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پـس از گذشـت یـک دهـه از انتشـار کتـاب حلقۀ دوم انسـان 

25۰ساله، صهــبا نسـخۀ الکترونیک این کتاب را به مخاطبان 

بزرگوار اهدا می کند؛ تا مشکالت تهیۀ کتاب، مانع مطالعۀ این 

منبع مهم و ارزشـمنِد معرفتی نشـود. مخاطبان عزیز همچنان 

می توانند برای تهیۀ نسخۀ چاپی این کتاب، به پایگاه اینترنتی 

sahba.ir مراجعه کنند.

    

در ایـن نسـخه با لمس برخی قسـمت های متـن، می توانید از 

ویژگی های تعاملی کتاب اسـتفاده کنید. این قابلیت ها بدین 

شرح است:

ـ بـا زدن روی عناویـن فهرسـت، بـه صفحـۀ مـورد نظـر منتقل 

خواهید شد.

ـ هرجای کتاب روی کادر صفحات بزنید به صفحۀ فهرست اول 

کتاب منتقل خواهید شد.

ـ عنوان فصل در باالی صفحات، شما را به ابتدای فصل ارجاع 

می دهد.

ـ در هر جای کتاب، متن آبی رنگ، نشـانۀ وجود پیوند اسـت. 

برخـی ارجاعـات موجـود در پاورقی هـا، از آن جملـه اسـت. 

همچنیـن در فهرسـت های انتهـای کتـاب، شـمارۀ صفحـات 

ارجاعی، آبی و قابل لمس است.

 Adobe برای اسـتفاده بهتر از امکانات این نسـخه، از نرم افزار

acrobat برای بازکردن فایل استفاده کنید.

http://sahba.ir


 

اشاره

صبر کن سید!

تحمـل شـکنجه های خـودش راحت تـر بـود تـا شـنیدن صـدای ناله هـای 

سـید عبـاس. هنـوز، گاهی از زخـم تازیانه بر کف پایش، خـون می آمد و 

نمی توانسـت عادی راه برود. اما از روزی که شـکنجۀ سـید عباس شـروع 

شـد، ایـن دردهـا را فراموش کـرد. هم زمان بـا او، ده نفر از شـاگردانش را 

هم زندانی کرده بودند. او در سـلول 14 بود، و سـید عباس، در سـلول 15. 

فهمیـده بودنـد که با اعتراف گرفتن از سـید عباس، به نفرات اصلِی چاپ 

و توزیع اعالمیه های حضرت امام می رسند؛ و همین بود که وحشیانه او 

را می زدند تا لب باز کند؛ که نمی کرد. 

روزهـای دوم، سـوِم شـکنجه بـود کـه صـدای ناله و آه سـید عبـاس، قلب 

استادش را ریش ریش کرد. نمی توانست با او سخن بگوید، چون ارتباطشان 

لو می رفت، و مشکل پیچیده تر می شد. همین طور که سید عباس ناله کنان 
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به سـلول نزدیک می شـد، شـروع کرد قرآن خواندن؛ آیاتی که قلبش را آرام، 

صبرش را مستحکم، و عزم و اراده اش را راسخ تر کند. دو ساعت بعد دوباره 

آمدند و سید را بردند برای شکنجه، و دفعۀ سوم، شب، قبل از خواب. دیگر 

توانی برای سـید عباس نمانده بود و نگهبان ها او را تا سـلول می کشاندند. 

اسـتاد، قرآن می خواند و اشـک می ریخت و در میان آیات، به همان لحن، 

جمالتی به زبان عربی می گفت: صبر کن سید، صبر کن برادر عزیزم. برای 

خدا صبر کن که اینها رفتنی هستند و ما پیروز خواهیم شد...

این صوت قرآن، مانند آبی بود بر آتش درد بی حسـاب شـکنجه، و شاگرد، 

هـر دفعـه سـعی می کـرد، راهـش را بیشـتر طول دهد، تا بیشـتر بشـنود. 

ساواکی ها کم کم مشکوک شدند و سلول سید عباس را تغییر دادند. تنها 

منبع انرژی و صبرش قطع شد. یک روز، ساعتی پس از شکنجه که زخمی 

و بی توان به سـلول برگشـته بود، نگهبان را برای رفتن به دستشـویی صدا 

زد. پایش را شکسـته بودند و نمی توانسـت راه برود، نشست روی زمین و 

به زحمت خودش را کشـید به سـمت دستشـویی، در بین راه از درد فریاد 

زد تا استاد متوجه شود. استاد هم شروع کردند به تالوت. آیاتی که بارها 

سر درس از استاد شنیده بود و مبانی مبارزاتشان بود، حاال در این شرایط، 

با این صوت و لحن دلنشین، دردش را آرام می کرد.

از دستشـویی کـه آمـد، بـه نگهبـان گفت می خواهـد تیمم کنـد و نیاز به 

خـاک پـاک دارد، و اشـاره کرد به خاک هـای جلوی در سـلول 14. نگهباِن 

سـاده هم پذیرفت. سـید عباس همان طور نشسته و کشان کشان خودش 
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را رسـاند جلـوی در؛ شـروع کـرد بـه تیمم. و بـه زبان عربی، انـگار که دعا 

می خواند، شروع کرد با استادش »سید علی آقای خامنه ای« درددل کردن: 

»یا سیدی! الّسالم علیک و رحمة اهلل و برکاته .. َانت ال َتعرف ما ُیِحّل بی 

مـن العـذاب ...« آقـای من! نمی دانید چه می کشـم؛ نمی دانید چطور من 

را می زنند. آقا می ترسـم تحملم تمام شـود! ... آقا! اگر من زیر دسـت این 

وحشی ها بمیرم، شهید خواهم بود؟!

سید علی آقا سعی کرد هق هق گریه هایش را ساکت کند تا نگهبان شک 

نکند. و با همان لحن دعا جواب داد: »ِاصِبر اّیها السید الجلیل، ِاصِبر ...« 

کمی دیگر صبر کن سید عزیزم، تا این نامردها از تو ناامید شوند. خداوند 

حتمًا تو را نجات می دهد.1

    

همیـن ایـام سـال 135۰ بـود، در همیـن سـلول 14 و در همین شـرایط و 

سـختی های عجیب مبارزه، که اول بار، نظریۀ مترّقِی »انسـان 25۰ساله« به 

ذهـن اسـتاد مبارز، آیت اهلل خامنه ای رسـید. ایشـان تاریـخ را خوب و ریز 

می دانسـتند. تمـام قطعات تاریخِی دوران زندگـی امامان معصوم، در آن 

وضعیت سخت زندان، برایشان به شکل یک مسیر مبارزۀ نورانی، با هدفی 

مشخص، و همراه با موانع و سختی های گوناگون و عظیم، مجسم شد. و 

1. روحانی مبارز، سـید عباس موسـوی قوچانی، از شـاگردان آیت اهلل خامنه ای، در دوران 

جنگ تحمیلی و در عملیات آزادسازی خرمشهر، در سال 1361 به شهادت رسید.



10 اشاره 

پس از آن، به عنوان محور تمام تحلیل ها و سخنرانی های ایشان در مورد 

ائمۀ اطهار، قرار گرفت.

َحَلقات انسان ۲۵۰ساله

دومین کنگرۀ جهانی امام رضا؟ع؟ تیرماه 1365 در مشهد مقدس برگزار شده 

اسـت. در این کنگره، حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان سـخنران مراسـم 

افتتاحیه، بیانات مهم و مبسـوطی دربارۀ عنصر جهاد و مبارزۀ سیاسـی در 

زندگی ائمه؟مهع؟ و عنوان کلیدی»انسـان 25۰سـاله« داشته اند. مطالعۀ متن 

این سخنرانی، موجب شوق و انگیزه ای شد، برای جمع آوری بیانات ایشان 

دربارۀ زندگی ائمه؟مهع؟ که حول این محور متعالی ایراد شده است.

با عنایت الهی، بحمداهلل حجم باالیی، در حدود 7۰۰ سـخنرانی از معّظم له 

جمـع آوری شـد که تمام یا قسـمتی از آنها به زندگـی حضرات معصومین 

پرداختـه اسـت. بـرای ارائۀ مناسـب این حجـم مطلب به انـواع مخاطبین 

در سـطح جامعه، طرح »َحَلقاِت انسـان 25۰سـاله« اجرا شـده است. در این 

طرح، مطالب با توجه به سطح مخاطب، در سه سطح و سه حلقه، تعریف 

و تدوین شـده اسـت. حلقۀ اول، کتابی اسـت برای آشـنایی دانش آموزان 

و نوجوانـان، بـا مفهـوم یکپارچـه دیـدن زندگِی ائمـۀ اطهار؛ با اسـتفاده از 

مثال هـای سـاده و ملموسـی کـه حضرت آیـت اهلل خامنه ای بـرای توضیح 

ایـن مفهـوم، بیان کرده اند؛ همراه با معرفی اجمالی هر یک از ائمه و دورۀ 

زندگی و مبارزاتشان. در حلقۀ دوم برای عموم مردِم عالقه مند به حضرات 
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معصومین، ابتدا مفاهیم و خطوط کلِی این ایده مطرح می شود. آنگاه در 

هر فصل که مربوط به یک امام است، نگاهی دقیق تر به وقایع مهم سیرۀ 

سیاسی،مبارزاتی دوران زندگی این بزرگواران از این منظر، ارائه خواهد شد. 

و باالخره در حلقۀ سـوم، برای محققین و عالقه مندان به مطالعۀ دقیق تر، 

سیرۀ ائمه با نگاهی جامع و از باال، به شکل تحلیلی تر، مفّصل تر و جزئی تر 

به نمایش درآمده؛ و عالوه بر بررسی مستقیم زندگی ائمه، برخی از  وقایع 

و جریانات پیرامونِی زندگی ایشان نیز بیان و تحلیل شده است.

نکتۀ مهم این است که این سه حلقه، تقریبًا هیچ اشتراک متنی ندارند، و 

مطالب در حلقه ها تکرار نشده است. لذا مطالعۀ هر کدام از آنها، مخاطب 

را از دیگـری بی نیـاز نمی کنـد، و بـرای کسـب معرفـت کامل و اشـراف بر 

مباحـث مطرح شـده توسـط اسـتاد دانشـمند، آیـت اهلل خامنـه ای در این 

موضوع اساسی، الزم است مجموعۀ حلقات کامل مطالعه شود.

حلقۀ دوم

کتـاب پیـِش رو، حلقۀ دوم از مجموعۀ »حلقات انسـان 25۰سـاله« اسـت 

کـه بـه مـروِر کلـِی این خـط مبارزاتی در حیات هـر یک از ایـن بزرگواران 

می پـردازد. از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن کتاب آن اسـت کـه مخاطب را 

از مطالعـۀ آثـار پراکنـده و جدا از هم برای آشـنایی با زندگانی معصومین 

بی نیـاز می کنـد. تـا با مطالعۀ یک کتاب، تاریـخ ائمۀ اطهار را هم در یک 

قالب یک پارچه بخواند و هم با یک نگاه یکسان و جامع.
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در تحلیل سـیرۀ سیاسـی مبارزاتی انسان 25۰سـاله، در کناِر دیدن و تحلیل 

رفتار ائمه، الزم است به عنوان مقدمه، مروری کوتاه داشته باشیم بر دوران 

حساس زندگانی نورانِی پیامبر مکرم اسالم، که این مرور مختصر در ابتدای 

حلقۀ دوم آمده اسـت. گرچه این موضوع، خود کتابی مفّصل می طلبد که 

بحمداهلل محتوایش در بیانات استاد معّزز آمده و ان شاءاهلل منتشر خواهد 

شـد. همچنین الزم اسـت نقش دو بانوی برجسـتۀ اسـالم، حضرت فاطمۀ 

زهـرا و دختـر گرانقدرش زینب کبری؟امهس؟ بررسـی شـود. بی شـک هر یک از 

ایشـان در مقطعی حسـاس، نقشی ویژه در پیشـبرد مبارزاِت اماِم زمانشان 

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. 

در آخرین فصل کتاب، گذری داریم به غایت متصّور برای حرکت ائمه، که 

ان شاءاهلل با ظهور امام دوازدهم محقق خواهد شد.

نکاتی دربارۀ تنظیم متن کتاب

مطالـب کتـاب، برگرفته از سـخنرانی ها و متون دسـتنویس مقام معّظم 

رهبری اسـت. با توجه به اهتمام صهــبا بر حفظ اصالت اسـناد، سـبک 

ویرایشی و نگارشی متون دستنویس ـ  در کتاب پیشوای صادق و مجلۀ 

پاسـدار اسـالم ـ  متفـاوت اسـت؛ ماننـد پاراگراف بندی هـا و درج عالئم 

اختصـاری احتـرام ائمـه ماننـد )ع( و )ص( که عینًا هماننـد اثر مکتوب 

منتقل شـده اند. به عالوه، پاورقی های این متن ها که مسـتقیمًا به اصل 
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سـند مربـوط بـوده اسـت، در انتهـا بـا ذکـر عبارت )نویسـنده( مشـخص 

شده اند. 

به منظور حفظ ارتباط محتوایِی مطالب کتاب، در موارد معدودی، مطالب 

غیر مرتبـط بـا بحـث، یـا حذف شـده یا در صـورت مرتبط بودن با بخشـی 

دیگر، به قسـمت مربوطه انتقال یافته اند. این موارد حذفی با عالمت )..( 

مشخص شده اند.

متـن کتـاب، ارجاعاتـی بـه پی نوشـت ها و نقشـه های حلقۀ سـوم دارد. 

مخاطبـان محتـرم می تواننـد فایـل ایـن دو قسـمت را از پیوندهـای زیـر 

دریافت کنند:

پی نوشت های حلقٔه سوم انسان 25۰ساله

نقشه های حلقٔه سوم انسان 25۰ساله

    

پـروردگارا! تـو را بـه برتریـن بندگانت، بـه نورانی ترین انسـان های عالم، به 

عدلـی کـه امیرالمؤمنین برقـرار کرد و فرزندان معصومش برای رسـیدن به 

آن، مبارزه، و جانشان را نثار کردند؛ انقالب اسالمی ما را در ادامۀ آن مسیر 

مقدس و تحقق نسبِی آن آرمان بزرگ، و مقدمه سازی ظهور و برقراری کامل 

حکومـت الهـی، موفق بدار. و اسـتاد بزرگوارمان، رهبـر حکیم مان، حضرت 

آیت اهلل خامنه ای را در راه رسیدن به اهداف، حفظ و یاری بفرما.

آمین

http://sahba.ir/download/Halaghat01.pdf
http://sahba.ir/download/Halaghat01.pdf
http://sahba.ir/download/Halaghat03.pdf
http://sahba.ir/download/Halaghat03.pdf
http://sahba.ir
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غربـت ائمهعلیهم السـام بـه دوران زندگـی این بزرگواران منتهی نشـد، بلکه در 

طول قرن ها، عدم توجه به ابعاد مهم و شاید اصلی از زندگی این بزرگواران، 

غربت تاریخی آنها را اسـتمرار بخشـید. یقینًا کتاب ها و نوشـته ها در طول 

ایـن قـرون، از ارزش بی نظیری برخوردارند، زیرا توانسـته اند مجموعه ای از 

روایاتـی را کـه در باب زندگی این بزرگواران هسـت، بـرای آیندگان یادگار 

بگذارنـد. لکـن عنصـِر »مبـارزۀ سیاسـی حاد«، کـه خط ممتـد زندگی ائمۀ 

هدیعلیهم السـام را در طول 25۰ سـال تشـکیل می دهد، در البه الی روایات و 

احادیث و شرح حال های ناظر به جنبه های علمی و معنوی، گم شده.

زندگـی ائمهعلیهم السـام را مـا باید به عنـوان درس و اسـوه فرابگیریم، نه فقط 

به عنـوان خاطره هـای شـکوهمند و ارزنـده؛ و این، بـدون توجه به روش و 

منش سیاسی این بزرگواران، ممکن نیست. بنده شخصًا عالقه ای به این 

ُبعـد و جانـب از زندگی ائمهعلیهم السـام پیدا کردم، و بد نیسـت این را عرض 

کنـم کـه اول بـار این فکر برای بنـده در سـال 135۰ و در دوران محنت باِر1 

1. )م ح ن( اندوه بار، سختی آور
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یک امتحان و ابتالی دشوار پیدا شد. اگرچه قبل از آن به ائمه به صورِت 

مبـارزان بزرگـی کـه در راه اعـالی کلمـۀ توحیـد و اسـتقرار حکومت الهی 

فداکاری می کردند توجه داشـتم، اما نکته ای که در آن برهه ناگهان برای 

من روشن شد، این بود که زندگی این بزرگواران، علی رغم تفاوت ظاهری 

ـ که بعضی، حتی میان برخی از بخش های این زندگی احسـاس تناقض 

کردند ـ در مجموع، یک حرکت مسـتمر و طوالنی اسـت که از سـال دهم، 

یازدهم هجرت شـروع می شـود و 25۰ سـال ادامه پیدا می کند و به سـال 

دویست وشـصت ـ که سـال شـروع غیبت صغری اسـت ـ در زندگی ائمه 

خاتمه پیدا می کند.

این بزرگواران یک واحدند، یک شـخصیتند. شـک نمی شـود کرد که هدف 

و جهت آنها یکی اسـت. پس ما به جای اینکه بیاییم زندگی امام حسـن 

مجتبیعلیه السـام را جـدا و زندگـی امام حسینعلیه السـام را جـدا و زندگی امام 

سجادعلیه السـام را جدا تحلیل کنیم ـ تا احیانًا در دام این اشـتباه خطرناک 

بیفتیم که سـیرۀ این سـه امام به خاطر اختالف ظاهری باهم متعارض و 

مخالفنـد ـ بایـد یـک انسـانی را فرض کنیم که 25۰ سـال عمر کرده، و در 

سال یازدهم هجرت قدم در یک راهی گذاشته و تا سال دویست وشصت 

هجری این راه را طی کرده.

تمـام حـرکات این انسـان بـزرگ و معصوم بـا این دید قابـل فهم و قابل 

توجیه خواهد بود. هر انسـانی که از عقل و حکمت برخوردار باشـد ـ ولو 

نه از عصمت ـ در یک حرکت بلندمدت، تاکتیک ها و اختیارهای موضعی 
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خواهـد داشـت. گاهـی ممکن اسـت الزم بدانـد تند حرکت کنـد و گاهی 

ُکند، گاهی حتی ممکن اسـت به عقب نشـینی حکیمانه دسـت بزند، اما 

همـان عقب نشـینی هم ازنظر کسـانی که علم و حکمـت و هدف داری او 

را می داننـد، یـک حرکـِت بـه جلو محسـوب می شـود. با این دیـد، زندگی 

امیرالمؤمنیـن بـا زندگـی امـام مجتبـی با زندگـی حضرت ابی عبـداهلل، با 

زندگی هشـت امام دیگرـ  تا سـال دویست وشـصت ـ یک حرکت مسـتمر 

اسـت. این را بنده در آن سـال متوجه شـدم و با این دید وارد زندگی آنها 

شدم، یک بار دیگر نگاه کردم و هرچه پیش رفتم این فکر تأیید شد.

توجه به اینکه زندگی مسـتمر این عزیزان معصوم و بزرگوار ـ از اهل بیت 

رسـول خدا ـ با یک جهت گیری سیاسـی همراه اسـت، قابل این است که 

به عنوان یک فصل جداگانه، مورد عنایت قرار بگیرد، و بنده به این مطلب 

خواهـم پرداخـت ان شـاءاهلل؛ مایلم این جمله را قدری با شـرح و تفصیل 

عرض کنم.

اواًل مبارزۀ سیاسـی یا مبارزۀ حاد سیاسـی که ما به ائمهعلیهم السـام نسـبت 

می دهیم یعنی چه؟ منظور این است که مبارزات ائمۀ معصومینعلیهم السام 

فقـط مبـارزۀ علمـی و اعتقادی و کالمی نبـود؛ از قبیل مبارزات کالمی ای 

کـه در طـول همیـن مدت شـما در تاریخ اسـالم مشـاهده می کنید؛ مثل 

ُمعَتِزله، مثل َاشـاِعره1 و دیگران. مقصود ائمه از این نشسـت ها و حلقات 

1. برای مطالعۀ بیشتر به حلقۀ سوم انسان 25۰ساله/ پی نوشت شماره 29. سوء استفادۀ 

خلفا از مجادالت کالمی اشاعره و معتزله، مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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درس و بیـان حدیـث و نقـل معارف و بیان احـکام فقط این نبود که یک 

مکتـب کالمـی یا فقهی را که به آنها وابسـته بـود، صددرصد ثابت کنند و 

َخصـوم1 خودشـان را ُمفهـم کنند، چیزی بیش از این بـود. همچنین یک 

مبـارزۀ مسـلحانه هـم از قبیـل آن چیزی که انسـان در زندگـی جناب زید 

و بازماندگانـش، و همچنیـن بنی الحسـن و بعضـی از آل جعفر و دیگران، 

در تاریخ زندگی ائمهعلیهم السـام می بیند، نداشـتند. البته آنها را به طور مطلق 

هـم تخطئـه نمی کردند، بعضی را تخطئه می کردند به دالیلی غیر از نْفِس 

مبارزۀ مسلحانه، بعضی را هم تأیید کامل می کردند، در بعضی هم به نحو 

پشـت جبهه شـرکت می کردنـد. ..کمک مالی و آبرویـی، کمک به جا دادن 

و مخفی کـردن و ازاین قبیـل. لیکـن خودشـان به عنـوان ائمهعلیهم السـام آن 

سلسله ای که ما می شناسیم، وارد در مبارزۀ مسلحانه نبودند و نمی شدند. 

مبارزۀ سیاسی، نه آن اّولی است و نه این دومی، عبارت است از مبارزه ای 

با یک هدف سیاسـی. آن هدف سیاسـی چیست؟ عبارت است از تشکیل 

»حکومت اسالمی« و به تعبیر ما »حکومت علوی«.

ائمه از لحظۀ وفات رسـول اهلل تا سـال دویست وشـصت، در صدد بودند که 

حکومت الهی را در جامعۀ اسالمی به وجود بیاورند، این، اصِل مدعاست. 

البتـه نمی توانیـم بگوییـم کـه می خواسـتند حکومت اسـالمی را در زمان 

خودشـان ـ یعنی هر امامی در زمان خودش ـ به وجود بیاورند؛ آینده های 

میان مدت و بلندمدت و در مواردی هم نزدیک مدت وجود داشت. مثاًل در 

1. )خ ص م( جمع خصم، دشمنان
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زمان امام مجتبیعلیه السام به نظر ما تالش برای ایجاد حکومت اسالمی، در 

آیندۀ کوتاه مدت بود. امام مجتبی در جواب به آن کسانیـ  ُمَسّیب بن َنَجَبه1 

ُه 
َّ
َعل

َ
دری ل

َ
و دیگران ـ که می گفتند چرا شما سکوت کردید، می فرمود: »َو ِا�ن ا

«۲ و در زمـان امام سـجاد به نظـر بنده، برای آیندۀ  �نٍ ٰی ح�ی
َ
اٌع ِال ُکم َو َم�ت

َ
�تٌ ل �نَ �ت �نِ

میان مـدت بـود، که حاال دراین باره شـواهد و مطالبی را که هسـت، عرض 

خواهم کرد. در زمان امام باقرعلیه الصاةوالسام احتمال زیاد این است که برای 

آیندۀ کوتاه مدت بود. از بعد از شـهادت امام هشـتم، به گمان زیاد، برای 

آینـدۀ بلند مـدت بود. برای چه موقع؟ مختلف بود، اما همیشـه بود. این، 

معنای مبارزۀ سیاسی است.

همۀ کارهای ائمهعلیهم السام غیر از آن کارهای معنوی و روحی که مربوط به 

ه ـ یعنی درس،  ّبَ اعالی نْفس یک انسان و قرب او به خداستـ  َبیَنُه َو َبنَی َر

حدیـث، علـم، کالم، ُمحاجه بـا َخصوم علمی، با َخصوم سیاسـی، تبعید، 

1. مسـّیب بن نجبه از شـیعیان و همراهـان امیرالمؤمنیـن در جنگ هـای جمل، صفین و 

نهـروان بـود. او یکـی از دعوت کنندگان امام حسـین به کوفه برای قیـام علیه یزید بود، 

امـا پـس از ورود عبیـداهلل زیـاد به کوفـه و اتفاقاتی کـه افتاد، حضـرت را در قیام یاری 

نکـرد. با این حـال 5 سـال بعـد همراه جمعی از شـیعیان به خونخواهی امـام قیام کرد و 

به شـهادت رسـید. این قیام به قیام توابین معروف شـد. )الکامل فی التاریخ )عزالدین 

ابن اثیر، متوفی 63۰ق(/ ج4/ ص159(

2. سـوره مبارکـه انبیـاء/ آیـه 111، »و نمی دانـم، شـاید آن برای شـما آزمایشـی و ]مهلِت [ 

برخـورداری تـا زمانی ]معّین[ باشـد.« در کتاب انساب االشـراف )احمدبن یحیـی َبالُذری، 

متوفـی 279ق(/ ج3/ ص44 آمـده، امـام حسنعلیه السـام ایـن آیـه را در سـخنرانی بعد از 

واقعۀ صلح خواندند.
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حمایت از یک گروه و رد یک گروه، در این خط است؛ برای این است که 

حکومت اسالمی را تشکیل بدهند. این، مدعاست.1365/4/28

اصاًل ائمهعلیهم السام آیا یک زندگی سیاسی داشتند یا نه؟ آیا زندگی ائمهعلیهم السام 

فقط این بود که یک عده شاگرد، یک عده مرید، یک عده عالقه مند را دور 

خودشان جمع کنند، احکام نماز و احکام زکات و احکام حج و اخالقیات 

اسالمی و معارف و اصول دین و عرفان و این چیزها را به آنها بیان کنند، و 

همین و بس؛ یا نه، غیر از این چیزهایی که گفته شد و روح آنچه که گفته 

شد، یک چهارچوب دیگری در زندگی ائمه است که آن همان زندگی سیاسی 

ائمهعلیهم السام است؟ این یک مطلب بسیار مهمی است که باید روشن بشود. 

البتـه در فرصت هـای کوتـاه جای بحث اسـتداللی و مشـروح نیسـت. من 

رئوس مطالب را عرض می کنم برای اینکه آن کسـانی که شـوق دارند دنبال 

این مسئله بروند، با این چهارچوب یک بار دیگر روایات را نگاه کنند و کتب 

تاریخ را ببینند، آن وقت معلوم می شـود که زندگی موسـی بن جعفر یا ائمۀ 

دیگـر ما علیهم السـالم چه حقیقتی اسـت که امروز هـم همچنان مبهم و 

ناگفته و ناشناخته است. ائمهعلیهم السام بعد از آنکه احساس کردند، که هدف 

«1 انجام نگرفت، 
کَم�تَ ا�بَ َو الحِ ُمُهُم الِک�ت ِ

ّ
َعل ُ ِهم َو �ی ّک�ی �نَ ُ پیغمبر برآورده نشد، یعنی »�ی

بعد از آنکه دیدند که تشکیل یک نظام اسالمی، تشکیل یک دنیای اسالمی 

آن طوری که پیغمبران خواسته بودند بعد از دوران صدر اول، به کلی فراموش 

شد؛ جای نبوت و امامت را سلطنت گرفت؛ کسری ها و قیصرها و ُقلدرها و 

1. سوره مبارکه آل عمران/ آیه 164، »...پاکشان کند و کتاب و حکمتشان بیاموزد.«
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اسکندرها و دیگِر نامداران ظالم و طاغی تاریخ در لباس جانشینی و خالفت 

با نام سلسلۀ بنی امیه و بنی عباس روی کار آمدند و قرآن به آن شکلی که 

ارباب ُملک و قدرت می خواستند تفسیر شد و ذهن های مردم تحت تأثیر 

عملکـرد خائنانـۀ آن عالمانـی که سـر در آخور مطامـع و محبت های مادی 

ارباب حکومت و ُملک داشتند، قرار گرفت؛ بعد که اینها را دیدند یک نقشۀ 

کلی در زندگی ائمه به وجود آمد.

اینکـه می گویـم ائمه، یعنی همۀ ائمه، از امیرالمؤمنین تا امام عسـکری 

علیهم السـام. بنـده بارهـا گفتـم زندگـی ائمهعلیهم السـام را کـه 25۰ سـال طـول 

کشیده، زندگی یک انسان به حساب بیاورید، یک انسان 25۰ساله؛ از هم 

ُهـم نـوٌر واِحـٌد«1. هرکدام از اینهـا که حرفی زدند، این حرف 
ُّ
جـدا نیسـتند، »ُکل

درحقیقت از زبان آن دیگران هم هسـت. هرکدام از اینها که کاری انجام 

دادند، این درحقیقت کار آن دیگران هم هست. یک انسانی است که 25۰ 

سال گویی عمر کرده است. تمام کارهای ائمه در طول این 25۰ سال کاِر 

یک انسان با یک هدف، با یک نیت، و با تاکتیک های مختلف است.

برنامه های مشترک ائمه

ائمهعلیهم السام وقتی که احساس کردند که اسالم رو به غربت افتاد و جامعۀ 

1. در کتـاب بحاراالنـوار )عالمـه محمدباقـر مجلسـی، متوفی 111۰ق(، جلـد 25، صفحۀ 1، 

بابـی بـا نـام »ُبـُدّو ارواحهم و انوارهم و طینتهم و انهم من نـور واحد« وجود دارد که در 

این باب احادیثی با موضوع نور واحد بودن چهارده معصوم علیهم السالم آمده است.
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اسـالمی تشـکیل نشـد، چند هدف را اهداف اصولی خود قرار دادند؛ یکی 

تبیین اسـالم به شکل درسـت. اسالم ازنظر آن کسانی که در رأس قدرت در 

طول این سالیان طوالنی درازمدت قرار داشتند، یک چیِز مزاحم بود. اسالِم 

پیغمبر، اسـالِم قرآن، اسـالِم جنگ بدر و حنین، اسالِم ضد تجمل پرستی، 

اسالِم ضد تبعیض، اسالِم طرف دار مستضعفان، اسالِم کوبندۀ مستکبران 

بـه درد آن کسـانی نمی خـوْرد که می خواسـتند با ماهیـت فرعونی، لباس 

موسـوی بپوشـند؛ بـا ماهیت نمـرودی، لبـاس ابراهیمی بپوشـند. مجبور 

بودند اسـالم را تحریف کنند. امکان نداشـت که اسـالم را از دل مردم، از 

ذهن مردم یکباره دور کنند، چون مردم مؤمن بودند. مجبور بودند اسالم 

را از روح و محتوا و ماهیت خودش عوض کنند و خالی کنند. عین همان 

کاری که شـما یادتان هسـت و شاهد بودید در دوران رژیم گذشته نسبت 

به مظاهر اسـالمی انجام می گرفت. در رژیم گذشـته با تظاهرات اسـالمی 

مخالفت نمی شد، اما با معنای اسالم و با روح اسالم چرا، با جهاد اسالم 

چرا، با امربه معروف و نهی ازمنکر اسالم چرا، با بیان حقایق اسالمی چرا، 

امـا بـا ظواهـر اسـالمی که به گاو و گوسـفند آنها صدمـه ای نزند مخالفت 

نمی شد. این حالت در دوران خالفت های اموی و عباسی هم وجود داشت، 

لذا برای اینکه اسـالم را از روح و حقیقت خود خالی کنند، عده ای مزدور 

قلم به مـزد و زبان به مـزد داشـتند. پول می دادند، حدیث درسـت می کردند؛ 

پـول می دادنـد، منقبت1 برای آنها درسـت می کردند؛ پـول می دادند، کتاب 

1. )ن ق ب( هنر و کار نیکو که موجب ستایش شود؛ آنچه مایۀ فخر و مباهات باشد.
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بـرای آنها می نوشـتند. می گویـد وقتی و لیدبن عبدالملـک از دنیا رفت، ما 

دیدیم کتاب های فالن عالم بزرگ ـ که اسمش را نمی آورم ـ بر حیوانات 

بار شـد، بر اسـترها بار شد و از خزانۀ ولیدبن عبدالملک بیرون آمد.1 یعنی 

ایـن کتاب نویـس، ایـن محدث بزرگ، این عالم معروفـی که این همه نام 

او در کتاب هـای اسـالمی وجـود دارد، این بـرای ولیدبن عبدالملک کتاب 

می نوشت. ُخب، کتابی که برای ولیدبن عبدالملک نوشته بشود شما توقع 

داریـد در ایـن کتاب چیزی باشـد که ولیدبن عبدالملـک را ناخوش بیاید؟ 

ُخب ولیدبن عبدالملکی که ظلم می کند، شراب می خورد، با کفار می سازد، 

مسـلمین را زیـر فشـار قـرار می دهـد، بین مـردم تبعیض قائل می شـود، 

روی فقـرا فشـار مـی آورد، امـوال مـردم را می گیرد، این چطور اسـالمی را 

می پسندد؟ این درد بزرگ جامعۀ ما ـ جامعۀ اسالمی ـ در طول قرن های 

اول بـود. ائمهعلیهم السـام ایـن را می دیدنـد، احسـاس می کردنـد کـه میـراث 

ارزشـمند پیغمبر ـ یعنی احکام اسـالمی ـ که باید برای طول تاریخ بماند 

و انسـان ها را در تمام ادوار تاریخ هدایت بکند، دسـتخوش تحریف شده. 

یکـی از هدف هـای ائمـه که خیلی هم مهم بود، تبیین درسـت اسـالم و 

تفسیر حقیقی قرآن و افشاگری تحریف ها و تحریف کننده ها بود.

نگاه کنید در کلمات ائمهعلیهم السـام می بینید آنچه که گفته شـده، در موارد 

1. ولیدبن عبدالملـک به عنـوان ششـمین خلیفـۀ امـوی در سـال های 86 تـا 96 قمری بر 

مسند غصب شدۀ حکومت نشسته بود. متن این روایت در فصل امام سجاد آمده است. 

)الطبقات الکبری )محمد بن سعد کاتب واقدی، متوفی 23۰ق(/ ج2/ ص296(
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بسـیاری ناظـر بـه آن چیزهایـی اسـت کـه بـه نام اسـالم، علمـا و فقها و 

محدثیـِن وابسـتۀ بـه دسـتگاه های حکومـت و دربارهای سـلطنتی گفته 

بودند، آنها را رد می کردند و حقایق را بیان می کردند؛ این یک هدف اصلی 

و بزرگ برای ائمه که تبیین احکام اسالمی بود؛ این یک.

خـب، خـوِد همیـن کار، یـک ماهیـت سیاسـی دارد؛ یعنـی وقتی کـه مـا 

می دانیم که تحریف، با تحریک دستگاه سلطنت و خالفت انجام می گیرد و 

قلم به مزدها و مزدورهای علی الظاهر عاِلم، برای خاطر سالطین و حکمرانان 

تحریـف می کننـد، طبیعی اسـت که اگر کسـی علیـه آن تحریف هـا اقدام 

بکند، یقینًا کاری برخالف سیاست آن حکام و سالطین انجام داده. امروز 

که در بعضی از کشـورهای اسـالمی، بعضی از قلم به مزدها و نویسـندگان 

مزدور و عالمان مأجور1 ازطرف دستگاه ها، کتاب می نویسند تا ایجاد تفرقۀ 

بین مسـلمان ها بکنند، یا چهرۀ برادران مسـلمان خودشـان را زشـت نشان 

بدهند، اگر در این کشـورها یک نویسـندۀ آزادمنش پیدا بشـود که کتابی 

بنویسـد و دربـارۀ وحدت اسـالمی و دربـارۀ برادری بین جماعات اسـالمی 

در آن قلم فرسـایی کنـد، ایـن کار، یـک کار سیاسـی اسـت درحقیقت؛ ضد 

دستگاه های حاکم است. ائمه یکی از قلم های درشت فعالیتشان این بود؛ 

احکام اسـالمی را که بیان می کردند معنایش این نبود که احکام اسـالمی 

در آن روز، در جامعۀ اسـالمی گفته نمی شـد؛ چرا، در هر گوشـه و کناری از 

دنیای اسالم کسانی بودند که قرآن می گفتند، حدیث می گفتند، از پیغمبر 

1. )أج ر( اجیر شده، کسی که اجر و مزد گرفته 
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نقـل می کردنـد، هزاران حدیـث را بعضی از محدثین بلـد بودند، مخصوص 

مکه و مدینه و کوفه و بغداد و اینها هم نبود، در تمام اقطار1 عالم اسالمی 

ـ شـما نگاه کنید به تاریخ ـ در خراسـان، فالن جوان دانشـمند چندین هزار 

حدیـث مثـاًل تدویـن می کند. در طبرسـتان، فـالن عالم بـزرگ چندین هزار 

حدیـث از پیغمبـر و از صحابـه نقـل می کنـد. حدیـث وجود داشـت، حکم 

اسـالمی بیان می شـد، آنچه بیان نمی شد تفسیر و تبیین درست اسالم در 

همۀ شئون و امور جامعۀ اسالمی بود که ائمهعلیهم السام می خواستند جلوی 

این را بگیرند؛ این یک کار، که از کارهای مهم ائمهعلیهم السام ]بود[.

کار مهم دیگر، تبیین مسـئلۀ امامت بود. امامت یعنی زمامداری جامعۀ 

اسالمی. مسئلۀ عمده ای که برای مسلمان ها آن روز روشن نبود و عماًل و 

از لحاظ تئوری دچار تحریف شده بود، مسئلۀ امامت بود؛ امامت جامعۀ 

اسالمی با چه کسی است؟ کار به جایی رسیده بود که کسانی که به اغلب 

احکام اسالمی عمل نمی کردند و بیشتِر محرمات را علنًا انجام می دادند، 

ادعا می کردند جانشین پیغمبرند و می نشستند در مسند پیغمبر و خجالت 

هم نمی کشیدند! یعنی این طور هم نبود که مردم ندانند، مردم می دیدند 

کـه یکـی بـه نـام خلیفـه، مسـت و الیعِقل به محـل نمازجمعـه می آید و 

پیش نماز مردم می شود و به او هم اقتدا می کردند. مردم می دانستند که 

یزیدبن معاویـه دچـار بیماری های بـزرگ اخالقی و عامِل به گناهان بزرگ 

اسـت، درعین حـال وقتـی به آنها گفته می شـد که علیه یزیـد قیام کنید، 

1. )ق ط ر( جمع ُقطر، اطراف، آفاق



26 قمدقم 

می گفتنـد مـا با یزید بیعت کردیم، نمی شـود قیام کنیم. مسـئلۀ امامت 

برای مردم روشـن نبود. مردم خیال می کردند که امام مسـلمین و حاکم 

جامعۀ اسالمی می تواند با این گناهان، با این خالف ها، با این ظلم ها، با 

این اعمالی که برخالِف صریح قرآن و اسالم هست آمیخته و آلوده باشد، 

بـرای مـردم مسـئلۀ مهمـی نبود. این یک مشـکل بزرگی بود کـه با توجه 

بـه اهمیت مسـئلۀ حکومـت در یک جامعه و تأثیـر حاکم بر جهت گیری 

جامعه، این بزرگ ترین خطر برای عاَلم اسالم بود.

لـذا ائمهعلیهم السـام الزم می دانسـتند دو چیز را به مـردم بگویند؛ یکی اینکه 

بگویند امام دارای این شرایط است، حاکم اسالمی دارای این خصوصیات 

اسـت؛ این عصمت، این تقوا، این علم، این معنویت، این رفتار با مردم، 

این عمل درمقابل خدا؛ خصوصیات امام ـ یعنی حاکم اسالمی ـ را برای 

مردم بیان کنند، این یک؛ و دوم مشخص کنند که آن کسی که دارای این 

خصوصیات هست امروز چه کسی است؛ که معرفی می کردند و خودشان 

را بیـان می کردنـد؛ این هم یک کار بـزرگ ائمه و می بینید که این یکی از 

مهم ترین کارهای سیاسی و تبلیغات و تعلیمات سیاسی است.

اگر ائمهعلیهم السـام غیر از این دوتا کاری که گفتم هیچ کاِر دیگر نداشـتند، 

کافی بود که ما بگوییم زندگی ائمه از اول تا به آخر یک زندگی سیاسی 

اسـت. آنجایی کـه تفسـیر هـم می گوینـد، بیـان معـارف اسـالمی را هـم 

می کننـد، درحقیقـت یک عمل سیاسـی انجـام می دادنـد. آنجایی هم که 

دربـارۀ خصوصیـات امـام حرف می زنند باز یک عمل سیاسـی دارند انجام 
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می دهند. یعنی ائمه تعلیماتشان اگر در همین دو خصوصیت، دو عنوان 

و دو موضوعـی کـه گفتـم خالصـه هم می شـد، باز ائمه زندگی شـان یک 

زندگـی سیاسـی بود، اما به این هم اکتفـا نمی کردند. عالوه بر همۀ اینها، 

ائمهعلیهم السـام حداقـل از دوران امـام حسـن مجتبـی بـه بعـد یـک حرکت 

زیرزمینـی همه جانبـۀ سیاسـی و انقالبـی را به قصد قبضه کـردن حکومت، 

شـروع کرده بودند. هیچ شـکی باقی نمی ماند برای کاوشـگر زندگی ائمه 

که ائمهعلیهم السـام این حرکت را داشـتند. آنکه من عرض می کنم ناشـناخته 

اسـت، ایـن نکتۀ قضیه اسـت که متأسـفانه در کتاب هایی کـه در زندگی 

ائمه نوشته شده، دربارۀ زندگی امام صادق، در زندگی موسی بن جعفر، در 

زندگی بسیاری از ائمۀ دیگر این نکته معرفی نشده است.

اینکـه ائمهعلیهم السـام یک حرکت سیاسـی تشـکیالتی وسـیع و گسـترده را 

انجـام می دادند، بااینکه این همه شـواهد وجـود دارد، این ناگفته مانده و 

ذکر نشده و این مشکل عمدۀ فهم زندگی ائمهعلیهم السام است. حقیقت این 

است که ائمه این کار را شروع کردند. البته شواهد خیلی زیادی هست.

..پس این را به طورخالصه همۀ برادران و خواهران بدانند که ائمهعلیهم السام، 

همه شـان به مجرداینکـه بـار امانـت امامـت را تحویل می گرفتنـد، یکی از 

کارهایی که شـروع می کردند یک مبارزۀ سیاسـی بود، یک تالش سیاسی 

بود برای گرفتن حکومت. این تالش سیاسی مثل همۀ تالش هایی است 

که آن کسانی که می خواهند یک نظامی را تشکیل بدهند، انجام می دهند 

و این کار را ائمهعلیهم السام هم می کردند.1364/1/23
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تمـام ایـن نزاعـی که شـما در طـول دوران زندگـی ائمهعلیهم السـام بین آنها و 

دسـتگاه های ظلـم و جـور مشـاهده می کنیـد بر سـر همین قضیه اسـت. 

آنهایی که با ائمۀ ما مخالفت می کردند، آنها را مسـموم می کردند، مقتول 

می کردنـد، زندان می انداختند، محاصره می کردند، دعوایشـان بر سـر داعیۀ 

حکومـت ائمهعلیهم السـام بـود. اگـر ائمه داعیـۀ حکومت نداشـتند، ولو علوم 

اولین و آخرین را هم به خودشان نسبت می دادند، اگر بحث قدرت سیاسی 

نبـود، داعیـۀ قدرت سیاسـی نبود، هیچ گونه تعرضی نسـبت بـه آنها انجام 

نمی گرفت، الاقل به این شدت انجام نمی گرفت؛ اصاًل مسئله این است. لذا 

شما می بینید در بین دعوت ها و تبلیغات ائمهعلیهم السام روی کلمۀ امامت و 

مسئلۀ امامت حساسیت بسیار باالیی است، یعنی وقتی که امام صادق هم 

ا  َ ّیُ
َ
می خواهد ادعای حاکمیت اسـالمی و قدرت سیاسـی بکند می گوید: »ا

 اهلِل کاَن ااِلماَم«1 می گوید ای مردم!ـ  در اجتماع مردم در عرفات، 
َ

الّناُس ِاّنَ َرسول

 اهلِل کاَن ااِلمـاَم« امام جامعه، 
َ

می ایسـتد در میـان مـردم، می گویـد ـ »ِاّنَ َرسـول

َّ کاَن َعِلُّ  ُ
پیشوای جامعه، رهبر جامعه، حاکم بر جامعه، رسول خدا بود، »ث

َّ احُلَسنُی« تا می رسد به خودش. یعنی تمام بحث ائمه  ُ
َّ احَلسُن ث ُ

یب طاِلٍب ث
َ
بُن ا

با مخالفینشان و بحث اصحاب ائمه، در مبارزاتشان همین مسئلۀ حکومت 

و حاکمیت و والیت مطلقه و عامۀ بر مسلمین و قدرت سیاسی بود، بر سر 

مقامات معنوی، آنها با ائمه دعوایی نداشتند.

1. الکافـی )محمدبن یعقـوب کلینی، متوفـی 329ق(/ کتاب الحج/ باب الوقوف بعرفة و 

حد الموقف/ حدیث 1۰
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خیلـی از اوقـات اتفـاق می افتاد که کسـانی در جامعـه ـ در جامعۀ زمان 

خلفـا ـ اهـل زهـد بودند و اهل علـم بودند و معروف به تفسـیر و به علم 

و بـه ایـن چیزهـا، خلفـا هم بـا آنها نه فقـط معارضـه ای نمی کردنـد بلکه 

حتی مخلص آنها بودند، اظهار ارادت نسـبت به آنها می کردند، پیش آنها 

می رفتند، از آنها نصیحت می خواستند؛ چرا؟ چون آنها درمقابل خلفا داعیۀ 

سیاسـی نداشـتند؛ وِااّل امثال حسـن بصری و ابن ُشـبُرَمه یا َعمروبن ُعَبید 

ایـن بـزرگاِن از علمایـی کـه مـورد توجه و قبـول خلفا بودند اینها کسـانی 

بودنـد کـه ادعـای علم و ادعـای زهد و ادعای معنویت و ادعای تفسـیر و 

ادعای علوم پیغمبر و همۀ این ادعاها را اینها هم داشتند، اما نسبت به 

آنها هیچ گونه ازطرف خلفا تعرضی نبود؛ چرا؟ چون داعیۀ قدرت سیاسـی 

وجود نداشـت؛ دعوای ائمهعلیهم السـام با خلفای بنی امیه و بنی عباس بر سـر 

همین مسئلۀ امامت و والیت یعنی همین معنایی از امامت که ما امروز 

آن را به کار می بریم بود.1366/11/2



فصل اول

پیامبر اعظم؟ص؟

http://sahba.ir
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کار مهـم پیامبـر خـدا، دعوت به حـق و حقیقت و جهـاد در راه این دعوت 

بود. درمقابل دنیای ظلمانی زمان خود، پیغمبر اکرم دچار تشـویش نشـد. 

چه آن روزی که در مکه تنها بود، یا جمع کوچکی از مسلمین او را احاطه 

کـرده بـود و درمقابـل او سـران متکبـر عـرب، صنادیِد1 قریش، گردنکشـان، 

بـا اخالق های خشـن، با دسـت های قدرتمند قـرار گرفته بودنـد، و یا عامۀ 

مردمی که از معرفت نصیبی نبرده بودند، وحشت نکرد؛ سخن حق خود را 

گفت، تکرار کرد، تبیین کرد، روشن کرد، اهانت ها را تحمل کرد، سختی ها 

و رنج هـا را به جـان خرید، تا توانسـت جمع کثیری را مسـلمان کند؛ و چه 

آن وقتی که حکومتی تشکیل داد، حکومت اسالمی و خود در موضع رئیس 

ایـن حکومـت، قدرت را به دسـت گرفـت. آن روز هم، دشـمنان و معارضان 

گوناگونی درمقابل پیغمبر بودند؛ چه گروه های مسلح عرب ـ وحشی هایی 

کـه در بیابان هـای حجـاز و َیمامـه۲، همه جا پراکنده بودند و دعوت اسـالم 

1. )ص ن د( جمع ِصندید، اشراف، ِمهتران، و بزرگان

2. حجاز منطقه ای اسـت در غرب و شـمال غربی شـبه جزیرۀ عربستان که شامل شهرهای 
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باید آنها را اصالح می کرد و آنها مقاومت می کردند ـ و چه پادشاهان بزرگ 

دنیای آن روز، دو ابرقدرت آن روز عالم، یعنی ایران و امپراتوری روم.

پیغمبر نامه ها نوشـت، مجادله ها کرد، سـخن ها گفت، لشکرکشـی ها کرد، 

سختی ها کشید، در محاصرۀ اقتصادی افتاد، کار به جایی رسید که مردِم 

مدینه دو روز و سه روز گاهی نان برای خوردن پیدا نمی کردند. تهدیدهای 

فراوان از همه طرف، پیغمبر را احاطه کرد. بعضی از مردم نگران می شدند، 

بعضی متزلزل می شدند، بعضی نق می زدند، بعضی پیغمبر را به مالیمت 

و سازش تشویق می کردند؛ اما پیغمبر در این صحنۀ دعوت و جهاد، یک 

لحظه دچار سسـتی نشـد و نشـد و با قدرت، جامعۀ اسـالمی را پیش ُبرد 

و ُبـرد، تـا بـه اوج عزت و قدرت رسـاند؛ و همان نظام و جامعه بود که در 

سال های بعد توانست به قدرت اول دنیا تبدیل بشود به برکِت ایستادگی 

پیغمبر در میدان های نبرد و دعوت.137۰/7/5

بعثت خاتم، آغاز بیداری

َم َمکارَِم  َتِّ
خـود آن حضـرت، بنا بر حدیث متواتر و معروف، فرمود: »ُبِعثُت اِلُ

ااَلخـاِق«1. بعثـت بـا این هدف در عالم پدید آمد که َمکَرمت های۲ اخالقی 

مکـه، مدینـه، طائـف و روسـتاهای اطـراف آنهاسـت. منطقـۀ َیمامه در قسـمت شـرقی 

شبه جزیرۀ عربستان و هم جوار با بحرین است. برای اطالع دقیق تر به حلقۀ سوم انسان 

25۰ساله/ ضمائم، نقشۀ شمارۀ 1 مراجعه کنید.

1. بحاراالنوار/ ج68/ کتاب االیمان و الکفر/ باب حسن الخلق/ حدیث 1/ ص373

2. )ک رم( بزرگی ها، جوانمردی ها

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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و فضیلت های روحی بشـر عمومیت پیدا کند و به کمال برسـد. تا کسـی 

خـود دارای برتریـِن مـکارم اخـالق نباشـد، خداونـد متعال ایـن مأموریت 

عظیـم و خطیـر را بـه او نخواهـد داد؛ لذا در اوایل بعثـت، خداوند متعال 

ٍم«1. این برای  �ی ٍ َع�ن �ت
ُ
ل َعلٰی �نُ

َ
َک ل

خطاب می کند به پیغمبر و می فرماید: »َو ِا�نَّ

اول بعثت اسـت. ساخته وپرداخته شـدن پیغمبر، تا ظرفی بشود که خدای 

متعال آن ظرف را مناسب وحی خود بداند، مربوط به قبل از بعثت است؛ 

لـذا وارد شـده اسـت کـه پیغمبـر اکرم کـه در جوانـی به تجارت اشـتغال 

داشـتند و درآمدهای هنگفتی از طریق تجارت به دسـت آورده بودند، همۀ 

آنچه را که به دسـت آورده بودند، در راه خدا صدقه دادند؛ بین مسـتمندان 

تقسیم کردند.

در ایـن دوران کـه دوران اواخـر تکامـل پیغمبـر قبل از نزول وحی اسـت، 

هنوز پیغمبر، پیغمبر هم نشده بود، از کوه حرا باال می رفت، به آیات الهی 

نگاه می کرد؛ به آسمان، به ستارگان، به زمین، به این خالیقی که در روی 

زمیـن زندگـی می کننـد با احساسـات مختلف، با روش هـای گوناگون. در 

همۀ اینها آیات الهی را می دید، روزبه روز خضوع او درمقابل حق، خشـوع 

دل او درمقابـل امـر و نهـی الهـی و ارادۀ الهی بیشـتر می شـد، جوانه های 

اخالق نیک در او روزبه روز بیشتر رشد می کرد. ِخرد عظیم او که در روایت 

کَرَمُهم«؛ قبل از بعثت، روزبه روز ُپربارتر می شـد با 
َ
 الّناُس و ا

َ
عَقل

َ
اسـت: »کاَن ا

مشاهدۀ آیات الهی؛ تا به چهل سالگی رسید. 

1. سوره مبارکه قلم/ آیه 4، »و به راستی تو بر ُخلق و خوی بس بزرگی هستی.«
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«1؛ سرآغاز بعثت.
أ
َ�ا ..جبرئیل امین بر او نازل شد و گفت: »ِا�ت

ایـن مخلـوق بی نظیـر الهـی، ایـن انسـان کامـل کـه قبـل از نـزول وحی 

الهـی بـه ایـن مرحلـۀ از کمال رسـیده اسـت، از اولین لحظـۀ بعثت یک 

جهاد ُمرکِب همه جانبۀ دشـوار را آغاز کرد و بیست وسـه سـال در نهایت 

دشواری، این جهاد را پیش ُبرد. جهاد در درون خود، جهاد با مردمی که 

از حقیقـت هیچ ادراکی نداشـتند، جهاد بـا آن فضای ظلمانی مطلق، که 

خفاِفهـا َو َوِطَئهُتم 
َ
امیرالمؤمنیـن در نهج البالغـه می فرماید: »یف ِفَتٍ داَسـهُتم ِبا

ٰ َسـناِبِکها«۲ از همـه طـرف فتنه هـا مردم را می فشـْرد؛  َ
ظاِفهـا َو قاَمـت َعـل

َ
ِبا

دنیاطلبـی، شـهوت رانی، ظلـم و تعـّدی، رذایـل اخالقـی در اعماق وجود 

انسـان ها، دسـت تعّدی قدرتمندان، بدون هیچ مانع و رادعی۳ به سـوی 

ضعفـا دراز بـود؛ نه فقـط در مکه، نه فقط در جزیرةالعـرب، بلکه در برترین 

تمدن های آن روز عالم؛ یعنی در امپراتوری بزرگ روم و در شاهنشاهی 

ایران. تاریخ را نگاه کنید، صفحۀ ظلمانی تاریخ، سرتاسـر زندگی بشـر را 

فرا گرفته بود. مجاهدت با این قدرت عظیم و تالش بی وقفه و غیر قابل 

تصوِر برای انسـان، آغاز شـد از اولین ساعات بعثت و تحمل وحی الهی؛ 

1. سوره مبارکه علق/ آیه 1، »بخوان«

2. »فتنه ها، مردم را لگدمال کرده و با ُسـم های محکم خود نابودشـان کرده و پا بر جا 

ایسـتاده بـود.« )نهج البالغـه/ خطبـۀ 2/ پس از بازگشـت از صفین( تمامی شـماره های 

خطـب، نامه هـا و حکمت هـا بـر اسـاس نهج البالغۀ تصحیح شـده توسـط دکتر صبحی 

صالح است.

3. )ردع( مانع، بازدارنده
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و وحی الهی پیوسـته مثل آب زاللی که به سـرزمین مسـتعدی برسد، بر 

قلـب مقـدس آن بزرگـوار نازل می شـد و او را نیرو می بخشـید و او همۀ 

تـوان خـود را بـه کار برد تـا اینکه بتواند این دنیا را در آسـتانۀ یک تحول 

عظیمی قرار بدهد؛ و موفق شـد.

اولین سلول های پیکرۀ امت اسالمی در همان روزهای دشوار مکه با دست 

توانای پیغمبر بنا شد؛ ستون های مستحکمی که باید بنای امت اسالمی 

بر روی این ستون ها استوار بشود؛ اولین مؤمنین، اولین ایمان آورندگان، 

اولین کسـانی که این دانایی، این شـجاعت، این نورانیت را داشـتند که 

َ�ح  َ�ش ُ� �ی هِد�ی َ �ن �ی
َ
ِ�ِد اهلُل ا ُ َم�ن �ی

معنای پیام پیغمبر را درک کنند، دل به او ببندند؛ »�نَ

َصدَرُه ِللِاسلاِم«1. دل های آماده، درهای گشودۀ دل به سمت این معارف الهی 

و این دستورات الهی و با دست توانای پیغمبر این دل ها ساخته شد، این 

ذهن ها روشن شد، این اراده ها روزبه روز مستحکم تر شد. سختی هایی که 

در دوران مکـه بـرای همـان عدۀ قلیـل مؤمنینـ  که روزبه روز هم بیشـتر 

می شـدند ـ پیش آمده برای من و شـما قابل تصور نیسـت. در فضایی که 

همۀ ارزش ها، ارزش های جاهلی اسـت، تعصب ها، غیرت ورزی های غلط، 

کینه ورزی های عمیق، قساوت ها، شقاوت ها، ظلم ها، شهوت ها درآمیختۀ 

باهم، زندگی مردم را می فشـْرد و در خود احاطه کرده بود و می فشـْرد؛ در 

بیـن ایـن سـنگ های خارا و غیر قابـل نفوذ، این نهال های سرسـبز بیرون 

1. سوره مبارکه انعام/ آیه 125، »پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید، دلش را به 

پذیرش اسالم می گشاید.«
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«1 که امیرالمؤمنین می گوید، 
ً
قَوٰی َوقودا

َ
 َو ا

ً
ُب عودا

َ
صل

َ
َة ا ّیَ َجرَة الَبّرِ

َ
آمد. »َو ِاّنَ الّش

این اسـت. این سـبزه ها، این نهال ها، این درخت هایی که از الی صخره ها 

رویید و ریشـه دوانید و رشـد کرد؛ هیچ توفانی نمی توانست اینها را تکان 

بدهد. سیزده سال؛ و بعد بر اساس این پایه های مستحکم، بنای جامعۀ 

اسـالمی، جامعۀ مدنی و نبوی، بر روی این پایه ها گذاشـته شـد. ده سال 

هم امت سازی به طول انجامید.

شالوده ریزی نظام اسامی

این امت سازی فقط سیاست نبود؛ یک بخشی سیاست بود. بخش عمدۀ 

لوا  �ت َ ُهم �ی  ِم�ن
ً
�نَ َرسولا �ی �یّ ّمِ

ُ
ی الا ِ

َ �ن َع�ش ی �بَ �ن
َّ
دیگـری تربیـت یکایـک افراد بـود: »ُهَو ال

ِهم«؛ یک یک دل ها در  ّک�ی �نَ ُ «۲. »�ی
کَم�تَ ا�بَ َو الحِ ُمُهُم الِک�ت ِ

ّ
َعل ُ ِهم َو �ی ّک�ی �نَ ُ ِ� َو �ی ا�تِ �ی

آ
ِهم ا �ی

َ
َعل

زیـر تربیـت پیغمبـر قرار می گرفـت. به یکایک دل ها می رسـید، به یکا یک 

 .»
کَم�تَ ا�بَ َو الحِ ُمُهُم الِک�ت ِ

ّ
َعل ُ ذهن ها و ِخردها، دانش و علم را تلقین می کرد. »َو �ی

حکمـت یـک مرتبـۀ باالتر اسـت. فقـط این نبود کـه قوانیـن و مقررات و 

احکام را به آنها بیاموزد، حکمت به آنها می آموخت. چشم های آنها را باز 

می کـرد بر روی حقایق عالم. ده سـال هـم پیغمبر این طور و با این روش 

1. »درختان بیابانی، چوبشـان سـخت تر و آتش شان شـعله ورتر است.« )نهج البالغه/ نامۀ 

45/ نامه به عثمان بن حنیف(

2. سـوره مبارکـه جمعـه/ آیـه 2، »اوسـت آن کس کـه در میان بی سـوادان فرسـتاده ای از 

خودشـان برانگیخـت، تـا آیـات او را بر آنان بخواند و پاکشـان گردانـد و کتاب و حکمت 

بدیشان بیاموزد.«
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حرکت کرد. ازطرفی سیاست، ادارۀ حکومت، دفاع از کیان جامعۀ اسالمی، 

گسـترش دامنۀ اسـالم، باز کردِن راه برای اینکه گروه های خارج از مدینه 

به تدریج، یک یک وارد عرصۀ نورانی اسـالم و معارف اسـالمی بشوند، این 

از یک طـرف، ازطـرف دیگـر هـم تربیـت یکایـک افـراد. این دوتـا را از هم 

نمی شود جدا کرد.

یک عده ای اسـالم را فقط مسـئلۀ فردی دانسـتند، سیاسـت را از اسـالم 

گرفتند. ..درحالی که نبی مکرم اسالم در آغاز هجرت، در اّولی که توانست 

خود را از دشواری های مکه نجات بدهد، اولین کاری که کرد، سیاست بود. 

بنای جامعۀ اسـالمی، تشـکیل حکومت اسـالمی، تشـکیل نظام اسالمی، 

تشکیل قشون اسالمی، نامۀ به سیاست مداران بزرگ عاَلم، ورود در عرصۀ 

سیاسـی عظیم بشـری آن روز؛ چطور می شـود اسـالم را از سیاسـت جدا 

کرد؟! چطور می شـود سیاسـت را با دسـت هدایتی غیر از دسـت هدایت 

«1، بعضی  �نَ �ی �نَ ِع�ن
آ
�ا وا ال�تُ

ُ
َعل َ �نَ حب �ی �ن

َّ
اسالم، معنا و تفسیر کرد و شکل داد؟! »ال

قـرآن را تکه پـاره می کنند، »ُیؤِمـُن ِبَبعِض الِکتـاِب َو َیکُفـُر ِبَبعـض«۲، به عبادت 

ا  �ن
َ
ا ُرُسل رَسل�ن

َ
د ا �تَ

َ
قـرآن ایمان می آورند؛ به سیاسـت قرآن ایمـان نمی آورند! »ل

�ِط«۳. قسط چیست؟  ال�تِ اُس �بِ وَم ال�نّ �ت ا�نَ ِل�یَ �ن ا�بَ َو الم�ی ا َمَعُهُم الِک�ت ل�ن �نَ �ن
َ
ا�تِ َو ا �ن ِ

�یّ ال�بَ �بِ

1. سوره مبارکه حجر/ آیه 91

«، آیا به  ٍ
ع�ن �بَ  �بِ

�و�نَ
ک�نُ ا�بِ َو �تَ ِ الِک�ت

ع�ن �بَ  �بِ
و�نَ ِم�ن وأ �تُ

 �نَ
َ
2. برگرفته از آیه 85 سـوره مبارکه بقره: »ا

بعضی از بخش های قرآن ایمان می آورید و به بخش های دیگر کفر می ورزید؟

3. سـوره مبارکه حدید/ آیه 25، »به راسـتی پیامبران خود را با دالیل آشـکار فرستادیم و 

با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدل و انصاف به پاخیزند.«
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قسـط یعنی اسـتقرار عدالت اجتماعی در جامعه. چه کسـی می تواند این 

را انجـام بدهـد؟ تشـکیل یـک جامعـۀ همراه بـا عدالت و قسـط، یک کار 

سیاسـی اسـت؛ کار مدیران یک کشور است. این، هدف انبیاست، نه فقط 

پیغمبـر مـا؛ عیسـی و موسـی و ابراهیم و همۀ پیغمبـران الهی برای این 

آمدند، برای سیاست، برای تشکیل نظام اسالمی.1385/5/31

سـیرۀ نبی اکـرم در دوران ده سـالۀ حاکمیـت اسـالم در مدینـه یکـی از 

درخشان ترین، و گزافه نیست اگر بگوییم درخشان ترین دوره های حکومت 

در طول تاریخ بشری است. باید این دورۀ کوتاه و ُپرکار و فوق العاده تأثیرگذار 

در تاریخ بشـر را شـناخت. دورۀ مدینه، فصل دوم دوران بیست وسه سـالۀ 

رسـالت پیغمبر اسـت. سیزده سـال در مکه، فصل اول بود که مقدمۀ این 

فصل دوم محسـوب می شـود و ده سـال هم ـ تقریبًا ده ساِل تمام، یکی، 

دو روز کمتر از ده سال ـ دوران مدینۀ پیغمبر است که دوران شالوده ریزی 

نظام اسـالمی و سـاختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسـالم برای همۀ 

زمان ها و دوران های تاریخ انسان و همۀ مکان هاست. این الگو، البته یک 

الگوی کامل اسـت، مثل آن را ما دیگر در هیچ دورانی سـراغ نداریم؛ لکن 

با نگاه به این الگوی کامل، می شود شاخص ها را شناخت. این شاخص ها 

بـرای افراد بشـر و مسـلمان ها عالمت هایی اسـت کـه باید به وسـیلۀ آنها 

قضاوت کنند نسبت به نظام ها و نسبت به انسان ها.

هـدف پیغمبـر از هجـرت بـه مدینـه این اسـت که مبـارزه کند بـا محیط 

ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ای که آن روز 
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در سرتاسـر دنیا حاکم بود. هدف، فقط مبارزۀ با کفار مکه نبود؛ مسـئله، 

مسـئلۀ جهانی بود. هدف این بود که بذر اندیشـه و عقیده را پیامبر اکرم 

بپاشـد؛ هر کجایی که زمینه مسـاعد بود، در زمان مسـاعد، این بذر سـبز 

خواهد شـد. هدف این بود که پیام آزادی انسـان و پیام بیداری انسـان و 

پیام خوشـبختی انسـان به همۀ دل ها برسـد. این جز با ایجاد یک نظام 

نمونـه و الگـو امکان پذیـر نیسـت؛ لذا پیغمبر به مدینـه آمدند برای اینکه 

این نظام نمونه را به وجود بیاورند. حاال چقدر بتوانند بعدی ها آن را ادامه 

بدهنـد، چقـدر بتوانند خودشـان را به آن نزدیک کنند، این دیگر بسـته به 

همت آنهاست. پیغمبر نمونه را می سازد و ارائه می کند به همۀ بشریت و 

همۀ تاریخ. این نظامی که پیغمبر سـاخت، شـاخص های گوناگونی دارد. 

هفت شاخص در بین این شاخص ها از همه مهم تر و برجسته تر است:

اول، شـاخِص ایمان و معنویت. انگیزۀ حقیقی، موتور پیش َبرندۀ حقیقی 

در نظـام نبـوی، آن ایمانـی اسـت که از سرچشـمۀ دل مـردم و فکر مردم 

می جوشـد و دسـت و بازو و پا و وجود آنها را در جهت صحیح به حرکت 

درمی آورد. پس شاخص اول، شاخص تقویت ایمان، دمیدن روح ایمان و 

معنویت و دادن اعتقاد درسـت و اندیشـۀ درست به افراد است، که این را 

از مکه پیغمبر شروع کرد، در مدینه پرچمش را با قدرت باال برد.

شاخص دوم، قسط و عدل است. اساس کار بر عدالت و قسط و رساندن 

هر حقی به حق دار است، بدون هیچ مالحظه.

شاخص سوم، علم و معرفت است. در نظام نبوی، پایۀ همه چیز، دانستن، 
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شـناختن، آگاهـی و بیـداری اسـت. کورکورانه کسـی را به سـمتی حرکت 

نمی دهند؛ مردم را با آگاهی و معرفت، با قدرِت تشخیص، به نیروی فعال 

ـ نه نیروی منفعل ـ بدل می کنند.

شـاخص چهارم، صفا و اخوت اسـت. درگیری های برخاستۀ از انگیزه های 

خرافی، شـخصی، سـودطلبی، منفعت طلبی در نظام نبوی مبغوض1 است؛ 

با آن مبارزه می شـود. فضا، فضای صفا و صمیمیت و اخوت و برادری و 

همدلی است.

شـاخص پنجم، صالح اخالقی و رفتاری اسـت. انسان ها را تزکیه می کند، 

از مفاسـد اخالقی و رذایل اخالقی، آنها را پیراسـته می کند، پاک می کند؛ 

 .»
کَم�تَ ا�بَ َو الحِ ُمُهُم الِک�ت ِ

ّ
َعل ُ ِهم َو �ی ّک�ی �نَ ُ انسـاِن بااخـالق و ُمَزّکـٰی۲ می سـازد، »َو �ی

تزکیه، یکی از آن پایه های اصلی اسـت؛ یعنی روی یکایک افراد، پیغمبر 

کار تربیتی و انسان سازی می کند.

شاخص ششم، اقتدار و عزت است. جامعۀ نبوی و نظام نبوی، توسری خور، 

وابسته، دنباله رو، دست حاجت به سوی این وآن درازکن نیست؛ عزیز است، 

مقتـدر اسـت، تصمیم گیر اسـت؛ صالح خـود را که شـناخت، برای تأمین 

صـالح خـود تالش می کند، کار می کند، پیـش می برد. پس عزت و اقتدار 

هم شاخص ششم است.

و شـاخص هفتم، کار و حرکت و پیشـرفِت دائمی اسـت. توقف در نظام 

1. )ب غ ض( مورد خشم قرارگرفتن

2. )زک و( پاک شده
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نبوی نیسـت؛ به طورمرتب، حرکت اسـت، کار است، پیشرفت است. اتفاق 

نمی افتـد کـه زمانـی بگویند خب دیگر تمام شـد؛ حاال بنشـینیم بیکاری 

کنیم! این وجود ندارد. البته این کار، کاِر لذت آور و شادی بخش است؛ کار 

خستگی آور نیست، کار کسل کننده و ملول کننده و به تعب آورنده1 نیست؛ 

کاری است که نشاط می دهد، نیرو می دهد، شوق می دهد؛ دائم مشغول 

کار. این، شاخص های نظام نبوی است.

پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سِر پا کند، آن را کامل کند و برای 

ابـد در تاریـخ، آن را به عنـوان نمونه نگه دارد تا هرکسـی در هرجای تاریخ 

ـ از بعد از زمان خودش تا قیامت ـ که توانست، مثل آن را به وجود بیاورد 

و شـوق ایجـاد کنـد در دل ها که بروند به سـوی آن چنان جامعـه ای. البته 

وقتی چنین نظامی را بخواهند به وجود بیاورند، احتیاج دارد به پایه های 

اعتقـادی و پایه هـای انسـانی. بایـد عقاید و اندیشـه های صحیحی وجود 

داشـته باشـد که این نظام بر پایۀ آن افکار بنا بشـود. این اندیشـه ها را، 

ایـن افـکار را پیغمبـر در قالب کلمۀ توحید و عزت انسـان و بقیۀ معارف 

اسالمی در دوران سیزده سال مکه تبیین کرده بود؛ بعد هم در مدینه، در 

تمـام آنـات و لحظـات تا دم مـرگ، دائمًا این افکار و ایـن معارف بلند را 

ـ که پایه های این نظامند ـ دائمًا به این وآن تفهیم کرد و تعلیم داد.

دوم، پایه های انسـانی، سـتون های انسـانی الزم است، آدم الزم است که 

بخواهد این بنا بر دوش آنها قرار بگیرد؛ نظام اسالمی قائم به فرد نیست. 

1. )ت ع ب( خستگی آور، مشقت زا
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ایـن سـتون ها را هـم پیغمبـر در مکه بسـیاری اش را به وجـود آورده بود، 

آمـاده کـرده بود. صحابـۀ بزرگوار پیغمبر که اینها معلول و محصول تالش 

و مجاهدت دوران سـخت سیزده سـالۀ مکه هستند، یک عده ای آنها بودند 

ـ بـا اختـالف مرتبـه ای که داشـتند ـ یک عـده هم کسـانی بودند که قبل 

از آنکـه پیغمبـر بیایـد، در یثـرب بـا پیام پیغمبـر به وجود آمـده بودند؛ از 

قبیـل سـعدبن معاذها1 و ابی ایوب هـا۲ و دیگـران و دیگـران. بعـد هـم که 

پیغمبـر آمدند، از لحظۀ ورود انسان سـازی را شـروع کردنـد. مدیران الیق، 

انسـان های بزرگ، انسـان های شجاع، باگذشـت، باایمان، قوی، بامعرفت. 

روزبه روز از این قبیل انسـان ها پیغمبر درسـت می کند به عنوان ستون های 

مستحکم این بنای شامخ و رفیع.

1. در سـال دوازدهم بعثت عده ای از مردم مدینه در ایام حج به مکه رفته، اسـالم آورده 

و با پیامبر هم پیمان شـدند تا در راه ایشـان فداکاری کنند. پیامبر اکرم ُمصَعب بن ُعَمیر 

را برای معرفی اسـالم به مدینه فرسـتاد. یکی از کسانی که ایمان آورد سعدبن معاذ بود. 

سـعد قبیله اش را به اسـالم دعوت کرد و آنها در یک روز همگی مسـلمان شـدند. سـعد 

در غـزوات بـدر و احد و خندق حاضر بود. )قاموس الرجال )محمدتقی شوشـتری، متوفی 

1374(/ ج5/ ص65(

2. در جریـان سـفر ُمصعب بن عمیـر بـه مدینه ابوایوب انصاری مسـلمان شـد و در سـال 

سیزدهم بعثت همراه با جمعی از مردم مدینه به مکه آمده و با پیامبر مجددًا هم پیمان 

شـدند. پـس از ایـن بیعـت بود که پیامبر تصمیم به هجرت گرفتنـد. پیامبر بعد از ورود 

به مدینه تا زمانی که مسـجد و منزلشـان سـاخته شـود، در منزل ابو ایوب سـاکن بودند. 

ابوایـوب یکـی از 12 نفری بود که نسـبت بـه حق خالفت امیرالمؤمنیـن معترض بودند. 

)قاموس الرجال/ ج4/ ص115(
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پیغمبـر وارد مدینـه شـد. هجـرت پیغمبـر بـه مدینـهـ  که یثـرب نامیده 

می شـد و بعـد از آمـدن پیغمبـر، »مدینةالنبـی« یعنـی شـهر پیامبـر نـام 

گرفـت ـ هجـرت پیغمبـر به این شـهر، اول مثل نسـیمی وزیـد در فضای 

شهر. اول، یک نسیم خوشی بود، مثل نسیِم بهاری. همه احساس کردند 

یک گشایشـی کأّنه به وجود آمد. دل ها متوجه شـد، بیدار شد. شوق دیدن 

پیغمبر وقتی که شـنیدند پیغمبر وارد ُقبا شـده اسـت ـ که نزدیک مدینه 

اسـت و پانـزده روز پیغمبـر در قبـا ماندنـد ـ ایـن شـوق روزبـه روز در دل 

مردم مدینه بیشتر می شد. البته بعضی ها می رفتند قبا، پیغمبر را زیارت 

می کردند، برمی گشتند؛ عده ای هم در مدینه منتظر بودند پیغمبر بیایند. 

بعد که پیغمبر وارد شد، این شوق، این نسیم لطیف و مالیم تبدیل شد 

بـه توفانـی در دل هـای اینها؛ دل ها را عوض کـرد. اول، انقالب در دل های 

مـردم به وجـود آمد. ناگهان احسـاس کردند کـه عقاید آنهـا، عواطف آنها، 

وابسـتگی های قبایلی آنها، تعصبات آنها، در چهرۀ این مرد، در رفتار این 

مرد، در سـخن این مرد، همه رفت زیِر پا لگدمال شـد، خودشـان لگدمال 

کردنـد. بـا بـاِب تـازه ای، دروازۀ جدیـدی به سـوی عالم آفرینش، به سـوی 

معارف اخالقی، به سوی حقایق عالِم وجود آشنا شدند؛ شد توفان.

همیـن توفـان بـود که اول در دل ها انقالب ایجاد کرد، بعد گسـترش پیدا 

کرد به اطراف مدینه، بعد دژ طبیعی مکه را تسخیر کرد، بعد قدم گذاشت 

به راه های دور، تا اعماق دو امپراتوری و کشـور بزرِگ آن روز پیش رفت؛ 

و هرجـا رفـت، دل هـا را تـکان داد؛ هرجـا رفـت انقالب در درون انسـان ها 
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به وجود آورد. ایران و روم را لشـکر اسـالم، در صدر اسـالم با نیروی ایمان 

فتح کردند. هم ایمان خودشان، هم ایمانی که آن ملت های مورد هجوم 

به مجردی که اینها را می دیدند، در دل آنها هم این ایمان به وجود می آمد. 

شمشیر برای این بود که مانع ها را، سرکرده های زر و زورمدار را از سر راه 

بـردارد؛ تـودۀ مردم، همه جا همان توفان را دریافت کردند و دو امپراتوری 

عظیم در آن روزگار ـ یعنی امپراتوری روم و کشور بزرگ ایران ـ تا اعماِق 

خودشـان شـدند جزِو نظام اسـالمی و کشـور اسـالمی. و همۀ اینها چهل 

سـال طول کشـید؛ چهل سـال. ده سـالش در زمان پیغمبر بود، سی سال، 

بعد از پیغمبر. این همان توفان بود.

پیغمبر به مجرداینکه وارد مدینه شد، کار را شروع کرد. ازجملۀ شگفتی های 

زندگی پیغمبر این اسـت که پیغمبر در مدینه در طول این ده سـال، یک 

لحظه را هدر نداد. یک ساعت دیده نشد که پیغمبر از فشاندن نور معنویت 

و هدایـت و تعلیـم و تربیـت باز بمانـد. بیداری او، خواب او، مسـجد او، 

خانـۀ او، میـدان جنـگ او، در کوچـه و بـازاِر او، معاشـرت خانوادگـی او، 

وجـود او، هرجـا کـه بود، درس بـود. عجب برکتی در چنیـن عمری وجود 

دارد! این کسـی که همۀ تاریخ را مسـّخر فکر خود کرد، که من بارها گفتم، 

بسیاری از مفاهیمی که قرن های بعد برای بشریت تقدس پیدا کرد؛ مثل 

مفهوم مساوات، مفهوم برادری، مفهوم عدالت، مفهوم مردم ساالری، همه 

تحت تأثیـر تعلیـم او بـود؛ در بقیـۀ تعالیـم دینی چنیـن چیزهایی وجود 

نداشت، الاقل به منصۀ ظهور نرسیده بود. کسی که این همه در تاریخ اثر 
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گذاشته است فقط ده سال کار حکومتی و سیاسی و جمعی کرده است؛ 

چه عمر بابرکتی!

از اوِل ورود، موضع گیـری خـود را مشـخص کـرد. ناقه ای که پیغمبر سـوار 

آن بود، وارد شهر یثرب شد، مردم دور ناقه را گرفتند. شهر مدینه، آن وقت 

محله محلـه بـود. هـر محله ای هم بـرای خـودش خانه هایـی، کوچه هایی، 

حصاری، بزرگانی داشـت. هر محله برای یک قبیله بود؛ قبایل وابسـتۀ به 

»ُاوس«، قبایل وابسـتۀ به »َخزَرج«.1 شـتر پیغمبر که وارد شـهر مدینه شـد، 

جلـوی هرکدام از این محله های قبایل رسـید، بـزرگان آمدند بیرون، جلوی 

شتر را گرفتند: یا رسول اهلل! بیا اینجا؛ خانه، زندگی، همه چیِز ما، ثروت ما، 

راحتـی مـا در اختیـار تو، در منزل ما وارد بشـو. پیغمبـر فرمود: جلوی این 

ٌة«۲، دنبال دسـتور حرکت می کند؛ بگذارید برود.  ا َمأموَر شـتر را باز کنید؛ »ِاّنَ

جلوی شتر را باز کردند، رسید به محلۀ بعدی. باز بزرگان، اشراف، پیرمردها، 

شخصیت ها، جوان ها آمدند جلوی ناقۀ پیغمبر را گرفتند: یا رسول اهلل! اینجا 

فرود بیا؛ اینجا خانۀ توسـت؛ هرچه بخواهی در اختیارت می گذاریم؛ همۀ 

ٌة«. ا َمأموَر ما در خدمتت هستیم. فرمود: کنار بروید؛ بگذارید شتر برود؛ »ِاّنَ

همین طـور محله به محله، رسـید به محلۀ بنی النجار کـه مادر پیغمبر جزو 

1. پیـش از ورود پیامبـر بـه مدینـه، دو قبیلـۀ بـزرگ اوس و خـزرج در این شـهر زندگی 

می کردند و همواره بر سـر مدیریت شـهر، باهم اختالف و منازعه داشـتند. حضور پیامبر 

در مدینه باعث از بین رفتن اختالفات طوالنی مدت آنها شد.

2. تاریخ الطبری، تاریخ االمم و الملوک )محمدبن جریر طبری، متوفی 31۰ق(/ ج2/ ص396
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این خانواده اسـت. اینها خاله ها و دایی های پیغمبر محسـوب می شـوند؛ 

آمدند جلو: یا رسول اهلل! ما خویشاوند توییم، َرِحم توییم؛ در منزل ما فرود 

ٌة«؛ بروید  ا َمأموَر بیا، همه چیِز ما، هستی ما در اختیار توست. فرمود: نه؛ »ِاّنَ

کنـار. راه را بـاز کردنـد. شـتر آمد در فقیرنشـین تریِن محـالت مدینه، یک 

جایی نشست. نگاه کردند خانۀ کیست؛ جلوی دِر خانۀ ابی ایوب انصاری؛ 

فقیرتریـن یـا یکـی از فقیرتریـن آدم هـای مدینـه. آمدند خـودش و زنش 

ـ خانوادۀ مسـتمند و فقیر ـ اثاث پیغمبر را برداشـتند، بردند داخل خانه. 

پیغمبر هم رفت شد مهمان اینها. دست رد به اعیان و اشراف و متنفذین 

و صاحبـان قبیلـه و صاحبـان فرزنـدان و اینهـا زد؛ در خانـۀ فقیرترین آدم 

مدینـه وارد شـد. یعنـی موضع اجتماعی خودش را مشـخص کرد؛ معلوم 

شد که این شخص، وابستۀ به پول، وابستۀ به حیثیت قبیله ای، وابستۀ 

به شـرِف ریاسـت فالن قبیله، وابسـتۀ به قوم و خویش و فامیل، وابستۀ 

به آدم های ُپررو و پشـت هم انداز و اینها نیسـت و نخواهد شـد. از همان 

سـاعت اول و لحظۀ اول مشـخص کرد که در برخورد و تعامل اجتماعی، 

طـرف کـدام گروه اسـت، طرف دار کدام جمعیت اسـت، برای چه کسـانی 

وجـود او بیشـتر نافـع خواهد بود؛ همه نفع می َبرنـد، همه حق می َبرند از 

پیغمبر و تعالیم پیغمبر؛ اما آنکه محروم تر اسـت، او حق بیشـتری قهرًا 

می برد دیگر، جبران محرومیتش باید بشود.

جلوی خانۀ ابی ایوب انصاری، زمینی افتاده اسـت. فرمود این زمین برای 

کیست؟ گفتند برای فالن دوتا بچۀ یتیم. پول از کیسۀ خود داد، آن زمین 
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را خرید. بعد فرمود که در این زمین مسـجد می سـازیم؛ یعنی یک مرکز؛ 

مرکز سیاسی، عبادی، اجتماعی، حکومتی، مرکز تجمع مردم. مرکزیت الزم 

اسـت. مسـجد را شـروع کردند ساختن. زمین مسجد را از کسی نخواست، 

طلب بخشیدگی نکرد؛ زمین مسجد را با پول خود خرید. دو بچۀ یتیمند، 

امـا بااینکـه پـدر ندارند، مدافع ندارند، پیغمبر مثـل پدر آنها و مدافع آنها، 

حقشان را تمام و کمال رعایت کرد.

حاال بناست مسجد بسازند، خوِد پیغمبر جزِو اولین کسان یا اولین کسی 

بـود کـه آمـد بیـل را دسـتش گرفت، شـروع کرد پی مسـجد را کنـدن.1 نه 

به عنوان یک کار تشـریفاتی، نه! واقعًا، شـروع کرد کارکردن و عرق ریختن. 

طوری کار کرد که بعضی ها که نشسـته بودند زمین، گفتند ما بنشـینیم، 

پیغمبـر این طـور کار بکند!؟ پس ما هم می رویم کار می کنیم؛ ریختند در 

زمین مسجد، مسجد را در مدت کمی آوردند باال. یعنی نشان داد که هیچ 

حـق اختصاصـی برای خودشـ  این رهبر واال و مقتدر ـ قائل نیسـت. اگر 

کاری بناست انجام بگیرد، او هم باید در این کار سهمی داشته باشد.

بعد، تدبیر و سیاسِت ادارۀ آن نظام را طراحی کرد. وقتی انسان نگاه می کند 

کاری را که پیغمبر کرده اسـت،قدم به قدم مدبرانه و هوشـیارانه پیش رفته 

اسـت، آدم می فهمـد که پشـت سـر این عـزم و تصمیم قـوی و قاطع، چه 

اندیشه ای، چه فکری، چه محاسبۀ دقیقی قرار گرفته است که جز با وحی 

1. مناقب آل ابی طالب )ابن شهرآشوب، متوفی 588ق(/ باب ذکر سیدنا رسول اهلل/ فصل 

فی هجرته/ ص185
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الهـی هـم ممکن نیسـت علی الظاهر. دقیـق کارها را پیش بـرد. امروز هم 

کسـانی کـه اوضـاع آن ده سـال را بخواهند قدم به قدم دنبـال کنند، چیزی 

نمی فهمنـد. هـر واقعـه ای را جداگانه انسـان حسـاب کند، چیـزی ملتفت 

نمی شود؛ باید نگاه کند، ببیند این ترتیب کار چگونه است؛ چطور مدبرانه، 

هوشیارانه، با محاسبۀ صحیح همۀ این کارها انجام گرفته است.

اول، ایجـاد وحـدت اسـت. همـۀ مـردم مدینه که مسـلمان نشـدند؛ اکثرًا 

مسـلمان شـدند، تعـدادی هـم ـ البتـه خیلـی کـم ـ نامسـلمان ماندنـد. 

عالوه براینها، سه قبیلۀ مهم یهودی در مدینه ساکنند؛ یعنی در قلعه های 

اختصاصی خودشان که چسبیدۀ به مدینه است تقریبًا، قبیلۀ بنی َقیُنقاع، 

ضیر، قبیلۀ بنی ُقَریَظه. داستاِن آمدِن اینها به مدینه که اینها  قبیلۀ بنی النَّ

از صـد سـال، دویسـت سـال قبـل از آن آمـده بودنـد مدینـه، اینجـا مانده 

بودند، و چرا آمدند، خودش داسـتان طوالنی و مفّصلی اسـت.1 زمانی که 

پیغمبر اکـرم وارد مدینـه شـدند، خصوصیـت این یهودی ها دو، سـه چیز 

بـود: یکـی ایـن بود که ثروت اصلی مدینه دسـت اینها بود، بهترین مزارع 

کشـاورزی، بهترین تجارت های سـودِده، سـودبخش ترین صنایع ـ ساخت 

طال و طالآالت و این چیزها ـ در قبضۀ اینها و در اختیار اینها بود. بیشتر 

1. بر اساس آیات قرآن، بشارت های ظهور پیامبر آخرالزمان در تورات آمده بود و یهود در 

انتظار ظهور او بود. لذا عدۀ بسیاری علت حضور برخی از قبایل یهودی در این منطقه را 

آگاهی این قوم از نشانه های پیامبر آخرالزمان می دانند. این قبایل حتی پیش از حضور 

اقوام اوس و خزرج در این ناحیه ساکن شده بودند. )تفسیر المیزان )سید محمدحسین 

طباطبایی، متوفی 136۰(/ ذیل تفسیر آیۀ 89 سوره مبارکه بقره(
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مـردم مدینـه در موارد نیـاز به اینها مراجعه می کردنـد، از اینها پول قرض 

می کردنـد و ربـا بـه اینها می پرداختنـد؛ یعنی ریش همه دسـت اینها بود 

از لحـاظ مالـی. پس قدرت اقتصـادی مدینه ]بودن[، خصوصیت اول اینها 

بـود. دوم، برتـری فرهنگی داشـتند بر مـردم مدینه. اهل کتـاب بودند، با 

معارف گوناگون، معارف دینی، مسائلی که از ذهن این نیمه وحشی های 

مدینـه، خیلـی دور بـود، آشـنا بودنـد؛ لذا تسـلط فکری داشـتند. در واقع 

اگر بخواهیم به زبان امروز صحبت کنیم، یک طبقۀ روشـنفکر محسـوب 

می شـدند در مدینـه. مـردِم آنجـا را تحمیـق می کردند، مسـخره می کردند، 

تحقیـر می کردنـد. البته آنجایـی هم که خطری متوجه می شـد، الزم بود، 

کوچکی هم می کردند؛ ولیکن به طور طبیعی اینها برتر بودند. عالوه براینها 

خصوصیت دیگر این بود که با جاهای دوردست هم ارتباط داشتند؛ یعنی 

محدود به فضای مدینه نبودند.

خـب، اینهـا هم یـک واقعیتی اند در مدینـه؛ پیغمبر باید حسـاب اینها را 

بکنـد. یـک میثاِق دسـته جمعی عمومـی، پیغمبر اکرم ایجـاد کرد؛ فرمود 

نوشتند. وقتی پیغمبر وارد مدینه شدند، بدون اینکه هیچ قراردادی باشد، 

بـدون اینکـه پیغمبر چیزی از مردم بخواهد، بـدون اینکه مردم دراین باره 

مذاکره ای کرده باشـند، روشـن شـد که رهبری این جامعه متعلق به این 

مرد است؛ یعنی شخصیت او، عظمت او به طور طبیعی همه را درمقابل او 

خاضع کرد؛ معلوم شد که این رهبر است؛ باید بر محور آنچه که می گوید، 

همـه حرکـت کننـد و اقـدام کننـد. پیغمبـر میثاقـی نوشـت، مـورد قبول 
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همـه قـرار گرفـت این میثاق.1 دربـارۀ تعامل اجتماعی بـا همدیگر، دربارۀ 

معامالتشـان، دربارۀ منازعاتشـان، دربارۀ دیه شـان، دربارۀ روابط پیغمبر با 

مخالفین، با یهودی ها، با غیر مسلمان ها. همۀ اینها نوشته شد، ثبت شد، 

مفّصل هم هست. فالن طایفه چطوره، فالن طایفه چطوره. 

 بعد، اقدام بعدی بسیار مهم، مسئلۀ ایجاد اخوت بود. بالی اشرافی گری 

و تعصب هـای خرافی و غـرور قبیله ای و جدایی گونه های گوناگون مردم 

از یکدیگـر، مهم تریـن بـالی جوامـع متعصب و جاهلـی آن روز عرب بود. 

پیغمبـر بـا اخـوت، اینهـا را زیـر پای خودش لـه کرد. اخوت قـرار داد بین 

فالن رئیس قبیله با فالن آدم بسـیار پایین و متوسـط. گفت شـما دوتا 

باهـم بـرادر؛ آنهـا هـم با کمال ِمیل این بـرادری را قبول کردند. اشـراف و 

بـزرگان را در کنـار بردگاِن مسلمان شـده و آزادی یافته قرار داد؛ یعنی همۀ 

ایـن موانـِع وحـدت اجتماعی را به این وسـیله با یک حرکـت از بین برد. 

حـاال مـؤذن می خواهند برای مسـجد انتخاب کننـد، خوش صداها زیادند، 

1. در سـیرۀ ابن هشـام به بخش هایی از این سـند اشـاره شـده اسـت: »بسـم اهلل الرحمن 

الرحیم، این نوشـته ای اسـت از محمد پیامبر خدا؟ص؟ میان مسـلمانان قریش و یثرب و 

کسـانی که به ایشـان ملحق شـوند و همراهشـان جهاد کنند؛ آنان ملتی واحد را تشـکیل 

می دهند. ... هر یهودی از ما پیروی کند، یاری می شود و با دیگر مسلمانان مساوی است، 

بر او سـتم نمی شـود و دشـمنش یاری نمی گردد. ... یهود هنگام جنگ همراه مسـلمانان 

هزینۀ جنگی را می پردازند. ... کسی بدون اجازه محمد؟ص؟ از این مجموعه بیرون نمی رود. 

از قصاِص جراحتی کوچک هم گذشـت نخواهد شـد. اگر کسـی به مدینه حمله کرد همه 

دفاع خواهند کرد.« )تاریخ پیامبر اسالم )محمدابراهیم آیتی، متوفی 1343(/ ص215(
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خوش قیافه هـا زیادند، معاریف مدینه متعددند، شـخصیت های برجسـته 

متعددنـد؛ از میـان همـۀ اینها بالل حبشـی را انتخاب کـرد. نه زیبایی، نه 

صوت، نه شـرف خانوادگی و پدر ]و[ مادری، فقط اسـالم! اسـالم، ایمان، 

مجاهـدت در راه خـدا، نشـان دادن فداکاری در ایـن راه. ارزش ها را ببینید 

چطور در عمل مشـخص کرد! بیش از آنچه که حرف او بخواهد در دل ها 

اثر بگذارد، عمل او، سیرۀ او، َممشای1 او در دل ها اثر گذاشت.

حراست از نظام اسامی

برای اینکه این کار به سـامان برسـد، سه مرحله وجود داشت: مرحلۀ اول، 

شـالوده ریزی نظام، که با این کارها انجام گرفت. مرحلۀ دوم، حراسـت از 

ایـن نظـام اسـت. خب موجود زندۀ رو به رشـد و نمـوی که همۀ صاحبان 

قدرت اگر او را بشناسـند، از او احسـاس خطر می کنند، این قهرًا دشـمن 

دارد. اگر ]پیغمبر[ هوشیارانه درمقابل دشمن، نتواند از این مولود طبیعی 

مبارک حراسـت بکند، از بین خواهد رفت، همۀ زحماتش به هدر خواهد 

رفـت؛ بایـد حراسـت کند. پس مرحلۀ دوم، مرحلۀ حراسـت اسـت. مرحلۀ 

سوم عبارت است از تکمیل و سازندگی؛ ِبنا. شالوده ریزی که کافی نیست؛ 

شـالوده ریزی، قدم اول اسـت. این سـه تا کار در عرض هم انجام می گیرد. 

شـالوده ریزی در درجۀ اول اسـت؛ اما در همین شـالوده ریزی هم مالحظۀ 

دشـمنان شـده اسـت، بعـد از این هم ادامه پیـدا خواهد کرد حراسـت. در 

1. )م ش ی( رفتار، مشی
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همین شـالوده ریزی، توجه به بنای اشـخاص و بنای بنیان های اجتماعی 

شده است، بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد. اینها در عرض همند.

پنـج دشـمن اصلـی، ایـن جامعـۀ تازه متولدشـده را تهدیـد می کننـد. یک 

دشـمن، کوچک اسـت، کم اهمیت اسـت؛ اما درعین حال نباید از او غافل 

مانـد، یک وقـت دیدی یک خطر بزرگ به وجود می آورد. او کدام اسـت؟ آن 

قبایل نیمه وحشی اطراف مدینه اند؛ تا ده فرسخ، پانزده فرسخ، بیست فرسخ 

از مدینه. قبایل نیمه وحشی ای که تمام زندگی آنها عبارت است از جنگ و 

خون ریزی و غارت و به جان هم افتادن و از همدیگر قاپیدن. خب، پیغمبر 

اگر بخواهد در مدینه یک نظام اجتماعی سالمی و مطمئن و آرامی به وجود 

بیاورد، باید حساب اینها را بُکند. این، یک دشمن. پیغمبر فکر اینها را کرد. 

هرکدامی که در آنها نشـانۀ صالح و هدایت بود، با اینها پیمان بسـت؛ اول 

هم نگفت که حتمًا بیایید مسلمان بشوید؛ نه، کافر هم بودند، مشرک هم 

بودنـد، امـا بـا اینها پیمان بسـت تعرض نکنند. پیغمبر هـم خیلی بر عهد 

و پیمـان خـودش پایدار بود. آنهایی که شـریر1 بودنـد، قابل اعتماد نبودند، 

پیغمبر آنها را عالج کرد، خودش رفت سـراغ آنها. این َسـرایا۲، َسـریه هایی 

که شنیدید پیغمبر پنجاه نفر را فرستاد اینجا سراغ فالن قبیله، بیست نفر 

1. )ش رر( شرور، فتنه انگیز

2. جمـع سـریه، به گروه هایی از مسـلمانان که پیامبر گرامی اسـالم بـه فرماندهی یکی 

از اصحاب تجهیز و اعزام می کردند، سـریه گفته می شـود. هدف از اعزام این گروه ها یا 

دفع توطئۀ قبایل بدوِی اطراف مدینه بوده یا دعوت به اسـالم، آموزش تعالیم اسـالمی 

و جمع آوری زکات از قبایل تازه مسلمان شده. 



53 فمظ ا رب ایاق:ر ا لصف 

را فرسـتاد سـراغ فالن قبیله، این برای اینهاسـت. آن کسانی که خوی آنها و 

طبیعت آنها آرام پذیر نیسـت، هدایت پذیر نیسـت، صالح پذیر نیست، جز با 

خون ریزی و اسـتفادۀ از قدرت نمی توانند زندگی کنند، پیغمبر رفت سـراغ 

آنها، آنها را منکوب کرد و سر جای خودشان نشاند. این دشمن اول.

دشـمن دوم، مکه اسـت که یک مرکزیت اسـت. درسـت است که در مکه 

حکومِت به معنای رایج خودش وجود نداشت، اما یک گروه اشراِف متکبِر 

قدرتمنـِد متنفـذی باهـم بر مکـه حکومـت می کردند. باهـم اختالف هم 

داشـتند، اما درمقابل این موجود جدید، این مولود جدید، باهم همدسـت 

بودنـد. پیغمبر می دانسـت خطـر عمده از ناحیۀ آنهاسـت؛ همین طور هم 

که در عمل اتفاق افتاد. پیغمبر احسـاس کرد اگر بنشـیند که آنها بیایند 

سـراغش، یقینـًا بـه آنها فرصـت داده خواهد شـد، فرصـت خواهند یافت. 

پیغمبـر رفـت سـراغ آنهـا؛ منتهـا نه اینکه بـرود مکه، به طـرف مکه حرکت 

نکـرد. آنهـا راهشـان در کاروان ها از مدینه عبور می کـرد، از نزدیکی مدینه 

عبـور می کـرد، پیغمبر تعرض خودش را به آنها شـروع کرد؛ که جنگ بدر، 

مهم تریِن این تعرض ها بود در اوِل کار. تعرض را پیغمبر شـروع کرد؛ آنها 

هم با تعصب و پیگیری و لجاجت آمدند به جنگ پیغمبر.138۰/2/28

طبق وعدۀ پروردگار بزرگ، مسلمانان خبر یافته بودند که بر گروهی از کافران 

پیروز خواهند شـد و این در سـال دوم از هجرت بود. کاروان حامل َامِتَعه1 

و امـوال قریـش از شـام بـه مدینـه می آمد تا از کنار مدینه خـود را به مکه 

1. )م ت ع( جمع متاع، کاالها
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برسـاند. هنگامی که تهدید دالوران و رزمندگان عرب و مسـلمان برای کفار 

قریش آشـکار شـد، نیروهای مسـلحی را برای دفاع از زر خود و کاالی خود 

به سوی مدینه گسیل کردند. مسلمانان بیشتر مایل بودند که کاروان حامل 

ثروت و متاع را که دفاعی هم چندان نداشت، توقیف کنند. اما حکم خدا 

ُم اهلُل ِا�َدی 
ُ

ِعُدک َ این بود که به دیدار رزمندگان مسلح کافر قریش بروند »َو ِادن �ی

م«1 مسلمان ها می دانستند 
ُ

ک
َ
کو�نُ ل �تِ �تَ

َ
وک

َّ ا�تِ ال�ش َ� دن �ی
 عنَ

�نَّ
َ
َوّدو�نَ ا م َو �تَ

ُ
ک

َ
ها ل

�نَّ
َ
�نِ ا �ی �تَ

�نَ الّ�ا�أِ

کـه در ایـن درگیـری پیروز می شـوند، اما نمی دانسـتند که ایـن پیروزی بر 

لشکریان مسلح قریش است، خیال می کردند پیروزی بر َبرندگان و حامالن 

کارواِن از شـام برگشـته اسـت؛ ولی پیغمبر راه آنها را عوض کرد، آنها را به 

مقابلۀ با رزمندگان ُبرد، کاروان رفت، اما مسلمانان با کفار در محلی به نام 

بـدر درگیـر شـدند. علت اینکه خـدای متعال راه مسـلمانان را از درگیری با 

کاروان به درگیری با لشکریان مسلح عوض کرد چه بود؟ علت این بود که 

مسلمانان، نزدیک را می دیدند، و اراده و مشیت الهی در تعقیب یک هدف 

ِ�« خدا می خواهد حق در صحنۀ جهان  ِلما�تِ کَ  �بِ
�تَّ  الحَ

�تَّ حِ
ُ
�ن �ی

َ
ُد اهلُل ا ��ی ُ دور بود. »َو �ی

«۲، می خواهد باطل که  ِ�مو�نَ و َکِ�َه الُم�ب
َ
اِطَل َو ل ِ�َل ال�ب �ب ُ  َو �ی

�تَّ  الحَ
ِ��تَّ جا بیفتد، »ِل�یُ

1. سـوره مبارکـه انفـال/ آیـه 7، »و ]فراموش نکنید[ آن زمان را که خداوند به شـما وعده 

می داد که یکی از آن دو گروه نصیب شماسـت، ولی شـما دوسـت داشـتید ]کاروان[ غیر 

مسـلح نصیب شـما گردد و خدا می خواسـت که با سـخنان خویش حق را پایدار سـازد و 

ریشه کافران را قطع کنند.« 

2. سـوره مبارکـه انفـال/ آیـه 8، »تـا حـق را تثبیـت کند و باطـل را زایل گردانـد، هرچند 

مجرمان خوش نداشته باشند.«
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باید زایل بشود و طبیعتش زوال پذیر است، یکباره برافتد. مگر قرار نیست 

اسـالم همـۀ قدرت هـا و سـلطه های شـیطانی و طاغوتی را سـرنگون کند؟ 

اِس«1 بشود؟ مگر قرار  ی ال�نّ
َ

َهداَء َعل
ُ وا سش کو�ن مگر قرار نیست که امت مسلمان »ِل�تَ

نیسـت که پرچم اسـالم بر فراز قله های انسـانی و بشـری به اهتزاز درآید؟ 

پس ِکی؟ چگونه و از چه راهی؟

مسلمانان، آن روز با خودشان فکر می کردند که اگر ما این کاروان ثروتمند 

را مصادره بکنیم و مالی به دسـت بیاوریم، اسـالِم جواِن نوپا قّوت خواهد 

گرفت؛ درسـت هم فکر می کردند. اما فکر باالتر و ارزشـمندتر فکر دیگری 

است؛ فکر باالتر این است که ما مسلمانان پیراموِن پیغمبر، امروز به آن 

حـدی رسـیده ایم کـه بتوانیم فکرمـان و راهمان را به جوامع مسـتضعف 

محـروم و بـه میان دنیاهای ظلمت و تاریکی رسـوخ بدهیم؛ این اسـتخر 

آن قـدر در خـود آب دارد کـه بتوانـد جریـان پیـدا کند و به ایـن نهال ها و 

درخت هـا و سـرزمین های خشـک و تفتیـده برسـد؛ این فکِر باالتر اسـت. 

اگر قرار اسـت که اسـالم به پیروزی واقعی خود برسـد و اگر قرار است که 

گردونۀ باابهت اسـالم به سـوی مناطق مستضعف نشـین روانه بشود و اگر 

قرار اسـت که کاخ های ظلم و سـتم یکی پس از دیگری سـرنگون بشـود، 

این باید از جایی شـروع بشـود. مسـلماِن بااخالِص صمیمی صدر اسـالم 

نمی داند از کجا باید شروع بشود، خدا به او یاد می دهد، خدا برای او پیش 

می آورد، خدا او را که برای مصادرۀ اموال قریش بیرون آمده است به یک 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 143، »تا بر مردم ]جهان[ گواه باشید.«
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جنگ ناخواسـته می کشـاند تا در آن جنگ ناخواسـته با کمبود تجهیزات 

اما با ایماِن قاطع، یک روزه دشمن را عقب بزند، راه را برای َسیالن1، برای 

جریـان، بـرای پیشـرفت و نفوذ بـاز کند، راه را برای تحکیـم قدرت حق باز 

کند، به دشـمن بفهماند که آری، اسـالم هسـت، انقالب اسالمی یک چیز 

جدی است و حکومت اسالمی یک واقعیت ستبر و سهمگین است، باید 

ِ�َل  �ب ُ  َو �ی
�تَّ  الحَ

ِ��تَّ آن را به حسـاب بیاوریـد، بایـد آن را جدی فـرض کنیـد. »ِل�یُ

اِطَل« شما را ای مسلمانان به طوری ناخواسته درمقابل انبوه لشکر جّرار۲  ال�ب

دشـمن قرار دادیم تا ضربه شسـت تان را به آنها بچشـانید تا قدرت الهی را 

به رخ آنها بِکشید.1359/7/11

بعد از آنکه نصرت و پیروزی الهی در جنگ بدر به فضل و رحمت الهی و 

به همت مسلمانان، نصیب رزمندگان اسالم شد، دشمن که به این زودی 

دست از دشمنی برنمی داشت، جنگ ُاُحد را تدارک دید. در جنگ احد، در 

اول کار، مسلمان ها به خاطر اتحاد و اتفاق، بازهم صف دشمن را شکست 

دادند؛ اما بعد از آنکه به پیروزی زودرس نائل شـدند، آن پنجاه نفری که 

مأمور بودند شـکاف کوه را از دسـترس دشمن محافظت کنند، برای اینکه 

از غنیمت جمع کردن عقب نیفتند، مأموریت خود را رها کردند و به محل 

جمع غنائم و به صحنۀ تجمع غفلت آمیز مسلمانان، آنها هم ملحق شدند. 

فقط ده نفر از مسـلماناِن مأموِر شـکاف کوه آنجا ماندند و وظیفۀ خود را 

1. )س ی ل( روان شدن آب، روانی

2. )ج رر( انبوه، بی شمار. لشکر انبوه که از تعداد بسیاِر سربازان، آهسته حرکت می کند.
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انجـام دادنـد؛ اما دشـمن ایـن فرصت را پیدا کرد که از پشـت، کوه را دور 

بزند و از شـکاف و منفذی که نگهبان کافی نداشـت به مسـلمانان حمله 

کند. این حمله برای مسلمانان گران تمام شد؛ اسالم شکست نخورد، اما 

پیروزی اسـالم اواًل دیرتر شـد، ثانیًا جان سـرداران شـجاع و عزیزی مانند 

حمزۀ سیدالشهدا در این راه قربانی شد.

خـدای بزرگـوار، مسـلمانان را بـه عبرت و تأمل دعـوت می کند؛ می فرماید 

مـا وعـدۀ خودمـان را عمـل کردیم، گفته بودیم که شـما بر دشـمن پیروز 

خواهید شـد و ُشـدید، اما بعد از آنکه این سـه خصوصیت و سـه خصلت 

در شـما پدیـد آمـد، ضربۀ آن را خوردید. این سـه خصلـت عبارتند ]از[ اواًل 

مِ�«1 با همدیگر اختالف کردید، وحدت کلمه و وحدت صفوف 
َ
ی الا ِ

م �ن ع�تُ ارنَ �ن »�تَ

م« سسـت ُشـدید، آن شـور و حماسـه و آمادگی  ل�تُ �شِ
را به هم زدید؛ ثانیًا »�نَ

م« از  �تُ و کمربسـتگی و پادررکابـی اوِل کار را از دسـت دادیـد؛ ثالثـًا »َعَ��ی

فرمان پیغمبر و رهبر و آن کسانی که مسئول ادارۀ امور شما بودند اجتناب 

ورزیدید و سـر باز زدید، این سـه صفت که در شـما پیدا شـد، دشـمن این 

مجال را پیدا کرد که از پشت بر شما ضربه وارد کند.1359/2/19

آخرین جنگی که آنها آمدند سراغ پیغمبر، جنگ خندق بود که یکی از آن 

جنگ های بسیار مهم ]است[. همۀ نیرویشان را جمع کردند، از دیگران هم 

کمک گرفتند، آمدند سراغ پیغمبر؛ گفتند می رویم او را و یاران نزدیکش 

را ـ دویست نفر، سیصد نفر، پانصد نفر ـ همه را قتل عام می کنیم؛ مدینه 
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را هم غارت می کنیم، برمی گردیم، آسوده؛ دیگر هیچ اثری از اینها نخواهد 

ماند. پیغمبر اکرم قبل از آنکه اینها برسند به مدینه، از قضایا مّطلع شد، 

آن خنـدق معـروف را َکند. خندقی کـه یک طرف مدینه که قابل نفوذ بود 

ـ چـون آن طرف هـای دیگـِر مدینـه قابل نفوذ نبود، زمین طـوری نبود که 

بتوانند نفوذ کنند ـ آن طرفی که قابل نفوذ بود، آنجا را سرتاسر خندقی به 

عرض چهل متر تقریبًا َکندند. ماه رمضان هم بود، سـال سـختی هم بود، 

بنا به بعضی از روایات هوا هم خیلی سـرد بود، خیلی مشـکالت داشـتند 

مردم، بارندگی هم آن سال نشده بود، درآمدی هم نداشتند. خوِد پیغمبر 

رفـت در آنجـا، سـخت تر از همـه پیغمبـر کار کـرد؛ یعنی در کنـدن خندق 

خوِد او رفت کلنگ گرفت،1 هرجا دید کسـی خسـته شـده است، گیر کرده، 

نمی توانـد پیـش برود، پیغمبر رفت کلنـگ را از او گرفت، بنا کرد خودش 

1. پیامبر اکرم شـخصًا به مسـلمانان کمک می کرد، بیل و کلنگ می زد و گاه توبره های 

خاک را جابه جا می کرد. )تاریخ پیامبر اسالم/ ص351( در اثنای کار مسلمانان به سنگی 

برخورد کردند که ُخرد نمی شد. سلمان پیامبر را خبر کرد. حضرت آمدند و با کلنگ ضربۀ 

محکمی به سـنگ زدند؛ بخشـی از سـنگ ُخرد شد و برقی برخاست. پیامبر تکبیر گفتند، 

مسلمان ها هم تکبیر گفتند. برای بار دوم و سوم هم این اتفاق تکرار و سنگ متالشی 

شـد. سـلمان علـت تکبیرگفتن پیامبر را پرسـید. حضرت فرمودند: در بـرق اول قصرهای 

پادشـاهان ایـران را دیـدم و جبرئیـل به من خبر داد که امت من بر آنها پیروز می شـود. 

در برق دوم قصرهای شـام و روم نمایان شـد، جبرئیل به من بشـارت داد که پیروزی با 

ماست، و برق سوم قصرهای صنعا و یمن را آشکار کرد که جبرئیل خبر از پیروزی امت 

من بر آنها داد. )مجمع البیان فی تفسیر القرآن )فضل بن حسن طبرسی، متوفی 548ق(/ 

ذیل تفسیر آیات 26 و 27 سوره مبارکه  آل عمران(
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کارکردن؛ یعنی با دستور، فقط حضور نداشت؛ با تِن خود حضور داشت در 

وسط جمعیت. آمدند مقابل خندق، دیدند نمی توانند ـ که ماجرای خندق 

را شـنیدید، می دانید ـ شکسـته و مفتضح و مأیوس و ناکام مجبور شدند 

برگردند. پیغمبر فرمود تمام شـد؛ این آخرین حملۀ قریش مکه اسـت به 

شما. از حاال دیگر نوبت ماست؛ ما می رویم سراغ آنها به طرف مکه.

سـال بعـد، پیغمبـر به عنـوان عمره، گفـت می خواهیـم بیاییم عمـره. که 

ماجـرای حدیبیـه اتفـاق افتـاد1 کـه یکـی از آن ماجراهای بسـیار ُپرمغز و 

ُپرمعناسـت. پیغمبـر آمـد به قصـد عمـره. آنها دیدنـد پیغمبـر دارد در ماه 

حـرامـ  چـون مـاه جنـگ هـم که نیسـت، آنهـا هم به مـاه حـرام احترام 

می گذارنـد، پیغمبـر هـم احترام می گـذارد ـ دارد می آید طـرف مکه. خب 

چه کار کنند؟! راه را باز بگذارند بیاید؛ با این موفقیت، دیگر چه کار خواهند 

کـرد، چطـور می تواننـد درمقابـل او بایسـتند؟! بروند با او جنـگ کنند؛ در 

مـاه حـرام چطوری جنگ کنند؟! باالخره تصمیـم گرفتند، گفتند می رویم 

و نمی گذاریـم کـه او بیایـد مکه؛ و اگر بهانه ای پیدا کردیم، قتل عامشـان 

می کنیـم. آمدنـد، پیغمبـر با عالی ترین تدبیر، کاری کرد که آنها نشسـتند 

یـک قـرارداد بـا پیغمبر امضا کردند که پیغمبر برگردد؛ اما سـال بعد بیاید 

عمره به جا بیاورد و برای تبلیغات پیغمبر در سرتاسر این منطقه فضا باز 

ا  ��ن �تَ
ا �نَ

باشـد. اسمش صلح اسـت؛ اما خدای متعال در قرآن می فرماید: »ِا�نّ

1. برای مطالعۀ بیشتر به حلقۀ سوم انسان 25۰ساله/ پی نوشت شماره 2. صلح حدیبیه، 

مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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«1 ِاّنـا فتحنـا دربارۀ صلح حدیبیه اسـت. ما فتح مبینی برای 
ً
ا �ن �ی  ُم�ب

ً
حا �ت

َک �نَ
َ
ل

تو ایجاد کردیم؛ فتح مبین بود.

آن کسـانی که مراجعـه کننـد بـه تاریـخ ـ در آن َمراجـع صحیـح و محکـم 

مطالعه کنند ـ خواهند دید که این ماجرای حدیبیه چقدر عجیب اسـت؛ 

کـه در خوِد قرآن، در سـورۀ ِاّنا َفَتحنا مقـدار زیادی به این مطلب پرداخته 

شـده اسـت. بعد هم سـال بعد پیغمبر رفتند به عمره، علی رغم میل آنها. 

شـوکت پیغمبر روزبه روز زیاد شـد. سـال هشـتم هم پیغمبرـ  یعنی سال 

بعدش ـ که کفار نقض عهد کرده بودند، پیغمبر رفتند مکه را فتح کردند، 

که آن فتح عظیم و تسـلط و اقتدار پیغمبر ]اسـت[. این، روش پیغمبر و 

رفتار پیغمبر اسـت. بنابراین با این دشـمن هم پیغمبر این طوری برخورد 

کـرد؛ مدبرانـه، قدرتمندانـه، بـا صبـر و حوصله، بـدون دسـتپاچگی، بدون 

عقب نشینی حتی یک قدم، روزبه روز و لحظه به لحظه به طرف جلو. این هم 

دشمن دوم.

دشـمن سـوم، یهودی هـا بودنـد: بیگانـگاِن نامطمئنـی کـه علی العجالـه۲ 

حاضـر شـدند بـا پیغمبـر در مدینـه زندگـی کنند؛ امـا دسـت از موذیگری 

و اخاللگـری و تخریـب برنمی دارنـد. اگـر نگاه کنید، سـورۀ بقـره و بعضی 

از سـوره های دیگـر قـرآن، بخـش مهمـی در این سـوره ها چالـش پیغمبر 

در برخـورد و مبـارزۀ فرهنگـی با یهود اسـت. چـون گفتیم اینهـا فرهنگی 

1. سوره مبارکه فتح/ آیه 1
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بودند، اینها آگاهی هایی داشـتند، روی ذهن های مردم اثر می گذاشـتند، 

روی ذهن های مردم ضعیف االیمان اثِر زیاد می گذاشـتند، مردم را ناامید 

می کردند، توطئه می کردند، به جان هم می انداختند؛ دشمن سازمان یافته! 

پیغمبر تاآنجایی که توانست، با اینها مدارا کرد. بعد که دید اینها مدارابردار 

نیسـتند، اینهـا را مجـازات کرد. بیخـود و بدون مقدمه هم پیغمبر سـراغ 

اینهـا نرفـت؛ هرکـدام از ایـن سـه قبیله یک عملـی انجام دادنـد، پیغمبر 

برطبق آن عمل، آنها را مجازات کرد.

اول، بنی قینقاع بودند، خیانت کردند به پیغمبر؛ پیغمبر رفت سراغشـان. 

فرمود که باید از اینجا بروید؛ کوچ داد اینها را، رفتند از آن منطقه بیرون. 

تمام امکاناتشان برای مسلمان ها ماند.1 دستۀ دوم، بنی نضیر بودند. آنها 

هم خیانت کردند ـ که داسـتان خیانت های اینها مهم اسـت ـ آنها را هم 

پیغمبر فرمود که مقداری از وسـایلتان را بردارید و بروید؛ آنها هم مجبور 

شدند، رفتند.۲ دستۀ سوم، بنی قریظه بودند که پیغمبر به اینها امان داد، 

1. درگیـری پیامبـر بـا بنی قینقـاع مربـوط اسـت به سـال دوم هجری و پـس از پیروزی 

مسـلمانان در غـزوۀ بـدر. در پـی تعرض یـک یهودی به یکی از زنـان مدینه اختالف بین 

مسـلمانان و یهودی هـای بنی قینقاع باال گرفت. بنی قینقـاع برخالف عهدی که با پیامبر 

بسـته بودند، روبه روی پیامبر ایسـتادند و این منجر به اخراج آنها از مدینه شـد. )تاریخ 

پیامبر اسالم/ ص271(

2. در سال چهارم هجرت بنی نضیر با طراحی نقشۀ ترور پیامبر عهد خود را نقض کردند. 

پیامبر از طریق وحی از خیانت آنها با خبر شد و آنها را مجبور به ترک مدینه کرد. بخشی 

از این ماجرا در آیات سورۀ مبارکۀ حشر آمده است. )تاریخ پیامبر اسالم/ ص335(
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اجازه داد اینها بمانند، اینها را بیرون نکرد، با اینها پیمان بسـت در جنگ 

خندق که نگذارند که دشمن ازطرف محالت اینها وارد مدینه بشود. اینها 

ناجوانمـردی کردنـد، با دشـمن پیمان بسـتند که با آنها بـه پیغمبر حمله 

کنند! یعنی نه فقط به پیمانشان با پیغمبر پایدار نماندند، در آن حالی که 

پیغمبر یک قسـمت مدینه راـ  که قابل نفوذ اسـت ـ خندق حفر کرده بود 

و محـالت اینهـا در طـرف دیگری بود که باید آنها مانع می شـدند از اینکه 

دشمن از آنجا بیاید، اینها رفتند با دشمن مذاکره کردند، گفتگو کردند که 

دشـمن و آنها ـ مشـترکًا ـ از آنجا وارد مدینه بشـوند، از پشـت به پیغمبر 

خنجر بزنند!

پیغمبـر در اثنـای توطئـۀ اینهـا، فهمیـد. ماجـرای خنـدق حـدود یک ماه 

طـول کشـیده تقریبـًا؛ آن محاصـرۀ مدینه قریِب یک ماه طول کشـیده. در 

اواسـط این یک ماه بود که اینها این خیانت را کردند. پیغمبر مّطلع شـد 

کـه اینهـا چنین تصمیمی گرفتند. با یک تدبیر بسـیار هوشـیارانه، کاری 

کرد که بین اینها و قریش به هم خورد ـ ماجرایش را در تاریخ نوشـتند ـ 

کاری کـرد کـه اطمینـان اینها و قریش از همدیگر سـلب شـد.1 یکی از آن 

1. پیامبر یکی از مسلمانان را که اسالم آوردن خود را مخفی کرده بود، به میان یهودیان 

فرسـتاد. بـه ایشـان گفـت: اینجـا خانۀ شماسـت. قریش آمده تا شـما را جلـو بیندازد و 

درگیری را آغاز کنید. اگر پیروز شـوید، آنها به مقصود رسـیده اند و اگر شکسـت بخورید، 

شـما را تنهـا می گذارنـد و می رونـد. بهتـر اسـت برای اطمینـان از حمایت آنهـا، برخی از 

رؤسـای آنهـا را نـزد خـود نگه دارید. آن فرد سـپس نزد قریش رفت و گفـت: بنی قریظه از 

جنگ منصرف شـده اند، و به پیامبر گفته اند به جبران عهدشـکنی، برخی از سـران قریش 
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حیله های جنگی سیاسـی بسـیار زیبای پیغمبر همین جا بود؛ یعنی اینها 

را علی العجالـه متوقفشـان کـرد کـه نتوانند لطمه بزنند. بعـد که قریش و 

هم پیمانانشـان مجبـور شـدند و شکسـت خوردنـد و از خندق جدا شـدند 

و رفتنـد به طـرف مکـه، پیغمبر برگشـت بـه مدینهـ  همـان نزدیک مدینه 

بود خندق، شـاید یکی، دو کیلومتر مثاًل فاصله داشـت ـ پیغمبر برگشـت 

مدینـه، همـان روزی کـه برگشـت، نمـاز ظهـر را خواند، فرمـود نماز عصر، 

جلوی قلعه های بنی قریظه، راه بیفتیم برویم آنجا؛ یعنی حتی یک شـب 

هـم معطـل نکـرد، رفـت آنها را محاصـره کرد. بیسـت وپنج روز بیـن اینها 

محاصره و درگیری بود. بعد، پیغمبر مردان جنگی اینها را، همه را به قتل 

رسـاند، همۀ اینها؛ چون اینها خیانتشـان بزرگ تر بود، قابل اصالح نبودند. 

پیغمبـر بـا اینها برخورد این طوری کرد؛ یعنی دشـمنی یهود را ـ عمدتًا در 

قضیـۀ بنی قریظـه، قبلـش در قضیـۀ بنی نضیر، بعـدش در قضیۀ یهودیان 

خیبر1 ـ پیغمبر از سـر مسـلمان ها با تدبیر، با قدرت، با پیگیری و همراه 

را گـروگان گرفتـه و نـزد تـو می آوریم. برای اینکه مطمئن شـوید، به آنهـا پیام دهید که 

جنـگ را آغـاز کننـد، ببینید چه پاسـخی می دهنـد. هنگامی که برخی از قریش به سـراغ 

بنی قریظه رفتند و درخواست تسریع کردند، آنها پاسخ دادند که ما اقدامی نمی کنیم مگر 

اینکه بزرگانی از شما برای اطمینان نزد ما بیایند. فرستادگان قریش بازگشتند و گفتند، 

شایعۀ سست شدن بنی قریظه درست بوده. و به این ترتیب بین آنها اختالف افتاد. )تاریخ 

پیامبر اسالم/ ص368(

1. پیامبـر پـس از انعقـاد پیمـان صلـح حدیبیـه بـا مشـرکان قریـش و بازگشـت از مکه، 

به دلیل خیانت هایی که یهودیان خیبر در جنگ های گذشـته داشـتند، به سـراغ آنها رفت 

و قلعه های آنها را فتح کرد. )تاریخ پیامبر اسالم/ ص465(
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با اخالق واالی انسانی رفع کرد. یعنی در هیچ کدام از این قضایا، پیغمبر 

نقض عهد نکرد؛ حتی دشمنان اسالم هم این را قبول دارند که پیغمبر در 

این قضایا هیچ نقض عهدی نکرد؛ آنها بودند که نقض عهد کردند. این هم 

دشمن سوم.

دشمن چهارم، منافقین بودند. منافقین در داخل مردم بودند؛ کسانی که 

بـه زبـان ایمان آورده بودند، اما در باطن ایمان نداشـتند. مردمان پسـت، 

مردمان معاند، مردمان تنگ نظر، مردمان آمادۀ همکاری با دشمن، منتها 

سازمان نیافته. ببینید فرق اینها با یهود این است! دشمن سازمان یافته ای 

را که آمادۀ حمله است و منتظر است که ضربه بزند، پیغمبر مثل یهود با 

آنها رفتار می کند، امان به آنها نمی دهد؛ اما دشـمنی را که سـازمان یافته 

نیسـت، لجاجت های فردی، دشـمنی های فردی، خباثت های فردی دارند، 

خودشـان هم بی ایمانند، اینها را تحمـل کرد پیغمبر. عبداهلل بن ُاَبّی1، یکی 

از دشمن ترین دشمنان پیغمبر بود. تقریبًا تا سال آخر زندگی پیغمبر، این 

شخص زنده بود؛ پیغمبر هم با او رفتار بدی نکرد. می دانستند هم، همه 

هم می دانستند منافق است؛ پیغمبر که می دانست هیچ، مسلمان ها هم 

می دانستند. اما پیغمبر با او مماشات کرد؛ مثل بقیۀ مسلمان ها با او رفتار 

1. عبداهلل بن ُاَبّی یکی از منافقان زمان رسـول اهلل بود. علت دشـمنی او با پیامبر این بود 

کـه دو قبیلـۀ اوس و خـزرج بعـد از سـال ها درگیـری توافق کـرده بودند تا عبـداهلل را به 

فرمانـداری و حکومـت مدینـه منصوب کنند و با ورود پیامبر او ناکام مانده بود. چندین 

آیه در احوال عبداهلل و خیانت هایش، بر پیامبر نازل شده است. )االستیعاب فی معرفة 

االصحاب )یوسف بن عبدالّله بن عبدالبر، متوفی 463ق(/ ج3/ ص941(



65 فمظ ا رب ایاق:ر ا لصف 

کرد؛ سهمش را از بیت المال داد، امنیتش را حفظ کرد، رعایِت حرمتش را 

کرد. بااینکه این همه آنها بدجنسی می کردند، خباثت می کردند؛ که باز در 

سورۀ بقره، یک فصلی مربوط به همین منافقین است.

آن وقتی کـه جمعـی از این منافقین کارهای سـازمان یافته کردند، پیغمبر 

رفـت سراغشـان. در قضیـۀ مسـجد ِضرار، اینهـا رفتند یک مرکزی درسـت 

کردنـد؛ بـا خارج از نظام اسـالمی، یعنی با کسـی کـه در منطقۀ روم بود، 

ابوعامر راهب، با او ارتباط برقرار کردند، مقدمه سازی کردند که از روم لشکر 

بِکشند علیه پیغمبر. اینجا پیغمبر رفت سراغشان، مسجدی را که ساخته 

بودنـد ویـران کرد، سـوزاند.1 فرمود که این مسـجد، مسـجد نیسـت؛ اینجا 

محل توطئه اسـت علیه مسـجد، علیه نام خدا، علیه مردم. یا آنجایی که 

یک دسته از همین منافقین، کفر خودشان را ظاهر کردند، از مدینه رفتند، 

در یک بخشـی لشـکری درسـت کردند؛ پیغمبر با اینها مبارزه کرد و فرمود 

که اگر چنانچه بیایند نزدیک، به سراغشـان می رویم، با اینها می جنگیم؛ 

بااینکه منافقین در داخل مدینه هم بودند، پیغمبر با آنها کاری نداشـت. 

بنابرایـن برخورد پیغمبر با این دسـته از دشـمنان هـم این طوری ]بود[؛ با 

1. پیـش از غـزوۀ تبـوک گروهـی از منافقین نـزد پیامبر آمدند و با ایـن بهانه که فاصلۀ 

خانه های مسـلمانان تا مسـجد پیامبر زیاد و طی مسـافت برای پیرمردان و زنان سـخت 

است، خواستار احداث مسجد جدیدی شدند. پیامبر اجازه دادند. هنگام بازگشت از غزوۀ 

تبـوک و قبـل از ورود پیامبـر به مدینه آیات 1۰7 تا 11۰ سـورۀ توبه بر پیامبر نازل شـد و 

نیت پلید و دشـمنانۀ آن منافقین را آشـکار کرد. آنگاه پیامبر دسـتور دادند تا عده ای از 

مسلمان ها سریع تر بروند و آن مسجد را تخریب کنند. )تاریخ پیامبر اسالم/ ص594(
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دسـتۀ سـوم برخورِد سازمان یافتۀ قاطع؛ با دسـتۀ چهارم، برخورد همراه با 

مالیمت؛ چون سـازمان یافتگی نداشـتند؛ خطرشـان، خطر فردی بود. غالبًا 

هم اینها را پیغمبر شرمنده می کرد با رفتار خود.

