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بیانات مهم و مبسوط مقام معظم رهبری در دومین کنگرة جهانی امام رضاعلیهالسالم ـ مرداد  1365ـ
کلیدی «انسان  250ساله»
دربارة عنصر جهاد و مبارزة سیاسی در زندگی ائمهعلیهمالسالم و طرح عنوان
ِ
که تصویرگر حرکت یکپارچه و پیوستة ائمه بهسوی مقصدی واحد است ،ما را بر آن داشت تا
با جمعآوری بیانات ایشان دربارة زندگی ائمة معصومین که حول این محور متعالی ایراد شدهاند،
کتاب پیش روست.
کاری ارائه دهیم .محصول جمعآوری بیانات معظملهِ ،
عنوان کتاب عین ًا برگرفته از کالم من ّور مقام معظم رهبری است و بیانگر نوع نگاه ایشان به زندگی
سیاسیـ مبارزاتی ائمهعلیهمالسالم است .علت این نامگذاری بر روی زندگی ائمه ،در مقدمة کتاب به
تفصیل از بیانات ایشان آورده شده است؛ که توصیه میشود با مطالعة این مقدمه پیش از مطالعة
فصلهای اصلی کتاب ،درک کاملتری نسبت به معنا و مفهوم متر ّق ِی انسان  250ساله بهدست
آورده و از محتوای کتاب بیشتر بهرهمند شوید؛ ا ِنشاءاهلل.
ترتیب تاریخی
این کتاب شامل هفده فصل است که نحوة چینش عناوین فصلها ،بهصورت
ِ
زندگی ائمه از دوران پیامبر اعظم تا دورة امام جواد ،امام هادی و امام عسکری میباشد؛ که بیانات
مقام معظم رهبری دربارة این سه امام بزرگوار در یک فصل ارائه شده است .در اولین فصل مروری
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عنوان آینهای تمامنما از
گذرا بر زندگی سیاسی پیامبر اسالم شده؛ که توجه به وقایع این دوران به ِ
کل زندگی ائمه و میزان و مالکی برای شناخت حرکت جریان اصیل اسالم طی  250سال ،در ابتدا
ضروری مینماید .سه فصل از این کتاب ،تبیینکنندة شرایط اجتماعی و سیاسی جامعة اسالمی
بهویژه پس از حادثة عاشورا تا دورة امامت امام صادق است .اطالع از این شرایط ،به درک بهتر
حرکت انسان  250ساله در این برهة زمانی حساس کمک فراوانی میکند.
بهطور کلی مطالب این کتاب برگرفته از سخنرانیها و متون دستنویس مقام معظم رهبری است،
لذا متن کتاب در بخشهایی که بهطور مستقیم از قلم معظ مله استفاده شده ،نسبت به سایر بخشها
که بیانات شفاهی ایشان است ،مستلزم تأمل بیشتری از سوی خوانندة محترم است .همچنین به
دلیل آنکه مطالب دستنویس مستقیم ًا برآمده از قلم مبارک معظمله است ،حفظ اصول نگارشی
و ویرایشی آنها مورد توجه مرکز صهـبا بوده و خوانندة محترم در مطالعة این بخش از مطالب
کتاب ،دستو ِر ویرایشی متفاوتی را نسبت به سایر متون مشاهده میکند .از آن جمله میتوان به
پاراگرافبندیهای متفاوت ،عالئم اختصاری احترام به ائمه همچون (ع)( ،ص) و (س) و مطالب
داخل پرانتز اشاره کرد .بهعالوه ،پاورقیهای متون دستنویس که مستقیم ًا به اصل سند مربوط
بوده است ،در انتها با ذکر عبارت (نویسنده) مشخص شدهاند .این نکته در زمینة مطالبی که از کتاب
پیشوای صادق و مجلة پاسدار اسالم آورده شدهاند ،قابل مشاهده است.
محتوایی مطالب کتاب ،در مواردی بسیار محدود ،مطالبی که مربوط به وقایع
به منظور حفظ ارتباط
ِ
خاصی از دوران معاصر بودند و یا ارتباط مستقیم با زمینهای که در آن آورده شدهاند نداشتند ،یا
حذف گردیدند و یا در صورت مرتبط بودن با بخشی دیگر ،به قسمت مربوطه انتقال یافتهاند .این
موارد با عالمت ( )..مشخص شده است.
در خالل متن ،آیات و روایات متعددی مشاهده میشود که عبارات عربی آنها توسط مقام معظم رهبری
آورده شده است؛ به نظر میرسد در پس تأکیدی که تع ّمداً از سوی معظمله در بیان عبارات عربی ـ با
توجه به زمان محدود یک جلسة سخنرانی ـ مشاهده میشود ،مقصودی ارزشمند نهفته است و آن
اهتمام بیشت ِر مخاطبان بر اُنس با زبان فصیح و بلیغ عربی است .آشنایی هر چه بیشتر با این زبان،
منجر به بهرهمندی کاملتری از هدایت قرآن کریم و روایات معصومین خواهد شد.
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محتوای کتاب «انسان  250ساله» به دنبال انتقال مفهومی متعالی از مسیر و مقصد زندگی مجاهدانة
فراتحلیل تاریخی است؛
تاریخی صِ رف باشد ،یک
ائمه است و از این رو بیش از آنکه یک کتاب
ِ
ِ
که بهجای شرح و تفصیل وقایع زندگی ائمه ،نگاهی کلگرا به زندگی هریک از معصومین با توجه
به بستر تاریخی دورة مربوطه و در راستای مقصود واحدی که همة این بزرگواران دنبال میکردند
ارائه میدهد .لذا آشنایی هرچه بیشتر خوانندگان محترم با تاریخ زندگی ائمه ،تنفس در فضای انسان
 250ساله را دلنشینتر میکند.
در پایان ذکر این نکته قابل توجه است که حجم مطالب بیان شده توسط مقام معظم رهبری دربارة
ابعاد مختلف زندگی ائمه ،بهویژه دربارة زندگی پیامبر اکرم ،امیرالمؤمنین و امام حسین ،همچنین در
فردی هر یک از معصومین ،بسیار بیش از این مقداری است که در قالب کتاب «انسان
زمینة سیره ِ
 250ساله» به چاپ رسیده است .از این رو ،این کتاب میتواند دیباچهای مفید برای ورود به معارف
ناب زندگی ائمة معصومین در بیانات مقام معظم رهبری باشد.
پس از مطالعة کتاب «انسان  250ساله» شاید از خود بپرسید :آخر چگونه ممکن است کسی که تا
این حد در زندگیاش مشغول فعالیتهای سیاسی بوده ـ از جمله مبارزات گستردة پیش از انقالب
و عهدهداری مهمترین مسؤولیتهای کشور ،پس از انقالب ـ بتواند با این ظرافت و دقت ،در تاریخ
زندگی ائمه تحقیق و تفحص کرده باشد؟ شاید تحقق نسبی این امر برای یک انسان معمولی
طی سالیان طوالنی مطالعه و تحقیق در منابع گوناگون و فراغت از بسیاری فعالیتهای بزرگ و
کوچک ممکن باشد .اما پاسخ به این سؤال بدون در نظر گرفتن ظرایف امر پروردگار در استمرار
والیت خود ،ممکن نیست.
آنچه در سایة انتصاب الهی ،نصیب نایب امام عصر ّعجلاهللفرجه شده و ایشان را میراثبر انبیاء و اولیاء
در عصر غیبت کرده است ،نه صرف ًا کوششی علمی بر منابع کثیر و متعدد بوده ،بلکه مجاهدت
پیروی عملی از سیرة نیاکان خود در همة شئون زندگی بوده است .و ثمرة تداوم
خستگیناپذیر در
ِ
طیبه ـ والیت الهی ـ نه استادی توانا و دانشمند در رشتة تاریخ ،بلکه ایشان را چشمة
این شجرة ّ
جوشان حکمتی قرار داده ،که یک تراوش آن« ،انسان  250ساله» است.
خوشا به حال رهروانی که جام خود را از صهـبای والیت الهی ُپر کنند.
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غربت ائمهعليهمالسالم به دوران زندگی این بزرگواران منتهی نشد ،بلکه در طول قرنها ،عدم
توجه به ابعاد مهم و شاید اصلی از زندگی این بزرگواران ،غربت تاریخی آنها را استمرار بخشید.
یقین ًا کتابها و نوشتهها در طول این قرون ،از ارزش بینظیری برخوردارند ،زیرا توانستهاند
مجموعهای از روایاتی را که در باب زندگی این بزرگواران هست ،برای آیندگان یادگار بگذارند.
لکن عنص ِر «مبارزة
سیاسی حا ّد» ،که خطِ ممتد زندگی ائمة هدیعليهمالسالم را در طول 250
ِ
سال تشکیل میدهد ،در البهالی روایات و احادیث و شرححالهای ناظر به جنبههای علمی
و معنوی ،گم شده.
عنوان خاطرههاي
عنوان درس و اسوه فرا بگيريم ،نه فقط به
زندگي ائمهعليهمالسالم را ما بايد به
ِ
ِ
منش سياسي اين بزرگواران ،ممکن نيست.
شکوهمند و ارزنده؛ و اين ،بدون توجه به روش و ِ
عليهمالسالم
پيدا کردم ،و بد نيست اين را
بنده شخص ًا عالقهاي به اين بُعد و جانب از زندگي ائمه

عرض کنم که اولبار اين فکر براي بنده در سال  1350و در دوران محنتبا ِر يک امتحان و
ابتالي دشوار پيدا شد .اگرچه قبل از آن به ائمه به صورتِ مبارزان بزرگي که در راه اعالي

 n16انسان  250ساله

کلمة توحيد و استقرار حکومت الهي فداکاري ميکردند توجه داشتم ،اما نکتهاي که در آن برهه
ي ـ که
ناگهان براي من روشن شد ،اين بود که زندگي اين بزرگواران ،عليرغم تفاوت ظاهر 
بعضی ،حتي ميان برخي از بخشهاي اين زندگي احساس تناقض کردند ـ در مجموع يک
حرکت مستمر و طوالني است ،که از سال دهم ،يازدهم هجرت شروع ميشود و  250سال
ادامه پيدا ميکند و به سال دویستوشصت ـ که سال شروع غيبت صغري است ـ در زندگی
ائمه خاتمه پيدا ميکند.
اين بزرگواران يک واحدند ،يک شخصيتند .شک نميشود کرد که هدف و جهت آنها يکي است.
پس ما بهجاي اينکه بياييم زندگي امام حسنمجتبيعليهالسالم را جدا و زندگی امام حسينعليهالسالم را
جدا و زندگی امام سجادعليهالسالم را جدا تحليل کنيم ـ تا احيان ًا در دام اين اشتباه خطرناک بيفتيم
که سيرة اين سه امام بهخاطر اختالف ظاهري با هم متعارض و مخالفند ـ بايد يک انساني را
فرض کنيم که  250سال عمر کرده ،و در سال یازدهم هجرت قدم در يک راهي گذاشته و تا
سال دویستوشصت هجري اين راه را طي کرده.
تمام حرکات اين انسان بزرگ و معصوم با اين ديد قابل فهم و قابل توجيه خواهد بود .هر انساني
که از عقل و حکمت برخوردار باشد ـ ولو نه از عصمت ـ در يک حرکت بلندمدت ،تاکتيکها و
اختيارهاي موضعي خواهد داشت .گاهي ممکن است الزم بداند تند حرکت کند و گاهي ُکند،
گاهي حتي ممکن است به عقبنشيني حکيمانه دست بزند ،اما همان عقبنشيني هم از نظر
حرکت به جلو محسوب ميشود .با اين
کسانی که علم و حکمت و هدفداري او را ميدانند ،يک
ِ
هلل با زندگي هشت امام
ديد ،زندگي اميرالمؤمنين با زندگي امام مجتبي با زندگي حضرت ابیعبدا 
ديگر ـ تا سال دویستوشصت ـ يک حرکت مستمر است .اين را بنده در آن سال متوجه شدم و
با اين ديد وارد زندگي آنها شدم ،يکبار ديگر نگاه کردم و هرچه پيش رفتم اين فکر تأييد شد.
توجه به اینکه زندگی مستمر این عزیزان معصوم و بزرگوار ـ از اهلبیت رسول خدا ـ با یک
عنوان یک فصل جداگانه ،مورد عنایت
جهتگیری سیاسی همراه است ،قابل این است که به
ِ
قرار بگیرد ،و بنده به این مطلب خواهم پرداخت؛ اِنشاءاهلل مایلم این جمله را قدری با شرح و
تفصیل عرض کنم.
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او ًال مبارزة سياسي يا مبارزة حا ّد سياسي که ما به ائمهعليهمالسالم نسبت ميدهيم يعني چه؟ منظور
اين است که مبارزات ائمة معصومينعليهمالسالم فقط مبارزة علمي و اعتقادي و کالمي نبود؛ از
قبیل مبارزات کالمیای که در طول همین مدت شما در تاریخ اسالم مشاهده میکنید .مثل
معتزله ،مثل اشاعره و دیگران .مقصود ائمه از این نشستها و حلقات درس و بیان حدیث و
نقل معارف و بیان احکام فقط این نبود که یک مکتب کالمی یا فقهی را که به آنها وابسته بود،
صددرصد ثابت کنند و خصوم خودشان را ُمفهم کنند ،چیزی بیش از این بود .همچنين يک
مبارزة مسلحانه هم از قبيل آن چيزي که انسان در زندگي جناب زيد و بازماندگانش ،و همچنين
بنيالحسن و بعضي از آلجعفر و ديگران ،در تاريخ زندگي ائمهعليهمالسالم ميبيند ،نداشتند .البته
نفس
آنها را بهطور مطلق هم تخطئه نميکردند ،بعضي را تخطئه ميکردند به دالیلی غیر از ِ
مبارزة مسلحانه ،بعضي را هم تأييد کامل ميکردند ،در بعضي هم به نحو پشت جبهه شرکت
أن الخا ِر ِج َّي ِمن ِ
لي ن َ َف َق ُة ِعيالِه1» کمک مالي و
ميکردند« .ل َ َو ِد ُ
دت ّ
آل ّ
محم ٍد َخ َر َج َو َع َّ
عليهمالسالم
عنوان ائمه
آبرويي ،کمک به جادادن و مخفيکردن و از اين قبيل .ليکن خودشان به
ِ
آن سلسلهای که ما میشناسیم ،وارد در مبارزة مسلحانه نبودند و نميشدند .مبارزة سياسي ،نه
آن ا ّولي است و نه اين دومي ،عبارت است از مبارزهاي با يک هدف سياسي .آن هدف سياسي
چيست؟ عبارت است از تشکيل «حکومت اسالمي » و به تعبير ما «حکومت علوي».
ائمه از لحظة وفات رسولاهلل تا سال دویستوشصت ،درصدد بودند که حکومت الهي را در
اصل م ّدعا است .البته نمیتوانیم بگوییم که میخواستند
جامعة اسالميبهوجود بياورند ،اينِ ،
حکومت اسالمی را در زمان خودشان ـ یعنی هر امامی در زمان خودش ـ بهوجود بیاورند؛
آیندههای میانمدت و بلندمدت و در مواردی هم نزدیکمدت وجود داشت .مث ً
ال در زمان
امام مجتبیعليهالسالم ،به نظر ما تالش برای ایجاد حکومت اسالمی ،در آیندة کوتاهمدت بود.
امام مجتبی در جواب به آن کسانی ـ  ُمس َّیببنن ََجبه و دیگران ـ که میگفتند چرا شما سکوت
تاع إلى حين »2و در زمان امام سجاد به
«و إن أدري ل َ َع ّل ُه فِتنَ ٌة ل َ ُكم َو َم ٌ
کردید میفرمودَ :
نظر بنده ،برای آیندة میانمدت بود ،که حاال در اینباره شواهد و مطالبی را که هست ،عرض
 .1بحاراالنوار /ج /46ص« ،172امام صادق فرمودند :هر آينه دوست دارم که خروجکنندة آلمحمد قيام کند و مخارج خانوادهاش بر عهدة من».
 .2سورة مبارکة انبياء /آیة « ،111و نمىدانم ،شايد آن براى شما آزمايشى و [مهلت] برخوردارى تا زمانى [معين] باشد».
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خواهم کرد .در زمان امام باقرعليهالصالةوالسالم احتمال زیاد این است که برای آیندة کوتاهمدت بود.
از بعد از شهادت امام هشتم ،به گمان زیاد ،برای آیندة بلندمدت بود .برای چه موقع؟ مختلف
بود ،اما همیشه بود .این ،معنای مبارزة سیاسی است.
نفس یک
همة کارهای ائمهعليهمالسالم ،غیر از آن کارهای معنوی و روحی که مربوط به اعالی ِ
حاجه با
انسان و قرب او به خدا است ـ بَی َن ُه َو بَ َ
ین َربَّه ـ یعنی درس ،حدیث ،علم ،کالمُ ،م ّ
خصوم علمی ،با خصوم سیاسی ،تبعید ،حمایت از یک گروه و رد یک گروه ،در این خط است.
برای این است که حکومت اسالمی را تشکیل بدهند .این ،م ّدعا است.
1365/4/28
عليهمالسالم
اص ً
فقط اين بود كه
ال ائمهعليهمالسالم آيا يك زندگى سياسى داشتند يا نه؟ آيا زندگى ائمه
يك عده شاگرد ،يك عده مريد ،يك عده عالقهمند را دور خودشان جمع كنند ،احكام نماز و
احكام زكات و احكام حج و اخالقيات اسالمى و معارف و اصول دين و عرفان و اين چيزها را
به آنها بيان كنند و همين و بس؟! يا نه ،غير از اين چيزهايى كه گفته شد و روح آنچه كه گفته
عليهمالسالم
شد ،يك چهارچوب ديگرى در زندگى ائمه است كه آن ،همان زندگى سياسى ائمه
است؛ اين يك مطلب بسيار مهمى است كه بايد روشن شود .البته در فرصتهاى كوتاه جاى
بحث استداللى و مشروح نيست .من رئوس مطالب را عرض مىكنم براى اينكه آن كسانى كه
شوق دارند دنبال اين مسئله بروند ،با اين چهارچوب يكبا ِر ديگر روايات را نگاه كنند و كتب
تاريخ را ببينند ،آنوقت معلوم مىشود كه زندگى موسىبنجعفر يا ائمة ديگر ما عليهم السالم
چه حقيقتى است كه امروز هم همچنان مبهم و ناگفته و ناشناخته است .ائمهعليهمالسالم بعد از
آنكه احساس كردند ،در محيط امامت و محيط اهلبيت احساس شد ،كه هدف پيغمبر برآورده
تاب و ِ
هم ِ
كمة »1انجام نگرفت .بعد از آنىكه ديدند كه
الك َ
الح َ
نشد ،يعنى «يُ َز ّكيهِم و يُع ِّل ُم ُ
تشكيل يك نظام اسالمى ،تشكيل يك دنياى اسالمى آنطورى كه پيغمبران خواسته بودند
بعد از دوران صدر اول ،بهكلى فراموش شد ،جاى نبوت و امامت را سلطنت گرفت ،كسریها
و قيصرها و ُقلدرها و اسكندرها و ديگر نامداران ظالم و طاغى تاريخ در لباس جانشينى و
خالفت با نام سلسلة بنىاميه و بنىعباس روى كار آمدند و قرآن به آن شكلى كه ارباب ُملك
 .1سورة مبارکة آلعمران /آیة ...« ،164پاكشان كند و كتاب و حكمتشان بياموزد».
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و قدرت مىخواستند تفسير شد و ذهنهاى مردم تحت تأثير عملكرد خائنانة آن عالمانى كه
مادى ارباب حكومت و ملك داشتند ،قرار گرفت ،بعد كه اينها
سر در آخور مطامع و محبتهاى ِ
را ديدند يك نقشة كلى در زندگى ائمه بهوجود آمد.
عليهمالسالم
 .بنده بارها گفتم
اينىكه مىگويم ائمه ،يعنى همة ائمه ،از اميرالمؤمنين تا امام عسکرى
زندگى ائمهعليهمالسالم را كه  250سال طول كشيده ،زندگى يك انسان به حساب بياوريم ،يك
نور واحد .»1هر كدام از اينها كه يك حرفى
انسان 250ساله؛ از هم جدا نيستند « ُك ُّلهم ٌ
زدند ،اين حرف در حقيقت از زبان آن ديگران هم هست .هر كدام از اينها كه يك كارى انجام
دادهاند ،اين در حقيقت كار آن ديگران هم هست .يك انسانى كه  250سال گویى عمر كرده
است .تمام كارهاى ائمه در طول اين  250سال كار يك انسان با يك هدف ،با يك نيت ،و
با تاكتيكهاى مختلف است.
ائمهعليهمالسالم وقتى كه احساس كردند كه اسالم رو به غربت افتاد و جامعة اسالمى تشكيل
نشد ،چند هدف را اهداف اصولى خود قرار دادند .يكى «تبيين اسالم به شكل درست» .اسالم
طوالنى درازمدت قرار داشتند ،يك
از نظر آن كسانى كه در رأس قدرت در طول اين ساليان
ِ
چيز مزاحم بود .اسال ِم پيغمبر ،اسال ِم قرآن ،اسال ِم جنگ بدر و حنين ،اسال ِم ضدتجملپرستى،
اسال ِم ضدتبعيض ،اسال ِم طرفدار مستضعفان ،اسال ِم كوبندة مستكبران به درد آن كسانى
نمىخورد كه مىخواستند با ماهيت فرعونى ،لباس موسوى بپوشند ،با ماهيت نمرودى ،لباس
ْ
ابراهيمى بپوشند؛ امكان نداشت .مجبور بودند اسالم را تحريف كنند ،امكان نداشت كه اسالم
را از دل مردم ،از ذهن مردم يكباره دور كنند ،چون مردم مؤمن بودند ،مجبور بودند اسالم را
از روح و محتوا و ماهيت خودش عوض كنند و خالى كنند.
عين همان كارى كه شما يادتان هست و شاهد بوديد در دوران رژيم گذشته نسبت به مظاهر
اسالمى انجام مىگرفت .در رژيم گذشته با تظاهرات اسالمى مخالفت نمىشد ،اما با معناى
اسالم و با روح اسالم چرا ،با جهاد اسالم چرا .با امر به معروف و نهى از منكر اسالم چرا،
با بيان حقايق اسالمى چرا ،اما با ظواهر اسالمى كه به گاو و گوسفند آنها صدمهاى نزند
 .1عيونأخبارالرضاعليهالسالم /ترجمة غفارى و مستفيد /ج /2ص417
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مخالفت نمىشد .اين حالت در دوران خالفتهاى اموى و عباسى هم وجود داشت ،لذا براى
اينكه اسالم را از روح و حقيقت خود خالى كنند ،عدهاى مزدور قلمبهمزد و زبانبهمزد داشتند.
پول مىدادند حديث درست مىكردند ،پول مىدادند منقبت 1براى آنها درست مىكردند ،پول
مىدادند كتاب براى آنها مىنوشتند .مىگويد وقتى سليمانبنعبدالملك از دنيا رفت ،ما ديدیم
كتابهاى فالن عالم بزرگ ـ كه اسمش را نمىآورم ـ بر حيوانات بار شد ،بر استرها بار شد و
از خزانة سليمانبنعبدالملك بيرون آمد .يعنى اين كتابنويس ،اين محدث بزرگ ،اين عالم
معروفى كه اينهمه نام او در كتابهاى اسالمى وجود دارد ،اين براى سليمانبنعبدالملك
كتاب مىنوشت .خُ ب ،كتابى كه براى سليمانبنعبدالملك نوشته بشود شما توقع داريد در
اين كتاب چيزى باشد كه سليمانبنعبدالملك را ناخوش بيايد؟ خُ ب سليمانبنعبدالملكى
كه ظلم مىكند ،شراب مىخورد ،با كفار مىسازد ،مسلمين را زير فشار قرار مىدهد ،بين
مردم تبعيض قائل مىشود ،فقرا را رويشان فشار مىآورد ،اموال مردم را مىگيرد ،اين چهجور
عليهمالسالم
اسالمى را مىپسندد؟ اين درد بزرگ جامعة اسالمى در طول قرنهاى اول بود ،ائمه
اين را مىديدند ،احساس مىكردند كه ميراث ارزشمند پيغمبر ،يعنى احكام اسالمى كه بايد
براى طول تاريخ بماند و انسانها را در تمام ادوار تاريخ هدايت بكند ،دستخوش تحريف شده.
يكى از هدفهاى ائمه كه خيلى هم مهم بود ،تبيين درست اسالم و تفسير حقيقى قرآن و
افشاگرى تحريفها و تحريفكنندهها بود.
نگاه كنيد در كلمات ائمهعليهمالسالم مىبينيد آنچه كه گفته شده ،در موارد بسيارى ناظر به آن
محدثين وابستة به دستگاههاى حكومت و
چيزهايى است كه به نام اسالم ،علما و فقها و
ِ
دربارهاى سلطنتى گفته بودند ،آنها را رد مىكردند و حقايق را بيان مىكردند؛ اين يك هدف
اصلى و بزرگ براى ائمه كه تبيين احكام اسالمى بود ،اين يك.
خُ ب ،خود همين كار ،يك ماهيت سياسى دارد .يعنى وقتى كه ما مىدانيم كه تحريف ،با
تحريك دستگاه سلطنت و خالفت انجام مىگيرد و قلمبهمزدها و مزدورهاى علىالظاهر عال ِم،
براى خاطر سالطين و حكمرانان تحريف مىكنند ،طبيعى است كه اگر كسى عليه آن تحريفها
( .1نقب) آنچه مایة فخر و مباهات باشد.
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اقدام بكند ،يقين ًا كارى برخالف سياست آن حكام و سالطين انجام داده .امروز كه در بعضى
از كشورهاى اسالمى ،بعضى از قلمبهمزدها و نويسندگان مزدور و عالمان مأجور از طرف
دستگاهها ،كتاب مىنويسند تا ايجاد تفرقة بين مسلمانها بكنند ،يا چهرة برادران مسلمان
خودشان را زشت نشان بدهند ،اگر در اين كشورها يك نويسندة آزادمنش پيدا بشود كه كتابى
بنويسد و دربارة وحدت اسالمى و دربارة برادرى بين جماعات اسالمى در آن قلمفرسایى كند،
اين كار ،يك كار سياسى است در حقيقت؛ ضد دستگاههاى حاكم است .ائمه يكى از قلمهاى
درشت فعاليتشان اين بود ،احكام اسالمى را كه بيان مىكردند معنايش اين نبود كه احكام
اسالمى در آنروز ،در جامعة اسالمى گفته نمىشد .چرا ،در هر گوشه و كنارى از دنياى اسالم
كسانى بودند كه قرآن مىگفتند ،حديث مىگفتند ،از پيغمبر نقل مىكردند ،هزاران حديث را
بعضى از محدثين بلد بودند ،مخصوص مكه و مدينه و كوفه و بغداد و اينها هم نبود ،در تمام
اقطار عالم اسالمى ـ شما نگاه كنيد به تاريخ ـ در خراسان ،فالن جوان دانشمند چندين هزار
حديث مث ً
ال تدوين مىكند .در طبرستان ،فالن عالم بزرگ چندين هزار حديث از پيغمبر و از
صحابه نقل مىكند .حديث وجود داشت ،حكم اسالمى بيان مىشد ،آنچه بيان نمىشد تفسير
و تبيين درست اسالم در همة شؤون و امور جامعة اسالمى بود كه ائمهعليهمالسالم مىخواستند جلو
اين را بگيرند؛ اين يك كار ،كه از كارهاى مهم ائمهعليهمالسالم بود.
كار مهم ديگر تبيين مسئلة «امامت» بود .امامت يعنى زمامدارى جامعة اسالمى .مسئلة
عمدهاى كه براى مسلمانها آنروز روشن نبود و عم ً
ال و از لحاظ تئورى دچار تحريف شده
بود ،مسئلة امامت بود .امامت جامعة اسالمى با كيست؟ كار به جايى رسيده بود كه كسانى
كه به اغلب احكام اسالمى عمل نمىكردند و بيشتر محرمات را علن ًا انجام مىدادند ،ادعا
مىكردند جانشين پيغمبرند و مىنشستند در مسند پيغمبر و خجالت هم نمىكشيدند .يعنى
اينجور هم نبود كه مردم ندانند ،مردم مىديدند كه يكى به نام خليفه ،مست و اليعقل به
محل نمازجمعه مىآيد و پيشنماز مردم مىشود و به او هم اقتدا مىكردند .مردم مىدانستند
كه يزيدبنمعاويه دچار بيمارىهاى بزرگ اخالقى و عامل به گناهان بزرگ است ،درعينحال
وقتى به ايشان گفته مىشد كه عليه يزيد قيام كنيد ،مىگفتند ما با يزيد بيعت كرديم ،نمىشود
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قيام كنيم .مسئلة امامت براى مردم روشن نبود .مردم خيال مىكردند كه امام مسلمين و
حاكم جامعة اسالمى مىتواند با اين گناهان ،با اين خالفها ،با اين ظلمها ،با اين اعمالى كه
برخالف صريح قرآن و اسالم هست آميخته و آلوده باشد ،براى مردم مسئلة مهمى نبود .اين
يك مشكل بزرگى بود كه با توجه به اهميت مسئلة حكومت در يك جامعه و تأثير حاكم در
جهتگيرى جامعه ،بزرگترين خطر براى عالَم اسالم است .لذا ائمهعليهمالسالم الزم مىدانستند
دو چيز را به مردم بگويند.
يكى اينكه بگويند ،امام داراى اين شرایط است ،حاكم اسالمى داراى اين خصوصيات است.
اين عصمت ،اين تقوا ،اين علم ،اين معنويت ،اين رفتار با مردم ،اين عمل در مقابل خدا،
خصوصيات امام يعنى حاكم اسالمى را براى مردم بيان كند ،اين يك؛ و دوم مشخص كنند
كه آن كسى كه داراى اين خصوصيات هست امروز كيست؟ كه معرفى مىكردند و خودشان
را بيان مىكردند ،اين هم يك كار بزرگ ائمه و مىبينيد كه اين يكى از مهمترين كارهاى
سياسى و تبليغات و تعليمات سياسى است.
اگر ائمهعليهمالسالم غير از اين دو كارى كه گفتم هيچ كار ديگری نداشتند ،كافى بود كه ما بگویيم
زندگى ائمه از اول تا به آخر يك زندگى سياسى است .آنجايى كه تفسير هم مىگويند ،بيان
معارف اسالمى را هم مىكنند در حقيقت يك عمل سياسى انجام مىدادند .آنجايى هم كه
دربارة خصوصيات امام حرف مىزنند باز يك عمل سياسى دارند انجام مىدهند .يعنى ائمه،
تعليماتشان اگر در همين دو خصوصيت ،دو عنوان و دو موضوعى كه گفتم خالصه هم مىشد،
باز ائمه زندگىشان يك زندگى سياسى بود ،اما به اين هم اكتفا نمىكردند .عالوة بر همة
زيرزمينى همهجانبة
اينها ،ائمهعليهمالسالم حداقل از دوران امام حسنمجتبى به بعد يك حركت
ِ
سياسى و انقالبى را به قصد قبضه كردن حكومت ،شروع كرده بودند .هيچ شكى باقى نمىماند
براى كاوشگر زندگى ائمه كه ائمهعليهمالسالم اين حركت را داشتند .آنیكه من عرض مىكنم
ناشناخته است ،اين نكتة قضيه است كه متأسفانه در كتابهايى كه در زندگى ائمه نوشته
شده ،دربارة زندگى امام صادق ،در زندگى موسىبنجعفر ،در زندگى بسياری از ائمة ديگر اين
نكته معرفى نشده است.
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اينىكه ائمهعليهمالسالم يك حركت سياسى ،تشكيالتى وسيع و گسترده را انجام مىدادند با اينكه
عليهمالسالم
اينهمه شواهد وجود دارد ،اين ناگفته مانده و ذكر نشده و مشكل عمدة فهم زندگى ائمه
است .حقيقت اين است كه ائمه اين كار را شروع كردند .البته شواهد خيلى زيادى هست.
عليهمالسالم
مجرد
..پس اين را بهطور خالصه همة برادران و خواهران بدانند كه ائمه
همهشان به ّ
اينكه بار امانت امامت را تحويل مىگرفتند ،يكى از كارهايى كه شروع مىكردند يك مبارزة
سياسى بود ،يك تالش سياسى بود براى گرفتن حكومت .اين تالش سياسى مثل همة
تالشهايى است كه آن كسانى كه مىخواهند يك نظامى را تشكيل بدهند ،انجام مىدهند و
اين كار را ائمهعليهمالسالم هم مىكردند.
1364/1/23
تمام اين نزاعى كه شما در طول دوران زندگى ائمهعليهمالسالم بين آنها و دستگاههاى ظلم و
جور مشاهده مىكنيد بر سر همين قضيه است .آنهايى كه با ائمة ما مخالفت مىكردند ،آنها
را مسموم مىكردند ،مقتول مىكردند ،زندان مىانداختند ،محاصره مىكردند ،دعوايشان بر
حكومت ائمهعليهمالسالم بود .اگر ائمه داعية حكومت نداشتند ولو علوم اولين و آخرين
سر داعية
ِ
را هم به خودشان نسبت مىدادند ،اگر بحث قدرت سياسى نبود ،داعية قدرت سياسى نبود،
هيچگونه تعرضى نسبت به آنها انجام نمىگرفت ،الاقل به اين شدت انجام نمىگرفت ،اص ً
ال
مسئله اين است .لذا شما مىبينيد در بين دعوتها و تبليغات ائمهعليهمالسالم روى كلمة امامت و
مسئلة امامت حساسيت بسيار بااليى است ،يعنى وقتى كه امام صادق هم مىخواهد ادعاى
رسول هِ
َ
كان اإلمام»
إن
الل َ
اس ّ
حاكميت اسالمى و قدرت سياسى بكند مىگويد« :أيّها النّ ُ
َ
رسول
«إن
مىگويد اى مردم ـ در اجتماع مردم در عرفات ـ مىايستد در ميان مردم مىگويدّ :
هِ
كان اإلمام» امام جامعه ،پيشواى جامعه ،رهبر جامعه ،حاكم بر جامعه رسول خدا بود« ،ثُ ّم
الل َ
الح َسين »1تا مىرسد به خودش .يعنى تمام بحث
بن أبي طال ِ ٍب ثُ ّم
َ
ُ
لي ُ
الحسن ثُ َم ُ
كان َع ُّ
اصحاب ائمه در مبارزاتشان ،همين مسئلة حكومت و حاكميت
ائمه با مخالفينشان و بحث
ِ
و واليت مطلقه و عامة بر مسلمين و قدرت سياسى بود؛ بر سر مقامات معنوى ،آنها با ائمه
دعوايى نداشتند.
 .1الكافي /ج /4ص466
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خيلى از اوقات اتفاق مىافتاد كه كسانى در جامعة زمان خلفا ،اهل زهد بودند و اهل علم بودند
و معروف به تفسير و به علم و به اين چيزها ،خلفا هم با آنها نه فقط معارضهاى نمىكردند
بلكه حتى مخلص آنها بودند ،اظهار ارادت نسبت به آنها مىكردند ،پيش آنها مىرفتند ،از
آنها نصيحت مىخواستند ،چرا؟ چون آنها در مقابل خلفا داعية سياسى نداشتند واِلاّ امثال
نبَصري و ابنشُ ُبر َمة و َعمروبن ُع َبيد ،اين بزرگان از علمايى كه مورد توجه و قبول خلفا
حس 
بودند ،اينها كسانى بودند كه ادعاى علم و ادعاى زهد و ادعاى معنويت و ادعاى تفسير و
ادعاى علوم پيغمبر و همة اين ادعاها را هم اينها داشتند ،اما نسبت به آنها هيچگونه از طرف
خلفا تعرضى نبود؛ چرا؟ چون داعية قدرت سياسى وجود نداشت .دعواى ائمهعليهمالسالم با خلفاى
بنىاميه و بنىعباس بر سر همين مسئلة امامت و واليت ،يعنى همين معنايى از امامت كه ما
امروز آن را به كار مىبريم[ ،بوده].
1366/11/2

فصل اول
پيامبراعظم
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كار مهم پيامبر خدا ،دعوت به حق و حقيقت و جهاد در راه اين دعوت بود .در مقابل دنياى
ظلمانى زمان خود ،پيامبر اكرم دچار تشويش نشد .چه آنروزى كه در مكه تنها بود ،يا جمع
كوچكى از مسلمين او را احاطه كرده بودند و در مقابلش سران متكبر عرب ،صنادي ِد 1قريش و
گردنكشان ،با اخالقهاى خشن و با دستهاى قدرتمند قرار گرفته بودند ،و يا عامة مردمى
كه از معرفت نصيبى نبرده بودند ،وحشت نكرد؛ سخن حق خود را گفت ،تكرار كرد ،تبيين
كرد ،روشن كرد ،اهانتها را تحمل كرد ،سختيها و رنجها را به جان خريد ،تا توانست جمع
كثيرى را مسلمان كند؛ و چه آنوقتى كه حكومت اسالمى تشكيل داد و خود در موضع رئيس
اين حكومت ،قدرت را بهدست گرفت .آنروز هم ،دشمنان و معارضان گوناگونى در مقابل
پيامبر بودند؛ چه گروههاى مسلح عرب ـ وحشيهايى كه در بيابانهاى حجاز و َيمامه،2

همهجا پراكنده بودند و دعوت اسالم بايد آنها را اصالح مىكرد و آنها مقاومت مىكردند ـ
و چه پادشاهان بزرگ دنياى آنروز ـ دو ابرقدرت آنروز عالم ـ يعنى ايران و امپراتورى روم

(.1صند) مِهتران ،بزرگان
 .2منطقهای بزرگ در عربستان ـمیان نجد و بحرین ـ که دارای قریهها ،قلعهها ،چشمهها و نخلستانهای فراوان بوده است.

 n28انسان  250ساله

كه پيامبر نامهها نوشت ،مجادلهها كرد ،سخنها گفت ،لشكركشيها كرد ،سختيها كشيد،
در محاصرة اقتصادى افتاد و كار به جايى رسيد كه مرد ِم مدينه گاهى دو روز و سه روز ،نان
براى خوردن پيدا نمىكردند .تهديدهاى فراوان از همه طرف ،پيامبر را احاطه كرد .بعضى از
مردم نگران مىشدند ،بعضى متزلزل مىشدند ،بعضى نق مىزدند ،بعضى پيامبر را به ماليمت
و سازش تشويق مىكردند؛ اما پيامبر در اين صحنة دعوت و جهاد ،يك لحظه دچار سستى
نشد و با قدرت ،جامعة اسالمى را پيش برد ،تا به اوج عزت و قدرت رساند؛ و همان نظام و
بركت ايستادگى پيامبر در ميدانهاى نبرد و دعوت ،در سالهاى بعد توانست
جامعه بود كه به
ِ
به قدرت اول دنيا تبديل شود.
1370/7/5
بعثت خاتم ،آغاز بیداری

ثت لأِ ُتَ ِّم َم َمكا ِر َم األخالق » .بعثت
خود آن حضرت ،بنابر حديث متواتر و معروف ،فرمود« :ب ُ ِع ُ
1

با اين هدف در عالم پديد آمد كه َمكرمتهاى 2اخالقى و فضيلتهاى روحى بشر عموميت
پيدا كند و به كمال برسد .تا كسى خود داراى برترين مكارم اخالق نباشد ،خداوند متعال اين
مأموريت عظيم و خطير را به او نخواهد داد؛ لذا در اوایل بعثت ،خداوند متعال خطاب به پيغمبر
«و إن ّ َ
ك ل َ َعلى ُخلُقٍ َعظيم .»3ساخته و پرداخته شدن پيغمبر ،تا ظرفى بشود كه
مىفرمايدَ :
خداى متعال آن ظرف را مناسب وحى خود بداند ،مربوط به قبل از بعثت است؛ لذا وارد شده
است كه پيغمبر اكرم كه در جوانى به تجارت اشتغال داشتند و درآمدهاى هنگفتى از طريق
تجارت بهدست آورده بودند ،همه را در راه خدا صدقه دادند؛ بين مستمندان تقسيم كردند.
در اين دوران كه دوران اواخر تكامل پيغمبر و قبل از نزول وحى است ـ دورانى كه هنوز
ايشان پيغمبر هم نشده بود ـ پيغمبر از كوه حرا باال مىرفت و به آيات الهى نگاه مىكرد؛
به آسمان ،به ستارگان ،به زمين ،به اين خاليقى كه در روى زمين با احساسات مختلف
و با روشهاى گوناگون زندگى مىكنند .او در همة اينها آيات الهى را مىديد و روزبهروز
خضوع او در مقابل حق ،خشو ِع دل او در مقابل امر و نهى الهى و ارادة الهى بيشتر مىشد
 .1شرح اصول الكافي/صدرا /ج /1ص420
( .2کرم) بزرگیها ،جوانمردیها
 .3سورة مبارکة قلم /آیة « ،4و به راستى تو بر خُ لق و خوى بس بزرگى هستى».
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«كان اَع َقل
و جوانههاى اخالق نيك در او روزبهروز بيشتر رشد مىكرد .در روايت است كه
َ
اكر َمهم»؛ پيامبر قبل از بعثت ،با مشاهدة آيات الهى ،روزبهروز ُپربارتر مىشد ،تا به
النّ ُ
اس و َ
أفض َل
كم َل
ده َ
َ
أربعين َسنَ ًة َو ن َ َظ َر اهللُ َع ّز َو َج ّل إلى قَلبِ ِه ف ََو َج ُ
َلما استَ َ
چهل سالگى رسيد« .ف ّ
أخض َعها»؛ دل او در چهل سالگى نورانىترين دلها،
أخش َعها َو َ
أطو َعها َو َ
ال ُقلوبِ َو َأجلََّهاَ ،و َ
خاشعترين دلهاُ ،پرظرفيتترين دلها براى دريافت پيام الهى بود« .أ ِذ َن لأِ ِ
السما ِء
بواب ّ
محم ٌد يَ ُ
نظ ُر إلَيها» .وقتى به اين مرحله از معنويت و روحانيت و نورانيت و اوج كمال
فَ ُفتِ َحتَ ،و ّ
رسيد ،آنوقت خداى متعال درهاى آسمان و درهاى عوالم غيبى را به روى او باز كرد؛ چشم
محم ٌد يَ ُ
نظ ُر إلَيهِم»1؛
او را به عوالم معنوى و عوالم غيبى گشودَ .
لمالئ ِ َك ِة فَنَ َزلُوا َو ّ
«و أ ِذ َن ل ِ َ
او فرشتگان را مىديد ،با او سخن مىگفتند؛ كالم آنها را مىشنيد ،تا اينكه جبرئيل امين بر او
نازل شد و گفت« :اقرأ»2؛ سرآغاز بعثت.
اين مخلوق بىنظير الهى ،اين انسان كامل كه قبل از نزول وحى الهى به اين مرحلة از كمال
رسيده است ،از اولين لحظة بعثت ،يك جهاد مر ّك ِب همهجانبة دشوار را آغاز كرد و بیستوسه
نهايت دشوارى اين جهاد را پيش برد .جهاد او در درون خود ،جهاد با مردمى كه
سال در
ِ
از حقيقت هيچ ادراكى نداشتند و جهاد با آن فضاى ظلمانى مطلق بود ،كه اميرالمؤمنين
قامت َعلى
داست ُهم بِأخفافِها َو َو ِطئَت ُهم بِأظالفِها َو َ
در نهجالبالغه مىفرمايد« :في فِتَنٍ َ
َسناب ِ ِكها »3از همه طرف فتنهها مردم را مىفشرد؛ دنياطلبى ،شهوترانى ،ظلم و تع ّدى ،رذائل
4
اخالقى در اعماق وجود انسانها ،و دست تع ّدى قدرتمندانى كه بدون هيچ مانع و رادعى
بهسوى ضعفا دراز بود .اين تع ّدى نه فقط در مكه و در جزيرةالعرب ،بلكه در برترين تمدنهاى
آنروز عالم؛ يعنى در امپراتورى بزرگ روم و در شاهنشاهى ايران ،وجود داشت .تاريخ را نگاه
كنيد؛ صفحة ظلمانى تاريخ ،سراسر زندگى بشر را فرا گرفته بود .مجاهدت با اين قدرت عظيم
ساعات بعثت و تحمل وحى الهى براى پيغمبر آغاز
و تالش بىوقفه و غيرقابل تصور از اولين
ِ
 .1بحاراالنوار /ج /17ص309
 .2سورة مبارکة علق /آیة « ،1بخوان»
 .3نهجالبالغه /خطبة « ،2فتنهها ،مردم را لگدمال كرده و با ُسمهاى محكم خود نابودشان كرده و پا بر جا ايستاده بود».
( .4ردع) مانع ،بازدارنده
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شد و وحى الهى هم پيوسته ،مثل آب زاللى كه به سرزمين مستعدى برسد ،بر قلب مقدس
آن بزرگوار نازل مىشد و او را نيرو مىبخشيد؛ و او همة توان خود را بهكار برد تا اينكه بتواند
اين دنيا را در آستانة يك تحول عظيمى قرار بدهد؛ و موفق شد.
اولين سلولهاى پيكرة امت اسالمى در همان روزهاى دشوار مكه با دست تواناى پيغمبر
بنا شد؛ ستونهاى مستحكمى كه بايد بناى امت اسالمى بر روى اين ستونها استوار
بشود؛ اولين مؤمنين ،اولين ايمانآورندگان ،اولين كسانى كه اين دانايى ،اين شجاعت،
اين نورانيت را داشتند كه معناى پيام پيغمبر را درك كنند و دل به او ببندند« .ف ََمن يُ ِر ِد
در ُه لِإلسالم .»1دلهاى آماده و درهاى گشودة دل به سمت اين
شرح َص َ
اهللُ أن يَهديَ ُه يَ َ
معارف الهى و اين دستورات الهى ،با دست تواناى پيغمبر ساخته شد ،اين ذهنها روشن
شد ،اين ارادهها روزبهروز مستحكمتر شد؛ و سختىهايى در دوران مكه براى همان عدة
قليل مؤمنين ـ كه روزبهروز هم بيشتر مىشدند ـ پيش آمد ،كه براى من و شما قابل تصور
نيست .در فضايى كه همة ارزشها ،ارزشهاى جاهلى است ،تعصبها ،غيرتورزيهاى
غلط ،كينهورزيهاى عميق ،قساوتها ،شقاوتها ،ظلمها و شهوتها درآميخته با هم است
و زندگى مردم را مىفشرد و در خود احاطه كرده و در بين اين سنگهاى خارا و غيرقابل
الش َجر َة البَ ّري َّ َة أص َل ُب ُعودا ً َو أقوى َوقُودا ً»2
إن ّ
«و ّ
نفوذ ،اين نهالهاى سرسبز بيرون آمدَ .
كه اميرالمؤمنين مىگويد ،اين است .هيچ توفانى نمىتوانست اين سبزهها ،اين نهالها و
اين درختهايى را كه از الى صخرهها روييد و ريشه دوانيد و رشد كرد ،تكان بدهد .سیزده
سال گذشت و بعد بر اساس اين پايههاى مستحكم ،بناى جامعة اسالمى ،جامعة مدنى و
نبوى ،بر روى اين پايهها گذاشته شد.
شالودهريزي نظام اسالمي
اين امتسازى فقط سياست نبود؛ يك بخشى از آن ،سياست بود .بخش عمدة ديگرى آن،
تربيت يكايك افراد بودُ « :ه َو الّذي ب َ َع َث في ُ
ين َر ُس اً
ول ِّمن ُهم يَت ُلو َع َليهِم آياتِ ِه و يُ َز ِّكيهِم
األ ِّميِّ َ
 .1سورة مبارکة انعام /آیة « ،125پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد ،دلش را به پذيرش اسالم مىگشايد».
 .2نهجالبالغه /خطبة « ،45درختان بيابانى ،چوبشان سختتر و آتش چوبشان شعلهورتر است».
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اب و ِ
و يُ َع ّلِ ُم ُه ُم ِ
يكيك دلها در زير تربيت پيغمبر قرار مىگرفت.
كم َة« .»1يُ َز ِّكيهِم»؛
ِ
الكتَ َ
الح َ
پيغمبر به يكايك ذهنها و خردها ،دانش و علم را تلقين مىكرد« .و يُ َع ّلِ ُم ُه ُم ِ
اب و
الكتَ َ
ِ
كمةَ» .حكمت يك مرتبة باالتر است .فقط اين نبود كه قوانين و مقررات و احكام را به آنها
الح َ

بياموزد ،بلكه حكمت به آنها مىآموخت .چشمهاى آنها را بر روى حقايق عالم باز مىكرد .ده
سال هم پيغمبر اينگونه و با اين روش حركت كرد .از طرفى سياست ،ادارة حكومت ،دفاع از
كردن راه براى اينكه گروههاى خارج از مدينه
كيان جامعة اسالمى ،گسترش دامنة اسالم ،باز
ِ
بهتدريج و يكبهيك وارد عرصة نورانى اسالم و معارف اسالمى شوند ،از طرف ديگر هم
تربيت يكايك افراد .اين دو تا را نمىشود از هم جدا كرد.
يك عدهاى اسالم را فقط مسئلة فردى دانستند و سياست را از اسالم گرفتند ..درحالیكه نبى
مكرم اسالم در آغاز هجرت ،در ا ّولى كه توانست خود را از دشواريهاى مكه نجات دهد،
اولين كارى كه كرد ،سياست بود .بناى جامعة اسالمى ،تشكيل حكومت اسالمى ،تشكيل نظام
اسالمى ،تشكيل قشون اسالمى ،نامة به سياستمداران بزرگ عالم ،ورود در عرصة سياسى
بشرى آنروز ،سياست است .چطور مىشود اسالم را از سياست جدا كرد؟! چطور مىشود
عظيم
ِ
ذين
سياست را با دست هدايتى غير از دست هدايت اسالم ،معنا و تفسير كرد و شكل داد؟! «ال ّ َ
عض ِ
رآن ِعضين»2؛ بعضى قرآن را ّ
الك ِ
تكه پاره مىكنند« .يُؤ ِم ُن بِبَ ِ
تاب َو يَك ُف ُر
َج َع ُلوا ال ُق َ
3
أرسلنا
بِبَعض »؛ به عبادت قرآن ايمان مىآورند؛ اما به سياست قرآن ايمان نمىآورند« .ل َ َقد َ
نات َو أن َزلنا َم َع ُه ُم ِ
ُر ُس َلنا بِالبَيّ ِ
اس بِال ِقسط .»4قسط چيست؟ قسط
تاب َو
َ
الميزان لِيَ ُق َ
الك َ
وم النّ ُ
تشكيل يك
يعنى استقرار عدالت اجتماعى در جامعه .چه كسى مىتواند اين كار را انجام دهد؟
ِ
جامعة همراه با عدالت و قسط ،يك كار سياسى است؛ كار مديران يك كشور است .اين ،هدف
انبياست .نه فقط پيغمبر ما ،بلكه عيسى و موسى و ابراهيم و همة پيغمبران الهى براى سياست
 .1سورة مبارکة جمعه /آیة « ،2اوست آن كس كه در ميان بىسوادان فرستادهاى از خودشان برانگيخت ،تا آيات او را بر آنان بخواند
و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان بياموزد».
 .2سورة مبارکة حجر /آیة 91
 .3تحفالعقول /ص« ،485به برخى از آيات قرآن ايمان آورد و برخى ديگر را نپذيرد».
 .4سورة مبارکة حدید /آیة « ،25به راستى [ما] پيامبران خود را با داليل آشكار فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل نموديم تا
مردم به عدل و انصاف بهپاخيزند».
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و براى تشكيل نظام اسالمى آمدند.
ن ـ و گزافه
سيرة نبى اكرم در دوران ده سالة حاكميت اسالم در مدينه ،يكى از درخشانتري 
نيست اگر بگوييم درخشانترين ـ دورههاى حكومت در طول تاريخ بشرى است .بايد اين دورة
كوتاه و ُپركار و فوقالعاده تأثيرگذار در تاريخ بشر را شناخت .دورة مدينه ،فصل دوم دوران
بیستوسه سالة رسالت پيغمبر است .سیزده سال در مكه ،فصل اول بود ـ كه مقدمة فصل
دوم محسوب مىشود ـ و تقريب ًا ده سال هم دوران مدينة پيغمبر است ،كه دوران شالودهريزى
نظام اسالمى و ساختن يك الگو و نمونه از حاكميت اسالم براى همة زمانها و دورانهاى
تاريخ انسان و همة مكانهاست .البته اين الگو ،يك الگوى كامل است و مثل آن را ديگر در
هيچ دورانى سراغ نداريم؛ ليكن با نگاه به اين الگوى كامل ،مىشود شاخصها را شناخت.
اين شاخصها براى افراد بشر و مسلمانها عالمتهايى است كه بايد بهوسيلة آنها نسبت به
نظامها و انسانها قضاوت كنند.
هدف پيغمبر از هجرت به مدينه اين بود كه با محيط ظالمانه و طاغوتى و فاس ِد سياسى و
اقتصادى و اجتماعىاى كه آنروز در سرتاسر دنيا حاكم بود ،مبارزه كند و هدف ،فقط مبارزه
با كفار مكه نبود؛ مسئله ،مسئلة جهانى بود .پيامبر اكرم اين هدف را دنبال مىكرد كه هرجا
زمينة مساعد بود ،بذر انديشه و عقيده را بپاشد؛ با اين اميد كه در زمان مساعد ،اين بذر سبز
خواهد شد .هدف اين بود كه پيام آزادى و بيدارى و خوشبختى انسان به همة دلها برسد .اين
جز با ايجاد يك نظام نمونه و الگو امكانپذير نبود؛ لذا پيغمبر به مدينه آمد تا اين نظام نمونه
را بهوجود آورد .اينكه چقدر بتوانند آن را ادامه دهند و بعديها چقدر بتوانند خودشان را به آن
نزديك كنند ،بسته به همت آنهاست .پيغمبر نمونه را مىسازد و به همة بشريت و تاريخ ارائه
مىكند .نظامى كه پيغمبر ساخت ،شاخصهاى گوناگونى دارد كه در بين آنها هفت شاخص از
همه مهمتر و برجستهتر است.
شاخص اول ،ايمان و معنويت است .انگيزه و موتور پيشبرندة حقيقى در نظام نبوى ،ايمانى
است كه از سرچشمة دل و فكر مردم مىجوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در جهت
صحيح به حركت در مىآورد .پس شاخص اول ،دميدن و تقويت روح ايمان و معنويت و دادن
1385/5/31
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اعتقاد و انديشة درست به افراد است ،كه پيغمبر اين را از مكه شروع كرد و در مدينه پرچمش
را با قدرت باال برد.
شاخص دوم ،قسط و عدل است .اساس كار بر عدالت و قسط و رساندن هر حقى به حقدار
ـ بدون هيچ مالحظه ـ است.
شاخص سوم ،علم و معرفت است .در نظام نبوى ،پاية همه چيز ،دانستن و شناختن و آگاهى
و بيدارى است .كسى را كوركورانه به سمتى حركت نمىدهند؛ مردم را با آگاهى و معرفت و
قدرتِ تشخيص ،به نيروى فعال ـ نه نيروى منفعل ـ بدل مىكنند.
شاخص چهارم ،صفا و اخوت است .در نظام نبوى ،درگيريهاى برخاسته از انگيزههاى
خرافى ،شخصى ،سودطلبى و منفعتطلبى مبغوض 1است و با آن مبارزه مىشود .فضا ،فضاى
صميميت و اخوت و برادرى و همدلى است.
شاخص پنجم ،صالح اخالقى و رفتارى است .انسانها را تزكيه و از مفاسد و رذائل اخالقى،
2
«و يُ َز ّكيهِم َو يُ َع ِّل ُم ُه ُم ِ
تاب َو
پيراسته و پاك مىكند؛
ِ
الك َ
انسان با اخالق و ُم َز ّكى مىسازد؛ َ
ِ
كمة .»3تزكيه ،يكى از آن پايههاى اصلى است؛ يعنى پيغمبر روى يكايك افراد ،كار تربيتى
الح َ
و انسانسازى مىكرد.
توسرىخور ،وابسته ،دنبالهرو و دست
شاخص ششم ،اقتدار و عزت است .جامعه و نظام نبوىَ ،
حاجت بهسوى اين و آن درازكن نيست؛ عزيز و مقتدر و تصميمگير است؛ صالح خود را كه
شناخت ،براى تأمين آن تالش مىكند و كار خود را پيش مىبرد.
پيشرفت دائمى است .توقف در نظام نبوى وجود ندارد؛ بهطور
شاخص هفتم ،كار و حركت و
ِ
مرتب ،حركت ،كار و پيشرفت است .اتفاق نمىافتد كه يك زمان بگويند ديگر تمام شد ،حال
بنشينيم استراحت كنيم! اين وجود ندارد .البته اين كار ،كا ِر لذتآور و شادىبخشى است؛ كار
خستگىآور و كسلكننده و ملولكننده و به تعبآورندهاى 4نيست؛ كارى است كه به انسان
بغض) مورد خشم قرار گرفتن
 ( .1
( .2زکی) پاکشده
 .3سورة مبارکة آلعمران /آیة « ،164و پاكشان كند و كتاب و حكمتشان بياموزد».
تعب) خستگیآور ،مش ّقتزا
 ( .4
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نشاط و نيرو و شوق مىدهد.
عنوان
پيغمبر وارد مدينه شد تا اين نظام را س ِر پا و كامل كند و آن را براى ابد در تاريخ ،به
ِ
نمونه بگذارد تا هركسى در هرجاى تاريخـ از بعد از زمان خودش تا قيامت ـتوانست مثل آن
را بهوجود آورد و در دلها شوق ايجاد كند تا انسانها بهسوى چنان جامعهاى بروند .البته ايجاد
چنين نظامى ،به پايههاى اعتقادى و انسانى احتياج دارد.
اول بايد عقايد و انديشههاى صحيحى وجود داشته باشد تا اين نظام بر پاية آن افكار بنا شود.
پيغمبر اين انديشهها و افكار را در قالب كلمة توحيد و عزت انسان و بقية معارف اسالمى در
سال مكه تبيين كرده بود؛ بعد هم در مدينه و در تمام آنات و لحظات تا د ِم
دوران سیزده ِ
مرگ ،دائم ًا اين افكار و اين معارف بلند را ـ كه پايههاى اين نظامند ـ به اين و آن تفهيم كرد
و تعليم داد.
دوم ،پايهها و ستونهاى انسانى الزم است تا اين بنا بر دوش آنها قرار گيرد ،چون نظام
اسالمى قائم به فرد نيست .پيغمبر بسيارى از اين ستونها را در مكه بهوجود آورده و آماده
كرده بود .يك عده ،صحابة بزرگوار پيغمبر بودند ـ با اختالف مرتبهاى كه داشتند ـاينها معلول
و محصول تالش و مجاهدت دوران سخت سیزدهسالة مكه بودند .يك عده هم كسانى بودند
كه قبل از هجرت پيغمبر ،در يثرب با پيام پيغمبر بهوجود آمده بودند؛ از قبيل سعدبنمعاذها
و ابىايوبها و ديگران .بعد هم كه پيغمبر آمد ،از لحظة ورود ،انسانسازى را شروع كرد و
روزبهروز مديران اليق ،انسانهاى بزرگ ،شجاع ،باگذشت ،باايمان ،قوى و بامعرفت به عنوان
ستونهاى مستحكم اين بناى شامخ و رفيع ،وارد مدينه شدند.
هجرت پيغمبر به مدينه ـ كه قبل از ورود پيامبر به اين شهر ،يثرب ناميده مىشد و بعد از
آمدن آن حضرت« ،مدينةال ّنبى» نام گرفت ـ مثل نسيم خوش بهارى بود كه در فضاى اين
شهر پيچيد و همه احساس كردند كأنّه گشايشى بهوجود آمده است؛ لذا دلها متوجه و بيدار
شد .وقتى كه مردم شنيدند پيغمبر وارد ُقبا شده است .قبا نزديك مدينه است و آن حضرت
پانزده روز در آنجا ماند .شوق ديدن ايشان روزبهروز در دل مردم مدينه بيشتر مىشد .بعضى
از مردم به قبا مىرفتند و پيغمبر را زيارت مىكردند و برمىگشتند؛ عدهاى هم در مدينه منتظر
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بودند تا ايشان بيايد .بعد كه پيغمبر وارد مدينه شد ،اين شوق و اين نسيم لطيف و ماليم ،به
توفانى در دلهاى مردم تبديل شد و دلها را عوض كرد .ناگهان احساس كردند كه عقايد و
عواطف و وابستگيهاى قبايلى و تعصبات آنها ،در چهره و رفتار و سخن اين مرد محو شده
است و با دروازه جديدى بهسوى حقايق عالم آفرينش و معارف اخالقى آشنا شدهاند .همين
توفان بود كه اول در دلها انقالب ايجاد كرد؛ بعد به اطراف مدينه گسترش پيدا كرد؛ سپس
دژ طبيعى مكه را تسخير كرد و سرانجام به راههاى دور قدم گذاشت و تا اعماق دو امپراتورى
بزرگ آنروز پيش رفت؛ و هرجا رفت ،دلها را تكان داد و در درون انسانها انقالب
و كشور
ِ
بهوجود آورد .مسلمانان در صدر اسالم ،ايران و روم را با نيروى ايمان فتح كردند .ملتهاى
مجردى كه اينها را مىديدند ،در دلهايشان نيز اين ايمان بهوجود مىآمد.
مورد هجوم هم به ّ
شمشير براى اين بود كه مانعها و سركردههاى زر و زورمدار را از سر راه بردارد؛ واِلاّ تودة
مردم ،همهجا همان توفان را دريافت كرده بودند و دو امپراتورى عظيم در آن روزگار ـ يعنى
اعماق خودشان جزو نظام و كشور اسالمى شده بودند .همة اينها چهل سال
روم و ايران ـ تا
ِ
طول كشيد؛ ده سالش در زمان پيغمبر بود؛ سى سال هم بعد از پيغمبر.
مجرد اينكه وارد مدينه شد ،كار را شروع كرد .از جمله شگفتيهاى زندگى آن
پيغمبر به ّ
حضرت اين است كه در طول اين ده سال ،يك لحظه را هدر نداد .ديده نشد كه پيغمبر از
فشاندن نور معنويت و هدايت و تعليم و تربيت لحظهاى باز بماند .بيدارى او ،خواب او ،مسجد
او ،خانة او ،ميدان جنگ او ،در كوچه و بازار رفتن او ،معاشرت خانوادگى او و وجود او ـ هرجا
كه بود ـ درس بود .عجب بركتى در چنين عمرى وجود دارد! كسى كه همة تاريخ را مسخّ ِر
فكر خود كرد و روى آن اثر گذاشت ـ كه من بارها گفتهام ،بسيارى از مفاهيمى كه قرنهاى
بعد براى بشريت تق ّدس پيدا كرد؛ مثل مفهوم مساوات ،برادرى ،عدالت و مردمساالرى ،همه
تحت تأثير تعليم او بود؛ در تعاليم ساير اديان چنين چيزهايى وجود نداشت و يا الاقل به َم َنصة
ظهور نرسيده بود ـ فقط ده سال كار حكومتى و سياسى و جمعى كرده بود .چه عمر بابركتى!
اول ورود ،موضعگيرى خود را مشخص كرد.
از ِ
ناقهاى كه پيغمبر سوار آن بود ،وارد شهر يثرب شد و مردم دور آن را گرفتند .در آن زمان،
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شهر مدينه ،محلهمحله بود؛ هر محلهاى هم براى خودش خانهها ،كوچهها و حصار و بزرگانى
داشت و متعلق به قبيلهاى بود؛ قبايل وابسته به «اوس» و قبايل وابسته به «خزرج» .وقتى
شتر پيغمبر وارد شهر يثرب شد ،جلوی هر كدام از قلعههاى قبايل كه رسيد ،بزرگان بيرون
راحتى ما در اختيار
آمدند و جلوی شتر را گرفتند :يا رسولاهلل! بيا اينجا؛ خانه ،زندگى ،ثروت و
ِ
تو .پيغمبر فرمود :جلوی اين شتر را باز كنيد؛ «إنّها مأمورة»1؛ دنبال دستور حركت مىكند؛
بگذاريد برود .جلوی شتر را باز كردند تا به محلة بعدى رسيد .باز بزرگان ،اشراف ،پيرمردان،
شخصيتها و جوانان آمدند جلوی ناقة پيغمبر را گرفتند :يا رسولاهلل! اينجا فرود بيا؛ اينجا خانة
توست؛ هرچه بخواهى ،در اختيارت مىگذاريم؛ همة ما در خدمتت هستيم .فرمود :كنار برويد؛
بگذاريد شتر به راهش ادامه دهد؛ «إنّها مأمورة» .همينطور محلهبهمحله شتر راه مىرفت تا
به محلة بنىال ّنجار ـ كه مادر پيغمبر جزو اين خانواده است ـ رسيد .مردان بنىال ّنجار دايىهاى
هستى ما
پيغمبر محسوب مىشدند؛ لذا جلو آمدند و گفتند :يا رسولاهلل! ما خويشاوند توييم،
ِ
در اختيار توست ،در منزل ما فرود بيا .فرمود :نه« ،إنّها مأمورة»؛ كنار برويد .راه را باز كردند.
ترين محالت مدينه آمد و در جايى نشست .همه نگاه كردند ببينند خانة
شتر به فقيرنشين ِ
كيست .ديدند خانه ابىا ّيوبانصارى است؛ فقيرترين يا يكى از فقيرترين آدمهاى مدينه.
خودش و خانوادة مستمند و فقيرش آمدند و اثاث پيغمبر را برداشتند و داخل خانه بردند.
صاحبان
پيغمبر هم به عنوان ميهمان ،وارد خانة آنها شد و به اعيان و اشراف و متنفّذان و
ِ
دست رد زد؛ يعنى موضع اجتماعى خودش را مشخص كرد .معلوم شد
قبيله و امثال اينها
ِ
شرف رياست فالن قبيله و وابسته به
حيثيت قبيلهاى و
كه اين شخص ،وابسته به پول و
ِ
ِ
قوم و خويش و فاميل و آدمهاى ُپررو و پشتِهمانداز و امثال اينها نيست و نخواهد شد .از
همان ساعت و لحظة اول مشخص كرد كه در برخورد و تعامل اجتماعى ،طرف كدام گروه
و طرفدار كدام جمعيت است و وجود او براى چه كسانى بيشتر نافع خواهد بود .همه از
پيغمبر و تعاليم او نفع مىبرند ،اما آن كس كه محرومتر است ،قهراً حق بيشترى مىبرد و
بايد جبران محروميتش بشود.
 .1بحاراالنوار /ج /19ص109
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زمين افتادهاى بود .فرمود اين زمين مال كيست؟ گفتند متعلق به
جل ِو خانه ابىا ّيوبانصارىِ ،
دو بچه يتيم است .پول از كيسة خود داد و آن زمين را خريد .بعد فرمود در اين زمين مسجد
مىسازيم؛ يعنى يك مركز سياسى ،عبادى ،اجتماعى و حكومتى؛ يعنى مركز تجمع مردم.
جايى به عنوان مركزيت الزم بود ،لذا شروع به ساختن مسجد كردند .زمين مسجد را از كسى
نخواست و طلب بخشيدگى نكرد؛ آن را با پول خود خريد .با اينكه آن دو بچه ،پدر و مدافع
نداشتند؛ اما پيغمبر مثل پدر و مدافع آنها ،حقشان را تمام و كمال رعايت كرد .وقتى بنا شد
مسجد بسازند ،خود پيغمبر جزو اولين كسان يا اولين كسى بود كه آمد بيل را به دست گرفت
كندن پى مسجد كرد؛ نه به عنوان يك كار تشريفاتى ،بلكه واقع ًا شروع به كار
و شروع به
ِ
كرد و عرق ريخت .طورى كار كرد كه بعضى از كسانى كه كنارى نشسته بودند ،گفتند ما
بنشينيم و پيغمبر اينطور كار كند؟! پس ما هم مىرويم كار مىكنيم؛ لذا آمدند و مسجد را
در مدت كوتاهى ساختند .پيغمبر ـ اين رهبر واال و مقتدر ـ نشان داد كه هيچ حق اختصاصى
براى خودش قائل نيست .اگر بناست كارى انجام گيرد ،او هم بايد در آن سهمى داشته باشد.
بعد ،تدبير و سياست ادارة آن نظام را طراحى كرد .وقتى انسان نگاه مىكند و مىبيند قدمبهقدم،
مدبرانه و هوشيارانه پيش رفته است ،مىفهمد كه پشت سر آن عزم و تصميم قوى و قاطع ،چه
انديشه و فكر و محاسبة دقيقى قرار گرفته است كه علىالظاهر جز با وحى الهى ممكن نيست.
امروز هم كسانى كه بخواهند اوضاع آن ده سال را قدمبهقدم دنبال كنند ،چيزى نمىفهمند.
اگر انسان هر واقعهاى را جداگانه حساب كند ،چيزى ملتفت نمىشود .بايد نگاه كند و ببيند
ترتيب كار چگونه است؛ چطور همة اين كارها مدبرانه ،هوشيارانه و با محاسبه صحيح انجام
گرفته است.
اول ،ايجاد وحدت است .همة مردم مدينه كه مسلمان نشدند؛ اكثراً مسلمان شدند و تعداد
بسيار كمى هم نامسلمان ماندند .عالوهبر اينها ،سه قبيلة مهم يهودى ـ قبيلة بنىقينقاع ،قبيلة
اختصاصى خودشان كه
بنىالنضير و قبيلة بنىقريظه ـ در مدينه ساكن بودند؛ يعنى در قلعههاى
ِ
آمدن اينها به مدينه به صد سال ،دويست سال
تقريب ًا به مدينه چسبيده بود ،زندگى مىكردندِ .
قبل از آن برمىگشت و اينكه چرا آمده بودند ،خودش داستان طوالنى و مفصلى دارد .در زمانى
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كه پيغمبر اكرم وارد مدينه شد ،خصوصيت اين يهوديها در دو ،سه چيز بود .يكى اين بود
اصلى مدينه ،بهترين مزارع كشاورزى ،بهترين تجارتهاى سودده و سودبخشترين
كه ثروت
ِ
صنايع ـ ساخت طالآالت و امثال اين چيزها ـ در اختيارشان بود .بيشتر مردم مدينه در موارد
نياز به اينها مراجعه مىكردند ،پول قرض مىگرفتند و ربا مىپرداختند .يعنى از لحاظ مالى،
ريش همه در دست يهوديها بود .دوم اينكه بر مردم مدينه برترى فرهنگى داشتند .چون اهل
ِ
كتاب بودند و با معارف گوناگون ،معارف دينى و مسائلى كه از ذهن نيمهوحشيهاى مدينه،
بسيار دور بود ،آشنا بودند ،لذا تسلط فكرى داشتند .در واقع اگر بخواهيم به زبان امروز صحبت
كنيم ،يهوديها در مدينه يك طبقة روشنفكر محسوب مىشدند؛ لذا مردم آنجا را تحميق و
تحقير و مسخره مىكردند .البته آنجايى كه خطرى متوجهشان مىشد و الزم بود ،كوچكى هم
مىكردند ،ليكن بهطور طبيعى اينها برتر بودند.
خصوصيت سوم اين بود كه با جاهاى دوردست هم ارتباط داشتند؛ يعنى محدود به فضاى
مدينه نبودند .يهوديها واقعيتى در مدينه بودند ،بنابراين پيغمبر بايد حساب اينها را مىكرد.
جمعى عمومى ايجاد كرد .وقتى آن حضرت وارد مدينه شد،
پيغمبر اكرم يك
ميثاق دست ِ
ِ
بدون اينكه هيچ قراردادى باشد ،بدون اينكه چيزى از مردم بخواهد و بدون اينكه مردم در
رهبرى اين جامعه متعلق به اين مرد است؛ يعنى
اينباره مذاكرهاى كرده باشند ،روشن شد كه
ِ
شخصيت و عظمت نبوى بهطور طبيعى ،همه را در مقابل او خاضع كرد؛ معلوم شد كه او رهبر
است و آنچه مىگويد ،بايد همه بر محورش حركت و اقدام كنند .پيغمبر ميثاقى نوشت كه
مورد قبول همه قرار گرفت .اين ميثاق درباره تعامل اجتماعى ،معامالت ،منازعات ،ديه ،روابط
پيغمبر با مخالفان ،با يهوديها و با غيرمسلمانها بود .همة اينها نوشته و ثبت شد؛ مفصل هم
هست ،شايد دو ،سه صفحه كتابهاى بزرگ تواريخ قديمى را گرفته است.
بعدى بسيار مهم ،ايجاد اخوت بود .اشرافيگرى و تعصبهاى خرافى و غرور قبيلهاى و
اقدام
ِ
جدايى قشرهاى گوناگون مردم از يكديگر ،مهمترين بالى جوامع متعصب و جاهلى آنرو ِز
عرب بود .پيغمبر با ايجاد اخوت ،اينها را زير پاى خودش له كرد .بين فالن رئيس قبيله با فالن
آدم بسيار پايين و متوسط ،اخوت ايجاد كرد .گفت شما دو نفر با هم برادريد؛ آنها هم با كمال
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بردگان مسلمانشده و آزادىيافته
ميل اين برادرى را قبول كردند .اشراف و بزرگان را در كنار
ِ
قرار داد و با اين كار ،همة موانع وحدت اجتماعى را از بين برد .وقتى مىخواستند براى مسجد،
مؤذن انتخاب كنند ،خوشصداها و خوشقيافهها زياد بودند ،معاريف و شخصيتهاى برجسته
متعدد بودند ،اما از ميان همة اينها بالل حبشى را انتخاب كرد .نه زيبايى ،نه صوت و نه شرف
خانوادگى و پدر و مادرى مطرح بود؛ فقط اسالم و ايمان ،مجاهدت در راه خدا و نشان دادن
فداكارى در اين راه مالك بود .ببينيد چطور ارزشها را در عمل مشخص كرد .بيش از آنچه
كه حرف او بخواهد در دلها اثر بگذارد ،عمل و سيره و ممشاى او در دلها اثر گذاشت.
حراست از نظام اسالمي
براى آنكه اين كار به سامان برسد ،سه مرحله وجود داشت :مرحلة اول ،شالودهريزى نظام بود
كه با اين كارها انجام گرفت .مرحلة دوم ،حراست از اين نظام بود .موجود زندة رو بهرشد و
نم ّو كه همة صاحبان قدرت اگر او را بشناسند ،از او احساس خطر مىكنند ،قهراً دشمن دارد.
طبيعى مبارك حراست كند ،اين
اگر پيغمبر نتواند در مقابل دشمن ،هوشيارانه از اين مولود
ِ
نظام از بين خواهد رفت و همة زحماتش بىحاصل خواهد بود؛ لذا بايد حراست كند .مرحلة
سوم ،عبارت از تكميل و سازندگى بناست .شالودهريزى كافى نيست؛ شالودهريزى ،قدم اول
است .اين سه كار در عرض هم انجام مىگيرد .شالودهريزى در درجة اول است؛ اما در همين
شالودهريزى هم مالحظة دشمنان شده است و بعد از اين هم حراست ادامه پيدا خواهد كرد.
در همين شالودهريزى ،به بناى اشخاص و بنيانهاى اجتماعى نيز توجه شده است و بعد از
اين هم ادامه پيدا خواهد كرد .پيغمبر نگاه مىكند و مىبيند پنج دشمن اصلى ،اين جامعة تازه
متولد شده را تهديد مىكنند.
يك دشمن ،كوچك و كماهميت است؛ اما درعينحال نبايد از او غافل ماند .يك وقت ممكن
است يك خطر بزرگ بهوجود آورد .او كدام است؟ قبايل نيمهوحشى اطراف مدينه .به فاصلة
ده فرسخ ،پانزده فرسخ ،بيست فرسخ از مدينه ،قبايل نيمهوحشىاى وجود دارند كه تمام
جان هم افتادن و از همديگر قاپيدن
زندگى آنها عبارت از جنگ و خونريزى و غارت و به ِ
اجتماعى سالم و مطمئن و آرامى بهوجود آورد ،بايد
است .پيغمبر اگر بخواهد در مدينه نظام
ِ
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حساب اينها را بكند .پيغمبر فكر اينها را كرد .در هر كدام از آنها اگر نشانة صالح و هدايت
بود ،با آنها پيمان بست؛ اول هم نگفت كه حتم ًا بياييد مسلمان شويد؛ نه ،كافر و مشرك هم
پيمان خودش ،بسيار پافشارى
بودند؛ اما با اينها پيمان بست تا تعرض نكنند .پيغمبر بر عهد و
ِ
مىكرد و پايدار بود .که این را هم عرض خواهم کرد ،آنهايى را كه شرير بودند و قابل اعتماد
نبودند ،پيغمبر عالج كرد و خودش سراغ آنها رفت .اين سريههايى 1كه شنيدهايد پيغمبر پنجاه
نفر را سراغ فالن قبيله فرستاد ،بیست نفر را سراغ فالن قبيله ،مربوط به اينهاست؛ كسانى که
خوى و طبيعت آنها آرامپذير و هدايتپذير و صالحپذير نيست و جز با خونريزى و استفاده
از قدرت نمىتوانند زندگى كنند .لذا پيغمبر سراغ آنها رفت و آنها را منكوب كرد و سر جاى
خودشان نشاند.
حكومت به معناى
دشمن دوم ،مكه است كه يك مركزيت است .درست است كه در مكه،
ِ
اشراف متكب ِر قدرتمن ِد متنفّذ باهم بر مكه حكومت
رايج خودش وجود نداشت؛ اما يك گروه
ِ
مىكردند .اينها باهم اختالف داشتند ،اما در مقابل اين مولود جديد ،با يكديگر همدست
بودند .پيغمبر مىدانست خط ِر عمده از ناحية آنهاست؛ همينطور هم در عمل اتفاق افتاد.
پيغمبر احساس كرد اگر بنشيند تا آنها سراغش بيايند ،يقين ًا آنها فرصت خواهند يافت؛ لذا
كاروانى آنها از نزديكى مدينه عبور
سراغ آنها رفت؛ منتها به طرف مكه حركت نكرد .راه
ِ
مهمترين اين تعرضها
مىكرد؛ پيغمبر تعرض خودش را به آنها شروع كرد ،كه جنگ بدر،
ِ
اول كار بود .پيغمبر تعرض را شروع كرد؛ آنها هم با تعصب و پيگيرى و لجاجت به جنگ
در ِ
آن حضرت آمدند.
1380/2/28
طبق وعدة پروردگار بزرگ ،مسلمانان خبر يافته بودند كه بر گروهى از كافران پيروز خواهند
شد و اين در سال دوم از هجرت بود .كاروان حامل امتعه 2و اموال قريش از شام به مدينه
مىآمد تا از كنار مدينه خود را به مكه برساند .هنگامى كه تهديد دالوران و رزمندگان عرب و
مسلمان براى كفار قريش آشكار شد ،نيروهاى مسلحى را براى دفاع از زر خود و كاالى خود
( .1سری) لشکری با نیروی کمتر از چهارصد تن /در معنای اصطالحی در مقابل «غزوه» قرار دارد و عبارت است از جنگهایی
که پیامبر مستقیم ًا در آنها حضور نداشتند.
( .2متع) کاالها
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بهسوى مدينه گسيل كردند .مسلمانان بيشتر مايل بودند كه كاروان حامل ثروت و متاع را
كه دفاعى هم چندان نداشت ،توقيف كنند .اما حكم خدا اين بود كه به ديدار رزمندگان مسلح
َير ِ
إحدى ّ
الشو َك ِة
ذات َّ
«و إذ يَ ِع ُد ُك ُم اهللُ َ
ون ّ
الطائ ِ َفتَينِ أنّها ل َ ُكم َو تَ َو ُّد َ
كافر قريش بروندَ .
أن غ َ
كون ل َ ُكم »1مسلمانها مىدانستند كه در اين درگيرى پيروز مىشوند ،اما نمىدانستند كه اين
تَ ُ
پيروزى بر لشكريان مسلح قريش است ،خيال مىكردند پيروزى بر برندگان و حامالن كاروان
از شام برگشته است .ولى پيغمبر راه آنها را عوض كرد ،آنها را به مقابلة با رزمندگان برد،
كاروان رفت ،اما مسلمانان با كفار در محلى به نام بدر درگير شدند .علت اينكه خداى متعال
راه مسلمانان را از درگيرى با كاروان به درگيرى با لشکريان مسلح عوض كرد چه بود؟ علت
مشيت الهى در تعقيب يك هدف دور بود.
اين بود كه مسلمانان ،نزديك را مىديدند و اراده و ّ
الح َّق ب ِ َكلِماتِه »2خدا مىخواهد حق در صحنة جهان جا بيفتد« ،لِيُ ِح َّق
«و يُ ُ
ريد اهللُ أن يُ ِح َّق َ
َ
3
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
المجرِمون » ،مىخواهد باطل كه بايد زائل بشود و طبيعتش
َ
الح َّق َو يُبطل الباطل َو لو كر َِه ُ
زوالپذير است ،يكباره برافتد .مگر قرار نيست اسالم همة قدرتها و سلطههاى شيطانى و
داء َع َلى النّاس»4
طاغوتى را سرنگون كند؟ مگر قرار نيست كه امت مسلمان «لِتَكونُوا ُش َه َ
بشود؟ مگر قرار نيست كه پرچم اسالم بر فراز قلههاى انسانى و بشرى به اهتزاز درآيد؟ پس
كِى؟ چگونه و از چه راهى؟
مسلمانان آنروز با خودشان فكر مىكردند كه اگر ما اين كاروان ثروتمند را مصادره بكنيم و
جوان نوپا ق ّوت خواهد گرفت .درست هم فكر مىكردند اما فكر
مالى بهدست بياوريم ،اسال ِم
ِ
پيرامون
باالتر و ارزشمندتر ،فكر ديگرى است .فكر باالتر اين است كه ما امروز ،ما مسلمانان
ِ
مستضعف
پيغمبر ،امروز به آن حدى رسيدهايم كه بتوانيم فكرمان و راه مان را به جوامع
ِ
محروم و به ميان دنياهاى ظلمت و تاريكى رسوخ بدهيم ،اين استخر آنقدر در خود آب دارد
كه بتواند جريان پيدا كند و به اين نهالها و درختها و سرزمينهاى خشك و تفتيده برسد.
 .1سورة مبارکة انفال /آیة « ،7و [فراموش نكنيد] آن زمان را كه خداوند به شما وعده مىداد كه يكى از آن دو گروه نصيب شماست،
ولى شما دوست داشتيد [كاروان] غيرمسلح نصيب شما گردد».
 .2سورة مبارکة انفال /آیة « ،7و خدا مىخواست كه با سخنان خويش حق را پايدار سازد».
 .3سورة مبارکة انفال /آیة « ،8تا حق را تثبيت كند و باطل را زايل گرداند ،هر چند مجرمان خوش نداشته باشند».
 .4سورة مبارکة بقره /آیة « ،143تا بر مردم [جهان] گواه باشيد».
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اين فك ِر باالتر است .اگر قرار است كه اسالم به پيروزى واقعى خود برسد و اگر قرار است كه
گردونة بااُب ّهت اسالم بهسوى مناطق مستضعفنشين روانه بشود و اگر قرار است كه كاخهاى
مسلمان
ظلم و ستم يكى پس از ديگرى سرنگون بشود ،اين بايد از يك جايى شروع بشود.
ِ
صميمى صدر اسالم نمىداند از كجا بايد شروع بشود ،خدا به او ياد مىدهد ،خدا
اخالص
با
ِ
ِ
براى او پيش مىآورد ،خدا او را كه براى مصادرة اموال قريش بيرون آمده است به يك جنگ
ايمان قاطع ،يك روزه
ناخواسته مىكشاند تا در آن جنگ ناخواسته ،با كمبود تجهيزات اما با
ِ
دشمن را عقب بزند ،راه را براى َس َيالن ،1براى جريان ،براى پيشرفت و نفوذ باز كند ،راه را
براى تحكيم قدرت حق باز كند ،به دشمن بفهماند كه آرى ،اسالم هست ،بايد او را جدى
الح َّق َو يُب ِط َل البا ِطل» شما را اى مسلمانان بهطورى ناخواسته در مقابل
فرض كنيد« .لِيُ ِح َّق َ
ضرب شصتتان را به آنها بچشانيد تا قدرت الهى را به
جرا ِر 2دشمن قرار داديم تا
ِ
انبوه لشكر ّ
رخ آنها بكشيد.
1359/7/11
بعد از آنىكه نصرت و پيروزى الهى در جنگ بدر به فضل و رحمت الهى و به همت مسلمانان،
نصيب رزمندگان اسالم شد ،دشمن كه به اين زودى دست از دشمنى برنمىداشت جنگ احد
را تدارك ديد .در جنگ احد در اول كار ،مسلمانها به خاط ِر اتحاد و اتفاق ،باز هم صف دشمن
را شكست دادند .اما بعد از آنىكه به پيروزى زودرس نائل شدند ،آن پنجاه نفرى كه مأمور
بودند شكاف كوه را از دسترس دشمن محافظت بكنند ،براى اينكه از غنيمت جمعكردن
عقب نيفتند ،مأموريت خود را رها كردند و به محل جمع غنائم و به صحنة تجمع غفلتانگيز
شكاف كوه ،آنجا ماندند و
مسلمانان مأمور
مسلمانان ،آنها هم ملحق شدند .فقط ده نفر از
ِ
ِ
وظيفة خود را انجام دادند؛ اما دشمن اين فرصت را پيدا كرد كه از پشت ،كوه را دور بزند و از
شكاف و َمنفذى كه نگهبان كافى نداشت به مسلمانان حمله كند .اين حمله براى مسلمانان
گران تمام شد ،اسالم شكست نخورد ،اما پيروزى اسالم او ًال ديرتر شد ،ثاني ًا جان سرداران
شجاع و عزيزى مانند حمزة سيدالشهداء در اين راه قربانى شد .خداى بزرگوار مسلمانان را به
عبرت و تأمل دعوت مىكند ،مىفرمايد ما وعدة خودمان را عمل كرديم ،گفته بوديم كه شما
( .1سیل) روانشدن آب ،روانی
( .2جرر) انبوه ،بیشمار
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بر دشمن پيروز خواهيد شد و شديد ،اما بعد از آنىكه اين سه خصوصيت و سه خصلت در شما
پديد آمد ،ضربة آن را خورديد .اين سه خصلت عبارتند :او ًال «تَنا َزعتُم في األمر» باهمديگر
اختالف كرديد ،وحدت كلمه و وحدت صفوف را به هم زديد ،ثاني ًا «ف ََشلتُم» سست شديد ،آن
شور و حماسه و آمادگى و كمر بستگى و پا در ركابى اول كار را از دست داديد .ثالث ًا « َع َصيتُم»1
از فرمان پيغمبر و رهبر و آن كسانى كه مسؤول ادارة امور شما بودند اجتناب ورزيديد و سر
باز زديد .اين سه صفت كه در شما پيدا شد ،دشمن اين مجال را پيدا كرد كه از پشت بر شما
ضربه وارد كند و عزيزترين فرزندان اسالم به خون و به شهادت و در بستر افتخار افتاد ،و عالَ ِم
اسالم از ناحية از دستدادن يك چنين شخصيتى خسارت كرد.
1359/2/19
آخرين جنگى كه آنها سراغ پيغمبر آمدند ،جنگ خندق ـ يكى از آن جنگهاى بسيار مهم ـ
بود .همة نيرويشان را جمع كردند و از ديگران هم كمك گرفتند و گفتند مىرويم پيغمبر و
دویست نفر ،سیصد نفر ،پانصد نفر از ياران نزديك او را قتلعام مىكنيم؛ مدينه را هم غارت
مىكنيم و آسوده برمىگرديم؛ ديگر هيچ اثرى از اينها نخواهد ماند .قبل از آنكه اينها به مدينه
خندق معروف را َكند .يك طرف مدينه قابل
برسند ،پيغمبر اكرم از قضايا مطلع شد و آن
ِ
نفوذ بود؛ لذا در آنجا خندقى تقريب ًا به عرض چهل متر َكندند .ماه رمضان بود .طبق بعضى
از روايات ،هوا بسيار سرد بود؛ آن سال بارندگى هم نشده بود و مردم درآمدى نداشتند؛ لذا
مشكالت فراوانى وجود داشت .سختتر از همه ،پيغمبر كار كرد .در كندن خندق ،هرجا ديد
كسى خسته شده و گير كرده و نمىتواند پيش برود ،پيغمبر مىرفت كلنگ را از او مىگرفت و
تن خود در وسط جمعيت حضور
بنا مىكرد به كار كردن؛ يعنى فقط با دستور حضور نداشت؛ با ِ
فتضح و مأيوس و ناكام
داشت .كفار ،مقابل خندق آمدند ،اما ديدند نمىتوانند؛ لذا شكسته و ُم َ
قريش مكه به ماست .از حاال
مجبور شدند برگردند .پيغمبر فرمود تمام شد؛ اين آخرين حملة
ِ
ديگر نوبت ماست؛ ما به طرف مكه و به سراغ آنها مىرويم.
ديبيه ـ كه يكى از
سال بعد از آن ،پيغمبر گفت ما مىخواهيم به زيارت عمره بياييم .ماجراى ُح ّ
ماجراهاى بسيار ُپرمغز و ُپرمعناست ـ در اين زمان اتفاق افتاد .پيغمبر به قصد عمره به طرف
 .1سورة مبارکة آلعمران /آیة 152
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مكه حركت كرد .آنها ديدند در ماه حرام ـ كه ماه جنگ نيست و آنها هم به ماه حرام احترام
مىگذاشتند ـ پيغمبر به طرف مكه مىآيد .چه كار كنند؟ راه را باز بگذارند بيايد؟ با اين موفقيت،
چه كار خواهند كرد و چطور مىتوانند در مقابل او بايستند؟ آيا در ماه حرام بروند با او جنگ
كنند؟ چگونه جنگ كنند؟ باالخره تصميم گرفتند و گفتند مىرويم و نمىگذاريم او به مكه
قتلعامشان مىكنيم .پيغمبر با عالىترين تدبير ،كارى كرد كه
بيايد؛ و اگر بهانهاى پيدا كرديمِ ،
آنها نشستند و با او قرارداد امضاء كردند تا برگردد؛ اما سال بعد بيايد و عمره به جا آورد و در
سرتاسر منطقه هم براى تبليغات پيغمبر فضا باز باشد .اسمش صلح است؛ اما خداى متعال در
قرآن مىفرمايد« :إنّا فَتَحنا ل َ َ
ك فَتح ًا ُمبين ًا »1ما براى تو فتح مبينى ايجاد كرديم .اگر كسانى
محكم تاريخ ،مراجعه كنند ،خواهند ديد كه ماجراى حديبيه چقدر عجيب
به َمراجع صحيح و
ِ
است .سال بعد پيغمبر به عمره رفت و علىرغم آنها ،شوكت آن بزرگوار روزبهروز زياد شد .سال
نقض عهد كرده بودند ،پيغمبر رفت و مكه را فتح كرد؛
بعدش ـ يعنى سال هشتم ـ كه كفارِ ،
كه فتحى عظيم و حاكى از تسلط و اقتدار آن حضرت بود .بنابراين پيغمبر با اين دشمن هم
مدبرانه ،قدرتمندانه ،با صبر و حوصله ،بدون دستپاچگى و بدون حتى يك قدم عقبنشينى
برخورد كرد و روزبهروز و لحظهبهلحظه به طرف جلو پيش رفت.
بيگانگان نامطمئنى كه علىالعجاله 2حاضر شدند با پيغمبر
دشمن سوم ،يهوديها بودند؛ يعنى
ِ
در مدينه زندگى كنند؛ اما دست از موذيگرى و اخاللگرى و تخريب برنمىداشتند .اگر نگاه
كنيد ،بخش مهمى از سورة بقره و بعضى از سورههاى ديگر قرآن مربوط به برخورد و مبارزة
فرهنگى پيغمبر با يهود است .چون گفتيم اينها فرهنگى بودند؛ آگاهيهايى داشتند؛ روى
ذهنهاى مرد ِم ضعيفااليمان اث ِر زياد مىگذاشتند؛ توطئه مىكردند؛ مردم را نااميد مىكردند
و به جان هم مىانداختند .اينها دشمن سازمانيافتهاى بودند .پيغمبر تا آنجايى كه مىتوانست،
با اينها مدارا كرد ،اما بعد كه ديد اينها مدارا بردار نيستند ،مجازاتشان كرد .پيغمبر ،بيخود و
بدون مقدمه هم سراغ اينها نرفت؛ هر كدام از اين سه قبيله عملى انجام دادند و پيغمبر بر
طبق آن عمل ،آنها را مجازات كرد .اول ،بنىقينقاع بودند كه به پيغمبر خيانت كردند؛ پيغمبر
 .1سورة مبارکة فتح /آیة 1
 .2بهطور موقت
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سراغشان رفت و فرمود بايد از آنجا برويد؛ اينها را كوچ داد و از آن منطقه بيرون كرد و تمام
امكاناتشان براى مسلمانها ماند .دستة دوم ،بنىنضير بودند .اينها هم خيانت كردند ـ كه
داستان خيانتهايشان مهم است ـ لذا پيغمبر فرمود مقدارى از وسايلتان را برداريد و برويد؛
اينها هم مجبور شدند و رفتند .دستة سوم بنىقريظه بودند كه پيغمبر امان و اجازهشان داد
تا بمانند؛ اينها را بيرون نكرد؛ با اينها پيمان بست تا در جنگ خندق نگذارند دشمن از طرف
محالتشان وارد مدينه شود؛ اما اينها ناجوانمردى كردند و با دشمن پيمان بستند تا در كنار
آنها به پيغمبر حمله كنند .يعنى نه فقط به پيمانشان با پيغمبر پايدار نماندند ،بلكه در آنحالى
که پيغمبر يك قسمت مدينه را ـ كه قابل نفوذ بود ـ خندق حفر كرده بود و محالت اينها در
طرف ديگرى بود كه بايد مانع از اين مىشدند كه دشمن از آنجا بيايد ،اينها رفتند با دشمن
مذاكره و گفتگو كردند تا دشمن و آنها ـ مشترك ًا ـ از آنجا وارد مدينه شوند و از پشت به پيغمبر
خنجر بزنند.
پيغمبر در اثناى توطئة اينها ،ماجرا را فهميد .محاصرة مدينه ،قريب يك ماه طول كشيده
بود؛ در اواسط اين يك ماه بود كه اينها اين خيانت را كردند .پيغمبر مطلع شد كه اينها چنين
تصميمى گرفتهاند .با يك تدبير بسيار هوشيارانه ،كارى كرد كه بين اينها و قريش به هم خورد
ـ كه ماجرايش را در تاريخ نوشتهاند ـ كارى كرد كه اطمينان اينها و قريش از همديگر سلب
سياسى بسيار زيباى پيغمبر همينجا بود؛ يعنى اينها را
جنگى
شد .يكى از آن حيلههاى
ِ
ِ
علىالعجاله متوقف كرد تا نتوانند لطمه بزنند .بعد كه قريش و همپيمانانشان شكست خوردند
و از خندق جدا شدند و به طرف مكه رفتند ،پيغمبر به مدينه برگشت .همان روزى كه برگشت،
نماز ظهر را خواند و فرمود نماز عصر را جلوي قلعههاى بنىقريظه مىخوانيم ،راه بيفتيم به
آنجا برويم؛ يعنى حتى يك شب هم معطل نكرد؛ رفت و آنها را محاصره كرد .بیستوپنج روز
بين اينها محاصره و درگيرى بود؛ بعد پيغمبر همة مردان جنگى اينها را به قتل رساند؛ چون
دشمنى
خيانتشان بزرگتر بود و قابل اصالح نبودند .پيغمبر با اينها اينگونه برخورد كرد؛ يعنى
ِ
يهود را ـ عمدت ًا در قضية بنىقريظه ،قبلش در قضية بنىنضير ،بعدش در قضية يهوديان خيبر ـ
اينگونه با تدبير و قدرت و پيگيرى و همراه با اخالق واالى انسانى از سر مسلمانها رفع كرد.
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نقض عهد نكرد؛ حتى دشمنان اسالم هم اين را قبول دارند
در هيچكدام از اين قضايا ،پيغمبر ِ
كه پيغمبر در اين قضايا هيچ نقض عهدى نكرد؛ آنها بودند كه نقض عهد كردند.
دشمن چهارم ،منافقين بودند .منافقين در داخل مردم بودند؛ كسانى كه به زبان ايمان آورده
مردمان پست ،معاند ،تنگنظر و آمادة همكارى با دشمن،
بودند ،اما در باطن ايمان نداشتند؛
ِ
منتها سازماننيافته؛ فرق اينها با يهود اين بود .پيغمبر با دشمن سازمانيافتهاى كه آماده و
منتظر حمله است تا ضربه بزند ،مثل برخورد با يهود رفتار مىكند و به آنها امان نمىدهد؛
اما دشمنى را كه سازمانيافته نيست و لجاجتها و دشمنيها و خباثتهاى فردى دارد و
بىايمان است ،تحمل مىكند .عبداهللبناُبى يكى از دشمنترين دشمنان پيغمبر بود .تقريب ًا تا
سال آخر زندگى پيغمبر ،اين شخص زنده بود؛ اما پيغمبر با او رفتار بدى نكرد .درعينحال كه
همه مىدانستند او منافق است؛ ولى با او ُمماشات كرد؛ مثل بقية مسلمانها با او رفتار كرد،
سهمش را از بيتالمال داد ،امنيتش را حفظ كرد ،حرمتش را رعايت كرد؛ با اينكه آنها اينهمه
بدجنسى و خباثت مىكردند؛ كه باز در سورة بقره ،فصلى مربوط به همين منافقين است .وقتى
كه جمعى از اين منافقين كارهاى سازمانيافته كردند ،پيغمبر به سراغشان رفت .در قضية
مسجد ضِ رار ،اينها رفتند مركزى درست كردند؛ با خارج از نظام اسالمى ـ يعنى با كسى كه
در منطقة روم بود ،مثل ابوعامرراهب ـ ارتباط برقرار كردند و مقدمهسازى كردند تا از روم
عليه پيغمبر لشكر بكشند .در اينجا پیغمبر به سراغ آنها رفت و مسجدى را كه ساخته بودند،
محل توطئه عليه مسجد و عليه
ويران كرد و سوزاند .فرمود اين مسجد ،مسجد نيست؛ اينجا ِ
نام خدا و عليه مردم است .يا آنجايى كه يك دسته از همين منافقين ،كفر خودشان را ظاهر
كردند و از مدينه رفتند و در جايى لشكرى درست كردند؛ پيغمبر با اينها مبارزه كرد و فرمود
اگر نزديك بيايند ،به سراغشان مىرويم و با آنها مىجنگيم؛ با اينكه منافقين در داخل مدينه
هم بودند و پيغمبر با آنها كارى نداشت .بنابراين با دستة سوم ،برخورد سازمانيافتة قاطع ،اما
با دستة چهارم ،برخورد همراه با ماليمت داشت؛ چون اينها سازمانيافته نبودند و خطرشان،
خطر فردى بود .پيغمبر با رفتار خود ،غالب ًا هم اينها را شرمنده مىكرد.
دشمن پنجم عبارت بود از دشمنى كه در درون هر يك از افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت.
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خطرناكتر از همة دشمنها هم همين است .اين دشمن در درون ما هم وجود دارد؛ تمايالت
نفسانى ،خودخواهيها ،ميل به انحراف ،ميل به گمراهى و لغزشهايى كه زمينة آن را خود
انسان فراهم مىكند .پيغمبر با اين دشمن هم سخت مبارزه كرد؛ منتها مبارزه با اين دشمن،
بهوسيلة شمشير نيست؛ بهوسيلة تربيت و تزكيه و تعليم و هشدار دادن است .لذا وقتى كه مردم
با آنهمه زحمت از جنگ برگشتند ،پيغمبر فرمود شما از جهاد كوچكتر برگشتيد ،حاال مشغول
جهاد بزرگتر شويد .عجب! يا رسولاهلل! جهاد بزرگتر چيست؟ ما اين جهاد با اين عظمت و
با اين زحمت را انجام داديم؛ مگر بزرگتر از اين هم جهادى وجود دارد؟ فرمود بله ،جهاد با
1
ذين في قُ ُلوبِهم َم َرض ،»2اينها منافقين نيستند؛ البته
نفس خودتان  .اگر قرآن مىفرمايد« :ال ّ َ
ذين في قُ ُلوبِهم
ذين في قُ ُلوبِهم َم َرض»اند ،اما هركسى كه «ال ّ َ
عدهاى از منافقين هم جزو «ال ّ َ
َم َرض» استـ يعنى در دل ،بيمارى دارد ـ جزو منافقين نيست؛ گاهى مؤمن است ،اما در دلش
مرض هست .اين مرض يعنى چه؟ يعنى ضعفهاى اخالقى ،شخصيتى ،هوسرانى و ميل به
خودخواهيهاى گوناگون؛ كه اگر جلويش را نگيرى و خودت با آنها مبارزه نكنى ،ايمان را از
تو خواهد گرفت و تو را از درون پوك خواهد كرد .وقتى ايمان را از تو گرفت ،دل تو بىايمان
اسم چنين كسى منافق است.
و ظاهر تو باايمان است؛ آنوقت ِ
اگر خداى نكرده دل من و شما از ايمان تهى شد ،درحالیكه ظاهرمان ،ظاه ِر ايمانى است؛
پابنديها و دلبستگيهاى اعتقادى و ايمانى را از دست داديم ،اما زبان ما همچنان همان
حرفهاى ايمانى را مىزند كه قب ً
ال مىزد؛ اين مىشود نفاق؛ اين هم خطرناك است .قرآن
السوأى أن كَذّ بُوا ب ِ ِ
آيات اهلل ِ َو كانُوا بِها يَستَهز ُِءون»3؛
مىفرمايد« :ثُ ّم َ
كان عاقِبَ َة ال ّ َ
ذين أساؤُا ُّ
آنكسانى كه كار بد كردند ،بدترين نصيبشان خواهد شد .آن بدترين چيست؟ تكذيب آيات
الهى .در جاى ديگر مىفرمايد :آنكسانى كه به اين وظيفة بزرگ ـ انفاق در راه خدا ـ عمل
وه َو بِما كانُوا يَك ِذبُون»4؛
ي قُ ُلوبِهِم إل 
نكردند« ،فَاع َقبَهم نِفاق ًا ف 
ى يَو ِم يَل َقون َ ُه بِما أخ َل ُفوا اهلل ما َو َع ُد ُ
رحب ًا ب ِ َقو ٍم ق ََض ُوا الجِ ها َد األص َغ َر َو ب َ ِق َي َعليه ُِم الجِ ها ُد األكبَ ُر ،فَ ِقيلَ  :يا َرسولَ اهلل ِ ما الجِ ها ُد
«م َ
 .1وسائلالشیعه /ج /11صَ ،122
األكبَ ُر؟ قالَ  :جِ ها ُد النَّفس»
 .2سورة مبارکة توبه /آیة 125
 .3سورة مبارکة روم /آیة 10
 .4سورة مبارکة توبه /آیة 77
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لف وعده كردند ،در دلشان نفاق بهوجود آمد .خطر بزرگ براى جامعة اسالمى
چون با خدا خُ ِ
اين است؛ هرجا هم كه شما در تاريخ مىبينيد جامعة اسالمى منحرف شده ،از اينجا منحرف
دشمن خارجى بيايد ،سركوب كند ،شكست دهد و تار و مار كند،
شده است .ممكن است
ِ
اما نمىتواند نابود كند .باالخره ايمان مىماند و در جايى سر بلند مىكند و سبز مىشود .اما
آنجايى كه اين لشك ِر دشمن درونى به انسان حمله كرد و درون انسان را تهى و خالى نمود،
راه ،منحرف خواهد شد .هرجا انحراف وجود دارد ،منشأش اين است .پيغمبر با اين دشمن هم
مبارزه كرد.
پيغمبر در رفتار خود مدبّرانه عمل كرد و سرعت عمل داشت .نگذاشت در هيچ قضيهاى وقت
بگذرد .قناعت و طهارت شخصى داشت و هيچ نقطة ضعفى در وجود مباركش نبود .او معصوم
و پاكيزه بود؛ اين خودش مهمترين عامل در اثرگذارى است .اثرگذارى با عمل ،به مراتب
فراگيرتر و عميقتر است از اثرگذارى با زبان .او قاطعيت و صراحت داشت .پيغمبر هيچوقت
سياسى دقيق مىكرد و دشمن را
دو پهلو حرف نزد .البته وقتى با دشمن مواجه مىشد ،كار
ِ
به اشتباه مىانداخت .در موارد فراوانى ،پيغمبر دشمن را غافلگير كرده است؛ چه از لحاظ
نظامى ،چه از لحاظ سياسى؛ اما با مؤمنين و مردم خود ،هميشه صريح ،شفاف و روشن حرف
مىزد و سياسىكارى نمىكرد و در موارد الزم نرمش نشان مىداد؛ مثل قضية عبداهللبنابى
كه ماجراهاى مفصلى دارد .او هرگز عهد و پيمان خودش را با مردم و با گروههايى كه با آنها
عهد و پيمان بسته بودـ حتى با دشمنانش ،حتى با كفار مكه ـ نشكست .پيغمبر عهد و پيمان
خود را با آنها نقض نكرد؛ آنها نقض كردند ،پيغمبر پاسخ قاطع داد .هرگز پيمان خودش را
با كسى نقض نكرد؛ لذا همه مىدانستند كه وقتى با اين شخص قرارداد بستند ،به قرارداد او
مىشود اعتماد كرد.
تضرع خودش را از دست نداد و ارتباط خود را با خدا روزبهروز محكمتر
از سوى ديگر ،پيغمبر ّ
كرد .در وسط ميدان جنگ ،همان وقتى كه نيروهاى خودش را مرتب مىكرد ،تشويق و
فرماندهى قاطع مىكرد ،يا آنها را تعليم
تحريض 1مىكرد ،خودش دست به سالح مىبرد و
ِ
( .1حرض) برانگیختن ،ترغیبکردن
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مىداد كه چه كار كنند ،روى زانو مىافتاد و دستش را پيش خداى متعال بلند مىكرد و جلو
مردم بنا مىكرد به اشك ريختن و با خدا حرف زدن؛ پروردگارا! تو به ما كمك كن؛ پروردگارا!
تو از ما پشتيبانى كن؛ پروردگارا! تو خودت دشمنانت را دفع كن .نه دعاى او موجب مىشد كه
تضرع و ارتباط با
نيرويش را به كار نگيرد ،نه به كار گرفتن نيرو ،موجب مىشد كه از توسل و ّ
دشمن عنود دچار ترديد و ترس نشد.
خدا غافل بماند؛ به هر دو توجه داشت .او هرگز در مقابل
ِ
اميرالمؤمنينـ كه مظهر شجاعت است ـ مىگويد هروقت در جنگها شرايط سخت مىشد و
ـ به تعبير امروز ما ـ كم مىآورديم ،به پيغمبر پناه مىبرديم .هر وقت كسى در جاهاى سخت،
احساس ضعف مىكرد ،به پيغمبر پناه مىبرد .او ده سال حكومت كرد؛ اما اگر بخواهيم عملى
را كه در اين ده سال انجام گرفته ،به يك مجموعة ُپركار بدهيم تا آن را انجام دهند ،در طى
صد سال هم نمىتوانند آنهمه كار و تالش و خدمت را انجام دهند .اگر ما كارهاى امروزمان را
با آنچه كه پيغمبر انجام داد ،مقايسه كنيم ،آنگاه مىفهميم كه پيغمبر چه كرده است .ادارة آن
حكومت و ايجاد آن جامعه و ايجاد آن الگو ،يكى از معجزات پيغمبر است.
مردم ده سال با او شب و روز زندگى كردند ،به خانهاش رفتند و او به خانهشان آمد ،در
مسجد باهم بودند ،در راه باهم رفتند ،باهم مسافرت كردند ،باهم خوابيدند ،باهم گرسنگى
كشيدند ،با هم شادى كردند .محيط زندگى پيغمبر ،محيط شادى هم بود .با افراد شوخى
مىكرد ،مسابقه مىگذاشت و خودش هم در آن شركت مىكرد .آن مردمى كه ده سال با
او زندگى كردند ،روزبهروز محبت پيغمبر و اعتقاد به او در دلهايشان عميقتر شد .وقتى در
فتح مكه ،ابوسفيان مخفيانه و با حمايت عباسـ عموى پيغمبر ـ به اردوگاه آن حضرت آمد
ِ
تا امان بگيرد ،صبح ديد كه پيغمبر وضو مىگيرد و مردم اطراف آن حضرت جمع شدهاند تا
قطرات آبى را كه از صورت و دست ايشان مىچكد ،از يكديگر ُبربايند! گفت :من كسرى
و قيصر ـ اين پادشاهان بزرگ و مقتدر دنيا ـ را ديدهام؛ اما چنين عزتى را در آنها نديدهام.
لمؤ ِمنين»1؛ مؤمنين هم
آرى؛ عزت معنوى ،عزت واقعى است؛ َ
«و لهلِ ِ ال ِع ّز ُة َو ل ِ َر ُسول ِ ِه َو ل ِ ُ
اگر آن راه را بروند ،عزت دارند.
1380/2/28
آن مؤمنان است».
آن رسول او و از ِ
آن خدا و از ِ
 .1سورة مبارکة منافقون /آیة « ،8و عزت از ِ
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تثبيت نظام اسالمي
حادثة غديرخم يك حادثة بسيار مهم و تعيينكنندة تاريخ اسالم است ،به اين حادثه از دو
ديدگاه و از دو بُعد مىشود نگاه كرد .يك بعد مخصوص شيعه است ،يك بعد متعلق به همة
فرق اسالمى است .با توجه به بعد دو ِم اين حادثه ،بايد اين روحيه و اين احساس در همة
مسلمانهاى عالم بهوجود بيايد كه عيد غدير كه يادآور اين حادثة بزرگ است فقط متعلق به
شيعه نيست.
اول حادثه همانطور كه گفته شد مخصوص شيعيان است ،زيرا در اين حادثه اميرالمؤمنين
بُعد ِ
بهوسيلة پيغمبر به خالفت منصوب شده است و در همان روز و در همان ماجرا كسانى از رسول
خدا پرسيدند ،كه اى رسول خدا آيا اين اعالم از طرف توست يا از طرف خدا؟ فرمودِ « :من اهلل
َو َرسوله »1يعنى هم امر الهى است و هم از سوى من است .اين حادثه را از اين ديد ،شيعيان
بزرگ مىدارند كه اعتقاد شيعه ـ يعنى خالفت بالفصل اميرالمؤمنين ـ بيشتر از همة دالیل،
مستند به اين حادثه است .البته بحث در باب استنباط و استدالل به اين حادثه در كتابهاى
فراوان و متعدد در طول تاريخ اسالم از روز اول تا امروز ادامه داشته و من قصد ندارم كه
دربارة اين مطلبى كه هزاران زبان و قلم دربارة آن گفتند و نوشتهاند چيزى بر آنها بيافزايم.
و اما بُعد دوم حادثه كه از لحاظ اهميت ،كمتر از اين بُعد نيست ،يك امر مشترك بين شيعه و
سنى است؛ كه آن را قدرى بيشتر تشريح خواهم كرد.
مشرف شدند با جمعى
حادثه عبارت است از اينكه رسول خدا در سال دهم از هجرت به حج ّ
از مسلمانان از مدينه و از ساير نقاط جزيرةالعرب كه مسلمان شده بودند .در اين سفر پيغمبر
حج خانة خدا براى بيان مفاهيم اسالمى ،چه سياسى ،چه نظامى ،چه اخالقى و چه
اكرم از ِ
اعتقادى استفادة كامل و شايان توجهى كردند .دو سخنرانى از رسول خدا در مِنى نقل شده
است كه يكى ،ظاهراً در روز دهم يا همان حول و حوش روز دهم هست و يكى در پايان ايام
تشريق 2كه تصريح شده و به نظر مىرسد كه اين ،دو سخنرانى است و نه يك سخنرانى .در
 .1اإلحتجاج على أهل اللجاج /طبرسي /ج /1ص82
( .2شرق) روشن ساختن /بهسوی مشرق توجه کردن /عنوانی است که به روزهای یازدهم تا سیزدهم ماه ذیالحجه اطالق
میگردد و در قرآن با عبارت «ا ّیام َمعدودات» از آن نام برده شده است .سورة مبارکة بقره ،آیة 203
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اين سخنرانىها رسول خدا همة مطالب عمدهاى را كه مسلمانان بايد به آن توجه عميق بكنند،
تقريب ًا بيان كردند ،و عمدت ًا مسائل سياسى است .انسان به خوبى درك مىكند اين كسانىكه
امروز در دنياى اسالم حج را جداى از مسائل سياسى قلمداد مىكنند و تصور مىكنند كه در
حج فقط بايد عبادت به معناى رایج و عادى آن داشت و هر كار سياسى را خارج از قوارة حج
به حساب مىآورند ،چقدر از تاريخ اسالم و از سيرة نبى اكرم دور و بيگانهاند.
مطالبى كه رسول خدا در اين سخنرانىها بيان كردند ،كه در نوع كتب شيعه و سنى هم نقل
شده ،اجمالى از اين مطالب ،اينهاست .او ًال دربارة جهاد حرف مىزنند و جهاد با مشركين و
كفار را مطرح مىكنند و اعالم مىكنند كه اين جهاد ادامه خواهد داشت تا وقتى كه كلمة «ال
اله الاّ اهلل» همهگير بشود .دربارة وحدت اسالمى رسول خدا در اين سخنرانىها مطالبى را بيان
فرمودند و تصريح كردند كه مسلمانها نبادا دچار جنگ داخلى بشوند و بر وحدت مسلمين و
انسجام مسلمين اصرار ورزيدند .در مورد ارزشهاى جاهليت ،با بيان صريحى ،تصريح كردهاند
كه اين ارزشها از نظر اسالم ناچيز و صفر محسوب مىشود و ارزش نيست« ،أال َو ُك ُّل َمأثُ َر ٍة
حت قَ َد َم َّى َهاتَين» هر ارزشى و هر شرافتى كه در جاهليت ارزش محسوب
فِى الجا ِهليَّ ِة تَ َ
مىشد را من در اين لحظه زير پاى خودم قرار دادم؛ ارزشهاى جاهلى را بهكلى نفى كردند.
اختالفات مالىاى كه بين مسلمانها از دوران جاهليت باقى مانده بود ،مث ً
ال كسى به كسى
قرض داده بود ،از او بهرة پول خودش را و رباى مال خودش را طلبكار بود نفى كردند ،نسخ
حت قَ َد َم َّى َهاتَين »1و اولين بهرة پولى كه ،اولين
إن ُك َّل ِربّا ِم َن الجا ِهليَّ ِة فَ ُهو تَ َ
كردند« .أال َو ّ
طلب َربَوىاى كه من برمىدارم طلبهاى ربوى عمويم عباس است ـ كه در جاهليت ايشان
قرض مىداده و طلبكار بوده از خيليها ـ فرمودند اينها را من برداشتم ،نسخ كردم .ارزش تقوا
كس
را به عنوان برترين ارزش اسالمى باز تكرار كردند و تصريح كردند كه هيچكس بر هيچ ِ
ديگر جز به بركت تقوا و پرهيزگارى ترجيحى ندارد .لزوم نصيحت ائمةالمسلمين يعنى دخالت
در مسائل سياسى و اعالم نظر به زمامداران و پيشوايان را مطرح كردند و آن را به عنوان
يك فريضه اعالم كردند ،كه همة مسلمين موظفند به زمامداران اسالمى نظرات خيرخواهانة
 .1سيرةالنبوية /ج /2ص412
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خودشان را بيان كنند و اعالن كنند.
مسائل عمدة سياسى و اجتماعى جهان اسالم را پيغمبر اكرم در اين سخنرانىها بيان كردند
و در همين سخنرانيها حديث «ثَقَلين» را هم ذكر كردند ،كه حديث ثقلين اين است كه
تاب اهلل ِ َو
فرمودند :من وقتى از ميان شما رفتم ،دو چيز گرانبها در ميان شما مىگذارم « ِك َ
ترتى» قرآن را و عترتم را .بعد دو انگشت سبابهشان را پهلوى هم قرار دادند و فرمودند :آن
ِع َ
دو مثل اين دو هستند ،كه دو انگشت سبابه هيچ تفاوتى با همديگر ندارند .بعد فرمودند :مثل
اين دو نيستند ،انگشت سبابه و ُوسطاى يك دستشان را بلند كردند ،گفتند من عترت و كتاب
را مثل اين دو نمىدانم كه انگشت سبابه و ُوسطى ،يكى از يكى بلندتر است؛ بلكه مثل دو
1
انگشت سبابهاند كه هيچكدام بر آن ديگرى ترجيحى ندارد.
و مسئلة عترت را مطرح كردند .بعد از اينكه اعمال حج انجام گرفت بالفاصله راه افتادند طرف
مدينه .در بين راه در سر يك سهراهى كه بايد قوافل مدينه از قوافل يمن از هم جدا مىشدند.
حاضران حادثه
محلى به نام غديرخم ،حضرت ايستادند و درحالیكه نقل مىكنند شاهدان و
ِ
كه هوا بهقدرى داغ بود كه اگر گوشت را روى زمين مىانداختند كباب مىشد ،در يكچنين
وضعيتى حضرت مىروند روى بلندى مىايستند تا مردم تدريج ًا جمع مىشوند ،وقتى مىبينند
لى َمواله »2را اعالن مىكنند
همه جمع شدند ،بعد مسئلة واليت را «و َمن ُك ُ
نت َمواله فَهذا َع ٌّ
و دست اميرالمؤمنين را مىگيرند بلند مىكنند اينجور كه همه ببينند .و در روايات متعدد
هست كه زير بغل پيغمبر و زير بغل علىبنابيطالب ديده شد وقتى كه دست را بلند كردند،
براى اينكه به همه نشان بدهند .اين اجمالى از حادثه است.
المللى اسالمى و بينالفِرق اسالمى كه مخصوص
آن بُعدى كه مورد نظر من است ـ بُعد بين ِ
شيعه نيست ـ اين است كه اگر فرض كنيم كه پيغمبر در اين اعالن ،كه حتم ًا اين اعالن
انجام گرفته و اين جمله از زبان پيغمبر صادر شده ،اگر فرض كنيم نمىخواست رسول خدا
كت ُ
ترتِي أهلَ بَيتي فَإ َّن
 .1الکافی /ج /2صِ« ،415إنّي قَد تَ َر ُ
أمرينِ ل َن تَ ِضلّوا بَع ِدي ما إن تَ َم َّسكتُم بِهِما ِك َ
تاب اهلل ِ َو ِع َ
فيكم َ
ين
اللَّ ِط َ
يف َ
الح َ
ين ُم َسبِّ َحتَي ِه َو ال أقُولُ َك َهاتَينِ َو َج َم َع ب َ َ
وض َك َهاتَينِ َو َج َم َع ب َ َ
ِير قَد َعه َِد إل ََّي أن َّ ُهما ل َن يَفتَرِقا َحتّى يَرِدا َعل ََّي َ
الخب َ
الو َ
األخرى فَتَ َم َّسكوا بِهِما»...
سطى فَتَسب َِق إحدا ُهما
ُ
الم َسبِّ َح ِة َو ُ
َ
 .2الکافی /ج /1ص« ،420و هرکس من موال و رهبر او هستم ،این علی نیز موال و رهبر اوست».
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حكومت بالفصل اميرالمؤمنين را بيان كند ،حداقل اين بود كه مىخواست مواالت و پيوند و
رابطة عميق مسلمين با اميرالمؤمنين و با عترت خود را در اين بيان استقرار ببخشد و تثبيت
كند .علت اينكه پيغمبر عترت را در كنار قرآن مىگذارد ،هم در سخنرانى منى و در حديث
ثقلين ـ كه حديث ثقلين ظاهراً بارها هم از پيغمبر صادر شده ـ و هم در حديث غدير و در واقعة
غدير ـ تكية روى اميرالمؤمنين و شخص او ـ علت اينكه اين رابطه را برقرار مىكند ،از جمله
اين است كه مردم در طول زمان او ًال يك نمونههاى كامل از انسان طراز اسالم ،از انسان
مقبول و مورد پذيرش اسالم را ارائه بدهد به مردم و به همة نسلهاى آينده .نمونة كامل
مجسم و عينى با حاالت واضح و غيرقابل ترديد در اختيار همة انسانها
انسان را به صورت ّ
انسان مسلمان ،آن
بگذارد ،بگويد تربيت اسالمى بايد به اين سمت حركت كند و شخصيت
ِ
شخصيتى است كه غايت و نمونة كاملش اينهايند .انسانهايى كه طهارتشان ،علمشان،
تقوايشان ،درستكاريشان ،عبوديتشان در مقابل خدا ،احاطهشان به مسائل اسالمى ،فداكارى
شجاعانهشان براى تحقق آرمانهاى اسالمى و ازخودگذشتگىشان براى همه آشكار و واضح
است .اميرالمؤمنين را به عنوان يك نمونه معرفى مىكند كه مردم ـ چه مردم آن زمان ،چه
مردم نسلهاى ديگر ـ با او پيوند برقرار كنند ،رابطه داشته باشند .حاال گيرم به عنوان خليفة
بالفصل بعد از پيغمبر هم ،عم ً
ال نشد و بعد از گذشت بيستوپنج سال جانشين شد ،باالخره
كه خليفة پيغمبر شد ،باالخره كه مقام امامت او تثبيت شد ،باالخره كه همة مسلمانها او
را به عنوان آن فردى كه پيشواى جامعه است قبول كردند .اين خصوصيت ،اين پيوند ،اين
رابطه ،همة مسلمانها را نسبت به شخصيتى كه همه قبول دارند كه خليفة پيغمبر است
ـ منتها بعضى مىگويند خليفة بالفصل پيغمبر ،بعضى معتقدند نه ،خليفة بعد از بيستوپنج
سال ـ اين شخصيتى كه همة مسلمانها او را به عنوان جانشينى پيغمبر قبول دارند بايد براى
همة مسلمانها به عنوان يك الگو ،يك مسطورة 1كامل از انسان اسالمى ،جاودانه بماند .و
پيوند ميان او و ميان مسلمانها بايد تا ابد به عنوان يك رابطة فكرى ،رابطة اعتقادى ،رابطة
عاطفى ،رابطة عملى باقى بماند.
سطر) نمونه
 ( .1
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اميرالمؤمنين با اين ديدگاه ديگر فقط متعلق به شيعيان نيست متعلق به همة مسلمانهاست.
و مخصوص اميرالمؤمنين هم نيست ،بلكه عترت و خاندان پيغمبر و ائمة شيعه كه اوالد
اميرالمؤمنين هستند آنها هم ،چونكه مشمول عترت هستند ،آنها هم همواره به عنوان نمونة
كامل انسان اسالمى در ديدگاه مسلمانها بايد باقى بمانند ،اين يك نكته .ثاني ًا با تعيين عترت
در كنار قرآن و با اعالم لزوم پيوند ميان مسلمين و ميان عترت ،در حقيقت رسول اكرم تكليف
تحريفها در قرآن و انحراف از مفاهيم اصلى قرآن را هم روشن كرده .آنجایى كه دستگاههاى
زر و زور براى مصالح خودشان مفاهيم اسالمى را منحرف مىكنند ،قرآن را بد معنا مىكنند،
مسلمانها را گمراه مىكنند ،از فهم آئين اسالمى مردم را محروم مىكنند ،آن مرجعى ،آن
معرفت درست كدام
محورى و قطبى كه بايد مردم را آگاه كند كه حقيقت چيست ،مفهوم و
ِ
است و مردم را از گمراهى نجات بدهد ،و مردم بايد حرف او را گوش كنند ،او عترت است.
و اين همان چيزى است كه امروز براى دنياى اسالم يك ضرورت و يك امر الزم است.
امروز همة مسلمانها احتياج دارند كه از معارف اسالمى كه از طريق اهلبيت پيغمبر مىرسد
استفاده كنند ،فرق نمىكند كه معتقد باشند به امامت بالفصل اميرالمؤمنين و امامت اوالد
قطعى از اين حديث را خالفت بالفصل
او يا معتقد نباشند .البته شيعه عقيدة حق و مستفاد
ِ
مىداند و به او معتقد و پايبند است .آنهايى هم كه به اين عقيده پايبند نيستند ـ يعنى برادران
اهل سنت ـ ارتباط و پيوند فكرى و عقالنى و اعتقادى و عاطفى خودشان را از خاندان پيغمبر
و از اميرالمؤمنين بايد قطع نكنند .لذا مسئلة غدير از اين بُعد دوم كه بعد ايجاد پيوند ميان
علىبنابيطالبعليهالسالم و عترت پيغمبر با آحاد مسلمانهاست ،مال همة مسلمانهاست.
1366/5/23
تاريخى صرف نيست؛ نشانهاى از جامعيت اسالم است .اگر نبى مكرم
مسئلة غدير يك مسئلة
ِ
بدوى آلودة به تعصبات و خرافات را با آن مجاهدتهاى
كه در طول ده سال ،يك جامعة
ِ
عظيمى كه آن بزرگوار انجام داد و به كمك اصحاب باوفايش به يك جامعة متر ّقى اسالمى
تبديل كرد ،براى بعد از اين ده سال فكرى نكرده بود و نقشهاى در اختيار امت نگذاشته بود،
تعصبات جاهلى بهقدرى عميق بود كه شايد براى زدودن آنها
رسوبات
اين كار ناتمام بود.
ِ
ِ
سالهاى بسيار طوالنى نياز بود .ظواهر ،خوب بود؛ ايمان مردم ،ايمان خوبى بود .البته همه در
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يك سطح نبودند ،بعضى در زمان وفات پيغمبر اكرم يك سال بود ،شش ماه بود ،دو سال بود
كه اسالم آورده بودند؛ آن هم هيمنة قدرت نظامى پيغمبر همراه با جاذبههاى اسالم ،اينها را
عميق دوران اول نبودند .براى پاك كردن
به اسالم كشانده بود .همه كه جزو آن مسلمانان
ِ
سال
رسوبات جاهلى از اعماق اين جامعه و مستقيم نگه داشتن خط هدايت اسالمى بعد از ده ِ
زمان پيغمبر ،يك تدبيرى الزم بود .اگر اين تدبير انجام نمىشد ،كار ناتمام بود .اينكه در آية
مت َع ُ
عمتي ،»1تصريح به
أتم ُ
أكم ُ
مباركة سورة مائده مىفرمايد« :اليَ َ
ليكم ن ِ َ
لت ل َ ُكم دينَ ُكم َو َ
وم َ
همين معناست كه اين نعمتـ نعمت اسالم ،نعمت هدايت ،نعمت نشان دادن صراط مستقيم
به جامعة بشريت ـ آنوقتى تمام و كامل مىشد كه نقشة راه ،براى بعد از پيغمبر هم معين
باشد؛ اين يك امر طبيعى است .اين كار را پيغمبر در غدير انجام دادند؛ اميرالمؤمنين را كه از
لحاظ شخصيتـ چه شخصيت ايمانى ،چه شخصيت اخالقى ،چه شخصيت انقالبى و نظامى،
چه شخصيت رفتارى با قشرهاى مختلف افراد ـ يك فرد ممتاز و منحصربهفردى بود ،منصوب
كردند و مردم را به تبعيت از او موظف كردند.
اين هم فكر پيغمبر نبود ،اين هدايت الهى بود ،دستور الهى بود ،نصب الهى بود؛ مثل بقية
سخنان و هدايتهاى نبى مكرم كه همه ،الهام الهى بود .اين دستور صريح پروردگار به پيغمبر
اكرم بود ،پيغمبر اكرم هم اين دستور را عمل كردند .مسئلة غدير اين است؛ يعنى نشاندهندة
جامعيت اسالم و نگاه به آينده و آن چيزى كه در هدايت و
زعامت 2امت اسالمى شرط است.
ِ
آن چيست؟ همان چيزهايى كه شخصيت اميرالمؤمنين ،مظهر آنهاست ،يعنى تقوا ،تد ّين،
پايبندى مطلق به دين ،مالحظة غير خدا و غير راه حق را نكردن ،بىپروا در راه خدا حركت
كردن ،برخوردارى از علم ،برخوردارى از عقل و تدبير ،برخوردارى از قدرت عزم و اراده .اين
يك عمل واقعى و درعينحال نمادين است .اميرالمؤمنين را با همين خصوصيات نصب كردند،
درعينحال اين نماد زعامت امت اسالمى در طول عمر اسالمـ هر چه كه بشود ـ همين عمل
است؛ يعنى نماد زعامت و رهبرى اسالمى در طول زمان همين است ،همان چيزى كه در
الهى اميرالمؤمنين تحقق پيدا كرد .غدير ،يك چنين حقيقتى است.
انتخاب ِ

