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  مقدمه

  ) تقيه(مقايسه روش امام حسين با ساير ائمه
  
روش    مقايسه،يكي از موضوعاتي كه خوب است در اطراف آن بحث و تحقيق شود 

است كه روش امام   در نظر بسياري از مردم اينطور.سيدالشهداء با ساير ائمه اطهار است
امام سجاد و امام باقر و امام صادق و  با ساير ائمه اطهار مثل روش امام حسن و) ع(حسين

متفاوت و مختلف است و مثل اين است كه مكتب   ساير ائمه و حتي روش اميرالمؤمنين
اوست و هيچيك از ائمه ديگر تابع اين مكتب و اين روش  امام حسين مخصوص به خود

  و اين خود به خود عقده كور و،اند نموده پيروي ميروش و مكتب ديگري  اند و از نبوده
 ،رفتار كنيم   و به عالوه ما بايد بدانيم كه در عمل چه نوع،كند اشكالي در دلها توليد مي

موضوع بحث بهتر مشخص شود    براي اينكه.بايد تابع آن مكتب باشيم يا تابع اين مكتب
اند و  و ائمه دين آن را مشخص كردهشده   عرض ميكنم روشي كه شيعه با آن روش شناخته

 " به طوري كه كلمه ، است" تقيه "از عالمات و مختصات شيعه شناخته شده موضوع 
  " جود " و " حاتم " مثل " تقيه " و "شيعه 
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 حاال چطور شد ،اند كرده  همه ائمه دين تقيه مي.اند شناخته شده يكديگرم  الزم و ملزو
حسين    اگر تقيه حق است چرا امام؟يان تقيه نكرد و قيام نموددر اين م) ع( كه امام حسين

و اگر تقيه حق  .تقيه نكرد و حال آنكه موجبات تقيه كامال براي امام حسين فراهم بود
   ؟اند داده دستور مي  اند و به تقيه كرده نيست پس چرا ساير ائمه اطهار تقيه مي

يكديگر متفاوت  ز اينكه روش ائمه با خود يك بحث اصولي است قطع نظر ا،و به عالوه 
اند و يا  كرده همه تقيه مي ،اند  فرض كنيم همه يك روش داشته.است و يا يكي است
اصولي است كه از جنبه كالمي و اصولي    اين خود يك بحث،اند كرده هيچكدام تقيه نمي

دهد و يا  وفق مي و آيا با عقل و قرآن ؟تواند حق باشد مي  توان بحث كرد كه اساسا تقيه مي
 مطلب هم بايد گفته شود كه هر چند معروف و مشهور اين است كه تقيه از   اين؟دهد نمي

 در ،ندارد   اساسي،مختصات شيعه است و غير شيعه قائل به تقيه نيست ولي اين شهرت
است كه بعضي آن را از    اين مسئله نيز مثل مسئله تحريف قرآن.غير شيعه هم تقيه هست

 از ،شيعه قائل به تحريف قرآن هستند اي از اند و حال آنكه اگر عده  شيعه دانستهمختصات
 و البته اگر همه ،آنها كمتر از عدد قائلين شيعه نيست   عدد قائلين،اهل سنت هم قائلند
تحريف قرآن نيستند همه علماء شيعه نيز قائل به تحريف قرآن   علماء سني قائل به

   اين. فعال وارد بحث تحريف قرآن نيستيم،وان مثال گفته شدمطلب به عن   اين.نيستند
 و ،باشد توان داد كه از موضوع رعايت تقيه وسيعتر مطلب را يك توسعه بيشتر هم مي

شود گفت در بعضي امور ديگر هم در ابتدا بين سيرت و طريقه ائمه اطهار با يكديگر  مي
يك طور عمل كرده باشد ) ص(ل اكرم ممكن است مثال رسو،شود مي  تعارض و تناقض ديده

و امام باقر و   و يا اين كه هر دو بزرگوار طوري عمل كرده باشند،اميرالمؤمنين طور ديگر و
عنوان   و به،شود ديده مي  اين تعارضها و تناقضهاي ظاهري زياد.امام صادق طوري ديگر

  مثال بعضي را عرض
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و فعل همه آنها مانند قولشان حجت عقيده ما معصومند    و چون همه به، خواهم كرد
 ما به دليل اينكه ؟ تابع كدام سيرت و كدام عمل باشيم؟چه كنيم  است پس ما در عمل

و   دانيم ايم و سخنان آنها و افعال آنها را حجت مي اهل بيت عصمت را پذيرفته  امامت
ديني از اهل سنت  معتقديم رسول خدا ما را به آنها ارجاع فرموده است از لحاظ آثار و ماثر

 بيش از آنها حكمتهاي اخالقي ،داريم  بيش از آنها حديث و خبر،و جماعت غني تر هستيم
دعاهاي پر ارزش داريم كه خود دعاها باب بزرگي است از   بيش از آنها،و اجتماعي داريم

ه آنها ب .تعليمات اخالقي و اجتماعي اسالم و بايد مستقال در اطراف آن بحث شود معارف و
 لهذا كساني كه حساب .هستيم اندازه ما سيرت ندارند و از اين جهت نيز ما از آنها غني تر

 .به اندازه كتاب كافي ما حديث ندارد  گويند كه تمام صحاح سته اهل تسنن اند مي كرده
ام از قول  و البته خودم اين حساب و مقايسه را نكرده  ام چون در مدتها پيش بوده كه ديده

 اجماال آنچه به خاطرم مانده ،االن هم عدد و رقم اين دو يادم نيست ،كنم نقل ميديگران 
يك افتخاري   اين به نوبه خود. متجاوز از شانزده هزار حديث دارد" كافي "است كه   اين

قياس و استحسان نديده   براي شيعه شمرده شده و به همين دليل شيعه خود را محتاج به
خواهم عرض كنم همين چيزي  مي   حال.ب افتخار كرده استاست و هميشه به اين مطل

  قوت شيعه شمرده شده ممكن است با توجه به اشكال باال نقطه ضعف شيعه كه نقطه
پيشوا دارد و    گفته شود شيعه چون يك معصوم و يك پيشوا ندارد و چهارده،شمرده شود

در نتيجه يك نوع حيرت   چون از هر يك از اين پيشواها راه و رسمهاي مختلف نقل شده
شود و يك نوع هرج و مرج براي  مي ويك نوع ضاللت و يك نوع سرگيجه براي شيعه پيدا

يك وسيله خوبي هم براي مردمي كه دين را   آنوقت اين خود،آيد مردم شيعه پديد مي
خواهند مجهز نمايند  و فساد را بانيروي مقدسي مي دهند وسيله مقاصد خودشان قرار مي

   هر،ودش مي
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 از يك حديث و يك عمل يكي از ائمه در يك ،خواهد طوري عمل كند مي   كسي دلش
ثابت    نتيجه اينها تشتت است و هرج و مرج و اصل.آورد بالخصوص شاهد ودليل مي مورد

نداشته باشد و    و واي به حال ملتي كه اصول ثابت و واحدي،اخالقي و اجتماعي نداشتن
گويد  مثل است كه مي   اين درست مصداق همان.ري داشته باشدهر كسي از خود طرز فك

   .اگر مريض طبيبش زياد شد اميد بهبود در او نيست
تحقيق و   حساب و،والحق هم بايد گفت كه اگر روي اين روشهاي به ظاهر مخالف. 

مختلف الطريقه    يعني چه آن كه ما چند پيشواي، همين آثار سوء هست،اجتهاد نشود
ولي در ظاهر اختالفي ببينيم  اشيم و يا آنكه پيشوايان ما همه بر يك طريق باشندداشته ب

مواطن مختلف روشهاي مختلف در او ببينيم  و حتي اينكه يك پيشوا داشته باشيم ولي در
 همين هرج و مرج كه گفته شد پيدا ،به يك اصل معين  و نتوانيم اختالفها را حل كنيم

   .شود مي
اكرم   ما از يك طرف وقتي كه به سيرت رسول :كنم ال عرض ميمثال به عنوان مث

 لباس ،خورده است  نان جو مي،كرده است بينيم كه فقيرانه زندگي مي كنيم مي مراجعه مي
لقد كان لكم « :فرمايد  و قرآن هم مي،اميرالمؤمنين همينطور ،پوشيده است وصله دار مي
موظفند    پس همه مردم،)1(» و اليوم االخراسوش حسنة لمن كان يرجوا اهللا  في رسول اهللا

 ، همه نان جو بخورند، همه فقيرانه زندگاني كنند،از روش و سيره رسول اكرم پيروي كنند
بينيم و يا زندگاني  امام مجتبي را مي  رويم زندگاني  ولي وقتي مي.لباس وصله دار بپوشند

 غذاي خوب ،اند كرده يرانه زندگاني نميبينيم آنها فق مي ،بينيم امام صادق و امام رضا را مي
 از طيبات دنيا ،اند شده اند و مركب خوب سوار مي پوشيده خوب مي  اند و جامه خورده مي

    استفاده
   : پاورقي

   21.  سوره احزاب، آيه1 
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  بيند آن شخص خانه ميرود و  امام صادق وقتي به خانه شخصي مي. اند كرده  مي
تهيه  چرا خانه وسيعتري براي خود :فرمايد  مي،تمكن استكوچكي دارد با اينكه م

 .زندگاني كرده است  پدرم در اينجا، خانه پدري من است،اين خانه :گويد  مي؟كني نمي
 تو !؟مثل او شعور نداشته باشي  آيا تو هم بايد،شايد پدرت شعور نداشته :فرمايد مي
  .!؟بدهي خواهي يك عمر جرم بي شعوري پدرت را مي

كه ممكن    و اين است امري،شود ن امور است كه در ظاهر مخالف يكديگر شمرده مياي 
 من از همين مثال ،  اين طور نيست، ولي نه.است يك نقطه ضعف در تشيع شمرده شود

كنم   مقدمه عرض مي.همين است كنم كه اينطور نيست و نقطه قوت شيعه در استفاده مي
بيست سال يا سي سال در ميان ما باشد و يا   م كهما اگر يك پيشواي معصوم داشته باشي

 سال در ميان ما 20 البته اگر تنها ،سال در ميان ما باشد 250يك پيشوا داشته باشيم كه 
آيد كه ما  تحوالت و پيچ و خمها و تغييرها و موضوعهاي مختلف پيش نمي باشد آنقدرها

  اي مختلف و شكلهاي مختلفپيشوا و طرز مواجه شدن آن پيشوا را با صورته  عمل آن
اين دنياي  موضوعات ببينيم و در نتيجه استاد بشويم و مهارت پيدا كنيم كه ما هم در

دين را با موضوعات   متغير چگونه مواجه شويم و در اين زندگي متغير چگونه اصول كلي
انند  عينا م،و يك تطبيقي و عملي  زيرا دين يك بياني دارد،مختلف و متغير تطبيق كنيم

ها است با موضوعات  عملي طرز تطبيق نظريه   درسهاي.درسهاي نظري و درسهاي عملي
سال يك پيشواي معصوم داشته باشيم كه با اقسام و انواع  250 ولي اگر .جزئي و مختلف
  مواجه شود و طريق حل آن قضايا را به ما بنماياند ما بهتر به روح تعليمات صورتهاي قضايا

   اخذ ما ليس بعلة "يم و از جمود و خشكي و به اصطالح منطق دين آشنا مي شو
   خلط ما بالعرض" .كنيم  نجات پيدا مي" خلط ما بالعرض بما بالذات " و يا " 
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امر سومي دخالت   يعني دو چيزي كه همراه يكديگرند يكي از آنها در" بما بالذات 
به اعتبار اين است كه به . هدارد و همراهي آن ديگري با آن امر سوم اصالت ندارد بلك

كنيم و بپنداريم كه آن چيزي كه مستلزم   حسب اتفاق همراه اولي بوده است و ما اشتباه
اند و الف توليدج  الف و ب در ظرفي همراه يكديگر بوده  فرض كنيد.امر سوم است اوست

 ب ،ج را خيال كنيم كه ب مولدج است يا خيال كنيم در توليد كردن الف  بعد ما،كند مي
اند  زماني بوده  در سيره پيشوايان دين شك نيست كه آنها هم هر كدام در.دخالت دارد  هم

است كه از مقتضيات زمان  و زمان و محيط آنها اقتضائاتي داشته است و هر فردي ناچار
 حال در . مردم را آزاد گذاشته است،زمان   يعني دين نسبت به مقتضيات،خود پيروي كند

  تواند روح تعليمات پيشواي معصوم و يا طول عمر يك پيشوا انسان بهتر مي دزمينه تعد
را بگيرد و    روح،ديني را از آنچه كه مربوط به مقتضيات عصر و زمان است تشخيص دهد

يك عملي بكند به حكم   ممكن است پيغمبر.امور مربوط به مقتضيات زمان را رها كند
 مثل ،بكند به حكم مقتضيات زمان  ن است يك عملي و ممك،كند اينكه روح دين اقتضا مي

كرد  عرض كردم كه رسول خدا فقيرانه زندگي مي  همان مثالي كه راجع به زندگاني فقيرانه
  : كنم كه خوب روح اين مطلب را بشكافد داستاني نقل مي   حال يك.و امام صادق مثال نه

آمده كه سفيان    است"قول  تحف الع" و هم در " كافي "در حديث معروفي كه هم در 
لطيفي پوشيده بود اعتراض   و نسبت به اينكه امام لباس[ثوري آمد به حضور امام صادق 

كني چون پيغمبر   تو خيال مي]:فرمود   حضرت.پوشيد كرد كه پيغمبر چنين لباسي نمي
تو ! ست؟داني اين جزء دستور اسالم ني  تو نمي]!؟باشند بايد آنطور[چنان بود مردم تا ابد 

 آن عصر و زمان و آن منطقه ، اينقدر عقل و قوه حساب داشته باشي،باشي  بايد عقل داشته
   در آن زمان زندگاني متوسط همان بود كه پيغمبر.در نظر بگيري را
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   بايد ديد اكثريت مردم در آن زمان.دستور اسالم مواسات و مساوات است . داشت
جان و مال خود را    پيغمبر كه پيشوا و مقتدا بود و مردمراي  البته.اند چگونه زندگي داشته

هرگز رسول اكرم با وجود چنان    ولي،گذاشتند همه جو زندگي فراهم بود در اختيار او مي
 آنچه دستور اسالم است .شد نمي   براي شخص خودش امتيازي قائل،زندگي عمومي
وش نرم و ماليم است كه در  ر،عدل و انصاف است ، مواسات و مساوات است،همدردي است

مسايه يا ناظر اعمال اوست ناراحت   آن كسي كه رفيق يا،ننمايد  روح فقرا توليد عقده
بود پيغمبر آنطور رفتار  عيش و اين رخص مي   اگر در زمان پيغمبر اين وسعت.نشود
 ،يا نو كهنه بپوشند ،آزادند كه اينطور لباس بپوشند يا آنطور   مردم از اين جهت.كرد نمي

چيزها    دين به اين. اين طرز را يا آن طرز را،را انتخاب كنند يا آن پارچه را  اين پارچه
 ،مانند همدردي  يعني اصولي[دهد آن چيزهاست   آنچه كه اهميت مي،دهد اهميت نمي

  .] و عدل و انصاف،مساوات
من   مالبيني هميشه متوجه حقوقي كه به  ولكن من را كه اين طور مي :بعد فرمود 

 .معنوي نيست  پس بين روشن من و روش پيغمبر اختالف اصولي و...گيرد هستم تعلق مي
 امام صادق به ناظر خرج ،شد و لهذا در حديث است كه در زمان امام صادق خشكسالي پيدا

 از اين پس نان خود را به طور ،بازار بفروش برو گندمهاي ذخيره ما را در[ :خود فرمود
 گويد  اسالم نمي."شد  و نان بازار از گندم و جو با هم تهيه مي(كنيم مي  ار تهيهروزانه از باز

تو بايد در   گويد روش  مي،نان گندم بخور يا نان جو و يا گندم و جو را با هم مخلوط كن
اين اختالف روش رسول   حال ما از.ميان مردم مقرون به انصاف و عدالت و احسان باشد

كرد و  امام صادق اين بيان را نمي  اگر.بريم ر به روح اسالم پي مياكرم و امام صادق بهت
خدا را كه مربوط به مقتضيات عصر آن حضرت    ما آن جنبه از عمل رسول،داد توضيح نمي

   از21و بعد به ضميمه آيه   شمرديم است جزء دستور اسالم مي
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داديم و تا  شكيل ميصغري و كبري ت فرمايد به پيغمبر تأسي كنيد  سوره احزاب كه مي
ولي بيان امام صادق و توضيح آن حضرت و  ،كشيديم قيامت مردم را در زير زنجير مي
 و ما را از جمود و ،اي است براي ما  پيغمبر درس آموزنده اختالف روش آن حضرت با روش

 البته در اينجا امام صادق شخصا بيان .سازد  به روح و معنا آشنا مي،كند خشكي خارج مي
 ،داشته باشيم داشت باز خود ما بايد اينقدرها تعقل و قوه اجتهاد  اگر هم بياني نمي،اردد

  .اينها را متناقض و متضاد و متعارض ندانيم
   .كنند  كه حتي شرب دخان را منع مياين جمود مخصوصا در اخباريين زياد است

حل   الح به اصط،عليهذا يكي از طرق حل تعارضاتي كه در سيرتهاي مختلف است 
حل تعارضات   حتي در.عرفي و جمع عرفي است كه از راه اختالف مقتضيات زمان است

   .اند توجه نكرده توان به كار برد گواينكه فقهاء ما قولي نيز اين طريق را مي
الشيب و ال  غيروا«عرض كردند درباره اين حديث كه ) ع(به علي :يك مثال ديگر

 يعني ،كرد كرد ولي عمل نمي مي  ين حديث را روايتخودش ا) ع( علي.»تشبهوا باليهود
 مخصوص زمان ،اين دستور :فرمود) ع(.  علي.كرد بست و خضاب نمي خودش رنگ نمي

 ،كه دشمن نگويد اينها يك عده پير و پاتال هستند  اين تاكتيك جنگي بود،پيغمبر است
   .»ء و ما اختارفامر«برد ولي امروز  رسول اكرم به كار مي  يك حيله جنگي بود كه

ريشها را  گفتيم پيغمبر فرمود حال اگر سيرت علي نبود و توضيح علي نبود ما مي
 .ريشها را رنگ ببنديد  تا قيامت به ريش مردم چسبيده بوديم كه حتما بايد،خضاب كنيد

  .كار مطالعه كامل الزم دارد   البته اين.پس اين خود يك طريق حل تناقض است
  كرد يادم هست كه درباره  كه مستقل فكر مييكي از علماي مطلع
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مثل (دهد اختيارات مي كند كه چگونه خدا  اخبار تفويض كه خيلي قرع سمع هم مي
  .)1(...گفت مثال مي) اختيارات وزير دادگستري

تعليمات دين   اين نكته را بايد بدانيم كه يك عده مسائل داريم كه اين مسائل روح 
 ناشي از ،تغيير و تبديل نيست   اينها به هيچ نحو قابل.است دستورهاي كلي الهي ،است

 بشر از آن جهت ،هست اين دستورها هم هست   تا بشريت،مصالح كلي و عالي بشريت است
   .را به كار بندد كه بشر است بايد اين دستورها

  
   :پاورقي. 
   .]يادداشت استاد به همين صورت است[ 1 
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  .مشكالت علي عليه السالم 
  
 والصالش ، باري الخالئق اجمعين،الحمدهللا رب العالمين سم اهللا الرحمن الرحيمب

نبينا و   سيدنا و،عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته  والسالم علي
  .. و آله الطيبين الطاهرين المعصومين) ص(موالنا ابي القاسم محمد

له وجوه و   فانا مستقبلون امرا،و التمسوا غيريدعوني  :و من كالم له عليه السالم« 
 . قد اغامت و المحجة قد تنكرت  و ان االفاق،الوان ال تقوم له القلوب و ال تثبت عليه العقول

  .)1(»اعلم و اعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما
  
   :پاورقي 
   92، خطبه صالحي صبح نهج البالغه1
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مطلب كه   ته در دوران خالفت خلفاء از بيان ايندانيم كه علي عليه السالم پيوس مي 
بعد از كشته شدن   بينيم  و در عين حال مي،كرد  حق طلق او است خودداري نمي،خالفت

 آنگاه كه مردم ريختند به خانه علي و دور او را ،خونين عليه او .عثمان در اثر يك انقالب
) ع( علي،ي زمام امور را به دست گيرداصرار فراوان كردند كه با او بيعت كنند و و گرفتند و

   .امتناع كرد و از پذيرش خالفت كراهت داشت
 "» التمسوا غيري دعوني و« :فرمايد  مي.هايي كه عرض كردم در نهج البالغه است جمله

امام علت امتناع خودش را توضيح   بعد خود."مرا رها كنيد و برويد دنبال كس ديگر 
 و بعد از ،العياذ باهللا امام خود را اليق خالفت  ر نكند كه براي اينكه كسي تصو،دهد مي

دهد كه اوضاع فوق العاده   توضيح مي.داند براي زمامداري نمي  شايسته ترين فرد،پيغمبر
مستقبلون  فانا« " : عبارت اين است.يك آينده آشفته تر در جلوي ماست آشفته است و

 ،كه اين جريان مشتبه است   در پيش داريم يعني ما جرياني را."» امرا له وجوه و الوان
اي   آينده،يك آينده روشني در پيش نداريم  ما،هاي گوناگون دارد رنگهاي مختلف و چهره

اي دارد كه در آن جمله مطلب را   بعد امام جمله.مختلف  داريم با چند چهره و چند رنگ
  است، مثل وقتي كه مه زياد افقها را مه گرفته"» و ان االفاق قد اغامت« " :كند بيان مي
 "» تنكرت و المحجة قد« " .بيند شود و انسان جلوي چشم خودش را هم نمي پيدا مي

ديگر شاهراه را تشخيص   شاهراه به صورت كوره راه در آمده و ناشناخته است و مردم
يد اين را هم بدان : فرمود،حجت فرمود  اي به عنوان اتمام  ولي در آخر يك جمله.دهند نمي

دانم نه  كنم كه خودم مي  آنچنان رفتار مي،گيرم  كه اگر من زمام خالفت را به دست
 اين بود كه ."» و اعلمواني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم« " :خواهيد آنچنان كه شما مي

است از   فعال اگر من مثل گذشته وزير باشم بهتر،مرا به حال خودم بگذاريد :فرمود در آخر
   .اشماينكه امير ب
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خود پيش    خالفتمشكالت فراواني را در دوره) ع(دهد كه علي ها نشان مي اين جمله

 من در ؟مشكالت چه بود   آن. همان مشكالتي كه بعد رخ داد و چهره نمود،كرد بيني مي
 بحث من درباره مشكل .توانم همه آن مشكالت را براي شما شرح بدهم اين يك جلسه نمي

 ساير مشكالت را به نحو اجمال .شرح بدهم واهم آن يك مشكل راخ  مي.بزرگ علي است
اي كه علي  ترين مشكل علي و بزرگترين معضله مشكل  كنم تا برسم به براي شما عرض مي

  .عليه السالم گرفتار آن شد
  

  ) مشكل نفاق(مشكل آشته شدن عثمان 
مهمي در  بسيارآينده  :فرمود اولين مشكلي كه وجود داشت و علي بر زمينه آن مي .

كه خليفه قبل از او  شد  علي وارث خالفتي مي. داستان كشته شدن عثمان بود،پيش داريم
دهند و اعتراضات  دفن او را هم نمي   حتي اجازه،اند را انقالبيوني كه انقالب كرده اند كشته

 ؟رند مردم ديگر چه نظري دا.به علي پيوسته است   حال اين گروه انقالبي.فراواني دارند
خواند   و خود علي فكرش نه با انقالبيون مي،كنند انقالبيون فكر نمي  همه مردم كه مثل اين

عثمان و    از يك طرف عثمان است و اطرافيان.مخالفين انقالبيون و نه با عامه مردم و نه با
از  و ،امتيازات به خويشاوندها  و آنهمه اعطاء،ها و ستمگريها آنهمه اجحافها و بي عدالتي

 از همه ،حجاز و مدينه و بصره و كوفه و مصر طرف ديگر گروههايي خشمناك و عصباني از
 علي سفير است ميان انقالبيون و ،شود عثمان هم تسليم نمي ،اند معترض و منتقد جا آمده
عثمان مخالف است و در عين حال  لي با روش ع،هم جريان عجيبي دارد   كه اين،عثمان

خواهد خليفه را بكشند كه باب فتنه بر  نمي ،ليفه كشي باز شودمخالف است كه باب خ
   ،روي مسلمين باز گردد

   :پاورقي
عثمان بحث    در چهارده جاي نهج البالغه، علي عليه السالم در موضوع كشته شدن1

  . كرده است
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نسبت به عثمان منتقد است و كوشش دارد او را از ) 1(داستان مفصلي دارد  كه اين
خاموش شود و   رود منصرف كند و به راه راست بياورد بلكه آتش انقالبيون ه مي كراهي

 و نه ]راه خود منصرف شوند از[ نه عثمان و طرفداران عثمان حاضر شدند .فتنه بخوابد
   .اش همين شد نتيجه ،انقالبيون دست از انقالب خودشان برداشتند

خواهد   كه موجب فتنه[د بود اي خواه دانست كه مساله قتل عثمان مساله علي مي 
بينيم علماي اجتماع  مي  خصوصا با توجه به اين نكته بسيار عجيب كه ما فقط امروز]شد

اند آن را كشف  مطالعه كرده  يعني جامعه شناسان و مورخين محققي كه در تاريخ اسالم
تل عثمان  كه در ق-دهد  را توضيح مي  بينيم نهج البالغه هم اين مطلب  و مي-اند  كرده

 ،خواستند عثمان كشته شود  آنها هم مي،داشتند  بعضي از طرفداران خود عثمان نيز دست
اينها در متن نهج (گردد و آنها از اين آب گل آلود استفاده كنند فتنه در دنياي اسالم بپا

كرد اين  مي   باطنا كوشش،مخصوصا معاويه در قتل عثمان كامال دست داشت) است  البالغه
گردد و آنها از اين آب گل آلود   فتنه در دنياي اسالم بپا، عثمان كشته شود، باال بگيردفتنه

مخصوصا معاويه در قتل عثمان كامال دست ) است  اينها در متن نهج البالغه(استفاده كنند
 عثمان كشته شود تا او از كشته شدن ،كرد اين فتنه باال بگيرد مي   باطنا كوشش،داشت

بحث   اش توانم درباره  كه ديگر بيش از اين نمي، اين يك مشكل.رداري كندب  عثمان بهره
  .كنم

اي بودند  مخالفان پيغمبر عده .مخالفان علي با مخالفان پيغمبر اين تفاوت را داشتند كه
 منكر خدا و توحيد ،كردند پيغمبر مبارزه مي كافر و بت پرست و در زير شعار بت پرستي با

 با " اعل هبل زنده باد هبل " تحت شعار ،گفتند هم علني مي  توحيد رابودند و انكار خدا و
از همه  »اهللا اعلي و اجل« " : پيغمبر هم شعار روشني داشت،كردند مبارزه مي پيغمبر

است كه متظاهر به    اما علي با يك طبقه داناي بي دين مواجه شده"بزرگتر خداست 
  اسالمي  رهايشان شعارهاي شعا،اند ولي مسلمان واقعي نيستند اسالم
  .در موضوع كشته شدن عثمان بحث كرده است) ع(ي نهج البالغه، عليدر چهارده جا.1
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 اغل "زير شعار  پدر معاويه كه ابوسفيان است در.  است، و هدفهايشان بر ضد اسالم
 پسرش معاوية. مبارزه با او آسان است آيد، لهذا كار پيغمبر در  به جنگ پيغمبر مي"هبل 

و همان هدفهاي ابوسفياني را دارد اما در زير شعار آيه   بن ابي سفيان همان روح ابوسفياني
 هر كسي كه مظلوم كشته شد خدا) 1("مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا   من قتل« " :قرآن

است كه خون مقتول    حق داده،يك قدرتي داده است) خويشاوندان نزديك او(براي اولياء او
حال كسي نيست كه از معاويه  . خيلي شعار خوبي است، شعار. مطالبه كنندخودشان را

كه در چهار پشت باالتر با توانتساب    يك كسي؟بپرسد كه ولي شرعي خون عثمان كيست
 خويشاوندان نزديكتر ، عثمان پسر دارد!؟مربوط است   مطالبه خون او به تو چه،كند پيدا مي

   اما يك مرد دغلبازي!؟مربوط كه عثمان كشته شده استثانيا به علي چه   و،از تو دارد
  .كند  خواهد از اين وسيله استفاده  او مي،مثل معاويه به اين حرفها كار ندارد

خليفه كشته   معاويه قبال به جاسوسهاي خود در اطراف عثمان سپرده بود كه هر وقت
عثمان كشته شد نگذاشتند  تا .شد فورا پيراهن خون آلود او را براي من به شام بفرستيد

) 2(همان پيراهن خون آلود را با انگشت زن عثمان ،كه خون پيراهن او خشك بشود
 دستور داد انگشتهاي بريده ،شد  ديگر معاويه قند در دلش آب مي. فرستادند براي معاويه

ست اسالم از د ، دنيا را ظلم گرفت! ايها الناس" :را كنار منبرش آويزان كردند  زن عثمان
پيراهن عثمان را روي چوبي   و دستور داد" . اين انگشتهاي بريده زن خليفه است،رفت

   بلند كردند و بردند در مسجد يا جاي ديگر
  

  پاورقي
1.   .33.  سوره اسراء، آيه

انداخت روي بدن عثمان، يك   هنگامي كه انقالبيون ريختند كه عثمان را بكشند، او خودش را2. 
  . قطع شد) يكي يا بيشتر(دست آن زن خورد و انگشت او   بزنند به تن عثمان بهشمشيري كه خواستند
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روضه  خودش رفت آنجا نشست، شروع كرد به گريه كردن بر خليفه مظلوم، مدتها
برويم براي خونخواهي   عثمان در شام خواند و از مردم اشك گرفت و مردم را آماده كرد كه

بايد بگيريم، علي با اين انقالبيون كه با او    از علي؟گيريماز كي خون عثمان را بايد ب. عثمان
 اين يك ؟ر علي هستندكاگر همدست نبود چرا اينها االن در لش بيعت كردند همدست بود،

 از طرف اشخاص بدخواه به وجود .دو جنگ جمل و صفين را همين مشكل .گل بزرمشك
  .اين دو جنگ به اين بهانه بپا شد .آورد

  

  .اپذيري در اجراي عدالتانعطاف ن .
 ،جهت  مشكالت ديگري علي عليه السالم داشت كه مربوط به روش خودش بود از يك 

 بعد از . علي مردي بود انعطاف ناپذير.جهت ديگر و تغييري كه مسلمين پيدا كرده بودند از
 و ،جامعه اسالمي عادت كرده بود به امتياز دادن به افراد متنفذ  پيغمبر سالها بود كه

 من كسي نيستم كه از :گفت  مي،داد در اين زمينه يك صالبت عجيبي نشان مي) ع(علي
مقدار انعطاف    يك!آقا :گفتند آمدند مي  حتي اصحابش مي.عدالت يك سر مو منحرف شوم

 و اهللا ما أطور به ما سمر ،بالجور ا تأمروني ان اطلب النصر« " :گفت  مي،داشته باشيد
كه پيروزي وموفقيت در سياست را به قيمت ستمگري  كنيد اضا مياز من تق) 1("» سمير

 به خدا قسم تا شبي و روزي در دنيا !؟ضعيف به دست آورم  و پايمال كردن حق مردم
  . چنين چيزي عملي نيست،اي در آسمان در حركت است ستاره  تا،هست
  

  صراحت و صداقت در سياست 
  و در سياست بود كه مشكل سوم خالفت او مسأله صراحت و صداقت ا

  
   :ي پاورق

   126. ، خطبه صالحي صبح نهج البالغه1. 
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صداقت و    سياست اينهمه": گفتند پسنديدند، مي اي از دوستانش نمي هم باز عده اين را
قاطي كرد، چاشني   دارد، يك مقدار خدعه و دغلبازي هم بايد در آن صراحت بر نمي

و حتي ) در نهج البالغه است  كنم تمامش ض مياينهايي كه عر("سياست دغلبازي است 
  : گفت  مي!ببين چقدر سياستمدار است گفتند علي سياست ندارد، معاويه را بعضي مي

  
 و لوال كراهية الغدر لكنت من ادهي ،و لكنه يغدر و يفجر ،و اهللا ما معاوية بادهي مني« 
لواء يعرف به يوم  و لكل غادر ، و كل فجرش كفرش،كل غدرش فجرش   و لكن،الناس
  ) 1(» القيامة

 فاسق ،دغلباز است  و، معاويه از من زيركتر نيست،كنيد به خدا قسم اشتباه مي :فرمود
 فسق و ،جاده حقيقت منحرف شوم خواهم از  من نمي،خواهم دغلبازي بكنم  من نمي،است

رد آنوقت دا تبارك و تعالي دغلبازي را دشمن مي   اگر نبود كه خداي،فجور مرتكب بشوم
 و اينگونه ، فجور است، دغلبازي فسق است،دنيا علي است  ديديد كه زرنگترين مردم مي

شود در حالي كه  دانم كه هر فريبكاري در قيامت محشور مي است و من مي فجورها كفر
دهنده   ظاهر مقصود اين است كه فريبخوردگان هم در زير پرچم فريب(پرچمي دارد  يك

  .)هستند
   

  ) ع(ي علمشكل اساسي ،خوارج
مطلب   خواهم عرض بكنم كه همه اينها مقدمه بود براي اين مشكل اساسي كه من مي 

اي  آورد صرفا يك طبقه اي كه پيغمبر اكرم به وجود  طبقه،در زمان پيغمبر اكرم :اين است
  اي در زير  نبود كه يك انقالب بپا شود و عده

  
  يپاورق

  191خطبه. صالحي صبحنهج البالغه 1.
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به   اي را تعليم داد، متفقهشان كرد، قدم پرچمي جمع بشوند، پيغمبر يك طبقه  يك
 پيغمبر سيزده سال ،قدم جلو آورد، تعليم و تربيت اسالمي را تدريجا در روح اينها نفوذ داد

قريش متحمل شد ولي همواره   ها و رنجها از مردم در مكه بود، انواع زجرها و شكنجه
 آخر اجازه دفاع به ما بدهيد، !يا رسول اهللا :گفتند داد، هر چه اصحاب مي دستور به صبر مي

 چقدر ما را !؟زجركشمان كنند چقدر از ما را اينها بكشند و ما چقدر متحمل رنج بشويم،
چقدر ما  ،هاي ما بگذارند ريگهاي داغ حجاز بخوابانند و تخته سنگها را روي سينه  روي اين

 در آخر فقط اجازه مهاجرت داد كه .داد  اجازه جهاد و دفاع نمي پيغمبر!؟را شالق بزنند
 پيغمبر در مدت اين .و مهاجرت سودمندي هم بود ،اي به حبشه مهاجرت كردند عده

 يعني هسته اصلي اسالم را به وجود ،داد  تعليم مي،كرد تربيت مي ؟كرد سيزده سال چه مي
روح  اي بودند كه با  عده، هزار نفر بودنداي كه شايد هنگام مهاجرت حدود آن عده .آورد مي

اولي يك نهضت   شرط.اسالم آشنا بودند و اكثريتشان تربيتشان هم تربيت اسالمي بود
تعليم داده شده و تربيت شده و  وجود يك كادر تعليمي و تربيتي است كه از يك عده افراد

شود به صورت يك  را مي اينها .وجود آمده باشد  آشنا با اصول و هدف و تاكتيك مرام به
شوند شاگردهاي اينها باشند و  بعد ديگران كه ملحق مي هسته مركزي به وجود آورد و

  . سر موفقيت اسالم اين بود.تطبيق بدهند خودشان را با اينها
بود كه پيغمبر با    يكي اين،)ص(و وضع پيغمبر) ع(بنابراين تفاوتهاي ميان وضع علي

گفت   با كفري كه مي،پرده روبرو بود   با كفر مكشوف و بي،يح يعني با كفر صر،مردم كافر
 با قومي روبرو بود كه ، يعني با نفاق روبرو بود،پرده  ولي علي با كفر در زير،من كفرم

لواي   در زير، در زير پرده قدس و تقوا، اما در زير پرده اسالم،كفار بود  هدفشان همان هدف
  در   مخصوصا،ين بود كه در دوره خلفا و تفاوت دوم ا.قرآن و ظاهر قرآن
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پيغمبر گرفته بود   دوره عثمان آن مقداري كه بايد و شايد دنبال تعليم و تربيتي را كه
. تواند بكند به تنهايي كاري نمي  فتوحات. نگرفتند، فتوحات اسالمي زيادي صورت گرفت

خودشان دفاع بكنند، نداد كه مسلمين حتي از   پيغمبر سيزده سال در مكه ماند و اجازه
اگر دست به جهاد و فتوحات هم بايد زد، به . و جهاد نبودند  چون افراد هنوز اليق اين دفاع

اسالمي و ثقافت اسالمي است، يعني همينطور كه از يك طرف .توسعه فرهنگ  تناسب
 ، فرهنگ و ثقافت اسالمي هم توسعه پيدا كند، بايد به موازات آن،شود مي  فتوحات تازه

حقايق و   اصول و،شوند گروند و حتي آنها كه مجذوب اسالم مي مردمي كه به اسالم مي
 ولي در اثر اين غفلتي .بشناسند  همه اينها را بفهمند و، پوسته و هسته اسالم،اهداف اسالم

هاي اجتماعي كه در دنياي اسالمي رخ داد  پديده كه در زمان خلفا صورت گرفت يكي از
 به اسالم مؤمن و ،اسالمي پيدا شد كه به اسالم عالقمند بود  ي در اجتماعا اين بود كه طبقه

ا ي كه هر چه   طبقه، با روح اسالم آشنا نبود،شناخت ظاهر اسالم را مي معتقد بود اما فقط
اهداف    نه روي شناسائي،آورد فقط روي مثال نماز خواندن بود نه روي معرفت مي فشار

به وجود آمد كه   و متنسك و زاهد مسلك در دنياي اسالم يك طبقه مقدس ماب .اسالمي
و سر زانوهاي اينها از بس كه   كف دستها،پيشانيهاي اينها از كثرت سجود پينه بسته بود

به سجده گذاشته بودند و دستها و زانوها را روي  سرها را) نه در روي فرشها(در روي زمينها
 يك ساعته و دو ساعته و پنج - بسيار طوالني هاي بودند و سجده  خاكها و شنها قرار داده

 ابن عباس را فرستاد سراغ اينها) ع( وقتي كه علي.بودند پينه بسته بود   كرده-ساعته 
 ،خبر آورد  وقتي كه آمد،طغيان و شورش كرده بودند) ع(هنگامي كه همينها عليه علي

يشانيهايشان از كثرت پ :گفت) 1(" لهم جباه قرحته لطول السجود " :اينجور توضيح داد
 دستهايي كه مثل زانوي شتر پينه بسته "   وايد كثفنات االبل"سجده مجروح شده است 

  لباسهاي كهنه زاهد مابانه به  " عليهم قمص مرحضة "است 
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. قيافه مصمم و تصميم قاطع اينهاست از همه باالتر) 1(" و هم مشمرون "تن دارند 
  ..حاال آب بيار حوض پر كن

خشكه   اي، يعني طبقه متنسك جاهل، طبقه متعبد جاهل، طبقه نين طبقه يك چ
عالقمند به اسالم   نيست وليمقدس در دنياي اسالم به وجود آمد كه باتربيت اسالمي آشنا 

 محكم هم چسبيده ،است   با روح اسالم آشنا نيست ولي به پوست اسالم چسبيده،است
   :كند  علي اين طبقه را اينجور توصيف مي.است
ان يفقه    جمعوا من كل اوب و تلقطوا من كل شوب ممن ينبغي، طغام عبيد اقزامهجفا«

من الذين تبواوا الدار و   ليسوا من المهاجرين و االنصار و ال... و يعلم و يدرب،و يودب
  .)2("» االيمان

 مردماني برده ،هايي پست  ولي روحيه،غليظ القلب  فظ، جفاش، يك مردي خشن
   معلوم، از اراذل مردم هستند، در روح اينها آقايي وجود ندارد،نيست حشان آقا رو،صفت

 يك مردم ،گوشه   يكي از آن، يكي از اين گوشه آمده،اند اي پيدا شده نيست از كدام گوشه
 مردمي كه تازه بايد بيايند در ،اند آمده  معلوم نيست از كجا،اي  يك مردم بي بوته،اي بي بنه

 قرآن ، معلومات ندارند، سواد ندارند،اسالم را ياد بگيرند  م بنشينند و درسكالس اول اسال
تعليم   اينها بايد،فهمند  سنت پيغمبر را نمي،فهمند  معني قرآن را نمي،چيست دانند را نمي
اينها جزء مهاجرين وانصار  ،اند  اينها تعليم وتربيت اسالمي پيدا نكرده، تربيت بشوند،بشوند

     يكي،نها را تربيت كرد كه نيستندكه پيامبر آ
  

   پاورقي
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  . كه تربيت اسالمي ندارند]هستند[مردمي 
  

ميان  اي هم در گيرد كه چنين طبقه در شرايطي خالفت را به دست مي) ع(علي
 اين طبقه وجود لشكريان خودش هم از  درمسلمين وجود دارد، و در همه جا هستند،

 .آيد ايد پيش مي معاويه و عمر و عاص كه مكرر شنيده   جريان جنگ صفين و حيله.دارند
خورند و شكستشان شكست  كنند كه دارند شكست مي احساس مي آن ساعتي كه اينها
آنها را دهند قر  دستور مي.كشند كه از همين طبقه استفاده كنند مي  نهايي است نقشه

  چرا، همه ما اهل قبله هستيم، همه ما اهل قرآنيم!ايها الناس :كنند مي  باالي نيزه
همين طبقه دست   فورا.خواهيد بجنگيد پس بياييد اين قرآنها را بزنيد  اگر مي؟جنگيد مي

خدمت علي عليه السالم كه ديگر   آمدند،جنگيم  گفتند ما با قرآن نمي،از جنگ كشيدند
 علي .قرآن به ميان آمده ديگر جنگ معني ندارد   حاال كه، قرآن به ميان آمد،قضيه حل شد

كه از روز اول سخن من به اينها اين است كه بياييد ما بر اساس  مگر شما نمي دانيد :فرمود
قرآن را به   اينها،گويند  اينها دروغ مي؟ ببينيم حق با كيست،حكومت و قضاوت كنيم  قرآن

اينكه بعد باز عليه قرآن قيام   اند براي  جلد و كاغذ قرآن را سپر قرار داده،اند ميان نياورده
 . بزنيد برويد جلو،من قرآن ناطق شما هستم ، من امام شما هستم، اهميت ندهيد.بكنند

گفتيم تو  دانستيم و مي  ما تا به حال تو را آدم خوبي مي!؟زند  چه حرفها مي!گفتند عجب
 !؟ يعني ما برويم با قرآن بجنگيم. تو هم آدم جاه طلبي هستيمعلوم شد ،آدم خوبي هستي

   . بسيار خوب شما نجنگيد.جنگيم خير نمي
برگردد كه ديگر   گفتند فورا فرمان بده كه مالك اشتر،مالك اشتر مشغول پيشروي بود

 .السالم پيغام داد كه مالك برگرد   علي عليه، فشار زياد آوردند.جنگ با قرآن روا نيست
    آقا اجازه : گفت،لك برنگشتما
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اينها   بدهيد، يكي دو ساعت ديگر بيشتر باقي نمانده است، شكست نهايي نصيب. 
يا مالك را برگردان يا همين جا با اين : گفتند. گردد آمدند كه مالك بر نمي. شود مي

  تو داري با قرآن. كنيم ات مي قطعه قطعه) بيست هزار نفر بودند(خودمان  شمشيرهاي
 قضيه حكمين. برگرد  خواهي علي را زنده ببيني  مالك اگر مي":  علي پيغام داد!؟جنگي مي

 بسيار .حاال ديگر قرآن به ميان آمده ،معين كنيم) داور( گفتند دو نفر حكم.پيش آمد
 ابن عباس عالم ، علي.عاص شيطان را معين كردند  آنها عمر و. داور معين كنيم،خوب

   قوم و خويش، ابن عباس پسر عمويت است،خير : گفتند.نهاد كردپيش دانشمند زيرك را
 .مالك اشتر :فرمود . ما بايد يك كسي را انتخاب كنيم كه با تو قوم و خويش نباشد،توست

 گفتند ما فقط .ديگر را هم قبول نكردند  چند نفر. ما مالك اشتر را قبول نداريم،گفتند نه
 ، نه؟ آيا جزء لشگريان علي است؟ ابوموسي كيستحاال .ابوموسي اشعري را قبول داريم

كه قبال حاكم كوفه بوده و علي عليه السالم او را از حكومت كوفه   ابوموسي كسي است
 . يك آدمي است كه اصال در دلش با علي عليه السالم دشمني دارد.است  معزول كرده

تر  بازي شبيه  اي كه به ه ابوموسي هم گول عمر و عاص را خورد و آن حق.ابوموسي را آوردند
   .ايد رخ داد بود از امر جدي ومكرر شنيده
گويند اشتباه   حاال كه مي. گفتند اشتباه كرديم،اند خورده  وقتي كه فهميدند گول

 نگفتند اشتباه كرديم آن روزي كه از ،اشتباهشان اشتباه ديگري است   اقرار آن،كرديم
 جنگ له ، جنگ با قرآن نبود، اين،جنگيديم د ميبا معاويه دست برداشتيم و ما باي  جنگ

اشتباه كرديم كه ابوموسي را   و نگفتند. آن درست بود،نه : گفتند.قرآن بود نه عليه قرآن
 گفتند اساسا ،مالك اشتر را مي فرستاديم شديم يا  بايد تسليم ابن عباس مي،معين كرديم

  د انسان بياين دو تا اينكه ما قبول كرديم در دين خدا
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حكم منحصرا ) 1("» ان الحكم اال هللا« ": فرمايد داوري كنند كفر است، در قرآن مي
هيچ انساني حق داوري ندارد،   چون قرآن گفته حكم منحصرا مال خداست. مال خداست

است، همه مان كافر شديم، ما كه توبه   پس اساسا داور معين كردن كفر و شرك بوده
 تو هم كه مثل ما كافر !علي: ، آمدند سراغ علي"اتوب اليه  استغفر اهللا ربي و": كرديم

   معاويه مشكل علي است يا اين؟حاال ببينيد مشكل چيست(.هم استغفار كن شدي، تو
 شما :فرمود) ؟ها  عمر و عاص مشكل علني است يا اين خشكه مقدس؟ها خشكه مقدس

 "» ان الحكم اال هللا« " ،دانيد  معني آيه را شما نمي، حكميت كفر نيست،كنيد اشتباه مي
 ما كه ،كسي كه خدا به او اجازه داده است يعني قانون فقط از ناحيه خدا بايد وضع بشود يا

 دو نفر ، قانون قرآن، ما گفتيم قانون،ايمان قانون معين كند نخواستيم كسي ديگر بيايد بر
گفتند حرف  !وري كندآيد در اختالف افراد دا  خدا كه نمي،مطابق قرآن داوري كنند بيايند

كنم و  ام اقرار نمي نشده   علي فرمود من هرگز گناهي را كه مرتكب.همين است و همين
 من چطور بيايم به ،بوده است  گويم خالف شرع هرگز چيزي راكه خالف شرع نيست نمي

 خالف شرع ، داور قرار دادن در اختالفات،دادن  بگويم حكم قرار،خدا و پيغمبر دروغ ببندم
   .خواهيد بكنيد  شما هر كار مي،نيست  كفر، خير، كفر استو

  

  .رفتار علي عليه السالم با خوارج
يعني شورشيان بر  " خوارج "اي شدند به نام   فرقه،جدا كردند) ع(راهشان را با علي

 و علي تا وقتي كه اينها ،لي وارد كردنع اينها شروع كردند چون خون دل به دل .علي
 حتي حقوق اينها را از بيت ،آنها مدارا كرد حداكثر مدارا رده بودند باقيام مسلحانه نك
   آزادي اينها را محدود ،المال قطع نكرد

  
  :يپاورق
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كردند و علي حلم  اهانت مي آمدند به او جسارت و جلوي چشم ديگران مي. نكرد
روزي علي . داد ت مياينها پارازي كرد، يكي از علي باالي منبر صحبت مي. ورزيد مي

علي بالبداهه يك جواب بسيار عالي به او داد كه  باالي منبر بود، يك كسي سؤالي كرد،
يكي از اين خارجيها آنجا . همه شد و شايد همه تكبير گفتند  اسباب حيرت و تعجب

خواستند    اصحابش!؟ خدا بكشد اين را، چقدر مالست" قاتله اهللا ما افقهه " :بود، گفت
حداكثر اين است كه ، ريزند به سر او، فرمود چكارش داريد، يك فحشي به من دادهكه ب

  ..باشيد   كاري به او نداشته، نه،يك فحشي به او بدهيد
خليفه    در حالي كه،خواند  نماز جماعت دارد مي،علي مشغول نماز خواندن است 

 ،كردند  نميكه اينها به علي اقتداء) !؟اين چه حلمي است از علي(مسلمين است
حالي كه علي مشغول   در. علي كافر و مشرك است،گفتند علي مسلمان نيست مي

الكواب آمد با صداي بلند اين آيه قرآن    يكي از اينها به نام ابن،قرائت حمد و سوره بود
) 1("و الي الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك   و لقد اوحي اليك« " :را خواند

   به تو وحي شده است و به پيغمبران پيشين هم!اي پيغمبر : استپيغمبر  خطاب به
پيغمبران    يا آن، اگر تو هم مشرك بشوي تمام اعمالت هدر رفته است،وحي شده است

 : خواست بگويد، اين آيه را خواند.هم اگر مشرك بشوند تمام اعمالشان هدر رفته است
 ،است .ات در اسالم چنين قهساب ، ما قبول داريم كه اول مسلمان تو هستي!علي

براي خداشريك   اما چون مشرك شدي و، عبادتت چنين است،خدماتت چنين است
 علي به حكم ؟كند مي  علي چگونه رفتار. در نزد خدا هيچ اجري نداري،قائل شدي

يعني هر وقت ديديد قرآن ) 2(" اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا« " :اينكه
  خوانند  مي

  
   :پاورقي
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او شروع كرد به خواندن اين آيه، سكوت كرد و گوش  استماع كنيد، گوش كنيد، تا
 .تا ادامه داد دو مرتبه همان آيه را تكرار كرد. كرد، نماز را ادامه داد  وقتي كه تمام. كرد

بار سوم . ادامه داد اوقتي او تمام كرد نماز ر. باز علي سكوت كرد و آيه او را گوش كرد
فاصبر ان وعد « ": اين آيه را خواند يا چهارم كه او شروع كرد، ديگر علي اعتنا نكرد و

   .و نمازش را ادامه داد) 1("يوقنون  اهللا حق و ال يستخفنك الذين ال
  

  اصول مذهب خوارج  
ي علي برا  كردند مشكل بزرگي  اگر قناعت مي؟آيا خوارج به اين مقدار قناعت كردند

اي  بلكه يك فرقه  جمعيت و حزبي تشكيل دادند، كم كم دور هم جمع شدند.نبودند
 نه واقعا جزء مسلمانان "   اسالمي"گويم  اينكه مي( يك فرقه اسالمي،تشكيل دادند

 براي مذهب ،در دنياي اسالم ابداع كردند  و يك مذهبي)  اينها از نظر ما كافرند.هستند
 گفتند كسي از ماست كه اوال معتقد باشد كه ،ي ساختندخودشان يك اصول و فروع

 ، و هم كساني كه به حكميت تسليم شدند، هم معاويه،  هم علي،هم عثمان كافر است
 ،است و فقط هر كسي كه توبه كند مسلمان ،شديم ولي ما توبه كرديم خود ما هم كافر

امام جائر و هر  ل هر در مقاب،همچنين گفتند امر به معروف نهي از منكر شرط ندارد
 .اينكه قيام بي فايده است  پيشواي ظالمي در هر شرايطي بايد قيام كرد ولو با يقين به

   .اين هم يك چهره خشن عجيبي به اينها داد
 اصل ديگري كه براي مذهب خودشان تأسيس كردند كه باز حاكي از تنگ نظري و

منفك از عمل    و ايمان، ايمان است اين بود كه گفتند اساسا عمل جزء،جهالت اينها بود
   اشهد ان الاله اال اهللا " مسلمان به گفتن .نداريم
  

 :يپاورق
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مسلمان اگر نمازش را خواند، .  مسلمان نيست"محمدا رسول اهللا   و اشهد ان
هر گناه  را گرفت، شراب نخورد، قمار نكرد، زنا نكرد، دروغ نگفت، و اگر از  اش روزه
بگويد، اصال او   اي پرهيز كرد تازه اول اسالمش است، و اگر مسلمان يك دروغ هكبير

بكند يا شراب بخورد از دين   اگر يك بار غيبت. كافر است، نجس است ومسلمان نيست
نتيجه اين شد كه فقط . اسالم خارج دانستند  مرتكب كبيره را از دين. اسالم خارج است

 در زير اين قبه آسمان غير ]گفتند گوئي مي[مانند، مسل خودشان اين مقدسها در دنيا
 .و يك سلسله اصول ديگر كه براي خودشان ساختند. مسلماني وجود ندارد از ما ديگر

است و هيچ   چون يكي از اصول خوارج اين بود كه امر به معروف و نهي از منكر واجب
را جزء كفار ) ع( يشرطي هم ندارد و در مقابل هر امام جائري بايد قيام كرد و عل

 ناگهان .بايد عليه علي قيام كنيم  گفتند پس راهي نمانده غير از اينكه ما،دانستند مي
 درياغي شدنشان هم يك اصول بسيار .ياغي شدند  خيمه زدند و رسما]شهر[در بيرون 

 چون ديگران ،گفتند ديگران مسلمان نيستند  مي،كردند مي  خشك و خشني را پيروي
 - ذبايح آنها ،توانيم زن بگيريم و به آنها نبايد زن بدهيم آنها نمي تند ازمسلمان نيس
  و باالتر، از قصابي آنها نبايد بخريم، حرام است-كنند  كه آنها ذبح مي  يعني گوشتي

  .اينكه كشتن زنان و اطفال آنها جايز است
كردند   وعدانستند شر  چون همه مردم ديگر را جايز القتل مي.]شهر[آمدند بيرون  

گذشت در  زنش مي  يكي از صحابه پيغمبر با. وضع عجيبي شد.به كشتار و غارت كردن
 . اين كار را نكرد.بجويد   از او خواستند كه از علي تبري.حالي كه آن زن حامله بود

 و همينها از كنار يك .گفتند شما كافريد ، شكم زنش را هم با نيزه دريدند،كشتندش
) دانستند متعلق به كسي بوده كه مال او را محترم مي  نخلستان(گذشتند نخلستان مي

 چنان به او نهيب زدند كه خدا .و يك خرما به دهانش گذاشت يكي از اينها دست برد
  داند مي
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  !كني؟ گفتند به مال برادر مسلمانت تجاوز مي .
  

  .برخورد علي عليه السالم با خوارج
شد آزا  نمي ديگر. در مقابل اينها اردو زدآمد ) ع(كارشان به جايي كشيد كه علي 

همانجا بود كه ابن عباس  .ابن عباس را فرستاد برود با آنها سخن بگويد. دشان گذاشت
كثرت عبادت، كف دستها مثل زانوي شتر  پيشانيهايي ديدم پينه بسته از: برگشت گفت

بن عباس كاري از  ا.جدي و مصممهاي بسيار  مابانه و قيافه است، پيراهنهاي كهنه زاهد
 از ، صحبتهاي حضرت مؤثر واقع شد.رفت با آنها صحبت كرد) ع(علي  خود.پيش نبرد

السالم    علي عليه.عده كه دوازده هزار نفر بودند هشت هزار نفرشان پشيمان شدند  آن
 .بيايد در امان است  پرچمي را به عنوان پرچم امان نصب كرد كه هر كس زير اين پرچم

 علي .محال و ممتنع است ر نفر آمدند ولي چهار هزار نفر ديگرشان گفتندآن هشت هزا
 تمام اينها را ،بسته بود گذاشت  هم شمشير به گردن اين مقدسيني كه پيشانيشان پينه

آنها نجات پيدا كردند كه يكي از آنها  از دم شمشير گذارند و كمتر از ده نفر
  بود  عبدالرحمن بن ملجم اين آقاي مقدس

عظمت علي   اصال.علي موجود عجيبي است(اي دارد در نهج البالغه جمله) ع(ليع .
ليجتري عليها احد غيري   انا فقات عين الفتنة و لم يكن« :گويد مي) شود اينجا ظاهر مي

بودم و فقط من بودم كه چشم فتنه را    اين من") 1(»بعد ان ماج غيهبها و اشتد كلبها
يعني فتنه اين (نبود كه چشم اين فتنه را بكند قادر و غير از من احدي ،در آوردم

كرد كه شمشير به گردن  من احدي از مسلمين جرأت نمي  غير از،)خشكه مقدس ها
  طبقه به اصطالح مقدس ماب را فقط دو طبقه    چون،"اينها بگذارد 

  
   :پاورقي

   92.  نهج البالغه، خطبه1
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 و خدا معتقد نيست، مثل اينكه اصحاب به اسالم  اي كه يكي طبقه: توانند بكشند مي
اي كه خودشان مسلمان باشند،  ولي اينكه طبقه. كشتند يزيد آمدند امام حسين را

اين طبقه حرفي بزنند و كاري بكنند كار هر كس نيست،   جرأت بكنند در مقابل
خواهد مثل بصيرت علي كه خطر اينها را براي دنياي اسالم  بصيرتي مي شيرافكن است،

  كنم علي چه احساسي كرده بود، از كالم خود علي كه حاال عرض مي(كند  ساساح
علي از آن طرف  آنها از اين طرف ذكر خدا بگويند، قرآن بخوانند، و) كنند استنباط مي

: فرمود. خواهد علي مي  بصيرتي فقط مثل بصيرت. شمشير بزند و قلع و قمعشان كند
پيغمبر   هيچيك از صحابه،ديگر  يچ مسلمانه» يري غو لم يكن ليجتري عليها احد«

كشيدم و    ولي من،داد كه به روي اينها شمشير بكشد چنين جرأتي را به خود نمي
 ]اين فتنه را در آوردم  چشم[ .»بعد ان ماج غيهبها« :گويد كنم كه كشيدم مي افتخار مي

و اشتد « ") 1(ودتاريكي باال گرفته ب  زد و موج پس از آنكه درياي ظلمت داشت موج مي
 .گرفت كلب يعني هاري  و كلبش داشت فزوني مي:  اين جمله عجيب است"» كلبها

 بيماري خاصي پيدا ،شود به اصطالح عاميانه ديوانه مي شود و سگ وقتي كه هار مي
   ديگر آشنا و ،كند حيوان اين بيماري را پيدا مي   وقتي كه اين.كند مي

   :پاورقي
 ابن عباس هم .بود  ه اصال اوضاع شبهه ناك و شك آميز و ترديد آور شده يعني بعد از اينك1. 
 . خودش فرمود افقها را مه گرفته است.بود  فضا مه آلود.كرد ديد شك مي رفت اينها را مي كه مي
خواهد به نام اسالم به جنگ برود اطمينان داشته  سرباز مسلمان كه مي   وضعي نبود كه يك،وضع

خودش عابد و  ديد از اي كه مي شد با يك عده  وقتي كه مقابل مي.كند اسالم كار ميبه نفع   باشد كه
خوانند و آثار عبادت را در وجهه  نماز مي  از خودش بيشتر،كنند  از خودش كمتر گناه مي،زاهدترند

 دلش ،لرزيد  دستش مي،رفت  اگر شمشيرش باال مي،خورد تكان مي  دست او،ديد و چهره اينها مي
افرادي    و اگر علي و ركاب علي نبود و اگر آن،من چگونه به روي اينها شمشير بكشم  زيد كهلر مي

 اوضاع .اينها شمشير بكشند  كه در ركاب علي بودند اطمينانشان به علي نبود محال بود كه به روي
  ..رفت بوديم دستمان به آن طرف نمي هم اگر مي  ما و شما،خيلي شبهه ناك بود وحق هم داشتند
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رسد  شناسد، به هر انساني يا حيواني كه مي صاحب نمي غير آشنا و صاحب و غير
كند و بعد، از لعاب دهان او ميكروب  خودش را در بدن او فرو مي  گيرد و نيش گاز مي

  يعني يك. شود شود، و بعد از مدتي او هم هار مي بيماري وارد خون طرف مي  اين
انسان را هم   شود، اگر يك ن اسب بعد از مدتي هار ميها را گر يك اسب را بگزد، آ سگ

اين مقدس مابها به صورت  گويد مي) ع(علي. شود بگزد، آن انسان بعد از مدتي هار مي
 گرفتند اورا هم مثل يسگ هار با هر كس تماس ميك سگ هار در آمده بودند و مانند 

 هار شده است، هر ك سگينند ين طور كه اگر مردم ببيهم.  كردنديخودشان هار م
گران را هار ينكه نگزد و دي اي دهد كه او را اعدام كند براي به خودش حق ميكس

ست؛ اگر نه، ينها نير ازاعدام اي غيچاره ادم يدم، و دي هار را دين سگهاينكند، من ا
 دهند و يت مي سراي خودشان را به جامعة اسالمي هاريماري كشد كه بي نميطول

من خطر .  برندي فرو مير جكود و تقشّر و تحجر و حماقت و نادان را ديجامعة اسالم
ر از من ين فتنه را درآوردم، غيمن بودم كه چشم ا.  كردمي مينيش بياسالم پ] يبرا[

 و شبهه و شك دربارة يكي را نداشت،پس از آنكه موج تارين كاري جرأت چنياحد
 يت ميگران سراي و روز به روز به دافته بودي ينها فزوني اينها باال گرفته بود و هاريا

  .كرد
  

  زات خوارجيمم
اد ي زينها همان مسأله شجاعت و فداكاريزات اي از مميكي.  داشتنديزاتيخوارج مم

. ب هم فداكار بودندي كردند، فداكار بودند، و عجيده كار مي عقيچون رو. نها بوديا
نها متنسك ين كه اي ات دومشانيخاص. نها هستي ايهاي از فداكاريبي عجيداستانها

 و اين آن چيزي بود كه ديگران را زياد ،كردند بادت مياد عيز  متعبد بودند،يعنيبودند 
كرد اينها  غير از من كسي ديگر جرأت نمي :انداخت كه علي فرمود مي  به شك و شبهه

  را 
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از امان  . خاصيت سومي كه اينها داشتند همان جهالت و ناداني زياد اينها بود.بكشد
 نهج البالغه كتاب !؟ جهالت و ناداني كه بر سر اسالم از جهالت و ناداني چه آمده است

اش  توحيدش عجيب است، موعظه" .عجيبي است، در هر جهت كتاب عجيبي است،
. تحليل تاريخ زمان خودش هم عجيب است عجيب است، دعا و عبادتش عجيب است،

كند خوارج را،  كند عثمان را، تحليل مي ي تحليل م،كند معاويه را علي وقتي تحليل مي
از جمله علي عليه السالم درباره . كند جريانها را، عجيب تحليل مي كند ساير تحليل مي

اين   به. شما بدترين مردم هستيد» ثم انتم شرار الناس«: فرمايد اينطور مي  خوارج
اي آقا، : گوييم مي   ما اگر باشيم؟گويد شما بدترين مردم هستيد چرا مقدس مابها مي

 ما اينجور آدمها .خوبي هستند   آدمهاي،بي ضرري هستندباالخره هر چه باشد آدمهاي 
دانيد چرا   ولي آيا مي.آدمهاي خوب هستند  از نظر ما اينها.گوئيم آدمهاي خوب را مي

و من رمي به « : جمله بعدش اين است؟هستيد  گويد شما بدترين مردم علي مي
 شما به اين دليل بسيار مردم بدي هستيد كه شما .»تيهه   و ضرب بهالشيطان مراميه

 در كمان ،دهد  شيطان شما را به منزله تير قرار مي،دست شيطانها تيرهايي هستيد در
قاطعي  شما ابزار بسيار :گويد مي) ع( علي.كوبد گذارد و هدف خود را مي مي  خودش

   .هستيد در دست شيطانها
لسالم يك طبقه منافق امثال عمر و عاص و معاويه پيدا شده علي عليه ا  در زمان

 علي و حكومت علي را) 1(،دانستند كه اينها عالم و دانا بودند و واقعيتها را مي بودند
  دانستند اما دنيا طلبي   هدفهاي علي را مي،شناختند مي

  
   يپاورق
كه معاويه اين شهادت تاريخ است . شناختند ديگران بهتر مي واهللا علي را از .1

 دنيا طلبي، حرص، عقده روحي داشتن، از.(جنگيد داشت و با او مي  به علي ارادت
كس از  دليلش اين است كه بعد از شهادت علي عليه السالم هر) اينها غافل نمانيد

. توصيف كن  گفت علي را براي من  به او مي]آمد نزد او مي[صحابه نزديك علي 
كه ديگر روزگار   هيهات: گفت شد و مي جاري ميكردند اشكهايش  وقتي توصيف مي

  .مانند علي انساني را بياورد
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طبق زيرك منافق هميشه از اين خشكه مقدسها به عنوان   داد اين اما نشان نمي
 و اين جريان هميشه در دنيا ،كردند هدفهاي خودشان استفاده مي  يك تير براي زدن

 االنش ، هميشه منافق هست، دنيا هستاين مشكل بزرگ علي هميشه در ،ادامه دارد
ها و    و هميشه ابن ملجم، در لباسهاي گوناگون،واهللا معاويه و عمر و عاص هست  هم

آماده ها    هميشه،باشند هستند خشكه مقدسها و تيرهايي كه ابزار دست شيطانها مي
   . شد مشرك،كافر شد براي گول خوردنها و تهمت زدنها هستند كه مثل علي را بگويند
ابن سينا اين رباعي  .)1(يك كسي درباره ابن سينا گفته بود كه ابن سينا كافر است

  :را گفت
  كفر چو مني گزاف و آسان نبود  
  محكمتر از ايمان من ايمان نبود  

  در دهر يكي چو من و آن هم كافر 
  پس در همه دهر يك مسلمان نبود  

گويند اين  مقدسها مي ن خشكه اي،هر چه دانشمند بزرگ تا كنون اسالم داشته
 من يك .دشمن علي عليه السالم بوده  مثال، اين شيعه نبوده، كافر بوده،مسلمان نبوده

 تير ، از خوارج نهروان نباشيد،مسلمانها بيدار باشيد ،جرياني را براي شما نقل بكنم
   شيطان قرار نگيريد

خيلي    جريان،كنم  آقا من خيلي تعجب مي" :روزي يكي از دوستان تلفن كرد .
برايش گرفتيد   آقا اين اقبال پاكستاني كه شما جلسه جشن وياد بود.عجيبي شنيدم

  گويند در كتابش به امام جعفر  اين كه مي
  

  .:پاورقي
با قدرتها، باهنرها قرار   هميشه بي سوادها و نادانها و جاهلها وقتي كه در مقابل دانشمندها،1. 

