیم خالفت یا بازیچه هایی در دسـِت 

امیران و فرمانروایان بودند.

تأسف آور است اگر گفته شود که بررسی احوال این شخصیت های موّجه 

و آبرومنـد، آنـان را در چهـرۀ مردانـی سـر در آخوِر تمّنیـاِت پلید، همچون 

قدرت طلبـی و نام جویـی و کام جویـی، یـا بینوایانـی َجبـان1 و پسـت و 

عافیت طلـب، یـا زاهدانـی ریاکار و ابلـه، یا عاِلم نمایانی سـرگرِم مباحثاِت 

خونیِن کالمی و اعتقادی، در ذهِن مطالعه گر مجسم می سازد.۲

قـرآن و حدیـث که می بایسـت نهال معرفـت و خصلت های نیک را زنده و 

1. )ج ب ن( ترسو

2. از هـزاران نمونـه موضع گیری ننگین و خیانت آمیز و درعینِ حال ابلهانۀ این حضرات، 

این یک نمونه اسـت و نمایشـگر حدیث مفصل؛ حسـن بصری مبارزۀ با َحّجاج بن یوسف 

ـ  آن طغیانگـر خون آشـام و متجـاوز و بی نمـاز 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 

حکم کننـدگان اسـت! )طبقـات ابن سـعد، ج 1، ص 119، بـه نقـل از نظریةاالمامة محمود 

صبحی، ص 23( )نویسنده(



1235 66. صادق آل محمد؛ قائم آل محمد 

صل چهارم
ف

بارَور بدارد، به ابزاری در دسـت قدرتمندان یا اشـتغالی برای عمِر 

بی ثمِر این تبهکاران و تبه روزان تبدیل شده بود.

در این فضای مسموم و خفه و تاریک، و در این روزگار ُپربال و دشوار بود که 

امام صادقعلیه السالم بار امانت الهی را بر دوش گرفت.پیشوای صادق/ ص56-54

وقتـی امـام باقـر از دنیا مـی رود، بر اثر فعالیت های 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؛ همان طورکه اشـاره کردم. و 

نقشـه این اسـت، در دو کلمه من نقشـۀ امام باقر و امام صادق را افشـا 

کنـم برایتـان؛ که البته آن وقت جزو اسـرار بود. همان اسـراری اسـت که 

می گوینـد مثـاًل جابربن یزیـد جعفی جزو صاحبان ِسـّر بـود، و هرکس راز 

مـا را منتشـر بکنـد لعنـت خدا بـر او باد، و چه و چه.1 آن اسـراری که آن 

روز اگر منتشـر می کردند، لعنت خدا بر آن منتشـرکننده بود، همین هایی 

اسـت که من می خواهم افشـا کنم. منتها امروز دیگر افشـایش اشـکالی 

ندارد، بلکه واجب است تا مردم بدانند که امام چه کار می خواسته بکند. 

بعد از رحلت امام باقر، نقشۀ امام صادق این بود که کارها را جمع وجور 

کنـد، یـک قیـام علنی به راه بیندازد و حکومت بنی امیه راـ  که هر روزی 

یک دولتی عوض می شد و حاکی از نهایت ضعف دستگاه بنی امیه بود ـ 

ذاَقُه 
َ
 الَبیـِت ا

َ
هـل

َ
نا ا فـیَش ِسـّرَ

َ
1. نظیـر ایـن عبـارت در چنین احادیثی به چشـم می خورد: »َمـن ا

اهَّلُل َحّرَ احَلدیِد« هرکس راز ما اهل بیت را افشـا کند، خداوند به او آتشـی سـوزناک بچشـاند. 

)بحاراالنوار/ کتاب العشرة/ ابواب حقوق المؤمنین/ باب87 التقّیة و المداراة/ حدیث61(
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واژگـون کنـد و از خراسـان و ری و اصفهـان و عـراق و حجـاز و 

مصـر و مراکـش و همۀ مناطق مسلمان نشـین 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

اوضاع و احواِل مساعد و نیز زمینه هایی که کار امام پیشین فراهم آورده 

بـود، موجـب می شـد کـه بـا توجه بـه راِه دراز و ُپرمشـّقِت نهضت تشـّیع، 

امام صادق مظهر همان امید صادقی باشد که شیعه سال ها انتظار آن را 

کشیده است؛ همان »قائمی« که مجاهدات طوالنی َاسالِف خود را به ثمر 

خواهد رسـانید و انقالب شـیعی را در سـطح وسیع جهان اسالم برخواهد 

افروخـت. اشـاره ها 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 می کنـم. ابوالصباح َکنانی نقـل می کند که از 

ـالُم،  یِه الّسَ
َ
یب َعبِداهَّلِل َعل

َ
ـالُم ِاَل ابِنِه ا یِه الّسَ

َ
بوَجعَفٍر َعل

َ
 َنَظَر ا

َ
ُروات معروف اسـت. »قال

ی  ِ
وا �ن ِع�ن صن �نَ اس�ةُ �ی �ن

َّ
ی ال

َ
ُم�نَّ َعل

�ن �نَ
َ
ُد ا ر�ی

: َو �نُ
َّ

َوَجل  اهَّلُل َعّزَ
َ

ذیَن قال
َّ
 َتَری َهذا، َهذا ِمَن ال

َ
َفقال

«1. امام باقر نگاهی می کند به چهرۀ امام  �نَ �ی ُهُم الواِر�ش
َ
َعل �ب

�ةً َو �نَ ّمَ �ئِ
َ
ُهم ا

َ
َعل �ب

ر�نِ َو �نَ
َ
الا

صادق، با آن دید تیزبین و باریک بین امامت، با آن دانش وسیع و عمیق 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین و محمدبن علی و جعفربن محمد و.../ ابواب 

تاریخ االمام جعفربن محمد الصادق/ باب3/ حدیث4
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و متالطـم. ابوالصبـاح کنانـی هم نشسـته آنجـا. می گوید: گویا 

می بینم این جوان، از جملۀ کسانی است که خدا دربارۀ آنها این طور فرموده 

«. می بینم که 
�ةً ّمَ �ئِ

َ
ُهم ا

َ
َعل �ب

نَ
ر�نِ َو �

َ
ی الا ِ

وا �ن ِع�ن صن �نَ اس�ةُ �ی �ن
َّ
ی ال

َ
ُم�نَّ َعل

�ن �نَ
َ
ُد ا ر�ی

است: »َو �نُ

زمام قدرت و حکومت را، او باید در دسـت بگیرد و مسـتضعفان را وارثان 

زمین بسازد و پیشوایی امت را، بلکه پیشوایی بشرّیت را، این فرزند جوان 

من، باید عهده دار شود.53/8/19

 » �نَ �ی ُهُم الواِر�ش
َ
َعل �ب

�ةً َو �نَ ّمَ �ئِ
َ
ُهم ا

َ
َعل �ب

ر�نِ َو �نَ
َ
ی الا ِ

وا �ن ِع�ن صن �نَ اس�ةُ �ی �ن
َّ
ی ال

َ
ُم�نَّ َعل

�ن �نَ
َ
ُد ا ر�ی

»َو �نُ

را نمی شـود حمـل کـرد بـر وراثـت معنـوی و بـر امامـت علمـی و فقهی. 

ایـن همان امامت سیاسـی اسـت، این همان چیزی اسـت کـه به معنای 

حاکمیت سیاسی است؛ همچنانی که در باب مصداق اولی این آیهـ  یعنی 

بنی اسـرائیل ـ می شـود این را فهمید. آیه در باب بنی اسـرائیل اسـت؛ که 

ی  ِ
وا �ن ِع�ن صن �نَ اس�ةُ �ی �ن

َّ
ی ال

َ
ُم�نَّ َعل

�ن �نَ
َ
ُد ا ر�ی

خدای متعال به بنی اسرائیل وعده داد: »َو �نُ

«1؛ یعنی  رو�نَ
�دنَ َ

وا �ی ُهم ما كا�ن وَدُهما ِم�ن �ن ُ رَعو�نَ َو هاما�نَ َو حب ِرَی �نِ
« تا آخر، »َو �نُ ر�نِ

َ
الا

حاکمیـت بنی اسـرائیل به جـای حاکمیـت فرعونـی، امامـت بنی اسـرائیل 

در زمیـن. و امـروز هـم شـما می بینیـد از ایـن آیه، ما همین را اسـتنباط 

می کنیـم. 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 می بیند که در دید امام باقرصلوات اهلل علیه به ثمررسانندۀ رستاخیِز 

دوبـارۀ اسـالمی، یعنی ادامه دهنـدۀ بعثت نبی، بانی این رسـتاخیز، امام 

1. سوره مبارکه قصص/ آیات 5 و 6
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صادق است. آن بّنای اول، امام سجاد، خشت اول را نهاده است. 

دومین بّنای مقتدِر ماهِر زبردسـت، دومین خشـت را نهاده، و اینک نوبت 

این سومین است که بنیان رفیع را شالوده ریزی کامل بکند، بلکه بپردازد. 

این یک روایت.

روایـت دوم را جابربن یزیـد نقل می کند. این هم در بحار اسـت.53/8/19 که از 

حدیث ]قبلی[ صریح تر است، راوی اش هم از ابو الصباح کنانی، راوِی اهل 

ِسرتر و رازدارتری است؛ چون جابربن یزید جعفی جزو اصحاب ِسر امام باقر 

الُم َعِن القاِئِ َبعَدُه«1 از  یِه الّسَ
َ
بوَجعَفٍر َعل

َ
 ا

َ
و امام صادق است.67/8/8 می گوید: »ُسِئل

امام باقر، حضرت ابی جعفر، سؤال شد پس از شما قائم کیست؟

قائم یعنی چه؟ یعنی قائم به امِر امامت؟ قائم به امِر گفتن دین؟ قائم 

به امِر تدریس؟ ُیمِکن۲! بنده این احتمال را نفی نمی کنم و به طورقطع و 

یقین نمی گویم که منظور، این احتمال نیسـت. اما سـؤال می کنم، ُعرفًا، 

معمـواًل بـه چه کسـی قائم می گوینـد؟ امام قائم کیسـت؟ امروز حضرت 

قائم کیسـت؟ و چه چهره و سـیما و َمنشـی از کسـی که به او قائم گفته 

می شـود، در ذهن ها هسـت؟ سـؤال شـد از امام باقر که قائم بعد از شـما 

کیسـت ؟ آدم خیال می کند قائم یعنی آن کسـی که قرار اسـت کمر ببندد، 

به پـا خیـزد، انتظـاِر اهل بیـت را بـرآورده کند، و فـرج آل محمـد را به ثمر 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین و محمدبن علی و جعفربن محمد و.../ ابواب 

تاریخ االمام جعفربن محمد الصادق/ باب3/ حدیث6

2. )م ک ن( ممکن است
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برسـاند. فـرج اسـالم را، فـرج تشـّیع را، و فـرج آل محمـد را بـه 

ثمر برسـاند. آدم خیال می کند قائم یعنی این. می پرسـند قائم کیسـت؟ 

دی قاِئُ 
َ
 َهذا َواهَّلِل َول

َ
یب َعبِداهَّلِل« زد روی شانۀ امام صادق، »َو قال

َ
 ا

َ
»َفَضَرَب ِبَیِدِه َعل

ٍد« قائم خاندان پیغمبر، این است. ّمَ آِل َبیِت ُمَ

یـک روایـت دیگـر هـم البتـه در ایـن زمینه هسـت کـه آن هم بـه همین 

تعبیر است.53/8/19 قائم آل محمد یعنی همان چیزی که وعدۀ ائمهعلیهم السالم 

بوده. پس ببینید؛ قائم آل محمد، قائم، قیام کننده، یک عرفی داشـته در 

بیـن ائمهعلیهم السلالم. تمـام ائمه از زمان امیرالمؤمنینعلیه الصالة والسلالم در انتظار 

یـک قیام کننـده ای، 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 

ولیِّ عصرصلوات اهلل علیه نیست. حضرت ولیِّ عصرصلوات اهلل علیه قائم نهایی آل محمد 

اسـت. امـا همۀ کسـانی از آل محمد کـه در طول زمان قیـام کردند ـ چه 

پیروزی به دست آورده باشند، چه نیاورده باشند ـ اینها قائم آل محمدند. 

و این روایاتی که می گوید وقتی قائم ما قیام کند، این کارها را می کند، 

این رفاه را ایجاد می کند، این عدل را می گسـتراند، آن روز منظور حضرت 

ولیِّ عصـر نبـود. منظور آن شـخصی از آل محمد بود که بناسـت حکومت 

حـق و عـدل را به وجود بیـاورد. او وقتی که قیام بکند این کارها را خواهد 

کـرد، و ایـن درسـت هـم بود. مثاًل عـرض خیابان ها را پانـزده ذراع خواهد 

کرد. آن وقت خیابانی نبود، آن وقت کوچه های تنگ و تاریک بود، یکی از 
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کارهای رفاهی این بود که در شهر ها خیابان کشی بشود؛ این در 

گفتۀ امام صادق هسـت. خب، ولیِّ عصرصلوات اهلل علیه که نمی آید اتوبان های 

شصت متری را بکند پانزده ذراع! این برای آن زمان است؛ یعنی آن زمان، 

قائـم کـه قیـام می کرد، این کار ها را انجام مـی داد. و امام صادق قرار بود 

که قائم آل محمد در آن روز باشد.59/6/14

بنـده سال هاسـت ایـن در ذهنم هسـت و به روایات زندگـی ائمه هم که 

مراجعه کردم، همیشه این تأیید شده. هیچ وقت هم چیزی که نقض آن 

باشـد، ندیـدم در روایـات. مـراد از این قیام کننده، آن حجـت قائم در آخِر 

زمان نیسـت، که ولّی عصر ارواحنافداه باشـد؛ آن یک حساب دیگر است، 

آن یـک چیز دیگر اسـت. به هرحال غیبتـی پیش می آمده، این فی علم اهلل 

معلـوم بـوده و مسـّلم بـوده؛ امـا در دوران زندگی ائمه، مبـارزات و جهاد 

پنهان ائمه علی القاعده به یک نقطه ای می رسـید که باید در آن نقطه آن 

مبارزات پنهانی به صورت آشـکار ظاهر بشـود، و یک نفر قیام کند به قصد 

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 

در عرف زندگی ائمه، این مسّلم و قطعی بوده که هرکدامی که موقعیت 

مناسـبی بـه دستشـان بیایـد، بایـد قیـام کننـد و پرچم حکومـت عدل را 

برافراشته کنند.67/8/8

یک نکته ای هم در مورد نیاوردن اسـِم حضرت ولیِّ عصرصلوات اهلل علیه بگویم 

که نام شـریفش »محمد« اسـت. خیلی ها این طور برداشت کردند و گفتند 
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حـرام اسـت کـه نـام حضـرت ولیِّ عصر را، نـام اصلـی اش را که 

محمد اسـت، انسـان بگوید! درحالی که نه، مسئله این نیست. اهل فن به 

روایاتی که در این باب وارد اسـت در »وسـائل«، رجوع کنند. در وسائل در 

باِب امربه معروف و نهی ازمنکر، یک بابی هست، »باب تحریم االسم«1 که 

نام بردن حرام اسـت. از چه کسـی؟ از قائم. اگر گفتید که فالنی بناسـت 

قیام بکند، و در عرف شیعه و عرف اهل بیت و خانداِن پیغمبر، معلوم شد 

که فالنی بناست متصدی امر قیام بشود، مدام گفتن ]این راز[، این به آن 

گفت، آن به این گفت، خب، ازبین بردن فالنی که خیلی کار آسانی است، 

منصـور و هشـام و دیگری و دیگـری می فهمند، و همین فالنی را از بین 

می برند. گفتند اسم آن قائمی را که بناست کار را او بکند، نیاورید. منظور 

آن است. شاید بعد از رحلت امام عسکریصلوات اهلل علیه خود ولیِّ عصرصلوات اهلل علیه 

مشـمول همین مطلب می شـد. که باید اسم آن بزرگوار آورده نمی شده تا 

دسـتگاه خالفت نفهمد که بعد از امام عسـکری چه کسی بناست این بار 

را بر دوش بگیرد. ولی خب، حاال طبعًا مطرح نیست.53/8/19

باَجعَفـٍر 
َ
عـُت ا  َسِ

َ
ماِلـّیِ ِبَسـَنٍد عـاٍل«، در کافـی اسـت حدیـث، »قـال

ُ
یب مَحـَزَة الّث

َ
»َعـن ا

ّما 
َ
ـبعنَی َفل َت َهَذا ااَلمَر یِف الّسَ

َ
كاَن َوّق : یا ثاِبُت۲ ِاّنَ اهَّلَل َتباَرَک َو َتعاَل َقد 

ُ
ـالُم َیقول یِه الّسَ

َ
َعل

1. وسائل الشـیعة )شـیخ حـر عاملـی، متوفـی 1104ق(/ کتـاب االمـر بالمعـروف و النهی 

عـن المنکـر/ ابـواب االمر و النهی و ما یناسـبهما/ باب33، باُب َتحریِم َتسـِمَیِة الَمهِدیِّ 

ِة َو َجواِز َذِلَک َمَع َعَدِم الَخوِف  ِقیَّ ِة َو ِذکِرِهم َوقَت التَّ الُم َو ساِئِر ااَلِئمَّ َعَلیهِ السَّ

2. ثابت بن دینار، معروف به ابوحمزه ثمالی، از اصحاب امام سجاد است که توفیق درک 

محضر امام باقر، امام صادق و امام کاظم علیهم السالم را داشته. او هنگام قیام زید، در 



1242 66. صادق آل محمد؛ قائم آل محمد 

صل چهارم
ف

َرُه 
َ

ّخ
َ
هِل ااَلرِض َفا

َ
 ا

َ
 َغَضُب اهَّلِل َتعاَل َعل

َ
یِه اشـَتّد

َ
واُت اهَّلِل َعل

َ
 احُلَسـنُی َصل

َ
ن ُقِتل

َ
ا

ـُه َبعـَد 
َ
ـتِر َو َل َیَعـِل اهَّلُل ل َذعـُتُ احَلدیـَث َفَكَشـفُت ِقنـاَع الّسَ

َ
ُكـم َفا ثنا

َ
َبعـنَی َو ِماَئـٍة َفَحّد ر

َ
ِاَل ا

ّمُ الِكتاِب«1 خداوند سـال 70 را 
ُ
 ِعنَدنا َو َیُحوا اهَّلُل ما َیشـاُء َو ُیثِبُت َو ِعنَدُه ا

ً
َذِلَک َوقتا

برای تشـکیل حکومت علوی مقدر فرموده بود. چون حسینعلیه السلالم کشته 

شـد، خداوند بر مردم خشـمگین شـد و آن را به سـال 140 تأخیر 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 می کند و سرنوشـت مکتوب، نزد 

كاَن   َقـد 
َ

ـالُم َفقال یِه الّسَ
َ
باَعبـِداهَّلِل َعل

َ
ثـُت ِبَذِلـَک ا

َ
اوسـت. ابوحمـزه می گویـد: »َفَحّد

َكَذِلـَک«. ]ایـن حدیـث را بـه امام صادق عرض کردم. امـام فرمودند چنین 

بوده اسـت.[ سـال 140 اواخر دوران زندگی امام صادقعلیه السلالم اسـت. این 

همـان چیـزی اسـت کـه من قبـل از اینکه این حدیـث را ببینـم، از روال 

زندگـی ائمـه استشـمام می کردم و به نظرم می رسـید که دوران حکومتی 

که امام سجادعلیه السالم آن طور برایش کار می کند و امام باقرعلیه السالم آن طور، 

قاعدتًا می افتد به زمان امام صادقعلیه السلالم. شـهادت امام صادق سال 148 

اسـت، و این وعده برای سـال 140 اسـت. سـال 136، سـال روی کارآمدن 

منصور ]است[؛ اگر منصور روی کار نمی آمد، یا اگر حادثۀ بنی عباس پیش 

کوفه حضور داشت. سه فرزند او در این قیام به شهادت رسیدند.

1. الکافی/ کتاب الحجة/ باب کراهیة التوقیت/ حدیث1
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نمی آمـد، گویـا تقدیر عـادی الهی بود که در سـال 140، حکومت 

الهی و اسالمی سر کار آید.65/4/28

امام صادق از سـال اولی که عهده دار منصب امامت شـد، یعنی سال 114 

هجـری تـا لحظۀ شـهادت، یعنی سـال 148 هجری، یک مبارزۀ مسـتمر، 

درازمـدت، و خسـتگی ناپذیر را علیـه حـکام جائـر زمـان ـ چـه بنی امیـه، 

چه بنی عباس ـ دنبال کرده اسـت. در این مدت، در حدود شـانزده سـال 

مصادف با دوران بنی امیه بود. یعنی از سـال 114 تا سـال 130. که 132، 

سـال شـروع حکومـت بنی عبـاس 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 سـال های این مبـارزه، مصادف 

بود با حکومت هشام بن عبدالملک.62/5/14 هشام بن عبدالملک از آن خلفای 

سـتمگر و مال دوسـت، و ضمنـًا ازلحـاِظ فکـر سیاسـی، بـزرگ و متفکـر 

بنی امیـه بـود. خـدا می دانـد کـه در دوران این مردـ  که طوالنی هم شـد 

دوران خالفتـش ـ بـر عاَلـم اسـالم چه گذشـت. تمـام نقاطی کـه از آنها 

می تـوان یـک جامعـه را فاسـد کرد، به وسـیلۀ هشـام مورد اسـتفاده قرار 

گرفـت. اختـالف طبقاتی و فقِر عظیم تودۀ مردم در حد اعال؛ مال اندوزی 

و ثروت اندوزی خود شخص خلیفه در درجۀ اول، و کارگزاران و عامالنش 

به دنبـال او، و گردن کلفت هـای تابِع آن کارگزاران در درجۀ سـوم، در عالم 

اسـالم و جامعۀ مسلمان بیداد می کرد.

بـه اسـتاندار خـودش در کوفه نوشـت: تا وقتی کـه غلـۀ امیرالمؤمنین به 
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فروش نرفته اسـت، هیچ کس حق ندارد غلۀ خودش را بفروشـد. 

شـما از ایـن چه می فهمیـد؟ امیرالمؤمنیـن، یعنی همین جناب هشـام، 

هشـام بن عبدالملک. ایشـان در کوفـه غلـه دارنـد، یعنـی مـزارع بـزرگ 

و پرمحصولـی بـرای شـخص خلیفـه در کوفـه اسـت. کوفـه یـک نقطـۀ 

خوش آب وهوایـی بـوده در آن زمـان، و محصـول داشـته، برخـالف مثـاًل 

طرف های حجاز. اینها عالوه براینکه در شـام ـ که خودشـان حاکم بودند ـ 

مـوارد ثـروت و منابع ثروت بی شـمار داشـتند، از کوفه هـم که یک نقطۀ 

حاصلخیزی بود، نمی گذشـتند، مبالغ زیادی آنجا مزرعه داشـتند. دسـتور 

می دادنـد تـا وقتی که غله ای که محصول مزارع شـخص هشـام اسـت، به 

فروش نرفته و پولش نقد نشـده، هیچ کس 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!«1 چون خودش هم به نوبۀ خود، غله 

داشـت، مزرعه داشـت و دلش می خواسـت که اسـتفاده ببرد. خب دستور 

خلیفـه هـم بـود و چاره ای نبود. محصـول خلیفه هم قیمتـش گران بود. 

می رفـت روی منبـر، می گفت: مـردم می گویند که خالدبن عبداهلل َقسـری 

ـ کـه خـوِد همیـن اسـتاندار باشـد ـ قیمت گنـدم را باال بـرده، خدا لعنت 

1. جـان گـرگان و سـگان هـر یک جداسـت / متحـد جان های شـیران خداسـت )مثنوی 

معنوی/ دفتر چهارم(
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کنـد کسـی کـه قیمت گندم را بـاال برده. مردم هـم می فهمیدند 

که گندم خلیفه اسـت! یعنی خدا لعنت کند خلیفه را! پچ پچ می کردند با 

همدیگر که عجب! این با آن بد است.

یک چنین وضعیتی بود در عالم اسالم. البته نتیجۀ یک چنین 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 شعله ور بود. یعنی 

گروه هایـی، دیگـر دسـت از جـان می شسـتند و َعلـم مخالفت بـا خالفت 

بنی امیه را بلند می کردند. غالبًا هم سـرکوب می شـدند و از بین می رفتند. 

اما خب، آتش جنگ همه جا مشتعل بود.

آن وقت علما چه می کردند؟ علما و زّهاد معروف آن زمان، و ُروات حدیث 

کـه در آن زمـان چهره هـای معـروف عالـم اسـالمند، یک کـدام از اینهـا با 

دسـتگاه خالفـت، اندک مناقشـه ای نداشـتند. اینهـا هم چندجـور بودند. 

بعضی کسانی بودند که در خانه نشسته بودند، و فکر می کردند که دلیلی 

ندارد بیخودی خودمان را به دردسـر بیندازیم. حدیث هم می خواندند که 

پیغمبـر گفته که بیخودی دودسـتگی ایجاد نکنید، بیخودی دردسـر برای 

خودتـان درسـت نکنیـد! یـک عده اینهـا بودند. یـک عده، علمـا و زّهادی 

بودنـد کـه علی رغـم ظاهـر زاهدانه شـان، باطـن شـهوت رانی داشـتند. در 

کنـار خلفـا، عیش می کردند، ِکیـف می کردند، به خوشـی می گذراندند. در 

مجالـس عیـش خلفا شـرکت می کردنـد؛ و عالم و بزرگوار هـم بودند! یک 
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عدۀ دیگرشـان هم فتوابه مزد بودند! فتوا می دادند و از دسـتگاه 

خالفـت پـول می گرفتنـد. هرچـه آنهـا الزم داشـتند، اینها برایشـان فوری 

صاف وصوف می کردند. و داسـتان های فراوانی در این مقوالت هسـت، از 

این فتوابه مزدها یا شهوت ران ها، که چگونه در خدمت مطامع ]خلفا[ قرار 

می گرفتند.

بـه دالیلـی، خلیفـه تصمیم می گرفت یک کاری را انجـام بدهد. بالفاصله 

حدیثـش حاضـر بـود. هـر کاری اینهـا می خواسـتند انجـام بدهنـد، فـورًا 

روایتـش را درسـت می کـرد. آن وقت هم مثل حاال کتـاب و اینها نبود که 

بگوینـد آقـا در فـالن کتاب نوشـته، بعـد بگویند نه آقا ننوشـته، سـندش 

ضعیف است؛ نه! نزدیک به زمان پیغمبر بود، هرکس می گفت من خودم 

از یک نفر شـیخ بزرگواری، از اسـتادی شـنیدم و او از پیغمبر نقل کرد که 

مثـاًل فالن چیـز؛ قابل قبول بود. هر چیزی کـه خلیفه مایل بود، اینها فورًا 

حدیثـی برایـش درسـت می کردنـد. در خدمـت مطامع خلفا قرار داشـتند. 

این هـم وضـع عالمان، که درحقیقت بایسـتی هادیاِن فکر مردم باشـند و 

آنها را هدایت کنند. روشنفکران جامعه، آنها بودند دیگر!

..به هرحـال در یک چنیـن دوران سـیاهی کـه آن خلیفـه اش اسـت، آن 

استاندارش است، آن عالم دینی اش است، آن شاعرش است، آن طبقات 

مردمش هسـتند؛ در یک چنین 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 صادقعلیه السلالم 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 به خصوص تکیه بر روی امامت 

اهل بیـت. و ایـن سـومی در نیمـۀ اول دوران زندگـی امام صادقعلیه السلالم 

به وضوح مشاهده می شود.

هِل الكوَفِة ِاَل ُخراسـاَن َفَدَعا الّناَس 
َ
 ِمن ا

ٌ
 َقِدَم َرُجل

َ
یک نمونه این اسـت که ..»قال

ٍد«1 یک نفر بلند شـده از مدینه رفته به خراسـان و مردم  ّمَ بِن ُمَ ِاَل َوالَیِة َجعَفِر

را به والیت جعفربن محمد دعوت می کند؛ یعنی به حکومت ایشان. شما 

ببینید در دوران مبارزات ایران، آن وقتی که ما توانستیم بگوییم جمهوری 

اسالمی یا حکومت اسالمی، ِکی بود؟ در تمامی طول سال های مبارزه، ما 

حداکثر می توانسـتیم نظر اسـالم در باب حکومت و حدود آن را بگوییم. 

یعنـی اینکـه بگوییـم اسـالم بـرای حکومت چـه ضوابطی معّیـن کرده و 

حاکـم دارای چـه شـرایطی اسـت. این حداکثر چیزی بود کـه در این باب 

می شد گفت. هرگز نوبت به داعیۀ حکومت اسالمی، یا نام بردن از شخص 

خاصـی به عنوان حاکم نمی رسـید. سـال 56 حداکثـر در محافل خصوصی 

بود که ما حکومت اسالمی را به عنوان یک داعیۀ مشخص مطرح کردیم. 

و تـازه حاکمـش را معّیـن نمی کردیـم. پـس ببینید، اینکـه در زمان امام 

صادقعلیه السلالم بلند می شـوند می روند در اقصی نقاط کشـور اسالمی، مردم 

را به حکومت امام صادق دعوت می کنند، معنایش چیست! آیا معنایش 

1. مناقـب آل ابی طالـب/ بـاب امامـة عبـداهلل جعفربن محمد الصادق/ فصـل فی معرفته 

باللغات و اخباراته بالغیب



1248 66. صادق آل محمد؛ قائم آل محمد 

صل چهارم
ف

غیر از نزدیک شدن زمان موعود است؟ این همان سال 140 است، 

این همان چیزی اسـت که خیِز حرکِت ائمه به طور طبیعی، آن را ایجاب 

می کرده و تشکیل حکومت اسالمی در آن دوران را نوید می داده است. 

خب، مردم را دعوت می کنند به حکومت و والیت جعفربن محمد. والیت 

را امروز، ما خوب می فهمیم. سـابقًا والیت را به محبت معنی می کردند. 

دعوت کـردن بـه والیـت، یعنـی ]دعوت کردن[ بـه محبـت جعفربن محمد؟ 

اینکه دعوت ندارد. محبت چیزی نیست که جامعه را به آن دعوت کنند. 

به عـالوه اگـر والیـت را به محبت معنـی کنیم، دنبالۀ حدیـث معنا ندارد. 

جاَبـت« یک فرقـه اطاعت و اجابت کردند، »َو 
َ
طاَعـت َو ا

َ
توجـه بکنیـد؛ »َفِفرَقـٌة ا

نَكَرت« یک عده انکار کردند، گفتند نه. خب، محبت اهل بیت 
َ
ِفرَقٌة َجَحَدت َو ا

َعت َو َوَقَفـت« یک فرقه  را غالبـًا انـکار نمی کردند در دنیای اسـالم، »َو ِفرَقـٌة َتَوّرَ

هـم ورع بـه خرج دادند و توقف کردند. تـوّرع1 و توقف، دیگر به هیچ وجه 

متناسب با محبت نیست. این قرینه است بر اینکه مقصود از والیت، چیز 

دیگری اسـت. و مقصود همان حکومت اسـت. دنبالۀ حدیث این اسـت: 

ـالُم« ]از هـر فرقه ای فردی[  یِه الّسَ
َ
 الّصـاِدِق َعل

َ
 َفَدَخلـوا َعـل

ٌ
ِ ِفرَقـٍة َرُجـل

ّ
ُكل »َفَخـَرَج ِمـن 

می آینـد خدمـت حضرت و صحبت هایی می کننـد. حضرت به یکی از آنها 

کـه تـوّرع و توقف کـرده، می گویند تو که در این کار توّرع و توقف کردی، 

چـرا تـوّرع نکـردی در کنـار نهـر فالن، در فـالن روز، که فـالن کار خالف را 

انجام دادی؟

1. )ورع( پرهیز، احتیاط
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ایـن گفتـه به وضوح نشـان می دهد شـخصی که در خراسـان آن 

دعوت را می کرده، کاری موافق رضای امام انجام می داده و شاید فرستادۀ 

خود ایشان بوده است. این مربوط به مرحلۀ اول از دوران امام صادقعلیه السالم 

اسـت. و نشـانه هایی ازاین قبیل 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 می دانست. اینی که می بینید شیعۀ 

خراسـانی می آمـد پیـش امام صـادق، می گفـت: آقـا، چرا قیـام نمی کنی؟ 

در حالی کـه صدهـزار مـردم شمشـیرزن در خراسـان منتظر تو هسـتند؛ این 

به خاطر همین فکر بود. اگر بنا بود ائمه قیام نکنند، شیعه چرا بیاید بگوید 

شما قیام کن؟ این ذهنیت شیعه بود، مسّلم بود در نظر شیعه. امام هم 

در جواب او نمی گوید، سـاکت شـو مرد! قیام چیسـت! مگر ما می خواهیم 

قیـام کنیـم؟ مـا نمی خواهیم قیام کنیـم. این را نمی گویـد. می گوید من 

یـاور نـدارم. او می گویـد آقـا صدهزار در خراسـان دارید. بعـد حضرت اصرار 

می کنـد، او کـم می کنـد، کم می کند. بعـد حضرت می گوید کـه برو داخل 

این تنور آتش. مرد نمی رود. امام یکی از اصحاب خودش، ]هارون مّکی[ را 

می فرماید که حاال تو برو داخل تنور آتش. او می رود داخل تنور. حضرت دِر 

تنور را می گذارد. آن خراسانی که آمده بوده، بنا می کند پیچ وتاب خوردن و 

نگران از اینکه حاال این سوخت، خاکستر شد، چه شد؟ بعد حضرت دِر تنور 

را برمی دارند، می گویند بیا بیرون. می آید بیرون. حضرت می فرماید اگر ما 

پنج نفر مثل این آدم داشتیم، قیام می کردیم.67/8/8
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]یـا مثـل ابن ابی یعفـور که[ به امـام صادقصلوات اهلل علیله عرض می کند 

که اگر چنانچه شما به من بگویید این سیب، نصفش حرام است، نصفش 

حالل، باور می کنم. و آن نصفی که شما گفتید حالل است را، حالل می دانم، 

و آن نصفی که گفتید حرام است را، حرام می دانم. خب، یک سیب از یک 

درخت آمده بیرون دیگر، این درخت یا سـیب حالل تولید می کند یا سـیب 

حرام، یا ملک من هسـت یا نیسـت، یا حرام اسـت یا حالل اسـت. یعنی 

این قدر این به حسب منطق و مفهوم اسالمی و شرعی، بعید است از ذهن، 

نه اینکه هیچ تصور نشود و محال باشد، اما خیلی بعید است از ذهن که یک 

سیبی را بگذارند جلوی آدم، بگویند آقا این سیب، نصِف چپش حرام است، 

نصِف راستش حالل. گفت به امام صادق، که اگر شما این طور بگویید، من 

قبول می کنم و باور می کنم.1 هرکسی نمی تواند این طوری باشد. این، عمق 

می خواهـد، یـک عمـق ایمانی. این عمق غیـر از عمق فکری اسـت، غیر از 

عمق معرفتی است، یا این طوری بگوییم؛ غیر از عمق استداللی است، عمق 

ایمانی است، این عمق ایمانی باید داده بشود.64/7/28

ببینید، اصل قیام مسّلم است که باید انجام بگیرد به وسیلۀ ائمهعلیهم السالم. 

اینکـه انجام نمی گیرد، چون شـرایطش فراهم نیسـت؛ یکی از شـرایطش، 

داشـتن ناصر و یاور اسـت. یک روایت دیگر، که راوی ظاهرًا ُسـدیر ِصیرفی 

]اسـت[. 67/8/8 در مدینـه می آیـد پیـش امـام صادقعلیه السلالم و پیشـنهاد قیام 

می دهـد. زمـان بنی عبـاس اسـت. می گوید: آقا شـما چرا قیـام نمی کنید، 

1. رجال الکّشی/ عبداهلل بن ابی یعفور/ شمارۀ 462
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چـرا خـروج نمی کنید، چـرا حکومت را نمی گیریـد، چرا نمی کنید 

کاری را که باید بکنید؟ امام صادقعلیه السلالم می گوید: بلند شـو برویم بیرون 

مدینه. مثل اینکه محل و مکان، امن نبوده. بلند می شـوند، از شـهر بیرون 

می رونـد.51/11/24 می گویـد 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 می داشتم 

و مرد مصمم و عالقه مند، قیام می کردم. می گوید برگشـتم شـمردم، دیدم 

هفده تاسـت.1 اگـر حضرت هفده نفر آدم مصمـِم فداکاِر آماده برای مواجهه 

بـا تمام مشـکالت می داشـت قیام می کردند. اصل قیـام را هیچ وقت ائمه 

منکر نشدند؛ این در زندگی امام صادق فقط نیست، در زندگی دیگران هم 

هست.

..سال 132 و 133 بنی عباس سِر کار آمدند. اوایل خالفت منصور می شود 

سـال 140 تقریبـًا. واقعـًا هم اگـر چنانچه به همان رونـد پیش می رفت و 

ماجرای فتنۀ بنی عباس پیش نمی آمد، امام صادق سال 140 می توانست 

حکومت اسـالمی تشـکیل بدهد. فی علم اهلل 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 اندازه گیری می شـود 

و قرارداد می شـود؛ اگر آن اسـباب معّین شـد، انجام می شود؛ اگر به خاطر 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب فی قلة عدد المؤمنین/ حدیث4



1252 66. صادق آل محمد؛ قائم آل محمد 

صل چهارم
ف

دلیلـی آن اسـباب معّین نشـد، آن کار عقـب می افتد. این تقدیر 

ِفّرُ ِمن َقضاِء اهَّلِل ِاَل َقَدِر اهَّلِل«1 .67/8/8
َ
الهی است؛ »ا

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 می شود. ما به 

قضا و قدر اعتقاد داریم؛ هم قدر حق است، هم قضا حق است. بعضی ها 

خیال می کنند آدم اگر معتقد به قضا و قدر شـد، نمی تواند اراده و قدرت 

انتخـاب انسـان را مؤثـر بداند؛ ایـن همان بد فهمیدِن معنـای قضا و قدر 

است. نه خیر! ما کاماًل به قضا و قدر و حق انتخاب انسان معتقدیم؛ اینها 

مکمل یکدیگرند. من در چند جمله، این را برای شما تبیین می کنم.

..شما آیا عاملی را که به نتیجه ای می رسد، انتخاب می کنید یا نمی کنید؟ 

اگـر انتخـاب کردید، تقدیری که دنبالۀ این انتخاب اسـت، می شـود قضا. 

قضـا یعنـی حکم؛ یعنی حتم. در معنای قضـا، حتمیت و قطعیت وجود 

دارد. یک وقـت هسـت شـما انتخـاب نمی کنیـد. فـرض بفرمایید سـِر یک 

چندراهی می رسـید. تقدیر کسـی که از خیاباِن اول حرکت کند، این است 

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 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب العـدل و المعاد/ ابواب العدل/ باب3/ حدیث41، »در روایت اسـت 

که روزی امیرالمؤمنین کنار دیواری که درحال ویران شـدن بود، ایسـتاده بودند. حضرت 

برای اینکه آسـیب نبینند، کنار رفتند. کسـی از ایشـان پرسید اگر شما معتقدید که زمان 

مـرگ هرکـس معّین 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 

خیابان ها به آنها منتهی می شود. اگر شما تصمیم گرفتید به هیچ کدام از 

این خیابان ها نروید، آیا این تقدیر ها دربارۀ شما تحقق پیدا خواهد کرد؟ 

نه! شـما نرسـیدن به این اهداف را انتخاب کرده اید؛ بنابراین نمی رسـید. 

اگـر خیابـاِن اول را انتخـاب کردیـد و تصمیم گرفتیـد و نیرویتان را به کار 

انداختید و رفتید، به آن نتیجه می رسید. قضای شماـ  یعنی حکم حتمی 

شما ـ این است که به آن هدف برسید. چیزی که می تواند هر تقدیری را 

به قضا تبدیل کند، ارادۀ شماست. تقدیر، ترسیم شده است؛ اما این تقدیر 

دربارۀ شـما حتمیت ندارد؛ این شـما هسـتید که با اراده و همت و اقداِم 

خود، به آن تقدیر حتمیت می دهید. نتایج و تبعات این اقدام را هم باید 

قبول و تحمل کنید.

اگـر سـر دوراهـی برسـیم، یک راه ما را بـه منزلگه مقصود می رسـاند؛ یک 

راه هـم مـا را بـه باتالق یا به یک نقطۀ خطرناک می رسـاند؛ 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 اراده تان 

متزلـزل و نیـروی بدنتـان تمام نشـد، قضای شـما این اسـت کـه به آنجا 

برسید. اگر به عکس، راه دوم را انتخاب کردید، در بین راه به خود نیامدید، 

متنّبه 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 می کنید.
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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 

نقش هدایت و کمک الهی را حتمًا باید در نظر داشـت. گاهی شـما برای 

انجام کاری خسـته می شـوید، از خدای متعال نیرو می خواهید، خدا هم 

به شـما نیرو می دهد و راه می افتید. گاهی در یک انتخاب دچار مشـکل 

می شوید، از خدای متعال هدایت و دستگیری می خواهید، خدا هم شما 

را هدایـت می کنـد. ..ایـن اسـت که من، به خصوص بـه جوان ها می گویم 

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 می کنید، در حرکت، شـما را کمک 

کند. از خدا بخواهید، تا وقتی انتخاب می کنید، در انتخاِب درسـت، شـما 

را کمک کند.83/4/17

این کتاب شـهید مرحوم مطهری را بخوانید دربارۀ جبر و اختیار.1 درسـت 

روشـن می کنـد معنـای تقدیـر را. این تقدیر الهی اسـت. تقدیـر الهی این 

بـوده، بعـد هـم ]محقـق[ نشـده به خاطر بـروز حوادثـی. پس، از دیـد امام 

باقرعلیه الصالة والسلالم 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

1. کتـاب »انسـان و سرنوشـت«، ایـن کتـاب بـا مقدمـه ای بـا عنـوان عظمـت و انحطاط 

مسلمین، آغاز می شود که در 1345 نوشته شده است. 



 

۶۷

امام صادق؟ع؟ »راهبردهای اصلِی مبارزه«

در دوران اختناق ]ستم شـاهی[ ما دربارۀ زندگی ائمه و به خصوص زندگی 

امـام صـادق، بحث های متعددی می کردیم، با سـه هدف. یک هدف این 

بـود کـه به مردم زمان خودمـان و به خصوص به روحانیون و طالِب جوان 

بیاموزیـم کـه درس بـزرگ امام صادق، مبارزه اسـت. ایـن مبارزه ای که در 

زندگـی امـام صادق، از خالل زندگی نامۀ معّطر و منّور آن حضرت در کتب 

حدیـث و تاریـخ به دسـت می آیـد، منافاتـی نـدارد با کار علمـی و آموزش 

دیـن؛ بلکـه عین آن اسـت. و در ایـن بیان، درس مبـارزه را از امام صادق 

منتقل می کردیم به شاگردان امام صادق و شیعیانش، و نشان می دادیم 

که چگونه در شـرایط مشـابه، رئیس مذهب شـیعه، روز و شـبش، درس 

و بحثـش، تبلیـغ و سـخن گفتنش، در جهـت مبـارزۀ مقدسـی بـود بـرای 

ایجاد نظام اسـالمی. امروز آن هدف مورد نظر نیسـت، زیرا دوران اختناق 



1256 67. امام صادق؟ع؟ تراهبردهای اصلِی مبارزه  

صل چهارم
ف

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 بحث هـای آن روز، امـروز هـم با همـان قّوت و 

اهمیـت، بلکـه بیشـتر، مطرح اسـت. یکی این اسـت که در خـالل تبیین 

زندگی امام صادق و ائمۀ هدی، معلوم می شـود که تاریخ خونین تشـّیع 

در هیـچ لحظـه ای از لحظـات منقطع نشـده اسـت. و از سـاعتی که ائمۀ 

معصومین مبارزۀ خودشـان را شـروع کردند ـ با هدف ها و روش هایی که 

اجمااًل عرض می کنم ـ تا روزگار نهضت ما و پیروزی انقالب ما، این خِط 

مسـتمر، هم چنان بوده اسـت؛ و در دوران زندگی ائمهعلیهم السلالم از همیشـه 

روشن تر و بارزتر بوده. هدف دوم که مهم تر است، این است که در خالل 

بیان زندگی امام صادق، برجسـته ترین نکته ها در منش اسـالمی و روش 

زندگِی مؤمنانه، طبق دید اسالم آشکار بشود. بهترین دستور و روش برای 

شناسـایِی اسـالم، شناسـایی آن کسـانی است که اسـالم در همۀ وجود و 

در سـخنان آنها مجسـم اسـت. و ما این درس را از زندگی نامۀ امام صادق 

می گیریم. این مقدمه.

]مکـرر بیـان شـد که[ هدف از مبـارزۀ ائمه، ازجمله امـام صادق، دو هدف 

اصلـی بـود، یکـی حفظ آیین اسـالم از تحریـف و نگه داشـتن این ودیعۀ 

الهی در طول تاریخ، حفظ ایدئولوژی؛ و دوم، تشکیل یک نظام اجتماعی 

بـر اسـاس آن ایدئولـوژی بـود، کـه مـا اسـم آن را می گذاشـتیم حکومت 

علوی. و در خالل زندگی نامۀ ائمهعلیهم السالم به ثبوت قطعی می رسد 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 قّلت تتّبع یا عدم توجه دانست. ما در همۀ 

ائمهعلیهم السلالم ایـن خصوصیت را به طور بـارز می بینیم؛ منتها دوران زندگی 

امـام صـادق، یکی از پربارترین و طوالنی تریـن و پرماجراتریِن ]دوران ها از 

نظر[ این قضایا بود. دوران امامت امام صادق سی و چهار سال طول کشید 

و در ایـن دوران، ماجراهـا و فـراز و نشـیب ها و مصیبت هـا در زندگـی آن 

حضرت پیش آمد؛ اما خط مسـتمر جهاد ادامه داشـت. این اهداف؛ و اما 

خطوط تشکیل دهندۀ استراتژی این مبارزه، چهار خط اصلی بود که از آن 

خطوط، خطوط فرعی هم ناشی می شد.

اول، تبییـن اسـالم نـاب و تبلیـغ گسـتردۀ آن اسـت. خیلی هـا 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 

ائمه با این خطر جدًا مقابله می کردند. لذا چه در اصول دین، مثل توحید 

و معـاد و نبـوت و بقیـۀ اصـول؛ و چه در فروع دیـن مثل همین احکامی 

که شـما در کتاب های فقهی و حدیث مشـاهده می کنید؛ از ائمهعلیهم السلالم 

]روایاتی[ صادر می شـد تا تفسـیر درست قرآن و تبیین صحیح دین انجام 

بگیرد. این یک خط روشن.67/3/19

اینکـه شـنیدید امـام صادقعلیه السلالم چهارهزار شـاگرد داشـت؛ بـا دهری1 و 

1. کسی که منکر وجود خداست و معتقد است دنیا ازلی و ابدی است، صانعی ندارد، و 
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طبیعـی1 و ملحـد و بی دیـن و کج فهـم مباحثه می کـرد، خودش 

مباحثـه می کـرد، شـاگردانش مباحثه می کردند، ایـن را در این چهارچوب 

ببینید. تصور نشود که امام صادق که درس می داد، مثل ]درس دادن[ فالن 

عالمی بود که در فالن گوشۀ یک حوزه ای نشسته و به هیچ چیز جز همان 

درسی که خودش بلد است و علمی که بلد است، فکر نمی کند. یک ُمشت 

شـاگرد دور خـودش جمـع می کنـد و درسـی می دهد، و بحثـی می کند و 

عشـقش و زندگـی اش و امیـدش، و همه چیزش آن درس اسـت. این طور 

تصور نکنید امام صادق را، این غلط است. مسئله این نیست.

امام صادق آن مجاهد فی سـبیل اهلل، آن انسـان دسـت از جان شسـته، آن 

مبـارز خسـتگی ناپذیری اسـت که می بینـد اصالت ها، ارزش هـا، مفاهیم، 

معـارف، آن چیزهایـی کـه میلیون ها سـاعت ازطرف بهتریـن بندگان خدا 

صرف تعلیم آن شده، دارد از بین می رود؛ اسالمی که آن همه خون پایش 

ریخته شـده، دارد نابود می شـود. و می خواهد 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، جمع کردن 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 دسـتگاه های جور عاَلم که 

پس از زندگی در این دنیا، حشری نخواهد بود.

1. کسی 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، می گویند 

خـب، هرچه می خواهی بگو، هرچـه می خواهی بخوان، هرچه می خواهی 

درس بـده، فقـط کارت بـه کار ما نباشـد! کـه در دوران اختناق، خود ماها 

شاهد بودیم که کسانی را آزاد می گذاشتند تا درس بدهند، بحث بگویند، 

منبـر برونـد، صحبت بکنند، تبلیغات کنند؛ برایشـان مشـکلی نبود. اما از 

کسـان دیگـری، کمترین چیز را ایراد می گرفتند؛ چـون جهت گیری آنها را 

مالحظه می کردند.

]البتـه[ این طـور نبـود که دسـتگاه خالفت احسـاس نکند کـه امام صادق 

چـه کار دارد می کنـد، ]با وجـود اینکه[ امام ظاهر را حفـظ می کردند، تقّیه 

می کردند.67/8/8 اتفاق افتاده بود که گاهی ابوالعباس سّفاح از امام پرسیده 

بـود کـه بـه نظر شـما عید چـه روزی اسـت؟ مثاًل عیـد فطر فرداسـت، یا 

َک ِاَل ااِلَماِم«۲  امروز اسـت، یا پس فرداسـت؟ حضرت در جواب فرمودند: »ذا

فَطرنـا« 
َ
فَطـرَت ا

َ
ایـن مربـوط می شـود بـه امیر مؤمنـان. »ِان ُصمـَت ُصمنـا َو ِان ا

اگـر امیرمؤمنان ـ یعنی حاکم مسـلمین، حاکم شـرع، نـه هر حاکمی، با 

خصوصیات حاکم شرع  ـ روزه بگیرد امروز را، ما هم روزه می گیریم؛ اگر 

او افطار کند، ما هم افطار می کنیم. که البته این یک قاعدۀ کلی است که 

حضرت فرمودند، و از ظرافت های تقّیه هم هست. یعنی آن طرِف بی عقل، 

خیـال کـرد حضـرت او را می گوینـد و حکمش را حجت قطعـی می دانند؛ 

2. الکافی/ کتاب الصیام/ باب الیوم الذی یشک فیه من شهر رمضان هو او من شعبان/ 

حدیث7
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درحالی که حضرت، حکم او را یقینًا حجت نمی دانستند، هرچند 

آنجـا فی المجلـس درمقابل او از روی تقّیه افطـار هم می کردند.68/2/16 تقّیه 

یعنـی همیـن حفظ ظاهر؛ تقّیه یعنی نگاه داشـتن جمع خود و جان خود 

و کار خـود و راه خـود، در حصـاری از سـکوت، یـا کارهایی و شـیوه هایی 

که دشـمن را فریب می دهد. این معنی تقّیه اسـت. درعین حال، دسـتگاه 

می فهمید که امام صادق دارد چه کار می کند. لذا بود امام صادق را تبعید 

می کردند، امام صادق را زندان می بردند. بارها امام صادق را تبعید کردند. 

که البته متأسفانه سال شمار زندگی امام صادق مثل بقیۀ ائمه، در دست 

نیسـت. این یکی از همان نقاط تحقیقی اسـت که باید نگاه کنید، ببینید 

حضرت که در حیره1 بود، در مدین بود، حضرت که در فالن شهر دیگر بود، 

ِکـی بـوده، چگونه بوده، در چه سـالی بوده. از قرائن و تصادفات می شـود 

آنهـا را پیـدا کـرد، فهمید که در چه زمان هایی اتفاق افتاده و حضرت چند 

بار تبعید شده و کجاها تبعید شده و چقدر طول کشیده زمان تبعیدش. 

اینهـا را می شـود در زندگـی امـام صادق و دیگـر ائمه پیدا کـرد. ]خالصه[ 

دسـتگاه حساسـیت نشـان می داد. شـاگردان امـام را می گرفت. هرکسـی 

می آمد مدینه ُدوروَبر حضرت، ]اگر[ می فهمیدند که برای کسب علم آمده، 

زیـر فشـار قرارش می داد؛ به خصوص اصحاب ِسـّر امـام را، و خود حضرت 

1. ایـن شـهر در نزدیکـی نجف قرار داشـت و سـّفاح و منصور، دو خلیفـۀ اّول بنی عباس، 

مّدتی در این شـهر اقامت داشـتند. پس از ساخته شـدن بغداد، پایتخِت این سلسـله به 

بغداد منتقل شد.
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را. حضـرت بـه آنهـا می گفـت تقّیـه کنیـد، ظاهر را حفـظ کنید، 

صحاٌب َو 
َ
ُه ا

َ
بوَحنیَفـَة ل

َ
نگذاریـد بفهمند که ما چرا دور هم جمع شـدیم. »َهذا ا

صحـاٌب«1 همۀ اینها حوزۀ درس دارند، دورشـان جمع 
َ
ـُه ا

َ
ّیُ ل َهـَذا احَلَسـُن الَبصـِر

می شوند، من هم عده ای دورم جمع می شوند؛ نگذارید که احساس کنند 

کـه چه هسـت باطن این درس، و ما داریم چـه کار می کنیم. درعین حال، 

خب باالخره یک گوشۀ کار لو می رفت و آشکار می شد و ارتباط این کار با 

کارهای سیاسی و جهت گیری علمی و درسِی آن حضرت مشخص می شد. 

و لـذا فشـار وارد می آوردنـد، تـا باالخره آن حضرت را مسـموم کردند و به 

شـهادت رسـاندند. این رشـتۀ اوِل ]اسـتراتژی امام[ که جریان علمی امام 

صادق است.

پس کار علمی امام صادق عبارت بود از تفسیر درست قرآن، بیان درست 

معـارف الهـی، بیان درسـت احـکام الهـی، افشـاکردن تحریف هایی که در 

معارف و احکام و تفسـیر قرآن انجام گرفته، و افشـای چهرۀ کسـانی که 

ایـن تحریف هـا را انجـام دادند. این کار علمی امام صـادق ]بود، همراه با[ 

تربیـت شـاگرداِن درسـت و رهاکـردن آنهـا در میان انبوه تودۀ مسـلمان و 

ملت مسلمان در اقطار عالم اسالمِی آن روز، که چندین برابر کشور کنونی 

ما بود؛ این خط اول.67/8/8

خـط دوم، تبییـن و تبلیغ مسـئلۀ امامـت بود.67/3/19 بیان مسـئلۀ امامت، 

باالتریـن تالش هـا و فعالیت هـا در آن روزگار به حسـاب می آمده برای کار 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب الکتمان/ حدیث5
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سیاسـی؛ حقـًا باالتریـن. درسـت مثـل اینکـه در دوران حکومت 

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 

می کردند، در آن روز یک مسئلۀ حاّد سیاسی به حساب می آمد.67/8/8 امامت 

یعنـی حکومـت، یعنـی رهبری. چـون حکومت در اسـالم، صرف حکومت 

مادی نیسـت، ماده و معنا به هم پیچیده اسـت، حاکم فقط امور زندگی 

مـردم را اداره نمی کنـد، بلکـه روح و فکـر و دل مـردم را هم اداره می کند. 

پس حکومت، آن وقتی که در اسالم مطرح می شود، معنا و نام امامت پیدا 

می کند. امامت جوهره اش خالفت الهی بر روی زمین و بر مردم است. و 

این به مسـائل زندگی مردم خالصه نمی شـود؛ بلکه دل مردم، روح مردم، 

جهت دهـی مـردم، هدف گیـری تالش هـای مردم، و قالب گیـری مجموعۀ 

زندگـی مـردم نیز در آن مندرج اسـت. این خـط دوم. که به خصوص روی 

این قضیه، خلفا فوق العاده حساس بودند. و مهم ترین کار ائمهعلیهم السالم در 

میدان مبارزه، همین بود که مسئلۀ امامت را معنا کنند؛ یا معنا کنند یا 

مصداق را معّین کنند. همیشه هم ائمه نمی توانستند این کار پیچیده و 

دشوار را انجام بدهند؛ شرایط سیاسی ویژه ای الزم بود؛ مثل اواخر دوران 

بنی امیه. امام صادق در عرفات، در روز عرفه، در میان مردم می ایستد که 

ـالُم  یِه الّسَ
َ
باَعبِداهَّلِل َعل

َ
یُت ا

َ
عمروبن ابی الِمقـدام، راوی حدیـث می گوید:67/3/19 »َرا

 َصوِتـِه«1 حضـرت در عرفـات، در روز عرفـه، 
َ

عـل
َ
َیـوَم َعَرَفـَة ِبامَلوِقـِف َو ُهـَو ُینـادی ِبا

1. الکافی/ کتاب الحج/ باب الوقوف بعرفة و حّد الموقف / حدیث10
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در اجتمـاع مـردم، وسـط مردم ایسـتاده بودند و بـه اعلی صوت، 

بـا فریـاد، یک جمله ای را می گفتند. بـه یک طرف رو می کردند این جمله 

را می گفتنـد؛ بعـد بـه یـک طرف دیگـر رو می کردنـد، می گفتنـد؛ ]بعد[ به 

آن طـرف دیگـر رو می کردنـد. به چهار طرف رو می کردند و این مطلب را با 

ا الّناُس  َ ّیُ
َ
 َصوِتِه ا

َ
عل

َ
فریاد می گفتند. حاال آن ]مطلب[ چیسـت؟ »َو ُهَو ُینادی ِبا

كاَن ااِلماَم«، این توجه به معنای امامت اسـت، و  یِه َوآِلِه 
َ
 اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصل

َ
ِاّنَ َرسـول

بیدارکردن مردم نسبت به حقیقت امامت؛ که امامت چیست و آیا اینهایی 

َّ احُلَسنُی  ُ
َّ احَلَسُن ث ُ

یب طاِلٍب ث
َ
كاَن َعِلُّ بُن ا  َّ ُ

که سِر کارند، شایستۀ امامتند یا نه. »ث

َّ ِهـه«. هـاه یـا ِهه، یک چنیـن چیزی. »َفُینادی  ُ
ُدبُن َعـِلٍّ ث ّمَ َّ ُمَ ُ

َّ َعِلُّ بُن احُلَسـنِی ث ُ
ث

« هر طرفی 
ً
ن َبنَی َیَدیِه َو َعن َییِنِه َو َعن َیساِرِه َو ِمن َخلِفِه اثَن َعَشَر َصوتا َثالَث َمّراٍت مِلَ

سـه بـار فریـاد می کـرد و اینها را می گفت، کـه دوازده مرتبـه این جمله را 

حضـرت در عرفـات تکرار کرد. بعد می گوید، پرسـیدم که آن »ِهه«، یا »ها« 

یعنی چه؟ گفتند در لغت مثاًل بنی فمین، یا بنی فالن، یعنی »من«. کنایه 

اسـت از »مـن«؛ یعنـی بعـد از محمدبن علی، من امامـم.65/4/28 امامت را از 

سرچشمۀ معنوی و اصلی اش شروع می کند و شجره نامۀ امامت شیعی را 

برای مردم مسـلمان ترسـیم می کند. پیغمبر، اول امام بود. ]بعد[ یکی یکی 

اسم پدران خودش را می شمَرد، و بعد می گوید: سپس من! یعنی ادعای 

امامـت و حکومـت؛ که این نشـان دهندۀ اوج مبارزۀ امام صادق اسـت در 

اواخر دوران بنی امیه. این هم خط دوم.

خـط سـوم تشـکیل یک جمـع وفـادار و فعـال، و تربیت آنهاسـت. که آن 
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روزها ]در دوران اختناق[ ما اسـمش را می گذاشتیم حزب تشّیع. 

به این معنا ـ نه به آن معنایی که دشـمنان شـیعه می گوینـد ـ ایرادی ندارد 

مـا بـه تشـّیع حزب بگوییـم و آن را حـزب اطالق کنیم. ]ائمـه[ یک جمع 

برگزیـده ای را از میـان دوسـتان و عالقه منـدان خـود انتخـاب می کردند، و 

اسـرار علوم خود و معارف اسـالمی و به خصوص مسـئلۀ امامت را به اینها 

می گفتند. و یک شـبکۀ پنهانِی زیرزمینِی بسـیار وسیعی در سراسر دنیای 

اسالِم آن روز وجود داشت. لذا شما می بینید در میان ُروات احادیث امام 

صادق، راوی خراسانی، سجستانی، رازی، اصفهانی، مصری، بصری، کوفی، 

از تمام نقاط دنیای اسالِم آن روز کسانی هستند که از امام روایت می کنند 

علـوم آن حضـرت را. غالبًا همه جزو شـیعیان و نزدیـکان، و بعضی از آنها 

دارای داعیـۀ قیـام ]هم هسـتند[ که بیایند پیش امام صـادق که آقا قیام 

کنیم! پیداست که از همان جمع ویژه اند.67/3/19 در تمام اقطار عالم اسالم، 

شـیعیان خالص، آن کسـانی که صددرصد دلبستۀ به مسئلۀ امامت بودند و 

آن پیام را و رسـالت را قبول داشـتند، به امام صادق و مرکز امامت متصل 

می شـدند. اینی که می شـنوید در روایات، یک نفری از خراسان آمد، چنین 

گفت؛ یک نفری از بصره آمد، چنین گفت؛ یک نفر از فالن جا پول فرستاد؛ 

یک پیرزنی در فالن جا چنین پیغام داد؛ این معنایش همین است؛ یعنی 

ارتباطات سـازمان یافته. البته یک برداشـت مخصوصـی در دنیای امروز از 

کلمۀ حزب هسـت، که این سـازماندهی هاِی به شـکل حزبی، آن روز نبوده 

البته. اینها از پیشرفت های اخیر دنیاست. اما ارتباط و اتصال و اینکه یک 
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نفری در دستگاه امام باشد که آن گروه های خاص و خالص با او 

ارتباط دارند، ]بوده[. ..اینها، همان رابطه هاست.67/8/8

]بنابرایـن[ تربیـِت یـک جمـع ویژه، هدف یا خط روشـن اسـتراتژیک امام 

صـادق بـود.67/3/19 ایـن، یکی از آن نکته های اصلی یـا نقطه های اصلی کار 

سیاسی ائمهعلیه السالم است.67/8/8 این سه.

و ]خط[ چهارم، اقدام به هر ضربۀ ممکن به دستگاه حاکم است.67/3/19 ]و[ 

نهیـب زدن بـه دسـتگاه های 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 پایه های فرهنگی دسـتگاه خالفت را نگه می داشـتند، ائمه 

مورد عتاب و خطاب قرار می دادند. این هم یکی از کارهای سیاسی است. 

یکـی ]دیگـر[ از کارهـای سیاسـی، کمک بـه نهضت های علـوِی زمان بود. 

که زمان امام صادق این بسـیار واضح بود؛ اما زمان امام باقرعلیه الصالة والسلالم 

نـه. در زمـان امام باقر هنوز زمینه آمادۀ برای قیام مسـلحانه نبود، خیلی 

مشـکل بـود. لذا ]گفته شـد که[ زیدبن علی برادر امـام باقر آمد خدمت آن 

حضـرت، عـرض کرد که من می خواهم بـروم قیام کنم، حضرت او را منع 

کردنـد، گفتنـد نه. او هم گوش کـرد و نرفت. زمان امام صادق زیدبن علی 

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 ای کاش در ثواب این کارت، من هم 

با تو شریک بودم1. همین طور در باب محمدبن عبداهلل و ابراهیم بن عبداهلل 

کـه حضـرت کمک های زیادی کردنـد.۲ بااینکه ذهن آنها صددرصد منطبق 

نبـود با ذهن امام صـادق، درعین حال چون حرکت می کردند، حضرت آنها 

را کمـک کـرد. در یـک روایتـی از امـام صـادق نقل شـده که فرمودنـد: »َو 

َّ َنَفَقـُة ِعیاِلـِه«3 یعنـی دوسـت دارم که  َ
ـٍد َخـَرَج َو َعـل ّمَ َن اخلاِرِجـّیَ ِمـن آِل ُمَ

َ
ـَوِددُت ا

َ
ل

خروج کننـده و قیام کننـدۀ از آل محمـد قیام کند و مخارج عیالش با من 

]باشـد[؛ زن و بچـه اش را مـن اداره کنـم. و روایاتـی وجـود دارد کـه امام 

صادقعلیه الصالة والسلالم تنها به این تشـویق ها و گفتن ها اکتفا نمی کردند، بلکه 

پـول هم به اینها می رسـاندند، کمک هم بـه اینها می کردند؛ گاهی ترویج 

هم از آنها می کردند.67/8/8 البته خودشان الزم یا مصلحت نمی دانستند که 

وارد بشـوند. کـه ایـن دالیلـی دارد، که بـرای بنده این دالیل کاماًل روشـن 

است. یعنی تحلیل زندگی امام صادق، ما را به آنجا می رساَند که حقیقتًا 

مصلحـت نبـوده کـه امام صـادق خودشـان وارد این میدان عملـی مبارزۀ 

علنی بشوند. این هم خط چهارم.67/3/19

امـام صـادق را این طـور باید شـناخت، بـا این دیـد. وِااّل اینی کـه ما خیال 

1. عیـون اخبـار الرضـا )محمدبن علی بن بابویه معروف به شـیخ صدوق، متوفی 381ق(/ 

باب25/ حدیث7

2. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و محمدبن علی و جعفربن محمد و.../ ابواب 

تاریخ االمام جعفربن محمد الصادق/ باب6/ حدیث41

3. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و.../ ابواب تاریخ سیدالساجدین/ باب11/ حدیث21
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کنیـم کـه حضـرت یـک مرد عالمـی بود، مثـل بقیـۀ علمایی که 

در آن عصـر بودنـد، و نشسـته بود و یک ُمشـت شـاگردی هم داشـت، این 

نبوده. می گویند چهارهزار شـاگرد هم داشـته حضرت؛ همه خیال می کنند 

حضرت روی منبر می نشسته، چهارهزار نفر پای منبر حضرت می نشستند؛ 

کجـا ایـن خبرها بود! چهارهزارتا، یعنی در طـول زمان و به مرور؛ در عزلت، 

در خلـوت، در دشـواری، در تبعیـد. یـک مدتـی هم البته، چند سـالی هم 

در ایـن وسـط، در ایـن سـی سـالـ  که جنگ بیـن بنی امیـه و بنی عباس 

بـود و گرفتاری هـای هـر دو طرف زیاد بود ـ آن حضرت یک قدری وسـعت 

بیشـتری داشـتند. فرصت و میدان بیشتری بود و شاید عدۀ بیشتری دور 

حضرت جمع می شـدند در مسـجد مدینه و حدیث و احکام یاد می گرفتند 

از آن حضرت. این طور نبود که حضرت آزادانه بنشـیند و چهارهزار شـاگرد 

را تدریس کنند و تربیت کنند. نباید تصور کرد که امام صادقعلیه الصالة والسلالم 

کارشان این بود که بنشینند فقط شاگرد تربیت کنند و عاِلم درست کنند، 

و از مکتب ایشان عالوه بر فقیه و محدث و مفّسر، شیمی دان و ریاضی دان 

و چه و چه، متخرج بشوند و بیایند بیرون و در دنیا نورافشانی کنند. اینها 

نتایج کار امام صادق اسـت. هدف آن حضرت، یعنی آن جریان اصلی کاِر 

آن حضرت، همان دو جریانی بود که عرض شـد. مبارزه با انحراف اسـالم، 

مبـارزه با اشـتباه برداشـت از اسـالم، 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

شعرا، مرّوجین مکتب اهل بیت؟مهع؟

همـان نقـش حساسـی که علما و دانشـمندان و فقهـا ]در جریان مبارزات 

ائمـه[ دارنـد، در منطقـه ای دیگـر و در سـطحی دیگـر، عیـن همـان نقش 

را، به صورت دیگری شـاعران دارند. شـعرا همیشـه در هر اجتماعی نقش 

دارند؛ در همۀ اجتماعاتی که به سوی راهی و هدفی می روند، شاعر نقش 

اساسی دارد؛ همیشه این طور است؛51/11/25 چون تأثیر شعر در ذهن مخاطب 

بیشـتر اسـت. گاهی یک شـاعر، یک بیت شعر می گوید که از چند ساعت 

حرف زدِن یک سـخنوِر توانا گویاتر اسـت. ]گاهی[ یک بیت یا یک مصرع 

شـعر، در ذهن هـا می مانـد و مـردم آن را می فهمنـد و تکـرار می کننـد، و 

نتیجتًا ماندگار می شود.

گاهـی می بینیـد کـه برای حفظ یـک بنای اعتقادی یـا عاطفی، آن قدر 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 کتاب های خود نیاورده باشند؛ 

درعین حال، اشعار او تأثیر خاصی دارد. غالبًا هم چیزهای ذوقی است.

گر چشم روزگار بر او فاش می گریست

خون می گذشت از سر ایوان کربال

آن چنـان حادثـۀ کربال را بـرای مخاطب تصویر می کند کـه این مفاهیم با 

همۀ بار اعتقادی و عاطفی و انسـانی و سیاسـی و فکری، در اعماق جان 

مستمع نفوذ می کند. اهمیت این اشعار، چنین است.

باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

ببینیـد بـا یـک هنر و ذوق، و ارایۀ سـخن به شـکل خاصـی، دل را متوجه 

می کند. اهمیت شعر این است.

رفتار ائمهعلیهم السالم این گونه بود که دعوت شعری را تقویت می کردند. فقط 

ائمـه هـم نبودنـد که این کار را می کردند؛ نقطۀ مقابلشـان هم همین طور 

بودند. یعنی خلفای بنی امیه و بنی عباس، برای پیشرفت کار خود، محتاج 

شعر بودند و به شعرا پول های گزاف می دادند تا برای آنها شعر بگویند. شعرا 

هـم می گفتنـد. ..خلفا به شـاعران پول می دادند، بـرای اینکه مثاًل در مدح 

بنی امیه یا بنی عباس، و در باب اینکه اینها برحقند، شعر بگویند.68/10/28

نویسندۀ کتاب »َالعّباسیون ااَلوائل« به درستی نقش حساس و تعیین کنندۀ 
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ادبیات را در قرن های اول و دوم ـ که روزگار شـکوفایی شـعر و 

خطابۀ عربی است ـ در کتاب خود باز کرده است. وی می نویسد: »ادبیات 

در دل هـا اثـر می گذاشـت و ِمهـر و گرایـش مـردم را بـه این یا آن دسـته 

جلـب می کـرد. شـاعران و سـخنوران، به منزلۀ روزنامه هـای آن عصر بودند 

که هر یک، جهت گیری سیاسی ویژه ای را مطرح می ساختند، از آن دفاع 

می کردند، با زبانی مؤثر و شیوه ای رسا، دالیلی بر حقانیت گرایش سیاسی 

خـود اقامـه می کردند، و دالیل رقبای خود را مردود می سـاختند.«1 مثاًل از 

سـویی شـاعر طرف دار بنی عباس، برای اینکه خالفت را حق مشـروع این 

دودمان وانمود کند، آنان را به پیامبر متصل می ساخت و ادعا می کرد که 

میراث پیامبر، ملک طبیعی این خاندان اسـت. و چنین اسـتدالل می کرد 

کـه چـون در ارث، بـا بـودن عموها، نوبت بـه دخترزادگان نمی رسـد، پس 

میراث حکومت پیامبر متعلق به عمویش عباس، و پس از او حق فرزندان 

عباس است:

ِبكاِئـٍن َک  ذا یـَس 
َ
ل َو  َیكـوُن   

َ
ّن

َ
ااَلعمـاِم۲ا ِوراَثـُة  الَبنـاِت  ِلَبـِن 

یا این گونه که با بودن عمو، نوبت به عموزاده نمی رسد:

 الَعّمِ
َ

بناُء َعّباِس ُهم َیِرثوَنُه َكّف
َ
ُحجـُت3َفا َقـد  ااِلرِث  یِف  الَعـّمِ  بـِن  اِلِ

1. الَعّباسیون ااَلوائل )دکتر فاروق عمر(/ ص104 )نویسنده(

2. چگونـه ممکـن اسـت؟ و این هرگز شـدنی نیسـت کـه دخترزادگان، میـراث عموها را 

مالک شوند. )نویسنده(

3. پسران عباس، میراث برحق اویند؛ همچنان که 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 

غالبًا سرشار از نوعی عاطفۀ شورانگیِز ناشی از احساس مظلومیت است ـ 

این اسـتدالل ها را رد کرده، اسـتدالل های دیگری و گاه از نوع همان ها بر 

حقانیت ادعای ائمۀ شیعه ارائه کردند. برای نمونه، اشاره به ماجرای غدیر 

خم، در قصیدۀ معروف سید ِحمَیری1:

ـُه
َ
ل َفَهـذا  َمـوالُه  ُكنـُت  َیقَنعـوا۲َمـن  َل  َو  َیرَضـوا  ـم 

َ
َفل ًل  َمـو

و پاسـخ بـه اسـتدالل شـاعر عباسـی در مـورد میـراث عمـو، در قصیـدۀ 

جعفربن عثمان طائی3:

ماِلـِه ِمـن   
ٌ

كاِمـل ِنصـٌف  ِسـهاٍم4ِللِبنـِت  ِبَغیـِر  وٌک  َمتـر الَعـّمُ  َو 

و اشاره به وراثت از پیامبر، در قصیدۀ دعبل خزاعی۵:

صَبحـوا
َ
َفا ـِبِّ  الّنَ ِارُث  ـم  ِبِ َضـّرَ 

َ
َمنـوٌن6ا َو  َمیَتـٌة  فیـِه  ُیسـاِهُم 

1. سید اسماعیل ِحمَیری )متوفی 179ق( با عنایت امام صادق به مذهب شیعه مشّرف 

شد. و از سوی امام صادق سید الشعراء لقب گرفت.

2. هرکـس مـن مـوالی اویم، پس این ـ  علی ـ  او را موالسـت و مخالفـان بدین زمان، 

راضی و قانع نگشتند. )نویسنده(

3. جعفربن عثمان طائی )متوفی 150ق( از شعرای شیعه و مرثیه سرایان واقعۀ عاشوراست 

که امام صادق بهشت را به او بشارت داده اند.

4. دختر، یک نیمۀ کامل از مال شـخصی را ارث می برد؛ درحالی که عمو را هیچ سـهمی 

از ارث نیست. )نویسنده(

5. دعبل بن علی خزاعی )148-246ق( از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواد بود. او به 

دلیل طعن هایش بر خلفای عباسی دائمًا در حال گریز و سفر بود و در نهایت به شهادت رسید.

6. میراث پیامبر، ایشان را زیان بخشید؛ زیرا از هر سو طعمۀ وحشت و مرگ شدند. )نویسنده(
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برای کسی که اندک تتّبعی در کتب مربوط به زندگی بنی عباس 

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 می توان 

گفـت شـعر و ادب شـیعی، در دوران ائمـه، عمدتـًا بـه اسـتدالل و بحـث 

سیاسـی و کالمـی می پرداخـت، و از خیال بافی هـای رایـج در مدیحه های 

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 جبهه بندی سیاسی اعتقادی بزرگ و عامی را در سطح وسیع 

جامعۀ آن روز مشخص می سازند، چه می گویند و چه ادعا می کنند و هر 

یک چه حقی را برای خود قائلند.