1385/10/18

 .1سورة مبارکة مائده /آیة « ،3امروز دين شما را براى شما كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم».
( .2زعم) پیشوایی ،ریاست

فصل دوم
امامت
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امامت ،يعنى همان اوج معناى مطلوب ادارة جامعه در مقابل انواع و اقسام مديريتهاى
طلبى انسانى سرچشمه مىگيرد .اسالم
جامعه كه از ضعفها و شهوات و نخوت 1و فزون ِ
شيوه و نسخة امامت را به بشريت ارائه مىكند؛ يعنى اينكه يك انسان ،هم دلش از فيض
هدايت الهى سرشار و لبريز باشد ،هم معارف دين را بشناسد و بفهمد ـ يعنى راه را درست
تشخيص دهد ـ هم داراى قدرت عملكرد باشدـ كه «يا يَحيى ُخ ِذ ِ
تاب ب ِ ُق َّو ٍة »2ـ هم جان
الك َ

و خواست و زندگى شخصى برايش حائز اهميت نباشد؛ اما جان و زندگى و سعادت انسانها
براى او همهچيز باشد؛ كه اميرالمؤمنين در كمتر از پنج سال حكومت خود ،اين را در عمل
عنوان يك
نشان داد .شما مىبينيد كه مدت كوتا ِه كمتر از پنج سال حكومت اميرالمؤمنين ،به
ِ
نمونه و الگو و چيزى كه بشريت آن را هرگز فراموش نخواهد كرد ،در طول قرنها همچنان
مىدرخشد و باقى مانده است .اين نتيجة درس و معنا و تفسير واقعة غدير است.
1380/12/12
مطلق پيشوايي است ـ در فرهنگ اسالمي بيشتر بر مصداق
واژةامامتـ كه در اصل به معناي
ِ
( .1نخو) تکبر ،خودبینی
 .2سورة مبارکة مريم /آیة [« ،12گفتيم ]:اى يحيى! كتاب [خدا] را با ج ّد و جهد بگير».
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خاصي از آن اطالق ميگردد و آن ،پيشوايي و رهبري در شئون اجتماعي است؛ چه فكري و
ّات واژة امامت ـ مانند امام و ائمه ـ بهكار رفته ،ناظر
چه سياسي .در هرجا از قرآن كه مشتق ِ
به همين معناي خاص ،يعني پيشوايي امت است .پيشوايي فكري ،پيشوايي سياسي و يا هر
دو ،پس از رحلت پيامبر و انشعاب فكري و سياسي مسلمانان كه به چند فرقه شدن پيروان
رهبري سياسي امت تشكيل ميداده
اسالم انجاميد ،از آنجا كه نكتة اصلي اختالف را مسئلة
ِ
«رهبري
و واژة امامت و امام سرنوشت ويژهاي پيدا كرد ،بيش از هر معناي ديگري در مفهوم
ِ
سياسي» بهکار رفت و کمکم معاني ديگر تحتالشعاع اين معني قرار گرفت؛ بهطوري كه وقتي
در قرن دوم هجري مكاتب كالمي اسالم يكي پس از ديگري بهوجود آمد و گرايشهاي
گوناگون اسالمي را به صورت ايدئولوژيها و مكتبهاي مرزبنديشده و مشخص درآورد،
يكي از مسائل مهم همة اين مكتبها را مسئلة امامت تشكيل ميداد كه به معناي رهبري
سياسي بود .در اين مسئله ،معمو ًال از شرايط و خصوصيات امام ـ يعني حاكم و زمامدار
جامعه ـ سخن ميرفت و هر گروه را در اينباره عقيده و سخني بود.
در مكتب تشيع نيز ـ كه از نظر پيروانش اصليترين جريان فكري اسالم است ـ امامت به
همين معنا گرفته ميشد و نظرية آن مكتب دربارة امام ،بدينگونه خالصه ميگشت كه :امام
سياسي جامعة اسالمي بايد از سوي خدا معين و بهوسيلة پيامبر معرفي شده باشد ،و
و زمامدار
ِ
بايد رهبر فكري و مفسر قرآن و آگاه از همة رموز و دقايق دين باشد ،و بايد پاك و معصوم و
مبرا از هر عيب و نقيصة خَ لقي و خُ لقي و سببي باشد ،و بايد از دودماني پاك و پاكدامن تولد
ّ
يافته باشد ،و باید و باید .و بدينگونه ،امامت كه در عرف مسلمانان قرن اول و دوم به معناي
رهبري فكري و اخالقي
رهبري سياسي،
رهبري سياسي بود ،در عرف خاص شيعيان ،به جز
ِ
ِ
ِ
را نيز در مفهوم خود فراگرفت.
هنگامي كه شيعه كسي را به عنوان امام ميشناخت ،نه تنها ادارة امور اجتماعي ،كه راهنمايي
و ارشاد فكري و آموزش ديني و تصفیه و تزكية اخالقي را نيز از او انتظار ميبرد؛ و اگر اين
وظايف از او ساخته نميبود ،او را به عنوان «اما ِم بهحق» نميشناخت و به ُحسن ادارة سياسي
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نمايي نظامي و سلحشوري و كشورگشايي ـ كه در نظر ديگران ،معيارهاي بَسندهاي
و قدرت ِ
به شمار ميآمد ـ قناعت نميورزيد.
بنابر تلقي شيعه از مفهوم امامت ،اما ِم يك جامعه ،همان قدرت فائقهاي 2است كه حركت
آن واحد ،هم آموزگار دين
جمعي و منش فردي افراد آن جامعه را توجيه و رهبري ميكند و در ِ
و اخالق ،و هم فرمانرواي زندگي و تالش آنهاست .با اين بيان ،پيامبر نيز امام است؛ چه آنكه
رهبري فكري و سياسي جامعهاي که خود شالودهريزي کرده ،بهدست اوست .و پس از پيامبر
ِ
نيز امت را به امامي نياز هست تا بتواند جانشين ـ خليفه ـ وي و متحمل بار مسؤوليتهاي
رهبري سياسي ـ باشد .و شيعه معتقد است كه اين جانشيني ،طبق تصريح
او ـ و از آن جمله
ِ
آن عليبنابيطالب و سپس متعلق به امامان معصوم آن خاندان است( .برای تفصیل
پيامبر ،از ِ
و استدالل باید رجوع شود به کتب مربوطه)
«رهبري سياسي»« ،آموزش ديني» و «تهذيب
اين نكته گفتني است كه آميختگي سه مفهوم
ِ
روحي» در خالفت و حكومت اسالم ـ که امامت و حکومت اسالم را دارای سه جنبه و سه بُعد قرار
داده است؛ چنانکه بعضی از متفکران برجستة این زمان بهدرستی بیان کردهاند ـ ناشي از آن است
عنوان برنامهاي از اين سه جهت،
كه اسالم در اصل ،اين سه جنبه را از يكديگر تفكيك نكرده و به
ِ
بر انسان عرضه شده است .پس پيشوايي امت نيز به معناي پيشوايي در اين سه جهت است و شيعه
گستردگي معناي امامت است كه عقيده دارد امام بايد از طرف خدا تعيين شود.
بهدليل همين
ِ
نتيجه آنكه برخالف نظ ِر سطحينگ ِر كساني كه «امامت» را چيزي در قبال «خالفت» و
«حكومت» پنداشته و آن را صرف ًا يك منصب معنوي و روحي و فكري شمردهاند ،امام در
نس ِق زندگي مردم و ادارة
فرهنگ تشيع «رهبر امت» است؛ هم در امور دنيايي و نظم و َ
سياسي و اجتماعي جامعه(رئيس دولت) و هم در تعليم و ارشاد معنوي و روحي و گرهگشايي
از مشكالت فكري و تبيين ايدئولوژي اسالم (ايدئولوگ).
مطلب واضح ،چندان از ذهن بیشتر معتقدان امامت بيگانه است كه ذكر چند نمونه از
اين
ِ
1

 .1کافی ،شایسته
( .2فوق) مسلط
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صدها مدرك قرآني و حديثي آن ،زايد به نظر نميرسد:
در شناخت
حديث مبسوطي از حضرت عليبنموسيالرضا
در كتاب «الحجه» كافي،
ِ
امامت و توصيف امام نقل شده است كه متض ّمن خصوصيات ُپرمعني و جالبي است؛ از
1
رتبت
آن جمله دربارة امامت :رشتة دين ،سامان مسلمان ،آبادگر جهان ،سربلندي مؤمنانِ ،
پيامبران ،ميراث جانشينان ،خالفت خداوندگار و جانشيني پيامبر .و دربارة امام :افزايشدهندة
ثروتِ عمومي ،اجراكنندة مقررات و حدود الهي ،پاسدار مرزها ،امين خدا در ميان خلق ،شعلة
فروزندهاي بر جايگاهي بلند ،صالدهندة 2راه خدا ،مدافع حريم خدا ،به خشم آورندة منافقان،
علیهالسالم

ويرانگر بنيان كافران ،عزتبخش مؤمنان ،ورزيده و كاردان در زمامداري ،داناي كار سياست،
3
كمربستة فرمان خدا ،خيرخواه بندگان خدا ،نگاهبان دين خدا.
در روايت ديگري از امام صادق صراحت ًا گفته ميشود :همة امتيازات و نيز همة تعهدات پيامبر
4
را علي و نيز امامان ديگر دارا ميباشند.
در روايات ديگري از امام صادق وجوب فرمانبري از «اوصياء» يادآوري شده و سپس توضيح
داده شده است كه اوصياء همان كساني هستند كه قرآن از آنان با تعبير «اولي االمر »5ياد
( .1رتب) منزلت ،مرتبه
 .2برافروزنده ،برپاکننده
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همانا امامت زمام دين و مايه نظام مسلمين و صالح دنيا و عزت مؤمنين است ،همانا امامت ريشة با نمو اسالم و شاخة بلند آن
است ،كامل شدن نماز و زكات و روزه و حج و جهاد و افزایش غنيمت و صدقات و اجرای حدود و احكام و نگهدارى مرزها و اطراف
بهوسيلة امام است؛ امام است كه حالل خدا را حالل و حرام او را حرام كند و حدود خدا را بپا دارد و از دين خدا دفاع كند و با
حكمت و اندرز و حجت رسا مردم را به طريق پروردگارش دعوت نمايد ،امام مانند خورشيد طالع است كه نورش عالم را فرا گيرد و
خودش در افق است بهنحوى كه دستها و ديدگان به آن نرسد؛ امام ماه تابان ،چراغ فروزان ،نور درخشان و ستارهاي است راهنما
در شدت تاريكىها و رهگذر شهرها و كويرها و گرداب درياها»...
 .4الکافی/ج /1ص ،196جری له من افضل ما جری لمح ّمد ...و لقد حلمت علی مثله حموله ...و کذلک یجری االئمة الهدی
واحداً بعد واحد.
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خدا اطاعت کنید و از رسول و صاحبان فرمان از خودتان هم اطاعت کنید».
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كردهاست.
صدها روايت پراكنده در بابهاي مختلف از كتابهاي گوناگون صريح ًا مفهوم امام و امامت
در فرهنگ شيعي را «زمامداري» و «ادارة امور امت مسلمانان» دانسته و امامان اهلبيت را
حقيقي حكومت معرفي كردهاست؛ بهطوري كه براي جستجوگ ِر ُمنصف جاي ترديد
صاحبان
ِ
باقي نميگذارد كه ادعاي امامت از طرف ائمة اهلبيت ،فراتر از رتبت فكري و معنوي ،دقيق ًا
دعوت همهجاگستر آنان در حقيقت دعوت به مبارزهای
ادعاي حق حكومت نيز هست و
ِ
سياسي ـ نظامي براي بهدست آوردن حكومت بوده است.
پیشوای صادق ،ص69ـ74
اگر کسي تصور کند که ائمة نهگانه و هشتگانه از امام سجاد تا امام عسکري فقط به ذک ِر
احکام دين و معارف دين پرداخته و مبارزة سياسي به شکلهاي متناسب با زمانشان نداشتهاند،
حتم ًا غو ِر 2کافي را در زندگي اين بزرگواران نکرده است .آنطوري که از حاالت آن بزرگواران
بهوضوح برميآيد و اساس ًا معناي امامت در اسالم و فلسفهاي که شيعه براي امامت قائل است،
1

جز اين راه هم به هيچوجه قبول نميکند و سازگار نيست .و اگر ما دليل روشني هم بر مبارزة
ائمه نميداشتيم ،بايد معتقد بوديم که ما خبر نداريم ،به ما نرسيده و آن بزرگواران مبارزه
ميکردند .و نميشود ما معناي امامت را آنچنانکه در فرهنگ اسالم ـ نه فقط در فرهنگ
تشيع ـ وجود دارد بدانيم و به آن معتقد باشيم و درعينحال قبول کنيم که مث ً
ال صدوپنجاه
سال و يا بيشتر ،ائمهعليهمالسالم در خانهها نشستهاند و دست روي دست گذاشتهاند و فقط دل را
به اين خوش کردهاند که احکام قرآن و معارف اسالمي را بيان کنند و مبارزة سياسي نداشتهاند،
چنين چيزي به هيچوجه درست نيست .البته وقتي ميگوييم ائمه مبارزه ميکردند ،بايد اين
را بدانيم که مبارزه در هر زماني به شکل خاصي است .گاهي مبارزه با کار فرهنگي ،علمي،
سياسي ،تشکيل و تحزب و ايجاد سازماندهي و گاهي با کارهاي خونين ،فعاليتهاي جنگي و
نبرد آشکار است و هر زمان مبارزه به نحوي است.
1366/5/9
ممکن است بعضي ا ِشکال کنند که ائمهعليهمالسالم چطور براي قبضه کردن حکومت مبارزه
ميکردند ،درحاليکه با علم الهي خودشان ميدانستند که به حکومت نخواهند رسيد.
 .1الکافی /ج /1ص189
( .2غور) تأ ّمل و تفکر عمیق
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خُ ب معلوم است ،زندگي ائمهعليهمالسالم نشان داد که اينها نتوانستند به حکومت دست پيدا
کنند و جامعه و نظام اسالمي را آنطور که ميل و وظيفهشان بود ،تشکيل دهند .اما چطور
ائمهعليهمالسالم با بيان اينکه اين را ميدانستند و به الهام الهي از آن آگاه بودند ،اين کار را انجام
دانستن اينکه به هدف نخواهند رسيد ،مانع از انجام
دادند؟ در جواب اين فکر بايد بگوييم،
ِ
وظيفه نميشود .شما در زندگي پيغمبر نگاه کنيد .پيغمبر اکرم ميدانستند که در جنگ احد
شکست خواهند خورد .ميدانستند ،آنهايي را که در شکاف کوه نشاندهاند ،نخواهند نشست و
به طم ِع غنيمت پايين خواهند آمد .پيغمبر آنروزي که به طائف رفت تا بنيسقيف را هدايت
کند و از شر مکيها به طائفيها پناه برد ،ميدانست که طائفيها با پارهسنگ از او استقبال
ميکنند .اينقدر سنگ به او ميزنند که ساق مبارکش خوني ميشود و مجبور ميشود برگردد.
ائمهعليهمالسالم همة اينها را ميدانستند .اميرالمؤمنين ميدانست که در بيستويکم ماه رمضان
به شهادت خواهد رسيد ،اما درعينحال اندکي قبل از ماه رمضان ،اردوگاه وسيعي در بيرون
کوفه درست کرد براي اينکه به ادامة جنگ با معاويه بپردازد .اگر دانستن اميرالمؤمنين موجب
روال عادي و معمولي عمل نکند ،چرا اين اردوگاه را درست کرد ،چرا
ميشود که او بر طبق ِ
اين لشکرکشي را کرد؟ مردم را برد بيرون کوفه و منتظر نگه داشت ،چرا؟ چه فايدهاي داشت؟
اينکه ائمهعليهمالسالم ميدانستند که به حکومت نميرسند نبايد موجب آن بشود که تالش
خودشان را نکنند .بايد تالش و مبارزه بکنند و مثل کسي که نميداند و اطالع ندارد چه پيش
خواهد آمد ،تمام کارهاي کسي را که نميداند چه پيش خواهد آمد بايد انجام بدهند.
1364/1/23
چهار دورة جریان امامت
جریان امامت ،از نخستین روز پس از رحلت پیامبر ـ ماه صفر سال یازده هجری ـ پدید آمد و تا
سال وفات امام حسن عسکری ـ ماه ربیعاالول سال دویستوشصت هجری ـ در میان جامعة
مسلمانان ادامه یافت .در اين مدت ،امامت بهطور تقريبي چهار دوره را گذرانيد و هر دوره با
ويژگيهايي از لحاظ موضعگيري امامان در برابر قدرتهاي مسلط سياسي.
دورة اول ،دورة سكوت يا همكاري امام با اين قدرتهاست .جامعة نوپا و جديدالوالد ة اسالمي با
وجود دشمنان قدرتمند و ضربتخوردة خارجي ،و با وجود عناصر تازهمسلمان و درستجانيفتادة
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ی در پيكر استوار
اختالفصفوف را ندارد .كمترين رخنها 
تاب دودستگي و
ِ
داخلي ،به هيچوجه ِ
اين جامعه ميتواند همچون تهديدي نسبت به اصل و اساس آن باشد .از طرفي زاوية انحراف
واقعيت از حقيقت ،آنچنان فاحش نيست كه براي كسي همچون اميرالمؤمنين ـ كه خود
دلسوزترين و متعهدترين انسان نسبت به مكتب و جامعة اسالمي است ـ قابل تحمل نباشد و
شايد به همين جهات ،که از پیش در آینة بینش پیامبر اکرم منعکس بود ،پيامبر به اين شاگرد
برگزيدة خود فرمان داده بود كه در برابر چنين حوادثي صبر و تحمل پيشه سازد.
سال ميانة رحلت پيامبراكر مـ سال یازده هجري ـ و آغاز خالفت
اين دوره ،سراس ِر بیستوپنج ِ
نـ سال سیوپنج ـ را در بر ميگيرد .آن حضرت در نامهاي خطاب به مصريان ،وضع
اميرالمؤمني 
1
أيت ِ
راج َع َة النّ ِ
اس
كت يَدي َحتّى َر ُ
َأمس ُ
خود را در آغاز اين َفترت  ،اينگونه تشريح ميكند« :ف َ
يت إن لَم
ون إلَى َم ْحقِ َدينِ ُم َح َّم ٍد ـ ص ّلیاهللعليهوآله ـ ف ََخ ِش ُ
قَد َر َج َعت َعنِ اإلسلاَ ِم يَد ُع َ
عظم ِمن ف ِ
َوت
أرى فِي ِه ثَلم ًا أو َهدم ًا
ُ
ُ
أنص ِر اإلسلاَ َم َو أه َل ُه أن َ
تکون ُ
لی ا َ ُ
المصيبة بِه َع ّ
ِواليَ ُ
تکم فَنهضت فی تِ َ
لک ا َ
الحداث»؛ نخست از همة جريانها كناره گرفتم تا آنكه ديدم
گروههايي ،از اسالم رجعت كرده و به نابودي اسالم دعوت ميكنند .بيم آن بود كه اگر اسالم
و مسلمانان را ياري نكنم ،در اسالم رخنه يا ويرانياي پديد آيد كه خسارات آن عظيمتر باشد از
2
موضوع از دست دادن خالفت ،اين بود كه بهپاخاستم و كمر بستم.
زندگي بیستوپنج سالة عليعلیهالسالم در اين دوره ،حاكي از دخالت فعال و كمک و حمايتي است
كه از روي كمال دلسوزي نسبت به اسالم و جامعة مسلمانان انجام ميگرفته است .پاسخها و
راهنماييهاي آن حضرت به خلفاي زمان دربارة مسائل سياسي و نظامي و اجتماعي و غيره،
در نهجالبالغه و ديگر كتب حديث و تاريخ نقل شده و شاه ِد ترديدناپذيري است بر اين شيوه
در زندگي امام.
دورة دوم ،دورة به قدرت رسيدن امام است .اين دوره ،همان چهار سال و نه ماه خالفت
اميرالمؤمنين و چند ماه خالفت حسنبنعلي است كه با همة كوتاهي و با وجود ماللتها
و دردسرهاي فراواني كه از يک حكومت انقالبي ،غيرقابل تفكيك است ،درخشندهترين
( .1فتر) زمان بین دو مرحله
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سالهاي حكومت اسالمي بهشمار ميرود .روشهاي انساني و عدالت مطلق و رعايت ابعاد
گوناگون اسالم در زندگي جامعه ،همراه با قاطعيت و صراحت و جرأت ،در اين دوره بيش از
هميشة تاريخ ثبت و ضبط است.
اين دوره از زندگي امامان ،مسطوره و نمونهاي بود براي حكومت و نظام اجتماعي كه در
دو قرن بعد از آن همواره امامان شيعه بدان فراخوانده و در راه آن تالش كردهاند و شيعه
همچون خاطرهاي گرامي از آن ياد ميكرده و دريغ آن را ميخورده و رژيمهاي زمانهاي بعد
را در مقايسه با آن محكوم ميساخته است .درعينحال درسی و تجربة آموزندهاي بوده كه
حال يك حكومت انقالبي و صددرصد اسالمي را در ميان جامعه و مردمي
ميتوانست وضع و ِ
تربيتنيافته يا به انحراف كشانيده شده ،نشان دهد و از آنروز روشهاي درازمدت و همراه با
تربيتهاي دشوار و سختگيرانهای حزبي را بر امامان بعدي تحميل كند.
سال ميانة صلح امام حسنـ سال چهلویک ـ و حادثة شهادت امام حسين
دورة سوم ،بیست ِ
ـ محر ِم سال شصتویک ـ است .پس از ماجراي صلح ،عم ً
ال كا ِر نيمهمخفي شيعه شروع شد
و برنامهاي كه هدفش تالش براي بازگرداندن قدرت به خاندان پيامبر در فرصت مناسب بود،
يافتن زندگي
آغاز شد .اين فرصت طبق برآور ِد عادي ،چندان دور از دسترس نبود و با پايان ِ
شرارتآميز معاويه ،اميد آن وجود داشت .بنابراين ميتوان دورة سوم را «دورة تالش سازندة
1
كوتاهمدت براي ايجاد حكومت و رژيم اسالمي» نام داد.
و باالخره ،چهارمین دوره ،روزگار تعقيب و ادامة همين روش در برنامهاي درازمدت است؛ در
زمانی نزديك به دو قرن ،و با پيروزيها و شكستهايي در مراحل گوناگون ،و همراه با پيروزي
تاكتيك مناسب زمان ،و مز ّين با هزاران
قاطع در زمينة كار ايدئولوژيك ،و آميخته با صدها
ِ
جلوه از اخالص و فداكاري و نمودارهاي عظمت انسان طراز اسالم.
پیشوای صادق ،ص16ـ19
مهمترین چیزی که در زندگی ائمه بهطور شایسته مورد توجه قرار نگرفته ،عنص ِر «مبارزة
حا ّد سیاسی» است از آغاز نیم ة دوم قرن اول هجری ،که خالفت اسالمی بهطور آشکار با
پیرایههای سلطنت آمیخته شد و امامت اسالمی به حکومت جابرانة پادشاهی بدل گشت ،ائمة
 .1در اینباره ضمن چند سخنرانی ،به شرح و تفصیل و با ذکر مدارک و شواهد بحث کردهام( .نویسنده)
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اهلبیتعلیهمالسالم مبارزة سیاسی خود را به شیوهای متناسب با اوضاع و شرایط ،شدت بخشیدند.
این مبارزه بزرگترین هدفش تشکیل نظام اسالمی و تأسیس حکومتی بر پایة امامت بود.
بیت وحی ،و رفع تحریفها و کجفهمیها
بیشک تبیین و تفسی ِر دین با دیدگاه مخصوص اهل ِ
از معارف اسالمی و احکام دینی نیز هدف مهمی برای جهاد اهلبیت به حساب میآمد .اما
هدف آن ،چیزی
طبق
قراین حتمی ،جهاد اهلبیت به این هدفها محدود نمیشد و بزرگترین ِ
ِ
جز «تشکیل حکومت علوی» و تأسیس نظام عادالنة اسالمی نبود .بیشترین دشواریهای
زندگی مرارتبار و پر از ایثا ِر ائمه و یاران آنان ،بهخاطر داشتن این هدف بود و ائم ه از دوران
ِ
امام سجاد و بعد از حادثة عاشورا به زمینهسازی درازمدت برای این مقصود پرداختند.
والیتعهدی امام هشتم جریان وابستة
میان حادثة عاشورا و
ِ
در تمام دوران صدوچهل سالة ِ
به امامان اهلبیت ـ یعنی شیعیان ـ همیشه بزرگترین و خطرناکترین دشمن دستگاههای
خالفت به حساب میآمد .در این مدت بارها زمینههای آمادهایی پیش آمد و مبارزات تشیع،
که باید آن را «نهضت علوی» نام داد ،به پیروزیهای بزرگی نزدیک گردید ،اما هر بار موانعی
ی نهایی پدید میآمد و غالب ًا بزرگترین ضربه از ناحیة تهاجم بر محور و مرکز
بر سر راه پیروز 
اصلی این نهضت ،یعنی شخص امام در هر زمان و به زندان افکندن یا به شهادت رساندن آن
حضرت ،وارد میگشت و هنگامی که نوبت به امام بعد میرسید ،اختناق و فشار و سختگیری
طوالنی دیگری نیاز بود.
به حدی بود که برای آمادهکردن زمینه ،به زمان
ِ
سخت این حوادث ،هوشمندانه و شجاعانه تشیع را همچون جریانی
توفان
میان
ِ
ِ
ائمه در ِ
کوچک اما عمیق و تند و پایدار از البهالی گذرگاههای دشوار و خطرناک گذراندند .و خلفای
اُموي و عباسی در هیچزمان نتوانستند با نابو د کردن امام ،جریان امامت را نابود کنند .و این
پهلوی دستگا ِه خالفت ،فرورفته ماند و به صورت تهدیدی همیشگی،
خنج ِر بُ ّرنده همواره در
ِ
آسایش را از آنان سلب کرد.
1363/5/18

فصل سوم
اميرالمؤمنين
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وجود اميرالمؤمنينعليهالصالةوالسالم از جهات متعدد و در شرايط گوناگون ،براى همة نسلهاى بشر،
يك درس جاودانه و فراموشنش��دنى است؛ چه در عمل فردى و شخصى خود ،چه در محراب
عبادت��ش ،چه در مناجات��ش ،چه در زهدش ،چه در محو و غرق ش��دنش در ياد خدا ،و چه در
مبارزهاش با نفس و ش��يطان و انگيزههاى نفس��انى و مادى .اين جمالت از زبان اميرالمؤمنين،
در فضاى آفرينش و فضاى زندگى انس��ان ،همچنان ُپرطنين است« :يا ُدنيا ...غ ُّرى غَيرى»1؛
اى جلوهه��اى دني��ا ،اى زيباييهاى ُپرجاذبه ،اى هوسهايى كه قويترين انس��انها را به دام
خود مىكش��يد ،برويد كس ديگرى غير على را فريب بدهيد؛ على بزرگتر و باالتر و قويتر از
اين حرفهاس��ت .بنابراين ،يكايك انسانهاى بيدار ،در لحظهلحظة زندگى اميرالمؤمنين و در
ارتباطش با خدا و معنويت ،درسهاى فراموشنشدنى پيدا مىكنند.
پاشدن خيمة حق و عدالت بود .يعنى آنروزى
و باز در بُعد ديگر ،جهادش براى برپاداشتن و به
ِ
كه نبى اكرمصلىاهللعليهوالهوس��لم بار رس��الت را بردوش گرفت ،از اولين س��اعات ،يك مبارز و مجاهد
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مؤمن و فداكارـ كه هنوز در دوران نوجوانى بود ـ در كنار خود پيدا كرد ،و او على بود .تا آخرين
س��اعات عمر با بركت پيامبر ،مجاهدت در راه برپاداش��تن نظام اسالمى و بعد حفظ كردن آن،
لحظهاى اميرالمؤمنين را فارغ نگذاشت .چقدر مبارزه كرد ،چقدر خطرها را به جان خريد و چقدر
در راه مب��ارزه براى اقام��ة حق و عدل محو بود .آنوقتى كه هيچك��س در ميدان نمىماند ،او
مىماند .آنوقتى كه هيچكس به ميدان قدم نمىگذاشت ،او مىگذاشت .آنوقتى كه سختيها
مثل كوههاى گران ،بر دوش مبارزان و مجاهدان فىس��بيلاهلل سنگينى مىكرد ،قامت استوار
او ب��ود كه به ديگران دلگرمى مىبخش��يد .براى او ،معناى زندگ��ى همين بود كه از امكانات
خداداده ،از ق ّوت جسمى و روحى و ارادى و ً
كال از آنچه كه در اختيار اوست ،در راه ا ِعالى كلمة
حق استفاده كند و حق را زنده نمايد .با قدرت اراده و بازو و جهاد على ،حق زنده شد.
اگر شما مالحظه ميکنيد که امروز مفاهيم حق و عدل و انسانيت و مفاهيمي که براي انسانهاي
هوش��مند در دنيا باارزش اس��ت و اين مفاهيم ،مانده و روزبهروز قويتر و راس��ختر ش��ده است،
بهخاطر همان مجاهدتها و فداکاريهاست .اگر امثال عليبنابيطالب ـ که در طول تاريخ بشر
بسيار نادرند ـ نميبودند ،امروز ارزشهاي انساني وجود نداشت؛ عنوانهاي جذاب براي بشريت،
جذابيت نداشت .بشر ،زندگي و تمدن و فرهنگ و آمال و آرمان و اهداف واال نداشت؛ و بشريت
به يک حيوانيت وحش��ي و درنده تبديل ميشد .بش��ريت بهخاطر حفظ آرمانهاي واال ،مرهون
اميرالمؤمنين و انسانهاي وااليي در حد اوست .آن جهادها ،اين اثر را داشت.
بُعد ديگر از زندگي اميرالمؤمنين در ميدان حکومت اس��ت .آنوقتي که اين انسان بزرگانديش
و بزرگ ،باالخره بر مس��ند قدرت و حکومت دس��ت پيدا ک��رد ،در آن دوران کوتاه ،کاري کرد
که اگر سالهاي سال ،مورخان و نويسندگان و هنرمندان ،بنويسند و تصوير کنند ،کم گفتهاند
و ک��م تصوير کردهاند .وضع زندگي اميرالمؤمنين در دوران حکومت ،قيامتي اس��ت .اص ً
ال علي
معناي حکومت را عوض کرد.
شد ُاء َعلي ُ
الک ّفار
او تجس��م حکومت الهي ،تجس��م آيات قرآن در ميان مسلمين ،تجس��م «ا َ ّ
قر ُب
م��اء بَينَ ُهم »1و تجس��م عدل مطلق ب��ود .او فقرا را به خود نزديک ميک��رد
َ
ُر َح ُ
ـ «کان يُ َّ
 .1سورة مبارکة فتح /آیة « ،29بر کافران سختگیر و با همدیگر مهربانند».
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المس��اکين »1ـ و ضعفا را مورد رعايت خاص قرار ميداد .برجس��تگاني که با پول و زور و بقية
َ
وس��ايل مطرح ش��دن ،خودش��ان را به ناحق مطرح کرده بودند ،در نظر علي با خاک يکس��ان
ِ
بودند .آنچه در چش��م و دل او ارزش داش��ت ،ايمان و تقوا و اخالص و جهاد و انس��انيت بود.
با اين مبناهاي باارزش ،اميرالمؤمنين کمتر از پنج س��ال حکومت کرد .قرنهاس��ت که دربارة
اميرالمؤمنين مينويس��ند و کم نوشتهاند و نتوانستهاند درست تصوير کنند و بهترينها ،معترف
به عجز و تقصير خودشان هستند.
1369/11/10
بزرگتري��ن خصوصي��ت او تقواس��ت .نهجالبالغة او كتاب تقواس��ت و زندگى او راه و رس��م
ِ
«و ِم َن النّ ِ
رضات اهلل »2در شأن
غاء َم
تقواست 1377/10/18.این آیة شریفهَ :
فس ُه ابتِ َ
اس َمن يَشري ن َ َ
اميرالمؤمنين نازل شده و تأويل اين آيه عليبنابيطالبعلیهالصالةوالسالم است .آيه ميگويد :در ميان
مردم کساني هستند که جان خودشان را ،وجود خودشان را ،يعني عزيزترين سرمايهاي که هر
انحصاري غيرقابل جبرانـ که اگر اين را دادي ديگر به جاي
انس��اني دارد ،اين س��رماية عزي ِز
ِ
اين چيزي نمیآید ـ بعضیها همین س��رمایه را ،همین موجودی را يکجا ميدهند براي اينکه
«و ِم َن النّ ِ
اس َمن يَشري» ميفروشد ،ميدهد،
خش��نودي خدا را بهدست بياورند ،فقط همينَ .
ِ
رضات اهلل» هي��چ هدف دیگری ،هیچ مقصود
غاء َم
فس��ه» جان خود را ،وج��ود خود را« ،ابتِ َ
«ن َ َ
دني��وي ،هيچ گرايش و انگيزة خودخواهانهاي در بين نيس��ت ،فقط و فقط براي جلب رضايت
العمل شايس��ته نميماند؛
خدا .اما خدا هم در مقابل اينچنين ايثار و گذش��ت ،يقين ًا بدون عکس ِ
ُف بِال ِعب��اد» خ��دا به بندگان خودش رأفت دارد .اي��ن مصداق کاملش ،اميرالمؤمنين
«و اهللُ َرؤ ٌ
َ
عليبنابيطالبعلیهالسالم است .من این بُعد را بیان میکنم.
ش��ما تاريخ زندگى اميرالمؤمنين را نگاه كنيد ،از كودكى ،از آنوقتى كه در نه سالگى يا سيزده
س��الگى ،به نبوت رس��ول اكرم ايمان آورد و آگاهانه و هوش��يارانه ،حقيقت را شناخت و به آن
تمسك جست ،از آن لحظه تا آن لحظهاى كه در محراب عبادت مثل سحرگاه روز نوزدهم ماه
ّ
رمضانى ،جان خودش را در راه خدا داد و خشنود و خوشحال و سرشار از شوق به لقاء پروردگار
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رسيد ،در طول اين پنجاه سال تقريب ًا ،يا پنجاهودوسه سال ،از ده سالگى تا شصتوسه سالگى،
ش��ما ببينيد يك خط مستمرى وجود دارد در شرححال زندگى اميرالمؤمنين و آن خط ايثار و از
تاريخ پنجاه ساله بر اميرالمؤمنين گذشته،
خودگذشتگى است؛ در تمام قضايايى كه در طول اين ِ
ش��ما نشانة ايثار را مشاهده مىكنيد از اول تا آخر ،حقيقت ًا این درس است براى ما .و ما ـ من و
شما ـ كه على گو و على جو و معروف در جهان به محبت علىبنابيطالب هستيم ،بايد درس
بگيريم از اميرالمؤمنين ،صرف محبت على كافى نيس��ت ،صرف ش��ناختن فضيلت على كافى
نيست ،بودند كسانىكه در دلشان به فضيلت علىبنابيطالب اعتراف داشتند شايد از ما هم كه
هزاروچهارصد س��ال فاصله داريم با آن روزگار بيش��تر ،همانها يا بعضىشان در دل ،على را به
عنوان يك انسان معصوم و پاكيزه ،دوست هم مىداشتند ،اما رفتارشان ،رفتار ديگرى بود .چون
همين خصوصيت را نداشتند ،همين ايثار را ،همين رها كردن منيت را ،همين كار نكردن براى
«خ��ود» را ،هن��وز در حصار «خود» گرفتار بودند و على امتي��ازش اين بود كه در حصار «خود»
گرفتار نبود« .من» ،براى او هيچ مطرح نبود ،آنچه براى او مطرح بود وظيفه بود و هدف بود و
جهاد فىسبيلاهلل بود و خدا بود.
1
اوان كودكى به پيغمبر ايمان آورد ،مورد ايزاء و تمس��خر همه ،در
ا ّول��ى ك��ه اميرالمؤمنين در ِ
ش��هر مكه قرار داشتند .يك ش��هرى را ش��ما فرض كنيد ،مردمى كه بهطور طبيعى هم اهل
خشن
نزاكت آهستهبرو آهستهبيايى كه نبودند؛ يك مردم
متمدن با
توس��ل به خشونتند ،مردم
ِ
ِ
ِ
اهل برخورد ،اهل اصطكاك ،س��ر كوچكترين چيزى دعوا بكنند ،به شدت متعصب نسبت به
همان عقاید باطل .توى يكچنين جامعة اينجورى ،يك پيامى از س��وى يك انس��ان بزرگى
مطرح شده كه همهچي ِز اين جامعه را مىبرد زير سؤال؛ عقايدشان را ،آدابشان را ،سنتهاشان
را .خُ ب طبيعى اس��ت كه همه با او مخالفت مىكنند و قش��رهاى مختلف با او مخالفت كردند،
تودههاى مردم هم با پيغمبر مخالفت كردند .از يك انس��ان اينجورى و يك پيام اينجورى با
همة وجود دفاع كردن و به آن پيوس��تن ،اين ،از خودگذش��تگى مىخواست .اين اولين قد ِم از
خودگذشتگى اميرالمؤمنين بود.
ِ
( .1وزی) مورد آزار و سختی قرار گرفتن
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س��يزده سال در كنار پيغمبر در س��ختترين مواقع ،علىابنابيطالبعليهالصالةوالسالم ايستاد .درست
اس��ت كه هجرت رس��ول اكرم ،هجرت از روى اجبار و ناچارى و زير فشار قريش و مردم مكه
بود ،اما آيندة روش��نى داش��ت .همه مىدانس��تند كه اين هجرت مقدمة كاميابيهاست ،مقدمة
پيروزىهاس��ت .درس��ت در آنجايى كه يك نهضت از دوران محن��ت ،دارد وارد دوران راحتى
و عزت مىخواهد بش��ود ،در همین لحظه كه همه معمو ًال تالش مىكنند زودتر خودش��ان را
مناصب اجتماعى چيزى را بگيرند ،جايگاهى پيدا بكنند؛ در همين لحظه
برسانند ،اگر بتوانند از
ِ
اميرالمؤمنين آماده ش��د تا در جاى پيغمبر ،در بستر پيغمبر در شبى ظلمانى و تاريك بخوابد ،تا
شدن آن كسى كه
پيغمبر بتواند از اين خانه و از اين ش��هر خارج بش��ود .توی آن ش��ب ،كشته ِ
در اين بس��تر مىخوابد تقريب ًا قطعى و مس��لّم بود؛ اينجور نبود كه حاال چون من و شما قضيه
را مىدانيم؛ میدانیم که اميرالمؤمنين در آن حادثه به ش��هادت نرس��يد ،بگویيم كه آنجا همه
مىدانس��تند؛ نخير ،مسئله اين است كه در يك ش��ب ظلمانى ،در يك نقطة معينى يك كسى
بناس��ت كشته بشود ،قطعى است .مىگويند اين آقا براى اينكه بتواند از اينجا خارج بشود ،بايد
كسى در آنجا بهجاى او باشد تا جاسوسها كه نگاه مىكنند احساس كنند كسى در آنجا هست.
كى حاضر است؟ اين ايثار اميرالمؤمنين خود يك حادثة فوقالعاده مهم است ،اما زمان اين ايثار
دوران محنت بهسر بيايد،
هم بر اهميت آن مىافزايد .زمان كى است؟ آنوقتى كه بناست اين
ِ
بناست بروند ،حكومت تشكيل بدهند ،راحت باشند؛ مردم يثرب ايمان آوردند ،منتظر پيغمبرند.
همه اين را مىدانند .در اين لحظه اين ايثار را اميرالمؤمنين مىكند ،هيچ انگيزة ش��خصى بايد
در یکچنین انسانی وجود نداشته باشد ،تا اقدام به يكچنين حركت بزرگى بكند.
جوان پيغمبر شروع
بعد ،وارد مىشوند به مدينه ،جنگها و
ِ
مبارزات شبانه ِ
روزى حكومت تازهپا و ِ
خاصيت آنچنان حكومتى است .دائم ًا برخورد ،از قبل از جنگ
مىشود .دائم ًا جنگ مىشود ،اين
ِ
بدر ،برخوردها شروع شد تا آخر دوران زندگى پيغمبر در اين ده سال .در طول اين ده سال ،چند
ده جنگ و برخورد ،پيغمبر اكرم با كفار و انواع و اقسام كفار و شُ َع ِب 1كفار داشت .در تمام اين
مرگ پيغمبر،
دورانه��ا ،اميرالمؤمنين به عنوان پيشقراول ،ب��ه عنوان فدایىترين كس و پيش ِ
شعب) قبایل
 ( .1
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آنچنان��ى كه خود اميرالمؤمني��ن بيان مىكند و تاريخ هم اين را نش��ان مىدهد ،در تمام اين
الموا ِطنِ الّتي تَ ُ
ص
نك ُ
مراحل و صحنههاى خطرناك حضور داشته؛ َ
واسيتُ ُه بِنَفسي في َ
«و ل َ َقد َ
ُ
األبطال َو تَتَأخَّ ُر فيها األقدام »1آنجاهايى من در كنار پيغمبر ماندم و جانم را سپ ِر بالى او
فيها
كردم كه قهرمانان و شيرمردان در آنجا پايشان مىلرزيد و مجبور به عقبنشينى مىشدند .در
شديدترين مراحل ،اميرالمؤمنين ايستاد؛ هيچ برايش مطرح نبود كه اينجا خطر است .بعضىها
با خودش��ان فكر مىكنند كه ما خوب اس��ت جان خودمان را حفظ كنيم تا بعداً براى اس�لام
مفيد واقع بش��ويم ،اميرالمؤمنين هرگز خودش را با اينگونه معاذير 2فريب نداد ،و نفس واالى
مراحل خطر در خطوط مقدم ،اميرالمؤمنين حاضر بود.
اميرالمؤمنين فريببخور نبود .در تمام
ِ
دوران سكوت و همكاري
بع��د از آنىكه دوران پيغمبر بهس��ر آمد و رس��ول اكرم رحلت كردند ،به نظر من س��ختترين
سال بعد از رحلت پيغمبر ،شروع شد؛ سختترين
دورانهاى زندگى اميرالمؤمنين در اين س��ى ِ
دورانه��اى اميرالمؤمنين آنروزها بود .آنروزى كه پيغمبر عزي��ز و بزرگوار بود و مىرفتند در
س��اية او مجاهدت مىكردند ،مبارزه مىكردند كه روزهاى ش��يرينى ب��ود ،روزهاى خوبى بود.
روزهاى تلخ ،روزهاى بعد از رحلت پيغمبر است كه روزهايى است كه گاهگاه قطعات فتنه ،افق
ديدها را آنچنان ُمظلِم مىكرد كه قدم از قدم نمىتوانستند بردارند آن كسانى كه مىخواستند
درست قدم بردارند .در يکچنين شرايطي ،امیرالمؤمنین بزرگترين امتحانات ايثار را داد.
او ًال در هن��گام رحلت پيامبر ،امیرالمؤمنین مش��غول انجام وظيفه ش��د .نه اينکه نميدانس��ت
اجتماعي وجود دارد يا ممکن اس��ت وجود داش��ته باش��د که سرنوش��ت قدرت و حكومت را در
جهان اس�لام آن اجتماع تعيين خواهد کرد .مس��ئله براي اين نبود برای امیرالمؤمنین ،براي او
آنچه مطرح نيست «خود» است .بعد از آنیکه مسئلة خالفت استقرار پيدا کرد و مردم با ابيبکر
بيع��ت کردن��د و همهچيز تمام ش��د ،امیرالمؤمنین کناره گرفت .هيچ جمل��ه ،کلمه و بياني که
حاکي از معارضة امیرالمؤمنین با دس��تگاه حکومت باشد از او شنيده نشد .آنروزهاي اول چرا؛
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تالش ميکرد ش��ايد بتوان آن چيزي که به عقيدة او حق اس��ت و بايد انجام گيرد را به کرسي
بنشاند .بعد كه ديد نه ،مردم بيعت کردهاند و قضيه تمام شد و ابيبکر شد خليفة مسلمين ،اينجا
اميرالمؤمنين به عنوان يک انساني که ولو معترض است ،هيچگونه از ق َِبل او براي اين دستگاه
ضرري و خطري و تهديدي وجود ندارد ،در تاريخ اس�لام شناخته ميشود .امیرالمؤمنین در اين
دوران ـ كه خيلى هم نبود ،مدت كوتاهى اين دوران طول كشيد شايد چند ماهى ـ فرمود« :ل َ َقد
َعلِمتُ��م اَن ِّ��ي ا َ َح ُّق النّ ِ
اس بِها ِمن غَيري» ميدانيد که من از همة مردم به خالفت شايس��تهتر
«و واهلل ِ اَ ُ
لسلِ َم َّن» و س��وگند به خدا دست روي دست
هس��تم .اين را خود ش��ما هم ميدانيدَ ،
سلمين» تا وقتي که احساس ميکنم
الم
َ
خواهم گذاشت و تسليم خواهم شد« ،ما َسلِ َم ْت ا ُ ُم ُ
ور ُ
امور مس��لمين با سالمت در جريان اس��ت ،تا وقتي که ميبينم کسي مورد ظلم قرار نميگيرد.
ور ا ِ اَّل َع َل ّي خاصة» تا وقتى كه به مردم ظلم نمىش��ود و در جامعه ظلم و
َ
«و لَم يَ ُكن فِيها َج ٌ
جورى وجود ندارد ،فقط من مظلوم واقع شدم در جامعه ،تا اينجور است ،من هيچ كارى به كار
1
كسى ندارم ،هيچ مزاحمتى ،هيچ اعتراضى نخواهم كرد.
بعد از مدت كوتاهى ش��ايد چند ماهى بيشتر نگذشته بود كه ارتداد گروههایی شروع شد ،شايد
تحريكاتى هم بود .بعضى از قبایل عرب احس��اس كردند كه حاال پيغمبر نيس��ت ،رهبر اسالم
نيست ،خوب است كه يك ايرادى ،اشكالى درست كنند و تعارضى بكنند و جنگ و دعوایى راه
«ر ّده» پيش آمد ـ يعنى ارتداد
بيندازند و شايد هم منافقين تحريكشان مىكردند .باالخره جريان َ
عدهاى از مس��لمين ـ جنگهاى ر ّده شروع ش��د .اينجا كه وضع اينطور شد اميرالمؤمنين ديد
نه اينجا ديگر جاى كنار نشس��تن هم نيس��ت ،بايد وارد ميدان شد به دفاع از حكومت .در اينجا
كت يَدى» من بعد از آنىكه قضية خالفت پيش آمد و ابىبكر خليفة مسلمين
َامس ُ
مىفرمايد« :ف َ
أيت ِ
راج َع ًة النّ ِ
اس
«حتّى َر ُ
ش��د ،من دست كشيدم ،نشس��تم كنار .اين حالت كنارهگزينى بودَ ،
حو اإلس�لام »2ديدم عدهاى از مردم دارند از اسالم بر مىگردند ،مىخواهند
قَد َر َج َعت يُ ُ
ريد َم َ
اس�لام را از بين ببرند ،اينجا ديگر وارد ميدان ش��دم .و اميرالمؤمنين وارد ميدان شد بهصورت
فعال؛ در همة قضاياى مهم اجتماعى اميرالمؤمنين بود.
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خود آن حضرت از حضور خودش در دوران بیس��توپنج س��الة خالفت خلفاي س��هگانه تعبير
ميکن��د به وزارت .بع��د از آنیکه آمدند امیرالمؤمنین را بعد از قت��ل عثمان به خالفت انتخاب
کنند ،فرمود« :من وزير باشم بهتر است از اين است که امير باشم همچنانیکه در گذشته بودم،
بگذاريد وزير باشم .»1يعني مقام و موقعیت و جايگاه بیستوپنج سالة خودش را جايگاه وزارت
ميدان��د .يعني در ام��ور ،دائم ًا در خدمت اهداف و در موضع ،کمک به مس��ؤوليني که بودند و
خلفایی که در رأس امور بودند .اين هم ايثار فوقالعاده بزرگي بود که انسان واقع ًا گيج ميشود
وقتی فکرش را میکند که چقدر گذشت در کار امیرالمؤمنین وجود دارد.
در تمام اين بیستوپنج سال به فکر قيام و کودتا و معارضه و جمع كردن يك عدهاي و گرفتن
قدرت و قبضه کردن حکومت نيفتاد .اين چيزها به ذهن انس��انها ميآيد .آنوقتي که رس��ول
اکرم از دنيا رحلت کردند ،تقریب ًا حدود س��ی تا س��یودو س��ال عمر آن حضرت بود .بعدها هم
دورانهاي جواني و قدرت جسماني و دوران نشاطش را ميگذراند .و وجهه و محبوبيت در بين
تودة مردم و مغز فعال ،علم فراوان ،همة جاذبههایی که براي يک انسان ممکن بود وجود داشته
باش��د ،در امیرالمؤمنین بهنحو اَعالیی وجود داش��ت .او اگر ميخواس��ت یک کاري بکند ،حتم ًا
ميتوانست .در تمام اين بیستوپنج سال به هيچوجه جز در خدمت همان هدفهاي عمومي و
كلي نظام اس�لامي كه در رأس آن هم خلفايي بودند ،اميرالمؤمنين هيچ حركتي نكرد و از آنها
هيچ چيزي شنيده نشد .و ماجراهای فوقالعاده عظیمی وجود دارد که حاال من نمیخواهم وارد
شرح موارد تاریخی بشوم.
در شوراي شش نفره بعد از درگذشت خليفة دوم ،اميرالمؤمنين را دعوت کردند .امام قهر نکرد
و وارد ش��د .نگف��ت که من با اينها همرديف نيس��تم .طلحه و ُزبير کج��ا ،عبدالرحمنبنعوف
کجا ،عثمان کجا ،من کجا .طبق وصیت عمر ،ش��ش نفر را به عنوان ش��ورا گذاش��تند که در
بين خودش��ان يک نفر را به عنوان خليفه انتخاب کنند .در بين اين ش��ش نفر ش��انس او براي
خالفت از همه بيشتر بود و عبدالرحمنعوف رأيش تعيينکننده بود ،یعنی اميرالمؤمنين دو رأي
داش��ت ،خودش و زبير .عثمان هم دو رأي داش��ت ،خودش و طلح��ه .عبدالرحمنبنعوف هم
ير ل َُكم ِمنِّي ا َ ِميرا»
 .1نهجالبالغه /خطبة  ...« ،92و اَنَا ل َُكم َوزِيرا ً َخ ٌ

اميرالمؤمنين 79n

دو رأي داشت ،خودش و س��عدبنابيوقاص؛ عبدالرحمنبنعوف رأيش تعيينکننده بود .اگر با
امیرالمؤمنین بيعت ميکرد او خليفه ميش��د ،اگر با عثمان بيعت ميکرد او خليفه ميش��د .اول
رو کرد به امیرالمؤمنین و به او پيش��نهاد کرد که با کتاب خدا و س��نت پیغمبر و س��يرة شيخين
ـ يعني دو خلیفة قبلی ـ حرکت کند[ .حضرت] فرمودند« :نه ،من کتاب خدا و س��نت پیغمبر [را
قبول ميکنم] ،سیرة شیخین را من کاری ندارم ،من اجتهاد خودم را عمل ميکنم و به اجتهاد
آنها کاري ندارم» .ميتوانس��ت با کوچکترين اغماضي از آنچه که صحيح و حق ميدانس��ت،
حکومت را بهدس��ت بگيرد و قدرت را قبضه کند .امیرالمؤمنین يک لحظه به اين فکر نيفتاد و
منيت را مطلق ًا مطرح
حکومت را از دست داد و قدرت را از دست داد .اينجا هم ايثار کرد و خود و ّ
نکرد و زير پا له کرد .اينگونه احساسات از اميرالمؤمنين اص ً
ال از اول بروز نميکرد.
بعد از آنیکه دوازده س��ال دوران حکومت عثمان گذش��ت ،در آخر کا ِر عثمان ،اعتراضات به او
زياد شد ،کساني مخالفت و اشکاالت زيادي بر او وارد کردند ،از مصر آمده بودند ،از عراق آمده
بودند ،بصره و جاهاى ديگر؛ باالخره يك جمع زيادى درس��ت شدند و خانة عثمان را محاصره
كردن��د ،جان عثمان را تهديد كردند .خُ ب اينجا يک کس��ي در مقام اميرالمؤمنين چه ميکرد؟
حق
يک کس��ي که خودش را صاحب حق خالفت بداند و بیس��توپنج س��ال است كه او را از ِ
خودش كنار گذاشتند ،به رفتار حاکم کنوني هم اعتراض دارد ،حاال هم ميبيند اطراف خانة او
را گرفتهاند و محاصره کردهاند .آدم معمولي ،حتي برگزيدگان و چهرههاي واال در اينجا چهکار
ميکنن��د؟ هم��ان کاري را ميکنند که ديگران کردند .همان کاري را ميکنند که طلحه و زبير
و عايش��ه کردند و همينطور بقية کسانی که در ماجراي عثمان به نحوي دست داشتند ،کردند.
ماجراي قتل عثمان يکي از ماجراهاي بسيار مهم تاريخ اسالم است ،و اینکه چه کسي موجب
قتل عثمان ش��د ،اين را انسان در نهجالبالغه و در آثار و تاريخ اسالمي که نگاه میکند ،کام ً
ال
برايش روش��ن ميش��ود که چه کسي عثمان را کشت و چه کس��اني موجب شدند .افرادي که
ادعاي دوستي با عثمان را بعدها محور کارشان قرار داده بودند ،آنجا از پشت خنجر زدند و از زير
تحريک کردند .از عمروعاص پرسيدند که چه کسي عثمان را کشت؟ گفت :فالنيـ اسم يکي
از صحابه را آورد ـ او شمش��يرش را ساخت ،آن دیگری تيز کرد ،آن دیگری شمشیر را مسموم
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کرد و آن يکي هم بر او وارد آورد .واقعيت هم همين است.
اميرالمؤمنين در اين ماجرا با کمال خلوص ،آن وظيفة الهي و اس�لامي را که احساس ميکرد،
انج��ام دادَ .ح َس��نين ،اين دو گوهر گرانقدر و دو ي��ادگار پيغمبر را براي دفاع از عثمان به خانة
او فرس��تاد .مخالفان ،اطراف خانة عثمان را گرفته بودند و نميگذاش��تند آب وارد خانه ش��ود.
اميرالمؤمنين براي عثمان آب و آذوقه فرس��تاد .با کسانی که نسبت به عثمان خشمگين بودند
باره��ا و بارها مذاکره کرد تا خش��م آنه��ا را پايين بياورد .وقتي هم که آنها عثمان را کش��تند،
اميرالمؤمنين خشمگين شد.
منيت و خودخواهي و احساس��ات خودي که برای همة انس��انها وجود دارد ،در
در اينجا باز هم ّ
اميرالمؤمنين مطلق ًا مشاهده نمیشود .بعد از آنیکه عثمان کشته شد ،اميرالمؤمنين ميتوانست
موجه و يک آدم فرصتطل��ب و نجاتبخش بيايد به ميدان ،بگويد اي
ب��ه صورت يک چهرة ّ
مردم حاال ديگر راحت شديد ،خالص شدید؛ مردم هم دوستش ميداشتند ،اما نه .بعد از حادثة
عثمان هم اميرالمؤمنين اقبالي به س��مت ق��درت و قبضه کردن حکومت نکرد .چقدر این روح
بزرگ اس��تَ « .د ُعوني َو التَ ِم ُس��وا غَيري »1اي مردم مرا رها کنيد و بروید س��راغ ديگري .اگر
ديگري را به حکومت انتخاب کرديد ،من وزير او و در کنار او خواهم بود .این فرمایشاتی است
ک��ه امیرالمؤمنین در آنروزها کرد .مردم قبول نکردند ،نميتوانس��تند غير از اميرالمؤمنين فرد
ديگري را به حکومت انتخاب کنند.
دوران خالفت
تم��ام اقطار اس�لامي با اميرالمؤمنين بيع��ت کردند .تا آنروز هيچ بيعتي ب��ه عموميت بيعت با
اميرالمؤمنين وجود نداش��ت ،جز ش��ام که با اميرالمؤمنين بيعت نکردند .تمام اقطار اس�لامي و
بزرگان و صحابه بيعت کردند .يک تعداد معدودي کمتر از ده نفر فقط ماندند که اميرالمؤمنين
آنها را در يک مس��جد حاضر س��اخت و يکييکي از اينها پرس��يد که شما چرا بيعت نکرديد .از
جمله عبداهللبنعمر و سعدبنابيوقاص .چند نفری بودند که بیعت نکردند ،امیرالمؤمنین از اینها
پرس��ید .هر کدام يک عذري آوردند ،یک حرفي زدند .بعضي باز بيعت کردند ،بعضي هم بيعت
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نکردند ـ تعداد خیلی محدودی ،انگشتشمار ـ حضرت هم آنها را رها کرد .ولي بقية چهرههاي
مع��روف همچون طلح��ه و زبير و ديگران و ديگران همه با اميرالمؤمنين بيعت کردند و قبل از
أجبتُ ُكم»
«و اع َل ُم��وا» بدانيد« ،أنّي إن َ
آنک��ه آنها با اميرالمؤمنين بيعت کنند ،حضرت فرمودَ :
ِ ُ 1
بت بكم » اگر من پاسخ مثبت
«ر ِك ُ
حاال که شما اصرار ميکنيد من حکومت را بهدست بگيرمَ ،
به شما دادم ،مبادا خيال کنيد که من مالحظة چهرهها و شخصيتها و استخوانهاي قديمي و
آدمهاي نامونش��اندار خواهم کرد .مبادا خيال کنيد من از اين و آن تبعيت و تقليد خواهم کرد
بت ب ِ ُكم
أجبتُ ُكم َر ِك ُ
«و اع َل ُموا أنّي إن َ
و روش ديگ��ران را روش خ��ودم قرار خواهم داد؛ اب��داًَ .
ما أع َلم» آنجوري که خودم علم دارم و ميدانم و تش��خيص دادم و از اس�لام دانستم ،شما را
حرک��ت خواهم داد و اداره خواهم کرد .اميرالمؤمنين با م��ردم این اتمام حجتها را هم کرد و
خالف��ت را قبول کرد .اميرالمؤمنين ميتوانس��ت در آنجا ه��م به خاط ِر حفظ مصالح و مالحظة
جوانب قضيه و اين چيزها کوتاه بيايد و دلها را بهدست بياورد ،اما اينجا هم با کمال قاطعيت
ِ
بر اصول و ارزشهاي اس�لامي پافشاري کرد ،بهطوري که آنهمه دشمن در مقابل علي صف
کش��يد و اميرالمؤمني��ن در يک اردوگاه با تجلّ��ي کامل زر و زور و تزوي��ر و در يک اردوگاه با
موجه ،معتبر و معروف و در ي��ک اردوگاه دیگر با عناصر مقدسمآب و عليالظاهر
چهرهه��اي ّ
متعبد ،اما ناآگاه از حقيقت و روح اس�لام و تعاليم اس�لام و از شأن و مقام اميرالمؤمنين و اهل
ّ
2
تشبث به خشونت و قساوت و بداخالقي ،مواجه شد.
ّ
اميرالمؤمنين در س��ه اردوگاه با س��ه خط جداگانة ناکثين ،قاسطين و مارقين جنگيد .هرکدام از
منيت و خودخواهي در
اين وقايع نش��اندهندة همان روح توکل به خدا و ايثار و دور ش��دن از ّ
اميرالمؤمنين اس��ت و باالخره در همين راه هم به شهادت رسيد که دربارة آن حضرت گفتهاند:
عل��ي را عدلش به خ��اک و خون غلتاند .اگر اميرالمؤمنين ميخواس��ت عدالت را رعايت نکند،
مالحظهکاري بکند ،ش��أن و مقام و ش��خصيت خودش را بر مصالح دنياي اسالم ترجيح بدهد،
قدرتمندترين خلفا ميش��د و هيچ معارضي هم پيدا نميک��رد .اما اميرالمؤمنين
موفقتري��ن و
ِ
ش��اخص حق و باطل است .به خاط ِر همين است که هرکس دنبال حضرت علي است و ايشان
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را قبول دارد و ميخواهد که مثل او عمل کند ،حق اس��ت و هرکس که حضرت علي را قبول
لب وظیفه ،بدون ذرهاي دخالت دادن
ندارد باطل اس��ت ،به اين خاطر اس��ت که اميرالمؤمنين ّ
منيت و احساس��ات ش��خصي و منافع ش��خصي و خود ،در آن راهي که انتخاب کرده ،حرکت
ّ
السالم
ه
علی
واقع ًا ميزانالحق است .اين
کرده است .يکچنين شخصيتي است اميرالمؤمنين .لذا علي
ِ
«و ِم َن النّ ِ
رضات اهلل» فقط در شهادت
غاء َم
زندگي اميرالمؤمنين استَ ،
فس ُه ابتِ َ
اس َمن يَشري ن َ َ
این بزرگوار نبود ،در لحظة مرگ نبود که امیرالمؤمنین جانش را در راه خدا داد[ ،بلکه] در طول
عمر ،اميرالمؤمنين همواره جان خود را در راه خدا داد.
1368/2/8
اميرالمؤمنين در اين مدت نش��ان داد كه اصول اس�لامى و ارزشهاى اس�لامى كه در دوران
انزواى اسالم و در دوران كوچكى جامعة اسالمى بهوجود آمده بود ،در دوران رفاه و گسترش و
اقتدار و پيشرفت و توسعة مادى جامعة اسالمى هم قابل پياده شدن است .اگر به اين نكته توجه
كنيم ،خيلى مهم اس��ت .اصول اسالمى ،عدالت اسالمى ،تكريم انسان ،روحية جهاد ،سازندگى
وحى الهى نازل شد و تا آن حدى
اس�لامى ،مبانى اخالقى و
ارزش��ى اسالم در دوران پيغمبر با ِ
ِ
اسالمى زمان پيغمبر
كه ممكن بود ،بهوس��يلة پيغمبر در جامعة اس�لامى اعمال شد؛ اما جامعة
ِ
مگر چه بود؟ تا ده سال فقط يك مدينه بود؛ يك شهر كوچك چند هزار نفرى .بعد هم كه مكه
و طائف را فتح كردند؛ يك منطقة محدود با يك ثروت بسيار محدود ،با فق ِر همهگير و امكاناتِ
بسيار كم در اختيارشان بود .ارزشهاى اسالمى در چنين محيطى پايهگذارى شد.
از آنروزى كه پيغمبر از دنيا رفت ،بیس��توپنج س��ال گذشته اس��ت .در اين بیستوپنج سال،
وس��عت كش��و ِر اسالمى صدها برابر شده؛ نه دو برابر و س��ه برابر و ده برابر .يعنى آنروزى كه
اميرالمؤمنين به حكومت رس��يد ،از آس��ياى ميانه تا شمال آفريقاـ يعنى مصر ـ در حيطة قدرت
اول كارـ يعنى ايران و روم ـ يكى
بزرگ همساية دولت
حكومت اسالم بود .از دو دولت ِ
اسالمى ِ
ِ
ايران آنروز در اختيار اسالم قرار
بهكلى منهدم شده بود ،كه حكومت ايران بود ،و تمام سرزمين ِ
گرفته بود .بخش عمدهاى از س��رزمين روم همـ كه ش��امات و فلسطين و موصل و بقية جاها
بود ـ در اختيار اس�لام قرار گرفته بود .چنين ُرقعة 1وس��يعى در اختيار اسالم بود؛ بنابراين ثروت
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زيادى بهوجود آمده بود؛ ديگر فقر و كمبود و كمغذايى وجود نداشت؛ طال رايج شده بود ،پول
زياد شده بود ،ثروتهاى فراوان بهوجود آمده بود .لذا كشور اسالمى ثروتمند شده بود .خيلىها
از رفا ِه بيش از اندازة الزم برخوردار شده بودند .اگر على را از اين وسط حذف مىكرديم ،ممكن
ب��ود تاريخ اينطور قضاوت كند كه اصول اس�لامى و ارزشهاى نبوى خوب بود؛ اما در همان
دورة مدينةالنبى ،همان دورة كوچكى و فقر جامعة اسالمى .اما بعد از آنكه جامعة اسالمى بزرگ
ش��د و با تمدنهاى گوناگون آميخته ش��د؛ از ايران و روم فرهنگها و تمدنهاى مختلف وارد
زندگى مردم ش��دند و ملتهاى گوناگون ،همه زير چتر جامعة اس�لامى قرار گرفتند ،ديگر آن
اصول كافى نيست و نمىتواند كشور را اداره كند .اميرالمؤمنين در اين پنج سال با عمل و سيره
اصول درخشان صدر نبوتـ همان توحيد ،همان
و شيوة حكومت خود نشان داد كه نه ،همان
ِ
عدل ،همان انصاف و مساوات ،همان برابرى بين انسانها ـ با خليفة مقتدرى مثل اميرالمؤمنين
قابل اجراست .اين ،چيزى است كه در تاريخ مانده است .هرچند بعد از اميرالمؤمنين اين روش
ادامه داده نش��د ،اما ايش��ان نشان داد كه اگر حاكم اسالمى و مديران جامعه و مديران مسلمان
تصميم داش��ته باشند ،بنا داشته باشند و اعتقاد راسخ داشته باشند ،مىتوانند همان اصول را در
دوران گس��ترش منطقة حكومت اسالمى و پديد آمدن شرايط گوناگون و جديد زندگى ،باز هم
اج��را كنند و مردم را از آن بهرهمند نمايند.. .معلوم اس��ت؛ عدال��ت اجتماعى در يك جامعة ده،
نفرى مدينه كجا ،عدالت اجتماعى در يك جامعة چندين ده ميليونى و چندين صد
پانزده هزار ِ
ميليونى حكومت دوران اميرالمؤمنين كجا؟ و اميرالمؤمنين اين كارها را كرد.
ِ
م��ن چند مورد از اقدامات اميرالمؤمنين راـ كه در بيانات آن بزرگوار منعكس اس��ت ـ در اينجا
عرض مىكنم؛ هزاران مورد از اين قبيل ،در زندگى اميرالمؤمنين وجود دارد .مردم آمدند اصرار
و بيعت كردند؛ اما حضرت قبول نمىكرد .اصرار مردم زياد ش��د .همه ،بزرگان ،كوچكان ،رؤسا
و صحابة قديمى گفتند نه ،فقط علىبنابىطالب بايد باش��د و غير از او كس��ى نمىتواند .آمدند
و ب��ه اص��رار حضرت را بردند .حضرت فرمود پس به مس��جد برويم .حضرت روى منبر رفت و
خطبه خواند و در اين س��خنرانى حرف خودش را بيان كرد .اميرالمؤمنين فرمود« :اموالى كه تا
يجا و ب هناحق تصرف كردهاند ،هرجا من به اين اموال دس��ت
امروز افرا ِد برگزيده و محترمها ب 
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پيدا كنم ،اينها را به بيتالمال برمىگردانم» .در طول اين چند س��ال ،كس��انى توانس��ته بودند
پولهاي��ى را از بيتالمال به نفع خودش��ان بردارند .فرمود من همة اينه��ا را برمىگردانم؛ «لَو
«و ُملِ َ
اإلماء»
ك ب ِ ِه
َو َجدتُ ُه قَد تُ ُز ِّو َج ب ِ ِه النّساء» حتى اگر ببينم مِهر زنهايتان قرار دادهايد ،يا َ
ُ
براى حرمسراهاى خودتان كنيز خريدهايد« ،ل َ َر َددتُ ُه »1به بيتالمال برمىگردانم .مردم و بزرگان

بدانند كه روش من اين است.
بع��د از چند روز مخالفتها ش��روع ش��د .البته مردم مس��تضعف و طبقة مظل��وم جامعه از خدا
مىخواهند چنين روشى بهكار گرفته شود؛ ليكن متنفّذان و كسانى كه خودشان مخاطب واقعى
اين مطلب بودند ،بديهى است كه ناراضى بودند .نشستند جلسه تشكيل دادند و گفتند اين چه
ن ُعقبةـ همان كسى كه زمان عثمان استاندار
كارى اس��ت كه على مىخواهد انجام دهد .وليدب 
كوفه بود ـ از طرف آنها بلند شد پيش اميرالمؤمنين آمد و گفت يا على! بيعت ما با تو شرط دارد؛
بايع َ
ِ
بناه ِم َن
المال في أيّا ِم ُعثمان »2ش��رط ما اين
وم َع َلى أن تَ َض َع َعنّا ما َ
ك اليَ َ
«ن َ ُ
أص ُ
ح��ن ن ُ ُ
اس��ت كه به پولهايى كه ما ب هدس��ت آوردهايم ،دست نزنى و به دستاوردهاى ما در دوران قبل
از خودت كارى نداشته باشى .بعد از وليدبنعقبة ،طلحه و زبير آمدند .البته حساب وليدبنعقبة
از طلحه و زبير جداس��ت .وليدبنعقبة در واقع جزو تاز ه مسلمانهاس��ت؛ خانوادهاش ضداسالم
و ضدانقالب بودند و با اس�لام جنگيده بودند؛ بعد هم كه اس�لام غالب شد ،اواخر زمان پيغمبر،
ديگران از بنىاميه ،اس�لام آورد؛ اما طلحه و زبير جزو س��ابقين اسالم و جزو ياران
او هم مثل
ِ
بزرگان آنروز اسالم و جزو بقاياى اصحاب پيغمبر
نزديك پيغمبر بودند .طلحه و زبير همـ كه
ِ
بودن��د ـ خدمت اميرالمؤمنين آمدند و حرفهاى گلهآميزى زدند؛ از جمله گفتند« :إن ّ َ
لت
ك َج َع َ
يت
«و َس َّو َ
َح ّقنا في ال َق ْس ِم َك َح ِّق غَيرِنا» تو ما را با ديگران در تقسيم بيتالمال يكسان كردى؛ َ
ين َمن ال يُماثِ ُلنا» ما را با كس��انى که ش��بيه ما نيستند ،در دادن اموال بيتالمال يكى
بَينَنا َو ب َ َ
أفاء اهللُ تَعالى
قرار دادى .اين چه وضعى اس��ت؟ چرا امتياز قائل نيس��تى؟ َ
«من ال يُماثِ ُلنا فيما َ
بِأس��يافِنا َو ِر ِ
ماحنا »3با شمش��ير ما اينها بهدس��ت آمد؛ ما بوديم كه اسالم را پيش برديم؛ ما
 .1نهجالبالغه /خطبة 29
 .2بحاراالنوار /ج /32ص19
 .3بحاراالنوار /ج /32ص21
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عجمى و
بوديم كه زحمت كش��يديم و تالش كرديم؛ حاال تو ما را با كس��انى که تازه آمدهاند و َ
جزو كشورهاى مفتوح هستند ،يكسان قرار دادهاى؟
جواب اميرالمؤمنين به وليدبنعقبة را من نديدهامـ تاريخ ثبت نكرده اس��ت ـ اما جواب ديگران
را داد .حضرت باالى منبر رفت و جواب تندى داد .راجعبه مس��ئلة تقس��يم مس��اوى بيتالمال
أمر لَم ُ
َإن َ
أحكم في ِه با ِد َئ بَدء» من كه بنيانگذار چنين روش��ى نيس��تم؛ «قَد
فرمود« :ف ّ
ذلك ٌ
ِ ِ 1
سول اهلل ِ يَ ُ
دت أنا َو أنتُما َر َ
حك ُم بذلك » هم من و هم شما بوديم و ديديم پيغمبر اينطور
َو َج ُ
عمل مىكرد .من كار تازهاى نكردهام؛ همان كار پيغمبر را دارم دنبال مىكنم؛ مىخواهم همان
ارزشها و همان پايههاى اعتقادى و عملى جامعه را در اين دوران مس��تقر كنم .و على مستقر
كرد و مىكرد؛ هزينهاش را هم اميرالمؤمنين پرداخت.
هزينة اين كار ،وقوع س��ه جنگ بود .اميرالمؤمنين ايس��تاد .بديهى است كه اميرالمؤمنين حق
خالفت را متعلق به خودش مىدانست؛ اما بعد از رحلت پيغمبر اينطور نشد؛ در مقابل چيزى كه
حق خود مىدانست ،بیستوپنج سال هيچ حركتى نكرد؛ اگر كسانى هم خواستند حرفى بزنند،
الو ِضينِ تُ ِ
��ل في غَي ِر َس َد ٍد؛ َو َد ْع َع َ
آنها را آرام نگهداش��ت« .إن ّ َ
رس ُ
يح في
نك ن َ ْهب ًا ِص َ
ك لَقلِ ُق َ
َح َجراتِه»2؛ از اين مطالب اميرالمؤمنين دارد .اميرالمؤمنين در مقابل آن مسئله ،بیستوپنج سال
عكسالعمل نش��ان نداد؛ اما در مقابل قضيهاى كه به ظاهر كمتر از آن قضيه به نظر مىرس��د
اسالمى مستحكمى
كردن بناى
ـ مسئلة عدالت اجتماعى ،مسئلة احياى اصول نبوى ،دوباره بنا
ِ
ِ
كه پيغمبر گذاشته بود ـ اميرالمؤمنين سه جنگ را تحمل كرد؛ جنگ جمل ،جنگ صفين ،جنگ
نهروان .ببينيد اين كار به نظر اميرالمؤمنين چقدر مهم بود .كار بزرگ اميرالمؤمنين اين اس��ت.
اميرالمؤمنين در همين زمينه يك جملة ديگر دارد .بد نيست ما با معارف علوى يكخُ رده آشنا
الح ِّق َع َلي ه»3؛ يعنى اگر
إقام ِة َ
ش��ويم .ايش��ان مىفرمايد« :ال تَمنَ َعنّ ُكم ِرعايَ ُة َ
الح ِّق لأِ َح ٍد َعن َ
كسى انسان مؤمنى است ،انس��ان مجاهد فىسبيلاهلل است ،زحمات زيادى داشته ،جبهه بوده
و كارهاى بزرگى كرده ،رعايت حق او بر ش��ما واجب اس��ت .اگر در جايى اين شخص تخطى
 .1بحاراالنوار /ج /32ص22
 .2نهجالبالغه /خطبة « ،162تو مردى پريشان و مضطربى كه نابهجا پرسش مىكنى؛ واگذار داستان تاراج آن غارتگران را»
 .3تصنيف غررالحك م و دررالكلم /ص69
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و حقى را ضايع كرد ،ش��ما كه مدير و مس��ؤول هستيد ،نبايد آن حق واجب ،مانع بشود از اينكه
در موردى كه تخطى كرده ،حق اجرا نش��ود .بنابراين مس��ائل را از هم جدا كنيد .اگر كسى آدم
خوبى است ،شخص باارزشى است ،سابقة خوبى دارد و براى اسالم و كشور هم زحمت كشيده؛
خيلى خُ ��ب ،ح��ق او مقبول و محفوظ و ما مخلص او هس��تيم؛ اما اگر تخطى كرد ،رعايت آن
حق نبايد موجب شود تخلفى كه انجام داده ،ناديده گرفته بشود .اين ،منطق اميرالمؤمنين است.
ش��اعرى به نام نجاشى ،از ش��اعران و مداحان اميرالمؤمنين؛ كسى كه در جنگ صفين بهترين
ش��عرها را در تحريض 1و تش��ويق مردم در مقابل معاويه سروده و از عالقهمندان اميرالمؤمنين
و در حزب ايش��ان اس��ت و از لحاظ اخالص و واليتپذيرى و سوابق ،كارش مشهور است ،در
روز ماه رمضان مش��روب خورد .وقتى اميرالمؤمنين مطلع شد ،فرمود ح ِد شراب معلوم است؛ او
را بياوريد تا حد جارى شود .اميرالمؤمنين در مقابل چشم مردم او را حد شراب زد؛ هشتاد ضربة
ش�لاق .خانواده و قبيل��ة او پيش اميرالمؤمنين آمدند و گفتند :ي��ا اميرالمؤمنين تو ما را بىآبرو
كردى .اينكه جزو جماعت تو بود؛ جزو دوستان تو بودـ به تعبير امروز ـ جزو جناح تو بود .فرمود
من كارى نكردم؛ مسلمانى تخلفى كرد و ح ّدى از حدود الهى بر او واجب شد و من آن حد را به
جا آوردم .البته نجاشى بعد از آنكه شالق را از على خورد ،گفت حاال كه اينطور است ،بعد از اين
مىروم براى معاويه شعر مىگويم .بلند شد از كنار اميرالمؤمنين رفت و به اردوگاه معاويه ملحق
شد .اميرالمؤمنين هم نفرمود نجاشى از دست ما رفت و حيف شد؛ او را نگه داريم؛ نه ،رفت كه
رفت؛ البته اگر مىماند ،بهتر بود .منطق و روش اميرالمؤمنين اينها بود .به ياران نجاشى فرمود:
سلمين انتَ َه َ
«فَ َهل هو اّإل َر ٌ
ارتَه»2
الم
رم ًة ِمن ُح َر ِم اهلل ِ فَأقَمنا َعلي ِه َح ّدا ً َ
َ
ك ُح َ
كان َك ّف َ
جل ِمن ُ
ح ّدش را جارى كرديم ،گناهش ريخت.
ي��ك نفر از قبيلة بنىاس��دـ كه ب��ا اميرالمؤمنين قوم و خويش هم بودند ـ ب��ر او ح ّدى واجب
ش��ده ب��ود .چند نفر از عالقهمن��دان اميرالمؤمنين كه همقبيلة آن ش��خص بودند ،گفتند پيش
ايش��ان برويم و باالخره قضيه را حل كنيم .اول پيش امام حس��نمجتبى آمدند تا آن حضرت
( .1حرض) برانگیختن ،به شوق آوردن
 .2الحيا× /ترجمة احمد آرام /ج /2ص« ،714مگر او غير از مردى از مسلمانان است؟ حرمت آنچه را كه خدا حرام كرده بود دريد،
ما هم ح ّدى را كه كفارة آن بود بر او جارى كرديم».
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را پيش پدرش واس��طه كنند .امام حس��ن فرمود :لزومى ندارد من بيايم؛ خود شما برويد؛ پدرم
اميرالمؤمنين شما را كه مىشناسد .خودشان پيش اميرالمؤمنين آمدند و گفتند ما چنين وضعيتى
داريم؛ كمكى بكن .حضرت در جواب اينها فرمود :هر كارى كه اختيارش با من باشد ،من حرفى
ندارم؛ انجام مىدهم .اينها خوش��حال ش��دند و بيرون آمدند .در راه به امام حسنعليهالسالم برخورد
كردند .امام حس��ن فرمود :چهكار كرديد؟ گفتند :الحمدهلل خوب ش��د؛ اميرالمؤمنين به ما وعده
داد .فرمود :اميرالمؤمنين به ش��ما چه گفت؟ گفتند :اميرالمؤمنين گفت هر كارى در اختيار من
و متعلق به من باشد ،برايتان انجام مىدهم .امام حسن مث ً
ال لبخندى زدند و فرمودند :پس هر
كارى ك��ه در صورت حد خوردن او بايد انجام دهيد ،بروي��د انجام دهيد! بعد هم اميرالمؤمنين
او را حد زد .آمدند گفتند :يا اميرالمؤمنين چرا بر اين ش��خص حد جارى ش��د؟ گفت :حد كه در
اختيار من نيست؛ حد حكم الهى است؛ من گفتم آنچه در اختيارم هست ،برايتان انجام مىدهد؛
حد كه در اختيار من نيست .1تازه بنىاسد جزو دوستان و مخلصين اميرالمؤمنين بودند .زندگى
اميرالمؤمنين اينطورى بود.
دربارة غذاى او ،لباس او ،وضع معيش��ت او و فرزندان او خيلى چيزها نقل ش��ده اس��ت .راوى
مىگويد رفتم ديدم امام حس��ن و امام حس��ين نشس��تهاند و دارند غذا مىخورن��د .غذاى آنها
عبارت بود از نان و س��ركه و س��بزى .گفتم آقازادهها! شما امير هستيد؛ شما خانوادة حكومتيد؛
الرحب ِة ما فيها»؛ در رحبه
پسر اميرالمؤمنين هستيد؛ در بازار هم اينهمه آذوقه هستَ .
«و فى َّ
ـ نزديكى كوفه ـ اينهمه جنس ريختهاند و مردم دارند استفاده مىكنند؛ شما آقازادهها غذايتان
اين است؟ رو به او كردند و گفتند« :ما اَغ َف َ
اميرالمؤمنين »2تو از اميرالمؤمنين غافلى؛
لك َعن
ُ
برو زندگى او را ببين! آن حضرت با خانوادة خودش هم اينطورى بود.
گرفتن از ابورافع .ماجراى عقيل را ش��نيدهايد كه پيش
ماجراى زينبكبرى را ش��نيدهايد؛ عاريه
ِ
«صاع ِمن ب ُ ٍّر»3؛ يك مقدار س��همية اضافة گندم خواس��ت .بعد
حضرت آمد و چيزى خواس��ت:
ٌ
حضرت آن حديدة ُمحماتـ آهن گداخته ـ را برداش��ت و نزديك او برد ،البته به او نَ َزد و او را

 .1دعائماالسالم /ج /2ص443
 .2المناقب /ج /2ص108
 .3يك من گندم
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تهديد كرد و خواس��تهاش را نپذيرفت .عبداهللبنجعفرـ برادرزاده و داماد حضرت؛ شوهر جناب
زين��ب ـ خدمت حضرت آمد و گفت :يا اميرالمؤمنين دس��تم تنگ اس��ت؛ مجبورم از وس��ايل
زندگىام بفروش��م؛ چيزى به من كمك كن .حضرت قب��ول نكرد و فرمود :مگر به من بگويى
عمويت برود دزدى كند و از مال مردم به تو بدهد.
اميرالمؤمنين ش��اخص حكومت در يك جامعة پيشرفته ،وس��يع ،متمدن و ثروتمند ،مثل زمان
ايش��ان نس��بت به زمان پيغمبر را معين ك��رد .همه چيز پيش رفته ب��ود .اميرالمؤمنين با رفتار
خود خواس��ت اثبات كند كه در اين وضعيت هم مىش��ود همان اصول را زنده كرد .اين ،كار
ب��زرگ اميرالمؤمنين اس��ت .اصل معنوي��ت ،اصل عدالت ،اصل جهاد ،اصل س��ازندگى مردم،
اص��ل مديريتهاى شايس��ته و اليق و مؤمنـ كه زندگى اميرالمؤمنين ُپر اس��ت از حوادث و
قضايايى كه شما مردم در طول سالهاى متمادى از هر بخشى چيزهايى را به عنوان داستان
و روايت و كالم اميرالمؤمنين مىشنويد و شنيدهايد ـ همة اينها نشاندهندة اين حقيقت است؛
جمعبندىاش اين اس��ت كه اميرالمؤمنين مىخواهد به دنيا نشان دهد كه اين اصول اسالمى
در همة شرايط قابل پياده شدن است .واقع قضيه هم همين است .اصول اسالمى شكل لباس
اميرالمؤمنين نيس��ت كه اگر اميرالمؤمنين لُنگ مىبست يا پيراهن مىپوشيد ،امروز الزم باشد
ما هم همان كار را بكنيم؛ اصول اس�لامى عبارت است از عدالت ،توحيد ،انصاف با مردم ،ارج
نهادن به حقوق مردم ،رسيدگى به حال ضعفا ،ايستادگى در مقابل جبهههاى ضداسالم و دين،
پافش��ارى بر مبانى حق و اس�لام و دفاع از حق و حقيقت .اينها در همة زمانها هم قابل پياده
شدن است.
البته امروز وقتى ما اين حرفها را مىزنيم ،در حقيقت از قله حرف مىزنيم .چه كسى مىتواند
حتى تصور كند كه به اميرالمؤمنين شباهت پيدا كند؟ نه ،هيچكس شبيه اميرالمؤمنين نمىشود.
امام س��جاد كه نوة اميرالمؤمنين بود و مقام عصمت داش��ت ،وقتى به ايش��ان گفتند تو اينقدر
عبادت مىكنى ،فرمود عبادت ما كجا و عبادت على كجا؟ يعنى اما ِم عابد س��جاد مىگويد من
عباد و ز ّها ِد زمان ما هم هزاران فرسخ
با على قابل مقايس��ه نيستم .بين امام س��جاد و بهترين ّ
جهت حركت را نشان داد و شاخص را معين كرد؛ حاال به
فاصله است .اميرالمؤمنين الگو و قله و ِ
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هرجا توانستيم برسيم .نظام اسالمى ،نظام عدل و انصاف و رسيدگى به مردم و احترام به حقوق
ظلم قوى به ضعيف است .مش��كالت مهم بشر در طول تاريخ اينهاست.
انس��انها و مقابلة با ِ
بش��ريت هميش��ه گرفتار اين مش��كالت بوده و هنوز هم گرفتار اس��ت .ملتها بهخاطر همين
زورگويىها ضربه مىخورند و زندگىهايش��ان سخت مىش��ود .اسالم و منطق اميرالمؤمنين و
منطق حكومت علوى مقابلة با اين چيزهاس��ت؛ چه در داخل يك جامعه كه زورمندى بخواهد
ضعيفى را ببلعد ،چه در سطح جهانى و بينالمللى.
1383/8/15
اقتدار ،مظلومیت و پیروزی در زندگی امیرالمؤمنین
در شخصيت ،زندگى و شهادت اين بزرگوار ،سه عنصر كه ظاهراً با يكديگر چندانهم سازگارى
ندارند ،جمع شده است .اين سه عنصر عبارت است از :اقتدار ،مظلوميت و پيروزى.
اقت��دا ِر آن حضرت ،عبارت اس��ت از ق��درت او در ارادة پوالدينش ،در عزم راس��خش ،در ادارة
مشكلترين عرصههاى نظامى ،در هدايت ذهنها و فكرها بهسوى عاليترين مفاهيم اسالمى
و انسانى ،تربيت انسانهاى بزرگ از قبيل مالك اشتر و ع ّمار و ابنعباس و محمدبنابىبكر و
ديگران ،و ايجاد يك جريان در تاريخ بشرى .مظهر اقتدار آن بزرگوار ،اقتدار منطق ،اقتدار فكر
و سياس��ت ،اقتدار حكومت و اقتدار بازوى ش��جاع بود .هيچ ضعفى از هيچ طرف ،در شخصيت
اميرالمؤمنينعلیهالس�لام نيست .درعينحال يكى از مظلومترين چهرههاى تاريخ است و مظلوميت
در همة بخشهاى زندگياش وجود داشت .در دوران نوجوانى ،مظلوم واقع شد .در دوران جوانى
بعد از پيامبر ،مظلوم واقع شد .در دوران كهولت و خالفت ،مظلوم واقع شد .بعد از شهادت هم،
تا س��الهاى متمادى بر سر منبرها از او بدگويى كردند و به او نسبتهاى دروغ دادند .شهادت
او هم مظلومانه است.
در همة آثار اس�لامى ،ما دو نفر را داريم كه از آنها به «ثاراهلل» تعبير ش��ده است .در فارسی ،ما
یک معادل درست و کامل برای اصطالح عربی «ثار» نداریم .وقتى كسى از خانوادهاى از روى
ظلم به قتل مىرس��د ،خانوادة مقتول صاحب اين خون است .اين را ثار مىگويند و آن خانواده
حق دارد خونخواهى كند .اینکه میگویند خون خدا ،تعبیر خیلی نارس��ا و ناقصی از ثار اس��ت
و درس��ت مراد را نمیفهماند .ثار یعنی حق خونخواهی ،اگر کس��ی ثا ِر یک خانواده است یعنی
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این خانواده حق دارد دربارة او خونخواهی کند .در تاريخ اس�لام از دو نفر اسم آورده شده است
خونخواهى اينها را دارد ،خداست .اين دو نفر يكى امام
حق
خون اينها و كس��ى كه ِ
كه
ِ
صاحب ِ
ِ
ابن ثا ِره .»1پدرش اميرالمؤمنين هم
ثاراهلل َو َ
حسين است و يكى هم پدرش اميرالمؤمنين؛ «يا َ
حق خونخواهىاش متعلق به خداست.
پيروزى آن بزرگوار باشد .پيروزى همين است كه او ًال در زمان حيات خود او،
اما عنصر سوم كه
ِ
بر تمام تجربههاى دشوارى كه بر او تحميل كردند ،پيروز شد؛ يعنى جبهههاى شكنندة دشمن،
که بعداً ش��رح خواهم داد باالخره نتوانس��تند على را به زانو درآورند؛ همة آنها از على شكس��ت
حقيقت درخشان او آشكارتر شد؛ يعنى حتى از زمان حياتش
خوردند .بعد از شهادت هم روزبهروز
ِ
به مراتب بيش��تر بود .امروز ش��ما به دنيا نگاه كنيد ،نه دنیای اس�لام در همة دنیا ،ببينيد چقدر
ستايشگرانى هستند كه حتى اسالم را قبول ندارند ،اما علىبنابىطالب را به عنوان يك چهرة
ش��دن آن جوهر تابناك اس��ت و خداى متعال در
درخش��ان تاريخ قبول دارند .اين همان روشن
ِ
مقابل آن مظلوميت به آن حضرت پاداش مىدهد .آن مظلوميت ،آن فشار اختناق ،آن ِگلاندود
كردن چش��مة خورشيد با آن تهمتهاى عجيب ،آن صبرى كه او در مقابل اينها كرد ،باالخره
ِ
پيش خداى متعال پاداش دارد .پاداشش هم اينكه در طول تاريخ بشر ،شما هيچ چهرهاى را به
اين درخش��ندگى و مورد اتفاق ُكل ،پيدا نمىكنيد .ش��ايد تا امروز هم در بين كتابهايى كه ما
مىشناسيم كه دربارة اميرالمؤمنين نوشته شده است ،عاشقانهترينش را غيرمسلمانان نوشتهاند.
االن يادم اس��ت كه س��ه نويسندة مس��يحى ،دربارة اميرالمؤمنين ،كتابهاى ستايشگرانة واقع ًا
عاش��قانهاى نوش��تهاند .اين ارادت ،از همان روز اول هم ش��روع شد؛ يعنى از بعد از شهادت كه
همه عليه آن بزرگوار مىگفتند و تبليغ مىكردند ـ آن قدرتمندان مربوط به دستگاه شام و تبعة
دل پرخونى از شمشير و از عدل اميرالمؤمنين داشتند ـ اين قضيه از همانوقت
آنها و آنهايى كه ِ
معلوم شد .من در اينجا يك نمونه عرض كنم.
پس��ر عبداهللبنعروةبنزبير ،پيش پ��درش ـ كه عبداهللبنعروةبنزبير باش��د ـ از اميرالمؤمنين
ًّ
 ـ كال با اميرالمؤمنين بد بودند.
بدگويى كرد .خانوادة زبير ـ جز يكى از آنها ،يعنى مصعببنزبير
 .1الكافي /ج /4ص576
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مصعببنزبير ،مرد ش��جاع و كريم و همان كس��ى بود كه در قضاياى كوفه و مختار و بعد هم
عبدالملك درگير بود و ش��وهر حضرت سكينه هم بود؛ يعنى اولين داماد امام حسين .غير از او،
بقية خانواده زبير ،همينطور پش��ت در پش��ت ،با اميرالمؤمنين بد بودند .انسان وقتى كه تاريخ
را مىخوان��د ،اين را مىيابد .پس از آن بدگويى؛ پ��در در مقابل او جملهاى گفت كه خيلى هم
طرفدارانه نيست ،اما نكتة مهمى در آن هست و من آن را يادداشت كردهام .عبداهلل به پسرش
الدنيا
ين َش��يئ ًا فَاستَطا َع ِت ُّ
اس َش��يئ ًا قَ ُّط ا ِ اّل َه َد َم ُه الدِّ ين و ال بَنى ال ِّد ُ
گفتَ :
«واهلل ما بَنى النّ ُ
دمه» هر بنايى كه دين آن را بهوجود آورد و پى و بنيان آن بر روى دين گذاش��ته ش��د ،اهل
َه َ
دنيا هر كارى كردند ،نتوانس��تند آن را از بين ببرند؛ يعنى بىخود زحمت نكشند براى اينكه نام
پى كار او بر دين و بر ايمان اس��ت ـ منهدم كنند .بعد گفت« :اَلَم تَ َر اِلى
اميرالمؤمنين را ـ كه ِ
الس��ماء»
لى َك َ
يف تُظه ُِر بَنُو َمروان ِمن َعيبِه َو َذ ِّمه َواهلل ِ ل َ َكان َّمايَ ُ
أخ َ
ذون بِنَاصيتِه َرفع ًا اِلى َّ
َع ٍّ
ببين بنىمروان چطور هرچه مىتوانند ،در هر مناس��بت و منبرى ،نس��بت به علىبنابىطالب
عيبجوي��ى و عيبگويى مىكنند! اما همين عيبجوييها و بدگوييهاى آنها ،مثل آن اس��ت
ك��ه اين چهرة درخش��ان را هرچه برتر مىبرن��د و من ّورتر مىكنند؛ يعن��ى در ذهنهاى مردم،
بون بِه
بدگوييه��اى آنها تأثير عكس مىبخش��د .نقطة مقابل ،بنىاميهاند؛ «و م��ا تَ َرى مايَن ِد َ
ديح َواهلل ل َ َكأن َّما يَ ِ
كش��فون بِه َعن ِ
الجيَف »1بنىاميه از گذش��تگان خودش��ان
الم ِ
َموتا ُهم ِمن َ
تمجيده��ا و تعريفها مىكنند ،ولى هرچه بيش��تر تعريف مىكنند ،نفرت مردم از آنها بيش��تر
مىش��ود .اين حرف شايد در حدود مث ً
ال سى سال بعد از شهادت اميرالمؤمنين گفته شده است.
يعن��ى اميرالمؤمنين با همة آن مظلوميت ،ه��م در زمان حيات خود و هم در تاريخ و در خاطرة
بشريت پيروز شد.
مظلوميت اميرالمؤمنين كه منتهى به اين شد ،اينطور خالصه مىشود.
ماجراى اقتدا ِر همراه با
ِ
در زم��ان اين حكومت ـ حکومت کمتر از پنج س��ال امیرالمؤمنین ـ س��ه جريان در مقابل آن
حضرت صفآرايى كردند :قاس��طين و ناكثين و مارقين .اين روايت را ،هم ش��يعه و هم س��نى
ثين َو ِ
��طين َو الما ِرقين2».
القاس
از اميرالمؤمني��ن نقل كردند كه فرمود« :ا ُ ِم ُ
َ
رت أن اُقاتِ َل النّا ِك َ
 .1نثرالدر /ج /3ص186
 .2بحاراالنوار /ج /44ص« ،36من مأموريت دارم با ناكثين و قاسطين و مارقين بجنگم».
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اين اس��م را خو ِد آن بزرگوار گذاش��ته است .قاسطين ،يعنى س��تمگران .مادة «قسط» وقتى كه
مجرد اس��تعمال مىشود ـ  َق َس َط َيقسِ ُط ،يعنى َج َار َي ُجو ُرَ ،ظلَ َم َيظل ُِم ـ به معناى ظلم
به صورت ّ
قس َط َيقسِ ُط ـ يعنى عدل و
كردن اس��ت .وقتى با ثالثى مزيد و در باب افعال آورده مىش��ود ـ اَ َ
انصاف .بنابراين ،اگر «قسط» در باب افعال بهكار رود ،به معناى عدل است؛ اما وقتى كه َق َسط
َيقسِ ُ
��ط گفته شود ،ض ّد آن اس��ت ،يعنى ظلم و جور .قاسطين از اين ماده است .قاسطين ،يعنى
ستمگران .اميرالمؤمنين اسم اينها را ستمگر گذاشت .اينها چه كسانى بودند؟ اينها مجموعهاى
از كسانى بودند كه اسالم را به صورت ظاهرى و مصلحتى قبول كرده بودند و حكومت علوى
را از اس��اس قبول نداش��تند .هر كارى هم اميرالمؤمنين با اينها مىكرد ،فايده نداشت .البته اين
حكومت ،گرد محور بنىاميه و معاويةبنابىس��فيان ـ که حاکم و استاندار شام بود ـ گرد آمده
بودند؛ بارزترين شخصيتش��ان هم خو ِد جناب معاويه ،بعد هم مروانحكم و وليدبنعقبة اس��ت.
اينه��ا يك جبههان��د و حاضر نبودند كه با على كنار بيايند و با اميرالمؤمنين بس��ازند .درس��ت
اول حكومت اميرالمؤمنين گفتند :يا
َير×بن ُ
ش��عبَة و عبداهللبنعباس و ديگران در ِ
اس��ت كه ُمغ َ
اميرالمؤمني��ن! اينها را چند صباحى نگهدار .اما حضرت قب��ول نكرد .آنها حمل كردند بر اينكه
حض��رت بىسياس��تى كرد؛ ليكن نه ،آنها خودش��ان غافل بودند؛ قضاياى بعدى اين را نش��ان
داد .اميرالمؤمني��ن هر كار هم كه مىكرد ،معاويه با او نمىس��اخت .اين تفكر ،تفكرى نبود كه
حكومتى مثل حكومت علوى را قبول كند؛ هرچند قبليها ،بعضيها را تحمل كردند.
از وقتى كه معاويه مس��لمان ش��ده بود تا آنروزى كه مىخواست با اميرالمؤمنين بجنگد ،كمتر
از س��ی سال گذشته بود .او و اطرافيانش سالها در شام حكومت كرده بودند ،نفوذى پيدا كرده
بودن��د ،پايگاهى پيدا ك��رده بودند .ديگر آنروزهاى اول نبود كه تا ي��ك كلمه بگويند ،به آنها
بگويند كه ش��ما تازهمسلمانيد ،چه مىگوييد؛ جايى باز كرده بودند .بنابراين ،اينها جريانى بودند
كه اساس�� ًا حكومت علوى را قبول نداشتند و مىخواس��تند حكومت طور ديگرى باشد و دست
خودش��ان باش��د؛ كه بعد هم اين را نشان دادند و دنياى اس�لام تجربة حكومت اينها را چشيد.
يعن��ى هم��ان معاويهاى كه در زمان رقابت با اميرالمؤمني��ن ،آنطور به بعضى از اصحاب روى
خوش نشان مىداد و محبت مىكرد ،بعداً در حكومتش ،برخوردهاى خشن از خود نشان داد ،تا
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به زمان يزيد و حادثة كربال رسيد؛ بعد هم به زمان مروان و عبدالملك و حجاجبنيوسفثقفى
و يوسفبنعمرثقفى رسيد ،كه يكى از ميوههاى آن حكومت است .يعنى اين حكومتهايى كه
تاريخ از ذكر جرائمشان به خود مىلرزد ـ مثل حکومت حجاج ـ همان حكومتهايى هستند كه
معاويه بنيانگذارى كرد و بر سر چنين چيزى با اميرالمؤمنين جنگيد .از اول معلوم بود كه آنها
دنيايى محض ،با محور قراردادن
چه چيزى را دنبال مىكنند و مىخواهند؛ يعنى يك حكومت
ِ
خودپرس��تيها و خوديها؛ همان چيزهايى كه در حكومت بنىاميه همه مش��اهده كردند .البته
در اینجا هیچ بحث عقیدتی و کالمی ندارم ،این چیزهایی که عرض میکنم متن تاريخ است.
نقُتَيبة و امثال اينهاست که متنهایش را
تاريخ ش��يعه هم نيست؛ اينها تاريخ ابناثير و تاريخ اب 
دارم و یادداشت شده و محفوظ هم هست .اينها حرفهايى است كه جزو مسلّمات است؛ بحث
اختالفات فكرى شيعه و سنى نيست.
جبهة دومى كه با اميرالمؤمنين جنگيد ،جبهة ناكثين بود .ناكثين ،يعنى ش��كنندگان و در اينجا
ش��كنندگان بيعت .اينها اول ب��ا اميرالمؤمنين بيعت كردند ،ولى بعد بيعت را شكس��تند.
يعن��ى
ِ
اينها مس��لمان بودن��د و برخالف گ��روه اول ،خودى بودن��د؛ منتها خوديهاي��ى كه حكومت
علىبنابىطالب را تا آنجايى قبول داشتند كه براى آنها سهم قابل قبولى در آن حكومت وجود
داش��ته باش��د؛ با آنها مشورت شود ،به آنها مسؤوليت داده ش��ود ،به آنها حكومت داده شود ،به
اموالى كه در اختيارش��ان هس��ت ،ثروتهای بادآورده ،تعرضى نشود؛ نگويند از كجا آوردهايد؟!
اين گروه ،اميرالمؤمنين را قبول مىكردند ،نهاینکه قبول نکنند منتها شرطش اين بود كه با اين
چيزها كارى نداشته باشد و نگويد كه چرا اين اموال را آوردى ،چرا گرفتى ،چرا مىخورى ،چرا
مىبرى ،اين حرفها ديگر در كار نباشد! لذا اول هم آمدند و اكثرشان بيعت كردند .البته بعضى
ه��م بيعت نكردند .جناب س��عدبنابىوقاص از همان اول هم بيع��ت نكرد ،بعضيهاى ديگر از
هم��ان اول بيعت نكردند؛ ليكن جناب طلحه ،جناب زبير ،بزرگان اصحاب و دیگران و ديگران
با اميرالمؤمنين بيعت نمودند و تس��ليم ش��دند و قبول كردند؛ منتها س��ه ،چهار ماه كه گذشت،
ديدند نه ،با اين حكومت نمىش��ود ساخت؛ زيرا اين حكومت ،حكومتى است كه دوست و آشنا
نمىشناس��د ،براى خود حقى قائل نيس��ت ،براى خانوادة خود حقى قائل نيس��ت ،براى كسانى
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که س��بقت در اس�لام دارند ،حقى قائل نيست ،مالحظهاى در اجراى احكام الهى ندارد ،هرچند
خودش به اسالم از همه سابقتر است .اينها را كه ديدند ،ديدند نه ،با اين آدم نمىشود ساخت؛
لذا جدا شدند و رفتند و جنگ جمل به راه افتاد كه واقع ًا فتنهاى بود .اُ ّمالمؤمنين عايشه را هم با
خودشان همراه كردند .چقدر در اين جنگ كشته شدند .البته اميرالمؤمنين پيروز شد و قضايا را
صاف كرد .اين هم جبهة دوم بود كه مدتى آن بزرگوار را مشغول كردند.
جبهة س��وم ،جبهة مارقين بود .مارق ،يعنى گريزان .در تس��مية اينها به مارق ،اينگونه گفتهاند
ن گريزان بودند كه يك تير از كمان گريزان مىش��ود! وقتى ش��ما تير را
كه اينها آنچنان از دي 
در چلة كمان مىگذاريد و پرتاب مىكنيد ،چطور آن تير مىگريزد ،عبور مىكند و دور مىشود؛
متمسك به ظواهر دين هم بودند و اسم دين را هم
اينها همينگونه از دين دور شدند .البته اينها ّ
مىآوردند .اينها همان خوارج بودند؛ گروهى كه مبناى كار خود را بر فهمها و دركهاى انحرافى
ـ که چیز خطرناکی است ـ قرار داده بودند .دين را از علىبنابىطالب كه مفسر قرآن و عالم به
علم كتاب بود ياد نمىگرفتند ،از س�لایق غلط خودش��ان یاد میگرفتند؛ البته اینجور آدمها در
هر اجتماعی هس��تند ،اما گروهشدنشان ،متشكلشدنشان و به اصطالح امروز ،گروهك تشكيل
دادنشان سياست الزم داشت .اين سياست از جاى ديگرى هدايت مىشد .نكتة مهم اينجاست
كه اين گروهكى كه اعضاى آن تا كلمهاى مىگفتى ،يك آية قرآن برايت مىخواندند؛ در وسط
نماز جماعت اميرالمؤمنين مىآمدند و آيهاى را مىخواندند كه تعريضى1به اميرالمؤمنين داش��ته
باشد؛ پاى منبر اميرالمؤمنين بلند مىشدند آيهاى مىخواندند كه تعريضى داشته باشد؛ شعارشان
كم اّإل ل »2بود؛ يعنى ما حكومت شما را قبول نداريم ،ما اهل حكومت اهلل هستيم .اين
ُ
«الح َ
آدمهايى كه ظواهر كارشان اينگونه بود ،سازماندهى و تشكل سياسىشان ،با هدايت و رايزنى
بزرگان دس��تگاه قاسطين و بزرگان شامـ يعنى عمروعاص و معاويه ـ انجام مىگرفت؛ اينها با
آنها ارتباط داشتند .اشعثبنقيس ،آنگونه كه قراین زيادى بر آن داللت مىكند ،فرد ناخالصى
بود .يك عده مردمان بيچارة ضعيف از لحاظ فكرى هم دنبال اينها راه افتادند و حركت كردند.
بنابراين ،گروه سومى كه اميرالمؤمنين با آنها مواجه شد و البته بر آنها هم پيروز گرديد ،مارقين
( .1عرض) کنایهای
 .2حكومت جز براي خدا نيست.
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بودن��د .در جنگ نهروان ضربة قاطعى ب��ه اينها زد؛ منتها اينها در جامعه بودند ،كه باالخره هم
حضورشان به شهادت آن بزرگوار منتهى شد.
خشك مقدسها تشبيه مىكنند؛ نه .بحث،
در شناخت خوارج اشتباه نشود .بعضىها خوارج را به
ِ
خشك مقدس و مقدسمآب نيست .مقدسمآب كه در كنارى نشسته است و براى خودش
س ِر
ِ
نماز و دعا مىخواند .اينكه معناى خوارج نيس��ت .خوارج آن عنصرى اس��ت كه ش��ورشطلبى
مىكند ،بحران ايجاد مىكند ،وارد ميدان مىشود ،بحث جنگ با على دارد و با على مىجنگد؛
منتها مبناى كار غلط است ،جنگ غلط است ،ابزار غلط است ،هدف باطل است .اين سه گروه
بودند كه اميرالمؤمنين با اينها مواجه بود.
تف��اوت عم��دة اميرالمؤمنين در دوران حكومت خود با پيامبر اك��رم در دوران حكومت و حيات
صفوف مشخص وجود داشت؛ صف ايمان و كفر .منافقين
مباركش ،اين بود كه در زمان پيامبر،
ِ
مىماندند كه دائم ًا آيات قرآن ،افراد را از منافقين كه در داخل جامعه بودند برحذر مىداش��ت،
انگش��ت اشاره را بهسوى آنها دراز مىكرد ،مؤمنين را در مقابل آنها تقويت مىكرد ،روحية آنها
ِ
صفوف مشخص
را تضعيف مىكرد ،يعنى در نظام اسالمى در زمان پيامبر ،همهچيز آشكار بود.
ِ
در مقابل هم بودند؛ يك نفر طرفدار كفر و طاغوت و جاهليت بود ،يك نفر هم طرفدار ايمان و
اس�لام و توحيد و معنويت .البته آنجا هم همهگونه مردمى بودند ،آن زمان هم همهگونه آدمی
بود ليكن صفوف ،مشخص بود .در زمان اميرالمؤمنين ،ا ِشكال كار اين بود كه صفوف ،مشخص
نبود؛ بهخاطر اينكه همان گروه دوم يعنى ناكثين ،چهرههاى موجهى بودند .هركسى در مقابله با
شخصيتى مثل جناب زبير ،يا جناب طلحه ،دچار ترديد مىشد .اين زبير كسى بود كه در زمان
پيامبر ،جزو ش��خصيتها و برجس��تهها و پسرعمة پيامبر و نزديك به آن حضرت بود .حتى بعد
از دوران پيامبر هم جزو كسانى بود كه براى دفاع از اميرالمؤمنين ،به سقيفه اعتراض كرد .بله؛
حكم مستورى1و مستى همه بر عاقبت است! خدا عاقبت همهمان را به خير كند .گاهى اوقات
دنياطلب��ى ،اوضا ِع گوناگون و جلوههاى دنيا ،آنچنان اثرهايى مىگذارد ،آنچنان تغييرهايى در
برخى از شخصيتها بهوجود مىآورد كه انسان نسبت به خواص هم گاهى اوقات دچار اشكال
( .1ستر) پوشاندن ،پنهان کردن
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مىشود؛ چه برسد براى مردم عامى .بنابراين ،آنروز واقع ًا سخت بود.
آنهايى كه دور و ب ِر اميرالمؤمنين بودند و ايستادند و جنگيدند ،خيلى بصيرت به خرج دادند .بنده
الع َل َم اّإل ُ
الصبر.»1
أهل البَ َص ِر َو ّ
«و ال يَح ِم ُل َهذا َ
باره��ا از اميرالمؤمنين نقل کردم که فرمودَ :
در درجة اول« ،بصيرت» الزم اس��ت .معلوم اس��ت كه با وجود چنين درگيريهايى ،مشكالت
اميرالمؤمني��ن چگون��ه بود .يا آن كجرفتارهايى كه با تكيه بر ادعاى اس�لام ،ب��ا اميرالمؤمنين
مىجنگيدند و حرفهاى غلط مىزدند .در صدر اس�لام ،افكار غلط خيلى مطرح مىشد؛ اما آية
قرآن نازل مىش��د و صريح ًا آن افكار را رد مىك��رد؛ چه در دوران مكه و چه در دوران مدينه.
شما ببينيد سورة بقره كه يك سورة مدنى است ،وقتى انسان نگاه مىكند ،مىبيند عمدت ًا شرح
چالشها و درگيريهاى گوناگون پيامبر با منافقين و با يهود اس��ت ،به جزئيات هم مىپردازد؛
اذيت روانى پيامبر بهكار مىبردند ،آنها را هم
حت��ى روشهايى كه يه��ود مدينه در آنروز براى ِ
در قرآن ذكر مىكند؛ «ال تَ ُقولُوا را ِعنا »2و از اين قبيل .و باز سورة مباركة اعراف كه سورهاى
مكى است ،فصل ُمشبِعى 3را ذكر مىكند و با خرافات مىجنگد .اين مسئلة حرام و حاللكردن
گوشتها و انواع گوشتها كه اينها را نسبت به محرمات واقعى ،محرمات دروغين و محرمات
پوچ تلقى مىكردند« :قُل إنّما َح ّر َم َرب ّ َي ال َف ِ
ش ما َظ َه َر ِمنها َو ما ب َ َطن .»4حرام اينهاس��ت،
واح َ
نه آنهايى كه ش��ما رفتيد سائبة 5و بَحيرة 6و فالن و فالن را براى خودتان حرام درست كرديد.
ق��رآن با اينگونه افكار صريح ًا مبارزه مىكرد؛ اما در زمان اميرالمؤمنين ،همان مخالفان هم از
قرآن استفاده مىكردند؛ همانها هم از آيات قرآن بهره مىبردند .لذا كار اميرالمؤمنين بهمراتب
از اين جهت دشوارتر بود .اميرالمؤمنين دوران حكومت كوتاه خود را با اين سختيها گذراند.
در مقاب��ل اينه��ا ،جبهة خو ِد على اس��ت؛ ي��ك جبهة حقيقت ًا قوى .كس��انى مث��ل ع ّمار ،مثل
عدى بودند؛
مالكاشتر ،مثل عبداهللبنعباس ،مثل محمدبنابىبكر ،مثل ميثمت ّمار ،مثل حجربن ّ
پرچم مبارزه را جز افراد آگاه و بااستقامت ،به دوش نمىكشند».
 .1نهجالبالغه /خطبة « ،173و اين
ِ
 .2سورة مبارکة بقره /آیة  ،104خداوند براي جلوگيري از تمسخر مؤمنين توسط يهوديان به آنها امر ميكند كه «[به پيامبر] نگوييد:
راعِنا [مراعاتمان كن] ،بلكه بگوييد :اُنظرنا [ما را در نظر بگير]».
شبع) اشباع شده ،پر شده ،مفصل و کامل
 ( .3
 .4سورة مبارکة اعراف /آیة « ،33بگو :پروردگار من تنها كارهاى زشت را ،چه آشكار و چه پنهان ،حرام كرده».
 .5شتري كه با نذر براي بتها آزاد ميكردند.
 .6شتري كه پنج شكم زاييده و آخرينش نَر است.
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ش��خصيتهاى مؤمن و بصير و آگاهى كه در هدايت افكار مردم چقدر نقش داش��تند .يكى از
بخشه��اى زيب��اى دوران اميرالمؤمنينـ البته زيبا از جهت ت�لاش هنرمندانة اين بزرگان ،اما
درعينحال تلخ از جهت رنجها و ش��كنجههايى كه اينها كش��يدند ـ اين منظرة حركت اينها به
كوف��ه و بصره اس��ت .وقتى كه طلحه و زبير و امثال اينها آمدن��د ،صفآرايى كردند و بصره را
گرفتند و س��راغ كوفه رفتند ،حضرت ،امام حس��ن و بعضى از اصحاب را فرستاد .مذاكراتى كه
محاجههايى كه آنها كردند ،يكى از
آنه��ا با مردم كردند ،حرفهايى كه آنها در مس��جد گفتند،
ّ
آن بخشهاى پرهيجان و زيبا و پرمغز تاريخ صدر اس�لام اس��ت .لذا ش��ما مىبينيد كه عمدة
تهاجمهاى دش��منان اميرالمؤمنين هم متوجه همينها بود .عليه مالكاشتر ،بيشترين توطئهها
بود؛ عليه ع ّمارياس��ر ،بيش��ترين توطئهها بود؛ عليه محمدبنابىبكر ،توطئه بود .عليه همة آن
اول كار در ماجراى اميرالمؤمنين امتحانى داده بودند و نش��ان داده بودند كه چه
كس��انى که از ِ
ايمانهاى مستحكم و استوار و چه بصيرتى دارند ،از طرف دشمنان ،انواع و اقسا ِم سِ ها ِم 1تهمت

پرتاب مىگرديد و به جان آنها س��وءقصد مىش��د و لذا اغلبش��ان هم شهيد مىشدند .ع ّمار در
جنگ ش��هيد شد ،ليكن محمدبنابىبكر با حيلة ش��اميها به شهادت رسيد ،مالكاشتر با حيلة
شاميها شهيد شد ،بعضى ديگر هم ماندند ،اما بعدها به نحو شديدى به شهادت رسيدند.
اين وضع زندگى و حكومت اميرالمؤمنين اس��ت .اگر بخواهي��م جمعبندى كنيم ،اينگونه بايد
عرض كنيم كه دوران اين حكومت ،دوران يك حكومت مقتدرانه و درعينحال مظلومانه و پيروز
بود .يعنى هم در زمان خود توانست دشمنان را به زانو درآورد ،هم بعد از شهادت مظلومانهاش،
خوندلهاى اميرالمؤمنين در اين
در طول تاريخ توانست مثل مشعلى بر فراز تاريخ باشد .البته ِ
مدت ،جز ِو پرمحنتترين حوادث و ماجراهاى تاريخ است.
1377/10/18

