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 بسم هللا الرحمن الرحیم

به وسیله اين تومار باز، بايد . تاريخ گذشته، تومار بازى است در برابر تومار بسته آينده
بخش بسته را گشود، و خطوط حركت آينده را ترسیم كرد، و از زندگانى گذشتگان 

 /درسھايى فراوان آموخت

ريخنگاران، بیشتر، بازگو كننده حوادث و يادآور متن رويدادھا بوده، و غالباً تا چندى پیش، تا
گذاشتند، تو گويى، تاريخ را  روى علل حوادث، و يا نتايج تلخ و شیرين آن، انگشت نمى

نوشتند، و يا حمل اين بار سنگین را بر دوش خود  براى سرگرمى و وقت گذرانى افراد مى
 /گذاردند خوانندگان مى

ردازى در نگارش تاريخ كه آن را از نقل وقايع خشك، به صورت تحلیل حوادث در آورد، گام نوپ
اى  بزرگى بود كه در قلمرو يكى از علوم انسانى برداشته شد، اين روش آنچنان فاصله

نقلى و تحلیلى پديد آورد، كه گويى اين دو شیوه نگارش، دو نوع دانش : میان دو نوع تاريخ
اين نوع نگارش، عالوه بر متون تاريخ و گفتار شاھدان و راويان، از علوم  در. جدا از ھمند
شناسى، جغرافیاشناسى، باستانشناسى و غیره  روانشناسى، جامعه: چندى مانند

كه ھر كدام، ديگرى را پشت  -شود، و حوادث تاريخى به صورتى مسلسل  بھره گرفته مى
 /گردد ج آنھا، ترسیم مىھا و آثار و نتاي ھمراه با ريشه -آورد سر مى

نقطه ضعفى كه در اين نوع از نگارش تاريخ وجود دارد، اين است كه غالباً تاريخ از 
تصرفھاى بیجا و تفسیر به رأيھاى غلط، مصون نمانده، و حوادث تاريخى با اغراض و افكار 

شود، و چھره واقعیت در پرده  ھاى خود نويسنده به ھم آمیخته مى شخصى و انگیزه
 /گردد یمى از نظر ورزيھا پوشیده مىضخ

توان ھمه نويسندگان تاريخ را به پیشداورى متھم كرد، ولى بايد پذيرفت كه  البته نمى
توان ھمه تاريخنگاران  ھمچنانكه نمى .بسیارى از آنان از اين نقطه ضعف پیراسته نیستند

ن نیز از اغراض نقلى را، نويسندگانى با ھدف و واقع گرا انگاشت، زيرا برخى از آنا
ھا و عقايد دينى و منافع ملى آنھا  شخصى دور نبودند و به نقل آنچه مؤيد افكار و انديشه

منتھا، در مقام  .كردند پرداختند، و از رويه ديگر حوادث، چیزى ترسیم نمى بوده مى
 /باشد میزان خطا در تاريخ تحلیلى به مراتب فزونتر از تاريخ نقلى مى: مقايسه، بايد گفت

در عصر ما، چیزى كه به تاريخ تحلیلى رونق بیشترى بخشیده، تدوين فلسفه تاريخ است 
فلسفه تاريخ، علل . ھاى ھر علمى، جدا از علم تاريخ است كه خود مانند ديگر فلسفه

سازد و قوانین عمومى تكامل را به ما  كلى پیدايش وقايع، و تكامل جامعه را روشن مى
فلسفه تاريخ، ارتباط و پیوند میان وقايع گوناگون را مورد تحقیق و : به ديگر سخن .آموزد مى

كاوش و ) ع(ھر نو. كند بررسى قرار داده و علل و معالیل را در وقايع تاريخى كشف مى
جستجو در پیدا كردن قوانین عمومى تكامل جامعه انسانى، گامى در راه تكامل فلسفه 

 /است» علم جامعه انسان«تاريخ يا 

سازد كه عوامل  عمیق در علل تكامل و يا تحوالت زندگى انسانھا، روشن مىمطالعه 
محرك تاريخ يكى دو تا نیست، بلكه عوامل گوناگونى در شرائط مختلف، چرخ زندگى 



جامعه انسان را به حركت درآورده و با قلم تكوين، صفحات تاريخ آنان را نگاشته است، و در 
 /ت كه ترسیم كننده خط زندگى بشر باشدطول تاريخ، تنھا يك عامل نبوده اس

كوشند نیروى محرك تاريخ را به صورت تك عاملى معرفى كنند، تنگ  گروھى كه مى
دھند، نه  اى از حوادث حیات انسان را مورد كاوش قرار مى نظرانى ھستند كه فقط گوشه

خ بشر، يك اند كه براى تكامل تاري اين گونه كسان، گويى سوگند ياد كرده. ھمه جوانب را
انگارند كه  عامل بیشتر معرفى نكنند، و يا عامل مورد نظر خويش را كلید سحرآمیزى مى

نظر معرفى نكنند،  آنان براى اينكه خود را تنگ! تواند تمام درھاى بسته تاريخ را بگشايد مى
ل عامل واحدى را، مانند شرائط اقتصادى، زير بناى تمام رويدادھا معرفى كرده و ديگر عوام

 /نمايند در درجه دوم قلمداد مى -به لحاظ تأثیر گذارى  -را 

دانند، انسانھاى يك بعدى و سطحى  كسانى كه موتور محرك تاريخ را يك عامل بیش نمى
نگرى ھستند كه ذھن محدود آنان تنھا به يك بعد از عوامل سازنده تاريخ انس گرفته، و از 

زبى و سیاسى، آنان را به توانمندى عاملى خاص اند و يا افكار ح ديگر عوامل غفلت ورزيده
 /اند سوق داده، و ديگر عوامل را رو بنا دانسته) مبارزه طبقاتى(

  تاريخ و مبارزه طبقاتى

ماركسیسم، تاريخ جامعه انسانى را محصول مبارزه طبقاتى انسانھاى محروم دانسته و 
ابسته به نظام كھن كه گروھى و: جھانیان را به دو گروه تقسیم كرده است) ع(مجمو

انگارند، و گروھى مبارز كه منافع خويش را در دگرگون كردن  منافع خود را در بقاى آن مى
 /دانند نظام حاكم مى

ھاى  اين گونه تفسیر از تحوالت بشر، نشانه خالصه كردن فعالیتھاى انسان در خواسته
د دارد كه شرافت و ارزش در حالى كه در اين قلمرو، غرائز ديگرى وجو. مادى انسان است

داند كه فقط در حوزه محدود منافع مادى خود بینديشد، و حركت  انسان را باالتر از آن مى
صفحات تاريخ بشر، شاھد مبارزات مردان . تاريخ را صرفاً معلول شكم و شھوت بشمارد

، بزرگ و ارزشمندى است كه براى احیاى ارزشھا و اصالح نابسامانیھاى دينى و اخالقى
 /اند دست به قبضه شمشیر برده، و جان خود و فرزندان خويش را در اين راه باخته

تاريخ گواه اين امر است كه بسیارى از نبردھايى كه براى محو نظام طبقاتى، و به تعبیر 
بازستاندن حقوق مستضعفان از مستكبران صورت گرفته، تحت رھبرى مردان : صحیح

انگیزه نوعدوستى و حفظ حقوق انسان قیام كرده و بلكه، اى تحقق پذيرفته كه به  وارسته
 /اند ھاى دينى و الھى داشته باالتر از آن، انگیزه

را افراد با  - علیھم السالم -آيات قرآن، به صراحت، حاكى است كه قسمت اعظم ياران انبیأ
دادند كه براى محو شرك و آثار كوبنده آن  ايمان و مستضعف و مستمندى تشكیل مى

كردند و حتى يكى از  اى باال تا سرحد تعلق به خدا نبرد مى ساندن انسانھا به مرتبهور
 (1.(اند ايرادھاى مستكبران بر پیامبران اين بود كه تھیدستان به آنان گرويده

خوانیم كه مستكبران عصر او، ايمان خويش به اسالم را  مى) ص(درباره قیام خاتم 
از اين جھت، .و مستضعفان را از دور خود پراكنده سازد كردند كه فقیران مشروط به اين مى

خداوند به پیامبر دستور داده كه نبايد به درخواست چند مستكبر، اين گروه را كه پیشرفت 
 (2.(كند از اطراف خود پراكنده سازد آيین بر دوش آنان سنگینى مى



 فرويديسم و تاريخ بشر

فرويد حركت تاريخ را معلول . كب شده استدر اين میان، فرويديسم خطاى بزرگترى را مرت
غريزه جنسى شمرده و براى اين غريزه، در تمام فعالیتھاى فردى و اجتماعى انسان 

از نظر وى زندگى انسان حاصل يك رشته . نقشى عمده و اساسى قائل شده است
تالشھايى است كه ھمگى، به طور خود آگاه يا ناخودآگاه، از غريزه جنسى سرچشمه 

 /یردگ مى

اكنون روشن نیست كه چرا اين مكتب در میان غرائز انسان به غريزه جنسى بیش از ديگر 
حال آنكه، كاوشھاى . غرائز اھمیت داده، و خاصه، از ابعاد دومى او چشم پوشیده است

علمى پیش از فرويد و پس از او ابعاد توانمندى را در روح و روان انسان كشف كرده، و 
باالترى را اثبات نموده كه نقش آفرينشگرى در تاريخ بشر داشته است، براى انسان غرائز 

 :مانند

بعد معنوى و گرايش به ماوراى طبیعت كه پديد آورنده اديان و مذاھب و سازنده ملل و  -1
نحل است و اين ھمه معابد و مساجد و مراكز دينى و جنگھاى مذھبى پرتوى از فعالیت 

 /باشد آن غريزه مى

قى و گرايش به درستى و راستى كه در حیات انسان نقش عظیمى دارد و اگر بعد اخال -2
اين بعد از ابعاد روحى انسان، از زندگى او حذف شود، زندگى وى دچار نابسامانى 

 /گردد عجیبى مى

گرايش به ھنر و زيبايى كه پديد آورنده معماريھاى شرقى و غربى و نقاشیھا و كاشى  -3
دستى است و ادبیات بشر در نثر و شعر، تجلیگاه روشن اين بعد از كاريھا و صنايع زيباى 

 /ابعاد روح انسان است

ھا و رخدادھا كه سھم  بعد علمى و گرايش به كشف مجھوالت و يافتن علل پديده -4
 /عظیمى در تمدنھا و شكوفايى خرد انسان دارد

يك غريزه پست انگاشته با توجه به اين ابعاد، چگونه فرويد افسار تاريخ بشر را در دست 
 !شود در شكم و غیره خالصه مى -به عقیده ماركسیسم  -تو گويى انسان ! است؟

 «نظريه جنسى«و » مبارزه طبقاتى«بارى، تفسیر زندگانى خروشان بشر با عوامل مانند 
ھاى  ھا و ساختمانھا را از جاى كنده، و صخره بسان اين است كه زلزله عظیمى را كه خانه

كند، با فرو ريختن يك تاق چوبى پیش از زلزله در آن  ھھا را به دشت پرت مىبزرگ كو
تنگ نظريھا را در ) ع(پیدا است كه افراد محقق و جامع نگر، اين نو! محیط تفسیر كنیم

نھند، و تأثیر ديگر عوامل را كه از آن جمله تأثیر شخصیتھاى الھى  تحلیل حوادث كنار مى
 /گیرند اديده نمىدر ساختن تاريخ بشر است، ن

قرآن عظیم به خاطر اھمیت كه به حق براى مجاھدتھاى اين بزرگواران در تحوالت تاريخ و 
تمدن بشر قائل است، بخشى از آيات خود را به تبیین موضعگیرى و تالشھاى شبانه 

روزى آنان اختصاص داده و در اين زمینه نكات بسیار ارزنده و وااليى را يادآور شده و زندگى 
لقد كان فى : سراسر خدمت پیامبران را مايه درس عبرت انديشمندان دانسته است



در داستانھاى آنان براى خردمندان عبرتى ): 111/ يوسف(قصصھم عبْر الولى االلباب 
 /است

از اين جھت گروھى از مفسران و محققان اسالمى كتابھاى فراوانى پیرامون زندگانى 
البته در برخى از . تواند براى ما مفید و سودمند باشد مى اند كه ھر كدام پیامبران نوشته

ھا افرادى، حقايق قرآنى را با يك رشته روايات اسرائیلى و مجوسى در ھم آمیخته  نوشته
اند، ولى آن گروه از نويسندگان كه  و چھره نورانى پیامبران رابه صورت صحیح ترسیم نكرده

اند  ه نوشتن اين بخش از تفسیر ھمت گماشتهبا الھام از آيات قرآنى و احاديث صحیح ب
 /اند خدمت عظیمى را به جامعه اسالمى انجام داده

كنیم و آن اينكه بايد اين  سخنى را كه در آغاز اين بخش يادآور شديم در اين جا تكرار مى
تواند به صورت يك معلم  نظر بخوانیم كه مى بخش تاريخ، بلكه ھمه كتابھاى تاريخ را از آن

 /ش به ما درس بیاموزد و عوامل تكامل و سقوط ملل را در اختیار ما قرار دھدخامو

 دوازده پیشوا

شود  اند به روشنى استفاده مى از احاديث و روايات كه محدثان سنى و شیعه نقل كرده
: در صحیح خود» مسلم«كه پیامبر گرامى از دوازده جانشین خود خبر داده و بنا به نقل 

كند كه  مسلم از جابر بن سمْر نقل مى. دوازده جانشین بستگى دارد عزت اسالم به اين
و بنا به نقل ديگر )3(»اليزال االسالم عزيزا الى اثنى عشر خلیفْ «: پیامبر فرمود

اين دين ھمچنان عزيز و : »اليزال ھذا الذين عزيزا منیعا الى اثنى عشر خلیفْ «:فرمود
 /فه رھبرى آن را در دست گیرندماند مادام كه دوازده خلی ناپذير مى آسیب

اند در كتاب  احاديثى را كه اھل سنت پیرامون اين دروازه خلیفه نقل كرده) ع(ما مجمو
 /ايم آورده (4(»بحوث فى الملل و النحل«

در عین حال، مفسران احاديث اھل سنت در معرفى اين دوازده جانشین با سردرگمى 
گروه دوازده نفره به ھم پیوسته را، كه عزت و  اند يك عجیبى روبرو شده و ھرگز نتوانسته

دانیم كه  زيرا ھمگى مى. عظمت اسالم به وسیله آنان تضمین شده باشد، معرفى كنند
ھا آغاز شد و ھیچ تاريخنگار مطلع و  پس از عصر خالفت خلفاى چھارگانه خالفت اموى

اى  اين دوازده خلیفهتواند، معاويه و فرزند او يزيد و مروان بن حكم را جز  منصفى نمى
ھا،  پس از سپرى شدن دوران اموى. باشند معرفى كند كه مايه عزت و عظمت اسالم مى

عصر سیاه بنى عباس آغاز شد كه آن نیز به نوبه خويش جنگھا و خونريزيھا و آدمكشیھاى 
توان مصداق اين  فراوانى را به دنبال داشت، بنابراين خلفاى عباسى را نیز ھرگز نمى

تواند، به تصديق دوست و  در اين میان، تنھا گروھى كه مى .ده خلیفه پیامبر دانستدواز
دشمن مصداق واقعى اين دوازده خلیفه باشد، ھمان دوازده پیشواى معصوم جھان شیعه 
است كه نام و خصوصیات و شیوه زندگى آنان و نیز وصاياى پیامبر درباره ايشان كتب تاريخ 

 /بط شده استو حديث به صورت متواتر ض

اى كه پیامبر از آنان ياد كرده  در اينجا، يكى از دانشمندان اھل سنت پیرامون دوازده خلیفه
 :گذارنیم است سخنى شنیدنى دارد كه عصاره آن را از نظر خوانندگان گرامى مى

رواياتى كه حاكى از آن است كه جانشینان پیامبر پس از او دوازده نفرند، از طرق و »
گذشت زمان و آشنايى انسان با جھان، روشن . ان فراوانى وارد شده استتوسط راوي



ساخته است كه مقصود پیامبر از اين دوازده خلیفه، ھمان امامان دوازده گانه از اھل بیت 
توان اين احاديث را بر خلفاى راشدين تطبیق كرد، چون تعدد آنان از  اوست، زيرا نمى

وان آنھا را به پادشاھان اموى منطبق نمود، زيرا تعداد ت دوازده تا كمتر است، ھمچنین نمى
آنان از دوازده تا بیشتر بوده و ھمگى جز عمر بن عبدالعزيز عناصرى ظالم و ستمگر 

اين دوازده نفر از دودمان : اند، گذشته از اين در برخى از روايات، پیامبر فرموده است بوده
 «.اند بوده «امیه«ھاشمند در حالى كه خلفاى بنى امیه از تیره 

جانشینان من : در برخى از روايات آمده است كه پیامبر اسالم وقتى خواست بگويد»
ھمگى از بنى ھاشمند از صداى خود كاست، زيرا گروھى از حضار، خالفت بنى ھاشم را 

 «.دوست نداشتند

ان از توان اين دوازده خلیفه رابه خلفاى عباسى تفسیر كرد، زيرا تعداد آن ھمچنین نمى»
آنان پیوسته با نزديكان پیامبر در جنگ و ستیز بودند ) افزون بر اين(دوازده نفر بیشتر بوده و 

 /كردند رعايت نمى)5(و فرمان خدا را درباره نزديكان او

بنابراين راھى جز اين نیست كه بگويیم مقصود پیامبر در روايات مزبور، دوازده خلیفه از 
ترين  داناترين مردم عصر خود و پارساترين و با فضیلت عترت و اھل بیت اوست كه ھمگى

اند و دانشھاى خود را جز از طريق پدران خود، كه سینه به سینه به پیامبر ص  آنھا بوده
 (6(».رسید، نگرفته بودند مى

 طرح رسالت براى بقاى مكتب

ت احاديث ائمه اثنا عشر حاكى از آن است كه طرح وحى براى بقاى مكتب پس ازدرگذش
رسول خدا اين بوده كه خلیفه پیامبر به وسیله خود او و جانشینان وى معرفى شوند و 

زيرا اگر گزينش خلیفه در اختیار مسلمانان بود . امت در انتخاب خلیفه حقى نداشته باشند
تعیین اين دوازده خلیفه به صورت كلى، يا مقید به اينكه از بنى ھاشم خواھند بود، با آن 

در احاديث مزبور، نه تنھا شمار و خصوصیات جانشینان آن . واھد داشتاصل منافات خ
حضرت معین شده است بلكه پیامبر در مراحلى از زندگى خود اسامى آنھا را نیز يادآور 

و حادثه . شده و نخستین خلیفه را از ھمان آغاز ابالغ رسالت خود تعیین فرموده است
 /و رويداد مشھور غدير گواه بر اين گفتار استدر سال سوم بعثت، ) 7(»يوم الدار«معروف 

كنیم و آن  در اينجا ما به رمز لزوم تعیین خلیفه از سوى خداوند به صورت گذرا اشاره مى
اينكه طرح صحیح و سالم براى بقاى مكتب و جلوگیرى از ھر نوع اختالف و دو دستگى 

جانشینان خود را معین میان امت، اين بود كه رسول گرامى از طريق وحى جانشین و يا 
را به انتخاب و گزينش مردم واگذار ننمايد، زيرا از دو نظر اين واگذارى ) ع(كند و موضو
اى  كه تاثیر پذيرفته از نظام عشیره -نخست آنكه شیوه زندگى اجتماعى آنان : صحیح نبود

صطالح با اى نبود كه فرد فرد آحاد جامعه، در انتخابات شركت جسته و به ا به گونه -بود
 /آزادى و دموكراسى، فرد اليق را انتخاب كنند

مثلثى از دشمنان اين حكومت جوان، در كمین بودند كه آن را واژگون سازند و : ديگر آنكه
در چنین جامعه و محیطى بقأ و تداوم مكتب صد در صد در گرو تعیین جانشین از سوى 

مردمى كه ھنوز به رشد  - ش مردم رھبر وايدئولگ نھضت است و واگذارى اين امر به گزين
اجتماعى و استقالل فردى الزم نرسیده و در چارچوب نظام قبیلگى، از شیوخ قبائل خط 



انجامد، بلكه مايه دو دستگى  نه تنھا نتیجه بخش نبوده و به انتخاب اصلح نمى -گیرند مى
 :آوريم اى مشروع مى اينك ھر دو عامل را به گونه. گردد و انحراف مى

  شیوه زندگى مردم در شبه جزيره عربستان -1

در چنین محیطى مقوالتى نظیر . زندگى مردم شبه جزيره زندگى قبیلگى و عشايرى بود
بديھى است كه در اين شیوه . دموكراسى، آزادى راى و احترام به راى افراد، بى معناست

اى بر ھزار  لهاز زندگى، راى از آن شیخ قبیله و رئیس عشیره است و چنانچه رئیس قبی
شود ولى در واقع يك راى  نفر حكومت كند، به ظاھر ھزار و يك راى به صندوق ريخته مى

بیشتر وجود ندارد كه آن ھم راى رئیس قبیله است زيرا آن ھزار نفر، بدون كوچكترين تامل 
گیرى، ھر چند ظاھر دموكراتیك ھم  دھند، و اين گونه راى و تفكر، به خواسته او راى مى

شته باشد، در معنا چیزى جز حكومت فرد نیست، آن ھم فردى خودخواه كه به زور و دا
 .نیرنگ خويش يا به عنوان میراث اسالف، حكومت عشیره را به دست گرفته است

بايد توجه داشت كه تنھا در مدينه، پس از در گذشت پیامبر، گروه انصار از دو عشیره بزرگ 
و رئیس » سعد بن عباده«دند، و رئیس خزرجیان، ش به نامھاى اوس و خزرج تشكیل مى

بود، و اگر بنا بود كه فردى براى حكومت انتخاب شود، مجموع » اسید بن حضیر«اوس، 
و اين قانون بر  .خزرجیان تابع راى رئیس خود، و ھمه اوسیان پیرو نظر رھبر خود بودند

آيا با وجود چنین . كرد كردند، حكومت مى ساير قبائلى نیز كه در حجاز و نجد زندگى مى
اى كه مردم نجد و حجاز آن روز داشتند، صحیح و روا بود كه پیامبر گزينش  بافت اجتماعى

بگذارد، و شكل بى  -و در حقیقت، در اختیار شیوح حاكم بر آنان -پیشوا را در اختیار مردم 
كه با زد و محتواى دموكراسى، نقاب فريبنده و بھانه موجه معدود عناصر متنفذى گردد، 

 /اى فرد مورد نظر خويش را بر امت تحمیل كنند بندھا و محاسبات تنگ عشیره

جانشین رسول خدا، از نظر كماالت معنوى و میزان علم و آگاھى و درايت و توانايى، بايد 
برترين فرد امت باشد، و روساى عشاير كه پیوسته با خودخواھیھا و خود محوريھا بزرگ 

 /كردند فردى را انتخاب نمى اند ھرگز چنین شده

 دشمنان گوش به زنگ اسالم -2

از جانب . كرد روزى كه رسول خدا درگذشت، مثلث منحوسى كیان اسالم را تحديد مى
كه خسرو پرويزش، با وقاحت تمام، نامه پیامبر را دريده (شرق، امپراتورى عظیم ساسانى 

قطر عربى، و باالخره در داخل شبه  امپراتورى روم شرقى و اياديش، در: از جانب غرب) بود
جزيره نیز، ستون پنجمى به نام منافقان، در كمین نشسته بودند كه در اولین فرصت نھال 

ترين اقدام اين بود كه  نو پاى اسالم را از ريشه در آورند، در چنین شرائطى، شايسته
با اين تمھید، راه فردى اليق و شايسته توسط خود پیامبر براى رھبرى امت، تعیین گردد و 

آرى حفظ كیان اسالم . بر اختالف میان امت بسته شود، و راه نفوذ دشمن مسدود گردد
جوان كه سه دشمن مزبور چون اژدھايى خطرناك براى بلعیدن آن دھان باز كرده بودند، در 

گرو آن بود كه طرحى از جانب صاحب شريعت ريخته شود كه بر اساس آن از دامنه 
سته گردد و جامعه به جاى اينكه در خود فرو رود و در فكر دشمن باشد، و اختالفھا كا

ھاى دشمن را در داخل و خارج نقش  برگزيده الھى، با بسیج نیروھاى متحد امت، نقشه
 /بر آب بسازد



تعیین جانشین از سوى پیامبر، به صواب نزديكتر : اينجاست كه به گفته شیخ الرئیس
ت است كه كار به اختالف و دسته بندى میان امت دراين صور) تنھا(است زيرا 

 (8.(كشد نمى

بررسى تاريخ صحابه و ياران پیامبر و تابعان پس از آنان، به روشنى حاكى است كه مزاج 
از ھمان روزى كه پیامبر گرامى وارد مدينه گشت . انگیز بود جامعه آن روز يك مزاج اختالف

مھاجر كامالمشھود بود، و در مواردى، نظیر  دو دلى بلكه گاه صف آرايى میان انصار و
كه پس  - چنانكه در اجتماع سقیفه بنى ساعده )9.(گرفت مساله افك، اين اختالف باال مى

از درگذشت رسول خدا، انصار، خودسرانه تشكیل دادند و بعدا گروھى براى خنثى كردن 
با توجه به اين . ود رسیداين مسئله به اوج خ - تصمیمھاى انصار و قبضه قدرت به آنجا رفتند

كند كه واگذارى سرنوشت امت به حال خويش، در آن شرائط  نكات، عقل داورى مى
بحرانى، نه به صالح مكتب بود، و نه حتى به صالح خود پیروان بلكه تنھا تصمیم رھبر 

توانست ريشه اختالف  برگزيده خدا، دائر بر تعین يك نفر، با شرائطى كه ياد آورى شد، مى
 /بركند، افراد نااليق را عقب زند، و امت را زير لواى پیروى از امام منصوص به پیش برد را

 سیره پیشوايان معصوم

در سطور پیشین، با شیوه نگارش تاريخ تحلیلى و مزاياى آن آشنا شديم، يكى از بزرگترين 
قاى مكتب عوامل سازنده تاريخ را شناختیم و باالخره نقشه و برنامه حكیمانه وحى براى ب

 /را ديديم

نیز كه موضوع بحث اين كتاب ) ع(اكنون وقت آن رسیده كه در باب سیره پیشوايان معصوم 
 /دھد به صورتى فشرده سخن گويیم را تشكیل مى

دھد كه سیره اھل بیت گرامى پیامبر، پس از سیره  بررسى آثار اسالمى نشان مى
دثان و سیره نويسان را به خود حضرت رسول،از مھمترين موضوعاتى است كه افكار مح

چنانچه از مجموع كتابھايى كه در اين موضوع، از آغاز قرن دوم تاكنون . اختصاص داده است
نوشته شده است، آمارى تھیه شود خواھیم ديد حتى ذكر اسامى آنھا در يك كتاب 

یل اى بس بزرگ را تشك گنجد، چه رسد به خود كتابھا كه گرد آورى آنھا كتابخانه نمى
پرده از روى اين واقعیت بر  -از شیعه و سنى - خوشبختانه فھرستھاى موجود. خواھد داد

عالمه » الذريعه«و )'ه1067-1017(كاتب چلبى » كشف الظنون«داشته و گذشته از كتاب 
و فھارس ) 'ه 1330/ م (شھید ثقه اسالم » مرْا الكتب«و ) 'ه 1389 - 1293(طھرانى 
با تتبع و تفحص  «عبدالجبار الرفاعى«ھان، اخیرا محقق محترم ھاى موجود در ج كتابخانه

اى از كتابشناسى اھل بیت و  در مصادر و منابع كتابشناسى موفق به جمع آورى مجموعه
معجم ما كتب «جلد وزريرى، زير عنوان  11گرديده و حاصل كار ايشان در ) ع(معصومین 

ن در رابطه با تاريخ و سیره حضرت ايشا. به طبع رسیده است» عن الرسول و اھل البیت
اعم از فارسى، عربى، اردو  -عنوان  14206مجموعا تعداد ) ع(زھرا س و ائمه اثنى عشر 

 :را شناسايى و ذكر كرده است كه زير اعداد آن از قرار زير است - و التین

 /عنوان 546: فاطمه زھرا س
 عنوان 4956): ع(امیر المومنین

 عنوان 205): ع)امام حسن 
 عنوان 3215): ع(امام حسین 
  عنوان 399 :(ع(امام سجاد 



 عنوان 69): ع(امام باقر 
 عنوان 331): ع(امام صادق 
 عنوان 211): ع(امام كاظم 

  عنوان 651): ع(امام رضا 
 عنوان 62): ع(امام جواد 

 عنوان 79): ع(امام ھادى 
  عنوان 66): ع)امام عسكرى 

 عنوان 1145): عج(امام عصر 

 /باشد عنوان كتاب مى 14206عنوان كتاب كه جمعاً بالغ بر 2271): ع(بیت اھل 

عنوان كتاب شناسايى و  11427) ص(در ضمن ايشان پیرامون تاريخ و سیره حضرت رسول 
 .ذكر كرده است

 ھاى زياد، چه نیازى به سیره نويسى مجدد وجود دارد؟ شايد تصور شود كه با اين نوشته

كه حیات و زندگى اولیاى الھى، به سان جھان طبیعت، ابعاد بس ولى بايد يادآور شويم 
اى دارد كه ھر چه درباره آنان نوشته شود، باز سرزمینھاى ناشناخته و كاوش  گسترده

 /اى وجود خواھد داشت نیافته

گذشته از اين، غالب آثارى كه در باب پیشوايان نگارش يافته، از قبیل فضائل نگارى، مناقب 
آورى معجزات و كرامات، و باالخره نقل حوادث زندگى آنان به صورت خشك و نويسى و گرد

اى كه بتواند پژوھشگران  به دور از تحلیل است و در اين میان، تعداد كتابھاى تحلیلى
كنجكاو امروزى را اشباع كند انگشت شمار است و بعضى از آنھا، از نظر طرز نگارش و 

زبان عربى و احیانا فارسى، حق مطلب درباره برخى از البته، در . قلم در حد انتظار نیست
تا حدودى ) ع(و يا ساالر شھیدان حسین بن على ) ع(پیشوايان مانند امیر مومنان على 

 /ادأ شده است، اما درباره اكثر پیشوايان، خال وجود يك تحقیق و جامع، محسوس است

مردم عادى نیستند كه از سیره  مع االسف بايد به اين حقیقت تلخ اذعان كرد كه اين، تنھا
و حضرت عسكرى ) ع(و يا حضرت ھادى ) ع(سیاسى و اخالقى و علمى حضرت جواد 

ھا فاقد اطالعات  اطالع ندارند بلكه غالب گويندگان و نويسندگان نیز در اين زمینه) ع(
 .اند كافى

یاسى، در عصر حاضر، كه نسل جوان و تحصیل كرده خواھان آگاھى بیشترى از زندگى س
و اخالقى و اجتماعى پیشوايان است، الزم است نويسندگان ما به اين موضوع توجه 

) ع(و ائمه معصومین ) ص(اوال، آنچه در تاريخ زندگانى پیامبر اسالم : بیشترى كنند زيرا
براى ما مھم و آموزنده است، شناخت خود زندگانى و رفتار آنھا نیست، بلكه شناخت نوع 

گیرى اجتماعى و سیاسى و  ر اجتماعى آن بزرگواران و چگونگى موضعزندگى و سبك رفتا
بینیم كه از قرون نخستین ظھور اسالم،  اگر مى .ھاى فعالیتھاى فرھنگى آنان است شیوه

 «سیره النبى«دانشمندان و مورخان اسالم، تاريخ زندگانى پیامبر اسالم را به عنوان 
ه از زندگانى و دعوت و تبلیغ آن حضرت براى ما اش ھمین است كه زيرا آنچ اند، نكته نوشته

الگو و آموزنده است اصل حركت و حیات آن حضرت نیست بلكه نوع حركت و طرز فعالیت و 
 .باشد سبك دعوت و كیفیت تبلیغ و شیوه برخورد آن حضرت با دشمنان اسالم مى



بوده و به ) نحركت و راه رفت(= » سیر»در زبان عربى، در اصل، از ماده » سیره«واژه 
كه اولى به » جلسه«و » جلوس«: درست مانند. معناى سبك و شیوه راه رفتن است

 .جلوس و سبك نشستن است) ع(معناى نشستن و دومى به مفھوم نو

اجتماعى امامان معصوم، زمانى  -نوع زندگى و چگونگى موضعگیريھاى سیاسى : ثانیا
جتماعى و سیاسى و فرھنگى زمان آن گردد كه از شرائط خاص ا براى ما بھتر روشن مى

خط مشى اجتماعى، مواضع ) ع(دانیم كه ائمه اطھار  چه، مى .بزرگواران آگاه باشیم
سیاسى و شیوه مبارزاتى خويش را بر اساس سنجش دقیق اوضاع و احوال و شرائط 
 زمانى، ارزيابى امكانات و مقتضیات و محذورات، و متناسب با برخوردھا و جبھه گیريھاى

بنابراين مادام كه با شرائط و اوضاع ويژه آن . كردند گوناگون مخالفان اسالم، تنظیم مى
حتى . كند روزگار آشنا نباشیم، سیره ائمه براى ما مفھوم دقیق و واقعى خود را پیدا نمى

چه بسا در مرور بر تاريخ زندگانى امامان، میان مواضع گوناگون آنان، نوعى تضاد و تعارض 
بینیم برخى از آنان با دشمن صلح، و برخى ديگر تا آخرين نفس  كنیم زيرا مى احساس مى

جنگ كردند، برخى دانشگاه بزرگى تاسیس كرده و برخى در شعاع محدودى گامھاى 
فرھنگى برداشتند، برخى پیشنھاد خالفت را رد كردند و برخى پیشنھاد ولیعھدى را 

شويم،  ن ھر يك از امامان آگاه مىاما وقتى از شرائط حاكم بر زما... پذيرفتند
شويم كه در واقع امر، ھیچ گونه  كند و متوجه مى موضعگیريھاى مختلف آنان معنا پیدا مى

تضاد و تعارضى میان اصول و مبانى حركت ايشان نبوده و ھمه يك ھدف را تعقیب 
ب زمان و حركت ھر يك از آنان براى رسیدن به مقصود، به تناس) ع(اند، منتھا نو كرده مى

 /كرده است اقتضاى شرائط، فرق مى

كرارا تاكید  -به عنوان يك وظیفه مھم حیاتى  - پیشوايان ما، خود بر اصل زمان آگاھى 
رحم هللا من حفظ لسانه و عرف زمانه و استقامت «: فرمايد پیامبر اسالم ص مى. اند كرده

 (10)«طريقته 

ند و زمان خود را بشناسد و از روش خداوند رحمت كند كسى را كه زبان خود را حفظ ك
 /مستقیم برخوردار باشد

و العالم بزمانه التھجم علیه ...«: ضمن سخنان بلندى فرمود (ع(امام صادق 
كسى كه از زمان خود، آگاه است از طرف شبھات و اشكاالت مورد حمله )11:(»اللوابس

 /شود واقع نمى

صر خويش از اين اصل حیاتى غفلت در اين صورت، چگونه خود در برخورد با حوادث ع
 !اند؟ داشته

اى توانا و بردبار و در عین حال عمیق و  كتاب حاضر، كه نتیجه سالھا تحقیقات نويسنده
را بر اساس مالحظات اساسى فوق مورد ) ع(موشكاف است، سیره پیشوايان پاك تشیع 

س تقسیم بندى طرح كلى اين كتاب، بر اسا. بررسى و تجزيه و تحلیل قرار داده است
، بر )'ه 260) (ع(پس از رحلت پیامبر اسالم تا وفات امام عسكرى ) ع(دوران امامت ائمه 