و امـا دشـمن پنجـم؛ دشـمن پنجـم عبارت بود از دشـمنی کـه در درون 

هـر یـک از افـراد مسـلمان و مؤمن وجود داشـت. از همۀ دشـمن ها هم 

خطرناک تر همین است. در درون ما هم وجود دارد این دشمن؛ تمایالت 

نفسـانی، خودخواهی هـا، میل به انحراف، میل بـه گمراهی، لغزش هایی 

کـه زمینـۀ آن را انسـاْن خود فراهم می کند. این، دشـمن پنجـم پیغمبر 

بـود. پیغمبر با این دشـمن هم سـخت مبـارزه کرد؛ منتها مبـارزۀ با این 

دشـمن، به وسـیلۀ شمشیر نیسـت؛ مبارزۀ با این دشمن به وسیلۀ تربیت 

و تزکیه و تعلیم اسـت. به وسـیلۀ هشـداردادن اسـت. لذا وقتی که مردم 

از جنـگ برگشـتند بـا آن همـه زحمـت پیغمبـر فرمـود کـه شـما از جهاد 

کوچک تـر برگشـتید، حـاال مشـغول جهـاد بزرگ تر بشـوید.1 عجـب! جهاد 

بزرگ تر!؟ چیست یا رسول اهلل!؟ این جهاد با این عظمت را، با این زحمت 

را مـا انجـام دادیـم؛ بزرگ تر از این هم جهاد هسـت؟! فرمود بله، جهاد با 

ِهم  لو�بِ
�نَ �نی �تُ �ی �ن

َّ
ل
َ
نفـس، بـا خودتان. آن کسـانی که در قرآن شـما می بینید »ا

«؛ 
ِهم َمَ��نٌ لو�بِ

�نَ �نی �تُ �ی �ن
َّ
ل
َ
«۲ تعبیـر می شـود، اینهـا منافقیـن نیسـتند، »ا

َمَ��نٌ

: ِجهاُد 
َ

؟ قال کَبُر  اهلِل َما اجِلهاُد ااَل
َ

: یا َرسول
َ

، َفقیل کَبُر  ِبَقوٍم َقَضُوا اجِلهاَد ااَلصَغَر َو َبِقَ َعلهِیُم اجِلهاُد ااَل
ً
1. »َمرَحبا

فِس« )الکافی/ کتاب الجهاد/ باب وجوه الجهاد/ حدیث 3( الّنَ

2. سوره مبارکه توبه/ آیه 125
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«اند، اما هرکسی که 
ِهم َمَ��نٌ لو�بِ

�نَ �نی �تُ �ی �ن
َّ
ل
َ
البته منافقین هم عده ای جزو »ا

« است؛ یعنی در دل، بیماری دارد، که جزو منافقین 
ِهم َمَ��نٌ لو�بِ

�نَ �نی �تُ �ی �ن
َّ
ل
َ
»ا

نیسـت؛ گاهی مؤمن اسـت، اما در دلش مرض هسـت. این مرض یعنی 

چـه؟ یعنـی ضعف هـای اخالقـی، یعنـی ضعف هـای شـخصیتی، یعنـی 

هوس رانـی، یعنـی میل بـه خودخواهی های گوناگون، اینهاسـت؛ که اگر 

جلویـش را نگیـری، اگـر خودت با آن مبارزه نکنی، همین، ایمان را از تو 

خواهـد گرفـت، تو را از درون پـوک خواهد کرد. ایمان را که از تو گرفت، 

دل تو شـد بی ایمان، ظاهر تو باایمان اسـت؛ آن وقت اسـم چنین کسـی 

چیسـت؟ منافق! اگر دل شـما، دل ما ـ خدای نکرده ـ از ایمان تهی شـد، 

درحالی کـه ظاهرمـان، ظاهِر ایمانی اسـت، پایبندی ها را از دسـت دادیم، 

دلبستگی های اعتقادی و ایمانی را از دست دادیم، اما زبان ما همچنان 

مثل سابق همان حرف ها را می زند که قباًل می زد ـ حرف های ایمانی را ـ 

این می شـود نفاق؛ آن هم می شود خطرناک.

وا  ا�تِ اهلِل َو کا�ن �ی
آ
ا وا �بِ �ب

�ن َکدنَّ
َ
ٓواٰیٓ ا ا الّ�ُ وأُ

آ
سا

َ
�نَ ا �ی �ن

َّ
�تَ ال �بَ ّمَ کا�نَ عا�تِ

ُ در قرآن می فرماید: »�ش

«1؛ آن کسانی که کار بد کردند، بدترین نصیبشان خواهد شد. آن  ُءو�نَ ِ ه�ن َ��تَ ها �ی �بِ

بدترین چیست؟ تکذیِب آیات الهی. یک جا می فرماید که آن کسانی که به 

ِهم  لو�بِ
 �نی �تُ

ً
ا ا�ت �ن ُهم �نِ �بَ

ع�تَ
َ
ا

َ این وظیفۀ بزرگ ـ انفاق در راه خدا ـ عمل نکردند، »�ن

«۲؛ چون خلف وعدۀ با  و�نَ �ب ِ کدن وا �یَ ما کا�ن وا اهلَل ما َوَعدوُه َو �بِ
�نُ

َ
ل �ن

َ
ما ا ُ� �بِ

و�نَ ل�تَ وِم �یَ َ ٰی �ی
َ
ِال

1. سوره مبارکه روم/ آیه 1۰

2. سوره مبارکه توبه/ آیه 77
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خدا کردند، نفاق در دلشـان به وجود آمد. خطر بزرگ برای جامعۀ اسـالمی 

این است؛ هرجا هم که شما در تاریخ نگاه کنید جامعۀ اسالمی منحرف 

شـده، از اینجا منحرف شـده. دشـمن خارجی ممکن اسـت بیاید، سرکوب 

بکند، شکست بدهد، تارومار بکند؛ اما نمی تواند نابود بکند، باالخره ایمان 

می ماند؛ یک جایی سـر بلند می کند و سـبز می شـود. اما آنجایی که این 

لشکِر دشمن درونی به انسان حمله کرد، درون انسان را تهی کرد و خالی 

کرد، آنجا راه منحرف خواهد شد. هرجا انحراف هست، منشأش این است. 

پیغمبر با این هم مبارزه کرد. این هم دشمن پنجم بود.

پیغمبر در رفتار خود از تدبیر استفاده کرد، مدبرانه عمل کرد. سرعت عمل 

داشت؛ نگذاشت در هیچ قضیه ای وقت بگذرد. قناعت و طهارت شخصی 

داشـت؛ هیچ نقطه ضعفی در وجود پیغمبر وجود نداشـت؛ معصوم اسـت 

دیگـر، معصـوم! پاکیـزه! این خـودش مهم ترین عامل در اثرگذاری اسـت. 

اثرگذاری با عمل، به مراتب فراگیرتر و عمیق تر اسـت از اثرگذاری با زبان. 

قاطعیت و صراحت؛ پیغمبر دوپهلو هیچ وقت حرف نزد. بله، با دشمن که 

مواجه می شـد، کار سیاسـی دقیق می کرد، دشمن را دچار اشتباه می کرد. 

مـوارد فراوانـی، پیغمبر دشـمن را غافلگیر کرده؛ چـه از لحاظ نظامی، چه 

از لحاظ سیاسـی؛ خب دشـمن اسـت دیگـر. اما با مؤمنیـن و مردِم خود، 

همیشه باصراحت، شفاف و روشن حرف زد، سیاسی کاری نکرد با آنها. در 

موارد الزم نرمش نشان داد؛ مثل همین قضیۀ عبداهلل بن ُابی که ماجراهای 

مفّصلـی دارد. هرگـز عهـد و پیمـان خـودش را بـا مردم، بـا گروه هایی که 
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عهـد و پیمـان بـا اینها قرار داده بود نشکسـت، حتی با دشـمنان، حتی با 

کفـار مکـه؛ عهـد و پیمان با آنهـا را پیغمبر نقض نکرد، آنهـا نقض کردند، 

پیغمبر پاسـخ قاطع داد. هرگز پیمان خودش را با کسـی نقض نکرد؛ لذا 

می دانسـتند همه که وقتی با این شـخص قرارداد بسـتند، به او می شـود 

اطمینان کرد، به قرارداد او می شود اعتماد کرد.

و باالخره توکل و تضرع داشـت؛ تضرِع خودش را پیغمبر از دسـت نداد. 

ارتبـاط خـودش را بـا خدا روزبـه روز محکم تر کرد. در وسـط میدان جنگ، 

همان وقتی که نیروهای خودش را مرتب می کرد، می چید، تشویق می کرد، 

تحریض1 می کرد، خودش دسـت به سـالح می ُبرد، یا آنها را تعلیم می داد 

کـه چـه کار کننـد، فرماندهی قاطع می کـرد، در همان وقـت می افتاد روی 

زانـو، دسـتش را بلنـد می کـرد پیش خـدای متعـال، جلوی مـردم، جلوی 

مـردم بنـا می کرد اشـک ریختن، با خدا حرف زدن؛ پـروردگارا! تو کمک کن 

بـه مـا؛ پروردگارا! تو پشـتیبانی کن از ما؛ پروردگارا! تو خودت دشـمنانت 

را دفـع کـن.۲ نـه دعـای او موجب می شـد که نیرویش را بـه کار نگیرد؛ نه 

به کارگرفتـن نیـرو موجـب می شـد کـه از توسـل و تضرع و ارتبـاط با خدا 

غافل بماند؛ هر دو. ببینید شـاخص های درسـت اینهاسـت! هرگز درمقابل 

1. )ح رض( برانگیختن، ترغیب کردن

2. پیش از جنگ احزاب پیامبر درحالی که دست های خود را به آسمان بلند کرده و گریان 

بود با صدای بلند چنین دعا می کرد: ای فریادرس غم دیده ها، ای اجابت کنندۀ درخواست 

بیچارگان، ناراحتی و گرفتاری مرا برطرف کن؛ که خود بینندۀ حال من هستی.  )مناقب 

آل ابی طالب/ باب ذکر سیدنا رسول اهلل/ فصل فی غزواته/ ص198(
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دشـمِن عنود دچار تردید و ترس نشـد، هیچ وقت. امیرالمؤمنین که مظهر 

شـجاعت اسـت می گویـد هروقت مـا در جنگ ها کم می آوردیـم به تعبیر 

امروز، پناه می بردیم به پیغمبر.1 هروقت هرکسی احساس ضعف می کرد 

در جاهای سـخت، پناه می ُبرد به پیغمبر؛ پناه بود. هیچ وقت دچار تردید 

نشـد، هیچ وقـت دچـار ترس نشـد، هیچ وقت دچار ضعف نشـد. ده سـال 

حکومـت کـرد، امـا اگر عملی کـه در این ده سـال انجام گرفتـه بخواهیم 

بـه یـک مجموعـۀ ُپرکار بدهیم که آن عمل را انجام بدهند، صد سـال هم 

نمی تواننـد؛ این همـه کار، این همـه تـالش، این همه خدمـت؛ نمی توانند 

انجام بدهند. ما مقایسه می کنیم کارهای امروزمان را با آنچه که پیغمبر 

انجـام داد، مـا می فهمیـم که پیغمبر چه کرده. خـوِد ادارۀ این حکومت و 

ایجـاد ایـن جامعـه و ایجاد این الگو، یکی از معجزات پیغمبر اسـت. این 

خودش یکی از معجزات این پیغمبر است.

آن وقت مردم ده سـال با او شـب و روز زندگی کردند. در خانه اش رفتند، 

در خانه شـان آمـد، در مسـجد باهـم بودنـد، در راه باهـم رفتند، مسـافرت 

باهم کردند، باهم خوابیدند، باهم گرسـنگی کشـیدند، باهم شادی کردند. 

محیـط زندگـی پیغمبـر، محیط شـادی هم بود؛ شـوخی می کرد بـا افراد، 

شـادی می کردند، مسـابقه می گذاشت، خودش در مسابقه شرکت می کرد. 

ایـن مردمـی که ده سـال با او زندگـی کردند، روزبه روز محبـت پیغمبر در 

دل های اینها عمیق تر شد، اعتقادشان به پیغمبر روزبه روز بیشتر شد؛ که 

1. نهج البالغه/ حکمت 266
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ابوسـفیان وقتـی در فتـح مکه شـبانه، مخفیانه آمد تـوی اردوگاه پیغمبر 

ـ در زیر حمایت عباس، عموی پیغمبر ـ تا امان بگیرد از پیغمبر، شب را 

خوابید، صبح دید که پیغمبر دارد وضو می گیرد، مردم جمع شدند اطراف 

پیغمبـر، قطـرات آبـی کـه از صـورت پیغمبر و از دسـت پیغمبـر می چکد 

در وضـو، می رباینـد از هـم! گفت: واهلل من کسـری و قیصـر را دیدم، این 

پادشـاهان بـزرگ و مقتـدر دنیـا را دیدم؛ چنیـن عزتی ندیـدم!1 بله؛ عزت 

«۲؛ مؤمنین هم اگر  �نَ �ی ِم�ن هتُ َو ِلَ�سوِلِه َو ِللُموأ ِه الِع�نَّ معنوی، عزت واقعی است؛ »َو ِللّٰ

چنانچه آن راه را بروند، عزت دارند.138۰/2/28

تثبیت نظام اسامی

حادثۀ غدیر خم یک حادثۀ بسیار مهم و تعیین کنندۀ تاریخ اسالم است. 

بـه ایـن حادثـه از دو دیـدگاه و از دو ُبعـد می شـود نـگاه کـرد؛ یـک ُبعـد 

مخصوص شـیعه اسـت، یک ُبعد متعلق به همۀ فرق اسـالمی اسـت. با 

توجـه بـه ُبعـد دوِم ایـن حادثه، بایـد این روحیه و این احسـاس در همۀ 

مسلمان های عاَلم به وجود بیاید که عید غدیر که یادآور این حادثۀ بزرگ 

1. ابوسـفیان از سـران قریش و دشـمنان سرسـخت پیامبر بود که در جریان چندین غزوه 

رودرروی پیامبـر ایسـتاده بـود. پیامبـر در جریـان فتـح مکه اعالم کـرد او و هر کس که 

در خانـۀ اوسـت در امـان اسـت. ابوسـفیان بعـد از این ماجـرا در ظاهر اسـالم آورد و در 

زمـان خلیفـۀ سـوم از دنیـا رفت. این جملـه از او در جلد چهارم کتـاب البدایة و النهایة 

)اسماعیل بن عمر بن کثیر، متوفی 774ق(/ ص291 آمده است.

2. سوره مبارکه منافقون/ آیه 8، »و عزت از آِن خدا و از آِن رسول او و از آِن مؤمنان است.«
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اسـت فقط متعلق به شـیعه نیسـت. من به اختصار به این دو ُبعد اشاره 

می کنم و دربارۀ ُبعد دوم قدری مطلب را باز خواهم کرد.

ُبعد اوِل حادثه همان طورکه گفته شـد مخصوص شـیعیان اسـت، زیرا در 

این حادثه امیرالمؤمنین به وسیلۀ پیغمبر به خالفت منصوب شده است 

و در همان روز و در همان ماجرا کسـانی از رسـول خدا پرسـیدند، که ای 

رسـول خـدا آیـا این اعالم ازطرف توسـت یا ازطرف خـدا؟ فرمود: »ِمـَن اهلِل َو 

َرسوِلِه«1 یعنی هم امر الهی است و هم از سوی من است. این حادثه را از 

این دید، شیعیان بزرگ می دارند که اعتقاد شیعه ـ یعنی خالفت بالفصل 

امیرالمؤمنین ـ بیشتر از همۀ دالیل، مستند به این حادثه است. 

و البتـه بحـث در باب اسـتنباط و اسـتدالل بـه این حادثـه در کتاب های 

فـراوان و متعـدد در طـول تاریـخ اسـالم از روز اول تا امروز ادامه داشـته 

و مـن قصـد نـدارم که دربارۀ این مطلبی که هـزاران زبان و قلم دربارۀ آن 

گفته انـد و نوشـته اند، چیـزی بر آنها بیفزایم. و اما ُبعـد دوم حادثه که از 

لحـاظ اهمیـت، کمتر از این ُبعد نیسـت، یک امر مشـترک بین شـیعه و 

سنی است؛ که آن را قدری بیشتر تشریح خواهم کرد.

اواًل حادثـه را به طـور اجمـال بیان کنم تا در ُذکِر شـنوندگان عزیز باشـد. 

حادثه عبارت اسـت از اینکه رسـول خدا در سـال دهم از هجرت به حج 

مشّرف شدند با جمعی از مسلمانان از مدینه و از سایر نقاط جزیرةالعرب 

1. ارشادالقلوب الی الصواب )حسن بن محمد دیلمی، متوفی 841ق(/ خبر حذیفة بن الیمان 

من تآمر القوم و نکثهم البیعة و تخلفهم عن جیش اسامة/ ص331 
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کـه مسـلمان شـده بودنـد. در ایـن سـفر پیغمبـر اکـرم از حـِج خانۀ خدا 

بـرای بیـان مفاهیم اسـالمی ـ چه سیاسـی، چـه نظامی، چـه اخالقی و 

چـه اعتقـادی ـ اسـتفادۀ کامـل و شـایان توجهی کردند. دو سـخنرانی از 

رسـول خدا در ِمنا نقل شـده اسـت که یکی، ظاهرًا در روز دهم یا همان 

حول وحـوش روز دهـم هسـت و یکی در پایـان ایام تشـریق1 که تصریح 

شده و به نظر می رسد که این، دو سخنرانی است و نه یک سخنرانی.۲ در 

این سخنرانی ها رسول خدا همۀ مطالب عمده ای را که مسلمانان باید به 

آن توجه عمیق بکنند، تقریبًا بیان کردند، و عمدتًا مسائل سیاسی است 

که انسان به خوبی درک می کند این کسانی که امروز در دنیای اسالم حج 

را جدای از مسـائل سیاسـی قلمداد می کنند و تصور می کنند که در حج 

فقط باید عبادِت به معنای رایج و عادی آن داشـت و هر کار سیاسـی را 

خارج از قوارۀ حج به حسـاب می آورند، چقدر از تاریخ اسـالم و از سـیرۀ 

نبـی اکرم دور و بیگانه اند.

اجمالی از این مطالبی که رسـول خدا در این سـخنرانی ها بیان کردند، که 

در نوع کتب شیعه و سنی هم نقل شده، اینهاست؛ اواًل دربارۀ جهاد حرف 

1. روزهای یازدهم تا سـیزدهم ماه ذی الحجه، که حجاج در سـرزمین منا بیتوته کرده و 

برخی از اعمال نظیر ذبح قربانی و رمی جمرات )پرتاب سـنگ ریزه به نمادی از شـیطان( 

را در این ایام انجام می دهند.

2. مرحوم علی بن ابراهیم قمی،متوفی قرن سـوم هجری، در کتاب تفسـیر خود )تفسـیر 

قمی( ذیل آیۀ 67 سورۀ مائده این دو سخنرانی را آورده. طبق این نقل سخنرانی دوم در 

مسجد َخیف ـ مسجدی بزرگ در منا ـ ایراد شده است.
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می زننـد و جهـاد بـا مشـرکین و کفار را مطـرح می کنند و اعـالم می کنند 

 اهلُل« همه گیر 
َ

کـه این جهاد ادامه خواهد داشـت تـا وقتی که کلمۀ »ال ِالـَه ِااّل

بشـود. دربارۀ وحدت اسـالمی رسـول خدا در این سـخنرانی ها مطالبی را 

بیـان فرمودنـد و تصریـح کردنـد که مسـلمان ها نبادا دچـار جنگ داخلی 

بشـوند و بر وحدت مسـلمین و انسـجام مسلمین اصرار ورزیدند. در مورد 

ارزش هـای جاهلیـت، بـا بیان صریحـی، تصریح کرده اند کـه این ارزش ها 

ٍة   َمأُثَر
ُّ

ُکل ال َو 
َ
ازنظر اسالم ناچیز و صفر محسوب می شود و ارزش نیست، »ا

ـَت َقَدَمـّیَ هاَتـنی« هـر ارزشـی، هر 
َ

و مـاٍل َفُهـَو ت
َ
و َدٍم ا

َ
ـِة ا و ِبدَعـٍة کاَنـت یِف اجلاِهِلّیَ

َ
ا

شـرافتی که در جاهلیت ارزش محسـوب می شـد را من در این لحظه زیر 

پـای خـودم قرار دادم. ارزش های جاهلی را به کلـی نفی کردند. اختالفات 

مالی ای که بین مسلمان ها از دوران جاهلیت باقی مانده بود، مثاًل کسی 

به کسی قرض داده بود و از او بهرۀ پول خودش را و ربای مال خودش را 

ِة َفُهَو َموضوٌع«  کاَن یِف اجلاِهِلّیَ ًبا   ِر
ُّ

ُکل ال َو 
َ
طلبکار بود نفی کردند، نسـخ کردند. »ا

و اولیـن بهـرۀ پولی که، اولین طلـب َرَبوی ای که من برمی دارم طلب های 

َرَبوی عمویم عباس است ـ که در جاهلیت ایشان قرض می داده و طلبکار 

بـوده از خیلی هـا ـ فرمودند اینها را من برداشـتم؛ نسـخ کردم. ارزش تقوا 

را به عنـوان برتریـن ارزش اسـالمی بـاز تکـرار کردنـد و تصریـح کردنـد که 

هیچ کس بر هیچ کِس دیگر جز به برکت تقوا و پرهیزکاری ترجیحی ندارد. 

لزوم نصیحت ائمةالمسـلمین یعنی دخالت در مسـائل سیاسـی و اعالم 

نظر به زمامداران و پیشوایان را مطرح کردند و آن را به عنوان یک فریضه 
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اعـالم کردنـد، که همـۀ مسـلمین موظفند بـه زمامداران اسـالمی نظرات 

خیرخواهانۀ خودشان را بیان کنند و اعالن کنند.

مسـائل عمـدۀ سیاسـی و اجتماعـی جهان اسـالم را پیغمبر اکـرم در این 

سـخنرانی ها بیـان کردند. و در همین سـخنرانی ها حدیـث »ِثْقَلین« را هم 

ذکـر کردنـد، کـه حدیث ِثْقَلین این اسـت که فرمودند: مـن وقتی از میان 

یت«1  شـما رفتـم، دو چیـز گران بها در میان شـما می گـذارم »ِکتـاُب اهلِل َو ِعتـَر

قرآن را و عترتم را. بعد دو انگشـت سبابه شـان را پهلوی هم قرار دادند و 

فرمودند: آن دو مثل این دو هسـتند؛ که دو انگشـت سـبابه هیچ تفاوتی 

با همدیگر ندارند. بعد فرمودند: مثل این دو نیسـتند ـ انگشـت سـبابه و 

ُوسطای یک دستشان را بلند کردند ـ گفتند من عترت و کتاب را مثل این 

دو نمی دانم ـ که انگشت سبابه و ُوسطا، یکی از یکی بلندتر است ـ بلکه 

مثل دو انگشت سبابه اند که هیچ کدام بر آن دیگری ترجیحی ندارد.

و مسـئلۀ عتـرت را مطـرح کردنـد و بعد از اینکه اعمال حـج انجام گرفت 

بالفاصله راه افتادند طرف مدینه. در بین راه در سر یک سه راهی که باید 

قوافل مدینه از قوافل یمن از هم جدا می شدند، محلی به نام غدیر خم، 

حضـرت ایسـتادند و درحالی کـه نقل می کنند شـاهدان و حاضـراِن حادثه 

ُه 
َ
 َبییت، َفِاّن

ُ
هـل

َ
یت ا  ِکتـاُب اهلِل َو ِعتَر

َ
َقـاِن قال

َ
 اهلِل َو َمـا الّث

َ
ـنِی، قالـوا یـا َرسـول

َ
َقل

َ
ـا الّنـاُس ِاّن تـارٌِک فیُکـُم الّث َ ّیُ

َ
1. »ا

 
ُ

قول
َ
َع َبنَی َسّباَبَتیِه َو ال ا َکِاصَبَعّیَ هاَتنِی، َو َجَ َّ احَلوَض  َ

ٰ َیرِدا َعل ن َیفَترِقا َحیّتَ
َ
ما ل ُ ّنَ

َ
طیُف اخَلبیُر _  ا

َّ
ِنَ الل

َ
ا َقد َنّبَ

ٰ َهِذه.« )تفسـیرالقمی/ ذیل تفسـیر آیه 67 سوره  َ
 هِذِه َعل

َ
َع َسـّباَبِتِه َو الُوسـَطٰی، َفَتفُضل َکهاَتنِی ـ َو َجَ

مبارکه مائده(
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کـه هـوا به قدری داغ بود که اگر گوشـت را روی زمین می انداختند کباب 

می شـد، در یک چنیـن وضعیتـی حضرت می روند روی بلندی می ایسـتند 

تـا مـردم تدریجـًا جمع می شـوند. وقتـی می بینند همه جمع شـدند، بعد 

مسـئلۀ والیت را، »َو َمن ُکنُت َموالُه َفَهذا َعِلٌّ َموالُه«1 را اعالن می کنند و دسـت 

امیرالمؤمنیـن را می گیرنـد بلنـد می کننـد این طـور که همـه ببینند. و در 

روایات متعدد هست که زیر بغل پیغمبر و زیر بغل علی بن ابی طالب دیده 

شـد وقتی که دسـت را بلند کردند، برای اینکه به همه نشـان بدهند. این 

اجمالی از حادثه است.

آن ُبعـدی کـه مورد نظر من اسـت ـ ُبعد بین المللی اسـالمی و َبینَ الِفرق 

اسـالمی که مخصوص شـیعه نیسـت ـ این اسـت که اگر فرض کنیم که 

پیغمبـر در ایـن اعـالنـ  که حتمًا این اعالن انجـام گرفته و این جمله از 

زبان پیغمبر صادر شده ـ اگر فرض کنیم نمی خواست رسول خدا حکومت 

بالفصل امیرالمؤمنین را بیان کند، حداقل این بود که می خواست مواالت 

و پیونـد و رابطـۀ عمیق مسـلمین بـا امیرالمؤمنین و با عتـرت خود را در 

ایـن بیان اسـتقرار ببخشـد و تثبیت کند. علت اینکـه پیغمبر عترت را در 

کنار قرآن می گذارد، هم در سـخنرانی ِمنا و در حدیث ِثْقَلین ـ که حدیث 

ِثْقَلین ظاهرًا بارها هم از پیغمبر صادر شـده ـ و هم در حدیث غدیر و در 

1. »هر کس من موالی او هسـتم، این علی نیز موالی اوسـت.« مرحوم عالمه امینی در 

کتـاب الغدیـر از زبـان 11۰ نفـر از صحابـه و 84 نفـر از تابعین واقعۀ غدیـر خم را روایت 

کرده است.
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واقعۀ غدیر، تکیۀ روی امیرالمؤمنین و شـخص او، علت اینکه این رابطه 

را برقـرار می کنـد، ازجمله این اسـت که در طول زمـان اواًل یک نمونه های 

کامـل از انسـان طـراز اسـالم، از انسـان مقبـول و مـورد پذیرش اسـالم را 

ارائـه بدهـد بـه مـردم و بـه همۀ نسـل های آینـده. نمونۀ کامل انسـان را 

به صورت مجسم و عینی با حاالت واضح و غیر قابل تردید در اختیار همۀ 

انسـان ها بگذارد، بگوید تربیت اسـالمی باید به این سـمت حرکت کند و 

شخصیت انساِن مسلمان، آن شخصیتی است که غایت و نمونۀ کاملش 

اینهایند. انسان هایی که طهارتشان، علمشان، تقوایشان، درست کاری شان، 

عبودیتشـان درمقابـل خـدا، احاطه شـان بـه مسـائل اسـالمی، فـداکاری 

شجاعانه شـان برای تحقق آرمان های اسـالمی و ازخودگذشتگی شان برای 

همـه آشـکار و واضح اسـت. امیرالمؤمنین را به عنوان یـک نمونه معرفی 

می کنـد کـه مـردمـ  چه مـردم آن زمان، چـه مردم نسـل های دیگر ـ با او 

پیوند برقرار کنند، رابطه داشته باشند. حاال گیرم به عنوان خلیفۀ بالفصل 

بعد از پیغمبر هم، عماًل نشد و بعد از گذشت بیست وپنج سال جانشین 

شـد، باالخـره کـه خلیفۀ پیغمبر شـد، باالخـره که مقام امامـت او تثبیت 

شـد، باالخـره کـه همـۀ مسـلمان ها او را به عنـوان آن فـردی که پیشـوای 

جامعـه اسـت قبـول کردند. ایـن خصوصیت، این پیوند، ایـن رابطه، همۀ 

مسـلمان ها را نسـبت به شخصیتی که همه قبول دارند که خلیفۀ پیغمبر 

اسـت ـ منتها بعضـی می گویند خلیفۀ بالفصل پیغمبـر، بعضی معتقدند 

نه، خلیفۀ بعد از بیسـت وپنج سـال ـ این شـخصیتی که همۀ مسلمان ها 
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او را به عنـوان جانشـینی پیغمبـر قبـول دارنـد باید برای همۀ مسـلمان ها 

به عنوان یک الگو، یک مسـطورۀ1 کامل از انسـان اسـالمی، جاودانه بماند. 

و پیوند میان او و میان مسلمان ها باید تا ابد به عنوان یک رابطۀ فکری، 

رابطۀ اعتقادی، رابطۀ عاطفی، رابطۀ عملی باقی بماند.

امیرالمؤمنین با این دیدگاه دیگر فقط متعلق به شیعیان نیست، متعلق 

بـه همـۀ مسلمان هاسـت؛ و مخصـوص امیرالمؤمنیـن هم نیسـت، بلکه 

عترت و خاندان پیغمبر و ائمۀ شیعه که اوالد امیرالمؤمنین هستند آنها 

هم، چون که مشمول عترت هستند، آنها هم همواره به عنوان نمونۀ کامل 

انسـان اسـالمی در دیدگاه مسـلمان ها بایـد باقی بمانند؛ ایـن یک نکته. 

ثانیًا با تعیین عترت در کنار قرآن و با اعالم لزوم پیوند میان مسلمین و 

میان عترت، درحقیقت رسـول اکرم تکلیف تحریف های از قرآن و انحراف 

از مفاهیـم اصلـی قـرآن را هم روشـن کرده. آنجایی که دسـتگاه های زر و 

زور برای مصالح خودشان مفاهیم اسالمی را منحرف می کنند، قرآن را بد 

معنـا می کننـد، مسـلمان ها را گمراه می کنند، از فهم آیین اسـالمی مردم 

را محروم می کنند، آن مرجعی، آن محوری و قطبی که باید مردم را آگاه 

کند که حقیقت چیست، مفهوم و معرفِت درست کدام است و مردم را از 

گمراهی نجات بدهد، و مردم باید حرف او را گوش کنند، آن، عترت است. 

و این همان چیزی است که امروز برای دنیای اسالم یک ضرورت و یک 

امر الزم است. امروز همۀ مسلمان ها احتیاج دارند که از معارف اسالمی 

1. )س ط ر( نمونه
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کـه از طریـق اهل بیـت پیغمبر می رسـد اسـتفاده کنند؛ فـرق نمی کند که 

معتقد باشند به امامت بالفصل امیرالمؤمنین و امامت اوالد او یا معتقد 

نباشند. البته شیعه عقیدۀ حق و مستفاد قطعی از این حدیث را خالفت 

بالفصل می داند و به آن معتقد و پایبند است. آنهایی هم که به این عقیده 

پایبند نیستند ـ یعنی برادران اهل سنت ـ ارتباط و پیوند فکری و عقالنی 

و اعتقادی و عاطفی خودشان را از خاندان پیغمبر و از امیرالمؤمنین باید 

قطـع نکننـد. لذا مسـئلۀ غدیـر از این ُبعد دوم که ُبعد ایجـاد پیوند میان 

علی بن ابی طالبعلیه السـام و عتـرت پیغمبـر با آحاد مسلمان هاسـتـ  از این 

ُبعد ـ حادثۀ غدیر برای همۀ مسلمان هاست.1366/5/23

مسـئلۀ غدیر یک مسـئلۀ تاریخی صرف نیست؛ یک نشانه ای از جامعیت 

اسـالم اسـت. نبی مکرم که در طول ده سـال، یک جامعۀ بدوی آلودۀ به 

تعصبـات و خرافـات را تبدیـل کـرد به یـک جامعۀ مترقی اسـالمی با آن 

مجاهدت هـای عظیمـی که آن بزرگـوار انجام داد و اصحاب باوفایش، اگر 

برای بعد از این ده سـال، نبی مکرم فکری نکرده بود، نقشـه ای در اختیار 

امت نگذاشته بود، این کار، ناتمام بود. رسوبات تعصبات جاهلی به قدری 

عمیـق بـود که شـاید برای زدودن آنها سـال های بسـیار طوالنـی نیاز بود. 

ظواهر، خوب بود؛ ایمان مردم، ایمان خوبی بود؛ البته همه در یک سطح 

نبودند؛ بعضی در زمان وفات پیغمبر اکرم یک سـال بود، شـش ماه بود، 

دو سـال بود که اسـالم آورده بودند؛ آن هم هیمنۀ1 قدرت نظامی پیغمبر 

1. )ه ی م ن( ابهت، شکوه
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همراه با جاذبه های اسالم، اینها را به اسالم کشانده بود؛ همه که جزو آن 

مسلمانان عمیِق دوران اول نبودند.

پاک کردن رسوبات جاهلی از اعماق این جامعه و مستقیم نگه داشتن خط 

هدایت اسالمی، این به یک تدبیری برای بعد از ده ساِل زمان پیغمبر، نیاز 

داشـت. اگر این تدبیر انجام نمی شـد، کار ناتمام بود. اینکه در آیۀ مبارکۀ 

عَم�تی«1،  ُکم �نِ �ی
َ
َمم�تُ َعل �ت

َ
ُکم َو ا �نَ ُکم د�ی

َ
کَمل�تُ ل

َ
وَم ا ل�یَ

َ
سـورۀ مائده می فرماید: »ا

ایـن تصریـِح به همین معناسـت که ایـن نعمت ـ نعمت اسـالم، نعمت 

هدایت، نعمت نشان دادن صراط مستقیم به جامعۀ بشریت ـ این نعمت 

آن وقتی تمام می شد و کامل می شد که نقشۀ راه برای بعد از پیغمبر هم 

معّین باشد؛ این یک امر طبیعی است. این کار را پیغمبر در غدیر انجام 

دادند، امیرالمؤمنین را که از لحاظ شخصیت ـ چه شخصیت ایمانی، چه 

شخصیت اخالقی، چه شخصیت انقالبی و نظامی، چه شخصیت رفتاری 

با قشرهای مختلف افراد ـ یک فرد ممتاز و منحصربه فردی بود، این چنین 

انسانی را منصوب کردند و مردم را موظف کردند به تبعیت از او. این هم 

فکر پیغمبر نبود، این هدایت الهی بود، دستور الهی بود، نصب الهی بود؛ 

مثل بقیۀ سـخنان و هدایت های نبی مکرم که همه الهام الهی بود. این 

دسـتور صریح پروردگار بود به پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم هم این دسـتور 

را عمل کردند.

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 3، »امروز دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خود را 

بر شما تمام نمودم.«
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مسـئلۀ غدیـر ایـن اسـت؛ یعنی نشـان دهندۀ جامعیت اسـالم و نـگاه به 

آینده و آن چیزی که در هدایت و زعامِت1 امت اسـالمی شـرط اسـت. آن 

چیسـت؟ همـان چیزهایی کـه شـخصیت امیرالمؤمنین، مظهر آنهاسـت: 

یعنـی تقـوا، تدیـن، پایبنـدی مطلق به دیـن، مالحظۀ غیر خـدا و غیر راه 

حـق را نکـردن، بی پروا در راه خـدا حرکت کردن، برخورداری از علم، از عقل 

و تدبیر، از قدرت عزم و اراده؛ اینها خصوصیاتی است که مشخص کردند، 

این یک عمل واقعی و درعین حال نمادین اسـت. امیرالمؤمنین را نصب 

کردنـد بـا همیـن خصوصیـات، درعین حال نمـاد زعامت امت اسـالمی در 

طـول عمـر اسـالم ـ هرچـه کـه بشـود ـ همین عمل هسـت؛ یعنـی نماد 

زعامت و رهبری اسـالمی در طول زمان همین اسـت، همان چیزی که در 

انتخاب امیرالمؤمنین، انتخاب الهی امیرالمؤمنین تحقق پیدا کرد. غدیر، 

یک چنین حقیقتی است.1385/1۰/18

1. )زع م( پیشوایی، ریاست
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امامـت، یعنـی همان اوج معنـای مطلوب ادارۀ جامعـه، درمقابل انواع و 

اقسـام مدیریت های جامعه که از ضعف های انسـانی، از شهوات انسانی، 

از نخوت1 و فزون طلبی انسانی سرچشمه می گیرد.۲ اسالم، شیوه و نسخۀ 

امامـت را بـه بشـریت ارائـه می کند؛ یعنـی اینکه یک انسـانی، هم دلش 

سرشـار و لبریـز باشـد از فیِض هدایـت الهی، هم معارف دین را بشناسـد 

و بفهمد ـ یعنی راه را درسـت تشـخیص بدهد ـ هم دارای قدرت عملکرد 

«۳ ـ بـا قّوت عمل کنـد، جان خود او و  هتٍ ّوَ �تُ  �بِ
ا�بَ ِ الِک�ت دن ٰی �نُ ح�ی َ

ا �ی باشـد ـ کـه »�ی

خواست خود او و زندگی شخصی خود او برایش حائز اهمیت نباشد؛ اما 

جان انسـان ها، زندگی انسان ها، سعادت انسان ها برای او همه چیز باشد؛ 

کـه امیرالمؤمنیـن در کمتـر از پنـج سـال حکومت خـود، ایـن را در عمل 

1. )ن خ و( تکبر، خودبینی

2. بـرای آشـنایی بیشـتر بـا نقـش امام در جامعۀ اسـالمی بـه کتاب طرح کلی اندیشـۀ 

اسالمی در قرآن/ جلسۀ 24. پیوندهای امت اسالمی، مراجعه کنید.

3. سوره مبارکه مریم/ آیه 12، »]گفتیم:[ ای یحیی! کتاب ]خدا[ را با قّوت بگیر.«

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
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


84 فمظ ا :ب اقاقت 

نشـان داد و شـما ببینید که این مدت کوتاِه کمتر از پنج سـاِل حکومت 

امیرالمؤمنیـن، در طـول قرن هـا همچنان می درخشـد و باقی مانده اسـت 

به عنوان یک نمونۀ الگو؛ به عنوان چیزی که بشـریت آن را هرگز فراموش 

نخواهد کرد. این نتیجۀ درس غدیر و واقعۀ غدیر و معنا و تفسیر واقعۀ 

غدیر است.138۰/12/12

واژۀ امامـتـ  کـه در اصـل به معنـای مطلق پیشـوایی اسـت ـ در فرهنگ 

اسـالمی بیشـتر بـر مصداق خاصـی از آن اطالق می گردد و آن، پیشـوایی 

و رهبـری در شـئون اجتماعـی اسـت؛ چه فکری و چه سیاسـی. در هرجا 

از قـرآن کـه مشـتقات واژۀ امامتـ  مانند امام و ائمـه ـ به کار رفته، ناظر 

بـه همیـن معنـای خاص، یعنی پیشـوایی امت اسـت. پیشـوایی فکری، 

پیشـوایی سیاسـی و یا هر دو. پس از رحلت پیامبر و انشـعاب فکری و 

سیاسی مسلمانان که به چند فرقه شدِن پیروان اسالم انجامید، ازآنجاکه 

نکتۀ اصلی اختالف را مسـئلۀ رهبری سیاسـی امت تشکیل می داده، واژۀ 

امامت و امام، سرنوشـت ویژه ای پیدا کرد، بیش از هر معنای دیگری در 

مفهـوم »رهبرِی سیاسـی« بـه کار رفت و کم کم معانی دیگر تحت الشـعاع 

ایـن معنـی قـرار گرفـت؛ به طوری کـه وقتی در قـرن دوم هجـری مکاتب 

کالمـی اسـالم یکـی پس از دیگـری به وجود آمد و گرایش هـای گوناگون 

اسـالمی را به صورت ایدئولوژی ها1 و مکتب های مرزبندی شـده و مشخص 

درآورد، یکی از مسائل مهم همۀ این مکتب ها را مسئلۀ »امامت« تشکیل 

1. طرح ها، برنامه ها و افکار عملی و زندگی ساز هر بینش و مکتب
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می داد که به معنای رهبری سیاسی بود. در این مسئله، معمواًل از شرایط 

و خصوصیات امام ـ یعنی حاکم و زمامدار جامعه ـ سخن می رفت و هر 

گروه را دراین باره عقیده و سخنی بود.

در مکتب تشـّیع نیز ـ که ازنظر پیروانش اصلی ترین جریان فکری اسـالم 

است ـ امامت به همین معنا گرفته می شد و نظریۀ آن مکتب دربارۀ امام، 

بدین گونه خالصه می گشـت که امام و زمامدار سیاسـی جامعۀ اسـالمی 

باید از سوی خدا معّین و به وسیلۀ پیامبر معرفی شده باشد، و باید رهبر 

فکری و مفسـر قرآن و آگاه از همۀ رموز و دقایق دین باشـد، و باید پاک 

و معصـوم و ُمبـّرا از هـر عیـب و نقیصـۀ َخلقـی و ُخلقی و سـببی باشـد، 

و بایـد از دودمانـی پـاک و پاک دامـن تولـد یافته باشـد، و بایـد و باید. و 

بدین گونه، امامت که در عرف مسلمانان قرن اول و دوم به معنای رهبرِی 

سیاسی بود، در عرف خاص شیعیان، به جز رهبرِی سیاسی، رهبرِی فکری 

و اخالقی را نیز در مفهوم خود فراگرفت.

هنگامی کـه شـیعه کسـی را به عنوان امام می شـناخت، نه تنهـا ادارۀ امور 

اجتماعی، که راهنمایی و ارشـاد فکری و آموزش دینی و تصفیه و تزکیۀ 

اخالقی را نیز از او انتظار می ُبرد؛ و اگر این وظایف از او ساخته نمی بود، 

او را به عنـوان »امـام به حـق« نمی شـناخت و بـه ُحسـن ادارۀ سیاسـی و 

قدرت نمایـی نظامـی و سلحشـوری و کشورگشـاییـ  کـه در نظـر دیگـران 

معیارهای َبسنده ای1 به شمار می آمد ـ قناعت نمی ورزید.

1. کافی، شایسته
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بنا بر تلقی شیعه از مفهوم امامت، امام یک جامعه، همان قدرت فائقه ای1 

است که حرکت جمعی و منش فردی افراد آن جامعه را توجیه و رهبری 

می کنـد و در آنِ واحـد، هـم آموزگار دین و اخالق، و هم فرمانروای زندگی 

و تـالش آنهاسـت. بـا این بیـان، پیامبر نیز امام اسـت؛ چـه آنکه رهبری 

فکری و سیاسی جامعه ای که خود شالوده ریزی کرده، به دست اوست. و 

پس از پیامبر نیز امت را به امامی نیاز هست تا بتواند جانشین )خلیفه( 

وی و متحمـل بـار مسـئولیت های او ـ و از آن جملـه رهبـری سیاسـی ـ 

باشـد. و شـیعه معتقـد اسـت که این جانشـینی، طبق تصریـح پیامبر، از 

آِن علی بن ابی طالب و سـپس متعلق به امامان معصوم آن خاندان اسـت. 

)برای تفصیل و استدالل باید رجوع شود به کتب مربوطه(

این نکته گفتنی است که آمیختگی سه مفهوم »رهبری سیاسی«، »آموزش 

دینی« و »تهذیب روحی« در خالفت و حکومت اسالمـ  که امامت و حکومت 

اسالم را دارای سه جنبه و سه ُبعد قرار داده است؛ چنان که بعضی از متفکران 

برجسـتۀ این زمان به درسـتی بیان کرده اند ـ ناشـی از آن است که اسالم در 

اصل، این سـه جنبه را از یکدیگر تفکیک نکرده و به عنواِن برنامه ای از این 

سـه جهت، بر انسـان عرضه شـده اسـت. پس پیشـوایی امت نیز به معنای 

پیشوایی در این سه جهت است و شیعه به دلیل همین گستردگی معنای 

امامت است که عقیده دارد امام باید ازطرف خدا تعیین شود.

نتیجه آنکه برخالِف نظر سطحی نگر کسانی که »امامت« را چیزی در قبال 

1. )ف وق( چیره، مسلط
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»خالفت« و »حکومت« پنداشته و آن را صرفًا یک منصب معنوی و روحی 

و فکری شمرده اند، امام در فرهنگ تشّیع »رهبر امت« است؛ هم در امور 

دنیایـی و نظـم و نسـق زندگی مـردم و ادارۀ سیاسـی و اجتماعی جامعه 

)رئیس دولت( و هم در تعلیم و ارشـاد معنوی و روحی و گره گشـایی از 

مشکالت فکری و تبیین ایدئولوژی اسالم )ایدئولوگ(.

ایـن مطلـب واضح، چندان از ذهن معتقدان امامت بیگانه اسـت که ذکر 

چند نمونه از صدها مدرک قرآنی و حدیثی آن، زائد به نظر نمی رسد:

در کتاب »الحّجة« کافی حدیث مبسوطی از حضرت علی بن موسی الرضاعلیه السام 

در شناخت امامت و توصیف امام نقل شده است که متضمن خصوصیات 

ُپرمعنی و جالبی است؛ از آن جمله دربارۀ امامت: رشتۀ دین، سامان مسلمانان، 

آبادگر جهان، سربلندی مؤمنان، ُرتبت1 پیامبران، میراث جانشینان، خالفت 

خداوندگار و جانشینی پیامبر. و دربارۀ امام: افزایش دهندۀ ثروت عمومی، 

اجراکننـدۀ مقررات و حدود الهی، پاسـدار مرزهـا، امین خدا در میان خلق، 

شعلۀ فروزنده ای بر جایگاهی بلند، صالدهندۀ۲ راه خدا، مدافع حریم خدا، 

به خشـم آورندۀ منافقان، ویرانگر بنیان کافـران، عزت بخش مؤمنان، ورزیده 

و کاردان در زمامداری، دانای کار سیاسـت، کمربسـتۀ فرمان خدا، خیرخواه 

بندگان خدا، نگاهبان دین خدا...۳

1. )رت ب( منزلت، مرتبه

2. دعوت کننده، برپاکننده

3. الکافی/ کتاب الحجة/ باب نادر جامع فی فضل االمام و صفاته/ حدیث 1
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در روایـت دیگـری از امام صادق صراحتًا گفته می شـود: همۀ امتیازات و 

نیز همۀ تعهدات پیامبر را علی و نیز امامان دیگر دارا می باشند.1

در روایت دیگری از امام صادق وجوب فرمانبری از »اوصیا« یادآوری شده 

و سپس توضیح داده شده است که اوصیا همان کسانی هستند که قرآن 

مِ�«۲ یاد کرده است.۳
َ
وِلی الا

ُ
از آنان با تعبیر »ا

صدهـا روایت پراکنده در باب هـای مختلف از کتاب های گوناگون صریحًا 

مفهـوم امـام و امامـت در فرهنـگ شـیعی را »زمامـداری« و »ادارۀ امـور 

امت مسـلمانان« دانسـته و امامان اهل بیت را صاحبان حقیقی حکومت 

معرفی کرده اسـت؛ به طوری که برای جسـتجوگر منصف جای تردید باقی 

نمی گـذارد کـه ادعای امامـت ازطرِف ائمۀ اهل بیت، فراتـر از رتبت فکری 

و معنـوی، دقیقـًا ادعـای حق حکومت نیز هسـت و دعوِت همه جاگسـتر 

آنان درحقیقت دعوت به مبارزه ای سیاسـی ـ نظامی برای به دسـت آوردن 

حکومت بوده است.پیشوای صادق، ص72-67

اگـر کسـی تصـور کنـد کـه ائمـۀ هشـت گانه از امـام سـجاد تـا امـام 

عسکریعلیهم السـام فقـط بـه ذکـِر احـکام دیـن یـا معـارف دیـن پرداختنـد 

و مبـارزۀ سیاسـی به شـکل های متناسـب بـا زمانشـان نداشـتند، حتمـًا 

1. الکافی/ کتاب الحجة/ باب ان االئمة هم ارکان االرض/ حدیث 1

ُکم؛ ای  مِ� ِم�ن
َ
وِلی الا

ُ
سوَل َو ا ُعوا الّ�َ ط�ی

َ
ُعوا اهلَل َو ا ط�ی

َ
وا ا َم�ن

آ
�نَ ا �ی �ن

َّ
َها ال ُّ �ی

َ
ا ا 2. سـوره مبارکه نسـاء/ آیه 59، »�ی

کسـانی کـه ایمـان آوردیـد از خدا اطاعت کنید و از رسـول و صاحبـان فرمان از خودتان، 

هم اطاعت کنید.« 

3. الکافی/ کتاب الحجة/ باب فرض طاعة االئمة/ حدیث 16
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غوِر1 کافی در زندگی این بزرگواران نکرده اسـت. آن طوری که از حاالت آن 

بزرگواران به وضوح برمی آید و اساسـًا معنای امامت در اسـالم و فلسفه ای 

که شیعه برای امامت قائل است، جز این را هم به هیچ وجه قبول نمی کند 

و سـازگار نیسـت. و ما اگر دلیل روشـنی هم بر مبارزۀ ائمه نمی داشـتیم، 

بایـد معتقـد بودیم کـه ما خبر نداریم، به ما نرسـیده، آن بزرگواران مبارزه 

می کردنـد. و نمی شـود ما معنـای امامت را آن چنان که در فرهنگ اسـالم 

ـ نه فقـط فرهنـگ شـیعه ـ وجـود دارد بدانیـم و بـه آن معتقـد باشـیم و 

درعین حـال قبـول کنیم که صدوپنجاه سـال مثاًل یا بیشـتر، ائمهعلیهم السـام 

در خانه ها نشستند دست روی دست گذاشتند، فقط دل را به این خوش 

کردند که احکام قرآن را و معارف اسـالمی را بیان کنند و مبارزۀ سیاسـی 

نداشـتند، چنین چیزی به هیچ وجه درسـت نیست. البته وقتی می گوییم 

ائمـه مبـارزه می کردند، باید این را بدانیم که مبارزه در هر زمانی به شـکل 

خاصی اسـت. گاهی مبارزه با کار فرهنگی اسـت، کار علمی اسـت، گاهی 

ل و تحّزب اسـت، ایجاد سـازماندهی  با کار سیاسـی اسـت، گاهی با تشـکُّ

اسـت. گاهی با کارهای خونین و فعالیت های جنگی و نبرد آشـکار اسـت 

و هر زمانی مبارزه به نحوی است.۲ 1366/5/9

ممکن اسـت بعضی ِاشـکال کنند که ائمهعلیهم السـام چطور برای قبضه کردن 

1. )غ ور( تأمل و تفکر عمیق

2. برای آشـنایی بیشـتر با مفهوم مبارزۀ ائمه به حلقۀ سـوم انسان 25۰ساله/ 5. اندیشۀ 

جهاد و مبارزه، مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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حکومت مبارزه می کردند، درحالی که با علم الهی خودشان می دانستند که 

به حکومت نخواهند رسـید. ُخب معلوم اسـت دیگر، زندگی ائمهعلیهم السـام 

نشـان داد کـه اینهـا نتوانسـتند بـه حکومت دسـت پیـدا کننـد و جامعۀ 

اسـالمی را و نظام اسـالمی را آن طوری که ِمیلشـان بود و وظیفه شان بود، 

آن را تشـکیل بدهنـد. چطـور ائمه بااینکـه این را می دانسـتند و به الهام 

الهی از آن واقف بودند، این کار را انجام دادند؟ ممکن است این به ذهن 

بعضی برسد.

در جـواب ایـن فکـر باید بگویـم، دانسـتِن اینکه به هدف نخواهند رسـید، 

مانع از انجام وظیفه نمی شـود. در زندگی پیغمبر نگاه کنید. پیغمبر اکرم 

می دانستند در جنگ احد شکست خواهند خورد. پیغمبر اکرم می دانستند 

آنهایی که در شکاف کوه نشاندند، آنها نخواهند نشست و به طمِع غنیمت 

پاییـن خواهنـد آمـد. پیغمبـر آن روزی که بـه طائف رفت تـا بنی ثقیف را 

هدایت کند و از شّر مکی ها به طائفی ها پناه ُبرد، می دانست که طائفی ها 

با پاره سـنگ از او اسـتقبال می کنند. این قدر سـنگ به او می زنند که سـاق 

مبارکش خونی می شود و مجبور می شود برگردد. ائمهعلیهم السام همۀ اینها را 

می دانسـتند. آن کسـی که علم ائمهعلیهم السـام و علم معصومین را می خواهد 

دلیـل بگیـرد بـر اینکه اینها مبارزۀ سیاسـی نمی کردند، بـا علم پیغمبر چه 

می کند که پیغمبر اکرم همۀ اینها را می دانست؟! امیرالمؤمنین می دانست 

کـه در بیسـت ویکم ماه رمضان به شـهادت خواهد رسـید، امـا درعین حال 

بااینکه می دانسـت، اندکی قبل از ماه رمضان، یک اردوگاه وسـیعی درست 
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کـرد در بیـرون کوفه برای اینکه بـه ادامۀ جنگ خود با معاویه بپردازد. اگر 

دانستن امیرالمؤمنین موجب می شود که او برطبق رواِل عادی و معمولی 

عمل نکند، چرا این اردوگاه را درست کرد؟ چرا این لشکرکشی را کرد؟ مردم 

را ُبرد بیرون کوفه، منتظر نگه داشت، چرا؟ چه فایده ای داشت؟ اینکه ائمه 

می دانسـتند کـه بـه حکومت نمی رسـند نبایـد موجب آن بشـود که تالش 

خودشـان را نکننـد. باید تـالش بکنند، مبارزه بکنند؛ آن طـوری عمل کنند، 

مثـل آن کسـی که نمی داند، مثل آن کسـی که اطالع نـدارد چه پیش خواهد 

آمـد، تمـام آن کارهایـی را که یک آدمی که نمی داند چه پیش خواهد آمد 

باید انجام بدهد، ائمهعلیهم السام باید انجام بدهند.1364/1/23

چهار دورۀ جریان امامت

جریان امامت، از نخسـتین روز پس از رحلت پیامبر )ماه صفر سـال یازده 

هجری( پدید آمد و تا سـال شـهادت امام حسـن عسـکری )ماه ربیع االول 

سال دویست وشصت هجری( در میان جامعۀ مسلمانان ادامه یافت. در این 

مدت، امامت به طور تقریبی چهار دوره را گذرانید و هر دوره، با ویژگی هایی 

از لحاظ موضع گیری امامان در برابر قدرت های مسلط سیاسی.

دورۀ اول، دورۀ سکوت یا همکاری امام با این قدرت هاست. جامعۀ نوپا و 

جدیدالوالدۀ اسالمی با وجود دشمنان قدرتمند و ضربت خوردۀ خارجی، و 

با وجود عناصر تازه مسـلمان و درسـت جانیفتادۀ داخلی، به هیچ وجه تاب 

دودسـتگی و اختـالف صفـوف را نـدارد. کمترین رخنه ای در پیکر اسـتوار 
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این جامعه می تواند همچون تهدیدی نسـبت به اصل و اسـاس آن باشد. 

ازطرفی زاویۀ انحراف واقعیت از حقیقت، آن چنان فاحش نیست که برای 

کسـی همچون امیرالمؤمنینـ  که خود دلسـوزترین و متعهدترین انسـان 

نسـبت به مکتب و جامعۀ اسـالمی اسـت ـ قابل تحمل نباشد و شاید به 

همین جهات که از پیش در آینۀ بینش پیامبر اکرم منعکس بود، پیامبر 

به این شـاگرد برگزیدۀ خود فرمان داده بود در برابر چنین حوادثی صبر و 

تحمل پیشه سازد.

این دوره، سراسـِر بیسـت وپنج سـاِل میانۀ رحلت پیامبر اکرم )سـال یازده 

هجری( و آغاز خالفت امیرالمؤمنین )سـال سـی وپنج( را دربرمی گیرد. آن 

حضـرت در نامـه ای خطـاب به مصریان، وضع خـود را در آغاز این فترت1، 

یُت راِجَعَة الّناِس َقد َرَجَعت َعِن 
َ
ا ٰ َر مَسـکُت َیدی َحیّتَ

َ
این گونه تشـریح می کند: »َفا

ُه 
َ
هل

َ
نُصرِ ااِلساَم َو ا

َ
یِه َوآِلِه َفَخشیُت ِان َل ا

َ
 اهللُ َعل

َّ
ٍد َصل ّمَ ااِلساِم َیدعوَن ِاَلٰ َمِق َدیِن ُمَ

ضُت  عَظـَم ِمـن َفـوِت ِوالَیِتُکـم ..َفَنَ
َ
َّ ا َ
 َتکـوُن امُلصیَبـُة ِبـِه َعـل

ً
و َهدمـا

َ
 ا

ً
ٰی فیـِه َثلمـا َر

َ
ن ا

َ
ا

یف ِتلـَک ااَلحـداِث«۲؛ نخسـت از همـۀ جریانـات کنـاره گرفتم تـا آنکه دیدم 

گروه هایـی، از اسـالم رجعـت کـرده و بـه نابودی اسـالم دعـوت می کنند. 

بیـم آن بـود که اگر اسـالم و مسـلمانان را یاری نکنم، در اسـالم رخنه یا 

ویرانی ای پدید آید که خسارات آن عظیم تر باشد از موضوع از دست دادن 

خالفت؛ این بود که به پا خاستم و کمر بستم.

1. )ف ت ر( زمان بین دو مرحله

2. نهج البالغه/ نامۀ 62/ نامۀ امام به مردم مصر.
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زندگـی بیست وپنج سـالۀ علیعلیه السـام در این دوره، حاکـی از دخالت فعال 

و کمک و حمایتی اسـت که از روی کمال دلسـوزی 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 عدالت مطلق و رعایت ابعاد گوناگون 

اسـالم در زندگـی جامعـه، همـراه با قاطعیت و صراحـت و جرأت، در این 

دوره بیش از همیشۀ تاریخ ثبت و ضبط است.

این دوره از زندگی امامان، مسطوره و نمونه ای بود برای حکومت و نظام 

اجتماعـی کـه در دو قرن بعد از آن همواره امامان شـیعه ِبدان فراخوانده 

و در راه آن تـالش کرده انـد و شـیعه همچـون خاطـره ای گرامـی از آن یاد 

می کـرده و دریـغ آن را می خورده و رژیم های زمان های بعد را در مقایسـۀ 

با آن محکوم می ساخته است. درعینِ 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 
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دهـد و از آن روز روش هـای درازمـدت و همـراه بـا تربیت هـای دشـوار و 

سخت گیرانۀ حزبی را بر امامان بعدی تحمیل کند.

دورۀ سوم، بیست ساِل میانۀ صلح امام حسن )سال چهل ویک( و حادثۀ 

شـهادت امـام حسـین )محرم سـال شـصت ویک( اسـت. پـس از ماجرای 

صلح، عماًل کار نیمه مخفی شیعه شروع شد و برنامه ای که هدفش تالش 

بـرای بازگردانـدن قـدرت بـه خانـدان پیامبـر در فرصت مناسـب بـود، آغاز 

شـد. ایـن فرصـت، طبـق بـرآورد عـادی، چندان دور از دسـترس نبـود و با 

پایان یافتـن زندگـی شـرارت آمیز معاویـه، امید آن وجود داشـت. بنابراین 

می توان دورۀ سوم را »دورۀ تالش سازندۀ کوتاه مدت برای ایجاد حکومت 

و رژیم اسالمی« نام داد.1

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 مزین با هزاران جلوه از اخالص 

و فداکاری و نمودارهای عظمت انسان طراز اسالم.پیشوای صادق، ص19-16

مهم تریـن چیـزی کـه در زندگـی ائمـه به طـور شایسـته مورد توجـه قرار 

نگرفتـه، عنصـِر »مبارزۀ حاد سیاسـی« اسـت. از آغاز نیمـۀ دوم قرن اول 

هجری، که خالفت اسـالمی به طور آشـکار با پیرایه های سلطنت آمیخته 

1. دراین بـاره ضمـن چنـد سـخنرانی، به شـرح و تفصیل و با ذکر مدارک و شـواهد بحث 

کرده ام. )نویسنده(
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شـد و امامـت اسـالمی بـه حکومت جابرانۀ پادشـاهی بدل گشـت، ائمۀ 

اهل بیتعلیهم السـام مبارزۀ سیاسـی خود را به شـیوه ای متناسـب با اوضاع 

و شـرایط، شـدت بخشـیدند. این مبارزه بزرگ ترین هدفش تشکیل نظام 

اسالمی و تأسیس حکومتی بر پایۀ امامت بود. بی شک تبیین و تفسیِر 

دین با دیدگاه مخصوص اهل بیِت وحی، و رفع تحریف ها و کج فهمی ها 

از معـارف اسـالمی و احـکام دینی نیز هدف مهمـی برای جهاد اهل بیت 

به حساب می آمد. اما طبق قرایِن حتمی، جهاد اهل بیت به این هدف ها 

محـدود نمی شـد و بزرگ تریـن هـدِف آن، چیـزی جـز »تشـکیل حکومت 

علـوی« و تأسـیس نظـام عادالنۀ اسـالمی نبود. بیشـترین دشـواری های 

زندگی مرارت بار و پر از ایثاِر ائمه و یاران آنان، به خاطر داشتن این هدف 

بود و ائمه از دوران امام سـجاد و بعد از حادثۀ عاشـورا به زمینه سـازی 

درازمـدت برای این مقصود پرداختند.

در تمـام دوران صدوچهل سـالۀ میـاِن حادثـۀ عاشـورا و والیتعهـدی امام 

هشـتم جریـان وابسـتۀ بـه امامـان اهل بیتـ  یعنی شـیعیان ـ همیشـه 

بزرگ ترین و خطرناک ترین دشمن دستگاه های خالفت به حساب می آمد. 

در این مدت بارها زمینه های آماده ای پیش آمد و مبارزات تشّیع، که باید 

آن را »نهضت علوی« نام داد، به پیروزی های بزرگی نزدیک گردید، اما هر 

بار موانعی بر سـر راه پیروزی نهایی پدید می آمد و غالبًا بزرگ ترین ضربه 

از ناحیۀ تهاجم بر محور و مرکز اصلی این نهضت، یعنی شخص امام در 

هر زمان با به زندان افکندن یا به شهادت رساندن آن حضرت، وارد می گشت 
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و هنگامی که نوبت به امام بعد می رسید، اختناق و فشار و سخت گیری به 

حدی بود که برای آماده کردن زمینه، به زمان طوالنی دیگری نیاز بود.

ائمه در میاِن توفاِن سـخِت این حوادث، هوشـمندانه و شجاعانه تشّیع را 

همچـون جریانـی کوچک اما عمیق و تند و پایـدار از البه الی گذرگاه های 

دشـوار و خطرنـاک گذراندنـد. و خلفـای امـوی و عباسـی در هیـچ زمـان 

نتوانسـتند بـا نابودکـردن امـام، جریان امامت را نابود کننـد. و این خنجِر 

ُبرنده همواره در پهلوی دستگاِه خالفت، فرورفته ماند و به صورت تهدیدی 

همیشگی، آسایش را از آنان سلب کرد.1363/5/18
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وجـود امیرالمؤمنینعلیه الصاةوالسـام از جهـات متعـدد، بـرای همۀ نسـل های 

بشـر، در شـرایط گوناگون یک درس جاودانه و فراموش نشـدنی است؛ چه 

در عمـل فـردی و شـخصی خـود، در مبـارزه اش بـا نْفـس، بـا شـیطان، با 

انگیزه های نفسانی و مادی که این جمالت از زبان امیرالمؤمنین در فضای 

ی  آفرینـش و فضـای زندگی انسـان، همچنان ُپرطنین اسـت: »یـا ُدنیـا... ُغّر

ی«1؛ ای جلوه هـای دنیـا، ای زیبایی های ُپرجاذبـه، ای هوس هایی که  َغیـر

قوی ترین انسان ها را به دام خود می ِکشید، بروید کس دیگری غیر علی را 

فریب بدهید؛ علی بزرگ تر از این حرف هاسـت، باالتر از این حرف هاسـت، 

قوی تـر از ایـن حرف هاسـت. چه در محـراب عبادتش، چـه در مناجاتش، 

در زهدش، در محو و غرق شـدنش در یاد خدا. یکایک انسـان های بیدار، 

در لحظه لحظـۀ زندگـی امیرالمؤمنیـن، در ارتباطـش بـا خـدا و معنویـت، 

درس های فراموش نشدنی پیدا می کند.

و باز در ُبعد دیگر، در جهادش برای برپاداشـتن و به پاشـدِن خیمۀ حق و 

1. نهج البالغه/ حکمت 77/ دربارۀ روگردانی از دنیا
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عدالـت. یعنـی آن روزی کـه نبی اکرمصلی اهلل علیه وآله وسـلم بار رسـالت را بردوش 

گرفـت، از اولیـن سـاعات، یک مبارز و مجاهد مؤمـن و فداکار ـ که هنوز 

در دوران نوجوانی بود ـ در کنار خود پیدا کرد، و او علی بود. و تا آخرین 

ساعات عمر با برکت پیغمبر، مجاهدت در راه برپاداشتن نظام اسالمی و 

بعد، حفظ کردن آن، لحظه ای امیرالمؤمنین را فارغ نگذاشت. چقدر مبارزه 

کرد، چقدر خطرها را به جان خرید. محو بود در راه مبارزه برای اقامۀ حق 

و عـدل. آن وقتی کـه هیچ کس در میدان نمی ماْند، او می ماْند؛ آن وقتی که 

هیچ کس به میدان قدم نمی گذاشت، او می گذاشت؛ آن وقتی که سختی ها 

مثل کوه های گران، بر دوش مبارزین و مجاهدین فی سـبیل اهلل سـنگینی 

می کرد، قامت اسـتوار او بود که به دیگران دل گرمی می بخشـید. برای او، 

زندگـی معنایـش همیـن بود کـه از امکانات خـداداده، از قّوت جسـمانی 

و قـّوت روحـی و ارادی و از آنچـه در اختیـار اوسـت، در راه ِاعـالی کلمـۀ 

حق اسـتفاده کند، حق را زنده کند و حق زنده شـد با قدرِت ارادۀ علی، با 

بازوی علی، با جهاد امیرالمؤمنین. و اگر شما مالحظه می کنید که امروز 

مفاهیم حق و عدل و انسانیت و مفاهیمی که برای انسان های هوشمند، 

امروز در دنیا باارزش است، مانده و روزبه روز قوی تر و راسخ تر شده است، 

به خاطر همان مجاهدت هاست، به خاطر همان فداکاری هاست. اگر امثال 

علی بن ابی طالب ـ که در طول تاریخ بشـر بسـیار نادرند ـ نمی بودند، امروز 

ارزش های انسـانی وجود نداشـت؛ امروز عنوان های جذاب برای بشـریت، 

جذابیت نداشت. بشر، زندگی و تمدن و فرهنگ و آمال و آرمان و اهداف 
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واال نداشـت؛ بشـریت تبدیـل می شـد بـه یـک حیوانیت وحشـی و درنده. 

بشـریت به خاطر حفظ آرمان های واال، مرهون امیرالمؤمنین و انسـان های 

واالیی در حد اوست. آن جهادها، این اثر را داشت.

در میـدان حکومـت، ُبعـد دیگر از زندگـی امیرالمؤمنیـن، آن وقتی که این 

انسـان بزرگ اندیش، این انسـان بزرگ، باالخره بر مسـند قدرت و حکومت 

دسـت پیـدا کـرد، در آن دوران کوتـاه، کاری کـرده امیرالمؤمنیـن کـه اگر 

سال های سال، موّرخان و نویسندگان و هنرمندان، بنویسند و تصویر کنند، 

کم گفتند و کم تصویر کردند. قیامتی است وضع زندگی امیرالمؤمنین در 

دوران حکومت. اصاًل معنای حکومت را علی عوض کرد.

ُء 
ٓ
ّدا ِ سش

َ
تجسـم حکومت الهی، تجسـم آیات قرآن در میان مسلمین، تجسم »ا

کنَی«۲ فقرا را به  ُب امَلسـا ُهم«1 تجسـم عـدل مطلـق، »کاَن ُیَقـَرّ �نَ �ی َ ُء �ب
ٓ
اِر ُرَحما

ی الُک�نّ
َ

َعل

خود نزدیک می کرد، ضعفا را مورد رعایت خاص قرار می داد. برجستگانی که 

با پول و زور و بقیۀ وسـایِل مطرح شـدن، خودشـان را به ناحق مطرح کرده 

بودند، در نظر علی با خاک یکسان بودند. آنچه در چشم او و در دل او ارزش 

داشـت، ایمـان بود، تقـوا بود، اخالص بود، جهاد بود، انسـانیت بود. با این 

مبناهای باارزش، امیرالمؤمنین کمتر از پنج سال حکومت کرد. قرن هاست 

دربارۀ امیرالمؤمنین می نویسـند و کم نوشـتند و نتوانسـتند درست تصویر 

کنند و بهترین ها، معترف به عجز و تقصیر خودشان هستند.1369/11/1۰

1. سوره مبارکه فتح/ آیه 29، »بر کافران سخت گیر و با همدیگر مهربانند.«

2. کشف الیقین فی فضائل امیرالمؤمنین )عالمه حّلی، متوفی 726ق(/ ص116
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بزرگ تریـن خصوصیـت او، تقواسـت. و نهج البالغـۀ او، کتاب تقواسـت و 

�ی  َ�ش اِس َم�ن �ی زندگی او، راه و رسم تقواست.1377/1۰/18 این آیۀ شریفۀ »َو ِم�نَ ال�نّ

ا�تِ اهلِل«1 در شـأن امیرالمؤمنیـن نـازل شـده و تأویـل ایـن  َء َم�صن
ٓ
ا عن ِ �ت َ�ُ� ا�ب �ن

�نَ

آیه علی بن ابی طالبعلیه الصاةوالسـام اسـت. آیه می گوید در میان مردم کسانی 

هسـتند که جان خودشـان را، وجود خودشـان، یعنی عزیزترین سرمایه ای 

که هر انسـانی دارد، این سـرمایۀ عزیِز انحصاری غیر قابل جبران ـ که اگر 

ایـن را دادی دیگـر به جای این چیزی نمی آید ـ بعضی ها همین سـرمایه 

را، همین موجودی را یکجا می دهند برای اینکه خشنودی خدا را به دست 

 »�ُ�َ �ن
�ی« می فروشد، می دهد، »�نَ َ�ش اِس َم�ن �ی بیاورند، فقط همین. »َو ِم�نَ ال�نّ

ا�تِ اهلِل« هیـچ هدف دیگری، هیچ  اَء َم�صن عن ِ �ت جـان خـود را، وجود خـود را، »ِا�ب

مقصـود دنیـوی ای، هیچ گرایش و انگیزۀ خودخواهانه ای در بین نیسـت، 

فقـط و فقـط بـرای جلـب رضایـت خدا. امـا خدا هـم درمقابـل، در مقابِل 

این چنین ایثار و گذشـت، یقینًا بدون عکس العمِل شایسـته نمی ماند؛ »َو 

اِد« خـدا بـه بندگان خـودش رأفت دارد. این مصداق کاملش  الِع�ب  �بِ
و�نٌ اهلُل َر�أ

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالبعلیه السام است. من این ُبعد را بیان می کنم.

شـما تاریـخ زندگـی امیرالمؤمنیـن را نگاه کنیـد، از کودکـی، از آن وقتی که 

در نه سـالگی یا سیزده سـالگی، به نبوت رسـول اکرم ایمان آورد و آگاهانه 

و هوشـیارانه، حقیقت را شـناخت و به آن تمسـک جسـت، از آن لحظه تا 

آن لحظـه ای کـه در محراب عبادت مثل سـحرگاه روز نوزدهم ماه رمضانی، 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 2۰7
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جان خودش را در راه خدا داد و خشـنود و خوشـحال و سرشـار از شـوق به 

لقای پروردگار رسید، در طول این پنجاه سال تقریبًا، یا پنجاه ودو، سه سال 

ـ از ده سالگی تا شصت وسه سالگی ـ شما ببینید یک خط مستمری وجود 

دارد در شـرح حال زندگی امیرالمؤمنین و آن خط ایثار و ازخودگذشـتگی 

است. در تمام قضایایی که در طول این تاریِخ پنجاه ساله بر امیرالمؤمنین 

گذشـته، شـما نشانۀ ایثار را مشـاهده می کنید از اول تا آخر؛ حقیقتًا درس 

اسـت ایـن بـرای مـا. و مـا کـه علی گـو و علی جـو و معـروف در جهـان به 

محبت علی بن ابی طالب هستیم، باید درس بگیریم از امیرالمؤمنین، ِصرِف 

محبت علی کافی نیست، ِصرِف شناختن فضیلت علی کافی نیست. بودند 

کسـانی که در دلشـان به فضیلت علی بن ابی طالب اعتراف داشـتندـ  شـاید 

از ماهـا هـم کـه 14۰۰ سـال فاصله داریم با آن روزگار، بیشـتر ـ همان ها یا 

بعضی شـان در دل، علی را به عنوان یک انسـان معصوم و پاکیزه، دوسـت 

هم می داشتند، اما رفتارشان، رفتار دیگری بود. چون همین خصوصیت را 

نداشـتند، همیـن ایثار را، همین رهاکـردن منّیت را، همین کارنکردن برای 

»خـود« را، هنـوز در حصار »خـود« گرفتار بودند و علی امتیازش این بود که 

در حصار »خود« گرفتار نبود. »من« برای او هیچ مطرح نبود، آنچه برای او 

مطرح بود وظیفه بود و هدف بود و جهاد فی سبیل اهلل بود و خدا بود.

اّولی که امیرالمؤمنین در اواِن کودکی به پیغمبر ایمان آورد، مورد ایذاء1 و 

تمسخر همه، در شهر مکه قرار داشتند. شهری را شما فرض کنید، مردمی 

1. )أذی( آزاردادن، رنج دادن
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کـه به طـور طبیعـی هم اهل توسـل به خشـونتند، مردم متمـدِن بانزاکِت 

آهسـته برو آهسـته بیایی کـه نبودند؛ یک مردم خشـِن اهـل برخورد، اهل 

اصطکاک، سر کوچک ترین چیزی دعوا بکنند، به شدت متعصب نسبت به 

همـان عقایـد باطـل. در یک چنین جامعۀ این طوری، یک پیامی از سـوی 

یک انسان بزرگی مطرح شده که همه چیِز این جامعه را می َبرد زیر سؤال؛ 

عقایدشـان را، آدابشـان را، سنت هایشـان را. ُخب طبیعی است که همه با 

او مخالفـت می کننـد و قشـرهای مختلف با او مخالفـت کردند؛ توده های 

مـردم هـم با پیغمبر مخالفت کردند. از یک انسـان این طوری و یک پیام 

این طوری با همۀ وجود دفاع کردن و به آن پیوستن، این، ازخودگذشتگی 

می خواست؛ این اولین قدِم ازخودگذشتگی امیرالمؤمنین.

سیزده سال در کنار پیغمبر در سخت ترین مواقع، علی بن ابی طالبعلیه الصاةو السام 

ایسـتاد. بعد آن وقتی که سـیزده سـاِل رنج داشت به پایان می رسید، درست 

اسـت کـه هجرت رسـول اکرم، هجـرت از روی اجبار و ناچاری و زیر فشـار 

قریش و مردم مکه بود، اما آیندۀ روشنی داشت. همه می دانستند که این 

هجرت مقدمۀ کامیابی هاسـت، مقدمۀ پیروزی هاست. درست درآنجایی که 

یـک نهضـت از دوران محنـت، می خواهد وارد دوران راحتی و عزت بشـود، 

در همان لحظه که همه معمواًل تالش می کنند زودتر خودشان را برسانند، 

اگـر بتواننـد از مناصـِب اجتماعی چیزی بگیرند، جایگاهـی پیدا بکنند؛ در 

همین لحظه امیرالمؤمنین آماده شـد تا در جای پیغمبر، در بسـتر پیغمبر 

در شـبی ظلمانـی و تاریـک بخوابـد، تا پیغمبر بتواند از ایـن خانه و از این 
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شهر خارج بشود. در آن شب، کشته شدِن آن کسی که در این بستر می خوابد 

تقریبـًا قطعـی و مسـّلم بـود؛ این طور نبود که حاال چون من و شـما قضیه 

را می دانیـم؛ می دانیـم کـه امیرالمؤمنین در آن حادثه به شـهادت نرسـید، 

بگوییم که آنجا هم همه می دانستند؛ نه خیر. مسئله این است که در یک 

شـب ظلمانی، در یک نقطۀ معّینی یک کسـی بناست کشته بشود، قطعی 

اسـت، می گوینـد آقا، این آقـا برای اینکه بتواند از اینجا خارج بشـود، باید 

کسـی در آنجا به جای او باشـد تا جاسـوس ها که نگاه می کنند، احسـاس 

کنند کسی در آنجا هست. چه کسی حاضر است؟ این ایثار امیرالمؤمنین 

خـوْد یـک حادثۀ فوق العاده مهم اسـت، اما زماِن ایـن ایثار هم بر اهمیت 

آن می افزاید. زمان ِکی اسـت؟ آن وقتی که بناسـت این دوراِن محنت به سر 

بیایـد، بناسـت برونـد، حکومت تشـکیل بدهند، راحت باشـند؛ مردم یثرب 

ایمـان آوردنـد، منتظـر پیغمبرند، همـه این را می داننـد. در این لحظه این 

ایثار را امیرالمؤمنین می کند. باید هیچ انگیزۀ شخصی در یک انسان وجود 

نداشته باشد، تا اقدام به یک چنین حرکت بزرگی بکند.1

بعد، وارد می شوند به مدینه، جنگ ها و مبارزاِت شبانه روزی حکومت تازه پا 

و جواِن پیغمبر شروع می شود. دائمًا جنگ می شود، این خاصیِت آن چنان 

حکومتی اسـت. دائمًا برخورد، از قبل از جنگ بدر، برخوردها شـروع شـد تا 

آخـر دوران زندگـی پیغمبـر در این ده سـال. در طول این ده سـال، چند ده 

ا�تِ اهلِل« )بقره/2۰7( در شـأن  اَء َم�صن عن ِ �ت َ�ُ� ا�ب �ن
�ی �نَ َ�ش اِس َم�ن �ی 1. بعد از این واقعه آیۀ »َو ِم�نَ ال�نّ

امیرالمؤمنین نازل شد.
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جنـگ و برخـورد، پیغمبـر اکرم با کفار و انواع و اقسـام کفار و ُشـَعِب کفار 

داشت. در تمام این دوران ها، امیرالمؤمنین به عنوان پیش قراول، به عنوان 

فدایی ترین کس و پیش مرِگ پیغمبر، آن چنانی که خود امیرالمؤمنین بیان 

می کند و تاریخ هم این را نشان می دهد؛ در تمام این مراحل و صحنه های 

 
ُ

یت َتنُکُص فهَیا ااَلبطال
َّ
َقد واَسـیُتُه ِبَنفسـی یِف امَلواِطِن ال

َ
خطرناک حضور داشـته؛ »َو ل

ـُر فهَیـا ااَلقـداُم«1 آنجاهایـی مـن در کنـار پیغمبـر ماندم و جانم را سـپِر 
َ

ّخ
َ
َو َتَتا

بالی او کردم که قهرمانان و شـیرمردان در آنجا پایشـان می لرزید و مجبور 

به عقب نشینی می شدند. در شدیدترین مراحل، امیرالمؤمنین ایستاد؛ هیچ 

برایش مطرح نبود که اینجا خطر است. بعضی ها با خودشان فکر می کنند 

کـه مـا خوب اسـت جان خودمـان را حفظ کنیم تا بعدًا برای اسـالم مفید 

واقع بشویم، امیرالمؤمنین هرگز خودش را با این گونه معاذیر۲ فریب نداد و 

نْفس واالی امیرالمؤمنین فریب بخور نبود. در تمام مراحِل خطر در خطوط 

مقدم، امیرالمؤمنین حاضر بود.

دوران سکوت و همکاری

بعد از آنکه دوران پیغمبر به سر آمد و رسول اکرم رحلت کردند، به نظر من 

سخت ترین دوران های زندگی امیرالمؤمنین در این سی ساِل بعد از رحلت 

پیغمبر، شـروع شـد؛ سـخت ترین دوران های امیرالمؤمنین آن روزها بود. 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 197/ آگاه کردن مردم به فضیلِت قبوِل امر و نهی ایشان.

2. )ع ذر( عذرها، بهانه ها
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آن روزی که پیغمبر عزیز و بزرگوار بود و می رفتند در سـایۀ او مجاهدت 

می کردنـد، مبارزه می کردند که روزهای شـیرینی بـود، روزهای خوبی بود. 

روزهـای تلـخ، روزهـای بعد از رحلت پیغمبر اسـت که روزهایی اسـت که 

گاه گاه قطعات فتنه، افق دیدها را آن چنان ُمظَلم1 می کرد که قدم از قدم 

نمی توانسـتند بردارند آن کسـانی که می خواسـتند درسـت قدم بردارند. در 

یک چنین شرایطی، امیرالمؤمنین بزرگ ترین امتحان های ایثار را داد.

اواًل در هنـگام رحلـت پیغمبر، امیرالمؤمنین مشـغول انجام وظیفه شـد. 

نه اینکه نمی دانست یک اجتماعی وجود دارد یا ممکن است وجود داشته 

باشد که سرنوشت قدرت و حکومت را در دنیای اسالم، آن اجتماع تعیین 

خواهد کرد؛ مسئله این نبود برای امیرالمؤمنین. مسئله این است که برای 

او آنچه مطرح نیست »خود« است. بعد از آنکه مسئلۀ خالفت استقرار پیدا 

کـرد و مـردم بـا ابی بکر بیعـت کردند و همه چیز تمام شـد، امیرالمؤمنین 

کنـاره گرفـت؛ هیـچ جمله ای، کلمـه ای، بیانی که حاکی باشـد از معارضۀ 

امیرالمؤمنین با دستگاه حکومت دیگر از او شنیده نشد. آن روزهای اول 

چـرا؛ تـالش می کـرد شـاید بتواند آن چیـزی را که به عقیدۀ او حق اسـت 

و باید انجام بگیرد آن را به کرسـی بنشـاند؛۲ بعد که دید نه، مردم بیعت 

1. )ظ ل م( تاریک شده

2. در روایتـی اسـت کـه امیرالمؤمنیـن چهل شـب فاطمۀ زهراعلیهاالسـام را بر مرکبی سـوار 

می کرده و همراه با دو فرزند خود دِر خانۀ انصار را می زده و از آنها یاری می خواسته اند. 

)شرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید، متوفی 656ق(/ ذیل خطبۀ 66/ یوم الثقیفة/ ص13(
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کردند، قضیه تمام شد و ابی بکر شد خلیفۀ مسلمین، اینجا امیرالمؤمنین 

به عنوان یک انسانی که ولو معترض است، هیچ گونه از ِقبل او برای این 

دسـتگاه ضرری و خطری و تهدیدی وجود ندارد، در تاریخ اسـالم شناخته 

می شود. امیرالمؤمنین در این دوران ـ که خیلی هم نبود، مدت کوتاهی 

ی«1  َحـّقُ الّنـاِس ِبـا ِمـن َغیـر
َ
ّن ا

َ
َقـد َعِلمـُم ا

َ
ایـن دوران طـول کشـید ـ فرمـود: »ل

گفـت می دانیـد کـه من از همۀ مردم به خالفت شایسـته ترم. این را خود 

شـماها هم می دانید، راسـت هم می گفت امیرالمؤمنین، می دانسـتند. »َو 

« و سـوگند به خدا دسـت روی دست خواهم گذاشت و تسلیم  َواهلِل اَلُسـِلَمّنَ

موُر امُلسلمنَی« تا وقتی که احساس می کنم که امور 
ُ
خواهم شد، »ما َسِلَمت ا

مسـلمین با سـالمت در جریان اسـت، تا وقتی می بینم کسـی مورد ظلم 

ـًة« تـا وقتی که به مردم ظلم  َّ خاّصَ َ
قـرار نمی گیـرد. »َو َل َیُکـن فهیـا َجـوٌر ِااّل َعـل

نمی شـود و در جامعـه ظلـم و جـوری وجود ندارد، فقط مـن مظلوم واقع 

شدم در جامعه، تا این طور است، من هیچ کاری به کار کسی ندارم، هیچ 

مزاحمتی، هیچ اعتراضی نخواهم کرد.

بعد از مدت کوتاهی، شـاید چند ماهی بیشـتر نگذشته بود که شروع شد 

به ارتداد گروه ها، شاید تحریکاتی هم بود. بعضی از قبایل عرب احساس 

کردند که حاال پیغمبر نیست، رهبر اسالم نیست، خوب است که ایرادی، 

ِاشکالی درست کنند و تعارضی بکنند و جنگ و دعوایی راه بیندازند و شاید 

1. نهج البالغـه/ خطبـۀ 74/ هنگامی کـه شـورای خالفت تصمیم گرفت بـا عثمان بیعت 

کند.
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هم منافقین تحریکشـان می کردند، باالخره جریان »َرّده« پیش آمد؛ یعنی 

ارتداد عده ای از مسـلمین. جنگ های رّده شـروع شـد. وضع که این طوری 

شـد امیرالمؤمنین دید نه، اینجا دیگر جای کنار نشسـتن هم نیسـت، باید 

مَسکُت َیدی«1 
َ
وارد میدان شد؛ به دفاع از حکومت! در اینجا می فرماید: »َفا

بعد از آنکه قضیۀ خالفت پیش آمد و ابی بکر خلیفۀ مسـلمین شـد، من 

یُت راِجَعَة 
َ
ا ٰ َر دسـت کشیدم، نشسـتم کنار. این حالت کناره گزینی بود، »َحیّتَ

الّنـاِس َقـد َرَجَعـت َعـِن ااِلسـاِم« دیـدم نه خیـر! عـده ای از مردم دارند از اسـالم 

برمی گردنـد، می خواهنـد اسـالم را از بیـن ببرند، اینجا دیگـر دیدم نه خیر، 

وارد میدان شدم. و امیرالمؤمنین وارد میدان شد به صورت فعال؛ در همۀ 

قضایای مهم اجتماعی امیرالمؤمنین بود.

خود آن حضرت از حضور خودش در دوران بیست وپنج سالۀ خالفت خلفای 

سه گانه تعبیر می کند به وزارت. بعد از آنکه آمدند امیرالمؤمنین را بعد از 

قتل عثمان به خالفت انتخاب کنند، فرمود: »من وزیر باشـم بهتر از این 

اسـت که امیر باشـم، همچنانی که در گذشـته بودم، بگذارید وزیر باشم«۲. 

یعنی مقام و موقعیت و جایگاه بیست وپنج سالۀ خودش را جایگاه وزارت 

می دانـد. یعنـی در امـور، دائمـًا در خدمـت اهـداف و در موضـع کمک به 

مسـئولینی کـه بودند و خلفایی کـه در رأس امور بودند. این هم یک ایثار 

1. نهج البالغه/ نامۀ 62/ نامۀ امام به مردم مصر.

« )نهج البالغـه/ خطبـۀ 92/ هنـگام بیعت مردم با امام، 
ً
میـرا

َ
ُکـم ِمـّی ا

َ
 َخیـٌر ل

ً
یـرا ُکـم َوز

َ
َنـا ل

َ
2. »َو ا

پس از قتل عثمان(
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فوق العـاده بزرگـی بـود که انسـان واقعًا گیج می شـود وقتی کـه فکرش را 

می کند که چقدر گذشت در این کار امیرالمؤمنین وجود داشت.

در تمام این بیست وپنج سال به فکر قیام و کودتا و معارضه و جمع کردن 

یـک عـده ای و گرفتن قـدرت و قبضه کردن حکومت نیفتاد. این چیزها به 

ذهن انسان ها می آید. امیرالمؤمنین جوانی بود سی و سه ساله آن وقتی که 

رسـول اکرم از دنیا رحلت کردند، تقریبًا حدود سـی سـال تا سی وسـه سال 

عمـر آن حضـرت بـود. بعدها هـم دوران های جوانی و قدرت جسـمانی را 

می گذراند، دوران نشاطش را می گذراند. وجهۀ در بین مردم، محبوبیت در 

بیـن تـودۀ مردم، و مغز فعال، علم فراوان، همۀ جاذبه هایی که برای یک 

انسان ممکن بود وجود داشته باشد، در امیرالمؤمنین به نحو َاعالیی وجود 

داشـت؛ او اگر می خواسـت کاری بکند، حتمًا می توانسـت بکند. در تمام 

این بیست وپنج سال به هیچ وجه جز در خدمت همان هدف های عمومی 

و کلی نظام اسالمی که در رأسش هم خلفایی بودند؛ امیرالمؤمنین هیچ 

حرکتی نکرد و هیچ چیز شنیده نشد از آنها و ماجراهای فوق العاده عظیمی 

اینجا وجود دارد که من نمی خواهم وارد شرح موارد تاریخی بشوم.

بعـد در شـورای شـش نفرۀ بعـد از درگذشـت خلیفـۀ دوم، امیرالمؤمنیـن 

را دعـوت کردنـد. قهـر نکـرد، وارد شـد. بگوید آقـا من با اینهایی که شـما 

می گویید هم ردیف نیسـتم؛ طلحه و ُزبیـر کجا، عبدالرحمان بن عوف کجا، 

عثمـان کجـا، مـن کجا! من نمی آیم با اینها، نه خیر. شـش نفر را به عنوان 

شورا گذاشتند آنجا، که طبق وصیت عمر، این شش نفر در بین خودشان 
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یـک نفـر را به عنـوان خلیفـه انتخاب کنند. رفـت، قبول کـرد. در بین این 

شش نفر شانس او برای خالفت از همه بیشتر بود و عبدالرحمان بن عوف 

کـه رأیـش تعیین کننـده بـود در آن شـش نفـر ـ یعنـی امیرالمؤمنین دو 

رأی داشـت، خودش و زبیر؛ عثمان هم دو رأی داشـت، خودش و طلحه؛ 

عبدالرحمان بن عـوف هـم دو رأی داشـت، خـودش و سـعدبن ابی وقاص ـ 

رأی عبدالرحمان بن عـوف در ایـن شـورای شـش نفره تعیین کننده بود. اگر 

بـا امیرالمؤمنیـن بیعـت می کـرد او خلیفـه می شـد، اگر با عثمـان بیعت 

می کـرد او خلیفـه می شـد. اول رو کـرد به امیرالمؤمنین و به او پیشـنهاد 

کرد که با کتاب خدا و سـنت پیغمبر و سـیرۀ شـیخین ـ یعنی دو خلیفۀ 

قبلی ـ حضرت حرکت کنند. فرمود: نه، ]فقط[ کتاب خدا و سنت پیغمبر؛ 

بـه سـیرۀ شـیخین من کاری نـدارم، من اجتهاد خـودم را عمل می کنم و 

بـه اجتهاد آنها کاری ندارم. می توانسـت بـا کوچک ترین اغماضی از آنچه 

که صحیح و حق می دانسـت، حکومت را به دسـت بگیرد و قدرت را قبضه 

بکنـد. امیرالمؤمنیـن بـه ایـن فکر یک لحظـه هم نیفتـاد و حکومت را از 

دسـت داد و قدرت را از دسـت داد. اینجا هم ایثار کرد، اینجا هم خود و 

منّیت را مطلقًا مطرح نکرد، و زیر پا له کرد این گونه چیزها را؛ اگرچه این 

احساسات شاید در امیرالمؤمنین اصاًل از اول بروز نمی کرد.

بعـد از آنکـه دوازده سـال دوران حکومـت عثمـان گذشـت، در آخـر کاِر 

عثمان ـ می دانید اینها در تاریخ هسـت، فقط هم تاریخ شـیعه ننوشتند 

اینهـا را، همـۀ موّرخیـن اسـالم نوشـتند ـ در آخر کاِر عثمـان اعتراض ها 
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بـه او زیـاد شـده بـود، کسـانی مخالفـت می کردند،1 اشـکاالت زیـادی بر 

او وارد می کردنـد، از مصـر آمـده بودنـد، از عـراق آمـده بودنـد، بصـره و 

جاهـای دیگـر؛ باالخره یک جمع زیادی درسـت شـدند و خانـۀ عثمان را 

محاصـره کردنـد، جـان عثمـان را تهدیـد کردند. ُخب اینجا یک کسـی در 

مقـام امیرالمؤمنیـن چـه می کرد؟ یک کسـی که خـودش را صاحب حق 

خالفت بداند و بیسـت وپنج سـال اسـت که از این حقی که برای خودش 

مسـّلم اسـت کـه ایـن حـق اوسـت، او را کنار گذاشـتند، به رفتـار حاکم 

کنونـی هـم اعتراض دارد، حاال هم می بیند که اطراف خانۀ او را گرفتند، 

او را محاصـره کردنـد؛ آدم معمولی، حتـی برگزیدگان و چهره های واال در 

اینجـا چـه کار می کنند؟ همـان کاری را می کنند که دیگران کردند. همان 

کاری را می کننـد کـه طلحـه کرد، زبیر کرد، عایشـه کرد، بقیۀ کسـانی که 

در ماجرای عثمان به نحوی دسـت داشـتند، آنها کردند. که ماجرای قتل 

عثمـان یکـی از آن ماجراهـای بسـیار مهـم تاریخ اسـالم اسـت، و اینکه 

چه کسـی موجب قتل عثمان شـد، این را انسـان در نهج البالغه و در آثار 

اسـالمی و تاریخ اسـالمی که نگاه کند، کاماًل برایش روشـن می شود که 

چه کسـی عثمان را ُکشـت، چه کسـانی موجب شدند. افرادی که ادعای 

دوسـتی با عثمان را بعدها محور کار خودشـان قرار دادند، آنجا از پشـت 

خنجـر زدنـد، از زیـر تحریک کردند. یکی از سـعد بن ابی وقاص پرسـید که 

1. بـرای مطالعـۀ بیشـتر، به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ 15. انحراف از خطـوط اصلِی 

جامعۀ نبوی، مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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عثمـان را کـه ُکشـت؟ گفـت: فالنـی ـ اسـم یکـی از صحابـه را آورد ـ او 

شمشـیرش را سـاخت، آن دیگری تیز کرد، آن دیگری آن را مسموم کرد، 

آن یکی هم بر او وارد آورد. واقعیت هم همین اسـت.

امیرالمؤمنین در این ماجرا با کمال خلوص، آن وظیفۀ الهی و اسالمی ای 

را که احساس می کرد دارد، انجام داد. َحَسنین را، این دو گوهر گران قدر را 

و دو یادگار پیغمبر را، فرستاد به خانۀ عثمان ـ این جزو مسّلمات است ـ 

َحَسـنین را فرسـتاد آنجا. اطراف خانۀ عثمان را گرفته بودند نمی گذاشتند 

که آب وارد خانه بشـود. امیرالمؤمنین آب فرسـتاد به خانۀ عثمان، آذوقه 

فرسـتاد.1 بـا کسـانی که نسـبت به عثمان خشـمگین بودند بارهـا و بارها 

مذاکـره کـرد تـا خشـم آنها را پاییـن بیاورد. وقتـی هم که آنهـا عثمان را 

کشتند، امیرالمؤمنین خشمگین شد. خشمگین شد!

البته آن کسـانی که ُکشـندگان عثمان بودند بالمباشره۲، یک حکم داشتند؛ 

آن کسـانی که از پشـت تحریک می کردند، حکم دیگری داشتند که حاال آن 

ماجراها را نمی خواهیم وارد بشویم. در اینجا هم باز منّیت و خودخواهی 

و احساسـات خودی که برای همۀ انسـان ها وجود دارد، اینجا در دسـتگاه 

امیرالمؤمنین مطلقًا مشـاهده نمی شـود. بعد از آنکه عثمان کشـته شـد، 

امیرالمؤمنین می توانست به صورت یک چهرۀ موّجه، یک آدم فرصت طلب، 

یـک نجات بخـش بیایـد در میدان، بگوید مـردم! دیگر حاال راحت ُشـدید، 

1. البدایة و النهایة/ ج7/ ص187

2. )ب ش ر( بدون واسطه
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خالص ُشـدید؛ مردم هم دوسـتش می داشـتند. نه! بعد از حادثۀ عثمان 

هـم باز امیرالمؤمنین اقبالی به سـمت قـدرت و قبضه کردن حکومت، اوِل 

ی«1 ـ چقـدر ایـن روح بـزرگ اسـت! ـ مـن  ن َو الَتِمسـوا َغیـر کار نکـرد. »َدعـو

را رها کنیـد ای مـردم، برویـد سـراغ دیگـری. اگـر دیگـری را بـه حکومت 

انتخـاب کردیـد، مـن وزیر او خواهم بود، من در کنـار او خواهم بود. این 

فرمایشـاتی اسـت که امیرالمؤمنین در آن روزها کرد. مردم قبول نکردند، 

مردم دیگر قبول نکردند، نمی توانسـتند غیر از امیرالمؤمنین کس دیگری 

را به حکومت انتخاب کنند.

دوران خافت

تمـام اقطـار اسـالمی بـا امیرالمؤمنیـن بیعـت کردنـد. تـا آن روز هیـچ 

بیعتـی بـه عمومیـت بیعـت امیرالمؤمنیـن وجود نداشـت. هیـچ بیعتی 

از بعـد از پیغمبـر بـه عمومیـت بیعت بـا امیرالمؤمنین سـابقه ندارد. جز 

شـام که با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، تمام اقطار اسـالمی و تمام بزرگان 

صحابـه بیعـت کردنـد. یک تعداد معـدودی، کمتر از ده نفـر فقط ماندند، 

کـه بعـد امیرالمؤمنیـن فرمـود اینها را آوردند مسـجد و یکی یکـی از اینها 

پرسـید که شـما چرا بیعـت نکردید؟ عبداهلل بن عمر تو چـرا بیعت نکردی؟ 

سـعد بن ابی وقاص تـو چرا بیعت نکـردی؟ چند نفری بیعـت نکرده بودند، 

امیرالمؤمنین از اینها پرسید. هرکدام عذری آوردند، حرفی زدند. بعضی باز 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 92/ پس از قتل عثمان وقتی مردم خواستند با امام بیعت کنند.
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بیعت کردند، بعضی نکردند، حضرت هم رهایشـان کرد، رفتند. جز تعداد 

خیلی معدودی، انگشت شـماری، بقیۀ بزرگان، چهره های معروف، طلحه، 

زبیر، دیگران، دیگران همه با امیرالمؤمنین بیعت کردند. البته قبل از آنکه 

َجبُتُکم« 
َ
ّن ِان ا

َ
موا«1 بدانید، »ا

َ
با آن حضرت بیعت کنند، حضرت فرمود: »َو اعل

اگر حاال که شـما اصرار می کنید، من حکومت را به دسـت بگیرم، اگر من 

پاسـخ مثبـت به شـما دادم، نبـادا خیال کنید که مـن مالحظۀ چهره ها و 

شـخصیت ها و اسـتخوان های قدیمی و آدم های نام ونشـان دار را خواهم 

کـرد. نبـادا خیـال کنید من از این وآن تبعیـت و تقلید خواهم کرد، روش 

ِکبُت  َجبُتُکـم َر
َ
ّن ِان ا

َ
مـوا ا

َ
دیگـران را روش خـودم قرار خواهـم داد؛ ابدًا. »َو اعل

ـُم« آن طوری کـه خوِد من علم دارم و می دانم و تشـخیص دادم، 
َ
عل

َ
ِبُکـم مـا ا

از اسـالم دانسـتم، آن طـور من شـما را حرکت خواهـم داد و اداره خواهم 

کـرد. ایـن اتمام حجت هـا را هـم با مردم کـرد امیرالمؤمنیـن و خالفت را 

قبول کرد. می توانسـت امیرالمؤمنین در آنجا هم به خاطِر حفظ مصالح و 

مالحظۀ جوانِب قضیه و این چیزها کوتاه بیاید، دل ها را به دست بیاورد، 

]امـا[ اینجـا هم با کمال قاطعیت بر اصول اسـالمی و ارزش های اسـالمی 

پافشـاری کرد، به طوری که آن همه دشـمن درمقابل علی صف کشـیدند و 

امیرالمؤمنیـن در یـک اردوگاه بـا تجلی کامـل زر و زور و تزویر، و در یک 

اردوگاه بـا چهره هـای موّجه و معتبـر و معروف، و در یک اردوگاه دیگر با 

عناصـر مقدس مـآب و علی الظاهـر متعبد، اما ناآگاه از حقیقت اسـالم، از 

1. نهج البالغه/ خطبۀ 92/ پس از قتل عثمان وقتی مردم خواستند با امام بیعت کنند.
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روح اسالم، از تعالیم اسالم، از شأن و مقام امیرالمؤمنین و اهل تشبُّث1 

به خشونت و قساوت و بداخالقی، با این گونه افراد مواجه شد.

در سـه اردوگاه، امیرالمؤمنین با سـه خط جداگانه که ناکثین و قاسـطین 

و مارقین باشند، جنگید که هرکدام از این وقایع نشان دهندۀ همان روح 

توکل به خدا و ایثار و دورشـدن از منّیت و خودخواهی در امیرالمؤمنین 

اسـت و باالخـره هـم در همیـن راه امیرالمؤمنیـن بـه شـهادت رسـید که 

ِة َعدِلـِه«۲ علی را عدلش 
َ

 یف ِمراِب ِعباَدِتِه ِلِشـّد
َ

دربـارۀ آن حضـرت گفتند: »ُقِتل

بـه خاک وخـون غلتانـد. اگـر امیرالمؤمنین می خواسـت عدالـت را رعایت 

نکند، اگر می خواسـت مالحظه کاری بکند، اگر می خواسـت شـأن و مقام 

و شـخصیت خودش را بر مصالح دنیای اسـالم ترجیح بدهد، موفق تریِن 

خلفـا می شـد و قدرتمندتریـن و هیـچ معارضـی هـم پیـدا نمی کـرد. امـا 

امیرالمؤمنین شـاخص حق و باطل اسـت. اینکه علی بن ابی طالب را معیار 

و شـاخص حـق و باطـل می داننـد و هرکـس دنبـال علـی اسـت و علی را 

قبـول دارد و می خواهـد مثـل او عمـل کنـد، او حق اسـت و هرکه علی را 

قبول ندارد، باطل اسـت، این به خاطر همین اسـت. به خاطر این اسـت که 

امیرالمؤمنین به ُلّب وظیفه، بدون ذره ای دخالت دادن منّیت و احساسات 

شـخصی و منافـع شـخصی و »خـود«، در آن راه و حرکتـی کـه انتخـاب 

1. )ش ب ث( چنگ زدن به چیزی

2. تعبیر دانشمند مسیحی، جرج جرداق)1926-2۰14م( در کتاب »االمام علی علیه السالم 

صوت العدالة االنسانیة«
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کـرده عمـل کرده؛ یک چنین شـخصیتی اسـت امیرالمؤمنین. لذاسـت که 

علیعلیه السام میزان الحق است واقعًا. این زندگی امیرالمؤمنین است، »َو ِم�نَ 

ا�تِ اهلِل« فقط در شهادتش این بزرگوار نبود  اَء َم�صن عن ِ �ت َ�ُ� ا�ب �ن
�ی �نَ َ�ش اِس َم�ن �ی ال�نّ

ا�تِ اهلِل«، در لحظـۀ مرگ نبـود که امیرالمؤمنین  اَء َم�صن عن ِ �ت َ�ُ� ا�ب �ن
�ی �نَ َ�ش کـه »�ی

جانش را در راه خدا داد. در طول عمر، امیرالمؤمنین همواره جان خود را 

در راه خدا داد.1368/2/8

امیرالمؤمنیـن در ایـن مـدت نشـان داد کـه اصـول اسـالمی و ارزش های 

اسـالمی کـه در دوران انـزوای اسـالم، در دوراِن کوچکی جامعۀ اسـالمی 

به وجود آمده بود، در دوران رفاه و گسترش و اقتدار و پیشرفت و توسعۀ 

مادی جامعۀ اسالمی هم همان اصول قابل پیاده شدن است. ببینید این 

خیلی مطلب مهمی است، مسئلۀ امروز ما هم همین هاست! خب اصول 

اسـالمی، عدالت اسـالمی، تکریم انسان، روحیۀ جهاد، سازندگی اسالمی، 

مبانی اخالقی و ارزشـی اسـالم در دوران پیغمبر با وحی الهی نازل شـد، 

به وسیلۀ پیغمبر هم تا آن حدی که ممکن بود در جامعۀ اسالمی ِاعمال 

شد. اما جامعۀ اسالمی زمان پیغمبر مگر چه بود؟ تا ده سال یک مدینه 

فقـط؛ یـک شـهر کوچک چندهزار نفری. بعد هم که مکـه را فتح کردند و 

طائف را فتح کردند؛ یک منطقۀ محدود با یک ثروت بسیار محدود، با فقر 

همه گیر، امکاناِت بسـیار کم. این ارزش های اسـالمی در چنین محیطی 

پایه گذاری شد.

خب حاال بیسـت وپنج سـال گذشـته اسـت از آن روزی که پیغمبر از دنیا 



117 فمظ سؤ:ب اقلرا:موق لصف 

رفت. در این بیست وپنج سال، وسعت کشور اسالمی صدها برابر شده؛ نه 

دو برابر و سه برابر و ده برابر؛ صدها برابر!1 یعنی آن روزی که امیرالمؤمنین 

به حکومت رسید، از آسیای میانه تا شمال آفریقاـ  یعنی مصر ـ در حیطۀ 

قدرت حکومت اسـالم بود. دوتا دولت بزرِگ همسـایۀ دولت اسالمِی اوِل 

کار ـ یعنی ایران و روم ـ یکی به کلی منهدم شده بود، که حکومت ایران 

بـود، و تمـام سـرزمین ایـراِن آن روز در اختیار اسـالم قـرار گرفته بود. آن 

دیگـری هـم کـه روم باشـد، بخش عمـده ای از آنـ  که همین شـامات و 

فلسطین و این مناطق هست، موصل و بقیۀ جاها ـ اینها در اختیار اسالم 

قرار گرفته بود؛ یک چنین ُرقعۀ۲ وسیعی. ثروت زیادی به وجود آمده بود؛ 

دیگـر آن فقـر و کمبـود و کم غذایـی و اینها نبود؛ طال رایج شـده بود، پول 

زیاد شـده بود، ثروت های فراوان به وجود آمده بود؛ کشـور اسالمی، کشور 

ثروتمنـدی شـده بـود. مردم از رفاه برخوردار شـده بودنـد، خیلی ها از رفاِه 

بیش از اندازۀ الزم برخوردار شده بودند.

اینجا ممکن بود تاریخ این طور قضاوت کند ـ اگر علی را حذف می کردیم 

از این وسط ـ که خب، اصول اسالمی و ارزش های نبوی، بله، خوب بود، 

اما در همان دورۀ مدینه، مدینةالنبی؛ همان دورۀ کوچکی جامعۀ اسالمی 

و فقر جامعۀ اسالمی؛ بعد از آنکه جامعۀ اسالمی بزرگ شد، با تمدن های 

1. برای اطالع دقیق تر به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ ضمائم، نقشـۀ شـمارۀ 1. قلمرو 

حکومت اسالمی، مراجعه کنید.

2. )رق ع( تکه، قطعه

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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گوناگـون آمیختـه شـد؛ از ایـران، از روم، فرهنگ هـا و تمدن های مختلف 

وارد زندگی مردم شدند، ملت های گوناگون همه زیر چتر جامعۀ اسالمی 

قـرار گرفتنـد، ممکن بـود این به ذهن افراد بیاید که دیگر آن اصول کافی 

نیسـت، نمی تواند آنها دیگر کشـور را اداره کند. امیرالمؤمنین در این پنج 

سـال با عمل خود، با سـیره و شـیوۀ حکومت خود نشان داد که نه، همان 

اصـوِل درخشـان صدر نبـوت، همان توحید، همان عـدل، همان انصاف و 

مسـاوات، همان برابری بین انسـان ها، در همان دوران اقتدار هم، با یک 

خلیفۀ مقتدری مثل امیرالمؤمنین قابل اجراسـت. این را در عمل نشـان 

داد، اجرا کرد. این، آن چیزی است که در تاریخ مانده است.

هرچنـد بعـد از امیرالمؤمنیـن ادامـه داده نشـد، ایـن معلـوم اسـت، امـا 

امیرالمؤمنین نشان داد که اگر حاکم اسالمی و مدیران جامعه و مدیران 

مسـلمان تصمیم داشـته باشـند، بنا داشـته باشـند، اعتقاد راسـخ داشته 

باشـند، می تواننـد همـان اصـول را در دوران گسـترش منطقـۀ حکومـت 

اسالمی و پدیدآمدن شرایط گوناگون زندگی و شرایط جدید زندگی، بازهم 

اجـرا کننـد، عملیاتـی کننـد، مـردم را از آن بهره مند کنند. ..معلوم اسـت؛ 

عدالـت اجتماعـی در یـک جامعۀ ده هزارنفـره، پانزده هزارنفـرۀ مدینه کجا، 

عدالت اجتماعی در یک جامعۀ چندین ده میلیونی و چندین صدمیلیونی 

حکومت دوران امیرالمؤمنین کجا! و امیرالمؤمنین کرد این کارها را؛ عمل 

کرد، اقدام کرد.

خـب حـاال من چندتـا از بیانات، از اقدامات آن بزرگوار را اینجا یادداشـت 
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کـردم. هـزاران ازاین قبیـل در زندگـی امیرالمؤمنین هسـت. در خطبۀ اوِل 

خالفت، وقتی رفت روی منبر که حاال مردم آمدند و بیعت کردند و اصرار 

کردنـد و حضـرت قبـول نمی کرد و اصـرار مردم زیاد شـد و همه ـ بزرگان، 

کوچـکان، رؤسـا، صحابـۀ قدیمی ـ گفتند نه، فقط علی بن ابی طالب اسـت 

و او بایـد باشـد و غیـر از او کسـی نمی توانـد و آمدنـد و بـه اصـرار بردند؛ 

حضرت فرمود خب پس برویم مسجد. آمدند مسجد و حضرت رفت روی 

منبـر و بیعـت کردنـد. حضرت یک خطبه آنجا خواند، یک سـخنرانی کرد. 

در ایـن سـخنرانی حـرف خـودش را بیـان کـرد. مطلبی کـه امیرالمؤمنین 

بیـان کـرد این بـود که گفت اموالی که تا امروز به ناحـق، افراِد برگزیده و 

محترمیـِن بیجـا تصـرف کردند، هرجا من دسـت پیدا کنم بـه این اموال، 

اینهـا را بـه بیت المـال برمی گردانـم؛ می گیـرم این امـوال را. در طول این 

چند سـال کسـانی پول هایی را از بیت المال به نفع خودشـان برداشتند، با 

شـیوه هایی توانسـتند اینها را به دست بیاورند؛1 فرمود من اینها را، همه را 

سـاُء«؛ اگر ببینم مهر زن هایتان  ِّوَج ِبـِه الّنِ و َوَجدُتـُه َقد ُتُز
َ
برمی گردانـم. حتـی »ل

قرار دادید، برمی گردانم. مهر قرار داده باشید، باید برگردانند. به زن هایتان 

به عنـوان مهریـه دادید پس می گیـرم. »َو ُمِلـَک ِبـِه ااِلمـاُء«۲؛ کنیز خریدید با 

آن، در حرم سـراهای خودتـان، مـن دسـت می گـذارم روی آن و آن پول را 

1. برای مطالعه به حلقۀ سوم انسان 25۰ساله/ پی نوشت شماره 4. ثروت اندوزی عثمان 

و خواص، مراجعه کنید.

2. نهج البالغه/ خطبۀ 15/ دربارۀ بازگرداندن زمین هایی که عثمان از بیت المال بخشیده بود.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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َددُتـُه« برمی گردانم به بیت المال. اوِل کار این را بیان کرد.  َر
َ
برمی گردانـم، »ل

یعنـی اگـر نمی خواهید، مردم اگـر نمی خواهند، بزرگان اگـر نمی خواهند، 

بدانند روش من این است.

بعد از چند روز مخالفت ها شروع شد. خب، مردم مستضعف البته از خدا 

می خواهند. طبقۀ مظلوم جامعه، مستضعف جامعه که از خدا می خواهند 

یک چنیـن روشـی را؛ آنهـا پیـدا بـود کـه عالقه منـد بودنـد و آمدنـد. لکن 

متنفذین و کسـانی که خودشـان مخاطب واقعی این مطلب بودند، اینها 

بدیهی است که ناراضی بودند. نشستند، اجتماعی کردند، جلسه کردند که 

این چه کاری است که علی می خواهد انجام بدهد؟ حرف هایی با همدیگر 

زدند. یکی ازطرف آنها که ولیدبن ُعقَبه استـ  همان کسی که زمان عثمان 

استاندار کوفه بود ـ ازطرف آنها بلند شد آمد پیش امیرالمؤمنین؛ گفت که 

 ٰ َ
ُن ُنباِیُعَک الَیوَم َعل

َ
یا علی! بیعت ما با تو شرط دارد؛ شرطش این است: »ن

ّیاِم ُعثماَن« شرط ما این است که پول هایی 
َ
َصبناُه ِمَن املاِل یف ا

َ
ن َتَضَع َعّنا ما ا

َ
ا

کـه مـا به دسـت آوردیم، به اینها دسـت نزنی، کاری به این دسـتاوردهای 

ما در دوران قبل از خودت نداشـته باشـی؛ این شـرط بیعت ماسـت. بعد 

از ولیدبن عقبه، طلحه و زبیر آمدند. حاال حسـاِب ولیدبن عقبه از طلحه و 

زبیر جداست. ولیدبن عقبه جزو تازه مسلمان هاست در واقع؛ خانواده شان، 

خانوادۀ ضّد اسالم بودند، ضّد انقالب بودند، با اسالم جنگیده بودند؛ بعد 

هم که اسالم غالب شد، آمدند، او هم مثل دیگراِن از بنی امیه آمد اسالم 

آورد، اواخـر زمـان پیغمبـر. اما طلحه و زبیر جزو سـابقین اسـالمند، جزو 
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یاران نزدیک پیغمبرند. طلحه و زبیر هم ـ که بزرگاِن آن روِز اسالم و جزو 

بقایـای اصحـاب پیغمبـر بودند ـ اینها هـم آمدند خدمـت امیرالمؤمنین، 

نا یِف 
َ

َک َجَعلـَت َحّق
َ
آنهـا هم یک حرف هـای گله آمیز زدند؛ ازجمله گفتند: »ِاّن

َکَحّقِ َغیرِنا«1 تو ما را با دیگران در تقسـیم بیت المال یکسـان کردی،  الَقسـِم 

نـا« ما را 
ُ
یَت َبیَننا َو َبـنَی َمن ال ُیاِثل مـا را هـم در ردیف دیگران گذاشـتی. »َو َسـّوَ

با آن کسـانی که شـبیه ما نیستند، یکی قرار دادی در دادن بیت المال. این 

فاَء اهلُل َتعاَلٰ 
َ
نا فیما ا

ُ
چه وضعی اسـت؟ چرا امتیاز قائل نیسـتید؟ »َمن ال ُیاِثل

سـیاِفنا َو رِماِحنـا« بـا شمشـیر مـا اینهـا به دسـت آمد، ما بودیم که اسـالم 
َ
ِبا

را پیـش بردیـم، مـا بودیـم کـه زحمت کشـیدیم و تالش کردیـم، حاال تو 

بـا آن کسـانی که تـازه آمدنـد و عجمی هسـتند و جزو کشـورهای مفتوح۲ 

هستند، تو با اینها ما را یکسان قرار دادی؟ این هم ِاشکال آنها.

امیرالمؤمنین جواب داد؛ امیرالمؤمنین به ولیدبن عقبه جواب تندی داد،۳ 

با خشـم جواب داد. اما جواب طلحه و زبیر ـ که خب اینها یاران قدیمی 

اسـالمند، توقـع از اینهـا طور دیگر اسـت ـ جواب آنها را هـم داد؛ ازجمله 

ـا الَقسـُم!« ـ چنـد مطلب گفته بودند؛ هرکـدام را جداگانه جواب  ّمَ
َ
فرمـود: »ا

حُکـم فیِه 
َ
مـٌر َل ا

َ
داد ـ امـا راجع به این مسـئلۀ »قسـمت« فرمود: »َفـِاّنَ ذِلـَک ا

1. سخن ولیدبن عقبه و طلحه و زبیر به امیرالمؤمنین و پاسخ حضرت به ایشان در شرح 

نهج البالغـه )ابن ابی الحدیـد(/ ذیـل خطبۀ 91/ فصل فیما کان من امر طلحة و الزبیر عند 

قسم المال/ صفحات 38 تا 41 آمده است.

2. )ع ج م( غیر عرب، )ف ت ح( فتح و تصرف شده

3. تاریخ الیعقوبی/ ج2/ ص178 
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باِدَئ َبدٍء« من که بنیان گذار چنین روشی نیستم؛ اینکه بین شما و دیگران 

تسـویه کردم، یکسـان کردم شـماها را با دیگران، بنیان گذار این روش که 

 اهلِل َیُکُم ِبذِلَک« هم من، هم شـما 
َ

نُتما َرسـول
َ
نا َو ا

َ
من نیسـتم. »َقد َوَجدُت ا

بودیم، دیدیم، پیغمبر همین طور عمل می کرد، من کار تازه ای نکردم، من 

همـان کار پیغمبـر را دارم دنبال می کنم. ببینید منطق امیرالمؤمنین این 

است؛ یعنی من می خواهم همان ارزش ها و همان پایه های اعتقادی را، 

همان پایه های عملی جامعه را در این دوران مستقر کنم. و علی مستقر 

کـرد و می کـرد؛ هزینه اش را هـم پرداخت امیرالمؤمنیـن. هزینۀ این کار، 

همان سه تا جنگ بود. امیرالمؤمنین ایستاد، ایستاد!

امیرالمؤمنینـی کـه بعـد از رحلـت پیغمبـر ـ خـب بدیهـی اسـت که حق 

خالفت را متعلق به خودش می داند؛ خب بعد از رحلت پیغمبر این طوری 

نشد ـ درمقابل این چیزی که حق خود می دانست، بیست وپنج سال هیچ 

حرکتی نکرد؛ هیچ! اگر کسـانی هم خواسـتند حرفی بزنند، امیرالمؤمنین 

 
ً
 یف َغیرِ َسـَدٍد ... َوَدع َعنَک َنبا

ُ
َقِلُق الَوضنِی ُترِسـل

َ
َک ل

َ
آنها را آرام نگه داشـت. »ِاّن

 صیَح یف 
ً
صیَح یف َحَجراِتِه«1؛ از این حرف ها امیرالمؤمنین دارد؛ »َوَدع َعنَک َنبا

َحَجراِتِه«؛ از این مطالب دارد امیرالمؤمنین، نمی خواهد این مسئلۀ خالفت 

1. امیرالمؤمنین در پاسخ پرسش یکی از سپاهیانش در میانۀ جنگ صفین، دربارۀ وقایع 

پـس از رحلـت پیامبـر فرمودند: »تو مردی مضطرب و بی قراری که سـخن در غیر صواب 

می گویی )و پرسـش نابجا می کنی.( ..داسـتان این غارتگری را که در جای خود رخ داد 

واگذار« )نهج البالغه/ خطبۀ 162(
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را دامـن بزنـد. آنجا درمقابل آن مسـئله، بیسـت وپنج سـال امیرالمؤمنین 

عکس العمل نشان نداد؛ اما اینجا درمقابل این قضیه ای که به ظاهر کمتر 

از آن قضیه به نظر می رسد، مسئلۀ عدالت اجتماعی، مسئلۀ احیای اصول 

نبوی، دوباره بناکردِن آن بنای اسـالمی مسـتحکمی که پیغمبر گذاشـته 

بود، در اینجا امیرالمؤمنین سه تا جنگ را تحمل کرد؛ جنگ جمل، جنگ 

صفیـن، جنـگ نهـروان. ببینید چقدر ایـن کار به نظـر امیرالمؤمنین مهم 

بود. کاِر بزرگ امیرالمؤمنین این است.

یـک جملـۀ دیگـر امیرالمؤمنیـن دارد در همیـن زمینـه، می فرماید که »ال 

یِه«1 یعنی اگر کسی هست که رعایت 
َ
ُکم رِعاَیُة احَلّقِ اِلََحٍد َعن ِاقاَمِة احَلّقِ َعل َتَنَعّنَ

حق او بر شما الزم است، انسان مؤمنی ا ست، انسان مجاهد فی سبیل اهلل 

است، زحمات زیادی دارد، جبهه بوده، کارهای بزرگی کرده؛ خب حق او بر 

شما واجب است. شما که مدیرید، مسئولید، این حقی که بر شما واجب 

است، اگر جایی این شخص تخطی کرد و حقی را ضایع کرد، نباید آن حِق 

واجِب او مانع بشـود، از اینکه حق را از او در این موردی که تخطی کرده 

بگیرید؛ یعنی مسائل را از هم جدا کنید. یعنی کسی است که آدم خوبی 

اسـت، شخص باارزشی است، سـابقۀ خوبی دارد، این قدر هم برای اسالم، 

برای کشور زحمت کشیده؛ خیلی خب، حق او مقبول، محفوظ، مخلص او 

1. تصنیف ُغررالِحَکم و ُدررالَکِلم )تمیمی آُمدی، متوفی 55۰ق(/ القسم االول االعتقادی 

و مـا فیـه/ البـاب االول المعرفـة/ الفصل الرابع عشـر فی الحـق و الباطل/ الحق مالک و 

میزان/ حدیث 956
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هم هسـتیم؛ اما اینجا اگر تخطی کرد، رعایت آن حق نباید موجب بشـود 

که این حق ُکشـی ای که انجام داده اسـت، تخلفی که انجام داده، نادیده 

گرفته بشود. این، منطق امیرالمؤمنین است.

شـاعری به نام نجاشی، از شـاعران امیرالمؤمنین، مداحان امیرالمؤمنین؛ 

جـزِو کسـانی کـه در جنـگ صفیـن بهتریـن شـعرها را در تحریـض مردم، 

تشویق مردم درمقابل معاویه سروده، جزِو عالقه مندان و کسانی که واقعًا 

در حـزب امیرالمؤمنین انـد؛ از لحـاظ اخالص و والیت پذیـری و همه چیز، 

آن هـم سـوابق کاری اش. ایـن در روز مـاه رمضان ُمسـکر1 اسـتعمال کرد، 

مشـروب خـورد. امیرالمؤمنیـن مّطلع شـد، آمدند گفتند مشـروب خورده. 

فرمـود خیلـی خـب، حد شـراب معلوم اسـت چقدر اسـت؛ بیاورید حدش 

بزنیـم. ازآنجایی کـه بود بیـرون آوردندش و امیرالمؤمنین درمقابل چشـم 

مـردم حـد زد، حـد شـراب زد، هشـتاد شـالق بـه او زد. خانـوادۀ او آمدنـد 

پیـش امیرالمؤمنیـن، قبیلـۀ او، گفتند: یا امیرالمؤمنین! تـو ما را بی آبرو 

کـردی. اینکـه جـزو جماعت تـو بود، این جزو دوسـتان تو بـود، این جزو 

جنـاح تـو بـودـ  به تعبیـر امروز ـ این طور تـو او را بی آبرو کـردی؟! فرمود 

کـه مـن کاری نکردم، یک مسـلمانی تخلفی کرد که حـدی از حدود الهی 

بـر او واجـب شـد، آن حد را من به جـا آوردم، کاری نکردم. مالحظه نکرد. 

البته نجاشی بعد از آنکه شالق را از علی خورد، گفت خیلی خب، حاال که 

این طور است، می روم بعد از این برای معاویه شعر می گویم. بلند شد از 

1. )س ک ر( هر چیزی که موجب مستی شود.
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پهلـوی امیرالمؤمنیـن رفت به اردوگاه معاویـه. امیرالمؤمنین هم نفرمود 

که نجاشـی از دسـت ما رفت، حیف شـد، نگهش داریم؛ نه، رفت که رفت! 

می ماْنـد، البتـه خب بهتر بود. ببینید منطق، اینهاسـت؛ روش، اینهاسـت. 

نظایر این زیاد هست. این جمله ای که به یاران نجاشی فرمود: »َفَهل ُهَو ِااّل 

َتُه«1 گناهش  َکّفاَر کاَن   
ً
نا َعلیِه َحّدا

َ
ق

َ
ِم اهلِل َفا َک ُحرَمًة ِمن ُحَر  ِمَن امُلسـِلمنَی انهَتَ

ٌ
َرُجل

ریخـت، حـدش را جـاری کردیـم، گناهش ریخت. یکی از مسـلمان ها بود 

دیگر؛ کاری نکردیم.

چنـد نفـر آمدنـد از عالقه منـدان امیرالمؤمنیـن از قبیلـۀ بنی اسـدـ  قبیلۀ 

بنی اسـد قوم و خویـش بودنـد با امیرالمؤمنین ـ یک حـدی بر یک نفر از 

اینهـا واجـب شـده بود، از همیـن قبیل کاری کرده بود کـه باید حد به او 

جاری می کردند. اینها گفتند برویم پیش امیرالمؤمنین یک طوری باالخره 

قضیۀ این را حل کنیم. آمدند اول پیش امام حسن مجتبی که حضرت را 

ببرند، واسطه کنند پیش پدرش. امام حسن فرمود لزومی ندارد من بیایم، 

خوِد شـما بروید. خب، پدرم امیرالمؤمنین شـما را که می شناسـد، بروید، 

خودتان بروید پیش امیرالمؤمنین. خودشـان آمدند پیش امیرالمؤمنین، 

گفتند یا امیرالمؤمنین ما یک چنین وضعیتی داریم و کمکی بکن ـ این 

شـخص مثـاًل حـاال در زندان بوده، یا چه بوده کـه بنا بوده حد بر او جاری 

1. »مگر او غیر از مردی از مسلمانان است؟ حرمت آنچه را که خدا حرام کرده بود درید، 

ما هم حدی را که کفارۀ آن بود بر او جاری کردیم.« )الغارات )ابراهیم بن محمد معروف 

به ابن هالل ثقفی، متوفی 283ق(/ فیمن فارق علیا/ و منهم النجاشی الشاعر/ ص369(
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بشود ـ امیرالمؤمنین در جواب اینها فرمود هر کاری که دست من باشد، 

اختیـارش بـا من باشـد، من حرفی ندارم، انجام می دهم. اینها خوشـحال 

شدند، آمدند بیرون. برخورد کردند به امام حسنعلیه السام. امام حسن فرمود: 

چه شد؟ گفتند: الحمدهلل خوب شد، امیرالمؤمنین وعده داد به ما. فرمود: 

چـه گفـت امیرالمؤمنین به شـما؟ گفتند که بلـه، امیرالمؤمنین گفت هر 

کاری در اختیار من باشـد و متعلق به من باشـد، برایتان انجام می دهم. 

امـام حسـن لبخنـدی مثـاًل زدند و فرمودنـد پس هر کاری کـه در صورت 

حدخـوردن او بایـد انجـام بدهیـد، بروید انجـام بدهید! ایـن را حد خورده 

]بدانیـد[. بعـد هم امیرالمؤمنین آورد بیـرون او را حد زد. آمدند گفتند: یا 

امیرالمؤمنیـن!؟ گفـت: خب حد که در اختیار من نیسـت، حد حکم الهی 

اسـت؛ من گفتم آنچه در اختیار من هسـت، من برایتان انجام می دهم، 

حد که در اختیار من نیسـت.1 ببینید این، این طوری اسـت. حاال بنی اسد 

جـزو دوسـتان امیرالمؤمنین و مخلصین امیرالمؤمنیـن بودند. این طوری 

بود زندگی امیرالمؤمنین.