 .1تیرها

فصل چهارم
حضرت فاطم× الزهرا

حضرت فاطم× الزهرا 101n

فيوضات فاطمة زهراسالماهللعليها به مجموعة كوچكى كه در مقابل مجموعة انسانيت ،جمع محدودى
به حس��اب مىآيد ،منحصر نمىش��ود .اگر با يك ديد واقعبين و منطقى نگاه كنيم ،بش��ريت
يكجا مرهون فاطمة زهراس�لاماهللعليها اس��تـ و اين گزاف نيس��ت؛ حقيقتى است ـ همچنانكه
بشريت مرهون اسالم ،مرهون قرآن ،مرهون تعليمات انبيا و پيامبر خاتمصلیاهللعلیهوالهوسلم است .در
هميشة تاريخ اينطور بوده ،امروز هم همينطور است و روزبهروز نور اسالم و معنويت فاطمة
زهراس�لاماهللعليها آشكارتر خواهد شد و بشريت آن را لمس خواهد كرد .آنچه ما وظيفه داريم ،اين
اس��ت كه خود را شايستة انتس��اب به آن خاندان كنيم .البته منتسب بودن به خاندان رسالت و
از جملة وابس��تگان آنها و معروفين به واليت آنها بودن ،دش��وار است .در زيارت ميخوانيم كه
ما معروفين به دوستي و محبت شما هستيم؛ اين وظيفة مضاعفي را بر دوش ما ميگذارد.
اي��ن خي��ر كثيري كه خداوند متعال در س��ورة مبارك��ة كوثر مژدة آن را ب��ه پيامبر اكرم داد و
فرمود« :إنّا ا َ َ
يناك َ
عط َ
الكوثَر »1ـ كه تأويل آن ،فاطمة زهراس�لاماهللعليها اس��ت ـ درحقيقت مجمع

همة خيراتي اس��ت كه روزبهروز از سرچشمة دين نبوي ،بر همة بشريت و بر همة خاليق فرو
 .1سورة مبارکة کوثر /آیة « ،1همانا ما به تو خیر کثیر عطا کردیم».
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«واهللُ ُمتِ ُّم نُو ِره
ميريزد .خيليها س��عي كردند آن را پوشيده بدارند و انكار كنند ،اما نتوانستند؛ َ
َو لَو َكر َِه الكافِرون.»1
م��ا باي��د خودم��ان را به اين مركز ن��ور نزديك كنيم و نزديك ش��دن به مركز ن��ور ،الزمه و
خاصيتش ،نوراني شدن است .بايد با عمل و نه با محبت خالي ،نوراني بشويم؛ عملي كه همان
محبت و همان واليت و همان ايمان ،آن را به ما امالء ميكند و از ما ميخواهد .با اين عمل،
عليهالسالم
بايد جزو اين خاندان و وابستة به اين خاندان بشويم .اينطور نيست كه قنب ِر د ِر خانة علي
لمان ِمنّا اهلالبيت »2شدن ،كار آساني باشد .ما
«س ُ
شدن ،كار آساني باشد .اينگونه نيست كه َ
جامعة مواليان و شيعيان اهلبيتعليهمالسالم ،از آن بزرگواران توقع داريم كه ما را جزو خودشان و
از حاشيهنش��ينان خودشان بدانند؛ «فالن ز گوشهنشينان خاك درگه ماست» .دلمان ميخواهد
كه اهلبيت دربارة ما اينطور قضاوت كنند؛ اما اين آس��ان نيس��ت؛ اين فقط با ادعا بهدس��ت
تشبه و تخلّق به اخالق آنان را الزم دارد.
نميآيد؛ اين ،عمل و گذشت و ايثار و ّ
ش��ما مالحظه كنيد ،اين بزرگوار در چه سني اينهمه فضايل را حايز شد؟ در چه مدت عمري
اينهمه درخشندگي را از خود بُروز داد؟ در عمري كوتاه؛ هجده سال ،بيست سال ،بيستوپنج
س��ال؛ نقلها متفاوت اس��ت .اينهمه فضايل ،بيهوده بهدس��ت نمىآيد؛ «اِمتَ َحنَ ِ
ك اهلل الّذي
ك ف ََو َج َد ِك لِما امتَ َحنَ ِ
ب��ل أن يَخ ُل َق ِ
َخ َل َق ِ
ك قَ َ
��ر ًة .»3خداى متعال ،زهراى اطهر ،اين
ك صاب ِ َ
بندة برگزيده را آزمود .دس��تگاه خداى متعال ،دستگاه حساب و كتاب است؛ آنچه مىبخشد ،با
شدن اين بندة خاص خود را در راه
حساب و كتاب مىبخشد .او ،گذشت و ايثار و معرفت و فدا ِ
اهداف الهى مىداند؛ لذا او را مركز فيوضات خود قرار مىدهد.
1370/10/5
س�لاماهللعليها
وبيان
در روايتى خواندم كه درخش��ندگى فاطمة زهرا
كر ِ
باعث مىش��ود تا چش��مان ّ
4
الس��ماء » .ب��راى آنها مىدرخش��د .ما از اين
م ِ
��ر ن ُ ُ
ور َها ل ِ َمالئ ِ َك ِة ّ
أل اعل��ى خيره ش��ودَ « :ز َه َ
درخش��ندگى چه استفادهاى بكنيم؟ ما بايد از اين ستارة درخشان ،راه بهسوى خدا و را ِه بندگى
 .1سورة مبارکة صف /آیة « ،8ولى خدا كاملكنندة نور خويش است ،هر چند كافران خوش نداشته باشند».
 .2الکافی /ج /2ص« ،254سلمان از ما اهلبیت است».
 .3روضةالمتقين في شرح مناليحضرهالفقيه /ج /5ص« ،343آزمود تو را خدایى که تو را آفرید ،پیش از آنکه تو را بیافریند ،پس
تو را در برابر آزمایشش شکیبا یافت».
 .4بحاراالنوار /ج /43ص« ،173نور او براى مالئكة آسمان [نظير نور ستارگان از براى اهل زمين] ميدرخشد».
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را كه راه راس��ت اس��ت و فاطمة زهراس�لاماهللعليها پيمود و به آن مدارج عالى رسيد ،پيدا كنيم .اگر
مىبينيد خدا خميرة او را هم خميرة متعالى قرار داده اس��ت ،به اين دليل اس��ت كه مىدانست
اي��ن موجود در عالم ماده و عالم ناس��وت ،1خوب از امتحان بي��رون خواهد آمد؛ «اِمتَ َحنَ ِ
ك اهلل
ك ف ََو َج َد ِك لِما امتَ َحنَ ِ
بل أن يَخ ُل َق ِ
الّذي َخ َل َق ِ
ك قَ َ
ك صاب ِ َر ًة»؛ قضيه اين اس��ت .خداى متعال
حتى اگر لطف ويژهاى دربارة آن خميره مىكند ،بخش��ى مربوط به اين اس��ت كه مىداند او از
عهدة امتحان چگونه برخواهد آمد؛ واِلاّ بس��يار كسان خميرة خوب داشتند .مگر همه توانستند
از عهده برآيند؟ اين بخش از زندگى فاطمة زهراسالماهللعليها آنى است كه ما براى نجات خودمان
به آن احتياج داريم .حديث از طرق شيعه است كه پيغمبر به فاطمهسالماهللعليها فرمود« :يا فاطمةُ؛
عملي فَإنّي ال اَغني َع ِ
نك ِمن اهلل َشيئا»2؛ يعنى اى عزيز من! اى فاطمة من! نمىتوانم پيش
اِ َ
خدا تو را از چيزى بىنياز كنم .يعنى خودت بايد به فكر خودت باشى ،و او از دوران كودكى تا
پايان عمر كوتاهش به فكر خود بود.
ش��ما ببينيد آن حضرت چگونه زندگى كرده اس��ت! تا قبل از ازدواج كه دختركى بود با آن پد ِر
به اين عظمت ،كارى كرد كه كنيهاش را «ا ُ ُّم اَبيها ،»3ماد ِر پدر ،گذاش��تند .در آن زمان ،پيامبر
رحم��ت و ن��ور ،پديدآورندة دنياى نو و رهبر و فرماندة عظي��م آن انقالب جهانىـ انقالبى كه
بايد تا ابد بماند ـ در حال برافراش��تن پرچم اس�لام بود .بىخود كه نمىگويند ا ّمابيها .ناميدن
آن حضرت به اين كنيه ،به دليل خدمت و كار و مجاهدت و تالش اوست .آن حضرت چه در
��عبابيطالبـ با آنهمه سختيها كه داشت ـ و چه آنهنگام كه
دوران مكه ،چه در دوران شِ ِ
دل پيغمبر
م��ادرش خديجه از دنيا رفت و پيغمبر را تنها گذاش��ت ،در كن��ار و غمخوا ِر پدر بودِ .
در م��دت كوتاهى ب��ا دو حادثة وفات خديجه و وفات ابيطالب شكس��ت .به فاصلة كمى اين
دو ش��خصيت از دس��ت پيغمبر رفتند و پيغمبر احس��اس تنهايى كرد .فاطمة زهراس�لاماهللعليها در
آن روزها قد برافراشت و با دستهاى كوچك خود غبار محنت را از چهرة پيغمبر زدود .ا ّمابيها؛
تسلّىبخش پيغمبر .اين ُك َنيت از آن ايام نشأت گرفت.
1373/9/3
 .1عالم ماده
 .2التعجب /ص« ،94اى فاطمه! عمل كن [به دستورات الهي]؛ زيرا من براى تو در درگاه خدا بههيچوجه سودى ندارم».
الم َح ِّسنِ َو ا ُ ُّم األئ ِ ّم ِة َو ا ُ ُّم أب ِيها و...؛ كنيههاى حضرت زهراء
الحسنِ َو ا ُ ُّم ُ
 .3بحاراالنوار /ج /43صُ « ،16كنَاها ا ُ ُّم َ
الح َسينِ َو ا ُ ُّم ُ
عبارت است از :ام الحسن ،ام الحسين ،ام المحسن ،ام االئمه و ام أبيها»
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تاريخ
حضرت زهراس�لاماهللعليها در س��نين شش ،هفت سالگى بودندـ اختالف وجود دارد؛ چون در ِ
والدت آن حضرت ،روايات مختلف است ـ كه قضية شعبابىطالب پيش آمد .شعبابىطالب،
دوران بس��يار س��ختى در تاريخ صدر اسالم اس��ت؛ يعنى دعوت پيامبر شروع شده بود ،دعوت
را علن��ى كرده بود ،بهتدريج مردم مكهـ بهخصوص جوان��ان ،بهخصوص بردهها ـ به حضرت
مىگرويدن��د و ب��زرگان طاغوتـ مثل هم��ان ابولهب و ابوجهل و ديگ��ران ـ ديدند كه هيچ
چارهاى ندارند ،جز اينكه پيامبر و همة مجموعة دور و َبرش را از مکه اخراج كنند؛ همين كار را
هم كردند .تعداد زيادى از اينها را كه دهها خانوار مىشدند و شامل پيامبر و خويشاوندان پيامبر
و خو ِد ابىطالبـ با اينكه ابىطالب هم جزو بزرگان بود ـ و بچه و بزرگ و كوچك مىش��دند،
همه را از مكه بيرون كردند .اينها از مكه بيرون رفتند؛ اما كجا بروند؟ تصادف ًا جناب ابىطالب،
ش��كاف كوهى ،مِلكى داش��ت؛
در گوش��هاى از نزديكى مكهـ فرض ًا چند كيلومترى مكه ـ در
ِ
اسمش شعبابىطالب بود .شعب ،يعنى همين شكاف كوه؛ يك د ّرة كوچك .ما مشهديها به
فارسى سره هم هست كه
دقيق
چنين جايى «بازه» مىگوييم .اتفاق ًا اين از آن لغتهاى
ِ
صحيح ِ
ِ
به لهجة محلى ،روستاييها به آن «بَ َزه» مىگويند؛ اما همان اصلش بازه است .جناب ابىطالب
يك بازه يا يك ش��عب داشت؛ گفتند به آنجا برويم .حاال شما فكرش را بكنيد! در مكه ،روزها
هوا گرم و ش��بها بىنهايت س��رد بود؛ يعنى وضعيتى غيرقابل تح ّمل .اينها س��ه سال در اين
بيابانها زندگى كردند .چقدر گرس��نگى كشيدند ،چقدر سختى كش��يدند ،چقدر محنت بردند،
خدا مىداند .يكى از دورههاى س��خت پيامبر ،آنجا بود .پيامبر اكرم در اين دوران ،مس��ؤوليتش
فقط مس��ؤوليت رهبرى به معناى ادارة يك جمعيت نبود؛ بايد مىتوانست از كار خودش پيش
اينهايى كه دچار مِحنت شدهاند ،دفاع كند.
مىدانيد وقتى كه اوضاع خوب اس��ت ،كسانى كه دور محور يك رهبرى جمع شدهاند ،همه از
اوضاع راضي اند؛ مىگويند خدا پدرش را بيامرزد ،ما را به اين وضع خوب آورد .وقتى س��ختى
پيدا مىشود ،همه دچار ترديد مىشوند ،مىگويند ايشان ما را آورد؛ ما كه نمىخواستيم به اين
وضع دچار ش��ويم! البته ايمانهاى قوى مىايستند؛ اما باالخره همة سختيها به دوش پيامبر
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فشار مىآورد .در همين اثنا ،1وقتى كه نهايت شدت روحى براى پيامبر بود ،جناب ابىطالب كه
پشتيبان پيامبر و اميد او محسوب مىشد ،و خديجة كبرى كه او هم بزرگترين كمك روحى
براى پيامبر بهشمار مىرفت ،در ظرف يك هفته از دنيا رفتند! حادثة خيلى عجيبى است؛ يعنى
پيامبر تنهاى تنها شد.
من نمىدانم شما هيچوقت رئيس يك مجموعة كارى بودهايد ،تا بدانيد معناى مسؤوليت يك
مجموعه چيست!؟ در چنين شرايطى ،انسان واقع ًا بيچاره مىشود .در اين شرايط ،نقش فاطمة
زهراسالماهللعليها را ببينيد .آدم تاريخ را كه نگاه مىكند ،اينگونه موارد را در گوشه كنارها هم بايد
پيدا كند؛ متأسفانه هيچ فصلى براى اينطور چيزها باز نكردهاند .فاطمة زهراسالماهللعليها مثل يك
مادر ،مثل يك مش��اور ،مثل يك پرس��تار براى پيامبر بوده اس��ت .آنجا بوده كه گفتند فاطمه
ا ّم ابيها ،ماد ِر پدرش ،است .اين مربوط به آنوقت است؛ يعنى وقتى كه يك دختر شش ،هفت
س��اله اينگونه بوده است .البته در محيطهاى عربى و در محيطهاى گرم ،دختران زودتر رش ِد
جس��مى و روحى مىكنند؛ مث ً
ال به اندازه رش��د يك دختر ده ،دوازده سالة امروز .اين ،احساس
مس��ؤوليت اس��ت .آيا اين نمىتواند براى يك جوان الگو باش��د ،كه نسبت به مسائل پيرامونى
عظيم نشاطى را كه در وجود
خودش زود احساس مسؤوليت و احساس نشاط كند؟ آن سرمایة
ِ
اوست ،خرج كند ،براى اينكه غبار كدورت و غم را از چهره پدرى كه مث ً
ال حدود پنجاه سال از
س��نش مىگذرد و تقريب ًا پيرمردى شده است ،پاك كند .آيا اين نمىتواند براى يك جوان الگو
باشد؟ اين خيلى مهم است.
1377/2/7
آنوقت در چنين دنيايي ،پيامبر اكرم دختري تربيت ميكند كه اين دختر ،شايستگي آن را پيدا
ميكند كه پيامبر خدا بيايد دست او را ببوسد! بوسه بر دست فاطمة زهرا از طرف پيامبر را ،هرگز
نبايد حمل بر يك معناي عاطفي كرد .اين خيلي غلط و خيلي حقير است اگر ما خيال كنيم كه
چون دخترش بود و دوس��تش ميداشت ،دستش را ميبوسيد .مگر شخصيتي به آن ارجمندي،
آن هم با آن عدل و حكمتي كه در پيامبر هس��ت و اتكايش به وحي و الهام الهي اس��ت ،خم
ميش��ود و دست دخترش را ميبوس��د؟ نه ،اين يك چيز ديگر و يك معناي ديگري است؛ اين
( .1ثنی) در همین فاصله ،در همین بازة زمانی
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حاكي اس��ت كه اين دختر جوان ،اين زني كه وقتي از دنيا رفته ،بين هجده س��ال تا بیستوپنج
س��ال سن داشتهـ هجده سال هم گفتهاند ،بیستوپنج سال هم گفتهاند ـ اص ً
ال در اوج ملكوت
انساني قرار داشته و يك شخص فوقالعاده بوده است .اين ،نگرش اسالم به زن است.
1370/10/4
اما مقام معنوى اين بزرگوار ،نسبت به مقام جهادى و انقالبى و اجتماعى او ،باز به مراتب باالتر
اس��ت .فاطمة زهرا به صورت ،يك بش��ر و يك زن ،آن هم زنى جوان اس��ت؛ اما در معنا ،يك
حقيقت عظيم و يك نور درخشان الهى و يك بندة صالح و يك انسان ممتاز و برگزيده است.
إمام ا ُ ّمتي َو َخلي َفتي
كسى است كه رسول اكرم به اميرالمؤمنينعليهماالسالم فرمود« :يا َعلِ ُّي َ
أنت ُ
الجنّ ِة َو َكأنّي ُ
وم
َع َليه��ا بَعدي َو َ
أنظ ُر إلَى ابنَتي فَا ِط َم َة قَد أقبَ َل ْت يَ َ
المؤ ِم َ
ني��ن إلَى َ
أنت قائ ِ ُد ُ
ألف َم َل ٍ
ألف َم َل ٍ
يام ِة َع َلى ن َ ِج ٍ
ك
ون َ
ون َ
ك َو َعن يَسا ِرها َس ُبع َ
��بع َ
يب ِمن نُو ٍر َعن يَمينِها َس ُ
ال ِق َ
ك تَ ُقو ُد ُمؤ ِم ِ
ألف َم َل ٍ
ألف َم َل ٍ
الجنّة.»1
ون َ
ون َ
ك َو َخل َفها َس ُبع َ
ين يَ َديها َس ُبع َ
َو ب َ َ
نات ا ُ ّمتي إلَى َ
يعنى در روز قيامت ،اميرالمؤمنين مردان مؤمن را ،و فاطمة زهرا زنان مؤمن را به بهشت الهى
راهنمايى مىكنند .او ،عِدل و همپايه و همس��نگ اميرالمؤمنين اس��ت .آن كسى كه وقتى در
محراب عبادت مىايس��تاد ،هزاران فرشتة مقرب خدا ،به او خطاب و سالم مىكردند و تهنيت
مىگفتند و همان سخنى را بيان مىكردند كه فرشتگان ،قب ً
ال به مريم اطهر گفته بودند؛ عرض
فاك َو َط ّه َر ِك َو َ
إن اهللَ َ
اصط ِ
اصط ِ
فاك َعلى نِسا ِء العال َ ِمين2» .اين ،مقام
مىكردند« :يا فاطم ُة ّ
معنوى فاطمة زهراست.
زنى ،آن هم در سنين جوانى ،از لحاظ مقام معنوى به جايى مىرسد كه بنابر آنچه كه در بعضى
از روايات است ،فرشتگان با او سخن مىگويند و حقايق را به او ارايه مىدهند« .مح ّدثه» است؛
يعنى كسى است كه فرشتگان با او حديث مىكنند و حرف مىزنند .اين مقام معنوى و ميدان
وسيع و قلّة رفيع ،در مقابل همة زنهاى آفرينش و عالم است .فاطمة زهرا در قلّة اين بلنداى
عظيم ايستاده و به همة زنان عالم خطاب مىكند و آنها را به پيمودن اين راه دعوت مىنمايد.
 .1بحاراالنوار /ج /43ص« ،24اى على! تو امام اين ا ّمت و خليفة بر آنها بعد از من هستى ،و تو هدايتكنندة مؤمنان بهسوى بهشت
پیش رو و پشت
خواهى بود .و گويى دخترم فاطمه را مىبينم كه در روز قيامت بر شترى از نور سوار است و در طرف راست ،چپِ ،
سر وى ،هرکدام ،هفتاد هزار فرشته قرار دارند و او زنان مؤمن ا ّمت را بهسوى بهشت راهنمايى مىكند».
 .2بحاراالنوار /ج /43ص« ،24اي فاطمه! خداوند تو را برگزيده ،و از همه پليديها پاك نموده و بر زنان عالميان برترى داده است».
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آنهايى كه در طول تاريخ ـ چه در جاهليت قديم و چه در جاهليت قرن بيستم ـ سعى كردهاند
كه زن را تحقير و كوچك كنند و او را دلبس��ته به همين زخارف و زينتهاى ظاهرى معرفى
نماين��د و پايبن��د ُمد و لباس و آرايش و طال و زيورآالت كنند و وس��يله و دس��تمايهاى براى
خوشگذرانيهاى زندگى وانمود نمايند و عم ً
ال در اين راه قدم بردارند ،منطق آنها منطقى است
كه مثل برف و يخ ،در مقابل گرماى خورش��ي ِد مقام معنوى فاطم ة زهراعليهاالس�لام ذوب مىش��ود
عنوان نمونه و
و از بين مىرود .اس�لام ،فاطمهـ آن عنصر برجس��ته و ممتاز ملكوت��ى ـ را به
ِ
اس��وة زن معرفى مىكند .آن ،زندگى ظاهرى و جهاد و مبارزه و دانش و سخنورى و فداكارى
و ش��وهردارى و مادرى و همسرى و مهاجرت و حضور در همة ميدانهاى سياسى و نظامى و
انقالبى و برجستگى همهجانبة او كه مردهاى بزرگ را در مقابلش به خضوع وادار مىكرد ،اين
تضرع و ذات ملكوتى و
هم مقام معنوى و ركوع و سجود و محراب عبادت و دعا و صحيفه و ّ
سنگ اميرالمؤمنين و پيامبر بودن اوست.
درخش��ندگى عنصر معنوى و همپايه و هموزن و هم ِ
زن ،اين است .الگوى زنى كه اسالم مىخواهد بسازد ،اين است.
1368/10/26
در زندگى زهراى اطهرس�لاماهللعليها يك نكته هس��ت كه بايد به آن توجه كرد .البته ،ما در تعريف
مقام��ات معن��وي آن بزرگوار وارد نميش��ويم و قادر هم نيس��تيم که مقام��ات معنوي فاطمة
اطهرعليهاسالماهلل را بفهميم و درک کنيم .حقيقت ًا در اوج قلّة معنويت انساني و تکامل بشري ،فقط
خداوند است که چنين بندگاني راـ و کساني که همطراز آنها باشند ـ ميشناسد و مقام آنها را
ميبيند .لذا فاطمة زهرا را اميرالمؤمنين و پدر بزرگوار و اوالد معصومينش ميش��ناختند .مرد ِم
آنزمان و زمانهاي بعد و ما نيز در اين روزگار نميتوانيم آن درخشندگي و تأللؤي معنويت را
در آن بزرگوار تش��خيص بدهيم .نور درخشان معنوي ،به چشم همهکس نميآيد و چشمهاي
نزديکبين و ضعيف ما قادر نيس��ت که آن جلوة درخش��ان انسانيت را در وجود اين بزرگواران
ببيند .بنابراين ،در صحنة تعريف معنوي فاطمة زهراعليهاالس�لام وارد نميش��ويم؛ ليکن در زندگي
معمولي اين بزرگوار ،يک نکتة مهم است و آن جمع بين زندگى يك زن مسلمان در رفتارش
با ش��وهر و فرزندان و انجام وظايفش در خانه از يك طرف ،و بين وظايف يك انس��ان مجاه ِد
صلیاهللعلیهوالهوسلم
سياسى مهم بعد از رحلت رسول اكرم
حوادث
غيو ِر خستگىناپذير در برخوردش با
ِ
ِ
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كه به مس��جد مىآيد و سخنرانى و موضعگيرى و دفاع مىكند و حرف مىزند؛ و يك جهادگر
به تمام معنا و خستگىناپذير و مِحنتپذير و سختىتحملكن است ،از طرف ديگر .همچنين از
جهت س��وم ،يك عبادتگر و بپادارندة نماز در ش��بهاى تار و قيامكنندة لهلِ و خاضع و خاشع
براى پروردگار اس��ت و در محراب عبادت ،اين زن جوان مانند اولياى كهن الهى ،با خدا راز و
نياز و عبادت مىكند.
عليهاالسالم
است .آن حضرت،
اين س��ه بُعد را با هم جمع كردن ،نقطة درخشان زندگى فاطمة زهرا
اين س��ه جهت را از هم جدا نكرد .بعضى خيال مىكنند انس��انى كه مش��غول عبادت مىباشد،
متضرع و اهل دعا و ذكر است و نمىتواند يك انسان سياسى باشد .يا بعضى خيال
يك عابد و
ّ
مىكنند كسى كه اهل سياست استـ چه زن و چه مرد ـ و در ميدان جهاد فىسبيلاهلل حضور
زن خانه با وظايف مادرى و همسرى و كدبانويى باشد و
فعال دارد ،اگر زن است ،نمىتواند يك ِ
اگر مرد است ،نمىتواند يك مرد خانه و دكان و زندگى باشد .خيال مىكنند اينها با هم منافات
دارد؛ درحالیکه از نظر اس�لام ،اين سه چيز با يكديگر منافات و ض ّديت كه ندارد ،در شخصيت
انسان كامل ،كمككننده هم است.
ِ
1368/9/22
ش��خصيت زهراى اطهر ،در ابعاد سياس��ى و اجتماعى و جهادى ،شخصيت ممتاز و برجستهاى
سياسى عالم مىتوانند از زندگى كوتاه
است؛ بهطورى كه همة زنان مبارز و انقالبى و برجسته و
ِ
و ُپرمغ��ز او درس بگيرند .زنى كه در بيت انقالب متولد ش��د و تمام دوران كودكى را در آغوش
جهانى فراموشنشدنى بود .آن خانمى كه در دوران
پدرى گذراند كه در حال يك مبارزة عظيم
ِ
كودكى ،سختيهاى مبارزة دوران مكه را چشيد ،به شعبابىطالب برده شد ،گرسنگى و سختى
و رعب و انواع و اقسام شدتهاى دوران مبارزة مكه را لمس نمود و بعد هم كه به مدينه هجرت
كرد ،همس��ر مردى ش��د كه تمام زندگيش جهاد فىسبيلاهلل بود و در تمام قريب به یازده سال
زندگى مشترك فاطمة زهرا و اميرالمؤمنينعليهماالسالم هيچ سالى ،بلكه هيچ نيم سالى نگذشت كه
اين ش��وهر ،كمر به جهاد فىس��بيلاهلل نبس��ته و به ميدان جنگ نرفته باشد و اين زن بزرگ و
همسرى شايستة يك مرد مجاهد و يك سرباز و سردار دائمى ميدان جنگ را نكرده باشد.
فداكار،
ِ
پس ،زندگى فاطمةزهرا ،اگر چه كوتاه بود و حدود بیس��ت س��ال بيش��تر طول نكشيد؛ اما اين
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زندگ��ى ،از جه��ت جهاد و مب��ارزه و تالش و كار انقالبى و صبر انقالب��ى و درس و فراگيرى و
آموزش به اين و آن و س��خنرانى و دفاع از نبوت و امامت و نظام اس�لامى ،درياى پهناورى از
تالش و مبارزه و كار و در نهايت هم ش��هادت اس��ت .اين ،زندگى جهادى فاطمة زهراست كه
بسيار عظيم و فوقالعاده و حقيقت ًا بىنظير است و يقين ًا در ذهن بشرـ چه امروز و چه در آينده ـ
يك نقطة درخشان و استثنايى است.
1368/10/26
سالماهللعليها
در مسجد مدينه،
در محيط علم هم يك دانشمند واالست .آن خطبهاى كه فاطمة زهرا
بعد از رحلت پيغمبر ايراد كرده اس��ت ،خطبهاى است كه به گفتة عالمة مجلسى ،بزرگان فصحا
و بلغا و دانش��مندان بايد بنش��ينند كلمات و عبارات آن را معنا كنند .اينقدر پرمغز است؛ از لحاظ
زيبايى هنرى ،مثل زيباترين و بلندترين كلمات نهجالبالغه است .فاطمة زهراسالماهللعليها مىرود در
مس��جد مدينه ،در مقابل مردم مىايس��تد و ارتجا ًال1حرف مىزند! شايد يك ساعت ،با بهترين و
زيباترين عبارات و زبدهترين و گزيدهترين معانى صحبت كرده است.
اص ً
ال امثال ما كه اهل سخنرانى و حرف زدن ارتجالى هستيم ،مىفهميم كه چقدر اين سخنان
سن دقيق
عظيم است .يك دختر هجده ساله ،بیست ساله و حداكثر بیستوچهار سالهـ كه البته ِ
آن حضرت مس��لّم نيس��ت؛ چون تاريخ والدت آن بزرگوار مسلّم نيست و در آن اختالف است ـ
آنهم با آن مصيبتها و سختيها به مسجد مىآيد ،در مقابل انبوه جمعيت ،با حجاب سخنرانى
مىكند كه آن سخنرانى ،كلمه به كلمهاش در تاريخ مىماند.
عربها به حافظة خوش معروف بودند .يك نفر مىآمد يك قصيدة هشتاد بيتى مىخواند ،بعد از
اينكه جلسه تمام مىشد ،ده نفر مىگرفتند آن را مىنوشتند .اين قصايدى كه مانده ،غالب ًا اينگونه
مانده اس��ت .اش��عار در نوادىـ يعنى آن مراكز اجتماعى ـ خوانده مىشد و ضبط مىگرديد .اين
خطبهها و اين حديثها ،غالب ًا اينگونه بود .نشستند ،نوشتند و حفظ كردند و اين خطبهها تا امروز
مانده است .كلماتِ مفت در تاريخ نمىماند؛ هر حرفى نمىماند .اينقدر حرفها زده شده ،آنقدر
سخنرانى شده ،آنقدر مطلب گفته شده ،آنقدر شعر سروده شده؛ اما نمانده است و كسى به آنها
اعتنا نمىكند .آن چيزى كه تاريخ در دل خودش نگه مىدارد و بعد از  1400سال هر انسان كه
1371/9/25
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مىنگرد ،احس��اس خضوع مىكند ،اين يك عظمت را نشان مىدهد .به نظر من ،اين براى يك
دخت ِر جوان الگوست.
1377/2/7
زندگى فاطمة زهراسالماهللعليها از همة ابعاد ،زندگىاى همراه با كار و تالش و تكامل و تعالى روحى
يك انس��ان است .شوهر جوان او دائم ًا در جبهه و ميدانهاى جنگ است؛ اما در عين مشكالت
محيط و زندگى ،فاطمة زهراسالماهللعليها مثل كانونى براى مراجعات مردم و مسلمانان است .او دختر
كارگش��اى پيغمبر است و در اين شرايط ،زندگى را با كمال سرافرازى به پيش مىبرد؛ فرزندانى
تربيت مىكند مثل حس��ن و حسين و زينب؛ ش��وهرى را نگهدارى مىكند مثل على و رضايت
پ��درى را جلب مىكند مثل پيغمبر! راه فتوحات و غنايم كه باز مىش��ود ،دختر پيغمبر ذرهاى از
لذتهاى دنيا و تشريفات و تجمالت و چيزهايى را كه دل دختران جوان و زنها متوجه آنهاست،
به خود راه نمىدهد.
سالماهللعليها
عباد و ز ّهاد معروف
عبادت فاطمة زهرا
 ،يك عبادت نمونه است .حسن بصرى كه يكى از ّ
س�لاماهللعليها
مىگويد :بهقدرى دختر پيغمبر عبادت كرد و در
دنياى اس�لام است ،دربارة فاطمة زهرا
محراب عبادت ايس��تاد كه «تَو َّر َمت قَ َدماها .»1پاهاى آن بزرگوار از ايستادن در محراب عبادت،
ورم كرد! امام حسن مجتبىعليهالصالةوالسالم مىگويد :شبى ـ شب جمعهاى ـ مادرم به عبادت ايستاد
الصبح» ،تا وقتى كه طلو ِع فجر ش��د .مادر من از
«حتّى ان َف َجرت َعمود ُّ
و تا صبح عبادت كردَ .
عليهالصالةوالسالم
مىگويد ـ طبق
تضرع كرد .امام حسن
س��ر شب تا صبح مشغول عبادت بود و دعا و ّ
روايت ـ ش��نيدم كه دائم مؤمنين و مؤمنات را دعا كرد؛ مردم را دعا كرد؛ براى مس��ائل عمومى
دنياى اسالم دعا كرد .صبح كه شد گفتم« :يا ا ُ ّماه!» ،مادرم! «لم ال تَدعين لِنَ ِ
دعين
فسك كما تَ َ
ل ِ َغيرك» ،يك دعا براى خودت نكردى! يك ش��ب تا صبح دع��ا ،همه براى ديگران!؟ در جواب
الدار ،»2اول ديگران بعد خود ما! اين ،آن روحية واالس��ت .جهاد آن
ثم ّ
فرم��ود« :يا بُنَ ّىّ ،
الجار َّ
بزرگ��وار در ميدانهاى مختلف ،يك جهاد نمونه اس��ت .در دفاع از اس�لام؛ در دفاع از امامت و
دارى بزرگترين سردار اسالم ،يعنى اميرالمؤمنين كه شوهر
واليت؛ در حمايت از پيغمبر؛ در نگه ِ
 .1مناقب /ابنشهرآشوب /ج /3ص341
 .2بحاراالنوار /ج /43ص81و82
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أغضبَ ْتنِي َو ال َع َص ْت لي أمرا،»1
او بود .اميرالمؤمنين دربارة فاطمة زهرا
«و ال َ
فرمودَ :
يكبار اين زن در طول دوران زناشويى ،مرا به خشم نياورد و يكبار از دستور من سرپيچى نكرد.
فاطمة زهراسالماهللعليها با آن عظمت و جاللت ،در محيط خانه ،يك همسر و يك زن است؛ آنگونه
كه اسالم مىگويد.
..آن عبادتش ،آن فصاحت و بالغتش ،آن فرزانگى و دانش��ش ،آن معرفت و حكمتش ،آن جهاد
عنوان يك همس��ر ،آن رفتارش به
عنوان يك دختر ،آن رفتارش به
و مبارزهاش ،آن رفتارش به
ِ
ِ
عنوان يك مادر؛ آن احس��انش به مس��تمندان ،که وقتي پيغمبر پيرمر ِد مستمندي را به د ِر خانة
ِ
سالماهللعليها
تخته پوستي را که حسن
اميرالمؤمنين فرستاد که برو حاجتت را از آنها بخواه؛ فاطمة زهرا
عنوان زيرانداز فرزندان خود در خانه داش��ت و چيزي جز آن
و حس��ين روي آن ميخوابيدند و به
ِ
نداش��ت ،به سائل داد و گفت :ببر بفروش و از پول آن استفادهکن .اين ،شخصيت جامعاالطراف
فاطمة زهراست .اين ،الگوست .الگوى زن مسلمان اين است.
خودسازى معنوى و اخالقى تالش
زن مس��لمان بايد در راه فرزانگى و علم تالش كند؛ در راه
ِ
كند؛ در ميدان جهاد و مبارزهـ از هر نوع جهاد و مبارزهاى ـ پيشقدم باش��د؛ نسبت به زخارف
دنيا و تجمالتِ كمارزش ،بىاعتنا باشد؛ عفّت و عصمت و طهارتش در حدى باشد كه چشم و
خودىخود دفع كند؛ در محيط خانه ،دلآرام شوهر و فرزندانش باشد؛ ماية
نظ ِر هرزة بيگانه را به ِ
آرامش زندگى و آسايش محيط خانواده باشد؛ در دامن پرمهر و پرعطوفت و با سخنان پرنكته
و مهرآميزش ،فرزندان س��المى را از لحاظ روانى تربيت كند؛ انس��انهاى بىعقده ،انسانهاى
خوشروحيه ،انسانهاى سالم از لحاظ روحى و اعصاب ،در دامان او پرورش پيدا كنند و مردان
و زنان و ش��خصيتهاى جامعه را بهوجود آورد .مادر از هر س��ازندهاى ،س��ازندهتر و باارزشتر
اس��ت .بزرگترين دانشمندان ،ممكن است مث ً
ال يك ابزار بسيار پيچيدة الكترونيكى را بهوجود
آورند ،موش��كهاى قارهپيما بسازند ،وسايل تس��خير فضا را اختراع كنند؛ اما هيچيك از اينها
اهميت آن را ندارد كه كسى يك انسان واال بهوجود آورد .و او ،مادر است .اين ،آن الگوى زن
اسالمى است.
1371/9/25
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فصل پنجم
امام حسن
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دوران امام مجتبيعليهالصالةوالسالم و حادثة صلح آن بزرگوار با معاويه ،يا آن چيزي که به نام صلح
ناميده ش��د ،حادثة سرنوشتساز و بينظيري در کل روند انقالب اسالمي صدر اول بود .ديگر
ما نظير اين حادثه را نداش��تيم .توضيح کوتاهي راجعبه اين جمله عرض کنم و بعد وارد اصل
مطلب بش��وم .انقالب اسالم ،يعنى تفكر اس�لام و امانتى كه خداى متعال به نام اسالم براى
مردم فرستاد ،در دورة اول ،يك نهضت و يك حركت بود و در قالب يك مبارزه و يك نهضت
عظي��م انقالبى ،خودش را نش��ان داد و آن در هنگامى بود كه رس��ول خداصلیاهللعلیهوآلهوس��لم ،اين
دش��منان تفكر توحيد و اس�لام ،در مقابل آن صفآرايى نمودند؛
فكر را در مكه اعالم كردند و
ِ
ب��راى اينكه نگذارند اين فكر پيش ب��رود .پيامبر ،با نيروگرفتن از عناصر مؤمن ،اين نهضت را
س��ازماندهى كرد و يك مبارزة بس��يار هوشمندانه و قوى و پيشرو را در مكه بهوجود آورد .اين
نهضت و مبارزه ،سیزده سال طول كشيد .اين ،دورة اول بود.
بعد از سیزده سال ،با تعليمات پيامبر ،با شعارهايى كه داد ،با سازماندهىاى كه كرد ،با فداكارىاى
كه شد ،با مجموع عواملى كه وجود داشت ،اين تفكر ،يك حكومت و يك نظام شد و به يك نظام
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زندگى يك امت تبديل گرديد و آن هنگامى بود كه رسول خدا به مدينه تشريف
سياسى و نظام
ِ
آوردند و آنجا را پايگاه خودش��ان قرار دادند و حكومت اس�لامى را در آنجا گستراندند و اسالم از
شكل يك نهضت ،به شكل يك حكومت تبديل شد .اين ،دورة دوم بود.
اين روند ،در ده سالى كه نبى اكرم حيات داشتند و بعد از ايشان ،در دوران خلفاى چهارگانه و
علیه
الصالةوالس�لام و خالفت آن بزرگوار كه تقريب ًا شش ماه طول كشيد،

س��پس تا زمان امام مجتبى
ادامه پيدا كرد و اس�لام به شكل حكومت ،ظاهر ش��د .همه چيز ،شكل يك نظام اجتماعى را
هم داش��ت؛ يعنى حكومت و ارتش و كار سياس��ى و كار فرهنگى و كار قضايى و تنظيم روابط
اقتصادى مردم را هم داش��ت و قابل بود كه گس��ترش پيدا كند و اگر به همان ش��كل پيش
مىرفت ،تمام روى زمين را هم مىگرفت؛ يعنى اسالم نشان داد كه اين قابليت را هم دارد.
در دوران امام حس��ن ،جريان مخالف آنچنان رشد كرد كه توانست به صورت يك مانع ظاهر
بش��ود .البته اين جريان مخالف ،در زمان امام مجتبى بهوجود نيامده بود؛ س��الها قبل بهوجود
آمده بود .اگر كسى بخواهد قدرى دور از مالحظات اعتقادى و صرف ًا متكى به شواهد تاريخى
ح��رف بزند ،ش��ايد بتواند ادعا كند ك��ه اين جريان ،حتى در دوران اس�لام بهوجود نيامده بود؛
بلكه ادامهاى بود از آنچه كه در دوران نهضت پيامبر ـ يعنى دوران مكه ـ وجود داشت .بعد از
آنكه خالفت در زمان عثمان ـ كه از بنىاميه بود ـ بهدس��ت اين قوم رس��يد ،ابوسفيان ـ كه در
آنوقت ،نابينا هم ش��ده بود ـ با دوستانش دور هم نشسته بودند .پرسيد :چه كسانى در جلسه
هس��تند؟ پاسخ شنيد كه فالنى و فالنى و فالنى .وقتى كه خاطر جمع شد همه خودى هستند
ُّف ُ
الك َرة .»1يعنى
و آدم بيگانهاى در جلس��ه نيس��ت ،به آنها خطاب كرد و گفت« :تَ َل َّق ُفوها تَ َلق َ
مثل توپ ،حكومت را به هم پاس بدهيد و نگذاريد از دس��ت ش��ما خارج بش��ود! اين قضيه را
تواريخ س��نى و شيعه نقل كردهاند .اينها مس��ايل اعتقادى نيست و ما اص ً
ال از ديدگاه اعتقادى
بحث نمىكنيم؛ يعنى من خوش ندارم كه مسايل را از آن ديدگاه بررسى كنم؛ بلكه فقط جنبة
تاريخى آن را مطرح مىكنم .البته ابوسفيان در آنوقت ،مسلمان بود و اسالم آورده بود؛ منتها
قدرت
اس�لا ِم بعد از فتح يا مش��رف به فتح؛ اس�لا ِم دوران غربت و ضعف نبود ،اس�لا ِم بعد از
ِ
 .1اإلحتجاج على أهل اللجاج /طبرسي /ج /1ص234
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اس�لام بود .اين جريان ،در زمان امام مجتبیعلیهالصالةوالس�لام به اوج قدرت خودش رسيد و همان
جريانى بود كه به شكل معاويةبنابىسفيان ،در مقابل امام حسنمجتبى ظاهر شد .اين جريان،
معارضه را ش��روع كرد؛ راه را بر حكومت اس�لامى ـ یعنی اس�لام به شکل حکومت ـ بريد و
قطع كرد و مش��كالتى فراهم نمود؛ تا آنجايى كه عم ً
جريان حكومت
ال مانع از پيشروى آن
ِ
اسالمى شد.
در باب صلح امام حس��ن اين مس��ئله را بارها گفتهايم و در كتابها نوشتهاند كه هركس حتى
جاى امام حسنمجتبى بود و در آن شرايط قرار مىگرفت ،ممكن
خود اميرالمؤمنين هم اگر به ِ
نبود كارى بكند ،غير از آن كارى كه امام حسن كرد .هيچكس نمىتواند بگويد كه امام حسن،
منطقى
فالن گوش��ة كارش س��ؤالبرانگيز اس��ت .نه ،كار آن بزرگوار ،صددرصد بر اس��تدالل
ِ
غيرقابل تخلف منطبق بود .در بين آل رس��ول خداصلیاهللعلیهوآلهوس��لمُ ،پرش��ورتر از همه كيس��ت؟
ش��هادتآميزترين زندگى را چه كس��ى داش��ته اس��ت؟ غيرتمندترين آنها براى حفظ دين در
مقابل دشمن ،چه كسى بوده است؟ حسينبنعلى بوده است .آن حضرت در اين صلح ،با امام
حسن شريك بودند .صلح را تنها امام حسن نكرد؛ امام حسن و امام حسين اين كار را كردند؛
منتها امام حس��ن جلو بود و امام حس��ين پشت سر او بود .امام حسين ،جزو مدافعان ايدة صلح
امام حس��ن بود .وقتى كه در يك مجلس خصوصى ،يكى از ياران نزديك ـ از این ُپرش��ورها و
علیهالصالةوالس�لام
«و
ُپرحماس��هها ـ  به امام مجتبى
 اعتراضى كرد ،امام حس��ين با او برخورد كردندَ :
س��ين ُحجر .»1هيچكس نمىتواند بگويد كه اگر امام حس��ين بهجاى امام حسن بود،
الح
ُ
غ ََم َز ُ
اين صلح انجام نمىگرفت .نخير ،امام حسين با امام حسن بود و اين صلح انجام گرفت و اگر
امام حس��ن هم نبود و امام حس��ين تنها بود ،در آن شرايط ،باز هم همين كار انجام مىگرفت
و صلح مىشد.
پرشکوهترین نرمش قهرمانانة تاریخ
صل��ح ،عوامل خودش را داش��ت و هيچ تخل��ف و گريزى از آن نبود .آنروز ،ش��هادت ممكن
نبود .مرحوم شيخ راضى آل ياسينرضواناهللتعالىعليه در این كتاب «صلح الحسن» ـ که من در سال
 .1شرح نهجالبالغه /ابنابىالحديد /ج /16ص« ،15امام حسین به حجر اشارهای کرد [و حجر ساکت شد»].
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 1348آن را ترجمه کردم و چاپ ش��ده اس��ت ـ ثابت مىكند كه اص ً
ال جا براى شهادت نبود.
شدن با شرايطى ،شهادت است .آن شرايط ،در آنجا
هر كشتهش��دنى كه شهادت نيست؛ كشته ِ
نبود و اگر امام حسنعلیهالس�لام ،در آنروز كش��ته مىشدند ،شهيد نشده بودند .امكان نداشت كه
آنروز كسى بتواند در آن شرايط ،حركت مصلحتآميزى انجام بدهد كه كشته بشود و اسمش
شهادت باشد و انتحار 1نكرده باشد.
راجعبه صلح ،از ابعاد مختلف صحبت كردهايم؛ اما حاال مس��ئله اين اس��ت كه بعد از صلح امام
حسنمجتبىعلیهالصالةوالس�لام ،كار به ش��كلى هوش��مندانه و زيركانه تنظيم شد كه اسالم و جريان
اسالمى ،وارد كانال آلودهاى كه به نام خالفت ،و در معنا سلطنت ،بهوجود آمده بود نشود .اين،
هن ِر امام حسنمجتبىعلیهالسالم بود .امام حسنمجتبى كارى كرد كه جريان اصيل اسالمـ كه از
مكه شروع شده بود و به حكومت اسالمى و به زمان اميرالمؤمنين و زمان خود او رسيده بود ـ
در مجراى ديگرى ،جريان پيدا بكند؛ منتها اگر نه به ش��كل حكومت ،زیرا ممکن نبود ،الاقل
دوباره به شكل نهضت جريان پيدا كند .اين ،دورة سوم اسالم است .اسالم ،دوباره نهضت شد.
مبرا
اس�لام ناب ،اسالم اصيل ،اسالم ظلمستيز ،اسالم س��ازشناپذير ،اسالم دور از تحريف و ّ
از اينكه بازيچة دس��ت هواها و هوسها بشود ،باقى ماند؛ اما در شكل نهضت باقى ماند .يعنى
انقالبى اسالمى كه دورهاى را طى كرده بود و به قدرت
در زمان امام حسنعلیهالصالةوالسالم ،تفكر
ِ
و حكومت رس��يده بود؛ دوباره برگش��ت و يك نهضت شد .البته در اين دوره ،كار اين نهضت،
لباس مذهب را
بهمراتب مشكلتر از دورة خود پيامبر بود؛ زيرا شعارها در دست كسانى بود كه ِ
مش��كلی كار ائمة هدىعليهمالس�لام اينجا بود .البته
بر تن كرده بودند؛ درحالیکه از مذهب نبودند.
ِ
من از مجموعة روايات و زندگى ائمهعليهمالسالم اينطور استنباط كردهام كه اين بزرگواران ،از روز
صلح امام مجتبىعلیهالصالةوالس�لام تا اواخر ،دائم ًا درصدد بودهاند كه اين نهضت را مجدداً به ش��كل
حكومت علوى و اسالمى در بياورند و س ِرپا كنند .در اين زمينه ،رواياتي هم داريم .البته ممکن
است بعضي ديگر ،اين نکته را اينطور نبينند و طور ديگري مالحظه بکنند؛ اما تشخيص من
اين است .ائمه ميخواستند که نهضت ،مجدداً به حکومت و جريان اصيل اسالمي تبديل بشود
( .1نحر) خودکشی کردن

امام حسن 119n

هاى هواهاى
و آن جريان اس�لامى كه از آغشتهشدن و آميختهش��دن و آلودهشدن به آلودگي ِ
نفسانى دور است ،روى كار بيايد؛ ولى اين كار ،كار مشكلى است.
در دوران دوم نهضت يعنى دوران خالفت خلفاى ُسفيانى و مروانى و عباسى ،مهمترين چيزى
كه مردم احتياج داش��تند ،اين بود كه اصالتهاى اس�لام و جرقههاى اسال ِم اصيل و قرآنى را
در البهالى حرفهاى گوناگون و پراكنده ببينند و بشناس��ند و اشتباه نكنند .بىخود نيست كه
ادي��ان ،اينهمه روى تعقل و تدبر تكيه كردهاند .بىخود نيس��ت ك��ه در قرآن كريم ،اينهمه
روى تفكر و تعقل و تدبر انسانها تكيه شده است؛ آن هم دربارة اصليترين موضوعات دين،
يعنى توحيد .توحيد ،فقط اين نيست كه بگوييم خدايى هست ،آن هم يكى است و دو نيست.
اين ،صورت توحيد اس��ت .باطن توحيد ،اقيانوس بيكرانهاى اس��ت كه اولياى خدا در آن غرق
مىش��وند .توحيد ،وادى بس��يار باعظمتى اس��ت؛ اما در چنين وادى باعظمتى ،باز از مؤمنين و
موحدين خواس��تهاند كه با تكيه به تفكر و تدبر و تعقل ،پيش بروند .واقع ًا هم عقل
مس��لمين و ّ
و تفكر مىتواند انس��ان را پيش ببرد .البته در مراحل مختلف ،عقل به نور وحى و نور معرفت
و آموزشهاى اولياى خدا ،تجهيز و تغذيه مىشود؛ ليكن باالخره آنچه كه پيش مىرود ،عقل
است .بدون عقل ،نمىشود هيچجا رفت.
ملت اسالمى ،در تمام دوران چند صدسالهاى كه چيزى به نام خالفت ،بر او حكومت مىكرد
ـ يعنى تا قرن هفتم كه خالفت عباس��ى ادامه داش��ت ،البته بعد از انقراض خالفت عباسي ،باز
در گوشه و کنار ،چيزهايي به نام خالفت وجود داشت؛ مثل زمان مماليک در مصر و تا مدتها
بعد هم در بالد عثماني و جاهاي ديگر ـ آن چيزى كه مردم احتياج داش��تند بفهمند ،اين بوده
كه عقل را قاضى كنند ،تا بدانند آيا نظر اسالم و قرآن و كتاب الهى و احاديث مسلّمه راجعبه
اولياى امور ،با واقعيت موجود تطبيق مىكند ،يا نه .اين ،چيز خيلى مهمى است.
..دوران خالفت مروانى و س��فيانى و عباس��ى ،دورانى بود كه ارزشهاى اس�لامى از محتواى
واقعى خودش��ان خالى ش��دند .صورتهايى باقى ماند؛ ولى محتواها ،ب��ه محتواهاى جاهلى و
متعبد ،مؤمن ،آزاد ،دور از
ش��يطانى تبديل شد .آن دستگاهى كه مىخواست انسانها را عاقلّ ،
آاليشها ،خاض ِع عنداهلل و متكبر در مقابل متكبران تربيت كند و بسازدـ كه بهترينش ،همان
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دستگاه مديريت اسالمى در زمان پيامبر بود ـ به دستگاهى تبديل شد كه انسانها را با تدابير
گوناگون ،اهل دنيا و هوى و ش��هوات و تملق و دورى از معنويات و انس��انهاى بىشخصيت
و فاس��ق و فاسدى مىساخت و رشد مىداد .متأسفانه ،در تمام دوران خالفت اموى و عباسى،
اينطور بود .در کتابهاي تاريخ ،چيزهايي نوشتند که اگر بخواهيم آنها را بگوييم ،خيلي طول
ميکش��د .از زمان خود معاويه هم شروع شد .معاويه را معروفش کردند؛ يعني مورخان نوشتند
ک��ه او آدم��ي حليم و باظرفيت بوده و به مخالفانش اجازه ميداده که در مقابلش حرف بزنند و
هرچه ميخواهند ،بگويند .البته در برههاي از زمان و در اوايل کارش ،شايد همينطور هم بوده
است؛ ليکن در کنار اين بُعد ،ابعاد ديگر شخصيت او را کمتر نوشتهاند .اينکه او چطور اشخاص
و رؤس��ا و وجوه و رجال را وادار ميکرد که از عقايد و ايمان خودش��ان دست بکشند و حتي در
راه مقابلة با حق ،تجهيز بش��وند .اينها را خيليها ننوش��تهاند .البته باز هم در تاريخ ثبت است و
همينهايي را هم که ما االن ميدانيم ،باز يک عده نوشتهاند.
مردماني که در آن دس��تگاهها پرورش پيدا ميکردند ،عادت داده ميش��دند که هيچ چيزي را
برخ�لاف ميل و هواي خليفه ،بر زبان نياورند .اين ،چه جامعهاي اس��ت؟! اين ،چطور انس��اني
است؟! اين ،چطور ارادة الهي و اسالمي در انسانهاست که بخواهند مفاسد را اصالح کنند و از
بين ببرند و جامعه را جامعهاي الهي درست کنند؟ آيا چنين چيزي ،ممکن است؟!
جاحظ و يا ش��ايد ابوالفرجاصفهاني نقل ميکند که معاويه در دوران خالفتش ،با اسب به مکه
رجال آن روز هم در کنار او بود .معاويه س��رگرم صحبت با آن ش��خص بود.
ميرفت .يکي از ِ
پش��ت س��ر اينها هم عدهاي ميآمدند .معاويه مفاخر اموي جاهلي خودش را نقل ميکرد که
در جاهليت ،اينجا اينطوري بود ،آنطوري بود ،پدر من ـ ابوس��فيان ـ چنين کرد ،چنان کرد.
بچهها هم در مسير ،بازي ميکردند و ظاهراً سنگ ميانداختند .در اين بين ،سنگي به پيشاني
کسي که کنار معاويه اسب ميراند و حرکت ميکرد ،خورد و خون جاري شد .او چيزي نگفت
و ح��رف معاويه را قطع نک��رد و تحمل کرد .خون ،روي صورت و محاس��نش ريخت .معاويه
همينطور که سرگرم صحبت بود ،ناگهان به طرف اين مرد برگشت و ديد خون روي صورت
اوس��ت .گفت :از پيش��اني تو خون ميريزد .آن فرد ،در جواب معاويه گفت :خون؟! از صورت
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من؟! کو؟ کجا؟ وانمود کرد که از بس مجذوب معاويه بوده ،خوردن اين سنگ و مجروح شدن
پيش��اني و ريختن خون را نفهميده اس��ت! معاويه گفت :عجب ،سنگ به پيشانيت خورده ،ولي
تو نفهميدي؟! گفت :نه ،من نفهميدم .دس��ت زد و گفت :عجب ،خون؟! بعد به جان معاويه و
يا به مقدس��ات قس��م خورد که تا وقتي تو نگفتي ،ش��يريني کالم تو نگذاشت که بفهمم خون
جاري ش��ده است! معاويه پرسيد :س��هم عطيهات در بيتالمال ،چقدر است؟ مث ً
ال گفت :فالن
قدر .معاويه گفت :به تو ظلم کردهاند ،اين را بايد سه برابر کنند! اين ،فرهنگ حاکم بر دستگاه
حکومت معاويه بود.
کس��اني که در اين دوران ،تملق رؤس��ا و خلفا را ميگفتند ،کارها در دس��ت آنها بود .کارها بر
اس��اس صالحيت و شايستگيشان واگذار نميشد .اصو ًال عرب ،به اصل و نسب خيلي اهميت
ميده��د .فالنکس ،از کدام خانواده اس��ت؟ پدرانش ،چه کس��اني بودن��د؟ اينها حتي رعايت
اص��ل و نس��ب را هم نميکردند.. .در زم��ان عبدالملک و بعضي پس��رهاي او ،يک نفر به نام
يوس��فبنعمرثقفي را مدتهاي مديد بر عراق گماش��تند .او س��الها حاکم و والي عراق بود.
اين ش��خص ،آدم عقدهاي بدبختي بود ک��ه از عقدهاي بودنش ،چيزهاي��ي نقل کردهاند .مرد
کوچکجثه و کوچکاندامي بود که عقدة کوچکي جثة خودش را داشت .وقتي که پارچهاي به
خياط ميداد تا بدوزد ،از خياط سؤال ميکرد که آيا اين پارچه به اندازة تن من است؟ خياط به
اين پارچه نگاه ميکرد و اگر مث ً
ال ميگفت اين پارچه براي اندام ش��ما اندازه است و بلکه زياد
هم ميآيد ،فوراً پارچه را از اين خياط ميگرفت و دس��تور ميداد که او را مجازات هم بکنند!
خياطها اين قضيه را فهميده بودند .به همين خاطر ،وقتي پارچهاي را به خياط عرضه ميکرد
و ميگفت براي من بس اس��ت يا نه ،خياط نگاه ميکرد و ميگفت نه ،اين پارچه ظاهراً براي
هيکل و جثة شما کم بيايد و بايد خيلي زحمت بکشيم ،تا آن را مناسب تن شما در بياوريم! او
هم با اينکه ميدانست خياط دروغ ميگويد ،ولي خوشش ميآمد؛ اينقدر احمق بود! او همان
کسي است که زيدبنعليعليهالصالةوالسالم را در کوفه به شهادت رساند .چنين کسي ،سالها بر جان
و مال و عِرض 1مردم مس��لط بود .نه يک اصل و نس��ب درستي ،نه يک سواد درستي ،نه يک
( .1عرض) آبرو ،ناموس
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فهم درستي داشت؛ ولي چون به رأس قدرت وابسته بود ،به اين سِ مت گماشته شده بود .اينها
آفت است .اينها براي يک نظام ،بزرگترين آفتهاست.
اين جريان ،همينطور ادامه پيدا کرد .در کنار اين ،جريان مسلماني اصيل ،جريان اسالم ارزشي،
جريان اس�لام قرآن��ي ـ که هيچوقت با آن جريان حاکم ،اما ض��د ارزشها کنار نميآمد ـ نيز
مسلمانان همراه آنان
ادامه پيدا کرد که مصداق بارز آن ،ائمة هديعليهمالصالةو الس�لام و بس��ياري از
ِ
بودند .به برکت امام حس��ن مجتبيعليهالصالةوالس�لام ،اين جريان ارزشي نهضت اسالمي ،اسالم را
حفظ کرد .اگر امام مجتبي اين صلح را انجام نميداد ،آن اسالم ارزشي نهضتي باقي نميماند
و از بي��ن ميرف��ت؛ چون معاويه باالخره غلبه پيدا ميک��رد .وضعيت ،وضعيتى نبود كه امكان
داش��ته باش��د امام حسنمجتبىعليهالس�لام غلبه پيدا كند .همة عوامل ،در جهت عكس غلبة امام
مجتبىعليهالسالم بود .معاويه غلبه پيدا مىكرد؛ چون دستگاه تبليغات در اختيار او بود .چهرة او در
اسالم ،چهرهاى نبود كه نتوانند موجه كنند و نشان بدهند.
اگر امام حس��ن صلح نمىكرد ،تمام اركان خاندان پيامبر را از بين مىبردند و كس��ى را باقى
نمىگذاش��تند كه حافظ نظام ارزشى اصيل اسالم باشد .همه چيز بهكلى از بين مىرفت و ذكر
اسالم برمىافتاد و نوبت به جريان عاشورا هم نمىرسيد .اگر بنا بود امام مجتبىعليهالسالم ،جنگ
با معاويه را ادامه بدهد و به شهادت خاندان پيامبر منتهى بشود ،امام حسين هم بايد در همين
عدىها هم بايد كشته
ماجرا كش��ته مىشد ،اصحاب برجسته هم بايد كشته مىشدند ،حجربن ّ
مىشدند ،همه بايد از بين مىرفتند و كسى كه بماند و بتواند از فرصتها استفاده بكند و اسالم
ارزش��ى خودش باز هم حفظ كند ،ديگر باقى نمىماند .اين ،حق عظيمى است كه
را در ش��كل
ِ
امام مجتبىعليهالصالةوالسالم بر بقاى اسالم دارد.
1369/1/22
البت��ه صل��ح ،تحميلى بود؛ اما باالخره صلحى واقع ش��د .بايد گفت حض��رت ،دل نداد .همين
ش��رايطى كه حضرت قرار داد ،در واقع پاية كار معاويه را متزلزل كرد .خو ِد اين صلح و شرايط
عليهالسالم
«و َم َكروا َو َم َك َراهلل »1بود .يعنى اگر امام حسن
امام حسن
همهاش يك مكر الهى بودَ .
مىجنگيد و در اين جنگ كش��ته مىش��دـ كه به احتمال قوى بهدس��ت اصحاب خودش كه
 .1سورة مبارکة آلعمران /آیة « ،54آنها [دشمنان] مكر كردند و خدا هم [در پاسخ آنها] مكر در ميان آورد».
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جاسوس��ان معاويه آنها را خريده بودند ،كش��ته مىش��د ـ معاويه مىگفت من نكشتم ،اصحاب
خودش كش��تند .ب��ه عزادارى هم مىپرداخ��ت و بعد تمام اصحاب اميرالمؤمني��ن را تار و مار
مىكرد .يعنى ،ديگر چيزى به نام تش��يع باقى نمىماند تا عدهاى در كوفه پيدا ش��وند و بعد از
عليهالسالم
بیست س��ال ،امام حسينعليهالس�لام را دعوت كنند .اص ً
ال چيزى باقى نمىماند .امام حسن
ش��يعه را حفظ كرد ،يعنى بنا را حفظ كرد تا بعد از بیس��ت س��ال ،بيستوپنج سال ،حكومت به
اهلبيت برگردد.
1379/3/13
پس از اینکه امام حس��ن(ع) با معاویه صلح کرد ،نادانان و ناآگاهان با زبانهای مختلف حضرت
را نکوهش میکردند؛ گاهی او را ذلیلکنندة مؤمنین 1میدانستند ،و میگفتند شما این مؤمنین
پرش��و ِر پرحماس��های که در مقابل معاویه قرار داش��تند ،با صلح خودتان خوار کردید و تسلیم
معاویه نمودید ،گاهی تعبیرات محترمانهتر و مؤدبانهتری بهکار میبردند ولی مضمون یکی بود.
امام حسن(ع) در برابر این اعتراضها و مالمتها جملهای را خطاب به آنان میگفتند که شاید
در س��خنان آن حضرت از همة جمالت رس��اتر و بهتر باش��د و آن جمله این است« :ما تَدری
تاع الی حين »2چه میدانی و از کجا میدانی ،شاید این ،یک آزمونی برای
لَعلَّ ُه فِتنَ ٌة ل َ ُکم َو َم ٌ
شما است؟ و شاید یک متاع و بهرهای است برای معاویه تا زمانی محدود ،و این جمله اقتباس
از آیه قرآن است.
این ،به روش��نی نشان میدهد که حضرت در انتظار آیندهای است ،و آن آینده ،چیزی جز این
حکومت غیرقابل قبول از نظر امام حسن(ع) که بر حق نیست باید کنار برود
نمیتواند باشد که
ِ
حکومت مورد نظر س ِر کار بیاید .لذا به اینها میگوید که شما از فلسفة کار اطالع ندارید .چه
و
ِ
میدانید شاید مصلحتی در این کار وجود دارد؟
ص َرد ـ با عدهای از مسلمانان
در آغاز صلح ،دو نفر از سران شیعه ـ  ُم َس َّيببننَ َجبَة و سلیمانبن ُ
مش��رف ش��دند .گفتند ما نیروی زیادی داریم ،از خراسان و از عراق و ...و
خدمت امام مجتبی
ّ
اینها را در اختیار ش��ما میگذاریم و حاضریم معاویه را تا ش��ام تعقیب کنیم .حضرت آنها را در
المؤمنين»
 .1تحفالعقول /ص« ،308يا ُم ِذ َّل ُ
 .2بحاراالنوار /ج /44ص ،56برگرفته از آیة  111سورة مبارکة انبیاء« :و نمىدانم ،شايد آن براى شما آزمايشى و [مهلت] برخوردارى
تا زمانى [معين] باشد».
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خلوت به حضور خواس��تند و مقداری با آنان س��خن گفتند .پس از اینکه بیرون آمدند آرام شده
بودند ،و نیروهایشان را رها کرده و پاسخ روشنگری هم به عدة همراهان خودشان ندادند.
طهحسین 1مدعی است که این دیدار در حقیقت سنگ زیربنای اصلی مبارزات تشیع را گذاشت،
یعن��ی میخواهد بگوید امام حس��ن(ع) با اینها نشس��تند و مش��ورت کردن��د ،و در همین دیدار
تشکیالت عظیم شیعی را بهوجود آوردند.
بنابراین در زندگی امام حس��ن(ع) و در کلمات این بزرگوار ،این معنی واضح است ،گرچه در آن
دوران زمین��ة چنین قیامی آماده نبود ،زیرا رش��د مردم کم و تبلیغات و امکانات مالی دش��من
خیلی فراوان بود .دشمن از شیوههایی استفاده میکرد که امام حسن نمیتوانست از آن شیوهها
غیرموجه و ناصالح که امام از
اس��تفاده کند ،مثل دادن پولهای بیحس��اب ،جمع کردن افراد
ّ
این کارها نمیتوانست بکند ،چرا که دست او باز بود ،و دست امام حسن بسته.
پاسدار اسالم ،ش6
س�لاماهللعليه
الس��بعين »2در
«وق ََّت هذَ ا
روايتى از حضرت صادق
األمر في َّ
اس��ت ك��ه مىفرمايدَ :
َ
سالماهللعليه
و ده سال بعد از
تقديرات الهى اين بوده كه با فاصلة سى سال از شهادت اميرالمؤمنين
ش��هادت امام حسينعليهالسالم امر حكومت بهدست اهلبيت برگردد .منتها ،نتيجة به اين بزرگى،
كِى حاصل مىشود؟ وقتى مردم ،مقدماتش را با اراده و با تصميم خودشان فراهم كرده باشند.
خداى متعال كه با كس��ى قوم و خويش��ى ندارد! كارى كه به عهدة مردم بود ،انجام نگرفت.
كارى كه به عهدة امام حسن و امام حسينعليهماالسالم بود ،آنها انجام دادند؛ اما كارى كه به عهدة
خ��واص بودـ از عبداهللجعفر و عبداهللعباس تا بقيه ـ انجام نش��د .حتى همانهايى كه بعد به
كربال آمدند و همراه با امام حس��ين جنگيدند ،در زمان جناب ُمس��لِم ،كارى كه بايد مىكردند،
نكردند .كوتاهى كردند ،واِلاّ مس��لم آنطور نمىش��د .بايد قضيه را تمام مىكردند كه نكردند.
خُ ب؛ اين نكردنها ،موجب شد كه حادثة كربال پيش آيد.
واتاهلل َع َلي ِه اش��تَ َّد غ ََض ُب اهلل ِ تَعالى َع َلى
��ين َص َل ُ
الح َس ُ
بعد حضرت مىفرمايد« :فَ َل ّما أن قُتِ َل ُ
ِ
أهلِ
عين َو ِمائ َة »3يعنى عقب افتاد ظاهراً؛ به نظرم به سال صدوچهل
األرض فَأخَّ َر ُه إلى أرب َ َ
 .1نویسنده و مورخ معاصر مصری
 .2الكافي /ج /1ص« ،368همانا خداي متعال ،وقت اين امر را در سال هفتاد قرار داد».
 .3الكافي /ج /1ص« ،368چون حسين كشته شد ،خشم خداى تعالى بر اهل زمين سخت گشت ،آن را تا صدوچهل به تأخير
انداخت».
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رس��يد .يعنى هفتاد سال عقب افتاد .س��الهايى است كه بنىعباس بر سر قدرت بودند.. .يعنى
معلوم مىشود كه صلح امام حسنعليهالسالم زمينهاى براى يك كار بزرگ شد ،واِلاّ ائمه ،اينطور
نب��ود كه قضيه را رها كنند .قضية واليت و حكومت ،مگر كوچك بود؟! اس��اس و محور دين،
اين بود .منتها ديگر اين وضع پيش آمد.
1379/3/13
دربارة اين صلح حرفهاى زيادى زده شده ،اما آنچه كه مىخواهم عرض كنم ،برخورد با مسئلة
صلح امام حسنعليهالس�لام از يك ديدگاه تازه اس��ت .چون اين حادثه يك مقطع تاريخى بس��يار
حساس��ى اس��ت كه اهميت حادثه را بيشتر مىكند از يك حادثة سياسى در طول تاريخ اسالم.
پر اس��ت تاريخ اسالم از حوادث گوناگون ـ حوادث زمان پيغمبر ،حوادث بعد از پيغمبر ،حوادث
زم��ان اميرالمؤمنين ،حوادث دوران زندگى ائمهعليهمالس�لام و خلفاى بنىاميه و بنىعباس ـ تاريخ
اسالم يك تاريخى است ُپر از حوادث گوناگون لكن كمتر حادثهاى را ما داريم مثل اين حادثه
ـ حادثة صلح امام حس��ن ـ در تعيينكنندگى نس��بت به كل تاريخ اسالم .يعنى شايد مثل اين
حادثه ،يكى دو تا حادثة ديگر را بنده سراغ دارم در تاريخ اسالم كه تأثير تعيينكنندهاى داشته
در كل جريان حركت اس�لام و تاريخ اس�لام در طول قرنهاى متمادى .حادثه ،بس��يار حادثة
مهمى است از اين نظر.
خالصه ،اين حادثه عبارت اس��ت از تبديل جريان خالفت اس�لامى به س��لطنت .جمله ،خيلى
پرمغز و پربار اس��ت اگر ما در آن تأمل كنيم .خالفت نوعى از حكومت اس��ت ،س��لطنت نوعى
ديگر؛ و اينها با هم تمايزش��ان در يك خصوصيت و دو خصوصيت و پنج خصوصيت نيس��ت.
دو جريان جداگانه و بهكلى متمايز از يكديگر در اداره و حكمرانى بر مس��لمين و بر كشور و بر
جامعة اس�لامى وجود دارد ،يكى جريان س��لطنت و يكى جريان خالفت .و در اين حادثه قطار
عظيم تاريخ اس�لام و زندگى اس�لامى خط عوض كرد؛ مثل خط عوضكردنهايى كه ش��ما
مىبينيد يكجاهايى يك قطارى دارد طرف ش��مال مىرود ،در يك نقطة خاصى س��وزنبان
با جابهجا كردن خطوط صدوهش��تاد درجه مس��ير حركت قطار را عوض مىكند ،قطار را روانه
شدن خط محسوس
مىكند به سمت جنوب ،البته اين صدوهشتاد درجه در همان لحظة عوض ِ
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نيس��ت ،لكن در َمآل 1وقتى كه انس��ان نگاه مىكند ،يكچنين چيزى را مشاهده مىكند .من
حادثه را از اين ديدگاه مىبينم.
..بعد از صلح امام حس��ن يك جريان جاى خودش را داد به يك جريان ديگر .قدرت از دس��ت
مميزات و مشخصات اين دو خط چيست؟
يك خط ،به تعبیر امروز ،افتاد بهدست خطى ديگرّ .
اين دو جريانى كه جايش��ان را عوض كردند با هم ،خصوصياتش��ان چه بود؟ اين مطلب اول.
مطلب دوم ،روشهاى جريان باطل ،كه قدرت را بهدست گرفت براى كسب قدرت و تسلط بر
جامعه چه روشهايى بود؟ مسئلة سوم ،روشهاى جريان حق كه قدرت را از دست داد ـ یعنی
جریان امام حسن ـ براى مقاومت در مقابل جريان باطل چه بود؟ او از چه روشها و شیوههایی
اس��تفاده میکرد؟ چهارم ،تحليل شكست .چه شد كه جريان حق در اين ماجرا شكست خورد؟
این تحلیلش چیست؟ پنجم ،رفتار گروه فاتح با گروه مغلوب چه بود؟ که یکی از آن فصلهای
بس��یار آموزنده و عبرتانگیز ،همین فصل است .ششم ،رفتار گروه مغلوب در مقابل گروه فاتح
چگونه بود؟ چه سیاس��تی ،چه اس��تراتژی را اینها انتخاب کردند و سرانجام کار چه شد؟ هفتم
سرانجام .این هفت مسئله است.
مميزات دو جريان خيلى خصوصيات مربوط است به جريان حق و خصوصيات ديگرى
در مورد ّ
مربوط اس��ت به جريان باطل .که اگر یکییکی بش��مارم یک فهرس��ت طوالنی میشود ،من
جمعبندی کردم؛ که جريان حق یعنی جریان امام حس��ن اصالت را مىدادند به دين .برايش��ان
اصل ،دين بود .دين يعنى چه؟ يعنى هم در ايمان مردم و اعتقاد مردم ،دين باقى بماند و مردم
متعبد و پايبند بمانند در ايمان و عمل؛ و هم دين در ادارة جامعه حاكميت داشته باشد.
به دين ّ
اص��ل ب��راى اينها اين بود كه جامعه با ادارة دين و ب��ا قدرت دين و حاكميت دين حركت كند
و نظامى باش��د اسالمى .قدرت داشتن ،حكومت داشتن ،دست خودشان کار بودن مسئلة دوم،
مس��ائل دیگر ،فرعى بود .مسئلة اصلى اين بود كه اين نظام و اين
س��وم و چهارم و هکذا بود،
ِ
جامعه با حاكميت دين اداره بش��ود و افرادى كه در اين جامعه هس��تند ،ايمان دينى در دلشان
باقى بماند و در دلش��ان عمق و رس��وخ پيدا كند .جريان اول مشخصهاش اين بود .جريان دوم
( .1أول) بازگشت ،نگاه به عقب
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برايش اصل اين بود كه قدرت را بهدس��ت بگيرد به هر قيمتى .مىخواس��ت حاكم باشد.. .اين
سياست حاكم بر جريان دوم بود .مسئله برايش اين بود كه قدرت را بهدست بگيرد ،حاال با هر
قيمتى ،با هر شيوهاى ،هر جور بشود قدرت را در دست نگهداشت.
كما اينكه اين روش سياس��يون معمول دنياس��ت .ارزشها و اصول برايشان اصل نيست .اگر
توانس��تند اصولى در ذهنشان بود حفظ بكنند ،خُ ب حفظ مىكنند؛ اگر نتوانستند برايشان اصل
اين اس��ت كه اين قدرت در دس��ت خودش��ان بماند .اين برايشان مهم اس��ت .اين بسيار مرز
حساس و مهمى است .ممكن است هر دو جريان به ظواهر مذهب هم عمل بكنند ،كما اينكه
در جنگ بين اميرالمؤمنين و معاويه همينجور بود .يك روز عدهاى از س��پاهيان اميرالمؤمنين
ـ در جنگ صفين كه معاويه و اميرالمؤمنين در مقابل هم مىجنگيدند ـ دچار ترديد شدند .يك
چند نفرى توى اينها از اين آدمهاى ش��بههدار كه يك فكرى مىآيد به ذهنش��ان ،نمىتوانند
خودش��ان حل كنند ،به يك آدم حسابى هم مراجعه نمىكنند ،همان را بنا مىكنند هِى اشاعه
دادن ،يك مجموعهاى و يك دايرة نادرستى درست كردن پيرامون خودشان ،يك عده از اين
اف��راد دچار ترديد ش��دند .گفتند ما چرا با هم مىجنگيم؟ آنها ه��م نماز مىخوانند ،ما هم نماز
مىخوانيم؛ آنها هم قرآن مىخوانند ،ما هم قرآن مىخوانيم؛ آنها هم اس��م پيغمبر را مىآورند،
ما هم اس��م پيغمبر را مىآوريم؛ دچار ترديد ش��دند .عمارياس��ر ـ كه در تاريخ صدر اسالم ،من
تنبه و توجهى پيدا كردم ـ اين بزرگوار تحليلگر و روشنگر مسائل
نس��بت به عمارياس��ر يك ّ
بسيار شبههناك و دقيقى است كه آنروز مورد غفلت و جهالت قرار مىگرفته .شأن عمارياسر
اين است در تاريخ اسالم .اگر ما مالكاشتر را به شمشيرش و شجاعتش مىشناسيم ،عمارياسر
روش��نگرى بسيار كارسازش در تاريخ صدر اسالم
را به زبانش و فكرش و بينش صحيحش و
ِ
بايد بشناس��يم .من كمتر جايى از آن موارد شبهه را سراغ دارم در دوران اميرالمؤمنين كه پاى
عمارياسر آنجا نباشد و او حضور نداشته باشد .يك چيز فوقالعادهاى است اين بزرگوار.
عمارياسر اطالع پيدا كرد كه يك عدهاى دچار اين شبهه شدند ،خودش را رساند و حقايقى را
براى اينها بيان كرد .برايش��ان روش��ن كرد كه مسئله ،مسئلة اين ظواهر نيست كه او هم نماز
مىخواند ،تو هم نماز مىخوانى .گفت :به خدا قسم من در يك جنگ ديگرى ،ديدم همين دو
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پرچم را در مقابل هم .اين پرچمى كه امروز اميرالمؤمنين در زير آن قرار گرفته ،درست همين
پرچ��م در مقابل آن پرچمى قرار گرفته بود كه امروز معاويه زير آن قرار گرفته ،و او جنگ بدر
بود .در جنگ بدر همين دو پرچم ـ پرچم بنىهاشم و پرچم بنىاميه ـ در مقابل هم بودند ،زير
اين پرچم رسول اكرمصلىاهللعليهوالهوسلم بود و زير آن پرچم همين معاويه و پدرش و زير اين پرچم
پيغمبر و همين اميرالمؤمنين حضور داش��تند .اينها اختالفش��ان اختالف اصولى اس��ت .به اين
ظواهر نگاه نكنيد ،شبهه را از ذهن اينها برطرف كرد.
پس گاهى همان جريانى كه اصل برايش قدرت هست ،ظواهر اسالمى را هم مالحظه مىكند،
اين دليل نيست؛ بايد باطن كار را نگاه كرد و هوشيارانه تشخيص داد كه كدام جريان منطبق
با كجاس��ت ،اين مطلب اول .مش��خصة اين دو جريان اين است :قدرتگرايى در يك طرف و
اصولگرايى و ارزشگرايى و بنيادگرايى در يك سو .بنيادهاى اسالمى ،تفكرات بنيادين اسالم؛
يعنى ارزشهاى اس�لامى را قبول داش��تن ،برايش تالش كردن ،در راهش مجاهدت كردن.
در يك طرف بنيادگرايى اس��ت ،اصولگرايى اس��ت ،ارزشهاى اصيل را حفظ كردن است ،در
يك جهت نه ،قدرتگرايى اس��ت ،قدرت را مىخواهد بهدس��ت بگيرد .حاال يكوقت اینجور
مىش��ود ،يكوقت آنجور مىش��ود ،هر جور ش��د مىخواهد در اختيارش زمام قدرت را داشته
باشد .اين مطلب اول.
و ام��ا آن جريان باطل از چه روشهايى اس��تفاده مىكند؟ این هم خیلی توجهبرانگیز اس��ت.
روشهاى باطل ً
كال آميزهاى اس��ت از چند چيز ،يعنى نقش��ة معاويه يك نقش��هاى است كه
از چند قس��مت در كار حفظ قدرت و تعميق قدرت تش��كيل شده ،هر كدام از اين بخشها در
يكج��ا عملكرد و كاربرد دارد .آن چند چيز عبارتند :يكى قدرتنمايى .یک جاهایی به ش��دت
كارس��ازترين چيزه��ا در اختيار عوامل
قدرتنماي��ى مىكند ،س��ركوب مىكند .يكى پول ،كه
ِ
ش��رآفرين اس��ت .ديگرى تبليغ ،چهارمی سياس��ىكارى؛ يعنى روشهاى سياس��ى و شُ لكن
سفتكنهاى سياسى ،اين مجموع ًا روشهاى معاويه است.
عدى را كه از
ش��ما يكجا مىبينيد كه معاويه ش��دت عمل را به جايى مىرس��اند كه حجربن ّ
صحابة پيغمبر اس��ت و برايش گران هم تمام مىشود كش��تن او ،اما مىكشدُ .رشيدهجرى را
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ناَبيه را كه يك فرد ظالم و ُعقدهاى و
تعقي��ب مىكند ،دنبال مىكند ،باالخره مىكش��د .زيادب 
بىب ّته و بىريش��هاى بود و اص ً
ال هم قدرتطلب و بداخالق بود ،اين را حاكم مىكند بر كوفه
ـ يعنى مركز س��لطة تفكر ش��يعى و تفكر واليتى ـ و به او اج��ازه و اختيار مىدهد كه هر كار
مىخواهى بكن؛ كه دربارة زيادابنابيه مورخين نوش��تهاند« :أخ��ذَ َك ِّ
بالظنَّةَ ،و قَت َل َ
ياء ُه
ك أول ِ َ
همة .»1هركس��ى كه مورد كوچكترين س��وءظنى قرار مىگرفت ك��ه اين گرايش دارد به
بال ُّت َ
اهلبيت ،اين را مىگرفتند زندانى مىكردند ،زير ش��كنجه مىگذاش��تند ،هركس��ى كه متهم
مىشد به اينكه همكارى كرده با خاندان پيغمبر و با آن جريان مغلوب ،او را مىكشتند ،از بين
مىبردند .غوغايى بود در كوفه و در عراق كه مركز حاكميت تشيع و خاندان پيغمبر بود .يكجا
اينجورى قدرتنمايى مىكرد.
همين معاويه در يك مورد ديگر ش��ما مىبينيد كه يك پيرزنى مث ً
ال مىآيد از فالن قبيله ،بنا
مىكند به معاويه فحش دادن ،بدگويى كردن كه تو چنين كردى ،چنان كردى ،فالن كردى،
دىبنحاتِم مىآيد
مىخندد ،نوازشش مىكند ،محبت بهش مىكند ،هيچ چيز هم نمىگويدَ .ع ّ
عدى! على با تو انصاف
پيش معاويه درحالیكه دو چش��مانش نابينا شده بود؛ معاويه مىگويدّ :
نكرد ،تو دو پسرت را در جنگهاى على با من از دست دادى ،اما على دو پسر خودش ـ حسن
دىبنحاتم گريه كرد گفت :معاويه ،م��ن با على انصاف نكردم،
و حس��ين ـ را نگه داش��تَ .ع ّ
2
كه على به ش��هادت رس��يد و به لقای خدا پيوس��ت و من هنوز زندهام  .در مجلس معاويه هر
وقت يكى از وابس��تگان به اهلبيت حضور داش��ت و در آن كمتري��ن اهانتى به اميرالمؤمنين
مىش��د او با ش��جاعت ،با صراحت ،ب��ا قدرت به معاويه و يارانش حمل��ه مىكرد و معاويه هم
مىخنديدّ ،
تلطف مىكرد ،حتى گاهى گريه مىكرد ،مىگفت :بله ،راس��ت گفتيد.. .ش��ايد براى
ش��ما باورنكردنى باش��د اما اين واقعيتى است ،تبليغات همين اس��ت .تبليغات ،مسمومترين و
خطرناكترين ابزارهايى بوده كه در طول تاريخ ،باطل از او استفاده كرده .جريان حق از تبليغ،
مثل جريان باطل از تبليغ نمىتواند هيچوقت استفاده كند .براى خاطر اينكه تبليغ اگر بخواهد
بهطور كامل ذهنها را بپوش��اند ،احتياج دارد به بازيگرى ،احتياج دارد به دروغ و فريب .جريان
 .1بحاراالنوار /ج /44ص« ،214گروهی را به گمان و شبههای دستگیر میکنی و دوستان خدا را به سبب تهمتی به قتل میرسانی!»
 .2الدرجات الرفیعه /ص360
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حق ،اهل دروغ و فريب نيس��ت .آن جريان باطل اس��ت كه برايش هيچ چيز مهم نيست .مهم
اين است كه يك حقيقتى به شكل ديگرى در چشم مردم وانمود بشود .از تمام ابزارها استفاده
مىكنند و كردند.
اينىكه ش��ما ش��نيديد از زبانهاى گوناگون كه وقت��ى اميرالمؤمنين در محراب به ش��هادت
رس��يد ،مردم ش��ام تعجب كردند ك��ه على توى محراب چ��هكار مىكرده؟ مح��راب كه مال
نمازخوانهاس��ت! بعضى باور نمىكنند اين را ،اين واقعيت دارد .در طول چندين سال حكومت
معاويه و قبل از معاويه ،برادرش ـ برادر بزرگترش ،يزيدبنابىسفيان ـ آنچنان تبليغات را در
شام ُمظلم كرده بودند و غبارآلوده كرده بودند فضاى ذهنى را ،كه كسى غير از اين نمىتوانست
اص�ل ً
ا چيزى بفهمد ،اين همين اس��ت .تبليغ به نفع خاندان بنىامي��ه و معاويه و عليه خاندان
پيغمبر .اين واقعيتى اس��ت كه در جهان اس�لام تا حدود صد سال ،بعد از هجرت ـ يعنى شايد
حدود چهل ،پنجاه س��ال بعد از دوران خود اميرالمؤمنين ،اميرالمؤمنين را بر روى منبرها لعنت
مىكردند ـ اينكه گفتم لعنت در دنياى اسالم كار معاويه است و كار اخالق معاويه ،اين همين
است .بعضىها ،متهم كردند شيعه را و مالمت كردند كه چرا بعضى از صحابه را مورد طعن و
لعن قرار مىدهند؛ اين كارى است كه آنها كردند ،اين كارى است كه معاويه كرد .اميرالمؤمنين
1
دمهم اس�لام ًا »2را و نزديكترين اصحاب پيغمبر
را ،علىبنابيطال��ب را« ،ا َ َ
فض ُل ال َق َ
وم و أقَ ُ

را اينها س��الها ،دهها س��ال در منبرها به بدى و زش��تى ياد كردند و او را لعنت كردند تا زمان
عمربنعبدالعزيز .او وقتى كه خليفه ش��د ممنوع كرد ،گفت كس��ى ديگر حق ندارد اين كار را

بكند .بعد از عبدالملكبنمروان دو پسرش وليد و سليمان پشت سر هم حكومت كردند حدود
شايد دوازده ،سيزده سال؛ بعد از آنها عمربنعبدالعزيز به خالفت رسيد و بعد از عمربنعبدالعزيز
ـ كه دو سال و اندى هم او خالفت كرد ،حدود دو سال ـ دو پسر ديگر عبدالملك ـ يعنى يزيد
و هش��ام ـ به حكومت رس��يدند .عمربنعبدالعزيز جلويشان را گرفت .نگذاشت كه ديگر كسى
اميرالمؤمني��ن را لع��ن كند ،تا آن وقت مىكردند .يكى از كارها اي��ن بود .خُ ب اول البته مردم
عد َر ُس ِ
أفضلَ النّ ِ
ول اهلل؛ علی برترین مردم پس از رسول خدا بود».
َان َعلِ ٌّ
ي َ
اس ب َ َ
 .1الکافی /ج/15ص« ،201ك َ
زوجتك أقدمهم إسالماً ،و أعظمهم ِحلماً ،و أحسنهم ُخلقاً ،و أعلمهم باهلل
 .2عوالم العلوم و المعارف /ج /11ص...« ،383قد ّ
ترین مردم
ِعلماً؛ [رسول خدا خطاب به فرزندشان حضرت صدیقة کبری میفرمایند ]:قطع ًا تو را به ازدواج کسی درآوردم که باسابقه ِ
ترین آنها و داناترینشان نسبت به خداوند است».
در اسالم،
بردبارترین آنها ،خوشاخالق ِ
ِ
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تعجب مىكردند ،لكن يواش يواش عادت كردند.
در تاري��خ خوان��دم كه هيچ قارى و مح��دث و راوى دين در دنياى اس�لام باقى نماند مگر
اينكه دس��تگاه حكومت معاويه و جانشينان معاويه ،آنها را وادار كردند كه در مذمت اهلبيت
و در مدح دش��منان اهلبيت حديث درس��ت كنند و آيه تفس��ير كنند و امث��ال اينها .همين
«الض َر َر و ِ
الضرار »1مربوط به اوس��ت ـ كه
جن َدب مع��روف ـ كه روايت معروف
َ
��م َرةبن ُ
َس ُ
يكى از اصحاب پيغمبر است منتها آن صحابىاى است كه پيغمبر نسبت به او غضب كردند.
بهخاطر آن داس��تان معروفى كه يك درختى داش��ت در زمينى متعل��ق به يك خانوادهاى و
مىرفت مزاحم اينها مىشد ،وارد آن خانه مىشد سرزده ،بدون اينكه خبر بكند ،اين خانواده
نشسته بودند ،زن ،بچه ،بزرگ ،يك وقت مىديدند يك مردى وارد اين خانه شد ،چيه ،يك
درخت خرما اينجا توى اين زمينى كه خانة اينهاس��ت ،حريم منزل اينهاس��ت ايش��ان دارد؛
ب��ه پيغمبر ش��كايت كردند .پيغمبر گفت كه اين درخت خرم��ا را بفروش به اين صاحبخانه.
گفت كه نمىفروش��م ،درخت خودم اس��ت ،دلم مىخواهد بروم به درختم سر بزنم .فرمودند
ب��ه من بفروش .قبول نك��رد .فرمودند در مقابل فالن مبلغ ،قبول نك��رد .فرمودند در مقابل
ي��ك درخت در بهش��ت؛ يعنى وعدة بهش��ت در حقيقت به او دادند .گف��ت نمىخواهم ،من
همين درخت خودم را مىخواهم الاّ و الب ّد .2پيغمبر گفتند خُ ب حاال كه اينجور اس��ت پس
ب��ه آن صاحبخان��ه گفتند برو درخت��ش را از زمين بكن ،بيانداز بي��رون ،درختش را بردارد
��ر َر و ِ
رار فى اإلس�لام» ض��رر زدن به مردم و اذيت ك��ردن مردم ،ما در
بب��رد.
َ
الض َ
«الض َ
اس�لام نداريم .به بهانة اينكه اينجا ملك من اس��ت ،مال من اس��ت مردم را اذيت بكنى ،ما
چنين چيزى در اس�لام نداريم .كه اين حدي��ث «الضرر» معروف كه يكى از اصول و قواعد
فقهى ماس��ت مربوط به اين آقاست .سمرةبنجندب ،ايشان زنده ماند تا زمان معاويه .خوش
عاقبت��ى را ببينيد ،معاويه چون دنبال اصحاب بود .اصحاب پيغمبر نام و عنوان داش��تند ،كه
اينه��ا را دور خ��ودش جمع كند .اين آقا را ه��م آورد دور خودش .به اين گفتش كه مايلم اين
عجبُ َ
اس َمن يُ ِ
��ن النّ ِ
الحيا ِة
«و ِم َ
ك قَول ُ ُه في َ
آية معروف را [به علیبنابیطالب نس��بت بدهی] َ
 .1مناليحضرهالفقيه /ج /4ص« ،334ال َض َر َر َو ال ِض َر َار فی االسالم؛ در اسالم نه زیان دیدنی هست و نه زیان رساندنی».
 .2بهطور قطعی و الزم
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الدنيا َويُش��ه ُِد اهللَ َع َلى ما في قَلبِ ِه َو ُه َو أل َ ُّد ِ
الخصام »1يعنى بعضى از مردم هستند كه وقتى
ُّ
دربارة دنيا حرف مىزنند در مذمت دنيا ،س��خن آنها تو را به اعجاب و ش��گفتى مىآورد؛ خدا
را هم بر آنچه در دلش��ان هس��ت شاهد مىآورند ،اما در واقع اينها ريا مىكنند .معاويه چون در
مقابل كلمات اميرالمؤمنين قرار داش��ت ،در مذمت دني��ا آن خطبههاى كوبندة نهجالبالغه كه
خُ ب خيلى اثر مىگذاشت.
ش��ما ببينيد كلماتى در نهايت زيبايى ،فرض كنيد امروز كس��ى يك شعرى يا يك كتابى ،يك
مقالهاى بنويس��د در نهايت فصاحت و زيبایى و هنرمندانه ،يك موضوعى در اين باشد .طبيعى
اس��ت كه اين موضوع جا مىافتد ،صاحب اين اثر هنرى هم در چش��م مردم ش��يرين مىشود.
حاال كالم اميرالمؤمنين را واقع ًا مقايس��ه نمىش��ود كرد با هيچكدام از آثار هنرىاى كه ماها
مىشناسيم .خيلى باالتر از اين حرفهاست .يك آيتى است از زيبايى ،اين كلمات اميرالمؤمنين
در نهجالبالغ��ه ،و همه هم در بيان ارزشهاى اس�لامى و معارف اس�لامى؛ چيزى كه براى
معاويه اص ً
ال قابل تحمل و قابل قبول نبود .اميرالمؤمنين را هم در چش��مها ش��يرين مىكرد.
مىخواس��ت يك عالجى در مقابل اين كلمات زهدگرايان��ة در مذمت دنيا كه از اميرالمؤمنين
نقل ش��ده بتراش��د .به اين گفت بيا اين آيه را بگو كه دربارة علىبنابيطالب نازل شده .يعنى
علىبنابيطالب همان كسى است كه دربارة دنيا آنچنان حرف مىزند كه تو به شگفت مىآيى،
قس��م خدا هم مىخورد ،اما لجوجترين دشمنان ،دشمنان اسالم و خدا هم اوست .بگو اين آيه
ِ
«و ِم َن النّ ِ
رضات اهلل »2از
غاء َم
دربارة على اس��ت .آية ديگرى اس��ت َ
فس ُه ابتِ َ
اس َمن يَشري ن َ َ
جملة مردم كس��انى هس��تند كه جان خودش��ان را براى طلب رضايت خدا نثار مىكنند .گفت
بگو اين آيه هم دربارة ابنملجم نازل ش��ده .خيلى احتياج داش��ت ،خيلى برايش بُر ِد تبليغاتى
داشت اين كار .يكى از اصحاب پيغمبر كه پيغمبر را ديده در جنگ در كنار پيغمبر بوده ـ چون
س��مرةبنجندب از بچگىاش س��رباز بود ،هنوز مكلف نبود كه توى جنگها ش��ركت مىكرد،
آدم اينجورىاى هم بود  ـ و اصحاب پيغمبر هم بوده ،اين بيايد آيه را نس��بت به اميرالمؤمنين
 .1سورة مبارکة بقره /آیة « ،204و از ميان مردم كسى است كه در زندگى اين دنيا سخنش تو را به تعجب وامىدارد ،و خدا را بر
آنچه در دل دارد گواه مىگيرد ،و حال آنكه او سختترين دشمنان است».
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اينجور تفس��ير كند .بگويد دربارة اينها نازل ش��ده .پيشنهاد كرد ،سمرةبنجندب آدم بدى بود،
شقى بود ،اما وجدانش حاضر نشد ،گفت نه من اين كار را نمىكنم .به كسانى كه واسطة اين
ّ
حقحساب تو خواهد رسيد ،نگران پول نباش.
كارها بودند توى دس��تگاهش ،گفت بگویید كه ِ
پنجاهه��زار درهم به تو پول مىدهيم .پنجاههزار درهم آن زمانها خيلى پول بوده .پنجاههزار
مثقال نقره .يعنى پنج هزار مثقال طال؛ به حسب قيمتگذارىهاى آنروز .يك ثروت عظيمى
ب��ود .بهش گفتند كه پنجاه هزار بهت پول مىدهد ،گف��ت كه نخير ،من قبول نمىكنم .حاال
بعضى مىگويند كه خود سمرةبنجندب هم بازيگرى مىكرد ،هى مىخواست بازارگرمى كند؛
ن��ه اينك��ه وجدانش ناراحت بود .مىدانس��ت كه معاويه احتي��اج دارد ،در حقيقت َچك و چونه
داش��ت مىزد .حاال يا اي��ن بود يا وجدانش واقع ًا قبول نمىكرد ديگ��ر من نمىدانم ،به گردن
نمىگيريم ما گناه س��مرةبنجندب را .وقتى قبول نكرد ،قيمت را باال بردند .صدهزار درهم ،باز
قبول نكرد صدوپنجاه هزار ،با دويس��تهزار ،باز قبول نكرد .ظاهراً به س��يصد ،پانصد ـ درست
يادم نيست ـ به يك مبلغ عظيمى مث ً
ال در حدود سيصدهزار يا پانصدهزار درهم رساندند ،يك
ثروت فوقالعادهاى بود .باز هم قبول نكرد.
معاويه به آن كسى كه واسطة اين كار بود گفت اين بىعقل نمىداند پانصدهزار چقدر است؟!
بگویيد پانصدهزار را بياورند ببيند چقدر است بعد ببينيم قبول مىكند يا نه؟ معاويه گفت خيلى
خُ ب ،دستور داد به آن خزانهدار كه پانصدهزار درهم از خزانه بردار بياور اينجا .خُ ب آن وقتها
هم پولها ،پولهاى نقرهاى و توى كيس��هها و س��نگين و حجم زياد و ح ّمالها بناكردند هى
آوردن ،پولها را ،كيسهها را روى هم گذاشتن و گذاشتن و گذاشتن ،تا سقف اتاق رسيد ،گفتند
اين پانصدهزار درهم است .حاضرى يا نه؟ نگاهى كرد به اين پولها ،ديد خيلى ثروت عظيمى
اس��ت ،قبول كرد .و آيه را به همين ترتيب تفس��ير كرد و اين مان��د در كتابها .اگرچه كه در
دنياى اسالم اينگونه حرفهاى چرن ِد غلطِ رذالتآميز غالب ًا برچيده شد .غالب ًا بعدها علما آمدند
اينها را انداختند دور؛ اما خُ ب يك رشحاتى از اينها باالخره باقى ماند ،در ذهن يك عدهاى هم
اثر گذاش��ت ،اين كارى بود كه معاويه مىكرد ،تبليغ .مجموعة اين روشها ،روشهاى معاويه
را تشكيل مىدهد براى كسب قدرت .خُ ب از اين بگذريم.
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روشهاى جريان حق؛ جريان حق هم بيكار كه ننشس��ته بود در مقابل اين تهاجم باطل .آنها
هم روشهايى داش��تند كه بهطور خالصه عبارت اس��ت از اول مقاومت و تحرك قدرتمندانه.
بعضى خيال مىكنند امام حس��نمجتبى ترسيد كه بجنگد؛ نه .امام حسنمجتبى قاطعانه عازم
به جنگ بود و جزو شجاعان عرب است .من نگاه مىكردم توى كتاب ،در شرح دالوريهاى
ام��ام مجتبى در قضاياى مختل��ف ،دالوريهاى آن حضرت در جريان��ات مختلف خيلى زياد
اس��ت .منتها در جنگه��اى اميرالمؤمنين ،آنجايى كه ميدان جنگي��دن بود ،خو ِد اميرالمؤمنين
مانع مىش��د از جنگيدن امام حسن و امام حسين ،نمىگذاشت اينها بروند در خطر خودشان را
قرار بدهند .بعضى گفتند كه چرا ش��ما محمدبنحنيفه را مىفرس��تى جلو ،آن هم پسرت است،
امام حسن را نمىفرستى و امام حسين را؟ فرمود مىترسم كه نسل رسول اكرم منقطع بشود.
اينها تنها بازماندگان پيغمبرند .و مىخواهم نس��ل پيغمبر را حفظ كنم .احس��اس خطر مىكرد
توى ميدان جنگ ،مىخواس��ت اينها را حفظ كند .نه بهخاطر عالقة خودش ،خُ ب به فرزندان
ديگ��رش هم عالقه داش��ت ،و خ��ود اميرالمؤمنين كه مرد جنگ و مرد مي��دان و خطرپذير و
كس��ى نبود كه از خطر واهمهاى داشته باشد .منتها اينها فرزندان پيغمبر بودند و اميرالمؤمنين
دلش نمىخواس��ت كه آنها را در خطر بياندازد .چون در جنگه��اى اميرالمؤمنين اينها حضور
كه داش��تند ،ميداندارى زيادى نكردند ،بهخاطر همين جهت ،لذاس��ت كه نام اين دو بزرگوار
ـ امام حس��ن و امام حسين ـ جزو شجاعان آن دوره ثبت نش��ده؛ لكن در جنگهاى اسالمى
ب��ا ايران ،امام حس��ن حضور داش��ته ،در دفاع از خان��ة عثمان در مقابل مهاجمين ،به دس��تور
اميرالمؤمنين ،امام حس��ن حضور داشته و در قضاياى بس��يار مهم ،امام حسن حضور خودش
را اثب��ات ك��رده .در همان جنگ جمل و صفين هم نقشه��اى فوقالعاده مهمى بر دوش امام
حسنمجتبىعلیهالصالةوالس�لام بوده ،كه من نام امام حس��ن را در ماجراهاى صفين و جمل ـ اين دو
تا ماجرا بهخصوص ـ زياد ديدم ،نام امام حس��ين را كمتر ديدم .يعنى آن حضرت ـ امام حسن
مجتبى ـ در ميدانها و در جريانها ،بيشتر حتى حضور داشته از امام حسين .نخير ،مرد جنگ،
مرد سياس��ت ،م��رد تدبير ،مرد زبانآورى ،ق��وى .مباحثات و مجادالت امام حس��نمجتبى را
انس��ان وقتي كه مىخواند ،مو بر بدن انسان راست مىايستد ،از بس قوى و قدرتمندانه است.
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در ماج��راى صلح و بعد از صل��ح آنچنان كلمات قاطع و كوبندهاى از اين بزرگوار نقل ش��ده
كه از كلمات اميرالمؤمنينعلیهالس�لام در مواردى كوبندهتر و تيزتر به نظر مىرس��د .من در كلمات
اميرالمؤمنين آنجور كوبندگى و قدرت را كمتر ديدم در مقابلة با دش��منان؛ ش��ايد بهخاطر اين
بوده كه اميرالمؤمنين با آنچنان دش��منانى روبهرو و از نزدیک مواجه نش��ده بوده كه اينقدر
وقيح و خبيث باش��ند .بنابراين هيچگونه كمبودى در كار امام حس��ن نيست .كمبود در شرايط
زمانه اس��ت .قدرتمندانه ايس��تاده براى دفاع ،اين يكى از روشهاس��ت ،تا آنجايى كه ممكن
است .يك جاهايى ايستادگى قدرتمندانه به ضرر تمام مىشود و هميشه همينجور است .يك
جاهايى ايستادگى و ادامة كار قدرتمندانه به ضرر تمام مىشود .تغيير روش و مانور در انتخاب
روشها يك كار اساسى و الزم است.
دوم ،تبلي��غ .كار تبلي��غ در دس��تگاه حق اهميتش بس��يار زياد اس��ت .منته��ا ـ همانطور که
گفتیم ـ جريان حق در تبليغ دستش بسته است .از هر شيوهاى ،از هر روشى نمىتواند استفاده
كند .آن چيزى را كه حق و واقع هس��ت فقط بيان مىكند ،يك چيزهايى هس��ت توى ذهن
مردم ،در ذهن مردم مطلوب اس��ت ،جريان باطل هيچ ابايى ندارد كه آنها را به همان ش��كلى
كه مردم دوس��ت مىدارند بيان كند؛ اما جریان حق نخیر ،حق را بيان مىكند ولو تلخ باش��د.
ش��ما مىبينيد اميرالمؤمنين در مواجة با ياران خودش گاهى با آنها آنچنان تلخ حرف مىزند
كه انس��ان تعجب مىكند .ماها که با اینکه دوس��ت میداریم که روشهایمان همان روشها
باش��د ،برای ما هم حتی تعجبانگیز اس��ت در مواردی .معاويه هيچوقت اين كار را نمىكرد.
معاويه تملق مردم را مىگفت .معاويه سعى مىكرد به هر قيمتى هست حمايت مردم را جلب
برخالف
برخالف تقوى اس��ت،
كند .علىبنابيطالب اين كار را نمىكند .نه اينكه بلد نيس��ت؛
ِ
ِ
1
الع َرب » اگر مسئلة تقوا
اصول است و خود علىبنابيطالب فرمود« :لَو ال ال ُّتقی ل َ ُ
کنت اَد َهی َ
نبود و مالحظات ارزشها نبود ،من از معاويه زرنگتر بودم .توی این کارها ،واقعش هم همین
اس��ت ،اصل و ريش��ة على و سابقة نزديكى او با پيغمبر و افتخارات عظيم او و آن ذهن و روح
باعظمت او؛ معلوم اس��ت كه از معاويه واردتر و بلدتر و زرنگتر اس��ت و مىتواند خيلى كارها
 .1الکافی /ج /8ص24
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بكند .منتها حق اجازه نمىدهد.
ارزشگرایی؛ و ش��يوة ديگر اصرار بر حفظ ارزشها .آن چيزى كه در دس��تگاه حق خيلى مهم
اس��ت و در ش��يوههاى آنها مورد توجه اس��ت اين اس��ت كه اصرار دارند كه ارزشها را به هر
قيمتى هس��ت حفظ كنند ،و در نهايت عقبنش��ينى تا حد و مرز حراست از بقاى مكتب .اين را
هم توجه داش��ته باشيد؛ يعنى حق اگر ديد كه ايس��تادن او موجب مىشود كه اصل مكتب به
خطر بيفتد عقبنشينى مىكند ،ننگ و عارش نمىآيد از عقبنشينى كردن .امام حسين فرمود:
ير ِمن ُد ُخ ِ
ير ِمن ُر ُك ِ
ول النّار »1من اگر قرار باش��د ننگ را
«الم ُ
العا ِر َو َ
وب َ
الع ُ
َ
ار َخ ٌ
وت َخ ٌ
قبول بكنم ،قبول مىكنم اما داخل آتش جهنم نمىشوم .يك جاهايى هست كه بعضىها براى
اينكه ننگش��ان مىآيد يك كارى را انجام بدهند حاضرند عذاب و َس��خَ ط 2الهى را به خودشان
جلب كنند .ننگ چيس��ت؟ اصل اين است كه انس��ان رضاى خدا را جلب كند .اصل اين است
كه انس��ان وظيفهاش را انجام بدهد ،ولو برگش��تن از يك حرفى باش��د ،برگشتن از يك خطى
باش��د ،عقبنشينى از يك موضعى باشد .هرچه كه خدا مىخواهد ،هرچه كه خدا راضى است؛
ببینید اين يك اصل است در زندگى ائمهعليهمالسالم؛ در زندگی امام حسن هم همینجور ،آنوقتى
كه امام حس��ن بهخاطر ضرورتها و فش��ار واقعيتها ناچار ش��د صلح با معاويه را قبول بكند،
درحالیکه تا آنوقت مرتب لش��کر مىفرس��تاد ،تحريص 3بر جنگ مىكرد ،و نيروها را جلب
مىكرد و نامه مىنوش��ت و همة كارهايى كه براى يك جنگ تمامعيار الزم اس��ت امام حسن
انجام مىداد ،بعد كه ديد نمىتواند ،صلح را قبول كرد .دوس��تان نزديكش حتى از او برگشتند.
..آنوقت بعد از آنىکه امام حس��ن صلح را قبول كرد خيلىها خوش��حال ش��دند ،ته دلشان از
جنگ ناراحت بودند؛ اما همانهايى هم كه حتی شاید در دلشان خوشحال شده بودند ،برگشتند
به امام حس��ن بنا كردند آن حضرت را مالمت كردن ،كه آقا! ش��ما چرا از حرفت برگش��تى؟
نزديكان حتى ،بزرگانى كه من نمىخواهم اس��م آنه��ا را بياورم ،جزو صحابة داراى چهرههاى
تابناك ،آنها آمدند به امام حس��ن تعبيرات ناشايستى را كردند .اما آن بزرگوار ،عقبنشينى كرد
 .1بحاراالنوار /ج /75ص128
( .2سخط) خشم و غضب
( .3حرص) برانگیختن
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براى حفظ مكتب.
مس��ئلة بعدى تحليل شكس��ت جريان حق است .علت شكست امام حسن عبارت بود از ضعف
بينش عمومى ،علت اصلى ،و آميختهش��دن ايمان به انگيزههاى مادى .در زمينة ضعف بينش
ايمان مذهبىش��ان هم آميخته شده بود به
عمومى ،مردم بس��يار بس��يار ناآگاه بودند انصاف ًا ،و
ِ
انگيزههاى مادى .برايشان ماديت شده بود اصل .متزلزل شدن ارزشها از ده ،بيست سال قبل
از آن؛ از حدود ده پانزده س��ال قبل از ماجراى صلح امام حس��ن ،ارزشها ذرهذره متزلزل شده
ب��ود .يك مقدار تبعيض و يك مقدار اين چيزها بهوجود آمده بود و همة اينها موجب ش��د كه
امام حسن نتواند مقاومت كند.
و اما رفتار گروه فاتح با گروه مغلوب اين بود كه بهجاى اينكه بيايند امام حس��ن و يارانش��ان را
بگيرند در زندان بياندازند يا ُبكشند ،وقتی که مسلط شدند نه خیلی هم ،علىالظاهر احترامشان
را حف��ظ كردند؛ و با حضرت دیدار کردند خیل��ی احترام کردند ،اما معاويه و گروه فاتح تصميم
گرفت بر محو شخصيت و تضعيف شخصيت .شخص را حفظ كردند تا شخصيت را نابود بكنند.
اين روش آنها بود كه همانطور كه گفتم در تبليغات اين را اصل قرار دادند.
و اما گروه مغلوب با گروه فاتح چه كردند؟ آنها استراتژىشان را اين قرار دادند كه در ميان اين
فضاى بسيار فتنهآميز و غبارآلوده و بسيار خطرناك و مسموم ،يك جريان حقى را سازماندهى
عنوان س��تون اصلى حفظ اسالم اين جريان را پيش ببرند .حاال كه
كنند و ش��كل بدهند و به
ِ
نمىتوانيم كل جامعه را در پوش��ش تفكر درست اسالمى قرار بدهيم ،پس بهجاى روى آوردن
ب��ه ي��ك جريان رقيق و رو به زوالـ كه همان جريان عمومى اس��ت ـ ي��ك جريان عميق و
اصي��ل را در اقليت و در زير پوش��ش نگه مىداريم تا بمان��د و تضمينكنندة حفظ اصالتهاى
اس�لام باش��د .اين كار را امام حسن كرد .يك جريان محدودى را بهوجود آورد ،يا بهتر بگویيم
سازماندهى كرد ،كه اين جريان همان جريان ياران و صحابة اهلبيت است ،جريان تشيع .كه
اينها در طول تاريخ اس�لام ،در طول دورانهاى س��ياه و خفقانآلود ،ماندند و موجب ش��دند و
تضمين كردند بقاي اس�لام را .اگر اينها نبودند بهكلى همهچيز دگرگون مىشد ،جريان امامت
و جريان بينش اهلبيت كه تضمينكنندة اسالم واقعى بود.
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و اما فرجام؛ فرجام اين شد كه گروه غالبان و فاتحان و زورمندان شدند محكومان ،و مغلوبان
و ضعيفشمردهش��دگان ش��دند حاكمان و فاتحان در ذهنيت جهان اسالم .امروز شما اگر نگاه
كنيد آن ذهنيتى كه در دنياى اس�لام وجود دارد ،كمابيش ذهنيتى است كه امام حسنمجتبى
و اميرالمؤمني��ن آن را تروي��ج مىكردن��د ،نه ذهنيتى ك��ه معاويه و بعد از او يزي��د و بعد از او
عبدالملك و مروان و خلفاي بنىاميه ترويج مىكردند .آن ذهنيت آنها بهكلى شكست خورد و
از بين رفت ،در تاريخ ديگر نيست .ذهنيت آنها را اگر بخواهيم ما اسمى رويش بگذاريم همان
نواصبند .نواصب كه يكى از ف َِرق به حس��اب مىآيند كه امروز هم در دنياى اس�لام برافتادند،
وجود خارجى ندارند ظاهراً .نواصب يعنى كسانى كه دشنام مىدادند به خاندان پيغمبر و اسال ِم
آنها را قبول نداشتند ،كه جريان ذهنى آنها آن بود .اگر قرار بود كه معاويه فاتح و حاكم بشود
امروز بايس��تى آن جريان بر دنياى اس�لام حاكم باشد ،درحالیكه نخیر ،امروز بهعکس جريان
فكرى اميرالمؤمنين و امام حس��ن در دنيا حاكم اس��ت؛ اگرچه در برخ��ى از فروع و پارهاى از
عقاي ِد درجة دو و دستدوم عين ًا همانها منتقل نشده ،اما مجموع جريان اين است .امام حسن
بنابراين فاتح شد و جريان او جريان پيروز بود .اين يك خالصهاى از ماجراى صلح امام حسن
از ديدگاه تأثير آن در كل تاريخ اسالم بود.
1368/2/2
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عنوان يک پديدة عزيز تهديد ميکند ،از قبل از پديد آمدن و يا از آغاز
خطراتي که اسالم را به ِ
پديد آمدنش از طرف پروردگار ،پيشبيني شده است و وسيلة مقابله با آن خطرات هم مالحظه
شده و در خو ِد اسالم و در خو ِد اين مجموعه ،کار گذاشته شده است .مثل يک بدن سالم ،که
خداي متعال قدرت دفاعياش را در خو ِد آن کار گذاش��ته اس��ت ،يا مثل يک ماشين سالم ،که
مهندس و س��ازندة آن ،وسيلة تعميرش را با خود آن همراه کرده است .اسالم يک پديده است
و مث��ل همة پديدهها ،خطراتي آن را تهديد ميکند و وس��يلهاي براي مقابله الزم دارد .خداي
متعال اين وسيله را ،در خو ِد اسالم گذاشت .اما آن خطر چيست؟ دو خطر عمده ،اسالم را تهديد
ميکند که يکي خط ِر «دشمنان خارجي» و ديگري خط ِر «اضمحالل داخلي» است.
دش��من خارجي يعني کس��ي که از بيرون مرزها ،با انواع س�لاحها ،موجوديت يک نظام را با
فکرش و دستگاه زيربنايي عقيدتياش و قوانينش و همهچيزش هدف قرار ميدهد.. .از بيرون
يعني چه؟ نه از بيرون کشور .از بيرون نظام؛ ولو در داخل کشور .دشمناني هستند که خودشان
را از نظام ،بيگانه ميدانند و با آن مخالفند .اينها بيرونند .اينها غريبهاند .اينها براي اينکه نظامي
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را نابود کنند و از بين ببرند ،تالش ميکنند .با شمشير ،با سالح آتشين ،با مدرنترين سالحهاي
مادي ،و با تبليغات و پول و هرچه که در اختيارشان باشد .اين ،يک نوع دشمن است.
آفت اضمحالل دروني اس��ت .يعني در درون نظام؛ که اين مال غريبهها
آفت دومِ ،
دش��من و ِ
مال خوديهاست .خوديها ممکن است در يک نظام ،بر اثر خستگي ،بر اثر اشتباه
نيست ،اين ِ
در فهم راه درس��ت ،بر اثر مغلوب احساس��اتِ نفساني ش��دن و بر اثر نگاه کردن به جلوههاي
مادي و بزرگ انگاشتن آنها ،ناگهان در درون ،دچار آفتزدگي شوند .اين ،البته خطرش بيشتر
از خطر ا ّولي است.
اين دو نوع دش��منـ آفت بروني و آفت دروني ـ براي هر نظامي ،براي هر تشکيالتي و براي
هر پديدهاي وجود دارد .اسالم براي مقابله با هر دو آفت ،عالج معين کرده و جهاد را گذاشته
اس��ت .جهاد ،مخصوص دشمنان خارجي نيست« .جا ِه ِد ُ
المنافِقين »1منافق ،خودش
الك ّف َ
ار َو ُ
را در درون نظام قرار ميدهد .لذا با همة اينها بايد جهاد کرد .جهاد ،براي دش��مني اس��ت که
ميخواهد از روي بياعتقادي و دش��مني با نظام ،به آن هجوم بياورد .همچنين ،براي مقابله با
آن ّ
ک2داخلي و از هم پاش��يدگي دروني ،تعاليم اخالقي بس��يار باارزشي وجود دارد که دنيا
تفک ِ
هو
الحيا ُة ّ
را بهطور حقيقي به انس��ان ميشناس��اند و ميفهماند که «اع َل ُموا أنّما َ
الدنيا ل َ ِع ٌب َو ل َ ٌ
ِ
فاخ ٌر بَينَ ُك��م َو تَكاثُ ٌر فِي
األموال َو األوالد »3تا آخر .يعني اين زر و زيورها ،اين
َو زينَ�� ٌة َو تَ ُ

جلوهها و اين لذتهاي دنيا اگرچه براي شما الزم است ،اگرچه شما ناچاريد از آنها بهره ببريد،
اگرچه زندگي ش��ما وابس��ته به آنهاست و در اين ش��کي هم نيست و بايد آنها را براي خودتان
کردن اينها و چشمبس��ته به دنبال اين نيازها حرکت کردن و
فراهم کنيد؛ اما بدانيد که مطلق ِ
هدفها را به فراموشي سپردن ،بسيار خطرناک است.
اميرالمؤمنينعليهالس�لام ش��ير ميدان نبرد با دشمن است و هنگامي که سخن ميگويد آدم انتظار
دارد نصف بيش��تر س��خنان او راجعب��ه جهاد و جن��گ و پهلواني و قهرماني باش��د؛ اما وقتي
 .1سورة مباركة توبه /آية « ،73اى پيامبر! با كافران و منافقان جهاد كن».
( .2فکک) جدایی
 .3سورة مباركة حديد /آية « ،20بدانيد كه زندگى دنيا بازى و سرگرمى و زينت و فخرفروشى شما به يكديگر و فزونخواهى در
اموال و فرزندان است».
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در رواي��ات و خُ
ط��ب نهجالبالغة او ن��گاه ميکنيم ،ميبينيم اغلب س��خنان و توصيههاي آن
ِ
حضرت راجعبه زهد و تقوا و اخالق و نفي و تحقير دنيا و گراميش��مردن ارزشهاي معنوي و
واالي بشري است.
عليهالسالم
تلفيق اين دو بخش است .يعني آنجاييکه هم جهاد با دشمن و هم
ماجراي امام حسين
جهاد با نفس ،در اعلي مرتبة آن تجلّي پيدا کرد ،ماجراي عاشورا بود .يعني خداي متعال ميداند
که اين حادثه پيش ميآيد و نمونة اعاليي بايد ارائه شود و آن نمونة اعلي ،الگو قرار گيرد .مثل
قهرمانهايي که در کش��ورها ،در يک رشته مطرح ميشوند ،و فرد قهرمان ،مش ّو ِق ديگران در
آن رش��ته از ورزش ميش��ود .البته ،اين يک مثال کوچک براي تقريب به ذهن است .ماجراي
عظيم مجاهدتآميز در هر دو جبهه .هم در جبهة مبارزه با
عاشورا عبارت است از يک حرکت
ِ
دنياطلبان چسبيده به اين دستگا ِه
دش��من خارجي و بروني؛ که همان دس��تگاه خالفت فاسد و
ِ
قدرت بودند و قدرتي را که پيغمبر براي نجات انس��انها استخدام کرده بود ،آنها براي حرکت
در عکس مسير اسالم و نبي مکرم اسالمصلياهللعليهوآلهوسلم ميخواستند؛ و هم در جبهة دروني ،که
آنروز جامعه بهطور عموم به سمت همان فساد دروني حرکت کرده بود.
نکته دوم ،به نظر من مهمتر است .برههاي از زمان گذشته بود .دوران سختيهاي اولية کار،
طي شده بود .فتوحاتي انجام شده بود .غنائمي بهدست آمده بود .دايرة کشور وسيعتر شده بود.
دش��منان خارجي ،اينجا و آنجا س��رکوب ش��ده بودند .غنايم فراواني در داخل کشور به جريان
افتاده بود .عدهاي پولدار ش��ده بودند و عدهاي در طبقه اش��راف قرار گرفته بودند .يعني بعد از
آنکه اسالم ،اشرافيت را قلع و قمع 1کرده بود ،يک طبقه اشراف جديد در دنياي اسالم بهوجود
��متها و عناوين اسالميـ پسر فالن صحابي ،پسر فالن يار
آمد .عناصري با نام اس�لام ،با سِ َ
پيغمبر ،پسر فالن خويشاوند پيغمبر ـ در کارهاي ناشايست و نامناسب وارد شدند ،که بعضي از
اينها ،اسمهايش��ان در تاريخ ثبت است .کساني پيدا شدند که براي مهرية دخترانشان ،بهجاي
مهرالس��نة چهارصدوهش��تاد درهمي که پيغمبر اکرمصلياهللعليهوآلهوس��لم و اميرالمؤمنينعليهالسالم و
آن
ّ
مس��لمانان صدر اس�لام مطرح ميکردند ،يک ميليون دينار ،يک ميليون مثقال طالي خالص
( .1قلع) (قمع) ریشهکن ساختن و سرکوب کردن
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قرار دادند! چه کساني؟ پسران صحابيهاي بزرگ ،مث ً
ال ُم َصعببنزبير و از اين قبيل.
قضايا ،كمتر از يك دهه پس از رحلت پيغمبر ش��روع ش��د .ابتدا س��ابقهداران اس�لامـ اعم از
صحاب��ه و ياران و كس��انی كه در جنگهای زمان پيغمبر ش��ركت كرده بودن��د ـ از امتيازات
مالی بيشتر از بيتالمال ،يكی از آن امتيازات بود .چنين عنوان
برخوردار ش��دند ،كه بهرهمندی ِ
شده بود كه تساوی آنها با سايرين درست نيست و نمیتوان آنها را با ديگران يكسان دانست!
خشت اول بود .حركتهای منجر به انحراف ،اينگونه از نقطة كمی آغاز میشود و سپس
اين،
ِ
هر قدمی ،قدم بعدی را س��رعت بيش��تری میبخش��د .انحرافات ،از همين نقطه شروع شد ،تا
به اواس��ط دوران عثمان رسيد .در دوران خليفة س��وم ،وضعيت به گونهای شد كه برجستگان
صحابة پيغمبر ،جز ِو بزرگترين س��رمايهداران زمان خود محس��وب میش��دند! توجه میكنيد!
يعنی همين صحابة عالیمقام كه اسمهايش��ان معروف استـ طلحه ،زبير ،سعدبنابیو ّقاص و
غيره ـ اين بزرگان ،كه هر كدام يك كتاب قطور سابقة افتخارات در بدر و ُحنين و احد داشتند،
در رديف اول سرمايهداران اسالم قرار گرفتند .يكی از آنها ،وقتی ُمرد و طالهای مانده از او را
خواس��تند بين َورثه تقسيم كنند ،ابتدا به صورت شِ مش درآوردند و سپس با تبر ،بنای شكست
و خ��رد كردن آنها را گذاش��تند .مثل هيزم ،كه با تبر به قطعات كوچك تقس��يم كنند! طال را
س��نگ مثقال میكشند؛ ببينيد چقدر طال بوده كه آن را با تبر میشكستهاند! اينها در
قاعدت ًا با
ِ
تاريخ ضبط شده است و مسائلی نيست كه بگوييم شيعه در كتابهای خود نوشتهاند .حقايقی
است كه همه در ثبت و ضبط آن كوشيدهاند .مقدار درهم و ديناری كه از اينها به جا میماند،
افسانهوار بود.
1375/3/20
وقتي ميگوييم فاس��د ش��دن دستگاه از درون ،يعني اين .يعني افرادي در جامعه پيدا شوند که
اخالقي ُمس��ري خودـ دنيازدگي و ش��هوتزدگي ـ را که متأسفانه مهلک هم
بهتدريج بيماري
ِ
هست ،همينطور به جامعه منتقل کنند .در چنين وضعيتي ،مگر کسي دل و جرأت يا حوصله
پي��دا ميکرد که به س��راغ مخالفت با دس��تگاه يزيدبنمعاويه برود؟! مگ��ر چنين چيزي اتفاق
ميافتاد؟ چه کس��ي به فکر اين بود که با دس��تگاه ظلم و فسا ِد آنرو ِز يزيدي مبارزه کند؟ در
چنين زمينهاي ،قيام عظيم حس��يني بهوجود آمد ،که هم با دش��من مبارزه کرد و هم با روحية
1371/11/6