 :چھار دوره استوار شده است

اين دوره، فاصله زمانى بیست . دروه مماشات و تسالم مصلحتى امام با حكومت وقت -1
 /شود را شامل مى) ع(و پنج سال میان رحلت پیامبر اكرم ص تا آغاز خالفت امیر مومنان 



و چند ) ع(اين دوره، چھار سال و نه ماه خالفت امیرمومنان . دوره به قدرت رسیدن امام -2
 /را در برمى گیرد) ع(ماه خالفت امام حسن 

 .دوره تالش سازنده كوتاه مدت براى محو حكومت جور و تشكیل نظام عادالنه اسالمى -3

و شھادت امام ) 41در سال ) (ع(حسن  اين دوره شامل بیست سال بین صلح امام
پس از انعقاد پیمان آتش بس اضطرارى میان امام . شود مى) 61سال ) (ع(حسین 

شود، عمال كار نیمه مخفى شیعه شروع  مجتبى و معاويه كه از آن به صلح تعبیر مى
شده و برنامه ھايى كه ھدف نھايى آن، بازگرداندن قدرت به خاندان پیامبر در فرصت 

 ////اسب بود، آغاز گشتمن

چھارمین دوره، دوره تعقیب و ادامه كار نیمه مخفى شیعه به رھبرى امامان، در برنامه  -4
 :توان چنین خالصه كرد ويژگیھاى اين دوره را مى. ھايى دراز مدت بود

 /نومیدى ائمه از پیروزى حركت مسلحانه - الف 

و قبضه قدرت توسط خاندان  كوشش سازنده به امید ايجاد حكومت الھى اسالمى -ب
 .پیامبر در دراز مدت

زمینه سازى براى رسیدن به اين ھدف از رھگذر كار فرھنگى و تربیت كادر انسانى  - ج
 .مناسب و مورد لزوم

 /تبیین تفكر اصیل اسالمى و نشان دادن بدعتھا و تحريفھا -د

شیخ مھدى  نويسنده فرزانه و محقق، جناب حجه االسالم و المسلمین آقاى حاج
پیشوائى، در كتاب گرانسنگ حاضر، در حد توان خويش كوشیده است در شرح سیره ھر 

فرھنگى آنان را در پرتو اسناد و مدارك  - اجتماعى  -يك از ائمه، نخست فضاى سیاسى
تاريخى روشن كرده و دور نماى روشنى از آن به وضوح با آن فضا سازگار و متناسب بوده 

 /است، تشريح كند

بعد  :اين ديد، مولف محترم، ھر يك از ابعاد مختلف زندگى آن بزرگواران را، از قبیل با
، و در ...سیاسى و مبارزاتى، بعد اجتماعى، بعد فرھنگى، بعد كرامات و خوارق عادات و

جايگاه مناسب خود قرار داده و نشان داده است كه مناسبترين شیوه، بلكه تنھا راه، 
 /زيده استھمان بوده كه امام برگ

كتاب حاضر، كه حاصل سالھا تحقیق و تالیف نويسنده محترم است،با توجه به تنظیم و 
در ... پرداخت مطالب، سبك قلم و نگارش، شیوه طرح مسائل، استناد به منابع و مآخذ و

مندان به  میان اشباه و نظائر خود، كامال تازگى دارد و امید است انتظارمشتاقان و عالقه
 /دگى امامان را بر آورده سازدمطالعه زن

كه در میان نويسندگان حوزه علمیه قم، به تتبع و عمق، و بردبارى و  -از جناب پیشوائى
به پاس اين خدمت بزرگ فرھنگى تشكر نموده و توفیق  -شكیبايى در راه تحقیق معروفند 

بزرگ از درگاه خداوند ) س(بیشتر وى را در خدمت به مذھب اھل بیت عصمت و طھارت 
 / خواھانم



 / (ع(حوزه علمیه، موسسه امام صادق  -قم
 / جعفر سبجانى
 /1414برابر با دوم رمضان  1372/11/24
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 شناخت مختصرى از زندگانى امیرالمومنین على 

عام الفیل در كعبھ بھ دنیا آمد مادرش فاطمھ بنت اسد و پدرش ابوطالب  30در سیزده رجب سال ) ع(حضرت على 
قبر مطھرش در نجف . ھجرى در شھر كوفھ بھ درجھ شھادت رسید 40در بیست و یكم ماه رمضان سال . ام داشتن

 اشرف قرار دارد

  (ع(بخشھاى زندگانى على 



دیده بھ جھان گشود و در حوادث تاریخ اسالم ) ص(با توجھ بھ اینكھ امیرمومنان ده سال پیش از بعثت پیامبر 
توان  قرار داشت و پس از درگذشت آن حضرت نیز سى سال زندگى نمود، مى) ص(سالم ھموارده در كنار پیامبر ا

 :سالھ او را بھ پنج بخش زیر تقسیم نمود 63مجموع عمر 

 از والدت تا بعثت پیامبر اسالم،  -1

 از بعثت تا ھجرت پیامبر بھ مدینھ، -2

 از ھجرت تا درگذشت پیامبر اسالم، -3

 آغاز خالفت آن حضرت،  از رحلت پیامبر اسالم تا -4

 دوران خالفت آن بزرگوار -5

  (ص( از والدت تا بعثت پیامبر اسالم -1

را بھ پنج بخش تقسیم كنیم، نخستین بخش آن را زندگى امام پیش ) ع(چنانكھ اشاره كردیم، اگر مجموع عمر على 
دیده ) ع(كند زیرا زمانى كھ على  نمى مقدار عمر امام در این بخش از ده سال تجاوز. دھد از بعثت پیامبر تشكیل مى

بھ جھان گشود، بیش از سى سال از عمر پیامبر نگذشتھ بود و پیامبر در چھل سالگى بھ رسالت مبعوث گردید، 
  .در موقع بعثت پیامبر بیش از ده سال نداشت) ع(بنابراین على 

 در آغوش پیامبر

دوره پذیرش تربیتى و روحى او بود، در خانھ گیرى شخصیت و  در این دوره كھ دوره حساس شكل) ع(على
 :نویسند مورخان اسالمى در این زمینھ مى. و تحت تربیت او بھ سربرد) ص(حضرت محمد 

در آن زمان ابوطالب عموى پیامبر داراى عائلھ زیاد و ھزینھ سنگینى . یك سال، قحطى بزرگى در مكھ رخ داد
كھ از ثروتمندترین افراد بنى ھاشم بود، پیشنھاد كرد كھ » عباس«بھ عموى دیگر خود )ص (حضرت محمد . بود

ھر كدام از ما یكى از فرزندان ابوطالب را بھ خانھ خود ببریم تا فشار مالى ابوطالب كم شود، عباس موافقت كرد، 
در نتیجھ . ابوطالب با این پیشنھاد موافقت كرد. را با او در میان گذاشتند) ع(و ھر دو نزد ابوطالب رفتند و موضو

ھمچنان در خانھ آن حضرت بود تا ) ع(على . را بھ خانھ خود برد» على«و حضرت محمد ص » جعفر«عباس، 
پیامبر اسالم ) 1.(او را تصدیق كرد و از او پیروى نمود) ع(آنكھ خداوند او را بھ نبوت مبعوث فرمود و على 

 (2.(را براى من برگزید ھمان را برگزیدم كھ خدا او: فرمود) ع(پس از گرفتن على ) ص(

در حانھ عمویش ابوطالب و تحت  -پس از درگذشت عبدالمطلب  -در سنین كودكى ) ص(از آنجا كھ حضرت محمد 
خواست با تربیت یكى از فرزندان او، زحمات وى و ھمسرش فاطمھ بنت اسد را  كفالت او بزرگ شده بود، مى

 داشت )ع(جبران كند و از میان فرزندان او نظر بھ على 

 :فرماید بھ این دوره تربیتى خود اشاره نموده و مى» قاصعھ«در دوران خالفت خود، در خطبھ ) ع(على 

از خویشاوندى نزدیك من با رسول خدا و موقعیت خاصى كھ با آن حضرت داشتم آگاھید و ) یاران پیامبر(شما »
فشرد و مرا در بستر خود  و بھ سینھ خود مىگرفت  دانید موقعى كھ من خردسال بودم، پیامبر مرا در آغوش مى مى
 گذارد شنیدم و او غذا در دھان من مى كردم، بوى خوش آن را مى خوابانید بھ طورى كھ من بدن او را لمس مى مى



رفتم، ھر روز یكى از فضائل اخالقى خود را  رود، ھمھ جا ھمراه او مى اى كھ بھ دنبال مادرش مى من ھمچون بچھ
 (3(».داد كھ از آن پیروى كنم كرد و دستور مى بھ من تعلیم مى

 در غار حرأ) ع(على 

و در )4(پرداخت  پیش از آنكھ بھ رسالت مبعوث شود، سالى یك ماه در غار حرأ بھ عبادت مى) ص(حضرت محمد 
خانھ خواست بھ  رسید و مى داد و وقتى كھ ماه بھ پایان مى رفت بھ او طعام مى این مدت اگر تھیدستى نزد وى مى
كرد و سپس  خواست خانھ خدا را طواف مى رفت و ھفت بار یا ھر قدر كھ خدا مى برگردد، ابتدأا بھ مسجدالحرام مى

 (5. (گشت بھ منزل خود باز مى

داشت او را در آن یك ماه ) ع(با عنایت شدیدى كھ نسبت بھ على ) ص(دھد كھ حضرت محمد  قرائن نشان مى
 برد ھمراه خود بھ حرأ مى

نازل شد و او را بھ مقام رسالت ) ص(كھ فرشتھ وحى براى نخستین بار در ھمان غار بر حضرت محمد  وقتى
براى ) ص(در كنار آن حضرت بود و آن روز از ھمان ماھى بود كھ حضرت محمد ) ع(مفتخر ساخت، على 

 رفت عبادت بھ كوه حرأ مى

 :فرماید در این باره مى» قاصعھ«در خطبھ ) ع(على 

ھنگامى كھ وحى بر آن حضرت ...دید پرداخت و جز من كسى او را نمى ھر سال در كوه حرأ بھ عبادت مىپیامبر »
این نالھ شیطان است و : این نالھ چیست؟ فرمود: نازل شد، صداى نالھ شیطان را شنیدم، بھ رسول خدا عرض كردم

شنوم تو نیز  آنچھ را من مى .شتھ استاش این است كھ او از اینكھ در روى زمین اطاعت شود، ناامید گ علت نالھ
» .و بر خیر و نیكى ھستى) من(بینى جز اینكھ تو پیامبر نیستى، بلكھ وزیر  بینم تو نیز مى شنوى و آنچھ را مى مى

)6) 

تواند مربوط بھ عبادت پیامبر در حرأ در دوران پس از رسالت باشد، ولى قرائن گذشتھ و اینكھ  این گفتار گر چھ مى
دھد كھ این گفتار مربوط بھ دوران قبل از رسالت  یامبر در حرأ غالبا قبل از رسالت بوده است، نشان مىعبادت پ

و تربیتھاى پیگیر پیامبر سبب شد كھ او در ھمان دوران ) ع(در ھر حال پاكى روح على . باشد) ص(پیامبر اسالم 
اصواتى را بشنود كھ براى مردم عادى دیدن و كودكى با قلب حساس، دیده نافذ و گوش شنوا، چیزھایى را ببیند و 

  .شنیدن آنھا ممكن نیست

 :نویسد ابن ابى الحدید معتزلى در شرح نھج البالغھ مى

در كتب صحاح روایت شده است كھ وقتى جبرئیل براى نخستین بار بر پیامبر نازل گردید و او را بھ مقام رسالت »
 (7(».بود در كنار پیامبر اسالم) ع(مفتخر ساخت، على 

پیش از رسالت پیامبر اسالم ص ھمراه آن حضرت نور ) ع(على «: نقل شده است كھ فرمود) ع(از امام صادق 
اگر من خاتم پیامبران نبودم، تو : فرمود بھ او مى) ص(پیامبر اسالم . شنید دید و صداى فرشتھ را مى نبوت را مى

 (8(».سرور اوصیأ و پیشواى پرھیزگاران ھستى شایستگى مقام نبوت را داشتى ولى تو وصى و وارث من،

 از بعثت تا ھجرت پیامبر -2

دھد كھ از نظر زمانى سیزده  را بخش از بعثت تا ھجرت بھ مدینھ تشكیل مى) ع(دومین قسمت از زندگانى على 
رجستھ این بخش از زندگانى امام شامل یك سلسلھ خدمات و مجاھدات درخشان و اقدامات بزرگ و ب. شود سال مى

 باشد كھ در تاریخ اسالم نصیب كسى جز او نشده است در راه پیشرفت اسالم مى) ع(على 



 نخستین كسى كھ اسالم آورد

تر، ابراز و  در این دوران پیشگام بودن وى در پذیرفتن اسالم، و یا بھ عبارت صحیح) ع(نخستین افتخار على 
تا )9(ى یكتاپرست بود و ھرگز آلوده بھ بت پرستى نبوداز كوچك (ع(اظھار اسالم دیرینھ خویش است زیرا على 

 (در حالى كھ در مورد سایر یاران پیامبر چنین نبود(اسالم او بھ معناى دست كشیدن از بت پرستى باشد 

پیشگام بودن در پذیرفتن اسالم، ارزشى است كھ قرآن مجید روى آن تكیھ كرده و صریحا اعالم نموده است كھ 
و «: فرماید اند، در پیشگاه خدا ارزش واالیى دارند، آنجا كھ مى یش بھ اسالم پیشگام بودهكسانى كھ در گرا

 (10(».پیشگامان، پیشگام، آنان مقربانند

بھ حدى است كھ حتى كسانى را كھ پیش از فتح » سبقت در گروش بھ آیین اسالم«) ع(توجھ خاص قران بھ موضو
اند، ز افرادى كھ پس از پیروزى مسلمانان برمكیان،  اه خدا بذل نمودهمكھ ایمان آورده و جان و مال خود را در ر

اند، برتر شمرده است چھ رسد بھ كسانى كھ پیش از ھجرت و در سالھاى نخست ظھور  ایمان آورده و جھاد كرده
 :فرماید اند، آنجا كھ مى اسالم، مسلمان شده

انفاق كردند و سپس بھ جھاد پرداختند، با كسانى كھ بعد در راه خدا ) فتح مكھ(كسانى از شما كھ پیش از پیروزى »
از آن در راه خدا انفاق و جھاد كردند، یكسان نیستند، بلكھ آنان در پیشگاه خدا مقامى برتر دارند و خداوند بھ ھر دو 

 (11(»...وعده نیك داده است

این است كھ آنان در موقعى  (فتكھ در سال ھشتم ھجرى صورت گر(علت برترى امیان مسلمانان پیش از فتح مكھ 
ایمان آورند كھ اسالم در جزیره العرب بھ اوج عظمت نرسیده بود و ھنوز پایگاه بت پرستان یعنى شھر مكھ بھ 

البتھ  .كرد صورت دژ شكست ناپذیرى باقى بود و خطرھایى از ھر طرف جان و مال مسلمانان را تھدید مى
یش اوس و خزرج و قبایل اطراف مدینھ بھ اسالم، از پیشرفت و ایمنى مسلمانان پس از مھاجرت بھ مدینھ و گرا

شدند، ولى خطر ھنوز بكلى برطرف  نسبى برخوردار بودند و در بسیارى از درگیریھاى نظامى غالب و پیروز مى
بنابراین در صورتى كھ گروش بھ اسالم و بذل مال و جان در چنین شرائطى، از ارزش خاصى  .نشده بود
ر باشد، قطعا اظھار ایمان و اسالم در آغاز دعوت پیامبر كھ قدرتى جز قدرت قریش و نیرویى جز نیروى برخوردا

از این نظر سبقت در اسالم در میان یاران پیامبر، . بت پرستان در كار نبود، ارزش باالتر و بیشترى خواھد داشت
 رفت از افتخارات مھم بشمار مى

 گردد در اسالم بخوبى روشن مى) ع(على  با این توضیح میزان ارزش پیشگامى

 در اسالم ) ع(دالئل پیشگامى على 

در متون اسالمى بھ قدرى فراوان است كھ بیان ھمھ آنھا از حد گنجایش این ) ع(دالئل و شواھد پیشگامى على 
  :آوریم كتاب بیرون است ولى بھ عنوان نمونھ تعدادى از آنھا را ذیال مى

تصریح كرده و در میان جمعى از یاران خود ) ع(بھ پیشقدم بودن على ) ص(پیامبر اسالم پیش از ھمھ، خود  - الف
 :فرمود

كند پیشقدمترین شما در اسالم، على  مالقات مى) كوثر(نخستین كسى كھ در روز رستاخیز با من در كنار حوض »
 (12(» .بن ابى طالب است

 :كنند دانشمندان و محدثان نقل مى - ب

 (13.(با او نماز خواند) سھ شنبھ(فرداى آن روز ) ع(روز دوشنبھ بھ نبوت مبعوث شد و على  )ص(حضرت محمد 



آن روز اسالم جز بھ خانھ پیامبر و خدیجھ راه نیافتھ بود و من سومین نفر «: فرماید مى» قاصعھ«امام در خطبھ  - ج
 (14(».شنیدم دیدم، و بوى نبوت را مى نور وحى و رسالت را مى. آنھا بودم

خدایا من نخستین كسى ھستم كھ بھ سوى تو «:كند امام در جاى دیگر از سبقت خود در اسالم چنین یاد مى -د
بازگشت، و پیام تو را شنید و بھ دعوت پیامبر تو پاسخ گفت و پیش از من جز پیامبر اسالم كسى نماز 

 (15(».نگزارد

اكبرم، این سخن را پس از من جز دروغگوى افترأ  من بنده خدا و برادر پیامبر و صدیق: فرمود مى) ع(على ' ه
 (16.(من ھفت سال پیش از مردم با رسول خدا نماز گزاردم . گوید ساز، نمى

 :گوید عفیف بن قیس كندى مى -و

یكى از (در یكى از سفرھاى تجارتى وارد مكھ شدم و مھمان عباس . من در زمان جاھلیت بازرگان عطر بودم
شدم، در یكى از روزھا در مسجدالحرام در كنار عباس نشستھ بودم، در این ھنگام كھ ) بازرگانان بزرگ مكھ

خورشید بھ اوج رسیده بود، جوانى بھ مسجد در آمد كھ صورتش ھمچون قرص ماه نورانى بود، نگاھى بھ آسمان 
ا بھ وى كرد و سپس رو بھ كعبھ ایستاد و شروع بھ خواندن نماز كرد، چیزى نگذشت كھ نوجوانى خوش سیم

سپس زنى كھ خود را پوشانده بود، آمد و در پشت سر آن دو نفر قرار گرفت و . پیوست و در سمت راست او ایستاد
 ھر سھ با ھم مشغول نماز و ركوع و سجود شدند

در ) اند از دیدن این منظره كھ در مركز بت پرستان، سھ نفر آیین دیگرى غیر از مرام بت پرستى را برگزیده(من 
آیا این سھ نفر : او نیز این جملھ را تكرار كرد و افزود! حادثھ بزرگى است :ماندم، رو بھ عباس كرده و گفتم شگفت
نخستین كسى كھ وارد شد جلوتر از ھر دو نفر ایستاد، برادر زاده من محمد بن : گفت. نھ: شناسى؟ گفتم را مى
و او . ، و سومین شخص ھمسر محمد است)ع(طالب ، و دومین فرد، برادرزاده دیگر من على بن ابى )ص(عبدهللا 

مدعى است كھ آیین وى از طرف خداوند نازل شده است و اكنون در روى زمین، جز این سھ نفر كسى از این دین 
 (17.(كند پیروى نمى

آیین ) ع(غیر از ھمسرش خدیجھ، تنھا على ) ص(دھد كھ در آغاز دعوت پیامبر اسالم  این قضیھ بخوبى نشان مى
 /او را پذیرفتھ بوده است

  (ص(حامى و جانشین پیامبر 

ورزید و تنھا در تماسھاى خصوصى با افرادى كھ  پیامبر اسالم بھ مدت سھ سال، از دعوت عمومى خود دارى مى
 /كرد كرد، آنھا را بھ اسالم دعوت مى زمینھ پذیرش را در آنھا احساس مى

را ابالغ كرد كھ پیامبر دعوت ھمگانى خود را از طریق دعوت  پس از سھ سال فرشتھ وحى نازل شد و فرمان خدا
 :فرمان خدا چنین بود. خویشان و بستگان آغاز نماید

بستگان نزدیك خود را از عذاب الھى بیم ده، و پرو بال مھر و مودت خود را بر سر افراد با ایمان فروگستر »
شما ) بد(در مخالفت وارد شوند بگو من از كارھاى پس اگر با تو از ) نسبت بھ آنان ابراز عالقھ و محبت كن(

 (18(».بیزارم

علت اینكھ دعوت خویشان براى نقطھ شروع دعوت ھمگانى انتخاب شد، این است كھ تا نزدیكان یك رھبر الھى و 
 شود زیرا یا بشرى بھ او ایمان نیاورند و از او پیروى نكنند، ھرگز دعوت او درباره بیگانگان موثر واقع نمى

نزدیكان ھمواره از اسرار و رازھا و ملكات خوب و بد وى كامال واقف و مطلع ھستند، از این رو ایمان آنان نشانھ 
رود، چنانكھ اعراض و روى گردانى اكثریت قریب بھ اتفاق آنھا نشانھ دورى  وارستگى مدعى رسالت بھ شمار مى



دستور داد كھ چھل و پنج نفر از ) ع(بر بھ على از این نظر پیام. مدعى از خلوص و صفا و صدق در ادعأ است
 /شخصیتھاى بزرگ بنى ھاشم را براى ضیافت ناھار دعوت كند و غذایى از گوشت ھمراه با شیر آماده سازد

عموى پیامبر با سخنان » ابولھب»مھمانان ھمگى در وقت معین بھ حضور پیامبر شتافتند و پس از صرف غذا 
براى طرح سخن و تعقیب ھدف، انداخت و مجلس بدون اخذ نتیجھ بھ پایان رسید و  سبك خود مجلس را از آمادگى

مھمانان پس از صرف غذا و شیر، خانھ رسول خدا را ترك گفتند و پیامبر تصمیم گرفت كھ فرداى آن روز، 
پیامبر غذا بھ دستور ) ع(باز على . ضیافت دیگرى ترتیب دھد و ھمھ آنان را جز ابولھب بھ خانھ خود دعوت نماید

سخنان پیامبر ) ع(و شیر آماده نمود و از شخصیتھاى برجستھ و شناختھ شده بنى ھاشم براى صرف ناھار و استما
پیامبر ص پس از صرف غذا . مھمانان ھمگى باز در موعد مقرر حضور بھم رسانیدند. دعوت بھ عمل آورد

 :سخنان خود را چنین آغاز كرد

من خیر دنیا و . ام، نیاورده است د چیزى بھتر از آنچھ من براى شما آوردهھیچ كس از مردم براى كسان خو»
. خدایم بھ من فرمان داده كھ شما را بھ توحید و یگانگى وى و رسالت خویش، دعوت كنم. ام آخرت براى شما آورده

 «كند تا برادر و وصى و نماینده من در میان شما باشد؟ چھ كسى از شما مرا در این راه كمك مى

دھد؟ در این موقع  او این جملھ را گفت و مقدارى مكث نمود تا ببیند كدامیك از آنان بھ نداى او پاسخ مثبت مى
كرد و ھمگى سر بھ زیر افكنده و در فكر فرو رفتھ  سكوتى مطلق آمیختھ بإ؛ ّّ◌ بھت و تحیر بر مجلس حكومت مى

 /بودند

كرد، سكوت را درھم شكست و برخاست و رو بھ  اوز نمىسال تج 15كھ سن او در آن روز از ) ع(ناگھان على 
  :پیامبر كرد و گفت

، سپس دست خود را بھ سوى پیامبر دراز كرد تا دست او را بھ »كنم اى پیامبر خدا من تو را در این راه یارى مى»
یامبر گفتار خود را بار دیگر پ. بنشیند) ع(در این موقع پیامبر دستور داد كھ على . عنوان پیمان فداكارى بفشارد

 تكرار نمود،

در مرتبھ سوم نیز مانند . این بار نیز پیامبر بھ وى دستور داد بنشیند. باز على برخاست و آمادگى خود را اعالم كرد
دفعات پیشین كسى جز على برنخاست و تنھا او بود كھ بپاخاست و پشتیبانى خود را از ھدف مقدس پیامبر اعالم 

دست خود را بر دست على زد و جملھ تاریخى خود را در مجلس بزرگان بنى ھاشم ) ص(یامبر در این موقع پ .كرد
 :درباره على بیان نمود و گفت

 (19(».على برادر و وصى و خلیفھ من در میان شما است! ھان اى خویشاوندان و بستگان من»

رسالت كھ ھنوز جز عده ناچیزى بھ  بدین ترتیب نخستین وصى پیامبر اسالم بھ وسیلھ آخرین سفیر الھى در آغاز
 /آیین وى نگرویده بودند، تعیین گردید

از اینكھ پیامبر در یك روز نبوت خود و امامت على و اعالم كرد و روزى كھ بھ بستگان خود گفت مردم من پیامبر 
ا در اسالم بھ توان مقام و موقعیت امامت ر خدا ھستم، ھمان روز نیز فرمود كھ على وصى و جانشین من است، مى

نحو روشن ارزیابى نمود و بھ این مطلب توجھ كرد كھ این دو مقام از یكدیگر جدا نبوده و ھمواره امامت مكمل 
 /برنامھ رسالت است

 فداكارى بزرگ 

و یثربیان ) ص(در سال سیزدھم بعثت، بھ دنبال انعقاد پیمان عقبھ دوم در شب سیزدھم ذیحجھ، میان پیامبر اسالم 
از آن حضرت دادند، و از فرداى ) ع(ن مردم یثرب پیامبر را بھ آن شھر دعوت نموده و قول حمایت و دفاكھ طى آ

اى براى نشر دعوت اسالم در  آن شب مسلمانان مكھ بتدریج بھ یثرب ھجرت كردند، سران قریش دانستند پایگاه تازه



كھ پس از آنھمھ آزار و اذیت كھ بھ پیامبر و ترسیدند  یثرب آماده شده است، از اینرو احساس خطر كردند، چھ، مى
اند، پیامبر در صدد انتقام بر آید و اگر ھم فرضا قصد جنگ نداشتھ باشد، ممكن است راه  پیروان او رسانده

براى رویارویى با چنین خطرى، . كرد، مورد تھدید قرار دھد بازرگانى قریش بھ شام را كھ از كنار یثرب عبور مى
. كردند و بھ چاره اندیشى پراختند) ع(اجتما) مجلس شوراى مكھ(» دارالندوه«بعثت در  14سال  در آخر ماه صفر

سرانجام تصمیم . در این شورا برخى از حاضران پیشنھاد كردند كھ پیامبر تبعید یا زندانى شود ولى پیشنھاد رد شد
نشستند و بھ خونخواھى بر  نى ھاشم آرام نمىگرفتند او را بھ قتل برسانند، اما كشتن پیامبر كار آسانى نبود زیرا ب

سرانجام تصمیم گرفتند كھ از ھر قبیلھ جوانى آماده شود تا شبانھ دستھ جمعى بر سر حضرت محمد . خاستند مى
بریزند و او را در بستر خواب قطعھ قطعھ كنند، در این صورت قاتل، یك نفر نخواھد بود و بنى ھاشم ) ص(

برخیزند زیرا جنگ با ھمھ قبائل براى آنان مقدور نخواھد بود و ناچار بھ گرفتن خونبھا  توانند بھ خونخواھى نمى
قریش براى اجراى نقشھ خود شب اول ربیع االول را انتخاب . راضى خواھند شد و ماجرا خاتمھ خواھد یافت

 /كردند

كشیدند كھ تو  را كھ كافران نقشھ مىبھ یادآور ھنگامى «: خداوند بعدھا ھر سھ نقشھ آنان را یادآورى نموده و فرمود
و ) كردند و تدبیر مى(اندیشیدند  آنھا چاره مى. خارج سازند) از مكھ(را بھ زندان بیفكنند، یا بھ قتل برسانند و یا 

 (20.(»است (و مدبران(كرد و خدا بھترین چاره جویان  خداوند ھم تدبیر مى

از نقشھ شوم مشركان آگاه ساخت و دستور الھى را ابالغ كرد كھ بھ دنبال این تصمیم قریش، فرشتھ وحى پیامبر را 
 /پیامبر شھر مكھ را بھ عزم یثرب ترك كند

استفاده كند تا بتواند از شھر  «رد گم كردن«از شیوه ) ص(در اینجا براى شكست نقشھ دشمن الزم بود پیامبر 
بستر پیامبر بخوابد تا گروھى كھ بھ خانھ او  براى این منظور الزم بود فرد جانباز و فداكارى شب در. خارج شود
برند، تصور كنند او ھنوز خانھ را ترك نگفتھ است و در نتیجھ فكر آنان فقط متوجھ خانھ او شود و از  یورش مى

 /كسى نبود) ع(چنین فردى جز على . كنترل راھھا غفلت كنند

امشب در بستر من بخواب و آن پارچھ : فرمود از این نظر پیامبر نقشھ سران قریش را با على در میان گذاشت و
مرا (ام  كشیدم، بر روى خود بكش تا تصور كنند كھ من در بستر خفتھ سبزى را كھ من ھر شب بر روى خود مى

 /(تعقیب نكنند

بھ این ترتیب عمل كرد، ماموران قریش از سر شب خانھ پیامبر را محاصره كردند و بامداد كھ با ) ع(على 
  .از بستر بلند شد (ع(رھنھ بھ خانھ ھجوم بردند، على شمشیرھاى ب

پنداشتند، با دیدن على سخت برآشفتند و روى بھ وى  آنان نقشھ خود را تا آن لحظھ صد در صد دقیق و موفق مى
خواھید؟ كارى كردید كھ او  مگر او را بھ من سپرده بودید كھ از من مى: محمد كجاست؟ على فرمود: كرده گفتند

 /شد خانھ را ترك كندناچار 

او را آزردند و آنگاه وى را بھ سوى مسجدالحرام » طبرى«یورش بردند و بھ نقل ) ع(در این ھنگام بھ سوى على 
كشیدند و پس از بازداشت مختصرى او را آزاد ساختند و در سمت مدینھ بھ تعقیب پیامبر پرداختند، در حالى كھ 

را در تاریخ جاودانگى بخشیده ) ع(قرآن مجید این فداكارى بزرگ على ) 21.(پنھان شده بود» ثور»پیامبر در غار 
 :كنند كند كھ در راه خدا جان خود را فدا مى اى او را از كسانى معرفى مى و طى آیھ

جان خود را براى كسب ) بھ ھنگام خفتن در جایگاه پیامبر» لیلھ المبیت«ھمچون على در (بعضى از مردم باایمان »
 (22(» .فروشند و خداوند نسبت بھ بندگانش مھربان است مى خشنودى خدا

خود حضرت نیز )23. (در لیلھ المبیت نازل شده است) ع(این آیھ درباره فداكارى بزرگ على : گویند مفسران مى
در شوراى شش نفرى كھ بھ دستور عمر براى تعیین خلیفھ تشكیل گردید، با این فضیلت بزرگ بر اعضاى شورا 



دھم آیا جز من چھ كسى در آن شب پرخطر كھ پیامبر عازم غار  شما را بھ خدا سوگند مى: رد و فرموداحتجاج ك
 بود، در بستر او خوابید و خود را سپر بال نمود؟» ثور«

 (24.(كسى جز تو نبود: ھمگى گفتند

 (ص(از ھجرت تا وفات پیامبر  -3

  (ص(برادر پیامبر ) ع(على 

پیامبر اسالم بھ صورتھاى مختلف و . از اصول اجتماعى آیین اسالمى است اخوت اسالمى و پیوند برادرى
از آن جملھ پس از ورود بھ مدینھ تصمیم گرفت . گوناگون در ایجاد و استوار ساختن این پیوند، كوشش نموده است

ان بپاخاست و مسلمان (ع(میان مسلمانان مھاجر و انصار پیمان برادرى منعقد سازد، بھ این منظور روزى در اجتما
آنگاه مسلمانان دوبدو دست یكدیگر را بھ . در راه خدا، دو تا دوتا برادر شوید: »تآخوا فى هللا اخوین اخوین«: فرمود

 /عنوان برادرى فشردند و بدین ترتیب وحدت و ھمبستگى بین آنان استوارتر گردید

ر ایمان و فضیلت و شخصیت اسالمى رعایت البتھ در این پیمان نوعى ھماھنگى و تناسب افراد با یكدیگر از نظ
 /گردد این معنا با دقت در وضع و حال افرادى كھ با ھم برادر شدند بخوبى روشن مى. شد مى

كھ تنھا مانده بود، با چشمان اشكبار بھ ) ع(پس از آنكھ براى ھر یك از حاضران برادرى تعیین گردید، على 
تو برادر من در دو جھان : پیامبر فرمود. د برادرى برقرار نساختىبین من و كسى پیون: حضور پیامبر عرض كرد

را ) ع(این موضوع میزان عظمت و فضیلت على )26.(عقد برادرى خواند) ع(آنگاه بین خود و على (25) .ھستى
  .سازد كھ وى تا چھ حد بھ رسول خدا نزدیك بوده است دھد و روشن مى بخوبى نشان مى

  ھاى جنگ در جبھھ

از ھجرت تا وفات پیامبر، شامل حوادث و رویدادھاى فراوان بویژه فداكاریھاى بزرگ آن ) ع(على زندگى 
با مشركان و )27(»غزوه«پیامبر اسالم پس از ھجرت بھ مدینھ، بیست و ھفت . ھاى جنگ است حضرت در جبھھ

» تبوك«ط در غزوه در بیست و شش غزوه از این غزوات شركت داشت و فق) ع(یھود و شورشیان داشت كھ على 
رفت منافقان در غیاب پیامبر در مركز حكومت اسالمى دست بھ توطئھ  بھ علت حساسیت شرائط كھ بیم آن مى

از آنجا كھ بررسى ھمھ این غزوات از حد گنجایش این كتاب بیرون . در مدینھ ماند) ص(بزنند، بھ دستور پیامبر 
  :كنیم ذیال منعكس مى) ص(ار جھاد بزرگ در زمان پیامبر را در چھ) ع(است، ما براى نمونھ تنھا نقش على 

 در جنگ بدر -الف 

دانیم كھ جنگ بدر نخستین جنگ كامل العیار میان مسلمانان و مشركان بود و بھ ھمین دلیل نخستین آزمایش  مى
 /رفت و از این پیروزى ھر یك از طرفین در این جنگ بسیار مھم بود نظامى بین طرفین بھ شمار مى

در این سال آگاھى یافت كھ كاروان بازرگانى قریش بھ ) ص(پیامبر . این جنگ در سال دوم ھجرت رخ داد
سرپرستى ابوسفیان، دشمن دیرینھ اسالم، از شام عازم بازگشت بھ مكھ است، و چون مسیر كاروان از نزدیكیھاى 

ور ضبط كاروان بھ سوى منطقھ بدر كھ نفر از مھاجران و انصار بھ منظ 313شد،پیامبر اسالم با  مدینھ رد مى
 /مسیر طبیعى كاروان بود، حركت كرد

ھدف پیامبر ازاین حركت آن بود كھ قریش بدانند خط بازرگانى آنھا در دسترس نیروھاى اسالم قرار دارد و اگر 
نیروھاى اسالم  آنھا از نشر و تبلیغ اسالم و آزادى مسلمانان جلوگیرى كنند، شریان حیات اقتصادى آنان بھ وسیلھ

 /قطع خواھد شد



ھاى دریاى  از طرف دیگر ابوسفیان چون از حركت مسلمانان آگاھى یافت، با انتخاب یك راه انحرافى از كناره
 /سرخ، كاروان را بسرعت از منطقھ خطر دور كرد و ھمزمان با این عمل، از سران قریش در مكھ استمداد كرد