دربـارۀ غـذای او، لبـاس او، وضع معیشـت او و فرزنـدان او، خیلی چیزها 

نقل شـده اسـت. این راوی می گوید که رفتم دیدم که امام حسـن و امام 

حسـین نشسـتند غـذا می خورنـد. غذای آنهـا عبارت بود از نان و سـرکه و 

سـبزی. نهار مثاًل می خورند نان و سـرکه و سـبزی. گفتم آقازاده ها! شـما 

1. مناقـب آل ابی طالـب/ بـاب درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی المسـابقة بالحزم و ترک 

المداهنة/ ص147
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امیر هسـتید؛ شـما خانوادۀ حکومتید؛ پسـر امیرالمؤمنین اید؛ در بازار هم 

حَبِة ما فهیا«1 در رحبهـ  نزدیکی کوفه ـ این همه  این همه چیز هست. »َو یِف الّرَ

جنس ریختند، مردم دارند استفاده می کنند، شما آقازاده ها نشستید، این 

میرِامُلؤِمنـنَی« تو از 
َ
َک َعـن ا

َ
غَفل

َ
غذایتـان اسـت؟! رو کردنـد به او، گفتند: »مـا ا

َک َعن 
َ
غَفل

َ
علی غافلی، از امیرالمؤمنین غافلی؛ زندگی او را برو ببین! »ما ا

میرِامُلؤِمننَی«؛ با خانوادۀ خودش هم این طوری بود.
َ
ا

ماجـرای زینـب کبـری را شـنیدید؛ عاریه گرفتـِن از ابورافـع.۲ ماجراهـای 

گوناگـون در ایـن زمینـه فراوان اسـت. ماجـرای عقیل را شـنیدید که آمد 

«۳، یک مقـدار گندم  پیـش حضـرت، یـک چیـزی خواسـت: »صـاٌع ِمن ُبـرٍّ

1. مناقب آل ابی طالب/ باب درجات امیرالمؤمنین/ فصل فی المسابقة بالعدل و االمانة/ 

ص1۰8

2. در عمـوم کتاب هـای تاریخـی یـا روایـی کـه این ماجرا روایت شـده، اسـمی از دختر 

امیرالمؤمنیـن در متـن روایـت موجود نیسـت. به عنوان مثـال: »على بن ابى رافع كه جزو 

کاتبان بیت المال بود، نقل کرده یکی از دختران امیرالمؤمنین در ایام عید قربان گردنبند 

مرواریدی را برای سـه روز به امانِت تضمين شـده )در صورت آسـیب دیدن، عوض آن را 

پرداخت کند( درخواسـت کرد، من هم یادداشـت کردم و به او دادم. امیرالمؤمنین آن را 

بر گردن دخترش ديد، به من پیغام فرستاد: »در مال مسلمانان خيانت می كنى؟«؛ ماجرا 

را برایش تعریف کردم. حضرت فرمودند: »اگر دخترم اين گردنبند را جز به صورت امانت 

تضمين شـده گرفته بود، نخسـتين زن، از بنى هاشـم می بود كه دسـتش به جرم سرقت 

بريـده می شـد«. )مناقـب آل ابی طالب/ بـاب درجـات امیرالمؤمنین/ فصل فی المسـابقة 

بالعدل و االمانة/ ص1۰8(

3. عقیل بن ابی طالـب بـرادر بزرگ تـر امیرالمؤمنیـن بـود. )برگرفتـه از نهج البالغه/ خطبۀ 

224 / پرهیز از ستم(
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خواست از امیرالمؤمنین. گفت که مثاًل این قدرـ  سه کیلو مثاًل ـ گندم به 

سهمیۀ من اضافه کن؛ یک چنین چیزی! بعد حضرت آن حدیدۀ ُمحمات 

را ـ آهـن گداخته را ـ برداشـت، البته نَزد بـه تِن او، اما نزدیک ُبرد، تهدید 

کرد او را و قبول نکرد. عبداهلل بن جعفر ـ برادرزادۀ حضرت و داماد حضرت، 

شـوهر جنـاب زینـب؛ هـم داماد حضرت بـود، هم بـرادرزاده ـ آمد خدمت 

حضرت، گفت: یا امیرالمؤمنین! من دستم تنگ است؛ از وسایل زندگی ام 

باید بفروشم؛ یک چیزی به من کمک کن. قبول نکرد، فرمود: مگر به من 

بگویی که عمویت برود دزدی کند، از مال مردم بدهد به تو.1

شـاخص را معّیـن کـرد امیرالمؤمنیـن، شـاخِص حکومِت در یـک جامعۀ 

پیشـرفته، وسـیع، متمـدن، ثروتمنـد مثـل زمـان امیرالمؤمنیـن؛ نسـبت 

بـه زمـان پیغمبـر همه چیـز پیش رفتـه بـود. امیرالمؤمنین بـا رفتار خود 

خواسـت اثبـات کنـد کـه در ایـن وضعیـت هم می شـود همان اصـول را 

احیـا کـرد و زنده کـرد. این کاِر بزرِگ امیرالمؤمنین اسـت. اصل معنویت، 

اصل عدالت، اصل جهاد، اصل سـازندگی زندگی مردم، اصل مدیریت های 

شایسته و الیق و مؤمن که زندگی امیرالمؤمنین ُپر است از این حوادث و 

قضایایی که شما از هر بخشی یک چیزهایی را به عنوان داستان و روایت 

و کالم امیرالمؤمنیـن می شـنوید و شـنیدید. در طـول سـال های متمادی 

همۀ مردم ما شـنیدند اینها را، همۀ اینها نشـان دهندۀ این حقیقت است، 

جمع بندی اش این اسـت که امیرالمؤمنین می خواهد نشـان بدهد به دنیا 

1. الغارات/ سیرته فی المال/ ص43
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که این اصول اسـالمی در همۀ شـرایط قابل پیاده شدن است. واقع قضیه 

هم همین است. اصول اسالمی شکل لباس امیرالمؤمنین نیست که اگر 

امیرالمؤمنین ُلنگ می بست یا پیراهن می پوشید، امروز الزم باشد ما هم 

همـان کار را بکنیـم؛ اصول اسـالمی عبارت اسـت از عدالـت، از توحید، از 

انصـاف بـا مـردم، از ارج نهادن به حقوق مردم، از رسـیدگی به حال ضعفا، 

از ایسـتادگی درمقابل جبهه های ضد اسـالم و دین، از پافشـاری بر مبانی 

حق و اسالم و دفاع از حق و حقیقت. اینها اصول اسالمی است. در همۀ 

زمان ها هم قابل پیاده شدن است.

البتـه امـروز کـه این حرف ها را مـا می زنیم، ما از قله حـرف می زنیم. چه 

کسی هست آن کسی که بتواند تصور این را هم بکند که کسی شباهت به 

امیرالمؤمنین پیدا کند؟! نه، هیچ کس شبیه امیرالمؤمنین هم نمی شود. 

امـام سـجاد که خوْد امـاِم معصوم بود، نـوۀ امیرالمؤمنین بـود، وقتی که 

گفتنـد تـو این قـدر عبادت می کنـی، فرمود عبادت ما کجـا و عبادت علی 

کجا!1 یعنی امام سجاِد عابِد سجاد، او، می گوید من با علی قابل مقایسه 

نیسـتم. حاال هزاران فرسـخ بین امام سـجاد و بهترین ُعباد و ُزهاد زمان 

مـا هم بیشـتر فاصله هسـت. یعنـی امیرالمؤمنین الگو را نشـان داد، قله 

را نشـان داد، جهت حرکت را نشـان داد، شـاخص را معّین کرد؛ جهت این 

است! حاال به هرجا توانستیم برسیم.

نظـام اسـالمی، نظـام عدل اسـت، نظام انصاف اسـت، نظام رسـیدگی به 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی محمد علی بن الحسین/ فصل فی زهده/ ص149
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مـردم اسـت، نظـام احترام به حقـوق انسان هاسـت، نظام مقابلـۀ با ظلم 

قوی به ضعیف اسـت. مشـکالت مهم بشـر در طول تاریخ اینهاسـت! این 

چیزهایـی کـه بشـریت همیشـه گرفتار آنها بـوده، هنوز هم گرفتار اسـت، 

همیـن چیزهاسـت. امروز شـما ببینیـد قلدرهای دنیـا و زورمندهای دنیا 

مدعـی همـۀ دنیاینـد. ملت هـا ضربـه می خورنـد، زندگی هایشـان سـخت 

می شود، به خاطر همین زورگویی ها. اسالم و منطق امیرالمؤمنین، منطق 

علوی و حکومت علوی مقابلۀ با این چیزهاست؛ چه در داخل یک جامعه 

ـ کـه یـک زورمنـدی بخواهـد ضعیفـی را ببلعـد ـ چه در سـطح جهانی و 

بین المللی؛ این منطق امیرالمؤمنین است.1383/8/15

اقتدار، مظلومیت و پیروزی در زندگی امیرالمؤمنین

در شـخصیت این بزرگوار، و زندگی و شـهادت این بزرگوار، سـه عنصر که 

ظاهرًا با یکدیگر خیلی هم سـازگاری ندارند، جمع شـده اسـت. این سـه 

عنصر عبارت است از: اقتدار، مظلومیت، پیروزی.

امیرالمؤمنین جمع کرده است بین اقتدار، قدرت او در ارادۀ پوالدینش، در 

عزم راسـخش، در ادارۀ مشـکل ترین عرصه های نظامی، در هدایت ذهن ها 

و فکرها به سـوی عالی ترین مفاهیم اسالمی و انسانی، تربیت انسان های 

بزرگ از قبیل مالک اشتر و عمار و ابن عباس و محمدبن ابی بکر و دیگران، 

و ایجاد یک جریان در تاریخ بشـری؛ این، اقتدار این بزرگوار اسـت؛ اقتدار 

منطق، اقتدار فکر و سیاست، اقتدار حکومت، اقتدار بازوی شجاع؛ مظهر 
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اقتـدار اسـت امیرالمؤمنیـن. هیـچ ضعفـی از هیـچ طـرف، در شـخصیت 

امیرالمؤمنینعلیه السـام نیسـت. درعین حـال یکـی از مظلوم تریـن چهره های 

تاریخ است. مظلومیت در همۀ بخش های زندگی اش. در دوران نوجوانی، 

مظلـوم واقـع شـد. در دوران جوانی، بعد از پیغمبر، مظلوم واقع شـد. در 

دوران کهولت و خالفت، مظلوم واقع شد. بعد از شهادت هم، تا سال های 

متمادی بر سر منبرها از او بدگویی کردند، به او نسبت های دروغ دادند.1 

مظلوم واقع شد، مظلوم! شهادت او هم مظلومانه است.

دو نفـر را مـا در همـۀ آثـار اسـالمی داریم که از آنها تعبیر شـده اسـت به 

»ثاَراهلل«، »ثاَراهلل«. یک معادل درست و کامل فارسی نداریم برای کلمۀ »ثار«. 

وقتی کسـی از یک خانواده ای به قتل می رسـد از روی ظلم، این خانواده، 

صاحب این خون است. این را می گویند ثار. حق دارد خون خواهی کند، این 

را می گوینـد ثار. ثـار یعنی حق خون خواهی کردن. اینی که می گویند خوِن 

خدا، این تعبیر خیلی نارسـا و ناقصی اسـت، درسـت مراد را نمی فهماند. 

ثـار یعنـی حـق خون خواهی، اگر کسـی ثـاِر یک خانواده اسـت یعنی این 

خانواده حق دارد دربارۀ او خون خواهی کند. دو نفر در تاریخ اسـالم، اسـم 

آورده شدند که صاحِب خوِن اینها و کسی که حِق خون خواهی از اینها را 

1. در کتـاب صلـح امـام حسـن آمده اسـت: »معاویه بـه همۀ کارگزارانش به یک نسـخه 

نوشـت: بدانیـد! زنهـار و امان از کسـی که در منقبت علـی و خاندانش حدیثی نقل کند، 

برداشـته شـد. پس از آن خطبا در هر آبادی و هر مکان، بر سـر منبرها زبان به لعن علی 

و خاندانش گشـودند و از آنها بیزاری جسـتند و بس ناروا گفتند و لعنت کردند.« )صلح 

امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ/ص323(
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دارد، خداسـت. ثاراهلل یکی امام حسـین است، یکی پدرش امیرالمؤمنین؛ 

اهلِل َو ابـَن ثـارِِه«1 خـود او هم، حق خون خواهی اش متعلق به خداسـت،  »یـا ثـاَر

پدرش امیرالمؤمنین، او هم همین طور. این هم مظلومیتش.

اما عنصر سـوم که پیروزی آن بزرگوار باشـد. پیروزی همین است که اواًل 

در زمـان حیـات خـود او، بـر تمـام تجربه های دشـواری که بـر او تحمیل 

کردنـد، پیـروز شـد؛ یعنی باالخره جبهه های شـکنندۀ دشـمن ـ که شـرح 

خواهم داد ـ باالخره نتوانستند علی را به زانو دربیاورند؛ همه شان شکست 

خوردند از علی. بعد از شـهادت هم روزبه روز حقیقت درخشـان او آشکارتر 

شد؛ یعنی حتی از زمان حیاتش به مراتب بیشتر. امروز شما نگاه کنید، در 

دنیا ـ نه دنیای اسالم، در همۀ دنیا ـ چقدر ستایشگرانی هستند که حتی 

اسـالم را قبول ندارند، اما علی بن ابی طالب را به عنوان یک چهرۀ درخشـان 

تاریخ قبول دارند.۲ این همان روشن شدِن آن جوهر تابناک است و خدای 

متعال دارد درمقابل آن مظلومیت به او پاداش می دهد. آن مظلومیت، آن 

1. الکافی/ کتاب الحج/ ابواب الزیارات/ باب زیارة قبر ابی عبداهلل الحسین/ حدیث 2

2. به عنـوان نمونـه می توان به جبران خلیل جبران نویسـندۀ معروف کتاب پیامبر و ُجرج 

ُجرداق نویسـندۀ کتاب امام علی صوت العدالة االنسـانیة، اشـاره کرد که هر دو مسیحی 

و اهـل کشـور لبنـان بودنـد. جبران در کتاب رابطۀ مسـیحیان با اهل بیـت پیامبر، دربارۀ 

امیرالمؤمنین می گوید: »به عقیدۀ من، علی بن ابی طالب ]پس از پیامبر[ نخستین مرد از 

قوم عرب است که وجودش همۀ فضایل کامل بودن را در قوم خویش دمید و آهنگ آن 

را به گوش مردمی رسانید که پیش از آن مانند آن را نشنیده بودند و در بین تاریکی های 

جاهلیت از روش روشن او متحیر ماندند.«
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فشار اختناق، آن ِگل اندود کردن چشمۀ خورشید با آن تهمت های عجیب، 

آن صبـری کـه او درمقابـل اینها کـرد، باالخره پیش خـدای متعال پاداش 

دارد. این هم پاداشش در دنیا، که در طول تاریخ بشر، هیچ چهره ای را شما 

به این درخشـندگی و مورد اتفاق کل، پیدا نمی کنید. شـاید تا امروز هم 

در بین کتاب هایی که ما می شناسـیم دربارۀ امیرالمؤمنین نوشـته شـده 

اسـت، عاشـقانه ترینش را غیر مسلمان ها نوشتند. چند کتاب ستایشگرانۀ 

واقعًا عاشقانه در برابر امیرالمؤمنین، چند نویسندۀ مسیحی نوشتند. و از 

همان روز اول هم شروع شد؛ یعنی از بعد از شهادت، در همان وقتی که 

همه علیه آن بزرگوار می گفتند و تبلیغ می کردند، آن قدرتمندان مربوط به 

دستگاه شام و تبعۀ آنها و آنهایی که دِل پرخونی از شمشیر امیرالمؤمنین 

و از عـدل امیرالمؤمنیـن داشـتند کـه شـروع کردند، علی رغـم همین ها از 

همان وقت معلوم شد.

یـک نمونـه مـن عرض کنـم. پسـر عبداهلل بن ُعروة بن زبیر، پیـش پدرش از 

امیرالمؤمنین بدگویی کرد. خانوادۀ زبیر کاًل با امیرالمؤمنین بد بودند جز 

یکی شـان، ُمصَعب بن زبیر. که مردی شـجاع و کریم و همان کسـی اسـت 

که در قضایای کوفه با مختار و بعد هم با عبدالملک درگیر بود و شـوهر 

حضرت سـکینه هم بود؛ یعنی داماد امام حسـین، شـوهر جناب سکینه، 

مصعب بن زبیر بود. غیر از او، بقیۀ خانوادۀ زبیر، همین طور پشت درپشت، 

بـا امیرالمؤمنیـن بـد بودنـد؛ در تاریخ که انسـان می خوانـد، می یابد. این 

جـوان پیش پـدرش از امیرالمؤمنین بدگویی کرد. پدر یک جمله ای گفت 
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درمقابل او که خیلی هم طرف دارانه نیست، اما نکتۀ مهمی در آن هست، 

من یادداشت کردم.

یـُن و ال َبَی   َقـّطُ ِااّل َهَدَمـُه الّدِ
ً
عبـداهلل بـه پسـرش گفـت: »َو اهلِل مـا َبـَی الّنـاُس َشـیئا

نیـا َهدَمـُه«1 گفـت هر بنایـی که دین آن را به وجود 
ّ

 َفاسـَتطاَعِت الُد
ً
یـُن َشـیئا الِدّ

آوْرد و ِپـی و بنیـان آن بـر روی دیـن گذاشـته شـد، اهـل دنیـا هـر کاری 

کردنـد، نتوانسـتند آن را از بیـن ببرنـد؛ یعنـی بیخود زحمت نِکشـند برای 

اینکه نام امیرالمؤمنین را ـ که ِپی کار او بر دین اسـت، بر ایمان اسـت ـ 

از بیـن ببرنـد. این بنای شـخصیت علی بن ابی طالـب را نمی توانند منهدم 

ـِه َو اهلِل  واَن ِمـن َعیِبـِه َو َذِمّ َکیـَف ُتظِهـُر َبنـو َمـر َل َتـَر ِاَلٰ َعـِلٍّ 
َ
بکننـد. بعـد گفـت: »ا

ـماِء« گفـت ببیـن بنی مروان چطور هرچه   ِاَل الّسَ
ً
ـا َیأُخـذوَن ِبناِصَیِتـِه َرفعـا

َ
ّن

َ
َکا

َ
ل

می تواننـد، نسـبت به علی بن ابی طالب عیب جویـی و عیب گویی می کنند! 

در هـر مناسـبتی، در هر منبری لعـن می کنند؛ اما همین عیب جویی های 

آنهـا و بدگویی هـای آنها، مثل این اسـت که این چهرۀ درخشـان را هرچه 

برتر می َبرند و منّورتر می کنند؛ تأثیر عکس می بخشـد در ذهن های مردم، 

ٰی ما َینِدبوَن ِبه َموتاُهم ِمَن  بدگویی های آنها. نقطۀ مقابل، بنی امیه اند؛ »َو ما َتَر

ا َیکِشفوَن ِبه َعِن اجِلَیِف« اما بنی مروان، بنی امیه از گذشتگان 
َ

ّن
َ
َکا

َ
امَلدیِح َو اهلِل ل

خودشـان تمجیدهـا، تعریف هـا می کنند، هرچه بیشـتر تعریـف می کنند، 

نفرت مردم از آنها بیشتر می شود. این حرف شاید در حدود مثاًل سی سال 

بعد از شهادت امیرالمؤمنین گفته شده است. یعنی امیرالمؤمنین با همۀ 

1. البیان و التبیین )عمروبن بحر جاحظ، متوفی 255ق(/ ج2/ ص118
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آن مظلومیت، باز، هم در زمان حیات خود پیروز شد، هم در تاریخ پیروز 

شد، در خاطرۀ بشریت پیروز شد.

در زمـان ایـن حکومـتـ  حکومـت کمتر از پنج سـال امیرالمؤمنین ـ سـه 

جریان درمقابل امیرالمؤمنین صف آرایی کردند. یک جریان تعبیر شده است 

از آنها به قاسـطین، جریان دیگر ناکثین، جریان سـوم مارقین. این روایت 

ِمرُت 
ُ
را، همـهـ  شـیعه و سـنی ـ از امیرالمؤمنیـن نقـل کردند که فرمـود: »ا

ِکثنَی َو القاِسـطنَی َو املارِقنَی«.1 این اسـم را خوِد آن بزرگوار گذاشـته.   الّنا
َ

قاِتل
ُ
ن ا

َ
ا

قاسطین، یعنی ستمگران. مادۀ »قسط« این طوری است وقتی که به صورت 

مجرد استعمال بشودـ  َقَسَط َیقِسُط، یعنی َجاَر َیجوُر، َظَلَم َیظِلُم ـ به معنای 

ظلم کردن اسـت. وقتی با ثالثی مزید و باب ِافعالـ  َاقَسـَط ُیقِسـُط ـ گفته 

شـود، یعنـی َعـَدَل، َانَصـَف. ایـن قسـط و عدل که گفته می شـود »قسـط« 

به معنای عدل به کار می رود وقتی که َاقَسـَط ُیقِسـُط گفته شـود، اما وقتی 

َقَسَط َیقِسُط گفته شود ضد آن است، یعنی ظلم، جور. قاسطین از این ماده 

است. قاسطین، یعنی ستمگران، کسانی که ظلم کردند. امیرالمؤمنین اسم 

اینها را گذاشت ستمگر. اینها چه کسانی بودند؟

اینها مجموعه ای از کسانی بودند که اسالم را به صورت ظاهری و مصلحتی 

قبول کرده بودند و حکومت علوی را از اساس قبول نداشتند. اصاًل حکومت 

علـی را قبـول نداشـتند، هر کار هـم امیرالمؤمنین با اینهـا می کرد، فایده 

1. »مـن مأمـورم با ناکثین و قاسـطین و مارقین بجنگم.« )ُاْسـدالغابة )عزالدین ابن اثیر، 

متوفی 63۰ق(/ ج3/ ص612(
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نداشـت. البتـه ایـن حکومت، ِگرد محـور بنی امیه و معاویةبن ابی سـفیان 

ـ که حاکم و استاندار شام بود ـ گرد آمدند؛ شخصیت های بزرگشان هم، 

بارزترین شخصیتشـان خوِد جناب معاویه اسـت، بعد مروان َحکم اسـت، 

ولیدبن ُعقَبه است، قبل از اینها که خب در رأسشان ابوسفیان بود و دیگران 

و دیگـران. اینهـا یـک جبهه انـد. اینهـا به هرحـال با علـی کنار بیـا نبودند، 

حاضـر نبودنـد با امیرالمؤمنین بسـازند. درسـت اسـت که ُمِغیَرةبن ُشـعَبه 

و عبداهلل بن عبـاس و دیگـران در اوِل حکومـت امیرالمؤمنیـن گفتنـد: یـا 

امیرالمؤمنیـن! معاویـه را نگه دار یک چند صباحی؛ حضرت قبول نکردند.1 

آنها حمل کردند بر اینکه حضرت بی سیاسـتی کرد؛ لکن نه، آنها خودشـان 

غافل بودند. قضایای بعدی نشان داد امیرالمؤمنین هر کار هم که می کرد، 

معاویه با امیرالمؤمنین نمی ساخت. این تفکر، تفکری نبود که حکومتی 

مثـل حکومـت علـوی را قبول کنـد؛ قبلی ها را، بعضی هـا را تحمل کردند، 

بعضی ها را مجبور بودند. حاال سال ها گذشته بود.

از وقتی کـه معاویه مسـلمان شـده بـود تا این روزی که بـا امیرالمؤمنین 

می خواسـتند بجنگنـد، البتـه کمتر از سـی سـال بود، بیسـت وچند سـالی 

گذشته بود. سال ها در شام حکومت کرده بودند، نفوذی پیدا کرده بودند، 

پایگاهـی پیـدا کـرده بودنـد. دیگـر آن روزهـای اول نبود که تـا یک کلمه 

1. مغیرةبن شعبه یکی از افراد تأثیرگذار در جریان سقیفۀ بنی ساعده بعد از رحلت پیامبر 

و به خالفت رسیدن خلیفۀ اول بود. او از بیعت با امیرالمؤمنین خودداری کرد و چندی 

بعد به معاویه پیوست.  )تاریخ الطبری/ ج4/ ص438(
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بگویند، به آنها بگویند: آقا، شـما تازه مسـلمانید، چه می گویید؛ جایی باز 

کرده بودند. اینها یک جریان؛ که جریانی بودند که اساسًا حکومت اسالمی 

را، حکومت علوی را قبول نداشـتند و طور دیگری می خواسـتند حکومت 

باشـد و دسـت خودشان باشـد؛ که بعد هم نشان دادند. بعد دنیای اسالم 

تجربۀ حکومت اینها را چشـید. یعنی همان معاویه ای که در زمان رقابت 

بـا امیرالمؤمنیـن، آن طور بـه بعضی از اصحاب روی خوش نشـان می داد 

و محبـت نشـان مـی داد، بعدًا همان حکومت، تبدیل شـد بـه برخوردهای 

خشن، تا رسید به زمان یزید، حادثۀ کربال؛ بعد هم مروان و عبدالملک. و 

َحّجاج بن یوسف َثَقفی یکی از میوه های آن حکومت است و یوسف بن عمر 

ثقفـی یکـی از میوه های آن حکومت اسـت، یعنی ایـن حکامی که تاریخ 

از ذکـر جرائـم اینهـا بـه خـود می لـرزد؛ اینها همـان حکومتی هسـتند که 

معاویه بنیان گذاری کرد و بر سر چنین چیزی با امیرالمؤمنین جنگیدند. 

معلـوم بـود که چه چیزی را آنها دنبـال می کنند و می خواهند؛ یعنی یک 

حکومـت دنیایـی محض، بـا محور قـراردادن خودپرسـتی ها و خودی ها و 

همان چیزهایی که در حکومت بنی امیه همه مشـاهده کردند. بنده البته 

اینجا هیچ بحث عقیدتی و کالمی ندارم، این چیزهایی که عرض می کنم 

متـن تاریخ اسـت. تاریخ شـیعه هم نیسـت؛ اینها تاریـخ ابن اثیر و تاریخ 

ابن ُقَتیبه و اینهاسـت که یادداشت شده و محفوظ است. حرف هایی است 

کـه جـزو مسـّلمات اسـت؛ بحـث اختالفات فکری شـیعه و سـنی و اینها 

نیست این حرف ها.
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جبهۀ دومی که با امیرالمؤمنین می جنگیدند، جبهۀ ناکثین بودند. ناکث، 

یعنی شـکنندگان، شـکنندگاِن بیعت. اول بـا امیرالمؤمنین بیعت کردند، 

ولـی بعـد بیعـت را شکسـتند. اینها چـه؟ اینها نـه، اینها مسـلمان بودند، 

اینهـا خـودی بودنـد؛ منتهـا خودی هایی کـه حکومـت علی بن ابی طالب را 

تا آنجایی قبول داشـتند که در آن برای آنها یک سـهم قابل قبولی وجود 

داشـته باشـد؛ بـا آنهـا مشـورت بشـود، بـه آنها مسـئولیت داده بشـود، به 

آنها حکومت داده بشـود، اموالی که در اختیارشـان هسـت، به آن تعرضی 

نشود، نگویند آقا از کجا آوردید؟! ثروت های بادآورده، و چه و چه. همان 

کسانی که از بعضی شان وقتی از دنیا رفتند، چقدر ثروت باقی ماند. اینها، 

امیرالمؤمنین را قبول می کردند، نه اینکه قبول نکنند، منتها شـرطش این 

بود که با این چیزها کاری نداشته باشد. آقا، این اموال چرا؟ چرا آوردید، 

چرا گرفتید، چرا می خورید، چرا می َبرید، این حرف ها دیگر در کار نباشد!

لذا اول هم آمدند، اکثرشان بیعت کردند؛ البته بعضی هم بیعت نکردند. 

جناب سعدبن ابی وقاص از همان اول هم بیعت نکرد، بعضی های دیگر از 

همان اول بیعت نکردند؛ لکن جناب طلحه، جناب زبیر، دیگران، دیگران، 

ایـن بـزرگان اصحـاب، اینها بیعت کردند با امیرالمؤمنین، تسـلیم شـدند، 

قبـول کردند؛ منتها سـه، چهار ماه که گذشـت، دیدند نـه، با این حکومت 

نمی شـود سـاخت. این حکومتی که دوست و آشنا نمی شناسد، برای خود 

حقی قائل نیسـت، برای خانوادۀ خود حقی قائل نیسـت، برای کسانی که 

سبقت در اسالم دارند، حقی قائل نیست، خودش از همه سابق تر است به 
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اسـالم. مالحظـه ای در اجرای احکام الهی نـدارد، اینها را که دیدند، دیدند 

نه، با این آدم نمی شـود سـاخت؛ جدا شـدند و رفتند و جنگ جمل به راه 

افتـاد کـه واقعًا فتنه ای بـود جنگ جمل. ُامّ المؤمنین را برداشـتند بردند، 

با خودشـان همراه کردند، چه کردند، چه کردند، چقدر کشـته شـدند. البته 

امیرالمؤمنین پیروز شد و قضایا را صاف کرد. این هم جبهۀ دوم که مدتی 

این بزرگوار را مشغول کردند.

جبهـۀ سـوم، جبهۀ مارقیـن بودند. مـارق، یعنی گریزان. در تسـمیۀ اینها 

بـه مـارق، این طـور گفتند که اینهـا آن چنان از دین گریزانند، آن سـانی که، 

آن چنانی کـه یـک تیـر از کمـان گریزان می شـود! یعنی وقتی شـما تیر را 

می گذارید در چلۀ کمان و پرتاب می کنید، چطور این تیر می گریزد، عبور 

می کند، دور می شود؛ اینها همین طور از دین دور شدند. البته متمسک به 

ظواهر دینی هم بودند، اسم دین را هم می آوردند؛ اینها همان خوارج بودند. 

گروهی که مبنای کار خود را بر فهم ها و درک های انحرافی قرار داده بودند؛ 

فهم انحرافی از دین، که چیز خطرناکی اسـت. دین را از علی بن ابی طالبی 

که مفسر قرآن بود و عالم به علم کتاب بود یاد نمی گرفتند، از سالیق غلط 

خودشـان یاد می گرفتند. دور هم جمع شـدند؛ البته این طور آدم ها در هر 

اجتماعی هسـتند، اما گروه شدنشـان، متشکل شدنشان، به اصطالح امروز، 

گروهک تشکیل دادنشان، این، سیاست الزم داشت؛ این سیاست از جای 

دیگری هدایت شد.

نکتۀ مهم اینجاست؛ یعنی این گروهکی که اجزای آن، تا حرفی می گفتی، 
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یـک آیـۀ قرآن برایت می خواندند؛ می آمدند در نماز جماعت امیرالمؤمنین، 

وسط نماز آیه ای را می خواندند که تعریض1 به امیرالمؤمنین داشته باشد؛ 

پای منبر امیرالمؤمنین بلند می شدند آیه ای می خواندند که تعریض داشته 

باشد؛ شعارشان »ال ُحکَم ِااّل هلِل«۲ بود، یعنی حکومت شما را قبول نداریم ما، ما 

اهل حکومت اهلل هستیم، حکومت تو را قبول نداریم؛ یعنی این آدم هایی 

که ظواهر کارشـان این طوری بود، سازماندهی شـان، تشّکل سیاسی شان، با 

هدایت و رایزنی بزرگاِن دستگاه قاسطین، بزرگان شام انجام گرفت؛ یعنی 

عمروعـاص۳ و معاویـه و اینهـا با آنها ارتباط داشـتند. و اشـعث بن قیس4، 

آن طوری کـه قرایـن زیادی بر آن داللت می کند، فرد ناخالصی بود. یک عده 

مردمان بیچارۀ ضعیف از لحاظ فکری هم دنبال اینها راه افتادند و حرکت 

کردنـد. اینهـا هم، گروه سـومی کـه امیرالمؤمنین با اینها هم مواجه شـد، 

البتـه بـر اینها پیروز شـد. در جنگ نهروان ضربـۀ قاطعی به اینها زد؛ منتها 

خب بودند در جامعه، باالخره هم به شهادت آن بزرگوار منتهی شد.

1. )ع رض( کنایه ای

ه« است  کُم ِالّا ِللّٰ 2. حکومت جز برای خدا نیست. این شعار برگرفته از عبارت قرآنی »ِا�نِ الحُ

که در آیۀ 57 سورۀ مبارکۀ انعام و آیات 4۰ و 67 سورۀ مبارکۀ یوسف آمده.

3. عمرو جزو مشرکان مکه بود که پیامبر را بسیار آزار داد. در سال هشتم هجری اسالم 

آورد. ازطـرف خلیفـۀ دوم فرماندۀ سـپاه مسـلمانان در فتح مصر بـود. مدتی حاکم مصر 

بود تااینکه ازطرف خلیفه سوم برکنار شد. عمرو در زمان خالفت امیرالمؤمنین، از بیعت 

با ایشان خودداری کرد و در کنار معاویه قرار گرفت. )الکامل )ابن اثیر(/ ج2/ ص79(

4. برای مطالعۀ بیشـتر می توانید به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ پی نوشـت شماره 1۰. 

اشعث بن قیس، مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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اشـتباه نشـود در شـناخت خـوارج. بعضـی خـوارج را تشـبیه می کنند به 

خشک مقدس ها؛ نه، بحث، سِر خشک مقدس مآب نیست. خب مقدس مآبی 

که کناری نشسته است، برای خودش نماز می خواند، دعا می خواند، اینکه 

خوارج نیسـت. خوارج آن عنصری اسـت که شـورش طلبی می کند، بحران 

ایجاد می کند، وارد میدان می شـود، با علی می جنگد، بحث جنِگ با علی 

دارد؛ منتهـا مبنـای کار، غلـط؛ جنـگ، غلط؛ ابزار، غلط؛ هـدف، باطل؛ این 

خوارج است. امیرالمؤمنین با این سه دسته مواجه بود.

خـب، تفاوت عمـدۀ امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود با پیغمبر اکرم 

در دوران حکومت و حیات مبارکش این بود که در زمان پیغمبر، صفوف 

مشخص بود؛ صف ایمان و کفر. می ماندند منافقین که دائمًا آیات قرآن، 

از منافقین که در داخل جامعه بودند برحذر می داشـت، انگشـِت اشـاره را 

به سـوی آنهـا دراز می کرد، مؤمنین را درمقابـل آنها تقویت می کرد، روحیۀ 

آنها را تضعیف می کرد، یعنی همه چیز در نظام اسالمی در زمان پیغمبر، 

آشکار بود. صفوِف مشخص درمقابل هم بودند؛ یک نفر طرف دار کفر بود، 

طرف دار طاغوت بود، طرف دار جاهلیت بود، یک نفر هم طرف دار ایمان و 

اسالم و توحید و معنویت بود. البته آنجا هم همه جور مردمی بودند، آن 

زمان هم همه جور آدمی بودند، لکن صفوف، مشخص بود.

در زمـان امیرالمؤمنیـن، ِاشـکال کار ایـن بـود که صفوف، مشـخص نبود؛ 

بـرای خاطـر اینکه همان گروه دوم، ناکثین، که اسمشـان را آوردیم، خب 

چهره های موّجه بودند. هرکسـی در مقابلۀ با شـخصیتی مثل جناب زبیر، 
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جنـاب طلحـه، دچـار تردیـد می شـد. بله! این زبیر کسـی بود کـه در زمان 

پیغمبـر جـزو شـخصیت ها و برجسـتگان و پسـرعمۀ پیغمبـر و نزدیک به 

پیغمبر بود؛ حتی بعد از دوران پیغمبر هم جزو کسانی بود که به سقیفه 

اعتـراض کـرد بـرای دفـاع از امیرالمؤمنیـن. خـب بله؛ حکم مسـتوری1 و 

مسـتی همـه بـر عاقبـت اسـت!۲ خـدا عاقبـت همه مـان را به خیـر بکند. 

گاهی اوقات دنیاطلبی، اوضاِع گوناگون، جلوه های دنیا آن چنان اثرهایی 

می گذارد، آن چنان تغییرهایی در شخصیت هایی به وجود می آورد که برای 

هرکسـی، برای خواص هم گاهی اوقات ایجاد ِاشـکال می شـود؛ چه برسد 

بـرای مـردم عامـی. خـب، آن روز واقعـًا سـخت بـود و آنهایی کـه دوُروبِر 

امیرالمؤمنین بودند و ایستادند و جنگیدند، خیلی بصیرت به خرج دادند. 

َم 
َ
 َهـَذا الَعل

ُ
کـه بارهـا بنده نقـل کـردم از امیرالمؤمنین که فرمـود: »َو ال َیِمـل

بـرِ«۳. اول، بصیـرت؛ بصیـرت در درجـۀ اول؛ خب بصیرت   الَبَصـرِ َو الّصَ
ُ

هـل
َ
ِااّل ا

داشـتند. اما خب مشـکالت امیرالمؤمنین معلوم است که با وجود چنین 

درگیری هایی، چگونه بود.

یـا آن کج رفتارهایـی کـه بـا تکیه بـر فکر ادعای اسـالم، بـا امیرالمؤمنین 

می جنگیدنـد و حرف هـای غلـط می زدند. خب در زمان صدر اسـالم، افکار 

1. )س ت ر( محجوب ماندن

2. حکم مسـتوری و مسـتی همه بر خاتمت اسـت / کس ندانسـت که آخر به چه حالت 

برود )دیوان حافظ(

3. »و این پرچِم مبارزه را جز افراد آگاه و بااستقامت، به دوش نمی کشند.« )نهج البالغه/ 

خطبۀ 173/ دربارۀ ویژگی های رهبری(
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غلـط خیلـی مطرح می شـد؛ آیـۀ قرآن نازل می شـد صریحًا آن افـکار را رد 

می کـرد؛ چـه در دوران مکـه، چه در دوران مدینه. شـما ببینید سـورۀ بقره 

که یک سورۀ مدنی است، وقتی انسان نگاه می کند، می بیند عمدتًا شرح 

چالش هـای پیغمبـر اسـت با منافقیـن، با یهـود، درگیری هـای گوناگون، 

بـه جزئیـات می پـردازد؛ حتـی روش هایـی کـه یهـود مدینـه آن روز برای 

اذیت کـردِن روانـی پیغمبر به کار می بردند، آنها را هم در قرآن ذکر می کند؛ 

ا«1 و ازاین قبیـل. و بـاز سـورۀ اعـراف، سـورۀ مبارکۀ اعراف که  ولوا راِع�ن �ت »لا �تَ

سورۀ مکی است، فصل ُمشِبعی۲ را با خرافات می جنگد. این مسئلۀ حرام، 

حالل کردن گوشـت ها و انواع گوشـت ها و چه و چه، که اینها را محرمات 

تلقـی می کردنـد، محرمـات دروغیـن، محرمات پـوچ، از محرمـات واقعی: 

«۳. می گوید حرام اینهاست، نه  َ��نَ ها َو ما �بَ َهَ� ِم�ن
 ما طنَ

َ واِح�ش
َی ال�نَ ِ

ّ
َم َر�ب ما َحّ�َ

ل ِا�نَّ
»�تُ

آنهایـی کـه شـما رفتید سـائبه و َبحیره4 و فالن و فالن کـه برای خودتان 

حـرام درسـت کردیـد. قرآن صریحًا مبـارزه می کرد با این افـکار این طوری؛ 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 1۰4، خداوند برای جلوگیری از تمسخر مؤمنین توسط یهودیان 

به آنها امر می کند که »]به پیامبر[ نگویید: راِعنا ]مراعاتمان کن[، بلکه بگویید: ُانظرنا ]ما 

را در نظر بگیر[.«

2. )ش ب ع( اشباع شده، پر شده، مفّصل و کامل

3. سـوره مبارکـه اعـراف/ آیـه 33، »بگـو: پروردگار من فقط کارهای زشـت راـ  آشـکار و 

پنهان ـ حرام کرده است.«

4. سائبه: شتری که با نذر برای بت ها آزاد می کردند. بحیره: شتری که پنج شکم زاییده 

و آخرینش َنر است.
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امـا زمـان امیرالمؤمنیـن، همان مخالفین هم از قرآن اسـتفاده می کردند؛ 

همان هـا هـم از آیـات قـرآن بهـره می بردنـد. کار امیرالمؤمنیـن به مراتب 

ازاین جهـت دشـوارتر بود. و امیرالمؤمنیـن دوران حکومت کوتاه خود را با 

این سختی ها گذراند.

درمقابـل اینهـا، جبهـۀ خوِد علی اسـت؛ یـک جبهۀ حقیقتًا قوی. کسـانی 

مثل عمار، مثل مالک  اشـتر، مثل عبداهلل بن عباس، مثل محمدبن ابی بکر، 

مثـل میثـم تمار،1 مثل ُحجربن َعِدی؛۲ شـخصیت های مؤمـن، بصیر، آگاه 

کـه در هدایـت افکار مردم چقدر نقش داشـتند. یکی از بخش های زیبای 

دوران زندگـی امیرالمؤمنیـنـ  البتـه زیبـا از جهات تـالش هنرمندانۀ این 

بـزرگان، امـا درعین حـال تلـخ از جهـت رنج هـا و شـکنجه هایی کـه اینهـا 

کشـیدند ـ ایـن منظرۀ حرکت اینهاسـت به کوفه و بصـره. وقتی که آمدند 

طلحه و زبیر و اینها، صف آرایی کردند و بصره را گرفتند؛ حضرت فرسـتاد 

1. میثم بن یحیـی غالمـی بـود که به دسـت امیرالمؤمنین آزاد و در زمـرۀ یاران خاص آن 

حضرت در آمده بود. میثم خرمافروش بود، به همین جهت به او تمار می گفتند. ابن زیاد 

بعـد از ورود بـه کوفـه میثـم را بـه دار آویخت. طبق برخـی روایـات امیرالمؤمنین نحوۀ 

شهادت میثم را به او اطالع داده بود. )دانش نامۀ امیرالمؤمنین/ ج13/ ص88(

2. ُحجر جزو فرماندهان سـپاه امیرالمؤمنین بود. پس از شـهادت حضرت ُحجر آشـکارا 

نسـبت بـه رفتـار معاویـه اعتـراض می کـرد، لـذا توسـط حاکم کوفه دسـتگیر و به شـام 

فرستاده شد. قبل از رسیدن آنها به شام، معاویه دستور قتل او را صادر کرد. به این ترتیب 

ُحجـر و برخـی از یارانـش در سـرزمین »َمـرج َعذرا« که توسـط خود او فتح شـده بود، به 

شـهادت رسـیدند. معاویـه به سـبب این ماجرا از سـوی افـراد زیادی مـورد نکوهش قرار 

گرفت. )دانش نامۀ امیرالمؤمنین/ ج13/ ص148(
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امـام حسـن را و بعضـی از این اصحاب را ]به کوفـه[، مذاکراتی که آنها با 

مـردم کردنـد، حرف هایـی کـه آنها در مسـجد ]زدند[، محاّجه هایـی که آنها 

کردنـد، یکـی از آن بخش های پرهیجان و زیبا و پرمغز تاریخ صدر اسـالم 

اسـت؛1 خب این شـخصیت ها بودند. لذا شـما می بینید عمدۀ تهاجم های 

دشـمنان، دشـمنان امیرالمؤمنین، هم متوجه همین هـا بود. علیه مالک 

اشـتر، بیشـترین توطئه هـا؛ علیـه عمار یاسـر، بیشـترین توطئه هـا؛ علیه 

محمدبن ابی بکـر، توطئـه؛ علیه همۀ آن کسـانی که امتحانی داده بودند در 

ماجـرای امیرالمؤمنیـن از اوِل کار و نشـان داده بودند کـه چه ایمان های 

مسـتحکم و اسـتوار و چه بصیرتی دارند، علیه اینها ِسـهاِم۲ تهمت پرتاب 

می شـد ازطرف دشـمنان، انواع و اقسـام، و به جان آنها سـوءقصد می شد 

و لـذا اغلبشـان هـم شـهید شـدند. عمـار کـه در جنـگ شـهید شـد، لکن 

محمدبن ابی بکر با حیله شـهید شـد، حیلۀ شـامی ها؛ مالک اشـتر با حیلۀ 

شـامی ها شـهید شـد و بعضی دیگر هم که ماندند، بعدها به نحو شدیدی 

به شهادت رسیدند.

این وضع حکومت امیرالمؤمنین است. مجموعًا اگر بخواهیم جمع بندی 

بکنیـم، این طـوری بایـد عـرض بکنیـم: دوران ایـن حکومـت، دوران یـک 

حکومـت مقتدرانه، درعین حـال مظلومانه و درعین حال پیروز ]بود[؛ یعنی 

1. برای مطالعۀ بیشـتر به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ پی نوشـت شـماره 9. کارشکنی 

ابوموسی اشعری در جنگ جمل، مراجعه کنید.

2. )س ه م(، جمع سهم، تیرها

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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هم در زمان خود توانست دشمن ها را به زانو دربیاورد، هم بعد از شهادت 

مظلومانه اش، در طول تاریخ توانسـت مثل مشـعلی بر فراز تاریخ باشـد. 

البته خون دل های امیرالمؤمنین در این مدت، جزِو پرمحنت ترین حوادث 

و ماجراهای تاریخ است.1377/1۰/18



فصل چهارم

حضرت فاطمة الزهرا؟اهس؟

http://sahba.ir
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فیوضـات1 فاطمۀ زهراسـام اهلل علیها بـه مجموعۀ کوچکی که درمقابل مجموعۀ 

انسـانیت، جمع محدودی به حسـاب می آید، منحصر نمی شود. اگر با یک 

دید واقع بین و منطقی نگاه کنیم، بشریت یکجا مرهون فاطمۀ زهراسام اهلل علیها 

اسـت. این گزاف نیسـت؛ این یک حقیقتی اسـت. همچنانی که بشـریت 

مرهون اسـالم اسـت، مرهون قرآن است، مرهون تعلیمات انبیا و پیغمبر 

خاتمصلی اهلل علیه واله وسـلم اسـت. در همیشۀ تاریخ این طور بوده است، امروز هم 

همین طـور اسـت و روزبـه روز نور اسـالم و معنویت فاطمـۀ زهراسـام اهلل علیها 

آشـکارتر خواهد شـد و این را بشـریت لمس خواهد کرد. آنچه ما وظیفه 

داریم، این اسـت که خود را شایسـتۀ انتسـاب به آن خاندان کنیم؛ چون 

این سـخت اسـت. منتسـب بودن به خاندان رسـالت و از جملۀ وابستگان 

آنها و معروفین به والیت آنها بودن، دشوار است.۲ همچنانی که در زیارت 

1. )ف ی ض( برکات، بهره ها

ُکم، پس  منَی ِبَفضِلُکم، َوَمعروفنَی ِبَتصدیِقنا ِاّیا ِ
ّ
2. در بخشی از زیارت جامعه آمده است: »َفُکّنا ِعنَدُه ُمَسل

ما نزد خدا از تسلیم شدگان به فضل شما و شناخته شدگان به تصدیق جایگاه شما بودیم.«
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می خوانیم که ما معروفین به دوسـتی و محبت شـما هسـتیم؛ این یک 

وظیفۀ مضاعفی را بر دوش ما می گذارد.

ایـن خیـر کثیـری کـه در ایـن سـورۀ مبارکـه، خـدای متعـال مـژدۀ آن را 

�«1 ـ کـه تأویـل۲ آن، فاطمـۀ 
َ اَک الَکو�ش �ن عَ��ی

َ
ا ا

بـه پیغمبر اکـرم داد کـه: »ِا�نّ

زهراسـام اهلل علیها اسـت ـ درحقیقت مجمع همۀ خیراتی اسـت که روزبه روز از 

سرچشـمۀ دین نبوی بر همۀ بشـریت و بر همۀ خالیق فرومی ریزد. خیلی 

ّمُ  سـعی کردند آن را پوشـیده بدارند و انکار کنند، اما نتوانسـتند؛ »َو اهلُل ُم�تِ

.۳» �و�نَ و َکِ�َه الکا�نِ
َ
وِرِه َو ل

�نُ

ما باید خودمان را به این مرکز نور نزدیک کنیم و نزدیک شدن به مرکز نور، 

الزمه اش و خاصیتش، نورانی شـدن اسـت. باید نورانی بشویم؛ باید با عمل 

و نه فقط با محبت خالی، با عمل؛ عملی که همان محبت و همان والیت 

و همـان ایمـان، بـه مـا آن را امـال می کنـد و آن را از مـا می خواهد. با این 

عمل، باید بشویم جزو این خاندان، وابستۀ به این خاندان. این طور نیست 

که قنبِر4 دِر خانۀ علیعلیه السـام شـدن، کار آسـانی باشـد. این طور نیسـت که 

1. سوره مبارکه کوثر/ آیه 1، »همانا ما به تو خیر کثیر عطا کردیم.«

2. )أول( آشکارکردن معنای پنهان لفظ و بیان مراد و مقصود واقعی متکلم

3. سـوره مبارکـه صـف/ آیه 8، »ولی خـدا کامل کنندۀ نور خویش اسـت، هرچند کافران 

خوش نداشته باشند.«

4. خدمتـکار وفـادار امیرالمؤمنین، که طبق روایتی به دسـت حجاج بن یوسـف ثقفی به 

شـهادت رسـیده. )االرشـاد )شـیخ مفید، متوفی 413ق(/باب تاریخ امیر المؤمنین/ فصل 

فی اخباره بالغائبات/ ص328(
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 الَبیت«1 شدن، کار آسانی باشد. ما جامعۀ موالیان و شیعیان 
َ

هل
َ
»َسلماُن ِمّنا ا

اهل بیتعلیهم السـام توقـع داریـم از آن بزرگـواران که ما را از خودشـان بدانند، 

جزو خودشان، از حاشیه نشینان خودشان؛ »فالن ز گوشه نشینان خاک درگه 

ماسـت«۲. دلمـان می خواهـد این طور اهل بیت دربارۀ مـا قضاوت کنند؛ اما 

این آسـان نیسـت؛ این با ادعا فقط به دسـت نمی آید؛ این، عمل الزم دارد، 

گذشت الزم دارد، ایثار الزم دارد، تشّبه و تخّلق به اخالق آنها الزم دارد.

شما مالحظه کنید، این بزرگوار در چه سنی این همه فضایل را حائز شد؟ 

در چه مدت عمری این همه درخشـندگی ها را از خود ُبروز داد؟ در عمری 

کوتاه؛ هجده سـال، بیسـت سال، بیسـت وپنج سالـ  از هجده سال گفتند 

سـن مبـارک فاطمـۀ زهرا را ـ بیهـوده به دسـت نمی آید این همـه فضایل؛ 

ا امَتَحَنِک صاِبرًة«۳. خدای  َقِک َفَوَجَدِک مِلَ
ُ
ن َیل

َ
 ا

َ
َقـِک َقبـل

َ
ـذی َخل

َّ
»ِامَتَحَنـِک اهلُل ال

متعال، آزمود این بندۀ برگزیده را، زهرای اطهر را. دسـتگاه خدای متعال، 

دستگاه حساب وکتاب است؛ آنچه می بخشد، با حساب وکتاب می بخشد. 

او می داند گذشـِت این بندۀ خالص خود را و ایثار او را و معرفت او را و 

1. پیامبر اکرم: »سـلمان از ما اهل بیت اسـت.« )عیون اخبارالرضا )شـیخ صدوق، متوفی 

381ق(/ باب31/ حدیث282(

2. به حاجب در خلوت سرای خاص بگو / فالن ز گوشه نشینان خاک درگه ماست )دیوان 

حافظ(

3. »آزمـود تـو را خدایـی کـه تـو را آفرید، پیـش از آنکه تو را بیافریند، پـس تو را در برابر 

آزمایشـش شـکیبا یافـت.« )بحاراالنـوار/ ج97/ کتاب المـزار/ ابواب زیـارة النبی/ باب5/ 

حدیث 11/ ص194(
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فـدا شـدِن او را در راه اهـداف الهی؛ لذاسـت که او را مرکـز فیوضات خود 

قرار می دهد.137۰/1۰/5

ـماِء«1 کّروبیـاِن  َهـَر نوُرهـا مِلاِئَکـِة الّسَ روایتـی مـن خوانـدم یک وقتـی کـه »َز

مأِلاعلـی۲ از درخشـندگی فاطمـۀ زهرا چشم هایشـان خیره می شـود، برای 

آنها می درخشـد. من و شـما که چیزی نیستیم. خب، ما چه استفاده]ای[ 

بکنیم؟ ما باید راه را پیدا کنیم از این سـتارۀ درخشـان، راه به سـوی خدا 

را، راِه بندگی را که راه راسـت اسـت؛ و همین فاطمۀ زهرا این راه را رفت 

که این شـد. اگر می بینید خدا خمیرۀ۳ او را هم خمیرۀ متعالی قرار داده 

است، زیرا خدا می دانست که این موجود در عالم ماده و عالم ناسوت4، از 

َقِک 
ُ
ن َیل

َ
 ا

َ
َقـِک َقبل

َ
ذی َخل

َّ
امتحـان خـوب بیرون خواهد آمد؛ »ِامَتَحَنِک اهلُل ال

ًة«؛ قضیه این است. خدای متعال حتی آن خمیره  ا امَتَحَنِک صاِبَر َفَوَجَدِک مِلَ

را هـم اگـر لطـف ویـژه ای درباره اش می کند، بخشـی مربوط به این اسـت 

کـه می دانـد او از عهـدۀ امتحـان چگونه بر خواهد آمـد؛ وِااّل خمیرۀ خوب 

خیلی هـا داشـتند، مگـر همـه توانسـتند از عهـده بربیایند؟ ایـن بخش از 

زندگـی فاطمـۀ زهرا آنی اسـت که مـا به آن برای نجـات خودمان احتیاج 

داریم؛ برای نجات خودمان. حدیث از ُطرق شیعه است که پیغمبر فرمود 

1. ایـن روایـت از پیامبـر اکـرم و در بحاراالنـوار/ ج28/ کتـاب الفتـن و المحـن/ باب2/ 

حدیث 1/ ص38، آمده است.

2. فرشتگان عالم باال

3. )خ م ر( سرشت، طینت

4. عالم طبیعت؛ اجسام و جسمانیات، و زمان و زمانیات را عالم ناسوت می نامند.
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غی َعنِک ِمَن اهلِل َشـیًئا«1؛ به همین فاطمه 
ُ
بـه فاطمـه: »یا فاِطَمُة، ِاعَمل َفِاّن ال ا

فرمـود؛ ای عزیـز مـن! ای فاطمـۀ مـن! پیش خـدا من تـو را نمی توانم از 

چیـزی بی نیـاز کنـم. یعنی خودت باید به فکر خودت باشـی.1373/9/3 یعنی 

پیش خدا، نسـبِت با من و ارتباِط با من به درد تو نمی خورد.1382/5/28 و او 

به فکر خود بود از دوران کودکی تا پایان عمر کوتاه.

و شما ببینید چگونه زندگی کرده است! تا قبل از ازدواج که دخترکی بوده 

اسـت کاری کرده اسـت با آن پیامبِر رحمت و نور و پدیدآورندۀ دنیای نو 

و آن رهبـر و فرمانـدۀ عظیـم انقـالب جهانی ـ که تا ابد ایـن انقالب باید 

بماند و پیغمبر آن روز این پرچم را داشت برمی افراشت ـ این دختر با آن 

بهیا«۲ مادِر پدر. 
َ
ّمُ ا

ُ
پدر به این عظمت کاری کرد که کنیه اش را گذاشتند »ا

اینها خدمت اسـت، اینها کار اسـت، اینها مجاهدت و تالش است؛ بیخود 

کـه نمی گوینـد امّ ابیهـا. چه در دوران مکه، چه در دوران ِشـعب ابی طالب 

در آن سـختی ها، چه آن وقتی که مادرش خدیجه از دنیا رفت و پیغمبر را 

تنها گذاشت و دِل پیغمبر در مدت کوتاهی با دو حادثه شکست، با حادثۀ 

1. بصائرالدرجـات فـی فضائـل آل محمد )محمدبن حسـن صفار، متوفـی 29۰ق(/ االجزاء 

العاشرة/ الجزء السادس/ باب 16/ حدیث 1۰

2. به لقبی گفته می شـود که برای بزرگداشـت و تکریم شـخصی به او نسـبت می دهند. 

ابتدای این القاب معمواًل اسامی »َاب«، »ِابن«، »ُام«، یا »ِبنت« می آید. برخی از کنیه های 

حضـرت زهـرا عبـارت اسـت از: ام الحسـن، ام الحسـین، ام المحسـن، ام االئمـه و ام َابیها 

)بحاراالنوار/ ج43/ کتاب تاریخ فاطمة و الحسـن و الحسـین/ ابواب تاریخ سـیدة نسـاء 

العالمین/ باب2/ حدیث 15/ ص16(
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وفـات خدیجـه و بـا حادثۀ وفات ابی طالب؛ بـه فاصلۀ کمی این دو نفر از 

دست پیغمبر رفتند، پیغمبر احساس تنهایی می کرد و فاطمۀ زهرا آن روز 

قد برافراشت، با دست های کوچک خودش غبار محنت را از چهرۀ پیغمبر 

سُترد؛ امّ ابیها، تساّلبخش پیغمبر، از آنجا شروع شده.1373/9/3

حضرت زهراسـام اهلل علیها در سـنین شش سـالگی، هفت سـالگی ـ به اختالف؛ 

چون روایات مختلف است در تاریخ والدت آن حضرت ـ بودند که قضیۀ 

شـعب ابی طالـب پیـش آمد. شـعب ابی طالب، یک دوران بسـیار سـختی 

اسـت در تاریخ صدر اسـالم؛ یعنی دعوت پیغمبر شـروع شده بود، دعوت 

را علنی کرده بودند، به تدریج مردم مکه ـ به خصوص جوان ها، به خصوص 

برده هـا ـ بـه حضـرت می گرویدنـد. بـزرگان طاغوت مثل همـان ابولهب و 

ابوجهـل1 و اینهـا دیدنـد که هیچ چاره ای ندارنـد، جز اینکه پیغمبر و همۀ 

مجموعـۀ دوروبـَرش را از مکه اخراج کنند؛ همین کار را هم کردند. یکجا، 

حاال چندصد نفر یا تعداد زیادی، ده ها خانوار را که پیغمبر و خویشاوندان 

پیغمبـر و خـوِد ابی طالـبـ  بااینکـه ابی طالب هم جزو بـزرگان بود ـ بچه 

و بـزرگ و کوچـک، همـه را از مکـه بیرون کردند. اینهـا از مکه خب رفتند 

بیرون؛ کجا بروند؟ تصادفًا جناب ابی طالب، یک گوشه ای در نزدیکی مکه 

ـ چنـد کیلومتـرِی فرضًا مکه ـ در یک شـکاف کوهی، یک ِملکی داشـت؛ 

شـعب ابی طالب اسـمش بود. شـعب، یعنی همین شـکاف کوه؛ یک درۀ 

1. از دشـمنان سرسـخت پیامبر اکرم هسـتند. ابوجهل در غزوۀ بدر به دسـت مسـلمانان 

کشته شد و ابولهب هفت روز بعد از شنیدن خبر شکست مشرکین، دق مرگ شد.
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کوچـک. ما مشـهدی ها به این طـور چیزی می گوییم »بـازه«. اتفاقًا این از 

آن لغت هـای صحیـِح دقیـِق فارسـی سـره1 هم هسـت؛ بازه، کـه به لهجۀ 

محلـی، روسـتایی ها بـه آن می گوینـد »َبَزه«؛ اما اصلش همان بازه اسـت. 

یـک بـازه ای، یک شـعبی، جناب ابی طالب داشـت، یک گوشـه ای؛ گفتند 

خب برویم آنجا.

خب فکرش را بکنید در مکه، شب در پاییز بی نهایت سرد، روز در تابستان 

غیر قابل تحمـل سـه سـال اینهـا در اینجا زندگی کردند! سـه سـال در این 

بیابان اینها زندگی کردند! چقدر گرسنگی کشیدند، چقدر سختی کشیدند، 

چقـدر محنـت بردند، خـدا می داند. یکی از دوران های سـخت پیغمبر، آنجا 

بود. حاال پیغمبر اکرم در این دوران، مسـئولیتش فقط مسـئولیت رهبری 

به معنـای ادارۀ یـک جمعیـت نبود؛ بایـد می توانسـت از کار خودش پیش 

اینهایی که دچار محنت شدند، دفاع کند. می دانید، وقتی که اوضاع خوب 

اسـت، کسـانی که دور محور یک رهبری جمع شـدند، همه خب راضی اند 

از اوضـاع؛ می گوینـد خـدا پدرش را بیامرزد، ما را بـه این وضع خوب آورد. 

وقتی سـختی پیدا می شـود، همه دچار تردید می شـوند، می گویند ایشـان 

مـا را آوردنـد؛ ما که نمی خواسـتیم بـه این وضع دچار بشـویم! ایمان های 

قوی البته می ایستند؛ اما باالخره سختی ها همه فشار می آورد روی دوش 

پیغمبـر. در همیـن اثنـا۲، وقتی که نهایت شـدت روحی بـرای پیغمبر بود، 

1. خالص، ناب

2. )ث ن ی( در همین فاصله، در همین بازۀ زمانی
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جناب ابی طالب که پشتیبان پیغمبر و امید او بود، و جناب خدیجۀ کبری 

کـه او هـم بزرگ ترین کمک روحی برای پیغمبر بود، در ظرف یک هفته از 

دنیا رفتند. خیلی حادثۀ عجیبی است؛ یعنی پیغمبر تنهای تنها شد.

مـن نمی دانم شـما هیچ وقت رئیس یـک مجموعۀ کاری بودید، تا بدانید 

مسـئولیت یک مجموعه، معنایش چیسـت؟ انسان واقعًا بیچاره می شود 

در یـک شـرایطی. خـب، در این شـرایط، حاال نقش فاطمۀ زهـرا را ببینید 

ـ آدم تاریـخ را کـه نـگاه می کند، در آن گوشـه کنارها هم بایـد پیدا کنید؛ 

هیچ فصلی برای این چیزها باز نکردند متأسـفانه ـ فاطمۀ زهرا مثل یک 

مادر، مثل یک مشـاور، مثل یک پرسـتار برای پیغمبر بوده. آنجا بوده که 

بهیا«، مادِر پدرش اسـت. این برای آن وقت اسـت؛ یعنی 
َ
ّمُ ا

ُ
گفتند »فاِطَمُة ا

وقتی کـه یـک دختر مثاًل شش سـاله، هفت سـاله، هشت سـاله، این طوری 

بوده. البته در محیط عربی، محیط های گرم، دخترها زودتر رشـِد جسـمی 

و روحی می کنند؛ مثاًل فرض کنید مثل یک دختر ده، دوازده سـالۀ حاالی 

ما. خب این، احساس مسئولیت است. این نمی تواند الگو باشد برای یک 

جوان، که نسبت به مسائل پیرامونی خودش این طور احساس مسئولیت 

کند، این طور احسـاس نشـاط کند؟ آن سرمایۀ عظیِم نشاطی که در وجود 

او هسـت، اینها را خرج کند، برای اینکه پدری را که حدود پنجاه سـال از 

سـنش می گذشـته ـ آن وقت حدود پنجاه سال از عمر پیغمبر می گذشته؛ 

خب پنجاه سـاله، مرد مسـن اسـت، مرد پیر اسـت تقریبًا ـ برای کمک به 

این مرد پیر همۀ این نیروی جوانی را انسـان صرف کند، خرج کند، غبار 
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کـدورت و غـم را از چهـرۀ او پاک کند. این نمی تواند الگو باشـد برای یک 

جوان؟ خیلی چیز مهمی است.1377/2/7

آن وقـت در چنیـن دنیایـی، پیامبـر اکرم دختـری تربیت می کنـد که این 

دختـر، شایسـتگی آن را پیـدا می کنـد کـه پیامبـر خـدا بیاید دسـت او را 

ببوسـد!1 بوسـه بر دسـت فاطمۀ زهرا ازطرف پیامبر را، هرگز نباید حمل بر 

یک معنای عاطفی کرد. این خیلی غلط و خیلی حقیر است اگر ما خیال 

کنیم که چون دخترش بود و دوسـتش می داشـت، دسـتش را می بوسید. 

مگر شخصیتی به آن ارجمندی، آن هم با آن عدل و حکمتی که در پیامبر 

هسـت و اتکایـش بـه وحـی و الهـام الهـی اسـت، خم می شـود و دسـت 

دخترش را می بوسـد؟ نه، این یک چیز دیگر و یک معنای دیگری اسـت. 

این حاکی است که این دختر جوان، این زنی که وقتی از دنیا رفته، بین 

هجده سـال تا بیسـت وپنج سـال سن داشـته ـ هجده سـال هم گفته اند، 

بیست وپنج سال هم گفته اند ـ اصاًل در اوج ملکوت انسانی قرار داشته و 

یک شخص فوق العاده بوده است. این، نگرش اسالم به زن است.137۰/1۰/4

امـا مقـام معنـوی ایـن بزرگـوار، نسـبت بـه مقـام جهـادی و انقالبـی و 

اجتماعی او، باز به مراتب باالتر اسـت. فاطمۀ زهرا به صورت، یک بشـر، 

یـک زن، آن هـم زنـی جوان اسـت؛ اما در معنا، یـک حقیقت عظیم، یک 

نور درخشـان الهی، یک بندۀ صالح، یک انسـان ممتاز و برگزیده اسـت. 

آن کسـی اسـت که رسـول اکرم به امیرالمؤمنینعلیهماالسـام فرمود: »یا َعِلُّ 

1. امالی )شیخ طوسی، متوفی 46۰ق(/ مجلس چهاردهم/ حدیث 4۰
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نُظُر ِاَل 
َ
ّن ا

َ
َکا ِة َو  نـَت قاِئُد امُلؤِمنـنَی ِاَل اجَلّنَ

َ
هیـا َبعـدی َو ا

َ
ـیت َو َخلیَفـیت َعل ّمَ

ُ
نـَت ِامـاُم ا

َ
ا

ٍک 
َ
لَف َمل

َ
یٍب ِمن نورٍ َعـن َییِنا َسـبعوَن ا

َ
ٰ ن َ

ـت َیـوَم القیاَمـِة َعـل
َ
قَبل

َ
ابَنـیت َفاِطَمـَة َقـد ا

ـٍک َو َخلَفهـا َسـبعوَن 
َ
لـَف َمل

َ
ـٍک َو َبـنَی َیَدیـا َسـبعوَن ا

َ
لـَف َمل

َ
َو َعـن َیسـارِها َسـبعوَن ا

ِة«1. یعنی در روز قیامت، امیرالمؤمنین  ـیت ِاَل اجَلّنَ ّمَ
ُ
ـٍک َتقـوُد ُمؤِمنـاِت ا

َ
لـَف َمل

َ
ا

مؤمنیـن را بـه بهشـت رهبـری می کنـد، مردان مؤمن را به سـوی بهشـت 

هدایـت می کنـد و فاطمـۀ زهرا زنان مؤمن را به بهشـت الهـی راهنمایی 

می کند. ِعدل امیرالمؤمنین، هم پایه و هم سـنگ امیرالمؤمنین آن کسی 

اسـت که وقتی در محراب عبادت می ایسـتاد، هزاران فرشتۀ مقرب خدا، 

به او خطاب می کردند، به او سـالم می کردند، به او تهنیت۲ می گفتند و 

همان سـخنی را می گفتند که فرشـتگان به مریم اطهر، قباًل گفته بودند؛ 

ٰ ِنسـاِء  َ
ِک َعـل ِک َو اصَطفـا ـَر ِک َو َطّهَ عـرض می کردنـد: »یـا فاِطَمـُة ِاّنَ اهلَل اصَطفـا

العامَلنَی«۳. این، مقام معنوی فاطمۀ زهراسـت.

زنـی، آن هـم در سـنین جوانـی بـه جایـی می رسـد از لحاظ مقـام معنوی 

1. »ای علـی! تـو امـام ایـن امـت و خلیفۀ بر آنها بعد از من هسـتی، و تـو هدایت کنندۀ 

مؤمنان به سوی بهشت خواهی بود. و گویی دخترم فاطمه را می بینم که در روز قیامت 

بر شـتری از نور سـوار اسـت و در طرف راسـت، چپ، پیِش رو، و پشـت سر وی هرکدام، 

هفتادهزار فرشته قرار دارند و او زنان مؤمن امت مرا به سوی بهشت راهنمایی می کند.« 

)امالی )شیخ صدوق(/ مجلس هفتادوسوم/ حدیث 18(

2. )ه ن أ( شادباش و تبریک گفتن

3. »ای فاطمـه! خداونـد تـو را برگزیـده، و از همۀ پلیدی ها پـاک کرده و بر زنان عالمیان 

برتری داده است.« )امالی )شیخ صدوق(/ مجلس هفتادوسوم/ حدیث 18(
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کـه بنـا بـر آنچـه کـه در بعضـی از روایات هسـت، فرشـتگان با او سـخن 

می گوینـد و حقایـق را بـه او می آموزنـد و ارائـه می دهند.1 محدثه اسـت؛ 

یعنی کسی است که فرشتگان با او حدیث می کنند و حرف می زنند. این 

مقـام معنـوی، این میدان وسـیع، این قلـۀ رفیع، درمقابـل همۀ زن های 

آفرینش و عاَلم است. فاطمۀ زهرا در قلۀ این بلندای عظیم ایستاده و به 

همۀ زنان عاَلم خطاب می کند و آنها را دعوت می کند به پیمودن این راه. 

آنهایـی کـه در طـول تاریخـ  چـه در جاهلیت قدیم، چـه در جاهلیت قرن 

بیستم ـ سعی کرده اند که زن را تحقیر کنند، کوچک کنند، او را دل بستۀ 

بـه همیـن زخـارف۲ و زینت هـای ظاهـری معرفی کننـد؛ زن را پابند ُمد و 

لبـاس و آرایـش و طـال و زیورآالت کنند؛ زن را وسـیله ای و دسـت مایه ای 

برای خوش گذرانی های زندگی وانمود کنند و عماًل در این راه قدم بردارند؛ 

منطق آنها منطقی است که مثل برف، مثل یخ، درمقابل گرمای خورشیِد 

مقام معنوی فاطمۀ زهراعلیهاالسام ذوب می شود و از بین می رود.

اسـالم، فاطمـه را، آن عنصر برجسـته و ممتاز ملکوتـی را، به عنوان نمونه 

و اسـوۀ زن معرفـی می کنـد. آن زندگـی ظاهـری او، جهـاد او، مبـارزۀ او، 

دانش او، سـخنوری او، فداکاری او، شـوهرداری او، مادری او، همسـری 

او، مهاجرت او، حضور او در همۀ میدان های سیاسی و نظامی و انقالبی 

1. الکافـی/ کتـاب الحجة/ باب فیه ذکـر الصحیفة و الجفر و الجامعة و مصحف فاطمة/ 

حدیث 5

2. جمع زخرف، زیبایی ها و تجمالت دنیا
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و برجسـتگی همه جانبـۀ او کـه مردهـای بـزرگ را درمقابـل او بـه خضوع 

وادار می کرد؛ این هم مقام معنوی او، رکوع او، سجود او، محراب عبادت 

او، دعـای او، صحیفـۀ او، تضـرع او، ذات ملکوتـی او، درخشـندگی عنصر 

معنـوی او، و خالصـه، هم پایـه و هـم وزن و هم سـنگ امیرالمؤمنیـن و 

پیغمبر بودِن او؛ زن، این اسـت. الگوی زنی که اسـالم می خواهد بسـازد، 

این است.1368/1۰/26

یک نکته در زندگی زهرای اطهرسام اهلل علیها هست که به آن نکته باید توجه 

کـرد. البتـه، مـا وارد نمی شـویم در تعریـف مقامات معنـوی آن بزرگوار؛ 

مـا قـادر نیسـتیم مقامات معنوی فاطمـۀ اطهرعلیهاسـام اهلل را بفهمیم، درک 

کنیم. حقیقتًا در اوج قلۀ معنویت انسانی و تکامل بشری، فقط خداوند 

اسـت که بندگان خود را می شناسـد و مقام آنها را می بیند و کسـانی که 

هم طراز آنها باشـند. لذا فاطمۀ زهرا را امیرالمؤمنین خوب می شـناخت و 

پدر بزرگوارش خوب می شناخت و اوالد معصومینش خوب می شناختند. 

مـردم آن زمـان و مردم زمان های بعد و مـا در این روزگار نمی توانیم آن 

درخشـندگی و تأللـؤ معنویـت را در آن بزرگـوار تشـخیص بدهیـم. نـور 

درخشـان معنوی، به چشـم همه کس نمی آید و چشم های نزدیک بین ما 

و ضعیف ما قادر نیسـت که آن جلوۀ درخشـان انسانیت را در وجود این 

بزرگواران ببیند.

لـذا وارد نمی شـویم در صحنۀ تعریـف معنوی فاطمۀ زهراعلیهاالسـام لکن در 

زندگی معمولی این بزرگوار، یک نکته مهم اسـت و آن جمِع بین زندگی 
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یـک زن مسـلمان در رفتـارش با شـوهر، در رفتارش با فرزنـدان، در انجام 

وظایفـش در داخـل خانـه، ایـن از یک طـرف، و بیـن وظایـف یک انسـان 

مجاهِد غیوِر خسـتگی ناپذیر در برخوردش با حوادث سیاسـی مهِم بعد از 

رحلت رسـول اکرمصلی اهلل علیه وآله وسـلم که به مسـجد می آید، سـخنرانی می کند، 

موضع گیری می کند، دفاع می کند، حرف می زند؛ یک جهادگر به تمامِ معنا؛ 

خسـتگی ناپذیر، محنت پذیر، سـختی تحمل کن، این هم از جهت دیگر؛ و از 

جهت سوم، یک عبادتگر، یک به پادارندۀ نماز در شب های تار و قیاِم هلل و 

خضوع و خشوع برای پروردگار، که در محراب عبادت، این زن جوان مانند 

اولیای کهِن الهی، راز و نیاز می کند با خدا و عبادت می کند.

ایـن سـه ُبعـد را باهم جمع کـردن، ایـن آن نقطۀ درخشـان زندگی فاطمۀ 

زهراعلیهاالسـام اسـت. فاطمـۀ زهراسـام اهلل علیها این سـه چیـز را از هم جدا نکرد. 

بعضـی خیـال می کننـد آن انسـانی که مشـغول عبادت اسـت، یـک عابد 

و متضرع و اهل دعا و ذکر اسـت، نمی تواند یک انسـان سیاسـی باشـد. 

یا بعضی خیال می کنند آن کسـی که اهل سیاسـت اسـت ـ چه زن و چه 

مـرد ـ و در میـدان جهـاد فی سـبیل اهلل حضـور فعـال دارد، نمی توانـد اگر 

زن اسـت، یـک زن خانـه باشـد، بـا وظایف مـادری، با وظایف همسـری، 

بـا وظایـف کدبانویی خانه؛ اگر مرد اسـت، یک مرد خانـه، یک مرد ُدکان، 

یـک مرد زندگی باشـد. خیال می کننـد اینها باهم منافات دارد؛ درحالی که 

ازنظر اسـالم، این سـه چیز با یکدیگر منافات که ندارد، ضدیت که ندارد، 

کمک کنندۀ هم در ساختن شخصیت انسان کامل است.1368/9/22
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شخصیت همه جانبۀ حضرت زهرا

شـخصیت زهـرای اطهـر، در ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی و جهـادی، یـک 

شخصیت ممتاز و برجسته ای است؛ به طوری که همۀ زنان مبارز و انقالبی 

و برجسته و سیاسی عاَلم می توانند درس بگیرند از زندگی کوتاه و ُپرمغز 

آن زنـی کـه در بیت انقالب متولد شـد و تمـام دوران کودکی را در آغوش 

پـدری گذرانـد کـه در حال یک مبـارزۀ عظیم جهانِی فراموش نشـدنی بود. 

آن خانمی که در دوران کودکی، سـختی های مبارزۀ دوران مکه را چشـید، 

به شـعب ابی طالب ُبرده شـد، گرسـنگی و سـختی و رعب و انواع و اقسام 

شدت های دوران مبارزۀ مکه را لمس کرد و بعد هم که به مدینه هجرت 

کردنـد همسـر مردی شـد کـه تمـام زندگی اش جهـاد فی سـبیل اهلل بود و 

در تمام ده سـال تقریبًا، قریب یازده سـال زندگی مشـترک فاطمۀ زهرا و 

امیرالمؤمنینعلیهماالسـام هیچ سـالی، بلکه هیچ نیم سـالی نگذشـت که این 

شوهر، کمر به جهاد فی سبیل اهلل نبسته باشد، به میدان جنگ نرفته باشد 

و این زن، زن بزرگ و زن فداکار، همسری شایستۀ یک مرد مجاهد و یک 

سرباز و سردار دائمی میدان جنگ را نکرده باشد.

پـس زندگـی فاطمـۀ زهرا اگرچـه کوتاه بود، اگرچه در حدود بیسـت سـال 

ـ اندکـی کمتـر یـا اندکی بیشـتر ـ زندگی او بیشـتر طول نکشـید؛ اما این 

زندگـی، از جهـت جهـاد و مبـارزه و تـالش و کار انقالبـی و صبـر انقالبی و 

درس و فراگیری و آموزش به این وآن و سخنرانی و دفاع از نبوت و دفاع از 

امامت و دفاع از نظام اسالمی، یک دریای پهناوری از تالش و مبارزه و کار 
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است و درنهایت هم شهادت. این، زندگی جهادی فاطمۀ زهراست که بسیار 

عظیم است و فوق العاده است و حقیقتًا بی نظیر است و یقینًا در ذهن بشر 

ـ چه امروز و چه در آینده ـ یک نقطۀ درخشان و استثنایی است.1368/1۰/26

در محیـط علـم یـک دانشـمند واالسـت. آن خطبـه ای که فاطمـۀ زهرا در 

مسـجد مدینه، بعد از رحلت پیغمبر ایراد کرده اسـت،1 خطبه ای اسـت که 

به گفتۀ عالمۀ مجلسـی، بزرگان ُفصحا و ُبلغا و دانشـمندان باید بنشینند 

کلمـات و عبـارات ایـن خطبه را معنا کنند. این قدر ُپرمغز اسـت؛ از لحاظ 

زیبایـی هنـری، این سـخن فاطمۀ زهرا مثل زیباتریـن و بلندترین کلمات 

نهج البالغـه اسـت؛ در حـد سـخن امیرالمؤمنیـن. فاطمۀ زهرا مـی رود در 

مسـجد مدینـه، می ایسـتد درمقابـل مـردم و ارتجااًل ۲ حرف می زند! شـاید 

نیم سـاعت صحبت کرده اسـت با بهترین و زیباترین عبارات و زبده ترین 

و گزیده ترین معانی.1371/9/25

اصاًل ماها که اهل سـخنرانی و حرف زدن ارتجالی هسـتیم، می فهمیم که 

1. در جریان فتح خیبر، مردم سرزمین فدک ـ روستایی با زمین های مرغوب کشاورزی ـ 

بـدون درگیـری نظامی تسـلیم پیامبر شـدند و زمین هـای آنها به عنوان انفـال در اختیار 

پیامبر قرار گرفت. پیامبر طبق آیۀ 26 سـورۀ مبارکۀ اسـراء این سـرزمین را به دخترشـان 

هدیه کردند. پس از رحلت پیامبر خلیفۀ اول عده ای را به فدک فرستاد و نمایندۀ حضرت 

را کـه بـه امور آنجا رسـیدگی می کرد، اخراج کـرد. وقتی حضرت زهرا از این موضوع آگاه 

شـدند، بـه طـرف مسـجد پیامبر رفتند و بـرای احقاق حق خود خطبـه ای خواندند، که به 

خطبۀ فدکیه معروف شده است.

2. )رج ل( به طور بداهه سخن گفتن
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چقدر این سـخنان عظیم اسـت. یک دختر حاال هجده سـاله، بیست سـاله 

ـ گفتم چون سـِن دقیق آن حضرت مسـّلم نیسـت، چون تاریخ والدت آن 

بزرگوار مسـّلم نیسـت، اختالفی ]است[ ـ حاال حداقل هجده سال، حداکثر 

بیسـت وچهار سـال، یک دختر بیست ودو، سه، چهارساله مثاًل فرض کنید، 

آن هـم بـا آن مصیبت هـا، با آن سـختی ها می آید داخل مسـجد، درمقابل 

انبـوه جمعیـت، بـا حجاب، یـک سـخنرانی ای می کند که این سـخنرانی، 

کلمه کلمه اش در تاریخ می ماند.

عرب ها معروف بودند به خوش حافظگی؛ یعنی یک نفر می آمد یک قصیدۀ 

هشتاد بیتی را می خواند، ده نفر، بعد از اینکه جلسه تمام می شد، می نشستند 

می نوشـتند ایـن را. این قصایدی که مانده، اینهـا غالبًا این طوری مانده. در 

»نوادی«، نادی ها ـ یعنی در آن مراکز به اصطالح اجتماعی ـ خوانده می شـد 

و ضبط می شد. این خطبه ها، این حدیث ها، غالبًا این طور ماندند؛ نشستند 

نوشـتند و حفـظ کردند این خطبه را تا امـروز مانده. کلماِت مفت در تاریخ 

نمی ماند؛ هر حرفی نمی ماند. این قدر حرف ها زده شـده، این قدر سـخنرانی 

شده، این قدر مطلب گفته شده، این قدر شعر گفته شده، نمانده؛ کسی اعتنا 

نمی کنـد. آنکـه تاریـخ در دل خـودش نگـه مـی دارد و بعد از 14۰۰ سـال هر 

انسانی که نگاه می کند، احساس خضوع می کند، این یک عظمت را نشان 

می دهد. خب این برای یک دختِر جوان به نظر من یک الگوست.1377/2/7

زندگـی فاطمـۀ زهـرا یـک زندگی ای ]اسـت[ که از همۀ ابعـاد، در آن کار و 

تالش و تکامل و تعالی روحی یک انسـان هسـت. شـوهر جواِن دائمًا در 
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جبهـه و میدان هـای جنگ، مشـکالت محیط و مشـکالت زندگی، فاطمۀ 

زهرا را مثل یک کانونی برای مراجعات مردم و مسـلمان ها قرار می دهد. 

دختر کارگشـای پیغمبر در این شـرایط، زندگی را با کمال سرافرازی پیش 

می بـرد؛ فرزندانـی تربیـت می کنـد مثل حسـن، مثل حسـین، مثل زینب؛ 

شـوهری مثـل علـی را نگـه داری می کنـد، رضایت پـدری مثـل پیغمبر را 

جلب می کند! راه فتوحات و غنائم باز شده است، دختر پیغمبر ذره ای از 

لذت های دنیا و تشریفات و تجمالت و چیزهایی که دل دخترهای جوان 

و زن ها متوجه آنهاست، به خود راه نمی دهد.

عبـادت فاطمـۀ زهـرا، یک عبادت نمونه اسـت. حسـن بصری کـه یکی از 

ُعّبـاد و ُزّهـاد معـروف دنیای اسـالم اسـت، دربـارۀ فاطمۀ زهـرا می گوید: 

َم  به قـدری دختـر پیغمبـر عبادت کرد و در محراب عبادت ایسـتاد که »َتـَوّرَ

َقَدماهـا«.1 پاهـای آن بزرگـوار از ایسـتادن در محراب عبادت، ورم کرد! امام 

حسـن مجتبـی می گوید: یک شـبی ـ شـب جمعه ای ـ تا صبـح مادرم به 

بِح«۲ تا  عبادت ایستاد، تا صبح عبادت کرد، تا وقتی که »َحیّتَ انَفَجَر َعموُد الّصُ

وقتی که طلوِع فجر شد، مادر من از سر شب تا صبح مشغول عبادت بود 

و دعا کرد و تضرع کرد. طبق روایت امام حسـن می گوید، که شـنیدم که 

دائم مؤمنین و مؤمنات را دعا کرد، مردم را دعا کرد، برای مسائل عمومی 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب مناقب فاطمة الزهراء/ فصل فی سیرتها/ ص341

2. دالئل االمامـة )محمدبن جریـر طبری آملی، متوفی قـرن پنجم(/ فاطمة الزهراء/ اخبار 

فی مناقبها/ حدیث 65
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ّمـاه!«، مـادرم! »ِلَ ال َتدعنَی 
ُ
دنیـای اسـالم دعـا کرد. صبح که شـد گفتم: »یـا ا

َکما َتدعنَی ِلَغیرِِک«، یک دعا برای خودت نکردی! یک شب تا صبح  ِلَنفِسِک 

َّ الّداَر«، اول دیگران،  ُ
جلاَر ث

َ
، ا دعا، همه برای دیگران!؟ در جواب فرمود: »یا ُبَیَّ

بعد خود ما! این، آن روحیۀ واالست.

جهـاد آن بزرگـوار در میدان هـای مختلـف، یـک جهـاد نمونـه اسـت. در 

دفـاع از اسـالم؛ در دفـاع از امامـت و والیـت، در حمایـت از پیغمبـر، در 

نگه داری بزرگ ترین سردار اسالم، یعنی امیرالمؤمنین که شوهر او بود. که 

غَضَبتی َو ال َعَصت 
َ
امیرالمؤمنین دربارۀ فاطمۀ زهرا یک وقتی فرمود که »َو ال ا

«1، یک بـار ایـن زن در طـول دوران زناشـویی، مـن را به خشـم نیاورد، 
ً
مـرا

َ
ل ا

یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. فاطمۀ زهرا با آن عظمت و جاللت، در 

محیط خانه، یک همسر است، یک زن است، آن طوری که اسالم می گوید.

..آن عبادتـش، ایـن فصاحـت و بالغتـش،۲ ایـن فرزانگـی و دانشـش، این 

معرفت و حکمتش، آن جهاد و مبارزه اش، آن رفتارش به عنوان یک دختر، 

آن رفتارش به عنوان یک همسر، آن رفتارش به عنوان یک مادر؛ آن احسانش 

بـه مسـتمندان، کـه وقتـی پیرمـرد مسـتمندی را پیغمبر فرسـتاد در خانۀ 

امیرالمؤمنیـن کـه بـرو حاجتت را از آنها بخواه؛ فاطمۀ زهرا یک پوسـتی را 

که حسن و حسین بر روی آن می خوابیدند، به عنوان زیرانداز فرزندان خود 

1. بحاراالنوار/ ج43/ کتاب تاریخ فاطمة و.../ ابواب تاریخ سـیدة نسـاء العالمین/ باب 

5/ حدیث 32/ ص134

2. )ف ص ح( سخنوری، روانی کالم، )ب ل غ( شیوایی و رسایی سخن
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در خانه داشـت و چیزی جز آن نداشـت، آن را برداشـت داد به این سائل و 

گفت: ببر بفروش و از پول آن اسـتفاده کن.1 این، شـخصیت جامع االطراف 

فاطمۀ زهراست. این، الگوست. الگوی زن مسلمان این است.

زن مسـلمان بایـد در راه فرزانگـی و علـم تـالش کنـد؛ در راه خودسـازی 

معنـوی و اخالقـی تالش کند؛ در میـدان جهاد و مبارزهـ  از هر نوع جهاد 

و مبارزه ای ـ پیش قدم باشـد؛ نسـبت به زخارف دنیا و تجمالِت کم ارزش، 

بی اعتنا باشد؛ عفت و عصمت و طهارتش در حدی باشد که چشم و نظِر 

هـرزۀ بیگانـه را به خودی خـود دفع کنـد؛ در محیط خانه، دل آرام شـوهر و 

فرزندانش باشـد؛ مایۀ آرامش زندگی و آسـایش محیط خانواده باشـد؛ در 

دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان پرنکته و مهرآمیزش، فرزندان سالمی 

را از لحاظ روانی تربیت کند؛ انسان های بی عقده، انسان های خوش روحیه، 

انسـان های سـالم از لحـاظ روحـی و اعصـاب، در دامـان او پـرورش پیـدا 

بکننـد، مـردان و زنـان و شـخصیت های جامعـه را به وجـود بیـاورد. از هر 

سازنده ای، مادر سازنده تر و باارزش تر است. بزرگ ترین دانشمندان، ممکن 

اسـت یـک ابزار بسـیار فوق پیچیـدۀ الکترونیکی را مثـاًل به وجود بیاورند، 

موشـک های قاره پیما را به وجود بیاورند، وسـایل تسـخیر فضا را به وجود 

بیاورند؛ هیچ کدام از اینها اهمیت این را ندارد که کسـی یک انسـان واال 

به وجود بیاورد و او، مادر است. این، آن الگوی زن اسالمی است.1371/9/25

1. بحاراالنوار/ ج43/ کتاب تاریخ فاطمة و.../ ابواب تاریخ سـیدة نسـاء العالمین/ باب 

3/ حدیث 5۰/ ص56
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دوران امـام مجتبیعلیه الصاةوالسـام و حادثـۀ صلح آن بزرگوار با معاویه، یا آن 

چیزی که به نام صلح نامیده شـد، یک حادثۀ سرنوشت سـاز و بی نظیری 

بود در کل روند انقالب اسـالمی در صدر اول. ما دیگر نظیر این حادثه را 

نداشـتیم. یک توضیح کوتاهی راجع به این جمله عرض کنم و وارد اصل 

مطلب بشوم. انقالب اسالم، یعنی تفکر اسالم و امانتی که به نام اسالم، 

خدای متعال فرستاد برای مردم، در دورۀ اول، یک نهضت بود، یک حرکت 

بـود. در قالـب یک مبارزه، یک نهضت عظیم انقالبی خودش را نشـان داد 

و آن هنگامی بود که رسول خداصلی اهلل علیه وآله این فکر را در مکه اعالم کردند 

و دشمناِن تفکر توحید و اسالم، درمقابل آن صف آرایی کردند؛ برای اینکه 

نگذارند این فکر پیش برود. و پیغمبر با نیرو گرفتن از عناصر مؤمن، این 

نهضت را سازماندهی کرد و یک مبارزۀ بسیار هوشمندانه و قوی و پیشرو 

را در مکه به وجود آورد. و این نهضت، این مبارزه، سیزده سال طول کشید؛ 

این دورۀ اول.

بعـد از سـیزده سـال، بـا تعلیمـات پیغمبـر، بـا شـعارهایی کـه داد، بـا 
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سازماندهی ای که کرد، با فداکاری ای که شد، با مجموع عواملی که وجود 

داشـت، این تفکر، شـد یک حکومت، یک نظام، تبدیل شـد به یک نظام 

سیاسـی؛ بـه نظـام زندگـی یک ملـت و یک امـت؛ و آن هنگامـی بود که 

رسول خدا تشریف آوردند به مدینه و آنجا را پایگاه خودشان قرار دادند و 

حکومت اسالمی را در آنجا گستردند و اسالم از شکل یک نهضت، تبدیل 

شـد به شـکل یک حکومت؛ این دورۀ دوم. و این ادامه پیدا کرد تا دوران 

زندگی نبی اکرمـ  ده سالی که آن بزرگوار حیات داشتند ـ و بعد از ایشان، 

دوران خلفـای چهارگانـه تا زمان امـام مجتبیعلیه الصاةوالسـام و تا خالفت آن 

بزرگوار که شـش ماه تقریبًا طول کشـید، اسـالم به شـکل حکومت، ظاهر 

شـد. همه چیِز یک نظام اجتماعی را هم داشـت؛ حکومت داشـت، ارتش 

داشت، کار سیاسی داشت، کار فرهنگی داشت، کار قضایی داشت، روابط 

اقتصادی مردم را تنظیم می کرد و اگر به همان شکل پیش می رفت قابل 

بود که گسـترش پیدا کند که تمام روی زمین را هم بگیرد؛ یعنی اسـالم 

نشان داد که این قابلیت را هم دارد.

در دوران امام حسـن، یک جریان مخالفی آن چنان رشـد کرد که به صورت 

یـک مانع توانسـت ظاهر بشـود. البتـه این جریان مخالـف، در زمان امام 

مجتبـی به وجـود نیامـده بـود، سـال ها قبل به وجـود آمده بود. اگر کسـی 

بخواهـد یک قـدری دور از مالحظـات اعتقـادی و صرفـًا متکی به شـواهد 

تاریخـی حـرف بزند، شـاید بتواند ادعا کند کـه این جریان، حتی در دوران 

اسـالم به وجود نیامده بود؛ بلکه ادامه ای بود از آنچه که در دوران نهضت 
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پیغمبـرـ  یعنـی دوران مکـه ـ وجـود داشـت. زیرا بعد از آنکـه خالفت به 

دسـت بنی امیه رسـید، یعنی زمان عثمان ـ چون عثمان از بنی امیه بود ـ 

نقل کرده اند تواریخ ـ تواریخ سنی و شیعه، هر دو! اینها مسائل اعتقادی 

نیسـت و از دیـدگاه اعتقـادی اصـاًل ما بحث نمی کنیـم؛ یعنی من خوش 

ندارم از آن دیدگاه مسـائل را بررسـی کنم؛ فقط تاریخی ـ در یک مجلسی 

ابوسـفیان که نابینا هم شـده بود آن وقت، با دوسـتانش دور هم نشسـته 

بودند. ابوسـفیان بعد از آنکه خاطرجمع شـد که در جلسـه آدم بیگانه ای 

نیسـتـ  پرسـید: چـه کسـانی در جلسـه هسـتند؟ گفتنـد فالنـی، فالنی، 

فوها 
َ

ّق
َ
فالنـی. فهمیـد همه خودی هسـتند ـ خطاب کـرد به آنها گفـت: »َتل

ِة«1. مثل توپ، این را به هم پاس بدهید، نگذارید از دست شما  َف الُکَر
ُ

ّق
َ
َتل

خارج بشود. خب، ابوسفیان البته آن وقت مسلمان بود، اسالم آورده بود، 

منتها اسالِم بعد از فتح یا مشِرف به فتح؛ اسالِم دوران غربت نبود، اسالِم 

بعد از قدرِت اسالم بود، نه اسالِم زمان ضعف اسالم. خب این جریان، در 

زمان امام حسـن مجتبیعلیه الصاةوالسـام به اوج خودش رسـید، اوج قدرت؛ و 

همان جریانی بود که به شـکل معاویةبن ابی سـفیان، درمقابل امام حسـن 

مجتبـی ظاهـر شـد. این جریان، معارضه را شـروع کـرد؛ راه را بر حکومت 

اسـالمی ـ یعنی اسـالم به شـکل حکومت ـ ُبرید و قطع کرد و مشـکالت 

فراهم کرد؛ تاآنجایی که عماًل مانع از پیشَروی آن جریاِن حکومت اسالمی 

شد؛ مانع شد!

1. ُمروج الذهب و معادن الجوهر )علی بن حسین مسعودی، متوفی 346ق(/ ج2/ ص343
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در بـاب صلـح امام حسنعلیه السـام این مسـئله را بارهـا گفتیم و در کتاب ها 

نوشـتند کـه اگر خـود امیرالمؤمنین هم به جای امام حسـن مجتبی بود و 

در آن شـرایط قـرار می گرفـت ممکـن نبود کاری بکند، غیـر از آن کاری که 

امام حسن کرد. هیچ کس نمی تواند بگوید امام حسن، فالن گوشۀ کارش 

سـؤال برانگیز اسـت. نـه، کار آن بزرگـوار، صددرصـد منطبق بود بر اسـتدالل 

منطقی غیر قابل تخلف. در بین آل رسول خداصلی اهلل علیه وآله وسلم ُپرشورتر از همه 

کیسـت؟ شـهادت آمیزترین زندگی را چه کسـی داشـته؟ غیرتمندترین آنها 

درمقابل دشمن، برای حفظ دین چه کسی بوده؟ حسین بن علیعلیه السام بوده 

دیگر. حسین بن علیعلیه السـام با امام حسـن در این صلح شـریک بودند. امام 

حسن تنها که صلح نکرد؛ امام حسن و امام حسین کردند؛ منتها امام حسن 

جلو بود، امام حسین پشت سر او بود و امام حسینعلیه السام جزو مدافعین 

ایدۀ صلح امام حسن بود. وقتی که در یک مجلس خصوصی، یکی از یاران 

نزدیکـ  از این ُپرشورها و ُپرحماسه ها ـ اعتراضی به امام مجتبیعلیه الصاةوالسام 

«.1 یعنی هیچ کس 
ً
کرد، امام حسین با او برخورد کردند، »َو َغَمَز احُلَسنُی ُحجرا

نمی توانـد بگویـد کـه اگر امام حسـین به جای امام حسـن بـود، این صلح 

انجام نمی گرفت. نه خیر، امام حسین با امام حسن بود و این صلح انجام 

گرفت و اگر امام حسنعلیه السـام هم نبود و امام حسینعلیه السـام تنها بود، در 

آن شرایط، بازهم همین کار می شد، صلح می شد.

نهج البالغـه  )شـرح  شـد.[«  سـاکت  ]پـس  بـه حجـر  کـرد  اشـاره ای  »حسینعلیه السـام   .1

)ابن ابی الحدید( / ذیل نامۀ 32/ ترجمة الحسن بن علی و ذکر بعض اخباره/ ص 15(
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پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ

صلح، عوامل خودش را داشت و هیچ تخلفی و گریزی از آن نبود. آنجا آن 

روز، شهادت ممکن نبود. مرحوم شیخ راضی آل یاسینرضوان اهلل تعالی علیه در این 

کتاب »صلح الحسـن«1 ـ که بیسـت سـال پیش بنده آن را ترجمه کردم و 

چاپ شده ـ ثابت می کند که اصاًل جا برای شهادت نبود. هر کشته شدنی 

که شهادت نیست؛ کشته شدِن با شرایطی، شهادت است. آن شرایط نبود 

در آنجـا و اگـر امـام حسنعلیه السـام آن روز کشـته می شـدند، شـهید نشـده 

بودند، کشته شده بودند. امکان نداشت کسی آن روز بتواند در آن شرایط، 

حرکـت مصلحت آمیـزی را انجام بدهد که کشـته بشـود و انتحار۲ نباشـد، 

اسمش شهادت باشد، لذا صلح کرد.

بعد از صلح امام حسـن مجتبیعلیه الصاةوالسـام کار به شـکلی هوشـمندانه و 

زیرکانـه تنظیـم شـد کـه جریـان اسـالمی، وارد کانال آلوده ای کـه به نام 

خالفـت ـ و در معنـا سـلطنت ـ به وجود آمده بود، نشـود. این، هنِر امام 

حسن مجتبیعلیه السام بود. امام حسن مجتبی کاری کرد که جریان اصیل 

اسـالم ـ که از مکه شـروع شـد و به حکومت اسـالمی رسـید و به زمان 

امیرالمؤمنیـن و بـه زمان خود او رسـید ـ در یـک مجرای دیگری، جریان 

1. حضرت آیت اهلل خامنه ای این کتاب را که تحلیلی است دربارۀ واقعۀ صلح امام حسن 

در سال 1348 شمسی با عنوان »صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ«، 

ترجمه کرده اند. 

2. )ن ح ر( خودکشی کردن



173 فمظ   اصب اقا: الصف 

پیـدا بکنـد؛ منتهـا اگر نه به شـکل حکومـت ـ زیرا ممکن نیسـت ـ الاقل 

دوباره به شـکل نهضت. این، دورۀ سـوم اسـالم است. اسـالم، دوباره شد 

نهضت. اسـالم ناب، اسـالم اصیل، اسالم ظلم ستیز، اسالم سازش ناپذیر، 

اسـالم دور از تحریـف و مبـّرا از اینکـه بازیچـۀ دسـت هواهـا و هوس ها 

بشـود این اسـالم باقی ماند؛ منتها در شکل نهضت باقی ماند. و از زمان 

امـام حسنعلیه الصاةوالسـام دوبـاره تفکر انقالبی اسـالمی کـه یک دوره ای را 

طی کرده بود و به قدرت و حکومت رسیده بود، برگشت شد یک نهضت؛ 

البتـه در ایـن دوره، کار ایـن نهضت، به مراتب مشـکل تر بود از دورۀ خود 

پیغمبر؛ چرا؟ زیرا شعارها در دست کسانی بود که لباِس مذهب را بر تن 

کرده بودند، درحالی که از مذهب نبودند؛ مشـکلی کار ائمۀ هدیعلیهم السـام 

اینجا بود.

البته بنده این طور استنباط کردم از مجموع روایات و زندگی ائمهعلیهم السام 

که این بزرگواران، از روز صلح امام مجتبیعلیه الصاةوالسـام تا آخر یا تا اواخر، 

دائمـًا در ایـن صـدد بوده انـد که ایـن نهضـت را مجددًا به شـکل حکومت 

دربیاورنـد، روایاتی هم داریم. زندگی ائمهعلیهم السـام هم ـ طبق تشـخیصی 

کـه بنـده دادم؛ ممکـن اسـت بعضی دیگر ایـن را این طـوری نبینند، طور 

دیگری مالحظه بکنند ـ طبق دید من، احساس می کنم که این بزرگواران 

همیشه در صدد بودند تا حکومت را، حکومت علوی را، حکومت اسالمی 

را مجـددًا سـر پـا کنند. می خواسـتند که نهضـت، مجددًا تبدیل بشـود به 

حکومت و جریان اصیل اسالمی، آن جریان اسالمی که دور از آغشته شدن 
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و آمیخته شـدن و آلوده شـدن به آلودگی های هواهای نفسانی است، بیاید 

روی کار؛ ولی خب کار مشکلی است این کار.

در ایـن دوران دوم نهضـت، یعنـی دوران خالفـت خلفـای ُسـفیانی و 

مروانـی و عباسـی، مهم تریـن چیـزی کـه مـردم احتیـاج داشـتند، ایـن 

بـود کـه اصالت هـای اسـالم را، جرقه هـای اسـالِم اصیـل و قرآنـی را در 

البه الی حرف های گوناگون و پراکنده ببینند و بشناسـند، اشـتباه نکنند؛ 

هوشـیاری! بیخود نیسـت که این همه ادیان، بر روی تعقل و تدبر تکیه 

کردنـد. بیخـود نیسـت که در قرآن کریـم، این همه روی تفکر انسـان ها، 

تعقـل انسـان ها، تدبـر انسـان ها تکیـه شـده؛ آن هـم دربـارۀ اصلی ترین 

موضوعـات دیـن، یعنی توحید. توحید فقط این نیسـت که بگوییم خدا 

یک هسـت و دو نیسـت. خدایی هسـت، آن هم یکی است. این، صورت 

توحیـد اسـت. باطن توحید، یـک اقیانوس بی کرانه ای اسـت که اولیای 

خدا در آن غرق می شـوند. توحید، وادی بسـیار باعظمتی اسـت؛ اما در 

چنین وادی باعظمتی، باز از مؤمنین، مسـلمین، موحدین خواسـتند که 

بـا تکیـۀ بـه تفکـر و تدبـر و تعقل، پیش برونـد. واقعًا هم عقـل و تفکر 

می توانـد انسـان را پیـش ببـرد.1 البتـه در مراحـل مختلف، عقـل، تجهیز 

می شـود و تغذیـه می شـود بـه نـور وحـی و نـور معرفـت و آموزش های 

اولیـای خـدا؛ لکـن باالخـره عقل اسـت آنکـه پیش می رود، بـدون عقل، 

نمی شود هیچ جا رفت.

1. برای مطالعۀ بیشتر به مباحث کتاب طرح کلی اندیشۀ 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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ملـت اسـالمی، در تمام دوران چندصدسـاله ای که چیـزی به نام خالفت، 

بـر او حکومـت می کـرد تا قـرن هفتمـ  تا قرن هفتم خالفت عباسـی بود 

البته بعد از انقراض خالفت عباسـی، باز گوشـه کنار یک چیزهایی به نام 

خالفـت وجود داشـت؛ در زمان ممالیـک در مصر و تا مدت ها بعد هم در 

بالد عثمانی و جاهای دیگر ـ در تمام این مدت آن چیزی که مردم احتیاج 

داشـتند که آن را بفهمند، این بوده که عقل را قاضی کنند، تا بفهمند آیا 

آنچه در قرآن، کتاب الهی و احادیث مسّلمه راجع به اسالم و اولیای امور 

ازنظر اسالم هست، تطبیق می کند با واقعیت موجود یا تطبیق نمی کند؟ 

این خیلی چیز مهمی است.

..دوران خالفـت سـفیانی و مروانـی و عباسـی، دورانی بـود که ارزش های 

اسـالمی از محتـوای واقعـی خودشـان خالـی شـدند. یـک صورت هایـی 

باقـی مانـد؛ محتواهـا تبدیل شـد بـه محتواهـای جاهلی و شـیطانی. آن 

دسـتگاهی که انسـان ها را عاقل، متعبد، خاضِع عنداهلل و متکبر درمقابل 

متکبرین می خواست تربیت بکند، انسان ها را مؤمن، آزاد، دور از آالیش ها 

می خواسـت بسـازد ـ کـه همـان دسـتگاه مدیریت اسـالمی بـود در زمان 

پیغمبـر؛ بهترینـش در زمان پیغمبر بود ـ همین دسـتگاه، یعنی دسـتگاه 

مدیریت تبدیل شـد به دسـتگاهی که انسـان ها را با تدابیر گوناگون، اهل 

دنیا و اهل هوٰی و اهل شهوات و اهل تمّلق و اهل دوری از معنویات و 

انسـان های بی شـخصیت و انسان های فاسـق و فاسدی می ساخت و رشد 

می داد. در تمام دوران خالفت اموی و عباسی، متأسفانه این طور بود.
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چیزهایی در کتاب های تاریخ نوشـتند که بخواهیم آنها را بگوییم، خیلی 

طـول می کشـد. از زمـان خـود معاویـه هم شـروع شـد؛ از زمـان معاویه. 

معاویه معروف اسـت ـ یعنی موّرخین معروفش کردند ـ به اینکه آدمی 

بوده حلیم و باظرفیت؛ اجازه می داده در مقابلش مخالفینش حرف بزنند، 

هرچـه می خواهنـد، بگوینـد. کـه البته در یـک برهه ای از زمـان در اوایل، 

همین طورها شاید بوده؛ لکن ابعاد دیگر شخصیت او را در کنار این ُبعد، 

کمتـر نوشـتند؛ اینکـه او چطور وادار می کرد اشـخاص را، رؤسـا را، وجوه1 

را، رجال را به اینکه از عقاید خودشـان و ایمان خودشـان دسـت بِکشند و 

در راه مقابلۀ با حق حتی تجهیز بشـوند. اینها را خیلی ها ننوشـتند. البته 

چرا، بازهم در تاریخ ثبت هست، همین هایی که االن ما می دانیم، همین 

را هـم بـاز یـک عـده ای نوشـتند. مردمانـی کـه در آن دسـتگاه ها پرورش 

پیدا می کردند، عادت داده می شـدند به اینکه هیچ چیزی را برخالف ِمیل 

و هـوای خلیفـه بـر زبـان نیاورند. خـب این، چـه جامعه ای اسـت؟! این، 

چطور انسـانی اسـت؟! این، چطور ارادۀ الهی و اسـالمی در انسان هاسـت 

که بخواهند مفاسـد را اصالح کنند و از بین ببرند، جامعه را جامعۀ الهی 

درست کنند؛ ممکن است چنین چیزی؟!

جاحظ نقل می کند، می گوید معاویه داشـت در مکه، در دوران خالفتش، 

با اسب می رفت، یکی از رجاِل آن روز هم در کنار او بود، باهم می رفتند. 

معاویـه سـرگرم صحبـت بـود با آن شـخص، پشـت سـر اینها هـم عده ای 

1. )وج ه( چهره ها، بزرگان
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می آمدند. داشت نقل می کرد معاویه که بله، در جاهلیت، اینجا این طوری 

بود، آن طوری بود، پدر من، ابوسفیان، چنین کرد، چنان کرد؛ مفاخر اموی 

جاهلی خودش را داشت نقل می کرد. بچه ها بازی می کردند، ظاهرًا سنگ 

می انداختند. یک سـنگی خورد به پیشـانی این کسی که کنار معاویه اسب 

می رانـد و حرکـت می کـرد و خون جاری شـد. او هیچ چیزی نگفت، حرف 

معاویـه را قطـع نکـرد و تحمـل کـرد. خون ریخـت روی صورتـش و روی 

محاسـنش. معاویه همین طورکه سـرگرم صحبت بود، یکهو برگشت طرِف 

این، دید عجب! خون روی صورت اوست. گفت: خون می ریزد از پیشانی 

تـو! آن طـرف در جـواب معاویه گفت: خـون؟! از صورت من؟! کو؟! کجا؟! 

وانمود کرد که خوردن این سـنگ و مجروح شـدن پیشـانی و ریختن خون 

را نفهمیده، ازبس مجذوب صحبت معاویه بوده! معاویه گفت: عجب! تو 

نفهمیدی سنگ خورده به پیشانی ات؟ گفت: نه، کو؟! من نفهمیدم؛ دست 

زد، گفت: عجب! خون! بعد قسم خورد به جان معاویه یا به مقدسات که 

تا وقتی تو نگفتی، شـیرینی کالم تو نگذاشـت که بفهمم. معاویه گفت: 

عجـب! بعد پرسـید: تو سـهم عطیـه ات1 در بیت المال چقدر اسـت؟ گفت: 

مثاًل فالن قدر. گفت: عجب، به تو ظلم کردند، این را باید سه برابر کنند.۲ 

این، فرهنگ حاکم بر دستگاه حکومت است.

کسـانی که در این دوران، تمّلق رؤسـا و خلفا را می گفتند، کارها دسـت 

1. )ع ط و( پاداش، مستمری

2. التاج فی اخالق الملوک )عمروبن بحر جاحظ، متوفی 255ق(/ ص24
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آنها بود. کار به صالحیتشـان، شایستگی شـان ]نداشتند[. عرب به اصل و 

نسـب خیلی اهمیت می دهد؛ فالن کس از کدام خانواده اسـت، پدرانش 

چـه کسـانی بودند، حتـی رعایت اصل و نسـب را نمی کردند. ..یک نفری 

را مدت هـای مدیـد در زمـان عبدالملـک و بعضـی پسـرهای عبدالملـک 

گماشتند بر عراق، به نام یوسف بن عمر ثقفی؛ سال ها حاکم و والی عراق 

بـود. یـک آدم عقـده ای بدبختـی بود کـه از عقده ای بـودِن او، چیز هایی 

نقـل کردنـد. مـرد کوچک جثـه و کوچک اندامـی بود، عقـدۀ کوچکی جثۀ 

خـودش را داشـت. وقتی که پارچه ای مـی داد خیاط بدوزد، مثاًل می گفت 

آقـا ایـن پارچـه بـرای ما بس اسـت، می خواهی مثاًل لبـاس بدوزی؟ اگر 

خیـاط نـگاه می کـرد به پارچـه و به او می گفت که بلـه، زیاد هم می آید. 

پارچـه را از ایـن خیـاط کـه می گرفت، دسـتور مـی داد خیـاط را مجازات 

هـم بکننـد! خیاط هـا فهمیـده بودند. وقتـی پارچه ای را بـه خیاط عرضه 

می کرد، می گفت برای من بس است یا نه، نگاه می کردند، می گفتند نه، 

این ظاهرًا کم بیاید برای شـما؛ این پارچه و هیکل شـما و جثۀ شـما؟! 

خوشش می آمد.1 این قدر این احمق بود! بااینکه خب می دانست که این 

دارد دروغ می گوید، خب برای او مثاًل دو متر پارچه کافی اسـت. پارچۀ 

سه متری را عرضه می کند به خیاط، خیاط می گوید گمان نمی کنم، باید 

زحمت بکشم تا دربیاورم برای شما. این لذت می ُبرد. چیزها نقل کردند؛ 

این همان کسـی اسـت که زیدبن علیعلیه الصاةوالسـام را به شهادت رساند در 

1. الکامل )ابن اثیر(/ ج5/ ص226
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کوفه.1 سـال ها مسـلِط بر جان و مال و ِعرض۲ مردم، یک چنین کسـی را 

گذاشـته بودند. نه یک اصل و نسـب درسـتی، نه یک سـواد درسـتی، نه 

یک فهم درستی؛ چون وابستۀ به رأس قدرت بود. اینها آفت است! اینها 

بزرگ ترین آفت هاسـت برای یک نظام.

این جریان، همین طور ادامه پیدا کرد و جریان مسـلمانی اصیل، جریان 

اسالم ارزشی، جریان اسالم قرآنی ـ که هیچ وقت با آن جریان حاکم، اما 

ضـد ارزش هـا کنـار نمی آمد ـ این جریان هم ادامه پیـدا کرد که مصداق 

بارز آن، ائمۀ هدیعلیهم الصاةوالسـام هسـتند و مسـلماناِن بسـیاری که بودند 

و این جریان ارزشـِی نهضتِی اسـالمی اسـالم را حفظ کرد، به برکت امام 

حسـن مجتبیعلیه الصاةوالسـام. اگـر این صلح را امـام مجتبی انجام نمی داد، 

آن اسـالِم ارزشـی نهضتـی باقی نمی ماند، از بیـن می رفت؛ چون معاویه 

باالخـره غلبـه پیـدا می کـرد. وضعیـت، وضعیتـی نبود که امکان داشـته 

باشد که امام حسن مجتبیعلیه السام غلبه پیدا کند؛ همۀ عوامل، در جهت 

عکـس غلبۀ امام مجتبیعلیه السـام بود. معاویه غلبه پیدا می کرد؛ دسـتگاه 

1. زیـد فرزنـد امـام سـجاد بود کـه در زمان امامت امـام صادق و با اذن حضـرت در برابر 

خلیفۀ اموی قیام کرد. هدف او از قیام بازگرداندن حق از دست رفتۀ آل محمد به امام 

برگزیـدۀ آل محمـد بـود. زیـد از شـهر کوفـه قیام کـرد، امـا درنهایت در برابر لشـکر اموی 

شکست خورد و به شهادت رسید. امام رضاعلیه السام دربارۀ او می فرمایند: »او به حق قیام 

کرد و در راه حق کشـته شـد و اگر پیروز می شـد، خالفت را به صاحبان آن بازمی گرداند.« 

)مقاتل الطالبّیین )علی بن حسین ابوالفرج اصفهانی، متوفی 356ق(/ ص13۰(

2. )ع رض( آبرو، ناموس
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تبلیغات در اختیار او بود. چهرۀ او در اسـالم، چهره ای که نتوانند موّجه 

کنند و نشان بدهند، نبود. تمام ارکان خاندان پیغمبر را از بین می بردند 

و کسی را باقی نمی گذاشتند که حافظ نظام ارزشی اصیل اسالم باشد و 

بـه کل از بیـن می رفت همه چیز و ذکر اسـالم برمی افتاد، نوبت به جریان 

عاشـورا هـم نمی رسـید. یعنـی اگر بنا بـود امـام مجتبیعلیه السـام جنگ با 

معاویـه را ادامـه بدهد و به شـهادت خاندان پیغمبر منتهی بشـود، امام 

حسـین هـم بایـد در همین ماجرا کشـته می شـد، اصحاب برجسـته هم 

بایـد کشـته می شـدند، حجربن عدی هـا هـم باید کشـته می شـدند، همه 

بایـد از بیـن می رفتنـد، کسـی کـه بمانـد و بتوانـد از فرصت ها اسـتفاده 

بکنـد و اسـالم را در شـکل ارزشـی خـودش بازهم حفظ کنـد، دیگر باقی 

نمی مانـد. ایـن، حق عظیمی اسـت که امـام مجتبیعلیه الصاةوالسـام بر بقای 

اسالم دارد.1369/1/22

البته صلح، تحمیلی بود؛ اما باالخره صلحی واقع شد. باید گفت حضرت، 

دل نداد. همین شـرایطی که حضرت قرار داد، در واقع پایۀ کار معاویه را 

متزلزل کرد. خوِد این صلح و شرایط امام حسنعلیه السام همه اش یک مکر 

الهی بود.1 »َو َمَک�وا َو َمَکَ� اهلُل«۲ بود. یعنی اگر امام حسن می جنگید و در 

1. برای مطالعۀ بیشتر به حلقۀ سوم انسان 25۰ساله/ پی نوشت شماره 13. مفاد صلح نامۀ 

امام حسن با معاویه، مراجعه کنید.

2. سـوره مبارکه آل عمران/ آیه 54، »آنها ]دشـمنان[ مکر کردند و خدا هم ]در پاسـخ آنها[ 

مکر در میان آورد.«

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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این جنگ کشته می شدـ  که به احتمال قوی به دست اصحاب خودش که 

جاسوسـان معاویه آنها را خریده بودند، کشـته می شـد ـ معاویه می گفت 

من نکشـتم، اصحاب خودش کشـتند. به عزاداری هم می پرداخت و بعد 

تمـام اصحـاب امیرالمؤمنیـن را تارومـار می کـرد. یعنـی، دیگـر چیزی به 

نام تشـّیع باقی نمی ماند تا عده ای در کوفه پیدا شـوند و بعد از بیسـت 

سال، امام حسینعلیه السام را دعوت کنند. اصاًل چیزی باقی نمی ماند. امام 

حسنعلیه السـام شـیعه را حفظ کرد، یعنی بنا را حفظ کرد تا بعد از بیسـت 

سال، بیست وپنج سال، حکومت به اهل بیت برگردد.1379/3/13

پـس از اینکـه امام حسـن)ع( بـا معاویه صلح کـرد، نادانـان و ناآگاهان با 

زبان هـای مختلـف حضرت را نکوهـش می کردند. گاهـی او را ذلیل کنندۀ 

مؤمنین می دانستند1 و می گفتند: شما این مؤمنین پر شور و پرحماسه ای 

کـه درمقابـل معاویـه قرار داشـتند، با صلح خودتان خوار کردید و تسـلیم 

معاویه نمودید. گاهی تعبیرات محترمانه تر و مؤدبانه تری به کار می بردند، 

ولی مضمون یکی بود.

امـام حسـن)ع( در برابـر اعتراض ها و مالمت ها جملـه ای را خطاب به آنان 

می گفتند که شـاید در سـخنان آن حضرت از همۀ جمالت رسـاتر و بهتر 

ُکـم َو َمتـاٌع ِال حـنٍی« چـه 
َ
ـُه ِفتَنـٌة ل

َّ
َعل

َ
ی ل باشـد و آن جملـه ایـن اسـت: »مـا َتـدر

می دانی و از کجا می دانی، شاید این یک آزمونی برای شماست؟ و شاید 

1. شـرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(/ ذیل وصیته للحسـن/ ترجمة الحسن بن علی و ذکر 

بعض اخباره/ ص16
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یـک متـاع و بهـره ای اسـت بـرای معاویه تا زمانـی محـدود، و این جمله 

اقتباس1 از آیۀ قرآن است.۲

این به روشـنی نشـان می دهد که حضرت در انتظار آینده ای اسـت، و آن 

آینـده چیـزی جـز این نمی تواند باشـد کـه حکومت غیر قابـل قبول ازنظر 

امـام حسـن)ع( کـه بر حق نیسـت بایـد کنار برود و حکومت مورد نظر سـِر 

کار بیایـد. لـذا به اینها می گوید که شـما از فلسـفۀ کار اطـالع ندارید. چه 

می دانید شاید مصلحتی در این کار وجود دارد.

در آغاز صلح، دو نفر از سـران شـیعه، ُمسّیب بن َنجَبه و سلیمان بن ُصَرد، با 

عده ای از مسلمانان خدمت امام مجتبی مشّرف شدند و گفتند: ما نیروی 

زیادی داریم، از خراسـان و از عراق و... اینها را در اختیار شـما می گذاریم 

و حاضریـم معاویـه را تـا شـام تعقیب کنیم. حضرت آنهـا را در خلوت به 

حضور خواستند و مقداری با آنان سخن گفتند، پس از اینکه بیرون آمدند 

آرام شده بودند، و نیروهایشان را رها کرده و پاسخ روشنگری هم به عدۀ 

همراهان خودشان ندادند.

طـه حسـین۳ مدعی اسـت که این دیـدار درحقیقت سـنگ زیربنای اصلی 

1. )ق ب س( برگرفته

2. منظور آیۀ 111 از سـورۀ مبارکۀ انبیاسـت: »چه می دانی؟ شـاید آن برای شـما آزمایشی 

و برخـورداری تـا زمانـی )معّیـن( باشـد.« )مناقـب آل ابی طالـب/ بـاب امامـة ابی محمد 

الحسن بن علی/ فصل فی صلحه مع معاویة/ ص34(

3. طه حسـین )1889-1973م( نویسـنده و مورخ معاصر مصری در کتاب الفتنة الکبری 

)علی و بنوه(/ ج2/ ص189 به این موضوع اشاره دارد. 



183 فمظ   اصب اقا: الصف 

مبارزات تشـّیع را گذاشـت، یعنی می خواهد بگوید امام حسـن)ع( با اینها 

نشسـتند و مشـورت کردند، و در همین دیدار تشـکیالت عظیم شـیعی را 

به وجود آوردند.

بنابرایـن در زندگـی امـام حسـن)ع( و در کلمـات ایـن بزرگـوار، این معنی 

واضح اسـت، گرچه در آن دوران زمینۀ چنین قیامی آماده نبود، زیرا رشـد 

مـردم کـم و تبلیغات و امکانات مالی دشـمن خیلی فراوان بود. دشـمن 

از شـیوه هایی اسـتفاده می کرد که امام حسن نمی توانست از آن شیوه ها 

استفاده کند، مثل دادن پول های بی حساب، جمع کردن افراد غیر موّجه و 

ناصالح که امام از این کارها نمی توانسـت بکند، چرا که دسـت او باز بود، 

و دست امام حسن بسته.پاسدار اسالم، ش6

ـَت هـَذا ااَلمـَر  یِف 
َ
روایتـی از حضـرت صادقسـام اهلل علیه اسـت کـه می فرمایـد: »َوّق

ـبعنَی«1 در تقدیـرات الهـی ایـن بوده که با فاصلۀ سـی سـال از شـهادت  الّسَ

امیرالمؤمنینسـام اهلل علیه و ده سـال بعـد از شـهادت امـام حسینعلیه السـام امر 

حکومت به دست اهل بیت برگردد. منتها، نتیجۀ به این بزرگی، کی حاصل 

می شـود؟ وقتی مردم، مقدماتش را با اراده و با تصمیم خودشـان فراهم 

کـرده باشـند. خـدای متعال که با کسـی قوم و خویشـی نـدارد! کاری که 

بـه عهـدۀ مـردم بود، انجـام نگرفت. کاری که به عهدۀ امام حسـن و امام 

حسینعلیهما السـام بـود، آنهـا انجـام دادند؛ اما کاری که بـه عهدۀ خواص بود 

1. »خدای متعال، وقت این امر را در سـال هفتاد قرار داد.« )الکافی/ کتاب الحجة/ باب 

کراهیة التوقیت/ حدیث 1(
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ـ از عبداهلل جعفـر و عبداهلل عبـاس تا بقیه ـ انجام نشـد. حتی همان هایی 

که بعد به کربال آمدند و همراه با امام حسـین جنگیدند، در زمان جناب 

ُمسِلم1 کاری که باید می کردند، نکردند. کوتاهی کردند، وِااّل ُمسِلم آن طور 

نمی شـد. بایـد قضیـه را تمـام می کردند کـه نکردند. ُخب؛ ایـن نکردن ها، 

موجب شد که حادثۀ کربال پیش آید.

 َغَضـُب اهلِل 
َ

یِه اشـَتّد
َ
واُت اهلِل َعل

َ
 احُلَسـنُی َصل

َ
ن ُقِتـل

َ
ّمـا ا

َ
بعـد حضرت می فرمایـد: »َفل

َبعنَی َو ِماَئٍة« یعنی عقب افتاد ظاهرًا؛ به نظرم  ر
َ
ُه ِاَلٰ ا َر

َ
ّخ

َ
هِل ااَلرِض َفا

َ
ٰ ا َ
َتعاَلٰ َعل

به سـال صدوچهل رسـید؛ یعنی هفتاد سـال عقب افتاد. سـال هایی است 

کـه بنی عباس بر سـر قـدرت بودند. ..یعنی معلوم می شـود که صلح امام 

حسنعلیه السام زمینه ای برای یک کار بزرگ شد، وِااّل ائمه، این طور نبود که 

قضیـه را رهـا کنند. قضیۀ والیت و حکومت، مگر کوچک بود؟! اسـاس و 

محور دین، این بود. منتها دیگر این وضع پیش آمد.1379/3/13

دربـارۀ ایـن صلـح حرف هـای زیـادی زده شـده، امـا آنچه کـه می خواهم 

عرض کنم، برخورد با مسـئلۀ صلح امام حسنعلیه السـام از یک دیدگاه تازه 

اسـت. چـون ایـن حادثـه یـک مقطع تاریخی بسـیار حساسـی اسـت که 

اهمیـت حادثـه را بیشـتر می کنـد از یک حادثۀ سیاسـی در طـول تاریخ 

1. امام حسینعلیه السام بعد از دریافت نامه های کوفیان جناب ُمسلم بن عقیل را ازطرف خود 

به کوفه فرستادند تا هم مردم با ایشان بیعت کنند و هم جناب مسلم شرایط کوفه را به 

اطالع امام برساند. عبیداهلل زیاد پس از ورود به کوفه، با تهدید یا تطمیع، مردم را از دور 

جناب ُمسـلم پراکنده کرد و آن حضرت را دسـتگیر کرده و به شـهادت رساند. )وقعة الطف 

)لوط بن یحیى ابی ِمخَنف، متوفی 158ق(/ االمام حسین فی مکة/ صفحات 1۰1 و 124(
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اسـالم. پر اسـت تاریخ اسـالم از حوادث گوناگون؛ حوادث زمان پیغمبر، 

حـوادث بعـد از پیغمبـر، حـوادث زمـان امیرالمؤمنیـن، حـوادث دوران 

زندگی ائمهعلیهم السام و خلفای بنی امیه و بنی عباس. تاریخ اسالم تاریخی 

اسـت ُپـر از حـوادث گوناگون لکـن کمتر حادثه ای را مـا داریم مثل این 

حادثه ـ حادثۀ صلح امام حسن ـ در تعیین کنندگی نسبت به کل تاریخ 

اسالم. یعنی شاید مثل این حادثه، یکی، دوتا حادثۀ دیگر را بنده سراغ 

دارم در تاریـخ اسـالم کـه تأثیـر تعیین کننـده ای داشـته در کل جریـان 

حرکت اسـالم و تاریخ اسـالم در طول قرن های متمادی. حادثه، بسـیار 

حادثۀ مهمی اسـت از این نظر.

خالصـه، ایـن حادثـه عبـارت اسـت از تبدیـل جریـان خالفـت اسـالمی به 

سلطنت. جمله، خیلی پرمغز و پربار است اگر ما در آن تأمل کنیم. خالفت 

نوعی از حکومت است، سلطنت نوعی دیگر؛ و اینها باهم تمایزشان در یک 

خصوصیت و دو خصوصیت و پنج خصوصیت نیست. دو جریان جداگانه 

و به کلی متمایز از یکدیگر در اداره و حکمرانی بر مسلمین و بر کشور و بر 

جامعۀ اسـالمی وجود دارد، یکی جریان سـلطنت و یکی جریان خالفت. و 

در این حادثه قطار عظیم تاریخ اسـالم و زندگی اسـالمی خط عوض کرد؛ 

مثل خط عوض کردن هایی که شما می بینید یک جاهایی یک قطاری دارد 

طرف شمال می رود، در یک نقطۀ خاصی سوزن بان با جابه جا کردن خطوط 

صدو هشتاد درجه مسیر حرکت قطار را عوض می کند، قطار را روانه می کند 

به سـمت جنوب، البته این صدو هشـتاد درجه در همان لحظۀ عوض شـدِن 
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خط محسوس نیست، لکن در َمآل1 وقتی که انسان نگاه می کند، یک چنین 

چیزی را مشاهده می کند. من حادثه را از این دیدگاه می بینم.