دانند چه بكنند، ابزار ديگري كه  قائل است، نمي  ه براي اينها احترامبينند جامع گيرند و مي مي
دارند  بينند، اگر بگويند بي هنر است هنرش را سواد است، آثار علميش را مي  ندارند، اگر بگويند بي

گويند اين دين   آخرش مي؟بگويند  بينند، چه بينند، اگر بگويند بي عقل است عقلش را دارند مي مي
  . نيست  اين كافر است، اين مسلمانندارد، 

 گفت !؟اين حرفها چيست:  گفتم"اهانت كرده و فحش داده   صادق عليه السالم
   نه، يك":  گفت؟گفتم خودت ديدي. فالن كتاب را مالحظه بفرمائيد فالن صفحه از
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  جعفر از بندگان و صادق از دكن
  ننگ دين ننگ جهان ننگ وطن 

كن   مگر امام جعفر صادق اهل بنگال ياد.گويد جعفر بنگالي و صادق دكني را مي
آيند  انگليس ها مي   معلوم شد پس از آنكه،بعد هم ما تحقيق تاريخي كرديم! بوده؟

  در نام سراج الدين    دو سردار اسالمي شيعي يكي به،ندهندوستان را احتالل بكن
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 اين دو نفر) و يكي به نام تيپوسلطان در شمال هندوستان  هندوستانجنوب
ستايش   و اقبال اين دو قهرمان شيعي را در حد اعلي(كنند قهرمان بزرگ قيام مي

و ساختند، او با ا ها در دستگاه سراج الدين، جعفر را پيدا كردند، انگليس) كند مي
صادق را درست كردند، او هم   شريك دزد بود و رفيق قافله، در دستگاه تيپو سلطان هم

آمدند از پشت خنجر زدند و نتيجه اين شد  شد شريك دزد و رفيق قافله، و اين هر دو
نتيجه اين . خودشان را بر هندوستان مستولي كردند ها سيصد سال استعمار كه انگليس

شيعي هستند و و تيپو سلطان نزد شيعه محترمند، چون هم   اج الدينشده است كه سر
 نزد هندوها هم ،اهل تسنن محترمند چون قهرمان اسالمي هستند  نزد،هم قهرمان

  خائن در نزد شيعه و سني و، ولي اين دو نفر ديگر،قهرمان ملي هستند  محترمند چون
  .ر و سمبل خيانت هستند منفو، و مردماني مذموم،هندوي هندوستان و پاكستان

اتفاق   هنوز كه سه ماه از برگزاري آن مجلس يادبود گذشته است شايد كمتر روزي
شعرهايش در مدح   اين آقايي كه شما!افتد كه من مواجه نشوم با اين سؤال كه آقا مي

 و چيزي كه اكنون در !؟ خوانيد چرا به امام جعفر صادق فحش داده امام حسين را مي
برم اين است كه در يك  مي  ر اسالمي اسباب مضحكه شده است و من رنجمحافل غي

 جعفر بنگالي و ،اقبال پاكستاني  محافل غير اسالمي اين قضيه منعكس شده است كه
گويند اقبال به امام جعفر  نشينند مي مي صادق دكني را هجو كرده و مسلمانها هر جا

قت ما در مقابل اين محافل غير اسالمي  آنو!ببينيد  عقل مسلمانها را،صادق فحش داده
   .ببينيم مسلمانهاي ما سطح فكرشان اينقدر پايين است  كشيم كه خجالت مي

بود گفت    در حالي كه روز چهارشنبه،در شام بود) ع(معاويه هنگامي كه پيك علي
 .نماز جمعه خواند   در روز چهارشنبه. اعالم نماز جمعه كردند.اعالم نماز جمعه كنيد

   در خفا .احدي به او اعتراض نكرد
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 برو به علي بگو با صد هزار شمشيرزن به سراغ ": را خواست، گفت) ع(نماينده علي
خودت  به علي بگو حساب كار. آيم كه چهارشنبه را از جمعه تشخيص نمي دهند مي تو

ها  فلسطيني  حاال حسينيه ارشاد گنهكار شده است كه يك روزي راجع به. "را بكن 
 كه جاسوسهاي -يهودي   يك عده. ها كمك كنيد  به فلسطيني!حث كرده و گفته مردمب

مسلمانهاي خودمان با كمال تأسف  اسرائيل در اين مملكت فراوانند و بسياري از
حسينيه ارشاد و روزي نيست كه عليه  اند با  كينه برداشته-جاسوس آنها هستند 

  ) 1(حسينيه ارشاد شايعه درست نكنند
 تحقيق ،چشمتان را باز كنيد  خواهم جز اينكه بگويم  شما هيچ چيزي نميمن از

 دست ، فراوانند-در همه ممالك اسالمي   و- بدانيد عناصر يهود در اين مملكت ،كنيد
 آخر تا كي ، از خوارج نهروان نباشيد.كند مرتب دارد كار مي  جاسوسها و پول اينها،اينها

 ، اگر ما از اين درسها پند نگيريم!؟ه اسالم شمشير بزنيمبه نام اسالم علي  خواهيم ما مي
علي   شويم به نام آييم جمع مي  چرا ما هر سال مي؟خواهيم پند بگيريم پس از چه مي

آموزنده زندگي علي    يكي از نكات. چون علي زندگيش آموزنده است؟گيريم مجلس مي
 مبارزه با نفاق ،ه مقدسي استخشك  مبارزه با،عليه السالم همين مبارزه با خوارج است

اي كه حقه بازها   علي شيعه،شيعه جاهل نمي خواهد   علي، مبارزه با جهالت است،است
بيايند شايعه درست كنند بگويند اقبال پاكستاني به امام جعفر  و يهوديها و جهودها

   بعد مثل برق در ميان اين مردم ساري و جاري بشود كه اقبال،فحش داده  صادقتان
 و -است   اين مردي كه مخلص اهل بيت پيغمبر-پاكستاني العياذباهللا ناصبي بوده 

  نروند كتابش را باز كنند يا اقال تاريخش را از سفارت
  

  پاورقي
 در يريه ارشاد، رجوع شود به كتاب سينيد با حسيدربارة رابطه استاد شه[ 1
  . ].، چاپ انتشارات صدراي استاد مطهريزندگان
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اي را علي عليه السالم نمي خواهد و از   چنين شيعه،يا جاي ديگر بپرسند   پاكستان
شنويد  كه مي  گوشهايتان را باز كنيد هر حرفي را، چشمهايتان را باز كنيد.بيزار است او

هايش يك جاهاي  ريشه  ها"گويند   مي" آخر اين ،"گويند چنين   مي"فورا نگوئيد 
خواهيد بينكم و بين اهللا  مي  حقيق هر چه كه بعد از ت، تحقيق كنيد،خطرناك است

   اما بي تحقيق حرفي را نزنيد،بگوئيد
برايش كف   آنوقت ببينيد چقدر،كشد را مي) ع(آيد علي عبدالرحمن ابن ملجم مي

  ] آن در بيت اول[ ، يكي از اين خارجيها يك رباعي دارد.زنند مي
  گويد  مي

  .يا ضربة من تقي ما اراد بها 
  من ذي العرش رضوانا اال ليبلغ 

كه جز   آن مرد پرهيزكاري)  ابن ملجم؟كي(.مرحبا به ضربت آن مرد پرهيزكار
مردم را در ترازوي    اگر اعمال تمام" :گويد  بعد مي.رضاي خدا چيزي را در نظر نداشت

 آنوقت خواهند ديد كه در ،بگذارند ميزان الهي بگذارند و آن ضربت ابن ملجم را نيز
 جهالت ."عمل ابن ملجم انجام نداده  دا هيچكس عملي بزرگتر ازميان خلق خ
  .كند با اسالم و مسلمين اينچنين مي

  

  شهادت علي عليه السالم  
آن  روند در مكه و هاست كه مي ابن ملجم يكي از آن نه نفر زهار و خشكه مقدس 

 :نفر است   سهها در دنياي اسالم معلول گويند همه فتنه بندند و مي پيمان معروف را مي
 قرارشان .را بكشد) ع(علي شود كه بيايد  ابن ملجم نامزد مي. معاويه و عمر و عاص،علي

 ابن ابي الحديد ؟شب را قرار گذاشته بودند   چرا اين. شب نوزدهم ماه رمضان؟كي است
   گفتند چون ،اينها شب نوزدهم ماه رمضان را قرار گذاشتند !ناداني را ببين :گويد مي
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عبادت بزرگ است آن را در شب قدر انجام بدهيم كه ثوابش   عمل ما يكاين 
  . بيشتر باشد

خاللهاست   در اين. ابن ملجم آمد به كوفه ومدتها در كوفه منتظر شب موعود بود
 كه او هم خارجي و هم مسلك خودش است آشنا " قطام "كه با دختري به نام 

خواهد اين فكرها را فراموش  اي مي اندازه گردد، شايد تا شود، عاشق و شيفته او مي مي
گويد من حاضرم  گذارد، او مي ازدواج را در ميان مي  رود با او مساله وقتي كه مي. كند

گويد هر چه  اين هم از بس كه شيفته اوست مي. است  ولي مهر من خيلي سنگين
 .انعي ندارد م. يك برده.نداردگويد مانعي  مي. سه هزار درهم گويد مي. بگوئي حاضرم

مسير  كرد در  اول كه خيال مي.كشتن علي بن ابي طالب : مانعي ندارد چهارم.يك كنيز
خواهيم  گفت ما مي ، تكان خورد،قرار گرفته است) ع(ديگري غير از مسير كشتن علي

براي ازدواج و زندگي ما    كشتن علي كه مجالي،ازدواج كنيم كه خودش زندگي كنيم
خواهي به وصال من برسي بايد علي را  مي  اگر.طلب همين است م" : گفت.گذارد نمي

 مدتها در شش و پنج اين ."نماندي هم به كه هيچ  ،رسي  زنده ماندي كه مي.بكشي
  : شعرهايي دارد كه دو شعر آن چنين است   خودش.فكر بود

  .ثالثة آالف و عهبد وقينة. 
  و قتل علي بالحسام المسمم 

  ان عالو ال مهر اعلي من علي و 
  و ال فتك اال دون فتك ابن ملجم

در  :گويد  بعد خودش مي.گويد اين چند چيز را به عنوان مهر از من خواست مي
مهري در  گويد هر  مي.گويد دنياي مهري به اين سنگيني پيدا نشده و راست هم مي
 .تزن من خون علي اس  مهر.دنيا هر اندازه باال باشد اينقدر نيست كه به حد علي برسد

قيامت واقع نخواهد شد مگر اينكه   و هيچ تروري در عالم نيست و تا دامنه :گويد بعد مي
  از ترور ابن 
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  راست هم گفت ملجم كوچكتر خواهد بود، و 
دو   علي در بستر مرگ كه افتاده است،؟كند  آنوقت ببينيد علي چه وصيت مي

ي جريان معاويه و به بيند، يك گذارد مي جريان را در كشوري كه پشت سر خود مي
رأس آنهاست، و يكي هم جريان خشكه  اصطالح قاسطين، منافقيني كه معاويه در

حاال اصحاب علي بعد از او چگونه رفتار . تضاد دارند مقدسها، كه خود اينها با يكديگر
 درست "» ال تقتلوا الخوارج بعدي« ": از من ديگر اينها را نكشيد بعد:  فرمود؟بكنند
چه  اينها مرا كشتند ولي بعد از من اينها را نكشيد، چون بعد از من شما هركه   است

و معاويه خطرش  ايد نه به نفع حق و حقيقت، كه اينها را بكشيد به نفع معاويه كار كرده
فليس من طلب الحق فاخطاه   ال تقتلوا الخوارج بعدي« ": فرمود. خطر ديگري است

بعد از من نكشيد كه آن كه حق را  ج راخوار) 1("» كمن طلب الباطل فادركه
خواسته و به آن رسيده است  ابتدا باطل را مي خواهد و اشتباه كرده مانند آن كه از مي

 ولي او از اول دنبال باطل بود و به باطل خودش هم ،اند نادان  اينها احمق و.نيست
   .رسيد
را كه   ابن ملجم همين .زند  هميشه روي حساب حرف مي،علي با كسي كينه ندارد 

در اثر (صداي نحيفي  حضرت با يك) ع( آوردند خدمت مولي علي،گرفتند و اسير كردند
 آيا من بد ؟چرا اين كار را كردي : فرمود،چند كلمه با او صحبت كرد) ضربت خوردن

 ولي همه ،نوبت بوده است يا دو نوبت يا بيشتر  دانم يك من نمي(؟امامي براي تو بودم
يك بار مثل اينكه تحت تأثير روحانيت علي قرار ) اند نوشته  كنم  عوض مياينها را كه

 را تو  آيا يك آدم شقي و جهنمي) 2(" ؟»ا فانت تنقذ من في النار« " :  گفت،گرفت
     و هم؟ من بدبخت بودم كه چنين كاري كردم؟تواني نجات دهي مي

  
  : پاورقي

  .60.  نهج البالغه، خطبه1
   19.  سوره زمر، آيه2
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 اند كه يك بار كه علي عليه السالم با او صحبت كرد، با علي با نوشته. 
   من آن شمشير را كه خريدم با خداي خودم پيمان!علي: خن گفت، گفتس.خشونت

و دعا   ام بستم كه با اين شمشير بدترين خلق خدا كشته شود، و هميشه از خدا خواسته
اتفاقا اين دعاي تو  :فرمود.  خودش را بكشدام كه خدا با اين شمشير بدترين خلق كرده

  .خواهند كشت مستجاب شده است، چون خودت را با همين شمشير
عده خوارج   غير از آن. از دنيا رفت او در شهر بزرگي مانند كوفه است) ع(علي

شركت كنند، بر علي   كنند كه در تشييع جنازه علي نهرواني باقي مردم همه آرزو مي
دانند كه بر علي چه دارد  نمي شب بيست و يكم، مردم هنوز.  كنندبگريند و زاري

رود فورا همان   ميتا علي از دنيا. است  گذرد و علي بعد از نيمه شب از دنيا رفته مي
 جناب ابوالفضل ، محمد ابن حنفيه،امام حسين ، امام حسن، فرزندان علي،شبانه

 -كرد ند  ش هفت نفر تجاوز نمي كه شايد از ش-خاص   اي از شيعيان العباس و عده
اي كه ظاهرا خود علي عليه السالم  دادند و كفن كردند و در نقطه  محرمانه علي را غسل

 بعضي ، كه همين مدفن شريف آن حضرت است و طبق روايات-فرموده بود   قبال معين
 كردند  انبياي عظام نيز در همين سرزمين مدفون هستند در همان تاريكي شب دفن از

فردا مردم  . بعد محل قبر را هم مخفي كردند و به كسي نگفتند.و احدي نفهميد
الزم نيست كسي   گفتند؟ محل دفن علي كجاست.فهميدند كه ديشب علي دفن شده

اي را تشكيل دادند   جنازه اند امام حسن عليه السالم صورت  و حتي بعضي نوشته،بداند
 ؟ چرا.را بردند مدينه دفن كنند) ع(.  كه عليو فرستادند به مدينه كه مردم خيال كنند

 به ،اند دانستند علي را كجا دفن كرده اگر اينها مي   براي اينكه.به خاطر همين خوارج
كردند و جنازه علي را از قبر  رفتند نبش قبر مي  مي،كردند  مي مدفن علي جسارت

   غير از فرزندان،ردندك  تا خوارج در دنيا بودند و حكومت مي.كشيدند مي  خودش بيرون
  ائمه (علي و فرزندان فرزندان علي
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تا اينكه آنها بعد از حدود صد . است  دانست علي كجا دفن شده كسي نمي) اطهار
رفتند، دوره بني العباس رسيد، ديگر مزاحم اين   سال منقرض شدند، بني اميه هم

 ]السالم را حل قبر علي عليهم[صادق عليه السالم براي اولين بار   شدند، امام جريان نمي
كه  خوانيد همين صفوان معروفي كه شما در زيارت عاشورا يك دعائي مي. فرمود آشكار

 ايشان ما را ، گويد من خدمت امام صادق در كوفه بودم در سند آن نام او آمده است، مي
 - بار  ظاهرا براي اولين-داد  و فرمود قبر علي اينجاست و دستور) ع(آورد سر قبر علي

  .  و از آنوقت قبر علي عليه السالم آشكار شد، تهيه كنيم) ع(يك سايباني براي قبر علي
سال بعد  منحصر به زمان حياتش نبود، تا صد) ع(پس اين مشكل بزرگ براي علي

  .از وفات علي هم قبر علي از ترس اينها مخفي بود
اوالد تو چقدر   تو و"نين  السالم عليك يا اميرالمؤم، السالم عليك يا ابا الحسن" 

فرزند بزرگوارش اباعبداهللا  دانم آقا اميرالمؤمنين مظلومتر است يا  من نمي.مظلوم بوديد
 بدن فرزند عزيزش ،راحتي ندارد   همان طوري كه پيكر علي از شر دشمن؟الحسين

ال « " :شايد به همين جهت است كه فرمودند  و،حسين هم از شر دشمن آسايش ندارد
 امام حسن . هيچ روزي مانند روز فرزند من حسين نيست"» كيومك يا ابا عبداهللايوم 

 اما وضع كربال ، براي اينكه به بدن علي جسارت نشود؟ چرا.مخفي كرد را) ع(بدن علي
 امام زين العابدين عليه السالم قدرت پيدا نكرد كه بدن حسين را بعد .ديگري بود طور

 آن شخص .خواهم نام ببرم ه اش همان شد كه نمي نتيج،از شهادت فورا مخفي كند
  : گفت

   لباس كهنه چه حاجت كه زير سم ستور
   بدنش  تني نماند كه پوشند جامه بر
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  ) ١(صلح امام حسن عليه السالم
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم  .جلسه اول
 و هم در) 1( هم در قديم مورد سؤال و پرسش بوده،مسئله صلح امام حسن. 

است كه    و بالخصوص در زمان ما بيشتر اين مسئله مورد سؤال و پرسش، بعدزمانهاي
اي به عمل  مقايسه   مخصوصا كه؟چگونه شد امام حسن عليه السالم با معاويه صلح كرد

با يزيد و تسليم نشدن او   آيد ميان صلح امام حسن با معاويه و جنگيدن امام حسين مي
كه زياد در عمق مطلب دقت نمي كنند   د براي كسانيرس  به نظر مي.به يزيد و ابن زياد

اند اساسا امام حسن و امام حسين دو  برخي گفته  و لهذا،اين دو روش متناقض است
  امام حسن طبعا و جنسا صلح طلب بود  اند و روحيه مختلف داشته

  
   :پاورقي

ز اين ني  و در زمان ائمه بعد،كردند  در زمان خود امام حسن برخي اعتراض مي1 
   .مسئله مورد سؤال بوده است
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بحث ما اين است كه آيا اين . وجنگي بود  بر خالف امام حسين كه مردي شورشي
چ وجه حاضر به يهن به يه امضا كرد و امام حسيقرارداد صلح با معاوكه امام حسن 

م در موقع امام يه مختلف است كه اگر فرض كني از دو روحيم نشد، ناشيصلح و تسل
ن تا قطرة ي بود امام حسي ميگريز دي سرنوشت چ،ن قرار گرفته بوديمام حسحسن ا

و همين طور اگر در كربال به جاي امام حسين امام حسن د، ي جنگيآخر خونش م
 يا اين مربوط به شرايط ؟يافت شد و مطلب به شكلي خاتمه مي نمي  بود جنگي واقع مي

   و در زمان امام،كرد يجاب مي شرايط در زمان امام حسن يك جور ا،است  مختلف
را    براي اينكه راجع به شرايط مختلف بحث بكنيم بايد مبحثي.حسين جور ديگري

كه شرايط  اند اند وارد همين مبحث شده  و معموال كساني كه بحث كرده،مطرح نماييم
مصلحت انديشي در  زمان امام حسن با شرايط زمان امام حسين اختالف داشت و واقعا

زمان امام حسين  كرد و مصلحت انديشي در امام حسن آنچنان ايجاب ميزمان 
كنيم ولي  روي آن بحث مي   البته ما هم اين مطلب را قبول داريم وبعد هم.اينچنين

اساسي راجع به دستور اسالم در   قبل از آنكه اين مطلب را بحث بكنيم يك بحث
امام حسن متاركه كرد  :ئله جهادمس  گردد به موضوع جهاد الزم است چون هر دو بر مي
 پس ما كليات اسالم در .صلح ننمود و جنگيد و صلح نمود وامام حسين متاركه نكرد و

ايم كساني كه در باب صلح امام حسن بحث  كه نديده -كنيم  باب جهاد را بيان مي
شويم كه صلح امام   بعد وارد اين مسئله مي-وارد شده باشند  اند اين جهات را كرده

   ؟حسابي بوده وجنگ امام حسين روي چه حسابي  حسن روي چه
  

  پيغمبر اآرم و صلح 
   ،و بعد خواهيم ديد كه اين اساسا اختصاص به صلح امام حسن ندارد
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ظاهرا  پيغمبر اكرم در سالهاي اول بعثت تا آخر مدتي كه در مكه بودند و نيز خود
 چه از است، هر  ين روش مسالمتتا سال دوم ورود به مدينه، روششان در مقابل مشرك

از مسلمين در زير   بينند و حتي بسياري ناحيه مشركين آزار و رنج و ناراحتي مي
گويند  وارد جنگ بشوند و مي خواهند كه با اينها ميرند و مسلمين اجازه مي شكنجه مي

اجازه  به آنها ،خواهد وضع ما چه بشود مي  از اين بدتر،ديگر باالتر از اين چيزي نيست
 كه از حجاز به حبشه مهاجرت ،دهد مهاجرت مي  دهد و حداكثر به آنان اجازه نمي
 در ،روند به مدينه كنند و مي اكرم از مكه مهاجرت مي  ولي وقتي كه پيغمبر.كنند مي

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان اهللا علي نصرهم « :شود آنجا آيه نازل مي
اند  ه شد به اين كساني كه تحت شكنجه و ظلم قرار گرفتهخالصه اجازه داد ،)1(»لقدير

  .بجنگند  كه
آن روش را   تا آخر بايد، اگر دين صلح است؟آيا اسالم دين جنگ است يا دين صلح

 تا ،فقط دعوت است   كار دين،گفتند اساسا جنگ كار دين نيست دادند و مي ادامه مي
اسالم دين جنگ است پس چرا در   نرفت و اگر، هر جا هم نرفت،هر جا كه پيش رفت

 ،خودشان دفاع كنند مسلمين حتي از  سيزده سال مكه به هيچ وجه اجازه ندادند كه
 در يك ،است و هم دين جنگ) 1( هم دين صلح، اسالم، يا اينكه نه،دفاع خونين

بينيم   باز ما حضرت رسول را مي.جنگيد شرايطي نبايد جنگيد و در يك شرايطي بايد
جنگد و  مواقعي با مشركين يا با يهود و نصاري مي  ان دوره مدينه هم در يككه در هم

 همچنانكه در حديبيه با ،بندد مشركين قرار داد صلح مي در يك مواقع ديگر حتي با
الدالخصام پيغمبر بودند و از همه دشمنهاي پيغمبر سرسخت   همين مشركين مكه كه

  رغم    علي،تر بودند
  

  :پاورقي
   39. ، آيه سوره حج1
  صلح به معني اعم، يعني ترك جنگ 2
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بينيم پيغمبر  مي  باز در مدينه. تمايل تقريبا عموم اصحابش قرار داد صلح امضاء كرد
  ؟حساب چه حسابي است  اين. كند با يهوديان مدينه قرار داد عدم تعرض امضاء مي

  

  علي عليه السالم و صلح  
 .جنگد نمي  در جاي ديگر،جنگد  يك جا ميبينيم اميرالمؤمنين در همچنين ما مي 

گيرند و  ديگران مي آيد و خالفت را بعد از پيغمبر اكرم كه مسئله خالفت پيش مي
گويد من مأمور هستم  مي زند و  دست به شمشير نمي،جنگد  علي در آنجا نمي،برند مي

مش نشان  نر،بيند ديگران خشونت مي  و هر مقدار هم كه از،كه نجنگم و نبايد بجنگم
مورد سؤال و اعتراض حضرت زهرا قرار گرفت كه   به طوري كه يك وقت تقريبا،دهد مي

) 1(»الظنينه  و قعدت حجر، اشتملت شملة الجنين،ابي طالب  مالك يا ابن« :فرمود
 همينجور يك  چرا مثل جنين در رحم، دست و پايت را جمع كرده و!ابوطالب.پسر

كشند از خانه بيرون  ه متهم هستند و خجالت ميمثل اشخاصي ك  و،اي گوشه نشسته
 شيران از ، تو همان مردي هستي كه در ميدانهاي جنگ؟اي نشسته  بروند در خانه

   چرا؟ كه بعد حضرت!؟اند  حاال اين شغالها بر تو مسلط شده،كردند فرار مي جلوي تو
   . اكنون وظيفه من اين است،دهد كه آنجا وظيفه من آن بوده توضيح مي

  گذرد و در تمام اين بيست و پنج سال علي يك مرد به بيست و پنج سال مي 
كنند  مي   آنوقتي كه مردم عليه عثمان شورش.اصطالح صلح جو و مسالمت طلب است

شورشيان   علي خودش جزء- همان شورشي كه باالخره منجر به قتل عثمان شد -
 و كوشش ،عثمان شيان و ميانجي است ميان شور، جزء طرفداران هم نيست،نيست

  كند كه بلكه قضايا به  مي
  

  پاورقي
   107.  ص1احتجاج طبرسي، ج .1. 
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 كه تقاضاهايي عادالنه بود راجع -تقاضاهاي شورشيان   جايي بيانجامد كه از طرفي
 بر آورده -عثمان داشتند و مظالمي كه آنها ايجاد كرده بودند   به شكايتي كه از حكام

 اين در نهج البالغه است، و تاريخ هم به طور. ر عثمان كشته نشودطرف ديگ شود و از
آن  ترسم بر اينكه تو من مي: فرمود به عثمان مي. گويد قطع و مسلم همين را مي

باز خواهد    و اگر تو كشته شوي باب قتل بر اين امت، امت باشيپيشواي مقتول اين
  خاموش نشودشود كه هرگز  اي در ميان مسلمين پيدا مي  فتنه،شد

 هاي زمان عثمان بود نيز پس علي حتي در اواخر عهد عثمان كه بدترين دوره
كه   شود ميان شورشيان و عثمان در ابتداي خالفت عثمان هم وقتي ميانجي واقع مي

به عنوان  آن نيرنگ عبدالرحمن بن عوف طي شد كه در آخر فقط دو نفر از شش نفر
روش حضرت از همين قبيل [ ،ي عليه السالم و عثمانعل :كانديدا و نامزد باقي ماندند

جانشين   قضيه از اين قرار بود كه عمر شورائي مركب از شش نفر را مأمور انتخاب .بود
 ،حضرت امير و او زبير بود   يكي به نفع، سه نفر كنار رفتند] در اين شورا ابتدا.خود كرد

 سه .بدالرحمن و او سعد و قاص بودنفع ع   و يكي به،يكي به نفع عثمان و او طلحه بود
 و رأي شد ، باقي ماند دو نفر.گفت من هم داوطلب نيستم   عبدالرحمن.نفر باقي ماندند
چون خودش دو (عبدالرحمن به هر كس رأي بدهد او چهار رأي دارد .رأي عبدالرحمن

آمد    اول.و طبق آن شورا خليفه است)  هر يك از آن دو هم دو رأي داشتند، رأي داشت
كتاب خدا و    من حاضرم با تو بيعت كنم به شرط عمل به" :نزد حضرت امير و گفت

كنم به شرط عمل به  مي   من با تو بيعت" : فرمود."سنت پيغمبر و سيره شيخين 
 " : بعد رفت نزد عثمان و گفت."كنم  كتاب خدا و سنت پيغمبر و آنچه خودم درك مي

 ."كتاب خدا و سنت پيغمبر و سيره شيخين    بهكنم به شرط عمل من با تو بيعت مي
 در صورتي كه عثمان از سيره شيخين هم منحرف ،كنم مي   قبول،بسيار خوب :گفت
  آنجا آمدند به   در، به هر حال.شد
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كاري كردند تو چه    حال كه اينها چنين؟حضرت اعتراض كردند كه چرا اينطور شد
سلمن ما سلمت امور المسلمين، و لم  و اهللا ال«: فرمود) در نهج البالغه است(؟كني مي

 مادامي كه ستم بر شخص من است ولي كار .)1(»يكن فيها جور اال علي خاصة
 آن كسي كه به جاي من هست اگر چه چرخد، و مي  مسلمين بر محور و مدار خودش

   .مكن  من تسليمم و مخالفتي نمي،چرخاند عجالتا درست مي  اما كارها را،به ناحق آمده
آنجا ديگر  .كنند آيند با حضرت بيعت مي  مردم مي،بعد از عثمان و در زمان معاويه

اصحاب جمل و اصحاب  ،اميرالمؤمنين با متمردين يعني ناكثين و قاسطين و مارقين
 همچنين بعد از جنگ .اندازد مي  جنگد و جنگ خونين راه صفين و اصحاب نهروان مي

و عاص و معاويه كه قرآنها را سر نيزه  يرنگ عمر در قضيه طغيان خوارج و ن،صفين
اي گفتند راست   و عده،خودمان داور قرار بدهيم  كردند و گفتند بيائيم قرآن را ميان

اميرالمؤمنين انشعاب پديد آمد و ديگر جايي براي اميرالمؤمنين    و در سپاه،گويد مي
   اين هم.ميت را پذيرفت و باالخره حك، با اينكه مايل نبود تسليم شد،باقي نماند

دستور    يعني گفت حكمها بروند مطابق قرآن و مطابق،خودش كاري نظير صلح بود
حتي براي    منتهي عمر و عاص قضيه را به شكلي در آورد كه،اسالم حكومت بكنند

 ،بازي تمام كرد   يعني قضيه را به شكل حقه،خود معاويه هم ديگر ارزش نداشت
اش اين باشد كه علي خلع  نتيجه   اما فريبش به شكلي نبود كهابوموسي را فريب داد

همه فهميدند كه اساسا اينها با همديگر   بشود و معاويه بماند بلكه به شكلي بود كه
گويد من   چون يكي مي،ديگري كاله گذاشته است اند و يكي از ايندو سر توافق نكرده

 راست گفت و در ديگري دروغ گويد در يكي ديگري مي  و،هر دو نفر را خلع كردم
   و هنوز ،قبول ندارم   آن يكي را من،گفت
  
  پاورقي. 
   74.  نهج البالغه، خطبه1
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گرفت و فحش و فضاحت كه  از منبر پايين نيامده خودشان با همديگر جنگشان در
  . پوچ است   و معلوم شد كه قضيه؟تو چرا كاله سر من گذاشتي

هم بر   چرا علي ولو اينكه خوارج. ن طور است به هر حال، قضيه حكميت هم همي
اين بود كه كشته   حداكثر؟او فشار آوردند، حاضر به حكميت شد و جنگ را ادامه نداد

چرا پيغمبر در  :گوئيم ميشد، همين طور كه پسرش امام حسين كشته شد، چنانكه  مي
 چرا .كشته شد حداكثر اين بود كه كشته بشود همينطور كه امام حسين ؟ابتدا نجنگيد

   حداكثر اين بود كه كشته بشود همين طور كه امام حسين؟حديبيه صلح كرد در
حداكثر اين  ؟گوييم چرا اميرالمؤمنين در ابتداي بعد از پيغمبر نجنگيد  يا مي.كشته شد

همچنين چرا تسليم  .شد  مثل امام حسين كشته مي، بسيار خوب،بود كه كشته بشود
مثل امام حسين كشته    بسيار خوب،شد  بود كه كشته مي حداكثر اين؟حكميت شد

به زمان امام حسن وصلح امام   آييم  بعد هم مي؟ آيا اين سخن درست است يا نه.شد مي
حالي شبيه حال صلح امام حسن زندگي   ائمه ديگر هم كه تقريبا همه شان در.حسن

 ،گ امام حسين نيستمسئله صلح امام حسن و جن  تنها، اين است كه مسئله.كردند مي
 فقه را براي شما " كتاب جهاد " من قسمتهايي از .كرد  مسئله را بايد كلي تر بحث

   .شويم  از اين كليات وارد جزئيات مي، بعد،كلياتي به دست آيد  خوانم تا يك مي
  

  موارد جهاد در فقه شيعه  
 جهاد ،مورد يك . جهاد در چند مورد است.دانيم كه در دين اسالم جهاد هست مي 

 مخصوصا ]باشند و  غير مسلمان[ يعني جهاد بر مبناي اينكه اگر ديگران ،ابتدايي است
اينكه سابقه عداوت و دشمني  دهد كه مسلمين ولو  اسالم اجازه مي،اگر مشرك باشند

 شرط اين نوع .براي از بين بردن شرك هم با آنها نداشته باشند به آنها حمله كنند
  جهاد اين است كه 
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. بالغ وعاقل و آزاد باشند، و انحصارا بر مردها واجب است نه بر زنها افراد مجاهد بايد
از نظر فقه . در اين نوع جهاد است كه اذن امام يا منصوب خاص امام شرط است و

  اين نوع جهاد جز در زمان حضور امام يا كسي كه شخصا از ناحيه امام منصوب  شيعه
هم مجاز    از نظر فقه شيعه االن براي يك نفر حاكم شرعيشده باشد جايز نيست، يعني

  ..دست به اينچنين جنگ ابتدايي بزندنيست كه 
 ،مورد دوم جهاد آن جايي است كه حوزه اسالم مورد حمله دشمن قرار گرفته 

استيالء پيدا    به اين معنا كه دشمن يا قصد دارد بر بالد اسالمي،يعني جنبه دفاع دارد
قصد استيالي بر زمينها   يا،ا قسمتي از سرزمينهاي اسالمي را اشغال كندكند و همه ي

بيايد يك عده افراد را اسير كند و  خواهد  قصد استيالي بر افراد را دارد و مي،را ندارد
 يا به شكل -مسلمين را به شكلي بربايد   خواهد اموال  يا حمله كرده و مي،ببرد

برند كه به زور  آيند منابع و معادن و غيره را مي مي  يا به شكلي كه امروز،شبيخون زدن
 به نواميس ،خواهد به حريم و حرم مسلمين  و يا مي-ببرند  خواهند بگيرند و مي

 باالخره اگر چيزي از مال يا جان يا .اوالد و ذريه مسلمين تجاوز كند   به،مسلمين
 در ،من قرار گيردو يا اموري كه براي مسلمين محترم است مورد حمله دش  سرزمين

در اين    واجب است كه، و آزاد و غير آزاد،جا بر عموم مسلمين اعم از زن و مرد  اين
   .ناحيه امام شرط نيست  و در اين جهاد اذن امام يا منصوب از،)1(جهاد شركت كنند

 "شهيد ثاني  " و " محقق " عبارت ،كنم عين عبارت فقهاء است آنچه كه عرض مي
  گويم اش را مي م براي شما ترجمهاست كه من دار

است و شهيد    كه از متون مسلمه فقه تهيه" شرايع " كتابي دارد به نام "محقق 
  شرح خوبي   كه بسيار" مسالك االفهام "ثاني آن را شرح كرده به نام 

  
  :پاورقي

  . شايد حتي غير بالغ هم جايز است كه در اين جهاد شركت كند1 
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  .شيعه است از اكابر و بزرگان تقريبا درجه اول فقهاءاست، و شهيد ثاني هم 
كه االن   تقريبا نظير همين وضعي. گويند كه اجازه امام شرط نيست در اين مورد مي

در اينجا بر . است  بالفعل اسرائيل به وجود آورده كه سرزمين مسلمين را اشغال كرده
يك واجب است كه در اين جهاد نزد مسلمين اعم از زن و مرد، آزاد و غير آزاد، و دور و

   . اذن امام نيستموقوف به  كه اسمش دفاع است شركت كنند، و هيچ
وال يختص بمن قصدوه من  :گويند مي ." اعم از دور و نزديك "عرض كرديم 

النهوض اذا لم يعلم قدرش المقصودين علي   المسلمين بل يجب علي من علم بالحال
 اختصاص ندارد به افرادي كه خود آنها مورد تجاوز ]دجها  اين[ :گويد مي) 1(المقاومة

بلكه بر هر مسلماني كه )  ناموسشان، جانشان، مالشان،سرزمينشان(. اند قرار گرفته
   خودشان،پيدا كند واجب است مگر اينكه بداند كه آنها خودشان كافي هستند  اطالع

 ،ندارند  ست و نيازي يعني قدرت دشمن ضعيف است و قدرت آنها قوي ا،كنند دفاع مي
 ،نزديكتر به آنها باشند   و هر چه كه،واال اگر بداند نياز به وجود او هست واجب است

  .شود واجبتر است يعني وجوب موكد مي
  جهاد خصوصي است و،نوع سوم هم نظير جهاد است ولي جهاد عمومي نيست

از  ،ي دارد جهاد عمومي يك احكام خاص.كند احكامش با جهادهاي عمومي فرق مي
 كسي كه ،جمله اين كه هر كس كه در اين جهاد كشته شود شهيد است و غسل ندارد

او را با همان لباسش و بدون غسل با همان خونها دفن  شود در جهاد رسمي كشته مي
   .كنند مي

  .تر است  شهيدان را ز آب اولي،خون
   تر است  اين گنه از صد ثواب اولي

  
  پاورقي. 
   116. ، صفحه1م، ج  مسالك االفها1
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  گويند اما جهادي كه همه احكامش مثل  مي" جهاد "قسم سوم را هم اصطالحا  
كه اگر   جهاد نيست، اجرش مثل اجر جهاد است، فردش شهيد است، و آن اين است

او در قلمروي   فردي در قلمروي اسالم نباشد، در قلمروي كفار باشد و آن محيطي كه
طوري كه خطر تلف شدن او   دسته ديگر از كفار قرار بگيرد بهآن است مورد هجوم يك 

فردي در فرانسه است، بين آلمان و  مثال(نيز كه در ميان آنهاست وجود داشته باشد
اي  آنها نيست در اينجا چه وظيفه كه اساسا جزء   يك آدمي،)گيرد فرانسه جنگ در مي

 و اگر بداند كه ،فظ كندخودش را به هر شكل هست ح   وظيفه دارد كه جان؟دارد
اين است كه عمال بايد وارد جنگ شود و اگر نشود جانش در   حفظ جانش موقوف به

براي همدردي با آن محيطي كه در آنجا هست بلكه براي حفظ جان    نه،خطر است
  كما اينكه موارد، و اگر كشته شد اجرش مانند اجر شهيد است،بجنگد خودش بايد

چه حكم  نامند اگر ر اسالم اينها را نيز شهيد و مانند مجاهد ميديگري هم داريد كه د
 و بعضي احكام ،شهيد را ندارند در اينكه با همان لباسشان و بدون غسل دفنشان كنند

قرار بگيرد كه قصد    از جمله اين موارد اين است كه كسي مورد حمله دشمن.ديگر
 ،اينكه آن دشمن مسلمان باشد  ولو،جانش يا قصد مالش و يا قصد ناموسش را دارد

 و ممكن ،حتي دزدي كه مسلمان است( يك دزد،مثال انسان در خانه خودش خوابيده
هر    ولي به،)1( نماز شب خوان هم باشد- به قول حاجي كلباسي -است از آن دزدهاي 

 آيا در اينجا ،ببرد خواهد مال او را آمده و حمله كرده به اين خانه و مي) حال دزد است
 .گوئيد احتمال كشته شدن هم هست مي ، بله؟تواند از مال خودش دفاع كند انسان مي

  جان در صدي   حفظ،ولو انسان صدي ده احتمال بدهد
  

  پاورقي
نيمه شب  اشاره به آن داستان است كه به حاجي كلباسي گفتند فالن خانه را[ 1. 

  . ]!؟ پس آن دزد كي نماز شبش را خوانده است :دزد زده است، گفت
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است، تا حدود   اما در اينجا چون مقام دفاع از مال. ده احتمال هم واجب است
ناموس يا جان در كار   تواند جلو برود، اما اگر خطر غير مال مثل صدي پنجاه هم مي

بايد قيام كند، بايد دفاع كند، بايد   شود هم باشد، با صد در صد يقين به اينكه كشته مي
 نه، او قصد كشتن ؟كشتن مرا دارد، من چكار بكنم يد خوب او قصدبجنگد، و نبايد بگو
است كه او را قبال بكشي، يعني بايد مقاوم باشي، نه اينكه بگويي او   دارد، بر تو واجب

  ! خواهد بكشد، من ديگر چرا دست به كاري بزنم، من چرا شركت كنم؟ مي  كه
  

  قتال اهل بغي  .
گويند  مي  يك مورد را اصطالحا.ديگر هم داريم دو مورد .سه مورد را عرض كرديم

داخلي در بگيرد و   اگر در ميان مسلمين جنگ : مقصود اين است" قتال اهل بغي "
اينجا وظيفه ساير مسلمين در  ،يك طايفه بخواهد نسبت به طايفه ديگر زور بگويد

 كنند كه  كوشش، ميانجي بشوند،كنند درجه اول اين است كه ميان اينها صلح بر قرار
كند و به هيچ وجه  مي ديدند يك طرف سركشي  و اگر،اينها با يكديگر صلح كنند

فئه مظلوم عليه آن فئه   شود كه به نفع آن حاضر نيست صلح كند بر آنها واجب مي
  : اين نص آيه قرآن است.سركش وارد جنگ بشوند

علي   احديهماو ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت«من  
  ) 1(»االخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيي الي امر اهللا

خروج   قهرا يكي از مواردش آنجايي است كه مردمي بر امام عادل زمان خودشان 
  قيام و اين عليه او ، چون او امام عادل و به حق است.بكنند
  
  پاورقي. 
   9.  سوره حجرات، آيه1
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اين   ت نه با اين، پس بايد كه به له او و عليهفرض اين است كه حق با اوس  كرده،
  .وارد جنگ شد

مسئله قيام  -اي ميان فقها اختالف است   كه در آن تا اندازه-يكي ديگر از موارد 
   .مرحله و يك مرتبه است  آن هم يك. خونين براي امر به معروف ونهي از منكر است

  

  صلح در فقه شيعه 
 د مطرح است و آن مسئله صلح است كه دريك مسئله ديگر هم در كتاب جها 

 و هدنه ،مصالحه   مهادنه يعني.گويند  مي" مهادنه " يا " هدنه "اصطالح فقها آن را 
 و ،پيمان نجنگيدن ، همان پيمان عدم تعرض؟ معني اين صلح چيست.يعني صلح

 " اينجا هم من عبارت .پيمان به اصطالح امروز همزيستي مسالمت آميز با يكديگر
هي المعاقدش علي ترك الحرب مدش  المهاذنة و :خوانم  را مي" شرايع " در "حقق م

است از پيمان بر نجنگيدن و با سلم با يكديگر   گويد مهادنه يا صلح عبارت  مي.معينة
در فقه اين مسئله مطرح است كه اگر  .زيستن اما به اين شرط كه مدتش معين باشد

توان با او پيمان صلح   مي، مشرك است]يعني[طرف في حد ذاته قابل جنگيدن است 
 ، نه." عجالتأ "را براي يك مدت مجهول بست و گفت   توان پيمان صلح بست ولي نمي

   يك، مثال براي شش ماه، مدتش بايد معين و مشخص باشد،درست نيست " عجالتا "
پيمان صلح    چنانكه پيغمبر اكرم در حديبيه براي مدت ده سال، ده سال يا بيشتر،سال
است اگر  گويد صلح جايز  و هي جايزش اذا تضمنت مصلحة للمسلمين مي.بست

  اگر مسلمين مصلحت ) 1(متضمن مصلحت مسلمين باشد
  

  : پاورقي
است، و  نه، صلح جايز.  اينجور نيست كه جنگ واجب است و صلح هميشه حرام1
معنايش اين است كه اگر   گويند نه  كه اينجا مي" جايز "گويد اين   مي" شهيد "بلكه 

  . شود بعضي موارد واجب مي هم نكرديد، جايز است يعني حرام نيست، كه در
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ولي عرض كرديم كه اگر در . صلح بكنند جايز است و حرام نيست ببينند فعال
 مثال گفتيم يكي از موارد، آن است كه سرزمين مسلمين -كه بايد جنگيد   موردي است

سرزمين    اين، يكي واجبي است كه به هر حال بايد اين-يرد حمله دشمن قرار بگ مورد
بكند كه با همان دشمن   حال اگر مصلحت ايجاب. را آزاد كرد و بايد جنگيد و آزاد كرد

گويد اگر مصلحت ايجاب   مي؟نكنند اشغالگر يك صلحي را امضاء كنند، امضاء بكنند يا
تواند   چون نمي،براي يك مدت معين بلكه ،نامحدود  بكنند اما نه براي مدت كند، مي

 اگر .اشغال سرزمين مسلمين از طرف دشمن مصلحت باشد براي مدت نامحدود
  .ترك مخاصمه است براي مدت معين  مصلحت باشد معنايش

اما  :گويند  مي؟را .ايجاب بكند صلح  شود كه مصلحت مسلمين حال چطور مي
) 1( يعني قدرتشان كمتر است،كمترند  اينها]يا به خاطر اينكه[لقلتهم عن المقاومة 

 پس بايد فعال صبر ،براي يك هدف معيني است  وقتي قدرت ندارند و جنگشان هم
 يا ترك مخاصمه . اولما يحصل به االستظهار.قدرت كنند  كنند تا مدتي كه كسب

اي است براي   يعني نقشه،در مدت ترك مخاصمه كسب نيرو كنند  كنند براي اينكه مي
   اميد اين، اولرجاء الدخول في االسالم مع التربص يا در اين صلح.پشتيباني  جلب يك

 يعني ما ،  كافر است، اين فرض در جايي است كه طرف.باشد كه طرف وارد اسالم شود
از نظر روحي مغلوب   طرف را،در اين مدت صلح :كنيم كنيم و اينجور فكر مي صلح مي

 و متي .كنم كه بعد عرض مي ،ه همينطور بود همچنانكه در صلح حديبي،خواهيم كرد
 هر وقت كه اين جهات .لم يجز   علي الخصمقوهارتفعت ذلك و كان في المسلمين 

   . ادامه دادن صلح جايز نيست،منتفي شد
  

   :پاورقي
اساس عدد  شد، ولي امروز قدرت بر  در قديم قدرت بر اساس كميت محاسبه مي1

  . يگر استهاي د شود، بر اساس محاسبه نمي
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از نظر   ديديم كه. " مهادنه "اين هم بحثي بود راجع به مسئله صلح و به اصطالح 
اين باشد كه   فقه اسالم، صلح در يك شرايط خاصي جايز است، حال صلح چه به معني

: اينجا دو مطلب داريم  يك قراردادي امضا شود، و چه به معني ترك جنگ باشد، چون
است كه يك قرار داد صلحي بسته شود،    و معنايش اين"صلح  "گوييم  يك وقت ما مي

شوند كه  گيرند و حاضر مي مقابل يكديگر قرار مي اين، آن جايي است كه دو نيرو در
 و حتي آنطور كه امام حسن ،پيغمبر كرد بكنند، آنطور كه يك قرار داد صلحي را امضا

 .مسالمت و نجنگيدن است و مقصود همان راه " صلح "گوييم   مي  و يك وقت،كرد
 توانيم مقاومت بكنيم و خالصه جنگيدن ما بينيم كه نمي يك وقت ما مي اند گفته
 ،صدر اسالم  در. صدر اسالم را اينطور بايد توجيه كرد.جنگيم  پس نمي،اي ندارد فايده

شان از بيخ كنده  ريشه خواستند آنوقت بجنگند مسلمين قليل و اندك بودند و اگر مي
 گفتيم ممكن است يا .ماند  واصال اثري از خودشان و از كارشان باقي نميشد مي

 و يا مصلحت ،پشتيبانيهايي جلب كنند مصلحت اين باشد كه در اين خاللها پشتيبانها و
 اينجا بايد صلح حديبيه .معنوي روي طرف بگذارند اين باشد كه در اين بينها تأثير

 كما اينكه صلح امام حسن هم بيشتر ، مبناستكه بر همين  پيغمبر اكرم را شرح بدهم
  گيرد مي  از همين جا سرچشمه

  

   صلح حديبيه 
  پيغمبر اكرم در زمان خودشان صلحي كردند كه اسباب تعجب و بلكه اسباب

درست   ولي بعد از يكي دو سال تصديق كردند كه كار پيغمبر،ناراحتي اصحابشان شد
خونين به آن    آن جنگ،ست كه جنگ بدر بعد از آن ا، سال ششم هجري است.بود

 وبعد از آن است ،اند كرده ها را با پيغمبر پيدا شكل واقع شده و قريش بزرگترين كينه
  كه جنگ احد پيش آمده 
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اند و باز مسلمين نسبت به آنها كينه  پيغمبر انتقام گرفته اي از و قريش تا اندازه
 ريش دشمن ترين دشمنانشان پيغمبر، و ازدارند، و به هر حال، از نظر ق  بسيار شديدي

كه به  ماه ذي القعده پيش آمد. نظر مسلمين هم دشمن ترين دشمنانشان قريش است
اسلحه به زمين   در ماه حرام سنت جاهليت نيز اين بود كه. اصطالح ماه حرام بود

دشمنهاي خوني، در غير ماه حرام اگر به يكديگر . جنگيدند شد و نمي گذاشته مي
ماه  كردند ولي در ماه حرام به احترام اين عام مي  رسيدند، البته همديگر را قتل يم

پيغمبر خواست از همين سنت جاهليت در ماه حرام استفاده كند و  .كردند اقدامي نمي
 هيچ قصدي غير از اين .اي بجا آورد و برگردد مكه شود و در مكه عمره برود وارد

اصحابش و   از-نفر و به قول ديگر با هزار و چهارصد نفر  اعالم كرد و باهفتصد . نداشت
 چون ،شدند   ولي از همان مدينه كه خارج شدند محرم،عده ديگري حركت كرد

خودشان حركت  كردند يعني قرباني را پيش از حجشان حج قران بود كه سوق هدي مي
 شانه قرباني مثال روي ،دادند دادند و عالمت خاصي هم روي شانه قرباني قرار مي مي

مي بيند بفهمد كه اين    كه هر كسي- كه از قديم معمول بود -انداختند  كفش مي
نفر بودند هفتاد شتر به عالمت   دستور داد كه اينها كه هفتصد.حيوان قرباني است

بيند بفهمد كه ما حاجي  كه از دور مي  قرباني در جلوي قافله حركت دهند كه هر كسي
  .زي حجاج بود ، زي و همه چيز.يهستيم نه افراد جنگ
 پيغمبر در .قريش رسيده بود   قبال خبر به، مخفيانه نبود و علني بود، از آنجا كه كار

 از مكه بيرون آمده ،مرد و كوچك و بزرگ  زن و،نزديكيهاي مكه اطالع يافت كه قريش
 با اينكه ."د ما اجازه نخواهيم داد كه محمد وارد مكه شو   به خدا قسم كه" :اند و گفته

   از نظر قانون جاهليت هم.جنگيم  اينها گفتند ما در اين ماه حرام مي،بود   ماه حرام،ماه
  رفت و در    پيغمبر تا نزديك اردوگاه قريش.كار قريش بر خالف سنت جاهليت بود
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دو طرف مبادله  مرتب رسولها و پيامرسانها از. آنجا دستور داد كه پايين آمدند
خواهي و براي  كه تو چه مي بتدا از طرف قريش چندين نفر به ترتيب آمدندا. شدند مي

ام، كاري ندارم، حجم را  فرمود من حاجي هستم و براي حج آمده  پيغمبر؟اي چه آمده
 ديد آمد، وضع اينها را كه مي هر كس هم كه مي. روم گردم و مي  بر مي، دهم انجام مي

آنها قبول   ولي.  كه پيغمبر قصد جنگ نداردمطمئن باشيد: گفت رفت به قريش مي مي
ما وارد مكه   چنين تصميم گرفتند كه) خود پيغمبر اكرم هم(نكردند و مسلمين

 اگر آنها با ما ،بجنگيم  خواهيم  ما كه نمي، ولو اينكه منجر به جنگيدن شودشويم مي
ا با پيغمبر  مجدد.در آنجا صورت گرفت " بيعت الرضوان " .جنگيم جنگيدند با آنها مي

اي از طرف قريش آمد و گفت كه ما  اينكه نماينده  تا،بيعت كردند براي همين امر
 پيغامهايي كه پيغمبر .من هم حاضرم : پيغمبر فرمود.ببنديم حاضريم با شما قرار داد

ويح « " : به چند نفر از اين پيامرسانها فرمود.پيغامهاي مسالمت آميزي بود داد مي
 اينها از من چه .كرد   جنگ اينها را تمام،واي به حال قريش» الحرباكلتهم ) 1(قريش

 در اين صورت آنچه آنها ،روم بين مي  يا من از، مرا وا بگذارند با ديگر مردم؟خواهند مي
شوم كه باز به نفع   و يا من بر ديگران پيروز مي، مي خواهند به دست ديگران انجام شده

 . فايده نكرد" باز افتخاري براي اينهاست ، هستماز قريش   زيرا من يكي،اينهاست
   مردي به نام سهل بن عمرو را فرستادند و قرار داد صلح.بنديم داد صلح مي گفتند قرار

در مكه  بستند كه پيغمبر امسال بر گردد و سال آينده حق دارد بيايد اينجا و سه روز
  وادي كه در  ساير م.دهد و باز گردد .اش را انجام  عمل عمره،بماند
  

  : پاورقي
در . و بش   در حال خوش" واي "گوييم اما   همان واي است كه ما مي" ويح " 1. 

.  نداريم" ويح "اي بجاي  كلمه  ما در فارسي. " ويح " داريم و يك " ويل "عربي يك 
گويند و يحك، اين  وقتي مي. شدت است گويند ويلك، اين در مقام تندي و وقتي مي

  . است  ش و بش و مهربانيدر مقام خو
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ظاهر همه بر ضرر مسلمين بود، از جمله   صلحنامه گنجاندند يك موادي بود كه به
قريش بيايد به مسلمين ملحق شود، قريش حق داشته  بعد از اين اگر يكي از: اين كه

ببرند، ولي اگر يكي از مسلمين فرار كند و به قريش ملحق شود  باشند بيايند او را
حقي نداشته باشند، و بعضي مواد ديگر كه مواد بسيار سنگيني بود،   چنينمسلمين 
تمام  .مسلمانها در مكه آزادي داشته باشند و تحت فشار قرار نگيرند: مقابل ولي در

قبول كرد به  همه شرايط سنگين آنها را. همت پيغمبر متوجه همين يك كلمه بود
  .دخاطر همين يك كلمه، قرار داد را امضاء كردن

  ما تا، اين براي ما ننگ است!گفتند يا رسول اهللا  مي،ناراحت بودند   مسلمين
 ما حتما ، خير!؟ آيا چنين كاري درست است!؟ از اينجا برگرديم،ايم نزديك مكه آمده

 سپس .كنيم آن را امضاء مي  قرار داد همين است و ما،خير : پيغمبر فرمود.رويم مي
 و ،كردند و بعد فرمود بيائيد سر مرا بتراشيد  ا همانجا قربانيپيغمبر دستور داد قربانيها ر
خواستند اين كار را بكنند   ابتدا مسلمين نمي.خروج از احرام  سرش را تراشيد به عالمت

اظهار   و آنكه از همه بيشتر.خودشان اين كار را كردند اما با ناراحتي زياد ولي بعد
 ؟پيغمبر نيست  مگر اين :نزد ابوبكر و گفت آمد .كرد عمر بن خطاب بود ناراحتي مي

 پس اين وضع . آري؟نيستند   مگر اينها مشركين؟ مگر ما مسلمين نيستيم.آري :گفت
شوند ومكه را  كه با مسلمانها وارد مكه مي  پيغمبر قبال در عالم رؤيا ديده بود!؟چيست
فتند مگر شما خواب  آمدند گ.مسلمين نقل كرده بود   و اين رؤيا را براي،كنند فتح مي

 چرا اين خواب ؟ پس چطور شد.آري : فرمود؟شويم مكه مي نديده بوديد كه ما وارد
من كه در خواب نديدم و به شما هم نگفتم كه امسال وارد مكه  :فرمود ؟تعبير نشد

 .هم راست است و ما هم وارد مكه خواهيم شد   من خواب ديدم و خواب من،شويم مي
 آنها اجازه ،دادي است كه اگر از آنها يك نفر بيايد ميان ما رارپس اين چه ق :گفتند
   اما ،باشند او را ببرند  داشته
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اگر از ما كسي بخواهد :  فرمود؟بياوريم اگر از ما كسي برود ميان آنها ما نتوانيم او را
مسلماني كه . خورد است كه مرتد شده و به درد ما نمي  برود ميان آنها، او يك مسلماني

و اگر از آنها كسي مسلمان شود و بيايد نزد . رويم اصال دنبالش نمي مرتد شده، برود، ما
 گوئيم برو، فعال شما مسلمين در مكه به همان حالت استضعاف بسر به او مي ما، ما

  .ببريد، خداوند يك راهي براي شما باز خواهد كرد
ر داشت كه همين سهيل بن عمرو يك پس. تن داد   به شرايط خيلي عجيبي
دوان اين قرار داد را كه امضا كردند، پسر ديگرش . بود  مسلمان و در جيش مسلمين

   من، سهيل گفت قرار داد امضا شده، تا آمد.فرار كرد و آمد نزد مسلمين  دوان از قريش
 خداوند ،برو  فرمود- كه اسمش ابوجندل بود - پيغمبر هم به او .بايد او را برگردانم

كشيد   داد مي،شده بود   اين بيچاره مضطرب.كند تضعفين هم راهي باز ميبراي شما مس
 .كفار كه مرا از دينم برگردانند   اجازه ندهيد مرا ببرند ميان!مسلمين :گفت و مي

 اجازه بده اين يكي را ديگر !يا رسول اهللا :گفتند مي مسلمين هم عجيب ناراحت بودند و
 نشاني به همان نشاني كه همينكه . يكي هم برود همين،نه :فرمود .ما نگذاريم ببرند

  توانستند اسالم داد صلح رابستند و بعد مسلمين آزادي پيدا كردند وآزادانه مي اين قرار
كه در تمام   از قريش آن اندازه مسلمان شد، در مدت يك سال يا كمتر،را تبليغ كنند

مسلمين چرخيد  نفع   به بعد هم اوضاع آنچنان.آن مدت بيست سال مسلمان نشده بود
يك شور عملي و معنوي  كه مواد قرار داد خودبخود از طرف خود قريش از بين رفت و

  .در مكه پديد آمد
بود و   اند كه مردي از مسلمين به نام ابوبصير كه در مكه داستان شيريني نقل كرده

 داد خودشان قرار   قريش طبق.مرد بسيار شجاع و قويي هم بود فرار كرد آمد به مدينه
گفتند ما طبق قرار داد بايد اين را   آمدند.دو نفر فرستادند كه بيايند او را برگردانند

   بله همين : حضرت فرمود.ببريم
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نها در آنجا مرا يد مرا ببرند،ايا رسول اهللا اجازه ندهي: ن مرد گفتيهرچه ا. استطور 
كه برخالف قرارداد .ستين ما نيدر دم و ينه ما قرارداد دار:  گردانند، فرمودينم برمياز ذ

او . رفت. ش به تو خواهد داديم؛ طبق قرارداد تو برو، خداوند هم گشايخودمان عمل كن
. ر مسلح بود و آنها مسلح بودندياو هم غ.  بردنيك حالت تحت الحفظ ميباً در يرا تقر

نه يد و تا مد بندنين محل مسجد الشجره كه احرام ميباً هميفه، تقريدند به ذوالحليرس
رش در ي از آندو شمشيكي.  استراحت كرده بودنديه ايدر سا. لومتر استيهفت ك

  ر تو ين شمشيا: ن مرد به او گفتيا. دستش بود
تا او را . تا گرفت، زد او را كشت. ريبگ: گفت. نمي است، بده من ببير خوبي شمشيليخ

مثل : غمبر فرموديتا آمد، پ. ندنه رسايگر فرار كرد و مثل برق خودش را به مديكشت نفر د
ر يد كه ابو بصي نكشيطول. ق مرا كشتيق شما رفيبله، رف] گفت! [ استينكه خبر تازه ايا

 از ين بود كه اگر كسيقرارداد شما ا. يتو به قراردادت عمل كرد! ارسول اهللاي: گفت. آمد
. ديار من نداشته باش به كيپس كار. يمم كرديو تو تسل. يم كنياو را تسل آنها فرار كرد تو

 ينيمسلم. دا كرد و آنجا را مركز قرار دادي را پي احمر، نقطه ايايبلند شد رفت در كنار در
كه پيغمبر كسي را جوار دا كردند ينكه اطالع پيكه در مكه تحت زجر و شكنجه بودند، هم

. كي رفتند آنجا يكي ي،اي را مركز قرار داده رفته در ساحل دريا و آنجا نقطه دهد ولي او نمي
توانستند رفت و  نمي  قريش ديگر.كم كم هفتاد نفر شدند و خودشان قدرتي تشكيل دادند

 خواهش ، ما از خير اينها گذشتيم!  خودشان به پيغمبر نوشتند كه يا رسول اهللا.آمد بكنند
اد  ما از اين ماده قرار د،مدينه و مزاحم ما نباشند كنيم به آنها بنويسيد كه بيايند مي

   . و به همين شكل صرف نظر كردند،كرديم خودمان صرف نظر
  به هر حال اين قرار داد صلح براي همين خصوصيت بود كه زمينه روحي مردم 

  ، و همين طور هم شد،براي عمليات بعدي فراهم تر بشود
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 و بعد از اين آزادي بود ،بعد از آن در مكه آزادي پيدا كردند  عرض كردم مسلمين
   و آن ممنوعيتها به كلي از ميان برداشته شده،شدند دسته دسته مسلمان مي  مكه مرد

  .بود
كه آيا    ببينيم،حال وارد شرايط زمان امام حسن و شرايط زمان امام حسين بشويم

بود كار امام   دو جور شرايط بوده است كه واقعا اگر امام حسن به جاي امام حسين
 ،كرد امام حسن را مي  هم بجاي امام حسن بود كاركرد و اگر امام حسين حسين را مي

و آن اين كه اگر كسي بپرسد   اي عرض بكنم  فقط نكته. مسلم همين طور است؟يا نه
 به قرآن رجوع ؟بايد جواب بدهيم   ما چه؟آيا اسالم دين صلح است يا دين جنگ

ت زيادي  آيا.جنگ رسيده و هم دستور صلح  هم دستور،بينيم در قرآن  مي.كنيم مي
و قاتلوا في سبيل اهللا الذين يقاتلونكم و ال « :داريم  راجع به جنگ با كفار و مشركين

و ان جنحوا للسلم فاجنح « : همچنين است در باب صلح.ديگري آيات  و،)1(»تعتدوا
  يك جا. تو هم تمايل نشان بده،اگر تمايل به سلم و صلح نشان دادند.)2(»لها
  ؟يك است كدام   پس اسالم دين.و صلح بهتر است) 3(»و الصلح خير« :فرمايد مي

 صلح ]بايد[شرايط   پذيرد كه در همه  اسالم نه صلح را به معني يك اصل ثابت مي
گويد همه  پذيرد و مي را مي   و نه در همه شرايط جنگ]حاكم باشد[و ترك مخاصمه 

ري است كه از  يعني تابع آن اث،  صلح و جنگ در همه جا تابع شرايط است.جا جنگ
 چه در ، چه در زمان حضرت امير،پيغمبر   مسلمين چه در زمان.شود آن گرفته مي

 در همه جا ، و چه در زمان ما،در زمان ائمه ديگر   چه،زمان امام حسن و امام حسين
   بايد ببينند ، هدفشان اسالم و حقوق مسلمين است،باشند  بايد دنبال هدف خودشان

  
  :پاورقي

   190. ه، آيه سوره بقر1
 2  61 . آيه،سوره انفال

   128 . آيه، سوره نساء3
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و اوضاع حاضر، اگر با مبارزه و مقاتله بهتر به هدفشان  كه در مجموع شرائط
دهند كه با ترك مخاصمه  را پيش بگيرند، و اگر احيانا تشخيص مي  رسند، آن راه مي

 ؟ اين مسئله كه جنگ يا صلحاصال. رسند، آن راه را پيش بگيرند هدفشان مي  بهتر به
  .هر كدام مربوط به شرائط خودش است. هيچكدامش درست نيست

  .و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين
  

  پرسش و پاسخ
  

ا مجاز نبوده ينكه صلح امام حسن مجاز بوده يعه دربارة اياستناد به فقه ش: سئوال
 يشه در هر موضوعيهم. ته ائمه اسيعه اصال روي فقه شيه هايرا پايست، زيدرست ن

 ي بر آن اصل گذاشته ميا مبتني شود، بعد قضاي به عنوان اصل قراداد مييزهايك چي
  .ه ائمه استيادش بر روي اصال بنا و بنيعي شير علمايا سايفقه محقق . شود

  
ن نبود كه ي منظور ما ايدرست است، ول.  استيد و مناسبيار مفيتذكر بس: جواب

ن ي كرده اند، بلكه منظور ما ايرويعه پينجا از فقه شيم حسن در ام اماييم بگويبخواه
. ا نهيا با منطق منطبق است يم آينيم ببي كني را كه عرض ميات فقهين كليبود كه ا

ش خودم فكر كردم كه اول قطع نظر از هر ين جور پين مطلب را طرح كردئم اينكه ايا
ببينيم اين كليات فقهي اصال با كنيم و بعد  را مطرح يات فقهي، ما كليگريبحث د

چون وقتي انسان مسئله را به صورت كلي (آيد در نمي آيد يا جور منطق جور در مي
دهد براي اينكه بتواند به حل مسأله در يك مورد  كمك مي ، اين امر،طرح بكند

  واال ما نخواستيم به يك مسائل تعبدي ،بالخصوص نائل بشود
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بينيم، خود همين مسائل  كه ما االن در فقه مي  ا آنچهبه نظر م. استناد كرده باشيم
از اينكه آن را از روش ائمه استفاده كرده باشند يا از   يك مسائل منطقي است، اعم

دانند، آيا جاي ايراد هست كه  اينكه در مواردي جهاد را مشروع مي  ببينيم) جاي ديگر
  ه در مواردي صلح را مشروع و نيز اينك؟اين موارد جهاد مشروع است يا نه چرا در

كه هم    ما خواستيم اينطور بفهميم؟دانند آيا اين منطقي است يا منطقي نيست مي
را مشروع   اند منطقي است و هم مواردي كه صلح مواردي كه جهاد را مشروع دانسته

آيا برويم دنبال اينكه ببينيم    آنوقت، اين را از نظر منطق قبول كرديمبعد كه. اند دانسته
 يا كار امام حسين جايي ،و صلح كرده كار امام حسن جايي بوده كه بايد جهاد بكند

ستون  :چون هر دو ستون در اسالم هست(؟كرده بايست صلح بكند و جهاد بوده كه مي
 امام حسن در جايي صلح كرده كه جاي صلح كردن ،نه  يا اينكه) جهاد و ستون صلح

 همينطور ،رده كه جاي جهاد كردن بوده استجايي جهاد ك بوده و امام حسين در
 راجع به پيغمبر بالخصوص . در مورد آنها كه ديگر قطعي است.پيغمبر اميرالمؤمنين و

كرده    زيرا پيغمبر در يك جا صلح كرده و در يك جا جنگ،ديگر جاي بحث نيست  كه
   .است
  

شيعه هست يا   ا فقهآيا در فقه برادران اهل تسنن ما در مورد جهاد اختالفي ب :سؤال
آنجايي كه شرايط جهاد را   سؤال ديگر اينكه در؟ و اگر هست موارد اختالف چيست،نه

شود  آيا تسلط فكري در اينجا مطرح مي،فرموديد تسلط به مال وانفس بود به طور كلي
   ؟خواهد بود  در اين صورت نوع جهاد چه و ؟يا نه

  
  ه كنم نگاه ميكنم ومسئله فقه اهل تسنن را بايد مطالع :جواب
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 دانم كه اجماال شرايط آنها با شرايط ما زياد  البته اينقدر مي.كنم عرض مي   برايتان
محدوديتها را    در ناحيه ما محدوديتهايي است كه آنها آن،فرق ندارد و اگر فرقي هست

 امام معصوم يا نايب خاص كنيم وجود  از نظر اينكه ما در يك مواردي شرط مي،ندارند
اي   مسأله،مساله دومي كه سئوال كرديد .امام معصوم را كه آنها اين شرايط را ندارند