همان طورکه به روشنی دیده می شود، هر یک از این دو جناح می کوشد 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. بی گمان نزاع بر 

سـِر آن نیسـت که کدام یک از دو تیرۀ علوی و عباسی، از مواریث معنوی 

پیامبر مانند دانش، زهد، خصلت های برجسته برخوردارند؛ اینها هیچ کدام 

حقـی نیسـتند کـه نـزاع بـر سـر آن را مسـئلۀ اولویـت در ارث حـل کنـد. 
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هیچ گاه دو نفر برای اینکه ثابت کنند دانش یا زهد کسـی را به 

ارث برده اند، به خویشـاوندی نزدیک تر با وی اسـتدالل نمی کنند. این گونه 

اسـتدالل فقط در جایی قابِل ارائه اسـت که نزاع بر سـر یک شـیء یا یک 

حق باشـد؛ چنان که دیدیم شـعرای زمان امام صادقـ  مانند سید حمیری 

و جعفربن عثمان و ُکِمیت ـ با مطرح ساختن مسئلۀ امامت در اشعار خود 

و پاسـخگویی به شـاعران دیگری که در همین مسـئله از عباسـیان دفاع 

می کردند، به خوبی نشان می دهند که امام صادق و شیعیانـ  یعنی عناصر 

وابسته به آن حضرت ـ دست اندرکار تبلیغات همه جانبه و گسترده ای، در 

جهـت بازیافتن و بازگرفتن قدرت سیاسـی و رانـدن رقبای ناصالح خود از 

صحنۀ سیاسـت بوده اند. در اشـعار بلیغ و بسـیار هنرمندانۀ شعرای علوی 

ـ از قبیل کمیت، دعبل، َفَرزَدق، و بسیاری از شاعران بزرگ دیگر ـ شواهد 

فراوانی بر این سخن می توان یافت.پیشوای صادق/ص84-81

شـما ببینید مداحان اهل بیتعلیهم السلالم در دوران حیات معصومینعلیهم السلالم 

بر روی چه چیزهایی تکیه می کردند. شعر دعبل، شعر کمیت، شعر فرزدق، 

این شعرهایی که ائمهعلیهم السالم اینها را تشویق کردند، بر روی چه چیزهایی 

تکیـه می کردنـد. شـما نـگاه کنید ببینیـد؛ محتوای این اشـعار یـا اثبات 

حقانیت اهل بیت است با دلیل، با استدالل ـ استداللی که در کسوت زیبا 

و لطیِف شعر، خودش را نشان می دهد ـ یا بیان فضایل اهل بیتعلیهم السالم 

یا بیان درس هایی که از زندگی آن بزرگواران می شود گرفت.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 

فهم و درک، و در دل آنها دارای تأثیر است. لذا شما اطراف کشور اسالمِی 

آن روز ـ از اقصای خراسان و سیستان تا یمن و مصر و کشورهای مغرب 

اسـالمی ـ را ببینیـد، شـیعیانی بودنـد که راجع بـه امیرالمؤمنین و سـایر 

ائمهعلیهم السلالم و نیـز راجع بـه فاطمـۀ زهراسلالم اهلل علیها حـرف می زدند و سـخن 

می گفتند و برای این وآن، حقایقی را بیان می کردند.68/10/28

اگر اهمیِت تبیین نبود، امام صادقعلیه السلالم شـاعری مثل کمیت را آن گونه 

مورد عنایت قرار نمی داد؛ یا امام هشتمعلیه السالم دعبل را؛ یا امام چهارمعلیه السالم 

فرزدق را. شعرای معروفی که شما اسم هایشان را شنیده اید ـ مثل فرزدق، 

ُکمیت و دیگران ـ اینها سـلمان زمان خودشـان نبودند؛ اینها در مقایسه با 

اصحاب عالی مقام ائمه، خیلی متوسط بودند. نه معرفتشان به قدر معرفت 

ُزراره و محمدبن مسلم و امثال اینها بود؛ نه فعالیتشان در محیط اهل بیت 

زیـاد بـود. اما شـما می بینید امـام از اینها تجلیلی می کند کـه از خیلی از 

اصحـاب بزرگـوار خودش نمی کند. چـرا؟ به خاطر تبیین! چون اینها در یک 

جا حرفی زدند و نکته ای را روشن کردند، که مثل خورشیدی بر ذهن ها و 

دل ها تابیده، و حقیقتی را برای مردم روشن کرده است.80/6/18

شما در بین کلمات ائمهعلیهم السالم یا سیرۀ آن بزرگواران، کسی را که این گونه 

مـورد توجـه ویژه قـرار گرفته باشـد، کمتـر می بینید؛ مگر آن افراد بسـیار 

برجسـته مثل هشـام بن حکم یا مؤمن الطاق که اینها در بین رجال شیعه، 

بی نظیر یا بسـیار کم نظیر بودند. ائمهعلیهم السلالم امثال هشـام و مؤمن الطاق 
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را سـتایش می کردند و مورد توجه و عالقه قرار می دادند؛ اما آن 

کسانی را هم که مدح و فضایل را به زبان شعر بیان می کردند ـ ولو آنچه 

کـه می گفتند، در حد اوج سـخن هشـام بن حکم هم نبـود ـ مورد توجه و 

نوازش و احترام و تجلیل و تکریم قرار می دادند.

..خیلی از اینها، شـعرایی هسـتند که اگرچه نسبت به اهل بیت عالقه هم 

دارند، اما همۀ شعرشان دربارۀ اهل بیت نیست. شما دیوان دعبل خزاعی 

را کـه نـگاه کنیـد، این طور نیسـت کـه او از اول تا آخر، مـدح اهل بیت را 

گفته باشد؛ خیر! او یک شاعر است؛ ولی شعر او، شعر سیاسی و در جهت 

افکار و عقاید و محبت اهل بیتعلیهم السالم است و ]خودش[ جزو پیوستگان 

به این خاندان اسـت. والیت، یعنی ]همین[ پیوسـتن و وصل شدن و جزو 

پیوسـتگان و موالیـان اهل بیتعلیهم السلالم قرارگرفتـن. ببینیـد ایـن دعبل و 

همین طور کمیت و دیگران، چقدر در دنیای تشّیع و در زمان ائمهعلیهم السالم 

مورد احترام و تجلیل بوده اند.68/10/28

ُة« کسـی شـعری  ُه اجَلّنَ
َ
بَكی َوَجَب ل

َ
و ا

َ
 َو َبَكی ا

ً
 فینا ِشـعرا

َ
اینکـه فرمودند: »َمن قال

دربارۀ ما بگوید و چشمی را بگریاند، بهشت بر او واجب می شود.1 معنایش 

چیسـت؟ معنایـش ایـن اسـت کـه بهشـت را ارزان کرده انـد؟ بهشـتی که 

ُه« 
َ
َة َو َغَفَر ل ُه اجَلّنَ

َ
وَجَب اهَّلُل ل

َ
بَكی ِبِه ِااّل ا

َ
 َفَبَكی َو ا

ً
 یِف احُلَسنِی ِشعرا

َ
َحٍد قال

َ
الم: ما ِمن ا یِه الّسَ

َ
 الّصاِدُق َعل

َ
1. »قال

کسـی نیسـت که در رثای حسین علیه السـالم 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 الحسین بن علی/ باب34/ حدیث17(
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این همـه بایـد عبادت کـرد تا به آن رسـید را، این طور دمِ دسـتی 

کرده انـد؟ یـا نـه؛ آن کار، آن شـعرگفتن و تسـخیر دل با آن شـعر و انتقال 

یک مطلب در آن روز، آن قدر مهم بوده که به خاطر آن اهمیت، جا داشته 

اسـت که درمقابل یک بیت شـعری که این گونه تأثیر می گذارد، بهشت را 

به او وعده دهند.80/6/18

من در زندگی ائمهعلیهم السالم یک قدری فحص1 کردم، ببینم وقتی که پولی به 

یکی می دادند چقدر بوده. امام باقر، امام صادق، امام موسی بن جعفر، وقتی 

پولی می خواستند به یکی بدهند، چقدر می دادند. دیدم اینها ـ البته اوایل 

کمتر، بعد یواش یواش، به قول امروز یک ُخرده تورم مثاًل بیشتر شده بود، 

یک ُخرده پول هم بیشـتر می دادند ـ هفتاد ِدرهم، هشـتاد ِدرهم، دویسـت 

ِدرهـم، پانصـد ِدرهـم، ایـن پولی بـوده که می دادنـد. کمیت بن زید اسـدی 

وقتی کـه شـعر می گویـد، یکهو پولی کـه به او می دهند، بیسـت هزار ِدرهم 

است. ببینید؛ دویست ِدرهم کجا، بیست هزار ِدرهم کجا. ..این طور حضرات 

ائمه هدیعلیهم الصالة والسالم شعر را ترویج می کردند. چرا؟ برای چه؟62/6/7

بـرای اینکـه تفکـر شـیعی را در سـطح عالم اسـالم و در عمـق تاریخ ثبت 

کنند و حفظ کنند. و همین طور هم شـد و موفق هم شـدند.60/12/13 ]شـعرا[ 

در سـخت ترین دوران هـای تاریـخ اسـالم، پرچمـی را بـر دوش گرفتند که 

هرکـس آن پرچـم را بـر دوش می گرفـت، سـخت ترین شـکنجه ها برای او 

وجـود داشـت. پرچـم چـه را؟ پرچـم والیـت حقیقـی اسـالم را، پرچم آن 

1. )ف ح ص( کاوش، جستجو
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حقـی را کـه قرآن، ناطق اوسـت. مسـئلۀ کمیت هـا و فرزدق ها و 

سـید ِحمَیری ها و دعبل ها ـ و ازاین قبیل کم هم نبودند ـ فقط این نبود 

که یک شـعری را طبق عقیده شـان می گویند، و برای چند نفر می خوانند. 

مسـئله این بود که این شـعر حامل یک پیام بود، حامل یک رسـالت بود؛ 

یـک چیـزی را می خواسـت بـه آن مـردم تعلیـم بدهـد. ..یکی از شـعرای 

معروف دوران بنی امیه و بنی عباس به نام ُبشـاربن ُبرد، معروف اسـت که 

می گوید: خدا رحم کرد سید حمیری ـ آن شاعر بزرگ اهل بیت ـ افتاد تو 

اشعار مکتبی، وِااّل اگر قرار بود آن هم مثل ما مدح بگوید و غزل بگوید و 

به خلفا تقّرب کند، چیزی و جایی برای ما باقی نمی ماند! می بینید شاعر 

اهل بیت ازلحاظ میزان شعری در چه پایه است؟ بشاربن برد یکی از شعرای 

طراز اول عرب است، یعنی آن طورکه من احساس می کنم و می فهمم، در 

دورۀ دوم شـعرای صدر اسـالم، بشـار نفر اول اسـت. مثاًل فرض کنید یک 

کسـی مثـل سـعدی مـا، یا مثل حافظ مـا. این آدم می گوید اگـر قرار بود 

سید حمیری هم وارد این میدان ها شود، اگر حاضر بود تن بدهد به این 

حرف ها، ]نظیر[ همان شعرهایی را که ما می گوییم، آن مضمون هایی که 

مـا می گوییـم، ]بگوید[، آن تقّربی که ما به خلفا می جوییم، ]بجوید[، برای 

مـا دیگـر جایـزه ای و جایی و مقامی باقـی نمی ماند، به او اختصاص پیدا 

می کرد. این طور اعتراف می کند به فضیلت و عظمت سـید حمیری. حاال 

سـید حمیری کیست؟ سـید حمیری آن کسی است که خواندن اشعار او 

در مجلـس سـه نفره و چهارنفـره ممنوع بود. چرا؟ بـرای خاطر اینکه حامل 
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همان پیام ]و تفکرات شیعی[ بود. مسئله این است.63/12/22 علت 

اینکـه ُکمیـت، تحت تعقیب قـرار می گرفت، و ِدعبـل می گفت من پنجاه 

سـال اسـت دارم را بر دوشـم می کشـم،1 این بود. اگر این پیام نبود، هیچ 

کار با آنها نداشتند. ..دعبل ُخزاعی ده ها سال متواری بود؛ شوخی نیست، 

ده ها سال. آنهایی که چند صباح در رژیم ]پهلوی[ در زیر بار آن سختی ها، 

متواری بودند، دربه در بودند، می دانند ده ها سال دربه دری یعنی چه. ده ها 

سال تبعید، ده ها سال یک شب را با اطمینان به اینکه آدم صبح می کند 

به سرنبردن، خیلی سخت است! هیچ خلیفه ای در زمان دعبل نیامد، مگر 

اینکـه دعبـل یـک داغ باطله ای از شـعر خود بـه پیشـانی او کوبید؛ که تا 

امروز هم آن داغ باطله باقی اسـت؛ هارون، امین، ابراهیم بن مهدی 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 پاک نشدنی، صاف نشدنی، و محونشدنی در تاریخ، یک نقش زشتی 

کشـیده کـه از ده ها سـخنرانی باالتر بـوده. البته رهایـش نکردند، دنبالش 

کردند، تعقیبش کردند، جنایت کارانشـان 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 ]خالدبن عبداهلل َقسـری[ شـعر نگفته 

1. کتاب ااَلغانی )ابوالفرج اصفهانی، متوفی 356ق(/ ج20/ ص295
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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 

کنیزک هـای خواننـده راـ  کنیز ها گاهی خواننـده بودند آن وقت ها، بعضی 

نوازنـده بودنـد، بعضـی به کارهای دیگر می آمدند ـ پیدا کرد و دسـتور داد 

که اشـعار کمیت را به اینها تعلیم بدهند. شـعرهایی که کمیت در مدح 

اهل بیـت گفتـه بود، این اشـعار را یکـی پس از دیگری بـه کنیزها تعلیم 

دادنـد. اینهـا یـاد گرفتنـد. بعد این کنیزها را برداشـت و به عنـوان بهترین 

کنیزکان فرستاد شام پیش هشام بن عبدالملک به عنوان هدیه. هشام دید 

عجب کنیزهای خوبی اند؛ خیلی خوشـحال شـد. خیلی از این استاندارش 

که برایش کنیز فرستاده بود، ممنون شد. بعد گفت: خب بنشینید ببینیم! 

نشسـتند. گفـت از شـماها چـه برمی آیـد؟ چه کاره اید؟ گفتند مـا خواننده 

هسـتیم. گفـت بخوانید ببینم. اولی شـروع کرد خوانـدن؛ گوش کرد، دید 

یک شـعری دارد می خواند که پر از مدح اهل بیت پیغمبر، و پر از دشـنام 

به بنی امیه است. اوقاتش تلخ شد. گفت ساکت شو، خفه شو. این کنیز 

بیچاره هم نمی دانسـت قضیه چیسـت؛ ساکت شد. یک قدری تحمل کرد، 

گفـت آن کنیـز بعـدی بیاید. آن آمـد. گفت تو چـه کاره ای؟ گفت من هم 

خواننـده ام. گفـت تـو بخوان ببینم. بنا کرد آن هم همین طور یک شـعری 

خوانـدن. دیـد این هـم همین طـور، قصیـدۀ دیگـری اسـت، تمام، سـرتاپا 
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بدگویی به بنی امیه و تعریف از بنی هاشم. سومی، چهارمی، این 

ناراحت شـد. شعرشـناس ها را جمع کرد، گفت ببینید که این شـعرهایی 

که اینها می خوانند برای کیسـت؟ به سـبک شـعر چه کسـی شبیه است؟ 

شعرشـناس ها آمدند، خوب گوش کردند؛ کنیزها، این یکی خواند، آن یکی 

خواند، آن یکی خواند. گفتند اواًل این شعرها همه اش برای یک نفر است؛ 

ثانیًا هم آن یک نفر، نودوُنه درصد کمیت بن زید اسـدی اسـت؛ به سـبک 

شعر کمیت می خورد. حاال کمیت بیچاره این شعرها را مخفیانه گفته بود 

و دهان به دهان فقط بین شـیعه می گشـت. این اسـتاندار خبیث این طور 

این شـعرها را رسـاند به گوش شـخص خلیفه. خلیفه قسـم خورد، قسـم 

جاللـۀ قطعـی خـورد کـه کمیت اسـدی را بایسـتی بگیرند و سـخت ترین 

عذاب ها را بر او جاری کنند. 

کمیـت بیچـاره در خانه نشسـته بود، که ناگهان دید خانـه اش را محاصره 

کردند. ]او را[ گرفتند و بردند زندان کوفه. خبر هم ندارد که قضیه چیست. 

در دستگاه خود این خالدبن عبداهلل که حاکم کوفه بود، یک نفری بود که 

عالقه مند به کمیت بود و شـاید هم شـیعه بود. او فورًا پیغام فرسـتاد در 

زندانـ  زندان های آن وقت این طوری بود، می شد کسانی بروند بیایند ـ که 

قضیه این اسـت. تو حکم قتلت ازطرف هشـام بن عبدالملک آمده و راه و 

چاره هم این است که از زندان به یک تدبیری فرار کنی. اگر زندان بمانی 

حتمًا کشته خواهی شد. کمیت که این خبر را شنید، فکر کرد که چگونه 

از زنـدان خـالص بشـود. یـک راه چاره پیـدا کرد و آن این بـود که عیالش 
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را بخواهـد، عیالـش بیاید به عنوان مالقات؛ این لباس عیالش را 

بپوشـد، ِخمار1 آن را به صورتش بیندازد، خودش را شـکل زن ها بکند و از 

زندان بیاید بیرون. جز این راهی ندارد. همین کار را هم کرد. 

فورًا پیغام فرستاد به زنش که بیا اینجا کارت دارم. زن آمد. گفت خالصه 

من در یک وضع بدی گیر کردم، احتمال کشته شـدن من زیاد اسـت. راه 

چاره هم این است که تو لباس هایت را بدهی به من بپوشم و از زندان در 

بروم، تو بمانی اینجا. ولی بدان که تو را نخواهند کشـت، تو زن هسـتی، 

و به عـالوه بـا تـو دشـمنی ندارنـد، با من دشـمنند. اگر می دانسـتم که به 

تـو صدمـه ای وارد خواهـد آمد، این پیشـنهاد را نمی کـردم. زن هم حرفی 

نداشـت، موافقـت کـرد و لباس هـا را کنـد. کمیت، چارقـدش را پیچید به 

سرش ـ همان شکلی که زن های عرب درست می کردند؛ یک چارقدی دور 

سرشـان می پیچیدنـد، یکی دور گـردن و روی شانه هایشـان می انداختند، 

دور صورتشـان پیچیده می شـد ـ و ِخمار و ُبْرَقع و مقنعه و این چیزها را 

داد و ایشـان پوشـید. و بعـد بـرای اینکـه امتحان کند که بـه او می آید یا 

نمی آید، گفت یک ُخرده جلو برو، یک ُخرده عقب بیا، و گفت خیلی خوب 

است، فقط یک ُخرده ای شانه هایت خشک است؛ شانۀ مردانه است، شانۀ 

زنانه نیسـت. گفت حاال به هرحال باید بروم، چاره ای نیسـت، باید بسـازم. 

با همین شـانۀ خشـک باید بروم بیرون. آمد از زندان بیرون، کسـی ]او را[ 

نشـناخت. رؤسـای بنی اسـد که از قبل قضیه را خبر داشتند، منتظر بودند 

1. )خ م ر( روبنده، مقنعه، َمعَجر
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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 تعقیب کردن. 

کمیـت همین طـور کـه از کوچه هـا می گذشـت، از جایـی عبـور کـرد کـه 

یک ُمشـت از ایـن جوان هایـی که در کوچه ها می نشـینند و به زن ها نگاه 

می کننـد، جمع شـده بودنـد. یکی از جوان ها نگاه کرد بـه این خانمی که 

دارد عبور می کند. یک ُخرده سـرتاپایش را نگاه کرد، یک وقت داد کشـید، 

گفت واهلل این مرد است، زن نیست! می گویید نه، تعقیبش کنید ببینید. 

کمیت بیچاره قدم ها را تند کرد. آن جوان غالمش را فرستاد که کمیت را 

تعقیب کند. یک قدری که غالم آمد و از این جوان ها دور شد، آن اسدی ها 

کـه هم قبیله هـای کمیت بودند، شمشـیر ها را کشـیدند و به غالم گفتند: 

فالن فالن شـده! زودی از اینجـا دور شـو، وِااّل تـو را می کشـیم. به هرحـال 

کمیت را نجات دادند. مدت های مدید کمیت فراری بود؛ مدت های مدید. 

و اگر پیدا می کردند کمیت را، قطعًا او را می کشـتند. تا اینکه با تدابیری 

نجات پیدا کرد. البته معروف است که رفت خدمت امام باقرصلوات اهلل وسالمه علیه 

و قضیه را گفت. حضرت به او اجازه دادند که او از روی تقّیه، شعری در 

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 علی الظاهر، اما در واقع او 

را عفو نکرده بود. بغض کمیت به عنوان شاعر خاندان پیغمبر و شاعر حق، 
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در دل بنی امیه ماند و هنگامی که استاندار جدیدی به کوفه آمده 

بود ـ یوسـف بن عمر که بسـیار هم مرد خبیثی بود ـ ..دسـتور داد کمیت 

را آوردند. اشـاره کرد به آن کسـانی که دوُروَبرش بودند، ریختند و کمیت را، 

ایـن شـاعر خانـدان پیغمبـر را قطعه قطعه کردند. و پسـر کمیت می گوید 

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 به هـوش آمد، دیدم کـه دارد زمزمه می کند. گوشـم را 

بردم نزدیک، دیدم دارد می گوید: 

ٍد«1  ّمَ  ُمَ
َ

ُهّمَ آل
ّ
لل

َ
ٍد، ا ّمَ  ُمَ

َ
ُهّمَ آل

ّ
لل

َ
»ا

یعنی پروردگارا! من به خاطر آل محمد به این مراحل دچار شدم.62/4/19

1. الغدیر/ ج2/ ص307



 

۶۹

امام صادق؟ع؟
»گسترش تشکیالت پنهان«

در ]ابتدا[ الزم است به یکی از تأسف انگیزترین چیزهایی که برای پژوهشگر 

زندگی امام صادقعلیه السلالم مطرح می شـود، اشاره کنیم. و آن این است که 

شـرح زندگـی امام، به ویژه در سـالیان آغاز امامتش کـه مصادف با اواخر 

حکومـت بنی امیـه بود، در هالـه ای از ابهام قرار دارد. ایـن زندگی ُپرماجرا 

و حادثه خیـز، کـه کشـمکش ها و فـراز و نشـیب های آن از البه الی صدها 

روایت تاریخی مشـاهده می شـود، و نه در تاریخ و نه در گفتار محدثان و 

تذکره نویسـان، هرگز به شـکل مرتب و پیوسـته منعکس نگشته، و زمان و 

خصوصیات بیشتر حوادث آن تعیین نشده است. پژوهشگر باید با تکیۀ 

بر قراین و مالحظۀ جریان های کلی زمان، و مقایسۀ هر روایت با اطالعاتی 

که دربارۀ اشخاص یا حوادث یادشده در آن از منابع دیگر می توان به دست 
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آورد، زمان و مکان و خصوصیات حادثه را کشف کند. شاید یکی 

از علل این گنگ بودن و ابهام، به ویژه در فعالیت های تشـکیالتی امام با 

یارانش را، در ماهیت این کارها می باید جستجو کرد.

کار پنهانـی و تشـکیالتی، به طـوِر معمـول، درصورتی کـه بـا اصوِل درسـِت 

پنهـان کاری همـراه باشـد، باید همـواره پنهان بمانـد. آن روز مخفی بوده، 

بعـد از آن نیـز مخفـی می مانـد و رازداری و کتمـان صاحبانش نمی گذارد 

پـای نامحرمـی ِبدان جا 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 ریزه کاری ها 

و حتـی فرمان هـای خصوصـی و تماس های محرمانۀ سـران بنی عباس با 

پیروان و افراد تشکیالتشان، در دوران دعوت عباسی، در تاریخ ثبت است 

و همه از آن آگاهند.

بی گمان اگر نهضت علوی نیز به ثمر می رسید و قدرت و حکومت در اختیار 

امامـان شـیعه یا عناصر برگزیـدۀ آنان درمی آمد، ما امـروز از همۀ رازهای 

سـربه ُمهر دعوت علوی و تشـکیالِت همه جاگسـترده و بسیار محرمانۀ آن، 

مّطلع می بودیم.

علت دیگر را در خصلت تاریخ نویسـی و تاریخ نویسـان باید جسـتجو کرد. 

یک جمع محکوم و مظلوم اگر در تاریِخ رسمی، نامی هم داشته باشد و 

خاطره ای هم از آن ثبت شود، بی شک 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 دل آزار دربـارۀ محکومان ـ که می باید به سـعی و تالش 

فراوان از اینجاوآنجا ُجست و با بیم فراوان ثبت کرد ـ خبرها و سخن های 

بسیاری از حاکمان در دست هست که بی زحمت و نیز بی دغدغه می توان 

به دست آورد و مزد گرفت و خطر نکرد!

اکنون این حقیقِت روشن را در کنار واقعیت دیگری می گذاریم. همۀ تواریخ 

معروف و معتبری که مدارک و مآخذ بیشـترین تحقیقات و گزارش های 

بعدی به شـمار می آید، و تا پانصد سـال بعد از زندگی امام صادق نوشـته 

شـده اسـت، دارای صبغۀ1 عباسی اسـت؛ زیرا چنان که می دانیم، حکومت 

عباسـیان تا نیمۀ قرن هفتم هجری ادامه داشـته و همۀ تواریخ معروف 

قدیمی، در دوران قدرت و سـلطنِت این سلسـلۀ سـخت جان نوشـته شـده 

اسـت. و بااین حـال، نتیجـه قابل حدس اسـت. هرگز از یـک مورخ دوران 

عباسـی انتظار آن نیسـت که بتواند یا بخواهد اطالعات درسـت و مرتبی 

از زندگـی امـام صادق یا هر یک از ائمۀ دیگِر شـیعه، تحصیل و در کتاب 

خـود ثبـت کند. این اسـت راز بسـیاری از تحریف هـا و ابهام ها در زندگی 

امام صادق.

تنها راهی که می تواند ما را با خط کلی زندگی امام آشـنا سـازد، آن اسـت 

که نمودارهای مهم زندگی آن حضرت را، در البه الی این ابهام ها یافته، و 

به کمک آنچه از اصول کلی تفکر و اخالق آن حضرت می شناسیم، خطوط 

اصلـی زندگی نامۀ امام را ترسـیم کنیم. آنگاه بـرای تعیین خصوصیات و 

1. )ص ب غ( جلوه، رنگ و لعاب
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دقایـق، در انتظـار قرایـن و دالیـِل پراکندۀ تاریخـی و نیز قراینی 

به جز تاریخ بمانیم.پیشوای صادق، ص68-65

    

از اول اسـالم تا دوران حکومت های اسـالمی، حزب وجود داشت. ازطرف 

باالتریـن و واالتریـن افراد و چهره های اسـالم، حزب بـود. پیغمبر خدا در 

مکه، مسلمان هایی را که به وجود آورد، درحقیقت حزبی به وجود آورد، که 

درست، تشکیالتی، حزبی، و زیرزمینی کار می کردند. بعد که اسالم ظاهر 

شـد ـ در سـال ششـم از بعثت ـ و دعوت پیغمبر آشـکار شـد، باز به شکل 

حزبی بود؛ یعنی ارتباِط منظِم کادرهای مختلف انسانی با یکدیگر و عمل 

هماهنـگ آنهـا؛ دقیقًا همین طور عمل می کردند. و بعد از آنکه پیغمبر به 

حکومت رسید، قهرًا این حزب با آن فلسفه، دیگر باقی نماند و شکل امتی 

را پیدا کرد؛ اما بعد از پیغمبر، امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسالمه علیه یقینًا تشکیالت 

پنهانی داشت.58/11/1

منظـور از تشـکیالت چیسـت؟ بدیهی اسـت کـه منظور، یـک حزب منظم 

و مرتـب بـا مفهـوم امـروزی آن، یعنـی مجموعـه ای از کادرهـای منظـم و 

فرماندهی های منطقه ای و شهری و غیره نبوده و نمی تواند باشد. تشکیالت 

به معنـای جمعیتـی از مـردم بوده که با هدفی مشـترک، کارهـا و وظایف 

گوناگونی را در رابطه با یک مرکز و یک قلب تپنده و مغز فرمان دهنده انجام 

می داده و میان خود، نوعی روابط و نیز احساسات نزدیک و خویشاوندانه 
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می داشته اند.پیشوای صادق/ص96 به مثابۀ مجموعۀ رگ هایی در داخل بدن؛ 

یعنـی شـریان و وریـد که تغذیـۀ صحیح کلیۀ اندام ها به عهدۀ آنهاسـت و 

بازگرداندن نقص ها و نارسایی ها و پلشتی ها و پلیدی ها و ابهام ها به مرکز 

نیز به عهدۀ آنهاست، تا مجددًا تصفیۀ صحیح انجام بگیرد و این دور به طور 

مداوم در بدن جریان دارد. معتقدیم اگر یک مویرگ از یک گوشۀ بدن کم 

بشود، به همان نسبت تغذیۀ کل بدن ناقص می شود.60/11/27

ایـن جمـع در زمـان علیعلیه السلالم یعنـی در فاصلۀ بیسـت وپنج سـال میان 

سـقیفه و خالفـت، همان خـواص صحابه ای بودند کـه علی رغم تظاهرات 

حق به جانـب و عامه پسـند دسـتگاه خالفـت، معتقـد بودنـد کـه حکومت، 

حـق برتریـن و فداکارترین مسـلمان، یعنی علی بن ابی طالبعلیه السلالم 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 َبرندگان خالفت، 

و نیـز وفـاداری خـود را به امـام، صریحًا اعـالم کردند. بعدها نیـز بااینکه 

طبـق مصلحـت بزرگـی کـه امام را به سـکوت و حتی همـکاری با خلفای 

نخسـتین وادار می سـاخت، آنان در َروند معمولی و عادی جامعۀ اسالمی 

قـرار گرفتنـد؛ لیکـن هیـچ گاه رأی و نظـر و تشـخیص درسـت خـود را از 

دسـت نـداده و همـواره پیـروان علی باقـی ماندند. و به همیـن علت بود 

کـه به حـق، نام »شـیعۀ علی« یافتند و به ایـن جهت گیرِی فکری و عملی 

مشـهور شـدند. چهره های معروف و افتخارآمیزی همچون سـلمان، ابوذر، 

ُاَبیّ بن َکعب، ِمقداد، عمار، ُحَذیَفه و... در این شمارند.
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شواهد تاریخی تأیید می کند که این جمع، اندیشۀ شیعی، یعنی 

اعتقاد به لزوم پیروی از امام به مثابۀ پیشوای فکری و نیز رهبر سیاسی 

را همـواره بـه شـیوه های مصلحت آمیـز و حکمت آمیز، میان مردم اشـاعه 

مـی داده و تدریجـًا بـر جمـع خـود می افزوده انـد. کاری کـه برای تشـکیل 

حکومت علوی به منزلۀ مقدمه ای واجب محسوب می شده است.

پس از آنکه امیرالمؤمنین در سال 35 به حکومت رسید، تنها  کسانی که 

بـه معیارهـای شـیعی در زمینـۀ حکومت و امامـت ِاذعان داشـته و امام 

را بـر اسـاس آن معیارهـا، بـا ایمانـی راسـخ پذیرفتـه بودنـد، همان جمع 

شـیعه، یعنـی تربیت یافتـگان مسـتقیم و غیـر مسـتقیم امـام در دوران 

بیست وچندسالۀ گذشته بودند. دیگران، یعنی اکثر مردم، هرچند در حوزۀ 

رهبری امام می زیسـتند و عماًل در جهت تفکر شـیعی گام برمی داشـتند، 

اما از آن وابسـتگی فکری و روحی، که آنان را در جمع تشـکیالت شـیعی 

درآَوَرد، برخوردار نبودند.

با توجه به این دوگونگی در میان طرف داران امام است که برخورِد بسی 

متفـاوت مسـلماناِن آن روز بـا آن حضرتـ  کسـانی ماننـد عمار و مالک 

اشـتر و ُحجربن َعدی و َسـهل بن ُحَنیف و قیس بن َسـعد، و کسـان دیگری 

ماننـد ابوموسـی اشـعری و زیادبن َابیـه و سـعدبن ابی وّقاص ـ توجیـه و 

تفسیر می شود.

..پـس از حادثـۀ صلح امام حسـن، اقدام بسـیار مهمی کـه انجام گرفت، 

گسـترش اندیشـۀ شـیعی و سروسـامان دادن بـه ایـن جمـِع پیوسـته و 
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خویشـاوند بود، که اکنون بر اثِر سـلطۀ ظالمانۀ سـلطان اموی و 

فشاری که بر آن وارد می آمد، می توانست از تحرک و دینامیسم1 بیشتری 

برخوردار باشد. و همواره چنین است که اختناق و فشار به جای آنکه عامل 

گسیختگی نیروهای منسجم تحِت فشار باشد، موجب هرچه پیوسته تر و 

راسخ تر و گسترده تر شدن آنهاست.

..در طوِل حکومت جبارانۀ بیست سالۀ معاویه، با شرح دردآوری که مورخان 

از چگونگی تبلیغات ضد علوی او در همۀ نواحی کشور نوشته اندـ  تاآنجاکه 

لعن بر امیرالمؤمنین، سنتی رایج و متداول گشته بود ـ و با مشهودنبودن 

فعالیِت 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 می داد.

..در نزدیکی های مرگ معاویه، این فعالیِت سازمان یافته، بیشتر و آهنگ 

آن شتابنده تر بود؛ تاآنجاکه فرماندار مدینه بر سِر گزارشی که از فعالیت های 

امام به دست آورده بود، به معاویه نوشت: »اما بعد. عمروبن عثمان، مأمور 

مربوطه، گزارش داد که مردانی از عراق و کسانی از سرشناسان حجاز، نزد 

حسـین رفت وآمد می کنند و گمان قیام او هسـت. من دراین باره تفحص 

کـردم و خبـر یافتـم که وی ـ حسـین ـ هم اکنون قصد برافراشـتن پرچم 

مخالفت دارد. نظر و فرمان خود را بنویس.«۲

1. فعالیت

2. ثورة الحسین/ ص 118، به نقل از اعیان الشیعه و االخبار الطوال )نویسنده(
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پـس از واقعـۀ کربـال و شـهادت امـام، فعالیـت سـازمان یافتۀ 

شـیعیان در عراق، به مراتب منظم تر و ُپرتحرک تر شـده بود؛ و این تأثیری 

بـود کـه حاالت روانی شـیعیان کوفهـ  که بسـیاری از آنـان در برابِر ضربۀ 

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 می داد.

طبری، مورخ معروِف قرن ]سـوم هجری[ می نویسـد: »آن گروه ـ شـیعه ـ 

پیوسـته مشـغول بودند به جمع آوری سالح و تهیۀ آمادگی های جنگی و 

دعوت پنهانی مردم، چه شیعه و چه غیر شیعه، به خون خواهی حسین. 

پس گروه از ِپی گروه، به دعوت آنان پاسخ می دادند و به آنان می پیوستند 

و کار بر این شیوه بود تا یزیدبن معاویه بمرد.«1

مؤلف »جهاد الشـیعة«۲ به درسـتی اظهار نظر می کند که »جمعیت شـیعه، 

پس از شـهادت حسـین، همچون یک جمع متشـکل و سـازمان یافته که 

پیوندهـای سیاسـی و عقایـد مذهبی، بـه آن یکپارچگی مـی داد، و دارای 

گردآمدهـای رهبـران و نیروهای رزمنده بود، ظاهر گشـت و گروه توابین، 

نخستین نموداِر وجوِد چنین جمعی بود.«3

چنان کـه از مطالعـۀ حوادث تاریخی و نیز از نظرات این مورخان فهمیده 

1. طبری/ ج 7/ ص 46، به نقل از جهادالشیعه، ص 28 )نویسنده(

2. خانم سمیرة مختار اللیثی )نویسنده(

3. جهادالشیعة/ ص27 )نویسنده(
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می شود، 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 به خاطـر انگیزه های انسـانی یـا نارضایی از دسـتگاه 

حکومت اموی، یا انگیزه ها و علل دیگر، عماًل با شـیعیان همگام گشـته 

و بـه همـراه آنـان در میدان های پیکار یـا در اقدام هایی که دارای صبغۀ 

شـیعی بود، شـرکت می کردند. بنابراین نباید تصور کرد همۀ کسـانی که 

در ماجراهای گوناگوِن آن بخش از تاریخ شـرکت جسـته و در آن نقشـی 

فعـال یـا عادی داشـته اند، در شـمار شـیعیان، یعنی تشـکیالت منظم و 

حساب شدۀ ائمه بوده اند.

نکتـه ای کـه بـا توضیـح بـاال می خواهم بـر آن تأکید کنم، این اسـت که 

تـا روزگار مـورد بحـث، یعنـی پس از شـهادت امـام حسینعلیه السلالم نام و 

اصطالح شـیعه، مانند دوران امیرالمؤمنینعلیه السلالم، فقط بر کسانی اطالق 

می شد که از نظر اندیشه و عمل، با امام راستین، دارای رابطۀ مستحکم 

و مشـخص بودند. همین جمع بودند که پس از صلح امام حسنعلیه السلالم 

بـه فرمـان آن حضـرت، تشـکیالت پیوسـتۀ شـیعی را به وجـود آوردنـد و 

همین هـا بودنـد کـه بـا تبلیغـات دامنـه دار و عمیق خـود، کسـانی را به 

درون مرز آن تشـکیالت درآورده و کسـان بیشـتری را که ازلحاظ اندیشـه 

و ایدئولوژی، هم پا و همانند آنان نبودند، به ماجراهای شـیعی کشـانیده 

بودنـد. بی گمـان روایتی که از امـام صادق نقل کردیمـ  که جمع مؤمناِن 
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پس از حادثۀ عاشورا را به سه یا پنج نفر محدود می کرد ـ ناظر 

بـه کسـانی از این دسـته اسـت؛ یعنی شـیعیان و پیـروان اسـتوار ائمه؛ 

کسـانی که در حرکت و ِسـیر تکامل پوی انقالب علوی و هاشـمی دارای 

نقشـی آگاهانه و تعیین کننده بودند.

بـر اثـِر تالش پنهانـی و ظاهرًا آرام امام سـجاد، این جمـع، عناصر بالقوۀ 

خـود را بازیافـت و جـذب کرد و گسـترش داد و همان طور که امام صادق 

در روایتی که هم اکنون بدان اشـارت رفت، بیان فرموده، مردم پیوسـتند 

و فزونـی گرفتنـد. و خواهیـم دید که در دوران امام سـجاد و امام باقر و 

امـام صادقعلیهم السلالم همـواره همیـن جمع بود که حرکات شـبهه انگیزش، 

سـران رژیـم خالفـت را بـه هـراس می افکنـد و گاه بـه عکس العمل هـای 

خشونت آمیز برمی انگیخت.

در عبارتی کوتاه، نام شـیعه در فرهنگ تشـّیع و نیز در تفاهم و درک غیر 

شـیعیان در قرن هـای نخسـتین اسـالم و در زمـان ائمه، بر کسـی اطالق 

نمی شـد که فقط محبت خاندان پیامبر را در دل داشـته باشـد یا صرفًا به 

حقانیت آنان و صدق دعوتشـان معتقد باشـدـ  هرچند در حوزۀ فعالیت و 

حرکتی که مرکز و محور آن، امام بود، شـرکت نداشـته باشـد ـ بلکه به جز 

اینها، شـیعه بودن 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 

رهبـری امـام در جهـت بازیافتـن حِق غصب شـده، و تشـکیل نظام علوی 

و اسـالمی در سـطوح مختلـف فکـری، سیاسـی، و احیانـًا نظامـی انجام 
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می گرفـت. ایـن پیوسـتگی، همـان اسـت کـه در فرهنگ شـیعه 

»والیـت« نامیـده می شـود. در واقع، شـیعه نامی بود برای حـزب امامت؛ 

حزبـی کـه با رهبری امام، به فعالیت های معّینی سـرگرم بود، و همچون 

همۀ حزب ها و سـازمان های معترض در دوران اختناق، با اسـتتار و تقّیه 

می زیسـت. ایـن، چکیده و عصـارۀ نگاهی دقیق به زندگـی ائمه و به ویژه 

امـام صـادق اسـت. ]البتـه[ این چیزی نیسـت که بتـوان بـرای اثبات آن 

در انتظـار دالیـل صریـح نشسـت؛ چراکـه هرگز بر َسـرَدر یک خانـۀ پنهان، 

نمی توان و نباید در انتظار تابلویی بود که بر آن نوشـته باشـند: این یک 

خانۀ پنهان اسـت؛ اگرچه نمی توان هم بدون قراین حتمیت بخش، وجود 

آن را مسـّلم دانسـت. پس شایسـته آن اسـت که به جسـتجوی قراین و 

شواهد و اشارات برخیزیم.

از تعبیـرات بسـیار ُپرمعنایـی کـه در روایـاِت مربوط به زندگـی ائمه یا در 

سخن مؤلفان قرن های نخستین، نظر بینندۀ دقیق را جلب می کند، تعبیر 

باب و وکیل و صاحب سـّر اسـت. به جز روایات، محدثان بزرگ شـیعه نیز 

با تتّبع و بررسـِی خسـتگی ناپذیری که در روایاِت گزارشـگِر زندگی امامان 

داشـته اند، کسـانی از یـاران ائمه را با عنوان صاحب سـّر یـا باب یا وکیل 

معرفی کرده اند. ابن شهرآشـوب، محدث و رجالِی برجسـتۀ شیعه، در شرح 

حال چند نفر از امامان، کسـی را به عنوان »باِب« آن امام معرفی می کند؛ 

ویـِل« و در شـرح حـال  ّمِ الّطَ
ُ
كاَن باُبـُه حَیَی بَن ا مثـاًل در احـوال امـام سـجاد: »َو 

كاَن  « و در شـرح حال امام صادق: »َو  یَد اجُلعِفِّ بَن َیز كاَن باُبـُه جاِبَر امـام باقـر: »َو 
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َدبَن َسـناٍن«. در ]کتـاب[ رجال َکّشـی دربـارۀ ُزراره و ُبَریـد1 و  ّمَ باُبـُه ُمَ

محمدبن مسـلم و ابو بصیر۲، تعبیر »ُمسـَتوَدُع ِسـّری«3 ـ امانت دار راز من ـ و 

در کتـب حدیـث دربـارۀ ُمَعلَّی بن ُخَنیس، تعبیر وکیـل از قول امام صادق 

نقل شده است. هرکدام از این تعبیرها هم که از امام نقل نشده و گفتۀ 

مؤلفان قدیمی شـیعه باشـد، بی شـک محصول تتّبعی4 وسـیع در زندگی 

ائمه و نتیجۀ اسـتنباطی اسـت که خصوصیات آن را به دست داده است. 

به هر حـال 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 کلمه ها اندکی 

دقـت بـه خـرج دهـد، نمایشـگر یک دسـتگاه پنهان اسـت کـه در ماورای 

فعالیت های ظاهری ائمه یا در بطن همین فعالیت ها 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 

1. ُبَریدبن معاویـه ِعجلـی )متوفـی 150ق( ازجمله اصحاب خاص امـام باقر و امام صادق 

به شمار می آید.

2. ابوبصیر یحیی بن ابی القاسم 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 

موضع گیری درست، پایه های اعتقادی فطحیه دربارۀ امامت را مورد حمله قرار داد.

3. رجال الکّشـی/ زرارة بن اعیـن/ شـمارۀ 218-220، ُزراَرة بن َاعَیـن، ابوبصیـر َلیث المرادی، 

محمدبن مسِلم و ُبَریدبن معاویة الِعجلی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهماالسالم 

هستند.

4. )ت ب ع( امری یا موضوعی را به دقت 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 انگشت شمارـ  که چون به 

لیاقت و صالحیت تحمل آن نائل آمده اند ـ شرف رازداری یافته اند؟

..چرا امام به یاران خود در فضیلت کتماِن چنین چیزی، چندان توصیه و 

تأکید کند که در کتب حدیث شیعه، بابی با عنوان »باب الکتمان«1 پدید 

آید؟ این راز باید چیزی باشـد که در صورِت برمالشـدنش، جمع شـیعه و 

خـود امـام را خطـری بـزرگ تهدید کنـد و آن، چیزی غیـر از امور غیبی و 

ماوراءالطبیعه است.پیشوای صادق/ ص107-97

بنـده نمونه هایـی بـرای این مطلـب دارم، مثال های متعـددی دارم. یکی 

از اینهـا در همیـن کتاب شـریف تحف العقول اسـت. یک سـخن مفّصلی 

دارد امام علیه السـالم به ابی جعفـر محمدبن نعمان االحَول، مؤمن الطاق۲، 

این هم از آن صاحبان سّر نزدیک به امام صادق است. خیلی مفّصل است. 

از اول راجع به کتمان است؛ کتمان کن! کتمان کن! نگو!

..بعضـی این طـوری خیـال می کننـد، تصورشـان ایـن اسـت کـه اگـر امام 

علیه السـالم مـدام، مکرر در مکـرر، ..این همه توصیه کرده اند، منظورشـان 

ایـن بـوده کـه معـارف شـیعه را، احـکام فقهـی را کتمان کنید، به کسـی 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب الکتمان

2. مؤمن الطاق از اصحاب خاص امام صادق علیه السـالم بوده که از امام سـجاد و امام 

باقر علیهماالسـالم هم روایت نقل کرده اسـت. ازآنجاکه مغازه ای در بازار طاق الَمحامل 

کوفه داشته، به مؤمن الطاق معروف شده است.
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نگویید! بعضی این طور خیال می کنند. این نظر، نظر خیلی عمیق 

و جالبـی نیسـت. برای خاطر اینکـه اتفاقًا خود این محمدبن نعمان احَول، 

آدمی است که تبّرزش1 در شیعه، برای همین بود که سخن می گفت و امام 

علیه السـالم هـم او را تشـویق می کرد. می رفت بـا ابوحنیفه بحث می کرد، 

با حسن بصری بحث می کرد، با بعضی از سران و اقطاِب افکار مخالف با 

تشّیع در زمان خودش، بحث می کرد، اینها را مغلوب می کرد، رسوا می کرد. 

امام صادق هم به او زهی و مرحبا می گفت؛ مثل هشام بن حکم.

به عالوه معارف شیعه را چرا کتمان کنند؟ این همه تأکید ندارد. باید بگویند 

بگویید، آهسـته بگویید؛ نه اینکه بگویند نگویید، کتمان کنید. کتمان امر 

اهل بیت گناه است؛ گناه کبیره است که آدم نگوید امر اهل بیت را و آنچه 

را که مربوط به آنهاسـت، از فضایل و از حقوق الهی.۲ پس کتمان مربوط 

1. )ب ر ز( شاخص شدن 

2. در برخی روایات، کسـی که از بیاِن حقوق و فضایل اهل بیت خودداری کند، مشـمول 

عـذاب الهی شـمرده شـده اسـت. در حدیثی پیامبـر می فرمایند: »خداونـد، خلق را عذاب 

نمی کنـد مگـر به خاطـر گناهـان علمایـی که حـق را پوشـانده و فضایـل امیرالمؤمنین و 

خاندانش را کتمان می کنند. بدانید همانا بعد از انبیا و فرستادگان الهی، برتر از شیعیان 

علـی و دوسـتداران او بـر روی ایـن زمیـن راه نمی رونـد. همانـا آنان که امـر والیت او را 

اظهار کرده و فضایلش را منتشـر می سـازند، همواره رحمت الهی آنان را در بر می گیرد و 

مالئکه از برایشـان طلب آمرزش می کنند، و وای بر آن کسـانی که فضایل او را پوشـانده و 

امر والیتش را کتمان می کنند، چگونه بر آتش صبر خواهند کرد.« )حلیةاالبرار فی احوال 

محمد و آله االطهار )سید هاشم بحرانی، متوفی 1107ق(/ المنهج الثانی فی حلیة االمام 

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب/ باب الرابع عشر/ حدیث7(
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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 فرمان ها و 

امریه هایی است که ازطرف امام صادر می شده، که با اذاعه، یعنی با افشا، 

خنثی می شده. منظور از کتمان، کتمان در یک چنین اسراری است.

لـذا امـام علیه السـالم دربـارۀ کتمان، مفّصـل حرف می زند تا می رسـد به 

اینجا، می فرماید: »َفال َتعَجلوا«1 عجله نکنید. یکهو فشـارهای زمانه، شـما را 

به کار بی قاعده ای وا ندارد. شـتاب زدگی نکنید. ال َتعَجلوا، معنایش این 

َقد َقـُرَب 
َ
اسـت. »َفـال َتعَجلـوا« شـتاب زدگی نکنیـد. »َفـَواهَّلِل« سـوگند به خـدا، »ل

َهـَذا ااَلمـُر َثـالَث َمـّراٍت« سـه مرتبـه آن ایده آل عزیز ما نزدیک شـد. سـه مرتبه 

ایـن امـر، یعنی امر خالفت، یعنی امر حکومت نزدیک شـد. تعبیر امر در 

 الَبیـِت«، ِاذاعۀ۲ امر ما، کتمان 
َ

هـل
َ
مَرنـا ا

َ
کلمـات اهل بیتعلیهم السلالم ]ماننـد[: »ا

امر ما؛ یعنی مسئلۀ خالفت ما، مسئلۀ حق الهی ما، که مسّلم و مسّجل 

و ثابت است.

َقـد َقـُرَب َهـَذا ااَلمـُر َثـالَث َمـّراٍت« سـه مرتبـه نزدیک شـد کـه آن آرزوی دیرین 
َ
»ل

َذعُتموُه« همین شما آدم های 
َ
تشـّیع، تحقق پذیرد و جامۀ عمل بپوشـد؛ »َفا

ـَرُه اهَّلُل« 
َ

ّخ
َ
شـتاب زدۀ عجـول، مسـئله را برمال کردیـد، اینجا آنجـا گفتیـد، »َفا

خدا تأخیرش انداخت. و خیلی روشـن اسـت در عرف اهل بیتعلیهم السلالم و 

عـرف قـرآن، »خـدا کرد« یعنی چـه. این را مکرر گفتم، آنچـه خدا می کند، 

1. تحف العقول/ باب ما روی عن االمام الصادق/ وصیته البی جعفر محمدبن نعمان

2. )ذ ی ع( فاش کردن، آشکار کردن
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درضمـن سـنت های الیتخلف و الیتغیر تکویـن می کند. در قرآن 

 1» �ٰم�نُ ا الّرَ
َّ ُه�نَّ ِال

ُ
مِ�ك �نَ ما �یُ صن �بِ

�ة َ ا�ةٍ َو �ی
�نّ
ٓ
ُهم �ا

و�ةَ
ِر �نَ �ی

َ
ی الّط

َ
َروا ِال َ م �ی

َ
 َو ل

َ
خدا می گوید: »ا

نـگاه نمی کننـد بـه این مرغ ها و پرنده هایی که صف زدگان باالی سرشـان 

هستند، اینها را خدا نگه داشته. خب، شما می دانید چه نگه می دارد مرغ 

را. یک قانون طبیعی نگه می دارد، یک قانون تکوینی نگه می دارد؛ اما آن 

قانون، مخلوق خداست، پس خدا نگه می دارد. همه کس را خدا می میراند؛ 

یکی را سل می میراند، یکی را سرطان، یکی را ِدق؛ اما همۀ اینها، میکروب 

ِسـل و اثـر آن و عمـل آن و فعالیـت آن و تأثیر زیان بخـش و مرگ بار آن، 

یک قانون آفرینش است، یک قانون تکوین است، کار خداست. پس خدا 

می کند، خدا می میراند. می گوید خدا تأخیر انداخت؛ خب وقتی که کتمان 

نکردید، وقتی سّر را گفتید، پیداست که تأخیر می افتد.53/8/19

 
ُ

ـُه َو الَقبـول
َ
صدیـُق ل مِرَنـا الّتَ

َ
یـَس ِمـِن احِتمـاِل ا

َ
ـُه ل

َ
ـالم: ِاّن یِه الّسَ

َ
»یِف الـكایف َعـِن الّصـاِدِق َعل

 
ً
م َرِحَم اهَّلُل َعبدا ُ الَم َو ُقل لَ قِرُئُم الّسَ

َ
هِلِه َفا

َ
مِرنا َستُرُه َو ِصیاَنُتُه ِمن َغیِر ا

َ
َفَقط ِمِن احِتماِل ا

وَن«۲. می فرمایند:  وا َعهُنم ما ُینِكر ثوُهم ِبا َیعِرفوَن َو اسُتر َة الّناِس ِاَل َنفِسِه َحّدِ
َ

اجَتّرَ َمَوّد

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 

1. سوره مبارکه ملک/ آیه 19

2. الشافی)فیض کاشانی(/ کتاب المعاشرة و الحقوق/ باب الکتمان/ حدیث4
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چه مطلبی اسـت که حضرت امر می کنند به کتمان آن؟ یکی از 

دو احتمال اسـت، یا هر دوی این احتماالت. یک احتمال این اسـت که 

مراد، آن تحرکات سیاسِی حول وحوش ائمه بوده است،..که مردم را آماده 

می کردنـد در هـر برهه ای 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، 

همه شـان، از زمان امام سجادعلیه السلالم تا زمان حضرت عسـکری را مشاهده 

می کنـد. لکـن به حسـب اختـالف زمان هـا و اختالف شـرایط، کیفیت کار 

تفـاوت پیـدا می کرده اسـت. تا زمان وفات حضرت صادقعلیه السلالم یک نوع 

اسـت، زمان حضـرت موسی بن جعفرعلیه السلالم یک نوع اسـت، زمان حضرت 

رضاعلیه السلالم 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 نمی کنیم. 

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 

از مقامـات، بعضـی از کرامـات، اینها را اصحاب سـّر می دانسـتند، بزرگان 

صحابـه می دانسـتند، اما همه نمی توانسـتند 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، نمی فهمند. 

وقتی نفهمیدند، منتهی می شود به انکار اینها. فقط هم به معارف والیت 

نیست، در معارف توحیدی هم همین طور است. ..در ادامه می فرمایند: به 

شـیعیان ما سـالم برسان! رحمت خدا بر آن بنده ای که محبت مردم را به 

خود جلب کند، بکشـاند به سـمت خودش. حرفی نزنید که محبت مردم از 

شما یا از اهل بیت قطع و سلب بشود. ـ »َیعِرفوَن« یعنی می توانند بفهمند، 

ث« نـدارد ـ آنچه می توانند  نه اینکـه می داننـد؛ چون اگـر می دانند که »َحـّدِ

بفهمند، درک کنند، اینها را به آنها بگویید. آن چیزی را که انکار می کنند، 

قبول نمی کنند، برایشان قابل فهم نیست، نگویید، لزومی ندارد.89/7/20

مسـائل و مطالبـی پیرامون اسـرار جمع تشـکیالتِی امام وجـود دارد. یک 

جمع که با هدفی انقالبی و با ایدئولوژی راهنما، در میدان مبارزۀ سیاسی 

و فکری گام می نهد، دارای اسـراری اسـت. تاکتیک های پیش بینی شـده، 

زمان و مکان اقدام های بزرگ، نام و نشان و تکلیف مهره های مؤثر، منابع 

مؤثـر مالـی، خبرها و گزارش ها از پاره ای حوادث و وقایع مهم، و مطالبی 

ازاین قبیل، رازهای ناگشودنی تشکیالت است که جز برای کارگزاران اصلی 

و شـخص رهبر، برای کس دیگری دانسـتنی نیسـت. ای بسا پس از زمانی 

کوتاه یا دراز، همۀ این مطالب افشـا شـود؛ ولی تا پیش از زمانی معّین، 

فقط افراد معّینی که سـروکار این راز با آنهاسـت، می توانند آن را بدانند؛ 

و اینها همان »رازداران« یا »امانت داران راز« هسـتند. بازگوکردن این رازها 

به دوسـتان و شـیعیان، در حکم راهگشایی دشـمنان به سوِی آنهاست. و 
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این خطایی بزرگ و خسـارت بخش است؛ خطایی که گاه عاقبت 

به انهدام یک جمع منتهی می شـود. کسـی که »سّر امام« را برمال کند، در 

عمل، کار یک دشـمن را کرده اسـت. پس به آسانی می توان معنی و وجه 

این سخن امام ]صادق[ را دانست که: »آن که با ما به پیکار برمی خیزد، بر 

ما گران بارتر نیست از آن که راز ما را افشا می کند.«1

در ارتباطات بسیار پنهانی امام با شیعه، گاه الزم است اسرار تشکیالتی، غیر 

مستقیم و به وسیلۀ »واسطه ها« میان امام و شیعیان مبادله شود. این یک 

تدبیِر کاماًل معقول اسـت. هنگامی که چشـم ها و گوش های بیگانه، با ولِع 

هرچه بیشتر، در انتظار کشف ارتباطات شیعیان با امام هستندـ  در موسم 

حج، در زیارت مدینه، در رفت وآمد کاروان ها از شهرهای دوردست ـ هرگونه 

رابطۀ میان امام و افراد، اگر به وسیلۀ جاسوسان خلیفه کشف شود، می تواند 

سرنخ دنباله داری به سوِی اعماق تشکیالت شیعه باشد. در این مواقع، امام، 

خود نیز افراد را به مالیمت و گاه به عتاب، از خود دور می سـاخته اسـت. به 

سفیان ثوری می گوید: »تو مورد تعقیب دستگاهی، و پیرامون ما جاسوساِن 

خلیفه هستند. تو را طرد نمی کنم؛ ولی از نزد ما برو.«۲

]یـا[ برای کسـی از شـیعیانش کـه در راه به او برخورد کـرده و از روی تقّیه، 

فـی  )رجال الکّشـی/  نا«  ِسـّرَ ینـا 
َ
َعل امُلذیـِع  ِمـَن  ینـا 

َ
َعل َمئوَنـًة  عَظـَم 

َ
ِبا  

ً
َحربـا نـا 

َ
ل الّناِصـُب  یـَس 

َ
ل »َو   .1

المعّلی بن خنیس/ شمارۀ 712(

ـَة« )مناقب آل ابی طالب/  وٍد الِقّصَ ینـا ُعیـوٌن َفاخـُرج َعّنـا َغیـَر َمطر
َ
ـلطاِن َعل  َمطلـوٌب َو ِللّسُ

ٌ
نـَت َرُجـل

َ
2. »ا

باب امامة ابی عبداهلل جعفربن محمد الصادق/ فصل فی علمه(
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روی از او برگردانیده، از خدا طلب رحمت می کند؛ و کسی را که در 

موقعیتی مشابه، با احترام به او سالم داده را، مورد نکوهش قرار می دهد.1

در چنین مواردی الزم است میان امام و این کسان ـ که احیانًا به اشاره و 

فرمان امام یا اطالع او از راز و گزارششان محتاجند ـ کسی واسطه باشد. 

ایـن واسـطه، »بـاب« اسـت. باب قاعدتـًا بایـد از زبده تریـن و نزدیک ترین 

یاران امام باشـد؛ و نیز از ُپربارتریِن آنها، ازلحاظ خبر و اطالع. باید همان 

زنبـور عسـلی باشـد که اگر حشـرات موذی بداننـد در اندرون او چیسـت، 

قطعه قطعـه اش می کننـد و شـهدش را می رباینـد.۲و تصادفـی نیسـت که 

می بینیم این باب ها غالبًا مورد تعقیب و انتقام سرسختانۀ حکومت قرار 

گرفته انـد. َیحَیی بن ُامّ َطویـل، بـاب امـام سـجاد، با آن وضع فجیع کشـته 

می شـود. جابر بن َیزیـد جعفی، بـاب امام باقر، جنون تصّنعـی اش را برمال 

می سـازد و از کشته شـدن، که دسـتور آن ازطرِف خلیفه چند روز پیش از 

دیوانگی اش به حاکم کوفه رسیده بود، می َرهد. محمد بن َسنان، باب امام 

صادق نیز، اگر در معرض چنین خطراتی قرار نمی داشت، شاید امام ـ که 

در مـواردی به صراحـت از او اظهار رضایت و تمجید فرموده ـ او را به ظاهر 

مـورد طـرد خـود قرار نمـی داد. تبّری جسـتن و اظهـار بیزاری امـام از یک 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب التقّیة/ حدیث9

2. ایـن تعبیـر از روایات اهل بیت گرفته شـده اسـت. امیرالمؤمنیـن می فرمایند: »شـیَعُتنا 

َكلوها« شیعیان ما مانند زنبور عسل هستند؛ اگر مردم  جواِفها اَلَ
َ
ُم الّناُس ما یف ا

َ
و َیعل

َ
حِل ل ِة الّنَ

َ
نِزل ِبَ

می دانسـتند درون آنهـا چیسـت، آنهـا را می خوردنـد. )بحاراالنوار/ کتاب ایمـان و الکفر/ 

ابواب االیمان و االسالم و التشیع/ باب15/ حدیث24(
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راوِی معـروف و شناخته شـده کـه بارها رضایتمنـدی امام از وی 

بـه گوش نزدیکان و خواص رسـیده، بـه گمان قوی، هیچ موجبی جز یک 

تاکتیک تشکیالتی نخواهد داشت.

همین سرنوشـت در انتظار »وکیل« نیز هسـت. حافظ و مباشِر جمع آوری 

و تقسـیم اموالی که در اختیار امام اسـت، بی گمان از اسـرار زیادی باید 

آگاه باشـد کـه کمتریـن و کوچک تریـن آنهـا، نام مؤدیـان و گیرندگان آن 

اموال اسـت. و این برای دشـمنان تشـکیالت امام طعمۀ کوچکی نیست. 

سرنوشـت عبرت انگیـز ُمَعلَّی بن ُخَنیـس، وکیـل امـام صـادق در مدینه، و 

ل بن ُعَمـر، وکیل آن حضرت در کوفه،  اظهـارات تقّیه آمیـز امام دربارۀ ُمَفضَّ

نمونۀ روشن و روشنگری بر این مدعاست.پیشوای صادق/ص110-107

اسـتاندار منصـور ]وقتی[ وارد مدینه شـد، بـرای اینکـه ُمَعلَّی بن ُخَنیس را 

بشناسـد، او را در همـان روزهـای اول طلـب کـرد. بـاز اسـتنباط مـن این 

است که منصور، این استاندار را مخصوصًا فرستاده بود برای اینکه مدینه 

را تصفیـه کنـد؛ دوسـتان و نزدیـکان امـام صادقعلیه السلالم را، و آن کسـانی 

را کـه بـه شـدِت عمل در مبارزات شـیعی شناخته شـده بودنـد، بگیرد و از 

بیـن ببـرد. اولین کسـی کـه مورد نظـر او قـرار می گیـرد، ُمَعلَّی بن ُخَنیس 

است. ُمَعلَّی بن ُخَنیس، هم مبارز است، و هم با امام صادقعلیه السالم خیلی 

مأنوس اسـت. همه این را می دانند. کارهای مالی امام دسـت او اسـت و 

خیلی از روابط امام با شـیعیانش به وسـیلۀ او انجام می گیرد. ]اسـتاندار[ 

ُمَعلَّی بن ُخَنیـس را خواسـت و بـه او گفـت: نـام شـیعیان نزدیـک امـام 
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صادقعلیه السلالم را بایـد بگویـی. ُمَعلَّی بن ُخَنیس گفـت: نمی گویم. 

گفـت: مجبـوری بگویـی و اگـر نگویی، تو را خواهم کشـت. گفت: به خدا 

قسـم اگر نام اینها زیر پایم بود، پایم را بلند نمی کردم که تو فهرسـت نام 

اینها را از زیر پای من بیرون بیاوری! نام شیعیان را بگویم؟!

نگفـت نمی دانـم، چـون این حـرف گفتنی نبـود؛ معلوم بود کـه می داند. 

حاکم گفت: می ُکشـم. ُمَعّلٰی گفت: بسیار خب، بکش. و ُمَعلَّی بن ُخَنیس 

به وسیلۀ داوودبن علی شهید شد.1 داوود یکی از ارکان بنی عباس و از رجال 

اولین انقالِب این سلسـله اسـت. خب، این ُمَعلَّی بن ُخَنیس است. بعد از 

آن هـم که او کشـته شـد، امـام صادقعلیه السلالم آمدند علنًا بـه داوودبن علی 

اعتـراض کردنـد. ماجـرای امـام صادقعلیه السلالم بـا داوودبن علی ـ اسـتاندار 

منصور ـ بعد از کشته شـدن ُمَعلَّی بن ُخَنیس، از ماجراهای شـیرین تاریخ 

اسـالم اسـت، کـه امـام چگونه با او حـرف زد و عاقبـت کار داوود به کجا 

رسید.۲ پس ُمَعلَّی بن ُخَنیس یک چنین وضعی دارد.51/11/25

لین3 و ُرواِت احادیـِث امام صادقصلوات اهلل علیه  یـک عـده ای از پیرمردها و ُکمَّ

کـه در کوفـه بودند، نامه نوشـتند به امام علیه السـالم. یکـی از اینها رفت 

بـه مدینـه، نامـه را به وسـیلۀ ایـن فرسـتادند پیـِش امام صادق. کـه بله، 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی عبداهلل جعفربن محمد الصادق/ فصل فی معرفته 

باللغات و اخباراته بالغیب

2. برای اطالع بیشـتر می توانید پی نوشـت شمارۀ 2۳، »قصاص قاتل ُمَعلَّی بن ُخَنیس« را 

مطالعه کنید.

ل، مردمان دانا و حکیم 3. )ک م ل( جمع ُکمَّ



1306 69. امام صادق؟ع؟ه تگسترش تشکیالت پنهان  

صل چهارم
ف

ُمفّضل بن عمـر که نایب شماسـت، وکیل شماسـت، این کارها را 

برخـالف شـئون شـما انجام می دهد. مثـاًل با یک عده از ایـن افراِد مرد و 

مردانه هـا و جوانمردهـا، و به تعبیر روایـت َحمامیّینـ  که ]یا[ کبوتربازی 

می کردنـد یـا کبوتر می فروختند؛ در روایـت دارد حمامیّین ـ با اینها روی 

هم ریخته، و گرم و گیرا اینها را می آورد در خانه و می نشاند. یک نامه ای 

بنویسـید کـه ایـن ]رفتار[، برخالف شـئون شماسـت؛ َسـُبکی اسـت مثاًل. 

بـا ایـن داش هـا و با ایـن گردن کلفت های شـهرـ  گردن کلفـِت قدرت های 

قـراردادی نه! گردن کلفِت قدرت های طبیعی ـ گرم می گیرد، این مناسـب 

شـأن شـما نیسـت. نامه را دادنـد امـاِم صادقصلوات اهلل علیله خواندنـد. بعد آقا 

نامـه ای در جـواب نوشـتند؛ بسـتند نامـه را، ُمهر کردند نامـه را، به همین 

شـخص گفتنـد خیلـی خب، حاال که می روی کوفـه، این را بده به مفّضل. 

این یقین کرد که در این نامه آقا برای مفّضل بن عمر نوشـتند که دیگر با 

اینهـا قطع مـراوده بکن. یقیـن کرد که خالصه آقا ترتیب اثر دادند به این 

شـکایِت دسـته جمعی. برداشـت نامه را آورد به کوفه و برد داد به مفّضل. 

مفّضل نامه را باز کرد. اتفاقًا جمعی از آن بزرگان و ریش سفیدها و ُکّملین 

و افـراد حسـابی هـم بودند! نامـه را باز کرد و خواند و گفـت که بله! امام 

علیه السـالم یـک مبلـغ هنگفتـی پول خواسـتند! این پـول را جمع کنید، 

بدهیـد! بـه همیـن آدم هایی کـه اینجا نشسـته بودند، به همیـن کّملین 

و بـزرگان و ریش سـفیدها و عالقه منـدان گفـت؛ آقـا یک مقـدار پول الزم 

دارند، این پول را بدهید. مثاًل فرض کنید که دویسـت هزار تومان آقا پول 
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خواسـتند؛ پـول را بدهیـد! اینهـا یک قـدری به هم نـگاه کردند و 

گفتند که خب، باالخره امر امام اسـت و واجب االطاعه اسـت و چشم. اما 

برویم ببینیم، حاال یکی دو روزی نگاه کنیم؛ مثاًل قرضی، قوله ای، ِگُروی، 

کاری بکنیم، پول را بیاوریم. این گفت نه! کار عجله ای است، فوتی است، 

فـورًا فراهـم کنیـد. گفتند فورًا! بـه این فوریت که نمی شـود! گفت خیلی 

خب. کسـی بلند نشـود، از خانه بیرون نرود. همه همین جا باشـید. خب، 

وکیل امام بود دیگر؛ همه نشستند. بعد یک نفر را فرستاد که بگو داش ها 

بیایند! فرسـتاد ِپی داش ها. سـالم، سالم، سالم، آمدند. ]به آنها[ گفت که 

بله، آقا این مقدار پول خواستند. گفتند به َچشم. بلند شدند رفتند بیرون، 

بالفاصله پول ها را آوردند دادند.52/12/4

یـَت َبـنَی اثَنـنِی ِمـن شـیَعِتنا ُمناَزَعـًة«1 ]هرگاه 
َ
ـل: ِاذا َرا

َ
 ِللُمَفّض

َ
در روایتـی اسـت: »قـال

بیـن دو نفـر از شـیعیان ما منازعه ای دیدی[ ـ مـراد از منازعه در اینجا به 

قرینـۀ عبارات بعـد از آن، منازعۀ مالی اسـت ـ حضرت صادقعلیه الصالة والسلالم 

فرمودند: در چنین مواردی، »َفافَتِدها ِمن مال« 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

مفّضل ]کسـی اسـت که[ دید در مسـجد ]پیامبر[ چند نفر نشسـتند و یک 

حرف هایـی دارنـد می زننـد. به اینها پرخاش کرد که شـما نشسـتید داخل 

مسـجد، داخـل خانـۀ خـدا، و دارید ایـن حرف هـای ملحدانـه را می زنید؟ 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب االصالح بین الناس/ حدیث3
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آنها گفتند تو از یاران جعفربن محمٍد الصادق هسـتی؟ گفت بله. 

گفتنـد کـه مـا پیش خـوِد امام و پیشـوای تو، از این حرف هـا، غلیظ تر و 

سخت ترش را می زنیم، او این عکس العمل را نشان نمی دهد. تو چرا این 

عکس العمـل را نشـان می دهـی؟1 که او آمد خدمت امـام صادق و جریان 

را گفت. و آن مباحثات طوالنی که امروز به نام توحید مفّضل ثبت شده 

و در کتاب ها هست و در دسترس است، بین اینها انجام گرفت.66/2/4

]بنابراین[ این سـه عنوان ـ باب، وکیل، صاحب سـّر ـ که مصداق هر یک 

را در چهره هـای مشـخص و مبـّرزی از رجـال شـیعه می تـوان یافت، طرح 

تاریک و روشنی از واقعیت شیعه، از روابط آن با امام، و مجموعًا از نحوۀ 

تکاپوی تشکیالتی شیعیان به دست می دهد.پیشوای صادق/ص110

البتـه امـام صـادق در رابطۀ با این جمع با کمال تقّیه رفتار می کرد. دائمًا 

به آنها سـفارش می کرد که اسـرار او را برمال نکنند، افشا نکنند، حرف ها را 

نزننـد.62/5/14 عماربن موسـی کـه از اصحاب امام صادقعلیه السلالم و معروف به 

عمـار سـاباطی اسـت، نقل می کند که حضـرت صادقعلیه السلالم روزی به من 

حَسـنَت«۲ آن 
َ
 ا

َ
یماَن بَن خاِلٍد قال

َ
 ُقلُت ال ِااّل ُسـل

ً
َحدا

َ
خَبرُتَک ِبِه ا

َ
خَبرَت ِبا ا

َ
فرمودند: »ا

مطلبـی را کـه بـا تو گفتم، آیا به کس دیگری نیـز گفته ای؟ عرض کرد به 

هیچ کس نگفتم، مگر به سلیمان بن خالد. حضرت فرمود احسنت! مرحوم 

1. توحیدالمفّضل/ المقدمات/ مقدمة الکتاب/ کالم ابن ابی العوجاء مع صاحبه

2. الوافی/ کتاب االیمان و الکفر/ ابواب ما یجب علی المؤمن من الحقوق فی المعاشرات/ 

باب الکتمان/ حدیث9
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حَسنَت«، برای تحّکم و تعریض 
َ
فیض احتمال می دهند که این »ا

است. حضرت درحقیقت او را توبیخ کردند که چرا یک مطلبی که بین ما 

و تو بود، به سلیمان بن خالد گفتی!

 الّشاِعِر:
َ

عَت َقول ما َسِ
َ
ا

ً
ثالثـا َک  ِسـّرُ َو  ِسـّری  اثَنـنِی شـاِئٌع«؟»فالَیعـُدَون   سـّرٍ جـاَوَز 

ُّ
ُكل ال 

َ
ا

آیا قول شاعر را نشنیدی که می گوید: تجاوز نکند سّر من و تو به شخص 

سومی، هر رازی که از دو نفر تجاوز کرد، شایع شود.89/7/25

یب 
َ
روایت عجیبی را دیدم در نورالثقلین که نقل می کند از علی بن عقبه: »ِاّنَ ا

 ِاحَدی 
َ

نُت َعل
َ
وا ا بِشر

َ
 َفا

َ
الُم َفقال یِه الّسَ

َ
یب َعبِداهَّلِل َعل

َ
 ا

َ
 بُن ُخَنیٍس َعل

َّ
َنا َو ُمَعل

َ
 َدَخلُت ا

َ
قال

 اهَّلِل َتباَرَک 
ُ

ُكم َو ُهَو َقول  َعُدّوِ
َ

ُكم َعل
َ
َنال

َ
ذَهَب َغیَظ ُقلوِبُكم َو ا

َ
احُلسَنَینِی َشَف اهَّلُل ُصدوَرُكم َو ا

وا َذِلَک  ن َیَر
َ
 ا

َ
م َو ِان َمَضیُت َقبل ِبِ َو َتعـاَل َو َیشـِف ُصـدوَر َقـوٍم ُمؤِمنـنَی َو ُیذِهـب َغیَظ ُقلو

ـالُم«1. 65/4/28  یِه الّسَ
َ
یِه َوآِلـِه َو ِلَعـِلٍّ َعل

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ـِه َصل ـذی َرِضَیـُه ِلَنِبّیِ

َّ
 دیـِن اهَّلِل ال

َ
َمَضیـُت َعـل

بدون اینکه امام با آنها صحبتی کرده باشد و سؤالی از آنها کرده باشد، یا 

آنهـا چیـزی به امام گفته باشـند، یک دفعه امام با قیافۀ مسـروری گفت: 

ُكم«. اسـتنباطی که بنده   َعُدّوِ
َ

ُكم َعل
َ
َنال

َ
ذَهَب َغیَظ ُقلوِبُكم َو ا

َ
»َشـَف اهَّلُل ُصدوَرُكم َو ا

از ایـن روایـت می کنـم، این اسـت: امام علیه السـالم دو نفـر را برای یک 

مأموریتی فرستاده اند که در آن، مسئلۀ زدوخورد است، گمان کشته شدن 

مأمورین امام وجود دارد و گمان غلبه و پیروزی آنها هم هست. یکی از 

1. تفسـیر نورالثقلین )عبدعلی بن جمعه عروسـی الحویزی، متوفی 1112ق(/ ذیل تفسـیر 

آیات 12 تا 18 سوره مبارکه توبه
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ایـن دو نفـر یار نزدیک امام صادقعلیه السلالم ُمَعلَّی بن ُخَنیس اسـت 

که عاقبِت کارش هم نشان داد که یار نزدیک امام است.

ایشان با یک نفر دیگر وارد منزل امام می شوند. گویا امام اینها را به یک 

مأموریتی فرسـتادهـ  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 می بیند که اینها آمده اند، می فهمد که مأموریت با موفقیت 

انجـام گرفتـه. بـدون اینکه آنها حرفی بزنند و گزارشـی بدهند و مطلبی را 

بیـان کننـد، امـام ابتدائـًا بنا می کند حـرف زدن؛ می گوید خدا دل شـما را 

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 اسـالمی، رفتن به 

ل َهل 
جنـگ بـا دشـمن، یکـی از دو نیکی، و یکـی از دو شـانس را دارد: »�ةُ

«1. این منطق اسالم است. در جنگ، یکی از دو  �نِ �ی �یَ
��نَ  ِا�َدی ال�ُ

ّ
ا ِالا �ن  �بِ

ُصو�نَ
َّ َر�ب

�ةَ

نیکی برای انسـان هسـت؛ یا این است که بر رقیب و حریف غلبه می کند 

و پیروز می شـود، یا این اسـت که به دسـت او شهید می شود. مردن برای 

آن کسـی که در راه خـدا جهـاد می کند، معنـی ندارد؛ کشته شـدِن معمولی 

نیسـت. ممکـن نیسـت یک نفـر آدمی را که مجاهد فی سـبیل اهلل اسـت، 

مردارش کنند، او را به یک صورت معمولی بُکشـند؛ دشـمن، او را شـهید 

می کند. مردن او شـهادت اسـت و شـهادت باالترین فوزی اسـت که یک 

مسـلمان می تواند به آن نائل شـود. بنابراین یک ُحسـن، پیروزی اسـت، 

1. سوره مبارکه توبه/ آیه 52، »بگو آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار می َبرید؟«
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و یک ُحسـن، شـهادت اسـت. امـام وقتی کـه دید اینها سـربلند 

برگشـتند، فرمود شـما یکی از این دو ُحسـن را گیر آورده اید. آن چیست؟ 

پیـروزی اسـت. پس پیداسـت کـه اینها به مبـارزه رفته بودنـد، به جریان 

حـاّدی رفتـه بودنـد. بعد از آنکه ایـن جمالت را بیان می کنـد، می فرماید: 

»اگر آن صورت دیگر پیش می آمد و شما به دست دشمن کشته می شدید، 

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 

دو مأمور امام است؛ او نقل می کند. در روایت نمی گوید پدر من و معّلی 

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 

نیست. چرا مطرح نیست؟ برای خاطر اینکه تقّیه است. تشکیالت است، 

بنا نیست این پسر بداند که بابا کجا رفته. پدری که از بیان امام، سرشار 

از مسّرت شده، برگشته به پسرش نقل کرده که امام به ما این طور گفت. 