در روز . نفر از مردان جنگى قریش بھ سوى مدینھ حركت كردند 1000تا  950بھ دنبال استمداد ابوسفیان، تعداد 
 /رمضان این گروه با مسلمانان رو در رو قرار گرفتند، در حالى كھ نیروى شرك سھ برابر نیروى اسالم بود 17

) سر ابوسفیانپدر ھند، ھم(» عتبھ» :در آغاز نبرد، سھ تن از دالوران قریش كھ تا دندان مسلح بودند، بھ نامھاى
در این . فریاد كشان بھ وسط میدان جنگ آمدند و ھماورد خواستند) فرزند عتبھ(» ولید«و » شیبھ«برادر بزرگ او 

قھرمانان قریش كھ . ھنگام سھ نفر از دالوران انصار براى نبرد با آنان وارد میدان شدند و خود را معرفى كردند
افرادى كھ از اقوام ما، ھمشان ما ھستند، براى جنگ با ما  !اى محمد :از جنگ با آنان خوددارى نموده فریاد زد

 /بفرست

على بن ابیطالب «و » حمزه بن عبدالمطلب«، »عبیده بن حارث بن عبدالمطلب«بھ ) ص(در این ھنگام رسول خدا 
. عرفى كردند، روانھ رزمگاه شدند و خود را م)ع(دستور داد بھ جنگ این سھ تن بروند، این سھ مجاھد شجا») ع(

، »شیبھ«با،» حمزه»از این سھ تن . ھمگى ھمشان ما ھستند: آنان ھر سھ نفر را براى مبارزه پذیرفتند و گفتند
، دایى معاویھ، روبرو شدند و جنگ تن بھ تن آغاز »ولید»كھ جوانترین آنھا بود، با » على«و » عتبھ«با » عبیده«

و » عبیده»ا بسرعت بھ قتل رساندند ولى ضربات متقابل میان ھر دو، ھماورد خود ر» حمزه»و » على«. گردید
پس از كشتن رقیبان » حمزه«و » على«شد، از این رو  ھنوز ادامھ داشت و ھیچ كدام بر دیگرى غالب نمى» عتبھ«

 (28.(شتافتند و عتبھ را نیز بھ ھالكت رساندند» عبیده«خود، بھ كمك، 

شمشیرى كھ آن را در یك جنگ : بھ معاویھ با اشاره بھ این حادثھ نوشتھاى خود  بعدھا در یكى از نامھ) ع(على 
 (29. (و برادرت حنظلھ فرود آوردم، ھم اكنون نزد من است) ولید(و دایى تو) عتبھ(بر جد تو

اى در روحیھ فرماندھان سپاه شرك  پس از پیروزى سھ قھرمان بزرگ اسالم بر دالوران قریش كھ اثر خرد كننده
 ///ھمگانى آغاز شد و منجز بھ شكست فاحش ارتش شرك گردید، بھ طورى كھ ھفتاد نفر اسیر گشتندداشت، جنگ 

 /از پاى درآمدند) ع(در این جنگ بیش از نیمى از كشتھ شدگان با ضربت شمشیر على 

و  راویان شیعھ«:نویسد برد و مى مرحوم شیخ مفید، سى و شش تن از كشھ شدگان مشركین در جنگ بدر را نام مى
شخصا كشتھ است، بجز كسانى كھ در مورد قاتل آنان ) ع(اند كھ این عده را على بن ابى طالب  سنى بھ اتفاق نوشتھ

 (30(» .اختالف است و یا على در كشتن آنان با دیگران شركت داشتھ است

 شجاعت بى نظیر در جبھھ احد

تن انتقام كشتھ شدگان خود و جبران این روحیھ قریش بر اثر شكست در جنگ بدر سخت افسرده شد، و براى گرف
 /شكست بزرگ تصمیم گرفتند با نیروى فراوان و مجھز بھ مدینھ حملھ كنند

پیامبر براى . تصمیم قریش را در این زمینھ بھ آن حضرت گزارش كردند) ص(عوامل اطالعاتى پیامبر اسالم 
ر دادند كھ بھتر است ارتش اسالم از مدینھ بیرون گروھى از مسلمانان نظ. مقابلھ با دشمن شوراى نظامى تشكیل داد

 /رود و در بیرون شھر با دشمن بجنگد

 /پیامبر با ھزار نفر مدینھ را بھ سوى كوه احد در سمت شمال شھر ترك گفت

در بین راه سیصد نفر از ھوادان عبدهللا بن ابى، منافق مشھور، بھ تحریك وى بھ مدینھ بازگشتند و تعداد نیروھاى 
بامداد روز ھفتم شوال از سال سوم ھجرت در دامنھ كوه احد دو لشكر در برابر . م بھ ھفتصد نفر كاھش یافتاسال

 /ھم صف آرایى كردند



اى  پیامبر اسالم پیش از آغاز جنگ، با یك دید نظامى، میدان جنگ را مورد بررسى قرار داد و نظرش بھ نقطھ
از این . آن نقطھ نفوذ كرده از پشت سر بھ مسلمانان حملھ كند جلب شد كھ ممكن بود دشمن در گرماگرم جنگ از

اى مستقر ساخت تا از رخنھ احتمالى دشمن از  را با پنجاه نفر تیرانداز روى تپھ» عبدهللا بن جبیر»نظر افسرى بنام 
روز شوند و آن نقطھ جلوگیرى كنند و دستور داد بھ ھیچ وجھ نباید آن نقطھ حساس را ترك كنند و چھ مسلمانان پی

 /چھ شكست بخورند

از طرف دیگر در جنگھاى آن زمان، پرچمدار، نقش بسیار بزرگى داشت و از اینرو پرچم را ھمیشھ بھ دست 
استقامت و پایدارى پرچمدار و اھتزاز پرچم در رزمگاه، موجب دلگرمى . سپردند افرادى دلیر و توانا مى

گردید، بھ ھمین  سرنگونى پرچم مایھ تزلزل روحى آنان مىجنگجویان بود، و برعكس، كشتھ شدن پرچمدار و 
جھت پیش از آغاز جنگ بھ منظور جلوگیرى از شكست وحى سربازان، چند نفر از شجاعترین رزمندگان بھ 

 /گردید عنوان پرچمدار تعیین مى

بھ شجاعت معروف  كھ» بنى عبدالدار«در این جنگ نیز قریش بھ ھمین ترتیب عمل كردند، و پرچمدارانى از قبیلھ 
كشتھ شدند ) ع(بودند، انتخاب كردند ولى پس از آغاز جنگ پرچمدار آنان یكى پس از دیگرى بھ دست تواناى على 

 /و سرنگونى پى در پى پرچم باعث ضعف و تزلزل روحى سپاه قریش گردید و افرادشان پا بھ فرار گذاشتند

ان سپاه شرك در جنگ احد نھ نفر بودند كھ ھمھ آنھا بھ پرچمدار» :نقل شده است كھ فرمود) ع(از امام صادق 
 (31. (»بھ ھالكت رسیدند) ع(دست على 

 (32(».بود) ع(كسى كھ پرچمداران قریش را شكست داد، على «: گوید ابن اثیر نیز مى

در احتجاجھاى خود در شوراى شش نفرى كھ پس از مرگ عمر، جھت ) ع(بھ روایت مرحوم شیخ صدوق، على 
  :تكیھ نمود و فرمود) ع(خلیفھ تشكیل گردید، روى این موضو تعیین

در (دھم آیا در میان شما كسى جز من ھست كھ نھ نفر از پرچمداران بنى عبدالدار را  شما را بھ خدا سوگند مى
 كشتھ باشد؟) جنگ احد

بس درشت داشت، بھ كھ ھیكلى  «صواب«پس از كشتھ شدن این نھ نفر بود كھ غالم آنان بنام : سپس امام افزود
بھ انتقام اربابانم جز محمد را : گفت میدان آمد و در حالى كھ دھانش كف كرده و چشمانش سرخ گشتھ بود، مى

شما با دیدن او جاخورده خود را كنار كشیدید ولى من بھ جنگ او رفتم و ضربت متقابل بین من و او رد . كشم نمى
 /ردم كھ از كمر دو نیم شدو بدل شد و من آنچنان ضربتى بر او وارد ك

 (33.(را تصدیق كردند) ع(اعضاى شورا، ھمگى سخنان على 

بارى، سپاه قریش ھزیمت یافت و افراد تحت فرماندھى عبدهللا بن جبیر با دیدن این صحنھ خواستند بھ منظور جمع 
 /آورى غنایم رفتند و عبدهللا بن جبیر با كمتر از ده نفر ھمانجا ماند

خالد بن ولید كھ با گروھى سواره نظام در كمین آنان بود، چون این وضع را دید، بھ آنان حملھ كرد و  در این ھنگام
پس از كشتن آنان از پشت جبھھ بھ مسلمانان یورش برد و این ھمزمان شد با بلند شدن پرچم آنان توسط یكى از 

 /دان جنگ آمده بودندكھ جھت تشویق سربازان قریش بھ می» عمره بنت علقمھ«زنان قریش بنام 

از این لحظھ، وضع جنگ بكلى عوض شد، آرایش جنگى مسلمانان بھم خورد، صفوف آنان از ھم پاشید، ارتباط 
حمزه بن «فرماندھى با افراد قطع گردید و مسلمانان شكست خوردند و حدود ھفتاد نفر از مجاھدان اسالم، از جملھ 

 /اران ارتش اسالم، بھ شھادت رسیدندیكى از پرچمد» مصعب بن عمیر»و » عدالمطلب



از طرف دیگر ،چون شایعھ كشتھ شدن پیامبر در میدان جنگ توسط دشمن پخش گردید، روحیھ بسیارى از 
مسلمانان متزلزل شد و در اثر فشار نظامى جدید سپاه شرك، اكثریت قریب بھ اتفاق مسلمانان عقب نشینى كرده و 

افرادى انگشت شمار در كنار پیامبر نماندند و لحظات بحرانى و سرنوشت پراكنده شدند، و در میدان جنگ جز 
 /ساز در تاریخ اسالم فرا رسید

با شجاعت و رشادتى بى نظیر در كنار پیامبر شمشیر ) ع(نمایان گردید زیرا على ) ع(در اینجا بود كھ نقش على 
مكرر فوجھاى متعدد مشركان حراست  زد و از وجود مقدس پیشواى عظیم الشان اسالم در برابر یورشھاى مى
 /كرد مى

 :نویسد در تاریخ خود مى» ابن اثیر»

گروھى از مشركین را مشاھده كرد كھ عازم حملھ بودند، بھ على دستور داد بھ آنان حملھ كند، ) ص(پیامبر اسالم 
پیامبر سپس . فراھم ساختبھ فرمان پیامبر بھ آنان حملھ كرد و با كشتن چندین تن موجبات تفرق آنان را ) ع(على 

در این ھنگام . دستور حملھ داد و على آنان را كشت و متفرق ساخت) ع(گروه دیگرى را مشاھده كرد و بھ على 
: رسول خدا فرمود. دھد از خود نشان مى) ع(این، نھایت فداكارى است كھ على : فرشتھ وحى بھ پیامبر عرض كرد

السیف اال ذوالفقار، والفتى اال «: گفت ھنگام صدایى از آسمان شنید كھ مى در این. او از من است و من از او ھستم
 /(34(» على

 :نویسد نیز مى» ابن ابى الحدید»

اى از  دستھ. ھاى مختلف دشمن بھ سوى پیامبر باال گرفت ھنگامیكھ غالب یاران پیامبر پا بھ فرار نھادند، فشار دستھ
خورد، بھ  كھ در میان آنان چھار جنگجوى نامور بھ چشم مى» ى عبد مناهب»و گروھى از قبیلھ » بنى كنانھ«قبیلھ 

جنگید، بھ آن  كھ پیاده مى) ع)على . حملھ اینھا را دفع كن: فرمود) ع(پیامبر بھ على . سوى پیامبر یورش بردند
و حملھ كردند، باز آنان چند بار مجددا گرد ھم جمع شده . گروه كھ پنجاه نفر بود حملھ كرده و آنان را متفرق ساخت

در این حمالت، چھار نفر از قھرمانان مزبور و ده نفر دیگر كھ نامشان در . حملھ آنان را دفع كرد) ع)ھم على 
 /كشتھ شدند) ع(تاریخ مشخص نشده است، بھ دست على 

فت در كند، فرشتگان از مواسات این جوان بھ شگ مواسات مى) ع(راستى كھ على : بھ رسول خدا گفت» جبرئیل»
 /اند آمده

آن روز . من ھم از شما ھستم :جبرئیل گفت. چرا چنین نباشد، او از من است و من از او ھستم: پیامبر فرمود
  .«السیف اال ذوالفقار و ال فتى اال على» :گفت صدایى از آسمان شنیده شد كھ مكرر مى

 (35. (رمود جبرئیل استاز پیامبر سوال كردند كھ گوینده كیست؟ ف. شد ولى گوینده دیده نمى

 (خندق(در جنگ احزاب  -ج

جنگ احزاب، چنانكھ از نامش پیداست، نبردى بود كھ در آن تمام قبائل و گروھھاى مختلف دشمنان اسالم براى 
را در این جنگ بیش از ده ھزار » كفر«بعضى از مورخان نفرات سپاه . متحد شده بودند» اسالم جوان«كوبیدن 

 /كرد ر حالى كھ تعداد مسلمانان از سھ ھزار نفر تجاوز نمىاند، د نفر نوشتھ

سران قریش كھ فرماندھى این سپاه را بھ عھده داشتند، با توجھ بھ نفرات و تجھیزات جنگى فراوان خود، نقشھ 
جنگ را چنان طراحى كرده بودن كھ بھ خیال خود با این یورش، مسلمانان را بكلى نابود سازند و براى ھمیشھ از 

زمانى كھ گزارش تحرك قریش بھ اطالع پیامبر اسالم رسید، حضرت !. و پیروان او آسوده شوند) ص(ست محمد د
در این شورا، سلمان پیشنھاد كرد كھ در قسمتھاى نفوذپذیر اطراف مدینھ خندقى كنده . شوراى نظامى تشكیل داد

شد و ظرف چند روز با ھمت و تالش این پیشنھاد تصویب . شود كھ مانع عبور و تھاجم دشمن بھ شھر گردد



توانستند از آن با پرش بگذرند،  مسلمانان خندق آماده گردید؛ خندقى كھ پھناى آن بھ قدرى بود كھ سواران دشمن نمى
 /توانست بیرون بیاید شد، بھ آسانى نمى اى بود كھ اگر كسى وارد آن مى و عمق آن نیز بھ اندازه

كردند كھ مانند گذشتھ در بیابانھاى اطراف مدینھ با  آنان تصور مى. د از راه رسیدسپاه قدرتمند شرك با ھمكارى یھو
مسلمانان روبرو خواھند شد، ولى این بار اثرى از آنان در بیرون شھر ندیده و بھ پیشروى خود ادامھ دادند و بھ 

حیرت زده ساخت زیرا دروازه شھر رسیدند و مشاھده خندقى ژرف و عریض در نقاط نفوذپذیر مدینھ، آنان را 
 /ناگزیر از آن سوى خندق شھر را محاصره كردند .استفاده از خندق در جنگھاى عرب بى سابقھ بود

سربازان قریش ھر وقت بھ فكر عبور از . محاصره مدینھ مطابق بعضى از روایات حدود یك ماه بھ طول انجامید
ھ با فاصلھ ھاى كوتاھى در سنگرھاى دفاع موضع گرفتھ با مقاومت مسلمانان و پاسداران خندق ك, خندق مى افتادند

 . روبرو مى شدند و سپاه اسالم ھر نوع اندیشھ تجاوز را با تیراندازى و پرتاب سنگ پاسخ مى گفت, بودند
 تیراندازى از ھر دو طرف روز و شب ادامھ داشت و ھیچ یك از طرفین بر دیگرى پیروز نمى شد

روحیھ بسیارى از مسلمانان را بشدت تضعیف كرد , سط چنین لشكرى انبوه محاصره مدینھ تو, از طرف دیگر
نیز فاش شد و معلوم گردید كھ این قبیلھ بھ بت پرستان قول  <بنى قریظھ >بویژه آنكھ خبر پیمان شكنى قبیلھ یھودى 
 نان حملھ كننداینان نیز از این سوى خندق از پشت جبھھ بھ مسلما, داده اند كھ بھ محض عبور آنان از خندق 

 روزھاى حساس و بحرانى 

 قرآن مجید وضع دشوار و بحرانى مسلمانان را در جریان این محاصره در سوره احزاب بخوبى 

  : ترسیم كرده است

بھ سراغ ) عظیمى (در آن ھنگام كھ لشكرھاى , اى كسانى كھ ایمان آورده اید نعمت خدا را بر خویش یادآور شوید>
و بھ این وسیلھ آنھا را در (باد و طوفان سخت و لشكریانى كھ آنان را نمى دیدید بر آنھا فرستادیم ولى ما , شما آمدند

 بیناست , و خداوند بھ آنچھ انجام مى دھید) ھم شكستیم 

و زمانى ) و مدینھ را محاصره كردند(بھ خاطر بیاورید زمانى را كھ آنھا از طرف باال و پایین شھر شما وارد شدند 
بھ ) بدى (اد آورید كھ چشمھا از شدت وحشت خیره شده بود و جانھا بھ لب رسیده بود و گمانھاى گوناگون را بھ ی

 در آن ھنگام مومنان آزمایش شدند و تكان سختى خوردند! خدا مى بردید

وعده مى گفتند خدا و پیامبرش جز , بھ خاطر بیاورید زمانى را كھ منافقان و كسانى كھ در دلھایشان بیمارى بود
  .ھاى دروغین بھ ما نداده اند

, اینجا جاى توقف شما نیست ) مردم مدینھ !(اى اھل یثرب : نیز بھ خاطر بیاورید زمانى را كھ گروھى از آنھا گفتند
و گروھى از آنان از پیامبر اجازه بازگشت مى خواستند و مى گفتند خانھ ھاى ما بدون . بھ خانھ ھاى خود باز گردید

 فرار كنند) از جنگ (آنھا فقط مى خواستند , در حالى كھ بدون حفاظ نبود, حفاظ است 

آنھا چنان ترسیده بودند كھ اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدینھ بر آنان وارد مى شدند و پیشنھاد بازگشت بھ 
  (36 .(و جز مدت كمى براى انتخاب این راه درنگ نمى كردند, مى پذیرفتند, سوى شرك بھ آنھا مى كردند

خندق مانع عبور سپاه احزاب شده و ادامھ این وضع براى آنان سخت و , اما با وجود وضع دشوارى مسلمانان 
چون آذوقھ و علوفھ اى كھ تدارك دیده بودند تنھا , زیرا ھوا رو بھ سردى مى رفت و از طرف دیگر; گران بود

كمبود علوفھ و آذوقھ بھ آنان , كشیدن محاصره  با طول, براى جنگ كوتاه مدتى مانند جنگ بدر و احد كافى بود
فشار مى آورد و مى رفت كھ حماسھ و شور جنگ از سرشان بیرون برود و سستى و خستگى در روحیھ آنان 

از این جھت سران سپاه چاره اى جز این ندیدند كھ رزمندگان دالور و تواناى خود را از خندق عبور . رخنھ كند



اسبھاى خود را در , از این رو پنج نفر از قھرمانان لشكر احزاب . جنگ را بشكننددھند و بھ نحوى بن بست 
اطراف خندق بھ تاخت و تاز در آورده و از نقطھ تنگ و باریكى بھ جانب دیگر خندق پریدند و براى جنگ تن بھ 

 تن ھماورد خواستند

كھ نیرومندترین و دالورترین مرد  بود <عمرو بن عبدود>قھرمان نامدار عرب بنام , یكى از این جنگاوران 
بھ  <یلیل >او را با ھزار مرد جنگى برابر مى دانستند و چون در سرزمینى بنام , رزمنده عرب بھ شمار مى رفت 

عمرو در جنگ بدر شركت جستھ و . شھرت داشت  <فارس یلیل > ,گروه دشمن پیروز شده بود;ّّ ]تنھایى بر یك 
ن دلیل از شركت در جنگ احد باز مانده بود و اینك در جنگ خندق براى آنكھ در آن زخمى شده بود و بھ ھمی

 خود را نشاندار ساختھ بود, حضور خود را نشان دھد

, سرداد و چون كسى از مسلمانان آماده مقابلھ با او نشد <ھل من مبارز>فریاد , عمرو پس از پرش از خندق 
شما كھ مى گویید كشتگانتان در بھشت ھستند > : اء گرفت و گفتجسورتر گشت و عقائد مسلمانان را بھ باد استھز

 <!آیا یكى از شما نیست كھ من او را بھ بھشت بفرستم و یا او مرا بھ دوزخ روانھ كند؟, و مقتولین ما در دوزخ 

 , بس كھ فریاد كشیدم و در میان جمعیت شما مبارز طلبیدم> : سپس اشعارى حماسى خواند و در ضمن آن گفت
 (37)<! دایم گرفتص

چنان رعب و ترسى در دلھاى مسلمانان افكنده بود كھ در جاى خود میخكوب شده , نعره ھاى پى در پى عمرو
 (38.(قدرت حركت و عكس العمل از آنان سلب شده بود

بھ  بر مى خاست و از پیامبر اجازه مى خواست كھ - ع -فقط على , ھر بار كھ فریاد عمرو براى مبارزه بلند مى شد
باز اجازه مبارزه  - ع -آخرین بار كھ على . این كار سھ بار تكرار شد. ولى پیامبر موافقت نمى كرد, میدان برود

 (39!(من ھم على ھستم : فرمود -ع -على ! این عمرو بن عبدود است : فرمود -ع -پیامبر بھ على , خواست 

 و عمامھ بر سرش بست و براى او دعا كرد, او داد موافقت كرد و شمشیر خود را بھ) ص (سرانجام پیامبر اسالم 

تمام  :<برز االسالم كلھ الى الشرك كلھ > :فرمود) ص (پیامبر اسالم , كھ بھ میدان جنگ رھسپار شد -ع -على 
 (40. (اسالم در برابر تمام كفر قرار گرفتھ است 

پیروزى كفر بر ایمان و ایمان بر كفر بود این بیان بخوبى نشان مى دھد كھ پیروزى یكى از آنى دو نفر بر دیگرى 
 كارزارى بود سرنوشت ساز كھ آینده اسالم و شرك را مشخص مى كرد, و بھ تعبیر دیگر

تو با خود عھد كرده بودى كھ : گفت , پیاده بھ طرف عمرو شتافت و چون با او رو در رو قرار گرفت  -ع -على 
 واھد آن را بپذیرى اگر مردى از قریش یكى از سھ چیز را از تو بخ

 او گفت 

 چنین است  -

 نخستین درخواست من این است كھ آیین اسالم را بپذیرى  -

 از این در خواست بگذر -

تو , اگر او راستگو باشد. را بھ دیگران واگذار) ص (بیا از جنگ صرف نظر كن و از اینجا برگرد و كار محمد  -
 اگر غیر از این باشد مقصود تو بدون جنگ حاصل مى شود سعادتمندترین فرد بھ وسیلھ او خواھى بود و



من نذر كرده ام كھ تا انتقام خود را از محمد نگیرم بر . زنان قریش ھرگز از چنین كارى سخن نخواھند گفت  -
 سرم روغن نمالم 

 پس براى جنگ از اسب پیاده شو -

زیرا پدرت , دارم تو بھ دست من كشتھ شوى من دوست ن. گمان نمى كردم ھیچ عربى چنین تقاضایى از من بكند -
 تو جوانى , برگرد. دوست من بود

 ولى من دوست دارم تو را بكشم  -

خشمگین شد و با غرور از اسب پیاده شد و اسب خود را پى كر و بھ طرف حضرت  - ع -عمرو از گفتار على 
ك فرصت مناسب ضربت سختى بر عمرو در ی. جنگ سختى درگرفت و دو جنگاور باھم درگیر شدند. حملھ برد
ضربت او را با سپر دفع كرد ولى سپر دو نیم گشت و سر آن حضرت زخمى  - ع - على . فرود آورد -ع -سر على 

فرصت را غنیمت شمرده ضربتى محكم بر او فرود آورد و او را نقش زمین ساخت  -ع - در ھمین لحظھ على  ,شد
ع -ناگھان صداى تكبیر على . دو سپاه نتیجھ مبارزه را از نزدیك ببینند گرد و غبار میدان جنگ مانع از آن بود كھ. 
 بلند شد -

 (41.(قھرمان بزرگ عرب را كشتھ است  - ع -غریو شادى از سپاه اسالم برخاست و ھمگان فھمیدند كھ على 

ر نتیجھ كشتھ شدن عمرو سبب شد كھ آن چھار نفر جنگاور دیگر كھ ھمراه عمرو از خندق عبور كرده و منتظ
, سھ نفر از آنان توانستند از خندق بھ سوى لشكرگاه خود بگذرند! پا بھ فرار بگذارند, مبارزه على و عمرو بودند

وارد خندق شد واو را نیز بھ  -ع -با اسب خود در خندق افتاد و على , ھنگام فرار <نوافل >ولى یكى از آنان بنام 
, و از امكان ھر گونھ تجاوز بھ شھر, ه احزاب روحیھ خود را باختندسپا, با كشتھ شدن این قھرمان ! قتل رساند

 بكلى ناامید شدند و قبائل مختلف ھر كدام بھ فكر بازگشت بھ زادگاه خود افتادند

آخرین ضربت را خداوند عالم بھ صورت باد و طوفان شدید بر آنان وارد ساخت و سرانجام با ناكامى كامل راه 
 (42.(ش گرفتندخانھ ھاى خود را در پی

 در آن روز بھ وى فرمود -ع -بھ مناسبت این اقدام بزرگ على ) ص (پیامبر اسالم 

چرا كھ با كشتھ شدن ; بر آنھا برترى خواھد داشت , اگر این كار تو را امروز با اعمال جمیع امت من مقایسھ كنند>
و خانھ اى از خانھ ھاى مسلمانان نماند , شد خانھ اى از خانھ ھاى مشركان نماند مگر آنكھ ذلتى در آن داخل, عمرو

 (43).<مگر اینكھ عزتى در آن وارد گشت 

 گفتار پیامبر را با این تعبیر نقل كرده است  ,<حاكم نیشابورى > , محدث معروف اھل تسنن

 (44.(لَمبارْز على بن ابى طالب لعمرو بن عبدود یوم الخندق افضل من اعمال امتى الى یوم القیامھ 

یكار على بن ابیطالب در جریان جنگ خندق با عمرو بن عبدود از اعمال امت من تا روز قیامت حتماً افضل پ)
 است 

در آن روز اسالم و قرآن در صحنھ نظامى بر لب پرتگاه قرار گرفتھ بود و : البتھ فلسفھ این سخن روشن است 
یر خود اسالم را از خطر نجات داد و تداوم آن بحرانى ترین لحظات خود را مى پیمود وكسى كھ با فداكارى بى نظ

بنابراین عبادت ھمگان , بود -ع -على , را تا روز قیامت تضمین نمود و اسالم از بركت فداكارى او ریشھ گرفت 
 مرھون فداكارى اوست 



 فاتح دژ خیبر  -د

امبر در این اقدام دو امر بود پیامبر اسالم در سال ھفتم ھجرت تصمیم بھ خلع سالح یھودیان خیبر گرفت انگیزه پی
 خیبر بھ صورت كانون توطئھ و فتنھ بر ضد حكومت نو بنیاد اسالمى در آمده  1

بویژه در جنگ احزاب نقش مھمى , بود و یھودیان این قلعھ بارھا با دشمنان اسالم در حملھ بھ مدینھ ھمكارى داشتند
 در تقویت سپاه احزاب داشتند

ولى , با یكدیگر جنگھاى طوالنى داشتند, و روم بھ صورت دو امپراتورى بزرگ گرچھ در آن زمان ایران  2
از اینرو ھیچ بعید نبود كھ یھودیان خیبر آلت , اسالم بھ صورت یك قدرت سوم براى آنان قابل تحمل نبود;ّّ ]ظھور

ان را بر ضد اسالم دست كسرى یا قیصر گردند و با آنھا براى كوبیدن اسالم ھمدست شوند و یا ھمانطور كھ مشرك
 این دو امپراتورى را نیز براى درھم شكستن قدرت این آیین نوخاستھ تشویق كنند, جوان تشویق كردند

 این مسائل پیامبر را بر آن داشت كھ با ھزار و ششصد نفر سرباز رھسپار خیبر شود

گى یھود بشدت از آنھا دفاع مى قلعھ ھاى خیبر دارى استحكامات بسیار و تجھیزات دفاعى فراوان بود و مردان جن
 كردند

با مجاھدتھا و دالوریھاى سربازان اسالم قلعھ ھا یكى پس از دیگرى اما بھ سختى و كندى سقوط كرد ولى دژ 
ھمچنان مقاومت مى كرد و مجاھدان اسالم قدرت فتح و , كھ بزرگترین دژ و مركز دالوران آنھا بود <قموص >

در صحنھ نبرد ) ص (مانع از آن شده بود كھ خود پیامبر ) ص (شدید رسول خدا  گشودن آن را نداشتند و سر درد
از اینرو ھر روز پرجم را بھ دست یكى از مسلمانان مى , شخصاً حاضر شود و فرماندھى سپاه را برعھده بگیرد

. باز مى گشتند داد و ماءموریت فتح آن قلعھ را بھ وى محول مى كرد ولى آنھا یكى پس از دیگرى بدون اخذ نتیجھ
روزى پرچم را بھ دست ابوبكر و روز بعد بھ عمر داد و ھر دو نفر بدون اینكھ پیروزى بھ دست آورند بھ اردوگاه 

 ارتش اسالم باز گشتند

فردا این پرچم > :حضرت با مشاھده این وضع فرمود. بسیار سنگین بود) ص (تحمل این وضع براى رسول خدا 
كسى كھ خدا و رسول خدا را دوست مى ; كھ خداوند این دژ را بھ دست او مى گشایدرا بھ دست كسى خواھم داد 

 (45)<.دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست مى دارند

آن شب یاران پیامبر اسالم در این فكر بودند كھ فردا پیامبر پرچم را بھ دست چھ كسى خواھد داد؟ ھنگامى كھ 
دور خیمھ پیامبر را گرفتند و ھر كدام امیدوار بود كھ حضرت پرچم را بھ آفتاب طلوع كرد سربازان ارتش اسالم 

 در این ھنگام پیامبر فرمود. دست او دھد

على را : پیامبر فرمود. بھ درد چشم دچار شده و بھ استراحت پرداختھ است : على كجاست ؟عرض كردند
) ع (بركت دعاى پیامبر ناراحتى على  حضرت براى شفاى چشم او دعا كرد و بھ, آمد) ع (وقتى على .بیاورید

 گفت ) ع (على . آنگاه پرچم را بھ دست او داد. بھبود یافت 

بھ سوى آنان حركت كن و چون بھ قلعھ آنان : پیامبر فرمود. یا رسول هللا آنقدر با آنان مى جنگم تا اسالم بیاورند
بھ ) كھ از آیین حق الھى پیروى كنند(دا وظیفھ دارند ابتداًءا آنان را بھ اسالم دعوت كن و آنچھ در برابر خ, رسیدى 

بھتر از این است كھ دارى شتران سرخ , بھ خدا سوگند اگر خدا یك نفر را بھ دست تو ھدایت كند. آنان یادآورى كن 
 (46)(47. (موى باشى 

یك و نماینده على ع رھسپار این ماموریت شد و آن قلعھ محكم و مقاوم را با شجاعتى بى نظیر فتح نمود پ
  ( ص(مخصوص پیامبر 



  ( ص(پیك و نماینده مخصوص پیامبر 

متجاوز از بیست سال بود كھ منطق اسالم بر ضد شرك و بت پرستى در سرزمین حجاز میان قبائل مشرك عرب 
آگاھى پیدا , انتشار یافتھ بود و در این فاصلھ اكثریت قریب بھ اتفاق آنان از منطق اسالم درباره بتان و بت پرستان 

آنچنان , كرده بودند و مى دانستند كھ بت پرستى چیزى جز تقلید كوركورانھ از نیاكان نیست و معبودھاى باطل آنان 
بلكھ نمى توانند حتى ضررى را از خود دفع , ذلیل و خوارند كھ نھ تنھا نمى توانند درباره دیگران كارى انجام دھند

ھرگز در خور ستایش و  , ود برسانند و چنین معبودھاى زبون و بیچاره اىكنند و یا نفعى كنند و یا نفعى بھ خ
 خضوع نیستند

در زندگى خود دگرگونى , گروھى كھ با وجدان بیدار و دلى روشن بھ سخنان رسول گرامى گوش فرا داده بودند
گامى كھ پیامبر مكھ را ھن, خصوصاً . عمیقى پدید آورده و از بت پرستى بھ آیین توحید و یكتا پرستى گرویده بودند

گویندگان مذھبى توانستند در محیط آزاد بھ بیان و تبلیغ این دین بپردازند و در نتیجھ اكثریت قابل , فتح نمود
مالحظھ اى در شھرھا و بخشھا و دھكده ھا بھ بت شكنى پرداختند و نداى جانفزاى توحید در بیشتر نقاط حجاز 

بسیار سخت بود و پیوستھ , و نادان كھ رھا كردن عادات دیرینھ براى آنان  ولى گروھى متعصب. طنین انداز گردید
از عادات زشت خود دست برنداشتھ و از خرافات و اوھام كھ , با وجدان و سرشت انسانى خود در كشمكش بودند

یامبر گرامى وقت آن رسیده بود كھ پ, بنابراین . پیروى مى كردند, دھھا مفاسد اخالقى و اجتماعى را در برداشت 
بت پرستى , ھر نوع مظاھر بت پرستى و حركت غیرانسانى را با نیروى نظامى در ھم بكوبد و با توسل بھ قدرت 

 ریشھ كن سازد, را كھ سرچشمھ مفاسد اخالقى و اجتماعى و اصوالً یك نوع تجاوز بھ حریم انسانیت است 

م ماموریت یافت كھ بیزارى خدا و پیامبر او را از نازل شد و پیامبر اسال <برائت >در این ھنگام آیات سوره 
اعالم بدارد و با صداى , در آن اجتماع بزرگ كھ حجاج از ھمھ نقاط در مكھ گرد مى آیند, مشركان در مراسم حج 

ھرگاه بھ آیین توحید : بھ اطالع بت پرستان حجاز برساند كھ باید وضع خود راتا چھار ماه آینده روشن كنند, رسا
د در ردیف دیگر مسلمانان قرار خواھند گرفت وبھ سان دیگران از مزایاى مادى و معنوى اسالم بھره مند بگرون

خواھند بود و اگر بر لجاجت و عناد خود باقى بمانند پس از چھار ماه باید آماده نبرد شوند و بدانند در ھر لحظھ اى 
 كھ دستگیر شوند كشتھ خواھند شد

نازل شد كھ پیامبر تصمیم بر شركت در مراسم حج نداشت زیرا در سال پیش كھ سال موقعى , آیات سوره برائت 
 ,نامیدند <حجھ الوداع >خانھ خدا را زیارت كرده بود و تصمیم داشت در سال آینده كھ آن را بعدھا, فتح مكھ بود
ت ابوبكر را بھ حضور بدین منظور نخس. از این جھت ناگزیر بود كسى رابراى ابالغ الھى انتخاب كند, شركت كند

تا در روز عید , طلبید و قسمتى از آیات آغاز سوره برائت را بھ او آموخت و او را با چھل تن روانھ مكھ ساخت 
 این آیات را بر آنان فروخواند, قربان 