 .اش پديده جديدي است  چون اصال پديده،باشد  نيست كه در قديم در فقه مطرح شده
 و خالصه بايد رويش ،اصول كلي حكم اين پديده چيست  اين را بايد تأمل كرد كه روي

   .اي در قديم مطرح نبوده است اال چنين مسئله و،قواعد اجتهاد كرد از نظر
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  .)٢(صلح امام حسن عليه السالم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
مسأله   در جلسه پيش كلياتي در.بحث ما درباره صلح امام حسن عليه السالم بود 

به طور   جنگ و صلح از نظر اسالم و از نظر فقه اسالمي بالخصوص عرض كرديم كه
 در يك ،  كه براي امام و پيشواي مسلمين-دهد  يخ اسالم نشان مي و هم تار-كلي 

 ،داد صلح امضاء كند  كه قرار- و احيانا الزم و واجب است -شرايط خاصي جايز است 
 هم با اهل كتاب در ،مختلف انجام داد همچنانكه پيغمبر اكرم رسما اين كار را در موارد

 هم حتي با مشركين قرار داد صلح امضا امضا كرد و  يك مواقع معيني قرار داد صلح
 از فقه اسالمي كلياتي ذكر كردم و به ، و بعد.جنگيد البته مي   و در مواقعي هم،كرد

استحسان عقلي عرض كرديم كه اين مطلب معقول نيست كه بگوييم يك دين   اصطالح
داند  مي اگر قانون جنگ را مجاز) خواهيد اسمش را بگذاريد هر چه مي(يك سيستم يا

  ]آن را[معنايش اين است كه 
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همزيستي    و در هيچ شرايطي صلح و به اصطالح]داند الزم مي[ در تمام شرايط 
غلط است كه يك    كما اينكه نقطه مقابلش هم،داند يعني متاركه جنگ را جايز نمي

صلح هستيم به طور  كسي بگويد اساسا ما دشمن جنگ هستيم به طور كلي و طرفدار
صلحها كه زمينه را براي يك  بسا جنگها كه مقدمه صلح كاملتر است واي بسا اي .كلي

يك كلياتي بود كه در جلسه پيش عرض   اينها.كند  بهتر فراهم مي،جنگ پيروزمندانه
موضوع صحبت كنيم كه وضع زمان امام حسن چه    بعد قرار شد كه درباره اين.كرديم

مام حسن در آن شرايط صلح كرد و در بود كه ا  وضعي بود و آن شرايط چه شرايطي
نيز اين شرايط با شرايط زمان امام حسين چه تفاوتي   و،واقع مجبور شد كه صلح كند

 حال من . تفاوت خيلي فراوان و زيادي دارد.حاضر نشد صلح كند  داشت كه امام حسين
  . بعد آقايان خودشان قضاوت بكنند،كنم مختلفش را برايتان عرض مي  جنبه هاي

  

  ) ع(و شرايط زمان امام حسين) ع(تفاوتهاي شرايط زمان امام حسن
عنوان   اولين تفاوت اين است كه امام حسن در مسند خالفت بود و معاويه هم به 

اميرالمؤمنين   گواينكه تا آنوقت خودش خودش را به عنوان خليفه و،يك حاكم
 به ،رالمؤمنين قيام كردامي   و به عنوان يك نفر طاغي و معترض در زمان،خواند نمي

اين دليل كه علي كشندگان عثمان را    به،عنوان اينكه من خالفت علي را قبول ندارم
است و حتي خودش هم در قتل خليفه   كه خليفه بر حق مسلمين بوده پناه داده

 معاويه خودش .خليفه بر حق مسلمين نيست   پس علي،مسلمين شركت داشته است
 تحت عنوان مبارزه با -معترض    و به عنوان يك دسته-رض به عنوان يك نفر معت

 .]قيام كرد[ حكومت پيشين آغشته است  حكومتي كه بر حق نيست و دستش به خون
  تاآن
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و مردم نيز او را تحت عنوان اميرالمؤمنين  كرد وقت ادعاي خالفت هم نمي
يستيم از آن كه ما يك مردمي هستيم كه حاضر ن  گفت  همين طور مي،خواندند نمي

 .گيرد حسن بعد از اميرالمؤمنين در مسند خالفت قرار مي   امام.خالفت پيروي بكنيم
 به علل خاص تاريخي وضع حكومت .شود نيرومندتر مي معاويه هم روز بروز
خودش كه امام حسن هم وارث آن وضع حكومت بود از نظر   اميرالمؤمنين در زمان

 به ،اند بعد از شهادت اميرالمؤمنين وري كه نوشتهشود به ط ضعيفتر مي داخلي تدريجا
   كه اين هجده روز هم عبارت است از مدتي كه خبر به سرعت-هجده روز   فاصله

حركت   رسيده به شام و بعد معاويه بسيج عمومي و اعالم آمادگي كرده است معاويه
ي خليفه يعن ، در اينجا وضع امام حسن يك وضع خاصي است،كند براي فتح عراق مي

 كشته شدن امام . مسلمين است كه يك نيروي طاغي و ياغي عليه او قيام كرده است
 مقاومت .خالفت حسن در اين وضع يعني كشته شدن خليفه مسلمين و شكست مركز

زمان خودش نه نظير  امام حسن تا سر حد كشته شدن نظير مقاومت عثمان بود در
بود در مقابل حكومت   يك معترض امام حسين وضعش وضع .مقاومت امام حسين

 شدنش افتخار آميز بود   كشته- كه كشته هم شد -شد  اگر كشته مي) 1(موجود
موجود و    اعتراض كرد به وضع موجود و به حكومت.همينطور كه افتخار آميز هم شد

ثابت كردند كه   به شيوع فساد و به اينكه اينها صالحيت ندارند و در طول بيست سال
 اين بود .تا كشته شد  و روي حرف خودش هم آنقدر پافشاري كرد،ي هستندچه مردم

   .شد و تلقي هم شد مي  كه قيامتش يك قيام افتخار آميز و مردانه تلقي
  امام حسن وضعش از اين نظر درست معكوس وضع امام حسين 

  
   : پاورقي

بر حق   ض حاال من كار ندارم كه در اين جهت تفاوتي هست كه امام حسين معتر1.
اجتماعي عرض  بود وامام حسن امام بر حق و معترضش معترض باطل، وضع را از نظر

  ". كنم مي

 ٧٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

 ديگري معترض به ،ه در مسند خالفت جاي گرفته است ك است يعني كسياست، 
 و اين ،شد خليفه مسلمين در مسند خالفت كشته شده بود  و اگركشته مي،او است

ي امام حسين هم از مثل اينجور قضيه احتراز داشت اي است كه حت مساله  خودش يك
  بينيم كه امام  ما مي.كسي در جاي پيغمبر و در مسند خالفت پيغمبر كشته شود  كه

كه از   اين احترام مكه است : فرمود؟ چرا.حسين حاضر نيست كه در مكه كشته شود
خدا بكشند كه   انه چرا مرا در حرم خدا و در خ.كشند  به هر حال مرا مي.رود ميان مي

اميرالمؤمنين در وقتي كه  بينيم  ما مي!؟هتك حرمت خانه خدا هم شده باشد
هاي  العاده كوشش دارد كه خواسته   فوق،)1(كنند شورشيان در زمان عثمان شورش مي

از عثمان دفاع ) اين در نهج البالغه هست(.آنها انجام شود نه اينكه عثمان كشته شود
 :ترسم گنهكار باشم كه مي اينقدر از عثمان دفاع كردم  رمود من كه خودش ف،كرد مي

 آيا طرفدار شخص عثمان ؟كرد عثمان دفاع مي ولي چرا از) 2(»خشيت ان اكون آثما«
 .ترسم كه تو خليفه مقتول باشي گفت من مي  مي،كرد مي   آن دفاع شديدي كه، نه؟بود

 بي ،ا در مسند خالفت بكشندننگ است كه خليفه مسلمين ر  اين براي عالم اسالم
 ،هاي مشروعي دارند گفت اينها خواسته  اين بود كه مي.مسند خالفت  احترامي است به

ديگر اميرالمؤمنين    از طرف. بگذار اينها برگردند بروند،هاي اينها را انجام بده خواسته
   حق   حرفهاي،خواست به شورشيان بگويد كار نداشته باشيد نمي

  
   :پاورقي

ها هم  سني(. كه به حق هم شورش كرده بودند، يعني اعتراضهايشان همه بجا بود 1
در ) ع(لهذا علي و) اكنون قبول دارند كه معترضين به عثمان اعتراضهايشان بجا بود

معترضين و قتله عثمان افرادي   در ميان. داشت دوره خالفتش هم اينها را گرامي مي
اينها بعدها از خواص و از خصيصين  دند، ومثل محمد بن ابي بكر ومالك اشتر بو
  . بودند  اميرالمؤمنين شدند چنانكه قبل از آن هم

   240. هج البالغه، خطبهن. 2

 ٧٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

دهد پس شما برويد در خانه  خودتان را نگوئيد، حاال كه اين سرسختي نشان مي
 حرف را  اين.شود   بازتر باشد و بر مظالمش افزودههايتان بنشينيد كه قهرا دست خليفه

خواست كه عثمان در مسند  نمي   اما اين را هم،گفت زد و نبايد هم مي هم البته نمي
  .]اين امر واقع شد[اميرالمؤمنين    و آخرش هم عليرغم تمايل،خالفت كشته شود

نشان   كرد نتيجه نهائيش آنطور كه ظواهر تاريخ پس اگر امام حسن مقاومت مي
كشته    ولي،شدن امام و خليفه در مسند خالفتدهد كشته شدن بود اما كشته  مي

زمان امام   اين يك تفاوت شرايط.شدن امام حسين كشته شدن يك نفر معترض بود
  ) ع(شرايط زمان امام حسين) ع(حسن

  تفاوت دومي كه در كار بود اين بود كه درست است كه نيروهاي عراق يعني
 ،رفته بود  ي است كه به كلي از مياننيروهاي كوفه ضعيف شده بود اما اين نه بدان معن

 بال تشبيه آنطور كه پيغمبر اكرم مكه ،كرد يكجا فتح مي آمد و اگر معاويه همينطور مي
 با اينكه بسياري از اصحاب امام حسن به حضرت ،سادگي و آساني   به آن،را فتح كرد

  ع ناهنجاريكردند و منافقين ز يادي در كوفه پيدا شده بودند و كوفه يك وض  خيانت
   .پيدا كرده بود كه معلول علل و حوادث تاريخي زيادي بود

 يكي از بالهاي بزرگي كه در كوفه پيدا شد مسئله پيدايش خوارج بود كه خود
فتوحات پشت سر    آن،داند خوارج را اميرالمؤمنين معلول آن فتوحات بي بند و بار مي

 :في بشوند، كه در نهج البالغه هستيكديگر بدون اينكه افراد يك تعليم و تربيت كا
اند و به عمق تعليمات اسالم آشنا  نشناخته  اسالم را،اند مردمي كه تعليم و تربيت نديده

  ..كنند  تازه از ديگران هم بيشتر ادعاي مسلماني مي، اند در جمع مسلمين  آمده،نيستند
  م  اين جهت را ه. در كوفه يك چند دستگي پيدا شده بود،به هر حال 
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 همه اعتراف داريم كه دست كسي كه پايبند به اصول اخالق و انسانيت و دين و
 در كوفه  معاويه. ايمان نيست بازتر است از دست كسي كه پايبند اينجور چيزهاست

جاسوسهايي كه مرتب  ،يك پايگاه بزرگي درست كرده بود كه با پول ساخته بود
كردند و وجدانهاي افراد را  مي  ني پخش از طرفي پولهاي فراوا،فرستاد به كوفه مي
ها را خراب  كردند و روحيه زياد مي  خريدند و از طرف ديگر شايعه پراكني هاي مي
  .نمودند مي

كرد يك  عين حال اگر امام حسن ايستادگي مي  در، اينها همه به جاي خود
 چهل  لشكري كه شايد حداقل سي،آورد وجود مي  لشكر انبوه در مقابل معاويه به

 . تا صد هزار هم امام حسن-اند  آنطور كه در تواريخ نوشته - و شايد ،هزار نفر باشد
هزار   توانست لشكر فراهم كند كه تا حدي برابري كند با لشكر جرار صد و پنجاه يم

نيروي عراق    در صفين اميرالمؤمنين كه در آنوقت؟ نتيجه چه بود.نفري معاويه
هجده ماه كه نزديك بود   بعد از،ه ماه با معاويه جنگيد هجد،بهتر و بيشتر هم بود

 اگر .بلند كردن را اجرا كردند  معاويه شكست كامل بخورد آن نيرنگ قرآن سرنيزه
ميان دو گروه عظيم مسلمين شام و   اي  يك جنگ چند ساله،جنگيد امام حسن مي
ند بدون آن كه شد از دو طرف تلف مي  داد و چندين ده هزار نفر مردم عراق رخ مي

شدند آنطور كه   اينكه بر معاويه پيروز مي  احتمال.يك نتيجه نهايي در كار باشد
احتمال بيشتر اين است كه در نهايت امر   و،دهد نيست شرايط تاريخ نشان مي

چه افتخاري بود براي امام حسن كه بيايد دو    اين.شكست از آن امام حسن باشد
جنگ از دو طرف چندين ده هزار و شايد متجاوز   سه سال جنگي بكند كه در اين

بشوند و نتيجه نهائيش يا خستگي دو طرف باشد كه   از صد هزار نفر آدم كشته
 .يا مغلوبيت امام حسن و كشته شدنش در مسند خالفت  و،بروند سر جاي خودشان

 هم  تازه آنها را،جمعيتي دارد كه همه آن هفتاد و دو نفر است  اما امام حسين يك
   ،كند مي  مرخص
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كنند تا   مي آنها ايستادگي. خواهيد برويد برويد من خودم تنها هستم گويد مي  مي
   .شوند، يك كشته شدن صد در صد افتخار آميز كشته مي

خالفت بود  پس اين دو تفاوت عجالتا در كار هست، يكي اينكه امام حسن در مسند
اينكه نيروي امام   و ديگر،شته شده بود خليفه در مسند خالفت ك،شد و اگر كشته مي

كرد و نتيجه شروع اين  برابري مي  حسن يك نيرويي بود كه كم و بيش با نيروي معاويه
پيدا كند و افراد زيادي از مسلمين كشته شوند   جنگ اين بود كه اين جنگ مدتها ادامه

  . بدون اينكه يك نتيجه نهايي صحيحي به دنبال داشته باشد
  

  ) ع(و مقايسه آن با شرايط زمان امام حسن) ع(دخيل در قيام امام حسينعوامل  
سه  .امام حسن و امام حسين در ساير شرايط نيز خيلي با يكديگر فرق داشتند

عامل را كه ما    هر كدام از اين سه.عامل اساسي در قيام امام حسين دخالت داشته است
 عامل اول كه سبب  شكل ديگر استبينيم در زمان امام حسن به  در نظر بگيريم مي

 :خواست امام حسين بيعت مي قيام امام حسين شد اين بود كه حكومت ستمكار وقت از
 ، محكم بگير،حسين را بگير براي بيعت خذ الحسن بالبيعة اخذ شديدا ليس فيه رخصة

 از امام حسين تقاضاي بيعت .حتما بايد بيعت كند. ،هيچ گذشت هم نبايد داشته باشي
 و ،كنم  بيعت نمي،نه : امام حسين جوابش فقط اين بود، عامل  از نظر اين.كردند يم

 ،كند   آيا وقتي كه قرار شد با معاويه صلح؟ امام حسن چطور.جوابش منفي بود .نكرد
بيعت يعني قبول (. معاويه از امام حسن تقاضاي بيعت كرد كه تو بيا با من بيعت كن؟

نباشد و ظاهرا احدي از مورخين   لح بود كه تقاضاي بيعت بلكه جزء مواد ص،نه) خالفت
  كسان امام حسن  هم ادعا نكرده است كه امام حسن يا كسي از
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 باشد با معاويه بيعت  يعني امام حسين، برادرها و اصحاب و شيعيان امام حسن آمده
واملي بنابر اين مسئله بيعت كه يكي از ع. ابدا صحبت بيعت در ميان نيست. كرده باشد

   . كار امام حسن نيستبود كه امام حسين را وادار كرد مقاومت شديد بكند، در جريان
كوفه    مردم.عامل دوم قيام امام حسين دعوت كوفه بود به عنوان يك شهر آماده

معاويه را ديدند و   بعد از اينكه بيست سال حكومت معاويه را چشيدند و زجرهاي زمان
معتقدند  بينيد بعضي كه حتي مي ،دند واقعا بيتاب شده بودندمظالم معاويه را تحمل كر

اي بود و يك جريان غير مترقب اوضاع را  آماده كه واقعا در كوفه يك زمينه صد در صد
نويسند براي امام حسين و اعالم آمادگي  هجده هزار نامه مي   مردم كوفه.دگرگون كرد

گويند   البته همه مي،فه ياري نكردندكه امام حسين آمد ومردم كو   حال.كنند كامل مي
  ها ترتيب  ولي از نظر تاريخي اگر امام حسين به آن نامه،كامال آماده نبوده  پس زمينه

مساعدي را از  گفتند يك زمينه بسيار  مي،داد مسلم در مقابل تاريخ محكوم بود اثر نمي
 يك كوفه خسته ،عكس بود  و حال آنكه در كوفه امام حسن اوضاع درست بر،دست داد

اي بود كه در آن هزار جور  يك كوفه ، يك كوفه متفرق و متشتتي بود،و ناراحتي بود
بود كه ما مي بينيم اميرالمؤمنين در روزهاي   اي  كوفه،اختالف عقيده پيدا شده بود

كند و همواره ميگويد  و از عدم آمادگيشان شكايت مي  آخر خالفتش مكرر از مردم كوفه
مردم ببر و بر اينها حكومتي مسلط كن كه شايسته آن هستند   از ميان اينخدايا مرا 

   يعني بر امام" كوفه آماده "كنم   اينكه عرض مي.حكومت مرا بدانند تا بعد اينها قدر
واقعي   خواهم مثل بعضي ها بگويم كوفه يك آمادگي  نمي،حسين اتمام حجتي شده بود

حجت عجيبي بر امام    اتمام، نه.كرد ه حساب ميداشت و امام حسين هم واقعا روي كوف
تواند آن اتمام حجت را ناديده  مين. و كه فرضا هم زمينه آماده نباشد احسين شد

   از ؟ از نظر امام حسن چطور.بگيرد
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نظر امام حسن اتمام حجت، بر خالف شده بود، يعني مردم كوفه نشان داده بودند 
 از  داخلي كوفه بد بود كه امام حسن خودشآنچنان وضع . كه ما آمادگي نداريم

به نماز    حتي وقتي كه-آمد  وقتي كه بيرون ميبسياري از مردم كوفه محترز بود و 
هاي  پرورده  پوشيد براي اينكه خوارج و دست  در زير لباسهاي خود زره مي-آمد  مي

 در حال دفعه حضرت   و يك،معاويه زياد بودند و خطر كشته شدن ايشان وجود داشت
 تير ،لباسهايش زره پوشيده بود  ولي چون در زير،نماز بود كه به طرفش تيراندازي شد

   .تير از پا در آورده بودند  واال امام را در حال نماز با،كارگر نشد
اتمام    و چون- از نظر دعوت مردم كوفه كه بر امام حسين اتمام حجتي بود ،پس

اتمام حجت بر خالف  ، بر عكس،در مورد امام حسن -داد  حجت بود بايد ترتيب اثر مي
   .بودند  بوده و مردم كوفه تقريبا عدم آمادگيشان را اعالم كرده

از   عامل سومي كه در قيام امام حسين وجود داشت عامل امر به معروف و نهي
حاضر نبود  خواستند و او  يعني قطع نظر از اينكه از امام حسين بيعت مي،منكر بود
بودند و اتمام حجتي بر    و قطع نظر از اينكه مردم كوفه از او دعوت كرده،ندبيعت ك

داده باشد آمادگي خودش را اعالم  امام حسين شده بود و او براي اينكه پاسخي به آنها
وجود داشت كه امام حسين تحت آن عنوان قيام    مسئله ديگري، قطع نظر از اينها،كرد
كرد و اگر مردم كوفه هم  كردند باز قيام مي بيعت هم نمي   يعني اگر از او تقاضاي،كرد

 مسئله امر به معروف و نهي از ؟ آن مسئله چه بود.نمود قيام مي كردند باز دعوت نمي
 در مدت اين بيست سال ،مسئله اينكه معاويه از روزي كه به خالفت رسيده است ،منكر

 ، جائر و جابر است،ين حاكم ا،است بر خالف اسالم عمل كرده است  هر چه عمل كرده
بيت  ، احكام اسالم را تغيير داده است،بينيد عدوانش را همه مردم ديدند و مي جور و

 ،چنين كرده ، خونهاي محترم را ريخته است،كند المال مسلمين راحيف و ميل مي
   ،چنان كرده
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  اين كه بعد از خودش پسر حاال هم بزرگترين گناه را مرتكب شده است و آن 
 تعيين كرده وبه زور سرجاي ] واليتعهد به عنوان[شرابخوار قمار باز سگباز خودش را 
  : فرمود  كه به اينها اعتراض كنيم، چون پيغمبر خودش نشانده است، بر ما الزم است

 ، مخالفا لسنة رسول اهللا، ناكثا عهده،مستحال لحرام اهللا من رأي سلطانا جائرا« 
ان    كان حقا علي اهللا، فلم يغير عليه بفعل و ال قول، و العدواناهللا باالثم يعمل في عباد
  ) 1(...» اال و ان هوالء قد لزموا طاعة الشيطان،يدخله مدخله

 كسي حاكم ستمگري را به اين وضع و آن وضع و با اين نشانيها ببيند و اگر 
ر است خدا سزاوا   آنچنان مرتكب گناه شده است كه،اش اعتراض نكند به عملش يا گفته

 اما در زمان .كند معذب مي او را به همان عذابي معذب كند كه آن حكمران جائر را
 براي خود امام حسن كه .بحثي نيست معاويه در اينكه مطلب بالقوه همينطور بود

 ولي معاويه در زمان علي عليه ،ماهيتي دارد  مسأله محل ترديد نبود كه معاويه چه
 و حال ،خواهم خونخواهي عثمان را بكنم فقط مي  ه منالسالم معترض بوده است ك

خدا و به سنت پيغمبر و به سيره خلفاي راشدين صد در   گويد من حاضرم به كتاب مي
حسن بن   بعد از من خالفت مال،كنم خودم جانشين معين نمي   براي،صد عمل بكنم

 ،كند اعتراف مي  يعني به حق آنها،علي است و حتي بعد از او مال حسين بن علي است
 " تسليم امر " كلمه ،داده بود اي هم كه در ماده قرار كلمه(فقط آنها تسليم امر بكنند

 كار را ، امام حسن عجالتا كنار برود،همين مقدار ،يعني كار را به من واگذار كنند) است
  با اين شرايط   به من واگذار كند و من

  
  پاورقي. 
   300ص / 7 تاريخ طبري، ج .1 
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 فرستاد، يعني كاغذي را زيرش امضا كرد، گفت " سفيد امضا "ورقه . كنم مل ميع
كنم،  هر شرطي كه حسن بن علي خودش مايل است در اينجا بنويسد، من قبول مي

من به تمام مقررات اسالمي صد  واال  خواهم كه من زمامدار باشم من بيش از اين نمي
   .ابون اينها به جامه مردم نخورده بودص  تا آنوقت هم كه هنوز.كنم در صد عمل مي

معاويه آمد   حال فرض كنيم االن ما در مقابل تاريخ اينجور قرار گرفته بوديم كه
 ،تعهداتي را قبول كرد  يك چنين كاغذ سفيد امضايي براي امام حسن فرستاد و چنين

دن به  مگر غير از عمل كر؟خواهي مي   مگر تو خالفت را براي چه،گفت تو برو كنار
 فقط امر دائر است كه آن كسي كه ،تو هستم   من مجري منويات؟مقررات اسالمي است

 آيا تو فقط به خاطر اينكه آن .اجرا بكند من باشم يا تو خواهد كتاب و سنت الهي را مي
 اگر !؟خواهي چنين جنگ خونيني را بپا بكني كند تو باشي مي را مي كسي كه اين كار

   دو سه سال،داد  جنگ را ادامه مي،كرد ايط تسليم امر نميبا اين شر  امام حسن
امر هم   شد و عاقبت  ويرانيها پيدا مي،شدند  دهها هزار نفر آدم كشته مي،جنگيد مي

گفت در   مي،كرد  امام حسن را مالمت مي، امروز تاريخ،شد خود امام حسن كشته مي
 آخر يك ،صلح كرد ي موارد پيغمبر هم در خيل]كرد بايد صلح مي[يك چنين شرايطي 

 غير از اين ]گفتيم  اگر ما نيز در آن زمان بوديم مي،آري[ ،جا هم آدم بايد صلح كند
   نه، بسيار خوب خودش حكومت كند،خواهد خودش حكومت كند كه معاويه مي  نيست

را  خواهد كه او  نه از تو مي،خواهد كه او را به عنوان خليفه بپذيري از تو مي
حتي اگر بگويي جان   و، نه از تو ميخواهد كه با او بيعت كني،)1(منين بخوانياميرالمؤ

   و روي ،علي در امن و امان  كند كه تمام شيعيان پدرت  امضا مي،شيعيان در خطر است
  

  : پاورقي
يا  " قيد كردند كه معاويه هيچگاه توقع نداشته باشد كه امام حسن او را 1

  .  خطاب كند"اميرالمؤمنين 
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 قلم كشيدم، از نظر امكانات مالي  اي كه با آنها در صفين دارم هاي گذشته تمام كينه
حاضرم ماليات قسمتي از مملكت را نگيرم و آن را اختصاص بدهم به تو كه به اين 

 محتاج ما نباشي و خودت و شيعيان و كسان خودت را آسوده  وسيله بتواني از نظر مالي
  .اداره كني
محكوم   كرد امروز در مقابل تاريخ  قبول نمي]صلح را[ا اين شرايط امام حسن ب  اگر

معاويه با آن  . تاريخ آن طرف را محكوم كرد، وقتي كه قبول كرد، قبول كرد.بود
اين شد كه معاويه فقط از   اش  نتيجه.دستپاچگي كه داشت تمام اين شرايط را پذيرفت

صد در صد سياستمداري است كه   يعني نشان داد كه يك مرد،جنبه سياسي پيروز شد
 زيرا همينقدر كه مسند خالفت و ، غير از سياستمداري هيچ چيز در وجودش نيست

را زير پا گذاشت و به هيچكدام از اينها عمل  قدرت را تصاحب كرد تمام مواد قرار داد
 : و حتي وقتي كه به كوفه آمد صريحا گفت،دغلبازي است  نكرد و ثابت كرد كه آدم

 ، روزه بگيريد،در گذشته با شما نجنگيدم براي اينكه شما نماز بخوانيد   من! كوفهمردم
امير و رئيس شما   ولكن التأمر عليكم من جنگيدم براي اينكه، زكات بدهيد،بكنيد  حج
چيزهايي است كه خودتان    بعد چون ديد خيلي بد حرفي شد گفت اينها يك.باشم

 .مسائل براي شما پافشاري داشته باشم  راجع به اين الزم نيست كه من ،دهيد انجام مي
 و بعد از حسن ،تعلق داشته باشد به حسن بن علي  بعد از او،شرط كرده بود كه خالفت
ولي بعد از هفت هشت سال كه از حكومتش گذشت شروع  .بن علي به حسين بن علي

ه در متن قرار داد  شيعيان اميرالمؤمنين را ك.يزيد را مطرح كردن كرد مسئله واليتعهد
مزاحمشان نشود به حد اشد مزاحمشان شد و شروع كرد به كينه توزي نسبت   بود كه

عثمان كم    ولي، هيچ فرقي نيست؟ واقعا چه فرقي هست ميان معاويه و عثمان.آنها  به
عنوان يكي از خلفاي   حفظ كرد به) غير شيعه(و بيش مقام خودش را در ميان مسلمين

  بته لغزشهايي راشدين كه ال
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 از همان اول به عنوان يك سياستمدار دغلباز معروف  هم داشته است، ولي معاويه
نه فقط ما شيعيان، از نظر شيعيان كه منطق، (شد كه از نظر فقها و علماي اسالم عموما

  معاويه و بعد از او، از رديف خلفا، از رديف كساني كه جانشين) جور ديگر است
وملوك   خارج شدند و عنوان سالطين كه اسالم را اجرا كنند به كلي پيغمبرند و آمدند

  .و پادشاهان به خود گرفتند
  كنيم بنابراين وقتي كه ما وضع امام حسن را با وضع امام حسين مقايسه مي

عرض    جهت آخري كه خواستم.بينيم كه اينها از هيچ جهت قابل مقايسه نيستند مي
 آن چه .داشت  يك منطق بسيار رسا و يك تيغ برندهبكنم اين است كه امام حسين 

 ...»حقا علي اهللا ان يدخله مدخله   كان...من رأي سلطانا جائرا مستحال لحرام اهللا« ؟بود
 در ،چنين و چنان كرده است و سكوت بكند  اگر كسي حكومت ستمگري را ببيند كه

 براي امام ،نوز مطرح نيسته   اما براي امام حسن اين مسئله.نزد پروردگار گنهكار است
 اينكه . بعد از اين چنين خواهند كرد،بيايند حسن حداكثر اين مطرح است كه اگر اينها

اند و ما   غير از اين است كه يك كاري كرده"كنند  چنين مي   اگر بيايند بعد از اين"
  .در مقابل اينها بالفعل داريم  االن سند و حجتي

 .كرد  ام حسن زمينه را براي قيام امام حسين فراهمگويند صلح ام اين است كه مي
بر مردم مخفي   الزم بود كه امام حسن يك مدتي كناره گيري بكند تا ماهيت امويها كه

ازنظر تاريخ قيام موجهي  ،و مستور بود آشكار شود تا قيامي كه بناست بعد انجام گيرد
ه پايبند اين مواد نيست معاوي  پس از همين قرار داد صلح كه بعد معلوم شد.باشد
ديگر االن اين قرار داد صلح كأن  :كردند  اي از شيعيان آمدند به امام حسن عرض عده

 و بنابراين شما -زيرا معاويه آن را نقض كرد  گفتند  و راست هم مي-لم يكن است 
ه  يعني كمي بيش از اين بايد ب، قيام براي بعد از معاويه،نه : فرمود.بياييد قيام كنيد

  مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن  اينها
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معني اين جمله اين است كه اگر امام حسن تا بعد از . كنند، آنوقت وقت قيام است 
گرفت كه امام حسين قرار گرفت قطعا قيام  بود و در همان موقعي قرار مي معاويه زنده مي

  .كرد مي
 حسين  امام و مشروع و جدي قيامهاي صحيح  بنابراين از نظر هر سه عاملي كه انگيزه

از او تقاضاي بيعت  . وضع امام حسن با وضع امام حسين كامال متفاوت و متغاير بود،بود
براي امام ) اي است كردن يك مساله  خود بيعت(.خواستند كردند و از اين بيعت نمي مي

ر بعد از گفتند كوفه ديگ شده بود و مردم مي  حسين از ناحيه مردم كوفه اتمام حجتي
كوفه بعد از بيست سال معاويه غير از كوفه قبل از بيست سال  ،بيست سال بيدار شده است

 قدر شناس امام ،اند  قدرشناس امام حسن شده،اند قدرشناس علي شده  اينها ديگر،است
ديگر  ،ريزند شود اشك مي  نام امام حسين كه در ميان مردم كوفه برده مي،اند شده  حسين

 اين دعوتها .است   بيا كه آمادگي كامل،اند و زمينها سر سبز شده است وه دادهدرختها مي
 هر كس وضع كوفه را ،عكس بود  براي امام حسن بر.براي امام حسين اتمام حجت بود

 مسئله سوم مسئله فساد عملي حكومت .ندارد  كرد مي ديد كوفه هيچ آمادگي مشاهده مي
 فساد عمل حكومت ،ساد حاكم يك مطلب است ف،كنم نمي  فساد حاكم را عرض(است

 معاويه هنوز در زمان امام حسن دست به كار نشده است تا ماهيت .)مطلب ديگري است
 يا به ،باشد ]براي قيام[اي   و تحت عنوان امر به معروف و نهي از منكر زمينه،گردد آشكار

  .در صد اينچنين بودصد    ولي در زمان امام حسين،اصطالح تكليفي بالفعل به وجود آيد
  

  مواد قرار داد 
داد چگونه  خوانم تا ببينيد وضع قرار حال من مقداري از مواد قرار داد را برايتان مي

   :اند  مواد قرار داد را به اين شكل نوشته.بوده است
  

   :پاورقي
 "عبارت عربي    تعبير فارسي آن است ولي، است كه اين" حكومت " تعبير اينجا 1

   .شود  يعني كار به او واگذار مي، است"ر تسليم ام
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بدين شرط كه به كتاب خدا و سنت پيغمبر و ) 1(شود حكومت به معاويه واگذار مي. 1
  . سيره خلفاي شايسته عمل كند
گويد من به خاطر اينكه  دارد و آن منطق اين است كه مي   اميرالمؤمنين يك منطقي

 آن وظيفه مردم ،كنم فت حق من است قيام نمي با اينكه خال،ديگري خودم خليفه باشم يا
از  كنم كه آن كسي كه خالفت را بر عهده گرفته است كارها را من آنوقت قيام مي ،است

امور المسلمين و لم   و اهللا السلمن ماسلمت« : در نهج البالغه است،مجرا خارج كرده باشد
 بر شخص من است كه حق ظلم فقط  يعني مادامي كه) 2(»يكن فيها جور اال علي خاصة

 من ، من تسليمم،كارها در مجراي خودش است  و منهاي اين ساير،اند مرا از من گرفته
  .مسلمين از مجرا خارج شده باشد  كنم كه كارهاي آنوقت قيام مي

مادامي  :بندد مي  امام حسن اينچنين قرار داد]و در واقع[اين ماده قرار داد اين است 
ولي آن غاصب متعهد است  اند ت و مرا از حق خودم محروم كردهكه ظلم فقط به من اس

   .به اين شرط حاضرم كنار بروم  كه امور مسلمين را در مجراي صحيح اداره كند من
پيش آمد   اي  پس از معاويه حكومت متعلق به حسن است و اگر براي او حادثه" .2

 نه ،مدت موقتي دارد  يك اين جمله مفهومش اين است كه اين صلح ."متعلق به حسين 
 تا هر وقت هر كار ،اين تو و اين خالفت ، گفت ديگر ما گذشتيم و رفتيم]امام حسن[اينكه 

 شامل بعد از زمان ، اين صلح تا زمان معاويه است،"هست    تا معاويه" ، نه،خواهي بكن مي
  و" :ينداي بچ  پس معاويه حق ندارد براي بعد از زمان خودش توطئه،شود معاويه نمي

  معاويه حق ندارد كسي را به جانشيني خود انتخاب كند 
  

  : پاورقي
م يتسل «ي عبارت عربي آن است ولير فارسين تعبياست كه ا» حكومت«نجا ير ايتعب.1
  . شودي كار به او واگذار ميعنياست، » امر

   74، خطبه صالحي صبح نهج البالغه.2
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 را در متن  اين. لمؤمنين را رسم كرده بودمعاويه در شام لعن و ناسزاي به اميرا. 3
 معاويه بايد ناسزا به ": صلحنامه قيد كردند كه بايد اين عمل زشت موقوف باشد

 كه اين " ننمايد اميرالمؤمنين ولعنت بر او را در نمازها ترك كند و علي را جز به نيكي ياد
گفتند علي را ما به اين   مي،ندكرد اينها روي علي تبليغ مي .را هم معاويه تعهد و امضاء كرد

  آدمي كه اينجا. او از دين اسالم خارج شده بود- العياذ باهللا -كنيم كه  مي  دليل لعنت
خواني  آدمي مي   الاقل اين مقدار اتمام حجت بر اوشده كه تو اگر علي را يك،دهد امضا مي

 و اگر ،كي ياد نكنيبه ني شوي كه او را جز كه واقعا مستحق لعن است پس چرا متعهد مي
 !؟كني است پس چرا اينطور عمل مي  اي درست مستحق لعن نيست و آنطور كه متعهد شده

   .تا نود سال اين كار ادامه پيدا كرد  اين را هم زير پا گذاشت و،كه بعد
 تسليم "و    بيت المال كوفه كه موجودي آن پنج ميليون درهم است مستثني است" .4

درهم براي حسن بفرستد   شود و معاويه بايد هر سالي دو ميليون مي شامل آن ن"حكومت 
نياز شيعيان را از دستگاه حكومت  خواستند  اين قيد را كرده بودند براي همين كه مي"

شود خود امام   و بدانند اگر نيازي داشته باشند مي،معاويه رفع كنند كه اينها مجبور نباشند
ها بر بني اميه امتياز  و بني هاشم را از بخششها و هديه " .كنند  حسن وامام حسين مرتفع

 يك ميليون درهم در ميان بازماندگان شهدايي كه در كنار اميرالمؤمنين در دهد و
 "  اند تقسيم كند و اينها همه بايد از محل خراج جنگهاي جمل و صفين كشته شده

ماليات اين نقطه را به  راج و دارابجرد در اطراف شيراز است كه خ." تأديه شود "دارابجرد 
  .بني هاشم اختصاص دادند

 بايد در امن و ، شام يا عراق يا يمن و يا حجاز، مردم در هر گوشه از زمينهاي خدا" 5 
باشند و معاويه بايد لغزشهاي  امن باشند و سياهپوست و سرخپوست از امنيت برخوردار

 چون ،شود  كه به گذشته مربوط ميتوزيهايي است   مقصود كينه"آنان را ناديده بگيرد 
  اينها اغلب 
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 و هيچكس را بر خطاهاي "اند   در گذشته با معاويه در صفين جنگيده كساني بودند كه
اصحاب علي در هر .  مؤاخذه نكند و مردم عراق را به كينه هاي گذشته نگيرد اش گذشته
نشود و   مورد آزاد واقعدر امن و امان باشند و كسي از شيعيان علي اي كه هستند  نقطه

كسي ايشان را تعقيب  ياران علي بر جان و مال و ناموس و فرزندانشان بيمناك نباشند و
بدو برسد و هر آنچه در دست    و حق هر حقداري،اي بر آنان وارد نسازد نكند و صدمه

قصد جان حسن بن علي و برادرش حسين و    به.اصحاب علي است از آنان باز گرفته نشود
 ، اين مواد"اي در نهان و آشكار چيده نشود  توطئه هيچيك از اهل بيت رسول خدا

 اگر چه از همان شرط اول - كه مسئله لعن اميرالمؤمنين است - 3 و ماده 5مخصوصا ماده 
  زيرا وقتي كه او متعهد ميشود كه به كتاب خدا و سنت پيغمبر و سيره خلفاي  تأمين شده

دانستند  مي   ولي معذلك اينها را كه،اينها در آن مستتر است طبعا ،را شدين عمل كند
بعدها هيچگونه تأويل و    براي اينكه،كند مورد توجه خاص معاويه است و بر خالف عمل مي

 و "خصوصي در مواد قرار داد گنجاندند   به طور،توجيهي در خصوص اين كارها به كار نبرد
 خواستند ."تهديدي نسبت به آنان انجام نگيرد ارعاب و   در هيچيك از آفاق عالم اسالم

   .ما از حاال به روش تو بد بين هستيم  نشان بدهند كه
 او را .به نام عبداهللا بن عامر.اي داشت  معاويه نماينده.اينها بود مجموع مواد اين قرار داد

همان فرستاد نزد امام حسن و گفت شرايط همه  اي كه زير آن را امضا كرده بود با نامه
 امام حسن .در آن صلحنامه بگنجاني من آن را قبول دارم  هر چه تو،گويي است كه تو مي

 بعد هم معاويه با قسمتهاي خيلي زيادي كه من .صلحنامه گنجانيد هم اين شرايط را در
همه  ، اگر چنين نكنم چنان، اگر چنين نكنم چنان،دهم پيغمبر را ضامن قرار مي خدا و

   . و اين قرار داد را امضا كردنداين شرايط را گفت
   در آن شرايطي كه ،رسد كه در صلح امام حسن بنابراين به نظر نمي
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زيست ايرادي باشد، ومقايسه كردن ميان صلح امام حسن در مسند   مي امام حسن
   عرضخالفت با قيام امام حسين به عنوان يك معترض، با اينهمه اختالفات ديگري كه

آنوقت  رسد كه اگر امام حسن در  يعني به نظر اينجور مي،ي نيستكردم مقايسه صحيح
 ،كرد قرار داد صلح امضا مي ،نبود و بعد از شهادت اميرالمؤمنين امام حسين خليفه شده بود

 چون شرايط ،كرد مثل امام حسين قيام مي ،و اگر امام حسن تا بعد از معاويه زنده بود
   .مختلف بوده است

  

  پرسش و پاسخ 
  
حضرت علي  ؟كرد يا نه بود آيا صلح مي اگر اميرالمؤمنين بجاي امام حسن مي :والسئ

چگونه امام حسن راضي  ،فرمود من حاضر نيستم يك روز حكومت معاويه را تحمل كنم مي
  .؟به حكومت معاويه شد

  
كرد  مي  اين سئوال را كه اگر حضرت امير در جاي حضرت امام حسن بود صلح :جواب 
مثل شرايط حضرت    اگر شرايط حضرت علي، بله،شود جواب داد اين شكل نمي به ،يا نه

 ولي .رفت خالفت مي  اگر بيم كشته شدنش در مسند،كرد بود صلح مي امام حسن مي
 يعني اين ،متفاوت بود  دانيم كه شرايط حضرت امير با شرايط امام حسن خيلي مي

ولهذا جنگ صفين هم جنگي بود كه در  ،نابسامانيها در اواخر دوره حضرت امير پيدا شد
كردند مسلم اميرالمؤمنين پيروز شده  انشعاب نمي  حال پيشرفت بود و اگر خوارج از داخل

 و اما اينكه شما فرموديد چرا اميرالمؤمنين حاضر نيست .نيست   در اين جهت بحثي.بود
  حكومت معاويه را  يك روز
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. كنيد  اين دو را با همديگر مخلوط مي شما؟شود قبول كند ولي امام حسن حاضر مي
 نايب او و به عنوان منسوب از قبل او ن يك روز، معاويه به عنوا حضرت امير حاضر نيست

بلكه  ،خواهد معاويه را نايب و جانشين خود قرار دهد  ولي امام حسن كه نمي،كند  حكومت
 در متن اين .  بودن صلح امام حسن كنار رفتن است نه متعهد.خواهد خود كنار برود مي

 اسمي از ،اميرالمؤمنين برده نشده  اسمي از،قرار داد هيچ اسمي از خالفت برده نشده
 ولي به ، كار به عهده او،رويم است كه ما كنار مي   سخن اين،جانشين پيغمبر برده نشده
 و متعهد شده كه ، كار را درست انجام دهد،صالحيت ندارد شرط آنكه اين كه شخصا

 اميرالمؤمنين گفت من حاضر نيستم يك .پس اين دو خيلي تفاوت دارد .عمل كنددرست 
به   امام حسن هم حاضر.كسي مثل معاويه از طرف من و نايب من در جايي باشد روز

   . و شرايط صلح نيز شامل چنين چيزي نيست،چنين چيزي نبود
  

امام حسن كرده   صيتي به و،آيا اميرالمؤمنين راجع به چگونگي برخورد با معاويه :سئوال
   ؟بودند
  

امير كه   آيد كه تا به حال برخورد كرده باشم در وصيتهاي حضرت يادم نمي :جواب
اگر در متن تاريخ هم  ، ولي ظاهرا وضع روشن بوده،چيزي راجع به اين جهت گفته باشند

عاويه بود خودش تا آخر طرفدار جنگ با م   اميرالمؤمنين.نمانده باشد وضع روشن بوده است
اميرالمؤمنين نابسامان بود باز چيزي كه اميرالمؤمنين را   و حتي همان اواخر هم كه وضع

 .برد  وضع معاويه بود و معتقد بود كه بايد با معاويه جنگيد تا او را از ميان  داشت ناراحت مي
لبالغه كه در نهج ا   آن خطبه معروفي.شهادت اميرالمؤمنين مانع جنگ جديد با معاويه شد

در صفين كشته   است كه حضرت مردم را دعوت به جهاد كرد و بعد از اصحاب با وفايش كه
  شدند 
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 و اين ؟ اين عماراين اخواني الذين ركبوا الطريق و مضوا علي الحق،«: ياد كرد و فرمود
 ، اين خطابه را در نماز جمعه خواند،و بعد گريست) 1(» ؟ و اين ذوالشهادتين؟ابن التيهان

اند هنوز جمعه ديگر نرسيده بود كه ضربت   ونوشته،كه حركت كنند مردم را دعوت كرد
آنچه    ولي، امام حسن هم در ابتدا تصميم به جنگيدن با معاويه داشت.شهيد شد خورد و

تصميم امام حسن را از  ،كه از اصحابش ظهور و بروز كرد از عدم آمادگي و اختالفات داخلي
جنگيدن يك جنگيدن افتضاح    يعني امام حسن ديد اين،دجنگ منصرف به صلح كر

 اصحاب خودش " ساباط " در .رسوايي است  افتضاح و، با اين مردم جنگيدن،آميزي است
  .و زدندآمدند با نيزه به پاي ا

هسته نيرومند   يكي از امتيازات بزرگ جريان امام حسين اين است كه امام حسين يك
نويسد   تاريخ نمي.مقاومت كردند نها در مقابل هر چه شدايد بودايماني به وجود آورد كه اي

نويسد كه عده زيادي از لشكر   ولي تاريخ مي،باشد  كه يك نفر از اينها به لشكر دشمن رفته
 يعني در اصحاب امام حسين كسي ،عاشورا به اينها ملحق شدند  دشمن در همان وقايع

 به نام ضحاك بن عبداهللا مشرقي كه از)  نفريا دو(نشان دهد مگر يك نفر  نبود كه ضعف
آن اين است  آيم ولي يك شرطي با شما دارم و اول آمد به امام حسين گفت من با شما مي

 ولي از آن ساعتي ، هستم كه تا وقتي كه احتمال بدهم وجود من به حال شما مفيد است
 با اين شرط حاضر .وم مرخص ش،باشم توانم مفيد اي به حال شما نمي كه بدانم ديگر ذره

 بعد آمد نزد امام و ،روز عاشوراو تا آن لحظات آخر بود  آمد و تا. امام هم قبول كرد،شد
كنم كه ديگر وجود  توانم بروم چون حس مي كه كردم االن ديگر مي  گفت من طبق شرطي

  عالي يك اسب بسيار دونده .خواهي بروي برو  مي: فرمود.اي ندارد هيچ فايده من براي شما
  اسب سوار اين ،يي داشت

  
  : پاورقي

   182 نهج البالغه، خطبه.1
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 . اصطالح اجير وآماده كرده باشد  شد و چند شالق محكم به آن زد كه اسب را به
 يكمرتبه به قلب لشكر دشمن زد ولي نه به .گرفت اي را در نظر  نقطه.اطراف محاصره بود

اي تعقيبش   عده. زد و خارج شد. و فرار كنداينكه لشكر را بشكافد  به قصد،قصد محاربه
آشنايان   اتفاقا در ميان تعقيب كنندگان شخصي بود كه از.نزديك بود گرفتار شود .كردند
 .خواهد فرار كند مي ،خواهد بجنگد  او كه نمي، گفت كاري به او نداشته باشيد،او بود

 اما اصحاب امام حسن ،نشان نداد   هيچكس ضعف، ولي غير از اين. رفت،رهايش كردند
 يك كشته شدني بود براي امام ]كرد صلح نمي  اگر حضرت[ .ضعف و رسوايي نشان دادند

   . پس اينها با همديگر تفاوت دارد.اصحاب خودش  حسن مقرون به رسوايي از طرف
هم در   غرض اين است كه اميرالمؤمنين باز هم تصميم به جنگ داشت و امام حسن

كرد مانع شد كه  گ داشت ولي اموري كه از مردم كوفه ظهور و بروزابتدا تصميم به جن
مقدار كمي هم كه آمدند بيرون    حتي امام لشكرش را به همان.امام به جنگ ادامه دهد

 و ، مردم را دعوت كرد،خودش هم خطبه خواند ، گفت برويد در نخليه كوفه،ازشهر زد
د تا عدي بن حاتم بلند شد و مردم را نفر جواب مثبت ندا  وقتي هم كه خطبه خواند يك

 يك هزار نفري هم ، و خودش راه افتاد،افتادم  مالمت كرد و بعد گفت من خودم كه راه
  ده روز، و بعد خود امام حسن راه افتاد رفت به نخليه كوفه،افتادند   بعد ديگران راه،داشت

 اين بار .كرد  دم را بسيج بار دوم حضرت آمد مر. فقط چهار هزار نفر جمع شدند،آنجا بود
به يك عده از رؤسايشان پول  ، ولي باز در همانجا ضعف نشان دادند،جمعيت زياد آمدند

 حضرت ، ويك عده به شكل ديگر،شكل ديگر   يك عده به، شب فرار كردند ورفتند،دادند
   .افتخار آميز نيست  ديد زمينه ديگر زمينه جنگيدن

  
  كرد تاريخ او را  م حسن صلح نمياينكه فرموديد اگر اما :سئوال
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   اينتوانستي شرايط خود را در صلحنامه بگنجاني كرد كه چرا با اين كه مي  مي مالمت
براي امام   زيرا مردم فرستادن كاغذ سفيد امضاء،رسد كار را نكردي درست به نظر نمي

ر چه كه تو ه  كردند چرا كه اين كار بدين معني است حسن را يك نيرنگ تلقي مي
مردم در زمان حضرت امير   معاويه را. من كه حرفهاي تو را قبول ندارم،خواهي بنويس مي

  .شناخته بودند
  

كار ببرد و آن اين   توانست نيرنگ ديگري به  معاويه مي،اتفاقا در آن سفيد امضاء :جواب
اسالمي است يا شرايط غير  نويسد يك شرايط است كه ببيند شرايطي كه امام حسن مي

 - از نظر واقعيت هم همينطور -   چون معاويه از نظر وضع و موقعيت خودش؟اسالمي
خواست اين كار  هم امام حسن مي(؟خواهد خواست روشن شود كه امام حسن چه مي مي

 ما ديديم همه ؟نفع خودش است يا به نفع مسلمين  آيا شرايط او به) بشود و هم معاويه
 شما .كرد توانست بكند و نه مي  امام حسن نه مي،از اين و غير ،شرايط به نفع مسلمين بود

 ! گفتند چه آدم خوبي است  اتفاقا مردم مي.كردند مردم اين را نيرنگ تلقي مي  گوييد كه مي
 آيا حرفت فقط ؟ خواهي  ببينيم آخر تو چه مي، حرفهايت را بزن]گفتند و به امام حسن مي[

 اين كه ،اگر حرف ديگري داري ؟ديگري دارياين است كه من بايد خليفه باشم يا حرف 
  .برساند  حاضر است كه واقعا مسلمين را به سعادت

اتفاقا قضيه  .شما بعد فرموديد كه معاويه را مردم در زمان حضرت امير شناخته بودند
 و اين كه مردم ،حاكمي  اينطور است كه مردم معاويه را بد آدمي شناخته بودند و خوب

درست است كه معاويه آدم بدي  گفتند  مي،كي به همين خاطر بودكوفه سست شدند ي
 چقدر شاميها از !كند با شاميها چگونه رفتار مي   ببين،است ولي با رعيت خيلي خوب است

  معاويه را شناخته بودند به اين صورت   آنهايي كه! او راضي هستند
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است، اگر او حاكم  بدي است اما حاكم خوبي  شناخته بودند كه درست است كه آدم
 مخصوصا معروف شده بود به . نخواهد گذاشت و غير كوفه شود هيچ فرقي ميان مردم كوفه

اند كه  ي داشت ومورخين به او عيب گرفتهامعاويه يك حلم سياسي  .حلم و بردباري
  كرد از نظر معنوي هم  و اگر مي،حلم سياسي خود را در مورد كوفه عملي كند  نتوانست

 ،دادند مي  رفتند به او فحش  مردم مي. معاويه معروف بود به حلم سياسي.شد پيروز مي
براي حكومت بهتر از اين  گفتند  مي.كرد داد و آنها را جلب مي خنديد و در آخر پول مي مي

 امام حسن هم بر همين اساس .بدي باشد   حاال آدم بدي است آدم،شود پيدا كرد ديگر نمي
 ما اين آدم بد را آورديم كه ،بسيار خوب] گفت مردم مي  گويي به و ،صميم به صلح گرفتت[

را   حال ببينيد آنطور كه شما انتظار داريد كه اين آدم بد كارها،انجام دهد كارها را خوب
عنوان يك حاكم    هرگز معاويه به.خوب انجام دهد انجام خواهد داد يا انجام نخواهد داد

 .شده بود نه بيش از آن  يك مرد جاه طلب شناخته به عنوان ،جائر شناخته نشده بود
   .از نظر اينكه چگونه حاكمي است ،معاويه را واقعا دوران صلح امام حسن شناساند

  
ايشان به صلح امام   و آيا؟اند يا خير آيا امام حسين هم صلحنامه را امضاء كرده :سئوال

  .؟اند يا خير حسن اعتراضي داشته
  

از باب اينكه  ،م كه امام حسين هم صلحنامه را امضا كرده باشدا من جايي نديده :جواب
آنوقت به عنوان يك نفر تابع  ، چون امام حسين،ضرورتي نداشته كه امام حسين امضا كند

 .كرد آن را قبول داشت و متعهد بود حسن مي   و هر چه كه امام،بود و تسليم امام حسن
بودند آمدند نزد امام حسين كه ما اين صلح حسن مخالف   اي كه با صلح امام حتي يك عده
   هر چه برادرم امام حسن ، نه: فرمود؟آيا بياييم با تو بيعت كنيم ،را قبول نداريم
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 تاريخ مسلم اين است كه امام حسين صد در صد از نظر.  تابع همان هستم كرده من
نسبت به اين   سين يعني كوچكترين ابراز مخالفتي از امام ح،)1(صلح امام حسن بود  تابع

 و ،اين صلح موافق نيستم  و ديده نشده كه جايي اعتراض كند كه من با،صلح ابراز نشده
 هيچ اعتراضي از او ديده ، نه،شود  بعد كه ببيند امام حسن مصمم به صلح است تسليم

   .نشده است
  

  .:پاورقي
   .تفكيك كنيم  توانيم كنيم واال از نظر امامت كه ما نمي  از نظر تاريخ عرض مي1
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   سخني پيرامون امام زين العابدين عليه السالم 
  

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم
معني صحيح   معنويت به(وجود مقدس زين العابدين عليه السالم قهرمان معنويت است 
است كه وقتي   هاي وجودي فردي مثل علي بن الحسين اين  يعني يكي از فلسفه،)آن

الحسين را كه يكي از    و علي بن، هر كدامشان را-نگرد   ميانسان خاندان پيغمبر را
آن ايمان به اسالم تا چه در حد  ،بيند معنويت اسالم يعني حقيقت اسالم  مي-آنهاست 

 انسان وقتي كه مردي .اي است خودش يك مسئله   و اين،خاندان پيغمبر نفوذ داشته است
كي در زير دست پيغمبر تربيت و بزرگ  آنكه ازكود،بيند مي همچون علي بن ابي طالب را

  نفس آخر پيغمبر سر پيغمبر در دامان او بود كه جان به جان آفرين تسليم   و در آن،شده
پيغمبر نبوده   اين مردي كه از كودكي در خانه پيغمبر بود و هيچكس به اندازه او با،كرد
 ،مان به پيغمبر اكرم استاي بيند سراسر  مي،نگرد  آري انسان وقتي زندگي علي را مي،است

  اين چه بوده است كه مردي مثل علي سراسر.بيند و انسان از آينه وجود علي پيغمبر را مي
  .]؟به پيغمبر بوده است[ايمان 
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  عبادت امام 
علي بن الحسين    انسان وقتي. واقعا عجيب است.اند اهل بيت پيغمبر همه شان اينچنين

 به قول -واقعا نيايش بود و واقعا    آن نمازهايي كه،دارد آن خوفي كه از خدا ،بيند را مي
نمازي كه او مي خواند اينطور نبود كه (بود  پرواز روح به سوي خدا-الكسيس كارل 

 اصال روح كأنه از اين كالبد ،روحش جاي ديگري بازي كند پيكرش رو به كعبه بايستد و
 !گويد اين اسالم چيست؟  با خود ميبيند انسان وقتي علي بن الحسين را مي ،آري) رفت مي

  ! اين چه روحي است؟
  اينهمه آوازها از شه بود

  گر چه از حلقوم عبداهللا بود  
در ثلث آخر   بيند كأنه پيغمبر را در محراب عبادتش وقتي انسان علي بن الحسين را مي

   .بيند شب يا در كوه حرام مي
 يكي از ، بود، اهل آن دعا بوديك شب امام مشغول همان نيايش و دعائي كه خودش 
 .شكسته بندي پيدا شد   از جايي افتاد و استخوانش شكست كه احتياج به،هاي امام بچه

و شكسته بند آوردند و دست بچه را   رفتند.اهل خانه نيامدند متعرض عبادت امام شوند
م صبح  هنگا. بچه راحت شد و قضيه گذشت.كشيد مي بستند در حالي كه او از درد فرياد

 .جريان اين طور بود : عرض كردند؟چرا چنين است : فرمود.اند بسته امام ديد دست بچه را
امام در حال    معلوم شد كه آنچنان. ديشب در فالن وقت كه شما مشغول عبادت بوديد؟ كي

ود كه هيچيك از آن ب.كرده برده است و آنچنان اين روح به سوي خدا پرواز جذبه بسر مي
   . به گوش امام نرسيده بودصداها اصال

  

  پيك محبت 
    هر جا،رفت راه مي : اين هم عجيب است.زين العابدين پيك محبت بود
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 را  ديد، كسي ديد، فقير و مستمندي را مي ديد، هر جا غريبي را مي بي كسي را مي
انه كرد و به خ نوازش مي  او را،كرد  به او محبت مي،ديد كه ديگران به او توجه ندارند مي

 و آن كه فرار ،كنند همه از جذامي فرار مي(. . روزي يك عده جذامي را ديد.آورد خودش مي
از اينها دعوت )  ولي خوب اينها هم بنده خدا هستند،ترسد كند از سرايت بيمارش مي مي
   خانه زين العابدين.خانه خود آورد و در خانه خود از اينها پرستاري كرد   اينها را به،كرد
  .. مسكينان و يتيمان و بيچارگان بودخانه

  

  خدمت در قافله حج 
كند كه اورا   اي حركت  امتناع دارد كه با قافله.رود  به حج مي،فرزند پيغمبر است 
شناسند پيدا شود و  را نمي اي از نقاط دور دست كه او  مترصد است يك قافله.شناسند مي

 از آنها اجازه خواست كه به من اجازه .شد اه  وارد يكي از اين قافله.غريبوار داخل آن شود
رفتند و   آن وقت هم كه با اسب و شتر و غيره مي.پذيرفتند   آنها هم.دهيد كه خدمت كنم

 . امام در تمام اين مدت به صورت يك خدمتگزار قافله در آمد.كشيد طول مي ده دوازده روز
امام را شناخت رفت نزد   تا.شناخت در بين راه مردي با اين قافله تصادف كرد كه امام را مي

 ،شناسيم ما كه نمي : گفتند؟خدمت خودتان  ايد براي اين كيست كه شما آورده :آنها و گفت
 اگر ،شناسيد  شما نمي،بله :گفت .جواني است مدني ولي بسيار جوان خوبي است

 : گفتند.يدگرفت و او را در خدمت خودتان نمي داديد شناختيد اينجور به او فرمان نمي مي
 دويدند .بن حسين بن علي بن ابي طالب فرزند پيغمبر است  اين علي : گفت؟مگر كيست

ما   ممكن بود!؟آقا اين چه كاري بود شما كرديد :دست و پاي امام انداختند  خودشان را به
 ،شما بايد آقا باشيد ، به شما جسارتي بكنيم،با اين كار خودمان معذب به عذاب الهي شويم

  خدمتكار شما باشيم  ما بايد خدمتگزار و، بايد اينجا بنشينيدشما
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شناسند،  كنم كه مرا مي  حركت مي اي ام، وقتي كه با قافله نه، من تجربه كرده:  فرمود
اي حركت كنم كه مرا  خواهم با قافله لذا من مي. گذارند من اهل قافله را خدمت كنم نمي
  ..ه مسلمان و رفقا براي من پيدا شودسعادت خدمت ب شناسند، تا توفيق و نمي

  

  دعا و گريه امام 
 ،پيدا نشد  براي علي بن الحسين فرصتي نظير فرصت امام ابا عبداهللا پدر بزرگوارش 

 اما براي كسي ،نشد همچنان كه فرصتي نظير فرصتي كه براي امام صادق پديد آمد پيدا
 ولي شكل فرصتها فرق ،است   همه مواقع فرصت،خواهد خدمتگزار اسالم باشد كه مي

دعا چه افتخاري براي دنياي شيعه درست    ببينيد امام زين العابدين به صورت.كند مي
  ..كرد لباس دعا امام كار خودش را مي   و در عين حال در همان!؟كرده
 اند امام زين العابدين چون در مدتي كه حضرت بعد از پدر بعضي خيال كرده 

 ابدا .پس گذاشتند قضايا فراموش شود ،د قيام به سيف نكردندبزرگوارشان حيات داشتن
 .كرد كه اثر قيام پدر بزرگوارش را زنده نگهدارد استفاده مي  اي  از هر بهانه،]چنين نيست[

   آيا تنها يك حالتي بود مثل؟نمود براي چه بود كرد و ياد آوري مي گريه مي  ها كه آن گريه
حادثه را   خواست اين  يا مي!؟كند  و بي هدف گريه ميسوزد حالت آدمي كه فقط دلش مي

 ؟چه كساني او را كشتند زنده نگه دارد و مردم يادشان نرود كه چرا امام حسين قيام كرد و
 روزي يكي از خدمتگزارش عرض . هاي زيادي  گريه،كرد اين بود كه گاهي امام گريه مي

فهميد كه امام براي (ه باز ايستيد؟شما از گري   آيا وقت آن نرسيده است كه!آقا :كرد
   قرآن عواطف او ، يعقوب يك يوسف بيشتر نداشت!؟گويي  چه مي:فرمود) گريد عزيزانش مي
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 چشم خودم  من در جلوي) 1(»و ابيضت عيناه من الحزن«: كند را اينطور تشريح مي
  . هجده يوسف را ديدم كه يكي پس از ديگري بر زمين افتادند

  ..محمد و آله الطاهرينو صلي اهللا علي 
  
   :پاورقي 
  .]يوسف سفيد شد  چشمانش ازگريه ناشي از غم فراق :ترجمه[ 84 آيه ، سوره يوسف1
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  امام صادق عليه السالم و مسئله خالفت  .٤ 
  

  جلسه اول
  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم  

 مسئله ،از آن  رسيد به مسأله صلح امام حسن و بعد،بحث ما در مسأله خالفت و امامت
 .وجود داشت كه بحث كرديم  و در مورد هر دوي اينها سؤاالتي) 1(واليتعهد حضرت رضا

كنم كه يك مسأله   عرض مي،كرده باشيم  براي اينكه اين سري مسائل را تتميم و تكميل
 و ،رخ داده است كه از بعضي جهات شبيه اينهاست  ديگر هم براي ائمه ما در اين زمينه

 و آن مربوط به حضرت صادق ،بلكه ايرادات در اين زمينه هست  ويك سلسله سؤاالت
غير اين چهار امام يعني حضرت امير و حضرت امام حسن و حضرت رضا و    براي.است

   در مسئله حضرت صادق يك.صادق مسئله خالفت به هيچ شكل طرح نبوده است  حضرت
  .مسئله عرضه شدن خالفتي اجماال وجود دارد

  در يك سؤال اينكه .سؤال وجود دارد  در واقع دونشايا در مورد 
  

  پاورقي
  . ايراد شده است " مسئله واليتعهد امام رضا " اين بحث از نظر زماني بعد ازبحث .1
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 مناسب   زمان حضرت كه آخر دوره بني اميه و اول دوره بني العباس بود، يك فرصت
 چگونه شد كه ،تفاده كردند بني العباس از اين فرصت اس،سياسي به وجود آمده بود

اين راه پيدا شده بود كه   و فرصت از؟حضرت صادق نخواست از اين فرصت استفاده كند
 و چه ،ميان اعراب و چه در ميان ايرانيها  چه در،شد بني اميه تدريجا مخالفانشان زياد مي

  .دنيايي  به علل ديني و چه به علل
 مردم .شدند مي   كه خلفا علنا مرتكب علل ديني همان فسق و فجورهاي زيادي بود

عالوه جناياتي كه نسبت به    به،اند متدين شناخته بودند كه اينها فاسق و فاجر و نااليق
) گذارد اين گونه قضايا تدريجا اثر مي(.بزرگان اسالم ومردان با تقواي اسالم مرتكب شدند

 اميه در ميان مردم نضح حسين اين حس تنفر نسبت به بني  مخصوصا از زمان شهادت امام
 مثل قيام زيد بن علي بن الحسين و قيام يحيي بن -قيامهايي بپا شد   گرفت و بعد هم كه

آنها   كار فسق و فجور. وجهه مذهبي اينها به كلي از ميان رفت-علي بن الحسين   زيد بن
ام دادن وجهه را انج  شرابخواري و عياشي و بي پرده اين كارها.ايد چگونه بود هم كه شنيده

مردم نسبت به اينها تنفر پيدا كرده  ، بنابراين از وجهه ديني.اينها را خيلي ساقط كرد
   .بودند

 مخصوصا بعضي از آنها مثل حجاج بن ،كردند ظلم مي   حكامشان،از وجهه دنيايي هم
ها   ايراني.ديگر در خراسان ظلمهاي بسيار زيادي مرتكب شدند يوسف در عراق و چند نفر

) آن هم خراسان به مفهوم وسيع قديمش(ها ها بالخصوص خراساني در ايراني  و،الخصوصب
اسالم    يك تفكيكي ميان مسأله.يك جنب وجوشي عليه خلفاي بني اميه پيدا كردند

فوق العاده در    مخصوصا برخي از قيامهاي علويين.ومسأله دستگاه خالفت به وجود آمد
تبليغاتي فوق  د قيام كنندگان از ميان رفتند ولي از نظر با اينكه خو،اثر گذاشت.خراسان

   .العاده اثر گذاشت
   باز مردم كوفه با .كوفه قيام كرد زيد پسر امام زين العابدين در حدود
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 و اين مرد ،بعد و فادار نماندند جز عده قليلي  و پيمان بستند و بيعت كردند واو عهد
 و به شكل بسيار جنايتكارانه اي با او رفتار كوفه كشته شد  به وضع فجيعي در نزديكي

 دوستانش شبانه نهر آبي را قطع كردند و در بستر آن قبري كندند و بدن او   با آنكه،كردند
 ،كجاست را دفن كردند و دو مرتبه نه را در مسيرش جاري كردند كه كسي نفهمد قبر او

بدنش را از آنجا بيرون   آمدند و بعد از چند روز،ولي در عين حال همان حفار گزارش داد
گويند چهار سال   و مي،روي دار خشكيد  آوردند و به دار آويختند و مدتها بر دار بود كه

   .بدن او روي دار ماند
 او هم قيامي كرد و شكست خورد و رفت به .جوان به نام يحيي زيد پسري دارد

جنگ با  با اينكه خودش در . اثر زيادي در آنجا گذاشت،رفتن يحيي به خراسان .خراسان
اولين بار براي مردم    ظاهرا براي.بني اميه كشته شد ولي محبوبيت عجيبي پيدا كرد

دستگاه خالفت اينچنين قيام   خراسان قضيه روشن شد كه فرزندان پيغمبر در مقابل
ود  در واقع يحيي ب،رسيد سرعت امروز كه نمي   آن زمانها اخبار حوادث ووقايع به.اند كرده

 به طوري كه وقتي ،پدرش زيد و ساير قضايا را تبليغ كند كه توانست قضيه امام حسين و
 مردم خراسان هفتاد روز عزاي -اند   نوشته-عليه بني اميه قيام كردند  كه خراساني ها

ولي بعد اثر  رسد شود انقالبهايي كه اول به نتيجه نمي معلوم مي(.بن زيد را بپا نمودند  يحيي
 ،يك انقالب فراهم شده بود  به هر حال در خراسان زمينه) بخشد چگونه است ا ميخودش ر

 بلكه اجماال همين مقدار كه يك نارضايتي ،البته نه يك انقالب صد در صد رهبري شده
  .وجود داشت  بسيار شديدي

  

  استفاده بني العباس از نارضايي مردم 
 ،نامهاي ابراهيم امام   سه برادرند به.ندبني العباس از اين جريان حداكثر استفاده را برد

  از نژاد   اين سه برادر.ابوالعباس سفاح و ابوجعفر منصور
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 ،پسر عبداهللا بودند  به اين معنا كه اينها،عبدالمطلب عموي پيغمبر هستندعباس بن 
 و به عبارت ديگر آن عبداهللا بن ،بود  عبداهللا پسر علي و علي پسر عبداهللا بن عباس معروف

اميرالمؤمنين است پسري دارد به نام علي و او پسري دارد به   عباس معروف كه از اصحاب
هر   و عبداهللا سه پسر دارد به نامهاي ابراهيم و ابوالعباس سفاح و ابوجعفر كه ،نام عبداهللا

راه جريانها استفاده كردند و    اينها در اواخر عهد بني اميه از اين.اند سه هم انصافا نابغه بوده
 يك تشكيالت .كردند مبلغين تربيت مي استفاده شان هم اين بود كه مخفيانه دعاش و

در حجاز و عراق و شام مخفي بودند و اين   اي به وجود آوردند و خودشان محرمانه
 و بيش از همه در -نمايندگان آنها در اطراف و اكناف  كردند و تشكيالت را رهبري مي

كردند ولي از جنبه  انقالب و شورش عليه دستگاه اموي ميدعوت به   مردم را-خراسان 
 "محمد    الرضي من آل" مردم را تحت عنوان ،كردند شخص معيني را پيشنهاد نمي  مثبت

 دعوت -مورد پسند باشد    يعني يكي از اهل بيت پيغمبر كه- " الرضا من آل محمد "يا 
 زمينه اهل بيت پيغمبر و ،مردم  هشود كه اساسا زمين  از همين جا معلوم مي.كردند مي

خواهند به اين قيامهاي خراسان مثل قيام  امروز مي   و اينهايي كه،زمينه اسالمي بوده است
 صدها ،ايراني اين كار را كردند ابومسلم رنگ ايراني بدهند كه مردم روي تعصبات ملي و

در اين قضيه بحث نيست كه اكنون نمي خواهم   شاهد و دليل وجود دارد كه چنين چيزي
 البته مردم از اينها ناراضي بودند .]بر اين مدعا وجود دارد[كنم ولي شواهد و داليل زيادي 

   پناه بردن از بني اميه به،كه مردم براي نجات خودشان فكر كرده بودند  ولي آن چيزي
 ،و وسيععظيم    در آن خراسان. تمام شعارهاشان شعار اسالمي بود.اسالم بود نه چيز ديگر

اند مجبور كرده باشد  كرده  قدرتي نبود كه بخواهد مردمي را كه عليه دستگاه خالفت قيام
 در آن وقت براي مردم .باشد نه ايراني  كنند شعارهاي اسالمي كه شعارهايي كه انتخاب مي

  خواستند از  ميخراسان مثل آب خوردن بود اگر
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 با ،ولي اين كار را نكردند ،شانه خالي كنند ، زير بار خالفت و از زير بار اسالم هر دو
 و لهذا در اولين روزي كه در سال ،براي اسالم دستگاه خالفت مبارزه كردند به نام اسالم و

 كه روز عيد فطري - قيام خودشان را ظاهر كردند "سفيدنج  " در مرو در دهي به نام 129
 شعاري كه بر - اعالم قيام نمودند انتخاب كردند و بعد از نماز عيد فطر را براي اين كار

اذن للذين « " : همان اولين آيه قرآن راجع به جهاد بود،پرچم خود نوشته بودند  روي
 مسلمين تا در مكه !آيه خوبي  چه) 1("» يقاتلون بانهم ظلموا و ان اهللا علي نصرهم لقدير

الخره در مدينه اجازه جهاد هم نداشتند تا با بودند تحت اجحاف و ظلم قريش بودند و
اينكه مردمي كه مظلوم هستند به آنها اجازه داده شد كه از   اجازه جهاد داده شد به عنوان

 شروع - كه در سوره حج است - اصال جهاد اسالم با اين آيه .كنند  حق خودشان دفاع
من   يا ايها الناس انا خلقناكم«ديگري كه شعار خودشان قرار داده بودند آيه "آيه   و.شده

 كنايه از ،بود) 2(»اتقيكم  ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا
كنند و امتياز عرب بر عجم قائل  تأييد مي اينكه امويها برخالف دستور اسالم عربيت را

  ..كردند  در واقع عرب را به اسالم دعوت مي.اسالم است  شوند و اين بر خالف اصل مسلم مي
 كه -ام  كرده   نقل" خدمات متقابل اسالم و ايران " و آن را در كتاب -حديثي هست  

من خواب ديدم كه   اي نقل كرد كه پيغمبر اكرم يا يكي از اصحاب آمد در يك جلسه
يكديگر آميزش كردند و ازاينها  گوسفنداني سفيد داخل گوسفنداني سياه شدند و اينها با

اين طور تعبير فرمود كه عجم با شما در اسالم    پيغمبر اكرم بعد.فرزنداني به وجود آمد
 مردهاي شما با زنهاي آنها و زنهاي آنها با ،ازدواج خواهد نمود شركت خواهد كرد و با شما

  مردان 
  

  : پاورقي
   39.  سوره حج، آيه1. 