یا شـاید این پسـر وقتی که وارد منزل امام شده اند، همراه پدر بوده و این 

جریـان را شـنیده؛ یـا به عنوان خبـر، این پدر با یکی از دوسـتانش مطلب 

را در میان گذاشـته و پسـر شـنیده. اما پسر بنا نیست بداند پدر کجا رفته 

بوده، برای چه رفته بوده، امام ِکی به او گفته بود. چرا؟ چون تشـکیالِت 

مستور و مخفی شیعه است؛ تقّیه است.51/11/25

یـک مطلـب دیگـر هم این اسـت کـه در روایـات اهل بیتعلیهم السلالم گاهی 

تعبیراتی داریم که یک کارهای خاصی به »جّن« نسبت داده شده. ازجمله 
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روایتـی از سـدیر صیرفی اسـت که بنـده ایـن را از »مناقب« نقل 

می کنـم.1 می گویـد وقتی کـه از مدینـه می خواسـتم خـارج بشـوم، رفتـم 

خدمـت امـام، عـرض کـردم آقـا، کاری، فرمایشـی نداریـد؟ ظاهـرًا سـدیر 

صیرفـی به خراسـان یـا کوفه می رفته. امام فرمودند: نه. دوباره می پرسـد: 

نامه ای، چیزی؟ گفتند: نه، برو به سالمت. می گوید از مدینه آمدم بیرون؛ 

یک قـدری کـه رفته بودم ـ حاال چقدر رفته بود، جایش را معّین می کند ـ 

به فالن جا که رسـیدم، یک مرتبه دیدم یک نفر رسـید به من، یک نامه ای 

داد دست من. گفت: این ازطرف موالیت، ازطرف امام است، و رفت. نامه 

را نـگاه کـردم، دیـدم بله، نامه ای اسـت از امام به من و در آن دسـتوراتی 

و خصوصیاتی هسـت. بعد از امام می پرسـد: آقا! این که بود که این نامه 

را این طـور سـریع بـه من رسـاند؟ حضرت می فرمایند کـه یک عده ای جن 

هستند و خدمت می کنند به ما.«

ازاین قبیل روایات زیاد است که جن، یک مرتبه، 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 به حسب لغت یعنی پنهان. هر چیز پنهانی 

را هم می گویند جن. جن یعنی آنچه پشـت پرده اسـت، در پشـت حجاب 

اسـت، مسـتور است، از چشم پنهان است، پوشیده است؛ به این می گویند 

جـن. چه اشـکالی دارد کـه این فرد جزو رجال الغیب امام بوده باشـد، جزو 

یاران پنهان امام؟ دروازه های مدینه در کنترل اسـت، اگر امام یک نامه ای 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی جعفر الباقر/ فصل فی آیاته
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به این بنویسـد، ممکن اسـت که دم دروازۀ مدینه جاسـوس های 

داوود بن علـی جیب هـای او را بگردنـد، نامه را پیدا کنند، و بعد اسـرار امام 

فـاش و برمـال بشـود. چـرا امام این کار را بکند؟ این اسـت که امام به این 

می گوید تو برو. این مرد هم آزاد و شاد و خاطرجمع که امام به او کاغذی 

نداده انـد و خطـری ندارد، از دروازه رد می شـود و عبور می کند. از دروازه که 

خارج می شود، یک آدم دیگری که مخفی است، ـ جن است؛ یعنی مخفی 

اسـت؛ یعنـی مـردم او را بـه امـام وابسـته نمی دانند ـ از دوسـتان ظاهر و 

نزدیک امام نیست، وابستۀ به امام نیست ظاهرًا، از دوستان مخفی است، 

یواشکی نامه را برمی دارد، نامه ای که ُمهر امام به آن زده شده، ِگل خورده و 

ُمهرخـوردهـ  آن وقـت الک نبوده، و به جـای الک و ُمهر، ِگل و ُمهر می زدند، 

سـر نامـه را با یـک ِگل مخصوص می بسـتند و روی ِگل را ُمهر می زدند که 

این نامه بسته است ـ می برد به سرعت؛ چون کارش این کار است. به سرعت 

خودش را می رساند به این مسافر. که سدیر صیرفی می گوید که وقتی نامه 

رسید، ِگلش هنوز تر بود، خشِک خشک نشده بود!51/11/27

کارهای تشـکیالتی ائمه حیرت آور اسـت اصاًل. آن وقت ]کار[ تشکیالتی و 

پنهـان کاری ]الزم بـوده[، چـون در دوران اختناق زندگی می کردند. مطمئنًا 

آن روزی هم که ائمه به حکومت می رسیدند، ناچار بودند که برای ارتباط 

کامل با توده های مردم، و برای ادارۀ کشـور به صورت صحیح، و رسـاندن 

آن پیـام و آن شـناخت و فرهنـِگ معرفت درسـت، یک سـازماندهی، یک 

کانال کشی داشته باشند.
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..سـخنانی از ائمـه کـه در آن اشـارۀ بـه سـازماندهی اسـت، زیاد 

واُصِل َو  یُكم ِبالّتَ
َ
اسـت؛ ذکر کردم، در کلمات امیرالمؤمنین داریم:60/11/27 »َو َعل

ُكم  باُذِل«1 باهم ارتباط داشته باشید، به هم کمک کنید، بذل کنید. »َو ِاّیا الّتَ

قاُطَع« به هم پشت نکنید، قطع نکنید پیوندها را.72/12/13 داُبَر َو الّتَ َو الّتَ

امـام بزرگـوار حضـرت جعفربن محمـٍد الصادقصلوات اهلل وسلالمه علیه فرمـود: »ِاذا َل 

ـم«۲  ِبِ ااَلعـداِء  اَتـِة 
َ

َو ش هِیـم 
َ
َعل الَوهـِن  ِلُدخـوِل  ضـوا  َتَعّرَ شـیاَء 

َ
ا  َثالَثـِة 

َ
الَقراَبـُة َعـل َتِمـِع 

َ
ت

در میـان یـک جمـع نزدیک به هم ـ چـه یک جمع خویشـاوند، و چه یک 

جمع دوسـت، و چه یک جمع همکار ـ اگر این سـه خصوصیت نباشـد، 

دچار َوهم و سسـتی و شـماتت و مالمت دشـمنان خواهند شـد. آن سه 

خصوصیـت کـه در هر جمعی باید باشـد این اسـت: »َو ِهـَی َتـرُک احَلَسـِد فیما 

مُرُهـم« اول اینکـه بـه یکدیگـر حسـد نورزند، زیرا 
َ
َت ا بـوا َفَیَتَشـّتَ  َیَتَحّزَ

ّ
ـم ِلَئـال َبیهَنُ

 
ُ

واُصل حسـد آنهـا را دسته دسـته می کند و کار آنهـا پراکنده می شـود. »َو الّتَ

لَفـِة« دوم اینکه با یکدیگر ارتباط و رفت وآمد و   ااُل
َ

ـم َعـل ُ
َ

 ل
ً
ِلَیكـوَن َذِلـَک حادیـا

دیدار داشـته باشـند؛ زیرا این آنها را به همدیگر نزدیک تر می کند و میان 

ُة« سـوم اینکه با یکدیگر  ُهُم الِعّزَ
َ
عـاُوُن ِلَتشـِمل آنـان الفـت برقرار می کنـد. »َو الّتَ

همکاری انجام بدهند؛ زیرا این موجب می شود که عزت همۀ آنها را در بر 

بگیرد. این سه خصوصیت برای هر جمعی که به نحوی با یکدیگر ارتباط 

و نزدیکی دارند، الزم الرعایه است.59/6/14

1. نهج البالغه/ نامۀ 47/ وصیت حضرت به امام حسن و امام حسین علیهماالسالم

2. تحف العقول/ باب روی عن االمام الصادق/ و من کالمه سماه بعض الشیعة نثر الدرر
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كونوا ِاخَوًة َبَرَرًة ُمَتحاّبنَی یِف اهَّلِل  ُقوا اهَّلَل َو  ـالم: ِاّتَ یِه الّسَ
َ
»یِف الكایف َعِن الّصاِدِق َعل

حیـوُه«1 تقوای الهی را این طور 
َ
مَرنـا َو ا

َ
وا ا َكـر َقـوا َو َتذا وا َو َتال ُمَتواِصلـنَی ُمَترامِحـنَی َتـزاَور

تفسـیر می فرماید: 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 »َبَرَرًة«؛ چون ممکن اسـت برادرانی باشـند که نسـبت 

بـه یکدیگر نیکوکار نباشـند. شـما برادرانی باشـید که بـه یکدیگر نیکویی 

می کنید! »ُمَتحاّبنَی« ]برادرانی که[ یکدیگر را دوسـت می دارید و به یکدیگر 

محبت می ورزید! 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 اهل بیت را بین خودتان تذاکر۲ کنید. مرحوم 

َكَرِة الُعلوِم  الُم َو ِاحیاِئِه ُمذا هِیُم الّسَ
َ
مِرِهم َعل

َ
ُكِر ا یُد ِبَتذا ر

ُ
فیض در اینجا می فرمایند: »ا

ِة امَلأخوَذِة َعهُنم« منظور این است که علومی را که از اینها گرفتید، بین  الّدیِنّیَ

یکدیگر گفتگو کنید! این هم یکی از مصادیق تذاکر امر ائمهعلیهم السالم است. 

مِرنا« برداشـت می کند، مسـئلۀ امامت اسـت. 
َ
لکن آنچه انسـان از کلمۀ »ا

راجع به مسـئلۀ ]امامِت ما[ صحبت کنید! مسـئلۀ اساسـی و مهم در همۀ 

ازمنه، مسئلۀ امامت است، با همان معنای وسیع؛ یعنی حکومت دین و 

1.  الشافی)فیض کاشانی(/ کتاب المعاشرة و الحقوق/ باب التراحم و التعاطف/ حدیث1

2. )ذک ر( به یاد یکدیگر آوردن 
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دنیا، والیت دین و دنیا از سوی ائمهعلیهم السالم. این مسئله را احیا 

کنید. نگذارید که این مسئله بین شما کهنه شود.89/8/24

 َبیٍت َو ُهم َیسَمعوَن 
َ

هل
َ
شخصی به حضرت صادقعلیه الصالة والسالم عرض کرد: »ِاّنَ ل ا

دعوُهم ِاَل َهَذا ااَلمِر؟«1 من اهل بیتی دارم که از من حرف شـنوی دارند، 
َ
 َفا

َ
ِمّن ا

آیا آنها را به این امر دعوت کنم؟ ..آنها را به مسئلۀ امامت، یعنی تشّیع، 

اعتقاد شـیعه، دعوت کنم؟ متأسـفانه در آن زمان اوضاع به گونه ای بوده 

کـه شـخصی کـه خودش اعتقـاد به امامت داشـته، در خانـواده ای زندگی 

می کـرده کـه آنهـا به کلی منکر یا بی خبر از این امـر بوده اند! حضرت به او 

ُكم  هل�ی
َ
َ�ُكم َو ا

�نُ �ن
َ
وا ا وا �ة َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا ِكتاِبِه �ی  یف 

ُ
فرمودند: »َنَعم ِاّنَ اهَّلَل ُسبحاَنُه َیقول

«۲ بلـه، اگـر از تـو حرف شـنوی دارنـد، آنها را به این 
اَر�ةُ �ب اُس َو ال�ِ وُدَها ال�نّ  َو�ة

ً
ارا �ن

امر دعوت کن! بنابراین، این طور نیست که افراد فقط نسبت به خودشان 

تکلیف داشـته باشـند، بلکه نسـبت به خانواده هم درصورتی که ارشاد آنها 

را می پذیرند، تکلیف دارند.89/9/7

شـیعه در ایـن طـرح، مجموعه ای از عناصر هماهنـگ و همگام و مصمم 

اسـت، کـه ِگرد محـوری عظیم و مرکزی الهام بخش و مقدس جمع شـده 

اسـت؛ از او می آمـوزد و فرمـان می گیـرد؛ برای او خبر و گـزارش می آورد؛ 

1. الشـافی)فیض کاشـانی(/ کتاب المعاشـرة و الحقوق/ باب النصیحة للمؤمن و دعوته 

الی الهدی/ حدیث4

2. سـوره مبارکه تحریم/ آیه 6، ای کسـانی که ایمان آورده اید، خودتان و خویشـاوندانتان 

را از آتشی که سوخِت آن، مردم و سنگ هاست، حفظ کنید.
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امیـدش بـه او و چشـمش بـه اشـارۀ اوسـت؛ حتـی جوشـش 

بی تاب کننـدۀ احساسـات خـود را نیـزـ  کـه برای یک جمع مسـتضعف و 

مصمم بر مبارزه، گاه بر اثر فشار ناروایی ها و بی عدالتی ها طبیعی است ـ 

به توصیۀ حکیمانۀ او مهار می کند؛ و شیوه های کار پنهان، مانند رازداری، 

کم گویی، بی نشـان زیسـتن، تعاوِن درون جمعی، زهد و پارسایِی انقالبی، 

و ماننـد اینهـا را هـم بـه تعلیـم او، و به عنـوان کاری مقـدس و خدایـی، 

می آموزد و به کار می بندد.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 عینیت یافتـن آن بوده، و گروه دیگری به جمع مصمم تشـکیالت 

مبارزه پیوسـته باشـند. الزمۀ منطقی این خط مشی کلی، دعوتی همه گیر 

است در سراسر محیط عالم اسالم برای تلطیف َجو اشاعۀ فکر شیعی در 

همۀ اقطار، و دعوتی دیگر اسـت برای آماده سـازی افراد مسـتعد و فداکار 

»تشکیالت پنهانی شیعه«.

دشواری کار دعوت راستین امامت در همین نکته نهفته است. یک دعوت 

مسـلکِی کامل که می خواهد 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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اسـالم 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 به عکس، مبارزاتی که هرچند به ظاهر با شعارهای مسلکی 

و مکتبی کار خود را آغاز می کند، ولی در عمل، دست به قدرت نمایی هایی 

همچـون همـۀ قدرتمنـدان می زنـد و از اصـول اخالقـی و اجتماعـی خود 

چشـم می پوشـد، از این دشـواری فارغ است؛ و این است راز طوالنی بودن 

جریان نهضت امامت، و شکسـت نسـبِی این نهضت و نیز سـّر پیشـرفت 

نهضت های موازی نهضت امامت، مانند بنی عباس.پیشوای صادق،ص60

امـام صادقصلوات اهلل علیله مشـغول یـک مبـارزۀ دامنه دار و پیگیر بـود، مبارزه 

بـرای قبضه کـردن حکومـت و قدرت و به وجودآوردن حکومت اسـالمی و 

علـوی؛ یعنـی امام صادقصلوات اهلل علیه زمینه را آماده می کرد تا بنی امیه را از 

میـان ببـرد و به جـای آنها حکومـت علوی را که همان حکومت راسـتین 

اسـالمی اسـت بر سـر کار بیاورد.59/6/14 و در این مبارزۀ طوالنی، توفیقات 

زیـادی داشـت، توانسـت تـالش خـودش را ادامـه بدهد و جمـع یاران و 

دوستان خود را هر لحظه بیشتر کند؛ وسیلۀ ازبین رفتن دستگاه حکومت 

بنی امیه، تالش یاران امام صادق بود که البته بنی عباس به ناحق از آن 

بهره برداری کردند.62/5/14 موّرخ در تاریخ می نویسـد که در خراسـان، کسانی 

که برای بنی عباس شمشیر می زدند تا اواخر کار خیال می کردند که برای 

آل علی دارند شمشیر می زنند.53/8/19 عموی منصور، عبداهلل بن علی عباسی، 

رفت شام و گفت تِن پوسیدۀ هشام بن عبدالملک را از گور بکشید بیرون. 
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کشـیدند. گفـت همان طوری که هشـام بن عبدالملک، زیدبن علی 

را به دار کشید و جسدش را آتش زد، من می خواهم انتقام بگیرم. جسد 

هشـام را به دار کشـید و آتش زد، به عنوان انتقام از خون زیدبن علی بن 

الحسینعلیه السلالم. هرجـا اینهـا از بنی امیـه کسـی را پیـدا کردنـد، به عنوان 

انتقام خون امام حسـین و زیدبن علی و یحیی بن زید کشـتند. تمام ُامرا 

و خوانین خراسان را که در زمان بنی امیه در ماجرای یحیی بن زید دست 

داشتند،1 فرماندهان بنی عباس دستور گرفتند که اینها را بگیرند و بُکشند 

و از آنهـا انتقـام بگیرنـد.53/7/17 حسـن بن َقحَطبه۲ـ  بـرادر حمیدبن َقحَطبـۀ 

معروف ـ جالد دسـتگاه بنی عباس، وقتی که وارد شـام شـد، سـر مروان 

حمار را برید، گفت این سر را ببرید بیندازید توی دامان دخترش. گفتند 

حاال که او را ُکشتی، این کار چرا؟ گفت چون وقتی زید را کشتند، سِر او 

را بریدنـد و در دامـان خواهرش انداختنـد، می خواهم مجازات کنم.53/8/19 

بنی العباس به خاطر نزدیکی روش و تبلیغات و دعوتشـان با آل علی، در 

مناطق دورتر از حجاز و عراق، این طور وانمود می کردند که همان خط آل 

َده«3 در طلیعۀ دعوت بنی عباس  علی هستند. حتی لباس سیاه را که »ُمَسِوّ

ٍد، َو  ّمَ ـواُد ِحـداُد آِل ُمَ در خراسـان و ری بـر تـن می کردند، می گفتنـد: »َهـَذا الّسَ

1. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 2۴، »قیام یحیی بن زید« را مطالعه کنید.

2. قحطبةبن َشـبیب یکـی از رؤسـای دوازده گانـۀ دعـوت عباسـی و از سـرداران آنها بود. 

حمیـد و حسـن، دو فرزنـد او در ایـن قیـام همـراِه پدر، و بعـد از آن، از سـرداران باوفای 

خلیفۀ عباسی بودند.

3. )س و د( سیاه جامگان
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یـٍد َو حَیـَی«1 ایـن لبـاِس ماتـم آل محمـد و ماتـِم  َبـالَء، َو َز َكر ُشـَهداِء 

شـهیدان کربـال و ماتـم زیـد و یحیی اسـت.65/4/28 ِحداد یعنـی لباس عزا، 

بیشتر برای زن استعمال می شد؛ زنی که شوهرش مرده، به لباس عزایی 

کـه می پوشـید، می گفتنـد ِحـداد. می گفتند ایـن ِحداد آل محمد اسـت، 

لباس سـیاهی اسـت که به عزا و ماتم آل محمد پوشـیدیم؛ می گفتند ما 

منتقـم خـون حسـین بن علی هسـتیم.53/7/17 بنی عباس با شـعاِر حکومت 

علوی، با شـعاِر دفاع از آل علی به حکومت رسـیدند؛ قدرتشان هم خیلی 

زیاد شـد. لباس سـیاه را به عنوان لباس رسمی دستگاه خودشان انتخاب 

کردند،53/8/19 همان لباس سیاهی که امام صادقعلیه السالم در تعبیری فرمود: 

»می دانم که اینها لباس اهِل جهنم را پوشیده اند و مردم را وادار کرده اند 

به پوشیدن آن«۲. 51/11/24

منصـور عباسـی و اینها برای اینکـه ذهن مردم را قانع کنند، وانمود کرده 

بودند که جانشـین پیغمبرند. یک سلسله نسـبی هم درسـت کرده بودند، 

می گفتنـد کـه مـا فرزنـدان عباسـیم؛ دوتـا سلسله نسـب داشـتند، هر بار 

یکـی اش را می گفتنـد. یکی این بـود، می گفتند ما فرزندان عباس عموی 

پیغمبریـم و بعـد از رحلـت پیغمبـر، خالفـت برای بنی هاشـم بـوده و در 

بنی هاشـم هـم از همه مسـن تر و به اصطـالح جاافتاده تـر، عباس عموی 

پیغمبـر اسـت، پـس خالفت بعـد از پیغمبر برای عباس بـود، بعد هم ما 

1.بحاراالنوار/ کتاب المحن و الفتن/ باب31/ االخبار/ حدیث34

2. الکافی/ کتاب الزی و التجمل و المروءة/ باب لبس السواد/ حدیث2
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کـه فرزنـدان عباسـیم، به مـا می رسـد، این یک حـرف بود. یک 

سلسله نسـب دیگـر هم می گفتنـد، می گفتند که ما فرزندان علی عباسـی 

هسـتیم؛ علی بن عبـداهلل بـن عبـاس. راسـت می گفتند، نوۀ علِی عباسـی 

بودند و او شاگرد محمد حنفیه است و محمد حنفیه فرزند امیرالمؤمنین 

علی بن ابی طالب است و او داماد پیغمبر است؛ خالفت از پیغمبر رسیده 

بـه علـی، از علـی رسـیده بـه محمد حنفیهـ  نه به حسـن و حسـین! ـ از 

او رسـیده به پسـِر عبداهلل بن عباس، که او جد ماسـت، و از او هم رسـیده 

بـه مـا، پس مـا خلیفه ایم! یک سلسله نسـب این طوری درسـت می کردند 

و ایـن بـرای ذهـن مردم آن روزگار قانع کننده بود، چون سـطح تفکرشـان 

پاییـن بـود. ..بنی عبـاس آن جریـان انحرافـی ای بودند کـه از یک فرصت 

اسـتفاده کردند، انقالب را ـ یعنی همان انقالبی را که امام صادق داشـت 

به وجود می آورد ـ منحرف کردند و این خطِر همیشـۀ انقالب هاسـت. آن 

خط درسـت انقالب که منطبق با معیارها و ضوابط اصلی انقالب اسـت، 

گاهـی جـای خـود را می دهد به یـک خط عوضِی منحرِف فاسـِد باطل، با 

شـعارهای حق! این اسـت که انسان بایسـتی حواسش جمع باشد. مردم 

آن زمان حواسشـان جمع نبود، تا سـال ها بعدـ  شـاید تا بیسـت سـال یا 

سـی سـال بعـد ـ مـردم مناطق دوردسـت خیـال می کردند ایـن حکومت 

بنی عبـاس کـه سـر کار آمده، محصول مبارزات آنهاسـت که برای آل علی 

کرده انـد، خیـال می کردند حکومت آل علی همین اسـت و خبر نداشـتند 

که اینها غاصبند.59/6/14
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اواخر بنی امیه مسـئلۀ تعرض به دسـتگاه ، ]ازطرف امام صادق[ 

به صـورت بنیانی تـر، به صـورت تشـکیالتی تر، به صـورت جـدی و قاطع تـر 

مطـرح می شـود. اما یک ماجرایـی پیش می آید کـه آن ماجرا نمی گذارد 

کـه ایـن طـرح ]موفـق شـود. گروهی کـه خودشـان را[ تشـکیالت علوی 

بیـان می کننـد، ظاهـر می شـوند، 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 ممنوعـه ای قدم 

بگذارنـد، حاضرنـد دروغ بگوینـد، حاضرنـد ظلـم کننـد، حاضرنـد برخالف 

عقیدۀ خودشـان با مردم حرف بزنند؛ ِابایی ندارند، آنچه را که می گویند، 

سـخِن دل آنها و نوشـتۀ لوح فکر آنها نیسـت، و آنها بنی عباسـند؛ جریان 

دعوِت عباسی به وجود می آید.

وقتی می رویم در سلسله و رشتۀ تاریخی دعوت بنی عباس، می بینیم تقریبًا 

هم زمان با دعوت امام سجاد، دعوت بنی عباس به وجود می آید. ابی هاشم 

جعفری، فرزند محمد حنفیه، بنا می کند یک تشکیالتی را به وجودآوردن؛ 

در دِم مرگش اسـرار خود را به محمدبن علی بن عبداهلل بن عباس می سـپرد 

که همین محمد، پدر منصور و سّفاح و ابراهیِم امام است.53/8/19 ابوهاشم 

آدِم تشکیالتی و سازمان دِه واقعی بود، یک عنصر سازمان دِه بسیار قوی و 

فوق العاده مسلط. این تشکیالت را در بین مسلمان ها و شیعه ها ابوهاشم 

به وجـود آورده بـود. محمدبن علـی عباسـی، رفـت در تبعیدگاه ابوهاشـم، 

اسـرار ابوهاشـم را از او گرفـت، درحالی کـه ابوهاشـم در حـال مـرگ بـود؛ 
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ولیدبن عبدالملـک، ابوهاشـم را تبعید کرده بـود به یک نقطه ای 

دوردسـت، و کسـی هـم سـراغ او نمی رفت، ایـن محمدبن علـی که جوان 

خیلـی تیـز و زرنگـی بـودـ  نوۀ عبداهلل بن عبـاس ـ رفت پیش ابوهاشـم و 

اسراِر تشکیالت او را گرفت.1 از آنجا اینها شروع کردند به اتصال و ارتباط 

با تشکیالتی که آل علی درحقیقت این تشکیالت را به وجود آورده بودند. 

ایـن یـک نکته اسـت که اصل تشـکیالت بـرای خـود آل علی اسـت.68/2/11 

محمدبن علـی یـک جوانـی اسـت پرانرژی و فعـال، و ازطرفـی به قدر امام 

صادق، امام باقر و امام سجاد مورد نظِر دستگاه خالفت نیست، بنا می کند 

این تشـکیالت را توسـعه دادن. یک جاهایی هم تشـکیالت بنی عباس با 

تشـکیالت علویـون تالقی می کنند باهم، مخصوصـًا در زمان امام صادق، 

کـه امـام صـادق با زبردسـتی و مهـارت، از اینکه به وسـیلۀ آنها اسـتخدام 

بشـود و آنهـا از نیـروی امام صادق اسـتفاده بکنند، شـانه خالـی می کند، 

]به خصوص[ در داسـتان بیعت با محمدبن عبداهلل بن حسـن، ]معروف به[ 

نْفس زکیه۲.

ایـن تشـکیالت بنا می کنند 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 

1. الکامل )ابن اثیر(/ ج5/ ص53

2. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 25، »احوال عبداهلل بن حسن و فرزندانش« 

را مطالعه کنید.
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عباس مستقر بشود، ]به ابی مسلم خراسانی[ نوشت هر آدمی که 

پنـج وجـب قدش بودـ  یک بچۀ هفت هشـت ده سـاله ـ اگـر به او ظنین 

شـدی، بی دریغ او را بُکش. هرکسـی که مورد تهمتت قرار گرفت، نابودش 

کن1؛ این شیوۀ بنی عباس است در دعوت. یک چنین شیوه ای، در آن چنان 

موقعیتـی، و بـا آن ضعـف اخالقی و فکرِی اکثریت مـردم در زمان اواخر 

خالفت بنی امیه، موفق و پیروز می شود، این یک امر طبیعی است.

به امام صادق نمی شود اعتراض کرد که آقا چرا شما دعوت ابی سلمۀ خاّلل 

را مثـاًل قبـول نکردیـد و حکومت را به دسـت نگرفتیـد.53/8/19 وقتی ُدعات۲ 

بنی عبـاس و مبّلغیـِن بنی عبـاس در خراسـان به طـور عمـده، و در عـراق، 

مشـغول تبلیغ شـدند علیه بنی امیه، تشـکیالت وسـیعی درسـت کردند. 

ابوسـلمۀ خاّلل در کوفه و ابومسـلم خراسـانی در خراسـان، مرکز تبلیغات 

مخفـی بنی عبـاس شـدند. ]ابوسـلمه در نامـه ای بـه امـام صادق نوشـت:[ 

حکومت بنی امیه متزلزل و دیگر در ُشرف زوال هستند، شما بیایید قبول 

کنید به جای اینکه حکومت را ما بدهیم به بنی عباس، بدهیم به شما که 

آل علی هستید، این پیشنهاد را به امام صادق کرد. عین این نامه را هم، 

1. بخشی از وصیت ابراهیم امام به ابومسلم خراسانی: »تو مردی از اهل بیت ما هستی، 

به آنچه سفارش می کنم 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 عرب زبان 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 )ابن اثیر(/ ج5/ ص348(

2. ُدعات، جمع داعی، به معنای کسی است که مردم را به دین و مذهبی دعوت می کند.
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شـبیه این نامه را هم، نوشـت برای عبداهلل بن حسـن محض، که 

نوۀ امام حسن است1 و رئیس بنی الحسن بود؛ عبداهلل بن حسن بن حسن. 

امـام صادقعلیه الصالة والسلالم بـزرگ بنی الحسـین بـود، اوالد امام حسـین از آل 

علی. آن عبداهلل، عبداهلل محض، بزرگ آل حسن بود، پدر محمدبن عبداهلل. 

..امـام صـادق وقتی که 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 خـاّلل 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 نمی تواند بسازد، امام صادق یک سیاست مدار 

نیست، یک تشنه کام حکومت و خالفت نیست، یک سیاست باز 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 ایده آل و هدفش از همه چیز بیشـتر قیمت دارد، 

حتـی از حکومـت؛ همچنانی کـه امیرالمؤمنین، سـرحلقۀ سلسـلۀ امامت، 

حاضر نشـد در شـورای شـش نفرِی عمر دروغ بگوید. یک دروغ می گفت و 

خالفت را به دسـت می آورد، همچنانی که عثمان گفت به سـیرۀ شـیخین 

عمـل می کنـم، ولی عمل نکـرد؛ اما امیرالمؤمنیـن نمی خواهد با دروغ به 

خالفت برسد، این برخالف مبناست، این پاگذاشتن روی اصول پذیرفته و 

1. پدر عبداهلل بن حسـن 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 نمی کند، امام صادق 

هـم نمی کند، همچنانی که پیغمبر اسـالم 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 می سـپارم، بعد زیر حرفش بزند؛ گفت نه، »َهذا 

امٌر َ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 وعده هـای پـوچ و توخالـی به مـردم بدهد، امـا رقبایش از 

بنی عبـاس حاضرنـد؛ لذا برای آنها حکومت در دسـترس قرار می گیرد. آنها 

موقعیت و زمینه را فورًا تصرف می کنند و عایقی و حائلی و مانع بزرگی 

در طریـق حکومـت اهل بیـت به وجـود می آورنـد. کار بـه آنجا می رسـد که 

می بینید؛ بنی عباس مانعی شدند در راه انقالب صحیح حکومت اسالمی، 

مانعـی شـدند در راه تحقـق آن آرزویـی کـه تشـّیع پای آن آرزو، سـالیانی 

نشسـته بـود و اگـر کسـی در مسـائل تاریخی غـور کند، دقت کنـد، کاماًل 

برایش روشـن می شـود که اینها، یک چیزهایی اسـت که پیش می آید در 

تاریخ، و کسی مقصر و مسئول و مؤاَخذ1 نیست.53/8/19 اگر کسی در زندگی 

شیعه و در زندگی ائمۀ شیعه علیهم السالم مخصوصًا امام صادق و امام 

باقرعلیهماالسلالم مطالعـه کنـد، به طـور قطع و اطمینان به ایـن نتیجه خواهد 

رسـید، شـرایطی کـه برای حکومت یـک خاندان انقالبی مثـل امام باقر و 

1. )أخ ذ( مورد مؤاخذه، بازخواست شونده
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امـام صادقعلیهماالسلالم ضـروری و حتمـی اسـت، در دوران انقـالب 

بنی عبـاس وجـود نداشـت. مـردم هنوز به طور کامل سـاخته نشـده بودند 

و آمـاده نبودنـد کـه کسـی مثـل آن بزرگوارهـا زمـام حکومت را به دسـت 

بگیرد. درحقیقت انقالب ابومسـلم خراسـانی که از خراسـان شـروع شد و 

همـۀ اقطـار عالم اسـالم را گرفت، یک انقالب زودرسـی بـود. اگر چنانچه 

ایـن انقـالب ده سـال یـا بیسـت سـال بعـد از آن انجـام می گرفـت، بنده 

گمـان فـراوان دارم کـه در رأس این انقـالب و در رأس حکومت نوی بعد، 

امام صادق یا فرزندش موسی بن جعفر ـ یا یکی از ائمۀ اهل بیتعلیهم السالم ـ 

قـرار می گرفـت؛ امـا زود بود، مردم هنوز آماده نبودند. شـما ببینید؛ وقتی 

امیرالمؤمنینعلیه السلالم بیسـت و پنج سـال بعد از رحلـت پیغمبرصلی اهلل علیه وآله و 

افول خورشید نبوت، در رأس حکومت قرار می گیرد، گذشتگان او ـ یعنی 

خلیفۀ سـوم و پیش از او خلیفۀ دوم ـ در ظرف بیسـت و دو سال آن چنان 

زمینه را عوض کرده اند که جامعۀ اسـالمی نمی تواند علیعلیه السلالم را هضم 

کنـد. کسـانی از صحابـۀ نزدیـک پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله پیـدا می شـوند کـه به 

روی علیعلیه السلالم شمشـیر می کشـند، اختالفـات داخلـی به وجود می آید و 

جنگ های خانمان سـوز و خانمان برانداز، عالم اسـالمی را پر می کند، مثل 

جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان؛ اینها بر اثر عدم آمادگی زمینه 

است. من گمان می کنم علت اینکه امیرالمؤمنینعلیه السالم می فرمود که اگر 

ِبا«1 من بازهم خالفت را قبول   غاِر
َ

ها َعل
َ
لَقیُت َحبل اجتماع جمعیت نبود، »اَلَ

1. نهج البالغه/ خطبۀ 3/ معروف به شقشقیه
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نمی کـردم، به خاطـر همین بود کـه علیعلیه السلالم می دید موقعیت 

ناآمـاده اسـت و ایـن ناآمادگـی، در زمان امام صـادق و امام باقرعلیهماالسلالم 

ـ یعنـی در زمـاِن شکوفا شـدن نهضت ضد امـوی و روی کار آمدن نهضت 

عباسـی و ابومسـلم خراسـانی و احمد سـّفاح و ابوجعفر منصور ـ به حد 

کمال بود؛ هنوز زمینه آماده نبود.51/11/24

]بنی عبـاس[ به عنـوان یـک جریـان مزاحـم و فرصت طلـب، آمدنـد میـدان 

را گرفتنـد. بعـد از آن، امـام صـادق هـم بـا بنی امیـه مبـارزه کـرد و هـم با 

بنی عبـاس.59/6/14 نهضـت عظیم تشـّیع کـه از روزگار امـام مجتبیصلوات اهلل علیه 

مبارزۀ سیاسی پنهانی را آغاز کرده بود، توانست با تکان های شدید، حکومت 

ننگین بنی مروان را زایل کند و آرزو و امید یک حکومت الهی را در دل مردم 

مسـتضعِف مسـلماِن آن روز زنده کند. بعد از رفتن بنی امیه، بنی عباس با 

شعارهای علویان روی کار آمدند، اما در عمل، بنی عباس هم کاری جز کاِر 

بنی امیه نکردند و راهی جز راِه آنها نرفتند. و مبارزۀ ائمۀ ما علیهم السالم، 

مبـارزۀ امـام صـادق و امام موسـی بن جعفر و سـپس علی بن موسـی الرضا، 

دوباره آغاز شد که فصل عجیبی از تاریخ اسالم است.59/6/30

دوران بنی عبـاس، دوران آزمایش سـخت امام صادق بـود، یعنی از دوران 

بنی امیه سـخت تر؛ زیرا بنی عباس، منصور عباسـی، سّفاح ـ برادر منصور ـ 

و دیگـر کسـانی کـه دوروَبـر اینها بودنـد، روزگاری در کنار امـام صادق، با 

دسـتگاه بنی امیـه مبارزاتـی داشـتند. چون خـود آنها از بنی هاشـم بودند، 

خصوصیـات و ویژگی هـای کار امـام صـادق و ائمـه را می شـناختند، لـذا 



1330 70. امام صادق؟ع؟ه تمصادرۀ انقالب، تداوم مبارزه  

صل چهارم
ف

سـخت گیری می کردنـد. امام صادق کـه در اواخر دوران بنی امیه 

این امکان را پیدا می کرد که بیاید در محشـر عظیم مردم در ِمنا، بایسـتد 

و امامـت خـود را و اسـتحقاق خالفـت خود را به صدای بلنـد بیان بکند1، 

در دوران بنی عباس این فرصت را هرگز پیدا نمی کرد. و منصور عباسی و 

ابوالعباس سـّفاحـ  که در زمان امام صادق این دو خلیفۀ عباسـی بودند ـ 

روزبه روز فشار را بر آن حضرت سخت تر می کردند.62/5/14 

درمقابـل یک چنیـن دسـتگاه قدرتـی، امام صادقعلیه السلالم چـه کنـد؟ امـام 

صادقعلیه السلالم با یک چنین وضعیتی، با یاران و دسـت پروردگان اندکش، و 

با اکثریت نادانی که شعار انقالبی بنی عباس آنها را فریب داده است، و با 

دشـمنان تازه نفسـی که اسرار خاندان بنی هاشم را خوب می دانند، آیا باید 

قیـام کنـد؟ خروج کند؟ آیا این عملی اسـت؟ منصور، عدِد شـیعیان امام 

صادقعلیه السلالم را هم می دانسـت. سـّفاح می دانست که از کجاها برای امام 

صادقعلیه السلالم نامه می آید، از کجاها برایش پول می فرسـتند، و مردم کدام 

والیات به او عالقه مندترند. باید هم می دانست، چون اینها دیروز درمقابل 

بنی امیه باهم هم جبهه بودند.51/11/24

امـام صـادق چه می کنـد؟ ـ توجه کنید، نقطۀ حسـاس اینجاسـت ـ امام 

صـادق از دورانـی مسـاعد وارد دورانـی نامسـاعد شـد؛ از میـان جامعه ای 

ناراضی، داخل جامعه ای راضی و خشنود شده. چه کار خواهد کرد؟ آیا امام 

صادق وقتی دید که موقعیت ضعیف شد، دست از تالش خود برمی دارد؟ 

1. الکافی/ کتاب الحج/ باب الوقوف بعرفة و حد الموقف/ حدیث10



1331 70. امام صادق؟ع؟ه تمصادرۀ انقالب، تداوم مبارزه  

صل چهارم
ف

آیـا آن چنانـی کـه مدعیاِن پیـروی اش می گوینـد، دل به تدریس 

خوش می کند؟ آیا امام صادق، دِر خانه را می بندد و داخل خانه می رود؟ 

نـه! ایـن کار را نکـرد امام صادق. بلکه مبـارزه کرد؛ اواًل  آن ایدۀ مبارزی را 

حفظ کرد. آنچه را که تا آن روز برای او زنده بود و حرکت و تالش می کرد، 

ایـن را در روح خـود و مغز خود زنده نگه داشـت. آن کسـانی که از راه های 

عزیز، از راه هدف های شـریف برمی گردند، علت اساسـی اش این اسـت که 

آن هـدف در روح خـود آنهـا، در دل خـود آنها، در باطن خود آنها، از جاذبه 

تهی و خالی می شود، اول خودشان بی ایمان می شوند؛ اثر بی ایمانی است 

که در کارشان و در راهشان ظاهر می شود. امام صادق این ایمان را به نحو 

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، زمینه های فکری را آماده کنـد، مردم را با این 

حقیقت، یعنی غصب خالفتی که بنی عباس ـ این مدعیان هاشمی گری 

و مخالفان دین بنی هاشم ـ به جای بنی امیه کرده اند آشنا کند. اول باید 

بشناسـاند کـه اینها فاسـقند، فاجرنـد، دروغ گو یند؛ البتـه از راهش. ثانیًا 

بایـد طـرز فکـر تشـّیع را هـم ـ آن طرز فکری کـه امـام صادقعلیه السلالم در 

رأس آن قـرار گرفتـه و تشـّیع، زنـدۀ به آن طرز فکر اسـت ـ در بین مردم 

ترویـج کنـد. ثالثًا باید آن جمعیتی را پرورش دهد و تربیت کند که باید 

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 صادقعلیه السلالم مشـغول همـۀ ایـن کارهـا بـود. اول مسـئلۀ 

تبلیغـات؛ هنـوز در حـدود شـام و َمقـر خانـدان بنی امیـه، مردمـی وجود 

داشـتند کـه برای خاندان امیرالمؤمنینعلیه السلالم هیچ رتبـه و منزلتی، بلکه 

هیچ سـهمی از اسـالم قائـل نبودند. تعجب می کنیـد؟ بنی امیه تبلیغات 

را به جایی رسـانده بود، که مردم معتقد شـده بودند علیعلیه السلالم نه فقط از 

اسـالم نیسـت، بلکه ضد اسـالم اسـت! معلوم بود بنی عباس هم که روی 

کار بیاینـد، از آل علـی ـ یعنـی از دشـمنان واقعی خود ـ دفـاع تبلیغاتی 

نخواهند کرد؛ امام صادقعلیه السالم باید اینها را درست کند. امام صادقعلیه السالم 

باید اول آن مردمی را روشـن کند که در واقعۀ کربال جشـن گرفتند، برای 

کشته شـدن حسین بن علیعلیه السلالم نذر کردند و دشـمنان خونین و بنیادی 

و روحـی خانـدان امیرالمؤمنیـن هسـتند. شـما خیال می کنیـد که وقتی 

منصـور عباسـی روی کار بیایـد، دلش بـرای امیرالمؤمنینعلیه السلالم یا برای 

حسن بن علیعلیه السلالم یـا برای حسین بن علیعلیه السلالم سـوخته کـه بیاید این 

موهومـات را، ایـن بدآموزی ها را، این کج َروی های فکری را از ذهن مردم 

بزداید! منصوری که اسـتاندار مدینه اسـت، می رود بر روی منبر می ایستد 

و در مأعـام، امیرالمؤمنینعلیه السلالم را بـه بـدی یـاد می کنـد؛ منصوری که 

بـا جمعـی از گروه هـای انقالبِی طـرف داِر خراسـانی، از امام حسنعلیه السلالم 

بـه بـدی یـاد می کند و مسـئلۀ تعدد زوجات امـام حسنعلیه السلالم را مطرح 

فرزنـدان  از  و  حسن بن علیعلیه السلالم  فرزنـدان  از  کـه  منصـوری  می کنـد. 

حسین بن علیعلیه السلالم دل پرخونـی دارد؛ منصـوری که با اینها در یک صف 
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و در یک جبهه کار کرده، شهامت اینها را می داند، فداکاری اینها 

را بـه چشـم دیـده، توجـه مردم را به اینهـا آزموده، خیـال می کنید می آید 

موهومـات را از سـیمای منـّور علـی و حسـن و حسینعلیهم السلالم پـاک کند 

و طـرف دار اینهـا شـود؟ نـه! این کار را نخواهـد کرد، بلکه او دنبالۀ رشـتۀ 

بنی امیه 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 َحّجاج و 

زیادبن ابیه و عبیداهلل زیاد و دیگر گذشتگان اموی شد. اینها را چه کسی 

باید درست کند؟ امام صادق. امام صادق باید از نو، همان مرحله ای را که 

امام سجادعلیه السالم شروع کرد، شروع کند. مبارزات تبلیغاتی و ایدئولوژیکی 

خود را با کمال شـدت، آن چنان که می تواند، تعقیب کند؛ حزب شـیعه را 

سروسـامان دهـد، جمعیتـی را کـه از دسـت رفته انـد، بـاز دور هـم جمع 

کنـد و گـرد بیـاورد، باز همان تشـکیالت منظم را از نـو احیا و زنده کند و 

وقتی کـه زمینـه آماده شـد، حرکت کند و قیام کنـد. در کلمات خود امام 

صادقعلیه السلالم که بر منبرها خوانده می شـود و شـماها می شنوید، مضمون 

ایـن کلمـات وجـود دارد، همیـن نکته ای کـه االن من گفتـم، مضمونش 

تقریبًا خیلی صریح وجود دارد.

..امام صادقعلیه السلالم باید بسـازد، باید درسـت کند، باید از سـنگ هایی که 

دشـمنانش به وجـود آورده انـد، آدم بتراشـد؛ و شـروع کـرد. ده سـاِل اول، 

مطلب معلوم نبود، ده سال مطلب مکتوم بود. بنی العباس گرفتاری هایی 

داشتند، دشمنانی بودند از شام و از یمن و از جاهای دیگر که بنی عباس 
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بایـد بـا اینها می جنگیدند، و امـور را اداره می کردند؛ لذا به اینکه 

بخواهند به امام صادقعلیه السلالم بپردازند، نمی رسـید. در نتیجه مجالی برای 

امام صادقعلیه السالم به وجود آمد. این چندین هزار روایت را ما از آن ده سال 

داریم. بعد که منصور فارغ و آرام شـد، دید عجب، همان کارهایی که در 

زمان بنی امیه فرزندان علیعلیه السالم می کردند، از نو همین کارها شروع شده 

است. او آشناست، روش شناس است، برنامۀ بنی علیعلیه السالم دست منصور 

اسـت، باهـم کار کرده انـد، می دانـد اینها چه کاره اند، می دانـد از راه همین 

آموزش هاسـت که انقالب های بزرگ به وجـود آمده، می داند که در همین 

حلقه های درس و تعلیم اسـت که مردان پوالدین سـاخته می شـوند؛ این 

بـود که به امام صادقعلیه السلالم پرداخـت. امام صادقعلیه السلالم مدت ها تبعید 

بود، یک بار تبعید به حیره و یک بار تبعید به یکی دیگر از شهرهای عراق1. 

شـخصی می گوید رفتم حیره، سـه روز ماندم، نشـد با امام صادقعلیه السلالم 

مالقـات کنـم، ازبـس محکم اطـراف خانـه اش را گرفته بودند؛ و داسـتان 

خیارفروش۲ و داستان های دیگر و غیرذلک که الی ماشاءاهلل فراوان است. 

چون فهمیدند که آموزش های تبلیغاتی شروع شده. یک مقداری از دوران 

1. از روایـات چنیـن برمی آیـد که حضرت مدتی در کوفه به سـر برده انـد. )الکافی/ کتاب 

الزی و التجمل و المروءة/ باب لباس البیاض و الُقطن/ حدیث3(

2. الخرائـج و الجرائـح/  البـاب الرابـع عشـر/ فصـل فی االمـام جعفربن محمـد الصادق/ 

حدیـث49، »بنابرایـن روایـت، راوی بـه قصد پرسـش مسـئله ای فقهی به حیـره می رود. 

هنگامی کـه مراقبت شـدید مأموران بنی عبـاس از منزل امام را می بیند، خود را به لباس 

خیارفروشی درمی آورد تا به خدمت حضرت برسد.«
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امـام صادقعلیه السلالم بـه این گذشـت و یک مقدار به سـامان دادِن 

بسیاری از نابسامانی های تشکیالت شیعه و ایجاد برنامه های خیلی مهم. 

مسـئلۀ مهـم دیگر، کمک دادن فکری اسـت بـه انقالب های مسـلحانه ای 

کـه در زمـان امـام صادقعلیه السلالم انجـام می گرفـت و ایـن خـودش بسـیار 

مسئلۀ مهمی بود. ]که در زیرفصل بعدی[ بنده راجع به امامزاده ها صحبت 

می کنم.51/11/24

همان طورکـه ]بارهـا[ عرض کردم، امام صـادق هم مثل بقیۀ ائمهعلیهم السلالم 

ایـن سـه تا کار را انجـام داد؛ اول حفـظ خلـوص دیـن و ارائۀ یک تفسـیر 

درست از دین و مبارزۀ با تحریف ها، کج روی ها و دروغ ها، اضافه شدن ها، 

بدفهمیدن هـا، رذالت کردن هـا در بیـان معارف. دوم مسـئلۀ بیان امامت، 

بیـان مسـئلۀ خالفت، یا بـه تعبیر امروزی، ارائۀ نظریـه و ِتز خود در باب 

حکومت. کسانی که در روند مبارزات انقالِب اسالمی وارد بودند، می توانند 

ایـن نکتـه را بفهمنـد؛ سـال 1347 کـه از نجـف درس هـای امـام در باب 

حکومـت اسـالمی رسـید، مبارزه شـکلش عوض شـد؛ تـا آن روز اعتراضی 

بود به کارهای دسـتگاه حاکم و رژیم پهلوی، به ظلمشـان، به جورشـان، 

به بدی هایشـان، مبارزه ای هم بود، چند سـال با همۀ خصوصیات ]ادامه 

داشت[؛ اما از آن روز مسئله برای خواص، و تدریجًا برای دایرۀ وسیع تری، 

عوض شـد؛ مسـئله، مسـئلۀ این شـد که اصاًل اینها بیخود نشسـتند آنجا، 

بایـد حکومت اسـالمی در ایـن مملکت به وجود بیاید. پـس اینی که امام 

صـادق در بـاب حکومـت نظرش را بیان کنـد و حتی بعضی جاها مصداق 
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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 ایـده آل را از دسـت نمی دهـد، هدف را از دسـت نمی دهد، 

و در ]راه[ ایـن هـدف، راه هـم می پیمایـد، کوشـش و تـالش هم می کند، 

]تاآنجاکـه[ ُمَعلَّی بن ُخَنیـس، بـه جـرم نگفتـن نـام اعضـای حـزِب پنهانی 

شیعه، در مدینه به وسیلۀ ُعمال بنی عباس کشته می شود. منصور عباسی، 

قُتلـَک«1 خدا مرا 
َ
ـِنَ اهَّلُل ِان َل ا

َ
خطـاب بـه امام صادق می کنـد، می گویـد: »َقَتل

بُکشد اگر تو را نُکشم!53/8/19 می دانست که امام صادق داعیۀ امامت دارد و 

می دانسـت که امامت یعنی زمامداری، می دانسـت که شیعۀ امام صادق، 

منصور را نمی تواند آنجا ببیند و می دانسـت که اگر دستشـان برسـد، او را 

می ِکشـند پایین، امام صادق را می گذارند آنجا. اینها را می دانسـت، برای 

خاطـر اینکـه داعیه ها را می دانسـت، و تالش ها را می دانسـت. می فهمید 

کـه این قلـب عظیم دارد می تپد و یحیی بن زیـد ازطرفی، محمدبن عبداهلل 

ازطرفـی، و حسـین بن علی، شـهید َفـّخ۲ ازطرفی مثل بازوهـای نیرومندی 

دارند کار می کنند، می خواست این قلب را از تپش بیندازد. می دانست که 

امام صادق رهبر اسـت و رهبری می کند؛ لذا می گفت که من با این امام 

صادقی که مثل اسـتخوانی در گلوی من گیر کرده چه کنم؟53/7/17 منصور 

1. االرشاد/ باب تاریخ االمام الصادق و فضله/ فصل مقتطفات من معاجز االمام الصادق

2. حسـین بن علی از نوادگان امام مجتبی علیه السـالم در سـال 169 قمری علیه خلیفۀ 

عباسی قیام کرد و در سرزمین فّخ، در نزدیکی مکه، همراه با یارانش به شهادت رسید.
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ـَجا امُلعَتـِرُض یِف احَللـِق«1 این 
َ

راجع بـه امـام صـادق می گویـد: »َهـَذا الّش

استخوانی است که در گلوی من گیر کرده.

..بارهاوبارهـا او را از خانه اش در نیمۀ شـب، بـا وضعی فجیعت بار بیرون 

می ِکشند و پیش منصور می برند که امام هر دفعه با وضعی، با لحنی، با 

بیانی، خود را از منصور و از آسیب خشم او نجات می دهد. 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 می گوید؛ 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 می گیرید، مردم را می شورانید. 

امام علیه السـالم در اینجـا آن چنان کـه مقتضی اسـت، با او سـخن گفت. 

پیداست که اگر امام اینجا می فرمود بله! خب به حیات امام خاتمه داده 

می شـد و لطفی نداشـت این کار، ُحسنی ندارد که انسان ُمشتش را پیش 

منصـور بـاز کند تا او را بُکشـند. امام فرمود: نـه، نه خیر، این حرف ها را از 

کجا نقل می کنی؟ اینها مردمی هستند که مغرضند، دروغ گویند، چنینند، 

چنانند. خب او هم درمقابل عظمت امام خاضع شد و گفت بروید.

در یکـی دیگـر از ایـن دفعات، به امام می گوید که بـرو، اما حق نداری در 

شـهری که من هسـتم، در آن شهر باشی. ]اینها نمونه ای از[ زورگویی های 

منصـور اسـت! گاهـی خودش امام را تبعید می کنـد و می آورد تحت نظر، 

1.  الخرائج و الجرائح/  الباب الرابع عشر/ فصل فی االمام جعفربن محمد الصادق/ حدیث47
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امـا خـب ]گاهـی هم[ باالخـره این طوری اسـت، می گویـد در آن 

شـهری که من هسـتم، حق نداری باشی. بعد می گوید: »َفاقُعد َغیَر ُمَتَشٍم«1 

بنشین، در خانه بنشین، در را هم باز کن، اما حق نداری دور خودت مردم 

را جمع کنی، حق نداری با مردم روبه رو حرف بزنی. و البته این برای یک 

برهه ای از زمان اسـت. و البد امام علیه السـالم گوش نکردند، کارشـان را 

ادامه دادند، تعلیماتشـان را، حفظ انتظاِم تشکیالتی شـان را، روح رساندن 

به اعماق تشکیالت را، مسائل مالی را، و خصوصیات دیگر را ـ که فراوان 

نشانه ها و نمونه ها دارد ـ ادامه دادند.53/8/19

تا اینکه باالخره در سـن شصت وپنج سـالگی، امام صادق را مسـموم کرد و 

حضرت در مدینه، در میان فرزندان و دوسـتان خود شـهید شـدند، رحلت 

کردند و جهان اسالم، داغ دار شخصیت عظیم امام صادق شد.62/5/14

دوراِن امامـت امـام صـادق را، مـن مظهـری از یک مقاومـت بی نظیر یک 

انسـان خسـتگی ناپذیر می بینم. 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 

دوران زندگِی با برکت خودش، دشـمنانش را شکسـت داد، قدرت بنی امیه 

را در زمان خودش ُخرد کرد و ..قدرت پوِچ بنی عباس را با مقاومت خود، با 

افشاگری خود، با آموزش ها و کالس های تمام نشدنی و وقفه ناپذیر خود، 

1. مناقـب آل ابی طالـب/ بـاب امامـة ابی عبداهلل جعفربن محمد الصـادق/ فصل فی خرق 

العادات له
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بی اثـر کـرد؛ اینها را تا آخِر دنیا رسـوا کـرد و فرهنگ امام صادق، 

فرهنـگ مانـدگار شـد؛ یعنـی همـان چیـزی که امروز شـما بر اسـاس آن 

دارید حرکت می کنید و دنیا، حتی دنیای غیر مسـلمان، حتی دنیایی که 

امام صادق را نمی بیند و نمی داند و نمی شناسـد، خاضع درمقابل همین 

فرهنگ است.63/5/2
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امامزادگان انقالبی و امامزادگان غیر انقالبی

]عـرض شـد[ امـام باقـر، امام صـادق، امام موسـی بن جعفر و ائمـۀ بعد از 

حادثۀ عاشورا ـ علیهم سالم اهلل ـ بر اساس روایاتی که در این زمینه داریم 

و برطبق آنچه که انسان از مجموع حاالت آنان به دست می آورد، همتشان 

این بوده اسـت که یک نظام اسـالمی به وجود آورند؛ بعضی بالمباشـره و 

بعضی بالتسبیب1 و برای دوران های نزدیک به زمان خودشان.

جنـاب  زیدبن علـی؛  جنـاب  امامزاده هـا،  بگذریـد،  کـه  ائمهعلیهم السلالم  ..از 

حسـین بن علی، شـهید َفـّخ؛ جنـاب محمدبن عبداهلل، صاحـب نْفس زکیه؛ 

ابراهیم بن عبـداهلل، و دیگـران و دیگـران، بزرگانـی بودنـد که برای تشـکیل 

یک حکومت عدل، حکومت علوی تالش می کردند.72/5/5 برای همین است 

کـه آن امامزادۀ عالی مقام، ]محمد بن ابراهیم طباطبا[، وقتی که راه می رود 

1. بالمباشره: مستقیماً ، بدون واسطه. بالتسبیب: با واسطه و غیر مستقیم
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در کوچـه و خیابـان و بـازار کوفـه، می بیند یـک پیرزنی، یک زن 

از کار افتـاده ای، دارد در کوچه هـا راه مـی رود و ایـن خرماهـای گندیده را 

از روی زمیـن برمـی دارد و می خـورد، دلـش می جوشـد، خونـش به جوش 

می آید، می گوید همین کارها را می کنید، همین خرماهای پوسـیده را تو 

زِن ضعیـف می خـوری کـه مِن فرزنـِد پیغمبر را وادار می کنی با شمشـیر 

کشیده بیرون بیایم و خونم ریخته بشود.1 52/11/9

یکی از مسـائلی که در سلسـلۀ مباحث زندگی ائمۀ اهل بیتعلیهم السلالم باید 

مـورد بررسـی قـرار بگیـرد، مسـئلۀ امامـزادگان انقالبی و شورشـگر دوران 

بنی امیه و بنی عباس است. مسئلۀ بسیار مهم و ضمنًا مشکلی است.

مقدمتًا این مطلب را توجه داشـته باشـید که از روزگار امام باقرصلوات اهلل علیه 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 برهه ای از زمان، یکی از فرزندان 

ائمه ـ از فرزندان امام حسـن یا امام حسینعلیهماالسلالم یا حسـب آنچه گمان 

می کنم از فرزندان امام صادقعلیه السلالم ـ درمقابل دسـتگاه خالفِت حاکم قیام 

می کرده،۲ و یک عده ای را در پیرامون خود جمع می کرده و دست به شورش 

مسلحانه می زده و دیر یا زود هم غالبًا سرکوب و مغلوب می شده.51/11/26 غالبًا 

هم کشته شده اند، بعضی ها هم البته به َاَجل طبیعی مردند و کشته نشدند.

ی ُیسَفُک َدمی« 1. مقاتل الّطالبّیین/ ص426، »َانِت َواهلِل َو َاشباُهِک َتخِرجونی َغدًا َحتَّ

2. از جملۀ این قیام ها، قیامی اسـت توسـط محمدبن جعفر الصادق، معروف به دیباج، 

در زمان خالفت مأمون، که به شکست انجامید.
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الحسـین؛  بـن  زیدبن علـی  قبیـل  از  هسـتند[  ]عـده ای 

اوالد  از  محمد بن عبداهلل بن حسن بن حسـن بن علی  قبیـل  از 

قبیـل  از  َفـّخ؛  شـهید  حسـین بن علی،  قبیـل  از  حسنعلیه السلالم؛  امـام 

محمد بن ابراهیم بن اسـماعیل بن طباطبا، جّد سـادات طباطبایی؛ از قبیل 

ابراهیم بن عبداهلل بن حسن، که وقتی شما در کتب تاریخ نگاه کنید، گریۀ 

امـام برای کشته شـدن اینها نقل شـده. اما چهرۀ اینهـا یک چهرۀ منفوری 

است، چهرۀ محبوبی نیست. برای خاطر اینکه گفته می شود اینها بی اجازۀ 

امام خروج کردند، قیام کردند و امام راضی نبوده است. دربارۀ اینها بحث 

اسـت کـه آیـا واقعًا قضیه همیـن بوده؟ آیا آنها منفور امـام بودند؟ یا اگر 

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 می کرده 

یـا نمی کـرده؟ در اینجـا ما یک بحثی داریم و شـواهد و قراینی برای آنچه 

خودمان فکر کرده ایم، در دست است، که عرض می کنیم.51/11/19

برای شـیعه در طول تاریخ، بعد از زمان ائمه، همیشـه این سـؤال مطرح 

بوده که کار این امامزاده ها و فرزندان امام حسـن و امام حسینعلیهماالسلالم 

که دست به شورش و انقالب مسلحانه می زده اند، کار درستی بوده یا کار 

غلطی؟ بعضی ها معتقد بوده اند که این کاِر درسـتی بود؛ نه اینکه نسـبت 

به همه این اعتقاد را داشـته باشـند، بلکه نسـبت به یک نفر یا دو نفر یا 

یـک سلسـلۀ خاصی معتقد بوده اند که کاِر درسـت، بلکـه کار الزمی بوده، 

اگر کسی این کار را نمی کرد، از حوزۀ تشّیع خارج بود. مثاًل زیدیه، یعنی 
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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، وِااّل امام نیسـت. اینها یک گروه بودند در شـیعه که 

معتقـد بودنـد بایـد قیام کرد و اگر کسـی قیـام نکند و انقالب مسـلحانه 

نکنـد، او اصـاًل امـام نیسـت. لذا آنها بعد از حضـرت زیدسلالم اهلل علیه که فرزند 

امام چهارمعلیه السلالم اسـت، کسی را به امامت قبول نکردند. اینکه می گویم 

قبـول نکردنـد، نه اینکـه در آن زمان بودند و قبول نکردند، در آن زمان اصاًل 

زیدیه ای وجود نداشت، زیدیه بعد به وجود آمد، بنابراین امام باقرعلیه السالم را 

به امامت قبول نکردند، بلکه یحیی بن زید 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 سـال های بعد و تا همیشـۀ زمان. 

زیدیـه یـک گروهی بودند که به تدریج یـک فقهی پیدا کردند و یک تاریخ 

مخصوصـی و یـک معـارف خاصـی، و یـک فرقـه ای شـدند بـر روی دیگر 

فرقه های اسالم. یک عده اینها بودند.

نقطـۀ مقابـل اینهـا، از جهـت قضاوت در مـورد امامزاده ها، کسـانی بودند 

کـه معتقـد بودند که این امامزاده ها مردمـان بیخود و افراطی و تندرویی 

بوده اند و قیام اینها جایی نداشته و وظیفه در آن زمان، اساسًا قیام نبوده، 

بلکه سـکوت بوده. و استشـهاد می کردند به اعمال دیگر ائمهعلیهم السلالم که 

اینها قیام نکردند و سکوت کردند و درمقابل قدرتمندان و ظالمین تسلیم 

شدند و حتی اظهار عجز کردند. یک چنین مطالبی را به ائمهعلیهم السالم نسبت 
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می دادند و این را شـاهدی قرار می دادند بر اینکه کار امامزاده ها 

کار درستی نبوده. یک عده هم اینها بودند و اینها متأسفانه اکثریت آحاد 

شیعۀ اثناعشری و دوازده امامی را تشکیل می دهند. از روزگار گذشته و تا 

روزگار ما هم هنوز این طرز فکر در میان مردم رایج اسـت که امامزاده ها 

را یک سره محکوم می کنند.

مـا وقتی که بـه روایات مراجعه می کنیم و کلمات ائمهعلیهم السلالم و حاالت 

امامزاده هـای انقالبـی را نـگاه می کنیـم، یـک جلوه هایـی از زندگـی ایـن 

بزرگ َمردان را در تاریخ می بینیم که ما را وادار می کند که در این قضاوت 

عمومی و عامیانه ای که در بین عامۀ مردم و پیروان عامۀ مردمـ  که احیانًا 

خود را از خواص هم می دانند! ـ رایج و شـایع شـده، تجدیدنظری بکنیم 

و نشـان بدهیـم کـه مسـئلۀ امامزاده ها این طور نیسـت. بحـث ما در این 

اسـت، امامزاده هایی که در دوران ائمهعلیهم السلالم از زمان امام صادقعلیه السلالم 

به این طرف قیام کرده ، حرکت کرده، و شمشیر به دست گرفته اند، چگونه 

مردمـی بوده انـد؟ آیا همه محکوم به یک حکمنـد، یا اینکه هرکدام حکم 

جداگانه ای دارند، یا به چند گروه تقسیم می شوند؟

قباًل الزم اسـت که ]ذهن ها را[ متوجه کنم به علت اصلی بدنام شـدن این 

بزرگـواران. چـرا یک انسـان انقالبی کـه برای خاطر خـدا و امربه معروف و 

نهی ازمنکر و حفظ حقوق مردم، در اجتماع قیام کرده، باید در طول زمان، 

در میـان کسـانی که بـرای خاطر آنها قیام کرده، بدنام بشـود و یک چنین 

تصـوری دربـارۀ آنهـا به وجـود بیاید کـه اینهـا مردمانی نبوده انـد که مورد 
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رضای ائمهعلیهم السالم باشند؟ ابتدائًا علت اینکه چرا این تصور غلط 

به وجود آمده را، به طور خالصه عرض می کنم.

می دانیـد کـه یکـی از شـیوه های بسـیار معمـول و مرسـوم کـه همیشـه 

مسـتبدین عالـم و قدرتمنـدان ظالم و جائر بـه کار می برده اند، این بوده که 

سـعی می کرده انـد دشـمنان جـدی و حاّد خـود را که متکی به تـودۀ مردم 

بوده اند، در میان مردم بدنام و بی آبرو کنند؛ این یک شیوۀ معمولی است، 

از روزگار قدیم هم این شیوه بوده. شما در قرآن که نگاه می کنید، می بینید 

که وقتی فرعون با َمَأ1 و اطرافیان خود حرف می زند، موسیعلیه السالم را یک 

ر�نِ 
َ
ِی الا

ِهَر �ن طن ُ �ن �ی
َ
و ا

َ
ُكم ا �نَ َل د�ی ّدِ �بَ ُ �ن �ی

َ
 ا

ا�نُ �ن
َ
ی ا

آدم فسادانگیز معرفی می کند: »ِا�نّ

�اَد«۲ فرعـون بـه مـردم می گوید: من می ترسـم این موسـای انقالبی که 
ال�نَ

وارد اجتماع شما شده، دین شما را تغییر و تبدیل بدهد و فساد را در میان 

شـما رایج کند. آدم های سـاده لوح وقتی که این حرف را از فرعون بشـنوند، 

بـا خودشـان می گوینـد فرعون چقـدر عالقه مند به دین داری مردم اسـت و 

چقـدر عالقه مند اسـت که در میان مردم فسـادی به وجـود نیاید و از ترس 

اینکه مبادا دین مردم عوض بشود و فسادی پدید بیاید، می خواهد موسی 

و هارون و اعوان وانصارشـان را نابود و سربه نیسـت کند. اما آدم های دقیق 

خبـر دارنـد کـه در قاموس فرعـون، دین اصاًل معنایی نـدارد و برای او دیِن 

مـردم، همـان ارادۀ اوسـت، و برنامـۀ زندگی اجتماع، چیزی جـز آن برنامۀ 

1. )م ل أ( افرادی که از طبقۀ سران، رؤسا، خوانین و سردمداران قدرت ها و نظام ها هستند.

2. سوره مبارکه غافر/ آیه 26
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سودپرستانه و نفع پرستانه ای که او ارائه داده نیست. به مردم هم 

سِر 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 می فهمند و می دانند، خیلی روشن است 

که مسـئلۀ سـرکوب کردن و کشـتن موسـی، به خاطر این نیست که فرعون 

می ترسد که دین مردم عوض بشود، نه! او می ترسد که خودش از بین برود، 

می ترسـد که به زندگی اش خاتمه داده بشـود. این شیوه ای بوده که فرعون 

داشته، قبل از فرعون هم داشته اند، بعد از فرعون هم داشته اند.

..منصـور عباسـی ازجمله خلفایی بود که تحت فشـار ایـن امامزاده ها قرار 

گرفـت.51/11/26 منصـور عباسـی میلیون هـا ِدرهـم و دینار از امـوال مغصوب 

مسـلمانان گـرد آورد؛1 درحالی کـه در کوه هـای طبرسـتان و مازنـدران، و 

در گوشـه و کناِر بسـیاری از شـهرها و روسـتاهای عراق و ایران، فرزندان 

راستین پیامبرـ  آن عناصر پاک و آن خون های گرم ـ آن قدر 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[ درمأعام 

و در حضـور جمعیتـی از مـردم، رفـت بر سـر منبـر، بنا کرد بـه اوالد امام 

حسـن مجتبیعلیه السلالم و بقیۀ امامزادگانی که از اوالد امیرالمؤمنینعلیه السالم 

بودنـد، دشـنام دادن؛ و بـه خود آنها هم اکتفا نکـرد، بلکه به پدران آنها، به 

1. وقتی منصور ُمرد، در خزانه اش ششـصدمیلیون ِدرهم و چهارده میلیون دینار پول نقد 

موجود بود. )عصراالزدهار/ ص60-70( )نویسنده(
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امام حسن مجتبیعلیه السلالم و حتـی بـه امیرالمؤمنینعلیه السلالم هم 

ـ کـه خـود منصور یک وقتـی از ُدعات آن بزرگوار بود ـ بنـا کرد بدگفتن و 

طعن زدن و اشـکاالت بیجا و بی مورد گرفتن، برای اینکه این انقالبیون را 

از نظرها بیندازد. این را شما به عنوان یک اصل موضوعی مسّلم در بررسی 

زندگـی امامـزادگاِن دوران ائمهعلیهم السلالم در دسـت داشـته باشـید و یادتان 

باشـد کـه ایـن روایات ضـد امامزاده ها را دشـمناِن این انقالبیون درسـت 

کرده انـد، 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 به طور 

خالصـه عـرض می کنم. نظر بنـده در مورد امامزاده ها، بـا مطالعه ای که در 

ایـن زمینـه کرده ام، این اسـت که ایـن امامزاده ها به طور کلـی به دو گروه 

تقسیم می شوند؛ یک گروه آن امامزاده هایی هستند که برای به دست آوردن 

مال وَمنال یا مقام دنیوی می خواستند از عنوان و از وجهۀ امامزادگی خود 

استفاده کنند؛ یک قدری هم شجاعت و شهامت داشتند، از آن هم استفاده 

می کردنـد، یـک شمشـیری بلند می کردنـد و با چند نفر از یارانشـان خروج 

می کردند و قیام می کردند و دستگاه حکومت ملتفت می شد که اینها قیام 

کرده انـد. غالبـًا این طوری اسـت، این گونـه امامزاده هایی که اول خودشـان 

را جـزو ناراضی هـای از دسـتگاه حکومـت قلمـداد می کردند و کارشـان هم 

احیانًا به خروج و قیام می رسید، عاقبة االمر با حکومت آشتی می کردند، با 

حکومت رفیق می شدند! یک دسته اینها هستند که انگیزه شان خدا نبوده، 
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دین و قرآن نبوده، تجدید حکومت حق و اسـالم و عدالت نبوده، 

بلکـه دعـوت بـه نْفس می کردنـد؛ یعنی می خواسـتند 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 می خواسته اند حکومت علوی 

و حکومـت قـرآن را سـِر کار بیاورند؛ اتفاقًا چون ایمان درسـتی نداشـتند و 

هدفشـان شـخص بود و منافعشان شخصی بود، اینها هم بعد از مدتی که 

مبارزه می کردند، اگر چشـمکی ازطرف دسـتگاه قدرت به اینها زده می شـد، 

فورًا جلب می شدند و می رفتند و حتی گاهی همکاری هم می کردند!

امـام هشـتمصلوات اهلل علیه یـک برادری داشـت به نام زید. یادتان باشـد که این 

زیـدی کـه می گویـم، بـرادر امام هشـتم اسـت و چنـد ده سـال بعـد از زید 

معـروف، زیدبن علیعلیه السلالم بـه دنیـا آمده؛ این غیر از آن زید اسـت. ما دوتا 

زید داریمـ  تکرار می کنم که در ذهنتان باهم مخلوط نشود ـ یک زید، فرزند 

امام سجادعلیه السلالم اسـت کـه بنده اسـم ایـن بزرگوار را که مـی آورم حتمًا با 

»علیه السالم« توأم می کنم و از شهدای بزرگ اسالم محسوب می شود و در 

دورۀ بنی امیه و زمان امام باقر و امام صادقعلیهماالسالم است؛ اینجا منظور او 

نیست. این زیدی که می گویم، برادر امام هشتم است و چندین سال بعد از 

آن زید بوده. اوایل خیلی هم افراطی و داغ بود و در یکی از نهضت های شیعه 

ـ در نهضت ابن طباطبا و ابوالّسرایا ـ عضو حساسی بود و افراطی بودنش به 

جایی رسید که رفت بصره را فتح کرد. وقتی که بصره را فتح کرد، خانه های 

مردم را، یعنی کسـانی را که مخالف فرض می کرد یا می دانسـت ]مخالفند[ 
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آتش زد، که بعد اسمش را گذاشتند: »زیدالّنار«، زیِد آتش. خب این 

عمل، یک عمل چپ روانۀ غلطی است؛ یعنی چه خانۀ مردم را آتش بزنی! 

منطـق ائمهعلیهم السلالم که این نیسـت. منطـق امیرالمؤمنینعلیه السلالم این بوده 

اسـت که وقتی یک جایی را گرفتید، زن ها و بچه ها را نترسـانید، نلرزانید، 

ناراحتشـان نکنید.1 این مرد پیداسـت که از منطق دین هم چندان اطالعی 

نداشته، خودش هم آدم جاه طلبی بوده و می خواسته که اینجا یک عملی 

انجام داده باشد و یک ِحّدتی به خرج داده باشد.

رفـت و یک مرتبـه آتـش زد خانه ها را و بعد خیلـی مورد توبیخ و مالمت 

قرار گرفت، بعد هم دسـتگیر شـد. اتفاقًا در َاوانی که دسـتگیر شـد، امام 

هشـتمصلوات اهلل علیه در خراسـان بودنـد. مأمـون برای اینکه یک مّنتی بر سـر 

امام هشـتم گذاشـته باشـد، یک روزی در اثنای صحبت، به امام هشتم 

گفـت: بنی امیـه وقتی که عموی شـما زید ـ یعنـی زیدبن علیعلیه السلالم ـ را 

گرفتند، کشـتند و جسـد او را به دار کشـیدند و جسـد او مدت ها بر سـر 

دار ماند، بعد هم جسدش را آتش زدند؛ اما من که از بنی عباس هستم، 

زیـِد دیگـر شـما را کـه بـرادر شماسـت، گرفتـم، امـا او را نمی ُکشـم.۲ او 

1.ابوِمخنف و دیگران نقل کرده اند که امیرالمؤمنین پیش از آغاز جنگ جمل، به یارانشان 

دستور دادند: تا دشمن جنگ را آغاز نکرده، شروع به جنگ نکنند؛ و مجروحی را نُکشند؛ 

و بدن ُکشته ای را قطعه قطعه نکنند؛ و بی اجازه وارد خانه ای نشوند؛ و به هیچ کس 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/ ج3/ ص36(

2. عیون اخبار الرضا/ باب25 ما جاء عن الرضا فی زیدبن علی/ حدیث1
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می خواسـت سـر امام هشـتم یک مّنتی گذاشـته باشـد که بله! 

می بینید که ما زید را نمی کشـیم و مثاًل با شـما موافقیم، همراهیم. و 

گمان من این است ـ این البته احتمال است و در متن روایت نیست ـ 

که تشـکیالت بنی عباس، زید، برادر امام هشـتم را در همین دستگیری، 

خریـداری و او را از ]آِن[ خـود کـرده بـود؛ و مأمـون بـه ایـن وسـیله، هم 

می خواست او را آزاد کند و هم ذهن امام علیه السالم را یک طوری صاف 

کند که امام تصور نکند که این برادرش جزو تشـکیالت مأمون عباسـی 

شده؛ لذا این طوری با امام حرف می زند. امام فورًا جلوی او را گرفتند و 

« تـو برادر مـن زید را به عمویم زید  یِدبِن َعـِلٍّ  ِاَل َز
ً
یـدا خـی َز

َ
گفتنـد: »ال َتِقـس ا

قیاس نکن، او کسی بود و این کس دیگری است. عموی من زید برای 

خاطـر حکومـت آل محمدصلی اهلل علیه وآلله قیام کرد و اگـر چنانچه به حکومت 

می رسید به وعدۀ خود وفا می کرد؛ یعنی حکومتش حق بود، حکومتش 

حکومـت قانـون بـود، شـاید در رأس حکومت، امـام صادقعلیه السلالم را قرار 

مـی داد؛ امـا بـرادر من این طور نبود، برادر من یک آدم اوباشـی بود، یک 

آدم بیخـود و جاه طلبی بود.

در یـک روایـت دیگـری دیـدم که بعـد از مدتی امـام هشـتمصلوات اهلل علیه به 

برادرشان زید، نصیحت می کنند و به او می گویند با دشمنان ما همکاری 

نکن و شیعیان ما را در مخمصه نینداز.1 در روایت ندارد که زید جاسوس 

1. مرحـوم شـیخ صـدوق در کتـاب عیون اخبار الرضا علیه السـالم بـاب 58 را به موضوع 

برخوردهای حضرت با برادرشان زیدبن موسی اختصاص داده.
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امنیتـی مأمـون شـده بود، اما انسـان این طور اسـتنباط می کند، 

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 مّنت گذاشت، او را ابتدا 

خریداری کرد و بنده کرد، و بعد آزاد کرد! و او برای تشـکیالت بنی عباس 

کار می کرده. حاال اینکه چطوری کار می کرده، دیگر روشن نیست.

یـک سلسـله امامزاده ها ازاین قبیل هسـتند. نظر ما دربـارۀ اینها، همان 

نظر پیشـوایان دینی ما علیهم السـالم اسـت، ما اینها را دوسـتان خدا و 

اهـل بهشـت، و انقالبـِی واقعی و راسـتین نمی دانیم؛ فرزنـد پیغمبرند؟ 

باشـند! ایـن طرز فکر که فرزنـدان پیغمبرصلی اهلل علیه وآله از عذاب خدا مصون 

و محفوظنـد هـم، ازطـرف همیـن آقایـاِن امامزاده هایـی از قبیـل زیـد 

به وجود آمده.