امام حسين 145n

مسلمانان عادي و معمولي .اين مهم است.
ميان
ِ
طلبي فسادپذي ِر رو به تباهي ِ
راحت ِ

1371/11/6

هدف قیام امام حسین
اگر اين حادثه را دقيق در نظر بگيريد ،ش��ايد بش��ود گفت انسان مىتواند در حركت چند ماهة
حضرت ابیعبداهللعلیهالس�لام ،از آنروزى که از مدينه خارج ش��د و به طرف مكه آمد ،تا آنروزى
كه در كربال ش��ربت گواراى شهادت نوش��يد بيش از صد درس مهم بشمارد .نخواستم بگویم
هزارها درس ،مىشود گفت هزارها درس هست .ممكن است هر اشارة آن بزرگوار ،يك درس
باشد؛ اما اينكه مىگويم بيش از صد درس ،يعنى اگر ما بخواهيم اين كارها را مورد مدا ّقه قرار
دهيم ،از آن مىش��ود صد عنوان و س��رفصل بهدس��ت آورد كه هر كدام براى يك امت ،براى
يك تاريخ و يك كش��ور ،براى تربيت خود و ادارة جامعه و قرب به خدا ،درس اس��ت .بهخاطر
اين اس��ت كه حسینبنعلىارواحنافداهوفدااس��مهوذكره در دنيا مثل خورش��يدى در ميان مقدسين عالم،
اينگونه مىدرخشد .انبياء و اولياء و ائمه و شهدا و صالحين را در نظر بگيريد .اگر آنها مثل ماه
و ستارگان باشند ،اين بزرگوار مثل خورشيد مىدرخشد .و اما آن صد درس مورد اشاره به كنار؛
يك درس اصلى در حركت و قيام امام حسينعلیهالس�لام وجود دارد که من س��عی خواهم کرد آن
را به شما عرض کنم؛ همة آنها حاشیه است و این متن است .چرا قيام كرد؟ اين درس است.
به امام حسينعلیهالسالم مىگفتند شما در مدينه و مكه محترميد و در يمن ،آنهمه شيعه هست.
به گوشهاى برويد كه با يزيد كارى نداشته باشيد ،يزيد هم با شما كارى نداشته باشد .اينهمه
مريد ،اينهمه شيعيان؛ زندگى كنيد ،عبادت و تبليغ كنيد! چرا قيام كرديد؟ قضيه چيست؟ اين،
درس اصلى است .نمىگوييم كسى اين مطلب را نگفته است؛
آن
ِ
س��ؤال اصلى است .اين ،آن ِ
چ��را ،انصاف ًا در اين زمينه ،خيلى هم كار و تالش كردند ،حرف هم زياد زدند .حال اين مطلبى
را هم كه ما عرض مىكنيم ،به نظر خودمان يك برداشت و ديد تازهاى در اين قضيه است.
دوس��ت دارند چنين بگويند كه حضرت خواس��ت حكومت فاس��د يزيد را كنار بزند و خود ،يك
حكومت تش��كيل دهد .اين هدف قيام ابیعبداهللعلیهالس�لام بود .اين حرف ،نيمهدرس��ت اس��ت؛
نمىگويم غلط است .اگر مقصود از اين حرف ،اين است كه آن بزرگوار براى تشكيل حكومت
قيام كرد ،به اين نحو كه اگر ببيند نمىشود انسان به نتيجه برسد ،بگويد نشد ديگر ،برگرديم؛
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اين غلط اس��ت .بله؛ كس��ى كه به قصد حكومت حركت مىكند ،تا آنجا پيش مىرود كه ببيند
شدن اينكار ،يا احتمال عقاليى وجود ندارد ،وظيفهاش
اينكار ،ش��دنى است .تا ديد
ِ
احتمال ِ
اين است كه برگردد .اگر هدف ،تشكيل حكومت است ،تا آنجا جايز است انسان برود كه بشود
هدف حضرت از اين قيام،
رفت .آنجا كه نش��ود رفت ،بايد برگش��ت .اگر آن كسى كه مىگويد ِ
تش��كيل حكومت حقّة علوى اس��ت ،مرادش اين است ،اين درست نيست .براى اينكه مجموع
حركت امام ،اين را نشان نمىدهد.
در نقطة مقابل ،گفته مىشود :نه آقا ،حكومت چيست؟ حضرت مىدانست كه نمىتواند حكومت
تش��كيل دهد ،بلكه اص ً
ال آمد تا كش��ته و شهيد شود! اين حرف هم مدتى بر سر زبانها خيلى
شايع بود .بعضى با تعبيرات زيباى شاعرانهاى هم اين را بيان مىكردند .حتى من ديدم بعضى
از علماى بزرگ ما هم اين را فرمودهاند .اين حرف كه اص ً
ال حضرت قيام كرد براى اينكه شهيد
شود ،حرف جديدى نبوده است .گفت :چون با ماندن نمىشود كارى كرد ،پس برويم با شهيد
شدن ،كارى بكنيم! اين حرف را هم ،ما در اسناد و مدارك اسالمى نداريم كه برو خودت را به
كام كشتهش��دن بيانداز؛ ما چنين چيزى نداريم .ش��هادتى را كه ما در شرع مقدس مىشناسيم
و در روايات و آيات قرآن از آن نش��ان مىبينيم ،معنايش اين اس��ت كه انسان به دنبال هدف
شهادت
مقدس��ى كه واجب يا راجح 1اس��ت ،برود و در آن راه ،تن به كشتن هم بدهد .اين ،آن
ِ
صحيح اس�لامى اس��ت .اما اينكه آدم ،اص ً
ال راه بيفتد براى اينكه من بروم كشته شوم ،يا يك
تعبير ش��اعرانة چنينى كه ،خون من پاى ظالم را بلغزاند و او را به زمين بزند؛ اينها ،آن چيزى
نيس��ت كه مربوط بدان حادثة به آن عظمت اس��ت .در اين هم بخش��ى از حقيقت هست؛ اما
هدف حضرت ،اين نيست .پس بهطور خالصه ،نه مىتوانيم بگوييم كه حضرت قيام كرد براى
تش��كيل حكومت و هدفش تش��كيل حكومت بود ،و نه مىتوانيم بگوييم حضرت براى شهيد
ش��دن قيام كرد .چيز ديگرى اس��ت .بنده به نظرم اينطور مىرسد ،كسانى كه گفتهاند هدف،
«حكومت» بود ،يا هدف« ،شهادت» بود ،ميان هدف و نتيجه ،خَ لط 2كردهاند .هدف ،اينها نبود.
هدف ديگر ،حركتى را مىطلبيد
امام حسينعلیهالس�لام ،هدف ديگرى داشت؛ منتها رسيدن به آن ِ
( .1رجح) غالب ،فائق ،بهتر
( .2خلط) آمیختن ،مخلوط کردن یکچیز با چیز دیگر
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كه اين حركت ،يكى از دو نتيجه را داش��ت ،حكومت يا شهادت .البته حضرت براى هر دو هم
آمادگى داشت .هم مقدمات حكومت را آماده كرد و مىكرد؛ هم مقدمات شهادت را آماده كرد
توطين نفس 1مىكرد ،هم براى آن .هركدام هم مىشد ،درست بود و
و مىكرد .هم براى اين
ِ
ايرادى نداشت؛ اما هيچكدام هدف نبود ،بلكه دو نتيجه بود .هدف ،چيز ديگرى است.
ه��دف چيس��ت؟ اول آن هدف را بهطور خالص��ه در یک جمله عرض میکن��م ،بعد مقداری
توضی��ح میدهم .اگر بخواهيم هدف امام حسينعلیهالس�لام را بيان كنيم ،بايد اينطور بگوييم كه
ه��دف آن بزرگ��وار عبارت بود از انجام دادن يك واجب عظي��م از واجبات دين ،كه آن واجب
عظيم را هيچكس قبل از امام حسين ـ حتی خود پیغمبر ـ انجام نداده بود .نه پيغمبر اين واجب
را انج��ام داده بود ،نه اميرالمؤمنين ،نه امام حس��نمجتبى .واجبى ب��ود كه در بناى كلى نظام
فكرى و ارزشى و عملى اسالم ،جاى مهمى دارد .با وجود اينكه اين واجب ،خيلى مهم و بسيار
اساس��ى است ،تا زمان امام حسين ،به اين واجب عمل نشده بود ،عرض مىكنم كه چرا عمل
نش��ده بود .امام حس��ين بايد اين واجب را عمل مىكرد تا درس��ى براى همة تاريخ باشد .مثل
اينكه پيغمبر ،حكومت تشكيل داد؛ تشكيل حكومت درسى براى همة تاريخ اسالم شد و فقط
ُحكمش را نياورد .يا پيغمبر ،جهاد فىس��بيلاهلل كرد و اين درس��ى براى همة تاريخ مسلمين و
تاريخ بش��ر تا ابد شد .اين واجب هم بايد بهوسيلة امام حسينعلیهالسالم انجام مىگرفت تا درسى
عملى براى مسلمانان و براى طول تاريخ باشد.
حاال چرا امام حسين اين كار را بكند؟ چون زمينة انجام اين واجب ،در زمان امام حسين پيش
علیهالس�لام
آم��د .اگر اين زمينه در زمان امام حس��ين پي��ش نمىآمد؛ مث ً
ال در زمان امام علىالنقى
پيش مىآمد ،همين كار را امام علىالنقىعلیهالصالةوالسالم مىكرد و حادثة عظيم و ذبح عظيم تاريخ
اسالم ،امام علىالنقى مىشد .اگر در زمان امام حسنمجتبى يا در زمان امام صادقعلیهماالسالم هم
پيش مىآمد ،آن بزرگواران عمل مىكردند .در زمان قبل از امام حسين ،پيش نيامد؛ بعد از امام
حسين هم در تمام طول حضور ائمهعليهمالسالم تا دوران غيبت ،پيش نيامد.
پس هدف ،عبارت ش��د از انجام اين واجب؛ که حاال شرح میدهم این واجب چیست .آنوقت
 .1به خود قبوالندن ،چیزی را مقصد نهایی قرار دادن
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بهطور طبيعى انجام اين واجب ،به يكى از دو نتيجه مىرسد؛ يا نتيجهاش اين است كه به قدرت
ال و س��ه ً
و حكومت مىرس��د؛ اه ً
ال ،امام حسين حاضر بود .اگر حضرت به قدرت هم مىرسيد،
ق��درت را محكم مىگرفت و جامعه را مثل زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين اداره مىكرد .يكوقت
هم انجام اين واجب ،به حكومت نمىرسد ،به شهادت مىرسد .براى آن هم امام حسين حاضر
بود .خداوند امام حسين و ديگر ائمة بزرگوار را طورى آفريده بود كه بتوانند بار سنگين آنچنان
ش��هادتى را هم كه براى اين امر پيش مىآمد ،تحمل كنند ،و تحمل هم كردند .البته داس��تان
مصائب كربال ،داستان عظيم ديگرى است .حال اندکی قضیه را توضیح دهم.
پيغمب��ر اكرم و هر پيغمبرى وقتى كه مىآيد ،يك مجموعة احكام مىآورد ،اين احكامى را كه
پيغمبر مىآورد ،بعضى فردى اس��ت و براى اين اس��ت كه انسان خودش را اصالح كند؛ بعضى
اجتماعى اس��ت و براى اين اس��ت كه دنياى بش��ر را آباد و اداره كند و اجتماعات بش��ر را بهپا
بدارد .مجموعة احكامى اس��ت كه به آن نظام اس�لامى مىگويند .خُ ب ،اسالم بر قلب مقدس
پيغمبراكرم نازل شد .نماز را آورد ،روزه ،زكات ،انفاقات ،حج ،احكام خانواده ،ارتباطات شخصى،
جها ِد فىس��بيلاهلل ،تش��كيل حكومت ،اقتصاد اسالمى ،روابط حاكم و مردم و وظايف مردم در
مقابل حكومت را آورد .اسالم ،همة اين مجموعه را بر بشريت عرضه كرد ،همه را هم پيغمبر
الجنَّ ِة َو يُبا ِع ُد ُكم ِم َن النّا ِر
اس َو اهلل ِ ما ِمن َش��ي ٍء يُ َق ِّرب ُ ُكم ِم َن َ
اك��رم بيان فرمود« .يا أيُّها النّ ُ
صلّیاهللعلیهوآله
همة آن چيزهايى را كه مىتواند انس��ان و يك
اّإل َو قَد َأمرتُ ُكم بِه»1؛ پيغمبر اكرم
جامعة انسانى را به سعادت برساند ،بيان فرمود .نه فقط بيان ،بلكه آنها را عمل و پياده كرد.
خُ ب؛ در زمان پيغمبر حكومت اسالمى و جامعة اسالمى تشكيل شد ،اقتصاد اسالمى پياده شد،
جهاد اس�لامى برپا و زكات اسالمى گرفته شد؛ يك كشور و يك نظام ،اسالمى شد .مهندس
اين نظام و راهبر اين قطار در اين خط ،نبى اكرم و آن كس��ى اس��ت كه بهجاى او مىنش��يند.
خط هم روش��ن و مشخص اس��ت .بايد جامعة اسالمى و فرد اسالمى از اين خط ،بر روى اين
خ��ط و در اي��ن جهت و از اين راه حركت كند؛ كه اگ��ر چنين حركتى هم انجام گيرد ،آنوقت
انس��انها به كمال مىرس��ند؛ انسانها صالح و فرشتهگون مىشوند ،ظلم در ميان مردم از بين
 .1الكافي /ج /2ص« ،74اى مردم! به خدا چيزى نبود كه شما را به بهشت نزديك و از آتش دور كند ،جز آنكه بدان دستورتان دادم».
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مىرود؛ بدى ،فس��اد ،اختالف ،فقر و جهل از بين مىرود .بش��ر به خوشبختى كامل مىرسد و
بندة كامل خدا مىشود .اسالم اين نظام را بهوسيلة نبى اكرم آورد و در جامعة آنروز بشر پياده
كرد .در كجا؟ در گوشهاى كه اسمش مدينه بود و بعد هم به مكه و چند شهر ديگر توسعه داد.
سؤالى در اينجا باقى مىماند و آن اينكه ،اگر اين قطارى را كه پيغمبر اكرم بر روى اين خط به
راه انداخته است ،دستى ،يا حادثهاى آمد و آن را از خط خارج كرد ،تكليف چيست؟ اگر جامعة
انحراف كل اسالم و معارف
خوف
ِ
اس�لامى منحرف شد ،اگر اين انحراف به جايى رس��يد كه ِ
اسالم بود ،تكليف چيست؟
دو نوع انحراف داريم .يكوقت مردم فاس��د مىشوند؛ خيلى وقتها چنين چيزى پيش مىآيد،
اما احكام اسالمى از بين نمىرود؛ ليكن يكوقت مردم كه فاسد مىشوند ،حكومتها هم فاسد
مىش��وند ،علما و گويندگان دين هم فاسد مىشوند .از آدمهاى فاسد ،اص ً
دين صحيح صادر
ال ِ
نمىش��ود .قرآن و حقاي��ق را تحريف مىكنند .خوبها را بد ،بده��ا را خوب ،منكر را معروف و
معروف را منكر مىكنند .خطى را كه اسالم مث ً
ال به اين سمت كشيده است ،صدوهشتاد درجه به
سمت ديگر عوض مىكنند .اگر جامعه و نظام اسالمى به چنين چيزى دچار شد ،تكليف چيست؟
«من يَرتَ َّد ِم ُ
نكم َعن دينِ ِه
البته پيغمبر فرموده بود كه تكليف چيس��ت؛ قرآن هم فرموده استَ :
��وف يَأتِي اهلل ب ِ َقو ٍم يُ ِح ُّب ُهم َو يُ ِح ُّبونَه »1و آيات زياد و روايات فراوان ديگر و همین روایتی
ف ََس َ
علیهالسالم
 ،اين روايت پيغمبر را براى مردم
که از قول امام حسین برایتان نقل میکنم .امام حسين
خواند .پيغمبر فرموده بود؛ اما آيا پيغمبر مىتوانست به اين حكم الهى عمل كند؟ نه ،چون اين
حكم الهى وقتى قابل عمل اس��ت كه جامعه منحرف ش��ده باشد .اگر جامعه ،منحرف شد ،بايد
كارى ك��رد .خ��دا حكمى در اينجا دارد .در جوامعى كه انح��راف به حدى پيش مىآيد كه خطر
انحراف اصل اسالم است ،خدا تكليفى دارد .خدا انسان را در هيچ قضيهاى بىتكليف نمىگذارد.
ِ
پيغمب��ر اين تكليف را فرموده اس��ت .ق��رآن و حديث گفتهاند ،اما پيغمبر ك��ه نمىتواند به اين
تكلي��ف عمل كند .چرا نمىتواند؟ چون اين تكليف را آنوقتى مىش��ود عمل كرد كه جامعه،
منحرف شده باشد .جامعه در زمان پيغمبر و زمان اميرالمؤمنين ،که به آنشكل منحرف نشده
 .1سورة مباركة مائده /آية « ،54هركس از شما از دينش برگردد ،خدا به زودى جمعيتى را به عرصه مىآورد كه دوستشان دارد
و دوستش مىدارند».
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اس��ت .در زمان امام حس��ن كه معاويه در رأس حكومت اس��ت ،اگرچه خيلى از نشانههاى آن
تبديل كلى اسالم وجود
انحراف ،پديد آمده است ،اما هنوز به آن حدى نرسيده است كه خوف
ِ
داشته باشد .شايد بشود گفت در برههاى از زمان ،چنين وضعيتى هم پيش آمد؛ اما در آنوقت،
فرصتى نبود كه اينكار انجام گيرد ،موقعيت مناسبى نبود؛ اين حكمى كه جزو مجموعة احكام
اس�لامى است ،اهميتش از خود حكومت كمتر نيس��ت؛ چون حكومت ،يعنى ادارة جامعه .اگر
جامعه بهتدريج از خط ،خارج و خراب و فاس��د ش��د و حكم خدا تبديل ش��د ،اگر ما آن حكم
تغيير وضع و تجديد حيات يا به تعبير امروز ،انقالب؛ اگر آن حکم انقالب را نداش��ته باش��يم،
اي��ن حكومت به چه دردى مىخورد؟ پس اهمي��ت آن حكمى كه مربوط به برگرداندن جامعة
منحرف به خط اصلى اس��ت ،از اهميت خود حكم حكومت كمتر نيس��ت .شايد بشود گفت كه
اهميتش از جهاد با كفار بيشتر است .شايد بشود گفت اهميتش از امر به معروف و نهى از منك ِر
معمولى در يك جامعة اسالمى بيشتر است .حتى شايد بشود گفت اهميت اين حكم از عبادات
بزرگ الهى و از حج بيش��تر است .چرا؟ بهخاطر اينكه در حقيقت اين حكم ،تضمينكنندة زنده
شدن اسالم است؛ بعد از آنكه مشرف به مردن است ،يا مرده و از بين رفته است.
خوب ،چه كس��ى بايد اين حكم را انجام دهد؟ چه كس��ى بايد اي��ن تكليف را به جا بياورد؟
يكى از جانشينان پيغمبر ،وقتى در زمانى واقع شود كه آن انحراف ،بهوجود آمده است .البته به
ش��رط اينكه موقعيت مناسب باشد ،چون خداى متعال ،به چيزى كه فايده ندارد تكليف نكرده
است .اگر موقعيت مناسب نباشد ،هر كارى بكنند ،فايدهاى ندارد و اثر نمىبخشد .بايد موقعيت
موقعيت مناسب بودن هم معناى ديگرى دارد ،نه اينكه بگوييم چون خطر
مناس��ب باشد .البته
ِ
دارد ،پس موقعيت مناس��ب نيس��ت؛ مراد اين نيس��ت .بايد موقعيت مناسب باشد ،يعنى انسان
بداند اين كار را كه كرد ،نتيجهاى بر آن مترتب مىش��ود؛ يعنى ابالغ پيام به مردم خواهد شد،
مردم خواهند فهميد و در اش��تباه نخواهند ماند .اين ،آن تكليفى اس��ت كه بايد يك نفر انجام
مىداد .در زمان امام حسينعلیهالسالم هم آن انحراف بهوجود آمده ،هم آن فرصت پيدا شده است.
پس امام حس��ين بايد قيام كند ،زيرا انحراف پيدا ش��ده اس��ت .براى اينكه بعد از معاويه كسى
رب خَ مر و كارهاى
به حكومت رس��يده است كه حتى ظواهر اس�لام را هم رعايت نمىكند .شُ ِ
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خالف مىكند .تعرضات و فس��ادهاى جنسى را واضح انجام مىدهد .عليه قرآن حرف مىزند.
علن ًا شعر برخالف قرآن و بر ر ّد ِدين مىگويد و علن ًا مخالف با اسالم است .منتها چون اسمش
رئيس مسلمانهاست ،نمىخواهد اسم اسالم را براندازد .او عامل به اسالم ،عالقهمند و دلسوز
آب گنديده تراوش مىكند و
به اسالم نيست ،بلكه با عمل خود ،مثل چشمهاى كه از آن مرتب ِ
بيرون مىريزد و همة دامنه را پر مىكند ،از وجود او آب گنديده مىريزد و همة جامعة اسالمى
را پر خواهد كرد .حاكم فاس��د ،اينگونه اس��ت ديگر؛ چون حاكم ،در رأس قلّه است و آنچه از
او ت��راوش كند ،در همانج��ا نمىماند ،برخالف مردم عادى ،بلكه مىري��زد و همة قلّه را فرا
مىگيرد .مردم عادى ،هر كدام جاى خودشان را دارند .البته هركس كه باالتر است ،هركس كه
موقعيت باالترى در جامعه دارد ،فساد و ضررش بيشتر است .فساد آدمهاى عادى ،ممكن است
براى خودش��ان ،يا براى عدهای دور و برشان باشد؛ اما آن كسى كه در رأس قرار گرفته است،
اگر فاس��د ش��د ،فسا ِد او مىريزد و همة فضا را پر مىكند؛ همچنانكه اگر صالح شد ،صالح او
مىريزد و همة دامنه را فرا مىگيرد .چنين كس��ى با آن فس��اد ،بعد از معاويه ،خليفة مس��لمين
شده است؛ خليفة پيغمبر! از اين انحراف باالتر؟!
زمينه هم آماده اس��ت .زمينه آماده اس��ت ،يعنى چه؟ يعنى خطر نيس��ت؟ چرا ،خطر كه هست.
مگر ممكن است كسى كه در رأس قدرت است ،در مقابل انسانهاى معارض ،براى آنها خطر
نيافريند؟ جنگ اس��ت ديگر .ش��ما مىخواهى او را از تخت قدرت پايين بكش��ى و او بنش��يند
تماش��ا كند؟! بديهى اس��ت كه او هم به ش��ما ضربه مىزند .پس خطر هست .اينكه مىگوييم
موقعيت مناس��ب اس��ت ،يعنى فضاى جامعة اسالمى ،طورى اس��ت كه ممكن است پيام امام
حس��ين به گوش انس��انها در همان زمان و در طول تاريخ برس��د .اگر در زمان معاويه ،امام
حس��ين مىخواست قيام كند ،پيام او دفن مىش��د .اين بهخاطر وضع حكومت در زمان معاويه
است .سياستها به گونهاى بود كه مردم نمىتوانستند حقانيت سخن حق را بشنوند .لذا همين
بزرگوار ،ده س��ال در زمان خالفت معاويه ،امام بود ،ولى چيزى نگفت .كارى ،اقدامى و قيامى
نكرد .چون موقعيت آنجا مناس��ب نبود .قبلش هم امام حسنعليهالس�لام بود .ايشان هم قيام نكرد؛
چون موقعيت مناس��ب نبود .نه اينكه امام حسين و امام حسن ،اهل اين كار نبودند .امام حسن
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و امام حسين ،فرقى ندارند .امام حسين و امام سجاد ،فرقى ندارند .امام حسين و امام علىالنقى
و امام حس��ن عسكرىعليهمالس�لام فرقى ندارند .البته وقتى كه اين بزرگوار ،اين مجاهدت را كرده
اس��ت ،مقامش باالتر از كسانى اس��ت كه نكردند؛ اما اينها از لحاظ مقام امامت يكسانند .براى
هريك از آن بزرگواران هم كه پيش مىآمد ،همين كار را مىكردند و به همين مقام مىرسيدند.
خ��وب؛ امام حس��ين ه��م در مقابل چنين انحرافى قرار گرفته اس��ت .پس باي��د آن تكليف را
انجام دهد .موقعيت هم مناس��ب اس��ت .پ��س ديگر عذرى وجود ندارد .ل��ذا عبداهللبنجعفر و
محمدبنحنفي��ه و عبداهللبنعب��اس ،اينها كه عامى نبودند ،همه دينش��ناس ،آدمهاى عارف،
عالم و چيزفهم بودند؛ وقتى به حضرت مىگفتند كه ،آقا! خطر دارد ،نرويد .مىخواستند بگويند
وقتى خطرى در سر را ِه تكليف است ،تكليف ،برداشته است .آنها نمىفهميدند كه اين تكليف،
تكليفى نيست كه با خطر برداشته شود .اين تكليف هميشه خطر دارد .آيا ممكن است انسان،
حس��ب ظاهر قيام كند و خطر نداش��ته باشد؟! مگر چنين چيزى
عليه قدرتى آنچنان مقتدر به
ِ
مىشود؟! اين تكليف ،هميشه خطر دارد.
..كارى كه در زمان امام حسين انجام گرفت ،نسخة كوچكش هم در زمان امام ما انجام گرفت.
منتها آنجا به نتيجة ش��هادت رس��يد ،اينجا به نتيجة حكومت .اين همان است ،فرقى نمىكند.
هدف امام حس��ين با هدف امام بزرگوار ما يكى بود .اين مطلب ،اس��اس معارف امام حس��ين
است .معارف حسينى ،بخش عظيمى از معارف شيعه است .اين پاية مهمى است و خود ،يكى
از پايههاى اسالم است.
پس هدف ،عبارت ش��د از بازگرداندن جامعة اس�لامى به خط صحيح .چه زمانى؟ آنوقتى كه
خيانت كسانى ،مسلمين را منحرف كرده و
راه ،عوضى شده است و جهالت و ظلم و استبداد و
ِ
زمينه و شرايط هم آماده است .البته دوران تاريخ اوقات مختلفى است .گاهى شرايط آماده است
و گاهى آماده نيست .زمان امام حسين آماده بود ،زمان ما هم آماده بود .امام همان كار را كرد.
هدف يكى بود .منتها وقتى انس��ان به دنبال اين هدف ،راه مىافتد و مىخواهد عليه حكومت
و مركز باطل قيام كند ،براى اينكه اس�لام و جامعه و نظام اس�لامى را به مركز صحيح خود
برگرداند ،يكوقت اس��ت كه وقتى قيام كرد به حكومت مىرسد؛ يكوقت است كه اين قيام،
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به حكومت نمىرسد ،به شهادت مىرسد؛ آيا در اين صورت ،واجب نيست؟ چرا ،به شهادت هم
برسد واجب است .آيا در اين صورتى كه به شهادت برسد ،ديگر قيام فايدهاى ندارد؟ چرا ،هيچ
فرقى نمىكند .اين قيام و اين حركت در هر دو صورت فايده دارد چه به شهادت برسد ،چه به
حكومت ،منتها هركدام يك نوع فايده دارد .بايد انجام داد؛ بايد حركت كرد.
اين ،آن كارى بود كه امام حسين انجام داد .منتها امام حسين آن كسى بود كه براى اولينبار
اين حركت را انجام داد .قبل از او انجام نشده بود .چون قبل از او در زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين
چنين زمينه و انحرافى بهوجود نيامده بود ،يا اگر هم در مواردى انحرافى بود ،زمينة مناسب و
مقتضى نبود .زمان امام حسين هر دو وجود داشت .در باب نهضت امام حسين ،اين اصل قضيه
است .پس مىتوانيم اينطور جمعبندى كنيم ،بگوييم امام حسين قيام كرد تا آن واجب بزرگى
انحرافات بزرگ در جامعة
را كه عبارت از تجدي ِد بناى نظام و جامعة اسالمى يا قيام در مقابل
ِ
اس�لامى اس��ت ،انجام دهد .اين از طريق قيام و از طريق امر به معروف و نهى از منكر است؛
بلكه خودش يك مصداق بزرگ امر به معروف و نهى از منكر اس��ت .البته اين كار ،گاهى به
نتيجة حكومت مىرسدـ امام حسين براى اين آماده بود ـ گاهى هم به نتيجة شهادت مىرسد؛
براى اين هم آماده بود .ما به چه دلیل این مطلب را عرض میکنیم؟
علیهالسالم
اين را از كلمات خود امام حسين بهدست مىآوريم .من در میان کلمات حضرت ابیعبدهلل
چند عبارت را انتخاب کردهام ،البته بیش از اینهاس��ت که همه همین معنا را بیان میکند .اول
در مدين��ه ،آن ش��بى كه وليد ،حاكم مدينه ،حضرت را احضار ك��رد و گفت معاويه از دنيا رفته
نظ ُر َو تَ ُ
«و ن َ ُ
رون
نظ َ
اس��ت و ش��ما بايد با يزيد بيعت كنيد .حضرت به او فرمود :باش��د تا صبح َ
أح ُّق بِالبَ َيع ِة َو ِ
الخالفَة» برويم فكر كنيم ،ببينيم ما بايد خليفه ش��ويم ،يا يزيد بايد خليفه
أيُّنا َ
ش��ود .مروان فرداى آنروز ،حضرت را در كوچهه��اى مدينه ديد ،گفت اباعبداهلل ،تو خودت را
به كشتن مىدهى .چرا با خليفه بيعت نمىكنى؟ بيا بيعت كن ،خودت را به كشتن نده ،خودت
جواب او اين جمله را فرمود« :إنّ��ا لهلِ َو إنّا إلَي ِه ِ
ون َو
را ب��ه زحم��ت نيانداز .حض��رت در
ِ
راج ُع َ
الم إذ قَد بُلِيَ ِت ا ُ
راع ِمثلِ يَزِيد»1؛ ديگر بايد با اسالم خداحافظى كرد
ال ّم ُة ب ِ ٍ
الس ُ
َع َلى اإلسال ِم َّ
 .1بحاراالنوار /ج /44ص325و326
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و بدرود گفت ،آنوقتى كه حاكمى مثل يزيد بر س��ر كار بيايد و اس�لام به حاكمى مثل يزيد
شخص يزيد نيست ،هركس مثل يزيد باشد .حضرت مىخواهد بفرمايد كه
مبتال گردد .قضية
ِ
تابهحال هرچه بود قابل تحمل بود؛ اما االن پاى اصل دين و نظام اس�لامى در ميان اس��ت و
با حكومت كس��ى مثل يزيد نابود خواهد ش��د .به اينكه خطر انحراف ،خطر جدى اس��ت اشاره
مىكند .مسئله عبارت از خطر براى اصل اسالم است.
حض��رت اباعبداهللعلیهالس�لام ،هم هنگام خروج از مدينه ،ه��م هنگام خروج از مكه ،صحبتهايى
ب��ا محمدبنحنفيه داش��ت؛ به نظر من مىرس��د كه اين وصيت مربوط اس��ت به هنگامى كه
مىخواس��ت از مكه خارج ش��ود ،در ماه ذيحجه ه��م كه محمدبنحنفيه به مك��ه آمده بود،
صحبتهايى با حضرت داش��ت .حضرت به برادرش محمدبنحنفيه چيزى را به عنوان وصيت
أخرج ِ
أشرا ً َو
نوش��ت و داد .آنجا بعد از ش��هادت به وحدانيت خدا به اينجا مىرس��د« :أنّي لَم ُ
ال ب َ ِطرا ً َو ال ُم ِ
فس��دا ً َو ال ظالِما» يعنى كسانى اش��تباه نكنند و تبليغاتچيها تبليغ نكنند كه
امام حس��ين هم مثل كسانى كه اينگوش��ه و آنگوشه خروج مىكنند براى اينكه قدرت را به
چنگ بگيرند ،براى خودنمايى ،براى عيش و ظلم و فس��اد وارد ميدان مبارزه و جنگ مىشود.
جت ل ِ َط ِ
اإلصالح فِي ا ُ ّم ِة َج ّدي» .عنوان اين كار
لب
«و إنّما َخ َر ُ
ِ
كار ما از اين قبيل نيس��ت؛ َ
همين «اصالح» اس��ت ،مىخواهم اصالح كنم .اين همان واجبى است كه قبل از امام حسين
انجام نگرفته بوده است .اين اصالح از طريق «خروج» است .خروج يعنى قيام .حضرت در این
وصیتنامه این را ذکر کرد ،تقریب ًا تصریح به این معنی اس��ت يعنى او ًال مىخواهيم قيام كنيم
و اين قيام ما هم براى اصالح اس��ت؛ نه براى اين اس��ت كه حتم ًا بايد به حكومت برس��يم؛ نه
براى اين اس��ت كه حتم ًا بايد برويم ش��هيد ش��ويم ،نه؛ مىخواهيم اصالح كنيم .البته اصالح،
كار كوچكى نيس��ت .يكوقت ش��رايط طورى است كه انس��ان به حكومت مىرسد و خودش
زمام قدرت را بهدس��ت مىگيرد؛ يكوقت نمىتواند اينكار را بكند ،نمىش��ود ،شهيد مىشود.
المعر ِ
وف َو أن َهى
درعينحال هر دو ،قيام براى اصالح اس��ت .بعد مىفرماي��د« :ا ُ ِر ُ
يد أن ُ
آم َر ب ِ ُ
الم َ
سير ِة َج ّدي»1؛ اين اصالح ،مصداق امر به معروف و نهى از منكر است.
نك ِر َو
َعنِ ُ
أس��ير ب ِ َ
َ
 .1بحاراالنوار /ج /44ص« ،329من براى سركشى و دشمني و فساد كردن و ظلم نمودن خارج نشدم ،بلكه من به منظور ايجاد اصالح در
ميان امت جدم خارج شدم ،من در نظر دارم امر به معروف و نهى از منكر نمايم ،من ميخواهم مطابق سيرة جدم رسول خدا رفتار نمايم».
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این هم یک بیان دیگر.
حضرت در مكه دو نامه نوش��ته اس��ت كه يكى به رؤساى بصره و يكى به رؤساى كوفه است.
يكم بِهذا ِ
ثت َرسولي إل َ ُ
الكتاب،
«و قَد ب َ َع ُ
در نامة حضرت به رؤساى بصره ،اينطور آمده استَ :
و اِنّی اَد ُعو ُكم اِلى ِك ِ
الس ّ��ن َة قَد اُميتَت ،و ا ِ ّن البِد َع َة قَد اُحييَت فَ ِان
تاب اهلل ِ و اِلی نَبيّ ِه ،فَ ِا ّن ُ
طيعوا اَمرى أهد ُكم َس َ
الرش��اد »1من مىخواهم بدعت را از بين ببرم
تُجيبوا َدعوتي و تُ ُ
��بيل َّ
و س��نت را احيا كنم؛ زيرا س��نت را ميراندهاند و بدعت را زنده كردهاند ،اگر دنبال من آمديد را ِه
راست با من است؛ يعنى مىخواهم همان تكليف بزرگ را انجام دهم كه احياى اسالم و احياى
اإلمام اّإل
س��نت پيغمبر و نظام اسالمى اس��ت .بعد در نامه به اهل كوفه فرمود« :فَ َل َعمرِي َما
ُ
تاب القائ ِ ُم بِال ِق ِ
الحا ِك ُم ب ِ ِ
فس ُه َع َلى ذل ِ َ
الك ِ
ك ل »2امام و پيشوا
سط ّ
الدائ ِ ُن ب ِ ِدينِ َ
س نَ َ
الح ّق الحاب ِ ُ
رئيس جامعة اس�لامى نمىتواند كس��ى باشد كه اهل فسق و فجور و خيانت و فساد و دورى
و ِ
از خدا و اينهاس��ت .بايد كسى باش��د كه به كتاب خدا عمل كند .يعنى در جامعه عمل كند؛ نه
اتاق خلوت ،فقط نماز بخواند؛ بلكه عمل به كتاب را در جامعه زنده كند ،اخذ
اينكه خودش در ِ
الح ِّق» يعنى آيين و قانون
به قسط و عدل كند و حق را قانون جامعه قرار دهد؛ ّ
«الدائ ِ ُن ب ِ ِدينِ َ
ك ل»؛ ظاهراً
فس ُه َع َلى ذل ِ َ
س نَ َ
و مقررات جامعه را حق قرار دهد و باطل را كنار بگذارد« .الحاب ِ ُ
معناى اين جمله اين است كه خودش را در خط مستقيم الهى به هر كيفيتى حفظ كند و اسير
جاذبههاى شيطانى و مادى نشود ،والسالم .بنابراين ،هدف را مشخص مىكند.
امام حسين از مكه خارج شد .آن حضرت در بين راه در هر كدام از منازل ،صحبتى با لحنهاى
حربنيزيد هم در كنار حضرت است؛ حضرت
مختلف دارد .در منزلى به نام «بَ َ
يضه» ،درحالیكه ّ
مىرود ،او هم در كنار حضرت مىرود .به اين منزل رس��يدند و فرود آمدند .ش��ايد قبل از اينكه
اس��تراحت كنند يا بعد از اندكى استراحت ،حضرت ايس��تاد و خطاب به لشكر دشمن اينگونه
ان رس��ولاهللص ّلىاهللعليهوآله قالَ :من َرأى ُس��لطان ًا جائِرا ً ُمستَ ِح اًّل ل ِ ُح ُر ِم اهلل
فرمود« :ايّها النّاسّ ،
دوان لَم يُ َغيِّر ب ِ َق ٍ
ِ
ول َو
لس ّ��ن ِة
عم ُل في ِعبا ِد اهلل ِ بِاإلث ِم َو ُ
الع َ
رس��ول اهلل يَ َ
نا ِكث ًا ل ِ َعه ِد اهلل ِ ُمخالِف ًا ُ
كان َح ّق ًا ع َلى اهلل ِ أن يُ ِ
دخ َله» يعنى اگر كس��ى ببيند حاكمى در جامعه بر س��ر
دخ َل ُه َم َ
ال فِعل َ
 .1بحاراالنوار /ج /44ص340
 .2بحاراالنوار /ج /44ص334
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كار اس��ت كه ظلم مىكند ،حرام خدا را حالل مىش��مارد ،حالل خدا را حرام مىشمارد ،حكم
اله��ى را كنار مىزند ،عمل نمىكند و ديگران را به عمل وادار نمىكند ،يعنى در ميان مردم با
ظالم جائر که مصداق کاملش یزید بود ـ
گناه ،با دش��منى و با ظلم عمل مىكند
ـ حاکم فاس ِد ِ
ِ
«كان َح ّق ًا ع َلى اهلل ِ أن يُ ِ
«لَم يُ َغيِّر ب ِ َق ٍ
دخ َل ُه
ول َو ال فِعل» و با زبان و عمل عليه او اقدام نكندَ ،
ساكت بىتفاوتِ بىعمل را هم به همان سرنوشتى دچار
دخ َله »1خداى متعال در قيامت اين
ِ
َم َ
مىكند كه آن ظالم را دچار كرده اس��ت؛ يعنى با او در يك صف و در يك جناح قرار مىگيرد.
پيغمبر مش��خص كرده بود كه اگر نظام اسالمى منحرف شد بايد چه كار كرد .امام حسين هم
به همين فرمايش پيغمبر استناد مىكند.
پس تكليف چه ش��د؟ تكليف« ،يُ َغيِّر ب ِ َق ٍ
ول و ال فِعل» ش��د .اگر انس��ان در چنين شرايطى قرار
گرفتـ البته در زمانى كه موقعيت مناسب باشد ـ واجب است در مقابل اين عمل قيام و اقدام
كند .به هركجا مىخواهد برس��د؛ كشته ش��ود ،زنده بماند ،به حسب ظاهر موفق شود يا نشود.
هر مسلمانى در مقابل اين وضعيت بايد قيام و اقدام كند .اين تكليفى است كه پيغمبر فرموده
أح ُّق ب ِ َهذا »2من از همة مسلمانان شايستهترم به اينكه
«و إنّي َ
اس��ت .بعد امام حسين فرمودَ :
اين قيام و اين اقدام را بكنم ،چون من پس��ر پيغمبرم .اگر پيغمبر اين تغيير یعنی همین اقدام
را بر تكتك مس��لمانان واجب كرده است ،بديهى است حسينبنعلى پسر پيغمبر ،وارث علم
و حكمت پيغمبر ،از ديگران واجبتر و مناسبتر است كه اقدام كند« .و من بهخاطر این است
که اقدام کردم»؛ پس امام علت قیام خود را بیان میکند.
علیهالس�لام
منزل « ُع َذيب» ،كه چهار نفر به حضرت ملحق ش��دند ،بيان ديگرى از امام حسين
در ِ
كون َخيرا ً ما أرا َد اهللُ بِنا ،قَتَ َلنا أم َظ َف َرنا.»3
هست .حضرت فرمود« :ا َ ّما و اهلل ِ إنّى لأَ رجو أن يَ َ
اين هم نش��انة اينكه گفتيم فرقى نمىكند .چه به پيروزى برس��ند ،چه كش��ته بشوند تفاوتى
نمىكند .تكليف ،تكليف اس��ت .بايد انجام بگيرد .فرمود من اميدم اين است كه خداى متعال،
 .1بحاراالنوار /ج /44ص382
 .2بحاراالنوار /ج /44ص382
 .3اعیان الشیعه /ج /1ص« ،597به خدا قسم اميد دارم آنچه را خداوند براي ما اراده كرده ،خیر است ،چه به صورت فتح باشد،
چه به شکل شهادت».
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آن چيزى كه براى ما در نظر گرفته است ،خير ماست؛ چه كشته بشويم ،چه به پيروزى برسيم،
فرق��ى نمىكند؛ م��ا داريم تكليفمان را انجام مىدهيم .در خطبة اول بعد از ورود به س��رزمين
عم ُل ب ِ ِه
كرب�لا فرم��ود« :قَد ن َ َز َل ِم َن األم ِر َما قَد تَ َرون»؛ بعد فرمود« :أال تَ َر َ
ون إلَى َ
الح ِّق ال يُ َ
َو إلَى البا ِطلِ ال يُتَنَا َهى َعن ُه لِيَرغ ِ
المؤ ِم ُن فِي لِقا ِء َرب ِّ ِه َح ّق ًا َح ّق ًا »1تا آخر.
َب ُ
پ��س امام حسينعلیهالس�لام ب��راى انجام يك واجب ،قيام كرد .اين واج��ب در طول تاريخ متوجه
به يكايك مس��لمانان است .اين واجب ،عبارت اس��ت از اينكه هر وقت ديدند كه نظا ِم جامعة
اس�لامى دچار يك فساد بنيانى شده و بيم آن اس��ت كه بهكلى احكام اسالمى تغيير يابد ،هر
مسلمانى بايد قيام كند .البته در شرايط مناسب ،آنوقتى كه بداند اين قيام ،اثر خواهد بخشيد.
جزو ش��رايط ،زنده ماندن ،كشته نشدن ،يا اذيت و آزار نديدن ،نيست .اينها جزو شرايط نيست.
لذا امام حسينعلیهالسالم قيام كرد و عم ً
ال اين واجب را انجام داد تا درسى براى همه باشد.
1374/3/19
حسينبنعليعليهالسالم کاري کرد که وجدان مردم بيدار شد .لذا شما ميبينيد بعد از شهادت امام
حسينعليهالس�لام قيامهاي اس�لامي يکي پس از ديگري بهوجود آمد .البته سرکوب شد؛ اما مهم
اين نيست که حرکتي از طرف دشمن سرکوب شود .البته تلخ است؛ اما تلختر از آن ،اين است
حال عکسالعمل نشاندادن پيدا نکند .اين،
که يک جامعه به جايي برسد که در مقابل دشمنِ ،
خط ِر بزرگ است.
عليهالسالم
حکومت طواغيت ،کساني پيدا شدند و با
کاري کرد که در همة دورانهاي
حسينبنعلي
ِ
اينکه از دوران صدراسالم دورتر بودند ،ارادهشان از دوران امامحسنمجتبيعليهالسالم براي مبارزه
با دس��تگاه ظلم و فس��اد بيشتر بود .همه هم سرکوب ش��دند .از قضية قيام مردم مدينه که به
«ح ّره» معروف است ،شروع کنيد تا قضاياي بعدي و قضاياي ت ّوابين و مختار ،تا دوران بنياميه
َ
و بنيعب��اس؛ مرتب در داخل ملتها قيام بهوجود آمد .اين قيامها را چه کس��ي بهوجود آورد؟
حسينبنعليعليهالسالم .اگر امام حسينعليهالسالم قيام نميکرد ،آيا روحية تنبلي و گريز از مسؤوليت
تبديل به روحية ظلمستيزي و مسؤوليتپذيري ميشد؟ چرا ميگوييم روحية مسؤوليتپذيري
زادگان اسالم بود ،به مکه
مرده بود؟ به دليل اينکه امام حسينعليهالسالم از مدينه که مرک ِز بزرگ
ِ
 .1بحاراالنوار /ج /44ص« ،381اكنون كار به اينجا رسيد كه مشاهده ميكنيد ،آيا نمىبينيد كه به حق عمل نمىشود و از باطل
جلوگيرى نميگردد ،حق ًا كه شخص مؤمن بهطور قطع راغب مالقات پروردگار خود است».
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رفت .فرزند عباس ،فرزند زبير ،فرزند عمر ،فرزند خلفاي صدر اسالم ،همة اينها در مدینه جمع
بودند و هيچکس حاضر نش��د در آن قيام خونين و تاريخي ،به امام حسينعليهالس�لام کمک کند.
پس ،تا قبل از شروع قيام امام حسينعليهالسالم خواص هم حاضر نبودند قدمي بردارند .اما بعد از
قيام امام حسينعليهالسالم اين روحيه زنده شد .اين ،آن درس بزرگي است که در ماجراي عاشورا،
در کنار درسهاي ديگر بايد بدانيم .عظمت اين ماجرا اين است.
«المو ُعو ِد ب ِ َش��ها َدتِ ِه قَ َ
بل اِستِهالل ِ ِه َو ِوال َدتِه»؛ اينکه از قبل از والدت آن بزرگوار «ب َ َكت ُه
اينکه َ
األرض َو َمن َع َليها»1؛ حسينبنعليعليهالسالم را در اين عزاي بزرگ مورد
ماء َو َمن فيها َو
ُ
َّ
الس ُ
توج��ه قرار دادند و عزاي او را گرامي داش��تند و به تعبير اي��ن دعا يا زيارت ،بر او گريه کردند،
عليهالسالم
به اين خاطر اس��ت .لذا شما امروز وقتي نگاه ميکنيد ،اسالم را زنده شدة حسينبنعلي
ميدانيد .او را پاسدا ِر اسالم ميدانيد.
1371/11/6

 .1بحاراالنوار /ج /44ص« ،347کسی كه پيش از به دنیا آمدنش ،وعده و خبر شهادتش داده شد و آسمان و هركس که در آن بود
و زمين و هركس بر روي آن بود ،بر او گريه كرد».

فصل هفتم
حركت زينبكبري
و سفيران كربال
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حماسة زینبکبری
زينبكب��رى يك زن بزرگ اس��ت .عظمتى كه اين زن بزرگ در چش��م ملتهاى اس�لامى
دارد ،از چيس��ت؟ نمىشود گفت بهخاطر اين اس��ت كه دختر علىبنابىطالبعليهالسالم يا خواهر
حس��ينبنعلى و حسنبنعلىعليهماالسالم است .نس��بتها هرگز نمىتوانند چنين عظمتى را خلق
كنند .همة ائمة ما ،دختران و مادران و خواهرانى داشتند ،اما كو يك نفر مثل زينبكبرى؟ ارزش
عظيم انس��انى و اس�لامى او بر اساس تكليف
و عظمت زينبكبرى ،بهخاطر موضع و حركت
ِ
الهى است .كار او ،تصميم او ،نوع حركت او ،به او اينطور عظمت بخشيد .هركس چنين كارى
بكند ،ولو دختر اميرالمؤمنينعليهالس�لام هم نباش��د ،عظمت پيدا مىكند .بخش عمدة اين عظمت
از اينجاست كه او ًال موقعيت را شناخت؛ هم موقعيت قبل از رفتن امام حسينعليهالسالم به كربال،
هم موقعيت لحظات بحرانى روز عاشورا ،هم موقعيت حوادث ُكشندة بعد از شهادت امام حسين
را و ثاني ًا طبق هر موقعيت ،يك انتخاب كرد .اين انتخابها زينب را ساخت.
قبل از حركت به كربال ،بزرگانى مثل ابنعباس و ابنجعفر و چهرههاى نامدار صدر اسالم ،كه
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ادعاى فقاهت و ش��هامت و رياس��ت و آقازادگى و امثال اينها را داشتند ،گيج شدند و نفهميدند
چهكار بايد بكنند .ولى زينبكبرى گيج نشد و فهميد كه بايد اين راه را برود و امام خود را تنها
نگذارد و رفت .نه اينكه نمىفهميد راه سختى است ،او بهتر از ديگران حس مىكرد .او يك زن
بود ،زنى كه براى مأموريت ،از ش��وهر و خانوادهاش جدا مىش��ود؛ و به همين دليل هم بود كه
بچههاى خردسال و نوباوگان خود را هم به همراه برد .حس مىكرد كه حادثه چگونه است .در
آن ساعتهاى بحرانى كه قويترين انسانها نمىتوانند بفهمند چه بايد بكنند ،او فهميد و امام
خود را پش��تيبانى كرد و او را براى ش��هيد شدن تجهيز نمود .بعد از شهادت حسينبنعلى هم
كه دنيا ظلمانى شد و دلها و جانها و آفاق عالم تاريك گرديد ،اين زن بزرگ يك نورى شد
و درخش��يد .زينب به جايى رسيد كه فقط واالترين انسانهاى تاريخ بشريتـ يعنى پيامبران ـ
مىتوانند به آنجا برسند.
1370/8/22
تاريخى ماندنى نمىشد.
واقع ًا كربال بدون زينب كربال نبود .عاشورا بدون زينبكبرى آن حادثة
ِ
آنچنان ش��خصيت دختر علىعليهالس�لام در اين حادثه از اول تا آخر ،بارز و آشكار است كه انسان
حسين دوم است در پوشش يك زن ،در لباس دختر على .غير از اينكه اگر
احساس مىكند يك
ِ
زينب نبود بعد از عاش��ورا چه مىشد ،شايد امام سجاد هم كشته مىشد ،شايد پيام امام حسين
به هيچكس نمىرسيد .در همان دورانى كه قبل از شهادت حسينبنعلىعليهالسالم هم بود ،زينب
مثل يك غمخوا ِر صديق ،كسى كه با بودن او ،امام حسين احساس تنهايى نمىكرد ،احساس
عليهاالسالم
خستگى نمىكرد .يكچنين نقشى را انسان در چهرة زينب و در كلمات و حركات زينب
مشاهده مىكند.
دو بار زينب احساس اضطراب كرد و به امام حسين اين اضطراب را ذكر كرد .يكبار در يكى
از منازل بود ،بعد از ماجراى خبر شهادت جناب مسلم بود كه حضرت آمدند و چيزهايى را نقل
كردند و خبرهاى گوناگونى مىرس��يد .حضرت زينب ،باالخره هم يك زن هس��ت با عواطف
جوش��ان زنانه ،با احساس��ات لطيف يك زن؛ و مظهر جوشش احساس��ات هم ،همين خاندان
پيغمبرن��د .در عين صالبت ،در عين قدرت ،در عين ش��جاعت ،در عي��ن مقاومت در مصائب،
ترحم انس��انى هم باز همين خانواده هست .كه
مظهر چش��مة جوشان و زالل لطافت انسانىّ ،
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حسينبنعلىعليهالس�لام را مث��ال بزنم من ،آن آدمى كه در مقابل ي��ك دنيا مخالف ،يك صحرا
گرگ گرسنه تنها مقاومت مىكند و تنش نمىلرزد ،در مقابل يك چيزهاى كوچكى آنچنان
ِ
منقلب مىش��ود؛ مث ً
ال آنوقتى كه آن غال ِم سيا ِه حبشى روى زمين افتاد؛ حضرت آمدند باال
س��ر اين غالم .خُ ب ،يك غالم سياهى اس��ت ،جزو مخلصين است ،جزو عالقهمندان است،
شايد ُجون غالم ابىذر بوده كه از لحاظ وضع اجتماعى ،فرهنگ اجتماعى آنروز ،اگرچه در
بين مس��لمانها باالخره يك مرحلة خيلى بااليى ندارد ،يك مرتبة ش��ريف و عالىاى ندارد.
معاريف كوفه
اين ،وقتى كش��ته مىشودـ خُ ب ،خيلىها كشته شدند؛ اشراف كوفه ،بزرگان و
ِ
مث��ل َحبيببن ُمظاهر و ُزهيربنقين و ديگران كه اينه��ا جز ِو بزرگان و نامداران رجال كوفه
بودند؛ در كنار امام حس��ين شهيد شدند ،افتادند حضرت اين حركات را نشان نداد .خطاب به
مسلمبنعوس��جه حضرت فرمودند كه انش��اءاهلل از خدا اجر بگيرى ـ اما در مقابل اين غالم
س��ياه كه كس��ى را ندارد ،فرزندى ندارد ،خانوادهاى در انتظار او نيس��ت تا بر او گريه كنند،
حس��ينبنعلى آمد همان حركتى را كه ب��ا علىاكبر انجام داد ،با اين غالم انجام داد .باالى
سر غالم نشست ،اين سر خونين غالم را روى زانوى خودش گذاشت ،اما دلش آرام نگرفت،
يكوقت همه ديدند حضرت خم ش��د ،صورتش را روى صورت اين س��يا ِه غالم گذاش��ت؛
اينجور عطوفت انس��انى جوشنده است! لذا زينب ،يك زن با عواطف جوشان ،با احساسات،
آنوقت ،نه يك زن معمولى ،خواهر امام حسين ،خواهرى كه عاشقانه امام حسين را دوست
مىدارد؛ خواهرى كه ش��وهرش را رها كرد ،خانوادهاش را رها كرد با امام حس��ين آمد؛ تنها
هم نيامد ،عون و محمد ،پسرهايش را هم آورد .من احتمال مىدهم كه عبداهللبنجعفر حتى
راضى هم نبود كه پسرهايش بيايند ،يقين ندارم كه عبداهلل راضى بود ،اما زينب آنها را آورد،
براى خاطر اينكه با خودش باش��ند در راه خدا اگر بناى جانبازى است ،آنها هم شهيد بشوند.
حاال در يكى از منازل بين راه احس��اس كرد كه خطرناك اس��ت ،رفت به امام حس��ين عرض
كرد ،برادر احساس خطر مىكنم من ،وضع را خطرناك مىبينم .مىداند مسئله ،مسئلة شهادت
هيجان حوادث او را زير فش��ار مىگذارد كه به امام
و اس��ارت اس��ت ،اما درعينحال آنچنان
ِ
حس��ين مراجعه مىكند ،اينجا امام حسين چيز زيادى به او نگفتند .فرمودند چيزى نيست ،هر
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��اء اهلل َكان »1هرچه
«م َ
چه خدا بخواهد همان پيش خواهد آمد و قريب به اين مضمون كه َ
اش َ
خدا بخواهد او خواهد ش��د .ديگر ما از زينبكبرىس�لاماهللعليها چيزى نمىبينيم كه به امام حسين
گفته باش��د يا س��ؤال كرده باشد يا يك فشارى را در روح خودش احساس كرده باشد و به امام
حسين منتقل كرده باشد ،مگر در شب عاشورا.
اول شب عاشورا ،آنجا هم آنجايى است كه زينبكبرىعليهاالسالم شايد بتوان گفت بىتاب شد از
ِ
عليهالصالةالسالم
است ،كه حضرت بيمار بودند ـ
شدت غم .نقل مىكندـ راوى اين قضيه امام سجاد
ام��ام س��جاد نقل مىكنند ،مىگويند در خيمه من خوابيده ب��ودم ،عمهام زينب هم پهلوى من
نشس��ته بود و از من پذيرايى مىكرد .خيمة پهلويى هم پدرم حضرت ابىعبداهلل بود ،نشس��ته
بود و ُجونـ غالم ابىذر ـ داشت شمشير حضرت را اصالح مىكرد ،خودشان را آماده مىكردند
ب��راى نبردى كه فردا در پيش داش��تند .مىگويد يكوقت ديدم پ��درم بنا كرد زمزمه كردن و
يك اش��عارى خواند كه مضمون اين اش��عار اين اس��ت كه دنيا روگردان شده و عمر به انسان
ك ِمن َخليلِ َكم ل َ َ
هر ا ُ ٍّف ل َ َ
ك ب ِاإلش��راقِ َو
وفا نخواهد كرد و مرگ نزديك اس��ت؛ «يا َد ُ
ِ
األصيل2» اين نشاندهندة اين است كه كسى كه اين شعر را دارد مىخواند مطمئن است كه
بهزودى و در زمان نزديكى دنيا را مفارقت 3خواهد كرد .امام س��جاد مىگويد من اين ش��عر را
ش��نيدم ،پيام و معناى اين شعر را هم درك كردم ،فهميدم امام حسين دارد خبر مرگ خودش
را مىده��د ،اما خودم را نگه داش��تم .ناگهان نگاه كردم ،ديدم عمهام زينب به ش��دت ناراحت
ش��د .برخاس��ت رفت به خيمة برادر ،گفت برادر جان! مىبينم خبر مرگ خودت را مىدهى .ما
تا بهحال دلمان به تو خوش بود ،وقتى پدرمان از دنيا رفت ،گفتيم برادرانمان هس��تند .برادرم
امام حسن وقتى به شهادت رسيد ،من گفتم برادرم امام حسين هست ،سالها به تو دل خوش
كردم ،به اتكای تو بودم ،امروز مىبينم تو هم خبر مرگ مىدهى.
البته زينبكبرى حق دارد ناراحت باشد .من تصور مىكنم وضعيتى كه آنروز براى زينب وجود
داشته يك وضعيت استثنائى است .هيچكدام از زنها را و حتى امام سجاد را نمىتوانيم با وضع
 .1الكافي /ج /2ص530
هواخواهان [حق] را كشتى».
دوستى تو ،چقدر در شب و روز دوستان و
 .2بحاراالنوار /ج /44ص« ،316اى روزگار! اُف بر
ِ
ِ
( .3فرق) دور شدن ،جدا شدن
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زينب مقايس��ه كنيم وضعش��ان را .بسيار وضع زينب وضع س��خت و طاقتفرسايى بوده .تمام
مردها در روز عاشورا به شهادت رسيدند .عصر عاشورا يك نفر مرد توى تمام اين خيمهگاه نبود
مگر امام سجاد ،كه او هم مريض بود ،آنجا افتاده بود و شايد در حالت ا ِغما بهسر مىبرد .حاال
شما ببينيد اين خيمهگاه و اردوگاهى كه در او هشتاد نفر ،هشتادوچهار نفر زن و بچه هستند و
در ميان يك درياى دشمن محاصرهاند ،اينها چقدر كار دارند؛ بعضى تشنهاند ،بعضى گرسنهاند،
يا بشود گفت همه تشنهاند و همه گرسنهاند ،دلها همه لرزان و خائف است ،جسدهاى شهدا
همه قلمقلم شده روى زمين افتاده است ،بعضى برادر اينهايند ،بعضى فرزند اينهايند .بههرحال
يك حادثة بس��يار تلخ و وحشتآورى است .يك نفر بايد اين جمعيت را جمع كند .آن يك نفر
زينب است.
زينب فقط اين نبود كه برادرش را از دس��ت داده بود ،يا دو فرزندش را ،يا برادرهاى ديگرش
را ،يا اينهمه عزيزان را و هجده نفر جوانان بنىهاشم و اصحاب وفادار را .اينهم بود و شايد
اين اهميتش كمتر از آن هم نبود كه در ميان اينهمه دش��من ،بار س��نگين اداره و حراست و
مديريت اين خرگاه شكستخوردة پراكندهشده و متفرقشده را به عهده دارد ،حتى امام سجاد
را ه��م بايس��تى او اداره كند ،لذا زينب در آن چند س��اعتى كه بعد از حادث��ه اتفاق افتاد ،تا آن
ساعتى كه حركت كردند و رفتند ،و دشمنها مشخص شد كه با اينها چه كار خواهند كرد؛ در
آن چند ساعت كه يك شب تاريك و ظلمانى و سخت هم در ميان اين چند ساعت بوده ،خدا
مىداند كه به اين زينبكبرى چه گذش��ته اس��ت .لذا بود كه زينب در اين چند ساعت دائم ًا در
ح��ال حرك��ت ،در حال دوندگى پيش اين بچه ،پيش آن زن ،پيش اين ماد ِر داغديده ،پيش آن
خواه ِر برادر از دس��ت داده ،پيش آن بچة كوچك؛ دائم ًا بين اين افراد حركت مىكند ،اينها را
جمع مىكند ،اينها را دلدارى مىدهد .اما يكوقت هم طاقت زينب بهس��ر مىرس��يد ،خطاب
به برادرش مىكرد ،به برادر ش��هيدش رو مىكرد ،تنها ملجأ و َمالذش 1او بود .در روايت دارد
كه زينبكبرى آمد در باالى س�� ِر جس��د كشته و مجروح و قطعهقطعه شدة برادرش ايستاد ،از
حمداه َصلَّى َع َل َ
الس��ماء» اى ج ّد ما! اى پيغمبر!
يك َمالئ ِ َك ُة َّ
ته دل فريادش بلند ش��د« :يا ُم ّ
( .1ملذ) پناهگاه ،تکیهگاه
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الدماء »1اين كشتة
ين ُم َر َّم ٌل ب ِ ّ
الح َس ُ
مالئكه و فرش��تگان بر تو صلوات و درود بفرس��تند« ،هذا ُ
فتاده به هامون ،حسين توست.
1363/7/20
اينكه گفته ميش��ود در عاش��ورا ،در حادثة كربال ،خون بر شمش��ير پيروز شدـ كه واقع ًا پيروز
ش��د ـ عام��ل اين پيروزى ،حضرت زينب ب��ود؛ واِلاّ خون در كربال تمام ش��د .حادثة نظامى با
ظاهرى نيروهاى حق در عرصة عاش��ورا به پايان رسيد؛ اما آن چيزى كه موجب شد
شكس��ت
ِ
قطعى دائمى ش��ود ،عبارت بود از منش
نظامى ظاهرى ،تبديل به يك پيروزى
اين شكس��ت
ِ
ِ
زينبكبرى؛ نقش��ى كه حضرت زينب بر عهده گرفت؛ اين خيلى چيز مهمى اس��ت .اين حادثه
نشان داد كه زن در حاشية تاريخ نيست؛ زن در متن حوادث مهم تاريخى قرار دارد .قرآن هم
در موارد متعددى به اين نكته ناطق اس��ت؛ ليكن اين مربوط به تاريخ نزديك است ،مربوط به
اُ َمم گذش��ته نيس��ت؛ يك حادثة زنده و ملموس است كه انسان زينبكبرى را مشاهده ميكند
كه با يك عظمت خيرهكننده و درخشندهاى در عرصه ظاهر ميشود؛ كارى ميكند كه دشمنى
كه به حسب ظاهر در كارزا ِر نظامى پيروز شده است و مخالفين خود را قلع و قمع كرده است
و بر تخت پيروزى تكيه زده است ،در مقر قدرت خود ،در كاخ رياست خود ،تحقير و ذليل شود؛
دا ِغ ننگ ابدى را به پيش��انى او ميزند و پيروزى او را تبديل ميكند به يك شكس��ت؛ اين كا ِر
زينبكبرى اس��ت .زينبس�لاماهللعليها نش��ان داد كه ميتوان ُحجب و عفاف زنانه را تبديل كرد به
عزت مجاهدانه ،به يك جهاد بزرگ.
آنچه كه از بيانات زينبكبرى باقى مانده اس��ت و امروز در دس��ترس ماس��ت ،عظمت حركت
زدن
زينبكبرى را نش��ان ميدهد .خطبة فراموش
نشدنى زينبكبرى در بازار كوفه يك حرف ِ
ِ
معمولى نيس��ت ،اظهارنظر معمولى يك ش��خصيت بزرگ نيس��ت؛ يك تحليل عظيم از وضع
جامعة اسالمى در آن دوره است كه با زيباترين كلمات و با عميقترين و غنىترين مفاهيم در
آن شرایط بيان شده است .ق ّوت شخصيت را ببينيد؛ چقدر اين شخصيت قوى است.
دو روز قب��ل در ي��ك بياب��ان ،برادر او را ،ام��ام او را ،رهبر او را با اين هم��ه عزيزان و جوانان
و فرزن��دان و اينه��ا از بي��ن بردهاند ،اين جمع چن��د ده نفرة زنان و كودكان را اس��ير كردهاند،
 .1اللهوف /سيدبنطاووس /ص133
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آوردهاند در مقابل چش��م مردم ،روى ش��ت ِر اس��ارت ،مردم آمدهاند دارند تماشا ميكنند ،بعضى
هِلهله ميكنند ،بعضى هم گريه ميكنند .در يكچنين ش��رایط بحرانى ،ناگهان اين خورش��ي ِد
عظم��ت طل��وع ميكند؛ همان لحنى را ب��ه كار ميبرد كه پ��درش اميرالمؤمنين بر روى منبر
خالف��ت در مقابل امت خود ب��ه كار ميبرد .همانجور حرف ميزند؛ ب��ا همانجور كلمات ،با
أهل ُ
الكوفَ ِة يا َ
هم��ان فصاحت و بالغت ،با همان بلندى مضمون و معنا؛ «ي��ا َ
الخ ْتلِ َو
أهل َ
ال َغ ْدر» اى خدعهگرها ،اى كس��انى كه تظاهر كرديد .شايد خودتان باور هم كرديد كه دنبالهرو
اس�لام و اهلبيت هس��تيد؛ اما در امتحان ،اينجور كم آورديد؛ در فتنه اينجور كورى نش��ان
داديدَ « .هل ُ
الصلِ ُف َو النَّ ِط ُف َو َم ْل ُق اإلما ِء َو غ َْم ُز األعداء» ش��ما رفتارتان ،زبانتان
فيكم اّإل َّ
با دلتان يكسان نبود .به خودتان مغرور شديد ،خيال كرديد ايمان داريد ،خيال كرديد همچنان
انقالبى هس��تيد ،خيال كرديد همچنان پير ِو اميرالمؤمنين هس��تيد؛ درحالیکه واقع قضيه اين
«مثَ ُل ُكم َك َمثَلِ
نبود .نتوانستيد از عهدة مقابلة با فتنه بربيایيد ،نتوانستيد خودتان را نجات دهيدَ .
الّتي ن َ َق َض ْت غَزلَها ِمن بَع ِد قُ ّو ٍة أنكاث ًا»1؛ مثل آن كس��ى ش��ديد كه پش��م را ميريسد ،تبديل
به نخ ميكند ،بعد نخها را دوباره باز ميكند ،تبديل ميكند به همان پش��م يا پنبة نريس��يده .با
بىبصيرتى ،با نش��ناختن فضا ،با تش��خيص ندادن حق و باطل ،كردههاى خودتان را ،گذش��تة
باطن
خودت��ان را باطل كرديد .ظاهر ،ظاهر ايم��ان ،دهان پر از ادعاى انقالبيگرى؛ اما باطنِ ،
باطن بىمقاومت در مقابل بادهاى مخالف .اين ،آسيبشناسى است.
پوكِ ،
با اين بيان قوى ،با اين كلمات رس��ا ،آن هم در آن ش��رایط دش��وار ،اينگونه صحبت ميكرد.
اينجور نبود كه يك عده مستمع جلوى حضرت زينب نشسته باشند ،گوش فرا داده باشند ،او
داران دش��من دور و
هم مثل يك خطيبى براى اينها خطبه بخواند؛ نه .يك عده دش��من ،نيزه ِ
برشان را گرفتهاند .يك عده هم مرد ِم مختلفالحال حضور داشتند؛ همانهایى كه مسلم را به
دست ابنزياد دادند ،همانهایى كه به امام حسين نامه نوشتند و تخلف كردند ،همانهایى كه
آنروزى كه بايد با ابنزياد در مىافتادند ،توى خانههايشان مخفى شدند ،اينها بودند توى بازار
ضعف نفس نش��ان دادند ،حاال هم نگاه ميكنند ،دختر
كوفه .يك عده هم كس��انى بودند كه
ِ
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اميرالمؤمنين را مىبينند ،گريه ميكنند.
حض��رت زينبكبرى با اين عدة ناهمگون و غيرقابل اعتماد مواجه اس��ت ،اما اينجور محكم
حرف ميزند .او زن تاريخ اس��ت؛ اين زن ،ديگر ضعيفه نيست .نميشود زن را ضعيفه دانست.
اين جوهر زنانة مؤمن ،اينجور خودش را در ش��رایط دش��وار نش��ان ميدهد .اين زن است كه
الگوست؛ الگو براى همة مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم .انقالب نبوى و انقالب علوى
را آسيبشناس��ى ميكند؛ ميگويد شماها نتوانستيد در فتنه ،حق را تشخيص بدهيد؛ نتوانستيد
به وظيفهتان عمل كنيد؛ نتيجه اين شد كه جگرگوشة پيغمبر سرش بر روى نيزه رفت .عظمت
زينب را اينجا ميشود فهميد.
1389/2/1
حرکت امام سجاد در دوران اسارت
وضعي��ت بعد از عاش��ورا در ميان ش��يعيان و معتقدان ب��ه خط امامت ،وضعي��ت عجيبى بود.
ِ
وحش��ىگرى مزدوران اموى و كارى كه با خاندان پيغمبر چه در كربال و چه در كوفه و چه در
شام انجام دادند ،همة مردم عالقهمند به خط امامت را مرعوب كرد .البته مىدانيد كه ُزبدگان
از اصحاب امام حسينعليهالسالم در ماجراى عاشورا و يا در ماجراى ت ّوابين به شهادت رسيدند ،اما
آن كسانى كه باقى مانده بودند آنقدر جرأت و شهامت كه اجازه بدهد در مقابل قدرت سلطة
حق خودش��ان را بزنند نداش��تند .يك جمع مؤمن اما
جبا ِر يزيد و س��پس مروان بتوانند حرف ِ
پراكنده ،بىتش��كيالت ،مرعوب و در حقيقت از راه امامت عم ً
ال منصرفش��ده ،اين ميراثى بود
كه از جمع ش��يعه براى امام س��جاد باقى ماند .اختناق زياد ،نيروى كمك بسيار ضعيف و امام
س��جاد بايد براى حفظ جريان اس�لا ِم اصيل و مكتبى و واقعى ،دست به يك مبارزهاى بزند و
اس�لامى واقعى ،نزديك
اين پراكندهها را جمع بكند و آنها را به حكومت علوى يعنى حكومت
ِ
كند .با اين ش��رایط ،امام سجاد سىوچهار س��ال عمل كرد .من فقط بخشهای برجستهای از
زندگی امام سجاد را برای شما اینجا بازگو میکنم.
اولين بخش افتخارآميز زندگى امام چهارم بخش اس��ارت اوس��ت .البت��ه امام چهارم دو مرتبه
اس��ير ش��ده اس��ت و دو مرتبه با غل و زنجير به شام برده شده اس��ت ،بار اول از كربال بود و
ب��ار دوم از مدينه در زمان عبدالملكبنمروان .امام س��جاد در اينبارى كه از كربال با كاروان
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اس��يران حسينى به ش��ام برده شد مجسمة قرآن و اس�لام بود .از لحظهاى كه شهدا به روى
خاك غلطيدند حماسة علىبنالحسينعليهالسالم شروع شد .دخترهاى خردسال ،بچههاى كوچك،
زنه��اى بىپن��اه ،دور امام س��جاد را گرفتن��د در آن كاروانى كه م��ردى در آن وجود ندارد و
امام س��جاد اينهمه را رهبرى كرد .اينها را جمع كرد و در طول راه تا وقتى به ش��ام رس��يدند
نگذاش��ت امام س��جاد كه اين جمعى كه با پيون ِد ايمان به يكديگر مرتبط هستند دچار ترديد و
تزلزل بش��وند .وارد كوفه ش��دند عبيداهللبنزياد دس��تور داده بود كه همة مردهاى اين خانواده
را به قتل برس��انند ،ديد مردى در ميان كاروان اس��يران هست ،پرسيد تو كه هستى؟ گفت من
علىبنالحس��ينم .علىبنالحسينعليهالس�لام را تهديد به قتل كرد ،اينجا اولين بروز جلوة امامت و
معنويت و رهبرى آشكار شد؛ «أ بِال َقتلِ تُ َه ِّد ُدنى »1آيا ما را به كشتن تهديد مىكنى؟ درحالیکه
ما كرامتمان به شهادت است ،ما كشته شدن در راه خدا را افتخار مىدانيم ،از مرگ نمىترسيم.
دستگاه عبيداهللزياد در مقابل اين صالبت ،عقب نشست.
در ماجراى شام بعد از آنىكه روزهاى متوالى ،امام سجاد را با همة اسيران در وضع ناهنجار و
نابسامانى نگه داشتند ،يك وضع كام ً
ال اسارتبار ،بعد به نظرش رسيد كه امام سجاد را با خود
به مس��جد ببرد و در مقابل مردم از لحاظ روحى هم ،امام را تضعيف كند و كارى كند كه نبادا
تبليغات مخالفان او و طرفداران امام كه همهجا بودند ،تأثيرى در وضع حكومت او بگذارد .امام
سجاد در آن مجلس رو كرد به يزيد گفت ،اگر بگذارى ،من هم بر روى اين چوبها بروم و با
مردم حرف بزنم .يزيد فكر نمىكرد كه فرزند پيغمبر ،يك جوانى كه اس��ير اس��ت ،بيمار است،
قاعدت ًا در اين مدت به قدر كافى از لحاظ روحى تضعيف شده ،بتواند خطرى براى او محسوب
بش��ود؛ اجازه داد .امام س��جاد باالى منبر رفت و فلس��فة امامت و ماجراى ش��هادت و جريان
طاغوتى حكومت اموى را در مركز اين حكومت برمال كرد .كارى كرد كه مردم شام شوريدند،
يعنى امام سجاد اين شخصيت عظيمى است كه در مقابل عبيداهللزياد ،در مقابل انبوه جمعيت
فريبخوردة ش��ام ،در دس��تگاه اموى ،در مقابل مأمورين يزيد ،نمىترسد ،حرف حق را مىزند،
روشنگرى مىكند .اينچنين نيست كه براى او زندگى ،مايه و مقدارى داشته باشد.
1359/9/14
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امام سجاد در حال اسارت و بیماری ،همانند قهرمانی بزرگ با گفتار و رفتارش ،در این فصل،
دوران
حماس��ه میآفرین��د .در این دوران ،امام وضعیت��ی بهکلی متفاوت دارد با آنچ��ه که در
ِ
زیربنایی مالیم،
دوران اصلی ،بنای امام بر کار
زندگی او مش��اهده خواهید ک��رد .در آن
اصلی
ِ
ِ
ِ
حسابش��ده و آرام اس��ت؛ که گاهی حت��ی ایجاب میکند با عبدالملکبنم��روان هم در یک
مجلس بنشیند و با او رفتاری معمولی و مالیم داشته باشد .اما در این فصل امام را به صورت
انقالبی پرخروش��ی میبینید که کمترین سخنی را تحمل نمیکند ،و در برابر چشم همه،
یک
ِ
دشمنان مقتدر خود میدهد.
پاسخهای دندانشکن به
ِ
در کوفه در مقابل عبیداهللبنزیاد ،آن وحش��ی خونخواری که از شمش��یرش خون میریزد و
کشتن فرزند پیامبر و سرمست از پیروزی است ،آنچنان سخن میگوید
سرمست از بادة غرو ِر
ِ
علیهاالسالم
نبود که خودش
که ابنزیاد دستور میدهد او را بکشید و اگر کا ِر بهجای حضرت زینب
را انداخت و گفت من نمیگذارم او را بکش��ید و دیدند بایس��تی یک زن را بکش��ند و از طرفی
بایس��تی اینها را به عنوان اس��را به ش��ام ببرند ،اگر این نبود به احتمال زیاد مرتکب قتل امام
سجاد(ع) نیز میشد.
در بازار کوفه همصدا و همزمان با عمهاش زینب و با خواهرش س��کینه س��خنرانی میکند و
مردم را تحریک مینماید و حقایق را افشا میکند.
در ش��ام ،چه در مجلس یزید و چه در مس��جد در برابر انبوه جمعیت ،حقایق را با روش��نترین
بیان برمال میکند ،و این گفتارها و خطبهها متض ّمن حقانیت اهلبیت برای خالفت ،و افشای
حاکم موجود ،و هشدا ِر تلخ و زننده به آن مردم غافل و ناآگاه است.
جنایتهای دستگا ِه
ِ
در اینجا مقتضی نیس��ت که آن خطبه را بازگو کرده و پرده از ژرفای آن بردارم که این ،کاری
اس��ت مستقل .و هرکس بخواهد این خطبه را تفس��یر کند باید کلمهکلمة آن را بررسی کرده
و با توجه به این مبانی انجام دهد .این وضعیت امام سجاد بود در دوران حماسهساز اسارت.
این سؤال وجود دارد که چرا امام سجادعلیهالسالم در دوران پس از اسارت بنا را بر مالیمت و نرمش
تقیه کند و پوششی از دعا و کارهای مالیم بر روی حرکات انقالبی
میگذارد و مایل است که ّ
و تند بگذارد ،و در دوران اسارت بدانسان به کارهای تند و پرخاشگرانه و آشکار دست بزند؟
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پاسخ این است که این فصل ،فصلی استثنائی بود .اینجا امام سجاد جز آنکه امام است ،و باید
زمین��ة کار آینده را برای حکومت الهی و اس�لامی فراهم کند ،زب��ان گویایی برای خونهای
ریختهش��دة عاشورا اس��ت .امام س��جاد در اینجا در حقیقت خودش نیست ،بلکه زبان خاموش
جوان انقالبی در شام و در کوفه تجلّی کند .اگر آنجا امام سجاد،
حس��ین(ع) باید در سیمای این ِ
اینچنین تند و بُ ّرنده و تیز و صریح مسائل را بیان نکند ،در حقیقت زمینهای برای کار آیندة او
باقی نمیماند ،چون زمینة کار آیندة او ،خون جوشان حسینبنعلی(ع) بود ،چنانکه زمینه برای
همة قیامهای تش��یع در طول تاریخ ،خون جوشان حسینبنعلی(ع) است .نخست باید به مردم
هش��دار بدهد ،س��پس در پرتو این هشدار بتواند مخالفتهای اصولی ،عمیق ،متین و درازمدت
خود را آغاز کند .و این هشدار جز با این زبان تند و تیز امکانپذیر نیست.
(ع)
انقالب حسینبنعلی .
نقش امام سجاد(ع) در این سفر ،نقش حضرت زینبعلیهاالسالم بود ،یعنی پیامآور
ِ
اگر مردم بدانند که حس��ین کشته ش��د و چرا کشته شد و چگونه کشته شد ،آیندة اسالم و آیندة
دع��وت اهلبیت به نوعی خواهد بود و اگر ندانند نو ِع دیگری .بنابراین برای آگاهی و گس��ترش
ِ
این شناخت در سطح جامعه ،باید همة سرمایهها را بهکار انداخت و تا هرجا ممکن است این کار
را انجام داد .لذا امام س��جاد مانند س��کینه ،مانند فاطمة صغری ،مانند خود زینبعلیهاالس�لام ،و مانند
تک اسیرانـ هرکسی به قدر توان خویش ـ یک پیامآور است .همة این نیروها باید گرد هم
تک ِ
(ع)
مناطق بزرگ اسالمی
جوشان به غربت ریختهشدة امام حسین را به تمامی
خون
ِ
آیند تا بتوانند ِ
ِ
ببرند ،یعنی از کربال شروع کرده به مدینه برسانند .هنگامی که امام سجاد(ع) وارد مدینه شدند ،در
برابر زبان و چشم و چهرة جستجوگر و پرسندة مردم ،باید حقایق را بیان کنند ،و این اولین اقدام
فصل کوتاه از زندگی امام سجاد ،فصلی استثنائی است .فصل بعدی هنگامی آغاز
است ،لذا این ِ
(ع)
میشود که امام سجاد در مدینه به عنوان شهرون ِد محترم ،مشغول زندگی میشود ،و کارش را
از خانة پیامبر(ص) و حرم او آغاز میکند .برای روشن شدن برنامة امام چهارم(ع) نیاز داریم اوضاع و
چگونگی و شرایط زمانش را بررسی نماییم.
پاسدار اسالم ،ش6

فصل هشتم
شرايط اجتماعي و سياسي
پس از حادثة كربال
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هنگامی که حادثة عاشورا رخ داد ،در سراسر عالم اسالم تا آنجایی که خبر رسید ،بهخصوص در
طرفداران ائمه بهوجود آمد ،زیرا احساس
حجاز و عراق ،حالت رعب و وحشتی میان شیعیان و
ِ
ش��د که حکومت یزید تا آن حد هم آماده اس��ت که حکومت خود را تحکیم کند ،یعنی تا حد
عظمت اعتبار و قداست
کش��تن حس��ینبنعلی(ع) که فرزند پیامبر و در همة جهان اس�لام به
ِ
ِ
ش��ناخته ش��ده بود .و این رعب که آثارش در کوفه و مدینه نمایان بود ،پس از گذش��ت زمانی
با چند حادثة دیگر کامل ش��د ـ که یکی از آن حوادث ،حادثة َح ّره بود ـ و اختناق ش��دیدی در
منطق��ة نفوذ اهلبیت ،یعنی حج��ازـ بهویژه مدینه ـ و همچنین عراقـ بهویژه کوفه ـ بهوجود
آمد .ارتباطات ،ضعیف ش��د و کس��انی که طرفدار ائمه بودند و مخالفان بالقوة دستگاه خالفت
بنیامیه بهشمار میآمدند ،در حال ضعف و تردید بهسر میبردند.
روایت��ی از امام صادق(ع) نقل ش��ده ک��ه آن حضرت وقتی دربارة اوضاع ائمة قبل از خودش��ان
(ع)
الح َس��ينِ اّإل ثَالثَةً» مردم پس از امام حسین
اس ب َ َ
عد ُ
صحبت میکردند ،فرمودند« :ارتَ َّد النّ ُ

ُمرتد شدند مگر سه نفر و در روایتی هست پنج نفر و بعضی روایات هفت نفر هم ذکر کردهاند.
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در روایتی که از حضرت س��جاد(ع)ـ که راویاش ابوعمرمهدی اس��ت ـ میگوید :از امام سجاد
ون َر ُجلاً يُ ِح ُّبنا »1در همة مکه و مدینه بیست نفر
شر َ
شنیدم که فرمود« :ما ب ِ َم َّك َة َو َ
المدينَ ِة ِع ُ
نیستند که ما را دوست میدارند.
این دو حدیث را از این باب نقل کردم که وضع کلی جهان اس�لام نس��بت به ائمه و طرفداران
ائمه روش��ن ش��ود؛ یعنی ای��ن خفقانی که بهوجود آم��د یکچنین حالت��ی را بهوجود آورد که
طرفداران ائمه متفرق ،پراکنده ،مأیوس و مرعوب بودند و امکان یک حرکت جمعی برای آنها
اس ل َ ِح ُقوا َو َكثُ ُروا »2مردم تدریج ًا
نبود .البته در همان روایت امام صادق(ع) هست« :ثُ ّم ّ
إن النّ َ
ملحق شدند و زیاد شدند.
اگر همین مسئلهای که ذکر شد یک مقدار با تفصیل بیشتر بخواهیم بیان کنیم به این ترتیب
میش��ود که بعد از حادثة ش��هادت امام حس��ین(ع) مقداری مردم مرعوب شدند ،لکن آنچنان
ترس��ی نبود که بهکلی نظام تش��کیالت پیروان اهلبیت را به هم بریزد .دلیلش هم این است
که ما میبینیم حتی در همان هنگامی که اس��رای کربال را به کوفه آوردند ،حرکاتی مش��اهده
میشود که این حرکات حاکی از وجود تشکیالت شیعه است.
البته وقتی از «تشکیالت پنهانی شیعه» سخن میگوییم منظور یک تشکیالت منسجم کامل
به ش��کلی که امروز در دنیا معمول اس��ت ،نمیباشد؛ بلکه منظورمان رابطههای اعتقادی است
ک��ه م��ردم را به یکدیگر متص��ل میکند و وادار به ف��داکاری مینماید و ب��ه کارهای پنهانی
برمیانگیزد و در نتیجه یک مجموعه را در ذهن انسان ترسیم میکند.
در هم��ان روزهایی که خاندان پیامبر(ص) در کوفه بودند ،در یکی از ش��بها ،در محلی که آنها
زندانی بودند س��نگی فرود میآید .س��نگ را بر میدارند میبینند کاغذی به آن بسته است .در
آن کاغذ نوش��ته ش��ده بود« :حاکم کوفه شخصی را پیش یزیدـ درش��ام ـ فرستاده که دربارة
وضعیت و سرنوش��ت شما از او کسب تکلیف کند .اگر تا فردا شب ،مث ً
ال صدای تکبیر شنیدید،
بدانید که شما در همینجا کشته خواهید شد و اگر نشنیدید بدانید که وضع بهتر خواهد شد.»3
 .1بحاراالنوار /ج /46ص 143ـ  شرح نهجالبالغه /ابنابیالحدید /ج /4ص104
 .2بحاراالنوار /ج /46ص144
 .3این داستان را ابناثیر در تاریخش ـ الکامل ـ نقل کرده است( .نویسنده)
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م��ا هنگامی که این داس��تان را میش��نویم بهخوبی درک میکنیم که یک نفر از دوس��تان و
اعضای این تش��کیالت در داخل دس��تگاه حاکم ابنزیاد حض��ور دارد و قضایا را میداند و به
زندان دسترسی دارد و اطالع دارد که برای زندانیها چه ترتیباتی و چه پیشبینیهایی شده و
میتواند خبر را با صدای تکبیر به اهلبیت برس��اند و با این ش��دتِ عمل که بهوجود آمده بود،
چنین چیزهایی نیز دیده میشد.
زدي که مرد نابینایی اس��ت؛ در همان مراحل اولیة ورود اس��را به
نمونة دیگر عبداهللبن َعفیفاَ ّ
کوفه از خود عکسالعمل نش��ان میدهد که منجر به ش��هادتش میش��ود ،و از این قبیل افراد
چه در شام و چه در کوفه پیدا میشدند که هنگام برخورد با اسرا نسبت به آنها اظهار عالقه و
ارادت میکردند یا گریه میکردند یا همدیگر را مالمت میکردند؛ و چنین حوادثی در مجلس
یزید و در مجلس ابنزیاد نیز پیش آمده است.
بنابراین با اینکه ارعاب ش��دیدی در اثر این جریان پیش آمده بود ،اما آنچنان نبود که بهکلی
نظا ِم کار دوس��تان اهلبیت را از هم بپاش��د و آنها را دچار پراکندگی و ضعف بنماید ،لکن بعد
از گذش��ت مدت��ی حوادث دیگری پی��ش آمد که این حوادث اختناق را بیش��تر کرد .و از اینجا
الح َسين» مربوط به دوران آن حوادث یا پس از آن
اس ب َ َ
عد ُ
میتوانیم بفهمیم حدیث «ارتَ َّد النّ ُ
حوادث است و یا مربوط به فاصلههایی است که در این بین وجود داشته است.
در طول دوران این چند س��الـ قبل از آنکه آن حادثة مهم و کوبنده بهوجود بیاید ـ ش��یعیان
به ترتیب دادن کارهایش��ان و بازگرداندن انس��جام قبلی خودش��ان دس��ت میزنند .در اینجا
الحرب و ا ِ
الس��تعدا ِد لل ِقتال»1
طب��ری چنی��ن نقل میکند« :فَ َل��م يَزل ال َقوم فی َجم�� ِع آلَة َ
یعنی آن مردمـ مقصود ش��یعیان اس��ت ـ ابزار جنگ جمع میکردند و خودشان را برای جنگ
آماده میکردند ،و پنهانی مردم را از ش��یعه و غیرش��یعه به خونخواهی حسینبنعلی(ع) دعوت
میکردند و گروهگروه مردم ،به آنها پاسخ مثبت میدادند .و این وضعیت همچنان ادامه داشت
تا یزیدبنمعاویه از دنیا رفت.
بنابراین میبینیم با اینکه فشار و اختناق زیاد بود ،درعینحال این حرکات هم انجام میگرفت
 .1تاريخ طبري /ج /5ص558
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کتاب «جهاد
ـ همانگون��ه که طبری نقل میکند ـ و ش��اید بههمین دلیل اس��ت ک��ه مؤلف ِ
الش��یعه »1با آنکه یک نویسندة غیرشیعی است و نس��بت به امام سجاد(ع) نظرات واقعبینانهای
ندارد ،اما حقیقتی را درک کرده و آن ،این اس��ت که میگوید« :گروه ش��یعیان پس از شهادت
حسین(ع) مانند یک تشکیالت منظمی درآمدند که اعتقادات و روابط سیاسی ،آنان را به یکدیگر
پیون��د میداد و دارای اجتماعات و رهبرانی بودن��د و همچنین دارای نیروهای نظامی بودند .و
جماعت ت ّوابین نخستین مظهر این تشکیالت هستند».
پس احساس میکنیم با وجود اینکه تشکیالت شیعی در اثر حادثة عاشورا دچار ضعف شده بود
اما حرکات ش��یعی در قبال این ضعف مش��غول فعالیت بود که مجدداً آن تشکیالت را به وضع
حره در تاریخ تش��یع مقطع بس��یار
اول در آورد ،تا اینکه واقعة َح ّره پیش آمد .به نظر من واقعة ّ
عظیمی است که ضربت بزرگی را وارد آورد.
حره دقیق ًا در س��ال شصتوس��ه هجری اتفاق افتاده اس��ت .جریان بهطور خالصه به
واقعة ّ
جوان کمتجربهای از بنیامیه والی مدینه
این صورت اس��ت که در سال ش��صتودو هجری
ِ
ش��یعیان مدینه خوب است عدهای از آنها را برای
ش��د .او فکر کرد برای بهدست آوردن دل
ِ
مسافرت و دیدار با یزید دعوت کند و همین کار را کرد .عدهای از سران مسلمانان و بعضی
از صحاب��ه و ب��زرگان مدینه راـ ک��ه غالب ًا از عالقهمندان به حضرت س��جاد(ع) بودند ـ برای
رفتن به ش��ام دعوت کرد که بروند با یزید مأنوس ش��وند و این اختالفات کم شود .اینان به
ش��ام رفتند و با یزید مالقات کردند و چند روزی مهمان او بودند و پذیرایی ش��دند .س��پس
یزی��د به هرکدام از آنه��ا مبالغ زیادی پولـ در حد پنجاههزار درهم و صدهزار درهم ـ داد و
اینها به مدینه برگش��تند.
همین که به مدینه رسیدندـ چون فجایعی که در دستگاه یزید اتفاق میافتاد دیده بودند ـ زبان
به انتقاد از یزید گش��ودند .مس��ئله درست بهعکس شد ،اینها بهجای تعریف از یزید مردم را به
رب
جنایات او آگاه کردند و به مردم گفتند :یزید چگونه میتواند خلیفه باشد درحالیکه اهل شُ ِ
خَ مر ،بازی با سگها و اهل انواع و اقسام فسق و فجور است و ما او را از خالفت خلع کردیم.
 .1سميرة مختار الليثي
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ح َ
نظلة 1یکی از مردمان با شخصیت و موجه مدینه بود که پیشاپیش مردم علیه یزید
عبداهللبن َ
قیام کردند و یزید را خلع و مردم را بهسوی خود دعوت نمودند.
ای��ن حرک��ت موجب آن گردید که یزید از خود عکسالعمل نش��ان ده��د و در نتیجه یکی از
ن ُعقبة را همراه با عدهای به مدینه فرستاد و از او
سرداران پیر و فرتوت بنیامیه به نام مسلمب 
درخواس��ت کرد که مردم مدینه را خاموش کند .مسلمبنعقبة به مدینه آمد و چند روزی شهر
را به منظور درهم شکستن مقاومت مردم محاصره کرد .سپس وارد شهر شد و آنقدر کشتار
و ظلم کرد و فجایع بهبار آورد که در تاریخ اسالم جز ِء نمونههای کمنظیر است.
او چنان در کش��تار و ظلم ،زیادهروی کرد که پس از آن حادثه ،او را ُمس��رف 2نام گذاش��تند و
حره زیاد اس��ت و من نمیخواهم ش��رح تمام
به او ُمس��رفبن ُعقبة میگفتند .ماجراهای واقعة ّ
ماجراها را بدهم ،همین اندازه باید بگویم که آن حادثه ،بزرگترین وس��یلة ارعاب دوس��تان و
پیروان اهلبیت ش��د ،بهخصوص در مدینه که عدهای گریختند ،عدهای کشته شدند و گروهی
از یاران خوب اهلبیت همچون عبداهللبنحنظلة و دیگران به شهادت رسیدند و جایشان خالی
ماند .این خبر به تمام اقطار عالم رسید و معلوم شد که دستگاه حکومت قاطعانه در مقابل این
حرکات ایستاده و اجازة هیچگونه اقدامی نمیدهد.
حادثة بعد که باز موجب س��رکوب و ضعف شیعیان شد ،حادثة شهادت مختار در کوفه و تسلط
عبدالملکبنمروان بر همة جهان اسالم بود.
بعد از مرگ یزید ،خلفایی که آمدند یکی معاويةبنیزید بود که بیش از سه ماه حکومت نکرد.
پس از او مروانبنحکم آمد که دو سال یا کمتر خالفت کرد و بعد از او عبدالملک به خالفت
أش ّد ُهم
بدالملِك َ
رسید که او یکی از مدبرترین خلفای بنیامیه است .دربارة او گفتهاندَ :
«كان َع َ
زيمة.»3
كيمة ،و أمضا ُهم َع َ
َش َ
عبدالملک توانست تمام عالم اسالم را در مشت خودش بیاورد و یک حکومت مسلطی توأم با
شب دامادیاش به صبح برسد ،به ارتش حضرت رسول(ص) ملحق شد و در غزوة احد
 .1حنظله همان جوانی است که قبل از اینکه ِ
به شهادت رسید و مالئکه او را غسل دادند لذا معروف است به حنظلة غسیلالمالئکه( .نویسنده)
( .2سرف) اسرافکننده ،کسیکه بیش از اندازه در کاری پیش میرود.
 .3انساباالشراف /ج /7ص« ،209عبدالملک سرسختترین خلیفة [امویان] و با ارادهترین آنها بود».
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اختناق شدید ایجاد کند.
ارعاب و
ِ
تس��لط عبدالمل��ک بر حکومت ،متوقف بر این بود که رقب��ای او از بین بروند .مختار که مظهر
تش��یع بود قبل از روی کار آمدن عبدالملک بهدس��ت ُمص َعببنزبیر نابود شد .ولی عبدالملک
حرکت مختار و غیره و حرکتهای دیگر تش��یع خطِ پایان بکشد و
میخواس��ت به دنبالههای
ِ
اصلی
همین کار را کرد و در حقیقت شیعه در عراق بهویژه کوفه که در آن زمان یکی از مراکز
ِ
شیعه بود دچار رکود و خاموشی شد.
پاسدار اسالم ،ش8
اگرچه حرکت ت ّوابین در س��ال ش��صتوچهار و ش��صتوپنجـ که ش��هادت ت ّوابین ظاهراً سال
شصتوپنج است ـ یک هوای تازهای را در فضای گرفتة عراق بهوجود آورد ،اما شهادتِ همة آنها
تا آخر ،مجدداً ج ّو رعب و اختناق را در کوفه و عراق بیشتر کرد .و بعد از آنیکه دشمنان دستگاه
ام��ویـ یعنی مختار و مصعببنزبی��ر ـ به جان هم افتاند و عبداهللزبی��ر از مکه ،مختا ِر طرفدار
اهلبیت را هم نتوانس��ت تحمل کند و مختار بهدست مصعب کشته شد ،باز این رعب و وحشت
بیش��تر و امیدها کمتر شد .و باالخره عبدالملک که سر کار آمد ،بعد از مدت کوتاهی تمام دنیای
اس�لام با کمال قدرت زیر نگین بنیامیه قرار گرفت ،و عبدالملک بیس��تویک سال قدرتمندانه
حکومت کرد.
1365/4/28
حره و
در هر صورت این حوادث از حادثة عاشورا شروع شد و دنبالههایی داشت از قبیل واقعة ّ
س��رکوب کردن حرکت ت ّوابین 1در عراق و شهادت مختار و شهادت ابراهیمبنمالکاشترنخعی
شهادت این عده ،حرکات آزادیخواهانه ،چه در مدینه و چه
و دیگر بزرگان ش��یعه؛ که پس از
ِ
درکوفه ـ که دو مرکز اصلی تشیع بود ـ سرکوب شد و اختناق شدیدی نسبت به تشیع در عالم
 .1حرکت ت ّوابین اولین عکسالعمل حادثة عاشورا بود که در کوفه رخ داد .پس از شهادت امام حسین(ع) بعضی از شیعیان همدیگر
را مورد مؤاخذه و عتاب قرار میدادند زیرا دعوت امام(ع) را اجابت نکرده و برای یاری او به جبهه نشتافته بودند و دیدند چیزی این
گناه را پاک نمیکند مگر انتقام خون ابیعبداهلل(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 سلیمانصردخزاعی را رهبر خویش قرار داده و حرکت مسلحانة آشکار را آغاز کردند.
ضجه کردند
شب جمعه بیستوپنج ربیعالثانی سال شصتوپنج هجری به زیارت مرقد مطهر امام حسین(ع) آمدند و اینقدر گریه و ّ
که تا کنون روزی مثل آنروز دیده نشده است .سپس قبر را وداع کرده و برای مبارزه و نبرد با رژیم به شام رفتند و با ارتش بنیامیه
جنگیدند و همگی کشته شدند.
نکته جالب در حرکت ت ّوابین این است که با اینکه در کوفه بودند ،معذلک به شام 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)
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نهایت غربت و تنهایی باقی ماندند.
اسالم بهوجود آمد و پیروان ائمه(ع) در
ِ
یک عامل دیگر در کنار این رعب بهوجود آمد و آن ،انحطاط فکری مردم در سرتاس��ر دنیای
اس�لام بود؛ که ناش��ی از بیعنایتی به تعلیمات دین ،در دوران بیست سالة گذشته بود .از بس
تعلیم دین و تعلیم ایمان و تفس��یر آیات و بیان حقایق از زمان پیغمبرـ در دوران بیس��ت سال
بعد ازس��ال چهل هجری به این طرف ـ مهجور شد ،مردم از لحاظ اعتقاد و مایههای ایمانی،
بهشدت پوچ و توخالی شده بودند .وقتی انسان زندگی مرد ِم آن دوران را زیر ذرهبین میگذارد،
در تواریخ و روایات گوناگونی که هس��ت این واضح میشود .البته علما و ُق ّراء ومحدثین بودند،
ک��ه حاال درب��ارة آنها هم عرض خواهم کرد ،لکن عامة مردم دچ��ار یک بیایمانی و ضعف و
اعتقادی ش��دید شده بودند .کار به جایی رس��یده بود که حتی بعضی از ایادی دستگاه
اختالل
ِ
ِ
خالف��ت ،نبوت را زیر س��وال میبردند! در کتابها دارد که خالدبنعبداهللقس��ری ،که یکی از
بوة» میگفت:
دنی بنیامیه بودَ ،
«کان يَفضل َخالفَة َعلی ال ُّن ّ
دستنش��اندگان بسیار پس��ت و ّ
أحب
خالفت از نبوت باالتر است .استداللی هم که میآورد ،میگفت« :أ َخلي َفتك في أهلِك ُّ
إليك و آثَ َر ِعندك أم َرسولك »1شما یک نفر را جانشین خودتانـ در خانواده ـ بگذارید ،این
باالتر و نزدیکتر به شما است ،یا آن کسی که برای یک پیامی به جایی میفرستید؟ پیدا است
آن کس��ی را که در خانة خودتان میگذارید و خلیفة شماس��ت ،او نزدیکتر است به شما .پس
خلیفة خدا ـ که خلیفة رسولاهلل هم نمیگفتند ـ خليفةاهلل باالتر از رسولاهلل است!
ای��ن را خالدبنعبداهللقس��ری میگفت ،دیگران هم میگفتند .بنده در اش��عار ش��عرای دوران
بنیامیه که نگاه کردم ،دیدم از زمان عبدالملک ،تعبیر «خليفةاهلل» در اشعار اینقدر تکرار شده،
که آدم یادش میرود که خلیفه ،خلیفة پیغمبر هم هست! تا زمان بنیعباس هم ادامه داشت.
داوود
«بَنياُميّة َهبوا طال نَومكم
إن َ
ّ
الخليفة يَعقوب بن ُ
ضا َعت َخالف ُ
الزق والعود»2
ين ّ
َتكم يا قَوم فَالتَمسوا َخلي َفة اهلل ب َ َ
حت��ی آنوقتی هم که میخواس��ت خلیفه را هجو بکند ،باز خليف��ةاهلل میگفت! و همهجا در
پاسدار اسالم ،ش8

 .1االخبار الطوال346/
 .2طبقات الشعرا /ص« ،3بنیامیه خوابتان طوالنی شده ،بلند شوید؛ یعقوببنداود خلیفه شده .خالفتتان تباه شد ،بروید خلیفة خدا
را از بین مِی و ساز پیدا کنید».

 n182انسان  250ساله

اش��عار ش��عرای معروف آن زمان ،مثل َجریر و َف َرز َدق و َکثیر و دیگرانی که بودند ،صدها شاعر
معروف و بزرگ هس��تند ،وقتی در مدح خلیفه حرف میزنند ،خليفةاهلل است ،خلیفة رسولاهلل
نیس��ت .این یک نمونه اس��ت .اعتقادات مردم اینگونه حتی نسبت به مبانی دینی سست شده
بود .اخالق مردم بهشدت خراب شده بود.
ی��ک نکت��های را بنده در مطالعة کتاب «األغانی»ابوالفرج توجه کردم ،و آن این اس��ت که در
سالهای حدود هفتاد ،هشتاد و نود و صد ،و تقریب ًا تا پنجاه ،شصت سال بعد از آن ،بزرگترین
خوانندهها و نوازندهها و عیاشها و عشرتطلبهای دنیای اسالم ،یا مال مدینهاند یا مال مکه!
هر وقت خلیفه در ش��ام دلش برای غِنا 1تنگ میش��د و یک خواننده و نوازندهای میخواست،
میفرس��تاد تا از مدینه یا مکه ،خواننده و یا نوازندههای معروفُ ،مغ ّنیها 2و خُ نیاگران 3را برای
او ببرند .بدترین و هرزهدراترین 4شعرا در مکه و مدینه بودَ .مهبط 5وحی پیغمبر و زادگاه اسالم
مرکز فحش��ا و فس��اد شده بود .خوب اس��ت ما اینها را دربارة مدینه و مکه بدانیم .متأسفانه در
آثاری که ماها داریم ،از یکچنین چیزهایی خبری نیس��ت و این یک واقعیتی اس��ت که بوده.
بنده یک نمونه از رواج فساد و فحشا را عرض بکنم.
گوی بیپردة هرزهدرا و البته
ربيعة جزو شاعرهای عریان ِ
در مکه شاعری بود به نام عمربنابی َ
در اوج قدرت و هن ِر ش��عریُ ،مرد .حاال داستانهای خو ِد عمربنابیربيعة و اینکه اینها در مکه
تاریخ غمبا ِر آن روزگار اس��ت؛ که مکه و طواف و رمی
چهکار میکردند ،یک فصل ُمش��بعی از ِ
الج َمر أم بِثَمان» که در « ُمغنی»
جمرات و «ف ََواهلل ما أدري و إن ُكنت داريا ب ِ َسبع َرمين َ
خواندهایم ،مربوط به همین جاهاست؛ مال همین جاهاست .در حال رمی جمره میگوید:
َو َك ّف َخضيب زينَت بِبنان.»6
عصم حين َج َمرت
«بَدأ لي ِمنها ُم َ
( .1غنی) آوازخوانی ،طرب
( .2غنی) آوازخوانها ،مطربها
 .3آوازخوانها
 .4یاوهگوترین ،بیهودهگوترین
( .5هبط) محل هبوط ،جای فرود آمدن
دست خضابشدة او شدم که به خدا قسم نمیدانم هفت
 .6مغنیاللبیب /ص[« ،20در هنگام رمی جمرات] آنقدر مبهوت زیبای ِ
سنگ زد یا هشت تا!»
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ای��ن عمربنابیربيع��ة وقتی که ُم��رد ،راوی نقل میکن��د در مدینه عزای عمومی ش��د و در
کوچهه��ای مدینه مردم میگریس��تند .هرجا میرفتم ،مجموعههای��ی از جوانها و مرد و زن
ایس��تاده بودند و بر مرگ عمربنابیربيعة در مکه تأس��ف میخوردند؛ دیدم یک کنیزکی دارد
دنبال کاری میرود ،مث ً
ال سطلی در دستش است و میرود آب بیاورد .همینطور اشک میریزد
و بر مرگ عمرابنابیربيعة گریه میکند و زاری میکند و تأسف میخورد ،به یک جمعی جوان
رس��ید ،گفتند :چرا اینقدر گری��ه میکنی؟ گفت :برای اینکه این َمرد ُمرد ،از دس��ت ما رفت.
یکی گفت که غصه نخور ،ش��اعر دیگری در مدینه هس��ت ،خالدبنمخزومی ،که مدتی هم از
طرف همین علمای شام ،حاکم مکه بوده است .از شاعرهایی که او هم مثل عمربنابیربيعة،
هرزهگو و پردهدر و عریانس��را بود .که این ش��عر را گفته است؛ و بنا کرد یکی از شعرهای آن
ش��اعر را خواند ،کنیز یکقدری گوش کردـ که ش��عر و خصوصیات در «األغانی» نقل ش��ده
مد اهلل الّذی لَم يَ ّ
رمه» خدا را شکر که
«الح ُ
اس��ت ـ بعد اشکهایش را پاک کرد ،گفتَ :
خل َح َ
حرم خودش را خالی نگذاشت ،باالخره اگر یکی رفت ،یکی به جایش آمد .این ،وضع اخالقی
مردم مدینه است.
شما داستانهای زیادی را از شبنشینیهای مکه و مدینه میبینید و نه فقط بین افراد پایین،
گدای گرس��نة بدبختی مثل الش��عبطما ِع معروف ،که شاعر و دلقک
بین همهجور مردم .آدم
ِ
ب��وده ،و مردم معمول��ی کوچه و بازار و همین کنی��زک و امثال اینها ،ت��ا آقازادههای معروف
قریش و حتی بنیهاشمـ که بنده اسم نمیآورم ،چهرههای معروفی از آقازادههای قریش ،چه
زنانشان ،چه مردانشان ـ جزو همین کسانی بودند که غرق در این فحشا بودند .در زمان امارت
ش��خص مخزومی ،عایش��هبنتطلحه آمد؛ در حال طواف بود .این به او عالقه داش��ت،
همین
ِ
وقت اذان ش��د ،آن خانم پیغام داد که بگو اذان نگویند که من طوافم تمام بش��ود ،او دس��تور
داد اذان عص��ر را نگویی��د! به او ایراد کردند که تو برای خاطر یک نفر ،یک زن که دارد طواف
میکند ،میگویی نماز مردم را تأخیر بیاندازند؟! گفت به خدا اگر تا فردا صبح هم طوافش طول
میکشید ،میگفتم که اذان را نگوید! این ،وضع آن روزگار است.
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دربارة امام سجادعلیهالس�لام س��خن گفتن و سیره نوشتن کار دش��واری است زیرا زمینة معرفت و
اغلب سیرهنویسان و
آش��نایی مردم با این امام بزرگوار بسیار زمینة نامس��اعدی دارد .در ذهن ِ
تحلیلگران اینطور وارد ش��دهاس��ت که این بزرگوار در گوشهای نشسته و به عبادت مشغول
بود و کاری به سیاست نداشت .بعضی از مورخان و سیرهنویسان این مسئله را با صراحت بیان
کردهاند و آنهایی که با صراحت اینچنین نگفتهاند ،برداشتشان از زندگی امام سجاد چیزی جز
این نیس��ت و این معنی را در القابی که به امام داده میش��ود و تعبیراتی که از ایش��ان میشود
بهخوبی میتوان فهمید:
بیماری ایش��ان همان چند رو ِز
لقب «بیمار» به این بزرگوار میدهند درحالیکه
برخی از مردم ِ
ِ
واقعة عاشورا بود و ادامه پیدانکرد و هرکسی در مدت عمرش چند روزی بیمار میشود ،گرچه
بیماری امام برای مصلحتی خدایی بود که این بزرگوار وظیفة دفاع و جهاد در راه خدا را آنروز
نداش��تهباش��د که در آینده بتواند بار س��نگین امانت و امامت را بر دوش بکش��د و سیوپنج یا
سیوچهار سال پس از پدر زنده بماند و دشوارترین دوران امامت شیعه را بگذراند.
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شما وقتی سرگذشتهای زندگی امام سجاد را بنگرید حوادث متنوع و جالب توجه زیاد خواهید
دید ،همانند دیگر امامان ما ،لیکن اگر همة اینها را گرد هم آورید به س��یرة امام س��جاد دست
واقعی کلمه ،آنگاه روشن میشود که ما جهتگیری
نخواهید یافت .س��یرة هرکسی به معنای
ِ
کلی آن ش��خص را بدانیم و س��پس به حوادث جزئی زندگی او بپردازیم .اگر آن جهتگیری
کلی دانس��تهشد ،آن حوادث جزئی هم معنی پیدا میکند؛ اما اگر چنانچه آن جهتگیری کلی
دانس��ته نشد یا غلط دانسته شد ،آن حوادث جزئی هم بیمعنی یا دارای معنی نادرستی خواهد
ش��د ،و این مخصوص امام س��جاد(ع) یا سایر امامان نیست بلکه این اصل در مورد زندگی همه
صدق میکند.
در م��ورد امام س��جاد(ع) ،نامة آن حضرت به محمدبنش��هابزهری ،نمونهای از یک حادثه در
زندگی امام اس��ت .این نامهای اس��ت از یک نفر که منس��وب به خاندان پیامبر اس��ت به یک
دانش��مند معروف زمان .در اینباره نظرهایی میتوان داش��ت :این نامه میتواند جزئی از یک
مبارزة گس��ترده و وسیع بنیانی باشد ،میتواند یک نهی از منکر ساده باشد و میتواند اعتراض
یک ش��خصیت به ش��خصیت دیگر باش��د ،همانند اعتراضهایی که در ط��ول تاریخ میان دو
ش��خصیت و یا شخصیتها فراوان دیدهشده اس��ت .از این جریان بهخودیخود و جدا از بقیة
حوادث آن دوره ،چیزی نمیتوان فهمید .تکیة من روی این مس��ئله اس��ت که ما اگر حوادث
جزئ��ی را بریده از آن جهتگیری کلی در زندگی ام��ام مورد مطالعه قرار دهیم ،بیوگرافی امام
فهمیده نخواهد شد ،مهم این است که ما جهتگیری کلی را بشناسیم.
نخس��تین بحث ما دربارة جهتگیری کلی امام س��جاد(ع) در زندگی است ،و این را با قراینی از
کلمات و زندگی خود آن حضرت ،و نیز با برداش��ت کلی از زندگی ائمهعلیهمالس�لام یاد میکنم و
توضیح میدهم.
به نظر ما پس از صلح امام حسنعلیهالس�لام که در س��ال چهل اتفاق افتاد ،اهلبیت پیامبر به این
قانع نش��دند که در خانه نشس��ته و تنها احکام الهی را آنچنانکه میفهمند بیان کنند ،بلکه از
همان آغاز صلح ،برنامة همة امامان این بود که مقدمات را فراهم کنند تا حکومت اسالمی به
ش��یوهای که مورد نظرش��ان بود ،بر سر کار آورند ،و این را به روشنی در زندگی و سخنان امام
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مجتبی(ع) میبینیم.
..کار امام حس��ن(ع) کار بنیانی و بس��یار عمیق و زیربنایی بود .ده س��ال امام حس��ن با همان
چگونگیها زندگی کردند .در این مدت افرادی را دور خود جمع کرده و پرورش دادند .عدهای
در گوشه و کنار با شهادت خودشان ،با سخنان مخالفتآمیز خودشان با دستگاه معاویه مخالفت
کرده و در نتیجه آنها را تضعیف نمودند.
پ��س از آن نوب��ت به امام حس��ین(ع) رس��ید .آن بزرگوار نیز همان ش��یوه را در مدینه و مکه و
جاه��ای دیگر دنب��ال کردند ،تا اینکه معاویه از دنیا رفت و حادثة کربال پیش آمد .گرچه حادثة
کربال قیامی بسیار مفید و بارورکننده برای آیندة اسالم بود ،اما بههرحال آن هدفی را که امام
حسن و امام حسین دنبال میکردند به تأخیر انداخت ،برای اینکه مردم را مرعوب کرده ،یاران
نزدیک امام حسن و امام حسین را به دم تیر برده و دشمن را مسلط نمود و این جریان بهطور
طبیعی پیش میآمد .اگر قیام امام حس��ین(ع) به این ش��کل نبود ،حدس بر این است که پس از
او و در آیندهای نزدیک امکان حرکتی که حکومت را به ش��یعه بس��پارد وجود داشت .البته این
س��خن بدین معنا نیست که قیام امام حسینعلیهالسالم باید انجام نمیگرفت بلکه شرایطی که در
قیام امام حس��ین بود ،ش��رایطی بود که ناگزیر باید آن قیام در آن هنگام انجام میگرفت و در
این هیچ شکی نیست .لکن اگر آن شرایط نبود و اگر امام حسین در آن جریان شهید نمیشد
احتمال زیادی بود که آیندة مورد نظر امام حسنعلیهالسالم بهزودی انجام گیرد.
..ائم��ه دنب��ال این خ��ط و این هدف بودند و همواره برای تش��کیل حکومت اس�لامی تالش
میکردند .وقتی امام حس��ین(ع) در ماجرای کربال به ش��هادت رسیدند و امام سجاد با آن وض ِع
بیماری به اسارت در آمدند ،در حقیقت مسؤولیت امام سجاد(ع) از آن لحظه آغاز شد .اگر تا آن
تاریخ قرار بر این بود که امام حس��ن و امام حس��ین 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.
کل زندگی امام س��جاد ما باید در جس��توجوی این هدف کلی و خطمشی اصلی
بنابراین در ِ
تحقق همان آرمانی بودند که امام حسن و
باش��یم و بیتردید بدانیم که امام س��جاد(ع) درصدد
ِ
امام حسین آن را دنبال میکردند.
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امام سجاد در عاشورای سال شصتویک هجری به امامت رسیدند و در سال نودوچهار مسموم
و ش��هید ش��دند .در تمام این مدت آن بزرگوار همان هدف را دنبال کردند .اکنون با این بینش
جزئی��ات کار امام س��جاد(ع) را پیگیری کنید که چه مراحلی را پیمودن��د و چه تاکتیکهایی را
بهکار بردند و چه موفقیتهایی را بهدس��ت آوردند .تمام جمالتی که آن حضرت بیان کردند و
حرکاتی که داشتند و دعاهایی که خواندند و مناجاتها و راز و نیازهایی که به صورت صحیفة
س��جادیه درآمده اس��ت ،تم��ام اینها را با توجه به آن خطِ کلی باید تفس��یر ک��رد ،و همچنین
موضعگیریهای امام در طول مدت امامت:
  1ـ موضعگیری در برابر ُعبیداهللبنزیاد و یزید که بسیار شجاعانه و فداکارانه بود.
حکومت یزید و به امر او،
  2ـ موضعگیری در مقابل مس��رفبنعقبة،کسی که در سال س��و ِم
ِ
مدینه را ویران کرد و اموال مردم را غارت نمود .در اینجا موضعگیری امام بسیار نرم و مالیم بود.
ترین خلفای بنیامیه،
  3ـ حرکت امام در رویارویی با عبدالملکبنمروان،قویترین و هوشمند ِ
که گاهی تند وگاهی مالیم بود.
  4ـ برخورد با عمربنعبدالعزیز.
  5ـ برخوردهای امام با اصحاب و یاران ،و توصیههایی که به دوستانشان داشتند.
  6ـ برخورد با علمای درباری و وابسته به دستگاههای ستمگر حاکم.
تمام این برخوردها و حرکتها را باید با دقت بررسی کرد .و من تصورم این است که با توجه به
این خط کلی ،تمام جزئیات و حوادث معناهای بسیار رسا و شیوایی پیدا میکنند .و اگر چنانچه
با این توجه ،وارد زندگی امام سجاد بشویم ،آن بزرگوار را انسانی مییابیم که در راه این هدف
مقدس که عبارت اس��ت از تحقق بخش��یدن به حکومت خدا در زمین ،و عینیت بخش��یدن به
اس�لام ،تمام کوش��ش خود را بهکار برده و از پختهترین و کارآمدتری��ن فعالیتها بهره گرفته
اس��ت ،و قافلة اس�لامی را که پس از واقعة عاشورا در کمال پراکندگی و آشفتگی بود ،تا اندازة
چشمگیری پیشبرده است و دو مأموریت بزرگ و مسئولیت اصلی را ـ که به آن اشاره خواهیم
کرد ـ که امامان ما هر دو را با هم به عهده داش��تند ،جامة عمل پوش��انده اس��ت و سیاست و
شجاعت و دقت و ظرافت در کارها را رعایت کردهاست ،و چون همة پیامبران و مردان موفق
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تاریخ ،پس از س��یوپنج س��ال مبارزة خس��تگیناپذیر و به انجام رساندن بار رسالت ،سرافراز و
سربلند از دنیا رفته است و پس از خود ،مأموریت را به امام بعد ،یعنی امام باقر(ع) سپرده است.
واگ��ذاری امامت و مأموریت عظیم تش��کیل حکومت خدا در زمی��ن به امام باقر(ع) ،به صورت
روش��نی در روایات آمده اس��ت .در روایتی داریم که امام س��جاد(ع) فرزندانشان را جمع کردند،
س��پس اشاره کردند به محمدبنعلی ـ یعنی امام باقر(ع) ـ و فرمودند :این صندوق را بردار ،این
س�لاح را بگیر ،این امانتی اس��ت بهدس��ت تو ،هنگامی که صندوق را گشودند ،در آن قرآن و
کتاب بود.
من تصورم این است که آن سالح رمز فرماندهی انقالبی است و آن کتاب رمز تفکر ایدئولوژی
اسالمی است ،و امام آن را به امام پس از خودش سپرده است ،و با خیال راحت و وجدان آرام
و با س��رفرازی بس��یار در پیشگاه خدای متعال و نزد انسانهای آگاه ،دنیا را وداع گفته و از دنیا
رخت بربسته است .این بود ترسیم کلی زندگی امام سجاد.
پاسدار اسالم ،ش6
دورة امام س��جاد کار با دشواری فراوان آغاز میشود .حادثة کربال یک تکان سختی در ارکان
شیعهـ بلکه در همه جای دنیای اسالم ـ داد .قتل و تعقیب و شکنجه و ظلم سابقه داشت ،اما
کردن سر عزیز
کشتن پسر پیغمبر و اسارت خانوادة پیغمبر و بردن اینها شهر به شهر و بر نیزه
ِ
ِ
زهرا ـ که هنوز بودند کسانی که بوسة پیغمبر بر آن لب و دهان را دیده بودند ـ چیزی بود که
دنیای اس�لام را مبهوت کرد .کس��ی باور نمیکرد که کار به اینجا برسد .اگر این شعری که به
كان هذَ ا
��قيق فُ َؤادي
حضرت زینبعلیهاس�لام منس��وب است درست باشد« :ما تَ َو ّه ُ
مت يا َش َ
َ
ُم َق َّدرا ً َمكتُوبا »1اشاره به این نکته است ،و این برداشت همة مردم است .ناگهان احساس شد
سیاست دیگری است .سختگیری از آنچه که تا بهحال حدس زده میشد باالتر
که سیاست،
ِ
اس��ت .چیزهای تصورنشدنی ،تصور شد و انجام شد .لذا یک رعب شدیدی تمام دنیای اسالم
را گرفت .مگر کوفه را ،و کوفه فقط به برکت ت ّوابین ،و بعد به برکت مختار ،واِلاّ آن رعبی که
ناشی از حادثة کربال در مدینه و جاهای دیگر بودـ حتی در مکه با وجود اینکه عبداهللزبیر هم
بعد از چندی قیام کرده بود ـ یک رعب بیسابقهای در دنیای اسالم بود.
 .1بحاراالنوار /ج /45ص« ،115اي ماهي که کامل نشده خسوف کرد و غروب نمود ،اي پارة دلم؛ فکر نميکردم که اين هم مق ّدر
و نوشته شده باشد».
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..بنابراین وضع فکری ،این وضع فس��اد اخالقی؛ و فس��اد سیاس��ی هم یک عامل دیگر است.
یات 1مادی که بهوسیلة رجال حکومت برآورده
اغلب ش��خصیتهای برزگ ،س��ر در آخور تم ّن ِ
میشد ،داشتند .شخصیت بزرگی مثل محمدبنشهابزهری که خودش یک زمانی شاگرد امام
سجاد هم بود ،وابستة به دستگاه شد؛ که آن نامة معروف امام سجاد به محمدبنشهابزهری،
نامهای برای تاریخ اس��ت که در «ت َُحفالعقول» و جاهای دیگر ثبت ش��ده است ،نشاندهندة
این است که چه وابستگیهایی برای شخصیتهای بزرگ بوده [است] .امثال محمدبنشهاب
زیاد [بودند ].يك جملهاى را مرحوم مجلس��ىرضواناهللعليه در بحار از جابر نقل مىكنند كه ظاهراً
يف نَصنَ ُع بِالنّ ِ
اس إن َح َّدثنَا ُهم بِما
جابربنعبداهلل اس��ت كه امام س��جاد فرمود« :ما نَدري َك َ
ِصلّیاهللعلیهوآله
َس ِمعنا ِمن َر ِ
«و إن َس َكتنَا لَم
سول اهلل
َض ِح ُكوا» ،نه فقط قبول نمىكنند ،مىخندند َ