 2.    13. سوره حجرات، آيه
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براي  ه عجم با شما بجنگدبينم آن ر وزي را ك ميمن : ) غرضم اين جمله است(.شما
شما با عجم   يعني يك روز.جنگيد براي اسالم اسالم آنچنان كه روزي شما با عجم مي

جنگد كه شما را برگرداند    و يك روز عجم با شما مي،جنگيد كه عجم را مسلمان كنيد مي
  .است   كه مصداق اين حديث البته همان قيام،به اسالم

خيلي هم  كردند و اي اين نهضتها را اداره مي حرمانهبني العباس با يك تشكيالت م
 فرستادند نه اين كه ]خراسان  به[ ابومسلم را نيز آنها .كردند  منظم و عالي اداره مي،دقيق

دعاتي به خراسان فرستاده بودند و اين دعاش   آنها.اين قيام توسط ابومسلم شكل گرفت
 .بش هيچ معلوم نيست كه مال كجاستهم اصال اصل و نس   ابومسلم.مشغول دعوت بودند

 و اگر ايراني است آيا ،ايراني است يا عرب هنوز تاريخ نتوانسته ثابت كند كه او اصال
 كه ابراهيم امام با - بيست و چند ساله -او غالمي جوان بود  .اصفهاني است يا خراساني

   گفت اين، فرستاد او را به خراسان، خيلي او را با استعداد تشخيص داد.وي برخورد كرد
تحت الشعاع خود   و او در اثر لياقتي كه داشت توانست سايرين را،براي اين كار خوب است

البته ابومسلم سردار خيلي اليقي  .قرار دهد و رهبري اين نهضت را در خراسان اختيار كند
ا بويي  يعني يك آدمي بوده كه اساس،بدي بوده   ولي فوق العاده آدم،است به مفهوم سياسي
 اگر عرب به حجاج بن . ابو مسلم نظير حجاج بن يوسف است.است  از انسانيت نبرده بوده

با   حجاج هم خيلي مرد. ما هم حق داريم به ابومسلم افتخار كنيم،افتخار كند  يوسف
به درد    خيلي سردار اليقي بوده و خيلي، خيلي مرد با استعدادي بوده،هوشي بوده

 .انسانيت بويي نبرده بوده است  اما خيلي هم آدم ضد انساني بوده و از،خورده عبدالملك مي
گويند   و ابومسلم را مي،هزار نفر آدم كشته  گويند در مدت حكومتش صد و بيست مي

اي همان دوست بسيار صميمي خودش را  اندك بهانه   به.ششصد هزار نفر آدم كشته
  كشت و  مي
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  ايراني است يا عرب، كه بگوئيم تعصب ملي در او شد كه اين  هيچ اين حرفها سرش نمي
  .است  بوده

العباس فوق   بينيم كه امام صادق در اين دعوتها دخالتي كرده باشد ولي بني ما نمي
گفتند كه يا ما   مكرر هم مي،العاده دخالت كردند و آنها واقعا از جان خودشان گذشته بودند

  ..يا خالفت را از اينها بگيريم  و از بين برويم، كشته شويم،بايد محو شويم
بني العباس دو نفر دارند از داعيان  :شود اين است مسئله ديگري كه در اينجا اضافه مي 

 كه مخفي هم - يكي در عراق و در كوفه بود ،كردند مي  و مبلغاني كه اين نهضت را رهبري
 معروف بود و آن " خالل ء  ابو سلمه" آن كه در كوفه بود به نام .  و يكي در خراسان-بود 

آنجا  خراسان بود ابومسلم بود كه عرض كرديم او را به خراسان فرستادند و در كه در
 وزير "ابوسلمه لقب    به. ابوسلمه در درجه اول بود و ابو مسلم در درجه دوم.پيشرفت كرد

ده مرد با  ابو سلمه فوق العا."آل محمد   امير" داده بودند و به ابومسلم لقب "آل محمد 
 يكي از .و وارد در امور و عالم و خوش صحبت بوده است  سياستمدار و مدبر،تدبيري بوده

   از همان.ورزيد ابومسلم همين بود كه با ابوسلمه حسادت و رقابت مي  كارهاي بد و زشت
به ابوالعباس   هايي نوشت  نامه.خراسان مشغول تحريك شد كه ابو سلمه را از ميان بردارد

 به نزديكانش ،به عموهاي او نوشت . او را از ميان بردار، مرد خطرناكي است،ح كه اينسفا
كسي را  : گفت، هر چه به او گفتند،شد حاضر نمي   سفاح. هي توطئه كرد و تحريك.نوشت

او ته دلش  : گفتند؟كرده و اينهمه فداكاري نموده چرا بكشيم  كه اينهمه به من خدمت
بر  :گفت .است كه خالفت را از آل عباس برگرداند به آل ابي طالب مايل ،است  چيز ديگري

برايش پيدا شده و بشر   من چنين چيزي ثابت نشده واگر هم باشد اين يك خيالي است كه
سعي كرد كه سفاح را در كشتن    هر چه.از اين جور خاطرات و خياالت خالي نيست

   ولي ،ابوسلمه وارد كند او وارد نشد
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   ابوسلمه را ازميانابوسلمه از اين توطئه آگاه است، به فكر افتاد خودش  فهميد كه
يكديگر صحبت  رفت نزد سفاح و با  ابوسلمه خيلي شبها مي.بردارد و همين كار را كرد

 رفتند شبانه ابوسلمه ،اي را مأمور كرد  ابومسلم عده.گشت كردند و آخرهاي شب باز مي مي
 در واقع خون ابوسلمه ، بودند]قاتل يا قاتالن[همراه   نيز و چون اطرافيان سفاح،را كشتند
 حال جرياني كه نقل .قضايا در همان سالهاي اول خالفت سفاح رخ داد   و اين،لوث شد

  .:شود اين است و خيلي مورد سؤال واقع مي اند كرده
  

   نامه ابوسلمه به امام صادق و عبداهللا محض
افتاد كه  نويسد اواخر به فكر  مي"الذهب  مروج "ابوسلمه آنطور كه مسعودي در 

مدتي كه دعوت    يعني در همه،خالفت را از آل عباس به آل ابي طالب باز گرداند
رسيد كه در اين سال رسما خود   فرا132 تا سال ،كرد  او براي آل عباس كار مي،كردند مي

دود شام فعاليت ابراهيم امام در ح :گرديدند  بني العباس در عراق ظاهر شدند و فاتح
خواستند او را خليفه كنند ولي ابراهيم به  بزرگتر بود و مي  او برادر.كرد و مخفي بود مي

  خودش احساس كرد كه از، آخرين خليفه بني اميه افتاد"بن محمد    مروان"چنگ 
نوشت و به   اي  وصيتنامه،اند و عنقريب گرفتار خواهد شد مخفيگاهش اطالع پيدا كرده

نزديكي كوفه و   كه مركزي بود در" حميمه "كي از كسان خود فرستاد به وسيله ي
آينده را مشخص كرد و    و در آن وصيتنامه خط مشي سياست،برادرانش آنجا بودند

 اگر من از ميان ،روم قوي از ميان مي  من به احتمال : گفت،جانشين خود را تعيين نمود
ينكه سفاح كوچكتر از منصور بود سفاح را براي با ا(.  برادرم سفاح جانشين من باشد،رفتم

به آنها دستور داد كه اكنون هنگام آن است كه از حميمه خارج  و) اين كار انتخاب كرد
 نامه او . او را كشتند. و هنگام ظهور نزديك است،كوفه و در آنجا مخفي باشيد  برويد،شويد

  به دست 
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 ابوسلمه .در كوفه مخفي بودند و مدتها  هبرادرانش رسيد و آنها مخفيانه رفتند به كوف
 دو سه ماه بيشتر نگذشت كه ظاهر .كرد رهبري مي هم در كوفه مخفي بود و نهضت را

  ..فاتح گرديدند  رسما جنگيدند و،شدند
ديگران قرار  بعد از آن كه ابراهيم امام كشته شد و جريان در اختيار سفاح و :گويند مي 
 .عباس به آل ابوطالب باز گرداند   فكر كرد كه خالفت را از آل ابوسلمه پشيمان شد و،گرفت
 يكي را براي حضرت صادق و ،فرستاد به مدينه   و محرمانه،اي نوشت در دو نسخه نامه

به مأمور گفت اين دو ) 1(حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب  ديگري را براي عبداهللا بن
دهي كه به آن  هيچكدامشان اطالع نمي"  به ولي،دهي مخفيانه به اين دو نفر مي نامه را

 كار خالفت در ،كدام از اينها در نامه نوشت كه خالصه براي هر) 2(ام ديگري نيز نامه نوشته
  اختيار خراسان به  ،دست من است

  
   :پاورقي

 يعني " حسن مثني " گويند به او مي.  حضرت امام حسن پسري دارد كه نام او هم حسن است.1 
بود ولي جزء مجروحين بود، در ميان مجروحين   حسن مثني در كربال در خدمت ابا عبداهللا. حسن دوم

بعد كه آمدند به سراغ مجروحين، يك كسي كه با او خويشاوندي مادري  .افتاده بود و كشته نشده بود
ي حسن مثن[ بعد .وي را با خودش برد و نزد عبيداهللا زياد نيز شفاعت كرد كه متعرضش نشود  داشت
 - فاطمه بنت الحسين دختر حضرت سيدالشهداء  بعدها حسن مثني با.  معالجه كرد و خوب شد]خود را

بود   كانت جارية وصيئة دختر زيبايي: اند هنوز دختر و در خانه بود كه نوشته  كه او هم در كربال بود ولي
 اين دختر را به من يزيد گفت  فاطمه همان كسي است كه در مجلس يزيد يك كسي به.( ازدواج كرد-

حضرت زينب به او تعرض كرد و او را مورد عتاب قرار داد،  ببخش ويزيد سكوت كرد، بار دوم گفت و
به وجود آمد كه   از اين دو فرزنداني) !؟آمد و به او فحش داد كه چرا چنين سخني گفتي  يزيد هم بدش

ام حسين و از طرف پدر نوه امام حسن است نوه ام عبداهللا از طرف مادر. يكي از آنها همين عبداهللا است
هستم، و   گفت من از دو طريق فرزند پيغمبرم، از دو راه فرزند فاطمه كرد، مي مي و به اين جهت افتخار

عبداهللا در زمان حضرت صادق . پيغمبر  يعني خالص از اوالد" عبداهللا محض "گفتند  لهذا به او مي
  . حضرت صادق رئيس و بزرگتر بني الحسين بود  رئيس اوالد امام حسن بود همچنانكه

احتماال . "بوسيله دو نفر فرستاد   ابوسلمه اين دو نامه را"گويند  در جلسه بعد، استاد شهيد مي[ .2
  .]از ماخذ مختلف نقل شده است
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 منم كه تاكنون قضيه را به ،  به دست من است]كوفه[اختيار اينجا . دست من است 
  ..گردانم را به نفع شما مي ام، اگر شما موافقت كنيد، من اوضاع رداندهنفع بني العباس برگ

  

  عكس العمل امام و عبداهللا محض 
 .عبداهللا محض  و بعد به) هنگام شب بود( ابتدا نامه را به حضرت صادق داد،فرستاده 

من  :حضرت صادق داد گفت   وقتي نامه را به.عكس العمل اين دو نفر سخت مختلف بود
ابوسلمه شيعه من  : حضرت فرمود.ام آورده امه را از طرف شيعه شما ابوسلمه براي شمااين ن

 چراغ . فرمود چراغ بياوريد. تقاضاي جواب دارد،اي است نامه  به هر حال : گفت.نيست
رفيقت بگو   به : فرمود، در حضور او جلوي چراغ گرفت و سوزاند،نامه را نخواند .آوردند

  .:د حضرت اين شعر را خواند و بع،جوابت اين است
  ايا موقدا نارا لغيرك ضوءها  

   و يا حاطبا في غير حبلك تحطب
كه    و اي كسي،افروزي كه روشني اش از آن ديگري باشد يعني اي كسي كه آتش مي

كني روي ريسمان خودت   خيال مي،ريزي جا مي .كني و در يك در صحرا هيزم جمع مي
اي و بعد او  اي روي ريسمان ديگري ريخته جمع كرده  زمداني هر چه هي  نمي،اي ريخته

  ) 1(كند جمع مي آيد محصول هيزم تو را مي
  

  : پاورقي
كنند  روند هيزمها را مي مي كنند، بعد دانيد هيزم كش ها ريسمانشان را دوال و سپس پهن مي  مي1 

زنند و بار درست  روه ميبار شد، ريسمان را گ  ريزند و وقتي به اندازه يك و روي اين ريسمان مي
كند، بجاي اينكه هيزمهايي را كه جمع كرده روي ريسمان خودش   حال اگر كسي اشتباه. كنند مي

   :را خواند حضرت اين شعر. برد آيد محصول كار او را مي ريسمان ديگري بريزد، ديگري مي  بريزد، روي
   بلك تحطبو يا حاطبا في غير ح      ايا موقدا نارا لغيرك ضوءها    

اي اما روي  كرده  برد، هيزم جمع اي اما ديگري از نورش استفاده مي  اي كه آتش روشن كرده
  . برد كند و مي اي و ديگري جمع مي ريسمان ديگري ريخته
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خواهد اين   مي]اين شعر[ قدر مسلم اين است كه ؟منظور حضرت از اين شعر چه بود
 .خواهد ببرد ديگري مي اش را كشد و استفاده مياي را نشان دهد كه يك نفر زحمت  منظره

اش را   استفاده،كشي  اينهمه زحمت مي!ابوسلمه  حال يا منظور اين بود كه اي بدبخت
 ويا خطاب به مثل خودش بود اگر در ،اي نخواهي برد استفاده  برد و تو هيچ ديگري مي

زحمتش را   كند كه عوت مي يعني اين دارد ما را به كاري د،ابوسلمه را قبول كند  خواست
 همين قدر هست .نيست   البته در متن چيز ديگري.اش را ديگري ببرد ما بكشيم و استفاده

  .خواند و ديگر جواب هم نداد كه بعد از آنكه حضرت نامه را سوزاند اين شعر را
بسيار او داد و او    نامه را به،فرستاده ابوسلمه از آنجا برخاست و رفت نزد عبداهللا محض 

 صبح زود كه شد عبداهللا ،است   آنطور كه مسعودي نوشته.خوشحال ومبتهج و مسرور شد
او ( حضرت صادق هم خيلي احترامش كرد.آمد به خانه حضرت صادق االغش را سوار شد و

اي  خبر تازه  فرمود گويا،دانست قضيه از چه قرار است حضرت مي) اعمام امام بود  از بني
اين نامه ) من ان يوصف   هواجل،نعم(گنجد اي كه به وصف نمي زه تا،بله : گفت.است

شيعيان ما در خراسان آماده هستند    نوشته است همه،ابوسلمه است كه براي من آمده
 و از من خواسته است كه اين امر را از او ،گردد براي اينكه امر خالفت و واليت به مابر

  ) 1( مسعودي.بپذيرم
  

  .:پاورقي
ما امروز   ك مورخ است و در اينكه شيعه باشد يا سني، به مفهومي كه مسعودي ي1 
دانيم  قدر مسلم اين مي   قطعا سني است، چون ما مالك تشيع و تسنن" شيعه "گوئيم  مي

اي  در حالي كه او يك احترام فوق العاده كه در مسئله خالفت، ابوبكر و غيره غاصب هستند،
يك . حال نسبت به ائمه هم خيلي احترام قائل است  براي خلفا قائل است، ولي در عين

ظاهر اين است كه سني است ولي . " اثبات الوصية "ميدهند به نام   كتابي نيز به او نسبت
  .هر حال مسعودي از مورخين درجه اول اسالم است  به
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 كي اهل "» ؟و متي كان اهل خراسان شيعة لك«": نويسد كه امام صادق به او گفت مي
انت بعثت ابا مسلم الي « !؟اند گويي شيعيان ما نوشته اند كه مي ان شيعه تو شدهخراس

 تو به مردم خراسان گفتي كه لباس !؟ خراسان  آيا ابو مسلم را تو فرستادي به!؟»خراسان
 آيا اينها كه از خراسان !؟)1( لباس سياه قرار دهندرا  سياه بپوشند و شعار خودشان

 عبداهللا از !؟شناسي مي  اصال يك نفر از اينها را تو!؟اي  را به اينجا آورده تو اينها،)2(،اند آمده
اش را به او   بعد هم مژده،خيلي بخواهد انسان وقتي چيزي را(.اين سخنان ناراحت شد

شروع كرد به مباحثه كردن با حضرت ) قضيه زياد فكر كند  تواند در اطراف بدهند ديگر نمي
 انما يريد القوم ابني محمدا النه مهدي هذه االمة !؟گويي مي  تو چه : به حضرت گفت.صادق

كه اين هم (پسرم محمد را به خالفت برگزينند و او مهدي امت است خواهند اينها مي
نيست و اگر  به خدا قسم كه مهدي امت او :فرمود) كنم دارد كه برايتان عرض مي  داستاني

ناراحت شد و در آخر به  داهللا بيشتر عب.پسرت محمد قيام كند قطعا كشته خواهد شد
به خدا قسم كه  : حضرت فرمود.زني مي تو روي حسادت اين حرفها را :عنوان جسارت گفت

اي هم   و اين مطلب نتيجه، مصلحت تو نيست،ندارم  من جز خير خواهي هيچ نظر ديگري
كه به تو اي را   ابوسلمه عين همين نامه،به خدا :حضرت به او گفت  بعد.نخواهد داشت

با    عبداهللا.به من هم نوشته است ولي من قبل از اينكه بخوانم نامه را سوختم  نوشته
   .ناراحتي زياد از حضور امام صادق رفت
 آن تحوالت .گيرد است كه در عراق دارد صورت مي  حال اين قضايا مقارن تحوالتي

كند كه ابوسلمه را از  ي ابومسلم هم فعاليت شديد م.العباس است   موقع ظهور بني؟چيست
   عموهاي سفاح هم او را .ببرد  ميان
  

  يپاورق
مرسوم  اند به همان عزاي يحيي بن زيد مسئله لباس سياه، آنطور.١ كه نوشته 

  ..بود
همانها بودند   در آن هنگام عده زيادي از خراساني ها به عراق آمده بودند، و .٢

 . كردند  اب قياماي از اعر كه به بني العباس كمك دادند كه با عده
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هنوز فرستاده .  ببرد، و همين طور هم شد كنند كه حتما او را از بين تأييد و تقويت مي
بنابراين جوابي كه .  نرسيده بود كه ابوسلمه را از ميان برداشتند ابوسلمه، از مدينه به كوفه

  .  محض به اين نامه نوشت اصال به دست ابوسلمه نرسيد عبداهللا
  

  بررسي 
 - ) 1(اند  كه ديگران هم غير اين ننوشته- اين وصفي كه مسعودي نوشته است با 

 به تعبير -نه    ابوسلمه مردي بوده سياسي.به نظر من قضيه ابوسلمه خيلي روشن است
 يكمرتبه ،ما مخفي نيست  به عللي كه بر. شيعه و طرفدار امام جعفر صادق-خود امام 

شد   هر كسي را هم كه نمي.كند مي ر كند تغييرسياستش از اينكه به نفع آل عباس كا
 از حدود خاندان پيغمبر نبايد ،كردند قبول نمي   مردم] زيرا،براي خالفت معرفي كرد[

 از آل عباس هم كه ،باشد كه مورد قبول مردم باشد  يك كسي بايد،خارج باشد
 شخصيت  در آل ابي طالب هم دو،از آل ابي طالب كسي نيست  غير،خواست باشد نمي

هر    سياست مابانه يك نامه را به.عبداهللا بن محض و حضرت صادق :كرده بود مبرز پيدا
بنابراين در كار  .دو نفر نوشت كه تيرش به هر جا اصابت كرد از آنجا استفاده كند

يك كسي را ابزار قرار   خواسته  مي،ابوسلمه هيچ مسئله دين و خلوص مطرح نبوده
 و دليلش هم اين است كه ،برسد   كاري نبوده كه به نتيجه،ار و به عالوه اين ك،دهد

 .ابوسلمه از ميان رفت و غائله به كلي خوابيد هنوز جواب آن نامه نيامده بود كه خود
  ادعاي تاريخ شناسي هم دارند    برخي كه،كنم تعجب مي

  
  : پاورقي

ديگران هم  ،خواهم به نقل مسعودي اعتماد كنم نه به نقل ديگران  نه اينكه مي1
اي  ديگران يك اشاره مسعودي اين قضيه را مفصل تر نوشته،. اند غير از اين ننوشته

و امام نامه را سوزاند و جواب  اي نوشت به امام جعفر صادق، اند كه ابوسلمه نامه كرده
  ..قضيه را به تفصيل نوشته است  از اين بيشتر نيست، ولي مسعودي. نداد
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 وقتي كه ابوسلمه خالل به او نامه  ويند چرا امام جعفر صادقگ  مي-ام كه   شنيده-
 اينجا كه هيچ شرايط فراهم نبود، نه شرايط معنوي كه ؟كند نويسد قبول نمي مي

 شرايط ظاهري كه امكاناتي فراهم  افرادي با خلوص نيت پيشنهادي كرده باشند، و نه
  .باشد

كرديم كه قدمه سخن نيز عرض  برديم و در م چون در اينجا از عبداهللا محض نام
 الزم است ،العباس همكاري نكرد يا خودش قيام نكرد  حضرت صادق در ابتدا با بني

 از ابتدا امام صادق چه رويي به ]دهد نشان مي[كنيم كه   جريان ديگري را نقل
 ،كنيم  در اينجا ما از كتاب ابوالفرج اصفهاني استفاده مي؟نشان داد  نهضتهاي ضد اموي

 و ،نكرده  ام كسي بهتر و مفصل تر از او نقل هم از باب اينكه تا آنجا كه من گشته باز
گويند از باب اينكه ساكن  مي " اصفهاني " به او .ابوالفرج نيز يك مورخ اموي سني است

 و با اينكه اموي است يك ،اموي است  اصال، ولي اصال اصفهاني نيست،اصفهان بوده
 از همين ابوالفرج نقل " ارشاد "در كتاب   مفيد شيخ.مورخ سني بي طرف است

   . كند نه از روايات اهل تشيع مي
  

  اجتماع محرمانه سران بني هاشم 
 ،خواست اين نهضت ضد اموي شروع شود قضيه اين است كه در اوايل كار كه مي

  بين مدينه و " .كه منزلي است) 1(" ابواء "رؤساي بني هاشم در 
  
  : پاورقي 
جايي است كه آمنه مادر پيغمبر اكرم در آن جا    همان" ابواء ". بينيم  اسالم نام اين محل را زياد مي در تاريخ1

بود به مدينه، چون   اي بودند، ايشان را همراه خودش آورده حضرت رسول بچه تقريبا پنج ساله  در وقتي كه. وفات يافت
در بازگشت، بين .  ما در يك انتسابي به مردم مدينه داشتطرف قوم و خويشهاي آمنه در مدينه بودند و حضرت رسول از

)  بودنديالبته همراه قافله ا(» منيام ا« مادرش پيغمبر ماند با كنيز.  از دنيا رفت" ابواء "مريض شد و در همان منزل   راه
و لهذا نوشته اند . ديد دن راه به چشم خوي از منازل بيكيمرگ مادرش را در غربت و در . و بعد با او به مكه مراجعه كرد
شان در ينه، و ده سال آخر عمر اي آمدند به مديم حضرت در پنجاه و سه سالگي دانيم(نهيبعد كه حضرت آمدند به مد

غمبر اكرم تنها يدند پيد] اصحاب[دند، ي گذشتند، به آنجا كه رسيم» ابواء« از سفرها كه از همان يكيدر ) نه گذشتيمد
دند اشك ي خواند، و بعد دييستاد و سپس نشست و دعايد، در همان نقطه ايك نقطه كه رسي به ك سو، ويراه افتاد به 

در حدود » ن قبر مادر من استيا«: شان سئوال كردند، فرموديست؟ از ايه چيهمه تعجب كردند كه قض  شديغمبر جاريپ
فتاده بود، بعد از پنجاه ي حضرت به آن محل نگر عبوري آمده بود آنجا و د، بوده پنج سالهيپنجاه سال قبل از آن كه بچه ا

  .ه نموديد، رفت و دعا كرد و گريسال كه به قبر مادرش رس
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عبداهللا :  اوالد امام حسن، در آن اجتماع محرمانه. اي تشكيل دادند مكه، اجتماع محرمانه
اس العباس يعني ابراهيم امام و ابوالعب   و همچنين بني،محض و پسرانش محمد و ابراهيم

 در آنجا عبداهللا .ديگر از عموهاي اينها حضور داشتند  اي سفاح و ابوجعفر منصور وعده
 شما مردمي هستيد كه همه چشمها به !بني هاشم :جمعيت و گفت  محض رو كرد به

شود و اكنون خدا وسيله فراهم كرده كه  همه گردنهاي به سوي شما كشيده مي شماست و
كنيم و او را به   بيعت) پسر عبداهللا محض(مه ما با اين جوان بيائيد ه،اينجا جمع شويد در

   .زعامت انتخاب كنيم و عليه امويها بجنگيم
قضاياي قيام   تقريبا دوازده سال قبل از،اين قضيه خيلي قبل از قضيه ابوسلمه است. 

 و به اين صورت شروع ،خواهد اين كار شروع بشود  اول باري است كه مي،هاست خراساني
  .:شد

  

  ." محمد نفس زآيه "بيعت با 
ولو در ابتدا    فكر كردند كه،ديدند بني العباس ابتدا زمينه را براي خودشان فراهم نمي 

بيشتري دارد مطرح كنند و   را كه در ميان مردم و جاهت) ع(هم شده يكي از آل علي
 محمد .تخاب كردند را ان" محمد نفس زكيه "  براي اين كار.بعدها او را مثال از ميان ببرند

    پسر همان عبداهللا محض
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 است و هم  است كه عرض كردم عبداهللا محض، هم از طرف مادر فرزند حسين بن علي
 و -عبداهللا مردي است با تقوا، با ايمان و زيبا، و زيبايي را، هم از طرف مادر . از طرف پدر
و ) ار زيباي معروفي بودهچون مادر مادرش هم زن بسي(.  به ارث برده است-بلكه مادرها 

 و به عالوه اسمش محمد است، هم اسم پيغمبر، اسم پدرش هم ،]پدر[هم از طر ف 
 آمده بود  شانه او هست، و چون در روايات اسالمي  است، از قضا يك خالي هم روي عبداهللا

نام شود كه نام او  كه وقتي ظلم زياد شد، يكي از اوالد پيغمبر، از اوالد زهرا، ظاهر مي
معتقد شدند كه مهدي اين امت كه بايد ظهور  پيغمبر است و خالي هم در پشت دارد، اينها

 الاقل براي . همين است و آن دوره نيز همين دوره است،دهد  كند ومردم را از مظالم نجات
 بني العباس هم .حسن اين خيال پيدا شده بود كه مهدي امت همين است  خود اوالد امام

  .آمدند  اي پيدا كرده بودند و يا از اول با حقه بازي پيش ا چنين عقيدهيا واقع  حال
خاست و شروع كرد   به هر حال اينطور كه ابوالفرج نقل كرده همين عبداهللا محض بر

يكي از افراد خودمان در اينجا بيعت   مردم را دعوت كرد كه بيائيد ما با،به خطابه خواندن
ايها  : بعد گفت.شويم خواهيم بلكه ما را بر بني اميه پيروزب  پيمان ببنديم و از خدا،كنيم
 ، مهدي امت همين پسر من است"المهدي   ان ابني هذا هو"دانيد كه   همه تان مي!الناس

 به ، نه به عنوان مهدي امت" : اينجا بود كه منصور گفت.همه تان بياييد با او بيعت كنيد
 گويد بيائيد با او  راست مي. همين جوان استآن كسي كه زمينه بهتر دارد  عقيده من هم

كنند و بيعت   گويد و قبول كردند كه با محمد بيعت  همه گفتند راست مي."بيعت كنيد 
  وقتي كه ) 1(امام جعفر صادق   بعد كه همه شان با او بيعت كردند فرستادند دنبال.كردند
  

  : پاورقي
نه، : عبداهللا گفت اند كه در اينجا ل كردهگويد بعضي از راويها اينطور نق  ابوالفرج مي1 

زند، ولي  كند واين وضع را به هم مي نمي  دنبال جعفر نفرستيد زيرا اگر او بيايد موافقت
  . اند عبداهللا چنين حرفي نزد باالخره فرستادند، وبعضي گفته نه، بفرستيد، و: ديگران گفتند
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كرد، از جا بلند شد  ا اداره مي كه مجلس ر حضرت صادق وارد شد، همان عبداهللا محض
و حضرت را پهلوي خودش نشاند و بعد همان سخني را كه قبال گفته بود تكرار كرد كه 

دانيد كه اين پسر من مهدي امت است، ديگران بيعت   تان مي اوضاع چنين است و همه
  ادق امام جعفر ص.»ال تفعلوا: فقال جعفر«.  بيا با مهدي امت بيعت كن كردند، شما هم

ان ) يعني عبداهللا( تري فان هذا االمر لم يات بعد، ان كنت«. نه، اين كار را نكنيد: گفت
 آن مسئله مهدي امت كه پيغمبر خبر داده، .»ابنك هذا هو المهدي فليس به و ال هذا اوانه

 اشتباه ،كني اين پسر تو مهدي امت است خيال مي تو هم اگر !عبداهللا. حاال وقتش نيست
  و ان كنت« . و اكنون نيز وقت آن مسئله نيست،تو مهدي امت نيست  اين پسر.كني مي

اهللا ال ندعك فانت  انما تريد ان تخرجه غضبا هللا و ليأمر بالمعروف و ينه عن المنكر فانا و
اگر شما  : فرمود،خودش را بسيار روشن كرد . حضرت وضع.»شيخنا و نبايع ابنك في االمر

 مهدي امت ، دروغ است،كنم اين بيعت كنيد من بيعت نمي امت باخواهيد به نام مهدي  مي
  ولي اگر قيام شما جنبه امر به معروف و،وقت ظهور مهدي هم اكنون نيست ،اين نيست

   .كنم  من بيعت مي،نهي از منكر و جنبه مبارزه ضد ظلم دارد
شد با   امام صادق حاضر.بنابر اين در اينجا وضع امام صادق صد در صد روشن است

 ،منكر و مبارزه با ظلم اينها در مبارزه شركت كند ولي تحت عنوان امر به معروف و نهي از
 اين مهدي ،خير : گفتند.امت است  و حاضر نشد همكاري كند تحت عنوان اينكه اين مهدي

 وقتي كه . عبداهللا ناراحت شد.كنم من بيعت نمي :فرمود .امت است و اين امر واضحي است
  نه تنها پسر تو مهدي امت : من به تو بگويم!عبداهللا :شد حضرت فرمود  اراحتعبداهللا ن
  كي خليفه  شود و دانيم كه كي خليفه مي  ما مي، نزد ما اهل بيت اسراري است،نيست
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عبداهللا :  است ابوالفرج نوشته. شود و كشته خواهد شد پسر تو خليفه نمي. شود نمي
داني كه اين  گويي، خودت هم مي  مي ات سخن  عقيدهخير، تو بر خالف: ناراحت شد وگفت

و اهللا : فقال«. زني پسر من مهدي امت است و تو به خاطر حسد با پسر من اين حرفها را مي
  امام.. .» هذا و اخوته و ابنائهم دونكم، و ضرب يده ظهر ابي العباس ما ذاك يحملني و لكن

رسند و   مي ين و برادرانش به خالفتا: صادق دست زد به پشت ابوالعباس سفاح و گفت
:  عبداهللا بن حسن و فرمود بعد هم دستش را زد به شانه. شما و پسرانتان نخواهيد رسيد

ما هي اليك و ال الي «) گويند  مي اين كلمه را در حال خوش و بش(»ايه«
ه تو اين خالفت ب: فرمود)  خالفت برداشته نه چيز ديگري دانست كه او را حرص مي(»ابنيك
كه خالفت به  گذارند  اينها نمي، آنها را به كشتن نده،رسد  نميهايت هم رسد، به بچه نمي

   . و اين دو پسرت هم كشته خواهند شد،شماها برسد
) 1(از جا حركت كرد و در حالي كه به دست عبدالعزيز بن عمران زهري  بعد حضرت

آن كه قباي زرد   آيا؟» االصفرا رأيت صاحب الرداء« :تكيه كرده بود آهسته به او گفت
به خدا قسم ما  : فرمود. نعم: گفت) مقصودش ابوجعفر منصور بود(؟پوشيده بود را ديدي

 عبدالعزيز .هاي اين را خواهد كشت آينده بچه يابيم اين مطلب را كه همين مرد در مي
 : فرمود!؟دكش اين او را مي : گفت!كنند اينها كه امروز بيعت مي : با خود گفت،تعجب كرد

 و بعد !؟زند مي در دل گفتم نكند اين از روي حسادت اين حرفها را :گويد عبدالعزيز مي .بله
همين ابوجعفر منصور قاتل   به خدا قسم من از دنيا نرفتم جز اينكه ديدم كه :گويد مي

حال حضرت صادق به همين محمد    در عين.همين محمد و آن پسر ديگر عبداهللا شد
كان جعفر بن محمد « :نويسد همين ابوالفرج مي  و لذا،رزيد و او را دوست داشتو عالقه مي

  اذا رأي محمد بن 
  

  :  پاورقي
  نمي1  .دانم اين همان زهري فقيه معروف است يا كس ديگر
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شد و  ديد چشمانش پر اشك مي وقتي كه او را مي»  الحسن تغرغرت عيناه عبداهللا بن
 كتاب علي من  فيقولون فيه و انه لمقتول، ليس هذا فيبنفسي هو، ان الناس «: گفت مي

 است كه خيلي به او عالقه مند  اين عالمت آن( اي جانم به قربان اين.»خلفاء هذه االمة
يعني ) مسئله مهدويت(زنند كه واقعيت ندارد مردم يك حرفهايي درباره اين مي) است

در كتابي . رسد خالفت هم نميشود و به  بيچاره خودش هم باورش آمده، و اين كشته مي
 اين  شود كه از اينجا معلوم مي. نزد ما هست، نام اين جزء خلفاي امت نيست) ع(كه از علي

 قضيه سخت مخالفت  نهضت را از ابتدا به نام مهدويت شروع كردند و حضرت صادق با اين
ه عنوان كرد، گفت من به عنوان امر به معروف و نهي از منكر حاضرم بيعت كنم ولي ب

مسئله ملك و حسابشان حساب ديگري بود،  اما بني العباس اساسا. پذيرم مهدويت نمي
   .سياست بود

  

  ) ع(ويژگيهاي زمان امام صادق
اسالمي  زمان حضرت صادق از نظر :اي را عرض كنم و آن اين است الزم است نكته 

بيش از نهضتها و    زمان نهضتها و انقالبهاي فكري است،يك زمان منحصر به فرد است
 .تا دهه پنجم قرن دوم است   زمان حضرت صادق از دهه دوم قرن دوم.انقالبهاي سياسي

 148اند و خودشان تا  ايشان امام وقت شده  اند كه  از دنيا رفته114يعني پدرشان در سال 
 و  تقريبا يك قرن و نيم از ابتداي ظهور اسالم.اند داشته   حيات- نزديك نيمه اين قرن -

 دو سه نسل از تازه مسلمانها از ملتهاي .گذرد از فتوحات اسالمي مي  نزديك يك قرن
ملتهايي  . از زمان بني اميه شروع شده به ترجمه كتابها.اند وارد جهان اسالم شده  مختلف

 نهضت سياسي يك .اند اند وارد دنياي اسالم شده كه هر كدام يك ثقافت و فرهنگي داشته
زيادي وجود داشت و بسياري از    نهضتهاي فرهنگي،دنياي اسالم بودنهضت كوچكي در 

در اين زمان ظهور كردند كه خود داستاني    زنادقه.كرد اين نهضتها اسالم را تهديد مي
     اينها كه منكر خدا و دين،هستند
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مسئله .  بودند و پيغمبر بودند و بني العباس هم روي يك حسابهايي به آنها آزادي داده
 بودند كه فقه را بر يك  همچنين فقهايي پيدا شده. صوف به شكل ديگري پيدا شده بودت

يك اختالف افكاري در دنياي .  به وجود آورده بودند- رأي و قياس و غيره -اساس ديگري 
  .  قبلش نبود، بعدش هم پيدا نشد اسالم پيدا شده بود كه نظيرش

زمان امام .  تا آسمان تفاوت داشتزمان حضرت صادق با زمان امام حسين از زمين
 مدت امامت ايشان، آن  حسين يك دوره اختناق كامل بود و لهذا از امام حسين، در تمام

برعكس، در . كند  جمله تجاوز نمي چيزي كه به صورت حديث نقل شده ظاهرا از پنج شش
ان همين نهضتهاي فرهنگي آنچن  سياسي و زمان امام صادق در اثر همين اختالفات

 لهذا اگر ما .شاگرد براي حضرت در كتب ثبت شده اي فراهم شد كه نام چهار هزار زمينه
كه حضرت صادق در زمان خودش از نظر ) كه فرضش هم غلط است  در صورتي(فرض كنيم
  از- در صورتي كه اين طور هم نيست -همان شرايطي بود كه امام حسين بود  سياسي در

امام حسين  ] موقعيت[ حضرت صادق و ]موقعيت[ ميان يك جهت ديگر يك تفاوت زياد
 ؟شد چه بود اگر شهيد نمي - كه البته بر شهادتش آثار زيادي بار است -امام حسين . بود

امام صادق اگر فرض هم كنيم كه    ولي،يك وجود معطل در خانه و در به رويش بسته
ار بود ولي در شهيد نشدنش بر شهادت او ب  شد و همان نتايج شهادت امام حسين شهيد مي

دنياي اسالم رهبري كرد كه در سرنوشت تمام دنياي  يك نهضت علمي و فكري را در
مؤثر بوده است كه اين را ان شاء اهللا در جلسه آينده برايتان عرض  - نه تنها شيعه -اسالم 

  . كنم مي
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  امام صادق عليه السالم و مسئله خالفت 
 

   جلسه دوم
  الرحيمبسم اهللا الرحمن 

يك   در جلسه پيش عرض كرديم يكي از ائمه ما كه با مسئله خالفت و حكومت
زمان ايشان يك   به اين معنا كه اوال در،برخوردي به اصطالح داشته است امام صادق است

داشتند به جنب و جوش   وضعي پيش آمد كه همه كساني كه داعيه حكومت و خالفت
خصوصيت اصلي زمان ايشان همان علل و   و. كشيدآمدند جز امام صادق كه اساسا كنار

 و به عالوه ما .امويان به عباسيان منتقل شود موجباتي بود كه سبب شد حكومت از
او را مي ( كه او بر ابومسلم هم تقدم داشته"ابوسلمه خالل  "بينيم كه شخصيتي مانند  مي

حكومت   براي انتقال[ "حمد  امير آل م"گفتند   و ابو مسلم را مي"آل محمد   وزير"گفتند 
انقراض امويها و استقرار   و البته ابوسلمه پس از].كند از امويان به عباسيان تالش مي

افتد كه خالفت را به آل علي منتقل  مي دهد و به فكر حكومت بر عباسيها تغيير عقيده مي
براي    و يكي يكي براي امام صادق،فرستد به مدينه  و دو نامه به وسيله دو نفر مي،كند

  اوالد  حضرت و از م كه از بني اعما-عبداهللا محض 
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كند  شود و استقبال مي از اين دو نفر عبداهللا محض خوشحال مي  و-مجتبي بود  امام
خواند و در حضور  اش را نمي  حتي نامه،كند فوق العاده بي اعتنايي مي  ولي امام صادق

كه  ،گويد جواب اين نامه همين است  مي،ندسوزا گيرد و مي  جلوي چراغ مي،آن  آورنده
  .راجع به اين قسمت مفصل صحبت كرديم
است كه امام صادق از نظر تصدي امر حكومت و    به طور كلي اين مطلب بسيار روشن

اي از تمايل  به خود گرفت و هيچ گونه اقدامي كه نشانه  خالفت خيلي حالت كناره گيري
 اين به چه علت بوده و چه .در دست گيرد وجود نداشتزعامت را   امام باشد به اين كه

 ،  البته در اين جهت شك نيست كه اگر فرض كنيم كه زمينه؟كار بوده است جهتي در
گرفت امام  مي  كرد حكومت را در دست زمينه مساعدي براي امام بود كه اگر اقدام مي

نه صد در صد مساعد زمي  ولي صحبت در اين جهت است كه اگر،كرد بايست اقدام مي مي
كرد حتي اگر كشته  كه امام اقدام مي   چه مانعي داشت،نبود و مثال صدي پنجاه مساعد بود

   .شود امام حسين مطرح مي   باز همان مقايسه با وضع و روش.شد مي
 خواهيم مقداري درباره مشخصات و خصوصيات عصر امام صادق و در اينجا مي

امام  مي در عهد خودشان كردند صحبت كنيم كه اگرفعاليتهايي كه امام از نظر اسال
زمان با زمان    و اين،كردند بودند قطعا به همين شكل عمل مي حسين هم در اين زمان مي

نيست كه زمينه حكومت    البته عرض كردم صحبت اين.امام حسين چه تفاوتي داشت
  ؟را به كشتن ندادچرا امام خودش   فراهم بود و امام اقدام نكرد صحبت اين است كه

  

  مقايسه زمان امام حسين و زمان امام صادق  
هجري  61 شهادت امام حسين در سال .فاصله اين دو عصر نزديك يك قرن است 

   يعني وفاتهاي اين دو ،148است و وفات امام صادق در سال 
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و امام د   بنابراين بايد گفت عصرهاي اين.سال با يكديگر تفاوت دارد هشتاد و هفت  امام
اوضاع دنياي    در اين مدت.در همين حدود هشتاد و هفت سال با همديگر فرق دارد

بيشتر براي دنياي اسالم    در زمان امام حسين يك مسئله.اسالمي فوق العاده دگرگون شد
همه عوامل را همان حكومت و  ،وجود نداشت كه همان مسئله حكومت و خالفت بود

 ،همه چيز بود و همه چيز به معني خالفت   خالفت به معني،داد دستگاه خالفت تشكيل مي
وجود آمده بود به همان حالت بساطت خودش باقي   يعني آن جامعه بسيط اسالمي كه به

 و به همين جهت دستگاه ؟آن كسي كه زعيم امر است كي باشد   بحث در اين بود كه،بود
   .جميع شؤون حكومت نفوذ كامل داشت خالفت نيز بر

 يعني وضع و زمان هم ،اي داشت فوق العاده يه يك بساط ديكتاتوري عجيب ومعاو
 اگر مردم .داد كه واقعا اجازه نفس كشيدن به كسي نمي  شرايط را براي او فراهم داشت

 امكان ،براي يكديگر نقل كنند كه بر خالف سياست حكومت بود خواستند چيزي را مي
ست حديثي را براي ديگري نقل كند كه آن خوا اند كه اگر كسي مي نوشته  و،نداشت
را   شد كه او موضوع  تا صد در صد مؤمن و مطمئن نمي،بود) ع(در فضيلت علي  حديث

 وضع عجيبي .كردند مي د در صندوقخانه ها و آن را بازگورفتن  مي،گفت  نمي،كند فاش نمي
 امام حسن و امام  در حضور،كردند مي  ها اميرالمؤمنين را لعن  در همه نماز جمعه.بود

بينيم كه   و لهذا ما مي،كردند مسجد پيغمبر لعن مي حسين اميرالمؤمنين را باالي منبر در
 يعني بعد از شهادت حضرت امير تا شهادت -دوران حكومت معاويه  تاريخ امام حسين در

امام   هيچ كس كوچكترين سراغي از، يك تاريخ مجهولي است-حضرت امام حسين  خود
 يك ،اي مكالمه   يك،اي  يك جمله، يك حديثي، هيچ كس يك خبري،دهد يحسين نم

را در يك انزواي عجيبي قرار   اينها.كند  يك مالقاتي را نقل نمي،اي  يك خطابه،اي خطبه
  داده بودند كه اصال كسي 
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 امام حسين با آن وضع اگر پنجاه سال ديگر هم .با آنها بگيرد  توانست  نميتماس هم
   زمينه هر گونه،شد باز همين طور بود يعني سه جمله هم از او نقل نمي دكر عمر مي

   .فعاليت گرفته شده بود
 -العباس عموما    و در زمان بني،در اواخر دوره بني اميه كه منجر به سقوط آنها شد

آن را به حساب آزاد منشي   خواهم نمي( اوضاع طور ديگري شد-بالخصوص در ابتداي آن 
اي كه اوال  به گونه) اسالمي بايد گذاشت   به حساب طبيعت جامعه، بگذارمبني العباس

 آزادي فكر و ،در اين كه چنين حريتي بوده است(.حريت فكري در ميان مردم پيدا شد
 منتها صحبت در اين است كه منشاء اين آزادي .داشته بحثي نيست اي وجود آزادي عقيده

علمي در  و ثانيا شور و نشاط) ؟ العباس چنين بود و آيا واقعا سياست بني؟بود  فكري چه
سابقه است كه ملتي    يك شور و نشاط علمي ئي كه در تاريخ بشر كم،ميان مردم پديد آمد

 يعني علومي كه مستقيما -اسالمي    اعم از علوم،با اين شور ونشاط به سوي علوم روي آورد
 مسائل مربوط به ، علم فقه،لم حديث ع، علم تفسير، مثل علم قرائت،مربوط به اسالم است

علوم    به اصطالح، و يا علومي كه مربوط به اسالم نيست-قسمتهاي مختلف ادبيات  كالم و
  .رياضيات  نجوم و، فلسفه، مثل طب،بشري است يعني علوم كلي انساني است

جنبش علمي فوق   اند كه ناگهان يك حركت و يك  اين را در كتب تاريخ نوشته
 فوق ،فكري دارد عرضه بدارد  شود و زمينه براي اينكه اگر كسي متاع اي پيدا مي العاده

 تا قبل از اواخر زمان امام ،در زمانهاي سابق  اي كه  يعني همان زمينه،گردد العاده آماده مي
 يكدفعه فراهم شد كه هر كس مرد ميدان علم و ،وجود نداشت باقر و دوره امام صادق اصال

   البته در اين امر عوامل زيادي دخالت داشت.بيايد حرف خودش را بگويد  فكر و سخن است
 -نژادهاي ديگر  خواستند جلويش را بگيرند امكان نداشت زيرا كه اگر بني العباس هم مي

  دنياي اسالم وارد -غير از نژاد عرب 
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 نژادها  از جمله آن.آن نژادها پر شورتر همين نژاد ايراني بود   شده بودند كه از همه
 اي ها از همه شان قويتر و نيرومندتر و دانشمندتر بين النهريني ها وسوريه .مصري بود

 خود به ،آمدند   اين ملل مختلف كه.بودند كه اين مناطق يكي از مراكز تمدن آن عصر بود
  و اينها.افكار تبادل شود فراهم كرد   زمينه را براي اينكه،خود اختالف ملل و اختالف نژادها

 اعراب ،خواستند از ماهيت اسالم سر در آورند مي هم كه مسلمان شده بودند هي بيشتر
 ولي ملتهاي ديگر آنچنان در اطراف قرآن ،كردند كاوش در قرآن نمي آنقدرها تعمق وتدبر و

  روي كلمه به كلمه قرآن فكر و،كردند كه حد نداشت مربوط به آن كاوش مي  و مسائل
   .كردند حساب مي

  

   عقايد جنگ
داغ   شود و چگونه بينيم كه يكمرتبه بازار جنگ عقايد داغ مي در اين زمان ما مي

 .شود شروع مي   اوال در زمينه خود تفسير قرآن و قرائت آيات قرآني بحثهايي!شود مي
كردند و كلمات  را قرائت مي   يعني كساني كه قرآن" قراء "اي به وجود آمد به نام  طبقه

مثل امروز نبوده كه قرآن به اين شكل (. .آموختند ز صحيحي به مردم ميقرآن را به طر
كنم از فالن  كنم و قرائت خودم را روايت مي قرائت مي  گفت من يكي مي) چاپ شده باشد

  ديگري) .رسند كه اغلب اينها به حضرت امير مي(فالن صحابي پيغمبر كس از فالن كس از
 .كس   از فالن كس از فالن كس از فالن]كنم قرائت خودم را روايت مي[گفت من  مي
غير عربها بيشتر در   و،دادند نشستند و به ديگران تعليم قرائت مي آمدند در مساجد مي مي

بودند كه با زبان عربي آشنايي   چون غير عربها،كردند حلقات اين مساجد شركت مي
آمد در   استاد قرائت مي يك.قرآن داشتند  درستي نداشتند و عالقه و افري به ياد گرفتن

احيانا اختالف .  بياموزندشدند كه از او قرائت مي  نشست و عده زيادي جمع مسجد مي
  ..شد قرائتي هم پيدا مي

   از آن باالتر از تفسير و بيان معاني قرآن بود كه آيا معني اين آيه اين
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گفت  اين مي  و،گفت معني آيه اين است  آن مي، بازار مباحثه داغ بود؟است يا آن   
 چه .پيغمبر رسيده بود  و همين طور بود در حديث و رواياتي كه از.معني آيه آن است

گفت كه من اين  نشست و مي مي ،افتخار بزرگي بود براي كسي كه حافظ احاديث بود
 و آيا مثال به ؟ آيا اين حديث درست است. كنم حديث را از كي از كي از پيغمبر روايت مي

  ؟استاين عبارت 
 همين طور كه ،پرسيد ند مي  آمدند مسئله  مردم مي.هاي فقهي بود  از اينها باالتر نحله

 " در مراكز مختلف به نام -آمده بودند   طبقاتي به وجود.پرسند آيند مسئله مي االن مي
 اين پاك ، آن حرام است،اين حالل است :دادند مردم را مي   كه بايد جواب مسائل"فقها 
يكي    مدينه خودش. آن معامله باطل است، اين معامله صحيح است،نجس است   آن،است

 ،بصره مركز ديگري بود ، كوفه يكي از مراكز بود كه ابوحنيفه در كوفه بود،از مراكز بود
يك مراكزي هم به تدريج در آن  بعدها كه در همان زمان امام صادق اندلس فتح شد

گفتند فالن   مي.اسالمي خودش مركزي بود  ي و هر شهري از شهرها،نواحي تشكيل شد
 آنها . اينها شاگرد اين مكتب بودند،ديگر نظرش آن است   فالن فقيه،فقيه نظرش اين است

  .. و يك جنگ عقايدي هم در زمينه مسائل فقهي پيدا شده بود، شاگرد آن مكتب
اي به نام  طبقه  ل از همان قرن او. بحثهاي كالمي بود- نه مهمتر -از همه اينها داغتر  

بينيم و حتي به بعضي  امام صادق مي  كه اين تعبيرات را در كلمات( پيدا شدند" متكلم "
 متكلمين در اصول عقايد و ." .متكلمين را بگويد بيايند   اين" :فرمايند از شاگردانشان مي

  قرآن كه درباره آياتي از ، درباره صفات خدا،درباره خدا :كردند بحث مي  مسائل اصولي
آيا حادث است  ؟ آيا فالن صفت خدا عين ذات اوست يا غير ذات اوست،مربوط به خداست

  حقيقت وحي بحث درباره نبوت و ؟يا قديم
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 ،كردند  درباره توحيد و ثنويت بحث مي،كردند درباره شيطان بحث مي ،كردند  مي
يا اينكه عمل در  ،نيست آيا عمل ركن ايمان است كه اگر عمل نبود ايماني "درباره اينكه 

 درباره جبر و ،كردند قدر بحث مي  درباره قضا و،كردند  بحث مي" ؟ايمان دخالتي ندارد
  .متكلمين به وجود آورده بودند   يك بازار فوق العاده داغي.كردند اختيار بحث مي

 به اي بود طبقه   پيدايش-گويم مهمتر   و نمي،گويم داغتر  نمي-از همه اينها خطرناكتر 
 حال روي هر - و اين طبقه ،بودند   زنادقه از اساس منكر خدا و اديان." زنادقه "نام 

 و حتي در خود مسجد ،حرمين يعني مكه و مدينه  حتي در. آزادي داشتند-حسابي بود 
 البته به عنوان اينكه ،زدند نشستند و حرفهايشان را مي مي  الحرام و در خود مسجد النبي

متجدد    طبقه،زنادقه) 1(اي است براي ما پيدا شده و بايد بگوييم  شبهه، ستباالخره فكري ا
 ،روز دنيا آشنا بودند  اي بودند كه با زبانهاي زنده آن  طبقه،و تحصيل كرده آن عصر بودند

 بسياري از آنها زبان ،دانستند مي زبان سرياني را كه در آن زمان بيشتر زبان علمي بود
 بعضي زبان هندي ،دانستند بودند و زبان فارسي مي  بسياريشان ايراني ،دانستند يوناني مي

هند آورده بودند كه اين هم يك بحثي است كه اصال ريشه زندقه  دانستند و زندقه را از مي
   . و بيشتر معتقدند كه ريشه زندقه از مانويهاست؟اسالم از كجا پيدا شد  در دنياي

   جريانهاي افراط ،همه(ن استجريان ديگري كه مربوط به اين زما. 
  