یـک روایتـی اسـت کـه اسـماعیل فرزنـد امام صادقعلیه السلالم ظاهـرًا بـه 

پـدرش عـرض می کنـد اگر کسـانی از خانـوادۀ ما که فرزنـدان پیغمبریم، 

گنـاه بکننـد، معـّذب می شـوند؟ امام در جـواب می فرماید: »بلـه! معّذب 

می شـوند. آن کسـی کـه گنـاه می کنـد، ازطرف خـدا گنهکار اسـت، و هر 

گنهـکاری مـورد عـذاب اسـت، از هر طایفـه ای می خواهد باشـد، تفاوتی 

نمی کنـد«1. ..طاووس ]بن کیسـان[۲ می آیـد خدمـت امـام سـجاد، عـرض 

می کنـد: شـما ]چرا[ این قدر خودت را اذیـت می کنی و عبادت می کنی و 

1. عیون اخبار الرضا/ قول الرضا الخیه زیدبن موسی/ حدیث5

2. طاووس بن کیسان یمانی )متوفی 106ق(
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نمـاز می خوانـی؟ این چه کاری اسـت شـما می کنید؟ آخر شـما 

که پسـر پیغمبر هسـتید، مادرتان زهراسـت، شـما که این قدر گریه کردِن 

نیمۀ شـب الزم نـداری، این قدر دعا کردن نمی خواهـی، این قدر عبادت و 

جهـد و زحمـت الزم نـداری! بعد که حرف هایـش را می زند، امام ناراحت 

می شـود ـ یعنی از لحن کالم پیداسـت که امام ناراحت است، در روایت 

نیسـت که ناراحت شـده اند، اما لحن کالم این طور است ـ و در جواب او 

ّمی َو َجّدی«1 بگذار کنار صحبت پدر و مادر و 
ُ
یب َو ا

َ
می گویند: »َدع َعّن َحدیَث ا

طاَعُه« بهشت برای اطاعت کنندگان است، این حرف ها 
َ
ن ا َة مِلَ َجدم را، »اجَلّنَ

چیسـت می زنـی! گمـان من این اسـت که این طـرز فکر کـه امامزاده ها 

بـه اتـکای اینکه فرزندان پیغمبرند از عذاب خدا مصون هسـتند، بیشـتر 

ازطرف همین آقایان ارائه داده می شده و ابراز می شده و اینها به اتکای 

اینکـه چـون از خانـدان پیغمبرند، پس مردم به آنها عالقه ای دارند، قیام 

می کردنـد و در بیـن کار، کار را َلنـگ می گذاشـتند و گاهـی هـم مثـل 

زیدالّنار می پیوسـتند به اردوی دشـمن. اینها یک دسته.

..دسـتۀ دیگـر از امامزاده هـا، آن کسـانی هسـتند که چون وضـع اجتماع 

خود را برخالف اسالم و قرآن می دیدند، برطبِق یک انگیزۀ درسِت اسالمی 

و قرآنـی، در صـدد برمی آمدنـد که امربه معـروف و نهی ازمنکر کنند؛ یعنی 

در زمینـۀ نابسـامانی ها و ناهنجاری هـای اجتمـاع، احسـاس مسـئولیت 

می کردنـد و در صـدد برمی آمدند که امر اجتمـاع را اصالح کنند، و اصالح 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی محمد علی بن الحسین/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 یحیی بن عبداهلل1، یحیی بن زید، 

ابراهیم بن عبـداهلل  محـض،  محمدبن عبـداهلل  الحسـین،  بـن  زیدبن علـی 

محض، حسـین بن علی شـهید َفّخ، و ابراهیم بن اسـماعیل طباطبا و دیگِر 

این بزرگ َمردان.51/11/25 از این جمله، دو سه چهرۀ معروف را نام می برم.

یکـی زیدبن علـی بن الحسـین اسـت. او یکـی از این بزرگوارهـا و از رجال 

عالی قـدر عالـم اسـالم اسـت. پیغمبـر اکرمصلی اهلل علیه وآلله در چنـد روایـت از 

زیدبن علی نام آورده. در یک روایت، پیغمبر اکرمصلی اهلل علیه وآله خطاب می کند 

به امام حسینعلیه السلالم و می فرماید: از ُصلب تو و از نسـل تو مردی بیرون 

خواهد آمد به نام زید؛ او حبیب من اسـت از اهل بیتم، در میان دودمان 

من، حبیب من، محبوب من اوست؛ این یک روایت.۲ در یک روایت دیگر 

پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله می فرمایـد: از فرزندان حسـین کسـی بـه نام زید خروج 

خواهد کرد و کسـانی که با او کشـته بشـوند و به شـهادت برسـند، مانند 

1. یحیی بن عبداهلل بن حسن همراه حسین بن علی، شهید َفّخ، قیام کرد. در نبردی که به 

شهادت حسین بن علی انجامید، حاضر بود ولی توانست فرار کند و به سمت منطقۀ دیلم 

)شهری در منطقۀ سیاهکل گیالن( برود. آنجا عده ای را به سوی 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 امان نامه ای 

با دستخط هارون به او داد. یحیی دیلم را به سمت مدینه ترک کرد. بعد از مدتی هارون 

برخالف امان نامه، با بهانه ای یحیی را دستگیر و زندانی کرد، تا در زندان درگذشت.

2.بحاراالنـوار/ کتـاب تاریخ علی بن الحسـین و.../ ابـواب تاریخ سیدالسـاجدین/ باب11/ 

حدیث57
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شـهدای بدر و ُاحدند و در روز قیامت زودتر از دیگر شـهیدان به 

بهشت وارد می شوند.1 این هم یک روایت دیگر است که موجود است.

مسـئلۀ شـهادت زیدعلیه السلالم در خانـدان پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله مثـل شـهادت 

امـام حسینعلیه السلالم یـک مطلـب معروفی بـود؛ همچنان کـه همۀ خاندان 

پیغمبرعلیهم السلالم می دانسـتند که حسین بن علیعلیه السلالم شـهید خواهد شد و 

رسـالت تاریخـی او کشته شـدن به این صورت اسـت کـه پیغمبرصلی اهلل علیه وآله 

خبـر داده بودنـد، همین طـور ]اینکـه[ یـک »زید«نامـی هم از فرزنـدان امام 

سجادعلیه السالم شهید خواهد شد، یک قضیۀ معروف و مشهوری بود و همه 

در خانـدان پیغمبـر می دانسـتند. وقتی که خداوند متعـال زیدعلیه السلالم را به 

امام سجادعلیه السلالم داد و این فرزند متولد شـد، امام سجادعلیه السلالم خودشـان 

می فرماینـد: مـن قـرآن را باز کردمـ  خواسـته بودند همین طـور یک تفألی 

راجع به این بچه، به قرآن بزنند که قرآن دربارۀ این بچه چه می گوید، نه اینکه 

حاال اسمش را چه بگذاریم که معروف و معمول ماست ـ دیدم که این آیه 

ِل اهلِل  �ی لو�نَ �نی َس�ب ا�ةِ �ة ُ  �ی
�ةَ

�نَّ َ
ُهُم ال�ب

َ
 ل

�نَّ
َ
ا ُهم �بِ

َ
موال

َ
َسُهم َو ا

�نُ �ن
َ
�نَ ا �ی ِم�نِ رٰی ِم�نَ الُموئ �ةَ  اهلَل اسش

آمد: »ِا�نَّ

«۲، همین آیۀ معروفی که همۀ شما می دانید که »خدای  لو�نَ �ةَ �ة ُ لو�نَ َو �ی �ةُ �ة �یَ
�نَ

متعـال معاملـه می کنـد با مؤمنین، جان و مالشـان را می خـرد و درمقابل، 

بهشـت می دهـد. و این معاملـه به این صورت انجام می گیـرد که اینها در 

میدان جنگ داخل می شـوند، می ُکشـند تا ُکشـته می شـوند«؛ امام سـجاد 

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس پنجاه و سوم/ حدیث9

2. سوره مبارکه توبه/ آیه 111
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می فرماید که تا این آیه در قرآن آمد، فهمیدیم که این بچه همان 

زیـدی اسـت کـه پیغمبر می فرمـوده، چون دیدم کـه این آیـه دارد گواهی 

می دهد که این بچه در راه خدا شهید خواهد شد، یک شهیِد در راه خداست، 

یک فدایِی راه خدا و راه دین اسـت؛ لذا اسـمش را گذاشـتم زید. اصاًل اسم 

زید، به مناسـبت این اسـت که پیغمبرصلی اهلل علیه وآله می فرمود از فرزندان من 

کسی می آید، نامش زید خواهد بود و این در گوش امام سجادعلیه السالم 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، می خواهم 

بدانید که به چه چهره های موّجهی از تاریخ اسـالم، چه سـتم هایی رفته 

و بدانید که چرا این ظلم را کرده اند که زیدعلیه السالم همیشه در طول تاریخ 

از نظرها ساقط شده؛ می خواهیم زید را بشناسیم. این روایت دیگر را هم 

از پیغمبر بشـنوید؛ پیغمبرصلی اهلل علیه وآله به زیدبن حارثه ـ که فرزندش ُاسـامه 

همـان فرمانـدۀ جوانی اسـت کـه در احتضـار پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله مأمور بود 

لشـکر را بـردارد بـرود به جنـگ روم، برود به طرف روم شـرقی ـ می فرمود: 

»مـن تـو را دوسـت مـی دارم ای زید! به خاطـر اینکه همنامی بـا زیدی که 

از نسـل حسـین خواهد آمد و در راه خدا شـهید خواهد شـد«؛ این هم یک 

روایت دیگر از پیغمبرصلی اهلل علیه وآله.

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و.../ ابواب تاریخ سیدالسـاجدین/ باب11/ 

حدیث57



1356 71. امامزادگان انقالبی و امامزادگان غیر انقالبی 

صل چهارم
ف

به هرحال زیدعلیه السالم با این مقدمات در خاندان پیغمبر به دنیا آمد؛ 

جوانی است در حدود سنیِن عمرِی برادرزاده اش یعنی امام صادقعلیه السالم. 

در زمانی که امام باقرعلیه السالمـ  برادر بزرگ و بزرگوارش ـ در دنیا بود، گاهی 

که دربارۀ زید صحبت می شد، امام باقرعلیه السالم گاهی چشمش پر از اشک 

می شد و می گفت گویا می بینم که او را کشته اند و بر دار آویخته اند و در 

ُکناسۀ کوفه همۀ مردم بدنش را دارند می بینند. این جنبۀ عاطفی قضیه 

است. این روایات نشان می دهد که برای خاندان پیغمبرصلی اهلل علیه وآله مسّلم 

است که این جوان، آخر شهید خواهد شد و خودش هم می دانست.

حـاال می خواهیـم بدانیـم؛ اواًل انگیزۀ زید از این قیـام چه بوده؟ چرا قیام 

کرد؟ ثانیًا نظر امام صادقعلیه السالم که معاصر با قیام بوده است، نسبت به 

این قیام چیست؟

اما در مورد انگیزۀ قیام، بنده فقط یکی دو روایت را متذکر می شوم 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 می کنم.

یک روایت این است که زیدبن علی بن الحسین می رود 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؛ مثل اینکه 

شـما مراجعـه می کنیـد به رئیس فـالن اداره، چـون یک کاری آنجـا دارید؛ 

چون همۀ کارها دسـت آن سـردمداران قدرت بود و تقریبًا همۀ رشـته ها به 
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آنها برمی گشت و خودشان مستقیمًا نظر می دادند؛ این تشکیالت 

اداری ای کـه در روزگاِر بعـد به وجـود آمد در آن روز نبود. هشـام که در آنجا 

چشـمش بـه زید افتـاد و دید یکی از فرزنـدان امام امیرالمؤمنینعلیه السلالم از 

بنی هاشـم در آنجا هسـت، وقت را مغتنم شـمرد که یک قدری به او نیش 

بزنـد و بنا کرد توهین هایی کـردن؛ ازجمله توهین هایی که در روایات آمده، 

این است که به امام باقرعلیه السالم برادر زید توهین کرد، چون امام باقرعلیه السالم 

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 بنی امیه در رأس این 

نظام دارند بهره برداری شخصی و خصوصی می کنند و ِاعمال قدرت می کنند، 

به جایی رسـیده که اینها دیگر ِابایی ندارند که علنًا نسـبت به آیین اسـالم 

ـ آن آیینـی کـه وجـود زید و امثال زید برای زنده کردن آن اسـت، نسـبت به 

یک چنین 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 می داد. زید خیلی متغیر شد، از آن 

مجلس بلند شد.1 بعدها به بعضی دوستانش گفت: اگر من یک نفر همراه 

خودم داشتم، قیام می کردم، دیگر ساکت نمی نشستم.۲

1. مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی جعفر الباقر/ فصل فی علمه

2. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین و.../ ابواب تاریخ سـید السـاجدین/ باب11/ 

حدیث59
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در یـک جملـۀ دیگری، زیدعلیه السلالم یک کلمۀ خالده1 گفته که مثل 

ُه َل َیكَره َقوٌم 
َ
کلمات ائمۀ معصومینعلیهم السالم است تقریبًا؛ جمله این است: »ِاّن

وا«۲ گفت: هیچ مردمی از گرمی شمشیر و از تیزی شمشیر 
ّ
یِف ِااّل َذل َقّطُ َحّرَ الّسَ

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 اهانت کـردن و ظلم کردن! زید این جمله را 

گفت و آمد عازمًا بر خروج؛ تصمیم گرفت که دیگر حرکت کند و مشـغول 

مقدمات کار شد. در این خالل، یک عده ای از مردم می رفتند اطراف زید و 

او را می پذیرفتنـد و بـا او بیعت می کردنـد. زید از حجاز به عراق آمد، چون 

احسـاس کرد که در عراق بهتر می شـود این کار را سـامان داد، فکر می کرد 

دوسـتاِن پدر و پدرانش، در کوفه و در عراق بیشـتر هسـتند؛ آمد عراق برای 

اینکه قیام خود را در آنجا تعقیب کند. مردم پی درپی مراجعه می کردند به 

زید و راجع به امام صادقعلیه السلالم از او سـؤال می کردند؛ همچنان که مراجعه 

می کردند به امام صادقعلیه السلالم و راجع به زید از آن بزرگوار سـؤال می کردند. 

از زید سـؤال می کردند راجع به امام صادقعلیه السلالم ـ که این در چند روایت، 

فراوان در کتب شـیعه مسـطور است ـ ایشـان در جواب می گفتند: »خدای 

متعال در هر زمانی یک حجتی بر خلق گذاشته و در زمان ما حجت بر خلق، 

1. )خ ل د( کالم جاودان

2. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین و.../ ابواب تاریخ سـید السـاجدین/ باب11/ 

حدیث52
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جعفربن محمـد برادرزادۀ من اسـت.«1 ایـن را زید مکرر می گفت و 

خود او هم اظهار عالقه مندی می کرد نسبت به امام صادقعلیه السالم.

از امـام صادقعلیه السلالم کـه سـؤال می کردنـد ـ به حسـب آنچـه اسـتنباط و 

تشـخیص من اسـت، یعنـی قضاوت من اسـت، وِااّل روایـات مخالفش را 

هم اشاره خواهم کرد ـ امام نسبت به زید یک بیاناتی ایراد می کردند که 

این بیانات موجب می شـد که هرکسـی این بیانات را بشـنود، برود با زید 

همـراه بشـود. در یـک روایت امام می گویند: »آن کسـانی که با زید شـهید 

بشـوند، مثل کسـانی هستند که با علی بن ابی طالب شهید شده اند.«۲ البته 

نهضت زید طولی هم نکشـید؛ یعنی در یک مدت کوتاهی زید قلع و قمع 

شد؛ یک واقعه ای برایش اتفاق افتاد که تفصیل این واقعه را نمی خواهم 

عرض کنم. زیدعلیه السلالم و یارانش به مسـجد کوفه وارد شـدند و شهر را هم 

تقریبـًا 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 نمی خورد به پیشـانی زید، یعنی یک چنیـن اتفاق ناگهانی پیش 

نمی آمد، آثار پیشـرفت در کارشـان ظاهر شـده بود و به گمان قوی، کوفه 

و بصره و عراق را در حملۀ اول می گرفت. کارشان به هرحال کاِر نپخته ای 

نبـود در ابتـدای کار، امـا خب یک اتفاقی افتاد و این تصادفات در زندگی 

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس هشتادویکم/ حدیث6

2. عیون اخبار الرضا/باب25 ما جاء عن الرضا فی زیدبن علی/ حدیث7

3. مقاتل الّطالبّیین/ ص137



1360 71. امامزادگان انقالبی و امامزادگان غیر انقالبی 

صل چهارم
ف

برای همه کس و در همۀ زمان ها پیش می آید. غرض این اسـت 

که امام صادقعلیه السلالم زید را، هم قبل از اینکه کشـته بشـود، و هم بعد از 

آنکه کشته شد، با کلمات خیلی موجز و جالب و عمیقی تأیید می کرد.

در یـک روایـتـ  کـه ایـن مربوط بـه بعد از کشته شـدن زید اسـت ـ امام 

«1 خدا عموی من زید را رحمت 
ً
یدا صادقعلیه السالم فرمودند که »َرِحَم اهَّلُل َعّمی َز

كاَن َرُجـاًل ِلُدنیانـا َو آِخَرِتنـا« او بـود کـه هـم بـرای دین ما و هم  کنـد، »ِاّنَ َعّمـی 

بـرای دنیـای ما نافع بـود. برای دین ما نافع بود، به این معنی که دین را 

ترویـج می کـرد، قرآن را زنده می کرد، دشـمنان قـرآن را از بین می برد؛ این 

نفع او است برای دین. برای دنیای امام صادقعلیه السالم هم زید نافع است، 

بـرای خاطر اینکـه وضع گروه امام صادقعلیه السلالم در زمان خلفای بنی امیه 

وضع خفقان اسـت، وضع فشـار اسـت، دائمًا در محدودیت هستند، دائمًا 

اصحابش در خطر کشته شـدن و اعدامند؛ و زیدعلیه السلالم که قیام کرد، قیام 

زید برای دنیای امام صادقعلیه السالم هم بهتر بود. توجه کردید؟ به هرصورت 

یک چنین تعبیرات جالبی از امام صادقصلوات اهلل علیه نسبت به زید آمده.

یـک جملـۀ دیگـر از امام صادق این اسـت که می فرمایـد: »َمـَض َو اهَّلِل َعّمی 

َكُشَهداَء اسُتشِهدوا َمَع َرسوِل اهَّلِل َو َعِلٍّ َو احَلَسِن َو احُلَسنِی« به خدا قسم عمویم   
ً
َشهیدا

زید شـهید اسـت، مثل شـهدایی که در رکاب پیغمبرصلی اهلل علیه وآله جنگیدند و 

شهید شدند؛ مثل علی و مثل حسن و مثل حسینعلیهم السالم. در یک روایت 

امـام هشتمعلیه السلالم می فرمایـد: زیـد در راه خدا جهاد کـرد. این قضاوت ها 

1. عیون اخبار الرضا/ باب25 ما جاء عن الرضا فی زیدبن علی/ حدیث1
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را می خواهم بدانید. در یک روایت امام صادقعلیه السلالم نسـبت به 

زیـد مرثیه خوانـی می کند، عزا و ماتم او را ذکر می کند1 و در عزایش مردم 

را می گریاند، که این را هم یک اشـاره ای خواهم کرد که به چه مناسـبتی 

بوده. در این زمینه البته روایات زیاد است.

امـا دربـارۀ انگیـزۀ ]قیام[ زید؛ در یکی از ُخَطبی که زیـد بیان کرده، انگیزۀ 

خودش را امربه معروف و نهی ازمنکر و انتقام خون شـهدای کربال معرفی 

می کند.۲ که عین همان انگیزه ای اسـت که امام حسـینصلوات اهلل علیه داشت: 

الم«3 یعنی  هِیُم الّسَ
َ
یب َعل

َ
سیَر ِبسیَرِة َجّدی َو ا

َ
َنی َعِن امُلنَكِر َو ا

َ
وِف َو ا ن آُمَر ِبامَلعر

َ
یُد ا ر

ُ
»ا

عیـن همـان انگیزه ای که امام حسینعلیه السلالم برای قیـام خود معّین کرد، 

زیدعلیه السالم هم برای حرکت خود و قیام خود معّین کرد.

در یک جـا هـم انگیـزۀ خودش را اصـالح امت معرفی می کنـد و می گوید 

مـن قیامـم بـرای اصـالح امـت اسـت، عینًا بـاز همـان انگیزۀ قیـام امام 

ِة َجّدی«، اینجا هم زید  ّمَ
ُ
یُد ااِلصالِح یف ا ر

ُ
ا َخَرجُت ا

َ
حسینعلیه السالم که فرمود: »ِاّن

مَرها«4 
َ
ِة ا ِذِه ااُلّمَ َح ِلَ

َ
صل

َ
ّنَ اهَّلَل ا

َ
حِرقُت ِبالّنـاِر َو ا

ُ
َّ ا ُ

حِرقـُت ِبالّناِر ث
ُ
ّن ا

َ
ـَوِددُت ا

َ
می گویـد: »ل

یعنی دوسـت می دارم که مرا به آتش بسـوزانند، دوباره به آتش بسـوزانند 

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس شصت و دوم/ حدیث3

2. بحار االنـوار/ کتـاب تاریخ علی بن الحسـین و.../ ابواب تاریخ سیدالسـاجدین/ باب11/ 

حدیث83

3. مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی عبد اهلل الحسین/ فصل فی مقتله

4. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریخ علی بن الحسـین و.../ ابواب تاریخ سیدالسـاجدین/ باب11/ 

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 صادقعلیه السالم امور خاندان آن کسانی را که 

با زید شهید شده بودند به عهده گرفت و زندگی آنها را اداره می کرد.

به هر صورت، یک مطلب را الزم می دانم 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 می کند؛ عمدۀ آنهـا ـ که چندتا از آن به حسـب 

ظاهـرش قـرص و محکم هم اسـت ـ یـک مضمون واحـدی دارد. من آن 

مضمون واحد را می گویم و روشن می کنم و ثابت می کنم برای شما که 

این مضمون اصاًل خالف اسالم است و اصاًل دروغ است؛ آن روایت اصاًل 

ممکن نیسـت راسـت باشـد. روایت این طوری اسـت که یکی از اصحاب 

امـام صادقعلیه السلالمـ  کـه حاال آن هم در برخی روایات، مختلف نقل شـده، 

بعضـی جاهـا ُزراره، بعضـی جاها مؤمن الطـاق ـ با زید مباحثـه می کند و 

بـه زیـد می گویـد که تو خروجـت و قیامت مثاًل بیجاسـت و ادعا می کند 

کـه چـون امام قیام نکـرده و خروج نکرده، بنابراین تو حق نداشـتی قیام 

کنی و خروج کنی، از این حرف ها! بین آن شخص و زید مذاکره ای درگیر 

می شـود. در بعضـی روایـات، ظاهر روایت این اسـت کـه کأّنه زیدعلیه السلالم 

ادعـای امامـت می کـرد و این راوی به زید می گوید که تو امام نیسـتی و 

بـرادرت امـام باقرعلیه السلالم و پس از او بـرادرزاده ات امام صادقعلیه السلالم امام 
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اسـت. به حسـب این روایت، زید این حرف را از او قبول نمی کند 

و ادعای امامت می کند؛ که حاال غیر از آن استنباطی که از روایت داریم، 

بنده شواهد نقلی فراوانی دارم که این دروغ است و زیدبن علی معتقد به 

امامت امام جعفر صادقعلیه السالم بوده که نمونه اش را قباًل عرض کرده ام و 

نمونه های دیگری هم دارد.

ایـن روایـت1 این طوری اسـت که گویا زیـد مدعی امامت اسـت؛ از جملۀ 

حرف هایی که در این روایت به زید نسـبت داده شـده، این اسـت که زید 

به این مرد گفت چگونه پسر برادر من امام است، درحالی که اگر برادرزادۀ 

من امام بود، من که نزدیک به این خاندان هسـتم، باید می فهمیدم؛ تو 

کـه دور هسـتی فهمیـدی، من که نزدیکم، نفهمیدم! منـی که فرزند امام 

سـجاد هسـتم و پدرمـ  امام سـجاد ـ مرا روی زانوی خود می نشاند، لقمه 

را به دسـت خود در دهان من می گذاشـت، اگر لقمه گرم بود، آن را سـرد 

می کـرد 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 این قدر به من عالقه داشـت نگفت، 

اما به تو بیگانۀ دوِر غیر قریشی، گفته اند و تو فهمیده ای! درحالی که اگر 

چنین چیزی بود، باید اول به من می گفتند.

آن کسـی که جناب مؤمن الطاق اسـت ظاهرًا، جوابی می دهد؛ او رو کرد به 

1. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و.../ ابواب تاریخ سیدالسـاجدین/ باب11/ 

حدیث62
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زید و گفت: به همین دلیلی که گفتی، تو جگرگوشۀ آنها هستی 

و تو را دوسـت داشـته اند، به تو نگفته اند و به من گفته اند! چطور؟ برای 

خاطر اینکه می دانستند که تو اگر بدانی که امام صادقعلیه السالم امام است 

با او مخالفت می کنی و چون دوسـتت داشـتند و جگرگوشه شان بوده ای، 

خواسته اند ندانی تا اگر مخالفت کردی قاصر باشی و به جهنم نروی، اما 

من یک آدم بیگانه ای بوده ام، گفته اند به او می گوییم تا اگر مخالفت کرد 

و به جهنم هم رفت، به جهنم، رفته باشـد! اما دلشـان برای تو سـوخت، 

دلشـان بـرای مـا نسـوخت؛ و حضرت زیدعلیه السلالم 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 صادقعلیه السالم و گفت: بله، با عموی شما، 

زیـد، مـا چنیـن بحثی کردیم و او این طوری گفـت و ما این طوری گفتیم 

و او سـاکت شـد. حضرت صادقعلیه السلالم فرمودند که بارک اهلل، راه را بر او از 

چهار طرف بستی.

آیـا بـه نظـر شـما ایـن روایت درسـت اسـت؟ البته مسـئلۀ سـند و اینکه 

راوی اش 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 اسـالم، قابل 

تطبیق نبود، ما به سند روایت کمترین نگاهی هم نمی کنیم. ائمهعلیهم السالم 

خودشـان فرموده انـد 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 اسـالم و در 

زندگـی ائمهعلیهم السلالم در دنیا و آخرت، یـک پارتی بازی قوی ای وجود دارد. 

امام نسبت به فرزند خودش ـ که زیدعلیه السالم باشد ـ به قول ما مشهدی ها 

روپایی می کند، یعنی جانب داری می کند؛ جانب داری بی جهت و بی دلیل 

را می گویند روپایی! امام جانب داری بی جهت و بی دلیل می کند و حق را 

به او نمی گوید تا اگر او با حق مخالفت کرد، گناهکار نباشـد، اما نسـبت 

بـه مؤمن الطـاق ایـن جانب داری بی جهت و بی دلیل وجـود ندارد و حق را 

بـه او می گوینـد که اگر هم مخالفـت کرد و به جهنم رفت، به جهنم رفته 

باشد! خب این حرفی است که در اسالم اصاًل قابل قبول نیست. انسان ها 

همه در عرض هم و درمقابل خدا برابرند؛ آن کسی به خدا نزدیک تر است، 

که عبادت او، بندگی او، اطاعت او بیشـتر باشـد. معنی ندارد فرزند امام 

به ِصرف اینکه از خاندان امام است، ازطرف امام، مورد یک جانب داری ای 

قـرار بگیـرد، بعـد هم خدا در قیامت آن را امضا کند. این حرفی اسـت که 

اصاًل از منطق اسالم صدها فرسنگ دور است و فاصله دارد.

 عالوه بر این، حاال امام سجادعلیه السالم به فرزندش زید نگفت، اما زید خودش 

هـم نمی فهمیـد؟ باالخـره بـه عقیدۀ شـیعه، یک امامی الزم اسـت یا نه؟ 

این امام کیسـت؟ زید یعنی قاصر بود، یعنی جاهل و نادان بود؟! آن هم 

ِة  نَّ 1. در کتاب شریف کافی، ذیل کتاب فضل العلم، بابی هست با عنوان »باُب ااَلخِذ ِبالسُّ

َو َشواِهِد الِکتاِب«.
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این قـدر کـه امـام صـادق و امـام باقرعلیهماالسلالم را نشناسـد! یقینًا 

این طور که نبوده. خب اگر بشناسد و درعین حال نگرود، اینکه قاصر دیگر 

نیسـت، مقصر اسـت ـ می خواهد امام سجادعلیه السلالم 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 

نمی فهمیم، اما قبولش ]هم[ نمی توانیم بکنیم؛ اگر رد نکنیم این روایت را 

و به دیوار نزنیم، همین اندازه است که بگوییم ما نخواهیم توانست این را 

قبول کنیم؛ مضمون این روایت به این شکلی که هست، اصاًل قابل قبول 

نیست، هم از نظر سایر روایاتی که با این معارض است و نشان می دهد که 

زید مرد بسیار بااعتقادی بوده و بسیار با امام صادقعلیه السالم روابطش خوب 

بوده و خیلی عالقه مند بوده و جزو شیعیان امام صادقعلیه السالم است و هم 

از جهت متنش که متن بسیار مضطربی1 است.51/11/26

یکـی دیگـر از مجاهدین زمان امام صادقعلیه السلالم که بعد از زید قیام کرده 

ـ زیـد در زمـان بنی امیـه بـوده و او زمـان بنی العبـاس ـ محمدبن عبـداهلل 

بن حسن بن حسـن بن علی بن ابی طالب اسـت، نوۀ حسـن مثّنی، صاحب 

نْفس زکیه. امام صادقعلیه السالم به این مرد خیلی کمک کرد. در کتاب های 

مـا، در نوشـته های مـا، در گفتارهای ما، این بزرگوار را هم به شـدت مورد 

1. نقل مبهم
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طعـن قـرار داده انـد و مـن خواهم گفـت آن روایاتی کـه از کالم 

امام صادقعلیه السلالم راجع به محمدبن عبداهلل نقل شـده و آدم خیال می کند 

امام علیه السـالم بـا محمدبن عبـداهلل موافق نبوده معنایش چیسـت؛ آن 

روایات را رد نمی کنیم، درست است، اما معنای صحیحی دارد.

ابوالفـرج اصفهانـی در کتـاب »مقاتل الّطالبّییـن«1 نقـل می کنـد که محمد 

بن عبداهلل بن حسـن در خانه اش نشسـته بود، به امام صادقعلیه السلالم نامه 

نوشـت یـا پیغـام داد کـه شـما تشـریف بیاورید منـزل ما، با شـما کاری 

دارم؛ امـام علیه السـالم آمـد؛ گفـت: یابن رسـول اهلل! 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 

دارم نـگاه می کنـم، می بینـم واقعـًا امام علیه السـالم معذور بـوده، و اگر 

امـام علیه السـالم می رفـت در بانـد محمد بن عبداهلل بن حسـن، امـروز ما 

شـیعه و تشـّیع نداشـتیم؛ الزم بوده که امام علیه السـالم باشـد تا ده ها 

انقالب بعد از محمد بن عبداهلل بن حسـن به وجـود بیاید. محمدبن عبداهلل 

گفـت: یابن رسـول اهلل! حرفـی نـدارم. محمدبن عبداهلل هم مثـل من دربارۀ 

امام قضاوت داشت، وقتی دید امام علیه السالم قبول نکرد، حمل نکرد بر 

اینکه امام علیه السـالم محافظه کار اسـت، امام علیه السالم ترسیده، امام 

علیه السـالم جانـش را دوسـت دارد؛ چـون می داند کـه امام صادقعلیه السلالم 

1. مقاتل الّطالبّیین/ ص223
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ـا«51/11/24 جـان  ّبَ فیَسـِة َر فـِس الّنَ ثاِمـُن ِبالّنَ
ُ
گوینـدۀ ایـن شـعر اسـت: »ا

نفیـس و عزیـز و ذی قیمت خود را بـا پروردگارم معامله کردم، جانم را در 

اختیـار خـدا گذاشـتم؛ برتر از آنکه خـدا می تواند بدهد، بـرای جان خودم 

ٌن«1 هیچ بهایی نمی تواند بهای جان  َ َ
ِهم ث ِ

ّ
ُكل ا یِف اخَللِق 

َ
یَس ل

َ
بهایی نمی یابم »َفل

من باشـد، مگر آنچه که خدا به من می دهد، یعنی رضای خودش، یعنی 

پاداش خودش. ببینید این َنَفس، َنَفس کیست؟ َنَفس یک عافیت اندیش 

نیسـت، َنَفس یک دل خوش کردۀ به تدریس نیسـت، َنَفس یک شـاگردباز 

نیست، َنَفس آن آدمی نیست که دست به سیاه وسفید مسائل اجتماعی 

نمی زند؛ َنَفس آن کسـی اسـت که جانش را در کف دسـت گرفته، منتها 

اگـر نـه در میدان مبارزه ای حاد، در میدان مبارزه ای درازمدت، که خطرش 

کمتر از خطر آن مبارزۀ حاد نیسـت؛ زبان، زبان یک چنین انسـانی اسـت، 

َنَفـس، یک چنین َنَفسـی اسـت، و امام صادق این طور حـرف می زند.53/8/19 

امـام صادقعلیه السلالم بـا زبان شـعر، پیام خـود را به تمـام پیروانش و تمام 

مسـلماناِن آن زمـان و زمان هـای بعـد رسـاند؛ می گویـد من بـا جانم و با 

چیزهای عزیزم با خدا معامله می کنم؛ یعنی جانم کف دستم است. ..لذا 

محمدبن عبـداهلل گفـت عرضی ندارم و امام علیه السـالم بلند شـد از منزل 

او آمد بیرون.

ابوالفرج می نویسـد که در آن مجلس، دوتا از پسـرهای امام صادقعلیه السلالم 

هـم نشسـته بودنـد؛ یکـی موسی بن جعفرعلیه السلالم و یکـی عبداهلل بن جعفر. 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی عبداهلل جعفربن محمد الصادق/ فصل فی معالی اموره
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وقتی کـه امام صادقعلیه السلالم از خانـه بیرون آمد، محمدبن عبداهلل 

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 

اسـتفاده ای می کنیـد؟ معلوم می شـود بیعت کرده بودنـد. »بیعتم را از تو 

برداشتم« یعنی چه؟ یعنی بیعتی را که با من کردی، از گردنت برداشتم. 

پـس موسـی بن جعفر و عبداهلل بن جعفـرـ  دو فرزند امام صادقعلیه السلالم ـ با 

بودن پدرشان، با محمد بن  عبداهلل بن حسنعلیه السالم بیعت کرده بودند. آیا 

این بیعت، بدون اجازۀ امام صادقعلیه السالم و با مخالفت امام صادقعلیه السالم 

بوده؟ چنین چیزی را اگر شما برای موسی بن جعفرعلیه السالم احتمال بدهید، 

من احتمال نمی دهم؛ با اشارۀ امام صادقعلیه السالم بوده است.

محمدبن عبـداهلل رو کـرد بـه ایـن دو آقـازاده گفـت: از شـما هـم بیعت را 

برداشتم، با پدرتان بروید، من از شما صرف نظر می کنم. امام صادقعلیه السالم 

وقتی که داشـت در کوچه می رفت، دید از پشـت سـرش صدای پا می آید، 

برگشـت دید که موسیعلیه السلالم و عبداهلل اند. فرمود: چرا آمدید؟ گفتند که: 

یا ابتا! محمدبن عبداهلل به ما گفت شـما هم بروید. فرمود: برگردید بروید 

پیـش محمدبن عبـداهلل. مـن کـه آمـدم به خاطر جـان نیامدم؛ مـن که با 

محمـد بیعـت نکـردم، نـه به خاطـر ایـن بـود که جانم را دوسـت داشـتم، 

من مصلحت نبود باشـم؛ شـما بروید. امام دو فرزندش را مجددًا فرسـتاد 

پیـش محمدبن عبـداهلل. این را »مقاتل الّطالبّیین« می گوید؛ کتاب معروف 

و معتبر پیش سـّنی و شـیعه. امام اینها را کمک می کرد، تأیید می کرد. 
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ماجراهـای فـراوان دیگری هم وجود دارد که گفتـن اینها تقریبًا 

تکـرار محسـوب می شـود؛ یعنـی آن نتیجـه ای را کـه بایـد از مجموع این 

مطالـب بگیریـد، از این روایت می توانید بگیرید و برای هر ]آدم[ منصفی، 

یکی اش هم کافی است.51/11/24
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امام کاظم؟ع؟؛ »اوج گیری مجدد مبارزات«

ایـن نکتـۀ خیلی مهم در زندگی ائمه ]هسـت[ کـه امام می خواهد مکتب 

و ذهنیت مکتب را حفظ کند؛ به قول آقایان، در عالم تئوری نمی خواهد 

انحـراف به وجـود بیایـد. وِااّل اگـر انحـراف در فکر به وجود آمـد، حاال گیرم 

یک حکومت اسـالمی هم بر آن اسـاس تشـکیل شـد، چه فایده ای دارد! 

دیگـر حـالل خـدا و حـرام خـدا و مصالـح الهـی در جامعه دنبـال نخواهد 

شـد. این بخش اگر ازلحاظ عملی مهم تر نباشـد، در ردیف آنهاست. منتها 

نکتـه ای در کنـار ایـن وجود دارد، و آن این اسـت که آنهـا به همان اندازه 

کـه بـرای حفـظ مکتب و حفظ خط مسـتقیم شـریعت تـالش می کردند، 

بـرای ایجـاد مجموعـه ای از معتقـدان و پایبنـداِن ثابتـی کـه بشـود روی 

شانه های آنها حکومت اسالمی را، در وقت ممکن استوار کرد، ]هم[ تالش 

می کردند. یعنی بدون شـک، تشـکیالت تشـّیع در سرتاسـر دنیای اسالم، 
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با برنامه ریزی و تدبیر ازطرف ائمهعلیهم السلالم دنبال می شـد و صرفًا 

ایـن نبـود کـه بخواهند عـده ای را هدایت کننـد؛ دراین باره قرایـن فراوانی 

وجود دارد. گوشـه هایی از کار سیاسـِی عمدۀ ائمه ]دراین باره[ خبرش که 

به دسـتگاه خالفت می رسـید، سراغ آنها می آمدند. دادن پول، گرفتن پول، 

احوالپرسـی کردن، ارتباطات شیعیان را با همدیگر حفظ کردن، روابط اینها 

را باهم صمیمی کردن، بحث حقوق اخوان با یکدیگر، و مسئلۀ کتمان سّر 

ـ کـه در کافـی و کتاب هـای دیگـر مالحظه کردید ـ مربـوط به این بخِش 

از قضیه اسـت. بنابراین بدون تردید می خواسـتند شیعه را متشکل کنند. 

هرچـه هـم بـه اواخر دوران ائمه نزدیک تر می شـویم، ایـن معنا قوی تر و 

گسـترده تر می شـود.83/6/21 شبکۀ گسـترده ای که فارس و عراق و خراسان و 

هـرات و مصـر و سـوریه و تمـام بـالد ممکن را در پوششـی از تبلیغات و 

از انگیزه های شـیعی پوشـانیده اسـت، این دارد تقویت می شـود و ترویج 

می شـود. به وسـیلۀ چـه کسـی؟ به وسـیلۀ عناصـر گوناگونـی و از جملـۀ 

مهره هـای اصلـی ایـن عناصر  علی بن یقطین اسـت ]در زمـان امام کاظم[ 

کـه نشسـته در رأس دسـتگاه عباسـِی سـفاک و ظالـم و از این شـیعیاِن 

مستضعف حمایت می کند.57/8/8

مـا چیـز زیـادی از زندگـی حضـرت موسی بن جعفرسلالم اهلل علیه نمی دانیم. اگر 

واقعًا روایات گوناگونی که از حضرت نقل شـده و اسـم صحابۀ آن بزرگوار 

آمده، نبود، بخش عمدۀ زندگی حضرت مخفی و مستور بود و نمی دانستیم 

حضـرت چـه کار می کردنـد؛ یعنـی دورۀ امامت و نوع فعالیـت حضرت، از 
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سـال 148 تـا سـال 183 کـه سـال شـهادت حضرت اسـت، بر ما 

پوشیده بود. در تاریخ، فقط همین را گفته اند که حضرت چند بار به زندان 

افتاده اند، یا در زمان هارون ایشـان را به بغداد آورده اند.83/6/21 ]درحالی که[ 

کارهای مخفی، متواری شـدن و در کوه و بیابان گشـتن، و از این چیزها 

]هم[ در زندگی موسـی بن جعفر 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 قسمت های 

فهمیده نشـده و شناخته نشـدۀ مکتـب ماسـت. هنوز مردم خبـر ندارند که 

موسـی بن جعفر که بود، چه کاره بود، چه کار کرد؛ همین قدر می دانند امام 

بوده، بعد هم هارون گرفته حضرت را زندانی کرده و شهید کرده؛ اما چرا 

شـهید کـرد؟ چطوری شـد؟ اینها را شـماها نمی دانید. بـرای چه می گویم 

نمی دانیـد؟ بـرای آن می گویـم که بروید دنبالش، شـماها اکثـرًا جوانید و 

شـوق معلومـات هم دارید، این چیزهـا را باید بدانید، باید دنبالش بروید، 

بایـد مطالعـه کنید، باید از آنهایی که می دانند 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 می دانسـتند، می دانسـتند که امام را جز امام، کس دیگری 

وصایت نمی کند، می دانسـت که امام صادق صریحًا نمی نویسـد امام بعد 

از مـن فالنـی اسـت، از روی تقّیـه نمی کنـد این کار را. خواسـت از طریق 

تعیین وصی مشـخص کند. رفتند تحقیق کردند که وصِی جعفربن محمد 

چه کسـی اسـت؛ وصیت نامه اش را درآوردند.60/3/9 امام صادق وصیت نامۀ 

بسـیار هوشـمندانه و عجیبی می نویسند و پنج نفر را وصی خودشان قرار 

می دهنـد، کـه یکـی از آنها ]خود[ منصور اسـت! یکی از آنهـا حاکم مدینه 

است، ..و با این کار، بال را از حضرت دور می کنند.1 83/6/21

بعد از وفات امام صادق مبارزۀ سیاسـی شـروع شد، خیلی هم سخت.60/2/26 

حضـرت در آغـاِز پذیرفتن امامت، بیست سـاله بودند. دوازده سـال از دوران 

امامِت ایشـان در زمان منصور گذشـته، که جزو سـخت ترین زمان ها برای 

خانـدان پیغمبـر بـوده.83/6/21 هیـچ دورانـیـ  بـه گمـان من ـ بعـد از دوران 

امام سـجاد، به سـختی دوران موسـی بن جعفر نبـود.64/1/23 آن کسـانی که در 

دوران اختنـاق در ایـران، دستشـان به کار مبارزه آشـنا بـوده، می فهمند که 

مبارزۀ سیاسی چگونه است. رنج و هراس و دلهره و خطرش، کمتر از مبارزۀ 

در میدان های جنگ نیسـت؛ و موسی بن جعفرعلیه السلالم این مبارزه را شـروع 

کرد، منتها با تقّیه، ..با پنهان کاری؛60/2/26 و تا سال 158 که سال مرگ منصور 

است، چقدر حوادث مهم و خونینی در این دوازده سال پیش آمده.83/6/21

1. برای اطالع بیشـتر می توانید پی نوشـت شـمارۀ 26، »مخفی بودن 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، موسـی الهادی پسـر مهـدی خلیفه شـد، یک سـال 

موسـی الهادی خالفت کرد، مسـموم شـد1 یا به شـکل مرموزی کشـته شـد 

و هارون الرشـید خلیفه شـد.60/3/9 این دو نفری که در وسـط فاصله شـدند 

البتـه کـه اوضـاع مختلفـی دارنـدـ  مهـدی یک طـور بـود، هـادی یک طور 

بـود ـ هیچ کـدام وضـع منصـور را نداشـتند، نـه آن کارآزمودگـی را، نه آن 

موسی بن جعفرعلیه السلالم  امامـت  شـکوفایی  دوراِن  دوران،  ..و  را.  پختگـی 

اسـت، دورانی اسـت که موسی بن جعفرعلیه السلالم توانسته در عرض این چند 

سـال، موفقیت هایی به دسـت بیاورد و کسانی را دور خود جمع کند.51/11/24 

وقتی کـه می خواسـتند در مـورد موسی بن جعفرسلالم اهلل علیه سـعایت کنند، تا 

هارون ایشان را به زندان ببرد، آن شخصی که پیش هارون آمد و سعایت 

نـَت ِبالِعراِق 
َ
ـُه اخَلـراُج َو ا

َ
کـرد، گفـت: »َخلیَفتـاِن یِف ااَلرِض موَس بُن َجعَفـٍر ِبامَلدیَنـِة ُیـَب ل

ـَک اخَلـراُج«۲. پرسـید: آیـا برای دو خلیفه خراج جمع می شـود؟ هارون 
َ
ُیـَب ل

گفـت: بـرای چـه کسـی غیـر از من؟ گفت: از خراسـان و هـرات و جاهای 

مختلف، مردم خمس مالشان را پیش موسی بن جعفر می برند.70/5/30 دو سه 

انقالب در این خالل انجام می گیرد که یکی انقالب حسین بن علی، شهید 

1. تاریخ العباسّیین/ ص71، در این کتاب آمده است که مادر موسی )خیزران(، موسی را 

مسموم کرد، زیرا او قصد کرده بود هارون را بکشد.

2. بحاراالنـوار/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و... موسـی بن جعفر/ ابـواب تاریـخ االمام 

موسی بن جعفر الکاظم/ باب9/ حدیث48
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َفّخ اسـت. او کسـی است به نام حسین، فرزند کسی به نام علی 

و از دودمان امام حسن مجتبیعلیه السلالم و از سـادات حسـنی، که به کمک 

موسی بن جعفرعلیه السلالم ـ البته کمک های مالی و تبلیغی ـ قیام می کند و 

شـهید می شـود. او هم از بزرگان اهل بیت و از همان امامزاده هایی اسـت 

کـه امـروز مـردم اینها را نشـناخته اند، و کسـانی به خودشـان حق داده اند 

که اینها را از نظرها و چشم ها بیندازند؛ اما پیغمبر دربارۀ حسین بن علی، 

شهید َفّخ هم حرف دارد؛ در یک روایتی پیغمبر می فرماید: »از فرزندان من 

کسی به نام حسین بن علی در َفّخ ـ محلی نزدیک مدینه ـ شهید می شود. 

و یـاران حسـین بن علی در قیامـتـ  آن کسـانی که بـا او هسـتند ـ اجر دو 

شهید خواهند داشت.1 پیغمبرصلی اهلل علیه وآله خبر از شهادت او داده بود. خب، 

شـهادت مطلبی نبود که برای اهل بیتعلیهم السلالم یک چیز بزرگ و سـنگینی 

باشـد، همه آمادۀ شـهادت بودند. این مربوط به حسـین بن علی شهید َفّخ 

اسـت، دربارۀ دیگر شـهدا این تعبیر از پیغمبر نقل نشـده. یک چنین مرد 

بزرگواِر عزیزالقدر و تابع امام هفتم و حرف شـنو از امام هفتم و شورشـگر 

بنی هاشـم و بنی الحسـن ]بوده اسـت[. امام هفتم آهسته آهسته قضایای 

انقالبـی حـاد را، به مرحلۀ تضادهـای ظاهری می کشـاند؛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 رسـیده ام، این اسـت که موسی بن جعفر 

1. مقاتل الّطالبّیین/ ص366
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قضایـا را بی پرده تـر مطـرح می کرد؛ شـاید نیاز اجتماعـی آن روز 

این طور ایجاب می کرد، مردم احتیاج داشـتند که از مرکز قدرت امامت و 

رهبـری عالی شـیعه، تقویت خاطر بیشـتری پیدا کننـد؛ حرکاتی که امام 

هفتـم انجـام می دهـد، مجـادالت او بـا هـارون عباسـی و وضعـی که در 

برخوردهایش با هارون ـ که خیلی صریح و قاطع اسـت ـ پیش می گیرد، 

شاید تأثیری در تشجیع شیعیان دوردست داشته؛ خبرها به آنها می رسید 

کـه امـام این طـور گفـت و این طـور بـا هـارون حـرف زد، و اینها تشـجیع 

می شـدند. هارون تازه روی کار آمده بود.51/11/24 دسـتگاه امنیتی هم داشت 

ـ برخـالف بسـیاری از خلفـای قبـل از او کـه نداشـتند ـ در همـان وقتـی 

که مبارزات موسـی بن جعفر می رسـید به یک نقطه ای که ممکن بود یک 

حرکت بزرگی را آغاز بکند، هارون رسید.60/2/26 هارون فرد برجسته ای است، 

خلیفۀ خیلی مقتدر، خیلی چیزفهم، خیلی باهوش و دقیقی اسـت.51/11/24 

آن وقتی که هارون الرشید به حکومت رسید، حدود بیست وپنج سالش بود، 

یک جوان نیرومنِد شـجاع و باهوش، و البته ظالم، هوس ران، شـهوت ران 

و سـفاک.57/8/8 و مصمـم بر اعادۀ مجد1 حکومـت منصوری! وقتی که نگاه 

کرد، یک نقطۀ خطرناک را از همه الزم العالج تر دید، و آن موسی بن جعفر 

بود.60/3/9 امام هفتم در دوران هارون دست به یک مبارزۀ تند زده بود.

مبارزۀ ائمهعلیهم السالم از یک نقطۀ آرامی شروع می شد، تدریجًا اوج می گرفت، 

امـا گاهی در اوج مواجه می شـد با ضربـات و لطمات کوبنده ای، لذا افت 

1. عظمت، جاه و جالل
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می کـرد مبارزه، و مجددًا شـروع می شـد.59/6/30 بنی عباس آل علی 

را خوب می شـناختند و شـگرد کار آل علی را بلد بودند، می فهمیدند تقّیه 

یعنـی چـه؛ بنی عبـاس معـارف اهل بیـت را از بسـیاری از مـردم آن زمان 

بهتـر می فهمیدنـد، زیرا در زمـان بنی امیه مدتی باهم مبـارزه کرده بودند، 

برای همین هم بود که وضع ائمهعلیهم السلالم در دوران بنی عباس مشـکل تر 

شـد. هـارون در صـدد برآمـد ببینـد موسـی بن جعفر در چه حـال و هوایی 

اسـت. مـن احتمـال می دهم سـفر مکۀ هـارون فقط برای همیـن منظور 

بود، یا از جملۀ مقاصدش این بود که موسـی بن جعفر را از نزدیک ببیند، 

ببیند در چه فکری است. وقتی آمد در مدینه، در مکه چند برخورد که با 

موسـی بن جعفر داشـت، مرعوب شـد. که این دیدارها را در کتب حدیث و 

تاریخ می بینید.60/3/9

یکی از برخوردها این است که هارون می آید مدینه. در سفری که به حج 

می رود، وقتی که می آید مدینه و وارد حرم پیغمبرصلی اهلل علیه وآله می شود، برای 

اینکـه ثابـت کند خالفتش بـر پایۀ صحیحی اسـت، بـه پیغمبرصلی اهلل علیه وآله 

«1 درود بـر تو ای پسـرعمو! خب، خالفت  یـَک َیـا بـَن َعـّمِ
َ
ـالُم َعل لّسَ

َ
می گویـد: »ا

پسـرعمو بـه پسـرعمو می رسـد، به دوردسـت ها که نمی رسـد! ایـن خیلی 

طبیعی است، خیلی روشن است، پسرعمو نزدیک است. بنی العباس یک 

سلسـله ای دارند مثل بنی علی؛ ما می گوییم امام موسـی بن جعفر از امام 

صـادق گرفـت و او از امـام باقر و او از امام سـجاد و او از حسـین بن علی 

1. االرشاد/ باب تاریخ االمام موسی بن جعفر/ فصل شذرات من فضائل االمام الکاظم و مناقبه
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و او از امـام حسـن و او از علی بن ابی طالب علیهم السـالم و او 

از پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله؛ بنی عبـاس هم یک چنین سلسـله ای برای خودشـان 

درست کرده بودند، می گفتند منصور از عبداهلِل سّفاحـ  ابوالعباس ـ گرفت، 

و او از بـرادرش ابراهیـِم امـام و او از پـدرش محمـد و او از پدرش علی و 

او از پـدرش عبـداهلل و او از پـدرش عباس و عبـاس از پیغمبر! یک چنین 

سلسله ای برای خودشان درست کرده بودند، و خودشان را احّق و ُاولی به 

امامت و خالفت معرفی می کردند. هارون برای اینکه این را تثبیت کند، 

«؛ موسـی بن جعفر هم که در حرم پیغمبر  یـَک َیـا بَن َعّمِ
َ
ـالُم َعل لّسَ

َ
می گویـد: »ا

«، صدایش را بلند  یَک َیا بَن َعّمِ
َ
ـالُم َعل لّسَ

َ
اسـت. تا شـنید که هارون گفت: »ا

َبـه« درود بـر تو ای پـدر، ای نیا! یعنی فورًا 
َ
یـَک َیـا ا

َ
ـالُم َعل لّسَ

َ
کـرد و گفـت: »ا

زد توی دهان هارون که تو می خواهی بگویی پسرعموی او هستی، پس 

خالفت برای توست؛ من که فرزند اویم، اگر مالک این است که پسرعمو 

از پسـرعمو به خاطـر 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 اسـالم را بـا تبلیغاتی کـه در طول زمان 

بـا شـیوه های گوناگـون بـه راه می انداختنـد، متوجه حقانیـت راه علویان 

می کردنـد و آرزوی اسـالم واقعـی را در دل مـردم زنـده می کردنـد. دوران 

موسـی بن جعفر درحقیقت یکی از دوران های تند مبارزۀ با بنی عباس بود، 

از مبارزات تند آلِ علیعلیهم السالم بود.59/6/30

هـارون می دانـد کـه خانـدان بنی هاشـم خـار راه او اسـت و خواهـد بود، 



1380 72. امام کاظم؟ع؟؛ تاوج گیری مجدد مبارزات  

صل چهارم
ف

موسی بن جعفرعلیه السلالم را هـم شـناخته؛ لـذا بـه فکـر اسـت کـه 

موسی بن جعفرعلیه السالم را یک طوری قانع کند. این جریان بین منصور و امام 

صادقعلیه السلالم هم وجود داشـت. یـک روز هارون با موسی بن جعفرعلیه السلالم 

مالقات کرد. این مالقات در کجا بود و به چه صورت بود، معلوم نیست، 

اجمـااًل اینکـه مالقـات کردند. هـارون بـه موسی بن جعفرعلیه السلالم گفت که 

چطـور اسـت مـن فـدک را بـه شـما برگردانم؟ فکـر خوبی کرده بـود. آخر، 

اولْ شـعاری که شـیعه با آن موجودیت خودش را اعالم کرد، شـعار فدک 

بـود. دختـر پیغمبرصلی اهلل علیه وآلله برای اینکه ثابت کند خالفت، برای کسـانی 

نیسـت کـه آن را در دسـت گرفته انـد و بر َمسـند قدرت نشسـته اند، گفت 

فـدک مـرا غصـب کرده اید. یعنی چه؟ یعنی شـما مردم غاصبی هسـتید، 

ظالمیـد، ظالـم که نمی تواند خلیفۀ پیغمبر باشـد؛ خلیفه باید مظهر عدل 

باشـد، حاکـم اسـالمی باشـد. ایـن یـک شـعار بود و این شـعار تـا مدتی 

بـود، امـا ایـن شـعار کهنـه شـد، تمام شـد؛ فـدک در روزی شـعار بود که 

غصب کننـدگان فـدک بـر سـر کار بودنـد، بعـد از آنکه غصب کننـدۀ فدک 

رفته، آن کسی هم که فدک از او غصب شده، رفته، دیگر فدک نمی تواند 

شـعار باشـد؛ لذا می بینیم کـه حسین بن علیعلیه السلالم در ماجـرای کربال، از 

فدک نامی نمی برد. آخر، مگر معاویه فدک را غصب کرده که با نام فدک 

علیه معاویه بشورند! اما چند نفر از خلفا در طول زمان، به فکر َمرِدِرندی1 

افتادنـد و گفتنـد بـرای اینکه ما بنی هاشـم را، فرزندان علیعلیه السلالم را آرام 

1. زرنگی، مکر و حیله گری
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کنیـم، فـدک را به اینهـا برگردانیم؛ یکی عمربن عبدالعزیز اسـت. 

این را یقین ندارم، به گمانم عمربن عبدالعزیز از آن چهره های مزّور تاریخ 

است؛ مثل انوشیروان. امام باقرعلیه السالم فرمود: »این مرد خلیفه می شود و 

بعد می میرد؛ وقتی ُمرد، اهل زمین بر او می گریند و اهل آسمان ها او را 

لعنـت می کننـد«1؛ چون ریاکار بود. عمربن عبدالعزیز 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 

را هم داده، به قیمتی که بنی هاشم را ساکت کند؛ مثاًل به خیال خودش 

حق السـکوت داده. یکی دیگر از این مرِدِرندها، هارون الرشـید اسـت که به 

موسـی بن جعفر گفت چطور اسـت فدک را به شـما برگردانم؟ می خواست 

فدک را برگرداند و به خیال خود، شعار فرزندان علیعلیه السالم را از آنها بگیرد؛ 

بگوید شـما حرفتان چیسـت؟ فدک را هم که دادم. حاال ببینید امام چه 

جوابی می دهد.

شـیَد  وَن الّرَ ّنَ هـار
َ
روایـت را من از »مناقب« ابن شـهر آشـوب۲ نقل می کنـم: »ا

یـَک َفَیـأیَب« معلوم می شـود یک بار 
َ
هـا ِال

َ
ُرّد

َ
 َحـّیَ ا

ً
 مِلوَس بِن َجعَفـٍر ُخـذ َفـَدكا

ُ
كاَن َیقـول

هـم نبـوده، چند بار مکرر به موسـی بن جعفر گفته بـود آقا ما می خواهیم 

ایـن فدک را به شـما بدهیم. مکرر هـارون می گفت: اجازه بدهید فدک را 

1. بحاراالنـوار/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین و محمدبن علـی و.../ ابواب تاریخ ابی جعفر 

محمدبن علی باقر / باب5/ حدیث44

2. مناقب آل ابی طالب/باب امامة ابی ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم/ فصل فی معالی اموره
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به شما بدهم و رد کنم، اما حضرت ِابا می کردند و می گفتند نه، 

فدک را نمی خواهم. او مدام اصرار می کرد، اما حضرت ِابا می کردند. »َحّیَ 

یِه« تا اینکه یک وقتی هارون اصرار و الحاح کرد که خواهش می کنم 
َ
ّحَ َعل

َ
ل

َ
ا

اجازه بدهید من این فدک را به شما بدهم.

دوِدها« فرمود: حاضرم فدک را بگیرم، اما فدک  الُم ال آُخُذها ِااّل ِبُ یِه الّسَ
َ
 َعل

َ
»َفقال

 
َ

را کامل می گیرم؛ فدک را با همان مرزهای واقعی اش از تو می گیرم. »قال

َو ما ُحدوُدها؟« گفت: مرز فدک کجا اسـت؟ خب فدک یک باغسـتانی اسـت 

ها« فرمود: اگر مرزهای 
ُ

 ِان َحَددُتا َل َتُرّد
َ

و روشن است دیگر، مرزی ندارد. »قال

فـدک و حـدود فـدک را بگویـم، از پـس دادن فـدک منصـرف می شـوی و 

َک ِااّل َفَعلُت« هارون گفت: به جان َجدت می دهم.  ّقِ َجّدِ  ِبَ
َ

نخواهی داد. »قال

 َفَعَدُن« فرمود: مرز اول فدک، کشور عدن است.1 منتهی الیه 
ُ

ل  ااَلّوَ
ُ

ا احَلّد ّمَ
َ
 ا

َ
»قال

 »
ً
 ِایا

َ
شـیِد« رنگ هارون تغییر کرد. »َو قـال ـَر َوجـُه الّرَ جنوبـی جزیرةالعـرب. »َفَتَغّیَ

رَقنـُد« فرمود:   الّثـان َسَ
ُ

 َو احَلـّد
َ

گفـت: چـه می گویـی؟ فدک تا آنجاهاسـت! »قـال

َحد دوم فدک، سـمرقند اسـت. منتهی الیه مشـرق کشـور اسالمی، انتهای 

یِقَیُة« فرمود:   الّثاِلُث ِافر
ُ

 َوجُهُه« صورت هارون کبود شد. »َو احَلّد
َ

َبّد خراسان. »َفار

مـرز سـوم، تونس اسـت. یعنـی منتهی الیه غربی کشـور اسـالمِی آن روز. 

 هیـِه« بی اختیـار گفـت: ای 
َ

 َوجُهـُه« صـورت هـارون سـیاه شـد. »َو قـال
َ

»َفاسـَوّد

ا َیِل اجُلُزَر َو ِارمیِنَیَة« فرمود: َحد چهارم، کناره های   َو الّراِبُع َسیُف الَبحِر ِمّ
َ

وای! »قال

دریاست، درآنجایی که ارمینیه و جزایر قرار دارد. یعنی کنار دریای مدیترانه، 

1. نقشۀ شمارۀ ۸: قلمرو حکومت اسالمی در زمان هارون
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منتهی الیـه شـمالی کشـور اسـالمِی آن روز. وقتی ایـن را فرمود، 

ل ِاَل  نـا َشٌء« هـارون گفت: بـرای ما چیزی نماند! »َفَتَحـّوَ
َ
ـم َیبـَق ل

َ
شـیُد َفل  الّرَ

َ
»قـال

ها« 
َ

ن ِان َحَددُتا َل َتُرّد
َ
ّن

َ
مُتَک ا

َ
عل

َ
 موَس َقد ا

َ
َمِلس« پس بیا جای من بنشین! »قال

موسی بن جعفرعلیه السلالم فرمـود: گفتـم که اگر معّین کنم فدک چیسـت، تو 

آن را بر نخواهـی گردانـد. یعنی چه؟ یعنی شـعار تشـّیع یـک روزی فدک 

بـود! امـروز شـعار تشـّیع، حکومت اسـت. حکومـت برای ماسـت و تو آن 

 َقتِلـِه« تصمیم قتل 
َ

را گرفتـه ای. ایـن را هـارون فهمید، »َفِعنـَد َذِلـَک َعـَزَم َعـل

موسی بن جعفرعلیه السلالم از همیـن مجلـس گرفته شـد.51/11/24 مصمم شـد که 

موسـی بن جعفر را از بیـن ببرد؛ اما متقاباًل امـام هم وضعی به وجود آورده 

بود که این کار برای دستگاه حکومت آسان نبود.60/3/9

من تصور می کنم که اگر این طاغیۀ بنی عباس نبود، امام موسی بن جعفر 

دسـت به عملی می زد که در سرنوشـت عالم اسـالم تأثیر می گذاشـت، لذا 

بـود کـه حضـرت را خائفًا و مرعوبـًا گرفت و دو َعماری1 درسـت کرد، یکی 

را به یک طرف، یکی را به یک طرف، که مردم ندانند که موسـی بن جعفر 

به کجا برده شـد. خود این حاکی از توجه مردم به موسـی بن جعفر اسـت. 

قضایـای بعـدی هـم ایـن را تأییـد می کند. بعد امـام را هم کـه به زندان 

انداخـت، بـاز دچار زحمت شـد، زیرا تأثیر حضور امـام در زندان ها بر روی 

زندانبان ها از یک طرف و هیجان ناشـی از زندانی شـدن امام ازطرف دیگر، 

کار را بر دستگاه حکومت مشکل می کرد.

1. کجاوه، هودج
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]معروف اسـت[ که عائلۀ ِسندی بن شـاهک معروف، که مشـِرف 

بودنـد بـر زندان موسـی بن جعفر، تحت تأثیـر امام قرار ]گرفتنـد[.60/3/9 گویا 

حضرت را در یک برهه ای، ُبرده بود در خانۀ خودش. در زیرزمینی، چیزی، 

آنجـا انداختـه بـود. خانـوادۀ او کـه خـب آن زندانـی را نزدیـک خودشـان 

داشـتند، به تدریـج یـک چیزهایی فهمیده بودنـد از این زندانـِی عالی قدر. 

محبت حضرت و والیت در دل اینها رشد کرد، رسوخ پیدا کرد، و به تدریج 

کار به آنجا رسید که اینها شدند شیعه و عالقه مند.60/2/26 و یکی از علمای 

به نام شـیعه در قرن های سـوم و چهارم، از اوالد سندی بن شـاهک اسـت. 

رجـوع بفرماییـد به مناقب ابن شـهر آشـوب و این ماجـرا را در ذیل حاالت 

موسـی بن جعفرصلوات اهلل علیه ببینیـد.60/3/9 یـک مطربی را آوردنـد که حضرت را 

بلکـه گـول بزند، آن شـد عالقه منـد 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، نگه داری 

این زندانی دردسر بود برای هارون؛ این بود که دیگر طاقت نیاورد.60/2/26

خـب، تاریـخ زندگی موسـی بن جعفر گنگ اسـت، مثل تاریـخ زندگی بقیۀ 

ائمـه؛ و ایـن بـرای ما تکلیف درسـت می کند. االن یک شـرح حاِل منظِم 

منسـجمی کـه سـال های زندگـی ایـن امام بزرگـوار را معّین بکنـد و یک 

بیوگرافی ـ به قول امروزی ها ـ از امام به دست بدهد، نداریم. محِقق باید 

قطعه قطعـه حـوادث را کنـار هـم بچیند و یـک مجموعه به وجـود بیاورد. 

این قطعه قطعه هم همه اش نیسـت، کتیبۀ بزرگی اسـت که از وسـطش 
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تکه هایی افتاده. شـما روی اجتهاد و اسـتنباط خودتان باید آن 

تکه های وسـط را پیدا کنید. این مشـکِل بزرِگ کار ماسـت. ]و اگر این کار 

بشود، خواهید دید[ که زندگی ائمه برای ما چقدر درس آموز است.

در بحاراالنـوار حدیثـی هسـت در ذیـل حـاالت امـام علیه الصالة والسـالم، 

همین حدیث را هم مرحوم مجلسی از مناقب ابن شهر آشوب نقل می کند. 

و آن حدیـث ایـن اسـت کـه امـام با لبـاس مبـّدل، پنهانی در روسـتاهای 

اطـراف شـام فـراری بود. ایـن کجای زندگی امام اسـت؟ به چه مناسـبت 

 
َ

فراری بود؟ چرا می خواستند او را بگیرند؟ این خیلی معنی دارد.60/3/9 »َدَخل

 َفَوَقَع یف غاٍر َو فیِه راِهٌب«1، اتفاقًا 
ً
با  هاِر

ً
را الُم َبعَض ُقَری الّشاِم ُمَتَنّكِ یِه الّسَ

َ
موَس بُن َجعَفٍر َعل

ایـن روایـت معروفـی هم اسـت، بنده خـودم چندین بار ایـن روایت را در 

گذشته شنیده ام که بازگو می شده، منتها از بعِد آنجایی که من قطع کردم، 

خوانده می شود، از اول روایت تا اینجایی را که من خواندم، نشنیده بودم، 

« موسی بن جعفر 
ً
با  هاِر

ً
را وقتی که دیدم، برایم خیلی تازگی داشت.51/11/25 »ُمَتَنّكِ

بـه بعضـی از قریه هـای شـام، بـه بعضـی از آبادی های بیرون شـهر شـام، 

« درحالی که فراری 
ً
با ر« با لباس مبّدل، »هاِر درحالی که ناشـناخته بود، »ُمَتَنّكِ

بـود، وارد شـد. »َفَوَقـَع یف غـاٍر« رفـت در یـک غـاری، معلـوم می شـود در کوه 

بـوده کـه رفتـه در غـار.53/7/17 در منابـر از اینجـا به بعد خوانده می شـود که 

امـام موسی بن جعفرعلیه السلالم در میـان غـاری بـا راهب نصرانـی برخورد کرد 

و بـا ایـن راهـب مباحثـه کـرد و او را در مباحثـه گیر انداخـت و آن راهب 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم/ فصل فی علمه
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مسلمان شد. از اینجا به بعِد روایت، اینهاست. تا اینجا چیست؟ 

تا اینجا این اسـت که موسی بن جعفرعلیه السلالم همین موسی بن جعفرعلیه السلالم 

خودمـان، حضرت باب الحوایج، ناشـناخته و فـراری، در کوه ها و قریه های 

اطـراف شـام می گشـت و متـواری بود تا رسـید به یک غاری. مـا فقط به 

باب الحوایجـی موسی بن جعفرعلیه السلالم نظـر دوخته ایم، برای اینکه قرضمان 

ادا شود، مشکلمان حل شود، و ازاین قبیل. اما آخر، برادر! این باب الحوایِج 

مـا یـک مدتـی از عمرش را در کوه های اطراف شـام و در قریه های اطراف 

شام، به صورت ناشناخته، فراری بوده! زندانش را بگذار کنار، چون زندانش 

را هم آمیخته اند با یک حرف هایی که اصاًل آن وضع پرشکوه اولی خود را 

از دسـت داده. موسی بن جعفرعلیه السلالم در شام چه کار می کرده؟ در قریه های 

شام چه کار می کرده؟ چرا به کوه ها رفته بود؟ چرا فراری باشد؟ چرا متواری 

باشد؟51/11/25 این نشان می دهد نوع زندگی امام را.

در طول دوران زندگی منصور و مهدی و موسی الهادی، امام تقّیه می کردند؛ 

دلیلش هم این اسـت که آنها نکشـتند امام را، آنها از هارون نجیب تر که 

نبودنـد، اگـر خوِف بـر حکومت بود، برای مهدی هم بـود، برای هادی هم 

بـود، بـرای منصـور هم بود. خب، منصور که امام صادق را به قتل رسـاند، 

می خواست امام بعدش را هم به قتل برساند.60/3/9

]باالخـره[ موسـی بن جعفر را گرفتند، بـه زندان انداختنـد.59/6/30 این چهارده 

سـال زنـدان که گفته می شـود، مربـوط به دوره های مختلف اسـت؛ یعنی 

مجموعش می شود چهارده سال. البته انسان از دقایق و جزئیات دوره های 
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مختلف زندان ایشان، واقعًا خبری ندارد.83/6/21 اینکه شما شنیدید 

کـه موسـی بن جعفر چهـار سـال یـا هفت سـال یا چهـارده سـال در زندان 

ماندنـد، این چهارده سـال زندان نیسـت، حبـِس ابد اسـت!59/6/30 اگر چهل 

سـال هـم در زندان می مانـد، می ماند؛ یعنی هارون الرشـید آدمی نبود که 

موسی بن جعفر را از زندان بیاورد بیرون.60/9/26 منتها محکوم به حبِس ابدی 

که، در اثنای دوران زندان، برای زندانبانان ـ یعنی حکام وقت ـ غیر قابل 

تحمل می شـود.59/6/30 و باالخره دیدند که نمی شـود! موسـی بن جعفر را در 

زندان مسـموم کردند و شـهید شـدند. کجاست این ماجرا؟ بغداد! خانوادۀ 

موسی بن جعفر کجایند؟ مدینه.60/9/26

برای بنی عباس روشـن بود که بعد از هر امامی، امام دیگری، جانشـینی، 

دنبـال راه او را خواهـد گرفـت. ایـن را به تجربه می دانسـتند. اما در میان 

فرزنـدان موسـی بن جعفرـ  کـه متعـدد هم بودنـد ـ پیداکردن آن کسـی که 

جانشین موسی بن جعفر خواهد شد و حرکات مبارزۀ شیعه را دنبال خواهد 

کرد، مشـکل بود. دسـتگاه خالفت بنی عباس نتوانسـت این را کشف کند 

و به دسـت بیاورد؛ لذا بعد از موسـی بن جعفر، هارون سال ها در دنیا بود و 

حکومت جائرانۀ خود را ادامه می داد.59/6/30 آن هم با خیال راحت از دشمنی 

و معارضـۀ کسـی مثـل موسـی بن جعفر؛ مغرور، سرمسـت، مسـِت قدرت. 

اطـراف هـارون را نوکرهـا، غالم های حلقه به گوشـ  اگرچـه زیِر نام وزیر و 

امیر ـ ]گرفته بودند[؛ یک اشـارۀ هارون کافی بود که این نوکرها، سـرخود 

بزرگ ترین فاجعه های 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 هارون الرشید داشت، امروز در دنیا، این سیاست مداران 

و حاکمـان و پادشـاهان و رؤسـای جمهور دنیاپرسـت، هیچ کـدام ندارند؛ 

ابرقدرت هـای امـروز، آن سـلطنت و قـدرت هارون الرشـید مسـتبِد آن روز 

را ندارنـد. یک چنیـن آدمـی در رأس قـدرت بـود.63/9/3 امـا علی بن موسـی 

الرضاصلوات اهلل علیله کـه امـام بود و محور مبارزات شـیعه بود، سـالم ماند. این 

مسـائلی که در بعضی از زبان ها هسـت که سـرگرم بودند، نمی توانسـتند 

پیدا کنند، مسـائل درسـتی نیسـت، هارون الرشـید یک سیستم امنیتی و 

اطالعاتی قوی در سراسـر ]حکومت[ اسـالمی داشـت، هرچه هم کوشـش 

می کردند که هستۀ اصلی مبارزات را پیدا بکنند، ممکن نمی شد.59/6/30

این زندگی موسی بن جعفر است. این سرنخ! برادرانی که شایق هستند به 

کشف راز زندگی ائمهعلیهم السالم بروند دنبالش. مطالعه کنید، مشخص کنید، 

روشـن کنید، بنویسـید. و بدانید اینی که گفته می شـود که حضرت مبارزۀ 

مثبـت می کردنـد که احـکام را بیان می کردند، مبـارزۀ منفی می کردند که 

صفوان جّمال را می گفتند مثاًل شترت را کرایه نده، اینها یک گوشه ای از 

تالش ها و مبارزات موسی بن جعفر است.60/3/9 برای حفظ ]و تحقِق[ مکتب؛ 

چون اگر فرض کنیم مکتب باقی بماند، اما هیچ تحقق خارجی پیدا نکند، 

مکتب می شـود بی فایده. اصاًل مکتب برای این اسـت که تحقق پیدا کند 

و ائمه هم برای این کار تالش می کردند.83/6/21 امام موسی بن جعفرعلیه السالم 

نیز همۀ زندگی خود را وقف این جهاد مقدس ساخته بود؛ درس و تعلیم 
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و فقـه و حدیـث و تقّیه و تربیتـش دراین جهت بود. البته، زمان 

او ویژگی های خود را داشت؛ پس جهاد او نیز به تناسب زمان مختصاتی 

می یافـت؛ عینـًا ماننـد دیگر ائمۀ هشـتگانه، از زمان امام سجادعلیه السلالم تا 

امام عسکریعلیه السلالم کـه هـر یک یا هر چند نفـر، مختصاتی در زمان و به 

تبِع آن، در جهاِد خود داشتند.68/7/26

پـروردگارا! درود و سـالم فـراوان و عمیـق مـا را بـه تربـت پـاک این امام 

بزرگوار نثار بفرما.64/1/23
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اسـالم یعنـی انقـالب در همـۀ ارزش هـا و معیارهـا و بنیادهـای فکری و 

اجتماعـی در جامعـه. اینها از هم جدا نیسـت. اسـالم یک انقالب اسـت، 

و انقـالِب درسـت و واقعـی، اسـالم اسـت. اندیشـۀ اسـالمی یعنی همان 

اندیشـۀ انقالبـی قرآنـی، کـه به کلـی از زبان و دل و مغـز و قلم و کتاب و 

گفتـۀ آن کسـانی که اطـراف تخت خالفـت را گرفته بودند، دور بـود. اینجا 

الزم بود که مردم آگاه بشـوند در جامعه چه می گذرد؛ بدانند آنچه به نام 

خالفت پیغمبر در متن جامعه مطرح اسـت، خالفِت پیغمبر که نیسـت، 

بلکه خالفت شیطان است! که مردم اگر می دانستند، تحمل نمی کردند و 

همیشه همین طور است. چه کسی این را باید به مردم بگوید؟

فکـر اسـالمی ایـن را بـه ما یـاد می دهـد که ما به مـردم آگاهـی بدهیم؛ 

برخـالف تفکـرات مـادی. در مبـارزۀ ملـت ایـران هم مسـئله همیـن بود. 