باید , اابوبكر راه مكھ را در پیش گرفت كھ ناگھان وحى الھى نازل گردید و بھ پیامبر دستور داد كھ این پیامھا ر
كسى براى این كار صالحیت , خود پیامبر و یا كسى كھ از او است بھ مردم برساند و غیر از این دو نفر

 (48.(ندارد

 آیا این فردى كھ از دیدگاه وحى از پیامبر بود و این جامھ بر اندام او دوختھ شده بود چھ كسى بود؟

و ابوبكر را در , فرمان داد كھ راه مكھ را در پیش گیرد را احضار نمود و بھ او) ع (چیزى نگذشت كھ پیامبر على 
پیامبر را مامور ساختھ است كھ این آیات را یا خود , راه دریابد و آیات را از او بگیرد و بھ او بگوید كھ وحى الھى 

  . ستاز این جھت انجام این كار بھ من محول شده ا, پیامبر و یا فردى كھ از او است باید براى مردم بخواند

, سوار شده بود) ص (در حالى كھ بر شتر مخصوص پیامبر , و گروھى از یاران رسول خدا <جابر>با ) ع (على 
 تسلیم نمود) ع (او نیز آیات را بھ على . راه مكھ را در پیش گرفت و سخن پیامبر را بھ ابوبكر رسانید



آیات نخستین سوره برائت را , با ندایى رسا, امیر مومنان وارد مكھ شد و روز دھم ذى الحجھ باالى جمزه عقبھ 
 , این پیام)49(قرائت نمود و اخطاریھ چھار ماده اى پیامبر را با صداى بلند بھ گوش تمام شركت كنندگان رسانید

آیات قرآن . ھمھ مشركان فھمیدند كھ تنھا چھار ماه مھلت دارند كھ تكلیف خود را با حكومت اسالمى روشن سازند
پیامبر تاثیر عجیبى در افكار مشركین بخشید و ھنوز چھار ماه سپرى نشده بود كھ آنان دستھ دستھ رو و اخطاریھ 

 گردید;ّّ ]در سال دھم ھجرت بھ آخر نرسیده بود كھ شرك در حجاز ریشھ كن , بھ آیین توحید آوردند

رسید و ) ص (ضور پیامبر ھنگامى كھ ابوبكر از عزل خود آگاه شد با ناراحتى خاصى بھ مدینھ بازگشت و بھ ح
 زبان بھ گلھ گشود و گفت 

ولى چیزى نگذشت مرا از این مقام , الیق و شایستھ دیدى ) ابالغ آیات الھى و خواندن اخطاریھ (مرا براى این كار 
 آیا در این مورد فرمانى از خدا رسید؟, عزل و بركنار نمودى 

شخص دیگرى براى این , من و یا كسى كھ از خود من است  پیك الھى در رسید و گفت جز: پیامبر در پاسخ فرمود
 (50.(كار صالحیت ندارد

 تا خالفت ظاھرى آن حضرت ) ص (از وفات پیامبر  4

 در ماه ) (ص (از رحلت پیامبر , مقدمتاً یادآور مى شویم كھ جریان امامت , پیش از آغاز این بخش 

بھ طور تقریبى چھار 260در ماه ربیع االول سال )  ع(تا سال وفات امام حسن عسكرى ) ھجرى 11صفر سال 
. داراى ویژگیھایى بوده است , و ھر دوره از لحاظ موضعگیرى امامان در برابر قدرتھاى مسلط, دوره را گذرانده 

 این دوره ھا عبارت بودند از

 11سال (لت پیامبر ص این دوره سراسر بیست و پنج سال میانھ رح. دوره صبر یا مداراى امام با این قدرتھا -1
 را در بر مى گیرد) ھجرى 35سال (تا آغاز خالفت ظاھرى امیرمومنان ) ھجرى 

این دوره ھمان چھار سال و نھ ماه خالفت امیرمومنان و چند ماه خالفت امام حسن . دروه بھ قدرت رسیدن امام  2
از سوى دشمنان رنگارنگ اسالم براى  است كھ با ھمھ كوتاھى و با وجود مالمتھا و دردسرھاى فراوانى كھ) ع (

 درخشنده ترین سالھاى حكومت اسالمى بھ شمار مى آید, این دو بزرگوار تراشیده شد

این دوره شامل بیست سال فاصلھ صلح امام . دوره تالش سازنده كوتاه مدت براى ایجاد حكومت و رژیم اسالمى  3
عمال كار نیمھ , پس از ماجراى صلح . است  61حرم سال در م(تا حادثھ شھادت امام حسین  41در سال (حسن ع 

مخفى شیعھ شروع شده و برنامھ ھایى كھ ھدفش تالش براى بازگرداندن قدرت بھ خاندان پیامبر در فرصت مناسب 
و با پایان یافتن زندگى شرارت , طبق برآورد عادى چندان دور از دسترس نبود, این فرصت . آغاز گشت , بود

 امید آن وجود داشت ,  آمیز معاویھ

این دوره در طول نزدیك . تعقیب وادامھ ھمین روش در برنامھ ھایى دراز مدت بود, و باالخره چھارمین دوره  4
ھمراه با پیروزى قاطع در زمینھ كار ایدئولوژیك و , بھ دو قرن و با پیروزیھا و شكستھایى در مراحل گوناگون 

 (51.(تعقیب گردید, ن با ھزاران جلوه از اخالص و فداكارى آمیختھ با صدھا تاكتیك مناسب و مزی

 در گذشت پیامبر و مسئلھ رھبرى 

 پس از پیامبر شایستھ ترین فرد عالى براى اداره امور جامعھ اسالمى بود و در حوزه ) ع (على 



ر راه خدا و سایر جھاد و كوشش د, قضائى , بینش فقھى , تقوا, اسالم بجز پیامبر اسالم ھیچ كس از نظر فضیلت 
آن حضرت بارھا بھ دستور خدا و , بھ دلیل ھمین شایستگیھا. نمى رسید) ع (صفات عالى انسانى بھ پایھ على 

از . است  <غدیر>توسط پیامبر اسالم بھ عنوان رھبر آینده مسلمانان معرفى شده بود كھ از ھمھ آنھا مھمتر جریان 
زمام امور را در دست گیرد و رھبرى ) ع (بالفاصلھ على , پیامبراین نظر انتظار مى رفت كھ پس از درگذشت 

اما عمال چنین نشد و مسیر خالفت اسالمى پس از پیامبر منحرف گردید و على ع از صحنھ . مسلمین را ادامھ دھد
 سیاسى و مركز تصمیم گیرى در ادامھ امور جامعھ بدور ماند

 دو راھى سرنوشت ساز 

 تحمل نكرد و سكوت در برابر آن را ناروا شمرد و بارھا با استداللھا و این انحراف را ) ع (على 

ولى مرور ایام و سیر حوادث , خلیفھ و ھواداران او را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد, احتجاجھاى متین خود
در . د مصرندنشان داد كھ این گونھ اعتراضھا چندان سودى ندارد و خلیفھ و ھوادارانش در حفظ و ادامھ قدرت خو

یا مى بایست بھ كمك رجال خاندان رسالت : این ھنگام على بر سر دو راھى حساس و سرنوشت سازى قرار گرفت 
, بپاخیزد و با توسل بھ قدرت , و عالقھ مندان راستین خویش كھ حكومت جدید را مشروع و قانونى نمى دانستند

تحمل كرده و در حدود امكان بھ حل مشكالت مسلمانان  و یا آنكھ وضع موجود را, خالفت و حكومت را قبضھ كند
بلكھ ھدف چیزى باالتر  , ھدف نیست, قدرت و مقام , از آنجا كھ در رھبریھاى الھى . و انجام وظائف خود بپردازد

لذا اگر روزى , از ارجدارتر از حفظ مقام و موقعیت است و وجود رھبرى براى این است كھ بھ ھدف تحقق ببخشد
باید از مقام رھبرى  ,یكى را برگزیند, ر سر دوراھى قرار گرفت و ناگزیر شد كھ از میان مقام و ھدف رھبر ب

كھ با چنین وضعى ) ع (على . دست بردارد و ھدف را مقدمتر از حفظ مقام و موقعیت رھبرى خویش بشمارد
مى بھ این نتیجھ رسید كھ اگر او با ارزیابى اوضاع و احوال جامعھ اسال. راه دوم را برگزید, روبرو شده بود

وضعى پیش مى آید كھ زحمات پیامبر , اصرار بھ قبضھ كردن حكومت و حفظ مقام و موقعیت رھبرى خود نماید
 بھ ھدر مى رود, اسالم و خونھاى پاكى كھ در راه این ھدف و براى آبیارى نھال اسالم ریختھ شده است 

 ر و حساس و رمز انتخاب راه دوم چنین یاد مى كنداز این دوراھى دشوا<شقشقیھ >امام در خطبھ 

در حالى كھ در این اندیشھ فرو ,)و كنار رفتم (و دامن خود را از آن درپیچیدم , من رداى خالفت را رھا ساختم ...>
و یا در این محیط پرخفقان و ) وحق خود و مردم را بگیرم (بپاخیزم ) بدون یاور(رفتھ بودم كھ آیا با دست تنھا 

جوانان را پیر و مردان باایمان را تا واپسین دم , صبر كنم ؟ محیطى كھ پیران را فرسوده , لمتى كھ پدید آورده اندظ
 زندگى بھ رنج وامى دارد

ولى بھ كسى مى ماندم كھ , لذا شكیبایى ورزیدم , بھ عقل و خرد نزدیكتر است , دیدم بردبارى و صبر) عاقبت )
 (52)!<.با چشم خود مى دیدم میراثم را بھ غارت مى برند, و داردخار در چشم و استخوان در گل

امام بھ صبر خود در برابر انحراف اسالمى از مسیر اصلى خود بھ منظور حفظ اساس اسالم در موارد دیگر نیز 
اشاره نموده است از آن جملھ در آغاز خالفت عثمان كھ راى شورا بھ نفع عثمان تمام شد و قدرت بھ دست وى 

 امام رو بھ دیگر اعضاى شورا كرده و فرمود, فتادا

بھ خدا سوگند تا ھنگامى كھ اوضاع مسلمین روبراه .خوب مى دانید كھ من از ھمھ كس بھ خالفت شایستھ ترم >
 (53)<.ھمچنان مدارا خواھم كرد, و بھ غیر از من بھ دیگرى ستم نشود, باشد و در ھم نریزد

 خطرھاى داخلى و خارجى

 از , ھ على ع با مالحظھ خطرھایى كھ در صورت قیام او جامعھ اسالمى را تھدید مى كردگفتیم ك >



ممكن است سوءال شود كھ چھ خطرھایى در آن زمان جامعھ نوبنیاد اسالمى را . قیام و اقدام مسلحانھ خوددارى كرد
 تھدید مى كرد؟

از قیام ) ع (نعى را كھ باعث شد على در پاسخ این سوال مى توان خطرھاى داخلى و خارجى و مالحظات و موا
 بدین ترتیب دستھ بندى كرد, مسلحانھ صرفنظر كند

بسیارى از عزیزان خود , اگر امام با توسل بھ قدرت و قیام مسلحانھ در صدد قبضھ حكومت و خالفت برمى آمد 1
نھا گروه بسیارى از صحابھ عالوه بر ای. از دست مى داد, را كھ از جان و دل بھ امامت و رھبرى او معتقد بودند

ھر چند در مسئلھ رھبرى در نقطھ مقابل امام , این گروه . كشتھ مى شدند, كھ بھ خالفت امام راضى نبودند;ّّ ]پیامبر
قرار ) ع (راضى نبودند زمام امور در دست على , موضع گرفتھ بودند و روى كینھ ھا و عقده ھایى كھ داشتند

و با كشتھ شدن این عده كھ بھ ھر حال قدرتى در برابر شرك و , الفى با امام نداشتندولى در امور دیگر اخت, بگیرد
 قدرت مسلمانان در مركز بھ ضعف مى گرایید, بت پرستى و مسیحیگرى و یھودیگرى بھ شمار مى رفتند

كرد و در خطبھ اى ایراد , مى گردید <بصره >عازم ) طلحھ و زبیر(امام ھنگامى كھ براى سركوبى پیمان شكنان 
 آن انگشت روى این موضوع حساس گذاشت و فرمود

خود را بر ما مقدم شمرده ما را كھ بھ , قریش با خودكامگى , ھنگامى كھ خداوند پیامبر خود را قبض روح كرد>
بھتر , ولى من دیدم كھ صبر و بردبارى بر این كار, از حق خود باز داشت , رھبرى امت از ھمھ شایستھ تر بودیم 

بھ تازگى اسالم را پذیرفتھ بودند و دین مانند , ایجاد تفرقھ میان مسلمانان ریختھ شدن خون آنان است زیرا مردم از 
آن , و كوچكترین فرد, مشكى مملو از شیر بود كھ كف كرده باشد و كوچكترین سستى و غفلت آن را فاسد مى سازد

 (54).<را وارونھ مى كند

ھنوز آموزشھاى الزم , و قبائلى كھ در سالھاى آخر عمر پیامبر مسلمان شده بودند از آنجا كھ بسیارى از گروھھا 2
ھنگامى كھ خبر درگذشت پیامبر اسالم در , اسالمى را ندیده بودند و نور ایمان كامال در دل آنھا نفوذ نكرده بود

افراشتند و عمال با حكومت و بازگشت بھ بت پرستى را بر <ارتداد>گروھى از آنان پرچم , میان آنان منتشر گردید
مدینھ را , اسالمى در مدینھ مخالفت نموده و حاضر بھ پرداخت مالیات اسالمى نشدند و باگردآورى نیروى نظامى 

بھ ھمین جھت نخستین كارى كھ حكومت جدید انجام داد این بود كھ گروھى از . بشدت مورد تھدید قرار دادند
و سركوبى شورش آنان بسیج كرد و سرانجام آتش شورش آنان با تالش  <مرتدان >مسلمانان را براى نبرد با 

 (55.(مسلمانان خاموش گردید

 ,پرچم ارتداد را برافراشتھ و حكومت اسالمى را تھدید مى كردند, در چنین موقعیتى كھ دشمنان ارتجاعى اسالم 
 ھرگز صحیح نبود كھ امام پرچم دیگرى بھ دست بگیرد و قیام كند

 بھ این نكتھ اشاره مى كند و مى فرماید, ى از نامھ ھاى خود كھ بھ مردم مصر نوشتھ است امام در یك

امر امامت و رھبرى , بھ خدا سوگند ھرگز فكر نمى كردم و بھ خاطرم خطور نمى كرد كھ عرب بعد از پیامبر...>
تنھا ! را از من دور سازند خالفت) و باور نمى كردم , در جاى دیگر قرار دھند(را از اھل بیت او بگردانند و 

وقتى كھ چنین . (بود كھ با او بیعت كنند) ابوبكر(اجتماع مردم در اطراف فالنى , چیزى كھ مرا ناراحت كرد
ص (دست نگھ داشتم تا اینكھ با چشم خود دیدم گروھى از اسالم بازگشتھ و مى خواھند دین محمد  (وضعى پیش آمد

كھ ترسیدم اگر اسالم و اھلش را یارى نكنم باید شاھد نابودى و شكاف در اسالم  )در اینجا بود. (را نابود سازند) 
چرا كھ این بھره دوران , باشم كھ مصیبت آن براى من از محروم شدن از خالفت و حكومت بر شما بزرگتر بود

پس . ھم مى پاشندتمام مى شود و یا ابرھا از  <سراب >ھمانطور كھ , چند روزه دنیا است كھ زائل و تمام مى شود
 (56)<.در این پیشامدھا بھ پاخاستم تا باطل از میان رفت و نابود شد و دین پابرجا و محكم گردید

 <عبدهللا بن جناده >.ھمچنین امام در نخستین روزھاى خالفت خود طى خطبھ اى این موضوع را یادآورى نمود
دیدم ھمھ مردم در مسجد پیامبر , وارد مدینھ شدم از مكھ ) ع (من در نخستین روزھاى زمامدارى على : مى گوید



در حالى كھ شمشیر خود را حمایل كرده ) ع (ناگھان على , دور ھم گرد آمده اند و انتظار ورود امام را مى كشند
او در مسند خطابھ قرار گرفت و سخنان خود را پس از حمد , دیده ھا بھ سوى او خیره شد, از خانھ بیرون آمد ,بود

 ى خداوند چنین آغاز كردو ثنا

درباره , فكر مى كردیم كسى با ما, آگاه باشید روزى كھ پیامبر گرامى از میان ما رخت بر بست ! ھان اى مردم >
و بھ حق ما چشم طمع نمى دوزد زیرا ما وارث و ولى و , نزاع و رقابت نمى كند, حكومتى كھ او پى افكنده بود

گروھى از قوم ما بھ حق ما تجاوز كرده و خالفت را از ما سلب كردند و , راما برخالف انتظا, عترت او بودیم 
 حكومت بھ دست دیگران افتاد

و بیم آن نمى رفت كھ بار دیگر كفر و , بھ خدا سوگند اگر ترس از ایجاد شكاف و اختالف در میان مسلمانان نبود
 (57)<ا آنان بھ گونھ دیگرى رفتار مى كردیم ب, بت پرستى بھ سرزمین اسالم باز گردد و اسالم محو و نابود شود

نیز در  <سجاح >و  <طلیحھ > ,<مسیلمھ >مدعیان نبوت و پیامبران دروغین مانند , عالوه بر خطر مرتدین  3
صحنھ ظاھر شده و ھر كدام طرفداران و نیروھاى دور خود گردآوردند و قصد حملھ بھ مدینھ را داشتند كھ با 

 نان پس از زحمات نیروھاى آنان شكست خوردندھمكارى و اتحاد مسلما

زیرا تا آن زمان , خطر حملھ احتمالى رومیان نیز مى توانست مایھ نگرانى دیگرى براى جبھھ مسلمین باشد 4
مسلمانان سھ بار با رومیان رو در رو یا درگیر شده بودند و رومیان مسلمان را براى خود خطرى جدى تلقى مى 

با تضعیف , دست بھ قیام مسلحانھ مى زد) ع (اگر على . بودند كھ بھ مركز اسالم حملھ كنند كردند و در پى فرصتى
 بھترین فرصت بھ دست رومیان مى افتاد كھ از این ضعف استفاده كنند, جبھھ داخلى مسلمانان 

نھ با صبر و و چگو. بخوبى روشن مى شود كھ چرا امام صبر را بر قیام ترجیح داد, با در نظر گرفتن نكات فوق 
جامعھ اسالمى را از خطرھاى بزرگ نجات داد و اگر عالقھ بھ اتحاد مسلمانان , تحمل و تدبیر و دور اندیشى 

ھرگز اجازه نمى داد رھبرى مسلمانان از دست , نداشت و از عواقب وخیم اختالف و دو دستگى نمى ترسید
 افتداوصیاء و خلفاى راستین پیامبر خارج شود و بھ دست دیگران 

 فعالیتھاى امیر مومنان ع در دوران خلفا

آنھم بھ صورتى كھ در , عبادت و بندگى خدا 1 :فعالیت امام در این مدت در امور یادشده در زیر خالصھ مى گردد
 تا آنجا كھ , شان شخصیتى مانند على بود

 ناچیز مى داند ,عبادت و تھجد عجیب خود را در برابر عبادتھاى جد بزرگوار خود) ع (امام سجاد 

كھ بزرگترین مفسر  <عبدهللا بن عباس >و تربیت شاگردانى مانند , تفسیر قرآن و حل مشكالت بسیارى از آیات  2
 در میان اصحاب بھ شمار مى رفت , اسالم 

باالخص یھود و مسیحیان كھ پس از در گذشت پیامبر براى تحقیق و , پاسخ بھ پرسشھاى دانشمندان ملل جھان  3
كھ , )ع (رھسپار مدینھ مى شدند و سئواالتى را مطرح مى نمودند و پاسخگویى جز على , درباره آیین وى  پژوھش

پیدا نمى كردند و اگر این خال بھ وسیلھ امام پر نمى شد , تسلط او بر تورات و انجیل از خالل سخنانش روشن بود
ام بھ كلیھ سئواالت آنھا پاسخھاى دندان شكن و ھنگامى كھ ام, جامعھ اسالمى در سرشكستگى شدیدى فرو مى رفت 

 پدیدار مى شد, شادمانى و شكفتگى عظیمى در چھره خلفا كھ بر جاى پیامبر نشستھ بودند, مى داد

بیان حكم شرعى و رویدادھاى نوظھور كھ در اسالم سابقھ نداشت و یا قضیھ چنان پیچیده بود كھ قضات از  4
ین نقطھ از نقاط حساس زندگى امام است و اگر در میان صحابھ شخصیتى مانند ا. داروى درباره آن ناتوان بودند

نبود كھ بھ تصدیق پیامبر گرامى داناترین امت و آشناترین آنھا بھ موازین قضا و داورى بھ شمار مى ) ع (على 
 بسیارى از مسائل در صدر اسالم بھ صورت عقده الینحل و گره كورى باقى مى ماند;ّّ ],رفت 



امام آگاه و معصومى بسان پیامبر كھ بر , ن حوادث نوظھور ایجاب مى كرد كھ پس از رحلت پیامبر گرامى ھمی
امت را از گرایشھاى , در میان مردم باشد و علم وسیع و گسترده او, تمام اصول و فروع اسالم تسلط كافى داشت 

یق تمام یاران رسول خدا ص جز امیر نامطلوب و عمل بھ قیاس و گمان باز دارد و این موھبت بزرگ بھ تصد
 در كسى نبود) ع (المومنین 

قسمتى از داوریھاى امام و استفاده ابتكارى و جالب وى از آیات قرآن در كتابھاى حدیث و تاریخ منعكس است و 
 (58. (بعضى از دانشمندان قسمتى از آنھا را در كتاب مستقل گردآورده اند

پاك و روح آماده اى براى سیر و سلوك داشتند تا در پرتو رھبرى و نفوذ  تربیت و پرورش گروھى كھ ضمیر 5
معنوى امام بتوانند قلھ ھاى كماالت معنوى را فتح كنند و آنچھ را كھ با دیده ظاھرى نمى بینند با دیده دل و چشم 

 باطنى ببینند

كھ امام با دست خود باغ احداث مى  تا آنجا, كار و كوشش براى تامین زندگى بسیارى از بینوایان و درماندگان  6
 كردند و قنات حفر مى نمود و آن را در راه خدا وقف مى كرد

امام یگانھ مشاور , ھنگامى كھ دستگاه خالفت در مسائل سیاسى و پاره اى از مشكالت با بن بست روبرو مى شد 7
و , و مسیر كار را معین مى كردمورد اعتمادى بود كھ با واقع بینى خاصى مشكالت را از سر راه برمى داشت 

 برخى از این مشاوره ھا در نھج البالغھ و نیز كتابھاى تاریخ وارد شده است 

 امام و حل مشكالت علمى و سیاسى خلفا

  ,معارف و عقائد, تاریخ گواھى مى دھد كھ ابوبكر و عمر در مدت خالفت خود در مسائل سیاسى 

مام مراجعھ مى كردند و از مشاوره و راھنمایى و آگاھى امام از اصول و فروع و احكام اسالم بھ ا, تفسیر قرآن 
از نظر خوانندگان , كامال بھره مى بردند كھ ذیال چند نمونھ از آن را كھ در تاریخ ضبط شده است , فروع اسالم 
 مى گذرانیم 

 جنگ با رومیان 

 پیوستھ مركز حكومت امپراتورى روم بود كھ , یكى از دشمنان سرسخت حكومت جوان اسالم 

تا آخرین لحظھ زندگى خود از فكر روم غافل ) ص (اسالمى را از جانب شمال تھدید مى كرد و پیامبر گرامى 
ولى سپاه اسالم با , روانھ كرانھ ھاى شام كرد <جعفر طیار>در سال ھشتم ھجرت گروھى را بھ فرماندھى . نبود

براى جبران این شكست . اسالم بدون اخذ نتیجھ بھ مدینھ بازگشت  از دست دادن سھ فرمانده و تعدادى از سربازان
بھ مدینھ , ولى بدون آنكھ با سپاه دشمن روبرو گردد, پیامبر گرامى در سال نھم با سپاھى گران عازم تبوك گردید, 

كر خطر حملھ روم ھمیشھ ف - مع الوصف  - بازگشت و این سفر نتایج درخشانى داشت كھ در تاریخ مذكور است 
 ,بھ ھمین جھت در آخرین لحظھ ھاى زندگى كھ در بستر بیمارى افتاده بود, پیامبر را بھ خود مشغول مى داشت 

این سپاه بھ عللى مدینھ را ترك نگفت و . سپاھى از مھاجر و انصار ترتیب داد كھ رھسپار كرانھ ھاى شام شوند
 اردو زده بود چشم از جھان فرو بست در چند كیلومترى مدینھ , در حالى كھ سپاه اسالم , پیامبر

ابوبكر كھ . بھ آرامش گرایید, بعد از بحران , فضاى سیاسى مدینھ با تثبیت خالفت ابوبكر, پس از درگذشت پیامبر
از اینرو با گروھى , كامال دو دل بود) نبرد با رومیان (در اجراى فرمان پیامبر , زمام امور را بھ دست گرفتھ بود

امام او , سرانجام با امام با مشاوره پرداخت , ھر كدام نظرى دادند كھ او را قانع نساخت , ره كرداز صحابھ مشاو
خوشحال , خلیفھ از تشویق امام . اگر نبرد كنى پیروز خواھى شد: را بر اجراى دستور پیامبر تشویق كرد و افزود

 (59. (فال نیكى زدى و بھ خیر بشارت دادى : گفت ;ّّ ]شد و



 و مشاوره ھاى سیاسى خلیفھ دوم با وى ) ع (على 

 امام در دوران خلیفھ دوم نیز مشاور مھم و گرھگشاى بسیارى از مشكالت سیاسى و علمى و 

, اینك بھ یك نمونھ از مواردى كھ خلیفھ دوم از فكر امام در مسائل سیاسى استفاده كرده است . اجتماعى خیلفھ بود
 اشاره مى كنیم 

نبرد سختى میان سپاه اسالم و نظامیان ایران رخ داد كھ سرانجام  <قادسیھ >رى در سرزمین در سال چھار ده ھج
با این . با گروھى بھ قتل رسید- فرمانده كل قواى ایران  - <رستم فرخ زاد>فتح و پیروزى از آن مسلمانان گردید و 

كھ مقر حكومت سالطین  <ن مدائ>سراسر عراق زیر پوشش نفوذ سیاسى و نظامى اسالم در آمد و , پیروزى 
 در تصرف مسلمانان قرار گرفت و سران سپاه ایران بھ داخل كشور عقب نشنى كردند, ساسانى بود

و سراسر كشور را بھ تصرف خود , مشاوران و سران نظامى ایران بیم آن داشتند كھ سپاه اسالم كم كم پیشروى كند
سپاھى یكصد و پنجاه ھزار نفرى بھ , پادشاه ایران  <ردیزدگ>براى مقابلھ با چنین حملھ خطرناك . در آورد

 ترتیب داد تا جلوى ھر نوع حملھ ناگھانى را بگیرد و حتى در صورت مساعد بودن وضع <فیروزان >فرماندھى 
 دست بھ حملھ تھاجمى زند ,

نامھ ) یار داشت كھ حكومت كوفھ را در اخت <عمار یاسر>و بھ نقلى (فرمانده كل قواى مسلمانان  ,<سعد وقاص >
آماده اند كھ نبرد را آغاز كنند و , سپاه كوفھ : اى بھ عمر نوشت و خلیفھ را از تحركھاى دشمن آگاه ساخت و افزود

 آنان براى ارعاب دشمن دست بھ حملھ زنند, پیش از آنكھ دشمن شروع بھ جنگ كند

ود مبنى بر اینكھ مى خواھد مدینھ را ترك سران صحابھ را جمع كرد و آنان را از تصمیم خ, خلیفھ بھ مسجد رفت 
 آگاه ساخت , و از آن نقطھ رھبرى سپاه را بھ دست بگیرد, گوید و در منطقھ اى میان بصره و كوفھ فرود آید

برخاست و خلیفھ را بر این كار تشویق كرد و سخنانى گفت كھ بوى تملق و چاپلوسى  <طلحھ >در این موقع 
 بخوبى از آن استشما مى شد

بھ سپاه شام و یمن بنویس : بلكھ افزود, برخاست و نھ تنھا خلیفھ را بھ ترك مدینھ تشویق كرد <عثمان >پس از او 
 كھ ھمگى منطقھ خود را ترك كنند و بھ تو بپیوندند و تو با این جمع انبوه بتوانى با دشمن روبرو شوى 

 برخاست و فرمود <( ع(امیر مومنان >در این موقع 

این دین خدا است كھ آن را , بستگى بھ فزونى نیرو و كمى جمعیت نداشتھ است ) اسالم (ست این امر پیروزى و شك
پیروز ساخت و سپاه اوست كھ خود آن را آماده و یارى كرد تا آنكھ بھ آنجا كھ باید برسند رسید و بھ ھر جا كھ باید 

و مى دانیم كھ خداوند بھ وعده خود , شده است از ناحیھ خداوند بھ ما وعده پیروزى داده , طلوع بكند طلوع كرد
 جامھ عمل پوشانیده و سپاه خویش را یارى خواھد كرد

 ,اگر رشتھ از ھم بگسلد. ھمچون رشتھ مھره ھا است كھ آنھا را گرد آورد بھ ھم پیوند مى دھد, موقعیت زمامدار
 ه و از نو نظام بخشیدمھره ھا پراكنده مى شوند و سپس ھرگز نمى توان آنھا را جمع آورى كرد

, و در پرتو اجتماع و اتحاد و ھماھنگى , اما نیروى اسالم فراوان , اگر چھ عرب از نظر تعداد كم است , امروز
جامعھ را بھ وسیلھ مسلمانان بھ گردش , ھمچون محور سنگ آسیاب ) خلیفھ (بنابراین تو . عزیز و نیرومند است 

زیرا اگر شخصا از این سرزمین , آتش جنگ را براى دشمنان شعلھ ور ساز ,و با ھمكارى آنان در نبرد, در آور
, و آنگاه آنچھ پشت سرگذاشتھ اى , عرب از اطراف اكناف سر از زیر بار فرمانت بیرون خواھد برد , خارج شوى

  . خواھد بود كھ در پیش رو دارى;ّّ ]مھمتر از آن 



اگر ریشھ این درخت را , عرب است ) رھبر(این اساس و ریشھ : خواھند گفت , اگر فردا چشم عجمھا بر تو افتد
آنان را در مبارزه با تو و طمع در نابودى تو حریص تر و سرسخت تر , و این فكر, راحت مى شوید, قطع كنید

  . خواھد ساخت

ند بیش از تو بدان كھ خداو, اما اینكھ گفتى آنان براى جنگ با مسلمانان آماده مى شوند و از این موضوع نگرانى 
 تواناتر است , و او بر تغییر آنچھ نمى پسندد, این كار را ناخوش دارد

روى تعداد افراد , در نبردھا, در گذشتھ , ما) بدان كھ (, واما اینكھ بھ فزونى تعداد سربازان دشمن اشاره كردى 
 (60.)(شدیم  و پیروز ھم مى(بلكھ بر یارى و كمك خداوندى حساب مى كردیم , تكیھ نمى كردیم 

 (61.(عمر پس از شنیدن سخنان امام نظر او را پسندید و از رفتن منصرف شد

) على (بھ خدا پناه مى برم كھ مشكلى پیش بیاید و ابوالحسن : با توجھ بھ این گرھگشاییھا بود كھ عمر مى گفت 
 (62.(براى حل آن حضور نداشتھ باشد

 از خالفت تا شھادت  - 5

  ( ع(یرمومنان چگونگى بیعت با ام

 تصرفھاى غیرمجاز و صد در صد غیر مشروع در بیت المال و , عثمان بھ دنبال فساد مالى و ادارى 

ھمچنین گماشتن افراد ناالیق از بنى امیھ و خویشان خود در راس مناصب دولتى و باالخره بر اثر كنار زدن افراد 
خشم مردم را برانگیخت و , اسالمى بھ دست بنى امیھ و سپردن مقدرات امت , شایستھ اعم از مھاجران و انصار

ترتیب , چون بھ اعتراضھا و درخواستھاى مكرر و مشروع مسلمانان در مورد تغییر استانداران و فرمانداران فاسد
سرانجام شورش و انقالب بر ضد حكومت وى بھ وجود آمد و منجر بھ قتل او گردید و سپس مردم با على , اثر نداد

یك , كھ پس از قتل عثمان روى كار آمد) ع (از این لحاظ حكومت على . عنوان خالفت بیعت كردند بھ) ع (
 حكومت انقالبى و حاصل شورش مردم بر ضد مفاسد و مظالم حكومت پیشین بود

كھ پیامبر  <مروان >را با پسرش  <حكم بن ابى العاص >یكى از نمونھ ھاى فساد حكومت عثمان این بود كھ وى 
م ص وى را بھ طائف تبعید كرده بود و حتى ابوبكر و عمر در زمان حكومتشان جرات برگرداندن وى را پیدا اسال

بھ مدینھ برگرداند و دختر خود را بھ مروان تزویج كرد و حتى مسئولیت دفتر دارى خالفت را بھ , نكرده بودند
 و این موضوع خشم مردم را برانگیخت , مروان سپرد

ھر موقع عثمان مى خواست نرمش ) 63.(دت چھل و نھ روز از طرف انقالبیون در محاصره بودخانھ عثمان بھ م
سرانجام مسلمانان خشمگین بھ خانھ عثمان ریختند و او را . مروان بیشتر خشم مردم را بر مى انگیخت , نشان بدھد

 بھ قتل رساندند

  ( ع(موقعیت درخشان على 

 ان بودند و ھر چند در مدت محاصره خانھ عثمان اسم على انقالبیون تنھا در فكر كنار زدن عثم

لذا وقتى كھ عثمان را كشتند تازه با مشكل انتخاب , اما برنامھ روشنى براى آینده نداشتند, بر سر زبانھا بود) ع )
 خلیفھ روبرو شدند



, عثمان , وف عبدالرحمن بن ع, على : از میان اعضاى شوراى شش نفرى كھ عبارت بودند از, از طرف دیگر
دو نفر از آنان یعنى عبدالرحمن بن عوف و عثمان از دنیا رفتھ بودند و در بین , زبیر و سعد بن ابى وقاص  , طلحھ

از ھمھ محبوبتر بود و از حیث فضیلت و سابقھ درخشان در اسالم ھیچ كدام از آنان ) ع (على ,موجود;ّّ ]چھار نفر
 مى كشانید) ع (مردم را بیشتر بھ سوى على و ھمین معنا , بھ پایھ او نمى رسیدند

و نیز دورى و بیخبرى , با ارزیابى اوضاع و مالحظھ دگرگونیھایى كھ در زمان عثمان رخ داده بود) ع (على 
خوب مى دانست كھ حكومت كردن بعد از فساد و آلودگى دوران حكومت , فاحش مسلمین از اسالم اصیل نخستین 

زیربار اصالحات مورد نظر او نمى روند و عدالت او را , بویژه سران قوم , ردم عثمان بسیار مشكل است و م
 نپذیرفت , از اینرو وقتى كھ انقالبیون بھ حضرت پیشنھاد بیعت كردند. تحمل نمى كنند

ر عین )64.(اما در مورد روز واقعھ اختالف دارند, ھجرى كشتھ شد35بھ اتفاق مورخان عثمان در ذیحجھ سال 
ر )65.(نكتھ مسلم است كھ بین قتل او و بیعت مردم با على ع دست كم چھار پنج روز فاصلھ بوده است حال این 

 این چند روز مردم در تحیر و بالتكلیفى بھ سر مى بردند

و چون , ولى او چندان خود را نشان نمى داد, رھبران انقالب بھ حضرت مراجعھ مى كردند, در این مدت 
از آنجا كھ اوضاع را براى قبول خالفت نامساعد مى دید و با این پیشنھاد حجت , كردنددرخواست قبول بیعت مى 