  : پاورقي
نزد امام صادق  روزي آمد.  در اين زمينه ابن ابي العوجاء تعبير شيرين و لطيفي دارد1

چيني تو چناني، جد توست كه اين  يا ابن رسول اهللا تو رئيس اين امر هستي، تو: و گفت
اش  دم وقتي سرفهخواهم آ اما خوب معذرت مي ذيل را آورده، چنين كرده، چنان كرده،

گيرد بايد سرفه كند، شبهه هم وقتي  كه راه گلويش را مي گيرد بايد سرفه كند، اخالط مي
شود بايد بگويد، من بايد آن سرفه فكري خودم را بكنم، اجازه  مي در ذهن انسان پيدا

   بگو: فرمود. حرفهايم را بزنم بدهيد
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 .استصوفه هم در زمان امام مت. استجريان خشكه مقدسي متصوفه ) و تفريطي است
اي رابه وجود  به طوري كه اينها يك طبقه  يعني ما طلوع متصوفه را،صادق طلوع كردند

گفتند در  كردند و در كمال آزادي حرفهاي خودشان را مي آوردند و طرفداران زيادي پيدا
عنوان   ينها به ا. اينها باز از آن طرف خشكه مقدسي افتاده بودند.بينيم مي  زمان امام صادق

آن است كه   گفتند حقيقت اسالم  بلكه اصال مي،گفتند اي در مقابل اسالم سخن نمي نحله
گفتند اسالم  كردند و مي مي  اينها يك روش خشكه مقدسي عجيبي پيشنهاد.گوييم ما مي

   !قابل تحملي گويد و همين يك زاهد مابي غير نيز همين را مي
  ..اي بودند هخوارج و مرجئه نيز هر يك نحل

  

  برخورد امام صادق با جريانهاي فكري مختلف  
 از .برخورد كرده است بينيم كه امام صادق با همه اينها مواجه است و با همه اينها ما مي

 و امام با ديگران درباره قرائت آيات ، يك عده شاگردان امام هستند،نظر قرائت و تفسير
 فرياد كشيده كه آنها چرا اينجور غلط ، داد كشيده،كرده  قرآن و تفسيرهاي قرآن مباحثه

هم    در باب احاديث. آيات را اين طور بايد تفسير كرد،گويند چرا چنين مي  اينها،گويند مي
صحيح آن است كه ما    احاديث،سخنان اينها اساس ندارد :فرمود  مي،كه خيلي واضح است

فقهي هم كه مكتب امام صادق قوي   له در باب نح.كنيم از پدرانمان از پيغمبر روايت مي
 .بوده به طوري كه اهل تسنن هم قبول دارند  ترين و نيرومندترين مكتبهاي فقهي آن زمان

بالواسطه و يا مع الواسطه شاگرد امام بوده و نزد امام شاگردي  تمام امامهاي اهل تسنن يا
  ابوحنيفه دو سال شاگرد اماماند   و نوشته،رأس ائمه اهل تسنن ابوحنيفه است  در.اند كرده
لوال السنتان  «:گفت اند او خوانيم كه گفته  و اين جمله را ما در كتابهاي خود آنها مي،بوده

  اگر آن دو سال نبود نعمان از بين رفته» لهلك نعمان
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 ، است"مرزبان    زوطي بن نعمان بن ثابت بن"اسمش . نعمان اسم ابوحنيفه است.( بود 
اهل تسنن است نيز معاصر امام  مالك بن انس كه امام ديگر) . هستنداجدادش ايراني

 شافعي در دوره بعد .كرد شاگردي امام افتخار مي  آمد و به  او هم نزد امام مي.صادق است
 احمد حنبل نيز .شاگردان ابوحنيفه را و خود مالك بن انس را  بوده ولي او شاگردي كرده

   حوزه درس. و همين طور ديگران.رسد ت به امام ميدر شاگردي در يك جه  سلسله نسبش
حال من شهادت   فقهي امام صادق از حوزه درس تمام فقهاي ديگر با رونق تر بوده است كه

  ..كنم بعضي از علماي اهل تسنن در اين جهت را عرض مي
  

   سخن مالك بن انس درباره امام صادق
من  :گويد مي .فسي بوده است نسبتا آدم خوش ن،مالك بن انس كه در مدينه بود

 يعني به ،داشت  رفتم نزد جعفر بن محمد و كان كثير التبسم و خيلي زياد تبسم مي
آدابش اين بود كه وقتي اسم   و از،اصطالح خوشرو بود و عبوس نبود و بيشتر متبسم بود

نش يعني آنچنان نام پيغمبر به هيجا(كرد مي برديم رنگش تغيير پيغمبر را در حضورش مي
 از عبادت امام ، بعد.من زماني با او آمد و شد داشتم) كرد آورد كه رنگش تغيير مي مي

معروف    آن داستان.كرد و عابد و متقي بود كند كه چقدر اين مرد عبادت مي مي  صادق نقل
  از،شديم گويد در يك سفر با امام با هم به مكه مشرف مي را همين مالك نقل كرده كه مي

خواستيم  مي  لباس احرام پوشيده بوديم و، شديم و به مسجد الشجره رسيديممدينه خارج
 ما همه لبيك ،شديم مي   همانطور سواره داشتيم محرم.لبيك بگوييم و رسما محرم شويم

بگويد اما چنان رنگش متغير شده و   خواهد لبيك  من نگاه كردم ديدم امام مي،گفتيم
 من . از خوف خدا،مركبش به روي زمين بيفتد  يلرزد كه نزديك است از رو آنچنان مي

  نزديك شدم و عرض 
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من :  گفت به من. اي نيست، بايد گفت  باالخره بفرماييد، چاره!يا ابن رسول اهللا: كردم 
 آن وقت من "» ال لبيك« " : اگر در جواب من گفته شد!؟ به كي بگويم لبيك!؟بگويمچه 

   !؟چه كنم
 ،كنند شيخ عباس قمي و ديگران در كتابهايشان نقل مي قااين روايتي است كه مرحوم آ

   .راوي اين روايت چنانكه گفتيم مالك بن انس امام اهل تسنن است .اند و همه نقل كرده
افضل من  ما رأت عين و ال سمعت اذن و ال خطر علي قلب بشر :گويد همين مالك مي

مردي با   خطور نكردهجعفر بن محمد چشمي نديده و گوشي نشنيده و به قلب بشر 
  .فضيلت تر از جعفر بن محمد

بسيار زبر    و از فالسفه و متكلمين" الملل و النحل "محمد شهرستاني صاحب كتاب 
هاي ديني و  كتاب رشته   او در اين.دست قرن پنجم هجري و مرد بسيار دانشمندي است

 در يك جا كه از .تتشريح كرده اس هاي فلسفي در همه دنيا را مذهبي و از جمله رشته
غرير علمي جوشان داشت و ادب كامل في   هوذوعلم :گويد برد مي امام صادق نام مي

 فوق . و زهد في الدنيا و ورع تام عن الشهوات،داشت   ادب كاملي،الحكمة و در حكمت
 و در مدينه اقامت كرد و بر .با تقواي بود و از شهوات پرهيز داشت العاده مرد زاهد و

دخل    ثم،و يفيض علي الموالي له اسرار العلوم :كرد اسرار علوم را افاضه مي خوددوستان 
 :گويد كند و مي سياست مي  بعد اشاره به كناره گيري امام از. مدتي هم به عراق آمد.العراق

 او اين كناره ."مسئله خالفت به نزاع بر نخواست   با احدي در" " و الناز في الخالفه احدا "
   امام آنچنان غرق در بحر معرفت و علوم بود كه" : ميگويد،ميكند  اينطور تاويلگيري را 

مقصود اقرار  ،خواهم توجيه او را صحيح بدانم  من نمي."اعتنايي به اين مسائل نداشت 
ر المعرفة حو من غرق في ب« :گويد  مي.اوست كه امام تا چه حد در درياي معرفت غرق بود

   اندازد خودش را در شط نمي ر درياي معرفت غرق باشد آن كه د.»لم يقع في شط
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 الحقيقة لم يخف من هتعلي الي ذرو  و من«) خواهد بگويد اينجور چيزها شط است مي(
  .ترسد از پايين افتادن نمي  آن كه بر قله حقيقت باال رفته است» حطّ
شيعه    خودش دشمن،گويد همين شهرستاني كه اين سخن را درباره امام صادق مي 
 ولي براي امام ،ندارد كوبد كه حد  آنچنان شيعه را مي" الملل و النحل " در كتاب ،است

امروز خيلي از علماء در دنيا  .حسابي است   و اين يك،صادق تا اين مقدار احترام قائل است
العاده دشمن و مخالفند ولي براي شخص امام   هستند كه با اينكه با مذهب تشيع فوق

 البد پيش خودشان اينطور توجيه .منتسب است احترام قائل اند ين مذهب به اوصادق كه ا
   ولي به هر حال؟آن چيزهايي كه مخالف نظر آنهاست از امام صادق نيست  كنند كه مي

   .اي قائل هستند براي شخص امام صادق احترام فوق العاده
  

  نظر احمد امين
ضحي  " و " فجر االسالم "ب از معاصرين خودمان احمد امين مصري صاحب كتا

العاده مهم اجتماعي    كه از كتابهاي فوق" يوم االسالم " و " ظهراالسالم " و "االسالم 
گويا اطالعاتي در زمينه تشيع   به اين بيماري ضد تشيع گرفتار است و،قرن اخير است

ترامي عين حال نسبت به امام صادق يك اح  با شيعه خيلي دشمن است و در،نداشته است
 هرگز چنين احترامي براي ]دانم مي[ام  او را خوانده  قائل است كه من كه همه كتابهاي

كند كه فوق العاده است   كلماتي در حكمت از امام نقل مي.نيست  امامهاي اهل تسنن قائل
   .ام كه يك عالم شيعي اين كلمات را نقل كرده باشد نديده  و من
  

  اعتراف جاحظ 
     جاحظ يك مالي. از همه اينها باالتر است" جاحظ "راف به نظر من اعت. 
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 ،العاده اديبي است   او يك اديب فوق.مال در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم استواقعا 
شناس عصر خودش و يك مورخ هم   شود گفت يك جامعه  تقريبا مي،و تنها اديب نيست

وان شناسي است و امروز نيز مورد  كه حي"الحيوان    كتاب" كتابي نوشته به نام .هست
 جاحظ در شناختن " كتاب الحيوان "است و حتي چيزهايي در   توجه علماي اروپايي

   سابقه- در دنياي يونان و غير يونان -گويند در دنياي آنروز  اند كه مي كرده حيوانات پيدا
براي اولين بار اين  .بود با اينكه در آن زمان هنوز علوم يونان وارد دنياي اسالم نشده ،ندارد

  . است جاحظ پيدا شده" كتاب الحيوان "نظريات در 
برخي او را    او مباحثاتي دارد با بعضي از شيعيان كه.جاحظ نيز يك سني متعصب است

توانم بگويم او ناصبي  نمي   كه البته من،اند به خاطر همين مباحثاتش ناصبي دانسته
زمانش با زمان امام صادق تقريبا يكي  .) كردهدر مباحثاتش يك حرفهايي مطرح(است
 و يا ،را درك كرده باشد در حالي كه كودك بوده   شايد اواخر عمر حضرت صادق.است

 غرض اين است كه زمانش نزديك به زمان امام .از اوست  حضرت صادق يك نسل قبل
 الدنياجعفربن محمد الذي مال « :تعبيرش راجع به امام صادق چنين است .صادق است
ابا حنيفة من   جعفر بن محمد كه دنيا را علم و فقاهت او پر كرد و يقال ان» علمه و فقهه

 كه يكي از فقها -ثوري   شود ابوحنيفه و سفيان تالمذته و كذلك سفيان الثوري و گفته مي
   .اند بوده  از شاگردان او-و متصوفه بزرگ آن عصر بوده 

  

  نظر ميرعلي هندي 
صادق    درباره عصر امام،از معاصرين خودمان كه او نيز سني استميرعلي هندي  

الحين قد ساعد علي   المشاحة ان انتشار العلم في ذلك«:گويد  مي،كند اينطور اظهار نظر مي
  انتشار علوم در » فك الفكر من عقاله
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فاصبحت « .فكرها آزاد شدند و پابندها از فكرها گرفته شدآن زمان كمك كرد كه  
مناقشات فلسفي و » الفلسفية عامة في كل حاضرش من حواضر العالم االسالمي  اقشاتالمن

يفوتنا ان  و ال« :گويد  بعد اينطور مي.در تمام جوامع اسالمي عموميت پيدا كرد) 1( عقلي
» .الصادق  ان الذين تزعم تلك الحركة هو حفيد علي بن ابي طالب المسمي باالمام نشير الي

در دنياي اسالم  يد فراموش كنيم كه آن كسي كه اين حركت فكري راما نبا :گويد مي
و هو «امام صادق معروف است    همان كه به نام،رهبري كرد نواده علي بن ابي طالب است

فكرش بسيار باز بود بعيد اغوار العقل عقل   و او مردي بود كه افق» رجل رحب افق التفكير
فوق العاده به علوم زمان » ل المام بعلوم عصرهملم ك «و فكرش بسيار عميق و دور بود

  و يعتبر في الواقع هو اول من اسس المدارس« :گويد  بعد مي.داشت  خودش المام و توجه
در دنياي  را) 2(و در حقيقت اول كسي كه مدارس عقلي»  في االسالمهالفلسفية المشهور

الذين اصبحوا مؤسسي   لئكولم يكن يحضر حلقته العلمية او« .اسالم تاسيس كرد او بود
 .»المتفلسفون من انحاء الواسعة المذاهب الفقهية فحسب بل كان يحضرها طالب الفلسفة و

  .. طالب علوم عقلي هم بودند،ابوحنيفه نبودند  شاگردانش تنها فقهاي بزرگ مثل :گويد مي
  

   سخن احمد زآي صالح 
 -معاصرين است   كه از-صالح  از احمد زكي ، آقاي مظفر" االمام الصادق "در كتاب 

شيعه از تمام فرقه هاي اسالمي   كند كه نشاط علمي  نقل مي" الرسالة المصريه "در مجله 
  تا   خواهم بگويم كه معاصرين هم مي(.بيشتر بود

  
  :پاورقي

اين خودش ) كنند  اعتراف ميگويند مناقشات فلسفي  مناقشات بر اساس تعقل را مي1
   ،گذارند را به حساب خودشان مي  رانيها اين اي.اي است يك مسئله

 ،است  گويند فلسفي مقصودشان بحثهاي فكري و تعقلي  عرض كردم اينها وقتي مي2
  .گفتند مي   فقط منقوالت بود و روايت]موضوع كارشان[در مقابل محدثين كه 
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ب ن را به حسايها ايرانيا.  استيك مسأله اين خودش يا) . كنندياعتراف م چه حد 
 در صورتي كه نشاط مربوط به شيعه ،گويند اين نشاط ايراني بود مي گذارند، يخودشان م

وارد اين بحث    كه اكنون،اكثريت شيعه هم آن وقت ايراني نبودند و غير ايراني بودند بود و
درس علم الكالم ان فرق   و من الجلي الواضح لدي كل من« :گويد  اين مصري مي.شويم نمي

داند كه  كس كه وارد باشد مي گويد هر  مي.»ت انشط الفرق االسالمية حركةالشيعة كان
كانت اولي من اسس المذاهب الدينية علي  و «.هاي شيعه از همه بيشتر بود نشاط فرقه

 و شيعه اولين "» ينسب الفلسفة خاصة لعلي بن ابي طالب  اسس فلسفية حتي ان البعض
 و شيعه يعني امام " اساس فكري و عقلي نهاد كه مسائل ديني را بر مذهب اسالمي بود

  .صادق
  

  اهتمام شيعه به مسائل تعقلي 
 اين است كه ]گرفت  علوم عقلي نيز نضح) ع(بر اينكه در زمان امام صادق[بهترين دليل 

 سنن ابي ، جامع ترمدي،مسلم   صحيح،صحيح بخاري :در تمام كتب حديث اهل تسنن
 احكام ،احكام وضو اين است :ديگري نيست فرعي چيز جز مسائل ،داوود و صحيح نسائي

 و يا سيره ، احكام جهاد اين است، احكام حج اين است،اين است   احكام روزه،نماز اين است
كه    ولي شما به كتابهاي حديث شيعه.مثال پيغمبر در فالن سفر اينطور عمل كردند ،است

 اصال . است"  اب العقل و الجهل كت"بينيد اول مبحث و اول كتابش  شويد مي وارد مي
خواهم بگويم منشأ همه اينها امام  نمي   البته.اينجور مسائل در كتب اهل تسنن مطرح نبوده

 ولي اينها اين ،اش خود پيغمبر است است و ريشه ريشه  اش اميرالمؤمنين  ريشه،صادق بود
پيدا كرد  صت را امام صادق بود كه چون در زمان خودش اين فر.مسير را ادامه دادند

 " كتاب العقل والجهل "  بعد از.مواريث اجداد خودش را حفظ كرد و بر آن مواريث افزود
   " كتاب التوحيد "وارد 
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صدها و بلكه هزارها بحث درباب توحيد و صفات خداوند و مسائل   بينيم مي ما. شويم مي
  ل تعقلي در كتب حديثشؤون الهي و قضا و قدر الهي و جبر و اختيار و مسائ  مربوط به

اول كسي كه   اينها سبب شده كه گفته اند.شيعه طرح است كه در كتب ديگر طرح نيست
اسالم تاسيس كرد امام    در دنياي-اول كسي كه مدارس عقلي را ) 1(مدارس فلسفي را
   .جعفر صادق بود

  

  جابربن حيان 
اسالم به نام   در تاريخمردي است  :اي است كه اخيرا كشف شده و آن اين است مسئله 

 او هم يكي از عجايب ،گويند مي " جابر بن حيان صوفي " كه احيانا به او " جابربن حيان "
جابربن حيان را ياد كرده و در حدود صد و پنجاه ) 2(" الفهرست " ابن النديم در .است

آنروز در  و به قول ،است .كه بيشتر اين كتابها در علوم عقلي دهد كتاب به او نسبت مي
 و امروز او را پدر ،خواص طبايع اشياء است  در،در صنعت است) در شيمي است(كيمياست

   .گويد او از شاگردان امام جعفر صادق است ابن النديم مي  ظاهرا.نامند شيمي دنيا مي
  برد و  نيز كه او هم سني است از جابربن حيان نام مي) 3(ابن خلكان

  
  :پاورقي

  ..يث عقلي است كه ما در كتب شيعه داريممقصود همان احاد .1
 او معتبرترين كتب - كتابشناسي   كه كتابي است در- ابن النديم در فن خودش " الفهرست " .2

مورد كتابشناسي بحث كرده است كه امروز اروپايي ها براي اين  آنچنان محققانه در. شود دنيا شمرده مي
او در اين كتاب،  .زيسته است نديم در قرن چهارم هجري ميابن ال. العاده ارزش قائل هستند  كتاب فوق

) كتابهايي كه در زمان خودش وجود داشته(كتابهاي دوره اسالمي و بعضي كتابهاي غير دوره اسالمي را
يك وراق و يك كتابفروشي بوده ولي آنقدر فاضل و دانشمند بوده . بوده  اي اصال يك نابغه. كند معرفي مي

انواع . ام من تمام اين كتاب را از اول تا آخر خوانده .كند خواند حيرت مي ابش را ميكه انسان وقتي كت
را نشان  هاي زبانها زمان خودش رايج بوده، انواع زبانهاي زمان خودش، و نيز ريشه خطوطي را كه در

   .دهد مي
  . زيسته است قاضي ابن خلكان در قرن ششم مي 3
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نقل  و ديگران نيز همين طور. رد امام صادق بودشيميدان و شاگ كيمياوي و: گويد مي
   يكدفعه،اي در دنياي اسالم نداشته اين علوم قبل از جابربن حيان هيچ سابقه  و.اند كرده

رساله در اين   شود و اينهمه  شاگرد امام صادق پيدا مي" جابربن حيان "مردي به نام 
 راجع به جابربن .علمي دارد  زشنويسد كه بسياري از آنها امروز ار موضوعات مختلف مي

 نيز ، همين تقي زاده،اند خيلي بحث كرده  مستشرفين معاصر،اند حيان خيلي بحث كرده
هنوز خيلي مجهوالت راجع به جابربن حيان هست كه كشف    البته.خيلي بحث كرده است

 آنچه كه عجيب است اين است كه در كتب خود شيعه اسمي از اين آدم   حال.نشده است
و محدثين   در كتب فقها،)ابن النديم شايد شيعه باشد( يعني در كتب رجال شيعه، نيامده

داشته كه احدي    يك چنين شاگرد مبارزي امام صادق.شيعه اسمي از اين آدم نيست
   .نداشته است

  

  هشام بن الحكم  
 بر تمام  هشام بن الحكم يك اعجوبه است و.شاگرد ديگر امام هشام بن الحكم است

من اينها را به (.متكلمين زمان خودش برتري داشته و بر همه آنها پيروز بوده است
يك متكلم ايراني فوق العاده   ابوالهذيل عالف) كنم شهادت كتب اهل تسنن عرض مي

توانست با  نويسد احدي نمي  مي"   تاريخ علم كالم" شبلي نعمان در .قويي است
 نظام كه او .ترسيد هشام بن الحكم بود كه مي   كسي و او از تنها،ابوالهذيل مباحثه كند

و نظرياتي داشته كه امروز با نظريات جديد منطبق است  اند را از نوابغ روزگار شمرده
 يعني رنگ و بو ،بو معتقد است كه رنگ و بو از جسم مستقل است مثال در باب رنگ و

 ،سم نيست عرضي براي ج،كردند عرضي است براي جسم كه خيال مي آن طور
 -شود  باب بوي معتقد است كه بوي يك چيزي است كه در فضا پخش مي مخصوصا در

  و (هشام بوده شاگرد
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 بن الحكم خودش  و هشام) اند كه اين رأي را از هشام بن الحكم گرفت نوشته 
  .امام صادق استشاگردي از شاگردان 

صادق   ي براي اماماي از نظر فرهنگ حال شما از مجموع اينها ببينيد چه زمينه
فراهم بود و نه   اي كه نه قبلش براي هيچ امامي  زمينه،فراهم بود و امام استفاده كرد
 براي حضرت .رضا فراهم بود   به مقدار كمي براي حضرت.بعدش به آن اندازه فراهم شد

 ائمه .مسئله زندان و غيره پيش آمد موسي بن جعفر كه دوباره وضع خيلي بد شد و
 .رفتند شدند و از دنيا مي  مسموم مي،شدند مي  ز همه به همان جواني جوانمرگديگر ني

 .و اال وضع محيط به گونه اي بود كه تا حدي مساعد بود گذاشتند اينها زنده بمانند نمي
در حدود ( هم عمر حضرت طوالني شد،جهت حاصل شد ولي براي امام صادق هر دو

   .ودزمان مساعد ب و هم محيط و) هفتاد سال
 ؟صادق را با زمان سيدالشهداء  كند تفاوت زمان امام حال آيا اين امر چقدر ثابت مي

 ؟بود كه براي سيد الشهداء فراهم نبود  هايي براي امام صادق فراهم يعني چه زمينه
خانه بنشيند آب و ناني بخورد و براي خدا عبادت  سيدالشهداء يا بايد تا آخر عمر در

 ولي براي امام صادق اين جور نبود كه يا ، و يا كشته شود،باشد  نيكند و در واقع زندا
از   بلكه اينطور بود كه يا بايد كشته شود و يا،شود و يا در حال انزوا باشد  بايد كشته

ائمه بعد آمدند و    ما اين مطلب را كه.برداري را بكند شرايط مساعد محيط حداكثر بهره
 اگر امام صادق نبود امام .كنيم نمي   روشن كردند دركارزش قيام امام حسين را ثابت و

 يعني اگر امام صادق نبود ،نبود امام صادق نبود  حسين نبود همچنانكه اگر امام حسين
 در عين حال امام صادق متعرض .شد روشن و ثابت نمي  ارزش نهضت امام حسين هم

 ، خلفا كنار هم نيامددانند كه امام صادق با نشد ولي همه مي  امر حكومت و خالفت
 معايب و مثالب و ، نوعي جنگ سرد در ميان بود،كرد مي  مبارزه مخفي
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  ) ع(عوامل مؤثر در نشاط علمي زمان امام صادق
نشاط   اي پيدا شد و همان العادهعرض كرديم در زمان امام صادق نشاط علمي فوق 

الزم بود   علمي منشاء شد كه جنگ عقايد داغ گرديد و براي هر مسلمان پاك نهادي
چه عواملي در اين  .كه در اين جنگ عقايد به سود اسالم وارد شود و از اسالم دفاع كند

ز اين بود كه محيط آن رو  عامل اول : سه عامل مؤثر بود؟نشاط علمي تأثير داشت
   .هاي مذهبي بودند انگيزه  اسالمي يك محيط صد در صد مذهبي بود و مردم تحت

  
  : پاورقي

امام  اش هم خود كرد و ريشه  منصور با امام صادق به يك وضع عجيبي رفتار مي.1
هيچوقت  البته ظاهرا. گرفت و گاهي آسان گاهي بر حضرت سخت مي. صادق بود

داد و يك  قرار مي  اوقات، ايشان را تحت نظرحضرت را زندان نبرده باشد ولي خيلي
 يعني منزلي را به امام ،دفعه ظاهرا دو سال حضرت را در كوفه تحت نظر قرار داد

كنترل  اختصاص داده بودند و مأموريتي آنجا بودند كه رفت و آمدهاي منزل امام را
ه ك چندين بار خودش امام را احضار كرد و فحاشي و هتاكي نمود. كردند مي
شوراني،  مي  كني، مردم را بر من زنم، تو عليه من تبليغ مي كشمت، گردنت را مي مي

   ..داد كني، و امام خيلي با نرمش جواب مي كني، چنان مي چنين مي

 ١٤٢



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

تشويقهاي پيغمبر اكرم به علم، و تشويقها و دعوتهاي قرآن به علم و تعلم، و تفكر  
عامل دوم اين بود كه نژادهاي . اط بودو تعقل، عامل اساسي اين نهضت و شور و نش

 عامل سوم .كه اينها سابقه فكري و علمي داشتند شده بودند  مختلف وارد دنياي اسالم
 يعني اينكه اسالم با وطنهاي آب ،مساعد مي كرد جهان وطني اسالمي بود كه زمينه را

  اسالم هستكرد كه هر جا  خاكي مبارزه كرده بود و وطن را وطن اسالمي تعبير مي و
رفته بود به   آنجا وطن است و در نتيجه تعصبات نژادي تا حدود بسيار زيادي از ميان

اخوت و برادري   طوري كه نژادهاي مختلف با يكديگر همزيستي داشتند و احساس
شاگرد مصري بود و استاد   يا، خراساني بود و استاد مصري، مثال شاگرد،كردند مي

عنوان استاد نشسته بود مثال يك    آن كه به،شد  داده مي حوزه درس تشكيل.خراساني
آمد   يك غالم بربري مي.عبداهللا بن عباس  غالم بربري بود مثل نافع يا عكرمه غالم

 ايراني و هندي پاي درس ، مصري، حجازي،اي سوريه ،ديديد عراقي  بعد مي،نشست مي
 اينكه زمينه اين جهش و يك عامل بسيار بزرگي بوده براي   اين.اند او شركت كرده
   .كند  جنبش را فراهم

 "تساهل ديني   وح تسام"و از اين شايد باالتر آن چيزي است كه امروز اسمش را 
مخصوصا همزيستي با اهل  ،اند و مقصود همزيستي با غير مسلمانان است اصطالح كرده

كردند  تحمل ميآنها همزيستي كنند   يعني مسلمانان اهل كتاب را براي اينكه با،كتاب
 و در آن زمان اهل كتاب اهل علم .دانستند نمي  و اين را بر خالف اصول ديني خودشان

اسالمي شدند ومسلمين مقدم اينها را گرامي شمردند و در    اينها وارد جامعه.بودند
   و در عصر دوم ديگر در رأس جامعه،معلومات اينها را ازايشان گرفتند ،همان عصر اول

يك عامل   مسئله تسامح و تساهل با اهل كتاب نيز.د مسلمين قرار گرفتند خو،علمي
 ما احاديث زيادي در . البته خود اين هم ريشه حديثي دارد.فوق العاده مهمي بوده است

   حتي .اين زمينه داريم
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 كه پيغمبر - و در نهج البالغه نيز هست -كند   نقل مي" بحار "مرحوم مجلسي در 
سخن ) حكمت يعني سخن علمي صحيح(.»لحكمة و لو من مشركخذوا ا«: فرمود
المؤمن  الحكمة ضالة« " :جمله معروف اين.  صحيح را فرا گيريد ولو از مشرك علمي

و لو من « :هست در بعضي تعبيرها(. مضمونش همين است"» ياخذها اينما وجدها
 و من يوتي الحكمة من يشاء« " :گويد  كه قرآن مي-يعني حكمت ) »يدك مشرك

 ، پا بر جا،معني سخن علمي محكم  و به) 1("يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا 
 : خيلي تعبير عالي يي است.شده مؤمن است   گم- و حرف درست است ، معتبر،صحيح

چيزي داشته باشد كه مال خودش باشد و آن را گم كرده باشد    اگر انسان." گم شده "
 اگر شما يك انگشتر قيمتي داشته باشيد كه !؟گردد رود دنبالش مي مي چگونه هر جا

  رويد و تمام دهيد مي  هر جا كه احتمال مي،تان باشد و گم شده باشد عالقه مورد
تان را  شده  توانيد گم حواستان به اين است كه گوشه و كنار را نگاه كنيد ببينيد آيا مي

حكمت  :همين است  ي يكي از بهترين و افتخار آميزترين تعبيرات اسالم.پيدا كنيد
 يعني تو ،دست يك مشرك گيرد ولو از  هر جا كه پيدايش كند مي،گمشده مؤمن است

 ،گوئي من كاري به آن ندارم ببيني آيا مي   گمشده را در دست يك مشرك،اگر مالت را
مؤمن علم را در دست مشرك  :فرمايد اميرالمؤمنين مي ؟گويي اين مال من است يا مي

 آن كه ،گويد او شايسته آن نيست  و مي،خودش را مالك اصلي بيند و عاريتي مي
  ..است من هستم  شايسته آن

اند كه  گذاشته برخي مسئله تسامح و تساهل نسبت به اهل كتاب را به حساب خلفا 
مسيحي و يهودي و  كرد كه در دربار خلفا مسلمان و  توسعه صدر خلفا ايجاب مي"

 ولي اين سعه صدر ."وشند و ازيكديگر استفاده كنند مجوسي و غيره با همديگر بج
  خود پيغمبر   دستور،خلفا نبود

  
  يپاورق

  269/  بقره 1

 ١٤٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

داستان . گذارد حتي جرحي زيدان اين مسئله را به حساب سعه صدر خلفا مي. بود
 كه مردي است در رديف مراجع تقليد و مرد -كند كه سيد رضي  سيد رضي را نقل مي

 ابواسحق "وقتي كه دانشمند معاصرش  -برادر سيد مرتضي است  است و اي فوق العاده
  ) 2(در مدح او گفت  اي وفات يافت قصيده) 1("صابي 

   رأيت كيف خبا ضياء الناديا       رأيت من حملوا علي االعوادا .
   آيا فهميدي!؟ي بود كه روي اين چوبهاي تابوت حملش كردندسكچه ديدي اين 

آمدند به او    برخي... اين يك كوه بود كه فرو ريخت!؟ خاموش شدكه چراغ محفل ما
 يك مرد كافر را ،اسالمي   يك عالم بزرگ، اوالد پيغمبر،عيب گرفتند كه آيا يك سيد

 مرد عالمي ،علمه من علمش را مرثيه گفتم   انما رثيت،بله : گفت!؟كند اينطور مدح مي
ه در اين زمان اگر كسي چنين كاري كند ك(مرثيه گفتم   من او را به خاطر علمش،بود

 :گويد كند مي جرجي زيدان بعد از آنكه اين داستان را نقل مي) كنند مي  از شهر بيرونش
 يك سيد اوالد پيغمبر مثل سيد رضي با اينهمه عظمت روحي و ،را ببينيد صعه صدر

   همه"ويد گ  بعد مي.]كند يك كافر را چنين مدح مي[شامخ سيادت و علمي   اين مقام
اين به دربار  ."اش از دربار خلفا بود كه اينها مردماني واسع الصدر بودند  اينها ريشه

   سيد رضي .خلفا مربوط نيست
  

  :  پاورقي
برخي . خيلي حرف است  كه درباره مذهب صابئين( ابواسحق صابي مسلمان نبود، صابئي بود1 
امروز راجع به اين مذهب . نحله مسيحي است  اند مذهب صابئي ريشه مجوسي داشته ولي يك گفته

ماه رمضان چيزي . كرد بود و خيلي هم به آيات قرآن استشهاد مي  خيلي عالقمند به ادبيت قرآن
كند كه  مي ادب اقتضا: گفت  مي؟خوري گفتند تو كه مسلمان نيستي چرا چيزي نمي مي .خورد نمي

  ..من با مردم زمان خودم هماهنگي داشته باشم
2   .]237 صفحه 2جلد [ام   نقل كرده" داستان راستان "ين قصيده را در  ا
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زعامت فراهم   پس در واقع بحث ما اين شد كه براي امام صادق اگر چه زمينه براي 
 ولي يك زمينه ،بود شد مسلم آن زمينه از همه زمينه ها بهتر نشد و اگر فراهم مي

توان  طوري كه تحقيقا مي   كرد بهديگري فراهم بود و حضرت از آن زمينه استفاده
 .مربوط به امام صادق است  گفت حركتهاي علمي دنياي اسالم اعم از شيعه و سني

 به ،هم مولود امام صادق است  هاي سني  حوزه،هاي شيعه كه خيلي واضح است حوزه
 است كه از هزار سال پيش "جامع ازهر  "هاي سني  جهت اينكه رأس و رئيس حوزه

هاي ديگر   و تمام حوزه،شيعيان فاطمي تشكيل دادند  ه و جامع از هر را همتشكيل شد
اي است كه   و همه اينها مولود همين استفاده،از هر است  اهل تسنن منشعب از جامع

 اين مطلب الاقل به صورت يك مسئله .زمان خودش كرده است  امام صادق از وضع
 اين زمينه را از دست بدهد و برود بجنگد وآيا براي امام صادق بهتر بود   مطرح است كه

 اسالم كه ؟ يا اينكه از اين زمينه عالي استفاده كند؟در راه مبارزه با ظلم كشته شود
   . اسالم چيزهاي ديگر هم هست،مبارزه با ظلم نيست تنها

را فقط به عنوان يك زمينه و يك تفاوت عصر امام صادق با   بنابراين من اين مطلب
كرد جاي اين  عرض كردم كه اگر امام صادق از اين زمينه استفاده نمي گرعصرهاي دي

  خواستند كه خواستند مگر جز براي اين مي بود كه اگر ائمه حكومت و خالفت مي  سؤال
را به كشتن    چرا از اين زمينه مساعد استفاده نكردند و باز خودشان؟اسالم را نشر دهند

   ةچنين نبود كه زمين  مساعد بود،ي كه زمينه جوابش اين است كه در وقت؟دادند
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 فرصت مناسب همين بود كه  براي حضرت رضا هم يك. مساعد را از دست بدهند
شايد حضرت .  خودش را بلند كرد در مجلس مأمون راه يافت و از آن مجلس صداي

  آنچه كه از حضرت رضا از همان دوره بودنش رضا دو سال بيشتر نزد مأمون نبود، ولي
  .  عمر حضرت نقل نشده است با مأمون نقل شده از بقيه مدت

  و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين 
  

  پرسش و پاسخ 
  

  ؟آيا جابربن حيان علم خود را از امام صادق آموخته است :سؤال
تاريخ  عرض كردم كه قسمتي از اين مطلب از مجهوالت تاريخ است و هنوز :جواب 

اين درسها را    آن مقدار كه هست همين است كه.صد روشن كندنتوانسته آن را صد در 
گويند جابربن  ندارند و مي  البته هستند افرادي كه به او اعتماد.از امام صادق آموخت

گويند متأخرتر است  آنها هم كه مي .اش اندكي متأخرتر از امام صادق است حيان دوره
 ولي به هر حال آنهايي كه .ده استصادق بو  گويند او شاگرد بعضي شاگردان امام مي

اند كه او اين درسها را  اعتماد دارند به همين عنوان نوشته  اند و به همين مسئله نوشته
و  ، و عمده اين است كه اين علوم قبل از او سابقه نداشته است.فرا گرفت  از امام صادق
همه  .ه انددهد كه حضرت شاگردان مختلفي در قسمتهاي مختلف داشت اين نشان مي

 بن زياد   چنانكه حضرت امير به كميل] فكري ندارنديك ظرفيت روحي و[افراد 
  ان ههنا«: فرمود مي
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 افسوس كه آدم مستعدش را ،علم فراواني دارم) 1(»اصبت له حملة»  لعلما جما لو
باز و دنيا    يكي مستعد و باهوش است اما حقه،كنم پيدا مي : و بعد فرمود.كنم نمي پيدا
متدين است ولي احمق   و يكي مقدس و،خواهد دين را وسيله مادي قرار دهد  مي،طلب

علمي داشته باشد و هم   يك آدمي كه هم استعداد.است و استعداد علمي ندارد
   .استعداد اخالقي پيدا نكردم

  
   :پاورقي

   139 حكمت ، نهج البالغه فيض االسالم1

 ١٤٨



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

    المموجبات شهادت امام موسي آاظم عليه الس
  

 ه والصلو، باري الخالئق اجمعين،الحمدهللا رب العالمين بسم اهللا الرحمن الرحيم
(. عبداهللا و رسوله و حبيبه و صفيه سيدنا و نبينا و موالنا ابي القاسم محمد  والسالم علي

   . اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم،و آله الطيبين الطاهرين المعصومين) ص
«  ) 1(»البقاء لسبيل االعظم و شهداء دار الفناء و شفعاء دارانتم الصراط االقوم و ا

  ء اطهار عليهم السالم به استثناي وجود مقدس حضرت  همه ائمه
  

  : پاورقي
   زيارت جامعه كبيره1
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اند،   اهللا تعالي فرجه كه در قيد حيات هستند، شهيد از دنيا رفته حجت عجل
 عي و يا با يك بيماري عادي از دنيامرگ طبيعي و با اجل طبي از آنها با  هيچكدام

شهادت در    اوال خودشان هميشه آرزوي. و اين يكي از مفاخر بزرگ آنهاست،اند نرفته
اند و  داده تعليم راه خدا را داشتند كه ما مضمون آن را در دعاهايي كه آنها به ما

ارم از اينكه در تنفر د  من :فرمود  علي عليه السالم مي.بينيم اند مي خوانده خودشان مي
بهتر است از اين كه آرام در بستر   هزار ضربت شمشير بر من وارد بشود،بستر بميرم

كنيم يكي از فضائل آنان را كه  آنها را زيارت مي   و ما هم در دعاها و زياراتي كه.بميرم
 .اند كه آنها از زمره شهداء هستند و شهيد از دنيا رفته  كنيم همين است يادآوري مي

انتم « :خوانيم سخنم خواندم از زيارت جامعه كبيره است كه مي اي كه در آغاز ملهج
راست ترين   شما.»االقوم و السبيل االعظم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء الصراط

   .شفيعان آن جهانيد  شما شهيدان اين جهان و.راهها و بزرگترين شاهراهها هستيد
معموال   وجود مقدس امام حسين عليه السالم است و ما لقب" شهيد " ،در اصطالح

 همان طور كه لقب ." الحسين الشهيد " :خوانيم  مي" شهيد "ايشان را به عنوان لقب 
موسي  :گوئيم بن جعفر را مي  جعفر الصادق و لقب امام موسي :گوئيم امام صادق را مي

اين بدان معني نيست كه در  ولي . است"  الحسين الشهيد" ، لقب سيد الشهداء،الكاظم
 همانطور كه مثال اگر موسي بن .است كه شهيد است  ميان ائمه ما تنها امام حسين

يا ) 1(،اند  معنايش اين نيست كه ساير ائمه كاظم نبوده"الكاظم  " :گوئيم جعفر را مي
 "الرضا  " معنايش اين نيست كه ديگران مصداق " الرضا " :گوييم به امام رضا مي اگر

اين نيست كه ديگران    معنايش" الصادق " :گوييم  و يا اگر به امام صادق مي،نيستند
  ت همچنين اگر ما به حضر،العياذ باهللا صادق نيستند

  
   :پاورقي

  . يعني كسي كه بر خشم خود مسلط است" كاظم " .1 
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يگر  د  معنايش اين نيست كه ائمه" الشهيد ": گوئيم  سيدالشهداء عليه السالم مي 
  . اند ما شهيد نشده

  

  تأثير مقتضيات زمان در شكل مبارزه
تاريخ نشان    آنها كه؟آيد كه ساير ائمه چرا شهيد شدند اينجا اين سخن به ميان مي

شمشير كشيده  دهد كه در مقابل دستگاههاي جور زمان خودشان قيام كرده و نمي
روش امام حسين متفاوت  بادهد كه روششان   آ نها كه ظاهر سيره شان نشان مي.باشند

 چرا امام ؟چرا امام حسن شهيد بشود ، امام حسين شهيد شد، بسيار خوب.بوده است
 و همين طور ؟امام صادق و امام كاظم شهيد بشوند  چرا امام باقر و؟سجاد شهيد بشود

   .ساير ائمه
اشتباه است اگر ما خيال بكنيم روش ساير ائمه با روش امام  :است  جواب اين

 ،كنند  برخي اينطور خيال مي.در اين جهت اختالف و تفاوت داشته است  حسين
خود بود ولي    امام حسين بنايش بر مبارزه با دستگاه جور زمان،در ميان ائمه :گويند مي

اينجور فكر بكنيم سخت   اگر.كردند ساير ائمه اين اختالف را داشتند كه مبارزه نمي
 اگر ، بله.داليل همه بر خالف است گويد و قرائن و  را مي تاريخ خالفش.ايم اشتباه كرده

 هيچوقت يك مسلمان ،همينجور هم هست  ما مطلب را جور ديگري تلقي بكنيم كه
 امكان ندارد كه با دستگاه -رسد به مقام مقدس امام    تا چه- يك مؤمن واقعي ،واقعي

 ، را با آن منطبق كند يعني خودش،سازش كند و واقعا بسازد  ظلم و جور زمان خودش
 .كند  تفاوت در اين است كه شكل مبارزه فرق مي.كند با آنها مبارزه مي  بلكه هميشه

اين يك شكل  . مبارزه با شمشير است، اعالن جنگ است،يك وقت مبارزه علني است
 در اين مبارزه هم .كند مي   مبارزه هست ولي نوع مبارزه فرق، و يك وقت.مبارزه است
  . منصرف كردن مردم از ناحيه او،مال كردن طرف هست  لجن،رف هستكوبيدن ط
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 باطل بودن او هست، جامعه را بر ضد او سوق دادن هست، ولي  هست، علني كردن
  .  شمشير كشيدن نه به صورت

هيچوقت  .تواند تأثير بگذارد اين است كه مقتضيات زمان در شكل مبارزه مي
زمان سازش با ظلم   د تأثير داشته باشد كه در يكتوان مقتضيات زمان در اين جهت نمي

 سازش با ظلم هيچ زماني ،خير .جايز نباشد ولي در زمان ديگر سازش با ظلم جايز باشد
 .اما شكل مبارزه ممكن است فرق كند ،و در هيچ مكاني و به هيچ شكلي جايز نيست

 تاريخ .ر استتار باشداست مخفيانه و زير پرده و د   ممكن،ممكن است مبارزه علني باشد
گويند   اگر مي.اند كند كه هميشه در حال مبارزه بوده حكايت مي ائمه اطهار عموما

 "   وقي" از ماده " تقيه " .]مقصود سكون و بي تحركي نيست[حال تقيه  مبارزه در
در يك شكل  : تقيه معنايش اين است. است" وقي " مثل تقوا كه از ماده ،است

عبارت ديگر سپر به كار    و به،يك حالت استتاري از خود دفاع كردن در ،اي مخفيانه
 حاشا و ،دست از مبارزه برداشتن   نه، هر چه بيشتر زدن و هر چه كمتر خوردن،بردن
  .كال

همه ائمه اطهار اين افتخار را آري اين افتخار   بينيم  روي اين حساب است كه ما مي
چ خليفه جوري سازش نكردند و هميشه در حال خودشان با هي   دارند كه در زمان-را 

 يا ، و بيش از هزار و سيصد سال-شما امروز بعد از هزار و سيصد سال  .مبارزه بودند
شصت   هزار و دويست و،هزار و دويست و پنجاه سال :بعضي از ائمه اندكي كمتر  براي
از قبل از (مروان  بينيد خلفايي نظير عبدالملك  مي- هزار و دويست و هفتاد سال ،سال

 بني ، پسر عموهاي عبدالملك،  اوالد عبدالملك،عبدالملك مروان تا عبدالملك مروان
از بدنام )  مأمون و متوكل،هارون الرشيد ، ابوالعباس سفاح، منصور دوانيقي،العباس

 حتي در ميان اهل ،ها كه قضيه بسيار روشن است ما شيعه   در ميان.ترين افراد تاريخند
  اگر مقاومت ائمه اطهار؟ كي اينها را لجنمال كرده است.اند لجنمال شده اينها ،تسنن

  در مقابل اينها 
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كردند و غاصب بودن و  نبود، و اگر نبود كه آنها فسقها و انحرافهاي آنان را بر مال مي
نمودند، آري اگر اين موضوع نبود، امروز ما  نااليق بودن آنها را به مردم گوشزد مي

 باطن مأمون را ، اگر ائمه.شمرديم مي قديسين   مخصوصا مأمون را در رديفهارون و
 مسلم او يكي از قهرمانان بزرگ ،نمودند معرفي كامل نمي كردند و وي را آشكار نمي

  .شد تلقي مي علم و دين در دنيا
موسي   چرا.بحث ما در موجبات شهادت امام موسي بن جعفر عليهماالسالم است

مسلمات تاريخ   اوال اينكه موسي بن جعفر شهيد شده است از؟د كردندبن جعفر را شهي
 موسي بن ،روايات   بنابر معتبرترين و مشهورترين.كند است و هيچكس انكار نمي

 و ،و در زندان هم از دنيا رفت چهار سال در كنج سياهچالهاي زندان بسر برد) ع(جعفر
رتخواهي و يك اعتراف زباني از او يك معذ   مكرر به امام پيشنهاد شد كه،در زندان

   .اين متن تاريخ است . و امام حاضر نشد،بگيرند
  

  امام در زندان بصره  
اين زندان به آن   او را از. در زندانهاي متعدد بسر برد،امام در يك زندان بسر نبرد

بعد  ،بردند زنداني كه امام را مي  و راز مطلب اين بود كه در هر،كردند زندان منتقل مي
 عيسي بن جعفر . اول امام را به زندان بصره بردند.شد از اندك مدتي زندانبان مريد مي

  امام را تحويل او دادند. يعني نوه منصور دوانيقي والي بصره بود،منصور بن ابي جعفر
 :از كسان او   به قول يكي.كه يك مرد عياش كياف و شرابخوار و اهل رقص و آواز بود

گوش او رسيد كه در عمرش   خداشناس را در جايي آوردند كه چيزها بهاين مرد عابد و 
 و چون ،امام را به زندان بصره بردند 178 در هفتم ماه ذي الحجه سال .نشنيده بود

 امام را در يك وضع ،اصطالح جشن و شادماني بود  عيد قربان در پيش بود و ايام به
   مدتي امام .بردند) از نظر روحي(بدي
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او هم قبال . مند و مريد شد كم كم خود اين عيسي بن جعفر عالقه. ان او بوددر زند
كند   دستگاه خالفت تبليغ مي كرد كه شايد واقعا موسي بن جعفر همانطور كه خيال مي

 يعني عشق رياست ،خالفت است  مدعي مردي است ياغي كه فقط هنرش اين است كه
ت و اگر مسئله خالفت براي او مطرح معنويت اس  او مرد، ديد نه.به سرش زده است

 بعدها وضع .مطرح است نه اينكه يك مرد دنيا طلب باشد  است از جنبه معنويت مطلب
  داد يك اطاق بسيار خوبي را در اختيار امام قرار دادند و رسما از امام  دستور.عوض شد

جواب داد من  . هارون محرمانه پيغام داد كه كلك اين زنداني را بكن.كرد پذيرايي مي
بده اين را از من   خودش به خليفه نوشت كه دستور، اواخر.كنم چنين كاري نمي

چنين مردي را به عنوان يك   توانم  من نمي،كنم تحويل بگيرند واال خودم او را آزاد مي
 حرفش البته ،خليفه و نوه منصور بود   چون پسر عموي.زنداني نزد خود نگاه دارم

   .خريدار داشت
  

  م در زندانهاي مختلف اما
 " ربيع "پسر  ، فضل بن ربيع.امام را به بغداد آوردند و تحويل فضل بن ربيع دادند 

هم بعد از مدتي به امام عالقمند   او.هارون امام را به او سپرد) 1(حاجب معروف است
 جاسوسها به هارون .بهتري براي امام قرار داد   وضع امام را تغيير داد و يك وضع،شد

 در ،كند در زندان فضل بن ربيع به خوشي زندگي مي خبر دادند كه موسي بن جعفر
 هارون امام را از او گرفت و تحويل فضل بن .مهمان است واقع زنداني نيست و باز

 فضل بن يحيي هم بعد از مدتي با امام همين طور رفتار كرد كه .يحياي برمكي داد
  هارون 
  

  : پاورقي
بود، بعد از   كه ابتدا حاجب منصور" ربيع "ني دارند به نام  خلفاي عباسي دربا1 

اينها از خصيصين . هارون بود  منظور نيز در دستگاه آنها بود، و بعد پسرش در دستگاه
  .مورد اعتماد بودند  دربار به اصطالح خلفاي عباسي و فوق العاده
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   قضيه از همينرفتند و تحقيق كردند، ديدند.  خشم گرفت و جاسوس فرستاد خيلي
بعد پدرش يحيي . قرار است، و باالخره امام را گرفت و فضل بن يحيي مغضوب واقع شد

هايش از چشم هارون بيفتند  بچه  عليه ما عليه براي اينكه مبادابرمكي، اين وزير ايراني
مجلسي سر زده از پشت سر هارون رفت    در يك،كه دستور هارون را اجرا نكردند

 من خودم حاضرم ، اگر پسر تقصير كرده است: ش هارون گذاشت و گفتسرش را به گو
 بعد . پسرم چنان، پسرم چنين، پسرم توبه كرده است، هر امري شما داريد اطاعت كنم

امام را از پسرش تحويل گرفت و تحويل زندانبان ديگري به نام سندي  آمد به بغداد و
سخت    و در زندان او خيلي بر امام،گويند اساسا مسلمان نبوده شاهك داد كه مي  بن

  .. يعني ديگر امام در زندان او هيچ روي آسايش نديد،گذشت
  

  در خواست هارون از امام 
شهادت امام   در آخرين روزهايي كه امام زنداني بود و تقريبا يك هفته بيشتر به

بان بسيار نرم فرستاد و با يك ز   هارون همين يحيي بر مكي را نزد امام،باقي نمانده بود
عمويم سالم برسانيد و به او بگوئيد بر ما ثابت  و ماليمي به او گفت از طرف من به پسر

ام و قسم را  ايد ولي متأسفانه من قسم خورده نداشته  شده كه شما گناهي و تقصيري
ام كه تا تو اعتراف به گناه نكني و از من تقاضاي عفو  خورده   من قسم.توانم بشكنم نمي
 همينقدر در حضور همين . هيچ كس هم الزم نيست بفهمد.را آزاد نكنم  تو،اييننم

 ، حضور اشخاص ديگر هم الزم نيست، حضور خودم هم الزم نيست،اعتراف كن  يحيي
اعتراف   در حضور يحيي همينقدر تو،خواهم قسمم را نشكسته باشم من همينقدر مي

من تو را آزاد  ،خليفه مرا ببخشد ،ام  من تقصير كرده،خواهم كن و بگو معذرت مي
  . و بعد بيا پيش خودم چنين و چنان،كنم مي
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 چرا اينها شهيد ؟ هستند"» شفعاء دار الفناء« "چرا اينها . حال روح مقاوم را ببينيد
بدهند كه  خواستند نشان شدند، مي شان شهيد مي  در راه ايمان و عقيده؟شدند مي

 جوابي كه به يحيي داد اين بود كه .دهد نمي ] ظالم راهمگامي با[ايمان ما به ما اجازه 
 كه بعد از " همين ،عمر من ديگر چيزي باقي نمانده است  به هارون بگو از" :فرمود

   .مسموم كردند يك هفته آقا را
  

  علت دستگيري امام 
اجتماعي امام    براي اينكه به موقعيت؟حال چرا هارون دستور داد امام را بگيرند

 واقعا ،مقام قيام نبود  با اينكه امام هيچ در،كرد ورزيد و احساس خطر مي ميحسادت 
اما آنها ) انقالب ظاهري(كند كوچكترين اقدامي نكرده بود براي اينكه انقالبي بپا

 وقتي كه .اند انقالب عقيدتي بپا كرده دادند كه اينها انقالب معنوي و تشخيص مي
 و بعد از او براي پسر ،پسرش امين تثبيت كند  گيرد كه واليتعهد را براي تصميم مي

 و بعد علما و برجستگان شهرها را ،او براي پسر ديگرش مؤتمن  و بعد از،ديگرش مأمون
خواهد بيايد مكه و آنجا يك  كه همه امسال بيايند مكه كه خليفه مي كند دعوت مي

 ؟اين كار كيستكند مانع   فكر مي،عظيم تشكيل بدهد و از همه بيعت بگيرد  كنگره
آن كه   شود كه آنكسي كه اگر باشد وچشمها به او بيفتد اين فكر براي افراد پيدا مي

 ،آيد مدينه مي   وقتي كه. موسي بن جعفر؟ كيست،لياقت براي خالفت دارد اوست
كنم  من گمان مي :گفت  همين يحيي بر مكي به يك نفر.دهد امام را بگيرند دستور مي

 گفتند .جعفر را توقيف كنند  ز و فردا دستور بدهد موسي بنخليفه در ظرف امرو
  زيارت   ؟ گفت من همراهش بودم كه رفتيم بهچطور
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 ديدم اينجور ،بدهد. وقتي كه خواست به پيغمبر سالم) 1.(يرسول در مسجدالنب
 من از شما معذرت " :بعد گفت) اهللا  يا رسول :يا(السالم عليك يا ابن العم :گويد مي
مثل اينكه به پيغمبر هم (.بن جعفر را توقيف كنم  اهم كه مجبورم فرزند شما موسيخو مي
 اگر اين كار را نكنم در مملكت ،ديگر مصالح اينجور ايجاب ميكند) تواند دروغ بگويد مي
مجبورم چنين  ، و به خاطر مصالح عالي مملكت، براي اينكه فتنه بپا نشود،شود بپا مي  فتنه

خيال  : يحيي به رفيقش گفت."خواهم   من از شما معذرت مي! رسول اهللا يا،كاري را بكنم
 هارون دستور داد جالدهايش .امام را بدهد  كنم در ظرف امروز و فردا دستور توقيف مي

 وقتي وارد شدند كه امام . مسجد پيغمبر؟ كجا بود.در خانه نبود   اتفاقا امام.رفتند سراغ امام
 ،حال نماز   در همان،ند كه موسي بن جعفر نمازش را تمام كند مهلت نداد.خواند مي نماز

كرد به قبر رسول اكرم   آقا را كشان كشان از مسجد پيغمبر بيرون بردند كه حضرت نگاهي
ببين امت تو با فرزندان تو » عليك يا جداه   السالم،السالم عليك يا رسول اهللا« :و عرض كرد

  ! كنند؟ چه مي
بيعت   خواهد براي واليتعهد فرزندانش  چون مي]؟كند را ميهارون اين كار [چرا 

   قيام نكرده . موسي بن جعفر كه قيامي نكرده است.بگيرد
  

  : پاورقي
باور نكنيد كه اين . اين خاك بر سرها واقعا در عمق دلشان اعتقاد هم داشتند. 1 

ودند، كه با اعتقاد بودند، اينقدر شقي نب اينها اگر بي اعتقاد مي. اشخاص اعتقاد نداشتند
 امام حسين كه وقتي امام پرسيد اهل كوفه  مثل قتله. بودند و اينقدر شقي بودند

قلوبهم معك وسيوفهم عليك دلشان با توست، :  فرزدق و چند نفر ديگر گفتند؟چطورند
جنگند، عليه اعتقاد و   مي در دلشان به تو ايمان دارند، در عين حال عليه دل خودشان

واي به حال . روي تو كشيده است اند و شمشيرهاي اينها بر قيام كرده شانايمان خود
اينها . وادار كند كه عليه اعتقاد خودش بجنگد بشر كه مطامع دنيوي، جاه طلبي، او را

داشتند، به موسي بن جعفر  داشتند، به پيغمبر اعتقاد نمي نمي اگر واقعا به اسالم اعتقاد
اينقدر  داشتند، اينقدر مورد مالمت نبودند و اد ديگري ميداشتند و يك اعتق نمي اعتقاد

اعتقادشان عمل   در نزد خدا شقي و معذب نبودند، كه اعتقاد داشتند و بر خالف
  . كردند مي
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كند كه هارون و   او حكايت مي.است، اما اصال وضع او وضع ديگري است، وضع
  . فرزندانش غاصب خالفتند

  

   سخن مأمون 
 ،دانند ل كرده است كه بسياري از مورخين او را شيعه ميمأمون طوري عم

انسان به يك    كه هيچ مانعي ندارد كه- و بنابر عقيده من ،گويند او شيعه بوده است مي
بوده است و از علماي    او شيعه-چيزي اعتقاد داشته باشد و بر ضد اعتقادش عمل كند 

تسنن كرده است كه در متن تاريخ    اين مرد مباحثاتي با علماي اهل.شيعه بوده است
 چند سال .اينجور منطقي مباحثه كرده باشد  ام هيچ عالم شيعي  من نديده.ضبط است

 "كتابي نوشته بود كه به فارسي هم ترجمه شد به نام   اي پيش يك قاضي سني تركيه
  ن مباحثه مأمون با علماي اهل تسن، در آن كتاب."درباره آل محمد   تشريح و محاكمه

و    به قدري اين مباحثه جالب.درباره خالفت بالفصل حضرت امير نقل شده است
عالمانه مباحثه  بيند كه عالمي از علماي شيعه اينجور عالمانه است كه انسان كمتر مي

گفتيد چه كسي تشيع را به من  اگر :اند يك وقتي خود مأمون گفت  نوشته.كرده باشد
 ،درس تشيع را از پدرم هارون آموختم   من.رونپدرم ها : گفت؟ گفتند كي؟آموخت

در عين حال  : گفت.شيعه و ائمه شيعه دشمن تر بود گفتند پدرت هارون كه از همه با
 ، ماهمراهش بوديم،است در يكي ازسفرهايي كه پدرم به حج رفت قضيه از همين قرار

  و مجبور،ر معاريف و كبا، مخصوصا مشايخ،آمدند  همه به ديدنش مي،بودم  من بچه
را معرفي    اول خودش،آ يد  دستور داده بود هر كسي كه مي.بودند به ديدنش بيايند

تا خليفه بشناسد   يعني اسم خودش و پدرش و اجدادش را تا جد اعاليش بگويد،كند
 هر .است يا اوسي   و اگر از انصار است خزرجي،كه او از قريش است يا از غير قريش

  فالن كس با اين اسم  :گفت آمد نزد هارون و مي بان مي اول در.آمد كس كه مي
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روزي دربان آمد گفت آن كسي كه به ديدن . و اين اسم پدر و غيره آمده است
 محمد بن علي بن الحسين بن علي  بگو موسي بن جعفر بن: گويد خليفه آمده است مي

 : و بعد گفت،ييدبگو بفرما :تا اين را گفت، پدرم از جا بلند شد، گفت. بن ابي طالب
 . ما رفتيم. و به ما دستور داد كه استقبال كنيد،پياده نشوند همانطور سواره بيايند و

از   داد كه  نشان مي.ديديم كه آثار عبادت و تقوا در وجناتش كامال هويدا بود مردي را
ا شما ر :فرياد كرد  پدرم از دور،آمد  سواره بود كه مي.آن عباد و نساك درجه اول است

او چون پدرم خيلي اصرار كرد   و،دهم كه همينطور سواره نزديك بياييد به كي قسم مي
هارون دويديم ركابش را گرفتيم و او را پياده   به امر.يك مقدار روي فرشها سواره آمد

تان  عائله : و بعد سؤال و جوابهايي كرد، مؤدب،خودش نشاند   وي را باال دست.كرديم
 وضع ؟ وضع زندگيتان چطور است.اش خيلي زياد است عائلهمعلوم شد  ؟چقدر است

   وقتي. و بعد هم رفت، عوائد من اين است؟ عوائدتان چيست.چنين است  زندگيم
امر هارون تا در    و ما به، در ركابش برويد،بدرقه كنيد :خواست برود پدرم به ما گفت

فه خواهي شد و من يك خلي  كه او آرام به من گفت تو،اش رفتيم اش در بدرقه خانه
   .بدرفتاري نكن  كنم و آن اينكه با اوالد من توصيه بيشتر به تو نمي

وقتي  ، من از همه فرزندان جري تر بودم، برگشتيم،دانستيم اين كيست ما نمي
اي   يك خنده؟خلوت شد به پدرم گفتم اين كي بود كه تو اينقدر او را احترام كردي

 .ايم مال اينهاست مسندي كه ما بر آن نشسته  واهي اينراستش را اگر بخ :كرد و گفت
 ؟كني پس چرا واگذار نمي : گفتم،اعتقاد دارم : گفت؟داري گفتم آيا به اين حرف اعتقاد

  اگر بدانم در دلت خطور، تو كه فرزند من هستي؟داني الملك عقيم نمي مگر :گفت
تنت بر   ر دارد از روي آنچه را كه چشمهايت در آن قرا،كند كه مدعي من بشوي مي
   .دارم مي
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فرستاد به خانه اين و آن، از پنج  داد، پولهاي گزاف مي هارون صله مي. قضيه گذشت
ما گفتيم البد پولي كه براي اين . هزار دينار زر سرخ، چهار هزار دينار زر سرخ و غيره

 كمترين پول .فرستد خيلي زياد خواهد بود  مي مرد كه اينقدر برايش احترام قائل است
داني اينها  مگر نمي : گفت، سؤال كردمباز من رفتم.  دينار دويست: را براي او فرستاد
هميشه تنگدست باشند و پول نداشته  كند كه اينها  سياست ايجاب مي.رقيب ما هستند

 يك وقت ممكن است كه صد هزار ،اقتصاديشان زياد شود  باشند زيرا اگر زماني امكانات
   .قيام كند پدر توشمشير عليه 

  

  نفوذ معنوي امام  
شمشير    آنها نه.از اينجا شما بفهميد كه نفوذ معنوي ائمه شيعه چقدر بوده است

 ،افراد دستگاه هارون   در ميان نزديكترين. ولي دلها را داشتند،داشتند و نه تبليغات
از آن شود  اي دارد كه نمي جاذبه   حق و حقيقت خودش يك.شيعيان وجود داشتند

ملك حسين گفت من فهميدم كه حتي   ها خوانديد كه  امشب در روزنامه.غافل شد
  آنهاست   آشپزم هم از،راننده ام با چريكها است

 اما در ، ولي شيعه است، شخص دوم مملكت است،علي بن يقطين وزير هارون است
 . ون استكند به هدفهاي موسي بن جعفر ولي ظاهرش با هار  و خدمت مي،استتار  حال

خاص    ولي موسي بن جعفر با آن روشن بيني هاي،دو سه بار هم گزارشهايي دادند
 در ميان .ماند  امامت زودتر درك كرد و دستورهايي به او داد كه وي اجرا كرد و مصون

آنچنان مجذوب و شيفته امام    اشخاصي بودند كه،افرادي كه در دستگاه هارون بودند
  كردند با امام تماس  نمي  گاه جرأت ي هيچبودند كه حد نداشت ول
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  .بگيرند 
  گويد كه من مشمول  يكي از ايرانيهايي كه شيعه و اهل اهواز بوده است مي
 مالياتهايي  خواستم اين ماليتهاي خيلي سنگين شدم كه براي من نوشته بودند و اگر مي
 اتفاقا والي اهواز . دمش را كه اينها براي من ساخته بودند بپردازم از زندگي ساقط مي

 اگر او بر طبق آن دفاتر  معزول شد و والي ديگري آمد و من هم خيلي نگران كه
بعضي دوستان به من  ولي. كنم  سقوط مي مالياتي از من ماليات مطالبه كند، از زندگي

 اما من جرأت نكردم بروم نزد او و .كه شيعه هستي   تو هم،اين باطنا شيعه است :گفتند
 گفتم بهتر اين است كه بروم مدينه نزد خود .چون باور نكردم ،يم من شيعه هستمبگو

اگر خود ايشان تصديق كردند او ) آن وقت هنوز آقا در زندان نبودند(موسي بن جعفر
سه چهار   اي نوشت كه  امام نامه. رفتم خدمت امام.اي بگيرم است از ايشان توصيه  شيعه

كه امامي به تابع خود   هايي  اما از نوع آمرانه،له آمرانه سه چهار جم،جمله بيشتر نبود
گرفتاري از مؤمن در نزد خدا    قضاء حاجت مؤمن و رفع" راجع به اينكه ،نويسد مي

مخفيانه آوردم اهواز فهميدم كه اين نامه را بايد    نامه را با خودم."چنين است و السالم 
 گفتم به او بگو كه ، دربان آمد،اش انهخ  يك شب رفتم در.خيلي محرمانه به او بدهم

 ديدم خودش آمد .اي براي تو دارد است و نامه  شخصي از طرف موسي بن جعفر آمده
 گفتم من از طرف امام موسي بن جعفر ؟گوييد چه مي :وسالم و عليك كرد و گفت

را  بعد صورت م، نامه را بوسيد، شناخت،نامه را از من گرفت .اي دارم ام و نامه آمده
 ،  مثل يك بچه در جلوي من نشست، مرا فورا بر در منزل،چشمهاي مرا بوسيد ،بوسيد

امام را زيارت    تو با همين چشمهايت جمال.بله : گفتم!؟گفت تو خدمت امام بودي
اند  ماليات سنگيني براي من بسته   گفتم يكچنين؟ گرفتاريت چيست. گفتم بله!؟كردي

دستور داد همان شبانه دفاتر را آوردند و  .شوم  ميكه اگر بپردازم از زندگي ساقط
    و ،اصالح كردند
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 گفت " هر كس كه يك مؤمني را مسرور كند، چنين و چنان " بود  چون آقا نوشته
خواهم هر  گفت من مي.  گفتم بله؟دهيد من خدمت ديگري هم به شما بكنم  مي اجازه

كنم، آنچه هم   مي نقد دارم با تو نصفچه دارائي دارم، امشب با تو نصف كنم، آنچه پول 
 با اين وضع آمدم بيرون و  گفت. كنم، نصفش را از من بپذير كه جنس است قيمت مي

 عرض كردم، امام تبسمي كرد و  بعد در يك سفري وقتي رفتم جريان را به امام
  . خوشحال شد

بغير  س للناهكونوا دعا« "ترسيد   از جاذبه حقيقت مي؟ترسيد هارون از چه مي
 ، تبليغ،بسيار كم است   تبليغ زبان اثرش،اش زبان نيست تبليغ كه همه) 1("» السنتكم

با آباء كرامش و يا با اوالد طاهرينش   آنكسي كه با موسي بن جعفر يا.تبليغ عمل است
كه  ديد  و مي،ديد  اصال حقيقت را در وجود آنها مي،شد و مدتي با آنها بود مي"روبرو 

 واقعا عاشق خدا هستند، و واقعا هر چه ،ترسند  واقعا از خدا مي،شناسند ا ميواقعا خدا ر
   .كنند براي خدا و حقيقت است كه مي
  

  دو سنت معمول ميان ائمه عليهم السالم  
 .است بينيد كه به طور وضوح و روشن هويدا شما دو سنت را در ميان همه ائمه مي 

در وجود اينها    يك خداباوري عجيب.تيكي عبادت و خوف از خدا و خدا باوري اس
 ،بينند  قيامت را مي،بينند مي  گوئي خدا را،لرزند گريند و مي  از خوف خدا مي،هست

حليف «: خوانيم درباره موسي بن جعفر مي .بينند  جهنم را مي،بينند بهشت را مي
هاي هاي طوالني و اشك يعني هم قسم سجده) 2(» هالسجدش الطويلة و الدموع الغزير

   .جوشان
  

  : پاورقي
  .  اصول كافي، باب صدق و باب ورع.1
   222ص /2منتهي االمال، ج . 2
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  . گريد  آتشين نباشد كه انسان نمي تا يك درون منقلب
شود   مي  ديده]از ائمه معصومين[سنت دومي كه در تمام اوالد علي عليه السالم 
 براي " انسان "اصال . دگان استهمدردي و همدلي با ضعفا، محرومان، بيچارگان و افتا

بينيم، زين   امام حسين رامي، بينيم امام حسن را مي. اينها يك ارزش ديگري دارد
 كاظم و ائمه بعد از آنها، در تاريخ هر كدام از اينها  العابدين، امام باقر، امام صادق، امام

 برنامه اينهاست، بينيم اصال رسيدگي به احوال ضعفا و فقراء، كنيم، مي كه مطالعه مي
 شخصا رسيدگي بكنند نه فقط دستور بدهند، يعني نايب ]به اين صورت كه[آن هم 

   .ديدند  است كه مردم اينها را ميبديهي. نپذيرند و آن را به ديگري موكول نكنند
  

  نقشه دستگاه هارون 
ه بلك  اي كشيد براي اينكه در مدتي كه حضرت در زندان بودند دستگاه هارون نقشه

اصطالح خدمتكار    يك كنيز جوان بسيار زيبائي مأمور شد كه به.از حيثيت امام بكاهد
 اگر ، غذا بياورد،غذا ببرد  كسي بايد، بديهي است كه در زندان.امام در زندان باشد

كنيز جوان بسيار زيبا را مأمور اين كار    يك.زنداني حاجتي داشته باشد از او بخواهد
 ممكن ، مدتها هم در زندان بوده،باشد يك مرد است  خره هر چهباال : گفتند،كردند

  مگر" : يك افراد ولگويي بگويند، يا الاقل بشود متهمش كرد،بكند است نگاهي به او
كه اصال در اين   يكوقت خبردار شدند" ! يك مرد با يك زن جوان، اتاق خلوت!؟شود مي

انداخته و مشغول عبادت شده [ ي ا  يعني او هم آمده سجاده،كنيز انقالب پيدا شده
    ديدند اين كنيز هم شده نفر دوم) 1(]است
  

  :  پاورقي
توانست  مي چون امام در زندان بود و كاري نداشت، آن كاري كه در آنجا .1

با يك عشق فوق  بكند فقط عبادت بود و عبادت، يك عبادت طاقت فرسايي كه جز
  .ي بكندالعاده امكان ندارد انسان بتواند چنين تالش
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كنيز را آوردند، ديدند اصال . خبر دادند به هارون كه اوضاع جور ديگري است. امام 
. كند كند، به زمين نگاه مي منقلب است، حالش حال ديگري است، به آسمان نگاه مي

اين مرد را كه من ديدم، ديگر نفهميدم كه من چي هستم، :  گفت؟گفتند قضيه چيست
كنم كه  ام، حاال فكر مي ام، خيلي تقصير كرده ي گناه كردهو فهميدم كه در عمرم خيل

  . فقط بايد در حال توبه بسر ببرم، و از اين حالش منصرف نشد تا مرد
  

  بشر حافي و امام آاظم 
 از يك .گذشت مي هاي بغداد روزي امام از كوچه) 1(ايد داستان بشر حافي را شنيده

رقصيدند و صداي پايكوبي  مي زدند و  مي،وداي صداي عربده و تار و تنبور بلند ب خانه
در حالي كه آشغالهايي همراهش بود و  اي از منزل بيرون آمد  اتفاقا يك خادمه.آمد مي

 امام به او فرمود صاحب اين .مأمورين شهرداري ببرند خواست بيرون بريزد تا گويا مي
مجللي اين را از خانه به اين  : گفت. سؤال عجيبي بود؟بنده خانه آزاد است يا

   معلوم، يكي از اعيان، يكي از اشراف، يكي از رجال،اين خانه بشر است ؟فهمي نمي
اين سرو صداها از   كه) 2(بود  اگر بنده مي،بله آزاد است : فرمود.است كه آزاد است

 ،اند شده است ديگر ننوشته  هاي ديگري رد و بدل  چه جمله، حال.اش بلند نبود خانه
 بشر متوجه شد كه . آقا رفتند.اند كه اندكي طول كشيد و مكثي شد ههمينقدر نوشت

و برگردد كه مثال يك دقيقه بيشتر طول  اين كلفت كه رفته بيرون آشغالها را بريزد
يك  : گفت؟چرا معطل كردي :آمد نزد او و گفت .اي طول كشيد  چند دقيقه،كشد نمي

 چه .ؤال عجيبي از من كرديك س : گفت؟چه گفت : گفت. مردي مرا به حرف گرفت
 گفتم البته كه آزاد ؟من پرسيد كه صاحب اين خانه بنده است يا آزاد  از؟سؤال كرد

   .است
  

  : پاورقي
  شد نه اينكه كردند، يعني طبعا مي  ائمه اطهار يك اعمال قدرتهايي مي.1
  . خواستند نمايش بدهند مي

  بود  يعني اگر بنده خدا مي.2
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. آمد بود كه اين سر و صداها بيرون نمي آزاد است، اگر بنده ميبله، : بعد هم گفت 
ها را كه گفت، فهميد كه موسي بن   عالئم و نشانه؟هايي داشت آن مرد چه نشانه: گفت

 از اين طرف رفت پايش لخت بود، به خود فرصت نداد كه ؟كجا رفت: گفت. جعفر است
پاي برهنه بيرون . را پيدا نكندبرود كفشهايش را بپوشد، براي اينكه ممكن است آقا 

دويد، خودش را انداخت به دامن امام و ) همين حمله در او انقالب ايجاد كرد.(دويد
. فهميد كه مقصود چيست. من اين را گفتم:  امام فرمود؟شما چه گفتيد: عرض كرد

   از آن.راست گفت خواهم بنده خدا باشم، و واقعا هم  از همين ساعت مي آقا من: گفت
   .ساعت ديگر بنده خدا شد

 اينها : گفت  مي،كرد  اين بود كه احساس خطر مي.دادند اين خبرها را به هارون مي
 :فرمود  امام مي.است   اصال بودن تو از نظر من گناه" وجودك ذنب "فقط بايد نباشند 

لي به  و، جوابي نداشتند؟اقدام را كردم   كدام؟ كدام قيام را بپا كردم؟ام من چكار كرده
 آنها هم در عين . اصال بودنت گناه است"وجودك ذنب  " :گفتند زبان بي زباني مي

 ،كردند شيعيانشان و محارم و افراد ديگر هيچگاه كوتاهي نمي  حال از روشن كردن
  .فهميدند كه قضيه از چه قرار است  و آنها مي،فهماندند گفتند و مي آنها مي  قضيه را به

   

  ون صفوان جمال و هار 
يك  - به اصطالح امروز - صفوان مردي بود كه .ايد داستان صفوان جمال را شنيده 

 و به قدري متشخص ،بنگاه كرايه وسائل حمل و نقل داشت كه آن زمان بيشتر شتر بود
 .خواست  او را براي حمل و نقل بارها مي،دستگاه خالفت  و وسائلش زياد بود كه گاهي

 لوازم حمل و نقل او را ،خواست به مكه برود كه مييك سفري   روزي هارون براي
   شيعه و از اصحاب امام، ولي صفوان.دادي با او بست براي كرايه لوازم  قرار.خواست

     يا قبال به امام عرض كرده- روزي آمد خدمت امام و اظهار كرد .كاظم است
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 مرد  به اينچرا شترهايت را : حضرت فرمود. ام  كه من چنين كاري كرده-بودند 
چون . من كه به او كرايه دادم، براي سفر معصيت نبود:  گفت؟ظالم ستمگر كرايه دادي

پولهايت را : فرمود. دادم  نمي سفر، سفر حج و سفر طاعت بود كرايه دادم واال كرايه
به دل : فرمود.  بله، مانده؟هايت مانده يا نه  كرايه  پس- يا الاقل -اي يا نه؟  گرفته

  اي، آيا ته دلت اي بكن، االن كه شترهايت را به او كرايه داده  مراجعه خودت يك
 كرايه تو را  عالقمند است كه الاقل هارون اينقدر در دنيا زنده بماند كه برگردد و پس

 . گناه است،ظالم هستي و همين راضي به بقاءتو همين مقدار : فرمود. بله:  گفت؟بدهد
 يك وقت خبردار شدند كه صفوان .هارون داشت ادي با او سوابق زي.صفوان بيرون آمد