يَ َس��عنَا .»2بعد ماجرایى را ذكر مىكند كه حضرت حديثى را نقل كردند براى جمعى ،كسى در
بين آن جمع بود ،اس��تهزاء كرد و قبول نكرد آن حديث را .بعد دربارة سعيدبن ُم َس�� َّيب و زهرى
مس��يب بنده قبول نمىكنم اين را ،دالیل
مىگويد از منحرفين بودند كه البته در مورد سعيدبن ّ
ديگرى دارد كه جزو حواريون امام بوده ،اما در مورد زهرى و خيليهاى ديگر ،همينجور است.
بعد ابنابىالحديد عدة زيادى از ش��خصيتها و رجال آن زمان را مىش��مرد كه اينها همه از
اهلبيت ،منحرف بودند.
دین مردم درس��ت میشد ،باید اخالق مردم درست میشد ،باید مردم از این غرقاب
..باید ِ
اصلی
فس��اد بی��رون میآمدند ،باید دوب��اره جهتگیری معنوی ،که لُ ّب لُب��اب دین و روح
ِ
دی��ن هم��ان جهتگیری معنوی اس��ت ،در جامعه ا ِحیا میش��د .لذا ش��ما ن��گاه میکنید،
بين
دين في ّ
میبینید زندگی و کلمات امام س��جاد زهد اس��تّ ،
الرا ِغ َ
الم َة ال ّزا ِه َ
«أن َع َ
الدنيا ّ
في ِ
اآلخ َرة »3ش��روع یک س��خن مفصل طوالنی اینگونه است .اگرچه در آن سخن هم یک
«أو ال ُح ٌّر يَ َد ُع ه ِذ ِه ال ُّل َ
ماظ َة
مفاهیم و اش��اره به آن اهداف کذایی که ذکر کردیم ،هس��ت .یا َ
( .1منی) آمال ،آرزوها ،آرزوهای نفسانی
 .2بحاراالنوار /ج /6ص« ،259ما نميدانيم با مردم چه معامله كنيم ،اگر نقل كنيم هر چه از پيامبر شنيدهايم ،ميخندند؛ اگر نقل
نكنيم طاقت نمىآوريم»
 .3بحاراالنوار /ج /75ص« ،128عالمت كسانىكه در دنيا زاهد و پارسايند و دل به آخرت بستهاند»...
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لن ُف ُ
يس اِ َ
بيعوها ب ِ َغيرِها .»1کلمات امام سجاد،
لأِ هلِها يَعنی ّ
سکم ثَ َم ٌن ا ِ اّل َ
الجنّة فَال تَ ُ
الدنيا ،فَ َل َ
بیش��ترینش زهد اس��ت ،بیش��ترینش معارف اس��ت ،اما باز معارف را هم در لباس دعا .چون
بودن وضع ،اجازه نمیداد که امام سجاد
همانطور که گفتیم اختناق در آن دوران و نامناس��ب ِ
بخواهند با آن مردم بیپرده و صریح و روش��ن حرف بزنند؛ نهفقط دس��تگاهها نمیگذاش��تند،
مردم هم نمیخواس��تند .اص ً
ال آن جامعه یک جامعة ناالیق و تباهش��ده و ضایعشدهای بود که
باید بازسازی میشد .س��یوچهار سال ،سیوپنج سال ،از سال شصتویک تا نودوپنج ،زندگی
امام س��جاد اینطوری گذشته .البته هرچه که گذشته وضع بهتر شده است لذا در دنبالة همان
اس ل َ ِحقوا و َکثُروا» بعد
ِ
اس ب َ َ
عد ُ
الح َسين» از امام صادق ،دارد که «ثُ ّم ا ِ ّن النّ َ
حدیث «اِرت َّد النّ ُ
مردم ملحق ش��دند ،و ما میبینیم که همینطور اس��ت .دوران امام باقر که میرسد ،وضع فرق
کرده بود ،این بهخاطر زحمات سیوپنج سالة امام سجاد است.
1365/4/28
بعضی فکر میکنند اگر امام سجاد میخواست در مقابل دستگاه بنیامیه مقاومت کند بایستی
او هم علَم مخالفت را بر میداشت و یا اینکه مث ً
ال به مختار یا عبداهللبنحنظلة ملحق میشد
مقاومت مس��لحانه میکرد .با در نظر
و یا اینکه رهبری آنها را بهدس��ت میگرفت و آش��کارا
ِ
(ع)
گرفت��ن وضعیت زمان حضرت س��جاد(ع) میفهمیم که این تفکر ب��ا توجه به هدف ائمه یک
تفک ِر نادرستی است.
علیهالس�لام
در آن ش��رایط میخواس��تند به چنین حرکات آش��کار و
اگر ائمه(ع) از جمله امام سجاد
قهرآمیزی دس��ت بزنند ،یقین ًا ریش��ة ش��یعه کنده میش��د و هیچ زمینهای برای رش��د مکتب
دوران بع��د باقی نمیماند ،بلکه همه از بین میرفت و
اهلبیت و دس��تگاه والیت و امامت در
ِ
نابود میش��د .لذا میبینیم امام س��جاد(ع) در قضیة مختار اعالم هماهنگی نمیکنند ،گرچه در
بعضی از روایات آمدهاس��ت که ارتباطاتی پنهانی با مختار داش��تند ،ولی هیچ شکی نیست که
آش��کارا با او هیچ روابطی نداش��تهاند و حتی در بعضی از روایات گفته میش��ود که امام سجاد
نس��بت به مختار بدگویی میکنند ،و این هم خیلی طبیعی به نظر میرس��د که این یک عمل
 .1تحفالعقول /ص« ،391آیا آزادمردی هست که این پسماندة دهان سگ ،یعنی دنیا ،را برای اهلش واگذارد ،بهای جانهای شما
چیزی جز بهشت [آخرت] نیست ،پس آن [جانتان] را بهجز با آن [بهشت] معامله نکنید».
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تقیهآمیزی باشد که رابطهای بین آنها احساس نشود.
ّ
البته اگر مختار پیروز میش��د حکومت را بهدس��ت اهلبیت میداد ،اما در صورت شکست اگر
ِقمت 1آن ،دامن امام
بین امام س��جاد و او رابطة مش��خص و واضحی وجود میداش��ت یقین ًا ن ِ
س��جاد(ع) و ش��یعیان مدینه را هم میگرفت و رشتة تشیع قطع میشد .لذا امام سجاد هیچگونه
رابطة آشکاری را با او برقرار نمیکنند.
حره به مدینه میآمد ،کسی شک نکرد
در روایت آمدهاست که وقتی مسلمبنعقبة در ماجرای ّ
اولین ش��خصیتی که مورد نقمت او قرار میگیرد علیبنالحس��ین(ع) است .لکن امام سجاد(ع) با
تدبیر و روش حکیمانه طوری رفتار کردند که این بال از سر ایشان دفع شد و آن حضرت باقی
ماندند و طبع ًا محور اصلی شیعه باقی ماند.
البته روایاتی در بعضی از کتب ـ از جمله بحاراالنوار ـ هست که حاکی از اظهار تذلّل حضرت
س��جاد پیش مسلمبنعقبة است و من هم این روایتها را تکذیب قطعی میکنم برای اینکه:
او ًال :این روایات به هیچ سند صحیحی متکی نیست.
ثانی ًا :روایات دیگری وجود دارد که آنها را از جهت مضمون تکذیب میکند.
در مالقات امام س��جاد با مسلمبنعقبة روایات متعددی هست که هیچکدام با همدیگر سازگار
نیس��تند و چون برخی از آن روایات با منش و روش ائمه منطبقتر و سازگارتر است ،ما آنها را
میپذیریم و بهطور طبیعی قبول میکنیم .وقتی ما آنها را قبول کردیم ،آن روایات دیگر بهکلی
مردود خواهد شد و من شک ندارم که آن روایات نادرست است.
(ع)
بههرحال آنگونه رفتاری که در برخی از آن روایات هست از امام سجاد صادر نشده ،لکن شک
هم نیست که حضرت برخورد خصمان ه با مسلمبنعقبة نکردند ،چرا که اگر آنچنان برخوردی
داشتند ،حضرت را به قتل میرساند و این برای جریان فکری امام حسین(ع) که باید بهوسیلة امام
سجاد(ع) تعقیب میشد ،خسارت جبرانناپذیری بود .لذا است که امام سجاد میمانند و همانطور
روایت امام صادق(ع) دیدیم ،کمکم مردم ملحق ش��دند و زیاد ش��دند .کار امام سجاد ـ در
که در
ِ
حقیقت ـ در چنین زمینة سخت و نامساعد و غیرقابل ادامهای شروع میشود.
نقم) عقوبت ،عذاب ،رنج و سختی
 ( .1
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البته دستگاه عبدالملکـ که بیشترین دوران امامت سیوچند سالة امام سجاد را این حکومت
گرفته بود ـ کمال اش��راف و نظارت را بر زندگی امام س��جاد(ع) داشت ،جاسوسهایی گماشته
بودن��د که وضع زندگی امام س��جاد ـ حتی مس��ئلة داخلی و خصوص��ی آن حضرت ـ را به او
گزارش میدادند.
اهداف امام
اینک زمینة کار امام س��جاد روشن ش��د .حاال امام میخواهد در این زمینه و این وضعیت ،کار
خود را آغاز کند .اینجا به هدف و روش��ی که ائمه در پیش گرفتهاند مختصر اش��ارهای میکنم
سپس به جزئیات زندگی آن حضرت با این روش میپردازیم.
بدون ش��ک هدف نهایی حضرت س��جاد ایجاد حکومت اسالمی است و همانگونه که در آن
روایت امام صادق(ع) آمده است خدای متعال سال هفتاد را برای حکومت اسالمی در نظر گرفته
ِ
بود و چون در س��ال شصت حضرت حسینبنعلی به شهادت رسید ،به سال صدوچهلوهفت،
صدوچهلوهش��ت به تأخیر افتاد ،این کام ً
ال حاکی از این اس��ت که هدف نهایی امام سجاد و
سایر ائمه ایجاد یک حکومت اسالمی است .اما حکومت اسالمی در آن شرایط چگونه بهوجود
میآید؟ این به چند چیز نیازمند است:
واقعی آن هستند و همین اندیشه است که باید
  1ـ باید اندیشة درست اسالمی که ائمه(ع) حامل
ِ
مبنای حکومت اسالمی قرار بگیرد ،تدوین و تدریس و منتشر شود.
درست اسالمی جدا مانده ،چگونه
بعد از اینکه در طول س��الیان متمادی ،جامعة اسالمی از تفکر
ِ
سازی فکری میان
میتوان حکومتی بر مبنای تفکر اصیل اسالمی بهوجود آورد ،درحالیکه زمینه ِ
مردم انجام نگرفته باشد و آن احکام اصیل تدوین نشده باشد.
بزرگترین نقش امام سجاد(ع) این است که تفکر اصیل اسالمی یعنی توحید ،نبوت ،مقام معنوی
نقش صحیفة سجادیه
انسان ،ارتباط انسان با خدا و بقیة چیزها را تدوین کردهاست و مهمترین ِ
فکری اسالمی مرد ِم آن دوران را
همین بود .شما صحیفة سجادیه را در نظر بگیرید سپس اوضاع
ِ
هم در نظر بگیرید ،خواهید دید اینها چقدر با هم فاصله دارد .در همان وقتی که همة مرد ِم دنیای
اس�لام در جهت مادیگری و بهس��وی حرکات و انگیزههای مادی س��یر میکردند و از شخص
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خلیفهـ که عبدالملکمروان است ـ تا علمای اطرافی اوـ از جمله محمدبنشهابزهری که بعداً
از این علماء درباری اس��می خواهم آورد ـهمه فکر خودخواهی و دنیاخواهی را تعقیب میکنند،
(ع)
«أو ال ُح ٌّر يَ َد ُع ه ِذ ِه ال ُّلما َظ َة لأِ هلِها» آیا
امام سجاد به مردم خطاب میکند و چنین میگویدَ :
آزادمردی نیست که این پسماندة دهان سگ را برای اهلش بگذارد.
تفکر اس�لامی در این جمله عبارت اس��ت از :هدفگیری معنویات و حرکت در راه رسیدن به
آرمانهای معنوی و اسالمی ،و انسان را در رابطه با خدا و در رابطه با تکالیف قراردادن .و این
مادی مردم آنروز ایجاد میکرد .این نمونهای
درس��ت نقطة مقابل آن چیزی است که حرکت ِ
بود که بیان کردم و امام سجاد از قبیل این نمونه باید کارهای فراوانی انجام میداد که نتیجه
واقعی خود در فضای جامعه اسالمی
این کارها این باش��د که تفکر درس��ت اسالمی به صورت
ِ
محفوظ بماند و از بین نرود .این اولین کار امام سجاد بود.
  2ـ آشنا کردن مردم نسبت به حقانیت آن کسانی که حکومت باید بهدست آنها تشکیل شود.
درحالیکه تبلیغات ضد خاندان پیامبر در طول دهها س��ال تا دوران امام س��جاد(ع) غوغا کرده و
مجعول فراوانی از قول پیامبر در خالف جهت حرکت اهلبیت
عالم اسالم را پرکرده و احادیث
ِ
1
لعن اهلبیت جعل شده و در بین مردم پخش شده بود،
و حتی در مواردی مشتمل بر َس ّب و ِ
و م��ردم هیچگونه آگاهی از مقام معنوی و واقعی اهلبیت نداش��تند ،چگونه میتوان حکومتی
بهدست اهلبیت تشکیل داد؟
بنابراین یکی از اهداف و حرکتهای مهم دیگر امام س��جاد این اس��ت که میبایست مردم را
نس��بت به حقانیت اهلبیت و اینکه مقام والیت و امامت و حکومت حق اینها اس��ت و اینان
خلیفة واقعی پیامبر هس��تند ،روش��ن سازند و مردم نیز میبایس��ت به این مسئله آشنا شوند .و
ماهیت سیاسی دارد،
این مطلب ضمن اینکه جزو ایدئولوژی و تفکر اسالمی است ،درعینحال
ِ
یعنی یک حرکت سیاسی است بر ضد دستگاه حاکم.
اصلی
 3ـ ام��ام س��جاد(ع) باید تش��کیالتی بهوجود میآورد که آن تش��کیالت بتوان��د محور
ِ
سیاس��ی آینده باشد .در جامعهای که مردم بر اثر اختناق و فقر و فشارهای مالی و
حرکتهای
ِ
( .1سبب) دشنام ،ناسزا
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معنوی و همنوعی ،به تنهایی و جدایی و دوری و از هم گسستگی عادت کردهاند ،حتی شیعه
(ع)
تحت آنچنان فشار و ارعابی قرار گرفتهاند که تشکیالتشان متالشی شده است ،امام سجاد
چگونه میتواند دستِتنها یا با یک عده افراد غیرمنظم و غیرمتشکل کار خود را آغاز کند؟
بنابراین کار دیگر امام سجاد(ع) این است که تشکیالت شیعی را بهراه بیاندازد .این چیزی که از
دیدگاه ما از دوران امیرالمؤمنین(ع) وجود داشته و سپس در ماجرای عاشورا و واقعة َح ّره و واقعة
مختار تقریب ًا زمینههایش متالشی شده ،این را نوسازی و بازسازی کند.
نتیجه اینکه امام سجاد(ع) سه کار اصلی دارد:
طبق ما أنزلاهلل ،پس از آنکه مدتهایی بر
اول :تدوین اندیش��ة اس�لامی به صورت درست و ِ
تحریف یا فراموشی این اندیشه گذشته است.
دوم :اثبات حقانیت اهلبیت و استحقاق آنها نسبت به خالفت و والیت و امامت.
سوم :ایجاد تشکیالت منسجم برای پیروان آلمحمد(ص) یعنی پیروان تشیع.
این سه کار اصلی است که ما باید بررسی کنیم و ببینیم در دوران حیات امام سجاد(ع) کدامیک
از این س��ه کار در دست انجام بوده است .در کنار این سه کار ،کارهای دیگری هم وجود دارد
که اینها کارهای حاش��یهای یا ضمنی اس��ت .از جمله اینکه گاهی اظهاراتی و حرکاتی از خود
امام یا از طرف یاران ایشان انجام بگیرد که آن فضای اختناق را تا حدودی باز کند.
م��ا میبینیم در ماجراه��ای متعددی که یاران امام یا خود ام��ام در مجامع ـ البته آن وقت که
استحکامات بیشتری پیدا کرده بودند ـ به اظهاراتی دست میزنند که این اظهارات فقط برای
این اس��ت که آن فضای مختنق را بش��کند و یک هوای لطیفی در بین این ج ّو گرفته بهوجود
بیاید .این یکی از کارهای حاشیهای است که نمونههایش را یادآور خواهم شد.
یکی دیگر از کارهای حاش��یهای ،دست و پنجه نرمکردنهای خفیفی با دستگاههای حکومتی
ی��ا وابس��تگان به آنها اس��ت ،مثل قضایای��ی که بین امام س��جاد(ع) و عبدالمل��ک بارها اتفاق
افتاد ه اس��ت و مثل اموری که بین حضرت با علمای منحرف وابس��ته به عبدالملک ـ از قبیل
محمدبنش��هابزهری ـ رخ داده و همچنین بعضی از درگیریهایی که بین یاران ائمه و خلفا
گذشته است ،که اینها به منظور این بوده که مقداری از آن ج ّو گرفته را باز کنند.
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اگر کس��ی با همین مقدار که من بیان کردم وارد ش��ود در روایات اخالقی ،موعظهها ،نامهها و
دیگر روایاتی که از زبان امام سجاد(ع) نقل شده و یا برخوردهایی که در زندگی امام سجاد بوده،
تمام آنها برایش معنی پیدا میکند ،یعنی خواهد دید که همة آن اظهارات و برخوردها در یکی
از این سه خطی است که اشاره کردیم و اینها در کل برای ایجاد حکومت اسالمی است ،البته
امام در فکر این نبودند که حکومت اس�لامی در زمان خودشان تشکیل شود چون میدانستند
که این در آینده ـ یعنی در حقیقت در دوران امام صادق(ع) ـ تشکیل خواهد شد.
پاسدار اسالم ،ش8
با این سه کار زمینه برای تشکیل حکومت اسالمی و نظام علوی امکانپذیر میشد .البته قب ً
ال
گفتم االن هم تأکید میکنم ،امام س��جاد(ع) بر خالف امام صادق(ع) نظرش��ان این نبود که در
زمان خودشان این حاکمیت تبدیل پیدا کند و حکومت اسالمی برقرار شود ،زیرا معلوم بود که
زمینه در دوران زندگی امام سجاد آماده نمیشد .ظلم و اختناق و تاریکی و فشار بیش از اینها
بود که در ظرف این س��ی سال بتوان آنها را برطرف کرد ،بلکه امام سجاد(ع) برای دوران آینده
کار میکرد .حتی به قراین متعددی میفهمیم که امام باقر(ع) هم در دوران زندگیشان به قصد
این نبودند که حکومت اسالمی را در زمان خودشان تشکیل بدهند .یعنی از سال شصتویک
تا س��ال نودوپنج هـ .ق که شهادت امام سجاد است و از سال نودوپنج تا سال صدوچهارده که
شهادت امام باقر است ،هیچکدام از اینها به این فکر که در زمان خودشان این حکومت تشکیل
بش��ود ،نبودند .و لذا برای درازمدت کار میکردند .بنابراین همانگونه که اشاره شد ،روش امام
سجاد برای درازمدت بود.
(ع)
اکنون میخواهیم به بیانات امام س��جاد وارد ش��ویم و آنچه را ک��ه گفتیم ،از گفتههای امام
س��جاد بیرون بیاوریم .چون وقتی ما زندگی امام سجاد را تحلیل میکنیم ،اصیلترین منبع ما
برای این منظور ،کلمات خود آن حضرت است.
همانگونه که در مورد زندگی همة ائمه(ع) َدأب و روش ما همین اس��ت .ما اظهارات خود ائمه
و روایاتی که صادر از زبان خود ائمه هست را بهترین منبع و مدرک برای شناخت زندگی آنها
میدانیم؛ منتهی قب ً
ال هم اش��اره کردیم که ما این بیانات را در صورتی درس��ت درک میکنیم
که به جهت حرکت ائمه و مقصود و مقصد آنها از این مبارزه و تالش و سیری که میکردند،
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آشنا باشیم و در غیر این صورت کلماتی را که خواهم گفت ،بد معنا خواهیم کرد .و حاال که به
آن آش��نا شدیم ،که تازه خود آن آشنایی هم به برکت بیانات خودشان هست ،خواهیم دید که
ما از کلمات ائمه(ع) چه استفادههای درستی در این زمینه میکنیم.
قبل از آنکه وارد بحث ش��ویم ،باید نکتة کوتاهی را یادآوری کنیم ،و آن اینکه امام(ع) چون در
دوران اختناق زندگی میکردند و نمیتوانس��تند مفاهیم مورد نظرش��ان را آشکار و صریح بیان
کنند ،از ش��یوة موعظه و دعا اس��تفاده میکردند .دعا مربوط به صحیفة سجادیه است ـ که آن
را بعداً ذکر میکنیم ـ و موعظه مربوط به بیانات و روایاتی اس��ت که از آن حضرت نقل ش��ده
است .در غالب بیانات امام سجاد(ع) یا شاید بتوان گفت در همه ،لحن کالم ،لحن موعظه است.
و در ضمن بیان موعظه و نصیحت ،آنچه را که قب ً
ال اشاره کردم ،امام بیان کردهاند و شما وقتی
به این بیانات نگاه کنید ،روش حکیمانة بسیار زیرکانهای را مشاهده میکنید که امام در پیش
گرفتن��د .و با آن روش ضمن اینکه به ظاهر دارند مردم را موعظه و نصیحت میکنند ،آنچه را
ک��ه میخواهن��د در ذهن مردم جا بگیرد آن را به مردم القا میکنند و این بهترین نحو انتقال و
القای ایدئولوژی و افکار درست است.
بیانات امام سجاد؛ تجلّیگاه مبارزة سیاسی
در اینجا کلمات امام را که در کتاب تحفالعقول نقل ش��ده اس��ت ،مورد بررسی قرار میدهیم.
در این مطالبی که از امام سجادعلیهالس�لام نقل میش��ود ،ما چند نوع مطلب مشاهده میکنیم که
به همین جهاتی که ذکر شده ،اشاره میکنند.
یک نوع آن بیاناتی است که خطاب به عامة مردم است و از خود بیان هم پیدا است که شنونده
و خوانندة این بیان عدة خاصی از نزدیکان و خصیصین 1و از کادرهای امام سجاد نیستند.
در این خطاب که به عامة مردم اس��ت ،دائم ًا به آیات اس��تناد میشود .چرا که عامة مردمی که
عنوان یک امام نگاه نمیکنند ،برای حرفهایش دلیل میخواهند ،اس��تدالل
امام س��جاد را به
ِ
میخواهن��د .ب��ه همین جهت امام یا به آیات اس��تدالل میکنند یا با اس��تعاره ،از آیات کمک
میگیرند .در این روایت شاید پنجاه مورد یا بیشتر ،آیة قرآن یا به صورت مستقیم یا به صورت
 ( .1خصص) ياران بسیار خاص
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استعاره مشاهده میشود .ولی در بیان بعدی چون مخاطب مؤمنیناند اینطور نیست ،زیرا آنها
امام س��جاد را میشناس��ند ،و امام سجاد برای آنها که س��خن او را قبول دارند ،به آیات قرآن
استناد نمیکنند .لذا از اول تا آخر که نگاه کنید ،آیه قرآن بسیار کم است.
اصحابه و ش��يعته و
«مو ِعظته لِس��ائر َ
روای��ت مفصلی اس��ت در تحفالعقول که میفرمایدَ :
وم جمع��ه .»1این موعظه مال این بوده که اصحاب حضرت و ش��یعیان
تَذکي��ره ايّا ُه��م ُک ّل يَ َ
حضرت و دوستان حضرت ،آن را هر روز جمعه در مجامع خودشان ،یا بهطور غیرجمع ،بهطور
انفرادی بخوانند .در اینجا دایرة مخاطبین ،دایرة وس��یعی اس��ت که این نکته از قراینی که در
روایت مفصل او ًال خطاب به صورت
خود این روایت مفصل هس��ت ،اس��تنباط میشود .در این
ِ
«ايّها المؤمنون؛ ايّها ا ِ
خطاب عام است.
الخوه» و امثال اینها نیس��ت« ،ايّها النّاس» اس��ت که
ِ
درحالیکه بعضی از روایات دیگر ،خطاب به صورت خطاب به مؤمنین اس��ت .بنابراین خطاب،
عمومی است.
ثانی�� ًا در این روایت ،چیزی که دس��تگاه را به صورت صریح م��ورد مؤاخذه و عتاب قرار بدهد،
وج��ود ندارد .صرف ًا بیان عقاید ،بیان آنچه که انس��ان باید بدان��د و یادآوری اعتقادات و معارف
اس�لامی اس��ت .و همانطور که عرض کردم همه به زبان موعظه هس��ت که اینگونه شروع
اس اتّقوا اهلل َو اع َل ُموا أن ّ ُكم إلَي ِه ِ
راج ُعون» س��خن با لحن موعظه ش��روع
میش��ود« :أيّها النّ ُ
میشود و میفرماید :تقوای خدا را پیشه کنید و بدانید که بهسوی خدا بر میگردید و آنگاه به
عقاید اس�لامی میرسد و مردم را توجه میدهد به اینکه شما باید اسالم را به درستی بفهمید.
این معنایش این اس��ت که اسالم را به درستی نمیدانید .در حقیقت ،درضمن این بیان انگیزة
شناخت درست اسالم را در مردم بیدار میکند.
مث ً
ال ببینید امام س��جاد(ع) چقدر از ش��یوة جالبی اس��تفاده کرده ،در اینجا میفرماید که «أال َو
ك َعن َرب ّ َ
أو َل ما يَس��أالن ِ َ
��ده» در همین روال نصیحت پیش میروند،
نت تَعبُ ُ
ك الّذي ُك َ
ّ
إن ّ
میگویند بترس از آنوقتی که تو را در قبر بگذارند ،و نکیر و منکر به س��راغ تو بیایند و اولین
چیزی که از تو س��ؤال کنند ،از خدای تو اس��ت ،که او را عبادت میکنی .یعنی انگیزة شناخت
 .1تحفالعقول /ص249
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ك الّذي ا ُ ِ
«و َعن نَبيّ َ
رس َل إلَيك»
خدا و فهمیدن توحید را در ذهن ُمس َتمِعشان بیدار میکنندَ .
س��وی تو فرستاده شده ،سؤال میکنند؛ انگیزه شناخت مسئله نبوت را در آن
از پیامبری که به
ِ
«و َعن ِكتاب ِ َ
«و َعن دينِ َ
ك
ك الّذي ُك َ
نت تَ ِد ُ
ين بِه» از دینت س��ؤال میکنندَ .
زن��ده میکنندَ .
نت تَت ُلوه» از کتابت سؤال میکنند.
الّذي ُك َ
آنگاه در خالل این عقاید اصلی و این مطالب اساسی اسالم یعنی توحید ،نبوت ،قرآن و دین
«و َعن إما ِم َ
نت تَتَ َو اّله »1از آن
ك الّذي ُك َ
آن نکته اساس��ی مورد نظرش��ان را بیان میکنندَ :
امامی که تو والیت آن را داری سؤال میکنند .مسئلة امامت را در اینجا مطرح میکنند ،مسئلة
امامت در زبان ائمه یعنی مس��ئلة حکومت ،فرقی بین مس��ئلة والیت و مسئلة امامت در زبان
ولی و امام ممکن اس��ت معناهای متفاوتی داشته باشند ،اما این دو مسئله
ائمه نیس��ت .اگرچه ّ
ـ مسئلة والیت و مسئلة امامت ـ در زبان ائمه یکی است ،مراد یکی است .امامی که اینجا ذکر
میکنند یعنی آن کس��ی که هم متکفّل 2ارشاد و هدایت توست از نظر دینی ،هم متکفّل ادارة
امور زندگی توس��ت از نظر دنیا ،یعنی جانشین پیغمبر.. .امام یعنی رهبر جامعه ،یعنی آن کسی
که ما هم دینمان را از او یاد میگیریم ،هم ادارة دنیامان بهدس��ت او اس��ت .اطاعت او هم در
امور دینی ،هم در امور دنیا بر ما واجب است.. .لیکن شما مالحظه کنید که در دنیای تشیع ،در
طول قرنهای متوالی چطور این مس��ئله به غلط جا افتاده بود .مردم خیال میکردند که یک
نفری در جامعه حکومت میکند که ادارة امور زندگی دست اوست ،قبض و بسط میکند ،جنگ
میکن��د ،صلح میکند ،هر کار میخواهد میکند ،مالیات میبندد .به مردم امر و نهی میکند؛
یک نفر هم در جامعه هست که دین انسان را درست میکند! آن ا ّولی حاکم است ،این دومی
در زمان قرنهای بعد از غیبت ،عال ِم است و در زمان مث ً
ال ائمه ،امام است .یعنی امام در دوران
عالم دینی در دوران غیبت تصور میکردیم که یک تصور غلطی است.
ائمه را ،ما به ِ
مثابِ 3
کلمة امام یعنی پیشوا .امام صادق وقتی که میآمدند در منی یا عرفات ،فریاد میکشیدند« :أيّها
َ
كان اإلمام» پیغمبر ،امام بود .امام یعنی آن کسی که هم امور دینی مردم
إن
رسول اهلل َ
اس ّ
النّ ُ

 .1تحفالعقول /ص249
( .2کفل) کسی که ضامن و عهدهدار امری شده.
( .3ثوب) همانند
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اسالمی دوران عبدالملکمروان ،که امام سجاد
دست اوست و هم امور دنیایی مردم .در جامعة
ِ
آنوق��ت زندگی میکردند ،این معنی غلط جا افتاده بود .امامت جامعه ،یعنی اداره امور زندگی
مردم و قبض و بسط نظام زندگی آنها که بخش مهم امامت است ،و این از دست اهلش گرفته
ش��ده و بهدست نااهل سپرده ش��ده بود و آن نااهل خودش را امام میدانست ،و مردم او را در
طول مدت ،امام ش��ناخته بودند .یعنی مردم عبدالملکمروان و پیش از او مروان ،و پیش از او
کسان دیگر را امام شناخته بودند و آنان را به عنوان رهبر جامعه و
یزید و بعد از عبدالملک هم
ِ
حاکم بر نظام اجتماعی مردم قبول کرده بودند .و این در ذهن مردم جا افتاده بود.
وقتی که امام سجاد(ع) میفرماید ،از امامت ،در قبر از تو سؤال میکنند ،یعنی به تو میگویند که
تو امام درستی انتخاب کرده بودی؟ و آن کسی که بر تو حکومت میکرد ،آن کسی که رهبری
جامعهات بهدست او بود ،آیا او بهراستی امام بود؟ بهراستی آن همان کسی بود که خدا به امامت
او راضی بود؟ با این مطلب مردم را نسبت به این مسئله حساس میکند ،بیدار میکند .به این
وسیله امامت را که آنروز دستگاه بنیامیه مایل نبود بهکلی راجعبه آن صحبتی بشود ،امام در
روال موعظ��ه ،در ضمن ی��ک گفتار ،خطاب به عامة مردم ،در ذهن مردم ،بیدار میکند و زنده
میکند .این یکی از روشهای خیلی آرام امام س��جاد(ع) اس��ت ،که بعد به روشهای تندترش
نیز میرسیم.
بنابراین ،در بیان عمومی که مربوط به عامة مردم اس��ت ،میبینیم که امامان به زبان موعظه
معارف اسالمی ،و از جمله آن معارفی را که مورد نظر خاص خود آن حضرت هست ،در ذهن
مردم زنده میکند ،و س��عی میکند که مردم این چیزها را یاد بگیرند آنچه که در این خطاب
مورد توجه است ،دو نکته است:
اول اینکه این بیانات امام که خطاب به عامة مردم است از نوع آموزش نیست ،از نوع تذکر و
یادآوری است .یعنی در این بیان ،امام نمینشیند مسئلة توحید را برای مردم باز کند و بشکافد،
یا مس��ئلة نبوت را برای مردم تفسیر کند .بلکه تذکر میدهد ،یادآوری میکند .از مسئلة نبوت
چ��را؟ بهخاطر اینکه در جامعة آنروز که امام س��جاد در آن زندگ��ی میکردند ،هنوز فاصله تا
زمان پیغمبر آنقدر نش��ده که عقاید اس�لامی بهطور کلی انحراف پیدا کند و تحریف بشود .در
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آنروز بسیار کسانی بودند که پیغمبر را دیده بودند و دوران خلفای راشدین بر آنها گذشته بود
و ائمة بزرگ خودمان امیرالمؤمنین ،امام حس��ن ،امام حسینعلیهمالس�لام را دیده بودند و از لحاظ
نظام اجتماعی ،آنچنان وضعی پیش نیامده بود ،که مردم نس��بت به مس��ئلة توحید و نبوت یا
نس��بت به مسئله معاد و قرآن دچار اش��تباه و تحریف بنیانی و اصولی باشند .بله ،یادشان رفته
بود ،زندگی مادی موجب شده بود که مردم فکر اسالم و فکر اعتقاد به اسالم و گرایش به آن
را بهکلی فراموش کنند.
آنچنان جریانهای دنیایی و مادی در جامعه ،مردم را زیر فشار گذاشته بود که اص ً
ال فکر اینکه
در زندگی انس��ان ،برای مس��ابقه در معنویات و خیرات میدانی وجود دارد ،از ذهن مردم خارج
ش��ده بود و کس��ی به فکر فراگرفتن این نبود .اگر هم فرا میگرفتند ،ظواهر و امور سطحی را
فرا میگرفتند .برداش��تی را که مردم در دوران رس��ول اکرم(ص) و همچنین در دوران متصل به
زمان پیغمبر اکرم از توحید داش��تند ،آن احس��اس و آن حساسیت را و آن درکشان را این مردم
نداش��تند .احتیاج به تذکر داش��ت که این درک را پیدا کنند ،چیزی نبود که تحریف شده باشد،
تا بخواهند آن را تصحیح کنند.
(ع)
ب��ر خالف دورانهای بع��د ،مانند دوران امام صادق که مس��ئله اینطور نب��ود .در آن وقت
متکلمین زیادی و به اصطالح متفلس��فین و متفکرینی از اسالمیها پیدا شده بودند ،که تحت
نامهای گوناگونی در مساجد بزرگ ،مثل مسجد مدینه و حتی مسجدالحرام و مثل مسجد شام
مینشستند و عقاید و افکار انحرافی را تدریس میکردند .آنجا مثل ابنابیالعوجایی پیدا میشد
که َز َندقة ،یعنی بیاعتقادی به خدا را تدریس و بیان میکرد ،اس��تدالل میکرد .لذا ش��ما در
بیانات امام صادق(ع) که نگاه کنید ،میبینید که توحید و نبوت و امثال آن به صورت استداللی
بیان میشود .احتیاج به این هست که در مقابل استدالل خصم ،استدالل بیاید1.در بیانات امام
س��جاد(ع) چنین چیزی نیست .حضرت نمیخواهد به صورت استداللی مطالب اسالمی را بیان
کند ،بلکه یادآوری و اش��اره میکند« .در قبر از تو راجعبه توحید و نبوت میپرس��ند» ،میبینید
عليهالسالم در جواب ابنأبىالعوجا ـ كه زنديقى ملعون
 .1مجموعه رسائل در شرح احادیثی از کافی /ج /1ص« ،565حضرت صادق 
بود ـ  استدالل به ثبوت خالق به احوال مختلفة مخلوقات كرده ،مانند بزرگى بعد از كوچكى و ضعف بعد از ق ّوت و عكس آن و
صحت بعد از سقم و عكس آن».
ّ
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این برای این است که یک تکانی بخورد و برود دنبال این مسئله و این چیزی را که در ذهنش
بهدست فراموشی سپرده شده است ،مجدداً بهیاد بیاورد.
خالصة مطلب اینکه ،در دوران امام س��جاد(ع) چیزی که حاکی از برگش��ت از تفکرات اسالمی
حتی بهوس��یلة حکام باش��د ،وجود ندارد .البته در یک مورد به نظر من میرسد و آن شعر یزید
است ،که یزید در مجلسی که اسرای اهلبیت را وارد کردند ،شعری از روی سرمستی خواند و
گفت« :ل َ ِعبَت َه ِ
الم ِ
حي ن َ َزل »1یعنی بنیهاش��م با حکومت
لك فَال
��م ب ِ ُ
َخبَ ٌر َج َ
اش ٌ
اء َو اَل َو ٌ
بازی میکردند و مسئلة دین و وحی در کار نبود .در این مورد هم میتوان گفت که اگر غلطی
کرده ،مست و در حالت مستی این سخن را گفته است .واِلاّ حتی مثل خود عبدالملک یا حجاج،
کسانی نبودند که آشکارا با اندیشة توحید یا اندیشة نبوت مخالفت کنند .عبدالملکمروان کسی
قراء قرآن شناخته شده بود .منتهی وقتی که به
بود که آنقدر تالوت قرآن میکرد که یکی از ّ
راق بَينی
او خبر دادند تو خلیفه ش��دی و به حکومت رس��یدی ،قرآن را بوسید و گفتَ « :هذا فِ ُ
َو بَينَ��ک »2یعنی دیگر دیدار من و تو به قیامت افتاد .حقیقت هم همین بود که دیگر به قرآن
مراجعه نمیکرد .حجاجبنیوس��ف که ش��ما شنیدید اینهمه ظالم بود و یقین ًا آن مقدار که شما
شنیدهاید ،کمتر از ظلم واقعی اوست ،وقتی بر منبر خطبه میخواند در خطبههایش مردم را امر
به تقوای خدا میکرد .بنابراین آنچه که در زندگی امام سجاد(ع) وجود دارد ،یادآوری اندیشههای
گل جریانها و انگیزههای مادی
اسالمی و تذکر دادن آنها به مردم بود ،تا فکر مردم را از ِ
آب ِ
خارج کند و به فکر خدا و دین و قرآن بیاندازد.
نکتة دوم همانی اس��ت که قب ً
ال اش��اره کردم که امام در این بیان عمومی هم ،ناگهان بر روی
مس��ئلة امامت تکیه میکند .یعنی در خالل مس��ائل اس�لامی که میگوید ،مثل این است که
مث ً
ال در دوران رژیم گذش��ته کسی با ش��ما اینجوری حرف بزند ،آقایان به فکر خدا باشید ،به
فکر مسئلة توحید باشید ،به فکر مسئلة نبوت باشید ،به فکر مسئلة حکومت باشید .ببینید عین ًا
امامت��ی که ما اینجا داریم بی بیان امام س��جاد میفهمیم .میبینی��م همین کلمة حکومت در
 .1اللهوف على قتلى الطفوف /ترجمة فهرى /النص /ص181
 .2سورة مبارکة کهف /آیة « ،78اين [بار ،ديگر وقت] جدايى ميان من و توست».
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دوران رژیم گذش��ته ،خُ ب چیز خطرناکی بود .اگر کس��ی میخواست اینجا بگوید مردم به فکر
مس��ئلة حکومت باش��ید ،این حرفی نبود که دستگاه به آس��انی از آن بگذرد .اما وقتی به زبان
موعظه ،در زبان یک آدم زاهد و عابد بیان میش��ود ،برای دس��تگاه یک مقداری قابلیت قبول
پیدا میکند .یعنی اینقدر حساسیتبرانگیز نیست .این یک نوع.
پاسدار اسالم ،ش9
نوع دوم ،بیاناتی اس��ت که خطاب به عدة خاصی اس��ت .گرچه مشخص نیست که خطاب به
کیست ،اما کام ً
ال مشخص است که خطاب به عدهای است که آن عده با دستگاه حاکم مخالف
بودند .و در حقیقت آنها پیروان امام و معتقدین به حکومت اهلبیت(ع) بودند.
در کتاب تحفالعقول ،خوش��بختانه یک نمونه از این نوع بیانات امام سجاد(ع) وجود دارد .اینکه
میگویم یک نمونه وجود دارد ،زیرا اگر در کتابهای دیگر هم بگردیم بیش از این نمونههای
معدود از امام سجاد(ع) چیزی نمیتوان یافت .اما انسان میتواند احساس کند که در زندگی امام
سجاد از اینگونه نمونهها فراوان بوده ،منتها در پیشآمدها و حوادث گوناگونی که در آن دوران
رخ مینموده ،در اختناقها ،حمله کردنها ،اذیت کردنها ،کش��تنها و ش��هادتهای اصحاب
ائمه ،این آثار از بین رفته و این مقدار کم بهدست ما رسیده است.
ِ
يد ّ
طش
غي
دين َو ب َ َ
نوع دوم اینگونه ش��روع میشودَ « :ك َفانا اهلل َو إيّا ُكم َك َ
الحاس َ
الظال ِ َ
مين َو ب َ َ
الجبّارين» س��خن و خطاب ،اینچنین اس��ت :خدا ما و ش��ما را از کید ستمگران و از سرکشی
َ
حس��ودان و از حرکت جبارانة جباران محفوظ بدارد .خو ِد خطاب نش��ان میدهد که امام و این
جم��ع در این جهت ش��ریکند ،یعنی همگ��ی مورد خطر و در معرض تهدید از طرف دس��تگاه
حاکمهاند .و پیداست که این مسئله مربوط به عدة خاصی است و آن عده عبارتند از :مؤمنین به
اهلبیت(ع) و دوستان و نزدیکان آنان .در این نوع ،خطاب با «يا ايّها المؤمنون» شروع میشود.
ابن آدم» بود ،در اینجا «ايّها
اگ��ر در آن خط��اب قبلی «ايّها النّاس» و در بعضی از م��وارد «يَا َ
المؤمنون» است .یعنی امام(ع) اعتراف میکند به ایمان کسانی که این خطاب به آنها صادر شد ه
است .آن مؤمنان واقعی که به اهلبیت و اندیشة اهلبیت ایمان داشتند.
در اینجا که امام ش��روع به س��خن گفتن مینماید ،س��خن امام هم دلیل بس��یار روشنی است
ن��ون اَل يَفتِنَنَّ ُك ُم
المؤ ِم َ
ب��ر اینکه مخاطبان ،مؤمنان ـ یعنی نزدی��کان به اهلبیت ـ اند« :أيّها ُ
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ون
ال َّط
الرغبَ�� ِة في ّ
ُ
المقبِ ُل َ
المفتُون ُ َ
الدنيا ،المائ ِ ُل َ
واغي��ت َو أتبَا ُع ُهم ِمن أهلِ َّ
��ون بِهاُ ،
ون إلَيهاَ ،
َع َليه��ا »1طاغوتها ش��ما را فریب ندهن��د ،و پیروان طاغوتها از دنیاپرس��تان و دنیاگرایان و
دنیافریفتگان و دنیاشتابندگان.
در اینجا آن نوا و آهنگ اصلی در خطاب به این مؤمنین ،حفظ آنان و س��اختن کادرهای الزم
(ع)
برای آینده است .پیدا است که در جریان درگیری شدیدی که در باطن ،میان طرفداران ائمه
و طرف��داران طواغیت وجود داش��ته طرفداران ائمه از محرومیتهای بس��یاری رنج میبردند.
..طبیعت ًا آن عدهای که اهل مبارزهاند یک ناکامیهایی در زندگی معمولیشان دارند ،درحالیکه
دیگران از آس��ایشها و رفاههای زیادی برخوردارند .خطر بزرگی که مبارزین را تهدید میکند،
این است که اینها به آن رفاه گرایش پیدا کنند ،رفاهی که جز به قیمت دست شستن از مبارزة
مقدس بهدست نخواهد آمد.
معمولی
امام(ع) در این بیان ،بیش��ترین تکیهاش روی این نکته اس��ت که مردم را از رفاههای
ِ
کاذب معمولی که جز به قیمت نزدیک ش��دن به طواغیت
متأللي
ای��ن زندگیهای جلوهدار و
ِ
ِ
بهدست نمیآید برحذر بدارد .لذا شما در همین بیان و در بسیاری از بیانات و روایاتِ کوتاه امام
س��جاد(ع) که نقل شده اس��ت این آهنگ را میبینید و بهگوش شما میخورد که امام ،مردم را
از دنیا پرهیز میدهند.
از دنیا پرهیزدادن یعنی چه؟ یعنی مردم را از جذب شدن به جریانی که به انسان رفاه میدهد
ت��ا ایمان را بگیرد و به او امتی��از میدهد تا از تندی مبارزة او بکاهد ،مصون و محفوظ بدارد و
این در خطاب به مؤمنین اس��ت .در خطاب به عامة مردم این جهت کمتر به چش��م میخورد.
در خطاب به عامة مردم ـ همانطور که قب ً
ال گفته شد ـ آنچه که بیشتر به چشم میخورد این
است که ،مردم! متوجه خدا باشید ،متوجه قبر و قیامت باشید ،خودتان را برای فردا آماده کنید
و مانند آن.
بنابراین مقصود امام از این نوع دو ِم س��خن گفتن چیس��ت؟ مقصود کادرس��ازی اس��ت .امام
 .1تحفالعقول /ص« ،252اى مؤمنان مباد كه سركشان و پيروان ايشان كه شيفتة دنيا و روىآورنده به آن هستند شما را از حق
برگردانند .آنان كه فريب خوردة دنيا هستند و به دنيا روى آوردهاند».
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میخواهد از مؤمنین کادرهای الزم را برای هنگام الزم بس��ازد ،لذا اینها را از جذب ش��دن به
قطبهای قدرت و جذب ش��دن به رفاه کاذب برحذر میدارد .و بارها در این نوع دوم از رژیم
حاکم یاد میکند ،درحالیکه در بیان قبلی به این صراحت نبود ولی اینجا حضرت سجاد(ع) بارها
از دستگاه حاکم با زشتی یاد میکنند و آن را در کنار شیطان میگذارند .مث ً
ال اینجا میفرماید:
يكم في ُك ِّل يَو ٍم َو لَي َل ٍة ِمن ُمظلِ ِ
ور الوا ِر َد َة َع َل ُ
«إن ا ُ
مات ال ِفتَنِ َو َحوا ِد ِث البِ َد ِع َو ُس َ��ننِ
ّ
ال ُم َ
الجو ِر َو بَوائِقِ ال ّزمان» آنچه که بر ش��ما هر روز و هر ش��ب وارد میشود از فتنههای تاریک،
َ
از بدعتهای جدید ـ بدعتهایی که دستگاههای ظلم بهوجود میآورند ـ از سنتهای ظالمانه
و از سختیهای دوران.
الش َ
يطان» امام بالفاصله بعد
سو َس ِة ّ
«و َهيبَ ِة ُّ
الس��لطان» از اظهار هیبت و قدرت سلطانَ ،
َ
«و َو َ
از س��لطان ،وسوس��ة ش��یطان را میآورد ،یعنی با کمال صراحت حاکم وقت را در اینجا مورد
توجه قرار میدهد و او را در کنار ش��یطان میگذارد! و در ادامة سخن جملة بسیار جالبی است
که چون خیلی مهم اس��ت نقل میکنم و این جمله حاکی از آن مطلبی اس��ت که قب ً
ال گفتم:
«لَتُثَبِّ ُ
لوب َعن تَنَ ُّبهِها» این حوادثی که در زندگی ش��ب و روز انس��ان پیش میآیدـ در
��ط ال ُق َ
دوران خفق��ان ـ دله��ا را از آن نیت و جهتی که دارند باز میدارد و از انگیزه و نش��اط مبارزه
وجو ِد ال ُه َدى» موجودیت هدایت را ،یعنی آن هدایتی که االن در
«و تُذ ِه ُلها َعن َم ُ
میان��دازدَ .
1
الحق » و آنها را از شناس��ایی اهل
«و َمع ِرفَ ِة أهلِ َ
جامعه وجود دارد آنرا از یاد اینها میبرد؛ َ
حق به فراموشی میسپارد و نمیگذارد که اهل حق در یاد اینها بمانند.
حضرت س��جاد(ع) در همان روالی که قب ً
ال گفتم دارد اینها را موعظه میکند که :مبادا اینگونه
حوادث زندگی ش��ما را از آن خطی که دارید به فراموش��ی بیافکند و آن را از یاد شما ببرد .امام
«و إيّا ُكم َو ُصحبَ َة
باره��ا از س��لطان و حاکم جور یاد میکنند .و باز جای دیگ��ری میفرمایدَ :
اصين َو َم ُعون َ َة ّ
الظالِمين2» مبادا که با گناهکاران همنش��ین ش��وید .مراد از گناهکاران چه
الع
َ
َ
ظلم عبدالملکی شدهاند .مبادا نزدیک آنها بروید.
کس��انیاند؟ همان کسانی که جذب دس��تگاه ِ
مبادا به ستمگران کمک کنید.
 .1الكافي /ج/8ص15
 .2الكافي /ج/8ص16

 n208انسان  250ساله

شما درست امام سجاد(ع) را در این چهره ترسیم کنید و ببینید از امام سجاد ،چگونه شخصیتی
حرف بیماری که هیچ به کار زندگی
در ذهنتان تصور میکنید؟ آیا باز هم همان امام مظلوم کم ِ
کار ندارد در ذهنتان مینشیند؟! امام یک عده از مؤمنین و دوستداران و طرفداران و هواداران
خودش را جمع کرده و دارد با این کیفیت آنها را از نزدیک شدن به دستگاههای ستمگر زمان
و از فرام��وش ک��ردن مبارزه منع و نهی میکند و نمیگ��ذارد که آنها از طریق مبارزه منحرف
بش��وند .امام دارد آنها را شاداب و با طراوت و س��رزنده نگه میدارد برای روزی که وجودشان
بتواند در راه ایجاد حکومت اسالمی مؤثر باشد.
(ع)
از جمل��ه چیزهایی که در این بخش از بیانات امام س��جاد به نظ��رم خیلی جالب و مهم آمد
یک قس��متی از تجربههای گذش��تة اهلبیت(ع) یاد میکند .در این بخش ،امام سجاد به مردم
میگوید :شما یادتان است ـ یا خبر دارید ـ که در گذشته چقدر فشار از سوی حکام جائر بر شما
وارد آمد؟ ـ منظور فش��ارهایی است که بر پیروان اهلبیت در دوران معاویه ،یزید و مروان پیدا
دی و ُرشَ یدهِجری و دهها حادثة
حره ،واقعة عاشورا ،شهادت ُحجربن َع ّ
شد ـ .اشارة امام به واقعة ّ
مهم و معروف دیگری اس��ت که پیروان اهلبیت در طول زمان گذش��ته ،آنها را تجربه کرده
بودند و در ذهنش��ان بود .امام میخواهد از تجربههای گذش��ته و از یادآوری این خاطرات تلخ،
این مردم را در مبارزهش��ان ثابتقدمتر کند .به این عبارت توجه کنید« :فَ َقد ل َ َعمرِي استَدبَرتُم
المتَرا ِك َم ِة َو اِالنه ِ
ِم َن ا ُ
ون ب ِ ِه
ِماك فيها ما تَ َ
س��ت ِدل ّ َ
ال ُمو ِر الماضيَ ِة في األيّا ِم الخاليَ ِة ِم َن ال ِفتَنِ ُ
َع َلى تَ َج ُّن ِب ال ُغواة »1به جان خودم قس��م ،شما از جریانهای گذشته در دورانهای پیشین که
پش��ت سر گذاش��تهاید ،از فتنههای انباشته و متراکم ،و غرق ش��دن در این فتنهها ،حوادث و
تجربههایی میتوانید از آن آزمایشها اس��تفاده کنید و به آنها اس��تدالل بر اجتناب و دوری از
گمراهان و اهل بدعتها و مفسدین در زمین بنمایید.
یعنی ش��ما تجربه در دس��تتان هس��ت و میدانید که اهل بَغی 2و فسادـ یعنی همین حکام
جور ـ هنگامی که مس��لط ش��وند با شما چگونه عمل خواهند کرد؟ ش��ما ـ با استناد به آزمون
گذش��ته ـ هم اکنون میدانید که باید از اینها جدا ش��وید و از اینها فاصله بگیرید و در مقابل
 .1تحفالعقول /ص253
( .2بغی) ستم کردن
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اینان صفآرایی کنید.
امام در خالل این بیان ،مس��ئلة امامت را به صورت صریح مطرح میکند .یعنی همان مس��ئلة
خالفت و والیت بر مسلمین و حکومت بر مردم و ادارة نظام اسالمی .امام سجاد(ع) اینجا مسئلة
امام��ت را ب��ه صراحت بیان میکند ،در صورتی که در آن دوران به آن صراحت نمیتوانس��ت
أمر اهلل َو طا َعتَ ُه َو طا َع َة
اینگونه مطالب را برای عامة مردم مطرح کند .میفرماید« :فَقَدِّ ُموا َ
أوج َب اهلل طا َعتَه» فرمان خدا و اطاعت او را مقدم بدارید و همچنین اطاعت کسی را که
َمن َ
خدا اطاعت او را واجب کرده است.
امام در اینجا فلس��فه و مبنای امامت را از نظر ش��یعه معین میکند چه کس��ی باید بعد از خدا
مورد اطاعت ما قرار گیرد؟ کس��ی که خدا اطاعت او را واجب کرده اس��ت .اگر مردم آن زمان
میخواس��تند روی این مس��ئله فکر کنند ،خیلی آش��کارا به این نتیجه میرسیدند که اطاعت
عبدالملک واجب نیس��ت ،چون ممکن نیس��ت خ��دا اطاعت عبدالملک را واجب کرده باش��د.
عبدالملک با آنهمه ظلم و جور و فساد و بغی ،پیدا است که شایستة اطاعت نیست .امام اینجا
مس��ئلة امامت را ذکر میکند ،سپس برای اینکه تنها شُ ��بههای هم که در ذهن مستمعانشان
ِ
ور الوا ِر َد َة َع َل ُ
«و ال تُقَدِّ ُموا ا ُ
واغيت َو
يكم ِمن طا َع ِة ال َّط
وجود دارد از بین برود میفرمایدَ :
ال ُم َ
ين يَ َدي أم ِر اهلل َو طا َعتِ ِه َو طا َع ِة اُولِي األم ِر ِم ُ
نكم »1آنچه که بر شما پیش
هر ِة ّ
الدنيا ب َ َ
فِتنَ ِة َز َ
میآی��د از طاغوته��اـ یعنی عبدالملکها ـ آن را در قبال اطاعت خدا و مقدم بر اطاعت خدا و
اطاعت رس��ول خدا و اطاعت اولیاالمر واقعی قرار ندهید .امام در این بخش از بیانات خود نیز
مسئلة امامت را صریح ًا مطرح میکند.
حضرت هم در آن بیان قبلی و هم در این بیان به دو مسئلة اساسی توجه میکنند .در این دو
بیان ،به دو جریان از آن س��ه جریانی که قب ً
ال اش��اره کردم اشاره شده است؛ که یکی بازنگری
و تجدید ذهنی افکار و معتقدات اس�لامی مردم و آنان را به فکر عقاید اس�لامی انداختن و به
سیاسی «والیت امر» یعنی
بازنگری دین وادار و تش��ویق کردن اس��ت؛ و دیگری بُعد مس��ئلة
ِ
ِ
مس��ئلة حکومت و فرماندهی نظام اس�لامی اس��ت .امام آنروز مردم را به این دو مسئله آشنا
 .1تحفالعقول /ص254
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میکنن��د و در حقیق��ت دارند برای آن نظا ِم مورد نظر خودش��انـ که نظام علوی و نظام الهی
اسالمی است ـ تبلیغات میکنند.
یک نوع دیگر از بیانات امام سجاد(ع) از این دو تا جالبتر است ،آن نوع بیاناتی است که تقریب ًا
امام بهطور صریح مردم را به داش��تن یک تش��کیالت اس�لامی ویژه دعوت میکند .البته این
دعوت تنها از مردمی است که وابسته به آن بزرگوارند ،واِلاّ اگر میخواستند مردمی را که جزو
عامة مردمند به یکچنین تش��کیالتی دعوت کنند ،این دعوت افش��ا میش��د و برای حضرت
خیلی هم دش��واری پیش میآم��د .از این نوع ،باز یک نمونهاش خوش��بختانه در تحفالعقول
1
هست که در اینجا نقل میکنیم.
اآلخ َرة تَر ُك ُهم ُك َّل َخ ٍ
بين في ِ
ليط
دين في ّ
امام چنین شروع میفرمایدّ :
الرا ِغ َ
الم َة ال ّزا ِه َ
«أن َع َ
الدنيا َّ
2
فض ُهم ُك َّل ِ
ِيدون » نشانة زاهدان در دنیاـ که از دنیا چشم پوشیده
َو َخليلٍ َو َر ُ
ِيد ما يُر ُ
صاح ٍب ال يُر ُ
و به آن بیرغبتند ـ این اس��ت که هر دوس��ت و یاری را که با آنان همعقیده و همفکر و همدل و
همخواست نیست ،او را ترک میکنند .این آشکارا دعوت به یک «تشکیالت شیعی» است.
اینها در این بیان میآموزند که بایس��تی به دیگرانی که خواستة آنها را دنبال نمیکنند ،انگیزة آنها را
ندارند و دنبال حکومت علوی و حکومت حق نیس��تند ،باید با آنها غریبه و بیگانه باش��ند.البته رفت و
آمد و معاش��رت دارند اما این معاشرت مثل معاشرت ملت ایران اس��ت در دوران قبل از انقالب با آن
ـ مث ً
ال ـ بقال سرگذر که میدانستند ساواکی است یا فالن آجودانی که معلوم بود مواظب کار مردم است.
امام میفرماید :رفت و آمد و برخورد شما با کسانی که ارادة شما و فکر و راه شما را نمیپیمایند
3
و ندارند و هدف نمیگیرند ،بایستی رفتاری غریبهوار و بیگانهوار باشد و آنها را باید ترک کرد.
 .1متأسفانه باید بگویم در تیترهای اینگونه بیانات امام سجاد(ع) ـ که محدثین انتخاب کردهاند ـ هیچکدام اشارهای به آن محتوایی
که ما اشاره کردیم ندارد .غالب ًا اینها را هم ذیل عنوان زهد ذکر کردهاند .البته زهد واقعی هم همین است ،منتها آن برداشتی که
معمو ًال از زهد میشده ،آن برداشت اینجا از این کلمه نمیشود و باید اشارهای هم میشد که امام(ع) در این بیانشان دارند به مسائل
سیاسی اشاره میکنند( .نویسنده)
 .2بحاراالنوار /ج /75ص128
 .3به نظر من از این قبیل بیان هم در کلمات امام سجاد و هم در کلمات ائمة دیگر باز میتوان یافت و در کلمات ائمة دیگر زیاد
است .البته من در زندگی امام صادقصلواتاهللعلیه و همچنین در زندگی امام باقر(ع) و نیز در زندگی حداقل سه چهار نفر از ائمه بعد از
امام صادق یافتهام .حتی نشانة تشکیل منظمه و تشکیالت اسالمی را در کلمات امیرالمؤمنین(ع) هم من رد پایش را پیدا کردهام،
که البته اینجا دیگر جای بحثش نیست و مفصل است( .نویسنده)
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نوع دیگر از بیانات امام مطالب کلی اس��ت که این جنبههای خاصی که من بدان اش��اره کردم
در آن نیس��ت .مثل رسالة حقوق امام سجاد(ع) .امام سجاد یک نامهای دارند که این نامه خیلی
مفصل اس��ت و به اندازة یک رس��الة واقعی به اصطالح ما است« .رس��اله» یعنی نامه و اینکه
میگویند «رسالةالحقوق» یعنی نامة حضرت که به یکی از دوستانشان نوشتهاند و در آن حقوق
اشخاص و افراد را بر یکدیگر ذکر کردهاند .اما واقع ًا بهقدر یک رسالة مصطلح امروز ما میشود
و اگر ترجمه و چاپ شود خودش یک کتاب میشود و شاید هم چاپ شده باشد .در اینجا امام
از تمامی حقوقی که افراد و اشخاص بر یکدیگر در سمتهای گوناگون دارند یاد میکند .مث ً
ال
حق خدا بر تو ،حق اعضا و جوارحت ،حق گوش��ت ،حق چشمت ،حق زبانت ،حق دستت ،اینها
چه حقوقی بر تو دارند .سپس حق حاکم جامعة اسالمی بر تو ،حق تو بر حاکم جامعة اسالمی،
حق تو بر دوس��تانت ،حق تو بر همس��ایگانت ،حق تو بر خانوادهات .تمام اینگونه حقوقی که
تنظیمکنندة مناس��بات میان افراد در نظام اس�لامی است در این رس��اله بیان شده است .امام،
خیل��ی آرام و ب��دون اینکه نامی از حکوم��ت و مبارزه و نظام آینده بی��اورد ،در این نامه مبانی
مناسبات نظام آینده را ذکر کرده است که اگر یک روزی نظام حکومت اسالمی در دورة خود
ام��ام س��جاد ـ که البته احتمالش تقریب ًا منتفی بود ـ یا در دورهه��ای بعد پدید آمد ،از پیش در
ذهن مسلمانها مناسبات جاری بین مردم در آن نظام شکل گرفته و منظم شده باشد و یعنی
مردم را با اس�لامی که حکومتش در آینده بهوجود خواهد آمد ،آش��نا میکند .این هم یک نوع
دیگر از بیانات امام سجاد(ع) است که خیلی جالب است.
یک نوع هم آن چیزی است که شما در صحیفة سجادیه میبینید که بحث از صحیفة سجادیه،
بحث بسیار مشروح و مفصلی است و شایسته است کسانی روی کتاب شریف صحیفة سجادیه
کار کنند .صحیفة س��جادیه مجموعهای است از دعا دربارة همة موضوعاتی که انسان در یک
زندگی بیدار و هوش��مندانه به آن موضوعات توجه دارد .بیش��ترین تکیه در این دعاها به روابط
قلبی و ارتباطات معنوی انس��ان اس��ت .مناجاتهای گوناگون ،دعاهای گوناگون ،خواستههای
زبان
معنوی و تکاملزای فراوان و بیشمار در این کتاب هست و امام در
ضمن این دعاها و به ِ
ِ
دعا ،انگیزههای یک زندگی اسالمی را در ذهن مردم بیدار و زنده میکند.
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یک��ی از نتایجی که دعا میتواند داش��ته باش��د و باره��ا آن را ما تکرار کردیم این اس��ت که
عواقب
جعل
انگیزههای س��الم و صحی��ح را در دلها بیدار میکند .وقتی میگویی��د« :الّلهم اَ َ
َ
اُمورن��ا َخ�يرا» خدایا عاقبت کار م��ا را نیک کن ،این دعا یاد عاقبت امر را در دل ش��ما زنده
میکند و ش��ما را به یاد عاقبت میاندازد .انس��ان گاهی از عاقبت خودش غافل میماند .فع ً
ال
دارد زندگی میکند و میگذراند و توجه ندارد که عاقبت ،در سرنوش��ت انس��ان تعیینکننده و
نقشدهنده و مهم است .وقتی این دعا را کردید ،ناگهان شما را به یاد میاندازد و انگیزة توجه
به عاقبت امر را در شما بیدار میکند و شما میروید دنبال اینکه عاقبت امرتان را خوب کنید.
ولی چگونه خوب کنید ،این بحث دیگری است .تنها خواستم مثالی بزنم تا توجه شود که دعا
چگونه انسان را به انگیزههای درست و صادق متوجه میکند .آری ،یک کتاب صحیفه سجادیه
از اول تا آخر پر از انگیزههای ش��ریف دعایی برای انس��انها است که اگر انسان بدانها توجه
کند واقع ًا همین صحیفه سجادیه کافی است که یک جامعه را توجه دهد و اصالح و بیدار کند.
از اینها که بگذریم روایات کوتاه فراوانی از امام س��جاد(ع) نقل شده است ،من یک نمونهاش را
دع هذه ُّ
اللما َظ َة َ
الهلِها» .لماظة یعنی پسماندة دهان
در بحثهای قبلی آوردم« :اَ َو ال ُح ّر يَ ُ
س��گ .چقدر این بیان مهم اس��ت :آیا یک آزادمرد ـ انسان آزادهای ـ نیست که این پسماندة
دهان س��گ را برای اهلش بگذارد! پسماندة دهان س��گ چیس��ت؟ همی��ن زخارف دنیوی،
کاخه��ا ،تش��ریفات و این چیزهایی که هم��ة دلهای ضعی��ف در دوران عبدالملک جذب آن
میشدند .اینها را میگویند پسماندة دهان سگ .همة کسانی که نوکری عبدالملک یا نوکری
نوکرانش یا حرکت در جریانش را میخواس��تند ،برای خاطر همین پسماندههای دهان س��گ
میخواس��تند .میفرماید :دنبال این پسماندههای دهان سگ نباشید ای مؤمنان تا بدینوسیله
جذب عبدالملک نشوید .از اینگونه بیانات انقالبی و جالب در سخنان امام سجاد(ع) زیاد است،
که انش��اءاهلل بدانها خواهیم رس��ید .و از این قبیل است شعرهای آن حضرت .حضرت سجاد
شاعر هم بودهاند و شعر میگفتند و مضامینش هم همین مضامین است که انشاءاهلل در ادامه
یادآور خواهیم شد.
پاسدار اسالم ،ش10
(ع)
یکی از بخشهای زندگی امام سجاد این است که ما ببینیم آیا این بزرگوار برخورد تعرضآمیز
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با دس��تگاه خالفت داش��ته است یا نه؟ در بحثهای گذش��ته به این موضوع اشارة مختصری
کردهام و حاال یک مقداری آن را بیشتر توضیح خواهم داد:
تاکتیک آغاز دورة سوم حرکت ائمه
تعرض صریح
تا آنجایی که من در زندگی امام سجاد نگاه کردهام و یادم هست ،نشانی از یک
ِ
و قاط��ع از قبی��ل آنچه که در زندگی بعضی از ائمة دیگر ،مثل امام صادق(ع) در دوران بنیامیه
یا امام موس��یبنجعفر(ع) هست ،در زندگی امام س��جاد(ع) مشاهده نمیکنیم .علتش هم آشکار
اس��ت ،زیرا اگر در آغاز حرکت ائمه در دورة س��وم از دورانه��ای چهارگانة امامت،که از آغاز
حرکت تعرضآمیزی میزدند ،مطمئن ًا کاروان
زندگی امام سجاد شروع میشود ،دست به چنین
ِ
ُپرمسؤولیت و خطیر اهلبیت به آنجایی که میخواستند نمیرسید .هنوز باغستان اهلبیت ،که
باغبانی ماهرانة امام س��جاد(ع) آبیاری و تربیت میشد ،آن استحکام کافی را بهدست نیاورده
با
ِ
تاب تحمل توفانهای س��خت را نداشتند.
بود ،نهالهای نورس��ی در این باغس��تان بودند که ِ
(ع)
همانطور که در اوایل این بحث اش��اره کردم ،در پیرامون امام س��جاد عدة بس��یار کمی از
عالقهمندان و ش��یعیان و مؤمنان به اهلبیت بودن��د ،و در آن دوران ،ممکن نبود که این عدة
چک دشمن
قلیل راـ که مهمترین بار
مسؤولیت ادارة تشکیالت تشیع را بر دوش داشتند ـ َد ِم ِ
ِ
داد و اینها را به نابودی تهدید کرد.
اگر بخواهیم تشبیه کنیم ،بایستی این دوران امام سجاد را تشبیه کنیم به دوران آغازین دعوت
س��ال اول که حتی دعوت ،علنی هم نبود .ش��اید بشود دوران
پیامبر(ص) در مکه ،یعنی آن چند
ِ
ش��دن دعوت ـ تشبیه کرد و دورانهای پس از
دوران دوم مکهـ دوران علنی
امام باقر(ع) را به
ِ
ِ
بعدی دعوت .از این رو تعرض ،صحیح انجام نمیگرفت.
آن را به دورانهای ِ
مطمئن�� ًا اگ��ر آن برخوردهای تندی که ما در برخ��ی از کلمات امام صادق و امام کاظم و امام
هش��تم(ع) مالحظه میکنیم ،از امام سجاد(ع) سر میزد ،عبدالملکمروان که در اوج قدرت خود
بود ،به آس��انی میتوانس��ت بَساط تعلیمات اهلبیت را برچیند و مجدداً کار از سر شروع شود و
عمل عاقالنه و توأم با جزمی 1نبود .لکن با اینحال در البهالی کلمات امام س��جاد(ع) که
این ِ
( .1جزم) قطعیت و استواری
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احتما ًال مربوط به اواخر زندگی و دوران طوالنی امامت این بزرگوار هم میباش��د ،اش��ارهها یا
1
جلوههایی از تعرض با دستگاه خالفت مشاهده میشود.
این جلوههای تعرضآمیز در چند شکل بود.. .یک شکل در بیان موضع و پایگاه خلفای اموي
اس��ت در پوش��ش تعلیمات معمولی و عادی دینی .حدیثی است از امام صادق(ع) که میفرماید:
ِ
يا ُ َميّ َة أط َل ُقوا لِلنّ ِ
الشرك ل ِ َكي إذا َح َم ُلو ُهم َع َلي ِه
عليم
«إن بَن 
عليم ّ
ّ
اإليمان َو لَم يُطلِ ُقوا تَ َ
اس تَ َ
2
فراگرفتن ایمان را باز گذاشتند ،اما راه فراگرفتن شرک را
لَم يَع ِرفُوه » بنیامیه برای مردم را ِه
ِ
بس��تند ،بدین خاطر که اگر مردم را به ش��رک کشاندند ،مردم شرک را نشناسند .یعنی بنیامیه
اجازه میدادند که علما و اهل دین ـ و از جمله ائمهعلیهمالسالم ـ راجعبه نماز و حج و زکات و روزه
و عب��ادات و ...و همچنین راجعبه توحید و نبوت ،س��خن بگوین��د و احکام الهی را در اینگونه
موارد بیان کنند .ولی راه را باز نمیگذاش��تند که راجعبه مفهو ِم ش��رک و مصادیق و جلوههای
معارف مربوط به ش��رک را به مردم
آن در جامعه بحثی کنند و مردم را بیاموزند ،زیرا اگر این
ِ
میآموختند ،آنان فوراً میفهمیدند که مشرکند ،میفهمیدند آن چیزی که بنیامیه آنها را دارند
بهسوی آن سوق میدهند شرک است؛ فوراً میشناختند که عبدالملک و دیگر خلفای بنیامیه
طواغیتی هس��تند که در برابر خدا قد علَم کردهاند و کس��ی که از آنها اطاعت کند ،در حقیقت
به ش��رک رو آورده اس��ت .به این جهت بود که اجازه نمیدادند مردم معارف مربوط به شرک
را فرا گیرند.
بخش مهمی از مباحثمان مربوط به شناسایی
ما در اس�لام وقتی دربارة توحید بحث میکنیمِ ،
شرک و مشرک است .بُت چیست و چه کسی بُتپرست است؟
ت ،بیان
مرحوم عالمة مجلس��ی(ره) در بحاراالنوار ،جلد چهلوهشت ،صفحة نودوشش ،نودوهف 
��رك ظا ِه ُرها في األصنا ِم ّ
الش ِ
اهرة و با ِطنُها في ُخ َلفا ِء
آيات ّ
جالبی دارد .میفرماید« :ا ِ ّن َ
الظ َ
نصبوا َمكانِهم» یعنی آیات ش��رک در قرآن ،ظاهرش
ذين
الح ّق و َ
الجور ال ّ َ
مع أئ ِ َمة َ
َ
أش��ركوا َ
َ
دربارة بُتهای ظاهری و نمایان اس��ت ،اما باطن و تأویل آنها دربارة خلفای جور اس��ت ،آنان
نخستین امام سجاد(ع) با یزید و دستگاه
 .1همینجا اشاره کنم که آنچه ما در اینجا بحث میکنیم ،غیر از آن برخورد تعرضآمی ِز
ِ
خالفت آلابوسفیان است که آن بحث دیگری دارد و قب ً
ال راجعبه آن بحث کردهام( .نویسنده)
 .2الكافي /ج/2ص415
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امامان حق
که به ناحق خود را خلیفه مینامیدند و بر جامعة اس�لامی حکومت میکردند ،و با
ِ
ش��ریک ش��دند در ادعای حکومت اس�لامی و حاکمیت بر جامعة مسلمانان .خو ِد این شرک با
ائمة حق ،شرک با خدا است .زیرا ائمة حق ،نمایندگان خدا هستند و از زبان خدا حرف میزنند،
و چ��ون خلفای جور ،خود را در جای آنها گذاش��تند و خود را با آنها در ادعای امامت ش��ریک
کردن��د ،بنابراین اینها بُت هس��تند و طاغوتند و هرکس که از آنه��ا اطاعت کند ،او در حقیقت
مشرک شده است.
البته عالمة مجلس��ی توضی��ح جالبی هم دنبال آن بیان دارد .پ��س از اینکه بیان میکنند که
آیات قرآنی مخصوص دوران حضرت رس��ولصلیاهللعلیهوآله نیس��ت ،بلکه ساری و جاری است در
أئمة
أئمة َ
الح ّق و اتّبعوا َ
تم��ام اعصار و ادوار ،میفرمای��د« :فَهو يَجري في أقوام تَركوا طا َعة َ
الج��ور» این تعبی ِر ش��رک دربارة مردمی ه��م صدق میکند که اطاع��ت امامان حق را ترک
َ
ِ
ِ
ِ
ّ
َ
گفتن��د و از ائمة جور پیروی کردند« .ل ُعدوله��م َعن األدلة العقليّة و النقلية و اتباعهم األهواء
و ُعدولِه��م َع��ن النّ ُص ِ
الجليّة »1زیرا اینها از ادلّة عقلی و نقلی که داللت میکرد بر اینکه
وص َ
مث ً
ال عبدالملک نمیتواند حاکم مسلمانان و خلیفة آنها باشد عدول کردند .از نصوص و دالیل
روایاتِ آش��کار عدول کردند و به هوسها و هواهای خودشان روی آوردند .مردم میدیدند که
طلبی خود
زندگی بیدردس��ر از نظر تعرض حاکم برای آنها راحتتر اس��ت ،لذا با همان راحت ِ
تبعیت از ائمة جور کردند بنابراین ،آنها هم مشرک بودهاند.
گذراندند و ّ
تعرض نیمهآشکاری با
از این رو ،میبینیم هنگامی که ائمه بخواهند ش��رک را بیان کنند یک
ِ
دستگاه خالفت خواهد بود .این کار در زندگی امام سجاد و در کلمات ایشان هست.
نمون��ة دیگ��ری هم از این جلوهه��ای تعرض را ما در برخ��ی از مکاتبات میان امام س��جاد(ع) و
عبدالملک ـ خلیفة مقتدر اموی ـ مشاهده میکنیم ،که من دو نمونة آن را در اینجا اشاره میکنم:
  1ـ یکوقت عبدالملک نامهای نوشت به امام سجاد(ع) و حضرت را بر ازدواج با کنی ِز آزادشدة
خودش مالمت کرد .حضرت کنیزی داشتند و آن کنیز را آزاد کردند ،سپس با او ازدواج کردند.
عبدالملک نامهای نوش��ت و امام را مورد شَ ��ماتت قرار داد .البته کا ِر امام یک کار بسیار انسانی
 .1بحاراالنوار /ج /48ص96
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و اس�لامی بود ،برای اینکه یک کنیزی را از قی ِد عبودیت و ِر ّقیت 1آزاد کرده بود و س��پس به
همان کنی ِز برده ،ش��رافت بخش��یده و او را همس ِر خود قرار داده بود ،و این کا ِر بسیار انسانی و
ضمن اینکه تعرضی به امام
جالبی اس��ت .ولی انگیزة عبدالملک از نامهنوش��تن این بود که در
ِ
سجاد کرده باشد ،میخواست به آن بزرگوار بفهماند که از مسائل داخلی ایشان هم مطلع است
و بدینوسیله یک تهدی ِد ضمنی بود برای حضرت .امام سجاد(ع) در پاسخ ،نامهای نوشتند و در
مقدمه فرمودند :این کار هیچ اش��کالی ندارد و بزرگان هم چنینکاری کردهاند ،پیغمبر خدا هم
ؤم َع َلى ُمسلِ ٍم ،إنّما
چنین عملی انجام داده است ،از این رو هیچ مالمتی بر من نیست« :فَلاَ ل ُ َ
ؤم الجا ِهلِيّة »2یعنی هیچ پَس��تی و خواری برای مردم مس��لمان وجود ندارد بلکه پَستی
ؤم ل ُ ُ
ال ُّل ُ
سوابق
خواری جاهلیت اس��ت .به صورت طنز و خیلی لطیف او را به
و خواری همان پَس��تی و
ِ
ِ
دشمن
جاهلیت پدرانش توجه دادند ،یعنی ش��ما هستید که از خانوادة مرد ِم جاهل و مشرک و
ِ
ِ
خدا هس��تید و آن َرویه در شما وجود دارد .اگر بناست سرافکندگی در کسی وجود داشته باشد،
زن مسلمانی ازدواج کرده است.
از آن باید سرافکندگی داشته باشد نه از اینکه با یک ِ
هنگامی که نامه به عبدالملک رس��ید ،سلیمان ،پسر دوم عبدالملک ،نزد پدرش بود و هنگامی
که نامه خوانده شد ،او هم شنید طنز و سرزنش امام را ،و او هم همانند پدرش در نامه احساس
ک��رد .رو ب��ه پدرش کرد و گف��ت :ای امیرالمؤمنین! ببین ،علیبنالحس��ین چه تفاخری بر تو
پدران
مؤمنین باهلل بودهاند و
پدران من همه،
کرده اس��ت؟ یعنی در این نامه فهمانده است که
ِ
ِ
ِ
عمل حا ّدی در
تو همه ،کفار و مش��رکین بودهاند .میخواس��ت پدرش را تحریک کند که یک ِ
مقابل این نامه انجام دهد .ولی عبدالملک از پس��رش عاقلتر بود و میدانس��ت که نس��بت به
چنین قضایایی نباید با حضرت س��جاد(ع) درگیر ش��ود لذا به پسرش خطاب کرد و گفت :چیزی
نگو پسرم! این زبان بنیهاشم است که صخرهها را میشکافد .یعنی زبان استدالل اینها بسیار
قوی است و درشتگو هستند.
(ع)
  2ـ نمونة دیگر ،نامة دیگری است که بین امام سجاد و عبدالملک ردوبدل شده و داستانش
(ع)
چنین اس��ت :عبدالملک اطالع پیدا کرده بود که شمش��یر پیغمبر(ص) در اختیار حضرت سجاد
( .1رقی) بندگی
 .2بحاراالنوار /ج /46ص105
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بودن آن شمشیر نزد
است و این چی ِز جالبی بود ،زیرا یادگار پیغمبر بود و مایة تفاخر .وانگهیِ ،
امام سجاد ،خطری برای عبدالملک بود ،زیرا مردم را بهسوی خود جلب میکرد .لذا در نامهای
ذیل نامه هم
که به امام سجاد نوشت درخواست کرد که حضرت شمشیر را برای او بفرستد .در ِ
1
نوشته بود که اگر کاری داشته باشید من حاضرم کا ِر شما را انجام دهم! یعنی پاداش آن هِبه
درضمن نامه وعده کرده بود.
را هم
ِ
جواب رد داد .مجدداً به حضرت نامهای تهدیدآمیز نوش��ت که اگر شمشیر را نفرستی ،من
امام
ِ
س��همیة تو را از بیتالمال قطع خواهم کرد 2.امام در پاس��خ نوش��ت« :اما بعد ،خداوند عهدهدار
بندگان ُم ّتقی را از آنچه ناخوشایندشان است نجات ببخشد ،و از آنجا که گمان
ش��ده است که
ِ
ندارند روزی دهد .و در قرآن فرموده است :همانا خدا دوست نمیدارد هیچ خیانتگ ِر ناسپاس را
ـ إن اهلل ال يُ ِح ُّب ُك َّل َخ ّو ٍ
ان َك ُفور 3ـ اکنون بنگر که کدام از ما دو نفر با این آیه منطبقتریم».
ّ
لحن بس��یار تندی در مقابل خلیفه بود ،زیرا این نامه بهدس��ت هرکس میافتاد ،میفهمید
این ِ
که امام س��جاد او ًال :خودش را خیانتگر و ناسپاس نمیداند؛ ثانی ًا :هیچکس دربارة آن بزرگوار
چنین تصوری را ندارد ،زیرا او انسان بزرگوار و مرد شایسته و برگزیدهای از خاندان پیغمبر بود
و هرگز منطبق با این آیه نبود .بنابراین نظر امام س��جاد این بود که تو خیانتگر و ناس��پاس
هستی! تا این حد ،امام در مقابل تهدی ِد او تندی میکرد.
اینها نمونههایی بود از تعرضهای امام سجاد نسبت به دستگاه خالفت اموی.
(ع)
 3ـ اگر نمونة دیگری را هم بخواهیم اضافه کنیم ،بایستی اشعا ِر نقل شده از حضرت سجاد
یا اش��عار نقل شده از یاران آن حضرت را به حساب بیاوریم .این هم نوعی تعرض بود ،زیرا به
فرض اینکه خود حضرت هم تعرضی نمیکرد ،اما نزدیکان آن حضرت تعرض میکردند ،این
به نوعی تعرض امام سجاد به حساب میآمد.
چند ش��عری از حضرت هس��ت که خیلی تند و انقالبی است .ش��عر معروف فرزدق هم نمونة
دیگری است .داستان فرزدق را هم مورخین و محدثین نقل کردهاند که خالصهاش این است:
( .1وهب) بخشش و انعام
 .2در آن زمان تمام مردم از بیتالمال سهمیه میگرفتند ،و امام هم مانند سایرین از بیتالمال سهمیة معینی میگرفت( .نویسنده)
 .3سورة مباركة حج /آية 38
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هش��ام ،پس��ر عبدالملک ،در دوران قبل از خالفت ،به مکه رفت .مشغول طواف بود ،خواست
حجراالس�� َود را ا ِستِالم 1کند ،زیرا مس��تحب است در طواف ،حجراالسود را استالم کنند .چون
َ
نزدیک حجراالس��ود خیلی زیاد بود ،هر چه کرد نتوانس��ت خود را به حجر برساند ،و
جمعیت،
ِ
2
این در صورتی بود که او شاهزاده و پسر خلیفه و دارای ُمرافِقین و محافظین و اطرافیانی هم
بود ،ولی مردم ،با بیاعتنایی به مقام آن ش��اهزاده ،او را پسزدند و این آدمی که با ناز و نعمت
پرورشیافته بود ،آدمی نبود که بتواند در بین مردم رفته ،همانند آنها حجر را ببوسد .خالصه از
اس��تالم حجر مأیوس شد ،به طرف یک بلندی مش ِرف بر مسجدالحرام آمد و همانجا نشست
و بنا کرد مردم را تماشا کردن .اطراف او هم عدهای نشسته بودند .در این بین یک مر ِد بسیار
مو ّقر 3و متین و دارای س��یمای زاهدانه و ملکوتی ،در میان طوافکنندگان آش��کار ش��د و به
طرف حجراالسود رفت .مردم بهطور طبیعی راه را برای امام باز کردند و بدون اینکه هیچگونه
زحمتی برای او بهوجود بیاید ،با خیال راحت حجر را اس��تالم کرد و بوس��ید و سپس برگشت و
مجدداً مشغول طواف شد.
خیلی بر هشام گران آمد که ببیند او پسر خلیفه است و کسی برای او اَرجی 4قائل نیست ،بلکه با
مشت و لگد او را َطرد میکنند و راهش نمیدهند که حجر را استالم کند! از آن طرف یک مرد
دیگری پیدا میش��ود که با کمال راحتی حجراالسود را استالم میکند .با عصبانیت پرسید :این
مرد کیست؟ اطرافیها شناختند که او علیبنالحسین(ع) است ،لکن برای اینکه مبادا هشام از آنها
میان خانوادة هشام و خانوادة امام سجاد(ع) اختالف هست،
نگران ش��ود ،نگفتند ،زیرا معلوم بود ِ
و همیش��ه بنیامیه و بنیهاش��م اختالف داشتهاند .نخواستند بگویند او بزرگ خانوادة دشمن تو
است که اینطور مردم به او عالقهمندند ،چون این را نوعی اهانت به هشام به حساب میآوردند.
5
تجاهل
فرزدق شاعرـ که از مخلصین و دوستان اهلبیت بود ـ در آنجا حاضر بود .تا دید اینها ُ
ِ
کردند و وانمود کردند که علیبنالحس��ین را نمیشناسند ،جلو رفت و گفت :ای امیر! اگر اجازه
( .1سلم) دست کشیدن ،لمس کردن
( .2رفق) همراهان ،همسفران
( .3وقر) باوقار ،محترم
 .4ارزش ،اهمیت
( .5جهل) خود را به نادانی زدن
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میده��ی م��ن او را معرفی کنم .گفت :معرفی کن .فرزدق یک قصی��دهای در آنجا گفت که از
ترین قصای ِد ش��عرای اهلبیت اس��ت و سر تا پا مدح غ َّرای 1علیبنالحسین است .با این
معروف ِ
الحرم»2
بیت شروع میشود« :هذا ال ّ ِذي تَعر ُ
اء َوطأتَ ُه َو البَ ُ
الح ُّل َو َ
يت يَع ِرفُ ُه َو َ
ِف البَ َ
طح ُ
جای پای او را
اگر تو نمیشناس��ی که او کیس��ت ،این ،آن کس��ی است که
س��رزمین بَطحاءِ 3
ِ
میشناسد ،این ،آن کسی است که َح ّل و َحرم 4او را میشناسد ،این ،آن کسی است که زمزم و
صفا او را میشناسد ،این فرزند پیغمبر است ،این فرزن ِد بهترین مردم است .بنا کرد تعریفکردن
غرایی و همچنین خصوصیاتی از امام س��جاد(ع) را ذکر کردن که هر کلمهای
در ی��ک قصیدة ّ
مغضوب هش��ام واقع میشد و هشام او
قلب هش��ام فرو میرفت؛ و از آن پس
ِ
مثل خنجری بر ِ
را طرد کرد و حضرتِ علیبنالحس��ین ،صِ لهایـ پولی ـ برای او فرستادند .او پول را نپذیرفت
و گفت :من این شعر را برای خدا گفتهام و از شما پول نمیگیرم.
چنی��ن تعرضهای��ی در بین یاران امام مش��اهده میش��د ،که ی��ک نمونة دیگ��ر آن برخور ِد
یحییبنا ّم ُ
الط َویل است ،و این البته جزو شعر نیست.
یحییبنا ّمالطویل از جوانهای بسیار شجاع و مخلص نسبت به اهلبیت بود ،همواره به کوفه
حکومت
میرفت و مردم را جمع میکرد و فریاد میکش��ید« :ای مردم!ـ مردمی که دنبالهر ِو
ِ
بنیامیه بودند ـ ما به ش��ما کافر هس��تیم! ما شما را قبول نداریم ،تا وقتی که شما به خدا ایمان
بیاورید» .از این س��خن چنین برمیآید که او ،مردم را مش��رک میدانست و آنان را به مشرک
و کافر خطاب میکرد.
اینچنین جلوههای تعرضی در زندگی حضرت سجاد (ع) و یارانش مشاهده میشود.

پاسدار اسالم ،ش12

برخورد شدید امام سجاد با علمای درباری
در ادامة بحث از مسائل مربوط به شرح حال امام سجاد و شیوههای آن حضرت ،در اینجا [به
دنبال] زمینة مساعد برای یک حرکت عظیم اسالمی که میتواند منتهی به حکومت علوی و
(ع)

( .1غرر) فصیح ،بلیغ ،درخشان
 .2بحاراالنوار /ج /46ص121
 .3زمینهای پهناور و هموار مکه که گذرگاه سیل بود.
 .4حریم مقدس خاصی که از شش طرف ،مکه را احاطه کرده« ،حرم» و بیرون آن «حل» نامیده میشود.
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حکومت اسالمی بشود هستیم و آن را بیان میکنیم:
بهطور خالصه ،این شیوهها در «تبیین و توضیح» برای عدهای و در «سازماندهی» برای جمعی
دیگر و در «راهنمایی و راهگشایی» برای گروهی دیگر خالصه میشد .یعنی امام سجاد را در
تصویری که کردیم ،بهصورت انس��ان بردبار و صبوری مییابیم که در طول س��ی تا سیوپنج
س��ال سعی میکند تا زمینة ش��دیداً نامناسب جهان اسالم را به س��متی سوق دهد که در آن
میان ،خود آن حضرت و یا جانش��ینانش بتوانند فعالیتها و تالشهای اصلی و نهایی را برای
ایجاد جامعة اسالمی و حکومت اسالمی بهوجود آورند .اگر سیوپنج سال تالش امام سجاد را
از زندگی ائمه(ع) قطع کنیم ،قطع ًا به آنجایی نخواهیم رس��ید که امام صادق(ع) رفتاری آنچنان
صریح و آشکار با حکومت اموی یا بعدها با حکومت عباسی داشت.
برای ایجاد یک جامعة اس�لامی ،زمینة فکری و ذهنی از همهچیز الزمتر و مهمتر است و این
زمینة ذهنی و فکری در آن شرایطی که آنروز عالم اسالم وجود داشت ،کاری بود که بایستی
در طول س��الیان درازی انجام بگیرد ،و این همان کاری بود که امام س��جاد با همة زحمت و
توانفرسایی بهعهده گرفت.
در کنار این ،تالشهای دیگری را در زندگی امام س��جاد مییابیم که در حقیقت ،نش��اندهندة
پیش��رفت آن حضرت در زمینة قبلی است .قس��مت عمدة این تالشها ،سیاسی و گاهی بسیار
حاد اس��ت که یک نمونة آن را ،در برخورد امام س��جاد ـ با علمای وابسته و محدثین بزرگی که
برای دستگاه حکومت فعالیت میکردند ـ میتوانیم بیابیم .این بحث در زمینة این برخورد است.
داران
یکی از شورانگیزترین مباحث زندگی ائمهعلیهمالسالم بحث از برخورد این بزرگواران با سررشته ِ
جهت
فکر و فرهنگ در جامعة اسالمی یعنی علما 1و شعرا است .اینها کسانی بودند که فکر و ِ
ذهنی مردم را هدایت میکردند و آنان را با وضعی که خلفای بنیامیه و بنیعباس میخواستند
در جامعه حاکم باشد عادت میدادند و نسبت ب ه آن وضع ،مطیع و تسلیم میساختند .این طرز
برخورد در زندگی امام سجادـ همانند دیگر امامان(ع) ـ یک بخش جالب و مهم بود.
همانگونه که میدانیم ،خلفای ستمگر و جائر برای اینکه بتوانند بر مردمی که معتقد به اسالم
قراء ،قضات و ز ّهاد( .نویسنده)
 .1وقتی میگوییم علما ،منظورمان علمای دین در آن زمان است که عبارت بودند از :محدثین ،مفسرینّ ،
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بودند ،حکومت داشته باشند ،چارهای نداشتند جز اینکه ایمان قلبی مردم را نسبت به آنچه که
میخواس��تند انجام دهند ،جلب کنند .زیرا آنروز هنوز زمان زیادی از صدر اسالم نگذشته بود
و ایمان قلبی مردم به اس�لام به قوت خود باقی بود و اگر مردم میفهمیدند بیعتی که با این
ظالم کردهاند بیعت درستی نیست ،و این ظالم شایستة خالفت رسولاهلل(ص) نیست بدون شک
تس��لیم او نمیشدند .اگر این مطلب را نسبت به همة مردم نپذیریم ،مطمئن ًا در جامعة اسالمی
افراد زیادی بودند که از روی ایمان قلبی ،وضع غیراس�لامی دس��تگاه خلفا را تحمل میکردند
یعنی تصور میکردند که این وضع ،اسالمی است .به همین جهت بود که خلفای جور ،حداکث ِر
استفاده را از محدثین و علمای دینی آن زمان میکردند ،و آنها را به آنچه که خود مایل بودند
وادار میس��اختند ،و از آنها میخواس��تند ،احادیثی را از زبان پیامبر و صحابة بزرگ آن حضرت
طبق میل و خواستة آنها جعل کنند.
در این زمینه مواردی داریم که خیلی تکاندهنده است .به عنوان نمونه این حدیث را نقل میکنم:
در زم��ان معاویه ،یک نفر با کعباالحب��ار 1برخورد کرد .کعباالحبار ب��رای اینکه با معاویه و
زمامداران شام رابطهای صمیمانه داشت ،از این شخص پرسید :اهل کجا هستی؟
 ـ اهل شام هستم.
 ـ شاید تو از آن لشکریانی هستی که هفتاد هزار نفر آنها بدون حساب وارد بهشت میشوند!
 ـ آنها چه کسانی هستند؟
 ـ آنها اهل دمشقاند.
 ـ نه ،من اهل دمشق نیستم.
 ـ پس تو شاید از آن لشکریانی هستی که خدا هر روز دوبار به آنها نگاه میکند!
 ـ آنها چه کسانی میباشند؟
 ـ اهل فلسطین!
ش��اید اگر آن مرد ،میگفت :اهل فلسطین نیس��تم ،کعباالحبار برای هریک از اهالی بعلبک،
 .1کعباالحبار یک نفر یهودی بود که در زمان خلیفة دوم ،مسلمان شد .و شدیداً نسبت به احادیث او سوءظن وجود دارد ،نه فقط
در بین شیعیان بلکه حتی بسیاری از اهلسنت نیز نسبت به احادیث او همین گمان را دارند که او از روی دشمنی و عناد با اسالم
احادیثی را جعل کرده است .البته برخی از اهلسنت او را قبول دارند( .نویسنده)
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طرابلس و بقیة شهرهای شام احادیثی نقل میکرد که حاکی از این بود که اینها مردم برجسته
و شایستهای هستند! و اینها اهل بهشتاند! کعباالحبار این احادیث را یا برای تملق به اُمرای
ش��ام جعل میکرد که از این طریق کمک بیش��تری از آنها دریافت کرده و محبت آنها را جلب
کند ،یا اینکه باید ریشة این عمل را در دشمنی و عناد او نسبت به اسالم بدانیم که میخواست
احادیث اسالمی را تخلیط کند تا اینکه اقوال پیامبر به آسانی شناخت ه نشود.
در کتب تذکره و رجال حدیث از این قبیل داس��تانها زیاد اس��ت .از آن جمله است داستان آن
امیری که پس��رش به مکتبخانه رفته بود و مکتبدار ،پس��ر او را زده بود .وقتی پس��ر گریان
به منزل برگش��ت و به پدرش گفت که امروز مکتبدار مرا زده اس��ت .پدر عصبانی شده گفت:
االن میروم و میگویم یک حدیثی علیه این مکتبدار بس��ازند که دیگر این مکتبدار از این
غلطها نکند!
از این داستان معلوم میشود که آنقدر جعل حدیث برای آنها آسان بود که حتی بهخاطر ترحم
بر اش��ک چشم کودکش��ان ،یک حدیث علیه مکتبدار یا ش��هری که مکتبدار از آنجا است،
درست میکردند .در هر صورت ،این وضعیت موجب شده بود که یک ذهنیت و فرهنگی بسیار
مخلوط ،مجعول و نادرس��ت از اسالم ،در جهان اس�لام وجود داشته باشد ،و منشأ این ذهنیت
غلط ،همان محدثین و علمایی بودند که در خدمت قدرتمندان و صاحبمنصبان آن زمان بودند.
بنابراین ،در چنین وضعیتی ،برخورد با این دسته ،یک عمل بسیار مهم و تعیینکننده است.
اینک نمونهای از این برخورد ،در زندگی امام سجاد (ع) را ذکر میکنیم؛ این برخورد مربوط است
به برخورد امام با محمدبنشهابزهری.
محمدبنش��هابزهری نخس��ت یکی از نزدیکان و شاگردان امام س��جاد(ع) بوده است ،یعنی از
کسانی است که علومی را از امام فراگرفته و احادیثی را از امام سجاد نقل کرده است ،ولی تدریج ًا
ـ بهخاطر ُجرأتی که داش��ته ـ به دس��تگاه خالفت نزدیک میشود و در خدمت این دستگاه قرار
میگیرد ،و از ُزمرة علما و محدثینی در میآید که ائمه(ع) در مقابل آنها قرار میگرفتند.
برای اینکه بیشتر به وضع محمدبنشهابزهری آشنا شویم ،چند حدیث دربارة او نقل میکنیم.
1

 .1گاهی محمدبنمسلمزهری نیز به او میگویند یعنی اسم پدر او گاهی شهاب و گاهی مسلم ذکر میشود و احتما ًال یکی اسم
پدرش و دیگری لقب پدرش میباشد( .نویسنده)
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اکرهنا َعليه
کره کتِابَة ال ِع َ
ل��م َحتّی َ
یک��ی از آن احادیث ،این اس��ت که وی میگوی��دُ « :کنّا ن َ َ
ه ُؤال ِء ا ُ
المس��لمين »1در آغاز ،ما از نگارش دانش خش��نود
ال َمرأ ف ََراينا اَن ال يَمنَ َعه ا َ َحد ِمن ُ
نبودیم تا اینکه امیران و حکمرانان ما را وادار به نوش��تن آنچه از دانش میدانس��تیم نمودند تا
به صورت کتاب درآید .سپس ما چنین اندیشیدیم که هیچ مسلمانی را از این کار منع نکنند و
همواره علم و دانش نوش��ته شود .از این سخن چنین برمیآید که تا آنوقت ،بین این دسته از
محدثین ،معمول نبوده که آنچه را از احادیث میدانند ،بنویسند؛ و همچنین به روشنی مشخص
میش��ود که محمدبنش��هابزهری در خدمت اُمرا بوده و آنها او را وادار به نگارش احادیث به
میل خودشان میکردند.
ی��ک نفر به نام ُمع َّمر میگوید :ما خیال میکردیم که از زهری حدیث بس��یاری نقل کردهایم
تا اینکه ولید 2کش��ته شد .پس از کشته شدن ولید ،دفترهای زیادی را دیدیم که بر چهارپایان
حمل و از خزائن ولید خارج میشد و میگفتندکه :اینها دانش زهری است! 3یعنی زهری آنقدر
کتاب و دفتر ـ برای ولید و به خواس��تة او ـ از حدیث پر کرده بود که وقتی میخواستند آنها را
از خزائن ولید خارج کنند ،ناچار بر چهارپایان حمل میش��د .این دفاتر و کتابهایی که به امر
ولید پر از حدیث شده و متعلق به او است ،چگونه احادیثی خواهد بود؟ بدون شک یک حدیث
ه��م در محکومی��ت ولید ندارد بلکه آنها عبارت از احادیثی اس��ت که بر اعمال ولید و امثال او
صحه گذاشته است.
حدیث دیگری درباره زهری هس��ت که بدون شک مربوط میشود به دوران وابستگی زهری
به دستگاه خالفت .یعقوبی در تاریخش چنین میگوید:
َ
الرحال ا ِ اّل الی ثَالثَ ِة َم ِ
المسج ِد
أن
«ا ِ ّن ال َّزهری يَحدثكم ّ
رسول اهلل انّه قال :ال تُ َش ُّد ِّ
ساجدَ ،
وضع َر َ
سول اهلل قَ َدم ُه َعليها
الصخر َة الّتی
المسج ِد االقصی ،و ا ِ ّن ّ
َ
َ
المسج ِد َمدينة و َ
الحرام و َ
4
َ
قام الکعبة » يعني زهری به پیامبر خدا نس��بت داده که پیامبر فرموده اس��ت :با ایمان
قوم َم َ
تَ َ
 .1طبقات ابنسعد /ج /2ص 135و136
 .2ولید پسر بزرگ عبدالملک مروان است که پس از او به خالفت رسید( .نویسنده)
 ...« .3فاذا الدفاتر قد حملت علی الدواب من خزائنه و یقال هذا من علم زهری!»( .نویسنده)
 .4تاریخ یعقوبی /ج /2ص261
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و قداس��ت نباید کوچ و عزیمت کرد مگر بهسوی س��ه مسجد ،مسجدالحرام و مسج ِد مدینه و
مس��جداالقصی ،و آن سنگی کهـ در مسجد االقصی ـ رسول خدا پای خود را روی آن سنگ
گذاشته ،جای کعبه قرار میگیرد! همین قسمت آخر حدیث مورد توجه من است که این سنگ
ارزش کعبه را قرار داده است!
را بهجای کعبه حساب میکند و برای آن ،همان شرف و ِ
این حدیث مال آن زمانی است که عبداهللبنزبیر بر مکه مسلط بود و هر وقت مردم میخواستند
به حج بروند ،مجبور بودند در مکهـ منطقهای که زیر نفوذ عبداهللزبیر است ـ چند روزی بمانند
فرصت بسیار خوبی به عبداهللبنزبیر میداد که علیه دشمنان خودشـ و از همه مهمتر
و این
ِ
عبدالملکم��روان ـ تبلیغات کند .و چون عبدالملک مایل بود که مردم تحت تأثیر این تبلیغات
قرار نگیرند و به مکه نروند ،لذا بهترین و آسانترین راه را در این دید که حدیثی جعل کند که
آن حدیث ش��رف و منزلت مسجداالقصی را به اندازة مکه و مدینه بداند و حتی آن سنگی که
در مسجداالقصی است بهقدر کعبه شرف داشته باشد! درحالیکه میدانیم ـ در عرف و فرهنگ
اس�لامی ـ هیچ نقطهای از دنیا به اندازه کعبه ش��رافت ندارد و هیچ س��نگی در دنیا جایگزین
س��نگ خانه کعبه و حجراالسود نمیش��ود .از این رو ،انگیزة جعل این حدیث ،همین است که
مردم را از رخت بستن و کم ِر همت بستن بهسوی خانه خدا و مدینهـ که آنجا هم احتما ًال مرکز
تبلیغات علیه دس��تگاه عبدالملک بوده ـ منصرف کرده و رهسپار فلسطین سازند ،زیرا فلسطین
حدیث مجعول
جزئی از ش��ام و تح��ت نفوذ عبدالملک بوده اس��ت ،حال چقدر مردم به ای��ن
ِ
ترتیب اثر دادند ،باید در البهالی تاریخ جس��تجو کرد که آیا این اتفاق افتاد که در برههای از
زمان مردم بهجای رفتن به مکه ،به بیتالمقدس برای زیارت صخره میرفتند یا چنین چیزی
اتفاق نیفتاده اس��ت؟! اگر چنین چیزی اتفاق افتاده باشد ،باید مجر ِم اصلی یا یکی از مجرمین
را محمدبنش��هابزهری دانس��ت که با جعل اینچنین احادیثی ،مردم را اینطور دچار اشتباه
سیاسی عبدالملکمروان بوده است.
میکرد و این فقط بهخاط ِر مقاصد
ِ
پس از اینکه محمدبنش��هاب وابس��ته به دستگاه خالفت میش��ود ،هیچ مانعی نداشته است
که علیه امام س��جاد(ع) و تش��کیالت خاندان علوی هم احادیثی جعل کند ،که در این مورد دو
حدیث را در کتاب «اجوبة مس��ائل جار اهلل»ـ تألیف مرحوم س��ید عبدالحسین شرفالدین ـ
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یافت��م که در یکی از این دو روایت ،محمدبنش��هاب ادعا میکند ک��ه امیرالمؤمنین(ع) جبری
کان ا ِ
نسان اکثَ َر َشئٍ َج َد ً
ال»2
ال ُ
«و َ
بوده! و به پیغمبر استناد میدهد که ُمراد از «انسان» در آیة َ
1

امیرالمؤمنین اس��ت! العیاذباهلل .در روایت دیگری نقل میکند که حمزة سیدالش��هدا ،ش��راب
خورده بود .جعل این دو روایت فقط برای این است که از جبهة قدرتمندان سیاسیـ که همان
عبدالملک و خاندان بنیامیه میباش��ند ـ در مقابل ائمة هدیعلیهمالس�لام حمایت ش��ود و خاندان
مسلمانان
پیامبر و سلس��لة اوالد آن بزرگوار راـ که در مقابل اُ َمویون قرار داش��تند ـ از صورت
ِ
طراز اول خارج کند و آنان را اینچنین معرفی کند که از جهت دلبستگی و عمل به احکام دین
یا در حد متوسطند و یا قاصر 3و در سطح معمولی و یا پایینتر از آنانند!
امام س��جاد(ع) موضعگیری بسیار سخت و تندی در برابر این شخص کرده که این موضعگیری
در یک نامه منعکس ش��ده اس��ت .البته ممکن است کسی فکر کند که یک نامه مگر تا چه حد
میتواند نش��اندهندة این موضعگیری تند باش��د ،اما با توجه به اینکه مضمون این نامه نسبت
به خو ِد زهری و همچنین نس��بت به دس��تگاه حاکم بسیار شدید اس��ت ،و این نامه منحصر به
محمدبنشهاب نمیشود بلکه بهدست دیگران نیز میافتد و بهتدریج از زبان به زبان و از دهان
به دهان میگردد و در تاریخ برای همیش��ه میماندـ همچنانکه در تاریخ مانده اس��ت و امروز
پس از گذش��ت بیش از  1300س��ال ،ما درباره این نامه بحث میکنیم ـ با توجه به این امور،
میتوان فهمید که این نامه چه ضربة کاری میتواند بر قداس��ت ش��یطانی و مصنوعی اینگونه
علما وارد آورد .البته این نامه خطاب به محمدبنشهاب است ولی افراد دیگری همانند او را نیز
در برمیگیرد .معلوم اس��ت که وقتی این نامه بهدست مسلمانان ،بهخصوص شیعیان آن زمان،
برسد و دستبهدست بگردد ،چه بیاعتباری شدیدی برای اینگونه افرا ِد درباری بهوجود میآورد.
اینک بخشهایی از این نامه را نقل میکنیم:
اك ِم َن ال ِفتَ��نِ َو َر ِح َم َ
اول نام��ه آمده اس��تَ « :كفانَا اهلل َو إيّ َ
ك ِم َن النّار» خدا ما و تو را از
در ِ
فتنهه��ا ن��گاه دارد و «تو را از آتش رحم کند» .در بخش دو ِم این جمله ،تنها او را مورد خطاب
 .1پیرو عقیدة جبری ،کسانی که وجود اختیار برای انسان را نفی میکنند.
 .2سورة مباركة كهف /آية « ،54انسان بيش از هر چيز ،به مجادله مىپردازد».
قصر) عاجز ،ناتوان
 ( .3
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قرار میدهد ،زیرا دچا ِر فتنه ش��دن ،برای همه اس��ت و امام س��جاد هم ممکن است به نوعی
دچار فتنه شود ،ولی در فتنه غرق نمیشود و محمدبنشهاب دچار فتنه میشود و در فتنه غرق
میش��ود؛ اما آتش جهنم به امام سجاد(ع) نزدیک نمیشود ،لذا این نسبت را به محمدبنشهاب
میدهد .ش��روع نامه با چنین لحنی ،دلیل نوع برخورد امام با او اس��ت که هم تحقیرآمیز و هم
حال يَنبَغي ل ِ َمن َع َرف َ
حت ب ِ ٍ
رح َمك»،
خصمانه اس��ت .سپس میفرماید« :فَ َقد أصبَ َ
َك بِها أن يَ َ
حالت تو را بشناس��د ،شایس��ته اس��ت که به حال تو
تو در حالتی قرار گرفتهای که هرکس این ِ
رحم کند .دقت کنید که این خطاب به چه کسی است؟
بزرگ محبوب
این خطاب به کسی است که همه به حال او غِبطه میخورند ،او یکی از علمای ِ
دستگاه حکومت است ولی امام آنقدر او را خوار و ضعیف میکند که میفرماید :هرکس تو را
به اینحال بشناسد ،باید به تو رحم کند.
پس از آن ،امام به نعمتهایی که خدا به او داده و حجتهایی که برای او اقامه ش��ده اش��اره
میکن��د و بعد میفرماید :با وجود اینهمه نعمتها که خدا ب��ه تو داده ،آیا در مقابل پروردگار
میتوانی بگویی چگونه از این نعمتها ش��کرگزاری کردی یا نه؟ بعد از آن آیاتی از قرآن ذکر
میکند و میگوید :خدا هرگز از تو راضی به قصور و تقصیر نخواهد ش��د ،زیرا خداوند از علما
خواسته که حقایق را برای مردم بیان کنند« :لَتُبَيِّنُنَّ ُه لِلنّ ِ
اس َو ال تَكتُ ُمونَه.»1
پس از این مقدمه ،به ادعانامة بسیار سخت و َگزندهای نسبت به محمدبنشهاب میپردازد:
حش َة ّ
أخ َّ
ِيق
مت َو َ
ست َو َ
الظالِم َو َس َّه َ
لت أن آن َ َ
ف ما احتَ َم َ
أن أدنَى ما َكتَ َ
لت ل َ ُه َطر َ
«و اع َلم ّ
َ
وت َو إجابَتِ َ
حين ُد ِعيت»
حين َدن َ َ
ك ل َ ُه َ
ال َغ ِّي ب ِ ُدن ُ ِّو َك ِمن ُه َ

بدان! کمترین چیزی که کِتمان کردی و س��بکترین چیزی که تحمل کردی این اس��ت که
وحش��ت ستمگران را تبدیل به راحتی و اُنس کردی و را ِه گمراهی را برای آنها هموار ساختی،
ِ
و این را بدینگونه انجام دادی که به او نزدیک ش��دی و هر بار تو را دعوت کرد ،او را اجابت
نزدیکی او به دس��تگاه س��لطنت و خالفت را اینطور به رخ او میکش��د و
نم��ودی .در اینجا
ِ
همچون تازیانهای بر سر او فرود میآورد.

 .1سورة مباركة آلعمران /آية « ،187حتم ًا آن را براى مردم آشكار سازيد و كتمان نكنيد».
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يس ل َ َ
«إن ّ َ
ك ِم َّمن أعطاك» ،چیزهایی را که به تو دادند و متعلق به تو نبود ،از
ك َ
أخ َ
ذت ما ل َ َ
أح ٍ
��د َح ّق ًا َو لَم تَ ُر َّد با ِطلاً
حين أدناك» و نزدیک
«و َدن َ َ
َ
وت ِم َّمن لَم يَ ُر َّد َع َلى َ
آنه��ا گرفتیَ .
شدی به کسی که هیچ حقی را به کسی باز نگرداندهـ یعنی خلیفة ستمگر ـ و هنگامی که تو
را ب��ه خودش نزدیک کرد ،هیچ باطلی را برطرف نکردی .یعنی این بهانه را نمیتوانی بیاوری
ابطال باطل کن��م! تو در مدتی که با او
احقاق حق و
ک��ه من به او نزدیک ش��دم ب��رای اینکه
ِ
ِ
بت َمن حا َّد
«و أحبَ َ
بودی ،هیچ باطلی را از بین نبردی درحالیکه دس��تگاه او پر از باطل بودَ .
اهلل» کسی را که دشمن خدا است ،تو او را به دوستی خود برگزیدی.
يس ب ِ ُدعائ ِ ِه
جملة بس��یار تکاندهندة حضرت ،در این ادعانامه ،این است که میفرماید« :أ َو ل َ َ
ون َع َل َ
أداروا ب ِ َ
عاك ـ َج َع ُل َ
حي��ن َد َ
إي َّ َ
يك
��اك ـ
ك َر َحى َمظالِمهِم َو ِجس��را ً يَعبُ ُر َ
َ
وك قُطب ًا ُ
الش َّ
إلَى بَاليا ُهم َو ُسلَّم ًا اِلَى َضاللَتِهم دا ِعي ًا إلَى َغيِّهِم سالِك ًا َسبِي َل ُهم يُ ِ
ون ب ِ َ
ك َع َلى
ك َّ
دخ ُل َ
ون ب ِ َ
الج ّه ِ
ال إلَيهِم»
الع َلما ِء َو يَقتا ُد َ
ك قُ ُل َ
وب ُ
ُ
آیا اینچنین نبود و تو ندانستی که وقتی آنها تو را به خودشان نزدیک کردند ،از تو محوری و
آسیای َمظلمههای 1آنان بر آن قطب میگردد؛ و پلی را ایجاد کردند
قطبی بهوجود آوردند که
ِ
که از روی آن بهسوی کارهای خالفشان عبور میکنند و نردبانی ساختند که بهسوی ضاللت
خودشان از آن باال میروند .تو دعوتکنندهای بودی بهسوی گمراهی آنان و روندهای بودی در
راه آنان .آنها بهوس��یلة تو در علما ایجاد شک کردند و بهوسیلة تو دلهای جاهالن را بهسوی
خودش��ان جذب نمودند .یعنی تو موجب ش��دی که هم علما دچار تردید شدند ،که آیا اشکالی
ندارد ما به دستگاه دولت نزدیک شویم؟ و احیان ًا برخی در این دام افتادند ،و تو نیز موجب شدی
که جاهالن خیلی راحت بهسوی خلفا میل کرده و مجذوب آنها شدند.
إصالح
غت ِمن
بع��د میفرماید« :فَ َلم يَب ُلغ َ
ون ما ب َ َل َ
أخ ُّ
ِ
ص ُو َزرائِهِم َو ال أقوى أعوانِهِم اّإل ُد َ
فَس��ا ِدهم »2نزدیکترین وزرای آنها و نیرومندترین یارانش��ان بهقدری که تو فس��اد آنها را در
چشم مردم صالح جلوه دادی نتوانستند به آنها کمک کنند.
( .1ظلم) ستمی که بر کسی وارد شود.
 .2بحاراالنوار /ج /75ص132
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در این نامه که بس��یار تند و پرمضمون و پرمحتوا اس��ت ،امام س��جاد این جریان اقتدار فکری
و زمامداری علمی را که به کمک اقتدار سیاس��ی و زمامداری اجتماعی رفته بود رس��وا کرد ،و
کس��انی را که حاضر به س��ازش با این دس��تگاه بودند ،دچار سؤال کرد و این سؤال همواره در
اسالمی آن زمان مطرح بوده و در طول تاریخ هم مطرح خواهد بود.
جامعة
ِ
م��ن این را یکی از بخشهای مهم زندگی امام س��جاد(ع) میدانم و احس��اس میکنم که آن
حضرت ،به یک حرکت علمی و تربیتی در میان جمع محدودی اکتفا نکرده ،بلکه حتی به یک
حرکت سیاسی هم در این حد دست زدند.
پاسدار اسالم ،ش11
این خالصهای از زندگی امام سجاد است .البته این نکته را هم اشاره کنم :علیرغم اینکه امام
تعرض آشکاری با
س��جاد(ع) در دوران امامت پربار خود،که سیوچهار سال طول کشیده است،
ِ
دس��تگاه خالفت نداشتند ،ولی چیدن همان بساط پربار امامت و تعلیم و تربیت تعداد زیادی از
عناصر مؤمن و مخلص و گستردن دعوت اهلبیت ،کار خود را کرد و دستگاه خالفت بنیامیه
ی که به آن بزرگوار تعرضهایی هم
را نس��بت به آن حضرت بدبین و اندیش��ناک کرد ،بهطور 
نمودند ،و الاقل یکبار آن حضرت را با غُل و زنجیر از مدینه به شام بردند.
این غُل و زنجیری که نسبت به امام سجاد(ع) معروف است در حادثة کربال ،بهطور یقین معلوم
نیس��ت غُل و زنجیر در ماجرای کربال به گردن حضرت بس��ته باش��ند؛ اما در آن ماجرا یقینی
اس��ت .یعنی حضرت را از مدینه س��وار ش��تر کردند و با غُل و زنجیر به ش��ام بردند و در موارد
متعد ِد دیگری هم ،مورد ش��کنجه و آزا ِر مخالفان قرار گرفتند و س��رانجام هم در سال نودوپنج
ال دستگاه خالفت مسموم شدند و
هجری ـ در زمان خالفت ولیدبنعبدالملک ـ بهوس��یلة ُع ّم ِ
به شهادت رسیدند.