 مى فرمود, را بر خود تمام نمى دانست 

زیرا ما بھ استقبال وضعى مى رویم كھ چھره ھاى مختلف و , مرا واگذارید و بھ سراغ شخص دیگرى بروید>
, ابرھاى فساد, لھا بر این امر استوار و عقلھا ثابت نمى مانندد, )اوضاع مبھم و پیچیده است (جھات گوناگونى دارد 

 فضاى جھان اسالم را تیره و راه مستقیم ناشناختھ مانده است 

بر طبق علم خویش با شما رفتار خواھم كرد و بھ سخن این و آن و , آگاه باشید كھ اگر دعوت شما را اجابت كنم 
شاید من , من ھم مانند یكى از شما خواھم بود, اگر مرا رھا كنید اما, سرزنش مالمتگران گوش فرا نخواھم داد

و من وزیر و مشاورتان باشم بھتر از آن است كھ امیر و , شنواتر و مطیع تر از شما نسبت بھ خلیفھ شما باشم 
 (66)<. رھبرتان گردم

مردم خستھ از مظالم پیشین اما چون رفت و آمدھا زیاد شد و درخواستھاى مصرانھ مسلمانان افزایش یافت و سیل 
 امام احساس وظیفھ كرد و ناگزیر بیعت مردم را پذیرفت ,بھ د رخانھ حضرت سرازیر گردید, و مشتاق عدالت 

از آن . امام در چند جاى نھج البالغھ از استقبال پرشور و پافشارى مردم ھنگام درخواست بیعت یاد نموده است 
 جملھ مى فرماید

بر من , تشنھ كامى كھ بھ آب برسند و ساربان رھایشان ساختھ و افسار از سر آنھا برگیردمردم ھمانند شتران >
برخى , یا برخى , بھ یكدیگر تنھ مى زدند و فشار مى آوردند آنچنانكھ گمان كردم مرا خواھند كشت , ھجوم آوردند

ھمھ جھاتش را سنجیدم بھ , دم را زیر و رو كر) قبول خالفت (سپس این موضوع , دیگر را بھ قتل خواھند رسانید
 (67)<.طورى كھ خواب را از چشمم ربود

در جاى دیگر صحنھ پرشور ازدحام مردم بر گرد وجود خویش را مجسم ساختھ تابلوى گویایى از خوشحالى و 
 ترسیم مى كند و مى فرماید, شور و ھیجان مردم پس از دریافت خبر قبول بیعت توسط آن حضرت 

پس از , شما آن را بھ سوى خود كشیدید و من آن را عقب كشیدم , گشودید و من بستم ) اى بیعت بر(شما دستم را >
در اطراف من , آن ھمچون شتران تشنھ كھ در روز آب خوردن بھ آبشخور حملھ مى كنند و بھ یكدیگر تنھ مى زنند

 دست و پا رفتندو ضعیفان زیر , عبا از دوشم افتاد, آنچنان كھ بند كفشم پاره شد, گرد آمدید



;ّّ ]پیران , آن روز سرور و خوشحالى مردم بھ خاطر بیعت با من چنان شدت داشت كھ خردساالن بھ وجد آمده بودند
و بیماران براى مشاھده این صحنھ از بستر , خانھ نشین با پاى لرزان براى دیدن منظره بیعت بھ راه افتاده بودند

 (68)<...بیمارى بیرون خزیدند

 : نیز در زمینھ استقبال پرشور مردم و نیز درباره رمز قبول خالفت سخن گفتھ است <شقشقیھ >خطبھ  امام در
 از ھر طرف بھ , با ازدحام و تراكم , این بود كھ مردم ھمچون یالھاى كفتار, چیزى كھ مرا بھ ھراس افكند>

ر طرف جامھ ام )69(,پا ماندند سوى من ھجوم آورده و مرا احاطھ كردند بھ طورى كھ حسن و حسین زیر دست و
اگر نھ این , سوگند بھ خدایى كھ دانھ را شكافت و انسان را آفرید. و مانند گلھ گوسفند دور من جمع شدند, پاره شد

بود كھ آن جمعیت براى بیعت گرداگردم جمع شده و بھ یارى برخاستند و از این جھت حجت تمام شد و اگر نبود 
من , اى امت گرفتھ كھ در برابر پرخوارى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان سكوت نكنندپیمانى كھ خداوند از علم

افسار شتر خالفت را رھا مى ساختم و از آن صرفنظر مى نمودم و پایان آن را با جام آغازش سیراب مى كردم 
مى فھمیدید كھ ) ب خو(آن وقت ) این بار نیز كنار مى رفتم , ھمچنان كھ در دوران سھ خلیفھ گذشتھ كنار رفتم (

 (70)<. دنیاى شما در نظر من از آب بینى بز بى ارزشتر است

 نبرد در سھ جبھھ 

 بر , كھ سراسر عدل و دادگرى و احیاى سنتھاى اصیل اسالمى بود) ع (خالفت و زمامدارى على 

انجام بھ نبردھاى این مخالفتھا سر. گروھى سخت و گران آمد و صفوف مخالفتى در برابر حكومت او تشكیل گردید
منجر گردید كھ ذیال در مورد ھر یك جداگانھ توضیح مختصرى  <مارقین >و  <قاسطین > ,<ناكثین >سھ گانھ با 

  : مى دھیم

 نبرد با ناكثین 

  ,از این جھت رخ داد كھ طلحھ و زبیر كھ با على بیعت كرده بودند) پیمان شكنان (نبرد با ناكثین 

آنان سرانجام مخفیانھ مدینھ . ولى امام با درخواست آنان موافقت نكرد, و كوفھ را داشتندتقاضاى فرمانروایى بصره 
ارتشى تشكیل داده رھسپار  , را بھ عزم مكھ ترك كردند و در آنجا با استفاده از بیت المال غارت شده توسط امویان

ن ترك گفت و در نزدیكى بصره نبرد مدینھ را بھ عزم سركوبى آنا) ع (على . بصره شدند و آنجا را تصرف نمودند
شدیدى رخ داد كھ پیروزى على و شكست ناكثین پایان یافت و این ھمان جنگ جمل است كھ در تاریخ براى خود 

 ھجرى رخ داد36این نبرد در سال . سرگذشت گسترده اى دارد

 نبرد با قاسطین 

  .خود در شام تھیھ دیده بودمقدمات خالفت را براى ) ع (معاویھ از مدتھا قبل از خالفت على 

. و یك لحظھ نیز با ابقاى او بر حكومت شام موافقت نكرد, فرمان عزل او را صادر كرد, وقتى امام بھ خالفت رسید
بھ نبرد پرداختند و مى رفت كھ سپاه  <صفین >نتیجھ این اختالف آن شد كھ سپاه عراق و شام در سرزمینى بھ نام 

. اختالف و شورش پدید آورد) ع (معاویھ با نیرنگ خاصى در میان سربازان على اما , پیروز شود) ع (على 
امام ناچار تن بھ حكمیت ابوموسى اشعرى و عمرو عاص , )ع (سرانجام پس از اصرار زیاد از جانب یاران على 

 داد كھ آنان درباره مصالح اسالم و مسلمین مطالعھ كنند و نظر خود را اعالم دارند

شاید رشتھ حیات او , یرمومنان جھت پذیرفتن مسئلھ حكمیت بھ پایھ اى رسید كھ اگر نمى پذیرفت فشار روى ام
پس از فرارسیدن موعدى كھ قرار بود حكمین نظر خود . گسستھ مى شد و مسلمانان بحران شدیدى روبرو مى شدند



 . ویھ را بر ھمگان آشكار ساختابوموسى را فریب داد و این امر نقشھ موذیانھ معا, عمروعاص , را ابراز دارند
;ّّ ]و, پس از ماجراى حكمیت تعدادى از مسلمانانى كھ قبال با حضرت على ھمراه بودند بر ضد ایشان خروج كردند

نبرد با قاسطین در سال . مورد انتقاد قرار دادند, امام را بھ خاطر قبول حكمیتى كھ خود بر وى تحمیل كرده بودند
 ھجرى رخ داد32

 مارقین  نبرد با

 ولى پس از چند روز , را وادار بھ پذیرش حكمیت كردند) ع (مارقین ھمان گروھى بودند كھ على 

كسى نبود كھ پیمان خود را بشكند و ) ع (اما على , از كار خود پشیمان شده خواستار نقض عھد از طرف امام شدند
دست بھ صف آرایى زدند و در نھروان با ) ع (ى لذا اینان كھ ھمان خوارج مى باشند در برابر عل, نقض عھد نماید

این نبرد در  .حضرت على در این نبرد پیروز گشت ولى كینھ ھا در دلھا نھفتھ ماند. بھ جنگ پرداختند) ع (على 
 (71.(ھجرى رخ داد39و یا بھ گفتھ برخى از مورخان در سال 38سال 

وزدھم رمضان چھلم ھجرى بھ دست عبدالرحمان على ع سرانجام پس از چھار سال و چند ماه حكومت در شب ن
 ضربت خود و بھ شھادت رسید, بن ملجم كھ یكى از افراد مارقین بود
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گفتار  <ابن عبدالبر> . یحب هللا و رسولھ و یجبھ هللا و رسولھ, العطین ھذه الراْي غداً رجالً یفتح ّهللا بدیھ > -45

هللا على  العطین الرایھ رجال یحب هللا و رسولھ لیس بفرار یفتح> : پیامبر اسالم را بھ این صورت نقل كرده است
 36ص  3ج , ق .ه1328, داراحیاء التراث العربى , بیروت , چاپ اول , االستعاب فى معرفھ االصحاب ) <یدیھ 
 شتران سرخ موى مرغوبترین و گرانترین شترھا بود -46
این  121ص  7ج ) بى تا(مكتْب محمد على صبیح , قاھره , صحیح المسلم , مسلم بن الحجاج القشیرى  -47

در منابع یاد شده در زیر نیز , درباره او با اندكى تفاوت ) ص (و بیان پیامبر اسالم ) ع (ت بزرگ على ماموری
  : آمده است

مكتبھ , قاھره , مصطفى السقاء ابراھیم االبیارى و عبدالحفیظ شلبى : تحقیق , السیْر النبويْ , عبدالملك بن ھشام  -
 349ص  3ج , ق .ه1355) تھران افست مكتبھ الصدر (, مصطفى البابى الحلبى 

 219ص  2ج , ق .ه1399, دارصادر, بیروت , الكامل فى التاریخ , ابن اثیر -
 , دارالمعرفھ, بیروت , چاپ اول , عبدالرحمن المرعشى : اعداد, المستدرك على الصحیحین , الحاكم النیشابورى  -

 109ص  3ج , ق .ه 1406
 18ص  5ج , ق .ه 1314, مكتْب عبدالحمید احمد حنفى , قاھره , لبخارى صحیح ا, محمد بن اسماعیل البخارى  -

  . الیوءدیھا عنك اال انت او رجل منك -48
 عدم حق شركت آنھا در مراسم حج -ب ; الغاى پیمان مشركان  -الف : اخطاریھ چھار ماده اى بدین قرار بوده  -49

ممنوع بودن ورود  -د; ن زمان در میان مشركان رائج بودممنوع بودن طواف افراد عریان و برھنھ كھ تا آ -ج  ;
  . مشركان بھ مسجدالحرام

تفسیر ( 1ج ) بى تا(, داراحیاء التراث العربى , بیروت , چاپ دوم , روح المعانى , محمود, آلوسى البغدادى  -50
 سوره توبھ 

 21ص ) بى تا(ید جمال انتشارات س, تھران , پیشواى صادق , سید على , آیت هللا خامنھ اى  -51
او اصبر على طخیھ عمیاء یھرم , فسدلت دونھا ثوبا و طویت عنھا كشحا و طفقت ارتئى بین اصول بید جذاء -52

فصبرت و , فیھا الكبیر و یشیب فیھا الصغیر و یكدح فیھا مومن حتى یلقى ربھ فراءیت ان الصبر على ھاتا احجى 
 3خطبھ , صبحى صالح , نھج البالغھ ) <راثى نھباارى ت, و فى الحلق شجا, فى العین قذى 

و لم یكن فیھا جور اال على , و وهللا السلمن ما سلمت امور المسلمین , لقد علمتم انى احق الناس بھا من غیرى  -53
 74خطبھ , صبحى صالح , نھج البالغھ .(خاصھ 
حق من احق بھ من الناس كاْف فرایت ان الصبر ان هللا لما قبض نبیھ استاثرت علینا قریش باالمر و دفعنا عن > -54

على ذلك افضل من تفریق كلمھ المسلمین و سفك دمائھم و الناس حدیثو عھد باالسالم و الدین یمخض مخض الرطب 
ص , جھان آرا, قم , پژوھشى عمیق پیرامون زندگى على ع , جعفر, سبحانى )<. یفسده ادنى و ھن و یقبلھ اقل خلق

 شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدیدبھ نقل از  222
نظیر قتل مالك بن نویره , البتھ این سخن ھرگز بھ معناى صحھ گذاشتن بر تمامى عملكردھاى حكومت ابوبكر -55

 نیست 
محمد ابوالفضل : تصحیح , شرح نھج البالغھ , ابن ابى الحدید-57 62نامھ , صبحى صالح , نھج البالغھ  -56

 307ص  1ج , ق .ه1378,داراحیاء الكتب العربیھ , ره قاھ, چاپ اول , ابراھیم 
قضاء امیر الموءمنین على بن ابى طالب تالیف محقق عالیمقام شیخ محمد : بھ عنوان نمونھ مى توان از كتاب  -58

 تقى تسترى و كتاب قضاوتھاى حضرت على بن ابى طالب تالیف سید اسماعیل رسول زاده نام برد
 39ص  3ج , تاریخ یعقوبى , ابن واضح یعقوبى .(بشرت بخیران فعلت ظفرت فقال  -59
) و(محمد رضا , آشتیانى  - 146خطبھ , ق .ه1378, بیروت , الطبعھ االولى , صبحى صالح , نھج البالغھ  -60
 125ص  2ج , مطبوعاتى ھدف , قم , چاپ اول , ترجمھ گویا و فشرده اى بر نھج البالغھ , محمد جعفر , امامى
 146خطبھ 
تاریخ االمم , محمد بن جریر, طبرى  8ص  3ج , دارصادر) بى تا(بیروت , الكامل فى التاریخ , ابن اثیر -61

 , الطبیھ الثانیھ,البدایھ و النھایھ , حافظ ابن كثیر -237ص  4ج ) بى تا(, دارالقاموس الحدیث , بیروت , والملوك 
 107ص  7ج , ق .ه1394, مكتبھ المعارف , بیروت 

, داراحیاء التراث العربى , بیروت , الطبعھ االولى , االصابھ فى تمییز الصحابھ , بن حجر عسقالنى ا -62
, داراحیاء التراث العربى , بیروت , االستیعاب فى معرفھ االصحاب , ابن عبدالبر -509ص  2ج , ق .ه1328
 در حاشیھ االصابھ ) 39ص  3ج , ق .ه1328



 346ص  2ج , داراالندلس , وت بیر, مروج الذھب , مسعودى  -63
 1384, المكتبھ الحیدریھ , نجف , تاریخ یعقوبى (مى داند 35ذیحجھ سال 18قتل عثمان را در روز , یعقوبى  -64

الطبعھ , مروج الذھب (عثمان سھ روز مانده از ذیحجھ كشتھ شد : ولى مسعودى مى گوید 165ص 2ج , ق .ه
 346ص  2ج , م 165, داراالندلس , بیروت , االولى 

 ,<بھ خالفت برگزیده شد35ع روز سھ شنبھ ھفت شب مانده از ذیحجھ سال )ع (على > :یعقوبى مى نویسد -65
 ولى مسعودى مى گوید, بنابراین پنج روز فاصلھ بوده است 

 :دگوین: آنگاه در صفحھ دیگر مى گوید <بیعت كردند) ع (مردم با على بن ابى طالب , روزى كھ عثمان كشتھ شد>
 350و 349ص  2ج , مروج الذھب ) <چھار روز پس از قتل عثمان بیعت عمومى با وى انجام گرفت 

;ّّ ],الكامل فى التاریخ (ھمان ماه مى داند 25را در ) ع (ذیحجھ و بیعت با على 18ابن اثیر قتل عثمان را در تاریخ 
مردم , ى كند كھ پس از قتل عثمان تصریح م192و در صفحھ  194 179ص  3ج , ق .ه1399, دارصادر, بیروت 

غافقى بن حرب >امور شھر را شخصى بنام , مدینھ بھ مدت پنج روز در بالتكلیفى بھ سر مى بردند و در این مدت 
 اداره مى كرد <

 92خطبھ , بیروت , الطبعھ االولى , صبحى صالح , نھج البالغھ  -66
 54ھمان مدرك خطبھ  -67
 229خطبھ ,  ھمان كتاب, صبحى صالح  -68
حسن را , است كھ احتماال بھ معناى حسن و حسین است ولى برخى  <وطى الحسنان >متن سخنان امام  -69

 200ص  1شرح نھج البالغھ ابن ابى الحدید ج : ك بھ .ر. انگشت ابھام پا معنا كرده اند
 3خطبھ , ھمان كتاب , صبحى صالح  -70
پژوھشى عمیق >از كتاب , ر منابعى كھ در پاورقیھا یاد شده است عالوه ب, در تنظیم و نگارش این بخش  -71

 . استفاده شده است) جھان آرا, قم , چاپ دوم (بھ قلم استاد معظم جعفر سبحانى  <( ع(پیرامون زندگى على 
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 (ع(شناخت مختصرى از زندگانى امام حسن

بود، در نیمھ ماه ) ص(با دختر گرامى پیامبر اسالم ) ع(دوم جھان تشیع كھ نخستین میوه پیوند فرخنده على  پیشواى
 (1.(رمضان سال سوم ھجرت در شھر مدینھ دیده بھ جھان گشود

حسن بن على ع از دوران جد بزرگوارش چند سال بیشتر درك نكرد زیرا او تقریبا ھفت سال بیش نداشت كھ 
 /م بدرود زندگى گفتپیامبر اسال

قرار داشت و پس از شھادت على ) ع(تقریبا سى سال در كنار پدرش امیر مومنان ) ص(پس از درگذشت پیامبر 
ھجرى با توطئھ معاویھ بر  50سال امامت امت را بھ عھده داشت و در سال  10بھ مدت ) ھجرى 40در سال ) (ع(

 /در مدینھ مدفون گشت» بقیع«د و در قبرستان سالگى بھ درجھ شھادت رسی 48اثر مسمومیت در سن 

 فریاد رس محرومان

در آیین اسالم، ثروتمندان، مسئولیت سنگینى در برابر مستمندان و تھیدستان اجتماع بھ عھده دارند و بھ حكم 
ھاى برادرى دینى كھ در میان مسلمانان بر قرار است، باید ھمواره در تامین  پیوندھاى عمیق معنوى و رشتھ

و پیشوایان دینى ما، نھ تنھا سفارشھاى مؤكدى در ) ص(پیامبر اسالم . نیازمندیھاى محرومان اجتماع كوشا باشند



اى از انساندوستى و ضعیف نوازى بھ شمار  اند، بلكھ ھر كدام در عصر خود، نمونھ برجستھ این زمینھ نموده
 /رفتند مى

دت، مقامى برگزیده و ممتاز داشت، بلكھ از لحاظ بذل و بخشش پیشواى دوم، نھ تنھا از نظر علم، تقوى، زھد و عبا
وجود گرامى آن حضرت آرام . و دستگیرى از بیچارگان و درماندگان نیز در عصر خود زبانزد خاص و عام بود

ھیچ فقیرى از در خانھ آن حضرت . بخش دلھاى دردمند، پناھگاه مستمندان و تھیدستان، و نقطھ امید درماندگان بود
كرد، جز آنكھ مرھمى  ھیچ آزرده دلى شرح پریشانى خود را نزد آن بزرگوار بازگو نمى. ت خالى برنمى گشتدس

گاه پیش از آنكھ مستمندى اظھار احتیاج كند و عرق شرم بریزد، احتیاج او را . شد بر دل آزرده او نھاده مى
 !سازدداد رنج و مذلت سؤال را بر خود ھموار  ساخت و اجازه نمى برطرف مى

داراى امتیازات اخالقى و فضائل انسانى فراوان بود، او » حسن بن على«: نویسد در تاریخ خود مى «سیوطى»
 (2.(شخصیتى بزرگوار، بردبار، باوقار، متین، سخى و بخشنده، و مورد ستایش مردم بود

 نكتھ آموزنده

. شد ید، بھ طورى كھ مایھ شگفت واقع مىبخش گاھى مبالغ توجھى پول را، یكجا بھ مستمندان مى) ع(امام مجتبى 
با این كار براى ھمیشھ شخص فقیر را بى نیاز ) ع)نكتھ یك چنین بخشش چشمگیر این است كھ حضرت مجتبى 

اى تشكیل بدھد و  توانست با این مبلغ، تمام احتیاجات خود را برطرف نموده و زندگى آبرومندانھ ساخت و او مى مى
دید مبلغ ناچیزى كھ خرج یك روز فقیر را بسختى تامین  امام روا نمى. خود تھیھ نماید اى براى احیاناً سرمایھ

كند، بھ وى داده شود و در نتیجھ او ناگزیر گردد براى تامین روزى بخور و نمیرى، ھر روز دست احتیاج بھ  مى
 /سوى این و آن دراز كند

 خاندان علم و فضیلت

مرد . عثمان پنج درھم بھ وى داد. مرد فقیرى از او كمك مالى خواست .روزى عثمان در كنار مسجد نشستھ بود
عثمان بھ طرف حضرت مجتبى و حسین بن . مرا نزد كسى راھنمایى كن كھ كمك بیشترى بھ من بكند: فقیر گفت

در  نزد این چند نفر جوان كھ: اى از مسجد نشستھ بودند، اشاره كرد و گفت و عبدهللا جعفر، كھ در گوشھ) ع(على 
 /اند برو و از آنھا كمك بخواه آنجا نشستھ

از دیگران كمك مالى خواستن، تنھا در سھ : فرمود) ع(حضرت مجتبى . وى پیش آنھا رفت و اظھار مطلب كرد
بھ گردن انسان باشد و از پرداخت آن بكلى عاجز گردد، یا بدھى كمر شكن داشتھ ) خونبھا(اى  دیھ: مورد رواست

آیا كدام یك از اینھا براى تو . خت آن برنیاید، و یا فقیر و درمانده گردد و دستش بھ جایى نرسدباشد و از عھد پردا
 (3(پیش آمده است؟ 

بھ پیروى از آن . پنجاه دینار بھ وى داد) ع(حضرت مجتبى . اتفاقا گرفتارى من یكى از ھمین سھ چیز است: گفت
 /جعفر چھل وھشت دینار بھ وى دادندحضرت، حسین بن على ع چھل و نھ دینار و عبدهللا بن 

از تو پول خواستم تو ھم دادى، ولى : چھ كردى؟ جواب داد: عثمان گفت. فقیر موقع بازگشت، از كنار عثمان گذشت
در ) حسن بن على(خواھم؟ اما وقتى پیش آن سھ نفر رفتم یكى از آنھا  ھیچ نپرسیدى پول را براى چھ منظورى مى

 /ال كرد و من جواب دادم و آنگاه ھر كدام این مقدار بھ من عطا كردندمورد مصرف پول از من سو

 (4(این خاندان، كانون علم و حكمت و سرچشمھ نیكى و فضیلتند، نظیر آنھا را كى توان یافت؟: عثمان گفت

 بخشش بى نظیر



ت و اموال فراوانى گرف تمامى توان خویش را در راه انجام امور نیك و خداپسندانھ، بھ كار مى) ع(حسن بن على 
مورخان و دانشمندان در شرح زندگانى پرافتخار آن حضرت، بخشش بى سابقھ و انفاق . بخشید در راه خدا مى

خورد و نشانھ  اند كھ در تاریخچھ زندگانى ھیچ كدام از بزرگان بھ چشم نمى بسیار بزرگ و بى نظیر ثبت كرده
 :اند نوشتھ .اھر فریبنده دنیا استدیگرى از عظمت نفس و بى اعتنایى آن حضرت بھ مظ

در طول عمر خود دو بار تمام اموال و دارایى خود را در راه خدا خرج كرد و سھ بار ) ع(حضرت مجتبى »
 (5(».ثروت خود را بھ دو نیم تقسیم كرده و نصف آن را براى خود نگھداشت و نصف دیگر را در راه خدا بخشید

 كمك غیر مستقیم

داد كسى از در خانھ او ناامید برگردد و گاه كھ كمك مستقیم  لى حضرت مجتبى ع اجازه نمىھمت بلند و طبع عا
فرمود و با تدابیر خاصى گره از  مقدور حضرت نبود، بھ طور غیر مستقیم در رفع نیازمندیھاى افراد كوشش مى

اتفاقا . خواست كمك نمودچنانكھ روزى مرد فقیرى بھ آن بزرگوار مراجعھ كرد و در. گشود مشكالت گرفتاران مى
اش ناامید  در آن ھنگام امام مجتبى ع پولى در دست نداشت و از طرف دیگر از اینكھ فرد تھیدستى از در خانھ

 :برگردد، شرمسار بود، لذا فرمود

 آیا حاضرى تو را بھ كارى راھنمایى كنم كھ بھ مقصودت برسى؟ -

 چھ كارى؟ -

خلیفھ عزادار شده است، ولى ھنوز كسى بھ او تسلیت نگفتھ است، نزد خلیفھ امروز دختر خلیفھ از دنیا رفتھ و  -
 /رسى گویى، از این راه بھ ھدف خود مى دھم، بھ وى تسلیت مى روى و با سخنانى كھ بھ تو یاد مى مى

 چگونھ تسلیت بگویم؟ -

 «.بجلوسھا على قبرك الحمدˢ الذى سترھا بجلوسك على قبرھا و ال ھتكھا«: وقتى نزد خلیفھ رسیدى بگو -

حمد خدا را كھ اگر دخترت پیش از تو از دنیا رفت و در زیر خاك پنھان شد، زیر سایھ پدر : حاصل مضمون آنكھ)
شد و ممكن بود مورد ھتك  رفت، دخترت پس از مرگ تو دربدر مى بود، ولى اگر خلیفھ پیش از او از دنیا مى

 (/حرمت واقع شود

 /ل كردمرد فقیر بھ این ترتیب عم

اى بھ  ھاى عاطفى در دوان خلیفھ اثر عمیقى بر جاى نھاد و از حزن و اندوه وى كاست و دستور داد جایزه این جملھ
 /وى بدھند

 این سخن از آن تو بود؟: آنگاه پرسید

 /آن را بھ من آموختھ است) ع(نھ، حسن بن على : گفت

 (6.(استگویى، او منبع سخنان فصیح و شیرین  راست مى: خلیفھ گفت

 (ع(امام حسن ) آتش بس(بررسى علل صلح 



گیرى  مھمترین و حساسترین بخش زندگانى امام مجتبى، كھ مورد بحث و گفتگوى فراوان واقع شده و موجب خرده
گیرى  دوستان كوتھ بین و دشمنان مغرض یا بى اطالع گردیده است، ماجراى صلح آن حضرت با معاویھ و كناره

 /ھ خالفت و حكومت اسالمى استاجبارى ایشان از صحن

سازند كھ چرا امام  گروھى، با مطالعھ زندگانى حضرت مجتبى ع و حوادث آن روز، این سوالھا را مطرح مى
شیعیان و پیران على با فرزندش حسن مجتبى ) ع(با معاویھ صلح كرد؟ مگر پس از شھادت امیر مؤمنان ) ع(حسن 

 بیعت نكرده بودند؟)ع)

داد و در برابر معاویھ قیام  پیشتر انجام مى) ع(انجام داد، امام حسن  (ع(ھ آنچھ را بعدا امام حسین آیا بھتر نبود ك
 ساخت؟ شد و یا با شھادت خود حكومت معاویھ را متزلزل مى كرد، و آنگاه یا پیروز مى مى

 :یمپیش از آنكھ بھ پاسخ این سوالھا بپردازیم، الزم است مقدمتاً سھ نكتھ را یاد آورى كن

 پیش از دوران امامت) ع(مبارزات حسن بن على  -1

. ، بھ شھادت تاریخ، فردى سخت شجاع و با شھامت بود و ھرگز ترس و بیم در وجود او راه نداشت)ع(امام حسن 
 /ورزید و ھمواره آماده مجاھدت در راه خدا بود او در راه پیشرفت اسالم از ھیچ گونھ جانبازى دریغ نمى

  در جنگ جمل

جنگید و از یاران دالور  در خط مقدم جبھھ مى) ع(در جنگ جمل، در ركاب پدر خود امیر مومنان ) ع(مام مجتبى ا
 (7.(كرد گرفت و بر قلب سپاه دشمن حمالت سختى مى و شجاع على ع سبقت مى

كوفھ شد و  وارد) ع(پیش از شروع جنگ نیز، بھ دستور پدر، ھمراه عمار یاسر و تنى چند از یاران امیرمومنان 
 (8.(مردم كوفھ را جھت شركت در این جھاد دعوت كرد

ھاى حكومت عثمان بر سر كار بود و با حكومت  یكى از مھره» ابوموسى اشعرى»او وقتى وارد كوفھ شد كھ ھنوز 
مخالفت نموده و از جنبش مسلمانان در جھت پشتیبانى از مبارزه آن حضرت با پیمان ) ع(عادالنھ امیر مومنان 

توانست بر رغم كار شكنیھاى ابوموسى و ھمدستانش ) ع)كرد، با این كار حسن بن على  كنان جلوگیرى مىش
 (9.(ھزار نفر را از شھر كوفھ بھ میدان جنگ گسیل دارد 9متجاوز از 

 در جنگ صفین

معاویھ، براى جنگ با سپاه  (ع(نیز در جنگ صفین، در بسیج عمومى نیروھا و گسیل داشتن ارتش امیر مومنان 
و ) ع(نقش مھمى بھ عھده داشت و با سخنان پرشور و مھیج خویش، مردم كوفھ را بھ جھاد در ركاب امیر مومنان 

 (10.(سركوبى خائنان و دشمنان اسالم دعوت نمود

آمادگى او براى جانبازى در راه حق بھ قدرى بود كھ امیر مومنان در جنگ صفین از یاران خود خواست كھ او و 
با كشتھ شدن این دو شخصیت ) ص(را از دامھ جنگ با دشمن باز دارند تا نسل پیامبر ) ع(حسین بن على  برادرش

 (11.(از بین نرود

 با بنى امیھ) ع(مناظرات كوبنده امام مجتبى  -2



او علناً از اعمال ضد اسالمى . داد امام حسن مجتبى ع ھرگز در بیان حق و دفاع از حریم اسالم نرمش نشان نمى
 /ساخت كرد و سوابق زشت و ننگین معاویھ و دودمان بنى امیھ را بى پروا فاش مى معاویھ انتقاد مى

عمرو  :با معاویھ و مزدوران و طرفداران او نظیر) ع(مناظرات و احتجاجھاى مھیج و كوبنده حضرت مجتبى 
 (12.(ین معنا استعاص، عتبھ بن ابى سفیان، ولید بن عقبھ، مغیره بن شعبھ، و مروان حكم، شاھد ا

حتى پس از انعقاد پیمان صلح كھ قدرت معاویھ افزایش یافت و موقعیتش بیش از پیش تثبیت ) ع(حضرت مجتبى 
ھاى صلح خود و امتیازات خاندان على را بیان  شد، بعد از ورود معاویھ، بھ كوفھ، برفراز منبر نشست و انگیزه

ھ نقاط ضعف معاویھ با شدت و صراحت از روش او انتقاد نمود و آنگاه در حضور ھر دو گروه با اشاره ب
 (13.(كرد

در كوفھ . خوارج تمام قواى خود را بر ضد معاویھ بسیج كردند) ع(پس از شھادت امیرمومنان و صلح امام حسن 
 ، یكى از سران خوارج، بر ضد او قیام كرده و سپاھى دور خود گرد آورده»حوثره اسدى«بھ معاویھ خبر رسید كھ 

 /است

مطیع و پیرو اوست، بھ آن حضرت ) ع(معاویھ، براى تثبیت موقعیت خود و براى آنكھ وانمود كند كھ امام مجتبى 
 !كھ راه مدینھ را در پیش گرفتھ بود، پیام فرستاد كھ شورش حوثره را سركوب سازد و سپس بھ سفر خود ادامھ دھد

از جنگ با تو خوددارى (مسلمانان دست از سر تو برداشتم  من براى حفظ جان: بھ پیام او پاسخ داد كھ) ع(امام 
اگر قرار بھ جنگ باشد، پیش از ھر كس باید با . شود كھ از جانب تو با دیگران بجنگم و این معنا موجب نمى) كردم

 (14. (تو بجنگم، چھ، مبارزه با تو از جنگ با خوارج الزمتر است

زند، بویژه این تعبیر كھ با كمال عظمت، معاویھ را تحقیر نموده  در این جمالت روح سلحشورى و حماسھ موح مى
 /(فانى تركتك لصالح االمْ (دست از سر تو برداشتم : فرماید مى

 قانون صلح در اسالم -3

باید توجھ داشت كھ در آیین اسالم قانون واحدى بنام جنگ و جھاد وجود ندارد، بلكھ ھمانطور كھ اسالم در شرائط 
دھد مسلمانان با دشمن بجنگند، ھمچنین دستور داده است كھ اگر نبرد براى پیشبرد ھدف موثر  ىخاصى دستور م

پیامبر : كنیم این ھر دو صحنھ را مشاھده مى) ص(ما در تاریخ حیات پیامبر اسالم . نباشد، از در صلح وارد شوند
دید،  كھ پیروزى را غیر ممكن مىاسالم كھ در بدر، احد، احزاب، و حنین دست بھ نبرد زد، در شرائط دیگرى 

ناگزیر با دشمنان اسالم قرار داد صلح بست و موقتاً از دست زدن بھ جنگ و اقدام حاد خوددارى نمود تا در پرتو 
) در حدیبیھ(و نیز با اھل مكھ » بنى اشجع«و » بنى ضمره«با ) ص(پیمان پیامبر . آن پیشرفت اسالم تضمین گردد

 (15.(رود مار مىاز جملھ این موارد بھ ش

اى قابل درك نبود،  بر اساس مصالح عالیترى كھ احیانا آن روز براى عده) ص(بنابراین، ھمانگونھ كھ پیامبر اسالم 
نیز، كھ از جانب رھبر و پیشواى دینى بود و بھ تمام جھات و جوانب ) ع(موقتاً با دشمن كنار آمد، حضرت مجتبى 

ت، با درو اندیشى خاصى صالح جامعھ اسالمى را در عدم ادامھ جنگ قضیھ بھتر از ھر كس دیگر آگاھى داش
گیرى گردد، بلكھ باید روش آن حضرت عیناً مثل پیامبر  از اینرو این موضوع نباید موجب خرده. تشخیص داد

 /تلقى شود) ص(

و این مسئلھ را  ھا و آثار صلح آن حضرت بھتر روشن شود، الزم است تاریخ را ورق بزنیم اینك براى آنكھ انگیزه
 :با استناد بھ مدرك اصیل تاریخى بررسى كنیم

یعنى، اوضاع و شرائط  .در واقع صلح نكرد، بلكھ صلح بر او تحمیل شد) ع(حضرت مجتبى : اجماال باید گفت
نامساعد و عوامل مختلف دست بھ دست ھم داده وضعى بھ وجود آورد كھ صلح بھ عنوان یك مسئلھ ضرورى بر 



اى كھ ھر كس دیگر بھ جاى حضرت بود و  اى ندید، بھ گونھ گردید و حضرت جز پذیرفتن صلح چاره امام تحمیل
داشت؛ زیرا ھم اوضاع و شرائط خارجى كشور اسالمى،  اى جز قبول صلح نمى گرفت، چاره در شرائط او قرار مى