 نقش امام رضا؟ع؟ در زندگی 250 سالۀ ائمۀ اطهار )1( 

 نقش امام رضا؟ع؟ در زندگی 250 سالۀ ائمۀ اطهار )2( 

 نقش امام رضا؟ع؟ در زندگی 250 سالۀ ائمۀ اطهار )3( 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/004%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
http://sahba.ir/download/ensan250sale/005%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
http://sahba.ir/download/ensan250sale/006%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp3
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مـردم تـا نمی داننـد، تحمـل می کنند؛ امـا هنگامی که دانسـتند، 

دانسـتند که ضد اسـالم اسـت، دانستند که ضد انسـانیت است، دانستند 

کـه آنچـه بـر مردم می رود برخالف خواسـت خداوند و امر خداسـت؛ اینها 

را کـه دانسـتند، حرکـت می کنند. برخـالف تفکرات مـادی! تفکرات مادی 

نمی گویـد بـه مـردم آگاهی بدهید، می گویـد در مردم نارضایی را تشـدید 

کنیـد، درحالی کـه تشـدید نارضایـی نمی توانـد راه بـه جایی ببرد. ای بسـا 

مردمی که در سـخت ترین رنج ها زندگی می کنند، اما چون آگاهی ندارند، 

حتی نارضایی هم ندارند.

مبـارزۀ سیاسـی ائمـۀ ما این طوری بـود که به تمام اطراف واکناف کشـور 

بزرگ اسالمِی آن روز، مبّلغانی 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 بنی عباس یا خلفای بنی مروان، اینها غاصب مقام 

خالفت الهی هسـتند، و دنباله روی مسـلمیِن بزرگ صدر اسـالم نیسـتند. 

این یک.

دوم به مردم بفهمانند که اینها غاصب بیت المالند.

سوم به مردم بگویند و خبر بدهند که حامالن اصلی اسالم و مفّسران واقعی 

قرآن، یعنی فرزندان پیغمبر، صاحبان حق خالفت و حق حکومتند.

چهارم به مردم بگویند که اگر می خواهند مسلمان و مؤمِن واقعی باشند، 

بایستی پیوندشان را با خاندان پیغمبر محکم کنند؛ والیت. والیت یعنی 

ایـن. مـردم ما خیال می کنند 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، 

پیونـد عملـی، این معنای والیت اسـت. و تشـّیع این بـود در دوران ائمۀ 

هدیعلیهم السلالم. همینی که در روایات می شـنوید، یک جمعی آمدند خدمت 

امام علیه السـالم گفتند ما شـیعیانیم،1 حضرت گفتند: شـیعیان! بعد که 

توضیح دادند، ]حضرت[ فرمودند نه، شـما شـیعیاِن من نیستید. شیعیان 

من این صفت، این صفت، این صفت را دارند. این، معنایش این اسـت؛ 

ِصرف اعتقاد، ِصرف ادعا کافی نیست.

این مبارزۀ سیاسـی ائمه بود که بفرسـتند مبّلغان و ُدعاتشـان را به تمام 

اکنـاف عالم اسـالمی، و این حقایق را بـه آنها بگویند: غاصب بودن خلیفه 

نسـبت بـه مقـام حکومت، غصب سیاسـی؛ غاصب بودِن خلیفه نسـبت به 

امـوال مـردم، غصب اقتصادی؛ حضـور صاحبان حق در متن جامعه، ائمۀ 

هدی علیهم السـالم؛ لزوم پیوند با آنها، والیت. اینها را می رفتند به مردم 

می گفتند. و فرزندان موسـی بن جعفر و پیروان راسـتین مکتب امامت، در 

این بیابان ها، شـهرها، میان روسـتاها، به راه افتادند؛ و بیشـتر اینها هم 

برای دوران علی بن موسی الرضاصلوات اهلل علیه است.

این امامزاده هایی که شما مالحظه می کنید در سراسر ایران، در فالن کوه، 

در فالن دره اند، اینها همین اسـت. بعضی از اینها کسـانی هسـتند که در 

1. بحاراالنوار/ کتاب االیمان و الکفر/ ابواب االیمان و االسـالم و التشـیع/ باب19 صفات 

الشیعة/ حدیث11
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زمـان حیـات علی بن موسـی الرضا از دنیا رفتند یا شـهید شـدند. 

بعضی هم آنهایی هستند که بعد از شهادت علی بن موسی الرضاصلوات اهلل علیه 

به وسیلۀ عّمال حکومت مأمون قلع و قمع شدند. غالبًا در کوه ها، در این 

روسـتاهای دوردسـت، در نقاط صعب العبور،59/6/30 این بزرگواران می آمدند 

و مـردم ایـن مناطـق، با محبتشـان، با معرفتشـان، با بلندنظری شـان و با 

شجاعتشـانـ  که انسـان باید شـجاعت داشته باشـد تا دشمناِن مغضوب 

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 وقتی که به مرور 

زمان، مأموران عباسی اینها را کشف کردند و در هر نقطه ای که بودند، بر 

سرشان ریختند و شهیدشان کردند.79/8/27

بعد به برکت هرکدام از این بزرگ مردان و ستارگان درخشان، یک آبادی ای، 

یک شهری، یک مرکز تجمعی ]درست[ شد. این مبارزۀ سیاسی علی بن موسی 

الرضا را می فهماند. که در آن روز به تمام اطراف واکناف کشور اسالمی، این 

مبّلغین را می فرستند. شما می توانید این را به یاد بیاورید.

خوشبختانه روزگار ما روزگاری است که می تواند قضایای مهم صدر اسالم 

را بـرای مـا منعکس کنـد. ]دوران مبارزۀ[ ایراِن خوِد ما، همین وضعیت را 

داشـت؛ مبّلغین، گویندگان، طالب در اطراف این کشـور بزرگ، برای مردم 

روسـتا، برای مردم شـهر، دور از چشـم دشـمن ]سـخن می گفتند[، با تقّیه 

ـ یعنی با ظاهر روضه خوانی و با باطِن بردن پیام انقالب به دوردست ترین 

نقـاط ـ تـا آن مأمـور نفهمـد، تا فرمانـدار نفهمد، تا ژانـدارم نفهمد و اینها 
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بتوانند کارشان را انجام بدهند.59/6/30 من یک وقت این را به زنبور 
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را می مکیدند.74/3/3 از رزق طّیب و طاهر اندیشۀ انقالبی ]می مکیدند و[ به 

روستاها می رفتند، به شهرها می رفتند، به مجالس می رفتند، در خانه های 

مـردم می رفتنـد، با مردها، با زن ها، با جوان ها، با همه صحبت می کردند، 

آنها را ذهنًا آمادۀ انقالب بزرگی می کردند.62/1/9 و عسـل ناب را به تشـنگان 

اِس«.74/3/3 دقیقًا یک چنین وضعیتی در  ٌء ِلل�نّ
ٓ
ا �ن ِ ِ� سش �ی حقیقـت می دادنـد، که »�ن

دوران علی بن موسی الرضا به وجود آمد.

در طـول زندگـی هـارون، ایـن مسـئله مکتـوم مانـد و هـارون نتوانسـت 

کشـف کنـد کـه امام علی بن موسـی الرضا چـه می کنـد.59/6/30 بعـد از آنکه 

موسی بن جعفر شهید شدند، هارون الرشید فورًا به حاکم مدینه یک نامه ای 

1. در احادیث مختلفی پیامبر اکرم، مؤمن را به زنبور عسـل تشـبیه کرده اند. برای نمونه 

ـِة ِان صاَحبَتـُه َنَفَعـَک َو ِان شـاَورَتُه َنَفَعـَک َو ِان 
َ
حل َكَمَثـِل الّنَ  امُلؤِمـِن 

َ
در حدیثـی می فرماینـد: »ِاّنَ َمَثـل

 َشـأِنا َمناِفُع« َمَثل مؤمن، َمَثل زنبور عسـل 
ُّ

ُكل ُة 
َ
حل َكَذِلَک الّنَ  َشـأِنِه َمناِفُع َو 

ُّ
ُكل سـَتُه َنَفَعَک َو 

َ
جال

اسـت. اگر با او همراه شـوی، به تو نفع می رسـاند، اگر از او مشـورت بخواهی به تو نفع 

می رسـاند، و اگر با او هم نشـین شـوی به تو نفع می رسـاند، 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(

2. سوره مبارکه نحل/ آیات 68 و 69



1395 73. گسترش فراگیر شبکۀ تشّیع در زمانۀ امام رضا؟ع؟ 

صل چهارم
ف

نوشـت. ..می دانسـت که باالخره ]امام[ یک جانشـینی دارد و آن 

جانشـین برایـش همان خطر موسـی بن جعفر را به وجـود خواهد آورد. لذا 

نامه نوشت به مدینه، که بگرد در اوالد موسی بن جعفر ـ که اوالد هم زیاد 

دارد ـ ببین که چه کسـی جانشـین اسـت و این جانشین چه کار می کند. 

تحقیقـات کردنـد و گفتنـد کـه در اوالد موسـی بن جعفر، آن کـه از همه به 

پـدرش نزدیک تـر بـود و شایسـته تر بود و مـورد توجه بود، علی بن موسـی 

اسـت. او بایـد جانشـینش باشـد. فـورًا ]پیغـام دادنـد[ کـه زودی ببینیـد 

علی بن موسی چه کار می کند. گزارشی که از حاکم مدینه، بعد از مثاًل یک 

مـاه، دو مـاه به دسـت هارون رسـید، این بود که ما دربارۀ علی بن موسـی 

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 همین ها 

مشـغول بـه گـذراِن زندگی اسـت. خالصـه، دارد خـروس داری و بزداری و 

دامـداری می کنـد، آن هم در یک حد کوچک. حاال شـاید هم ]تعبیرشـان[ 

این بود که با همین ها بازی می کند. خیال هارون تخت شد، راحت شد. 

گفت الحمدهلل، ]این[ پسر افتاده به فکر زندگی، آن هم چه زندگی کوچِک 

حقیری، خروس و بز و اینها.

ـُة دیـن َو دیـُن آبـایئ«1، یعنـی این. یعنـی کاری بکند  ِقّیَ لّتَ
َ
تقّیـه کـه شـنیدید: »ا

که سـر دشـمن کاله برود. دشـمن خیال کند که این مشـغول مبارزۀ با او 

نیست. این تقّیه است. علی بن موسی الرضا که مّطلع شده بود یک چنین 

1. بحاراالنوار/ کتاب العشرة/ ابواب حقوق المؤمن/ باب التقّیة و المداراة/ حدیث61
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گزارشی از هارون آمده و می خواهند زندگی او را درست بسنجند، 

فـوریـ  بـه این معنـای اصطالحی ـ رفته بود داخل تونـل، به این معنا که 

تقّیه 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 موسی بن جعفر 

زنـده بـود؛ چـون هارون، وقتی موسـی بن جعفر شـهید شـد، خیلـی جوان 

بـود ـ بـه علی بن موسـی الرضـا کاری نداشـت. خیالش راحـِت راحت بود. 

امـام هشـتم هم در پوشـش تقّیه، تمام کارهای شـئون امامـت را انجام 

داد. شـیعیان را جمع کـردن، تعلیمـات اسـالمی به اینهـا دادن، قرآن را و 

فرهنگ اسالمِی به شکل درست را به اینها آموختن، اصحاب را و هواداران 

را در سراسـر عالـم اسـالمـ  کـه خیلی هم آن وقت بزرگ بـود ـ جمع وجور 

کـردن، بـا اینهـا مکاتبه کـردن، از اینهـا کمک طلبیـدن، اینهـا را نسـبت به 

سرنوشـت تشـّیع عالقه مندکردن. خراسـان، آن وقت مثاًل مرکز شـیعه بود، 

مصر مرکز شیعه بود، یمن همین طور، و بعضی جاهای دیگر همین طور، 

شاید عراق مثاًل، کوفه و بصره یک مقداری شیعه ها بودند، اینها را با یک 

پیونِد معنوِی فکری و مالی به هم متصل کردن. این کارهایی که ائمۀ ما 

می کردنـد، زمینـه را برای یک حرکـت کلی که به دنبالش یک حکومتی از 

آل علی تشـکیل بشـود و حکومت الهی باشد، فراهم می کرد. 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، امینـ  فرزندش ـ به حکومت رسـید، مأمون در خراسـان تحمل 

نکـرد. جنـگ بیـن این دو برادر مدت ها 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 ابراهیم بن مهدی ـ مدعی خالفت شـد. یک مدت هم 

آنها با همدیگر جنگیدند.63/9/3

]در این[ چهار پنج سـال، امام علیه السـالم و شـیعه راحت بودند. باز تحت 

تعقیب نبودند و کارهای خودشان را با سرعت و با جدیت ادامه می دادند. 

یعنـی تمـام این بزرگان خاندان پیغمبر، این جوان های 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 بنی عباس را برای 

مردم ذکر بکنند. این کارها به شدت آغاز شده بود و ادامه داشت.60/9/26

وقتی مأمون عباسـی به حکومت رسـید، دید با بودن علی بن موسـی الرضا 

در مدینـه و دسـتگاه عظیـم و وسـیعی کـه آن حضرت در سراسـر کشـور 

اسـالمِی آن روز به وجود آورده، ادامۀ حکومت برای او ممکن نیسـت؛ لذا 

به فکر تقلب و توطئه افتاد.63/9/3

س ترین خلیفۀ بنی عباس بود. یعنی شاید در میان  مأمون زیرک ترین و کیِّ

بنی عبـاس حتـی از منصور همـ  چون منصور عباسـی خیلـی زیرک بوده ـ 

زیرک تر است و سیاست مدارتر 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 

بودند خراسان که برود آنجا و مثاًل مرزدارها را، نیروهای مرزی را جمع کند 

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 بی اعتنایی به ناز و نعمت و رفاه و این 

چیزها. یک سرباز جنگی زاهدمنش شده بود. و خود این کمک می کرد که 

او بتواند بر خودش مسلط باشد و تصمیم بگیرد. چون این حاالت پارسایی 

برای آدم های مؤمن هم مفید اسـت، برای آدم های کافر هم مفید اسـت. 

یعنی هرکسی این بی اعتنایی به راحِت دنیا و رفاه و خوردِن چرب و نرم و 

لمیدن در بسـتر راحت را از خودش دور کند، برایش فایده دارد؛ چه مؤمن 

باشد، چه منافق باشد. و مأمون یک چنین 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 

ـ کـه هـارون هم در خراسـان، در حالت اردوِکشـی و جنگ ُکشـته شـد و 

ُمرد1 ـ در خراسان مانده و مرو را مقر حکومت خودش قرار داده. و اینجا، 

1. در سـال 193ق هارون برای سـرکوب شـورش هایی که در منطقۀ خراسـان شکل گرفته 

بود، به این منطقه رفت. در این سفر امین را به جای خود در بغداد گذاشت و مأمون را 

کـه والـی خراسـان بود، همراه خود برد. هارون بعـد از برقراری آرامش در این منطقه، در 

مسیر برگشت، ُمرد.
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وسـط عالـم اسـالم نیسـت، مثل عـراق نیسـت. بنابراین تسـلط 

و اشـراف کامـل بـه همـۀ مناطـق جهان اسـالم نـدارد. ازطرفـی متکی به 

ایرانی هاست و نمی خواهد این پایگاه ایرانی را از دست بدهد. این جوانب 

سیاسـی را دقت کنید تا حرکت علی بن موسـی الرضا روشـن بشود که چه 

بود. مأمون می خواهد هنوز مدتی در خراسان بماند. به بغداد خواهد رفت 

و آنجـا را مقـر خالفـت قرار خواهد داد، اما حاال نه، برای اینکه پشـتیبانی 

ایرانی ها 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 همان جا اعالم خالفت 

کرد. ایرانی ها هم که چون مادرش کنیز بود و ایرانی، با او یک احسـاس 

خویشـاوندی داشـتند و دوُروَبرش را گرفته بودند. وزیر از فارس ها، اعیان 

دولت از فارس ها، 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 مهم تر از همه ازطرف علی بن موسی الرضا. 

نگرانی از چند چیز؛ یکی اینکه نکند که علی بن موسی الرضا که از خاندان 

علوی اسـت ـ و خاندان علوی و خاندان عباسـی مدت هاسـت با یکدیگر 

اختالف دارند ـ از فرصت دورِی مأمون از مرکز کشور اسالمی استفاده کند 

و در مدینه عَلم مخالفت بلند کند؛ که اگر بلند کند، برای حکومت مأمون 

ضربه ای 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 علی بن موسی 

الرضا، در مصر، در شـام، در عراق، نام علی بن موسـی الرضا را و نام خاندان 

علوی را مطرح کنند و قیام بکنند. همچنانی که این کار شده بود. زیدنامی 

از خاندان آل علی ـ غیر از زید معروف، زیدبن علیعلیه السلالم ـ در همان زماِن 

مأمون در عراق قیام کرد، در بصره، و خیلی کارها کرد و خیلی ضربه داشت 

برای حکومت مأمون. مورد قبول علی بن موسی الرضاعلیه السالم هم نبود؛ یعنی 

مطرود خاندان آل علی هم بود. این هم خطر دیگری بود که کسانی به نام 

طرف داری از خاندان پیغمبر، این کار را بکنند.

خطر دیگر این بود که علی بن موسی الرضا که دوستان و پیروان زیادی در 

ایران، خراسان، و مناطق دیگر دارد، طرف داران خود را در این مناطق وادار 

کند که اینها علیه حکومت مأمون قیام بکنند. این هم یک خطر. به هرحال 

مسـئلۀ علی بن موسـی الرضا یک مشـکلۀ عظیمی را در حکومت به وجود 

آورد. در نتیجه، چه می شـود کرد؟ مطالعه کرد، دید ُکشـتن علی بن موسی 

الرضـا بـه مصلحـت نیسـت. زیـرا مـردم را داغ دار می کند و حـرکات علیه 

او را تشـدید می کنـد؛ زندان کردنـش هم همین طـور؛ تبعیدکردن او به هر 

منطقـه ای هـم همین طـور؛ ماندن او هـم در آنجا هیچ مصلحت نیسـت. 

بهترین کار این است که علی بن موسی الرضا را دعوت کند خیلی محترمانه 

به خراسان بیاید، به عنوان ولیعهدی و جانشینی.

ایـن برایـش چندیـن فایـده داشـت؛ اواًل علی بن موسـی الرضـا از مدینـه 

بیرون می آمد و کانون خطر در مدینه خاموش می شـد. ثانیًا اگر کسـانی 
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می خواسـتند بـه نـام علی بن موسـی الرضـا پرچم مخالفـت بلند 

کنند، مأمون می توانسـت بگوید خوِد علی بن موسـی الرضا کنار من است، 

شـماها چـه می گوییـد؟ و آنها را سـخت سـرکوب کنـد. ثالثًا می توانسـت 

حیثّیت معنوی امام را در نظر دوسـتانش از بین ببرد؛ یعنی به شـیعیان 

بفهمانـد کـه خانـدان پیغمبـر حاضر شـدند با ما سـازش کننـد، اینها یک 

جناح سـازش کار هسـتند. سازش کاری، یک انساِن مبارِز انقالبی را در نظر 

پیروان و طرف دارانش از اعتبار و آبرو می اندازد. سازش، یعنی هر چیزی 

را برخالف فکر و عقیدۀ خود تحمل کردن، با انقالبی گری نمی سازد. و یک 

عنصر انقالبی نمی تواند با چیزهایی که برخالف فکر اوسـت بسـازد و کنار 

بیاید. رابعًا این فرصت را به او می داد که هروقت الزم دانست و احساس 

خطر کرد، همان جا علی بن موسی الرضا را در غربت از بین ببرد، هیچ کس 

هـم نمی گفـت چـرا! بهتریـن راه این بود. لـذا همان طورکه شـنیدید، نامه 

نوشت به والی مدینه و حضرت را دعوت کرد.59/6/30

مأمورینـش را فرسـتاد، گفـت بروید علی بن موسـی الرضـا را بیاورید. البته 

می توانسـتند زورکـی بیاورنـد؛ اما اگر زورکی می آوردنـد، همۀ این مقاصد 

حاصل نمی شـد؛ بعضی حاصل می شـد، اما همه اش حاصل نمی شـد. لذا 

رفتند آنجا و حضرت را دعوت کردند و به آن ترتیب آوردند.

حـاال امـام چـه کار کـرد؟ امـام وقتی که قضیه مطرح شـد، گفتنـد نه، من 

نمی آیم. من از کنار قبر جدم پیغمبر، جدا نمی شوم؛ نمی آیم.

حاال ببینید امام تعبیرش چیست. نمی گوید نه خیر! بنده می خواهم اینجا 
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بمانـم، مبـارزه کنـم، پدر شـما را دربیـاورم. می گویـد از کنار قبر 

جـدم پیغمبـر جـدا نمی شـوم؛ این هـم همان تقّیه اسـت! یعنـی به خاطر 

اینکه قبر َجدم پیغمبر، اینجا هسـت، می مانم. تا اگر بشـود آنها را اغفال 

کند و وادار کند که اینها فکر کنند امام به خاطر قبر جدش اینجا مانده و 

منصرف بشوند. آنها به این قانع نمی شوند، می گویند نه، نمی شود و باید 

بیایید، حتمًا باید بیایید.

حضـرت در بـرآورد خـودش می بیند که اینها مصمم انـد و او را به هر تقدیر 

خواهنـد بـرد. اگـر او نرود، و به زور ببرند، البته بعضی از منافع عاید خواهد 

شـد؛ اما بعضی از منافع هم فوت می شـود. که حاال می گویم آن منافعی 

که فوت می شود، چیست، آنهایی که عاید می شود، چیست. لذا در مجموِع 

جمع بندِی خودش، امام علی بن موسـی الرضا به این نتیجه رسـید که باید 

بگوید بسیار خب می آیم و با آنها برود؛ اما به مردم بفهماند که من را به زور 

دارنـد می برنـد. یعنـی هم به زور بـردن را و اعمال زوری که دارد می شـود و 

ظلمی که می شود، را به مردم تفهیم کند، و هم اینکه علی الظاهر با قبول 

دعـوت بـرود. امـام در جمع بنـدی اش به این نتیجه رسـید. حاال چرا؟ پس 

امام هم دنبال مصالحی بود. این مصالح را من می شمارم.

اواًل در مـورد اصـل رفتن. امام دیدند که اگر بروند به آنجا، با امکاناتی که 

قاعدتًا مأمون در خراسان در اختیار امام خواهد گذاشت، می توانند زیر کاخ 

حکومت مأمونی، به صورت نامحسوس، به همۀ مبارزینی که به خودشان 

متصلند، امکانات بدهند. یک آدم زرنگ این کار را می تواند بکند. درست 
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است که مأمون می خواهد دست وبال امام را ببندد، اما امام هم 

ـ کـه به نوبـۀ خود سیاسـت مدار زیرکی اسـت، و از مأمون زیرک تر اسـت ـ 

بـا اسـتفادۀ از همـان امکانات، می خواهد دسـت وبال 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 علی بن موسـی الرضـا به حسـب عـادی، امکان پذیر نبـود که به 

مناطقی که شـیعیاِن او هسـتند ـ از مدینه تا خراسـان ـ سرکشـی بکند. 

چنیـن چیـزی اصـاًل امـکان نداشـت.60/9/26  علی بن موسـی الرضاصلوات اهلل علیه 

همواره با دوسـتان و عالقه مندان خود از راه دور سـخن گفته است، مردم 

امام را ندیده اند؛ به همین دلیل، سخنان، آن چنان که باید، بی پرده 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 می دهد.59/6/30 این یک امکان طبیعی برای علی بن موسی الرضا 

بود که می توانست 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 بنی عباس به مقاومت و سرسختی بیشتری تشویق 

کنـد و فکـر خـود را به آنها برسـاند. امـروز حاال مثاًل آدم با یـک تلویزیون 

حـرف می زنـد، اقصی نقاط دنیا هم ممکن اسـت بشـنوند؛ امـا آن روز که 

امام می خواهد حرف بزند، وسـیلۀ تبلیغ ندارد. و با چه عسـرتی تبلیغات 

امـام انجـام می گیرد. 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.

ثالثًا؛ به مردم مدینه، که امروز به دورِی او دچار خواهند شد، یک چیزی 

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 بـه زور از آنجـا برداشـت برد؛ این احسـاس مظلومیت را 

در مـردم مدینـه به وجود بیاورد. می دانید، وقتی که شـخصیت مورد عالقۀ 

مردم بین مردم است، خب روی مردم کار می کند. وقتی او را برمی دارند، 

می َکننـد، می برنـد، زندانـش می کننـد، تبعیدش می کنند، خود او نیسـت 

کـه روی مـردم کار کنـد؛ اما یاد او، داغ او، مردم را برمی انگیزد. به همین 

دلیل است که شهادت ها این همه اثر دارد، و زندان ها و تبعیدها در دوران 

طاغـوت آن همـه اثـر دارد. این هم سـه؛ کـه در مردم مدینه ایـن انگیزه را 

به وجود بیاورد.

چهارم، این حرف را که ممکن است کسانی بگویند که خب، ای آل علی! 

شـما که این قدر می گویید حق ما غصب شـد، حق ما غصب شـد، بسـیار 

خب، مأمون عباسـی داشـت حق شـما را به شـما می داد. خب می رفتید 

می گرفتید. چرا نگرفتید آقا! این حرفی بود که آن روز هم زده می شـد، تا 

امـروز هم زده می شـود. می گفتنـد آقا! آل علی قدرت اینکـه بتوانند ادارۀ 

حکومـت بکننـد، نداشـتند. مأمون عباسـی، مرد مؤمِن خالـِص بی ریا آمد 

حکومـت را داد بـه اینها؛ نتوانسـتند بگیرند، نتوانسـتند اداره کنند؛ گفتند 
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ما زاهدیم، ما از دنیا بیزاریم. آقا چرا دروغ می گویید! این حرف 

را هم آن روز می گفتند، هم بعدها می گفتند. علی بن موسـی الرضا جلوی 

این حرف را گرفت. رفت، تا ثابت کند که نه، مأمون عباسی حق آل علی 

را نمی دهد، دغل می کند، َکلک می زند، ریاکاری می کند. این چهار.

برای علی بن موسی الرضا در مدینه، این فرصت هرگز به وجود نمی آمد که 

دسـتگاه های فکـری و فرهنگی دروغ گو و رسـوا را افشـا کنـد. برای خاطر 

اینکـه در بغـداد و در خراسـان ـ اطـراف مأمـون ـ و در کوفه و در سراسـر 

کشـورهای اسـالمی، یـک عـده کسـانی بودند به نام مفّسـر قـرآن، به نام 

حامل حدیث، به نام عالم، که اینها از علم اسالمی هیچ بهره ای نداشتند 

و بـه مـردم فکـر و فرهنگ اسـالمی می فروختند؛ البته نـوع تقلبی اش را! 

و محکم کننـده و اسـتوارکنندۀ پایه هـای حکومـت بنی عبـاس هـم، اینها 

بودند. در همۀ دوران بنی امیه و بنی عباس هم ازاین قبیل آدم زیاد بوده. 

توجیه گراِن سـتِم قدرتمنداِن ستمکار؛ اینها در دوران علی بن موسیعلیه السالم 

زیاد بودند. خب حضرت که می رفت به خراسان، پیش مأمون، این فرصت 

برای حضرت پیش می آمد که جمع اینها را افشا کند. با اینها بحث کند، 

و اینها را افشا کند، اینها را رسوا کند. ثابت کند که اینها بی بهرۀ از فکر و 

فرهنگ اسالمی هستند. این هم پنج.63/8/24

]ششـم[ کسـانی هسـتند که به خاطر 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 می خواهند آنها را ازلحاظ شخصیت ترور کنند و 
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کاربرد آنها را از آنها بگیرند، خیلی حرف ها می شـود زد. تبلیغات 

دشـمن علیـه امـام علی بن موسـی الرضاصلوات اهلل علیه ماننـد همـۀ چهره هـای 

برجستۀ خاندان پیغمبر، تبلیغات وسیعی بوده در طول سالیان دراز. وقتی 

تبلیغـات می توانـد از علی بن ابی طالـب، اول مؤمِن به اسـالم و اول مجاهد 

در راه خـدا، آن چنـان چهره ای بسـازد که مردم بـرای خاطر خدا راحت او را 

لعن کنند، خیلی راحت هم می تواند از علی بن موسی الرضا یک چهرۀ غلط 

بسازد. این تا وقتی است که مردم این چهره را ندیده اند. در دنیا، همواره 

شایعه سـازی، زشـت کردن چهره های زیبا، مخدوش کـردن چهره های منّور، 

جـزِو موفق تریـِن کارهـا بـوده؛ و این مخصـوص علی بن موسـی الرضا هم 

نبود. امام باقرصلوات اهلل علیه وقتی که از پیش ُهشـام برمی گشـت، شایع کردند 

مسـیحی شـده. اما تا وقتی این شـایعه می گرفت که امام را ندیده بودند. 

وقتـی می دیدنـد، وقتـی حرف می زد، وقتـی حقایق را می گفـت، آن نفوذ 

کالم، آن حالوت سخِن ازدل برخاسته، همۀ توطئه ها را خنثی می کرد. این 

فرصتی بود که علی بن موسـی الرضا بیاید در این شـهرها حرکت کند و آن 

شبهه ها و شائبه ها را از بین ببرد.

]هفتـم[؛ ارتباطـات یک چیز مهمی اسـت. علی بن موسـی الرضـا عوامل و 

ایـادی خـودش را فرسـتاده در کوه هـا و دشـت ها و شـهرها و روسـتاها و 

جاده های ایران. اما آن وقت نه تلفن هست، نه پست هست، نه تلویزیون 

و رادیو هسـت که اطالعیه بدهد؛ مدت ها، ماه ها، سـال ها گذشـته، و آنان 

از اماِم خود خبری ندارند، از او دستوری نگرفته و به او گزارشی نداده]اند[. 
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حرکِت علی بن موسی الرضاصلوات اهلل علیه به ایران و آمدن به خراسان، 

این فرصت را می دهد 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 می دهـد که شـعرا با هیجانی کـه به وجود 

می آیـد، برونـد معـارف عالـی خاندان پیغمبـر را در اختیار مـردم بگذارند. 

فرصت می دهد که عناصر بالقوه، عناصری که هنوز پیوسـته نیسـتند، اما 

آمـادۀ پیوسـتگی اند، بـه امـام جذب شـوند. و باالخره فرصـت می د هد 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

و ازاین قبیـل اگـر بخواهـم بشـمارم مصالـح و آن عملکردهـای ایـن کاِر 

علی بن موسی الرضا را، زیاد می شود؛ ده تا، دوازده تا مصلحت ازهمین قبیل 

در جمع بندی علی بن موسیعلیه السالم وجود داشت.

خـب، حـاال اگـر حضـرت صبر می کرد کـه او را بـه زور ببرند، خیلـی از این 

مصالح از دست می رفت. زیرا اگر حضرت را به زور می بردند، دیگر حضرت 

در راه، امکان این را نداشـت که سـخنرانی برای مردم بکند. در نیشـابور، 

درمقابـل چندصدهـزار آدم، اصولی ترین حرف های اسـالم 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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منتهـا نیشـابور اتفاقـًا راوی اشـ  خـدا پـدرش را بیامـرزد ـ آمده 

گفته که بله، در نیشـابور این کار واقع شـد. ممکن اسـت در ده شهر دیگر 

هم از مدینه تا نیشـابور حضرت در یک چنین 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 فرصت ها چیزهایی 

بیان کرده.

اگـر حضـرت را زندانـی می کردنـد و می آوردنـد، دیگـر ایـن فرصـت پیـش 

نمی آمـد. اگـر حضـرت را زندانی می کردنـد و می آوردند، دیگر در دسـتگاه 

مأمـون امـکان نداشـت که امکانـات در اختیارش بگذارنـد. بله! درد و داغ 

کنده شـدن حضرت از مدینه، در مدینه باقی می ماند درآن صورت؛ اما این 

امکانات از دست می رفت. که آن درد و داغ را هم حضرت خودش به وجود 

آورد. حـاال امـام را دارنـد علی الظاهـر! بـا آقایـی، بـا کمال عـزت و احترام 

از مدینـه می برنـد خراسـان. بـرای اینکـه ولیعهدش کننـد علی الظاهر! اما 

حضرت در مدینه، مردم را گریه می اندازد. حضرت جمع می کند کنیزها و 

خدمه و اهل بیت و همۀ فرزندان را، برادران و خویشاوندان و اهل خودش 

را و می گویـد بـر مـن گریه کنیـد! تعجب می کنند؛ یکـی می گوید مثاًل یا 

اباالحسـن، گریه سـر راه مسـافر میمنت نداردـ  همین هایی که شنیدید ـ 

بعـد حضـرت می گویند بله، او مسـافری اسـت که امید برگشـتن داشـته 

باشد! یعنی چه؟ یعنی من امید برگشتن ندارم. یعنی چه؟ یعنی مأمون 

دارد من را می برد که بُکشد. پس ببینید، بااینکه با عزت و با احترام دارد 
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حرکـت می کنـد حضـرت، آن اثِر با زور و با فشـار ُبرده شـدن را در 

مدینه باقی می گذارد و می رود. می رود حرم رسول اهلل با وضع گریه آلودی 

خداحافظی می کند از پیغمبر، و راه می افتد می رود.60/9/26

]بنابراین امام از مدینه تا خراسان[ در شهرها، از هرجا که عبور می کرد، مردم 

را مالقـات می کـرد و در ایـن راه ها و در فاصله ای کـه امام طی کردهـ  که 

البته در تاریخ معّین شده که از کجا آمده ـ در آنجاهایی که امام می رفته، 

طبق قراین، دوسـتان، امامزاده ها، فرسـتاده ها، و برگزیده ها توانسـته اند با 

امام مالقات کنند. و امام وارد خراسـان شـده است، درحالی که صدها هزار 

مردم، از نزدیک امامشـان را دیده اند و سـخن او را شـنیده اند. 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، علی بن موسی الرضاصلوات اهلل علیه را هم آورد، درحالی که شیعیان و 

دوسـتان و عوامل امام می توانسـتند با امام در مراوده باشند. یک سندی 

را در یکـی از امامزاده هـای خراسـان بـه دیوار آویخته اند؛ نامه ای اسـت از 

علی بن موسـی الرضاصلوات اهلل علیله بـه حاکم آن محل، دربـارۀ جوانی از خاندان 

پیغمبر؛ که امام از آن حاکم استفسار۲ کردند و در آن نامه به آن فرماندار 

گفتنـد کـه ما محبـت تو را به خودمـان می دانیم. این نشـان می دهد که 

1. نقشۀ شمارۀ ۹: مسیر حرکت کاروان امام رضا علیه السالم از مدینه به مرو

2. )ف س ر( توضیح خواستن، جویاشدن
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در میـان عوامـل حکومـت هـم، کسـانی بودند کـه عالقه مند به 

علی بن موسی الرضا بودند.1

مسئلۀ نیشابور و ورود به شهر نیشابور یکی از برجسته ترین بخش های این 

مسـافرت اسـت. و این حدیث، معروف اسـت؛ امام علیه السالم وقتی وارد 

نیشابور شدند، مردم، آن اجتماع عظیم را تشکیل دادند. امام الزم نمی داند 

یک سخنرانی مفّصل بکند، شاید هم برای سخنرانی مفّصِل آشکار امکانی 

در اختیار امام نیسـت. اما از فرصت اسـتفاده می کند و ُلبِّ همۀ مسـائل 

ِمَن ِمن َعذایب«۲ 
َ
 ِحصن ا

َ
ن َدَخل َ َ

اهَّلُل ِحصن ف
َ

َه ِااّل
َ
مورد نظر خود را می گوید: »َكِلَمُة الِال

اهَّلُل«. الاله االاهلل 
َ

َه ِااّل
َ
این پیام اسالم است. تمام اسالم در این کلمه است: »الِال

نفی همۀ قدرت های غیر خدایی اسـت. و شـما ببینید که داعیۀ ائمه مگر 

چیست؟ ائمه چه می خواهند بگویند؟ ائمه که قدرت طلب نبودند. ائمه که 

مقام را برای خود نمی خواستند. دعوت شیعی از روز اول برمبنای این بود 

1. حضـرت ایـن نامـه را بـه عامربن َزروامهر نوشـته اند. بخشـی از این نامه: »امـا بعد، در 

میان کارها، برای ما پیشـامدی روی داده و من در آن ناحیه بر هیچ کس جز تو اعتماد 

نـدارم. و آن ایـن اسـت کـه فرزندی از فرزنداِن قریش از عترت پیامبر مفقود شـده و این 

موضوع، حزن و اندوه مرا سـبب گشـته اسـت. این فرزند، حسـین نام دارد، او نزدیک به 

بلوغ و در سـن کودکاِن دوازده سـاله اسـت. رنِگ چهره اش گندمگون اسـت و در سـفیدِی 

چشـِم راسـتش نقطـه ای قرمـز اسـت. اطـالع یافتم کـه او قصـد آن ناحیه را کـه دروازۀ 

خراسـان اسـت، داشـته و در آنجا سـاکن اسـت. از تو می خواهم که از دوسـتانت کمک 

بخواهی و اقدام به یافتن این گمشده کنی و چنانچه او را یافتی، پس از آنکه صفات و 

نشانه هایش برایت مسّلم شد، مرا آگاه سازی.« )مکاتیب االئمة/ ج5/ ص302(

2. عیون اخبار الرضا/ باب37 باب 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 

ابن عباس فرمود. فرمود این حکومتی که در اختیار من هست، به قدر این 

دَفَع 
َ
و ا

َ
 ا

ً
قَم َحّقا

ُ
ن ا

َ
کفش کهنۀ ده بار وصله زده، در چشم من ارزشی ندارد؛ »ِااّل ا

باِطاًل«1 مگر اینکه حقی را به وسـیلۀ این قدرت و حربه ای که در اختیار من 

هست، اقامه کنم و باطلی را برطرف کنم.

نظـام اسـالمی، نظامی اسـت که برمبنـای حکومت خدا بر انسان هاسـت؛ 

حکومت اهلل است، حکومت خداست، اما برای سعادت انسان ها. سعادت 

انسـان ها به چه صورت تأمین می شـود؟ به این صورت که یک جامعه ای 

به وجود بیاید که در این جامعه احکام الهی پیاده بشود. زیرا با پیاده شدن 

احکام الهی در یک جامعه و حکومت توحید ـ یعنی حکومت اندیشـه و 

بینـش الهـی ـ در یک جامعه، انسـان ها 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 نمی دانـد؛ و فاجعـۀ دنیـای معاصر در 

وِر«۲ انسان ها را به نور  ی ال�نّ
َ
ما�ةِ ِال

ُ
ل

ُهم ِم�نَ الطنُّ ُ ِرحب �ن ُ
وا �ی َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
هلُل َوِلّیُ ال

َ
این است. »ا

1. نهج البالغـه/ خطبـۀ 33/ کالم حضـرت هنگامی کـه برای جنگ بـا اهل جمل به طرف 

بصره در حرکت بودند

2. سوره مبارکه بقره/ آیه 257
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ببرنـد، نـور معنویـت و صفـا و خداجویـی به جـای خودجویـی، و 

خداطلبـی به جـای خودخواهـی و خودپسـندی؛ بـه یک چنیـن جامعـه ای 

اسـالم دعـوت می کند. پیغمبر هم بـرای تأمین چنین جامعه ای و چنین 

نظامی آمد. و انقالب اسـالمی هم در صدر اسـالم، برای تأمین یک چنین 

هدفی است. و همۀ طواغیت، ضد این هدف عمل کردند؛ یعنی با غصب 

و زور، حکومِت بر مردم را به دست گرفتند. طاغوت ها بدون ارادۀ انسان ها 

و بدون خواسـت واقعی انسـان ها، بر آنها حکومت می کنند و معیارهای 

انسـانی را سـرکوب می کنند. لذا در جامعۀ طاغوتی، ارزش های انسـانی از 

بین می رود، و انسان ها به طرف معرفت، به طرف دانش، به طرف معنویت، 

به طـرف صفـا و مهربانـی بـا یکدیگـر سـوق داده نمی شـوند؛ انسـان ها به 

خودخواهی و فردّیت کشـانده می شـوند. این همان حکومت بت هاسـت، 

ی 
َ
وِر ِال و�نَُهم ِم�نَ ال�نّ ِرحب �ن ُ

و�ةُ �ی ُهُم الّطاعن وئُ
ٓ
ا ول�ی

َ
روا ا

�نَ َك�نَ �ی �ن
َّ
حکومت طاغوت هاست. »َو ال

« بـه ظلمت هـا وارد می شـوند. بنابراین اگـر جامعه ها بخواهند به  ما�ةِ
ُ
ل

الطنُّ

سـعادت برسـند و بخواهند رستگار بشـوند و بخواهند از این قیدوبندها و 

زنجیرها و فشـارها که بر روی انسـان ها و بر روی مسـتضعفین ـ هرجور 

مسـتضعفی ـ وجـود دارد برهنـد، بایسـتی حکومـت الهـی را قبـول کنند؛ 

زیـرا هرچـه بر سـر انسـان می آیـد، از منّیـت و خودپرسـتی و خودخواهی 

اسـت. عبـادت خدا، انسـان را از خـود خارج می کند. قبوِل خدا، انسـان را 

از حاکمیـت خـود بیرون می آورد؛ هم هوس های خود، هم هوس های هر 

خوِد دیگری؛ هم من، هم همۀ من های دیگر.
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..همـۀ نابسـامانی ها، بـه هواهـا و هوس هـا برمی گـردد؛ هواهـا 

و هوس هـا وقتی کـه تعیین کننـدۀ وضـع زندگـی انسـان ها شـدند، زندگی 

انسان ها به این بدبختی و تیره روزی امروز دنیا درمی آید. و توحید می آید 

این هواوهوس را تحت الشـعاع امر خدا قرار می دهد. کسـی که برای خاطر 

خـدا کار می کنـد، دنبـال هـوس خـودش نیسـت، دنبال حکومـت خودش 

نیست. حکومتی که برای خاطر خدا کار می کند، اگر یک وقتی دید که این 

حکومت کردِن او برخالف امر خداسـت، خودش می بوسـد می رود کنار. آن 

حکومتی که برای انسان ها ارزش قائل است، اگر یک روز این مردم گفتند 

آقـا مـا شـما را نمی خواهیـم؛ می آید کنـار، مقاومت نمی کند. اجبـار و زور 

به وجود نمی آید. لذا در حکومت الهی استبداد نیست، دیکتاتوری و تحمیل 

و فشـار بر مردم نیسـت. اما هیچ حکومت طاغوتی ای، این طور عمل نکرده 

و نمی کند. حکومت الهی چنین حکومتی است که فقط برطبق امر خدا و 

فرمان الهی است. آنجایی که خدا می گوید بکن، انسانی که بندۀ خداست 

می کند؛ آنجایی که می گوید نکن، نمی کند. آنجایی که مصلحت اسـالم و 

عالم اسـالمی می داند، بیسـت وپنج سـال از حق قطعی خودش هم دسـت 

برمی دارد. امام مجتبیصلوات اهلل علیه آنجایی که مصلحت مسـلمین و مصلحت 

اسـالم می دانـد، بعـد از شـش مـاه حکومتی که مـردم هـم آن حکومت را 

خواسـته بودند، کنار می ِکشـد؛ و ده سـالـ  تا وقتی به شـهادت می رسـد ـ 

به طـرف حکومـت نمـی رود. انسـانی که برای خـدا کار می کنـد، این طوری 

است. پس ببینید؛ تمام نابسامانی ها، رنج ها، بدبختی ها، جنگ ها، نزاع ها، 
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گرسـنگی ها، فقرها، و جهل ها ناشـی از این اسـت که کسـانی از 

انسـان ها، تابِع هواوهوس خودشـان هستند و می خواهند این هواوهوس 

را بر مردم تحمیل کنند. درحالی که خدا انسان ها را برده و بندۀ هواوهوس 

ایـن وآن قـرار نـداده. الالـه االاهلل یعنی این. الالـه االاهلل یعنی انسـان ها بردۀ 

هواوهـوس طاغوت هـا و بت هـا و ظالم ها و سـتمگرها نیسـتند. حکومت 

بر مردم از سـوی خداسـت و شایسـته ترین انسـان ها باید بر مردم حکومت 

کننـد. صالح تریـِن انسـان ها حـق دارد زمـام کار مـردم را به دسـت بگیرد. و 

تازه همان طوری که در اسالم و فرهنگ اسالمی هست، حکومت به معنای 

سـلطه مندی و سـلطه گری نیست. حکومت یعنی یک خدمت سطح باالتر، 

یک خدمت سنگین تر و مشکل تر، یک مسئولیت بزرگ تر.

خـب، آن وقـت در جامعـه ای که حدود دو قرن اسـت که بویی از حکومت 

اسالمی نبرده، مثل جامعۀ نیشابور آن روز، یک فرماندار را فرستادند آنجا، 

گفتند برو و فالن مقدار برای ما سالیانه مالیات بفرست؛ کاری هم به خیر 

و شـرش نداریم. او هم آمده، سـه برابر، چهار برابِر این مالیات را از مردم 

به زور 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 شـهوت رانی کـه نْفـس او رغبـت پیـدا کـرده، از آن 

دریـغ نکرده. کمااینکه خوِد مأمـون هم همین طور بود. یک چنین مردمی 

کـه یـک عمـری را، بلکـه عمرهایـی را از گذشـتۀ پدرانشـان بـا این وضع 

گذرانده اند، ناگهان ندای الاله االاهلل را می شـنوند! خیلی ها برای آنها حرف 



1415 73. گسترش فراگیر شبکۀ تشّیع در زمانۀ امام رضا؟ع؟ 

صل چهارم
ف

زده بودنـد، خیلی هـا برایشـان از پیغمبـر حدیـث خوانـده بودند، 

خیلی به اصطالح احکام و معارف برایشان گفته بودند؛ اما اینجا می بینند 

فرزنـد پیغمبـر آمـده؛ آن کسـی که دل هاییـ  نه همۀ دل هـا، دل هایی ـ به 

عشـق او و بـه یـاد او می تپد. حاال او که می خواهـد حرف بزند، از پیغمبر 

حدیث نقل کند، آن هم از پدرش، و پدرش از پدرش، و پدرش از پدرانش، 

تـا می رسـد بـه پیغمبر. تازه پیغمبر هم از قول خـودش نمی گوید، از قول 

جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و لوح و قلم، و از قول خوِد خدا می گوید. 

با این سلسلۀ مفّصل و مستند و محکم، یک حدیثی را می خواهد از قول 

خـدا نقـل کند. و آن کلمـه ای را نقل می کند، که پیغمبر در اول بعثت آن 

اهَّلُل ُتفِلحوا«، 
َ

َه ِااّل
َ
اهَّلُل«، »قولـوا الِال

َ
َه ِااّل

َ
کلمـه را گفـت: الاله االاهلل. پیغمبر گفت »الِال

اهَّلُل ِحصن« خدا 
َ

َه ِااّل
َ
بنا بر نقل، علی بن موسی الرضا هم می گوید که »َكِلَمُة الِال

گفته که کلمۀ الاله االاهلل 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 فرومی روند: مگر الاله االاهلل در جامعۀ ما نیست 

که علی بن موسـی الرضا برای ما این را سـوغات آورده! مفهوم الاله االاهلل را 

مـردم یک بـار دیگر در ذهنشـان مرور می کنند. و مفهومی اسـت که همه 

می توانند مرور کنند؛ الاله االاهلل، هیچ معبودی جز خدا نیست. شما ببینید 

در زندگی تان 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 

ااّل اهلل؛ باید آن را نفی کنید. همۀ سـلطه های بیگانگان ازاین قبیل اسـت، 
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همۀ وابسـتگی های سیاسـی و اقتصادی و فرهنگـی ازاین قبیل 

است، همۀ سلطه های استبدادی و زورگویی ازاین قبیل است، همۀ هواها 

و هوس های نفسـانی ازاین قبیل اسـت، همۀ دلبسـتگی های به مقام، به 

مـال، بـه هرچـه که در زندگـی برای انسـان جاذبه دارد، ازاین قبیل اسـت؛ 

اینها معبودند، الِه ااّل اهلل هستند. این قابل فکرکردن است، قابل فهمیدن 

اسـت. هر انسـانی با تدبر می تواند این را بفهمد. وقتی مردم را خوب به 

فکـر فرومی بـرد، بعد یک جملۀ دیگر هم اضافـه می کند: »ِبَشـرِطها«؛ یعنی 

الالـه االاهلل را اگـر می خواهی در زندگی پیـاده کنی، پیاده کردن این مفهوم 

وِطها«  َنا ِمن ُشر
َ
کلی به این صورت است که این شرط را در نظر بگیری. »َو ا

یعنـی همـان حرفـی را که صدها مبّلـغ و گوینده از خانـدان پیغمبر، باید 

راه ها را طی کنند تا به یک جمعیتی برسند و آهسته دِر گوششان بگویند، 

علی بن موسـی الرضـا بـا صـدای بلنـد این مطلـب را به همۀ مردم رسـاند؛ 

یعنـی حقانیـت خـود و غصب خالفت به وسـیلۀ مأمون را بـه اطالع مردم 

رساند. این شگرِد کار علی بن موسی الرضاست.59/6/30

    

»خراسـان« ـ محلی که امام در آن مدتی بودند ـ مرکز رفت وآمد شـیعیان 

شـد. شـعرای شـیعه، ُادبای شـیعه، محدثین، امامزاده ها، بنا کردند آمدن 

و رفتـن. اصـاًل منطقـه را از آِن خـود کردند، با فرهنگ تشـّیع پر کردند. در 

اینجـا امـام که آمدند، درحقیقت تمام آن فریب ها و ترفندهای مأمونی را 
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از بین بردند. اواًل زندگی امام، مأمون را افشـا می کرد. در قضیۀ 

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 می روم، به 

شـیوۀ جـدم. مأمون هـم بیچاره، نفهمید که این چطوری می شـود. گفت 

خیلـی خـب، عیـب نـدارد، هرطور که میلتان اسـت تشـریف ببریـد. مثاًل 

می خواسـت بگویـد که حاال ما خلیفه هسـتیم، ایشـان هـم خب ولیعهد 

ماسـت، جانشین ماست، گاهی ایشـان را می فرستیم به جای خودمان، از 

این کارها هم بکنند. خودش هم که به نماز و اینها دلی نداشـت خیلی، 

از خدا هم می خواست که نرود نماز، البد.

بعد حضرت آمدند. حاال مأمون که نماز می رفت، اسب ها و خدمه، پیش رو 

و پـس رو، بـا چـه تفصیالتـی مأمـون را می بردنـد نماز. و در مسـجد، البد 

اطراف محراب، محافظین می ایسـتادند به احترام، به تجلیل، به عظمت. 

فکر می کرد که حاال علی بن موسـی الرضا هم می رود به همان ترتیب یک 

نمـازی بـرای مردم می خواند و برمی گردد می آید فوری. حضرت اعالم کرد 

کـه مـا می رویـم در صحـرا نمـاز می خوانیم 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 می خواهد علی بن موسی 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 

1. االرشاد/ باب تاریخ االمام علی بن موسی الرضا/ فصل االمام الرضا و والیة العهد
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بـر اسـب های قیمتی، لباس هـای فاخر، چکمه ها پایشـان، همه 

آمدند منتظر. که حاال امام از خانه می آید بیرون، یک اسب فاخر هم سوار 

می شـود، یک لباس فاخر هم پوشـیده، جلوجلو راه می افتد، مردم هم در 

گردوغبار و پیاده! و باری به هرجهت، نمازی می خوانند.

یک وقت دیدند دِر خانه باز شـد. علی بن موسـی الرضا با پای برهنه، بدون 

کفش، در آسـتانۀ در ظاهر شـد؛ در لباسـی که گویا لباس پیغمبر اسـت. 

یک لباس سـاده ای تنش، عمامۀ سـفیدی بر سـرش، پایش برهنه اسـت. 

تحت الحنکش افتاده اسـت و لب ها به ذکر گشـاده اسـت، چشـم ها پر از 

اشـک. دارنـد طـرف خدا می روند دیگر؛ نماز عید چیسـت؟ نماز چیسـت؟ 

دارند می روند 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 علی بن موسی الرضا و در 

كَبر«. 
َ
هَّلُل ا

َ
لباس او و در رفتار او مشاهده شد، صدای تکبیر امام بلند شد: »ا

كَبر«. همۀ این کسـانی که روی اسـب های 
َ
هَّلُل ا

َ
جمعیت یکپارچه صدا زدند: »ا

فاخر و قیمتی سوار بودند، دیدند وجود اینها اینجا بین این مردم، وصلۀ 

ناجـور اسـت. خـب، مـردم هم دیگـر همه پابرهنه شـدند، کفش هایشـان 

را درآوردنـد؛ روی زمیـن هـم کـه بودنـد. اینها سـوار این اسـب ها و با آن 

لباس هـا، دیدنـد چه وصلۀ ناجوری اند. با دسـتپاچگی فورًا خودشـان را از 

اسب ها انداختند پایین. بنا کردند لباس ها را کندن، بنا کردند چکمه ها را 

کندن؛ و چون کندن چکمه ها طول می کشـید، دشنه هایشـان را درآوردند، 
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چکمه هـا را دریدنـد و از پایشـان بیـرون انداختنـد! بـرای اینکـه 

همرنگ علی بن موسـی الرضا بشـوند. آن وقت همۀ مردم شـدند مثل هم. 

حضـرت بـا آن لبـاس سـاده، فقیرانـه و متواضعانـه جلـو، مـردم هم مثل 

پروانه هـای ِگـرد شـمع، دُوروَبرش. رجال دولتی و امـرا و وزرا و بقیه هم، 

بیـن مـردم ُگم. همـه تکبیرگویان بنا کردند راه رفتـن. اهلل اکبر... اهلل اکبر... 

و ِللهِ الحمـد... دارنـد می رونـد طرف مصلی، یک محیط روحانی و معنوی. 

همۀ مردم دارند اشـک می ریزند. و امام محور این همه عاطفه و عشـق و 

سـوز و توجـه و عبـادت، دارنـد می روند به طرف مصلی. خـب این حرکت، 

ایـن هیئـت بـه چه معناسـت؟ آیـا این به معنـای خط قرمز کشـیدن دور 

زندگی اشرافی مآبانۀ 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 بی پیرایگی، 

با این عبادت، با این حالت خشوع و تواضعش درمقابل خدا، با این حالت 

خضوعـش درمقابـل مـردم و همرنگـی اش بـا مردم، اگر این اسـت امام و 

پیشوای مردم، پس مأمون چه می گوید؟ آن تکبر مأمون به چه معناست؟ 

آن لباس های فاخری که او می پوشـد به چه معناسـت؟ آن جدایی اش از 

مردم و بی اعتنایی اش به مردم چیست؟

خود حضور علی بن موسی الرضا در آن جمع، تخطئه کنندۀ دستگاه حکومت 

مأمونی بود. امام با هیچ تبلیغاتی نمی توانسـت این را ثابت کند. یعنی 

هیـچ گفتنـی این طور نمی توانسـت مثل ایـن عمل کردن، مأمون را افشـا 
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کنـد. یـک مقـداری که حرکـت کردنـد، جاسـوس های باهوش و 

زیرک، قضیه دستشان آمد. فهمیدند که این حرکتی که امام دارد می کند، 

]آخـرش کجاسـت[. حـاال می روند نماز، حضرت نمـاز را می خواند، بعد هم 

بـرای مـردم باید خطبه بخوانـد دیگر؛ آن وقت خطبه ای که علی بن موسـی 

الرضـا در ایـن جمـع ایراد بکند، در آن خطبه چه حقایق افشـاگری خواهد 

بـود، آن را دیگـر خدا می داند! رفتند بـه مأمون گفتند که خانه خراب! ـ به 

قول روضه خوان ها ـ چه نشسـتی؟ علی بن موسـی الرضا را فرسـتادی برود 

نمـاز؟ پـدرت درآمد! کاخ حکومتت ویران شـد! قضایا را که گفتند، مأمون 

رنگ از رویش پرید. دسـتپاچه شـد. گفت بروید فورًا بگویید برگرد. آمدند 

فورًا به حضرت ابالغ کردند، اعالم کردند که آقا، مأمون گفته برگرد.

خـب، اینجا هم حضرت دوتا کار می توانسـت بکنـد؛ یک کار اینکه برگردد، 

که برگشت؛ یک کار هم اینکه بگوید نه خیر! برنمی گردم. مأمون غلط کرده 

گفته. می رویم نمازمان را می خوانیم. 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 به ظاهر حزب اللهی تر و اینها می آید؛ اما سیاست مدارانه 

َر اهلُل«.1
َ

روا َو َمك
َ

نیست، کیداللهی نیست، مکراللهی نیست؛ »َو َمك

خـب، حضـرت اگـر می رفت خطبـه می خوانـد، البته یک سـری مطالب را 

می گفـت، امـا دیگر تمام شـده بود، دیگـر هیچ چیز بعدش نبـود. و مردم 

هـم یـک مقداری داغ می شـدند. بعدهم پچ پچ می افتـاد که خب، خلیفه 

1. سوره مبارکه آل عمران/ آیه 54
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کـه گفـت آقـا نروند، چـرا رفتنـد؟ و مثاًل اینهـا. ایـن پچ پچ ها را 

هم جاسـوس ها راه می انداختند. اثرش کم می شـد. اما حضرت برگشـت. 

برگشت یعنی چه؟ یعنی آن شوق و عالقۀ مردم که داشتند می جوشیدند 

که آره! حاال امام می رود نماز می خواند، حاال خطبه می خواند، 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 یک چنیـن کارهایـی را انجـام 

دادنـد. آن وقت ِدعبل ُخزاعی می آید خراسـان و مـی رود در حضور مأمون، 

آن قصیـدۀ معـروِف مهـِم خـودش را در مدح علی بن موسـی الرضا و مدح 

خاندان پیغمبر می خواند. که بسیار قصیدۀ مهمی است.

اًل
َ

ـّد ُمَ احُلَسـنَی  ِخلـِت  ـو 
َ
ل فاِطـُم 

َ
 ِبَشّطِ ُفراٍت«1»ا

ً
َو َقد ماَت َعطشانا

ـت ِمـن ِتـالَوٍة« هسـت و بـه نام قصیـدۀ »مدارس 
َ
کـه اولـش »َمـداِرُس آیـاٍت َخل

آیات« معروف اسـت.۲ و از مهم ترین اشـعار عرب در دوران امامت اسـت. 

ازلحاظ هنری در مرحلۀ خیلی باالیی اسـت این شـعر. دعبل، شاعر خیلی 

1. »ای فاطمه اگر تصور کنی حسین را که به تیغ بی دریغ اعداء بر خاک کربال افتاده، در 

کنار شط فرات تشنه لب جان داده.« )بحاراالنوار/ کتاب تاریخ علی بن موسی و.../ ابواب 

تاریخ االمام علی بن موسی الرضا/ باب17/ حدیث13(

2. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 27، »قصیدۀ مدارس آیات« را مطالعه کنید.
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بزرگـی بـود. می رود این را می خواند و این شـعر در سراسـر عالم 

اسالِم آن روز، پخش می شود. در این شعر، اواًل یاد شهیدان کربال هست. 

که مدت ها بوده یاد اینها مکتوم مانده بود؛ و یاد دیگر شهدای اهل بیت، 

شـهید َفـّخ، 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 

خالفت، اینها هستند و دیگران غاصبند. آن وقت یک چنین قصیدۀ افشاگِر 

به محاکمه کشـاننده ای، در حضـور مأمـون خوانـده می شـود؛ و خطـاب به 

مأمـون و بـه همۀ آنهایی کـه آنجا بودند. مأمون هم چه کار 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 سـرمایه های هنری را، هم سـرمایه های سیاسـی را، هم سـرمایه های 

علمی را، در خدمت آن تفکری که داشتند، بسیج کردند. خیلی نمونه های 

دیگری هم وجود دارد که نشـان می دهد حضرت در این سیاسـت الهی و 

مکر الهی، بر مأمون غلبه پیدا کرده اند.60/9/26

آن طـور کـه مالحظـه می شـود، علی بن موسـی الرضاصلوات اهلل وسلالمه علیه در ایـن 

فصـل از زندگـی اش، کـه آخریـن فصـل از زندگی امـام اسـت، بزرگ ترین 

ضربه را بر پیکر حکومت عباسی وارد کرد. و لذا خراسان، مرکزی شد برای 

شورش های ضد عباسی و سال های متمادی آنها را راحت نگذاشتند و اگر 

مردِم آن روز همت می کردند، فداکاری می کردند، دنبال راه علی بن موسی 



1423 73. گسترش فراگیر شبکۀ تشّیع در زمانۀ امام رضا؟ع؟ 

صل چهارم
ف

الرضا را می گرفتند، حکومت اسالمی تشکیل می شد. هیچ دلیلی 

وجود نداشـت که باید حکومت اسـالمی بماند تا در سـال 1399 قمری در 

ایران تشـکیل بشـود.1 نه! هزار سـال پیش می توانسـت تشکیل بشود، اگر 

مـردم همـت می کردند و اگـر اراده به خرج می دادند. بـار دین، یک چنین 

ُكم َع�ن   ِم�ن
َ

ّد ر�ةَ َ باری است و بار انقالب اسالمی این چنین باری است؛ »َم�ن �ی

ُ�«۲ ایـن بـار زمیـن نخواهـد مانـد. بنده 
و�نَ �بُّ ِ�

ُ
ُهم َو �ی �بُّ ِ�

ُ
وٍم �ی �ةَ ی اهلُل �بِ ِ

�ة
ئ
ا َ  �ی

َ�و�نَ
ِ� �نَ ِ �ن د�ی

برنمی دارم، شـما برمی دارید؛ اولی به منزل نمی رسـاند، دومی نمی رسـاند، 

سـومی می رسـاند. باالخره این بار به منزل خواهد رسید. البته با شجاعت 

و دالوری و فـداکاری انسـان های مؤمـن و فـداکار، ایـن خورشـید زودتـر 

طالـع می شـود. بـا کوتاهـی و بی غیرتـی مردمـی، این بـار دیرتر بـه منزل 

می رسد و انسانیت خسارت می بیند. آن روز مردِم مسلمانی که این پیام 

علی بن موسـی الرضا را شـنیدند، اگر همت می کردند، اگر دنبال این فکر را 

می گرفتند، اگر اندیشۀ اسالمِی درست را که به وسیلۀ ده ها و صدها پیام آور 

از قـول امـام علی بن موسـی الرضا و دیگـر ائمه پخش می شـد را، به عنوان 

دسـتورالعمل و رهنمود زندگی خودشان قرار می دادند، متشکل می شدند، 

و مبارزه می کردند، آن روز حکومت اسالمی تشکیل می شد.59/6/30

1. سالروز پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل اولین حکومت اسالمی در دوران غیبت، در 

ایران/ یکشنبه 22 بهمن 1357/ 13 ربیع االول 1399

2. سـوره مبارکه مائده/ آیه 54، »ای کسـانی که ایمان آورده اید، هرکس از شـما از دین 

خـود برگـردد، بـه زودی خـدا گروهی را می آورد که آنان را دوسـت می دارد و آنان نیز او را 

دوست دارند.«
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باالخـره مأمـون طـی همـان قضایایـی کـه تکـرار شـده اسـت و 

می دانید، احسـاس می کند که ناچار اسـت علی بن موسـی الرضاعلیه السلالم را 

ـ که با نّیت های خاص خودش، آن بزرگوار را از مدینه کشانده بود، آورده 

بـود، بـه خـود نزدیک کرده بود و قصد کشـتن آن بزرگوار را هم نداشـت ـ 

برخـالف آنچـه تدبیـر کرده بود، به شـهادت برسـاند. و کاِر قضـای الهی و 

ارادۀ الهـی و تدبیـر الهی به وسـیلۀ دشـمنان اهل بیت 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
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تأثیری که ]حرکت امام رضاعلیه السلالم[ در واقعیت دنیای اسـالم گذاشـت و 

به گسترش و عمق معنای حقیقِی اسالم، و پیوستن به اهل بیتعلیهم السالم، 

و آشناشـدن با مکتب این بزرگواران انجامید، یک داسـتان عجیبی اسـت، 

یک دریای عمیقی اسـت. آن وقتی که حضرت به امامت رسیدند، دوستان 

و نزدیکان و عالقه مندان حضرت می گفتند که علی بن موسی در این فضا 

چه کار می تواند انجام بدهد؟ در این فضای شـدت اختناِق هارونی؛ ..این 

جوان در این شرایط، در ادامۀ جهاد امامان شیعه و در مسئولیت عظیمی 

که بر عهده اش است، می خواهد چه بکند؟ این اوِل امامت علی بن موسی 

الرضاعلیه السالم است. بعد از این نوزده سال یا بیست سال ـ که پایان دوران 

امامـت و شـهادت علی بن موسـی الرضاسـت ـ وقتی شـما نـگاه می کنید، 

 نقش امام جواد در زندگی 250سالۀ ائمۀ اطهار 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/037%20-%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.mp4
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می بینید که همان تفکِر والیت اهل بیت و پیوستگی به خاندان 

پیغمبر، آن چنان گسترشـی در دنیای اسـالم پیدا کرده که دسـتگاه ظالم 

و دیکتاتـور بنی عبـاس از مواجهۀ با آن عاجز اسـت؛ این را علی بن موسـی 

الرضا انجام داده.

شـنیده اید شـما که دعبل به مرْو، به خراسـان آمد و آن اشـعار معروف را 

در مدح امام رضا انشا کرد و انشاد کرد1؛ بعد هم جایزه ای گرفت و ـ حاال 

فـرض بفرماییـد ـ چنـد روزی هـم در مـرْو و در سـایر شـهرهای خراسـان 

مانـد، بعـد هـم راه افتاد رفت به طرف بغداد و کوفـه و همان جاهایی که 

می خواسـت بـرود. در میـان راه، دزدهـا بـه کاروانـی کـه دعبـل در آن بود 

حمله کردند و غارت کردند این کاروان را. کاروانی ها نشسته بودند تماشا 

می کردند، اموالشان همه به غارت رفته بود. رئیس دزدها هم نشسته بود 

باالی بلندی، روی یک سنگی، او هم با تبختر تماشا می کرد این زندانی ها 

و اسـرای کاروانـی و ایـن اموالـی را کـه گرفتـه بودند و جمـع می کردند و 

می بستند و ضبط می کردند. دعبل شنید که رئیس دزدها دارد با خودش 

زمزمـه می کنـد، یـک شـعری را می خوانـد، گوش کـرد، دید شـعر خودش 

اسـت؛ یـک بیـت از همان قصیـده ای را که فرضًا یک مـاه پیش، یک ماه 

م یف َغیِرِهم«۲ تا آخر. رئیس دزدها در  َری َفیَئُ
َ
و نیم پیش در مرْو سـروده. »ا

بین راه، در نزدیکی مثاًل ری و عراق، این شـعر را دارد از حفظ می خواند. 

1. )ن ش أ(، )ن ش د( شعر سرودن، شعر خواندن

2. قصیدۀ »مدارس آیات«
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دعبل خوشحال شد، بلند شد گفت که این شعری که می خوانی، 

برای کیسـت؟ گفت: این شـعر برای دعبل خزاعی است. گفت: خب دعبل 

خزاعی منم! رئیس دزدها وقتی که 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، 

کاروانی ها را احترام کردند، راه انداختند رفتند.

این حادثۀ کوچکی اسـت در تاریخ، اما معنای بزرگی دارد. شـعری که در 

باب علی بن موسـی الرضا در مرْو سـروده می شـود؛ بعد از حدود یک ماه، 

یک ماه و نیم ـ کمتر، بیشـتر ـ در ری و عراق از زبان یک راهزن، آن هم 

به صـورت حفظ شـده، تکرار می شـود. معنـای این چیسـت؟ معنایش این 

است که زمینه آن چنان برای ترویج اهل بیت و برای نام مبارک امام رضا 

مساعد است که این شعر ـ که آن روز شعر یکی از مؤثرترین و نافذترین 

رسانه ها بوده ـ در یک مدت کوتاهی دست به دست می چرخد تا می رسد به 

یک آدمی که مثاًل راهزنی در وسـط بیابان اسـت. این نشان دهندۀ حرکت 

عظیمی است که در دوران امامت علی بن موسی الرضاسالم اهلل علیه برای ترویج 

مکتب اهل بیت انجام گرفته؛ و محبت آنها همه گیر شده است.92/6/26

در دوران زندگى این سه امام آخر ـ یعنى امام جواد و امام هادى و امام 

عسکرىعلیهم السلالم -  آن طـور که بنده احسـاس می کنـم از مجموعه روایاتى 

کـه در بـاب زندگـى اینهـا هسـت، مـوج گرایش بـه اهل بیـت و حکومت 

آل على در دنیاى اسـالم گسـترش بیشترى پیدا کرده، بیشتر از زمان امام 
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صادق و امام باقر حتى؛ این را در روایاتى انسان کاماًل می بیند. 

مثـاًل در همـان وقتى که حضرت به امامت رسـیدند، در مدینه، راوى نقل 

می کنـد کـه مـا رفتیم که امام جـواد فرزند على بن موسـى الرضا را ببینیم، 

می گوید که دیدم از تمام اطراف دنیاى اسـالم کسـانى آمدند براى دیدن 

محمدبن على؛ که آن حضرت را ببینند و زیارت کنند؛ تعبیرش این است: 

»از تمام آفاق اسالم افرادى آمدند«، معلوم می شود که در تمام آفاق عالم 

اسـالم اوج این اشـتهار و مقبولیت و معروفیت وجود داشـته، که با این 

انگیـزه بلنـد می شـدند، این راه هاى طوالنى را طـى می کردند مى آمدند که 

امامشان را از نزدیک ببینند.

در سـال 220 کـه 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 سـى ام ذى قعدۀ سـال 220 باشـد، حضرت 

بـه شـهادت رسـیدند، یعنى حضرت را مسـموم کردند ـ وقتـى آوردند، آن 

داسـتان معـروف قطع دسـت ]پیش آمـد[. دزدى را آوردنـد پیش معتصم 

درحالى که همۀ علما نشسته بودند. معتصم رو کرد به این علما و گفت: 

می خواهیم 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 انگشـت ها را باید 
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ببریـم. هرکـدام هـم از آنهایـى که چیـزی می گفتند یـک دلیلى 

داشتند؛ حضرت از آیۀ قرآن، دلیلى آوردند که بر دالئل آنها غالب بود. این 

ماجـرا آنجـا اتفاق افتاد. این داسـتان را احمدبن ابـى ُدؤاد که قاضى زمان 

معتصم بود، نقل می کند. مقصود من این جمله اسـت، احمد بن ابى دؤاد 

می گوید 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 محمد بن على 

این حرف را زد، ]معتصم[ فتواى او را قبول کرد و همه پذیرفتند و علماى 

بزرگ شـرمنده شـدند، و بر طبق نظر آن عمل کردند و دسـِت دزد را قطع 

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 نسـنجیده اى کـردى؛ خلیفه گفت چـرا؟ گفتم که براى 

خاطـر اینکـه علماى بالد اسـالمى پیش تو همه جمـع بودند و تو فتوایى 

را از آنهـا خواسـتى، هرکـداِم آنهـا یک حرفى زدند، تو فتـواى آنها را گوش 

نکـردى، فتـواى آن جوانـى را گوش کردى که یـک بخش عظیمى از امت 

اسـالم مؤمـن به او هسـتند. این حرف ابن ابى دؤاد اسـت کـه یک قاضى 

مّطلع و آگاه و باهوش است؛ و راست می گفت.

 دنیاى اسـالم آن روز بخش عظیمى متوجه به امام جواد بودند و هدف 

امـام جوادعلیه الصالةوالسلالم و ائمـۀ بعـد از حضـرت رضـا تـا حضـرت ولىّ عصر 

ـ سه امام ـ این بود که زمینه را آماده کنند براى شکل گرفتن یک اعتقاد 

تمام نشدنِى شیعى به لزوم ایجاد حکومت علوى و قرآنى، یک تشکیالتى 
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درست کنند، یک طرز فکرى را در میان این تشکیالت رایج کنند، 

آن چنان این تشکیالت را محکم کنند، به هم پیوند بزنند که با غیبت امام 

عصرعلیه الصالةوالسالم این تشکیالت متالشى نشود؛ و این کارى بود که خلفاى 

آن زمان به شدت از این کار بیمناک بودند.64/5/26

در دوران ایـن سـه امـام آخر، شـیعه ازلحاظ تشـکیالتی، در نهایت قدرت 

و اسـتقامت بود.1 51/11/24 علت اینکه این سـه امام شـهید شـدند و مجال به 

اینها داده نشد و از مدینه یک سره 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

مثاًل در زمینۀ ارتباط امام با افراد و آحاد شیعیانی که با آن حضرت ارتباط 

داشـته اند، روایتی اسـت در مناقب ابن شـهر آشـوب، که احمدبن اسـحاق۲ 

می آیـد خدمـت امام عسکریعلیه السلالم و از امام تقاضا می کند در مکاتباتی 

کـه میـان مـن و شـما جریان خواهد داشـت، چـون مطالبی طبعـًا وجود 

دارد کـه ایـن مکاتبات بایسـتی دسـت کسـی نیفتـد، دلـم می خواهد که 

شما خط بنویسید برای من، تا من خط شما را بشناسم.3 چرا می خواهد 

خـط امـام را بشناسـد؟ بـرای اینکه بناسـت امام امضـا نکند، اگـر بنا بود 

1. نقشۀ شمارۀ ۱۰: مناطق حضور وکالی ائمه علیهم السالم در اواخر دوران چهارم امامت

2. برای اطالع بیشتر می توانید پی نوشت شمارۀ 2۸، »احمدبن اسحاق« را مطالعه کنید.

3. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی محمد الحسن بن علی العسکری/ فصل فی معجزاته
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امام امضا بکند، شـناختن خط معنی نداشـت. مثاًل فرض کنید 

نامـه ای از امام می آید برای احمدبن اسـحاق قمـی در قم، این نامه اتفاقًا 

می افتد به دسـت کسـانی که بر قم تسلط دارندـ  حکام عباسی زمان ـ اگر 

احمدبن اسـحاق را زیر فشـار قرار دادند که این نامه از کجاسـت و چگونه 

اسـت، بگویـد نمی دانـم 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 می فرمایـد: عیب نـدارد، و خط را می نویسـند؛ 

احمدبن اسحاق خط را نگاه می کند و آشنا می شود؛ منتها بعد، امام به او 

توضیح می دهند، می گویند: »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 احمدبن اسحاق و 

بین امام عسکریعلیه السالم اما همین مکالمۀ ساده، نمایشگر یک وضع خاصی 

است در زمان ائمهعلیهم السالم. خب اگر مطلبی که بین امام و احمدبن اسحاق 

هست، خالصه می شد 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 احمدبن اسحاق نیست که شما 

بایستی در قم چه بکنید، چنین بکنید، چنان بکنید، فالن پول را بفرستید، 

فالن پول را فالن جا مصرف بکنید ـ که معنی ارتباطات همین است ـ چرا 
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احمدبن اسـحاق و امام عسکریعلیه السلالم مالحظه می کنند 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 ائمهعلیهم السالم نشان می دهد.

اگر بخواهیم وضع نامه نگاری ائمهعلیهم السلالم را به دوسـتان و اصحابشـان و 

نحوۀ ارتباطات مراسالتی را بدانیم، این نامه ای که می خوانم، هم مضمون 

نامـه، مضمـون جالبـی اسـت و مؤیـد حرف هایی اسـت کـه در بخش های 

گذشـته عرض کردیم، و هم کیفیت نامه نگاری ائمهعلیه السلالم اجمااًل به دست 

می آید. نامه ای است از امام عسکریعلیه السالم به اهل قم و آوج1 ـ که تعبیر 

عربـی اش »آَبه« اسـت ـ انسـان از مضمـون نامه و قراین این طور اسـتنباط 

می کند که گویا این آقایان از اینکه امام عسکریعلیه السالم مورد فشار دستگاه 

است و مورد محاصرۀ حکومت است، ملول شده بودند و فکر می کردند که 

امام عسکریعلیه السلالم از راه پدرانش منصرف شـده. امام نامه ای می نویسند 

کـه آنهـا را بـه رهبری های خود دلگرم کند، به آنها اطمینان بدهد که ما در 

راهی که گام برمی داشتیم، هنوز هم همچنان گام بر می داریم و این فشار 

و این تضییقات۲، ما را از نّیت خودمان و از هدف و مقصدی که داشته ایم 

باز نداشته. دنبال راهمان را گرفته ایم و داریم می رویم.

1. شهری است بین قزوین و همدان. این شهر به همراه ری و قم، سه مرکز مهم شیعه 

در قرون ابتدایی شکل گیری تشّیع در ایران بوده است.