 بعد كه . اصال دست از اين كارش برداشت.فروخته است تمام اين كاروان را يكجا
كنيم چون من  ما اين قرار داد را فسخ مي : و گفت]طرف قرار داد نزد[فروخت رفت 

   خبر به.ياورد و خواست يك عذرهايي ب،خواهم اين كار را بكنم از اين نمي ديگر بعد
 ؟چه قرار است قضيه از : گفت. او را حاضر كردند.حاضرش كنيد : گفت،هارون دادند

خوا  فكر كردم اگر كار هم مي ، ديگر اين كار از من ساخته نيست،ام گفت من پير شده
 ؟ چرا فروختي،راستش را بگو :گفت . هارون خبردار شد. كار ديگري باشد،هم بكنم

 موسي بن جعفر .دانم قضيه چيست مي   من،نه : گفت.ستراستش همين ا :گفت
 خالف شرع ، و به تو گفته اين كار،اي داده  خبردار شده كه تو شترها را به من كرايه

قسم اگر نبود آن سوابق زيادي كه ما از ساليان دراز با   به خدا، انكار هم نكن.است
   .دادم همين جا اعدامت كنند دستور مي  خاندان تو داريم

 ،وجود اينها : اوال.پس اينهاست موجبات شهادت امام موسي بن جعفر عليه السالم
 : دوم.كردند خطر مي  اي بود كه خلفا از طرف اينها احساس شخصيت اينها به گونه

كردند   يعني طوري عمل مي،كردند مي   منتها تقيه،گفتند كردند و قضايا را مي تبليغ مي
  ست  مدرك به د،كه تا حد امكان
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  اوضاع زمانشان. كنيم تقيه كردن، يعني رفتن و خوابيدن ما خيال مي.  نيفتد طرف
  كرد كه كارشان را انجام دهند، و كوشش كنند مدرك هم دست طرف ايجاب مي

اين روح مقاوم : سوم. ندهند، وسيله و بهانه هم دست طرف ندهند يا الاقل كمتر بدهند
 تو فقط يك عذر خواهي !آقا: گويند تي ميعرض كردم كه وق. عجيبي كه داشتند

  . ديگر عمر ما گذشته است: گويد كوچك زباني در حضور يحيي بكن، مي
از امام [يك وقت ديگري هارون كسي را فرستاد در زندان و خواست از اين راه 

 ،ارادت داريممنديم، ما به شما  ، باز از همين حرفها كه ما به شما عالقه]اعتراف بگيرد
نرويد واال ما هم قصدمان اين   كند كه شما اينجا باشيد و به مدينه ح ايجاب ميمصال

كه شما را در يك محل امني در نزديك    ما دستور داديم،نيست كه شما زنداني باشيد
مخصوص فرستادم چون ممكن است كه شما به   و من آشپز،خودم نگهداري كنند

 . دستور بدهيد برايتان تهيه كنند، مايليد هر غذايي كه،غذاهاي ما عادت نداشته باشيد
زماني امام در زندانش بوده و از افسران    همين فضل بن ربيع كه؟مأمورش كيست

حالي كه لباس رسمي پوشيده ومسلح بود و شمشيرش   فضل در.عاليرتبه هارون است
ضل بن  متوجه شد كه ف.خواند  امام نماز مي.زندان خدمت امام  را حمايل كرده بود رفت

 فضل ايستاده و منتظر است كه امام نماز) حال ببينيد قدرت روحي چيست(.ربيع آمده
 السالم عليكم :  امام تا نماز را سالم داد و گفت.را سالم بدهد و پيغام خليفه را ابالغ كند

 بار . باز فضل ايستاد.ايستاد به نماز اهللا اكبر و : گفت، مهلت نداد،و رحمة اهللا و بركاته
 چند .اهللا اكبر : مهلت نداد و گفت،السالم عليكم :گفت  باز تا.گر نماز امام تمام شددي

  كرد كه البد امام يك  اول خيال مي. تعمد است، فضل ديد نه.تكرار شد  بار اين عمل
 ،هم باشد نمازهايي دارد كه بايد چهار ركعت يا شش ركعت و يا هشت ركعت پشت سر

   حساب ،باشد  ست كه نمازها بايد پشت سر هم حساب اين ني،بعد فهميد نه
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خواهد او را بپذيرد، به اين شكل  اين است كه امام نمي خواهد به او اعتنا كند، نمي
ديد باالخره مأموريتش را بايد انجام بدهد، اگر خيلي هم بماند، . خواهد نپذيرد مي

 با موسي بن جعفر كند كه نكند رفته در زندان يك قول و قراري هارون سؤظن پيدا مي
آقا .  عليكم را تمام نكرده بود، شروع كرد به حرف زدن اين دفعه آقا هنوز السالم. بگذارد

. شايد اول هم سالم كرد.  بگويد السالم عليكم، او حرفش را شروع كرد خواست هنوز مي
  روي، بگويي هارون به او گفته بود مبادا آنجا كه مي.  هارون گفته بود گفت هر چه

اميرالمؤمنين چنين گفته است، به عنوان اميرالمؤمنين نگو، بگو پسر عمويت هارون 
هارون پسر عموي شما سالم رسانده و  :تواضع و ادب گفت  كمالاو هم با . اينجور گفت

 ولي مصالح ايجاب ،ثابت است كه شما تقصيري و گناهي نداريد گفته است كه بر ما
   و من، و فعال به مدينه برنگرديد تا موقعش برسدشما در همين جا باشيد  كند كه مي

دستور   هر غذائي كه شما ميخواهيد و،مخصوصا دستور دادم كه آشپز مخصوص بيايد
ال « :جمله را فرمود  اند امام در پاسخ اين  نوشته. همان را برايتان تهيه كند،دهيد مي

 خودم اينجا نيست كه اگر مال) 1(»  اهللا اكبر،حاضر لي مال فينفعني و ما خلقت سؤوال
 من ، آشپز بيايد و به او دستور بدهم،كنم  بخواهم خرج كنم از مال حالل خودم خرج

 من هم ، جيره اين ماه مرا بدهيد،بنده چقدر است  جيره :هم آدمي نيستم كه بگويم
  . همان"» اهللا اكبر« " همان و "» ما خلقت سؤوال« "   اين.مرد سؤال نيستم
وادار [ توانند ديدند اينها را از هيچ راهي و به هيچ وجهي نمي خلفا مياين بود كه 

كه شهيد كردن ائمه  فهميدند  واال خود خلفا مي، تابع و تسليم بكنند، تمكين بكنند]به
جابرانه خودشان كه از آن    ولي از نظر آن سياست،شود چقدر برايشان گران تمام مي

  رين  باز آسانت،داشتند ديگر دست بر نمي
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  .دندي دين ميهمراه را 
  

   شهادت اماميچگونگ
ك وقت خواندم كه او ي.  بن شاهك بودين زندان،زندان سنديعرض كردم آخر

از آن كساني بود كه هر چه به . ر مسلمان بوده استيك مرد غياساساً مسلمان نبوده و 
. هچال قرار دادندامام را در يك سيا. كرد  اجرا مي دادند، دستور را به شدت او دستور مي

. بعد هم كوششها كردند براي اينكه تبليغ بكنند كه امام به اجل خود از دنيا رفته است
   به هارون،پسرش فضل را تبرئه كرده باشداند كه همين يحيي برمكي براي اينكه  نوشته

  سندي.دهم مي   من خودم انجام،اند اي را كه ديگران انجام نداده قول داد كه آن وظيفه
 . و او هم قبول كرد،انجام بده را تو) به شهادت رساندن امام(را ديد و گفت اين كار

 آن را به يك شكل .اختيار سندي گذاشت يحيي زهر خطرناكي را فراهم كرد و در
خرما را به امام خوراندند و بعد هم فورا شهود حاضر  خاصي در خرمايي تعبيه كردند و

اند عدول المؤمنين را دعوت  نوشته(عوت كردندقضاوت را د  علماي شهر و،كردند
حضرت را هم )  آنها كه مورد اعتماد مردم هستند، مقدس،مردمان موجه   يعني،كردند

شايعاتي در   ها چه ايها الناس ببينيد اين شيعه :جلسه حاضر كردند و هارون گفت در
ن ناراحت زندا موسي بن جعفر در :گويند  مي،اطراف موسي بن جعفر رواج ميدهند

 تا حرفش تمام .سالم است  ببينيد او كامال. موسي بن جعفر چنين و چنان است،است
من مسمومم و از عمر من دو سه    همين االن،گويد  دروغ مي" :شد حضرت فرمود

 اين بود كه بعد از .تيرشان به سنگ خورد  اينجا."روزي بيشتر باقي نمانده است 
 و هي مردم را ،دند در كنار جسر بغداد گذاشتندآور  جنازه امام را،شهادت امام

 سرشان هم كه ، عضوي از ايشان شكسته نيست،آقا سالم است !آوردند كه ببينيد مي
   پس ما امام ،گلويشان هم كه سياه نيست ،بريده نيست
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سه روز بدن امام را در كنار جسر . را نكشتيم، به اجل خودش از دنيا رفته است 
 براي اينكه به مردم اينجور افهام كنند كه امام به اجل خود از دنيا بغداد نگه داشتند

 آتش  البته امام، عالقمند زياد داشت، ولي آن گروهي كه مثل اسپند روي.  است رفته
  . بودند، شيعيان بودند

 آمده  نويسند كه چند نفر از شيعيان امام، از ايران  يك جريان واقعا دلسوزي مي
 آرزو داشتند كه  اينها خيلي. رفتند اي قديم كه با چه سختي ئي ميبودند، با آن سفره

اند بيايند تا بغداد، الاقل بتوانند از اين زنداني هم يك مالقاتي  حاال كه موفق شده
اجازه مالقات با   شود، ولي هيچ مالقات زنداني كه نبايد يك جرم محسوب. بكنند

 آمدند . شايد بپذيرند،كنيم ما خواهش مي : اينها با خود گفتند.دادند زنداني را نمي
 همين امروز ما ترتيبش را ،بسيار خوب :پذيرفتند و گفتند   اتفاق،خواهش كردند

 بعد ،كنند  اين بيچاره ها مطمئن كه آقا را زيارت مي.جا منتظر باشيد   همين،دهيم مي
را زيارت   آقا،يمگردند به شهر خودشان كه ما توفيق پيدا كرديم آقا را مالقات كن مي بر

 همين طور كه .دادند   از خودشان فالن مسئله را پرسيديم و اينجور به ما جواب،كرديم
 يكوقت ديدند كه ،مالقات بدهند  در بيرون زندان منتظر بودند كه كي به آنها اجازه

امام  : مأمور گفت.هم روي دوششان است  چهار نفر حمال بيرون آمدند و يك جنازه
   .ستشما همين ا

  
   اال باهللا العلي العظيمقوهو ال حول و ال 
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    مسئله واليتعهد امام رضا عليه السالم
  

  جلسه اول
  بسم اهللا الرحمن الرحيم  

 و ،خالفت است بحث امروز ما يك بحث تاريخي و از فروع مسائل مربوط به امامت و
ن ايشان را از كه مأمو   مسئله به اصطالح واليتعهد حضرت رضا عليه السالم است،آن

 و ،ولي عهد خودش منصوب كرد  آورد و به عنوان) به مرو(مدينه به خراسان آنوقت
 يعني ، هم در همان مورد استعمال شده"  ولي عهد" يا " وليعهد "حتي همين كلمه 

 و من از چند سال ، مربوط به همان وقت است،نيست اين تعبير تنها مربوط به امروز
 در صدر اسالم كه ،ببينم اين كلمه از چه تاريخي پيدا شده  پيش در فكر بودم كه

 اين كار كه خليفه ،شده  لغتش هم استعمال نمي،موضوعش نبوده  يعني اصال،نبوده
  زمان حيات خودش فردي را به عنوان جانشين معرفي كند و از مردم بيعت وقت در

نداشت كه براي  ن اسم را ولي اي،بگيرد اول بار در زمان معاويه و براي يزيد انجام شد
  در. " ولي عهد "يزيد بيعت كنيد به عنوان 
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ن نكته توجه ينكه به ايده باشم با ايد] ر راين تعبيا[ست يادم ني بعد هم ي دوره ها
ن كلمه استعمال شده است و همواره هم تكرار يم كه ايني بينجا مي در ايول. داشته ام

خ ير مربوط به تارين تعبيم چون اي كنيان ميبر ين تعبيز به همي شود؛ و لهذا ما نيم
  .ميي گوير مين تعبير گفته، ما هم قهراً به همين تعبيخ به همياست؛ تار

نكه ينجا هم هست با اي كه در مسأله صلح امام حسن هست در اير شبهه اينظ
خالفت را  را امام حسنينها دو عمل متناقض و متضاد است، زين است كه ايظاهر امر ا

يعني كار را واگذاشت و   تسليم امر كرد-كرد و به تعبير تاريخ يا به تعبير خود امام رها 
 تحويل گرفتن است به ،واگذاري نيست ، قضيه، و در اينجا قضيه برعكس است،رفت

 وقتي كه كار ؟برسد كه پس ائمه چكار بكنند   ممكن است به نظر اشكال.حسب ظاهر
خواهند واگذار   وقتي هم كه ديگران مي،گيرند ر ميقرا كنند مورد ايراد را واگذار مي

   ؟ پس ايراد در چيست.گيرند باز مورد ايراد قرار مي پذيرند كنند و آنها مي
ميان   گويند مشترك است ولي ايراد كنندگان وجهه نظرشان يك امري است كه مي

حال كه دارند در    و اين قبول كردن از ديگران، ميان آن واگذار كردن به ديگران،هر دو
 نوعي ، آن واگذار كردن، گويند در هر دو مورد نوعي سازش است  مي.كنند واگذار مي

 و اين قبول ،خالفت را گرفته بود  سازش بود با خليفه وقت كه به طور قطع به ناحق
 كساني كه .باالخره نوعي سازش است  نيز- كه قبول كردن واليتعهد است -كردن 

كرد و به  آنجا امام حسن نبايد تسليم امر مي ن اين است كه درگيرند حرفشا ايراد مي
 و در اينجا هم امام رضا ،شد جنگيد تا كشته مي بايد مي  نمود بلكه اين شكل سازش مي

بايست  كرده باشند مي  پذيرفت و حتي اگر او را مجبور به پذيرفتن بايست مي نمي
واليتعهد راكه يك مسئله   ئله حال ما مس.شد كرد تا حدي كه كشته مي مقاومت مي

  درباره صلح امام.  روشن شود كنيم تا مطلب تحليل ميتاريخي مهمي است تجزيه و 
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  . حسن قبال تا حدودي بحث شد
 ]را  چرا واليتعهدي[ كه -اول بايد خود ماجرا را قطع نظر از مسئله حضرت رضا  

چه بوده   رد كه جريان از نظر تاريخي بررسي ك-قبول كرد و به چه شكل قبول كرد 
   .است
  

  رفتار عباسيان با علويين 
 ،آمدند ها از همان روز اولي كه روي كار  عباسي.مأمون وارث خالفت عباسي است

و مقدار جنايتي  ،شان مبارزه كردن با علويون به طور كلي و كشتن علويين بود برنامه
كه امويين كردند كمتر   يكه عباسيان نسبت به علويين بر سر خالفت كردند از جنايات

امويين چون فاجعه كربال كه طرف   منتها در مورد،نبوده و بلكه از يك نظر بيشتر بود
گيرد واال منهاي مسئله امام حسين  مي  دهد قضيه خيلي اوج امام حسين است رخ مي

 و علويين به وجود آوردند از فاجعه كربال كمتر نبوده هايي كه اينها راجع به ساير فاجعه
 با اوالد امام ، با علويين، منصور كه دومين خليفه عباسي است. بلكه زيادتر بوده است

كشت   چه كرد و چقدر از اينها را-در ابتدا خودش با اينها بيعت كرده بود    كه-حسن 
 كه عده ،شود مي  و اينها را چه زندانهاي سختي برد كه واقعا مو به تن انسان راست

 نان به آنها ، آب به آنها ندهد، ت بيچاره را مدتي ببرند در يك زندانيزيادي از اين سادا
  به يك شكلي آنها را، حتي اجازه بيرون رفتن و مستراح رفتن به آنها ندهد،ندهد

سرشان   زجركش كند و وقتي كه ميخواهد آنها را بكشد بگويد برويد آن سقف را روي
  ..خراب كنيد

خود    در زمان.ه آمدند به همين شكل عمل كردندور هم هر كدامشان كصبعد از من 
 " كامل "و    مسعودي" مروج الذهب "مأمون پنج شش نفر امامزاده قيام كردند كه 

در همان زمان مأمون و هارون هفت هشت نفر از . اند ابن اثير همه اينها را نقل كرده
  پس كينه و عدوات. سادات علوي قيام كردند

 ١٧٣



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

   عباسيان به خاطر رسيدن به.يان يك مطلب كوچكي نيستعباسيان و علو   ميان
شد  رقيبشان مي   احيانا اگر از خود عباسيان هم كسي،خالفت به هيچكس ابقاء نكردند

اي   همين قدر كه ذره،كرد   ابومسلم اينهمه به اينها خدمت.بردند فورا او را از بين مي
به هارون خدمت كردند و اين همه    برامكه اين.احساس خطر كردند كلكش را كندند

داشتند كه صميميت هارون و برامكه ضرب   دو اينهمه نسبت به يكديگر صميميت
 يكمرتبه ،هارون به خاطر يك امر كوچك از نظر سياسي   ولي،)1(المثل تاريخ است

 خود همين جناب مأمون با برادرش امين در .فاميلشان را دود داد كلك اينها را كند و
   .كشت   دو برادر با هم جنگيدند و مأمون پيروز شد و برادرش را به چه وضعياين ،افتاد

  حال اين خودش يك عجيبي است از عجايب تاريخ كه چگونه است كه چنين
 دستور بدهد كه برويد او ،مدينه احضار كند شود كه حضرت رضا را از ي حاضر ميمأمون

 ابتدا بگويد خالفت رااز من ،عرضه بداردموضوع را به امام  آورند  بعد كه مي،را بياوريد
   و حتي كار به،و در آخر راضي شود كه با تو بايد واليتعهد را از من بپذيري ،)2(بپذير

چه جرياني   و؟اي داشته  او در اين كار چه انگيزه. تهديدهاي بسيار سخت،تهديد برسد
  .خيلي ساده نيست   تجزيه و تحليل كردن اين قضيه از نظر تاريخي؟در كار بوده است

كند و   همين قضيه را بحث مي" تاريخ تمدن "جرجي زيدان در جلد چهارم 
خودش يك استنباط خاصي دارد كه عرض خواهم كرد، ولي يك مطلب را اعتراف 

  كند كه بني العباس سياست خود را مكتوم نگاه مي
  

  : پاورقي
كنم چون   ن از برامكه دفاعخواهم مثل خيلي از به اصطالح ايران پرستا  البته نمي.1

خلفايي مثل هارون از نظر  آنها هم در رديف همينها بودند، برامكه هم با. ايراني هستند
  .روحي و از نظر انساني كوچكترين تفاوتي نداشتند

.اينطور است   البته اين از نظر همه تواريخ قطعي نيست ولي در بسياري از تواريخ 2.
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  مسئله واليتعهد امام رضا و نقلهاي تاريخي 
كه شيعه   از نظر ما.ماند ه بايد مخفي بماند مخفي نميولي باالخره اسرار آنطور ك 

 يعني در -روايات ما   در اخبار و. اسرار اين قضيه تا حدود زيادي روشن است،هستيم
رواياتي كه بگوئيم از ائمه نقل   نقلهاي تاريخي كه از طريق علماي شيعه رسيده است نه

 نقل كرده و آنچه از او بيشتر " ارشاد "   مثل آنچه كه شيخ مفيد در كتاب-شده است 
 عيون " مخصوصا در ،كرده است  نقل"اخبار الرضا    عيون" شيخ صدوق در كتاب -

 و من قبل از ،مسئله واليتعهد حضرت رضا هست  نكات بسيار زيادي از"اخبار الرضا 
 در درجه اول كتابي از مدارك اهل ،استناد كرده باشم  اين كه به اين تاريخهاي شيعي

   . ابوالفرج اصفهاني است" مقاتل الطالبين " كتاب ،دهم و آن مي سنن را مدرك قرارت
بني اميه    او اصال اموي و از نسل.ابوالفرج اصفهاني از اكابر مورخين دوره اسالم است

 و چون ساكن ، زيسته است  در عصر آل بويه مي.باشد  و اين از مسلمات مي،است
 شيعه نيست كه ، اين مرد.  معروف شده است"رج اصفهاني  ابوالف"اصفهان بوده به نام 

 و ديگر اينكه ، مسلم سني است،است  بگوئيم كتابش را روي احساسات شيعي نوشته
هاي تقوايي خودش مثال تحت  بگوييم روي جنبه  يك آدم خيلي با تقوايي هم نبوده كه

 " اغاني " . است"ي  االغان" او صاحب كتاب .گرفته است  قرار]حقيقت ماجرا[تأثير 
 - اسالم   تاريخچه موسيقي را در دنياي. يعني آوازها" اغنيه " و ، است"اغنيه  "جمع 

  هاي خيلي و به تناسب تاريخچه موسيقي، تاريخچه
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 .اين كتاب كه ظاهرا هجده جلد بزرگ است بيان كرده است  زياد ديگري را در
خواست برود يك يا چند   هر جا مي- كه معاصر اوست - "صاحب بن عباد  "گويند  مي
ديگر از    من" : وقتي كتاب ابوالفرج به دستش رسيد گفت،برد كتاب با خودش مي بار

اش  با اينكه نويسنده   اين كتاب آنقدر جامع و پر مطلب است كه."نيازم  كتابخانه بي
يعه است افرادي از محدثين ش ابوالفرج و موضوعش تاريخچه موسيقي و موسيقي دانها

قمي مرتب از كتاب اغاني ابوالفرج   از قبيل مرحوم مجلسي و مرحوم حاج شيخ عباس
   .كنند نقل مي

نام   گفتيم ابوالفرج كتابي دارد كه از كتب معتبره تاريخ اسالم شمرده شده به
او در اين ) طالب  اوالد ابي( تاريخ كشته شدنهاي بني ابي طالب"مقاتل الطالبين "

شدنهاي اوالد ابي طالب اعم از   يامهاي علويين و شهادتها و كشته تاريخچه ق،كتاب
 جمع آوري كرده است -بيشترشان علويين هستند    كه البته-علويين و غير علويين را 

 در اين كتاب حدود ده صفحه را اختصاص داده به .است  كه اين كتاب اكنون در دست
 كه وقتي ما اين كتاب را ،ردهجريان واليتعهد حضرت رضا را نقل ك  و،حضرت رضا

  هايي كه علماي شيعه به عنوان تاريخچه نقل بينيم با تاريخچه كنيم مي مي  مطالعه
با آنچه كه    آمده" مقاتل الطالبين " مخصوصا آنچه كه در ،دهد اند خيلي وفق مي كرده

مثل اين  ،نزديك است   خيلي بهم- اين دو را با هم تطبيق كردم -در ارشاد مفيد آمده 
هر دو به منابع واحدي    چون گويا سندهاي تاريخي،است كه يك كتاب باشند

   .تنها سخن علماي شيعه نيست   بنابراين مدرك ما در اين مسئله.رسيده است مي
اين    ببينيم مأمون را چه چيز وادار كرد كه،هاي مأمون حال برويم سراغ انگيزه

كار را واگذار كند به   ا به اين فكر افتاده بود كه آيا مأمون واقع]؟را مطرح كند[موضوع 
و به حضرت رضا خاندان علوي   حضرت رضا كه اگر خودش مرد يا كشته شد خالفت به

   اگر چنين؟منتقل شود
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 در اين صورت بايد قبول ؟اعتقادش تا نهايت امر باقي مانده   اعتقادي داشت آيا اين
   بايد حرف كساني را قبول كنيم كه،دهمأمون حضرت رضا را مسموم كر  نكنيم كه

فكر كه    از نظر علماي شيعه اين.گويند حضرت رضا به اجل طبيعي از دنيا رفتند مي
  مأمون از اول حسن نيت داشت و تا آخر هم بر حسن نيت خود باقي بود مورد قبول

 ،ه بودشيع  معتقدند كه مأمون واقعا،ها چنين اعتقادي دارند  بسياري از فرنگي.نيست
   .مند به آل علي بود واقعا معتقد و عالقه

  

  مأمون و تشيع  
   در ميان.مأمون عالمترين خلفا و بلكه شايد عالمترين سالطين جهان است 

نتوان پيدا   از مأمون) 1( دانشمندتر و دانش دوست تر،سالطين جهان شايد عالمتري
 ،باز بحثي نيست  شيع بوده و در اينكه در مأمون تمايل روحي و فكري هم به ت.كرد

كردند و شيعيان حضور  مي  چون مأمون نه تنها در جلساتي كه حضرت رضا شركت
اهل تسنن حضور داشتند نيز چنين   در جلساتي كه[ ،زده است داشتند دم از تشيع مي

علماي معروف اهل تسنن است اين داستاني را كه   ابن عبدالبر كه يكي از.]بوده است
كتاب معروفش نقل كرده است كه روزي مأمون چهل نفر    در آن، هستدر كتب شيعه

 صبح .كند كه صبح زود بيائيد نزد من تسنن در بغداد را احضار مي  از اكابر علماي اهل
خواهم با شما در مسئله خالفت  گويد من مي  ومي،كند از آنها پذيرائي مي آيد زود مي

 در كتاب خالفت و يعتيشر] يمحمد تق [ين مباحثه را آقاي از ايمقدار. كنم  بحث
 مامون يده ام كه به خوبين را من دي دي از علمايقطعا كمتر عالم. ت نقل كرده انديوال

نها در مسأله خالفت يدر مسأله خالفت استدالل كرده باشند؛ با تمام ا
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 منتهي "  حوم آقا شيخ عباس قمي نيز در كتاب ومر،در روايات شيعه هم آمده است
 : گفت؟آموختي  كند كه شخصي از مأمون پرسيد كه تو تشيع را از كي  نقل مي"االمال 

 بعد داستان .شيعي داشت  خواست بگويد پدرم هارون هم تمايل  مي.از پدرم هارون
عفر چنين  به موسي بن ج،داشت  گويد پدرم تمايل شيعي  مي،كند مفصلي را نقل مي

 ولي در عين حال با موسي بن ،چنان بود  چنين و، چنين عالقه مند بود،ارادت داشت
يكوقت به پدرم گفتم تو كه چنين اعتقادي    من.كرد جعفر به بدترين شكل عمل مي
مثلي است (الملك عقيم : گفت؟كني او اينجور رفتار مي درباره اين آدم داري پس چرا با

 اگر !پسرك من : گفت.شناسد تا چه رسد به چيز ديگر زند نميملك فر  يعني) در عرب
   آن چيزي را كه،كه فرزند من هستي با من بر سر خالفت به منازعه برخيزي تو

  .كنم مي  يعني سرت را از تنت جدا،دارم چشمانت در او هست از روي تنت بر مي
 "گويند  مي  منتها به او،پس در اينكه در مأمون تمايل شيعي بوده شكي نيست 

 و در !؟حسين را كشتند   مگر مردم كوفه تمايل شيعي نداشتند و امام."شيعه امام كش 
نيست و اين سبب شده كه   اين كه مأمون مرد عالم و علم دوستي بوده نيز شكي

 واليتعهد را به ،عقيده و خلوص نيت  بسياري از فرنگيها معتقد بشوند كه مأمون روي
 زيرا حضرت رضا به اجل طبيعي از ،مانع شد و حوادث روزگارحضرت رضا تسليم كرد 

 ،ولي اين مطلب البته از نظر علماي شيعه درست نيست .دنيا رفت و موضوع منتفي شد
بود عكس   اگر مطلب تا اين مقدار صميمي و جدي مي.آن است  قرائن هم بر خالفت

  بينيم  ما مي.كه بودرضا در مسئله قبول واليتعهد به اين شكل نبود   العمل حضرت
  .اند حضرت رضا قضيه را به شكلي كه جدي باشد تلقي نكرده
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  نظر شيخ مفيد و شيخ صدوق 
صدوق    كه اين فرض خيلي بعيد نيست چون امثال شيخ مفيد و شيخ-فرض ديگر  

داشت ولي بعد    اين است كه مأمون در ابتداي امر صميميت-اند  آن را قبول كرده
و شيخ صدوق  ،كند  همين ابوالفرج هم نقل مي- تاريخ هست  در.پشيمان شد

وقتي كه خودش    كه مأمون-كند   شيخ مفيد هم نقل مي،كند مفصلترش را نقل مي
امين خليفه بود و مأمون با (كرد زماني برادرم امين مرا احضار :اين پيشنهاد را كرد گفت

من نرفتم و بعد لشكري )  بودبود وليعهد هم  اينكه قسمتي از ملك به او واگذار شده
 از طرف ديگر در نواحي خراسان قيامهايي شده بود و .فرستاد كه مرا دست بسته ببرند

 و ، در كجا چنين شد و شكست خورديم،آنجا شكست خوردند  در،من لشكر فرستادم
 براي من ديگر تقريبا جريان ،سران سپاه من هم بسيار ضعيف است  بعد ديدم روحيه

او    كت بسته تحويل،كه قدرت مقاومت با برادرم را ندارم ومرا خواهند گرفت قطعي بود
خود توبه    روزي بين خود و خداي.خواهند داد و سرنوشت بسيار شومي خواهم داشت

 در -گويد  ومي دهد كند اتاقي را نشان مي  به آن كسي كه با او صحبت مي-كردم 
 تطهير ،شستشو دادم  بدن خودم را اوال،همين اتاق دستور دادم كه آب آوردند

سپس دستور ) شستشوي ظاهري  دانم كنايه از غسل كردن است يا همان نمي(كردم
آنچه از قرآن حفظ بودم خواندم و  دادم لباسهاي پاكيزه سفيد آوردند و در همين جا

كه اگر ) نذر كردم(خداي خود عهد كردم چهار ركعت نماز بجا آوردم و بين خود و
 بدهم ي خالفت را به كسان،روز گرداندي كند و بر برادرم پيرا حفظ و نگهدارخداوند م

از آن به بعد احساس كردم . ن كار را با كمال خلوص قلب كردميكه حق آنهاست؛ و ا
در .  شكست نخوردميچ جبهه ايبعد از آن در ه.  در كار من حاصل شديشيكه گشا
ن را ي بعد طاهر بن الحس.مد آنها آيروزي را فرستاده بودم، خبر پيستان افراديجبهة س

   برادرم، يفرستادم برا
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ن استجابت دعا را ي، و من چون از خدا ايروزي و پيروزي پروز شد، مرتبياو هم پ
  . كه كردم وفا كنمي كه كردم و به عهدي خواهم به نذريدم ميد

امون زهة مين است، انگيه هميند قضي گوي م،گران قبول كرده انديخ صدوق و ديش
  .ك احتمالين يا.  بود كه در ابتدا با خدا كرده بودين عهد و نذريفقط هم

  

  احتمال دوم
 نداشته، ابتكار از ياريه اختين قضين است كه اساسا مامون در ايگر اياحتمال د

ر مامون بوده است كه آمد به ين وزياستيمامون نبوده، ابتكار از فضل بن سهل ذوالر
 حاال ، چنين كردند چنان كردند، آل علي بد رفتار كردندباپدران تو : مامون گفت

  تو افضل آل علي را كه   سزاوار است كه
  

  يپاورق
نو يا. حسن بن سهل و فضل بن سهل: دو برادرند.  دارد به نام فضل بن سهليري مامون وز1

فته اند  گيبعض(.در زمان برامكه و به دست آنها مسلمان شد.  االصل هستندي خالص و مجوسيرانيا
بعد ) جا مسلمان شدند اينها مجوسي بودند همان گفته اند نه، خود يدرشان مسلمان شد و بعضپ

 آنجا كه وزير مأمون شد و دو منصب را در آن واحد اشغال كرد، اوال وزير  كارش باال گرفت، رسيد به
ء كه نبود، يك نفر وزير آنوقت مثل نخست وزير امروز بود، يعني همه كاره بود، چون هيئت وزرا(بود

 و عالوه بر اين، به اصطالح امروز رئيس ستاد و) قدرتها در اختيار او بود  وزير بود كه بعد از خليفه
داراي منصب وزارت و هم   گفتند، هم  مي" ذوالرياستين "اين بود كه به او . فرمانده كل ارتش بود

چون ) عرب در اين سپاه بسيار كم است(ايراني هستند لشكر مأمون، همه،. داراي فرماندهي كل قوا
بودند   بود، جنگ امين و مأمون هم جنگ عرب و ايراني بود، اعراب طرفدار امين  مأمون در خراسان

.  مأمون از طرف مادر ايراني است. طرفدار مأمون) مركز، خراسان بود(و ايرانيها و باالخص خراسانيها
ا   نوشته است و ديگران هم نوشته"لتنبيه واالشراف  ا"هم در   و" مروج الذهب "مسعودي، هم در 

   ."مادر مأمون يك زن بادقيسي بود  "ند كه 
صورت يك آلت   كار به جايي رسيد كه فضل بن سهل بر تمام اوضاع مسلط شد و مأمون را به

  . بال اراده در آورد
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و مأمون قلبا امروز علي بن موسي الرضا است بياوري و اليتعهد را به او واگذار كني، 
  .اي نديد  بود چاره حاضر نبود اما چون فضل اين را خواسته

شيعي  آيا فضل ؟ باز بنابراين فرض كه ابتكار از فضل بود، فضل چرا اين كار را كرد
روي عقايد مجوسي خود باقي   او، يا نه؟بود؟ روي اعتقاد به حضرت رضا اين كار را كرد

خوا ست با   و اصال مي،بيرون بكشد  ندان عباسي خواست عجالتا خالفت را از خا،بود
 و لهذا اگر ،حضرت رضا هم خوب نبود و بد بود  و بنابراين با،اساس خالفت بازي كند

خطرش بيشتر از خالفت خود مأمون بود چون مأمون  شد هاي فضل عملي مي نقشه
اسا ايران را خواستند اس خليفه مسلمان بود ولي اينها شايد مي  باالخره هر چه بود يك

   .مجزا كنند و ببرند به سوي مجوسيت  از دنياي اسالم
جواب   خواهم بگويم كه تاريخ يك  نمي،كنم اينها همه سؤال است كه عرض مي 

   .دهد قطعي به اينها مي
  

   نظر جرجي زيدان 
 ولي ،جرجي زيدان يكي از كساني است كه معتقد است ابتكار از فضل بن سهل بود 

رضا چنين   د است كه فضل بن سهل شيعي بود و روي اعتقاد به حضرتهمچنين معتق
 با تواريخ تطبيق ]زيرا[ ولي اين حرف هم حرف صحيح و درستي نيست .كاري را كرد

خواست تشيع را بر  مي بود و واقعا  اگر فضل بن سهل آنچنان صميمي مي.كند نمي
 و ،عهد اينجور نبود كه بودواليت  تسنن پيروزي بدهد عكس العمل حضرت رضا در مقابل

زياد آمده است كه حضرت رضا بافضل بن سهل   بلكه در روايات شيعه و در تواريخ شيعه
از آن كه با مأمون مخالف بود با فضل بن سهل مخالف  سخت مخالف بود و بلكه بيشتر

گفت كه از  آورد و گاهي به مأمون هم مي يك خطر به شمار مي بود و فضل بن سهل را
 و نيز دارد كه فضل بن سهل نيز عليه ،و برادرش بسيار خطرناكند   اين، بترساين

   حضرت رضا
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 خيلي سعايت مي   ..كرد
مأمون يكي اينكه ابتكار از مأمون بود و :  پس تا اينجا ما دو احتمال ذكر كرديم

 كه ،منحرف شد  حال يا بعدها،صميميت داشت به خاطر آن نذر و عهدي كه كرده بود
صميميت خودش تا آخر باقي    و يا به،اند دوق و ديگران اين نظر را قبول كردهشيخ ص

  .دارند   كه بعضي از مستشرقين اينطور عقيده،ماند
اند   كه برخي گفته، ابتكار از فضل بن سهل بود، دوم اينكه اصال ابتكار از مأمون نبود

  .طرناكي داشت فضل سوء نيت خ،نه :گويند  و بعضي مي،فضل شيعي و صميمي بود
  

  احتمال سوم  
   جلب نظر ايرانيان .الف

صميميت   احتمال ديگر اين است كه ابتكار از خود مأمون بود و مأمون از اول 
 آن سياست . نداشت و به خاطر يك سياست ملكداري اين موضوع را در نظر گرفت

 تشيع و عموما تمايلي به  چون ايرانيها،اند جلب نظر ايرانيها  بعضي گفته؟چيست
 "عباسيها قيام كردند تحت عنوان   داشتند و از اول هم كه عليه) ع(خاندان علي

 نه به حسب -كردند و لهذا به حسب تاريخ    قيام"من آل محمد ) يا الرضي(الرضا
 يعني روزي كه حضرت را به ،مأمون به حضرت رضا داد  را" رضا " لقب -حديث 

خواست   مي، بخوانيد" الرضا "ن ايشان را به لقب گفت كه بعد از اي واليتعهد نصب كرد
 يا "محمد    الرضا من آل"خاطره ايرانيها را از حدود نود سال پيش كه تحت عنوان   آن
دارم خواسته هشتاد نود    من! قيام كردند زنده كند كه ببينيد" الرضي من آل محمد "

 ]و با خود[ ،ن او را آوردمخواستيد م مي  آن كسي كه شما،كنم ساله شما را احياء مي
 و اين مسأله هم .كنيم  بعدها فكر حضرت رضا را مي،كنيم مي  گفت فعال ما آنها را راضي

  هست كه 
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 يك جوان بيست و هشت ساله و كمتر از سي ساله است، و حضرت رضا  مأمون
  و به قول شيخ صدوق و ديگران حدود چهل و هفت( در حدود پنجاه سال است سنشان

 ،ظاهر  به حسب :گويد مأمون پيش خود مي)  كه شايد همين حرف درست باشد،سال
 ، حداقل بيست سال از من بزرگتر است،واليتعهدي اين آدم براي من خطري ندارد

   . او قبل از من خواهد مرد،چند سال هم بماند  گيرم كه اين
 ]طرح مسئله واليتعهدي حضرت رضا[اند  پس يك نظر هم اين است كه گفته

آرام كردن  ، ابتكار از خود مأمون بود و او نظر سياسي داشت و آن،سياست مأمون بود
   .ايرانيها و جلب نظر آنها بود

  

  . فرو نشاندن قيامهاي علويان.ب
قيامهاي   اند و آن فرونشاندن  علت ديگري گفته]براي اين سياست مأمون[بعضي  

 و گاهي -يكبار    هر چند سال،د علويون خودشان يك موضوعي شده بودن.علويين است
 .آن يكي از علويون بود  شد كه در رأس  از يك گوشه مملكت يك قيامي مي-هر سال 

دارد و يا الاقل در مقابل مردم خلع   مأمون براي اينكه علويين را راضي كند و آرام نگاه
ستگاه  وقتي كه رأس علويون را بياورد در د.]دست به اين كار زد[سالح كرده باشد 

 حاال كه سهمي ،پس ما هم سهمي در اين خالفت داريم گويند  قهرا آنها مي،خودش
اينكه مأمون خيلي از اينها را بخشيد با اينكه از نظر او جرمهاي   كما،داريم برويم آنجا

 با خود . برادر حضرت رضا را عفو كرد" زيد النار " از جمله ،مرتكب شده بودند  بزرگي
واقع خواست يك   در.ي شان كنم و جلوي قيامهاي اينها را بگيرمگفت باالخره راض

هم مردم ديگر را از دور آنها   و بعد،سهم به علويين در خالفت بدهد كه آنها آرام شوند
خلع سالح نمايد كه ديگر هر جا بخواهند    يعني علويين را به اين وسيله،متفرق كند

   مردم ،يفه قيام كنيمعليه خل  خواهيم بروند دعوت كنند كه ما مي
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رضا كه االن " هستيد، حضرت  بگويند شما كه االن خودتان هم در خالفت سهيم
   !؟خواهيد قيام كنيد وليعهد است، پس شما عليه حضرت رضا مي

   

   خلع سالح آردن حضرت رضا .ج
كار  احتمال ديگر در باب سياست مأمون كه ابتكار از خودش بوده و سياستي در 
هست كه  له خلع سالح كردن خود حضرت رضا است و اين در روايات ما مسئ،بوده

دانيد وقتي افرادي  مي ." هدف تو اين است " :حضرت رضا روزي به خود مأمون فرمود
 يك راه براي اينكه ،كنند انتقاد مي  كه نقش منفي و نقش انتقاد را دارند به يك دستگاه

 بعد اوضاع و احوال هر ،دشان پست بدهندخو  آنها را خلع سالح كنند اين است كه به
توانند از نارضايي مردم  ناراضي باشند آنها ديگر نمي   وقتي كه مردم،چه كه باشد

 مردمي كه ،شوند  مرد ناراضي عليه خود آنها تحريك مي،عكس استفاده كنند و بر
هد  اگر آنها خليفه شوند دنيا گلستان خوا،خالفت حق آل علي است گويند هميشه مي

را   و از اين حرفها مأمون خواست حضرت رضا.عدالت اينچنين بر پا خواهد شد ،شد
 و يا ،چيزي نشد ، اوضاع فرقي نكرد،نه :بياورد در منصب واليتعهد تا بعد مردم بگويند

زنند  كوتاه است اين حرفها را مي   متهم كند كه اينها تا دست خودشان]را) ع(آل علي[
  ..زنند شوند و حرفي نمي ساكت مي ن هم رسيد ديگرولي وقتي كه دست خودشا

نتيجه   بسيار مشكل است كه انسان از ديدگاه تاريخ بتواند از نظر مأمون به يك 
 ؟فضل بود روي چه جهت  اگر ابتكار؟ ابتكار فضل بود؟ آيا ابتكار مأمون بود.قاطع برسد

 اگر حسن نيت ؟و اگر ابتكار مأمون بود آيا حسن نيت داشت يا حسن نيت نداشت
 اينها از ؟ و اگر حسن نيت نداشت سياستش چه بود؟يا برنگشت  داشت در آخر برگشت

   البته اغلب اينها دالئلي دارد ولي يك دالئلي كه. امور شبهه ناكي است، نظر تاريخ
  بگوئيم 
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  صد در صد قاطع است نيست و شايد همان حرفي كه شيخ صدوق و ديگران
گو اينكه شايد با مذاق امروز شيعه خيلي سازگار نباشد كه ] درست باشد[معتقدند 

 در ،همه اشخاص   مثل،ولي بعدها پشيمان شدبگوييم مأمون از اول صميميت داشت 
گيرند اما وقتي  حق مي  شوند تصميمي مبني بر بازگشت به دچار سختي مي[وقتي كه 
وا في الفلك دعوا اهللا فاذا ركب« :]كنند يابند تصميم خود را فراموش مي رهائي مي

كند كه  قرآن نقل مي) 1(»اذا هم يشركون مخلصين له الذين فلما نجيهم الي البر
 ولي ،شوند شوند خيلي خالص و مخلص مي گرفتار مي افرادي وقتي در چهار موجه دريا

 مأمون هم در آن چهار موجه گرفتار .كنند تدريجا فراموش مي هنگامي كه بيرون آمدند
 اول هم تصميم گرفت به نذرش عمل كند ولي كم كم يادش ،نذر را كرد  اين ،شده بود

  .و درست از آن طرف برگشت  رفت
اين وجهه   اگر از.بهتر اين است كه ما مسئله را از وجهه حضرت رضا بررسي كنيم 

نظر من بسياري از    به، مخصوصا اگر مسلمات تاريخ را در نظر بگيريم،بررسي كنيم
   .شود به مأمون هم حل ميمسائل مربوط 

  

  مسلمات تاريخ
   احضار امام از مدينه به مرو .1
با مشورت  ،كي از مسلمات تاريخ اين است كه آوردن حضرت رضا از مدينه به مروي

قبال در مدينه مكاتبه يا    يك نفر ننوشته كه.امام و با جلب نظر قبلي امام نبوده است
خواهيم و بعد هم امام به  موضوعي مي  ا براي چهاي با امام شده بود كه شما ر مذاكره

 .براي همين موضوع معين حركت كرد و آمد خاطر همان دعوتي كه از او شده بود و
   در مرو براي اولين بار .اينكه اصال موضوع روشن باشد  مأمون امام را احضار كرد بدون

  
  :پاورقي 
   65.  سوره عنكبوت، آيه.1
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نه تنها امام را، عده زيادي از آل ابي طالب را . يان گذاشتموضوع را با امام در م 
. آوردند] و به مرو[دستور داد از مدينه، تحت نظر و بدون اختيار خودشان حركت دادند 

حضرت از   حضرت رضا انتخاب كرد يك مسير مشخصي بود كه حتي مسيري كه براي
داد كه حضرت را از   دستور.ترسيدند  زيرا از خودشان مي،مراكز شيعه نشين عبور نكند

 خط سير را .بياورند به نيشابور   از طريق بصره و خوزستان و فارس،طريق كوفه نياورند
كار بودند از افرادي بودند كه فوق العاده با    كساني هم كه مأمور اين.مشخص كرده بود

ن  و عجيب اين است كه آن سرداري كه مأمور اي،داشتند  حضرت رضا كينه و عداوت
آنچنان به مأمون ) ظاهرا عرب هم هست("لودي  ج" يا "لودي ج "كار شد به نام 

  بود و آنچنان با حضرت رضا مخالف بود كه وقتي مأمون در مرو قضيه را طرح وفادار
 او .من مخالفم : گفت،خفه شو : هر چه مأمون گفت.كرد او گفت من با اين كار مخالفم
 هم به خاطر همين قضيه يه به زندان افتادند و بعدو دو نفر ديگر به خاطر اين قض

اي  رضا وعده   حضرت، روزي مأمون اينها را احضار كرد]به اين ترتيب كه[ ،كشته شدند
 تمام اينها ،را خواست   مجددا نظرشان،ا ز جمله فضل بن سهل ذوالرياستين هم بودند

 . اولي را گردن زد.دندجواب تندي دا  و، مخالفيم.در كمال صراحت گفتند ما صددرصد
  ) 1( رسيد" جلودي " به همين .وي را نيز گردن زد . او مقاومت كرد.دومي را خواست

  
  : پاورقي

از علويين كه در    جلودي يك سابقه بسيار بدي هم داشت و آن اين بود كه در قيام يكي1 .
تور داده بود كه برو در همين جلودي دس  مدينه قيام كرده و بعد مغلوب شده بود، هارون ظاهرا به

غارت كن، حتي براي زنهاي اينها زيور نگذار، و جز يكدست  مدينه تمام اموال آل ابي طالب را
حضرت دم در را گرفت  .هاشان بيرون بياور، آمد به خانه حضرت رضا لباسهاي اينها را از خانه لباس،

روم لباس از تن زنها بكنم و جز خودم بايد ب من مأموريت دارم،: گفت. دهم و فرمود من راه نمي
دهم  كنم ولي اجازه نمي گويي من حاضر مي هر چه كه تو مي:  فرمود. يكدست لباس برايشان نگذارم

هر چه د اريد  : فرمود]به زنها[بعد خود حضرت . هر چه اصرار كرد حضرت اجازه نداد .داخل شوي
  . آنها را جمع كرد و رفت  گويبه او بدهيد كه برود، و او لباسها و حتي گوشواره و الن
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 .نن صرف نظركياز ا: آهسته به او گفتند. حضرت رضا كنار مامون نشسته بودند
ن مرد يك خواهش از تو دارم، تو را به خدا حرف اين من يرالمومنيا امي:  گفتيجلود

 يحرف او را درباره ات نم است كه هرگز يسمت عملقَ:مامون گفت. ريرا دربارة من نپذ
 به هر حال . همانجا گردنش را زد.)كند دانست كه حضرت شفاعتش را مي او نمي(.رميپذ

 تمام آل ابي طالب را در يك محل .وارد مرو كردند حضرت رضا را با اين حال آوردند و
 و در ،الحفظ  ولي تحت نظر و تحت،را در يك جاي اختصاصي جاي دادند و حضرت رضا

 و اين يك مسئله كه از مسلمات .ت در ميان گذاشتموضوع را با حضر  آنجا مأمون اين
   .است  تاريخ
  

   امتناع حضرت رضا .٢ 
 در ،گذشته از اين مسأله كه اين موضوع در مدينه با حضرت در ميان گذاشته نشد

 مقاتل "  همين ابوالفرج در.مرو كه در ميان گذاشته شد حضرت شديدا ابا كرد
فرستاد نزد   بن سهل و حسن بن سهل را فضل، نوشته است كه مأمون"الطالبين 

 .كرد كرد و قبول نمي   حضرت امتناع.] موضوع را مطرح كردند،اين دو[حضرت رضا و 
 ما مأموريت داريم كه اگر ،  اين قضيه اختياري نيست!؟گويي چه مي :آخرش گفتند

بعد  )اند علماي شيعه مكرر اين را نقل كرده و(.امتناع كني همين جا گردنت را بزنيم
 بار ديگر خود مأمون با . اينها رفتند نزد مأمون.نكرد  باز هم حضرت قبول :گويد مي

 !؟)1(كني چرا قبول نمي : يكدفعه هم گفت.و باز تهديد به قتل كرد حضرت مذاكره كرد
   !؟مگر جدت علي بن ابي طالب در شورا شركت نكرد

  
   :پاورقي

حضرت رضا . كند نمي  ت و حضرت رضا چرا قبولدانستند كه ته دلها چيس  آنها خودشان مي1. 
 !؟دهي تو مال چه كسي را داري مي :كرد چون خود حضرت هم بعدها به مأمون فرمود قبول نمي

 و قبول كردن اين ؟دهد مأمون مال چه كسي را دارد مي  اين مسئله براي حضرت رضا مطرح بود كه
خالفت را من جانب اهللا حق خودش اگر حضرت رضاي . امضاي اوست  منصب از وي به منزله

و بگويي من   گويد تو حق نداري مرا ولي عهد كني، تو بايد واگذار كني بروي به مأمون مي داند، مي
توست، و اگر انتخاب خليفه به عهده   تاكنون حق نداشتم، حق تو بوده، و شكل واگذاري قبول كردن

   !؟مردم است باز به او چه مربوط
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 با سنت شما خاندان هم منافات ندارد، يعني وقتي  كه اينخواست بگويد  مي
معنايش اين  مود ندخالت] در امر انتخاب خليفه[آمد در شورا شركت كرد و ) ع(علي

صرف نظر كرد و تسليم  بود كه عجالتا از حقي كه از جانب خدا براي خودش قائل بود
شود   كار به او واگذار مياست؟ اوضاع شد تا ببيند شرايط و اوضاع از نظر مردمي چطور

 تو هم بايد قبول ،كرد داد قبول مي علي مي   پس اگر شورا خالفت را به پدرت؟يا نه
شود قبول  تهديد به قتل كه اگر قبول نكند كشته مي   حضرت آخرش تحت عنوان.كني
براي شما باقي است كه آيا ارزش داشت كه امام بر سر يك امتناع    البته اين سؤال.كرد

   آيا اين نظير بيعتي است كه يزيد از امام؟كردن واليتعهد كشته شود يا نه  ز قبولا
   . كه اين را بعد بايد بحث كنيم؟خواست يا نظير آن نيست حسين مي

  

   شرط حضرت رضا .٣
هم  يكي ديگر از مسلمات تاريخ اين است كه حضرت رضا شرط كرد و اين شرط را 

مسؤوليت  كنم كه در هيچ كاري مداخله نكنم و  ميقبوالند كه من به اين شكل قبول
را نپذيرد و به قول   خواست مسؤوليت كارهاي مأمون  در واقع مي.هيچ كاري را نپذيرم

توانيم همكاري  چسبيم و نمي نمي  امروزيها ژست مخالفت را و اينكه ما و اينها به هم
لهذا حضرت ) ل كرداين شرط را قبو  البته مأمون(.كنيم حفظ كند و حفظ هم كرد

  حتي در 
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 جريان معروف رخ داد كه مأمون يك نماز عيدي از  كرد تا آن نماز عيد شركت نمي
اينكه شما : اين بر خالف عهد و پيمان من است، او گفت:  فرمود حضرت تقاضا كرد، امام

  زنند، بايد شما قبول كنيد مردم پشت سر ما يك حرفهايي مي  را قبول نمي هيچ كاري
 شكلي هم قبول  كنم، كه به بسيار خوب، اين نماز را قبول مي: نيد، و حضرت فرمودك

كرد كه خود مأمون و فضل پشيمان شدند وگفتند اگر اين برسد به آنجا انقالب 
شود، آمدند جلوي حضرت را گرفتند و ايشان را از بين راه برگرداندند و نگذاشتند  مي

  . كه از شهر خارج شوند
  

  ار امام پس از مسئله واليتعهدي طرز رفت.٤
اند و هم  كرده  ها نقل  هم سني،مسئله ديگر كه اين هم باز از مسلمات تاريخ است 
 طرز رفتار ،است  كند و هم در كتابهاي ما نقل شده  هم ابوالفرج نقل مي،ها شيعه

حضرت در مجلس مأمون   اي كه  مخصوصا خطابه.حضرت است بعد از مسأله واليتعهدي
به نظر من حضرت با همين  .خواند عجيب جالب است همان جلسه واليتعهدي ميدر 

 . وضع خودش را روشن كرد- اند  كه همه آن را نقل كرده-خطبه يك سطر و نيمي 
برد و نه كوچكترين تشكري از  مي   در آن خطبه نه اسمي از مأمون،خواند اي مي خطبه
   . ببرد و الاقل يك تشكري بكنداو اش اين است كه اسمي از  قاعده.كند او مي
بايد بيايند   گويد باالخره روزي را معين كردند و گفتند در آن روز مردم ابوالفرج مي 

رضا در كنار خودش    مأمون براي حضرت. مردم هم آمدند.با حضرت رضا بيعت كنند
د بيايد با حضرت رضا بيعت كن محلي و مجلسي قرار داد و اول كسي را كه دستور داد

 بعد .كه آمد يكي از سادات علوي بود   دومين كسي.پسر خودش عباس بن مأمون بود
يك علوي بيايند بيعت كنند و به هر كدام از اينها  به همين ترتيب گفت يك عباسي و

  هم 
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وقتي آمدند براي بيعت، حضرت دستش را به . رفتند داد و مي  مي جايزه فراواني
. دستت را دراز كن تا بيعت كنند: مأمون گفت.  رو به جمعيت گرفت شكل خاصي

گرفت و مردم  كرد، دستش را اينجور مي نه، جدم پيغمبر هم اينجور بيعت مي: فرمود
 اينها كه -بعد خطبا و شعرا، سخنرانان و شاعران . گذاشتند به دستش دستشان را مي

ر گفتن، در  كردند به خطابه خواندن، شع تابع اوضاع و احوال هستند آمدند و شروع
 مأمون سخن گفتن، و از اين دو نفر تمجيد  مدح حضرت رضا سخن گفتن، در مدح
برخيز خودت . قم فاخطب الناس و تكلم فيهم: كردن، بعد مأمون به حضرت رضا گفت

آنجا يك تأييدي از قطعا مأمون انتظار داشت كه حضرت در .  كن برا ي مردم سخنراني
وثناي الهي   اول حمد،فقال بعد حمداهللا و الثناء عليه : نوشته است.خالفتش بكنند او و

  ) 1(...را گفت
  
   :پاورقي 
   ]اين سخنراني متأسفانه روي نوار ضبط نشده است چند دقيقه از آخر[ 1 
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  ) ع(مسئله واليتعهد حضرت رضا
  

   جلسه دوم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

پيش    در جلسه.ن بود مسئله واليتعهد حضرت رضا نسبت به مأمو،موضوع بحث 
 و ،تاريخي عرض كرديم كه در اين داستان يك سلسله مسائل قطعي و مسلم از نظر

كنند  تصريح مي   و حتي مورخيني مثل جرجي زيدان،يك سلسله مسائل مشكوك است
گذاشتند كه  كمتر مي العباس سياستشان بر كتمان بود و اسرار سياسيشان را كه بني

 آنچه كه قطعيت دارد و جاي .است  مجهوالت در تاريخ باقي مانده و لهذا اين ،فاش شود
 يعني ،اوال از طرف حضرت رضا شروع نشده بحث نيست اين است كه مسئله واليتعهد

 از طرف مأمون شروع ،اقدامي از اين طرف شده باشد اينچنين نيست كه براي اين كار
مون پيشنهاد كند و حضرت كه شده به اين شكل نبوده كه مأ   و تازه شروع هم،شده

 ،بلكه به اين شكل بوده كه بدون اينكه اين موضوع را فاش كنند ،رضا قبول نمايد
 از اين سرزمينهايي كه ، از ماوراء النهر، از مرو، از خراسان قديم-از خراسان  اي را عده

 فرستند به مدينه و  مي-مأمون در آنجا بوده  رود و امروز جزء روسيه به شمار مي
  اي از عده
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 و صحبت اراده و ،كنند آنها حضرت رضا را به مرو احضار مي   بني هاشم و در رأس
دهند قبال   و حتي خط سيري را هم كه حضرت را عبور مي،نبوده است  اختيار در ميان

 كنند كه از شهرستانها و از راههايي عبور دهند كه شيعه در آن كمتر وجود مي  مشخص
شيعه    مخصوصا قيد كرده بودند كه حضرت رضا را از شهرهاي.نددارند يا وجود ندار
رضا را جدا در    حضرت،كنند  وارد مرو مي]اين گروه را[ وقتي كه .نشين عبور ندهند

آنجا براي اولين بار اين   و در،دهند و ديگران را در جاي ديگر يك منزل اسكان مي
 .]ضرت رضا واليتعهد را بپذيردح[كند كه  شود و مأمون پيشنهاد مي موضوع عرضه مي

البته اين خيلي (.خالفت را واگذار كنم  خواهم صحبت اول مأمون اين است كه من مي
ابتدا خالفت را پيشنهاد كرد و بعد گفت اگر خالفت را  به هر حال يا) قطعي نيست

  و حضرت رضا شديد، و يا از اول واليتعهد را عرض داشت،بپذير پذيري واليتعهد را نمي
   .كرد  امتناع

اينها را ما به    البته؟ چرا امام امتناع كرد؟حال منطق حضرت در امتناع چه بوده
رواياتي كه از خود ما نقل  تو انيم بگوئيم ولي در صورت يك امر صد در صد قطعي نمي

 ذكر شده است كه وقتي مأمون - "الرضا   عيون اخبار" از جمله در روايات -اند  كرده
را از خالفت عزل كنم و تو را به جاي خودم نصب   جور فكر كردم كه خودمگفت من اين

 اگر .يا تو در خالفت ذي حقي و يا ذي حق نيستي :امام فرمود ،كنم و با تو بيعت نمايم
   حق،واقعا از آن توست و تو ذي حقي و اين خالفت يك خالفت الهي است  اين خالفت

 و ،ن تو تعيين كرده است به غير خودت بدهياي را كه خدا براي ت نداري چنين جامه
 چيزي را كه از آن تو نيست تو چرا به .نيست باز هم حق نداري بدهي اما اگر از آن تو

معاويه پسر    معنايش اين است كه اگر خالفت از آن تو نيست تو بايد مثل!؟بدهي  كسي
 و قهرا پدران ،يزيد اعالم كني كه من ذي حق نيستم
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) 1(سپس مأمون تهديد كرد و در تهديد خود استدالل را با تهديد مخلوط نمود 
 " :كه گفت  و آن اين بود، هم استدالل بود و هم تهديد،جمله اي گفت كه در آن

و عمر كه خليفه ) نفري  در شوراي شش(جدت علي بن ابي طالب در شورا شركت كرد
اهل شورا تصميم بگيرند و اگر تصميم  در ظرف سه روز بايد : گفت،وقت بود تهديد كرد

اكثريت تمرد كردند ابوطلحه انصاري مأمور است كه   نگرفتند يا بعضي از آنها از تصميم
خواست بگويد االن تو در آن وضع هستي كه جدت علي در آن  ."گردنشان را بزند 

  تو از جدت پيروي كن و در اين كار.ستم كه عمر بوددر آن وضعي ه   من هم،وضع بود
را از    در اين جمله تلويحا اين معنا بود كه جدت علي با اينكه خالفت.شركت نما
شركت كرد يعني   اينكه در كار شورا؟دانست چرا در كار شورا شركت كرد خودش مي

 و اين خودش يك نوع ؟به آن آمد آنجا تبادل نظر كند كه آيا خالفت را به اين بدهيم يا
نيامد سرسختي كند و بگويد شورا يعني   تنزلي بود از جد شما علي بن ابي طالب كه

 ،رويد برويد تا من خودم خليفه باشم تان كنار مي همه  اگر، خالفت مال من است!؟چه
 اينكه در شورا شركت كرد معنايش اين است كه از .كنم شركت نمي  من در شورا،اگر نه

 تو االن .و قطعي خود صرف نظر كرد و خود را جزء اهل شورا قرار داد  حق مسلم
  در اينجا نظير وضع علي بن   وضعت
  
  : پاورقي 
تاريخ آگاه بود،   مأمون واقعا مرد دانشمند و مطلعي بوده، از حديث آگاه بود، از1 .