ن موضوعات را جداگانھ ذیالً ای. و ھم وضع داخلى عراق و اردوى حضرت، ھیچ كدام مقتضى ادامھ جنگ نبود
 :دھیم مورد بررسى قرار مى

 از نظر سیاست خارجى

از نظر سیاست خارجى آن روز، جنگ داخلى مسلمانان بھ سود جھان اسالم نبود؛ زیرا امپراتورى روم شرقى كھ 
ر اى ب ضربتھاى سختى از اسالم خورده بود، ھمواره مترصد فرصت مناسبى بود تا ضربت موثر و تالفى جویانھ

 /پیكر اسالم وارد كند و خود را از نفوذ اسالم آسوده سازد

وقتى كھ گزارش صف آرایى سپاه امام حسن و معاویھ در برابر یكدیگر، بھ سران روم شرقى رسید، زمامداران 
اند، لذا با سپاھى  روم فكر كردند كھ بھترین فرصت ممكن براى تحقق بخشیدن بھ ھدفھاى خود را بھ دست آورده

آیا در چنین شرائطى، شخصى مثل  .عازم حملھ بھ كشور اسالمى شدند تا انتقام خود را از مسلمانان بگیرند عظیم
كھ رسالت حفظ اساس اسالمى را بھ عھده داشت، جز این راھى داشت كھ با قبول صلح، این خطر ) ع(امام حسن 

 نشھاى دوستان كوتھ بین تمام شود؟بزرگ را از جھان اسالم دفع كند، ولو آنكھ بھ قیمت فشار روحى و سرز

بھ وى گزارش ) پس از صلح با امام حسن(ھنگام بازگشت معاویھ بھ شام : نویسد ، مورخ معروف، مى»یعقوبى»
 .رسید كھ امپراتور روم با سپاه منظم و بزرگى بھ منظور حملھ بھ كشور اسالمى از روم حركت كرده است

بزرگى را نداشت، با آنھا پیمان صلح بست و متعھد شد صد ھزار دینار بھ معاویھ چون قدرت مقابلھ با چنین قواى 
 (16.(دولت روم شرقى بپردازد

دھد كھ ھنگام كشمكش دو طرف در جامعھ اسالمى، دشمن مشترك مسلمانان با استفاده از  این سند تاریخى نشان مى
داشت و اگر جنگ میان نیروھاى این فرصت، آماده حملھ بود و كشور اسالمى در معرض یك خطر جدى قرار 

و نھ ) ع(شد، امپراتورى روم شرقى بود نھ حسن بن على  گرفت، كسى كھ پیروز مى امام حسن و معاویھ در مى
 /ولى این خطر با تدبیر و دوراندیشى و گذشت امام بر طرف شد!! معاویھ

كرد  امام حسن این كار را نمى اگر: گرفت، فرمود بھ شخصى كھ بر صلح امام حسن ع خرده مى) ع(امام باقر 
 (17(#. خطر بزرگى بھ دنبال داشت

 از نظر سیاست داخلى

شك نیست كھ ھر زمامدار و فرماندھى اگر بخواھد در میدان جنگ بر دشمن پیروز گردد، باید از جبھھ داخلى 
اى جز  حانھ نتیجھنیرومند و متشكل و ھماھنگى برخوردار باشد و بدون داشتن چنین نیرویى، شركت در جنگ مسل

 /شكست ذلتبار نخواھد داشت

خورد، فقدان  از نظر سیاست داخلى، مھمترین موضوعى كھ بھ چشم مى) ع(در بررسى علل صلح امام مجتبى 
نھ ) ع(جبھھ نیرومند و متشكل داخلى است، زیرا مردم عراق و مخصوصا مردم كوفھ، در عصر حضرت مجتبى 

 /نھ تشكیل و ھماھنگى و اتحاد آمادگى روحى براى نبرد داشتند و

 خستگى از جنگ

جنگ جمل و صفین و نھروان، و ھمچنین جنگھاى توام با تلفاتى كھ بعد از جریان حكمیت، میان واحدھاى ارتش 
در عراق و حجاز و یمن درگرفت، در میان بسیارى از یاران على ع یك نوع ) ع(معاویھ و نیروھاى امیر مومنان 



 - قھ بھ صلح و متاركھ جنگ ایجاد كرد، زیرا طى پنج سال خالفت امیرالمومنین علیھ السالمخستگى از جنگ و عال
از . یاران آن حضرت ھیچ وقت اسلحھ بھ زمین ننھادند مگر بھ قصد آنكھ فردا در جنگ دیگرى مشاركت كنند

یروزى آنان بود كھ اینك در طرف دیگر، جنگ آنھا با بیگانگان نبود، بلكھ در واقع با اقوام و برادران و آشنایان د
مردم عراق در واقع با این دست و آن دست كردن، و كندى درگسیل داشتن )18.(جبھھ معاویھ مستقر شده بودند

طلبى و  زدند، عافیت نیروھا براى جنگ با گروھھاى مختلف شام كھ بھ حجاز و یمن و حدود عراق شبیخون مى
را بھ جنگ صفین  - علیھ السالم - راقیان دعوت مجدد امیرمومناندادند، و اینكھ ع خستگى ازجنگ را نشان مى

 (19.(نمودند، نشانھ ھمین خستگى بود بكندى اجابت

: نویسد تر شدن اوضاع در پایان حنگ صفین، مى پس از نقل ماجراى حكمیت و پیچیده» طھ حسین«دكتر
ردند كھ بھ كوفھ بازكردد تا پس از تصمیم گرقت رھسپار شام گردد، اما منافقان اصحابش پیشنھاد ك (على(سپس

 -علیھ السالم -على. جنگ، كارھاى خود را روبراه كنند و با جمعیت و آمادگى بیشترى بھ سوى دشمن روى آورند
ھاى خود رفتید و بھ كارھاى خود  آنان را بھ كوفھ باز آورد، لیكن دیگر از كوفھ بیرون نرفت؛ چھ؛ یارانش بھ خانھ

را از خود نامید ساختند  - علیھ السالم - در كار جنگ سستى و بى رغبتى نشان دادند كھ على ىسرگرم شدند و بھ قدر
پذیرند،  شنیدند و نھ مى ورزید، لیكن نھ مى خواند و در دعوت خویش اصرار مى آنھا را بھ جھاد مى پیوستھ) ع(على

: د و كار بھ جایى رسید كھ قریش گفتندبا نافرمانى خود، رأى مرا تباه ساختی: روزى در خطبھ خود گفت تا آنجا كھ
پدرشان خوب، چھ كسى علم جنگ را بھتر از من . پسر ابى طالب مردى است دلیر، لیكن با جنگ آشنایى ندارد

 (20!.(داند؟ مى

كھ حسن بن على بھ خالفت رسید، این پدیده بشدت آشكار شد و مخصوصا ھنگامى كھ ) ع(پس از شھادت امیرمنان
ھنگامى كھ خبر حركت سپاه . را بھ جنگ اھل شام دعوت نمود مردم خیلى بكندى آماده شدندامام حسن مردم 

اى آغاز كرد و  آنگاه خصبھ. رسید، دستور داد مردم در مسجد جمع شوند) ع(معاویھ بھ سوى كوفھ بھ امام مجتبى
مبارزه با پیروان باطل دعوت  پس از اشاره بھ بسیج نیروھاى معاویھ، مردم را بھ جھاد در راه خدا و ایستادگى در

با اطالعى كھ از روحیھ مردم داشت، ) ع(نمود و لزوم صبر و فداكارى و تحمل دشواریھا را گوشزد كرد امام
اتفاقاً ھمین طور شد و پس از پایان خطبھ جنگى مھیج حضرت، ھمھ . نگران بود كھ دعوت او را احابت نكنند

انگیز و تكان دھنده بود كھ یكى  این صحنھ بھ قدرى اسف! ایید نكردسكوت كردند و احدى سخنان آن حضرت را ت
كھ در مجلس حضور داشت، مردم را بھ خاطر این سستى و افسردگى ) ع(از یاران دلیر و شحاع امیر مومنان

بشدت توبیخ كرد و آنھا را قھرمامان دروغین و مردمى ترسو و فاقد شجاعت خواند و از آنھا دعوت كرد كھ در 
 (21.(ب امام براى جنگ اھل شام آماده گردندركا

دھد كھ مردم عراق تا چھ حد بھ سستى و بى حالى گراییده بودند و آتش شور و سلحشورى  این سند تاریخى نشان مى
سرانجام پس از فعالیتھا و سخنرانیھاى . و مجاھدت، در آنھا خاموش شده بود و حاضر نبودند در جنگ شركت كنند

با عده كمى ) ع(بزرگ حضرت مجتبى بھ منظور بسیج نیروھا و تحریك مردم براى جنگ، امام عدھاى از یاران
» نخیلھ»را اردوگاه قرار داد و پس از ده روز اقامت در » نخیلھ«كوفھ را ترك گفت و محلى در نزدیكى كوفھ بنام

بھ ھمین جھت امام ناگزیر  !در اردوگاه حضرت گردد آمدند» چھار ھزار نفر«بھ انتظار رسیدن قواى تازه، جمعا
 (22.(شد دوباره بھ كوفھ برگردد و اقدامات تازه و جدیترى جھت گردآورى سپاه بھ عمل بیاورد

 اى با عناصر متضاد جامعھ

عالوه بر این، جامعھ عراق آن روز یك جامعھ متشكل و فشرده و متحد نبود، بلكھ از قشرھا و گروھھاى مختلف و 
پیروان و طرفداران حزب . كھ بعضاً ھیچ گونھ ھماھنگى و تناسبى با یكدیگر نداشتند متضادى تشكیل یافتھ بود

شمردند، مسلمانان غیر عرب كھ از نقاط  خطرناك اموى، گروه خوارح كھ جنگ با ھر دو اردوگاه را واجب مى
قیده ثابتى نداشتندو رسید و باالخره گروھى كھ ع دیگر در عراق گرد آمده بودند و تعدادشان بھ بیست ھزار نفر مى

و در ترجیح یكى از طرفین بر دیگرى در تردید بودند، عناصر تشكیل دھنده جامعھ آن روز عراق و كوفھ بھ شمار 
 (23.(شدند نیز یكى دیگر از این عناصر محسوب مى) ع(پیروان و شیعیان خاص امیر مؤمنان. رفتند مى



  سپاھى ناھماھنگ

نیز منعكس شده و آن ) ع(تشتت و پراكندگى، طبعاً در صفوف سپاه امام مجتبى این چند دستگى و اختالف عقیده و
را بھ صورت ارتشى ناھماھنگ باتركیب ناجور در آورده بود، ازینرو در مقابلھ با دشمن خارجى بھ ھیچ وجھ 

ده خطرناك در استاد شیعھ، مرحوم شیخ مفید، و دیگر مورخان در مورد این پدی. شد بھ چنین سپاھى اعتماد كرد نمى
عراقیان خیلى بكندى و بى عالقگى براى جنگ آماده شدند و سپاھى كھ امام «: نویسند مى) ع(سپاه امام حسن

شیعیان و طرفداران  - 1: شد كھ عبارت بودند از بسیج نمود، از گروھھاى مختلفى تشكیل مى) ع(حسن
و شركت آنھا در صفوف (كردند استفاده مى اى براى جنگ با معاویھ خوارج كھ از ھر وسیلھ - 2) ع(امیرمؤمنان

افراد سود جو و دنیا پرست كھ بھ طمع  -3؛ )سپاھیان امام بھ خاطر دشمنى با معاویھ بود، نھ دوستى با امام حسن
و باالخره گروھى كھ نھ بھ خاطر دین، بلكھ  - 5منافع مادى در سپاه امام نظر آنان چندان بر معاویھ ترجیح نداشت؛ 

بدین ترتیب ) 24.(ب عشیرگى و صرفاً بھ پیروى از رئیس قبیلھ خود، براى جنگ حاضر شده بودنداز روى تعص
 /فاقد یكپارچگى و انسجام الزم جھت مقابلھ با دشمن نیرومندى چون معاویھ بود) ع(سپاه حضرت مجتبى

 سندى گویا

ان دادن سستى عراقیان در كار شاید ھیچ سندى در ترسیم دور نماى جامعھ متشتت و پراكنده آن روز عراق و نش
اى كھ  یعنى آخرین نقطھ» مدائن«در ) ع(حضرت مجتبى  .جنگ، گویاتر و رساتر از گفتار خود آن حضرت نباشد

 :سپاه امام تا آنجا پیشروى كرد، سخنرانى جامع و مھیجى ایراد نمود و طى آن چنین فرمود

ما در گذشتھ بھ نیروى استقامت و تفاھم داخلى شما، با . دارد ھیچ شك و تردیدى ما را از مقابلھ با اھل شام باز نمى
ھا اتحاد و تفاھم از میان شما رخت بر بستھ، استقامت خود را از دست  جنگیدیم، ولى امروز بر اثر كینھ اھل شام مى

 .اید داده و زبان بھ شكوه گشوده

داشتید، ولى امروز منافع خود را بر دین  دم مىشدید دین خود را بر منافع دنیا مق وقتى كھ بھ جنگ صفین روانھ مى
 /ما ھمان گونھ ھستیم كھ در گذشتھ بودیم، ولى شما نسبت بھ ما آن گونھ كھ بودید وفادار نیستید. دارید خود مقدم مى

 .اند اى دیگر كسان خود را در نھروان از دست داده اى از شما، كسان و بستگان خود را در جنگ صفین، و عده عده
خواھند؛ و بقیھ نیز از  ریزند؛ و گروه دوم، خونبھاى كشتگان خود را مى وه اول، بر كشتگان خود اشك مىگر

 !كنند پیروى ما سرپیچى مى

اینك اگر آماده كشتھ . معاویھ پیشنھادى بھ ما كرده است كھ دور از انصاف، و بر خالف ھدف بلند و عزت ما است
او در مبارزه برخیزم و با شمشیر پاسخ او را بدھیم و اگر طالب زندگى و شدن در راه خدا ھستید، بگویید تا با 

 /عافیت ھستید، اعالم كنید تا پیشنھاد او را بپذیرم و رضایت شما را تامین كنیم

خواھیم  خواھیم، ما مى ما زندگى مى: »البقْي، البقيْ «: سخن امام كھ بھ اینجا رسید، مردم از ھر طرف فریاد زدند
 (25! (یمزنده بمان

آیا با اتكا بھ چنین سپاه فاقد روحیھ رزمندگى، چگونھ ممكن بود امام ع با دشمن نیرومندى مثل معاویھ وارد جنگ 
رفت خود  شود؟ آیا با چنین سپاھى، كھ از عناصر متضادى تشكیل شده بود و با كوچكترین غفلت احتمال مى

 رفت؟ خطرزا باشد، ھرگز امید پیروزى مى

گرفت،  كردند و معاویھ در رأس چنین سپاھى قرار مى و معاویھ جاى خود را عوض مى) ع(م حسن اگر فرضا اما
 كرد، بكند؟) ع(توانست جز كارى كھ امام حسن  آیا مى



آرى ھمین عوامل دست بھ دست ھم داد و جامعھ اسالمى را تا دو قدمى خطر قطعى نزدیك ساخت و حوادث تلخى 
 /خوانید ال مىبھ وجود آورد كھ شرح آن را ذی

 بسیج نیرو از طرف امام حسن ع

اند كھ امام حسن  برخى از نویسندگان و مورخان گذشتھ و معاصر، حقایق تاریخ را تحریف نموده و ادعا كرده
آھنگ جنگ و مخالفت با معاویھ نداشت، بلكھ از روز نخست در صدد بود از معاویھ امیتازات مادى ) ع(مجتبى 

كرد، براى تامین و تضمین این  ت و مرفعى برخوردار شود و اگر مخالفتھایى با معاویھ مىگرفتھ و از زندگى راح
 !امتیازات بود

دھد این تھمتھا كامال بى اساس است و با حقایق تاریخى بھ ھیچ  اى در دست است كھ نشان مى اسناد تاریخى زنده
بجنگد، معنا نداشت گردآورى سپاه و بسیج  خواست با معاویھ باشد، زیرا اگر پیشواى دوم نمى وجھ سازگار نمى

سپاه ترتیب داد و آماده جنگ شد، لیكن از یك سو بھ ) ع)نیرو كند؛ در صورتى كھ بھ اتفاق مورخان، امام مجتبى 
ھاى خائنانھ معاویھ، از ھم پاشیده  و از سوى دیگر در اثر توطئھ) ع(خاطر عدم ھماھنگى و چند دستگى سپاه امام 

پراكنده شدند، امام نیز بناچار از جنگ خوددارى نمود و مجبور بھ پذیرفتن صلح ) ع(اطراف امام  شد و مردم از
 /شد

و اعالن جنگ و تھیھ لشكر آغاز شد و سپس با درك عمیق اوضاع و شرائط » قیام«با ) ع(بنابراین، كار امام حسن 
 (26.(جامعھ اسالمى و رعایت مصالح روز، منجر بھ صلح مشروط گردید

 :كنیم یال نظر خوانندگان را بھ توضیحات بیشرتى در این زمینھ جلب مىذ

  مردم پیمان شكن

ھمانطور كھ قبال گفتھ شد، مردم عراق و كوفھ یكدل و یك جھت نبودند، بلكھ مردمى متلّون و بیوفا و غیر قابل 
ت روز بودند و بھ اصطالح آمدند و ھمواره تابع وضع موجود و قدر اعتماد بودند كھ ھر روز زیر پرچم گرد مى

بر اساس ھمین روحیھ بود كھ ھمزمان با بحران آرایش سپاه و بسیج نیروھاى . خوردند نان را بھ نرخ روز مى
ھا  اى از روساى قبائل و افراد وابستھ بھ خاندانھاى بزرگ كوفھ، بھ امام خیانت كرده و بھ معاویھ نامھ طرفین، عده

از حكومت وى ابراز نمودند و مخفیانھ او را براى حركت بھ سوى عراق تشویق  نوشتند و تایید وحمایت خود را
 / را تسلیم كنند) ع(كردند و تضمین نمودند كھ بھ محض نزدیك شدن وى، امام حسن 

فرستاد و پیغام داد كھ چگونھ با اتكا بھ چنین افرادى حاضر بھ ) ع(ھا را براى امام مجتبى  معاویھ نیز عین نامھ
 (27(وى شده است؟ جنگ با 

 فرمانده خائن

را با دوازده ھزار نفر » عبیدهللا بن عباس«پس از آنكھ كوفھ را بھ قصد جنگ با معاویھ ترك گفت ) ع(امام حسن 
را كھ ھر دو از یاران بزرگ آن » سعید بن قیس«و » قیس بن سعد«سپاه، بھ عنوان طالیھ لشكر، گسیل داشت و 

اى پیش آمد،  و جانشین وى تعیین نمود تا اگر براى یكى از این سھ نفر حادثھحضرت بودند، بھ عنوان مشاور 
 (28.(بترتیب، دیگرى جایگزین وى گردد

خط سیر پیشروى سپاه را تعیین فرمود و دستور داد در ھر كجا كھ بھ سپاه معاویھ رسیدند ) ع)حضرت مجتبى 
ش دھند تابى درنگ با سپاه اصلى بھ آنھا ملحق گزار) ع(جلوى پیشروى آنھا را بگیرند و جریان را بھ امام 

 (29.(شود



با سپاه معاویھ روبرو شد و در آنجا » مسكن«فوج تحت فرماندھى خود را حركت داد و در محلى بنام » عبیدهللا»
 /اردو زد

شت ھزار گزارش رسید كھ عبیدهللا با دریافت یك میلیون درھم از معاویھ، شبانھ ھمراه ھ) ع(طولى نكشید بھ امام 
 (30. (نفر بھ وى پیوستھ است

تا ) ع(پیدا است خیانت این فرمانده، در آن شرائط بحرانى، در تضعیف روحیھ سپاه و تزلزل موقعیت نظامى امام 
كھ مردى شجاع و با ایمان و نسبت بھ خاندان امیرمومنان بسیار » قیس بن سعد«چھ حد موثر بود، ولى ھر چھ بود 

فرماندھى سپاه را بھ عھده گرفت و طى سخنان مھیجى كوشید روحیھ ) ع(ر امام حسن باوفا بود، طبق دستو
معاویھ خواست او را نیز با پول بفریبد، ولى قیس فریب او را نخورد و ھمچنان در مقابل . سربازان را تقویت كند

 (31.(دشمنان اسالم ایستادگى كرد

 ھاى خائنانھ توطئھ

اكتفا نكرد؛ بلكھ بھ منظور ایجاد شكاف و اختالف و شایعھ سازى در میان ارتش » عبیدهللا«معاویھ تنھا بھ خریدن 
كرد كھ قیس بن سعد  شایع مى) ع(، بوسیلھ جاسوسان و مزدوران خود، در میان لشكر امام مجتبى )ع(امام مجتبى 

با ) ع(سن بن على ساخت كھ ح با معاویھ سازش كرده، و در میان سپاه قیس نیز شایع مى) فرمانده مقدمھ سپاه(
 !معاویھ صلح كرده است

 (ع(كار بھ جایى رسید كھ معاویھ چند نفر از افراد خوش ظاھر را كھ مورد اعتماد مردم بودند، بھ حضور امام 
مالقات كردند، و پس از خروج از چادر امام، در ) ع(با حضرت مجتبى » مدائن«این عده در اردوگاه . فرستاد

حسن بن على . خداوند بوسیلھ فرزند پیامبر فتنھ را خواباند و آتش جنگ را خاموش ساخت«: میان مردم جار زدند
 !«با معاویھ صلح كرد، و خون مردم را حفظ نمود) ع(

مردم كھ بھ سخنان آنھا اعتماد داشتند، در صدد تحقیق برنیامدند و سخنان آنھا را باور نموده و بر ضد امام شورش 
حملھ ور شده و آنچھ در خیمھ بود، بھ یغما بردند و در صدد قتل امام برآمدند و آنگاه كردند و بھ خیمھ آن حضرت 

 (32.(از چھار طرف متفرق شدند

 خیانت خوارج

در بین راه یكى از خوارج كھ قبال كمین كرده بود، ضربت سختى . شد» ساباط«روانھ » مدائن«از ) ع(امام مجتبى 
اى از دوستان و  احت، دچار خونریزى و ضعف شدید شد و بھ وسیلھ عدهامام بر اثر جر. بر آن حضرت وارد كرد

معاویھ  .در مدائن وضع جسمى حضرت بر اثر جراحت بھ وخامت گرایید. پیران خاص خود، بھ مدائن منتقل گردید
ده پیشواى دوم كھ نیروى نظامى الزم را از دست داده و تنھا ش. با استفاده از این فرصت بر اوضاع تسلط یافت

 (33.(مانده بود، ناگزیر پیشنھاد صلح را پذیرفت

اى دیگر از مورخان  اى جز این نداشت، چنانكھ طبرى و عده تن بھ صلح در داد چاره) ع(بنابراین اگر امام مجتبى 
موقعى حاضر بھ صلح شد كھ یارانش از گرد او پراكنده شده و وى را تنھا ) ع)حسن بن على : نویسند مى

 (34.(گذاردند

 ھاى صلح گفتار امام پیرامون انگیزه

امام مجتبى ع در پاسخ شخصى كھ بھ صلح آن حضرت اعتراض كرد، انگشت روى این حقایق تلخ گذاشتھ و 
 :عوامل و موجبات اقدام خود را چنین بیان نمود



اگر . نداشتممن بھ این علت حكومت و زمامدارى را بھ معاویھ واگذار كردم كھ اعوان و یارانى براى جنگ با وى 
شناسم و بارھا آنھا را امتحان  من كوفیان را خوب مى. جنگیدم تا كار یكسره شود یارانى داشتم شبانھ روز با او مى

آنھا مردمان فاسدى ھستند كھ اصالح نخواھند شد، نھ وفا دارند، نھ بھ تعھدات و پیمانھاى خود پایبندند و نھ  .ام كرده
 (35.(كنند، ولى عمالً با دشمنان ما ھمراھند ظاھر بھ ما اظھار اطاعت و عالقھ مى بر حسب. دو نفر با ھم موافقند

اى ایراد فرمود و طى  پشواى دوم كھ از سستى و عدم ھمكارى یاران خود بشدت ناراحت و متاثر بود، روزى خطبھ
 :آن چنین گفت

ھایى كھ در برابر  ھ بھ ھیچ یك از وعدهمعاوی! واى بر شما. در شگفتم از مردمى كھ نھ دین دارند و نھ شرم و حیا
اگر من با معاویھ بیعت كنم، وظایف شخصى خود را بھتر از امروز . كشتن من بھ شما داده، وفا نخواھد كرد

 /توانم انجام بدھم، ولى اگر كار بھ دست معاویھ بیفتد، نخواھد گذاشت آیین جدم پیامبر را در جامعھ اجرا كنم مى

ناگزیر شوم زمامدارى مسلمانان را بھ معاویھ واگذار كنم، یقین  (بھ علت سستى و بیوفایى شمااگر (بھ خدا سوگند 
بدانید زیر پرچم حكومت بنى امیھ ھرگز روى خوشى و شادمانى نخواھید دید و گرفتار انواع اذیتھا و آزارھا 

 /خواھید شد

نھ فرزندان آنھا ایستاده و درخواست آب و نان بینم كھ فردا فرزندان شما بر در خا ھم اكنون گویى بھ چشم خود مى
خواھند كرد؛ آب و نانى كھ از آن فرزندان شما بوده و خداوند آن را براى آنھا قرار داده است، ولى بنى امیھ آنھا را 

 /از در خانھ خود رانده و از حق خود محروم خواھند ساخت

 :آنگاه امام افزود

كردند، ھرگز خالفت را بھ معاویھ واگذار  ان خدا با من ھمكارى مىاگر یارانى داشتم كھ در جنگ با دشمن
 (36....(كردم، زیرا خالفت بر بنى امیھ حرام است نمى

شناخت، روزى در مجلسى كھ معاویھ حاضر بود، سخنانى  امام مجتبى كھ ماھیت پلید حكومت معاویھ را بخوبى مى
نى كھ زمام امور مسلمانان در دست بنى امیھ است، مسلمانان سوگند بھ خدا، تا زما«: ایراد كرد و ضمن آن فرمود

 /(37(»روى رفاه و آسایش نخواھند دید

و این، ھشدارى بود بھ عراقیان كھ بر اثر سستى و بھ امید راحتى و آسایش، تن بھ جنگ با معاویھ ندادند، غافل از 
 /یابند اینكھ در حكومت معاویھ ھرگز بھ امید و آرزوى خود دست نمى

 (ع(پیمان صلح، و اھداف امام 

پیشواى دوم، ھنگامى كھ بر اثر شرائط نامساعدى كھ قبال تشریح شد، جنگ با معاویھ را بر خالف مصالح عالى 
جامعھ اسالمى و حفظ موجودیت اسالم تشخیص داد و ناگزیر صلح و آتش بس را قبول كرد، فوق العاده كوشش 

 /آمیز تامین كند ھ قدر امكان از رھگذر صلح و بھ نحو مسالمتنمود تا ھدفھاى عالى و مقدس خود را ب

بھ  - از طرف دیگر، چون معاویھ بھ خاطر برقرار صلح و قبضھ نمودن قدرت، حاضر بھ دادن ھمھ گونھ امتیاز بود
اى براى امام فرستاد و نوشت ھر چھ در آن ورقھ بنویسد مورد قبول وى  طورى كھ ورقھ سفید امضا شده

امام از آمادگى او حداكثر بھره بردارى را نموده و موضوعات مھم و حساس را كھ در درجھ اول -)38.(باشد مى
اھمیت قرار داشت و از آرمانھاى بزرگ آن حضرت بشمارمى رفت، در پیمان صلح گنجانید و از معاویھ تعھد 

 /گرفت كھ بھ مفاد قرار داد عمل كند

ر كامل و بترتیب، ذكر نشده است، بلكھ ھر كدام از مورخان بھ چند گر چھ متن پیمان صلح در كتب تاریخ، بھ طو
توان صورت تقریباً كاملى از آن  اند، ولى با جمع آورى مواد پراكنده آن از كتب مختلف مى ماده از آن اشاره نموده



كرد،  فشارى مىبا یك نظر كوتاه بھ موضوعاتى كھ امام در قرار داد قید نموده و براى تحقق آنھا پا. ترسیم نمود
اى كھ حضرت در مقام مبارزه سیاسى براى گرفتن امتیاز از دشمن بھ كار برده، پى  توان بھ تدبیر فوق العاده مى
 /برد

كھ ھر یك از مواد صلحنامھ را جداگانھ مورد بررسى قرار دھیم، متن پیمان صلح را كھ در پنج  اینك پیش از آن
 :گذرانیم ر خوانندگان محترم مىتوان خالصھ كرد، ذیالً از نظ ماده مى

 متن پیمان

كند، مشروط بھ آنكھ معاویھ طبق  حكومت و زمامدارى را بھ معاویھ واگذارى مى (ع(حسن بن على : ماده اول
 /رفتار كند) ص(دستور قرآن مجید و روش پیامبر 

اى پیش آید حسین بن  حادثھخواھد بود و اگر براى او ) ع(بعد از معاویھ، خالفت از آن حسن بن على : ماده دوم
 /نیز معاویھ حق ندارد كسى را بھ جانشینى خود انتخاب كند. گیرد زمام امور مسلمانان را در دست مى) ع(على 

و لعن آن حضرت در حال نماز باید متوقف گردد ) ع(بدعت ناسزا گویى و اھانت نسبت بھ امیر مومنان : ماده سوم
 .جزبھ نیكى یاد شود) ع(و از على 

مبلغ پنج میلیون درھم كھ در بیت المال كوفھ موجود است از موضوع تسلیم حكومت بھ معاویھ مستثنا : ماده چھارم
 /مصرف شود) ع(است و باید زیر نظر امام مجتبى 

ھمچنین باید معاویھ از خراج . نیز معاویھ باید در تعیین مقررى و بذل مال، بنى ھاشم را بر بنى امیھ ترجیح بدھد
مبلغ یك میلیون درھم در میان بازماندگان شھداى جنگ جمل و صفین كھ در ركاب امیر مومنان كشتھ » ابگرددار«

 (39.(شدند، تقسیم كند

كند كھ تمام مردم، اعم از سكنھ شام و عراق و حجاز، از ھر نژادى كھ باشند، از تعقیب  معاویھ تعھد مى :ماده پنجم
شان بر ضد  آنھا صرفنظر كند احدى از آنھا را بھ سبب فعالیتھاى گذشتھ و آزار وى در امان باشند و از گذشتھ

 /ھاى گذشتھ آزار نكند حكومت معاویھ تحت تعقیب قرار ندھد، و مخصوصاً اھل عراق را بھ خاطر كینھ

ارد و دھد كھ ھیچ یك از آنھا را نیاز را، در ھر كجا كھ ھستند، امان مى) ع(عالوه بر این معاویھ تمام یاران على 
جان و مال و ناموس شیعیان و پیران على در امان باشند، و بھ ھیچ وجھ تحت تعقیب قرار نگیرند، و كوچكترین 

) ع(ناراحتى براى آنھا ایجاد نشود، حق ھر كس بھ وى برسد، و اموالى كھ از بیت المال در دست شیعیان على 
 /است از آنھا پس گرفتھ نشود

و ھیچ كدام از ) ع(و برادرش حسین بن على ) ع(ناحیھ معاویھ متوجھ حسن بن على  نیز نباید ھیچ گونھ خطرى از
 /اى موجبات خوف و ترس آنھا را فراھم سازد بشود و نباید در ھیچ نقطھ) ص(افراد خاندان پیامبر 

او خدا را بر این . در پایان پیمان، معاویھ اكیدا تعھد كرد تمام مواد آن را محترم شمرده دقیقا بھ مورد اجرا بگذارد
 (40.(مسئلھ گواه گرفت، و تمام بزرگان و رجال شام نیز گواھى دادند

: ھنوز كودكى بیش نبود، تحقق یافت) ع(، در ھنگامى كھ حسن بن على )ص(بدین ترتیب پیشگویى پیامبر اسالم 
 :روزى برفراز منبر، با مشاھده او فرمود) ص(پیامبر 

ت و خداوند بوسیلھ او در میان دو گروه از مسلمانان صلح برقرار خواھد این فرزند من سرور مسلمانان اس»
 (41.(ساخت



 از صلح با معاویھ) ع(ھدفھاى امام 

یابند، ھمواره  بزرگان و زمامداران جھان، ھنگامى كھ اوضاع و شرائط را بر خالف ھدفھا و نظریات خود مى
ن كمترى دربر داشتھ باشد، و این یك اصل اساسى در كنند در موارد دوراھى، جانبى را بگیرند كھ زیا سعى مى

 .محاسبات سیاسى و اجتماعى است

كوشید ھدفھاى عالى خود را تا آنجا كھ مقدور است، بھ طور  نیز بر اساس ھمین رویھ معقول مى) ع(امام مجتبى 
با این شرط حكومت را بھ وى از اینرو ھنگامى كھ ناگزیر شد با معاویھ كنار آید، طبق ماده اول . نسبى تامین نماید

 /رفتار نماید) ص(واگذار كرد كھ در اداره امور جامعھ اسالمى تنھا بر اساس قوانین قرآن و روش پیامبر 

بدیھى است نظر امام تنھا رسیدن بھ قدرت و تشكیل حكومت اسالمى نبود، بلكھ ھدف اصلى، صیانت و نگھدارى 
شد،  ر اساس این قوانین بود و اگر این روش بھ وسیلھ معاویھ اجرا مىقوانین اسالم در اجتماع و رھبرى جامعھ ب

 /باز تا حدودى ھدف اصلى تامین شده بود

توانست آزادانھ رھبرى جامعھ اسالمى را بھ  مى) ع(بعالوه، طبق ماده دوم، پس از مرگ معاویھ، حسن بن على 
و در آن ایام دوران )42(ن حضرت بزرگتر بودعھده بگیرد، و با توجھ بھ اینكھ معاویھ در حدود سى سال از آ

گردد كھ  رفت كھ عمر وى چندان طول نكشد، روشن مى گذرانید و طبق شرائط عادى امید زیادى مى پیرى را مى
 /این شرط، روى محاسبات عادى تا چھ حد بھ نفع اسالم و مسلمانان بود

در مراسم نماز جمعھ و ) ع(ر شرائطى كھ امیر مومنان بقیھ مواد پیمان نیز ھر كدام حائز اھمیت بسیار بود، زیرا د
گرفت و این كار بھ صورت یك بدعت ریشھ دارى در  در حال نماز با كمال بى پروایى مورد سب و شتم قرار مى

آمده بود و شیعیان و دوستداران آن حضرت و افراد خاندان پیامبر ھمھ جا مورد تعقیب و در معرض تھدید و 
 /زش گرفتن چنین تعھدى از معاویھ غیر قابل انكار بودشكنجھ بودند، ار

 اجتماع در كوفھ

مردم . پس از انعقاد پیمان صلح، طرفین ھمراه قواى خود وارد كوفھ شدند و در مسجد بزرگ این شھر گرد آمدند
اى ھیچ انتظار داشتند مواد پیمان طى سخنرانیھایى از ناحیھ رھبران دو طرف، در حضور مردم، تایید شود تا ج

 /گونھ شك و تردیدى در اجراى آن باقى نماند

اى خواند؛  این انتظار بیجا نبود، ایراد سخنرانى جز در برنامھ صلح بود، لذا معاویھ بر فراز منبر نشست و خطبھ
 :ولى نھ تنھا در مورد پایبندى بھ شرائط صلح تاكیدى نكرد، بلكھ باطعنھ و ھمراه با تحقیر چنین گفت