2. )ض ی ق( تنگنا، سخت گرفتن به کسی 
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امـام  نامـه  ایـن  در  می کنـم.  نقـل  »مناقـب«  از  هـم  را  ایـن 

ًة«1 نّیـت مـا و مقصد و  َ ُتنـا ُمسـَتحمکَ ـم َتـَزل ِنّیَ
َ
عسکریعلیه السلالم می فرماینـد: »َفل

هدفی که داشـتیم، و آن عزم ما، همچنان مسـتحکم و راسـخ اسـت. »َو 

ِكَنًة« ما دلمان به خوش نّیتی شـما و خوش رأیی و  ُنفوُسـنا ِاَل طیِب آراِئُكم سـا

خوش فکری 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 

عقیده تان برنگشـته اید. ببینید این چقدر نیروبخش اسـت برای شـیعیان 

امام عسکریعلیه السلالم در قم و آوج، و این نیروبخشـی برای چیسـت اصاًل؟ 

اگـر موضـوع مسـئله گفتن یـا نظـردادن و راهنمایی هـای خصوصی کردن 

باشـد کـه ایـن حرف ها را نـدارد. خب در آن زمان، در عاَلم اسـالم چندین 

نفر کسانی بودند، بزرگانی بودند ـ از اهل سنت و دیگر ِفَرق ـ که اینها به 

مردم ارشـادهای دینی می کردند، امام هم مثل آنها ارشـاد دینی می کرد، 

امـا اینکـه می فرمایـد مـا شـما را داریـم، ما با شـما هسـتیم، ما با شـما 

ایسـتاده ایم، به شـما اطمینان داریم، روی شـما حسـاب می کنیم ـ بنده 

روی ایـن تعبیـرات تکیـه دارم و چون ممکن اسـت محل تشـکیک واقع 

بشـود در ذهن آقایان، می خواهم روشـن بشـود در ذهن شـما ـ این برای 

چه کاری گفته می شود؟ جز برای یک عمل بزرگ و پردردسر؟ جز برای یک 

لَقراَبُة الّراِسـَخُة 
َ
پیـکار؟ جـز برای پیمودن یک راه سـنگالخ؟ بعد می فرماید: »ا

ٌة« خویشـاوندِی مسـتحکم میان ما و شـما برقرار است. ما  ّیَ َبیَننا َو َبیَنُكم َقِو

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی محمد الحسن بن علی العسکری/ فصل فی المقدمات
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با شـما برادریم، خویشـاوندیم؛ امام افراد جمعیت خود و حزب 

طـرف دار خـود را، خویشـاوند و نزدیـک خـودش می داند، امـا همین امام 

حسن عسکریعلیه السالم خود را با برادرش جعفر، خویشاوند نمی داند؛ همان 

جعفری که به ناحق مقام او را ادعا می کرد.

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 

ِحِم  یَبـِة َو الّرَ یـِه ِمـَن احلـاِل الَقر
َ
َعَنـا اهَّلُل َعل اسـت، ایـن اسـت کـه می فرمایـد: »مِلـا َجَ

بیِه« تعبیر مؤمن را 
َ
ِه َو ا ّمَ خو امُلؤِمِن اِلُ

َ
 امُلؤِمُن ا

ُ
یِه ِاذ َیقول

َ
 العاِلُ َسالُم اهَّلِل َعل

ُ
ِة َیقول املاّسَ

نگاه کنید که در اینجا یعنی چه! می فرماید میان ما و شـما خویشـاوندِی 

ـِة« یعنـی قوم وخویـش درجه یک هسـتیم، مثل  ِحـِم املاّسَ لّرَ
َ
نزدیـک اسـت، »ا

پـدر و فرزنـد، مثـل مادر و فرزند، مثل برادر و برادر، این طوری هسـتیم. و 

»عاِل«، که گویا مراد از آن موسـی بن جعفرصلوات اهلل علیه یا امام صادقصلوات اهلل علیه 

باشـد، امـام عسکریعلیه السلالم از قـول َجدش نقل می کند کـه َجد بزرگوار ما 

ِه  ّمَ ُخو امُلؤِمِن اِلُ
َ
مُلؤِمُن ا

َ
فرموده است: مؤمن، برادر پدر و مادرِی مؤمن است، »ا

بیِه«، یعنی ارتباط اینها و وثیقۀ میان اینها و پیوندی که میان دو مؤمن 
َ
َو ا

هسـت، پیوند برادرِی پدر و مادری اسـت، نه برادرِی ناتنی حتی! این قدر 

اهَّلُل، 
َ

اینها به هم نزدیکند. مراد از مؤمن کیسـت؟ کسـی که بگوید: »الِالَه ِااّل

 اهَّلِل«؟ آنها که خیلی بودند، خود متوکل هم می گفت، خود معتّز 
ُ

 َرسول
ً
دا ّمَ ُمَ

هـم می گفـت، همـان قدرت هایی کـه در زمان امـام هادیعلیه السلالم و امام 

عسکریعلیه السلالم هر دو روز یکی شـان می آمدند باالی منبر خالفت و با سـر 
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سـقوط می کردنـد، همه می گفتند؛ پس او نـه، بلکه آن که ایمان 

امـام عسکریعلیه السلالم را دارد، آن کـس کـه دنبـال راه امـام عسکریعلیه السلالم 

اسـت. این چیسـت؟ این همان ارتباط مسـتحکم تشـکیالتی است میان 

امام و میان افراد و آحاد طرف داران و پیروان. این یک روایت.

..قضیۀ ابوااَلدیان را نشنیده اید؟ در منبرها زیاد گفته می شود که ابواالدیان 

رفـت کـه پول هایـی را بیاورد، بعد که برگشـت و دید امام عسکریعلیه السلالم 

از دنیـا رفتـه، امام زمانعلیه السلالم را با نشـانه هایی که داده بودند شـناخت.1 

ابواالَدیـان از کجـا رفتـه بود پول بیـاورد؟ مدائن. مدائن زیـر گوش بغداد 

اسـت، زیـر گـوش مرکز خالفـت بنی عباس، یعنی سـامرا ـ ُسـّر من رآٰی ـ 

اسـت. در مدائـن شـیعیان زیـاد بودند و پـول می دادند به امـام و زندگی 

تشـکیالتی امـام را اداره می کردنـد و به قـدری فعالیـت تشـکیالتی اینهـا 

عمیـق بـود که پول های زیادی در اختیار امام می گذاشـتند تا امام بتواند 

به آحاد شیعه و آحاد این تشکیالت عظیم کمک کند و مدد برساند. این 

قدرت فعالیت امام را نشان می دهد.

ایـن روایتـی هم که می خوانم و به طور اجمالی اشـاره می کنم، برای امام 

عسکریعلیه السلالم اسـت. امام علیه السالم به خدمتگزار خودشان ]یک چوبی 

داد[. این خدمتکار از کارهای امام بی خبر است، یک آدم بیگانه ای است؛ 

گاهی هم البته خدمتکارهای امام جاسوس دستگاه بوده اند که در روایتی 

1.کمال الدین و تمام النعمة )شـیخ صدوق، متوفی 381ق(/ الروایات الواردة عن النبی و 

االئمة المعصومین فی وقوع الغیبة/ باب 43/ حدیث 24
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دارد: »ُخّداُمنـا َو ُقّواُمنـا ِشـراُر َخلـِق اهَّلِل«1 اینهایی که ُدوروَبر ما هسـتند، 

این خدمۀ ما، این اطرافی های ما از بدترین خلق خدا هستند؛ البته کّلیت 

ندارد، در یک موسمی ظاهرًا این طوری بوده که حکام، کسانی را به عنوان 

مسـتخدم و آشـپز و کارگـر و ماننـد اینهـا، در خانۀ امام می گماشـتند که 

کارهـای امـام علیه السـالم را کنترل کنـد و زیر نظر بگیـرد و گزارش کند. 

امـام بـه یکـی از این خدام خـودش ـ که یک آدم معمولی یا وابسـته ای 

بـود، هرچـه بـود ـ یک چوبی داد، یک چوب سـاده ای؛ در روایت دارد این 

چـوب مثـل پاشـنۀ در بـود. این در هـای قدیمی که چفت و لوال نداشـت، 

در آن انتهـای در یـک قسـمت درازی بـود کـه می رفت در سـوراخی که در 

چهارچـوب تعبیـه کـرده بودنـد و در دور همین پاشـنه می گشـت. چوبی 

به شـکل پاشـنۀ در، یک چوِب دراِز معمولی داد و گفت: »این را ببر بده به 

فالنی«. غالم این چوب را برداشـت آمد، در راه اتفاقًا این چوب از دسـت 

غالم محکم خورد زمین، تا خورد زمین، یک مرتبه غالم دید این چوب باز 

شد و یک ُمشت کاغذ از این چوب ریخت بیرون! ناراحت شد و کاغذها را 

جمع کرد و آمد پیش امام و گفت که یابن رسول اهلل این چوب شکست و 

کاغذها ریخت. امام بنا کردند به او َتشرزدن که چرا چوب را انداختی؟ چرا 

کاغذها را ریختی؟ و چرا چنین وچنان.۲ بنده سؤال می کنم؛ در این کاغذها 

1. بحاراالنوار/ کتاب تاریخ االمام الثانی عشر/ ابواب النصوص من اهلل تعالی و من آبائه/ 

باب16/ حدیث1

2. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة امام ابی محمد الحسن بن علی العسکری/ فصل فی معجزاته
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چه بوده؟ اواًل کاغذنوشتن به آدمی که در همان شهر دارد زندگی 

می کند یعنی چه؟ آیا جز این اسـت که یک دسـتوراتی اسـت که بایستی 

به یک صورتی داده بشود، یا کتبی یا رمزی! ثانیًا اگر کاغذ معمولی بود، 

چرا امام با این زحمت، درون پاشنۀ در را بتراشد، کاغذ داخلش فرو کند، 

بعـد دِر آن را طـوری ببنـدد که معلوم نباشـد این دو تکه اسـت، یک چیز 

بسیطی به نظر بیاید، یک چوب ساده و معمولی به نظر بیایدـ  کار آسانی 

که نیست ـ این را خودش هم نَبَرد، بدهند به خدمتکارش که جلب توجه 

هـم نکنـد؛ خدمتـکار هم چوب را دسـتش بگیـرد، بـازی دارد می کند، در 

کوچه راه می رود؛ آیا جز این است که یک جریاِن مبادالِت غیر معمولی، 

بین امام علیه السالم و اصحابش وجود داشته!

این یکی از انواع و ُشـعب تقّیه اسـت. بنده به اسـتناد چند روایت از امام 

علیه السالم اسم این را تقّیه می گذارم. این روایت ها را  دقت کنید، ببینید 

که آیا امام عینًا همین را در ذیل کلمۀ تقّیه توصیه می کند یا نه.

طوا«1  روا َو را�بِ روا َو �ا�بِ وا ا��بِ َم�نُ
آ
ا �نَ  �ی �ن

َّ
ال َها  ُّ �ی

َ
ا ا  یـک روایـت ذیـل آیـۀ معـروِف »�ی

اسـت. ای مسـلمانان! پایداری کنید، پایمردی کنید و رابطه برقرار کنید؛ 

 امَلصاِئـِب«۲ ـ امـام دارد آیـه را تفسـیر می کند ـ 
َ

وا َعـل ـالم: ِاصِبـر  َعلیِه الّسَ
َ

»قـال

وا« یعنـی پایـداری کنیـد در مصیبـت و ناراحتی هـا، »َو  می فرمایـد: »ِاصِبـر

1. سوره مبارکه آل عمران/ آیه آخر

2. وسائل الشـیعة/ کتاب االمر بالمعروف و النهی عن المنکر/ ابواب االمر و النهی و ما 
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ـِة« درمقابـل آنهـا پایمردی کنید به وسـیلۀ تقّیه،  ِقّیَ  الّتَ
َ

وُهـم َعـل صاِبر

 َمـن َتقَتـدوَن ِبـِه« بـا رهبرتان که به او اقتدا می کنید، رابطه برقرار 
َ

»َو راِبطـوا َعـل

کنیـد. اگـر تنهـا این جملۀ اخیر اسـتعمال شـده بود، احتمال داشـت که 

ارتباط، ارتباط روحی باشـد، ارتباط به وسـیلۀ توسـل مثاًل باشـد، اما چون 

ِة«،  ِقّیَ  الّتَ
َ

وُهم َعل  امَلصاِئِب َو صاِبر
َ

وا َعل دنبال آن دو جملۀ قبلی است که »ِاصِبر

روشن است که این رابطه، یک رابطۀ پنهانی و تشکیالتی است.

یـک روایـت دیگـر کـه آن خیلـی بیانش صریـح و گویاسـت، در ذیل آیۀ 

شـریفه ای اسـت که در سـورۀ کهـف1 دربـارۀ ذوالقرنین اسـت. ذوالقرنین 

وقتی که 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 می گویـد من در بین این دو کوه سـدی خواهم سـاخت. در یک 

آیـۀ دیگـر »َردمـا« دارد، تعبیر »ردم«، که آن هم به معنـای حفاظ و حصن 

و حاجـب مسـتحکم اسـت. ذوالقرنیـن می گویـد که من سـّدی و َردمی، 

یعنی حجاب و حافظ مسـتحکم و حصار مرتفعی، میان شـما و یأجوج 

و مأجـوج به وجـود می آورم. این آیۀ قرآن اسـت کـه ارتباطی به بحث ما 

ندارد، امام در ذیل این آیه، به مناسبت کلمۀ »سد« و کلمۀ »ردم« این طور 

ُة«، سـّدی که  ِقّیَ لّتَ
َ
بیان می فرماید. اواًل دربارۀ »سـد« و »َردم«، می فرماید: »ا

میان مؤمن و میان یأجوج و مأجوج ها باید باشـد، اسـمش تقّیه اسـت. 

1. سوره مبارکه کهف/ آیات 94 و 95
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ِة َل  ِقّیَ دنبـال ایـن جمله این طوری بیان می فرمایـد: »ِاذا َعِملـَت ِبالّتَ

ٍة«1 تو وقتی برطبِق تقّیه عمل کردی و خودت را مستور 
َ
 حیل

َ
َک َعل

َ
وا ل َیقِدر

نگـه داشـتی، اینهـا به تو راهی پیـدا نمی کنند و به تو دسـت نمی توانند 

برسـانند. بعد می فرماید: »َو ُهَو احِلصُن احَلصنُی« تقّیه حصار مستحکم است؛ 

وقتی کـه داخـل تشـکیالت بودی، دیگر نمی توانند به تـو راه پیدا کنند و 

« سـدی 
ً
ُه َنقبا

َ
 ال َیسـَتطیعوَن ل

ً
عداِء اهَّلِل َسـّدا

َ
تو را پیدا کنند. »َو صاَر َبیَنَک َو َبنَی ا

میان تو، حصاری میان تو و میان دشمن خدا به وجود می آید که دشمن 

خدا نمی تواند نقبی باز کند و بشـکافد و خودش را به تو برسـاند؛ و این 

یعنی یک تشکیالت مستتر.51/11/27

1. وسائل الشـیعة/ کتـاب االمـر بالمعروف و النهـی عن المنکر/ ابواب االمر و النهی و ما 
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75

راهبرد »تقّیه«در مکتب تشّیع

از جملـۀ روایاتـی کـه ]اشـاره شـد و[ تقّیـه را به طـور خیلی قاطعـی تأیید 

ـُة دین َو  ِقّیَ لّتَ
َ
می کنـد این ]دو روایت از امام صادق[ اسـت کـه می فرمایند: »ا

دیُن آبایئ« یعنی تقّیه، آیین من و ممشای من و ممشای پدران من است. 

ُه«1 کسـی که تقّیه ندارد، دین 
َ
ـَة ل ـن ال َتِقّیَ ]و در ادامـه[ می فرماینـد: »ال دیـَن مِلَ

هم ندارد. باید تقّیه داشته باشید، اگر نداشته باشید، حتمًا دین صحیح یا 

دین کامل نخواهید داشت. روایات ازاین قبیل که همین طور مطلق، اسم 

تقّیه را آورده باشـد و یک بیان توضیح آمیزی در مورد تقّیه نفرموده باشـد 

و تقّیه را تأکید کرده باشد بازهم داریم، البته َنه چندان زیاد؛ چندتا روایت 

این طوری داریم که مضمونش از نظر ما مسّلم است. پس همۀ ما این را 

به طور اجمال بدانیم که در اسـالم و در شـیعه، بلکه در ادیان پیشین هم 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب الکتمان/ حدیث8
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یک اصلی به نام تقّیه وجود داشـت و این، اصل دارای اهمیتی 

هم بوده. این مسئلۀ اول.

مطلـب دوم ایـن اسـت کـه آیـا در فارسـی بـرای لغـت تقّیه یـک واژه ای 

کـه بتوانـد آن را به طورکامـل معنـی بکنـد، داریم یا نداریـم؟ در این مورد 

متأسفانه بنده نتوانستم یک واژه ای را که صددرصد برابر و معادل با تقّیه 

باشـد پیدا کنم. اگر بگوییم تقّیه به معنای »اسـتتار« اسـت، خواهیم دید 

که یقینًا از این وسـیع تر اسـت؛ اگر بگوییم تقّیه به معنای »به طور مکتوم 

عمل کردن« است ـ که همان استتار تقریبًا می شود ـ می بینیم که معنای 

تقّیـه از این وسـیع تر اسـت؛ اگـر بگوییم تقّیه به معنای ایجاد تشـکیالت 

است، که انسان کاری را که می خواهد بکند، برطبق تشکیالت این کار را 

انجام بدهد، می بینیم این هست، اما از این هم وسیع تر و عمیق تر است. 

آنچه که مسّلم است، این معنایی که از واژۀ تقّیه، امروز در ذهن بسیاری 

از مردم ما نقش می بندد، صددرصد غلط است.

مردم دربارۀ تقّیه، امروز چه تصور می کنند؟ تصور مردم این است که تقّیه 

یعنـی اینکـه انسـان وقتی کـه می خواهد 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 می شـود، انسـان ایـن واجب را 

انجام ندهد و این راه را نپیماید. این مطلب به شدت غلط است؛ آن چنان 

غلـط اسـت کـه اگـر در میان مـردم، این طرز فکـر رایج نبـود، عنوان کردِن 

توسـط من هم غلط بود، نبایسـتی اصاًل مطلب را توضیح می دادیم؛ لکن 
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چون متأسـفانه در میان مردم این معنا به شـدت رواج پیدا کرده 

اسـت کـه تقّیـه را بـه این معنی می گیرنـد که اگر چنانچه یـک واجبی را 

تشـخیص دادی کـه واجب اسـت، لکـن یک خطری در انجـام این واجب 

تو را تهدید می کند، بترس و این واجب را انجام نده؛ باید توضیح داد.

مسّلم، معنای تقّیه در روایات، این نیست؛ ضد این است. یعنی چه ضد 

این اسـت؟ یعنی تقّیه به معنای این اسـت که اگر چنانچه یک کاری در 

عالم واقع و عمل، برای انسـان دارای خطر و ضرر اسـت، انسـان باید آن 

کار را بـه صورتـی انجـام بدهد کـه کار حتمًا انجام بگیرد و آسـیبی به آن 

کار نرسـد؛ این معنای تقّیه اسـت در روایات. البته اینکه می گویم معنای 

تقّیه این است، نمی خواهم بگویم که همۀ معنای تقّیه این است ـ حاال 

بعضـی از روایـات را از روی کتـاب نقـل می کنـم، ولیکـن ایـن را مقدمتًا 

برای آشـنایی ذهن شـما عرض می کنم ـ فقط معنای تقّیه این نیست که 

در روایـات خواهیـد دیـد، اما مسـّلم این جزو معنـای جوهری و عنصری 

تقّیه است که انسان عمل را انجام بدهد، به صورتی که این عمل آسیب 

نبیند و صدمه ای به این عمل وارد نیاید. مثاًل فرض بفرمایید، شـما برای 

مسـافرتی از اینجا بلند شـوید بروید به مشـهد یا به قم. اینجا در بین راه 

برخورد می کنید به یک مانعی، مثاًل سیل آمده یا دزدی سر گردنه را گرفته 

و اگـر شـما بخواهیـد بـه راه خودتـان ادامه بدهید، یا سـیل شـما را غرق 

می کند و شما به منزل نخواهید رسید، یا دزد آسیب می رساند یا گرگ به 

شـما آسـیب می رساند یا ازاین قبیل. یا فرض بفرمایید که به یک نقطه ای 
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می رسـید 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.

تقّیـه در اینجـا در ذهـن مـردم چیسـت و در روایات یعنی چـه؟ در ذهن 

ائمه و بیان ائمهعلیهم السلالم چیسـت؟ مردم در اینجا می گویند که آقا! تقّیه 

کن؛ یعنی چه تقّیه کن؟ یعنی تا دیدی سیل است، برگرد، رفتن ضرورتی 

نـدارد، برگـرد بیـا بـه خانه ات، راحـت بنشـین. وقتی که می بینـی 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 به طور معمول معنی 

می کنند؛ اما امام صادقعلیه السلالم ـ آن طوری که از مجموع روایات اسـتفاده 

می کنیم ـ تقّیه را این طور معنی نمی کند؛ می گوید: آقا! تا دیدی که یک 

گرگی، یک دزدی، یک ظالمی، یک جای تنگی، یک سیلی، راه تو را قطع 

کرده است، اینجا سعی کن آن چنان بروی که این سیل به تو صدمه نزند؛ 

یعنی برو از باالی کوه عبور کن، این جادۀ معمولی را نرو؛ آن چنان 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 می بینید که این دوتا معنی مثل اینکه 

یک قدری اختالف دارد، این دو معنی نقطۀ مخالِف هم اسـت؛ در معنی 

اول، تقّیه موجب برگشـتن اسـت، در معنی دوم، تقّیه موجب پیش رفتن 
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اسـت. خـب چگونـه آنچه کـه موجـب پیش رفتن اسـت، ممکن 

است موجب برگشتن هم باشد؟! آنچه در ذهن مردم از معنای تقّیه نقش 

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 به نحو 

مجمل و کلی گفتم.

و اما آنچه که ما از آیات قرآنـ  که در چند آیۀ قرآن مادۀ تقّیه و ذکر تقّیه 

به کار رفته ـ و از روایاتی که یا در ذیل آیات قرآن وارد شده یا مستقاًل در 

ذکر معنای تقّیه به کار رفته، استفاده می کنیم، این است: تقّیه وسیله ای 

است برای رساندن انساِن باهدفی به هدفش. این مجمل قضیه.

این وسـیله چیسـت؟ هر وسـیله ای که انسـان را به هدف برسـاند یا یک 

نوع وسـایل خاص؟ نه! هر وسـیله ای نه! چند نوع وسیلۀ خاص مورد نظر 

اسـت که این وسـایل خاص، انسـان را به هدف برسـاند و موجب بشـود 

کـه موانـع و خاِر راه ها جلوی انسـان را نگیرد. مثاًل فرض بفرمایید که اگر 

انسـان به وسـیلۀ یـک جنایتی ممکن اسـت به هدف برسـد، ایـن را تقّیه 

نمی گوینـد. اگر انسـان به وسـیلۀ مخالفت با اصوِل هـدف خود، یک وقتی 

بخواهد خود را به هدف برساند، این را در عرِف منطق اسالم و تشّیع تقّیه 

نمی گویند. مثاًل آن کسـی که می خواهد رهبری جامعۀ اسـالمی را به دست 

بگیـرد ـ کـه الزمۀ رهبری، تقوا و عدالت اسـت ـ این آدم برای اینکه خود 

را به رهبری جامعۀ اسالمی برساند، بی تقوایی و بی عدالتی را پیشه کند، 

یعنـی مخالفـت کنـد با اصولی که در رهبری جامعۀ اسـالمی در اسـالم و 
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در قرآن مقرر شـده؛ این را تقّیه نمی گویند. امیرالمؤمنینعلیه السلالم 

در شورایی که عمر تشکیل داد، با یک دروغ، با یک مجامله1، می توانست 

حکومـت را در دسـت بگیـرد، اما امیرالمؤمنینعلیه السلالم ایـن مجامله و این 

دروغ گویی را مرتکب نشـد. می توانسـت 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 می کـرد، منتها وقتی که 

بـه حکومـت می رسـید، عمـل نمی کرد به سـیرۀ شـیخین. ایـن کاری بود 

کـه امیرالمؤمنینعلیه السلالم آسـان می توانسـت انجـام بدهد، اما نـداد. چرا؟ 

بـرای خاطـر اینکـه در منطـق اسـالم، آن وسـیله ای که انسـان را به هدف 

می رساند، نباید برخالف هدف باشد، نباید نامقدس و آلوده باشد؛ وسیله 

هم بایسـتی صحیح باشـد، باید وسـیله ای باشد که با هدف، قابل تطبیق 

باشـد. علیعلیه السلالم می خواهـد حکومت بکنـد برای اینکـه دروغ گویی را از 

عالم بردارد، پیمان شـکنی را بردارد، رذالت اخالق را از بین ببرد، انسـان ها 

را در مسـیر صحیحی به سـوی هدف معّین و مقصود، رهبری بکند، برای 

ایـن منظورهـا علیعلیه السلالم می خواهـد به حکومت برسـد و امور مملکت و 

ملـت را قبضـه کنـد، این درسـت نیسـت که وسـیله اش یک دروغ باشـد، 

یـک پیمان شـکنی باشـد، یک فریب باشـد، یـک ریاکاری باشـد، یک ضد 

فضیلت گرایی باشد؛ این درست نیست.

پس چنین نیست که ما تقّیه را به این معنی بگیریم که هر وسیله ای که 

1. )ج م ل( زبان بازی، چرب زبانی
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انسـان را به هدف برسـاند. این اسـمش تقّیه است؟ نه! یک نوع 

وسـایل مخصوص، مورد نظر اسـت. ازجمله یکی از چیزهایی که انسان را 

به هدف می رسـاند، حفظ نظم و مراقبت کردن از اصول و برنامه ای اسـت 

که برای او مقرر شـده. هرگز در مراعات برنامه های ریزی که برای رسـیدن 

بـه هـدف برای او مقرر شـده، الُابالی گری به خـرج ندهد؛ این از چیزهایی 

است که انسان را به هدف نزدیک می کند.

یکـی از چیزهایـی کـهـ  بنـده حاال دو سـه تـا از اینها را می شـمارم و بعد 

روایـات را تطبیـق می کنـم با اینها ـ انسـاِن هدفی را به هدف می رسـاند، 

استتار و کتمان است. صحابِی امام و یار نزدیک امام، باید راه خود را، که 

قدرت های قاهِر زماِن امام با آن راه مخالفند، پوشـیده بدارد؛ نباید به آنها 

بگوید ای معاویه! یا ای منصور! یا ای هارون! که من دارم علیه حکومت 

تو مبارزه می کنم. نباید بگذارد او بفهمد که این در صراط ایجاد حکومت 

حق و عدلی است که در ]رأس[ چنین حکومتی جز علیعلیه السالم یا جز امام 

صادق یا امام باقرعلیهماالسالم یا بندگانی که با تیپ آنها پرورش پیدا کرده اند، 

نمی توانـد باشـد. ]پـس[ اگر اسـتتار کند و کتمان بکند، مسـّلم اسـت که 

به هدف نزدیک تر خواهد شـد، اما اگر چنانچه اسـتتار نکرد، کتمان نکرد 

و منصـور فهمیـد که فالن کـس پیرامون امـام صادقعلیه السلالم دارد فعالیت 

می کند تا حکومت نزدیک مدت یا دورمدت امام صادقعلیه السلالم را تشـکیل 

بدهـد ـ کـه ایجاد آن حکومت، مسـاوی اسـت بـا مرگ منصـور و نابودی 

دودمان عباسـی ـ پیداسـت که منصور با یک چنین فعالیتی کنار نخواهد 
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آمد. پیداست که منصور با آن کس که می خواهد او را بُکشد، جز 

با کشـتن، طور دیگری روبه رو نخواهد شـد؛ این خیلی روشن است دیگر. 

پس استتار و کتمان در میان اصحاب ائمهعلیهم السالم می توانست آنها را به 

هدف و مقصدشان نزدیک کند.

یکـی از چیزهایـی کـه انسـاِن هدفِی پیرامـون امام را می توانـد به مقصد 

برسـاند، وجـود یـک سلسـله رابطه هایـی اسـت کـه ]بایـد[ میـان امـام و 

افـراد، و میـان افـراد بـا یکدیگر وجـود داشـته باشـد. ُمَعلَّی بن ُخَنیس که 

در مدینـه زندگـی می کنـد، بـا ُزراَرةبن َاعَین که در کوفـه زندگی می کند، با 

]َحریزبن عبداهلل سجستانی[ که در بلوچستان زندگی می کند، با زیدبن عمرو 

کـه در خراسـان زندگـی می کنـد، اینهـا باید از حـاِل هم بااطالع باشـند و 

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 

همگام بکنند، تا پیشرفت تشّیع در زمان امام صادقعلیه السالم بسی سریع تر، 

و حکومت حق و عدالت بسی نزدیک تر و قریب الوقوع تر شود. پس این هم 

یکی از وسایل پیشرفت کار، که خالصه اش هماهنگ ساختن فعالیت های 

شیعی در زمان قدرت بنی امیه و بنی عباس، و به وجودآوردن روابط خاص 

میان افراد شیعه و شخص امام علیه السالم و میان امام و تک تک افراد 

یا گروه ها، و میان گروه ها و افراد با یکدیگر بود؛ این هم 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 

را می گذارند تشـکیالت. و من عرض کرده ام تشـکیالت که می گوییم، فورًا 

تشکیالت یک حزب مقتدری که در فالن گوشۀ دنیا مشغول فعالیت است 

به ذهنتان نیاید؛ ماجرا، ماجرای سیزده قرن پیش تر از تمدن کنونی و فرهنگ 

کنونی اسـت؛ معلوم اسـت که در آن روزگار، وضع تشـکیالت و تجهیزات و 

ارتباطات و سازمان ها به مجهزی و مدرنی امروز نبوده و نمی توانسته باشد. 

اجمـااًل یـک نوع ارتباط، یک نوع هماهنگی، یک نوع همگامی، یک نوع از 

حال هم خبرداشـتن، یک نوع از یک جا و از یک مصدِر واحد الهام گرفتن، 

بـوده اسـت؛ تشـکیالت به این می گوینـد و تقّیه بر همۀ این سـه اصل که 

گفتم، اطالق می شود، و روایات هم در این زمینه فراوان وجود دارد.

..]پـس[ تقّیـه به معنـای کارنکردن نیسـت، کارکـردن، منتهـا موفقیت آمیز 

کارکردن است. تقّیه به معنای راه رفتن و به طرف مقصد راه پیمودن ]است[، 

منتها درصورتی که 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.

از جملـۀ روایاتـی کـه این معنـی را کاماًل تأیید می کند کـه در تقّیه عمل 

وجود دارد، این است که امام علیه السالم در یک روایتی، وقتی که مؤمن 

را معنی می کند که مؤمن چطور آدمی هسـت و خصوصیاتی برای مؤمن 

ذکـر می کنـد، ازجملـه می گویند: »َو امُلؤِمُن ُماِهٌد«1 مؤمن آن کسـی ]اسـت[ 

1. وسائل الشـیعة/ کتـاب االمـر بالمعـروف و النهی عن المنکر/ ابواب االمـر و النهی و ما 

یناسبهما/ باب وجوب التقّیة مع الخوف الی خروج صاحب الزمان/ حدیث20
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کـه مجاهـد باشـد، یعنـی جهـاد کنـد؛ »َو امُلؤِمـُن ُماِهـٌد« مؤمـن 

ِة احَلّقِ 
َ
ِة َو یف َدول ِقّیَ ِة الباِطِل ِبالّتَ

َ
 یف َدول

َّ
َوَجل عداَء اهَّلِل َعّزَ

َ
ُه ُیاِهُد ا

َ
ّن جهادکننده است، »اِلَ

یِف« ـ این خیلی روایت خوبی است، خیلی جالب است این روایت ـ  ِبالّسَ

می گویـد: مؤمـن در هـر حالی جهاد می کند، هرگز جهـاد را ترک نمی کند؛ 

اگر دولت حق بر سر کار بود، اگر امیرالمؤمنین علیعلیه السالم بر سر کار بود، 

مؤمـن در کنـار علیعلیه السلالم جهاد خـود را ادامه می دهد و جهاد می کند، با 

امـام علیه السـالم شمشـیر می کشـد و در کنار امام مـی رود به جنگ و با 

دشـمنان حق و دشـمنان علیعلیه السلالم جهاد می کند؛ اگر دولت حقی بر سر 

کار نبـود، جهـاد می کنـد، اما با تقّیه؛ یعنی آشـکارا نه، پنهـان.51/11/27 ]پس[ 

تقّیـه معنایـش مبارزه نکـردن نیسـت، معنایـش مبارزه کردن زیر پوشـش 

است.

جـان مـا بـه لـب آمد تـا توانسـتیم همین یک کلمـه را که امروز شـماها 

به راحتـی قبـول می کنیـد، در دوران اختنـاق به یک عـده ای تفهیم کنیم. 

بـرای اینکـه بـا دسـتگاه پهلـوی مبـارزه نکننـد و سـختی اش را نِکشـند، 

می گفتنـد آقـا تقّیـه پس چـه! می گفتیم بابا تقّیه نمی گویـد مبارزه نکن، 

می گویـد مبـارزه کـن، امـا نگذار بفهمنـد؛ تقّیه یعنی نگـذار بفهمند. خب 

اگـر تـو کاری نمی کنی، »نگـذار بفهمند« ندارد دیگـر؛ نمی کنی! تقّیه برای 

آن وقتـی اسـت که کاری می کنی، می خواهـی نگذاری بفهمند.60/2/26 و من 

تعجـب می کنم چگونه کسـانی هسـتند که تصـور می کنند روایـت تقّیه، 

ضـد روایـت جهاد اسـت، یا ضـد روایت عمـِل ائمهعلیهم السلالم اسـت؛ ..تقّیه 
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چیزی درمقابل عمل نیسـت، شـکلی برای عمل است. پس تقّیه 

حالت اسـتثنایی نیسـت؛ مرحوم طّیبیعلیه الرحمه که مرد دانشـمند و فاضلی 

بـود1 ـ و خـدای متعـال روح او را شـاد کند و زحمـات او را مورد قدردانی 

قـرار بدهد ـ رسـاله ای نوشـته اند با عنـوان »تقّیه و امربه معـروف«. خیلی 

خوب رسـاله ای اسـت و واقعًا قابل اسـتفاده اسـت؛ منتها اول کار، ایشان 

جملـه ای ذکـر می کند، که این مورد قبول ما نیسـت. ایشـان می گوید که 

تقّیـه امـر اسـتثنایی اسـت، امربه معروف یک امر همیشـگی اسـت. بنده 

می گویم هر دو امر همیشـگی اسـت؛ تقّیه یک شـکلی برای امربه معروف 

است، یک شکلی برای جهاد است، و ضد آنچه که ایشان می گویند حالت 

استثنایی است. استثنا کجا بود! هر دو باهمند، یک چیزند اصاًل، دو چیز 

نیسـتند. آن کـس که خیال می کند تقّیـه یعنی عمل نه، یعنی نفی عمل، 

تقّیه را نفهمیده چیست، یا اگر هم فهمیده، دلش نمی خواهد عمل کند؛ 

راحت طلبـی بـرای آدم خیلـی کار می کند، خیلی ذهن ها را عوض می کند، 

خیلـی تصورهـا را دگرگـون می کند. تقّیه یعنی یک نوع مدل خاص، عمل 

با یک شـکل خاصی؛ چه ِاشـکال دارد که عمل با یک شـکل خاصی باشد! 

این طوری است قضیه.

چندتا روایت هم هست که تقّیه را از یک ُبعد دیگری نگاه می کند، از یک 

دیـدگاه دیگـری نگاه می کنـد؛ طبق این روایات، تقّیـه یعنی نعل واژگونه 

زدن؛ نعل واژگونه زدن که هم معنی استتار در آن هست، هم معنی عمل 

1. مرحوم احمد طّیبی شبستری )1345-1311(



1451 75. راهبرد تتقّیه در مکتب تشّیع 

صل چهارم
ف

در آن هسـت، منتهـا از یـک دیـدگاه دیگری. از یـک بعد دیگری 

که نگاه کنیم، مسئله این طوری می شود. در قدیم، گاهی اوقات یک عده 

لشـکر و یک عده سـپاه حرکت می کردند و از یک راهی می خواستند عبور 

کنند که دشـمن نفهمد؛ مثاًل فرض کنید که دشـمن در نقطۀ مشـرق دارد 

فعالیـت و آرایـش جنگـی می کند، اینها اگر از روبه رو می خواسـتند حمله 

کننـد، دشـمن می فهمیـد؛ می خواسـتند راه را کـج کنند و بروند از پشـت 

بـه دشـمن مثاًل حملـه کنند، اگر چنانچـه اینها با اسـب ها راه می افتادند 

می رفتند، خب دشـمن هم که شـب نخوابیده که صبح یا نصفه شب به او 

شـبیخون بزنند، پس کسـانی دارد، مراقبینی دارد، نگاه می کنند، می بینند 

مثاًل رد یک عده اسب سوار را، بعد می بینند اینها کجا رفته اند، کدام طرف 

رفته اند، از کجا آمده اند به کجا رفته اند، جهت حرکت اینها را می فهمیدند، 

تعقیـب می کردنـد و می رفتنـد می دیدنـد مثـاًل رسـیده به پشـت جبهه و 

خودشـان را خـوب مراقبـت می کردند. پس برای اینکه دشـمن را غافلگیر 

کننـد، یـک ابتکار جالبی داشـتند ـ قدیم این کارهـا را می کردند و تا این 

اواخر هم مرسـوم بود ـ در شـبیخون ها و در لشکرکشـی های پنهانی، این 

کار انجام می گرفت، نعل اسب ها را َچِپه می زدند! نعل اسب را اگر چنانچه 

برعکـس بزننـد، یعنـی دوشـاخش به طـرف عقب باشـد، پیداسـت که این 

کاروان ازطرف مقابل رفته، اگر این دوشاخ به طرف جلو باشد، پیداست که 

کاروان ازطرف دیگر رفته. اینها نعل اسـب را چپه می زدند، ازطرف شـمال 
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مثاًل می رفتند، دشـمن خیال می کرد ازطرف جنوب رفته اند؛ این 

را می گویند نعل واژگونه زدن.

تقّیه در بعضی از روایات به معنای نعل واژگونه زدن است؛ یعنی از این طرف 

بـرو، منتهـا کاری کن که دشـمنت خیال کنـد از آن طرف رفتـه ای. ازجمله 

در روایتی که دربارۀ ابراهیم خلیل اهللعلیه السلالم اسـت، می فرماید که ابراهیم 

خلیل تقّیه کرد. ببینید تقّیه چگونه معنا می شود اینجا. چگونه تقّیه کرد؟ 

ٌم«1؛ وقتی که مردِم شهِر ابراهیم ـ که باِبل بوده ظاهرًا ـ برای  �ی ی َس�ة
گفت: »ِا�نّ

شـرکت در ]مراسـم روز[ عید به خارج شـهر رفتند، ابراهیِم جوان فرصت را 

برای بت شکنی آماده دید. دید اگر با اینها برود، بعد بخواهد برگردد به شهر، 

اینها می فهمند این که برمی گردد به شـهر کاری دارد، ممکن اسـت مانعش 

بشوند. فکر کرد باید با اینها نرود، صاف و ساده نگفت نمی آیم، کار دارم در 

شهر؛ می گفتند خب او یک کاری دارد، مراقبش باشیم. نه! نعل واژگونه زد، 

ٌم« امروز حال ندارم  �ی ی َس�ة
سرشـان را کاله گذاشـت، گفت: »بنده بیمارم«، »ِا�نّ

من، حالم خوش نیست، می مانم؛ از او درگذشتند. وقتی که ابراهیمعلیه السالم 

بـه بهانـۀ بیماری در شـهر ماند، بعد تبر را برداشـت، رفـت خدمت دانه دانۀ 

بت هـا رسـید و پـدر بت هایشـان را درآورد و کارش را انجـام داد؛ ایـن را 

می گوینـد نعـل واژگونـه زدن؛ انسـان به عنوان بیماری بمانـد، اما برای بت 

شکنی بماند، امام علیه السالم، امام بنده و شما، اسم این عمل را می گذارد 

تقّیـه، امامـت می گویـد تقّیه یعنی این. بعد از آنکه می گوید تقّیه داشـته 

1. سوره مبارکه صاّفات/ آیه 89
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ٌم«1 ابراهیـم گفـت مـن  �ی ی َس�ة
 ِابراهـُم ِا�نّ

َ
َقـد قـال

َ
باشـید، می فرمایـد: »َو ل

« ابراهیم که بیمار نبود، سر آنها را کاله گذاشت.
ً
كاَن َسقیما بیمارم »َو اهَّلِل ما 

از همین قبیل روایت، روایت دیگری است که دربارۀ اصحاب کهف آمده؛ 

ِهم«۲ اصحـاب کهـف جوانانـی بودند، جوانمردانی بودند که  ِ
ّ َر�ب وا �بِ َم�ن

آ
�ةٌ ا �یَ �ة ُهم �نِ

»ِا�نَّ

در آن اجتمـاِع جاهلـِی کافرمنـش، ایمان و فکر صحیـح را پذیرفته بودند، 

منتهـا وضـع جامعه اجازه نمی داد که اینها بتوانند آشـکارا فعالیت کنند. 

اینها ایمان خود را نگه داشته بودند و آماده بودند که در یک روز معّینی، 

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 می گشـتند. اگر چنانچه آنها می خواسـتند در آن اجتماع 

جاهـل، هـر جـا کـه راه می روند، به هر کجا که می رسـند، 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 می گرفت، 

بـه زندان هـا می کشـید و چنین و چنـان می کـرد. نمی توانسـتند آن کار را 

انجام دهند و فرصت از اینها گرفته می شد. برای اینکه دقیانوس نداند و 

نفهمـد که اینها چه کاره هسـتند، نعل واژگونـه می زدند؛ چه کار می کردند؟ 

َیشـَهدوَن ااَلعیـاَد«3 ]اینهـا[ در محافـل جشـن ـ چون خودشـان جزو 
َ
كانـوا ل »ِان 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب التقیة/ حدیث3
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طبقات باالی اجتماع بودند و از اینها در جشـن های حکومتی و 

وابسـته به حکومت دعوت می شـد ـ در اعیاد شـرکت می کردند، »َو َیُشـّدوَن 

نانیـَر« ُزّنـار می بسـتند؛ آرم آییـن حاکـم را به خودشـان ملصق می کردند،  الّزَ

برای اینکه شـناخته نشـوند. این کارها را می کردند تا به برکت این کارها 

و ناشـناختگی، آن فرصـت مناسـب را بـرای خـود ذخیره کننـد. اتفاقًا تیر 

اینها به نشـانه خورد و همین نعل واژگونه زدن ها 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، یک مرتبه در میان جمعیت بلند شدند 

«1؛ و  ماوا�ةِ ا َر�بُّ الّ�َ �ن ُّ الوا َر�ب �ة
اموا �نَ و آن عقیده و فکر صریح را بیان کردند: »ِادن �ة

ای بسا که همان اظهار، موجب یک تحولی در جامعه شد که بعد از آنکه 

اصحاب کهف بعد از مدت ها و ِسنین متمادی از خواب بیدار شدند، وضع 

اجتمـاع، وضـع مطلـوب و مرغـوب آنها بود، وضعی بود کـه آنها آن وضع 

را می خواسـتند و مورد قبولشـان بود. این نشان می دهد که همان حرکت 

آنهـا، یـک نهضـت و تحـول فکری در میان مردم به وجـود آورده و مردم را 

به سوی راه راست و دین خدا هدایت کرده. به برکت چه توانستند این کار 

را بکننـد؟ بـه برکت تقّیه. تقّیـه یعنی چه؟ یعنی نعل واژگونه زدن، هدف 

را حفظ کردن، راه را حفظ کردن، نهایِت عمل را ازدسـت ندادن و پِی فرصت 

1. سوره مبارکه کهف/ آیه 14
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مناسـب گشـتن؛ تکیه مان روی این اسـت: پی فرصت مناسـب 

گشتن؛ نه اینکه به کلی از راه منصرف شدن. این هم از این روایت.

اجمـال مطلـب ایـن اسـت کـه اگر کسـی تقّیـه را به معنـای کارنکـردن و 

تعطیل کردن و منصرف شدن از راهپیمایی و وصول هدف بگیرد، این نشان 

می دهـد کـه بـا مبنای تشـّیع و با مبنای ائمهعلیهم السلالم در بـاب تقّیه اصاًل 

آشـنایی نـدارد؛ اگر کسـی به این معنی بگیرد که آقا! چـرا تقّیه نمی کنید 

شـما! یعنـی چـرا ایـن راه را می پیماییـد؟ اگر این باشـد معنـی تقّیه، که 

واویالسـت، دینی باقی نمی ماند به واسـطۀ تقّیه. اما تقّیه اجمااًل توأم با 

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 ذهن های جسـتجوگرتر 

و کنجکاوتر ممکن اسـت به این برسـند. مالحظه کنید، وقتی که قرار شـد 

یک عده ای شـناخته نشـوندـ  شـیعیان امام صادقعلیه السلالم که دارند دنبال 

یـک هدفـی می روند علیـه منصور مثاًل، اینها باید شـناخته نشـوند ـ این 

»شناخته نشدن« که یک وسیله برای رسیدن به هدف است، فی نفسه هم 

خودش یک اصلی می شـود. باید شـناخته نشـوند، پس هر کاری که مورد 

شناخته شـدن آنها می شـود، تا وقتی به هدف صدمه می زند، باید از اینها 

سر نزند. اگر فرض کنیم که این آدمی که دوُروَبر امام صادقعلیه السالم است، 

مثـاًل ُمَعلَّی بن ُخَنیـس، در یک مجلسـی ]هسـت که[ بـه علیعلیه السلالم یا به 

امـام صادقعلیه السلالم دارند دشـنام می دهند، او اگـر چنانچه در این مجلس 
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کـه داوود بن علـی و بقیـۀ اعوان حکومت در مجلس نشسـته اند، 

بنا کند به دفاع کردن، شناخته خواهد شد و اگر شناخته شد، از راهی که 

دارد بـرای آن راه جـان می دهـد، خواهد ماند؛ پس اینجا باید سـکوت کند 

و هیچ چیز نگوید. لذاسـت شـما در بعضی از روایات می بینید که به افراد 

ن«1، از امیرالمؤمنینعلیه السالم و از دیگران  می گویند که »َسُتدَعوَن ِاَل َسّب َفُسّبو

نقل شـده که شـما را دعوت می کنند به اینکه به من دشـنام بدهید، شما 

هم دشنام بدهیدـ  فحش است و موج هوا می شود و از بین می رود ـ اما 

َّ ُتدَعوَن ِاَل الَبراءِة ِمّن  ُ
به شما می گویند که از راه ما برگردید، شما برنگردید، »ث

ءوا ِمّن« می گویند از راه علیعلیه السالم از هدف علیعلیه السالم دست بردارید،  َفال َتَبّرَ

این را نه، انجام ندهید.

ببینید، آنجایی که جای عمل اسـت، جای هدف اسـت، جای رسـیدن به 

مقصد و منزل علیعلیه السالم است، اینجا باید رفت، هرچه می شود بشود؛ اما 

آنجایی که مسئله، یک مسئلۀ زبانی است، یک لفظ زبانی که انجام دادن 

این تلفظ موجب می شـود انسـان در راه بماند، اینجا می گویند صبر بکن. 

فـرض بفرماییـد کـه معّلی بن ُخنیـس اگر بیاید سـر حوض مسـجد مدینه 

بنشیند، بنا کند با آیین تشّیع وضوگرفتن، مسح بکشد ـ مسح پا و مسح 

سـر و از این نوع ـ خب همه می شناسـند او را، این خالف کتمان اسـت، 

خالف اسـتتار اسـت؛ لذا می گویند آقا جان! وقتی مثاًل سـر حوض مسجد 

مدینـه رفتید، خواسـتید وضو بگیرید، مواظب باشـید کـه این طوری وضو 

1. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب التقّیة/ حدیث10
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نگیرید، مثل خود آنها وضو بگیرید، آب را از آن طرف سر بریزید، 

مسـح سـر را پشـت گوش بکشید، پا را بشـویید، به طریق آنها. چرا؟ چون 

این عمل فرعی، نحوۀ وضوگرفتن، تو را می شناساند، وقتی شناخته شدی 

از هدفت باز می مانی؛ حاال این وضو را این طوری بگیر، این مهم نیست، 

آن مهم است. پس گاهی بعضی از واجباتی را که می گویند به خاطر تقّیه 

ترک کنید، واجباتی است که در راه هدف نیست.

در تشـکیالت هـارون الرشـید، موسی بن جعفرعلیه السلالم یـک مهـرۀ اساسـی 

دارد. کیست او؟51/11/27 علی بن یقطین، آجودان مخصوص هارون.57/8/8 مهرۀ 

اساسـی موسی بن جعفرعلیه السلالم در خانۀ هارون است، ]امام[ خیلی کارها را 

به وسیلۀ علی بن یقطین در تشکیالت حکومت انجام می دهند. خب حیف 

نیسـت او را از اینجا بَکنند یا بُکشـند؟ لذا به علی بن یقطین می گویند: آقا 

جان! در خانه ات وضو را آن طوری بگیر، اینها جاسوس علیه تو می گمارند 

یـا خودشـان نـگاه می کننـد می بینند؛ نگـذار بفهمند که تو با ما هسـتی.1 

توجه کردید؟ نماز را دست بسـته بخوان، خیلی اهمیتی ندارد؛ برای اینکه 

از راهت، از هدفت که ما تو را به خاطر آن گماشته ایم در خانۀ هارون، ]باز 

نمانی[. گاهی همین علی بن یقطین هم خودش داغ می شـد، می خواست 

اشـتباه کند؛ ]مثاًل[ موسی بن جعفرعلیه السلالم را ]گرفتند[ بردند منزل هارون.۲ 

1. االرشاد/ باب تاریخ االمام موسی بن جعفر/ فصل قبسات من معاجز االمام الکاظم

2. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم/ فصل فی استجابة 

دعواته
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علی بن یقطین هم جزو مقّربین هارون اسـت، یکی از نزدیکان و 

به اصطالح جزو افراد نزدیک به هارون است، به طوری که در آنجا با شمشیر 

ایسـتاده؛ گویا وزیر هم بود، وزیر نزدیکی هم بوده. موسی بن جعفرعلیه السلالم 

را وارد کردند،51/11/27 هارون بنا کرد به موسـی بن جعفر تعرض کردن، بنا کرد 

حرف های تند گفتن. علی بن یقطین ..تا دید هارون دارد به امام و موالی 

او اهانت می کند، بی اختیار شـد، دسـتش رفت به قبضۀ شمشـیر! نزدیک 

بود که کار را خراب بکند، نزدیک بود شمشیر بِکشد ـ حاال اگر هم هارون 

را بُکشـد یـا نُکشـد، باالخـره خودش را رسـوا می کند ـ امام متوجه شـدند 

که علی بن یقطین دارد اشـتباه می کند، یک نگاه تند و خیلی سـریعی به 

علی بن یقطیـن کردنـد؛ متوجـه شـد فورًا، به اعصاب خودش مسـلط شـد، 

دسـت نـگاه داشـت.57/8/8 گذشـت، ]باز[ هارون بنـا کرد بـه توبیخ کردن، به 

فحـش دادن، به سـّب کردن، باز دسـت علی بن یقطین ـ این شـیعۀ غیور ـ 

رفت روی شمشیر.51/11/27 بی اختیارتر شد، دستش را ُبرد به قبضۀ شمشیر، 

باز امام فورًا با یک اشـارۀ سـریع، با اشـارۀ چشـم او را متوجه کردند که، 

داری چـه کار می کنـی! بـار سـوم این عمل تکرار شـد و به قـدر یک وجب، 

علی بن یقطیـن شمشـیر را از غـالف بیـرون هـم کشـید، نظـر بـه اینکـه 

هـارون را گـردن بزند و همان جا ریشـۀ فسـاد را بَکند؛ امـا امام کار دارد با 

علی بن یقطین در این دستگاه، در این تشکیالت عظیم تشّیع، این شبکۀ 

وسیعی که در سراسر کشور اسالمی آن روز منتشر است؛ ..علی بن یقطین 

متوجـه شـد. صحبت هـای هارون تمام شـد، امام را مرخص کـرد ]و امام[ 
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رفت. خب هارون آدم بی هوشی که نیست، ..متوجه شد، فهمید 

کـه علی بن یقطیـن چنـد بار دسـتش را برد به طرف قبضۀ شمشـیرـ  البته 

علی بن یقطین ]از قبل[ متهم هم شده بود در نظر هارون به اینکه این جزو 

یـاران امام و جزو مهره های تشـّیع اسـت ـ برگشـت طـرف علی بن یقطین 

گفت: علی بن یقطین احساسـاتی شـدی؟ ..اینجا هوشیاری و کیاست یک 

مؤمـن این طـوری معلوم می شـود! گفـت بله یا امیرالمؤمنیـن، من دیدم 

شـما به این مردی که اینجا بود، این مرد هاشـمی بنا کردی تندی کردن، 

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 علی بن یقطین بودن.57/8/8 هارون گفت: مرحبا، بارک اهلل. خب گاهی 

این طـوری اسـت، گاهـی این طوری اسـت کـه علی بن یقطیـن باید تحمل 

کند.

به هرحال بحث دراین باره زیاد است. این رئوس و کلیاتی که با استناد به 

روایات و با استناد به زندگی ائمهعلیهم السالم دربارۀ تقّیه گفته شد، می تواند 

حدود و مرزهای تقّیه را اجمااًل به شما نشان دهد، یعنی یک مرزی برای 

شما تصویر کند از تقّیه، یا یک تجدیدنظری دربارۀ تقّیه بکند.51/11/27
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پایان دوران چهارم امامت

]در انتهای دورۀ چهارم امامت[ مسـئلۀ شـیعه خیلی عمیق تر بود. به حسـب 

اسـتنباطی کـه بنـده دارم در این مطلب، شـیعیان زیادتـر بودند، قدرتمندتر 

بودند، ضربت های کاری تر وارد می آوردند؛ این اسـت که این سـه امام دائمًا 

در حال حبس و تبعید و زجر و شکنجه بودند. مسکن اینها مدینه است، اما 

دائمًا زیر نظر قدرت ها زندگی می کردند، آنها را می آوردند در بغداد و در سامره 

ـ هروقت بغداد بودند، در بغداد، هروقت سامره بودند، در سامره ـ و مدفنشان 

را هم می بینید در سامره و کاظمین است، در مدینه نیستند هیچ کدام. آنها 

را می آوردند آنجا، زیر نظر نگه می داشتند، جاسوس برای آنها می گماشتند، 

پول ها می فرستادند، امتحان ها می کردند و ضربت ها می زدند.

ازجمله کارهایی که می کردند، سعی می کردند با شیوه هایی که برای جوان 

جالب است ـ این سه امام هر سه جوان بودند ـ اینها را بلکه بتوانند جذب 
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کنند؛ یک انقالبِی پارسای زاهد که به دنیا به نظر استهزا و تمسخر 

می نگرد، او هم باالخره انسان است و جوان است و اگر امکان داشته باشد، 

انسان او را به فساد و ابتذال بکشاند، بی دردسرترین کارهاست.51/1/25 متوکل 

مُر ابِن الّرِضا«1 ابن الرضا من را خسته 
َ
عیان ا

َ
عباسی رو کرد به وزیرش گفت: »َقد ا

کـرد. چطـوری خسـته کرد؟ بـرای خاطر اینکـه زندانش کرد، از زنـدان باکی 

نداشت، نزدیکانش را به زندان انداخت، اهمیتی نداد. ابن الرضاصلوات اهلل علیه مراد 

امام هادیعلیه السلالم اسـت؛ امام جواد و امام هادی و امام عسـکری، هر سـه 

بزرگوار را می گفتند ابن الرضا؛ از بعد از امام هشتم، این ائمۀ سه گانۀ بزرگوار 

به ابن الرضا معروفند. به قدری فشار و زحمت و نامالیم بر این بزرگوار فراهم 

آورد کـه یـک آدم بی صبـر، یک آدمی که با خدا مرتبط و متصل نیسـت، از 

میدان در می رفت، ]اما[ امام هادیصلوات اهلل علیه به کار خود همچنان ادامه داد 

کـه ایـن قدرت قاهر و قادر عباسـی، یعنی متـوکل، متوکل دژخیم، متوکل 

جالد، از دسـت شـیعه و از دسـت ائمۀ شیعه، خسته می شد. واقعًا خلفا و 

قدرت هـا، هـر کار  می کردند، فایده ای ]نمی کرد[.52/11/7 ]ببینید[ چطور خسـته 

می کند یک انسانی، یک قدرتی را. ]متوکل گفت[ ابن الرضا مرا خسته کرد، 

بلکه بتوانم او را به یک صورتی، به مالهی و مناهی و شـرب خمر بکشـم، 

و چون موفق نشـد، وزیرش گفت که برای تو کافی اسـت که برادِر او را که 

یک آدم لودۀ بی عاری است ـ یکی از برادرهای امام ـ از مدینه بخواهی.

در خانـدان پیغمبـر، هـم افـراد انقالبِی سلحشـوِر پارسـا بودند، البتـه غالبًا 

1. الکافی/ کتاب الحجة/ ابواب التاریخ/ باب مولد ابی الحسن محمدبن علی/ حدیث8
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این طـوری بودنـد؛ هـم یک افراد لـودۀ آقازاده مآب کـه از وجهه و 

عنوان آقا استفاده می کردند و به خوش گذرانی می پرداختند و دلشان خوش 

بـود کـه اوالد پیغمبرنـد و به جهنـم نمی روند و امام چقدر بـا این فکر که 

اوالد پیغمبر به جهنم نمی رود، مبارزه کرده. پیغمبر خودش به فاطمۀ زهرا 

غن َعنِک ِمَن اهَّلِل 
ُ
که دختر خودش بود، فرزند بالواسطه اش بود، گفت: »ِاّن ال ا

«1 ای فاطمه! من به درد تو در پیش خدا نمی خورم، برو خودت، خودت 
ً
َشیئا

را بسـاز و عمـل کـن. امـروز به مـا می خواهند ثابت کنند بنده که سلسـلۀ 

نسبم با سی واسطه به امام سجاد می رسد، به جهنم نمی روم، چون سیدم 

و اوالد پیغمبرم! پیغمبر خالف این را به فاطمه گفت و ائمه زیاد گفتند. 

غرض این طور آقازاده ها بودند که اینها به خوش گذرانی ]می پرداختند[.

گفت برادر ابن الرضا را از مدینه بخواه ـ او هم اسمش ابن الرضاست دیگر، 

فرزند امام رضاست او هم، فرزند بالواسطه ـ و او را به فحشا و فجور بِکش. 

و او را خواستند. و بااینکه مطلب طبعًا محرمانه بود و باید به گوش امام 

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 ضعیف النفسـی بـود، گفت که جرئت 

نمی کنـم نـروم، مرا خواسـته اند؛ امام به او گفت پـس بدان که به ]خلیفه[ 

نخواهـی رسـید. تاریخ می نویسـد کـه این برادِر امام هـر روز می رفت به در 

1. شـرح نهج البالغـه )ابن ابی الحدیـد(/ ذیـل حکمـت18/ کالمه علیه السـالم فی الحث و 

التحریض علی العبادة/ ص134
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خانۀ خلیفه و هر روز یا می گفتند خلیفه مست است یا می گفتند 

خواب است یا می گفتند دوا خورده ـ عین تعبیر حدیث ـ یا می گفتند که 

خمر خورده اسـت یا می گفتند دوا خورده یا می گفتند خواب اسـت، و این 

را رد می کردنـد. و مدتـی مانـد تـا وقتی کـه آن خلیفه ای که او را خواسـته 

بود، کشته شد یا ُمرد، و خلیفۀ دیگری آمد که با این کار نداشت؛ و موفق 

نشـد. بنده گمان می کنم که تشـکیالت امام تا داخل تشکیالت خالفت و 

قدرِت زمان گسترش داشته است و دربان ها مأمور بودند که این آقازاده را 

هروقت می آید، راهش ندهند و بگویند خلیفه مسـت اسـت، خلیفه خواب 

اسـت، خلیفه نیسـت! وِااّل خلیفه هر روز که گیج نبود، هر روز که مسـت 

نبودـ  مست می شد، اما نه هر روز ـ هر روز صبح که این بنده خدا می آمد، 

مردم می رفتند، می آمدند، به این می گفتند نه، آقا تشریف ندارند، خوابند، 

مستند، حال ندارند بپذیرند؛ او را نمی پذیرفتند.51/1/25

زندگی کوتاه چهل ودو سالۀ امام هادی، یک زندگی سراسر مقاومت و مبارزه 

است ـ چه در دوران متوکل و چه در دوران های 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 بی قیدوشرط 

در راه خـدا، نهراسـیدن از مشـکالت، نترسـیدن از قدرت هـا 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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بیست و پنج سـالگی به شهادت می رسـد و دستگاه جبار زمان این 

ذریۀ پیغمبر را بیش از آن تحمل نمی کند؟! پاسخ به این سخن را زندگی و 

شخصیت امام جواد به ما می دهد. او مظهر مبارزۀ با باطل بود، او کوششگر 

بـرای ]برقـراری[ حکومـت اهلل بـود. او بـرای خدا و قـرآن مبـارزه می کرد، او 

از قدرت هـا نمی ترسـید.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 سـختی ها؛ این انسان 

بزرگ، این شـخصیت باشـکوه، وقتی به شهادت رسید، فقط بیست وهشت 

سال داشت، پدر اماِم زماِن عزیز ما، با آن همه فضیلت، با آن همه مقامات، 

بـا آن همـه کرامـات، وقتـی بـا َسـم و جنایت دشـمنان از دنیا رفـت، فقط 

بیست و هشت سال داشت90/12/10 و در طول این مدت بیست و هشت سال هم 

دائمًا یا در زندان بودند یا در تبعید. ..ائمۀ ما این طور 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 

می شـود، زنشـان در راه خـدا شـهید می شـود، بچـۀ کوچکشـان در راه خـدا 

شـهید می شـود، همه اش شهادت؛ فاطمۀ زهرا که هجده ساله است، از دنیا 

می رود، با آن وضع؛ امیرالمؤمنین هم که شصت وسه ساله است، با محاسن 

سـفید، آن طور از دنیا می رود؛ امام سـجاد هم شـهید می شـود، امام صادِق 

شصت وپنج ساله هم شهید می شود، امام جواد بیست وپنج ساله هم شهید 



1465 76. پایان دوران چهارم امامت 

صل چهارم
ف

می شود. همه شهید! این چه فداکاری عظیم و محّیرالعقولی است 

در این خانواده! اینها که هسـتند واقعًا! چه انسـان های بزرگی! انسان هایی 

که یک لحظه به عافیت، به سالمت، به زندگی شخصی دنیا نیندیشیدند.

االن فرض کن پیغمبر اکرم بر روی منبر، چهره به شدت زرد، بدن به شدت 

نحیف، یکی دو روز از زندگی ُپربرکتش باقی نمانده، دارد حرف می زند:

ـا الّنـاُس« ای مسـلمان، ای مشـهدی، ای ایرانـی، ای مسـلمان قـرن  َ ّیُ
َ
»ا

چهاردهم هجری!

ـنِی« مـن دو امانـت و دو چیـز گران بهـا در میـان شـما 
َ
َقل

َ
»ِاّن تـاِرٌک فیُكـم الّث

گذاشتم و رفتم، ببینید چه کار می کنید با این دو امانت!

یکی کتاب خداست، یکی عترت من.53/7/17
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14. دفاع امام حسنعلیه السالم از حق سعیدبن َابی َسرح

15. مالک بن ُنِویِره

16. جریان ُغلّو و ُغالت

17. آل ابی العاص

18. نامۀ امام حسینعلیه السالم به معاویه

19. سعیدبن مسّیب

20. علت ملّقب شدن امیرالمؤمنین به ابوتراب

21. محمدبن مسلم ثقفی

22. سعیدبن ُجَبیر

23. قصاص قاتل ُمَعلَّی بن ُخَنیس

24. قیام یحیی بن زید

25. احوال عبداهلل بن حسن و فرزندانش

26. مخفی بودن امامت امام کاظم در آغاز امر

27. قصیدۀ مدارس آیات

28. احمدبن اسحاق
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ضمائم

از صفحٔه 73سخت گیری معاویه بر شیعیان امیرالمؤمنین. 1

متـن ایـن پی نوشـت برگرفتـه از کتـاب »صلح امام حسـن، پرشـکوه ترین 

نرمش قهرمانانۀ تاریخ« است.

در تاریخ طبری به نقل از زید بن َاَنس 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 به خاطر دوستی با 

خاندان پیغمبر به قتل می رسانیدند؛ دست و پایتان را می بریدند؛ دیدگانتان 

را بیـرون می آوردنـد و بدنتان را بر شـاخه های نخل می آویختند؛ بااین همه 

شماها در گوشۀ خانه ها نشسته و دشمنتان را فرمان می بردید!«

اما مدائنی )متوفی 225ق( و ُسَلیم بن قیس )متوفی 70ق( هرکدام جداگانه 

ایـن مناظـر دهشـت بار و فجایـع غم انگیـز را به طورکامل ترسـیم کرده اند. 

سـلیم بن قیس که در زمان معاویه می زیسـته 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.

]سـلیم بن قیس[ می نویسـد: معاویـه در عهـد خالفتـش یعنـی پـس از 
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ضمائم

کشته شـدن امیرالمؤمنیـن و صلـح امـام حسـن بـه حـج رفـت، 

مـردم مدینـه از جملـه قیس بن سـعد ـ که بـزرگ و بـزرگ زادۀ انصار بود ـ 

به اسـتقبال او رفتند. میان معاویه و قیس سـخنانی مبادله شـد تا اینکه 

به موضوع خالفت رسـیدند. قیس گفت: سـوگند یاد می کنم که با بودن 

علـی و فرزندانـش، هیچ یـک از انصـار و هیچ یک از قریـش و هیچ کس 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 همه جا بر سـر شـیعیان 

و پیـروان علـی و خاندانـش باریـدن گرفـت. در میـان شـهرها از همه جـا 

سخت تر کوفه بود، زیرا گروه زیادی از شیعیان در آن شهر سکونت داشتند. 

زیادبن ابیه را کارگزار آنجا ساخت و عراِقینـ  بصره و کوفه ـ را به او سپرد. 

او به تعقیب و جسـتجوی شـیعیان مشـغول شد؛ و چون خوِد او از میان 

شیعیاِن همین شهر برخاسته بود، همۀ آنان را نیک می شناخت. ازاین رو، 

در هر گوشه ای و زیر هر سنگ و سایبانی که بودند، بر ایشان دست یافت؛ 

گروهـی را بـه قتـل رسـانید؛ گروهـی را آواره و بی خانمـان سـاخت؛ رعب 

در دل هـا افکنـد؛ عده ای را دسـت و پا برید و بر شـاخه های نخل آویخت؛ 

گروهی را کور کرد.
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معاویه به قاضیان و استاندارانش در همه جا نوشت که شهادت 

شیعیانی که فضایل علی را روایت می کنند و از برتری او سخن می گویند، 

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«. ازآن پس مردم را 

در همه جا به تهمت و گمان و شـبهه کشـتند؛ تاآنجاکه گاه کسی به خطا 

کلمـه ای می گفـت و کشـته می شـد! روزبـه روز بال شـدت می یافت و عدد 

دشـمنان افزون می گشـت؛ احادیث دروغ، برَمال روایت می شـد و مردم به 

همیـن وضـع بـار می آمدند و جز همیـن دروغ ها چیزی فـرا نمی گرفتند. 

)صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ/ ص325-321(
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از صفحٔه 14۲صلح حدیبیه. ۲

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 دراین باره گفتگو کند. خبر دسـتگیری این قاصد 

و شـایعۀ کشته شـدن او بـه پیامبـر رسـید. آن حضـرت تصمیـم به جنگ 

گرفـت و از مسـلمانان میثـاق و بیعـت بـر جانبازی گرفت. ایـن بیعت را 

بیعةالرضوان نامیده اند.

قریـش هنگامی کـه از تصمیـم پیامبـر آگاه شـد، نـزد رسـول خـدا آمده از 

این کار عذرخواهی کردند و پیامبر را راضی به بسته شـدن قرارداد صلحی 

کردنـد، کـه به صلح حدیبیه معروف شـد. برخی از مـواد صلح نامه به این 

قرار است:

1. محمد و یاران او امسـال از همین نقطه به مدینه بازمی گردند، ولی در 

سـال های آینـده می تواننـد 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.

2. اگـر یکـی از افـراد قریـش بـدون اذِن بزرگ تـر خـود از مکه فـرار کند و 
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اسـالم آورد، و بـه مسـلمانان بپیونـدد، محمد باید او را به سـوی 

قریش بازگرداند، ولی اگر فردی از مسلمانان به سوی قریش بگریزد، قریش 

موظف نیست او را به مسلمانان تحویل بدهد.

3. مسـلمانان و قریـش می تواننـد بـا هـر قبیلـه ای که خواسـتند پیمان 

برقرار کنند.

همین موارد به خوبی نشان می دهد 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 صلح نامه پیامبر 

دستور قربانی کردن و سرتراشیدن داد، به معنای تمام شدن احرام و خاتمۀ 

کار حـج یـا عمـره. مسـلمانان از پذیرش این صلح سـخت ناراحت شـدند، 

حتـی ایـن دسـتور را نخسـت اطاعت نکردنـد و یکی از مسـلمانان صریحًا 

بـه پیامبـر دراین بـاره اعتراض کرد، ولی پس از مراجعـت به مدینه کم کم 

نتایـج درخشـان این صلح پدیدار شـد و مصلحت بزرگـی که بر آن مترتب 

بود، ظاهر گشت.

این مصلحت، آزادی مسـلمانان در نشـر اسـالم و امکان آشناساختن کفار 

با اسـالم بود. گفته اند که تا دو سـال پس از قرارداد حدیبیه، عدۀ کسـانی 

که اسـالم آوردند، از همۀ کسـانی که ظرف سـال های پیش، اسـالم آورده 

بودند، بیشتر بود.
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ضمائم

از صفحٔه 1۵۲قصیدۀ عینیۀ ناشئ صغیر. 3

بـا جسـتجو در منابـع، حداقل دو نفر به عنوان سـرایندۀ این ابیات معرفی 

شده اند؛ »علی بن عبداهلل بن وصیف« و »ابن فارض«.

مرحـوم عالمـۀ امینی در جلد چهارم کتاب الغدیر، این ابیات را مربوط به 

قصیدۀ »العینیه« سرودۀ علی بن عبداهلل بن وصیف )271-365ق(، معروف 

بـه ناشـئ صغیـر می دانـد. امـا مرحوم شـیخ عبـاس قمی در جلـد هفتم 

سفینة البحار، این ابیات را به ابن فارض )576-632ق( نسبت می دهد.

واُب ـٍد ُعـرَِف الصَّ َو فـی َابیاِتِهـم َنَزَل الِکتاُبِبـآِل ُمَحمَّ

با آل محمد، راه حق شناخته شد و در خانۀ آنان، قرآن فرو فرستاده شد.

ِهم ال ُیسـَتراُبَو ُهم ُحَجُج ااِلَلِه َعَلی الَبرایا ِبِهـم َو ِبَجدِّ

آنهـا حجـت خدا بر همۀ خلقند، این معنا به وجود آنها و َجد بزرگوارشـان 

ثابت گشته و جای هیچ شک و ریبی نیست.

ما َابوَحَسـٍن َعِلـیٌّ َلٌه ِفـی الَحرِب َمرَتَبٌة ُتهاُبَو ال ِسـیَّ

به خصـوص علیعلیه السلالم کـه مبارزه و جهـاد او در جنگ به مرتبه ای بود که 

همۀ دشمنان به ترس و وحشت می افتادند.

قاِب َلها َشراُبَطعاُم ُسیوِفِه ُمَهُج ااَلعادی َو َفیُض َدِم الرِّ

طعام شمشیرهای او دشمنان، و شراب آن ریزش خون گردن های آنها بود.
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ضمائم

قاُبَو َضرَبُتـُه َکَبیَعِتـِه ِبُخـٍم َمعاِقُدها ِمَن الَقوِم الرِّ

و ضربـت او هماننـد بیعتـش در ُخم غدیر به امر خـدا بود که گره گاه های 

آن، گردن های مردم بود.

ی َهُب الُمَصفَّ رُّ َو الذَّ َو باِقـی الّنـاِس ُکلِِّهم ُتراٌبَعلیُّ الدُّ

علیعلیه السالم ُدر گرانمایه و طالی یک دست است و حال آنکه سایر مردم در 

جنب او به منزلۀ خاکند.

راُبُهـَو الَبـّکاُء ِفی الِمحـراِب َلیاًل ّحاُک ِاَذا اشَتدَّ الضِّ ُهَو الضَّ

او شـب هنگام در محراب عبادت به پیشـگاه خدا، سـخت گریان و هنگام 

شدت جنگ با دشمنان، خندان بود.

َبُا الَعظیُم َو ُفلُک نوٍح َو َباُب اهلِل َو انَقَطَع الِخطاُبُهَو النَّ

او نبأ عظیم و کشتی نوح و باب اهلل و ختم کالم است.
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ضمائم

از صفحٔه ۲37ثروت اندوزی عثمان و خواص. 4

مسعودی در ُمروج الذهب دربارۀ خلیفۀ سوم می نویسد: »عثمان، خانه اش 

را در مدینه بنا کرد و آن را با سـنگ و آهک، محکم سـاخت و درهایی از 

چوب ساج )گونه ای از درختان جنگلی بلند و دارای چوب سخت و مقاوم( 

و َسرِو کوهی بر آن قرار داد و اموال، چشمه های آب، و باغ هایی در مدینه 

به چنگ آورد.« و دربارۀ ثروت او به نقل از عبداهلل بن ُعتبه می گوید: »روزی 

که عثمان کشـته شـد، نزد خزانه دار او صدوپنجاه هزار دینار و یک میلیون 

ِدرهـم، موجـودی بود و ارزش امالکـش در وادی القری و ُحَنین و غیر آن، 

صدهزار دینار بود و اسبان و شتران باقی گذاشت.«

و دربارۀ اشرافی گرایی بعضی از صحابه می نویسد: »در ایام عثمان بسیاری 

از صحابـه ملک هـا و خانه ها فراهـم کردند؛ از جملـه زبیربن عوام خانه ای 

در بصره سـاخت که تاکنون ـ یعنی سـال 332 ـ معروف اسـت و تجار و 

مـال داران و کشـتی بانان بحریـن و دیگـران آنجا فرود می آینـد. در مصر و 

کوفه و اسـکندریه نیز خانه هایی سـاخت. آنچه دربارۀ خانه ها و امالک او 

گفتیم، هنوز هم معروف اسـت و پوشـیده نیسـت. موجودی زبیر پس از 

مرگ پنجاه هزار دینار بود، و هزار اسـب و هزار غالم و کنیز داشـت، و در 

والیاتـی کـه گفتیـم، امالکی به جا گذاشـت. طلحةبن عبیـداهلل َتیمی نیز 



1476 الف. پی نوشت ها 

ضمائم

در کوفـه خانـه ای سـاخت که هم اکنـون در محلۀ ُکناسـه به نام 

دارالطلحّیین معروف است. از امالک عراق روزانه هزار دینار درآمد داشت، 

و بیشـتر از ایـن نیـز گفته انـد. در مدینـه نیز خانه ای سـاخت و آجر و گچ 

و سـاج در آن بـه کار بـرد. عبدالرحمان بن عوف نیز خانۀ وسـیعی سـاخت. 

در طویلـۀ او یک صـد اسـب بـود، هـزار شـتر و ده هـزار گوسـفند داشـت و 

پس از وفاتش یک چهارِم یک هشـتم مالش، هشـتادوچهارهزار دینار بود. 