از طب و نجوم آگاه بود و شايد اندكي   از منطق آگاه بود، از ادبيات آگاه بود، از فلسفه
در طبقه سالطين و خلفا در جهان نظير نداشته  آگاه بود، اصال جزء علما بود و شايد

  .باشد
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  .ابي طالب است
اي بود كه كارهايش  عمر خليفه: اما جنبه تهديدش.  اين جنبه استدالل قضيه بود

 مأمون خواست بگويد اگر من تصميم .شد سند شمرده ميبراي عصر و زمان تقريبا 
گويند او همان تصميم را گرفت كه خليفه   مي،پذيرد من مي ديدي بگيرم جامعه ازش

گفت مصلحت مسلمين شوراست و اگر كسي از آن تخلف كند گردنش را   او،دوم گرفت
  گويم مصلحت  مي،دهم من هم به حكم اينكه خليفه هستم چنين فرماني را مي ،بزنيد

حكم اينكه    به، اگر تخلف كند،د را بپذيردمسلمين اين است كه علي بن موسي واليتعه
  . استدالل را با تهديد مخلوط كرد.زنم خليفه هستم گردنش را مي

  از قبول[پس يكي ديگر از مسلمات تاريخ اين مسئله است كه حضرت رضا  
   .  امتناع كرده است ولي بعد با تهديد به قتل پذيرفته است]واليتعهد مأمون

اول با   جزء قطعيات و مسلمات است اين است كه امام ازمسئله سوم كه اين هم 
 حاال ، يعني عمال جزء دستگاه نباشم،مأمون شرط كرد كه من در كارها مداخله نكنم

 خطبه به ، بزنند،خواهند بزنند  سكه به نام من مي، باشد،خواهد واليتعهد باشد اسم مي
 كاري را عمال ،ال مرا شريك نكن ولي در كارها عم، بخوانند،بخوانند خواهند نام من مي

ونصبها    نه در عزل، نه در كار قضا و دادگستري دخالتي داشته باشم،عهده من نگذار  به
طوري رفتار كرد كه آن   در همان مراسم تشريفاتي نيز امام) 1(و نه در هيچ كار ديگري

خطابه اي كه در اولين  جمله   آن.ناچسبي خودش به دستگاه مأموني را ثابت كرد
  واليتعهدش خواند به نظر من خيلي 

  
  : پاورقي

اين دستگاه   خواست جزء دستگاه مأموني قرار گيرد به طوري كه به  در واقع امام نمي1 
  .بچسبد

 ١٩٤



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

دهد و تمام سران  آن مجلس عظيم را مأمون تشكيل مي. عجيب و با ارزش است
  و همه با لباسهاي سبز كهكند  مملكتي از وزراء و سران سپاه و شخصيتها را دعوت مي

دستور داد   اول كسي را كه) 1(كنند شعاري بود كه آن وقت مقرر كردند شركت مي
مأمون بود كه   بيايد با حضرت رضا به عنوان واليتعهد بيعت كند پسرش عباس بن

 .يك آمدند و بيعت كردند   و بعد ديگران يك،ظاهرا قبال وليعهد يا نامزد و اليتعهد بود
هاي بسيار غرا انشاء  خواندند و خطابه  عرا و خطبا آمدند و شعرهاي بسيار عاليسپس ش

 حضرت بر خاست و در يك سطر و .اي بخواند خطابه   بعد قرار شد خود حضرت.كردند
 مضمونش .جمالتش در واقع ايراد به تمام كارهاي آنها بود   صحبت كرد كه،نيم فقط
حقي داريم بر شما مردم به اينكه ولي امر ) ائمه ما ،اهل بيت يعني ما(ما " :اين است

  معنايش اين است كه اين حق اصال مال ما.»ان لنا حقا بوالية امركم« :شما باشيم
  و لكم علينا من «.هست و چيزي نيست كه مأمون بخواهد به ما واگذار كند

ن است شما اي   حق.و شما در عهده ما حقي داريد) 2) (عين عبارت يادم نيست(»الحق
 يعني هر وقت شما ما را -داديد   و هرگاه شما حق ما را به ما.كه ما شما را اداره كنيم

شود كه آن وظيفه خودمان را درباره شما  مي   بر ما الزم-به عنوان خليفه پذيرفتيد 
 شما حقي داريد ، ما حقي داريم و آن خالفت است" :كلمه  دو." والسالم ،انجام دهيم

 ، شما مردم بايد حق ما را به ما بدهيد،كه خليفه بايد آنها را اداره كند  يبه عنوان مردم
بايد انجام   اي داريم كه و اگر شما حق ما را به ما بدهيد ما هم در مقابل شما وظيفه

   و وظيفه خودمان ،دهيم
  

  :پاورقي
اشعار خود  بود، زير گويند اين تدبير فضل بن سهل  بعضي مي؟البته اينكه لباس سبز چرا .1

اند در اين   همه با لباس سبز بيايند، و گفته عباسيها لباس سياه بود، فضل از آن روز دستور داد كه
دانم اين سخن  ولي من نمي. تدبير، روح زردشتيگري وجود داشت و رنگ سبز شعار مجوسي ها بود

  .  دارد چقدر اساس
 و لكم ،)ص(حق برسول اهللا  لنا عليكم: ، عبارت چنين است146 ص 49در بحار االنوار، ج [ .2  
  »  وجب علينا الحق لكم. حق به، فاذا انتم اديتم الينا ذلك علينا
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نه تشكري از مأمون و نه حرف ديگري، و بلكه مضمون بر خالف . "دهيم  را انجام مي
كند، حضرت  بعد هم اين جريان همين طور ادامه پيدا مي. روح جلسه و اليتعهدي است

 اصطالح تشريفاتي است كه حاضر نيست در كارها مداخله كند و در  ليعهد بهرضا يك و
  كند كه منظور مأمون تأمين كند به شكلي مداخله مي  هم كه اجبارا مداخله مي يك مواردي

حضرت  فرستد نزد حضرت و  مثل همان قضيه نماز عيد خواندن كه مأمون مي،شود نمي
گويد آخر اينكه تو در  مي .ن در هيچ كار مداخله نكنمما با تو قرار داريم كه م :گويد مي

 حضرت ،حال اين يك كار مانعي ندارد ،كنند كني مردم مرا متهم مي هيچ كار مداخله نمي
جدم عمل كنم نه به آن رسمي كه  بكنم بايد به رسم اگر بخواهم اين كار را :فرمايد مي

 چنان غوغايي .شود ز خانه خارج مي امام ا.خوب گويد بسيار  مأمون مي.امروز معمول است
   .گردانند آيند حضرت را بر مي وسط راه مي شود كه در در شهر بپا مي

اند   آورده]مرو  به[بنابراين تا اين مقدار مسئله مسلم است كه حضرت رضا را باالجبار  
تهديد به اند و حضرت بعد از  كرده   تهديد به قتل،اند وعنوان واليتعهد را به او تحميل كرده

 و بعد هم عمال مداخله نكرده ،عمال مداخله نكند قتل قبول كرده به اين شرط كه در كارها
چسبيم و اينها هم  كه ثابت كرده كه خالصه ما به اينها نمي  و طوري خودش را كنار كشيده

  .چسبند به ما نمي
  

  مسائل مشكوك 
 .است شكوك زياد در اينجا قضاياي م.اما مسائلي كه عرض كرديم مشكوك است

اين مسئله و اليتعهد   اصال. اجتهادشان اختالف پيدا كرده،اينجاست كه علما و اهل تاريخ
 و ،مدينه بخواهد براي واليتعهد  چطور شد كه مأمون حاضر شد حضرت رضا را از؟چه بود

  خالفت را به او 
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 آيا اين ابتكار . عباسي بيرون ببرد و تحويل خاندان علوي بدهد از خاندان. تفويض كند
 بود از   بود، يا از فضل بن سهل ذوالرياستين سرخسي، و او بر مأمون تحميل كرده از خودش

 قريب به اتفاقشان ايراني  باب اينكه وزير بسيار مقتدري بود و لشكريان مأمون كه اكثريت
ل او حا. توانست تحميل كند  داشت مي بودند تحت نظر اين وزير بودند و او هر نظري كه

 افرادي  البته اين احتمال خيلي ضعيف است گوا اينكه  كه- بعضي ؟چرا اين كار را كرد
اصال فضل بن  :گويند اند مي  قبول كرده" ادوارد براون "و حتي  " جرجي زيدان "مثل 

به [خواست واقعا خالفت را  مي  حسن نيت داشت و]و در اين موضوع[سهل شيعه بوده 
صحيح باشد بايد حضرت رضا با فضل بن سهل    اگر اين فرض.ند منتقل ك]خاندان علوي
وسيله كامال آماده شده است كه خالفت منتقل شود به    به جهت اينكه،همكاري كند

كنم تا تهديد به قتلش كنند وبعد هم كه قبول  بگويد من قبول نمي  و حتي نبايد،علويين
جدا   بلكه بايد،كنم كارها مداخله نمي من در ،بايد جنبه تشريفاتي داشته باشد كرد بگويد
   .كند  در كارها هم مداخله نمايد و مأمون را عمال از خالفت خلع يد،قبول كند

حضرت   البته اينجا يك اشكال هست و آن اين كه اگر فرض هم كنيم كه با همكاري. 
اع ديگر اوض   چنين نبود كه،شود مأمون را از خالفت خلع كرد رضا و فضل بن سهل مي

 همين قدر كه به مرز ، چون خراسان جزئي از مملكت اسالمي بود،خالفت رو به راه باشد
 و نيز ح ،عراق كه قبال دارالخالفه بود   يعني قسمت، از آنجا به آن طرف،رسيديم ري مي

 آنها كه تابع تمايالت مردم ايران و مردم ،داشت  جاز و يمن و مصر و سوريه وضع ديگري
كرديم كه اين   يعني اگر فرض هم مي،تمايالتي بر ضد اينها داشتند  و بلكهخراسان نبودند 

  بغداد در، حضرت رضا در خراسان خليفه بود،شد همين شكل بود و عملي مي  قضيه به
رسيد و بني   همچنانكه تا خبر واليتعهد حضرت رضا به بغداد،ايستاد مقابلش محكم مي

  العباس در
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 چنين كاري كرده است فورا نماينده مأمون را معزول كردند و با بغداد فهميدند كه مأمون 
 با اينكه صالحيتي هم نداشت بيعت كردند و - شكله  يكي از بني العباس به نام ابراهيم بن

رويم، اجداد ما صد سال است كه  اعالم طغيان نمودند، گفتند ما هرگز زير بار علويين نمي
بغداد قيام ! ال يكدفعه خالفت را تحويل علويين بدهيم؟ حا،اند اند، جان كنده زحمت كشيده

  .كردند  دنبال آن خيلي جاهاي ديگر نيز قيام مي كرد، و به مي
 يعني اين حرف قابل قبول ،تازه اصل فرض درست نيست ولي اين يك فرض است و

سهل ذوالرياستين شيعي بود وروي اخالص و ارادت به حضرت رضا   نيست كه فضل بن
اينكه ابتكار از   به فرض : ثانيا. اوال اينكه ابتكار از او باشد محل ترديد است.كرد  ريچنين كا
 آنچه احتمال .ترديد است   اينكه او احساسات شيعي داشته باشد سخت محل،او باشد

خواست به اين  تازه مسلمان شده بود مي  بيشتر قضيه است اين است كه فضل بن سهل كه
كنند   فكر كرد االن ايرانيها قبول نمي،)1(قبل از اسالم  ند به ايرانوسيله ايران را برگردا

و معتقد به اسالم هستند و همين قدر كه اسم مبارزه با اسالم در ميان   چون واقعا مسلمان
مردي كه    با خود انديشيد كه كلك خليفه عباسي را به دست.كنند با او مخالفت مي بيايد

بعد ايشان را از خارج  حضرت رضا را عجالتا بياورد روي كار و ،اي دارد بكند خود او وجهه
داخل هم خودش زمينه را فراهم نمايد   و از،دچار دشواريهاي مخالفت بني العباس كند

  ..اسالم و دوره زردشتيگري براي برگرداندن ايران به دوره قبل از
است براي   ون در اينجا وظيفه حضرت رضا همكاري با مأم،اگر اين فرض درست باشد 

   يعني خطر فضل بن ،قلع و قمع كردن خطر بزرگتر
  

  :  پاورقي
ولي برخي از   عرض كرديم كه اينها هيچكدام قطعي نيست و از شبهات تاريخ است،1 

  . كند روايات اينطور حكايت مي
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سهل براي اسالم صد درجه باالتر از خطر مأمون است براي اسالم، زيرا باالخره مأمون 
  .هست يك خليفه مسلمان استهر چه 

 يك مطلب ديگر را هم بايد عرض كنم و آن اين است كه ما نبايد اين جور فكر كنيم 
كه همه خلفايي كه با ائمه مخالف بودند يا آنها را شهيد كردند در يك عرض هستند، 

. ؟ تفاوت از زمين تا آسمان است بنابراين چه فرقي ميان يزيد بن معاويه و مأمون است
 هم از جنبه علمي و هم از أمون در طبقه خودش يعني در طبقه خلفا و سالطين،م

 و از نظر حسن اداره و ،عدالت نسبي و ظلم نسبي ،هاي ديگر يعني حسن سياست جنبه
 اين . مردي بود بسيار روشنفكر.از بهترين خلفا و سالطين است ،مفيد بودن به حال مردم

 افتخار ماست به دست همين هارون و مأمون به وجوداسالمي كه امروز مورد   تمدن عظيم
بسياري از كارهائي    يعني اينها يك سعه نظر و يك روشنفكري فوق العاده داشتند كه،آمد

 و اينكه مأمون به " الملك عقيم "   مسئله.كه كردند امروز اسباب افتخار دنياي اسالم است
 همان امامي را كه به او اعتقاد خودش قيام كرد و  خاطر ملك و سلطنت بر ضد عقيده

   . و ساير قسمتها مطلب ديگر،مطلب است  داشت مسموم كرد يك
سهل بوده و   به هر حال اگر واقعا مطلب اين باشد كه مسئله واليتعهد ابتكار فضل بن. 

 در اين ،داشته است  سوء نيت[دهد  فضل بن سهل نيز همين طور كه قرائن نشان مي
كند كه  روايات ما اين مطلب را تأييد مي .]ت طرف مأمون را بگيردبايس صورت امام مي

 و در مواردي كه ميان فضل بن ،تنفر داشت تا مأمون حضرت رضا از فضل بن سهل بيشتر
 در روايات ما هست .گرفت  حضرت طرف مأمون را مي،آمد پيش مي  سهل و مأمون اختالف

 ابراهيم آمدند نزد حضرت رضا و گفتند بن سهل و يك نفر ديگر به نام هشام بن  كه فضل
   ما مأمون را به قتل، شما موافقت كنيد، اينها همه شان غاصبند،شماست  كه خالفت حق

  رسانيم و بعد  مي
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حضرت به شدت اين دو نفر را طرد كرد، كه اينها بعد فهميدند . شما رسما خليفه باشيد
ما نزد علي بن موسي بوديم، خواستيم او : نداند، فورا رفتند نزد مأمون، گفت كه اشتباه كرده

 مسئله را به او عرضه داشتيم تا ببينيم كه او نسبت به تو حسن نيت  را امتحان كنيم، اين
به او گفتيم بيا با ما همكاري كن تا مأمون را بكشيم، . ديديم نه، حسن نيت دارد. دارد يا نه

 و مأمون هم سابقه -ه با مأمون داشتند و بعد حضرت رضا در مالقاتي ك. او ما را طرف كرد
گويند، جدي   قضيه را طرح كردند و فرمودند اينها آمدند و دروغ مي-ذهني داشت 

  ..مأمون فرمود كه از اينها احتياط كن  بعد حضرت به گفتند، و مي
با التر و    علي بن موسي الرضا خطر فضل بن سهل را از خطر مأمون،مطابق اين روايات 

فضل بن سهل بوده  كه ابتكار واليتعهد از[ بنابراين فرض .دانسته است  ميشديدتر
مرد ابتكار شده است خطرناك   حضرت رضا اين واليتعهدي را كه به دست اين) 1(]است
اند مرا وسيله قرار دهند براي  اينها آمده ،گويد نيت سوئي در كار است  مي،داند مي

  گريمجوسي   برگرداندن ايران از اسالم به
آن (شيعه باشد  اگر ابتكار از فضل باشد و او واقعا.كنيم پس ما روي فرض صحبت مي 

كرد  حضرت رضا بايد با فضل همكاري مي) گفته اند .طور كه برخي از مورخين اروپايي
 بر عكس بايد با مأمون همكاري ،روح زردشتيگري در كار بوده   و اگر اين،عليه مأمون

 يعني ،كند  روايات ما اين دوم را بيشتر تأييد مي.كلك اينها كنده شوداينها تا   كرد عليه مي
نداشت و حتي مأمون    اينكه حضرت رضا با فضل ميانه خوبي،فرضا هم ابتكار از فضل نبوده

   از نظر روايات ،ترساند را از خطر فضل مي
  

   :پاورقي
هم به دست  زه او حال يا خودش تازه مسلمان بود يا پدرش مسلمان شده بود و تا1. 

آدم زردشتي   برمكيها مسلمان شده بود و اسالمش يك اسالم سياسي بود زيرا يك
  . توانست وزير خليفه مسلمان باشد نمي
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  . ما امر مسلمي است
اگر .  بوده است فرضيه ديگر اين است كه اصال ابتكار از فضل نبوده، ابتكار از خود مأمون

ن چرا اين كار را كرد؟ آيا حسن نيت داشت يا سوء نيت؟ ابتكار از خود مأمون بوده، مأمو
 نيت خود باقي بود يا در اواسط تغيير نظر پيدا  اگر حسن نيت داشت آيا تا آخر بر حسن

 حسن نيت داشت و تا آخر هم بر حسن نيت خود باقي بود سخن  كرد؟ اينكه بگوئيم مأمون
  ر اين است كه بگوئيم در ابتدا حسنهرگز چنين چيزي نبوده، حداكث.  است غير قابل قبول

عرض كرديم كه شيخ صدوق و ظاهرا شيخ مفيد . نيت داشت ولي در انتها تغيير عقيده داد
اش اين   عقيده" اخبار الرضا   عيون"شيخ صدوق در كتاب ]. اند بر اين عقيده بوده[هم 

رفتاري شديدي  در آن گ،واقعا نذري كرده بود ،مأمون در ابتدا حسن نيت داشتاست كه 
كه اگر خدا او را بر برادرش امين پيروز كند خالفت را به  كه با برادرش امين پيدا كرد

   امتناع كرد از اين جهت بود كه]از قبول واليتعهد[ و اينكه حضرت رضا ،اهلش برگرداند
شديد هم  ،شود دانست كه او تحت تأثير احساسات آني قرار گرفته و بعد پشيمان مي مي

موافق نيستند و    البته بيشتر علما با اين نظر شيخ صدوق و ديگران.شود ان ميپشيم
 حال نيرنگ .سياسي در كار بود  معتقدند كه مأمون از اول حسن نيت نداشت و يك نيرنگ

 و آيا ؟بنشاند خواست نهضتهاي علويين را به اين وسيله فرو  آيا مي؟سياسيش چه بود
اينها در كنار كه بودند به صورت    چون؟ضا را بدنام كندخواست به اين وسيله حضرت ر مي

 ،داخل دستگاه كند و بعد ناراضي درست كند  خواست حضرت را.يك شخص منتقد بودند
 براي اينكه يك منتقد فعال وجيه ،كنند اين كار را مي  همين طور كه در سياستها اغلب

 از ،كنند بعد در كار او خرابكاري ميدهند و  آيند پستي به او مي كنند مي  اي راخراب المله
كساني   كنند تا همه دهند و از طرف ديگر در كارهايش اخالل مي طرف پست به او مي  يك

  كه به 
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 هست كه حضرت رضا در  در روايات ما اين مطلب. او طمع بسته بودند از او برگردند
 به اين وسيله مرا خراب خواهي  تو مي دانم  من مي": يكي از سخنانشان به مأمون فرمودند

چرا ! گوئي؟ اين حرفها چيست كه تو مي:  كه مأمون عصباني و ناراحت شد و گفت"كني 
  !دهي؟ اين نسبتها را به ما مي

  

  ها  بررسي فرضيه 
 در ميان اين فرضها، در يك فرض البته وظيفه حضرت رضا همكاري شديد بوده، و آن 

بنابراين فرض، ايرادي .  است ار در دست او بودهفرض همان است كه فضل شيعه بوده و ابتك
 اگر ايرادي باشد از اين نظر ،را قبول كردبر حضرت رضا از اين نظر نيست كه چرا واليتعهد 

 ولي ما از همين جا بايد بفهميم كه قضيه به اين شكل .نكرد  است كه چرا جدي قبول
  يك آدم به اصطالح بي طرف از نظر ،گوئيم حال ما از نظر يك شيعه نمي .نبوده است

بيند  وقتي كه مي  اگر مرد دين بود بايد.حضرت رضا يا مرد دين بود يا مرد دنيا :گوئيم مي
 ]با فضل[شده    فراهم]براي انتقال خالفت از بني العباس به خاندان علوي[اي  چنين زمينه
 اينكه حضرت همكاري  پس.كرد مي   و اگر مرد دنيا بود باز بايد با او همكاري،همكاري كند

  .است كه اين فرض غلط است  نكرده و او را طرد نموده دليل بر اين
 ،ذوالرياستين است و او قصدش قيام عليه اسالم بوده اما اگر فرض اين باشد كه ابتكار از

 آن شر كوچكتر را ، يعني حضرت در ميان دو شر.صد صحيح است كار حضرت رضا صد در
  هم به حداقل ممكن اكتفا نموده) همكاري با مأمون(شر كوچكترو در آن   انتخاب كرده

   .است
 اينجاست كه .است   بيشتر در آنجائي است كه بگوئيم ابتكار از خود مأمون بوده،اشكال

مأمون او را دعوت به همكاري   شايد اشخاصي بگويند وظيفه حضرت رضا اين بود كه وقتي
   ،كند و سؤ نيت هم دارد مي
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كشم، بگويد بكش، بايد حضرت رضا مقاومت  گويد تو را مي د، و اگر ميمقاومت كن
گرديد كه او را بكشند و  شد، و حاضر مي كرد و به كشته شدن از همان ابتدا راضي مي مي

.  .پذيرفت به هيچ وجه همان واليتعهد ظاهري و تشريفاتي و نچسب را نمي
كرد يا بايد قبول   كار را مي اينجاست كه بايد قضاوت شود كه آيا امام بايد همين

 يعني كاري  دانيم كه خود را به كشتن دادن مي: اي است از نظر شرعي كرد؟ مسئله مي
 كه اثر كشته شدن  شود اما در شرايطي كردن كه منجر به قتل خود شود، گاهي جايز مي

مفسده بيشتر باشد از زنده ماندن، يعني امر داير باشد كه يا شخص كشته شود و يا فالن 
خواستند   از امام حسين براي يزيد بيعت مي. بزرگ را متحمل گردد، مثل قضيه امام حسين

 حضرت امام حسين كشته .كرد واليتعهد را معاويه عملي مي  و براي اولين بار بود كه مسئله
 و به عالوه امام حسين در شرايطي قرار گرفته بود ،داد بيعت كردن ترجيح  شدن را بر اين

 احتياج به يك بيداري و يك اعالم امر به معروف و نهي از منكر داشت ولو  ياي اسالمكه دن
آيا شرايط امام   اما. اين كار را كرد و نتيجه هايي هم گرفت،به قيمت خون خودش باشد

سر دو راه قرار گرفته بود جايز   يعني واقعا براي حضرت رضا كه بر؟رضا نيز همين طور بود
   ]؟ه كشتن دهدكه خود را ب[بود 

   مثل قضيه،كشند رسد كه بدون اختيار خودش او را مي وقت كسي به جايي مي  يك
ولي از نظر   مسموميتي كه البته قضيه مسموميت از نظر روايت شيعه يك امر قطعي است

معتقدند ) 1(مسعودي   حتي مورخين شيعه مثل- بسياري از مورخين .تاريخ قطعي نيست
 حال بنابر عقيده معروفي .نشده است   طبيعي از دنيا رفته و كشتهكه حضرت رضا به اجل

  مأمون حضرت رضا را مسموم   كه ميان شيعه هست و آن اين است كه
  

  :  پاورقي
  .  مسعودي به عقيده بسياري از علما يك مورخ شيعي است1. 
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دش گيرد كه بدون اختيار خو  قرار مي كرد، بسيار خوب، انسان يك وقت در شرايطي
گيرد كه ميان يكي از دو امر مختار و   قرار مي شود، ولي يك وقت در شرايطي مسموم مي

  نگوئيد عاقبت. مخير است، خودش بايد انتخاب كند، يا كشته شدن را و يا اختيار اين كار را
اگر من يقين داشته باشم كه امروز غروب ميميرم ولي االن مرا مخير كنند . ميرند همه مي
خاب يكي از دو كار، يا كشته بشوم يا فالن كار را انتخاب كنم، آيا در اينجا من ميان انت

 چند ساعت ديگر ارزش ندارد؟ نه، باز من بايد  ميرم، اين توانم بگويم من كه غروب مي مي
توانم زنده بمانم آيا اختيار آن طرف اين ارزش را   مقدار كه مي حساب كنم كه در همين

شود ميان  دم را به دست خودم از دست بدهم؟ حضرت رضا مخير مي حيات خو دارد كه من
 و از " واليتعهد نچسب "  كنم به  كه من تعبير مي-يا چنين واليتعهدي را . يكي از دو كار

 به .بعد هم تاريخ بيايد او را محكوم كند  كشته شدن كها  بپذيرد و ي-مسلمات تاريخ است 
 صرف همكاري كردن با !؟ چرا آن را انتخاب نكند.كندانتخاب  نظر من مسلم اولي را بايد

   . نوع همكاري كردن مهم است،دانيم گناه نيست مأمون كه ما مي  شخصي مثل
  

  همكاري با خلفا از نظر ائمه اطهار
ما با خلفا    با آنهمه مخالفت شديدي كه ائمه،دانيم كه در همان زمان خلفاي عباسي مي

موارد خاصي همكاري با دستگاه   در،كردند ري با آنها منع ميو افراد را از همكا[داشتند 
 صفوان .]نمودند تجويز و بلكه تشويق مي  آنها را به خاطر نيل به برخي اهداف اسالمي

 .دهد شترهايش را براي سفر حج به هارون كرايه مي  جمال كه شيعه موسي بن جعفر است
تو همه چيزت خوب است اال يك  :دگوي  حضرت به او مي.جعفر  آيد خدمت موسي بن مي

كه   گويد من  مي؟چرا شترهايت را به هارون كرايه دادي :فرمايد  مي؟گويد چي مي .چيزت
   ،كار بدي نكردم
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نبايد چنين [ سفر حج هم  براي: فرمود. براي سفر حج بود، براي كار بدي نبود
: عرض كرد. عد بايد بگيري مانده است كه ب اش باقي البد پس كرايه: بعد فرمود]. كردي مي
 تو بگويند چنانچه هارون همين االن از بين برود راضي هستي يا  و البد اگر به: فرمود. بله

اين مقدار راضي به بقاء او . خواهد كه طلب تو را بدهد و بعد بميرد راضي نيستي؟ دلت مي
صفوان كه يك . ت اس همين مقدار راضي بودن به بقاء ظالم گناه: فرمود. بله: گفت. هستي

شيعه خالص است ولي سوابق زيادي با هارون دارد فورا رفت تمام وسائل كار خود را يكجا 
 هر چه شتر و وسايل حمل  خبر دادند به هارون كه صفوان) او حمل و نقل دار بود.(فروخت

گفت چرا اين كار را كردي؟ .  احضارش كرد هارون. و نقل داشته همه را يكجا فروخته است
هايم را خوب اداره كنم، فكر كردم كه  توانم بچه ام، نمي ام و از كار مانده ديگر پير شده: فتگ

 .است  همين : گفت.بگوراستش را : هارون گفت. ديگر از اين كار به كلي صرف نظر كنم
كنم بعد از  فكر مي   من؟خواهي بگويم قضيه چيست آيا مي : گفت،هارون خيلي زيرك بود

 ،نه : گفت.اي كرده جعفر به تو اشاره  ن اين قرار داد معامله را بستي موسي بناينكه تو با م
اي كه من با تو دارم   اگر آن سوابق چندين ساله.انكار نكن  گفت بيخود.اين حرفها نيست

  .دادم گردنت را بزنند دستور مي نبود همين جا
 در ،شمارند ممنوع ميكنند و  اين حد نهي مي  را تا]با خلفا[ همين ائمه كه همكاري 

رود از مظالم   آنجا كه مي،نفع جامعه مسلمين باشد  عين حال اگر كسي همكاريش به
يعني در جهت هدف و مسلك خود فعاليت كند نه آن كاري كه  ، از شرور بكاهد،بكاهد

 يك وقت .دانند كه فقط تأييد و همكاري است اين همكاري را جايز مي صفوان جمال كرد
مقام  كند براي اينكه از اين پست و رود پستي را در دستگاه ظلم اشغال مي كسي مي  يك

ائمه اجازه    سيره،دهد  اين همان چيزي است كه فقه ما اجازه مي.حسن استفاده كند
   .دهد  قرآن هم اجازه مي،دهد مي
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  استدالل حضرت رضا 
د جزء اينها؟  برخي به حضرت رضا اعتراض كردند كه چرا همين مقدار اسم تو آم

يك : فرمود. پيغمبران: آيا پيغمبران شأنشان باالتر است يا اوصياء پيغمبران؟ گفتند: فرمود
آن : فرمود. پادشاه مشرك: پادشاه مشرك بدتر است يا يك پادشاه مسلمان فاسق؟ گفتند

 كنند؟   كه همكاري را با تقاضا بكند باالتر است يا كسي كه به زور به او تحميل كسي
يوسف صديق پيغمبر است، عزيز مصر كافر و : فرمود. آن كسي كه با تقاضا بكند: تندگف

اجعلني علي خزائن االرض اني حفيظ «: مشرك بود، ويوسف خودش تقاضا كرد كه
 تازه ،اشغال كند كه از آن پست حسن استفاده كند راخواست پستي   چون مي،)1(»عليم

 من وصي پيغمبر ، يوسف پيغمبر بود، استمأمون مسلمان فاسقي ،عزيز مصر كافر بود
واقع  شود مورد ايراد  صرف اين قضيه كه نمي.پيشنهاد كرد و مرا مجبور كردند  او،هستم
  .شود

كند و  مي   حال حضرت موسي بن جعفري كه صفوان جمال را كه صرفا همكاري
را به هارون شترهايت  چرا تو :فرمايد كند و مي وجودش فقط به نفع آنهاست شديد منع مي

سروسري دارد و شيعه است و تشيع   علي بن يقطين را كه محرمانه با او؟دهي اجاره مي
 ولي كتمان كن و ،حتما در اين دستگاه باش  نمايد كه كند تشويق مي خودش را كتمان مي

 نماز را مطابق نماز آنها ،وضو را مطابق وضوي آنها بگير ،كسي نفهمد كه تو شيعه هستي
  اما در دستگاه آنها باشد كه بتواني كار،خودت را به اشد مراتب مخفي كن  شيع ت،بخوان
   .بكني

افراد    هر آدم با مسلكي به.دهد اين همان چيزي است كه همه منطقها اجازه مي
براي مسلك خود   كار،دهد كه با حفظ مسلك خود و به شرط اينكه هدف خودش اجازه مي

   وارد[ ،باشد نه براي طرف
  
  : رقيپاو

   55 سوره يوسف، آيه 1 
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يعني آن دستگاه را استخدام كنند براي هدف خودشان، نه ] دستگاه دشمن شوند
 يكي جزء ،كند شكلش فرق مي. دستگاه، آنها را استخدام كرده باشد براي هدف خود

شود، و يكي جزء دستگاه است، نيروي  دستگاه است، نيروي او صرف منافع دستگاه مي
  . كند  كه خودش دارد استخدام مي اي ر جهت مصالح و منافع آن هدف و ايدهدستگاه را د

 نبايد باشد، اين يك تعصب و يك جمود بي  به نظر من اگر كسي بگويد اين مقدار هم
همه ائمه اين جور بودند كه از يك طرف، شديد همكاري با دستگاه خلفاي . جهت است

آورد كه آقا باالخره ما  و هر كسي كه عذر ميكردند   العباس را نهي مي بني اميه و بني
گفتند همه نكنند، اين كه عذر نشد، وقتي هيچكس نكند كار  كند، مي  كس ديگر مي نكنيم

در دستگاه خلفاي   آنچنان مسلكي بودند كهشود، و از طرف ديگر افرادي را كه  آنها فلج مي
كردند تشويق  ودشان استخدام ميخ  اموي يا عباسي كه بودند در واقع دستگاه را براي هدف

 و رواياتي ،" اسماعيل بن بزيع " يا "يقطين    علي بن" مثل همين !كردند چه تشويقي مي
 يعني اينها را در رديف اولياء ،چنين كساني داريم حيرت آور است  كه ما در مدح و ستايش

 واليت "مسئله   در" مكاسب " رواياتش را شيخ انصاري در .اند درجه اول معرفي كرده  اهللا
   . نقل كرده است"جائر 
  

  واليت جائر 
 قبول .ظالم   يعني قبول پست از ناحيه" واليت جائر "اي داريم در فقه به نام  مسئله

همين كه في حد ذاته حرام  اند پست از ناحيه ظالم في حد ذاته حرام است ولي فقها گفته
اند اگر تمكن از امر به معروف   نوشته.شود و در مواردي واجب است در مواردي مستحب مي

بر   متوقف باشد- كه امر به معروف و نهي از منكر در واقع يعني خدمت -منكر  و نهي از
  قبول   منطق هم همين را. پذيرفتن آن واجب است،قبول پست از ناحيه ظالم
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د، نيروي  نمايي توانيد در جهت هدفتان كار كنيد و خدمت كند، زيرا اگر بپذيريد مي مي
كنم اهل مسلكهاي   خيال نمي من. خودتان را تقويت و نيروي دشمنتان را تضعيف كنيد

 هستند اينگونه قبول پست از دشمن و  ديگر، همانها كه مادي و ماترياليست و كمونيست
  . بپذير ولي كار خودت را بكن: گويند ضد خود را انكار كنند، مي

 آنها صورت  واليتعهد را قبول كردند كاري به نفعبينيم در مدتي كه حضرت رضا   ما مي
 شد، به عالوه حضرت در  صفوف، بيشتر مشخص. نگرفت، به نفع خود حضرت صورت گرفت

پست واليتعهدي به طور غير رسمي شخصيت علمي خود را ثابت كرد كه هيچوقت ديگر 
 حضرت امير  شخصيت علمي حضرت رضا و اي كه در ميان ائمه، به اندازه. شد ثابت نمي

جهت ديگري شخصيت علمي هيچ امام ديگري ثابت   يكثابت شده و حضرت صادق هم در 
ها و آن   آن خطبه،واسطه همان چهار پنج سال خالفت   حضرت امير به،نشده است

 حضرت صادق به واسطه آن مهلتي كه جنگ بني العباس و بني ،احتجاجات كه باقي ماند
  و،رد كه حضرت حوزه درس چهار هزار نفري تشكيل داديكديگر به وجود آو االميه با

  حضرت رضا براي همين چهار صباح واليتعهد و آن خاصيت علم دوستي مأمون و آن
 ،ها يهودي ،داد و از ماديين گرفته تا مسيحي ها جلسات عجيبي كه مأمون تشكيل مي

و حضرت رضا را كرد   علماي همه مذاهب را جمع مي،ها ها و بودائي  صابئي،ها مجوسي
 كه اينها در - و واقعا حضرت رضا در آن مجالس ،كرد مي  آورد و حضرت با اينها صحبت مي

 هم شخصيت علمي خود را ثابت كرد و هم به نفع اسالم -هست   كتابهاي احتجاجات
نپذيرفت   آن شغلها را،در واقع از پست واليتعهد يك استفاده غير رسمي كرد ،خدمت نمود

   .ده اينچنيني هم كردولي استفا
o   
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  پرسش و پاسخ 
  

 بودند، نه به خاطر  وقتي معاويه، يزيد را به واليتعهدي انتخاب كرد همه مخالف: سؤال
آنوقت . شد  واليتعهدي مخالفت مي اينكه يزيد يك شخصيت فاسدي بود، بلكه اساسا با اصل

   ايراد را نداشت؟  چطور شد كه واليتعهدي در زمان مأمون اين
  
شد، يعني آن  شد، آنچنان هم مخالفت نمي گويند مخالفت مي اوال اين كه مي: وابج

  وقت هنوز ديگران به خطرات اين مطلب توجه نكرده بودند،
به    و اين بدعتي بود كه براي اولين بار در دنياي اسالم،عده كمي توجه داشتند  فقط
كه بي اعتباري و  ز همين بود و علت آن عكس العمل بسيار شديد امام حسين ني،وجود آمد

هاي بعد اين امر ديگر  در دوره .بدعت بودن و حرام بودن اين كار را مشخص كند كه كرد
همان شكل واليتعهدهاي دوران قبل از اسالم را  ،جنبه مذهبي خودش را از دست داده بود

 و ، نداشتاش فقط زور بود و ديگر جنبه به اصطالح اسالمي پشتوانه به خود گرفته بود كه
كلمات خود . و در-مخالفت حضرت رضا با قبول واليتعهدي نيز يكي همين بود   علت

 " چون معني ،است   عنوان غلطي" واليتعهدي " كه اصال خود اين عنوان -حضرت هست 
براي جانشيني خودم انتخاب   اين است كه حق مال من است و من زيد را"واليتعهد 

 و اگر مال غير است تو ؟توست يا مال غير  ت فرمود اين مال و آن بياني كه حضر،كنم مي
  . هم هست"واليتعهد  " شامل ،حق نداري بدهي

   
حضرت   فرضي فرمودند كه اگر فضل بن سهل شيعي واقعي بود مصلحت بود كه :سؤال

 اينجا .كوتاه كنند  در واليتعهدي با ايشان همكاري كند و بعد دست مأمون را از خالفت
  پيش اشكالي 
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شد كه حضرت مدتي اعمال مأمون را تصويب  آيد و آن اينكه در اين صورت الزم مي مي
امضاء كردن كار ظالم در هر حدي جايز ) ع( حضرت علي كنند و حال آنكه با توجه به عمل

  . نيست
  

 فضل بن سهل  فرموديد به فرض اينكه. رسد كه اين ايراد وارد نباشد به نظر مي: جواب
 جايز نبود همچنانكه  كرد و اين ضرت بايد مدتي اعمال مأمون را امضاء ميشيعي بود ح

  ..حضرت امير حكومت معاويه را امضاء نكرد
نسبت   امير خيلي تفاوت است ميان وضع حضرت رضا نسبت به مأمون و وضع حضرت

معاويه به عنوان يك   بود كه بايست امضايش به اين شكل مي  حضرت امير مي.به معاويه
 يك ظالمي مثل معاويه به ،انجام دهد يب و كسي كه از ناحيه او منصوب است كار رانا

 ولي قضيه حضرت رضا اين بود كه حضرت رضا .كار كند  عنوان نيابت از علي بن ابي طالب
 به طور . يعني مانعي در راه مأمون ايجاد نكند،كار مأمون نداشته باشد  بايد مدتي كاري به

اي را ما خودمان بخواهيم تأثيري  فرق است ميان اينكه مفسده م شرعا هم منطقا و ه،كلي
  و اين كه مفسده موجودي را- كه در اينجا يك وظيفه داريم -داشته باشيم   در ايجادش

 يك وقت .كنم مي   مثالي عرض.]كه در اينجا وظيفه ديگري داريم[بخواهيم از بين ببريم 
 اينجا من .شما خرابي ببار آورد بيايد داخل حياطكنم كه آب  هست من شير آب را باز مي

 و يك وقت هست كه .ام خرابي آن تأثير داشته ضامن حياط شما هستم به جهت اينكه در
بينم كه شير آب باز شده و آب به پاي ديوار شما رسيده  مي ،شوم من از كنار كوچه رد مي

 كنم و  نمي. به شما خدمت كنماخالقا من وظيفه دارم كه اين شير را ببندم و  اينجا.است
   . در اينجا اين كار بر من واجب نيست.آيد اين ضرر به شما وارد مي
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 را گفتم از نظر اين كه خيلي فرق است ميان اين كه كاري به دست شخصي يا به  اين
دهد و  خواهد انجام شود، و اين كه كاري را يك كس ديگر انجام مي دست دست او مي
بود، يعني تثبيت معاويه ) ع( علي معاويه، مافوقش. بين بردن آن را داردديگري وظيفه از 

 را به عنوان دستي براي خود بپذيرد، ولي تثبيت  معاويه) ع(معنايش اين بود كه علي
معنايش اين است كه حضرت رضا مدتي در ) به قول شما(حضرت رضا] مأمون توسط[

در . مافوق است) ع( است، در آنجا علياين، دو وظيفه.  داشته باشد مقابل مأمون سكوت
اين كه حضرت رضا مدتي با فضل بن سهل . اينجا قضيه برعكس است، مأمون مافوق است

 مأمون ساكت  مدتي در مقابل تثبيت كند، يعني] مأمون را[همكاري كند، يا به قول شما 
 مانعي ،تربراي انتظار كشيدن يك فرصت به ، مدتي ساكت بودن براي مصلحت بزرگتر.باشد
  شد كه  مسئله تنها اين نيست كه حضرت راضي نمي، و به عالوه در قضيه معاويه.ندارد

 من راضي : فرمود،البته اين هم يك مسأله آن است(معاويه يك روز به حكومت كند
وجود داشت كه جهت    مسأله ديگري هم،)شوم كه ظالم حتي يك روز حكومت كند نمي

شد   او روز به روز نيرومندتر مي،داشت مي   معاويه را نگاه،ضرت يعني اگر ح،عكس قضيه بود
ولي در اينجا فرض اين است كه بايد صبر كنند تا روز  .گشت و از هدف خودش هم بر نمي

شود با هم قياس   پس اينها را نمي.تر شود و خودشان قوي تر گردند  به روز مأمون ضعيف
   .كرد

  
بياناتتان    حضرت رضا بود چون جنابعالي ضمنسؤال بنده راجع به مسموميت :سؤال

واقعيت اين است كه    ولي،فرموديد كه حضرت رضا معلوم نيست كه مسموم شده باشد
 مأمون ،حضرت رضاست  شد كه خالفت حق گذشت بيشتر معلوم مي چون هر چه مي

   .مجبور شد كه حضرت رضا را مسموم كند
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 سالگي از 52ضاست كه حضرت رضا در سن آورند راجع به سن حضرت ر  مي دليلي كه 
كند و مثل ما افراط و  هاي بهداشتي را رعايت مي اينكه امامي كه تمام جنبه. دنيا رفتند

 حديث معروف  همچنين آن.  سالگي بميرد خيلي بعيد است52تفريط ندارد در سن 
نيستيم اال اينكه ) ائمه( هيچكدام از ما  يعني"» ما منا اال مقتول او مسموم« ": فرمايد مي

حاال اگر . بنابراين اين امر از نظر تاريخ شيعه مسلم است. كشته شديم يا مسموم شديم
شود كه ما بگوئيم حضرت  اشتباهي كرده دليل نمي) مسعودي(" الذهب   مروج"صاحب 

 شده اند بلكه از نظر اكثر مورخين شيعه حضرت رضا مسلما مسموم رضا را مسموم نكرده
   .اند

  
از نظر   من خودم شخصا.اند من عرض نكردم كه حضرت رضا را مسموم نكرده :بجوا

دهد كه ايشان را  مي   قرائن همين را نشان.كنم مجموع قرائن همين نظر شما را تأييد مي
 مأمون در حالي .در بغداد بود   و يك علت اساسي همان قيام بني العباس،مسموم كردند

] اوضاع بغداد را[رفت و مرتب  طرف بغداد مي  راسان بهحضرت رضا را مسموم كرد كه از خ
 او ديد كه حضرت رضا .او گزارش دادند كه اصال بغداد قيام كرده   به.دادند به او گزارش مي

 .است   و اگر با اين وضع هم بخواهد برود آنجا كار بسيار مشكل،تواند بكند كه نمي  را معزول
 حضرت ،بگويد كار تمام شد  فراهم كند و به بني العباسبراي اينكه زمينه رفتن به آنجا را 

قابل قبول هم هست و با تاريخ نيز وفق  گويند و  آن علت اساسي ئي كه مي.را مسموم كرد
ديد كه رفتن به بغداد عملي نيست و بقاي بر    يعني مأمون،دهد همين جهت است مي

 سال داشت و حضرت رضا 28ود  حد،اينكه مأمون جوانتر بود با(واليتعهد هم عملي نيست
 من از تو پيرترم و قبل از تو :و حضرت رضا نيز در آغاز به مأمون فرمود ، سال داشتند55
  و اگر به اين ) ميرم مي
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شكل بخواهد به بغداد برود، محال است كه بغداد تسليم بشود، و يك جنگ عجيبي در  
 گرفت هم فضل را از ميان بر دارد  بود كه تصميم اين. وضع خود را خطرناك ديد. گيرد مي

البته اين قدر معلوم است كه . و هم حضرت رضا را فضل را در حمام سرخس از بين برد
اش كردند و بعد هم گفتند  اي با شمشير ريختند و قطعه قطعه  رفته بود، عده فضل به حمام

و خونش ) ء قتله بودو اتفاقا يكي از پسرخاله هاي او نيز جز(" افرادي با او كينه داشتند "
را لوث كردند، ولي ظاهر اين است كه آن هم كار مأمون بود، ديد او خيلي قدرت پيدا كرده 

مرتب . بعد، از سرخس آمدند به همين طوس. و اسباب زحمت است، او را از بين برد
 ،تواند با حضرت رضا و وليعهد علوي وارد بغداد شود نمي ديد .رسيد گزارشهاي بغداد هم مي

   .را نيز در آنجا كشت  اين بود كه حضرت
از نظر  .زنيم از نظر آنچه كه براي خود ما امري است مسلم يك وقت يك حرفي مي

 ولي از نظر برخي ]حضرت رضا را مسموم كرد[روايات شيعي شكي نيست در اينكه مأمون 
رك تاريخي را  او مدا،كند قبول نمي  مثال مورخ اروپايي اين حرف را،مورخين اينطور نيست

اين قضيه [ اغلب مورخين اهل تسنن كه ." قيل "  تاريخ نوشته :گويد  مي،كند مطالعه مي
   كه" قيل " مريض شد و فوت كرد و ]طوس[اند حضرت آمد در  نوشته ،اند  نقل كرده]را

غير منطق   خواستم با منطقي اين بود كه من مي) و گفته شده كه مسموم شد(مسموم شد
كند از همين كه  مي   واال قرائن همه حكايت،در اين زمينه صحبت كرده باشمشيعه نيز 

   .حضرت را مسموم كردند
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  سخني پيرامون امام حسن عسكري عليه السالم 
  
امام   شب عيد است و شب مولود،شب والدت امام حسن عسكري عليه السالم است 

تعالي فرجه    عجل اهللا شبي كه همه بايد به وجود مقدس حضرت صاحب االمر،يازدهم
 وجود مقدس امام حسن .باشيم   البته بايد كه عرض ارادتي نيز كرده.تبريك عرض بكنيم

 چون هر چه كه دوران .]فشار بسيار بودند  كه تحت[اي هستند  عسكري عليه السالم از ائمه
ن در سامرا  ايشا.گرديد شد كار بر آنها سختتر مي  نزديكتر مي]) ع(به دوره امام عصر[ائمه 

سامرا    مركز خالفت از بغداد به" معتصم " از زمان .آنوقت مركز خالفت بود بودند كه در
لشكريان معتصم خيلي    علتش هم اين بود كه. مدتي آنجا بود دو مرتبه برگشت.منتقل شد

معتصم گوش نكرد ولي باالخره هر  كردند و مردم شكايت كردند و ابتدا به مردم ظلم مي
 به سامراسپاهيان از مردم دور باشند مركز را   د راضيش كردند و او براي اينكهطور بو

   .منتقل كرد
  بردند در امام عسكري و امام هادي عليهماالسالم اجبارا در سامرا به سر مي
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محل   شد يعني محلي كه  ناميده مي" العسكري " يا " العسكر "محلي كه به نام  
برايشان انتخاب  كردند اي كه در آن زندگي مي  يعني خانه،ودسپاهيان و در واقع پادگان ب

در بيست و هشت سالگي از دنيا    ايشان.شده بود كه مخصوصا در پادگان باشند و تحت نظر
و دوره ) دو ساله بودند كه از دنيا رفتند پدر بزرگوارشان هم در حدود چهل و(رفتند

 تمام اين مدت شش سال يا در ، به نص تواريخ.امامتشان فقط شش سال طول كشيد
 از نظر .آزاد بودند ممنوع المعاشرش و ممنوع المالقات بودند  حبس بودند يا اگر هم

 شد يا گاهي حضرت را  اگر هم احيانا رفت و آمدهايي مي،آزادي نداشتند  معاشرت
  . وضع عجيبي بود. تحت نظر بودند،خواستند مي

خصلت خاص بيشتر در او ظهور داشته است كه گويي يك   دانيد كه هر يك از ائمه  مي
كند كه  دوازده بند خودش هر يك از ائمه را با يك صفتي توصيف مي  خواجه نصير در آن

هيبت و   وجود مقدس امام عسكري عليه السالم به جاللت و.در او ظهور داشته است بيشتر
ت در قيافه ايشان به جالل  ممتاز بودند يعني اساسا عظمت و هيبت و،به اصطالح) 1(رواء

گرفت قبل  تحت تأثير آن سيما قرار مي كرد نحوي بود كه هر كس كه ايشان را مالقات مي
گفتند و درياي   وقتي كه سخن مي.ايشان چيزي بفهمد  از اينكه سخن بگويند و او از علم

 در بسياري از حكايات و . ديگر تكليفش روشن است،گفتن  كرد به سخن مواجي شروع مي
   حتي دشمنان با اينكه ايشان را سخت تحت.قضيه كامال مشخص و محرز است  وايات اينر

شدند وضع عجيبي  حضرت روبرو مي .بردند وقتي كه با تعقيب داشتند و گاهي به زندان مي
 كه در اين زمينه داستاني را محدث ،نكنند  توانستند در مقابل ايشان خضوع  نمي،داشتند

   از"  ار البهيه االنو"قمي در كتاب 
  

  :پاورقي
  . ]به معني حسن منظر[ 1 
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او از پدرش نقل   و، احمد بن عبيداهللا بن خاقان كه پسر وزير المعتمد علي اهللا بود
فوق العاده عجيبي است كه    داستان. در حالي كه خودش هم حضور داشته است،كند مي

   .وقت گفتنش را عجالتا ندارم
شايع بود و   مام شديد تحت نظر بود اين بود كه اين مطلبعلت عمده اين كه اينقدر ا 
همان كاري را كه  .كند دانستند كه مهدي امت از صلب اين وجود مقدس ظهور مي مي

شود كه  اسرائيل متولد مي  كرد كه چون شنيده بود كسي از بني فرعون با بني اسرائيل مي
كشت و  هاي بني اسرائيل را ميپسر زوال ملك فرعون و فرعونيها به دست او خواهد بود

هاي بني  را مأمون كرده بود بروند در خانه  داشت و زنهايي فقط دخترها را زنده نگه مي
 عين ،است و هر زني را كه حامله بود تحت نظر بگيرند  اسرائيل و ببينند كدام زن حامله

گويد  ه خوب مي چ.داد خالفت با امام عسكري عليه السالم انجام مي  اين كار را دستگاه
   :مولوي
  تا ببندي راه بر مردان غيب          حمله بردي سوي در بندان غيب. 
امر الهي   تواني جلوي كرد كه اگر اين خبر راست است مگر تو مي اين احمق فكر نمي. 

 مخصوصا وقتي ،تفتيش  فرستادند به خانه حضرت به  هر چند وقت يك بار مي!؟را بگيري
 راجع به .اند مهدي متولد شده  شنيدند كه حضرت  چون گاهي مي، رفتكه امام از دنيا

خداي متعال والدت اين وجود مقدس را   ايد كه والدت ايشان هم داستان را همه شنيده
 ايشان شش ساله بودند كه پدر .متوجه شد  مخفي كرد و در عين والدت كمتر كسي

آمدند حضرت  ان خاص از هر جا كه ميشيعي ، در دوران كودكي.بزرگوارشان از دنيا رفتند
 اما اين خبر باالخره پيچيده ،ولي عموم مردم اطالع نداشتند ،دادند ايشان را به آنها ارائه مي

   گاهي.كنند براي حسن بن علي عسكري متولد شده است و او را مخفي مي  بود كه پسري
  نند و فرستادند به خانه حضرت كه اين بچه را به خيال خود پيدا ك مي

 ٢١٧



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  تواند بر ضد آن عمل خواهد مگر بنده مي  ولي كاري كه خدا مي،از بين ببرند بكشند و
كاري در آنجا  تواند  يعني وقتي كه قضاي حتمي الهي در يك جا باشد ديگر بشر نمي!؟بكند
مأمورين ريختند خانه امام را  ، بعد از وفات حضرت و نيز مقارن با وفات حضرت.بكند

 كنيز و غير كنيز ،رافرستادند كه تمام زنها  كردند و زنهاي جاسوسه خودشانتفتيش كامل 
 يكي از كنيزان را احتمال دادند ؟اي وجود دارد يا نه آيا حامله  ببينند،را تحت نظر بگيرند

اند و  كرده   بعد فهميدند كه اشتباه، او را بردند تا يك سال نگاه داشتند.باشد  كه حامله
  .وده استاي نب چنين قضيه

 .است  مادري دارد وجود مقدس امام عسكري به نام حديث كه به لقب جده معروف 
 زنهاي .اند گفته مي  چون جده حضرت حجت عجل اهللا تعالي فرجه بودند ايشان را جده

شان است اينها را  به اعتبار نوه  ديگري هم در تاريخ هستند كه به اعتبار اينكه شهرتشان
است كه دو تا مدرسه هم در اصفهان به نام جده   جمله جده شاه عباس از ،گويند جده مي

 اين زن بزرگوار .شود اش باشد قهرا به نام جده معروف مي نام نوه   زني كه شهرتش به.داريم
 ،دارد   عظمتي، مقامي دارد، ولي تنها جده بودن سبب شهرتش نشد.جده معروف شد  به نام

 " رضوان اهللا عليه هم در   مرحوم محدث قمي-اند  وشته شخصيتي دارد كه ن،جاللتي دارد
مفزع الشيعه بود يعني ملجاء شيعه اين زن   نويسد بعد از امام عسكري  مي"االنوار البهيه 
اند كه از دنيا  چون امام عسكري بيست و هشت ساله بوده - قهرا در آن وقت .بزرگوار بود

 زني بين پنجاه و شصت -ي هم حساب بكنيم القاعده مطابق سن امام هاد   علي،اند رفته
پيش    اينقدر زن با جاللت و با كمالي بوده است كه شيعه هر مشكلي برايش.است  بوده
   .داشت آمد به اين زن عرضه مي مي

با   گويد در خدمت عمه امام عسكري حكيمه خاتون دختر امام جواد رفتم مردي مي
  ادات مسئله ايشان صحبت كردم راجع به عقايد و اعتق
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 بعد گفت فعال امام .ايشان عقايد خود را گفت تا رسيد به امام عسكري .غيرهامامت و 
اگر ما   گفتم حال كه ايشان مخفي هستند.فرزند اوست كه االن مستور و مخفي است  من

 آقا از دنيا !عجب :گفتم . گفت به جده رجوع كنيد؟مشكلي داشته باشيم به كي رجوع كنيم
عسكري همان كار را كرد كه حسين بن علي   امام : فرمود!؟ يك زن وصيت كردرفت و به

و وصي او در باطن علي بن الحسين بود ولي مگر    حضرت امام حسين وصي واقعيش.كرد
 عين اين ؟در ظاهر به خواهرش زينب سالم اهللا عليها نكرد بسياري از وصاياي خودش را

 او در باطن اين فرزندي است كه مخفي است  وصي،علي العسكري كرد  كار را حسن بن
جاللت   در ظاهر وصي خودش را اين زن با.شد بگويد وصي من اوست ظاهر كه نمي ولي در

   .قرار داده است
  
  ...ل االكرم يا اهللا االجباسمك العظيم االعظم االعزّ 
  ،پروردگارا ما را قدر دان اسالم و قرآن قرار بده 

 ، ما را قدردان اهل بيت اطهار قرار بده،ن پيغمبر اكرم قرار بدهدا  پروردگارا ما را قدر
پيغمبر و آل پيغمبر    انوار معرفت و محبت،انوار محبت و معرفت خودت در دلهاي ما بتابان

   .رحمت و مغفرت خودت بفرما  اموات ما مشمول عنايت و.در دلهاي ما قرار بده
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  عدل آلي 
   

 .بسم اهللا الرحمن الرحيم
عبداهللا و    والسالم عليالصلوه و، باري الخالئق اجمعين،حمدهللا رب العالمينال 

و موالنا ابي القاسم  رسوله و حبيبه و صفيه و حافظ سره و مبلغ رساالته سيدنا و نبينا
اعوذ باهللا من  .الطاهرين المعصومين  و آله الطيبين) صلي اهللا عليه و آله وسلم(محمد

   :الشيطان الرجيم
كما استخلف   اهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرضوعد « 

 ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي
  ) 1(» فأولئك هم الفاسقون يعبدونني ال يشركون بي شيئا و من كفر بعد ذلك

  
  : پاورقي

   55 سوره نور، آيه 1 
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براي دو  ،اند يامبران الهي كه از طرف خداي متعال در ميان بشر مبعوث شدههمه پ
صحيح ميان بنده و   بر قراري ارتباط، يكي از اين دو هدف.هدف اساسي بوده است

منع بشر از پرستش هر موجودي   و به تعبير ديگر، ميان بنده و خدا است،خالق خودش
 هدف دومي .شود  خالصه مي"اال اهللا   ه ال ال"غير از خالق خودش كه در كلمه طيبه 
 بر قراري روابط حسنه و ،خداوند متعال هست  كه براي بعثت پيامبران عظام از طرف

 بر اساس عدالت و صلح و صفا و تعاون و ،با بعضي ديگر   بعضي،صالحه ميان افراد بشر
   .خدمت به يكديگر است احسان و عاطفه و

صراحت ذكر    در كمال،عنوان دو هدف براي انبياء اين دو مطلب را به ،قرآن كريم
يا ايها النبي انا ارسلناك « :فرمايد  درباره خاتم االنبياء مي،راجع به هدف اول. كرده است

و درباره هدف دوم ) 1(»باذنه و سراجا منيرا   و داعيا الي اهللا،شاهدا و مبشرا و نذيرا
الناس   لنا معهم الكتاب و الميزان ليقوملقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انز« :فرمايد مي

مأموريت و رسالت انبياء   ببينيد قرآن با چه صراحتي عنايت انبياء و بلكه) 2(»بالقسط
  در اين آيه  .كند براي برقراري عدل در ميان بشر را بيان مي

  
  : پاورقي

 .1    46 و 45ه احزاب، آيه سور
   25سوره حديد، آيه  .2
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دگان خودمان را با دالئل روشن فرستاديم و همراه آنها كتاب و فرمايد ما فرستا مي
ليقوم «دستور و نوشته فرستاديم با ميزان، يعني قوانين و مقررات عادالنه، براي چه؟ 

 اصل عدالت در ميان  افراد بشر به عدالت رفتار كنند و  براي اينكه همه.»الناس بالقسط
 ، آن هم با مقياس بشريت،ه بر قراري عدالت مسئل، بنابراين.گردد افراد بشر بر قرار

   يك، يك كار،اند  يعني انبياء كه آمده،عمومي همه انبياء بوده است هدف اصلي و
  .عدالت بوده است  به نص قرآن مجيد،اند  يك مأموريت و يك رسالتي كه داشته،وظيفه

 هم  آن،آيا مسئله عدالت : مطلب ديگري كه بايد در اينجا عرض كنم اين است
 يعني عدالت به معني -شخصي   نه عدل نسبي و فردي و-عدل كلي و عدل عمومي 

كه در آن روز اثري از اين ظلمها و  اينكه روزي در اين جهان براي بشر پيش بيايد
 ، و از لوازم اينها،ها و خونريزيها و استثمارها كينه ستمها و تبعيضها و جنگها و نفرتها و

 و باالخره اثري از اينهمه مفاسدي كه در ميان بشر ، نيرنگهانفاقها و يعني دروغها و
   آيا بشريت در آينده؟ آيا چنين روزي براي بشريت خواهد بود،دارد نباشد وجود

فقط    اين، يا نه؟اي و چنين روزي و چنين قرني را خواهد داشت خودش چنين دوره
است يك    ممكن و يا حتي، هيچوقت عمل نخواهد شد،يك خيال و يك آرزو است

شيعه صدق   البته اين مطلب در غير-كسي كه ذوق ديني و مذهبي داشته باشد 
دنيا بر اساس ظلم    من طرفدار اينكه،من منكر عدالت كلي نيستم : بگويد-كند  مي

 آنقدر ظلماني و تاريك ،دني است  ولي معتقدم اين دنياي ما آنقدر پست و،باشد نيستم
عدالت واقعي و صلح و صفاي واقعي و انسانيت   عدل كلي واست كه هيچوقت در دنيا
 دنيا ،واقعا افراد بشر با يكديگر انساني زندگي كنند نخواهد بود  واقعي و اينكه يك روزي

   عدالت فقط مال آخرت،شود  همه ظلمها در آخرت جبران مي،و تاريكي است  دار ظلم
   .است
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يكي از امتيازات .  فكري وجود دارددر ميان غير مسلمانان و اديان ديگر چنين
بدبين :  است كه  همين- و باالخص در ديد شيعه از اسالم -اساسي معتقدات اسالمي 

نباشيد، دوره ظلم و ستم، دوره جنگ و دعوا، دوره اختالف، دوره فساد اخالق، و دوره 
ن اي[ اگر هم .عدالت است دوره موقت است و عاقبت نورانيت و  سياهي و ظلمت يك

  به اين روشني كه در مذهب شيعه وجود دارد قطعا در،در اديان ديگر هست ]تعليم
و رخت    اين هم يك مطلب كه آينده بشريت در همين دنيا نيكي.هيچ جا وجود ندارد

كريم را تأمل بكند    و اگر انسان در درجه اول قرآن،بر بستن ظلم و آمدن عدالت است
دهد و آينده دنيا را  به آينده مي  نويد،كند  و تأكيد ميبيندقرآن اين مطلب را تأييد مي

اي كه در ابتداي   از جمله همين آيه،هست   آيات زيادي در اين زمينه.بيند روشن مي
   :سخنم تالوت كردم

  
كما استخلف   وعد اهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرض«

ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا  نهم الذي ارتضي لهم والذين من قبلهم و ليمكنن لهم دي
  .»يعبدونني ال يشركون بي شيئا

عاقبت   دهد به اهل ايمان و مردمي كه عملشان صالح و شايسته است كه وعده مي 
كند دين الهي و  مي   آن كه در نهايت امر بر دنيا حكومت،دنيا به دست اينهاست

و خود خواهيها از بين خواهد  ها ريها و ماده پرستيمعنويت و الاله اال اهللا است، ماديگ
 عاقبت دنيا توحيد .»وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا« : عاقبت دنيا امنيت است،رفت

  .مراتب خود  است به تمام
انبياء دو   يكي اينكه هدف اساسي : از قرآن مجيد دو مطلب استفاده شد،بنابراين
    لي مربوط است به او.توحيد و بر قراري عدالت :چيز است
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مطلب دوم . ارتباط انسان با خدا، و دومي مربوط است به ارتباط انسانها با يكديگر
 واقعيتي است كه دنيا به سوي  اينكه مسئله عدالت، تنها يك آرزو و خيال نيست، يك

رود، يعني سنت الهي است و خدا عدالت را در نهايت امر بر دنيا حاكم خواهد  آن مي
 و ،سال  شايد ميليونها،دانيم چقدر است  كه ما نمي-اين دنيا قرنها و قرنها بر  كرد و

يك بشر انسان  ، بشر حكومت خواهد كرد اما يك بشر بالغ-شايد صدها ميليون سال 
ظلمهايي كه امروز هست هرگز   يك بشرهايي كه در ميان آنها از اين تيرگيها و،واقعي

  .چيزي وجود ندارد
بالخصوص  ،شود ن مطلب است كه عدل كلي در دنيا بر قرار ميبحث من درباره اي 

كلي در دنيا بر قرار   اسالم كه مدعي است عدل : و آن اين است،راجع به يك جهت آن
لهذا سه موضوع را بايد تشريح  ؟شود  بر چه اساسي مدعي است كه بر قرار مي،شود مي
نهاد و فطرت بشر تمايل به اينكه آيا در    دوم؟يكي اينكه اوال عدالت چيست :كنم

 هر وقت عدالت ،فطرت بشر ميل به عدالت وجود ندارد عدالت وجود دارد يا اساسا در
 بشر محال است به ميل ، تحميل است، به زور است،است و داده بشود  به بشر داده شده

عملي هست يا   آيا عدالت : و مسئله سوم اين است.رضاي خودش زير بار عدالت برود و
  ؟ و اگر عملي بشود به چه وسيله عملي خواهد شد،تنيس

  

  تعريف عدالت 
 افراد . شايد چندان احتياج به تعريف نداشته باشد،مسئله اول كه عدالت چيست 

نقطه مقابل ظلم    عدالت،شناسند  تبعيض را مي،شناسند بشر كم و بيش ظلم را مي
شر در دنيا به حسب خلقت افراد ب : و به عبارت ديگر، نقطه مقابل تبعيض است،است

 ،دهند كنند و استعدادهايي كه از خود نشان مي خودشان و به حسب فعاليتهايي كه مي
  استحقاقهايي پيدا 
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 عبارت است از اينكه آن استحقاق و آن حقي كه هر بشري به  كنند، عدالت مي
 خودش، و به موجب كار و فعاليت خودش به دست آورده است، به او  موجب خلقت

 شود، نقطه مقابل ظلم است كه آنچه را كه فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او  داده
 يك ،قرار دارند   و نقطه مقابل تبعيض است كه دو فرد كه در شرايط مساوي،بگيرند

  .موهبتي را از يكي دريغ بدارند و از ديگري دريغ ندارند
قديم   اند از فيلسوفان شر بودهولي در عين حال از قديم االيام افرادي در ميان ب 

 و ،هستند هاي اروپا كه اساسا منكر واقعيت داشتن عدالت بوده و يونان تا دوره
عدالت يعني آن چيزي  ، عدالت مساوي با زور است،گويند اصال عدالت معني ندارد مي

است كه زور آن را به بشر    و قانون موجود هم آن،كه قانون موجود حكم كرده باشد
  .كند زور تعيين مي  پس عدالت را در نهايت امر،يل كرده باشدتحم

 اين .مانم خودم مي  خواهم بحث بكنم چون از بحثهاي  من درباره اين مطلب نمي
 حق از كجا .واقعيت دارد   عدالت خودش واقعيت دارد چون حق،مطلب مردود است

 هر ،يت دارد چون خلقت واقع.  حق از متن خلقت گرفته شده است؟واقعيت دارد
 انسان به موجب كار و .استحقاق دارد  موجودي در متن خلقت يك شايستگي و يك

 و عدالت هم كه عبارت است از اينكه ،آورد وجود مي   استحقاقهايي را به،فعاليت خودش
   . آن حرفها حرفهاي موهومي است.كند بدهيم معني پيدا مي به هر ذي حقي حقش را

  

   ؟استآيا عدالت خواهي فطري 
در نهاد  آيا : و آن اين است،قسمت دوم عرض من بحث نسبتا بيشتري الزم دارد

نهاد و فطرت    بشريت چيزهايي را به حكم؟بشر تمايل به عدالت هست يا نيست
   ]بر خواستن آنها[ يعني هيچ دليلي ،خواهد خودش مي
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 مثال شما در اين جلسه محترم شركت. ندارد جز ساختمان جسمي و روحيش
بينيد، در طرف  بينيد، اين الاله اال اهللا را در وسط مي هاي زيبا را مي كنيد، اين كتيبه مي

 بينيد،  را مي" اهللا   علي ولي"بينيد، در طرف چپ   را مي" محمد رسول اهللا "راست 
فاطمه زهرا سالم اهللا عليها   اي از عصمت كبري يك ستاره مشكي به عنوان نشانه

 شعارهاي اسالم ، آيات قرآن را كه همه،بينيد زده معصوم ديگر را مي اسم دوا،بينيد مي
 كالم امام ،بينيد  كالم اميرالمؤمنين را مي،بينيد مي  كالم پيغمبر را،بينيد است مي

 خط زيبا را ،بينيد  كاشيهاي زيبا را مي،كدام با قرينه مخصوص  هر،بينيد حسين را مي
 كي شما را مجبور كرده است كه ؟ چرا.يدآ كنيد و خوشتان مي خط مي ،بينيد مي

 .آيد  به دليل اينكه زيباست خوشتان مي. هيچكس مجبور نكرده است؟بيايد  خوشتان
گيرد  قرار مي  در نهاد هر انساني اين قوه قرار داده شده است كه در مقابل زيبائي كه

 انسان يك زوري بر خواهد قانون برايش وضع كنند يا  اين ديگر نمي.تحسين بكند
   . اين در نهاد انسان است.اعمال شود

 علم دوستي و خيلي .گويند اموري كه در نهاد بشر است را مي اينجور چيزها
 يعني ميل به عادل بودن و عالقه ، آيا ميل به عدالت.نهاد بشر است چيزهاي ديگر در

ميل  گر و به عبارت دي،عادل بودن ديگران ولو انسان خودش منفعتي نداشته باشد  به
  قطع نظر از هر منفعتي كه انسان در،به عادل بودن خود بشر و عادل بودن اجتماع

يا    جزء مطلوبهاي بشر است و در نهاد بشر چنين چيزي هست،عدالت داشته باشد
   ؟نيست
  

  نظر نيچه و ماآياول  
اكثر  .اي معتقدند كه در نهاد بشر چنين قوه و نيرويي اساسا وجود ندارد عده 
   و افكار همين فيلسوفان است ،كنند سوفان اروپا اينطور فكر ميفيل
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 مردمان  عدالت اختراع: گويند مي.  دنيا را در نهايت امر به آتش كشيده است كه
مردمان زبون و ضعيف، وقتي كه در مقابل اقويا قرار گرفتند، چون زور . زبون است

 عدالت  را خلق و اختراع كردند كه تنداشتند كه با اقويا مبارزه كنند، آمدند كلمه عدال
 و دليلش هم اين است ،اينها همه حرف مفت است . انسان بايد عادل باشد،خوب است

كند كه آن   همان كاري را مي، اگر خودش زورمند شود،عدالت كه همين آدم طرفدار
  :گويد  فيلسوف معروف آلماني مي، نيچه.كرد مي  زورمند سابق

  
ام وقتي ديده ام ضعفا دم از عدالت و  افتاده كه من خنديده   چقدر زياد اتفاق" 

   چون چنگال،گويند عدالت بينم اينها كه مي  مي،كنم  نگاه مي،زنند مي  عدالتخواهي
   ."زدي  نمي داشتي هرگز چنين حرفي را  تو اگر چنگال مي!گويم اي بيچاره  مي.ندارند
  
  ..ندارد ايمان و اعتقاد اصال بشر به عدالت ]گويند اين فيلسوفان مي[
باشد باز  مي اينهايي كه اعتقاد ندارند كه عدالت جزء اموري است كه در نهاد بشر 

 بشر دنبالش هم ،آرزو  عدالت را به عنوان يك :گويند  يك دسته مي.دو دسته هستند
 آرزويش را هم نداشته ، عدالت حرف مفت است، بايد دنبال قوه و نيرو رفت،نبايد برود

گويند كه با   و يك مثلي مي، فقط برويد دنبال زور،دنبالش هم نرويد  اساسا،دباشي
متر    دو گره شاخ بر يك" :اش اين است كه  خالصه،تعبير خودمان سازگار است  همين

 عدالت يعني ،آور  شاخ به دست)  و عدالت دم،زور همان شاخ است("دم ترجيح دارد 
   .اشخاص هستند  از اينجور نيچه و ماكياول. برو دنبال زور!؟چه
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  نظر برتراند راسل 
 عدالت، ولي  نه، بايد رفت دنبال: گويند زنند، مي  ولي عده ديگري اين حرفها را نمي

 منافع فرد در عدالت جمع  نه به خاطر اينكه عدالت مطلوب ماست، بلكه به خاطر اينكه
.  انساندوستي هم هست فكر، مدعي برتراند راسل فكرش چنين است، و با اين. است

گويد  مي. اي ندارد كه غير از اين بگويد كند چاره اش اينجور ايجاب مي چون فلسفه
 ، دوم ندارد، و اين حرف،آفريده شده  منفعت پرست انسان به حسب طبيعت خودش

   اين؟ عدالت را بخواه!بشر : آيا به بشر بگوييم؟عدالت بر قرار شود پس چه بايد كرد تا
به او بگوئيم   چطور با زور، در نهاد بشر عدالتخواهي وجود ندارد،ردار نيستكه زور ب

است كه عقل و علم و دانش   شود كرد و آن اين  ولي يك كار ديگر مي!؟عدالت را بخواه
 درست است كه آنكه اصالت !بگوئيم بشر بشر را تقويت كنيم تا برسد به آنجا كه به او

 اما ،شود سوق داد طريق منفعت پرستي فردي نمي دارد منفعت است و تو را جز در
 اگر عدالت در جمع نباشد ،عدالت در جمع بر قرار باشد  منفعت فرد در اين است كه

خواهي به   درست است كه تو به حكم طبيعتت مي.شود تأمين نمي  منفعت فرد هم
بجاي اينكه  و تو ،كند تجاوز مي   او هم، ولي تو كه تجاوز كني،ات تجاوز كني همسايه

 بعد ، حساب كن،پس عقلت را به كار بينداز ،بري  منفعت كمتر مي،منفعت بيشتر ببري
  .تو هم در عدالت است  مصلحت فرد،فهمي كه نه مي

تقويت فكر و علم  اينها ايده عدالت در عالم را دارند ولي راه وصول به ايده عدالت را 
  ..فرد در عدالت جمع است  ه منفعت يعني آشنا كردن بشر به اينك،دانند و دانش مي

  

  نقد اين نظريه 
 زيرا فقط ،اين هم خيلي واضح است كه يك تئوري غير عملي است
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  .نظر مارآسيسم 
اين  .توان اين دسته را جزء دسته دوم حساب كرد دسته سومي هم داريم كه مي 