..بعـد از صلـح امـام حسـن یک جریان جای خـودش را داد به یک جریان 

دیگر. قدرت از دست یک خط، به تعبیر امروز، افتاد به دست خطی دیگر. 

ممیزات و مشخصات این دو خط چیست؟ این دو جریانی که جایشان را 

عوض کردند باهم، خصوصیاتشان چه بود؟ این مطلب اول. مطلب دوم، 

روش هـای جریـان باطـل، کـه قدرت را به دسـت گرفت برای کسـب قدرت 

و تسـلط بـر جامعـه چه روش هایی بود؟ مسـئلۀ سـوم، روش های جریان 

حق که قدرت را از دسـت داد ـ یعنی جریان امام حسـن ـ برای مقاومت 

درمقابـل جریـان باطـل چه بود؟ او از چه روش ها و شـیوه هایی اسـتفاده 

می کـرد؟ چهـارم، تحلیل شکسـت. چه شـد کـه جریان حـق در این ماجرا 

شکسـت خـورد؟ این تحلیلش چیسـت؟ پنجـم، رفتار گروه فاتـح با گروه 

مغلـوب چـه بـود؟ که یکی از آن فصل های بسـیار آموزنـده و عبرت انگیز، 

همین فصل اسـت. ششـم، رفتار گروه مغلوب درمقابل گروه فاتح چگونه 

بود؟ چه سیاستی، چه استراتژی ای را اینها انتخاب کردند و سرانجام کار 

چه شد؟ هفتم سرانجام. این هفت مسئله است.

ممیزات و خصوصیات جریان حق و جریان باطل

در مـورد ممیـزات دو جریـان خیلـی خصوصیات مربوط اسـت بـه جریان 

1. )أول( بازگشت، نگاه به عقب
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حق و خصوصیات دیگری مربوط اسـت به جریان باطل. که اگر یکی یکی 

بشمارم یک فهرست طوالنی می شود، من جمع بندی کردم؛ که جریان حق 

یعنی جریان امام حسـن اصالت را می دادند به دین. برایشـان اصل، دین 

بـود. دیـن یعنـی چه؟ یعنی هم در ایمان مردم و اعتقاد مردم، دین باقی 

بماند و مردم به دین متعبد و پایبند بمانند در ایمان و عمل؛ و هم دین 

در ادارۀ جامعه حاکمیت داشته باشد. اصل برای اینها این بود که جامعه 

بـا ادارۀ دیـن و بـا قدرت دین و حاکمیت دین حرکت کند و نظامی باشـد 

اسالمی. قدرت داشتن، حکومت داشتن، کار دست خودشان بودن مسئلۀ 

دوم، سـوم و چهارم و هکذا بود، مسـائِل دیگر، فرعی بود. مسـئلۀ اصلی 

این بود که این نظام و این جامعه با حاکمیت دین اداره بشود و افرادی 

که در این جامعه هستند، ایمان دینی در دلشان باقی بماند و در دلشان 

عمـق و رسـوخ پیـدا کنـد. جریان اول مشـخصه اش این بـود. جریان دوم 

برایش اصل این بود که قدرت را به دست بگیرد به هر قیمتی. می خواست 

حاکم باشـد. ..این سیاسـت حاکم بر جریان دوم بود. مسـئله برایش این 

بود که قدرت را به دست بگیرد، حاال با هر قیمتی، با هر شیوه ای، هرطور 

بشود قدرت را در دست نگه داشت.

کمااینکه این روِش سیاسیون معمول دنیاست. ارزش ها و اصول برایشان 

اصـل نیسـت. اگـر توانسـتند اصولـی که در ذهنشـان بـود حفـظ بکنند، 

ُخـب حفـظ می کننـد؛ اگـر نتوانسـتند، برایشـان اصل این اسـت که این 

قدرت در دسـت خودشـان بماند. این برایشـان مهم است. این بسیار مرز 
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حساس و مهمی است. ممکن است هر دو جریان به ظواهِر مذهب هم 

عمـل بکنند، کمااینکه در جنگ بیـن امیرالمؤمنین و معاویه همین طور 

بـود. یـک روز عـده ای از سـپاهیان امیرالمؤمنیـن در جنـگ صفیـن کـه 

معاویـه و امیرالمؤمنیـن درمقابـل هـم می جنگیدند، دچار تردید شـدند. 

چنـد نفـری توی اینها از این آدم های شـبهه دار کـه یک فکری می آید به 

ذهنشان، نمی توانند خودشان حل کنند، به یک آدم حسابی هم مراجعه 

نمی کننـد، همـان را بنا می کنند ِهی اشـاعه دادن، یک مجموعه ای و یک 

دایرۀ نادرستی درست کردن پیرامون خودشان، یک عده از این افراد دچار 

تردید شدند. گفتند ما چرا باهم می جنگیم؟ آنها هم نماز می خوانند، ما 

هـم نمـاز می خوانیم؛ آنها هم قرآن می خواننـد، ما هم قرآن می خوانیم؛ 

آنها هم اسـم پیغمبر را می آورند، ما هم اسـم پیغمبر را می آوریم؛ دچار 

تردید شدند.

..عمار یاسر اطالع پیدا کرد که یک عده ای دچار این شبهه شدند، خودش 

را رساند و حقایقی را برای اینها بیان کرد. برایشان روشن کرد که مسئله، 

مسئلۀ این ظواهر نیست که او هم نماز می خواند، تو هم نماز می خوانی. 

گفت: به خدا قسم من در یک جنگ دیگری، همین دو پرچم را درمقابل 

هـم دیـدم. ایـن پرچمی کـه امـروز امیرالمؤمنیـن در زیر آن قـرار گرفته، 

درسـت همین پرچم درمقابل آن پرچمی قرار گرفته بود که امروز معاویه 

زیـر آن قـرار گرفتـه، و او جنـگ بـدر بـود. در جنـگ بدر همیـن دو پرچم 

ـ پرچـم بنی هاشـم و پرچـم بنی امیـه ـ درمقابل هم بودنـد، زیر آن پرچم 



189 فمظ   اصب اقا: الصف 

همیـن معاویـه و پدرش و زیر این پرچـم پیغمبر و همین امیرالمؤمنین 

حضور داشتند.1 اینها اختالفشان اختالف اصولی است. به این ظواهر نگاه 

نکنید، شبهه را از ذهن اینها برطرف کرد.

پس گاهی همان جریانی که اصل برایش قدرت هسـت، ظواهر اسـالمی 

را هـم مالحظـه می کنـد، این دلیل نیسـت؛ بایـد باطن کار را نـگاه کرد و 

هوشـیارانه تشـخیص داد که کدام جریان منطبق با کجاسـت، این مطلب 

اول. مشـخصۀ ایـن دو جریـان ایـن اسـت: قدرت گرایـی در یـک طـرف و 

اصول گرایـی و ارزش گرایـی و بنیادگرایـی در یک سـو. بنیادهای اسـالمی، 

تفکرات بنیادین اسـالم؛ یعنی ارزش های اسـالمی را قبول داشتن، برایش 

تالش کـردن، در راهـش مجاهدت کـردن. در یـک طرف بنیادگرایی اسـت، 

اصول گرایـی اسـت، ارزش هـای اصیـل را حفظ کـردن اسـت، در یک جهت 

نـه، قدرت گرایـی اسـت، قدرت را می خواهد به دسـت بگیرد. حاال یک وقت 

این طـور می شـود، یک وقـت آن طـور می شـود، هرطـور شـد می خواهـد در 

اختیارش زمام قدرت را داشته باشد. این مطلب اول.

روش های جریان باطل و جریان حق در میدان مقابله

و امـا آن جریـان باطـل از چه روش هایی اسـتفاده می کند؟ این هم خیلی 

توجه برانگیز است. روش های باطل کاًل آمیزه ای است از چند چیز؟ یعنی 

نقشـۀ معاویه یک نقشـه ای است که از چند قسمت در کار حفظ قدرت و 

1. وقعة صفین )نصر بن مزاحم، متوفی 212ق(/ رجل مستبصر بعمار/ ص321
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تعمیق قدرت تشـکیل شـده، هرکدام از این بخش ها در یک جا عملکرد و 

کاربرد دارد. آن چند چیز عبارتند از: یکی قدرت نمایی. یک جاهایی به شدت 

قدرت نمایـی می کنـد، سـرکوب می کند. یکی پول، که کارسـازتریِن چیزها 

در اختیار عوامل شـرآفرین اسـت. دیگری تبلیغ، چهارمی سیاسـی کاری؛ 

یعنی روش های سیاسـی و ُشـل کن سـفت کن های سیاسی، این مجموعًا 

روش های معاویه است.

شـما یک جا می بینید که معاویه شـدت عمل را به جایی می رسـاند که 

حجربن عـدی را کـه از صحابـۀ پیغمبـر اسـت و برایـش گـران هـم تمام 

می شـود کشـتن او، اما می ُکشد. ُرَشـید َهَجری را تعقیب می کند، دنبال 

می کنـد، باالخـره می ُکشـد. زیادبن َابیـه را که یک فرد ظالـم و ُعقده ای و 

بی ُبّته و بی ریشـه ای بود و اصاًل قدرت طلب و بداخالق بود، این را حاکم 

می کند بر کوفه ـ یعنی مرکز سلطۀ تفکر شیعی و تفکر والیتی ـ و به او 

اجازه و اختیار می دهد که هر کار می خواهی بکن؛ که دربارۀ زیادبن ابیه 

هرکسـی  َمـِة«1.  ِبالهّتُ ولیـاَءُه 
َ
ا ـَک 

َ
َقتل َو  ـِة  ّنَ ِبالّظِ خـَذَک 

َ
»ا نوشـته اند:  موّرخیـن 

کـه مـورد کوچک تریـن سـوءظنی قرار می گرفـت که این گرایـش دارد به 

اهل بیـت، این را می گرفتند زندانی می کردند، زیر شـکنجه می گذاشـتند، 

هرکسـی کـه متهم می شـد به اینکه همـکاری کرده با خانـدان پیغمبر و 

بـا آن جریـان مغلوب، او را می کشـتند، از بیـن می بردند. غوغایی بود در 

1. االحتجـاج علـی اهل اللجـاج )احمدبن علـی طبرسـی، متوفـی 588ق(/ احتجاجه علی 

معاویة توبیخا له.../ ص298
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کوفه و در عراق که مرکز حاکمیت تشـّیع و خاندان پیغمبر بود. یک جا 

این طوری قدرت نمایی می کرد.1

همین معاویه در یک مورد دیگر شما می بینید که یک پیرزنی مثاًل می آید 

از فـالن قبیلـه، بنـا می کنـد بـه معاویـه فحـش دادن، بدگویی کـردن که تو 

چنیـن کـردی، چنان کردی، فالن کردی، می خندد، نوازشـش می کند، به او 

محبت می کند، هیچ چیز هم نمی گوید.۲ َعدی بن حاِتم می آید پیش معاویه 

درحالی که دو چشمانش نابینا شده بود؛ معاویه می گوید: عدی! علی با تو 

انصاف نکرد، تو دو پسـرت را در جنگ های علی با من از دسـت دادی، اما 

علی دو پسر خودش ـ حسن و حسین ـ را نگه داشت. َعدی بن حاتم گریه 

کـرد، گفـت: معاویه، من با علی انصاف نکردم، که علی به شـهادت رسـید 

و بـه لقـای خدا پیوسـت و من هنوز زنـده ام.۳ در مجلـس معاویه هروقت 

یکـی از وابسـتگان به اهل بیـت حضور داشـت و در آن کمترین اهانتی به 

امیرالمؤمنیـن می شـد او بـا شـجاعت، بـا صراحت، بـا قدرت بـه معاویه و 

یارانش حمله می کرد و معاویه هم می خندید، تلّطف می کرد، حتی گاهی 

گریه می کرد، می گفت: بله، راسـت گفتید.4 ..شـاید برای شـما باورنکردنی 

1. برای مطالعۀ بیشـتر به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ پی نوشت شـماره 1. سختگیری 

معاویه بر شیعیان امیرالمؤمنین، مراجعه کنید.

ه آندلسی، متوفی 328ق(/ ج1/ ص357 2. الِعقُد الَفرید )احمدبن محمد ابن َعبدِ َربَّ

3.  قاموس الرجال/ ج7/ ص181 و 182

4. معاویـه بـه یکـی از یـاران امیرالمؤمنین گفت علی را برایم توصیف کن. آن شـخص 

گفـت: خـدا علـى را رحمـت کنـد، در میان ما مانند یکـى از خودمان بـود، و وقتى نزد او 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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باشد اما این واقعیتی است، تبلیغات همین است. تبلیغات، مسموم ترین 

و خطرناک تریـن ابزارهایـی بـوده کـه در طـول تاریـخ، باطل از او اسـتفاده 

کـرده. جریـان حق از تبلیغ، مثل جریان باطل از تبلیغ هیچ وقت نمی تواند 

اسـتفاده کنـد. بـرای خاطر اینکه تبلیغ اگر بخواهـد به طور کامل ذهن ها را 

بپوشـاند، احتیـاج دارد بـه بازیگری، احتیاج دارد بـه دروغ و فریب. جریان 

حق، اهل دروغ و فریب نیست. آن جریان باطل است که برایش هیچ چیز 

مهم نیست. مهم این است که یک حقیقتی به شکل دیگری در چشم مردم 

وانمود بشود. از تمام ابزارها استفاده می کنند و کردند.

اینی کـه شـما شـنیدید از زبان هـای گوناگون کـه وقتـی امیرالمؤمنین در 

محراب به شـهادت رسـید، مردم شـام تعجب کردند که علی توی محراب 

چـه کار می کـرده؟ محراب که برای نمازخوان هاسـت! بعضی باور نمی کنند 

این را، این واقعیت دارد. در طول چندین سـال حکومت معاویه و قبل از 

معاویه، برادرشـ  برادر بزرگ ترش، یزیدبن ابی سفیان ـ آن چنان با تبلیغات 

شام را ُمظلم کرده بودند و غبارآلوده کرده بودند فضای ذهنی را، که کسی 

غیـر از این نمی توانسـت اصـاًل چیزی بفهمد، این همین اسـت. تبلیغ به 

مى رفتیم ما را به خودش نزدیک می کرد، ... به خدا سـوگند بسـیار بیدار بود، شـب و روز 

قرآن می خواند، ... شب هنگام از فراق به خود می پیچید و با پروردگارش مناجات می کرد 

و می فرمود دنیا دیگری را فریب بده؛ هیهات، هیهات! من نیازى به تو ندارم و تو را سه 

طالق دادم که رجوعى ندارد. سپس می فرمود: آه! آه! از دورِى راه و کمِى توشه و سختى 

طریق. معاویه گریست و گفت بس است، به خدا على چنین بود. )امالی )شیخ صدوق(/ 

مجلس نودویکم/ حدیث 2(
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نفع خاندان بنی امیه و معاویه و علیه خاندان پیغمبر. این واقعیتی است 

که در جهان اسـالم تا حدود صد سـال بعد از هجرت؛ یعنی شـاید حدود 

چهل، پنجاه سال بعد از دوران خود امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین را بر روی 

منبرهـا لعنـت می کردنـد. اینکه گفتـم لعنت در دنیای اسـالم کار معاویه 

است و کار اخالق معاویه، این همین است. بعضی ها، متهم کردند شیعه 

را و مالمـت کردنـد کـه چـرا بعضـی از صحابـه را مـورد طعـن و لعـن قرار 

می دهند؛ این کاری است که آنها کردند، این کاری است که معاویه کرد. 

«۲ را و 
ً
قَدُمُهم ِاسـاما

َ
 الَقوِم«1 و »ا

ُ
فَضـل

َ
امیرالمؤمنیـن را، علی بن ابی طالـب را، »ا

نزدیک ترین اصحاب پیغمبر را اینها سال ها، ده ها سال در منبرها به بدی و 

زشتی یاد کردند و او را لعنت کردند تا زمان عمربن عبدالعزیز. او وقتی که 

خلیفه شـد ممنوع کرد، گفت کسـی دیگر حق ندارد این کار را بکند.۳ بعد 

از عبدالملک بن مروان دو پسـرش ولید و سـلیمان پشـت سر هم حکومت 

کردند، حدود سـیزده سـال؛ بعد از آنها عمربن عبدالعزیز به خالفت رسید و 

 الّناِس َبعَد َرسوِل اهلِل؛ علی برترین مردم پس از رسول خدا بود.« 
َ

فَضل
َ
1. امام صادق: »کاَن َعِلٌّ ا

)الکافی/ کتاب الروضة/ وصیة النبی المیرالمؤمنین/ حدیث 36(

]پیامبـر  ؛ 
ً
ِعلمـا ِبـاهلِل  َمُهـم 

َ
عل

َ
ا َو   ،

ً
ُخلقـا م  حَسـَنُ

َ
ا َو   ،

ً
ِحلمـا عَظَمُهـم 

َ
ا َو   ،

ً
ِاسـاما قَدَمُهـم 

َ
ا َّوجُتـِک  َز »َقـد   .2

خطاب به فاطمهسـام اهلل علیها فرمودند:[ همانا تو را به ازدواج کسـی درآوردم که در اسـالمش 

پیشی گیرنده ترین آنها و بردباری اش بزرگ تریِن آنها و اخالقش نیکوترین آنها و داناترین 

ایشان نسبت به خداوند است.« )عوالم العلوم و المعارف و االحوال من اآلیات و االخبار 

و االقـوال )عبداهلل بن نـوراهلل بحرانـی، متوفـی قـرن دوازدهم(/الجزء الحادی عشـر القسـم 

االول/ ابواب تزویجها/ باب3/ حدیث 8(

3. الطبقات الکبرى/ ج5/ ص3۰7
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بعـد از عمربن عبدالعزیـز کـه دو سـال و اندی هم او خالفت کرد، دو پسـر 

دیگر عبدالملک یعنی یزید و هشام به حکومت رسیدند. عمربن عبدالعزیز 

جلویشـان را گرفـت. نگذاشـت که دیگر کسـی امیرالمؤمنیـن را لعن کند، 

تـا آن وقـت می کردنـد. یکی از کارها این بود. ُخـب اول البته مردم تعجب 

می کردند، لکن یواش یواش عادت کردند.

در تاریـخ خوانـدم کـه هیـچ قاری و محدث و راوی دین در دنیای اسـالم 

باقی نماند مگر اینکه دسـتگاه حکومت معاویه و جانشـینان معاویه، آنها 

را وادار کردند که در مذمت اهل بیت و در مدح دشمنان اهل بیت حدیث 

درسـت کننـد و آیـه تفسـیر کنند و امثـال اینها. همیـن َسـُمَرةبن ُجنَدب 

َر و الِضراَر«1 مربوط به اوسـت ـ که یکی  معـروفـ  کـه روایت معروف »الَضَر

از اصحاب پیغمبر اسـت منتها آن صحابی ای اسـت که پیغمبر نسـبت به 

او غضـب کردنـد. به خاطـر آن داسـتان معروفی که یک درختی داشـت در 

زمینـی متعلـق به یک خانواده ای و می رفت مزاحم اینها می شـد، وارد آن 

خانـه می شـد سـرزده، بدون اینکه خبـر بکند، این خانواده نشسـته بودند، 

زن، بچـه، بـزرگ، یک وقـت می دیدند یک مردی وارد این خانه شـد، چرا؟ 

یـک درخـت خرما اینجا تـوی این زمینی که خانۀ اینهاسـت، حریم منزل 

اینهاسـت ایشـان دارد؛ بـه پیغمبـر شـکایت کردند. پیغمبر گفـت که این 

1. »در اسالم نه زیان دیدنی هست و نه زیان رساندنی.« )وسائل الشیعة )شیخ حر عاملی، 

متوفـی 11۰4ق(/ کتـاب الفرائـض و المواریـث/ ابـواب موانع االرث مـن الکفر و القتل و 

الرق/ باب1/ حدیث 1۰(
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درخت خرما را بفروش به این صاحب خانه. گفت که نمی فروشـم، درخت 

خـودم اسـت، دلـم می خواهـد بروم بـه درختم سـر بزنم. فرمودنـد به من 

بفـروش. قبـول نکـرد. فرمودند درمقابل فـالن مبلغ، قبول نکـرد. فرمودند 

درمقابـل یـک درخـت در بهشـت ـ یعنـی وعـدۀ بهشـت درحقیقـت به او 

دادنـد ـ گفـت نمی خواهـم، مـن همین درخت خـودم را می خواهـم ِااّل و 

البّد.1 پیغمبر گفتند ُخب حاال که این طور اسـت پس ـ به آن صاحب خانه 

گفتنـد ـ بـرو درختـش را از زمیـن بَکن، بینـداز بیرون، درختـش را بردارد 

َر و الِضراَر یِف ااِلسـاِم« ضررزدن به مردم و اذیت کردن مردم، ما در  ببرد. »الَضَر

اسـالم نداریم. به بهانۀ اینکه اینجا ملک من اسـت، مال من اسـت مردم 

را اذیت بکنی، ما چنین چیزی در اسـالم نداریم. که این حدیث »الضرر« 

معـروف کـه یکی از اصول و قواعد فقهی ماسـت، مربوط به این آقاسـت. 

سمرةبن جندب، ایشان زنده ماند تا زمان معاویه. خوش عاقبتی را ببینید، 

معاویه چون دنبال اصحاب بود ـ اصحاب پیغمبر نام و عنوان داشـتند ـ 

که اینها را دور خودش جمع کند، این آقا را هم آورد دور خودش. به این 

ا  �ی �ن
ُ

اهتِ الّ� �ی
ی الحَ ِ

ُه �ن
ُ
ول

َک �تَ �بُ ع�بِ اِس َم�ن �یُ گفت که مایلم این آیۀ معروف را »َو ِم�نَ ال�نّ

�اِم«۲ یعنـی بعضـی از مـردم هسـتند که   الحنِ
ُ

�ّ
َ
ل
َ
ِ� َو ُهَو ا ل�بِ

ٰی ما �نی �تَ
َ

ِهُد اهلَل َعل ُ�ش َو �ی

1. به طور قطعی و الزم

2. سـوره مبارکـه بقـره/ آیـه 2۰4، »و از میـان مـردم کسـی اسـت که در زندگـی این دنیا 

سخنش تو را به تعجب وامی دارد، و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گیرد، و حال آنکه 

او سخت ترین دشمنان است.«
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وقتی دربارۀ دنیا، در مذمت دنیا حرف می زنند، سخن آنها تو را به اعجاب 

و شـگفتی می آورد؛ خدا را هم بر آنچه در دلشـان هسـت شـاهد می آورند، 

امـا در واقـع اینها ریـا می کنند؛ ]به علی بن ابی طالب نسـبت بدهی[. چون 

معاویـه درمقابـل کلمـات امیرالمؤمنیـن قـرار داشـت در مذمـت دنیا، آن 

خطبه های کوبندۀ نهج البالغه که ُخب خیلی اثر می گذاشت.

شما ببینید کلماتی در نهایت زیبایی، فرض کنید امروز کسی یک شعری یا 

یک کتابی، یک مقاله ای بنویسد در نهایت فصاحت و زیبایی و هنرمندانه، 

یـک موضوعـی در این باشـد. طبیعی اسـت که این موضـوع جا می افتد، 

صاحـب ایـن اثـر هنـری هم در چشـم مردم شـیرین می شـود. حاال کالم 

امیرالمؤمنین را واقعًا مقایسـه نمی شـود کرد با هیچ کدام از آثار هنری ای 

کـه ماهـا می شناسـیم. خیلی باالتر از این حرف هاسـت. یک آیتی اسـت 

از زیبایـی، ایـن کلمـات امیرالمؤمنیـن در نهج البالغه، و همه هم در بیان 

ارزش های اسـالمی و معارف اسـالمی؛ چیزی که برای معاویه اصاًل قابل 

تحمل و قابل قبول نبود، امیرالمؤمنین را هم در چشم ها شیرین می کرد. 

می خواست یک عالجی درمقابل این کلمات زهدگرایانۀ در مذمت دنیا که 

از امیرالمؤمنین نقل شده بتراشد. به این گفت بیا این آیه را بگو که دربارۀ 

علی بن ابی طالب نازل شـده. یعنی علی بن ابی طالب همان کسـی است که 

دربارۀ دنیا آن چنان حرف می زند که تو به شـگفت می آیی، قسـم خدا هم 

می خورد، اما لجوج ترین دشـمنان، دشـمنان اسالم و خدا هم اوست. بگو 

اَء  عن ِ �ت َ�ُ� ا�ب �ن
�ی �نَ َ�ش اِس َم�ن �ی این آیه دربارۀ علی است. آیۀ دیگری است »َو ِم�نَ ال�نّ
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ا�تِ اهلِل«1 ازجملۀ مردم کسـانی هسـتند که جان خودشان را برای طلب  َم�صن

رضایـت خـدا نثـار می کننـد. گفت بگو ایـن آیه هم دربـارۀ ابن ملجم نازل 

شـده. خیلی احتیاج داشـت، خیلی برایش ُبرِد تبلیغاتی داشـت این کار. 

یکی از اصحاب پیغمبر که پیغمبر را دیده، در جنگ در کنار پیغمبر بوده 

ـ چون سـمرةبن جندب از بچگی اش سـرباز بود، هنوز مکلف نبود که توی 

جنگ هـا شـرکت می کـرد، آدم این طـوری ای هم بود ـ و اصحـاب پیغمبر 

هـم بـوده، ایـن بیاید آیه را نسـبت به امیرالمؤمنین این طور تفسـیر کند. 

بگوید دربارۀ اینها نازل شـده. پیشـنهاد کرد، سمرةبن جندب آدم بدی بود، 

شـقی بود، اما وجدانش حاضر نشـد، گفت نه من این کار را نمی کنم. به 

کسـانی که واسـطۀ ایـن کارها بودند توی دسـتگاهش، گفـت بگویید که 

حقِ حساب تو خواهد رسید، نگران پول نباش. پنجاه هزار درهم به تو پول 

می دهیـم. پنجاه هـزار درهم آن زمان ها خیلی پول بوده. پنجاه هزار مثقال 

نقـره. یعنـی پنج هزار مثقال طال؛ به حسـب قیمت گذاری های آن روز. یک 

ثروت عظیمی بود. به او گفتند که پنجاه هزار به تو پول می دهد، گفت که 

نه خیر، من قبول نمی کنم. حاال بعضی می گویند که خود سمرةبن جندب 

هم بازیگری می کرد، مرتب می خواسـت بازارگرمی کند؛ نه اینکه وجدانش 

ناراحـت بـود. می دانسـت که معاویـه احتیاج دارد، درحقیقـت َچک وچانه 

داشـت مـی زد. حاال یا این بود یا وجدانـش واقعًا قبول نمی کرد دیگر من 

نمی دانـم، بـه گـردن نمی گیریـم مـا گنـاه سـمرةبن جندب را. وقتی قبول 

1. سوره مبارکه بقره/ آیه 2۰7
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نکـرد، قیمـت را بـاال بردند. صدهزار درهم، باز قبول نکـرد؛ صدوپنجاه هزار، 

دویسـت هزار، بـاز قبـول نکرد. ظاهـرًا به یک مبلغ عظیمـی مثاًل در حدود 

سـیصدهزار یـا پانصدهـزار درهم رسـاندند، یک ثـروت فوق العـاده ای بود. 

بازهم قبول نکرد.

معاویـه به آن کسـی که واسـطۀ ایـن کار بود گفـت این بی عقـل نمی داند 

پانصدهـزار چقدر اسـت؟! بگویید پانصدهزار را بیاورند ببیند چقدر اسـت، 

بعـد ببینیـم قبـول می کند یا نـه؟ معاویه دسـتور داد بـه آن خزانه دار که 

پانصدهـزار درهـم از خزانـه بردار بیـاور اینجا. ُخـب آن وقت ها هم پول ها، 

پول هـای نقـره ای و داخـل کیسـه ها و سـنگین و حجـم زیـاد و حمال هـا 

بناکردند مرتب آوردن، پول ها را، کیسه ها را روی هم گذاشتن و گذاشتن و 

گذاشتن، تا سقف اتاق رسید، گفتند این پانصدهزار درهم است. حاضری 

یـا نـه؟ نگاهی کـرد به این پول ها، دید خیلی ثروت عظیمی اسـت، قبول 

کرد. و آیه را به همین ترتیب تفسـیر کرد و این ماند در کتاب ها. اگرچه 

که در دنیای اسالم این گونه حرف های چرنِد غلِط رذالت آمیز غالبًا برچیده 

شـد. غالبًا بعدها علما آمدند اینها را انداختند دور؛ اما ُخب یک رشـحاتی1 

از اینها باالخره باقی ماند، در ذهن یک عده ای هم اثر گذاشت. این کاری 

بود که معاویه می کرد؛ تبلیغ. مجموعۀ این روش ها، روش های معاویه را 

تشکیل می دهد برای کسب قدرت. ُخب از این بگذریم.

روش های جریان حق؛ جریان حق هم بیکار که ننشسته بود درمقابل این 

1. )ر ش ح( جمع رشحة، قطرات، چکه ها
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تهاجـم باطل. آنها هم روش هایی داشـتند که به طورخالصه عبارت اسـت 

از: اول، مقاومت و تحرک قدرتمندانه. بعضی خیال می کنند امام حسـن 

مجتبی ترسـید که بجنگد؛ نه. امام حسـن مجتبی قاطعانه عازم به جنگ 

بود و جزو شـجاعان عرب اسـت. من نگاه می کردم توی کتاب، در شـرح 

دالوری های امام مجتبی در قضایای مختلف، دالوری های آن حضرت در 

جریانـات مختلـف خیلـی زیاد اسـت. منتها در جنگ هـای امیرالمؤمنین، 

آنجایـی کـه میـدان جنگیـدن بـود، خـوِد امیرالمؤمنیـن مانـع می شـد از 

جنگیدن امام حسـن و امام حسـین، نمی گذاشـت اینها بروند خودشـان 

را در خطـر قـرار بدهنـد. بعضـی گفتنـد کـه چـرا شـما محمدبن حنفیه1 را 

می فرسـتی جلو، او هم پسـرت اسـت، امام حسـن را نمی فرسـتی و امام 

حسـین را؟ فرمود می ترسـم که نسل رسول اکرم منقطع بشود.۲ اینها تنها 

بازماندگان پیغمبرند و می خواهم نسل پیغمبر را حفظ کنم. احساس خطر 

می کرد در میدان جنگ، می خواسـت اینها را حفظ کند. نه به خاطر عالقۀ 

خودش، ُخب به فرزندان دیگرش هم عالقه داشـت، و خود امیرالمؤمنین 

که مرد جنگ و مرد میدان و خطرپذیر و کسی نبود که از خطر واهمه ای 

داشـته باشـد. منتهـا اینها فرزنـدان پیغمبـر بودنـد و امیرالمؤمنین دلش 

1. محمد حنفیه )16-81ق( فرزند امیرالمؤمنین و خولۀ حنفیه است. فردی شجاع و پارسا 

بود و در جنگ جمل پرچمدار بخشی از لشکر حضرت بود. )قاموس الرجال/ ج9/ ص244(

2. شـرح نهج البالغه )ابن ابی الحدید(/ ذیل خطبۀ 11/ محمد بن الحنفیة و نسـبه و بعض 

اخباره/ ص245
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نمی خواست که آنها را در خطر بیندازد. چون در جنگ های امیرالمؤمنین 

اینها حضور که داشتند، میدان داری زیادی نکردند، به خاطر همین جهت، 

لذاست که نام این دو بزرگوار ـ امام حسن و امام حسین ـ جزو شجاعان 

آن دوره ثبت نشده؛ لکن در جنگ های اسالمی با ایران، امام حسن حضور 

داشـته، ..و در قضایـای بسـیار مهم، امام حسـن حضور خـودش را اثبات 

کـرده1. در همـان جنگ جمل و صفین هم نقش های فوق العاده مهمی بر 

دوش امام حسـن مجتبیعلیه الصاةوالسـام بوده، که من نام امام حسـن را در 

ماجراهـای صفیـن و جمـلـ  این دوتا ماجرا به خصـوص ـ زیاد دیدم، نام 

امـام حسـین را کمتـر دیدم. یعنی آن حضرت ـ امام حسـن مجتبی ـ در 

میدان ها و در جریان ها، بیشتر حتی حضور داشته از امام حسین. نه خیر، 

مرد جنگ، مرد سیاست، مرد تدبیر، زبان آوری قوی. مباحثات و مجادالت 

امام حسـن مجتبی را انسـان وقتی که می خواند، مو بر بدن انسـان راست 

می ایستد، ازبس قوی و قدرتمندانه است. در ماجرای صلح و بعد از صلح 

آن چنـان کلمـات قاطع و کوبنده ای از این بزرگوار نقل شـده که از کلمات 

امیرالمؤمنینعلیه السـام در مواردی کوبنده تر و تیزتر به نظر می رسـد.۲ من در 

1. تاریخ الطبری/ ج4/ ص269

2. پـس از اینکـه دو طـرف آتش بـس را پذیرفتنـد، عـازم کوفـه شـدند. مردم در مسـجد 

کوفه جمع شـدند. ابتدا معاویه سـخنانی گفت، سـپس امام حسنعلیه السـام بر منبر رفتند 

و فرمودنـد: »معاویـه چنیـن وانمود کرده که من او را شایسـتۀ خالفت دیده ام و خود را 

شایسـته ندیـده ام، او دروغ می گوید. مـا در کتاب خدای عّزوجل و به قضاوت پیامبرش 

از همه کس به حکومت اولی تریم. ... لیکن چون خالفت از جایگاه خود برآمد، قریش در 
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کلمات امیرالمؤمنین آن طور کوبندگی و قدرت را کمتر دیدم در مقابلۀ با 

دشـمنان؛ شـاید به خاطر این بوده که امیرالمؤمنین با آن چنان دشـمنانی 

روبـه رو و از نزدیـک مواجه نشـده بوده که این قدر وقیح و خبیث باشـند. 

بنابراین هیچ گونه کمبودی در کار امام حسـن نیسـت. کمبود در شـرایط 

زمانـه اسـت. قدرتمندانـه ایسـتاده برای دفـاع، این یکی از روش هاسـت، 

تا آنجایی که ممکن است. یک جاهایی ایستادگی قدرتمندانه به ضرر تمام 

می شـود و همیشـه همین طور اسـت. یک جاهایی ایستادگی و ادامۀ کار 

قدرتمندانه به ضرر تمام می شود. تغییر روش و مانور در انتخاب روش ها 

یک کار اساسی و الزم است.

دوم، تبلیغ. کار تبلیغ در دسـتگاِه حق اهمیتش بسـیار زیاد اسـت. منتها 

ـ همان طورکه گفتیم ـ جریان حق در تبلیغ دسـتش بسـته اسـت. از هر 

شـیوه ای، از هـر روشـی نمی توانـد اسـتفاده کنـد. آن چیـزی را که حق و 

واقـع هسـت فقـط بیـان می کند، یـک چیزهایـی در ذهن مـردم مطلوب 

اسـت، جریان باطل هیچ ابایی ندارد که آنها را به همان شـکلی که مردم 

دوسـت می دارنـد بیـان کند؛ امـا جریان حـق نه خیر، حق را بیـان می کند 

ولو تلخ باشـد. شـما می بینیـد امیرالمؤمنین در مواجهۀ بـا یاران خودش 

میانۀ خود بر سـر آن به منازعه برخاسـتند و آنگاه بردگان و فرزندانشـان ـ یعنی معاویه 

و فرزندانـش ـ نیـز در آن طمـع بردنـد. درحالی که رسـول خدا فرموده اسـت: هرگاه ملتی 

زمام خود را به کسـی بسـپرد که از او داناتری در میان آن ملت هسـت، کارش پیوسـته 

به پسـتی و انحطاط خواهد کشـید.« )صلح امام حسـن، پرشـکوه ترین نرمش قهرمانانۀ 

تاریخ/ ص289(
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گاهـی بـا آنهـا آن چنان تلخ حرف می زند که انسـان تعجـب می کند. ماها 

بااینکـه دوسـت می داریـم که روش هایمان همان روش ها باشـد، برای ما 

هـم حتـی تعجب انگیـز اسـت در مـواردی. معاویـه هیچ وقت ایـن کار را 

نمی کـرد. معاویـه تمّلـق مـردم را می گفـت. معاویه سـعی می کـرد به هر 

قیمتـی هسـت حمایـت مـردم را جلب کنـد. علی بن ابی طالب ایـن کار را 

نمی کنـد. نه اینکـه بلد نیسـت؛ برخالِف تقواسـت، برخالِف اصول اسـت و 

دَهی الَعَرِب«1 اگر مسـئلۀ تقوا 
َ
ُکنُت ا

َ
َقٰ ل واَل الّتُ

َ
خـود علی بن ابی طالـب فرمود: »ل

نبود و مالحظات ارزش ها نبود، من از معاویه زرنگ تر بودم در این کارها. 

واقعش هم همین است، اصل و ریشۀ علی و سابقۀ نزدیکی او با پیغمبر 

و افتخـارات عظیـم او و آن ذهـن و روح باعظمت او؛ معلوم اسـت که از 

معاویه واردتر و بلدتر و زرنگ تر است و می تواند خیلی کارها بکند. منتها 

حق اجازه نمی دهد.

ارزش گرایـی؛ و شـیوۀ دیگـر اصـرار بـر حفـظ ارزش هـا. آن چیـزی کـه در 

دسـتگاه حق خیلی مهم اسـت و در شـیوه های آنها مورد توجه اسـت این 

اسـت کـه اصـرار دارنـد که ارزش هـا را به هر قیمتی هسـت حفظ کنند، و 

درنهایـت عقب نشـینی تـا حـد و مرز حراسـت از بقای مکتـب. این را هم 

توجه داشته باشید؛ یعنی حق اگر دید که ایستادن او موجب می شود که 

اصل مکتب به خطر بیفتد عقب نشـینی می کند، ننگ و عارش نمی آید از 

عقب نشینی کردن. امام حسین فرمود:

1. الکافی/ کتاب الروضة/ خطبة المیرالمؤمنین و هی خطبة الوسیلة/ حدیث 4
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مَلـوُت َخیـٌر ِمـن ُرکـوِب العـارِ
َ
َو العـاُر َخیٌر ِمـن ُدخوِل الّنارِ«1»ا

من اگر قرار باشـد ننگ را قبول بکنم، قبول می کنم اما داخل آتش جهنم 

نمی شوم. یک جاهایی هست که بعضی ها برای اینکه ننگشان می آید یک 

کاری را انجـام بدهنـد حاضرنـد عذاب و َسـَخط۲ الهی را به خودشـان جلب 

کنند. ننگ چیست؟ اصل این است که انسان رضای خدا را جلب کند. اصل 

این اسـت که انسـان وظیفه اش را انجام بدهد، ولو برگشـتن از یک حرفی 

باشد، برگشتن از یک خطی باشد، عقب نشینی از یک موضعی باشد. هرچه 

که خدا می خواهد، هرچه که خدا راضی اسـت؛ ببینید این یک اصل اسـت 

در زندگـی ائمهعلیهم السـام در زندگی امام حسـن هم همین طـور. آن وقتی که 

امام حسن به خاطر ضرورت ها و فشار واقعیت ها ناچار شد صلح با معاویه 

را قبـول بکنـد، درحالی کـه تا آن وقت مرتب لشـکر می فرسـتاد، تحریض بر 

جنگ می کرد، و نیرو ها را جلب می کرد و نامه می نوشـت و همۀ کارهایی 

که برای یک جنگ تمام عیار الزم اسـت امام حسـن انجام می داد، بعد که 

دیـد نمی توانـد، صلح را قبول کرد. دوسـتان نزدیکش حتی از او برگشـتند. 

..آن وقـت بعـد از آنی کـه امام حسـن صلح را قبول کرد خیلی ها خوشـحال 

شـدند، تـه دلشـان از جنـگ ناراحـت بودند؛ امـا همان هایی هـم که حتی 

شاید در دلشان خوشحال شده بودند، برگشتند به امام حسن، بنا کردند آن 

حضرت را مالمت کردن، که آقا! شما چرا از حرفت برگشتی؟ نزدیکان حتی؛ 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب فی امامة ابی عبداهلل الحسین/ فصل فی مقتله/ ص11۰

2. )س خ ط( خشم و غضب



204 فمظ   اصب اقا: الصف 

بزرگانی که من نمی خواهم اسم آنها را بیاورم، جزو صحابۀ دارای چهره های 

تابنـاک، آنهـا آمدنـد به امام حسـن تعبیرات ناشایسـتی را گفتنـد. اما آن 

بزرگوار، عقب نشینی کرد برای حفظ مکتب.

مسئلۀ بعدی تحلیل شکست جریان حق است. علت شکست امام حسن 

عبارت بود از ضعف بینش عمومی، علت اصلی، و آمیخته شدن ایمان به 

انگیزه های مادی. در زمینۀ ضعف بینش عمومی، مردم بسیاربسیار ناآگاه 

بودنـد انصافـًا، و ایماِن مذهبی شـان هم آمیخته شـده بـود به انگیزه های 

مادی. برایشـان مادیت شـده بود اصل. متزلزل شدن ارزش ها از ده، بیست 

سال قبل از آن؛ از حدود ده، پانزده سال قبل از ماجرای صلح امام حسن، 

ارزش هـا ذره ذره متزلـزل شـده بـود. یک مقـدار تبعیض و یـک مقدار این 

چیز هـا به وجـود آمـده بود و همۀ اینها موجب شـد که امام حسـن نتواند 

مقاومت کند.

و اما رفتار گروه فاتح با گروه مغلوب وقتی که مسـلط شـدند این بود که 

به جای اینکه بیایند امام حسـن و یارانشـان را بگیرند در زندان بیندازند یا 

بکشند، نه، خیلی هم علی الظاهر احترامشان را حفظ کردند؛ و با حضرت 

دیدار کردند، خیلی احترام کردند، اما معاویه و گروه فاتح تصمیم گرفت 

بر محو شخصیت و تضعیف شخصیت. شخص را حفظ کردند تا شخصیت 

را نابـود بکننـد. ایـن روش آنها بود که همان طورکه گفتم در تبلیغات این 

را اصل قرار دادند.

و اما گروه مغلوب با گروه فاتح چه کردند؟ آنها استراتژی شان را این قرار 
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دادند که در میان این فضای بسیار فتنه آمیز و غبارآلوده و بسیار خطرناک 

و مسموم، یک جریان حقی را سازماندهی کنند و شکل بدهند و به عنوان 

سـتون اصلی حفظ اسـالم این جریان را پیش ببرند. حاال که نمی توانیم 

کل جامعه را در پوشـش تفکر درسـت اسـالمی قرار بدهیم، پس به جای 

روی آوردن بـه یـک جریـان رقیق و رو به زوالـ  کـه همان جریان عمومی 

اسـت ـ یـک جریـان عمیـق و اصیـل را در اقلیـت و در زیـر پوشـش نگـه 

می داریم تا بماند و تضمین کنندۀ حفظ اصالت های اسالم باشد. این کار 

را امام حسـن کـرد. یک جریان محـدودی را به وجود آورد، یا بهتر بگوییم 

سـازماندهی کـرد، کـه این جریان همـان جریان یـاران و صحابۀ اهل بیت 

اسـت، جریان تشـّیع. که اینها در طول تاریخ اسـالم، در طول دوران های 

سیاه و خفقان آلود، ماندند و موجب شدند و تضمین کردند بقای اسالم را. 

اگر اینها نبودند به کلی همه چیز دگرگون می شـد، جریان امامت و جریان 

بینش اهل بیت که تضمین کنندۀ اسالم واقعی بود.

و اما فرجام؛ فرجام این شـد که گروه غالبان و فاتحان و زورمندان شـدند 

محکومـان، و مغلوبـان و ضعیف شمرده شـدگان شـدند حاکمان و فاتحان 

در ذهنیـت جهـان اسـالم. امـروز شـما اگر نـگاه کنید آن ذهنیتـی که در 

دنیای اسـالم وجود دارد، کمابیش ذهنیتی اسـت که امام حسن مجتبی 

و امیرالمؤمنین آن را ترویج می کردند، نه ذهنیتی که معاویه و بعد از او 

یزیـد و بعـد از او مروان و عبدالملـک و خلفای بنی امیه ترویج می کردند. 

آن ذهنیت آنها به کلی شکست خورد و از بین رفت، در تاریخ دیگر نیست. 
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ذهنیـت آنهـا را اگـر بخواهیـم ما اسـمی رویش بگذاریم همـان نواصبند. 

نواصب که یکی از ِفَرق به حسـاب می آیند که امروز هم در دنیای اسـالم 

برافتادنـد، وجـود خارجـی ندارند ظاهرًا. نواصب یعنی کسـانی که دشـنام 

می دادنـد بـه خانـدان پیغمبـر و اسـالِم آنهـا را قبول نداشـتند، که جریان 

ذهنـی آنهـا آن بـود. اگـر قـرار بود کـه معاویه فاتـح و حاکم بشـود امروز 

بایسـتی آن جریان بر دنیای اسـالم حاکم باشـد، درحالی که نه خیر، امروز 

به عکـس جریـان فکری امیرالمؤمنین و امام حسـن در دنیا حاکم اسـت؛ 

اگرچـه در برخـی از فـروع و پـاره ای از عقایـِد درجـۀ دو و دسـت دوم عینًا 

همان ها منتقل نشـده، اما مجموع جریان این اسـت. امام حسن بنابراین 

فاتح شد و جریان او جریان پیروز بود. این یک خالصه ای از ماجرای صلح 

امام حسن از دیدگاه تأثیر آن در کل تاریخ اسالم بود.1368/2/2
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خطراتـی کـه اسـالم را به عنـوان یک پدیدۀ عزیـز تهدید می کنـد، از قبل از 

پدیدآمدن و یا از آغاز پدید آمدنش ازطرف پروردگار، پیش بینی شده است 

و وسیلۀ مقابله با آن خطرات هم مالحظه شده و در خوِد اسالم و در خوِد 

این مجموعه، کار گذاشته شده است. مثل یک بدن سالم، که خدای متعال 

قدرت دفاعی اش را در خوِد آن کار گذاشته است، یا مثل یک ماشین سالم، 

که مهندس و سازندۀ آن، وسیلۀ تعمیرش را با خود آن همراه کرده است. 

اسالم یک پدیده است و مثل همۀ پدیده ها، خطراتی آن را تهدید می کند و 

وسیله ای برای مقابله الزم دارد. خدای متعال این وسیله را، در خوِد اسالم 

گذاشـت. اما آن خطر چیسـت؟ دو خطر عمده، اسـالم را تهدید می کند که 

یکی خطِر »دشمنان خارجی« و دیگری خطِر »اضمحالل1 داخلی« است.

دشمن خارجی یعنی کسی که از بیرون مرزها، با انواع سالح ها، موجودیت 

یـک نظـام را بـا فکـرش و دسـتگاه زیربنایـی عقیدتـی اش و قوانینـش و 

همه چیزش هدف قرار می دهد. ..از بیرون یعنی چه؟ نه از بیرون کشور. از 

1. )ض م ح ل( ازهم پاشیدن، نابودشدن
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بیرون نظام؛ ولو در داخل کشور. دشمنانی هستند که خودشان را از نظام، 

بیگانه می دانند و با آن مخالفند. اینها بیرونند. اینها غریبه اند. اینها برای 

اینکـه نظامـی را نابود کنند و از بین ببرند، تالش می کنند. با شمشـیر، با 

سالح آتشین، با مدرن ترین سالح های مادی، و با تبلیغات و پول و هرچه 

که در اختیارشان باشد. این، یک نوع دشمن است.

دشـمن و آفـِت دوم، آفـِت اضمحالل درونی اسـت. یعنـی در درون نظام؛ 

کـه این بـرای غریبه ها نیسـت، این برای خودی هاسـت. خودی ها ممکن 

است در یک نظام، بر اثر خستگی، بر اثر اشتباه در فهِم راه درست، بر اثر 

مغلوب احساسـاِت نفسـانی شـدن و بر اثر نگاه کردن به جلوه های مادی 

و بزرگ انگاشـتن آنها، ناگهان در درون، دچار آفت زدگی شـوند. این، البته 

خطرش بیشتر از خطر اّولی است.

ایـن دو نـوع دشـمنـ  آفت برونـی و آفت درونی ـ برای هـر نظامی، برای 

هـر تشـکیالتی و بـرای هر پدیده ای وجود دارد. اسـالم بـرای مقابله با هر 

دو آفـت، عـالج معّیـن کـرده و جهاد را گذاشـته اسـت. جهـاد، مخصوص 

«1 منافق، خودش را در  �نَ �ی �ت ا�نِ اَر َو الُم�ن
اِهِد الُک�نّ دشـمنان خارجی نیسـت. »�ب

درون نظـام قـرار می دهـد. لـذا با همـۀ اینها بایـد جهاد کرد. جهـاد، برای 

دشمنی است که می خواهد از روی بی اعتقادی و دشمنی با نظام، به آن 

ک۲داخلی و ازهم پاشیدگی  هجوم بیاورد. همچنین، برای مقابله با آن تفکُّ

1. سوره مبارکه توبه/ آیه 73، »ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد کن.«

2. )ف ک ک( جدایی
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درونی، تعالیم اخالقی بسیار باارزشی وجود دارد که دنیا را به طور حقیقی 

 
�تٌ �نَ �ی هٌو َو رن
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ِع�بٌ َو ل

َ
ا ل �ی �ن

ُ
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به انسان می شناساند و می فهماند که »ِاعل

ولاِد«1 تـا آخـر. یعنـی این زر و زیورها، این 
َ
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َ
ی الا ِ

ٌ� �ن
ُ کا�ش
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جلوه هـا و ایـن لذت هـای دنیا اگرچه برای شـما الزم اسـت، اگرچه شـما 

ناچارید از آنها بهره ببرید، اگرچه زندگی شما وابسته به آنهاست و در این 

شـکی هم نیسـت و بایـد آنها را برای خودتان فراهم کنیـد؛ اما بدانید که 

مطلق کردِن۲ اینها و چشم بسته به دنبال این نیازها حرکت کردن و هدف ها 

را به فراموشی سپردن، بسیار خطرناک است.

امیرالمؤمنینعلیه السـام شـیر میدان نبرد با دشمن است و هنگامی که سخن 

می گوید آدم انتظار دارد نصف بیشـتر سـخنان او راجع به جهاد و جنگ و 

پهلوانی و قهرمانی باشد؛ اما وقتی در روایات و ُخطِب نهج البالغۀ او نگاه 

می کنیـم، می بینیم اغلب سـخنان و توصیه هـای آن حضرت راجع به زهد 

و تقوا و اخالق و نفی و تحقیر دنیا و گرامی شمردن ارزش های معنوی و 

واالی بشری است.

ماجرای امام حسینعلیه السـام تلفیق این دو بخش اسـت. یعنی آنجایی که 

هـم جهـاد بـا دشـمن و هم جهاد با نفـس، در اعلی مرتبـۀ آن تجلی پیدا 

کرد، ماجرای عاشورا بود. یعنی خدای متعال می داند که این حادثه پیش 

1. سـوره مبارکـه حدیـد/ آیـه 2۰، »بدانیـد کـه زندگـی دنیـا بـازی و سـرگرمی و زینـت و 

فخرفروشی شما به یکدیگر و فزون خواهی در اموال و فرزندان است.«

2. )ط ل ق( بی قید، آزاد 
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می آیـد و نمونـۀ اعالیی باید ارائه شـود و آن نمونۀ اعلـی، الگو قرار گیرد. 

مثـل قهرمان هایـی که در کشـورها، در یک رشـته مطرح می شـوند، و فرد 

قهرمان، مشّوِق دیگران در آن رشته از ورزش می شود. البته، این یک مثال 

کوچک برای تقریب1 به ذهن اسـت. ماجرای عاشـورا عبارت اسـت از یک 

حرکت عظیِم مجاهدت آمیز در هر دو جبهه. هم در جبهۀ مبارزه با دشمن 

خارجی و برونی؛ که همان دسـتگاه خالفت فاسـد و دنیاطلباِن چسـبیده 

به این دسـتگاِه قدرت بودند و قدرتی را که پیغمبر برای نجات انسـان ها 

اسـتخدام کرده بود، آنها برای حرکت در عکس مسـیر اسـالم و نبی مکرم 

اسالمصلی اهلل علیه وآله وسلم می خواستند؛ و هم در جبهۀ درونی، که آن روز جامعه 

به طور عموم به سمت همان فساد درونی حرکت کرده بود.

نکتـۀ دوم، بـه نظـر من مهم تر اسـت. برهه ای از زمان گذشـته بـود. دوران 

سـختی های اولیـۀ کار، طی شـده بود. فتوحاتی انجام شـده بـود. غنائمی 

به دسـت آمـده بـود. دایـرۀ کشـور وسـیع تر شـده بـود. دشـمنان خارجـی، 

اینجاوآنجـا سـرکوب شـده بودند. غنائـم فراوانی در داخل کشـور به جریان 

افتاده بود. عده ای پول دار شـده بودند و عده ای در طبقۀ اشـراف قرار گرفته 

بودنـد. یعنـی بعـد از آنکه اسـالم، اشـرافیت را قلع و قمع۲ کـرده بود، یک 

طبقۀ اشـراف جدید در دنیای اسـالم به وجود آمد. عناصری با نام اسـالم، 

با ِسـَمت ها و عناوین اسـالمیـ  پسـر فالن صحابی، پسر فالن یار پیغمبر، 

1. )ق رب( نزدیک کردن

2. )ق ل ع( ریشه کن ساختن، )ق م ع( سرکوب کردن
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پسر فالن خویشاوند پیغمبر ـ در کارهای ناشایست و نامناسب وارد شدند، 

که بعضی از اینها، اسم هایشان در تاریخ ثبت است. کسانی پیدا شدند که 

برای مهریۀ دخترانشـان، به جای آن مهرالّسـنۀ چهارصدوهشـتاددرهمی که 

پیغمبر اکرمصلی اهلل علیه وآله وسـلم و امیرالمؤمنینعلیه السـام و مسـلمانان صدر اسالم 

مطـرح می کردنـد، صد هـزار دینار، صد هزار مثقال طالی خالص قرار دادند! 

چه کسانی؟ پسران صحابی های بزرگ، مثاًل ُمَصعب بن زبیر1 و ازاین قبیل.

وقتی می گوییم فاسدشـدن دسـتگاه از درون، یعنی این. یعنی افرادی در 

جامعـه پیدا شـوند کـه به تدریج بیماری اخالقی ُمسـری خـودـ  دنیازدگی 

و شـهوت زدگی ـ را که متأسـفانه مهلک هم هسـت، همین طور به جامعه 

منتقـل کننـد. در چنیـن وضعیتـی، مگر کسـی دل وجرأت یـا حوصله پیدا 

می کـرد که به سـراغ مخالفت با دسـتگاه یزیدبن معاویه بـرود؟ مگر چنین 

چیزی اتفاق می افتاد؟ چه کسی به فکر این بود که با دستگاه ظلم و فساِد 

آن روِز یزیدی مبارزه کند؟ در چنین زمینه ای، قیام عظیم حسینی به وجود 

آمد، که هم با دشمن مبارزه کرد و هم با روحیۀ راحت طلبی فسادپذیِر رو 

به تباهِی میاِن مسلماناِن عادی و معمولی. این مهم است.1371/11/6

هدف قیام امام حسین

خـب، اگـر در نظـر بگیریـد، حضـرت ابی عبداهللعلیه السـام را از آن روزی که از 

مدینه خارج شد به طرف مکه آمد، تا آن روزی که در کربال شربت گوارای 

1. البدایة والنهایة/ ج8/ ص319
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شهادت را نوشید، شاید بشود گفت بیش از صد درس مهم در این حرکت 

چندماهه، انسـان می تواند بشـمارد. حاال نخواسـتم بگویـم هزارها درس؛ 

می شـود آن طوری هم گفت، هزارها درس هسـت؛ خب بله، هر اشـارۀ آن 

بزرگوار ممکن اسـت یک درسـی باشـد؛ اما اینی که می گویم بیش از صد 

درس، یعنـی اگـر مـا بخواهیم این کارها را مورد مداقـه1 قرار بدهیم، صد 

عنوان و سرفصلی از آن می شود به دست آورد که هرکدامی برای یک امت، 

برای یک تاریخ، برای یک کشور، برای تربیت خود، برای ادارۀ جامعه، برای 

قرب به خدا، درس اسـت. این طوری اسـت که حسین بن علیارواحنافداه وفدااسـمه 

وذکره این طور در دنیا مثل خورشـیدی در میان مقدسـین عالم می درخشـد؛ 

یعنـی انبیـا و اولیـا و ائمه و شـهدا و صالحین را در نظـر بگیرید! اگر آنها 

مثل ماه ها و سـتاره ها باشـند، این بزرگوار مثل خورشید می درخشد. این، 

به خاطر همین هاست.

خـب، ولـی ایـن صد درس بـه کنار؛ یک درس اصلی در این عمل هسـت. 

من امروز سعی کردم بلکه بتوانم آن درس اصلی را در این قضیه به شما 

عـرض بکنـم. همۀ آنها حاشـیه اسـت، این متن اسـت. »چرا قیـام کرد؟« 

این درس اسـت. چرا قیام کرد؟ خب آقا! شـما در مدینه محترم، در مکه 

محتـرم، در یمـن، آن همه شـیعه، بروید به یک گوشـه ای کـه با یزید هم 

کاری نداشته باشید، یزید هم با شما کاری نداشته باشد! این همه مرید، 

این همـه شـیعیان؛ زندگـی بکنیـد، عبـادت کنیـد، تبلیغ کنید! چـرا قیام 

1. )دق ق( در کاری دقت و باریک بینی کردن



214 فمظ ش صب اقا: اللصف 

کردید؟ قضیه چیسـت؟ این، آن سـؤال اصلی اسـت؛ این، آن درس اصلی 

است. نمی گوییم کسی نگفته است این مطلب را؛ چرا، انصافًا خیلی هم 

کار کردند، تالش کردند، در این زمینه حرف هم زیاد زدند. حاال اینی هم 

که ما امروز عرض می کنیم، به نظر خودمان یک برداشـت جامعی اسـت، 

یک دید تازه ای است در این قضیه.

بعضی ها این طور دوست دارند بگویند که حضرت خواست حکومت فاسد 

یزیـد را بزنـد کنـار، خـودش یک حکومت تشـکیل بدهد. ایـن هدِف قیام 

ابی عبداهللعلیه السام بود. این حرف، نیمه درست است؛ نمی گویم غلط است، 

اما نیمه درسـت اسـت. اگر مقصود از این حرف، این اسـت که این بزرگوار 

قیام کردند برای تشکیل حکومت؛ به این نحو که تا ببینند نمی شود انسان 

به نتیجه برسـد، بگویند خب دیگر نشـد، برگردیم؛ خب کسـی که به قصد 

حکومت، حرکت می کند، تا آنجایی پیش می رود که ببیند این کار، شدنی 

اسـت؛ تا دید که نه دیگر، احتمال شـدِن این کار وجود ندارد، یا احتمال 

عقالیی وجود ندارد، وظیفه اش این اسـت که برگردد. اگر هدف، تشـکیل 

حکومت اسـت، تا آنجایی جایز اسـت انسـان برود که بشود رفت. آنجایی 

که نشود رفت، باید برگشت. اگر آن کسی که می گوید هدف حضرت از این 

قیام، تشکیل حکومت َحقۀ علوی است مرادش این است، نه این درست 

نیسـت؛ برای اینکه مجموع این حرکت، این را نشـان نمی دهد. حاال بعد 

شرح می دهیم، معلوم می شود.

بعضـی آمدنـد در نقطـۀ مقابـل، گفتنـد نه آقـا، حکومت چیسـت، حضرت 
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می دانسـت که حکومت نمی تواند تشـکیل بدهد، بلکه اصاًل آمد تا کشـته 

بشـود، آمد تا شـهید بشـود! این حرف هم یک مدتی خیلی شـایع بود سـر 

زبان ها. بعضی با تعبیرات زیبای شاعرانه ای هم این را بیان می کردند. بعد 

مـن دیـدم بعضـی از علمای بزرگ مـا هم این را فرموده انـد. حرف جدیدی 

نبوده است، که حضرت اصاًل قیام کرد برای اینکه شهید بشود. چون با ماندن 

نمی شد کاری کرد، گفت پس برویم با شهید شدن، کاری بکنیم! این حرف 

هم، نه؛ ما در اسـناد شـرعی، مدارک اسـالمی این را نداریم که برو خودت 

را بینداز به کام کشته شـدن؛ ما این طور چیزی نداریم. شـهادت را که ما در 

شـرع مقدس می شناسـیم، در روایات و آیات قرآن از آن نشـانی می بینیم، 

معنای آن این است که انسان دنبال یک هدف مقدسی که یا واجب است 

یا راجح1 اسـت، برود در آن راه، تن به کشـتن هم بدهد. این، آن شـهادِت 

صحیح اسـالمی اسـت. اما اینکه آدم، اصاًل راه بیفتد برای اینکه من بروم 

کشته بشوم، تا به تعبیر یکی از علما، یک تعبیر شاعرانۀ این طوری: خون 

من پای ظالم را بلغزاند و او را به زمین بزند؛ نه، اینها نیست آن چیزی که 

برای آن حادثۀ به آن عظمت است. در این هم بخشی از حقیقت هست؛ اما 

نه خیر! این نیست هدف حضرت. پس به طورخالصه، نه می توانیم بگوییم 

که حضرت قیام کرد برای تشکیل حکومت و هدفش تشکیل حکومت بود 

ـ نمی شود گفت ـ و نه می توانیم بگوییم حضرت قیام کرد برای شهیدشدن، 

این را هم نمی توانیم بگوییم؛ یک چیز دیگری است.

1. )رج ح( غالب، فائق، بهتر
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بنده به نظرم این طور می رسـد که آن کسـانی که گفته اند هدف، »حکومت« 

بـود، یـا هدف، »شـهادت« بود، اینهـا َخلط1 کرده اند میان هـدف و نتیجه. 

نه خیـر! هـدف، اینها نبـود. یک هدف دیگری داشـت امام حسینعلیه السـام 

منتها رسیدن به آن هدِف دیگر، یک راهی را، یک حرکتی را می طلبید که 

ایـن حرکـت، یکـی از دو نتیجه را داشـت، یا حکومت بود یا شـهادت بود. 

البتـه حضـرت بـرای هر دو هم آمادگی داشـت. هم مقدمـات حکومت را 

آماده کرد و می کرد؛ هم مقدمات شهادت را آماده کرد و می کرد. هم برای 

این توطیِن نْفس۲ می کرد، هم برای آن. هرکدام هم می شـد، درسـت بود، 

ایرادی نداشت؛ اما هیچ کدام هدف نبود، این دوتا، نتیجه بودند نه هدف. 

هدف، چیز دیگری است.

هدف چیست؟ اول آن هدف را به طورخالصه در یک جمله عرض می کنم، 

بعد یک مقداری توضیح می دهم. اگر بخواهیم هدف امام حسینعلیه السام 

را بیـان کنیـم، بایـد این طـور بگوییـم که هـدف آن بزرگوار عبـارت بود از 

انجـام دادن یـک واجـب عظیمـی از واجبـات دیـن، که آن واجـب عظیم 

را هیچ کـس قبـل از امام حسـین انجـام نداده بود حتی خـود پیغمبر. نه 

پیغمبر این واجب را انجام داده بود، نه امیرالمؤمنین انجام داده بود، نه 

امام حسن مجتبی. یک واجبی بود که در بنای کلی نظام فکری و ارزشی 

و عملی اسـالم، جای مهمی دارد. با وجود اینکه این واجب، خیلی مهم 

1. )خ ل ط( آمیختن، مخلوط کردن یک چیز با چیز دیگر

2. به خود قبوالندن، چیزی را مقصد نهایی قراردادن
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است، خیلی اساسی است، تا زمان امام حسین به این واجب عمل نشده 

بـود؛ چـرا؟ عـرض می کنـم که چرا عمل نشـده بود. امام حسـین باید این 

واجب را عمل می کرد تا درسی باشد برای همۀ تاریخ. مثل اینکه پیغمبر، 

حکومت تشکیل داد؛ تشکیل حکومت درسی شد برای همۀ تاریخ اسالم، 

فقط ُحکمش را نیاوردند. یا پیغمبر، جهاد فی سـبیل اهلل کرد، این درسـی 

شـد بـرای همۀ تاریخ مسـلمین و تاریخ بشـر تا ابد. ایـن واجب هم باید 

به وسـیلۀ امام حسینعلیه السـام انجام می گرفت تا درسـی عملی باشـد برای 

مسلمان ها و برای طول تاریخ.

حـاال چـرا امام حسـین ایـن کار را بکند؟ چون زمینۀ انجـام آن واجب، در 

زمـان امام حسـین پیـش آمد. اگر این زمینه در زمان امام حسـین پیش 

نمی آمـد؛ مثـاًل در زمان امـام علی النقیعلیه السـام پیش می آمـد، همین کار 

را امـام علی النقیعلیه السـام می کـرد؛ حادثۀ عظیم، ذبح عظیم تاریخ اسـالم 

می شـد امام علی النقیعلیه الصاةوالسـام. اگر در زمان امام حسن مجتبی پیش 

می آمد، آن بزرگوار می کرد. اگر زمان امام صادق پیش می آمد، آن بزرگوار 

می کرد. در زمان قبل از امام حسین پیش نیامد، بعد از امام حسین هم 

پیش نیامد، در تمام طول حضور ائمه تا دوران غیبت پیش نیامد، زمان 

امام حسین پیش آمد.

پس هدف، عبارت شد از انجام این واجبـ  که حاال شرح می دهم که این 

واجـب چیسـت ـ آن وقت انجـام این واجب به طور طبیعـی به یکی از دو 

نتیجه می رسد؛ یا آدم این واجب را که انجام داد نتیجه اش این می شود 
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که به قدرت و حکومت می رسد؛ اهاًل و سهاًل، امام حسین حاضر بود. اگر 

به قدرت هم می رسید، حضرت قدرت را محکم می گرفت و جامعه را مثل 

زمـان پیغمبـر و امیرالمؤمنیـن اداره می کـرد. یک وقت هم هسـت که نه، 

انجام این واجب، به حکومت نمی رسد، به شهادت می رسد. ]برای[ آن هم 

حاضر بود امام حسـین. و خدا امام حسـین را طوری آفریده بود ـ یعنی 

این بزرگواران را طوری آفریده ـ که بتواند بار سنگین آن چنان شهادتی را 

هم که برای این امر پیش می آمد، تحمل کند و تحمل هم کرد. که حاال 

داستان مصائب کربال، یک داستان عظیم دیگری است. خب این خالصۀ 

مطلب، حاال اندکی توضیح بدهم قضیه را.

پیغمبـر اکـرم و هـر پیغمبـری وقتی کـه می آید، یـک مجموعـۀ احکام را 

می آورد، این احکامی که می آورد، بعضی فردی است، برای این است که 

انسـان خودش را اصالح کند؛ بعضی اجتماعی اسـت، برای این اسـت که 

دنیای بشـر را آباد، زندگی بشـر را اداره کند، اجتماعات بشـر را به پا بدارد؛ 

یـک مجموعـۀ احکامی اسـت، به ایـن مجموعه می گویند نظام اسـالمی. 

ُخـب، اسـالم بـر قلب مقدس پیغمبر اکرم نازل شـد. نمـاز را آورد، روزه را 

آورد، زکات را آورد، انفاقـات را آورد، حـج را آورد، احـکام خانـواده را آورد، 

ارتباطات شخصی را آورد، بعد جهاِد فی سبیل اهلل را آورد، تشکیل حکومت 

را آورد، اقتصـاد اسـالمی را آورد، روابـط حاکـم و مـردم را آورد، وظایـف 

مردم درمقابل حکومت را آورد. این مجموعه، همه را اسالم عرضه کرد بر 

ـا الّنـاُس َو اهلِل مـا ِمن َشٍء  َ ّیُ
َ
بشـریت، همـه را هـم پیغمبر اکـرم بیان کرد. »یا ا
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َمرُتُکم ِبِه«1؛ همۀ آن چیزهایی که 
َ
ـِة َو ُیباِعُدُکـم ِمـَن الّنـارِ ِااّل َو َقد ا ُبُکـم ِمـَن اجَلّنَ ُیَقّرِ

یک انسان را و یک جامعۀ انسانی راـ  هم یک فرد بشر را، هم یک جامعۀ 

انسـانی را ـ می تواند به سـعادت برسـاند، همه را پیغمبر اکرم بیان کرد. 

نه فقط بیان، بلکه آنها را عمل کرد، پیاده کرد.

خـب، در زمـان پیغمبـر حکومت اسـالمی تشـکیل شـد، جامعۀ اسـالمی 

تشـکیل شـد، اقتصاد اسـالمی پیاده شـد، جهاد اسـالمی برپا شـد، زکات 

اسـالمی گرفته شـد؛ شد یک کشور اسـالمی، یک نظام اسالمی. مهندس 

ایـن نظـام نبی اکرم اسـت و آن کسـی که به جای او می نشـیند. راهبر این 

قطار در این خط، نبی اکرم اسـت و آن کسـی که به جای او می نشیند. خط 

هم روشن و مشخص. باید جامعۀ اسالمی و فرد اسالمی بر روی این خط 

و دراین جهـت و از ایـن راه حرکـت کنـد؛ که اگر چنیـن حرکتی هم انجام 

بگیـرد، آن وقـت انسـان ها بـه کمال می رسـند؛ انسـان ها صالح می شـوند، 

انسـان ها فرشـته گون می شـوند، از میان مـردم ظلم از بین مـی رود؛ بدی 

از بیـن مـی رود، فسـاد از بین می رود، اختـالف از بین می رود، فقر از بین 

می رود، جهل از بین می رود. بشـر به خوشـبختی کامل می رسـد، می شود 

بندۀ کامل خدا. این نظام را اسالم به وسیلۀ نبی اکرم آورد و پیاده کرد در 

جامعۀ آن روز بشر. در کجا؟ در گوشه ای که اسمش مدینه بود و بعد هم 

توسعه داد به مکه و چند تا شهر دیگر.

1. »ای مردم! به خدا چیزی نبود که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور کند، جز آنکه 

ِبدان دستورتان دادم« )الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب الطاعة و التقوی/ حدیث 2(
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خـب، یک سـؤالی اینجا باقـی می ماند و آن اینکه، حاال اگـر این قطاری را 

کـه پیغمبـر اکـرم بـه راه انداخته اسـت بر روی این خط، یک دسـتی، یک 

حادثـه ای آمـد ایـن قطار را از خط خارج کرد، تکلیف چیسـت؟ اگر جامعۀ 

اسـالمی منحـرف شـد، اگر ایـن انحراف به جایی رسـید که خـوِف انحراِف 

کل اسـالم و معـارف اسـالم بود، ]تکلیف چیسـت؟[ چـون دو جور انحراف 

داریـم. یک وقـت مردم فاسـد می شـوند؛ خـب خیلی اوقـات چنین چیزی 

پیـش می آید، اما احکام اسـالمی از بین نمـی رود؛ لکن یک وقت مردم که 

فاسـد می شـوند، حکومت ها هم فاسد می شـوند، علما هم فاسد می شوند، 

گویندگان دین هم فاسـد می شـوند. از آدم های فاسـد، دیِن صحیح صادر 

نمی شود اصاًل. قرآن را تحریف می کنند، حقایق را تحریف می کنند. خوب ها 

را بد می کنند، بدها را خوب می کنند، منکر را معروف می کنند، معروف را 

منکر می کنند. خطی را که به این سمت مثاًل کشیده است اسالم، می آیند 

صدوهشتاد درجه عوض می کنند به سمت دیگر. اگر جامعۀ اسالمی و نظام 

اسالمی به یک چنین چیزی دچار شد، تکلیف چیست؟

خـب، پیغمبـر البتـه فرموده بود تکلیف چیسـت. قرآن هم فرموده اسـت 
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آخـر، و آیـات زیـاد دیگری و روایات فراوان دیگری و همین روایتی که از 

قول امام حسین نقل می کنم برایتان، که امام حسین این روایت پیغمبر 

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 54، »هرکس از شما از دینش برگردد، خدا به زودی جمعیتی 

را به عرصه می آورد که دوستشان دارد و دوستش می دارند.«
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را خواند برای مردم. پیغمبر فرموده بود؛ اما آیا پیغمبر به این حکم الهی 

می توانست عمل کند؟ نه، چون این حکم الهی وقتی قابل عمل است که 

جامعه منحرف شـده باشـد. اگر منحرف شـد جامعه، یک کاری باید کرد. 

خـدا یـک حکمـی دارد در اینجا. در جوامعی که انحراف پیش می آیدـ  به 

آن حدی که عرض کردیم ـ که خطر انحراِف اصل اسالم هست، خب خدا 

یک تکلیفی دارد. خدا که انسان را بی تکلیف نمی گذارد در هیچ قضیه ای. 

این تکلیف را پیغمبر فرموده است. قرآن و حدیث گفتند، اما پیغمبر که 

نمی توانـد بـه این تکلیف عمـل کند، چرا نمی تواند؟ چـون این تکلیف را 

آن وقتی می شـود عمل کرد که جامعه، منحرف شـده باشـد؛ زمان پیغمبر 

کـه جامعه منحرف نشـده اسـت. زمان امیرالمؤمنیـن، که جامعه منحرف 

نشده است به آن شکل. در زمان امام حسن که معاویه در رأس حکومت 

اسـت، اگرچه که خیلی از نشـانه های آن انحراف، پدید آمده اسـت، اما به 

آن حدی نرسیده است هنوز که آن خوِف تبدیِل کلی اسالم وجود داشته 

باشـد. چرا، شـاید بشود گفت در یک برهه ای از زمان، یک چنین وضعیتی 

هـم پیـش آمـد؛ امـا در آن وقت، فرصتـی نبود که ایـن کار انجـام بگیرد، 

موقعیـت مناسـبی نبـود؛ این حکمی را که جزو مجموعۀ احکام اسـالمی 

است، از خود حکومت اهمیتش کمتر نیست؛ چون حکومت، یعنی ادارۀ 

جامعه. خب، اگر جامعه به تدریج از خط خارج شـد و خراب شـد و فاسـد 

شـد و حکم خدا تبدیل شـد، اگر ما آن حکم تغییر وضع و تجدید حیات 

یـا بـه تعبیر امروز، انقالب؛ اگـر آن حکم انقالب را، حکم تجدید حیات را 
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نداشته باشیم، خب این حکومت به چه دردی می خورد ـ حکومتی که در 

اسالم آمده است ـ وقتی فاسد شده است و از خط خارج شده است؟ پس 

آن حکمـی که مربوط اسـت بـه برگرداندن جامعۀ منحـرف به خط اصلی، 

این حکم از خود حکم حکومت اهمیتش کمتر نیست. شاید بشود گفت 

از جهاد با کفار اهمیتش بیشتر است. شاید بشود گفت از امربه معروف و 

نهی ازمنکِر معمولی در یک جامعۀ اسـالمی اهمیتش بیشـتر است. شاید 

حتی بشود گفت از عبادات بزرگ الهی و از حج، اهمیت این حکم بیشتر 

است. چرا؟ برای خاطر اینکه درحقیقت این حکم، تضمین کنندۀ زنده شدن 

اسـالم اسـت؛ بعد از آنی که مشـِرف به مردن است، یا مرده است و از بین 

رفته است.

خب، چه کسـی باید این حکم را انجام بدهد؟ چه کسـی باید این تکلیف 

را به جا بیاورد؟ یکی از جانشـینان پیغمبر، که در زمانی واقع بشـود که آن 

انحـراف، به وجـود آمده اسـت. البته به شـرط اینکه البته موقعیت مناسـب 

باشد، چون تکلیف به چیزی که فایده ندارد خدای متعال نکرده است. اگر 

موقعیت مناسـب نباشـد، هر کاری بکنند، فایده ای ندارد، اثر نمی بخشـد. 

باید موقعیت مناسـب باشـد. البته موقعیت مناسب بودن هم یک معنای 

دیگری دارد، نه اینکه بگوییم چون خطر دارد، پس موقعیت مناسب نیست؛ 

نه، این نیست مراد. باید موقعیت مناسب باشد، یعنی انسان بداند که این 

کار را کـه کـرد، نتیجـه ای بر او مترتب می شـود؛ یعنی ابـالغ پیام به مردم 

خواهد شد، مردم خواهند فهمید، در اشتباه نخواهند ماند. این، آن تکلیفی 
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است که باید یک نفری انجام می داد. حاال در زمان امام حسینعلیه السام هم 

آن انحراف به وجود آمده است، هم آن فرصت پیدا شده است.

پـس حسـین بایـد قیـام کنـد. انحراف پیدا شـده اسـت، بـرای اینکه بعد 

از معاویه کسـی به حکومت رسـیده اسـت که حتی ظواهر اسـالم را هم 

رعایـت نمی کند. ُشـرِب َخمر می کند، کارهای خـالف می کند. تعرضات و 

فسـادهای جنسـی را واضح انجام می دهد. علیه قرآن حرف می زند. شـعر 

برخـالف قـرآن و بـر ردِ دیـن می گوید؛ علنًا، علنًا مخالف با اسـالم اسـت. 

منتها چون اسـمش رئیس مسلمان هاسـت، حاال نمی خواهد اسـم اسالم 

را براندازد. اما عامل به اسـالم نیسـت، عالقه مند به اسـالم نیست، دلسوز 

بـه اسـالم نیسـت، بلکـه بـا عمل خـود، دارد مثل یـک چشـمه ای که آِب 

گندیـده از آن مرتـب تـراوش می کنـد و می ریزد بیـرون و همۀ دامنه را پر 

می کند، دارد از وجود او آب گندیده می ریزد و همۀ جامعۀ اسـالمی را پر 

خواهد کرد. حاکم فاسـد؛ این طوری اسـت دیگر حاکم فاسد؛ چون حاکم، 

در رأس قله اسـت. آنچه از او تراوش کند، در همان جا نمی ماند، می ریزد 

همـۀ قلـه را فرامی گیـرد، برخالف مردم عادی. مردم عـادی، هرکدام جای 

خودشان را دارند. البته هرکس باالتر است، هرکس موقعیت باالتری دارد 

در جامعه، فسـاد او ضررش بیشـتر اسـت. آدم های عادی، فسادشان برای 

خودشـان، ممکن اسـت برای یک عده ای دوُروبرشـان موجب فساد باشد؛ 

اما آن کسی که در رأس قرار گرفته است، او اگر فاسد شد، فساد او می ریزد 

همـۀ فضـا را پـر می کند؛ همچنانی که اگر صالح شـد، صـالح او می ریزد و 
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همۀ دامنه را فرامی گیرد. یک چنین کسی با آن فساد، بعد از معاویه، شده 

است خلیفۀ مسلمین؛ خلیفۀ پیغمبر! خب دیگر از این انحراف باالتر؟!

زمینه هم آماده اسـت. زمینه آماده اسـت، یعنی چه؟ یعنی خطر نیست؟ 

چـرا، خـب خطر که هسـت. مگر ممکن اسـت آن کسـی که در رأس قدرت 

اسـت، درمقابل انسـان های معارض، برای آنها خطر نیافریند؟ خب معلوم 

است جنگ است دیگر! شما او را می خواهی از تخت قدرت بِکشی پایین، 

او بنشیند تماشا کند؟! خب او هم بدیهی است که ضربه می زند به شما. 

پس خطر هست. اینی که می گوییم موقعیت مناسب است، یعنی فضای 

جامعۀ اسـالمی، طوری اسـت که پیام امام حسین ممکن است به گوش 

انسـان ها در همـان زمـان و در طـول تاریـخ برسـد. اگـر در زمـان معاویه، 

امـام حسـین می خواسـت قیام کنـد، پیام او دفن می شـد. ایـن به خاطر 

وضع حکومت در زمان معاویه اسـت که من حاال نمی خواهم آن را شـرح 

بدهم. سیاست ها طوری بود که مردم نمی توانستند حقانیت سخن حق را 

بشنوند. لذا همین امام حسین، ده سال این امام بزرگوار در زمان خالفت 

معاویـه بـود، چیزی نگفـت. کاری نکرد، اقدامی نکـرد، قیامی نکرد. چون 

موقعیـت، آنجـا مناسـب نبود. قبلـش هم امام حسنعلیه السـام بود. ایشـان 

هـم قیـام نکرد؛ چـون موقعیت مناسـب نبود. نه اینکه امام حسـین اهل 

این کار بود، امام حسـن اهل این کار نبود. امام حسـن و امام حسـین، 

فرقی ندارند. امام حسین و امام سجاد، فرقی ندارند. امام حسین و امام 

علی النقی و امام حسـن عسکریعلیهم السـام فرقی ندارند. البته حاال که این 
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بزرگـوار، ایـن مجاهـدت را کرده اسـت، البته که مقامش باالتر از کسـانی 

است که نکردند؛ اما از لحاظ مقام امامت اینها یکسانند. برای آن بزرگوار 

هم پیش می آمد، همین کار را می کرد و به همین مقام می رسید.

خب، امام حسین، هم درمقابل چنین انحرافی قرار گرفته است، پس باید 

آن تکلیف را انجام بدهد، موقعیت هم مناسـب اسـت؛ پس دیگر عذری 

وجود ندارد. لذا وقتی عبداهلل بن جعفر و محمدبن حنفیه و عبداهلل بن عباس، 

اینهـا کسـانی بودنـد که عامی کـه نبودند، اینهـا همه دین شـناس بودند، 

آدم هـای عـارف، عالم، چیزفهم؛ اینها هـم وقتی به حضرت می گفتند آقا! 

خطر دارد، نروید، می خواسـتند بگویند خب خطری که در سـر راِه تکلیف 

بود، تکلیف، برداشـته اسـت. آنهـا نمی فهمیدند که ایـن تکلیف، تکلیفی 

نیسـت که با خطر برداشـته بشـود. خب خطر داشـته باشـد! این تکلیف 

همیشـه خطـر دارد. ِکـی ممکن اسـت انسـان، علیه یک قدرتـی آن چنان 

مقتدر به حسِب ظاهر قیام کند و خطر نداشته باشد؟! مگر می شود چنین 

چیزی؟! این تکلیف، همیشه خطر دارد.

..کاری که در زمان امام حسین انجام گرفت، نسخۀ کوچکش هم در زمان 

امام ما انجام گرفت. منتها آنجا به نتیجۀ شهادت رسید، اینجا به نتیجۀ 

حکومـت رسـید. این همان اسـت، فرقـی نمی کند. هدف امام حسـین با 

هدف امام بزرگوار ما یکی بود. این مطلب، اساس معارف حسینی است. 

معارف حسینی، یک بخش عظیمی از معارف شیعه است. این پایۀ همه 

است و خود، یکی از پایه های اسالم است.
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پس هدف، عبارت شد از بازگرداندن جامعۀ اسالمی به خط صحیح. ِکی؟ 

آن وقتی که راه، عوضی شـده اسـت و جهالت و ظلم و اسـتبداد و خیانِت 

کسـانی، مسـلمین را منحرف کرده است؛ این یک. زمینه هم آماده است، 

شـرایط هم آماده اسـت. البته دوران تاریخ اوقات مختلفی هسـت، گاهی 

شرایط آماده است، گاهی آماده نیست. زمان امام حسین آماده بود، زمان 

ما هم آماده بود. امام همان کار را کردند. همان طورکه عرض کردیم هدف 

یکی بود. منتها وقتی انسان دنبال این هدف، به راه می افتد و می خواهد 

قیام کند علیه حکومت باطل و مرکز باطل، برای اینکه اسالم را و جامعه 

و نظام اسالمی را برگرداند به مرکز صحیح خود، یک وقت هست که وقتی 

قیام کرد، این قیام می رسـد به حکومت؛ این یک شـکلش است. در زمان 

ما این طوری شد بحمداهلل، رسید به حکومت. یک وقت این قیام، نمی رسد 

به حکومت، می رسـد به شـهادت؛ آیا دراین صورت، واجب نیست؟ چرا، به 

شـهادت هم برسـد واجب اسـت. آیا در این صورتی که به شـهادت برسد، 

دیگر قیام فایده ای ندارد؟ چرا، هیچ فرقی نمی کند. این قیام، این حرکت، 

در هر دو صورت فایده دارد چه به شـهادت برسـد، چه به حکومت برسـد؛ 

منتهـا هرکـدام یک جور فایـده ای دارد. باید انجـام داد؛ باید حرکت کرد. و 

این، آن کاری بود که امام حسین انجام داد. منتها امام حسینعلیه السام آن 

کسی بود که برای اولین بار این حرکت را انجام داد؛ قبل از او انجام نشده 

بود. چون قبل از او چنین زمینه ای به وجود نیامده بود، انحرافی به وجود 

نیامـده بود در زمـان پیغمبر و امیرالمؤمنین، یا اگر هم مواردی، انحرافی 
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بود، زمینه مناسـب نبود و مقتضی نبود. زمان امام حسـین هر دو وجود 

داشت. این، آن اصل قضیه است در باب نهضت امام حسین.

پس می توانیم این طوری جمع بندی کنیم، بگوییم امام حسـین قیام کرد 

تا آن واجب بزرگی که عبارت اسـت از تجدیِد بنای نظام اسـالمی و جامعۀ 

اسـالمی یا قیام درمقابل انحرافاِت بزرگ در جامعۀ اسـالمی، این را انجام 

بدهد. این از طریق قیام اسـت، از طریق امربه معروف و نهی ازمنکر اسـت؛ 

بلکه خودش یک مصداق بزرگ امربه معروف و نهی ازمنکر است. البته این 

کار، همان طورکه عرض کردیم گاهی می رسد به نتیجۀ حکومت، امام حسین 

برای این آماده بود؛ گاهی هم به نتیجۀ شهادت، برای این هم آماده بود.

اشارات امام به هدف قیام انقابی خود

حـاال مـا به چـه دلیل این مطلب را عرض می کنیـم؟ این را ما از کلمات 

خود امام حسـین به دسـت می آوریم. من اینجا در میان کلمات حضرت 

ابی عبداهللعلیه السـام چند تا را انتخاب کردم ـ البته بیش از اینهاسـت ـ که 

همه همین معنا را بیان می کند. اول در مدینه، آن شبی که ولیِد حاکم 

مدینـه، حضـرت را بردنـد و احضار کرد و گفتند بلـه، معاویه از دنیا رفته 

است و شما باید ]با یزید[ بیعت کنید و حضرت به او فرمود که باشد، تا 

َحّقُ ِبالَبیَعِة َو اخِلاَفِة«1 برویم فکر 
َ
نا ا ّیُ

َ
وَن ا صبح بشـود ببینیم. »َو َننُظُر َو َتنُظر

1. بحاراالنوار/ ج44/ کتاب تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین/ ابواب ما یختص بتاریخ 

الحسین بن علی/ باب37/ حدیث 2/ ص325
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کنیـم، ببینیـم مـا باید خلیفه بشـویم، یا یزید باید خلیفه بشـود. فردای 

آن روز مروان، حضرت را در کوچه های مدینه دید، گفت یا اباعبداهلل! تو 

خـودت را داری بـه کشـتن می دهی، چـرا بیعت نمی کنی بـا خلیفه؟ بیا 

بیعت کن، خودت را به کشـتن نده، خودت را به زحمت نینداز. حضرت 

 
َ

یـِه راِجعـوَن َو َعل
َ
در جـواِب او ایـن جملـه را فرمودند، فرمـود: »ِاّنـا هلِِل َو ِاّنـا ِال

یَد«؛ با اسالم دیگر باید خداحافظی  ُة ِبراٍع ِمثِل َیز اُم ِاذ َقد ُبِلَیِت ااُلّمَ ااِلساِم الّسَ

کرد، بدرود گفت، آن وقتی که حاکمی مثل یزید بر سر کار بیاید و اسالم 

مبتال بشـود به حاکمی مثل یزید. قضیۀ شـخِص یزید نیست، مثل یزید. 

حضـرت می خواهـد بفرمایـد کـه تا حاال هرچه بـود قابل تحمـل بود؛ اما 

االن حسـاب اصل اسـالم، پای اصل دین و نظام اسـالمی در میان است 

و نابود خواهد شـد با حکومت کسـی مثل یزید. اشـاره می کند به اینکه 

خطـر انحـراف، خطـر جدی اسـت. مسـئله عبارت اسـت از خطـر بر اصل 

اسالم. این یک.

در وصیتی ]به محمدبن حنفیه[ که هنگام خروج از مکه ـ البته هم هنگام 

خـروج از مدینـه، هـم هنگام خـروج از مکه، حضـرت ابی عبداهللعلیه السـام با 

محمدبن حنفیـه صحبت هایـی داشـتند؛ بـه نظـر مـن می رسـد کـه مربوط 

اسـت این وصیت به هنگامی که از مکه می خواسـتند خارج بشـوند در ماه 

ذی حجه، که محمد هم آمده بود به مکه، آنجا هم با حضرت صحبت هایی 

داشـت، این برای آنجاسـت ـ حضرت یک چیزی نوشتند دادند به برادرشان 

محمدبن حنفیـه به عنـوان وصیـت. آنجا بعد از شـهادت بـه وحدانیت خدا 



229 فمظ ش صب اقا: اللصف 

«1 یعنی کسانی اشتباه 
ً
 َو ال ظامِلا

ً
 َو ال ُمفِسدا

ً
 َو ال َبِطرا

ً
ِشرا

َ
خُرج ا

َ
ّن َل ا

َ
می رسند به: »ا

نکننـد، تبلیغاتچی هـا هـم نیاینـد تبلیـغ کنند کـه امام حسـین هم مثل 

این کسـانی که ایـن گوشـه و آن گوشـه خـروج می کنند بـرای اینکه قدرت 

را بـه چنـگ بگیرنـد، بـرای خودنمایی، بـرای عیش، برای ظلم، برای فسـاد 

ا َخَرجُت 
َ

وارد میدان مبارزه و جنگ می شـود، کار ما ازاین قبیل نیسـت؛ »َو ِاّن

ـِة َجـّدی«. اصـالح، عنوان این کار همین »اصالح« اسـت،  ّمَ
ُ
ـِب ااِلصـاِح یف ا

َ
ِلَطل

می خواهـم اصـالح کنـم. این همان واجبی اسـت که قبل از امام حسـین 

ِة َجّدی« این اصالح  ّمَ
ُ
ِب ااِلصاِح یف ا

َ
ا َخَرجُت ِلَطل

َ
انجام نگرفته بوده است. »َو ِاّن

از طریـق »خـروج« اسـت، یعنی قیام؛ خروج یعنی قیـام. این را حضرت در 

ایـن وصیت نامـه ذکـر کردند، تصریـح به این معناسـت تقریبـًا؛ یعنی اواًل 

می خواهیم خروج کنیم، یعنی قیام کنیم و این قیام ما هم برای اصالح 

اسـت، نـه بـرای این اسـت که حتمًا باید به حکومت برسـیم، نـه برای این 

است که حتمًا باید برویم شهید بشویم، نه؛ می خواهیم اصالح کنیم. البته 

اصالح، کار کوچکی نیسـت. یک وقت شـرایط طوری اسـت که به حکومت 

می رسـد، خودش زمام قدرت را به دسـت می گیرد؛ یک وقت نمی تواند این 

کار را بکند، نمی شود، شهید می شود. درعین حال هر دو، قیام برای اصالح 

1. »مـن بـرای سرکشـی و دشـمنی و فسـاد کردن و ظلم نمـودن قیـام نکـردم، بلکـه مـن 

به منظـور ایجـاد اصـالح در میـان امت جدم قیام کردم، من در نظـر دارم امربه معروف و 

نهی ازمنکـر نمایـم، من می خواهم مطابق سـیرۀ جدم رسـول خدا رفتـار نمایم.« )الفتوح 

)احمدبن اعثم کوفی، متوفی 314ق(/ ج5/ ص21(
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ِة  سـیَر ِبسـیَر
َ
َنـٰی َعـِن امُلنَکـرِ َو ا

َ
وِف َو ا ن آُمـَر ِبامَلعـر

َ
یـُد ا ر

ُ
اسـت. بعـد می فرمایـد: »ا

َجّدی«؛ این اصالح از این طریق است، این، همانی که عرض کردیم مصداق 

امربه معروف و نهی ازمنکر است. این هم یک بیان دیگر.

در مکه، حضرت دو نامه نوشته اند؛ یکی به رؤسای بصره، یکی به رؤسای 

کوفـه. به رؤسـای بصـره در نامۀ حضرت، این طور آمده اسـت: »َو َقـد َبَعثُت 

َة  ـِه، َفـِاّنَ الُسـّنَ ِة َنبّیِ ِکتـاِب اهلِل َو ِاَلٰ ُسـّنَ دعوُکـم ِاَلٰ 
َ
یُکـم ِبـَذا الِکتـاِب َو ِاّن ا

َ
ل ِال َرسـو

 
َ

هِدُکـم َسـبیل
َ
ی ا مـر

َ
یت َو ُتطیعـوا ا یبـوا َدعـَو

ُ
حِیَیـت َفـِان ت

ُ
میَتـت، و ِاّنَ الِبدَعـَة َقـد ا

ُ
َقـد ا

شاِد«1 من می خواهم بدعت را از بین ببرم، سنت را احیا کنم؛ زیرا سنت  الّرَ

را میرانده انـد و بدعـت را زنـده کرده انـد، اگر دنبال من آمدید راِه راسـت با 

من است؛ یعنی همان تکلیف بزرگ را می خواهم انجام بدهم که احیای 

اسـالم اسـت و احیای سـنت پیغمبر و نظام اسـالمی اسـت؛ این نامه به 

ِکُم   احلا
َ

ی َمـا ااِلمـاُم ِااّل َعمـر
َ
اهـل بصـره. بعـد در نامـه به اهل کوفـه فرمـود: »َفل

ٰ ذِلـَک هلِِل«۲ امـام و  َ
ِبالِکتـاِب القـاِئُ ِبالِقسـِط الّداِئـُن ِبدیـِن احَلـِقّ احلاِبـُس َنفَسـُه َعـل

پیشـوا و رئیِس جامعۀ اسـالمی نمی تواند کسـی باشـد که اهل فسـق و 

فجور و خیانت و فسـاد و دوری از خدا و اینهاسـت. باید کسـی باشـد که 

به کتاب خدا عمل کند، یعنی در جامعه عمل کند؛ نه اینکه خودش، نماز 

فقـط بخوانـد در اتـاِق خلوت؛ یعنی عمل به کتـاب را در جامعه زنده کند. 

1. تاریخ الطبری/ ج5/ ص357

2. االرشـاد/ باب تاریخ االمام الحسـین و فضله/ فصل فی بیان مختصر من االخبار من 

دعوته/ کتاب االمام الحسین الى اهل الکوفة/ ص39
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لّداِئـُن ِبدیِن 
َ
اخـذ بـه قسـط و عدل کند، حـق را قانون جامعه قرار بدهـد؛ »ا

« یعنـی دیـن جامعـه و آیین جامعه و قانون و مقررات جامعه را حق  احَلـّقِ

ٰ ذِلَک هلِِل«؛ ظاهرًا معنای  َ
حلاِبُس َنفَسـُه َعل

َ
قـرار بدهـد، باطل را بگذارد کنار. »ا

این جمله این اسـت که در خط مسـتقیم الهی خودش را به هر کیفیتی 

اسـت حفـظ کنـد و اسـیر جاذبه های شـیطانی و مادی نشـود، والسـالم. 

یعنی، هدف را مشخص می کند.

از مکه خارج شـدند. در بین راه در این منازل همین طور امام حسـین در 

هرکدامـی یـک صحبتی دارند، بـا مخاطبین مختلـف، لحن های مختلف. 

در منزلی به نام »َبیَضه«، درحالی که حّربن یزید هم در کنار حضرت اسـت؛ 

حضرت می روند، او هم دارد در کنار حضرت می آید. رسیدند به این منزل، 

فـرود آمدنـد. شـاید قبـل از اینکه اسـتراحت بکننـد یا حاال بعـد از اندکی 

اسـتراحت، حضرت ایسـتاد، خطاب به این لشکر دشمن این طوری فرمود: 

ِم  ُر  حِلُ
ًّ

 ُمسـَتِحا
ً
 جاِئرا

ً
ٰی ُسـلطانا

َ
ا : َمن َر

َ
یِه َوآِلـِه قـال

َ
 اهللُ َعل

َّ
 اهلِل َصل

َ
ـا الّنـاُس، ِاّنَ َرسـول َ ّیُ

َ
»ا

ـر  ِث َو الُعـدواِن َل ُیَغّیِ  یف ِعبـاِد اهلِل ِبـااِل
ُ

ِة َرسـوِل اهلِل َیعَمـل
 ِلُسـَنّ

ً
 ِلَعهـِد اهلِل ُماِلفـا

ً
ِکثـا اهلِل نا

ُه«1 یعنی اگر کسی ببیند حاکمی 
َ
ُه ُمدَخل

َ
ن ُیدِخل

َ
 اهلِل ا

َ
 َعل

ً
ِبَقوٍل َو ال ِفعٍل کاَن َحّقا

« ظلم 
ً
 جاِئرا

ً
ٰی ُسلطانا

َ
ا در جامعه بر سـر کار اسـت که این طوری است: »َمن َر

می کند، حرام خدا را حالل می شمارد، حالل خدا را حرام می شمارد، حکم 

الهـی را کنـار می زنـد، عمـل نمی کند و دیگـران را به عمـل وادار نمی کند 

یعنـی. در میـان مـردم بـا گناه عمل می کند، با دشـمنی عمـل می کند، با 

1. تاریخ الطبری/ ج5/ ص4۰3
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ظلم عمل می کند ـ یعنی حاکِم فاسِد ظالِم جائر که یزید مصداق کاملش 

بـود ـ اگر کسـی چنین چیـزی را ببیند در جامعۀ اسـالمی، در میان امت 

ر ِبَقوٍل َو ال ِفعٍل« با زبان و عمل علیه او اقدام نکند،  من، پیغمبر فرمود: »َل ُیَغّیِ

ُه« یعنی خدای متعال این ساکِت بی تفاوِت 
َ
ُه ُمدَخل

َ
ن ُیدِخل

َ
 اهلِل ا

َ
 َعل

ً
»کاَن َحّقا

بی عمل را هم به سرنوشـتی دچار می کند که آن ظالم را دچار کرده اسـت 

در قیامـت؛ یعنـی بـا او در یک صف و در یک جنـاح قرار می گیرد. این را 

پیغمبر فرموده است. اینکه عرض کردیم پیغمبر حکم این مطلب را زبانی 

فرمودنـد این هـم یکـی از نمونه هایش. پیغمبر پس مشـخص کرده بودند 

که اگر نظام اسالمی منحرف شد چه کار باید کرد. امام حسین هم استناد 

می کند به همین فرمایش پیغمبر.

ر ِبَقوٍل َو ال ِفعٍل« شـد. باید اگر در چنین  پس تکلیف چه شـد؟ تکلیف، »ُیَغّیِ

شرایطی قرار گرفتـ  البته در زمانی که موقعیت، مناسب باشد همان طورکه 

عـرض کردیم ـ واجب اسـت انسـان درمقابل این عمل قیـام کند و اقدام 

کند. به هرکجا می خواهد برسـد؛ کشـته بشـود، زنده بماند، به حسب ظاهر 

موفق بشـود، نشـود. باید درمقابل این وضعیت هر مسـلمانی قیام کند و 

اقدام کند. این تکلیفی است که پیغمبر فرموده است. بعد ]امام حسین[ 

َحـّقُ ِبـذا« من از همۀ مسـلمان ها شایسـته ترم به اینکه این 
َ
فرمـود: »َو ِاّن ا

قیام را و این اقدام را بکنم، خب من پسر پیغمبرم. اگر پیغمبر بر تک تک 

مسـلمان ها ایـن تغییـر را یعنی همیـن اقدام را واجب کرده اسـت، خب 

حسین بن علی، پسر پیغمبر، وارث علم و حکمت پیغمبر، این، از دیگران 
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واجب تر است، مناسب تر است که اقدام کند؛ خب من به خاطر این است 

کـه قیـام کـردم؛ پس علت قیـام خـود را دارد بیان می کنـد. تغییر یعنی 

همان قیام و اقدام درمقابل آن چنان وضعیتی. این هم یک بیان.

ّما 
َ
در منـزِل »ُعَذیـب«، چهـار نفر به حضرت ملحق شـدند، حضرت فرمود: »ا

م َظِفرنا«1 ـ این هم نشـانۀ اینکه 
َ
راَد اهلُل ِبنا، ُقِتلنا ا

َ
 ما ا

ً
ن َیکوَن َخیرا

َ
َو اهلِل ِاّن اَلَرجو ا

گفتیـم فرقـی نمی کند، چه به پیروزی برسـند، چه کشـته بشـوند تفاوتی 

نمی کنـد؛ تکلیف، تکلیف اسـت؛ باید انجـام بگیرد ـ فرمود که من امیدم 

این است که خدای متعال، آن چیزی که برای ما در نظر گرفته است، این 

خیر ماسـت؛ چه ما کشـته بشویم، چه به پیروزی برسیم، فرقی نمی کند؛ 

یعنی داریم تکلیفمان را انجام می دهیم.

وَن«۲؛   ِمَن ااَلمرِ ما َقد َتَر
َ

ل در خطبۀ اول بعد از ورود به سـرزمین کربال: »َقد َنَز

 ِبِه َو ِاَل الباِطِل ال ُیَتناَهٰی 
ُ

وَن ِاَل احَلّقِ ال ُیعَمل ال َتَر
َ
که مفّصاًل فرمود، بعد فرمود: »ا

« تا آخر این خطبه.
ً
 َحّقا

ً
ِه َحّقا ّبِ َعنُه ِلَیرَغِب امُلؤِمُن یف ِلقاِء َر

خالصه و جمع بندی کنم. پس امام حسینعلیه السام برای انجام یک واجب، 

قیام کرد. این واجب در طول تاریخ متوجه به مسلمان هاست، به یکایک 

1. »بـه خـدا قسـم امیـد دارم آنچـه را خداونـد برای ما اراده کرده، خیر اسـت، چه کشـته 

شویم، چه پیروز گردیم.« )تاریخ الطبری/ ج5/ ص4۰5(

2. »حـاال کار بـه اینجـا رسـیده کـه می نگرید. آیـا نمی بینید که به حق عمل نمی شـود و 

از باطـل جلوگیـری نمی گـردد؟ آن طـور  که مؤمن حـق دارد که به دیدار خدایش مشـتاق 

باشد.« )تحف العقول )ابن ُشعبه َحّرانى، متوفی قرن چهارم(/ و روی عن االمام ابی عبداهلل 

الحسین / و عنه فی قصار هذه المعانی/ ص245(
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مسـلمان ها. ایـن واجـب هم عبـارت اسـت از اینکه هروقـت دیدند نظاِم 

جامعۀ اسـالمی دچار یک فسـاد بنیانی شـده اسـت و بیم آن هسـت که 

به کلی احکام اسـالم تغییر پیدا بکند، هر مسـلمانی باید قیام کند. البته 

در شـرایط مناسـب، آن وقتی کـه بداند ایـن قیام اثر خواهد بخشـید. جزو 

شرایط، زنده ماندن نیست، کشته نشدن نیست، اذیت و آزار ندیدن نیست؛ 

اینهـا جزو شـرایط نیسـت. لذا امـام حسینعلیه السـام قیام کـرد و عماًل این 

واجب را انجام داد تا درسی باشد برای همه.1374/3/19

حسین بن علیعلیه السـام کاری کـرد کـه وجـدان مـردم بیـدار شـد. لـذا شـما 

می بینید بعد از شـهادت امام حسینعلیه السـام قیام های اسـالمی یکی پس 

از دیگری به وجود آمد. البته سرکوب شد؛ اما مهم این نیست که حرکتی 

ازطرف دشـمن سـرکوب شود. البته تلخ اسـت؛ اما تلخ تر از آن، این است 

کـه یـک جامعـه به جایی برسـد کـه درمقابل دشـمن، حـاِل عکس العمل 

نشان دادن پیدا نکند. این، خطِر بزرگ است.

حسین بن علیعلیه السام کاری کرد که در همۀ دوران های حکومِت طواغیت، 

کسـانی پیدا شـدند و بااینکه از دوران صدر اسـالم دورتر بودند، اراده شـان 

از دوران امام حسـن مجتبیعلیه السـام برای مبارزه با دسـتگاه ظلم و فسـاد 

بیشـتر بـود. همه هم سـرکوب شـدند. از قضیـۀ قیام مـردم مدینه که به 

»َحـّره« معـروف اسـت، شـروع کنید تـا قضایای بعـدی و قضایـای تّوابین 

و مختـار، تـا دوران بنی امیـه و بنی عبـاس؛ مرتـب در داخـل ملت ها قیام 

به وجود آمد. این قیام ها را چه کسی به وجود آورد؟ حسین بن علیعلیه السام. 
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اگر امام حسینعلیه السام قیام نمی کرد، آیا روحیۀ تنبلی و گریز از مسئولیت 

تبدیل به روحیۀ ظلم سـتیزی و مسـئولیت پذیری می شـد؟ چرا می گوییم 

روحیـۀ مسـئولیت پذیری مرده بود؟ بـه دلیل اینکه امام حسینعلیه السـام از 

مدینـه که مرکِز بزرگ زادگاِن اسـالم بـود، به مکه رفت. فرزند عباس، فرزند 

زبیـر، فرزنـد عمـر، فرزنـد خلفای صدر اسـالم، همـۀ اینهـا در مدینه جمع 

بودنـد و هیچ کـس حاضـر نشـد در آن قیـام خونیـن و تاریخـی، بـه امام 

حسینعلیه السـام کمک کند. پس، تا قبل از شـروع قیام امام حسینعلیه السـام 

خواص هم حاضر نبودند قدمی بردارند. اما بعد از قیام امام حسینعلیه السام 

این روحیه زنده شد. این، آن درس بزرگی است که در ماجرای عاشورا، در 

کنار درس های دیگر باید بدانیم. عظمت این ماجرا این است.

 اسـهِتاِلِه َو ِوالَدِتـِه«1؛ اینکـه از قبـل از والدت آن 
َ

مَلوعـوِد ِبَشـهاَدِتِه َقبـل
َ
اینکـه »ا

هیـا«؛ حسین بن علیعلیه السـام 
َ
ـماُء َو َمـن فهیـا َو ااَلرُض َو َمـن َعل بزرگـوار »َبَکتـُه الّسَ

را در ایـن عـزای بـزرگ مـورد توجه قرار دادند و عزای او را گرامی داشـتند 

و بـه تعبیـر ایـن دعا یا زیـارت، بر او گریه کردند، به این خاطر اسـت. لذا 

شـما امروز وقتی نگاه می کنید، اسـالم را زنده شـدۀ حسین بن علیعلیه السـام 

می دانید. او را پاسداِر اسالم می دانید.1371/11/6

1. »کسی که پیش از به دنیا آمدنش، وعده و خبر شهادتش داده شد و آسمان و هرکس 

که در آن بود و زمین و هرکس بر روی آن بود، بر او گریه کرد.« )بحاراالنوار/ ج98/ کتاب 

المزار/ ابواب فضل زیارة سید شباب اهل الجنة/ باب28/ حدیث 1/ ص347(



فصل هفتم

 حرکت زینب کبری؟اهس؟
و سفیران کربال

http://sahba.ir
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حماسۀ زینب کبری

زینـب کبـری یـک زن بـزرگ اسـت. عظمتی کـه این زن بزرگ در چشـم 

ملت هـای اسـالمی دارد، از چیسـت؟ نمی شـود گفـت بـه خاطـر ایـن 

اسـت کـه دختـر علی بن ابی طالبعلیه السـام، یـا خواهـر حسـین بن علی و 

حسن بن علیعلیهماالسـام اسـت. نسـبت ها هرگز نمی توانند چنین عظمتی را 

خلق کنند. همۀ ائمۀ ما، دختران و مادران و خواهرانی داشـتند؛ اما کو 

یـک نفر مثل زینب کبری؟

ارزش و عظمـت زینـب کبـری، به خاطر موضع و حرکت عظیم انسـانی و 

اسـالمی او بر اسـاس تکلیف الهی اسـت. کار او، تصمیم او، نوع حرکت 

او، به او این طور عظمت بخشید. هر کس چنین کاری بکند، حتی دختر 

امیرالمؤمنینعلیه السـام هـم نباشـد، عظمـت پیدا می کنـد. بخش عمدۀ این 

عظمـت از این جاسـت کـه اواًل موقعیـت را شـناخت؛ هـم موقعیـت قبل 

از رفتـن امـام حسینعلیه السـام به کربـال، هم موقعیت لحظـات بحرانی روز 
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عاشورا، هم موقعیت حوادث کشندۀ بعد از شهادت امام حسین را؛ و ثانیًا 

طبق هر موقعیت، یک انتخاب کرد. این انتخاب ها زینب را ساخت.

قبـل از حرکـت بـه کربال، بزرگانی مثـل ابن عباس و ابن جعفـر و چهره های 

نامـدار صـدر اسـالم، که ادعای فقاهت و شـهامت و ریاسـت و آقازادگی و 

امثال اینها را داشتند، گیج شدند و نفهمیدند چه کار باید بکنند؛ ولی زینب 

کبری گیج نشد و فهمید که باید این راه را برود و امام خود را تنها نگذارد؛ 

و رفـت. نـه این کـه نمی فهمید راه سـختی اسـت؛ او بهتـر از دیگران حس 

می کرد. او یک زن بود؛ زنی که برای مأموریت، از شوهر و خانواده اش جدا 

می شود؛ و به همین دلیل هم بود که بچه های خردسال و نوباوگان خود را 

هم به همراه برد؛ حس می کرد که حادثه چگونه است.

در آن سـاعت های بحرانـی کـه قوی ترین انسـان ها نمی توانند بفهمند چه 

بایـد بکننـد، او فهمیـد و امـام خـود را پشـتیبانی کرد و او را برای شـهید 

شدن تجهیز نمود. بعد از شهادت حسین بن علی هم که دنیا ظلمانی شد 

و دل ها و جان ها و آفاق عالم تاریک گردید، این زن بزرگ یک نوری شد و 

درخشید. زینب به جایی رسید که فقط واالترین انسان های تاریخ بشریت 

ـ یعنی پیامبران ـ می توانند به آن جا برسند.7۰/8/22

واقعـًا کربـال بدون زینب کربال نبود. عاشـورا بدون زینـب کبری آن حادثۀ 

تاریخـِی ماندنـی نمی شـد. آن چنـان شـخصیت دختـر علیعلیه السـام در این 

حادثـه ـ از اول تـا آخر ـ بارز و آشـکار اسـت که انسـان احسـاس می کند 

یـک حسـیِن دوم اسـت در پوشـش یک زن، در لبـاس دختر علیعلیه السـام. 
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غیر از اینکه اگر زینب نبود بعد از عاشـورا چه می شـدـ  شـاید امام سـجاد 

هم کشـته می شـد، شـاید پیام امام حسـین به هیچ کس نمی رسـید ـ در 

همان دورانی که قبل از شهادت حسین بن علیعلیه السام هم بود، زینب مثل 

یک غم خواِر َصدیق1، کسـی که با بودن او امام حسـین احسـاس تنهایی 

نمی کرد، احسـاس خسـتگی نمی کرد؛ یک چنین نقشـی را انسان در چهرۀ 

زینب و در کلمات و حرکات زینبعلیهاالسام مشاهده می کند.

دوبار زینب احساس اضطراب کرد و به امام حسین این اضطراب را ذکر کرد. 

یک بار در یکی از منازل بود، بعد از ماجرای خبر شهادت جناب ُمسِلم بود، 

که حضرت آمدند و چیزهایی را نقل کردند و خبرهای گوناگونی می رسید. 

حضرت زینب، باالخره یک زن است با عواطف جوشان زنانه، با احساسات 

لطیف یک زن؛ و مظهر جوشش احساسات هم، همین خاندان پیغمبرند. 

در عیـن صالبـت، در عیـن قـدرت، در عین شـجاعت، در عیـن مقاومت در 

مصائب، مظهر چشـمۀ جوشـان و زالل لطافت انسـانی، ترّحم انسـانی هم 

بـاز همین خانواده هسـت. که حسین بن علیعلیه السـام را مثـال بزنم من، آن 

آدمی که در مقابل یک دنیا مخالف، یک صحرا گرِگ گرسنه تنها مقاومت 

می کنـد و تنش نمی لـرزد، در مقابل یک چیزهای کوچکی آن چنان منقلب 

می شود؛ مثاًل آن وقتی که آن غالِم سیاِه حبشی روی زمین افتاد، حضرت 

آمدنـد بـاال سـر ایـن غالم. ُخب، یک غالم سـیاهی اسـت، جـزو مخلصین 

اسـت، جـزو عالقه مندان اسـت، شـاید َجون غـالم ابی ذر بوده کـه از لحاظ 

1. )ص دق( حقیقی و خالص
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وضع اجتماعی، فرهنگ اجتماعی آن روز، اگرچه در بین مسلمان ها باالخره 

یـک مرحلـۀ خیلـی باالیی نـدارد، یک مرتبۀ شـریف و عالی ای نـدارد، این، 

وقتی کشـته می شـودـ  ُخب، خیلی ها کشـته شدند؛ اشـراف کوفه، بزرگان 

و معاریـِف1 کوفـه مثـل َحبیب بن ُمظاهر و ُزهیربن قیـن و دیگران که اینها 

جزِو بزرگان و نام داران رجال کوفه بودند، در کنار امام حسین شهید شدند، 

افتادنـد، حضـرت ایـن حرکات را نشـان نداد. خطـاب به مسلم بن َعوَسـَجه 

حضرت فرمودند که ان شـاءاهلل از خدا اجر بگیری ـ اما در مقابل این غالم 

سـیاه کـه کسـی را نـدارد، فرزندی ندارد، خانـواده ای در انتظار او نیسـت تا 

بر او گریه کنند، حسـین بن علی آمد همان حرکتی را که با علی اکبر انجام 

داد، با این غالم انجام داد. باالی سـر غالم نشسـت، این سـر خونین غالم 

را روی زانوی خودش گذاشت، اما دلش آرام نگرفت، یک وقت همه دیدند 

حضرت خم شد، صورتش را روی صورت سیاِه این غالم گذاشت؛۲ این طور 

عطوفت انسـانی جوشـنده اسـت! لذا زینب، یک زن با عواطف جوشـان، با 

احساسات، آن وقت، نه یک زن معمولی، خواهر امام حسین، خواهری که 

عاشـقانه امام حسـین را دوست می دارد؛ خواهری که شوهرش را رها کرد، 

خانـواده اش را رهـا کرد با امام حسـین آمد؛ تنها هم نیامد، عون و محمد، 

پسرهایش را هم آورد. من احتمال می دهم که عبداهلل بن جعفر حتی راضی 

1. )ع رف( سرشناسان، معروفان

2. بحاراالنوار/ ج45/ کتاب تاریخ فاطمة و الحسن و الحسین/ ابواب ما یختص بتاریخ 

الحسین بن علی/ باب 37/ ص23 
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هم نبود که پسرهایش بیایند، یقین ندارم که عبداهلل راضی بود، اما زینب 

آنها را آورد، برای خاطر اینکه با خودش باشند در راه خدا، اگر بنای جانبازی 

است، آنها هم شهید بشوند.

حـاال در یکـی از منـازل بین راه احسـاس کرد که خطرناک اسـت، رفت به 

امام حسین عرض کرد، برادر احساس خطر می کنم من، وضع را خطرناک 

می بینم. می داند مسـئله، مسئلۀ شـهادت و اسارت است، اما درعین حال 

آن چنـان هیجـاِن حـوادث او را زیـر فشـار می گـذارد کـه بـه امام حسـین 

مراجعـه می کنـد. اینجـا امام حسـین چیز زیـادی به او نگفتنـد، فرمودند 

چیـزی نیسـت، هرچـه خـدا بخواهد همـان پیش خواهد آمـد و قریب به 

ایـن مضمـون کـه هرچـه خدا بخواهـد آن خواهد شـد.1 دیگر مـا از زینب 

کبریسـام اهلل علیها چیزی نمی بینیم که به امام حسـین گفته باشـد یا سـؤال 

کرده باشد یا یک فشاری را در روح خودش احساس کرده باشد و به امام 

حسین منتقل کرده باشد، مگر در شب عاشورا.

اوِل شـب عاشـورا، آنجـا هم آنجایی اسـت کـه زینب کبریعلیهاالسـام شـاید 

ه توقف کردند.  1. در مقتل خوارزمی آمده که امام حسین یک شبانه روز در منزل ُخَزیمیَّ

صبحـگاه، حضـرت زینـب بـه امام حسـین گفتند: برادر، بگویم که دیشـب چه شـنیدم؟ 

حضرت فرمودند: بگو خواهرم. زینبسـام اهلل علیها فرمود: دیشـب ندای هاتفی را شـنیدم که 

می خواند: »ای چشـم، بر شـهدایی که مرگ آنان را به سـوی قتلگاه می کشاند، گریه کن. 

مـرگ ایـن قافلـه را بـه جایی می برد کـه با خدای خود وعده کرده اند کـه عهد خود را وفا 

 ما ُقِضَی َفُهَو کاِئٌن، خواهرم، هرچه را 
ُّ

ُکل ختاه، 
ُ
کنند.« امام حسین رو به خواهر فرمودند: »یا ا

خداوند مقّدر کرده باشد، همان خواهد شد.«
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بتوان گفت بی تاب شد از شدت غم. نقل می کنند ـ راوی این قضیه امام 

سجادعلیه الصاةوالسـام اسـت، که حضرت بیمار بودند ـ می گویند من در خیمه 

خوابیده بودم، عمه ام زینب هم پهلوی من نشسـته بود و از من پذیرایی 

می کـرد. خیمـۀ پهلویی هم پـدرم، حضرت ابی عبداهلل بود، نشسـته بود و 

َجون ـ غالم ابی ذر ـ داشت شمشیر حضرت را اصالح می کرد، خودشان را 

آمـاده می کردنـد برای نبردی که فردا در پیش داشـتند. می گوید یک وقت 

دیـدم پـدرم بنـا کـرد زمزمه کـردن و یک اشـعاری خواند کـه مضمون این 

اشعار این است که دنیا روگردان شده و عمر به انسان وفا نخواهد کرد و 

مرگ نزدیک است؛

ـَک ِمـن َخلیـٍل
َ
ّفٍ ل

ُ
ـَک ِبااِلشـراِق َو ااَلصیِل«1»یـا َدهـُر ا

َ
َکـم ل

ایـن نشـان دهندۀ ایـن اسـت کـه کسـی کـه ایـن شـعر را دارد می خواند، 

مطمئن است که به زودی و در زمان نزدیکی دنیا را مفارقت۲ خواهد کرد. 

امام سـجاد می گوید من این شـعر را شـنیدم، پیام و معنای این شـعر را 

هـم درک کردم، فهمیدم امام حسـین دارد خبـر مرگ خودش را می دهد، 

امـا خـودم را نگه داشـتم. ناگهان نگاه کردم، دیدم عمه ام زینب به شـدت 

ناراحـت شـد. برخاسـت رفت بـه خیمۀ بـرادر، گفت بـرادر جـان! می بینم 

خبـر مـرگ خـودت را می دهی! ما تابه حال دلمـان به تو خوش بود. وقتی 

1. »ای روزگار! ُاف بـر دوسـتی تـو، چقـدر در شـب و روز، دوسـتان و هواخواهاِن ]حق[ را 

کشتی.« )اللهوف علی قتلی الطفوف )علی بن موسی بن طاووس، متوفی 664ق(/ ص81(

2. )ف رق( دورشدن، جداشدن
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پدرمان از دنیا رفت، گفتیم برادرانمان هسـتند. برادرم امام حسـن وقتی 

به شـهادت رسـید، من گفتم برادرم امام حسـین هست، سال ها به تو دل 

خوش کردم، به اتکای تو بودم، امروز می بینم تو هم خبر مرگ می دهی. 

البته زینب کبری حق دارد ناراحت باشد.

مـن تصـور می کنـم وضعیتـی کـه آن روز بـرای زینـب وجود داشـته یک 

وضعیـت اسـتثنایی اسـت. هیچ کـدام از زن هـا را و حتـی امام سـجاد را 

نمی توانیم با وضع زینب مقایسـه کنیم وضعشـان را. بسـیار وضع زینب 

وضع سـخت و طاقت فرسـایی بوده. تمام مردها در روز عاشورا به شهادت 

رسـیدند. عصـر عاشـورا یک نفر مرد در تمام این خیمـه گاه نبود مگر امام 

سـجاد که او هم مریض بود، آنجا افتاده بود و شـاید در حالت ِاغما به سـر 

می ُبرد.1 حاال شما ببینید این خیمه گاه و اردوگاهی که در آن هشتادوچهار 

نفر زن و بچه هستند و در میان یک دریای دشمن محاصره اند، اینها چقدر 

کار دارند؛ بعضی تشـنه اند، بعضی گرسـنه اند، یا بشود گفت همه تشنه اند 

و همه گرسـنه اند، دل ها همه لرزان و خائف اسـت، جسـدهای شهدا همه 

قلم قلم شـده روی زمین افتاده اسـت، بعضی برادر اینهایند، بعضی فرزند 

اینهایند. به هرحال یک حادثۀ بسـیار تلخ و وحشـت آوری اسـت. یک نفر 

باید این جمعیت را جمع کند. آن یک نفر زینب است.

زینـب فقـط ایـن نبود که برادرش را از دسـت داده بود، یا دو فرزندش را، یا 

برادرهای دیگرش را، یا این همه عزیزان را و هجده نفر جوانان بنی هاشم و 

1. اللهوف/ ص145
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اصحاب وفادار را؛ این هم بود و شاید این اهمیتش کمتر از آن هم نبود که 

در میان این همه دشمن، بار سنگین اداره و حراست و مدیریت این خرگاِه1 

شکست خوردۀ پراکنده شده و متفرق شده را به عهده دارد، حتی امام سجاد 

را هم بایسـتی او اداره کند. لذا در آن چند سـاعتی که بعد از حادثه اتفاق 

افتاد، تا آن ساعتی که حرکت کردند و رفتند و دشمن ها مشخص شد که با 

اینها چه کار خواهند کرد، در آن چند ساعت که یک شب تاریک و ظلمانی و 

سرد هم در میان این چند ساعت بوده، خدا می داند که به زینب کبری چه 

گذشته است. لذا بود که زینب در این چند ساعت دائمًا در حال حرکت، در 

حال دوندگی، پیش این بچه، پیش آن زن، پیش این مادِر داغ دیده، پیش 

آن خواهِر برادرازدست داده، پیش آن بچۀ کوچک، دائمًا بین این افراد حرکت 

می کنـد، اینهـا را جمع می کند، اینهـا را دل داری می دهد. اما یک وقت هم 

طاقت زینب به سـر می رسـید، خطاب به برادرش می کرد، به برادر شـهیدش 

رو می کـردـ  تنهـا ملجـأ و َمالذش۲ او بود ـ در روایـت دارد که زینب کبری 

آمد در باالی سِر جسد کشته و مجروح و قطعه قطعه شدۀ برادرش ایستاد، 

ـماِء«۳ ای جّد ما!  یَک َماِئکُة الّسَ
َ
ٰ َعل َّ

داُه َصل ّمَ ازتهِ دل فریادش بلند شـد: »یا ُمَ

ای پیغمبر! مالئکه و فرشـتگان بر تو صلوات و درود بفرسـتند، »هَذا احُلَسـنُی 

ماِء« این کشتۀ فتاده به هامون، حسین توست.1363/7/2۰  ِبالّدِ
ٌ

ل ّمَ ُمَر

1. اردوگاه، لشکرگاه

2. )ل ج أ( مأمن، )م ل ذ( پناه گاه، تکیه گاه

3. اللهوف/ ص133
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خـب یـک چنیـن غـم بـزرگ، یک چنیـن حادثـۀ سـنگین و کوبنـده که 

انسـان های بزرگ را در هم می پیچد، یک حادثه آن طوری از آن حوادث، 

آن وقت ده ها حادثۀ آنچنان سـنگین و تلخ برای یک خانم پیش می آید 

و او نه فقط ُخرد نمی شود، له نمی شود، ناتوان از تصمیم گیری نمی شود 

بلکـه بـه بهتریـن وجـه، اوضاع و احـوال را اداره می کند و این کشـتی را 

کـه تکه پـاره شـده، در تالطـم امـواج خرد شـده، این را با کمـال قدرت و 

مهـارت هدایـت می کنـد و حفظ می کنـد و کنترل می کند و به سـرمنزل 

می رسـاند، این عظمت زینب اسـت. عظمت زینب صبرش فقط نیسـت، 

عظمت زینب در جمع شدن تمام خصوصیات برجستۀ یک انسان بزرگ، 

شخصیت های عظیم تاریخ، در این خانم است که در طول این چند روز 

از روزهـای آخـر دهۀ محرم تا برگشـتن به مدینه ـ که خب رسـید مدینه 

و بـار را تحویـل داد و تمـام شـد مسـئولیت او، شـاید مثـاًل دو ماه طول 

کشیده ـ در این دو ماه عظیم ترین حوادث را با بهترین و حکیمانه ترین 

وجهـی زینـب کبـری اداره کـرده، یـک انسـان ممتاز اسـت اصـاًل در بین 

رهبران عالم، در بین این شـخصیت های بزرگ تاریخ، در بین زنان بزرگ 

تاریـخ، شـما چه کسـی را پیدا می کنیـد اینقدر عظمت از خودش نشـان 

داده باشد؟1365/1۰/15

برای خاطر همین مجاهدت بزرگ، زینب کبریسام اهلل علیها نزد خداوند متعال 

یک مقامی یافته اسـت که برای ما قابل توصیف نیسـت. شـما مالحظه 

کنیـد؛ در قـرآن کریم، به عنوان یک نمونـۀ کامل ایمان، خدای متعال دو 
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«1؛ یکـی زن  �َعو�نَ �تَ �نِ
َ
وا امَ�ا �نَ ءاَم�نُ �ی دن

َّ
لًا ِلل َ َ��بَ اهلُل َم�ش

زن را مثـال می زنـد: ..»َو صنَ

فرعـون را بـه عنـوان نمونـۀ کامل ایمـان مثال می آورد، یکـی هم حضرت 

.» �تَ ِعم�ا�نَ �نَ َم ا�ب َ مریم کبری؛ »َو َم��ی

یـک مقایسـۀ کوتـاه بین زینب کبری و بین همسـر فرعون، عظمت مقام 

زینب کبـری را نشـان می دهـد. در قـرآن کریـم زن فرعـون نمونـۀ ایمـان 

شـناخته شـده اسـت برای مـرد و زن، در طـول زمان تا آخـر دنیا. آن وقت 

مقایسـه کنیـد زن فرعـون را که به موسـی ایمان آورده بود و دلبسـتۀ آن 

هدایتی شده بود که موسی عرضه می کرد ]با زینب کبری. همسر فرعون[ 

وقتی در زیر فشـار شـکنجۀ فرعونی قرار گرفت، که با همان شـکنجه هم 

ـ طبـق نقـل تواریـخ و روایات ـ از دنیا رفت،۲ شـکنجۀ جسـمانی او، او را 

�َعو�نَ َو َعَمِلِه«  �نی ِم�ن �نِ ِ
ّ
حب
�تِ َو �نَ

�نَّ َ
ی الحب ِ

ا �ن ً �ت �ی َ َدَک �ب ِ لی ِع�ن �ن ِ ا�ب
�ت َر�بّ

َ
ال به فغان آورد: »ِادن �ت

از خدای متعال درخواسـت کرد که پروردگارا! برای من در بهشـت خانه ای 

�نی  ِ
ّ
حب
بنا کن. در واقع، طلب مرگ می کرد، می خواسـت که از دنیا برود. »َو �نَ

�َعو�نَ َو َعَمِلِه« من را از دست فرعون و عمل گمراه کنندۀ فرعون نجات  ِم�ن �نِ

بده. درحالی که جناب آسیهـ  همسر فرعون ـ مشکلش، شکنجه اش، درد و 

رنجش، درد و رنج جسمانی بود؛ مثل حضرت زینب، چند برادر، دو فرزند، 

تعـداد زیـادی از نزدیـکان و بـرادرزادگان را از دسـت نداده بـود و درمقابل 

چشم خودش به قربانگاه نرفته بودند. این رنج های روحی که برای زینب 

1. سوره مبارکه تحریم/ آیات 11و12

2. الکامل )ابن اثیر(/ ج1/ ص185



247 فمظ   سصب ار ت یر ک  :لزف   س لراف  لصف 

کبری پیش آمد، اینها برای جناب آسیه همسر فرعون، پیش نیامده بود. 