سـعدبن ابی وقاص نیز در وادی عقیق در نزدیکی مدینه، خانه ای مرتفع و 

وسـیع بنا کرد و باالی آن بالکن ها سـاخت. سعید بن ُمسـّیب گوید وقتی 

زیدبن ثابـت ُمـرد چنـدان طـال و نقـره به جا گذاشـته بـود کـه آن را با تبر 

می شکسـتند، به جـز اموال و امالک دیگر که قیمـت آن یک صدهزار دینار 

بود.« )مروج الذهب/ ج2/ ص334-331(

در کتـاب ریاض النضـرة فـی مناقب العشـرة، در مورد ثروت بـر جای مانده 

از عبدالرحمان بن عوف آمده: »آن قدر طال بر جای گذاشـته بود که دسـتان 

مردان، هنگام قطعه کردن آنها با تبر تاول زد.«
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از صفحٔه ۲41دالیل شورش مردم بر خلیفۀ سوم. ۵

در کتـاب انساب االشـراف بـه نقـل از محمدبن شـهاب ُزهـری چنین آمده 

است: »خالفت عثمان، دوازده سال طول کشید. شش ساِل نخست، مردم 

بـر او ُخـرده ای نگرفتنـد و او نزد قریش، محبوب تـر 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 به کار گمارد 

و مـردم را رهـا کـرد و از بیت المـال بـه نزدیکانش بخشـید و آن را معنای 

حقیقـِی صلـۀ رحمـی که خدا به آن فرمـان داده، دانسـت. او به گردآوری 

اموال پرداخت و از بیت المال، وام گرفت و گفت: ابوبکر و عمر، حقشان را 

از این مال، وا نهادند و من آن را می گیرم و ِبدان با خویشـانم صلۀ رحم 

می کنم. و مردم، این را بر او زشت شمردند.«

پدیدآمـدن تبعیـض در برخورداری هـای اجتماعـی و مالـی در جامعـه، 

به خصـوص بیـن خواص و اطرافیاِن خلیفۀ سـوم، از جمله دالیل شـورش 

مسلمین علیه خلیفه بود. رفتار خلیفۀ سوم نه فقط 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 به خاطر خدا از استفادۀ خانواده و نزدیکان خود جلوگیری می کرد و 
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مـن به خاطـر خدا به خانواده و نزدیکانم عطـا می کنم.« در ادامه 

برخی از اقدامات خلیفه که موجب نارضایتی مردم شد، آمده است.

حکم بن عاص، عموی عثمان که از سوی پیامبر از شهر مدینه اخراج شده 

بـود، و حتـی خلفـای پیشـین هـم ورود او را بـه مدینـه نپذیرفتـه بودند، 

ازطرف خلیفه فراخوانده شـد. خلیفه عالوه بر بخشـِش صدهزار سکه به او، 

او را مسئول جمع آوری زکات ُقضاعه ـ قبیله ای در یمن ـ کرد.

مـروان پسـر حکم بن عاص را، بـه دامادِی خود برگزید و خمس غنیمت های 

به دسـت آمده در فتوحات شـمال آفریقا را به او بخشـید. یعقوبی می نویسد 

حجـم غنائـم به دسـت آمده در فتـح آفریقا در سـال بیسـت و هفتم هجری، 

به دومیلیون وپانصدوبیسـت هزار دینار می رسـید. عثمـان همچنین اختیار 

باغ های فدک را به مروان سپرد و عوایِد َمهزور ـ جایگاه بازار مدینه ـ را که 

پیامبر صدقه ای برای مسلمانان قرار داده بود، به حارث، برادر مروان سپرد.

ابن ابی الحدیـد در شـرح نهج البالغـه اش می نویسـد: »هنگامی کـه عثمـان 

دخترش، ُامّ َابان، را به همسـری مروان درآورد، فرمان داد تا از بیت المال، 

صدهزار ِدرهم به او بدهند. پس زیدبن َارَقم، مسئول بیت المال، به اعتراض 

کلیدهـای بیت المـال را آورد و جلوی عثمان نهاد«. عثمان هم اسـتعفای 

او را پذیرفـت و پـس از مدتـی زیدبن ثابت را به این مسـئولیت گذاشـت. 

و ادامـه می دهـد: »در همان روزی کـه عثمان فرمان داد که از بیت المال، 

صدهزار سکه به مروان بن حکم بدهند، نیز از بیت المال، دویست هزار سکه 

به ابوسفیان بن حرب داد.«
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انتصاب افراد ناشایسـتی مانند ولیدبن ُعقبه؛ عبداهلل بن َابی َسرح؛ 

اهانت، دشنام دادن، کتک زدن و تبعید اصحاب پیامبر؛ کوتاهی در اجرای 

حـدود الهـی در مـورد آقازاده هـا و عدم سـخت گیری بر کارگـزاران از دیگر 

دالیل شورش مردم بود.

عبیداهلل بن عمر فرزند خلیفۀ دوم، به تقاص خون پدرش و قبل از محاکمه، 

ابولؤلؤ، همسر و دختر کوچکش را کشت. به همین بهانه ُهرُمزانـ  یکی از 

سرداران ایرانِی ساسانی که مسلمان شده بود ـ را نیز به قتل رساند. عثمان 

بعـد از اینکـه بـه خالفت رسـید، از قصـاص او خودداری کـرد. همین طور 

بعد از اینکه شـراب خوارِی ولیدبن ُعقبه برایش به اثبات رسـید، در اجرای 

حـدش کوتاهـی کرد. عبداهلل بن مسـعود 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، عبدالرحمان بن حنبـل، و عامربن عبدقیس 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 بُکشـند 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 

به سـزای اعمالش برسـاند. خلیفۀ سوم چنین فردی را با این سابقه والِی 

مصر کرده بود.

طبـری نیز ضمن اشـاره بـه بعضی نکات، از ذکر بقیـۀ آنها صرف نظر 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، به خاطر 

علت هایی که ما را به ترک نقل آنها برانگیخت، صرف نظر کردیم.«
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از صفحٔه ۲44کوتاهی معاویه در یاری کردن خلیفۀ سوم. 6

یکـی از بهانه هـای معاویـه در نپذیرفتـن خالفـت امیرالمؤمنیـن، ادعـای 

مقصربودن امیرالمؤمنین در قتل خلیفۀ سوم و پناه دادن به قاتالِن او بود. 

بـه گواهـی تاریخ، این خوِد معاویه بوده اسـت که هنگام کمک خواسـتِن 

عثمان، پشـِت او را خالی گذاشـت. تاریخ طبری به نقل از محمد بن سائب 

کلبی می نویسد: »هنگامی که عثمان دید چه بر سر او آمده است، و مردم 

چگونه بر ضد او برانگیخته شـده اند، به معاویةبن ابی سـفیان، که در شـام 

بـود، نوشـت: »بسـم اهلل الرحمن الرحیم. اما بعد، اهل مدینه کافر شـده اند، 

اطاعـت نمی کننـد و بیعـت شکسـته اند. پس جنگاوران شـام را که نزد تو 

هسـتند، به هرگونه و وسـیله ای که می توانی، به سـوی من گسـیل دار.« 

هنگامی کـه نامـه بـه معاویه رسـید، منتظر ماند و چـون اجتماع اصحاب 

پیامبـر خـدا را بر مخالفت با عثمان می دانسـت، اظهـار مخالفت با آنان را 

ناپسند داشت.«

یعقوبی خیانِت معاویه به خلیفۀ سوم را این گونه آورده است: »عثمان به 

معاویه نامه ای نوشت و از او خواست که زود به نزد او بیاید. پس معاویه 

با دوازده هزار نفر به سوی 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: آمده ام تا 

نظرت را بدانم، به سوی آنان بازگردم و سپس آنها را نزد تو بیاورم. معاویه 

بازگشت؛ اما به سوی عثمان بازنیامد، تا آنکه عثمان کشته شد.« )دانشنامۀ 

امیرالمؤمنین بر پایۀ قرآن، حدیث و تاریخ/ ج3/ ص311(

امیرالمؤمنیـن در نامه های متعـددی در نهج البالغه، خطاب به معاویه به 

این موضوع اشاره کرده اند، که برخی از آنها را در ادامه خواهید دید.

ـاَب َعن 
ُ

ن ت
َ
ـَک ا

َ
مـِر ُعثمـاَن َفل

َ
مـری َو ا

َ
كاَن ِمـن ا َكـرَت مـا  َ َذ ُ

نامـۀ بیست و هشـتم: »ث

َک ِمنُه« سپس کار مرا با عثمان به یاد آوردی. تو باید پاسخ دهی  هِذِه ِلَرمِحِ

هَدی ِاَل َمقاِتِلِه« راسـتی 
َ
ُه َو ا

َ
عَدی ل

َ
كاَن ا نا  ّیُ

َ
که از خویشـاوندان او هسـتی! »َفا

کدام یـک از مـا دشـمنی اش با عثمان بیشـتر بود و راه را برای ُکشـندگاِن 

م َمـِن اسـَتنَصَرُه َفَتراَخـی 
َ
ُه ا

َ
ـُه ُنصَرَتـُه َفاسـَتقَعَدُه َو اسـَتَكّف

َ
 ل

َ
 َمـن َبـَذل

َ
او فراهـم آورد؟ »ا

 َواهَّلِل« آن کسـی که به او یاری رسـاند، 
ّ

َكال یِه 
َ
یَت َقـَدُرُه َعل

َ
یـِه َحـّیَ ا

َ
 امَلنـوَن ِال

َ
َعنـُه َو َبـّث

و از او خواسـت بـه جایـش بنشـیند، و بـه کار مـردم رسـد، یـا آن که از او 

یاری خواسـت و دریغ کرد و به انتظار نشسـت تا مرگ عثمان فرا رسـد؟ 

 »
ً

ینـا َو ال َیأتـوَن الَبـأَس ِااّل َقلیـال
َ
ـّمَ ِال

ُ
ـم َهل خواِنِ قـنَی ِمنُكـم َو القاِئِلـنَی اِلِ ـُم اهَّلُل امُلَعّوِ

َ
َقـد َیعل

َ
»ل

خداوند بازدارندگان از جنگ را در میان شما می شناسد، و آنا ن که برادران 

خود را به سوی خویش می خوانند، و جز لحظه های کوتاهی در نبرد حاضر 

یـِه 
َ
نـُب ِال

َ
كاَن الّذ  َفـِان 

ً
حداثـا

َ
یـِه ا

َ
نِقـُم َعل

َ
ُكنـُت ا ّن 

َ
عَتـِذَر ِمـن ا ُكنـُت اِلَ نمی شـوند. »َو مـا 

ـُح« مـن ادعـا  ـَة امُلَتَنّصِ ّنَ ـُه َو َقـد َیسـَتفیُد الّظِ
َ
ـُه َفـُرّبَ َملـوٍم ال َذنـَب ل

َ
ِارشـادی َو ِهداَیـی ل

نـدارم کـه در مـورد بدعت هـای عثمـان بر او عیـب نمی گرفتـم، نکوهش 
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می کردم و از او عذرخواه نیسـتم، اگر گناه من ارشـاد و هدایت 

اوست، بسیارند کسانی که مالمت شوند و بی گناهند. و بسیارند ناصحانی 

که در پند و اندرز دادن مورد تهمت قرار گیرند.

در نامه های دهم و سی وهشتم نهج البالغه هم موارد مشابهی آمده است.
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از صفحٔه ۲46گزارش برخی گفتگوها در سقیفه، به نقل از کتب اهل سنت. 7

از اتفاقـات غم انگیـز تاریـخ صدر اسـالم، واقعۀ سـقیفه اسـت. مسـلمین 

پس از شـنیدن خبر رحلت پیامبر اکرم، به جای 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 این گونه 

اسـت که انصار در محلی به نام سـقیفۀ بنی سـاعدهـ  محلی سایبان دار در 

مدینـه کـه مردم در آنجا دور هم جمع می شـدند ـ جمع شـده بودند. آنها 

می خواستند سعدبن عباده را به جانشینی پیامبر انتخاب کنند. درحالی که 

سـعد از شـدت بیمـاری، در بسـتر خوابیـده بـود و توان بلند سـخن گفتن 

نداشـت. سـخنانش را به پسـرش می گفت و او برای انصار بلند بلند تکرار 

می کرد. 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، هنگامی کـه 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 بنی ساعده، ِگرد 

سـعد بن عباده جمع شـدند و گفتند: امیری از ما باشـد و امیری از شـما. 



1485 الف. پی نوشت ها 

ضمائم

پـس ابوبکـر و عمر بن خطـاب و ابوعبیدۀ  جـّراح به سـوی آنان در 

سـقیفه رفتنـد. آنجـا عمـر رفت تا سـخن بگوید کـه ابوبکر سـاکتش کرد. 

و عمـر می گفـت: بـه خـدا سـوگند، از ایـن کار قصدی نداشـتم، جـز آنکه 

سـخنی مهم آماده کرده بودم که مرا به شـعف می آورد و می ترسـیدم که 

ابوبکر ِبدان نرسد. سپس ابوبکر همچون بلیغ تریِن مردم سخن گفت و در 

سـخنانش گفت: ما امیریم و شـما وزیر. َحّباب بن ُمنِذر گفت: نه، به خدا 

سـوگند چنین نخواهیم کرد! امیری از ما و امیری از شـما. ابوبکر گفت: 

نه؛ بلکه ما امیریم و شـما وزیر. مهاجران شایسـته ترین خاندان هاِی عرب 

و دارای بهترین دودمانند؛ با عمر یا  ابوعبیدۀ  جّراح بیعت کنید. اما عمر 

گفت: بلکه با تو بیعت می کنیم، که تو َسرور و بهترین ما و محبوب ترین 

ما نزد پیامبر خدایی. پس، عمر دست ابوبکر را گرفت و با او بیعت کرد و 

مردم هم با او بیعت کردند.« )صحیح البخاری/ کتاب اصحاب النبی/ مسئلۀ 3668(

تاریـخ  طبـری به نقل از ضّحاک بن خلیفه، به درگیـری عمر با حّباب بن منذر 

اشـاره می کند و می نویسـد: »حّباب بن منذر برخاست، شمشیرش را از غالف 

بیرون کشید و گفت: من دوای درد و چارۀ کارم. من پدر شیربچگان در ُکنام 

شـیرانم و شـیران را به من نسـبت می دهند. عمر به او حمله کرد و چون بر 

دستش زد، شمشیرش افتاد؛ و عمر، آن را گرفت.« )تاریخ الطبری/ ج3/ ص223(

و در جایی دیگر در مورد اولین نفری که با ابوبکر بیعت کرده، می نویسد: »و 

چون آن دو )عمر و ابوعبیده( رفتند که با ابوبکر بیعت کنند، بشیربن سعد 

انصاری، از آن دو پیشی گرفت و با او بیعت کرد. پس، حّباب بن منذر گفت: 
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ای بشیربن سـعد! قطـع رحم کـردی. خدا تو را بی یـاور 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 

بشیربن سعد کرد و آنچه را قریش بدان فرامی خواند و آنچه را قبیلۀ خزرج 

در امیرکردن سعدبن عباده می خواست، دیدند، درحالی که ُ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.« )تاریخ الطبری/ ج3/ ص218(
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از صفحٔه ۲۵4محاّجۀ امام با معاویه.  

در یکی از نامه هایی که میان امیرالمؤمنین و معاویه ردوَبدل شده است، 

معاویـه بیعـت مـردم با حضـرت را زیـر سـؤال می َبـرد و از امیرالمؤمنین 

می خواهد 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 می کردنـد، 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 نهج البالغه ابن ابی الحدید/ج3/ص88(

امیرالمؤمنیـن در نامـه ای بـه ایـن ادعـاِی باطـل معاویـه ـ یعنـی عـدم 

محِن  مشـروعیِت بیعت مردم با امیرالمؤمنین ـ پاسـخ می دهند: »ِبسـِم اهَّلِل الّرَ

نَت ِبالّشـاِم« بسـم اهلل الرحمن الرحیم، 
َ
ِزَمتَک َو ا

َ
ّمـا َبعـُد َفـِاّنَ َبیَعـی ِبامَلدیَنِة ل

َ
حـِم، ا الّرَ

اما بعد، بیعتی که مردم در مدینه با من کرده اند، برای تو نیز که در شام 

باَبكـٍر َو ُعَمَر َو ُعثماَن 
َ
ذیَن باَیعوا ا

َّ
ُه َباَیَعِن الَقـوُم ال

َ
ّن اقامـت داری، الزام آور اسـت. »اِلَ

« زیرا همان کسانی 
َ

ن َیُرّد
َ
ن َیتاَر َو ال ِللغاِئِب ا

َ
م َیُكن ِللّشاِهِد ا

َ
یِه َفل

َ
 ما بوِیعوا َعل

َ
َعل
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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 کرده اند. بنابراین افراد 

حاضـر در مدینـه چـاره ای ندارند جـز پذیرش بیعت، افـراد غایب نیز راهی 

نصاِر َفـِاَذا اجَتَمعوا  یـَن َو ااَل ا الّشـوَری ِللُمهاِجر َ َ
بـرای مردودشـمردن آن ندارند. »َو ِاّن

كاَن َذِلـَک هَّلِلِّ ِرًضـا« حضور در شـورا فقط حق مهاجران و   
ً
وُه ِامامـا  َرُجـٍل َفَسـّمَ

َ
َعـل

انصـار اسـت و هنگامی کـه آنهـا بر رهبری مردی اتفاق کردنـد و او را امام 

مِرِهم خـاِرٌج ِبَطعٍن 
َ
خواندنـد، این انتخاب مورد رضای خداسـت. »َفـِان َخَرَج ِمـن ا

و َرغَبٍة َرّدوُه ِاَل ما َخَرَج ِمنُه« و اگر کسـی به مخالفت و عهدشـکنی با آن امام 
َ
ا

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 

 
َ

یَب قاَتلـوُه َعل
َ
بازگشـت دعـوت می کنند و به جای خویش می نشـانند! »َفـِان ا

« اگر امتناع 
ً
َ َو ساَءت َمصیرا  َو ُیصلیِه َجَهّنَ

َ
ّل باِعِه َغیَر َسبیِل امُلؤِمننَی َو َواّلُه اهَّلُل ما َتَو اّتِ

ورزید با او می جنگند؛ زیرا از راهی که مؤمنان برگزیده اند، سرپیچی کرده و 

خداوند او را به دلیل آنکه راه جداگانه ای در پیش گرفته است، بازخواست 

و گرفتار آتش جهنم کند و عاقبتش تباه شود.

ِهـا« طلحـه و زبیـر با  َكَرّدِ كاَن َنقُضُهمـا  َّ َنَقضـا َبیَعـی َو  ُ
َبیـَر باَیعـان ث »َو ِاّنَ َطلَحـَة َو الّزُ

من بیعت کردند و سـپس بیعت خود را شکسـتند و بیعت شـکنی آنان در 

كاِرهوَن«  مُر اهَّلِل َو ُهـم 
َ
 َذِلَک َحـّیَ جاَء احَلـّقُ َو َظَهَر ا

َ
مـا َعل حکـم ارتـداد بود، »َفجاَهدُتُ

و من بدین سـبب با ایشـان جنگیدم تا حق، پیروز و امر خدا غالب شـد، 

بااینکه آنها خوش نداشتند.
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َض  ن َتَتَعّرَ
َ
َحّبَ ااُلموِر ِاَلَّ فیَک العاِفَیُة ِااّل ا

َ
 فیِه امُلسِلموَن َفِاّنَ ا

َ
»َفادُخل فیما َدَخل

ِللَبـالِء« اکنـون تـو نیـز به راهی که مسـلمانان پیموده اند، وارد شـو، که من 

عالقه مند به سالمت و عافیت تو هستم. در غیر این صورت، خود را گرفتار 

یَک« و من به جنگ با 
َ
ُه قاَتلُتَک َو اسـَتَعنُت اهَّلَل َعل

َ
ضَت ل بال سـاخته ای، »َفِان َتَعّرَ

تو ناچار خواهم بود و از خداوند برای مقابله با تو یاری خواهم خواست.

مِحلَک 
َ
ِكِم الَقـوَم ِاَلَّ ا َّ حا ُ

 فیِه امُلسـِلموَن ث
َ

ـِة ُعثمـاَن َفادُخـل فیمـا َدَخل
َ
كَثـرَت یف َقَتل

َ
»َو َقـد ا

ِكتاِب اهَّلِل« دربارۀ قاتالن عثمان نیز سـخن بسـیار گفته ای. قبل   
َ

َو ِاّیاُهم َعل

از هـر چیـز بایـد بـه راهی کـه مسـلمانان برگزیده اند، 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 

دراین باره داوری کنم.

« اما آنچه تو از خون عثمان طلب  َنِ
َّ
ِبِّ َعِن الل یُدها َفُخدَعُة الّصَ ی ُتر

َّ
ّما ِتلَک ال

َ
»َفا

می کنی، همانند بهانه گیری کودکی اسـت که از شـیر گرفته شـده اسـت! 

یـٍش ِمـن َدِم ُعثمـاَن« به جان   ُقَر
َ
بـَرا

َ
َتِجـُدن ا

َ
َک ل ـِئ َنَظـرَت ِبَعقِلـَک دوَن َهـوا

َ
َعمـری ل

َ
»َو ل

خـودم سـوگند، اگـر به عقل خویش مراجعه کنـی و به دور از هوای نْفس 

بنگری، متوجه می شوی که من در ریخته شدن خون عثمان، بی گناه ترین 

فرد قریش هستم و به کلی از آن برکنارم.

ُم اخِلالَفُة َو ال َتعِرُض فهِیُم الّشوَری« ِبدان که  ُ  لَ
ُّ

ل ِ
َ

ذیَن ال ت
َّ
قاِء ال

َ
ل َک ِمَن الّطُ

َ
ّن

َ
م ا

َ
»َو اعل

تو در شمار آزادشدگان فتح مکه هستی و اسیران آزادشده سزاوار خالفت 

و شرکت در شورا نیستند. )وقعة صفین/ص29، نهج البالغه/ نامۀ 6، با کمی اختالف(
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از صفحٔه ۵ 4کارشکنِی ابوموسی اشعری در جنگ جمل.  

عبداهلل بن قیـس معـروف به ابوموسـی اشـعری، کارگزاِر پیامبـر در برخی از 

مناطـق یمـن بـود. بعد از رحلـت پیامبر به مدینه آمد، در فتح شـام حاضر 

بـود و پـس از مدتی از سـوی خلیفۀ دوم والِی بصره شـد. بـا فرماندهی او 

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 می خوانده اسـت. پس از اعتراضات بسـیار مردم 

کوفه و عزل سعیدبن عاص 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. موضع گیری او در 

ایـن ماجـرا و نهی مردم از همراهی امیرالمؤمنین، به خوبی گویای موضع 

خصمانۀ او نسبت به امیرالمؤمنین است.

هنگامی که امیرالمؤمنین هاشـم ِمرقال را با نامه ای مبنی بر بسـیج مردم، 

به سـوی 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 قیس بن سعد 

را بـا توبیخ نامـه ای عـازم کوفـه کـرد: »از بندۀ خـدا، علـی، امیرمؤمنان، به 

عبداهلل بن قیـس. پـس از حمد و سـپاس خداونـد؛ ای خودخواه متکبر! به 

خـدا سـوگند که معتقد بودم دورِی تـو از امر حکومت ـ که خداوند، تو را 

شایسـتۀ آن قـرار نداده و برایـت در آن بهره ای ننهاده ـ به زودی تو را از رّد 

فرمان من باز می دارد. اینک حسـن، عمار، و قیس بن سـعد را به سـویت 

فرسـتاده ام. 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 داده ام تو را طرد کنند. به راسـتی که خداوند، 

خیانت پیشگان را دوست نمی دارد.«

با دیدن امام حسن و عمار، ابوموسی بر منبر رفت و چنین خطبه خواند: 

»ای مردم، از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود: »فتنه ای ُرخ خواهد داد که 

در آن زمان، آن کس که بنشـیند، بهتر اسـت از کسـی که برخیزد، و آن که 

برخیزد، بهتر اسـت از کسـی که پیاده به راه افتد، و پیاده، بهتر اسـت از 

سـواره.« خداوند عّزوجل ما را برادر قرار داد و مال و خونمان را بر یکدیگر 

�ن 
َ
اِطِل ِالّا ا ال�ب ُكم �بِ �نَ �ی َ ُكم �ب

َ
موال

َ
ُكلوا ا

ئ
ا َ وا لا �ة َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا حرام کرد، و فرمود: »�ی

« )نسـاء/ 29( 
ً
ما ُكم َرح�ی  �بِ

 اهلَل كا�نَ
م ِا�نَّ

ُ
َ�ك

�نُ �ن
َ
لوا ا �ةُ �ة م َو لا �ةَ

ُ
ك را�نٍ ِم�ن اَر�ةً َع�ن �ةَ �ب ِ

كو�نَ �ة �ةَ

ای کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد! اموال همدیگـر را به نـاروا نخورید، مگر 

اینکه تجارتی با رضایت یکدیگر انجام گرفته باشـد، و همدیگر را نُکشـید، 

ل  �ةُ �ة َ زیـرا خـدا همـواره با شـما مهربان اسـت. و نیز فرموده اسـت: »َو َم�ن �ی
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ها« )نسـاء/ 93( و هرکـس مؤمنـی را  �ی  �ن
ً
اِل�ا ُم �ن

َه�نَّ َ ُ� حب اوئُ رن َ
�ب
نَ

� 
ً
دا َعّمِ  ُم�ةَ

ً
ا ِم�ن ُموئ

عمدًا بُکشد، کیفرش دوزخ است. ای مردم! مرا اطاعت کنید تا بنیادی از 

بنیادهای عرب باشـید که گرفتار، به شـما پناه آوَرد و هراسناک، در میان 

شـما امنیـت یابـد. به راسـتی که مـا یـاران محمدصلی اهلل علیه وآله بـه آنچه از او 

شنیدیم، داناتریم. فتنه وقتی روآوَرد، مشتبه باشد و وقتی َرخت بربندد، 

آشـکار گردد و به راسـتی که این فتنه، آزاردهنده اسـت. شمشـیرهایتان را 

در نیـام کنیـد، نیزه هایتـان را کوتاه کنید، تیرهایتـان را بگذارید و ِزه های 

کمان هایتان را پاره کنید و در خانه هایتان بنشینید.«

در این هنگام عمار به پا 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 

بوده ای و حجت را تنها بر تو تمام کرده اسـت. پس در خانه ات بنشـین و 

در فتنـه، داخـل مشـو. اما من گواهی می دهم 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 می خواهـی، 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 نهج البالغه ابن ابی الحدید/ ج14/ ص14(
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از صفحٔه 3 4اشعث بن قیس. 1۰

اشـعث، در زمـان رسـول خـدا اسـالم آورد، امـا بعـد از رحلـت پیامبـر 

جـزو مرتدیـن شـد. در مقابلـه با لشـکر اسـالم، تسـلیم شـد و زنـده ماند. 

ابن ابی الحدیـد و محمـد عبـده در یک کالم کوتاه اشـعث را چنین معرفی 

می کننـد: »او از منافقیـن در عصـر علیعلیه السلالم بـود و در میان اصحاب آن 

حضرت مانند عبداهلل بن ابّی در میان یاران رسـول خدا بود، که هرکدام در 

زمان خود از رؤسای منافقین بودند و در بسیاری از توطئه ها و َمفسده ها 

شـرکت داشـتند.« )شـرح نهج البالغه ابن ابی الحدید/ ج1/ ص292( بعد از آنکه عثمان 

دختر اشـعث را به عروسـی پسرش گرفت، اشـعث را والی آذربایجان کرد. 

امیرالمؤمنین بعد از دفع غائلۀ ناکثین نامه ای به اشعث نوشت و او را به 

بیعت دعوت کرد. طبق نقل کتاب وقعة  صفین، اشـعث بین پیوسـتن به 

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 

امیرالمؤمنین و فرماندۀ یکی از جناح ها بود. طبق نقل کتاب وقعة  صفین، 

بعـد از نبـرد سـنگین دو لشـکر در لیلة الهریـر و بروز نشـانه های شکسـت 

معاویـه، اشـعث بن قیس در میـان قبیلۀ خود خطبه ای خوانـد و آنها را از 
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عواقِب نابسـامان ادامۀ نبرد ترسـاند. جاسوسان معاویه این خبر 

را بـه گـوش معاویـه رسـاندند. فردا صبح دو لشـکر در حالی روبه روی هم 

قرار گرفتند که لشـکر معاویه قرآن ها را بر نیزه کرده بودند. امام بی توجه 

به این موضوع دسـتور حمله می دهند، اما عده ای از سـپاه به سـرکردگی 

اشـعث بـا حضـرت مخالفت می کننـد. یعقوبی به رابطۀ پنهانی اشـعث با 

معاویه اشـاره کرده و می نویسـد: »لیکن اشعث بن قیس کندی که معاویه 

از او دلجویی کرده و به او نامه نوشته و او را به سوی خویش خوانده بود، 

زبان اعتراض گشـود.« )تاریخ الیعقوبی/ ج2/ ص188( اشـعث 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 اعـالم نتیجۀ حکمیت، حضـرت در نکوهش 

مردمی که از دسـتور حضرت سـرپیچی کردند، در حال سخنرانی بودند که 

اشعث به حضرت ُخرده گرفت. امیرالمؤمنین نگاه غضب آلودی به اشعث 

عَنُة اهَّلِل َو 
َ
یَک ل

َ
کرده او را نفرین کرده و او را منافقی فرزند کافر خواندند، »َعل

كاِفٍر« )نهج البالغه/ خطبۀ 19(. ِعننَی حاِئٌک ابُن حاِئٍک ُمناِفٌق ابُن 
ّ

عَنُة الال
َ
ل

طبـق آنچـه که در تاریخ آمده، ابن ملجم شـب نوزدهم ماه مبارک رمضان، 

قبل از آمدن به مسجد کوفه، در خانۀ اشعث بوده است.

و اما در مورد فرزنداِن او؛ اشعث، به اصرار، جعده دخترش را به عقد امام 

مجتبی درآورد. ماجرا این طور 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. وسوسـه های معاویه جواب داد و وعده های 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 

حجربن عـدی در زمـان معاویـه نقـش داشـت و علیـه او شـهادت داد. در 

ماجرای دسـتگیری مسـلم بن عقیل نیز فرماندۀ سـربازان ابن زیاد 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 

و پس از شهادت حضرت، پیراهن حضرت را از بدِن مطهرش خارج کرد.
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از صفحٔه  ۵7دسیسۀ معاویه برای قتل امیرالمؤمنین. 11

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 محافظه کاری بسـیار ذکر کرده و ابعاد آن 

را کاماًل آشکار نساخته اند. آنچه ما با ترجیح فراوان به آن معتقد هستیم 

این است که توطئه، تنها کار خوارج نبوده، بلکه حزب اموی در آن نقش 

عمده ای داشته است، موارد زیر، این موضوع را مؤکد می سازد.

1. ابوااَلسـود دوئلی )متوفی 69ق( شـاعر و صحابِی نامدار امیرالمؤمنین، 

در قطعـه شـعری کـه در رثـای امام سـروده، گناه قتل حضـرت را بر عهدۀ 

بنی امیه گذاشته:

ُمعاِوَیةَ بنَ َحـرٍب َابِلـغ  ت ُعیوُن الّشـاِمتیناَاال  َفال َقـرَّ

آیا نمی خواهی به اطالع معاویة بن حرب برسانم که چشم شماتت کنندگان 

ما روشن نشد؟

هرِ الّصیاِم َفَجعُتمونا ِبَخیـرِ الّناِس ُطـّرًا َاجَمعیناَا ِفی الشَّ

آیا ما را در ماه روزه داری، با کشتن بهترین همۀ انسان ها سوگوار کردید؟
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َقَتلُتـم َخیـَر َمن َرِکـَب الَمطایا

ـفینا  َو َرَحلَّهـا َو َمـن َرِکـَب السَّ

شـما بهترین کسـی را که بر َمرکب ها سـوار شـد و بر کشـتی ها نشسـت، 

ُکشتید.)الکامل )ابن اثیر(/ ج3/ ص395(

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 نمی دهد، مگر پس از اینکه از موضوع مطمئن شده باشد؛ 

زیرا او در آنچه می گفت، بسیار احتیاط را رعایت می کرد.

2. قاضی نعمان مصری که یکی از مورخان قدیم است، گفته ای را ذکر کرده 

مبنی بر اینکه خود معاویه ابن ملجم را برای ترورکردن امام فرستاده بود. او 

چنین گفته است: »گفته شده که معاویه با او )یعنی ابن ملجم( در این مورد 

)یعنی تروِر امام( معامله ای انجام داده، پنهانی با او قرار گذاشته و برایش، 

پاداشی در این خصوص قرار داده بود.« )المناقب و المثالب/ ج1/ ص226(

3. از جملـه مـواردی که شـرکت حـزب اموی در توطئه را مؤکد می سـازد، 

این اسـت که اشـعث بن قیس، ابن ملجم 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 می سـازد.« هنگامی کـه حجر بن عدی این را شـنید بـر او فریاد 

زد: »ای َاعـَور! او را کشـتی«. اشـعث از قوی تریـن عناصـر طـرف دار 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 کشته شـدن 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؟

4. کنفرانس 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 دشـمن ترین مردم نسـبت به امام بودند، شناسـایی 

کـرده و به پشـتیبانی کامل آنان، در خصوص تـرور امام اقدام کردند. آنچه 

به این نظریه کمک می کند، این است که خوارج بعد از پایان یافتن 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 

دائم با حزب اموی و دیگر احزاب مخالِف حکومت امام بودند.

5. آنچه موجب اطمینان می شـود که حزب اموی، نقش عمده ای در این 

توطئه داشـته، این اسـت کـه ابن ملجم، معلم قـرآن بود )لسـان المیزان/ ج3/

ص440( و روزِی خـود را از بیت المـال می گرفـت و هیچ گونـه توانایی مالی 

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؟ به اضافـه، اموالی را که به عنوان مهریـه به قطام داد که عبارت بود 
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از سـه هزار دینـار، یـک غالم و یک کنیـز، از کجا آورده بود؟ همۀ 

اینها موجب این گمان می شوند که او برای کشتن امام، از امویان کمک 

مالی دریافت کرده بوده است.

6. آنچه مؤکد می سـازد که ابن ملجم، مزدور حزب اموی بوده، این اسـت 

کـه او رابطـۀ محکمـی با عمرو عاص داشـت و از مدت هـا قبل، همکار او 

بـوده اسـت. هنگامی کـه عمرو عـاص مصر را فتـح کـرد، ابن ملجم همراه 

او بـود و نـزدش جایـگاه داشـت تاآنجاکه به او دسـتور داد در نزدیکی اش 

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 نجات یافتن او برحسب تصادف نبود، بلکه حاصل توطئه ای بود 

که ریشه های 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 می شود.«
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از صفحٔه 6۰7وصیت امیرالمؤمنین به َاصَبغ بن ُنباته. 1۲

َاصَبغ بن ُنباتـه نقـل می کنـد: هنگامی کـه امیرمؤمنانعلیه السلالم بـر اثـر ضربت 

ابن ملجـم بسـتری شـد، مـردم در خانۀ او آمـده و اجتماع کردنـد، و انتظار 

اعدام ابن ملجم را داشـتند. امام حسنعلیه السلالم از خانه بیرون آمد و به مردم 

فرمود: ای گروه مردم! پدرم وصیت فرمود که کار ابن ملجم 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 خانه های خود بازگردید، خدا شما را 

رحمت کند. َاصَبغ بن ُنباته می گوید مردم پراکنده شدند، ولی من ماندم.

امام حسنعلیه السالم بار دیگر از خانه بیرون آمد، وقتی که چشمش به من افتاد 

فرمود: ای اصبغ! مگر سخن پدرم را که من آن را ابالغ کردم نشنیدی؟

گفتم: شنیدم، ولی من حاِل جان سوز آن حضرت را دیدم، مشتاق هستم تا 

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 حسنعلیه السالم وارد خانه شد، 

و جریان را به پدر عرض کرد. امام علیعلیه السالم اجازه فرمود. پس از لحظه ای 

امام حسنعلیه السالم از خانه بیرون آمد و به من فرمود: وارد خانه شو!

 وارد خانه شدم و کنار بستر علیعلیه السالم رفتم، دیدم دستمال زردی بر سر 

بسـته، ولی دیدم که زردی رنگ چهره اش، از زردی دسـتمال بیشـتر بود. 
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دیدم آن حضرت بر اثر شـدت ضربت و اثر بسـیار زهر، همواره از 

این زانو به آن زانو می شـد، »َفقاَل لی یا َاصَبُغ َا ما َسـِمعَت َقوَل الَحَسـِن 

ـالُم َعـن َقولـی« آنـگاه به مـن فرمود: ای اصبغ! آیا سـخن مرا که  َعَلیهِ السَّ

توسط حسنعلیه السالم 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 نمی کنم کـه بعد از این، از 

من حدیثی بشنوی.

 
َ

َكما ِجئَت الّسـاَعَة َفقال  
ً
َم عاِئدا

َّ
یِه َو آِلِه َو َسـل

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
 اهَّلِل َصل

َ
َتیُت َرسـول

َ
ّن ا

َ
صَبُغ ا

َ
م یا ا

َ
»ِاعل

رقاٍة َو ُقل  الَة جاِمَعًة َو اصَعِد امِلنَبَر َو ُقم دوَن َمقاِمی ِبِ َبااحَلَسِن اخُرج َفناِد یِف الّناِس الّصَ
َ
یا ا

یـِه« ِبـدان ای اصبغ! پیامبرصلی اهلل علیه و آله وسللم 
َ
عَنـُة اهَّلِل َعل

َ
ال َمـن َعـّقَ واِلَدیـِه َفل

َ
ِللّنـاِس ا

بستری بود، به عیادت آن حضرت رفتم، همان گونه که تو به عیادت من 

آمـده ای. 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 پایین تـر از جایگاه من 

قـرار بگیـر و بـه مـردم چنین بگو: آگاه باشـید! آن کس که از سـوی پدر و 

یِه« 
َ
عَنـُة اهَّلِل َعل

َ
َبَق ِمن َموالیِه َفل

َ
ال َمـن ا

َ
مـادرش عاق شـود، لعنت خدا بر او باد. »ا

آگاه باشـید! غـالم و بنـده ای کـه از موالی خود فرار کنـد، لعنت خدا بر او 

یـِه« آگاه باشـید! آن کس که به اجیر 
َ
عَنـُة اهَّلِل َعل

َ
جَرَتـُه َفل

ُ
 ا

ً
جیـرا

َ
ـَم ا

َ
ال َمـن َظل

َ
بـاد، »ا

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 ابو الحسـن! 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 می گوید: در این هنگام علیعلیه السلالم دسـتم را گرفت و فرمود: دستت 

را بگشا، دستم را گشودم، آن حضرت یکی از انگشتان مرا گرفت و فرمود: 

ای اصبغ! همین گونه که من انگشت تو را گرفتم، رسول خداصلی اهلل علیه و آله وسلم 

عَنُة اهَّلِل 
َ
نا َفل

َ
ن َعّق َ َ

ِة ف َبوا هِذِه ااُلّمَ
َ
نَت ا

َ
ال َو ِاّنِ َو ا

َ
بااحَلَسـِن ا

َ
 یا ا

َ
َّ قال ُ

انگشـتم را گرفت، »ث

یِه.« و فرمود: ای ابوالحسن! آگاه باش! همانا من و تو، دو پدر این امت 
َ
َعل

یا 
َ
نَت َمول

َ
ال َو ِاّنِ َو ا

َ
هسـتیم، کسـی که به ما جفا کند، لعنت خدا بر او باد، »ا

عَنـُة اهَّلِل« آگاه بـاش! همانـا من و تو آقای این امت 
َ
َبـَق َعّنـا ل

َ
 َمـن ا

َ
ـِة َفَعـل َهـِذِه ااُلّمَ

جیرا 
َ
نَت ا

َ
ال َو ِاّنِ َو ا

َ
می باشیم، کسی که از ما فراری شود، لعنت خدا بر او باد، »ا

 آمنَی َفُقلُت آمـنَی« آگاه باش! همانا 
َ

َّ قال ُ
یـِه ث

َ
عَنـُة اهَّلِل َعل

َ
جَرَتنـا َفل

ُ
َمنـا ا

َ
ـن َظل َ

َ
ـِة ف َهـِذِه ااُلّمَ

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/ باب91/ ح82(
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از صفحٔه  67مفاد صلح نامۀ امام حسنعلیه السالم با معاویه. 13

مفاد صلح نامه ای که ماِبین امام حسنعلیه السلالم و معاویه نوشـته شـد، در 

کتب تاریخی به طور منسـجم و یکجا قید نشـده اسـت. لکن مرحوم شیخ 

راضـی آل یاسـین بـا تحقیـق در متـون مختلـف، برخـی از مفـاد آن را در 

کتـاب صلـح الحسـن آورده اسـت. متـن زیر بخشـی از کتـاب »صلح امام 

حسنعلیه السالم، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ« است. نویسندۀ محترم 

برای هر یک از این مفاد، اسناد فراوان آورده است، که ما به جهت اختصار 

آنها را نیاوردیم.

»اینک متن قراردادی که به امضای طرفین رسید:

مادۀ یک: حکومت به معاویه واگذار می شود 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 

حادثـه ای پیـش آمـد متعلـق به حسـین. و معاویه حق ندارد کسـی را به 

جانشینی خود انتخاب کند.

مادۀ سه: معاویه باید ناسزا به امیرالمؤمنین و لعِن بر او را در نمازها ترک 

کند و علی را جز به نیکی یاد نکند.

مـادۀ چهـار: بیت المـال کوفـه کـه موجـودی آن پنج میلیون ِدرهم اسـت، 
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مستثنی است و تسلیم حکومِت معاویه نمی شود و معاویه باید 

هر سال دومیلیون ِدرهم برای حسین بفرستد و بنی هاشم را از بخشش ها 

و هدیه ها بر بنی امیه امتیاز دهد و یک میلیون ِدرهم در میان بازماندگاِن 

شـهدایی کـه در کنـار امیرالمؤمنیـن در جنگ های جمل و صفین کشـته 

شده اند، تقسیم کند و اینها همه باید از محل خراج شهر دارابجرد )شهری 

در فـارس و نزدیـک اهـواز. »جـرد« در فارسـی قدیم به معنای شـهر اسـت. 

بنابراین »دارابجرد« یعنی شهر داراب( تأدیه شود.

مادۀ پنج: مردم در هر گوشه از زمین های خدا ـ شام یا عراق یا یمن و یا 

حجاز ـ باید در امن وامان باشـند و سیاه پوسـت و رنگین پوسـت از امنیت 

برخوردار باشند. معاویه باید لغزش های آنان را نادیده بگیرد، و هیچ کس 

را بـر خطاهـای گذشـته اش مؤاخـذه نکنـد، و مـردم عراق را بـه کینه های 

گذشـته نگیـرد. اصحـاب علـی  در هـر نقطـه ای کـه هسـتند در امن وامان 

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 صدمـه ای بـر آنـان وارد نسـازد، و حـق هر حـق داری به او برسـد، 

و هـر آنچـه در دسـت اصحاب علی اسـت از آنـان بازگرفته نشـود. به قصد 

جـان حسـن بن علی و بـرادرش حسـین و هیچ یک از اهل بیت رسـول خدا 

توطئه ای در نهان و آشکار چیده نشود و در هیچ یک از آفاق عالم اسالم، 

ارعاب و تهدیدی نسبت به آنان انجام نگیرد.

ابن قتیبه می نویسـد: »سـپس عبداهلل بن عامر ـ فرسـتادۀ معاویه ـ قیود و 
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شروط حسنعلیه السالم 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 

ورقه ای نوشـت و ُمهر کرد و پیمان های 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 جمله ای را کـه معاویه در پایان قرارداد نوشـته و با 

خدا بر وفای به آن، عهد و میثاق بسته، چنین آورده اند: »به عهد و میثاق 

خدایی و به هرآنچه خداوند مردم را بر وفای به آن مجبور ساخته، بر ذمۀ 

معاویةبن ابی سفیان است که به مواد این قرارداد عمل کند.«

و این بنابر صحیح ترین روایات، در نیمۀ جمادی االولی به سال 41 هجری 

بود. )صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ/ ص262(
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از صفحٔه ۵ 6دفاع امام حسنعلیه السالم از حق سعیدبن َابی َسرح. 14

سعید بن َابی َسـرِح کوفی که از دوسـتان خاندان اهل بیت بود، مورد غضب 

زیاد بن َابیه، حاکم کوفه قرار گرفت. لذا راهی مدینه شده و به امام حسن 

مجتبی پناه برد. زیادبن ابیه خانوادۀ سعید را زندانی و اموالش را مصادره 

کرد و خانه اش را با خاک یکسـان سـاخت تا وحشـتی در دل دوسـتداران 

اهل بیت به وجود آورد. امام نماز صبح را که در مسـجدالنبی می خواند تا 

طلـوع آفتـاب می نشسـت و به ذکر خدا مشـغول بود. روزهـا مردم گرد او 

جمع می شـدند و او با سـخنان خود مطالب سخت علمی را برایشان بیان 

و آسـان می کـرد و بـه اشـکاالت مخالفان پاسـخ می گفت. )صلح امام حسـن، 

پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ/ ص38( 

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 

َک 
َ
ّما َبعُد َفِاّن

َ
برای سعید، نامه ای خطاب به زیاد با این مضمون نوشتند: »ا

ُه َو 
َ
َخـذَت مال

َ
هِیم َفَهَدمـَت داَرُه َو ا

َ
ـم َو َعلیـِه مـا َعل ُ

َ
ـُه مـا ل

َ
َعَمـدَت ِاَل َرُجـٍل ِمـَن امُلسـلمنَی ل

عن  ُه َو َشّفِ
َ
ُه َو مال

َ
ُه داَرُه َو ارُدد َعلیِه عیال

َ
ِكتایب َهذا َفابِن ل َک  تا

َ
ُه َفِان ا

َ
ُه َو عیال

َ
هل

َ
َحَبسَت ا

الُم« اما بعد، تو یکی از مسلمانان را مورد غضب و خشم  َجرُتُه َو الّسَ
َ
فیِه َفَقد ا

خویش قرار دادی، درحالی که سـود او سـود مسـلمانان و ضرر به او، ضرر 
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به مسلمانان است. خانه اش را ویران کردی و مالش را گرفتی و 

خاندانش را به زندان انداختی. تا نامه ام به تو رسـید، خانه اش را درسـت 

کن و مالش را برگردان و وساطت مرا دربارۀ او بپذیر تا پاداش و اجر نیک 

به تو رسد. والسالم.

زیاد بن ابیـه 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، نامه ای 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 

امیرالمؤمنیـن سـخت گیری کننـد، لکـن در ایـن مـورد ـ احتمـااًل بنابـر 

مصالحـی ـ نامـه ای بـه زیـاد نوشـته و او را به سـبب نامۀ گسـتاخانه اش 

بـه امـام مورد نکوهش قرار داد: »اما بعد، حسـن بن علی نامه ای به همراه 

نامۀ تو که در پاسـخ نامه اش دربارۀ سعید بن َابی َسـرح نوشته بودی، برایم 

فرسـتاد. مـن از کار تـو بسـیار در شـگفتم. البته می دانم که تـو دارای دو 

خصوصیتی: یکی بردباری و نیک اندیشـی اسـت که از ابوسـفیان به ارث 

بـرده ای. و دیگـری همانـی اسـت کـه از مادرت سـمیه گرفته ای و سـبب 

شـده چنین نامه ای بنویسـی. برای حسـن نامه نوشـته ای و در آن پدرش 

را دشـنام داده و فاسـق نامیـده ای، درصورتی کـه بـه جـان خـودم سـوگند 

تـو بـه فسـق و گنـاه سـزاوارتری.« معاویـه در ادامۀ نامه اش تمـام نکات 
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ذکرشده در نامۀ زیاد را جواب گفته و نوشته است: »به مجرداینکه 

نامه ام به دسـتت رسـید، خاندان سعید بن َابی َسرح را آزاد کن، خانه اش را 

بساز، اموالش را برگردان و دیگر مزاحم او نباش. من نامه ای برای سعید 

نوشـته ام و در آن نامـه او را آزاد گذاشـته ام، خواسـت در مدینـه بمانـد یا 

بـه شـهرش بازگـردد. ای زیـاد! حسـن را به مادرش نسـبت داده ای و قصد 

جسارت داشته ای، وای بر تو! مگر او را به کدام مادر نسبت می دهی، اگر 

تو آگاه بودی و فکری داشتی، این بزرگ ترین افتخار و عزت برای او بود. 

مادر او فاطمه، دختر رسول خداست.«

و نامه اش را با این اشعار پایان داد:

ِاذا ساَر ساَر الَموُت َحیُث َیسیُرَاّما َحَسٌن َفابُن الَّذی کاَن َقبَلُه

ئباُل ِااّل َنظیَرُه َو ذا َحَسـٌن ِشبٌه َلُه َو َنظیُرَو َهل َیِلُد الرِّ

ُه َلو یوَزُن الِحلُم َو الِحجا بَامـٍر َلقالـوا َیذُبـٌل و َثبیـُرَو َلِکنَّ

حسن فرزند کسی است که پیش از آن به هرکجا حمله می ُبرد، مرگ هم 

سراغ دشمنانش می رفت.

و آیـا شـیر به جـز هماننـد خـود بـه دنیا مـی آورد؟ حسـن در همـۀ جهات 

همانند پدر خویش است.

اگر بخواهیم بردباری و دانایی او را بسنجیم، باید با وزن کوه های بلند آن 

را سنجش کنیم. )شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید/ ج16/ ص194(
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از صفحٔه   6مالک بن ُنِویِره. 1۵

مالک بن نویره از بزرگان قبیلۀ بنی َیربوع بود که همراه قبیله اش خدمت پیامبر 

رسـیدند و اسـالم آوردند. پیامبر، مالک را ازطرف خود مسـئول جمع آوری 

زکاِت قبیله اش کرد. پس از رحلت پیامبر، مالک از بیعت با ابوبکر خودداری 

کـرد و زکاِت بنی یربـوع را بـرای حکومت مرکزی نفرسـتاد. خلیفه، سـپاهی 

را به فرماندهی خالدبن ولید برای سـرکوب قبایل مرتد فرسـتاده بود. طبق 

نقلی که عالمه سـید شـرف الدین در کتاب »االجتهاد و النص« دراین باره از 

کتب تاریخی و نویسندگاِن اهل سنت مانند حسنین هیکل و عباس عّقاد 

آورده است، وقتی خالدبن ولید از کار قبیله »اسد« و »غطفان« فراغت یافت، 

تصمیـم گرفـت به »ِبطـاح«، نقطه ای از سـرزمین مالک بن نویره برود. مالک 

قباًل بطاح را تخلیه کرده و افراد قبیله اش را پراکنده ساخته بود تا به خاطر 

حفظ اسالم، نزاعی میان آنها و خالد رخ ندهد.

میان خالد و عده ای از انصاِر حاضر در لشـکر او مشـاجره ای شـکل گرفت 

مبنی بر اینکه خلیفه چنین دسـتوری نداده اسـت. اما به هر ترتیب خالد 

لشـکر را به سـوی این سـرزمین روانه کرد. طبری به سـند خود از ابوقتاده 

انصـاری روایـت می کند 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 عده ای 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، هم بستر شد.

ابوقتـادۀ انصـاری، به نزد خلیفه آمد و این رفتار خالد را به او گزارش داد، 

امـا خلیفـه عکس العملی نشـان نداد. خبـر این ماجـرا در مدینه پیچید و 

عـدۀ بسـیاری به خلیفه اعتراض کردنـد؛  ازجمله عمربن خطاب. اما خلیفه 

در برابر این اعتراض ها فقط سکوت کرد. اگر برفرض، ابوبکر عذر خالد را در 

قتل مالک پذیرفته باشد، هیچ عذری از او در عمِل هم بسترشدِن او با زنی 

که شـوهرش تازه کشـته شده و ِعدۀ شـرعِی او تمام نشده است، پذیرفته 

نبود. واضح است که حکم او سنگسار بود، همان گونه که عمربن خطاب 

هـم ُمصـّر بـر اجرای ایـن حکم بود. خلیفـه در برابر این نـّص صریِح قرآن 

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 شرف الدین رأی ابوبکر دربارۀ جنایت بطاح، یکی از آرای 

شخصی و اجتهادات او درمقابل نّص صریح قرآنی و سنت نبی اکرم است، 

که او رأی خود را بر عمل به آن مقّدم داشت!
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از صفحٔه 713جریان ُغلّو و ُغالت. 16

معنـای لغـوی »غلّو« که مصدر فعل »َغلی َیغلو« اسـت، به معنای تجاوز از 

حد، همراه با افراط است. خداوند در قرآن، یهود و نصارا را از بیان سخنان 

غلّوآمیز دربارۀ ُعزیِر پیامبر و حضرت مسیح علیهماالسالم نهی کرده است. 

)نساء/ 171و مائده/ 77( پیامبر اکرم نیز در بیانی مسلمانان را از همین کار نهی 

ّوَ یِف الّدیِن« )نهج الفصاحة/ ح995، برحذر باشید از غلّو در 
ُ
ُكم َو الُغل کرده و فرموده اند: »ِاّیا

دینتـان(. ُغـالت یـا غالیه به معنای غلّوکنندگان و تندروان، در اصطالح ملل 

و ِنحل و ِفرق اسالمی، آن عده از ِفرق و گروه های شیعی است که در حق 

حضرت علیعلیه السالم و فرزندان او یا پیروان ایشان افراط کرده و آنان را خدا 

یا پیامبر یا مالئکه خوانده اند. و یا خداوند را تشبیه به ائمه کرده یا ائمه 

را تشبیه به خدا کرده اند. یا به حلول جزئی الهی، در ائمه، قائل شده اند.

قدیمی تریـن فرقـۀ ُغـالت َسـبائیه یعنـی پیـروان عبداهلل بن َسـَبأ هسـتند. 

شخصیت عبداهلل بن سبأ مجعول و از نظر تاریخی مورد تردید است. تحقیقات 

محققان شیعه و سنی، به ویژه مرحوم عالمه عسکری، دانشمند بلندهمِت 

پرتالش و خستگی ناپذیر شیعه، نشان می دهد که اصل وجود چنین فردی 

مورد انکار اسـت. عالمه عسـکری داستان سرایی سیف بن عمرو را خاستگاه 

پیدایـش چنیـن فرقه ای در کتب حدیثـی و تاریخی می داند. آن مرحوم در 
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کتاب »عبداهلل بن سبأ« به تفصیل به این موضوع پرداخته و برخی 

از دالیل این فرقه تراشـی را برشـمرده است. عواملی مانند ضدیت با شیعه، 

توجیه رفتارهای عثمان و سایر صحابه، توجیه جنگ های آن زمان، تخطئۀ 

برخی عقاید صحیح شیعه، همچون رجعت و مهدویت، و نسبت دادن این 

عقاید به عبداهلل بن سـبأ. اگرچه در ایجاد فرقۀ سـبائیه تشـکیک است، لکن 

مسـّلم اسـت که افرادی در زمان امیرالمؤمنین و در مورد شـخص ایشـان 

َک یِفَّ َرُجالِن 
َ
مبتال به غلّو بوده اند. خود حضرت در این مورد می فرمایند: »َهل

ّبٌ غاٍل َو ُمبِغٌض قاٍل«  دو تن در رابطه با من تباه شـدند: دوسـتی که غلّو و  ُمِ

زیاده روی کرد، و دشمنی که از حّد گذشت. )نهج البالغه/ حکمت 117(

از سـبائیه کـه بگذریـم، یکـی دیگـر از ِفـرق مهم ُغـالت »َبیانیـه«، پیروان 

َبیان بن َسـمعان تمیمـی بودنـد. بیان بن سـمعان مدعـی بود که ابوهاشـم 

عبداهلل بن محمد 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 ُمغیرة بن سـعید ِعجلی از یاران امام 

باقرعلیه السلالم بودنـد. مغیرة بن سـعید در حـق امیرالمؤمنیـن غلـّو می کـرد و 

معتقـد بـه الوهیـت امام باقر بود. بعـد از اینکه مغیرة از سـوی امام باقر 

طـرد شـد، دشـمنِی بـا تشـّیع را آغاز کـرد؛ اماِم بعـد از علی بن الحسـین را 

محمدبن عبـداهلل، نْفـس زکیـه،  دانسـت و قائل به مهدویت او شـد، و بعد 

از شـهادت نْفس زکیه، ادعای نبوت کرد، ترور و مسـموم کردن دشمنانش 
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را بـرای یارانـش حـالل شـمرد. امـام صادقعلیه السلالم در حدیثـی 

می فرمایند: »مغیرة بن سـعید از قصد به پدرم دروغ می بسـت. یاران مغیره 

در اصحـاب پـدرم پنهان بودند و از ایشـان کتب روایـی را می گرفتند و به 

مغیـره می دادنـد؛ و او در ایـن کتـب کفـر را وارد می کـرد و آن را بـه پدرم 

اسـتناد می داد. سـپس به یارانش می داد و امر می کرد که این مطالب را 

در شیعه گسترش دهید.« یا در جای دیگری می فرمایند: »هرچه در کتب 

اصحاب پدرم از غلّو وجود دارد، از دستبردهای مغیره در آن کتب است.« 

)رجال الکّشی/ فی المغیرة بن سعید/ شمارۀ 401(

»خطابیـه«، از پیـروان محمدبن ِمقـالص، معـروف بـه ابوالخطـاب بودنـد. 

ابوالخطـاب از شـاگردان امـام صادقعلیه السلالم 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 می کنند: »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.« )رجال الکّشـی/ ما 

روی فی محمدبن ابی زینب/ شمارۀ 521(

از دیگر ِفرق ُغالت می توان به منصوریه، َعلبائیه، شریعیه، َکیالیه، ُنَصیریه، 

و جناحیه اشاره کرد.
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از صفحٔه  73آل ابی العاص. 17

ابو العاص یکی از فرزندان امیةبن عبدشمس است که خلیفۀ سوم از نسل 

اوسـت. در این زمان، خلیفه عموی خود حکم بن ابی العاص 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

حربابوالعاص

ابوسفیانَعفانَحَکم

مروان
)خلیفۀ بعد از یزید(

عثمان
)خلیفۀ سوم(

معاویه

یزید

خلفـای اموی که نسـب آنها بـه حکم بن ابی العاص بن امیه می رسـد که به 

جهت اولین خلیفه )مروان( به مروانیان معروفند.

مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیه )65-64(  

عبدالملک بن مروان بن حکم )86-65(  

ولید بن عبدالملک بن مروان )96-86(  
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سلیمان بن عبدالملک بن مروان )99-96(  

عمر بن عبدالعزیز بن مروان )101-99(  

یزید بن عبدالملک بن مروان )105-101(  

هشام بن عبدالملک بن مروان )125-105(  

ولید بن یزید بن عبدالملک )126-125(  

یزید بن ولید بن عبدالملک )6 ماه در سال 126(  

ابراهیم بن ولید بن عبدالملک )127-126(  

مروان بن محمد بن مروان معروف به مروان حمار )132-127(  
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از صفحٔه 76۲نامۀ امام حسینعلیه السالم به معاویه.  1

مروان بن حکم که از سوی معاویه حاکم مدینه بود، در نامه ای به معاویه 

نوشت: گروهی از اهل عراق و چهره های سرزمین حجاز نزد حسین بن علی 

رفت و آمد دارند. به نظر می رسد که در اندیشۀ مخالفت با حکومت هستند 

که دراین صورت من در امان نیستم. نظرت را در این موضوع برایم بنویس. 

معاویه در پاسخ به مروان، او را از هرگونه اقدام نسبت به حسین بن علی 

بـر حـذر مـی دارد و بـه او تأکید می کند تا او اقدامی نکرده اسـت، دسـت 

به کاری نزند. سـپس نامه ای به حسـین بن علی می نویسـد و ایشـان را به 

نوعـی تهدیـد می کند.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 نامه ای بلیغ در پاسـخ به 

معاویه نوشـتند که آن را مرحوم مجلسـی به نقل از رجال کّشـی در کتاب 

بحاراالنوار روایت کرده است:

»اما بعد، نامه ات به دسـتم رسـید. نوشـته بودی که دربارۀ ما گزارش های 

نامطلوبی دریافت کرده ای و گفته ای که این گونه اعمال را برای من سزاوار 

نمی دانـی. و یـادآوری کـرده ای کـه تنها خـدای تعالی مـردم را به نیکی ها 

راهنمایی کرده و پشـتیبان نیکی اسـت. اما باید بدانی که این گزارش های 



1517 الف. پی نوشت ها 

ضمائم

نامطلـوب و نـاروا را مردمـی دروغ گـو و ُکرنـش کار و فرومایـه بـه 

تـو می فرسـتند. همـان مردمان تملق پیشـه و سـخن چین که میـان مردم 

تفرقه و جدایی می افکنند، این گمراهان فتنه گر برای تو دروغ گفته اند. نه 

می خواستم 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. به هرحال 

هیچ گونه 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 

حجربن عدی و یاران نمازگزار او که خدا را پرستش می کردند، نیستی؟

ایشـان با سـتمکاری و بدعت های ناپسند مخالف بودند و امر به معروف و 

نهی ازمنکر می کردند، و در راه حق از سـرزنش و مالمت، هراسـی نداشتند. 

اما تو با شمشـیِر سـتم و کینه ایشـان را ُکشـتی بعد از آنکه پیمان های 

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 عمروبن حمق، یار و مصاحب رسـول خداصلی اهلل علیه وآله 

آن بنـدۀ صالـح کـه کثرت عبادت او را فرسـوده و پیکرش را نحیف و رنگ 

از رخسـارش بـرده بـود، نیسـتی؟ درحالی که امانـش دادی و چنان عهد و 

پیمان ها برایش بسـتی که اگر برای بزهای وحشـی بسـته می شـد، از قلۀ 

کوه هـا بـه زیر می آمدند. سـپس او را از روی جرئـت بر پروردگارت و برای 

خفیف شمردن 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، درحالی که پیغمبر   فرموده 

است که هر طفل نوزادی متعلق به همان خانه و بستری است که به دنیا 

می آید و زناکار را جز سـنگ باران نصیبی نباشـد. و تو عماًل سـنت رسـول 

خداصلی اهلل علیه وآله را َترک گفتی و از روی گمراهی مطابق هواوهوس خویش 

گام برداشتی. آنگاه زیاد را بر اهل اسالم مسلط کردی تا مردم را بُکشد و 

دسـت و پا و گوش آنان را قطع کند و چشـم ها را از حدقه بیرون آورد و 

مردم را بر درختان خرما به دار آویزد.

رفتـارت آن چنـان وحشـیانه و ناهنجار اسـت کـه گویی اصـاًل از این امت 

نیسـتی و ایـن امـت را بـا تو ربطی نیسـت. مگر تـو قاتـل حضرمّیین آن 

مرد باایمان نیسـتی که همین زیاد دربارۀ او شـرحی به تو نوشـت و گفت 

حضرمّیین پیرو علی بن ابی طالبعلیه السلالم اسـت و تو پاسخ دادی هرکس را 

که بر دین علی است، بُکشد. او نیز فرمان تو را اطاعت کرد و دوستداران 

علی را کشت و جسد مطهرشان را ُمثله کرد.

مگـر دیـن علی همـان دین پسـرعمویش رسـول اهللصلی اهلل علیه وآله نیسـت، که 

امـروزه تـو بـه نام همیـن دین بر جای پیامبر تکیـه زده ای؟ اگر دین علی 

و دیـن پیامبـر نبود، شـرافت تو و پدرانت در همان زحمات طاقت فرسـای 

بیابانگردی و کوچ های زمستانی و تابستانی بود.

به هرحال آنچه باید بگویم گفتم. پس تو به خود و به دین خود و بر امت 
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محمدصلی اهلل علیه وآله بنگر. آگاه باش که کشـانیدن این مردم به فتنه 

و فساد، خود بزرگ ترین گناه و سرپیچی از اوامر الهی است. و من فتنه ای 

را بزرگ تـر از اینکـه تـو بر ایـن مردم حکومت کنی نمی بینـم، و بزرگ ترین 

وظیفه ای که در برابر دین و امت محمدصلی اهلل علیه وآله 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 می کنم که مرا 

ارشاد و رهبری فرماید تا در کار و مهم خود موفق گردم.

و نیـز در نامـه ات گوشـزد کـرده ای کـه اگر مـن برخیزم، تو هـم برخواهی 

خواسـت. هر نقشـه و حیله ای داری به کار بند، اما آگاه باش که ضربات 

تو بر وجود من کارگر نیست، و مکر و حیله های تو بر من زیانی نیست و 

بر هیچ کس هم جز بر خودت ضرر نخواهی زد. تو بر َمرکب جهل و نادانی 

سـوار شـده ای. از عهدبستن و عهدشکسـتن یاد کرده ای. ِبدان که خصلت 

پیمان شـکنی و نقض عهد شـیوۀ خاص توسـت. آن عهدها و پیمان ها که 

بـا ما بسـتی؛ بـه کدامین عهدت پایبنـد ماندی؟ تو امان هـا دادی و خود 

امان نامۀ خود را به زیر پا افکندی؛ و با کشتن این پاک مردان پیمان خود 

را شکسـتی و سـوگندها و عهدها را زیر پا گذاشـتی. بی آنکه این افراد با 

کسـی سـِر جنگ داشـته و یا کسـی را کشـته باشـند، آنان را بکشتی. آنها 

کشـته شـدند، بی آنکه کسـی را کشته باشـند. تنها گناهشـان این بود که 

فضایل و حق ما را به عظمت یاد می کردند. تو آنان را از بیم آنکه شورش 

و انقالب کنند، بُکشتی، و در ریختن خون این مردان خدا چه زود شتاب 
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کردی. چه بسا اگر آنان را نمی کشتی پیش از آنکه انقالبشان به 

ثمر برسـد، مرگ تو می رسـید و یا آنها پیش از آنکه دسـت به کاری بزنند، 

خودبه خود به مرگ طبیعی می مردند.

ای معاویـه تـو را بـه قصـاص بشـارت می دهـم، 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 بی گناه را تهمت زدی و به کشـتن 

دادی و پاره ای از ایشـان را از خانه های خود دور سـاختی و به دیار غربت 

فرستادی و از مردم برای پسرت که جوانی شراب خوار و سگ باز بود به زور 

بیعـت گرفتـی. امـا ِبدان که خداونـد از این جنایات آگاه اسـت؛ و فجایع 

تـو را فرامـوش نخواهـد کرد. چنان می بینم کـه در تمام این احوال جز بر 

خـودت هیچ کس را ضرر نرسـانده ای و خـود را به هالکت می افکنی. دین 

خـود را از دسـت داده ای و بـه امت اسـالم خیانت ورزیـده ای 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 الحسین بن علی/ باب27/ ح9(
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از صفحٔه 1۰47سعیدبن مسّیب.  1

ابومحمد سعید بن مسّیب )15-94 یا 95ق( از بزرگان تابعان و یکی از فقهای 

هفت گانۀ مدینه و از جمله اصحاب خاِص امام سجادعلیه السالم به شمار می آید. 

دربارۀ شـخصیت علمِی او همین بس که امام باقرعلیه السلالم از پدرشـان امام 

سـجاد فرموده انـد: »سعیدبن مسـّیب داناتریـن مردم به تاریخ پیشـینیان و 

دانشورترین آنها در زمان خود بود.« )رجال الکّشی/ سعیدبن المسیب/ ح189(

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 تهی دسـت درآورد! عبدالملک از این موضوع سـخت 

خشمگین شد و دستور داد صد ضربه شالق بر او بزنند.

یکـی ازجلوه هـای معارضـۀ سعیدبن مسـّیب بـا حکومـت، ایسـتادگی در 

برابـر مسـلم بن ُعقبه بـود. در واقعۀ حّره مردم مدینـه با یزید بیعت بردگی 

می کردنـد، و هرکـه از ایـن بیعت خودداری می کرد کشـته می شـد. بعد از 

آنکه محمدبن ابی جهم و یزیدبن عبداهلل را به سـبب سـرپیچی از بیعت به 

قتل رساندند، مسلم بن عقبه، سعیدبن مسّیب را احضار کرد و از او خواست 

که بیعت کند.

سـعید گفـت: مـن نـه به عنوان بـرده و نه به عنـوان آزاد، بیعـت نمی کنم. 
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عوامل یزید گلویش را گرفتند و آن قدر فشردند تا به زمین افتاد. 

به خیال اینکه سعید مرده است، او را به گوشه ای انداختند. وقتی سعید 

به هوش آمد، گفت: ال واهلل، نه به خدا؛ هرگز بیعت نمی کنم. وقتی او را 

چنین اسـتوار یافتند، مروان و عمروبن عثمان، نزد فرسـتادۀ یزید شهادت 

دادند که سعید دیوانه است. مسلم بن عقبه گفت: من فکر می کردم واقعًا 

دیوانه باشد، گفتم او را رها کنند.

در سال 85ق این موضوع به شکل دیگری پیش آمد. وقتی که عبدالملک 

به فرماندار مدینه، هشام بن اسـماعیل دسـتور داد برای فرزندانش از مردم 

بیعـت بگیـرد، سـعید از بیعـت امتناع ورزید. هشـام نوشـت همه بیعت 

کرده انـد، جـز سعیدبن مسـّیب. عبدالملک دسـتور داد: او را به قتل تهدید 

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 می کنیم. اگر یکی از آنهـا را بپذیری، حاکم را به 

همان مرتبه قانع می سازیم.

1. وقتـی نـام خلیفـه را برایت می خوانند، سـکوت کن و هیچ نگو. سـعید 

گفت: اگر چنین کنم، مردم خواهند گفت سـعید بیعت کرده اسـت. این 

کار را نمی کنم.

2. در خانه ات بنشین و چند روز در مسجد قدم مگذار. اگر تو را در مسجد 

نیابند، دنبال تو نمی آیند. سعید پاسخ داد صدای اذان را بشنوم و به نماز 
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لوة را بشنوم و در مسجد حاضر نشوم!  نروم! صدای َحیَّ َعَلی الصَّ

نه قبول نمی کنم.

3. محـل نشسـتن خویـش را در مسـجد تغییـر بـده و در گوشـه ای دیگر 

بنشـین. اگر به محل همیشـگی ات مراجعه کنند و تو را نیابند، در پی تو 

نمی گردند. سـعید گفت: آیا از مخلوقی بترسـم و فرار کنم؟ نه یک وجب 

جلو و نه یک وجب عقب می نشینم.

همه برای نماز ظهر رفتند، سعیدبن مسـّیب هم مانند همیشـه در مسـجد 

در محل معّین نشسـت. پس از نماز ظهر، حاکم کسـی را به سـراغ سـعید 

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 نمی هراسد. او را 

برهنه کردند تا شالق بزنند، دیدند زیر لباس های نرم، لباس خشن پوشیده 

اسـت. سـعید گفت: اگر این حالت را پیش بینی می کردم، لباسم را عوض 

می کردم تا اسـرارم فاش نشـود. آنگاه پنجاه ضربه بر پیکر نحیفش زدند و 

او را در شهر گرداندند.
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از صفحٔه 1۰7۰علت ملّقب شدن امیرالمؤمنین به ابوتراب. ۲۰

چندین روایت و نقل تاریخی دربارۀ چگونگی ملقب شدن امیرالمؤمنین به 

ابوتراب وارد شده است.

برای نمونه، َعباَیة بن ِربعی از عبداهلل بن عباس پرسید: چرا پیامبر خدا کنیۀ 

ابوتـراب را بـه علیعلیه السلالم داد؟ ابن عباس 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 می نگرد و می گوید: »یا 

« ای کاش من نیز وابسـته به ابوتراب بودم و از شـیعیانش 
ً
ُكنُت ُتراِبّیا یَتن 

َ
ل

محسوب می شدم. و این همان گفتار خداوند است که در آیۀ چهل سورۀ 

« کافر در روز قیامت می گوید 
ً
ا را�ب

�ةُ �ةُ �نی ُك�ن �ةَ �ی
َ
ا ل ُر �ی وُل الکا�نِ �ة َ نبأ می فرماید: »َو �ی

ای کاش خاک بودم. )علل الشرایع/ باب125/ ح2(

از حدیـث اول، حدیـث مشـهورتر، حدیثی اسـت که عمار یاسـر نقل کرده 

است. عمار می گوید من و علی بن ابی طالب در جنگ عشیره باهم بودیم. 

)این غزوه پیش از جنگ بدر و در ماه جمادی االخر که 16 ماه از هجرت 

پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم گذشته بود رخ داد.(

هنگامی که در عشیره بودیم، گروهی از طایفه بنی ُمدِلج را دیدیم که در چشمه 
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و نخلستان خود مشغول کار بودند. حضرت علی به من گفت: ای 

ابوالیقظان! می آیی نزد این قوم برویم و ببینیم چگونه کار می کنند؟ قبول 

کردم و نزد آنان رفتیم و ساعتی کارهایشان را تماشا کردیم. آنگاه خوابمان 

گرفت. رفتیم در بین نخل های کوچک، روی خاک های نرم آنجا خوابیدیم. 

به خدا سوگند کسی ما را بیدار نکرد جز رسول خدا. حضرت با پای مبارکشان 

مـا را حرکـت مـی داد. )و ما برخاسـتیم( در حالی که خاک آلـود بودیم. در این 

َک 
َ
موقع وقتی پیامبر علی بن ابی طالب را خاک آلود دیدند، به او گفتند: »ما ل

باُتراٍب؟« سـپس فرمودند: آیا شـما را آگاه نکنم از دو نفر که بدبخت ترین 
َ
یا ا

مردم هستند؟ گفتیم بفرمایید. حضرت فرمودند: »اول مردِک سرخ روِی قوم 

ثمـود کـه ناقـۀ صالح را ِپی کرد و دیگـری آن که به اینجای تو ضربت می زند 

)و دسـتش را بر پیشـانی علیعلیه السالم گذاشـت(. آنگاه محاسن علی را گرفت 

و گفت تا اینکه این از خوِن آن تر شود.« )السیرة النبویة )ابن هشام(/ ج1/ ص600(

ایـن دو روایـت نشـان از عالقـۀ پیامبر به امیرالمؤمنیـن و ارزِش این کنیه 

دارد. عالمـۀ امینـی در الغدیر در علت اینکه چـرا بنی امیه از امیرالمؤمنین 

بـا کنیـۀ ابوتـراب یـاد می کردنـد، نقلـی از حاکـم نیشـابوری، آورده اسـت. 

حاکـم نیشـابوری می گوید: بنی امیه کارشـان پاییـن آوردن و عیب جویی از 

علیعلیه السالم بود به این نام ـ ابوتراب ـ که رسول خداصلی اهلل علیه و آله او را نامیده 

بود. و حضرت را بر منبرها بعد از خطبه در مدت حکومتشان لعن کرده و 

دشنام می دادند و آن حضرت را به کنیه و ناِم ابوتراب مسخره می کردند.

گفتـه شـد کـه یکـی از کار هـای معاویـه بـرای مقابلـه بـا ذکـر فضایـل 
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امیرالمؤمنین، درست کردِن احادیث جعلی بود. از جمله احادیث 

ی شدن امیرالمؤمنین به ابوتراب است. جعلی، داستان ُمکنَّ

راوِی حدیث ابوهریره است. می گوید: رسول خدا نماز صبح را با ما خواند. 

سـپس حضـرت بـا چهـره ای 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 خاک ها 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 

رسـول اهلل با رویی گرفته و چهره ای محزون داخل منزل ُشـدید و با حالی 

برخالِف آن، خارج ُشدید؛ علتش چیست؟

حضرت فرمودند: چگونه مسرور و خوشحال نباشم در حالی که بین دو نفر 

که هر دو محبوب ترین افراد اهل زمین و آسمان نزد من هستند، اصالح 

کـرده و آشـتی برقـرار کردم. )علل الشـرایع/ بـاب125 العلة التی من اجلها کنی رسـول اهلل 

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اباتراب/ ح1(

نظیر این داستان، حدیثی هم از سهل بن سعد در صحیح  بخاری نقل شده 

اسـت. )صحیح البخاری/ کتاب االسـتئذان/ مسئلۀ 6280( اگرچه بطالن گفتۀ ابوهریره 

و روایت مشـابه آن کاماًل واضح اسـت لکن نقل آن به خوبی نشـان دهندۀ 

حرکِت تبلیغاتِی معاویه در ضدیت با امیرالمؤمنین است.
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از صفحٔه   1۰محمدبن مسلم ثقفی. ۲1

امـام  و  باقـر  امـام  خـاص  اصحـاب  از  کوفـی،  ثقفـی  محمدبن مسـلم 

صادقعلیهماالسلالم بود. خودش روایت کرده هر زمان که در مسـئله ای شرعی، 

دچار مشـکل می شـدم که دانسـتن حکم آن ضروری بود، به حضرت امام 

باقر و حضرت امام صادقعلیهماالسالم مراجعه می کردم و طی سالیان متمادی 

کـه در مدینـه اقامـت داشـتم و یا گاهی کـه از کوفه به مدینـه می رفتم، 

حدود سی هزار حدیث از امام باقرعلیه السالم شنیدم و شانزده هزار حدیث نیز 

از امـام صادقعلیه السلالم فـرا گرفتـم. فقاهـت محمدبن مسـلم از آنجا معلوم 

می شـود که امام صادقعلیه السلالم شـیعیان کوفه را که به حضرت دسترسـی 

نداشتند، به طرف او می فرستاده است.

در روایتـی خالـد َطیاِلسـی می گویـد: روزی از روزهـا، امـام باقرعلیه السلالم به 

محمد بن مسـلم فرمـود: »محمـد! هنگامی کـه به کوفه برگشـتی، تواضع و 

فروتنی پیشـه کن. کاری کن که مأموران دسـتگاه ستم پیشۀ بنی امیه 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 

محمد بن مسلم از شّر و ستم دشمنان اهل بیت محفوظ بمانند.