تواند عدالت را بر  نمي   انسان، از راه انسان عملي است ولي نه،عدالت :گويند دسته مي
شود آنطور تربيت كرد كه واقعا  را مي   نه انسان، كار انسان نيست، اين كار،قرار كند

شود علم و عقل بشر را آنقدر تقويت كرد كه  مي  عدالت را از عمق جانش بخواهد و نه
 عدالت را از ،ايد خواست عدالت را از خداي ماشين ب،بداند  منفعت خودش را در عدالت

  به شما مربوط،نبايد خواست : و به تعبير صحيحتر،اقتصادي بايد خواست  ابزارهاي
بشوي دروغ    اگر فكر كني خودت عدالتخواه،توانيد دنبال عدالت برويد  شما نمي،نيست
تو را به عدالت هدايت    اگر فكر كني عقلت يك روزي، تو اصال عدالتخواه نيستي،است
  كند اين هم دروغ  مي
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كشاند، تحوالتي كه  است، ولي ماشين خود بخود بشر را به سوي عدالت مي
كنند با يك حسابي كه پيش خودشان كردند و  ابزارهاي اقتصادي و توليدي پيدا مي

رسد به دنياي سرمايه داري، دنياي   مي-بسياري از آنها هم غلط از آب در آمد 
شود به دنياي سوسياليستي، و در دنياي   ميداري خود به خود منتهي سرمايه

شود، چه  سوسياليستي طبعا و جبرا و به حكم جبر ماشين مساوات و عدالت بر قرار مي
 حساب بكني كه عقل تو عامل اجراي عدالت نيستي كه بيايي.  نخواهي تو بخواهي و چه

حرفها   گويد اين  مي؟كشاند  آيا تربيت من مرا به عدالت مي؟كشاند به عدالت مي من مرا
   .دروغ است

  

  نظر اسالم 
 :گويد مي  كه در اينجا وجود دارد- و به يك اعتبار نظر چهارمي -اما نظر سومي  

بشريت امروز از   بيني  اگر مي.همه اينها نوعي بدبيني به طبيعت و فطرت بشر است
 اگر .هستنهاد بشر عدالت   در.عدالت گريزان است هنوز به مرحله كمال نرسيده است

رسد به جايي كه   مي،كامل قرار گيرد   اگر زير دست مربي،بشر خوب تربيت شود
عدالت جمع را بر منفعت فرد خودش ترجيح بدهد   واقعا،خودش واقعا عدالتخواه بشود
 ، بلكه عدالت، عدالت را دوست داشته باشد،دارد دوست مي و همين طور كه زيبائي را

   .ولي زيبائي معقول نه زيبائي محسوسمقوله زيبائي است  خودش از
 مطلب ،در مكتب ما كه مكتب دين است :گويند  مي،آورند دليل مي  بعد هم برايش

 گوئيد بشر به حسب نهاد خودش عدالتخواه نيست و زور اين كه شما مي :دارد  دليل
 منفعت  گوئيد عقلش بايد برسد به جايي كه  يا مي،بايد عدالت را به او تحميل كند

  بخود عدالت را بر قرار  خود[ ابزار توليد ]تكامل[گوئيد   يا مي،خودش را در آن بداند
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اند در   افرادي عادل و عدالتخواه بوده دهيم كه ، ما مواردي به شما نشان مي]كند مي
 است، بر خالف منافع فردي خودشان،  كرده صورتي كه منافعشان هم ايجاب نمي

 است، بلكه عدالت را در حد يك محبوب دوست  ن بودهعدالت، ايده، هدف و آرزوشا
هاي بشرهاي كامل در  اينها نمونه. اند اند، و خودشان را فداي راه عدالت كرده داشته

  توان در مسير عدالت اند كه بشر را مي ها نشان داده اين نمونه. اند  بوده عصرهاي گذشته
. تواند بشود  مي ولي نمونه كوچكشانداخت تا آنطور بشود، حال اگر در حد آنها نشود 

 ،كند مي  ها را باطل اي است كه همه اين فلسفه علي بن ابي طالب خودش يك نمونه
 حال .اند دورانها بوده  علي و دست پروردگان علي وعده زيادي از افراد بشر كه در تمام

ك فرد آيد كه علي ي اذهان مي  زنيم شايد در بعضي وقتي ما مثال به حضرت امير مي
ميان متدينين واقعي افراد بسيار زيادي   االن هم در. اينجور نيست، نه.منحصر است

 ! نهادشان با عدالت پيوند دارد و چه پيوندي،دارند  هستند كه عدالت را واقعا دوست
  ..هم چنين خواهد بود  هاي آينده بشر دوره

تعالي    عجل اهللاكنند كه مسئله ظهور حضرت حجت بسياري از افراد بشر خيال مي 
قضيه بر عكس  .فرجه يك امري است مساوي با انحطاط دنيا و بازگشت بشر به تقهقر

اي كه از دين  شواهد و ادله   به حكم همه، رقاء فكري و اخالقي و علمي بشر است،است
حضرت حجت را و عدل كلي را براي   همان ديني كه موضوع ظهور.به ما رسيده است

 در حديث اصول كافي است كه وقتي .است  ينها را هم ذكر كردهما ذكر كرده است ا
كشد و عقل  دست خود را بر سر افراد بشر مي  كند خداي متعال آنحضرت ظهور مي
 وقتي كه وجود مقدس او ظهور .شود عملشان زياد مي  فكر و،شود افراد بشر افزون مي

ها با يكديگر در صلح و  حتي گرگ،گوسفندي در دنيا وجود ندارد كند ديگر گرگ و مي
   كدام .كنند مي  صفا زندگي
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. كنند؟ يا گرگهاي افراد بشر گرگها؟ آيا همان گرگهايي كه در بيابان زندگي مي
  ..شود يعني گرگ ديگر طبيعت گرگي ندارد، طبيعت گرگي از گرگ گرفته مي

 شما  قبل از آنكه قسمتي از قرائن بسيار زياد ديگري از وضع زمان حضرت را براي
  : اي را برايتان عرض بكنم بخوانم، نكته

  

   مسئله عمر حضرت حجت
يك بشر   آيا" :گويند  مي،آيد بسياري از افراد وقتي موضوع حضرت حجت پيش مي 

 اينها خيال ."است    اين بر خالف قانون طبيعت!؟حدود هزار و دويست سال عمر بكند
 -  با قوانين عادي طبيعت ،است  شدهاند كه ساير اموري كه در همين دنيا واقع  كرده

 اصال تمام . صد در صد سازگار است-شناسد  مي يعني آن قوانيني كه علم امروز بشر
 - از گياه و حيوان -حيات و زندگي عموم موجودات زنده   تحوالت بزرگي كه در تاريخ

ه  آيا اولين نطفه حيات كه روي زمين بست.تحوالت غير عادي است ، همه،پيش آمده
  اولين بار كه حيات در روي زمين پيدا شد با؟مطابق اصول علوم زيستي است ،شده

از نظر  ،هاي علمي ئي كه امروز هست  مطابق فرضيه؟آيد كدام قانون طبيعي جور در مي
 در .گذرد مي  علم امروز مسلم است كه در حدود چهل ميليارد سال از عمر زمين

محال و ممتنع بوده است    كره گداخته بوده كه اين زمين ما يك،ميلياردها سال پيش
تخمينهاي علمي ميلياردها سال گذشته    طبق.كه جانداري بتواند روي آن زندگي كند
گويد جاندار   علم امروز هم مي.پيدا شده است  است تا اولين جاندار در روي زمين

ز غير جاندار پيدا تواند نشان بدهد كه جانداري ا  و نمي،شود هميشه از جاندار پيدا مي
 ،نتوانسته جواب بدهد كه آن اولين جاندار كه در روي زمين پيدا شد  علم هنوز.بشود
بسته    چگونه، آن نطفه اول حيات كه روي زمين بسته شد،آن اولين تحول بزرگ  يعني
  ؟شد
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شود، تكامل پيدا  يم. اولين نطفه حيات و اولين سلول كه پيدا: گويند بعد مي
. شاخه نباتي و شاخه حيواني: شود رسد دو شاخه مي اي كه مي  به يك مرحلهكند، مي

 بامشخصات ديگري، كه در بعضي  شاخه نباتي با يك مشخصاتي، و شاخه حيواني
اگر گياه نباشد حيوان :  عجيب است قسمتها ضد يكديگر و مكمل يكديگرند، و اين

 گرفتن و پس دادن گازهايي جنبهنيست و اگر حيوان نباشد گياه نيست، مخصوصا از 
نتوانسته اين را بيان كند كه اين مرحله كه باز يك   علم هنوز.كه در فضا وجود دارد

 چطور شد شاخه ؟دهد  چگونه رخ مي،شود زندگي پيدا مي تحول بزرگي در حيات و
شد شاخه حيوان پيدا شد؟ و همچنين مراحل ديگر در پيدايش   چطور،نبات پيدا شد

هنوز   با اين عقل و فكر و اراده و اختيار مگر،پيدايش موجودي با اين قدرت ،خود انسان
   !؟علم توانسته اين را توجيه بكند

حدي    مگر خود وحي كه يك بشري برسد به!؟مگر خود وحي يك امر عادي است
نفر هزار و    كمتر است از مسئله زنده بودن يك،كه دستور از ماوراء طبيعت بگيرد

 اكنون ،است كه بشر   يك چيزي،ال اين يك امر عادي و طبيعي است اص؟سيصد سال
 بشرهاي امروز دنبال اين .باشد   و شايد قانون طبيعي هم داشته،رود دارد دنبالش مي

 كه عمر بشر - با يك فرمولهايي ،دواهايي   با يك-روند كه يك وسائلي درست كنند  مي
 صد سال يا ،نون طبيعت اين است كه بشربگويد كه قا تواند  كسي نمي.را افزايش دهند

 درست است كه سلولهاي .دويست سال و يا پانصد سال عمر كند صد و پنجاه سال يا
   شايد روزي كشفي. ولي اين در شرايط محدود است،يك دوره حياتي دارد  بدن انسان

 .دبشود كه با يك وسيله بسيار كوچك عمر بشر را تا پانصد سال يا بيشتر تطويل كنن
 اين عادي ترين مسائلي است .بخواهد در آن شك كند  اين يك امري نيست كه انسان

   .داده است  كه در دنياي حيات رخ
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 ،رسد هميشه خداي متعال نشان داده است كه وقتي وضع دنيا به يك مراحلي مي 
 وضعي  دهد و يك آيد، يك تحول ناگهاني رخ مي مثل اينكه دستي از غيب بيرون مي

 اين موضوع، ، بنابراين. آيد كه با قانون طبيعت اصال قابل پيش بيني نيست ميپيش 
. بحث ندارد كه انسان بيايد درباره آن فكر كند يا العياذ باهللا دچار شك و ترديد شود

باز كند و فكر انسان را از محدوديت  را دنياي دين براي همين است كه چشم انسان
  ..جريانهاي عادي خارج كند

 -    كه عرض كردم دوره تكامل علم و عقل و اخالق و اجتماع است-ن دوره در آ 
   .كنم  قسمتي را به عنوان نمونه عرض مي؟آيد چه پيش مي

  

  مشخصات دوره حضرت مهدي عليه السالم 
 احدي .  اين جمله از پيغمبر اكرم متواتر است،به اتفاق علماي شيعه و اهل تسنن 

الدنيا اال يوم واحد   لو لم يبق من« :پيغمبر اكرم فرموددر اين جمله ترديد ندارد كه 
اگر فرض كنيم از دنيا يك روز    يعني.»لطول اهللا ذلك اليوم حتي يخرج رجل من ولدي

كند تا مهدي از اوالد من ظهور  طوالني مي  خدا آن روز را،بيشتر باقي نمانده است
كه اگر فرض كنيم از عمر دنيا حتمي پروردگار است   اين قضاي : مقصود اين است.بكند

اين روايتي است كه  . اين كار حتما بايد عملي شود،نمانده است  يك روز بيشتر باقي
   .ترديدي نيست   و در آن،اند اهل تشيع و اهل تسنن هر دو روايت كرده

  ديدند كه اين برادر ما از حجاز آقاي شيخ خليل بعضي از دوستان وقتي كه مي 
كردند كه  مي   تعجب،كند ه صحبت انتظار ظهور حضرت حجت را ميهميش) 1(الرحمن

 واقعا ايشان .دارند  چطور انتظار ظهور حضرت حجت را،ايشان كه اهل تشيع نيستند
  انتظار ظهور حضرت حجت 

  
  : پاورقي

[ 1    ]از قاريان قرآن كه حسينيه ارشاد از او دعوت به عمل آورده بود
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گوئيم، و ايشان روي اعتقاد و   عادت و منطقه جغرافيائي مياغلب ما شايد روي. را دارند 
 سخن  اين مطلبي است كه شيعه و سني ندارد، اهل تسنن هم اين: گفتم. گويند  مي ايمان

  .گويند را زياد مي
: فرمود. بيند  حال ببينيد پيغمبر چگونه آن روز را روشن و دوره كمال بشريت مي

يك شرايطي در) ع(  مهدي.»ف من الناس و الزالزلالمهدي يبعث في امتي علي اختال«
هاي ناشي از  مقصود زلزله(است آيد كه اختالف در ميان بشر شديد وزلزله ها بر قرار مي

 بشريت را ،خورد و خطر بشر دارد تكان مي  اصال زمين به دست) مواد زير زمين نيست
ا و عدال كما ملت ظلما و يمال االرض قسطو « .نابود شود كند كه زمين نيست و تهديد مي

عنه   يرضي« .كند  دنيا را پر از عدل و داد مي،آنكه پيمانه ظلم و جور پرشد  بعد از.»جورا
خلق خداي    هم خداي آسمان راضي است و هم، از او.»ساكن السماء و ساكن االرض

 بعد .داز سر ما كوتاه ش الحمداهللا كه شر اين ظلمها :گويند  مي.آسمان و مردم روي زمين
يا رسول اهللا  : گفتند.كند صحيح تقسيم مي ثروت را به طور» يقسم المال صحاحا« :فرمود

و يمال اهللا قلوب امة « .كند عادالنه و بالسويه تقسيم مي : فرمود؟يعني چه به طور صحيح
 يعني خيال .كند خداوند دل امت اسالم را مملو از غنا مي) 1(» محمد غني و يسعهم عدلة

حقارتها و   فقرها و نيازها و،شود  دلها غني مي،ثروت تنها همان ثروت مادي است  ونكن غنا
   .شود  همه از دلها بيرون كشيده مي،ها و حسادتها بيچارگيها و كينه

الحرب بكم علي   حتي تقوم« :فرمايد اميرالمؤمنين علي عليه السالم در نهج البالغه مي 
كند كه   پيش بيني مي.»علقما عاقبتها ، حلوا رضاعها، مملوءش اخالفها، باديا نواجذها،ساق

عجيب و جنگهاي بسيار مهيب و خطرناكي در دنيا    آشوب،قبل از ظهور حضرت مهدي
  روي   جنگ :فرمايد  مي.هست
  

  : پاورقي
   401.  اعالم الوري، ص1 .
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ن  كه دندا اي دهد مثل يك درنده ايستد، دندانهاي خودش را نشان مي پاي خودش مي
 جويا و آتش افروزان  دهد، يعني آن ستيزه دهد، شير پستان خودش را نشان مي نشان مي

دهد يعني به نفعشان كار  بينند اين پستان جنگ خوب شير مي كنند مي جنگ، نگاه مي
» حلوا رضاعها« ضرر خودشان است،  دانند كه عاقبت اين جنگ به كند، اما نمي مي

اال و « .فوق العاده تلخ استاما عاقبتش » علقما عاقبتها«دوشيدنش خيلي شيرين است اما 
بدانيد كه فردا دنيا آبستن چيزهايي است كه هيچ » بما ال تعرفون في غد و سيأتي غد

خواهد   ولي بدانيد هست و فردا با خود،شناسيد و آگاه نيستيد  نمي،كنيد نمي  پيش بيني
كاري كه آن والي الهي    اول.»اعمالهاياخذ الوالي من غيرها عمالها علي مساوي « .آورد
 ،كند اعوان خودش را اصالح مي ،گيرد كند اين است كه عمال و حكام را يك يك مي مي

 زمين پاره هاي جگر خودش را .»كبدها و تخرج له االرض افاليذ« .شود دنيا اصالح مي
ر استعدادي  و ه،يعني زمين هر موهبتي كه در خودش دارد از هر معدني .،دهد بيرون مي

 .دهد مي   هر چه تا امروز مضايقه كرده بيرون،دهد  همه را بيرون مي،شما تصور بكنيد  كه
كه تسليم است   آيد مثل يك غالم در حالي  زمين مي.»و تلقي اليه سلما مقاليدها«

يعني ديگر ) تعبير و بيان است  اينها همه(دهد كليدهاي خودش را در اختيار او قرار مي
 مجهولي در طبيعت ،شود دست او كشف مي  ماند مگر اينكه به طبيعت باقي نميسري در 
 .»فيريكم كيف عدل السيرش« .گردد دوره مكشوف مي  ماند مگر اينكه در آن باقي نمي

 نشان خواهد داد كه اينهمه ،نشان خواهد داد كه عدالت واقعي يعني چه آنوقت او به شما
ازصلح    اينهمه كه دم،اش دروغ بود زدند همه ادي ميدم از اعالميه حقوق بشر و آز  كه
و يحيي ميت الكتاب و « . بود" جو فروشي و گندم نمائي "اش دروغ و نفاق و  زدند همه مي

   قوانين كتاب و سنت را كه .)1(»السنة
  

  يپاورق
  138 نهج البالغه، خطبه 1
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  .خواهد كرد و به حسب ظاهر مرده و از ميان رفته است، زنده  متروك مانده
 هر يك از ائمه ما يك لقبي دارد، مثال .»اذا قام القائم حكم بالعدل«:  و نيز فرمود

: سيدالشهداء و ائمه ديگر: علي المرتضي، امام الحسن المجتبي، امام حسين: اميرالمؤمنين
د حضرت يك لقبي دار. السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، التقي، النقي، الزكي العسكري

 :كند قيام مي است، آنكه در جهان  مخصوص به خود، لقبي كه از مفهوم قيام گرفته شده
 هر امامي به يك صفت .شناسيم و عدالت مي   اصال ما حضرت مهدي را به قيام.القائم

  ..شود قيام و عدالت شناخته مي   اين امام به.شود شناخته مي
همه »  به السبل و امنت«.در كار نيست جور و ظلمي ديگر .»و ارتفع في ايامه الجور« 
ها و  منشاء اين نا امنيها ناراحتي   چون،شود  دريايي و هوايي امن مي، راههاي زميني،راهها

 فطرت بشر فطرت عدالت ]از آنجا كه[ ،قرار بشود  وقتي كه عدالت بر.هاست بي عدالتي
   و زمين تمام.»ض بركاتهاو اخرجت االر« .نا امني وجود داشته باشد   دليل ندارد كه،است

 و ...و ال بره  و ال يجد الرجل منكم يؤمئذ موضعا لصدقته« .آورد بركات خودش را بيرون مي
 ناراحتي ؟ناراحتي مردم آنوقت چيست دانيد  آيا مي.»و العاقبة للمتقين :هو قوله تعالي

 يك ،بكننداي بدهند و يك كمكي به كسي  يك صدقه مردم فقط اين است كه اگر بخواهند
   . يك فقير در روي زمين پيدا نخواهد شد،كنند نمي  پيدا]مستحق[نفر 

 و راجع به .»حتي يؤحدوا اهللا و ال يشرك به شيئا« :فرمايد  مي"   توحيد الهي"راجع به 
يؤذيها  و تخرج العجوزش الضعيفة من المشرق تريد المغرب ال« :فرمايد  مي"امنيت  "

كند بدون كوچكترين  مسافرت مي  از مشرق تا مغرب دنيا را،نيك پير زن ناتوا) 1(»احد
   .آزار و اذيتي

   از صلح و صفا به معني ،گفته شده است  آنچه از عدالت :زياد است
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واقعي گفته شده است، از آزادي و امنيت كامل گفته شده است، از ثروت و بركت  
 وسائل -است، از فراواني وسائل فراوان گفته شده است، از تقسيم عادالنه ثروت گفته شده 

 كه   از ميوه و گوسفند گفته شده است، از نبودن مفاسد گفته شده است-دامداري و غيره 
ديگر شرب خمري وجود نخواهد داشت، ديگر زنائي وجود نخواهد داشت، ديگر بشر تنفر 

دارد از ظلم دارد از دروغ گفتن، تنفر دارد از غيبت كردن، تنفر دارد از تهمت زدن، تنفر 
  .كردن

عاقبت بشر  گويد اسالم مي: ؟ همان كه عرض كردم اي است  اينها بر اساس چه فلسفه
آيد فقط اين است كه فكر بشر به  گويد آن عدالتي كه در عاقبت مي  اما نمي،عدالت است

در [ ، نه،شود كه منفعت من در اين است كه منافع ديگران را حفظ كنم منتهي مي اينجا
 ،كند روحش رقاء پيدا مي   يعني، عدالت براي بشر محبوب و مثل يك معبود است]نآن زما

 ،حكومت عادل جهاني بر مبناي ايمان  شود جز اينكه يك  و اين نمي،شود تربيتش كامل مي
 و ما مسلمين خوشوقتيم ،حكومت قرآن به وجود آيد  خدا پرستي و خداشناسي و بر مبناي

هايي كه در دنياي غرب براي بشريت به وجود آمده به آينده  بدبيني  كه بر خالف اينهمه
   .خوشبين هستيم  بشريت

غالب دانشمندان اميدشان  امروز ديگر :گويد  مي" اميدهاي نو "همين راسل در كتاب 
رسيده است كه عن قريب بشر به دست   را از بشريت قطع كرده و معتقدند كه علم به جايي

گويد اينشتين   و او مي،از اين افراد اينشتين است  يكي :ويدگ  مي.علم نابود خواهد شد
 ، يك گام بيشتر فاصله ندارد،گور ي كه به دست خودش كنده است معتقد است كه بشر با

  اي رسيده است كه فشار دادن چند دگمه همان و زمين ما كن فيكون شدن مرحله  بشر به
اطميناني كه قرآن به    اگر آن،يبي نباشيم و واقعا هم اگر ما معتقد به خدا و دست غ.همان

  دهد ما را مطمئن  آينده بشريت مي
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روزي .  اگر ما همين ظواهر دنياي امروز را ببينيم، حق با اينهاست نكرده باشد، يعني 
از حدود .  كه وسائل مخرب به صورت نيرومندتر، مهيب تر و وحشتناكتر پيدا نشود نيست

بمب اتمي در هيروشيما افتاد تا امروز نگاه كنيد ببينيد بيست سال پيش، از وقتي كه 
گويند دنياي  اي كه مي قدرت تخريبي صنعتي بشر چند برابر شده است؟ رسيده به مرحله

كه .امروز ديگر غالب و مغلوب ندارد، اگر جنگ سوم جهاني پيش بيايد، صحبت اين نيست
ي پيش بيايد آنكه مغلوب است اگر جنگ سوم. آيا آمريكا غالب است يا شوروي، يا چين

براي بشر و براي زمين، : گوئيم اما ما مي. زمين و بشريت است، و آنكه غالب است هيچ است
و كنتم علي شفا « : دست الهي باالي همه دستهاست،است  پرتگاهها باز هم پيدا شده از اين

اين ) 2(» ر الفرجافضل االعمال انتظا« :اند به ما گفته) 1(فانقذكم منها حفرش من النار
 براي اينكه اين ؟چرا .خوش بيني و انتظار فرج كلي فضيلتش از همه اعمال بيشتر است

   .يك ايماني است در سطح بسيار عالي
  .بگردان  خدايا ما را از منتظران واقعي فرج امام زمان عجل اهللا تعالي فرجه

  . دراك كنيمخدايا به ما آن شايستگي راعنايت كن كه دولت بر حق او را ا 
 و ،بها النفاق و اهله   تعز بها االسالم و اهله و تذل،اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة« 

   .»سبيلك  تجعلنا فيها من الدعاش الي طاعتك و القادش الي
    .و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين

  
   :پاورقي 
  .103 . آيه، سوره آل عمران1 
  .122 . ص52 ج ، بحاراالنوار2 
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    مهدي موعود
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
عبداهللا و رسوله و    والسالم عليالصلوه و، باري الخالئق اجمعين،الحمد هللا رب العالمين 

صلي (و موالنا ابي القاسم محمد حبيبه و صفيه و حافظ سرش و مبلغ رساالته سيدنا و نبينا
   : اعوذ باهللا من الشيطان الرجيم.مينالمعصو  و آله الطيبين الطاهرين) اهللا عليه و آله

   
كما استخلف   وعد اهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في االرض«

ارتضي لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي 
  ) 1(»يعبدونني ال يشركون بي شيئا

  
  : پاورقي

  55 سوره نور، آيه .1 
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عنوان   به دنبال بحثي كه در هفته گذشته در همين جلسه محترم صورت گرفته تحت 
 به مناسبت ميالد مسعود وجود مقدس حجة ابن الحسن عجل اهللا تعالي " عدل كلي "

دهيم  كه مربوط به وجود مقدس ايشان است اختصاص مي   اين جلسه را هم به بحثي،فرجه
خواهم قسمتي از مطالبي را كه از   يعني امشب مي،تاريخي دارد  و بحث ما بيشتر جنبه

  ..تاريخ اسالم در زمينه مهدي موعود است به عرض شما برسانم  مسلمات
اعتقادي به    مخصوصا اشخاصي كه-بعضي از افراد كه اطالعي در اين زمينه ندارند  

اند  واندهاز كتابهاي خ  اصول و مباني مذهبي تشيع ندارند و برخي از سخنان را در بعضي
از نيمه قرن سوم هجري كه دوران   فقط مثال،كنند كه سابقه اعتقاد به مهدويت خيال مي

خواهم عرض كنم كه اساسا اين موضوع اعم  مي .والدت حضرت حجت است پيدا شده است
 از ،بيان شده باشد يا به صورت كلي و اجمالي و اشاره  از اينكه كامال به صورت مشخص

   .و چگونه است  تكجا شروع شده اس
  

  مهدويت در قرآن و احاديث نبوي 
 يعني ،هست  در قرآن كريم اين مطلب به صورت يك نويد كلي در كمال صراحت :اوال 

نتيجه را كه بر وجود   بينيد قرآن كريم آن هر كسي كه قرآن كريم را مطالعه كند مي
ري كه به طور قطع عنوان يك ام   در آيات زيادي به،شود مقدس حضرت حجت مترتب مي

  : است اين آيهآن جمله  از.كند در آينده صورت خواهد گرفت ذكر مي
  

«   ) 1(» يرثها عبادي الصالحون و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان االرض
  

  : پاورقي
  105 سوره انبياء، آيه 1. 
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از آنكه   يعني بعداند  كه گفته- " ذكر " بعد از ،گويد كه ما در گذشته  خدا در قرآن مي
 پس شدني ،اعالم كرديم  و ما، در زبورهم اين مطلب را اعالم كرديم-در تورات نوشتيم 

 اصال ،صحبت منطقه و محل و شهر نيست .»ان االرض يرثها عبادي الصالحون« :است كه
زمين براي هميشه در اختيار  :از تمام زمين است  فكر آنقدر بزرگ و وسيع است كه سخن

 دولت صالحان كه بر ، اين يك امر موقت است،ماند جباران نمي ان و ستمكاران وزورمند
در مفهوم اين آيه كوچكترين . حكومت كند در آينده وجود خواهد داشت  تمام زمين

   .نيست  ترديدي
اديان   همچنين راجع به اينكه دين مقدس اسالم دين عمومي بشر خواهد شد و تمام

 در قرآن ،خواهند گرفت ز بين خواهند رفت و تحت الشعاع قرارديگر در مقابل اين دين ا
هو الذي « :وجود مقدس مهدي موعود است   كه اين يكي ديگر از آثار و نتايج،كريم هست

اين دين ) 2(»ليظهره علي الذين كله و لو كره المشركون  ارسل رسوله بالهدي و دين الحق
پيروز    در نهايت امر آن را بر تمام دينهاي عالماين پيامبر فرستاد براي اينكه  را به وسيله

چون بحثم درباره آيات  . و آيات ديگري، يعني همه مردم دنيا تابع اين دين بشوند،گرداند
   .كنم قرآن نيست به اشاره قناعت مي

اين زمينه چه   آيا پيغمبر اكرم در.از آيات قرآن كه بگذريم مسئله احاديث نبوي است
اگر روايات مربوط به مهدي موعود  ؟ آيا فرموده است يا نفرموده است؟ستمطالبي فرموده ا
  انحصارا روايات 

  : پاورقي
  105 سوره انبياء، آيه 1.
  33توبه، سوره  2.
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اگر مسئله مهدي موعود يك مسئله :  شكاكان جاي اعتراض بود كه بود، براي شيعه مي 
غمبر اكرم گفته بود بايد ساير فرق  بايد پيغمبر اكرم گفته باشد و اگر پي، واقعي است
 جوابش خيلي واضح .شما شيعيان روايت نكرده باشيد روايت كرده باشند و تنها اسالمي هم

   رواياتي كه اهل تسنن،اند باب مهدي موعود را تنها شيعيان روايت نكرده  اتفاقا روايات :است
كتابهايي را كه در اين  . نيست از روايات شيعه اگر بيشتر نباشد كمتر،در اين زمينه دارند

   .طور است  بينيد همين زمينه نوشته شده است مطالعه بكنيد مي
 يكي را مرحوم .تأليف شد   دو كتاب در اين زمينه،در همين سالهايي كه ما در قم بوديم

 و خيال " المهدي "اند به نام  زبان عربي نوشته  البته به) اعلي اهللا مقامه(آية اهللا صدر
 روايات ، همه،اند  ايشان هر چه روايت نقل كرده،در آن كتاب .نم چاپ هم شده باشدك مي

  بيند كه مسئله مهدي موعود در روايات كند مي  وقتي انسان مطالعه مي.است  اهل تسنن
   .اهل تسنن از روايات شيعه بيشتر هست و كمتر نيست

حوم آية اهللا آقاي بروجردي  به امر مر،خوشبختانه به زبان فارسي است  كتاب ديگري كه
در قم    كه يكي از فضالي حوزه علميه قم كه االن هم،" منتخب االثر "شده به نام   تهيه

تحت رهنمايي ) گلپايگاني(. هستند به نام آقاي آقا ميرزا لطف اهللا صافي از فضالي مبرز قم
تور كلي اين كتاب را  يعني ايشان دس،]كردند  اين كتاب را تأليف[مرحوم آية اهللا بروجردي 

كتاب را تعيين كردند و بعد اين مرد فاضل رفت دنبالش و اين   دادند و طرح و شكل و رسم
هست   بينيد روايات زيادي در اين زمينه  اين كتاب را هم مطالعه كنيد مي.نوشت كتاب را

  . به مضامين و تعبيرات مختلف،باالخص از اهل تسنن
 همين طوري كه به جنبه آياتش كار ، بحث كار ندارمروايتي اين   باز من به جنبه

  خواهم مسئله   من از يك جنبه ديگري مي،ندارم  زيادي
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اين مسئله روي تاريخ اسالم چه اثري گذاشته : موعود اسالم را بحث بكنم و آن اينكه
ن بينيم گذشته از رواياتي كه در اي كنيم، مي است؟ وقتي كه ما تاريخ اسالم را مطالعه مي

 ،قرن اول   اساسا از همان نيمه دوم،از پيغمبر اكرم يا اميرالمؤمنين وارد شده است  زمينه
 چون چنين نويدي . اخبار مربوط به مهدي موعود منشأ حوادثي در تاريخ اسالم شده است

هايي شده   سؤ استفاده،از آن اي در كلمات پيغمبر اكرم بوده است احيانا و چنين گفته
خبري در ميان مسلمين از زبان پيغمبرشان   ود دليل بر اين است كه چنين و اين خ،است

  ..شد ها نمي  استفادهوء آن س،نبود  و اگر،پخش و منتشر بوده است
  

   بيان علي عليه السالم 
از   هايي  جمله،قبل از اينكه اولين حادثه تاريخي در اين زمينه را عرض بكنم

مرحوم آية اهللا العظمي   كه در نهج البالغه است و من از-اميرالمؤمنين علي عليه السالم را 
تنها در نهج البالغه نيست و سندهاي   ها متواتر است يعني بروجردي شنيدم كه اين جمله

   .كنم  نقل مي-متواتر دارد 
مطالبي در اين [اي كه با كميل بن زياد نخعي كرده است  اميرالمؤمنين در آن مصاحبه

ظاهرا در (،دست مرا گرفت)  ع( علي،گويد شبي بود  كه كميل مي]باب بيان نموده است
ه صحرا كه ب» فلما اصحر تنفس الصعداء« ،صحرا  مرا با خودش برد به) كوفه بوده است

گاه درد دلهايش را آن  يك آهي از آن بن دل بر كشيد و،خيلي عميقي  رسيديم يك نفس
عالم  :مردم سه دسته هستند) 1(» الناس ثالثه« : آن تقسيم بندي معروف،شروع كرد

 من آدم اليق پيدا !و بعد شكايت از اينكه كميل ، و مردمان همج رعاع، متعلمين،رباني
   يك افرادي .به او بگويم  دانم كنم كه آنچه را مي نمي

  
  : پاورقي

  . فعالم رباني، و متعلم علي سبيل نجاش، و همج رعاع:  الناس ثالثة1.
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 افراد زيركي هستند ولي ديانت ندارند  اي ي احمقند، يك عدهآدمهاي خوبي هستند ول 
مردم را تقسيم بندي كرد و همه شكايت از . دهند و دين را وسيله دنيا داري قرار مي

 ندارم آدم قابل و اليق كه ، من تنهايم،كنم تنهايي مي احساس   من!كميل: تنهايي خود
هيچگاه    البته زمين،بله :گويد  يكمرتبه مي در آخر.در دل دارم به او بگويم  اسراري را كه

 و اما خائفا ،اما ظاهرا مشهورا ، ال تخلو االرض من قائم هللا بحجة!اللهم بلي« :ماند خالي نمي
 حتي يودعوها ،يحفظ اهللا بهم حججه و بيناته . لئال تبطل حجج اهللا و بيناته،مغمورا

 در عين حال هيچوقت زمين از ،بله :فرمود) 1(.»اشباههم   و يزرعوها في قلوب،نظراءهم
 يا حجت ظاهر آشكار و يا حجتي كه از چشمها پنهان و غايب ،ماند نمي  حجت خدا خالي

   .است
  

  قيام مختار و اعتقاد به مهدويت 
 در ،كند مي بينيم كه ظهور اولين باري كه اثر اعتقاد مهدويت را در تاريخ اسالم مي 

ترديد نيست كه مختار مرد    جاي.م حسين عليه السالم استجريان انتقام مختار از قتله اما
روش يك مرد ديني و مذهبي باشد   بسيار سياستمداري بوده و روشش هم بيش از آنكه

خواهم بگويم مختار آدم بدي بوده يا آدم خوبي  نمي   البته.روش يك مرد سياسي بوده است
 موضوع انتقام ،ه ولو اينكه موضوعدانست ك  مختار مي.  كار به آن جهت ندارم،بوده است

  ي است ا زمينه بسيار عالي ،سيدالشهداء است و اين زمينه  گرفتن از مردم قتله
  

  يپاورق
  147 نهج البالغه، حكمت 1

 ٢٤٦



كتابخانة سايت نسيم مطهر  
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد

  با حضرت امام) بنابر روايتي(شايد.  رهبري او حاضر به اين كار نيستند اما مردم تحت
مسئله مهدي موعود را كه پيغمبر .  نكردندزين العابدين هم تماس گرفت و ايشان قبول

اكرم خبر داده بود مطرح كرد به نام محمد ابن حنفيه پسر اميرالمؤمنين و برادر سيد 
 نام او نام " اسمه اسمي "الشهداء، چون اسمش محمد بود، زيرا در روايات نبوي آمده است 

داده ه پيغمبر خبر  من نايب مهدي زمانم، آن مهدي ئي ك!ايها الناس: گفت. من است
 حال .انجام داد  بازي سياسي خودش را،مختار مدتي به نام نيابت از مهدي زمان) 1(. است

 بعضي ؟مهدي موعود هستم  كرد كه من آيا محمد ابن حنفيه واقعا خودش هم قبول مي
ر  د. ولي اين البته ثابت نيست،بكشند كرد براي اينكه بتوانند انتقام را گويند قبول مي مي

 و ،كرد شكي نيست به عنوان مهدي موعود معرفي مي اينكه مختار محمد ابن حنفيه را
 محمد ابن حنفيه هم كه مرد گفتند مهدي .كيسانيه پديد آمد  بعدها از همين جا مذهب

نمرده    پس محمد ابن حنفيه،ميرد مگر اينكه زمين را پر از عدل و داد كند نمي  موعود كه
   .يب شده است در كوه رضوي غا،است
  

  سخن زهري 
اموي االصل    ابوالفرج اصفهاني كه خودش.جريانهاي ديگري باز در تاريخ اسالم هست 

نويسد كه وقتي خبر  مي " مقاتل الطالبين " در ،و يك مورخ است و شيعه هم نيست
  ) 2(شهادت زيد بن علي بن الحسين

   :پاورقي 
البته يك . هيچوقت مشخص نشده است) ع(م، زمان ظهور مهدياز صدر اسال:  اين را هم توجه داشته باشيد1 

بايد   مهدي ازاوالد من حتما": كي، ولي در رواياتي كه پيغمبر همينقدر فرمود دانستند پسر كي پسر كي پسر خواصي مي
   .. چيزي كه تاريخ آن را نيز مشخص نمايد وجود نداشت"ظهور كند 

راجع به زيد كه . زيد قيام كرد و شهيد شد ." زيد " پسري دارند به نام دانيد كه حضرت امام زين العابدين  مي2
شيعه استفاده   خوبي بوده يا آدم خوبي نبوده حرفهايي هست ولي مطابق آنچه كه از روايات  چگونه آدمي بوده است، آدم

 به خدا قسم زيد شهيد از ": ودآمده است كه امام صادق فرم " كافي "در روايت . اند شود ائمه ما زيد را تجليل كرده مي
 همه يا بيشترشان او را ، اين زيد همان كسي است كه زيديها يعني شيعيان زيدي كه االن در يمن هستند."دنيا رفت 

  مطابق. يي بوده است به هر حال مرد خوبي بوده است، مرد زاهد و متقي  خودش. دانند بعد از امام زين العابدين امام مي
بنابراين زيد از نظر ما مرد شريف و . قيام ادعاي امامت  ام او، قيام امر به معروف و نهي از منكر بوده است نهروايات ما قي
  . صالحي است
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 روزي خواهد !؟كنند اينقدر اين اهل بيت عجله مي  چرا": رسيد گفت) 1(به زهري 
 ،پيغمبر  اوالدشود مسئله مهدي موعود از  معلوم مي" . آنها ظهور كند،كه مهدي از رسيد

دهند زهري  زهري مي  آنچنان قطعي و مسلم بوده است كه وقتي خبر شهادت زيد را به
 اين اوالد پيغمبر چرا " :گويد مي  و،رود كه زيد قيام كرده است فورا ذهنش به اين سو مي

هدي  قيام اينها مال م، اينها نبايد حاال قيام بكنند!؟كنند  چرا زود قيام مي!؟كنند عجله مي
 وارد ، خير،كار ندارم كه اعتراض زهري آيا وارد است يا وارد نيست .من ."موعودشان است 

بيت   خواهد آمد روزي كه يكي از اهل : غرضم اين جهت است كه زهري گفت،نيست  هم
   .پيغمبر قيام كند و قيام او قيام ناجح و موفق باشد

  

   و اعتقاد به مهدويت " نفس زآيه "قيام  
به او   و لهذا،پسري دارند به نام حسن كه هم اسم خودشان است) ع(سنامام ح

داماد ابا عبداهللا    حسن دوم. حسن بن الحسن، يعني حسن دوم" حسن مثني "گفتند  مي
از حسن مثني و فاطمه بنت  . فاطمه بنت الحسين زن حسن مثني است.الحسين است

  شود به  الحسين پسري متولد مي
  

  :يپاورق
 كساني هستند كه اصحاب  اند، يعني زهري و شعبي دو نفر از تابعين. از اهل تسنن استزهري . 1

  . اند نه خود پيغمبر را، و اينها از مشايخ و علماي بزرگ عصر خودشان هستند پيغمبر را درك كرده
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 و چون اين پسر، هم از طرف مادر به حضرت امير و حضرت زهرا " عبداهللا "نام  
 " عبداهللا محض "گفتند   از طرف پدر، و خيلي خالص بود، به او ميشد و هم متصل مي

به [يعني عبداهللا، كسي كه يكي علوي محض ويك فاطمي محض است، هم از پدر نسبت 
 محض پسراني دارد يكي به نام محمد  عبداهللا. برد و هم از مادر مي] ) س(و فاطمه) ع(علي

 130 با اواخر دوره اموي يعني در حدود سنه و يكي به نام ابراهيم زمان اينها مقارن است
   معروف" نفس زكيه " عبداهللا محض بسيار مرد شريفي است كه به نام  هجري محمد بن

 عباسيها هم  حتي) جريان مفصلي دارد(در آخر عهد اموي سادات حسني قيام كردند. است
اي  يز در جلسهرا ن   حضرت صادق عليه السالم.محض بيعت كردند با محمد بن عبداهللا

خواهيم با محمد بن  همه مي خواهيم قيام بكنيم و دعوت كردند و به ايشان گفتند ما مي
 : امام فرمود.حسينيين هستيد بيعت كنيد  شما هم كه سيد،عبداهللا بن محض بيعت كنيم
خواهد قيام كند به عنوان امر به معروف و نهي  مي  اگر محمد؟هدف شما از اين كار چيست

خواهد قيام كند به اين   اما اگر مي،نمايم كنم و تأييدش مي همراهي مي  من با او،راز منك
ديگر    كس، مهدي اين امت او نيست،كند كه او مهدي اين امت است اشتباه مي  عنوان
بن عبداهللا   شايد تا حدودي مطلب براي خود محمد.كنم  و من هرگز تأييد نمي،است

 ،)1(اش داشت هم در شانه   يك خالي،هم اسم پيغمبر بود زيرا ،محض هم اشتباه شده بود
 بسياري از .باشد كه او مهدي امت است  گفتند نكند اين خال هم عالمت اين مردم مي

شود كه مسئله   معلوم مي.عنوان مهدي امت بيعت كردند   به،كساني كه با وي بيعت كردند
ي افرادي هر كس كه قيام ميان مسلمين قطعي بوده است كه يك مهدي امت آنقدر در

 ." اين همان مهدي يي است كه پيغمبر گفته است "صالح بود مي گفتند   كرد و اندكي مي
  اگر پيغمبر 

  
  : پاورقي

   .ناميدند شان داشتند كه آن را مهر نبوت مي  پيغمبر اكرم خالي در شانه1 
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  . شد گفت اين جور نمي نمي
  

  نيرنگ منصور خليفه عباسي  
بينيم يكي از خلفاي عباسي اسمش مهدي است، پسر منصور، سومين  حتي ما مي
مهدي : اولين خليفه شان سفاح است، دوم منصور، و سوم پسر منصور. خليفه عباسي

 "اند كه منصور مخصوصا اسم پسرش را   نوشته" دارمستر "مورخين و از جمله . عباسي
ند، بلكه بتواند يك عده مردم را  سياسي بك خواست استفاده  گذاشت براي اينكه مي"مهدي 

 مقاتل " كه شما در انتظار او هستيد پسر من است، و لهذا  ئي فريب بدهد، بگويد آن مهدي
به دروغ [شد  اند كه گاهي با خصيصين خودش كه روبرو مي نوشته   و ديگران"الطالبين 
نزديكانش  به كه از يك وقتي با مردي به نام مسلم بن قتي.]كرد مطلب اعتراف مي  بودن اين

گويد من   مي" :گفت ؟گويد اين محمد بن عبداهللا محض چه مي : گفت،بود روبرو شد
 ولي گاهي با ."امت است نه پسر من    نه او مهدي،كند  اشتباه مي" : گفت."مهدي امتم 

 مهدي امت پسر من ، مهدي امت او نيست" :گفت مي ،شد يك افراد ديگري كه روبرو مي
 ،كردند كردند به همين عنوان بيعت مي بسياري از كساني كه بيعت مي   كردم عرض."است 
اسباب    و همين،روايات مهدي از پيغمبر اكرم زياد رسيده بود و در دست مردم بود  از بس

 زود ،دست آورند  كردند تا مشخصات بيشتري به شد كه كامال تحقيق نمي اشتباه مردمي مي
  .. مهدي امت است،نكردند كه اي ايمان پيدا مي

  

  محمد بن عجالن و منصور عباسي  
 "مدينه به نام  يكي از فقهاء : از جمله،بينيم و باز جريانهاي ديگري در تاريخ اسالم مي 

 بني العباس كه ابتدا حامي . رفت با محمد بن عبداهللا محض بيعت كرد"محمد بن عجالن 
   ، مسئله خالفت كه پيش آمد،اينها بودند
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منصور اين مرد فقيه را خواست، .  را گرفتند، بعد هم سادات حسني را كشتندخالفت 
گفت اين دستي .  او را ببرند دستور داد دست. تحقيق كرد، ثابت شد كه او بيعت كرده است

اند فقهاء مدينه جمع شدند و  نوشته.  شود كه با دشمن من بيعت كرده است بايد بريده
 او تقصير ندارد، او مردي است فقيه !نجور گفتند كه خليفه ي شفاعت كردند و در شفاعتشان

 روايات، اين مرد خيال كرد كه محمد بن عبداهللا محض، مهدي امت است و لذا با  وعالم به
  . او بيعت كرد واال قصد او دشمني با تو نبود

  بسيار مهم و بينيم در تاريخ اسالم، موضوع مهدي موعود، از مسائل اين است كه ما مي
حوادثي در تاريخ اسالم   بينيم مي آييم ما همينجور كه دوره به دوره پيش مي. قطعي است

 بسياري از ائمه ما .بوده است پيدا شده كه منشأش همين اعتقاد به ظهور مهدي موعود
 شايد ، شايد غايب شده است،شايد نمرده است گفتند اي مي رفتند عده وقتي كه از دنيا مي

 حتي راجع به حضرت ،راجع به حضرت امام موسي كاظم هست ن امر اي.مهدي امت است
  و راجع به بعضي از ائمه ديگر نيز،ظاهرا راجع به حضرت صادق هم هست ،باقر هست

   .هست
 .حضرت صادق پسري دارند به نام اسماعيل كه اسماعيليه منتسب به او هستند

دوست  اسماعيل را حضرت خيلي هم .اسماعيل در زمان حيات حضرت از دنيا رفت
 حضرت صادق ،كردند   وقتي اسماعيل از دنيا رفت و او را غسل دادند و كفن.داشتند مي

 صورت ، كفن را باز كردند،زدند  اصحابشان را صدا،مخصوصا آمدند به بالين اسماعيل
 فردا ادعا نكنيد ، اين مرد،اسماعيل پسر من است  اين :اسماعيل را نشان دادند و فرمودند

  بشناسيد و بعد، صورتش را ببينيد،اش را ببينيد  جنازه،غايب شد او مهدي امت است وكه 
   .شهادت بدهيد

بوده   دهد كه زمينه مهدي امت در ميان مسلمين به قدري قطعي اينها همه نشان مي
   . تا آنجا كه من.است كه جاي شك و ترديد نيست
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 نفر از علماي اسالم پيدا نشده است ام، تا زمان ابن خلدون، شايد حتي يك تحقيق كرده
اگر اختالف . اند  ندارد، همه قبول كرده از بيخ اساس) ع(كه بگويد احاديث مربوط به مهدي

 كه آيا مهدي اين شخص است يا آن شخص؟ آيا پسر امام  بوده است، درباره جزئيات بوده
ام حسين؟ اما در اينكه حسن عسكري است يا نه؟ آيا از اوالد امام حسن است يا از اوالد ام

 امت مهدي ئي خواهد داشت و آن مهدي از اوالد پيغمبر و از اوالد حضرت زهرا است و  اين
كند پس از آنكه پر از ظلم و جور شده  كارش اين است كه جهان را پر از عدل و داد مي

  . است، ترديدي نبوده است
  

  سخن دعبل 
 الم و آن اشعار مرثيه خودش راآيد حضور حضرت رضا عليه الس دعبل خزاعي مي

   :گويد مي
  و قد مات عطشانا بشط فرات     افاطم لو خلت الحسين مجدال

شده بيان  كند به حضرت زهرا و يك يك مصائبي را كه بر اوالد ايشان وارد خطاب مي
ئي است كه در اين   كند كه از آن قصائد بسيار غراي زبان عرب و از بهترين مراثي مي

 دعبل در اين .كند گريه مي   حضرت رضا عليه السالم خيلي.گفته شده استها  زمينه
 قبوري كه در ،كند زهرا را يك يك بيان مي اشعارش و در اين اظهار تأثر خودش قبور اوالد

 اشاره به شهادت همين محمد بن عبداهللا . است" كوفان "  قبوري كه در، است" فخ "
   اشاره به شهادت زيد بن علي بن الحسين،كند  مياشاره به شهادت برادرش ،كند محض مي

 حضرت موسي بن   اشاره به شهادت،كند  اشاره به شهادت حضرت سيد الشهداء مي،كند مي
يك  :اند در اينجا حضرت رضا فرمود كه نوشته " و قبر ببغداد لنفس زكيه " كند جعفر مي

 اين !آقا :كه عرض كرد "يبة  و قبر بطوس يا لها من مص" :گويم اضافه كن شعر هم من مي
  قبر را من 
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. شناسم نمي  . اين قبر من است: فرمود
 شعر،  در اين. كند  دعبل در اين اشعارش شعري دارد كه به همين موضوع اشاره مي

كند كه تمام اين قضايا هست و هست و هست تا ظهور امامي كه آن  دعبل تصريح مي
  . گيرد  صورت ميكند و قطعا ظهور المحاله وقوع پيدا مي

اگر بخواهيم باز هم از شواهد تاريخي ذكر بكنيم، شواهد تاريخي زياد ديگري داريم كه 
 شواهد از اين جنبه بود كه خواستم  ذكر اين. لزومي ندارد همه آنها را براي شما عرض بكنم

در بگويم مسئله مهدي موعود از صدر اسالم و از زمان پيغمبر اكرم يك امر قطعي و مسلم 
ميان مسلمين بوده است و از نيمه دوم قرن اول هجري منشأ حوادث بزرگ تاريخي شده 

  . است
  

  اعتقاد به مهدويت در جهان تسنن  
آيا مدعيان  ببينيد) 1(خواهيد بفهميد كه اين مسئله منحصر به شيعه نيست اگر مي

بينيد   مي؟اند نبوده  اند و در ميان اهل تسنن مهدوديت فقط در ميان شيعه زياد بوده
يكي از آنها همين مهدي سوداني يا  .اند مدعيان مهدويت در ميان اهل تسنن هم زياد بوده

متمهدي سوداني است كه در كمتر از يك قرن اخير در سودان ظهور كرد و در آنجا يك 
ادعاي    به، اصال اين مرد كه ظهور كرد.به وجود آورد كه تا همين اواخر هم بودند  جمعيتي

سني نشين وجود    يعني اينقدر اعتقاد به مهدوي در همان سرزمينهاي،دويت ظهور كردمه
 در كشورهاي ديگر .كرد داشته است كه زمينه را براي ادعاي يك مهدي دروغين مساعد

  اسالمي نيز مدعيان مهدويت زياد 
  

  : پاورقي
همه شان با    البته آنچه انحصار به شيعه دارد با اين مشخصات است كه اهل تسنن.1 

  . اين مشخصات قبول ندارند، برخي از آنها قبول دارند
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در هندوستان و پاكستان، قاديانيها به همين عنوان ادعاي مهدويت ظهور . اند بوده
 و در روايات ما هم زياد است كه مدعيان كذاب، و به اعتباري دجالها زياد پيدا ،كردند

  .خواهند شد و ادعاهايي خواهند كرد
  

  ن حافظبيا
 كه كسي  كنم دانم كه حافظ آيا واقعا شيعه است يا سني، و خيال هم نمي من االن نمي

بينيم  ولي ما در اشعار حافظ نيز مي. به طور قطع بتواند بگويد كه حافظ شيعه بوده است
  : گويد  يادم هست، يكي آنجا كه مي دو مورد االن]. به اين مسئله اشاره شده است[

و ديگر بگو بسوز كه مهدي دين پناه رسيد     ل چشم ملحد شكلكجاست صوفي دجا
   :آن غزل معروفي كه چقدر با حال هم گفته است

   .آيد كه زانفاس خوشش بوي كسي مي    آيد اي دل كه مسيحا نفسي مي مژده
   آيد زده ام فالي و فرياد رسي مي   از غم و درد مكن ناله و فرياد كه دوش 
  آيد  موسي اينجا به اميد قبسي مي   ه منم خرم و بسز آتش وادي ايمن ن" 
  آيد اينقدر هست كه بانگ جرسي مي   كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست 
  آيد شنوم كز قفسي مي اي مي ناله     خبر بلبل اين باغ مپرسيد كه من 

o   
 .رسيد  خواستم از جنبه تاريخي بحث كنم به پايان عرايض من در اين قسمت كه مي 

  حال بعد از زمان حضرت حجت چه مدعيان كذابي پيدا 
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پايان عرايض . شوم  هم خودش يك داستاني دارد كه ديگر وارد آن نمي خواهند شد، آن
  .خواهم به سه مطلب ديگر اختصاص بدهم  را مي خودم

 به وجود  اي شود مسئله  اينكه بعد از آنكه دنيا پر از ظلم و جور شد عدل كلي پيدا مي
بعضي از افراد به اتكاء همين مطلب با هر اصالحي مخالفند، مي : ه است و آن اينكهآورد

اگر .  انقالب گردد و پر از عدل و داد بشود گويند دنيا بايد پر از ظلم و جوربشود تا يكدفعه
اگر ببينند يك كسي يك قدم . مخالف است] با اصالح [ هم به زبان نياورند، ته دلشان

اي يك عالمت توجهي  بينند در جامعه وقتي كه مي. شوند د ناراحت ميدار اصالحي بر مي
  گويند نبايد چنين چيزي شوند، مي  سوي ديانت پيدا شده واقعا ناراحت مي در مردم به

م كه مردم ي بكن اگر بنا بشود ما يك كاري،بايد هي بدتر شوند تا حضرت ظهور كنندبشود، 
ر انداخته يشان را تاخيانت كرده و ظهور ايحجت خند ما به ظهور حضرت ياين بي ديبه سو

    .ميا
توضيح بدهم تا مطلب    اين را من برايتان يك؟آيا واقعا مطلب از همين قرار است يا نه

   .خوب معلوم بشود
  

  ) ع(ماهيت قيام مهدي
اينكه يك    مثل،شود تنها جنبه انفجار دارد برخي حوادث در دنيا وقتي كه واقع مي 

 .يكدفعه منفجر بشود   اين دمل بايد برسد به حدي كه،شود ن شما پيدا ميدمل در بد
خواهيد دوا   اگر هم مي،كار بدي است بنابراين هر كاري كه جلوي انفجار اين دمل را بگيرد

ها   بعضي از فلسفه.بگذاريد كه اين دمل زودتر منفجر بشود  روي آن بگذاريد بايد يك دوايي
 طرفدار انقالب به معني ،پسندند  اجتماعي و سياسي را ميسيستمهاي هم كه برخي از

بينيد بعضي  مي  و لهذا. به عقيده آنها هر چيزي كه جلوي انفجار را بگيرد بد است.انفجارند
  از روشها و سيستمهاي اجتماعي به طور كلي با 
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كنيد؟  اين اصالحات چيست كه شما مي: گويند  مخالفند، مي اصالحات اجتماعي 
ها زياد بشود، ناراحتي  ها و كينه  نباشد، بگذاريد هي مفاسد زياد بشود، عقده ريد اصالحبگذا

 تا يكمرتبه از بن زير و  و ظلم بيشتر بشود، كارها پريشانتر بشود، هي پريشاني و پريشاني
  .رو بشود و انقالب صورت گيرد

 حجت بايد  حضرتآيا ما مسلمانان راجع به ظهور . فقه ما در اينجا وضع روشني دارد
بگذاريد معصيت و گناه زياد بشود، بگذاريد اوضاع پريشانتر : اينجور فكر كنيم؟ بايد بگوئيم

هامان را تربيت نكنيم، بلكه خودمان  گردد، پس امر به معروف و نهي از منكر نكنيم، بچه
 ،يريم روزه نگ،حجت سهيم باشيم العياذ باهللا نماز نخوانيمهم براي اينكه در ظهور حضرت

 روزه را رها ، ديگران را هم تشويق كنيم كه نماز را رها كنيد،اي را انجام ندهيم وظيفه  هيچ
تا مقدمات ظهور   بگذاريد همه اينها از بين برود، حج را رها كنيد، زكات را رها كنيد،كنيد

 يعني به انتظار ،اسالمي است   اين بدون شك بر خالف يك اصل قطعي، خير؟فراهم بشود
 نه تكليف فردي و نه تكليف ،شود نمي  هيچ تكليفي از ما ساقط،هور حضرت حجتظ

 -اعتقاد از يك نظر اختصاص به دنياي تشيع دارد    كه اساسا اين-اجتماعي شما در شيعه 
كنيد كه بگويد انتظار ظهور حضرت حجت  يك عالم پيدا نمي ،تا چه رسد به اهل تسنن

 اين يك نوع .كند  هيچ تكليفي را از ما ساقط نمي.كند يرا از ما ساقط م  يك تكليف كوچك
  . است]تفسير از ظهور حضرت حجت[

ميوه در    مثل يك،نوع ديگر اين است كه صحبت رسيده شدن است نه صحبت انفجار 
ولي دمل يك موقعي  . ميوه موقعي دارد چنانكه دمل هم موقعي دارد.صراط تكامل است

 يعني سير تكاملي ،كه بايد برسد اما ميوه يك موقعي دارددارد براي اينكه منفجر بشود 
 مسئله ظهور حضرت حجت .بايد چيده شود  اي كه خودش را طي كند و برسد به مرحله

  بيش از آنكه 
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شباهت داشته باشد به انفجار يك دمل، شباهت دارد به رسيدن يك ميوه، يعني اگر 
ر اين است كه گناه كم شده است، بلكه اند، نه فقط به خاط  تاكنون ظهور نكرده ايشان

همچنين هنوز دنيا به آن مرحله از قابليت نرسيده است، و لهذا شما در روايات شيعه زياد 
هنوز . كند بينيد كه هر وقت آن اقليت سيصد و سيزده نفر پيدا شد، امام ظهور مي مي

عني زمان بايد آنقدر  وجود ندارد، ي- يا كمتر يا بيشتر -همان اقليت سيصد و سيزده نفر 
كومت را حخواهند   نظر هر اندازه فاسد بشود، از نظر ديگر آنهايي كه مي جلو برود كه از يك

هنوز چنين . تشكيل بدهند و به تبع و در زير لواي ايشان زمامدار جهان بشوند پديد آيند
 اما "مان نرسد  تا پريشان نشود كار به سا" بله. اند مردان اليقي در دنيا به وجود نيامده

 پشت سرپريشاني ،شود هميشه در دنيا پريشاني پيدا مي .كند پريشاني تا پريشاني فرق مي
شود اما پريشاني در يك سطح  بعد اين سامان تبديل به پريشاني مي ،شود سامان پيدا مي

سطح    باز در يك،شود  بعد آن پريشاني تبديل به يك سامان مي.نه در سطح پايين ،عاليتر
باز پريشاني در يك  ،شود  بعد آن سامان تبديل به يك پريشاني مي.اليتر از سامان اولع

 لهذا .بر خود آن سامان برتري دارد   حتي، يعني اين پريشاني بعد از آن سامان.سطح عاليتر
 در ، يعني حركت دوري ارتفاعي است،حلزوني است  گويند حركت اجتماع بشر حركت مي

 .زند  رو به باال دور مي،زند  در يك سطح افقي دور نمي،زند دور مي رعين اينكه اجتماع بش
پريشاني است   ئي كه در عين اينكه گرايد اما پريشاني ها مي مرتب سامانها به پريشاني ،بله

  .در سطح باالتر است
 يك دنيايي ،اي است پريشان و از هم گسيخته   بدون شك امروز دنياي ما يك دنياي

 اما اين يك ،زمامداران بزرگ درجه اول آن هم بيرون است  ختيار از دستاست كه االن ا
 با ،كند  با پريشاني در ده از زمين تا آسمان فرق مي،در سطح جهان  ئي است پريشاني
  يك ده هم از   سامان
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  .كند كند، با سامان يك شهر هم از زمين تا آسمان فرق مي زمين تا آسمان فرق مي
 ما كه رو به .رويم و هم رو به سامان، در آن واحد رو به پريشاني مي بنابراين، ما هم 

رويم، چون از سامان به   مي رويم، در آن واحد هم رو به پريشاني ظهور حضرت حجت مي
 اين افكاري كه امروز در ميان - تا چه رسد به پانصد سال پيش -پيش .پريشاني بايد رفت،

يگانه راه چاره : گويند  امروز ديگر روشنفكران جهان مي!افراد بشر پيدا شده، پيدا شده بود؟
اصال در گذشته چنين فكري . بدبختيهاي امروز بشر تشكيل يك حكومت واحد جهاني است

   .توانست خطور بكند نميبه مخيله بشر 
 لهذا ، رويم  رو به سامان هم مي،رويم پس چون ما در عين اينكه رو به پريشاني مي

داد  از اين بود دستور مي  اگر غير.]كه تكاليف را انجام ندهيد[دهد  نمياسالم هرگز دستور 
 ، امر به معروف و نهي از منكر نكنيد،بكنيد   واجبات را ترك،كه محرمات را ارتكاب بكنيد

 ،رويد دنبال نماز خواندن  شما كه مي، بگذاريد فساد بيشتر بشود،هايتان را تربيت نكنيد بچه
سطح تبليغات را  خواهيد  و مي، تبليغ، سخنراني، تاليف كتاب، معروف امر به،گرفتن  روزه

 ، خير.اندازيد حجت را تأخير مي   ظهور حضرت،خواهيد اصالح بكنيد  شما كه مي،باال ببريد
كند همانطور كه آن پريشانيها نيز  نزديك مي همين اصالحات هم ظهور حضرت حجت را

 مسئله انتظار ظهور حضرت حجت نبايد اين  ابدا.كند مي  ظهور حضرت حجت را نزديك
 كوچك يا - پس فالن تكليف ،بياورد كه ما كه منتظر ظهور هستيم خيال را در دماغ ما

   .شود  هيچ تكليفي از ما ساقط نمي،از ما ساقط است -بزرگ 
  مطالب ديگري هم هست كه ديگر وقت ما منقضي شد و بايد  
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 مطلبي را برايتان عرض بكنم كه آخرين مطلب . عرايض خودم خاتمه بدهم تدريجا به
  :  است من

  

   يك فلسفه بزرگ جهاني ،مهدويت
 آمده  كوشش كنيد فكر خودتان را در مسئله حضرت حجت با آنچه كه در متن اسالم

 كه دچار عقده و  غالب ما اين را به صورت يك آرزوي كودكانه يك آدمي. تطبيق بدهيد
وئي حضرت حجت فقط انتظار دارند كه كي خداوند تبارك و گ. ايم انتقام است در آورده

تعالي به ايشان اجازه بدهند كه مثال بيايند ما مردم ايران را غرق در سعادت بكنند يا شيعه 
 اين يك ، نه.اي كه ما هستيم كه شيعه نيستيم شيعهرا غرق در سعادت بكنند، آن هم 

 چون تشيع به معني ،ني است چون اسالم يك دين جها،جهاني است  فلسفه بزرگ
تلقي    اين را ما بايد به صورت يك فلسفه بزرگ جهاني.يك امر جهاني است  اش واقعي
ان االرض يرثها عبادي  و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر« :گويد  وقتي قرآن مي.بكنيم

م و آن اين منطقه و آن منطقه و اين قو  نه صحبت از،صحبت از زمين است) 1(»الصالحون
ام كه امروز   مكرر گفته.شود كه دنيا در آينده نابود نمي   اوال اميدواري به آينده است.نژاد

اي رسيده كه با گوري  اروپا پيدا شده كه بشر در تمدن خودش به مرحله  اين فكر در دنياي
ظاهري نيز    طبق اصول.خودش به دست خودش كنده است يك گام بيشتر فاصله ندارد  كه
سعادتمندانه بشر آن است   زندگي :گويد ن طور است ولي اصول دين ومذهب به ما ميهمي

  .است   اين كه اكنون هست موقت،كه در آينده است
 : دوره كلي دارد بينيد يك فرد سه  شما مي. دوره عقل و عدالت است،آن دوره : دوم

     دوره،دوره كودكي كه دوره بازي و افكار كودكانه است
  
  : پاورقي. 
  .105.  سوره انبياء، آيه1 .
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 پختگي و  جواني كه دوره خشم و شهوت است، و دوره عاقله مردي و پيري كه دوره
اجتماع بشري .  عقل است استفاده از تجربيات، دوره دور بودن از احساسات و دوره حكومت

 و يك دوره، دوره اساطير. اجتماع بشري سه دوره را بايد طي كند. هم همين طور است
دوره دوم، دوره علم است، ولي علم و جواني، .  جاهليت است ها و به تعبير قرآن دوره افسانه

گردد؟ اگر انسان،  به راستي عصر ما بر چه محوري مي.  حكومت خشم و شهوت يعني دوره
عصر ما بيش از . بيند محور گردش زمان ما يا خشم است و يا شهوت دقيق حساب كند مي
اي  آيا دوره) يعني شهوت(. و عصر ميني ژوپ است) يعني خشم( استهر چيزي عصر بمب

 اساطير باشد و نه حكومت خشم و شهوت و  نخواهد آمد كه آن دوره، حكومت، نه حكومت
و انسانيت و   واقعا در آن دوره معرفت و عدالت و صلح اي كه بمب و ميني ژوپ؟ دوره

شود كه خداوند   مگر مي!؟اي نيايد شود كه چنين دوره  چگونه مي؟معنويت حكومت كند
به   بعد بشر،خلق كرده باشد و بشر را به عنوان اشرف مخلوقات آفريده باشد اين عالم را

   !؟دوره بلوغ خودش نرسيده يكمرتبه تمام بشر را زيرورو كند
اسالم داريم   ببينيد مضاميني كه ما در.پس مهدويت يك فلسفه بسيار بزرگ است

را موفق خواهيد بود و در    دعاي افتتاح،زديك ماه مبارك رمضان است ن!چقدر عالي است
زيادي از آخر اين دعا اختصاص به وجود    قسمت.شبهاي ماه مبارك رمضان خواهيد خواند

   :خوانم و دعاي من هم همانها خواهد بود همانها را مي  مقدس حضرت حجت دارد كه من
پروردگارا ما آرزو  "»  بها االسالم و اهلهاللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز«
تعز بها االسالم « "بزرگواري را كه   خواهيم زندگي در پرتوي يك دولت كنيم و از تو مي مي

كه در آنجا اسالم حقيقي را با اهل اسالم عزت خواهي  "» و اهله و تذل بها النفاق و اهله
  و تجعلنا فيها من« .و ذليل خواهي كردرويي ها را از بين خواهي برد  بخشيد و نفاقها و دو

  »  الي سبيلكه الي طاعتك و القادهالدعا
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 ،ما در آن دوره دعوت كننده ديگران به طاعت تو باشيم  دهي كه اين افتخار را به ما مي
   .پيشروي ديگران در راه تو باشيم راهنما و قائد و

  عنايت تو باشيم ول رحمت وخدايا ما را از كساني قرار بده كه در دنيا و آخرت مشم
ما را از كساني   دهيم كه خدايا تو را به ذات مقدست و به حقيقت اولياء كرامت قسم مي

  .قرار بده كه شايسته اين آرزوي بزرگ بوده باشيم
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