در روز عاشورا زینب کبری این همه عزیزان را در مقابل چشم خود دید که 

به قربانگاه رفته اند و شهید شده اند: حسین بن علیعلیه السام ـ سیدالشهداء ـ 

را دیـد، عبـاس را دیـد، علی اکبـر را دید، قاسـم را دید، فرزنـدان خودش را 

دید، دیگِر برادران را دید. بعد از شـهادت، آن همه محنت ها را دید: تهاجم 

دشـمن را، هتـک احترام را، مسـئولیت حفظ کـودکان را، زنان را. عظمت 

ایـن مصیبت هـا را مگـر می شـود مقایسـه کرد بـا مصائب جسـمانی؟ اما 

�نی«.  ِ
ّ
حب
ِ �نَ

درمقابل همۀ این مصائب، زینب به پروردگار عالم عرض نکرد »َر�بّ

نگفـت پـروردگارا، مـن را نجات بده. در روز عاشـورا عرض کـرد: پروردگارا، 

از مـا قبـول کن. بدن پاره پارۀ برادرش بر روی دسـت، درمقابل چشـم، دل 

به سمت پروردگار عالم، عرض می کند: پروردگارا، این قربانی را از ما قبول 

باَن[1. 1388/11/19 ل ِمّنا َهَذا الُقر کن ]ِاهلی َتَقّبَ

اینکه گفته می شود در عاشورا، در حادثۀ کربال، خون بر شمشیر پیروز شد 

ـ که واقعًا پیروز شد ـ عامل این پیروزی، حضرت زینب بود؛ وِااّل خون در 

کربال تمام شـد. حادثۀ نظامی به ظاهر با شکسـت ظاهری نیروهای حق 

در عرصۀ عاشـورا به پایان رسـید؛ آن چیزی که موجب شـد این شکسـت 

نظامـی ظاهـری، تبدیـل به یک پیـروزی قطعی دائمی بشـود، آن عبارت 

بـود از منـش زینب کبری، نقشـی کـه حضرت زینب بر عهـده گرفت؛ این 

خیلی چیز مهمی اسـت. این نشـان داد که زن در حاشـیۀ تاریخ نیسـت، 

1. مقتل الحسین )سید عبدالرزاق موسوی مقّرم، متوفی 1391ق(/ ص3۰7
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زن در متـن تاریـخ قـرار دارد، در متـن حـوادث مهـم تاریخـی قـرار دارد. 

]عرض شـد که[ قرآن هم به این ناطق اسـت در موارد متعددی، لکن این 

مربوط به تاریخ نزدیک اسـت، مربوط به امم گذشـته نیسـت. یک حادثۀ 

زنـده و ملمـوس اسـت کـه زینب کبری را انسـان مشـاهده می کنـد که با 

یـک عظمـت خیره کننـده و درخشـنده ای در عرصـه ظاهر می شـود، کاری 

می کند که دشمنی که به حسب ظاهر در کارزار نظامی پیروز شده است و 

مخالفین خود را قلع  و قمع کرده است و بر تخت پیروزی تکیه زده است، 

این دشـمن را در مقر قدرت خود، در کاخ ریاسـت خود، تحقیر می کند و 

ذلیل می کند و داغ ننگ ابدی را به پیشانی او می زند، پیروزی او را تبدیل 

می کند به یک شکسـت؛ این کاِر زینب کبری اسـت. زینبسـام اهلل علیها نشـان 

داد کـه می تـوان ُحجـب و عفاف زنانه را تبدیل کرد به عزت مجاهدانه، به 

یک جهاد بزرگ.

آنچه که از بیانات زینب کبری باقی مانده است و امروز در دسترس ماست، 

عظمت حرکت زینب کبری را نشـان می دهد. این خطبۀ فراموش نشـدنی 

زینب کبـری در بـازار کوفـه یـک حـرف زدن معمولـی نیسـت، یـک اظهار 

نظـر معمولـِی یـک شـخصیت بزرگ نیسـت؛ یـک تحلیل عظیـم از وضع 

جامعۀ اسالمی در آن دوره است که با زیباترین کلمات و با عمیق ترین و 

غنی ترین مفاهیم در آن شرایط بیان شده است. قّوت شخصیت را ببینید، 

چقـدر ایـن شـخصیت قوی اسـت. دو روز قبـل در یک بیابان، بـرادر او را، 

امام او را، رهبر او را با این همه عزیزان و جوانان و فرزندان و اینها از بین 
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بردند، این جمع چندده نفرۀ زنان و کودکان را اسیر کردند، آوردند درمقابل 

چشـم مردم، روی شـتِر اسارت، مردم آمدند، دارند تماشا می کنند، بعضی 

هـم هلهلـه می کننـد، بعضی گریه می کنند، در یک چنین شـرایط بحرانی، 

ناگهـان ایـن خورشـید عظمت طلوع می کند. همان لحنـی را به کار می َبرد 

کـه پـدرش امیرالمؤمنیـن بر روی منبـر خالفت درمقابل امـت خود به کار 

می ُبـرد، همان طـور حرف می زنـد، با همان طور کلمات، بـا همان فصاحت 

و بالغـت، بـا همان بلندی مضمون و معنـا.1389/2/1 لفظ، مثل پوالد محکم، 

معنـا، مثـل آِب روان تـا اعماق جان ها می نشـیند. در آن چنـان وضعیتی 

زینـب کبری مثـل خود امیرالمؤمنین حرف زد، تکان داد دل ها را، جان ها 

 
َ

هل
َ
 الکوَفِة، یا ا

َ
هل

َ
ّما َبعُد[ یا ا

َ
را و تاریخ را، این سخن ماند در تاریخ.1392/8/29 »]ا

اخَلتـِل َو الَغـدرِ َو اخَلـذِل«1 ]ای مـردم کوفـه، ای مردم خیانتکار و پیمان شـکن 

و بی غیرت[ ای ُخدعه گرها، ای کسـانی که تظاهر کردید ـ شـاید خودتان 

باور هم کردید ـ که دنباله روی اسـالم و اهل بیت هسـتید؛ اما در امتحان 

این طور کم آوردید، در فتنه این طور کوری نشـان دادید. ..شـما رفتارتان، 

زبانتان با دلتان یکسان نبود. به خودتان مغرور ُشدید، خیال کردید ایمان 

دارید، خیال کردید همچنان انقالبی هسـتید، خیال کردید همچنان پیرو 

امیرالمؤمنین هستید؛ درحالی که واقِع قضیه این نبود. نتوانستید از عهدۀ 

مقابلۀ با فتنه برآیید، نتوانستید خودتان را نجات دهید.1389/2/1 مردم کوفه 

وقتی که سر مبارک امام حسین را بر روی نیزه مشاهده کردند و دختر علی 

1. االحتجاج/ خطبة زینب بنت علی بن ابی طالب بحضرة اهل الکوفة/ ص3۰4
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را اسیر دیدند و فاجعه را از نزدیک لمس کردند، بنا به ضّجه و گریه کردند. 

ُة« گریه تان 
َ
ّن ِت الّرَ

َ
مَعـُة َو ال َهَدا

َ
ِت الّد

َ
َقا  َتبکـوَن«1 گریه می کنید؟ »َفا َر

َ
فرمـود: »ا

ُکم 
ُ
ـا َمَثل

َ
تمامـی نداشـته باشـد ]و ناله هایتـان آرام نگیـرد[. بعد فرمـود: »ِاّن

 َبیَنُکم«.1377/2/18 مثل 
ً

یاَنُکم َدَخا
َ
ِخذوَن ا  َتّتَ

ً
نکاثا

َ
ٍة ا ا ِمن َبعِد ُقّوَ

َ
یت َنَقَضت َغزهل

َّ
َکَمَثِل ال

آن کسـی ُشـدید که پشـم را می ریسـد، تبدیل به نخ می کند، بعد نخ ها را 

دوباره باز می کند، تبدیل می کند به همان جسـم، پشـم یا پنبۀ نریسـیده. 

کرده هـای خودتـان را، گذشـتۀ خودتـان را باطل کردید،۲ بـا بی بصیرتی، با 

نشـناختن فضا، با تشـخیص ندادن حق و باطل. ظاهر، ظاهر ایمان، دهان 

پر از ادعای انقالبی گری؛ اما باطن، باطِن پوک، باطِن بی مقاومت درمقابل 

بادهای مخالف. این، آسیب شناسی است.

با این بیان قوی، با این کلمات رسا، آن هم در آن شرایط دشوار، این طور 

نبـود کـه یـک عده مسـتمع جلـوی حضرت زینب نشسـته باشـند، گوش 

فـرا داده باشـند، او هـم مثل یـک خطیبی بـرای اینها خطبـه بخواند، نه. 

یک عده دشـمن، نیزه داران دشـمن دوروَبرشـان را گرفتند؛ یک عده مردم 

مختلف الحال، همان هایی که ُمسِلم را به دست ابن زیاد دادند، همان هایی 

که به امام حسین نامه نوشتند و تخلف کردند، همان هایی که آن روزی 

که باید با ابن زیاد درمی افتادند، در خانه هایشان مخفی شدند؛ اینها بودند 

1. اللهوف/ ص146

2. برای مطالعۀ بیشتر به حلقۀ سوم انسان 25۰ساله/ 45. عبرت های عاشورا؛ ارتجاع و 

ارتداد، مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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در بازار کوفه. یک عده هم کسانی که ضعِف نفس نشان دادند، حاال هم 

نـگاه می کننـد، دختـر امیرالمؤمنیـن را می بیننـد، گریه می کننـد؛ با اینها 

روبه روسـت. با این عدۀ ناهمگون، غیر قابل اعتماد، با اینها مواجه اسـت 

و این طـور محکـم حـرف می زند. این زن اسـت، زِن تاریـخ؛ این زن، دیگر 

ضعیفه نیسـت. نمی شـود زن را ضعیفه دانسـت. این جوهر زنانۀ مؤمن، 

این طور خودش را در شرایط دشوار نشان می دهد. این است که الگوست؛ 

الگـوی بـرای همـۀ مـردان بزرگ عالـم و زنان بـزرگ عالم. آسیب شناسـی 

می کند انقالب نبوی را و انقالب علوی را. می گوید شـماها نتوانسـتید در 

فتنه، حق را تشخیص بدهید، نتوانستید به وظیفه تان عمل کنید، نتیجه 

این شد که جگرگوشۀ پیغمبر سرش بر روی نیزه رفت.1 1389/2/1

1. بشـیر بن ُخَزیم اسـدى نقل می کند روزی که کاروان کربال به کوفه رسـید، زینب دختر 

علىعلیه السـام را دیدم. به خدا قسـم زنى باحیاتر و سـخنورتر از آن بانو ندیدم. گویا به زبان 

امیرالمؤمنین سخن می گفت. ایشان اشاره ای به مردم کردند و فرمودند: »ساکت شوید.« 

ناگاه نفس ها قطع شد و زنگ شتران از صدا افتاد. آن بانوى داغ دیده پس از حمد خدا و 

درود بر پیامبر و خاندانش فرمودند: »اى مردم کوفه، اى مردم خیانتکار و پیمان شکن و 

بی غیرت! آیا گریه می کنید؟ هرگز اشک چشمانتان خشک نشود و ناله هایتان آرام نگیرد. 

همانـا َمثـِل شـما مثال پیرزنى اسـت که رشـته نخ خود را پس از تابیـدن و محکم کردن، 

پاره پاره کرده و باز می کند. سـوگندهاى شـما در میان شـما مکر و فریب اسـت. آیا جز 

الف زدن، فریفتن، نظیر کنیزان تمّلق گفتن، و طعنه زدن بر دشـمنان چیزى دارید؟ شـما 

نظیر گیاهى هسـتید که از مدفوع حیوانات بروید، نقره اى هسـتید که قبرسـتان را به آن 

تزیین کرده باشند. آگاه باشید آنچه پیشاپیش براى خویشتن فرستادید بسیار بد است، 

زیرا دچار خشم خدا شدید و همیشه در عذاب خواهید بود! آیا گریه می کنید و ناله سر 

می دهید؟ بله، به خدا قسم که باید زیاد گریه کنید و اندک بخندید؛ زیرا عیب و عار شما 
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این در مقابل مردم در محمل اسارت. بعد هم، هم در مقابل ابن زیاد در کوفه، 

هم چند هفته بعد در مقابل یزید در شام، با آن چنان قدرتی سخن گفت 

که، هم دشمن را تحقیر کرد، هم سختی هایی را که دشمن تحمیل کرده 

بود، تحقیر کرد. شما می خواهید خاندان پیغمبر را به خیال باطل خودتان 

 .۲» �نَ �ی م�ن ِ
هتُ َو ِلَ�سوِلِه َو ِللُموأ ِه الِع�نَّ مغلـوب کنیـد، منکـوب1 کنید، ذلیل کنیـد؟ »ِللّٰ

مجسـمۀ عـّزت اسـت زینب کبـری، همچنان کـه حسین بن علیعلیه السـام در 

کربال، در روز عاشورا مجسمۀ عّزت بود. نگاه او به حوادث با نگاه دیگران 

فـرق دارد؛ ]بـا[ آن همـه مصیبت، وقتی دشـمن می خواهد او را شـماتت۳ 

به نحـوى دائمـى شـد که بعدًا هرگز نمی توانید آنهـا را از خود دور کنید. چگونه خود را از 

کشـتن فرزنـد خاتم انبیـا تبرئه می کنید، همان که سـرور جوانان اهل بهشـت، پناهگاه 

نیـکان شـما، فریـادرس مصیبت زدگان شـما، و جایگاه رفیع حجت شـما و بزرگ و رهبر 

قوانین دین شـما بود. آگاه باشـید؛ بد گناهى را به دوش گرفتید. نابود و هالک شـوید. 

با ناامیدى مواجه شـوید، دسـت هاى شـما بریده و شکسته باد. تجارت آخرت شما دچار 

زیان گردید، دچار غضب خدا خواهید شد، ذلت و تهیدستى نصیب شما شد.

واى بر شما اى مردم کوفه، آیا می دانید کدام جگرگوشۀ پیغمبر اسالم را پاره پاره کردید، و 

کدام پرده نشینان او را خارج کردید، و چه خونى از او ریختید و چه حرمتى را از او پایمال 

کردید. اگر آسمان خون ببارد تعجب می کنید، درحالی که رسوایى عذاب آخرت شما بیشتر 

اسـت، و شـما یارى نخواهید شـد. مبادا این فریب را بخورید که خدا شـما را مهلت داده 

است، زیرا مبادرت شما به این جنایت بزرگ، خدا را از گرفتن انتقام عاجز نخواهد کرد و 

موقعیت خونخواهى فوت نخواهد شد، همانا خداى شما در کمین گاه است.«

1. )ن ک ب( سرکوب، قلع وقمع

2. سوره مبارکه منافقون/ آیه 8

3. )ش م ت( سرزنش، مالمت
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یُت ِااّل َجیًال«1 آنچه دیدم زیبا بود؛ شهادت بود، داغ بود، 
َ
ا کند، می گوید: »ما َر

اما در راه خدا بود، برای حفظ اسـالم بود، ایجاد یک جریانی بود در طول 

تاریـخ تـا امت اسـالم بفهمنـد که چه کار بایـد بکنند، چگونـه باید حرکت 

کنند، چگونه باید بایسـتند. این کاِر بزرِگ حماسـۀ زینبی است؛ این عّزِت 

ولّى خداسـت. زینب کبری از اولیاءاهلل اسـت؛ عّزت او عّزت اسـالم است؛ 

اسالم را عزیز کرد، قرآن را عزیز کرد.1392/8/29 

بقای دین اسالم، بقای راه خدا، ادامۀ پیمودن این راه به وسیلۀ بندگان خدا، 

متکی شده است، مدد و نیرو گرفته است از کاری که حسین بن علیعلیه السام 

کـرد و کاری کـه زینـب کبـری کرد؛ یعنـی آن صبر عظیم، آن ایسـتادگی، 

آن تحمـل مصائـب و مشـکالت.1388/11/19 حضـرت زینـب در مقابل یک دنیا 

بدی، ظلم، بی انصافی، حیوان صفتی و قسـاوت، یک تنه ایسـتاد. و با این 

ایستادگی، توانست از روح کلی اسالم حراست و پرستاری کند. همچنان 

که می گوییم امام حسینعلیه السام اسالم را حفظ کرد، می توانیم دقیقًا ادعا 

کنیم که حضرت زینبسام اهلل علیها هم با ایستادگی خود، اسالم را حفظ کرد. 

این ایستادگی، یک رمز و راز و یک عامل اصلی است.138۰/5/3

حماسۀ زینب کبریسام اهلل علیها مکمل حماسۀ عاشوراست؛ بلکه به یک معنا 

حماسـه ای که زینب کبریسـام اهلل علیها به وجـود آورد، احیاکننده و نگه دارندۀ 

حماسۀ عاشورا شد. عظمت کار زینب کبریعلیهاالسام را نمی شود در مقایسۀ 

با بقیۀ حوادث بزرگ تاریخ سـنجید؛ باید آن را در مقایسـۀ با خود حادثۀ 

1. اللهوف/ ص16۰
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عاشـورا سـنجید؛ و انصافـًا ایـن دو ِعـدِل1 یکدیگرنـد.1392/8/29 همانقـدر کـه 

شـهادت حسینعلیه السـام در آن دنیـاى کذائـى و در آن جامعـه ممتـاز بـود 

و با همۀ شـهادت ها تا امروز و از صدر اسـالم فرق داشـت و هیچ روزى 

در تاریـخ نـه در زمان پیغمبر، نه در زمـان امیرالمؤمنین، نه در زمان ما با 

روز عاشـورا قابل مقایسـه نیسـت، همان طور حرکت از زینب هم همانقدر 

عظمت داشت.1365/1۰/15

این انسـان باعظمت، این بانوی بزرگ اسـالم بلکه بشـریت، توانسـت در 

مقابل کوه سـنگین مصائب، قامت خود را اسـتوار و برافراشـته نگه دارد، 

حتـی لرزشـی هـم در صـدای ایـن بانـوی بـزرگ از این همه حادثـه پدید 

نیامـد، هم در مواجهۀ با دشـمنان، هـم در مواجهۀ با مصیبت و حوادث 

تلخ، مثل یک قلۀ سـرافراز اسـتواری ایسـتاد، درس شد، الگو شد، پیشوا 

شد، پیشرو شد.1392/8/29

حرکت امام سجاد در دوران اسارت

وضعیـِت بعـد از عاشـورا در میـان شـیعیان و معتقـدان به خـط امامت، 

وضعیـت عجیبـی بود. وحشـی گرِی مزدوران امـوی و کاری که با خاندان 

پیغمبر چه در کربال و چه در کوفه و چه در شام انجام دادند، همۀ مردم 

عالقه منـد بـه خـط امامـت را مرعوب کـرد. البتـه می دانید که زبـدگان از 

اصحـاب امـام حسینعلیه السـام در ماجرای عاشـورا یا در ماجـرای تّوابین به 

1. برابر، مثل
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شهادت رسیدند، و آن کسانی که باقی مانده بودند آن قدر جرأت و شهامت 

کـه بتواننـد درمقابـل قدرت سـلطۀ جبار یزید و سـپس مـروان حرف حق 

خودشـان را بزنند، نداشـتند. یـک جمع مؤمن اما پراکنده، بی تشـکیالت، 

مرعوب و درحقیقت از راه امامت عماًل منصرف شـده، این میراثی بود که 

از جمـع شـیعه بـرای امام سـجاد باقی مانـد. اختناْق زیـاد، نیروی کمْک 

بسیار ضعیف و امام سجاد باید برای حفظ جریان اسالم اصیل و مکتبی 

و واقعـی دسـت بـه یک مبـارزه ای بزند و ایـن پراکنده هـا را جمع بکند و 

آنهـا را بـه حکومـت علوی یعنی حکومت اسـالمی واقعـی نزدیک کند. با 

این شـرایط، امام سـجاد سـی وچهار سـال عمل کرد. من فقط بخش های 

برجسته ای از زندگی امام سجاد را برای شما بازگو می کنم.

اولیـن بخـش افتخارآمیز زندگی امام چهارم بخش اسـارت اوسـت. البته 

امـام چهـارم دو مرتبـه اسـیر شـده اسـت و دو مرتبـه بـا غـل و زنجیر به 

شـام بـرده شـده اسـت، بار اول از کربال بـود و بار دوم از مدینـه،1 در زمان 

عبدالملک بن مروان. امام سجاد در این باری که از کربال با کاروان اسیران 

حسـینی به شـام ُبرده شـد، مجسـمۀ قـرآن و اسـالم بـود. از لحظه ای که 

شـهدا به روی خاک غلتیدند حماسـۀ علی بن الحسینعلیه السـام شـروع شـد. 

دخترهای خردسـال، بچه های کوچک، زن های بی پناه، ُدور امام سـجاد را 

گرفتند در آن کاروانی که مردی در آن وجود ندارد و امام سـجاد این همه 

را رهبـری کـرد. اینهـا را جمع کرد و در طول راه تا وقتی به شـام رسـیدند 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی محمد علی بن الحسین/ فصل فی معجزاته/ ص132
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نگذاشـت امام سـجاد که این جمعی که با پیونِد ایمان به یکدیگر مرتبط 

هستند، دچار تردید و تزلزل بشوند.

وارد کوفـه شـدند. عبیداهلل بن زیـاد دسـتور داده بود که همـۀ مردهای این 

خانـواده را بـه قتـل برسـانند، دید مردی در میان کاروان اسـیران هسـت، 

پرسید تو که هستی؟ گفت من علی بن الحسینم. با شرحی که بارها گفته 

شده است و شنیده اید، علی بن الحسینعلیه السام را تهدید به قتل کرد، اینجا 

ُدن  ِدّ  ِبالَقتـِل ُتَ
َ
اولیـن بروز جلوۀ امامت و معنویت و رهبری آشـکار شـد؛ »ا

ـهاَدُة[«1 آیا ما را به کشـتن 
َ

نـا عـاَدٌة َو َکراَمَتَنـا الّش
َ
 ل

َ
ّنَ الَقتـل

َ
 مـا َعِلمـَت ا

َ
یـاٍد ا ]َیـا ابـَن ِز

تهدید می کنی؟! درحالی که ما کرامتمان به شـهادت اسـت، ما کشته شدن 

در راه خدا را افتخار می دانیم، از مرگ نمی ترسـیم. دسـتگاه عبیداهلل زیاد 

درمقابل این صالبت، عقب نشست.

در ماجرای شام بعد از آنکه روزهای متوالی امام سجاد را با همۀ اسیران 

در وضع ناهنجار و نابسامانی نگه داشتند، یک وضع کاماًل اسارت بار، بعد 

به نظرش رسـید که امام سـجاد را با خود به مسـجد ببرد و درمقابل مردم 

از لحـاِظ روحـی هـم امـام را تضعیف کند و کاری کند کـه نبادا تبلیغات 

مخالفان او و طرف داران امام که همه جا بودند، تأثیری در وضع حکومت 

او بگذارد. 

امـام سـجاد در آن مجلـس رو کـرد به یزیـد گفت اگر بگـذاری من هم بر 

روی ایـن چوب هـا بـروم و با مردم حرف بزنم. یزید فکر نمی کرد که فرزند 

1. اللهوف/ ص162
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پیغمبر، یک جوانی که اسیر است، بیمار است، قاعدتًا در این مدت به قدر 

کافی از لحاظ روحی تضعیف شده، بتواند خطری برای او محسوب بشود؛ 

اجازه داد امام سـجاد باالی منبر رفت و فلسـفۀ امامت و ماجرای شهادت 

و جریان طاغوتی حکومت اموی را در مرکز این حکومت برمال کرد.1 کاری 

کـرد کـه مردم شـام شـوریدند. یعنی امام سـجاد این شـخصیت عظیمی 

اسـت که درمقابل عبیداهلل زیاد، درمقابل انبوه جمعیت فریب خوردۀ شـام، 

در دسـتگاه اموی، درمقابل مأمورین یزید نمی ترسـد، حرف حق را می زند، 

روشـنگری می کنـد؛ این چنین نیسـت که برای او زندگـی مایه و مقداری 

داشته باشد.1359/9/14

امـام سـجاد در حال اسـارت و بیمـاری همانند قهرمانی بـزرگ با گفتار و 

رفتـارش، در این فصل، حماسـه می آفریند. در ایـن دوران، امام وضعیتی 

به کلی متفاوت دارد با آنچه که در دوران اصلی زندگی او مشاهده خواهید 

کـرد. در آن دوران اصلـی بنـای امام بر کار زیربنایِی مالیم، حساب شـده و 

آرام اسـت کـه گاهـی حتی ایجاب می کنـد با عبدالملک بن مـروان هم در 

یک مجلس بنشـیند و با او رفتاری معمولی و مالیم داشـته باشد. اما در 

ایـن فصـل امام را به صورت یک انقالبی پرخروشـی می بینید که کمترین 

سخنی را تحمل نمی کند، و در برابر چشم همه پاسخ های دندان شکن به 

دشمنان مقتدر خود می دهد.

1. برای مطالعۀ بیشـتر به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ 53. شروع امامت امام سجاد و 

لزوم اصالح یک ذهنیت غلط، مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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در کوفه درمقابل عبیداهلل بن زیاد، آن وحشی خون خواری که از شمشیرش 

خون می ریزد و سرمسـت از بادۀ غروِر کشـتن فرزند پیامبر و سرمسـت از 

پیروزی اسـت، آن چنان سـخن می گوید که ابن زیاد دسـتور می دهد او را 

بُکشید و اگر کاِر به جای حضرت زینبعلیهاالسام نبود که خودش را انداخت و 

گفت من نمی گذارم او را بُکشید1 و دیدند که بایستی یک زن را بُکشند و 

ازطرفی بایستی اینها را به عنوان اسرا به شام ببرند، به احتمال زیاد مرتکب 

قتل امام سجاد)ع( نیز می شد.

در بـازار کوفـه هم صـدا و هم زمان با عمه اش زینب و با خواهرش سـکینه 

سخنرانی می کند و مردم را تحریک می نماید و حقایق را افشا می کند.

در شـام، چـه در مجلـس یزیـد و چـه در مسـجد در برابـر انبـوه جمعیت، 

حقایـق را بـا روشـن ترین بیـان برمـال می کنـد، و این گفتارهـا و خطبه ها 

متضمـن حقانیـت اهل بیت برای خالفت، و افشـای جنایت های دسـتگاه 

حاکم موجود، و هشدار تلخ و زننده به آن مردم غافل و ناآگاه است.

در اینجـا مقتضـی نیسـت کـه آن خطبـه را بازگو کرده و پـرده از ژرفای آن 

بردارم که این کاری است مستقل. و هرکس بخواهد این خطبه را تفسیر 

کند باید کلمه کلمۀ آن را بررسی کرده و با توجه به این مبانی انجام دهد. 

این وضعیت امام سجادعلیه السام بود در دوران حماسه ساز اسارت.

این سـؤال وجود دارد که چرا امام سجادعلیه السـام در دوران پس از اسـارت 

بنا را بر مالیمت و نرمش می گذارد و مایل است که تقّیه کند و پوششی 

1. اللهوف/ ص162
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از دعـا و کارهـای مالیـم بر روی حرکات انقالبی و تند بگذارد، و در دوران 

اسارت ِبدان سان به کارهای تند و پرخاشگرانه و آشکار دست بزند؟

پاسخ این است که این فصل، فصلی استثنایی بود. اینجا امام سجاد جز 

آنکه امام اسـت، و باید زمینۀ کار آینده را برای حکومت الهی و اسـالمی 

فراهـم کنـد، زبـان گویایی بـرای خون های ریخته شـدۀ عاشوراسـت. امام 

سـجاد در اینجـا درحقیقت خودش نیسـت، بلکه زبان خاموش حسـین)ع( 

باید در سیمای این جوان انقالبی در شام و در کوفه تجلی کند. اگر آنجا 

امـام سـجاد، این چنیـن تند و ُبرنـده و تیز و صریح مسـائل را بیان نکند، 

درحقیقت زمینه ای برای کار آیندۀ او باقی نمی ماند؛ چون زمینۀ کار آیندۀ 

او خون جوشان حسین بن علی)ع( بود، چنان که زمینه برای همۀ قیام های 

تشـّیع در طول تاریخ، خون جوشـان حسـین بن علی)ع( اسـت. نخست باید 

بـه مردم هشـدار بدهد سـپس ]در[ پرتو این هشـدار بتوانـد مخالفت های 

اصولی، عمیق، متین و درازمدت خود را آغاز کند. و این هشدار جز با این 

زبان تندوتیز امکان پذیر نیست.

نقـش امام سـجاد)ع( در این سـفر نقـش حضـرت زینبعلیهاالسـام بود، یعنی 

پیام آور انقالِب حسـین بن علی)ع(. اگر مردم بدانند که حسـین کشته شد و 

چرا کشته شد و چگونه کشته شد، آیندۀ اسالم و آیندۀ دعوت اهل بیت به 

نوعی خواهد بود و اگر ندانند نوع دیگری. بنابراین برای آگاهی و گسترش 

این شـناخت در سـطح جامعه، باید همۀ سـرمایه ها را به کار انداخت و تا 

هرجـا ممکـن اسـت ایـن کار را انجام داد. لذا امام سـجاد مانند سـکینه، 
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ماننـد فاطمـۀ صغـری،1 مانند خـود زینبعلیهاالسـام و مانند تک تک اسـیران 

)هرکسی به قدِر توان خویش( یک پیام آور است. همۀ این نیروها باید گرد 

هم آیند تا بتوانند خون جوشان به غربت ریخته شدۀ امام حسین)ع( را به 

تمامی مناطق بزرگ اسالمی بَبرند، یعنی از کربال شروع کرده و به مدینه 

برسانند. هنگامی که امام سجاد)ع( وارد مدینه شدند، در برابر زبان و چشم 

و چهرۀ جستجوگر و پرسندۀ مردم باید حقایق را بیان کنند، و این اولین 

اقدام اسـت، لذا این فصل کوتاه از زندگی امام سـجاد، فصلی اسـتثنایی 

است. فصل بعد هنگامی آغاز می شود که امام سجاد)ع( در مدینه به عنوان 

شـهروند محترم مشـغول زندگی می شـود، و کارش را از خانۀ پیامبر)ص( و 

حـرم او آغـاز می کنـد. برای روشن شـدن برنامۀ امـام چهارم)ع( نیـاز داریم 

اوضاع و چگونگی و شرایط زمانش را بررسی نماییم.پاسدار اسالم، ش6

1. طبق نقل برخی از کتاب های تاریخی حضرت سـکینه و فاطمۀ صغری دو دختر امام 

حسین بوده و هر دو در ماجرای کربال حضور داشته اند. از جناب فاطمۀ صغری خطبه ای 

در شهر کوفه نقل شده است. )اللهوف/ ص149(



فصل هشتم

شرایط اجتماعی و سیاسی
پس از حادثۀ کربال

http://sahba.ir
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هنگامی که حادثۀ عاشـورا رخ داد، در سراسـر عالم اسـالم تاآنجایی که خبر 

رسـید، به خصوص در حجاز و عراق، حالت رعب و وحشـتی میان شـیعیان 

و طـرف داراِن ائمه به وجود آمد، زیرا احسـاس شـد کـه حکومت یزید تا آن 

حد هم آماده اسـت که حکومت خود را تحکیم کند، یعنی تا حد کشـتِن 

حسین بن علی)ع( که فرزند پیامبر و در همۀ جهان اسالم به عظمِت اعتبار و 

قداسـت شـناخته شده بود. و این رعب که آثارش در کوفه و مدینه نمایان 

بود، پس از گذشت زمانی با چند حادثۀ دیگر کامل شد. یکی از آن حوادث، 

حادثـۀ َحـّره بـود و اختناق شـدیدی در منطقۀ نفوذ اهل بیـت، یعنی حجاز 

ـ به ویژه مدینه ـ و همچنین عراق ـ به ویژه کوفه ـ به وجود آمد. ارتباطات، 

ضعیـف شـد و کسـانی که طرف دار ائمـه بودند و مخالفان بالقوۀ دسـتگاه 

خالفت بنی امیه به شمار می آمدند، در حال ضعف و تردید به سر می بردند.

روایتی از امام صادق)ع( نقل شده که آن حضرت وقتی دربارۀ اوضاع ائمۀ 

 الّناُس َبعَد احُلَسنِی ِااّل َثاَثًة«1 
َ

قبل از خودشان صحبت می کردند، فرمودند: »ِارَتّد

1. بحاراالنوار/ ج46/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و.../ ابواب تاریخ سید الساجدین/ باب 
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مردم پس از امام حسـین)ع( ُمرتد شـدند مگر سـه نفر و در روایتی هسـت 

پنج نفر و بعضی روایات هفت نفر هم ذکر کرده اند.

در روایتـی کـه از حضـرت سـجاد)ع( ـ کـه راوی اش ابوُعمـر َنهدی اسـت ـ 

 
ً

وَن َرُجا ـَة َو امَلدیَنـِة ِعشـر
َ

ّک می گویـد: از امام سـجاد شـنیدم که فرمـود: »مـا ِبَ

نا«1 در همۀ مکه و مدینه بیست نفر نیستند که ما را دوست می دارند. ّبُ ُیِ

این دو حدیث را از این باب نقل کردم که وضع کلی جهان اسالم نسبت 

بـه ائمـه و طـرف داران ائمه روشـن شـود؛ یعنی این خفقانـی که به وجود 

آمد یک چنین حالتی را به وجود آورد که طرف داران ائمه متفرق، پراکنده، 

مأیوس و مرعوب بودند و امکان یک حرکت جمعی برای آنها نبود. البته 

وا« مردم تدریجًا  قوا َو َکُثر ِ
َ

َّ ِاّنَ الّناَس حل ُ
در همان روایت امام صادق)ع( هست: »ث

ملحق شدند و زیاد شدند.

اگـر همیـن مسـئله ای که ذکر شـد یک مقـدار با تفصیل بیشـتر بخواهیم 

بیان کنیم به این ترتیب می شود که بعد از حادثۀ شهادت امام حسین)ع( 

مقـداری مـردم مرعـوب شـدند، لکن آن چنان ترسـی نبود کـه به کلی نظام 

تشـکیالت پیـروان اهل بیـت را به هـم بریزد. دلیلش هم این اسـت که ما 

می بینیم حتی در همان هنگامی که اسرای کربال را به کوفه آوردند، حرکاتی 

مشاهده می شود که این حرکات حاکی از وجود تشکیالت شیعه است.

البتـه وقتـی از »تشـکیالت پنهانی شـیعه« سـخن می گوییـم منظور یک 

8/ حدیث 29/ ص144

1. بحاراالنوار/ ج46/ ص143 ـ  شرح نهج البالغه/ ابن ابی الحدید/ ج4/ ص1۰4 )نویسنده(
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تشکیالت منسجم کامل به شکلی که امروز در دنیا معمول است، نمی باشد؛ 

بلکـه منظورمـان رابطه های اعتقادی اسـت که مردم را بـه یکدیگر متصل 

می کند و وادار به فداکاری می نماید و به کارهای پنهانی برمی انگیزد و در 

نتیجه یک مجموعه را در ذهن انسان ترسیم می کند.

در همان روزهایی که خاندان پیامبر)ص( در کوفه بودند، در یکی از شب ها، 

در محلـی کـه آنهـا زندانی بودند سـنگی فرود می آید. سـنگ را برمی دارند 

می بینند کاغذی به آن بسـته اسـت. در آن کاغذ نوشـته شـده بود: »حاکم 

کوفـه شـخصی را پیـش یزیـدـ  در شـام ـ فرسـتاده که دربـارۀ وضعیت و 

سرنوشت شما از او کسب تکلیف کند. اگر تا فردا شب، مثاًل صدای تکبیر 

شـنیدید، بدانید که شـما در همین جا کشـته خواهید شـد و اگر نشنیدید 

بدانید که وضع بهتر خواهد شد.«1

مـا هنگامی که این داسـتان را می شـنویم به خوبـی درک می کنیم که یک 

نفر از دوسـتان و اعضای این تشـکیالت در داخل دسـتگاه حاکِم ابن زیاد 

حضور دارد و قضایا را می داند و به زندان دسترسـی دارد و اطالع دارد که 

برای زندانی ها چه ترتیباتی و چه پیش بینی هایی شده و می تواند خبر را 

با صدای تکبیر به اهل بیت برسـاند و با این شـدِت عمل که به وجود آمده 

بود، چنین چیزهایی نیز دیده می شد.

نمونۀ دیگر عبداهلل بن َعفیف َاْزدی که مرد نابینایی است؛ در همان مراحل 

اولیـۀ ورود اسـرا بـه کوفـه از خـود عکس العمل نشـان می دهـد که منجر 

1. این داستان را ابن اثیر در تاریخش ـ الکامل ـ نقل کرده است. )نویسنده(
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بـه شـهادتش می شـود،1 و از ایـن قبیـل افراد چه در شـام و چـه در کوفه 

پیـدا می شـدند کـه هنـگام برخورد با اسـرا نسـبت بـه آنها اظهـار عالقه و 

ارادت می کردند یا گریه می کردند یا همدیگر را مالمت می کردند؛ و چنین 

حوادثی در مجلس یزید و در مجلس ابن زیاد نیز پیش آمده است.

بنابرایـن بااینکـه ارعـاب شـدیدی در اثـر این جریـان پیش آمـده بود، اما 

آن چنان نبود که به کلی نظاِم کار دوستان اهل بیت را از هم بپاشد و آنها را 

دچار پراکندگی و ضعف بنماید، لکن بعد از گذشت مدتی حوادث دیگری 

پیـش آمـد کـه این حـوادث اختناق را بیشـتر کـرد. و از اینجـا می توانیم 

 الّناُس َبعَد احُلَسنِی« مربوط به دوران آن حوادث یا پس 
َ

بفهمیم حدیث »ِارَتّد

از آن حوادث اسـت و یا مربوط به فاصله هایی اسـت که دراین بین وجود 

داشته است.

در طـول دوران ایـن چنـد سـال ـ قبـل از آنکـه آن حادثـۀ مهـم و کوبنده 

به وجود بیاید ـ شیعیان به ترتیب دادن کارهایشان و بازگرداندن انسجام 

ِل  م َیَز
َ
قبلی خودشان دست می زنند. در اینجا طبری چنین نقل می کند: »َفل

ـِة احَلـرِب َو ااِلسـِتعداِد ِللِقتـاِل«۲ یعنی آن مردم ـ مقصود شـیعیان 
َ
الَقـوُم یف َجـِع آل

1. عبداهلل بن َعفیف َازدی از یاران امیرالمؤمنین بود که چشم چپ خود را در جنگ جمل 

و چشـم راسـت خود را در جنگ صفین از دسـت داده بود. پس از شـهادت امام حسـین 

وقتی ابن زیاد بر منبر کوفه باال رفت و سخنانی در مذمت اهل بیت و امام حسین گفت، 

عبداهلل برخاسـت و پاسـخی محکم به او داد. پس از آن به دسـتور ابن زیاد دسـتگیر و به 

شهادت رسید. )اللهوف/ ص164(

2. تاریخ الطبری/ ج5/ ص558
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است ـ ابزار جنگ جمع می کردند و خودشان را برای جنگ آماده می کردند، 

و پنهانی مردم را از شـیعه و غیر شـیعه به خون خواهی حسـین بن علی)ع( 

دعـوت می کردنـد و گروه گروه مردم، به آنها پاسـخ مثبت می دادند. و این 

وضعیت همچنان ادامه داشت تا یزید بن معاویه از دنیا رفت.

بنابراین می بینیم با اینکه فشار و اختناق زیاد بود، درعین حال این حرکات 

هـم انجـام می گرفـت ـ همان گونـه کـه طبری نقـل می کند ـ و شـاید به 

همین دلیل اسـت که مؤلف کتاِب »جهاد الشـیعه«1 با آنکه یک نویسـندۀ 

غیر شیعی است و نسبت به امام سجاد)ع( نظرات واقع بینانه ای ندارد، اما 

حقیقتی را درک کرده و آن، این اسـت که می گوید: »گروه شـیعیان پس 

از شـهادت حسـین)ع( مانند یک تشـکیالت منظمی درآمدند که اعتقادات 

و روابـط سیاسـی، آنـان را بـه یکدیگـر پیونـد مـی داد و دارای اجتماعات 

و رهبرانـی بودنـد و همچنیـن دارای نیروهـای نظامـی بودنـد. و جماعت 

تّوابین نخستین مظهر این تشکیالت هستند«.

پـس احسـاس می کنیـم بـا وجود اینکه تشـکیالت شـیعی در اثـر حادثۀ 

عاشـورا دچـار ضعـف شـده بـود امـا حـرکات شـیعی در قبال ایـن ضعف 

مشـغول فعالیـت بـود که مجددًا آن تشـکیالت را به وضـع اول درآورد، تا 

اینکه واقعۀ َحّره پیش آمد. به نظر من واقعۀ حّره در تاریخ تشّیع مقطع 

بسیار عظیمی است که ضربت بزرگی را وارد آورد.

واقعۀ حّره دقیقًا در سـال شصت وسـه هجری اتفاق افتاده اسـت. جریان 

1. سمیرة مختار اللیثی
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به طور خالصه به این صورت اسـت که در سـال شـصت ودو هجری جواِن 

کم تجربـه ای از بنی امیـه والی مدینه شـد. او فکر کرد برای به دسـت آوردن 

دل شـیعیاِن مدینه خوب اسـت عده ای از آنها را برای مسـافرت و دیدار با 

یزید دعوت کند و همین کار را کرد. عده ای از سـران مسـلمانان و بعضی 

از صحابه و بزرگان مدینه را ـ که غالبًا از عالقه مندان به حضرت سـجاد)ع( 

بودنـد ـ بـرای رفتن به شـام دعـوت کرد که بروند با یزید مأنوس شـوند و 

ایـن اختالفـات کم شـود. اینان به شـام رفتند و با یزیـد مالقات کردند و 

چند روزی مهمان او بودند و پذیرایی شدند. سپس یزید به هرکدام از آنها 

مبالـغ زیـادی پولـ  در حـد پنجاه هزار درهم و صدهزار درهم ـ داد و اینها 

به مدینه برگشتند.

همیـن کـه به مدینه رسـیدند ـ چـون فجایعی که در دسـتگاه یزید اتفاق 

می افتـاد دیـده بودنـد ـ زبـان بـه انتقاد از یزید گشـودند. مسـئله درسـت 

به عکس شد، اینها به جای تعریف از یزید مردم را به جنایات او آگاه کردند 

و به مردم گفتند: یزید چگونه می تواند خلیفه باشد درحالی که اهل ُشرِب 

َخمر، بازی با سگ ها و اهل انواع و اقسام فسق و فجور است، و ما او را 

از خالفت خلع کردیم.

عبداهلل بن َحنَظلـه1 یکـی از مردمـان باشـخصیت و موّجـه مدینـه بـود کـه 

1. حنظله همان جوانی اسـت که قبل از اینکه شـِب دامادی اش به صبح برسـد، به ارتش 

حضرت رسـول)ص( ملحق شـد و در غزوۀ احد به شـهادت رسـید و مالئکه او را غسل دادند 

لذا معروف است به حنظلۀ غسیل المالئکه. )نویسنده(
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پیشـاپیش مردم علیه یزید قیام کردند و یزید را خلع1 و مردم را به سـوی 

خود دعوت نمودند.

ایـن حرکـت موجـب آن گردید که یزید از خود عکس العمل نشـان دهد و 

در نتیجـه یکـی از سـرداران پیـر و فرتـوت بنی امیه به نام مسـلم بن ُعقَبه 

را همـراه بـا عـده ای بـه مدینـه فرسـتاد و از او درخواسـت کـرد کـه مردم 

مدینه را خاموش کند. مسـلم بن عقبه به مدینه آمد و چند روزی شـهر را 

بـه منظـور در هم شکسـتن مقاومت مردم محاصره کرد. سـپس وارد شـهر 

شـد و آن قـدر کشـتار و ظلـم کرد و فجایع به بـار آورد که در تاریخ اسـالم 

جزِء نمونه های کم نظیر اسـت. او چنان در کشـتار و ظلم، زیاده روی کرد 

که پس از آن حادثه، او را ُمسـِرف۲ نام گذاشـتند و به او ُمسـرف بن ُعقبه 

می گفتند. ماجراهای واقعۀ حّره زیاد اسـت و من نمی خواهم شـرح تمام 

ماجراها را بدهم، همین اندازه باید بگویم که آن حادثه، بزرگ ترین وسیلۀ 

ارعـاب دوسـتان و پیروان اهل بیت شـد، به خصـوص در مدینه که عده ای 

گریختند، عده ای کشـته شـدند و گروهی از یاران خوب اهل بیت همچون 

عبداهلل بن حنظله و دیگران به شـهادت رسـیدند و جایشان خالی ماند. این 

خبر به تمام اقطار عالم رسـید و معلوم شـد که دستگاه حکومت قاطعانه 

درمقابل این حرکات ایستاده و اجازۀ هیچ گونه اقدامی نمی دهد.

حادثۀ بعد که باز موجب سـرکوب و ضعف شـیعیان شـد، حادثۀ شـهادت 

1. عزل و برکنار کردن

2. )س رف( اسراف کننده، کسی که بیش از اندازه در کاری پیش می رود.
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مختار در کوفه و تسلط عبدالملک بن مروان بر همۀ جهان اسالم بود. بعد 

از مـرگ یزیـد، خلفایـی که آمدند یکی معاویة بن یزید بود که بیش از سـه 

مـاه حکومـت نکـرد. پـس از او مروان بن حکم آمد که ده مـاه خالفت کرد 

و بعـد از او عبدالملـک بـه خالفت رسـید که او یکـی از مدبرترین خلفای 

مضاُهم 
َ
ُهم َشـکیَمًة، َو ا

َ
َشـّد

َ
بنی امیه اسـت. دربارۀ او گفته اند: »کاَن َعبُدامَلِلِک ا

مَیًة«.1 عبدالملک توانست تمام عالم اسالم را در مشت خودش بیاورد و  َعز

یک حکومت مسلطی توأم با ارعاب و اختناِق شدید ایجاد کند.

تسـلط عبدالملـک بـر حکومـت، متوقـف بر این بـود که رقبـای او از بین 

بروند. مختار که مظهر تشّیع بود قبل از روی کارآمدن عبدالملک به دست 

ُمصَعب بن زبیر نابود شد. ولی عبدالملک می خواست به دنباله های حرکِت 

مختار و غیره و حرکت های دیگر تشـّیع خِط پایان بکشـد و همین کار را 

کرد و درحقیقت شیعه در عراق به ویژه کوفه که در آن زمان یکی از مراکز 

اصلِی شیعه بود دچار رکود و خاموشی شد.پاسدار اسالم، ش8

اگرچه حرکت تّوابین۲ در سـال شـصت وچهار و شـصت وپنج ـ که شهادت 

1. »عبدالملـک مقتدرتریـن ایشـان در پیـروزی بـر دشـمنان و قاطع تریـن ایشـان در 

تصمیم گیری بر انجام کارها بود.« )انساب االشراف/ ج7/ ص2۰9(

2. حرکت تّوابین اولین عکس العمل حادثۀ عاشورا بود که در کوفه رخ داد. پس از شهادت 

امام حسین)ع( بعضی از شیعیان همدیگر را مورد مؤاخذه و عتاب قرار می دادند زیرا دعوت 

امام)ع( را اجابت نکرده و برای یاری او به جبهه نشـتافته بودند و دیدند چیزی این گناه را 

پاک نمی کند مگر انتقام خون ابی عبداهلل)ع( از قاتلین و دشمنان آن حضرت، و لذا به کوفه 

آمدند و با پنج نفر از بزرگان شیعه اجتماع و گفتگو کردند. و در نتیجه سلیمان صرد  خزاعی 
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تّوابین سال شصت وپنج است ـ یک هوای تازه ای را در فضای گرفتۀ عراق 

به وجود آورد، اما شهادِت همۀ آنها تا آخر، مجددًا جّو رعب و اختناق را در 

کوفه و عراق بیشـتر کرد. و بعد از آنی که دشـمنان دسـتگاه امویـ  یعنی 

مختار و مصعب بن زبیر ـ به جان هم افتادند و عبداهلل زبیر از مکه، مختاِر 

طـرف دار اهل بیـت را هم نتوانسـت تحمل کند و مختار به دسـت مصعب 

کشـته شـد، باز این رعب و وحشـت بیشـتر و امیدها کمتر شد. و باالخره 

عبدالملـک کـه سـر کار آمـد، بعد از مـدت کوتاهی تمام دنیای اسـالم با 

کمال قدرت زیر نگین بنی امیه قرار گرفت، و عبدالملک بیست ویک سال 

قدرتمندانه حکومت کرد.1365/4/28

در هر صورت این حوادث از حادثۀ عاشورا شروع شد و دنباله هایی داشت 

از قبیـل واقعـۀ حـّره و سـرکوب کردن حرکـت تّوابیـن در عراق و شـهادت 

مختار و شـهادت ابراهیم بن مالک اشـتر نخعی1 و دیگر بزرگان شـیعه؛ که 

را رهبر خویش قرار داده و حرکت مسـلحانۀ آشـکار را آغاز کردند. شـب جمعه بیسـت وپنج 

ربیع الثانی سـال شـصت وپنج هجری به زیارت مرقد مطهر امام حسـین)ع( آمدند و این قدر 

گریه و ضّجه کردند که تا کنون روزی مثل آن روز دیده نشده است. سپس قبر را وداع کرده و 

برای مبارزه و نبرد با رژیم به شام رفتند و با ارتش بنی امیه جنگیدند و همگی کشته شدند. 

نکته جالب در حرکت تّوابین این اسـت که با اینکه در کوفه بودند، مع ذلک به شـام رفتند 

و با رژیم جنگیدند، برای اینکه ثابت کنند که قاتل امام حسین یک شخص و یا بعضی از 

اشخاص نیست بلکه این رژیم است که امام را به شهادت رسانده است. )نویسنده(

1. ابراهیم بن مالک اشـتر از شـیعیان و دوستداران امیرالمؤمنین، در جنگ صفین همراه 

پدر حضور داشـت. ابراهیم هنگام قیام مختار، با او همراه شـد. پس از شـهادت مختار، 

او نیز در نبرد با امویان به شهادت رسید.
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پـس از شـهادِت ایـن عده، حـرکات آزادی خواهانه، چـه در مدینه و چه در 

کوفـهـ  کـه دو مرکـز اصلی تشـّیع بود ـ سـرکوب شـد و اختناق شـدیدی 

نسـبت به تشـّیع در عالم اسـالم به وجود آمد و پیروان ائمه)ع( در نهایِت 

غربت و تنهایی باقی ماندند.پاسدار اسالم، ش8

گسترش انحطاط فکری 

یک عامل دیگر در کنار این رعب به وجود آمد و آن، انحطاط فکری مردم 

در سرتاسـر دنیای اسـالم بود؛ که ناشـی از بی عنایتی به تعلیمات دین، 

در دوران بیسـت سـالۀ گذشـته بود. از بس تعلیم دین و تعلیم ایمان و 

تفسـیر آیات و بیان حقایق از زمان پیغمبر ـ در دوران بیسـت سـال بعد 

از سـال چهل هجری به این طرف ـ مهجور شـد، مردم از لحاظ اعتقاد و 

مایه های ایمانی، به شدت پوچ و توخالی شده بودند. وقتی انسان زندگی 

مردِم آن دوران را زیر ذره بین می گذارد، در تواریخ و روایات گوناگونی که 

هسـت این واضح می شـود. البته علما و ُقّراء و محدثین بودند، که حاال 

دربـارۀ آنهـا هم عـرض خواهم کرد، لکن عامۀ مردم دچـار یک بی ایمانی 

و ضعف و اختالِل اعتقادِی شـدید شـده بودند. کار به جایی رسـیده بود 

کـه حتـی بعضی از ایادی دسـتگاه خالفت، نبوت را زیر سـوال می بردند! 

در کتاب هـا دارد کـه خالد بن عبداهلل َقسـری، کـه یکی از دست نشـاندگان 

ِة« می گفت:  ُبّوَ  الّنُ
َ

 اخِلاَفَة َعل
ُ

ل بسـیار پسـت و َدنّی بنی امیه بود، »کاَن ُیَفّضِ

ما  ُ ُیّ
َ
خالفت از نبوت باالتر اسـت. اسـتداللی هم که می آورد، می گفت: »ا
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صحاِبِه؟«1 شـما یک نفر را جانشـین 
َ
ُه ِاَل ا

ُ
و َرسـول

َ
هِلِه ا

َ
ُجِل یف ا ؟ َخلیَفُة الّرَ

ُ
فَضل

َ
ا

خودتان ـ در خانواده ـ بگذارید، این باالتر و نزدیک تر به شماست، یا آن 

کسی که برای یک پیامی به جایی می فرستید؟ پیداست آن کسی را که 

در خانۀ خودتان می گذارید و خلیفۀ شماست، او نزدیک تر است به شما. 

پـس خلیفۀ خدا ـ که خلیفۀ رسـول اهلل هـم نمی گفتند ـ خلیفةاهلل باالتر 

از رسول اهلل است!

ایـن را خالد بن عبداهلل قسـری می گفـت، دیگـران هـم می گفتنـد. بنـده در 

اشـعار شـعرای دوران بنی امیـه که نگاه کـردم، دیدم از زمـان عبدالملک، 

تعبیر »خلیفةاهلل« در اشـعار این قدر تکرار شـده، که آدم یادش می رود که 

خلیفه، خلیفۀ پیغمبر هم هست! تا زمان بنی عباس هم ادامه د اشت.

َنوُمُکـم  
َ

طـال ُهّبـوا  ـَة  َمّیَ
ُ
داووِد»َبی ا بـُن  َیعقـوُب  اخَللیَفـَة  ِاّنَ 

َوالعـوِد«۲ضاَعت ِخاَفُتُکم یا َقوُم َفالَتِمسوا ّقِ  الـّزِ َبـنَی  اهلِل  َخلیَفـَة 

حتـی آن وقتـی هـم که می خواسـت خلیفـه را هجـو بکند، بـاز خلیفةاهلل 

می گفت! و همه جا در اشعار شعرای معروف آن زمان، مثل َجریر و َفَرزَدق 

ر و دیگرانی که بودند، صدها شـاعر معروف و بزرگ هسـتند، وقتی  و ُکَثیِّ

در مدح خلیفه حرف می زنند، خلیفةاهلل اسـت، خلیفۀ رسـول اهلل نیسـت. 

1. تاریخ الطبری/ ج6/ ص44۰ با اندکی تفاوت

2. »بنی امیه خوابتان طوالنی شـده، بلند شـوید؛ یعقوب بن داود خلیفه شـده. خالفتتان 

تباه شـد، بروید خلیفۀ خدا را از بین ِمی و سـاز پیدا کنید.« )بشـاربن ُبرد )متوفی 167ق( 

طبقات الشعراء المحدثین )عبداهلل بن محمد ابن المعتز، متوفی 296ق(/ ص25(
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این یک نمونه است. اعتقادات مردم این گونه حتی نسبت به مبانی دینی 

سست شده بود. اخالق مردم به  شدت خراب شده بود.

یـک نکتـه ای را بنـده در مطالعـۀ کتـاب »ااَلغانـی« ابوالفرج توجـه کردم، 

و آن ایـن اسـت کـه در سـال های حـدود هفتـاد، هشـتاد و نـود و صد، و 

تقریبًا تا پنجاه، شـصت سـال بعد از آن، بزرگ ترین خواننده ها و نوازنده ها 

و عیاش هـا و عشـرت طلب های دنیـای اسـالم، یـا برای مدینه انـد یا برای 

مکه! هر وقت خلیفه در شام دلش برای ِغنا1 تنگ می شد و یک خواننده 

و نوازنـده ای می خواسـت، می فرسـتاد تـا از مدینـه یـا مکـه، خواننـده یـا 

نوازنده هـای معـروف، ُمغّنی هـا و ُخنیاگـران۲ را بـرای او ببرنـد. بدترین و 

هرزه دراتریـن۳ شـعرا در مکـه و مدینـه بود. َمهبط4 وحـی پیغمبر و زادگاه 

اسـالم مرکز فحشـا و فسـاد شده بود. خوب اسـت ما اینها را دربارۀ مدینه 

و مکه بدانیم. متأسـفانه در آثاری که ماها داریم، از یک چنین چیزهایی 

خبری نیست و این یک واقعیتی است که بوده. بنده یک نمونه از رواج 

فساد و فحشا را عرض بکنم.

در مکـه شـاعری بود بـه نام عمربن ابی َربیعه جزو شـاعرهای عریان گوِی 

بی پردۀ هرزه درا و البته در اوج قدرت و هنِر شعری، ُمرد. حاال داستان های 

1. )غ ن ی( آوازخوانی، طرب

2. نوازندگان و خوانندگان

3. یاوه گوترین، بیهوده گوترین

4. )ه ب ط( محل هبوط، جای فرود آمدن
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خـوِد عمربن ابی ربیعـه و اینکـه اینها در مکه چه کار می کردند، یک فصل 

ُمشـبعی از تاریـِخ غم بـاِر آن روزگار اسـت؛ کـه مکـه و طـواف و رمـی 

َجَمرات و
ً
یـا ُکنـُت دار ی، َوِان  در

َ
ِبَثمـاِن«1»َفـَواهلِل مـا ا م 

َ
ا اجَلمـَر  َمـنَی  َر ِبَسـبٍع 

کـه در »ُمغنـی« خوانده ایـم، مربـوط بـه همیـن جاهاسـت؛ بـرای همیـن 

جاهاست. در حال رمی جمره می گوید:

ِبَبنـاِن«۲»َبـدا ِلـَی ِمنا ِمعَصٌم حـنَی َجََّرت َنـت  ِیّ ُز َخضیـٌب   
ٌ

َکـّف َو 

ایـن عمربن ابی ربیعـه وقتـی که ُمـرد، راوی نقـل می کنـد در مدینه عزای 

عمومـی شـد و در کوچه هـای مدینه مردم می گریسـتند. هرجـا می رفتم، 

مـرگ  بـر  و  بودنـد  ایسـتاده  زن  و  مـرد  و  جوا ن هـا  از  مجموعه هایـی 

عمربن ابی ربیعه در مکه تأسف می خوردند؛ دیدم کنیزکی دارد دنبال کاری 

می رود، مثاًل سطلی در دستش است و می رود آب بیاورد. همین طور اشک 

می ریزد و بر مرگ عمر بن ابی ربیعه گریه می کند و زاری می کند و تأسـف 

می خـورد، به یک جمعی جوان رسـید، گفتنـد: چرا این قدر گریه می کنی؟ 

گفت: برای اینکه این َمرد ُمرد، از دست ما رفت. یکی گفت که غصه نخور، 

شـاعر دیگری در مدینه هسـت، حارث بن خالد مخزومی ـ که مدتی هم از 

1. »]در هنـگام رمـی جمـرات[ آن قـدر مبهـوت زیبایی دسـِت خضاب شـدۀ او شـدم که به 

خـدا قسـم نمی دانـم هفـت سـنگ زد یـا هشـت تـا!« )مغنی اللبیـب عـن کتب االعاریب 

)عبداهلل بن یوسف ابن هشام انصاری، متوفی 761ق(/ ج1/ ص14(

2. »هنگامی که رمی جمرات می کرد، دسـت بند او و دسـتی حنائی که سـر انگشـتانش 

آن را زینت داده بود، بر من آشکار شد.«
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طرف همین علمای شـام، حاکم مکه بوده اسـت. از شاعرهایی که او هم 

مثل عمر بن ابی ربیعه، هرزه گو و پرده در و عریان سـرا بود. ـ که این شـعر را 

گفته اسـت؛ و بنا کرد یکی از شـعرهای آن شاعر را خواند، کنیز یک قدری 

گـوش کـردـ  کـه شـعر و خصوصیات در »ااَلغانی« نقل شـده اسـت ـ بعد 

َمُه« خدا را شـکر  ع َحَر ـذی َل ُیَضّیِ
َّ
حَلمـُدهلِِل ال

َ
اشـک هایش را پـاک کـرد، گفت: »ا

که حرم خودش را خالی نگذاشـت، باالخره اگر یکی رفت، یکی به جایش 

آمد.1 این، وضع اخالقی مردم مدینه است.

شـما داسـتان های زیادی را از شب نشـینی های مکه و مدینه می بینید و 

نه فقـط بیـن افـراد پایین، بین همه جور مردم. آدم گداِی گرسـنۀ بدبختی 

مثل َاشَعب طماِع معروف، که شاعر و دلقک بوده، و مردم معمولی کوچه 

و بـازار و همیـن کنیـزک و امثـال اینها، تـا آقا زاده های معـروف قریش و 

حتی بنی هاشمـ  که بنده اسم نمی آورم، چهره های معروفی از آقازاده های 

قریش، چه زنانشان، چه مردانشان ـ جزو همین کسانی بودند که غرق در 

این فحشا بودند. در زمان امارت همین شخِص مخزومی، عایشه بنت طلحه 

آمد؛ در حال طواف بود. این به او عالقه داشت، وقت اذان شد، آن خانم 

پیغام داد که بگو اذان نگویند که من طوافم تمام بشـود، او دسـتور داد 

1. »ایـن کتـاب اثـر عربـى على بن حسـین ابوالفـرج اصفهانـى متوفـی 356ق، شـامل 

برگزیدۀ آوازها و دایرةالمعارف شعر و ادب، قصه ها، اساطیر و موسیقى عرب در عصر 

جاهلى و اموى و صدر دولت عباسـى تا آخر قرن سـوم هجرى اسـت.« )کتاُب ااَلغانی/ 

ج3/ ص238(
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اذان عصـر را نگوییـد! بـه او ایراد کردند که تو برای خاطر یک نفر، یک زن 

کـه دارد طـواف می کنـد، می گویی نماز مردم را تأخیـر بیندازند؟! گفت به 

خـدا اگـر تا فـردا صبح هم طوافش طول می کشـید، می گفتـم که اذان را 

نگوید!1 این، وضع آن روزگار است.1365/4/28

1. کتاُب ااَلغانی/ ج3/ ص221
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جهت گیری سیاسی امام سجاد

دربارۀ امام سجادعلیه السام سخن گفتن و سیره نوشتن کار دشواری است، زیرا 

زمینۀ معرفت و آشـنایی مردم با این امام بزرگوار بسـیار زمینۀ نامسـاعدی 

دارد. در ذهن اغلب سیره نویسـان و تحلیلگران این طور وارد شـده است که 

این بزرگوار در گوشه ای نشسته و به عبادت مشغول بود و کاری به سیاست 

نداشـت. بعضی از موّرخان و سیره نویسـان این مسـئله را با صراحت بیان 

کرده اند و آنهایی که با صراحت این چنین نگفته اند، برداشتشـان از زندگی 

امام سجاد چیزی جز این نیست، و این معنی را در القابی که به امام داده 

می شود، و تعبیراتی که از ایشان می شود، به خوبی می توان فهمید.

برخـی از مـردم لقب »بیمـار« به این بزرگوار می دهنـد، درحالی که بیماری 

ایشان همان چند روز واقعۀ عاشورا بود، و ادامه پیدا نکرد، و هرکسی در 

مدت عمرش چند روزی بیمار می شود، گرچه بیماری امام برای مصلحتی 

خدایـی بـود کـه ایـن بزرگـوار وظیفـۀ دفـاع و جهـاد در راه خـدا را آن روز 
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نداشـته باشـد که در آینده بتواند بار سـنگین امانت و امامت را بر دوش 

بِکشد، و سی وچهار سال پس از پدر زنده بماند و دشوارترین دوران امامت 

شیعه را بگذراند.

شـما وقتی سرگذشـت های زندگی امام سـجاد را بنگرید، حوادث متنوع و 

جالـب توجـه زیـاد خواهید دید، هماننـد دیگر امامان مـا، لیکن اگر همۀ 

اینها را گرد هم آورید به سـیرۀ امام سـجاد دسـت نخواهید یافت. سـیرۀ 

هرکس به معنای واقعی کلمه آنگاه روشن می شود که ما جهت گیری کلی 

آن شخص را بدانیم و سپس به حوادث جزئی زندگی او بپردازیم. اگر آن 

جهت گیـری کلی دانسـته شـد آن حوادث جزئی هم معنـی پیدا می کند، 

اما اگر چنانچه آن جهت گیری کلی دانسـته نشـد یا غلط دانسـته شد، آن 

حـوادث جزئـی هم بی معنی یا دارای معنی نادرسـتی خواهد شـد، و این 

مخصـوص امام سـجاد)ع( یا سـایر امامان نیسـت، بلکه ایـن اصل در مورد 

زندگی همه صدق می کند.

در مورد امام سجاد)ع(، نامۀ آن حضرت به محمدبن شهاب ُزهری، نمونه ای 

از یک حادثه در زندگی امام است. این نامه ای است از یک نفر که منسوب 

به خاندان پیامبر اسـت به یک دانشـمند معروف زمان؛ دراین باره نظرهایی 

می توان داشـت: این نامه می تواند جزئی از یک مبارزۀ گسـترده و وسـیع 

بنیانی باشـد، می تواند یک نهی ازمنکر سـاده باشد و می تواند اعتراض یک 

شخصیت به شخصیت دیگر باشد همانند اعتراض هایی که در طول تاریخ 

میان دو شخصیت و یا شخصیت ها فراوان دیده شده است. از این جریان 
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به خودی خود و جدا از بقیۀ حوادث آن دوره، چیزی نمی توان فهمید. تکیۀ 

من روی این مسئله است که ما اگر حوادث جزئی را بریده از آن جهت گیری 

کلی در زندگی امام مورد مطالعه قرار دهیم، بیوگرافی امام فهمیده نخواهد 

شد، مهم این است که ما جهت گیری کلی را بشناسیم.

نخستین بحث ما دربارۀ جهت گیری کلی امام سجاد)ع( در زندگی است، و 

این را با قراینی از کلمات و زندگی خوِد آن حضرت، و نیز با برداشت کلی 

از زندگی ائمهعلیهم السام یاد می کنم و توضیح می دهم.

بـه نظـر ما پس از صلح امام حسنعلیه السـام که در سـال چهل ویکم هجری 

اتفاق افتاد، اهل بیت پیامبر به این قانع نشدند که در خانه نشسته و تنها 

احـکام الهـی را آن چنان که می فهمند بیان کنند، بلکه از همان آغاز صلح، 

برنامۀ همۀ امامان این بود که مقدمات را فراهم کنند تا حکومت اسالمی 

را به شیوه ای که مورد نظرشان بود، بر سر کار آورند، و این را به روشنی در 

زندگی و سخنان امام مجتبی)ع( می بینیم.

..کار امام حسن)ع( کار بنیانی و بسیار عمیق و زیربنایی بود. ده سال امام 

حسن با همان چگونگی ها زندگی کردند. در این مدت افرادی را دور خود 

جمع کرده و پرورش دادند. عده ای در گوشـه و کنار با شـهادت خودشـان، 

با سـخنان مخالفت آمیز خودشـان با دسـتگاه معاویه مخالفت کرده و در 

نتیجه آنها را تضعیف نمودند.

پـس از آن نوبـت به امام حسـین)ع( رسـید؛ آن بزرگوار نیز همان شـیوه را 

در مدینـه و مکـه و جاهـای دیگـر دنبـال کردند، تـا اینکه معاویـه از دنیا 
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رفـت و حادثـۀ کربـال پیش آمـد. گرچه حادثۀ کربال قیامی بسـیار مفید و 

بارور کننده برای آیندۀ اسـالم بود، اما به هرحال آن هدفی که امام حسـن 

و امـام حسـین دنبـال می کردنـد بـه تأخیر انداخـت، برای اینکـه مردم را 

مرعـوب کـرده، یاران نزدیک امام حسـن و امام حسـین را بـه َدم تیر برده 

و دشـمن را مسـلط نمود، و این جریان به طور طبیعی پیش می آمد. اگر 

قیام امام حسـین)ع( به این شـکل نبود، حدس بر این اسـت که پس از او 

و در آینده ای نزدیک امکان حرکتی که حکومت را به شیعه بسپارد وجود 

داشـت. البته این سـخن بدین معنی نیسـت که قیام امام حسینعلیه السام 

باید انجام نمی گرفت، بلکه شرایطی که در قیام امام حسین بود، شرایطی 

بـود کـه ناگزیـر باید آن قیام در آن هنگام انجام می گرفت، و در این هیچ 

شـکی نیسـت. لکن اگر آن شـرایط نبود، و اگر امام حسـین در آن جریان 

شـهید نمی شـد، احتمال زیادی بود که آیندۀ مورد نظر امام حسنعلیه السـام 

به زودی انجام گیرد.

..ائمه دنبال این خط و این هدف بودند، و همواره برای تشـکیل حکومت 

اسالمی تالش می کردند. وقتی امام حسین)ع( در ماجرای کربال به شهادت 

رسـیدند و امـام سـجاد با آن وضِع بیمـاری به اسـارت درآمدند، درحقیقت 

مسئولیت امام سجاد)ع( از آن لحظه آغاز شد. اگر تا آن تاریخ قرار بر این بود 

که امام حسن و امام حسین آن آینده را تأمین کنند؛ از آن وقت قرار بر این 

شد که امام سجاد قیام به امر کند، و سپس امامان پس از آن بزرگوار.

بنابراین در کل زندگی امام سجاد، ما باید در جستجوی این هدف کلی و 



282 فمظ سهصب اقا: ساااف 

خط مشی اصلی باشیم؛ و بی تردید بدانیم که امام سجاد)ع( در صدد تحقق 

همان آرمانی بودند که امام حسن و امام حسین آن را دنبال می کردند.

امام سـجاد در عاشـورای سال شصت ویک هجری به امامت رسیدند، و در 

سال نودوچهار مسموم و شهید شدند. در تمام این مدت آن بزرگوار همان 

هـدف را دنبـال کردنـد. اکنون با این بینش، جزئیات کار امام سـجاد)ع( را 

پیگیـری کنیـد کـه چه مراحلـی را پیمودند و چـه تاکتیک هایـی را به کار 

بردند و چه موفقیت هایی را به دست آوردند. تمام جمالتی که آن حضرت 

بیان کردند و حرکاتی که داشتند و دعاهایی که خواندند، و مناجات ها و 

راز و نیازهایی که به صورت صحیفه سجادیه درآمده است، تمام اینها را با 

توجه به آن خط کلی باید تفسـیر کرد، و همچنین موضع گیری های امام 

در طول مدت امامت:

1. موضع گیـری در برابـر عبیداهلل بن زیـاد و یزیـد کـه بسـیار شـجاعانه و 

فداکارانه بود.

2. موضع گیری درمقابل مسـرف بن عقبه، کسـی که در سال سوم حکومت 

یزید و به امر او مدینه را ویران کرد و اموال مردم را غارت نمود. در اینجا 

موضع گیری امام بسیار نرم و مالیم بود.

و  قوی تریـن  عبدالملک بن مـروان،  بـا  رویارویـی  در  امـام  حرکـت   .3

هوشمند ترین خلفای بنی امیه، که گاهی تند و گاهی مالیم بود.

4. برخورد با عمربن عبدالعزیز.

5. برخورد امام با اصحاب و یاران، توصیه هایی که به دوستانشان داشتند.
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6. برخورد با علمای درباری و وابسته به دستگاه های ستمگر حاکم.

تمام این برخوردها و حرکت ها را باید با دقت بررسی کرد. و من تصورم این 

است که با توجه به این خط کلی، تمام جزئیات و حوادث معناهای بسیار 

رسـا و شـیوایی پیـدا می کند. و اگر چنانچـه با این توجـه وارد زندگی امام 

سجاد بشویم، آن بزرگوار را انسانی می یابیم که در راه این هدف مقدس که 

عبارت است از تحقق بخشیدن به حکومت خدا در زمین و عینیت بخشیدن 

بـه اسـالم، تمام کوشـش خـود را به کار بـرده و از پخته تریـن و کارآمدترین 

فعالیت ها بهره گرفته است، و قافلۀ اسالمی را که پس از واقعۀ عاشورا در 

کمال پراکندگی و آشفتگی بود، تا اندازۀ چشمگیری پیش برده است، و دو 

مأموریت بزرگ و مسئولیت اصلی را )که به آن اشاره خواهیم کرد( که امامان 

ما هر دو را باهم به عهده داشـتند، جامۀ عمل پوشـانده اسـت، و سیاسـت 

و شـجاعت و دقـت و ظرافـت در کارهـا را رعایـت کرده اسـت، و چون همۀ 

پیامبران و مردان موفق تاریخ، پس از سی وچهار سال مبارزۀ خستگی ناپذیر 

و به انجام رسـاندن بار رسـالت، سرافراز و سربلند از دنیا رفته است، و پس از 

خود مأموریت را به امام بعد، یعنی امام باقر)ع( سپرده است.

واگذاری امامت و مأموریت عظیم تشکیل حکومت خدا در زمین، به امام 

باقـر)ع(، به صورت روشـنی در روایات آمده اسـت. در روایتـی داریم که امام 

سـجاد)ع( فرزندانشـان را جمع کردند. سـپس اشـاره کردند به محمدبن علی 

یعنـی امـام باقر)ع( و فرمودند: این صندوق را بردار، این سـالح را بگیر، این 

امانتـی اسـت به دسـت تو. هنگامی که صنـدوق را گشـودند، در آن قرآن و 
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کتاب بود.1 من تصورم این است که آن سالح، رمز فرماندهی انقالبی است 

و آن کتاب، رمز تفکر و ایدئولوژی اسالمی است؛ و امام آن را به امام پس 

از خودش سپرده است، و با خیال راحت و وجدان آرام و با سرافرازی بسیار 

در پیشگاه خدای متعال و نزد انسان های آگاه، دنیا را وداع گفته و از دنیا 

رخت بربسته است. این بود ترسیم کلی زندگی امام سجاد.پاسدار اسالم، ش6

سال های آغازین امامت امام

دورۀ امام سجاد کار با دشواری فراوان آغاز می شود. حادثۀ کربال یک تکان 

سختی در ارکان شیعه بلکه در همه جای دنیای اسالم داد. قتل و تعقیب 

و شـکنجه و ظلم سـابقه داشت، اما کشتِن پسـر پیغمبر و اسارت خانوادۀ 

پیغمبر و بردن اینها شـهر به شـهر و بر نیزه کردِن سـر عزیز زهرا ـ که هنوز 

بودند کسانی که بوسۀ پیغمبر بر آن لب و دهان را دیده بودند ـ چیزی بود 

که دنیای اسـالم را مبهوت کرد. کسـی باور نمی کرد که کار به اینجا برسـد. 

اگر این شعری که به حضرت زینبعلیهاالسام منسوب است درست باشد:

ـُت یـا َشـقیَق ُفـؤادی
َ

َمکتوبـا«۲»مـا َتَوّه  
ً
را

َ
ُمَقـّد هـذا  کاَن 

اشـاره به این نکته اسـت، و این برداشـت همۀ مردم است. ناگهان احساس 

1. بصائر الدرجات/ االجزاء العاشرة/ الجزء الرابع/ باب4/ حدیث 18

2. »ای پارۀ دلم؛ فکر نمی کردم که این هم مقدر و نوشته شده باشد.« )بحاراالنوار/ ج45/ 

کتـاب تاریـخ فاطمـة و الحسـن و الحسـین/ ابواب مـا یختص بتاریخ الحسـین بن علی/ 

باب39/ حدیث 1/ ص115(
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شـد که سیاسـت، سیاسـِت دیگری است. سـخت گیری از آنچه که تابه حال 

حدس زده می شد باالتر است. چیزهای تصورنشدنی، تصور شد و انجام شد. 

لذا رعب شدیدی تمام دنیای اسالم را گرفت. مگر کوفه را، و کوفه هم فقط 

به برکت تّوابین، و بعد به برکت مختار؛ وِااّل آن رعبی که ناشی از حادثۀ کربال 

در مدینـه و جاهـای دیگـر بودـ  حتی در مکه با وجود اینکه عبداهلل زبیر هم 

بعد از چندی قیام کرده بود ـ یک رعب بی سابقه ای در دنیای اسالم بود.

..فسـاد سیاسـی هـم یک عامـل دیگر اسـت. اغلب شـخصیت های بزرگ، 

سـر در آخور تمّنیاِت1 مادی که به وسـیلۀ رجال حکومت برآورده می شـد، 

داشـتند. شـخصیت بزرگی مثل محمدبن شـهاب زهری که خودش زمانی 

شـاگرد امام سـجاد هم بود، وابسـتۀ به دستگاه شـد؛ که آن نامۀ معروف 

امـام سـجاد بـه محمدبن شـهاب زهـری، نامه ای بـرای تاریخ اسـت که در 

»ُتَحُف الُعقول« و جاهای دیگر ثبت شـده اسـت، نشان دهندۀ این است که 

چه وابسـتگی هایی برای شخصیت های بزرگ بوده. امثال محمدبن شهاب 

زیاد ]بودند[. یک جمله ای را مرحوم مجلسـیرضوان اهلل علیه در بحار از جابر نقل 

ی  می کننـد کـه ظاهرًا جابربن عبداهلل اسـت که امام سـجاد فرمود: »مـا َندر

عنا ِمن َرسوِل اهلِلصّلی اهلل علیه وآله َضِحکوا«۲ نه فقط  ثناُهم ِبا َسِ
َ

َکیَف َنصَنُع ِبالّناِس، ِان َحّد

1. )م ن ی( آمال، آرزوها، آرزوهای نفسانی

2. »نمی دانیم با مردم چه کنیم، اگر آنچه از پیامبر شنیده ایم، نقل کنیم می خندند؛ اگر 

نگوییم طاقت نمی آوریم.« )بحاراالنوار/ ج46/ کتاب تاریخ علی بن الحسین/ ابواب تاریخ 

سید الساجدین/ باب8/ حدیث 25/ ص142(
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قبول نمی کنند، می خندند »َو ِان َسَکتنا َل َیَسعنا«. بعد ماجرایی را ذکر می کند 

کـه حضـرت حدیثـی را نقـل کردنـد برای جمعی، کسـی در بیـن آن جمع 

بود، اسـتهزا کرد و قبول نکرد آن حدیث را. بعد دربارۀ سعیدبن ُمَسـّیب و 

زهری می گوید از منحرفین بودند که البته در مورد سعیدبن مسـّیب بنده 

قبـول نمی کنـم این را، دالیل دیگری دارد که جزو حواریون امام بوده، اما 

در مـورد زهـری و خیلی هـای دیگر، همین طور اسـت. بعـد ابن ابی الحدید 

عدۀ زیادی از شـخصیت ها و رجال آن زمان را می شـمرد که اینها همه از 

اهل بیت، منحرف بودند.

..باید دیِن مردم درست می شد، باید اخالق مردم درست می شد، باید مردم 

از این غرقاب فسـاد بیرون می آمدند، باید دوباره جهت گیری معنوی، که 

ُلـّب ُلبـاب دیـن و روح اصلـی دیـن همـان جهت گیری معنوی اسـت، در 

جامعـه ِاحیا می شـد. لذا شـما نـگاه می کنید، می بینید زندگـی و کلمات 

ِة«1 شـروع  اِغبنَی یِف اآلِخَر نَیا الّر
ُ

اِهدیَن یِف الّد ّنَ َعاَمَة الّز
َ
امام سـجاد زهد اسـت، »ا

یک سخن مفّصل طوالنی این گونه است. اگرچه در آن سخن هم مفاهیم 

َو ال ُحّرٌ َیـَدُع هِذِه 
َ
و اشـاره بـه آن اهداف کذایی که ذکر کردیم، هسـت. یـا »ا

ُة َفا َتبیعوها ِبَغیرِها«۲. کلمات   اجَلّنَ
َ

ٌن ِااّل َ َ
نُفِسُکم ث یَس اِلَ

َ
نیا، َفل

ُ
ماَظَة اِلَهِلها َیعِی الّد

ُّ
الل

1. )تحف العقول/ روی عن االمام علی بن الحسین/ من کالمه فی الزهد/ ص272(

2. »آیـا آزادمـردی نیسـت کـه ایـن پس ماندۀ دهان سـگ، ]دنیا[ را برای اهلـش واگذارد، 

بهـای جان هـای شـما چیزی جز بهشـت نیسـت، پـس آن را به جز بـا آن معامله نکنید.« 

)بحاراالنـوار/ ج1/ کتـاب العقـل و العلم و الجهل/ ابـواب العقل و الجهل/ باب4/ حدیث 

29/ ص144(
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امـام سـجاد، بیشـترینش زهد اسـت، بیشـترینش معـارف اسـت، اما باز 

معارف را هم در لباس دعا. چون همان طورکه گفتیم اختناق در آن دوران 

و نامناسـب بودِن وضع، اجازه نمی داد که امام سـجاد بخواهند با آن مردم 

بی پـرده و صریـح و روشـن حرف بزنند؛ نه فقط دسـتگاه ها نمی گذاشـتند، 

مـردم هـم نمی خواسـتند. اصـاًل آن جامعه یک جامعۀ ناالیق و تباه شـده 

و ضایع شـده ای بود که باید بازسـازی می شـد. سـی وچهار سـال، از سـال 

شصت ویک تا نودوپنج، زندگی امام سجاد این طوری گذشته. البته هرچه 

 الّناُس 
َ

که گذشـته وضع بهتر شـده اسـت لذا در دنبالۀ همان حدیِث »ِارَتّد

وا« بعـد مـردم  َکُثـر قـوا َو  ِ
َ

َّ ِاّنَ الّنـاَس حل ُ
َبعـَد احُلَسـنِی« از امـام صـادق، دارد کـه »ث

ملحـق شـدند، و مـا می بینیـم کـه همین طور اسـت. دوران امـام باقر که 

می رسـد، وضـع فـرق کرده بود، ایـن به خاطر زحمات سی وچهارسـالۀ امام 

سجاد است.1365/4/28

بعضی فکر می کنند اگر امام سجاد می خواست درمقابِل دستگاه بنی امیه 

مقاومت کند، بایستی او هم َعَلم مخالفت را برمی داشت یا اینکه مثاًل به 

مختار یا عبداهلل بن حنظله ملحق می شد و یا اینکه رهبری آنها را به دست 

می گرفـت و آشـکارا مقاومـت مسـلحانه می کرد. بـا در نظرگرفتن وضعیت 

زمان حضرت سجاد)ع( می فهمیم که این تفکر با توجه به هدف ائمه)ع( که 

آن را پس از این بیان خواهم کرد، یک تفکر نادرستی است.

اگر ائمه)ع( ازجمله امام سجادعلیه السـام در آن شـرایط می خواستند به چنین 

حرکات آشـکار و قهرآمیزی دسـت بزنند یقینًا ریشـۀ شـیعه کنده می شـد 
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و هیـچ زمینـه ای بـرای رشـد مکتب اهل بیت و دسـتگاه والیـت و امامت 

در دوران بعـد باقـی نمی مانـد، بلکه همه از بین می رفت و نابود می شـد. 

لـذا می بینیـم امام سـجاد)ع( در قضیـۀ مختار اعـالم هماهنگی نمی کنند، 

گرچـه در بعضـی از روایـات آمـده اسـت کـه ارتباطاتـی پنهانی بـا مختار 

داشتند ولی هیچ شکی نیست که آشکارا با او هیچ روابطی نداشته اند و 

حتی در بعضی از روایات گفته می شـود که امام سـجاد نسـبت به مختار 

بدگویی می کنند و این هم خیلی طبیعی به نظر می رسد که این یک عمل 

تقّیه آمیزی باشد که رابطه ای بین آنها احساس نشود.

البتـه اگـر مختار پیروز می شـد حکومت را به دسـت اهل بیت مـی داد، اما 

در صـورت شکسـت اگـر بیـن امام سـجاد و او رابطۀ مشـخص و واضحی 

وجود می داشت، یقینًا ِنقمِت1 آن دامن امام سجاد)ع( و شیعیان مدینه را 

هم می گرفت و رشتۀ تشّیع قطع می شد. لذا امام سجاد هیچ گونه رابطۀ 

آشکاری را با او برقرار نمی کنند.

در روایـت آمـده اسـت که وقتی مسـلم بن عقبه در ماجرای َحـّره به مدینه 

می آمـد، کسـی شـک نکـرد که اولین شـخصیتی که مـورد نقمـت او قرار 

می گیـرد علی بن الحسـین)ع( اسـت. لکـن امـام سـجاد)ع( با تدبیـر و روش 

حکیمانه طوری رفتار کردند که این بال از سر ایشان دفع شد و آن حضرت 

باقی ماندند و طبعًا محور اصلی شیعه باقی ماند.۲

1. )ن ق م( عقوبت، عذاب، رنج و سختی

2. اواًل امـام از ایـن قیـام حمایتی نکردند، ثانیًا قبل از ورود لشـکر شـام با خانوادۀ خود 
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البتـه روایاتـی در بعضی از کتـب ـ ازجمله بحاراالنوار ـ هسـت که حاکی 

از اظهـار تذلـل1 حضرت سـجاد پیش مسـلم بن عقبه اسـت و من هم این 

روایت ها را تکذیب قطعی می کنم برای اینکه:

اواًل این روایات به هیچ سند صحیحی متکی نیست؛ ثانیًا روایات دیگری 

وجـود دارد کـه آنهـا را از جهت مضمون تکذیب می کنـد. در مالقات امام 

سـجاد با مسـلم بن عقبه روایات متعددی هسـت که هیچ کدام با همدیگر 

سازگار نیستند و چون برخی از آن روایات با منش و روش ائمه منطبق تر 

و سـازگارتر اسـت، مـا آنهـا را می پذیریم و به طور طبیعـی قبول می کنیم. 

وقتـی مـا آنها را قبول کردیم، آن روایات دیگر به کلی مردود خواهد بود و 

من شک ندارم که آن روایات نادرست است.

به هرحـال آن گونـه رفتـاری کـه در برخـی از آن روایـات هسـت از امـام 

سجاد)ع( صادر نشده، لکن شک هم نیست که حضرت برخورد خصمانه با 

مسـلم بن عقبه نکردند چرا که اگر آن چنان برخوردی داشـتند، حضرت را به 

قتل می رسـاند و این برای جریان فکری امام حسـین)ع( که باید به وسـیلۀ 

امام سجاد)ع( تعقیب می شد، خسارت جبران ناپذیری بود. لذاست که امام 

سجاد می مانند و همان طورکه در روایت امام صادق)ع( دیدیم کم کم مردم 

از مدینـه خـارج و در محلـی نزدیـک آن سـاکن شـدند. بنـا بـر روایاتـی هنگامی که امام 

بـا مسـلم بن عقبه روبـرو شـدند، مسـلم امـام را احترام کرد. )االرشـاد/ بـاب تاریخ االمام 

علی بن الحسین/ فصل فی فضائل االمام السجاد/ صفحات 151 و 152(

1. )ذ ل ل( اظهار فروتنی، خود را خوار نشان دادن
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ملحق شـدند و زیاد شـدند. کار امام سـجاد ـ درحقیقت ـ در چنین زمینۀ 

سخت و نامساعد و غیر قابل ادامه ای شروع می شود.

البته دستگاه عبدالملک ـ که بیشترین دوران امامت سی وچندسالۀ امام 

سجاد را این حکومت گرفته بود1 ـ کمال ِاشراف و نظارت را بر زندگی امام 

سـجاد)ع( داشـت، جاسوس هایی گماشـته بود که وضع زندگی امام سجاد 

ـ حتی مسئلۀ داخلی و خصوصی آن حضرت ـ را به او گزارش می دادند.

اهداف و روش های امام

اینک زمینۀ کار امام سجاد روشن شد. حاال امام می خواهد در این زمینه 

و این وضعیت، کار خود را آغاز کند. اینجا به هدف و روشی که ائمه در 

پیـش گرفته انـد مختصر اشـاره ای می کنم، سـپس به جزئیـات زندگی آن 

حضرت با این روش می پردازیم.

بـدون شـک هـدف نهایـی حضرت سـجاد ایجاد حکومت اسـالمی اسـت و 

همان گونه که در آن روایت امام صادق)ع( آمده است خدای متعال سال هفتاد 

را برای حکومت اسالمی در نظر گرفته بود و چون در سال شصت و یک حضرت 

حسین بن علی)ع( به شهادت رسید، به سال صدوچهل وهفت، صدوچهل وهشت 

بـه تأخیـر افتـاد، این کاماًل حاکی از این اسـت که هدف نهایی امام سـجاد 

و سـایر ائمه ایجاد یک حکومت اسـالمی اسـت. اما حکومت اسالمی در آن 

شرایط چگونه به وجود می آمد؟ این به چند چیز نیازمند است:

1. عبدالملک مروان از سال 65 تا 86 قمری به مدت 21 سال حکومت کرد.
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1. بایـد اندیشـۀ درسـت اسـالمی کـه ائمـه)ع( حامـل واقعی آن هسـتند و 

همین اندیشـه اسـت که باید مبنای حکومت اسـالمی قرار بگیرد، تدوین 

و تدریس و منتشـر شـود. بعد از اینکه در طول سـالیان متمادی، جامعۀ 

اسـالمی از تفکر درسـت اسـالمی جدا مانده، چگونه می توان حکومتی بر 

مبنـای تفکر اصیل اسـالمی به وجـود آورد، درحالی که زمینه سـازی فکری 

میان مردم انجام نگرفته باشد و آن احکام اصیل تدوین نشده باشد.

بزرگ تریـن نقـش امام سـجاد)ع( این اسـت که تفکر اصیل اسـالمی یعنی 

توحیـد، نبـوت، مقام معنوی انسـان، ارتباط انسـان با خـدا و بقیۀ چیزها 

را تدوین کرده اسـت و مهم ترین نقش صحیفۀ سـجادیه همین بود. شما 

صحیفـۀ سـجادیه را در نظـر بگیریـد، سـپس اوضاع فکری اسـالمی مردم 

آن دوران را هـم در نظـر بگیریـد؛ خواهیـد دیـد اینهـا چقـدر باهـم فاصله 

دارد. در همـان وقتی کـه همـۀ مردم دنیای اسـالم در جهـت مادی گری و 

به سوی حرکات و انگیزه های مادی ِسیر می کردند و از شخص خلیفه ـ که 

عبدالملک مـروان اسـت ـ تـا علمای اطرافـی اوـ  ازجمله محمدبن شـهاب 

زهـری کـه بعدًا از این علمای دربـاری ]توضیحی[ خواهم آورد ـ همه فکر 

خودخواهی و دنیاخواهی را تعقیب می کنند، امام سجاد)ع( به مردم خطاب 

ماَظـَة اِلَهِلهـا« آیـا آزادمردی 
ُّ
َو ال ُحـّرٌ َیـَدُع هـِذِه الل

َ
می کنـد و چنیـن می گویـد: »ا

نیست که این پس ماندۀ دهان سگ را برای اهلش بگذارد؟!

تفکر اسالمی در این جمله عبارت است از: هدف گیری معنویات و حرکت 

در راه رسیدن به آرمان های معنوی و اسالمی و انسان را در رابطه با خدا 
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و در رابطه با تکالیف قراردادن. و این درست نقطۀ مقابل آن چیزی است 

کـه حرکـت مـادی مردم آن روز ایجـاد می کرد. این نمونـه ای بود که بیان 

کردم و امام سجاد از قبیل این نمونه باید کارهای فراوانی را انجام می داد 

که نتیجۀ این کارها این باشـد که تفکر درسـت اسـالمی به صورت واقعی 

خـود در فضـای جامعۀ اسـالمی محفوظ بماند و از بین نـرود. این اولین 

کار امام سجاد بود.

2. آشناکردن مردم نسبت به حقانیت آن کسانی که حکومت باید به دست 

آنها تشـکیل شـود. درحالی که تبلیغات ضد خاندان پیامبر در طول ده ها 

سـال تـا دوران امام سـجاد)ع( غوغـا کـرده و عالـم اسـالم را ُپـر کـرده و 

احادیـث مجعـول فراوانی از قول پیامبر در خالِف جهت حرکت اهل بیت 

و حتـی در مـواردی مشـتمل بر َسـّب1 و لعـن اهل بیت جعل شـده و در 

بیـن مردم پخش شـده بود، و مـردم هیچ گونه آگاهی از مقام معنوی و 

واقعـی اهل بیت نداشـتند، چگونـه می توان حکومتی به دسـت اهل بیت 

تشکیل داد؟

بنابراین یکی از اهداف و حرکت های مهم دیگر امام سـجاد این اسـت 

کـه می بایسـت مـردم را نسـبت بـه حقانیـت اهل بیـت و اینکـه مقـام 

والیت و امامت و حکومت حق اینهاسـت و اینان خلیفۀ واقعی پیامبر 

هسـتند، روشـن سـازند و مـردم نیـز می بایسـت بـه ایـن مسـئله آشـنا 

شوند. و این مطلب ضمن اینکه جزء ایدئولوژی و تفکر اسالمی است، 

1. )س ب ب( دشنام، ناسزا
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درعینِ حـال ماهیـت سیاسـی دارد؛ یعنی یک حرکت سیاسـی اسـت بر 

ضد دستگاه حاکم.

3. امام سـجاد)ع( باید تشـکیالتی به وجود می آورد که آن تشکیالت بتواند 

محور اصلی حرکت های سیاسـی آینده باشـد. در جامعه ای که مردم بر اثر 

اختنـاق و فقر و فشـارهای مالی و معنـوی، و هم نوعی تنهایی و جدایی 

و دوری و ازهم گسستگی عادت کرده اند، حتی شیعه تحت آن چنان فشار 

و ارعابی قرار گرفته اند که تشکیالتشان متالشی شده است، امام سجاد)ع( 

چگونـه می توانـد دسـت تنها یا بـا یک افراد غیر منظم و غیر متشـکل کار 

خود را آغاز کند؟

بنابرایـن کار دیگـر امـام سـجاد)ع( ایـن اسـت که تشـکیالت شـیعی را به 

راه بینـدازد. ایـن چیـزی که از دیـدگاه مـا از دوران امیرالمؤمنین)ع( وجود 

داشـته و سـپس در ماجـرای عاشـورا و واقعـۀ َحّره و واقعۀ مختـار تقریبًا 

زمینه هایش متالشـی شـده، این را نوسـازی و بازسازی کند. نتیجه اینکه 

امام سجاد)ع( سه کار اصلی دارد:

اول: تدوین اندیشـۀ اسـالمی به صورت درسـت و طبق ما انزل اهلل، پس از 

آنکه مدت هایی بر تحریف یا فراموشی این اندیشه گذشته است.

دوم: اثبات حقانیت اهل بیت و استحقاق آنها نسبت به خالفت و والیت 

و امامت.

سـوم: ایجاد تشـکیالت منسـجم برای پیروان آل محمد)ص( یعنی پیروان 

تشّیع.
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ایـن سـه کار اصلـی اسـت کـه ما باید بررسـی کنیـم و ببینیـم در دوران 

حیات امام سـجاد)ع( کدام یک از این سـه کار در دست انجام بوده است. 

در کنـار ایـن سـه کار، کارهـای دیگری هـم وجود دارد کـه اینها کارهای 

حاشـیه ای یـا ضمنـی اسـت. ازجملـه اینکـه گاهـی اظهاراتـی و حرکاتی 

از خـود امـام یـا ازطرف یاران ایشـان انجام بگیرد کـه آن فضای اختناق 

را تـا حـدودی بـاز کننـد. مـا می بینیـم در ماجراهای متعـددی که یاران 

امـام یـا خـود امام در مجامـع )البته آن وقت که اسـتحکامات بیشـتری 

پیـدا کـرده بودند( به اظهاراتی دسـت می زنند که این اظهارات فقط برای 

ایـن اسـت کـه آن فضای مختنق را بشـکند و یک هـوای لطیفی در بین 

ایـن َجـو گرفتـه به وجود بیاید. این یکی از کارهای حاشـیه ای اسـت که 

نمونه هایش را یادآور خواهم شـد.

یکـی دیگـر از کارهـای حاشـیه ای، دسـت وپنجه نرم کردن هـای خفیفی با 

دسـتگاه های حکومتی یا وابسـتگان به آنهاسـت، مثـل قضایایی که بین 

امام سجاد)ع( و عبدالملک بارها اتفاق افتاده است و مثل اموری که بین 

حضرت با علمای منحرف وابسـته به عبدالملک )از قبیل محمدبن شـهاب 

زهـری( رخ داده و همچنیـن بعضـی از درگیری هایـی که بیـن یاران ائمه 

و خلفـا گذشـته اسـت، که اینها به منظـوِر این بوده که مقـداری از آن َجو 

گرفته را باز کنند. اگر کسـی با همین مقدار که من بیان کردم وارد شـود 

در روایـات اخالقـی، موعظه هـا، نامه هـا و دیگـر روایاتی کـه از زبان امام 

سـجاد)ع( نقل شـده و یا برخوردهایی که در زندگی امام سـجاد بوده، تمام 
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آنهـا برایـش معنـی پیدا می کند، یعنی خواهد دید که همۀ آن اظهارات و 

برخوردها در یکی از این سـه خطی اسـت که اشـاره کردیم و اینها در کل 

برای ایجاد حکومت اسالمی است.پاسدار اسالم، ش8

با این سه کار زمینه برای تشکیل حکومت اسالمی و نظام علوی امکان پذیر 

می شد. البته قباًل گفتم االن هم تأکید می کنم، امام سجاد)ع( برخالف امام 

صادق)ع( نظرشـان این نبود که در زمان خودشـان این حاکمیت تبدیل پیدا 

کند، و حکومت اسالمی برقرار شود، زیرا معلوم بود که زمینه در دوران زندگی 

امام سجاد آماده نمی شد. ظلم و اختناق و تاریکی و فشار بیش از اینها بود 

که در ظرف این سی سال بتوان آنها را برطرف کرد، بلکه امام سجاد)ع( برای 

دوران آینده کار می کرد. حتی به قراین متعددی می فهمیم که امام باقر)ع( 

هم در دوران زندگی شان به قصِد این نبودند که حکومت اسالمی را در زمان 

خودشان تشکیل بدهند. یعنی از سال شصت ویک تا سال نودوپنج ه.ق که 

شهادت امام سجاد است، و از سال نودوپنج تا سال صدوچهارده که شهادت 

امـام باقـر اسـت، هیچ کـدام از اینها به ایـن فکر که در زمان خودشـان این 

حکومت تشـکیل بشـود، نبودند؛ و لذا برای درازمدت کار می کردند. بنابراین 

همان گونه که اشاره شد، روش امام سجاد برای درازمدت بود.

اکنـون می خواهیـم بـه بیانـات امـام سـجاد)ع( وارد شـویم، و آنچـه را که 

گفتیم، از گفته های امام سجاد بیرون بیاوریم. چون وقتی ما زندگی امام 

سـجاد را تحلیـل می کنیـم، اصیل ترین منبِع ما برای ایـن منظور، کلمات 

خود آن حضرت است.
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همان گونـه کـه در مـورد زندگـی همـۀ ائمـه)ع( دأب و روِش مـا همیـن 

اسـت. مـا اظهـارات خـوِد ائمـه و روایاتـی که صـادر از زبان خـود ائمه 

هسـت را بهتریـن منبـع و مـدرک بـرای شـناخت زندگی آنهـا می دانیم. 

منتهـا قبـاًل هـم اشـاره کردیـم که مـا این بیانـات را در صورتی درسـت 

درک می کنیـم کـه بـه جهـِت حرکـت ائمـه و مقصـود و مقصـد آنهـا از 

این مبارزه و تالش و ِسـیری که می کردند، آشـنا باشـیم. و در غیر این 

صـورت کلماتـی را که خواهم گفت، بد معنا خواهیم کرد. و حاال که به 

آن آشـنا شـدیم، که تازه خود آن آشـنایی هم به برکت بیانات خودشان 

هسـت، خواهیم دید که ما از کلمات ائمه)ع( چه اسـتفاده های درسـتی 

در ایـن زمینه می کنیم.

قبـل از آنکـه وارد بحث شـویم، باید نکتـۀ کوتاهی را یادآوری کنیم، و آن 

اینکـه امـام)ع( چـون در دوران اختناق زندگـی می کردند، و نمی توانسـتند 

مفاهیم مورد نظرشان را آشکار و صریح بیان کنند، از شیوۀ موعظه و دعا 

استفاده می کردند. دعا مربوط به صحیفۀ سجادیه است که آن را بعدًا ذکر 

می کنیم. و موعظه مربوط به بیانات و روایاتی است که از آن حضرت نقل 

شـده اسـت. در غالب بیانات امام سـجاد)ع( یا شـاید بتوان گفت در همه، 

لحن کالم، لحن موعظه اسـت. و در ضمِن بیاِن موعظه و نصیحت، آنچه 

را که قباًل اشاره کردم، امام بیان کرده اند و شما وقتی به این بیانات نگاه 

کنیـد، روِش حکیمانـۀ بسـیار زیرکانه ای را مشـاهده می کنیـد که امام در 

پیـش گرفتنـد. و بـا آن روش ضمِن اینکه به ظاهر دارند مردم را موعظه و 
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نصیحت می کنند، آنچه را که می خواهند در ذهن مردم جا بگیرد آن را به 

مـردم القـا می کننـد و این بهترین نحو انتقال و القـای ایدئولوژی و افکار 

درست است.

بیانات امام سجاد؛ تجلی گاه مبارزۀ سیاسی

در اینجـا کلمـات امـام را کـه در کتـاب »تحف العقـول« نقل شـده اسـت، 

مـورد بررسـی قرار می دهیـم. در این مطالبی که از امام سجادعلیه السـام نقل 

می شـود، مـا چند نوع مطلب مشـاهده می کنیم که بـه همین جهاتی که 

ذکر شده، اشاره می کنند.

یک نوع آن بیاناتی اسـت که خطاب به عامۀ مردم اسـت و از خوِد بیان 

هـم پیداسـت، کـه شـنونده و خواننـدۀ این بیـان عدۀ خاصـی از نزدیکان 

و خصیصیـن1 و از کادرهـای امـام سـجاد نیسـتند. در این خطـاب که به 

عامـۀ مـردم اسـت، دائمًا به آیات اسـتناد می شـود. چرا کـه عامۀ مردمی 

کـه امـام سـجاد را به عنـوان یک امـام نـگاه نمی کنند، بـرای حرف هایش 

دلیل می خواهند، اسـتدالل می خواهند. به همین جهت امام یا به آیات 

اسـتدالل می کنند، یا با اسـتعاره از آیات، کمک می گیرند. در این روایت 

شـاید پنجـاه مـورد یا بیشـتر، آیۀ قرآن یـا به صورت مسـتقیم یا به صورت 

اسـتعاره مشـاهده می شـود. ولی در بیان بعدی چـون مخاطب مؤمنینند 

این طور نیست، زیرا آنها امام سجاد را می شناسند، و امام سجاد برای آنها 

1. )خ ص ص( یاران بسیار خاص
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که سـخن او را قبول دارند، به آیات قرآن اسـتناد نمی کنند. لذا از اول تا 

آخر که نگاه کنید، آیۀ قرآن بسیار کم است.

روایـت مفّصلـی اسـت در »تحف العقـول« کـه می فرمایـد: »َموِعَظُتـُه ِلسـاِئرِ 

َعـٍة«1. این موعظه برای این بوده که   َیـوِم ُجُ
َّ

ُه ِاّیاُهـم ُکل صحاِبـِه َو شـیَعِتِه َو َتذکیـُر
َ
ا

اصحاب حضرت و شیعیان حضرت و دوستان حضرت، آن را هر روز جمعه 

در مجامع خودشان، یا به طور غیر جمع، به طور انفرادی بخوانند. در اینجا 

دایـرۀ مخاطبین، دایرۀ وسـیعی اسـت که این نکتـه از قراینی که در خود 

ایـن روایت مفّصل هسـت، اسـتنباط می شـود. در این روایـِت مفّصل اواًل 

ا الّناُس«  َ ّیُ
َ
ا ااِلخَوُة« و امثال اینها نیست، »ا َ ّیُ

َ
ا امُلؤِمنوَن؛ ا َ ّیُ

َ
خطاب به صورت »ا

اسـت که خطاب عام اسـت. درحالی که در بعضی از روایات دیگر، خطاب 

به صورت خطاب به مؤمنین است. بنابراین خطاب عمومی است.

ثانیًا در این روایت، چیزی که دسـتگاه را به صورت صریح مورد مؤاخذه و 

عتاب قرار بدهد، وجود ندارد. صرفًا بیان عقاید، بیان آنچه که انسان باید 

بداند و یادآوری اعتقادات و معارف اسـالمی اسـت. و همان طورکه عرض 

ا الّناُس  َ ّیُ
َ
کردم همه به زباِن موعظه هسـت که این گونه شـروع می شود: »ا

یـِه راِجعـوَن« سـخن با لحن موعظه شـروع می شـود و 
َ
ُکـم ِال

َ
ّن

َ
مـوا ا

َ
ُقـوا اهلَل َو اعل اّتَ

می فرماید: تقوای خدا را پیشـه کنید و بدانید که به سـوی خدا برمی گردید 

و آنگاه به عقاید اسـالمی می رسـد و مردم را توجه می دهد به اینکه شـما 

1. تحف العقـول/ روی عـن االمـام علی بن الحسـین/ موعظته لسـائر اصحابه و شـیعته و 

تذکیره ایاهم کل یوم جمعة



299 فمظ سهصب اقا: ساااف 

بایـد اسـالم را به درسـتی بفهمیـد. ایـن معنایش این اسـت که اسـالم را 

به درستی نمی دانید. درحقیقت، در ضمِن این بیان، انگیزۀ شناخت درست 

اسالم را در مردم بیدار می کند.

مثاًل ببینید امام سـجاد)ع( چقدر از شـیوۀ جالبی اسـتفاده کرده، در اینجا 

ذی ُکنَت َتعُبـُدُه« در همین 
َّ
ـَک ال ّبِ الِنَک َعن َر

َ
 مـا یسـا

َ
َّول

َ
ال َو ِاّنَ ا

َ
می فرمایـد کـه »ا

روال نصیحـت پیـش می روند، می گوینـد بترس از آن وقتی که تو را در قبر 

بگذارند، و نکیر و منکر به سـراغ تو بیایند و اولین چیزی که از تو سـؤال 

کنند، از خدای توست، که او را عبادت می کنی. یعنی انگیزۀ شناخت خدا 

َک  و فهمیـدن توحیـد را در ذهـن مستمعشـان بیدار می کننـد. »َو َعـن َنبّیِ

یَک« از پیامبری که به سـوی تو فرسـتاده شده سؤال می کنند، 
َ
 ِال

َ
رِسـل

ُ
ذی ا

َّ
ال

ذی ُکنَت 
َّ
انگیزۀ شناخت مسئلۀ نبوت را در آن زنده می کنند. »َو َعن دیِنَک ال

ُکنَت َتتلوُه« از کتابت  ذی 
َّ
ِکتاِبَک ال َتدیُن ِبِه« از دینت سـؤال می کنند. »َو َعن 

سؤال می کنند.

آنگاه در خالل این عقاید اصلی و این مطالب اساسی اسالم یعنی توحید، 

نبـوت، قـرآن و دیـن آن نکتۀ اساسـی مورد نظرشـان را بیـان می کنند: »َو 

ـذی ُکنـَت َتَتـَواّلُه« از آن امامـی کـه تو والیت آن را داری سـؤال 
َّ
َعـن ِاماِمـَک ال

می کنند. مسئلۀ امامت را در اینجا مطرح می کنند، مسئلۀ امامت در زباِن 

ائمـه یعنـی مسـئلۀ حکومت، فرقی بین مسـئلۀ والیت و مسـئلۀ امامت 

در زبان ائمه نیسـت. اگرچه ولی و امام ممکن اسـت معناهای متفاوتی 

داشـته باشـند، اما این دو مسـئلهـ  مسـئلۀ والیت و مسـئلۀ امامت ـ در 
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زبان ائمه یکی است، مراد یکی است. امامی که اینجا ذکر می کنند یعنی 

آن کسـی که هم متکّفل1 ارشـاد و هدایت توسـت ازنظر دینی، هم متکفل 

ادارۀ امـور زندگی توسـت ازنظر دنیا، یعنی جانشـین پیغمبـر. امام یعنی 

رهبـر جامعه، یعنی آن کسـی که ما هـم دینمان را از او یاد می گیریم، هم 

ادارۀ دنیامان به دسـت اوسـت؛ اطاعت او هم در امور دینی، هم در امور 

دنیا بر ما واجب اسـت. ..لیکن شـما مالحظه کنید که در دنیای تشـّیع، 

در طـول قرن هـای متوالی چطور این مسـئله به غلط جا افتاده بود. مردم 

خیـال می کردنـد کـه یـک نفـر در جامعـه حکومـت می کند کـه ادارۀ امور 

زندگی دست اوست، قبض و بسط۲ می کند، جنگ می کند، صلح می کند، 

هـر کار می خواهـد می کنـد، مالیات می بندد. به مـردم امر و نهی می کند. 

یک نفر هم در جامعه هسـت که دین انسـان را درسـت می کند! آن اّولی 

حاکم اسـت، این دومی در زمان قرن های بعد از غیبت عاِلم اسـت، و در 

زمان مثاًل ائمه، امام است. یعنی امام در دوران ائمه را، ما به مثابه عاِلم 

دینی در دوران غیبت تصور می کردیم، که یک تصور غلطی است.

کلمۀ امام یعنی پیشوا؛ امام صادق)ع( می آمدند در ِمنا یا در عرفات، فریاد 

 اهلِل کاَن ااِلماَم« پیغمبر امام بود. امام یعنی 
َ

ا الّناُس ِاّنَ َرسـول َ ّیُ
َ
می کشـیدند »ا

آن کسـی که هم امور دینی مردم دسـت اوسـت و هم امور دنیایی مردم. 

1. )ک ف ل( کسی که ضامن و عهده دار امری شده.

2. معنـای لغـوی آن جمع کردن و گسـتردن اسـت و در اصطالح به معنـای قدرت اداره و 

تصمیم گیری در جامعه است.
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در جامعۀ اسالمی دوران عبدالملک مروان، که امام سجاد آن وقت زندگی 

می کردنـد، ایـن معنی غلط جا افتاده بود. امامت جامعه، یعنی ادارۀ امور 

زندگی مردم و قبض و بسط نظام زندگی آنها که بخش مهم امامت است، 

از دسـت اهلش گرفته شـده و به دسـت نااهل سپرده شده بود و آن نااهل 

خـودش را امـام می دانسـت، و مـردم او را در طـول مـدت، امام شـناخته 

بودنـد. یعنـی مـردم عبدالملک مـروان و پیـش از او مـروان، و پیش از او 

یزید و بعد از عبدالملک هم کساِن دیگر را امام شناخته بودند. و آنان را 

به عنوان رهبر جامعه و حاکم بر نظام اجتماعی مردم قبول کرده بودند. و 

این در ذهن مردم جا افتاده بود.

وقتی که امام سـجاد)ع( می فرماید، از امامت، در قبر از تو سـؤال می کنند، 

یعنی به تو می گویند که تو امام درستی انتخاب کرده بودی؟ و آن کسی که 

بر تو حکومت می کرد، آن کسـی که رهبری جامعه ات به دسـت او بود، آیا 

او به راستی امام بود؟ به راستی آن همان کسی بود که خدا به امامت او 

راضی بود؟ با این مطلب مردم را نسـبت به این مسـئله حسـاس می کند، 

بیدار می کند. به این وسـیله امامت را که آن روز دسـتگاه بنی امیه مایل 

نبود به کلی راجع به آن صحبتی بشود، امام در رواِل موعظه، در ضمِن یک 

گفتـار خطـاب به عامۀ مردم، در ذهن مـردم بیدار می کند و زنده می کند. 

این یکی از روش های خیلی آرام امام سجاد)ع( است، که بعد به روش های 

تندتـرش نیز می رسـیم. بنابراین، در ایـن بیان عمومی که مربوط به عامۀ 

مردم اسـت، می بینیم که امام به زبان موعظه معارف اسـالمی، و ازجمله 
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آن معارفـی را کـه مورد نظر خاص خود آن حضرت هسـت، در ذهن مردم 

زنده می کند، و سـعی می کند که مردم این چیزها را یاد بگیرند. آنچه که 

در این نوع خطاب مورد توجه است، دو نکته است:

اول اینکه این بیانات امام که خطاب به عامۀ مردم است از نوع آموزش 

نیسـت، از نوع تذکر و یادآوری اسـت. یعنی در این بیان امام نمی نشیند 

مسئلۀ توحید را برای مردم باز کند و بشکافد، یا مسئلۀ نبوت را برای مردم 

تفسـیر کنـد. بلکـه تذکر می دهد، یـادآوری می کند. از مسـئلۀ نبوت چرا؟ 

به خاطـر اینکـه در جامعـۀ آن روز کـه امام سـجاد در آن زندگی می کردند، 

هنـوز فاصلـه تا زمان پیغمبر آن قدر نشـده که عقاید اسـالمی به طور کلی 

انحـراف پیـدا کنـد و تحریـف بشـود. در آن روز بسـیار کسـانی بودنـد که 

پیغمبر را دیده بودند، و دوران خلفای راشدین بر آنها گذشته بود، و ائمۀ 

بـزرگ خودمـان امیرالمؤمنین، امام حسـن، امـام حسینعلیهم السـام را دیده 

بودنـد، و از لحـاِظ نظـام اجتماعـی آن چنان وضعی پیـش نیامده بود، که 

مردم نسـبت به مسـئلۀ توحید و نبوت یا نسـبت به مسـئلۀ معاد و قرآن 

دچـار اشـتباه و تحریـف بنیانـی و اصولـی باشـند. بله، یادشـان رفته بود، 

زندگی مادی موجب شده بود که مردم فکر اسالم و فکر اعتقاد به اسالم 

و گرایش به آن را به کلی فراموش کنند.

آن چنان جریان های دنیایی و مادی در جامعه، مردم را زیر فشـار گذاشـته 

بـود کـه اصـاًل فکـر اینکه در زندگی انسـان، بـرای مسـابقه در معنویات و 

خیـرات میدانـی وجـود دارد، از ذهـن مـردم خـارج شـده بود و کسـی به 
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فکـر فراگرفتـن این نبود. اگـر هم فرامی گرفتند، ظواهر و امور سـطحی را 

فرامی گرفتند. برداشتی را که مردم در دوران رسول اکرم)ص( و همچنین در 

دوران متصـل بـه زمان پیغمبر اکرم از توحید داشـتند، آن احسـاس و آن 

حساسـیت را و آن درکشـان را این مردم نداشـتند. احتیاج به تذکر داشت 

که این درک را پیدا کنند، چیزی نبود که تحریف شـده باشـد، تا بخواهند 

آن را تصحیح کنند.

برخـالِف دوران هـای بعـد، مانند دوران امـام صادق)ع( که مسـئله این طور 

نبود. در آن وقت متکلمین زیادی و به اصطالح متفلسفین و متفکرینی از 

اسالمی ها پیدا شده بودند، که تحت نام های گوناگونی در مساجد بزرگ، 

مثل مسـجد مدینه و حتی مسـجدالحرام و مثل مسجد شام می نشستند، 

و عقایـد و افـکار انحرافـی را تدریس می کردند. آنجـا مثل»ابن ایب الَعوجا«یی 

پیدا می شد که زندقه، یعنی بی اعتقادی به خدا را تدریس و بیان می کرد، 

استدالل می کرد. لذا شما در بیانات امام صادق)ع( که نگاه کنید، می بینید 

که توحید و نبوت و امثال آن به صورت اسـتداللی بیان می شـود. احتیاج 

بـه ایـن هسـت کـه درمقابل اسـتدالل خصم، اسـتدالل بیایـد.1 در بیانات 

امام سجاد)ع( چنین چیزی نیست. حضرت نمی خواهد به صورت استداللی 

1. »حضـرت صادقعلیه السـام در جـواب ابن َابی العوجـا اسـتدالل بـه ثبـوت خالـق بـه احوال 

مختلفۀ مخلوقات کرده، مانند بزرگی بعد از کوچکی و ضعف بعد از قّوت و عکس آن و 

صحـت بعد از سـقم و عکس آن.« )الکافـی/ کتاب التوحید/ باب حدوث العالم و اثبات 

المحدث/ حدیث 2(
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مطالب اسـالمی را بیان کند، بلکه یادآوری و اشـاره می کند. »در قبر از تو 

راجع به توحید و نبوت می پرسـند«، می بینید این برای این اسـت که یک 

تکانـی بخـورد و بـرود دنبـال ایـن مسـئله، و این چیزی را کـه در ذهنش 

به دست فراموشی سپرده است، مجددًا به یاد بیاورد.

خالصۀ مطلب اینکه، در دوران امام سـجاد)ع( چیزی که حاکی از برگشـت 

از تفکرات اسـالمی حتی به وسـیلۀ حکام باشـد، وجود ندارد. البته در یک 

مورد به نظر من می رسـد و آن شـعر یزید اسـت، که یزید در مجلسـی که 

اسرای اهل بیت را وارد کردند، شعری از روی سرمستی خواند و گفت:

َفـا ِبامُللـِک  هاِشـٌم  ِعَبـت 
َ
«1»ل

َ
ل َنـَز َوحـٌی  ال  َو  جـاَء  َخَبـٌر 

یعنی بنی هاشـم با حکومت بازی می کردند و مسـئلۀ دین و وحی در کار 

نبود. در این مورد هم می توان گفت که اگر غلطی کرده، مست و در حالت 

مسـتی این سـخن را گفته است. وِااّل حتی مثل خود عبدالملک یا َحجاج، 

کسانی نبودند که آشکارا با اندیشۀ توحید یا اندیشۀ نبوت مخالفت کنند. 

عبدالملک مـروان کسـی بود که آن قدر تالوت قـرآن می کرد که یکی از قراء 

قرآن شـناخته شـده بود. منتها وقتی که به او خبر دادند تو خلیفه شـدی و 

به حکومت رسـیدی، قرآن را بوسـید و گفت: »َهذا ِفراُق َبیی َو َبیِنَک«۲ یعنی 

دیگـر دیـدار مـن و تو به قیامت افتـاد. حقیقت هم همین بود که دیگر به 

قرآن مراجعه نمی کرد. حجاج بن یوسف که شما شنیدید این همه ظالم بوده 

1. اللهوف/ ص181

2. »دیگر وقت جدایی میان من و توست.« )البدایة و النهایة/ ج9/ ص63(
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و یقینًا آن مقدار که شـما شـنیده اید، کمتر از ظلم واقعی اوست، وقتی بر 

منبـر خطبـه می خوانـد در خطبه هایش مردم را امر به تقـوای خدا می کرد. 

بنابراین آنچه که در زندگی امام سـجاد)ع( وجود دارد، یادآوری اندیشـه های 

اسالمی و تذکر دادن آنها به مردم بود، تا فکر مردم را از آب و ِگل جریان ها 

و انگیزه های مادی خارج کند، و به فکر خدا و دین و قرآن بیندازد.

نکتۀ دوم همانی اسـت که قباًل اشـاره کردم که امام در این بیان عمومی 

هم ناگهان بر مسئلۀ امامت تکیه می کند. یعنی در خالل مسائل اسالمی 

که می گوید. مثل این اسـت که مثاًل در دوران رژیم گذشـته کسـی با شما 

این طـوری حـرف بزنـد: آقایـان به فکـر خدا باشـید، به فکر مسـئلۀ توحید 

باشید، به فکر مسئلۀ نبوت باشید، به فکر مسئلۀ حکومت باشید. ببینید، 

عینًا امامتی که ما اینجا داریم به بیان امام سجاد می بینیم، همین کلمۀ 

حکومـت اسـت در دوران رژیـم گذشـته؛ کـه چیز خطرناکی بود. اگر کسـی 

می خواست آنجا بگوید مردم به فکر مسئلۀ حکومت باشید، این حرفی نبود 

که دستگاه به آسانی از آن بگذرد. اما وقتی به زبان موعظه، در زبان یک آدم 

زاهـد و عابد، بیان می شـود، برای دسـتگاه یک مقـداری قابلیت قبول پیدا 

می کند. یعنی این قدر حساسیت برانگیز نیست. این یک نوع.پاسدار اسالم، ش9

نوع دوم، بیاناتی اسـت که خطاب به عدۀ خاصی اسـت. گرچه مشـخص 

نیسـت کـه خطـاب بـه کیسـت، اما کاماًل مشـخص اسـت کـه خطاب به 

عـده ای اسـت کـه آن عـده با دسـتگاه حاکم مخالـف بودنـد، و درحقیقت 

آنهـا پیـروان امـام و معتقدیـن بـه حکومت اهل بیـت)ع( بودنـد. در کتاب 
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تحف العقـول، خوشـبختانه یـک نمونـه از ایـن نـوع بیانات امام سـجاد)ع( 

وجـود دارد.1 اینکـه می گوییـم یک نمونه وجود دارد زیرا اگر در کتاب های 

دیگـر هـم بگردیم بیـش از این نمونه های معدود از امام سـجاد)ع( چیزی 

نمی توان یافت، اما انسان می تواند احساس کند که در زندگی امام سجاد 

از این گونه نمونه ها فراوان بوده، منتها در پیشامدها و حوادث گوناگونی 

که در آن دوران رخ می نموده، در اختناق ها، حمله کردن ها، اذیت کردن ها، 

کشـتن ها و شـهادت های اصحاب ائمه، این آثار از بین رفته و این مقدار 

کم به دست ما رسیده است.

..در این بیانات می آموزند که بایستی به دیگرانی که خواستۀ آنها را دنبال 

نمی کنند، انگیزۀ آنها را ندارند و دنبال حکومت علوی و حکومت حق نیستند، 

غریبه و بیگانه باشند. البته رفت وآمد و معاشرت دارند اما این معاشرت مثل 

معاشـرت ملت ایران اسـت در دوران قبل از انقالب با آنـ  مثاًل ـ بقال سـر 

گذر که می دانسـتند سـاواکی است یا فالن آجودانی که معلوم بود مواظب 

کار مردم است. امام می فرماید: رفت وآمد و برخورد شما با کسانی که ارادۀ 

شـما و فکر و راه شـما را نمی پیمایند و ندارند و هدف نمی گیرند، بایسـتی 

رفتاری غریبه وار و بیگانه وار باشد و آنها را باید ترک کرد.۲

1. برای مطالعه به حلقۀ سوم انسان 25۰ساله/63. پایه گذاری تشکیالت شیعی؛ دو نامه 

در اهمیت زهد، مراجعه کنید.

2. بـه نظـر مـن از این قبیـل بیـان، هـم در کلمـات امـام سـجاد و هـم در کلمـات ائمـۀ 

دیگـر بـاز می تـوان یافـت و در کلمـات ائمۀ دیگـر زیاد اسـت. البته مـن در زندگی امام 

صادق صلوات اهلل علیـه و همچنیـن در زندگـی امـام باقـر)ع( و نیز در زندگی حداقل سـه، 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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نـوع دیگـر از بیانـات امـام مطالب کلی اسـت کـه این جنبه هـای خاصی 

که من ِبدان اشـاره کردم در آن نیسـت. مثل رسـالۀ حقوق امام سـجاد)ع(. 

امام سـجاد یک نامه ای دارند که این نامه خیلی مفّصل اسـت و به اندازۀ 

یک رسـالۀ واقعی به اصطالح ماسـت. رساله یعنی نامه و اینکه می گویند 

رسالةالحقوق1 یعنی نامۀ حضرت که به یکی از دوستانشان نوشته اند و در 

آن حقوق افراد و اشـخاص را بر یکدیگر ذکر کرده اند. اما واقعًا به قدر یک 

رسـالۀ مصطلح امروِز ما می شـود و اگر ترجمه و چاپ شـود خودش یک 

کتاب می شود و شاید هم چاپ شده باشد. در اینجا امام از تمام حقوقی 

که افراد و اشـخاص بر یکدیگر در ِسـَمت های گوناگون دارند، یاد می کند. 

مثاًل حق خدا بر تو، حق اعضا و جوارحت، حق گوَشت، حق چشمت، حق 

زبانت، حق دستت؛ اینها چه حقوقی بر تو دارند. سپس حق حاکم جامعۀ 

اسـالمی بـر تـو، حق تو بـر حاکـم جامعۀ اسـالمی، حق تو بر دوسـتانت، 

حـق تو بر همسـایگانت، حق تو بر خانـواده ات. تمام این گونه حقوقی که 

تنظیم کنندۀ مناسـبات میان افراد در نظام اسـالمی اسـت، در این رسـاله 

بیان شده است. امام، خیلی آرام و بدون اینکه نامی از حکومت و مبارزه 

و نظام آینده بیاورد، در این نامه مبانی مناسبات نظام آینده را ذکر کرده 

چهـار نفـر از ائمـه بعد از امام صادق یافته ام. حتی نشـانۀ تشـکیل ُمَنّظمه و تشـکیالت 

اسـالمی را در کلمات امیرالمؤمنین)ع( هم من رد پایش را پیدا کرده ام، که البته اینجا 

دیگر جای بحثش نیست و مفّصل است. )نویسنده(

1. تحف العقول/ و روی عن االمام سیدالعابدین علی بن الحسین/ رسالته المعروفة برسالة 

الحقوق/ ص255
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اسـت که اگر روزی نظام حکومت اسـالمی در دورۀ خود امام سـجادـ  که 

البته احتمالش تقریبًا منتفی بود ـ یا در دوره های بعد پدید آمد، از پیش 

در ذهن مسلمان ها مناسبات جاری بین مردم در آن نظام شکل گرفته و 

منظم شده باشد. یعنی مردم را با اسالمی که حکومتش در آینده به وجود 

خواهـد آمد، آشـنا می کنـد. این هم یک نوع دیگر از بیانات امام سـجاد)ع( 

است که خیلی جالب است.

یـک نـوع هم آن چیزی اسـت که شـما در صحیفۀ سـجادیه می بینید که 

بحث از صحیفۀ سجادیه، بحث بسیار مشروح و مفّصلی است و شایسته 

اسـت کسـانی روی کتـاب شـریف صحیفـۀ سـجادیه کار کننـد. صحیفـۀ 

سجادیه مجموعه ای است از دعا دربارۀ همۀ موضوعاتی که انسان در یک 

زندگی بیدار و هوشمندانه به آن موضوعات توجه دارد. بیشترین تکیه در 

این دعاها به روابط قلبی و ارتباطات معنوی انسـان اسـت. مناجات های 

گوناگـون، دعاهای گوناگون، خواسـته های معنـوی و تکامل زای فراوان و 

بی شـمار در ایـن کتـاب هسـت و امام در ضمن این دعاهـا و به زبان دعا 

انگیزه های یک زندگی اسالمی را در ذهن مردم بیدار و زنده می کند.

یکـی از نتایجـی کـه دعـا می توانـد داشـته باشـد و بارهـا آن را مـا تکرار 

کردیم، این است که انگیزه های سالم و صحیح را در دل ها بیدار می کند. 

«1 خدایـا عاقبـت کار ما را 
ً
مورِنـا َخیـرا

ُ
ُهّمَ اجَعـل َعواِقـَب ا

َّ
وقتـی می گوییـد: »َالل

نیک کن، این دعا یاد عاقبت امر را در دل شما زنده می کند و شما را به 

1. برگرفته از صحیفۀ سجادیه/ دعای 11، دعای آن حضرت در عاقبت به خیری
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یاد عاقبت می اندازد. انسان گاهی از عاقبت خودش غافل می ماند. فعاًل 

دارد زندگـی می کنـد و می گذرانـد و توجه ندارد که عاقبت، در سرنوشـت 

انسان تعیین کننده و نقش دهنده و مهم است. وقتی این دعا را کردید، 

ناگهـان شـما را بـه یـاد می اندازد و انگیزۀ توجه به عاقبت امر را در شـما 

بیـدار می کند و شـما می روید دنبال اینکـه عاقبت امرتان را خوب کنید. 