پاسدار اسالم ،ش12

فصل دهم
امام باقر

امام باقر 231n

دوران سازندگي فكري و تشكيالتي
دوران زندگي امام پنجم ،امام باقرعلیهالس�لام ،بهطور كامل ادامة منطقي دوران زندگي امام س��جاد
اس��ت .اكنون ديگر ،جمعي گرد آمدهاند و ش��يعه دوباره احس��اس وجود و ش��خصيت ميكند.
حره
دعوت ش��يعي كه چند س��الي بر اثر حادثة كربال و حوادث خونين پس از آن ـ مانند حادثة ّ
و حادثة ت ّوابين ـ و س��ختگيريهاي خلفا ،متوقف مانده بود و جز در پوششهاي بسيار ضخيم
ارائه نميش��د ،اكنون در بس��ياري از اقطار كشورهاي اس�لامي ،مخصوص ًا در عراق و حجاز و
خراس��ان ،ريش��ه دوانيده و قشر وسيعي را به خود متوجه س��اخته و حتي در دايرهاي محدودتر
به صورت يك پيوند فكري و عملي كه ميتوان از آن به يك «تش��كيالت حزبي» تعبير كرد،
درآمده اس��ت .آنروزي كه امام سجاد ميفرمود« :در همة حجاز ،دوستان و عالقهمندان ما به
بیس��ت نفر نميرس��ند »1سپري ش��ده و اكنون هنگامي كه امام باقر به مسجد پيامبر در مدينه
وارد ميش��ود ،جماعت انبوهي از مردم خراسان و ديگر مناطق ،گرد او را ميگيرند و از مسائل
ابوحنيفه و ديگران كه
فقهي س��ؤال ميكنند .كس��اني چون طاووسيماني و َقتادةب 
ندِعامه و َ
 .1شرح النهج /ج /4ص ،104بحاراالنوار /ج /46ص143
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دانش
رجال نامآور دانش دين و البته در غير جهتگيري امامت و شيعه بهشمار ميآيند ،آوازة ِ
وس��يع امام را شنيده و براي استفاده و يا براي احتجاج و مجادله ،به او روي ميآورند .شاعري
چون ُكميتاس��دي با آن زبان فصيح و هنر سرشار ،مهمترين اثر هنرياش قصيدههايي است
به نام «هاشميات» كه دستبهدست و زبانبهزبان ميگردد و مردم را با حق آلمحمد و فضل
دانش و ارج معنوي آنان آش��نا ميس��ازد .از س��وي ديگر خلفاي مرواني بدان جهت كه پس از
دوران اقتدار بیست سالة عبدالملكبنمروان ـ متوفی به سال هشتادوشش ـ و فروكوفتن همة
سرهاي داعيهدار و فرونشاندن همة شعلههاي مخالفت ،احساس امن و رضايت ميكنند ،و هم
بدان جهت كه متاع آسان بهدستآمدة خالفت را مانند گذشتگان خود قدر نميدانند ،و هم نيز
به جهت سرگرميهايي كه معمو ًال الزمة آن جاه و جالل است ،چندان به كار تشيع نميپردازند
و در نتيجه ،امام و يارانش تا حدودي از تعرضهاي آنان در امانند.
باري ،اوضاع از چندين جهت به س��ود امامت و تش��يع تغيير يافته است؛ پس قهراً ميتوان
امامت خود ،گامي پي��ش رفته و تالش و مجاهدت
نتيج��ه گرفت كه امام باق��ر در دوران
ِ
شيعي را به سمت آخرين گام ،مرحلهاي فراتر برده است؛ و همين است كه شاخصة دوران
امامت امام باقر را تش��كيل ميدهد.
پیش��وای صادق ،ص32و33
در مورد امام باقرعليهالصالةوالس�لام حرفهای زيادى هس��ت ،منتها به دو نكته از زندگى آن حضرت
من اشاره مىكنم .يكى عبارت است از مبارزة آن حضرت با تحريف در معارف اسالمى و احكام
اس�لامى؛ اين چيزى بود كه در دوران امام باقر از هميشة پيش از زمان آن حضرت ،مشروحتر
و مبسوطتر و گستردهتر انجام شد .يعنى چه مبارزة با تحريف؟ مقصود از مبارزة با تحريف اين
اس��ت كه دين مقدس اس�لام اساس�� ًا با معارف و احكامى كه دارد و با آيات قرآن براى جامعة
اس�لامى يك خصوصياتى را و ش��رایطى را مقرر كرده ،بلكه براى دنياى انسانى و زندگى بشر
كه اگر مردمى آن معارف را بدانند و به آن پايبند باش��ند ،ممكن نيس��ت در جامعهاى كه بهنام
اسالمى وجود دارد ،بعضى چيزها را تحمل كنند .مث ً
ال حكومت ستمگران را ،يا حكومت فساق
و فجار را ،يا حكومت از دين بىخبرها را تحمل نمىكنند .تبعيض را و تقسيم غيرعادالنة ثروت
در جامعه را قهراً تحمل نمىكنند و بسيارى از اين فسادهايى كه در جوامع اسالمى هست ،اين
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با احكام اسالمى و با نظام اسالمى سازگار نيست.
بعضى از سالطين و زمامدارانى كه به عنوان خالفت پيغمبر بر سر كار آمدند ـ مثل بنىاميه و
مروانيها ـ اينها بههيچوجه شايستة آن نبودند كه بر جامعة اسالمى حكومت كنند و در دوران
زمامدارى خودشان انواع فسق و ظلم و فساد و تبعيض و جهل و خالصه انحرافهاى گوناگون
وجود داش��ت .اگر قرار بود احكام اس�لامى و آيات قرآنى همانطورى كه هس��ت ،براى مردم
تبيين بش��ود ،امكان ادامة حكومت و زمامدارى و قبضه كردن قدرت براى اينها نبود؛ اين بود
كه دس��ت به تحريف مىزدند .حاال تحريف را هم از چندين راه انجام مىدادند .يكىاش اين
موجه و اينها را مىفريفتند و در
ق��راء و چهرههاى ّ
ب��ود ك��ه بعضى از فقها و علما و محدثين و ّ
كنار خود نگاه مىداشتند ،به آنها پول مىدادند يا آنها را مىترساندند .بعضى را با طمع ،بعضى
را با ترس وادار مىكردند كه همان چيزى را كه مورد عالقة آنهاست در بين مردم ترويج كنند.
لذا ش��ما اگر به تاريخ يكى دو قرن اول اسالم نگاه كنيد ،يك منظرة عجيبى مىبينيد؛ اينقدر
زمامداران جور
چهرة معروف قدس و تقوى و علم ،انسان مىبينيد كه اينها در خدمت حكام و
ِ
بودند و يك احكام عجيب و غريبى را بهنام اسالم اينها بهخورد مردم دادند .حاال ببينيد مث ً
ال از
باب نمونه اين چهجور حكمى است كه يك عالمى اينجور بگويد كه خداى متعال و قرآن كه
به ما گفتند از اولىاالمر پيروى كنيد ،اين اولىاالمر هر آن كس��ى است كه به هر وسيلهاى بر
مردم تسلط پيدا بكند؛ اين اولىاالمر است .ولو با دغلبازى و حيله و شمشير و زور و قلدرى و
س ِرگردنه گرفتن ،باالخره بتواند بر مردم حاكميت پيدا كند .اين مىشود اولىاالمر.
خُ ب اين ،اينقدر نامعقول و نادرس��ت است كه اگر به اسالم و به يك ريشة اعتقادى و ايمانى
مردم متصل نشود ،براى كسى قابل قبول نيست .اما اينها آمدند اين را به اسالم متصل كردند
تاري��خ يكى دو قرن اول اس�لام از اين قبيل مطلب
و از اينگون��ه حرفه��ا زياد زدند كه در
ِ
االماش��اءاهلل فراوان اس��ت .راه مىانداختند اين چهرههاى نامدار را خلفا در كنار خودشان مكه
مىبردند ،مدينه مىبردند ،به مردم عرضه مىكردند ،در مجامع عمومى آنها را مطرح مىكردند،
و آنها را وس��يلهاى براى تأييد خودش��ان قرار مىدادند.. .يكى از راههاى تحريف دين اين بود؛
اينگون��ه افراد عالِمنما و فقيهنما و مقدسنما و زاهدنما در خدمت خلفا بودند و هر چه كه آنها
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ماي��ل بودند كه مردم اعتقاد پيدا كنند ،اينها بهنام دين ،آن را بهخورد مردم مىدادند .بعضى از
اينها هم در كتابها هنوز مانده و متأسفانه بسيارى از مسلمين هنوز به آن چيزها معتقدند.
ي��ك راه تحري��ف اين ب��ود كه خود خلفا وقتى ك��ه بر اريكة قدرت تكيه مىزدند و احس��اس
مىكردند كه هرچه بگويند مردم مجبورند از آنها قبول كنند؛ يك حرفى را ،يك فكرى را ،يك
مبنايى را همينطورى مطرح مىكردند بهنام اس�لام و به صورت فرهنگ رایج در مىآوردند و
اين در همهجاى دنياى اسالم هى گفته مىشد ،هى تكرار مىشد ،هى دهانبهدهان مىگشت،
تا مىش��د ذهنيت مردم .مثل اينكه بعضى از سرداران دس��تگاه عبدالملك مثل حجاج و اينها
معتقد بودند يا اينجور اظهار مىكردند كه خالفت از نبوت باالتر است؛ حاال اينها به اين قانع
نبودند كه عبدالملكبنمروان و اوالد عبدالملك و آن فسقه و فجره به عنوان جانشينى پيغمبر
باش��ند ـ كه اين كالهى بود براى س��ر آنها بسيار گش��اد و لباسى بود به قامت آنها بسيار ناساز
و بىان��دام ـ و غص��ب كرده بودند اين عنوان را ،اما به اين هم اكتفا نمىكردند ،مىخواس��تند
ادعا بكنند كه خالفت حتى از نبوت باالتر اس��ت.. .يكچنين تحريفهايى در دين واقع ش��ده
بود ،و عامل اصلى ادامة سلطة بنىاميه و بنىعباس و مانع اصلى حكومت حق اسالمى همين
فرهنگ غلطى بود كه بر ذهنهاى مردم حاكم بود.
اسالمى درست را بر سر پا كنند؛ مىخواهند نظام علوى را برقرار
حاال ائمه مىخواهند حكومت
ِ
بكنند ،چه بايد بكنند؟ اولين كار اين است كه ذهنيت مردم را عوض كنند؛ فرهنگ بهاصطالح
اس�لامى ضداس�لامى را كه در ذهن مردم رسوخ كرده ،از آنها بگيرند و جاى آن را با فرهنگ
ِ
خوب��ى و صحيحى و قرآن حقيقى و توحيد واقعى جايگزي��ن كنند؛ اين همان مبارزة فرهنگى
اس��ت .پس مبارزة فرهنگى فقط نشس��تن و از احكام اسالم چيزهايى را بيان كردن بدون يك
گيرى انقالبى و مبارزى نيس��ت ،اين مبارزه نيست .بلكه مبارزة
جهتگيرى ،بدون يك َس��مت ِ
فرهنگى اين است كه سعى كنند ذهنيت مردم را و فرهنگ حاكم بر ذهنهاى مردم را عوض
كنند ،تا راه را براى حكومت الهى هموار كنند و راه را بر حكومت طاغوتى و ش��يطانى ببندد و
امام باقر اين كار را ش��روع كرد .باقرالعلماالولين يعنى اين؛ حضرت ش��كافندة حقايق قرآنى و
دانشهاى اس�لامى بود .واقع ًا قرآن را براى مردم تبيين مىكرد .لذا بود كه هركسى كه نفَس
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امامباقرعليهالصالةوالس�لام به او مىخورد و او وابس��ته نبود ،سر سپرده نبود ،سرش در آخور جايى بند
حاكميت زمان ،نظرش برمىگش��ت .لذا بسيارى از مردمى كه
نبود ،اين يقين ًا نس��بت به وضع
ِ
افراد متوس��طى هم بودند در زمان امام باقر گرايش پي��دا كردند به مكتب اهلبيت ،به مكتب
امامت ،به همان چيزى كه در عرف رایج امروز ما به او تش��يع گفته مىش��ود .تشيع يعنى اين،
يعنى پيروى از مكتب اهلبيت براى ايجاد حاكميت حقيقى اس�لام ،براى اعالی حقيقى كلمة
قرآن و براى روشن كردن و پياده كردن معارف قرآنى در ميان مردم .هركسى كه امام باقر با او
ارتباط پيدا مىكرد و مطالب را به او مىگفت ذهنيت او تغيير پيدا مىكرد و عوض مىشد .اين
عليهالصالةوالسالم
كار اول امام باقر بود كه يك كار بسيار مهم و اساسى بود و بيشترين كار امام باقر
هم اين بود.
كار ديگرى در زندگى آن حضرت هس��ت كه آن عبارت اس��ت از تشكل .يعنى چه؟ يعنى اين
معارف را ،همين تغيير فرهنگى و مبارزة فرهنگى را يكوقت انس��ان همينجور پرتاب مىكند
در ميان جامعه ،خُ ب مثل بذرى است كه انسان بىحساب آن بذر را بريزد توى يك سرزمينى.
خُ ب يك بذر س��بز خواهد ش��د ،يكى از بين خواهد رفت ،يكى بعد از سبز شدن خشك خواهد
ش��د ،يكى بعد از سبز ش��دن لگدمال خواهد ش��د ،از بين خواهد رفت ،خيلى مثم ِر ثمر نيست
اينجور بذر پاش��يدن .يكوقت نه ،آن باغبان ماهر آن زراعتگر چيرهدس��ت و عاقل عالوهبر
اينكه بذر را مىپاشد آن را حفظ هم مىكند؛ حفظ او به چيست؟ به اين است كه يك عدهاى
را بگمارند ،افرادى را مأمور كنند در سرتاس��ر دنياى اس�لام براى اينكه آن كس��انى كه تحت
تأثي��ر اين تبليغات و تعليمات عاليه قرار مىگيرند ،اينها اشكاالتش��ان را با آنها برطرف كنند و
مطرح كنند؛ معرفت بيش��ترى پيدا كند ،تحت تأثير القائات دش��من قرار نگيرند ،اشتباه نكنند،
پيوستگىشان را با همديگر حفظ كنند ،خالصه يك تضمين كافى براى سبز شدن اين بذرهاى
سالم در آن سرزمين آماده و مستعد بهوجود آوردن.
يكى از كارهاى امام باقر همين بود ،كه كسانى را از شاگردان خود و از دوستان خود تربيت كند،
باال بياورد ،به صورت اختصاصى آنها را مورد توجه قرار بدهد ـ شاگردان ويژة آن حضرت ـ بعد
آنها را به همديگر وصل كند و در سرتاسر دنياى اسالم آنها را به عنوان يك قطبى ،يك ركنى،
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ب��ه عن��وان وكيل خود ،نايب خود بگذارد كه آنها كار آن حضرت را دنبال كنند و ادامة تبليغات
و تعليمات آن حضرت را به گردن بگيرند و به عهده بگيرند .اين س��ازماندهى پنهانى امام باقر
بود ،كه از زمان قبل از امام باقر شروع شده بود ،اما در زمان آن حضرت يك هيجان بيشترى
پيدا كرد و البته در زمان امام صادق و امام موس��ىبنجعفر به اوج خودش رس��يد؛ اين هم كار
ديگر بود ،كه كارى بود بسيار خطرناك.
عليهالصالةوالس�لام
السر»
لذا ش��ما مىبينيد در روايات بعضى از اصحاب امام باقر
به عنوان «اصحاب ّ
الس��ر ،راز داران [بود].
عفى.
ش��ناخته ش��دند ،مثل جابربن ُ
جابرجعفى به عنوان اصحاب ّ
ّ
يزيدج ّ
رازداران چه کسانیاند؟ همين افرادى هستند كه در گوشه و كنار دنياى اسالم ،در همهجا اينها
مردمان مستعد
حضور دارند ،و راهنمايى و دس��تگيرى و هدايت و خالصه اش��با ِع ذهنهاى
ِ
و عالقهمند به عهدة اينهاس��ت .دس��تگاه هم هر وقت اينها را پيدا مىكرد ،اينجور افراد را زير
سختترين فشارها قرار مىداد.
1366/5/9
در یک مطالعة کوتاه ،سراس��ر دوران نوزده س��الة امامت امام باقر را ـ از س��ال نودوپنج تا سال
صدوچهارده ـ بدينگونه ميتوان خالصه كرد :پدرش ـ امام س��جاد ـ در آخرين لحظات عمر،
او را به پيش��وايي ش��يعه و جانش��يني خود برميگزيند و اين منصب را براي او در حضور ديگر
مس��جل ميكند .صندوقي را كه به زبان روايات ،انباش��ته از دانش 1يا
فرزندان و وابس��تگانش
ّ
حاوي س�لاح رسولاهلل است ،بدو نش��ان ميدهد و ميفرمايد« :اي محمد! اين صندوق را به
خانهات ببر» .سپس خطاب به ديگران ميگويد« :در اين صندوق از درهم و دينار چيزي نيست،
بلكه انباشته از علم است .»2و گويا بدين ترتيب و با اين زبان ،ميراثبر رهبري علمي و فكري
ـ دانش ـ و فرماندهي انقالبيـ سالح پيامبر ـ را به حاضران معرفي ميكند.
از نخستين لحظات ،تالش وسيع و پردامنة امام و ياران راستين او در اشاعة دعوت هدفدار و
كن تش��يعَ ،مطلعي تازه ميگيرد .گس��ترش دامنة اين دعوت چنان است كه عالوه بر
زير و رو ِ
مناطق شيعهنشين ـ مانند مدينه و كوفه ـ مناطق جديدي ،بهويژه بخشهايي از كشور اسالمي
كه از مركز حكومت بنياميه دور است نيز بر قلمرو طرز تفك ِر شيعي افزوده ميشود؛ و خراسان
 .1بحاراالنوار /ج /46ص229
 .2بحاراالنوار /ج /46ص229
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را در اين ميان ميتوان بيش از همه نام برد ،كه نفوذ تبليغات شيعي در مردم آن سامان را در
1
روايات متعددي مشاهده ميكنيم.
تالش توانفرسا ،امام و يارانش را به حركتي سكونناشناس برميانگيزد
آنچه در سراس��ر اين
ِ
و وظيفة الهي را دمبهدم بر آنان فرو ميخواند ،واقعيت تأس��فبار اجتماعي و ذهني است .آنان
در برابر خود ،مردمي را مشاهده ميكنند كه از سويي بر اثر تربيتي تبهساز و ويرانگر ،روزبهروز
در جريان فس��اد عمومي جامعه مس��تغرقتر و ساقطتر ميش��وند و كمكم كار به جايي رسيده
است كه عامة مردم نيز مانند سردمداران و مسؤوالن ،حتي گوش به دعوت نجاتبخش امامت
نميدهند ـ «إن َد َعونا ُهم لَم يَس��تَجيبُوا لَنا »2اگر بخوانيمشان ،دعوت ما را نميپذيرند ـ و از
سوي ديگر ،در آن جريان انحرافي كه همهچيزش ،حتي درس و بحث و فقه و كالم و حديث
و تفس��يرش در جهت تمنيات و خواستههاي طواغيت اموي است ،هيچ دريچة امي ِد ديگري به
روي آنان گشوده نيست و اگر تشيع نيز كمر به دعوت و هدايت آنان نبندد ،راه هدايت يكسره
«و إن تَ َركنا ُهم لَم يَهتَ ُدوا ب ِ َغيرِنا»3؛ و اگر واگذاريمشان ،با هيچ وسيلة
بر آنان بسته شده است؛ َ
ديگري هدايت نميشوند.
گيري خصمانة خود را در
واقعيت
عميق همين
بر اس��اس درك
ِ
نابسامان اجتماعي ،امام موضع ِ
ِ
ِ
برابر قدرتهاي فكري و فرهنگي؛ يعني شعرا و علماي خودفروختهـ كه آفرينندگان ج ّو ناسالم
ماتت خود بر سر آنان ،اگر نه در وجدان
فكر اجتماعند ـ برمال ميسازد و با فروكوفتن تازيانة شَ ِ
تنبه و هوشياري برميانگيزد.
خفتة خو ِد آنان ،در ذهن و ِ
دل دنباله ِ
روان بيخبرش��ان ،موجي از ّ
با لحني اعتراضآميز به َكثي ِر شاعر ميفرمايد :عبدالملك را ستودي؟! و او رندانه يا سادهلوحانه
درصدد ُرفوكردن گناه خود برميآيد و چنين پاسخ ميدهد :او را پيشواي هدايت خطاب نكردم،
بلكه او را «ش��ير» و «خورش��يد» و «دريا» و «اژدها» و «كوه» خواندم؛ و ش��ير ،سگي است و
خورش��يد ،جس��م جامدي ،و دريا ،پيکر بيجاني و اژدها ،حشرة ُمتعفّني و کوه ،سنگ سختي .و
 .1از جمله ،روایت ابیحمزةثمالی« :حتّی اقبل ابوجعفرعلیهالسالم و حوله اهل خراسان و غیرهم یسئلونه عن مناسک الحج»
(بحاراالنوار/ج /46ص )357و روایتی که ماجرای گفتگوی عبرتانگیز و کوبندة یکی از علمای خراسان با عمربنعبدالعزیز را نقل
میکند( .ر.ک :بحاراالنوار /ج /46ص( )336نویسنده)
 .2بحاراالنوار /ج /46ص288
 .3بحاراالنوار /ج /26ص253
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��م معناداري ميكند و آنگاه ُك َميتـ شاعر انقالبي
امام در برابر اين عذر و توجيه
تبس ِ
ّ
ناموجهّ ،
1
هاش��مي خود را انش��اء ميكند و خاطرهاي از مقايسة
و هدفدار ـ برميخيزد و يكي از قصايد
ِ
ميان اين دوگونه كار هنري ،در ذهن حاضران و همة كساني كه اين ماجرا به گوششان رسيده
2
و ميرسد ،برجاي ميگذارد.
ِعكر َِمة ،ش��اگرد معروف ابنعباس كه از اعتبار و حيثيتي عظيم در ميان مردم برخوردار است،
ش��خصيت روحي و علمي امام قرار
به ديدن امام ميرود و چنان تحت تأثي ِر وقار و معنويت و
ِ
ميگي��رد كه بياختيار در آغ��وش امام ميافتد ،و خودش با ش��گفتي ميگويد :من با بزرگاني
چون ابنعباس نشس��تهام و هرگز در برابر آنان چنين حالتي بر من نرفته اس��ت .امام در جواب
ين يَ َدي بُيُ ٍ
الش��ا ِم اِن ّ َ
«وي َل َ
وت أ ِذ َن اهلل أن تُرف ََع َو يُذ َك َر فيها
يد أهلِ ّ
ك يا ُعبَ َ
ك بَ َ
ميفرمايدَ :
اسمه»؛ واي بر تو اي بردة حقير شاميان! تو اينك در برابر خانههايي قرار گرفتهاي كه به اذن
ُ
3
خدا رفعت يافته و كانون ياد خدا گشته است.
امام در هر فرصت مناس��بي با نشان دادن گوش��هاي از واقعيت تلخ و مرارتبار زندگي شيعي
و تش��ريح فشارها و شدتعملهايي كه از س��وي قدرتهاي مسلط بر امام و يارانش ميرود،
خون مرده و راك�� ِد آنان را به جوش
احساس��ات و عواط��ف مردم غافل را تحري��ك ميكند و ِ
ميآورد و دلهاي ِك ِرخش��دة آنان را هيجاني ميبخش��د یعنی آنان را آمادة گرايشهاي تند و
جهتگيريهاي انقالبي ميسازد.
به مردي كه از آن حضرت پرسيده است :چگونه صبح كردهايد ،اي فرزند پيامبر! چنين خطاب
ميكند« :آيا وقت آن نرس��يده است كه بفهميد ما چگونهايم و چگونه صبح ميكنيم؟! داستان
ما ،داس��تان بنياسرائيل است در جامعة فرعوني ،كه پسرانشان را مي ُكشتند و زنانشان را زنده
 .1قصیدهای که با این بیت شروع میشود:
َیر ما َصب َو ٍة و ال أحالم
َمن لِق ٍ
َلب ُم َت َّی ٍم ُمس َتها ٍم غ ُ
و به این بیت ُپرمغز و کوبنده و سرشار از معرفت میرسد:
ساسة ال َکمن َیرعی النا من سواء و َرعية األنعام
َ
(نویسنده)
 .2مناقب /ابنشهرآشوب /ج /4ص207
 .3بحاراالنوار /ج /46ص258
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ميگرفتند! بدانيد كه اينهاـ بنياميه ـ پسران ما را مي ُكشند و زنان ما را زنده ميگيرند ».و پس
بيان گيرا و برانگيزاننده ،مسئلة اصليـ يعني اولويت داعية شيعي و حكومت اهلبيت ـ
از اين ِ
را پيش ميكشد« :عرب ميپنداشت كه برتر از عجم است؛ زيرا محمد(ص) عربي است ،و عجم
بدي��ن پندار گردن مينهاد .قريش ميپنداش��ت كه بر ديگ��ر قبيلههاي عرب برتري دارد؛ زيرا
محمد(ص) قريش��ي است ،و آنان بدين پندار گردن مينهادند .اگر آنان در اين ادعا صادقند ،پس
ما از ديگر ش��اخههاي قريش برتريم؛ زيرا ما فرزندان و خاندان محمديم و كس��ي با ما در اين
نس��بت شريك نيس��ت» .مرد كه گويا س��خت به هيجان آمده ،ميگويد :به شما خاندان ،مهر
پيوستگي كامل فكري و قلبي و عمليـ واليت ـ جلو
ميورزيم ،به خدا .و امام كه او را تا مرز
ِ
سخن آگاهيبخش و هوشيارگر را نيز به او ميگويد« :پس خود را آمادة بال كن.
آورده ،آخرين
ِ
به خدا سوگند بال به شيعيان ما نزديكتر است از سيل به دامنة كوه ،و بال نخست ما را ميگيرد
راحت امنيت ،اول به ما ميرسد و آنگاه به شما».
و سپس شما را؛ همچنانكه
ِ
در دايرهاي محدودتر و مطمئنتر ،روابط امام با شيعيان از ويژگيهايي ديگر برخوردار است .در
اين ارتباطات ،امام را آنس��ان مشاهده ميكنيم كه در پيكرة زنده ،مغز متفكري را در رابطه با
اعضا و جوارح ،و قلب تپندهاي را در كار تغذية اندامها و بدنهها.
نمودارهايي كه از ارتباطات امام با اين جمع ،در دس��ترس اطالع ماس��ت ،از يك سو نمايشگر
صراحتي در زمينة آموزشهاي فكري اس��ت ،و از س��وي ديگر نشاندهندة پيوستگي و تشكل
محاسبهشده ميان آنان با امام.
ُف َضيلبن َيسار 1از نزديكترين ياران رازدار امام ،در مراسم حج با آن حضرت همراه شد .امام به

حاجياني كه پيرامون كعب��ه ميگردند ،مينگرد و ميگويد :در جاهليت بدينگونه ميگرديدند!
فرمان ،آن اس��ت كه بهسوي ما كوچ كنند و پيوس��تگي و دوستي خود را به ما بگويند و ياري
خوي��ش را ب��ر ما عرضه كنند .قرآن ـ از قول ابراهيم ـ ميگوي��د« :بارالها! دلهايي از مردم را
مش��تاق ايشان كن» .به جابرجعفي در نخس��تين ديدارش با امام سفارش ميكند كه به كسي
نگويد از كوفه است ،وانمود كند از مردم مدينه است .و بدينگونه به اين شاگرد نوآموز كه گويا
 .1شرح ستایش امام از فضیل را در قاموسالرجال /ج /97صص 345ـ 343ببینید( .نویسنده)
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قابليت فراوان او براي تحمل اسرار امامت و تشيع ،از آغاز نمايان بوده است ،درس رازداري و
كتمان ميآموزد و همين شاگرد مستعد است كه بعدها به عنوان صاحبرا ِز امام معرفي ميشود
و كار او با دستگاه خالفت به اينجا ميرسد.
علیهالسالم
 ـ
نبَش��ير ميگويد :من در س��فر حج با جابر بودم .درمدينه بر ابيجعفر ـ امام باقر
نُعمانب 
درآمد و در روز آخر با آن حضرت خداحافظي كرد و شادمانه از نزد او بيرون آمد .رهسپار كوفه
شديم .در يكي از منازل بينراه ،شخصي به ما رسيد ـ نعمان نشانههاي آن شخص و گفتگوي
كوتاه او با جابر را نقل ميکند ـ و نامهاي به جابر داد .جابر نامه را بوس��يد و بر چش��م نهاد و
سپس باز كرد و خواند .ديدم هرچه نامه را ميخواند ،چهرهاش گرفته و گرفتهتر ميشود .نامه
را به آخر رسانيد و پيچيد و ما در ادامة راه به كوفه رسيديم؛ اما جابر را شادمان نديدم .روز بعد
از ورود به كوفه ،به مالحظة احترام جابر ،به ديدارش ش��تافتم .ناگهان با منظرة ش��گفتآوري
عب 1گوسفند بر
روبهرو ش��دم .جابر درحالیکه مانند كودكان بر ني سوار شده و گردنبندي از َك ِ
گردن افكنده بود و شعرهاي بيسر و تهي ميخواند ،از خانه بيرون آمد؛ نگاهي به من افكند و
هيچ نگفت .من نيز سخني نگفتم ،ولي از اين وضع بياختيار گريهام گرفت .كودكان گرد من
«رحبة »2رس��يد و كودكان همهجا او
و او جمع ش��دند و او بيخيال به راه افتاد و ميرفت تا به َ
را دنبال ميكردند .مردم به همديگر ميگفتند جابربنیزيد ديوانه ش��ده است .چند روزي بيش
نگذشته بود كه نامة خليفه ـ هشامابنعبدالملک ـ به حاكم كوفه رسيد كه نوشته بود :تحقيق
كن مردي به نام جابربنیزيدجعفي كيس��ت؛ دس��تگيرش كن و گردنش را بزن و سر او را نزد
من بفرس��ت .حاكم از حاشيهنش��ينان سراغ جابر را گرفت .گفتند :امير به سالمت باد! او مردي
اس��ت كه از فضل و دانش حديث برخوردار بود؛ امس��ال حج كرد و ديوانه شد و هم اكنون در
رحبة بر ني س��وار است و با كودكان به بازي سرگرم .نعمان گويد :حاكم براي اطمينان بر سر
جابر و كودكان رفت و او را س��وار بر ني در حال بازي ديد؛ پس گفت :خدا را ش��كر كه از قتل
3
او معافم ساخت.
 .1بند استخوان
 .2آستانة ورودی مسجد کوفه
 .3قاموسالرجال /ج /2ص 330ـ 329و بحاراالنوار /46 /ص 283ـ( 282نویسنده)
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اي��ن نمون��هاي از چگونگي ارتب��اط امام با ياران نزديك اس��ت و نمايانگر وجود پيوس��تگي و
رابطهاي محاسبهش��ده و تشكیالتي؛ و نيز نمونهاي است از موضعگيري حكومت در برابر اين
ياران .پيداس��ت كه ايادي خالفت ـ كه بيش از هر چيز به حفظ و قدرت و استحكامبخش��يدن
به موقعيت خود ميانديش��ند ـ از روابط امام با ياران نزديك و فعاليتهاي جمع آنان يكس��ره
بيخبر نميمانند و كم و بيش بويي از اين موضوع ميبرند و در صدد كشف و مقابله با آن بر
ميآيند 1.بهتدريج نماي متعرضانه در زندگي آن حضرت و نيز در ج ّو عمومي تشيع پديد ميآيد
و آغاز فصل ديگري را در تاريخ زندگي امامان شيعه نويد ميدهد.
اگرچه در متون تواريخ اسالمي و نيز در كتب حديث و غيره به صراحت از فعاليتهاي تعرضآميز
و بال ّنس��به حا ّد امام باقر س��خني نيستـ و البته اين خود ناش��ي از علل و عواملي چند است كه
تقيه براي ياران معاصر امام است که تنها مراجع
مهمترين آنها اختناق حاكم بر آن ج ّو و ضرورت ّ
زندگي سياس��ي امام بودهاند ـ ولي همواره از عكسالعملهاي حسابش��دة
مطل��ع از جريانات
ِ
دش��من آگاه ميتوان عمق عمل هركس را كش��ف كرد .دستگاه مقتدر و مدبري چون دستگاه
ِ
هش��امبنعبدالملك كه مورخ ،او را مقتدرترين خليفة اُم��وي ميداند ،اگر با امام باقر يا هركس
ديگر ،با چهرهاي خش��ن روبهرو ميش��ود ،بيگمان ناش��ي از آن است كه در روش و عمل وي
تهديدي براي خود ميبيند و وجود او برايش تحملناپذير ميگردد .ترديدي نميتوان داشت كه
اگر امام باقر فقط به زندگي علميـ و نه به س��ازندگي فكري و تشكيالتي ـ سرگرم بود ،خليفه
صرفه و صالح خود نميديدند كه با سختگيري و شدت عملي كه به
و سران رژيم خالفت به َ
خرج ميدهند ،او ًال آن حضرت را با مقابلهاي تند عليه خود برانگيزند ـ چنانکه در زمانی نزدیک،
نمونهای از این تجربه را مشاهده میکنیم؛ از جمله قیام حسینبنعلی (شهید فخ )2ـ ثاني ًا گروه
دوستان و معتقدان به امام را ـ که تعدادشان اندک هم نبوده است ـ بر خود خشمگين كنند و از
دس��تگاه خود ناراضي سازند .كوتاهسخن اينكه از عكسالعمل نسبت ًا حاد رژيم خالفت در اواخر
 .1این حقیقت را بهجز ماجرای جابر و ماجراهای متعدد دیگر شبیه به آن روایت ،عبداهللبنمعاویه جعفری نیز که پیام تهدیدآمیز
حاکم مدینه به امام باقر(ع) را نقل میکند ،صریح ًا تأیید مینماید( .ر.ک :بحاراالنوار /ج /46ص( )246نویسنده)
 
 .2حسينبنعلی ـ حسین فخ ـ  پسر علىبنحسينبنحسنبنحسنمجتبىعليهالسالم است و مادرش زينب دختر عبداهللبنحسن است
كه در زمان موسىالهادى نوة منصور ،خروج كرد و فخ نام چاهي در يك فرسخى مكه است.
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عمر امام باقر ميتوان عمل نسبت ًا شديد و حاد آن حضرت را استنباط كرد.
احضار امام باقر به شام
در ميان جريانات مهم اواخر زندگي امام ،از همه معروفتر ،ماجراي جلب و احضار آن حضرت
به ش��ام ،پايتخت حكومت اموي اس��ت .براي آگاهي از چگونگي موضع امام در برابر دس��تگاه
خالفت ،خليفة اموي دس��تور ميدهد امام باقر راـ و طبق برخي از روايات ،امام صادق ،فرزند
جوان و يار و همكا ِر نزديك پدر را نيز ـ دس��تگير و به ش��ام اعزام کنند .امام را به شام و قصر
خليفه ميآورند .هش��ام قب ً
ال به مجلسيان و حاشيهنشينان خود دستورهاي الزم را براي هنگام
روبهرو شدن با امام ،ديكته كردهاست .قرار است ابتدا خود خليفه و سپس حضار مجلسـ كه
سوي امام سرازير نمايند .وي از اين كار
همه از رجال و س��رانند ـ س��يل تهمت و شَ ماتت را به ِ
دو منظور را تعقيب ميكند:
نخس��ت آنكه با اين تنديها و دش��نامها روحية امام را تضعيف كند و زمينه را براي هر كاري
كه مقتضي به نظر ميرس��د ،آماده س��ازد .و ديگر آنكه خصم را در ديداري كه ميان عاليترين
ن وسيله همة افراد جبهة او را با
رهبران دو جبهة متخاصم تش��كيل ش��ده ،محكوم كند و بدي 
نش ِر خب ِر اين محكوميتـ كه به بركت بلندگوهاي هميشه آمادة خليفه ،مانند خُ طبا و ع ّمال و
شخص خليفه بوده و قابل اجراست ـ خلع سالح كند.
جاسوسهاي
ِ
امام وارد ميشود و بر خالف رسم و سنت معمول كه هر تازهواردي بايد به خليفه ،آن هم با ذكر
لقب مخصوص «اميرالمؤمنين» س�لام دهد ،به همة حاضران رو ميكند و با اشارة دست ،آنان
را مخاطب ميسازد و ميگويد :السالم عليكم .و آنگاه بيآنكه منتظر اجازه بماند ،مينشيند.
از اين رفتار ،آتش كينه و حس��د در دل هش��ام زبانه ميكش��د و برنامه را شروع ميكند« .شما
سوي خود ،ميان آنان
ـ اوالد علي ـ هميش��ه وحدت مس��لمانان را شكس��ته و با دعوت آنان به ِ
ي و ناداني ،خود را پيشوا و امام پنداشتهايد ».لَختي از اين
رخنه و نفاق افكندهايد و از سر نابخرد 
ياوهها ميگويد و ساكت ميشود .پس از او ،نوكران و جيرهخوارانش هر يك سخني در همين
حدود ميگويند و هركدام به زباني امام را مورد تهمت و مالمت قرار ميدهند.
ام��ام در همة اين مدت خاموش و آرام نشس��ته اس��ت .وقتي همه س��كوت ميكنند ،حضرت
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برميخيزد و ميايستد و رو به حضار ،پس از حمد و ثناي خداوند و درود بر پيامبر ،در جمالتي
هدفي آن جم ِع پراكنده را به رخشان ميكشد؛ بياختياري
كوتاه و تكاندهنده ،سردرگمي و بي ِ
آلت فعل بودنش��ان را همچون تازيانهاي بر س��ر و رويش��ان ميكوبد؛ موقع خود و پيش��ينة
و ِ
افتخارآميز خاندانش را كه منطبق با برترين معيار اس�لامي ـ هدايت ـ است ،روشن ميسازد و
نيكفرجامي راه خود را که برابر با س��نتهاي خدا در تاريخ است ،مطرح ميكند و
س��رانجام،
ِ
أين يُرا ُد ب ِ ُكم؟ بِنا
أين تَذ َه َ
بون؟ َو َ
��اس! َ
روحي��ة متزلزل آنان را متزلزلتر مينمايد« :أيّها النّ ُ
َه َدى اهللُ أ َّول َ ُكم َو بِنا يَختِ ُم ِ
آخ َر ُكم ،فَإن يَ ُكن ل َ ُكم ُم ٌ
يس
لك ُم َع َّج ٌل ّ
فإن لَنا ُملك ًا ُم َؤ َّجلاً َو ل َ َ
بعد ُم ِ
لكنَا ُم ٌ
العاقِبَ ِة يَ ُق ُ
لك ،لأِ نّا ُ
لمتّ ِقين »1به كجا ميرويد اي
َ
أهل َ
ول اهللُ َع ّز َو َج ّلَ :و العاقِبَ ُة ل ِ ُ
آدمها؟! و چه س��رانجامي برايتان در نظر گرفتهاند؟ بهوس��يلة ما بود كه خداوند گذشتگان شما
را هدايت كرد ،و بهدست ما نيز خواهد بود که ُمهر پايان ،به كار شما ميزند ،اگر شما را امروز
دولتي مستعجل است ،ما را دولتي دیرنده خواهد بود و پس از دولت ما ،كسي را دولت نيست.
2
ماييم اهل عاقبت ،كه خدا فرمود :عاقبت متعلق به صاحبان تقوا است.
در اين بيان كوتاه و ُپر مغز ـ كه تظلّم و ّ
تحكم و نويد و تهديد و اثبات و رد را يكجا متض ّمن
اس��ت ـ بهقدري تأثير و گيرايي وجود دارد كه اگر پخش ش��ود و به گوش مردم برسد ،ممكن
اس��ت هر ش��نوندهاي را به حقانيت گويندة آن معتقد س��ازد .براي پاس��خ گفتن به اين سخن،
نغزگوي��ي و س��خنداني به همان اندازه الزم اس��ت كه خودب��اوري و دلگرمي .و اينهمه در
مخاطبان امام نيست؛ پس چارهاي جز خشونت و زور نميماند.
هش��ام دستور ميدهد امام را به زندان بيافكنند؛ يعني عم ً
ال به ضعف روحيه و نارسايي منطق
خ��ود اعتراف ميكند .در زندان ،امام به روش��نگري و بيان حقاي��ق ميپردازد و همزنجيرهاي
خود را تحت تأثير ميگذارد؛ بهطوري كه از زندانيان كس��ي نماند كه س��خن او را از بُ ِن دندان
نپذيرفته و دلبس��تة او نشده باش��د .مأموران ،ما َوقع را به هشام گزارش ميکنند .اين موضوع
 .1ای آدمها ـ ا ّیها الناس ـ خطاب به گروهی از عالیترین مقامات دولتی که در مجلس با این حساسیت و عظمت ،گرد خلیفه
نشسته و به دفاع از او کمر بستهاند؛ یعنی در حقیقت نفی همة ارزشهایی که در آن جامعة طاغوتی ،این مستکبران را از عامة مردم
جدا میکرد و شخصیت ویژة آنان را تشکیل میداد؛ پیکاری اصولی و عمیق در لباس یک خطاب ساده( .نویسنده)
 .2بحاراالنوار /ج /46ص264
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براي دس��تگاهي كه در طول دهها س��ال به صورت ويژه شام را از دسترس تبليغات علوي دور
نگاه داش��ته ،مطلق ًا قابل تحمل نيس��ت .هش��ام فرمان ميدهد آن حضرت و همراهانش را از
زندان بيرون آورند .هيچجا براي آنان مناسبتر از مدينه نيست؛ شهري كه در آن ميزيستهاند؛
البته با همان مراقبتها و سختگيريهاي هميشه ،و بيشتر .و در صورت لزوم ،فرودآوردن ضربة
تهمت «امام ُكشي» را
آخر ،و بيس��روصدا حريف را در بستر و خانة خودش نابود كردن و وبال
ِ
به گردن نگرفتن .پس به دستور هشام آنان را بر مركبهاي تندروـ كه سراسر راه را بيوقفه
طي ميكنند ـ مينشانند و بهسوي مدينه ميتازند .قب ً
ال دستور داده شده است كه در شهرهاي
ميان راه ،كس��ي حق ندارد با اين قافلة مغضوب معامله كند و به آنان نان و آب بفروش��د 1.سه
شبانهروز با اين وضع راه ميروند و ذخيرههاي آب و نان پايان ميگيرد.
اكنون به شهر مدينه رسيدهاند .اهل شهر طبق فرمان ،دروازهها را ميبندند و از فروختن توشه
امتناع ميكنند .ياران امام از گرس��نگي و تشنگي به شِ ��كوه آمدهاند .امام بر فراز بلندي كه بر
شهر مشرف است ،ميرود و با رساترين فرياد خود ،بر اهل شهر نهيب ميزند« :اي مردم شه ِر
ستمپيشگان! منم ذخيرة خدا ،که خدا دربارة آن گفته است :ذخيره براي شما نيكوتر است ،اگر
ش��هامت بهجا توطئه را خنثي ميكند .مردي از اهل
مؤمن باش��يد .»2ناگهان يك هوشياري و
ِ
 .1طبق بعضی از روایات ،به مردم شهرهای بین راه چنین وانمود شده بود که محمدبنعلی و جعفربنمحمد نصرانی شده و از دین
اسالم برگشتهاند .بحاراالنوار /ج /46ص306
مذهبی معروف و
مشابه این ماجرا را در نهضت آزادی هندوستان و در دهههای میانة قرن  19میتوان دید :موالنا که از علمای
ِ
معتبر هندوستان و نخستین رهبران مقاومت مسلمانان هند ـ پیشگامان جنبش آزادیخواهانة قاره ـ محسوب میگشتند ،از طرف
جمعی از روحانیون مخالف با مبارزه ،به عنوان «وهابی» معرفی شدند .برای این تهمت ،هیچگونه مناسبت و بهانهای الزم نبود؛
فقط همین بود که این چهرههای محبوب و معروف و مبارز باید در نظر تودة بیخبر و ناهوشیار ،از اعتبار و اعتماد بیفتد و برای
این منظور ،تهمت وهابیگری وسیلة مناسبی بود .ویرانگریهای اعتقادی و عملی فرقة وهابی در حجاز که خود نغمة دیگری
بود ،از شیپور بدآهنگ استعمار در آنروزها تازه پا میگرفت و موجی از خشم و نفرت در همة اقطار اسالمی پدید میآورد و تهمت
وهابیگری در هرجا میتوانست محبوبترین چهرهها را از نظرها ساقط میکرد .عامة مردم بهدرستی نمیدانستند و نمیتوانستند
بدانند وهابیگری چیست و از کجاست و چه میگوید و چه میخواهد بکند و آیا این علمای پاکباخته که عمر خود را در مبارزه
با استعمار انگلیس گذرانیدهاند ،ممکن است وهابی ـ یعنی آلت دست انگلیس ـ باشند؟ تنها چیزی که میدانستند ،این بود که
وهابیگری یک مسلک غلط و انحرافی است و اکنون میشنیدند که این علمای مبارز ،وهابیاند؛ و همین کافی بود( .نگاه کنید
به کتاب «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» چاپ آسیا) .و من وقتی ماجرای احضار امام باقر و امام صادقعلیهماالسالم به شام و
تهمت نصرانیگری به آنان را با ماجرای صدوچند سال پیش هندوستان تطبیق میکنم و آنگاه به اوضاع و احوال جاری زمان و
مکان خودمان نظر میافکنم ،با حیرتی تأسفآمیز این مصرع عربی را بهیاد میآورم« :ال ّناس کال ّناس ،واال ّیام واحدة»؛ آدمها همیشه
همانندند و روزگاران ،همواره همسان( .نویسنده)
ين»
ير ل َّ ُكم إن كُنتُم ُّمؤ ِمنِ َ
 .2سورة مبارکة هود /آیة « ،86ب َ ِقيَّ ُت اهلل ِ َخ ٌ
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ش��هر ،همش��هريان فريبخورده و بيخبر را هش��دار ميدهد و به آنان يادآور ميگردد كه اين
همان نهيبي اس��ت که شُ
��عيب پيامبر بر س��ر گمراهان زمان خود زد ،و به آنان تفهيم ميكند
ِ
كه هماكنون در برابر همان پيامي قرار دارند كه روزي گذشتگانش��ان در برابر آن قرار داشتند؛
و امروز اينان گذش��تگان خود را بهخاطر نش��نيده گرفتن آن پيام ،لعن و نفرين ميكنند .آري،
سخن بهجا
تاريخ تكرار ش��ده اس��ت؛ اينك همان پيام و همان پيامآور و همان مخاطبان .اين
ِ
دشمن
رغم زمينهچينيهاي دستگاه خالفت،
ِ
بر دلها مينش��يند .دروازهها را ميگش��ايند و به ِ
1
آن دستگاه را ميپذيرند.
آخرين بخش اين روايت تاريخی ـ كه از جهاتي چند ميتواند نمايانگر وضع سياسي و اختناق
و نيز تحميق همهگي ِر آن زمان از سویی ،و از سوي ديگر روشنكنندة موضع ويژة امام باقر در
برابر دستگاه حكومت بنياميه باشد ـ چنين است :وقتي خبر مدينه را به هشامرساندند ،دستور
رژيم خالفت سخن
داد پيش از هر چيز ،آن مرد گستاخ را كه جرأت كرده برخالف نقشة سران ِ
گويد و مردم را از غفلتي بزرگ برهاند ،به س��زاي اين خيانت برس��انند .و به دستور خليفه ،او را
به قتل رساندند.
قدرت مس��لط ،در صحنهاي حاد و پيكاري روياروي ،اجتناب
با اينهمه ،امام از درگيرش��دن با
ِ
ميورزد؛ دس��ت به شمشير نميبرد و دستهايي را هم كه عجوالنه و چپروانه قبضة شمشير
شناسي بيشتر وادار ميسازد و شمشير زبان را
را فشرده ،برميگشايد و آنها را به تيزبيني و موقع
ِ
عمل بنيادين ايجاب نكرده است ،در نيام ميگذارد .به برادرش زيد كه
نيز تا آنجا كه
ِ
ضرورت ِ
2
يان احساسات ،از تاب رفته و بهجان آمده است ،رخصت خروجـ قيام ـ نميدهد.
در تنگناي َغلَ ِ
معمول��ي زندگي و در رابطه با عناصر ناآزموده ،بيش��ترين تكيه را بر فعاليتهاي
در ارتباط��ات
ِ
تقية
فرهنگي و فكري ميكند؛ كاري كه درعينحال ،هم شالودهريزي ايدئولوژيك است و هم ّ
تاكتيك حكيمانه
سياسي؛ ليكن ـ همانطور که در اشارتهای کوتاه پیشین دانسته شد ـ اين
ِ
شيعيان
كلي حركت امامت را براي ياران نزديك و
ِ
هرگز موجب آن نميش��ود كه امام َس��مت ِ
راستين كه به راه او گرويدهاند ،مطرح نسازد و آرمان بزرگ شيعي راـ كه همان ايجاد نظامی
 .1بحاراالنوار /ج /46ص /264به نقل از کافی
( .2غلو) جوشش ،خروش
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اسالمي و حكومتي علوي از راه مبارزهاي اجتنابناپذير است ـ در دل آنان زنده نسازد؛ حتي در
مواقع مناسب ،احساسات را نيز به اندازة الزم در اين راه برنيانگيزد.
علیهالسالم
نوي ِد آيندة دلخواهي كه چندان دور هم نيس��ت ،از جملة ش��يوههاي اميدبخش امام باقر
است و ضمن ًا نمايانگر آن است كه آن حضرت موقع خود را در حركت تدريجي شيعه ،در كجا
و در چه مرحلهاي ميدانس��ته اس��ت« .با حضرت ابوجعفر بوديم و خانه ُپر بود .پيرمردي وارد
شد ،سالم كرد و گفت :اي پسر پيامبر! بهخدا سوگند من شما و دوستدارانتان را دوست دارم
و به خدا سوگند كه اين دوستي از روي طمع به زيورهاي زندگي نيست .دشمن شما را دشمن
ميدارم و از او بيگانه و بيزارم و اين كينه و خصومت بهخاطر خوني نيست كه ميان ما ريخته
ش��ده باش��د .به خدا سوگند من امر و نهي شما را پذيرندهام و انتظار ميكشم كه زمان پيروزي
شما كي فرا خواهد رسيد .اكنون آيا براي من اميدي داري؟ فدايت گردم» امام مرد را نزد خود
خواند و کنار خود نش��انید؛ آنگاه گفت« :اي پيرمرد! كس��ي از پدرم عليبنالحسين عين ًا همين
را پرس��يد .پدرم به او گفت :اگر در اين انتظار بميري ،بر پيامبر و بر علي و حس��ن و حس��ين
و عليبنالحس��ين فرود ميآيي و دلت خنك و جانت كامياب و چش��مت روش��ن خواهد شد و
همراه گزارهنويس��ان بزرگوار خداوند در آغوش آسايش و گش��ايش جاي خواهي گرفت و اگر
زنده بماني ،در همين جهان روزگاري را خواهي ديد كه چش��م تو روش��ن شود و در آن روزگار
با ما و در كنار ما برترين جايگاه را خواهي پيمود» .پيرمرد ميرفت و امام به او مينگريست و
ميگفت« :هركه ميخواهد به مردي از اهل بهشت بنگرد ،به اين مرد بنگرد.» 1

حتي گاهي از اين اندازه هم فراتر ميرود؛ س��ال پيروزي را مش��خص ميكند و آرزوي ديرين
ش��يعي را جامة حقيقت ميپوش��اند .ابوحمزة ثُمالي گويد :از ابيجعفر شنيدم كه ميگفت :خدا
براي اين كارـ تشكيل حكومت علوي ـ سال هفتاد را معين كرده بود .چون حسين كشته شد،
خدا بر خاكيان خشم گرفت؛ پس آن را تا سال صدوچهل به تأخير افكند .ما اين موعد را براي
ش��ماـ دوستان نزديك ـ گفتيم و شما آن را افشا كرديد و پردة استتار اين راز را گشوديد؛ پس
از آن ،خدا ديگر وقتي و موعدي را نزد ما معين نساخت .و خدا هرچه را بخواهد ،محو ميكند
 .1بحاراالنوار /ج /46ص361و362
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و هرچه را بخواهد ،ثبت ميفرمايد .ابوحمزه ميگويد :اين سخن را به ابيعبداهلل گفتم ،فرمود:
1
آري ،اينچنين بود.
بيانات��ي از اين قبيل ،تش��كيل نظام اس�لامي و حكومت علوي را ك��ه در آن محيط اختناق و
فشا ِر ُكش��نده ،همچون رؤيايي دلانگيز ،تنها فروغ اميدبخش و حركتزا را بر دل ستمكش��يدة
ش��يعه ميافكند ،به صورت آيندهاي محتوم و تخلفناپذير در ميآورد و بدينگونه بر قدرت و
تسليم آنان در پيمودن فاصلههايي كه با آن داشتند ،ميافزود.
نوزده س��ال دوران رهبري امام همانند خطي مس��تقيم و متصل و روش��ن ،با اين وضع سپري
ميشود؛ نوزده سالي كه در آن ،هم آموزندگي ايدئولوژي هست ،هم سازندگي فرد؛ هم تاكتيك
مبارزه هس��ت ،هم س��ازماندهي به جمع و ايجاد تشكل؛ هم حفظ و تداوم جهتگيري سياسي
برافروزندگي اميد هرچه بيش��تر و راس��ختر .و خالصه ،نوزده سال مبارزه و
تقيه و
ِ
هس��ت ،هم ّ
عبالعبور .و س��رانجام ،هنگامي كه اين عمر كوتاه و
گذر از روي ِج ّد و جهد در س��نگالخي َص ُ
ُپربركت پايان ميگيرد ،هنگامي كه دشمنان سوگندخوردة نهضت علوي با رفتن سلسلهجنبان
اين نهضت ميپندارند كه نفَسي بهراحتي خواهند كشيد و فارغالبال از مبارزات تبليغاتي شيعه،
به دردسرها و گرفتاريهاي بيشمار خود در داخل كشور و در مرزها خواهند پرداخت ،خاكستر
برق جانش��كاف خود را بر بنيان رژيم اموي فرود
گرم و س��وزندة اين كانون مشتعل ،آخرين ِ
ميآورد .عمري را به افشاگري و تبيين گذرانده بود ،پس از مرگ نيز كار خود را دنبال ميكند.
با زندگي خود ،آگاهي داده بود؛ با مرگ خود نيز به اين تالش ادامه ميدهد .براي ياران خود و
انبوه مرد ِم بيخبري كه تشنة فهميدن و انديشيدناند ،درسي تازه و پيامي تازه ميفرستد .اين
پيام نيز مانند نقش��ة كلي زندگي او ،آرام و عميق اس��ت .دوستان و نيازمندان را بهره ميدهد،
تقية امام باقر و نموداري است از وضع
ولي خواب دشمن را برنميآشوبد .اين ،نمونهاي است از ّ
زماني خاص.
عمومي منش و رفتار وي در آن مرحلة
ِ
كس��اني ك��ه بعدها تاريخ زندگي امام را ثبت كردند نيز از كن��ار اين اقدام بزرگ كه در حديثي
كوتاه گنجانيده ش��ده اس��ت ،به غفلت يا تغافل 2گذش��تهاند .آيا ميتوان گفت آن را نديدهاند؟
 .1الکافی /ج /1ص368
( .2غفل) خود را به غفلت زدن ،خود را به غفلت وانمود کردن
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كوت��اه كنيم .صورت قضيه اين اس��ت كه امام به فرزندش جعفربنمحمد دس��تور ميدهد كه
وي بخش��ي از دارايي او راـ هش��تصد درهم ـ در طول ده سال ،صرف عزاداري و گريستن بر
او نمايد .مكان عزاداري ،صحراي مِني اس��ت و زمان آن ،موس��م حج1؛ همين و بس .موس��م
حج ،ميعاد برادران دور افتاده و ناآشناس��ت .هزاران «فرد» در آن زمان و مكان ،امكان «جمع»
همدالن ناهمزبان ،در آنجا با زبان واحدي خدا را ميخوانند
بودن و ش��دن را ميآزمايند .اين
ِ
و معجزة گردآمدن ملتها زير يك پرچم را مش��اهده ميكنند .اگر پيامي باش��د كه ميبايد به
همة جهان اس�لام رسانده شود ،فرصتي از اين مناس��بتر نيست .آنگاه عمل حج در چندين
روز متوال��ي انجام ميگيرد و در چند نقطه ،كداميك از اين روزها مناس��بتر اس��ت و كجا از
اين مكانها؟ مكه ،ش��هري است و مردم در يك شهر ،هم پراكندهاند و هم سرگرم .بهعالوه،
همه در آن به عملهاي حج مش��غولند؛ طواف ،س��عي ،نماز وَ ...مشعر توقفگا ِه شبانهاي است،
كمفرصت و بيامكان؛ بيش از ايستگاهي بر سر راه مِنی نيست .عرفات توقفگاهي است اگرچه
مهياي عزيمت.
روزان��ه ،ولي كوتهمدت :فقط يك روز ،با صبحي خس��ته از حركت و عصري ّ
از همه مناس��بتر مِني اس��ت :حاجي در بازگشت از سفر عرفات ،سه شب آنجا اُتراق ميكند و
زحمت رفتن
فرصت براي آشنايي و گفتگو و همدردي از همهجا بيشتر است .كيست كه روزها
ِ
و بازآم��دن از مك��ه را تحمل كند؟ ماندن و س��ر زدن به هر جمع و محفل و مجمع را زماني و
گذارش به مجلس عزايي كه همه ساله در اين
مكاني مناس��ب اس��ت .همهكس بهطور طبيعي َ
س��ه روز در اين بيابان برپاس��ت ،ميافتد .كمكم مرد ِم آفاق با آن آشنا شدهاند .سالهاست كه
جمعي از مردم مدينهـ کانون اس�لام و پایگاه صحابه و فقها و محدثان بزرگ ـ در اينجا و در
اين ايام محفلي ميسازند .براي چه كسي؟ براي يكي از برجستهترين چهرههاي جهان اسالم؛
براي محمدبنعليبنالحسين؛ مرد بزرگي از دودمان پيامبر؛ سرآمد فقها و محدثين؛ استاد همة
ن��امآوران فق��ه و حديث .چرا از همهجا به اينجا ميآيند و از همهجا در اينجا ميگويند؟ و اص ً
ال
چرا ميگويند؟ مگر مرگ او طبيعي نبوده است؟ چه كسي او را كشته یا مسموم كرده؟ و چرا؟
مگ��ر او چه ميكرده و چه ميگفته؟ آيا داعيهاي داش��ته؟ آيا دعوتي ميكرده؟ آيا براي خليفه
 .1بحاراالنوار /ج /46ص215و« ،220عن ابیعبداهلل قال :قال لی ابی :یا جعفر اوقف لی من مالی کذا و کذا لنوادب تندبنی
عشر سنین بمنی ایّام منی( ».نویسنده)
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خطري بوده؟ و آيا و آيا .دهها استفهام و ابهام و در پي آن ،دهها پرسش و كاوش و آنگاه سيل
پاس��خ از سوي صاحبان عزا و نيز از س��وي ّ
مطلعاني كه اينجا و آنجا در انبوه متراكم و تاريك
جمعيت پراكندهاند؛ كساني كه از مدينه يا كوفه به اينجا شتافتهاند ،و در اصل براي همين آمدهاند
كه به اين سؤالها جواب دهند .آمدهاند تا مسائل را در فرصتي بينظير براي مردمي كه از سراسر
جهان اسالم در اينجا جمعاند تبيين كنند؛ و نيز البته تا برادران و مواليان را ديدار كنند ،خبري
تبليغاتي
كانال عظيمترين شبکة
بدهند و فرماني بگيرند؛ و کوتهسخن ،دعوت شيعي از هزارها ِ
ِ
موفق امام باقرعلیهالس�لامـ نقشة جهاد پس از مرگ ـ و اين
ِ
جهاني آن روزگار .و اين اس��ت نقشة ِ
بارك ًا اَينَما
است آن وجود بركتخيز كه زندگي و مرگش براي خدا و در راه خداست؛ «و َجع َله ُم َ
وم يَموت و يَوم يُبعث حيّ ًا.»1
َ
کان و َس ٌ
وم ُو َلد و يَ َ
الم َعليه يَ َ
پیشوای صادق ،ص33ـ54

 .1اقتباس از آيات 15و 31سورة مباركة مريم« ،و هرجا كه باشد وجود او را مبارك ساخت؛ و درود بر او روزى كه زاده شد و روزى
كه مىميرد و روزى كه زنده برانگيخته مىشود».

فصل یازدهم
اواخر حكومت بنياميه و
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ام��ام باقرعلیهالس�لام در پنجاهوهف��ت س��الگي و در روزگار س��لطنت يك��ي از مقتدرتري��ن
احوال آش��فته و گرفتاريها
خلف��اي بنیامیه ،هش��امبنعبدالملك ،درگذش��ت .اوض��اع و
ِ
حكومت اموي در سراس��ر كشو ِر پهناور مس��لمان ،مانع از آن
و س��رگرميهاي بيش��ما ِر
ِ
1
نب��ود كه هش��ام از توطئه و بدس��گالي نس��بت به قلب تپندة تش��كيالت ش��يعي ـ يعني
جبار
امام باقر ـ غاف��ل بمان��د .به توصية او ،مزدورانش امام را مس��موم كردن��د و طاغية ّ
سرمس��تي فتوحاتش در مرزهاي غربي و ش��رقي كشور را با قتل بزرگترين
اموي لذت و
ِ
دش��من خود در داخل كش��ور ،كامل كرد.
و خطرناكترين
ِ
رژيم بنياميه در س��اليان آخر زندگي امام باقر و نيز س��الهاي آغاز امامت فرزندش امام
ص��ادق ،يك��ي از ُپرماجراترين فص��ول خ��ود را ميگذرانيد .قدرتنماييه��اي نظامي در
مرزهاي ش��مال شرقيـ تركستان و خراسان ـ و ش��مالـ آسياي صغير  2و آذربايجان ـ و
عراق
مغرب ـ آفريقا و آندلوس و اروپا ـ و از س��ويي ،و ش��ورشهاي پيدرپي در نواحي
ِ
 .1بداندیشی ،بدخواهی
شرقی ترکیه در دورة رومیان
 .2بخش
ِ
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بوميان ناراضي و زير ستم،
ش��مال آفريقا كه عموم ًا و يا غالب ًا بهوسيلة
عرب و خراس��ان و
ِ
ِ
1
مغول اموي بهپا ميش��د .از س��وي ديگر ،همچنين
س��رداران
كمك
و گاه به تحريك يا
ِ
ِ
ِ
داران  2بزرگ
وض ِع نابس��امان و پريش��ان ملی در همهجا و مخصوص ًا در عراق
ـ مقر تيول ِ
ّ
بنيامي��ه و جاي��گاه امالك حاصلخيز و ُپ��ر بركت كه غالب ًا مخص��وص خليفه و يا متعلق

ب��ه س��ران دولت او بود ـ و حيف و ميلهاي افس��انهاي هش��ام و اس��تاندار مقتدرش در
عراقـ خالدبنعبداهللقس��ري 3ـ و باالخ��ره قحطي و طاعون در نقاط مختلف ،از جمله در
حالت عجيبي به كشور گستردة مسلماننشين كه بهوسيله رژيم
خراس��ان و عراق و ش��امِ ،
بنياميه و بهدس��ت يكي از معروفترين زمامداران آن اداره ميشد ،داده بود .بر اينهمه،
بايد مهمترين ضايعة عالم اسالم را افزود؛ ضايعة معنوي ،فكري و روحي.
در فضاي پريش��ان و غمزدة كش��ور اس�لامي كه فقر و جنگ و بيماري ،همچون صاعقة
برخاس��ته از قدرتطلبي و اس��تبدا ِد حكمرانان اموي بر س��ر مرد ِم بين��وا فرود ميآمد و
ميس��وخت و خاكس��تر ميكرد ،پرورش نهال فضيلت و تقوا و اخ�لاق و معنويت ،چيزي
در ش��ما ِر محاالت مينمود .رجال روحاني و قضات و محدثان و مفس��ران ،كه ميبايست
ملج��أ و پناه مرد ِم بينوا و مظلوم باش��ند ،نه فقط به كا ِر گرهگش��ايي نميآمدند ،غالب ًا خود
نيز بهگونهاي و گاه خطرناكتر از رجال سياس��ت ،بر مشكالت مردم ميافزودند .نامآوران
حسنبصري ،قتاد×بندعامه،
و چهرههاي مش��هور فقه و كالم و حديث و تص ّوف  ،4از قبيل
ِ
الم َ
نكدر ،ابناَبيلَيلَ��ي و دهها تن از قبيل آنان،
محمدبنش��هابزهري ،ابنبش��ر ،محمدبن ُ
دس��ت اميران و
در حقيق��ت مهرههاي��ي در دس��تگا ِه عظيم خالف��ت و يا بازيچههايي در
ِ

 .1و مورخ ،همة آنها را بیاستثنا به خوارج منسوب میکند ،که این خود نمایانگر انگ مخصوص دستگاه خالفت بر این شورشها
و قیامهای غالب ًا و یا الاقل بعض ًا حقطلبانه میتواند باشد( .نویسنده)
 .2سرپرستان امالک پادشاه در مناطق مختلف
 .3خالدبنعبداهللقسری متهم شد که درآمد ساالنهاش سیزده میلیون است .هشام به او نوشت :کسی غلّه نفروشد تا غلّة امیرالمؤمنین به
فروش برسد! خالد که قلب ًا با خلیفه یکرنگ نبود ،در خطبه میگفت :مردم گمان میکنند که نرخها را من باال میبرم .هرکه نرخها را
باال برد ،لعنت خدا بر او باد( .میخواست بگوید این کار خلیفه است) .زن هشام لباسی داشت که تارهای آن از طال بود و بر آن نگینهای
گرانبها آویخته؛ چندان که از سنگینی آن ،یارای راه رفتن نداشت .قیمتگذاران هرگز نتوانستند برای آن بهایی معین کنند .و خود او
فرشی داشت به طول صد و عرض پنجاه زراع ،بافته از حریر و طال( .ابناثیر /ج /5ص 220و بین الخفاء و الخلفاء /ص28و( )56نویسنده)
( .4صوف) عرفان
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فرمانروايان بودند.
تأس��فآور است اگر گفته شود كه بررس��ي احوال اين شخصيتهاي موجه و آبرومند ،آنان
يات پليد ،همچون قدرتطلبي و نامجويي و كامجويي،
را در چهرة مرداني سر در آخو ِر تم ّن ِ
ي��ا بينوايان��ي َجبان  1و پس��ت و عافیتطلب ،يا زاهداني ري��اكار و ابله ،و ي��ا عالمنماياني
2
ذهن مطالعهگر مجس��م ميس��ازد.
مباحثات
س��رگر ِم
ِ
خونين كالمي و اعتقادي ،در ِ
ِ
ق��رآن و حديث كه ميبايس��ت نهال معرف��ت و خصلتهاي نيك را زن��ده و بارور بدارد،
به ابزاري در دس��ت قدرتمندان يا اش��تغالي براي عم ِر بيثم ِر اي��ن تبهكاران و تبهروزان
تبديل ش��ده بود.
در اي��ن فض��اي مس��موم و خفه و تاريك و در اي��ن روزگار پر بال و دش��وار بود كه امام
صادقعلیهالس�لام ب��ار امان��ت اله��ي را ب��ر دوش گرفت .و بهراس��تي چه ض��روری و حياتي
اس��ت «امامت» ،با آن مفهو ِم متر ّقي كه در فرهنگ ش��يعي ش��ناخته و دانس��تهايم .براي
امت سرگش��ته و فريبخ��ورده و س��تمديده و بدفهميدة چنان روزگا ِر ُمظل��م و ُپرباليي،
ِ
قب ً
درس��ت اسالمي و
ال دیدیم که امامت ،سرچش��مة دو جريان حياتبخش اس��ت :تفكر
ِ
نظ��ام عادالن��ة توحيدي؛ و امام عهدهدار اين دو تكليف اس��ت :نخس��ت ،تبيين و تطبيق
و تفس��یر مكت��ب ـ كه خ��ود متض ّمن مبارزه ب��ا تحريفها و درس��تكاريهاي جاهالنه و
حق توحيد؛ و در صورت
مغرضانه اس��ت ـ و آنگاه پيریزي و زمينهس��ازي نظا ِم قسط و ِ
وج��ود چنين نظامي ،دوام بخش��يدن به آن .اكنون در چنين اوضاع و احوال نابس��اماني،
امام صادقعلیهالس�لام ب��ار اين امانت را بر دوش ميگيرد و عهدهدا ِر آن دو تكليف ميش��ود.
آن واحد ،هر دو وظيفه در برابر او قرار گرفته است؛ به كدام زودتر اقدام خواهد كرد؟
در ِ
درس��ت است كه كار سياسي ،دش��واريهاي فراوان دارد و چيزي نيست كه هشا ِم اموي
( .1جبن) ترسو
 .2از هزاران نمونه موضعگیری ننگین و خیانتآمیز و در عین حال ابلهانة این حضرات ،این یک نمونه است و نمایشگر حدیث
مفصل :حسن بصری مبارزة با حجاجبنیوسف ـ آن طغیانگر خونآشام و متجاوز و بینماز ـ را جایز ندانست و با این کار مخالفت
کرد و چنین گفت :رأی من آن است که با وی مستیزید؛ چه اگر وی عقوبتی باشد که خدا بر شما مسلط کرده ،شما را قدرت آن
نیست که عقوبت خدایی را با شمشیر دور سازید؛ و اگر بالیی باشد که نازل شده ،صبر کنید تا خدا خودش حکم کند؛ که او بهترین
حکمکنندگان است! (طبقات ابنسعد /ج /1ص ،119به نقل از نظريةاالمامة محمود صبحی /ص( )23نویسنده)
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با همة س��رگرميها و درگيريهايش آن را بر او ببخش��ايد و انتقامي س��خت از او نستاند؛
رگ دس��تگاه خالفت
ول��ي كار فكري ـ یعنی مبارزه با تحريف ـ در حقيقت ،بريدن ش��اه ِ
توان بودن و ماندنش نيست 1.پس اين را هم
دين انحرافيِ ،
است؛ دستگاهي كه جز با تكيه بر ِ
رايج جامعة
بر او نخواهند بخش��ود؛ نه هش��ام و نه علماي عامه ،عالماني كه در جهت عمومي و ِ
منحط و منحرف ،در حركتند و در تالشي فعال.
انقالبي شيعه آماده است .جنگ است و
از س��وي ديگر ،اوضاع براي گس��ترش دادن به انديشة
ِ
عامل پرورشدهندة انقالب ،و زمينة كار اما ِم پيشين ،كه ج ّو مناطق نزديك
فقر و استبداد؛ سه ِ
و حتي نقاط دور را تا حدودی آماده ساخته است.
استراتژي كلي امامت ،ايجاد انقالب توحيدي و علوی است؛ در فضايي كه گروه الزمي از مردم،
ايدئولوژي امامت را دانس��ته و پذيرفته و مش��تاقانه در انتظار عينيت يافتن آن بوده و گرو ِه الزم
مشي كلي ،دعوتي
ديگري ،به جمع مص ّمم
ِ
تشكيالت مبارز پيوسته باشند .الزمة منطقي اين خط ِ
همهگير اس��ت در سراس��ر محيط عالم اسالم ،براي تلطيف ج ّو اشاعة فكر شيعي در همة اقطار،
و دعوتي ديگر است براي آمادهسازي افرا ِد مستعد و فداكا ِر اعضاي «تشكيالت پنهاني شيعه».
دش��واري كار دعوت راس��تين امامت در همين نكته نهفته است .يك دعوت مسلكي كامل كه
ميخواه��د قدرت را از هرگون��ه زورگويي و تجاوزطلبي و تع ّدي به ح��ق آزادي مردم دور نگاه
داشته ،اصول و موازين اساسي اسالم را مراعات كند ،ناگزير بايد تكيه بر شعور و درك مردم و در
زمينه احساس نياز خواست طبيعي آنان ،رشد و پيشرفت خود را ادامه دهد .و بهعكس ،مبارزاتي
كه هرچند بهظاهر با ش��عارهاي مس��لكي و مكتبي كار خود را آغاز ميكند ،ولي در عمل ،دست
به قدرتنماييهایي همچون همة قدرتمندان ميزند و از اصول اخالقي و اجتماعي خود چش��م
ميپوش��د ،از اين دشواري فارغ است؛ و اين است راز طوالني بودن جريان نهضت امامت ،و نيز
 .1این نکته درخور تأمل و دقت بسیار است که با همة انحرافی که رفتار و عینیت جامعه از اندیشة درست اسالمی داشت ،باور دینی
در ذهن عامه و حتی بسیاری از سران چندان بود که در عمل و زندگی آنان نقشی حساس دارا باشد .از راه همین باور عمومی ـ که
بدبختانه باوری بود به ساختههایی به نام اسالم ،نه باور به اسالم راستین ـ رژیم خالفت توانسته بود حیات ننگین خود را حفظ کند.
نمونهای از این پایبندی به باور دینی را که چه نیکو به کار سردمداران میآمد در مسئلة «بیعت» میتوان مطالعه کرد .چه بسیار
مردمی که به احترام پیمان و به مالحظة اینکه شکستن عهد ـ و مخصوص ًا عهد بیعت ـ حرام است ،با همة خالفکاریهایی که
از خلیفه میدیدند ،پاس بیعتی را که با او کرده بودند ،میداشتند و از فرمان او سرنمیپیچند .و چه بسیار مواردی که «وصیت» و
«بیعت» نقش قاطع خود را در امکان تداوم نظام خالفت بروز دادند و از تالشی یک رژیم مانع شدند( .نویسنده)
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موازي نهضت امامت ـ مانند بنيعباس ـ و شكست نسبي اين نهضت.
سر پيشرفت نهضتهای
ِ
ّ
اين مطلب را با اتكا به مدارك تاريخي و با شرح بيشتر درآينده مطرح خواهيم ساخت.
اوضاع و احوال مساعد و نيز زمينههايي كه كار اما ِم پيشين فراهم آورده بود ،موجب ميشد كه
ّت نهضت تشيع ،امام صادق مظهر همان اميد صادقي باشد كه شيعه
با توجه به را ِه دراز و ُپرمشق ِ
سالف خود را به ثمر
س��الها انتظار آن را كشيده است؛ همان «قائم»ی كه مجاهدت طوالني اَ ِ
خواهد رس��انيد و انقالب شيعي را در سطح وسيع جهان اسالم برخواهد افروخت .اشارهها و گاه
حتي تصريح امام باقر نيز در پرورش نهال اين آرزو مؤثر بوده است.
جابربنيزيد ميگويد :كس��ي از امام باقرعلیهالس�لام دربارة قيامكنندة بعد از او پرسيد؛ امام با دست بر
1
شانة ابيعبداهلل كوفت و گفت :اين است به خدا قيامكنندة آلمحمد.
پیشوای صادق،ص54ـ61
شرح زندگی امام صادق ،در هالهای از ابهام
در اينج��ا الزم اس��ت به يكي از تأس��فانگيزترين چيزهاي��ي كه براي پژوهش��گ ِر زندگي امام
صادقعلیهالسالم مطرح ميشود ،اشاره كنيم؛ و آن اين است كه شرح زندگي امام ،بهويژه در ساليان
زندگي
آغاز امامتش كه مصادف با اواخر حكومت بنياميه بود ،در هالهاي از ابهام قرار دارد .اين
ِ
ُپرماجرا و حادثهخيز كه كش��مكشها و فراز و نش��يبهای آن از البهالي صدها روايت تاريخي
مش��اهده ميش��ود ،نه در تاريخ و نه در گفتار محدثان و تذكرهنويسان ،هرگز به شكل مرتب و
پيوس��ته منعكس نگشته و زمان و خصوصيات بیش��تر حوادثِ آن تعيين نشده است .پژوهشگر
باي��د با تكيه بر قراین و مالحظة جريانهاي كلي زمان و مقايس��ة ه��ر روايت با اطالعاتي كه
دربارة اش��خاص يا حوادث ياد ش��ده در آن ،از منابع ديگر ميتوان بهدست آورد ،زمان و مكان و
خصوصيات حادثه را كشف كند .شايد يكي از علل اين گنگ بودن و ابهام ،بهويژه در فعاليتهاي
تشكيالتي امام با يارانش را در ماهيت اين كارها ميباید جستجو كرد.
ِ
كا ِر پنهاني و تشكيالتي بهطور معمول در صورتي كه با اصول درست پنهانكاري همراه باشد ،بايد
كتمان صاحبانش
همواره پنهان بماند .آنروز مخفي بوده ،بعد از آن نيز مخفي میماند و رازداري و
ِ
نميگذارد پاي نامحرمي بدانجا برسد .هرگاه آن كار به ثمر برسد و گردانندگان و عامالنش بتوانند
 .1بحاراالنوار /ج /47ص131
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دقايق كا ِر پنهان خود را برمال خواهند كرد .به همين جهت است كه
قدرت را در دست گيرند ،خود،
ِ
اكنون بسياري از ريزهكاريها و حتي فرمانهاي خصوصي و تماسهاي محرمانة سران بنيعباس
با پيروان افراد تشكيالتشان در دوران دعوتِ عباسي در تاريخ ثبت است و همه از آن آگاهند.
بيگمان اگر نهضت علوي نيز به ثمر ميرسيد و قدرت و حكومت در اختيار امامان شيعه يا عناصر
برگزيدة آنان در ميآمد ،ما امروز از همة رازهاي س��ر به مه ِر دعوت علوي و تش��كيالت همهجا
گسترده و بسيار محرمانة آن مطلع ميبوديم.
علت ديگر را در خصلت تاريخ نويس��ي و تاريخنويس��ان بايد جس��تجو كرد .يك جمع محكوم و
تاريخ رس��مي ،نامي هم داشته باشد و خاطرهاي هم از او ثبت شود ،بيشك چنان
مظلوم اگر در ِ
مورخ رسمي ،غير از
خواهد بود كه جريان حاكم و ظالم خواسته و گفته و وانمود كرده است .براي ِ
س��خنان دلآزار دربارة محكومان ،كه ميبايد به سعي و تالش فراوان از اينجا و آنجا ُجست و با
بيم فراوان ثبت كرد ،خبرها و سخنهاي بسياري از حاكمان در دست هست كه بيزحمت و نيز
ِ
بيدغدغه ميتوان بهدست آورد و مزد گرفت و خطر نكرد!
اكنون اين حقيقت روشن را در كنار واقعيت ديگري ميگذاريم .همة تواريخ معروف و معتبري كه مدارك
و مآخ ِذ بيشترين تحقيقات و گزارشهاي بعدي بهشمار ميآيد و تا پانصد سال بعد از زندگي امام صادق
نوشته شده است ،داراي صِ بغة 1عباسي است؛ زيرا چنانكه ميدانيم ،حكومت عباسيان تا نيمة قرن هفتم
سلطنت اين سلسلة سختجان
تواريخ معروف قديمي ،در دوران قدرت و
هجري ادامه داشته و همة
ِ
ِ
مورخ دوران عباسي انتظار آن
نوشته شده است .و با اينحال ،نتيجه قابل حدس است .هرگز از يك ِ
نيست كه بتواند يا بخواهد اطالعات درست و مرتبي از زندگي امام صادق يا هر يك از ائمة ديگر شيعه
تحصيل و در كتاب خود ثبت كند .اين است راز بسياري از تحريفها و ابهامها در زندگي امام صادق.
تنها راهي كه ميتواند ما را با خط كلي زندگي امام آشنا سازد ،آن است كه نمودارهاي مهم زندگي
اص��ول كلي تفكر و اخالق آن
آن حض��رت را در الب��هالي اين ابهامها يافته ،به كمك آنچه از
ِ
حضرت ميشناسيم ،خطوط اصلي زندگينامة امام را ترسيم كنيم و آنگاه براي تعيين خصوصيات
داليل پراكندة تاريخي و نيز قرایني بهجز تاريخ ،بمانيم.
و دقايق ،در انتظار قراین و
ِ
پیشوای صادق ،ص65ـ68
( .1صبغ) جلوه ،رنگ و لعاب

فصل دوازدهم
امام صادق
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وقتى امام باقر از دنيا مىرود ،بر اثر فعاليتهاي بسيارى كه در طول اين مدت خو ِد امام باقر و
امام سجاد انجام داده بودند ،اوضاع و احوال به سود خاندان پيغمبر بسيار تغيير كرد .در دو كلمه
من نقش��ة امام باقر و امام صادق را افش��ا كنم برايتان ،كه البته آنوقت جز ِو اسرار بود ،همان
اس��رارى است كه شنيديد كه مىگويند مث ً
سر بود و هركس
ال جابربنيزيدجعفى جزو صاحبان ّ
راز ما را منتشر بكند لعنت خدا بر او باد و چه و چه؛ آن اسرارى كه آنروز اگر منتشر مىكردند
لعنت خدا بر آن منتشركننده بود ،همينهايى است كه من مىخواهم افشا كنم ،كه منتها امروز
ديگر افشایش اشكالى ندارد ،بلكه واجب است كه مردم بدانند كه امام چهكار مىخواسته بكند.
نقش��ة امام صادق اين بود كه بعد از رحلت امام باقر كارها را جمعوجور كند ،يك قيام علنى به
راه بياندازد و حكومت بنىاميه راـ كه هر روزى يك دولتى عوض مىش��د و حاكى از نهايت
ضعف دستگاه بنىاميه بود ـ واژگون كند و از خراسان و رى و اصفهان و عراق و حجاز و مصر
و مراكش و همة مناطق مسلماننشين كه در همة اين مناطق شبكة حزبى امام صادقـ يعنى
شيعه ـ همهجا گسترده بود ،از همة آنها نيرو بيايد مدينه و امام لشكركشى كند به شام ،حكومت
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شام را ساقط كند و خودش پرچم خالفت را بلند كند و بيايد مدينه و حكومت پيغمبر را به راه
بياندازد؛ اين نقشة امام صادق بود.
لذا وقتى كه در خدمت امام باقر در روزهاى آخر عمرش صحبت مىش��ود و سؤال مىشود كه
«قائمآلمحمد» كيست ،حضرت يك نگاهى مىكنند به امام صادق مىگويند كه گويا مىبينم
كه قائمآلمحمد اين اس��ت .البته مىدانيد كه قائمآلمحمد يك اس��م عام است ،اسم خاص
صلواتاهللعليه
ولىعصرصلواتاهللعليه قائم نهايى آلمحمد است،
ولىعصر
نيس��ت .حضرت ّ
نيس��ت ،اسم ّ
اما همة كس��انى كه از آلمحمد در طول زمان قيام كردندـ چه پيروزى بهدس��ت آورده باشند،
چه نياورده باش��ند ـ اينه��ا قائم آلمحمدند و اين رواياتى كه مىگوي��د وقتى قائم ما قيام كند
اين كارها را مىكند ،اين كارها را مىكند ،اين رفاه را ايجاد مىكند ،اين عدل را مىگس��تراند،
ولىعصر نبود آنروز؛ منظور اين بود كه آن ش��خصى از آلمحمد كه بناس��ت
منظور حضرت ّ
حكوم��ت حق و عدل را بهوجود بياورد ،او وقتى ك��ه قيام بكند اين كارها را خواهد كرد و اين
درست هم بود .و امام صادق قرار بود كه قائم آلمحمد در آنروز باشد .در يكچنين وضعيتى
امام صادق به امامت رسيده.
امام صادقعليهالس�لام مرد مبارزه بود ،مرد علم و دانش بود و مرد تش��كيالت بود .اما مرد علم و
دانش بودنش را همه بسيار شنيدهايد؛ محفل درس امام صادق و ميدان آموزشى كه آن بزرگوار
بهوج��ود آورد ه��م قبل از او و هم بع��د از او در تاريخ زندگى امامان ش��يعه بىنظير بود ،همة
حرفهاى درست اسالم و مفاهيم اصيل قرآن كه در طول يك قرن و اندى تحريف شده بود
بهوس��يلة مغرضان و مفس��دان يا جاهالن ،همة آنها را امام صادق به شكل درست بيان كرد و
همين موجب ش��د كه دشمن از او احساس خطر كند .اما مرد مبارزه بودنش را كمتر شنيدهايد.
كردن حكومت
صلواتاهللعليه مشغول يك مبارزة دامنهدار و پيگير بود؛ مبارزه براى قبضه
امام صادق 
ِ
صلواتاهللعليه زمينه را آماده
آوردن حكومت اس�لامى و علوى .يعنى امام صادق 
و قدرت ،و بهوجود
ِ
مىكرد تا بنىاميه را از ميان ببرد و بهجاى آنها حكومت علوى را ،كه همان حكومت راس��تين
اسالمى است ،بر سر كار بياورد .اين در زندگى امام صادق براى كسى كه دقت كند و مطالعه
كند آشكار است.
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اما آن بُعد سوم را اص ً
صلواتاهللعليه يك تشكيالت
ال بسيارى نشنيدهاند ،مرد تشكيالت .امام صادق 
مؤمن��ان به خود و از طرفداران جريان حكومت علوى در سراس��ر عالم اس�لام ،از
عظيم��ى از
ِ
اقصاى خراس��ان و ماوراءالنهر تا ش��مال آفريقا ،بهوجود آورده بود .تشكيالت يعنى چه؟ يعنى
اينك��ه وقتى امام صادق اراده مىكند آنچه را كه او مىخواهد بدانند ،نمايندگان او در سراس��ر
آفاق عالم اس�لام ،ب��ه مردم مىگويند تا بدانند .يعنى از همهج��ا وجوهات و بودجه براى ادارة
ِ
عظيم آلعلى جمع كنند .يعنى وكال و نمايندگان او در همة شهرها باشند ،كه
سياس��ى
مبارزة
ِ
ِ
مردم پيروان امام صادق به آنها مراجعه كنند و تكليف دينى و همچنين تكليف سياس��ى خود
را از آن حضرت بپرسند .تكليف سياسى هم مثل تكليف دينى واجباالجرا است .آن كسى كه
ولىامر اس��ت ،فتواى مذهبى و اسالمىاش در باب نماز ،زكات ،روزه،
براى ما واجباالطاعة و ّ
بقية واجبات ،با فتواى سياس��ىاش و فرمان سياس��ىاش در زمينة جهاد ،روابط سياسى ،روابط
داخل كش��ور و همة مس��ائل ،يكسان است؛ همه واجباالطاعة اس��ت .امام صادق يكچنين
تش��كيالت عظيم��ى را بهوجود آورده بود و با اين تش��كيالت و به كم��ك مردمى كه در اين
تش��كيالت بودند با دس��تگاه بنىاميه مبارزه مىكرد .البته سرگذشت امام صادق بسيار مهم و
آموزنده است ،ده سال با بنىاميه و مدت طوالنى ديگرى با بنىعباس مبارزه كرد ،در هنگامى
عن��وان يك جريان مزاحم و فرصتطلب
ك��ه پي��روزى او بر بنىاميه حتمى بود ،بنىعباس به
ِ
آمدند ميدان را گرفتند و بعد از آن امام صادق هم با بنىاميه و هم با بنىعباس مبارزه كرد.
س��ال اول امامتش��ان را با
از قول طبرىـ مورخ معروف ـ چيزهايى نقل ش��ده كه حضرت ده
ِ
تقيه و كتمان
بنىاميه جنگيد .در اين دوران مبارزة امام صادق صريح بود ،يعنى پردهپوش��ى و ّ
ديگر در آن نبود .علتش هم اين بود كه خلفاى بنىاميه آنقدر سرگرم بودند كه فرصت اينكه
بيايند به س��راغ امام صادق و ش��يعيان و ش��دت عمل به خرج بدهند ديگر نداشتند؛ ..لذا امام
ص��ادق محتاج نبود كه پنهانكارى كن��د.. .امام صادق روز عرفه ،در عرفات مىرفت توى اين
جمعيت عظيم مىايستادـ كه از كجا آمدهاند؟ از همة نقاط عالم اسالم؛ از آفريقا ،از خاورميانه،
ِ
افغانس��تان آنروز ،از تركس��تان ش��رقى ـ از
ايران آنروز ،از خراس��ان ،از
ِ
از حجاز ،از عراق ،از ِ
همهجا اينجا آدم هس��ت .اينجا يك بمب منفجر كنى در همة عالم اس�لام منفجر كردى ،يك
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كلمه حرف بزنى توى يك شبكة سراسرى تبليغاتِ جهانى گفتى .امام صادق توى اين جمعيت
مىآمد اعالن مىكرد صريح ًا و رس��م ًا كه اى مردم! امروز امام و حاكم به حق جعفربنمحمد
اس��ت و نه ابىجعفرمنصور .دليلش را هم مىآورد ،نه اس��تدالل كالمى و عقالنى كه آن وقت
مردم حوصلة اينكه اين اس��تدالل را گوش كنند پيداست در آن جمعيت نبود ،اما استدالل نوع
ديگرى ،چون منصور عباسى و اينها براى اينكه ذهن مردم را قانع كنند وانمود كرده بودند كه
نسبى هم درست كرده بودند ،مىگفتند كه ما فرزندان عباسيم.
جانشين پيغمبرند ،يك سلسلة َ
نسب داشتند ،هرگاه يكبار يكىاش را مىگفتند.
دو تا سلسلة َ
يك��ىاش اين بود ،مىگفتند ما فرزندان عباس عموى پيغمبريم و بعد از رحلت پيغمبر خالفت
مال بنىهاشم بوده و توى بنىهاشم هم از همه مسنتر و به اصطالح جاافتادهتر عباس عموى
پيغمبر اس��ت .پس خالفت بعد از پيغمبر مال عباس بود ،بعد هم ما كه فرزندان عباس��يم به ما
نس��ب ديگر هم مىگفتند؛ مىگفتند كه ما فرزندان
مىرس��د .اين يك حرف بود .يك سلسلة َ
علىعباس��ى هستيم ،علىبنعبداهللبنعباس .راس��ت مىگويند ،نوة علىعباسى بودند اينها ،يا
ِ
پس��ران علىعباسى بودند؛ و او ش��اگرد محمدحنفيه اس��ت و محمدحنفيه فرزند اميرالمؤمنين
علىبنابيطالب اس��ت و او داماد پيغمبر است .خالفت از پيغمبر رسيده به على ،از على رسيده
به محمدحنفيهـ به حسن و حسين نه ـ از او رسيده به پسر عبداهللبنعباسـ كه او ج ّد ماست ـ
از او هم رسيده به ما ،پس ما خليفهايم.
نسب اينجورى درست مىكردند و اين براى ذهن مردم آن روزگار قانعكننده بود؛
يك سلسلة َ
چون س��طح تفكرش��ان پایين بود .لذا امام در آن جمعيت بزرگ كه مىايس��تاد سلسلة درست
كان االمام» خود پيغمبر امام بود ،يعنى پيشوا
أن َرسولاهلل َ
اس ّ
امامت را بيان مىكرد؛ «أيّها النّ ُ
لىبنابيطالب» همان منطق شيعه؛ بعد حسن ،بعد حسين،
و رهبر جامعه بود« .ثُ ّم ِمن بَعده َع ُّ
عنوان امام و اين
بعد علىبنالحسين ،بعد محمدبنعلى و بعد من .خودش را معرفى مىكرد به ِ
حرف سادهاى نبود ،اين بزرگترين اعالن
حرف عادىاى نبودِ ،
خيلى جرأت مىخواس��ت .اين ِ
مخالف��ت بود ديگر؛ و اين كار را امام صادق در دوران بنىاميه مىكرد ،آخر بنىاميه .در دوران
تقي��ه و كتمان انجام مىگرفت؛ علت هم اين ب��ود كه بنىعباس همان
بنىعب��اس نه ،كار با ّ
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شعارهاى آلعلى را و اظهارات آنها را به زبان مىآوردند ،صورتشان صورت آلعلى و عملشان
عمل بنىاميه بود.
در دوران حكوم��ت بنىامي��ه ،مبارزه به آن ش��كل بود؛ در دوران بنىعب��اسـ كه طوالنىتر
ب��ود ـ بهصورتِ مخفيانهترى انجام مىگرفت و بنىعب��اس آن جريان انحرافىاى بودند كه از
يك فرصت اس��تفاده كردند ،انقالب را ،يعنى همان انقالبى را كه امام صادق داش��ت بهوجود
مىآورد ،منحرف كردند و اين خطر هميش��ة انقالبهاست .آن خط درست انقالب كه منطبق
ب��ا معياره��ا و ضوابط اصلى انقالب اس��ت گاهى ج��اى خود را مىدهد ب��ه يك خط عوضى
منحرف فاس�� ِد باطل با ش��عارهاى حق؛ اين است كه انسان حواسش بايستى جمع باشد .مرد ِم
ِ
آن زمان حواسش��ان جمع نبود؛ تا سالها بعد ،ش��ايد تا سى سال بعد يا بيست سال بعد ،مردم
مناطق دوردست خيال مىكردند كهـ بعد از اينكه حكومت بنىعباس سر كار آمده بود ـ خيال
محصول مبارزات آنهاست كه براى آلعلى كردهاند؛ خيال مىكردند حكومت
مىكردند كه اين
ِ
آلعلى همين است و خبر نداشتند كه اينها غاصبند.
1359/6/14
امام صادق ،دو مرحله در اين دوران طى مىكنند؛ يكى از سال صدوچهارده تا خالفت منصور،
اين يك دوره اس��ت ،كه دوران آسايش و گشايش است .آنىكه معروف شده بهخاطر اختالف
بنىاميه و بنىعباس ائمه فرصت كردند ،مال اين دوران است .زمان امام باقر چنين چيزى نبود.
كان هش��ام َرجلهم»،
«و َ
زمان امام باقر ،قدرت بنىاميه بود و هش��امبنعبدالملك ،كه او هم َ
مرد بنىاميه و بزرگترين ش��خصيت بنىاميه بعد از عبدالملك ،هشام بوده .بنابراين زمان امام
باقر نه ،هيچگونه اختالفى بين كس��ى و كس��ى كه موجب اين باشد كه ائمه بتوانند از فرصت
دوران آهستهآهسته
استفاده كنند نبوده .مال زمان امام صادق است ،آن هم مال اين دوران ،كه
ِ
ش��روع [شدن] دعوت بنىعباس و گسترش دعوت اينها و اوج دعوت شيعى علوى در سرتاسر
دنياى اسالم [است].
..وقتى منصور سركار مىآيد ،البته وضع سخت مىشود ،و زندگى حضرت برمىگردد به دوران
زندگى امام باقر ،اختناق حاكم مىشود ،همان وقتى كه حضرت را تبعيد مىكنند ،بارها حضرت
به حيره ،به ُر َميله ،به كجا ،كجا تبعيد ش��دند .دفعات متعدد ،بارها منصور حضرت را خواس��ت.
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يكبار گفت« :قَتَ َلنِ َي اهللُ إن لَم أقتُ ْل َ
ك .»1يكبار خطاب فرستاد براى حاكم مدينه «أن أحر ِْق
َع َل��ى َجع َف ِر بنِ ُم َح ّم ٍ
��د َد َاره» ،كه خانهاش را آتش بزن .كه حض��رت آمدند در ميان آتشها
ابن أعراقِ الثَّ َرى2» كه خُ ب خو ِد اين بيش��تر ،آن
و ي��ك نمايش غريبى را نش��ان دادن��د «أنا ُ

مخالفين را منكوب كرد و برخورد بين منصور و حضرت صادق ،برخورد بس��يار س��ختى است.
بارها حضرت را تهديد كرد.
البته آن رواياتى هم كه دارد كه حضرت پيش منصور تذلّل كردند و كوچكى كردند ،هيچكدامش
درست نيست .بنده دنبال روايات رفتم ،اص ً
ال اصل و اساسى ندارد ،غالب ًا مىرسد به ربيعحاجب.
ربيعحاجب فاس��ق قطعى است ،از نزديكان منصور است .يك عده هم سادهلوحانه گفتند ربيع
ش��يعه بوده .ربيع كجايش شيعه بود؟ دنبال زندگى ربيعابنيونس رفتيم ،ربيعبنيونس يكى از
آن افرادى اس��ت كه از خانهزادى آمده در دس��تگاه بنىعباس و نوكرى آنها را كرده و حاجب
منص��ور بوده و بعد هم خدمات فراوانى ك��رده وقتى كه منصور مى ُمرد ،اگر ربيع نبود ،خالفت
از دس��ت خانوادة منصور بيرون مىرفت .عموهايش بودند ،اين بود كه يك وصيتنامهاى جعل
كرد بهنام مهدى پس��ر منصور ،و مهدى را به خالفت رساند؛ بعد هم فضلبنربيع ،پسر همين
شخص است .نخير خانواده ،خانوادهاى هستند جزو وفاداران و مخلصين بنىعباس ،هيچ ارادتى
هم به اهلبيت نداشتند و هرچى هم جعل كرده ،دروغ جعل كرده ،براى خاطر اينكه حضرت را
در ُسمعة آنرو ِز محيط اسالمى يكچنين آدمى وانمود كند كه بايد در مقابل خليفه تذلّل كرد،
تا ديگران هم تكليف خودشان را بدانند .بههرحال ،برخورد بين امام صادق و منصور خيلى تند
است ،تا به شهادت امام صادق منتهى مىشود در سال صدوچهلوهشت.
1365/4/28
نمودارهاي مهم و برجس��ته در زندگي امام ص��ادق را ،آنجا که به دیدگاه ویژة بحث ما ارتباط
مییابد ،بدين شرح یافتهام:
 .1اإلحتجاج على أهل اللجاج /طبرسي /ج /1ص« ،163خدا مرا بكشد اگر تو را به قتل نرسانم».
ور إل َى َح َسنِبنِ َز ٍ
بنِم َح ّم ٍد َد َار ُه فَأل َقى
الم ُ
يد َو ُه َو َوالِي ِه َعلَى َ
 .2الكافي /ج /1صَ ،473
الح َر َمينِ أن أحر ِْق َعلَى َجع َفر ُ
نص ُ
«و َّج َه َ
ِ
ِ
ِ
َأخ ِ
ّ
ولُ
ار فِي ِ
أعراقِ الث ََّرى
ابن
أنا
ق
ي
و
يها
ف
ي
مش
ي
و
ار
ن
ال
ى
ط
خ
ت
ي
هلل
بدا
ع
و
أب
ج
ر
َخ
ار فِي َدا ِر أب 
ُ
َ
َ
ي َعبداهلل ِ ف َ
ََ
الباب َو الدِّهلِي ِز ف َ َ ُ َ
َ َ
ّ َ َ َ
ذَت النّ ُ
النّ َ
ُ َ
ِ
يم َخليلِ اهلل؛ منصور دوانيقى شخصى را فرستاد پيش فرماندار خود حسنبنزيد ،كه فرماندارى مكه و مدينه را بهعهده
ه
إبرا
ابن
أنا ُ
َ
داشت به او پيغام داد كه خانة جعفربنمحمد را آتش بزند .خانة امام را آتش زدند ،آتش بر در خانه و اطاقها رسيد .حضرت صادق پاى
بر روى آتش گذاشت و از روى آتش ميرفت و ميگفت« :من فرزند رگهای تپندة زمین هستم ،من فرزند ابراهيم خليلاهلل هستم».
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  1ـ تبيين و تبليغ مسئلة امامت.
  2ـ تبليغ و بيان احكام دين به شيوة فقه شيعي و نيز تفسير قرآن به روال بينش شيعي.
  3ـ وجود تشكيالت پنهاني ايدئولوژيك ـ سياسي.
پیشوای صادق ،ص67
دعوت امام صادق به امامت
اکنون برمیگردیم به س��خن اصلی؛ یعنی اینکه امام صادق نیز مانند ديگر امامان ش��يعه ،بیت
واقعيت تاريخي،
برجس��تة دعوتش را موضوع «امامت» تشكيل ميداده است .براي اثبات اين
ِ
قاطعترين مدرك ،روايات فراواني اس��ت كه ادعاي امامت را از زبان امام صادق بهروشني و با
صراحت تمام نقل ميكند.
ِ
همانطور که توضیح خواهم داد ،امام در هنگام اشاعه و تبليغ اين مطلب ،خود را در مرحلهاي
از مبارزه ميديده اس��ت كه ميبايس��ت بهطور مس��تقيم و صريح ،حكام زم��ان را نفي كند و
واقعي والي��ت و امامت به مردم معرف��ي نمايد؛ و قاعدت ًا
حق
ِ
خويش��تن را به عن��وان صاحب ِ
اي��ن عمل فقط هنگامي ص��ورت ميگيرد كه همة مراحل قبلي مبارزه با موفقيت انجام گرفته
است؛ آگاهيهاي سياسي و اجتماعي در قشر وسيعي پديد آمده؛ آمادگيهاي بالقوه در همهجا
قابل توجهي ايجاد گرديده؛ لزوم حكومت حق
احساس ش��ده؛ زمينههاي ايدئولوژيك در جم ِع ِ
و عدل براي جمعي كثير به ثبوت رس��يده و باالخره رهبر تصميم راسخ خود را براي مبارزهاي
شخص معين بهعنوان امام و زمامدا ِر
نهايي گرفته است .بدون اينهمه ،مطرح كردن نام يك
ِ
حق جامعه ،كاري عجوالنه و بيفايده خواهد بود.
ُم ّ
نكتة ديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد ،اين است كه امام در مواردي به اين بسنده نميكند
امامان به حق و اَسالف پيشين
كه امامت را براي خويش اثبات كند؛ بلكه همراه نام خود ،نام
ِ
خ��ود را نيز ياد ميكند و در حقيقت سلس��لة امامت اهلبيت را متص��ل و جداييناپذير مطرح
حق گذشته را محكوم
ميس��ازد .اين عمل با توجه به اينكه تفكر ش��يعي ،همة
ِ
زمامداران نابه ِ
شيعيان اين زمان
كرده و آنان را «طاغوت» بهشمار ميآورده ،ميتواند اشاره به پيوستگي جهاد
ِ
به زمانهاي گذشته نيز باشد .در واقع امام صادق با اين بيان ،امامت خود را يك نتيجة قهري
كه بر امامت گذش��تگان مترتّب اس��ت ،ميش��مارد و آن را از حالت بيسابقه و بيريشه و پايه
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بودن ،بيرون ميآورد و سلس��لة خود را از كانالي مطمئن و ترديدناپذير به پيامبر بزرگوار متصل
ميكند .اکنون به نمونهای چند از چگونگی دعوت امام توجه کنید:
جالبتری��ن روایتی ک��ه من در این باب دی��دهام ،روايت عمروبنابيالمِقدام اس��ت که منظرة
ش��گفتآوري را ترسيم ميكند .روز نهم ذيالحجه ـ روز عرفه ـ است .محشري از خاليق در
عرفات براي اداي مراس��م خاص ِآنروز گردآمدهاند و نمايندگان طبيعي مردم سراس��ر مناطق
حرف بهجا در اينجا
مسلماننش��ين ،از اقصاي خراسان تا س��احل مديترانه ،جمعاند .يك كلمه ِ
ميتواند كا ِر گس��تردهترين شبكة وسايل ارتباطجمعي را در آن زمان بكند .امام ،خود را به اين
جمع رس��انده اس��ت و پيامي دارد .ميگويد :ديدم امام در ميان مردم ايستاد و با صداي هر چه
بلندترـ با فريادي كه بايد در همهجا و در همة گوشها طنين بيافكند و بهوس��يلة ش��نوندگان
به سراس��ر دنياي اس�لام پخش شود ـ پيام خود را س��ه مرتبه گفت .روي را به طرف ديگري
گرداند و سه مرتبه همان سخن را ادا كرد .باز روي را به سمتي ديگر گرداند و باز همان فرياد
و همان پيام .و بدين ترتيب امام دوازده مرتب ه سخن خود را تكرار كرد .اين پيام با اين عبارات
َ
س��ن ثُ ّم
كان
إن َر
اإلمام ثُ ّم َ
س��ولاهلل ِ َ
اس! ّ
َ
الح ُ
لي ُ
بنأبيطال ِ ٍب ثُ ّم َ
ادا ميش��د« :أيّها النّ ُ
كان َع ُّ
1
لي ،ثُ ّم» ...
حم ُد ُ
لي ُ
الح ُ
بن ُ
ُ
بن َع ٍّ
الحسينِ ثُ ّم ُم ّ
سين ثُ ّم َع ُّ
علیهالس�لام
حديث ديگر از ابيالصباحكناني اس��ت كه در آن ،امام صادق  خود و ديگر امامان ش��يعه
را چنين توصيف ميكند« :ما كس��اني هس��تيم كه خدا اطاعت ما را بر مردم الزم ساخته است.
طواغيت گردنکش
اَنفال2و َصفوالمال در اختيار ماس��ت»َ .صفوالمال ،اموال گزيدهاي اس��ت كه
ِ
اموال
به خود اختصاص داده و دس��تهاي ُمس�� َتحق را از آن بريده بودن��د و هنگامي كه اين ِ
ستمگران مغلوب خارج ميشود ،مانند ديگر
مغصوب ،با پيروزي سلحشوران مسلمان از تصرف
ِ
غنايم تقس��يم نميشود تا در اختيار يك نفر قرار گيرد و بدو حِشمتي كاذب و تفاخري دروغين
ببخش��د؛ بلكه به حاكم اسالمي سپرده ميش��ود و او از آنها در جهت مصالح عموم مسلمانان
استفاده ميكند .امام در اين روايت ،خود را اختياردا ِر َصفوالمال و نيز اَنفالـ كه آن نيز مربوط
به امام است ـ معرفي ميكند و با اين بيان ،بهروشني ميرساند كه امروز حاكم جامعة اسالمي،
 .1بحاراالنوار /ج /47ص58
 .2غنیمتی که بدون جنگ در اختیار حکومت اسالمی قرار میگیرد.
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مصارف درستش به كار رود.
اوست و اينهمه بايد بهدست او و در اختيار او باشد و به نظر او در
ِ
در حديث��ي ديگر ،امامان گذش��ته را يكيك ن��ام ميبرد و به امامت آن��ان و اينكه اطاعت از
فرمانش��ان واجب و حتم اس��ت ،ش��هادت ميدهد و چون به نام خود ميرسد ،سكوت ميكند.
ش��نوندگان س��خن امام بهخوبي ميدانند كه پس از امام باقر ميراثِ علم و حكومت در اختيار
ِ
امام صادق اس��ت .و بدين ترتي��ب ،هم حق فرمانروايي خود را مطرح ميس��ازد و هم با لحن
اس��تداللگونه ،ارتباط و اتصال خود را به نياي 1واالمقامش عليبنابيطالب بيان ميكند 2.در
اب��واب كتاب «الحجه» از كاف��ي و نيز در جلد چهلوهفت بحاراالنوار از اينگونه حديث كه به
صراحت يا به كنايه ،سخن از ادعاي امامت و دعوت به آن است ،فراوان ميتوان يافت.
تبليغاتي امام در سراسر كشور اسالمي
مدرك قاطع ديگر ،ش��واهدي اس��ت كه از شبكة گستردة
ِ
ّ 3
ياد ميكند و بودن چنين ش��بكهاي را مسلّم ميس��ازد .اين شواهد ،چندان فراوان و ُمدلل است
حتميت موضوع وارد نميآمد.
كه اگر حتي يك حديث َصريح هم وجود نميداشت ،خَ دشهاي بر ّ
مطالعهگ ِر زندگينامة نامد ّو ِن ائمه از خود ميپرس��ید :آيا امامان ش��يعه در اواخر دوران بنياميه،
ي نداشتند كه امامت آنان را تبليغ كنند و از
داعيان 4و مبلّغاني در اطراف و اَكناف كش��ور اس�لام 
پيوس��تگي
ن صورت ،پس نش��انههاي اين
مردم قول اطاعت و حمايت براي آنان بگيرند؟ در اي 
ِ
تشكيالتي كه در ارتباطات مالي و فكري ميان ائمه و شيعه بهوضوح ديده ميشود ،چگونه قابل
حمل وجوه و اموال از اطراف عالم به مدينه؟ اينهمه پرسش از مسائل ديني؟
توجيه است؟ اين ِ
محبوبيت بينظي ِر آلعلي در بخشهاي
اين دعوتِ همهجاگستر به تشيع؟ و آنگاه اين ِوجهه و
ِ
راويان خراساني و سيستاني و كوفي و بصري
مهمي از كشور اسالمي؟ و اين خيل انبوه محدثان و
ِ
و يمان��ي و مصري در گرد امام؟ كدام دس��ت مقتدر ،اينهمه را بهوج��ود آورده بود؟ آيا ميتوان
تصادف يا پيشامدهاي خودبهخودي را عامل اين پديدههاي متناسب و مرتبط به هم دانست؟
خالفت اموي بياستثنا در همهجا انجام
با اينهمه تبليغات مخالف ،كه از طرف بلندگوهاي رژيم
ِ
 .1اجداد ،پدران
 .2الکافی /ج /1ص186
( .3دلل) به دلیل ثابتکننده
( .4دعو) دعوتکنندگان
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ميگرفت و حتي نام عليبنابيطالب به عنوان محكومترين چهرة اسالم ،در منابر و خطابهها ياد
تبليغاتي قوي ،ممكن است آلعلي در نقاطي چنان دوردست
ميش��د ،آيا بدون وجود يك شبكة
ِ
حض ديدار و استفاده از آنان و نيز عرضه
و ناآش��نا ،چنين محبوب و ُپرجاذبه باشند كه كساني َم ِ
كردن دوستي و پيون ِد خود با آنان ،راههاي دراز را بپيمايند و به حجاز و مدينه روي آورند؛ دانش
ِ
ت ،از آنان فراگيرند و در موارد
دين را،كه بنا بر عقيدة ش��يعه ،همچنان سياست و حكومت اس�� 
يـ و به زبان روايات ،قيام و خروج ـ را از آنان بخواهند؟
متعددي بيصبرانه اقدام به جنبش نظام 
ي چه معنايي
اگر تسليحات شيعه فقط در جهت اثبات علم و زهد ائمه بود ،درخواست قيام نظام 
ميتوانست داشته باشد؟
تبليغاتي وسيع و كارآمدي وجود داشته ،چرا
ممكن اس��ت سؤال شود اگر بهراس��تي چنين شبكة
ِ
ي از آن در تاريخ نيست و صراحت ًا ماجرايي از آن نقل نشده است؟ پاسخ ـ همانطور که پیشتر
نام 
پايبندي وسواسآمي ِز
نیز اشاره شد ـ بهطور خالصه آن است که دليل اين بينشاني را نخست در
ِ
«تقيه» بايد ُجس��ت كه هر بيگانهاي را از نفوذ در تش��كيالت
ياران امام به اصل معتبر و متر ّق ِي ّ
امام مانع ميشد ،و سپس در ناكام ماندن جهاد شيعه در آن مرحله و به قدرت نرسيدن آنان ،كه
اين خود نیز معلول عواملي چند است .اگر بنيعباس نيز به قدرت نميرسيدند ،بيگمان تالش و
فعاليت پنهاني آنان و خاطرات تلخ و شيريني که از فعاليتهاي تبليغاتيشان داشتند ،در سينهها
ميماند و كسي از آن خبر نمييافت و در تاريخ نيز ثبت نميشد.
پیشوای صادق ،ص74ـ80
تقيه متعلق به آن زمانى بود كه دولت مسلطى
تقيه صحبت مىكنيم ،ممكن است بگوييد ّ
وقتى از ّ
تقيه مسئلة
بر س ِر كار بود و ما هم مخفى بوديم و از ترس او چيزى نمىگفتيم .نه ،همانوقت هم ّ
1
تقيه س��پر مؤمن اس��ت .سپر را كجا بهكار مىبرند؟ سپر در
المؤ ِمن » ّ
رس ُ
ترس نبود« .التّقيّ ُة تُ ُ
تقيه در زمينة
ميدان جنگ مورد اس��تفاده قرار مىگيرد و به هنگام درگيرى به كار مىآيد .پسّ ،
درگيرى است؛ چون تُرس و حِرز و سنگر و سپر است.
تقيه مىكرديم ،معنايش اين بود كه ضربة شمشير را بر پيكر
همانوقت هم اينگونه بود .وقتى ّ
نحس دش��من وارد مىكرديم؛ اما طورى كه او نه شمش��ير و نه دستى كه شمشير را گرفته و نه
 .1بحاراالنوار /ج /72ص394
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تقيه ،اين بود.
بلندكردن و نه فرودآمدن آن را ببيند و بفهمد ،بلكه فقط دردش را احس��اس كندّ .
تقيه مىكردند .آنها مخفيانه و دور از چشم دشمن،
تقيه مىكردند ،همينطور ّ
آنهايى كه در آنروز ّ
در خانهه��اى پنهان ،با هزار مالحظه و مراقبت ،مث ً
ال اعالميه تنظيم مىكردند ،كه وقتى پخش
مىش��د ،بهكلى آبروى نظام را مىبرد .اين كار ،مثل ضربة شمش��ير بود كه وقتى بلند مىش��د،
تقيه مىكرديم ،يعنى نمىگذاش��تيم كه دشمن بفهمد
بر كمر و فرق دش��من مىخورد .بنابراينّ ،
تقيه اين
تقيهكننده
ِ
پش��ت سپر مخفى مىشد .معناى ّ
تقيه س��پر بود و ّ
چهكارى انجام مىگيردّ .
است .االن هم همين معنا را مىدهد.
1368/11/9
تبليغ و بيان احكام دين به شيوة فقه شيعي
اين نيز يك خط روشن در زندگي امام صادق است؛ به شكلي متمايزتر و صريحتر و صحيحتر از
آنچه در زندگي ديگر امامان ميتوان ديد؛ تا آنجا كه فقه شيعه «فقه جعفري» نام گرفته است و
تا آنجا كه همة كساني كه فعاليت سياسي امام را ناديده گرفتهاند ،بر اين سخن همداستاناند كه
امام صادق وس��يعترينـ يا يكي از وس��يعترين ـ حوزههاي علمي و فقهي زمان خود را دارا بوده
کاوشگران زندگی امام پوشیده مانده است ،مفهوم
است .در این میان ،چیزی که از نظر بیشترین
ِ
سیاسی و متعرضانة این عمل است و ما اکنون به آن میپردازیم.
مقدمت ًا بايد دانست كه دستگاه خالفت در اسالم ،از اين جهت با همة دستگاههاي ديگ ِر حكومت
رهبري سياسي مذهبي
متفاوت اس��ت كه اين فقط يك تش��كيالت سياسي نيس��ت؛ بلكه يك
ِ
لقب «خليفه» براي حاكم اسالمي ،نشاندهندة همين حقيقت است كه وي بيش از
است .نام و ِ
يك رهبر سياس��ي است؛ جانشين پيامبر است و پيامبر ،آورندة يك دين و آموزندة اخالق و البته
ديني
درعينحال حاكم و رهبر سياس��ي است .پس خليفه در اسالم ،بهجز سياست ،متكفّل امور ِ
مردم و پيشواي مذهبي آنان نيز هست.
حقیقت مسلّم موجب شد که پس از نخستین سلسلة خلفای اسالمی ،زمامداران بعدی که از
این
ِ
آگاهیهای دینی ،بسیار کمنصیب و گاه بهکلی بینصیب بودند ،درصدد برآیند که این کمبود را
محدثان مزدور به
دینی وابس��ته به خود تأمین کنند و با الحاق فقها و مفسران و
بهوس��یلة ِ
ِ
رجال ِ
دستگاه حکومت خود ،این دستگاه را باز هم ترکیبی از دین و سیاست سازند.
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فایدة دیگری که وجود عناصر ش��ریعتمآب در دس��تگاه حکومت داشت ،آن بود که اینان طبق
فرمان زمامدا ِر ستمپیش��ه و مس��تبد ،بهس��هولت میتوانس��تند احکام دین را به اقتضای
میل و
ِ
مصالح ،تغییر و تبدیل داده و در پوششی از استنباط و اجتهاد ـ که برای مردم عادی و عامی قابل
تشخیص نیست ـ حکم خدا را بهخاطر خدایگان 1دگرگون سازند.
مورخان قرنهای پیشین ،نمونههای وحشتانگیزی از جعل حدیث و تفسیربهرأی
کتابنویسان و
ِ
را که غالب ًا دست قدرتهای سیاسی در آن نمایان است ،ذکر کردهاند .این کار که در روزگارهای
نخستین ـ تا اواخر قرن اول هجری ـ بیشتر شکل روایت و حدیث داشت ،کمکم شکل فتوا نیز
یافته بود؛ و لذا در اواخر دوران بنیامیه و اوایل بنیعباس فقهای بسیاری بودند که با استفاده از
شیوههای بدعتآمیز همچون قیاس و استحسان ،2احکام اسالمی را طبق نظر خود ـ که در واقع
غالب ًا نظر قدرتمندان حاکم بود ـ صادر میکردند .عین ًا همین عمل دربارة تفسیر قرآن نیز انجام
میگرفت .تفس��یر قرآن طبق رأی و نظر مفسر ،از جمله کارهایی بود که میتوانست به آسانی،
حکم خدا را در نظر مردم دگرگون س��ازد و آنها را به آنچه مفس��ر خواسته است ـ که او نیز اکثراً
همان میخواست که حاکم خواسته بود ـ معتقد کند.
بدینگونه بود که از قدیمترین ادوار اس�لامی ،فقه و حدیث و تفس��یر ،به دو جریان کلی تقسیم
شد :یکی جریان وابسته به دستگاه حکومتهای غاصب ،که در موارد بسیاری ،حقیقتها را فدای
مصلحتهای آن دس��تگاهها س��اخته و در برابر بهای ناچیزی ،حکم خدا را تحریف میکردند؛ و
تبیین احکا ِم درس��ت الهی مقدم
دیگری
جریان اصیل و امین که هیچ مصلحتی را بر مصلحت ِ
ِ
فقاهت مزدورش قرار میگرفت؛ و از
نمیساخت و قهراً در هر قدم ،رویاروی دستگا ِه حکومت و
ِ
 .1پادشاه بزرگ
 .2پایگاه اینترنتی پرسمان /استحسان از ريشه «حسن» و در لغت به معناي نيکو ديدن ،نيکو شمردن ،خوب دانستن چيزي و
هدف پيروي از آن بوده و در اصطالح عبارت است از عدول از مسئلهاي به موارد مشابه آن،
همچنين به معناي طلب حسن ،به ِ
آنچه که مجتهد در داوري عقل خود نيکو ميشمارد ،آنچه که به فهم و درک انسان تبادر ميکند و...؛ از اينرو استحسان با قياس،
قاعدة استصالح و مصالح مرسله پيوند داشته و عدول ياد شده نيز بر قياس استوار است .دليل مخالفت فقهاي شيعه با رهيافت
قاعدة استحسان آن است که نگرش مزبور ،دست مفتي را در انتساب حکمي به شرع الهي با تکيه بر ذوق و سليقه وي باز گذارده،
بهگونهاي که هر آنچه را او نيکو پندارد واجب و چنانچه قبيح و مستهجن شمرد ،حرام ميشود؛ بي آنکه چنين انتسابي به دليل و
نصي پايبند گردد .اين درحالي است که فقهاي شيعه بدون دليلي مستند از شارع ،هيچ حکمي را به او نسبت نداده و فرآيند تشريع
ّ
در نظرگاه آنان کام ً
ال ضابطهمند است.
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آنروز در غالب اوقات ،شکل قاچاق و غیررسمی داشت.
ي روزگار امام
فقيهان رسم 
با اين آگاهي ،بهوضوح ميتوان دانس��ت كه فقه جعفري در برابر فقه
ِ
مضمون متعرضانه را نيز با
ديني ساده نبود؛ بلكه درعينحال دو
صادق فقط يك
ِ
ِ
اختالف عقيدة ِ
خود حمل ميكرد .نخست و مهمتر :اثبات بينصيبي دستگاه حكومت از آگاهي ديني و ناتواني
آن از ادارة ام��ور فك��ري مردم ـ یعنی در واقع ،عدم صالحیت��ش برای تص ّد ِی مقام خالفت ـ و
ديگر ،مشخص ساختن موارد تحريف در فقه رسمي ،كه ناشي از مصلحتانديشي فقیهان در بيان
احكام فقهي و مالحظهكاري آنان در برابر تَ ّ
حکم و خواست قدرتهاي حاکم است .امام صادق با
عالمان
ي و تفسير قرآن به شيوهاي غير از شيوة
ي و بيان فقه و معارف اسالم 
گستردن بساط علم 
ِ
وابس��ته به حكومت ،عم ً
ال به معارضة با آن دس��تگاه برخاسته بود .آن حضرت بدينوسيله تمام
حكومت خلفا به شمار ميآمد ،تخطئه
مهم
تشكيالت مذهبي و فقاهت رسم 
ِ
ي را ،كه يك ضلع ِ
ميكرد و دستگاه حكومت را از بُعد مذهبياش تُهيدست ميساخت.
فقهي امام
در اينكه دس��تگاه حكومت بنيامیه تا چه اندازه به مفهوم ُمعارضهآميز بساط علمي و
ِ
صادق توجه داش��ت ،س��ند روشن و قاطعي در دست نيس��ت؛ ولي گمان قوي بر آن است كه در
زيركي وافري برخوردار بود و بهخاطر اينكه
زم��ان بنيعباس و مخصوص ًا منصور كه از هوش و
ِ
سراسر عم ِر پيش از خالفت خود را در محيط مبارزات ضداموي گذرانيده بود ،از نكتههاي دقيق
مبارزان علوي آگاهي داشت ،سران دستگاه خالفت به نقش مؤثر اين مبارزة
در زمينة مبارزات و
ِ
غيرمستقيم توجه ميداشتهاند.
فقهي
تهديدها و فش��ارها و سختگيريهاي نامحدو ِد منصور نسبت به فعاليتهاي آموزشي و
ِ
امام كه در بس��ي رواياتِ تاريخي از آن ياد ش��ده ،از جمله ناشي از همين توجه و احساس بوده
مقر حكومت
است؛ و نيز تأكيد و اصرار فراوان وي بر گردآوردن فقهاي معروف حجاز و عراق در ّ
خودـ كه باز مضمون چندين روايت تاريخي است ـ از احساس همين نياز نشأت میگرفته است.
نصيبي خلفا از
عامل «بي
در مذاك��رات و آموزشهاي امام به ي��اران و نزديكانش ،بهرهگيري از ِ
ِ
دانش» به عنوان دليلي بر اينكه از نظر اس�لام ،آنان را حق حكومت كردن نيس��ت ،بهوضوح
مش��اهده ميش��ود؛ يعني اينكه امام همان مضمون متعرضانهاي را كه درس فقه و قرآن او دارا
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بوده ،صريح ًا نيز در میان ميگذارده است.
ون ب ِ َمن
وم ف ََر َ
ض اهلل طا َعتَنا َو أنتُم تَأتَ ُّم َ
حن قَ ٌ
در حديثي از آن حضرت چنين نقل شده است« :ن َ ُ
اس ب ِ َجهالَتِه »1ماييم كس��اني كه خدا فرمانبري از آنان را فرض و الزم س��اخته است؛
ال يُ ُ
عذَر النّ ُ
درحالیکه شما از كساني تبعيت ميكنيد كه مردم بهخاطر جهالت آنان در نزد خدا معذور نيستند.
یعني مردم كه بر اثر جهالت رهبران و زمامداران نا اهل ،دچار انحراف گشته و به راهي جز راه خدا
رفتهاند ،نميتوانند در پيش��گاه خدا به اين عذر متوس��ل شوند كه :ما به تشخيص خود راه خطا را
نپيموديم؛ اين پيشوايان و رهبران ما بودند كه از روي جهالت ،ما را به اين راه كشاندند .زيرا اطاعت
2
از چنان رهبراني ،خود ،كاري خالف بوده است؛ پس نميتواند كارهاي خالف بعدي را توجيه كند.
رهبري انقالبي است و لزوم ًا با
رهبري سياس��ي در جامعه انقالبي اس�لام ،همان
اين مفهوم كه
ِ
ِ
رهبري فكري و ايدئولوژيك همراه است ،در آموزشهاي امامان قبل و بعد از امام صادق نيز آشكارا
وجود داشته است .در روايتي امام عليبنموسي از قول ج ّد بزرگوارش امام محمد باقر« ،سالح» را
در سلسة امامت به «تابوت» در ميان اقوام گذشتة بنياسرائيل همانند ميكند« :سالح در ميان ما
همچون تابوت اس��ت در ميان بنياسرائيل ،كه نزد هركس بود ،نبوتـ و در روايتي حكومت ـ از
آن او بود .در ميان ما نيز سالح نزد هركس باشد ،رهبري و ِزعامت متعلق به اوست».ـ توجه شود
ِ
الح ُمزائِلاً
به شكل نمادین و مفهوم بسيار عميق اين تعبير ـ راوي آنگاه ميپرسد« :فَيَ ُك ُ
ون ِّ
الس ُ
لِل ِعلم» يعني آيا ممكن است سالح نزد كسي باشد كه دانش ايدئولوژيك دين در او نيست؟ 3و امام
رهبري انقالبي امت مسلمان در اختيار كسي است
در پاسخ ميگويد :نه 4.يعني زمامداري جامعه و
ِ
كه سالح و دانش را باهم دارا باشد.
پس امام از س��ويي ش��رط امامت را دانش دين و فهم درس��ت قرآن ميداند ،و از سويي ديگر با
 .1الكافي /ج/1ص186
 .2قرآن نیز همین مضمون را در چندین جا به زبانهای گوناگون تکرار کرده است؛ از ستیزة تابعان و متبوعان راه ضالل سخن
گفته و از شکوة تابعان که :ما را این پیشوایان گمراه به گمراهی کشاندند ...و سرانجام ،این را نیز یادآور شده که چنین عذری از
هیچکس پذیرفته نمیشود و سرنوشت همسانی برای هر دو گروه گمراه مورد انتظار است .رجوع شود به آیة  167سورة بقره ،آیة
 91تا  102سورة شعراء ،آیة  31تا  33سورة سباء ،آیة  97سورة نساء( .نویسنده)
 .3این معنی برای کلمة «مزایال» مستفاد از گفتار عالم حدیثشناس معروف ،عالمه مجلسی است در کتاب مرآتالعقول (نویسنده).
 .4الكافي /ج/1ص238
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دانش دين در پيرامون خود و تعليم
گس��تردن بس��اط علمي و گردآوردن ِ
خيل كثیری از مشتاقان ِ
معمولي فقه و حديث و تفسير و بهطور كلي ُمغاير
دين به شيوهای مخصوص ،كه مخالف با روال
ِ
مفسران وابسته به دستگاه خالفت است ،عم ً
شناسي
ال دين
رايج علما و محدثان و
با دين
ِ
ِ
ِ
شناسي ِ
علماي وابسته و نام و نشاندارش اثبات ميكند و از
ناشناسي دستگاه خالفت را با تمام
خود و دين
ِ
ِ
تعرض مستمر و عميق و آرام ،به مبارزة خود بُعدي تازه ميبخشد.
اين رهگذر با
ِ
همانطور که قب ً
ال اش��اره شد ،نخس��تين حكمرانان بنيعباس كه خود در روزگار پيش از قدرت،
س��الها در محيط مبارزاتي علوي و در كنار پيروان و ياران آلعلي گذرانيده و به بسياري از اسرار
نقش متعرضانة اين درس و بحث و حديث و تفسير را
و َچ موخَ م ِ
هاي كنار آنان بصيرت داش��تندِ ،
اموي خود درك ميكردند .گويا به همين خاطر بود كه منصو ِر عباسي در خالل
پيش از اَس�لاف ِ
درگيريهاي رذالتآميزش با امام صادق ،مدتها آن حضرت را از نشستن با مردم و آموزش دين به
آنان ،و نيز مردم را از رفتوآمد و سؤال از آن حضرت منع كرد؛ تا آنجا كه به نقل از ُم َّ
فضلبنعمر
ـ چهرة درخش��ان و معروف شيعي ـ هرگاه مسئلهاي در باب زناشويي و طالق و امثال اينها براي
1
كسي پيش ميآمد ،به آساني نميتوانست به پاسخ آن حضرت دست يابد.
پیشوای صادق ،ص88ـ95
وجود تشکيالت پنهاني ايدئولوژيکـ سياسي
امام صادق توانس��ته بود به كمك تالش وسيع پدرانشـ يعنى امام سجاد و امام باقر ،مخصوص ًا
اواخ��ر زندگى امام باقر ـ و س��پس خودش به كمك اين تالش توانس��ته ب��ود يك عده مؤمن و
مسلمان مكتبى ،اصيل ،انقالبى ،فداكار ،آماده براى خطرپذيرى در سراسر عالم اسالم درست كند.
و اينه��ا آدمهاى عادى نبودن��د؛ آدمهاى عادى نبودند نه اينكه از طبقات ممتازه بودند نه ،همين