محمد بن مسـلم کـه از زیرکـی و فرزانگی ویژه ای 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 محمدبن مسلم که 

از بزرگان و شخصیت های 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.

محمد بن مسـلم به آنان پاسـخ داد: من خرمافروشـی را رها نمی کنم؛ چرا 

که َسرورم امام باقرعلیه السالم چنین دستوری داده است. آنان گفتند: پس در 

خانۀ خود آسیابانی کن. او این پیشنهاد را پذیرفت و اسباب آسیاب کردن 

گندم را برایش فراهم کردند و او مقابل در خانه می نشست و گندم یا جو 

آرد می کرد. )رجال الکّشی/ محمدبن مسلم الطائفی الثقفی/ شمارۀ 278(
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از صفحٔه 1114سعیدبن ُجَبیر. ۲۲

سـعیدبن ُجَبیر یکی از پنج صحابِی برجسـتۀ امام سجاد است. شیخ مفید 

در کتـاب اختصـاص، حدیثـی از امام صادق در وصف سـعیدبن ُجَبیر نقل 

كاَن َسَبُب  یِه َو ما 
َ
كاَن َعِلٌّ ُیثن َعل كاَن َیأَتُّ ِبَعِلِّ بِن احُلَسنِی َو  ّنَ َسعیَدبَن ُجَبیٍر 

َ
می کند: »ا

« سعیدبن ُجَبیر در صراط مستقیم 
ً
كاَن ُمسَتقیما  َهَذا ااَلمِر َو 

َ
ُه ِااّل َعل

َ
َقتِل احَلّجاِج ل

بـود و بـه علی بن الحسینعلیه السلالم اقتدا کرده بود. امام سـجاد از او تعریف 

می کرد و همین عالقه میان او و امام، باعث شد َحّجاج او را شهید کند.

علـت رفتـن سـعیدبن ُجَبیر بـه خراسـان از این قرار اسـت. حاکـِم مناطِق 

سیسـتان ـ که در آن روز جزئی از خراسـان محسـوب می شـد و از سـوی 

َحّجـاج منصـوب شـده بود ـ مأموریـت یافت تـا حاکم منطقۀ کابلسـتان 

را شکسـت دهـد و ایـن منطقه را بـه انضمام قلمرو اسـالمی دربیاورد. در 

جنگـی کـه رخ داد، حاکـم کابلسـتان پیـروز شـد. با این شکسـت، َحّجاج 

سـپاهی مجهـز، کـه بـه »جیـش الطواویس« معروف شـد، آماده کـرد و با 

فرماندهـی عبدالرحمان بن محمد بن اشـعث راهِی ایـن منطقه کرد. بنا به 

نقـل کتـاب البدایة و النهایة، َحّجاج سـعیدبن ُجَبیر را با این سـپاه همراه 

کرد. عبدالرحمان بعد از رسیدن به منطقۀ سیستان، و کسب پیروزی هایی، 

تصمیـم گرفـت مدتی جنگ را متوقف کنـد. اما َحّجاج با او مخالفت کرد 
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و به او دسـتور پیشـروی داد. چند نامه میان آن دو ردوَبدل شد. 

عبدالرحمان موضوع را با سـپاهیانش در میان گذاشـت، سـخنرانی ای کرد 

و سپاهیان را علیه َحّجاج شوراند. عبدالرحمان با حاکم کابلستان قرارداد 

صلـح نوشـت و عـازم کوفـه شـد. البته قیـام عبدالرحمـان با تمـام فراز و 

نشیب هایش در نهایت شکست خورد.

در اقوال تاریخی اسـت که سـعیدبن ُجَبیر بعد از این ماجرا به مکه رفت، 

ولی توسـط اسـتاندار مکه دسـتگیر و سـوی َحّجاج فرسـتاده شـد. عالمه 

مجلسـی در کتاب جالءالعیون، گفت وگوی میان َحّجاج و سـعید را آورده 

است. »چون سعید را به نزد آن ملعون بردند، گفت: تویی َشقی بن ُکَسیر؟ 

سعید گفت: مادر من نام مرا بهتر از تو می دانست و او مرا سعیدبن ُجَبیر 

نامید. َحّجاج گفت: چه می گویی 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 اسـت. َحّجاج گفت: در 

حق خلفای دیگر چه می گویی؟ سعید گفت: مرا بر ایشان وکیل نکرده اند. 

َحّجـاج گفـت: کدام یک را بیشـتر دوسـت داری؟ گفت: هر یک از ایشـان 

که نزد خالق من پسـندیده تر هسـتند. حّجاج گفت: کدام یک نزد خالق تو 

پسندیده تر است؟ سعید گفت: این علم نزد کسی است که آشکار و پنهاِن 

ایشـان را می داند. َحّجاج گفت: نمی خواهی به من راسـت بگویی؟ سعید 

گفت: نمی خواهم به تو دروغ بگویم.«



1531 الف. پی نوشت ها 

ضمائم

َحّجاج دستور داد تا سعید را بُکشند. سعید در لحظات آخر عمر 

طُه َعَلی َاَحٍد َبعدی« خدایا این جانی را پس از من  دعا کرد: »َالّلُهمَّ ال ُتَسلِّ

بر َاحدی مسلط مگردان، و َحّجاج چهل روز بعد ُمرد.



1532 الف. پی نوشت ها 

ضمائم

از صفحٔه 13۰۵قصاص قاتل ُمَعلَّی بن ُخَنیس. ۲3

هنگامی که ُمَعلَّی بن ُخَنیس به شهادت رسید، امام صادق در مدینه حضور 

نداشـتند. هنگامی کـه بـه شـهر بازگشـتند و از موضوع باخبر شـدند، عازم 

دیدار حاکم مدینه، داوودبن علی ـ عموی خلیفه ـ شدند. درحالی که عبای 

حضرت بر روی زمین کشـیده می شـد و فرزندشان اسماعیل همراه ایشان 

بـود. حضـرت رو به داوود کرده و با اعتراض شـدید به او فرمودند: کارگزار 

مرا به قتل می رسانی و اموال مرا ضبط می کنی؟

برخورد داوود با حضرت دوگونه نقل شده است. در نقل رجال کّشی، داوود 

بـا سراسـیمگی اتهـام قتل را از خودش دور می کنـد و می گوید که رئیس 

شـرطه ها این کار را انجام داده اسـت. حضرت می پرسـند این کار با اجازۀ 

تـو بـوده؟ و داوود انـکار می کند. پـس حضـرت از داوود می خواهند برای 

قصاص، رئیس شرطه ها را گردن بزند.

اما در نقلی که در کتاب مناقب آل ابی طالب آمده اسـت، حضرت خطاب 

بـه داوودبن علـی می فرمایند: به خدا سـوگند که نزد پـروردگار تو را نفرین 

می کنـم. داوود بـه اسـتهزا به امـام می گوید: مرا به قتـل تهدید می کنی؟ 

حضـرت بـه منـزل می رونـد. تا صبـح به مناجـات و دعا سـپری می کنند. 

در نیمۀ شـب چند تن از غالمان داوود برای دسـتگیری حضرت به خانۀ 
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ایشـان می آینـد. حضـرت مشـغول نمـاز و دعا بودنـد. غالم ها را 

بازگرداندنـد؛ امـا آنهـا منزل حضرت را تـرک نکردنـد؛ همان طورکه حضرت 

دسـت ها 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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از صفحٔه 13۲۰قیام یحیی بن زید. ۲4

یحیی بن زید )107-125ق( بعد از شـهادت پدرش، زیدبن علی بن الحسـین، 

بنابـر وصیـت پـدر، راِه قیـام را در پیـش گرفـت. از کوفـه خـارج و راهـِی 

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 ولیدبن یزید، دستور داد او را آزاد کنند.

ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الّطالبّیین می نویسد، هنگامی که یحیی از زندان 

آزاد شـد، محبین اهل بیت زنجیرهایی که به پای یحیی بسـته شده بود را 

از او خریدند، قطعه قطعه کردند و به عنوان نگین، برای انگشترهایشـان از 

آن استفاده کردند.

پس از آزادی یحیی، والی خراسان دوهزار ِدرهم به او داد و به او پیشنهاد 

کرد به ولید بن یزید بپیوندد. یحیی نپذیرفت و به سوی 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 اسـب هایی خریـد و همراه با هفتـاد نفر از 

یارانش به سمت 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 به سـوی جوزجـان رفـت. دو تـن از بزرگان قبایل و تعـداد زیادی نیرو به 

یحیـی پیوسـتند. نصربن سـیار، والی خراسـان به تعقیب یحیـی پرداخت 

تـا اینکـه در نزدیکـِی جوزجان این نیروها به هم رسـیدند. سـه شـبانه روز 

جنگ شدید رخ داد. در روز سوم یحیی با اصابت تیری به پیشانی اش 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 

الُم َو  یحیی بن زید خبر داده و می نویسد: »َو َقد َبَکی َعَلیِه الّصاِدُق َعَلیهِ السَّ

َم َلُه، َفَسالُم اهلِل َعَلیِه َو َعَلی روِحِه الّطاِهَرِة«. َتَرحَّ
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از صفحٔه 13۲4احوال عبداهلل بن حسن و فرزندانش. ۲۵

در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده است جماعتی از بنی هاشم در َابواء ـ در 

نزدیکی مدینه ـ جمع شـدند. در این جمع ابراهیِم امام، سـّفاح، منصور، 

عبداهلل بن حسـن و دو فرزنـدش محمـد و ابراهیـم و جمعـی دیگـر حضور 

داشتند. عبداهلل بن حسن، فرزندش محمد را به عنوان مهدی موعود معرفی 

می کنـد و از دیگـران می خواهـد که بـا او بیعت کنند. منصـور هم اضافه 

می کنـد همـۀ مـا می دانیم توجه مردم به محمدبن عبداهلل بیشـتر از باقِی 

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 مّطلع کردند 

و خواستند تا حضرت در این اجتماع حاضر شوند.

حضـرت کـه تشـریف آوردنـد، عبداهلل بن حسـن 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 

نه اکنون زماِن ظهور مهدی اسـت. و اگر نیت تو قیام برای امربه معروف 

و نهی ازمنکر اسـت، ما تو را رها نمی کنیم درحالی که شـیخ ما هسـتی و 

نـَت َشـیُخنا َو ُنباِیُع 
َ
بـا فرزنـدت در این راه بیعـت می کنیـم. »َواهَّلِل ال َنَدُعـَک َو ا

ـَذا ااَلمـِر«. عبـداهلل ناراحت شـد و به حضـرت گفت تو از غیب چیزی  ابَنـَک ِبَ
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نمی دانـی و از روی حسـادت چنیـن می گویـی. حضرت فرمودند 

عبـداهلل ناراحـت نشـو، آنچـه گفتم از روی حسـادت نبود. آنگاه دسـتی بر 

پشـت ابوالعبـاس سـّفاح زدنـد و فرمودنـد همانا خالفت بـرای او، برادران 

و فرزندان اوسـت و فرزنداِن تو را از خالفت سـهمی نخواهد بود و کشـته 

خواهند شد.

آنگاه حضرت برخاستند و به یکی از حضار که نزدیکشان بود، گفتند آن که 

را ردای زرد بـر دوش دارد می بینـی؟ـ  منظورشـان منصـور بود ـ به خدا او 

فرزندان عبداهلل را خواهد کشت.

مقاتل الّطالبّیین ادامه می دهد پس از آنکه عباسیان به حکومت رسیدند، 

همواره از جانب فرزندان عبداهلل بن حسن احساس خطر می کردند. 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.

محمدبن عبـداهلل و بـرادرش ابراهیـم هـر دو در همـان سـال قیـام کردند. 

ابراهیم با تأخیر متوجه خروج برادرش در مدینه شد، اما به محض اطالع 

او هم در بصره پرچم قیام را برافراشت. در این قیام عدۀ بسیاری از مردم 

مدینـه بـا محمدبن عبـداهلل بیعت کردند. عده ای هـم در بصره، کوفه، مکه 

و یمـن بیعـت او را پذیرفتنـد. بیـش از دو مـاه از دعـوت او نمی گذشـت 

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 محمدبن عبـداهلل و یارانـش حملـه کنـد. در 

نهایت محمدبن عبداهلل، ملقب به نْفس زکیه، به دست حمیدبن قحطبه به 

شهادت رسید  و سر از بدنش جدا شد.

بـرادرش ابراهیـم توانسـت امـور بصـره را به دسـت بگیـرد. منصور سـپاهی 

از جانـب کوفـه راهـِی نبـرد بـا آنها کـرد. اگرچه ابراهیـم در این نبـرد ابتدا 

پیروزی هایی کسب کرد، اما به مرور کار دشوار شد و او در منطقۀ باخمرا، در 

چند کیلومتری شهر کوفه به شهادت رسید و پیکرش همان جا دفن شد.
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از صفحٔه 1374مخفی بودن امامت امام کاظم در آغاز امر. ۲6

آن گونـه کـه از تاریخ پیداسـت، منصور به دنبال شناسـایی جانشـین امام 

صادقعلیه السالم بود تا او را به قتل برساند. اگرچه وصیت امام صادقعلیه السالم 

منصور را ناکام می کند، اما تردید هایی هم برای شیعیان به وجود می آورد. 

روایت زیر، هم شرایط ناامن آن روزگار را نشان می دهد، هم تالش دو تن 

از شیعیان را برای شناختن امامشان.

محمد بن قولویه ]به سند خود[ از هشام بن سالم روایت کرده که گفت: پس 

از وفات امام صادقعلیه السلالم من و محمد بن نعمان )مؤمن الطاق( در مدینه 

بودیم، و مردم بر سر عبداهلل بن جعفر 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 می شـود؟ 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 ِفَرق کالمی اهل سـنت( نیز این را 

نگوینـد. عبـداهلل گفت بـه خدا من نمی دانم مرجئه چه می گویند. هشـام 

گوید: پس ما از نزد عبداهلل بن جعفِر گمراه بیرون آمدیم و نمی دانستیم به 

کجا برویم. در کنار یکی از کوچه های مدینه نشسـته و گریه می کردیم و 

نمی دانسـتیم چه باید بکنیم و به چه کسـی رو آوریم. با خود می گفتیم 
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به سـوی مرجئه، یا به سـوی قدریه، یا به سوی معتزله، یا به سوی 

زیدیـه برویـم. در همیـن حـال مـن مـردی را کـه نمی شـناختم دیدم که 

با دسـت به من اشـاره می کند. ترسـیدم جاسوسـی از جاسوسـان منصور 

دوانیقی باشـد، چون منصور جاسوسـانی در مدینه داشـت که ببیند مردم 

پـس از جعفر بن محمـد امامـت چـه شـخصی را خواهنـد پذیرفت تـا او را 

گرفته، گردن بزنند. من ترسیدم این پیرمرد از همان جاسوسان باشد، پس 

بـه مؤمن الطـاق گفتم تو از من دور شـو، زیـرا من بر خود و بر تو بیمناک 

و نگرانـم. ایـن مـرد نیـز مـرا می خواهد نه تـو را، تو از من دور شـو، مبادا 

بـه هالکـت افتی و به دسـت خـود در نابودی ات کمک کرده باشـی. پس 

مؤمن الطـاق بـه فاصلـۀ زیادی از من دور شـد و من به دنبـال پیرمرد رفتم 

و چنیـن گمـان می کـردم کـه نمی توانم از دسـت او رها شـوم و به ناچار 

همچنان به دنبال او رفته و تن به مرگ داده بودم، تا اینکه مرا به در خانۀ 

حضرت موسی بن جعفرعلیه السالم 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 موسی بن جعفرعلیه السلالم در آنجاست. بدون سابقه 

فرمودند: نه به سـوی مرجئه، و نه به سـوی قدریه، و نه به سـوی معتزله، و 

نه به سوی زیدیه، بلکه به سوی من، به سوی من. عرض کردم: فدایت شوم 

پـدرت از دنیـا رفـت؟ فرمود: آری. گفتم: ُ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 می خواهد 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 نمی گویم.

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 نمی داند. سـپس عرض کردم قربانت 

شـوم، من از تو پرسـش کنم همان گونه که از پدرت می پرسـیدم؟ فرمود: 

بپـرس تا پاسـخ گیـری، ولی فاش مکن که اگر فاش کنی نتیجه اش َسـر 

بریدن است.

هشام گوید: من از او پرسش هایی کرده، دیدم دریایی است بیکران. عرض 

کردم قربانت شـوم، شـیعیاِن پدرت گمراه و سـرگردان شـده اند، آیا با این 

پیمانـی کـه شـما بر پنهان داشـتن جریان از من گرفته ایـد، جریان امامت 

شما را به آنها برسانم و آنان را به سویت دعوت کنم؟ فرمود: هرکدام رشد 

و خردمندی و رازداری شان را دریافتی، به او برسان و پیمان بگیر که فاش 

نکند و اگر فاش کند سـر بریدن در کار اسـتـ  و با دسـت اشـاره به گلوی 

خود کرد ـ گوید: پس از نزد آن حضرت بیرون رفتم و مؤمن الطاق 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 پرسش هایی کرده، یقین 
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بـه امامتـش پیـدا کردند. سـپس مـردم را گروه گروه دیـدار کرده 

]و جریـان را گفتیـم[ و هرکـه پیـش آن جناب می رفت بـه امامتش یقین 

می کرد. )االرشاد/ باب تاریخ االمام موسی بن جعفر/ فصل قبسات من معاجز االمام الکاظم(

عبداهلل بن جعفر تقریبًا هفتاد روز پس از امام صادق از دنیا رفت. بسیاری 

از پیروان او مگر عدۀ اندکی رو به سوی امام کاظم آوردند.
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از صفحٔه 14۲1قصیدۀ مدارس آیات. ۲7

بعـد از حضـور امـام رضا در مرو، دعبل خزاعی بـرای تقدیم قصیده اش به 

محضر آن امام، راهی مرو شد. هنگامی که به محضر امام رسید، گفت من 

با خود عهد کرده بودم تا اولین بار، این قصیده را در محضر شما بخوانم؛ 

آن گاه شـروع به خواندن کرد. قصیده ای که وقایِع  گذشـتۀ خاندان پیامبر 

را یک به یک بازگو می کرد. حضرت حین قرائت این قصیده بارها گریستند 

و حتی از حال رفتند. 

در اثنای خواندن دعبل، وقتی که ذکِر شـهدای خاندان پیامبر و مزار آنها 

بود، حضرت دو بیت به قصیدۀ دعبل افزوده و فرمودند:

ا ِمن ُمصیَبة
َ

َفراتَو َقبٌر ِبطوٍس یا ل  ااَلحشـاِء ِبالّزَ
َ

ـت َعل َّ
َ

حل
َ
ا

بـاتِاَل احَلشـِر َحّیَ َیبَعَث اهَّلُل قاِئا الُكُر َو  الَغـّمَ  ـا  َعّنَ ُج  ُیَفـّرِ

و قبـری در طـوس اسـت کـه چـه مصیبت هایـی در آن اسـت/که آتش از 

دل های سوخته از آنها شعله ور است

که تا قیامت برپاسـت تا اینکه خداوند قائم را برانگیزد/ و غم و رنج های 

ما را به فرج مبدل سازد

دعبل از حضرت پرسید، این قبر کیست که در طوس است؟ حضرت فرمودند 

قبر من است که به مرور محل رفت و آمد شیعیان ما خواهد شد. 
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دعبل ادامه داد تا به انتهای قصیده رسید و گفت:

ِه ِبالَبَركاِتُخـروُج ِامـاٍم ال َمحاَلـَة خاِرج َيقوُم َعَلى اسـِم اللَّ

ـُز ِفينـا ُكلَّ َحـقٍّ َو باِطـٍل ِقماتُيَميِّ عماِء َو النَّ َو َيجزِی َعَلى النَّ

آنچه امیدوارم، بیرون آمدن امامی  است که البته بیرون آید/ قیام کند به 

امامت به ناِم خدا و یاری او با برکت های بسیار

و تشـخیص می دهد در میان ما هر حق و باطلی را/ و جزا می دهد مردم 

را به نعمت ها و عقوبت ها.

امام دوباره به گریه افتادند، و از او پرسیدند آیا امام قائم را می شناسی؟ 

دعبل گفت خیر، فقط شـنیده ام 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.

http://sahba.ir/download/Halaghat04.pdf
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از صفحٔه 143۰احمدبن اسحاق.  ۲

احمدبن اسـحاق اشـعرِی قمـی )متوفـی 260ق( از اصحـاب امـام جـواد و 

امام هادی و وکیل امام حسن عسکری در شهر قم بود. ایشان وجوهات 

جمع آوری شـده را بـه محضـر امام عسـکری می رسـاند. 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 نمی دادم. 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.«

احمدبن اسحاق از طایفۀ اشعریون است. جّد چهارم او به نام َاحَوص بن سائل 

اشـعری در سـال 121ق در جریـان قیـام زیدبن علـی فرماندهـی سـپاه او را 

عهده دار بود، و پس از شکسِت قیام، به دست حجاج زندانی بود. او بعد از 

چهار سال با وساطت برادرش آزاد شده و همراه او راهی قم شده و پایه گذار 

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 جنگ های 

آن دوره، در کوفه مسـتقر شـده بودند. طایفۀ آنها سـابقۀ درخشانی در یاری 



1546 الف. پی نوشت ها 

ضمائم

ائمه داشت، ازجمله حضور در جنگ صفین؛ شاید به همین سبب 

ازطرف حجاج به شدت زیر فشار بودند. شاید علت مهاجرت آنها به قم، فتح 

این سرزمین توسط جد آنها، مالک بن عامر بوده است. 

از ایـن خانـدان شـخصیت های علمـی و دینی بسـیاری برخاسـته اسـت. 

ازجملـه زکریابـن آدم کـه از اصحاب گرانقدر امام رضـا و امام جواد بوده و 

بنا به نقلی وکالت ایشان را در شهر قم عهده دار بوده است. مزار ایشان در 

قبرستان شیخان قم قرار دارد. 

در رجال کّشـی آمده اسـت که احمد بن اسـحاق مدتی پس از شهادت امام 

عسکری زنده بوده است. هنگامی که می خواست به سفر حج برود، نامه ای 

بـرای امـام زمـان نوشـت و از حضرت برای سـفر اجازه گرفـت. حضرت در 

کنار جواب نامه، پارچه ای سفید نیز برایش فرستاد. احمدبن اسحاق 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 

سرپل ذهاب قرار دارد.

بنا به نقلی مسجد امام حسن عسکری در شهر قم، توسط احمدبن اسحاق 

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 

قمـری را معّیـن می کنـد. وقایع هر سـال در کنار 

آن درج شده. 

ایـن وقایـع به ترتیب در قالـب چهار دورۀ امامت 

آمـده، و آغـاز امامـت هـر امـام، بـا رنـگ متمایز 

مشخص شده است.
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رحلت پیامبر اکرم  آغاز امامت امیرالمؤمنین )28صفر(  سقیفه و 

بیعت مردم با ابی بکر )28صفر(  حضور امیرالمؤمنین همراه حضرت 

زهـرا و حسـنین بـر در خانـۀ اهـل بـدر و طلـب یاری   جمـع آوری 

قرآن توسـط امیرالمؤمنین اعزام لشکر اسامه  تصرف منابع مالی 

اهل بیت توسط خلیفه )ازجمله سهم خمس و َفیء، زمین های فدک، 

سهم از باغات یا محصوالت خیبر و صدقات روستاهای اطراف مدینه( 

 مجادلـۀ حضرت زهـرا با خلیفه و قرائت خطبۀ فدکیه  بازگشـت 

لشکر اسامه و اعتراض برخی از صحابه به خلیفۀ اول و وقایع سقیفه 

 تـالش مجدد برای بیعت گرفتـن از امیرالمؤمنین و حملۀ به خانۀ 

ایشـان و ضربت خـوردن حضرت زهـرا در این ماجرا  حضور حضرت 

زهـرا در مسـجد مدینـه و ممانعت از گرفتن بیعـت از امیرالمؤمنین 

با خواندِن خطبه ای سـوزناک  خطبۀ حضرت زهرا در بسـتر بیماری 

برای زنان مدینه  به حضور نپذیرفتن ابوبکر و عمر توسـط حضرت 

زهرا  شهادت حضرت زهرا )3جمادی الثانی یا 13جمادی االول 11ق(

13
درگذشت خلیفۀ اول  آغاز خالفت خلیفۀ دوم )22جمادی الثانی 13ق(

14
نبرد قادسـیه  نهی خلیفۀ دوم از شـرکِت مسـتقیم در نبرد با سـپاه 

فارس توسط امیرالمؤمنین

1۵
مشورت خلیفۀ دوم با امیرالمؤمنین دربارۀ ادامۀ فتوحات در سرزمین 

شـام، و دسـتوِر حرکت به سمت بیت المقدس با نظر امیرالمؤمنین 

 طوالنی شدن جنگ و درخواست سپاه اسالم از خلیفه برای حضور 

مسـتقیم در جنگ  نهِی خلیفۀ دوم از شـرکت مسـتقیم در جنگ 

توسط امیرالمؤمنین  فتح بیت المقدس
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فتح مدائن و جزیره  مشورت خلیفۀ دوم با امیرالمؤمنین دربارۀ 

تعیین مبدأ تاریخ اسـالم و تعیین سـال هجرت پیامبر از مکه به 

مدینه با نظر امیرالمؤمنین

17
بنای کوفه

1 
فتح آذربایجان  انتصاب معاویةبن ابوسفیان به والیت شام

1 
فتح نهاوند  مشـورت خلیفۀ دوم بـا امیرالمؤمنین دربارۀ چگونگی 

تقسیم زمین های کوفه، و مقررکردن مالیات بر آنها با نظر امیرالمؤمنین

۲۰
فتـح مصـر و اسـکندریه  تدوین دفاتـر بیت المال توسـط خلیفۀ 

دوم و ایجاد تمایز بین سهم مسلمین با توجه به برخی مالک ها

۲۲
پاسخگویی امیرالمؤمنین به سؤاالت علمای یهود، اسقف نجران و 

قیصر روم  عزل عمار یاسر از امارت کوفه

۲3
فتـح اصطخـر و ری  درگذشـت خلیفۀ دوم و سـپردِن امِر تعیین 

خلیفه به شورای شش نفره

۲4
آغاز خالفت عثمان )3محرم(
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۲6

عزل عمرو عاص از والیت مصر و انتصاب عبداهلل بن سعد َابی َسرح 

به جای او

۲7
فتح بخشـی از شـمال افریقا و بخشش خمس غنائم حاصل از آن 

به مروان بن حکم از سوی عثمان

۲ 
عزل ابوموسـی اشـعری از والیـت بصره و انتصـاب عبداهلل بن عامر 

بن ُکریز به جای او

3۰
تبعید ابوذر به شام، بازگشت او به مدینه و تبعید مجدد به َرَبذه

31
فتح ارمنّیه

3۲
وفات ابوذر  ضرب و شتم عمار یاسر و عبداهلل بن مسعود توسط خلیفه

33
نارضایتـی مـردم کوفـه از سـعیدبن عاص کارگـزاِر کوفـه و اظهـار 

شکایت به خلیفه  تبعید جمعی از بزرگان کوفه به شام

34
آشکار شدن نشانه های نارضایتی عمومی از خلیفه  دعوت خلیفه 

از معاویه، عبداهلل َابی َسـرح، عامربن عبداهلل و سـعیدبن عاص برای 

مشورت  ممانعت مردم کوفه از ورود سعیدبن عاص به کوفه

ی 
ار
لک
مل
ه
و 
ت 

کو
لل
س
ن 
را
دو
 :
ت
ام
ام
ل 
او
ن 
را
دو
 
ی 
ار
لک
مل
ه
و 
ت 

کو
لل
س
ن 
را
دو
 :
ت
ام
ام
ل 
او
ن 
را
دو
 
ی 
ار
لک
مل
ه
و 
ت 

کو
لل
س
ن 
را
دو
 :
ت
ام
ام
ل 
او
ن 
را
دو
 
ی 
ار
لک
مل
ه
و 
ت 

کو
لل
س
ن 
را
دو
 :
ت
ام
ام
ل 
او
ن 
را
دو
 
ی 
ار
لک
مل
ه
و 
ت 

کو
لل
س
ن 
را
دو
 :
ت
ام
ام
ل 
او
ن 
را
دو



1551  
3۵

اعتـراض مـردم مصـر و حرکـت به سـمت مدینه بـرای دادخواهی

 نصیحت عثمان توسط امیرالمؤمنین و آرام کردن 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  ممانعـت از ورود آب و غـذا بـه خانۀ 

عثمان  فرسـتادن امام حسـن و امام حسـین برای رسـاندن آب 

به اهل خانۀ عثمان  کشته شدن خلیفۀ سوم به دست معترضان

3۵
بیعت مردم با امیرالمؤمنین )ذی الحجه(  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 هم پیمانی با عایشـه  خروج 

از مدینـه بـرای مقابله بـا ناکثین )29ربیع االول(  ارسـال پیام به 

کوفه برای تجهیز سـپاه و آماده شـدن برای جنگ  حملۀ ناکثین 

به بصره و کشـتن بسـیاری از مردم )25ربیع الثانی( انتظار سپاه 

امیرالمؤمنیـن در ذی قـار بـرای پیوسـتن نیروهـای کوفه  آغـاز 

جنگ جمل )جمادی االول(  بازگرداندن عایشـه به مدینه  ورود 

امیرالمؤمنین به کوفه پس از پایان جنگ جمل )12رجب(  انتقال 

پایتخـت از مدینـه بـه کوفه  انتصـاب محمدبن ابی بکر به والیت 

مصر  نامه نـگاری بـا معاویـه و تصمیـم به جنگ بـا او حرکت 

سـپاه امیرالمؤمنیـن بـه طـرف شـام )5شـوال(  آغاز درگیـری و 

تصرف شریعۀ فرات توسط یاران امیرالمؤمنین
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توقـف جنـگ به دلیـل ورود بـه مـاه حرام  آغـاز جنـگ صفیـن 

)1صفر( شـهادت ابوالهیثم بن التیهان، شهادت عمار یاسر )9صفر(

 قـرارداد حکمیـت )17صفر(  بازگشـت امیرالمؤمنیـن از صفین 

)20ربیع االول(  تجمـع خـوارج در بیـرون از شـهر کوفه  زمـان 

داوری و اعالم رأی حکمیت )ماه رمضان(

3 
جنگ نهروان )9صفر(  شـهادت مالک اشـتر در راه مصر با دسیسـۀ 

معاویه  شـهادت محمدبن ابی بکر و چیره شدن عمرو عاص بر مصر 

)14صفر(  حملـۀ سـربازان معاویـه به شـهرهای کوفـه، عین التمر، 

دومةالجندل، هیت و انبار در عراق  والدت امام سجاد )5شعبان(

3 
رهسپارشدن یزیدبن شجره َرهاوی از طرف معاویه برای غارت مکه 

م بن عباس، کارگزار امام در مکه  ارسال نامۀ امام به ُقثَّ

4۰
حملۀ ُبسـربن  ِارطاة به یمن و کشـتن دو فرزند عبیداهلل بن عباس، 

کارگزار امام در یمن  توطئه و تعهد سه نفر از خوارج برای کشتن 

امیرالمؤمنیـن، عمرو عـاص و معاویـه )15رجب(  ضربت خوردن 

امیرالمؤمنیـن )19رمضان(  شـهادت امیرالمؤمنین و آغاز امامت 

امام حسن  بیعت با امام حسن )21رمضان(

41
خروج امام حسـن مجتبی برای جنگ با معاویه )30صفر(  ترور 

نافرجـام امـام حسن علیه السـالم  پیوسـتن عبیداهلل بـن عباس، 

فرماندۀ سـپاه امام حسـن به معاویه   امضای قرارداد آتش بس 

بین امام حسن و معاویه )25ربیع االول(  آغاز حکومت ظالمانۀ 

بنی امیه  انتقال پایتخت از کوفه به دمشق
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41

بازگشت امام حسن به مدینه  آغاز دوران سوم امامت 

-
الحاق زیادبن ابیه به ابوسفیان توسط معاویه، انتصاب او بر کوفه 

و سخت گیری زیاد بر شیعیان کوفه

۵۰
شهادت امام حسن مجتبی و آغاز امامت امام حسین )28صفر(

-
سـخت گیری معاویـه بـر شـیعیان و اقـدام به کشـتن بسـیاری از 

ایشان، ازجمله حجربن عدی و یارانش در َمرج َعذراء، عمروبن َحِمق 

ُجَویریـة  بن حضرمـی،  عبداهلل بن یحیـی  َهَجـری،  ُرَشـید  خزاعـی، 

بن ُمسِهر عبدی

۵6
بیعت گرفتن معاویه برای جانشینی یزید )16ذی الحجه(

۵7
والدت امام باقر )1رجب(

۵ 
سخنرانی امام حسین در جمع علما و تابعین در ایام حج در منا
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6۰

مرگ معاویه و به حکومت رسـیدن یزید  خروج امام حسـین از 

مدینه )28رجب(  ورود امام حسین به مکه )3شعبان(  رسيدن 

نامه های دعوت كوفيان به امام حسين در مكه )10رمضان(  بیعت 

بـا مسـلم بن عقیل در کوفـه )5شـوال(  ورود عبیداهلل بن زیـاد بـه 

کوفه  شـهادت هانی بن عروه )8ذی الحجه(  خروج امام حسین 

از مکـه به سـمت کوفـه )8ذی الحجه(  شـهادت مسـلم بن عقیل 

)9ذی الحجه(  شهادت میثم تمار )22ذی الحجه(

61
ورود امام حسـین به سرزمین کربال )2محرم(  ورود عمربن سعد 

بـه کربـال )3محرم(  شـهادت امـام حسـین و اهل بیـت و یاران 

ایشان )عاشورا(

61
 آغلاز دوران چهلارم اماملت هم زمـان با آغاز امامت امام سلجاد 

 ورود کاروان اهـل بیـت به کوفـه )11محرم(  تدفین پیکر پاک 

شهدای کربال )12محرم(  به شهادت رساندن شبانۀ عبداهلل عفیف 

ازدی، پـس از اعتراضـش در مسـجد کوفه به ابن زیـاد )13محرم( 

 ورود کاروان اسـرای کربـال بـه کوفه  خطبه خوانی امام سـجاد 

و حضرت زینب در کوفه  مشـاجرۀ امام سجاد با ابن زیاد  ورود 

کاروان اسـرای کربال به شـام  خطبه خوانی امام سجاد در مسجد 

امـوی دمشـق  خطبۀ حضرت زینـب در مجلـس یزید  مالقات 

کاروان اهل بیت با جابربن عبداهلل انصاری و جماعتی از بنی هاشم 

در کربال )20صفر(  بازگشت کاروان اهل بیت به مدینه

6۲
فرستادن عده ای از بزرگان مدینه به شام ازطرف والی مدینه
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63

اعـالم مفاسـد یزید به وسـیلۀ بـزرگان مدینـه، اعالم قیـام علیه او 

و اخـراج کارگـزاِر مدینه  فرسـتادن لشـکری ازطـرف یزیـد بـرای 

سـرکوب قیـام مدینه  عـدم همراهـی امام سـجاد با قیـام مردم 

مدینه و خروج امام از شهر  پناه دادِن امام به همسر و اهل بیت 

مروان بن حکم  واقعۀ حره )28ذی الحجه(

64
حملـۀ یزیـد به مکه برای دفع غائلـۀ عبداهلل بن زبیر  توقف حمله 

به علـت مرگ یزیـد و حاکم شـدن معاویة بن یزیـد )14ربیع االول( 

خودخواسـتۀ  عبداهلل بن زبیر  خلـِع  بـا  مکـه  مـردم   بیعـت 

معاویةبن یزیـد از خالفت  بـه حکومـت رسـیدن مروان بن حکـم 

)3ذی القعده(  در این سال عبداهلل بن زبیر امیرالحاج بود.

6۵
قیام توابیـن )1ربیع الثانی(  وفات زینب   کبری )15رجب(  مرگ 

مروان بن حکم و به حکومت رسیدن عبدالملک بن مروان )1رمضان(

66
قیام مختار )14ربیع االول(  به درک واصل شدِن بسیاری از قتلۀ 

کربال توسط مختار  دستگیری و حبس محمدبن حنفیه و جمعی 

از علویـان توسـط عبداهلل بن زبیر، به دلیل خـودداری از بیعت با او 

 آزادسـازی محمدبن حنفیه و علویان توسـط سـپاه مختار  نبرد 

ابراهیم بن اشتر با عبیداهلل بن زیاد )22ذی الحجه(

67
کشته شدن مختار توسط مصعب بن زبیر )14رمضان(
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7۲

مـروان  عبدالملـک  بـا  جنـگ  در  مصعب بن زبیـر  کشته شـدن 

)جمادی آالخر(  حملۀ َحّجاج به مکه و به منجنیق بسـتن آن به 

دسـتور عبدالملک )ذی القعده(  کشته شدن عبداهلل بن زبیر توسط 

َحّجـاج و آغـاز حکومت َحّجـاج بر مکه  جای گذاری حجراالسـود 

توسـط امام زین العابدین در جریان تعمیر کعبه  از این سـال تا 

سال 74 َحّجاج بن یوسف امیرالحاج بود.

7۵
آغـاز حکومـِت سـیاِه َحّجاج بن یوسـف بـر عـراق )کوفـه و بصـره( 

 حج گزاردن عبدالملک بن مروان  پاسـخ کوبنـدۀ امام در برخورد 

با عبدالملک حین طواف بیت اهلل

-
رد درخواسـت عبدالملک برای دریافت شمشـیر رسـول اهلل 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

7 
ولیدبن عبدالملک در این سال امیرالحاج بود.

 1
سلیمان بن عبدالملک در این سال امیرالحاج بود.

 3
والدت امام صادق )17ربیع االول(
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-

دستگیری و احضار امام سجاد به شام توسط عبدالملک

 ۵
بیعت گیـری عبدالملک بـرای والیتعهدی فرزندانـش، ولید و پس 

از او سلیمان  شالق زدن سعیدبن مسّیب به علت امتناع از بیعت

 6
مرگ عبدالملک بن مروان و به حکومت رسـیدن ولیدبن عبدالملک 

)15شوال(

 7
انتصاب عمربن عبدالعزیز به کارگزارِی مدینه، از این سـال تا سـال 

89 او امیرالحاج بود.

 ۰
فتح بخارا

-
شـهادت یحیی بن امّ طویـل توسـط حجاج بن یوسف  دسـتگیری 

فرزدق به دسـتور هشـام بن عبدالملک به خاطر سـرودن شـعری در 

مدح امام سجاد

 ۲
فتح اندلس

 3
فتح سمرقند
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 4

وفـات سعیدبن مسّیب  شـهادت سـعیدبن جبیر توسـط حجـاج 

 فتح انطاکیه

 ۵
شهادت امام سجاد و آغاز امامت امام باقر )12 یا 25محرم(

 6
مـرگ ولیدبن عبدالملـک و آغـاز حکومـت سـلیمان بن عبدالملک 

)15جمادی الثانی(

 7
وصیـت ابوهاشـم عبداهلل بن محمـد حنفیـه بـه محمدبن علـی  بـن  

عبداهلل بن عباس

  
مرگ سـلیمان بن عبدالملک و به حکومت رسیدن عمربن عبدالعزیز 

)10صفر(

-
تصمیـم عمربن عبدالعزیـز به بازگرداندن فـدک به فرزندان حضرت 

زهرا  منـع لعـن امیرالمؤمنین توسـط عمربن عبدالعزیز  حضور 

امام باقر در شام و نصیحت عمربن عبدالعزیز

1۰1
مرگ عمربن عبدالعزیز و آغاز حکومت یزیدبن عبدالملک )25رجب(

1۰۵
مرگ یزیدبن عبدالملک و آغاز حکومت هشام بن عبدالملک )25شعبان(
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1۰6

حج گـزاردن هشـام بن عبدالملک و مالقـات با امـام باقر  مالقات 

ِعکِرَمـه بـا امـام باقـر در ایـام حـج و اظهـار عجز در برابـر حضرت 

 احضار امام باقر به شام توسط هشام  مناظرۀ امام باقر با عالم 

مسیحی در مدت حضور در شام  مالقات با هشام و تحقیر او و 

بزرگان حکومت  عصبانیت هشام و دستور به زندانی کردن امام 

 بازگرداندن امام به مدینه و نهِی شـهرهای میانۀ راه از فروختن 

آب و طعام به امام و همراهانش

1۰ 
حضور اولین ُدعات بنی عباس در خراسان به دستور محمدبن علی 

بن عبداهلل بن عباس

-
مالقـات و مناظـرۀ امـام بـا محمدبن ُمنَکِدر )از متصوفـه و علمای 

اهـل تسـنن( و نافع بـن ازرق )از سـران خـوارج( و َقتاَدةبن ِدعاَمـۀ 

بصری )از فقهای بصره(

114
شهادت امام باقر و آغاز امامت امام صادق )7ذی الحجه(

1۲1
قیام زیدبن علی و شهادت او )2صفر(

1۲4
قیام ابومسلم خراسانی
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1۲۵

مرگ هشام بن عبدالملک و آغاز حکومت ولیدبن یزید بن عبدالملک 

یحیی بن یزیـد  یحیی بن یزید  شـهادت  )6ربیع الثانی(  قیـام 

)15ذی الحجه(

1۲6
شـهادت کمیت بن زیـد اسـدی شـاعر قصیـدۀ هاشـمیات در مـدح 

حکومـت  آغـاز  و  ولیدبن یزیدبن عبدالملـک  بیت  مـرگ  اهـل 

یزیدبن ولیدبن عبدالملـک )28جمادی الثانی(  مـرگ یزیدبن ولید 

بن عبدالملک و آغاز حکومت ابراهیم بن ولیدبن عبدالملک

1۲7
قيـام عبداهلل بن معاويـه بـن عبداهلل بن جعفـر در كوفـه )15محرم( 

 خلـع ابراهیم بن ولیدبن عبدالملـک از حکومـت و آغـاز حکومـت 

مروان حمار )15 ربیع االول(  انتقال پایتخت از دمشق به حّران

1۲ 
والدت امام کاظم )7صفر(  شهادت جابربن یزید جعفی باب امام 

باقر )15ذی الحجه(

13۲
پایـان حکومـت بنی امیه و آغاز دوران سـیاِه حکومـِت بنی عباس، 

با به حکومت رسـیدن سـّفاح )13ربیع االول(  مـرگ مروان حمار 

)27ذی الحجه(  انتقال پایتخت از حّران به کوفه

133
شـهادت ُمَعلَّی بن ُخَنیـس از اصحـاب خـاص امـام صـادق توسـط 

داوودبن علی
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136

مرگ سّفاح و به حکومت رسیدن منصور )12ذی الحجه( دستگیری 

و تبعید و حبس امام صادق در حیره توسط منصور

14۵
قیـام نفـس زکیـه )28جمادی الثانی(  قیـام ابراهیم بن عبـداهلل 

محـض )1رمضان(  شـهادت نفـس زکیـه )14رمضان(  شـهادت 

ابراهیم بن عبـداهلل )25ذی القعده(  بنـای بغداد توسـط منصور و 

تغییـر پایتخـت عباسـی بـه آنجـا )15ذی الحجه(  وفـات عبداهلل 

بن حسن معروف عبداهلل محض )16ذی الحجه(

14 
شهادت امام صادق و آغاز امامت امام کاظم )25شوال(  والدت 

امام رضا )11ذی القعده(  وفات زرارة بن اعین

1۵۰
وفات محمدبن مسلم ثقفی  وفات ُبَریدبن معاویة ِعجلی  وفات 

ابوبصیر یحیی بن ابی القاسم اسدی )هر سه از اصحاب خاص امام 

باقر و امام صادق(

1۵ 
مرگ منصور دوانیقی و آغاز حکومت مهدی عباسی )6ذی الحجه(

16 
مـرگ مهـدی عباسـی و آغـاز حکومت هـادی عباسـی )22محرم( 

 قیام حسین بن علی حسنی، شهید َفّخ )24ذی القعده(  شهادت 

شهید َفّخ )8ذی الحجه(
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1562  
17۰

مرگ هادی عباسی و آغاز حکومت هارون الرشید )15ربیع االول(

176
قیام یحیی بن عبداهلل حسنی در دیلم )15ذی الحجه(

17 
حبس امام كاظم در زندان عيسى بن جعفر، حاکم بصره )15رمضان( 

 وفات هشام بن حکم از یاران امام صادق و امام کاظم  مالقات 

امام کاظم و هارون در مدینه )20شوال(

1 ۰
حبس امام كاظم عليه السالم در زندان فضل بن ربيع )15رمضان(

-
انتقال امام کاظم به زندان سندی بن شاهک

1 ۲
وفات علی بن یقطین از اصحاب امام کاظم

1 3
شهادت امام کاظم و آغاز امامت امام رضا )25رجب(

-
وفات مفضل بن عمر جعفی از اصحاب امام صادق و امام کاظم

1 7
قتل عام برامکه توسط هارون الرشید)1صفر(
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1563  
1 3

مرگ هارون الرشید و آغاز حکومت امین )3جمادی الثانی(

1 ۵
والدت امام جواد )10رجب(

1 7
مرگ امین و آغاز حکومت مأمون در مرو )24صفر(

1  
قیام محمدبن جعفربن الصادق، معروف به دیباج )6ربیع الثانی(  قیام 

ابن طباطبـا و ابوالسـرایا )10جمادی الثانی(  قیـام حسین بن حسـن 

علـوی معـروف بـه َافَطـس در مکـه از جانـب ابوالسرایا  شـهادت 

ابن طباطبا )1رجب(

۲۰۰
دسـتور مأمـون بـه آوردن امـام رضـا از مدينـه )15شـوال(  قیام 

زیدالنار )15ذی القعده(  خروج امام رضا از مدینه )25ذی القعده( 

 قیام ابراهیم بن موسی بن جعفر در یمن )15ذی الحجه(

۲۰1
بیان حدیث سلسلةالذهب در نیشابور توسط امام رضا )7جمادی االول( 

 ورود امـام رضا به مـرو )10جمادی الثانی(  والیتعهـدی امام رضا 

)5رمضان(  بازگردانـدن امـام رضـا از نمـاز عید فطر توسـط مأمون 

 بیعت اهل بغداد با ابراهیم بن مهدی عباسی )25ذی الحجه(

۲۰۲
چیره شده ابراهیم بن موسی بن جعفر بر مکه
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1564  
-

مناظرۀ امام رضا با علمای ادیان

۲۰3
شـهادت امـام رضـا در طوس و آغلاز امامت امام جلواد )30صفر( 

 هجرت مأمون به بغداد بعد از شهادت امام رضا

۲1۰
وفـات صفوان بن یحیـی از وکالی امام رضا و امام جواد  نمایش 

مجـدد بازگردانـدن فدک به اهل بیت علیهم السـالم توسـط مأمون 

)2ذی القعده(

۲1۲
والدت امام هادی )15ذی الحجه(

۲1۵
احضـار امـام جواد به بغداد توسـط مأمون  مناظـرۀ امام جواد با 

یحیی بن اکثـم )14صفـر(  ازدواج امام جواد با ام فضل بنت مأمون 

)15صفر(

۲17
وفـات محمدبن ابی عمیـر از یاران امام صادق و امام کاظم و امام 

رضا و امام جواد

۲1 
مرگ مأمون و آغاز حکومت معتصم عباسی )18رجب(

۲1 
قيام محمدبن قاسم، از نوادگان امام سجاد در خراسان )15ذی الحجه(
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1565  
۲۲۰

احضار امام جواد به بغداد برای بار دوم توسط معتصم  شهادت 

امـام جـواد و آغلاز اماملت املام هلادی )30ذی القعده(  وفـات 

علی بن جعفـر الصادق بـرادر و یار امام موسـی بن جعفر  اقدام به 

ساخت شهر سامّرا توسط معتصم

۲۲1
انتقال پایتخت از بغداد به سامّرا

۲۲7
مرگ معتصم و آغاز حکومت واثق عباسی )18ربیع االول(

۲۲ 
وفات علی بن حسين بن عبد رّبه، وکیل امام هادی در بغداد

۲3۲
والدت امـام حسـن عسـکری )8ربیع الثانـی(، مـرگ واثـق و آغـاز 

حکومت متوکل )24ذی الحجه(

۲33
احضار امام هادى از مدینه به  سامّرا توسط متوکل )15ذی الحجه(

۲34
تبعید امام هادی به همراه امام حسن عسکری به  سامّرا )15رجب(

۲36
تخريب قبر امام حسين توسط متوكل )15ذی الحجه(
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1566  
۲46

شهادت دعبل خزاعی

۲47
مرگ متوکل و آغاز حکومت منتصر )4شوال(

۲4 
مرگ منتصر و آغاز حکومت مستعین )4ربیع الثانی(

۲۵۰
قيام حسن بن زيد، معروف به داعی کبیر در طبرستان )15رمضان( 

 قيام يحيى بن عمر، از نوادگان امام سجاد در كوفه )15ذی الحجه(

۲۵1
قيـام حسـين بن احمد، از نـوادگان امـام سـجاد در قزوين  قيام 

در مكـه   خلـع  امـام حسـن  نـوادگان  از  اسماعيل بن يوسـف، 

مستعین از حکومت )20ذی الحجه(

۲۵۲
آغـاز حکومـت معتـّز )4محرم(  قیـام محمد بن صالـح و قیـام 

محمد بن یوسف، هر دو از نوادگان امام حسن در مدینه

۲۵4
شـهادت امام هادی و آغاز امامت امام حسلن عسکری )3رجب( 

 ازدواج امام حسـن عسـکری با حضرت نرجـس )14ذی القعده( 

 حبس امام حسـن عسکری در زندان ابن وصیف )15ذی الحجه( 

 وفـات علی بن مهزیار اهـوازی از وکالی امام جواد و امام هادی 

در اهواز
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1567  
۲۵۵

خلع معتّز از حکومت و آغاز حکومت مهتدی )27 رجب(  والدت امام 

مهدی، حجت بن الحسن العسکری )15شعبان(  قيام علی بن محمد 

از نوادگان امام حسن، معروف به صاحب الزنج )26رمضان(

۲۵6
خلع مهتدی از حکومت و آغاز حکومت معتمد )14رجب(

۲۵ 
حبس امام حسن عسکری در زندان  سامّرا )15ذی الحجه(

۲6۰
شهادت امام حسن عسکری و آغاز امامت امام مهدی )8ربیع االول(
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۱

ج. نقشه ها
قلمرو حکومت اسالمی. 1

جنگ جمل. 2

جنگ صفین. 3

جنگ نهروان. 4

رویارویی سپاه امام حسن؟ع؟ با معاویه. 5

مسیر حرکت کاروان امام حسین،؟ع؟ از مدینه تا کربال. 6

مسیر حرکت کاروان اسرای حسینی، از کربال به شام و از شام به مدینه. 7

قلمرو حکومت اسالمی، در زمان هارون. 8

حرکت کاروان امام رضا؟ع؟، از مدینه به مرو )سال 201 ھ .ق(. 9

مناطق حضور وکالی ائمه، در اواخر دوران چهارم امامت. 10
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ت پیامبر اکرم 

ن رحل
حدود قلمرو در زما

ن 
ت امیرالمؤمنی

حکوم
سعۀ قلمرو تا آغاز 

تو

شهرها   
سایر 

 
ی   

ی مرکز
شهرها



یای سرخ( لزُم )در یای قُ در

س
یــــای فار در

بصره

مدینة النبی

مکۀ مکرمه
طائف

جده

اهواز

رود دجله

مدائن
)تیسفون(

ذوقار

کوفه ســــــــــــــواد
رود فرات

خـــــوزســـــــــــتان

ذاُت ِعرق

باء
ُ

ق

ب
َ
َحوأ

رَیَتین
َ

ق َعوَسجه

ُعَشر

َحفر أبی موسی

َرحیل

سلمانُخَریبه

قادسّیه

واِقَصه
َعَقَبه

ُزباله

ِبطان

َثعلبّیه

ُخَزیمّیه )زرود(

جُفر
َ
ا

معدن نقره

َرَبَذه
ذوالحلیفه

ابواء

جحفه

دومة الجندل

بادیة الشـــــــام

نخیب

عرعر

تیماء

200 کیلومتر

نقشۀ 2

جنگ جمل )سال 36 ھ .ق(
مسیر سپاه امام علی؟ع؟ 

مسیر وکالی امام به کوفه 

مسیر سپاه ناکثین 

محل نبرد 



شــــــــــــــــــــــام
ُحلوان

رود دجله

ن
مدائ

کوفه
ســـــواد

انبار

ت
رود فرا

ل
ص

مو

جـــــزیـــــره

ِه َرقّ

شق
ِدَم

صری
ب

س
ت المقد

بی

فلســــــطین

أذرح

یــــــای روم در

ذوقار

اربیل

ن
خانقی

نهروانجلوال

سلمان

سیه
قاد

صه
واق

قرعاء

بابل
ُنَخیِله

َحرورا
حیره

کربال

ساباط

عکبرا
ن

سک
م

سامّرا

ت
تکری

رود دجله

ضر
الح

سنجار
تل أعفر

سیا
ِقرقی

نِدیرالزور
میادی

َحدیَثهعانه
َسه

آلو
سه

تناوو
هی

ب
ر

ن التمر
عی

ب
نخی

ن
سی

ماک

رطبة

عرعر

َبلیخ

صفین

رود فرات

منبج

ب
حل

ن
سری

ِ ِقّن

َحماة

ص
ُحم

تدمر

ن
قریتی

ک
بعلب

صیدا

صور

عکا
صفوریه

تبریه

مؤتهاردن زرقا

بحرالمیت

وادی ســـــــرحان

200 کیلومتر

3
شۀ 

نق

ق(
ھ .
 3
سال 6

ن )
صفی

گ 
جن

؟ع؟ 
ی

سپاه امام عل
سیر 

م

سپاه معاویه 
سیر 

م

ل نبرد 
ح

م



رود دجله

مدائن

کوفه

انبار
ت

رود فرا

جلوال

نهروان

قادسیه

بابل

ُنَخیِله

َحرورا

کربال

ساباط

َمســــِکنُعکَبرا

سامّرا

رب

عین التمر

ک
یــاچۀ نمــ در

یــاچۀ ثرثــار در

مه 
کر

ۀ م
مک

ی 
سو

به 

نیل

نعمانیه

جبل

ـــــــراق
عــــــــ

ـــــــــــت 
دشــــ

بغداد

َبراثا

دسکره

خراسان
به سوی    

40 کیلومتر

نقشۀ 4 

جنگ نهروان )سال  3 ھ .ق(
مسیر سپاه امام علی؟ع؟ 

مسیر سپاه خوارج 

مسیر کاروان رو 

محل نبرد 



ُحلوان

رود دجله

ن
مدائ

کوفه

انبار

رود فرات

ِصل
مو

ِه َرقّ

شق
ِدَم

صری
ب

س
ت المقد

بی

یــــــای روم در

نهروان

سیه
قاد

قرعاء

بابل
یِله ُنَخ

َحرورا

کربال

ساباط

ن
سِک

َم

سامّرا

ت
ِتکری رود دجله

ضر
الح

َسنجار
عَفر ِ أَ َتلّ

دیرالزور

عانه

ت
هی

ن التمر
عی

ب
نخی

ن
سی

ماک

رطبة

عرعر

ت
رود فرا

منبج

ب
حل

ن
سری

ِ ِقّن

َحماة

ص
ُحم

تدمر

ن
قریتی

زرقا

وادی ســـــــرحان

َحّران

الَکحیل

ن
صیبی

َن

ن
شیری

صر 
ق

بغداد

سماوه

ک
َبَعلَب

200 کیلومتر

شۀ 5
نق

؟ع؟ با معاویه 
ن
س
ی سلپاه امام ح

رویاروی
ق(
ھ .
سال 41 

(

س 
ن عبا

هلل ب
سپاه عبیدا

سیر 
م

سپاه معاویه 
سیر 

م



دریای ُقلُزم

بصره

مدینة النبی

مکۀ مکرمه
طائف

جده

اهواز

رود دجله

مدائن

کوفه

رود فرات

ذاُت ِعرق

قباء

بئر حوأب

قریتین
عوسجه

عشر

سلمان

واِقصه
َعَقَبه

ُزباله

َبطان

بیه
َ
َثعل

جَفر
َ
ا

نقره

َرَبَذه

بواء
َ
ا

ُجحَفه
غدیرخم

بدر

عرفات

خیبر

نجــــــــــد

حجـــــــــاز

دومة الجندل

بادیة الشـــــــام

ب 
وادی حس

)ذوحسم(

شقراء

وادی الُرَمـه

ابله
تخادید

مسجد سعد
شوش

ساباط

رنیه

تیماء

ِصفاح

قرن المنازل

ح
َ
َمسل

َغمَره

فیِعّیه
َ
ا

یم
َ
معدن بنی ُسل

ُعَمق
َسلیله

ُمغیثه الماوان

حاجر )َبطُن الُرّمه(

َسمیراء

ثور
ید

َ
ف

سوی

َزرود

َشقوق

قاع

َشراف ذوُحَسم

َبیَضه

ُعَذیُب الِهجانات

قصر بنی ُمقاِتل َطّف

کربال

هیت

نخیب

200 کیلومتر

نقشۀ 6 

مسیر حرکت کاروان امام حسین؟ع؟ 
از مدینه تا کربال )سال 6۰ ھ .ق(



لزُم یای قُ در

مدینة النبی

رود دجله

مدائن

کوفه

رود فرات

ذی قار

َزباله

نقره
خیبر

دومة الجندل

بادیة الشـــــــام

ب 
وادی حس

)ذوحسم(
مسجد سعد

قصرشیرین

فدک

سوی

زرود

ذوُحَسم

مر
َ
َعین الّت

کربال

هیت

نخیب
واسط

فرضه

موصل
ه ِ

ّ
َرق

ِدَمشق

ُبصرٰی

بیت المقدس

رود دجله
ِقرقیسیا

ب
َ
َحل

سرین ِقّنِ

َحماة

ُحمص
تدمر )پالمیرا(

َبَعلَبک

مؤته

ذات المنازل

وادی القری

تبوک

ابله

ِسنجار

رحبه

ساعده

َحّران
عین الوردهَنصیبین

)رأس العین(

وم
ی ر

ـــــا
یـ در

ت
رود فرا

1

2

3

200 کیلومتر

نقشۀ 7 

مسلیر حرکلت کاروان اسلرای حسلینی از 
کربال به شام و از شام به مدینه )سال 61 ھ .ق(
مسیرهای احتمالی انتقال اسرا از کربال به دمشق:

1. راه بادیه  2. راه کنار فرات  3. راه کنار دجله 

مسیر بازگشت از دمشق به مدینه )به روایتی( 



س هنــــــــــد
اقیـــــــانو

لزُم
دریای قُ

ی عمــــان
دریـــــا

دریــــای فارس

ج عدن
خلیـــــ

)دریای سرخ(

دریــــــای روم

بحر الخزر

ب(
)دریای مغر

عـــمــــــــــــان

َمکـــــــــران )ُمکــران(
بحــــــــرین

نجـــــــــــد

حجــــــــــــــــــــــاز

یــمــــــــن

مـــــاوراءالنـــــهر

ُبَحیَرة
خوارزم

خــــــــــــــوارزم

خراســــــــان

ی ســـــیاه
دریــــا

خـــــــــزر

ف
سیرا

صفهان
ا

قم
ت

هرا

َزَرنج

کابل

بلخ سمرقند
بخارا

مرو
سترآباد

ا
آمل

ری
اهوازهمدان

ن
مدائ

صره
ب

کوفه

صل
مو

ن
صیبی

َن

رود فرات رود دجله

ب
حل

شق
ِدَم

س
ت المقد

بی

مدینة النبی

مکۀ مکرمه

َصنعاء

دربند

صــــــــــــــــــــر
م

رود نیل

سکندریه
ا

س
طرابل

سطنطنیه
ق

رود َسیحون
رود جیحون

رود سند

ب
مغــر

قاهره

ت
بیرو

سقط
م

صحــــراء النفوذ

رَزنجان اَ

مراغه

بغداد

سط
وا

کرمان

نهاوند

ت
سومنا

ن
قزوی

َغزَنه
قندهار

شاور
پی

ُخَجند

شکند
تا

شابور
نی

سبزوار

ن
قای

ب
فارا

عدن

ارمنســــتان

500 کیلومتر

شۀ 8
نق

ن
ن هارو

ی در زما
سالم

ت ا
حکوم

قلمرو 



مدینة النبی

نقره
ن

رَیَتی قَ

َسجه
َعو

سی
َحفر أبی مو

صره
ب

اهواز

صَطخر
ِا

مرو

شابور
نی

بهبهان

ابرکوه
شاه

فرا یزد

َخراُنق
ت بادام

ش
رباط پ

س
َسَرخ

س
طو

سرخ
ده 

قدمگاه

ِنباج

کوفه

بغداد

صفهان
ا قم

ری

کرمان
دومة الجندل

آمل

همدان

ن
صیبی

ن

ت
رود فرا

رود دجله

شق
دم

400 کیلومتر

شۀ 9 
نق

؟ع؟
ضا
ن امام ر

ت کاروا
حرک

ق(
ھ .
سال ۲۰1 

از مدینه به مرو )



س هنــــــــــد
اقیـــــــانو

لزُم
دریای قُ

ی عمــــان
دریـــــا

دریــــای فارس

ج َعَدن
خلیـــــ

)دریای سرخ(

دریــــــای روم

بحر الخزر

ب(
)دریای مغر

عـــمــــــــــــان

َمکــــــــران )ُمکــران(
بحــــــــرین

نجـــــــــــد

حجــــــــــــــــــــــاز

یــمــــــــن

مـــــاوراءالنـــــهر

ُبَحیَرة
خوارزم

خــــــــــــــوارزم

خراســــــــان

ی ســـــیاه
دریــــا

خـــــــــزر

ف
سیرا

صفهان
ا

قم
ت

هرا

زرنج

کابل

بلخ

سمرقند
بخارا

مرو
سترآباد

ا
آمل

ری
همدان

اهواز

ن
مدائ

صره
ب

کوفه

صل
مو

ن
صیبی

َن

رود فرات رود دجله

ب
حل

شق
ِدَم

س
ت المقد

بی

مدینة النبی

مکۀ مکرمه

نعاء َص

دربند

صــــــــــــــــــــر
م

رود نیل

سکندریه
ا

سطنطنیه
ق

رود سیحون
رود جیحون

رود سند

ب
مغــر

ارزنجان

مراغه

بغداد

سط
وا

کرمان

ت
سومنا

ن
قزوی

قندهار

شکند
تا

شابور
نی

سبزوار

ن
قای

ارمنســــتان

ب
جزیــرة العـر

ک
س

جا

شهر
بو

یزد

شیراز

سیســتان

ب
فاریا

س
سرخ

ت
س

ُب

ابیورد

ن
سی

ِقرمی

آوه
دینَور

کربالسامرا
ف

نج

ش
َک

500 کیلومتر

شۀ 10
نق

ی ائمه
ضور وکال

ح
ق 
مناط

سال ۲6۰ ھ .ق(
ت )

در اواخر دوران چهارم امام



 

د. منابع پاورقی و پی نوشت ها

قرآن کریم. 1

الصحیفة السـجادیة، علی بن الحسـین، )ترجمه صفایی بوشـهری، غالمعلی( موسسـۀ . 2

فرهنگی قدر والیت، 1385

کتاب سـلیم بن قیس الهاللی، هاللی، سـلیم بن قیس، )تصحیـح محمدباقر انصاری(، . 3

نشر الهادی، قم، 1405ق

توحید مفّضل، مفّضل بن عمر ُجعفی، )ترجمۀ عالمه محمدباقر مجلسی(، نشر بقیة اهلل، . 4

قم، 1388

وقعة الطف، ابومخنف، لوط بن یحیى، جامعه مدرسین، قم، 1417ق. 5

مقتـل الحسـین، ابومخنـف، لوط بن یحیـى، مکتبـة آیـةاهلل المرعشـی النجفـی، قـم، . 6

1398ق

وقعة صفین، نصربن ُمزاحم، مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی، قم، 1404ق. 7

الطبقات الکبرى، کاتب واقدى، محمدبن سعد، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1410ق. 8

التاج فی اخالق الملوک،  الجاحظ، عمروبن بحر، المطبعة االمیریة، قاهره، 1332ق. 9

البیان و التبیین،  الجاحظ، عمروبن بحر، دار و مکتبة الهالل، بیروت. 10

صحیح البخاری، بخاری الجعفی، محمدبن اسماعیل، دارطوق النجاة، 1422ق. 11

سنن ابی داوود، سجستانی، ابوداوود سلیمان بن اشعث، دارالفکر، بیروت، 1420ق. 12



1580 د. منابع پاورقی و پبنوشتها 

ضمائم

دیَنـَوری، . 13 ابن قتیبـه  الخلفـاء،  بتاریـخ  المعـروف  السیاسـة  و  االمامـة 

عبداهلل بن مسلم، داراالضواء، بیروت، 1410ق

 انساب االشراف، بالذرى، احمد بن یحیى، دار الفکر، بیروت، 1417ق. 14

ُجمل من انساب  االشراف، بالذرى، احمد بن یحیى، دار الفکر، بیروت، 1417ق. 15

االخبار الطوال، دینورى، احمد بن داوود، منشورات الرضى، قم، 1368. 16

 تاریخ الیعقوبى، یعقوبی، احمدبن ابى یعقوب، دار صادر، بیروت. 17

الکامل فی اللغة و االدب،  مبرد، محمدبن یزید، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1409ق. 18

تاریـخ الطبـری تاریـخ االمم و الملـوک، طبـری، محمدبن َجریر، دار التـراث، بیروت، . 19

1387ق

الفتوح، ابن اعثم الکوفی، احمدبن اعثم، داراالضواء، بیروت، 1411ق. 20

الکافی، کلینى، محمدبن یعقوب بن اسحاق، دار الکتب اسالمیة، تهران، 1407ق. 21

کتاب ااَلغانی، ابوالفرج اصفهانی ، على بن حسـین، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، . 22

1415ق

مقاتل الّطالبّیین، ابوالفرج اصفهانی ، على بن حسین، االعلمی، بیروت، 1419ق. 23

االمالی، ابن بابویه، محمد بن على )شیخ صدوق(، کتابچی، تهران، 1400ق. 24

عیـون اخبـار الرضـا، ابن بابویـه، محمد بن علـى )شـیخ صدوق(، نشـر جهـان، تهران، . 25

1378ق

علـل الشـرائع، ابن بابویـه، محمد بن على )شـیخ صـدوق(، کتاب فروشـی داوری، قم، . 26

1385

کمال الدین و تمام النعمة، ابن بابویه، محمد بن على )شیخ صدوق(، اسالمیة، تهران، . 27

1395ق

مروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودی، علی بن حسین، دار الهجرة، قم، 1409ق. 28

تحف العقول عن آل الرسـول، ابن شـعبه حّرانى، حسـن بن على، جامعه مدرسین، قم، . 29

1363

المستدرک على الصحیحین، حاکم نیشابوری، ابوعبداهلل محمدبن عبداهلل، دارالکتب . 30

العلمیة، بیروت، 1411ق



1581 د. منابع پاورقی و پبنوشتها 

ضمائم

نهج البالغـة، شـریف الرضـى، محمد بن حسـین، )تصحیـح صبحی صالح(، . 31

هجرت، قم، 1414ق

 نهج البالغة، شـریف الرضى، محمد بن حسـین، )شرح محمد عبده(، سفارة الجمهوریة . 32

االسالمیة االیرانیة، دمشق

 االمالی،  مفید، محمدبن محمد )شیخ مفید(، کنگره شیخ مفید، قم، 1413ق. 33

الفصول المختارة، مفید، محمدبن محمد )شیخ مفید(، کنگره شیخ مفید، قم، 1413ق. 34

 االرشـاد فـی معرفـة حجـج اهلل علـى العباد،  مفیـد، محمدبن محمد )شـیخ مفید(، . 35

کنگره شیخ مفید، قم، 1413ق

رجال الکّشـی - اختیار معرفة الرجال، کّشـی، محمدبن عمر، مؤسسـه نشـر دانشـگاه . 36

مشهد، مشهد، 1409ق

 االمالی، طوسى، محمدبن حسن )شیخ طوسی(، دارالثقافة، قم، 1414ق. 37

تاریخ بغداد، خطیب بغدادی، احمدبن علی، دارالکتب العلمیه - منشورات محمدعلی . 38

بیضون، بیروت، لبنان، 1417 ق

مناقب االمام علی بن ابی طالب، ابن مغازلی، علی بن محمد، داراالضواء، بیروت، لبنان، . 39

1424ق

شـواهدالتنزیل لقواعد التفضیل، حسـکانی، عبیداهلل بن عبداهلل، مجمع احياء الثقافة . 40

اإلسالمية، تهران، 1411 ق

تصنیـف غررالحکـم و دررالکلـم/ تمیمـی آمـدی، عبدالواحدبن محمـد، دارالکتـب . 41

االسالمی، قم، 1410 ق

المناقب، الخوارزمی، موفق بن احمد، مؤسسة النشر االسالمی، قم، 1411ق. 42

امـام . 43 مؤسسـه  سـعید بن هبةاهلل،  راونـدی،  قطب الدیـن  الجرائـح،  و  الخرائـج 

مهدیعجل اهلل تعالی فرجه الشریف، قم، 1409ق

االحتجاج على اهل اللجاج، طبرسى، احمدبن على، نشر مرتضی، مشهد،  1403ق. 44

مناقب آل ابی طالب، ابن شهر آشوب مازندرانى، محمدبن على، عالمه، قم، 1379ق. 45

تنبیه الخواطـر و نزهةالنواظـر )مجموعـۀ وّرام(، وّرام بن ابی فراس، مسعودبن عیسـی، . 46

مکتبة فقیه، قم، 1410ق



1582 د. منابع پاورقی و پبنوشتها 

ضمائم

 النهایـة فـی غریـب الحدیث و االثـر، ابن اثیر، مبارک بن محمد، مؤسسـه . 47

مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1367ق

 الکامل فی التاریخ،  ابن اثیر، على بن ابى الکرم، دار صادر، بیروت، 1385ق. 48

ُمثیر االحزان، ابن نما حلی، جعفربن محمد، مدرسۀ امام مهدی، قم، 1406ق. 49

شرح نهج البالغة البن ابی الحدید، ابن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبةاهلل، مکتبة آیةاهلل . 50

المرعشی النجفی،  قم، 1404ق

اللهوف على قتلى الطفوف، ابن طاووس، على بن موسى، جهان، تهران، 1348. 51

الریـاض النضرة فی مناقب العشـرة، محب الدین الطبـری ، احمدبن عبداهلل، دارالکتب . 52

العلمیة، بیروت

کشـف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنینعلیه السـالم، عالمه حلى، حسن بن یوسـف، . 53

وزارت ارشاد، تهران، 1411ق

 نهـج الحـّق و کشـف الصـدق، عالمه حلـى، حسن بن یوسـف، دار الکتـاب اللبنانی، . 54

بیروت، 1982م

نهایةاالرب فی فنون االدب، نویری، احمدبن عبدالوهاب، دارالکتب و الوثائق القومیة، . 55

مرکز تحقیق التراث، قاهره

البدایة و النهایة، ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، دار الفکر، بیروت، 1398ق. 56

 البرهان فی علوم القرآن، زرکشی، بدرالدین محمدبن بهادر، دار المعرفة، بیروت، 1410ق. 57

ارشاد القلوب الى الصواب، دیلمى، حسن بن محمد، الشریف الرضی، قم، 1412ق. 58

کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال، متقی، علی بن حسام الدین، موسسة الرسالة، . 59

بیروت، 1409ق

عوالی اللئالی العزیزیة فی االحادیث الدینیة، ابن ابی جمهور، محمدبن زین الدین، دار . 60

سیدالشهداء للنشر، قم، 1405ق

السـیرة الحلبیـه )انسـان العیـون فـی سـیرة االمیـن المأمـون(، الحلبـی الشـافعی ، . 61

علی بن ابراهیم، دارالکتب العلمیة، بیروت، 1427ق

الشـافی فی العقائد و االخالق و االحکام، فیض کاشـانی، محمدبن شاه مرتضی، لوح . 62

محفوظ، تهران، 1383



1583 د. منابع پاورقی و پبنوشتها 

ضمائم

تفصیـل وسائل الشـیعة الى تحصیل مسائل الشـریعة، شـیخ حـر عاملى، . 63

محمدبن حسن، مؤسسة آل البیت، قم، 1409ق

حلیةاالبرار فی احوال محمد و آله االطهار، بحرانی، سـید هاشم بن سـلیمان، مؤسسة . 64

المعارف االسالمیة، قم، 1411ق

غایة المـرام فـی حجةالخصـام فـی تعیین االمام من طرق الخـاص و العام،  بحرانی، . 65

سید هاشم بن سلیمان، مؤسسة التاریخ العربی، بیروت،  1422ق

روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، مجلسى، محمدباقر، مؤسسه فرهنگى . 66

اسالمى کوشانبور، قم، 1406ق

بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار، مجلسـى، محمدباقر، دار احیاء التراث . 67

العربی، بیروت، 1403ق

قـم، . 68 اسـماعیلیان،  الحویـزى، عبدعلى بن جمعـة،  نورالثقلیـن، عروسـى  تفسـیر 

1415ق

عوالـم  العلـوم و المعارف واالحوال من اآلیات و االخبار و االقوال، بحرانى اصفهانى، . 69

عبداهلل بن نوراهلل، مؤسسة االمام المهدى، قم، 1413ق

جامع السعادات، نراقی، مولى محمد مهدی، االعلمی، بیروت. 70

المراقبات، ملکی تبریزی، میرزا جوادآقا، اخالق، 1387. 71

مفاتیح الجنان، قمی، شیخ عباس، دارالمالک، بیروت، 1415ق. 72

نفس المهمـوم فـی مصیبة سـیدنا الحسـین المظلوم،  قمی، شـیخ عبـاس، مکتبة . 73

الحیدریة، نجف، 1421ق

صلـح امام حسـن، پرشـکوه ترین نرمـش قهرمانانۀ تاریخ، آل یاسـین، راضی )ترجمۀ . 74

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای(، انتشارات انقالب اسالمی، تهران، 1397

الغدیـر فـی الکتاب و السـنة و االدب، امینی، عبدالحسـین، مرکز الغدیر للدراسـات . 75

االسالمیة، قم، 1416ق

مقتل الحسین، موسوی المقّرم، سید عبدالرزاق، المکتبة الحیدریة، 1423ق. 76

نهج الفصاحـة )مجموعـه کلمـات قصـار حضرت رسـول(، پاینـده، ابوالقاسـم، دنیای . 77

دانش، تهران، 1382



1584 د. منابع پاورقی و پبنوشتها 

ضمائم

تاریـخ عـرب، فیلیـپ خـوری، ِحّتـی، ترجمـۀ ابوالقاسـم پاینده، شـرکت . 78

انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1380

قاموس الرجال، شوشتری، محمدتقی، جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم، 1410ق. 79

مأساة  الحسین بین السائل و المجیب، الکاشى، شیخ عبدالوهاب، منشورات الرضى، . 80

قم، 1363

مکاتیب االئمة، احمدى میانجى، على، دار الحدیث، قم، 1426ق. 81

حیاة االمام الحسن بن علىعلیه السـالم شـریف قرشی، شـیخ باقر، دارالبالغة، بیروت، . 82

1413ق

المنجد، لویس معلوف، ترجمۀ محمد بندر ریگی، انتشارات ایران، چاپ دوم . 83

اطلـس غدیـر و عاشـورا: جغرافیـای تاریخـی دوران امیرالمؤمنیـن و سیدالشـهداء، . 84

پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، قم، 1391

اطلس الشـیعة )دراسـة فی الجغرافیة الدینیة للتشـیع(، جعفریان رسـول، )مترجم . 85

کعبی نصیر، علی سیف( نشر مورخ، قم، 2015م

العباسیون االوائل، دکتر فاروق عمر، دار مجدالوی، للنشر و التوزیع، 2003م. 86

جهاد الشیعة فی العصر العباسی االول، مختار اللیثی، سمیرة، دار الکتاب االسالمی، . 87

قم، 1428ق

تاریخ العباسیین، ابن وادران، دار الغرب االسالمی، بیروت. 88

امبراطوریـة العـرب )The Empire of  The  Arabs(، تعریب و تعلیق، خیری حّماد، . 89

دارالکتب العربی، بیروت، لبنان



 .امام دارای دو بال است: یک بال، بال فکری؛ یک بال، بال سیایس
 امام با یک دست مکتب را تبینی می کند، با دست دیگر

.زمام جامعۀ اسالمی را در دست می گیرد و به سوی هدف پیش می برد
 پیغمبر فرموده این کساین که امام هستند و این دو وظیفه به آهنا حمّول شده،

.دوازده نفرند
1351/11/20

http://sahba.ir


sahba.ir
فروشگاه اینترنتی محصوالت صهـبا

http://sahba.ir