ولـی چگونـه خـوب کنید، این بحث دیگری اسـت. تنها خواسـتم مثالی 

بزنم تا توجه شود که دعا چگونه انسان را به انگیزه های درست و صادق 

متوجه می کند.

آری، یک کتاب صحیفۀ سـجادیه از اول تا آخر پر از انگیزه های شـریف 

دعایی برای انسان هاسـت که اگر انسـان ِبدان ها توجه کند واقعًا همین 

صحیفـۀ سـجادیه کافـی اسـت که یک جامعـه را توجه دهـد و اصالح و 

بیدار کند.

از اینها که بگذریم روایات کوتاه فراوانی از امام سجاد)ع( نقل شده است، 

ماَظَة 
ُّ
 َو ال ُحّرٌ َیـَدُع هـِذِه الل

َ
مـن یـک نمونه اش را در بحث های قبلـی آوردم: »ا

اِلَهِلهـا«. لماظـه یعنـی پس مانـدۀ دهان سـگ. چقدر این بیان مهم اسـت: 

آیـا یـک آزادمـرد )انسـان آزاده ای( نیسـت کـه این پس ماندۀ دهان سـگ 

را بـرای اهلـش بگـذارد! پس مانـدۀ دهان سـگ چیسـت؟ همیـن زخارف 

دنیـوی، کاخ هـا، تشـریفات و ایـن چیزهایی که همۀ دل هـای ضعیف در 

دوران عبدالملـک جـذب آن می شـدند؛ اینهـا را می گویند پس ماندۀ دهان 

سـگ. همۀ کسـانی که نوکری عبدالملک یا نوکری نوکرانش یا حرکت در 
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جریانـش را می خواسـتند، بـرای خاطـر همین پس مانده های دهان سـگ 

می خواسـتند. می فرماید: دنبال این پس مانده های دهان سگ نباشید ای 

مؤمنان، تا بدین وسیله جذب عبدالملک نشوید.

ازاین گونه بیانات انقالبی و جالب در سخنان امام سجاد)ع( زیاد است، که 

ان شاءاهلل ِبدان ها خواهیم رسید. و ازاین قبیل است شعرهای آن حضرت. 

حضرت سجاد شاعر هم بوده اند و شعر می گفتند و مضامینش هم همین 

مضامین است که ان شاءاهلل در آینده یادآور خواهیم شد.پاسدار اسالم، ش1۰

یکـی از بخش هـای زندگی امام سـجاد)ع( این اسـت که مـا ببینیم آیا این 

بزرگوار برخورد تعرض آمیز با دستگاه خالفت داشته اند یا نه؟ در بحث های 

گذشـته به این موضوع اشـارۀ مختصری کرده ام و حاال یک مقداری آن را 

بیشتر توضیح خواهم داد:

تاکتیک آغاز دورۀ چهارم حرکت ائمه

تاآنجایی که من در زندگی امام سجاد)ع( نگاه کرده ام و یادم هست، نشانی 

از یک تعرِض صریح و قاطع از قبیل آنچه که در زندگی بعضی از ائمۀ دیگر، 

مثل امام صادق)ع( در دوران بنی امیه یا امام موسـی بن جعفر)ع( هسـت، در 

زندگـی امـام سـجاد)ع( مشـاهده نمی کنیم. علتش هم آشـکار اسـت، زیرا 

اگـر در آغـاز حرکـت ائمـه در دورۀ چهـارم از دوران هـای چهارگانۀ امامت، 

کـه از آغاز زندگی امام سـجاد)ع( شـروع می شـود، دسـت بـه چنین حرکت 

تعرض آمیـزی می زدنـد، مطمئنـًا کاروان ُپرمسـئولیت و خطیر اهل بیت)ع( 
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به آنجایی که می خواسـتند، نمی رسـید. هنوز باغسـتان اهل بیت)ع( که با 

باغبانی ماهرانۀ امام سجاد)ع( آبیاری و تربیت می شد، آن استحکام کافی 

را به دسـت نیاورده بود. نهال های نورسـی در این باغسـتان بودند که تاِب 

تحمل توفان های سخت را نداشتند. همان طورکه در اوایل این بحث اشاره 

کردم، در پیرامون امام سجاد)ع( عدۀ بسیار کمی از عالقه مندان و شیعیان 

و مؤمنـان بـه اهل بیـت)ع( بودنـد، و در آن دوران ممکن نبـود که این عدۀ 

قلیـل راـ  کـه مهم ترین بار مسـئولیت ادارۀ تشـکیالت تشـّیع را بر دوش 

داشتند ـ َدِم َچک دشمن داد و اینها را به نابودی تهدید کرد.

اگـر بخواهیـم تشـبیه کنیم، بایسـتی این دوران امام سـجاد)ع( را تشـبیه 

کنیـم بـه دوران آغازین دعوت پیامبر)ص( در مکه. یعنی آن چند سـاِل اول 

که حتی دعوت، علنی هم نبود. شاید بشود دوران امام باقر)ع( را به دوران 

دوم مکه ـ دوران علنی شـدِن دعوت ـ تشـبیه کرد و دوران های پس از آن 

را بـه دوران هـای بعـدی دعوت. ازایـن رو تعرض صریح انجـام نمی گرفت. 

مطمئنًا اگر آن برخوردهای تندی که ما در بعضی از کلمات امام صادق و 

امام کاظم و امام هشـتم)ع( مالحظه می کنیم، از امام سـجاد)ع( سر می زد، 

عبدالملک مروان که در اوج قدرت خود بود، به آسـانی می توانسـت بسـاط 

تعلیمات اهل بیت)ع( را برچیند و مجددًا کار از سر شروع شود و این عمِل 

عاقالنـه و تـوأم بـا حزمی1 نبود. لکـن بااین حال، در البـه الی کلمات امام 

سـجاد)ع( کـه احتمـااًل مربوط به اواخر زندگـی و دوران طوالنی امامت این 

1. ) ح زم( دوراندیشی
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بزرگوار هم می باشـد، اشـاره ها یا جلوه هایی از تعرض با دسـتگاه خالفت 

مشاهده می شود.1

این جلوه های تعرض آمیز در چند شکل بود. یک شکل از آنها همان است 

که در نامۀ امام سجاد)ع( به محمدبن شهاب زهری مالحظه می کنید، یک 

شـکل در بیان موضع و پایگاه خلفای اموی اسـت، در پوشـش تعلیمات 

معمولی و عادی دینی. حدیثی اسـت از امام صادق)ع( که می فرماید: »ِاّنَ 

یِه َل 
َ
لوُهـم َعل ـرِک ِلَکـی ِاذا َحَ قـوا ِللّنـاِس َتعلـَم االیـاِن َو َل ُیطِلقـوا َتعلـَم الّشِ

َ
طل

َ
ـَة ا َمّیَ

ُ
َبی ا

َیعرِفـوُه«۲ بنی امیـه بـرای مـردم راِه فراگرفتـِن ایمان را باز گذاشـتند، اما راه 

فراگرفتن شـرک را بسـتند. بدین خاطر که اگر مردم را به شـرک کشاندند، 

مـردم شـرک را نشناسـند. یعنی بنی امیـه اجازه می دادند کـه علما و اهل 

دیـن، و ازجملـه ائمـه علیهم السـالم راجع به نماز و حـج و زکات و روزه و 

عبـادات و... و همچنیـن راجع بـه توحید و نبوت، سـخن بگویند و احکام 

الهی را در این گونه موارد بیان کنند، ولی راه را باز نمی گذاشتند که راجع به 

مفهـوِم شـرک و مصادیـق و جلوه هـای آن در جامعه بحثـی کنند و مردم 

را بیاموزنـد، زیـرا اگر این معارف مربوط به شـرک را به مردم می آموختند، 

آنـان فـورًا می فهمیدنـد که مشـرکند، می فهمیدند آن چیـزی که بنی امیه 

1. همین جا اشاره کنم که آنچه ما در اینجا بحث می کنیم، غیر از آن برخورد تعرض آمیِز 

نخستیِن امام سجاد)ع( با یزید و دستگاه خالفت آل ابوسفیان است که آن بحث دیگری 

دارد و قباًل راجع به آن بحث کرده ام. )نویسنده(

2. الکافی/ کتاب االیمان و الکفر/ باب 18۰/ حدیث 1
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آنها را دارند به سـوی آن سـوق می دهند، شرک است. فورًا می شناختند که 

عبدالملـک و دیگـر خلفای بنی امیه طواغیتی هسـتند که در برابر خدا قد 

َعَلم کرده اند و کسی که از آنها اطاعت کند، درحقیقت به شرک روی آورده 

است. به این جهت بود که اجازه نمی دادند مردم، معارف مربوط به شرک 

را فراگیرند. ما در اسالم وقتی دربارۀ توحید بحث می کنیم، بخِش مهمی 

از مباحثمان مربوط به شناسایی شرک و مشرک است. بت چیست و چه 

کسی بت پرست است؟

مرحوم عالمه مجلسی)ره( در بحاراالنوار، جلد 48، صفحه 96-97 بیان جالبی 

فاِء اجَلورِ 
َ
ِة َو باِطُنا یف ُخل ـرِک ظاِهُرها یِف ااَلصناِم الّظاِهَر دارد. می فرماید: »ِاّنَ آیاِت الّشِ

م« یعنی آیات شـرک در قرآن، ظاهرش  ِة احَلّقِ َو َنَصبوا َمکاَنُ ِئَّ
َ
شـَرکوا َمَع ا

َ
ذیَن ا

َّ
ال

دربارۀ بت های ظاهری و نمایان است، اما باطن و تأویل آنها دربارۀ خلفای 

جور است؛ آنان که به ناحق خود را خلیفه می نامیدند و بر جامعۀ اسالمی 

حکومت می کردند، و با اماماِن حق شریک شدند در ادعای حکومت اسالمی 

و حاکمیـت بـر جامعـۀ مسـلمانان. خـود این شـرک با ائمۀ حق، شـرک با 

خداست؛ زیرا ائمۀ حق، نمایندگان خدا هستند و از زبان خدا حرف می زنند 

و چون خلفای جور، خود را در جای آنها گذاشتند و خود را با آنها در ادعای 

امامت شریک کردند، بنابراین اینها بت هستند و طاغوتند و هرکس که از 

آنها اطاعت کند، او درحقیقت مشرک شده است.

البته عالمه مجلسی توضیح جالبی هم دنبال آن بیان دارد. پس از اینکه 

بیـان می کنند کـه آیات قرآنی مخصـوص دوران حضرت رسـولصلی اهلل علیه وآله 
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نیسـت، بلکـه سـاری و جـاری اسـت در تمـام اعصـار و ادوار، می فرماید: 

ـَة اجَلـورِ« ایـن تعبیِر »شـرک«  ِئَّ
َ
َبعـوا ا ـِة احَلـِقّ َو اّتَ ِئَّ

َ
قـواٍم َتَرکـوا طاَعـَة ا

َ
ی یف ا »َفُهـَو َیـر

دربارۀ مردمی هم صدق می کند که اطاعت امامان حق را ترک گفتند و از 

باِعِهُم ااَلهواِء و  ـِة َو اّتِ قِلّیَ ِة َو الّنَ ـِة الَعقِلّیَ
َّ
م َعِن ااَلِدل ائمـۀ جـور پیروی کردند. »ِلُعدوهِلِ

ِة« زیرا اینها از ادّلۀ عقلی و نقلی که داللت می کرد  صوِص اجَلِلّیَ م َعِن الّنُ ُعدوهِلِ

بـر اینکـه مثاًل عبدالملک نمی تواند حاکم مسـلمانان و خلیفۀ آنها باشـد، 

عدول کردند. از نصوص و دالیل روایاِت آشکار عدول کردند و به هوس ها 

و هواهـای خودشـان روی آوردنـد. مـردم می دیدنـد کـه زندگی بی دردسـر 

ازنظر تعرض حاکم برای آنها راحت تر است، لذا با همان راحت طلبی خود 

گذراندند و تبعیت از ائمۀ جور کردند؛ بنابراین آنها هم مشرک بوده اند.

بیـان کننـد،  را  ائمـه بخواهنـد شـرک  ازایـن رو می بینیـم هنگامی کـه 

یـک تعـرض نیمه آشـکاری بـا دسـتگاه خالفـت خواهـد بود. ایـن کار در 

زندگـی امـام سـجاد)ع( و در کلمات ایشـان هسـت. نمونـۀ دیگری هم از 

ایـن جلوه هـای تعـرض را ما در برخـی از مکاتبات میان امام سـجاد)ع( و 

عبدالملـکـ  خلیفـۀ مقتدر اموی ـ مشـاهده می کنیـم، که من دو نمونۀ 

آن را در اینجا اشـاره می کنم:

1. یک وقـت عبدالملـک نامـه ای نوشـت بـه امام سـجاد)ع( و حضـرت را بر 

ازدواج با کنیِز آزاد شـدۀ خودش مالمت کرد. حضرت کنیزی داشـتند و آن 

کنیـز را آزاد کردند، سـپس بـا او ازدواج کردند. عبدالملک نامه ای نوشـت 

و امام را مورد شـماتت قرار داد. البته کار امام یک کار بسـیار انسـانی و 
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اسـالمی بود، برای اینکه یک کنیزی را از قید عبودیت و ِرقیَّت1 آزاد کرده 

بود و سپس به همان کنیِز برده، شرافت بخشیده و او را همسِر خود قرار 

داده بود، و این کار بسیار انسانی و جالبی است. ولی انگیزۀ عبدالملک از 

نامه نوشتن این بود که درضمِن اینکه تعرضی به امام سجاد)ع( کرده باشد، 

می خواسـت به آن بزرگوار بفهماند که از مسـائل داخلی ایشـان هم مّطلع 

است، و بدین وسیله یک تهدیِد ضمنی بود برای حضرت. امام سجاد)ع( در 

پاسـخ، نامه ای نوشـتند و در مقدمه فرمودند: این کار هیچ ِاشکالی ندارد، 

و بـزرگان هـم چنیـن کاری کرده اند، پیغمبر خدا هـم چنین عملی انجام 

ؤُم 
ُّ
ا الل َ َ

ٰ ُمسِلٍم، ِاّن َ
ؤَم َعل

ُ
داده است، ازاین رو هیچ مالمتی بر من نیست، »َفا ل

ِة«۲ یعنی هیچ َپستی و خواری برای مردم مسلمان وجود ندارد،  ؤُم اجلاِهلّیَ
ُ
ل

بلکه َپستی و خواری همان َپستی و خواری جاهلیت است. به صورت طنز 

و خیلی لطیف او را به سـوابِق جاهلیت پدرانش توجه دادند، یعنی شـما 

هسـتید که از خانوادۀ مردم جاهل و مشـرک و دشـمِن خدا هستید و آن 

َرویه در شـما وجود دارد. اگر بناسـت سـرافکندگی در کسـی وجود داشته 

باشد، از آن باید سرافکندگی داشته باشد، نه از اینکه با یک زن مسلمانی 

ازدواج کرده است.

هنگامی که نامه به عبدالملک رسـید، سـلیمان، پسـر دوم عبدالملک، نزد 

1. )رق ی( بندگی

2. بحاراالنـوار/ ج46/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و.../ ابـواب تاریخ سید السـاجدین/ 

باب5/ حدیث 94/ ص1۰5
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پدرش بود؛ و هنگامی که نامه خوانده شد، او هم شنید طنز و سرزنش امام 

را، و او هم همانند پدرش در نامه احساس کرد. رو به پدرش کرد و گفت: 

ای امیرالمؤمنیـن! ببیـن علی بن الحسـین چـه تفاخری بر تو کرده اسـت. 

یعنی در این نامه فهمانده است که پدراِن من، همه مؤمنیِن باهلل بوده اند 

و پدراِن تو، همه کفار و مشـرکین بوده اند. می خواسـت پدرش را تحریک 

کنـد کـه یک عمـِل حادی درمقابل ایـن نامه انجام دهـد. ولی عبدالملک 

از پسـرش عاقل تر بود و می دانسـت که نسـبت به چنین قضایایی نباید با 

حضرت سـجاد)ع( درگیر شـود، لذا به پسرش خطاب کرده گفت: چیزی نگو 

پسـرم! این زبان بنی هاشـم اسـت که صخره ها را می شـکافد. یعنی زبان 

استدالل اینها بسیار قوی است و درشت گو هستند.

2. نمونـۀ دیگـر، نامـۀ دیگری اسـت کـه بین امـام سـجاد)ع( و عبدالملک 

ردوبدل شده و داستانش چنین است:

عبدالملـک اطـالع پیدا کرده بود که شمشـیر پیغمبر)ص( در اختیار حضرت 

سجاد)ع( است و این چیز جالبی بود، زیرا یادگار پیغمبر بود و مایۀ تفاخر. 

وانگهی بودِن آن شمشیر نزد امام سجاد، خطری برای عبدالملک بود، زیرا 

مردم را به سوی خود جلب می کرد. لذا در نامه ای که به امام سجاد نوشت، 

درخواسـت کرد که حضرت شمشـیر را برای او بفرسـتد. در ذیِل نامه هم 

نوشته بود که اگر کاری داشته باشید، من حاضرم کار شما را انجام دهم! 

یعنی پاداش آن ِهبه1 را هم در ضمن نامه وعده کرده بود.

1. )وه ب( بخشش و انعام
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امـام جـواب رد داد. مجـددًا به حضرت نامه ای تهدیدآمیز نوشـت، که اگر 

شمشیر را نفرستی، من سهمیۀ تو را از بیت المال قطع خواهم کرد.1 امام 

در پاسخ نوشت: »اما بعد، خداوند عهده دار شده است که بندگاِن متقی را 

از آنچه ناخوشایندشان است نجات ببخشد، و ازآنجاکه گمان ندارند روزی 

دهد. و در قرآن فرموده اسـت: همانا خدا دوسـت نمی دارد هیچ خیانتگِر 

وٍر(۲ اکنون بنگر که کدام از ما دو  ٍ َک�ن ّوا�ن �بُّ ُکّلَ حنَ حِ
ُ
ناسپاس را )ِا�نَّ اهلَل لا �ی

نفـر بـا این آیه منطبق تریم«۳. این لحن بسـیار تندی درمقابل خلیفه بود، 

زیرا این نامه به دسـت هرکس می افتاد، می فهمید که امام سـجاد)ع( اواًل: 

خودش را خیانت گر و ناسپاس نمی داند؛ ثانیًا: هیچ کس دربارۀ آن بزرگوار 

چنین تصوری را ندارد، زیرا او انسـان بزرگوار و مرد شایسـته و برگزیده ای 

از خانـدان پیغمبـر بـود و هرگز منطبق با این آیه نبـود. بنابراین نظر امام 

سجاد این بود که تو خیانت گر و ناسپاس هستی! تا این حد امام درمقابِل 

تهدیِد او تندی می کرد.

اینها نمونه هایی بود از تعرض های امام سـجاد نسـبت به دستگاه خالفت 

اموی.

3. اگـر نمونـۀ دیگـری را هم بخواهیم اضافه کنیم، بایسـتی اشـعاِر نقل 

1. در آن زمان تمام مردم از بیت المال سـهمیه می گرفتند، و امام هم مانند سـایرین از 

بیت المال سهمیۀ معّینی می گرفت. )نویسنده(

2. سوره مبارکه حج/ آیه 38

3. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة علی بن الحسین/ فصل فی کرمه و صبره و بکائه/ ص165
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شده از حضرت سجاد)ع( یا اشعار نقل شده از یاران آن حضرت را به حساب 

بیاوریـم. این هـم نوعـی تعرض بود، زیرا به فـرض اینکه خود حضرت هم 

تعرضـی نمی کـرد، اما نزدیکان آن حضـرت تعرض می کردند، این به نوعی 

تعرض امام سجاد به حساب می آمد.

چند شعری از حضرت هست که خیلی تند و انقالبی است.1 شعر معروف 

فرزدق هم نمونۀ دیگری است. داستان فرزدق را هم موّرخین و محدثین 

نقل کرده اند که خالصه اش این است:

هشـام، پسـر عبدالملک، در دوران قبل از خالفت، به مکه رفت. مشـغول 

طواف بود، خواسـت حجراالسـود را ِاسـِتالم۲ کند، زیرا مسـتحب اسـت در 

طـواف، حجراالسـود را اسـتالم کننـد، چـون جمعیت نزدیک حجراالسـود 

خیلـی زیـاد بـود، هرچـه کرد نتوانسـت خود را بـه حَجر برسـاند، و این در 

صورتی بود که او شاهزاده و پسر خلیفه و دارای ُمراِفقین۳ و محافظین و 

اطرافیانی هم بود، ولی مردم با بی اعتنایی به مقام آن شاهزاده، او را پس 

زدند و این آدمی که با ناز و نعمت پرورش یافته بود، آدمی نبود که بتواند 

 ااَلَذٰى 
َ

ن َنُکّف
َ
ینونا َفُنکرَِمُکم/ َو ا ن ُتِ

َ
1. این ابیات را امام خطاب به یزید خوانده اند: »ال َتطَمعوا ا

ّبوّنا« طمع نکنید اگر به ما اهانت کنید،  ِ
ُ

ن ال ت
َ
ُکُم/ َو ال َنلوُمُکُم ا ّبُ ِ

ُ
ّنا ال ن

َ
ُم ا

َ
َعنُکم َو ُتؤذونا. َو اهلُل َیعل

گرامی تان می داریم/ یا ما را آزار برسانید و ما مقابله نکنیم. خدا آگاه است که دوستتان 

نداریم/ و شـما را هم سـرزنش نمی کنیم اگر ما را دوسـت نداشـته باشـید. )مناقب آل 

ابی طالب/ باب امامة علی بن الحسین/ فصل فی المفردات و النصوص علیه/ ص173(

2. )س ل م( دست کشیدن، لمس کردن

3. )رف ق( همراهان، همسفران
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در بیـن مـردم رفتـه، هماننـد آنها حَجر را ببوسـد. خالصه از اسـتالم حَجر 

مأیوس شـد، به طرف یک بلندی مشـرف بر مسـجدالحرام آمد و همان جا 

نشسـت و بنـا کـرد مـردم را تماشـاکردن. اطـراف او هـم عده ای نشسـته 

بودند. دراین ِبین، یک مرِد بسـیار موّقر و متین و دارای سـیمای زاهدانه 

و ملکوتی، در میان طواف کنندگان آشکار شد و به طرف حجراالسود رفت. 

مـردم به طـور طبیعـی راه را برای امـام باز کردند و بـدون اینکه هیچ گونه 

زحمتی برای او به وجود بیاید، با خیال راحت حَجر را استالم کرد و بوسید 

و سپس برگشت و مجددًا مشغول طواف شد.

خیلـی بـر هشـام گـران آمد که ببیند او پسـر خلیفه اسـت و کسـی برای 

او َارجـی1 قائـل نیسـت، بلکه با ُمشـت و لگد او را طـرد می کنند و راهش 

نمی دهند که حَجر را استالم کند! از آن طرف یک مرد دیگری پیدا می شود 

کـه بـا کمـال راحتی حجراالسـود را اسـتالم می کند. با عصبانیت پرسـید: 

این مرد کیسـت؟ اطرافی ها شـناختند که او علی بن الحسین)ع( است، لکن 

برای اینکه مبادا هشـام از آنها نگران شـود، نگفتند؛ زیرا معلوم بود میان 

خانوادۀ هشام و خانوادۀ امام سجاد)ع( اختالف هست، و همیشه بنی امیه 

و بنی هاشم اختالف داشته اند. نخواستند بگویند او بزرگ خانوادۀ دشمِن 

توسـت کـه این طـور مردم به او عالقه مندند، چون ایـن را نوعی اهانت به 

هشام به حساب می آوردند.

فرزدِق شـاعر ـ که از ُمخلصین و دوسـتان اهل بیت)ع( بود ـ در آنجا حاضر 

1. ارزش، اهمیت
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بـود. تـا دیـد اینهـا تجاُهل1 کردنـد و وانمـود کردند که علی بن الحسـین)ع( 

را نمی شناسـند، جلـو رفـت و گفـت: ای امیـر! اگـر اجازه می دهـی من او 

را معرفـی کنـم. گفـت: معرفـی کن. فرزدق یـک قصیـده ای در آنجا گفت 

کـه از معروف ترین قصاید شـعرای اهل بیت اسـت و سـرتاپا مـدح َغّرای۲ 

علی بن الحسین)ع( است. با این بیت شروع می شود:

َتُه
َ
ذی َتعرُِف الَبطحاُء َوطا

َّ
ُم«۳»هَذا ال  َو احَلـَر

ُّ
َو الَبیـُت َیعرُِفـُه َو احِلـل

اگر تو نمی شناسـی که او کیسـت، این آن کسـی اسـت که سرزمیِن َبطحاء4 

جای پای او را می شناسد، این آن کسی است که حّل و َحرم۵ او را می شناسد، 

این آن کسی است که زمزم و صفا او را می شناسد، این فرزند پیغمبر است، 

ایـن فرزند بهترین مردم اسـت، بنا کرد تعریف کـردن در یک قصیدۀ غّرایی و 

همچنین خصوصیاتی از امام سجاد)ع( را ذکرکردن که هر کلمه ای مثل خنجری 

بر قلب هشام فرومی رفت، و از آن پس مغضوب هشام واقع شد و هشام او را 

طرد کرد و حضرت علی بن الحسین صله ای )پولی( برای او فرستادند. او پول را 

نپذیرفت و گفت: من این شعر را برای خدا گفته ام و از شما پول نمی گیرم.

1. )ج ه ل( خود را به نادانی زدن

2. )غ رر( فصیح، بلیغ، درخشان 

3. بحاراالنـوار/ ج46/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و.../ ابـواب تاریخ سید السـاجدین/ 

باب8/ حدیث 17/ ص125

4. زمین های پهناور و هموار مکه که گذرگاه سیل بود.

5. حریم مقدس خاصی که از شش طرف، مکه را احاطه کرده، »حرم« و بیرون آن »حل« 

نامیده می شود.
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چنین تعرض هایی در بین یاران امام مشاهده می شد، که یک نمونۀ دیگر 

آن برخورِد یحیی بن امِّ الطویل است، و این البته جزء شعر نیست.

یحیی بن امِّ الطویل از جوان های بسیار شجاع و مخلص نسبت به اهل بیت 

بـود. همـواره بـه کوفه می رفت و مردم را جمع می کرد و فریاد می کشـید: 

»ای مردم! )مردمی که دنباله رِو حکومت بنی امیه بودند( ما به شـما کافر 

هسـتیم. ما شـما را قبول نداریم، تا وقتی که شما به خدا ایمان بیاورید.« 

از این سـخن چنین برمی آید که او مردم را مشـرک می دانسـت و آنان را 

بـه مشـرک و کافر خطاب می کرد. این چنیـن جلوه های تعرضی در زندگی 

حضرت سجاد)ع( و یارانش مشاهده می شود.پاسدار اسالم، ش12

برخورد َشدید امام سجاد با علمای درباری

در ادامۀ بحث از مسائل مربوط به شرح حال امام سجاد)ع( و شیوه های آن 

حضرت ـ در اینجا ]به دنبال[ زمینۀ مساعد برای یک حرکت عظیم اسالمی 

که می تواند منتهی به حکومت علوی و حکومت اسالمی بشود ـ هستیم 

و آن را بیان می کنیم:

به طوِرخالصـه، ایـن شـیوه ها در »تبییـن و توضیـح« بـرای عـده ای و در 

»سازماندهی« برای جمعی دیگر و در »راهنمایی و راهگشایی« برای گروهی 

دیگر خالصه می شد. یعنی امام سجاد)ع( را در تصویری که کردیم، به صورت 

انسـان بردبار و صبوری می یابیم که در طول سـی تا سـی وپنج سـال سعی 

می کنند تا زمینۀ شـدیدًا نامناسـب جهان اسـالم را به سـمتی سـوق دهند 
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کـه در آن میـان، خـود آن حضـرت و یا جانشـینانش بتواننـد فعالیت ها و 

تالش های اصلی و نهایی را برای ایجاد جامعۀ اسالمی و حکومت اسالمی 

به وجود آورند. اگر سی وچهار سال تالش امام سجاد را از زندگی ائمه)ع( قطع 

کنیـم، قطعـًا به آنجایی نخواهیم رسـید که امام صـادق)ع( رفتاری آن چنان 

صریح و آشکار با حکومت اموی یا بعدها با حکومت عباسی داشت.

برای ایجاد یک جامعۀ اسـالمی، زمینۀ فکری و ذهنی از همه چیز الزم تر 

و مهم تر اسـت، و این زمینۀ ذهنی و فکری در آن شـرایطی که آن روز در 

عالم اسـالم وجود داشـت، کاری بود که بایسـتی در طول سـالیان درازی 

انجـام بگیـرد، و ایـن همـان کاری بـود که امام سـجاد با همـۀ زحمت و 

توان فرسایی به عهده گرفت.

در کنار این، تالش های دیگری را در زندگی امام سجاد می یابیم که درحقیقت، 

نشـان دهندۀ پیشـرفت آن حضرت در زمینۀ قبلی اسـت. قسمت عمدۀ این 

تالش ها، سیاسی و گاهی بسیار حاد است. که یک نمونۀ آن را، در برخورد 

امام سجاد)ع( با علمای وابسته و محدثین بزرگی که برای دستگاه حکومت 

فعالیت می کردند، می توانیم بیابیم. این بحث، در زمینۀ این برخورد است:

یکی از شـورانگیزترین مباحث زندگی ائمه علیهم السـالم بحث از برخورد 

ایـن بزرگـواران بـا سررشـته داران فکـر و فرهنگ در جامعۀ اسـالمی یعنی 

علمـا1 و شعراسـت. اینهـا کسـانی بودنـد که فکـر و جهِت ذهنـی مردم را 

1. وقتـی می گوییـم علمـا، منظورمان علمای دین در آن زمان اسـت کـه عبارت بودند از: 

محدثین، مفسرین، قراء، قضات و زّهاد. )نویسنده(
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هدایـت می کردنـد، و آنـان را با وضعـی که خلفای بنی امیـه و بنی عباس 

می خواسـتند در جامعـه حاکـم باشـد، عـادت می دادنـد و نسـبت بـه آن 

وضع مطیع و تسـلیم می سـاختند. این طرز برخورد در زندگی امام سـجاد 

ـ همانند دیگر امامان)ع( ـ یک بخش جالب و مهم بود.

همان گونـه کـه می دانیـم، خلفای سـتمگر و جائر بـرای اینکـه بتوانند بر 

مردمی که معتقد به اسالم بودند، حکومت داشته باشند، چاره ای نداشتند 

جز اینکه ایمان قلبی مردم را نسبت به آنچه که می خواستند انجام دهند، 

جلـب کننـد. زیـرا آن روز هنـوز زمان زیادی از صدر اسـالم نگذشـته بود و 

ایمان قلبی مردم به اسالم به قّوت خود باقی بود و اگر مردم می فهمیدند 

بیعتی که با این ظالم کرده اند، بیعت درستی نیست، و این ظالم شایستۀ 

خالفـت رسـول اهلل)ص( نیسـت، بدون شـک تسـلیم او نمی شـدند. اگر این 

مطلب را نسـبت به همۀ مردم نپذیریم، مطمئنًا در جامعۀ اسـالمی افراد 

زیـادی بودنـد که از روی ایمان قلبی، وضع غیر اسـالمی دسـتگاه خلفا را 

تحمـل می کردنـد؛ یعنی تصور می کردند که این وضع اسـالمی اسـت. به 

همین جهت بود که خلفای جور، حداکثر استفاده را از محدثین و علمای 

دینـی آن زمـان می کردنـد، و آنهـا را بـه آنچـه که خـود مایل بودنـد وادار 

می سـاختند، و از آنهـا می خواسـتند، احادیثـی را از زبـان پیامبر و صحابۀ 

بـزرگ آن حضـرت طبـق میـل و خواسـتۀ آنها جعـل کنند. در ایـن زمینه 

مـواردی داریـم که خیلی تکان دهنده اسـت. به عنوان نمونه این حدیث را 

نقل می کنیم:
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در زمـان معاویـه، یک نفر بـا کعب االحبار1 برخورد کـرد. کعب االحبار برای 

اینکه با معاویه و زمامداران شام رابطه ای صمیمانه داشت، از این شخص 

پرسید: اهل کجا هستی؟

ـ  اهل شام هستم.

ـ  شـاید تو از آن لشـکریانی هسـتی که هفتادهزار نفر آنها بدون حسـاب 

وارد بهشت می شوند)!(

ـ  آنها چه کسانی هستند؟

ـ  آنها اهل دمشقند.

ـ  نه، من اهل دمشق نیستم.

ـ  پس شاید تو از آن لشکریانی هستی که خدا هر روز دو بار به آنها نگاه 

می کند)!!(

ـ  آنها چه کسانی می باشند؟

ـ  اهل فلسطین!۲

شـاید اگر آن مرد، می گفت: اهل فلسـطین نیسـتم، کعب االحبار برای هر 

یک از اهالی َبعَلَبک، طرابلس و بقیۀ شهرهای شام احادیثی نقل می کرد 

که حاکی از این بود که اینها مردم برجسـته و شایسـته ای هستند! و اینها 

1. کعب االحبار یک نفر یهودی بود که در زمان خلیفۀ دوم، مسلمان شد. و شدیدًا نسبت 

به احادیث او سـوءظن وجود دارد، نه فقط در بین شـیعیان بلکه حتی بسـیاری از اهل 

سـنت نیـز نسـبت بـه احادیـث او همین گمان را دارنـد که او از روی دشـمنی و عناد با 

اسالم احادیثی را جعل کرده است. البته برخی از اهل سنت او را قبول دارند. )نویسنده(

2. تاریخ مدینة دمشق )علی بن حسن ابن عساکر، متوفی 571ق(/ ج1/ ص275
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اهـل بهشـتند! کعب االحبـار ایـن احادیث را یـا برای تملق به امرای شـام 

جعل می کرد که از این طریق کمک بیشتری از آنها دریافت کرده و محبت 

آنهـا را جلـب کنـد، یـا اینکه باید ریشـۀ این عمل را در دشـمنی و عناد او 

نسبت به اسالم بدانیم که می خواست احادیث اسالمی را تخلیط1 کند تا 

اینکه اقوال پیامبر به آسانی شناخته نشود.

در کتـب تذکـره و رجـال و حدیث ازاین قبیل داسـتان ها زیاد اسـت. از آن 

جملـه اسـت داسـتان آن امیـری کـه پسـرش بـه مکتب خانه رفتـه بود و 

مکتـب دار، پسـر او را زده بـود. وقتـی پسـر گریـان بـه منزل برگشـت و به 

پـدرش گفـت کـه امروز مکتب دار مرا زده اسـت. پدر عصبانی شـده گفت: 

االن می روم و می گویم یک حدیثی علیه این مکتب دار بسـازند که دیگر 

این مکتب دار از این غلط ها نکند!!

از ایـن داسـتان معلـوم می شـود که آن قدر جعـل حدیث برای آنها آسـان 

بـود که حتی به خاطر ترحم بر اشـک چشـم کودکشـان، یـک حدیث علیه 

مکتب دار یا شهری که مکتب دار از آنجاست، درست می کردند. درهرصورت، 

این وضعیت موجب شـده بود که یک ذهنیت و فرهنگی بسـیار مخلوط، 

مجعول، و نادرسـت از اسـالم، در جهان اسالم وجود داشته باشد، و منشأ 

این ذهنیت غلط، همان محدثین و علمایی بودند که در خدمت قدرتمندان 

و صاحب منصبـان آن زمـان بودند. بنابراین، در چنین وضعیتی، برخورد با 

این دسته، یک عمل بسیار مهم و تعیین کننده است.

1. )خ ل ط( در هم آمیختن
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اینک نمونه ای از این برخورد، در زندگی امام سـجاد)ع( ذکر می کنیم: این 

برخورد مربوط است به برخورد امام با محمدبن شهاب زهری.1

محمدبن شهاب زهری نخست یکی از نزدیکان و شاگردان امام سجاد)ع( بوده 

است یعنی از کسانی است که علومی را از امام فراگرفته و احادیثی را نیز 

از امام سجاد نقل کرده است، ولی تدریجًا ـ به خاطر جرأتی که داشته ـ به 

دستگاه خالفت نزدیک می شود و در خدمت این دستگاه قرار می گیرد و از 

زمرۀ علما و محدثینی درمی آید که ائمه)ع( درمقابل آنها قرار می گرفتند.

برای اینکه بیشتر به وضع محمدبن شهاب زهری آشنا شویم، چند حدیث 

دربارۀ او نقل می کنیم. یکی از آن احادیث، این است که وی می گوید: »ُکّنا 

َحٌد ِمن امُلسـِلمنَی«۲ 
َ
ن ال َیَنَعُه ا

َ
ینـا ا

َ
ا َهنـا َعلیـِه ٰهُؤالِء ااُلَمراُء َفَر کَر

َ
ٰ ا ُه ِکتاَبـَة الِعلـِم َحـیّتَ َنکـَر

در آغاز ما از نگارش دانش خشنود نبودیم تا اینکه امیران و حکمرانان ما 

را وادار به نوشـتن آنچه از دانش می دانسـتیم نمودند تا به صورت کتاب 

درآید. سـپس ما چنین اندیشـیدیم که هیچ مسـلمانی را از این کار منع 

نکنند و همواره علم و دانش نوشـته شـود. از این سـخن چنین برمی آید 

کـه تـا آن وقـت، بین این دسـته از محدثیـن معمول نبوده کـه آنچه را از 

احادیث می دانند، بنویسـند، و همچنین به روشـنی مشـخص می شـود که 

1. گاهـی محمدبن مسـلم زهـری نیـز به او می گویند؛ یعنی اسـم پدر او گاهی شـهاب و 

گاهی مسـلم ذکر می شـود و احتمااًل یکی اسـم پدرش و دیگری لقب پدرش می باشـد. 

)نویسنده(

2. الطبقات الکبری/ ج2/ ص296
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محمدبن شـهاب زهـری در خدمـت امـرا بـوده و آنهـا او را وادار به نگارش 

احادیث به ِمیل خودشان می کردند.

ر« می گوید: مـا خیال می کردیم کـه از زهری حدیث  یـک نفـر به نـام »ُمعّمَ

بسـیاری نقل کرده ایم تا اینکه ولید1 کشـته شـد. پس از کشته شدن ولید، 

دفترهـای زیـادی را دیدیـم که بر چهارپایان حمـل و از خزاین ولید خارج 

می شـد، و می گفتنـد کـه: اینهـا دانش زهری اسـت!۲ یعنی زهـری آن قدر 

کتـاب و دفتـرـ  بـرای ولیـد و بـه خواسـتۀ او ـ از حدیث ُپر کـرده بود که 

وقتـی می خواسـتند آنها را از خزاین ولیـد خارج کنند، ناچار بر چهارپایان 

حمل می شد. این دفاتر و کتاب هایی که به امر ولید ُپر از حدیث شده و 

متعلق به اوست، چگونه احادیثی خواهد بود؟ بدون شک یک حدیث هم 

در محکومیـت ولیـد ندارد بلکه آنها عبارت از احادیثی اسـت که بر اعمال 

ولید و امثال او صحه گذاشته شده است.

حدیـث دیگـری دربـارۀ زهـری هسـت کـه بدون شـک مربوط می شـود به 

دوران وابسـتگی زهـری بـه دسـتگاه خالفت. یعقوبـی در تاریخش چنین 

 ِااّل ِاَلٰ َثاَثـِة 
ُ

 الّرِحـال
ُ

: ال ُتَشـّد
َ

ـُه قـال
َ
ّن

َ
ُثُکـم َعـن َرسـوِل اهلِل ا ّدِ ّیَ ُیَ هـر می گویـد: »ِاّنَ الّزُ

یت َوَضَع 
َّ
َة ال خـَر مَلسـِجِد احَلـراِم َو امَلسـِجِد َمدیَنـِة َو امَلسـِجِد ااَلقَصـٰی، َو ِاّنَ الّصَ

َ
َمسـاِجَد، ا

هیـا َتقـوُم َمقـاَم الَکعَبـِة«۳ یعنـی زهری به پیامبر خدا نسـبت 
َ
 اهلِل َقَدَمـُه َعل

ُ
َرسـول

1. ولید پسر بزرگ عبدالملک مروان است که پس از او به خالفت رسید. )نویسنده(

ی!«. )نویسنده( 2. »... فاذا الدفاتر قد حلت عل الدواب من خزائنه و یقال هذا من علم زهر

3. تاریخ الیعقوبی/ ج2/ ص261 
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داده که پیامبر فرموده است: با ایمان و قداست نباید کوچ و عزیمت کرد 

مگر به سـوی سـه مسجد: مسجدالحرام و مسجد مدینه و مسجداالقصی و 

آن سنگی که ـ در مسجد االقصی ـ رسول خدا پای خود را روی آن سنگ 

گذاشـته، جای کعبه قرار می گیرد!! همین قسـمت آخر حدیث مورد توجه 

من است که این سنگ را به جای کعبه حساب می کند و برای آن، همان 

شرف و ارزش کعبه را قرار داده است!

این حدیث برای آن زمانی اسـت که عبداهلل بن زبیر بر مکه مسـلط بود، و 

هروقت مردم می خواستند به حج بروند، مجبور بودند در مکه ـ منطقه ای 

کـه زیـر نفـوذ عبداهلل زبیر اسـت ـ چنـد روزی بمانند و این فرصت بسـیار 

خوبی به عبداهلل زبیر می داد که علیه دشـمنان خودش ـ و از همه مهم تر 

عبدالملک  مـروان ـ تبلیغـات کنـد. و چون عبدالملـک مایل بود که مردم 

تحـت تأثیـر ایـن تبلیغـات قـرار نگیرنـد و بـه مکـه نرونـد، لـذا بهترین و 

آسـان ترین راه را در ایـن دیـد کـه حدیثـی جعل کند که آن حدیث شـرف 

و منزلـت مسـجداالقصی را به انـدازۀ مکـه بداند، و حتی آن سـنگی که در 

مسـجداالقصی اسـت به قدر کعبه شرف داشـته باشد! درحالی که می دانیم 

ـ در عرف و فرهنگ اسالمی ـ هیچ نقطه ای از دنیا به اندازۀ کعبه شرافت 

نـدارد و هیـچ سـنگی در دنیـا جایگزیـن سـنگ خانۀ کعبه و حجراالسـود 

نمی شـود. ازایـن رو، انگیـزۀ جعل این حدیث، همین اسـت کـه مردم را از 

رخت بسـتن و کمـر همـت بسـتن به سـوی خانۀ خـدا و مدینـهـ  که آنجا 

هـم احتمـااًل مرکز تبلیغات علیه دسـتگاه عبدالملک بوده ـ منصرف کرده 
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و رهسـپار فلسـطین سـازند، زیـرا فلسـطین جزئـی از شـام و تحـت نفوذ 

عبدالملک بوده اسـت، حال چقدر مردم به این حدیث مجعول ترتیب اثر 

دادند، باید در البه الی تاریخ جستجو کرد که آیا اتفاق افتاد که در برهه ای 

از زمـان مـردم به جـای رفتن بـه مکه، به بیت المقدس بـرای زیارت صخره 

می رفتنـد یـا چنین چیزی اتفاق نیفتاده اسـت؟! اگـر چنین چیزی اتفاق 

افتاده باشد، باید مجرم اصلی یا یکی از مجرمین را محمدبن شهاب زهری 

دانسـت کـه بـا جعـل این چنین احادیثـی، مـردم را این طور دچار اشـتباه 

می کرد و این فقط به خاطر مقاصد سیاسی عبدالملک مروان بوده است.

پس از اینکه محمدبن شـهاب وابسـته به دسـتگاه خالفت می شـود، هیچ 

مانعی نداشته است که علیه امام سجاد)ع( و تشکیالت خاندان علوی هم 

احادیثـی جعـل کند، کـه در این مورد دو حدیث را در کتاب »اجوبة مسـائل 

جاراهلل«1 ـ تألیف مرحوم سـید عبدالحسین شرف الدین ـ یافتم که در یکی 

از این دو روایت، محمدبن شهاب ادعا می کند که امیرالمؤمنین)ع( جبری۲ 

بـوده! و بـه پیغمبـر اسـتناد می دهـد که مراد از »انسـان« در آیه »َو کا�نَ 

«۳ امیرالمؤمنین است! العیاذ باهلل. در روایت دیگری 
ً
َدلا یأٍ �بَ

َ َ� �ش
َ ک�ش

َ
الِا�ن�ا�نُ ا

نقل می کند که حمزۀ سیدالشهدا، شراب خورده بود. جعل این دو روایت 

1. اجوبة مسـائل جاراهلل )سـید عبدالحسـین شـرف الدین، متوفی 1377ق(/ صفحات 69 

تا 71

2. پیرو عقیدۀ جبری، کسانی که وجود اختیار برای انسان را نفی می کنند.

3. سوره مبارکه کهف/ آیه 54، »انسان بیش از هر چیز، به مجادله می پردازد.«
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فقط برای این است که از جبهۀ قدرتمندان سیاسیـ  که همان عبدالملک 

و خاندان بنی امیه می باشـند ـ درمقابل ائمۀ هدی علیهم السـالم حمایت 

شـود، و خانـدان پیامبـر و سلسـلۀ اوالد آن بزرگوار راـ  کـه مقابل ُاَمویون 

قرار داشتند ـ از صورت مسلمانان طراز اول خارج کند و آنان را این چنین 

معرفـی کنـد کـه از جهـت دلبسـتگی و عمـل بـه احـکام دیـن یـا در حد 

متوسـطند و یـا قاصـر1 و در سـطح معمولـی و یـا پایین تـر از آنانند! امام 

سـجاد)ع( موضع گیری بسـیار سـخت و تندی در برابر این شـخص کرده که 

ایـن موضع گیـری در یـک نامه منعکس شـده اسـت. البته ممکن اسـت 

کسـی فکـر کنـد که یـک نامه مگر تـا چه حـد می تواند نشـان دهندۀ این 

موضع گیری تند باشـد، اما با توجه به اینکه مضمون این نامه نسـبت به 

خوِد زهری و همچنین نسبت به دستگاه حاکم بسیار َشدید است، و این 

نامه منحصر به محمدبن شهاب نمی شود بلکه به دست دیگران نیز می افتد 

و به تدریـج از زبـان بـه زبان و از دهان به دهـان می گردد و در تاریخ برای 

همیشه می ماندـ  همچنان که در تاریخ مانده است و امروز پس از گذشت 

بیـش از 13۰۰ سـال، مـا دربـارۀ این نامه بحث می کنیـم ـ با توجه به این 

امور، می توان فهمید که این نامه چه ضربۀ کاری ای می تواند بر قداسـت 

شـیطانی و مصنوعـی این گونـه علما وارد آورد. البته ایـن نامه خطاب به 

محمدبن شـهاب اسـت ولـی افراد دیگـری همانند او را نیـز در برمی گیرد. 

معلوم است که وقتی این نامه به دست مسلمانان به خصوص شیعیان آن 

1. )ق ص ر( عاجز، ناتوان



331 فمظ سهصب اقا: ساااف 

زمان برسـد، و دست به دست بگردد، چه بی اعتباری شدیدی برای این گونه 

افراد درباری به وجود می آورد.1پاسدار اسالم، ش11

ایـن خالصـه ای از زندگی امام سـجاد اسـت. البته این نکته را هم اشـاره 

کنم: علی رغم اینکه امام سجاد)ع( در دوران امامت ُپربار خود که سی وچهار 

سـال طول کشـیده است تعرض آشکاری با دستگاه خالفت نداشتند، ولی 

چیـدن همـان بسـاط ُپربار امامـت و تعلیم و تربیت تعـداد زیادی مؤمن 

و مخلص و گسـتردن دعوت اهل بیت، کار خود را کرد و دسـتگاه خالفت 

بنی امیه ]را[ نسـبت به آن حضرت بدبین و اندیشـناک کرد به طوری که به 

آن بزرگـوار تعرض هایـی هم نمودند و الاقـل یک بار آن حضرت را با غل و 

زنجیر از مدینه به شام بردند.

ایـن ُغـل و زنجیـری که نسـبت به امام سـجاد)ع( معروف اسـت در حادثۀ 

کربـال، به طـور یقین معلوم نیسـت ُغل و زنجیـر در ماجرای کربال به گردن 

حضـرت بسـته باشـند، امـا در آن ماجرا یقینی اسـت، یعنـی حضرت را از 

مدینه سـوار شـتر کردند و با ُغل و زنجیر به شـام بردند و در موارد متعدد 

دیگـری هـم، مـورد شـکنجه و آزار مخالفـان قـرار گرفتند و سـرانجام هم 

در سـال نودوپنج هجری ـ در زمان خالفت ولیدبن عبدالملک ـ به وسـیلۀ 

ُعمال دستگاه خالفت مسموم شدند و به شهادت رسیدند.پاسدار اسالم، ش12

1. برای مطالعۀ بیشتر به حلقۀ سوم انسان 25۰ساله/63. پایه گذاری تشکیالت شیعی؛ 

دو نامه در اهمیت زهد، مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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دوران سازندگی فکری و تشکیاتی

دوران زندگی امام پنجم، امام باقرعلیه السام به طورکامل ادامۀ منطقی دوران 

زندگی امام سجاد است. اکنون دیگر، جمعی گرد آمده اند و شیعه دوباره 

احسـاس وجود و شـخصیت می کند. دعوت شـیعی که چند سـالی بر اثِر 

حادثـۀ کربـال و حـوادث خونیـن پـس از آنـ  ماننـد حادثۀ َحـّره و حادثۀ 

تّوابین ـ و سخت گیری های خلفا متوقف مانده بود و جز در پوشش های 

بسیار ضخیم ارائه نمی شد، اکنون در بسیاری از اقطار کشورهای اسالمی، 

مخصوصـًا در عـراق و حجـاز و خراسـان، ریشـه دوانیـده و قشـر وسـیعی 

را بـه خـود متوجـه سـاخته و حتـی در دایـره ای محدودتـر به صـورِت یک 

پیونـد فکـری و عملـی که می توان از آن به یک »تشـکیالت حزبی« تعبیر 

کـرد، درآمـده اسـت. آن روزی که امام سـجاد می فرمـود: »در همۀ حجاز، 

دوسـتان و عالقه مندان ما به بیسـت نفر نمی رسـند« سپری شده و اکنون 

هنگامی کـه امـام باقـر به مسـجد پیامبر در مدینه وارد می شـود، جماعت 
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انبوهـی از مـردم خراسـان و دیگـر مناطق گرد او را می گیرند و از مسـائل 

فقهـی سـؤال می کنند. کسـانی چون طـاووس یمانـی و َقتاَدةبن ِدعاَمه و 

ابوحنیفـه و دیگـران و دیگـران که رجال نـام آور دانش دین و البته در غیر 

جهت گیری امامت و شـیعه به شـمار می آیند، آوازۀ دانش وسـیع امام را 

شنیده و برای استفاده و یا برای احتجاج و مجادله1، به او روی می آورند. 

شـاعری چـون »ُکِمْیـت اسـدی«۲ بـا آن زبان فصیح و هنر سرشـار، مهم ترین 

اثر هنری اش قصیده هایی اسـت به نام »هاشـمیات« که دست به دسـت و 

زبان به زبـان می گـردد و مـردم را بـا حق آل محمد و فضـل و دانش و ارج 

معنـوی آنـان آشـنا می سـازد. از سـوی دیگـر خلفـای مروانی ِبـدان جهت 

که پس از دوران اقتدار بیست سـالۀ عبدالملک بن مروان )متوفی به سـال 

هشتاد وشـش( و فروکوفتـن همـۀ سـرهای داعیـه دار و فرونشـاندن همۀ 

شـعله های مخالفت، احسـاس امن و رضایت می کنند، و هم ِبدان جهت 

که متاع آسان به دست آمدۀ خالفت را مانند گذشتگان خود قدر نمی دانند، 

و هم نیز به جهِت سـرگرمی هایی که معمواًل الزمۀ آن جاه و جالل اسـت، 

چندان به کار تشّیع نمی پردازند و در نتیجه، امام و یارانش تا حدودی از 

تعرض های آنان در امانند.

به معنـای دلیـل آوردن و  1. )ح ج ج( دلیـل آوردن، )ج دل( جروبحث کـردن. در اصطـالح 

بحث کردن بر سر موضوعات مورد اختالف نظر است.

2. از شعرای عالقه مند به اهل بیت که محضر امام سجاد، امام باقر و امام صادق را درک 

کرده. ُکِمْیت در سال 126ق به شهادت می رسد.
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باری، اوضاع از چندین جهت به سـوِد امامت و تشـّیع تغییر یافته است؛ 

پـس قهـرًا می توان نتیجه گرفت که امام باقر در دوران امامِت خود گامی 

پیش رفته و تالش و مجاهدت شـیعی را به سـمت آخرین گام، مرحله ای 

فراتـر بـرده اسـت؛ و همین اسـت که شـاخصۀ دوران امامت امـام باقر را 

تشکیل می دهد.پیشوای صادق، ص33-3۰

در مـورد امـام باقرعلیه الصاةوالسـام حـرف زیـادی هسـت، منتها بـه دو نکته از 

زندگـی آن حضـرت مـن اشـاره می کنـم. یکـی عبارت اسـت از مبـارزۀ آن 

حضـرت بـا تحریف در معارف اسـالمی و احکام اسـالمی؛ این چیزی بود 

کـه در دوران امـام باقـر از همیشـۀ پیـش از زمان آن حضرت، مشـروح تر 

و مبسـوط تر و گسـترده تر انجام شـد. یعنی چه مبارزۀ با تحریف؟ مقصود 

از مبارزۀ با تحریف این اسـت که دین مقدس اسـالم اساسـًا با معارف و 

احکامـی کـه دارد و بـا آیات قـرآن برای جامعۀ اسـالمی خصوصیاتی را و 

شـرایطی را مقرر کرده ـ بلکه برای دنیای انسـانی و زندگی بشـر ـ که اگر 

مردمـی آن معـارف را بداننـد و به آن پایبند باشـند، ممکن نیسـت که در 

جامعـه ای کـه به نام اسـالمی وجـود دارد، بعضی چیزهـا را تحمل کنند. 

مثاًل حکومت ستمگران را، یا حکومت ُفّساق و ُفّجار1 را، یا حکومت از دین 

بی خبرهـا را تحمـل نمی کنند. تبعیض را و تقسـیم غیـر عادالنۀ ثروت در 

جامعه را قهرًا تحمل نمی کنند و بسیاری از این فسادهایی که در جوامع 

اسالمی هست، این با احکام اسالمی و با نظام اسالمی سازگار نیست.

1. )ف س ق( بی تقوا، )ف ج ر( گناهکار
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بعضـی از سـالطین و زمامدارانـی کـه به عنوان خالفت پیغمبر بر سـر کار 

آمدند ـ مثل بنی امیه و مروانی ها ـ اینها به هیچ وجه شایسـتۀ آن نبودند 

که بر جامعۀ اسالمی حکومت کنند و در دوران زمامداری خودشان انواع 

فسـق و ظلـم و فسـاد و تبعیـض و جهل و خالصـه انحراف های گوناگون 

وجـود داشـت. اگـر قرار بـود احکام اسـالمی و آیـات قرآنـی همان طورکه 

هسـت، بـرای مـردم تبیین بشـود، امـکان ادامـۀ حکومـت و زمامداری و 

قبضه کردن قدرت برای اینها نبود؛ این بود که دسـت به تحریف می زدند. 

حـاال تحریـف را هـم از چندیـن راه انجـام می دادند. یکـی اش این بود که 

بعضـی از فقهـا و علمـا و محدثیـن و قـراء و چهره هـای موّجـه و اینها را 

می فریفتند و در کنار خود نگاه می داشتند، به آنها پول می دادند یا آنها را 

می ترساندند. بعضی را با طمع، بعضی را با ترس وادار می کردند که همان 

چیزی را که مورد عالقۀ آنهاست در بین مردم ترویج کنند. لذا شما اگر به 

تاریـخ یکی، دو قرن اول اسـالم نگاه کنیـد، یک منظرۀ عجیبی می بینید. 

این قـدر چهـرۀ معـروف قـدس و تقوا و علم، انسـان می بیند کـه اینها در 

خدمـت حـکام و زمامـداراِن جور بودند و یک احکام عجیب و غریبی را به 

نام اسالم به خورد مردم دادند. حاال ببینید مثاًل از باب نمونه این چطور 

حکمـی اسـت که یـک عاِلمی این طور بگوید که خـدای متعال و قرآن که 

به ما گفتند از اولی االمر پیروی کنید،1 این اولی االمر هر آن کسـی اسـت 

1. خداوند در آیۀ 55 سـورۀ مبارکۀ مائده به مسـلمانان می فرماید: »ولّی )رهبر و حاکم( 

شما فقط خداست و رسولش و مؤمنانی که نماز را به پا می دارند و زکات را درحالی که در 
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که به هر وسـیله ای بر مردم تسـلط پیدا بکند؛ این اولی االمر است. ولو با 

دغل بـازی و حیلـه و شمشـیر و زور و قلدری و سـِر گردنه گرفتن، باالخره 

بتواند بر مردم حاکمیت پیدا کند؛ این می شود اولی االمر.

ُخـب ایـن، این قـدر نامعقول و نادرسـت اسـت که اگر به اسـالم و به یک 

ریشۀ اعتقادی و ایمانِی مردم متصل نشود، برای کسی قابل قبول نیست؛ 

امـا اینهـا آمدنـد این را به اسـالم متصل کردند و ازاین گونـه حرف ها زیاد 

زدند که در تاریِخ یکی، دو قرن اول اسالم ازاین قبیل مطلب الی ماشاءاهلل 

فـراوان اسـت. راه می انداختنـد ایـن چهره هـای نامـدار را خلفـا در کنـار 

خودشـان مکـه می بردنـد، مدینـه می بردند، به مـردم عرضـه می کردند، در 

مجامـع عمومـی آنهـا را مطـرح می کردند، و آنها را وسـیله ای بـرای تأیید 

خودشـان قـرار می دادند. ..یکی از راه های تحریف دیـن این بود؛ این گونه 

افـراد عاِلم نمـا و فقیه نما و مقدس نمـا و زاهدنما در خدمت خلفا بودند و 

هرچه که آنها مایل بودند که مردم اعتقاد پیدا کنند، اینها به نام دین، آن 

را بـه خـورد مـردم می دادند. بعضی از اینها هـم در کتاب ها هنوز مانده و 

متأسفانه بسیاری از مسلمین هنوز به آن چیزها معتقدند.

یک راه تحریف این بود که خود خلفا وقتی که بر اریکۀ قدرت تکیه می زدند، 

احساس می کردند که هرچه بگویند مردم مجبورند از آنها قبول کنند؛ یک 

حرفـی را، یـک فکـری را، یـک مبنایی را همین طوری مطـرح می کردند به 

رکوع هسـتند، ادا می کنند.« برای آشـنایی با معنای دقیق تر این آیه می توانید به کتاب 

طرح کلی اندیشۀ اسالمی در قرآن/ جلسۀ 26. در پیرامون والیت )1(، 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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نام اسالم و به صورت فرهنگ رایج درمی آوردند و این در همه جای دنیای 

اسالم مدام گفته می شد، مدام تکرار می شد، مدام دهان به دهان می گشت، 

تا می شـد ذهنیت مردم. مثلِ اینکه بعضی از سـرداران دستگاه عبدالملک 

مثـل َحجـاج و اینها معتقد بودند یا این طور اظهار می کردند که خالفت از 

نبوت باالتر است؛ حاال اینها به این قانع نبودند که عبدالملک بن مروان و 

اوالد عبدالملک و آن َفَسقه و َفَجره به عنوان جانشینی پیغمبر باشند ـ که 

این کالهی بود برای سر آنها بسیار گشاد و لباسی بود به قامت آنها بسیار 

ناسـاز و بی انـدام و غصـب کرده بودند این عنـوان را ـ اما به این هم اکتفا 

نمی کردند، می خواستند ادعا بکنند که خالفت حتی از نبوت باالتر است. 

..یک چنیـن تحریف هایـی در دیـن واقـع شـده بـود، و عامل اصلـی ادامۀ 

سـلطۀ بنی امیـه و بنی عبـاس و مانع اصلی حکومت حق اسـالمی همین 

فرهنگ غلطی بود که بر ذهن های مردم حاکم بود.

حاال ائمه می خواهند حکومت اسـالمی درسـت را سـرپا کنند؛ می خواهند 

نظام علوی را برقرار بکنند، چه باید بکنند؟ اولین کار این است که ذهنیت 

مردم را عوض کنند؛ فرهنگ به اصطالح اسالمی ضد اسالمی را که در ذهن 

مردم رسـوخ کرده، از آنها بگیرند و جای آن را با فرهنگ خوب و صحیح و 

قـرآن حقیقـی و توحیـد واقعی جایگزین کنند؛ این همـان مبارزۀ فرهنگی 

اسـت. پـس مبـارزۀ فرهنگـی فقط نشسـتن و از احکام اسـالم چیزهایی را 

بیان کردن بدون یک جهت گیری، بدون یک َسمت گیری انقالبی و مبارزی 

نیسـت، این مبارزه نیسـت. بلکه مبارزۀ فرهنگی این اسـت که سـعی کنند 
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ذهنیـت مـردم را و فرهنـگ حاکـم بر ذهن های مردم را عـوض کنند، تا راه 

را بـرای حکومـت الهـی هموار کنند و راه را بر حکومت طاغوتی و شـیطانی 

ببندند و امام باقر این کار را شروع کرد. »باِقُر ِعلِم ااَلَّولنی«1 یعنی این؛ حضرت 

شـکافندۀ حقایق قرآنی و دانش های اسـالمی بود. واقعًا قرآن را برای مردم 

تبییـن می کـرد. و لذا بود که هرکسـی که نَفـس امام باقرعلیه الصاةوالسـام به او 

می خوْرد و او وابسـته نبود، سرسـپرده نبود، سـرش در آخور جایی بند نبود، 

این یقینًا نسبت به وضع حاکمیِت زمان، نظرش برمی گشت. لذا بسیاری از 

مردمی که افراد متوسطی هم بودند در زمان امام باقر گرایش پیدا کردند به 

مکتب اهل بیت، به مکتب امامت، به همان چیزی که در عرف رایج امروز 

مـا به آن تشـّیع گفته می شـود، تشـّیع یعنی این؛ یعنی پیـروی از مکتب 

اهل بیـت بـرای ایجـاد حاکمیت حقیقی اسـالم، برای ِاعـالی حقیقی کلمۀ 

قرآن و برای روشن کردن و پیاده کردن معارف قرآنی در میان مردم. هرکسی 

که امام باقر با او ارتباط پیدا می کرد و مطالب را به او می گفت ذهنیت او 

تغییـر پیـدا می کرد و عوض می شـد. ایـن کاِر اول امام باقر بود که یک کار 

بسیار مهم و اساسی بود و بیشترین کار امام باقرعلیه الصاةوالسام هم این بود.

کار دیگـری در زندگـی آن حضـرت هسـت که آن عبارت اسـت از تشـکل. 

یعنـی چه؟ یعنـی این معارف را، همین تغییر فرهنگی و مبارزۀ فرهنگی 

را یک وقـت انسـان همین طور پرتاب می کنـد در میان جامعه، مثل بذری 

1. مصباح الشـریعة )کتابی اسـت منسـوب به امام صادق(/ الباب الثامن و العشرون فی 

معرفة االئمة/ حدیث 14
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اسـت که انسـان بی حساب آن بذر را بریزد در یک سرزمینی. ُخب یک بذر 

سـبز خواهد شـد، یکی از بین خواهد رفت، یکی بعد از سبزشـدن خشـک 

خواهد شد، یکی بعد از سبزشدن لگدمال خواهد شد، از بین خواهد رفت، 

خیلی مثمِر ثمر نیست، این طور بذر پاشیدن. یک وقت نه، آن باغباِن ماهر، 

آن زراعت گر چیره دسـت و عاقل عالوه براینکه بذر را می پاشـد آن را حفظ 

هم می کند؛ حفظ او به چیست؟ به این است که یک عده ای را بگمارند، 

افرادی را مأمور کنند در سرتاسر دنیای اسالم برای اینکه آن کسانی که تحت 

تأثیر این تبلیغات و تعلیمات عالیه قرار می گیرند، اینها ِاشکاالتشان را با 

آنهـا برطـرف کنند و مطرح کنند؛ معرفت بیشـتری پیدا کنند، تحت تأثیر 

القائـات دشـمن قـرار نگیرند، اشـتباه نکنند، پیوستگی شـان را با همدیگر 

حفظ کنند، خالصه یک تضمین کافی برای سبزشـدن این بذرهای سـالم 

در آن سرزمین آماده و مستعد به وجود آوردن.

یکی از کارهای امام باقر همین بود، که کسـانی را از شـاگردان خود و از 

دوسـتان خـود تربیت کنـد، باال بیـاورد، به صورت اختصاصـی آنها را مورد 

توجه قرار بدهد ـ شاگردان ویژۀ آن حضرت ـ بعد آنها را به همدیگر وصل 

کنـد و در سرتاسـر دنیـای اسـالم آنهـا را به عنـوان یک قطبـی، یک رکنی، 

به عنـوان وکیـل خـود، نایـب خود بگذارد کـه آنها کار آن حضـرت را دنبال 

کنند و ادامۀ تبلیغات و تعلیمات آن حضرت را به گردن بگیرند و به عهده 

بگیرند. این سازماندهی پنهانی امام باقر بود، که از زمان قبل از امام باقر 

شـروع شـده بود، اما در زمان آن حضرت یک هیجان بیشـتری پیدا کرد و 
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البتـه در زمـان امـام صادق و امام موسـی بن جعفر به اوج خودش رسـید؛ 

این هم کار دیگر بود، که کاری بود بسیار خطرناک.

لـذا شـما می بینیـد در روایـات، بعضـی از اصحـاب امـام باقرعلیه الصاةوالسـام 

به عنوان اصحاب سّر شناخته شدند، مثل جابربن یزید ُجعفی؛ جابر جعفی 

به عنـوان اصحـاب سـّر، رازداران. رازداران چـه کسـانی اند؟ همیـن افـرادی 

هسـتند که در گوشـه و کنار دنیای اسـالم، در همه جا اینها حضور دارند، 

و راهنمایی و دسـت گیری و هدایت و خالصه اشـباِع1 ذهن های مردماِن 

مسـتعد و عالقه مند به عهدۀ اینهاسـت. دسـتگاه هم هروقت اینها را پیدا 

می کرد، این طور افراد را زیر سخت ترین فشارها قرار می داد.1366/5/9

تاکتیک های مبارزاتی امام باقر

در یک مطالعۀ کوتاه، سراسِر دوران نوزده سالۀ امامت امام باقر را )از سال 

نودوپنج تا سال صدوچهارده( بدین گونه می توان خالصه کرد: پدرشـ  امام 

سجاد ـ در آخرین لحظات عمر، او را به پیشوایی شیعه و جانشینی خود 

برمی گزیند و این منصب را برای او در حضور دیگر فرزندان و وابستگانش 

مسّجل می کند. صندوقی را که به زبان روایات، انباشته از دانش یا حاوی 

سـالح رسـول اهلل اسـت، بدو نشـان می دهد و می فرماید: »ای محمد! این 

صنـدوق را بـه خانه ات ببر«.۲ سـپس خطاب به دیگـران می گوید: »در این 

1. )ش ب ع( ُپر کردن، خوراندن

2. بحاراالنوار/ ج46/ ص229 )نویسنده(
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صندوق از درهم و دینار چیزی نیست، بلکه انباشته از علم است«. و گویا 

بدیـن ترتیـب و بـا ایـن زبان، میراث بـر رهبری علمی و فکـری )دانش( و 

فرماندهی انقالبی )سالح پیامبر( را به حاضران معرفی می کند.

از نخسـتین لحظـات، تـالش وسـیع و ُپردامنـۀ امـام و یاران راسـتین او 

در اشـاعۀ دعـوت هـدف دار و زیـر و رو ُکِن تشـّیع، َمطلعی تـازه می گیرد. 

گسـترش دامنـۀ این دعوت چنان اسـت کـه عالوه بر مناطِق شیعه نشـین 

ـ ماننـد مدینـه و کوفـه ـ مناطـق جدیـدی، به ویـژه بخش هایی از کشـور 

اسـالمی کـه از مرکـز حکومـت بنی امیه دور اسـت نیز بر قلمـرو طرز تفکر 

شـیعی افزوده می شـود. و خراسـان را در این میان می توان بیش از همه 

نام ُبرد، که نفوذ تبلیغات شیعی در مردم آن سامان را در روایات متعددی 

مشاهده می کنیم.1

آنچـه در سراسـر ایـن تـالش توان فرسـا، امـام و یارانـش را بـه حرکتـی 

سکون ناشناس برمی انگیزد و وظیفۀ الهی را دم به دم بر آنان فرومی خواند، 

واقعیت تأسـف بار اجتماعی و ذهنی اسـت. آنان در برابر خود، مردمی را 

مشـاهده می کنند که از سـویی بر اثِر تربیتی تبه سـاز و ویرانگر، روزبه روز 

در جریان فسـاد عمومی جامعه مسـتغرق تر و ساقط تر۲ می شوند و کم کم 

 ُخراسـاَن َو َغیُرُهم 
ُ

هل
َ
ُه ا

َ
ـاُم َو َحول یِه الّسَ

َ
بوَجعَفرٍ َعل

َ
 ا

َ
قَبـل

َ
1. از جملـه، روایـت ابی حمزۀ ثمالی: »َحیّتٰ ا

« )بحاراالنـوار/ ج46/ ص357( و روایتـی کـه ماجـرای گفتگـوی  لوَنُه َعـن َمناِسـِک احَلـّجِ
َ
َیسـا

عبرت انگیـز و کوبنـدۀ یکی از علمای خراسـان با عمربن عبدالعزیـز را نقل می کند. )ر.ک: 

بحاراالنوار/ ج46/ ص336( )نویسنده(

2. )س ق ط( فرو افتاده تر
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کار به جایی رسیده است که عامۀ مردم نیز مانند سردمداران و مسئوالن، 

حتـی گـوش بـه دعـوت نجات بخـش امامـت نمی دهنـد ـ »ِان َدَعوناُهـم َل 

نا«1 اگر بخوانیمشـان، دعوت ما را نمی پذیرند ـ و از سـوی دیگر، 
َ
َیسـَتجیبوا ل

در آن جریـان انحرافـی که همه چیـزش، حتی درس و بحث و فقه و کالم 

و حدیـث و تفسـیرش در جهـِت تمنّیـات و خواسـته های طواغیت اموی 

اسـت، هیچ دریچۀ امید دیگری به روی آنان گشـوده نیسـت؛ و اگر تشّیع 

نیز کمر به دعوت و هدایت آنان نبندد، راه هدایت یکسـره بر آنان بسـته 

شده است؛ »َو ِان َتَرکناُهم َل َیَتدوا ِبَغیرِنا« و اگر واگذاریمشان، با هیچ وسیلۀ 

دیگری هدایت نمی شوند.

بر اساس درک عمیق همین واقعیت نابسامان اجتماعی، امام موضع گیری 

خصمانۀ خود را در برابر قدرت های فکری و فرهنگی؛ یعنی شعرا و علمای 

خودفروخته ـ که آفرینندگان َجو ناسالم فکر اجتماعند ـ برمال می سازد و 

با فروکوفتن تازیانۀ شماتت خود بر سِر آنان، اگرَنه در وجدان خفتۀ خود 

آنـان، در ذهـن و دل دنبالـه رواِن بی خبرشـان، موجی از تنّبه و هوشـیاری 

ر« شـاعر می فرماید: عبدالملک را  برمی انگیزد. با لحنی اعتراض آمیز به »ُکَثّیِ

سـتودی؟! و او رندانه یا سـاده لوحانه در صدد رفو کردن گناه خود برمی آید 

و چنیـن پاسـخ می دهـد: او را پیشـوای هدایت خطاب نکـردم، بلکه او را 

»شیر« و »خورشید« و »دریا« و »اژدها« و »کوه« خواندم؛ و شیر، سگی است 

و خورشـید، جسـم جامدی و دریا، پیکر بی جانی و اژدها، حشـرۀ متعفنی 

1. بحاراالنوار/ ج46/ ص288 )نویسنده(
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و کـوه، سـنگ سـختی. و امـام در برابر ایـن عذر و توجیه ناموّجه، تبسـم 

معناداری می کند و آنگاه »ُکمیت« ـ شاعر انقالبی و هدف دار ـ برمی خیزد 

و یکی از قصاید هاشمی خود را انشا می کند1 و خاطره ای از مقایسۀ میان 

این دو گونه کار هنری، در ذهن حاضران و همۀ کسانی که این ماجرا به 

گوششان رسیده و می رسد، بر جای می گذارد.۲

ِعکِرَمه، شـاگرد معروف ابن عباس که از اعتبار و حیثیتی عظیم در میان 

مـردم برخـوردار اسـت، بـه دیدن امام مـی رود و چنان تحـت تأثیر وقار و 

معنویـت و شـخصیت روحـی و علمی امام قرار می گیـرد که بی اختیار در 

آغـوش امـام می افتد و خودش با شـگفتی می گوید: مـن با بزرگانی چون 

ابن عباس نشسته ام و هرگز در برابر آنان چنین حالتی بر من نرفته است. 

�نَ  دنِ
َ
و�تٍ ا �ی ُ َک َبنَی َیَدی �ب

َ
هِل الّشاِم ِاّن

َ
َک یا ُعَبیَد ا

َ
یل و امام در جواب می فرماید: »َو

َها اسُمُ�«۳ وای بر تو ای بردۀ حقیر شامیان! تو اینک در  �ی َکَ� �ن دن َع َو �یُ
��نَ �ن �تُ

َ
اهلُل ا

برابر خانه هایی قرار گرفته ای که به اذن خدا رفعت یافته و کانون یاد خدا 

گشته است.

در هر فرصت مناسـبی با نشـان دادن گوشـه ای از واقعیت تلخ و مرارت بار 

1. قصیده ای که با این بیت شروع می شود:

حاٍم
َ
ٍ ُمسهَتاٍم / َغیُر ما َصبَوٍة َو ال ا

َمن ِلَقلٍب ُمَتّمَ

و به این بیت ُپرمغز و کوبنده و سرشار از معرفت می رسد:

ٰی َرعَیَة الّناِس / َسواًء َو َرعَیَة ااَلنعاِم )نویسنده( َکَمن َیَر ساَسًة ال 

2. مناقب ابن شهرآشوب/ ج4/ ص2۰7 )نویسنده(

3. بحاراالنوار/ ج46/ ص258 )نویسنده(
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زندگی شیعی و تشریح فشارها و شدت عمل هایی که از سوی قدرت های 

مسـلط بـر امـام و یارانـش مـی رود، احساسـات و عواطـف مـردم غافل را 

تحریـک می کنـد و خـوِن مرده و راکد آنان را به جـوش می آورد و دل های 

کرخ شـدۀ1 آنان را هیجانی می بخشـد؛ یعنی آنان را آمادۀ گرایش های تند 

و جهت گیری های انقالبی می سازد.

به مردی که از آن حضرت پرسـیده اسـت: چگونه صبح کرده اید، ای فرزند 

پیامبر! چنین خطاب می کند: »آیا وقت آن نرسـیده اسـت که بفهمید ما 

چگونه ایـم و چگونـه صبـح می کنیم؟! داسـتان ما، داسـتان بنی اسـرائیل 

اسـت در جامعـۀ فرعونـی، که پسرانشـان را می کشـتند و زنانشـان را زنده 

می گرفتنـد! بدانیـد کـه اینهـا )بنی امیه( پسـران ما را می ُکشـند و زنان ما 

را زنـده می گیرنـد«.۲ و پـس از این بیان گیرا و برانگیزاننده، مسـئلۀ اصلی 

ـ یعنـی اولویـت داعیـۀ شـیعی و حکومـت اهل بیت ـ را پیش می ِکشـد: 

»عرب می پنداشـت که برتر از عجم اسـت؛ زیرا محمد عربی اسـت، و عجم 

بدین پندار گردن می نهاد. قریش می پنداشت که بر دیگر قبیله های عرب 

برتری دارد؛ زیرا محمد قریشی است، و آنان به این پندار گردن می نهادند. 

اگـر آنـان در ایـن ادعا صادقند، پس ما از دیگر شـاخه های قریش برتریم؛ 

زیـرا مـا فرزنـدان و خاندان محمدیم و کسـی با ما در این نسـبت شـریک 

نیست«. مرد که گویا سخت به هیجان آمده، می گوید: به شما خاندان مهر 

1. بی حس شده

2. بحاراالنوار/ ج46/ ص36۰ )نویسنده(
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می ورزیـم، بـه خـدا؛ و امام که او را تا مرز پیوسـتگی کامل فکری و قلبی 

و عملی )والیت( جلو آورده، آخرین سـخِن آگاهی بخش و هشـیارگر را نیز 

به او می گوید: »پس خود را آمادۀ بال کن. به خدا سـوگند بال به شـیعیان 

مـا نزدیک تـر اسـت از سـیل بـه دامنۀ کوه، و بال نخسـت مـا را می گیرد و 

سـپس شـما را؛ همچنان که راحت ]و[ امنیت، اول به ما می رسـد و آنگاه 

به شما.«

در دایـره ای محدودتـر و مطمئن تر، روابط امام با شـیعیان از ویژگی هایی 

دیگر برخوردار اسـت. در این ارتباطات، امام را آن سـان مشـاهده می کنیم 

کـه در پیکـرۀ زنـده، مغـز متفکـری را در رابطه بـا اعضا و جـوارح، و قلب 

تپنده ای را در کار تغذیۀ اندام ها و بدنه ها.

نمودارهایی که از ارتباطات امام با این جمع، در دسـترس اطالع ماسـت، 

از یک سو نمایشگر صراحتی در زمینۀ آموزش های فکری است، و از سوی 

دیگر نشان دهندۀ پیوستگی و تشکل محاسبه شده میان آنان با امام.

ُفَضیل بن َیسار از نزدیک ترین یاران رازدار امام، در مراسم حج با آن حضرت 

همـراه شـد.1 امـام بـه حاجیانی کـه پیرامون کعبـه می گردنـد، می نگرد و 

می گویـد: در جاهلیـت نیـز بدین گونـه می گردیدنـد! فرمـان، آن اسـت که 

به سـوی ما کوچ کنند و پیوسـتگی و دوستی خود را به ما بگویند و یاری 

1. شـرح سـتایش امام از فضیل را در قاموس الرجال/ ج8/ ص443 ببینید. )نویسـنده( 

طبـق ایـن روایـت امـام هرگاه فضیـل را می دید، می فرمـود: هرکس می خواهـد مردی از 

بهشت را نظاره گر باشد، این مرد را ببیند.
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خویـش را بـر مـا عرضـه کنند. قرآنـ  از قـول ابراهیم ـ می گویـد: »بارالها! 

دل هایـی از مـردم را مشـتاق ایشـان کـن«.1 بـه جابر جعفی در نخسـتین 

دیدارش با امام سفارش می کند که به کسی نگوید از کوفه است؛ وانمود 

کنـد از مـردم مدینـه اسـت.۲ و بدین گونـه به این شـاگرد نوآمـوز که گویا 

قابلیت فراوان او برای تحمل اسـرار امامت و تشـّیع، از آغاز نمایان بوده 

اسـت، درس رازداری و کتمان می آموزد و همین شـاگرد مستعد است که 

بعدها به عنوان صاحب راز امام معرفی می شود و کار او با دستگاه خالفت 

به اینجا می رسد.

ُنعمان بن بشـیر می گویـد: مـن در سـفر حـج بـا جابـر بـودم. در مدینـه بر 

ابی جعفـر امـام باقرعلیه السـام درآمـد و در روز آخر بـا آن حضرت خداحافظی 

کرد و شادمانه از نزد او بیرون آمد. رهسپار کوفه شدیم. در یکی از منازل 

بین راه، شـخصی به ما رسـید )نعمان نشـانه های آن شـخص و گفتگوی 

کوتاه او با جابر را نقل می کند( و نامه ای به جابر داد. جابر نامه را بوسید 

و بر چشـم نهاد و سـپس باز کرد و خواند. دیدم هرچه نامه را می خواَند، 

چهره اش گرفته و گرفته تر می شـود. نامه را به آخر رسـانید و پیچید و ما 

در ادامۀ راه به کوفه رسیدیم؛ اما جابر را شادمان ندیدم. روز بعد از ورود 

بـه کوفـه، به مالحظۀ احترام جابر، به دیدارش شـتافتم. ناگهان با منظرۀ 

ِهم« در کتاب تفسیر عیاشی،  �ی
َ
هوی ِال اِس �تَ َدهتً ِم�نَ ال�نّ �أِ �ن

َ
َعل ا احب

َ 1. سوره مبارکه ابراهیم/ آیه 37، »�ن

ذیل احادیث مرتبط با تفسیر این آیه، به این ماجرا اشاره شده است.

2. رجال الکّشی/ فی جابربن یزید الجعفی/ شمارۀ 339
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شگفت آوری روبه رو شدم. جابر درحالی که مانند کودکان بر ِنی سوار شده 

و گردنبندی از َکعِب1 گوسفند بر گردن افکنده بود و شعرهای بی سروتهی 

می خوانـد، از خانـه بیـرون آمـد؛ نگاهـی به من افکند و هیـچ نگفت. من 

نیز سخنی نگفتم، ولی از این وضع بی اختیار گریه ام گرفت. کودکان گرد 

مـن و او جمـع شـدند و او بی خیـال به راه افتاد و می رفـت تا به »َرحَبة«۲ 

رسید و کودکان همه جا او را دنبال می کردند... مردم به همدیگر می گفتند 

جابربن یزیـد دیوانـه شـده اسـت. چنـد روزی بیش نگذشـته بـود که نامۀ 

خلیفه ـ هشام بن عبدالملک ـ به حاکم کوفه رسید که نوشته بود: تحقیق 

کـن مـردی به نام جابربن یزید جعفی کیسـت؛ دسـتگیرش کن و گردنش 

را بزن و سـر او را نزد من بفرسـت. حاکم از حاشیه نشـینان سـراغ جابر را 

گرفت. گفتند: امیر به سـالمت باد! او مردی اسـت که از فضل و دانش و 

حدیـث برخـوردار بود؛ امسـال حـج کرد و دیوانه شـد و هم اکنون در َرحبه 

بر ِنی سـوار اسـت و با کودکان به بازی سـرگرم. نعمان گوید: حاکم برای 

اطمینان بر سِر جابر و کودکان رفت و او را سوار بر نی در حاِل بازی دید؛ 

پس گفت: خدا را شکر که از قتل او معافم ساخت.۳

این نمونه ای از چگونگی ارتباط امام با یاران نزدیک است و نمایانگر وجود 

پیوسـتگی و رابطه ای محاسبه شـده و تشـکیالتی؛ و نیز نمونه ای اسـت از 

1. بند استخوان

2. محله ای در کوفه

3. قاموس الرجال/ ج2/ ص329-33۰ و بحاراالنوار/ ج46/ ص282-283 )نویسنده(
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موضع گیری حکومت در برابر این یاران. پیداسـت که ایادی خالفت ـ که 

بیـش از هـر چیـز بـه حفظ قدرت و استحکام بخشـیدن بـه موقعیت خود 

می اندیشـند ـ از روابـط امـام بـا یـاران نزدیـک و فعالیت هـای جمع آنان 

یکسـره بی خبـر نمی ماننـد و کم وبیـش بویی از این موضـوع می َبرند و در 

صدد کشف و مقابله با آن برمی آیند.1 به تدریج نمای متعرضانه در زندگی 

آن حضرت و نیز در َجو عمومی تشّیع پدید می آید و آغاز فصل دیگری را 

در تاریخ زندگی امامان شیعه نوید می دهد.

اگرچه در متون تواریخ اسالمی و نیز در کتب حدیث و غیره به صراحت از 

فعالیت های تعرض آمیز و بالنسـبه حاد امام باقر سـخنی نیست ـ و البته 

ایـن خـود ناشـی از علـل و عواملی چند اسـت کـه مهم ترین آنهـا اختناق 

حاکـم بـر آن َجـو و ضـرورت تقّیـه برای یـاران معاصر امام اسـت که تنها 

مراجـع ُمطلـع از جریانـات زندگی سیاسـی امام بوده اند ـ ولـی همواره از 

عکس العمل های حساب شـدۀ دشـمِن آگاه می توان عمق عمل هرکس را 

کشف کرد. دستگاه مقتدر و مدبری چون دستگاه هشام بن عبدالملک که 

مـوّرخ، او را مقتدرتریـن خلیفـۀ اموی می داند، اگر با امـام باقر یا هرکس 

دیگر، با چهره ای خشـن روبه رو می شـود، بی گمان ناشـی از آن اسـت که 

در روش و عمـل وی تهدیـدی بـرای خـود می بینـد و وجـود او برایـش 

1. ایـن حقیقـت را به جـز ماجـرای جابـر و ماجراهـای متعـدد دیگر شـبیه بـه آن روایت، 

عبداهلل بن معاویه جعفری نیز که پیام تهدیدآمیز حاکم مدینه به امام باقرعلیه السام را نقل 

می کند، صریحًا تأیید می نماید. )ر.ک: بحاراالنوار/ ج46/ ص246( )نویسنده(
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تحمل ناپذیـر می گردد. تردیدی نمی توان داشـت کـه اگر امام باقر فقط به 

زندگی علمی ـ نه به سازندگی فکری و تشکیالتی ـ سرگرم بود، خلیفه و 

سـران رژیـم خالفت بـه َصرفه و صالح خود نمی دیدند که با سـخت گیری 

و شـدت عملـی که به خـرج می دهند، اواًل آن حضـرت را با مقابله ای تند 

علیـه خود برانگیزنـد ـ چنان که در زمانی نزدیک، نمونه ای از این تجربه را 

مشـاهده می کنیم؛ ازجمله قیام حسـین بن علی )شـهید فّخ(1 ـ ثانیًا گروه 

دوستان و معتقدان به امام را ـ که تعدادشان اندک هم نبوده است ـ بر 

خود خشـمگین کنند و از دسـتگاه خود ناراضی سازند. کوتاه سخن اینکه 

از عکس العمـل نسـبتًا حـاد رژیم خالفت در اواخر عمـر امام باقر می توان 

عمل نسبتًا شدید و حاد آن حضرت را استنباط کرد.

احضار امام باقر به شام

در میان جریانات مهم اواخر زندگی امام، از همه معروف تر، ماجرای جلب 

و احضار آن حضرت به شـام، پایتخت حکومت اموی اسـت. برای آگاهی 

از چگونگـی موضـع امـام در برابـر دسـتگاه خالفـت، خلیفۀ اموی دسـتور 

می دهـد امـام باقر را )و طبق برخـی از روایات، امام صادق، فرزند جوان و 

یار و همکار نزدیک پدر را نیز( دسـتگیر و به شـام اعزام کنند. امام را به 

1. حسـین بن علی از نـوادگان امـام حسـن مجتبیعلیه السـام در سـال 169 قمـری ـ در دورۀ 

امامت امام کاظمعلیه السام ـ علیه خلیفۀ وقت قیام کرد و در سرزمین فّخ، در نزدیکی مکه، 

همراه با یارانش به شهادت رسید.
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شـام و قصر خلیفه می آورند. هشـام قباًل به مجلسـیان و حاشیه نشـینان 

خود دستورهای الزم را برای هنگام روبه روشدن با امام، دیکته کرده است. 

قرار اسـت ابتدا خود خلیفه و سـپس حضار مجلس ـ که همه از رجال و 

سرانند ـ سیل تهمت و شماتت را به سوی امام سرازیر نمایند. وی از این 

کار دو منظور را تعقیب می کند:

نخسـت آنکـه بـا ایـن تندی ها و دشـنام ها روحیۀ امـام را تضعیف کند و 

زمینـه را بـرای هر کاری که مقتضی به نظر می رسـد، آماده سـازد. و دیگر 

آنکـه خصـم را در دیـداری که میان عالی ترین رهبـران دو جبهۀ متخاصم 

تشـکیل شـده، محکوم کند و بدین وسـیله همۀ افراد جبهۀ او را با نشـر 

خبر این محکومیت ـ که به برکت بلندگوهای همیشه آمادۀ خلیفه، مانند 

خطبا و عّمال و جاسوس های شخص خلیفه بوده و قابِل اجراست ـ خلع 

سالح کند.

امام وارد می شود و برخالِف رسم و سنت معمول که هر تازه واردی باید به 

خلیفه، آن هم با ذکر لقب مخصوص )امیرالمؤمنین( سـالم دهد، به همۀ 

حاضران رو می کند و با اشارۀ دست، آنان را مخاطب می سازد و می گوید: 

الّسالم علیکم. و آنگاه بی آنکه منتظر اجازه بماند، می نشیند.

از این رفتار، آتش کینه و حسـد در دل هشـام زبانه می ِکشـد و برنامه را 

شـروع می کند. »شـما )اوالد علی( همیشـه وحدت مسـلمانان را شکسته 

و با دعوت آنان به سـوی خود، میان آنان رخنه و نفاق افکنده اید و از سـر 

نابخردی و نادانی، خود را پیشوا و امام پنداشته اید«. َلختی از این یاوه ها 
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می گویـد و سـاکت می شـود. پـس از او نوکـران و جیره خوارانـش هر یک 

سـخنی در همین حدود می گویند و هرکدام به زبانی امام را مورد تهمت 

و مالمت قرار می دهند.

امام در همۀ این مدت خاموش و آرام نشسته است. وقتی همه سکوت 

می کننـد، حضـرت برمی خیـزد و می ایسـتد و رو به حضـار، پس از حمد و 

ثنای خداوند و درود بر پیامبر، در جمالتی کوتاه و تکان دهنده، سردرگمی 

و بی هدفـی آن جمـع پراکنـده را به ُرخشـان می ِکشـد؛ بی اختیاری و آلت 

فعل بودنشـان را همچون تازیانه ای بر سـر و رویشان می کوبد؛ موقع خود 

و پیشـینۀ افتخارآمیـز خاندانـش را کـه منطبـق با برترین معیار اسـالمی 

)هدایت( اسـت، روشـن می سـازد و سـرانجام، نیک فرجامی راه خود را که 

برابـر بـا سـنت های خدا در تاریخ اسـت، مطـرح می کنـد و روحیۀ متزلزل 

یَن ُیـراُد ِبُکم؟ ِبنا َهَدى 
َ
یَن َتذَهبوَن؟ َو ا

َ
ا الّنـاُس! ا َ ّیُ

َ
آنـان را متزلزل تـر می نماید: »ا

یَس 
َ
 َو ل

ً
ـا  ُمَؤّجَ

ً
نـا ُملکا

َ
 فـِاّنَ ل

ٌ
ـل ُکـم ُملـٌک ُمَعّجَ

َ
ُکـم، َفـِان َیُکـن ل ُکـم َو ِبنـا َیـِمُ آِخَر

َ
َّول

َ
اهلُل ا

قـنَی«1 بـه کجـا  : َو العاِقَبـُة ِللُمّتَ
َّ

َوَجـل  اهلُل َعّزَ
ُ

 العاِقَبـِة َیقـول
ُ

هـل
َ
َبعـَد ُملِکنـا ُملـٌک، اِلَّنـا ا

می روید ای آدم ها؟! و چه سـرانجامی برایتان در نظر گرفته اند؟ به وسـیلۀ 

ما بود که خداوند گذشتگان شما را هدایت کرد، و به دسِت ما نیز خواهد 

1. ای آدم هـا )ایهـا النـاس( خطاب به گروهی از عالی ترین مقامات دولتی که در مجلِس 

بـا ایـن حساسـیت و عظمـت، گـرد خلیفه نشسـته و به دفـاع از او کمر بسـته اند؛ یعنی 

درحقیقـت نفـی همـۀ ارزش هایـی که در آن جامعـۀ طاغوتی، این مسـتکبران را از عامۀ 

مـردم جدا می کرد و شـخصیت ویژۀ آنان را تشـکیل می داد؛ پیـکاری اصولی و عمیق در 

لباس یک خطاب ساده. )نویسنده(
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بود که ُمهر پایان به کار شـما می زند. اگر شـما را امروز دولتی مسـتعجل 

اسـت، ما را دولتی دیرنده خواهد بود و پس از دولت ما، کسـی را دولت 

نیسـت. ماییـم اهـل عاقبت، کـه خدا فرمـود: عاقبت متعلق بـه صاحبان 

تقواست.1

در ایـن بیـان کوتـاه و ُپرمغزـ  که تظّلم و تحکـم و نوید و تهدید و اثبات 

و رد را یکجـا متضمـن اسـت ـ به قدری تأثیر و گیرایـی وجود دارد که اگر 

پخـش شـود و بـه گـوش مردم برسـد، ممکن اسـت هـر شـنونده ای را به 

حقانیت گویندۀ آن معتقد سازد. برای پاسخ گفتن به این سخن، نغزگویی و 

سخن دانی به همان اندازه الزم است که خودباوری و دل گرمی، و این همه 

در مخاطبان امام نیست؛ پس چاره ای جز خشونت و زور نمی ماند.

هشـام دسـتور می دهـد امـام را به زنـدان بیفکنند؛ یعنی عمـاًل به ضعف 

روحیه و نارسایی منطق خود اعتراف می کند. در زندان، امام به روشنگری 

و بیـان حقایـق می پـردازد و هم زنجیرهـای خـود را تحت تأثیـر می گذارد؛ 

به طوری که از زندانیان کسی نماند که سخن او را از ُبِن دندان نپذیرفته و 

دل بستۀ او نشده باشد. مأموران، ماوقع را به هشام گزارش می کنند. این 

موضوع برای دسـتگاهی که در طول ده ها سـال به صورِت ویژه شـام را از 

دسترس تبلیغات علوی دور نگاه داشته، مطلقًا قابِل تحمل نیست. هشام 

فرمـان می دهـد آن حضـرت و همراهانش را از زندان بیرون آورند. هیچ جا 

1. بحاراالنـوار/ ج46/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و محمدبن علـی و .../ ابـواب تاریـخ 

ابی جعفر محمدبن علی باقر/ باب5/ حدیث 63/ ص264
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برای آنان مناسب تر از مدینه نیست؛ شهری که در آن می زیسته اند؛ البته 

بـا همـان مراقبت هـا و سـخت گیری های همیشـه، و بیشـتر و در صورِت 

لـزوم، فـرودآوردن ضربـۀ آخـر، و بی سـروصدا حریـف را در بسـتر و خانـۀ 

خـودش نابودکـردن و وبـال تهمت »امام ُکشـی« را به گـردن نگرفتن. پس 

به دسـتوِر هشـام آنـان را بر مرکب هـای تندرو ـ که سراسـر راه را بی وقفه 

طی می کنند ـ می نشانند و به سوی مدینه می تازند. قباًل دستور داده شده 

اسـت کـه در شـهرهای میاِن راه، کسـی حق نـدارد با ایـن قافلۀ مغضوب 

معامله کند و به آنان نان و آب بفروشـد.1 سـه شـبانه روز با این وضع راه 

می روند و ذخیره های آب و نان پایان می گیرد.

1. طبق بعضی از روایات، به مردم شهرهای بین راه چنین وانمود شده بود که محمدبن علی 

و جعفربن محمد نصرانی شده و از دین اسالم برگشته اند. )بحاراالنوار/ ج46/ ص3۰6(

مشـابه این ماجرا را در نهضت آزادی هندوسـتان در دهه های میانۀ قرن نوزده می توان 

دید: موالنا که از علمای مذهبی معروف و معتبر هندوستان و نخستین رهبران مقاومت 

مسـلمانان هند ـ پیشـگامان جنبش آزادی خواهانۀ قاره ـ محسـوب می گشـتند، ازطرِف 

جمعی از روحانیون مخالف با مبارزه، به عنواِن »وهابی« معرفی شدند. برای این تهمت، 

هیچ گونـه مناسـبت و بهانـه ای الزم نبـود؛ فقط همین بود که ایـن چهره های محبوب و 

معـروف و مبـارز بایـد در نظر تودۀ بی خبر و ناهوشـیار، از اعتبار و اعتماد بیفتند و برای 

این منظور، تهمت وهابیگری وسیلۀ مناسبی بود. ویرانگری های اعتقادی و عملی فرقۀ 

وهابی در حجاز که خود نغمۀ دیگری بود، از شـیپور بدآهنگ اسـتعمار در آن روزها تازه 

پـا می گرفـت و موجـی از خشـم و نفـرت در همۀ اقطار اسـالمی پدید مـی آورد و تهمت 

وهابیگری در هرجا می توانست محبوب ترین چهره ها را از نظرها ساقط کند. عامۀ مردم 

به درسـتی نمی دانسـتند و نمی توانسـتند بدانند وهابیگری چیسـت و از کجاسـت و چه 

می گویـد و چـه می خواهـد بکنـد و آیـا این علمـای پاک باخته که عمر خـود را در مبارزه 
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اکنون به شهر َمدَین رسیده اند. اهل شهر طبق فرمان، دروازه ها را می بندند 

و از فروختن توشـه امتناع می کنند. یاران امام از گرسـنگی و تشـنگی به 

ِشـکوه آمده اند. امام بر فراز بلندی که بر شـهر مشـِرف اسـت، می رود و با 

رساترین فریاد خود، بر اهل شهر نهیب می زند: »ای مردم شهِر ستم پیشگان! 

منـم ذخیـرۀ خدا، که خدا دربارۀ آن گفته اسـت: ذخیره برای شـما نیکوتر 

اسـت، اگر مؤمن باشـید«1. ناگهان یک هوشـیاری و شهامِت بجا توطئه را 

خنثـی می کنـد. مردی از اهل شـهر، همشـهریان فریب خـورده و بی خبر را 

هشـدار می دهد و به آنان یادآور می گردد که این همان نهیبی اسـت که 

شـعیب پیامبر بر سـِر گمراهان زمان خود زد. و به آنان تفهیم می کند که 

هم اکنون در برابِر همان پیامی قرار دارند که روزی گذشتگانشـان در برابِر 

آن قرار داشتند؛ و امروز اینان گذشتگان خود را به خاطِر نشنیده گرفتن آن 

پیام، لعن و نفرین می کنند. آری، تاریخ تکرار شده است؛ اینک همان پیام 

با انگلیس گذرانیده اند، ممکن اسـت وهابی ـ یعنی آلِت دسـت انگلیس ـ باشـند؟ تنها 

چیزی که می دانستند، این بود که وهابیگری یک مسلک غلط و انحرافی است و اکنون 

می شـنیدند کـه ایـن علمـای مبارز، وهابی انـد؛ و همین کافی بود. )نـگاه کنید به کتاب 

»مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان« چاپ آسیا(

و مـن وقتـی ماجـرای احضـار امـام باقر و امـام صادق علیهماالسـالم به شـام و تهمت 

نصرانی گری به آنان را با ماجرای صدوچند سال پیش هندوستان تطبیق می کنم و آنگاه 

به اوضاع واحوال جاری زمان و مکان خودمان نظر می افکنم، با حیرتی تأسـف آمیز این 

لّناُس َکالّناِس، َو االّیاُم واِحَدٌة«؛ آدم ها همیشـه همانندند و 
َ
مصـرع عربـی را به یاد می آورم: »ا

روزگاران، همواره همسان. )نویسنده(

» �نَ �ی ِم�ن وأ م ّمُ �تُ م ِا�ن ُک�ن
ُ

ک
َ
ٌ� ل �ی

�تُ اهلِل حنَ �یَّ �تِ َ 1. سوره مبارکه هود/ آیه 86، »�ب
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و همـان پیـام آور و همان مخاطبان. این سـخِن بجا بر دل ها می نشـیند. 

دروازه ها را می گشـایند و به رغِم زمینه چینی های دسـتگاه خالفت، دشمن 

آن دستگاه را می پذیرند.1

آخریـن بخـش این روایـت تاریخیـ  که از جهاتی چنـد می تواند نمایانگر 

وضـع سیاسـی و اختنـاق و نیـز تحمیـق همه گیِر آن زمان از سـویی، و از 

سـوی دیگر روشـن کنندۀ موضع ویژۀ امام باقر در برابِر دسـتگاه حکومت 

بنی امیه باشد ـ چنین است: وقتی خبر مدین را به هشام رساندند، دستور 

داد پیش از هر چیز، آن مرد گستاخ را که جرأت کرده برخالِف نقشۀ سران 

رژیم خالفت سـخن گوید و مردم را از غفلتی بزرگ برهاند، به سـزای این 

خیانت برسانند. و به دستور خلیفه، او را به قتل رساندند.

با این همه، امام از درگیرشدن با قدرت مسلط در صحنه ای حاد و پیکاری 

رویاروی اجتناب می ورزد؛ دسـت به شمشـیر نمی َبرد و دست هایی را هم 

کـه عجوالنـه و چپ روانـه قبضۀ شمشـیر را فشـرده، برمی گشـاید و آنها را 

بـه تیزبینی و موقع شناسـی بیشـتر وادار می سـازد و شمشـیر زبـان را نیز 

تاآنجاکـه ضـرورت عمـل بنیادین ایجاب نکرده اسـت، در نیـام می گذارد. 

بـه بـرادرش زید کـه در تنگنای غلیاِن۲ احساسـات، از تاب رفته و به جان 

آمده اسـت، رخصت خروج )قیام( نمی دهد. در ارتباطات معمولی زندگی 

و در رابطـه با عناصر ناآزموده، بیشـترین تکیـه را بر فعالیت های فرهنگی 

1. بحاراالنوار/ ج46/ ص264، به نقل از کافی )نویسنده(

2. )غ ل و( جوشش، خروش
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و فکری می کند؛ کاری که درعینِ حال، هم شالوده ریزی ایدئولوژیک است 

و هـم تقیـۀ سیاسـی؛ لیکنـ  همان طورکه در اشـارت های کوتاه پیشـین 

دانسـته شـد ـ این تاکتیک حکیمانه هرگز موجب آن نمی شـود که امام 

سـمت کلی حرکت امامت را برای یاران نزدیک و شـیعیان راسـتین که به 

راه او گرویده اند، مطرح نسـازد و آرمان بزرگ شـیعی را ـ که همان ایجاد 

نظامی اسالمی و حکومتی علوی از راه مبارزه ای اجتناب ناپذیر است ـ در 

دل آنان زنده نسازد؛ حتی در مواقع مناسب، احساسات را نیز به اندازۀ الزم 

در این راه برنینگیزد.

نویـد آینـدۀ دلخواهـی کـه چنـدان دور هـم نیسـت، ازجملـۀ شـیوه های 

امیدبخش امام باقرعلیه السام است و ضمنًا نمایانگر آن است که آن حضرت 

موقع خود را در حرکت تدریجی شیعه، در کجا و در چه مرحله ای می دانسته 

اسـت. »با حضرت ابوجعفر بودیم و خانه ُپر بود. پیرمردی وارد شـد، سالم 

کرد و گفت: ای پسـر پیامبر! به خدا سـوگند من شـما و دوسـتدارانتان را 

دوسـت دارم و به خدا سـوگند که این دوسـتی از روی طمع به زیورهای 

زندگی نیست. دشمن شما را دشمن می دارم و از او بیگانه و بیزارم و این 

کینه و خصومت به خاطِر خونی نیسـت که میان ما ریخته شـده باشـد. به 

خدا سـوگند من امر و نهی شـما را پذیرنده ام و انتظار می ِکشـم که زمان 

پیـروزی شـما ِکـی فـرا خواهد رسـید. اکنون آیـا برای من امیـدی داری؟ 

فدایت گردم. امام مرد را نزد خود خواند و کنار خود نشـانید؛ آنگاه گفت: 

ای پیرمرد! کسـی از پدرم علی بن الحسـین عینًا همین را پرسـید. پدرم به 
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او گفت: اگر در این انتظار بمیری، بر پیامبر و بر علی و حسـن و حسـین 

و علی بن الحسـین فرود می آیی و دلت خنک و جانت کامیاب و چشـمت 

روشن خواهد شد و همراه گزاره نویسان بزرگوار خداوند در آغوش آسایش 

و گشـایش جـای خواهـی گرفـت... و اگـر زنـده بمانـی، در همیـن جهان 

روزگاری را خواهی دید که چشـم تو روشـن شـود و در آن روزگار با ما و 

در کنـار مـا برترین جایگاه را خواهی پیمـود. پیرمرد می رفت و امام به او 

می نگریسـت و می گفت: هرکه می خواهد به مردی از اهل بهشـت بنگرد، 

به این مرد بنگرد«1.

حتـی گاهـی از ایـن انـدازه هـم فراتر مـی رود؛ سـال پیروزی را مشـخص 

می کند و آرزوی دیرین شیعی را جامۀ حقیقت می پوشاند. ابوحمزۀ ثمالی 

گوید: از ابی جعفر شنیدم که می گفت: خدا برای این کار )تشکیل حکومت 

علوی( سـال هفتاد را معّین کرده بود. چون حسـین کشـته شـد، خدا بر 

خاکیان خشم گرفت؛ پس آن را تا سال صدوچهل به تأخیر افکند. ما این 

موعد را برای شما )دوستان نزدیک( گفتیم و شما آن را افشا کردید و پردۀ 

استتار این راز را گشودید؛ پس از آن، خدا دیگر وقتی و موعدی را نزد ما 

معّین نساخت. و خدا هرچه را بخواهد، محو می کند و هرچه را بخواهد، 

ثبـت می فرمایـد. ابوحمزه گوید: این سـخن را به ابی عبداهلل گفتم، فرمود: 

آری، این چنین بود.۲

1. بحاراالنوار/ ج46/ ص361 و 362 )نویسنده(

2. کافی/ ج1/ ص368 )نویسنده(
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بیاناتی ازاین قبیل، تشکیل نظام اسالمی و حکومت علوی را که در آن محیط 

اختناق و فشاِر ُکشنده، همچون رؤیایی دل انگیز، تنها فروغ امیدبخش و 

حرکت زا را بر دِل ستم کشـیدۀ شـیعه می افکند، به صورت آینده ای محتوم 

و تخلف ناپذیر درمی آورد. و بدین گونه بر قدرت و تصمیم آنان در پیمودن 

فاصله هایـی کـه با آن داشـتند، می افـزود. نوزده سـال دوران رهبری امام 

همانند خطی مسـتقیم و متصل و روشـن، با این وضع سـپری می شـود؛ 

نوزده سالی که در آن، هم آموزندگی ایدئولوژی هست، هم سازندگی فرد؛ 

هم تاکتیک مبارزه هسـت، هم سـازماندهی به جمع و ایجاد تشـکل؛ هم 

حفظ و تداوم جهت گیری سیاسـی هسـت، هم تقّیه و برافروزندگی امیِد 

هرچه بیشـتر و راسـخ تر و خالصه، نوزده سـال مبارزه و گذر از روی جد و 

جهد در سـنگالخی صعب العبور. و سـرانجام، هنگامی که این عمر کوتاه و 

ُپربرکـت پایان می گیرد، هنگامی که دشـمنان سـوگندخوردۀ نهضت علوی 

با رفتن سلسـله جنبان این نهضت می پندارند که نفسـی به راحتی خواهند 

کشید و فارغ البال از مبارزات تبلیغاتی شیعه، به دردسرها و گرفتاری های 

بی شـمار خود در داخل کشـور و در مرزها خواهند پرداخت، خاکسـتر گرم 

و سـوزندۀ ایـن کانـون مشـتعل، آخرین برق جان شـکاف خـود را بر بنیان 

رژیـم امـوی فـرود مـی آورد. عمری را به افشـاگری و تبییـن گذرانده بود، 

پـس از مـرگ نیـز کار خـود را دنبال می کنـد. با زندگی خـود، آگاهی داده 

بود؛ با مرگ خود نیز به این تالش ادامه می دهد. برای یاران خود و انبوه 

مردِم بی خبری که تشنۀ فهمیدن و اندیشیدنند، درسی تازه و پیامی تازه 
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می فرسـتد. این پیام نیز مانند نقشـۀ کلی زندگی او، آرام و عمیق اسـت. 

دوسـتان و نیازمندان را بهره می دهد، ولی خواب دشـمن را برنمی آشـوبد. 

این، نمونه ای اسـت از تقیۀ امام باقر، و نموداری اسـت از وضع عمومی 

منش و رفتار وی در آن مرحلۀ زمانی خاص.

کسـانی کـه بعدهـا تاریـخ زندگـی امـام را ثبـت کرده انـد نیز از کنـار این 

اقدام بزرگ که در حدیثی کوتاه گنجانیده شده است، به غفلت یا تغافل1 

گذشته اند. آیا می توان گفت آن را ندیده اند؟ کوتاه کنیم. صورت قضیه این 

است که امام به فرزندش جعفربن محمد دستور می دهد که وی بخشی از 

دارایی او را )هشتصد درهم( در طوِل ده سال، صرف عزاداری و گریستن بر 

او نماید. مکان عزاداری، صحرای ِمناست و زمان آن، موسم حج۲؛ همین 

و بس. موسم حج، میعاد برادران دورافتاده و ناآشناست. هزاران »فرد« در 

آن زمان و مکان، امکان »جمع« بودن و شدن را می آزمایند. این همدالِن 

ناهم زبـان، در آنجـا بـا زبان واحدی خـدا را می خوانند و معجـزۀ ِگردآمدن 

ملت هـا زیـر یـک پرچم را مشـاهده می کنند. اگر پیامی باشـد که می باید 

به همۀ جهان اسـالم رسـانده شود، فرصتی از این مناسب تر نیست. آنگاه 

عمل حج در چندین روز متوالی انجام می گیرد و در چند نقطه، کدام یک 

از این روزها مناسـب تر اسـت و کجا از این مکان ها؟ مکه، شهری است و 

1. )غ ف ل( خود را به غفلت زدن، خود را به غفلت وانمود کردن

َکذا  وِقف ل ِمن مال 
َ
یب یا َجعَفُر ا

َ
 ل ا

َ
: قال

َ
یب َعبِداهلِل قال

َ
2. بحاراالنوار/ ج46/ ص215 و 22۰، »َعن ا

اَم ِمًی.« )نویسنده( ّیَ
َ
ًی ا َکذا ِلَنواِدَب َتنُدُبی َعشَر ِسننَی ِبِ َو 
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مردم در یک شـهر، هم پراکنده اند و هم سـرگرم. به عالوه، همه در آن به 

عمل های حج مشغولند؛ طواف، سعی، نماز و... . مشعر توقفگاه شبانه ای 

اسـت کم فرصـت و بی امـکان؛ بیش از ایسـتگاهی بر سـِر راه ِمنا نیسـت. 

عرفـات توقفگاهـی اسـت اگرچـه روزانـه، ولـی کوته مدت: فقـط یک روز، 

بـا صبحـی خسـته از حرکت و عصـری ُمهیای عزیمت. از همه مناسـب تر 

ِمناسـت: حاجی در بازگشـت از سـفر عرفات، سه شب آنجا اتراق می کند و 

فرصت برای آشـنایی و گفتگو و همدردی از همه جا بیشـتر است. کیست 

کـه روزهـا زحمِت رفتن و بازآمدن از مکه را تحمل کند؟ ماندن و سـرزدن 

به هر جمع و محفل و مجمع را زمانی و مکانی مناسب است. همه کس 

به طوِر طبیعی گذاَرش به مجلس عزایی که همه سـاله در این سـه روز در 

این بیابان برپاست، می افتد.

کم کم مردم آفاق با آن آشنا شده اند. سال هاست که جمعی از مردم مدینه 

ـ کانون اسالم و پایگاه صحابه و فقها و محدثان بزرگ ـ در اینجا و در این 

ایام محفلی می سازند. برای چه کسی؟ برای یکی از برجسته ترین چهره های 

جهان اسالم؛ برای محمدبن علی بن الحسین؛ مرد بزرگی از دودمان پیامبر؛ 

سرآمد فقها و محدثین؛ استاد همۀ نام آوران فقه و حدیث. چرا از همه جا 

بـه اینجـا می آیند و از همه جا در اینجـا می گویند؟ و اصاًل چرا می گویند؟ 

مگر مرگ او طبیعی نبوده اسـت؟ چه کسـی او را کشته یا مسموم کرده؟ 

و چرا؟ مگر او چه می کرده و چه می گفته؟ آیا داعیه ای داشته؟ آیا دعوتی 

می کرده؟ آیا برای خلیفه خطری بوده؟ و آیا و آیا. ده ها استفهام و ابهام و 
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در ِپی آن، ده ها پرسش و کاوش و آنگاه سیل پاسخ از سوی صاحبان عزا 

و نیز از سوی مّطلعانی که اینجاوآنجا در انبوه متراکم و تاریک جمعیت 

پراکنده انـد: کسـانی کـه از مدینه یـا کوفه به اینجا شـتافته اند، و در اصل 

برای همین آمده اند که به این سؤال ها جواب دهند. آمده اند تا مسائل را 

در فرصتی بی نظیر برای مردمی که از سراسر جهان اسالم در اینجا جمعند، 

تبییـن کننـد؛ و نیز البته تا برادران و موالیان را دیدار کنند، خبری بدهند 

و فرمانی بگیرند؛ و کوتِه سخن، دعوت شیعی از هزارها کانال عظیم ترین 

شبکۀ تبلیغاتی جهانی آن روزگار. و این است نقشۀ موفق امام باقرعلیه السام 

ـ نقشـۀ جهاد پس از مرگ ـ و این اسـت آن وجود برکت خیز که زندگی و 

یَنما کاَن و َسـاٌم َعلیِه َیوَم 
َ
 ا

ً
ُه ُمباَرکا

َ
مرگش برای خدا و در راه خداسـت؛ »و َجَعل

«1.پیشوای صادق، ص53-33
ً
ُوِلَد َو َیوَم َیوُت َو َیوَم ُیبَعُث َحّیا

1. اقتبـاس از آیـات 15 و 31 سـوره مبارکـه مریـم، »و هرجا که باشـد وجـود او را مبارک 

سـاخت؛ و درود بر او روزی که زاده شـد و روزی که می میرد و روزی که زنده برانگیخته 

می شود.«



فصل یازدهم

امام صادق؟س؟

http://sahba.ir
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وقتی امام باقر از دنیا می رود، بر اثر فعالیت های بسیاری که در طول این 

مدت خوِد امام باقر و امام سجاد انجام داده بودند، اوضاع واحوال به سود 

خاندان پیغمبر بسـیار تغییر کرد. در دو کلمه من نقشـۀ امام باقر و امام 

صادق را افشا کنم برایتان، که البته آن وقت جزِو اسرار بود، همان اسراری 

اسـت کـه شـنیدید که می گوینـد مثـاًل جابربن یزید جعفی جـزو صاحبان 

سـّر بود و هرکس راز ما را منتشـر بکند لعنت خدا بر او باد1 و چه و چه؛ 

آن اسـراری که آن روز اگر منتشـر می کردند لعنت خدا بر آن منتشـرکننده 

بود، همین هایی است که من می خواهم افشا کنم، که منتها امروز دیگر 

افشایش ِاشکالی ندارد، بلکه واجب است که مردم بدانند که امام چه کار 

می خواسـته بکنـد. نقشـۀ امام صـادق این بود که بعـد از رحلت امام باقر 

کارها را جمع وجور کند، یک قیام علنی به راه بیندازد و حکومت بنی امیه 

راـ  کـه هـر روزی یـک دولتـی عـوض می شـد و حاکـی از نهایـت ضعـف 

1. بحاراالنوار/ ج72/ کتاب العشـرة/ ابواب حقوق المؤمنین/ باب 87 التقّیة و المداراة/ 

حدیث 61/ ص412
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دسـتگاه بنی امیه بود ـ واژگون کند و از خراسـان و ری و اصفهان و عراق 

و حجـاز و مصـر و مراکش و همۀ مناطق مسلمان نشـین که در همۀ این 

مناطق شـبکۀ حزبی امام صادق ـ یعنی شـیعه ـ همه جا گسـترده بود، از 

همۀ آنها نیرو بیاید مدینه و امام لشکرکشی کند به شام، حکومت شام را 

سـاقط کند و خودش پرچم خالفت را بلند کند و بیاید مدینه و حکومت 

پیغمبر را به راه بیندازد؛ این نقشۀ امام صادق بود.

لذا وقتی که در خدمت امام باقر در روزهای آخر عمرش صحبت می شـود 

و سـؤال می شـود کـه »قائم آل محمد« کیسـت، حضـرت نگاهی می کنند 

بـه امام صـادق می گوینـد: »گویا می بینم که قائم آل محمد این اسـت«.1 

البته می دانید که قائم آل محمد یک اسم عام است، اسم خاص نیست، 

اسـم ولّی عصرصلوات اهلل علیـه نیسـت. حضـرت ولّی عصرصلوات اهلل علیـه قائم نهایی 

آل محمـد اسـت، امـا همـۀ کسـانی کـه از آل محمـد در طول زمـان قیام 

کردند ـ چه پیروزی به دسـت آورده باشـند، چه نیاورده باشند ـ اینها قائم 

آل محمدند و این روایاتی که می گوید وقتی قائم ما قیام کند این کارها 

را می کنـد، ایـن کارهـا را می کنـد، این رفـاه را ایجاد می کنـد، این عدل را 

می گستراند، منظور حضرت ولّی عصر نبود آن روز؛ منظور این بود که آن 

شخصی از آل محمد که بناست حکومت حق و عدل را به وجود بیاورد، او 

وقتی که قیام بکند این کارها را خواهد کرد و این درست هم بود. و امام 

1. الکافـی/ کتـاب الحجة/ باب االشـارة و النص علی ابی عبـداهلل جعفربن محمد الصادق/ 

حدیث 7
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صادق قرار بود که قائم آل محمد در آن روز باشد. در یک چنین وضعیتی 

امام صادق به امامت رسیده.1359/6/14

امام صادقعلیه السـام مرد مبارزه بود، مرد علم و دانش بود و مرد تشـکیالت 

بود. اما مرد علم و دانش بودنش را همه بسـیار شـنیده اید؛ محفل درس 

امـام صـادق و میـدان آموزشـی کـه آن بزرگـوار به وجـود آورد هـم قبل از 

او و هـم بعـد از او در تاریـخ زندگـی امامـان شـیعه بی نظیـر بـود، همـۀ 

حرف هـای درسـت اسـالم و مفاهیـم اصیل قـرآن که در طـول یک قرن و 

اندی تحریف شده بود به وسیلۀ مغرضان و مفسدان یا جاهالن، همۀ آنها 

را امـام صادق به شـکل درسـت بیـان کرد و همین موجب بود که دشـمن 

از او احسـاس خطـر کنـد؛ اما مرد مبارزه بودنش را کمتر شـنیده اید، امام 

صادقصلوات اهلل علیـه مشـغول یـک مبـارزۀ دامنـه دار و پیگیـر بود؛ مبـارزه برای 

قبضه کـردن حکومـت و قدرت و به وجودآوردن حکومت اسـالمی و علوی. 

یعنـی امـام صادقصلوات اهلل علیـه زمینـه را آماده می کرد تـا بنی امیه را از میان 

ببرد و به جای آنها حکومت علوی را که همان حکومت راسـتین اسـالمی 

است بر سر کار بیاورد. این در زندگی امام صادق برای کسی که دقت کند 

و مطالعه کند آشکار است.

امـا آن ُبعـد سـوم را اصـاًل بسـیاری نشـنیده اند؛ مـرد تشـکیالت. امـام 

صادقصلوات اهلل علیه یک تشـکیالت عظیمی از مؤمناِن به خود و از طرف داران 

جریان حکومت علوی در سراسر عالم اسالم از اقصای1 خراسان و ماوراءالنهر 

1. )ق ص و( دورترین
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تا شمال آفریقا به وجود آورده بود. تشکیالت یعنی چه؟ یعنی اینکه وقتی 

امام صادق اراده می کند آنچه را که او می خواهد ]مردم[ بدانند، نمایندگان 

او در سراسر آفاق عالم اسالم به مردم می گویند تا بدانند. یعنی از همه جا 

وجوهـات و بودجـه برای ادارۀ مبارزۀ سیاسـی عظیـم آل علی جمع کنند. 

یعنـی وکال و نماینـدگان او در همـۀ شـهرها باشـند کـه مـردم و پیـروان 

امـام صـادق بـه آنهـا مراجعـه کننـد و تکلیف دینـی و همچنیـن تکلیف 

سیاسـی خود را از آن حضرت بپرسـند. تکلیف سیاسـی هم مثل تکلیف 

دینی واجب االجراست. آن کسی که برای ما واجب االطاعه و ولّی امر است، 

فتـوای مذهبـی و اسـالمی اش در باب نمـاز، زکات، روزه، بقیۀ واجبات با 

فتوای سیاسـی اش و فرمان سیاسـی اش در زمینۀ جهاد، روابط سیاسـی، 

روابط داخل کشور و همۀ مسائل یکسان است، همه واجب االطاعه است. 

امـام صـادق یک چنین تشـکیالت عظیمـی را به وجود آورده بـود و با این 

تشـکیالت و بـه کمـک مردمـی کـه در ایـن تشـکیالت بودند، با دسـتگاه 

بنی امیه مبارزه می کرد. البته سرگذشت امام صادق بسیار مهم و آموزنده 

اسـت، هجده سـال با بنی امیه و مدت طوالنی دیگری با بنی عباس مبارزه 

کرد، در هنگامی که پیروزی او بر بنی امیه حتمی بود، بنی عباس به عنوان 

یـک جریـان مزاحـم و فرصت طلـب آمدنـد میـدان را گرفتنـد و بعـد از آن 

امام صادق هم با بنی امیه و هم با بنی عباس مبارزه کرد.1359/6/14

از قـول طبـریـ  مـوّرخ معـروف ـ چیزهایی نقل شـده کـه حضرت هجده 

ساِل اول امامتشان را با بنی امیه جنگید. در این دوران مبارزۀ امام صادق 
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صریـح بـود، یعنـی پرده پوشـی و تقّیـه و کتمان دیگـر در آن نبود. علتش 

هـم ایـن بود کـه خلفای بنی امیـه آن قدر سـرگرم بودند کـه فرصت اینکه 

بیاینـد بـه سـراغ امـام صـادق و شـیعیان و شـدت عمل به خـرج بدهند، 

دیگـر نداشـتند. ..لذا امام صـادق محتاج نبود که پنهـان کاری کند. ..امام 

صـادق روز عرفـه، در عرفات می رفت توی این جمعیِت عظیم می ایسـتاد 

ـ کـه از کجـا آمده انـد؟ از همۀ نقاط عالم اسـالم؛ از آفریقـا، از خاورمیانه، 

از حجـاز، از عـراق، از ایـراِن آن روز، از خراسـان، از افغانسـتاِن آن روز، از 

ترکستان شرقی ـ از همه جا اینجا آدم هست. اینجا یک بمب منفجر کنی 

در همۀ عالم اسـالم منفجر کردی، یک کلمه حرف بزنی توی یک شـبکۀ 

سراسـری تبلیغـاِت جهانـی گفتی. امام صادق توی ایـن جمعیت می آمد 

اعـالن می کـرد صریحـًا و رسـمًا کـه ای مردم! امـروز امام و حاکـِم به حق 

جعفربن محمد است و نه حاکم اموی. دلیلش را هم می آورد، نه استدالل 

کالمـی و عقالنـی کـه آن وقت مـردم حوصلۀ اینکه این اسـتدالل را گوش 

کنند پیداست در آن جمعیت نبود، اما استدالل نوع دیگری. ..امام در آن 

ا  َ ّیُ
َ
جمعیت بزرگ که می ایسـتاد سلسـلۀ درسـت امامت را بیان می کرد؛ »ا

 اهلِل کاَن ااِلمـاَم« خـود پیغمبـر امـام بـود، یعنی پیشـوا و رهبر 
َ

الّنـاُس ِاّنَ َرسـول

یب طاِلٍب« همان منطق شـیعه؛ بعد حسـن، 
َ
َّ ِمـن َبعِدِه َعِلُّ بُن ا ُ

جامعـه بـود. »ث

بعد حسین، بعد علی بن الحسین، بعد محمدبن علی و بعد من. خودش را 

معرفـی می کـرد به عنوان امام و این خیلی جرأت می خواسـت. این حرِف 

عـادی ای نبـود، حـرِف سـاده ای نبود، ایـن بزرگ ترین اعـالن مخالفت بود 
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دیگر؛ و این کار را امام صادق در دوران بنی امیه می کرد، آخر بنی امیه. در 

دوران بنی عبـاس نـه، کار با تقّیه و کتمان انجام می گرفت؛ علت هم این 

بـود کـه بنی عبـاس همان شـعارهای آل علی را و اظهـارات آنها را به زبان 

می آوردند، صورتشان صورت آل علی و عملشان عمل بنی امیه بود.

در دوران حکومت بنی امیه، مبارزه به آن شـکل بود؛ در دوران بنی عباس 

ـ که طوالنی تر بود ـ به صورِت مخفیانه تری انجام می گرفت و بنی عباس 

آن جریان انحرافی ای بودند که از یک فرصت اسـتفاده کردند، انقالب را؛ 

یعنـی همـان انقالبی را که امام صادق داشـت به وجود می آورد، منحرف 

کردنـد. و ایـن خطـر همیشـۀ انقالب هاسـت. آن خط درسـت انقالب که 

منطبـق بـا معیارهـا و ضوابـط اصلـی انقـالب اسـت گاهی جـای خود را 

می دهـد بـه یـک خط عوضی منحرِف فاسـِد باطل با شـعارهای حق؛ این 

اسـت که انسـان حواسش بایسـتی جمع باشد. مردِم آن زمان حواسشان 

جمع نبود؛ تا سـال ها بعد، شـاید تا سـی سـال بعد یا بیسـت سـال بعد، 

ـ بعـد از اینکـه حکومـت بنی عبـاس سـر کار آمـده بـود ـ مـردم مناطـق 

دوردسـت خیـال می کردنـد که ایـن محصوِل مبـارزات آنهاسـت که برای 

آل علـی کرده انـد؛ خیـال می کردنـد حکومت آل علی همین اسـت و خبر 

نداشتند که اینها غاصبند.1359/6/14

امام صادق، دو مرحله در این دوران طی می کنند؛ یکی از سال صدوچهارده 

تا خالفت منصور، این یک دوره است، که دوران آسایش و گشایش است. 

آنی کـه معروف شـده به خاطر اختالف بنی امیـه و بنی عباس ائمه فرصت 
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کردنـد، بـرای ایـن دوران اسـت. زمان امـام باقر چنین چیـزی نبود. زمان 

امـام باقـر، ]زمـان[ قـدرت بنی امیه بـود و هشـام بن عبدالملک، که او هم 

ُهـم«1 مـرد بنی امیه و بزرگ ترین شـخصیت بنی امیه بعد از 
َ
ُجل »َو کاَن ِهشـاُم َر

عبدالملک بوده. بنابراین زمان امام باقر نه، هیچ گونه اختالفی بین کسی 

و کسـی کـه موجب این باشـد کـه ائمه بتواننـد از فرصت اسـتفاده کنند 

نبـوده. بـرای زمـان امام صادق اسـت، آن هم بـرای این دوران، کـه دوراِن 

آهسته آهسـته شـروع ]شـدن[ دعوت بنی عباس و گسـترش دعوت اینها و 

اوج دعوت شیعی علوی در سرتاسر دنیای اسالم ]است[.

..وقتی منصور سر کار می آید، البته وضع سخت می شود، و زندگی حضرت 

برمی گردد به دوران زندگی امام باقر؛ اختناق حاکم می شود. همان وقتی که 

حضرت را تبعید می کنند، بارها حضرت به حیره، به ُرَمیله۲، به کجا، کجا 

تبعیـد شـدند. دفعـات متعـدد، بارها منصور حضـرت را خواسـت. یک بار 

ن 
َ
قُتلَک«.۳ یک بار خطاب فرستاد برای حاکم مدینه »ا

َ
ِیَ اهلُل ِان َل ا

َ
گفت: »َقَتل

ُه«، که خانه اش را آتش بزن. که حضرت آمدند در  ٍد داَر ّمَ ٰ َجعَفرِ بِن ُمَ َ
ق َعل حرِ

َ
ا

1. انساب االشراف/ ج7/ ص2۰9

2. حیره شـهری قدیمی اسـت که حدودًا در پنج کیلومتری شـهر کوفه قرار داشـته است. 