بههيچوجه اينها به آدمهاى عادى
كاسب و تاجر و غالم و از اين چيزها ،اما از لحاظ پايگاه معنوى
شبيه نبودند .كسانى بودند كه زندگيشان در هدفشان و در مكتبشان خالصه مىشد و همهجا هم
بودند .عجيب اين اس��ت كه ياران امام صادق همهجا بودند ،نه خيال كنيد فقط در مدينه ،نه؛ در
كوفه بيشتر از مدينه بودند ،در خود شام حتى كسانى بودند .اينها آن شبكة عظيم تشكيالتى امام
صادق است .حزب علوى ،حزب تشيع ،اينىكه گفتم آن شبكة تشكيالتى همان تشيع است يعنى
 .1مناقب /ابنشهرآشوب /ج /4ص238
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اين .و اين از فصلهاى شناختهنش��دة زندگى امام صادق اس��ت؛ اين از چيزهايى است كه بنده
رويش تأكيد و اصرار دارم ،يك ش��بكة تش��كيالتى عظيم ،يك حزب كامل بهوسيلة امام صادق
اداره مىشد در سراسر عالم اسالم؛ اين نقطة ق ّوت بود.
1359/6/14
عراق عرب و خراسان،
شبکهاي که در بسياري از نقاط دوردست کشو ِر مسلمان ،بهويژه در نواحي ِ
فعاليتهاي چش��مگير و ثمربخش��ي دربارة مس��ئلة امامت عهدهدار بود؛ ولي اين تنها يک روي
مسئله و بخش ناچيزي از آن است .موضوع تشکيالت پنهان در صحنة زندگي سياسي امام صادق
و نيز ديگر ائمه ،از جمله مهمترين و ش��ورانگيزترين و درعينحال مجهولترين و ابهامآميزترين
فصول اين زندگينامة پرماجراست.
همانطور که قب ً
ال گفتیم ،براي اثبات وجود چنين سازماني نميتوان و نميبايد در انتظار مدارک
صري��ح بود .نبايد توقع داش��ت که يکي از امام��ان يا يکي از ياران نزديک��ش صراحت ًا به وجود
تش��کيالت سياسي ـ فکري شيعي اعتراف کرده باشد؛ اين چيزي نيست که بتوان به آن اعتراف
کرد .انتظار معقول آن است که اگر روزي هم دشمن به وجود ّ
پي برد و از خو ِد
پنهاني امام 
تشکل
ِ
آن حضرت يا يکي از يارانش در آنباره چيزي پرس��يد ،او بهکلي وجود چنين چيزي را انکار کند
و گمان آن را يک س��وءظن يا تهمت بخواند .اين ،خاصيت هميش��گي کار مخفي است .البته از
دلیل قانعکنندهای وجود
کاوشگ ِر تاریخ
زندگی ائمه هم نمیتوان انتظار داشت که بدون مدرک و ِ
ِ
حوادث ظاهراً س��ادهاي بود که
طون
ِ
چنین تش��کیالتی را بپذیرد .بايد در پي قراین و ش��واهد و بُ ِ
پنهاني بسياري
اگرچه نظر بينندة عادي را جلب نميکند ،ولي با دقت و تأمل ،خبر از جريانهاي
ِ
نيمي زندگي ائمه نظر شود ،وجود يک
ميدهد .اگر با چنين نگرش��ي به سراسر دوران دو قرن و ِ
پنهان در خدمت و تحت فرمان ائمه تقريب ًا مسلّم ميگردد.
تشکيالت
ِ
پیشوای صادق ،ص96و97
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منظور از تش��کيالت چيس��ت؟ بديهي اس��ت که منظور ،يک حزب منظ��م و مرتب با مفهو ِم
ام��روزي آن ـ يعن��ي مجموعهاي از کادره��اي منظم و فرماندهيهاي منطقهاي و ش��هري و
غيره ـ نبوده و نميتواند باشد .تشکيالت به معناي جمعيتي از مردم بوده که با هدفي مشترک،
قلب تپنده و مغ ِز فرماندهنده انجام
کاره��ا و وظايف گوناگوني را در رابطه با يک مرکز و يک ِ
ميداده و ميان خود نوعي روابط و نيز احساسات نزديک و خويشاوندانه ميداشتهاند.
سال ميان سقيفه و خالفت ـ همان
اين جمع در زمان عليعلیهالسالم ـ يعني در فاصلة بیستوپنج ِ
خواص صحابهاي بودند که عليرغم تظاهراتِ حقبهجانب و عامهپسن ِد دستگا ِه خالفت ،معتقد
ِ
علیهالسالم
 ـ اس��ت
حق برترين و فداکارترين مس��لمان ـ يعني عليبنابيطالب
بودند که حکومتِ ،
و تصريح پيامبر به جانش��يني علي را از ياد نبرده و در نخس��تين روزهاي پس از سقيفه نيز نظر
مخالفت خود را نس��بت به برندگان خالفت و نيز وفاداري خود را به امام صريح ًا اعالم کردند.
بعده��ا نيز ب��ا اينکه طبق مصلحت بزرگي که امام را به س��کوت و حتي هم��کاري با خلفاي
نخس��تين وادار ميس��اخت ،آنان در روند معمولي و عادي جامعة اس�لامي قرار گرفتند؛ ليکن
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هيچگاه رأي و نظر و تشخيص درست خود را از دست نداده و همواره پيروان علي باقي ماندند؛
گيري فکري و عملي
و به همين علت بود که بهحق ،نام «ش��يعة علي» يافتند و به اين جهت ِ
مش��هور شدند .چهرههاي معروف و افتخارآميزي همچون س��لمان ،ابوذر ،اُبَ ّيبن َکعب ،مقداد،
ع ّمارُ ،ح َذيفه و ...در اين شمارند.
شواهد تاريخي تأييد ميکند که اين جمع ،انديشة شيعيـ يعني اعتقاد به لزو ِم پيروي از امام به
َمثاب پيشواي فکري و نيز رهبر سياسي ـ را همواره به شيوههاي مصلحتآميز و حکمتآميز،
ميان مردم اشاعه ميداده و تدريج ًا بر جمع خود ميافزودهاند؛ کاري که براي تشکيل حکومت
علوي به منزلة مقدمهاي واجب محسوب ميشده است.
پس از آنکه اميرالمؤمنين در س��ال س��یوپنج به حکومت رس��يد ،تنها کساني که به معيارهاي
ش��يعي در زمينة حکومت و امامت ا ِذعان داش��ته و امام را بر اساس آن معيارها با ايماني راسخ
مس��تقيم امام در دوران
يافتگان مس��تقيم و غير
پذيرفته بودند ،همان جمع ش��يعه؛ يعني تربيت
ِ
ِ
بيس��توچند س��الة گذش��ته بودند .ديگران ـ يعني اکثر مردم ـ هر چند در حوزة رهبري امام
ميزيس��تند و عم ً
وابستگي فکري و روحي
ال در جهت تفکر ش��يعي گام برميداشتند ،اما از آن
ِ
که آنان را در جمع تشکيالت شيعي درآورد ،برخوردار نبودند.
مسلمانان آنروز
با توجه به این دوگونگی در میان طرفداران امام است که برخورد بسی متفاوت
ِ
ح َنیف و قیسبنسعد،
با آن حضرت؛ کسانی مانند ع ّمار و مالکاشتر و حجربن ّ
عدی و َسهلبن ُ
و کسان دیگری مانند ابوموسیاشعری و زیادبناَبیه و سعدبنوقاص توجیه و تفسیر میشود.
باید قبول کرد که اگر هم بهراس��تی نخس��تین اقدام برای ایجاد تشکیالت شیعی در این دیدار
انجام گرفته ،طرح و زمینة آن از مدتها پیش از آن در سخنی از امام علیبنابیطالب خطاب
به یاران نزدیکش پیشبینی و پیشگویی شده است.
پس از حادثة صلح امام حس��ن اقدام بس��يار مهمي که انجام گرفت ،گسترش انديشة شيعي و
سر و سامان دادن به اين جمع پيوسته و خويشاوند بود که اکنون بر اثر سلطة ظالمانة سلطان
اموي و فش��اري که بر آن وارد ميآمد ،ميتوانس��ت از تحرک و ديناميسم 1بيشتري برخوردار
 .1فعالیت

تشكيالت پنهان 281n

منسجم
سيختگي نيروهاي
باشد؛ و همواره چنين است که ا ِختناق و فشار بهجاي آنکه عامل ُگ
ِ
ِ
تحت فشار باشد ،موجب هرچه پيوستهتر و راسختر و گستردهتر شدن آنهاست.
ضدشيعي
امان
جمعآوري نيروهاي اصيل و
مطمئن شيعي ،حراست آنان از گزند توطئههاي بي ِ
ِ
ِ
دس��تگاه اموي ،گستردن تفکر اصيل اسالمي در دايرهاي محدود ولي ُپرعمق ،جذب نيروهاي
بالقوه و افزودن آنان به جمع ش��يعيان ،انتظار فرصتي مناس��ب و سرانجام ،قيام و اقدامي بهجا
جاهلي بنياميه را منفجر س��اخته ،دوباره نظام اسالمي و علوي را جايگزين
و بهموقع که نظام
ِ
آن کند؛ اين بود اس��تراتژي امام حس��ن و آخرين علتي که پذي��رش صلح را براي آن حضرت
اجتنابناپذير ميساخت.
گوي��ا ب��ه همين جه��ت بود که پ��س از حادثة صلح ،وقتي جمعي از ش��يعيان به س��رکردگي
ص َردخُ زايي به مدينهـ که امام تازه از کوفه بدانجا بازگشته و آن
ُم َس َّيبب 
نن ََجبه و س��ليمانبن ُ
ش��هر را مجدداً پايگاه فکري و سياس��ي خود قرار داده بود ـ نزد آن حضرت رفتند و پيش��نها ِد
بازس��ازي قواي نظامي و تصرف کوفه و حمله به س��پاه شام را مطرح ساختند ،امام آن دو نفر
کيف
کم و ِ
را از مي��ان جم��ع برگزيد و نزد خود به خلوت خواند و ب��ا بياناتي که بههيچ روي از ّ
نادرستي اين نقشه قانع ساخت و آنان هنگامي که نزد
آن اطالعي در دست نيست ،آنان را به
ِ
ياران و همسفران خود بازگشتند ،به سخني کوتاه و سربسته فهماندند که موضو ِع قيا ِم نظامي
منتفي است و بايد به کوفه برگردند و به کار خود مشغول شوند.
ـ مورخ هش��يار معاصر عرب ـ معتقد ش��دهاست که
با توجه به اين قراین اس��ت که حس��ین
ِ
نخس��تين سنگ بناي تشکيالت سياسي شيعه در همان روز و در همان مجلسي نهاده شد که
اين دو چهرة معروف شيعي با امام حسن ديدار و مذاکره کردند.
«آنگاه که مرا از دس��ت داده باش��يد ،بَسا چيزها خواهيد ديد که تم ّناي مرگ کنيد .بيعدالتي،
حق خدا و بيمناکي بر جان؛ هنگامي که چنين شود ،بايد
دشمني ،انحصارطلبي ،سبکشمردن ِ
خويش��تن را بهطور جمعي بهوسيلة پيوندي خدايي محافظت کنيد و به پراکندگي دچار نشويد.
تقيهـ پنهانکاري ـ را پيش��ه س��ازيد و بدانيد که خداوند هر لحظه
مقاومت و نمازـ ياد خدا ـ و ّ
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اهل حق مگذريد؛ زيرا هر آن کس
به رنگي درآمدن را از بندگانش َمبغوض1ميدارد .از حق و ِ
که ديگري را بهجاي ما انتخاب کند ،دنيا را از دس��ت خواهد داد و گنهکار از اين جهان رخت
برخواهد بست»2.
اين سخن که آشکارا ترسيمي از مهمترين نابسامانيهاي دوران اموي و فرماني داير بر ّ
تشکل
و سازماندهي و هماهنگي است ،در شما ِر جالبترين اسنا ِد مربوط به حزب شيعه است؛ و همين
طرح است که در ديدار امام حسن و دو نفر از ُزبدهترين شيعيان ،شکل عملي و عيني مييابد.
بيگمان همة پيروان و ش��يعيان از اين نقش��ة بسيار هوش��مندانه مطلع نبودند .راز اعتراضها
و ايرادهايي هم که از دوس��تان بر آن حضرت وارد ميآمد ،همين بود؛ ولي پاس��خي که گويا
دشمن
کراراً به اين مضمون« :چه معلوم اس��ت؟ ش��ايد اين براي ش��ما آزموني باشد و ـ برای
ِ
ش��ما ـ بهرهاي زوالپذير »3از آن حضرت ش��نيده ميشد ،اش��ارتي پنهان به همين سياست و
تدبير داشت.
جبارانة بیست سالة معاويه ،با شرح دردآوري که مورخان از چگونگي تبليغاتِ
درطول حکومت ّ
لعن بر اميرالمؤمنين ،س��نتي رايج و
ِ
ضدعلوي او در همة نواحي کش��ور نوش��تهاند ـ تا آنجا که ِ
فعاليت نمايان و بارزي از س��وي امام حس��ن و امام
نبودن
متداول گش��ته بود ـ و با مش��هود
ِ
ِ
ّ
تش��کلي بود که به رشد انديشة شيعي و افزايش
حسينعلیهماالس�لام تنها وجود چنين پيوس��تگي و
آمار شيعيان در سراسر حجاز و عراق امکان ميداد.
بیس��ت سال پس از واقعة صلح ،نگاهي به عرصة فکري اين مناطق بيافکنيم .در کوفه ،رجال
ش��يعه ،نامآورترين و معروفترين چهرههاي با شخصيتاند .در مکه و مدينه و حتي در برخي
حال يکديگر
از نواحي دوردس��ت هم ش��يعيان مانند حلقههاي زنجير به يکديگ��ر متصل و از ِ
بغض) مورد خشم قرار گرفتن
 ( .1
«قالَ
أح ُدك ُُم
علیبنابیطالب... :ل َو قَد فَ َقدتُ ُموني ل ََرأيتُم بَعدي
امیرالمؤمنین
ص،82
اعلمی/
چاپ
العقول/
ف
 .2تح
أشياء يَتَ َمنَّى َ
َ
ّ
وف َعلَى ن َ ِ
ذلك فَاعتَ ِص ُموا ب َِحبلِ اهلل ِ
الخ ِ
ِ
َان َ
العدوانِ َو األثَ َر ِة َو
االستخفاف ب َِحقِّ اهلل ِ َو َ
الم َ
فس ِه فَإذا ك َ
وت ِم َما يَرى ِم َن َ
الجو ِر َو ُ
َ
َج ِميع ًا َو ال تَف ََّرقُوا َو َعل ُ
الحقِّ َو
وج َّل يُب ِغ ُ
الصلاَ ِة َو التَّ ِقيَّ ِة َو اعل َُموا َّ
ِالصب ِر َو َّ
َيكم ب َّ
ض ِمن ِعبا ِد ِه التَّل َُّو َن ال تَ ُزول ُوا َعنِ َ
أن اهللَ َع َّز َ
بدلَ ب ِنا َهل َ
َك َو فَاتَت ُه الدُّ نيَا َو َخ َر َج ِمنها آثِماً»...
أهلِ ِه ف َّ
َإن َمنِ استَ َ
 .3این وضعیت با بافت کنونی جوامعی که تحت رهبری و زمامداری احزاب اداره میشوند ،تا حدودی و از جهاتی قابل مقایسه و
تشبیه است( .نویسنده)
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عدي ـ به قتل ميرسد ،در
مطلعاند .وقتي پس از چند س��ال يکي از س��ران ش��يعه ـ حجربن ّ
اختناق شديد ،فرياد اعتراض بلند ميشود و شخصيت معروفي
نقاطي چند از کش��ور ،عليرغم
ِ
اعتراض خشمآلودي ،از شدت اندوه جان ميسپرد 1.پس از مرگ معاويه،
در خراسان به دنبال
ِ
هزاران نفر به امام حس��ين نامه مينويسند و آن حضرت را براي قيام به کوفه دعوت ميکنند.
پس از ش��هادت امام ،دهه��ا هزار نفر به گرو ِه انتقامگيران ميپيوندن��د و در واقعة ت ّوابين يا در
لک سپاه مختار و ابراهيمبنمالک ،بر ضد حکومت اموي ميشورند.
سِ ِ
نگرندة تاريخ اس�لام از خود ميپرس��د :آيا رواج تفکر و گرايشهاي ش��يعي تا اين اندازه ،جز
شيعيان متح ِد يکدل و يکجهت
در س��اية يک فعاليت حسابش��دة تشکيالتي از سوي گروه
ِ
ـ یعنی از س��وی همان تشکیالتی که امام حسین تولد آن را بالفاصله پس از صلح امام حسن
حدس زده اس��ت ـ ممکن و معقول اس��ت؟ بيشک پاسخ ،منفي اس��ت .تبليغات حسابشدة
دس��تگا ِه مس��لطِ اموي را که بهوسيلة صدها قاضي و قاري و خطيب و والي اداره ميشد ،جز با
تبليغات حسابشدة ديگري که از طرف يک جمع پيوسته و يکجهت و البته پنهان اداره شود،
نميتوان پاسخ گفت و حتي در مواردي خنثي کرد.
در نزديکيهاي مرگ معاويه ،اين فعاليت س��ازمانيافته ،بيش��تر و آهنگ آن شتابندهتر بود؛ تا
آنجا که فرماندا ِر مدينه بر س�� ِر گزارش��ي که از فعاليتهاي امام بهدست آورده بود ،به معاويه
نوش��ت« :اما بعد ،عمربنعثمانـ مأمور مربوطه ـ گزارش داد که مرداني از عراق و کس��اني از
تفحص
سرشناس��ان حجاز نزد حسين رف 
توآمد ميکنند و گمان قيام او هست .من در اينباره ّ
پرچم مخالفت دارد .نظر و
برافراش��تن
کردم و خبر يافتم که ويـ حس��ين ـ هم اکنون قصد
ِ
ِ
فرمان خود را بنويس»2.
پس از واقعة کربال و ش��هادت امام ،فعاليت سازمانيافتة شيعيان در عراق ،بهمراتب منظمتر و
ش��يعيان کوفه ـ که بسياري از آنان
ُپرتحرکتر ش��ده بود؛ و اين تأثيري بود که حاالت رواني
ِ
در برابر ضربة دس��تگا ِه خالفت ،غافلگير شده و نتوانسته بودند خود را به صحنة پيکار عاشورا
برسانند ـ آن را ايجاد کرده بود و سو ِز تأسف و درد ايشان ،بدان رنگ و جال ميداد.
 .1صلح امام حسن(ع) /نوشتة شیخ راضیآلیاسین /ترجمة آیتاهلل سیدعلیخامنهای
 .2ثورة الحسین /ص /118به نقل از اعیانالشیعه و االخبارالطوال
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معروف قرن 1مينويس��د« :آن گروهـ شيعه ـ پيوسته مشغول بودند به جمعآوري
طبري ،مورخ
ِ
س�لاح و تهي��ة آمادگيهاي جنگ��ي و دعوت پنهاني مردمـ چه ش��يعه و چه غيرش��يعه ـ به
پي گروه به دعوت آنان پاسخ ميدادند و به آنان ميپيوستند
خون
خواهي حسين .پس گروه از ِ
ِ
2
و کار بر اين شيوه بود تا يزيدبنمعاويه بمرد» .
مؤلف «جهادالش��يعه» بهدرس��تي اظهار نظر ميکند که« :جمعيت شيعه پس از شهادت حسين
ِ
همچ��ون يک جمع متش��کل و س��ازمانيافته که پيوندهاي سياس��ي و عقاي��د مذهبي به آن
يکپارچگ��ي م��يداد و داراي گِردآمدهاي رهبران و نيروهاي رزمنده بود ،ظاهر گش��ت و گروه
ت ّوابين ،نخستين نمودار وجود چنين جمعي بود»3.
چنانک��ه از مطالع��ة حوادث تاريخي و نيز از نظرات اين مورخان فهميده ميش��ود ،در حوادث
زمان معاويه و همچنين رخدادهاي پس از ش��هادت امام حس��ين ،تنها ابتکا ِر عمل و طراحي و
ِ
رهبري اين حوادث ،مربوط به شيعيان و در دست آنان بود؛ وگرنه بسيار بودند کساني از مردم
معمولي که بهخاطر انگيزههاي انس��اني يا نارضايي از دس��تگاه حکومت اموي و يا انگيزهها و
علل ديگر ،عم ً
ال با شيعيان همگام گشته و به همراه آنان در ميدانهاي پيکار يا در اقدامهايي
ِ
که داراي صِ بغة ش��يعي بود ،ش��رکت ميکردند .بنابراين نبايد تصور کرد همة کس��اني که در
گوناگون آن بخش از تاريخ ش��رکت جس��ته و در آن نقشي فعال يا عادي داشتهاند،
ماجراهاي
ِ
در شما ِر شيعيان ،يعني تشکيالت منظم و حسابشدة ائمه بودهاند.
نکتهای که با توضیح باال میخواهم بر آن تأکید کنم ،این است که تا روزگار مورد بحث ـ یعنی
پس از شهادت امام حسينعلیهالسالم ـ نام و اصطالح شیعه ،مانند دوران امیرالمؤمنینعلیهالسالم فقط
بر کس��اني اطالق ميش��د که از نظر انديش��ه و عمل ،با امام راستين داراي رابطة مستحکم و
مش��خص بودن��د .همين جمع بودند که پس از صل��ح امام حسنعلیهالس�لام به فرمان آن حضرت
تش��کيالت پيوس��تة ش��يعي را بهوجود آوردند و همينها بودند که با تبليغات دامنهدار و عميق
کسان بيشتري را که از لحاظ انديشه و
خود ،کس��اني را به درون مر ِز آن تش��کیالت درآورده و
ِ
 .1قرن سوم هجری
 .2طبری /ج /7به نقل از جهادالشیعه /ص28
 .3جهادالشیعه /ص27
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ايدئولوژي ،همپا و همانند آنان نبودند ،به ماجراهاي شيعي کشانيده بودند .بیگمان روایتی که
در اوای��ل ای��ن گفتار از امام صادق نقل کردیم ـ که جمع مؤمنان را به س��ه یا پنج نفر محدود
میکرد ـ ناظر به کسانی از این دسته است؛ یعنی شیعیان و پیروان استوار ائمه؛ کسانی که در
حرکت و سیر تکاملپوی انقالب علوی و هاشمی دارای نقشی آگاهانه و تعیینکننده بودند.
بر اثر تالش پنهاني و ظاهراً آرام امام سجاد ،اين جمع ،عناصر بالقوة خود را باز يافت و جذب
کرد و گسترش داد و همانطور که امام صادق در روايتي که هماکنون بدان اشارت رفت ،بيان
عليهمالسالم
فرموده ،مردم پيوستند و فزوني گرفتند .و در دوران امام سجاد و امام باقر و امام صادق
رژيم خالفت را به هراس ميافکند و
همواره همين جمع بود که
ِ
حرکات شبههانگيزش ،سران ِ
گاه به عکسالعملهاي خشونتآميز برميانگيخت.
در عبارتي کوتاه ،نام ش��يعه در فرهنگ تش��يع و نيز در تفاهم و درک غيرشيعيان در قرنهاي
نخس��تين اسالم و در زمان ائمهعليهمالسالم بر کسي اطالق نميشد که فقط محبت خاندان پيامبر
را در دل داشته باشد يا صرف ًا به حقانيت آنان و صدق دعوتشان معتقد باشد ـ هرچند در حوزة
فعاليت و حرکتي که مرکز و محور آن ،امام بود ،شرکت نداشته باشد ـ بلکه بهجز اينها ،شيعه
بودن يک ش��رط اساس��ي و حتمي داشت و آن عبارت بود از «پيوستگي فکري و عملي با امام
حق غصبش��ده و تشکيل
و ش��رکت در فعاليتي که به ابتکار و رهبري امام در جهت
ِ
بازيافتن ِ
نظام علوي و اس�لامي در س��طوح مختلف فکري ،سياس��ي و احيان ًا نظامي انجام ميگرفت».
اين پيوستگي ،همان است که در فرهنگ شيعه «واليت» ناميده ميشود .در واقع ،شيعه نامي
معيني س��رگرم بود و همچون
بود براي حزب امامت؛ حزبي که به رهبري امام به فعاليتهاي ّ
تقيه ميزيست .این ،چکیده
همة حزبها و سازمانهای معترض در دوران اختناق ،با استتار و ّ
و عصارة نگاه دقیق به زندگی ائمه و بهویژه امام صادق اس��ت .همانطور که قب ً
ال گفتيم ،اين
چيزي نيس��ت که بتوان براي اثبات آن در انتظار دالیل صريح نشست؛ چرا که هرگز بر َسرد ِر
يک خانة پنهان ،نبايد و نميتوان در انتظار تابلويي بود که بر آن نوشته باشند« :اين يک خانة
قراین حتميتبخش ،وجود آن را مسلّم دانست .پس
پنهان است».؛ اگرچه نميتوان هم بدون
ِ
شایسته است که به جستجوی قراین و شواهد و اشارات برخیزیم.

پیشوای صادق ،ص97ـ107
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اين مقطع سىوپنج ساله ـ از صدوچهلوهشت تا صدوهشتادوسه هجرى ـ يعنى دوران امامت
حضرت ابىالحسن موسىبنجعفرعليهالسالم يكى از مهمترين مقاطع زندگينامة ائمهعليهمالسالم است.
جبارترين آنان ـ مهدى
دو تن از مقتدرترين سالطين بنىعباس ـ منصور و هارون ـ و دو تن از ّ
و هادى ـ در آن حكومت مىكردند .بس��ى از قيامها و شورشها و شورشگرها در خراسان ،در
افريقي��ه ،در جزيرة موصل ،در ديلمان و جرجان ،در ش��ام ،در نصيبين ،در مصر ،در آذربايجان
شمال
و ارمنس��تان و در اقطارى ديگر ،س��ركوب و ُمنقاد 1گرديده و در ناحية ش��رق و غرب و
ِ
قلمرو وس��يع اسالمى ،فتوحات تازه و غنايم و اموال وافر ،بر قدرت و استحكام تخت عباسيان
افزوده بود.
جريانهاى فكرى و عقيدتى در اين دوران ،برخى به اوج رس��يده و برخى زاده ش��ده و فضاى
ذهنى را از تعارضات ،انباش��ته و حربهاى در دست قدرتمداران ،و آفتى در هوشيارى اسالمى
داران صحنة معارف اصيل اسالمى و صاحبان دعوت
و سياس��ى مردم گشته و ميدان را بر َعلَم ِ
علوى ،تنگ و دشوار ساخته بود.
( .1قود) مطيع ،فرمانبردار
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ش��عر و هنر ،فقه و حديث و حتى زهد و ورع ،در خدمت ارباب قدرت درآمده و مكمل ابزار زر
و زور آنان گشته بود .در اين دوران ،ديگر نه مانند اواخر دوران بنىاميه و نه همچون ده سالة
اول دوران بنىعباس و نه ش��بيه دوران پس از مرگ هارون كه در هر يك ،حكومت مس��لط
وقت ،به نحوى تهديد مىشد؛ تهديدى جدى دستگاه خالفت را نمىلرزاند و خليفه را از جريان
عميق و مستمر دعوت اهلبيتعليهمالسالم غافل نمىساخت.
عليهمالس�لام
در اين دوران ،تنها چيزى كه مىتوانس��ت مبارزه و حركت فكرى و سياس��ى اهلبيت
و ياران صديق آنان را مجال رش��د و اس��تمرار بخش��د ،تالش خس��تگىناپذير و جهاد خطير
تقيه .بدين ترتيب اس��ت ك��ه عظمت حيرتآور و
آن بزرگواران بود و توس��ل به ش��يوة الهى ّ
دهشتانگيز جهاد حضرتموسىبنجعفرعليهوعلىابائهالتحيّةوالسالم آشكار مىگردد.
باي��د ع��رض كنم كه كاوش��گران تاريخ اس�لام ،آن��گاه كه ب��ه َفحص1و ش��رح زندگى امام
موسىبنجعفرعليهالسالم پرداختهاند ،سهم شايستهاى از توجه و تَ ُّ
فطن 2را كه بايد به حادثة عظيم
و بىنظير «حبس طويلالمدت» اين امام ُهمام 3اختصاص مىيافت ،بدان اختصاص نداده و در
نتيجه از جهاد خطير آن بزرگوار غافل ماندهاند.
در زندگينامة آن امام عالىمقام ،س��خن از حوادث گوناگون و بىارتباط با يكديگر و تأكيد بر
مقام علمى و معنوى و قدس��ى آن ساللة پيامبرصلّىاهللعليهوالهوسلّم و نقل قضاياى خاندان و اصحاب
و شاگردان و مباحثات علمى و كالمى و امثال آن ،بدون توجه به خط جهاد مستمرى كه همة
عمر س��ىوپنج س��الة امامت آن بزرگوار را فراگرفته بوده است ،ناقص و ناتمام مىماند .تشريح
و تبيين اين خط اس��ت ك��ه همة اجزاى اين زندگى پرفيض را به يكديگر مرتبط مىس��ازد و
تصوي��رى واضح و متكام��ل و جهتدار كه در آن هر پديدهاى و ه��ر حادثهاى و هر حركتى،
داراى معنايى است ،ارايه مىكند.
فضل مىفرمايد :امر امامت اين جوانك را فقط به اشخاص
چرا حضرت امام صادقعليهالسالم به ُم َّ
م��ورد وث��وق بگو؟ و به عبدالرحمنبنحجاج به جاى تصريح ،ب��ه كنايه مىگويد :زره بر تن او
( .1فحص) کاوش و جستجو کردن
( .2فطن) با هوشیاری مطلبی را فهمیدن
( .3همم) بزرگ و دلیر و بخشنده
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ج ّمال او را به عالمت و نش��انه معرفى
راس��ت آمده اس��ت؟ و به ياران نزديك چ��ون َصفوان َ
مىكند؟ و چرا باالخره در وصيتنامة خود ،نام فرزندش را به عنوان وصى پس از نام چهار تن
ديگر مىآورد كه نخستين آنان منصور عباسى و سپس حاكم مدينه و سپس نام دو زن است؛
چنانك��ه پس از ارتحال آن حضرت ،جمعى از بزرگان ش��يعه نمىدانند جانش��ين آن بزرگوار،
ان
«خلِي َفتَ ِ
همين جوان بيس��ت س��اله اس��ت؟ چرا در گفتگو با هارون كه به او خطاب مىكندَ :
ء إلَي ِهما ا َ
خل َراج ،»1زبان به س��خن نرم و انكارآميز مىگشايد؛ اما ابتدائ ًا در خطاب به مرد
يَ ِجي ُ
زاهد نافذالكلمهاى به نام حس��نبنعبداهلل س��خن را به معرفت امام مىكش��اند و آنگاه خود را
امام ُمفترض ّ
الطاعة ،يعنى صاحب مقامى كه آنروز خليفة عباس��ى در آن ّ
متمكن بود ،معرفى
مىكند؟
چرا به علىبن َيقطين كه صاحبمنصب بلندپاية دستگاه هارون و از شيفتگان امام است ،عملى
تقيهآميز را فرمان مىدهد؛ اما صفوانج ّمال را بر خدمت همان دس��تگاه ش��ماتت مىكند و او
ّ
را ب��ه قطع رابطه ب��ا خليفه فرا مىخواند؟ چگونه و با چه وس��يلهاى آن همه پيوند و رابطه در
قلمرو گس��تردة اسالم ،ميان دوستان و ياران خود پديد مىآورد و شبكهاى كه تا چين گسترده
است ،مىسازد؟
چرا منصور و مهدى و هارون و هادى ،هر كدام در برههاى از دوران خود ،كمر به قتل و حبس
و تبعيد او مىبندند؟ و چرا چنانكه از برخى روايات دانسته مىشود ،آن حضرت در برههاى از
دوران سىوپنج ساله ،در اختفا بهسر برده و در ُقراى 2شام يا مناطقى از طبرستان حضور يافته
و از س��وى خليفة وقت ،مورد تعقيب قرار گرفته و به ياران خود س��فارش كرده كه اگر خليفه
دربارة من از شما پرسيد ،بگوييد او را نمىشناسيم و نمىدانيم كجاست؟
چرا هارون در س��فر حجى ،آن حضرت را در ح ّد اعلى تجليل مىكند و در سفر ديگرى دستور
حب��س و تبعي��د او را مىدهد و چرا آن حضرت در اوايل خالفت هارون كه وى روش ماليمت
و گذش��ت در پيش گرفته و علويان را از حبسها آزاد كرده بود ،تعريفى از فدك مىكند كه بر
همة كش��ور وسيع اسالمى منطبق است؛ تا آنجا كه خليفه به آن حضرت به تعريض مىگويد:
 .1اإلحتجاج على أهل اللجاج /طبرسي /ج /2ص« ،389دو خليفه در يك مملكت ،براى هر دو خراج ببرند!»
( .2قرو) روستاها
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پس برخيز و در جاى من بنش��ين؟ و چرا رفتار همان خليفة ماليم ،پس از چند س��ال ،چندان
خشن مىشود كه آن حضرت را به زندانى سخت مىافكند و پس از سالها حبس ،حتى تحمل
وجود زندانى او را نيز بر خود دشوار مىيابد و او را جنايتكارانه مسموم و شهيد مىكند؟
اينه��ا و صدها حادثة توجهبرانگيز و پرمعنى و در عي��ن حال ظاهراً بىارتباط و گاه متناقض با
يكديگر در زندگى موسىبنجعفرعلیهالس�لام هنگامى معنى مىش��ود و ربط مىيابد كه ما آن رشتة
مس��تمرى را كه از آغاز امامت آن بزرگوار تا لحظة ش��هادتش ادامه داشته ،مشاهده كنيم .اين
رشته ،همان خط جهاد و مبارزة ائمهعليهمالسالم است كه در تمام دوران 250ساله و در شكلهاى
گوناگون اس��تمرار داش��ته و هدف از آن ،او ًال تبيين اس�لام ناب و تفسير صحيح قرآن و اراية
تصويرى روش��ن از معرفت اس�لامى است و ثاني ًا ،تبيين مس��ئلة امامت و حاكميت سياسى در
جامعة اس�لامى و ثالث ًا ،تالش و كوشش براى تش��كيل آن جامعه و تحقق بخشيدن به هدف
پيامبر ّ
معظم اس�لامصلّىاهللعليهوآله و همة پيامبران؛ يعنى اقامة قس��ط و عدل و زدودن اَندا ُداهلل 1از
صحنة حكومت و سپردن زمام ادارة زندگى به خلفاءاهلل و بندگان صالح خداوند.
امام موسىبنجعفرعلیهالس�لام نيز همة زندگى خود را وقف اين جهاد مقدس س��اخته بود؛ درس و
تقيه و تربيتش در اين جهت بود .البت��ه ،زمان او ويژگيهاى خود را
تعلي��م و فقه و حدي��ث و ّ
داشت؛ پس جهاد او نيز به تناسب زمان مختصاتى مىيافت؛ عين ًا مانند ديگر ائمة هشتگانه ،از
زمان امام سجادعلیهالس�لام تا امام عسکریعلیهالس�لام كه هر يك يا هر چند نفر ،مختصاتى در زمان
و به تبع آن ،در جها ِد خود داش��تند و مجموع ًا زندگى آنان ،دورة چهارم از زندگى 250س��اله را
تشكيل مىدهد كه خود نيز به مرحلههايى تقسيم مىگردد.
1368/7/26
تالش خستگيناپذير و توسل به شيوة تقيّه
زندگ��ى موس��ىبنجعفر يك زندگى ش��گفتآور و عجيب��ى اس��ت .او ًال در زندگى خصوصى
موس��ىبنجعفر ،مطلب براى نزديكان آن حضرت روشن بود .هيچكس از نزديكان آن حضرت
اصحاب آن حضرت نبود كه نداند موس��ىبنجعفر براى چ��ه دارد تالش مىكند و
خ��واص
و
ِ
ِ
خود موس��ىبنجعفر در اظهارات و اشارات خود و كارهاى رمزىاى كه انجام مىداد ،اين را به
 .1شریکان و همتایان خداوند
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اتاق مخصوصى كه موسىبنجعفر در آن
ديگران نش��ان مىداد .حتى در محل س��كونت ،آن ِ
اتاق مىنشستند اينجورى بود كه راوى ـ كه از نزديكان امام هست ـ مىگويد من وارد شدم،
ديدم در اتاق موس��ىبنجعفر س��ه چيز است؛ يكى يك لباس خش��ن ،يك لباسى كه از وضع
معمولى مر ّف ِه عادى دور هس��ت .يعنى به تعبير امروز ما مىش��ود فهميد و مىشود گفت لباس
ِ

صورت يك چيز سمبوليك .بعد
جنگ .اين لباس را موس��ىبنجعفر آنجا گذاشتند ،نپوشيدند؛ به
ِ
1
صحف » و
«و
ٌ
س��يف ُم َعلَّق» شمش��يرى را آويختند ،معلق كردند يا از سقف يا از ديوار؛ «و ُم َ
يك قرآن .ببينيد چه چيز سمبليك و چه نشانة زيبایى است ،در اتاق خصوصى حضرت كه جز
جنگى مكتبى،
خاص آن حضرت كسى به آن اتاق دسترسى ندارد ،نشانههاى يك آدم
ِ
اصحاب ِ
ِ
مش��اهده مىشود .شمشيرى هست كه نش��ان مىدهد هدف ،جهاد است .لباس خشنى هست
كه نش��ان مىدهد وسيله ،زندگى خش��ونتبا ِر رزمى و انقالبى است؛ و قرآنى هست كه نشان
مىدهد هدف ،اين اس��ت ،مىخواهيم به زندگى قرآن برس��يم با اين وسائل و اين سختيها را
هم تحمل كنيم ،اما دشمنان حضرت هم اين را حدس مىزدند.
او ًال زندگ��ی موس��يبنجعفر یعن��ی امامت موس��يبنجعفر در س��ختترين دورانها ش��روع
ش��د .هيچ دوراني به گمان من بعد از دوران امام س��جاد ،به س��ختي دوران موس��يبنجعفر
نبود .موس��يبنجعفر در س��ال صدوچهلهش��ت به امامت رس��يدند بعد از وفات پدرشان امام
صادقعلیهالصالةوالسالم .سال صدوچهلوهشت ،اوضاع اينطور است که بنيعباس بعد از درگيريهاي
اول ،بعد از اختالفات داخلي و جنگهايي که بين خو ِد بنيعباس در اول خالفتش��ان بهوجود
آمد ،فارغ ش��دند .گردنکش��ان بزرگي را که خالفت آنها را تهديد ميکردند ،مثل بنيالحس��ن
ـ محمدبنعبداهللحسن ،ابراهيمبنعبداهللبنحس��ن و بقية اوالد امام حسن که جز ِو مبارزين و
شورش��گران عليه بنيعباس بودند ـ همة اينها را منکوب و س��رکوب کردند ،تعداد بسياري از
سران و گردنکشان را بنيعباس کشته که در آن مخزن و انباري که بعد از مرگ منصورعباسي
باز ش��د ،معلوم ش��د که تعداد زيادي از شخصيتها و افراد را کش��ته بود و جسدهایشان را در
یک جايي گذاش��ته بود که ا ِسکلتهاي آنها در آنجا آش��کار بود .اينقدر منصور از بنيالحسن
 .1بحاراالنوار /ج /48ص100
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و بنيهاش��م ،از خويش��اوندان خودش و از کس��انی که جزو نزديکان خودش بودند ،آدمهاي
سرش��ناس و معروف را از بين برده بود که يک انبا ِر اس��کلت درست شده بود .از همة اينها که
فارغ ش��د ،نوبت به امام صادق رسيد .امام صادق را هم با حيله مسموم کرد .در فضاي زندگي
سياس��ي بنيعباس هيچ غباري ديگر وجود نداش��ت .در چنين ش��رايطي که منصور در کمال
علیهالصالةوالس�لام
ق��درت و در اوج س��لطة ظاهري زندگي ميکند ،نوبت ب��ه خالفت موسيبنجعفر
رس��يد که یک جواني است تازهس��ال و با آنهمه مراقبت .بهطوري که کسانی که ميخواهند
بعد از امام صادق بفهمند که دیگر حاال به چه کس��ی بايد مراجعه کرد ،با زحمت ميتوانند راه
پيدا کنند و موس��يبنجعفر را پيدا کنند؛ و موس��يبنجعفر به آنه��ا توصيه ميکند که مواظب
باش��يد ،اگر بدانند که از من حرف ش��نيديد و از من تعليمات ديديد و با من ارتباط داريد ،ال ِّذبح،
کش��تن هست ،مراقب باشيد .در یک چنين شرايطي موسيبنجعفر به امامت ميرسد و مبارزه
را شروع ميکند.
حاال اگر ش��ما س��ؤال كنيد كه خُ ب موسىبنجعفر وقتى به امامت رسيد چطور مبارزه را شروع
كرد ،چهكار كرد ،چه کسانی را جمع كرد ،كجاها رفت ،در اين سىوپنج سال چه حوادثى براى
موسىبنجعفر پيش آمد ،متأسفانه بنده جواب روشنى ندارم و اين همان چيزى است كه يكی
از غصههاى آدمى است كه در زندگى صدر اسالم تحقيق مىكند ،هيچى نداريم .يك زندگى
مرتب و مد ّونى از اين دوران س��ىوپنج ساله در اختيار هيچكس نيست .اينىكه عرض مىكنم
كتاب نوشته نشده ،كار تحقيقاتى انجام نگرفته و بايد بشود ،بهخاطر همين است .يك چيزهاى
پراكندهاى هست كه از مجموع اينها مىتوان چيزهاى زيادى فهميد.
يكىاش اين اس��ت كه چهار خليفه در دوران امامت موس��يبنجعفر در اين س��یوپنج سال به
خالفت رس��يدند .يكى منصورعباس��ى است ،كه ده س��ال از دوران اول امامت موسىبنجعفر،
منصورعباسى بر سر كار بود ،بعد پسر او مهدى است كه او هم ده سال خالفت كرد .بعد پسر
مهدى ،هادىعباس��ى اس��ت كه يك س��ال خالفت كرد ،بعد از او هم هارونالرشيد است كه
در حدود دوازده ،س��يزده س��ال هم از دوران خالفت هارون ،موسىبنجعفرعلیهالصالةوالسالم مشغول
دع��وت و تبلي��غ امام��ت بودند .هر ک��دام از اين چه��ار خليفه يک زحمتی و یک فش��اري بر
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موسيبنجعفر وارد کردند.
منصور حضرت را دعوت کرد یعنی تبعيد کرد يا احضا ِر اجباري کرد به بغداد .البته اينهايى كه
عرض مىكنم بعضى از آن حوادث اس��ت .وقتى انس��ان نگاه مىكند زندگى موسىبنجعفر را،
مىبيند كه از اين حوادث زياد است .يكى از موارد همين است كه موسىبنجعفرعلیهالصالةوالسالم را
از مدينه آورد بغداد .مدتي در بغداد حضرت را تحت نظر نگه داش��ته و بر حضرت فش��ار آورده.
آنطور که در روايات بهدست ميآيد ،حضرت را در محذورات فراواني قرار داده .اين يك نوبت
زمان منصور ظاهراً حضرت را
اس��ت ،چقدر طول كشيده؟ معلوم نيس��ت .يك نوبت در همان ِ
آوردن��د به يك نقط��هاى در عراق به نام «ابجر» كه مدتى در آنج��ا حضرت تبعيد بوده ،راوى
مىگويد من خدمت موس��ىبنجعفر رس��يدم در آنجا در اين حوادث ،حضرت چنين فرمودند و
چنين كردند .در زمان مهديعباس��ي حداقل يکبار حضرت را از مدينه به بغداد آوردند .راوي
ميگويد من در راهی که موس��يبنجعفر میرفتند ،حضرت را میبردند به بغداد «فی المقدمة
االولی» در دفعة اولی که حضرت را بردند ـ معلوم ميشود چند دفعه حضرت را برده بودند ،که
من احتمال میدهم دو بار ،س��ه بار در زمان مهدی ،حضرت را به بغداد برده بودند ـ میگوید
من به خدمت امام رسيدم ،اظهار تأسف کردم ،اظهار ناراحتي کردم .فرمودند :نه ،ناراحت نباش،
من از اين س��فر س��الم برميگردم و در اين سفر اينها نميتوانند به من آسيب برسانند؛ این هم
زمان مهدی.
در زمان هاديعباسي باز حضرت را خواستند بياورند به قصد کشتن ،که يکي از فقهاي دور و
ب ِر هاديعباس��ي ناراحت شد ،دلش سوخت که فرزند پيغمبر را اينجور زیر فشار قرار ميدهند،
وس��اطت کرد ،هاديعباس��ي منصرف ش��د .در زمان هارون هم که حضرت را آوردند به بغداد
و م��دت طوالن��ي در چند نوبت ،که احتمال میدهم من ،در زم��ان هارون هم بیش از یکبار
حضرت را از مدینه جدا کرده باشند ،اما قدر مسلّمش یکبار است که امام را آوردند و در جاهاي
مختلف زندان کردند و یکیاش از جمله در بغداد بود که زندانهاي مختلف ،بعد هم در زندان
نديبنشا َهک ،و حضرت را به شهادت رساندند.
سِ ّ
شما ببينيد در طول اين سىوپنج سال ،سىوچهار سال كه موسىبنجعفر مشغول تبليغ امامت
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و مش��غول انجام وظيفه و مبارزات خودش��ان بودند ،دفعات مختلف حضرت را آوردند .عالوهبر
اينها چندين بار خلفاى زمان موس��ىبنجعفر حضرت را به قصد كشتن برايشان توطئه چيدند.
حاجب 1خودش،
مهدى عباس��ى پسر منصور ،ا ّولى كه به خالفت رس��يد به وزير خودش يا به
ِ

ربيع ،گفت كه بايد يك ترتيبى بدهى كه موس��ىبنجعفر را از بين ببرى ،نابود كنى .احس��اس
مىكرد كه خطر عمده از طرف موسىبنجعفر است .هادىعباسى همانطور كه گفتم در اوایل
خالفتش يا اول خالفتش تصميم گرفت [امام را به قتل برس��اند] .حتى ش��عرى سرود ،گفت:
گذش��ت آن وقتى كه نس��بت به بنىهاشم ما س��هلانگارى مىكرديم ،من ديگر عازم و جازم
هس��تم كه از شماها كس��ى را باقى نگذارم و موسىبنجعفر اول كس��ى خواهد بود كه از بين
خواهم برد .بعد هم كه هارونالرشيد همين كار را مىخواست بكند و كرد و اين جنايت بزرگ
را مرتكب شد .ببينيد چه زندگى پرماجرایى زندگى موسىبنجعفر است.
نکات بس��يار ريز و روشننشدهاي عالوهبر اينها در زندگي موسيبن 
جعفر هست .موسيبنجعفر
يقين�� ًا يک دوراني را در خَ فا زندگي ميکرده ،اص ً
ال زندگی زیرزمینی که معلوم نبوده کجاس��ت.
که در آن زمان خليفة وقت افراد را ميخواست ،از آنها تحقيق ميکرد که موسيبن 
جعفر را شما
نديدي��د ،نميدانيد کجاس��ت؟ و آنها اظهار ميکردند که نه .حتي يک��ي از افراد راـ آنطور که
در روايت هس��ت ـ موس��يبنجعفر به او گفتند که تو را خواهند خواست ،راجعبه من از تو سؤال
خواهند کرد که تو کجا دیدی موسيبن 
جعفر را ،بهکلي منکر شو بگو من نديدم .همينجور هم
شد ،زندانش کردند ،بردند براي اينکه از او بپرسند موسيبنجعفر کجاست.
انسان اينجوري ،زندگي کيست؟ يک آدمي که فقط مسئله ميگويد،
ش��ما ببينيد زندگي يک
ِ
معارف اس�لامي بيان ميکن��د ،هيچکاري به کار حکومت ندارد ،مبارزة سياس��ي نميکند ،که
الس�لام
زیر چنين فش��ارهايي قرار نميگي��رد .حتي در يک روايتي من ديدم که موسيبنجعفرعليه 
عض قُ ِ
قع موسيبنجعفر ب َ ِ
الشام
راي ّ
«و َ
در حال فرار و در حال ا ِختفا در دهات شام ميگشتهَ .
ها ِرب ًا ُمتَنَ ِّکرا ً ف ََوقَ َع في غار ،»2که توی حديث هس��ت ،روايت هست که موسيبنجعفر مدتی
اص ً
س
ال در مدينه نبوده ،در روستاهاي شام تحت تعقيب دستگاههاي
تجس ِ
ِ
حاکم وقت و مورد ّ
( .1حجب) پردهدار ،دربان
 .2بحاراالنوار /ج /48ص105
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جاس��وسها ،از اي��ن دِه ب��ه آن ده ،از آن ده به این ده ،با لباس مب ّدل و ناش��ناس؛ که در یک
غاری ،حضرت به يک غاري میرس��ند و در آن غار وارد ميش��وند و يک فرد نصراني در آنجا
وظيفه و تکليف الهي خودشان که تبيين

است .حضرت با او بحث ميکنند؛ در همانوقت هم از
حقيقت هست ،غافل نيستند؛ با آن نصراني صحبت میکنند و نصرانی را مسلمان ميکنند.
این زندگی پرماجرای موس��یبنجعفر یکچنین زندگی است ،که شما ببینید این زندگی چقدر
زندگی پر ش��ور و پر هیجانی اس��ت .ما امروز نگاه میکنیم ،موسیبنجعفر خيال ميکنيم يک
آقاي مظلوم ،بيس��روصدای س��ربهزيري در مدينه بود و رفتند مأمورین اين را کشيدند ،آوردند
در بغ��داد یا در کوفه در فالنجا یا بصره زنداني کردند ،بعد هم مس��موم کردند و از دنيا رفت،
همين و بس .قضيه اين نبود .قضيه يک مبارزة طوالني ،يک مبارزة تشکيالتي ،يک مبارزهای
آفاق اس�لامي موسيبنجعفر کس��اني داشت که به او عالقهمند
با داش��تن افراد زياد .در تمام ِ
ناخلف موسيبنجعفر که جز ِو افرا ِد وابستة به دستگاه
بودند .آن وقتي که پس ِر عمو ،پسر براد ِر
ِ
ء إلَي ِهما
«خلِي َفتَ ِ
بود ،دربارة موس��يبنجعفر با هارون حرف ميزد ،تعبيرش اين بود که َ
ان يَ ِجي ُ
اَ
�راج» ،گفت :ه��ارون! تو خيال نکن فقط تو هس��تی که خليفه در روی زمین هس��تی در
خل� َ
جامعة اس�لامي و مردم به تو خراج ميدهند ،ماليات ميدهند؛ دو تا خليفه هست ،يکي تويي،
يکي موس��يبنجعفر .مردم به تو ماليات ميدهند ،پول ميدهند ،به موسيبنجعفر هم ماليات
1
ميدهند ،پول ميدهند و اين يک واقعيت بود .او از روی خباثت میگفت ،میخواست سعایت
کند ،اما یک واقعیت بود .از تمام اقطار اس�لامي کس��اني بودند که با موس��يبنجعفر ارتباط
داش��تند ،منتها اين ارتباطات در ح ّدي نبود که موس��يبنجعفر بتوانند ب��ه یک حرکت مبارزة
مسلحانة آشکاری دست بزنند.
اي��ن وضع زندگ��ي موس��يبنجعفر بود تا نوبت به هارونالرش��يد میرس��د .وقت��ی نوبت به
هارونالرشید رسید اوقاتي است که اگرچه در جامعة اسالمي ،دستگاه خالفت ُمعارضي ندارد و
تقريب ًا بيدردسر و بيدغدغه مشغول حکومت هست ،اما با اينحال وضع زندگي موسيبنجعفر
و گس��ترش تبليغات امام هفتم جوري اس��ت که عالج اين مطلب براي آنها اینقدر هم آسان
( .1سعی) سخنچینی
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نيست .و هارون يک خليفة سياستمدار و بسيار باذکاوتي بود .يکي از کارهايي که هارون کرد
اي��ن بود که خودش بلند ش��د رفت مکه ،که طبري ،مورخ مع��روف ،احتمال ميدهد یا بهطور
يقين یا بهطور احتمال ميگويد هارونالرش��يد حرکت کرد به عزم سفر حج ،در خَ فا مقصودش
اين بود که برود مدينه ،از نزديک موس��يبنجعفر را ببيند که چهجور موجودي است .ببيند اين
ش��خصيتي که اینهمه دربارة او حرف هس��ت ،اینهمه دوستان دارد ،حتي در بغداد کساني از
دوستان او هستند ،اين چهجور شخصيتي است؟ آيا بايد از او ترسيد يا نه؟ آمد و چند مالقات با
موسيبنجعفر دارد که از آن مالقاتهاي فوقالعاده مهم و حساس است .يکي در مسجدالحرام
اس��ت که ظاهراً به صورت ناش��ناس موسيبنجعفر با هارون برخورد ميکند و مذاکرات تندي
بين آنها رد و بدل ميشود و موسيبنجعفر اب ّهت خليفه را در مقابل حاضران ميشکند .او آنجا
موسيبنجعفر را نميشناسد.
بعد که ميآيند به مدينه ،چند مالقات با موسيبنجعفر دارد که اينها مالقاتهاي مهمي است.
من همينقدر اش��اره مىكنم براى اينكه كسانى كه اهل مطالعهاند ،اهل تحقيقند و عالقهمند
به اين مسائل هستند بروند .مزانش 1اينهاست ،بروند دنبالش پيدا كنند .از جمله اینکه حاال در
انسان مخالف
کردن يک
اين مالقاتها ،هارونالرش��يد تمام آن کارهايي که بايد براي قبضه
ِ
ِ
و يک مبارز حقيقي انجام داد ،همه را انجام میدهد .تهديد ،تطميع ،فريبکاري؛ همة اينها را
انجام میدهد.
1364/1/23
هارون ،ا ّولى كه آمد به خالفت رس��يد و مدينه آمد ،همانطور كه ش��نيديد ،موس��ىبنجعفر را
كام�ل ً
معروف مأمون ،كه نق��ل مىكند ما رفتيم ،حضرت
ا نواخت و احترام كرد و آن داس��تان
ِ
با درازگوش��ى س��وار بودند و آمدند و وارد منطقهاى كه هارون نشسته بود شدند و مىخواستند
پياده بش��وند ،هارون قس��م داد كه بايد تا دم بساط من ،با سواره بيایيد ايشان سواره آمدند .بعد
احترام كردند ،چنين گفتند ،چنان گفتند .بعد كه رفتند ،به ماها گفتند ركابشان را بگيريد .البته
جالب اين است در همين روايت مىگويد كه مأمون مىگويد :هارون ،پدرم ،به همه ،پنج هزار
دينار و ده هزار دينار جايزه مىداد؛ به موس��ىبنجعفر ،دويست دينار جايزه داد ،دويست دينار.
( .1مزن) مزیدن ،آن استعمالی که بهقدر چشیدن و مزهمزه کردن باشد.
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درحالیك��ه وقت��ى كه صحبت كرد ،حال حضرت را پرس��يد ،فرمودند بل��ه ،اوالد زيادى دارم،
گرفتاريهاى زيادى دارم ،وضع معيشت خوب نيست .كه حاال اين صحبتها هم بسيار جالب
است به نظر بنده از موسىبنجعفر براى هارون .يعنى خيلى آشناست براى ما اين صحبتها و
كام ً
ال قابل فهم است كه آدم چطور مىشود كه به مثل هارونى يكوقت اظهار كند كه بله ما
وضعمان هم خوب نيست و زندگيمان هم نمىگذرد و اينجورها .هيچ معنايش گدایى و تذلّل
نيست .آدم اگر كرده باشد خودش مىداند كه چهجورى است اين.
خيلى از شماها مىدانم كه در دوران رژيم جبار و دوران خفقان ،طبيعت ًا از اين كارها زياد كرديد
و كام ً
ال قابل فهم اس��ت .بههرحال ،بعد كه اين حرفها را مىزند ،كه اين ايجاب مىكند كه
هارون بگويد خُ ب بس��يار خوب ،پس مث ً
ال اين پنجاه هزار دينار مال ش��ما ،دويست دينار فقط
مىدهد .مىگويد بعد كه پرسيدم از پدرم كه چرا اين كار را كردى؟ گفت كه اگر اين را بدهم،
اين مضمونش اين اس��ت حاال ،اگر بدهم ،اين ،شمشيربهدس��تهاى خراسان را بسيج خواهد
كرد ،دويس��ت هزار مرد را به جان من خواهد انداخت .اين ،برداش��ت هارون اس��ت ،و هارون
حقيقت قضيه
درست فهميده بود .حاال بعضى خيال مىكنند كه حضرت سعايت مىكردند ،نه،
ِ
اين بود .آن زمانى كه موس��ىبنجعفر مبارزه مىكرد با هارون ،واقع ًا اگر پولى توى آن دستگاه
بود ،خيلى كس��ان بودند كه آماده بودند و حاضر بودند كه در كنار موسىبنجعفر شمشير بزنند
و نمونههايش را در غير ائمه ،ما جاهاى ديگر ديديم كه اگر ائمه قيام مىكردند ،حسينبنعلى
ـ ش��هيد فخ ـ كه قبل از هارون ،زمان موسىالهادى بود و ديگران و ديگران .خيلى روشن بود
كه كار آنها نشاندهندة اين است كه ائمه ،چقدر مىتوانستند مردم را دور خودشان جمع كنند،
و هارون درست فهميده بود اين را.
1365/4/28
يکي از حرفهايي که آنجا با موس��يبنجعفر ميزند اين اس��ت که ميگويد شما بنيهاشم از
«فدک» محروم ش��ديد آلعلی ،فدک را از ش��ما گرفتند ،حاال من ميخواهم فدک را ب ه ش��ما
برگردانم ،بگو فدک کجاست ،حدود فدک چيست تا من فدک را به شما برگردانم .خوب معلوم
اس��ت که اين يک فريبي اس��ت که ميخواهد فدک را برگرداند ،به عنوان کس��ی که حق از
دسترفتة آلمحمد را میخواهد به آنها برگرداند و چهرهاي براي خودش درست کند .حضرت

 n300انسان  250ساله

مىگويد بس��يار خ��وب حاال كه مىخواهى فدك را به من بدهى ،م��ن حدود فدك را براى تو
معين مىكنم .بنا مىكنند حدود فدك را معين كردن .آن حدودى كه امام موسىبنجعفر براى
فدك معين مىكنند تمام كشور اسالمى آنروز را در برمىگرفت؛ فدك يعنى اين .يعنى اينكه
تو خيال كنى كه ما دعوایمان در آنروز بر سر يك باغستان بود ،چند تا درخت خرما بود ،اين
باغستان فدك نبود؛ مسئلة
س��ادهلوحانه است .مسئلة ما آنروز هم مس��ئلة چند تا نخلستان و
ِ
خالفت پيغمبر بود ،مس��ئلة حكومت اس�لامى بود .منتها آنروز آن چيزى كه فكر مىشد ما را
از اين حق بهكلى محروم خواهد كرد ،گرفتن فدك بود .لذا ما در مقابل اين مس��ئله پافش��ارى
مىكرديم .امروز آن چيزى كه در مقابل ما تو غصب كردى ،باغستان فدك نيست ،كه ارزشى
ندارد .آنچه كه تو غصب كردى ،جامعة اسالمى است ،كشور اسالمى است .حدود چهارگانهاى
را ذكر مىكند موسىبنجعفرعليهالصالةوالس�لام مىگويد اين فدك اس��ت ،يااهلل حاال اگر مىخواهى
بدهى اين را بده .يعنى صريح ًا مس��ئلة داعية حاكميت و خالفت را آنجا امام موس��ىبنجعفر
مطرح مىكند.
1364/1/23
أر َّدها إلَيك» محدودش كن ،مش��خصش كن ،ت��ا فدك را به تو برگردانم.
ُ
«خ��ذ ف ََدك ًا َحتَّى ُ
آخذُ ه��ا اّإل ب ِ ُح ُدو ِدها» حدود اصليش را
حض��رت اول امتناع مىكنند ،بعد مىگويند كه« :ال ُ
اگ��ر بدهى مىگيرم .بعد او مىگويد كه بس��يارخُ ب ،حدودش را مش��خص كن .آنوقت خيلى
األو ُل ف ََع َدن»
«أما َ
الح ُّد ّ
جالب است ،حضرت حدود برايش معين مىكنند ،حدودش اين استّ ،
يك ح ّد فدك ،عدن اس��ت .حاال اينها نشستهاند مث ً
ال در مدينه يا در بغداد دارند با هم صحبت
الرش��يد» رنگش متغير شد« ،و
مىكنند .يكىاش عدن ،منتهیاليه جزيرةالعرب« ،فَتَ َغيَّ َر َوج ُه َّ
قال أيه ًا» عجب! َ
الح ُّد الثّانِي َس َمرقَند» ح ّد دوم فدك ،سمرقند است؛ «فَارب َ َّد َوج ُهه»
«قال َو َ
َاس��و َّد َوج ُهه» صورت
الح ُّد ال ّثال ُِث إف ِري ِقيَة» ح ّد س��وم ،تونس اس��ت؛ «ف
رنگش تيره ش��د! « َو َ
َ
هارونالرش��يد سياه ش��د« ،و قال ِهيه» هه هه ،عجب! چه حرفى! َ
يف البَح ِر
الراب ِ ُع ِس ُ
«قال َو ّ
الج ُز َر َو إر ِمينِيَة» حاشية درياها و آن جزيرهها و مث ً
ال ارمينيه ،حاال ارمنستان يا فالن
ِم ّما يَلِي ُ
يا هرجا ،آن منتهیالي ِه مث ً
ال درياى مديترانه و آنجاهاَ .
بق لَنا َش��يء» پس
الر ِش ُ
��يد فَ َلم يَ َ
«قال ّ
براى ما چه ماند؟ «فَتَ َح ّو َل إلَى َمج ِل ِس��ي» بلند ش��و بيا سر جاى من بنشينَ ،
وسى قَد
«قال ُم َ
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أع َلمتُ َ
��ك أنّنِي إن َح َّددتُها لَم تَ ُر َّدها» گفتم كه اگر محدودش بكنم ،تو آن را بر نمىگردانى،
ِ 1
ند ذل ِ َ
ك َع َز َم َع َلى قَتله » اينجا كه شد ،عازم شد كه موسىبنجعفر را بكشد.
«فَ ِع َ
1365/4/28
آنوقتي که هارونالرش��يد در ورود به حرم پيغمبر در مدينه در همين سفر ميخواهد در مقابل
مسلمانهايي که دارند زيارت خليفه را تماشا ميکنند يک تظاهري بکند و خويشاوندي خودش
را به پيغمبر نش��ان بدهد ،ميرود نزديک ،وقتي ميخواهد سالم بدهد به قبر پيغمبر ،ميگويد:
«الس�لام عليک يابن َع ّم» نميگويد «يا رس��ولاهلل»؛ اي پس��ر عمو س�لام بر تو ،يعني من
پس��ر عموي پيغمبرم .موسيبنجعفر بالفاصله میآیند در مقابل ضَ ريح ميایستند و ميگويند:
«الس�لام عليک يا اَبا» ،س�لام بر توی ای پدر ،يعني اگر پسر عموي تو است ،پدر من است.
درست آن شيوة تَزوي ِر او را در همان مجلس از بين ميبرند.
مردم��ي که در اطراف هارونالرش��يد بودند آنها هم احس��اس ميکردند ک��ه بزرگترين خطر
براي دس��تگاه خالفت ،وجود موس��یبنجعفر است .يك مردى از دوس��تان دستگاه حكومت
و س��لطنت ايستاده بود آنجا ،ديد كه يك شخصى س��وار بر يك درازگوشى آمد بدون تجمل،
بدون تش��ريفات ،بدون اينكه بر يك اس��ب قيمتى س��وار شده باش��د كه حاكى باشد كه جزو
اش��راف هست آمد ،تا آمد راه را باز كردند ،ظاهراً در همين سفر مدينه بوده گمان مىكنم و او
وارد ش��د ،پرس��يد اين كى بود كه وقتى آمد اينطور همه در مقابلش خضوع كردند و اطرافيان
خليفه راه را باز كردند تا او وارد بش��ود .گفتند اين موسىبنجعفر است .تا گفتند موسىبنجعفر
اس��ت گفت اى واى از حماقت اين قوم ،يعنى بنىعباس ،كس��ى را كه مرگ آنها را مىخواهد
و حكومت آنها را واژگون خواهد كرد اينجور احترام مىكنند؟ ميدانستند خط ِر موسيبنجعفر
دانش وسيع ،دارای تقوا و عبودیت
براي دستگاه خالفت ،خطر يک رهبر بزرگی بود که داراي ِ
و صالحي است که همة کساني که او را ميشناسند ،اين را در او سراغ دارند .دارای دوستان و
عالقهمندانی اس��ت در سراسر جهان اسالم ،داراي شجاعتي است که از هيچ قدرتي در مقابل
سلطنت هاروني ،آنطور بي َمحابا حرف
خودش ا ِبا و واهمه ندارد ،لذا در مقابل عظمت ظاهري
ِ
ميزند و مطلب ميگويد.
 .1بحاراالنوار /ج /48ص144
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ش��خصيت مبارز ،مجاهد ،متصل به خدا ،متوکل به خدا ،داراي دوس��تاني در سراسر
يکچنين
ِ
جهان اسالم و داراي نقشهاي براي اينکه حکومت و نظام اسالمي را پياده بکند .اين بزرگترين
پيش پاي خودش
خطر براي حکومت هاروني است .لذا هارون تصميم گرفت که اين خطر را از ِ
ب��ردارد .البته مرد سياس��تمداري بود؛ اي��ن کار را دفعت ًا انجام ن��داد .اول مايل بود که به یک
شکل غيرمستقيم اين کار را انجام بدهد .بعد دید بهتر این است که موسيبنجعفر را به زندان
بياندازد ،شايد در زندان بتواند با او معامله کند ،به او امتیاز بدهد ،زير فشارها او را وادار به قبول
و تس��ليم بکند .لذا بود که موس��يبنجعفر را از مدينه دس��تور داد دستگير کردند .منتها جوري
که احساس��ات مردم مدينه هم جريحهدار نشود و نفهمند که موسيبنجعفر چگونه شد .لذا دو
تا َمرکب و َمحمِل درس��ت کردند يکي به طرف عراق ،يکي به طرف شام ،که مردم ندانند که
موسيبنجعفر را به کجا بردند .موسيبنجعفر را آوردند در مرکز خالفت ،در بغداد ،آنجا زنداني
کردند و اين زندان ،زندان طوالني بود .البته احتمال دارد ،مسلّم نیست که حضرت را از زندان
يکبار آزاد کرده باش��ند مجدداً دستگير کرده باشند ،آنچه مسلّم است با ِر آخري که حضرت را
دس��تگير کردند به قصد اين دستگير کردند که امامعلیهالسالم را در زندان به قتل برسانند و همين
کار را هم کردند.
مشعل روشنگري است که
شخصیت
جعفر در داخل زندان هم همان
البته ش��خصيت موسيبن 
ِ
ِ
تمام اطراف خودش را روشن ميکند .ببینید حق این است ،حرکت فکر اسالمي و جهاد متکي
به قرآن يکچنين حرکتی است ،هيچوقت متوقف نميماند حتى در سختترين شرایط.. .و اين
همان کاري بود که موس��يبنجعفر کرد ،که در اينباره داس��تانهای زیادی و روايات متعددي
ش��اهك معروف ،كه شما مىدانيد يك
سندىبن
اس��ت .يكى از جالبترين آنها اين اس��ت كه
ِ
ّ
زندانبان بس��يار قوى و خش��ن و از سرسپردگان بنىعباس و از وفاداران به دستگاه سلطنت و
بان موسىبنجعفر بود و در خانة خودش موسىبنجعفر را در يك
ِ
خالفت آنروز بود؛ اين ،زندان ِ
سندىبنشاهك گاهى اوقات از يك روزنهاى
زيرزمين بسيار سختى زندانى كرده بود .خانوادة
ِ
ّ
زندان را نگاه مىكردند ،وضع زندگى موس��ىبنجعفر آنها را تحت تأثير قرار داد و بذر محبت
سندىبنش��اهك پاش��يده شد .يكى از فرزندان
اهلبيت و عالقهمندى به اهلبيت در خانوادة
ّ
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سندىبنشاهك به نام َكشاجم از بزرگان و اعالم تشيع است .شايد دو نسل يا يك نسل ،بعد
ّ
سندىبنشاهك َكشاجم است كه از بزرگترين اُدبا و شعرا و
سندىبنشاهك يكى از اوالد
از
ّ
ّ
از اعالم تشيع در زمان خودش است كه اين را همه ذكر كردهاند؛ اسمش َكشاجمالسندى است
سندىبنشاهك است.
كه از اوالد
ّ
اين وضع زندگى موس��ىبنجعفر اس��ت كه در زندان موسىبنجعفر اينجور گذراند .البته بارها
آمدند در زندان حضرت را تهديد كردند ،تطميع كردند ،خواستند آن حضرت را دلخوش كنند؛
صالب��ت الهى و با اتكای به پروردگار و لطف الهى ايس��تادگى كرد
ام��ا اي��ن بزرگوار با همان
ِ
و همان ايس��تادگى بود كه قرآن را ،اس�لام را تا امروز حفظ كرد .اين را بدانيد كه اس��تقامت
ائمة ما در مقابل آن جريانهاى فس��اد ،موجب اين شد كه امروز ما مىتوانيم اسال ِم حقيقى را
پيدا كنيم؛ امروز نس��لهاى مسلمان و نسلهاى بش��رى مىتوانند چيزى به نام اسالم ،به نام
قرآن ،به نام س��نت پيغمبر در كتب پيدا كنند ،اعم از كتب ش��يعه و حتى در كتب اهل تس��نن.
اگر اين حركت مبارزهجويانة سرس��خت ائمهعليهمالس�لام در طول اين  250س��ال نبود ،بدانيد كه
قل��م به مزدها و زبان به مزدهاى دوران بنىاميه و بنىعباس اس�لام را تدريج ًا آنقدر عوض
مىكردند و مىكردند كه بعد از گذشت يكى دو قرن از اسالم هيچ چیز باقى نمىماند .يا قرآنى
قرآن تحريفش��دهاى مىماند .اين پرچمهاى س��رافراز ،اين مشعلههاى نورافشان،
نمىماند يا ِ
اين منارههاى بلند بود كه در تاريخ اس�لام ايستاد و شعاع اسالم را آنچنان پرتوافكن كرد كه
تحريفكنندگان و كس��انى كه مايل بودند در محي��ط تاريك ،حقايق را قلب كنند ،آن تاريكى
را نتوانستند بهدست بياورند .شاگردان ائمهعليهمالسالم از همة فرقههاى اسالمى بودند ،مخصوص
كسان زيادى
شيعه نبودند؛ از كسانى كه به آرمان تشيع يعنى به امامت شيعى اعتقاد نداشتند،
ِ
بودند كه شاگردان ائمه بودند ،تفسير و قرآن و حديث و سنت پيغمبر را از ائمه ياد مىگرفتند.
اسالم را همين مقاومتها بود كه تا امروز نگه داشت.
باالخره موسىبنجعفر را در زندان مسموم كردند .يكى از تلخيهاى تاريخ زندگى ائمه ،همين
شهادت موسىبنجعفر است .البته مىخواستند همانجا هم ظاهرسازى بكنند .در روزهاى آخر
سندىبنش��اهك عدهاى از س��ران و معاريف و بزرگان را كه در بغداد بودند آورد دور حضرت،
ّ
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اطراف حضرت .گفت ،ببينيد وضع زندگياش خوب است ،مشكلى ندارد .حضرت آنجا فرمودند:
«بله ،ولى ش��ما هم بدانيد كه اينها من را مس��موم كردند» .و حضرت را مسموم كردند با چند
دانة خرما و در زير بار س��نگين غُل و زنجيرى كه بر گردن و دس��ت و پاى امام بس��ته بودند،
ملكوت اعلى پيوست و به شهادت رسيد.
امام بزرگوار و مظلوم و عزيز در زندان ،روحش به
ِ
البته باز هم مىترس��يدند؛ از جنازة امام موس��ىبنجعفر هم مىترسيدند ،از قبر موسىبنجعفر
هم مىترس��يدند .اين بود كه وقتى که جنازة موس��ىبنجعفر را از زندان بيرون آوردند و شعار
عنوان اينكه اين كسى است كه عليه دستگاه حكومت قيام كرده بوده ،اين حرفها
مىدادند به
ِ
را مىگفتند تا اينكه ش��خصيت موس��ىبنجعفر را تحتالش��عاع قرار بدهن��د ،آنقدر ج ّو بغداد
براى دس��تگاه ،ج ّو نامطمئنى بود كه يكى از عناص ِر خو ِد دس��تگاه كه س��ليمانبنجعفر باش��د
ـ س��ليمانبنجعفربنمنصو ِر عباسى يعنى پسرعموى هارون كه يكى از اشراف بنىعباس بود ـ
او ديد با اين وضعيت ممكن اس��ت كه مش��كل برايشان درست بشود؛ يك نقش ديگرى را او
كفن قيمتى بر جنازة آن حضرت پوش��اند ،آن
به عهده گرفت و جنازة موس��ىبنجعفر را آوردِ ،
عنوان «كاظمين» معروف هست
حضرت را با احترام بردند در مقابر قريش ،آنجايى كه امروز به
ِ
و مرقد مطهر موس��ىبنجعفر در نزديكى بغداد ،آنجا دفن كردند و موسىبنجعفر زندگى سراپا
جهاد و مجاهدت خودش را به اين ترتيب به پايان رساند.
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هنگامی كه موس��یبنجعفر پس از س��الها حبس در زندان هارونی مس��موم و شهيد شد ،در
قلمرو وس��يع س��لطنت عباس��ی ،اختناقی كامل حكمفرما بود .در آن فضای گرفته كه به گفتة
يكی از ياران علیبنموسیعليهالس�لام« :از شمش��ير هارون خون میچكيد ،»1بزرگترين هنر امام
توفان حادثه بهسالمت بدارد و
معصوم و بزرگوار ما آن بود كه توانست درخت تشيع را از گزند
ِ
تقيهآمي ِز شگفتآوری جان خود
از پراكندگی و دلس��ردی ِ
ياران پدر بزرگوار مانع شود .با شيوة ّ
را كه محور و روح جمعيت شيعيان بود حفظ كرد و در دوران قدرت مقتدرين خلفای بنیعباس
و در دوران اس��تقرار و ثبات كامل آن رژيم ،مبارزات عميق امامت را ادامه داد .تاريخ نتوانس��ته
اس��ت ترسيم روشنی از دوران ده سالة زندگی امام هشتم در زمان هارون و بعد از او در دوران
پنج سالة جنگهای داخلی ميان خراسان و بغداد به ما ارائه كند ،اما به تدبّر ميتوان فهميد كه
امام هش��تم در اين دوران همان مبارزة درازمدت اهلبيت را كه در همة اعصا ِر بعد از عاش��ورا
استمرار داشته ،با همان جهتگيری و همان اهداف ادامه ميداده است.
بن ِ
ون يُ َق ِّط ُر ال َّدم»...
سنَانَ :و َس ُ
ار َ
 .1الکافی /ج /8ص« ،257قالَ ُم َح َّم ُد ُ
يف َه ُ
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جنگ قدرت با امي��ن فراغت يافت و خالفت
هنگامی كه مأمون در س��ال صدونودوهش��ت از ِ
بیمنازع 1را به چنگ آورد ،يكی از اولين تدابير او حل مش��كل علويان و مبارزات تشيع بود .او
س��لف خود را پيش چش��م داشت .تجربهای كه نمايشگر
برای اين منظور ،تجربة همة خلفای
ِ
قدرت و وس��عت و عمق روزافزون آن نهضت و ناتوانی دس��تگاههای قدرت از ريشهكن كردن
و حتی متوقف و محدود كردن آن بود .او میديد كه َس��ط َوت 2و حش��مت هارونی حتی با به
بند كش��يدن طوالنی و باالخره مسموم كردن امام هفتم در زندان هم نتوانست از شورشها و
مبارزات سياسی ،نظامی ،تبليغاتی و فكری شيعيان مانع شود .او اينك درحالیکه از اقتدار پدر
و پيشينيان خود نيز برخوردار نبود و بهعالوه بر اثر جنگهای داخلی ميان بنیعباس ،سلطنت
عباسی را در تهديد مشكالت بزرگی مشاهده میكرد ،بیشك الزم بود به خطر نهضت علويان
به چشم جدیتری بنگرد.
ش��ايد مأمون در ارزيابی خطر ش��يعيان برای دستگاه خود واقعبينانه فكر میكرد .گمان زياد بر
اين اس��ت كه فاصلة پانزده س��الة بعد از شهادت امام هفتم تا آنروز و بهويژه فرصت پنج سالة
جنگهای داخلی ،جريان تش��يع را از آمادگی بيش��تری برای برافراشتن پرچم حكومت علوی
برخوردار ساخته بود.
مأم��ون اين خطر را زيركانه ح��دس زد و درصدد مقابله با آن برآمد و بهدنبالة همين ارزيابی و
تشخيص بود كه ماجرای دعوت امام هشتم از مدينه به خراسان و پيشنهاد الزامی ولیعهدی به
آن حض��رت پيش آمد و اين حادثه كه در همة دوران طوالنی امامت كمنظير و يا در نوع خود
بینظير بود تحقق يافت.
اكنون جای آن اس��ت كه به اختصار ،حادثة وليعهدی را مورد مطالعه قرار دهيم .در اين حادثه
امام هشتم علیبنموسیالرضا در برابر يك تجربة تاريخی عظيم قرار گرفت و در معرض يك
نبرد پنهانی سياسی كه پيروزی يا ناكامی آن میتوانست سرنوشت تشيع را رقم بزند ،واقع شد.
در اي��ن نبرد ،رقيب كه ابتكار عمل را بهدس��ت داش��ت و با همة امكان��ات به ميدان آمده بود،
مأمون بود .مأمون با هوش��ی سرش��ار و تدبيری قوی و فهم و درايتی بیسابقه قدم در ميدانی
بدون مخالف ،بیرقیب
( .1نزع) ِ
( .2سطو) غلبه ،وقار
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نهاد كه اگر پيروز میش��د و اگر ميتوانس��ت آنچنانكه برنامهريزی كرده بود كار را به انجام
برساند ،يقين ًا به هدفی دست میيافت كه از سال چهل هجری يعنی از شهادت علیبنابیطالب
هيچيك از خلفای اموی و عباسی با وجود تالش خود نتوانسته بودند به آن دست يابند ،يعنی
میتوانس��ت درخت تشيع را ريش��هكن كند و جريان معارضی را كه همواره همچون خاری در
چشم سردمداران خالفتهای طاغوتی فرو رفته بود ،بهكلی نابود سازد.
اما امام هش��تم با تدبيری الهی بر مأمون فائق آمد و او را در ميدان نبرد سياس��یای كه خود
بهوجود آورده بود ،بهطور كامل شكس��ت داد .و نه فقط تش��يع ،ضعيف يا ريش��هكن نشد بلكه
حتی س��ال دويس��تويك هجری ،يعنی س��ال واليتعهدی آن حضرت ،يكی از پربركتترين
س��الهای تاريخ تشيع ش��د و نفَس تازهای در مبارزات علويان دميده شد .و اينهمه به بركت
تدبير الهی امام هش��تم و ش��يوة حكيمانهای بود كه آن امام معصوم در اين آزمايش بزرگ از
خويشتن نشان داد.
برای اينكه پرتوی بر سيمای اين حادثة عجيب افكنده شود به تشريح كوتاهی از تدبير مأمون
و تدبير امام در اين حادثه میپردازيم.
مأمون از دعوت امام هشتم به خراسان چند مقصود عمده را تعقيب میكرد:
مهمترين آنها ،تبديل صحنة مبارزات حا ّد انقالبی ش��يعيان به عرصة فعاليت سياس��ی
اولين و
ِ
تقيه ،مبارزاتی خس��تگیناپذير و
آرام و بیخطر بود .همانطور كه گفتم ش��يعيان در پوش��ش ّ
تمامنشدنی داشتند ،اين مبارزات كه با دو ويژگی همراه بود ،تأثير توصيفناپذيری در برهمزدن
بساط خالفت داشت ،آن دو ويژگی ،يكی مظلوميت بود و ديگری قداست.
عامل نفوذ ،انديش��ة ش��يعی را كه همان تفسير و تبيين اسالم از
ش��يعيان با اتكای به اين دو ِ
ديدگاه ائمه اهلبيت است ،به زوايای دل و ذهن مخاطبين خود میرساندند و هر كسی را كه
از ان��دك آمادگی برخوردار بود به آن طرز فكر متمايل و يا مؤمن میس��اختند و چنين بود كه
دایرة تش��يع ،روزبهروز در دنيای اسالم گسترش میيافت .و همان مظلوميت و قداست بود كه
با پشتوانة تفكر شيعی ،اينجا و آنجا در همة دورانها قيامهای مسلحانه و حركات شورشگرانه
را ضد دستگاههای خالفت سازماندهی میكرد.
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مأمون میخواست يكباره آن خفا و استتار را از اين جمع مبارز بگيرد و امام را از ميدان مبارزة
انقالبی به ميدان سياست بكشاند و بدينوسيله كارایی نهضت تشيع را كه بر اثر همان استتار
و اختفا روزبهروز افزايش يافته بود به صفر برساند .با اين كار ،مأمون آن دو ويژگی مؤثر و نافذ
را نيز از گروه علويان میگرفت .زيرا جمعی كه رهبرش��ان فرد ممتاز دستگاه خالفت و وليعه ِد
پادشاه مطلقالعنان وقت و متصرف در امور كشور است ،نه مظلوم است و نه آنچنان مقدس.
اين تدبير میتوانست فكر شيعی را هم در رديف بقية عقايد و افكاری كه در جامعه طرفدارانی
داش��ت قرار دهد و آن را از ح ّد يك تفكر مخالف دس��تگاه كه اگرچه از نظر دستگاهها ،ممنوع
و مبغوض است ،از نظر مردم بهخصوص ضُ عفا ،پرجاذبه و استفهامبرانگيز است ،خارج سازد.
دوم تخطئة 1م ّدعای تش��يع مبنیبر غاصبانه بودن خالفتهای اموی و عباس��ی و مشروعيت
دادن به اين خالفتها بود .مأمون با اين كار به همة شيعيانُ ،مز ّورانه 2ثابت میكرد كه ادعای
غاصبانه و نامش��روع بودن خالفتهای مسلط كه همواره جزو اصول اعتقادی شيعه به حساب
میرفته يك حرف بیپايه و ناشی از ضعف و عقدههای حقارت بوده است ،چه اگر خالفتهای
ديگران نامش��روع و جابرانه بود خالفت مأمون هم كه جانش��ين آنهاس��ت میبايد نامشروع و
غاصبانه باشد ،و چون علیبنموسیالرضا با ورود در آن دستگاه و قبول جانشينی مأمون ،او را
قانونی و مشروع دانسته پس بايد بقية خلفا هم از مشروعيت برخوردار بوده باشند و اين نقض
همة ادعاهای ش��يعيان اس��ت .با اين كار نه فقط مأمون از علیبنموس��یالرضا بر مشروعيت
حكومت خود و گذش��تگانش اعتراف میگرفت بلكه يكی از اركان اعتقادی تشيع را كه همان
ظالمانه بودن پاية حكومتهای قبلی است نيز در هم میكوبيد.
عالوهبر اين ،ادعای ديگر ش��يعيان مبنی بر زهد و پارسایی و بیاعتنایی ائمه به دنيا نيز با اين
كار نقض میش��د ،و چنين وانمود میشد كه آن حضرت فقط در شرايطی كه به دنيا دسترسی
نداشتهاند نسبت به آن زهد میورزيدند و اكنون كه درهای بهشت دنيا به روی ايشان باز شد،
بهسوی آن شتافتند و مثل ديگران خود را از آن مغتنم كردند.
س��وم اينك��ه مأمون با اين كار ،امام را كه همواره يك كان��ون معارضه و مبارزه بود در كنترل
 ( .1خطو) خطاکار خواندن ،نسبت نادرست به کسی دادن
( .2زور) با دورویی
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دس��تگاههای خود قرار میداد و بهجز خو ِد آن حضرت ،همة سران و گردنكشان و سلحشوران
علوی را نيز در سيطرة خود در میآورد ،و اين موفقيتی بود كه هرگز هيچيك از اسالف مأمون
چه بنیاميه و چه بنیعباس بر آن دست نيافته بودند.
چهارم اينكه امام را كه يك عنصر مردمی و قبلة اميدها و مرجع س��ؤالها و ش��كوهها بود در
محاصرة مأموران حكومت قرار میداد و رفتهرفته رنگ مردمیبودن را از او میزدود و ميان او
و مردم و سپس ميان او و عواطف و محبتهای مردم فاصله میافكند.
ه��دف پنجم اين بود كه با اين كار برای خود وجهه و حيثيتی معنوی كس��ب میكرد ،طبيعی
بود كه در دنيای آنروز همه او را بر اينكه فرزندی از پيغمبر و ش��خصيت مقدس و معنوی را
به وليعهدی خود برگزيده و برادران و فرزندان خود را از اين امتياز محروم ساخته است ستايش
كنند و هميش��ه چنين است كه نزديكی دينداران به دنياطلبان از آبروی دينداران ميكاهد و
بر آبروی دنياطلبان میافزايد.
شش��م آنكه در پندار مأمون ،امام با اين كار به يك توجيهگر دس��تگاه خالفت بدل میگشت،
بديهی اس��ت شخصی در ح ّد علمی و تقوایی امام با آن حيثيت و حرمت بینظيری كه وی به
عنوان فرزند پيامبر در چش��م همگان داش��ت ،اگر نقش توجيه حوادث را در دس��تگاه حكومت
برعهده میگرفت ،هيچ نغمة مخالفی نمیتوانس��ت خدشهای بر حيثيت آن دستگاه وارد سازد،
اين همان حصار َمنیعی 1بود كه ميتوانس��ت همة خطاها و زش��تیهای دس��تگاه خالفت را از
چشمها پوشيده بدارد.
بهجز اينها هدفهای ديگری نيز برای مأمون متصور بود.
چنانكه مشاهده میشود اين تدبير بهقدری پيچيده و عميق است كه يقين ًا هيچكس جز مأمون
نمیتوانست آن را بهخوبی هدايت كند و بدين جهت بود كه دوستان و نزديكان مأمون از ابعاد و
جوانب آن بیخبر بودند .از برخی گزارشهای تاريخی چنين برمیآيد كه حتی فضلبنسهل وزير
و فرماندة كل و مقربترين فرد دس��تگاه خالفت نيز از حقيقت و محتوای اين سياس��ت ،بیخبر
بوده اس��ت .مأمون حتی برای اينكه هيچگونه ضربهای بر هدفهای وی از اين حركت پيچيده
( .1منع) بلند ،استوار
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وارد نيايد داستانهای جعلی برای علت و انگيزه اين اقدام میساخت و به اين و آن میگفت.
حق ًا بايد گفت سياس��ت مأمون از پختگی و عمق بینظيری برخوردار بود ،اما آن س��وی ديگ ِر
اين صحنة نبرد ،امام علیبنموس��یالرضا است و همين است كه عليرغم زيركی شيطنتآميز
مأمون ،تدبير پخته و همهجانبة او را به حركتی بیاثر و بازيچهای كودكانه بدل میكند .مأمون
با قبول آنهمه زحمت و با وجود سرمايهگذاری عظيمی كه در اين راه كرد از اين عمل نه تنها
َطرفی ب رنَبست 1بلكه سياست او به سياستی بر ضد او بدل شد .تيری كه با آن ،اعتبار و حيثيت
و م ّدعاهای امام علیبنموس��یالرضا را هدف گرفته بود ،خو ِد او را آماج قرار داد ،بهطوري که
بعد از گذش��ت مدتی كوتاه ناگزير ش��د همة تدابير گذشتة خود را كأنلميكن 2شمرده ،باالخره
همان شيوهای را در برابر امام در پيش بگيرد كه همة گذشتگانش در پيش گرفته بودند يعنی
مآب خليفهای موجه و مقدس و خردمند ،اينهمه
«قتل» ،و مأمون كه در آرزوی چهرة قداست ِ
تالش كرده بود س��رانجام در همان َمزبلهای 3كه همة خلفای پيش از او در آن س��قوط كرده
بودند ،يعنی فساد و فحشا و عيش و عشرت توأم با ظلم و كبر ،فروغلتيد.
دري��ده ش��دن پردة ريای مأمون در زندگی پانزده س��الة او پس از حادث��ة وليعهدی را در دهها
نمونه میتوان مشاهده كرد كه از جمله به خدمت گرفتن قاضیالقضاتی فاسق و فاجر و عياش
ناَكثم و همنشينی و مجالست با عموی خواننده و خنياگرش ابراهيمبنمهدی،
همچون يحيیب 
و آراس��تن بس��اط عيش و نوش و پردهدری در دارالخالفة او در بغداد اس��ت .اكنون به تشريح
سياستها و تدابير امام علیبنموسیالرضا در اين حادثه میپردازيم.
 1ـ هنگام��ی ك��ه امام را از مدينه به خراس��ان دعوت كردند آن حض��رت فضای مدينه را از
كراهت و نارضایی خود پركرد ،بهطوري كه همهكس در پيرامون امام يقين كردند كه مأمون با
زبان ممكن
نيت سوء ،حضرت را از وطن خود دور میكند .امام بدبينی خود به مأمون را با هر ِ
به همة گوشها رس��اند .در وداع با حرم پيغمبر ،در وداع با خانوادهاش هنگام خروج از مدينه،
در طواف كعبه كه برای وداع انجام میداد ،با گفتار و رفتار ،با زبان دعا و زبان اش��ك ،بر همه
 .1بهرهای نبرد
 .2گویی هرگز وجود نداشته است.
( .3زبل) زبالهدان ،جای ریختن زباله
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ثابت كرد كه اين س��فر ،سفر مرگ اوست .همة كس��انی كه بايد طبق انتظار مأمون نسبت به
پذيرش پيش��نهاد او بدبين میش��دند ،در اولين لحظات
او خوشبين و نس��بت به امام بهخاطر
ِ
اين س��فر دلش��ان از كينة مأمون كه امام عزيزشان را اينطور ظالمانه از آنان جدا میكرد و به
قتلگاه میبرد لبريز شد.
 2ـ هنگامی كه در مرو پيشنهاد واليتعهدی آن حضرت مطرح شد ،حضرت به شدت استنكاف
كردند و تا وقتی مأمون صريح ًا آن حضرت را تهديد به قتل نكرد ،آن را نپذيرفتند .اين مطلب
همهجا پيچيد كه علیبنموسیالرضا وليعهدی و پيش از آن خالفت را كه مأمون به او با اصرار
ظرافت تدبير مأمون واقف نبودند
پيشنهاد كرده بود نپذيرفته است .دستاندركاران امور كه به
ِ
قبول امام را همهجا منتش��ر كردند ،حتی فضلبنس��هل در جمعی از كارگزاران
ناش��يانه عدم ِ
و مأم��وران حكوم��ت گفت من هرگز خالف��ت را چنين خوار ندي��دهام ،اميرالمؤمنين آن را به
1
دست رد به سينة او میزند.
علیبنموسیالرضا تقديم میكند و علیبنموسی ِ
خ��ود امام از هر فرصتی ،اجب��اری بودن اين منصب را به گوش اين و آن میرس��اند ،همواره
میگفت من تهديد به قتل شدم تا وليعهدی را قبول كردم .طبيعی بود كه اين سخن همچون
عجيبترين پديدة سياس��ی ،دهانبهدهان و شهربهش��هر پراكنده ش��ود و همة آفاق اسالم در
آنروز يا بعدها بفهمند كه در همان زمان كه كسی مثل مأمون فقط به دليل آنكه از وليعهدی
برادرش امين عزل شده است به جنگی چند ساله دست میزند و هزاران نفر از جمله برادرش
امين را بهخاطر آن به قتل میرس��اند و س��ر برادرش را از روی خش��م شهربهشهر میگرداند،
كس��ی مثل علیبنموسیالرضا پيدا میشود كه به وليعهدی با بیاعتنایی نگاه میكند و آن را
ج��ز با كراهت و در صورت تهديد به قتل نمیپذيرد .مقايس��های ك��ه از اين رهگذر ميان امام
علیبنموس��یالرضا و مأمونعباس��ی در ذهنها نقش میبست ،درس��ت عكس آن چيزی را
نتيجه میداد كه مأمون بهخاطر آن ،اين سرمايهگذاری را كرده بود.
 3ـ با اين همه علیبنموس��یالرضا فقط بدين ش��رط وليعهدی را پذيرفت كه در هيچيك از
شئون حكومت دخالت نكند و به جنگ و صلح و عزل و نصب و تدبير امور نپردازد و مأمون كه
ين يَتَف ََّصى ِمنها
 .1اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد /ج /2ص ...« ،260فَما َر ُ
أيت ِخلاَ فَ ًة ق َُّط كَانَت أضيَ َع ِمن َها ّ
يرالمؤ ِمنِ َ
إن أ ِم ُ
بن ُموسى يَرف ُُضها َو يَأبَى».
بنِموسى َو َعلِ ّي ُ
َو يَعر ُِضها َعلَى َعلِ ّي ُ
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فكر میكرد فع ً
ال در ش��روع كار ،اين ش��رط قابل تحمل است و بعدها بهتدريج میتوان امام را
به صحنة فعاليتهای خالفتی كشانيد ،اين شرط را از آن حضرت قبول كرد .روشن است كه با
تحقق اين شرط ،نقشة مأمون نقش بر آب میشد و بيشترين هدفهای او نابرآورده میگشت.
ام��ام در همان حال كه نام وليعهد داش��ت و قهراً از امكانات دس��تگاه خالف��ت نيز برخوردار
میبود چهرهای به خود میگرفت كه گویی با دستگاه خالفت ،مخالف و به آن معترض است،
نه امری ،نه نهيای ،نه تصدی مس��ؤوليتی ،نه قبول ش��غلی ،نه دفاعی از حكومت و طبع ًا نه
هيچگونه توجيهی برای كارهای آن دس��تگاه .روشن است كه عضوی در دستگاه حكومت كه
چنين با اختيار و اراده خود ،از همه مس��ؤوليتها كناره میگيرد نمیتواند نسبت به آن دستگاه
صميم��ی و طرفدار باش��د .مأم��ون بهخوبی اين نقيصه را حس میكرد و ل��ذا پس از آنكه كار
ُ
لطائفالحِ َیل 1به مشاغل
وليعهدی انجام گرفت بارها درصدد برآمد امام را برخالف تعهد قبلی با
منفی امام را نقض كند ،اما هر دفعه امام هشيارانه نقشة او را
خالفتی بكش��اند و سياست مبارزة ِ
خنثی میكرد.
ي��ك نمونه همان اس��ت كه ُمع َّمربنخَ لاّ د از خود امام هش��تم نقل میكن��د كه مأمون به امام
میگويد اگر ممكن اس��ت به كسانی كه از او حرف شنوی دارند در باب مناطقی كه اوضاع آن
پريشان است چيزی بنويس و امام استنكاف میكند و قرار قبلی كه همان عدم دخالت مطلق
اس��ت را به يادش میآورد .نمونة بس��يار مهم و جالب ديگر ماجرای نماز عيد است كه مأمون
ب��ه اين بهانه «كه مردم قدر تو را بشناس��ند و دلهای آنان آرام گي��رد» امام را به امامت نماز
عيد دعوت میكند .امام اس��تنكاف میكند و پس از اينكه مأمون اصرار را به نهايت میرساند،
امام به اين شرط قبول میكند كه نماز را به شيوة پيغمبر و علیبنابیطالب به جا آورد و آنگاه
امام از اين فرصت چنان بهرهای میگيرد كه مأمون را از اصرار خود پش��يمان میس��ازد و امام
را از نيم��ه راه نم��از برمیگرداند ،يعنی به ناچار ضربة ديگری بر ظاهر رياكارانة دس��تگاه خود
2
وارد میسازد.
  4ـ اما بهرهبرداری اصلی امام از اين ماجرا بسی از اينها مهمتر است .امام با قبول وليعهدی،
 .1تدبیرها و چارهجوییهای زیرکانه
 .2اإلرشاد للمفيد /ترجمة رسولى محالتى /ج /2ص257و258
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دس��ت ب��ه حركتی میزند ك��ه در تاريخ زندگی ائم��ه پس از پايان خالفت اهلبيت در س��ال
چهل��م هجری ت��ا آنروز و تا آخر دوران خالفت بینظير بوده اس��ت و آن برمال كردن داعية
تقيه و رساندن پيام تشيع به گوش
امامت ش��يعی در سطح عظيم اس�لام و دريدن پردة غليظ ّ
همةمسلمانهاس��ت .تريبون عظيم خالفت در اختيار امام قرار گرفت و امام در آن ،سخنانی را
تقيه و به خصيصين 1و ياران نزديك گفته نشده
كه در طول يكصدوپنجاه سال جز در خفا و با ّ
بود به صدای بلند فرياد كرد و با استفاده از امكانات معمولی آن زمان كه جز در اختيار خلفا و
يك آنها قرار نمیگرفت ،آن را به گوش همه رساند.
نزديكان درجة ِ
مناظرات امام در مجمع علما و در محضر مأمون كه در آن قويترين اس��تداللهای امامت را
بيان فرموده است ،نامة «جوامعالشريعة» كه در آن همة رئوس مطالب عقيدتی و فقهی شيعی
را برای فضلبنس��هل نوشته اس��ت ،حديث معروف امامت كه در مرو برای عبدالعزيزبنمسلم
بیان كرده اس��ت ،قصاید فراوانی كه در مدح آن حضرت بهمناسبت واليتعهدی سروده شده و
برخی از آن مانند قصيدة دِعبِل و أبونُواس هميشه در شمار قصاید برجستة عربی بهشمار رفته
است ،نمايشگر اين موفقيت عظيم امام است.
در آن س��ال در مدين��ه و ش��ايد در بس��ياری از آفاق اس�لامی هنگامی كه خب��ر واليتعهدی
علیبنموسیالرضا رسيد در خطبه فضایل اهلبيت بر زبان رانده شد .اهلبيت پيغمبر كه هفتاد
س��ال علن ًا بر منبرها دشنام داده شدند و س��الهای متمادی ديگر كسی جرأت بر زبان آوردن
فضایل آنها را نداش��ت ،اكنون همهجا به عظمت و نيكی ياد ش��دند ،دوستان آنان از اين حادثه
روحيه و قوت قلب گرفتند ،بیخبرها و بیتفاوتها با آن آش��نا ش��دند و به آن گرايش يافتند و
دشمنان س��وگندخورده احساس ضعف و شكست كردند ،محدثين و متفكرين شيعه معارفی را
كه تا آنروز جز در خلوت نمیش��د به زبان آورد ،در جلسات درسی بزرگ و مجامع عمومی بر
زبان راندند.
 5ـ درحالیك��ه مأمون امام را جدا از مردم میپس��نديد و اين جدایی را در نهايت وس��يلهای
برای قطع رابطة معنوی و عاطفی ميان امام و مردم میخواست ،امام در هر فرصتی خود را در
 ( .1خصص) افراد بسیار خاص
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معرض ارتباط با مردم قرار میداد ،با اينكه مأمون آگاهانه مس��ير حركت امام از مدينه تا مرو
را ب��ه طرزی انتخاب كرده بود كه ش��هرهای معروف به محب��ت اهلبيت مانند كوفه و قم در
س��ر راه قرار نگيرند .امام در همان مس��ير تعيينشده ،از هر فرصتی برای ايجاد رابطة جديدی
ميان خود و مردم اس��تفاده كرد .در اهواز آيات امامت را نش��ان داد ،در بصره خود را در معرض
محبت دلهایی كه با او نامهربان بودند قرار داد ،در نيش��ابور حديث «سلسلةالذهب» را برای
هميشه به يادگار گذاشت و عالوهبر آن نشانههای معجزهآسای ديگری نيز آشكار ساخت و در
جابهجای اين س��فر طوالنی فرصت ارش��اد مردم را مغتنم شمرد ،در مرو كه سر منزل اصلی و
اقامتگاه خالفت بود هم هرگاه فرصتی دست داد حصارهای دستگاه حكومت را برای حضور
در انبوه جمعيت مردم شكافت.
  6ـ نهتنها س��رجنبانان تش��يع از س��وی امام به سكوت و سازش تشويق نش��دند بلكه قراین
حاكی از آن اس��ت كه وضع جديد امام موجب دلگرمی آنان ش��د و شورشگرانی كه بيشترين
دورانهای عمر خود را در كوههای صعبالعبور و آبادیهای دوردس��ت و با سختی و دشواری
میگذراندند با حمايت امام علیبنموس��یالرضا حتی مورد احترام و تجليل كارگزاران حكومت
در شهرهای مختلف نيز قرار گرفتند .شاعر ناسازگار و تند زبانی چون دعبل كه هرگز به هيچ
خليفه و وزير و اميری روی خوش نش��ان نداده و در دس��تگاه آنان رحل اقامت نيفكنده بود و
هيچكس از س��رجنبانان خالفت از تيزی زبان او مصون نمانده بود و به همين دليل هميش��ه
مورد تعقيب و تفتيش دستگاههای دولتی بهسر میبرد و ساليان دراز ،دا ِر 1خود را بر دوش خود
حمل میكرد و ميان ش��هرها و آبادیها سرگردان و فراری میگذرانيد ،توانست به حضور امام
و مقتدای محبوب خود برس��د و معروفترين و ش��يواترين قصيدة خود را كه ادعانامة نهضت
علوی بر ضد دس��تگاههای خالفت اموی و عباسی است برای آن حضرت بسرايد و شعر او در
زمانی كوتاه به همة اقطار عالم اس�لام برس��د ،بهطوری كه در بازگش��ت از محضر امام آن را
از زبان رئيس راهزنان ميان راه بش��نود .اكنون بار ديگر نگاهی بر وضع كلی صحنة اين نبر ِد
پنهانی كه مأمون آن را به ابتكار خود آراس��ته و امام علیبنموس��ی را با انگيزههايی كه اشاره
( .1دور) محل سکونت ،خانه
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شد به آن ميدان كشانده بود میافكنيم.
يك سال پس از اعالم وليعهدی وضعيت چنين است.
مأم��ون ،علیبنموس��ی را از امكانات و حرمت ب��ی ح ّد و مرز برخوردار كرده اس��ت ،اما همه
میدانن��د كه اين وليعهد عالیمقام در هيچيك از كارهای دولتی يا حكومتی دخالت نمیكند و
به ميل خود از هر آنچه به دس��تگاه خالفت مربوط میشود روگردان است و همه میدانند كه
او وليعهدی را به همين شرط كه به هيچكار دست نزند قبول كرده است.
اظهارات ديگر ،او را به فضل و تقوا و
مأمون چه در متن فرمان واليتعهدی و چه در گفتهها و
ِ
نس ِب رفيع و مقام علمی منيع ستوده است و او اكنون در چشم آن مردمی كه برخی از او فقط
َ
نامی ش��نيده و جمعی به همين اندازه هم او را نش��ناخته و شايد گروهی بغض او را همواره در
دل پرورانده بودند ،به عنوان يك چهرة درخور تعظيم و تجليل و يك انس��ان شايستة خالفت
كه از خليفه به سال و علم و تقوی و خويشی با پيغمبر ،بزرگتر و شايستهتر است شناختهاند.
زبان
مأمون نهتنها با حضور او نتوانس��ته معارضان ش��يعی خود را به خود خوشبين و دست و ِ
تند آنان را از خود و خالفت خود منصرف س��ازد بلكه حتی علیبنموسی ماية امان و اطمينان
و تقويت روحية آنان نيز ش��ده اس��ت ،در مدينه و مكه و ديگر اقطار مهم اس�لامی نه فقط نام
علیبنموس��ی به تهمت حرص به دنيا و عشق به مقام و منصب از رونق نيفتاده بلكه حشمت
ظاهری بر عزت معنوی او افزوده ش��ده و زبان ستايشگران پس از دهها سال به فضل و رتبة
معنوی پدران مظلوم و معصوم او گشوده شده است .كوتاهسخن آنكه مأمون در اين قمار بزرگ
ِ
نهتنها چيزی بهدست نياورده كه بسياری چيزها را از دست داده و در انتظار است كه بقيه را نيز
از دست بدهد .اينجا بود كه مأمون احساس شكست و خسران كرد و درصدد برآمد كه خطای
فاحش خود را جبران كند و خود را محتاج آن ديد كه پس از اينهمه س��رمايهگذاری سرانجام
برای مقابله با دش��منان آشتیناپذير دس��تگاههای خالفت يعنی ائمة اهلبيتعليهمالسالم به همان
شيوهای متوسل شود كه هميشه گذشتگان ظالم و فاجر او متوسل شده بودند ،يعنی قتل.
بديهی اس��ت قتل امام هش��تم پس از چنان موقعيت ممتاز به آسانی ميسور نبود .قراین نشان
میدهد كه مأمون پيش از اقدام قطعی خود برای به شهادت رساندن امام به كارهای ديگری
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دس��ت زده اس��ت كه شايد بتواند اين آخرين عالج را آس��انتر بهكار برد ،شايعه پراكنی و نقل
س��خنان دروغ از قول امام از جمله اين تدابير اس��ت .به گمان زياد اينكه ناگهان در مرو شايع
ش��د كه علیبنموس��ی همة مردم را بردگان خود میداند جز با دس��تاندركاری ع ّمال مأمون
ممكن نبود.
الصلت اين خبر را برای ام��ام آورد ،حضرت فرمود« :بار ا ِالها ،ای پديدآورندة
هنگام��ی كه اَبی َّ
آس��مانها و زمين ،تو ش��اهدی كه نه من و نه هيچيك از پدرانم هرگز چنين سخنی نگفتهايم
و اين يكی از همان ستمهایی است كه از سوی اينان به ما میشود».
تش��كيل مجالس مناظره با هر آن كس��ی ك��ه كمتر اميدی به غلبة او بر ام��ام میرفت نيز از
جملة همين تدابير است .هنگامی كه امام ،مناظرهكنندگان اديان و مذاهب مختلف را در بحث
عمومی خود منكوب كرد و آوازة دانش و حجت قاطعش در همهجا پيچيد ،مأمون درصدد برآمد
كه هر متكلم و اهل مجادلهای را به مجلس مناظره با امام بكشاند ،شايد يك نفر در اين بين
بتواند امام را مجاب كند .البته چنانكه میدانيم هر چه تشكيل مناظرات ادامه میيافت قدرت
علمی امام آشكارتر میشد و مأمون از تأثير اين وسيله نوميدتر.
بناب��ر روايات ،يك يا دوبار توطئة قتل امام بهوس��يلة نوك��ران و ايادی خود را ريخت و يكبار
هم حضرت را در سرخس به زندان افكند ،اما اين شيوهها هم نتيجهای جز جلب اعتقاد همان
دس��تاندركاران به رتبة معنوی امام را به بار نياورد ،و مأمون درماندهتر و خش��مگينتر شد .در
آخر چارهای جز آن نيافت كه بهدس��ت خود و بدون هيچگونه واس��طهای امام را مس��موم كند
و همي��ن كار را ك��رد و در ماه صفر دويستوس��ه هجری يعنی قريب دو س��ال پس از آوردن
آن حضرت از مدينه به خراس��ان و يك س��ال و اندی پس از صدور فرمان وليعهدی به نام آن
نشدنی قتل امام آلود.
حضرت ،دست خود را به جنايت بزرگ و فراموش
ِ
اين گذری بر يكی از فصلهای عمدة زندگينامة سياس��ی 250سالة ائمة اهلبيتعليهمالسالم بود
تاريخ قرنهای اوليه اسالم همت بر تنقيح1و
كه اميد است محققان و انديشمندان و كاوشگران ِ
تشريح و تحقيق هر چه بيشتر آن بگمارند.
1363/5/18
( .1نقح) پاک و اصالح کردن چیزی از زواید و عیوب