دانم كھ اینھا را نجام  چون مى! این با شما نجنگیدم كھ نماز و حج بھ جا آورید و زكات بپردازید من بھ خاطر»
 /«دھید، بلكھ براى این با شما جنگیدم كھ شما را مطیع خود ساختھ و بر شما حكومت كنم مى

ن است، و ھیچ گونھ ام زیر پاھاى م بستھ) ع(آگاه باشید كھ ھر شرط و پیمانى كھ با حسن بن على «: آنگاه گفت
 (43(».ارزشى ندارد

 /بدین ترتیب، معاویھ تمام تعھدات خود را زیر پا گذاشت و پیمان صلح را آشكارا نقض كرد

 جنایات معاویھ

معاویھ بھ دنبال اعالم این سیاست، نھ تنھا تعدیلى در روش خود بھ عمل نیاورد بلكھ بیش از پیش بر شدت عمل و 
 /جنایت خود افزود



را بیش از گذشتھ روج داد، عرصھ زندگى را بر شیعیان و ) ع(عت اھانت بھ ساحت مقدس امیر مومنان او بد
اى  و عده» حجر بن عدى«فوق العاده تنگ ساخت، شخصیت بزرگى ھمچون ) ع(ویاران بزرگ و وفادار على 

افزایش یافت ) ع(ان على دیگر از رجال بزرگ اسالم را بھ قتل رسانید، و كشتار و شكنجھ و فشار در مورد پیرو
بھ طورى كھ نوعاً شیعیان یا زندانى و یا متوارى شدند و یا دور از خانھ و كاشانھ خود در محیط فشار و خفقان بھ 

 /بردند سر مى

و پیران آن حضرت را زیر پا نھاد، بلكھ در مورد خراج ) ع(معاویھ نھ تنھا ماده مربوط بھ حفظ احترام على 
 /ق پیمان رفتار نكردنیز طب» دارابگرد«

 :نویسد در این باره مى» طبرى»

» ابن اثیر«) 44. (»اھل بصره خراج دارابگرد را ندادند و گفتند این مال، متعلق بھ بیت المال ما و از آن ماست»
 :نویسد مى

 (45.(»اھل بصره از دادن خراج دارابگرد امتناع ورزیدند و این كار را بھ دستور معاویھ انجام دادند»

 بیدارى و آگاھى مردم

مردمى كھ بھ سبب تحمل جنگھاى متعدد از جنگ خستھ و بیزار بودند و بھ پیروى از روساى خود و تحت تاثیر 
ھاى فریبنده عمال معاویھ دل بھ صلح و سازش بستھ بودند، الزم بود بیدار شوند و متوجھ گردندكھ  تبلیغات و وعده

ھاى معاویھ و پیروى كوركورانھ از روساى  ، و فریفتگى بھ وعدهبھ خاطر اظھار ضعف از تحمل عواقب جنگ
و این ممكن نبود مگر آنكھ بھ چشم خود آثار و عواقب شوم و خطرناك ! اند؟ خود، چھ اشتباه بزرگى مرتكب شده

 /دیدند عمل خود را مى

حرومیتھا، تعقیبھایى مداوم، بعالوه الزم بود مسلمانان عمالً با چھره اصلى حكومت اموى آشنا شده و بھ فشارھا، م
 /آورد، پى ببرند و خفقانھایى كھ حكومت اموى بھ عمل مى

و یاران صمیمى او در آن برھھ حساس از تاریخ انجام دھند، این بود كھ ) ع(در حقیقت، آنچھ الزم بود امام حسن
آنھا را براى درك و فھم این  این واقعیتھا را عریان و بى پرده بر ھمگان مكشوف سازند و در نتیحھ عقول و افكار

 .حقایق تلخ، و قیام و مبارزه بر ضد آن، آماده سازند

صلح كرد، نھ براى این بود كھ شانھ از زیر بار مسئولیت خالى كند، بلكھ براى این بود ) ع(بنابراین اگر امام مجتبى
 .كھ مبارزه را در سطح دیگرى شروع كند

. ن صلح بھ وقوع پیوست بھ این مطلب كمك كرد و عراقیان را سخت تكان داداتفاقاً حوادثى كھ پس از انعقاد پیما
در این ھنگام گروھى از . اردو زد) نزدیكى كوفھ(» نخلیھ»در ) پس از آتش بس(معاویھ«: نویسد مى» طبرى«

. فرستاد معاویھ یك ستون نظامى از شامیان را بھ جنگ آنھا. خوارج بر ضد معاویھ قیام كرده وارد شھر كوفھ شدند
 معاویھ بھ اھل كوفھ دستور داد خوارج را. خوارج آنھا را شكست دادند

 (46(»!سركوب سازند، و تھدید كرد كھ اگر با خوارج نجنگند، در امان نخواھند بود

نبودند، از طرف معاویھ كھ  (ع(بدین ترتیب مردم عراق كھ حاضر بھ جنگ در ركاب امیرمومنان و حسن بن على
و این نشان داد كھ در حكومت معاویھ ھرگز بھ ! نھا و خوارج بود،مجبور بھ جنگ با خوارج شدنددشمن مشترك آ

 /كردند نخواھند رسید صلح و آرامشى كھ آرزو مى



 سیاست تھدید و گرسنگى

عالوه بر این، معاویھ برنامھ ضد انسانى دامنھ دارى را كھ باید اسم آن را برنامھ تھدید و گرسنگى گذاشت، بر ضد 
 .عراقیان بھ مورد اجرا گذاشت و آنھا را از ھستى ساقط كرد

معاویھ از یك طرف مردم عراق را در معرض ھمھ گونھ فشار و تھدید قرار داد و از طرف دیگر حقوق و مزایاى 
 .آنھا راقطع كرد

بنى امیھ . دندشیعیان در ھر جا كھ بودند بھ قتل رسی: نویسد ، دانشمند مشھور جھان تسنن، مى»ابن ابى الحدید»
ھر كس كھ معروف بھ دوستدارى و دلبستگى . دستھا و پاھاى اشخاص را بھ احتمال اینكھ از شیعیان ھستند،بریدند

 .اش را ویران كردند بود، زندانى شد، یا مالش بھ غارت رفت، و یا خانھ) ص(بھ خاندان پیامبر

از اتھام بھ كفر و بیدینى بدتر ) ع(ھ دوستى علىشدت فشار و تضییقات نسبت بھ شیعیان بھ حدى رسید كھ اتھام ب
 !ترى بھ دنبال داشت و عواقب سخت! شد شمرده مى

) ع(آمیز، وضع اھل كوفھ از ھمھ بدتر بود زیرا كوفھ مركز شیعیان امیرمومنان در اجراى این سیاست خشونت
 .شد شمرده مى

زیاد كھ روزى . ایى بصره را نیز بھ وى محول كردرا حاكم كوفھ قرار داد و بعدھا فرمانرو» زیاد بن سمیھ«معاویھ
شناخت، پیدا كرده و كشت، تھدید كرد، دستھا و پاھاى آنھا را  بود و ھمھ آنھا را بخوبى مى) ع(در صف یاران على

قطع كرد، نابینا ساخت، بر شاخھ درختان خرما بھ دار آویخت و از عراق پراكنده نمود، بھ طورى كھ احدى از 
 .عروف شیعھ در عراق باقى نماندشخصیتھاى م

 اوج فشار در كوقھ و بصره

چنانكھ اشاره شد، مردم عراق و مخصوصاً كوفھ بیش از دیگران زیر فشار قرار گرفتھ بودند، بھ طورى كھ وقتى 
كردند و اسرار خود را با آنھا در میان  بھ خانھ دوستان و افراد مورد وثوق و اطمینان خود رفت و آمد مى

گرفتند كھ آنھا را لو  ترسیدند، مادام كھ از آنھا سوگندھاى مؤكد نمى شتند،چون از خدمتكار صاحبخانھ مىگذا مى
 !كردند ندھند، گفتگو را آغاز نمى

اى بھ عمال و فرمانداران خو در سراسر كشور نوشت كھ شھادت ھیچ یك از شیعیان و خاندان  معاویھ طى بخشنامھ
 !را نپذیرند) ع(على

و خاندان او ) ع(اگر دو نفر شھادت دادند كھ شخصى، از دوستدادان على«: نامھ دیگرى چنین نوشتوى طى بخش
 !«است، اسمش را از دفتر بیت المال حذف كنید و حقوق و مقررى او را قطع نمایید

را بھ جاى خود در » سمْر بن جندب«كرد،  زیاد كھ بتناوب شش ماه در كوفھ و شش ماه در بصره حكومت مى
زیاد . سمره در این مدت ھشت ھزار نفر را بھ قتل رسانید. ره گذاشت تا در غیاب وى امور شھر را اداره كندبص

كشتم  اگر دو برابر آنھا رانیز مى: ترسى كھ در میان آنھا یك نفر بیگناه را كشتھ باشى؟ گفت آیا نمى: بھ وى گفت
 !ترسیدم ھرگز از چنین چیزى نمى

سمره در بامداد یك روز چھل و ھفت نفر از بستگان مرا كشت كھ ھمھ حافظ قرآن : گوید مى» ابو سوار عدوى»
 /بودند

 صلح، زمینھ ساز قیام عاشورا



این حوادث وحشتناك، مردم عراق را سخت تكان داد و آنھا را از رخوت و سستى بھ در آورد و ماھیت اصلى 
 .حكومت اموى را تا حدى آشكار نمود

شدند و از بذل و بخششھاى  مند مى بھره)ع(بائل، از آثار و منافع پیمان صلح امام حسندر ھمان حال كھ روساى ق
 گشتند، مردم عادى عراق كم كم بھ ماھیت اصلى حكومت بیدادگر و معاویھ برخوردار مى

 (47. (بردند خودكامھ معاویھ كھ پاى خود بھ سوى آن رفتھ و بھ دست خود آن را تثبیت كرده بودند،پى مى

وا گذاشت و این شخص  «عبدهللا بن عامر«را بر كوفھ حاكم ساخت و كار بصره را بھ » مغیره بن شعبھ»ھ معاوی
معاویھ خود نیز بھ شام رفت و از دمشق بھ . كھ پس از قتل عثمان آن شھر را ترك گفتھ بود، بھ بصره بازگشت

 .تدبیركار دولت خویش پرداخت

شدند و از آن سستى كھ در حمایت  افتادند، اندوھناك مى مى (ع(ار علىمردم عراق ھر گاه بھ یادزندگانى در روزگ
نمودند و نیز از صلحى كھ میان ایشان و مردم شام اتتفاق افتاده  نشان داده بودند، اظھار پشیمانى مى) ع(از على

پرسیدند  ر مىكردند و از یكدیگ رسیدند، ھمدیگر را سرزنش مى آنان چون بھ یكدیگر مى. بود، سخت پشیمان بودند
كھ چھ خواھد شد و چھ باید كرد؟ ھنوز چند سالى نگذشتھ بود كھ نمایندگان كوفھ میان آن شھر و مدینھ براى دیار 

 (48.(حسبن بن على و گفتگو با او و شنیدن سخنان وى بھ رفت و آمد پرداختند

گ با حكومت فاسد اموى بھ دوران آمادگى و تمرین تدریجى امت براى جن) ع(بنابراین دوران صلح امام حسن
 /رفت تا روز موعود، روزى كھ جامغھ اسالمى آمادگى قیام داشتھ باشد، فرا رسد شمار مى

  اظھار آمادگى براى آغاز قیام

. صلح كرد، ھنوز اجتماع بھ آن پایھ از درك و بینش نرسیده بود كھ ھدف امام را تأمین كند) ع(روزى كھ امام حسن
المى اسیر زنجیرھاى آمال و آرزوھا بود؛ آمال و آرزوھایى كھ روح شكست را در آنھا آن روز ھنوز جامعھ اس

 .تزریق كرده بود

كرد این بود كھ افكار عمومى رابراى قیام بر ضد حكومت اموى آماده  تعقیب مى) ع(ازینرر و ھدفى كھ امام حسن
حكومت اموى پى ببرند، بویژه آنكھ  كند و بھ مردم فرصت دھد تا خود بیندیشند و بھ حقایق اوضاع و ماھیت

نمود،  بھ ستمگریھا و جنایات حكومت اموى وزیر پا گذاشتن احكام اسالم مى) ع(اشارتھایى كھ حضرت مجتبى
 (49.(كرد افكار مردم را كامالً بیدار مى

 /قیام كندشده از او خواستند كھ ) ع(كم كم این آمادگى قوت گرفت و شخصیتھاى بزرگ عراق متوحھ حسین بن على

اوضاع فعلى براى قیام : فرمود كرد و مى توصیھ مى) ع(آنھا را بھ پیروى از امام مجتبى) ع(ولى حسین بن على
 /رسد مساعد نیست و تا زمانى كھ معاویھ زنده است،نھضت و قیام بھ ثمر نمى

  بازتاب حوادث در مدینھ

ده دار بود، خبر جنایتھاى معاویھ بال فاصلھ امامت را عھ) ع(كھ حسین بن على) ع(پس از شھادت حضرت مجتبى
با شركت بزرگان شیعھ در ) ع(گشت كھ حسین بن على افكند و محور بحث در اجتماعاتى مى در مدینھ طنین مى

و ھمراھان » حجر بن عدى«براى نمونھ، ھنگامى كھ معاویھ . داد عراق و حجاز و مناطق دیگر اسالمى تشكیل مى
آمده جریان را بھ حضرت خبر دادند و پخش این خبر موجى از ) ع(بزرگان كوفھ نزد حسیناى از  او را كشت، عده

 .نفرت در ھمھ افراد با ایمان برانگیخت



گرفت كھ مبلغین و عوامل  دھد كھ در آن ھنگام جنبش منظمى بر ضد حكومت اموى شكل مى این مطلب نشان مى
ودند كھ حضرت با تدبیر ھوشمندانھ خویش جان آنان را از ب) ع(موثر آن، ھمان پیروان اندك و صمیمى امام حسن

ھدف این گروه این بود كھ با تذكار جنایاتى كھ در سراسر دوران حكومت . گزند قشون معاویھ حفظ كرده بود
 (50!(زد، روح قیام را در دلھاى مردم برانگیزند تا روز موعود فرا رسد معاویھ موج مى

 قیام كرد؟) ع(نصلح امام حسی) ع(چرا امام حسن

را روشن ساخت، ولى دراینجا، جاى یك سوال باقى است و آن این ) ع(بحثھاى پیشین، راز و رمز صلح امام مجتبى
با ) ع(صلح كرد ولى امام حسین قیام نمود؟ اگر صلح، كار درستى بود، چرا امام حسین) ع(است كھ چرا امام حسن

 امام حسن نجنگید؟یزید صلح نكرد؟ و اگر قرار بر جنگ بود، چرا 

پاسخ این سوال را باید در اوضاع و شرائط متفاوت زمان این دو امام بزرگ، و نحوه رفتار و شخصیت معاویھ و 
 :كنیم ذیالً بھ گوشھ ھایى از تفاوت شیوه معاویھ و یزید اشاره مى. یزید جستجو كرد

  فریبكاریھاى معاویھ

كرد بھ حكومت خود  سیاستھاى عوام فریبانھ خود،ھمواره سعى مى ھا و معاویھ در دوران زمامدارى خود، با نقشھ
او از این كھ افكار عمومى، انحراف وى را از خط سیر صحیح سیاست اسالمى . رنگ شرعى و اسالمى بدھد

گر چھ معاویھ عمالً اسالم را تحریف نموده و حكومت اشرافى اموى را جایگزین خالفت . كرد بفھمد، جلوگیرى مى
بى پیرایھ اسالمى ساختھ، و جامعھ اسالمى را بھ یك جامعھ غیر اسالمى تبدیل كرده بود، ولى با وجود اینھا ساده و 

درید و در دربارش  ھا را نمى نمود، پرده كرد،مقررات اسالمى را ظاھراً اجرا مى ظواھر اسالم را نسبتاً حفظ مى
او بخوبى . اسالمى ظاھرى جامعھ عوض شودگذاشت رنگ  شد و نمى اى از مقررات اسالمى ضراعات مى پاره

كند، نباید علناً مرتكب كارھایى بشود كھ  كرد كھ چون بھ نام دین و خالفت اسالمى، بر مردم حكومت مى درك مى
تلقى نمایند، بلكھ ھمیشھ بھ  -كرد ھمان دینى كھ وى بھ نام آن بر آنان فرمانروایى مى -مردم آن را مبارزه با دین

داد تا با مقامى كھ داشت سازگار باشد و آن دستھ از كارھا را كھ توجیھ و تفسیر آن طبق  دینى مى اعمال خودرنگ
 /داد موازین دینى مقدور نبود، در خفا انجام مى

اى داشت و مشكالت را بھ  بعالوه معاویھ، در حل و فصل امور و مقابلھ با مشكالت، سیاست فوق العاده ماھرانھ
كرد كھ فرزندش یزید فاقد مھارت در بھ كارگیرى آنھا بود، و ھمین دو موضوع،  ىھاى مخصوصى حل م شیوه

داد زیرا در این شرائط افكار  پیروزى قیام و تأثیر مثبت شھادت در زمان حكومت معاویھ را مورد تردید قرار مى
چون ھنوز افكار  شد، بنى امیھ برانگیختھ نمى. كرد عمومى درباره قیام و انقالب ضد اموى داورى صحیح نمى

) ع(عمومى بھ میزان انحراف معاویھ از اسالم، آشنا نبود و بھ ھمین جھت، عناصر نا آگاه، جنگ حضرت مجتبى
آوردند، تا قیام حق در برابر  را با معاویھ بیشتر یك اختالف سیاسى و كشمكش بر سر قدرت و حكومت بھ شمار مى

 !باطل

كرد، بلكھ افكار عمومى درباره آن دستخوش اشتباه  نھضت كمك نمى شھادت در چنین شرائطى بھ پیشبرد مقاصد
 .شد گردید و حقیقت لوث مى مى

 جو نا مساعد

فضاى سیاسى دوره معاویھ فضاى صریحى نبود كھ یك مصلح بتواند از یك راه مشخص، امر را «چنانكھ دیدیم، 
د، بلكھ جوى بود كھ ھر مصلحى در آن جو فیصلھ دھد، و جامعھ، با ھوشیارى، جھت خویش راپیدا كند، چنین نبو

با توجھ بھ امكانات خود و چگونگى اطرافیان خود و  - بایست مراقب عمل رھبران فساد باشد و در ھر فرصت مى
. پیروز گرداند» غالب«را بر  «حقیقت مغلوب«عكس العملى مناسب نشان دھد، تا بدین گونھ  -شكل مواجھھ دشمن

شناختھ شده بود تأثیرى كھ باید، » شھادت«در آن روزگار، آنچھ بھ نام . ام حسن بوداین، مشكل عمده روزگار ام



خواھد تا بتواند از صورت یك شھادت و  ھا، زمینھ مساعدى مى در واقع شھادت نیز مانند بسیارى از پدیده. نداشت
گر مردم، حیات اخالص فردى در آید و شكل یك پدیده اجتماعى موثر بھ خود گیرد و خون شھید در رگ دی

 /بیافریند

و یادى از آنان گذشت  - دھند كھ اگر امام با سپاه سست عنصرى كھ دور او را گرفتھ بودند قرائن تاریخى نشان مى
نھاد، او را بھ زودى بھ عنوان یك شھید قھرمان،  خاست و میان خود و معاویھ شمشیر مى بر مى -كھ چھ كردند

خواست ننگى را كھ او و خاندانش از دست سربازان اسالم دیده  معاویھ مى! دندكر كشتند، بلكھ او را اسیر مى نمى
بودند، و روزى بھ دست سربازان سلحشور اسالم اسیر شده بودند، از طریق اسیر كردن یكى از بزرگان آل 

انسان كھ درعاشورا پیش  -پس امام در صورت شكست خوردن، بھ صورت شھیدى قھرمان. جبران كند) ص(محمد
گشت، و این، یكى  اى نامعلوم تلف مى شد و سرانجام بھ گونھ شد، بلكھ او بھ دست معاویھ گرفتار مى كشتھ نمى -مدآ

 .شد از زیانھاى بزرگ بود كھ در آن روز متوجھ موضع حق مى

خت و تا شد، معاویھ بھ سرزمینھا و شھرھاى اسالم مى مغلوب مى) ع(اگر در جنگ با سپاه معاویھ، سپاه امام مجتبى
كشت، و بویژه شھرھاى مكھ و مدینھ و كوفھ و بصره و دیگر آبادیھایى كھ در قلمرو حكومت على  توانست مى تا مى

ماند و از  محدود نمى -برخالف واقعھ عاشوا -بدین گونھ تعداد كشتھ شدگان . بن ابى طالب و امام حسن قرار داشت
 (51(».كرد یاد مى گذشت، این بود آن حفظ خونى كھ امام از آن حساب مى

حسین بن  -بود كھ ) ع(بر صلح امام حسن ) ع(و نیز بھ دلیل صحھ گذاشتن حسین بن على  -شاید بھ ھمین دالیل 
 60تا  50پس از شھادت برادر بزرگوار خود، در مدت ده سال آخر حكومت معاویھ یعنى تقریبا از سال ) ع(على 

نمود و بھ آماده ساختن افكار عمومى اكتفا  ، روز شمارى مىھجرى قیام نكرد، بلكھ در انتظار فرصت مناسب
كرد، معلوم نبود بازتاب آن در جامعھ اسالمى چگونھ خواھد بود و در  ورزید، زیرا اگر در این زمان قیام مى مى

 افكار عمومى چگونھ انعكاس خواھد یافت؟

 یزید، چھره منفور جامعھ اسالمى

یزید نھ تنھا ) ایم گفتھ) ع)چنانكھ در زندگانى امام حسین ( رعكس بود زیرااما این مطلب در مورد یزید درست ب
خواست بھ نام آن بر مردم  پختگى و تدبیر و سیاست پدر را نداشت، بلكھ از رعایت ظواھر اسالم نیز كھ مى

 /حكومت كند، فرسنگھا دور بود

او فردى بى خرد، متھور، . اط بودیزید جوانى ناپختھ، شھوت پرست، خود سر، و فاقد دور اندیشى و احتی
 /خوشگذران، عیاش، و داراى فكر سطحى بود

یزید كھ پیش از رسیدن بھ حكومت اسیر ھوسھاو پایبند تمایالت افراطى بود، بعد از رسیدن بھ حكومت نیز 
مان نتوانست حداقل مثل پدر ظواھر اسالم را حفظ كند، و خود را ولو بھ صورت ظاھر، فردى دیندار و با ای

معرفى كند بلكھ در اثر خصلت بى پرواى و ھوسبازى كھ داشت، علنا مقدسات اسالمى را زیر پا گذاشت و در راه 
 /كرد خورد و تظاھر بھ فساد و گناه مى او علناً شراب مى. رضاى شھوات خود از ھیچ چیز فرو گذارى نكرد

ناپذیر با اسالم و  نى امیھ را كھ دشمنى آشتىیزید از لحاظ سیاسى آن قدر ناپختھ بود كھ ماھیت اصلى حكومت ب
 /بازگشت بھ دوران جاھلیت و احیاى رژیم اشرافى آن زمان بود، كامال بھ مردم نشان داد

این پرده دریھا و بى بند وباریھاى یزید براى ھمھ ثابت كرده بود كھ وى بكلى فاقد شایستگى و لیاقت براى احراز 
را در ) ع(توانستند قیام حسین  بنابراین مزدوران حكومت بنى امیھ نمى. مى استمقام خالفت و رھبرى جامعھ اسال

افكار عمومى متھم و آلوده سازند، زیرا مردم بھ چشم خود، رفتار یزید را، كھ كوچكترین تناسبى با موازین دینى و 
قیام جھت واژگون ساختن  دیدند، و ھمین رفتار یزید در افكار عمومى، مجوز خوبى براى تعالیم مذھبى نداشت، مى

بر ضد ) ص(را قیام فرزند پیامبر ) ع(در چنین شرائطى مردم قیام حسین بن على . رفت چنین حكومتى بھ شمار مى
 !كردند، نھ اختالف سیاسى و یا كشمكش بر سر تصاحب مقام و قدرت حكومت باطل بھ منظور حفظ اسالم تلقى مى



 گیرد جنبش نیرو مى

را باید در بیدارى افكار عمومى و افزایش نفوذ دعوت شیعیان پس از صلح امام ) ع(بن على  علت دیگر قیام حسین
مجتبى ع جستجو كرد، زیرا جنبشى كھ پس از امضاى صلح، بر ضد حكومت اموى آغاز شده بود روز بروز در 

 /شد حال گسترش و توسعھ بود و بر دامنھ نفوذ آن افزوده مى

ا نادانستھ، موجب گسترش و نیرومندى این جنبش گردید، زیرا معاویھ كھ پس از سیاست معاویھ نیز، دانستھ ی
خاصھ شیعیان  -دید، بیش از پیش عرصھ را بر مردم  میدان عمل را تا حدودى بالمانع مى) ع(شھادت امام مجتبى 

 /تنگ گرفت و از ھیچ گونھ ظلم و ستم فروگذار نكرد) ع(و پیروان امیر مومنان 

اویھ بھ حقوق مسلمانان، حمالت و شبیخونھاى پى در پى نظامیان خشن و ستم پیشھ معاویھ بر تجاوز مكرر مع
برخالف  -مناطق مختلف اسالمى، كشتن و آزار مردم بیگناه، نقض پیمان صلح و بیعت گرفتن براى ولیعھدى یزید

عمومى حكومت بنى امیھ را  مسائلى بود كھ وجھھ (ع(و باالخره مسموم ساختن امام مجتبى  - مفاد صریح صلحنامھ 
این حوادث موجب ھمبستگى و فشردگى ھر چھ بیشتر . بیش از پیش لكھ دار ساخت و موقعیت آن را تضعیف كرد

 /صفوف شیعیان و تقویت جبھھ ضد اموى شد و بتدریج زمینھ نھضت و قیام حسینى را فراھم ساخت

یان سختگیریھاى معاویھ نسبت بھ شیعیان پس از ، دانشمند و نویسنده معروف مصرى، پس از ب»طھ حسین«دكتر 
 :نویسد صلح، مى

در ده سال آخر حكومت معاویھ، كار شیعیان باال گرفت و دعوت آنھا در شرق كشور اسالمى و جنوب مناطق »
عربى فوق العاده انتشار یافت، بھ طورى كھ ھنگام مرگ معاویھ عده بسیارى از مردم، مخصوصاً اھل عراق، لعن 

 (52.(»دانستند ھ و محبت اھل بیت را جزئى از وظیفھ دینى خود مىمعاوی

بدین ترتیب، جامعھ اسالمى بھ قدر كافى چھره حقیقى حكومت اموى را شناخت، و طعم تلخ شكنجھ ھاى آن را 
چشید، و از انواع ظلمھا و تجاوزھاى این حكومت بھ حقوق مسلسانان، آگاه شد و ماسكى كھ این حكومت در ابتداى 

و در نتیجھ، با مرگ معاویھ و . زمامدارى معاویھ بر چھره زده بود كنار رفتھ مردم با قیافھ اصلى آن آشنا گشتند
رشد و آگاھى حامعھ اسالمى، تمام عواملى كھ در زمان وى مانع تحقیق یك قیام پیروزمند بود، بر طرف شد و راه 

ضربت قاطع را بر پیكر ) ع(نگام بود كھ حسین بن على قیام بر ضد حكومت اموى كامالً ھموار گردید و در این ھ
 /نظیر را پى ریزى نمود حكومت فاسد بنى امیھ وارد ساخت و آن قیام بزرگ و بى

 نھضت الھام بخش

تحول دامنھ دارى در جامعھ اسالمى بھ وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت و افكار ) ع(قیام حسین بن على 
قیام : امیھ شوراند و منشأ پیدایش نھضتھا و انقالبھاى پى در پى و بزرگى مانند عمومى را بر ضد حكومت بنى

توابین، نھضت بزرگ دیگر گردید، در حالى كھ اگر ھمین انقالب در زمان حضرت مجتبى و بھ وسیلھ آن حضرت 
 .گردید، فاقد چنین ثمراتى بود عملى مى

با كمال شھامت، ) ع(د خود را گرفت، زیرا حضرت مجتبى در واقع دنبالھ برنامھ برادر ارجمن) ع(حسین بن على 
گیریھاى كوتھ فكران و عناصرافراطى را تحمل كرد و بتدریج زمینھ انقالب را فراھم ساخت و افكار عمومى  خرده

ت ابتكار عمل را در تھاجم بھ كانون فساد بھ دس) ع(را آماده نمود و آنگاه كھ زمینھ كامالً آماده شد، حسین بن على 
 /گرفت

 تفاوت یاران



باید تفاوت اساسى -و شرح آن گذشت -با زمان امام حسین داشتھ است) ع(گذشتھ از تفاوتھایى كھ دوره امام حسن 
 .میان یاران این دو امام را نیز در نظر گرفت

) ع(حسن  با شنیدن یك شایعھ، بھم ریختند و جمعى، سرا پرده امام) ع(در صفحات گذشتھ دیدیم كھ سپاه امام حسن 
 !را غارت كردند و حتى فرش زیر پاى امام را ربودند

دیدیم آنان كھ میخواستند در ركاب امام، با سپاه شام بجنگند و در این راه جان دھند، خود حادثھ ساز شدند و امام را 
 :گفتند اكنون آنان را مقایسھ كنید با یاران امام حسین كھ شب عاشورا مى. تنھا گذاشتند

كشند و خاكسترمان را بر باد  كنند، سپس مى شویم، آنگاه ما را زنده مى سوگند اگر بدانیم كھ كشتھ مىبھ خدا »
یك كشتھ شدن كھ . كنند، از تو جدا نخواھیم شد تا اینكھ در راه تو جان بسپاریم دھند، و این كار را ھفتاد بار مى مى

 /«بیش نیست، و آن شھادت است و كرامت جاوید و سعادت ابدى

و طنینى در گنبد افالك در » شھادت«توان، شورى در تاریخ بشر در انداخت بھ نام  آرى با این گونھ مردان، مى
، نھ با كسانى كھ با آنان نھ غلبھ نصیب گردد، نھ شھادت، بلكھ آدمى را دست بستھ تحویل »عاشورا«افكند بھ نام 

 !دشمن دھند و آنچھ بر جاى ماند، ذلت اسارت باشد و بس

ین بود كھ امام حسن فقط سنگر مبارزه را تغییر داد، بھ عبارت دیگر تغییر جاى داد نھ تغییر جھت، مانند كسى كھ ا
اى در حال حركت نماز بخواند و روى بھ قبلھ داشتھ باشد، این نماز گزاز با تغییر مركوب،تغییر وضع و  در وسیلھ
مردان حق ھمواره مبارزه با باطل بوده است، چھ از میدان قبلھ ). روى بھ قبلھ بودن(دھد، نھ تغییر جھت جاى مى

 ///ھاى كوفھ و مسجد مدینھ، چھ از زندان بغداد و ھا و محلھ عاشورا، چھ از درون كوچھ

، معاویھ را، بزرگترین مانع نشر حق و عدالت در آن روزگار را ھدف گرفتھ بود،گاه از زاویھ  (ع(امام حسن
 (53. (تدبیر قبول صلحتجھیز سپاه و گاه از زاویھ 

  دو رویھ یك رسالت

تألیف دانشمند و » صلح الحسن«اى كھ بر كتاب پر ارج ، در مقدمھ»سید شرف الّدین عاملى«عالمھ مجاھد، مرحوم
 :نگارد نوشتھ، چنین مى»شیخ راضى آل یاسین«محقق عالیقدر

د و آنان را آن طور كھ بودند، بشناساند، مھمترین ھدف امام حسن آن بود كھ پرده از چھره این طاغیان بر دار...»
تا از عملى شدن نقشھ ھایى كھ براى از بین برد رسالت جدش پیامبر كشیده بودند، جلوگیرى نماید، و این ھدف 

و خدا را بر (امام، بھ طور كامل برآورده شد و ماسك از چھره كثیف امویان برافتاد و ماھیت پلید آنان آشكار گشت
 /(این نعمت سپاس

از بركت این تدبیر امام حسن بود كھ برادرش سیدالشھدا آن انقالب بزرگ را كھ روشنگر حقیقت و عبرت بخش 
 /خردمندان بود، بھ وجود آورد

این دو برادر، دو رویھ یك رسالت بودند كھ وظیفھ و كار ھریك، در جاى خود، و در اوضاع و احوال خاص خود 
و نیز از نظر فداكارى و از خود گذشتگى، درست معادل و ھموزن  از نظر ایفاى رسالت و تحمل مشكالت،

 /دیگرى بود

چیزى كھ ھست، حسن، جان خود . حسن از بذل جان خود دریغ نداشت، و حسین در راه خدا جانبازتر از حسن نبود
ھ پیش رادر یك جھاد خاموش و آرام فدا كرد و چون وقت شكستن سكوت رسید، شھادت كربال واقع شد؛ شھادتى ك

 !حسنى بود. از آنكھ حسینى باشد



ریشھ دارتر بود، زیرا امام » عاشورا«از روز» ساباط«از نظر خردمندان صاحبنظر، واقعیت فداكارى در روز
حسن آن روز در صحنھ فداكارى، نقش یك قھرمان شكیبا و پایدار را در چھره یك شكست خورده از پاى در آمده 

 /ایفا كرد

ت عاشورا درمرتبھ اول حسنى بود و در مرتبھ دوم حسینى، زیرا این حسن بود كھ در واقع از اینجاست كھ شھاد
 /شالوده نھضت عاشورا را ریختھ و آن را بھ ثمر رساند

بھ منظور روشن كردن ماھیت ضد اسالمى حكومت اموى و بیدار كردن مردم ) (ع(گویى امام حسن و امام حسین 
تصمیم گرفتھ بودند كھ ھر یك نقشى ایفأ كنند، منتھا نقش امام حسن نقش صبر  بر سر یك برنامھ متفقاً ) از غفلت

، نقش انقالب و قیام مردانھ، تا از این دو نقش، یك تاكتیك كامل در )ع(وپایدارى حكیمانھ باشد و نقش امام حسین 
 /راه ھدف واحد، بھ وجود آید

شدند و شروع كردند بھ فكر كردن در مسائل و حوادث، و  از اینجا بود كھ پس از واقعھ ساباط و كربال، مردم بیدار
 (54.(پى بھ ماھیت پلید بنى امیھ بردند

در شرائط تاریخى برادرگرامى خود امام حسن ) ع(توان گفت كھ اگر حسین بن على  با توجھ بھ این حقایق، مى
در زمان حسین بن على، ) ع(كرد،و و اگر امام حسن ) ع(كرد كھ امام حسن  گرفت، ھمان كار را مى قرار مى

گرفت زیرا این دو امام بزرگ ھر كدام با توجھ بھ اوضاع و شرائط خاص زمان خود،  برنامھ او را در پیش مى
 /رسالت تاریخى خویش را انجام دادند

حسن و «: با پیش بینى این حوادث و خرده گیریھاى، درباره این دو فرزند عالیقدر خود فرمود) ص(پیامبر اسالم 
 (55(».حسین دو پیشواى اسالمند، خواه صلح كنند و خواه نبرد و جھاد

 ؟...صلح یا صالح

چاپ » ؟...صلح یاصالح«زیر عنوان )56(این بخش رابا مقالھ یكى از نویسندگان كھ در یكى از مجالت تھران 
 :رسانیم شده بود، بھ پایان مى

ھ را شاید بتوان یكى از دشوارترین مراحل سیر امامت یا بھ عبارتى متاركھ و آتش بس وى با معاوی) ع(صلح حسن 
) ع(ترین نرمش تاریخ، و تحمل رنج طاقت فرساى آن، كھ ھیچ كس جز پسر على  این انقالبى. در دنیاى اسالم نامید