با توسـعۀ کوفه این شـهر از رونق افتاده اسـت. رمیله نیز منزلی اسـت در بین راه بصره 

به مکه. 

3. »خدا مرا بکشد اگر تو را به قتل نرسانم« )بحاراالنوار/ ج47/ کتاب تاریخ علی بن الحسین 

و محمدبن علی و جعفربن محمد و.../ ابواب تاریخ االمام جعفربن محمد الصادق/ باب6/ 

حدیث 21/ ص174(
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ٰی«1 که  ر
َ
عراِق الّث

َ
َنا ابُن ا

َ
میان آتش ها و یک نمایش غریبی را نشان دادند »ا

خب خوِد این بیشتر، آن مخالفین را منکوب کرد و برخورد بین منصور و 

حضرت صادق، برخورد بسیار سختی است. بارها حضرت را تهدید کرد.

البته آن روایاتی هم که دارد حضرت پیش منصور تذلل کردند و کوچکی 

کردنـد، هیچ کدامش درسـت نیسـت. بنده دنبال روایـات رفتم، اصاًل اصل 

و اساسـی ندارد، غالبًا می رسـد به ربیع حاجب. ربیع حاجب فاسـق قطعی 

اسـت، از نزدیـکان منصـور اسـت. یـک عده هـم سـاده لوحانه گفتند ربیع 

شـیعه بوده. ربیع کجایش شـیعه بود؟ دنبال زندگی ربیع بن یونس رفتیم، 

ربیع بن یونـس یکـی از آن افرادی اسـت که از خانه زادی آمده در دسـتگاه 

بنی عباس و نوکری آنها را کرده و حاجب منصور بوده و بعد هم خدمات 

فراوانـی کـرده. وقتی کـه منصور می ُمـرد، اگر ربیع نبود، خالفت از دسـت 

خانـوادۀ منصـور بیـرون می رفـت. عموهایـش بودنـد، ایـن بـود کـه یـک 

وصیت نامه ای جعل کرد به نام مهدی پسر منصور، و مهدی را به خالفت 

رسـاند؛۲ بعد هم فضل بن ربیع، پسـر همین شخص است. نه خیر خانواده، 

خانواده ای هسـتند جزو وفاداران و مخلصین بنی عباس، هیچ ارادتی هم 

1. منصور شخصی را فرستاد نزد حسن بن زید، که فرمانداری مکه و مدینه را به عهده داشت 

و بـه او پیغـام داد کـه خانۀ جعفر بن محمد را آتش بزنـد. خانۀ امام را آتش زدند، آتش بر 

در خانه و اتاق ها رسید. حضرت صادق پای بر روی آتش گذاشت و از روی آتش می رفت 

و می گفت: »من فرزند رگ های تپندۀ زمین هسـتم، من فرزند ابراهیم خلیل اهلل هسـتم.« 

)الکافی/ کتاب الحجة/ ابواب التاریخ/ باب مولد ابی عبداهلل جعفربن محمد/ حدیث 2(

2. تاریخ الطبری/ ج 8/ ص113
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به اهل بیت نداشتند و هرچه هم جعل کرده، دروغ جعل کرده، برای خاطر 

اینکه حضرت را در ُسمعۀ1 آن روِز محیط اسالمی یک چنین آدمی وانمود 

کند که باید درمقابل خلیفه تذلل کرد، تا دیگران هم تکلیف خودشـان را 

بدانند. به هرحال، برخورد بین امام صادق و منصور خیلی تند است، تا به 

شهادت امام صادق منتهی می شود در سال صدوچهل وهشت.1365/4/28

نمودارهـای مهـم و برجسـته در زندگـی امام صادق را، آنجـا که به دیدگاه 

ویژۀ بحث ما ارتباط می یابد، بدین شرح یافته ام:

1. تبیین و تبلیغ مسئلۀ امامت

2. تبلیـغ و بیـان احـکام دین به شـیوۀ فقه شـیعی و نیز تفسـیر قرآن به 

روال بینش شیعی

3. وجود تشکیالت پنهانی ایدئولوژیک ـ  سیاسی.پیشوای صادق، ص65

دعوت امام صادق به امامت

اکنون برمی گردیم به سخن اصلی؛ یعنی اینکه امام صادق نیز مانند دیگر 

امامان شیعه، بیت برجستۀ دعوتش را موضوع »امامت« تشکیل می داده 

است. برای اثبات این واقعیت تاریخی، قاطع ترین مدرک، روایات فراوانی 

است که ادعای امامت را از زبان امام صادق به روشنی و با صراحِت تمام 

نقل می کند.

همان طورکه توضیح خواهم داد، امام در هنگام اشاعه و تبلیغ این مطلب، 

1. کاری که موجب شود اعمال نیک انسان به گوش مردم برسد و باعث شهرت وی شود.
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خود را در مرحله ای از مبارزه می دیده است که می بایست به طوِر مستقیم 

و صریـح، حـکام زمـان را نفـی کنـد و خویشـتن را به عنـوان صاحـب حق 

واقعـی والیـت و امامت بـه مردم معرفی نماید؛ و قاعدتـًا این عمل فقط 

هنگامـی صـورت می گیـرد که همۀ مراحل قبلی مبـارزه با موفقیت انجام 

گرفته است؛ آگاهی های سیاسی و اجتماعی در قشر وسیعی پدید آمده؛ 

آمادگی هـای بالقوه در همه جا احسـاس شـده؛ زمینه هـای ایدئولوژیک در 

جمـع قابل توجهی ایجاد گردیـده؛ لزوم حکومت حق و عدل برای جمعی 

کثیـر بـه ثبـوت رسـیده اسـت و باالخره رهبر تصمیم راسـخ خـود را برای 

مبـارزۀ نهایـی گرفته اسـت. بـدون این همه، مطرح کردن نام یک شـخص 

معّیـن به عنـواِن امـام و زمامدار ُمِحـق جامعه، کاری عجوالنـه و بی فایده 

خواهد بود.

نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این اسـت که امام در مواردی 

به این بسـنده نمی کند که امامت را برای خویش اثبات کند؛ بلکه همراه 

نـام خـود، نـام امامـان به حق و اسـالف1 پیشـین خـود را نیز یـاد می کند 

و درحقیقـت سلسـلۀ امامـت اهل بیـت را متصـل و جدایی ناپذیـر مطـرح 

می سازد. این عمل با توجه به اینکه تفکر شیعی، همۀ زمامداران نابه حق 

گذشـته را محکـوم کـرده و آنـان را »طاغوت« به شـمار مـی آورده، می تواند 

اشاره به پیوستگی جهاد شیعیاِن این زمان به زمان های گذشته نیز باشد. 

در واقـع امـام صـادق با این بیان، امامت خود را یـک نتیجۀ قهری که بر 

1. )س ل ف( جمع سلف، گذشتگان، آباء و اجداد
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امامت گذشـتگان مترتب اسـت، می شـمارد و آن را از حالت بی سـابقه و 

بی ریشـه و پایه بـودن بیرون می آورد و سلسـلۀ خـود را از کانالی مطمئن 

و تردید ناپذیـر بـه پیامبر بزرگوار متصل می کند. اکنون به نمونه ای چند از 

چگونگی دعوت امام توجه کنید:

جالب ترین روایتی که من در این باب دیده ام، روایت »َعمروبن ابی الِمقدام« 

اسـت که منظرۀ شـگفت آوری را ترسـیم می کند: ـ  روز نهم ذی حجه )روز 

عرفـه( اسـت. محشـری از خالیـق در عرفات بـرای ادای مراسـم خاِص آن 

روز گرد آمده اند و نمایندگان طبیعی مردم سراسر مناطق مسلمان نشین، 

از اقصـای خراسـان تـا سـاحل مدیترانـه، جمعند. یک کلمه حـرف بجا در 

اینجا می تواند کار گسترده ترین شبکۀ وسایل ارتباط جمعی را در آن زمان 

بکنـد. امام خود را به جمع رسـانده اسـت و پیامـی دارد. ]راوی[ می گوید: 

دیدم امام در میان مردم ایسـتاد و با صدایی هرچه بلندتر، با فریادی که 

بایـد در همه جـا و در همۀ گوش ها طنین بیفکند و به وسـیلۀ شـنوندگان 

به سراسـر دنیای اسـالم پخش شـود، پیام خود را سه مرتبه گفت. روی را 

به طرِف دیگری گرداند و سـه مرتبه همان سـخن را ادا کرد. باز روی را به 

سـمتی دیگر گرداند و باز همان فریاد و همان پیام. و بدین ترتیب امام 

دوازده مرتبه سـخن خود را تکرار کرد. این پیام با این عبارات ادا می شـد: 

 َّ ُ
َّ احُلَسـنُی ث ُ

َّ احَلَسـُن ث ُ
یب طاِلـٍب ث

َ
کاَن َعِلُّ بُن ا  َّ ُ

کاَن ااِلمـاَم ث  اهلِل 
َ

ـا الّنـاُس! ِاّنَ َرسـول َ ّیُ
َ
»ا

1»... َّ ُ
، ث ُد بُن َعِلٍّ ّمَ َّ ُمَ ُ

َعِلُّ بُن احُلَسنِی ث

1. بحاراالنوار/ ج47/ ص58 )نویسنده(
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حدیث دیگر از ابی الّصباح کنانی اسـت که در آن، امام صادقعلیه السـام خود 

و دیگر امامان شـیعه را چنین توصیف می کند: »ما کسـانی هسـتیم که 

خدا اطاعت ما را بر مردم الزم ساخته است. انفال1 و َصفُوالمال در اختیار 

ماسـت«.۲ صفوالمال، اموال گزیده ای اسـت که طواغیت گردنکش به خود 

اختصـاص داده و دسـت های مسـتحق را از آن بریـده بودند و هنگامی که 

این اموال مغصوب، با پیروزی سلحشـوران مسـلمان از تصرف سـتمگران 

مغلوب خارج می شـود، مانند دیگر غنائم تقسـیم نمی شـود تا در اختیار 

یـک نفـر قـرار گیـرد و بـدو حشـمتی کاذب و تفاخـری دروغین ببخشـد، 

بلکـه بـه حاکـم اسـالمی سـپرده می شـود و او از آنهـا در جهـت مصالـح 

عمـوم مسـلمانان اسـتفاده می کند. امام در این روایـت، خود را اختیاردار 

صفوالمال و نیز انفال ـ که آن نیز مربوط به امام اسـت ـ معرفی می کند 

و با این بیان، به روشنی می رساند که امروز حاکم جامعۀ اسالمی، اوست 

و این همه باید به دسـت او و در اختیار او باشـد و به نظر او در مصارف 

درستش به کار رود.

در حدیثـی دیگـر، امامـان گذشـته را یک یک نام می َبرد و بـه امامت آنان 

و اینکـه اطاعـت از فرمانشـان واجـب و حتـم اسـت، شـهادت می دهـد و 

چون به نام خود می رسد، سکوت می کند. شنوندگان سخن امام به خوبی 

1. ثروت هایـی کـه به عموم مسـلمانان تعلق دارد ماننـد غنیمتی که بدون جنگ نصیب 

حکومت اسالمی شود.

2. الکافی/ کتاب الحجة/ باب فرض طاعة االئمة/ حدیث 6
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می داننـد کـه پـس از امام باقـر میـراث علـم و حکومـت در اختیـار امام 

صادق اسـت. و بدین ترتیب، هم حق فرمانروایی خود را مطرح می سـازد 

و هم با لحن اسـتدالل گونه، ارتباط و اتصال خود را به نیای1 واالمقامش 

ة« از کافی و نیز در  علی بن ابی طالب بیان می کند.۲ در ابواب کتاب »الُحجَّ

جلد 47 بحاراالنوار ازاین گونه حدیث که به صراحت یا به کنایه، سـخن از 

ادعای امامت و دعوت به آن است، فراوان می توان یافت.

مدرک قاطع دیگر، شـواهدی اسـت که از شبکۀ گستردۀ تبلیغاتی امام در 

سراسر کشور اسالمی یاد می کند و بودن چنین شبکه ای را مسّلم می سازد. 

این شواهد، چندان فراوان و ُمَدلِّل۳ است که اگر حتی یک حدیث صریح 

هم وجود نمی داشت، خدشه ای بر حتمیت موضوع وارد نمی آمد.

مطالعه گـر زندگی نامـۀ نامـدّون ائمه از خود می پرسـید: آیا امامان شـیعه 

در اواخـر دوران بنی امیـه، داعیـان4 و مبّلغانـی در اطراف و اکناف کشـور 

اسـالمی نداشـتند که امامت آنان را تبلیغ کنند و از مردم قول اطاعت و 

حمایـت بـرای آنان بگیرند؟ دراین صورت، پس نشـانه های این پیوسـتگی 

تشـکیالتی کـه در ارتباطـات مالـی و فکری میان ائمه و شـیعه به وضوح 

دیده می شود، چگونه قابِل توجیه است؟ این حمل وجوه و اموال از اطراف 

1. اجداد، پدران

2. اصول کافی/ ج1/ ص186 )نویسنده(

3. )دل ل( به دلیل ثابت کننده

4. )دع و( دعوت کنندگان
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عالم به مدینه؟ این همه پرسش از مسائل دینی؟ این دعوِت همه جاگستر 

بـه تشـّیع؟ و آنگاه این وجهـه و محبوبیت بی نظیر آل علی در بخش های 

مهمی از کشـور اسـالمی؟ و این خیل انبوه محدثان و راویان خراسـانی و 

سیسـتانی و کوفی و بصری و یمانی و مصری در گرد امام؟ کدام دسـت 

مقتدر، این همه را به وجود آورده بود؟ آیا می توان تصادف یا پیشامدهای 

خودبه خودی را عامل این پدیده های متناسب و مرتبط به هم دانست؟

بـا این همـه تبلیغـات مخالف کـه ازطـرِف بلندگوهای رژیـم خالفت اموی 

بی استثنا در همه جا انجام می گرفت و حتی نام علی بن ابی طالب به عنواِن 

محکوم ترین چهرۀ اسـالم، در منابر و خطابه ها یاد می شـد، آیا بدون وجود 

یک شبکۀ تبلیغاتی قوی ممکن است آل علی در نقاطی چنان دوردست و 

ناآشنا، چنین محبوب و ُپرجاذبه باشند که کسانی محض دیدار و استفاده از 

آنان و نیز عرضه کردن دوستی و پیوند خود با آنان، راه های دراز را بپیمایند 

و بـه حجـاز و مدینـه روی آورنـد؛ دانـش دیـن را کـه بنـا بر عقیدۀ شـیعه، 

همچنـان سیاسـت و حکومت اسـت، از آنان فراگیرنـد و در موارد متعددی 

بی صبرانـه اقـدام بـه جنبش نظامیـ  و به زبان روایـات، قیام و خروج ـ را 

از آنان بخواهند؟ اگر تبلیغات شیعه فقط در جهت اثبات علم و زهد ائمه 

بود، درخواست قیام نظامی چه معنایی می توانست داشته باشد؟

ممکن اسـت سـؤال شـود اگر به راسـتی چنین شـبکۀ تبلیغاتی وسـیع و 

کارآمدی وجود داشته، چرا نامی از آن در تاریخ نیست و صراحتًا ماجرایی 

از آن نقـل نشـده اسـت؟ پاسـخـ  همان طورکـه پیش تـر نیـز اشـاره شـد ـ 



378 فمظ رارا صب اقا: یااصف 

به طوِرخالصـه آن اسـت کـه دلیـل ایـن بی نشـانی را نخسـت در پایبنـدی 

وسـواس آمیز یـاران امـام به اصـل معتبر و مترقی »تقّیه« باید جسـت که 

هـر بیگانـه ای را از نفـوذ در تشـکیالت امـام مانـع می شـد، و سـپس در 

ناکام ماندن جهاد شیعه در آن مرحله و به قدرت نرسیدن آنان، که این خود 

نیز معلول عواملی چند اسـت... اگر بنی عباس نیز به قدرت نمی رسـیدند، 

بی گمـان تـالش و فعالیـت پنهانی آنـان و خاطرات تلخ و شـیرینی که از 

فعالیت های تبلیغاتی شان داشتند، در سینه ها می ماند و کسی از آن خبر 

نمی یافت و در تاریخ نیز ثبت نمی شد.پیشوای صادق، ص78-73

وقتـی از تقّیه صحبت می کنیم، ممکن اسـت بگوییـد تقّیه متعلق به آن 

زمانـی بـود کـه دولت مسـلطی بر سـِر کار بود و ما هم مخفـی بودیم و از 

تـرس او چیـزی نمی گفتیـم. نه، همان وقت هم تقّیه مسـئلۀ ترس نبود. 

ُة ُترُس امُلؤِمِن«1 تقّیه سپر مؤمن است. سپر را کجا به کار می برند؟ سپر  ِقّیَ لّتَ
َ
»ا

در میـدان جنـگ مـورد اسـتفاده قرار می گیـرد و به هنـگام درگیری به کار 

می آید. پس، تقّیه در زمینۀ درگیری اسـت؛ چون ُترس و ِحرز و سـنگر و 

سپر است.

همان وقت هم این گونه بود. وقتی تقّیه می کردیم، معنایش این بود که 

ضربۀ شمشـیر را بر پیکر نحس دشـمن وارد می کردیم؛ اما طوری که او نه 

شمشیر و نه دستی که شمشیر را گرفته و نه بلندکردن و نه فرودآمدن آن 

1. بحاراالنوار/ ج72/ کتاب العشرة/ ابواب حقوق المؤمنین بعضهم علی بعض/ باب87/ 

حدیث 6/ ص394
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را ببیند و بفهمد، بلکه فقط دردش را احساس کند. تقّیه، این بود. آنهایی 

کـه در آن روز تقّیـه می کردنـد، همین طور تقّیـه می کردند. آنها مخفیانه و 

دور از چشم دشمن، در خانه های پنهان، با هزار مالحظه و مراقبت، مثاًل 

اعالمیـه تنظیـم می کردند، که وقتی پخش می شـد، به کلی آبروی نظام را 

می بـرد. ایـن کار، مثـل ضربۀ شمشـیر بـود که وقتی بلند می شـد، بر کمر 

و فـرق دشـمن می خـورد. بنابراین، تقّیـه می کردیم، یعنی نمی گذاشـتیم 

کـه دشـمن بفهمد چـه کاری انجام می گیرد. تقّیه سـپر بـود و تقّیه کننده 

پشـِت سـپر مخفی می شـد. معنای تقّیه این اسـت. االن هم همین معنا 

را می دهد.1368/11/9

تبلیغ و بیان احکام دین به شیوۀ فقه شیعی

این نیز یک خط روشـن در زندگی امام صادق اسـت؛ به شکلی متمایزتر و 

صریح تر و صحیح تر از آنچه در زندگی دیگر امامان می توان دید؛ تاآنجاکه 

فقـه شـیعه »فقـه جعفری« نـام گرفته اسـت و تاآنجاکه همۀ کسـانی که 

فعالیت سیاسـی امام را نادیده گرفته اند، بر این سـخن هم داسـتانند که 

امام صادق وسیع ترین ـ یا یکی از وسیع ترین ـ حوزه های علمی و فقهی 

زمـان خـود را دارا بـوده اسـت. در ایـن میـان، چیـزی که ازنظر بیشـترین 

کاوشـگران زندگی امام پوشـیده مانده اسـت، مفهوم سیاسی و متعرضانۀ 

این عمل است و ما اکنون به آن می پردازیم.

مقدمتـًا بایـد دانسـت که دسـتگاه خالفت در اسـالم، ازاین جهـت با همۀ 
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دسـتگاه های دیگـر حکومـت متفاوت اسـت که این فقط یک تشـکیالت 

سیاسـی نیسـت؛ بلکـه یـک رهبـری سیاسـی مذهبی اسـت. نـام و لقـب 

»خلیفه« برای حاکم اسـالمی، نشـان دهندۀ همین حقیقت اسـت که وی 

بیش از یک رهبر سیاسـی اسـت؛ جانشـین پیامبر اسـت و پیامبر، آورندۀ 

یک دین و آموزندۀ اخالق و البته درعینِ حال حاکم و رهبر سیاسی است. 

پس خلیفه در اسـالم، به جز سیاسـت، متکفل امور دینی مردم و پیشوای 

مذهبی آنان نیز هست.

ایـن حقیقـِت مسـّلم موجـب شـد کـه پـس از نخسـتین سلسـلۀ خلفای 

اسالمی، زمامداران بعدی که از آگاهی های دینی، بسیار کم نصیب و گاه 

به کلـی بی نصیـب بودنـد، در صدد برآیند که این کمبود را به وسـیلۀ رجال 

دینی وابسـته به خود تأمین کنند و با الحاق فقها و مفسـران و محدثان 

مـزدور به دسـتگاه حکومت خود، این دسـتگاه را بازهـم ترکیبی از دین و 

سیاست سازند.

فایدۀ دیگری که وجود عناصر شریعت مآب در دستگاه حکومت داشت، آن 

بود که اینان طبق میل و فرمان زمامدار ستم پیشـه و مسـتبد، به سـهولت 

می توانسـتند احـکام دیـن را بـه اقتضـای مصالـح تغییر و تبدیـل داده و 

در پوششـی از اسـتنباط و اجتهـادـ  کـه بـرای مـردم عادی و عامـی قابِل 

تشخیص نیست ـ حکم خدا را به خاطِر خدایگان1 دگرگون سازند.

کتاب نویسـان و موّرخان قرن های پیشـین، نمونه های وحشـت انگیزی از 

1. پادشاه بزرگ
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جعل حدیث و تفسـیربه رأی را که غالبًا دسـت قدرت های سیاسـی در آن 

نمایان اسـت، ذکر کرده اند. این کار که در روزگارهای نخسـتین )تا اواخر 

قرن اول هجری( بیشـتر شـکل روایت و حدیث داشـت، کم کم شکل فتوا 

نیـز یافتـه بـود؛ و لذا در اواخـر دوران بنی امیه و اوایـل بنی عباس فقهای 

بسـیاری بودنـد کـه بـا اسـتفاده از شـیوه های بدعت آمیز همچـون قیاس 

و استحسـان1، احـکام اسـالمی را طبـق نظر خـود ـ که در واقـع غالبًا نظر 

قدرتمنـدان حاکـم بود ـ صـادر می کردند. عینًا همین عمل دربارۀ تفسـیر 

قـرآن نیـز انجـام می گرفـت. تفسـیر قرآن طبـق رأی و نظر مفسـر، ازجمله 

کارهایی بود که می توانسـت به آسـانی حکم خدا را در نظر مردم دگرگون 

سـازد و آنهـا را به آنچه مفسـر خواسـته اسـتـ  کـه او نیز اکثـرًا همان را 

می خواست که حاکم خواسته بود ـ معتقد کند.

بدین گونه بود که از قدیم ترین ادوار اسـالمی، فقه و حدیث و تفسـیر به 

دو جریان کلی تقسـیم شـد: یکی جریان وابسته به دستگاه حکومت های 

غاصـب، کـه در مـوارد بسـیاری حقیقت هـا را فـدای مصلحت هـای آن 

دستگاه ها ساخته و در برابر بهای ناچیزی، حکم خدا را تحریف می کردند؛ 

و دیگـری جریـان اصیـل و امین که هیچ مصلحتـی را بر مصلحت تبیین 

1. قیاس و استحسان دو روش از روش های استخراج فتوا در فقه بعضی از فرق مذاهب 

اهل سّنت هستند که مورد تأیید علمای شیعه نیستند. استحسان، یعنی عدول از دلیل 

کلی به خاطر یک مصلحت موردی یا جزئی. قیاس هم به معنای جاری کردن حکم شرعِی 

یک موضوع بر موضوعی مشابه است که برای آن حکمی در متون دینی نیست.
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احکاِم درست الهی مقّدم نمی ساخت و قهرًا در هر قدم، رویاروی دستگاه 

حکومـت و فقاهـِت مزدورش قرار می گرفـت؛ و از آن روز در غالب اوقات، 

شکل قاچاق و غیر رسمی داشت.

بـا ایـن آگاهـی، به وضوح می توان دانسـت کـه فقه جعفـری در برابر فقه 

فقیهـان رسـمی روزگار امـام صادق فقـط یک اختالف عقیدۀ دینی سـاده 

نبـود؛ بلکـه درعینِ حال دو مضمون متعرضانه را نیز با خود حمل می کرد: 

نخسـت و مهم تـر، اثبـات بی نصیبی دسـتگاه حکومـت از آگاهی دینی و 

ناتوانـی آن از ادارۀ امـور فکـری مـردم ـ یعنی در واقـع، عدم صالحیتش 

بـرای تصـدی مقام خالفـت ـ و دیگر، مشخص سـاختن مـوارد تحریف در 

فقـه رسـمی که ناشـی از مصلحت اندیشـی فقیهان در بیـان احکام فقهی 

و مالحظـه کاری آنـان در برابـر تحکم و خواسـت قدرت های حاکم اسـت. 

امـام صـادق بـا گسـتردن بسـاِط علمـی و بیان فقـه و معارف اسـالمی و 

تفسـیر قرآن به شـیوه ای غیر از شـیوۀ عالمان وابسـته به حکومت، عماًل 

بـه معارضـۀ با آن دسـتگاه برخاسـته بـود. آن حضرت بدین وسـیله تمام 

تشـکیالت مذهبـی و فقاهـت رسـمی را که یک ضلع مهـم حکومت خلفا 

به شـمار می آمد، تخطئه می کرد و دسـتگاه حکومت را از ُبعد مذهبی اش 

تهی دست می ساخت.

در اینکـه دسـتگاه حکومت بنی امیـه تا چه اندازه به مفهـوم معارضه آمیز 

بسـاط علمـی و فقهـی امـام صادق توجه داشـت، سـند روشـن و قاطعی 

در دسـت نیسـت؛ ولـی گمـان قوی بر آن اسـت که در زمـان بنی عباس و 
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مخصوصـًا منصـور کـه از هـوش و زیرکی وافـری برخوردار بـود و به خاطِر 

اینکـه سراسـر عمـر پیش از خالفـت خود را در محیط مبـارزات ضد اموی 

گذرانیده بود، از نکته های دقیق در زمینۀ مبارزات و مبارزان علوی آگاهی 

داشت، سران دستگاه خالفت به نقش مؤثر این مبارزۀ غیر مستقیم توجه 

می داشته اند.

بـه  نسـبت  نامحـدود منصـور  و فشـارها و سـخت گیری های  تهدیدهـا 

فعالیت های آموزشـی و فقهی امام که در بسـی روایات تاریخی از آن یاد 

شـده، ازجمله ناشـی از همین توجه و احسـاس بوده اسـت؛ و نیز تأکید 

و اصـرار فـراوان وی بـر گـردآوردن فقهـای معـروف حجاز و عـراق در مقر 

حکومت خود ـ که باز مضمون چندین روایات تاریخی است ـ از احساس 

همین نیاز نشئت می گرفته است.

در مذاکرات و آموزش های امام به یاران و نزدیکانش، بهره گیری از عامل 

»بی نصیبـی خلفـا از دانـش« به عنوان دلیلی بر اینکه ازنظر اسـالم، آنان را 

حق حکومت کردن نیسـت، به وضوح مشـاهده می شـود؛ یعنی اینکه امام 

همـان مضمـون متعرضانه ای را کـه درس فقه و قرآن او دارا بوده، صریحًا 

نیز در میان می گذارده است.

ُن َقوٌم َفَرَض اهلُل طاَعَتنا َو 
َ

در حدیثی از آن حضرت چنین نقل شـده اسـت: »ن

ِتِه«1 ماییم کسانی که خدا فرمانبری از آنان 
َ
هال ن ال ُیعَذُر الّناُس ِبَ وَن ِبَ نُم َتأَتّ

َ
ا

را فرض و الزم سـاخته اسـت؛ درحالی که شـما از کسـانی تبعیت می کنید 

1. کافی/ ج1/ ص186 )نویسنده(
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که مردم به خاطِر جهالت آنان در نزد خدا معذور نیسـتند. یعنی مردم که 

بـر اثـِر جهالـت رهبران و زمامداران نااهل، دچار انحراف گشـته و به راهی 

جز راه خدا رفته اند، نمی توانند در پیشـگاه خدا به این عذر متوسـل شوند 

که ما به تشخیص خود راه خطا را نپیمودیم؛ این پیشوایان و رهبران ما 

بودنـد کـه از روی جهالـت، ما را به این راه کشـاندند. زیرا اطاعت از چنان 

رهبرانـی، خـود، کاری خـالف بوده اسـت؛ پـس نمی توانـد کارهای خالف 

بعدی را توجیه کند.1

این مفهوم که رهبری سیاسـی در جامعۀ انقالبی اسـالم، همان رهبری 

انقالبـی اسـت و لزومـًا بـا رهبری فکـری و ایدئولوژیک همراه اسـت، در 

آموزش هـای امامـان قبـل و بعد از امام صادق نیز آشـکارا وجود داشـته 

اسـت. در روایتـی امام علی بن موسـی از قول جد بزرگـوارش امام محمد 

باقـر »سـالح« را در سلسـلۀ امامـت بـه »تابـوت« در میـان اقوام گذشـتۀ 

بنی اسـرائیل هماننـد می کنـد: »سـالح در میان ما همچون تابوت اسـت 

در میان بنی اسـرائیل، که نزد هرکس بود، نبوت )و در روایتی حکومت( 

از آِن او بـود. در میـان مـا نیز سـالح نزد هرکس باشـد، رهبری و زعامت 

1. قـرآن نیـز همیـن مضمـون را در چندین جا به زبان های گوناگون تکرار کرده اسـت؛ از 

ستیزۀ تابعان و متبوعاِن راه ضالل سخن گفته و از شکوۀ تابعان که: ما را این پیشوایان 

گمـراه بـه گمراهـی کشـاندند... و سـرانجام، ایـن را نیـز یادآور شـده که چنیـن عذری از 

هیچ کس پذیرفته نمی شـود و سرنوشـت همسـانی برای هر دو گروه گمراه مورد انتظار 

است. رجوع شود به آیه 167 سوره بقره، آیات91 تا 1۰2 سوره شعراء، آیات 31 تا 33 سوره 

سبأ، آیه 97 سوره نساء. )نویسنده(
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متعلق به اوسـت«. )توجه شـود به شـکل نمادین و مفهوم بسـیار عمیق 

 ِللِعلـِم«1 یعنی آیا 
ً

ـاُح ُمزاِئـا ایـن تعبیـر(. راوی آنگاه می پرسـد: »َفَیکـوُن الّسِ

ممکن اسـت سـالح نزد کسـی باشـد کـه دانـش ایدئولوژیک دیـن در او 

نیست؟۲ و امام در پاسخ می گوید: نه. یعنی زمامداری جامعه و رهبری 

انقالبی امت مسلمانان در اختیار کسی است که سالح و دانش را باهم 

دارا باشد.

پس امام از سویی شرط امامت را دانش دین و فهم درست قرآن می داند، 

و از سـوی دیگـر بـا گسـتردن بسـاط علمـی و گـردآوردن خیـل کثیری از 

مشتاقان دانش دین در پیرامون خود و تعلیم دین به شیوه ای مخصوص 

ـ که مخالف با روال معمولی فقه و حدیث و تفسـیر و به طوِر کلی مغایر 

با دین شناسی رایج علما و محدثان و مفسران وابسته به دستگاه خالفت 

است ـ عماًل دین شناسی خود و دین ناشناسی دستگاه خالفت را با تمامی 

علمای وابسته و نام ونشان دارش، اثبات می کند و از این رهگذر با تعّرض 

مستمر و عمیق و آرام، به مبارزۀ خود ُبعدی تازه می بخشد.

همان طورکـه قباًل اشـاره شـد، نخسـتین حکمرانان بنی عبـاس که خود در 

روزگار پیش از قدرت، سال ها را در محیط مبارزاتی علوی و در کنار پیروان 

و یاران آل علی گذرانیده و به بسـیاری از اسـرار و چم وخم های کنار آنان 

1. کافی/ ج1/ ص238 )نویسنده( 

2. ایـن معنـی بـرای کلمۀ »مزایال« مسـتفاد از گفتار عالم حدیث شـناس معروف، عالمه 

مجلسی است در کتاب مرآة العقول )نویسنده(.
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بصیـرت داشـتند،1 نقـش متعرضانـۀ این درس و بحث و حدیث و تفسـیر 

را پیـش از اسـالف امـوی خـود درک می کردند. گویا به همیـن خاطر بود 

کـه منصـور عباسـی در خـالل درگیری هـای رذالت آمیزش با امـام صادق، 

مدت هـا آن حضـرت را از نشسـتن بـا مردم و آموزش دین بـه آنان، و نیز 

مردم را از رفت و آمد و سـؤال از آن حضرت منع کرد؛ تاآنجاکه به نقل از 

ل بن ُعَمر« ـ چهرۀ درخشـان و معروف شـیعی ـ هرگاه مسـئله ای در  »ُمَفضَّ

بـاب زناشـویی و طـالق و امثال اینها برای کسـی پیش می آمد، به آسـانی 

نمی توانست به پاسخ آن حضرت دست یابد.۲پیشوای صادق، ص93-87

وجود تشکیات پنهانی ایدئولوژیک ـ  سیاسی

امـام صـادق بـه کمک تالش وسـیع پدرانـشـ  یعنی امام سـجاد و امام 

باقـر، مخصوصـًا اواخـر زندگی امام باقر ـ و سـپس خـودش به کمک این 

تـالش توانسـته بـود یک عده مؤمن و مسـلمان مکتبی، اصیـل، انقالبی، 

فداکار، آماده برای خطرپذیری در سراسـر عالم اسـالم درسـت کند. و اینها 

آدم هـای عـادی نبودند؛ آدم هـای عادی نبودند نه اینکـه از طبقات ممتازه 

بودند نه، همین کاسب و تاجر و غالم و از این چیزها، اما از لحاظ پایگاه 

معنـوی به هیچ وجـه اینها به آدم های عادی شـبیه نبودند. کسـانی بودند 

1. برای مطالعۀ بیشـتر به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/7۰. امام صادقعلیه السـام؛ مصادرۀ 

انقالب، تداوم مبارزه، مراجعه کنید.

2. مناقب ابن شهرآشوب/ ج4/ ص238 )نویسنده(

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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که زندگی شـان در هدفشـان و در مکتبشـان خالصه می شد و همه جا هم 

بودند. عجیب این است که یاران امام صادق همه جا بودند، نه خیال کنید 

فقـط در مدینـه، نـه؛ در کوفـه بیشـتر از مدینـه بودند، در خود شـام حتی 

کسـانی بودند. اینها آن شـبکۀ عظیم تشـکیالتی امام صادق اسـت. حزب 

علوی، حزب تشّیع، اینی که گفتم آن شبکۀ تشکیالتی همان تشّیع است 

یعنـی ایـن. و ایـن از فصل هـای شناخته نشـدۀ زندگی امام صادق اسـت؛ 

ایـن از چیزهایـی اسـت کـه بنـده رویش تأکیـد و اصرار دارم، یک شـبکۀ 

تشـکیالتی عظیم، یک حزب کامل به وسـیلۀ امام صادق اداره می شـد در 

سراسر عالم اسالم؛ این نقطۀ قّوت بود.1359/6/14

شبکه ای که در بسیاری از نقاط دوردست کشور مسلمان، به ویژه در نواحی 

عراق عرب و خراسـان، فعالیت های چشـمگیر و ثمربخشـی دربارۀ مسئلۀ 

امامت عهده دار بود؛ ولی این تنها یک روی مسئله و بخش ناچیزی از آن 

است. موضوع تشکیالت پنهان در صحنۀ زندگی سیاسی امام صادق و نیز 

دیگر ائمه ازجمله مهم ترین و شورانگیزترین و درعینِ حال مجهول ترین و 

ابهام آمیزترین فصول این زندگی نامۀ ُپرماجراست.1

همان طورکـه قبـاًل گفتیم، بـرای اثبات وجود چنین سـازمانی نمی توان و 

نمی باید در انتظار مدارک صریح بود. نباید توقع داشت که یکی از امامان 

یا یکی از یاران نزدیکش صراحتًا به  وجود تشکیالت سیاسی فکری شیعی 

1. برای مطالعۀ بیشـتر به حلقۀ سـوم انسان 25۰سـاله/ 69. امام صادقعلیه السام؛ گسترش 

تشکیالت پنهان، مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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اعتراف کرده باشد؛ این چیزی نیست که بتوان به آن اعتراف کرد. انتظار 

معقول آن اسـت که اگر روزی هم دشـمن به وجود تشـکل پنهانی امام 

ِپـی ُبـرد و از خـود آن حضـرت یا یکـی از یارانش درآن باره چیزی پرسـید، 

او به کلـی وجـود چنیـن چیزی را انکار کند و گمان آن را یک سـوءظن یا 

تهمت بخواند. این، خاصیت همیشگی کار مخفی است. البته از کاوشگر 

تاریـخ زندگـی ائمـه هم نمی توان انتظار داشـت که بدون مـدرک و دلیل 

قانع کننده ای وجود چنین تشکیالتی را بپذیرد. باید در ِپی قراین و شواهد 

و بطـون حـوادِث ظاهرًا سـاده ای بود که اگرچه نظـر بینندۀ عادی را جلب 

نمی کند، ولی با دقت و تأمل، خبر از جریان های پنهانی بسیاری می دهد. 

اگر با چنین نگرشی به سراسر دوران دوقرن ونیمی زندگی ائمه نظر شود، 

وجود یک تشـکیالت پنهاِن در خدمت و تحِت فرمان ائمه تقریبًا مسـّلم 

می گردد.پیشوای صادق، ص 95و96



فصل دوازدهم

امام کاظم؟س؟

http://sahba.ir
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این مقطع سی وپنج سالهـ  از صدوچهل وهشت تا صدوهشتادوسه هجری ـ 

یعنـی دوران امامـت حضـرت ابی الحسـن موسی بن جعفرعلیه السـام یکـی از 

مهم تریـن مقاطـع زندگی نامـۀ ائمهعلیهم السـام اسـت. دو تـن از مقتدرتریـن 

سـالطین بنی عبـاس ـ منصـور و هـارون ـ و دو تـن از جّبارتریـن آنـان 

ـ مهدی و هادی ـ در آن حکومت می کردند. بسی از قیام ها و شورش ها و 

شورشگرها در خراسان، در افریقیه، در جزیرۀ موصل، در دیلمان و جرجان، 

در شـام، در نصیبیـن، در مصـر، در آذربایجـان و ارمنسـتان و در اقطـاری 

دیگر، سـرکوب و ُمنقاد1 گردیده و در ناحیۀ شـرق و غرب و شـماِل قلمرو 

وسیع اسالمی، فتوحات تازه و غنائم و اموال وافر، بر قدرت و استحکام 

تخت عباسیان افزوده بود.۲

جریان های فکری و عقیدتی در این دوران، برخی به اوج رسـیده و برخی 

1. )ق ود( مطیع، فرمان بردار

2. برای اطالع دقیق تر به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ ضمائم، نقشۀ شمارۀ 8، مراجعه 

کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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زاده شـده و فضـای ذهنـی را از تعارضـات، انباشـته و حربـه ای در دسـت 

قدرت مـداران، و آفتـی در هوشـیاری اسـالمی و سیاسـی مـردم گشـته و 

میـدان را بـر َعَلـم داراِن صحنـۀ معارف اصیـل اسـالمی و صاحبان دعوت 

علوی، تنگ و دشوار ساخته بود.

شـعر و هنـر، فقـه و حدیـث و حتی زهـد و ورع، در خدمـت ارباب قدرت 

درآمده و مکمل ابزار زر و زور آنان گشته بود. در این دوران، دیگر نه مانند 

اواخر دوران بنی امیه و نه همچون ده سالۀ اول دوران بنی عباس و نه شبیه 

دوران پـس از مـرگ هارون که در هریک، حکومت مسـلط وقت، به نحوی 

تهدید می شـد؛ تهدیدی جدی دسـتگاه خالفت را نمی لرزاند و خلیفه را از 

جریان عمیق و مستمر دعوت اهل بیتعلیهم السام غافل نمی ساخت.

در این دوران، تنها چیزی که می توانست مبارزه و حرکت فکری و سیاسی 

اهل بیتعلیهم السام و یاران صدیق آنان را مجال رشد و استمرار بخشد، تالش 

خستگی ناپذیر و جهاد خطیر آن بزرگواران بود و توسل به شیوۀ الهی تقّیه. 

بدین ترتیب اسـت که عظمت حیرت آور و دهشـت انگیز جهاد حضرت مو

سی بن جعفرعلیه وعلی آبائه التحیةوالسام آشکار می گردد.

بایـد عـرض کنـم که کاوشـگران تاریخ اسـالم، آنگاه که به َفحص1و شـرح 

زندگی امام موسی بن جعفرعلیه السـام پرداخته اند، سـهم شایسـته ای از توجه 

ـن۲ را کـه باید به حادثۀ عظیم و بی نظیر »حبس طویل المدت« این  و َتفطُّ

1. )ف ح ص( کاوش و جستجوکردن

2. )ف ط ن( با هوشیاری مطلبی را فهمیدن
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امام ُهمام1 اختصاص می یافت، ِبدان اختصاص نداده و در نتیجه از جهاد 

خطیر آن بزرگوار غافل مانده اند.

در زندگی نامـۀ آن امام عالی مقام، سـخن از حـوادث گوناگون و بی ارتباط 

بـا یکدیگـر و تأکیـد بـر مقـام علمـی و معنـوی و قدسـی آن سـاللۀ 

پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسـلم و نقـل قضایـای خانـدان و اصحـاب و شـاگردان و 

مباحثات علمی و کالمی و امثال آن، بدون توجه به خط جهاد مستمری 

کـه همـۀ عمـر سی وپنج سـالۀ امامت آن بزرگـوار را فرا گرفته بوده اسـت، 

ناقص و ناتمام می ماند. تشـریح و تبیین این خط اسـت که همۀ اجزای 

ایـن زندگـی پرفیـض را بـه یکدیگـر مرتبط می سـازد و تصویـری واضح و 

متکامـل و جهـت دار کـه در آن هر پدیده ای و هـر حادثه ای و هر حرکتی، 

دارای معنایی است، ارایه می کند.

ـل می فرمایـد: امـر امامـت این  چـرا حضـرت امـام صادقعلیه السـام بـه ُمفضَّ

جوانـک را فقـط به اشـخاص مورد وثـوق بگو؟ و بـه عبدالرحمان بن حجاج 

به جـای تصریـح، به کنایه می گوید: زره بر تن او راسـت آمده اسـت؟ و به 

یاران نزدیک چون َصفوان َجّمال او را به عالمت و نشانه معرفی می کند؟۲ 

و چـرا باالخـره در وصیت نامـۀ خـود، نـام فرزندش را به عنـوان وصی پس 

1. )ه م م( بزرگ و دلیر و بخشنده

2. روایت هـای اشاره شـده، در کتـاب بحاراالنوار و به ترتیب در احادیث شـمارۀ 13، 17 و 

27 باب سـوم از ابواب تاریخ االمام موسـی بن جعفر/ کتاب تاریخ علی بن الحسـین ... و 

موسی بن جعفر آمده است.
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از نام چهار تن دیگر می آورد که نخسـتین آنان منصور عباسـی و سـپس 

حاکم مدینه اسـت؛1 چنان که پس از ارتحال آن حضرت، جمعی از بزرگان 

شیعه نمی دانند جانشین آن بزرگوار، همین جوان بیست ساله است؟ چرا 

هِیَمـا اخَلراُج«۲ 
َ
در گفتگـو بـا هارون که بـه او خطاب می کند: »َخلیَفتـاِن َییُء ِال

زبان به سخن نرم و انکارآمیز می گشاید؛ اما ابتدائًا در خطاب به مرد زاهد 

نافذالکلمه ای به نام حسـن بن عبداهلل سخن را به معرفت امام می کشاند۳ 

و آنگاه خود را امام ُمفترض الّطاعه، یعنی صاحب مقامی که آن روز خلیفۀ 

عباسی در آن متمکن بود، معرفی می کند؟

چـرا بـه علی بن یقطیـن کـه صاحب منصـب بلندپایۀ دسـتگاه هـارون و از 

شیفتگان امام است، عملی تقّیه آمیز را فرمان می دهد؛4 اما صفوان جّمال 

را بر خدمت همان دستگاه شماتت می کند و او را به قطع رابطه با خلیفه 

1. الکافی/ کتاب الحجة/ باب االشارة و النص على ابی الحسن موسى/ حدیث 13 

2. »دو خلیفه در یک مملکت، برای هر دو خراج ببرند!« )االحتجاج/ احتجاج موسی بن جعفر 

فی اشیاء شتی علی المخالفین/ ص389(

3. الکافی/ کتاب الحجة/ باب 81/ حدیث 8

4. حضـرت چندیـن مرتبه چنین توصیه هایی به علی بن یقطین داشـتند. یک نمونه این 

اسـت که حضرت طی نامه ای به او دسـتور می دهند تا مشـابه اهل سـنت وضو بگیرد. 

همزمان عده ای نزد هارون از علی بن یقطین بدگویی کرده و او را متهم به تشّیع  کردند. 

برای بررسی، روزی هارون مخفیانه وضوگرفتن علی بن یقطین را  نگاه کرد  و دید او طبق 

مذهب اهل سـنت وضو می گیرد و به این ترتیب خطر رفع می شـود. مدتی بعد امام به 

او می فرمایند مانند سابق وضو بگیرد. )مناقب آل ابی طالب/ باب امامة موسی بن جعفر/ 

فصل فی انبائه بالمغیبات/ ص288(
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فرامی خوانـد؟1 چگونـه و با چه وسـیله ای آن همه پیونـد و رابطه در قلمرو 

گستردۀ اسالم، میان دوستان و یاران خود پدید می آورد و شبکه ای که تا 

چین گسترده است، می سازد؟

چـرا منصـور و مهـدی و هـادی و هـارون، هرکـدام در برهـه ای از دوران 

خود، کمر به قتل و حبس و تبعید او می بندند؟ و چرا چنان که از برخی 

روایات دانسـته می شـود، آن حضرت در برهه ای از دوران سی وپنج ساله، 

در اختفا به سر برده و در ُقرای۲ شام یا مناطقی از طبرستان حضور یافته 

و از سوی خلیفۀ وقت، مورد تعقیب قرار گرفته و به یاران خود سفارش 

کرده که اگر خلیفه دربارۀ من از شـما پرسـید، بگویید او را نمی شناسـیم 

و نمی دانیم کجاست؟

چرا هارون در سـفر حجی، آن حضرت را در حد اعلی تجلیل می کند و در 

سفر دیگری دستور حبس و تبعید او را می دهد و چرا آن حضرت در اوایل 

1. »صفـوان جّمـال مى گویـد: خدمـت امـام کاظمعلیه السـام رسـیدم، بـه مـن فرمودند: »اى 

صفـوان! همه چیـز تـو پسـندیده اسـت مگر یـک چیز«. گفتم: فدایت شـوم، کـدام چیز؟ 

فرمودند: »کرایه دادن شترانت به این مرد؛ یعنی هارون« گفتم: از روى سرخوشى یا براى 

شـکار و کار لهو به او کرایه ندادم، برای سـفر مکه شـترها را کرایه کرده اسـت. خودم هم 

با او نمی روم بلکه کارکنانم را با او مى فرسـتم. فرمودند: »اى صفوان! آیا کرایۀ شـترانت 

بـه عهـدۀ او نیسـت؟« گفتـم: چـرا، فدایت شـوم! فرمودنـد: »آیا دوسـت نداری تـا زمان 

بازگشـت، زنـده بمانـد؟«، گفتـم: آرى. فرمـود: »هرکس بقاى ایشـان )ظالمان( را دوسـت 

داشـته باشـد، از ایشان است، و هرکس از ایشان باشد، اهل دوزخ است.« )رجال الکشی/ 

فی صفوان بن مهران الجّمال/ شمارۀ 828(

2. )ق ر و( روستاها
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خالفت هارون که وی روش مالیمت و گذشت در پیش گرفته و علویان 

را از حبس هـا آزاد کـرده بـود، تعریفـی از فـدک می کند که بر همۀ کشـور 

وسـیع اسـالمی منطبق اسـت؛ تاآنجاکه خلیفه به آن حضرت به تعریض 

می گویـد: پـس برخیـز و در جـای من بنشـین؟ و چرا رفتـار همان خلیفۀ 

مالیم، پس از چند سال، چندان خشن می شود که آن حضرت را به زندانی 

سـخت می افکند و پس از سـال ها حبس، حتی تحمل وجود زندانی او را 

نیز بر خود دشوار می یابد و او را جنایت کارانه مسموم و شهید می کند؟

اینها و صدها حادثۀ توجه برانگیز و پرمعنی و درعین حال ظاهرًا بی ارتباط 

و گاه متناقض با یکدیگر در زندگی موسی بن جعفرعلیه السام هنگامی معنی 

می شـود و ربط می یابد که ما آن رشـتۀ مسـتمری را که از آغاز امامت آن 

بزرگوار تا لحظۀ شـهادتش ادامه داشـته، مشاهده کنیم. این رشته، همان 

خط جهاد و مبارزۀ ائمهعلیهم السـام اسـت که در تمام دوران 25۰سـاله و در 

شـکل های گوناگون اسـتمرار داشـته و هدف از آن، اواًل تبیین اسالم ناب 

و تفسـیر صحیح قرآن و ارائۀ تصویری روشـن از معرفت اسـالمی است و 

ثانیًا، تبیین مسئلۀ امامت و حاکمیت سیاسی در جامعۀ اسالمی و ثالثًا، 

تالش و کوشش برای تشکیل آن جامعه و تحقق بخشیدن به هدف پیامبر 

معّظـم اسـالمصلی اهلل علیه وآله و همـۀ پیامبـران؛ یعنـی اقامـۀ قسـط و عـدل و 

زدودن َانداُداهلل1 از صحنۀ حکومت و سپردن زمام ادارۀ زندگی به خلفاءاهلل 

و بندگان صالح خداوند.

1. شریکان و همتایان خداوند
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امام موسی بن جعفرعلیه السام نیز همۀ زندگی خود را وقف این جهاد مقدس 

ساخته بود؛ درس و تعلیم و فقه و حدیث و تقّیه و تربیتش در این جهت 

بود. البته، زمان او ویژگی های خود را داشت؛ پس جهاد او نیز به تناسب 

زمان مختصاتی می یافت؛ عینًا مانند دیگر ائمۀ هشـت گانه، از زمان امام 

سجادعلیه السـام تا امام عسکریعلیه السـام که هریک یا هر چند نفر، مختصاتی 

در زمان و به تبع آن، در جهاِد خود داشـتند و مجموعًا زندگی آنان، دورۀ 

چهارم از زندگی 25۰سـاله را تشـکیل می دهد که خود نیز به مرحله هایی 

تقسیم می گردد.1368/7/26

تاش خستگی ناپذیر و توسل به شیوۀ تقّیه

زندگـی موسـی بن جعفر یـک زندگـی شـگفت آور و عجیبـی اسـت؛ اواًل در 

زندگی خصوصی موسـی بن جعفر مطلب برای نزدیکان آن حضرت روشـن 

بود. هیچ کس از نزدیکان آن حضرت و خواص اصحاب آن حضرت نبود که 

نداند موسـی بن جعفر برای چه دارد تالش می کند، و خوِد موسـی بن جعفر 

در اظهـارات و اشـارات خـود و کارهـای رمزی ای که انجام مـی داد، این را 

به دیگران نشـان می داد. حتی در محل سـکونت، آن اتاق مخصوصی که 

موسـی بن جعفر در آن اتـاق می نشسـتند؛ این طوری بود کـه راوی ـ که از 

نزدیکان امام هست ـ می گوید من وارد شدم، دیدم در اتاق موسی بن جعفر 

سـه چیز اسـت: یکی، یک لباس خشـن، یک لباسـی که از وضع معمولی 

مرّفِه عادی دور هست، یعنی به تعبیر امروز ما می شود فهمید و می شود 
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گفت لباس جنگ، این لباس را موسی بن جعفر آنجا گذاشتند، نپوشیدند، 

ٌق«1 شمشـیری را آویختند، 
َّ
به صورت یک چیز سـمبلیک؛ بعد »َو َسـیٌف ُمَعل

معلـق کردنـد یـا از سـقف یا از دیـوار »َو ُمصَحـٌف« و یک قـرآن. ببینید چه 

چیز سمبلیک و چه نشانۀ زیبایی است، در اتاق خصوصی حضرت که جز 

اصحاب خاص آن حضرت کسـی به آن اتاق دسترسـی ندارد، نشـانه های 

یک آدم جنگی مکتبی، مشـاهده می شـود. شمشـیری هسـت که نشـان 

می دهد هدف، جهاد است. لباس خشنی هست که نشان می دهد وسیلۀ 

زندگی خشونت باِر رزمی و انقالبی است، و قرآنی هست که نشان می دهد 

هدف، این است؛ می خواهیم به زندگی قرآنی برسیم با این وسایل و این 

سختی ها را هم تحمل می کنیم.

اما دشمنان حضرت هم این را حدس می زدند. اواًل زندگی موسی بن جعفر 

یعنی امامت موسی بن جعفر در سخت ترین دوران ها شروع شد. هیچ دورانی 

بـه گمـان من بعد از دوران امام سـجاد به سـختی دوران موسـی بن جعفر 

نبود. موسـی بن جعفر در سـال صدوچهل وهشت به امامت رسیدند، بعد از 

وفات پدرشان امام صادقعلیه الصاةوالسام. 

سـال صدوچهل وهشـت این طـوری اسـت اوضـاع کـه بنی عبـاس بعـد 

از درگیری هـای اول، بعـد از اختالفـات داخلـی، بعـد از آن جنگ هایـی 

کـه بیـن خـوِد بنی عبـاس در اول خالفتشـان به وجـود آمـد فارغ شـدند، 

1. بحاراالنوار/ ج48/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و... موسی بن جعفر/ ابواب تاریخ االمام 

موسی بن جعفر الکاظم/ باب5/ حدیث 1/ ص1۰۰
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گردنکشان بزرگی را که خالفت آنها را تهدید می کردند، مثل بنی الحسن، 

محمدبن عبداهلل حسـن، ابراهیم بن عبداهلل حسـن، بقیۀ اوالد امام حسـن 

که جزو مبارزین و شورشگران علیه بنی عباس بودند، همۀ اینها را منکوب 

کردند، سرکوب کردند.1 تعداد بسیاری از سران و گردنکشان را بنی عباس 

کشـته، کـه در آن مخـزن و انبـاری کـه بعـد از مـرگ منصور عباسـی باز 

شـد، معلوم شـد که تعداد زیادی از شـخصیت ها و افراد را کشـته بود و 

جسدهایشـان را در یک جایی گذاشـته بود که اسـکلت های آنها در آنجا 

آشـکار بود. این قدر منصور از بنی الحسـن و بنی هاشـم، از خویشـاوندان 

خودش، از کسـانی که جزو نزدیکان خودش بودند، آدم های سرشـناس و 

معروف را از بین برده بود که یک انباِر اسکلت درست شده بود.۲ از همۀ 

اینهـا فـارغ شـد، نوبت به امام صادق رسـید. امام صـادق را هم با حیله 

مسموم کرد. در فضای زندگی سیاسی بنی عباس هیچ غباری دیگر وجود 

نداشت. در یک چنین شرایطی که منصور در کمال قدرت و در اوج سلطۀ 

ظاهری زندگی می کند، نوبت به امامت موسی بن جعفرعلیه الصاةوالسـام رسـید 

کـه یـک جوانی اسـت تازه سـال و با آن همـه مراقب به طوری که کسـانی 

کـه می خواهنـد بعـد از امـام صـادق بفهمند کـه دیگر حاال به چه کسـی 

بایـد مراجعـه کرد با زحمـت می توانند راه پیدا کنند و موسـی بن جعفر را 

1. بـرای مطالعـۀ بیشـتر به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ پی نوشـت شـمارۀ 25. احوال 

عبداهلل بن حسن و فرزندانش، مراجعه کنید.

2. تاریخ الطبری/ ج8/ ص1۰4

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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پیدا کنند1 و موسی بن جعفر به آنها توصیه می کند که مواظب باشید اگر 

بدانند که از من حرف شـنیدید و از من تعلیمات دیدید و با من ارتباط 

بـح«۲ کشـتن هسـت، مراقـب باشـید. در یک چنیـن شـرایطی  لّذِ
َ
داریـد، »ا

موسـی بن جعفر به امامت می رسـد و مبارزه را شروع می کند.

حاال اگر شـما سـؤال کنید که خب موسـی بن جعفر وقتی به امامت رسید 

چطوری مبارزه را شـروع کرد، چه کار کرد، چه کسـانی را جمع کرد، کجاها 

رفت، در این سـی وپنج سـال چه حوادثی برای موسـی بن جعفر پیش آمد، 

متأسـفانه بنده جواب روشـنی ندارم و این همان چیزی اسـت که یکی از 

غصه های آدمی است که در زندگی صدر اسالم تحقیق می کند، هیچ چیزی 

نداریم. یک زندگی مرتب و مدّونی از این دوران سی وپنج ساله در اختیار 

هیچ کس نیست. اینی که عرض می کنم کتاب نوشته نشده، کار تحقیقاتی 

انجام نگرفته و باید بشود، به خاطر همین است. یک چیزهای پراکنده ای 

هسـت کـه از مجموع اینها می تـوان چیزهای زیادی فهمید. یکی اش این 

اسـت که چهار خلیفه در دوران امامت موسـی بن جعفر در این سـی وپنج 

سـال به خالفت رسـیدند. یکی منصور عباسـی است، که ده سال از دوران 

اول امامـت موسـی بن جعفر، منصـور عباسـی بر سـر کار بود، بعد پسـر او 

1. برای مطالعۀ بیشـتر به حلقۀ سـوم انسان 25۰ساله/ پی نوشت شمارۀ 26. مخفی بودن 

امامت امام کاظم در آغاز امر، مراجعه کنید.

2. الکافی/ کتاب الحجة/باب ما یفصل به بین دعوی المحق و المبطل فی امر االمامة/ 

حدیث 7

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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مهـدی اسـت کـه او هم یازده سـال خالفـت کرد. بعد پسـر مهدی، هادی 

عباسـی اسـت که یک سـال خالفت کرد، بعد از او هم هارون الرشید است 

که سیزده سـال هـم از دوران خالفت هـارون، موسی بن جعفرعلیه الصاةوالسـام 

مشـغول دعـوت و تبلیـغ امامت بودند. چهار خلیفـه، هرکدام از این چهار 

خلیفه یک زحمتی و یک فشاری بر موسی بن جعفر وارد کردند.

هم منصور حضرت را دعوت کرد، یعنی تبعید کرد، احضار اجباری کرد به 

بغداد. ـ البته اینهایی که عرض می کنم بعضی از آن حوادث است. وقتی 

انسـان نگاه می کند زندگی موسـی بن جعفر را، می بیند که از این حوادث 

زیاد اسـت. یکی از موارد همین اسـت که موسی بن جعفرعلیه الصاةوالسـام را از 

مدینـه آورد بغـداد. ـ مدتـی در بغداد حضرت را تحت نظر نگه داشـته، بر 

حضـرت فشـار آورده، آن طورکـه در روایات به دسـت می آیـد، حضرت را در 

محذورات1 فراوانی قرار داده؛۲ این یک نوبت اسـت؛ چقدر طول کشـیده؟ 

معلـوم نیسـت. یـک نوبت در همان زماِن منصور ظاهـرًا حضرت را آوردند 

به یک نقطه ای در عراق به نام َابَجر که مدتی در آنجا حضرت تبعید بوده؛ 

راوی می گوید من خدمت موسی بن جعفر رسیدم در آنجا در این حوادث، 

حضـرت چنیـن فرمودنـد و چنین کردنـد. در زمان مهدی عباسـی حداقل 

1. )ح ذر( مشکالت، گرفتاری ها

2. یـک نمونـه ایـن اسـت که از حضـرت می خواهند تـا در ایام نوروز در مجلسـی حاضر 

شوند و پذیرای هدایای مقامات کشوری باشند. حضرت ابتدا امتناع می کنند اما با اصرار 

منصـور مجبـور بـه این کار می شـوند. )مناقب آل ابی طالب/ باب امامة موسـی بن جعفر/ 

فصل فی معالی اموره/ ص318( 
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یک بار حضرت را از مدینه به بغداد آوردند، راوی می گوید من در راهی که 

 1» َلٰ موسـی بن جعفر می رفتند، حضرت را می بردنـد به بغداد، »یِف امَلقَدَمِة ااَلو

در دفعـۀ اّولـی کـه حضـرت را بردنـد، معلوم می شـود چنـد دفعه حضرت 

را بـرده بودنـدـ  کـه مـن احتمال می دهم دو بـار، سـه  بار در زمان مهدی 

حضـرت را بـه بغداد برده بودند ـ می گوید من خدمت امام رسـیدم، اظهار 

تأسـف کردم، اظهار ناراحتی کردم، فرمودند: نه، ناراحت نباش من از این 

سفر سالم برمی گردم و در این سفر اینها نمی توانند به من آسیب برسانند، 

این هم زمان مهدی.

در زمان هادی عباسـی باز حضرت را خواسـتند بیاورند به قصد کشتن، که 

یکی از فقهای دوروَبر هادی عباسـی ناراحت شـد، دلش سـوخت که فرزند 

پیغمبـر را این طـور زیر فشـار قرار می دهند، وسـاطت کرد، هادی عباسـی 

منصـرف شـد. در زمان هـارون هم که حضرت را آوردنـد به بغداد و مدت 

طوالنـی ایـ  در چنـد نوبـت که احتمال می دهم مـن، در زمان هارون هم 

بیش از یک بار حضرت را از مدینه جدا کرده باشند، اما قدر مسّلمش یک بار 

اسـت ـ کـه آوردند در جاهای مختلف، زنـدان کردند و یکی اش ازجمله در 

بغداد بود که در زندان های مختلف، بعد هم در زندان سندی بن شاهک و 

حضرت را به شهادت رساندند.

شما ببینید در طول این سی وپنج سال، سی وچهار سال که موسی بن جعفر 

1. بحاراالنوار/ ج48/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و... موسی بن جعفر/ ابواب تاریخ االمام 

موسی بن جعفر الکاظم/ باب4/ حدیث 99/ ص72
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مشغول تبلیغ امامت و مشغول انجام وظیفه و مبارزات خودشان بودند، 

دفعات مختلف حضرت را آوردند.

عالوه بر اینها چندین بار خلفای زماِن موسـی بن جعفر به قصد کشـتن برای 

حضـرت، توطئه چیدند. مهدی عباسـی پسـر منصور، اّولـی که به خالفت 

رسـید بـه وزیـر خودش یا به حاجـِب1 خودشـ  ربیع ـ گفـت که باید یک 

ترتیبـی بدهـی کـه موسـی بن جعفر را از بین ببری، نابود کنی؛۲ احسـاس 

می کـرد کـه خطـر عمـده ازطـرف موسـی بن جعفر اسـت. هـادی عباسـی 

همان طورکـه گفتـم در اوایـل خالفتش یـا اول خالفتـش تصمیم گرفت، 

حتی شـعری سـرود.۳ گفت: گذشـت آن وقتی که نسـبت به بنی هاشـم ما 

سـهل انگاری می کردیم، من دیگر عازم و جازم هسـتم که از شماها کسی 

را باقی نگذارم و موسـی بن جعفر اوْل کسـی خواهد بود که از بین خواهم 

ُبـرد. بعـد هـم کـه هارون الرشـید همین کار را می خواسـت بکنـد و کرد و 

این جنایت بزرگ را مرتکب شد. ببینید زندگی موسی بن جعفر چه زندگی 

پرماجرایی است.

عالوه بر اینها یک نکات بسیار ریز و روشن نشده ای در زندگی موسی بن جعفر 

هست. موسی بن جعفر یقینًا دورانی را در خفا زندگی می کرده. اصاًل زندگی 

1. )ح ج ب( پرده دار، دربان

2. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة موسی بن جعفر/ فصل فی خرق العادات له/ ص3۰۰

3. بحاراالنـوار/ ج48/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و... موسـی بن جعفر/ ابـواب تاریخ 

االمام موسی بن جعفر الکاظم/ باب6/ حدیث 25/ ص151
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زیرزمینـی کـه معلوم نبوده کجاسـت؛ کـه در آن زمان، خلیفـۀ وقت افراد 

را می خواسـت، از آنها تحقیق می کرد که موسـی بن جعفر را شـما ندیدی؟ 

نمی دانی کجاست؟ و آنها اظهار می کردند که نه؛ حتیـ  آن طورکه در روایت 

هسـت ـ موسـی بن جعفر به یکی از افراد گفتند که تو را خواهند خواست. 

راجع به من از تو سـؤال خواهند کرد که تو کجا دیدی موسـی بن جعفر را، 

به کلـی منکـر بشـو، بگو مـن ندیدم؛ همین طور هم شـد، زندانـش کردند، 

بردند برای اینکه از او بپرسند موسی بن جعفر کجاست. شما ببینید زندگی 

یـک انسـاِن این طـوری، زندگی کیسـت؟ آدمی که فقط مسـئله می گوید، 

معـارف اسـالمی بیـان می کند، هیـچ کاری به کار حکومت نـدارد، مبارزۀ 

سیاسی نمی کند که زیر این چنین فشارهایی قرار نمی گیرد.

حتـی در روایتـی مـن دیدم کـه موسی بن جعفرعلیه السـام در حـال فرار و در 

ی الّشـاِم   موَس بُن َجعَفـرٍ َبعـَض ُقَر
َ

حـال اختفا در دهات شـام می گشـته »َدَخـل

«1، کـه در روایت هسـت که موسـی بن جعفر مدتی   َفَوَقـَع یف غـارٍ
ً
بـا  هاِر

ً
ـرا ُمَتَنّکِ

اصـاًل در مدینـه نبـوده در روسـتاهای شـام تحـت تعقیـب دسـتگاه های 

حاکِم وقت و مورد تجسس جاسوس ها، از این ِده به آن ده، از آن ده به 

آن ده، با لباس مبدل و ناشناس که حضرت به یک غاری می رسند و در 

آن غار وارد می شـوند و یک فرد نصرانی در آنجاسـت. حضرت با او بحث 

می کنند، در همان وقت هم از وظیفه و تکلیف الهی خودشان که تبیین 

1. بحاراالنوار/ ج48/ کتاب تاریخ علی بن الحسین و... موسی بن جعفر/ ابواب تاریخ االمام 

موسی بن جعفر الکاظم/ باب5/ حدیث 8/ ص1۰5 
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حقیقت هسـت، غافل نیسـتند با آن نصرانی صحبت می کنند و نصرانی 

را مسلمان می کنند.

زندگـی پرماجـرای موسـی بن جعفر یک چنیـن زندگـی ای اسـت کـه شـما 

می بینید این زندگی چقدر زندگی پرشور و پرهیجانی است. ما امروز نگاه 

می کنیم موسـی بن جعفر، خیال می کنیم یک آقای مظلوم بی سروصدای 

سربه زیری در مدینه بود و رفتند مأمورین این را کشیدند آوردند در بغداد، 

یـا در کوفـه، در فالن جـا، در بصره زندانی کردند، بعد هم مسـموم کردند، 

از دنیـا رفـت، همیـن و بس! قضیه این نبـود. قضیه یک مبارزۀ طوالنی، 

یک مبارزۀ تشـکیالتی، یک مبارزه ای با داشـتن افراد زیاد؛ در تمام آفاق 

اسـالمی ]بوده[. موسی بن جعفر کسـانی داشت که به او عالقه مند بودند. 

آن وقتی کـه پسـر بـرادر ناخلـف موسـی بن جعفر که جزو افراد وابسـتۀ به 

دسـتگاه بـود دربارۀ موسـی بن جعفر با هارون حرف مـی زد، تعبیرش این 

هِیَمـا اخَلـراُج«، گفـت: هـارون تـو خیـال نکـن فقـط تو 
َ
بـود: »َخلیَفَتـنِی ُیـٰی ِال

هسـتی کـه خلیفـه در روی زمین هسـتی در جامعۀ اسـالمی و مردم به 

تـو خـراج می دهنـد، مالیات می دهنـد. دو تا خلیفه هسـت؛ یکی تویی، 

یکی موسی بن جعفر. به تو هم مردم مالیات می دهند، پول می دهند، به 

موسـی بن جعفر هم مالیات می دهند، پول می دهند1 و این یک واقعیت 

بـود. او از روی خباثـت می گفـت؛ او می خواسـت سـعایت۲ کند، اما یک 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی ابراهیم موسی بن جعفر/ فصل فی وفاته/ ص326

2. )س ع ی( سخن چینی
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واقعیت بود، از تمام اقطار اسـالمی کسـانی بودند که با موسـی بن جعفر 

ارتبـاط داشـتند. منتهـا ایـن ارتباطـات در حدی نبود که موسـی بن جعفر 

بتوانند به یک حرکت و مبارزۀ مسـلحانۀ آشـکاری دست بزنند. این وضع 

زندگی موسی بن جعفر.

تـا نوبـت بـه هارون الرشـید می رسـد. وقتی نوبت به هارون الرشـید رسـید 

اوقاتی است که اگرچه در جامعۀ اسالمی دستگاه خالفت، معارضی ندارد 

و تقریبـًا بی دردسـر و بی دغدغـه مشـغول حکومت هسـت، امـا بااین حال 

وضع زندگی موسـی بن جعفر و گسـترش تبلیغات امام هفتم طوری است 

کـه عـالج ایـن مطلب بـرای آنها این قدر هم آسـان نیسـت. و هارون یک 

خلیفۀ سیاست مدار و بسیار باذکاوتی بود. یکی از کارهایی که هارون کرد 

ایـن بود که خودش بلند شـد رفت مکه کـه طبری مورخ معروف احتمال 

می دهدـ  یا به طور یقین یا به طور احتمال ـ می گوید هارون الرشید حرکت 

کرد به عزم سفر حج در خفا مقصودش این بود که برود مدینه، از نزدیک 

موسـی بن جعفر را ببیند چطور موجودی اسـت. ببیند این شـخصیتی که 

این همـه دربـارۀ او حـرف هسـت، این همه دوسـتان دارد، حتـی در بغداد 

کسـانی از دوسـتان او هسـتند، ایـن چطور شـخصیتی اسـت، آیـا باید از 

او ترسـید یـا نـه. کـه آمد و چند مالقـات با موسـی بن جعفر دارد که از آن 

مالقات های فوق العاده مهم و حسـاس اسـت. یکی در مسجدالحرام است 

که ظاهرًا به صورت ناشناس موسی بن جعفر با هارون برخورد می کند و یک 

مذاکرات تندی بین آنها ردوَبدل می شود و موسی بن جعفر ابهت خلیفه را 
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درمقابل حاضران می شکند،1 او آنجا موسی بن جعفر را نمی شناسد. بعد که 

می آینـد مدینـه چند مالقات با موسـی بن جعفر دارد که اینها مالقات های 

مهمـی اسـت. مـن همین قدر اشـاره می کنم بـرای اینکه کسـانی که اهل 

مطالعه انـد، اهـل تحقیقند و عالقه مند به این مسـائل هسـتند، مظانش۲ 

اینهاسـت، بروند دنبالش پیدا کنند. ازجمله اینکه حاال در این مالقات ها 

هارون الرشـید، تمـام آن کارهایـی کـه بایـد بـرای قبضه کردن یک انسـان 

مخالـف و یـک مبـارز حقیقـی انجام داد، همـه را انجام می دهـد؛ تهدید، 

تطمیع، فریب کاری، همۀ اینها را انجام می دهد.1364/1/23

هـارون، اّولـی کـه به خالفت رسـید و مدینه آمـد، همان طورکه شـنیدید، 

موسـی بن جعفر را کامـاًل نواخـت و احتـرام کـرد۳ و آن داسـتان معـروِف 

مأمـون، کـه نقـل می کنـد ما رفتیـم، حضرت بر درازگوشـی سـوار بودند و 

آمدند و وارد منطقه ای که هارون نشسته بود شدند و می خواستند پیاده 

بشـوند، هارون قسـم داد که باید تا دم بساط من، با سواره بیایید، ایشان 

سواره آمدند. بعد احترام کردند، چنین گفتند، چنان گفتند. بعد که رفتند، 

به ماها گفتند رکابشان را بگیرید. البته جالب این است در همین روایت 

مأمـون می گویـد هـارون، پـدرم، به همـه، پنج هـزار دینار و ده هـزار دینار 

جایزه می داد؛ به موسی بن جعفر، دویست دینار جایزه داد، دویست دینار. 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة موسی بن جعفر/ فصل فی علمه/ ص31۰

2. )ظ ن ن( جمع مظنه، گمان و پندار، اندیشه 

3. عیون اخبارالرضا/ باب 7/ حدیث 11
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درحالی که وقتی که صحبت کرد، حال حضرت را پرسید، فرمودند بله، اوالد 

زیـادی دارم، گرفتاری هـای زیادی دارم، وضع معیشـت خوب نیسـت. که 

حاال این صحبت ها هم بسـیار جالب اسـت به نظر بنده از موسی بن جعفر 

بـرای هارون. یعنی خیلی آشناسـت برای ما ایـن صحبت ها و کاماًل قابل 

فهم اسـت که آدم چطور می شـود که به مثل هارونی یک وقت اظهار کند 

که بله ما وضعمان هم خوب نیست و زندگی مان هم نمی گذرد و این طور 

چیزها. هیچ معنایش گدایی و تذلل نیسـت. آدم اگر کرده باشـد خودش، 

می داند که چطوری است این.

تًا1  خیلـی از شـماها می دانـم که در دوران رژیم جبـار و دوران خفقان، تقیَّ

از ایـن کارهـا زیـاد کردیـد و کامـاًل قابـل فهـم اسـت. به هرحـال، بعد که 

ایـن حرف هـا را می زنـد، کـه ایـن ایجـاب می کند کـه هـارون بگوید ُخب 

بسیار خوب، پس مثاًل این پنجاه هزار دینار برای شما، دویست دینار فقط 

می دهد. می گوید بعد که پرسیدم از پدرم که چرا این کار را کردی؟ گفت 

کـه اگـر این را بدهـم ـ مضمونش این اسـت ـ این شمشیربه دسـت های 

خراسان را بسیج خواهد کرد، صدهزار مرد را به جان من خواهد انداخت. 

ایـن، برداشـت هـارون اسـت، و هـارون درسـت فهمیده بود. حـاال بعضی 

خیـال می کننـد کـه از حضرت سـعایت می کردند، نه، حقیقـِت قضیه این 

بود. آن زمانی که موسی بن جعفر مبارزه می کرد با هارون، واقعًا اگر پولی 

توی آن دستگاه بود، خیلی کسان بودند که آماده بودند و حاضر بودند که 

1. از روی تقّیه



408 فمظ ا ارا صب اقا:  الصف 

در کنـار موسـی بن جعفر شمشـیر بزنند؛ و نمونه هایـش را در غیر ائمه، ما 

جاهای دیگر دیدیم ]مانند[ حسین بن علی ـ شهید فّخ ـ که قبل از هارون، 

زمان موسـی الهادی بود و دیگران و دیگران. خیلی روشـن بود که کار آنها 

نشـان دهندۀ این اسـت که ائمه، چقدر می توانستند مردم را دور خودشان 

جمع کنند، و هارون درست فهمیده بود این را.1365/4/28

یکی از حرف هایی که آنجا با موسی بن جعفر می زند این است که می گوید 

شـما بنی هاشـمـ  آل علـی ـ از فـدک محـروم ُشـدید، فـدک را از شـماها 

گرفتند، حاال من می خواهم فدک را به شما برگردانم. بگو فدک کجاست، 

حدود فدک چیسـت تا من فدک را به شـما برگردانم. خب معلوم اسـت 

کـه ایـن یک فریبی اسـت که می خواهد فدک را برگرداند، به عنوان کسـی 

که حق ازدست رفتۀ آل محمد را می خواهد به آنها برگرداند، چهره ای برای 

خـودش درسـت کنـد. حضرت می گوید بسـیار خوب، حاال کـه می خواهی 

فـدک را بدهـی مـن، حدود فدک را بـرای تو معّین می کنـم. بنا می کنند 

حدود فدک را معّین کردن؛ آن حدودی که امام موسی بن جعفر برای فدک 

معّیـن می کننـد تمام کشـور اسـالمی آن روز را دربرمی گیـرد؛ فدک یعنی 

ایـن. یعنـی اینکـه تـو خیال کنـی که ما دعوایمـان در آن روز بر سـر یک 

باغسـتان بود، چند تا درخت خرما بود، این سـاده لوحانه اسـت. مسئلۀ ما 

آن روز هم، مسئلۀ چند تا نخلستان و باغستان فدک نبود، مسئلۀ خالفت 

پیغمبر بود، مسئلۀ حکومت اسالمی بود. منتها آن روز، آن چیزی که فکر 

می شد ما را از این حق به کلی محروم خواهد کرد، گرفتن فدک بود؛ لذا ما 
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درمقابل این مسـئله پافشـاری می کردیم. امروز آن چیزی که درمقابل ما، 

تو غصب کردی باغستان فدک نیست؛ که ارزشی ندارد. آنچه که تو غصب 

کردی، جامعۀ اسـالمی اسـت، کشور اسالمی اسـت. حدود چهارگانه ای را 

ذکر می کند موسی بن جعفرعلیه الصاةوالسام می گوید این فدک است، یااهلل حاال 

اگر می خواهی بدهی این را بده.1 یعنی صریحًا مسـئلۀ داعیۀ حاکمیت و 

خالفت را آنجا امام موسی بن جعفر مطرح می کند.1364/1/23

آن وقتی که هارون الرشید در ورود به حرم پیغمبر در مدینه در همین سفر 

می خواهد درمقابل مسلمان هایی که دارند زیارت خلیفه را تماشا می کنند 

یـک تظاهـری بکنـد و خویشـاوندی خـودش را بـه پیغمبـر نشـان بدهد، 

مـی رود نزدیـک، وقتـی می خواهد سـالم بدهد بـه قبر پیغمبـر، می گوید: 

 اهلِل«؛ ای پسـرعمو سـالم بر تو، 
َ

«۲ نمی گوید »یا َرسـول یَک َیا ابَن َعّمِ
َ
ـاُم َعل لّسَ

َ
»ا

یعنی من پسـرعموی پیغمبرم. موسـی بن جعفر بالفاصله می آیند درمقابل 

َبه«، سـالم بـر تو ای پدر؛ 
َ
یـَک یا ا

َ
ـاُم َعل لّسَ

َ
َضریـح می ایسـتند، می گوینـد: »ا

یعنی اگر پسرعموی توست، پدر من است. درست آن شیوۀ تزویِر او را در 

همان مجلس از بین می برند.

مردمـی کـه دوروَبـر هارون الرشـید بودنـد آنها هـم احسـاس می کردند که 

بزرگ ترین خطر برای دسـتگاه خالفت، وجود موسـی بن جعفر اسـت. یک 

1. مناقب آل ابی طالب/ باب امامة موسی بن جعفر/ فصل فی معالی اموره/ ص32۰

2. بحاراالنـوار/ ج48/ کتـاب تاریـخ علی بن الحسـین و... موسـی بن جعفر/ ابـواب تاریـخ 

االمام موسی بن جعفر الکاظم/ باب 6/ حدیث 8/ ص135
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مردی از دوسـتان دسـتگاه حکومت و سـلطنت ایسـتاده بود آنجا، دید که 

یک شـخصی سـوار بر یک درازگوشـی آمد بدون تجمل، بدون تشـریفات، 

بدون اینکه بر یک اسـب قیمتی سـوار شـده باشد که حاکی باشد که جزو 

اشـراف هسـت آمد، تا آمد راه را باز کردند ـ ظاهرًا در همین سـفر مدینه 

بوده ـ و او وارد شد، پرسید این چه کسی بود که وقتی آمد این طور همه 

در مقابلـش خضـوع کردنـد و اطرافیـان خلیفـه راه را بـاز کردند تـا او وارد 

بشـود. گفتند این موسـی بن جعفر اسـت. تا گفتند موسـی بن جعفر اسـت 

گفت ای وای از حماقت این قوم! ـ یعنی بنی عباس ـ کسـی را که مرگ 

آنهـا را می خواهـد و حکومـت آنهـا را واژگـون خواهد کـرد این طور احترام 

می کنند؟!1 می دانسـتند. خطِر موسـی بن جعفر برای دستگاه خالفت، خطر 

یک رهبر بزرگی بود که دارای دانِش وسـیع اسـت، دارای تقوا و عبودیت 

و صالحی اسـت که همۀ کسـانی که او را می شناسـند، این را در او سـراغ 

دارند. دارای دوسـتان و عالقه مندانی اسـت در سراسر جهان اسالم، دارای 

شجاعتی است که از هیچ قدرتی درمقابل خودش ِابا ندارد، واهمه ندارد؛ 

لذاسـت کـه درمقابل عظمـت ظاهری سـلطنِت هارونی، آن طـور بی َمحابا 

حرف می زند و مطلب می گوید.

یک چنین شـخصیتی مبارز، مجاهد، متصل به خدا، متوکل به خدا، دارای 

دوسـتانی در سراسـر جهان اسـالم و دارای نقشـه ای برای اینکه حکومت و 

1. بحاراالنوار/ ج75/ کتاب الروضة/ ابواب المواعظ و الحکم/ باب مواعظ موسی بن جعفر/ 

ص333
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نظـام اسـالمی را پیـاده بکنـد، ایـن بزرگ ترین خطر برای حکومـت هارونی 

است؛ لذا هارون تصمیم گرفت که این خطر را از پیِش پای خودش بردارد. 

البته مرد سیاست مداری بود؛ این کار را دفعتًا انجام نداد. اول مایل بود که 

به یک شـکل غیر مسـتقیم این کار را انجام بدهد. بعد دید بهتر این اسـت 

کـه موسـی بن جعفر را به زندان بیندازد، شـاید در زنـدان بتواند با او معامله 

کند، به او امتیاز بدهد، زیر فشـارها او را وادار به قبول و تسـلیم بکند. لذا 

بود که موسـی بن جعفر را از مدینه دسـتور داد دسـتگیر کردند. منتها طوری 

که احساسات مردم مدینه هم جریحه دار نشود و نفهمند که موسی بن جعفر 

چگونـه شـد؛ لـذا دوتـا َمرکب و َمحمل درسـت کردنـد یکی به طـرف بصره، 

یکـی به طـرف کوفه،1 که مـردم ندانند که موسـی بن جعفر را به کجا بردند و 

موسی بن جعفر را آوردند در مرکز خالفت و در بغداد، آنجا زندانی کردند و این 

زندان، زندان طوالنی ای بود. البته احتمال داردـ  مسّلم نیست ـ که حضرت 

را از زندان یک بار آزاد کرده باشـند، مجددًا دسـتگیر کرده باشند، آنچه مسّلم 

است باِر آخری که حضرت را دستگیر کردند به قصد این دستگیر کردند که 

امام علیه السالم را در زندان به قتل برسانند و همین کار را هم کردند.

البته شخصیت موسی بن جعفر در داخل زندان هم همان شخصیِت مشعِل 

روشنگری است، که تمام اطراف خودش را روشن می کند. ببینید، حق این 

اسـت. حرکت فکر اسـالمی و جهاِد متکی به قرآن یک چنین حرکتی است، 

هیچ وقـت متوقـف نمی مانـد، حتـی در سـخت ترین شـرایط ..و این همان 

1. عیون اخبارالرضا/ باب 7/ حدیث 1۰
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کاری بود که موسی بن جعفر کرد، که دراین باره داستان های زیادی و روایات 

متعددی هسـت که یکی از جالب ترین آنها این اسـت که سندی بن شـاهِک 

معروفـ  که شما می دانید یک زندانبان بسیار غلیظ و خشن و از سرسپردگان 

بنی عبـاس و از وفـاداران به دسـتگاه سـلطنت و خالفـِت آن روز بود ـ این، 

زندانبـاِن موسـی بن جعفر بـود و در خانـۀ خودش موسـی بن جعفر را در یک 

زیرزمیـِن بسـیار سـختی زندانی کرده بـود. خانوادۀ سندی بن شـاهک گاهی 

اوقات از یک روزنه ای زندان را نگاه می کردند، وضع زندگی موسـی بن جعفر 

آنها را تحت تأثیر قرار داد و بذر محبت اهل بیت و عالقه مندی به اهل بیت 

در خانوادۀ سندی بن شاهک پاشیده شد. یکی از فرزندان سندی بن شاهک به 

نام کشاِجم از بزرگان و َاعالم تشّیع است. دو نسل بعد از سندی بن شاهک، 

یکی از اوالد سندی بن شاهک، کشاِجم است که از بزرگ ترین ُادبا و شعرا و 

از َاعالم تشّیع در زمان خودش است که این را همه ذکر کردند؛ اسمش هم 

کشاجم الّسندی، که از اوالد سندی بن شاهک است.

این وضع زندگی موسی بن جعفر است که زندان را موسی بن جعفر این طور 

گذراند. البته بارها آمدند در زندان حضرت را تهدید کردند، تطمیع کردند، 

خواستند آن حضرت را دل خوش کنند؛ اما این بزرگوار با همان صالبِت الهی 

و با اتکای به پروردگار و لطف الهی ایستادگی کرد و همان ایستادگی بود 

که قرآن را و اسالم را تا امروز حفظ کرد. این را بدانید که استقامت ائمۀ 

ما درمقابل آن جریان های فسـاد، موجب این شـد که امروز ما می توانیم 

اسـالِم حقیقی را پیدا کنیم؛ امروز نسـل های مسـلمان و نسل های بشری 
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می توانند چیزی به نام اسالم، به نام قرآن، به نام سنت پیغمبر در کتب 

پیدا کنند، اعم از کتب شیعه و حتی در کتب اهل تسنن. اگر این حرکت 

مبارزه جویانۀ سرسخت ائمهعلیهم السام در طول این 25۰ سال نبود، بدانید که 

قلم به مزدها و زبان به مزدهای دوران بنی امیه و بنی عباس اسالم را تدریجًا 

آن قـدر عـوض می کردنـد و می کردنـد کـه بعد از گذشـت یکـی دو قرن از 

اسالم هیچ چیزی باقی نمی ماند؛ یا قرآنی نمی ماند یا قرآِن تحریف شده ای 

می ماند. این پرچم های سرافراز، این مشعل های نورافشان، این مناره های 

بلند بود که در تاریخ اسالم ایستاد و شعاع اسالم را آن چنان پرتوافکن کرد 

که تحریف کنندگان و کسـانی که مایل بودند در محیط تاریک، حقایق را 

قلب1 کنند، آن تاریکی را نتوانستند به دست بیاورند. شاگردان ائمهعلیهم السام 

از همۀ فرقه های اسالمی بودند، مخصوص شیعه نبودند؛ از کسانی که به 

آرمان تشـّیع یعنی به امامت شـیعی اعتقاد نداشتند، کساِن زیادی بودند 

که شاگردان ائمه بودند، تفسیر و قرآن و حدیث و سنِت پیغمبر را از ائمه 

یاد می گرفتند. اسالم را همین مقاومت ها بود که تا امروز نگه داشت.

باالخره موسی بن جعفر را در زندان مسموم کردند. یکی از تلخی های تاریخ 

زندگـی ائمـه، همیـن شـهادت موسـی بن جعفر اسـت. البته می خواسـتند 

همان جـا هم ظاهرسـازی بکننـد. در روزهای آخر سندی بن شـاهک عده ای 

از سران و معاریف و بزرگان را که در بغداد بودند آورد دور حضرت، اطراف 

حضرت، گفت ببینید وضع زندگی اش خوب اسـت، مشـکلی ندارد. حضرت 

1. )ق ل ب( دگرگون کردن، وارونه کردن
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آنجا فرمودند: »بله، ولی شما هم بدانید که اینها من را مسموم کردند«1. و 

حضرت را مسموم کردند با چند دانۀ خرما و در زیر بار سنگین ُغل و زنجیری 

که بر گردن و بر دست و پای امام بسته بودند، امام بزرگوار و مظلوم و عزیز 

در زندان، روحش به ملکوِت اعلی پیوست و به شهادت رسید.

البته بازهم می ترسـیدند؛ از جنازۀ امام موسـی بن جعفر هم می ترسـیدند، 

از قبـر موسـی بن جعفر هـم می ترسـیدند. ایـن بـود کـه وقتی کـه جنـازۀ 

موسـی بن جعفر را از زندان بیرون آوردند و شـعار می دادند به عنواِن اینکه 

این کسـی اسـت که علیه دسـتگاه حکومت قیام کرده بوده، این حرف ها 

را می گفتند تا اینکه شخصیت موسی بن جعفر را تحت الشعاع قرار بدهند، 

آن قدر َجو بغداد برای دسـتگاه، جِو نامطمئنی بود که یکی از عناصِر خوِد 

دسـتگاه که سـلیمان بن جعفر باشدـ  سـلیمان بن جعفر بن منصوِر عباسی 

یعنی پسـرعموی هارون که یکی از اشـراف بنی عباس بود ـ او دید با این 

وضعیت ممکن است که مشکل برایشان درست بشود؛ یک نقش دیگری 

را او به عهده گرفت و جنازۀ موسی بن جعفر را آورد، کفِن قیمتی بر جنازۀ 

آن حضرت پوشاند، آن حضرت را با احترام بردند در مقابر قریش، آنجایی 

که امروز به عنواِن »کاظمین« معروف هست و مرقد مطهر موسی بن جعفر 

در نزدیکی بغداد، آنجا دفن کردند۲ و موسی بن جعفر زندگی سراپا جهاد و 

مجاهدت خودش را به این ترتیب به پایان رساند.1364/1/23

1. امالی )شیخ صدوق(/ مجلس بیست ونهم/ حدیث 2۰

2. عیون اخبار الرضا/ باب 8/ حدیث 5



فصل سیزدهم

امام رضا؟س؟

http://sahba.ir


416 فمظ سلچا صب اقا: رلاف 

هنگامی که موسی بن جعفر پس از سال ها حبس در زندان هارونی مسموم 

و شـهید شد، در قلمرو وسیع سـلطنت عباسی، اختناقی کامل حکم فرما 

بـود. در آن فضـای گرفته که بـه گفتۀ یکی از یاران علی بن موسیعلیه السـام 

»از شمشـیر هـارون خـون می چکیـد«1، بزرگ تریـن هنـر امـام معصوم و 

بزرگـوار مـا آن بـود کـه توانسـت درخـت تشـّیع را از گزنـد توفـاِن حادثه 

به  سـالمت بدارد و از پراکندگی و دل سـردی یاراِن پدر بزرگوار مانع شود. 

بـا شـیوۀ تقّیه آمیـِز شـگفت آوری جان خـود را که محـور و روح جمعیت 

شـیعیان بـود حفظ کرد و در دوران قـدرت مقتدرین خلفای بنی عباس و 

در دوران اسـتقرار و ثبات کامل آن رژیم، مبارزات عمیق امامت را ادامه 

داد. تاریخ نتوانسـته اسـت ترسـیم روشـنی از دوران ده سالۀ زندگی امام 

هشـتم در زمان هارون و بعد از او در دوران پنج سـالۀ جنگ های داخلی 

میـان خراسـان و بغـداد به ما ارائـه کند، اما به تدبر می تـوان فهمید که 

َم...« )الکافـی/ کتـاب الروضـة/ حدیـث الِقباب/ 
َ

ـُر الـّد وَن ُیَقّطِ ُدبُن ِسـناٍن: َو َسـیُف هـار ّمَ  ُمَ
َ

1. »قـال

حدیث 371(
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امـام هشـتم در ایـن دوران همـان مبـارزۀ درازمـدت اهل بیـت را کـه در 

همۀ اعصاِر بعد از عاشـورا اسـتمرار داشته، با همان جهت گیری و همان 

اهداف ادامه می داده است.

هنگامی که مأمون در سال صدونودوهشت از جنِگ قدرت با امین فراغت 

یافـت و خالفـت بی منـازع1 را به چنـگ آورد، یکـی از اولیـن تدابیر او حل 

مشکل علویان و مبارزات تشّیع بود. او برای این منظور، تجربۀ همۀ خلفای 

سلِف خود را پیش چشم داشت. تجربه ای که نمایشگر قدرت و وسعت و 

عمق روزافزون آن نهضت و ناتوانی دسـتگاه های قدرت از ریشـه کن کردن 

و حتی متوقف و محدود کردن آن بود. او می دید که َسطَوت۲ و حشمت 

هارونی حتی با به بند کشیدن طوالنی و باالخره مسموم کردن امام هفتم 

در زندان هم نتوانست از شورش ها و مبارزات سیاسی، نظامی، تبلیغاتی 

و فکری شیعیان مانع شود. او اینک درحالی که از اقتدار پدر و پیشینیان 

خود نیز برخوردار نبود و به عالوه بر اثر جنگ های داخلی میان بنی عباس، 

سلطنت عباسی را در تهدید مشکالت بزرگی مشاهده می کرد، بی شک الزم 

بود به خطر نهضت علویان به چشم جدی تری بنگرد.

شـاید مأمون در ارزیابی خطر شـیعیان برای دسـتگاه خود واقع بینانه فکر 

می کـرد. گمـان زیـاد بر این اسـت کـه فاصلۀ پانزده سـالۀ بعد از شـهادت 

امام هفتم تا آن روز و به ویژه فرصت پنج سـالۀ جنگ های داخلی، جریان 

1. )ن زع( بدوِن مخالف، بی رقیب

2. )س ط و( غلبه، وقار
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تشّیع را از آمادگی بیشتری برای برافراشتن پرچم حکومت علوی برخوردار 

ساخته بود.

مأمـون ایـن خطـر را زیرکانـه حـدس زد و در صـدد مقابلـه بـا آن برآمـد و 

به دنبالۀ همین ارزیابی و تشـخیص بود که ماجرای دعوت امام هشـتم از 

مدینـه به خراسـان و پیشـنهاد الزامی ولیعهدی بـه آن حضرت پیش آمد 

و ایـن حادثـه که در همـۀ دوران طوالنی امامت کم نظیر و یا در نوع خود 

بی نظیر بود، تحقق یافت.

اکنـون جـای آن اسـت کـه به اختصـار، حادثۀ ولیعهـدی را مـورد مطالعه 

قـرار دهیـم. در این حادثه امام هشـتم علی بن موسـی الرضـا در برابر یک 

تجربۀ تاریخی عظیم قرار گرفت و در معرض یک نبرد پنهانی سیاسی که 

پیروزی یا ناکامی آن می توانست سرنوشت تشّیع را رقم بزند، واقع شد.

در ایـن نبـرد، رقیب که ابتکار عمل را به دسـت داشـت و بـا همۀ امکانات 

به میدان آمده بود، مأمون بود. مأمون با هوشـی سرشـار و تدبیری قوی 

و فهـم و درایتـی بی سـابقه قـدم در میدانـی نهـاد که اگر پیروز می شـد و 

اگـر می توانسـت آن چنان کـه برنامه ریزی کرده بود کار را به انجام برسـاند، 

یقینًا به هدفی دسـت می یافت که از سـال چهل هجری یعنی از شـهادت 

علی بن ابی طالـب هیچ یـک از خلفای اموی و عباسـی با وجود تالش خود 

نتوانسـته بودنـد بـه آن دسـت یابنـد، یعنی می توانسـت درخت تشـّیع را 

ریشـه کن کنـد و جریـان معارضی را کـه همواره همچون خاری در چشـم 

سردمداران خالفت های طاغوتی فرو رفته بود، به کلی نابود سازد.
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اما امام هشتم با تدبیری الهی بر مأمون فائق آمد و او را در میدان نبرد 

سیاسی ای که خود به وجود آورده بود، به طور کامل شکست داد. و نه فقط 

تشـّیع، ضعیف یا ریشـه کن نشـد بلکه حتی سـال دویسـت و یک هجری، 

یعنی سـال والیتعهدی آن حضرت، یکی از پربرکت ترین سـال های تاریخ 

تشـّیع شـد و نَفس تازه ای در مبارزات علویان دمیده شـد. و این همه به 

برکت تدبیر الهی امام هشتم و شیوۀ حکیمانه ای بود که آن امام معصوم 

در این آزمایش بزرگ از خویشتن نشان داد.

برای اینکه پرتویی بر سـیمای این حادثۀ عجیب افکنده شـود به تشـریح 

کوتاهی از تدبیر مأمون و تدبیر امام در این حادثه می پردازیم.

مأمـون از دعـوت امام هشـتم به خراسـان چنـد مقصود عمـده را تعقیب 

می کرد:

اولین و مهم تریِن آنها، تبدیل صحنۀ مبارزات حاد انقالبی شـیعیان به 

عرصۀ فعالیت سیاسـی آرام و بی خطر بود. همان طورکه گفتم شـیعیان 

داشـتند،  تمام نشـدنی  و  مبارزاتـی خسـتگی ناپذیر  تقّیـه،  پوشـش  در 

ایـن مبـارزات کـه بـا دو ویژگی همـراه بـود، تأثیـر توصیف ناپذیری در 

برهـم زدن بسـاط خالفت داشـت، آن دو ویژگی، یکـی مظلومیت بود و 

قداست1. دیگری 

شـیعیان بـا اتـکای بـه ایـن دو عامِل نفوذ، اندیشـۀ شـیعی را کـه همان 

تفسـیر و تبییـن اسـالم از دیـدگاه ائمـه اهل بیـت اسـت، بـه زوایای دل 

1. )ق دس( طهارت، پاکی
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و ذهـن مخاطبیـن خـود می رسـاندند و هرکسـی را کـه از انـدک آمادگـی 

برخوردار بود به آن طرز فکر متمایل و یا مؤمن می سـاختند و چنین بود 

کـه دایـرۀ تشـّیع، روزبه روز در دنیای اسـالم گسـترش می یافـت. و همان 

مظلومیت و قداسـت بود که با پشـتوانۀ تفکر شـیعی، اینجاوآنجا در همۀ 

دوران هـا قیام هـای مسـلحانه و حـرکات شورشـگرانه را ضد دسـتگاه های 

خالفت سازماندهی می کرد.

مأمون می خواسـت یکباره آن خفا و اسـتتار را از این جمع مبارز بگیرد و 

امام را از میدان مبارزۀ انقالبی به میدان سیاست بکشاند و بدین وسیله 

کارایی نهضت تشـّیع را که بر اثر همان اسـتتار و اختفا روزبه روز افزایش 

یافته بود، به صفر برساند. با این کار، مأمون آن دو ویژگی مؤثر و نافذ را 

نیز از گروه علویان می گرفت. زیرا جمعی که رهبرشان فرد ممتاز دستگاه 

خالفـت و ولیعهـِد پادشـاه مطلق العنـان وقـت و متّصرف1 در امور کشـور 

است، نه مظلوم است و نه آن چنان مقدس.

ایـن تدبیر می توانسـت فکر شـیعی را هم در ردیف بقیـۀ عقاید و افکاری 

که در جامعه طرف دارانی داشت قرار دهد و آن را از حد یک تفکر مخالف 

دسـتگاه که اگرچه ازنظر دسـتگاه ها، ممنوع و مبغوض اسـت، ازنظر مردم 

به خصوص ُضعفا، پرجاذبه و استفهام برانگیز است، خارج سازد.

دوم تخطئـۀ۲ مدعای تشـّیع مبنی بـر غاصبانه بودن خالفت های اموی و 

1. )ص رف( تصرف کننده

2. )خ ط و( خطاگیری، نادرست شمردن
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عباسـی، و مشـروعیت دادن به این خالفت ها بود. مأمون با این کار به 

همـۀ شـیعیان، ُمزّورانـه1 ثابـت می کرد که ادعـای غاصبانه و نامشـروع 

بـودن خالفت هـای مسـلط کـه همـواره جـزو اصـول اعتقـادی شـیعه 

به حسـاب می رفتـه یـک حـرف بی پایـه و ناشـی از ضعـف و عقده هـای 

حقـارت بـوده اسـت، چه اگـر خالفت هـای دیگـران نامشـروع و جابرانه 

بـود، خالفـت مأمـون هـم کـه جانشـین آنهاسـت می بایـد نامشـروع و 

غاصبانـه باشـد، و چـون علی بن موسـی الرضا بـا ورود در آن دسـتگاه و 

قبول جانشـینی مأمون، او را قانونی و مشـروع دانسـته پس باید بقیۀ 

خلفا هم از مشـروعیت برخوردار بوده باشـند و این نقض همۀ ادعاهای 

شـیعیان اسـت. بـا ایـن کار نه فقـط مأمـون از علی بن موسـی الرضـا بـر 

مشـروعیت حکومت خود و گذشـتگانش اعتراف می گرفت بلکه یکی از 

ارکان اعتقادی تشـّیع را که همان ظالمانه بودن پایۀ حکومت های قبلی 

اسـت نیز در هم می کوبید.

عالوه برایـن، ادعـای دیگر شـیعیان مبنی بر زهد و پارسـایی و بی اعتنایی 

ائمه به دنیا نیز با این کار نقض می شـد، و چنین وانمود می شـد که آن 

حضرت فقط در شرایطی که به دنیا دسترسی نداشته اند نسبت به آن زهد 

می ورزیدند و اکنون که درهای بهشت دنیا به روی ایشان باز شد، به سوی 

آن شتافتند و مثل دیگران خود را از آن مغتنم۲ کردند.

1. )زور( ریاکارانه

2. )غ ن م( بهره مند، غنیمت برده
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سـوم اینکـه مأمـون بـا ایـن کار، امـام را که همـواره یک کانـون معارضه 

و مبـارزه بـود در کنتـرل دسـتگاه های خـود قـرار مـی داد و به جـز خوِد آن 

حضرت، همۀ سران و گردنکشان و سلحشوران علوی را نیز در سیطرۀ خود 

درمـی آورد، و ایـن موفقیتی بود که هرگز هیچ یک از اسـالف مأمونـ  چه 

بنی امیه و چه بنی عباس ـ بر آن دست نیافته بودند.

چهارم اینکه امام را که یک عنصر مردمی و قبلۀ امیدها و مرجع سؤال ها 

و ِشـکوه ها بود در محاصرۀ مأموران حکومت قرار می داد و رفته رفته رنگ 

مردمی بودن را از او می زدود و میان او و مردم و سپس میان او و عواطف 

و محبت های مردم فاصله می افکند.

هـدف پنجـم ایـن بود که با ایـن کار برای خود وجهـه و حیثیتی معنوی 

کسب می کرد. طبیعی بود که در دنیای آن روز همه او را بر اینکه فرزندی 

از پیغمبـر و شـخصیت مقـدس و معنـوی را به ولیعهدی خـود برگزیده و 

بـرادران و فرزنـدان خـود را از این امتیاز محروم سـاخته اسـت، سـتایش 

کنند؛ و همیشه چنین است که نزدیکی دین داران به دنیاطلبان از آبروی 

دین داران می کاهد و بر آبروی دنیاطلبان می افزاید.

ششـم آنکـه در پنـدار مأمـون، امـام با این کار بـه یک توجیه گر دسـتگاه 

خالفـت بـدل می گشـت. بدیهـی اسـت شـخصی در حـد علمـی و تقوایی 

امـام بـا آن حیثیـت و حرمت بی نظیری که وی به عنـوان فرزند پیامبر در 

چشـم همـگان داشـت، اگر نقـش توجیه حـوادث را در دسـتگاه حکومت 

برعهده می گرفت، هیچ نغمۀ مخالفی نمی توانسـت خدشـه ای بر حیثیت 
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آن دستگاه وارد سازد، این همان حصار َمنیعی1 بود که می توانست همۀ 

خطاها و زشتی های دستگاه خالفت را از چشم ها پوشیده بدارد.

به جز اینها هدف های دیگری نیز برای مأمون متصور بود.

چنان که مشاهده می شود این تدبیر به قدری پیچیده و عمیق است که یقینًا 

هیچ کس جز مأمون نمی توانسـت آن را به خوبی هدایت کند و بدین جهت 

بـود کـه دوسـتان و نزدیکان مأمـون از ابعاد و جوانـب آن بی خبر بودند. از 

برخـی گزارش هـای تاریخی چنیـن برمی آید که حتی فضل بن سـهل وزیر و 

فرماندۀ کل و مقرب ترین فرد دستگاه خالفت نیز از حقیقت و محتوای این 

سیاست، بی خبر بوده است. مأمون حتی برای اینکه هیچ گونه ضربه ای بر 

هدف هـای وی از ایـن حرکـت پیچیده وارد نیاید داسـتان های جعلی برای 

علت و انگیزۀ این اقدام می ساخت و به این وآن می گفت.

حقًا باید گفت سیاسـت مأمون از پختگی و عمق بی نظیری برخوردار بود، 

اما آن سوی دیگِر این صحنۀ نبرد، امام علی بن موسی الرضا است و همین 

است که علی رغم زیرکی شیطنت آمیز مأمون، تدبیر پخته و همه جانبۀ او را 

بـه حرکتـی بی اثر و بازیچه ای کودکانه بدل می کند. مأمون با قبول آن همه 

زحمـت و بـا وجـود سـرمایه گذاری عظیمی که در این راه کـرد از این عمل 

نه تنها َطرفی برَنبسـت۲ بلکه سیاسـت او به سیاسـتی بر ضد او بدل شـد. 

تیـری کـه بـا آن، اعتبار و حیثیت و مدعاهای امام علی بن موسـی الرضا را 

1. )م ن ع( بلند، استوار

2. بهره ای نُبرد
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هدف گرفته بود، خوِد او را آماج قرار داد، به طوری که بعد از گذشت مدتی 

کوتـاه ناگزیر شـد همۀ تدابیر گذشـتۀ خـود را َکَان َلم َیُکن1 شـمرده، باالخره 

همـان شـیوه ای را در برابـر امـام در پیـش بگیرد که همۀ گذشـتگانش در 

پیش گرفته بودند یعنی »قتل«، و مأمون که در آرزوی چهرۀ قداسـت مآِب 

خلیفه ای موّجه و مقدس و خردمند، این همه تالش کرده بود سرانجام در 

همان َمزبله ای۲ که همۀ خلفای پیش از او در آن سقوط کرده بودند، یعنی 

فساد و فحشا و عیش و عشرت توأم با ظلم و کبر، فروغلتید.

دریده شـدن پـردۀ ریـای مأمـون در زندگـی پانزده سـالۀ او پـس از حادثـۀ 

ولیعهدی را در ده ها نمونه می توان مشاهده کرد که ازجمله به خدمت گرفتن 

قاضی القضاتی فاسق و فاجر و عیاش همچون یحیی بن َاکثم و هم نشینی و 

مجالست با عموی خواننده و خنیاگرش ابراهیم بن مهدی، و آراستن بساط 

عیش و نوش و پرده دری در دارالخالفۀ او در بغداد است. اکنون به تشریح 

سیاست ها و تدابیر امام علی بن موسی الرضا در این حادثه می پردازیم.

1. هنگامی که امام را از مدینه به خراسان دعوت کردند آن حضرت فضای 

مدینه را از کراهت و نارضایی خود ُپر کرد، به طوری که همه کس در پیرامون 

امـام یقیـن کردنـد کـه مأمون بـا نیت سـوء، حضرت را از وطـن خود دور 

می کند. امام بدبینی خود به مأمون را با هر زباِن ممکن به همۀ گوش ها 

رسـاند. در وداع بـا حـرم پیغمبـر، در وداع با خانـواده اش هنگام خروج از 

1. گویی هرگز وجود نداشته است.

2. )زب ل( زباله دان، جای ریختن زباله
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مدینـه،1 در طـواف کعبه که برای وداع انجـام می داد،۲ با گفتار و رفتار، با 

زبان دعا و زبان اشـک، بر همه ثابت کرد که این سـفر، سـفر مرگ اوست. 

همۀ کسـانی که باید طبق انتظار مأمون نسـبت به او خوش بین و نسبت 

به امام به خاطر پذیرِش پیشنهاد او بدبین می شدند، در اولین لحظات این 

سـفر دلشـان از کینۀ مأمون که امام عزیزشـان را این طور ظالمانه از آنان 

جدا می کرد و به قتلگاه می ُبرد لبریز شد.

2. هنگامی که در َمرو پیشنهاد والیتعهدی آن حضرت مطرح شد، حضرت 

به شدت استنکاف۳ کردند و تا وقتی مأمون صریحًا آن حضرت را تهدید به 

قتل نکرد، آن را نپذیرفتند.4 این مطلب همه جا پیچید که علی بن موسـی 

الرضا ولیعهدی و پیش از آن خالفت را که مأمون به او با اصرار پیشنهاد 

1. این دو ماجرا در کتاب عیون اخبارالرضا، باب 47، به ترتیب در احادیث 26 و 28 آمده است.

2. طبـق روایتـی امـام رضا قبل از سـفر به خراسـان همـراه با فرزندشـان جواداالئمه، که 

نزدیک هفت سـال داشـتند، به زیارت خانۀ خدا رفتند. راوی می گوید بعد از طواف امام 

جـواد روبـه روی حجراالسـود نشسـت. خدمتـکار حضرت به ایشـان گفت کـه برخیزید تا 

همراه پدرتان برویم، اما امام از جای خود بلند نشدند. خدمتکار نزد امام رضا آمد و این 

موضوع را به اطالع ایشـان رسـاند. امام رضا خود نزد فرزندشـان آمدند و فرمودند: عزیزم 

برخیـز. امـام جواد فرمودند: نمی خواهم از اینجا برخیـزم. امام رضا فرمودند: چرا عزیزم؟ 

امام جواد پاسخ دادند: چگونه برخیزم درحالی که شما طوری با خانۀ خدا وداع کردی که 

گویی دیگر دوباره به اینجا بازنمی گردی. )بحاراالنوار/ ج49/ کتاب تاریخ علی بن موسی/ 

ابواب تاریخ االمام علی بن موسی الرضا/ باب 1۰/ حدیث 6/ ص12۰( 

3. )ن ک ف( امتناع، خودداری

4. االرشـاد/ بـاب تاریـخ االمام علی بن موسـی الرضا/ فصل االمام الرضـا و والیة العهد و 

صالة العید/ ص259
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کرده بود نپذیرفته اسـت. دسـت اندرکاران امور که به ظرافِت تدبیر مأمون 

واقـف نبودنـد، ناشـیانه عـدم قبوِل امـام را همه جـا منتشـر کردند، حتی 

فضل بن سـهل در جمعـی از کارگـزاران و مأمـوران حکومت گفت من هرگز 

خالفت را چنین خوار ندیده ام، امیرالمؤمنین آن را به علی بن موسی الرضا 

تقدیم می کند و علی بن موسی دسِت رد به سینۀ او می زند.1

خـود امـام از هـر فرصتـی، اجباری بودن ایـن منصب را به گـوش این وآن 

می رسـاند، همواره می گفت من تهدید به قتل شـدم تا ولیعهدی را قبول 

کـردم.۲ طبیعـی بـود که این سـخن همچون عجیب ترین پدیدۀ سیاسـی، 

دهان به دهان و شهربه شـهر پراکنده شـود و همۀ آفاق اسـالم در آن روز یا 

بعدها بفهمند که در همان زمان که کسی مثل مأمون فقط به دلیل آنکه از 

ولیعهدی برادرش امین عزل شده است، به جنگی چندساله دست می زند 

و هزاران نفر ازجمله برادرش امین را به خاطر آن به قتل می رسـاند و سـر 

برادرش را از روی خشـم شهربه شـهر می گرداند، کسـی مثل علی بن موسی 

الرضـا پیـدا می شـود که بـه ولیعهدی بـا بی اعتنایی نگاه می کنـد و آن را 

جز با کراهت و در صورت تهدید به قتل نمی پذیرد. مقایسـه ای که از این 

رهگذر میان امام علی بن موسـی الرضا و مأمون عباسـی در ذهن ها نقش 

ٰ َعِلِّ بِن ُمـوَسٰ َو  َ
ـٰی ِمنـا َو َیعرُِضهـا َعـل میرامُلؤِمنـنَی َیَتَفّصَ

َ
ضَیـَع ِمنـا ِاّنَ ا

َ
یـُت ِخاَفـًة َقـّطُ کاَنـت ا

َ
ا ـا َر

َ
1. »... ف

.« )االرشـاد/ بـاب تاریخ االمام علی بن موسـی الرضا/ فصل االمام  َعِلُّ بُن ُمـوَسٰ َیرُفُضهـا َو َیـأیَبٰ

الرضا و والیة العهد و صالة العید/ ص26۰(

2. مناقـب آل ابی طالـب/ بـاب امامة ابی الحسـن علی بن موسـى الرضا/ فصـل فی مکارم 

اخالقه و معالی اموره/ ص364
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می بست، درست عکس آن چیزی را نتیجه می داد که مأمون به خاطر آن، 

این سرمایه گذاری را کرده بود.

3. با این همه علی بن موسـی الرضا فقط بدین شـرط ولیعهدی را پذیرفت 

که در هیچ یک از شـئون حکومت دخالت نکند و به جنگ و صلح و عزل 

و نصب و تدبیر امور نپردازد1 و مأمون که فکر می کرد فعاًل در شروع کار، 

این شـرط قابل تحمل اسـت و بعدها به تدریج می توان امام را به صحنۀ 

فعالیت های خالفتی کشانید، این شرط را از آن حضرت قبول کرد. روشن 

است که با تحقق این شرط، نقشۀ مأمون نقش بر آب می شد و بیشترین 

هدف های او نابرآورده می گشت.

امـام در همـان حـال کـه نـام ولیعهد داشـت و قهرًا از امکانات دسـتگاه 

خالفـت نیـز برخـوردار می بـود چهـره ای بـه خـود می گرفـت کـه گویی با 

دسـتگاه خالفـت، مخالـف و به آن معترض اسـت، نه امـری، نه نهی ای، 

نه تصدی مسـئولیتی، نه قبول شـغلی، نه دفاعی از حکومت و طبعًا نه 

هیچ گونه توجیهی برای کارهای آن دسـتگاه. روشـن است که عضوی در 

دسـتگاه حکومت که چنین با اختیار و ارادۀ خود، از همۀ مسـئولیت ها 

کنـاره می گیـرد نمی توانـد نسـبت بـه آن دسـتگاه، صمیمـی و طـرف دار 

باشـد. مأمون به خوبی این نقیصه را حس می کرد و لذا پس از آنکه کار 

ولیعهدی انجام گرفت بارها در صدد برآمد امام را برخالف تعهد قبلی با 

1. االرشـاد/ بـاب تاریـخ االمام علی بن موسـی الرضا/ فصـل االمام الرضـا و والیة العهد و 

صالة العید/ ص26۰



428 فمظ سلچا صب اقا: رلاف 

لطایُف الِحیل1 به مشـاغل خالفتی بکشـاند و سیاسـت مبارزۀ منفی امام 

را نقض کند، اما هر دفعه امام هوشـیارانه نقشـۀ او را خنثی می کرد.

ربن َخاّلد از خود امام هشـتم نقل می کند  یک نمونه همان اسـت که ُمعمَّ

که مأمون به امام می گوید اگر ممکن است به کسانی که از او حرف شنوی 

دارند در باب مناطقی که اوضاع آن پریشـان اسـت، چیزی بنویسد و امام 

اسـتنکاف می کنـد و قـرار قبلی که همـان عدم دخالت مطلق اسـت را به 

یادش می آورد.۲ نمونۀ بسـیار مهم و جالب دیگر ماجرای نماز عید اسـت 

کـه مأمـون بـه ایـن بهانه »کـه مردم قـدر تو را بشناسـند و دل هـای آنان 

آرام گیـرد« امـام را بـه امامـت نمـاز عید دعـوت می کند. امام اسـتنکاف 

می کنـد و پـس از اینکـه مأمون اصرار را به نهایت می رسـاند، امام به این 

شـرط قبـول می کنـد که نماز را به شـیوۀ پیغمبـر و علی بن ابی طالب به جا 

آورد و آنگاه امام از این فرصت چنان بهره ای می گیرد که مأمون را از اصرار 

خود پشیمان می سازد و امام را از نیمۀ راه نماز برمی گرداند، یعنی به ناچار 

ضربۀ دیگری بر ظاهر ریاکارانۀ دستگاه خود وارد می سازد.۳

4. اما بهره برداری اصلی امام از این ماجرا بسی از اینها مهم تر است. امام 

با قبول ولیعهدی، دسـت به حرکتی می زند که در تاریخ زندگی ائمه پس 

1. تدبیرها و چاره جویی های زیرکانه

2. بحاراالنوار/ ج49/ کتاب تاریخ علی بن موسی و .../ ابواب تاریخ االمام علی بن موسی/ 

باب13/ حدیث 2۰/ ص144

3. االرشـاد/ بـاب تاریـخ االمام علی بن موسـی الرضا/ فصل االمام الرضـا و والیة العهد و 

صالة العید/ ص265
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از پایان خالفت اهل بیت در سـال چهلم هجری تا آن روز و تا آخر دوران 

خالفت بی نظیر بوده است، و آن برمال کردن داعیۀ امامت شیعی در سطح 

عظیـم اسـالم و دریـدن پـردۀ غلیظ تقّیه و رسـاندن پیام تشـّیع به گوش 

همۀ مسلمان هاسـت. تریبون عظیم خالفت در اختیار امام قرار گرفت و 

امـام در آن، سـخنانی را کـه در طـول یک صدوپنجاه سـال جـز در خفا و با 

تقّیه و به خصیصین1 و یاران نزدیک گفته نشده بود، به صدای بلند فریاد 

کـرد و بـا اسـتفاده از امکانـات معمولی آن زمان که جـز در اختیار خلفا و 

نزدیکان درجۀ یک آنها قرار نمی گرفت، آن را به گوش همه رساند.

مناظـرات امـام در مجمـع علمـا و در محضـر مأمـون کـه در آن قوی تریـن 

اسـتدالل های امامت را بیان فرموده اسـت،۲ نامۀ »جوامع الشـریعة«۳ که در 

آن همـۀ رئـوس مطالب عقیدتی و فقهی شـیعی را نوشـته اسـت، حدیث 

معروف امامت که در َمرو برای عبدالعزیزبن مسلم4 بیان کرده است، قصاید 

1. )خ ص ص( افراد بسیار خاص

2. تحف العقـول/ روی عـن االمـام الهمام ابی الحسـن علی بن موسـی الرضا/ و من کالمه 

فی االصطفا/ ص425

3. مأمون وزیرش، فضل بن سهل را نزد امام می فرستد و از امام می خواهد تا کلیاتی از حالل، 

حـرام، واجبـات و مسـتحبات دین را برایش باز گوید. امـام هم کاغذ و قلم به فضل داده و 

به او می فرمایند: بنویس؛ و کلیاتی از موارد فوق را بیان می کنند. به همین دلیل این نامه 

به جوامع الشریعه، یعنی کلیاتی از شریعت معروف شده است. )تحف العقول/ و روی عن 

االمام الهمام ابی الحسن علی بن موسی الرضا/ جوابه للمأمون فی جوامع الشریعة/ ص415(

4. تحف العقول/ و روی عن االمام الهمام ابی الحسن علی بن موسی الرضا/ وصفه االمامة 

و االمام و منزلته/ ص436
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فراوانی که در مدح آن حضرت به مناسبت والیتعهدی سروده شده و برخی 

از آن مانند قصیدۀ ِدعِبل و َابوُنواس1 همیشه در شمار قصاید برجستۀ عربی 

به شمار رفته است، نمایشگر این موفقیت عظیم امام است.

در آن سـال در مدینه و شـاید در بسـیاری از آفاق اسالمی هنگامی که خبر 

والیتعهدی علی بن موسـی الرضا رسـید در خطبه، فضایل اهل بیت بر زبان 

رانده شـد.۲ اهل بیت پیغمبر که شـصت سـال علنًا بر منبرها دشـنام داده 

شـدند و سـال های متمادی دیگر کسی جرأت بر زبان آوردن فضایل آنها را 

1. بخش هایـی از قصیـدۀ معـروف دعبـل خزاعی مشـهور بـه »مدارس آیات« در قسـمت 

پی نوشـت های حلقـۀ سـوم انسـان 25۰سـاله آمده اسـت. ابونـواس هم یکی از شـعرای 

معروف عرب است که اصالتی اهوازی دارد. یک روز امام را هنگام خروج از قصر مأمون 

دید و ابیاتی را که سروده بود برای امام خواند:

وا ِکر یَنما ُذ
َ
هِیم ا

َ
اُة َعل ی الّصَ رِ

َ
م / ت وَن َنِقّیاٌت ِثیاُبُ ر ُمَطّهَ

ا الَبَشُر َ ّیُ
َ
ُکم ا ُکم َو اصَطفا تَقَنُه / َصفا

َ
 َفا

ً
 َخلقا

َ
ا ا َبَر َفاهلُل مَلّ

َور ٰ َو ِعنَدُکم / ِعلُم الِکتاِب َو ما َجاَءت ِبِه الّسُ َ
ُ ااَلعل

َ
نُمُ امَلا

َ
َفا

آل پیغمبرعلیهم السام افرادى هستند که دامنشان از هر گناه و آلودگى پاک و مطهر است و 

درود و سـالم و صلوات بر ایشـان اسـت هرگاه ذکرشـان به میان آید/ و هر آن کس را که 

تبارش را یاد می کنى چنانچه علوى نباشـد، در قدیم االیام براى او افتخارى نبوده اسـت/ 

خداونـد عزیـز هنگامى که بندگانـش را آفرید با چنین اتقان و نظم و ویژگى از میان همۀ 

مخلوقاتـش شـما خانـدان آل محمـد را برگزید و در میان همه، شـما را انتخـاب کرد/ اى 

مردمان! شمایید آن مأل اعلى، و نزد شماست علم کتاب خدا و آنچه از سوره ها آمده است.

2. پس از ماجرای والیتعهدی، بر منبر مدینه نام اهل بیت و امیرالمؤمنین به نیکی یاد 

شـد. )مناقب آل ابی طالب/ باب امامة ابی الحسـن علی بن موسـى الرضا/ فصل فی مکارم 

اخالقه و معالی اموره/ ص364(

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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نداشت، اکنون همه جا به عظمت و نیکی یاد شدند، دوستان آنان از این 

حادثـه روحیـه و قـّوت قلب گرفتنـد، بی خبرها و بی تفاوت ها با آن آشـنا 

شـدند و به آن گرایش یافتند و دشـمنان سـوگند خورده احساس ضعف و 

شکست کردند، محدثین و متفکرین شیعه معارفی را که تا آن روز جز در 

خلوت نمی شد به زبان آورد، در جلسات درسی بزرگ و مجامع عمومی بر 

زبان راندند.

5. درحالی کـه مأمـون امام را جدا از مردم می پسـندید و این جدایی را در 

نهایـت وسـیله ای بـرای قطع رابطۀ معنـوی و عاطفی میان امـام و مردم 

می خواسـت، امـام در هـر فرصتـی خـود را در معرض ارتباط بـا مردم قرار 

مـی داد. بااینکـه مأمـون آگاهانه مسـیر حرکت امام از مدینـه تا َمرو را به 

طـرزی انتخـاب کرده بود که شـهرهای معروف به محبـت اهل بیت مانند 

کوفه و قم در سر راه قرار نگیرند،1 امام در همان مسیر تعیین شده، از هر 

فرصتی برای ایجاد رابطۀ جدیدی میان خود و مردم استفاده کرد. در اهواز 

آیات امامت را نشان داد،۲ در بصره خود را در معرض محبت دل هایی که 

1. طبق تحقیقاتی که دراین باره انجام شده مأمون امام را از طریق بصره وارد ایران کرده 

اسـت و امام در مسـیر رسـیدن به مرو از شـهرهایی مثل اهواز، بهبهان، اصطخر، ابرکوه، 

َخراُنق، نیشابور، طوس و سرخس عبور کرده اند. برای اطالع دقیق تر از مسیر حرکت امام 

از مدینه به مرو، به حلقۀ سوم انسان 25۰ساله/ ضمائم، نقشۀ شمارۀ 9 مراجعه کنید.

2. ابوهاشـم جعفـری از اصحـاب امـام رضـا می گوید وقتی باخبر شـدم کـه امام رضا به 

اهواز آمده اند، خودم را به اهواز رسانده و به مالقاتشان رفتم. امام بیمار بودند و طبیب 

خواسـتند. طبیبی آوردم. امام از او گیاهی خواسـتند. طبیب گفت: روى زمین کسـى را 

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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بـا او نامهربـان بودند قرار داد، در نیشـابور حدیـث »سلسـلةالذهب« را برای 

همیشـه به یادگار گذاشـت و عالوه برآن نشـانه های معجزه آسـای دیگری 

نیز آشـکار سـاخت و در جابه جای این سـفر طوالنی فرصت ارشـاد مردم را 

مغتنم شمرد. در َمرو که سرمنزل اصلی و اقامتگاه خالفت بود هم هرگاه 

فرصتـی دسـت داد حصارهـای دسـتگاه حکومـت را برای حضـور در انبوه 

جمعیت مردم شکافت.

6. نه تنها سـرجنبانان تشـّیع از سـوی امام به سـکوت و سـازش تشـویق 

نشدند، بلکه قراین حاکی از آن است که وضع جدید امام موجب دل گرمی 

آنان شـد و شورشـگرانی که بیشـترین دوران های عمر خود را در کوه های 

صعب العبور و آبادی های دوردست و با سختی و دشواری می گذراندند با 

حمایـت امام علی بن موسـی الرضـا حتی مورد احتـرام و تجلیل کارگزاران 

حکومت در شـهرهای مختلف نیز قرار گرفتند. شـاعر ناسـازگار و تندزبانی 

جز تو نمى شناسم که این گیاه را بشناسد، از کجا اسمش را می دانى؟ این گیاه در این 

فصل نمى روید. امام از او نیشـکر خواسـتند. باز هم طبیب گفت که االن فصل نیشـکر 

نیسـت. امام به طبیب فرمودند این دو گیاه االن در منطقۀ شـما پیدا می شـود، و ما را 

راهنمایی کردند تا به منطقه ای رفتیم و با تعجب آن دو گیاه را پیدا کردیم. به قدر نیاز 

برداشـتیم و بازگشـتیم. امام گیاهان را گرفتند و خدا را شـکر کردند. طبیب مرا کناری 

کشید و پرسید: این مرد کیست؟ گفتم فرزند سیداالنبیاست. پرسید آیا کلیدهای نبوت 

را در اختیـار دارد؟ گفتـم: بلـه و مـا بعضـى از آنهـا را دیده ایم، اما پیامبر نیسـت. گفت: 

پـس بـدون شـک جانشـین پیامبـر اسـت؟ گفتم: بله. تـا این ماجـرا به گوش فرسـتادۀ 

مأمون رسید، به همراهانش گفت: اگر بیشتر از این در اینجا بمانیم، مردم متوجه امام 

مى شوند، به سرعت مهیای ادامۀ سفر شوید.
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چـون دعبـل کـه هرگز به هیـچ خلیفه و وزیر و امیری روی خوش نشـان 

نداده و در دستگاه آنان رحل اقامت نیفکنده بود و هیچ کس از سرجنبانان 

خالفت از تیزی زبان او مصون نمانده بود و به همین دلیل همیشه مورد 

تعقیـب و تفتیـش دسـتگاه های دولتی به سـر می برد و سـالیان دراز، داِر 

خود را بر دوش خود حمل می کرد و میان شـهرها و آبادی ها سـرگردان و 

فراری می گذرانید، توانست به حضور امام و مقتدای محبوب خود برسد و 

معروف ترین و شیواترین قصیدۀ خود را که ادعانامۀ نهضت علوی بر ضد 

دستگاه های خالفت اموی و عباسی است برای آن حضرت بسراید و شعر 

او در زمانی کوتاه به همۀ اقطار عالم اسالم برسد، به طوری که در بازگشت 

از محضر امام آن را از زبان رئیس راهزنان میان راه بشنود.1

اکنون بار دیگر نگاهی بر وضع کلی صحنۀ این نبرِد پنهانی که مأمون آن 

را به ابتکار خود آراسـته و امام علی بن موسـی را با انگیزه هایی که اشـاره 

شد به آن میدان کشانده بود می افکنیم.