فصل شانزدهم
امام جواد ،امام هادي و
امام عسكري
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تالش گستردة تشکیالتی در جهت برنامهای درازمدت
امام جواد مانند ديگر ائمة معصومين براى ما اس��وه و مقتدا و نمونه اس��ت .زندگى كوتاه اين
بندة شايستة خدا ،به جهاد با كفر و طغيان گذشت .در نوجوانى به رهبرى امت اسالم منصوب
ش��د و در س��الهايى كوتاه ،جهادى فشرده ،با دشمن خدا كرد بهطورىكه در سن بیستوپنج
غيرقابل تحمل ش��د و او را با زهر
س��الگى يعنى هنوز در جوانى ،وجودش براى دش��منان خدا
ِ
ش��هيد كردند .همانطورى كه ائمة ديگر ما عليهم السالم با جها ِد خودشان ،هر كدام برگى بر
تاريخ پر افتخار اسالم افزودند ،اين امام بزرگوار هم گوشة مهمى از جها ِد همهجانبة اسالم را در
عمل خود پياده كرد و درس بزرگى را به ما آموخت .آن درس بزرگ اين است كه در هنگامى
ِ
ك��ه در مقابل قدرتهاى منافق و رياكار قرار مىگيريم ،بايد همت كنيم كه هوش��يارى مردم
را براى مقابلة با اين قدرتها برانگيزيم .اگر دش��من ،صريح و آش��كار دشمنى بكند و اگر ادعا
و رياكارى نداش��ته باشد ،كار او آس��انتر است .اما وقتى دشمنى مانند مأمون عباسى چهرهاى
از قداس��ت و طرفدارى از اس�لام براى خود مىآرايد ،ش��ناختن او براى مردم مشكل است .در

 n322انسان  250ساله

دوران ما و در همة دورانهاى تاريخ ،قدرتمندان هميشه سعى كردهاند وقتى از مقابلة روياروى
صلواتاهللعليه
با مردم عاجز ش��دند ،دس��ت به حيلة رياكارى و نفاق بزنند.. .امام علىبنموسىالرضا
ماس��ك تزوير و ريا را از چهرة مأمون كنار
و امام جوادصلواتاهللعليه همت بر اين گماش��تند كه اين
ِ
بزنند و موفق شدند.
1359/7/18
این بزرگوار نمودار و نشانة مقاومت است .انسان بزرگى است كه تمام دوران كوتاه زندگياش
با قدرت مز ّور و رياكا ِر خليفة عباسىـ مأمون ـ مقابله و معارضه كرد و هرگز قدمى عقبنشينى
نكرد و تمام ش��رايط دشوار را تحمل كرد و با همة شيوههاى مبارزة ممكن ،مبارزه كرد .اولين
كس��ى بود كه بهطور علنى بحث آزاد را بنيانگذارى كرد .در محضر مأمون عباس��ى ،با علما و
موجهان ،دربارة دقيقترين مس��ائل حرف زد و اس��تدالل كرد و برترى
داعيهداران و مدعيان و ّ
خود را و حقانيت سخن خود را ثابت كرد .بحث آزاد ،ميراث اسالمى ماست ،بحث آزاد در زمان
ش��كل نظيف
ائمة هدى رایج بوده اس��ت و در زمان امام جواد بهوس��يلة آن امام بزرگوار با آن
ِ
انجام گرفته است.
1360/2/25
در نبرد بين امام هادىعليهالس�لام و خلفايى كه در زمان ايش��ان بودند ،آن كس كه ظاهراً و باطن ًا
پيروز ش��د ،حضرت هادىعليهالس�لام بود .در زمان امامت آن بزرگوار ،ش��ش خليفه ،يكى پس از
درك واصل ش��دند .آخرين نف ِر آنها ُمعت ّز بود كه حضرت را ش��هيد كرد و
ديگرى ،آمدند و به َ
خودش هم به فاصلة كوتاهى ُمرد .اين خلفا غالب ًا با ذلت ُمردند؛ يكى بهدس��ت پس��رش كشته
عكس شيعه.
ش��د ،ديگرى بهدست برادرزادهاش و به همين ترتيب بنىعباس تارومار شدند ،به ِ
ش��يعه در دوران حض��رت هادى و حضرت عسکرىعليهماالس�لام و در آن ش��دتِ عمل ،روزبهروز
وسعت پيدا كرد ،قوىتر شد.
حضرت هادىعليهالس�لام چهلودو س��ال عمر كردند كه بیس��ت سالش را در س��امرا بودند؛ آنجا
مزرعه داش��تند و در آن ش��هر كار و زندگى مىكردند .س��امرا در واقع مثل يك پادگان بود و
ُ��رك نزديك به خود راـ با تُركه��اى خودمان ،تُركهاى
آن را معتص��م س��اخت تا غالمان ت ِ
آذربايجان و س��اير نقاط ،اشتباه نشود ـ كه از تركستان و سمرقند و از همين منطقة مغولستان
و آسياىش��رقى آورده بود ،در س��امرا نگه دارد .اين عده چون تازه اس�لام آورده بودند ،ائمه و
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مؤمنان را نمىش��ناختند و از اسالم سر در نمىآوردند .به همين دليل ،مزاحم مردم مىشدند و
بزرگان
با عربهاـ مردم بغداد ـ اختالف پيدا كردند .در همين شه ِر سامرا عدة قابل توجهى از
ِ
شيعه در زمان امام هادىعليهالسالم جمع شدند و حضرت توانست آنها را اداره كند و بهوسيلة آنها
پيام امامت را به سرتاسر دنياى اسالمـ با نامهنگارى و ...ـ برساند .اين شبكههاى شيعه در قم،
خراسان ،رى ،مدينه ،يمن و در مناطق دوردست و در همة اقطار دنيا ،همين عده توانستند رواج
بدهند و روزبهروز تعداد افرادى را كه مؤمن به اين مكتب هستند ،زيادتر كنند .امام هادى همة
برق شمش��ي ِر تيز و خونريز همان ش��ش خليفه و علىرغم آنها انجام داده
اين كارها را در زير ِ
عليهالسالم
هست كه از عبارت آن معلوم مىشود
است .حديث معروفى دربارة وفات حضرت هادى
كه عدة قابل توجهى از ش��يعيان در س��امرا جمع شده بودند؛ بهگونهاى كه دستگاه خالفت هم
آنها را نمىشناخت؛ چون اگر مىشناخت ،همهشان را تارومار مىكرد .اما اين عده چون شبكة
قوىاى بهوجود آورده بودند ،دستگاه خالفت نمىتوانست به آنها دسترسى پيدا كند.
ي��ك رو ِز مجاهدت اين بزرگوارهاـ ائمهعليهمالس�لام ـ بهقد ِر س��الها اثر مىگذاش��ت .يك روز از
زندگى مبارك اينها مثل جماعتى كه سالها كار كنند ،در جامعه اثر مىگذاشت .اين بزرگواران
دين را همينطور حفظ كردند ،واِلاّ دينى كه در رأسش متوكل و معت ّز و معتصم و مأمون باشد
و علمايش اش��خاصى باش��ند مثل يحيىبناكثم ،كه با آنكه عالم دس��تگاه بودند ،خودشان از
يك علنى بودند ،اص ً
ك آن كنده
ال نبايد بماند؛ بايد همان روزها بهكل َكلَ ِ
ُف ّس��اق و ُف ّجا ِر درجة ِ
مىش��د ،تمام مىش��د .اين مجاهدت و تالش ائمهعليهمالس�لام نه فقط تشيع ،بلكه قرآن ،اسالم و
معارف دينى را حفظ كرد؛ اين است خاصيت بندگان خالص و مخلص و اولياى خدا .اگر اسالم
ِ
انس��انهاى كمربسته نداشت ،نمىتوانس��ت بعد از هزارودويست ،سيصد سال تازه زنده شود و
بيدارى اس�لامى بهوجود بيايد؛ بايد يواشيواش از بين مىرفت .اگر اس�لام كسانى را نداشت
تاريخ بش��رى و در تاريخ اس�لامى نهادينه كنند،
كه بعد از پيغمبر اين معارف عظيم را در ذهن ِ
باي��د از بين مىرفت؛ تمام مىش��د و اص ً
ال هيچ چيزش نمىماند .اگر ه��م مىماند ،از معارف
معارف اصلیشان تقريب ًا هيچچيز
چيزى باقى نمىماند؛ مثل مس��يحيت و يهوديتى كه حاال از
ِ
باقى نمانده است .اينكه قرآن سالم بماند ،حديث نبوى بماند ،اينهمه احكام و معارف بماند و
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معارف اسالمى بعد از هزار سال بتواند در رأس معارف بشرى خودش را نشان دهد ،كار طبيعى
نبود؛ كار غيرطبيعى بود كه با مجاهدت انجام گرفت .البته در راه اين كا ِر بزرگ ،كتك خوردن،
زندان رفتن و كشته شدن هم هست ،كه اينها براى اين بزرگوارها چيزى نبود.
حديثى دربارة كودكى حضرت هادى اس��ت كه وقتى معتصم در سال دویستوهجده هجرى،
حضرت جواد را دو س��ال قبل از ش��هادت ايش��ان از مدينه به بغداد آورد ،حضرت هادى كه در
آنوقت شش ساله بود ،به همراه خانوادهاش در مدينه ماند .پس از آنكه حضرت جواد به بغداد
بزرگ حضرت جواد،
آورده ش��د ،معتصم از خانوادة حضرت پرسوجو كرد و وقتى ش��نيد پس ِر ِ
علىبنمحمد ،ش��ش س��ال دارد ،گفت اين خطرناك اس��ت ،ما بايد به فكرش باشيم .معتصم
شخصى را كه از نزديكان خود بود ،مأمور كرد كه از بغداد به مدينه برود و در آنجا كسى را كه
دش��من اهلبيت اس��ت پيدا كند و اين بچه را بسپارد بهدست آن شخص ،تا او به عنوان معلم،
اين بچه را دشمن خاندان خود و متناسب با دستگاه خالفت بار بياورد .اين شخص از بغداد به
ترين مردم
مدينه آمد و يكى از علماى مدينه را به نام ُ
الج َنيدى ،كه جزو مخالفترين و دشمن ِ
با اهلبيتعليهمالس�لام بودـ در مدين��ه از اين قبيل علما آنوقت بودند ـ براى اين كار پيدا كرد ،و
به او گفت :من مأموريت دارم كه تو را مربى و مؤ ِّد ِب اين بچه كنم ،تا نگذارى هيچكس با او
رفت و آمد كند و او را آنطور كه ما مىخواهيم تربيت كن .اس��م اين ش��خصـ الجنيدى ـ در
تاريخ ثبت اس��ت .حضرت هادى همـ همانطور كه گفتم ـ در آن موقع ش��ش سال داشت و
امر ،ام ِر حكومت بود؛ چه كسى مىتوانست در مقابل آن مقاومت كند؟
بعد از چند وقت يكى از وابستگان دستگاه خالفت ،الجنيدى را ديد و از بچهاى كه به دستش
سپرده بودند ،سؤال كرد .الجنيدى گفت :بچه؟! اين بچه است؟! من يك مسئله از ادب براى او
بيان مىكنم ،او بابهايى از ادب را براى من بيان مىكند كه من اس��تفاده مىكنم! اينها كجا
درس خواندهاند؟! گاهى به او ،وقتى مىخواهد وارد حجره ش��ود ،مىگويم يك س��وره از قرآن
بخوان ،بعد وارد ش��وـ مىخواسته اذيت كند ـ مىپرسد چه س��ورهاى بخوانم؟ من به او گفتم
سورة بزرگى ،مث ً
ال سورة آلعمران را بخوان .او خوانده و جاهاى مشكلش را هم براى من معنا
كرده است .اينها عالمند ،حافظ قرآن و عالم به تأويل و تفسير قرآنند؛ بچه؟! ارتباط اين كودك
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كم َص ًّبيا »1ـ با اين استاد مدتى
«و آتَ ُ
يناه ُ
ولىاهلل استَ ،
ـ كه علىالظاهر كودك اس��ت ،اما ّ
الح َ
مخلص اهلبيت.
ادامه پيدا كرد و استاد شد يكى از شيعيان
ِ
«شد غالمى كه آب جو آرد آب جوى آمد و غالم ب ِ ُبرد»2
در هم��ة ميدانها غلبه با اينها بود و همهجا آنها شكس��ت خوردن��د.. .دعبل كه با همة خلفاى
بنىعباس بد بود و پدر آنها را با ش��عرهايش درآورده و براى هر كدامش��ان س��ندى در تاريخ
گذاشته است ،چند بيتى راجعبه معتصم دارد .مىگويد ما در كتابها خوانده بوديم كه بنىعباس
هفت خليفهاند و حاال مىگويند هش��ت خليفه؛ هشتمى كجاست؟ او مثل اصحاب كهف است،
كه هشتمىش��ان سگش��ان بود! بعد مىگويد :تو كجا و آن س��گ كجا! آن سگ هيچ گناهى
پيش خداى متعال نداشت؛ تو سر تا پايت گناه است.
1383/5/30
حضرت را از مدينه به سامره آوردند تا زير نظر خودشان باشد؛ ليكن ديدند فايدهاى ندارد .شما
اگر حاالت اين سه امام را در «مناقب »3و جاهاى ديگر مالحظه كنيد ،متوجه مىشويد كه در
زمان اين بزرگواران ،شبكة ارتباطاتى شيعه ،بيشتر از زمان امام باقر و امام صادقعليهماالسالم بوده
اس��ت .از اقصى نقاط دنيا ،نامه مىفرستادند ،پول مىفرستادند و دستور مىگرفتند؛ درحالیكه
اينها در محدوديت بودند .حضرت امام هادىعليهالس�لام در س��امره محبوب مردم ش��ده بود .همه
ايش��ان را احت��رام مىكردند و اهانت��ى در كار نبود .بعد هم ،در وف��ات آن حضرت و همچنين
امام عسكرىعليهالس�لام ،ش��هر غوغا شد .اينجا بود كه حكام فهميدند رازى وجود دارد ،آن را بايد
دسيت» پى بردند .متوكل ،حضرت را به مجلس شراب
بشناسند و عالج كنند .آنها به مسئلة « ُق ّ
عياشى هم
كشاند ،تا خبر همهجا بپيچد كه ،علىبنمحمد ،ميهمان متوكل بود؛ بساط شراب و ّ
در مجلس چيده شده بود! شما ببينيد اين خبر چه تأثيرى بر جا مىگذاشت.
حضرت ،با دي ِد يك انس��ان مب��ارز به قضيه نگاه كرد و مقابل اين توطئه ايس��تاد .حضرت به
مجلس ش��راب او را به مجلس معنويت تبديل كرد .يعنى با گفتن حقايق
دربا ِر متوكل رفت ،و
ِ
و خواندن شعرهاى شماتتبار ،متوكل را مغلوب كرد؛ بهطورى كه در آخ ِر حرفهايش ،متوكل
 .1سورة مباركة مريم /آية « ،12و او را در كودكى حكمت داديم».
 .2گلستان سعدي /باب سوم
 .3مناقب آلأبيطالبعليهمالسالم /ابنشهرآشوب /ج /4ص447ـ337
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بلند ش��د ،براى حضرت غاليه1آورد و او را با احترام بدرقه كرد .حضرت به او گفت« :تو خيال
مراتب عمل
مىكن��ى اينجا نشس��تهاى ،پنجة مرگ ت��و را فرا نخواهد گرف��ت؟» و همينطور
ِ
م��وت را تا كرمهاي��ى كه به جان متوكل خواهد افتاد ،بيان فرم��ود .حضرت ،مجلس را بهكل
متحول كرد و از دربار بيرون رفت .در مبارزهاى كه شروعكنندة آن ،خليفهاى تندخو و قدرتمند
طرف به ظاهر ضعيفتر ،دس��ت به يك جنگ روانى
ب��ود و طرف ديگر ،ي��ك جوان بىدفاعِ ،
زد؛ مبارزهاى كه در آن نيزه و شمش��ير كاربُرد ندارد .ما اگر بوديم اص ً
ال نمىتوانس��تيم اين كار
را بكنيم .اين امام اس��ت كه مىتواند موقعيت را بس��نجد و طورى س��خن بگويد كه خليفه را
خش��مگين نكند .ممكن بود حضرت مث ً
ال بلند شود و همة شيشههاى شراب را به زمين بريزد.
اي��ن ،عكسالعمل خوبى نبود و نتيجهاى هم از آن گرفته نمىش��د ،اما حضرت ،طورى ديگر
عمل كرد .اين بُعد قضيه خيلى مهم است.
باي��د به اين نكته در زندگى ائمه توجه داش��ته باش��يد كه اين بزرگ��واران ،دائم در حال مبارزه
بودند؛ مبارزهاى كه روحش سياس��ى بود .زيرا كس��ى هم كه در َمس��ند حكومت نشس��ته بود،
مدع��ى دين بود .او هم ظواهر دين را مالحظه مىكرد .حت��ى ،گاهى اوقات نظر دينى امام را
ِ
هم مىپذيرفت .مثل قضايايى كه در مورد مأمون ش��نيدهايد كه صريح ًا نظر امام را قبول كرد.
يعنى ا ِبايى نداشتند كه گاهى نظر فقهى را هم قبول كنند .چيزى كه موجب مىشد اين مبارزه
و معارضه با اهلبيت وجود داش��ته باشد ،اين بود كه اهلبيت ،خودشان را «امام» مىدانستند.
مىگفتن��د« :ما اماميم» .اص ً
ال بزرگترين مبارزه عليه حكام همين بود .چون كس��ى كه حاكم
ش��ده بود و خود را امام و پيش��وا مىدانست ،مىديد شواهد و قراینى كه در امام الزم است ،در
حضرت هس��ت و در او نيست و اين موجود را براى حكومت ،خطرناك مىشمرد؛ چون مدعى
مثل كوه ايستاده بودند .بديهى
روح مبارزه مىجنگيدند و ائمهعليهمالس�لام هم ِ
اس��ت .حكام ،با اين ِ
اس��ت كه در اين مبارزه ،معارف ،احكام فقهى و خُ لقيات و اخالقياتى كه ائمه ترويج مىكردند،
جاى خود را دارد .تربيت شاگر ِد بيشتر و ارتباطات شيعى ،روزبهروز گستردهتر شد .شيعه را اينها
نگهداشت .شما مرامى را در نظر بگيريد كه  250سال عليه آن حكومت شده است ،اص ً
ال بايد
 .1بوی خوش ،مر ّکب از ُمشک و عنبر
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هيچ چيزيش نماند ،بايد بهكل از بين برود؛ ولى ش��ما ببينيد االن دنيا چه خبر است و شيعه به
كجا رسيده است.
اين نكته را بايد در اش��عارى كه دربارة امام صادق ،امام هادى و امام عسكرىعليهمالس�لام خوانده
مىشود ،بهخوبى ديد .اينها مبارزه مىكردند و براى همين مبارزه هم جانشان را از دست دادند.
راهى اس��ت كه رو به هدفى مش��خص ادامه دارد .گاهى يكى برمىگ��ردد ،يكى از اين طرف
مىرود؛ اما هدف يكى اس��ت .اين بزرگواران ،از امام حسينعليهالس�لام كه پايه را گذاشت ،موفقتر
الح َسينِ ا ِ َّ
ال ثَالثَةٌ» هيچكس نماند .اما
اس ب َ َ
عد ُ
بودند؛ چون بعد از شهادت امام حسين «اِرتَ ّد النَّ ُ
در زمان امام هادى ش��ما نگاه كنيد؛ تمام دنياى اسالم را ائمهعليهمالسالم زير َقبضه 1گرفته بودند.
حتى بنىعباس هم درماندند .نمىدانستند چه كار كنند؛ رو به شيعه آوردند.
يكى از خلفاى بنىعباس نامهاى نوش��ت و دس��تور داد كه در خطبهها نام اهلبيت را بياورند و
بگويند كه حق با اهلبيت اس��ت .اين نامه در تاريخ ثبت ش��ده است .نوشتهاند وزي ِر دربار ،خود
را به س��رعت به خليفه رس��اند و گفت :چه كار مىكنى؟! جرأت نك��رد بگويد حق با اهلبيت
نيست! گفت :االن در كوههاى طبرستان و جاهاى ديگر ،عدهاى با شعار اهلبيت قيام كردهاند؛
جان خو ِد تو مىافتند.
اگر اين حرف تو همهجا پخش شود ،آنوقت لشكرى پيدا مىكنند و به ِ
خليف��ه ديد كه راس��ت مىگويد ،گفت :بخش��نامه را پخش نكنيد .يعنى اينها بر حكومتش��ان
حب حكومت و دنيا و همين س��لطنت ،مانع اعتقاد
مىترس��يدند .عقيده هم اگر پيدا مىكردندّ ،
قلبىشان مىشد.
1380/6/30
غربت زيادى بودند ،واقع ًا همينطور است؛ دور از مدينه و دور از خاندان
اينكه آن بزرگوارها در
ِ
و دور از محي��ط مأل��وف؛ ام��ا در كنار اين ،دربارة اين س��ه امامـ از حض��رت جواد تا حضرت
عس��كرى ـ نكتة ديگرى وجود دارد و آن اين اس��ت كه هرچه به پايان دورة حضرت عسكرى
جلوتر مىرويم ،اين غربت بيش��تر مىش��ود .حوزة نفوذ ائمه و وسعت دايرة شيعه در زمان اين
س��ه امام ،نس��بت به زمان امام صادق و امام باقر شايد ده برابر است؛ و اين چيز عجيبى است.
ش��ايد علت اينكه اينها را اينطور در فش��ار و ضيق قرار دادند ،اص ً
ال همين موضوع بود .بعد از
( .1قبض) به مشت گرفتن ،همراه با تسلط در اختیار داشتن
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حركت حضرت رضا به طرف ايران و آمدن به خراسان ،يكى از اتفاقاتى كه افتاد ،همين بود.
ش��ايد اص ً
ال در محاسبات امام هشتمعليهالسالم اين موضوع وجود داشته .قبل از آن ،شيعيان در
همهج��ا تك و توك بودند؛ اما بىارتباط به هم ،نااميد ،بدون هيچ چش��ماندازى ،بدون هيچ
اميدى .س��لطة حكومت خلفا هم كه همهجا بود؛ قبلش همهارون بود با آن قدرت فرعونى.
حضرت كه به طرف خراس��ان آمدند و از اين مس��ير عبور كردند ،ش��خصيتى در مقابل مردم
ظاهر ش��د كه هم علم ،هم عظمت ،هم شكوه ،هم صدق و هم نورانيت را جلوى چشم آنها
مىگذاش��ت؛ اص ً
ال مردم مثل چنين ش��خصيتى را نديده بودند .قبل از آن ،چقدر از ش��يعيان
مىتوانس��تند از خراس��ان حرك��ت كنند و به مدينه بروند و امام ص��ادق را ببينند؟ اما در اين
مس��ير طوالن��ى ،همهجا ام��ام را از نزديك ديدند .چي��ز عجيبى بود؛ َكأنّه انس��ان پيغمبر را
مش��اهده كند .آن هيبت و عظمت معن��وى ،آن عزت ،آن اخالق ،آن تقوا ،آن نورانيت و آن
علم وسيعـ كه هرچه مىپرسى و هرچه مىخواهى ،در دستش هست؛ چيزى كه اص ً
ال مردم
آن را نديده بودند ـ ِولولهاى راه انداخت.
تركمنس��تان فعلى واقع شده است.
امام به خراس��ان و َمرو رس��يدند .مركز هم مرو بود ،كه در
ِ
بعد از يكى دو س��ال هم كه ش��هادت حضرت بود و مردم داغدار ش��دند .هم ورود امامـ كه
نش��ان دادن جلوهاى از چيزهاى نديده و نش��نيدة مردم بود ـ و هم ش��هادت آن بزرگوارـ كه
داغ عجيب��ى بن��ا كرد ـ در واقع تم��ام فضاى اين مناطق را در اختيار ش��يعه قرار داد؛ نه اينكه
محب اهلبيت شدند .در اين فضا ،شيعيان ريختهاند كار كنند.
حتم ًا همه شيعه شدند ،اما همه ّ
ش��ما مىبينيد ناگهان س��ر و كلة «اشعريين» در قم پيدا مىشود .اينها چرا آمدند؟ اشعريين كه
عربند .اينها پا ش��دند به قم آمدند و بس��اط حديث و معارف اس�لامى را در قم پهن كردند و
آنجا را پايگاه قرار دادند .در رى هم امثال ُكلِينى 1بلند شدند .كسى مثل كلينى ابتدابهساكن از
ش��هرى بلند نمىش��ود ،بايد محيط شيعه باشد ،بايد محيط معتقد باشد تا بتواند جوانى را با اين
خصوصيات پرورش دهد كه بعد او بشود كلينى .بعد همينطور كه اين حركت ادامه پيدا كرده،
 .1ابوجعفر محمدبنیعقوب کلینی رازی ،معروف به «کلینی» صاحب کتاب گرانقدر «اصول کافی» ،در نیمة دوم قرن سوم و نیمة
اول قرن چهارم هجری میزیست و در ماه شعبان سال  329هجری وفات یافت.
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شما ببينيد شيخ صدوقرضواناهللعليه  1تا هرات و خراسان و جاهاى ديگر رفته و براى شيعه حديث
جمعآورى كرده؛ اين خيلى مهم اس��ت .محدثين ش��يعه در خراسان چه كار مىكنند؟ محدثين
عياشى سمرقندى.2
ش��يعه در س��مرقند چهكار مىكنند؟ در سمرقند چه كسى هست؟ ش��يخ ّ
عياش��ى سمرقندى در همان شهر س��مرقند بوده كه گفته ش��ده« :في دا ِر ِه الّتي كانَت ُمرتَع ًا
لش��يع ِة و َ
أهل ال ِعلم»3؛ اين در بيانات ش��يخ َكشّ ى 4هست .خود شيخ كشّ ى ،سمرقندى است.
لِ ّ
بنابراين حركت امام رضاعليهالس�لام و بعد ،ش��هادت مظلومانة آن بزرگوار كارى كرد كه اين فضا
دس��ت ائمهعليهمالس�لام افتاد؛ ائمه هم بنا كردند به استفاده كردن .نامهنگارىها و رفت و آمدهايى
كه صورت مىگرفت ،به ش��كل عادى اتفاق نمىافتاد؛ همهاش در زير پوششى از پنهانكارى
اتفاق مىافتاد؛ واِلاّ اگر آشكار بود ،مىگرفتند دست و پاى افراد را قطع مىكردند .مث ً
ال با شدت
عملى كه متوكل داش��ت و رفتن به كربال را ممنوع كرده بود ،آيا اجازه مىداد مس��ائل مردم را
راحت خدمت امام بياورند ،بعد جوابها را به مردم برس��انند؛ وجوهات را بگيرند و خدمت امام
تعليماتى
بياورند ،بعد رسيد بگيرند و به مردم بدهند؟ اينها نشاندهندة شبكة عظيم تبليغاتى و
ِ
اين سه امام بزرگوار است.
عليهمالسالم
چنين حادثهاى اتفاق افتاده .حضرت
بعد از امام رضا تا زمان شهادت حضرت عسكرى
هادى و حضرت عس��كرى در همان ش��هر سامرا ،كه در واقع مثل يك پادگان بودـ يك شهر
رجال
ِ
��ر َمن َرأى»5؛ س��ران و اعيان و ِ
ب��زرگ آنچنانى نب��ود؛ پايتخت نوبنيادى بود كه ُ
«س ّ
حكومت و بهقدرى از مردم عادى كه حوایج روزمره را برطرف كنند ،در آن جمع ش��ده بودند ـ
توانس��ته بودند اينهمه ارتباطات را با سرتاس��ر دنياى اسالم تنظيم كنند .وقتى ما ابعاد زندگى
ائم��ه را نگاه كني��م ،مىفهميم اينها چهكار مىكردند .بنابراين فقط اين نبود كه اينها مس��ائل
 .1ابوجعفر محمدبنعلیبنبابویه قمی معروف به «شیخ صدوق» ،از جمله فقها و علمای شیعه در قرن چهارم هجری است که در
سال  306هجری در شهر قم متولد شد .کتاب ارزشمند «من ال یحضره الفقیه» که دومین کتاب از کتب اربعة شیعیان است از جمله
آثار ایشان میباشد .این فقیه عالیقدر در سال  381هجری در شهر رى چشم از جهان فرو بست.
 .2محمدبنمسعود عیاشی سمرقندی از جمله مشاهیر علما و مفسران شیعه در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری بهشمار میآید.
 .3رجال النجاشی /ص« ،372خانهاش محل اجتماع شیعیان و دانشمندان بود».
 .4محمدبنعمروبنعبدالعزیز مشهور به «شیخ کشّ ی» که کنیة او «ابوعمرو» بود ،از چهرههای درخشان در اواسط نیمة اول قرن
چهارم هجری و از علمای معروف و استاد در رجال و اخبار و از محدثین شیعه است.
 .5شادكنندة بينندگان؛ منظور شهر سامرا است.
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اسالمى
نماز و روزه يا طهارت و نجاس��ات را جواب بدهند .در موضع «امام»ـ با همان معناى
ِ
خ��ودش ـ قرار مىگرفتند و با مردم ح��رف مىزدند .به نظر من اين بُعد در كنار اين ابعاد قابل
توجه اس��ت .ش��ما مىبينيد كه حضرتهادى را از مدينه به سامرا مىآورند و در سنين جوانى
ـ چهلودو س��الگى ـ ايشان را به ش��هادت مىرسانند؛ يا حضرت عس��كرى در بیستوهشت
س��الگى به شهادت مىرسند؛ اينها همه نش��اندهندة حركت عظيم ائمهعليهمالس�لام و شيعيان و
پليسى با شدت
اصحاب آن بزرگوارها در سرتاس��ر تاريخ بوده .با اينكه دس��تگاه خلفا ،دستگاه
ِ
عمل بود ،درعينحال ائمهعليهمالس�لام اينگونه موفق ش��دند .غرض ،در كنار غربت ،اين عزت و
عظمت را هم بايد ديد.
1382/2/20
تش��كيالتى شيعه در سرتاسر دنياى اسالم ،مثل زمان
در هيچ زمانى ارتباط ش��يعه و گسترش
ِ
حضرت جواد و حضرتهادى و حضرت عس��كرى نبوده اس��ت .وجود وكال و نُ ّواب و همين
داس��تانهايى كه از حضرتهادى و حضرت عسكرى نقل مىكنندـ كه مث ً
ال كسى پول آورد
و امام معين كردند چه كارى صورت بگيرد ـ نشاندهندة اين معناست .يعنى علىرغم محكوم
ب��ودن اين دو امام بزرگوار در س��امرا ،و قب��ل از آنها هم حضرت جواد ب��ه نحوى ،و حضرت
رضاس�لاماهللعليه به نحوى ،ارتباطات با مردم همينطور گس��ترش پيدا كرد .اين ارتباطات ،قبل از
زم��ان حضرت رضا هم بوده .منتها آمدن حضرت به خراس��ان ،تأثي��ر خيلى زيادى در اين امر
داشته است.
1384/5/18
ائمة ما در طول اين  250س��ال امامتـ از روز رحلت نبى مكرم اس�لامصلىاهللعليهوآله تا روز وفات
حضرت عس��كرى 250 ،س��ال است ـ خيلى زجر كشيدند ،كشته شدند ،مظلوم واقع شدند و جا
هم دارد برايش��ان گريه كنيم؛ مظلوميتش��ان دلها و عواطف را به خود متوجه كرده است؛ اما
اين مظلومها غلبه كردند؛ هم مقطعى غلبه كردند ،هم در مجموع و در طول زمان.
1383/5/30

فصل هفدهم
غایت حرکت
انسان  250ساله
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اصل مهدويت مورد اتفاق همة مسلمانهاس��ت .اديان ديگر هم در اعتقادات خودش��ان ،انتظار
نهايت زمانه دارند .آنها هم در يك بخش از قضيه ،مطلب را درس��ت فهميدهاند؛
منجى را ،در
ِ
نقص معرفتند .شيعه ،با خب ِر
اصلى قضيه ،كه معرفت به شخص منجى است ،دچار ِ
اما در بخش ِ
قطعى خود ،منجى را با نام ،با نشان ،با خصوصيات ،با تاريخ تولد ،مىشناسد.
مسلّم و
ِ
1384/6/29
خصوصيت اعتقاد ما ش��يعيان اين اس��ت كه اين حقيقت را در مذهب تشيع از شكل يك آرزو،
ذهنى محض ،به صورت يك واقعيت موجود تبديل كرده است .حقيقت اين
از ش��كل يك امر
ِ
است كه شيعيان وقتى منتظر مهدى موعودند ،منتظر آن دست نجاتبخش هستند و در عالم
ذهنيات غوطه نميخورند؛ يك واقعيتى را جس��تجو ميكنند كه اين واقعيت وجود دارد .حجت
خدا در بين مردم زنده است؛ موجود است؛ با مردم زندگى ميكند؛ مردم را مىبيند؛ با آنهاست؛
دردهاى آنها ،آالم آنها را حس ميكند .انس��انها هم ،آنهایى كه س��عادتمند باش��ند ،ظرفيت
داشته باشند ،در مواقعى بهطور ناشناس او را زيارت ميكنند .او وجود دارد؛ يك انسان واقعى،
مش��خص ،با نام معين ،با پدر و مادر مش��خص و در ميان مردم است و با آنها زندگى ميكند.
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خصوصيت عقيدة ما شيعيان است.
اين،
ِ
آنهای��ى ه��م كه از مذاهب ديگر اي��ن عقيده را قب��ول ندارند ،هيچوقت نتوانس��تند دليلى كه
عقلپس��ند باشد بر رد اين فكر و اين واقعيت ،اقامه كنند .همة ادلّة روشن و راسخ كه بسيارى
از اهلسنت هم آن را تصديق كردهاند ،بهطور قطع و يقين از وجود اين انسان واال ،اين حجت
خدا ،اين حقيقت روش��ن و تابناك ـ با همين خصوصياتى كه من و شما ميشناسيم ـ حكايت
ميكند و شما در بسيارى از منابع غيرشيعه هم اين را مشاهده ميكنيد.
فرزند مبارك پاكنهاد امام حسن عسكرىعليهالصالةوالسالم ،تاريخ والدتش معلوم است ،مرتبطينش
معلومند ،معجزاتش مش��خص است و خدا به او عمر طوالنى داده است و ميدهد .و اين است
تجس��د آن آرزوى بزرگ همة امم عالم ،همة قبایل ،همة اديان ،همة نژادها ،در همة دورهها.
ّ
اين ،خصوصيت مذهب شيعه دربارة اين مسئلة مهم است.
1387/5/27
نكاتى در اعتقاد به مهدويت هست ،كه من به اجمال آنها را عرض مىكنم .يك نكته اين است
كه وجود مقدس حضرت بقيةاهللارواحنافداه استمرار حركت نبوتها و دعوتهاى الهى است از اول
عض ا َ َ
س��كنتَ ُه َجنَّتَك »1كه
تاريخ تا امروز؛ يعنى همانطور كه در دعاى ندبه مىخوانيد ،از «فَبَ ٌ
صلىاهللعليهوآله
حضرتِ آدم اس��ت ،تا «إلى ِ
هست؛ و
يت بِاألمر ،»2كه رسيدن به خاتماالنبياء
أن انتَ َه َ
بيت آن بزرگوار ،تا مىرسد به امام زمان ،همه ،يك سلسلة متصل و
بعد مسئلة وصايت و اهل ِ
عظيم نبوتها ،آن دعوت
حركت
مرتبط به هم در تاريخ بشر است .اين ،بدين معناست كه آن
ِ
ِ
الهى بهوس��يلة پيامبران ،در هيچ نقطهاى متوقف نش��ده است .بشر به پيامبر و به دعوت الهى
و به داعيان الهى احتياج داش��ته اس��ت و اين احتياج تا امروز باقى است و هر چه زمان گذشته،
بشر به تعاليم انبيا نزديكتر شده است.
امروز جامعة بشرى با پيشرفت فكر و مدنيت و معرفت ،بسيارى از تعاليم انبيا راـ كه دهها قرن
پيش از اين ،براى بشر قابل درك نبود ـ درك كرده است .همين مسئلة عدالت ،مسئلة آزادى،
مسئلة كرامت انس��ان ،اين حرفهايى كه امروز در دنيا رايج است ،حرفهاى انبياست .آنروز
عام��ة مردم و افكار عمومى م��ردم اين مفاهيم را درك نمىكردن��د .پىدرپى آمدن پيغمبران
 .1پس بعضى از آنها را در بهشت منزل دادى.
[ .2در هر دورهاى رسول فرستادى] تا آنکه امر رسالت به حبیب گرامیات مح ّمد(ص) منتهى گردید.
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و انتش��ار دع��وت پيغمبران ،اين اف��كار را در ذهن مردم ،در فطرت مردم ،در دل مردم ،نس��ل
به نس��ل نهادينه كرده اس��ت .آن داعيان الهى ،امروز سلسلةش��ان قطع نش��ده است و وجود
مقدس بقيةاهللاالعظمارواحنافداه ادامة سلسلة داعيان الهى است ،كه در زيارت آلياسين مىخوانيد:
�لام َع َل َ
اني آياتِه .»1يعنى ش��ما امروز همان دعوت ابراهيم ،همان
يك يا
لس ُ
داعي اهلل ِ َو رب ّ َّ
«ا َ ّ
َ
دعوت موس��ى ،همان دعوت عيس��ى ،همان دعوت همة پيغمبران و مصلحان الهى و دعوت
پيامبر خاتم را در وجود حضرت بقيةاهلل مجس��م مىبينيد .اين بزرگوار وارث همة آنهاس��ت و
دع��وت و پرچ��م همة آنها را در دس��ت دارد و دنيا را به همان معارفى ك��ه انبيا در طول زمان
آوردهاند و به بشر عرضه كردهاند ،فرا مىخواند .اين ،نكتة مهمى است.
نكتة بعدى در باب مهدويت ،انتظار فرج است .انتظار فرج يك مفهوم بسيار وسيع و گستردهاى
طواغيت عالم،
فرج نهايى اس��ت؛ يعنى اينكه بشريت اگر مىبيند كه
ِ
اس��ت .يك انتظار ،انتظا ِر ِ
تُركتازى2مىكنند و چپاولگرى مىكنند و افسارگس��يخته به حق انس��انها تع ّدى 3مىكنند،
نبايد خيال كند كه سرنوش��ت دنيا همين اس��ت .نبايد تصور كند كه باالخره چارهاى نيس��ت و
بايس��تى به همين وضعيت تن داد؛ نه ،بداند كه اين وضعيت يك وضعيت گذراستـ «لِلبَا ِطلِ
َجولَة »4ـ و آن چيزى كه متعلق به اين عالم و طبيعت اين عالم است ،عبارت است از استقرار
نهايت دوران��ى كه ما در آن قرار
حكوم��ت ع��دل؛ و او خواهد آمد .انتظار فرج و گش��ايش ،در
ِ
داريم و بش��ريت دچار ستمها و آزارهاست ،يك مصداق از انتظار فرج است ،ليكن انتظار فرج،
مصداقهاى ديگر هم دارد.
وقتى به ما مىگويند منتظر فرج باش��يد ،فقط اين نيس��ت كه منتظر فرج نهايى باش��يد ،بلكه
معنايش اين اس��ت كه هر بنبس��تى قابل گش��وده ش��دن اس��ت .فرج ،يعنى اين؛ فرج ،يعنى
درس انتظار فرج ،مىآموزد و تعليم مىگيرد كه هيچ بنبستى در زندگى
گش��ايش .مسلمان با ِ
بشر وجود ندارد كه نشود آن را باز كرد و الزم باشد كه انسان ،نااميد دست روى دست بگذارد
 .1سالم بر تو ،اي دعوتكنندة بهسوي خدا ،و داناي بزرگ آيات او
 .2جوالن دادن ،تاراج کردن و به غارت بردن
( .3عدو) تجاوز کردن ،ستم کردن
 .4تصنيف غررالحكم و دررالكلم /ص« ،71از براى باطل جوالنى باشد [كه بهزودي بهسر آيد و زايل گردد»].
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زندگى انس��ان ،در مقابلة با
نهايت
و بنش��يند و بگويد ديگر كارى نمىش��ود كرد؛ نه ،وقتى در
ِ
ِ
اينهمه حركت ظالمانه و س��تمگرانه ،خورش��ي ِد فرج ،ظهور خواهد كرد ،پس در بنبستهاى
جارى زندگى هم همين فرج متوقع و مورد انتظار است .اين ،درس اميد به همة انسانهاست.
اين ،درس انتظار واقعى به همة انسانهاست.
لذا انتظا ِر فرج را افضل اعمال دانس��تهاند؛ معلوم مىش��ود انتظار ،يك عمل اس��ت ،بىعملى
نيس��ت .نبايد اش��تباه كرد ،خيال كرد كه انتظار يعنى اينكه دست روى دست بگذاريم و منتظر
بمانيم تا يك كارى بشود .انتظار ،يك عمل است ،يك آمادهسازى است ،يك تقويت انگيزه در
دل و درون است ،يك نشاط و تحرك و پويايى است در همة زمينهها .اين ،در واقع تفسير اين
ِ
جع َل ُهم
ذين اس��تُض ِع ُفوا في
«و ن ُ ُ
ريد أن ن َ ُم َّن َع َلى ال ّ َ
األرض َو ن َ َ
آيات كريمة قرآنى اس��ت كهَ :
2
لمتّقين ».
«إن
َ
جع َل ُه ُم الوا ِرثين »1يا ّ
أئ ِ ّم ًة َو ن َ َ
شاء ِمن ِعبا ِد ِه َو العاقِبَ ُة ل ِ ُ
األرض لهلِ يُو ِرثُها َمن يَ ُ
يعنى هيچوقت ملتها و امتها نبايد از گشايش مأيوس شوند.
آنروزى كه ملت ايران قيام كرد ،اميد پيدا كرد كه قيام كرد .امروز كه آن اميد برآورده ش��ده
است ،از آن قيام ،آن نتيجة بزرگ را گرفته است و امروز هم به آينده اميدوار است و با اميد و با
نشاط حركت مىكند .اين نور اميد است كه جوانها را به انگيزه و حركت و نشاط وادار مىكند
و از دلمردگى و افسردگى آنها جلوگيرى مىكند و روح پويايى را در جامعه زنده مىكند .اين،
نتيجة انتظار فرج است.
بنابراي��ن ،هم بايد منتظر فرج نهايى بود ،ه��م بايد منتظر فرج در همة مراحل زندگى فردى و
اجتماعى بود .اجازه ندهيد يأس بر دل ش��ما حاكم بش��ود ،انتظار فرج داشته باشيد و بدانيد كه
اين فرج ،مح َقّق خواهد ش��د؛ مش��روط بر اينكه شما انتظارتان ،انتظار واقعى باشد ،عمل باشد،
تالش باشد ،انگيزه باشد ،حركت باشد.
1384/6/29
امروز ما انتظار فرج داريم .يعنى منتظريم كه دس��ت قدرتمند عدالتگس��ترى بيايد و اين غلبة
پيشوايان
 .1سورة مباركة قصص /آية « ،5وخواستيم بر كسانى كه در زمين به ضعف و زبونى كشيده شدهاند ،م ّنت نهيم و آنها را
ِ
وارثان [زمين] كنيم».
[مردم] گردانيم و ايشان را
ِ
 .2سورة مباركة اعراف /آية « ،128زمين از آن خداست ،آن را به هركس از بندگانش كه بخواهد به ارث مىدهد ،و فرجا ِم [نيكو]
از آن پرهيزكاران است».
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ظلم و جور را ،كه همة بش��ريت را تقريب ًا مقهور خود كرده اس��ت ،بشكند و اين فضاى ظلم و
جور را دگرگون كند و نسيم عدل را بر زندگى انسانها بِوزاند ،تا انسانها احساس عدالت كنند.
هميش��گى يك انسان زنده و يك انسان آگاه است؛ انسانى كه سر در پيلة خود نكرده
اين نيا ِز
ِ
باش��د ،به زندگى خود دل خوش نكرده باش��د .انسانى كه به زندگى عمومى بشر با نگاه كالن
نگاه ميكند ،بهطور طبيعى حالت انتظار دارد .اين معناى انتظار است .انتظار يعنى قانع نشدن،
نكردن وضع موجو ِد زندگى انس��ان و تالش براى رس��يدن به وضع مطلوب؛ كه مسلّم
قبول
ِ
مهدى صاحب
ولى خدا ،حضرت حجةبنالحسن،
اس��ت اين وض ِع مطلوب با ِ
ِ
دست قدرتمند ّ
زمانصلواتاهللعلي هو ّ
عجلاهللفرج هوارواحنافداه تحقق پيدا خواهد كرد.
عنوان انس��انى كه حاضر اس��ت براى آنچنان ش��رایطى
عنوان يك س��رباز ،به
ِ
بايد خود را به ِ
مجاهدت كند ،آماده كنيم .انتظار فرج معنايش اين نيس��ت كه انس��ان بنش��يند ،دست به هيچ
كارى نزن��د ،هيچ اصالحى را وجهة همت خ��ود نكند ،صرف ًا دل خوش كند به اينكه ما منتظر
دست قاه ِر قدرتمن ِد
امام زمانعليهالصالةوالس�لام هس��تيم .اينكه انتظار نيست .انتظار چيست؟ انتظارِ ،
الهى ملكوتى اس��ت كه بايد بيايد و با كمك همين انس��انها سيطرة ظلم را از بين ببرد و حق
ِ
را غالب كند و عدل را در زندگى مردم حاكم كند و پرچم توحيد را بلند كند؛ انس��انها را بندة
واقعى خدا بكند .بايد براى اين كار آماده بود .تشكيل نظام جمهورى اسالمى يكى از مقدمات
اين حركت عظيم تاريخى اس��ت .هر اقدامى در جهت اس��تقرار عدالت ،يك قدم به سمت آن
هدف واالس��ت .انتظار ،معنايش اين اس��ت .انتظار ،حركت است؛ انتظار ،سكون نيست .انتظار،
رها كردن و نشس��تن براى اينكه كار بهخودى ِخود صورت بگيرد ،نيست .انتظار ،حركت است.
انتظار ،آمادگى اس��ت .اين آمادگى را بايد در وجود خودمان ،در محيط پيرامون خودمان حفظ
كنيم .و خداى متعال نعمت داده است به مردم عزيز ما ،به ملت ايران ،كه توانستهاند اين قدم
بزرگ را بردارند و فضاى انتظار را آماده كنند .اين معناى انتظا ِر فرج است.
1387/5/27
جامعة مهدوى يعنى آن دنيايى كه امام زمان مىآيد تا آن دنيا را بسازد ،همان جامعهاى است
كه همة پيامبران براى تأمين آن در عالم ظهور كردند .يعنى همة پيغمبران مقدمه بودند تا آن
ولىعصر و مهدى موعود در اين عالم پديد خواهد
جامعة ايدهآل انس��انى ،كه باالخره بهوسيلة ّ
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آمد و پايهگذارى خواهد ش��د ،بهوجود بيايد .مانند يك بناى مرتفعى كه كسى مىآيد زمين آن
را تس��طيح مىكند و خار و خاش��اك را از آن م َ
ىكند ،كس ديگرى پس از او مىآيد و زمين را
براى پايهريزى م َ
ىكند و گود مىكند ،و كس ديگرى پس از او مىآيد تا پايهها را شالودهريزى
كن��د و بلن��د كند ،و كس ديگرى پس از او مىآيد تا ديواره��ا را بچيند ،و يكى پس از ديگرى
مأموران و مس��ؤوالن مىآيند تا اين كاخ مرتفع ،اين بنيان رفيع بهتدريج در طول زمان ساخته
و پرداخته بش��ود .انبياى الهى از آغاز تاريخ بش��ريت يكى پس از ديگرى آمدند تا جامعه را و
بش��ريت را قدمبهق��دم به آن جامعة آرمانى و آن هدف نهايى نزدي��ك كنند .انبياء همه موفق
ش��دند ،حتى يك نفر از رس��والن الهى هم در اين راه و در اين مسير ناكام نماند ،بارى بود كه
بر دوش اين مأموران عالىمقام نهاده ش��ده بود ،هر كدام قدمى آن بار را به مقصد و س��رمنزل
نزديك كردند ،كوش��ش كردند ،هر چه توان داش��تند به كار بردند .آن وقتى كه عمر آنان س��ر
آمد ،اين بار را ديگرى از دس��ت آنان گرفت و همچنان قدمى و مس��افتى آن بار را به مقصد
ولىعصرصلواتاهللعليه ميراثبر همة پيامبران الهى است كه مىآيد و گام آخر را در
نزديكتر كردّ .
ايجاد آن جامعة الهى برمىدارد.
مقدارى دربارة اوصاف آن جامعه من حرف بزنم .البته اگر شما در كتب اسالمى ،در متون اصلى
اس�لامى دقت كنيد همة خصوصيات آن جامعه بهدس��ت مىآيد .همين دعاى ندبهاى كه در
روزهاى جمعه انش��اءاهلل موفق باشيد و بخوانيد و مىخوانيد ،خصوصيات آن جامعه ذكر شده
األولياء و ُم ِذ ُّل األعداء» مث ً
ال ،آن جامعه ،جامعهاى است
«أين ُم ِع ُّز
است .آنجایى كه مىگويد َ
َ
كه اولياى خدا در آن عزيزند و دشمنان خدا در آن ذليل و خوارند ،يعنى ارزشها و معيارها در
الحدود» آن جامعه ،جامعهاى است كه حدود الهى
آن جامعه چنين اس��تَ .
الم ِع ُّد إلقام ِة ُ
«أين ُ
در آن اقامه مىش��ود ،يعنى همة ح ّد و مرزهايى كه خدا معين كرده اس��ت و اسالم معين كرده
اس��ت در جامعة زمان امام زمان آن ح ّد و مرزها مراعات مىش��ود .امام زمان وقتى كه ظهور
مىكند جامعهاى مىس��ازد كه بهطور خالصه داراى اين چند خصوصيت اس��ت ،كه من آن را
مىگويم و ش��ما برادران و خواهران عزيز دقت كنيد در آيات و در ادعيهاى كه وارد شده است
وقت��ى مىخوانيد ،ذهن خود را در اين مورد بازت��ر و بازتر كنيد ،فقط خواندن دعاى ندبه كافى
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نيست ،درس گرفتن و فهميدن آن الزم است.
ام��ام زمانصلواتاهللوس�لامهعليه جامعهاش را بر اين چند پايه بن��ا مىكند؛ او ًال بر نابود كردن و قلع و
ولىعصرصلواتاهللعليه ساخته
قمع كردن ريش��ههاى ظلم و طغيان .يعنى در جامعهاى كه در زمان ّ
مىشود بايد ظلم و جور نباشد ،نه اينكه فقط در ايران نباشد ،يا در جوامع مسلماننشين نباشد،
در همة دنيا نباشد .نه ظلم اقتصادى و نه ظلم سياسى و نه ظلم فرهنگى و نه هيچگونه ستمى
در آن جامعه ديگر وجود نخواهد داشت .بايد استثمار و اختالف طبقاتى و تبعيض و نابرابرى و
زورگويى و گردنكلفتى و قلدرى از عالم ريشهكن بشود .اين خصوصيت اول.
دوم ،خصوصيت جامعة ايدهآلى كه امام زمانصلواتاهللعليه آن را مىس��ازد ،باال رفتن سطح انديشة
ولىعصر
انس��ان است؛ هم انديشة علمى انسان ،هم انديشة اسالمى انس��ان .يعنى در دوران ّ
ش��ما بايد نشانى از جهل و بىس��وادى و فقر فكرى و فرهنگى در عالم پيدا نكنيد .آنجا مردم
مىتوانند دين را به درس��تى بشناس��ند و اين ـ همچنانىكه همه مىدانيد ـ يكى از هدفهاى
بزرگ پيامبران بود كه اميرالمؤمنينصلواتاهللوسالمهعليه اين را در خطبة نهجالبالغة شريف بيان كرده
1
ولىعصر ظهور
«و يُثيروا ل َ ُهم َدفائ ِ َ
ن ُ
اس��تَ ،
الع ُقول» .در روايات ما وارد ش��ده است كه وقتى ّ
مىكند ،زنى در خانه مىنش��يند و قرآن را باز مىكند و از متن قرآن حقايق دين را اس��تخراج
مىكند و مىفهمد .يعنى چه؟ يعنى آنقدر سطح فرهنگ اسالمى و دينى باال مىرود كه همة
افراد انس��ان و همة افراد جامعه و زنانى كه در ميدان اجتماع هم بر فرض ش��ركت نمىكنند
و در خانه مىنش��ينند ،آنها هم مىتوانند فقيه باش��ند ،دينش��ناس باشند .مىتوانند قرآن را باز
كنند و خودشان حقايق دين را از قرآن بفهمند .شما ببينيد كه در جامعهاى كه همه ـ مردان و
زنان ـ در س��طوح مختلف ،قدرت فهم دين و استنباط از كتاب الهى را دارند ،اين جامعه چقدر
نورانى اس��ت و هيچ نقطهاى از ظلمت در اين جامعه ديگر نيس��ت .اي��ن همه اختالف نظر و
اختالف َرويه ،ديگر در آن جامعه معنايى ندارد.
خصوصيت س��ومى كه جامعة امام زمان ـ جامعة مهدوى ـ دارا هس��ت اين است كه در آنروز
همة نيروهاى طبيعت و همة نيروهاى انسان استخراج مىشود ،چيزى در بطن زمين نمىماند
 .1نهجالبالغه /خطبة « ،1و عقلهاى پنهانشده را كه در زير غبار كفر پوشيده شده و بر اثر تاريكى ضاللت و گمراهى مستور
گرديده بود ،بيرون آورده و به كار اندازند».
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كه بش��ر از آن استفاده نكند .اينهمه نيروهاى ّ
معطل طبيعى ،اينهمه زمينهايى كه مىتواند
انس��ان را تغذيه كند ،اينهمه قواى كشفنش��ده ،مانند نيروهايى كه قرنها در تاريخ بود .مث ً
ال
ني��روى اتم ،نيروى برق و الكتريس��یته؛ قرنها بر عمر جهان مىگذش��ت اين نيروها در بطن
طبيعت بود ،اما بش��ر آنها را نمىشناخت ،بعد يك روزى بهتدريج استخراج شد .همة نيروهاى
بيشمارى كه از اين قبيل در بطن طبيعت هست در زمان امام زمان استخراج مىشود.
جملة ديگر و خصوصيت ديگر اين است كه محور در دوران امام زمان ،محور فضيلت و اخالق
است .هركس داراى فضيلت اخالقى بيشتر است او مقدمتر و جلوتر است.
1359/4/6
الر ِ
األرض
طوى ل َ ُه
در ي��ك روايت ديگر مىفرمايد« :القائ ِ ُم ِمنّا َم
ُ
ٌ
نصور ب ِ ُّ
عب ُم َؤي َّ ٌد بِالنَّص ِر تُ َ
َو تَظ َه ُر ل َ ُه ُ
المغرِب »1يعنى قائم ما بهوسيلة ُرعب نصرت
المش��ر َِق َو َ
الكنُو ُز يَب ُل ُغ ُس��لطان ُ ُه َ
مىش��ود و دولتهاى س��تمگر و دستگاههاى ظالم مرعوب او مىشوند .اين ،چيزى است كه
ما امروز يك نمونة كوچكش را در جامعة خودمان داريم مىبينيم .امروز حكومت ما و جامعة
ما و نظام اس�لامى ما كه يك رشحهاى 2از رشحات حكومت اسالمى است ،يك قطرهاى از
اقيانوس آن عظمت الهى و س��لطان الهى اس��ت ،آنچنان در دل قدرتمندان عالَم و ظالمين
رعب انداخته كه خو ِد اين رعب وس��يلة پيروزى ماس��ت .امروز مستكبرين عالم از جمهورى
اس�لامى و از انقالب ما و از ملت ما و نظام ما مىترس��ند .بهخاطر ترسشان تالش مىكنند
عكس تالش آنها ـ همانطور
كه اين مزاحم قدرتِ ظالمانة خودش��ان را از ميان بردارند و به ِ
كه داريد مىبينيد ـ در صحنة سياس��ت دنيا بيش��تر به پيروزى اس�لام و مس��لمين منتهى
ولىعصرارواحناف��داه آنچنان همهگير و عمومى
خواهد ش��د .آنوقت يكچنين حالتى در دوران ّ
«م َؤي َّ ٌد بِالنَّصر» نصرت الهى او را
اس��ت كه مىتواند آن حكومت جهانى را بهوجود بي��اوردُ .
تأيي��د مىكند .زمين در مقابل او پيچيده اس��ت؛ يعن��ى در اختيار او و در قبضة قدرت او قرار
مىگيرد .گنجينهها براى او ظاهر خواهد ش��د ،و قدرت او به مش��رق و مغرب عالم گسترش
پيدا خواهد كرد.
يارى حق تأييد شده است.
 .1كمال الدين و تمام النعمه /ج /1ص« ،331قائم ما بهوسیلة ترس در دل دشمنان ،يارى شده است و به ِ
زمين برايش در نور ديده شود و گنجها برايش آشكار گردد و تسلطش مشرق و مغرب را فرا گيرد».
( .2رشح) چکه ،قطره
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ِ
��راب اّإل قَد ُع ِمر »1يعنى اين
األرض َخ
بع��د چن��د جمله دارد ،بعد مىفرمايد« :فَال يَب َقى في
ٌ
قدرت در جهت آبادانى عالم صرف خواهد ش��د ،نه در جهت س��يطرة بر منافع انس��انها و به
استضعاف كشاندن انسانها .در تمام گسترة جهان هيچ نقطة ويرانى وجود نخواهد داشت ،مگر
اينكه آباد بشود؛ حاال چه ويرانىهايى كه بهدست بشر انجام شده ،چه ويرانىهايى كه بهوسيلة
عليهالصالةوالسالم
«حتّى
جهالت بشر بر انسانها تحميل شده .يك روايت ديگر از امام باقر
مىفرمايدَ :
2
يس ِ
َيأخذُ
الر ُج ُل إلَى ِك ِ
حاجتَ ُه فَال يَمنَ ُعه » اين
أخي ِه ف ُ
إذا َ
َ
المزايَ َل ُة َو أتَى َّ
جاء ِت ُ
قام القائ ِ ُم َ
اشارة به اخالق برابرىطلبى و مساواتگرايى انسانهاست ،ايثار و گذشت انسانهاست .نجات
دل انس��انها از تسلطِ بُخل و حرص ،كه بزرگترين وسيله براى بدبخت كردن انسانها بوده؛
مبشّ ��ر يكچنين حالتى اس��ت .برادرى ،به سراغ جيب برادر ديگرش مىرود و از او به قدر نياز
اسالمى
خودش برمىدارد و او مانعش نمىش��ود .اين در حقيقت نش��اندهندة آن نظام س��الم
ِ
اجتماعى آنروز است .يعنى زور و اجبارى در كار نيست ،خود انسانها از آن
اقتصادى
اخالقى
ِ
ِ
ِ
حرص انسانى نجات پيدا مىكنند و يكچنين بهشت انسانيتى بهوجود مىآيد.
بخل انسانى و
ِ
ِ
ِ 3
اضم َحلَّ ِت ال َقطائ ِ ُع فَال قَطائع» اين بخش��شهايى كه
باز در يك روايت ديگر «إذا َ
قام قائ ِ ُمنا َ
حكومتهاى مس��تكبر عالم به دوستانش��ان ،به يارانشان هميش��ه مىكنند؛ حاتمبخشىها ،از
كيس��ة ملتها به اين و آن بخش��يدنها ،اينها ديگر بساطش در دنيا برچيده خواهد شد .قطيعه
كه در گذشته به يك شكل بود ،امروز به يك شكل ديگر است .در گذشته به اين صورت بود
كه يك خليفهاى ،يك سلطانى يك تكه زمينى را ،يك صحرايى را ،يك دهى را ،يك شهرى
را ،گاهى يك اس��تانى را مىبخش��يد به يك نفر ،مىگفت برو هر كار مىخواهى آنجا بكن؛ از
مردمش ماليات بگير ،از مزارعش استفاده كن ،هرگونه بهرة مادى دارد مال تو .يك حقى هم
گوناگون نفتى و تجارى و صنعتى و فنى
به سلطان بايد مىداد .امروز هم در شكل انحصارات
ِ
و اين صناي��ع بزرگ و اين انحصارات بيچارهكنندة ملتها ،اينها همهاش در حقيقت در حكم
 .1كمال الدين و تمام النعمه /ج /1ص« ،331و در زمين ويرانهاى نماند جز آنكه آباد گردد».
 .2وسائلالشيعه /ج /5ص« ،121زماني که قائم قيام نمايد شخص نيازمند از جيب برادرش بدون هيچ مانعي حاجت خود را برميدارد».
 .3جامع أحاديث الشيعه /بروجردي /ج /23ص« ،1012هنگام ظهور قائم ما ،واگذار كردن زمينهاى خراج پايان مىيابد ،پس زمين
خراجى در كار نخواهد بود».

 n342انسان  250ساله

قطيعه اس��ت ،كه اين انحصارات امروزى هم در حكم همان قطايع اس��ت؛ براى خاطر اينكه
اين هم به كمك بند و بس��ت با حكومتها و رش��وه دادن و رشوه گرفتن بهوجود مىآيد .اين
بس��اطهاى انسان ُكش و فضيلت ُكش از بين خواهد رفت و وسيلة بهرة انسانها در اختيار همة
آنها قرار خواهد گرفت.
ين النّاسِ َحتّى ال تَ َرى
«و يُ َس ِّو 
ي بَ َ
در يك روايت ديگر باز ناظر به وضع اقتصادى مىفرمايدَ :
ُمحتاج ًا إلَى ال َّزكاة »1بين مردم آنچنان مساوات در امور مالى و اقتصادى را برقرار خواهد كرد،
كه يك نفر فقيرى كه شما بتوانيد زكات مالتان را به او بدهيد پيدا نخواهيد كرد؛ و اينجا زكات
طبع ًا مصروف خواهد ش��د براى مصارف عمومى و به فقرا ديگر داده نمىش��ود ،چون فقيرى
آنروز در دنيا نيست؛ و از اين قبيل روايات كه ترسيمكنندة يك بهشت اسالمى و يك دنياى
واقعى .مثل بقية مدينة فاضلههايى هم كه بعضىها درست كردند خيالى و تو ّهماتى نيست ،نه.
همان شعارهاى اسالمى است كه همهاش هم عملى است و ما در جمهورى اسالمى احساس
دست قدرتمند و يك دل و انديشهاى كه متصل به وحى و تأييد الهى
مىكنيم كه حقيقت ًا يك ِ
اس��ت و يك معصوم يقين ًا مىتواند در دنيا يكچنين وضعى را بهوجود بياورد و بش��ريت هم از
آن استقبال خواهد كرد .اين وضعيت آن دنياست.
1366/1/21
متتبعي��ن 2مراجعه
ح��اال اگ��ر به آي��ات و رواي��ات مراجع��ه بكنيد ـ ك��ه البت��ه محققي��ن و ّ
كردهاند ـ خصوصيات بيشترى را هم پيدا مىكنيد .جامعهاى كه در آن نشانى از ظلم و طغيان
و ُعدوان و س��تم نيست؛ جامعهاى كه در آن انديش��ة دينى و انديشة علمى انسانها در سطح
باالس��ت؛ جامعهاى كه در آن همة بركات و همة ن ِعم و همة نيكيها و زيبايىهاى عالم بروز
مىكند و در اختيار انسان قرار مىگيرد؛ و باالخره جامعهاى كه در آن تقوا و فضيلت و گذشت
و ايثار و برادرى و مهربانى و يكرنگى ،اصل و محور اس��ت .يك چنين جامعهاى را ش��ما در
زمان ما و محبوب تاريخى
نظر بگيريد ،اين همان جامعهاى اس��ت كه مهدى موعو ِد ما و امام ِ
ديرين ما ـ كه هماكنون در زير همين آسمان و بر روى همين زمين زندگى مىكند و در ميان
انسانها هست ـ بهوجود خواهد آورد و تأمين خواهد كرد .اين اعتقاد به امام زمان.
 .1بحاراالنوار /ج /52ص390
تتبعکننده ،مطالعهکننده
متتبعّ :
( .2تبع) ّ
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م��ا ملت ايران حاال يك انقالبى انجام داديم .انق�لاب ما در راه آن هدفى كه امام زمان براى
تأمين آن هدف مبعوث مىش��ود و ظاهر مىش��ود يك مقدمة الزم و يك گام بزرگ است .ما
اگر اين گام بزرگ را بر نمىداش��تيم ،يقين ًا ظهور ولىعصرصلواتاهللعليه ّ
وعجلاهللتعالىفرجهالش��ريف به عقب
ّ
مىافتاد .ش��ما مردم ايران و شما مادران ش��هيدداده و پدران داغدار و افرادى كه در طول اين
مبارزه زحمت كشيديد بدانيد ،موجب پيشرفت حركت انسانيت بهسوى سرمنزل تاريخ و موجب
ولىعصرصلواتاهللعليه شديد .شما يك قدم اين بار را به منزل نزديكتر كرديد ،با
تسريع در ظهور ّ
اين انقالب كه مانع را ـ كه همان دس��تگاه و نظام پليد ظلم در اين گوش��ة دنيا بود و سرطان
بسيار خطرناك و موذى و آزاردهندهاى بود ـ اين را كنديد و قلع و قمع كرديد.
خُ ب ،حاال بعد از اين ،چه كنيم؟ بعد از اين تكليف ما روشن است .او ًال ما بايد بدانيم كه ظهور
ولىعصرصلواتاهللعليه همانطورى كه با اين انقالب ما يك قدم نزديك ش��د ،با همين انقالب ما
ّ
باز هم مىتواند نزديكتر بش��ود .يعنى همي��ن مردمى كه انقالب كردند و خود را يك قدم به
امام زمانشان نزديك كردند ،مىتوانند باز هم يك قدم و يك قدم ديگر و يك قدم ديگر همين
مردم خودشان را به امام زمان نزديكتر كنند .چطور؟ او ًال هرچه شما بتوانيد دایرة اين مقدار از
اسالمى كه من و شما در ايران داريم ـ مبالغه نمىكنيم ،اسالم كامل البته نيست ،اما بخشى از
اس�لام را اين ملت توانسته در ايران پياده كند ـ همين مقدار از اسالم را هرچه شما بتوانيد در
آفاق ديگر عالم ،در كش��ورهاى ديگر ،در نقاط تاريك و مظلَم ديگر گس��ترش و اشاعه بدهيد،
ولىامر و حجتِعصر كمك كرديد و نزديك شديد.
همان مقدار به ظهور ّ
ثاني ًا ،نزديك ش��دن به امام زمان نه نزديكش��دن در مكان هست و نه نزديكشدن به زمان.
شما كه مىخواهيد به ظهور امام زمان نزديك بشويد ،ظهور امام زمان يك تاريخ معينى ندارد
كه صد س��ال ديگر مث ً
ال ،يا پنجاه س��ال ديگر ،تا ما بگویيم كه ما از اين پنجاه سال ،يك سال
و دو س��ال و س��ه سالش را گذرانديم ،چهلوشش س��ال و چهلوهفت سال ديگر باقى مانده،
نه .از لحاظ مكان هم نيس��ت كه ما بگویيم ما از اينجا حركت مىكنيم به طرف مث ً
ال ش��رق يا
ولىعصر كجاست و به او برسيم ،نه .نزديك
غرب عالم ،يا ش��مال يا جنوب عالم تا ببينيم كه ّ
ش��دن ما به امام زمان يك نزديك ش��دن معنوى است ،يعنى ش��ما در هر زمانى تا پنج سال
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كميت جامعة اسالمى را افزايش
ديگر ،تا ده سال ديگر ،تا صد سال ديگر كه بتوانيد كيفيت و ّ
بدهيد ،امام زمانصلواتاهللعليه ظهور خواهد كرد .اگر بتوانيد در درون خود جامعةتان ـ همان جامعة
انقالبى ـ تق��وا و فضيل��ت و اخالق و ديندارى و زهد و نزديكى معن��وى به خدا را در خود و
ولىعصرصلواتاهللوس�لامهعليه را مستحكمتر كرديد و هر چه
ديگران تأمين كنيد ،پايه و قاعدة ظهور ّ
كميت و مقدار ،تعداد مس��لمانان مؤمن و مخلص را افزايش بدهيد ،باز به امام
بتوانيد از لحاظ ّ
ولىعصر نزديكتر شديد .پس ما مىتوانيم قدم به قدم جامعة خود و زمان
زمان و زمان ظهور ّ
ولىعصرصلواتاهللوسالمهعليه نزديك كنيم؛ اين يك.
و تاريخ خود را به تاريخ ظهور ّ
نكتة دوم اين است ،كه ما امروز در انقالب خودمان حركتها و روشهايى داريم ،اين روشها
محصلى را در نظر
بايد به كدام سمت حركت كند؟ اين نكته ،بسيار شايان توجه است .ما يك ّ
محصل مث ً
ال مىخواهد در دانش رياضى استاد بشود .حاال مقدمات كار او را
مىگيريم كه اين ّ
چگونه بايد فراهم كنيم؟ بايد جهت تعليماتى كه به او مىدهيم ،جهت رياضى باشد .معنى ندارد
كه ما يك نفرى را كه مىخواهيم رياضىدان بشود بيایيم درس فقه مث ً
ال به او ياد بدهيم .يا آن
كس��ى كه مىخواهد فقيه بشود بيایيم درس طبيعى مث ً
ال به او بدهيم؛ بايد مقدمات متناسب با
نتيجه و غايت باشد .غايت ،جامعة آرمانى مهدوى است با همان خصوصياتى كه گفتم .پس ما
هم بايد مقدمات را همانجور فراهم بكنيم .ما بايد با ظلم نسازيم و بايد عليه ظلم حركت قاطع
بكنيم ،هرگونه ظلمى و از هركس��ى .ما بايد جهت خودمان را جهت اقامة حدود اس�لامى قرار
بدهيم .در جامعة خودمان هيچ مجالى به گس��ترش انديش��ة غيراسالمى و ضداسالمى ندهيم.
نمىگويم با زور ،نمىگويم با قهر و غلبه ،كه مىدانيم با انديشه و فكر؛ جز از راه انديشه و فكر
نمىشود مبارزه كرد ،بلكه مىگويم از راههاى درست و منطقى و معقول ،بايد انديشة اسالمى
گسترش پيدا كند.
بايد تمام قوانين ما و مقررات مملكتى و ادارات دولتى و نهادهاى اجرايى و همه و همه از لحاظ
ظاهر و از لحاظ محتوا اسالمى بشود و به اسالمى شدن روزبهروز نزديكتر بشود .اين جهتى
ولىعصر به ما و به حركت ما مىدهد .در دعاى ندبه مىخوانيد كه امام زمان
اس��ت كه انتظار ّ
در مقابل فس��وق و عدوان و طغيان و نفاق مقابله مىكند و نفاق و طغيان و عصيان و شِ ��قاق
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و دودس��تگى را ريش��هكن مىكند و ازاله 1مىكند .ما هم بايد در جامعهمان امروز در آن جهت
حركت كنيم و پيش برويم .اين است آن چيزى كه ما را به امام زمانصلواتاهللعليه از لحاظ معنوى
علوى
مهدوى
ولىعصرصلواتاهللوس�لامهعليه آن جامعة
ِ
ِ
نزدي��ك خواهد كرد و جامعة ما را ب��ه جامعة ّ
توحيدى ،نزديكتر و نزديكتر خواهد كرد.
1359/4/6
يك تأثير ديگر و نتيجة ديگرى كه ترسيم اين دنيا براى ما دارد اين است ،كه يأس و نوميدى
را از دل ملتها مىزدايد ،مىدانيم كه مبارزة ما مؤثر و داراى نتيجه اس��ت .گاهى افرادى كه
با اين ب ُعد از تفكر اس�لامى آش��نا نيستند ،در مقابل معادالت عظيم مادى جهان دچار حيرت و
يأس مىش��وند ،احس��اس مىكنند با اين قدرتهاى عظيم ،با اين تكنولوژى پيشرفته ،با اين
مخرب ،با بودن بم��ب اتمى در دنيا يك ملت حاال انق�لاب هم بكند ،مگر چقدر
س�لاحهاى ّ
مىتواند مقاومت كند؟ احس��اس مىكنند كه برايش��ان اس��تقامت در مقابل فشار قدرت ظلم و
اس��تكبار ممكن نيس��ت ،اما اعتقاد به مهدى ،اعتقاد به روزگار دولت اسالمى و الهى بهوسيلة
زادة پيغمبر و امام زمان اين اميد را در انس��ان بهوجود مىآورد كه نه ،ما مبارزه مىكنيم براى
اينكه عاقبت متعلق به ماست؛ براى اينكه نهايت كار ما يك وضع آنچنانى است كه دنيا بايد
در مقابل او خاضع و تسليم بشود و خواهد شد .براى اينكه روال تاريخ به سمت آن چيزى است
كه ما امروز پايهاش را ريختيم ،نمونهاش را درست كرديم ولو نمونة ناقصش .اين اميد اگر در
دل ملتهاى مبارز ـ مخصوص ًا ملتهاى اسالمى ـ بهوجود بيايد ،يك حالت خستگىناپذيرى
مي��دان مبارزه روگردان كند و آنها را به
ب��ه آنه��ا خواهد داد كه هيچ عاملى نمىتواند آنها را از
ِ
شكست درونى و انهزام درونى دچار كند.
يك نكتهاى كه وجود دارد اين است ،كه تبليغات غلط در ذهن مردم اينجور فرو كرده بود در
طول س��الهاى متمادى ،كه قبل از قيام حضرت مهدىعجلاهللتعالىفرجهالش��ريف هر اقدامى و حركت
اصالحى بىفايده اس��ت .اس��تدالل مىكردند به اينكه دنيا بايد پر بش��ود از ظلم و جور تا بعد
حضرت مهدى ظهور كند و تا دنيا پر از ظلم و جور نشده باشد ،حضرت مهدى ظهور نخواهد
ك��رد .مىگفتند كه آن حضرت ظهور مىكند بعد از آنىكه دنيا پر از ظلم و جور ش��ده باش��د.
( .1زول) زایل کردن ،از بین بردن
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نكتهاى كه اينجا وجود دارد اين اس��ت كه در تمام رواياتى كه در باب حضرت مهدى هس��ت،
اين جمله اينجورى اس��ت «يَ أَ ُ
األرض قِس��ط ًا َو َع اً
مل اهللُ ب ِ ِه
دل َكما ُملِئَت ُظلم ًا َو َجورا ً.»1
َ
عد ما ُملِئَت ُظلم ًا َو َجورا ً» وجود داش��ته
در يكج��ا بنده تا حاال نديدم و گم��ان نمىكنم «ب َ َ
باش��د در روايات .با توجه به اين نكته من مراجعه كردم به روايات گوناگون در ابواب مختلف،
ت ُظلم ًا َو َجورا ً» ،همهجا اينجورى اس��ت « َكما ُملِئَت ُظلم ًا َو
عد ما ُملِئَ 
هيچجا نداريم كه «ب َ َ
َجورا ً» .يعنى پر كردن دنيا از عدل و داد بهوس��يلة حضرت مهدى ،بالفاصله بعد از آن نيس��ت
كه دنيا پر از ظلم و جور ش��ده باش��د نه ،بلكه همانطورى كه در طول تاريخ بارها ،نه يك بار
نه در يك زمان ،در زمانهاى گوناگون دنيا پر بوده از ظلم و جور؛ در دوران فراعنه ،در دوران
حكومتهاى طاغوتى ،در دوران س��لطنتهاى ظالم كه همة دنيا زير فش��ار ظلم و در ساية ابر
تاريك جور و عدوان پوشيده شده بود و سياه بود ،و هيچجا نورى وجود نداشت كه نشانة عدالت
ِ
و آزادى باش��د ،يكچنين روزى را همچنانكه دني��ا ديده ،يك روزى را هم خواهد ديد كه در
عالم پهناور يك جا نباش��د كه نور عدل در آن نباشد .يك جا نباشد كه ظلم
آفاق اين ِ
سرتاس��ر ِ
در آنجا حكومت داشته باشد .يك جا نباشد كه انسانها از فشار ،از ظلم ،از جور حكومتها ،از
ج��ور گردنكلفتها ،از تبعيضها رنج ببرند .يعن��ى اين وضعى كه امروز در دنيا اغلبيت دارد و
يقين ًا يك روز در دنيا عموميت داشته ،اين تبديل خواهد شد به عموميت عدل.
1366/1/21

امروز با انقالب اس�لامى ما كه در خط ايجاد عدالت در س��طح جهان هس��ت ،انقالب حضرت
مهدىعليهالصالةوالس�لام يك گام بزرگ به هدف خود نزديك ش��د .نه فقط بهوجود آمدن حكومت
اس�لامى آن عاقبت موعود را به عقب نمىاندازد ،بلكه آن را تس��ريع هم مىكند و اين اس��ت
معناى انتظار .انتظار فرج ،يعنى انتظار حاكميت قرآن و اسالم .شما به آنچه فع ً
ال جهان در آن
قرار دارد قانع نيس��تيد ،حتى به همين پيشرفتى هم كه با انقالب اسالمى بهدست آورديد قانع
نيس��تيد ،مىخواهيد باز هم به حاكميت قرآن و اس�لام نزديكتر بشويد ،اين انتظار فرج است.
انتظار فرج ،يعنى انتظار گشايش از كار انسانيت.
امروز كار انس��انيت در گرههاى س��خت ،پيچيده و گرهخورده اس��ت .امروز فرهنگ مادى ،به

 .1الکافی /ج /1ص« ،341خداوند بهوسيلة او زمين را پر از عدل و داد مىكند ،همانطور كه از ظلم و ستم پر شده باشد».
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زور به انس��انها تحميل شده اس��ت؛ اين يك گره است .امروز در سطح دنيا تبعيض ،انسانها
را مىآزارد؛ اين گرة بزرگى اس��ت .امروز كا ِر ذهنيت غلطِ مردم دنيا را به آنجا رس��اندهاند كه
فرياد عدالتخواه يك ملت انقالبى در ميان عربدههاى مس��تانة قدرتگرايان و قدرتمندان گم
مىش��ود؛ اين يك گره اس��ت .امروز مس��تضعفان آفريقا و آمريكاى التين و ميليونها انسان
ستم تبعيض نژادى رنج مىبرند،
گرسنة آسيا و آسياى دور ،ميليونها انسان رنگينپوستى كه از ِ
چشم اميدشان به يك فريادرس و نجاتبخش است و قدرتهاى بزرگ نمىگذارند نداى اين
نجاتبخش به گوش آنها برس��د؛ اين يك گره اس��ت .فرج يعنى باز ش��دن اين گرهها .ديد را
وس��يع كنيد ،به داخل خانة خودمان و زندگى معمولى خودمان محدود نش��ويم ،در س��طح دنيا
انسانيت فرج مىطلبد ،اما راه فرج را نمىداند.
ش��ما ملت انقالبى مس��لمان بايد با حركت منظم خود در تداوم انقالب اسالمى به فرج جهانى
انس��انيت نزديك بش��ويد و ش��ما بايد بهس��وى ظهور مهدى موعود و انقالب نهايى اسالمى
بشريت كه سطح عالم را خواهد گرفت و همة اين گرهها را باز خواهد كرد قدمبهقدم ،خودتان
نزديك بش��ويد و بش��ريت را نزديك كنيد ،اين اس��ت انتظار فرج .در اين راه لطف پروردگار و
ولىعصرعجلاهللتعالىفرجهالش��ريف پشتيبان ماست و ما بايد خود را با آن حضرت و با
دعاى
ِ
مس��تجاب ّ
يادش هرچه بيش��تر آش��نا كنيم .امام زمان را فراموش نكنيم .مملكت ما ،مملكت امام زمان
ولىاهلل اعظم را در
اس��ت .انقالب ما ،انقالب امام زمان اس��ت ،زيرا انقالب اسالم اس��ت .ياد ّ
َب َ
ريمة »1را با همة دل
دلهاى خوتان داش��ته باش��يد .دعاى «أل ّل َّ
هم إنّا نَرغ ُ
إليك فى َدول َ ٍة َك َ
و با نياز كامل بخوانيد .هم روحتان در انتظار مهدى باش��د ،هم نيروى جس��ميتان در اين راه
حركت بكند .هر قدمى كه در راه اس��توارى اين انقالب اسالمى برمىداريد ،يك قدم به ظهور
مهدى نزديكتر مىشويد.
1360/3/29
مؤمنانباهلل بوده است .امامان
حكومتى كه امروز در دس��ت ش��ما مردم است آرزوى هزار سالة
ِ
قانون اله��ى را بر جامعهها
حاكميت
حاكميت خ��دا را،
هم��ه در اين خ��ط حركت كردهاند كه
ِ
ِ
ِ
حكومت بدهند .تالشها ش��ده است ،جهادها شده است ،زجرها كشيده شده است .زندانها و
 .1الکافی /دعای افتتاح /ج /3ص« ،424پروردگارا از تو میخواهيم ،زندگی در پرتو دولتی بزرگوار را».
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تبعيدها و ش��هادتهاى پرثمر و پربار در اين راه تحمل ش��ده اس��ت .امروز اين فرصت را شما
سليمان پيغمبر و
پيدا كردهايد؛ همچنانىكه بنىاس��رائيل پس از قرنها اين فرصت را در زمان
ِ
داوو ِد پيغمبر پيدا كردند .آنچه را كه داريد ،اى امت مس��لمان ،اى ملت قهرمان و مبارز ايران
ولىعصر ،مهدى
قدر بدانيد ،خود را نگاه داريد تا اِنش��اءاهلل اين حكومت به حكومت حضرت ّ
موعود ،صاحب الزمانعجلاهللتعالىفرجه منتهى بشود.
1360/2/18
اين راهى اس��ت كه ش��ما ملت عزيز ايران در پيش گرفتيد ،دنبال ميكنيد ،حركت ميكنيد و
به توفيق الهى اين راه را ادامه خواهيد داد و اين راهى اس��ت كه خوش��بختانه امروز مش��اهده
جهان اس�لام ،بهتدريج و آرام آرام دارند به اين
ميكنيم ملتهاى مس��لمان در گوش��ه و كنار
ِ
لمتّقين »1اگر چنانچه اين تقوا را
سمت حركت ميكنند .خداى متعال فرموده استَ :
«و العاقِبَ ُة ل ِ ُ
ما شيوة عمل خودمان قرار بدهيم ،مسلّم عاقبت و سرانجام كار ،متعلق به امت اسالمى خواهد
بود و اين آينده به اميد خدا چندان دور نيست.
1389/12/2
ي��ك جمل��ه در پايان عرض بكنم در مورد ل��زوم ارتباط عاطفى ،معن��وى ،روحى با آن امام
ولى معصو ِم الهى براى يكايك ما .مس��ئله را در ح ّد تحليل روش��نفكرى و فكرى
بزرگوار و ّ
مح��دود نكنيد .آن معص��وم برگزيدة خدا ،امروز در ميان ما انس��انها ،در يك جاى دنيا كه
م��ا نمىدانيم ،زندگ��ى مىكند .او وجود دارد ،او دعا مىكند ،او قرائت قرآن مىكند ،او تبيين
مواض��ع الهى مىكند ،او ركوع و س��جود مىكن��د ،او عبادت مىكند ،او دع��ا مىكند ،او در
مجامعى ظاهر مىشود ،كمك به انسانهايى مىكند .او وجود خارجى دارد ،وجود عينى دارد،
منتهى براى ما ناشناخته است .اين انسان برگزيدة پروردگار ،امروز هست و ما بايد رابطهمان
را ب��ه صورت ش��خصى ،به صورت قلب��ى ،به صورت روحى نيز عالوة بر ش��كل اجتماعى و
سياس��ياش ـ كه بحمداهلل نظام ما در جهت خواس��ت آن بزرگوار انش��اءاهلل هس��ت ـ بايد
ولىعصر و آشنايى با آن حضرت و راز
تقويت بكنيم .يعنى تكتك افراد جامعة ما توسل به ّ
و نياز با آن بزرگوار و س�لام به آن حضرت و توجه به آن حضرت را بايس��تى يك وظيفه و
يك فريضة خودش��ان بدانند و دعا كنند براى آن حضرت همچنانى كه ما در روايات داريم و
 .1سورة مباركة اعراف /آية « ،128و فرجا ِم [نيكو] از آن پرهيزكاران است».
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هم ُكن ل ِ َوليِّك »1يكى از انواع دعاهاى فراوانى اس��ت كه وجود دارد ،و زياراتى
اين دعاى «أل ّل َّ
كه در كتابها هس��ت كه همة اين زيارات عالوهبر اينكه بُعد فكرى و آگاهىبخشى و معرفت
دارد براى ما كه آنها را بخوانيم ،بُعد روحى و قلبى و عاطفى و احساس��ى هم دارد و ما به اين
احتياج داريم .بچههاى ما ،جوانهاى ما ،رزمندگان ما در جبهه با توجه و توس��ل به امام زمان
روحيه مىگيرند ،شاداب مىشوند ،اميد پيدا مىكنند .با گرية شوقى كه مىكنند و اشك شوقى
كه مىافش��انند ،دلهاى خودش��ان را به آن حضرت نزديك مىكنند ،خودشان را مورد توجه و
عنايت خدا و آن بزرگوار قرار مىدهند و اين بايستى وجود داشته باشد.
1366/1/21
اى امام زمان! اى مهدى موعو ِد محبوب اين امت! اى ساللة پاك پيامبران! و اى ميراثبر همة
انقالبهاى توحيدى و جهانى! اين ملت ما با ياد تو و با نام تو از آغاز خو گرفته است و لطف
تو را در زندگى خود و در وجود خود آزموده است .اى بندة شايستة صالح خدا! ما امروز محتاج
دعايى هس��تيم كه تو از آن دل پاك الهى و ربّانى و از آن روح قدس��ى براى پيروزى اين ملت
و پيروزى اين انقالب بكنى و بهدست قدرتى كه خدا در آستين تو قرار داده است به اين ملت
لق َو ال تُ َرى .»2اى امام زمان! براى
أرى َ
الخ َ
و راه اي��ن امت كمك بفرمایىَ « .عزي ٌز َع َل َّي أ ن َ
ما خيلى س��خت اس��ت كه در اين جهان ،در اين طبيعت بىپايان كه متعلق به صالحان است،
متعلق به بندگان خداست ،دشمنان خدا را ببينيم ،آثار وجود دشمنان خدا را لمس بكنيم ،اما تو
را نبينيم و فيض حضور تو را درک نكنيم.
پ��روردگارا! به مح ّمد و آلمح ّمد تو را س��وگند مىدهيم دله��اى ما را با ياد امام زمان همواره
باطراوت بدار.
ولىعصر من ّور بگردان.
پروردگارا! چشمهاى ما را به جمال ّ
پروردگارا! اين جنود اهلل ،اين انس��انهايى را كه در راه تو مبارزه كردهاند ،س��ربازان و جانبازان
امام زمان قرار بده.
1359/4/6
ولى معصوم خودت را از ما راضى كن .ما را جزو
پ��روردگارا! به مح ّمد و آلمح ّمد قلب مقدس ّ
الح َسن َصل َ
 .1الکافی /ج /4ص« ،162اللَّ ُه َّم ُكن ل ِ َوليِّ َ
السا َع ِة َو في ك ُِّل سا َع ٍة َولِيّ ًا
الح َّج ِة بنِ َ
ك ُ
َواتک َعلیه و َعلی آبائِه فِي ه ِذ ِه ّ
ناصرا ً َو َدلِيلاً َو َعين ًا َحتّى تُ ِ
َو حافِظ ًا َو قائِدا ً َو ِ
أرض َ
ك َطوع ًا َو تُ َمتِّ َع ُه فِيها َطوِيال».
سكنَ ُه َ
 .2بحاراالنوار /فرازی از دعای ندبه /ج /99ص« ،108بر من سخت است كه همه را ببينم و تو را نبينم».
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متوجهين و متوسلين به آن حضرت قرار بده.
پ��روردگارا! به حرم��ت مح ّمد و آلمح ّمد فرج آن حضرت و قي��ام آن حكومت الهى را هر چه
نزديكتر كن.
تش��به به آن روزگار و به آن نظام را در س��ازماندهى و بناى اين جامعة
پروردگارا! به ما توفيق
ّ
نوبنياد اسالمى عنایت بفرما.
پ��روردگارا! ب��ه مح ّمد و آلمح ّمد ما را از يارانش ،از ش��يعيانش در همة احوال و در همة كارها
قرار بده.
1366/1/21

فهرست تفصيلي
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مقدمه

سیاسی حا ّد»؛ عنص ِر گمشده در زندگی ائمه
«مبارزة
ِ

15

زندگ��ی ائمه علیرغم تفاوتهای ظاهری ،در حقیقت ،زندگی مس��تمر یک انس��ان
250ساله است.

16

معنای مبارزة حا ّد سیاسی

17

مبارزة سیاسی ائمه در راستای تشکیل حکومت اسالمی بوده است.

17

نمیتوان گفت همة ائمه میخواستند در زمان خودشان حکومت اسالمی تشکیل دهند17 .

چهارچوب زندگی سیاسی ائمه ،امروز هم مبهم ،ناگفته و ناشناخته است.

18

چگونگی شکلگیری یک نقشة کلی در زندگی ائمه بعد از دوران صدر اول

18

زندگی ائمه را زندگی یک انسان 250ساله بهحساب آورید.

19

یک هدف ائمه تبیین اسالم به شکل درست بود.

19

در رژیمهای طاغوتی با ظواهر اسالمی مخالفت نمیشد اما با روح اسالم چرا.

19

نمونهای از تحریفهای عالمان قلمبهمزد در خدمت سالطین جور

20

ماهیت سیاسی حرکت ائمه در تبیین درست اسالم

20

کار مهم دیگر ،تبیین مسألة امامت بود.

21

بیان خصوصیات امام و حاکم اسالمی توسط ائمه و معرفی خود به عنوان امام ،یکی
از مهمترین کارهای سیاسی ائمه است.

22

ائمه از دوران امام حسن مجتبی ،یک کار سیاسی ـ تشکیالتی وسیع را آغاز کردند22 .

اسالمی آنها بوده است.
علت اصلی نزاع خلفا با ائمه ،داعیة حکومت
ِ

23

فصل اول :پیامبراعظم

ایستادگی پیامبر در راه دعوت مردم به حق
جهاد و
ِ

27

بعثت خاتم ،آغاز بیداری

28
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روحی پیامبر پیش از بعثت
مراحل تکامل
ِ

28

بعثت؛ آغاز جهاد همهجانبة پیامبر با دنیای ظلمانی

29

دورة سیزده سالة دعوت در مکه ،تشکیلدهندة پایههای امت اسالمی

30

شالودهريزي نظام اسالمي

30

دین از سیاست جدا نیست ،هدف همة انبیاء تشکیل حکومت اسالمی بوده است.

31

دوران مدینه ،نمونه و الگویی است از حاکمیت اسالم برای همة زمانها.

32

هدف پیامبر از هجرت به مدینه

32

هفت شاخص برجستة نظام حکومتی پیامبر

32

های اعتقادی و انسانی نظام نبوی
پایهها و ستون ِ

34

ورود پیغمبر به مدینه همچون توفانی بود که در دلها انقالب ایجاد کرد.

35

پیغمبر در طول ده سال حکومت در مدینه ،یک لحظه را هدر نداد.

35

موضعگیری اجتماعی پیامبر در اول ورود به مدینه در ماجرای ناقة آن حضرت.

36

سال مدینه ،همة کارهای پیامبر ،مدبرانه ،هوشیارانه و با محاسبة صحیح
در طول ده ِ
انجام شد.

37

سه خصوصیت اصلی یهودیهای مدینه

38

جمعی عمومی ،اولین کار پیغمبر بود38 .
بعد از ورود به مدینه ایجاد وحدت و میثاق دست ِ

ایجاد اخوت و برادری میان اقشار گوناگون مردم

38

حراست از نظام اسالمي

39

بعد از مرحله شالودهریزی ،نوبت به حراست از نظام اسالمی میرسد.

39

دشمن کوچک؛ قبایل نیمهوحشی اطراف مدینه
یک
ِ

39

دشمن دوم؛ اشراف حاکم بر مکه

40

جنگ بدر

40

بهجای کاروان تجاری ،خواست خداوند بود.
رویارویی با لشکر نظامی دشمن 

42
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جنگ احد

42

جنگ خندق

43

صلح حدیبیه؛ دروازة فتح مبین

43

دشمن سوم؛ یهودیهای مدینه

44

یهودیان مدینه به سبب خیانت و توطئة آنها
برخورد قاطع پیامبر با سه قبیله از
ِ

45

دشمن چهارم؛ منافقین

46

برخورد قاطع با کارهای سازمانیافتة منافقین ،از جمله در ماجرای مسجد ضرار

46

دشمن پنجم؛ خطرناکترین دشمن

47

«الّذين في قلوبهم مرض» همواره منافقین نیستند ،گاهی مؤمنند!

47

نفاق ،نتیجة تکذیب آیات الهی ،عدم انفاق و خلف وعده با خداوند است.

47

رفتار پیامبر با گروههای مختلف از دشمنان و مردم خود

48

تضرع پیامبر به درگاه خداوند در عین توجه به نیروی خود
ّ
توسل و ّ

48

عزت پیامبر در چشم دشمنانش

49

تثبيت نظام اسالمي

50

به حادثة غدیرخم از دو بُعد میشود نگاه کرد.

50

ی��ک نگاه به حادثة غدیرخم ،مخصوص ش��یعه و آن ،خالفت بالفصل امیرالمؤمنین
بعد از رحلت پیامبر است.

50

شرح ماجرای غدیرخم در آخرین حج پیامبر

50

فرازهایی از خطبههای پیامبر در آخرین حج ایشان

51

حدیث ثقلین و حدیث غدیر
بُعد دوم حادثة غدیرخم متعلق به همة فرق اسالمی است.
معرفی امیرالمؤمنین به عنوان نمونة کامل انسان طراز اسالم

52
52
53
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لزوم پیوند همة مس��لمین ب��ا عترت پیامبر برای جلوگی��ری از انحراف و تحریف در
مفاهیم اساسی

54

مسئلة غدیر نشانة جامعیت اسالم است.

54

مس��ئلة غدیر بهعنوان یک دستور الهی ،برای معرفی نماد زعامت و رهبری اسالمی
در طول تاریخ بود.

55

فصل دوم :امامت

معنای واژة «امامت»

59

معنای «امام» و «امامت» از دیدگاه مکتب تشیع

60

امام؛ رئیس دولت و ایدئولوگ

61

توصیف ویژگیهای امامت و امام در روایاتی از معصومین
مبارزة سیاسی ،قطع ًا در زندگی همة ائمه وجود داشته است.

62
63

اینکه ائمه میدانستند به حکومت نمیرسند ،مانع تالش برای دستیابی به آن نیست.

64

چهار دورة جریان امامت

64

دورة اول :سکوت و همکاری امام ،بیستوپنج سال میان رحلت پیامبر تا آغاز خالفت
امیرالمؤمنین

65

ن و چند
دورة دوم :دورة به قدرت رسیدن امام ،چهار سال و نه ماه خالفت اميرالمؤمني 
ماه خالفت امام حسن

66

ن و حادثة شهادت
سال ميانة صلح امام حس 
دورة سوم :شروع كا ِر نيمهمخفي شيعه ،بیست ِ
امام حسين

66

پنهانی تشکیالتی در برنامهاي درازمدت
دورة چهارم :تعقيب و ادامة مبارزة
ِ

66

مهمتری��ن عنص��ر در زندگی ائمه از نیمة دوم قرن اول ،مبارزة حا ّد سیاس��ی با هدف
تشکیل حکومت علوی بوده است.

67
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فصل سوم :امیرالمؤمنین

جهاد امیرالمؤمنین در محراب عبادت و میدانهای مبارزه

71

جهاد امیرالمؤمنین در میدان حکومت

72

ِ
«و ِم َن النّ ِ
رضات اهلل»
غاء َم
امیرالمؤمنین ،شأن نزول آیة َ
فس ُه ابتِ َ
اس َمن يَشري ن َ َ
خودگذشتگی امیرالمؤمنین حقیقت ًا درس است برای ما ،صرف
خط مس��تمر ایثار و از
ِ

73

محبت کافی نیست.
اميرالمؤمنين در اوان کودکی به پیغمبر ایمان آوردند.

74
74

در لحظهای که دوران محنت به پایان میرسيد ،اميرالمؤمنين از ایثار جان خود دريغ نكرد75 .

مرگ پیامبر بود.
اميرالمؤمنين در جنگها ،فداییترین کس و پیش ِ

75

دوران سكوت و همكاري

76

ترین دورانها
دورة پس از رحلت پیامبر ،سخت ِ

76

پس از تعیین ابیبکر بهعنوان خلیفه ،علی(ع) بهعنوان کس��یکه ولو معترض است اما
هیچ خطر و تهدیدی علیه دستگاه خالفت ایجاد نمیکند.

76

پ��س از وقوع جری��ان«ر ّده» ،امیرالمؤمنین ب��ه صورت فع��ال وارد تمام صحنههای
اجتماعی شد.

77

«منیت» را زیر
در هر حادثهای در طول این بيستوپنج سال ،امیرالمؤمنین «خود» و ّ
پا گذاشت.

78

ماجرای شورای شش نفره پس از مرگ خلیفة دوم

78

ماجرای قتل عثمان و موضعگیری امیرالمؤمنین

78

اميرالمؤمنين پس از قتل عثمان خالفت را نميپذيرفت.

80

دوران خالفت

80

بعد از آنکه امیرالمؤمنین حکومت را بهدست گرفت ،مالحظة هیچکس را نکرد.

80

علی(ع) را عدلش به خاک و خون غلتاند.

81
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اسالمی
با وجود خلیفهای همچون امیرالمؤمنین ،اصول و ارزشهای اسالم در جامعة
ِ
قابل پیادهشدن بود.
وسیع آنروز نیز ِ
83
اموال بهناحق غصبشده به بیتالمال
بازگرداندن
ِ
82

نارضایتی برخی از خواص جامعه در مورد تقسیم مساوی بیتالمال

84

هزینة اجرای عدالت برای امیرالمؤمنین وقوع سه جنگ بود.

85

سابقة افراد ،نباید مانع از اجرای حق در مورد آنها شود.

85

نجاش��ی ش��اعر و قبیلة بنیاس��د ،و عدم اغماض امیرالمؤمنین نسبت به
ماجرای
ِ
جاری ش��دن ح ّد

86

برخورد امیرالمؤمنین در مسائل زندگی شخصی خود و خانوادهاش

87

اصول اسالمی در هر زمان قابل پیادهشدن است.
امیرالمؤمنین قلّهای دستنیافتنی است که جهت حرکت را مشخص میکند.

88
88

اقتدار ،مظلومیت و پیروزی در زندگی امیرالمؤمنین

89

شرح اقتدار ،مظلومیت و پیروزی امیرالمؤمنین

89

امیرالمؤمنین؛ یکی از مصادیق «ثاراهلل»

89

شرح عنصر پیروزی در زندگی امیرالمؤمنین از زبان عبداهللبنعروةبنزبیر

90

قاسطین چه کسانی بودند؟

91

جبهة دومی که با امیرالمؤمنین جنگید ،جبهة ناکثین بود.

93

جبهة سوم ،مارقین یا همان خوارج بودند.

94

تفاوتهای دوران حکومت پیامبر با حکومت امیرالمؤمنین

95

امیرالمؤمنین به همراه یاران بابصیرتش ،یک جبهة حقیقت ًا قوی را تشکیل داده بود96 .

بیشترین توطئهها و تهمتها علیه یاران بابصیرت امیرالمؤمنین بود.

97
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فصل چهارم :حضرت فاطم× الزهرا

فاطمة زهرا؛ مرکز فیوضات الهی

101

ما باید خود را شایستة انتساب به خاندان رسالت کنیم.

102

موفقیت در امتحان الهی ،علت این مقا ِم رفیع فاطمة زهراست.

102

علت اینکه حضرت زهرا را «اُم ابیها» نامیدهاند.

103

سختیهای دوران شِ عبابیطالب

104

علت بوسة پیامبر بر دست فاطمة زهرا

105

فاطمة زهرا؛ همپایه و همسنگ امیرالمؤمنین

106

اسالم ،فاطمه(س) را به عنوان نمونه و اسوة زن معرفی میکند.

107

مقام معنوی فاطمة زهرا تنها برای معصومین قابل درک است.

107

ویژگی اصلی شخصیت فاطمة زهرا که بهظاهر غیرقابل جمع با یکدیگرند.
سه
ِ

107

همسر یک مرد مجاهد که سردا ِر دائمی میدان جنگ است.

108

ایراد خطبهای بلیغ و زیبا در مسجد مدینه

109

همة ابعاد زندگی فاطمة زهرا همراه با کار و تالش و تکامل و تعالی روحی است.

110

عبادت فاطمة زهرا

110

شخصیت جامع االطراف فاطمة زهرا الگوی زن مسلمان است.

111

فصل پنجم :امام حسن

اسالمی صد ِر اول ،حادثهای بینظیر بود.
کل روند انقالب
صلح امام حسن در ِ
ِ

115

جریان مخالف حکومت اسالمی در دوران امام حسن به اوج قدرت خود رسید.

116

بهجای امام حسن بودند ،همین تصمیم را میگرفتند.
هر کدام از ائمه 

117

پرشکوهترین نرمش قهرمانانة تاریخ

اگر امام حسن صلح نمیکرد ،کشتهشدن او ،شهادت به حساب نمیآمد.

117
117
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در دوران امام حسن ،جریان حکومت اسالمی به نهضت تبدیل شد.

118

محتاج تفکر و تدبر در مفاهیم اصیل اس�لام و
در ای��ن دوره ،م��ردم بیش از هر چیز
ِ
قرآن بودند.

119

نوع تربیت دس��تگاههای اموی و عباس��ی ،صورتی اس�لامی ،اما محتوایی جاهلی و
شیطانی داشت.

119

داستان تملقگویی از معاویه ،مصداقی از تربیت غلط دستگاه اموی

120

ماجرای یوسفبنعمرثقفی ،نمونهای فساد در دستگاه اموی

121

غلبة دس��تگاه تبلیغات معاویه در حدی بود که اگر امام حس��ن صلح نمیکرد ،خط ِر از
رفتن کل اسالم بود.
بین ِ

122

صلح امام حسن در حقیقت مکری بود در مقابل مک ِر معاویه ،برای بقای شیعه.

122

خطاب امام حسن به کسانی که ایشان را به جهت صلح با معاویه نکوهش میکردند123 .

گیری
روایتی از امام صادق که مؤی ِد تالش امام حس��ن و امام حس��ین برای بازپس ِ
حکومت در آیندهای کوتاهمدت است.

124

تحلیل مسألة صلح امام حسن از یک دیدگاه تازه

125

حادثة صلح عبارت است از تبدیل جریان خالفت اسالمی به سلطنت.

125

خصوصیت دو جریان حق و باطل در ماجرای صلح امام حسن
ِ

126

قدرت برایش اصل بود126 .
جریان حق ،دین برایش از همه چیز مهمتر بود اما جریان باطل ،

ماجرای جنگ صفین ،نمونهای از رعایت ظواهر اسالمی توسط جریان باطل

127

مصادیق قدرتنمایی و فریب در روشهای معاویه

128

نتایج تبلیغات گمراهکنندة معاویه علیه امیرالمؤمنین

130

جن َدب توسط معاویه برای جعل حدیث در مذمت
ماجرای به خدمت گرفتن َس ُم َرةبن ُ
اهلبیت

131

روشهای جریان حق :اول مقاومت و تحرک قدرتمندانه ،دوم تبلیغ

134
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جریان حق نمیتواند در تبلیغ از هر روشی استفاده کند.

135

جریان حق ،ارزشها را به هر قیمتی که هست ،حفظ میکند.

136

ایمان افراد به انگیزههای مادی بود.
علت شکست ظاهری امام حسن ،آمیختهشدن ِ

137

رفتار دو جریان حق و باطل با یکدیگر ،پس از وقوع صلح

137

فرجام حادثة صلح امام حسن

138

فصل ششم :امام حسین

آفت بیرونی و درونی که همواره نظام اسالمی را تهدید میکند.
دو ِ

141

اسالم «جهاد» را راه عالج این دو آفت قرار داده است.

142

اعالی جهاد با این هر دو آفت ،حرکت امام حسین است.
نمونة
ِ

143

زمینة مهمتر قیام امام حسین ،احیای روحیة «مبارزه با ظلم و فساد» در مردم بود.

143

نمونههایی از فسا ِد خواص جامعة اسالمی

144

طلبی فسادپذیر در جامعه بود.
قیام عظیم حسینی برای مبارزه با روحیة راحت ِ

144

هدف قیام امام حسین

145

برخی هدف قیام امام حسین را «تشکیل حکومت» گفتهاند.

145

برخی دیگر «شهادت» را هدف قیام امام حسین دانستهاند.

146

هدف قیام امام حسین نه شهادت بود ،نه حکومت.

146

هدف ،انجام واجبی بود که نه قبل از امام حس��ین پیش آمده بود و نه بعد از ایش��ان
در دوران سایر ائمه.

147

نتیجة انجام این واجب ،یا ش��هادت اس��ت یا حکومت و امام حسین برای مواجهه با
هر دو نتیجه آماده بود.

148

همه احکامی را که یک جامعة اسالمی به آنها نیاز دارد توسط پیغمبر آورده شد.

148

دو نوع انحراف ممکن است در جامعة اسالمی رخ دهد.

149
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اگ��ر خطر انحراف ،اصل اس�لام را تهدید ک��رد ،یک حرکت انقالب��ی از هر واجبی
واجبتر است.

150

بهدست یکی از جانشینان پیامبر و در موقعیتی مناسب انجام گیرد150 .
این تکلیف واجب باید 

در زمان امام حسین ،هم آن انحراف بهوجود آمد و هم موقعیت مناسب بود.

150

معنای موقعیت مناسب این نیست که خطر کشتهشدن وجود نداشته باشد.

151

كارى كه در زمان امام حس��ين انجام گرفت ،نس��خة كوچكش هم در زمان امام ما
انجام گرفت.

152

انجام این تکلیف چه به ش��هادت منتهی ش��ود چه به حکومت ،واجب است و در هر
دو صورت هم فایده دارد.

152

آشکارشدن آن انحرافی که اصل اسالم را تهدید میکرد.
بیان امام حسین پیرامون
ِ
ِ

153

قیام امام حسین یک اصالح و مصداقی از امربهمعروف و نهیازمنکر بود.

154

اهلکوفه ،هدف قیامش را مشخص میکند155 .
امام حسین در دو نامه به رؤسای بصره و 

فرمان این تکلیف واجب را از قول پیامبر بیان کرد.
امام حسین خطاب به دشمنانش،
ِ

155

امام حسین برای انجام این واجب از همه شایستهتر بود.
بیان امام حسین در منزل ُع َذیب

156
156

جمعبندی هدف قیام امام حسین

157

در واقع ،قیام امام حسین برای احیای روحیة مسؤولیتپذیری و ظلمستیزی بود.

157

زینبکبری و سفیران کربال
فصل هفتم :حرکت


حماسة زینبکبری

161

شناخت موقعیت و انتخاب درست ،زینب را ساخت.

161

حسین دوم در پوشش یک زن
یک
ِ

162

(س)

در ماجرای کربال ،دو بار حضرت زینب احساس اضطراب کرد.

162

خاندان پیامبر در عین مقاومت در مصائب ،مظهر عواطف جوشان انسانی است.

162
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مصائب حضرت زینب در عصر عاشورا

164

ظاهری دشمن ،به یک شکست دائمی تبدیل شد.
زینب کبری کاری کرد که پیروزی
ِ

166

خطابة حضرت زینب برای اهل کوفه در حال اسارت

166

زني همچون زينبكبري ،دیگر ضعیفه نیست ،الگوست.

168

حرکت امام سجاد در دوران اسارت

168

میراثی که از جمع شیعه به امام سجاد رسید.

168

حماسة امام سجاد در اسارت

168

روشنگری امام سجاد و حضرت زینب در کوفه

169

چرا رفتار تند و پرخاش��گرانة امام س��جاد پس از دوران اس��ارت ،تبدیل به مالیمت و
نرمش شد؟

170

مسئولیت پیامآوران حادثة کربال
اهمیت
ِ

171

فصل هشتم :شرایط اجتماعی و سیاسی پس از حادثة کربال

پس از حادثة کربال رعب و وحشت در میان شیعیان بهوجود آمد.

175

مردم پس از امام حسین ُمرتد شدند ،مگر سه نفر.

175

وجود «تشکیالت پنهانی شیعه» بیانگر این بود که هنوز تشکیالت ائمه از بین نرفته.

176

شواه ِد مؤی ِد فعالبودن تشکیالت شیعه در این دوره ،با وجود فشار و اختناق زیاد

176

تالش شیعیان برای خونخواهی امام حسین و بازسازی تشکیالت خود

177

«ح ّره»
شرح واقعة َ

178

حره در تشدید اختناق و رعب میان دوستان و پیروان اهل بیت
نقش مهم حادثة ّ
حادثة شهادت مختار نیز منجر به ضعف بیشتر شیعیان شد.

179
179

یک عامل دیگر در کنار رعب و اختناق ،انحطاط فکری و اخالقی مردم بود.

181

شرحی از اوضاع فاس ِد مکه و مدینه

181
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نمونههایی از انحطاط اخالقی مردم مدینه و مکه

182

فصل نهم :امام سجاد

زمینة بسیار نامساعد آشنایی مردم با زندگی و سیرة امام سجاد

187

اهمیت توجه به جهتگیری کلی امام سجاد

188

مروری بر جهتگیری کلی حرکت ائمه در دورة صلح امام حسن تا قیام امام حسین 188

تم��ام تالشها و موضعگیریه��ای ائمه را باید با هدف تحقق حکومت خدا در زمین
مورد بررسی قرار داد.

189

ترسیم کلی زندگی امام سجاد و مواضع ایشان

190

دربارة رعب شدیدی که پس از حادثة کربال ایجاد شد.

191

سیاسی شخصیتهای بزرگ
فساد فکری ،اخالقی و
ِ

192

زب��ان دعا در کلمات امام س��جاد ،به دلیل اختن��اق آن دوره و وضع فکری و
زه��د و
ِ
اخالقی مردم بود.

192

علت اینکه امام سجاد با حرکتهای مسلحانة آشکار همراهی نکرد.

193

نحوة برخورد و موضع امام در مقابل مسلمبنعقبة

194

اهداف امام

195

تدریس و انتشار اندیشة درست اسالمی

195

آشنا کردن مردم نسبت به حقانیت اهلبیت برای منصب والیت و حکومت

196

بهوجود آوردن تشکیالتی که محور اصلی حرکتهای سیاسی آینده باشد.


196

برخی کارهای حاشیهای و ضمنی امام

197

روش مبارزة امام سجاد برای درازمدت بود.

198

اصلیترین منبع ما برای تحلیل زندگی امام سجاد بیانات خود آن حضرت است.

198

علت استفادة امام سجاد از شیوة دعا و موعظه برای انتقال مفاهیم درست

199

فهرست تفصیلی365n

بیانات امام سجاد ،تجلّیگاه مبارزة سیاسی

199

یک نوع از بیانات امام سجاد خطاب به عامة مردم است.

199

ویژگیهای بیانات نوع اول

200

نمونهای از بیانات نوع اول به همراه تشریح ویژگیهای آن

200

بیان مسألة امامت در خالل بیانات نوع اول

201

بیانات نوع اول از نوع آموزش نیست بلکه از نوع تذکر و یادآوری است.

202

در دوران امام سجاد چیزی که حاکی از برگشت از تفکر اسالمی باشد وجود ندارد.

204

نوع دوم بیاناتِ امام سجاد ،خطاب به عدة خاصی است.

205

بیانات نوع دوم
بودن خطاب در
ِ
شواهد تأییدکنندة خاص ِ

205

نزدیکش��دن به
ام��ام میخواهن��د مردم را از گرایش به رفاه در زندگی که به قیمت

طواغیت است برحذر بدارد.

206

مقصود امام سجاد از نوع دوم بیاناتشان« ،کادر سازی» است.

206

فلسفة امامت از دیدگاه امام سجاد و طرح مسألة حقانیت امامت اهلبیت

208

نوع دیگر بیانات امام ،دعوت آشکار ایشان برای سازماندهی تشکیالت شیعی است.

210

نوع دیگر بیانات امام س��جاد که در رسالةالحقوق جمعآوری گردیده ،حقوق اشخاص
و افراد را بر یکدیگر ذکر میکند.

211

نوع دیگر بیانات امام س��جاد که حاوی مضامین دعا و مناجاتهای گوناگون است در
صحیفة سجادیه جمعآوری شده است.

211

یکی از نتایج دعا بیدارکردن انگیزههای سالم و صحیح در دلهاست.

212

تاکتیک آغاز دورة سوم حرکت ائمه

213

علت عدم تعرض آشکار امام سجاد نسبت به دستگاه خالفت

213

در دورة بنیامیه تعلیم مفاهیم مربوط به ش��رک ،در حقیقت یک تعرض نیمهآش��کار
به دستگاه خالفت بود.

214

 n366انسان  250ساله

کالمی از عالمه مجلسی پیرامون باطن و ظاهر آیات شرک در قرآن

215

آیات شرک تنها مربوط به دوران پیامبر نیست.

215

شرح دو مورد از نامههایی که بین امام سجاد و عبدالملک رد و بدل شد.

216

تعرض اصحاب امام به دستگاه خالفت
شعر فرزدق؛ نمونهای از
ِ

218

برخورد شدید امام سجاد با علمای درباری

220

اهمیت زمینهسازی فکری و ذهنی مردم برای ایجاد یک جامعة اسالمی

220

نیاز ستمگران به جعل حدیث

221

نمونههایی از جعل حدیث

221

چند حدیث جعلی از محمدبنشهابزهری

222

موضعگیری کوبندة امام س��جاد در مقابل محمدبنش��هاب و هم��ة علمای درباری در
طول تاریخ

225

شرح نامة امام سجاد به محمدبنشهاب

225

جملة بسیار تکاندهندة امام سجاد در نامة خود به محمدبنشهاب

227

جمعبندی زندگی مجاهدانة امام سجاد

228

فصل دهم :امام باقر
دوران سازندگی فکری و تشکیالتی

231

دورة امام باقر؛ دورة شکلگیری تشکیالت حزبی شیعه

231

کاهش تعرضات دستگاه خالفت نسبت به امام باقر و یارانش

232

مبارزة امام باقر با تحریف در معارف و احکام اسالمی ،گستردهتر از گذشته بود.

232

علت نیاز خلفای بنیامیه و مروانی به تحریف معارف دین

233

راههای مختلف تحریف احکام و معارف دین

233

معنای حقیقی مبارزة فرهنگی در زندگی ائمه

234

فهرست تفصیلی367n

امام باقر شروعکنندة یک مبارزة فرهنگی بود

234

معنای مبارزة فرهنگی از طریق تشکل

235

فعالیتهای تشکیالتی امام باقر

235

نحوة انتصاب امام باقر به عنوان امام بر حق ،توسط امام سجاد

236

گسترش دامنة دعوت امام باقر به مناطقی از جمله خراسان

236

عمق گمراهی مردم و جریان وابسته به حکومت ،نیازمند تالش ویژة امام باقر بود.
ِ

237

نمونههایی از موضعگیریهای امام باقر و یارانش در مقابل جریان وابسته به حکومت 237

تحریک عواطف و گرایشهای انقالبی مردم نسبت به فساد قدرتهای مسلط

238

رابطة مخفی و پیوستگی تشکیالتی امام باقر با یاران نزدیک

239

ماجرای جابربنیزیدجعفی ،مصداقی از پیوستگی تشکیالتی امام باقر با یارانش
عمل
علت عکسالعملهای تند و خش��ن دس��تگاه خالفت اُموی نسبت به امام باقرِ ،

240

تند ایشان بود.

241

احضار امام باقر به شام

242

اهداف هشام از احضار امام باقر به شام در اواخر عمر حضرت

242

شرح حوادث مجلس هشام و عکسالعمل امام باقر

242

هشام در واکنش به موضعگیری امام باقر ،وی را به زندان میافکند.

243

شعیب پیامبر بر سر
روشنگری امام باقر در راه بازگشت به مدینه ،همچون نهیب
ِ
گمراهان زمان خود است.

244

پرهیز امام باقر از درگیری آش��کار و مس��لحانه با قدرت حاکم و تکیه بر کار فرهنگی
و فکری

245

نزدیکی آیندة
ش��یوههای امیدبخش امام باقر در برخورد با یاران نزدی��ک ،نمایانگ ِر
ِ
پیروزمندانة شیعه است.

246
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تقیهآمی ِز امام باقر پس از مرگ ،تداوم نوزده سال مبارزة آرام
نقش��ة جهاد افشاگرانه و ّ
و عمیق

247

جهاني آن روزگار
تبليغاتي
كانال عظيمترين شبکة
گسترش دعوت شيعي از هزارها ِ
ِ
ِ

248

فصل یازدهم :اواخر حکومت بنیامیه و امامت امام صادق

شرح اوضاع نابسامان کشور اسالمی در اواخر حکومت بنیامیه

253

رجالِروحانی ،قضات ،محدثان و مفسران جامعة اسالمی در این دوره 254
فساد و
ِ
دنیاطلبی 

در چنین ش��رایطی ،امام صادق به کدامیک از وظایف خود زودتر اقدام میکند؟ قیام
یا آمادهسازی تشکیالت پنهان شیعی؟

255

مناسب بودن شرایط این دوره برای مبارزه با تحریف

255

راز طوالنی بودن جریان نهضت امامت

256

در این شرایط امام صادق مظهر همان امید صادقی است که شیعه سالها انتظار او را کشیده257 .
شرح زندگی امام صادق ،در هالهای از ابهام

257

اصلی ابهام در شرح زندگی امام صادق در سالیان آغاز امامتشان
دو علت
ِ

257

پنهانکاری ،خصوصیت کار پنهانی و تشکیالتی است.

257

تاریخنویسی با صبغة عباسی

258

تنها راه آشنایی با خطِ کلی زندگی امام صادق

258

فصل دوازدهم :امام صادق

شرح نقشة امام صادق برای برپایی حکومت اسالمی

261

امام صادق قرار بود قائم آل محمد باشد.

262

امام صادق مرد علم و دانش ،مرد مبارزه و مرد تشکیالت بود.

262

تقیه
تقیه بود ،اما در دورة بنیعباس امام با ّ
در دورة بنیامیه ،مبارزات امام صادق بدون ّ
عمل میکردند.

263

فهرست تفصیلی369n

حق خالفت خود میدانستند.
نس ِ
بی خود را استداللی برای ِ
بنیعباس سلسلة َ
بنیعباس آن جریان منحرفی بود که انقالب امام صادق را منحرف کرد.

264
265

مقایسة دو دورة متفاوت در زندگی امام صادق؛ قبل و بعد از خالفت منصور
جعلی بودن روایاتی که بیانگر تذلّل امام صادق در مقابل منصور است.

266

نمودارهای مهم و برجستة زندگی امام صادق

267

دعوت امام صادق به امامت

267

265

بهعنوان اما ِم حق ،بهطور صریح و آشکار ،حکام زمان خود را نفي ميكرد267 .
امام صادق 

امام صادق برای اش��اره به پیوس��تگی جهاد شیعه و باس��ابقه بودن آن ،پدران خود را
بهعنوان امامان حق معرفی مينمود.


نمونههایی از اقدامات امام صادق جهت معرفی خود و پدرانش به عنوان امام بر حق

267
268

ادارة ش��بکة تش��کیالتی گسترده در سراسر کشور اسالمی ،ش��اهدی بر فعالیتهای
تبلیغاتی گستردة امام صادق

269

تقیه
پایبندی امام صادق و یارانش به اصل ّ

270

تبليغ و بيان احكام دين به شيوة فقه شيعي

271

ظهور عنوان «فقه جعفری»

271

بودن مفهوم فقه جعفری نسبت به دستگاه خالفت عباسی
علت تعرضآمیز ِ

271

تهدید و فش��ار دس��تگاه خالفت عباسی نسبت به بس��اط علمی و فقهی امام صادق،
شاهدی بر معارضهآمیز بودن فقه جعفری

273

نصیبی خلفا از دانش دین ،در آموزههای امام صادق به یارانش
اشارة واضح به بی
ِ

273

شواهدی از بیانات امامان معصوم ،پیرامون جنبة تعرضآمیز بساط علمی و فقهی خود

274

محدودیتهایی که خلفای عباسی برای امام صادق ایجاد کردند.

275

وجود تشکيالت پنهاني ايدئولوژيک ـ سياسي

275

گستردگی شبکة تشکیالتی امام صادق

275

تشکیالت پنهان؛ شورانگیزترین و ابهامآمیزترین فصل زندگی ائمه

276
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فصل سیزدهم :تشکیالت پنهان

تشکیالت ،به معنی جمعیتی از مردم است که با یک قلب تپنده در ارتباط نزدیکند.

279

اولین ظهور تشکیالت شیعی در زمان امیرالمؤمنین بوده است.

280

دورة امام حسن؛ آغاز سازماندهی گستردة تشکیالت پنهان شیعی

280

مشروح توصیة امام حسن در زمینه حفظ تشکیالت شیعی به یارانش

281

نمونههایی از ثمرات فعالیتهای پنهان تش��کیالت ش��یعه ،بیست سال پس از صلح
امام حسن

282

مصادیق رشد فعالیتهای سازمانیافتة شیعه در نزدیکیهای مرگ معاویه و پس از آن 283

همة کسانیکه پس از واقعة کربال در اقدامات اعتراضی علیه دستگاه بنیامیه
شرکت داشتند را نمیتوان از شیعیان دانست.

284

تاریخچة پیدایش نام «شیعه» و ویژگی آن

284

فصل چهاردهم :امام کاظم

دوران اوج قدرت و فشار بنیعباس

289

کاوش در زندگی امام کاظم بدون درنظر گرفتن خطِ جهاد مس��تم ِر س��يوپنج س��الة
ایشان ،کاری ناقص و ناتمام است.

290

تقیهآمی ِز امام کاظم توسط امام صادق
معرفی ّ

290

مروری بر موضعگیریها و وقایع مهم زندگی امام کاظم

291

وقای��ع و اقدامات متف��اوت و گاه
متناقض زندگی امام کاظم را باید در راس��تای خطِ
ِ
اصلی مبارزات ائمه بررسی کرد.

292

جهاد امام کاظم متناسب با مختصات زمان خودش بود.

292

توسل به شيوة تقيّه
تالش خستگيناپذير و ّ

292

شواه ِد مؤي ِد خط اصلی مبارزة ائمه در زندگی امام کاظم

292

فهرست تفصیلی371n

بعد از دوران امام سجاد ،هيچ دوراني به سختي دوران امام کاظم نبود.

293

عدم وجود یک کار تحقیقاتی مرتب و مدون از زندگی امام کاظم

294

عباس��ی دوران امام کاظم بر ایش��ان وارد
محذورات��ی که هریک از چهار خلیفة
ِ
آوردند.

294

خلفای زمان امام کاظم چندین بار به قصد کشتن برای ایشان توطئه چیدند.

296

از جمله بخشهای روشننش��ده در زندگی امام کاظم دورانی است که ایشان در خفا
زندگی میکردند.

296

طوالنی تش��کیالتی و با افراد
وقایع زندگی امام کاظم ،در واقع بیانگر یک مبارزة
ِ
زیاد است.

297

شکست طرحهای مز ّورانة هارونالرشید در مالقاتهایش با امام کاظم
ِ

297

هارون در ابتدای خالفتش حضرت امام کاظم را به ظاهر احترام کرد.

298

ماجرای فریبکاری هارون در بازگرداندن فدک به آلمحمد و موضع قاطع امام کاظم 299

غلبة مجدد امام بر فریبکاری هارون در ماجرای زیارت حرم پیغمبر

301

بزرگترین خطر برای دستگاه خالفت ،وجود امام کاظم بود.

301

ناچاری هارونالرشید از دستگیری ،زندان و قتل امام کاظم
ِ

302

امام کاظم ،در زندان هم مشعلی روشنگر بود.

302

اهمیت استقامت ائمه در طول این  250سال

303

بنیعباس پس از قتل امام کاظم ،از جنازة ایشان هم میترسیدند.

303

فصل پانزدهم :امام رضا
تداوم مبارزة درازمدتِ ائمه پس از عاشورا ،با همان جهتگیری و اهداف ،توسط امام رضا 307

علت دعوت امام رضا به خراسان و پیشنهاد الزامی والیتعهدی توسط مأمون

308
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اهمیت تدبیر حکیمانة امام رضا در مقابل نقشة هوشمندانه و خطرناک مأمون
ِ

308

سیاسی آرام و بیخطر
انقالبی شیعه به عرصة
هدف اول مأمون :تبدیل مبارزات حا ّد
ِ
ِ

309

هدف دوم مأمون :تخطئة ادعای تشیع مبنی بر غاصبانه بودن خالفتهای اموی و عباسی 310

هدف سوم مأمون :کنترل فعاليتهاي امام رضا

310

هدف چهارم مأمون :ایجاد فاصله میان مردم و امام رضا

311

هدف پنجم مأمون :کسب وجهه و حیثیت معنوی براي خود

311

هدف ششم مأمون :تبدیل كردن امام رضا به یک توجیهگ ِر زشتیهای دستگاه خالفت 311

با تدبیر امام رضا ،نقشة پیچیده و پختة مأمون به سیاستی علیه خودش تبدیل میشود.

312

امام رضا نارضایتی خود از س��فر به خراسان را بهطور گسترده در فضای مدینه اعالم
ميكند.

312

استنکاف شدید امام رضا در مقابل پیشنهاد والیتعهدی

313

ام��ام رضا والیتعهدی را مش��روط به ع��دم دخالت در هیچیک از ش��ئون حکومت
ميپذيرد.

313

بهرهبرداری اصلی امام رضا از ماجرای والیتعهدی ،اعال ِم آش��کار داعیة امامت
شیعه بود.

314

هدف مأمون ،امام رضا در هر فرصتی با مردم ارتباط برقرار میکرد.
برخالف ِ

315

دلگرمی سرجنبانان تشیع و بهبود اوضاع مخالفان حکومت
ِ

316

یک سال پس از والیتعهدی؛ اوضاع برعکس آن چیزی است که مأمون میخواست317 .

شایعهپراکنی و نقل سخنان دروغ از قول امام و تشکیل جلسات مناظره ،از جمله
تدابیر مأمون برای مقابله با امام بود.

317

توسل او به شیوة قتل
در نهایت؛ شکست همة تدابیر مأمون و ّ

318

فهرست تفصیلی373n

فصل شانزدهم :امام جواد ،امام هادی و امام عسکری
تالش گستردة تشکیالتی در جهت برنامهای درازمدت

321

هوشیار کردن مردم نسبت به حیلة ریاکاری و نفاق قدرتها؛ درس بزرگ امام جواد

321

«بحث آزاد» در شیوههای مبارزه
امام جواد؛ بنیانگذار
ِ

322

گسترش نفوذ شیعیان در اقصي نقاط کشور اسالمی ،در دورة امام هادی

322

یک روز مجاهدت ائمه به قدر سالها ،اثر در بقا و اعتالی اسالم دارد.

323

کودکی ایشان
تالش حکومت عباسی برای مقابله با امام هادی از دوران
ِ
دسیت امام هادی را بشکند ،او را به مجلس شراب دعوت میکند325 .
متوکل برای آنکه ُق ّ
324

امام هادی مجلس شراب را به مجلس معنویت تبدیل میکند.

325

نکتة اصلی در مبارزات سیاسی ائمه این است که آنها خود را «امام» میدانستند.

326

در زمان امام هادی تما ِم دنیای اس�لام زیر قبضة ائم��ه بود ،بهطوری که بنیعباس
درمانده بودند.

327

تأثیرات حضور امام هشتم در منطقة خراسان و سایر مناطق دوردست کشور اسالمی

327

تعلیماتی این سه امام بزرگوار
عظمت شبکة تبلیغاتی و
ِ

328

عظمت نتایج کار آنها قابل توجه است.
غربت این سه امام بزرگوار ،عزت و
در کنار
ِ
ِ

329

در هیچ زمانی گستردگی تشکیالتی شیعه همانند زمان این سه امام بزرگوار نبود.

340

در طول این  250سال و در مجموع ،غلبه با ائمه بوده است.

340

فصل هفدهم :غایت حرکت انسان  250ساله

اصل مهدویت ،مورد اتفاق همة مسلمانهاست.

333

خصوصیت اعتقاد شیعیان در موضوع انتظار موعود

333

وجود مقدس حضرت بقي÷اهلل استمرار حرکت نبوتها و دعوتهای الهی است.

334
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یک مصداق انتظار ،انتظار فرج نهایی است.

335

امید به گشایش هر بنبستی در زندگی نیز معنای دیگری از انتظار فرج است.

335

انتظار ،یک عمل است ،بیعملی نیست.

336

نکردن وضع موجود
انتظار یعنی قانع نشدن و قبول
ِ

336

تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران ،یکی از مصادیق بزرگ انتظار فرج است.

337

جامعة مهدوی آن دنیایی اس��ت که همة پیامب��ران برای تأمین آن ظهور کردند و امام
زمان میآید تا آن را بسازد.

337

خصوصیات جامعة مهدوی در روایات

338

اولیای خدا در جامعة مهدوی ،عزیز و دشمنان خدا ،ذلیل هستند و حدود الهی اقامه میشود338 .

باال رفتن سطح اندیشة انسان در جامعة مهدوی

339

استخراج همة نیروهای طبیعت و نیروهای انسان در جامعة اسالمی

339

در جامعة مهدوی ،فضیلت و اخالق ،محو ِر تقدم هستند.

340

دل دولته��ای ظالم میاندازد،
ولیعصر را بهوس��یلة رعبی که در ِ
خداون��د حضرت ّ
نصرت میکند.

340

هیچ نقطة ویرانی در جامعة مهدوی وجود نخواهد داشت مگر اینکه آباد شود.

341

سالمت نظام اخالقی ،اقتصادی و اجتماعی جامعة مهدوی

341

در جامعة مهدوی ،حاتمبخشیهای حکومتهای مستکبر به دوستانشان از بین میرود341 .

در جامعة مهدوی ،فقیری که محتاج زکات باشد وجود نخواهد داشت.

342

ولیعصر شد.
ملت ایران با انقالب خود موجب تسریع در ظهور حضرت ّ

343

ولیعصر است.
تکلیف ملت ایران بعد از انقالب نیز ،نزدیکشدن به ظهور حضرت ّ

نزدیکشدن به امام زمان ،نزدیکشدن مکانی و زمانی نیست.

م��ا امروز باید جامعة خودمان را به نحوی بس��ازیم و جهت دهیم که متناس��ب جامعة
مهدوی گردد.

343
343
344

فهرست تفصیلی375n

ترسیم جامعة مهدوی ،مانع یأس و نومیدی ملتهای دنیا در راه مبارزه علیه دستگاههای
ظلم و استکبار است.
روایت «یَ أَ ُ
دل َكما ُملِئَت ُظلم ًا َو َجورا ً» 345
األرض قِسط ًا َو َع اً
مل اهللُ ب ِ ِه
معنای صحیح
ِ
َ
345

انتظار فرج یعنی انتظار گشایش از کار انسانیت.

346

اشارهای به گرههای سخت و پیچیده در زندگی بشر امروز

346

وظیفة بسیار مهم ملت انقالبی ایران در نزدیککردن بشریت به ظهور حضرت مهدی 347

مؤمنانباهلل
حکومتی که امروز در دس��ت ملت مسلمان ایران است ،آرزوی هزار سالة

بوده است.

347

لزوم ارتباط عاطفی ،معنوی و روحی با امام زمان

348
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