یـک سـال پـس از اعـالم ولیعهـدی، وضعیـت چنیـن اسـت. مأمـون، 

علی بن موسـی را از امکانات و حرمت بی حدومرز برخوردار کرده اسـت، اما 

همـه می داننـد که این ولیعهد عالی مقام در هیچ یک از کارهای دولتی یا 

حکومتـی دخالـت نمی کنـد و بـه میل خود از هرآنچه به دسـتگاه خالفت 

مربـوط می شـود روگـردان اسـت و همـه می داننـد کـه او ولیعهـدی را به 

همین شرط که به هیچ کار دست نزند قبول کرده است.

1. عیون اخبارالرضا/ باب 66/ حدیث 34
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مأمـون چـه در متن فرمان والیتعهـدی و چه در گفته ها و اظهاراِت دیگر، 

او را به فضل و تقوا و نَسـِب رفیع و مقام علمی منیع سـتوده اسـت و او 

اکنون در چشـم آن مردمی که برخی از او فقط نامی شـنیده و جمعی به 

همین اندازه هم او را نشناخته و شاید گروهی بغض او را همواره در دل 

پرورانـده بودنـد، به عنـوان یک چهرۀ درخور تعظیم و تجلیل و یک انسـان 

شایسـتۀ خالفت که از خلیفه به سـال و علم و تقوا و خویشـی با پیغمبر، 

بزرگ تر و شایسته تر است شناخته اند.

مأمـون نه تنهـا بـا حضـور او نتوانسـته معارضـان شـیعی خـود را به خود 

خوش بیـن و دسـت و زبـان تنـد آنـان را از خـود و خالفـت خـود منصرف 

سازد بلکه حتی علی بن موسی مایۀ امان و اطمینان و تقویت روحیۀ آنان 

نیـز شـده اسـت. در مدینـه و مکه و دیگـر اقطار مهم اسـالمی نه فقط نام 

علی بن موسـی به تهمت حرص به دنیا و عشـق به مقام و منصب از رونق 

نیفتاده بلکه ]با[ حشـمت ظاهری بر عزت معنوی او افزوده شـده و زبان 

ستایشـگران پـس از ده هـا سـال به فضـل و رتبۀ معنوی پـدران مظلوم و 

معصوم او گشوده شده است. کوتاه  سخن آنکه مأمون در این قمار بزرگ 

نه تنهـا چیـزی به دسـت نیـاورده که بسـیاری چیزها را از دسـت داده و در 

انتظار اسـت که بقیه را نیز از دسـت بدهد. اینجا بود که مأمون احسـاس 

شکسـت و خسـران کرد و در صدد برآمد که خطای فاحش خود را جبران 

کند و خود را محتاج آن دید که پس از این همه سـرمایه گذاری سـرانجام 

بـرای مقابلـه بـا دشـمنان آشـتی ناپذیر دسـتگاه های خالفـت یعنـی ائمۀ 
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اهل بیتعلیهم السـام به همان شـیوه ای متوسـل شـود که همیشـه گذشتگان 

ظالم و فاجر او متوسل شده بودند، یعنی قتل.

بدیهـی اسـت قتـل امام هشـتم پـس از چنـان موقعیت ممتاز به آسـانی 

میسـور نبـود. قراین نشـان می دهد که مأمون پیـش از اقدام قطعی خود 

برای به شهادت رساندن امام به کارهای دیگری دست زده است که شاید 

بتواند این آخرین عالج را آسـان تر به کار َبرد، شـایعه پراکنی و نقل سخنان 

دروغ از قول امام ازجملۀ این تدابیر است. به گمان زیاد اینکه ناگهان در 

َمرو شـایع شـد که علی بن موسـی همۀ مردم را بردگان خود می داند جز با 

دست اندرکاری عّمال مأمون ممکن نبود.

لت این خبر را برای امام آورد، حضرت فرمود: »بار الهی،  هنگامی که َابی الصَّ

ای پدیدآورندۀ آسـمان ها و زمین، تو شـاهدی که نه من و نه هیچ یک از 

پدرانم هرگز چنین سخنی نگفته ایم و این یکی از همان ستم هایی است 

که از سوی اینان به ما می شود.«1

تشکیل مجالس مناظره با هر آن کسی که کمتر امیدی به غلبۀ او بر امام 

می رفت نیز ازجملۀ همین تدابیر است. هنگامی که امام، مناظره کنندگان 

ادیـان و مذاهـب مختلـف را در بحـث عمومـی خـود منکوب کـرد و آوازۀ 

دانـش و حجـت قاطعش در همه جا پیچید، مأمـون در صدد برآمد که هر 

متکلم و اهل مجادله ای را به مجلس مناظره با امام بکشـاند، شـاید یک 

نفـر در ایـن بیـن بتواند امام را مجاب کند. البته چنان که می دانیم هرچه 

1. عیون اخبار الرضا/ باب 44/ حدیث 6
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تشـکیل مناظـرات ادامـه می یافـت قـدرت علمی امام آشـکارتر می شـد و 

مأمون از تأثیر این وسیله نومیدتر.

بنـا بـر روایـات، یـک یا دو بار توطئۀ قتل امام به وسـیلۀ نوکـران و ایادی 

خـود را ریخـت1 و یک بـار هـم حضرت را در سـرخس به زنـدان افکند،۲ اما 

این شـیوه ها هم نتیجه ای جز جلب اعتقاد همان دسـت اندرکاران به رتبۀ 

معنوی امام را به بار نیاورد، و مأمون درمانده تر و خشمگین تر شد. در آخر 

چاره ای جز آن نیافت که به دست خود و بدون هیچ گونه واسطه ای امام 

را مسـموم کنـد و همیـن کار را کـرد و در مـاه صفر دویست وسـه هجری 

یعنی قریب دو سال پس از آوردن آن حضرت از مدینه به خراسان و یک 

سال و اندی پس از صدور فرمان ولیعهدی به نام آن حضرت، دست خود 

را به جنایت بزرگ و فراموش نشدنی قتل امام آلود.

این گذری بر یکی از فصل های عمدۀ زندگی نامۀ سیاسـی 25۰سـالۀ ائمۀ 

اهل بیتعلیهم السـام بود که امید اسـت محققان و اندیشـمندان و کاوشگران 

تاریـِخ قرن هـای اولیۀ اسـالم همت بـر تنقیح۳و تشـریح و تحقیق هرچه 

بیشتر آن بگمارند.1363/5/18

1. بنا بر روایتی مأمون چندین نفر را مأمور می کند تا شـبانه به اتاق امام حمله کرده و 

حضرت را به شهادت برسانند؛ اما امام به طریقی معجزه آسا از این سوءقصد به سالمت 

می مانند. )عیون اخبارالرضا/ باب 47/ حدیث 22(

2.  عیون اخبارالرضا/ باب 44/ حدیث 6

3. )ن ق ح( پاک و اصالح کردن چیزی از زواید و عیوب



فصل چهاردهم

امام جواد؟س؟
امام هادی؟س؟

و امام عسکری؟س؟

http://sahba.ir
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انواع مبارزۀ سیاسی ائمه با خلفا

امام جواد مانند دیگر ائمۀ معصومین برای ما اسوه و مقتدا و نمونه است. 

زندگی کوتاه این بندۀ شایسـتۀ خدا، به جهاد با کفر و طغیان گذشـت. در 

نوجوانی به رهبری امت اسالم منصوب شد1 و در سال هایی کوتاه، جهادی 

فشرده، با دشمن خدا کرد، به طوری که در سن بیست وپنج سالگی یعنی هنوز 

در جوانی، وجودش برای دشـمنان خدا غیر قابل تحمل شـد و او را با زهر 

شـهید کردند. همان طوری که ائمۀ دیگر ما علیهم السـالم با جهاد خودشـان 

هرکدام برگی بر تاریخ پرافتخار اسـالم افزودند، این امام بزرگوار هم گوشـۀ 

مهمی از جهاد همه جانبۀ اسالم را در عمل خود پیاده کرد و درس بزرگی را به 

ما آموخت. آن درس بزرگ این است هنگامی که درمقابل قدرت های منافق 

و ریاکار قرار می گیریم، باید همت کنیم که هوشیاری مردم را برای مقابلۀ 

1. طبـق اقـوال معـروف امـام علیه السـالم در مـاه رجب سـال 195ق به دنیـا آمده اند. لذا 

هنگام به امامت رسیدن حدود هشت ساله هستند. 
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با این قدرت ها برانگیزیم. اگر دشـمن، صریح و آشـکار دشـمنی بکند و اگر 

ادعا و ریاکاری نداشته باشد، کار او آسان تر است. اما وقتی دشمنی مانند 

مأمون عباسی چهره ای از قداست و طرف داری از اسالم برای خود می آراید، 

شـناختن او بـرای مـردم مشـکل اسـت. در دوران مـا و در همـۀ دوران های 

تاریخ، قدرتمندان همیشـه سـعی کرده اند وقتی از مقابلۀ رویاروی با مردم 

عاجـز شـدند دسـت به حیلـۀ ریـاکاری و نفاق بزننـد. ..امام علی بن موسـی 

الرضاصلوات اهلل علیه و امام جوادصلوات اهلل علیه همت بر این گماشـتند که این ماسـک 

تزویر و ریا را از چهرۀ مأمون کنار بزنند و موفق شدند.1359/7/18

این بزرگوار نمودار و نشـانۀ مقاومت اسـت. انسـان بزرگی اسـت که تمام 

دوران کوتاه زندگی اش ـ که در سـن بیست وپنج سـالگی به شهادت رسیده 

است ـ با قدرت مزّور و ریاکار خلیفۀ عباسی، مأمون، مقابله و معارضه کرد 

و هرگز قدمی عقب نشینی نکرد و تمام شرایط دشوار را تحمل کرد و با همۀ 

شیوه های مبارزۀ ممکن، مبارزه کرد. اولین کسی بود که به طور علنی بحث 

آزاد را بنیان گـذاری کـرد. در محضر مأمون عباسـی، با علما و داعیه داران و 

مدعیـان و موّجهـان، دربـارۀ دقیق ترین مسـائل حرف زد و اسـتدالل کرد و 

برتری خود را و حقانیت سخن خود را ثابت کرد.1 بحث آزاد، میراث اسالمی 

1. یکـی از قوی تریـن مناظرات امام، مناظره با یحیی بن اکثم اسـت. یحیی از امام دربارۀ 

حکم شـخصی سـؤال می پرسـد که در ایام حج و در حال احرام، حیوانی را کشـته اسـت. 

امام در پاسـخ سـؤال فرمودند: آیا این شـخص، شـکار را در ِحّل )خارج از محدوده حرم( 

کشـته اسـت یا در حرم؟ به حکم حرمت شـکار در حال احرام آگاه بوده یا جاهل؟ عمدًا 

کشـته یـا بـه خطا؟ آزاد بوده یا برده؟ برای اولین بـار چنین کاری کرده یا برای چندمین 
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ماست، بحث آزاد در زمان ائمۀ هدی رایج بوده است و در زمان امام جواد 

به وسیلۀ آن امام بزرگوار با آن شکل نظیف انجام گرفته است.136۰/2/25

در نبرد بین امام هادیعلیه السام و خلفایی که در زمان ایشان بودند، آن کس که 

ظاهـرًا و باطنـًا پیـروز شـد، حضرت هادیعلیه السـام بـود. در زمـان امامت آن 

بزرگوار، شـش خلیفه، یکی پس از دیگری، آمدند و به دَرک واصل شـدند. 

آخرین نفِر آنها ُمعتّز بود که حضرت را شـهید کرد و خودش هم به فاصلۀ 

کوتاهی ُمرد. این خلفا غالبًا با ذلت ُمردند؛ یکی به دست پسرش کشته شد، 

دیگری به  دست برادرزاده اش و به همین ترتیب بنی عباس تارومار شدند،1 

به عکِس شـیعه. شـیعه در دوران حضرت هادی و حضرت عسکریعلیهماالسام 

و در آن شدِت عمل، روزبه روز وسعت پیدا کرد، قوی تر شد.

بـار؟ شـکار او از پرنـدگان بـوده یا غیر پرنـده؟ از حیوانات کوچک بوده یـا بزرگ؟ باز هم 

از انجام چنین کاری ِابا ندارد یا از آنچه کرده پشـیمان اسـت؟ در شـب شـکار کرده یا در 

روز؟ در احرام عمره بوده یا احرام حج؟! یحیی بن اکثم از این همه فروعی که امام برای 

این مسـئله مطرح کردند، متحیر شـد و آثار شکسـت در چهره اش نمایان شـد. سـپس 

امـام یک به یـک حکـم هرکدام از مسـائل باال را بیان کردند. )االرشـاد/ بـاب تاریخ االمام 

محمدبن علی/ فصل شذرات فی فضائل االمام الجواد/ ص284(

1. از سال 232 تا 255ق چهار خلیفه به حکومت رسیدند. متوکل در سال 247ق به دستور 

پسرش منتصر به قتل رسید. منتصر به دلیل اختالفی که با صاحب منصبان ُترک داشت، 

تنها هشت ماه بعد از به خالفت رسیدن، کشته شد. بعد از او مستعین در سال 248ق به 

خالفت رسید. او نیز با شورش برخی از ترکان در سال 251ق به قتل رسید. پس از او معتّز، 

در نوزده سالگی بر تخت حکومت نشست. معتّز هم چهار سال بیشتر نتوانست حکمرانی 

کند؛ و درنهایت در سال 255ق از حکومت خلع شد و مهتدی به جای او نشست.
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حضـرت هادیعلیه السـام چهـل ودو سـال عمر کردند که بیسـت سـالش را در 

سامرا بودند؛ آنجا مزرعه داشتند و در آن شهر کار و زندگی می کردند. سامرا 

در واقـع مثـل یـک پادگان بـود و آن را معتصم سـاخت1 تـا غالمان ُترک 

نزدیک به خود راـ  با ُترک های خودمان، ُترک های آذربایجان و سایر نقاط، 

اشتباه نشود ـ که از ترکستان و سمرقند و از همین منطقۀ مغولستان و 

آسیای شرقی آورده بود، در سامرا نگه دارد. این عده چون تازه اسالم آورده 

بودند، ائمه و مؤمنان را نمی شـناختند و از اسـالم سـر در نمی آوردند. به 

همین دلیل، مزاحم مردم می شـدند و با عرب ها ـ مردم بغداد ـ اختالف 

پیـدا کردنـد. در همین شـهِر سـامرا عـدۀ قابل توجهی از بزرگاِن شـیعه در 

زمـان امام هادیعلیه السـام جمع شـدند و حضرت توانسـت آنهـا را اداره کند 

و به وسـیلۀ آنهـا پیـام امامت را به سرتاسـر دنیای اسـالمـ  بـا نامه نگاری 

و... ـ برسـاند. این شـبکه های شـیعه در قم، خراسـان، ری، مدینه، یمن و 

در مناطق دوردسـت و در همۀ اقطار دنیا را،۲ همین عده توانسـتند رواج 

بدهند و روزبه روز تعداد افرادی را که مؤمن به این مکتب هستند، زیادتر 

کننـد.۳ امـام هـادی همۀ ایـن کارها را در زیر برِق شمشـیِر تیز و خون ریز 

1. معتصم در سـال 22۰ قمری دسـتور احداث شـهر سـامرا را داد و در سال 221 پایتخت 

از بغداد به آنجا منتقل کرد.

2. برای اطالع دقیق تر به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ ضمائم، نقشۀ شمارۀ 1۰. مناطق 

حضور وکالی ائمه در اواخر دوران چهارم امامت، مراجعه کنید.

3. برای مطالعۀ بیشـتر به حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ پی نوشـت شـماره 3۰. معرفی 

برخی از وکالی ائمه علیهم السالم، مراجعه کنید.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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همـان شـش خلیفـه و علی رغـم آنها انجام داده اسـت. حدیـث معروفی1 

دربارۀ وفات حضرت هادیعلیه السـام هسـت که از عبارت آن معلوم می شـود 

که عدۀ قابل توجهی از شیعیان در سامرا جمع شده بودند؛ به گونه ای که 

دسـتگاه خالفت هم آنها را نمی شـناخت؛ چون اگر می شناخت، همه شان 

را تارومـار می کرد. اما این عده چون شـبکۀ قـوی ای به وجود آورده بودند، 

دستگاه خالفت نمی توانست به آنها دسترسی پیدا کند.

یـک روِز مجاهـدت ایـن بزرگوارهـا ـ ائمهعلیهم السـام ـ به قـدِر سـال ها اثـر 

می گذاشـت. یک روز از زندگی مبارک اینها مثل جماعتی که سـال ها کار 

کننـد، در جامعـه اثر می گذاشـت. ایـن بزرگواران دیـن را همین طور حفظ 

کردند، وِااّل دینی که در رأسـش متوکل و معتّز و معتصم و مأمون باشـد 

و علمایش اشـخاصی باشـند مثل یحیی بن َاکَثم، که باآنکه عاِلم دسـتگاه 

بودند، خودشان از ُفّساق و ُفّجاِر درجۀ یک علنی بودند، اصاًل نباید بماند؛ 

باید همان روزها به کل کَلک آن کنده می شد، تمام می شد. این مجاهدت و 

تالش ائمهعلیهم السام نه فقط تشّیع، بلکه قرآن، اسالم و معارِف دینی را حفظ 

کرد؛ این است خاصیت بندگان خالص و مخلص و اولیای خدا. اگر اسالم 

انسـان های کمربسـته نداشت، نمی توانسـت بعد از هزارودویست، سیصد 

سـال تازه زنده شـود و بیداری اسـالمی به وجود بیاید؛ باید یواش یواش از 

1. اثبات الوصیـة لالمـام علی بن ابی طالـب )علی بن حسـین مسـعودی، متوفـی 346ق(/ 

القسـم الثانی اتصال الحجج و االوصیاء من سـیدنا محمد حتى والدة المهدی/ الحسـن 

العسکری/ صفحات 243 و 245
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بین می رفت. اگر اسـالم کسـانی را نداشـت که بعد از پیغمبر این معارف 

عظیم را در ذهن تاریِخ بشـری و در تاریخ اسـالمی نهادینه کنند، باید از 

بین می رفت؛ تمام می شد و اصاًل هیچ چیزش نمی ماند. اگر هم می ماند، 

از معـارف چیـزی باقـی نمی ماند؛ مثل مسـیحیت و یهودیتـی که حاال از 

معـارِف اصلی شـان تقریبـًا هیچ چیز باقی نمانده اسـت. اینکه قرآن سـالم 

بمانـد، حدیـث نبـوی بمانـد، این همـه احـکام و معـارف بمانـد و معارف 

اسـالمی بعد از هزار سـال بتواند در رأس معارف بشـری خودش را نشـان 

دهـد، کار طبیعـی نبود؛ کار غیر طبیعی بود که با مجاهدت انجام گرفت. 

البتـه در راه ایـن کاِر بـزرگ، کتک خـوردن، زندان رفتـن و کشته شـدن هم 

هست، که اینها برای این بزرگوارها چیزی نبود.

حدیثـی دربـارۀ کودکی حضرت هادی اسـت. وقتی معتصم در سـال 22۰ 

هجـری، حضـرت جواد را قبل از شـهادت ایشـان از مدینه بـه بغداد آورد، 

حضـرت هـادی کـه در آن وقـت شش سـاله بود، بـه همراه خانـواده اش در 

مدینـه مانـد. پـس از آنکـه حضرت جواد به بغـداد آورده شـد، معتصم از 

خانـوادۀ حضـرت پرس وجو کرد و وقتی شـنید پسـِر بـزرِگ حضرت جواد، 

علی بن محمد، شش سال دارد، گفت این خطرناک است، ما باید به فکرش 

باشیم. معتصم شخصی را که از نزدیکان خود بود، مأمور کرد که از بغداد 

بـه مدینـه بـرود و در آنجا کسـی را که دشـمن اهل بیت اسـت پیدا کند و 

این بچه را بسـپارد به دسـت آن شـخص، تا او به عنوان معلم، این بچه را 

دشمن خاندان خود و متناسب با دستگاه خالفت بار بیاورد. این شخص 
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از بغـداد بـه مدینـه آمـد و یکـی از علمای مدینـه را به نـام الُجَنیدی، که 

جزو مخالف ترین و دشـمن تریِن مردم با اهل بیتعلیهم السـام بود ـ در مدینه 

ازاین قبیـل علمـا آن وقـت بودنـد ـ برای ایـن کار پیدا کرد، و بـه او گفت: 

ِب این بچـه کنم، تـا نگذاری  مـن مأموریـت دارم کـه تـو را مربـی و مـؤدِّ

هیچ کس با او رفت وآمد کند و او را آن طورکه ما می خواهیم تربیت کن. 

اسـم ایـن شـخصـ  الجنیدی ـ در تاریخ ثبت اسـت.1 حضـرت هادی هم 

ـ همان طورکه گفتم ـ در آن موقع شـش سـال داشـت و امر، امِر حکومت 

بود؛ چه کسی می توانست درمقابل آن مقاومت کند؟

بعد از چند وقت یکی از وابسـتگان دسـتگاه خالفت، الجنیدی را دید و از 

بچه ای که به دستش سپرده بودند، سؤال کرد. الجنیدی گفت: بچه؟! این 

بچه است؟! من یک مسئله از ادب برای او بیان می کنم، او باب هایی از 

ادب را بـرای مـن بیـان می کند که من اسـتفاده می کنـم! اینها کجا درس 

خوانده اند؟! گاهی به او، وقتی می خواهد وارد حجره شـود، می گویم یک 

سـوره از قـرآن بخـوان، بعد وارد شـو ـ می خواسـته اذیت کند ـ می پرسـد 

چه سـوره ای بخوانم؟ من به او گفتم سـورۀ بزرگی، مثاًل سورۀ آل عمران را 

بخـوان. او خوانـده و جاهـای مشـکلش را هم برای من معنا کرده اسـت. 

اینهـا عالمنـد، حافظ قرآن و عالم به تأویل و تفسـیر قرآنند؛ بچه؟! ارتباط 

کَم  اُه الحُ �ن �ی
�تَ
آ
این کودک ـ که علی الظاهر کودک است، اما ولّی اهلل است، »َو ا

1. اثبات الوصیة/ القسـم الثانی اتصال الحجج و االوصیاء من سـیدنا محمد حتى والدة 

المهدی/ علی الهادی/ ص23۰ 
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«1 ـ با این اسـتاد مدتی ادامه پیدا کرد و اسـتاد شـد یکی از شیعیان 
ً
ا �یّ َص�بِ

مخلِص اهل بیت.

آب جوی آمد و غالم ِبُبرد«۲»شد غالمی که آب جو آرد

در همۀ میدان ها غلبه با اینها بود و همه جا آنها شکست خوردند. ..دعبل 

کـه بـا همـۀ خلفای بنی عباس بد بـود و پدر آنها را با شـعرهایش درآورده 

و بـرای هرکدامشـان سـندی در تاریخ گذاشـته اسـت، چند بیتـی راجع به 

معتصـم دارد. می گویـد ما در کتاب هـا خوانده بودیم که بنی عباس هفت 

خلیفه انـد و حـاال می گوینـد هشـت خلیفـه؛ هشـتمی کجاسـت؟ او مثل 

اصحاب کهف اسـت، که هشتمی شـان سگشان بود! بعد می گوید: تو کجا 

و آن سـگ کجـا! آن سـگ هیـچ گناهی پیش خـدای متعال نداشـت؛ تو 

سرتاپایت گناه است.۳ 1383/5/3۰

حضـرت را از مدینـه بـه سـامرا آوردند تا زیر نظر خودشـان باشـد؛ لیکن 

دیدنـد فایده ای ندارد. شـما اگر حاالت این سـه امـام را در »مناقب«4 و 

1. سوره مبارکه مریم/ آیه 12، »و او را در کودکی حکمت دادیم.«

2. گلستان سعدی/ باب سوم

3. الغدیر فی الکتاب و السنة و االدب )عالمه امینی، متوفی 1349( / ج2/ ص533

ُکتُب ُم  ُ ُملوُک َبِی الَعّباِس یِف الُکتِب َسبَعٌة / َو َل َتأِتنا َعن ثاِمٍن لَ

َکلُب م  وا َو ثاِمُنُ
ُ

 الَکهِف یِف الَکهِف َسبَعٌة / خیاٌر ِاذا ُعّد
ُ

هل
َ
َکذِلَک ا

ُه َذنُب
َ
یَس ل

َ
َک ذو َذنٍب َو ل

َ
م َعنَک رِفَعًة / اِلَّن َکلَبُ َو ِاّن اَلُعل 

4. کتـاب مناقب آل ابی طالب نوشـتۀ ابن شـهر آشـوب، حـاوی مطالبـی از زندگی نامه و 

فضائل چهارده معصوم است.
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جاهای دیگر مالحظه کنید، متوجه می شوید که در زمان این بزرگواران، 

شـبکۀ ارتباطاتی شـیعه، بیشـتر از زمان امام باقر و امام صادقعلیهماالسـام 

بـوده اسـت. از اقصـی نقاط دنیا، نامه می فرسـتادند، پول می فرسـتادند 

و دسـتور می گرفتنـد؛ درحالی کـه اینهـا در محدودیـت بودنـد. حضـرت 

امـام هادیعلیه السـام در سـامرا محبـوب مـردم شـده بـود. همه ایشـان را 

احتـرام می کردنـد و اهانتـی در کار نبود. بعـد هم، در وفات آن حضرت 

و همچنیـن امام عسکریعلیه السـام شـهر غوغـا شـد. اینجـا بـود که حکام 

فهمیدنـد رازی وجـود دارد، آن را بایـد بشناسـند و عـالج کننـد. آنهـا 

بـه مسـئلۀ »ُقدسـیت«1 پـی بردند. متـوکل، حضرت را به مجلس شـراب 

کشـاند، تـا خبر همه جا بپیچـد که، علی بن محمـد، میهمان متوکل بود؛ 

بسـاط شـراب و عیاشـی هم در مجلس چیده شده بود! شما ببینید این 

خبر چه تأثیری بر جا می گذاشـت.

حضـرت، بـا دیِد یک انسـان مبارز به قضیه نگاه کـرد و مقابل این توطئه 

ایسـتاد. حضـرت بـه درباِر متـوکل رفت، و مجلِس شـراب او را به مجلس 

معنویت تبدیل کرد. یعنی با گفتن حقایق و خواندن شعرهای شماتت بار، 

متـوکل را مغلـوب کرد؛ به طوری که در آخِر حرف هایش، متوکل بلند شـد، 

بـرای حضـرت غالیه۲ آورد و او را با احترام بدرقه کرد. حضرت به او گفت: 

»تو خیال می کنی اینجا نشسـته ای، پنجۀ مرگ تو را فرا نخواهد گرفت؟« 

1. )ق دس( پاک بودن از هر عیب، معنویت

2. بوی خوش، مرکب از ُمشک و عنبر
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و همین طـور مراتـِب عمـل موت را تا ِکرم هایی که به جان متوکل خواهد 

افتـاد، بیـان فرمود. حضرت، مجلس را به کل متحول کرد و از دربار بیرون 

رفـت.1 در مبـارزه ای کـه شـروع کنندۀ آن، خلیفه ای تندخـو و قدرتمند بود 

و طـرف دیگـر، یک جوان بی دفاع، طرِف به ظاهر ضعیف تر، دسـت به یک 

جنـگ روانـی زد؛ مبـارزه ای کـه در آن نیزه و شمشـیر کاربرد نـدارد. ما اگر 

بودیم اصاًل نمی توانسـتیم این کار را بکنیم. این امام اسـت که می تواند 

موقعیت را بسـنجد و طوری سـخن بگوید که خلیفه را خشـمگین نکند. 

ممکن بود حضرت مثاًل بلند شـود و همۀ شیشـه های شـراب را به زمین 

بریزد. این، عکس العمل خوبی نبود و نتیجه ای هم از آن گرفته نمی شد، 

اما حضرت، طوری دیگر عمل کرد. این ُبعد قضیه خیلی مهم است.

بایـد بـه این نکته در زندگی ائمه توجه داشـته باشـید که ایـن بزرگواران، 

دائـم در حـال مبارزه بودند؛ مبارزه ای که روحش سیاسـی بود. زیرا کسـی 

هم که در َمسند حکومت نشسته بود، مدعی دین بود. او هم ظواهر دین 

را مالحظه می کرد. حتی، گاهی اوقات نظر دینی امام را هم می پذیرفت. 

مثـل قضایایی که در مورد مأمون شـنیده اید کـه صریحًا نظر امام را قبول 

کرد. یعنی ِابایی نداشـتند که گاهی نظر فقهی را هم قبول کنند.۲ چیزی 

1. بحاراالنـوار/ ج5۰/ کتـاب تاریـخ علی بن موسـی و محمدبن علـی و علی بن محمـد و.../ 

ابواب تاریخ االمام علی بن محمد الهادی/ باب 4/ حدیث 25/ ص211

2. یک نمونه از این اتفاق در حلقۀ سـوم انسـان 25۰سـاله/ 74. گسـترش فراگیر شـبکۀ 

تشّیع در زمانۀ امام جواد، امام هادی و امام عسکری، آمده است.

http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
http://sahba.ir/download/ensan250sale/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%20250%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87.pdf
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که موجب می شـد این مبارزه و معارضه با اهل بیت وجود داشـته باشـد، 

ایـن بـود کـه اهل بیـت، خودشـان را »امـام« می دانسـتند. می گفتنـد: »ما 

امامیـم«. اصـاًل بزرگ تریـن مبارزه علیه حکام همین بود. چون کسـی که 

حاکم شده بود و خود را امام و پیشوا می دانست، می دید شواهد و قراینی 

که در امام الزم اسـت، در حضرت هسـت و در او نیسـت و این موجود را 

برای حکومت، خطرناک می شـمرد؛ چون مدعی اسـت. حکام، با این روِح 

مبـارزه می جنگیدنـد و ائمهعلیهم السـام هـم مثِل کوه ایسـتاده بودند. بدیهی 

اسـت که در این مبارزه، معارف، احکام فقهی و ُخلقیات و اخالقیاتی که 

ائمه ترویج می کردند، جای خود را دارد. تربیت شاگرِد بیشتر و ارتباطات 

شـیعی، روزبه روز گسـترده تر شـد. شـیعه را اینها نگه داشـت. شما مرامی 

را در نظـر بگیریـد کـه 25۰ سـال علیه آن حکومت شـده اسـت، اصاًل باید 

هیچ چیزش نماَند، باید به کل از بین برود؛ ولی شـما ببینید االن دنیا چه 

خبر است و شیعه به کجا رسیده است.

ایـن نکتـه را بایـد در اشـعاری کـه دربـارۀ امـام صـادق، امـام هـادی و 

امام عسکریعلیهم السام خوانده می شود، به خوبی دید. اینها مبارزه می کردند 

و بـرای همیـن مبـارزه هم جانشـان را از دسـت دادند. راهی اسـت که رو 

بـه هدفـی مشـخص ادامه دارد. گاهـی یکی برمی گردد، یکـی از این طرف 

می رود؛ اما هدف یکی است. این بزرگواران، از امام حسینعلیه السام که پایه 

 الّناُس َبعَد 
َ

را گذاشت، موفق تر بودند؛ چون بعد از شهادت امام حسین »ِارَتّد

احُلَسـنِی ِااّل َثاَثًة« هیچ کس نماند. اما در زمان امام هادی شـما نگاه کنید؛ 
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تمام دنیای اسالم را ائمهعلیهم السام زیر َقبضه1 گرفته بودند. حتی بنی عباس 

هم درماندند. نمی دانستند چه کار کنند؛ رو به شیعه آوردند.

یکـی از خلفـای بنی عبـاس نامـه ای نوشـت و دسـتور داد کـه در خطبه ها 

نـام اهل بیـت را بیاورنـد و بگوینـد که حق با اهل بیت اسـت. این نامه در 

تاریخ ثبت شـده اسـت. نوشـته اند وزیِر دربار، خود را به سـرعت به خلیفه 

رساند و گفت: چه کار می کنی؟! جرأت نکرد بگوید حق با اهل بیت نیست! 

گفت: االن در کوه های طبرستان و جاهای دیگر، عده ای با شعار اهل بیت 

قیام کرده اند؛ اگر این حرف تو همه جا پخش شـود، آن وقت لشـکری پیدا 

می کنند و به جاِن خوِد تو می افتند. خلیفه دید که راست می گوید، گفت: 

بخش نامه را پخش نکنید. یعنی اینها بر حکومتشان می ترسیدند. عقیده 

هم اگر پیدا می کردند، حّب حکومت و دنیا و همین سلطنت، مانع اعتقاد 

قلبی شان می شد.138۰/6/3۰

گسترش حوزۀ نفوذ ائمه

اینکـه آن بزرگوار هـا در غربـِت زیادی بودند، واقعًا همین طور اسـت؛ دور از 

مدینه و دور از خاندان و دور از محیط مألوف؛ اما در کنار این، دربارۀ این 

سه امام ـ از حضرت جواد تا حضرت عسکری ـ نکتۀ دیگری وجود دارد و 

آن این اسـت که هرچه به پایان دورۀ حضرت عسـکری جلوتر می رویم، و 

این غربت بیشـتر می شـود، حوزۀ نفوذ ائمه و وسـعت دایرۀ شیعه در زمان 

1. )ق ب ض( به دست گرفتن، همراه با تسلط در اختیار داشتن
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این سـه امام، نسـبت به زمان امام صادق و امام باقر شـاید ده برابر اسـت؛ 

و این چیز عجیبی است. شاید علت اینکه اینها را این طور در فشار و ضیق 

قـرار دادنـد، اصـاًل همیـن موضوع بود. بعـد از حرکت حضـرت رضا به طرف 

ایران و آمدن به خراسان، یکی از اتفاقاتی که افتاد، همین بود. شاید اصاًل 

در محاسـبات امـام هشتمعلیه السـام ایـن موضـوع وجود داشـته. قبـل از آن، 

شـیعیان در همه جـا َتک وتـوک بودند؛ امـا بی ارتباط به هـم، ناامید، بدون 

هیچ چشم اندازی، بدون هیچ امیدی. سلطۀ حکومت خلفا هم که همه جا 

بود؛ قبلش هم هارون بود با آن قدرت فرعونی. حضرت که به طرف خراسان 

آمدند و از این مسـیر عبور کردند، شـخصیتی درمقابل مردم ظاهر شـد که 

هم علم، هم عظمت، هم ُشکوه، هم صدق و هم نورانیت را جلوی چشم 

آنها می گذاشـت؛ اصاًل مردم مثل چنین شـخصیتی را ندیده بودند. قبل از 

آن، چقدر از شیعیان می توانستند از خراسان حرکت کنند و به مدینه بروند 

و امام صادق را ببینند؟ اما در این مسیر طوالنی، همه جا امام را از نزدیک 

دیدند. چیز عجیبی بود؛ کَاّنه انسـان پیغمبر را مشـاهده کند. آن هیبت و 

عظمت معنوی، آن عزت، آن اخالق، آن تقوا، آن نورانیت و آن علم وسیع 

ـ که هرچه می پرسـی و هرچه می خواهی، در دسـتش هسـت؛ چیزی که 

اصاًل مردم آن را ندیده بودند ـ ِولوله ای راه انداخت.

امـام بـه خراسـان و َمـرو رسـیدند. مرکز هم َمرو بـود، که در ترکمنسـتاِن 

فعلی واقع شـده اسـت. بعد از یکی، دو سـال هم که شهادت حضرت بود 

و مردم داغ دار شـدند. هم ورود امام ـ که نشـان دادن جلوه ای از چیز های 
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ندیـده و نشـنیدۀ مـردم بود ـ و هم شـهادت آن بزرگوارـ  کـه داغ عجیبی 

بنـا کـرد ـ در واقـع تمـام فضای این مناطـق را در اختیار شـیعه قرار داد؛ 

نه اینکه حتمًا همه شـیعه شـدند، اما همه محب اهل بیت شـدند. در این 

فضا، شـیعیان ریخته اند کار کنند. شـما می بینید »اشـعریین« در قم پیدا 

می شـوند.1 اینهـا چـرا آمدنـد؟ اشـعریین کـه عربنـد. اینها پا شـدند به قم 

آمدنـد و بسـاط حدیـث و معـارف اسـالمی را در قم پهن کردنـد و آنجا را 

پایگاه قرار دادند. در ری هم امثال ُکلینی۲ بلند شـدند. کسـی مثل کلینی 

ابتدابه ساکن از شهری بلند نمی شود، باید محیط شیعه باشد، باید محیط 

معتقد باشد تا بتواند جوانی را با این خصوصیات پرورش دهد که بعد او 

بشـود کلینی. بعد همین طورکه این حرکت ادامه پیدا کرده، شـما ببینید 

شـیخ صـدوق۳ رضوان اهلل علیه تا هرات و خراسـان و جاهـای دیگر رفته و 

برای شیعه حدیث جمع آوری کرده؛ این خیلی مهم است. محدثین شیعه 

1. اشـعریین یکـی از خاندان هـای عربـی بودنـد کـه به دلیل سـخت گیری حاکـم کوفه بر 

شیعیان امیرالمؤمنین، به مناطق مرکزی ایران هجرت کردند. چندین نفر از این خاندان 

جزو اصحاب خاص ائمه بوده اند، مانند جناب زکریابن آدم که محضر امام صادق تا امام 

جـواد را درک کـرد یا جناب احمدبن اسـحاق که از یاران خـاص امام جواد، امام هادی و 

امام عسکری بوده است. مزار جناب زکریابن آدم در شهر قم و مزار جناب احمد بن اسحاق 

در شهر سرپل ذهاب قرار دارد.

2. محمدبن یعقـوب رازی، معـروف بـه »کلینی« )متوفـی 329ق( صاحب کتاب گران قدر 

»اصول کافی«.

3. محمد بن علی بن بابویه معروف به »شیخ صدوق« )3۰5-381ق( صاحب کتاب ارزشمند 

»من ال یحضره الفقیه«.
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در خراسـان چه کار می کنند؟ محدثین شـیعه در سمرقند چه کار می کنند؟ 

در سمرقند چه کسی هست؟ شیخ عیاشی سمرقندی1. عیاشی سمرقندی 

 ِللّشیَعِة َو 
ً
یت کاَنت َمرَتعا

َّ
در همان شـهر سـمرقند بوده که گفته شده: »یف دارِِه ال

هِل الِعلِم«۲ این در بیانات شیخ َکّشی۳ هست. خوِد شیخ کشی، سمرقندی 
َ
ا

است. بنابراین حرکت امام رضاعلیه السام و بعد، شهادت مظلومانۀ آن بزرگوار 

کاری کـرد کـه ایـن فضـا دسـت ائمهعلیهم السـام افتـاد؛ ائمـه هم بنـا کردند 

بـه اسـتفاده کردن. نامه نگاری ها و رفت و آمدهایی کـه صورت می گرفت، 

به شـکل عـادی اتفـاق نمی افتـاد؛ همـه اش در زیر پوششـی از پنهان کاری 

اتفاق می افتاد؛ وِااّل اگر آشـکار بود، می گرفتند دسـت و پای افراد را قطع 

می کردنـد. مثـاًل بـا شـدت عملـی کـه متـوکل داشـت و رفتن بـه کربال را 

ممنـوع کـرده بـود،4 آیـا اجازه می داد مسـائل مردم را راحـت خدمت امام 

بیاورنـد، بعـد جواب ها را به مردم برسـانند؛ وجو هـات را بگیرند و خدمت 

1. محمد بن مسـعود عیاشـی سـمرقندی از علما و مفسـران شـیعه در اواخر قرن سـوم و 

اوایل قرن چهارم هجری.

2. »خانـه اش محـل اجتماع شـیعیان و دانشـمندان بود.« )رجال النجاشـی )احمد بن علی 

نجاشی، متوفی 45۰ق(/ باب المیم/ شمارۀ 1۰18(

3. محمدبن عمر بن عبدالعزیز مشهور به »شیخ َکشی«، از علمای علم رجال شیعه در قرن 

سوم و چهارم هجری. 

4. متوکل به شدت نسبت به امیرالمؤمنین و شیعیان ایشان کینه داشت. اگر می فهمید 

کسـی از شـیعیان اسـت، تمام دارایی و اموال او را مصادره می کرد. مأمورانش در ناحیۀ 

کربـال اعـالم کـرده بودنـد که هرکس را بعد از سـه روز در کنار قبر امام حسـین ببینند و 

بگیرند، او را در سیاه چال زندانی می کنند. )الکامل )ابن اثیر(/ ج7/ ص55(
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امام بیاورند، بعد رسید بگیرند و به مردم بدهند؟ اینها نشان دهندۀ شبکۀ 

عظیم تبلیغاتی و تعلیماتی این سه امام بزرگوار است.

بعد از امام رضا تا زمان شهادت حضرت عسکریعلیهم السام چنین حادثه ای 

اتفاق افتاده. حضرت هادی و حضرت عسـکری در همان شـهر سـامرا، که 

در واقـع مثـل یـک پادگان بودـ  یک شـهر بزرِگ آن چنانـی نبود؛ پایتخت 

نوبنیادی بود که »ُسَرّ َمن َراٰی«1؛ سران و اعیان و رجاِل حکومت و به قدری 

از مردم عادی که حوایج روزمره را برطرف کنند، در آن جمع شده بودند ـ 

توانسـته بودند این همه ارتباطات را با سرتاسـر دنیای اسالم تنظیم کنند. 

وقتی ما ابعاد زندگی ائمه را نگاه کنیم، می فهمیم اینها چه کار می کردند. 

بنابراین فقط این نبود که اینها مسـائل نماز و روزه یا طهارت و نجاسـات 

را جـواب بدهنـد؛ در موضـع »امام« ـ بـا همان معنای اسـالمی خودش ـ 

قـرار می گرفتنـد و بـا مـردم حـرف می زدنـد. به نظر مـن این ُبعـد در کنار 

این ابعاد قابل توجه اسـت. شـما می بینید که حضرت هادی را از مدینه 

بـه سـامرا می آورنـد و در سـنین جوانـیـ  چهل ودوسـالگی ـ ایشـان را به 

شهادت می رسانند؛ یا حضرت عسکری در بیست وهشت سالگی به شهادت 

می رسـند؛ اینها همه نشـان دهندۀ حرکت عظیم ائمهعلیهم السـام و شیعیان و 

اصحاب آن بزرگوارها در سرتاسر تاریخ بوده. بااینکه دستگاه خلفا، دستگاه 

پلیسـِی با شـدِت عمل بود، درعین حال ائمهعلیهم السام این گونه موفق شدند. 

غرض، در کنار غربت، این عزت و عظمت را هم باید دید.1382/2/2۰

1. شاد باد هرکه ببیند؛ منظور شهر سامراست.
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در هیـچ زمانـی ارتباط شـیعه و گسـترش تشـکیالتی شـیعه در سرتاسـر 

دنیای اسالم، مثل زمان حضرت جواد و حضرت هادی و حضرت عسکری 

نبـوده اسـت. وجـود وکال و ُنـواب و همیـن داسـتان هایی کـه از حضرت 

هادی و حضرت عسـکری نقل می کنند ـ که مثاًل کسـی پول آورد و امام 

معّین کردند چه کاری صورت بگیرد ـ نشـان دهندۀ این معناسـت. یعنی 

علی رغـم محدودبـودن ایـن دو امـام بزرگـوار در سـامرا، و قبـل از آنها هم 

حضـرت جواد به نحوی، و حضرت رضاسـام اهلل علیه به نحوی، ارتباطات با مردم 

همین طـور گسـترش پیـدا کرد. این ارتباطـات، قبل از زمـان حضرت رضا 

هم بوده. منتها آمدن حضرت به خراسـان، تأثیر خیلی زیادی در این امر 

داشته است.1384/5/18

ائمۀ ما در طول این 25۰ سال امامتـ  از روز رحلت نبی مکرم اسالمصلی اهلل علیه وآله 

تا روز وفات حضرت عسکری، 25۰ سال است ـ خیلی زجر کشیدند، کشته 

شدند، مظلوم واقع شدند و جا هم دارد برایشان گریه کنیم؛ مظلومیتشان 

دل ها و عواطف را به خود متوجه کرده است؛ اما این مظلوم ها غلبه کردند؛ 

هم مقطعی غلبه کردند، هم درمجموع و در طول زمان.1383/5/3۰



فصل پانزدهم

غایت حرکت
انسان 250ساله
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اصـل مهدویـت مـورد اتفاق همۀ مسلمان هاسـت. ادیان دیگـر هم انتظار 

منجـی را در نهایـت زمانـه دارنـد در اعتقادات خودشـان؛ آنهـا هم در یک 

بخش از قضیه، درسـت فهمیدند مطلب را؛ اما در بخش اصلی قضیه که 

معرفت به شـخص منجی اسـت، آنها هم دچار نقص معرفتند. شـیعه با 

خبـر مسـّلم و قطعـی خـود، منجـی را با نام، با نشـان، بـا خصوصیات، با 

تاریخ تولد، می شناسد.1384/6/29

خصوصیـت اعتقـاد ما شـیعیان این اسـت که این حقیقـت را در مذهب 

تشـّیع از شـکل یک آرزو، از شـکل یک امر ذهنی محض، به صورت یک 

واقعیـت موجـود تبدیـل کـرده اسـت. حقیقـت ایـن اسـت که شـیعیان 

وقتـی منتظر مهدی موعودند، منتظر آن دسـت نجات بخش هسـتند، در 

عالـم ذهنیـات غوطه نمی خورند؛ یک واقعیتی را جسـتجو می کنند. این 

واقعیت وجود دارد. حجت خدا در بین مردم زنده اسـت؛ موجود اسـت؛ 

بـا مـردم زندگی می کند؛ مردم را می بیند؛ با آنهاسـت؛ دردهای آنها، آالم 

آنها را حس می کند. انسـان ها هم، آنهایی که سـعادتمند باشند، ظرفیت 
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داشـته باشـند، در مواقعـی به طـور ناشـناس او را زیـارت می کنند. وجود 

دارد؛ یک انسـان واقعی، مشـخص، با نام معّین، با پدر و مادر مشـخص 

در میـان مـردم اسـت. با آنهـا زندگی می کند. ایـن، خصوصیِت عقیدۀ ما 

شیعیان است.

آنهایـی هـم کـه از مذاهـب دیگر ایـن عقیـده را قبول ندارنـد، هیچ وقت 

نتوانسـتند یک دلیلی که عقل پسـند باشـد بر رد این فکر، این واقعیت، 

اقامـه کننـد. همـۀ ادلـۀ روشـن و راسـخ که بسـیاری از اهل سـنت هم 

آن را تصدیـق کرده انـد، حکایـت می کنـد به طوِر قطـع و یقیـن از وجـود 

ایـن انسـان واال، ایـن حجـت خـدا، این حقیقت روشـن و تابنـاک. او را 

بـا همیـن خصوصیاتـی کـه من و شـما می شناسـیم، شـما در بسـیاری 

از منابـع غیـر شـیعه هـم مشـاهده می کنیـد. فرزنـد مبـارک پاک نهـاد 

امام حسن عسکریعلیه الصاةوالسـام تاریخ والدتش معلوم است، مرتبطینش 

معلومند، معجزاتش مشخص است، خدا عمر طوالنی به او داده است و 

د1 آن آرزوی بزرگ همۀ ُامم عالم، همۀ قبایل،  می دهد. و این است تجسُّ

همۀ ادیان، همۀ نژادها، در همۀ دوره ها. این خصوصیت مذهب شـیعه 

دربارۀ این مسـئلۀ مهم است.1387/5/27

نکاتی در قضیۀ اعتقاد به مهدویت هست، که من اجمالی، عرض بکنم.

یـک نکتـه این اسـت که وجـود مقدس حضـرت بقیةاهللارواحنافداه اسـتمرار 

حرکـت نبوت هـا و دعوت هـای الهـی اسـت از اول تاریخ تا امـروز؛ یعنی 

1. )ج س د( جسمیت یافتن، به جسم درآمدن
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َتَک«1 که  سـَکنَتُه َجّنَ
َ
همان طوری کـه در دعـای ندبه می خوانید، از »َفَبعـٌض ا

یَت ِبااَلمرِ«۲ که رسیدن به خاتم االنبیاصلی اهلل علیه وآله  ِن انهَتَ
َ
حضرت آدم است تا »ِاَلٰ ا

هسـت، و بعـد مسـئلۀ وصایـت و اهل بیـت آن بزرگـوار، تـا می رسـد بـه 

امـام زمـان، همـۀ اینهـا، یـک سلسـلۀ متصـل و مرتبط به هم اسـت در 

تاریخ بشـر. این بدین معناسـت که آن حرکت عظیم نبوت ها، آن دعوت 

الهی به وسـیلۀ پیامبران، این در هیچ نقطه ای متوقف نشـده اسـت. بشر 

احتیاج به پیامبر داشـته اسـت و به دعوت الهی و به داعیان الهی؛ این 

احتیاج تا امروز باقی اسـت و هرچه زمان گذشـته اسـت، بشر به تعالیم 

انبیا نزدیک تر شده است.

امـروز جامعـۀ بشـری بـا پیشـرفت فکـر و مدنیـت و معرفت، بسـیاری از 

تعالیـم انبیـا راـ  کـه ده هـا قرن پیش از این، برای بشـر قابل درک نبود ـ 

درک کـرده اسـت. همیـن مسـئلۀ عدالت، مسـئلۀ آزادی، مسـئلۀ کرامت 

انسـان، ایـن حرف هایـی کـه امـروز در دنیـا رایج اسـت، اینهـا حرف های 

انبیاسـت. آن روز مـردم، عامـۀ مـردم و افـکار عمومی مـردم این مفاهیم 

را درک نمی کردنـد. پی درپـی آمـدِن پیغمبران و انتشـار دعوت پیغمبران، 

ایـن افـکار را در ذهـن مـردم، در فطـرت مـردم، در دل مردم، نسل به نسـل 

1. »پـس بعضـی از آنهـا را در بهشـت منـزل دادی«)مفاتیح الجنـان )شـیخ عبـاس قمـی، 

متوفی 1359ق(/ دعای ندبه(.

2. ]در هر دوره ای رسول فرستادی[ تا آنکه امر رسالت به حبیب گرامی ات محمدصلوات اهلل علیه 

منتهی گردید. 
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نهادینه کرده است. امروز این داعیان الهی، سلسله شان قطع نشده است، 

وجود مقدس بقیةاهلل االعظمارواحنافداه ادامۀ سلسـلۀ داعیان الهی اسـت، که 

ّباِنَّ آیاِتِه«1. این  یَک یا داِعَی اهلِل َو َر
َ
اُم َعل لّسَ

َ
در زیارت آل یاسین می خوانید: »ا

یـک نکتـه اسـت. یعنی شـما امروز همان دعـوت ابراهیـم، همان دعوت 

موسـی، همـان دعوت عیسـی، همان دعـوت همۀ پیغمبـران و مصلحان 

الهی و دعوت پیامبر خاتم را در وجود حضرت بقیةاهلل مجسـم می بینید. 

این بزرگوار، وارث همۀ آنهاست، دعوت همۀ آنها را و پرچم همۀ آنها را در 

دسـت دارد و دنیا را فرامی خواند به همان معارفی که انبیا در طول زمان 

آوردند و به بشر عرضه کردند. این، نکتۀ مهمی است.

نکتـۀ بعـدی در بـاب مهدویت، انتظار فرج اسـت. انتظار فرج یک مفهوم 

بسـیار وسـیع و گسـترده ای اسـت. یک انتظار، انتظاِر فرِج نهایی اسـت؛ 

یعنـی اینکه بشـریت اگـر می بیند که طواغیـت عالم، ُترک تـازی می کنند 

و چپاولگـری می کنند و افسارگسـیخته به حق انسـان ها تعدی می کنند، 

نباید خیال کند که سرنوشت دنیا همین است؛ نباید تصور کند که باالخره 

چـاره ای نیسـت، بایسـتی بـه همیـن وضعیت تـن داد؛ نه، بدانـد که این 

ـٌة«۲ ـ آن چیزی که متعلق 
َ
وضعیـت یـک وضعیت گذراسـتـ  »ِللباِطـِل َجول

1. »سالم بر تو، ای دعوت کنندۀ به سوی خدا، و دانای بزرگ آیات او« )بحاراالنوار/ ج53/ 

کتاب تاریخ االمام الثانی عشر/ باب 31 ما خرج من توقیعاته/ حدیث 5/ ص171(

2. »از برای باطل جوالنی باشد ]که به زودی به سر آید و زایل گردد.[« )تصنیف غررالحکم 

و دررالکلم/ القسـم االول االعتقادی و ما فیه/ الباب االول المعرفة/ الفصل الرابع عشـر 

فی الحق و الباطل/ ذم الباطل و آثارها/ حدیث 1۰24(
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به این عالم اسـت و طبیعت این عالم اسـت، آن عبارت اسـت از اسـتقرار 

حکومت عدل؛ و آن خواهد آمد. انتظار فرج و گشایش، در نهایِت دورانی 

کـه مـا در آن قـرار داریـم و بشـریت دچار سـتم ها و آزارهاسـت، این یک 

مصداق از انتظار فرج است، لکن مصداق های دیگر انتظار فرج هم وجود 

دارد. وقتی کـه بـه مـا می گوینـد منتظر فرج باشـید، فقط این نیسـت که 

منتظر فرج نهایی باشـید، بلکه معنایش این اسـت که هر بن بسـتی قابل 

گشوده شـدن اسـت. فـرج، یعنی ایـن؛ فرج، یعنی گشـایش. مسـلمان با 

درِس انتظاِر فرج، می آموزد، تعلیم می گیرد که هیچ بن بسـتی در زندگی 

بشر وجود ندارد که نشود این بن بست را باز کرد و الزم باشد انسان، ناامید 

دسـت روی دسـت بگذارد و بنشیند و بگوید دیگر کاری نمی شود کرد؛ نه، 

وقتـی در نهایـِت زندگـی انسـان، در مقابلۀ بـا این همه حرکـت ظالمانه و 

سـتمگرانه، خورشـیِد فرج ظهور خواهد کرد، پس در بن بسـت های جاری 

زندگی هم همین فرج متوقع است و مورد انتظار است. این، درس امید 

به همۀ انسان هاست، این درس انتظار واقعی است به همۀ انسان ها، لذا 

انتظـار فـرج را افضل اعمال دانسـتند؛1 معلوم می شـود انتظـار، یک عمل 

اسـت، بی عملی نیسـت. نباید اشـتباه کرد، خیال کرد انتظار یعنی دسـت 

روی دسـت بگذاریم، منتظر بمانیم تا یک کاری بشـود. انتظار یک عمل 

اسـت، یـک آماده سـازی اسـت، یـک تقویت انگیـزه در دل و درون اسـت، 

1. بحاراالنـوار/ ج75/ کتـاب الروضـة/ ابـواب المواعـظ و الحکـم/ بـاب23/ حدیث 77/ 

ص2۰8
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یک نشـاط و تحرک و پویایی اسـت. در همۀ زمینه ها این طور است. این، 

�نَ  �ی �ن
َّ
ی ال

َ
ُم�نَّ َعل

�ن �نَ
َ
ُد ا ��ی

در واقع تفسیر این آیات کریمۀ قرآنی است که: »َو �نُ

ها َم�ن 
ُ وِر�ش ِه �ی  ِللّٰ

ر�نَ
َ
«1 یا »ِا�نَّ الا �نَ �ی ُهُم الواِر�ش

َ
َعل حب

نَ
 َو �

�تً ّمَ �أِ
َ
ُهم ا

َ
َعل حب

نَ
ر�نِ َو �

َ
ی الا ِ

وا �ن ِع�ن �ن اس�تُ

«۲. یعنی هیچ وقت ملت ها، امت ها مأیوس  �نَ �ی �ت
�تُ ِللُم�تَّ �بَ اِدِه َو العا�تِ اُء ِم�ن ِع�ب َ�ش �ی

نباید بشوند از گشایش.

ملـت ایـران آن روزی کـه قیام کرد، امید پیـدا کرد که قیام کرد. امروز که 

آن امید برآورده شـده اسـت، از آن قیام، آن نتیجۀ بزرگ را گرفته اسـت، 

امـروز هـم به آینده امیدوار اسـت؛ با امید، با نشـاط حرکـت می کند. این 

نور امید اسـت که جوان ها را به انگیزه و حرکت و نشـاط وادار می کند. از 

دل مردگـی و افسـردگی جلوگیـری می کند. روح پویایـی را در جامعه زنده 

می کنـد. انتظار فرج این اسـت. بنابرایـن، هم منتظر فرج نهایی باید بود، 

هـم منتظـر فرج در همۀ مراحل زندگی فـردی و اجتماعی باید بود. اجازه 

ندهید یأس بر دل شـما حاکم بشـود، انتظار فرج داشـته باشـید و بدانید 

که این فرج، محقق خواهد شـد؛ مشـروط بر اینکه شـما انتظارتان، انتظار 

واقعی باشد، عمل باشد، تالش باشد، انگیزه باشد، حرکت باشد.1384/6/29

انتظـار فـرج داریـم. یعنـی منتظریـم کـه دسـت قدرتمنـد  امـروز مـا 

1. سوره مبارکه قصص/ آیه 5، »و خواستیم بر کسانی که در زمین به ضعف و زبونی کشیده 

شده اند، منت نهیم و آنها را پیشوایاِن ]مردم[ گردانیم و ایشان را وارثاِن ]زمین[ کنیم.«

2. سـوره مبارکه اعراف/ آیه 128، »زمین برای خداسـت، آن را به هرکس از بندگانش که 

بخواهد به ارث می دهد، و فرجاِم ]نیکو[ برای پرهیزکاران است.«
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عدالت گستری بیاید و این غلبۀ ظلم و جور را که همۀ بشریت را تقریبًا 

مقهـور خـود کـرده اسـت، این غلبه را بشـکند، این فضای ظلـم و جور را 

دگرگون کند و نسیم عدل را بر زندگی انسان ها ِبَوزاند، انسان ها احساس 

عدالت کنند. این نیاِز همیشگی یک انسان زنده است، یک انسان آگاه؛ 

یک انسـانی که سـر در پیلۀ خود نکرده باشـد، به زندگی خود دل خوش 

نکرده باشد. انسانی که نگاه می کند به زندگی عمومی بشر با نگاه کالن، 

یک چنیـن انسـانی به طور طبیعـی حالت انتظار دارد. ایـن معنای انتظار 

اسـت. انتظار یعنی قانع نشـدن، قبول نکردِن وضع موجوِد زندگی انسـان 

و تـالش بـرای رسـیدن به وضع مطلوب، که مسـّلم اسـت کـه این وضع 

مطلـوب بـا دسـت قدرتمند ولـّی خدا، حضـرت حجت بن الحسـن، مهدی 

صاحب زمانصلوات اهلل علیه و عجل اهلل فرجه و ارواحنافداه تحقق پیدا خواهد کرد. باید خود 

را به عنوان یک سرباز، به عنوان یک انسانی که حاضر است برای آن چنان 

شـرایطی مجاهدت بکند، آماده کنیم.

انتظار فرج معنایش این نیسـت که انسـان بنشـیند، دست به هیچ کاری 

نزنـد، هیـچ اصالحـی را وجهـۀ همت خود نکنـد، صرفًا دل خـوش کند به 

اینکه ما منتظر امام زمانعلیه الصاةوالسام هستیم؛ اینکه انتظار نیست. انتظار 

چیسـت؟ انتظار دسـت قاهِر قدرتمنِد الهی ملکوتی ای است که باید بیاید 

به وسـیلۀ خوِد همین انسـان ها، با کمک همین انسـان ها سـیطرۀ ظلم را 

از بیـن ببـرد و حـق را غالـب کنـد و عـدل را در زندگی مـردم حاکم کند و 

پرچـم توحیـد را بلنـد کند؛ انسـان ها را بندۀ واقعی خدا بکنـد. آماده باید 
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بـود برای این کار. تشـکیل نظام جمهوری اسـالمی یکـی از مقدمات این 

حرکـت عظیـم تاریخی اسـت. هـر اقدامـی در جهت اسـتقرار عدالت، یک 

قدم به سمت آن هدف واالست. انتظار معنایش این است. انتظار حرکت 

اسـت؛ انتظار سـکون نیسـت؛ انتظار رهاکردن و نشسـتِن برای اینکه کار 

به خودی خـود صـورت بگیرد، نیسـت. انتظار حرکت اسـت؛ انتظار آمادگی 

است. این آمادگی را باید حفظ کنیم در وجود خودمان، در محیط پیرامون 

خودمان. و خدای متعال نعمت داده است به مردم عزیز ما، به ملت ایران، 

که توانسته اند این قدم بزرگ را بردارند و فضای انتظار را آماده کنند. این 

معنـای انتظار فرج اسـت. انتظار فـرج یعنی کمربسـته بودن، آماده بودن، 

خـود را از همه جهـت آماده کردن برای آن هدفی که امام زمانعلیه الصاةوالسـام 

بـرای آن هـدف قیام خواهد کـرد، آن انقالب بزرگ تاریخی برای آن هدف 

انجام خواهد گرفت و آن عبارت است از ایجاد عدل و داد، زندگی انسانی، 

زندگی الهی، عبودیت خدا. این معنای انتظار فرج است.1387/5/27

جامعۀ مهدوی یعنی آن دنیایی که امام زمان می آید تا آن دنیا را بسازد، 

همـان جامعـه ای اسـت که همۀ پیامبـران برای تأمیـن آن در عالم ظهور 

کردنـد. یعنـی همـۀ پیغمبران مقدمـه بودند تا آن جامعۀ ایده آل انسـانی 

ـ که باالخره به وسیلۀ ولّی عصر و مهدی موعود در این عالم پدید خواهد 

آمد و پایه گذاری خواهد شد ـ به وجود بیاید. مانند یک بنای مرتفعی که 

کسی می آید زمین آن را تسطیح می کند و خار و خاشاک را از آن می َکند، 

کـس دیگـری پـس از او می آید و زمیـن را برای پایه ریـزی می َکند و گود 
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می کنـد، و کـس دیگری پس از او می آید تا پایه ها را شـالوده ریزی کند و 

بلند کند، و کس دیگری پس از او می آید تا دیوارها را بچیند، و یکی پس 

از دیگری مأموران و مسئوالن می آیند تا این کاخ مرتفع، این بنیان رفیع 

به تدریج در طول زمان سـاخته وپرداخته بشـود. انبیای الهی از آغاز تاریخ 

بشـریت یکی پس از دیگری آمدند تا جامعه را و بشـریت را قدم به قدم به 

آن جامعۀ آرمانی و آن هدف نهایی نزدیک کنند. انبیا همه موفق شدند، 

حتی یک نفر از رسـوالن الهی هم در این راه و در این مسـیر ناکام نماْند. 

بـاری بـود که بـر دوش این مأمـوران عالی مقام نهاده شـده بـود، هرکدام 

قدمی آن بار را به مقصد و سـرمنزل نزدیک کردند؛ کوشـش کردند، هرچه 

توان داشتند به کار بردند، آن وقتی که عمر آنان سر آمد این بار را دیگری از 

دست آنان گرفت و همچنان قدمی و مسافتی آن بار را به مقصد نزدیک تر 

کـرد. ولّی عصرصلوات اهلل علیـه میراث بـر همۀ پیامبران الهی اسـت که می آید و 

گام آخر را در ایجاد آن جامعۀ الهی برمی دارد.

مقـداری دربـارۀ اوصـاف آن جامعه من حرف بزنم. البته اگر شـما در کتب 

اسـالمی، در متون اصلی اسـالمی دقت کنید همۀ خصوصیات آن جامعه 

به دسـت می آیـد. در همیـن دعای ندبه ای که در روزهای جمعه ان شـاءاهلل 

موفـق باشـید و بخوانیـد و می خوانیـد، خصوصیـات آن جامعـه ذکر شـده 

 ااَلعـداِء«1 مثاًل، آن جامعه، 
ُّ

یَن ُمِعـّزُ ااَلولیاِء و ُمـِذل
َ
اسـت؛ آنجایـی که می گوید »ا

جامعـه ای اسـت کـه اولیای خدا در آن عزیزند و دشـمنان خدا در آن ذلیل 

1. مفاتیح الجنان/ دعای ندبه
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ل یَن امُلَؤّمَ
َ
و خوارند، یعنی ارزش ها و معیارها در آن جامعه چنین اسـت. »ا

حیـآِء الِکتـاِب َو ُحـدوِدِه« آن جامعـه، جامعـه ای اسـت که حـدود الهی در آن  اِلِ

اقامه می شود، یعنی همۀ حد و مرزهایی که خدا معّین کرده است و اسالم 

معّین کرده است در جامعۀ زمان امام زمان آن حد و مرزها مراعات می شود. 

امام زمان وقتی که ظهور می کند جامعه ای می سازد که به طورخالصه دارای 

این چند خصوصیت است، که من آن را می گویم و شما برادران و خواهران 

عزیز دقت کنید در آیات و در ادعیه ای که وارد شده است وقتی می خوانید، 

ذهن خود را در این مورد بازتر و بازتر کنید، فقط خواندن دعای ندبه کافی 

نیست، درس گرفتن و فهمیدن آن الزم است.

امـام زمانصلوات اهلل وسـامه علیه جامعـه اش را بر این چند پایه بنا می کند؛ اواًل بر 

نابودکردن و قلع و قمع کردن ریشه های ظلم و طغیان. یعنی در جامعه ای 

کـه در زمـان ولّی عصرصلوات اهلل علیه سـاخته می شـود باید ظلم و جور نباشـد، 

نه اینکه فقط در ایران نباشـد، یا در جوامع مسلمان نشـین نباشد، در همۀ 

دنیا نباشـد. نه ظلم اقتصادی و نه ظلم سیاسـی و نه ظلم فرهنگی و نه 

هیچ گونه ستمی در آن جامعه دیگر وجود نخواهد داشت. باید استثمار و 

اختالف طبقاتی و تبعیض و نابرابری و زورگویی و گردن کلفتی و قلدری 

از عالم ریشه کن بشود. این خصوصیت اول.

دوم، خصوصیت جامعۀ ایده آلی که امام زمانصلوات اهلل علیه آن را می سازد باال 

رفتن سـطح اندیشـۀ انسـان است؛ هم اندیشۀ علمی انسـان، هم اندیشۀ 

اسـالمی انسـان. یعنـی در دوران ولّی عصـر، شـما باید نشـانی از جهل و 
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بی سوادی و فقر فکری و فرهنگی در عالم پیدا نکنید. آنجا مردم می توانند 

دین را به درسـتی بشناسـند و این ـ همچنانی که همه می دانید ـ یکی از 

هدف هـای بـزرگ پیامبران بـود کـه امیرالمؤمنینصلوات اهلل وسـامه علیه این را در 

م َدفاِئـَن الُعقـوِل«1. در  ُ وا لَ خطبـۀ نهج البالغۀ شـریف بیان کرده اسـت؛ »َو ُیثیـر

روایات ما وارد شـده اسـت که وقتی ولّی عصر ظهور می کند زنی در خانه 

می نشـیند و قـرآن را بـاز می کنـد و از متـن قرآن حقایق دین را اسـتخراج 

می کنـد و می فهمـد.۲ یعنـی چه؟ یعنی آن قدر سـطح فرهنگ اسـالمی و 

دینی باال می رود که همۀ افراد انسـان و همۀ افراد جامعه و زنانی که در 

میـدان اجتمـاع هم ـ بر فرض ـ شـرکت نمی کنند و در خانه می نشـینند، 

آنها هم می توانند فقیه باشـند، دین شـناس باشـند. می توانند قرآن را باز 

کننـد و خودشـان حقایـق دیـن را از قـرآن بفهمنـد. و شـما ببینیـد که در 

جامعـه ای کـه همۀ مردان و زنان، در سـطوح مختلـف، قدرت فهم دین و 

اسـتنباط از کتـاب الهـی را دارنـد، ایـن جامعه چقدر نورانی اسـت و هیچ 

نقطـه ای از ظلمـت در ایـن جامعه دیگر نیسـت. این همـه اختالف نظر و 

اختالف َرویه دیگر در آن جامعه معنایی ندارد.

خصوصیـت سـومی کـه جامعۀ امام زمـانـ  جامعۀ مهدوی ـ دارا هسـت 

1. »و توانمندی هـای پنهـان عقل های آنان را برانگیزانند.« )نهج البالغه/ خطبۀ 1/ در بیان 

کیفیت آفرینش و علت بعثت انبیا(

2. بحاراالنـوار/ ج52/ کتـاب تاریـخ االمام الثانی عشـر/ ابواب النصوص من اهلل تعالی و 

من آبائه/ باب27/ حدیث 1۰6/ ص352
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ایـن اسـت کـه در آن روز همـۀ نیروهای طبیعت و همۀ نیروهای انسـان 

اسـتخراج می شـود؛ چیزی در بطن زمین نمی ماند که بشـر از آن استفاده 

نکند. این همه نیروهای معطل طبیعی، این همه زمین هایی که می تواند 

انسـان را تغذیـه کنـد، این همـه قـوای کشف نشـده ماننـد نیروهایـی که 

قرن هـا در تاریـخ بود مثـاًل نیروی اتم، نیروی برق و الکتریسـیته، قرن ها 

بـر عمـر جهان می گذشـت این نیروهـا در بطن طبیعت بود، اما بشـر آنها 

را نمی شـناخت، بعـد یـک روزی به تدریج اسـتخراج شـد. همـۀ نیروهای 

بی شـماری کـه ازاین قبیـل در بطـن طبیعـت هسـت در زمـان امـام زمان 

استخراج می شود.

جملـۀ دیگـر و خصوصیت دیگر این اسـت که محـور در دوران امام زمان، 

محور فضیلت و اخالق است. هرکس دارای فضیلت اخالقی بیشتر است، 

او مقدم تر و جلوتر اسـت. حاال اگر به آیات و روایات مراجعه بکنید ـ که 

البته محققین و متتّبعین1 مراجعه کرده اند ـ خصوصیات بیشتری را هم 

پیدا می کنید؛ حاال همین چهار خصوصیت؛ جامعه ای که در آن نشانی از 

ظلم و طغیان و عدوان و ستم نیست؛ جامعه ای که در آن اندیشۀ دینی 

و اندیشـۀ علمـی انسـان ها در سـطح باالسـت؛ جامعـه ای کـه در آن همۀ 

بـرکات و همـۀ ِنعم و همۀ نیکی هـا و زیبایی های عالم بروز می کند و در 

اختیار انسـان قرار می گیرد؛ و باالخره جامعه ای که در آن تقوا و فضیلت 

و گذشـت و ایثـار و بـرادری و مهربانـی و یک رنگـی، اصل و محور اسـت. 

1. )ت ب ع( متتّبع: تتّبع کننده، مطالعه کننده
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یک چنیـن جامعـه ای را شـما در نظـر بگیرید. این همان جامعه ای اسـت 

کـه مهـدی موعـود ما و امـام زمان مـا و محبوب تاریخـی دیرین ماـ  که 

هم اکنـون در زیـر همین آسـمان و بر روی همیـن زمین زندگی می کند و 

در میان انسـان ها هسـت ـ به وجود خواهد آورد و تأمین خواهد کرد. این 

اعتقاد به امام زمان.

مـا ملـت ایـران انقالبی انجـام دادیم؛ انقالب مـا در راه آن هدفی که امام 

زمان برای تأمین آن هدف مبعوث می شـود و ظاهر می شـود، یک مقدمۀ 

الزم و یک گام بزرگ بود. ما اگر این گام بزرگ را برنمی داشتیم یقینًا ظهور 

ولّی عصرصلوات اهلل علیه وعجل اهلل تعالی فرجه الشـریف بـه عقب می افتاد. شـما مردم ایران و 

شـما مـادران شـهیدداده و پـدران داغ دار و افرادی که در طـول این مبارزه 

زحمت کشیدید بدانید، موجب پیشرفت حرکت انسانیت به سوی سرمنزل 

تاریخ و موجب تسـریع در ظهور ولّی عصرصلوات اهلل علیه ُشـدید. شـما یک قدم 

ایـن بـار را به منـزل نزدیک تر کردید با این انقالب، که مانع راـ  که همان 

دستگاه و نظام پلید ظلم در این گوشۀ دنیا بود و سرطان بسیار خطرناک 

و موذی و آزاردهنده ای بود ـ این را َکندید و قلع و قمع کردید.

خب، حاال بعد از این چه کنیم؟ بعد از این تکلیف ما روشـن اسـت. اواًل 

مـا بایـد بدانیم که ظهور ولّی عصرصلوات اهلل علیـه همان طوری که با این انقالِب 

مـا یـک قـدم نزدیک شـد، با همیـن انقالب مـا بازهم می توانـد نزدیک تر 

بشـود؛ یعنـی همیـن مردمی که انقالب کردند و خـود را یک قدم به امام 

زمانشـان نزدیک کردند، می توانند بازهم یک قدم و یک قدم دیگر و یک 
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قدم دیگرـ  همین مردم ـ خودشان را به امام زمان نزدیک تر کنند. چطور؟ 

اواًل هرچه شما بتوانید دایرۀ این مقدار از اسالمی که من و شما در ایران 

داریمـ  مبالغه نمی کنیم، اسـالم کامل البته نیسـت، اما بخشـی از اسالم 

را این ملت توانسـته در ایران پیاده کند ـ همین مقدار از اسـالم را هرچه 

شـما بتوانیـد در آفـاق دیگـر عالم، در کشـورهای دیگر، در نقـاط تاریک و 

ُمظَلـم دیگـر گسـترش و اشـاعه بدهید، همـان مقدار به ظهـور ولّی امر و 

حجت عصر کمک کردید و نزدیک ُشدید.

ثانیـًا، نزدیک شـدن بـه امـام زمـان نه نزدیک شـدِن در مکان هسـت و نه 

نزدیـک شـدِن به زمان. شـما کـه می خواهید بـه ظهور امام زمـان نزدیک 

بشـوید، ظهور امام زمان یک تاریخ معّینی ندارد که صد سـال دیگر مثاًل، 

یـا پنجـاه سـال دیگر، تـا ما بگوییم که ما از این پنجاه سـال یک سـال و 

دو سـال و سـه سـالش را گذراندیم، چهل وشش سـال و چهل وهفت سال 

دیگر باقی مانده، نه. از لحاظ مکان هم نیسـت که ما بگوییم ما از اینجا 

حرکت می کنیم به طرف مثاًل شرق یا غرب عالم، یا شمال یا جنوب عالم 

تا ببینیم که ولّی عصر کجاسـت و به او برسـیم؛ نه. نزدیک شـدن ما به 

امام زمان یک نزدیک شدن معنوی است؛ یعنی شما در هر زمانی، تا پنج 

سال دیگر، تا ده سال دیگر، تا صد سال دیگر که بتوانید کیفیت و کمّیت 

جامعۀ اسالمی را افزایش بدهید امام زمانصلوات اهلل علیه ظهور خواهد کرد. اگر 

بتوانید در درون خود جامعه تان ـ همان جامعۀ انقالبی ـ تقوا و فضیلت 

و اخالق و دین داری و زهد و نزدیکی معنوی به خدا را در خود و دیگران 
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تأمیـن کنیـد، پایـه و قاعدۀ ظهـور ولّی عصرصلوات اهلل وسـامه علیه را مسـتحکم تر 

کردیـد. و هرچـه بتوانید از لحاظ کمّیت و مقدار، تعداد مسـلمانان مؤمن 

و مخلـص را افزایـش بدهیـد، بـاز بـه امام زمـان و زمان ظهـور ولّی عصر 

نزدیک تر ُشدید. پس ما می توانیم قدم به قدم جامعۀ خود و زمان و تاریخ 

خود را به تاریخ ظهور ولّی عصرصلوات اهلل وسامه علیه نزدیک کنیم؛ این یک.

نکتۀ دوم این است، که ما امروز در انقالب خودمان حرکت ها و روش هایی 

داریم؛ این روش ها باید به کدام سمت حرکت کند؟ این نکته بسیار شایان 

توجـه اسـت. مـا یک محصلـی را در نظـر می گیریم که ایـن محصل مثاًل 

می خواهـد در دانش ریاضی اسـتاد بشـود، حاال مقدمـات کار او را چگونه 

بایـد فراهـم کنیـم؟ باید جهت تعلیماتی که به او می دهیم جهت ریاضی 

باشـد. معنـی نـدارد که ما یک نفـری را که می خواهیم ریاضی دان بشـود 

بیاییم درس فقه مثاًل به او یاد بدهیم. یا آن کسی که می خواهد فقیه بشود 

بیاییم درس طبیعی مثاًل به او بدهیم؛ باید مقدمات، متناسـب با نتیجه 

و غایت باشـد. غایت، جامعۀ آرمانی مهدوی اسـت با همان خصوصیاتی 

کـه گفتـم؛ پـس ما هم باید مقدمـات را همان طور فراهـم بکنیم. ما باید 

بـا ظلم نسـازیم و باید علیه ظلـم حرکت قاطع بکنیم؛ هرگونه ظلمی و از 

هرکسی. ما باید جهت خودمان را جهت اقامۀ حدود اسالمی قرار بدهیم، 

در جامعۀ خودمان هیچ مجالی به گسـترش اندیشـۀ غیر اسـالمی و ضد 

اسالمی ندهیم. نمی گویم با زور، نمی گویم با قهر و غلبه، که می دانیم با 

اندیشه و فکر جز از راه اندیشه و فکر نمی شود مبارزه کرد؛ بلکه می گویم 
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از راه های درسـت و منطقی و معقول، باید اندیشـۀ اسالمی گسترش پیدا 

کند، باید تمام قوانین ما و مقررات مملکتی و ادارات دولتی و نهادهای 

اجرایـی َو همـه َو همـه از لحاظ ظاهر و از لحاظ محتوا اسـالمی بشـود و 

بـه اسالمی شـدن روزبـه روز نزدیک تـر بشـود، این جهتی اسـت کـه انتظار 

ولّی عصر به ما و به حرکت ما می دهد.

در دعای ندبه می خوانید که امام زمان درمقابل فسوق و عدوان و طغیان 

و نفـاق مقابلـه می کنـد و نفاق و طغیان و عصیان و شـقاق و دودسـتگی 

را ریشـه کن می کنـد و ازالـه می کنـد. ما هـم باید در جامعه مـان امروز در 

آن جهـت حرکـت کنیـم و پیـش برویم. این اسـت آن چیزی کـه ما را به 

امـام زمانصلوات اهلل علیـه از لحـاظ معنـوی نزدیک خواهد کرد و جامعۀ ما را به 

جامعۀ ولّی عصرصلوات اهلل وسامه علیه آن جامعۀ مهدوی علوی توحیدی نزدیک تر 

و نزدیک تر خواهد کرد.1359/4/6

امروز با انقالب اسالمی ما که در خط ایجاد عدالت در سطح جهان هست، 

انقـالب حضـرت مهدیعلیه الصاةوالسـام یـک گام بـزرگ به هـدف خود نزدیک 

شـد. نه فقط به وجود آمدن حکومت اسـالمی آن عاقبت موعود را به عقب 

نمی انـدازد، بلکـه آن را تسـریع هـم می کنـد و این اسـت معنـای انتظار. 

انتظار فرج یعنی انتظار حاکمیت قرآن و اسالم. شما به آنچه فعاًل جهان 

در آن قرار دارد قانع نیسـتید، حتی به همین پیشـرفتی هم که با انقالب 

اسالمی به دست آوردید قانع نیستید، می خواهید بازهم به حاکمیت قرآن 

و اسالم نزدیک تر بشوید، این انتظار فرج است.
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انتظار فرج، یعنی انتظار گشـایش از کار انسـانیت. امروز کار انسانیت در 

گره هـای سـخت، پیچیـده و گره خورده اسـت. امروز فرهنگ مـادی، به زور 

به انسـان ها تحمیل شـده اسـت؛ این یک گره اسـت. امروز در سطح دنیا 

تبعیض، انسان ها را می آزارد؛ این گرِه بزرگی است. امروز کاِر ذهنیت غلِط 

مـردِم دنیـا را بـه آنجا رسـانده اند که فریـاد عدالت خواه یـک ملت انقالبی 

در میـان عربده هـای مسـتانۀ قدرت گرایان و قدرتمندان گم می شـود؛ این 

یـک گـره اسـت. امروز مسـتضعفان آفریقا و آمریکای التیـن و میلیون ها 

انسـان گرسـنۀ آسیا و آسـیای دور، میلیون ها انسـان رنگین پوستی که از 

سـتِم تبعیـض نـژادی رنـج می برند، چشـم امیدشـان به یـک فریادرس و 

نجات بخش است و قدرت های بزرگ نمی گذارند ندای این نجات بخش به 

گوش آنها برسـد؛ این یک گره اسـت. فرج یعنی بازشـدن این گره ها. دید 

را وسیع کنیم، به داخل خانۀ خودمان و زندگی معمولی خودمان محدود 

نشویم؛ در سطح دنیا انسانیت، فرج می طلبد، اما راه فرج را نمی داند.

شـما ملـت انقالبی مسـلمان بایـد با حرکت منظـم خود در تـداوم انقالب 

اسـالمی به فرج جهانی انسـانیت نزدیک بشـوید و شما باید به سوی ظهور 

مهـدی موعود و انقالب نهایی اسـالمی بشـریت که سـطح عالـم را خواهد 

گرفت و همۀ این گره ها را باز خواهد کرد قدم به قدم، خودتان نزدیک بشوید 

و بشـریت را نزدیک کنید، این اسـت انتظار فرج. در این راه لطف پروردگار 

و دعای مستجاِب ولّی عصرعجل اهلل تعالی فرجه الشریف پشتیبان ماست و ما باید خود 

را با آن حضرت و با یادش هرچه بیشتر آشنا کنیم؛ امام زمان را فراموش 
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نکنیم. مملکت ما، مملکت امام زمان است. انقالب ما، انقالب امام زمان 

اسـت، زیـرا انقالب اسـالم اسـت. یاد ولـی اهلل اعظم را در دل هـای خودتان 

مَیٍة«1 را با همۀ دل و با نیاز  ٍة َکر
َ
ُهّمَ ِاّنا َنرَغُب ِالیَک یف َدول

ّٰ
لل

َ
داشته باشید. دعای »ا

کامل بخوانید. هم روحتان در انتظار مهدی باشـد، هم نیروی جسـمی تان 

در این راه حرکت بکند. هر قدمی که در راه اسـتواری این انقالب اسـالمی 

برمی دارید، یک قدم به ظهور مهدی نزدیک تر می شوید.136۰/3/29

حکومتی که امروز در دست شما مردم است آرزوی هزارسالۀ مؤمناِن باهلل 

بـوده اسـت. امامـان همـه در این خط حرکـت کرده اند کـه حاکمیِت خدا 

را، حاکمیـِت قانـوِن الهـی را بـر جامعه ها حکومت بدهند. تالش ها شـده 

است، جهادها شده است، زجرها کشیده شده است، زندان ها و تبعیدها و 

شهادت های پرثمر و پربار در این راه تحمل شده است. امروز این فرصت 

را شما پیدا کرده اید؛ همچنانی که بنی اسرائیل پس از قرن ها این فرصت را 

در زمان سلیماِن پیغمبر و داووِد پیغمبر پیدا کردند. آنچه را که دارید، ای 

امت مسلمان، ای ملت قهرمان و مبارز ایران قدر بدانید، آن را نگاه دارید 

تـا ان شـاءاهلل این حکومت به حکومت حضـرت ولّی عصر، مهدی موعود، 

صاحب الزمانعجل اهلل تعالی فرجه منتهی بشود.136۰/2/18

نـا ِفهیا ِمَن 
ُ
َعل

َ
ُه َو ت

َ
هل

َ
فـاَق َو ا ـا الّنِ  ِبَ

ُّ
ـُه َو ُتـِذل

َ
هل

َ
ـا ااِلسـاَم َو ا مَیـٍة ُتِعـّزُ ِبَ ـٍة َکر

َ
یـَک یِف َدول

َ
ُهـّمَ ِاّنـا َنرَغـُب ِال

ّٰ
لل

َ
1. »ا

ِة ...« ایـن دعـا در خطبـۀ روز  نیـا َو اآلِخـَر
ُ

َکراَمـَة الّد ُقنـا ِبـا  ُز عـاِة ِاَلٰ طاَعِتـَک َو القـاَدِة یف َسـبیِلَک َو َتر
ُ

الّد

جمعـۀ امـام باقـر و دعـای روز اول مـاه مبارک رمضـان از امام صادق و دعـای افتتاح از 

امام زمان آمده است.



474 فمظ  اسچا صب یارت ار ت اسلاف 250سا:م 

این راهی است که شما ملت عزیز ایران در پیش گرفتید، دنبال می کنید، 

حرکـت می کنیـد و بـه توفیـق الهـی ایـن راه را ادامه خواهیـد داد و این 

راهی اسـت که خوشـبختانه امروز مشـاهده می کنیم ملت های مسلمان 

در گوشه و کنار ]جهان[ اسالم، به تدریج آرام آرام دارند به این سمت حرکت 

«1 اگر چنانچه  �نَ �ی �ت
�تُ ِللُم�تَّ �بَ می کننـد و خـدای متعـال فرموده اسـت: »َو العا�تِ

این تقوا را ما شیوۀ عمل خودمان قرار بدهیم، مسّلْم عاقبت و سرانجاِم 

کار، متعلِق به امت اسالمی خواهد بود و این آینده به امید خدا چندان 

دور نیست.1389/12/2

ای امام زمان! ای مهدی موعود محبوب این امت! ای ساللۀ پاک پیامبران! 

و ای میراث َبر همۀ انقالب های توحیدی و جهانی! این ملت ما با یاد تو 

و با نام تو از آغاز خو گرفته است و لطف تو را در زندگی خود و در وجود 

خود آزموده است.

ای بندۀ شایسـتۀ صالح خدا! ما امروز محتاج دعایی هسـتیم که شـما از 

آن دل پـاک الهـی و رّبانـی و از آن روح قدسـی برای پیـروزی این ملت و 

پیـروزی ایـن انقـالب بکنید و به دسـت قدرتی که خدا در آسـتین تو قرار 

داده است به این ملت و راه این امت کمک بفرمایید.

ى«۲ ای امـام زمـان! بـرای مـا خیلی سـخت  ى اخَللـَق َو ال ُتـَر َر
َ
ن ا

َ
َّ ا َ

یٌز َعـل »َعز

اسـت کـه در ایـن جهان، در این طبیعت بی پایان کـه متعلق به صالحان 

1. سوره مبارکه اعراف/ آیه 128، »و فرجاِم ]نیکو[ از آن پرهیزکاران است.«

2. »بر من سخت است که همه را ببینم و تو را نبینم.« )مفاتیح الجنان/ دعای ندبه(
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اسـت، متعلـق به بندگان خداسـت، دشـمنان خـدا را ببینیـم، آثار وجود 

دشمنان خدا را لمس بکنیم، اما تو را نبینیم و از نزدیک از فیض حضور 

تو زیارت نکنیم.

پروردگارا! به محمد و آل محمد تو را سوگند می دهیم دل های ما را با یاد 

امام زمان همواره باطراوت بدار.

پروردگارا! چشم های ما را به جمال ولّی عصر منّور بگردان.

پـروردگارا! ایـن جنوِد اهلل، این انسـان هایی را که در راه تو مبارزه کرده اند، 

سربازان و جانبازان امام زمان قرار بده.1359/4/6

پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمـد قلب مقدس ولّی معصـوم خودت را از 

ما راضی کن. ما را جزو متوجهین و متوسلین به آن حضرت قرار بده.

پروردگارا! به حرمت محمد و آل محمد فرج آن حضرت و قیام آن حکومت 

الهی را هرچه نزدیک تر کن.

پروردگارا! به ما توفیق تشّبه به آن روزگار و به آن نظام را در سازماندهی 

و بنای این جامعۀ نوبنیاد اسالمی ]عنایت فرما[.

پـروردگارا! بـه محمـد و آل محمـد مـا را از یارانش، از شـیعیانش در همۀ 

احوال و در همۀ کارها قرار بده.1366/1/21
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مقدمه 

۱5 »مبارزۀ سیاسِی حاد«؛ عنصِر گم شده در زندگی ائمه 

زندگی ائمه علی رغم تفاوت های ظاهری، در حقیقت، زندگی مستمر یک انسان 25۰ساله 

۱6 است. 

۱7 معنای مبارزۀ حاّد سیاسی 

۱8 مبارزۀ سیاسی ائمه در راستای تشکیل حکومت اسالمی بوده است. 

نمی توان گفت همۀ ائمه می خواستند در زمان خودشان حکومت اسالمی تشکیل دهند.

۱8  

2۰ چهارچوب زندگی سیاسی ائمه، امروز هم مبهم، ناگفته و ناشناخته است. 

2۱ چگونگی شکل گیری یک نقشۀ کلی در زندگی ائمه بعد از دوران صدر اول 

2۱ زندگی ائمه را زندگی یک انسان 25۰ساله به حساب آورید. 

2۱ برنامه های مشترک ائمه 

22 یک هدف ائمه تبیین اسالم به شکل درست بود. 
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22 در رژیم های طاغوتی با ظواهر اسالمی مخالفت نمی شد اما با روح اسالم چرا. 

2۴ ماهیت سیاسی حرکت ائمه در تبیین درست اسالم 

25 کار مهم دیگر، تبیین مسئلۀ امامت بود. 

بیان خصوصیات امام و حاکم اسـالمی توسـط ائمه و معرفی خود به عنوان امام، یکی از 

26 مهم ترین کارهای سیاسی ائمه است. 

27 ائمه از دوران امام حسن مجتبی، یک کار سیاسی تشکیالتی وسیع را آغاز کردند. 

28 علت اصلی نزاع خلفا با ائمه، داعیۀ حکومت اسالمِی آنها بوده است. 

فصل اول: پیامبراعظم 

۳۱ جهاد و ایستادگِی پیامبر در راه دعوت مردم به حق 

۳2 بعثت خاتم، آغاز بیداری 

۳۳ مراحل تکامل روحِی پیامبر پیش از بعثت 

۳۴ بعثت؛ آغاز جهاد همه جانبۀ پیامبر با دنیای ظلمانی 

۳5 دورۀ سیزده سالۀ دعوت در مکه، تشکیل دهندۀ پایه های امت اسالمی 

۳6 شالوده ریزی نظام اسالمی 

۳7 دین از سیاست جدا نیست، هدف همۀ انبیا تشکیل حکومت اسالمی بوده است. 

۳8 دوران مدینه، نمونه و الگویی است از حاکمیت اسالم برای همۀ زمان ها. 
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۳8 هدف پیامبر از هجرت به مدینه 

۳۹  هفت شاخص برجستۀ نظام حکومتی پیامبر 

۴۱ پایه ها و ستون  هاِی اعتقادی و انسانی نظام نبوی 

۴۴ پیغمبر در طول ده سال حکومت در مدینه، یک لحظه را هدر نداد. 

۴5 موضع گیری اجتماعی پیامبر در اول ورود به مدینه در ماجرای ناقۀ آن حضرت. 

در طول ده ساِل مدینه، همۀ کارهای پیامبر، مدبرانه، هوشیارانه و با محاسبۀ صحیح انجام 

۴7 شد. 

۴8 سه خصوصیت اصلی یهودی های مدینه 

بعد از ورود به مدینه ایجاد وحدت و میثاق دسته جمعِی عمومی، اولین کار پیغمبر بود.

۴۹  

5۱ حراست از نظام اسالمی 

5۱ بعد از مرحله شالوده ریزی، نوبت به حراست از نظام اسالمی می رسد. 

52 یک دشمِن کوچک؛ قبایل نیمه وحشی اطراف مدینه 

5۳ دشمن دوم؛ اشراف حاکم بر مکه 

5۳ جنگ بدر 

56 جنگ احد 

57  جنگ خندق 
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5۹ صلح حدیبیه؛ دروازۀ فتح مبین 

6۰ دشمن سوم؛ یهودی های مدینه 

6۱ برخورد قاطع پیامبر با سه قبیله از یهودیاِن مدینه به سبب خیانت و توطئۀ آنها 

6۴ دشمن چهارم؛ منافقین 

65 برخورد قاطع با کارهای سازمان یافتۀ منافقین، ازجمله در ماجرای مسجد ضرار 

66 دشمن پنجم؛ خطرناک ترین دشمن 

67 »َالَّذیَن فی ُقلوِبِهم َمَرٌض« همواره منافقین نیستند، گاهی مؤمنند! 

67 نفاق، نتیجۀ تکذیب آیات الهی، عدم انفاق و خلف وعده با خداوند است. 

68 رفتار پیامبر با گروه های مختلف از دشمنان و مردم خود 

6۹ توّسل و تضّرع پیامبر به درگاه خداوند در عین توجه به نیروی خود 

7۱ عزت پیامبر در چشم دشمنانش 

7۱ تثبیت نظام اسالمی 

7۱ به حادثۀ غدیر خم از دو ُبعد می شود نگاه کرد. 

یـک ُبعـد حادثـۀ غدیر خم، مخصوص شـیعه و آن، خالفت بالفصـل امیرالمؤمنین بعد از 

72 رحلت پیامبر است. 

72 شرح ماجرای غدیر خم در آخرین حج پیامبر 
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7۳ فرازهایی از خطبه های پیامبر در آخرین حج ایشان 

75 حدیث ثقلین و حدیث غدیر 

76 ُبعد دوم حادثۀ غدیر خم متعلق به همۀ فرق اسالمی است. 

77 معرفی امیرالمؤمنین به عنوان نمونۀ کامل انسان طراز اسالم 

لزوم پیوند مسلمین با عترت پیامبر برای جلوگیری از انحراف و تحریف در مفاهیم اساسی

78  

7۹ مسئلۀ غدیر نشانۀ جامعیت اسالم است. 

مسئلۀ غدیر به عنوان یک دستور الهی، برای معرفی نماد زعامت و رهبری اسالمی در طول 

8۱ تاریخ بود. 

فصل دوم: امامت 

8۴ معنای واژۀ »امامت« 

85 معنای »امام« و »امامت« از دیدگاه مکتب تشّیع 

87 امام؛ رئیس دولت و ایدئولوگ 

87 توصیف ویژگی های امامت و امام در روایاتی از معصومین 

8۹ مبارزۀ سیاسی، قطعًا در زندگی همۀ ائمه وجود داشته است. 

۹۰ اینکه ائمه می دانستند به حکومت نمی رسند، مانع تالش برای دست یابی به آن نیست. 

۹۱ چهار دورۀ جریان امامت 
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دورۀ اول: سـکوت و همـکاری، بیسـت وپنج سـال بعـد از رحلـت پیامبـر تـا آغـاز خالفـت 

۹۱ امیرالمؤمنین 

دورۀ دوم: دورۀ به قدرت رسیدن، چهار سال و نه ماه خالفت امیرالمؤمنین  و چند ماه خالفت 

۹۳ امام حسن  

دورۀ سـوم: شـروع کاِر نیمه مخفی شـیعه، بیسـت سـاِل میانۀ صلح امام حسـن  و حادثۀ 

۹۴ شهادت امام حسین  

۹۴ دورۀ چهارم: تعقیب و ادامۀ مبارزۀ پنهانِی تشکیالتی در برنامه ای درازمدت  

فصل سوم: امیرالمؤمنین 

۹۹ جهاد امیرالمؤمنین در محراب عبادت و میدان های مبارزه 

۱۰۰ جهاد امیرالمؤمنین در میدان حکومت 

۱۰۱ امیرالمؤمنین، شأن نزول آیۀ »َو ِمَن الّناِس َمن َیشری َنفَسُه ابِتغاَء َمرضاِت اهلل« 

خط مستمر ایثار و ازخودگذشتگِی امیرالمؤمنین حقیقتًا درس است برای ما، صرف محبت 

۱۰2 کافی نیست. 

۱۰2 امیرالمؤمنین در اوان کودکی به پیغمبر ایمان آوردند. 

در لحظه ای که دوران محنت به پایان می رسید، امیرالمؤمنین از ایثار جان خود دریغ نکرد.

۱۰۴  

۱۰5 امیرالمؤمنین در جنگ ها، فدایی ترین کس و پیش مرِگ پیامبر بود. 

۱۰5 دوران سکوت و همکاری 
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۱۰5 دورۀ پس از رحلت پیامبر، سخت تریِن دوران ها 

اعتراض علی)ع( به تعیین ابی بکر به عنوان خلیفه پس از پیامبر ، و اجتناب   از حرکتی علیه 

۱۰6 دستگاه خالفت. 

پس از وقوع جریان»رّده«، امیرالمؤمنین به صورت فعال وارد تمام صحنه های اجتماعی شد.

۱۰7  

در هـر حادثـه ای در طول این بیسـت وپنج سـال، امیرالمؤمنین »خـود« و »منّیت« را زیر پا 

۱۰8 گذاشت. 

۱۰۹ ماجرای شورای شش نفره پس از مرگ خلیفۀ دوم 

۱۱۰ ماجرای قتل عثمان و موضع گیری امیرالمؤمنین 

۱۱۳ دوران خالفت  

۱۱۴ بعد از آنکه امیرالمؤمنین حکومت را به دست گرفت، مالحظۀ هیچ کس را نکرد. 

۱۱5 علی)ع( را عدلش به خاک و خون غلتاند. 

در زمان امیرالمؤمنین، اصول و ارزش های اسـالم در جامعۀ اسـالمِی وسـیع آن روز پیاده 

۱۱6  شد. 

۱۱۹ بازگرداندن امواِل به ناحق غصب شده به بیت المال 

۱2۰ نارضایتی برخی از خواص جامعه در مورد تقسیم مساوی بیت المال 

۱2۳ هزینۀ اجرای عدالت برای امیرالمؤمنین وقوع سه جنگ بود. 
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۱2۳ سابقۀ افراد، نباید مانع از اجرای حق در مورد آنها شود. 

ماجرای نجاشِی شاعر و قبیلۀ بنی اسد، و عدم اغماض امیرالمؤمنین نسبت به جاری شدن 

۱2۴ حدود الهی 

۱26 روش امیرالمؤمنین در مسائل زندگی شخصی خود و برخورد با خانواده اش 

۱2۹ امیرالمؤمنین قّله ای دست نیافتنی است که جهت حرکت را مشخص می کند. 

۱۳۰ اقتدار، مظلومیت و پیروزی در زندگی امیرالمؤمنین  

۱۳۱ امیرالمؤمنین؛ یکی از مصادیق »ثاراهلل« 

۱۳۳ شرح عنصر پیروزی در زندگی امیرالمؤمنین از زبان عبداهلل بن عروة بن زبیر 

۱۳5 قاسطین چه کسانی بودند؟ 

۱۳8 جبهۀ دومی که با امیرالمؤمنین جنگید، جبهۀ ناکثین بود. 

۱۳۹ جبهۀ سوم، مارقین یا همان خوارج بودند. 

۱۴۱ تفاوت های دوران حکومت پیامبر با حکومت امیرالمؤمنین 

۱۴۴ امیرالمؤمنین همراه یاران بابصیرتش، یک جبهۀ حقیقتًا قوی را تشکیل داده بود. 

۱۴5 بیشترین توطئه ها و تهمت ها علیه یاران بابصیرت امیرالمؤمنین بود. 

فصل چهارم: حضرت فاطمةالزهرا 

۱۴8  فاطمۀ زهرا؛ مرکز فیوضات الهی 
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۱5۰  موفقیت در امتحان الهی، علت این مقاِم رفیع فاطمۀ زهراست. 

۱52 علت اینکه حضرت زهرا را »ُام ابیها« نامیده اند. 

۱5۳ سختی های دوران ِشعب  ابی طالب 

۱56  علت بوسۀ پیامبر بر دست فاطمۀ زهرا 

۱57 فاطمۀ زهرا؛ هم پایه و هم سنگ امیرالمؤمنین 

۱58 اسالم، فاطمه)س( را به عنوان نمونه و اسوۀ زن معرفی می کند. 

۱5۹ مقام معنوی فاطمۀ زهرا تنها برای معصومین قابل درک است. 

۱6۰  سه ویژگِی اصلی شخصیت فاطمۀ زهرا که به ظاهر غیر قابل جمع با یکدیگرند. 

۱6۱ شخصیت همه جانبۀ حضرت زهرا 

۱6۱ همسر یک مرد مجاهد که سرداِر دائمی میدان جنگ است. 

۱62 ایراد خطبه ای بلیغ و زیبا در مسجد مدینه  

۱6۳ همۀ ابعاد زندگی فاطمۀ زهرا همراه با کار و تالش و تکامل و تعالی روحی است. 

۱6۴ عبادت فاطمۀ زهرا 

۱66 شخصیت جامع االطراف فاطمۀ زهرا الگوی زن مسلمان است. 

فصل پنجم: امام حسن 

۱68 صلح امام حسن در کِل روند انقالب اسالمِی صدِر اول، حادثه ای بی نظیر بود. 
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۱6۹ جریان مخالف حکومت اسالمی در دوران امام حسن به اوج قدرت خود رسید. 

۱7۱ هرکدام از ائمه به جای امام حسن بودند، همین تصمیم را می گرفتند. 

۱72 پرشکوه ترین نرمش قهرمانانۀ تاریخ 

۱72 اگر امام حسن صلح نمی کرد، کشته شدن او، شهادت به حساب نمی آمد. 

۱7۳ در دوران امام حسن، جریان حکومت اسالمی به نهضت تبدیل شد. 

در ایـن دوره، مـردم بیـش از هـر چیز محتاِج تفکر و تدبر در مفاهیم اصیل اسـالم و قرآن 

۱7۴ بودند. 

نوع تربیت دستگاه های اموی و عباسی، صورتی اسالمی، اما محتوایی جاهلی و شیطانی 

۱75 داشت. 

۱76 داستان تملق گویی از معاویه، مصداقی از تربیت غلط دستگاه اموی 

۱78 ماجرای یوسف بن عمر ثقفی، نمونه ای فساد در دستگاه اموی 

غلبـۀ دسـتگاه تبلیغـات معاویـه در حـدی بـود کـه اگـر امام حسـن صلح نمی کـرد، خطِر 

۱7۹ ازبین رفتِن کل اسالم بود. 

۱8۰ صلح امام حسن درحقیقت مکری بود درمقابل مکِر معاویه، برای بقای شیعه. 

۱8۱ خطاب امام حسن به کسانی که ایشان را برای صلح با معاویه نکوهش می کردند. 

روایِت امام صادق، در تأیید تالش امام حسـن و امام حسـین برای بازپس گیرِی حکومت 

۱8۳ در آیندۀ کوتاه مدت 
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۱8۴ تحلیل مسئلۀ صلح امام حسن از یک دیدگاه تازه 

۱85 حادثۀ صلح عبارت است از تبدیل جریان خالفت اسالمی به سلطنت. 

۱86 ممیزات و خصوصیات جریان حق و جریان باطل 

۱86 خصوصیِت دو جریان حق و باطل در ماجرای صلح امام حسن 

۱87 برای جریان حق، دین از همه چیز مهم تر اما برای جریان باطل، قدرت  اصل بود. 

۱88 ماجرای جنگ صفین، نمونه ای از رعایت ظواهر اسالمی توسط جریان باطل 

۱8۹ روش های جریان باطل و جریان حق در میدان مقابله 

۱۹۰ مصادیق قدرت نمایی و فریب در روش های معاویه 

۱۹2 نتایج تبلیغات گمراه کنندۀ معاویه علیه امیرالمؤمنین 

ماجـرای به خدمت گرفتـن َسـُمَرة بن ُجنَدب توسـط معاویـه بـرای جعـل حدیـث در مذمت 

۱۹۴ اهل بیت 

۱۹۹ روش های جریان حق: اول مقاومت و تحرک قدرتمندانه، دوم تبلیغ 

2۰۱ جریان حق نمی تواند در تبلیغ از هر روشی استفاده کند. 

علت شکست ظاهری امام حسن، آمیخته شدن ایماِن مسلمانان به انگیزه های مادی بود.

2۰۴  

2۰۴ رفتار دو جریان حق و باطل با یکدیگر، پس از وقوع صلح 

2۰5 فرجام حادثۀ صلح امام حسن 
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فصل ششم: امام حسین 

2۰8 دو آفِت بیرونی و درونی که همواره نظام اسالمی را تهدید می کند. 

2۰۹ اسالم »جهاد« را راه عالج این دو آفت قرار داده است. 

2۱۰ نمونۀ اعالِی جهاد با این هر دو آفت، حرکت امام حسین است. 

2۱۱ نمونه هایی از فساِد خواص جامعۀ اسالمی 

2۱2 قیام عظیم حسینی برای مبارزه با روحیۀ راحت طلبِی فسادپذیر در جامعه بود. 

2۱2 هدف قیام امام حسین 

2۱۴ برخی هدف قیام امام حسین را »تشکیل حکومت« گفته اند. 

2۱5 برخی دیگر »شهادت« را هدف قیام امام حسین دانسته اند. 

2۱6 هدف قیام امام حسین نه شهادت بود، نه حکومت. 

هدف، انجام واجبی بود که نه قبل از امام حسـین پیش آمده بود و نه بعد از ایشـان در 

2۱6 دوران سایر ائمه. 

نتیجۀ انجام این واجب، یا شهادت است یا حکومت و امام حسین برای مواجهه با هر دو 

2۱8 نتیجه آماده بود. 

2۱8 همۀ احکامی که یک جامعۀ اسالمی به آنها نیاز دارد توسط پیغمبر آورده شد. 

22۰ دو نوع انحراف ممکن است در جامعۀ اسالمی رخ دهد. 
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آنجا که اصل اسـالم تهدید می شـود، قیام برای احیای دین از هر واجبی واجب تر اسـت.

22۱  

قیام برای احیای دین باید به دست یکی از جانشینان پیامبر و در موقعیتی مناسب انجام 

222 گیرد. 

22۳ در زمان امام حسین، هم آن انحراف به وجود آمد و هم موقعیت مناسب بود. 

22۴ معنای موقعیت مناسب این نیست که خطر کشته شدن وجود نداشته باشد. 

کاری که در زمان امام حسـین انجام گرفت، نسـخۀ کوچکش در زمان امام خمینی انجام 

225 گرفت. 

قیام هلل چه به شهادت منتهی شود چه به حکومت، واجب است و در هر دو صورت مفید

226  

227 اشارات امام به هدف قیام انقالبی خود 

228 بیاِن امام حسین دربارۀ آشکارشدِن آن انحرافی که اصل اسالم را تهدید می کرد. 

22۹ قیام امام حسین یک اصالح و مصداقی از امربه معروف و نهی ازمنکر بود. 

2۳۰ امام حسین در دو نامه به رؤسای بصره و اهل  کوفه، هدف قیامش را بیان می کند. 

2۳۱ بیان امام حسین در منزل َبیضه؛ قیام، فرماِن پیامبر است. 

2۳2 امام حسین برای انجام این واجب از همه شایسته تر بود. 

2۳۳ بیان امام حسین در منزل ُعَذیب 
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2۳۳ جمع بندی هدف قیام امام حسین 

2۳5 در واقع، قیام امام حسین برای احیای روحیۀ مسئولیت پذیری و ظلم ستیزی بود. 

فصل هفتم: حرکت زینب کبری و سفیران کربا 

2۳7 حماسۀ زینب  کبری 

2۳7 شناخت موقعیت و انتخاب درست، زینب)س( را ساخت. 

2۳8 یک حسینِ  دوم در پوشش یک زن 

2۳۹ در ماجرای کربال، دو بار حضرت زینب احساس اضطراب کرد. 

2۳۹ خاندان پیامبر در عین مقاومت در مصائب، مظهر عواطف جوشان انسانی است.  

2۴۳ مصائب حضرت زینب در عصر عاشورا 

2۴6 مقام حضرت زینب در مقایسه با همسر فرعون 

2۴7 زینب کبری کاری کرد که پیروزی ظاهرِی دشمن، به یک شکست دائمی تبدیل شد. 

2۴8 خطابۀ حضرت زینب برای اهل کوفه در حال اسارت 

25۳ حماسۀ زینب  کبری مکمل حماسۀ عاشوراست. 

25۴ حرکت امام سجاد در دوران اسارت 

25۴ میراثی که از جمع شیعه به امام سجاد رسید. 

256 روشنگری امام سجاد و حضرت زینب در کوفه و شام  
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258 تغییر رفتار تند امام سجاد پس از دوران اسارت، به مالیمت و نرمش 

25۹ اهمیت مسئولیِت پیام آوران حادثۀ کربال  

فصل هشتم: شرایط اجتماعی و سیاسی پس از حادثۀ کربا 

262 پس از حادثۀ کربال رعب و وحشت در میان شیعیان به وجود آمد. 

26۳ مردم پس از امام حسین ُمرتد شدند، مگر سه نفر. 

265 وجود »تشکیالت پنهانی شیعه« بیانگر این بود که هنوز تشکیالت ائمه از بین نرفته. 

267 تالش شیعیان برای خون خواهی امام حسین و بازسازی تشکیالت خود 

268 شرح واقعۀ »َحّره« 

268 نقش مهم حادثۀ حّره در تشدید اختناق و رعب میان دوستان و پیروان اهل بیت 

26۹ حادثۀ شهادت مختار نیز منجر به ضعف بیشتر شیعیان شد. 

27۱ گسترش انحطاط فکری 

27۳ یک عامل دیگر در کنار رعب و اختناق، انحطاط فکری و اخالقی مردم بود. 

27۳ شرحی از اوضاع فاسِد مکه و مدینه 

275 نمونه هایی از انحطاط اخالقی مردم مدینه و مکه 

فصل نهم: امام سجاد 

278 جهت گیری سیاسی امام سجاد 
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278 زمینۀ بسیار نامساعد آشنایی مردم با زندگی و سیرۀ امام سجاد 

27۹ اهمیت توجه به جهت گیری کلی امام سجاد 

تمام تالش ها و موضع گیری های ائمه را باید با هدف تحقق حکومت خدا در زمین مورد 

282 بررسی قرار داد. 

282 ترسیم کلی زندگی امام سجاد و مواضع ایشان 

28۴ سال های آغازین امامت امام 

28۴ دربارۀ رعب شدیدی که پس از حادثۀ کربال ایجاد شد. 

285 فساد فکری، اخالقی و سیاسِی شخصیت های بزرگ 

زهـد و زبـاِن دعا در کلمات امام سـجاد، به دلیل اختنـاق آن دوره و وضع فکری و اخالقی 

287 مردم بود. 

287 علت اینکه امام سجاد با حرکت های مسلحانۀ آشکار همراهی نکرد. 

288 نحوۀ برخورد و موضع امام درمقابل مسلم بن عقبه 

2۹۰ اهداف و روش های امام 

2۹۱ تدریس و انتشار اندیشۀ درست اسالمی 

2۹2 آشناکردن مردم نسبت به حقانیت اهل بیت برای منصب والیت و حکومت 

2۹۳ به وجود آوردن تشکیالتی که محور اصلی حرکت های سیاسی آینده باشد. 

2۹۴ برخی کارهای حاشیه ای و ضمنی امام 
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2۹5 روش مبارزۀ امام سجاد برای درازمدت بود. 

2۹5 اصلی ترین منبع ما برای تحلیل زندگی امام سجاد بیانات خود آن حضرت است. 

2۹7 بیانات امام سجاد، تجّلی گاه مبارزۀ سیاسی 

2۹7 یک نوع از بیانات امام سجاد خطاب به عامۀ مردم است. 

2۹7 ویژگی های بیانات نوع اول 

2۹8 نمونه ای از بیانات نوع اول به همراه تشریح ویژگی های آن 

2۹۹ بیان مسئلۀ امامت در خالل بیانات نوع اول 

۳۰2 بیانات نوع اول از نوع آموزش نیست بلکه از نوع تذکر و یادآوری است. 

۳۰2 در دوران امام سجاد چیزی که حاکی از برگشت از تفکر اسالمی باشد وجود ندارد. 

۳۰5 نوع دوم بیاناِت امام سجاد، خطاب به عدۀ خاصی است. 

۳۰7 در رسالۀ  حقوق، امام سجادحقوق اشخاص و افراد را بر یکدیگر ذکر می کند. 

نوع دیگر بیانات امام سـجاد که حاوی مضامین دعا و مناجات اسـت در صحیفۀ سجادیه 

۳۰8 جمع آوری شده. 

۳۰8 یکی از نتایج دعا، بیدارکردن انگیزه های سالم و صحیح در دل هاست. 

۳۱۰ تاکتیک آغاز دورۀ چهارم حرکت ائمه 

۳۱۰ علت عدم تعرض آشکار امام سجاد نسبت به دستگاه خالفت 
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در دورۀ بنی امیـه تعلیـم مفاهیـم مربـوط به شـرک، درحقیقت یک تعرض نیمه آشـکار به 

۳۱2 دستگاه خالفت بود. 

۳۱۳ کالمی از عالمه مجلسی پیرامون باطن و ظاهر آیات شرک در قرآن 

۳۱۳ آیات شرک تنها مربوط به دوران پیامبر نیست. 

۳۱۴ شرح دو مورد از نامه هایی که بین امام سجاد و عبدالملک رد و بدل شد. 

۳۱8 شعر فرزدق؛ نمونه ای از تعرِض اصحاب امام به دستگاه خالفت 

۳2۱ برخورد شدید امام سجاد با علمای درباری  

۳22 اهمیت زمینه سازی فکری و ذهنی مردم برای ایجاد یک جامعۀ اسالمی 

۳2۳ نیاز ستمگران به جعل حدیث 

۳27 چند حدیث جعلی از محمد بن شهاب زهری 

موضع گیـری کوبندۀ امام سـجاد درمقابل محمدبن شـهاب و همۀ علمـای درباری در طول 

۳۳۰ تاریخ 

۳۳۱ جمع بندی زندگی مجاهدانۀ امام سجاد 

فصل دهم: امام باقر 

۳۳۳ دوران سازندگی فکری و تشکیالتی  

۳۳۳ دورۀ امام باقر؛ دورۀ شکل گیری تشکیالت حزبی شیعه 

۳۳۴ کاهش تعرضات دستگاه خالفت نسبت به امام باقر و یارانش 
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۳۳5 مبارزۀ امام باقر با تحریف در معارف و احکام اسالمی، گسترده تر از گذشته بود. 

۳۳6 علت نیاز خلفای بنی امیه و مروانی به تحریف معارف دین 

۳۳6 راه های مختلف تحریف احکام و معارف دین 

۳۳8 معنای حقیقی مبارزۀ فرهنگی در زندگی ائمه 

۳۳۹ امام باقر شروع کنندۀ یک مبارزۀ فرهنگی بود. 

۳۳۹ معنای مبارزۀ فرهنگی از طریق تشکل 

۳۴۰ فعالیت های تشکیالتی امام باقر 

۳۴۱ تاکتیک های مبارزاتی امام باقر 

۳۴۱ نحوۀ انتصاب امام باقر به عنوان امام برحق، توسط امام سجاد 

۳۴2 گسترش دامنۀ دعوت امام باقر به مناطقی ازجمله خراسان 

۳۴۳ نمونه هایی از موضع گیری های امام باقر و یارانش درمقابل جریان وابسته به حکومت 

۳۴5 تحریک عواطف و گرایش های انقالبی مردم نسبت به فساد قدرت های مسلط 

۳۴6 رابطۀ مخفی و پیوستگی تشکیالتی امام باقر با یاران نزدیک 

۳۴7 ماجرای جابربن یزید جعفی، مصداقی از پیوستگی تشکیالتی امام باقر با یارانش 

۳5۰ احضار امام باقر به شام 

۳5۱ اهداف هشام از احضار امام باقر به شام در اواخر عمر حضرت 



496 فهرست   ملهج 

۳5۱ شرح حوادث مجلس هشام و عکس العمل امام باقر 

۳5۳ هشام در واکنش به موضع گیری امام باقر، وی را به زندان می افکند. 

روشنگری امام باقر در راه بازگشت به مدینه، همچون نهیب شعیِب پیامبر بر سر گمراهان 

۳55 زمان خود 

پرهیز امام باقر از درگیری آشکار و مسلحانه با قدرت حاکم و تکیه بر کار فرهنگی و فکری

۳56  

شیوه های امیدبخش امام باقر در برخورد با یاران نزدیک، نمایان گِر نزدیکِی آیندۀ پیروزمندانۀ 

۳57 شیعه است. 

نقشـۀ افشـاگرانه و تقّیه آمیِز امام باقر پس از مرگ، تداوم نوزده سـال مبارزۀ آرام و عمیق

۳6۰  

۳62 گسترش دعوت شیعی از هزارها کاناِل عظیم ترین شبکۀ تبلیغاتِی جهانِی آن روزگار 

فصل یازدهم: امام صادق 

۳6۴ شرح نقشۀ امام صادق برای برپایی حکومت اسالمی 

۳65 امام صادق قرار بود قائم آل محمد باشد. 

۳66 امام صادق مرد علم و دانش، مرد مبارزه و مرد تشکیالت بود. 

۳68 در دورۀ بنی امیه، مبارزات امام صادق بدون تقّیه بود، اما در دورۀ بنی عباس با تقّیه 

۳6۹ بنی عباس آن جریان منحرفی بود که انقالب امام صادق را منحرف کرد. 

۳7۰ مقایسۀ دو دورۀ متفاوت در زندگی امام صادق؛ قبل و بعد از خالفت منصور 
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۳7۱ جعلی بودن روایاتی که بیانگر تذلل امام صادق درمقابل منصور است. 

۳72 نمودارهای مهم و برجستۀ زندگی امام صادق 

۳72 دعوت امام صادق به امامت 

۳7۳ امام صادق به عنوان اماِم حق، صریح و آشکار، حکام زمان خود را نفی می کرد. 

امام صادق برای اشاره به پیوستگی و سابقۀجهاد شیعه، پدران خود را به عنوان امامان حق 

۳7۳ معرفی می کرد. 

۳7۴ مثال هایی از اقدامات امام صادق جهت معرفی خود و پدرانش به عنوان امام برحق 

ادارۀ شبکۀ تشکیالتی گسترده در سراسر کشور اسالمی، شاهدی بر فعالیت های تبلیغاتی 

۳76 گستردۀ امام صادق 

۳78 پایبندی امام صادق و یارانش به اصل تقّیه 

۳7۹ تبلیغ و بیان احکام دین به شیوۀ فقه شیعی  

۳7۹ ظهور عنوان »فقه جعفری« 

۳82 علت تعرض آمیز بودِن مفهوم فقه جعفری نسبت به دستگاه خالفت عباسی 

۳8۳ شواهدی از بیانات امامان معصوم، پیرامون جنبۀ تعرض آمیز حرکت علمی خود 

۳86 محدودیت هایی که خلفای عباسی برای امام صادق ایجاد کردند. 

۳86 ـ سیاسی   وجود تشکیالت پنهانی ایدئولوژیک ـ 

۳87 گستردگی شبکۀ تشکیالتی امام صادق  
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۳88 تشکیالت پنهان؛ شورانگیزترین و ابهام آمیزترین فصل زندگی ائمه 

فصل دوازدهم: امام کاظم 

۳۹۰ دوران اوج قدرت و فشار بنی عباس 

۳۹2 معرفی تقّیه آمیِز امام کاظم توسط امام صادق 

۳۹۳ مروری بر موضع گیری ها و وقایع مهم زندگی امام کاظم 

اقدامات متفاوت و گاه متناقِض زندگی امام کاظم را باید در راستای خِط اصلی مبارزات 

۳۹5 ائمه بررسی کرد. 

۳۹6 جهاد امام کاظم متناسب با مختصات زمان خودش بود. 

۳۹6 تالش خستگی ناپذیر و توّسل به شیوۀ تقّیه 

۳۹6 شواهِد مؤیِد خط اصلی مبارزۀ ائمه در زندگی امام کاظم 

۳۹7 بعد از دوران امام سجاد، هیچ دورانی به سختی دوران امام کاظم نبود. 

۳۹۹ محذوراتی که هریک از چهار خلیفۀ عباسِی عصر امام کاظم برای امام ایجاد کردند. 

۴۰2 خلفای زمان امام کاظم چندین بار به قصد کشتن برای ایشان توطئه چیدند. 

ازجمله بخش های روشن نشده در زندگی امام کاظم دورانی است که ایشان در خفا زندگی 

۴۰2 می کردند. 

وقایع زندگی امام کاظم، درواقع بیانگر یک مبارزۀ طوالنِی تشکیالتی و با افراد زیاد است.

۴۰۴  
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۴۰5 شکسِت طرح های مزّورانۀ هارون الرشید در مالقات هایش با امام کاظم 

ماجرای فریب کاری هارون در بازگرداندن فدک به فرزندان حضرت زهرا و موضع قاطع امام 

۴۰8 کاظم 

۴۰۹ غلبۀ مجدد امام بر فریب کاری هارون در ماجرای زیارت حرم پیغمبر 

۴۰۹ بزرگ ترین خطر برای دستگاه خالفت، وجود امام کاظم بود. 

۴۱۱ ناچارِی هارون الرشید از دستگیری، زندان و قتل امام کاظم 

۴۱۱ امام کاظم، در زندان هم مشعلی روشنگر بود. 

۴۱2 اهمیت استقامت ائمه در طول این 25۰ سال 

۴۱۴ بنی عباس پس از قتل امام کاظم، از جنازۀ ایشان هم می ترسیدند. 

فصل سیزدهم: امام رضا 

 تداوم مبارزۀ درازمدِت ائمه پس از عاشورا، با همان جهت گیری و اهداف، توسط امام رضا

۴۱7  

۴۱8 علت دعوت امام رضا به خراسان و پیشنهاد الزامی والیتعهدی توسط مأمون 

۴۱۹ اهمیِت تدبیر حکیمانۀ امام رضا درمقابل نقشۀ هوشمندانه و خطرناک مأمون 

۴۱۹ هدف اول مأمون: تبدیل مبارزات حاّد انقالبِی شیعه به عرصۀ سیاسِی آرام و بی خطر 

هدف دوم مأمون: تخطئۀ ادعای تشیع مبنی بر غاصبانه بودن خالفت های اموی و عباسی

۴2۰  
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۴22 هدف سوم مأمون: کنترل فعالیت های امام رضا 

۴22 هدف چهارم مأمون: ایجاد فاصله میان مردم و امام رضا 

۴22 هدف پنجم مأمون: کسب وجهه و حیثیت معنوی برای خود  

۴22 هدف ششم مأمون: تبدیل کردن امام رضا به یک توجیه گِر زشتی های دستگاه خالفت 

۴2۳ با تدبیر امام رضا، نقشۀ پیچیدۀ مأمون به سیاستی علیه خودش تبدیل  شد. 

امام رضا نارضایتی خود از سفر به خراسان را به طور گسترده در فضای مدینه اعالم می کند.

۴2۴  

۴25 استنکاف شدید امام رضا درمقابل پیشنهاد والیتعهدی 

امام رضا والیتعهدی را مشـروط به عدم دخالت در هیچ یک از شـئون حکومت می پذیرد.

۴27  

بهره برداری اصلی امام رضا از ماجرای والیتعهدی، اعالِم آشـکار داعیۀ امامت شـیعه بود.

۴28  

۴۳۱ برخالف هدِف مأمون، امام رضا در هر فرصتی با مردم ارتباط برقرار می کرد. 

۴۳2 دل گرمِی سرجنبانان تشیع و بهبود اوضاع مخالفان حکومت 

یک سال پس از والیتعهدی؛ اوضاع برعکس آن چیزی است که مأمون برای آن زمینه سازی 

۴۳۳ کرده بود. 

نقل سخنان دروغ از قول امام و تشکیل جلسات مناظره، ازجمله تدابیر مأمون برای مقابله 

۴۳5 با امام بود. 
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۴۳6 در نهایت؛ شکست همۀ تدابیر مأمون و توسل او به شیوۀ قتل 

فصل چهاردهم: امام جواد، امام هادی و امام عسکری 

۴۳8 انواع مبارزۀ سیاسی ائمه با خلفا 

۴۳۹ هوشیارکردن مردم نسبت به حیلۀ ریاکاری و نفاق قدرت ها؛ درس بزرگ امام جواد 

۴۳۹ امام جواد؛ بنیان گذار »بحِث آزاد« در شیوه های مبارزه 

۴۴۱ گسترش نفوذ شیعیان در اقصی نقاط کشور اسالمی، در دورۀ امام هادی  

۴۴2 یک روز مجاهدت ائمه به قدر سال ها، اثر در بقا و اعتالی اسالم دارد. 

۴۴۳ تالش حکومت عباسی برای مقابله با امام هادی از دوران کودکِی ایشان 

۴۴6 متوکل برای آنکه ُقدسّیت امام هادی را بشکند، او را به مجلس شراب دعوت می کند. 

۴۴6 امام هادی مجلس شراب را به مجلس معنویت تبدیل می کند. 

در زمان امام هادی تماِم دنیای اسالم زیر قبضۀ ائمه بود، به طوری که بنی عباس درمانده 

۴۴۹ بودند. 

۴۴۹ گسترش حوزۀ نفوذ ائمه 

تأثیرات حضور امام هشتم در منطقۀ خراسان و سایر مناطق دوردست کشور اسالمی ۴۴۹

۴5۱ عظمت شبکۀ تبلیغاتی و تعلیماتِی این سه امام بزرگوار 

۴5۳ در کنار غربِت این سه امام بزرگوار، عزت و عظمِت نتایج کار آنها قابل توجه است. 
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۴5۴ در هیچ زمانی گستردگی تشکیالتی شیعه همانند زمان این سه امام بزرگوار نبود. 

۴5۴ در طول این 25۰ سال و درمجموع، غلبه با ائمه بوده است. 

فصل پانزدهم: غایت حرکت انسان ۲۵۰ساله 

۴56 اصل مهدویت، مورد اتفاق همۀ مسلمان هاست. 

۴56 خصوصیت اعتقاد شیعیان در موضوع انتظار موعود 

۴57 وجود مقدس حضرت بقیة اهلل استمرار حرکت نبوت ها و دعوت های الهی است. 

۴5۹ یک مصداق انتظار، انتظار فرج نهایی است. 

۴6۰ امید به گشایش هر بن بستی در زندگی نیز معنای دیگری از انتظار فرج است. 

۴62 انتظار یعنی قانع نشدن و قبول نکردِن وضع موجود 

۴6۳ تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران، یکی از مصادیق بزرگ انتظار فرج است. 

جامعۀ مهدوی آن دنیایی است که همۀ پیامبران برای تأمین آن آمدند و امام زمان می آید 

۴6۳ تا آن را بسازد. 

۴6۴ خصوصیات جامعۀ مهدوی در روایات 

۴6۴ اقامۀ حدود الهی، عزت اولیای خدا و ذلت دشمنان خدا در جامعۀ مهدوی 

۴65 باال رفتن سطح اندیشۀ انسان در جامعۀ مهدوی 

۴67 استخراج همۀ نیروهای طبیعت و نیروهای انسان در جامعۀ اسالمی 
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۴67 در جامعۀ مهدوی، فضیلت و اخالق، محوِر تقدم هستند. 

۴68 ملت ایران با انقالب خود موجب تسریع در ظهور حضرت ولّی  عصر شد. 

۴68 تکلیف ملت ایران بعد از انقالب نیز، نزدیک شدن به ظهور حضرت ولیّ  عصر است. 

۴6۹ نزدیک شدن به امام زمان، نزدیک شدن مکانی و زمانی نیست. 

۴7۱ ما امروز باید جامعۀ خودمان را به نحوی بسازیم که متناسب جامعۀ مهدوی گردد. 

۴72 انتظار فرج یعنی انتظار گشایش از کار انسانیت 

۴72 اشاره ای به گره های سخت و پیچیده در زندگی بشر امروز 

وظیفۀ بسیار مهم ملت انقالبی ایران در نزدیک کردن بشریت به زمانۀ ظهور حضرت مهدی

۴7۳  

حکومتی که امروز در دسـت ملت مسـلمان ایران اسـت، آرزوی هزارسالۀ مؤمنان باهلل بوده 

۴7۳ است.  
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