انگیز و سوال آفرین  آن ھم توسط درك عالیترین درجات ایمان قادر بھ انجامش نبوده و نخواھد بود، ھمواره بحث
است، و متاسفانھ غرض و رزان بھ قلم غرض، و جاھالن بھ دیده جھل، این شگرد ایمانى را در پرده تحریف  بوده

 /اند و ابھام پیچیده

 /امامان ھمگى، مظھر تقوى و روش ھستند، تقوى در ھمگى شان مشترك، و روش در تمامى شان متفاوت است

در مرحلھ اول روش ) ع(شیوه حسن . گردد مىراھگشاى امت : سكوت و خروش: در دو مرحلھ) ع(روش على 
بى سكوت، خروش و شھادتى ھشدار دھنده و  (ع(على . گیرد در مرحلھ دوم آن شكل مى) ع(پدر، و راه حسین 

 /رسید نیز بدون صلح برادر، این چنین در تاریخ بھ ثبت نمى) ع(داشت، فریاد و جانفشانى حسین  حیاتبخش نمى

اند كھ  اند، و آنان ھم كھ تحت تاثیر شور و احساس، آرزو كرده فیت اندیشى متھم كردهرا بع عا) ع(آنان كھ حسن 
نام مكان صلح، نام روز صلح، ھمان صلح انقالبى و تاریخ )گزید و از ساباط  اى كاش او نیز شھادت را بر مى«

االى دیگر عاشوراى دیگر، و از كوفھ، كرب) ع(، و بھ عبارتى دیگر روز عاشوراى حسن )ع(ساز حسن 
 /ساخت، ھر دو در اشتباھند مى



 گزینش موثرترین شیوه مبارزه

چھ بسا تحمل شھادت براى حسن آسانتر بود، اما او نیز مانند سایر امامان باید تنھا بھ فكر نجات اسالم و مسلمین، و 
یچ روش دیگرى یابیم كھ در دوران حسن ھ با كمى تفحص مى. بود برگزیدن موثرترین شیوه و مستى مبارزه، مى
اگر حسن در . آمد تر رفتن، و زنده بودن براى بھتر مردن، بھ كار نمى جز صلح، آن ھم بھ ھدف ماندن براى پر پیام

 /یافت شد، امامت تداوم نمى كرد و شھید مى آن تنھایى و بى یاورى، مانند برادر قیام مسلحانھ مى

زد، اما وقتى  داشت، بھ آن خروش دست مى ق و جانباز مىشاید اگر او ھم مانند برادر حتى ھفتاد و دو یار صدی
گیرد و  كند كھ حتى ھمسرش را براى مسموم كردنش، تحت فرمان مى دشمن آن گونھ اطراف او را از یاور تھى مى

دارد، و در نھایت، فرمانده سپاھى  تحویل دادن او بھ معاویھ، بھ معاملھ وا مى «كت بستھ«امراى سپاھش را براى 
 ماند؟ كشاند، چھ راھى جز صلح پیش پایش مى اش بھ طغیان مى ھ براى قیام باید از او كمك بگیرد، بر علیھرا ك

بى . توانست اعتماد كند، ھمان حسینى بود كھ فرداى پر پیام عاشورا، منتظرش نشستھ بود بھ تنھا كسى كھ مى
اشد، حسنى است و چھره حسن را در روزى انصافى است اگر اذعان نكنیم كھ شھادت كربال پیش از آنكھ حسینى ب

كھ در صحنھ فداكارى با نقشى از یك قھرمان نستوه و پایدار، و در چھره مظلومانھ یك از پا ننشستھ مغلوب، صلح 
 /كند، با بیدارى ننگریم را بتحمیل، تحمل مى

یلھ ھمین صلح بھ مردم داده بى تردید، اگر معاھده حسن با معاویھ نبود و محك آزمودن در شكستن مفاد آن، بھ وس
ساخت  اگر شرط حسن با معاویھ كھ او را از تعیین جانشین محروم مى. پیوست شد، قیام حسین نیز بھ وقوع نمى نمى

داشت، و نھ  شد، تا معاویھ آن را با انتصاب یزید بشكند، نھ حسین دستاویز مشھودى براى قیام مى برقرار نمى
 (57...(لپیروانش دلیل واضح براى استدال

 ساباط و عاشورا؛ افشاگر جاھلیت پلید امویان

نظر افكند، جاھلیت زشت و پلید امویان را » عاشورا«و » ساباط«امت آن روز، خود وقتى بر مسیر دو حادثھ 
دید كھ حسن مسالمت را پذیرفت، ولى باز معاویھ بھ ھیچ یك از پنج شرط توافق پایبند . كرد بوضوح احساس مى

نھ در دوران حكومت، بر اساس كتاب خدا و سنت پیامبر خدا، عمل كرد؛ نھ پس از . ثاقھا را شكستنبوده و می
خود، زمام امر را بھ شورا و یا صاحب واقعى آن سپرد ؛ نھ دشنام و ناسزا بھ على را موقوف كرد و تقدس منبر را 

لمانان متعھد و یاران على را از آسیب از این بدعت ننگین مصون داشت؛ نھ خراج تعھد كرده را پرداخت ؛ و نھ مس
 /و سرانجام نیز حسن را مسموم كرد... اش بركنار داشت حمالت ناجوانمردانھ

 !بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن

این . ھاى پوشیده، عریان شدند و فكرھاى نھان، عیان گشتند بھ بركت قیام حسن، و قیام فریادگونھ حسین، نقطھ
، و در حسین بھ فریاد شكست، و شالوده امامت بود كھ در خون جگر ...ر حسن نھفت و نھفتبغض اسالم بود كھ د

 /حسن نطفھ بست، و در خون پیكر حسین بھ بلوغ رسید

آفرید، و خلفى كھ  سربازى كھ در جنگھا، یكھ تازیش حیرتھا مى. حسن، بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن بود
ارث و آموزش بھره برده بود، آنجا كھ رسالت را در میدان امامت، تنھا در  در مكتب رشادت تا شھادت پدر، از

این، زیبایى روش حسن بود نھ كیفیتى . صلح، ممكن دید، چھ بزرگوارانھ و پرشكیب، آن را پذیرفت، كھ تحمل كرد
. ون داشتدیگر، كھ سكوت و صلح را تنھا بر لبھ شمشیرش نشاند، و راھھاى دیگر اسالم را در حصار پناه مص

اش سكوت شمشیر را بكمال جبران كردند، و مستعدترین زمینھ را  ھاى كوبنده و كالم توفنده زبان برنده و خطبھ
ھراسید و رندان مزدور را بر آن  براى قیام خونین برادر فراھم ساختند تا بدانجا كھ معاویھ از سخن گفتنش مى

قت برده و حتّى االمكان بھ وى اجازه صحبت در مجامع را داشت تا رشتھ كالم را از این صاحب بر حقش، بھ سر
 /ندھند



 جھاد در وسیعترین میدانھا

اى كھ فتنھ و سالح، حاكم بود، درھاى مكتب اخالق، محبت و  او بزرگترین قدم اصالحى را برداشت، و در ھنگامھ
او صلح را در . ا فروختاندیشد، نام را بھ رضاى خد اصالح را گشود، و مانند مصلحى كھ جز بھ صالح نمى

ھاى جھاد، گردن نھاد جھاد دردناك او در  ابتداى راه برنگزید، بلكھ در انتھاى آن، و پس از شكست در ھمھ جبھھ
در جبھھ مبارزه با دشمن، ھم لشكر و ھم سنگر را بھ آزمون . ترین ابعاد صورت گرفت وسیعترین میدآنھاو گسترده
در جھاد با اصحاب منافق، ازنیروى اصالح و ارشاد كمك گرفت و در . نیرنگھا راھا و  گذاشت و ھم مقابلھ با فتنھ

 ///جھاد با نفس، از مھار خشم و تحمل صلحى تحمیلى

 ///شود و ھر ایرادى ستایش با نظرى حتى اجمالى بر جھادھاى این مظلوم خاموش، ھر اعتراضى اعتذار مى
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محمد بن  - 371، ص 1 ق، ج.ه 1328، بیروت، دار احیأ التراث العربى، 1، ط )در حاشیھ االصابھ(االصحاب، 
 /93، ص 6جریر الطبرى، ھمان كتاب، ج 

لت شاید ع). لغتنامھ دھخدا، لغت داربجرد) .دارابگر یكى از پنج شھرستان ایالت فارس در قدیم بوده است 39-
این باشد كھ این شھر طبق اسناد تاریخى، بدون جنگ تسلیم ارتش اسالم شد و مردم آن » دارابگرد«انتخاب خراج 

خراج آن طبق قوانین اسالم، اختصاص بھ پیامبر و خاندان آن حضرت و یتیمان و . با مسلمانان پیمان صلح بستند
شرط كرد كھ خراج این شھر بھ بازماندگان شھداى ) ع(از اینرو امام مجتبى . تھیدستان و درماندگان راه داشت

بعالوه،  .جنگ جمل و صفین پرداخت شود زیرا درآمد آنجا، ھمچنانكھ گفتھ شد، بھ خود آن حضرت تعلق داشت
رفتند  بازماندگان نیازمند شھید این دو جنگ كھ بى سرپرست بودند، یكى از موارد مصرف این خراج بھ شمار مى

 /(10، ص 44ق، ج .ه 1393وار، تھران، المكتبھ االسالمیھ، مجلسى، بحاراالن(
، منشورات دارالكتب 2ط (تالیف شیخ راضى آل یاسین » صلح الحسن»مشروح پیمان صلح را در كتاب  40-

 /مطالعھ فرمایید 261-259ص ) العراقْي فى الكاظميْ 
 :در زیر، از آن حضرت نقل شده استاین پیشگویى با اندكى اختالف در الفاظ، در كتب و مآخذ یاد شده  41-

الفصول المھمھ، ابن صباغ مالكى،  -121نوراالبصار، ص  - 12، ص 2اسدالغاْب، ج  -  194تذكْر الحواص، ص 
 - 298، ص 2تھذیب التھذیب، ج  -98، ص 2كشف الغْم، ترجمھ فارسى، ج  -330، ص 1االصاْب، ج  - 158ص 

 -369، ص 1ج ) در حاشیھ االصابھ(االستیعاب،  -36، ص 8ایھ، ج البدایھ و النھ -82الصواعق المحرقھ، ص 
 - 44و  38، ص 5مسند احمد حنبل، ج  -)در حاشیھ نور االبصار(اسعاف الراغبین  -35، ص 2حلیھ االولیأ، ج 

 /42، ص 3انساب االشراف، ج  - 26، ص 1الطبقات الكبرى عبدالوھاب شعرانى، ج  - 65عمْد الطالب، ص 
 /278ن، ھمان كتاب، ص آل یاسی42-
ابوالفرج االصفھانى، مقاتل الطالبیین، نجف، منشورات المكتْب  - 15، ص 16ابن ابى الحدید، ھمان كتاب، ج  43-

 /191شیخ مفید، االرشاد، قم، منشورات مكتْب بصیرتى، ص  - 45ق، ص .'ه 1385الحیدرْي، 
 /كوفھ ایراد كرد معاویھ بھ این خطبھ را پیش از ورود بھ: گوید ابوالفرج مى

 /95، ص 6محمد بن جریر الطبرى، تاریخ االمم و الملوك، بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج 44-
 :نویسد بالذرى نیز مى 405.، ص 3الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج 45-

نیز این  او. معاویھ بھ فرماندار خود در بصره تصمیم دستور داد مردم را برضد حسن بن على تحریك كند»
این مال، متعلق بھ : ماموریت را انجام داد و در نتیجھ تحریكات وى، اھل بصره داد وفریاد بھ راه انداختند و گفتند

شیخ محمد باقر محمودى بیروت، : انساب االشراف، تحقیق(» !بیت المال است، چرا آن را بھ دیگران بدھیم
 (/47ق، ص .ه 1397دارالتعارف للمطبوعات، 

 /95، ص 6یخ االمم و الملوك،بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج تار 46-
 /132، ص 6طبرى، محمد بن جریر، تاریخ االمم و الملوك، بیروت، دار القاموس الحدیث،ج  47-

دانست كھ اگر زمام امور مسلمانان بھ دست بنى  او بخوبى مى. كرد تمام این حوادث را پیش بینى مى) ع(امام مجتبى
رنوشت تاریكى در انتظار آنان و مخصوصاً شیعیان خواھد بود، ولى مسلمانان تا روزى كھ خود با این امیھ بیفتد، س

آنان ھنگامى كھ با این حوادث وحشتناك . بردند حوادث تلخ، رو در رو قرار نگرفتھ بودند، پى بھ اھمیت قضیھ نمى
ه و نفھمیده مقدمات بدبختى خود را فراھم اند و فھمید مواجھ شدند، تازه متوجھ شدند كھ فرصت را از دست داده

 /اند ساختھ
: اى كھ مشروح آن در صفحات گذشتھ نقل شد، بھ این آینده تاریك اشاره كرده بود ضمن خطبھ) ع(حضرت مجتبى

ناگزیر شوم زمامدارى مسلمانان را بھ معاویھ بسپارم، یقین بدانید زیر پرچم ) بھ علت سستى و بیوفایى شما(اگر«
ھم . نى امیھ ھرگز روى خوشى و شادى نخواھید دید و گرفتار انواع شكنجھ ھا و آزارھا خواھید شدحكومت ب

بینم كھ فردا فرزندان شما بر در خانھ فرزندان آنھا ایستاده، آب و نان درخواست  اكنون گویى، بھ چشم خود مى
ار داده است، ولى بنى امیھ آنھا را از در خواھند كرد، آب و نانى كھ مال فرزندان شما بوده و خداوند براى آنھا قر

 /«خانھ خود رانده از حق مسلم خود محروم خواھند ساخت
حسین، طھ، على و دو فرزند بزرگوارش، ترجمھ احمد آرام، تھران، كتابفروشى و چاپخانھ على اكبر علمى،  48-

 /207ش،ص .ه 1332



اش بھ  حكم شمشیرى دو دم را داشت كھ ھر دولبھ توان گفت كھ پیمان صلح، براى معاویھ از این جھت مى 49-
شد و اگر آن را نقض  كرد، ھدف امام تا حدودى تأمین مى زیرا اگر او بھ مفاد صلحنامھ عمل مى! زیان وى بود

كرد، نتیجھ آن ایجاد تنفر عمومى از حكومت اموى و جنبش و بیدارى مردم بر ضد این حكومت بود، و این،  مى
 /پیشواى دوم آن را از نظر دور نداشتاى بود كھ  مسئلھ
 1362، ترجمھ مھدى پیشوائى، قم، انتشارات توحید،)ع(شمس الدین، محمد مھدى، ارزیابى انقالب حسین 50-

 /179- 178ش، .ه
 /171و  133و  121حكیمى، محمدرضا، امام در عینیت جامعھ، تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمى، صفحات  51-
ترجمھ محمد على خلیلى، چاپ سوم، تھران، انتشارات بنگاه مطبوعاتى گوتنبرگ، ص  على و فرزندانش، 52-
298/ 
 /130-129حكیمى، ھمان كتاب،ص 53-
ترین نرمش قھرمانانھ تاریخ، ترجمھ سید على  آل یاسین، شیخ راضى، صلح امام حسن پرشكوه 54-
 /21- 20ش، مقدمھ،ص .'ه 1354اى،موسسھ انتشارات آسیا،  خامنھ
 :فرمود) ص(ھمھ مسلمانان اتفاق دارند كھ پیامبر اسالم : نویسد بن شھر اشوب مىا 55-

 /(394، ص 3مناقب آل ابى طالب، قم، مكتبھ الطباطبائى، ج (» الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا»
 /مجلھ زن روز در عھد طاغوت، بدون ذكر نام نویسنده مقالھ56-
 /مولف - قى كردالبتھ این بخش را نباید مسلم تل57-
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 (ع(شناخت مختصرى از زندگانى امام حسین 

او دومین . شعبان سال چھارم ھجرى در شھر مدینھ دیده بھ جھان گشود) یا چھارم(سومین امام معصوم، در سوم 
 /بود) ص(م و حضرت فاطمھ دختر پیامبر اسال) ع(ثمره پیوند فرخنده على 



  .حسین بن على در دوران عمر خود بھ شجاعت و آزادگى و ایستادگى در برابر ظلم و ستم شھرت داشت

  (ع(مراحل زندگى حسین بن على 

مدت شش سال از دوران كودكى خود را در زمان جد بزرگوار خود سپرى كرد و پس از آن ) ع(حسین بن على 
زندگى كرد و در حوادث مھم دوران خالفت ایشان بھ  (ع(مومنان حضرت، مدت سى سال در كنار پدرش امیر

مدت ده سال در صحنھ سیاسى و ) ھجرى40در سال (پس از شھادت امیر مومنان. صورت فعال شركت داشت
در سال ) (ع(قرار داشت و پس از شھادت امام حسن) ع(اجتماعى در كنار برادر بزرگ خود حسن بن على 

در اوج قدرت معاویھ بن ابى سفیان، بارھا با وى پنجھ درافكند و پس از مرگ وى نیز  بھ مدت ده سال،) ھجرى50
 /ھجرى در سرزمین كربال بھ شھادت رسید 61در برابر حكومت پسرش یزید قیام كرد و در محرم سال 

در رود و  آخرین بخش زندگى امام حسین، یعنى دوران امامت آن حضرت، مھمترین بخش زندگى او بھ شمار مى
 /این كتاب، بیشتر پیرامون ھمین بخش سخن خواھیم گفت

 در دوران قبل از امامت  (ع(مبارزات حسین بن على 

حسین بن على ع از دوران نوجوانى كھ شاھد انحراف دسگاه حكومت اسالمى از مسیر اصلى خود بود، از 
ت عمر بن خطاب، روزى وارد كرد؛ چنانكھ در زمان خالف موضعگیریھاى سیاسى پدر خود پیروى و حمایت مى

از منبر پدرم : مسجد شد و دید عمر بر فراز منبر نشستھ است، با دیدن این صحنھ، باالى منبر رفت و بھ عمر گفت
 !پایین بیا و باالى منبر پدرت برو

منبر پایین  آنگاه او را در كنار خود نشانید، و پس از آنكھ از! پدرم منبر نداشت: عمر كھ قافیھ را باختھ بود، گفت
 (1!(ھیچ كس: این سخن را چھ كسى بھ تو یاد داده است؟ او پاسخ داد: آمد، او را بھ منزل خود برد و پرسید

 ھاى نبرد با ناكثین و قاسطین  در جبھھ

ھاى سیاسى و نظامى در كنار آن حضرت  در دوران خالفت پدرش، امیرمومنان ع،در صحنھ) ع(حسین بن على 
 (2.(ھر سھ جنگى كھ در این دوران براى پدر ارجمندش پیش آمد، شركت فعال داشتاو در . قرار داشت

و در جنگ صفین، چھ از راه ) 3(بھ عھده وى بود) ع(در جنگ جمل فرماندھى جناح چپ سپاه امیر مومنان 
جھت شركت در جنگ، و چھ از رھگذر پیكار با قاسطین، نقشى ) ع(سخنرانیھاى پرشور و تشویق یاران على 

 (5.(بود) ع(در جریان حكمیت نیز یكى از شھود این ماجرا از طرف على )4(فعال داشت 

در كنار برادر خویش، رھبر و پیشواى وقت، حسن بن على ع قرار ) ع(پس از شھادت على ) ع(حسین بن على 
وى بھ گرفت، و ھنگام حركت نیروھاى امام مجتبى ع بھ سمت شام، ھمراه آن حضرت در صحنھ نظامى و پیشر

پیشنھاد صلح كرد، امام حسن، او و عبدهللا ) ع(سوى سپاه شام حضور داشت، و ھنگامى كھ معاویھ بھ امام حسن 
و باالخره پس از متاركھ جنگ و انعقاد )6(بن جعفر را فراخواند و درباره این پیشنھاد، با آن دو بھ گفتگو پرداخت 

 (7.(ھمانجا اقامت گزید پیمان صلح، ھمراه برادرش بھ شھر مدینھ بازگشت و

  (ع(اوضاع سیاسى و اجتماعى دوران امامت امام حسین 

شروع شده و در زمان عثمان » سقیفھ«انحراف از اصول و موازین اسالم، كھ از ) ع(در زمان امام حسین 
عنوان در آن زمان معاویھ كھ سالھا از سوى خلیفھ دوم و سوم بھ . گسترش یافتھ بود، بھ اوج خود رسیده بود

استاندار در منطقھ شام حكومت كرده و موقعیت خود را كامال تثبیت كرده بود، بنام خلیفھ مسلمین سرنوشت و 



مقدرات كشوراسالمى را در دست گرفتھ حزب ضد اسالمى اموى را بر امت اسالم مسلط ساختھ بود و بھ كمك 
حكومت سلطنتى استبدادى ... مرة بن جندب وزیاد بن ابیھ، عمرو بن عاص، س: عمال ستمگر و یغماگر خود مانند

 /تشكیل داده، چھره اسالم را وارونھ ساختھ بود

كرد و با كشتار  معاویھ از یك سو، سیاست فشار سیاسى و اقتصادى را در مورد مسلمانان آزاده و راستین اعمال مى
و جنبش و مخالفت جلوگیرى و قتل و شكنجھ و آزار، و تحمیل فقر و گرسنگى بر آنان، از ھر گونھ اعتراض 

اى در میان قبائل، آنان را بھ جان ھم  كرد، و از سوى دیگر، با احیاى تبعیضھاى نژادى و رقابتھاى قبیلھ مى
كرد تا خطرى از ناحیھ آنان متوجھ حكومت وى نگردد،  انداخت و از این رھگذر نیروھاى آنان را تضعیف مى مى

ود با جعل حدیث و تفسیر و تاویل آیات قرآن بھ نفع خود، افكار عمومى و از سوى سوم، بھ كمك عوامل مزدور خ
 /بخشید را تخدیر كرده، و بھ حكومت خودش وجھھ مشروع و مقبول مى

جبریھ و مرجئھ كھ از نظر : ھاى باطل نظیر این سیاست ضد اسالمى، بھ اضافھ عوامل دیگر ھمچون ترویج فرقھ
آثار شوم و مرگبار در جامعھ بھ وجود آورده و سكوت تلخ و ذلتبارى را بر  عقیدتى با سیاست معاویھ ھمسو بودند،

 /جامعھ حكمفرما ساختھ بود

در اثر این سیاست شوم، شخصیت جامعھ اسالمى مسخ و ارزشھا دگرگون شده بود، بھ طورى كھ مسلمانان، با 
ادگرى باشند كھ بنام دین بر آنھا حكومت دھد آنان مطیع زمامداران بید دانستند اسالم ھیچ وقت اجازه نمى كھ مى آن
در اثر این سیاست، . كردند كنند، با این حال بر اثر ضعف و ترس و ناآگاھى، از زمامداران ستمگر پشتیبانى مى مى

 /، تبدیل بھ افرادى ترسو، سازشكار، و ظاھر ساز گشتھ بودند)ص)مسلمانان، بر خالف منطق قرآن و تعالیم پیامبر 

دھد این دگرگونى و انحراف فراگیر شده،  وره از زندگى مسلمانان، پر از شواھدى است كھ نشان مىتاریخ این د
 /جامعھ اسالمى را با خود ھمرنگ ساختھ بود

اگر عكس العملى را كھ مسلمانان در برابر سیاست عثمان و عمال وى از خود نشان دادند، با روشى كھ در برابر 
قایسھ كنیم، آثار شوم این سیاست شیطانى را در جامعھ اسالمى بوضوع مشاھده سیاست معاویھ در پیش گرفتند م

كنیم، زیرا مسلمانان در برابر سیاست عثمان با قیام عمومى، عكس العمل نشان دادند؛ قیامى كھ بزرگترین  مى
؛ ولى با شھرھاى اسالمى یعنى مدینھ، مكھ، كوفھ، بصره، مصر و سایر شھرھا و روستاھا در آن شركت داشتند

تر؛ و محرومیت مسلمانان  توجھ بھ اینكھ در زمان معاویھ ظلم بھ مراتب بیشر، میزان قتل و تھدید زیادتر و گسترده
از حقوق و ثروت و درآمد خود آشكارتر بود، با این حال عكس العمل دستھ جمعى در برابر رفتار ضد اسالمى 

بلى گاه گاه اعتراضھاى . بر معاویھ مطیع و خاضع بودندشد، بلكھ مردم كوركورانھ در برا معاویھ دیده نمى
و امثال آنھا صورت یك جنبش عملى و » عمرو بن حمق خزاعى«و » حجر بن عدى»اى مثل مخالفت  پراكنده

كشت و  گشت، زیرا حكومت وقت، سران جنبش را مى آمد، بلكھ شعلھ آن بسرعت خاموش مى عمومى در نمى
 (8.(خورد رد و جامعھ ھیچ تكانى نمىك انقالب را در نطفھ خفھ مى

 موانع قیام در عصر معاویھ 

ولى با وجود چنین وضع اسفناك و انفجارآمیزى كھ در زمان تسلط معاویھ حكمفرما بود، بنابر مالحظات فراوان، 
ام امام توان مھمترین موانع قی دو عامل زیر را مى. قیام و انقالب مسلحانھ در آن زمان نھ مقدور بود و نھ مفید

 :در زمان حكومت معاویھ شمرد) ع)حسین 

 با معاویھ ) ع(پیمان صلح امام حسن 

بستھ ) ع(توانست از پیمان صلحى كھ با امام حسن  كرد، معاویھ مى در زمان معاویھ قیام مى) ع(اگر حسین بن على 
بھره بردارى كند، ) ع( نیز قرار داشت، بھ منظور متھم ساختن حسین بن على) ع(و مورد تایید حسین بن على 

اند تا زمانى كھ معاویھ زنده است سكوت كرده بھ  دانستند كھ امام حسن و امام حسین متھد شده زیرا ھمھ مردم مى



كرد، امكان داشت معاویھ او را شخصى فرصت  بر ضد معاویھ قیام مى) ع(حكومت او گردن نھند، حال اگر حسین 
 /طلب و پیمان شكن قلمداد كند

دانست؛ زیرا این پیمان از  پیمان معاھده خود را با معاویھ، پیمانى الزم الوفأ نمى) ع(دانیم كھ امام حسین  مىالبتھ 
روى آزادى و میل و اختیار صورت نگرفتھ بود، بلكھ پیمانى بود كھ تحت فشار و اجبار، و در شرائطى صورت 

یھ آن را نقض كرده و محترم نشمرده بود و خود را اى نداشت، بعالوه خود معاو گرفتھ بود كھ بحث و گفتگو فایده
دانست، بنابراین چنین عھد و پمانى، اگر ھم در اصل صحیح و معتبر بود، حسین بن  بھ رعایت آن ملزم نمى

مقید بھ آن نبود، زیرا خود معاویھ آن را زیر پا گذاشتھ و در نقض آن از ھیچ كوششى فرو گذار نكرده ) ع(على
قرار ) ع(توانست دستاویز تبلیغاتى معاویھ در برابر قیام احتمالى حسین  حال معاھده صلح، مىبود، اما در ھر 

 /گیرد

 كرد؟ از طرف دیگر، باید دید در برابر قیام احتمالى او اجتماع چگونھ قضاوت مى

شیر جھاد بھ اجتماعى بود كھ حال قیام و انقالب نداشت و شم -چنانكھ گذشت  - پیداست اجتماع زمان امام حسین ع 
با معاویھ پیمان ) ع(كرد كھ حسین  طلبى خود را چنین توجیھ مى طبعاً چنین اجتماعى عافیت. آب عافیت شستھ بود

 /بستھ است و باید بھ آن وفا كند

توانست آن را بھ عنوان یك شورش  كرد، معاویھ مى در زمان معاویھ قیام مسلحانھ مى) ع(بنابراین اگر امام حسین 
اى بود  جامعھ -و برخالف مواد پیمان صلح بین طرفین معرفى كند و چون جامعھ آن روز چنانكھ گفتیم  غیر موجھ

 /كرد كھ حال قیام و انقالب نداشت، طبعا منطق معاویھ را تایید مى

  ژست دینى معاویھ -2

اوید مانده است و در زمان یزید، چنان پرشور و مھیج بود كھ خاطره آن در دلھاى مردم ج) ع(قیام امام حسین 
كنیم پس از قرون متمادى، ھنوز ھم مردم، قھرمانان كربال را براى خود نمونھ و سرمشق قرار  چنانكھ مشاھده مى

در زمان ) ع(گیرند، ولى بھ گمان قوى اگر امام حسین  دھند و در ابراز قھرمانى و فداكارى از آنھا الھام مى مى
راز این مطلب را باید در نفوذ و شیطنت و . شد اى نمى نین شور و حماسھكرد، قیام او داراى چ معاویھ قیام مى

 /بازیگرى معاویھ، و روش خاص او در حل و فصل مشكالت جستجو كرد

گر چھ معاویھ عمال اسالم را تحریف كرده، حكومت اشرافى اموى را جایگزین خالفت ساده و بى پیرایھ اسالمى 
كرد كھ  عھ غیر اسالمى تبدیل كرده بود، اما او این مطلب را بخوبى درك مىساختھ و جامعھ اسالمى را بھ یك جام

ھمان  - كند، نباید مرتكب كارھایى بشود كھ مردم آن را مبارزه با دین  چون بنام دین و خالفت اسالمى حكومت مى
گ دینى بدھد تا اعمال دید ھمیشھ بھ اعمال خود، رن تلقى نمایند، بلكھ او الزم مى - كند دینى كھ بنام آن حكومت مى

وى با مقامى كھ دارد، سازگار باشد، و آن دستھ از كارھایى را كھ مشروع جلوه دادن آنھا مقدور نیست در خفا 
 /انجام دھد

دھد كھ معاویھ فردى بیدین بوده و بھ ھیچ چیز اعتقاد نداشتھ است؛ بھ  اى از اسناد و شواھد تاریخى نشان مى پاره
معلوم الحال و بى بند و بار، از سخنانى كھ در بعضى از مجالس خصوصى معاویھ، » عبھمغیره بن ش«طورى كھ 

 (9(».ترین افراد مردم است معاویھ خبیث«:گفت از خود وى شنیده بود، اظھار تاسف و اندوه كرده مى

امھ مردم ولى با وجود اینھا، ھمین روش معاویھ در تظاھر بھ برخى از ظواھر دینى، درك ماھیت او را براى ع
 /مشكل ساختھ بود

او . كرد معاویھ براى آنكھ بھ منصب و مقام خود، رنگ مذھبى بدھد، از اوضاع و شرائط بخوبى بھره بردارى مى
ساخت و از طرف دیگر پس از جریان حكمیت و ھمچنین بھ واسطھ  از یك طرف خونخواھى عثمان را عنوان مى

 /كرد ود را در افكار عمومى شایستھ خالفت قلمداد مىو بیعت مردم با وى، خ) ع(صلح با امام حسن 



توانست آن را در افكار  افكند، وى بسھولت مى در زمان او قیامى مسلحانھ بھ راه مى) ع(بنابراین اگر امام حسین 
 !عمومى یك اختالف سیاسى و كشمكش بر سر قدرت و حكومت معرفى كند، نھ قیام حق در برابر باطل

 با حكومت معاویھ ) ع( مبارزات امام حسین

در برابر بدعتھا و بیدادگریھاى بى شمار معاویھ سكوت ) ع(شد كھ امام حسین  اما ھیچ یك از این موانع باعث نمى
كند، بلكھ او در آن شرائط پرخفقان كھ كسى جرات اعتراض نداشت، تا آنجا كھ در توان داشت، در برابر مظالم 

با حكومت معاویھ را بھ ) ع(در اینجا سھ مورد از مبارزات امام حسین . معاویھ بھ مبارزه و مخالفت برخاست
 :دھیم عنوان نمونھ مورد بررسى قرار مى

 ھاى اعتراض آمیز سخنرانیھا و نامھ -1

ھاى متعددى  ، كھ آن حضرت در صحنھ سیاسى با معاویھ روبرو بود، نامھ)ع(در دوران ده سالھ امامت امام حسین 
 /در برابر معاویھ است) ع(د و بدل شده است كھ نشانھ موضعگیرى سخت و انقالبى امام حسین بین او و معاویھ ر

یكى از مھمترین . داد امام بدنبال ھر جنایت و اقدام ضد اسالمى معاویھ او را بشدت مورد انتقاد و اعتراض قرار مى
 /این موارد، موضوع ولیعھدى یزید بود

 مخالفت با ولیعھدى یزید

دنبال فعالیتھاى دامنھ دار خود بھ منظور تثبیت ولیعھدى یزید، سفرى بھ مدینھ كرد تا از مردم مدینھ،  معاویھ بھ
او پس از ورود بھ . قرار داشت، بیعت بگیرد) ع(بویژه شخصیتھاى بزرگ این شھر كھ در رأس آنان امام حسین 

ى سخنانى موضوع ولیعھدى یزید را پیش دیدار كرد و ط» عبدهللا بن عباس«و » )ع(حسین بن على «این شھر، با 
در پاسخ سخنان وى با ذكر ) ع(حسین بن على . كشیده و كوشش كرد كھ موافقت آنان را با این موضوع جلب كند

اى و با تصاحب  تو در برترى و فضیلیت كھ براى خود قائلى، دچار لغزش و افراط شده:...اى چنین گفت مقدمھ
تو از پس دادن اموال مردم بھ صاحبانش خوددارى و بخل ورزیدى، . اى اف گشتھاموال عمومى مرتكب ظلم و اجح

و آنقدر آزادانھ بھ تاخت و تاز پرداختى كھ از حد خود تجاوز نمودى، و چون حقوق حقداران را بھ آنان نپرداختى، 
 /رسید) در اغواى تو(شیطان بھ بھره كامل و نصیب اعالى خود 

تو یزید را چنان توصیف كردى . لیاقت وى براى اداره امور امت اسالمى گفتى فھمیدمآنچھ درباره كماالت یزید و 
دھى كھ  خواھى معرفى كنى كھ زندگى با او بر مردم پوشیده است و یا از غایبى خبر مى كھ گویا شخصى را مى

آنچنانكھ باید خود را نشان  نھ، یزید! اى و یا در این مورد فقط تو علم و اطالع بھ دست آورده! اند مردم او را ندیده
یزید جوان سگباز و كبوتر باز و ! یزید را آنچنانكھ ھست معرفى كن. داده و باطن خود را آشكار ساختھ است

یزید را این گونھ معرفى كن و این تالشھاى . شود بوالھوسى است كھ عمرش باساز و آواز و خوشگذرانى سپرى مى
اى بس است، كارى نكن كھ  تاكنون درباره این امت بر دوش خود بار كردهگناھانى كھ ! بى ثمر را كنار بگذار

تو آنقدر بھ روش باطل و ستمگرانھ خود ادامھ دادى و . ھنگام مالقات پروردگار، بار گناھانت از این سنگینتر باشد
از یك چشم بر با بیخردى مرتكب ظلم شدى كھ كاسھ صبر مردم را لبریز نمودى، اینك دیگر مابین مرگ و تو بیش 

ھم زدن باقى نمانده است، بدان كھ اعمال تو نزد پروردگار محفوظ است و باید روز رستاخیز پاسخگوى آنھا 
 (10...!(باشى

  (ع(نگرانى معاویھ از قیام امام حسین 



عمرو بن عثمان : كھ از طرف معاویھ حاكم مدینھ بود، بھ وى نوشت» مروان بن حكم«در ھمان ایام یك سال 
رفت و آمد ) ع(گروھى از رجال و شخصیتھاى عراق و حجاز نزد حسین بن على «رش كرده است كھ، گزا
 «.اطمینان ندارد حسین قیام نكند»و اظھار كرده است كھ، » كنند مى

ام، طبق اطالعات رسیده او فعال قصد قیام و  من در این باره تحقیق كرده: كرد كھ مروان در نامھ خود اضافھ مى
 /دارد، ولى اطمینان ندارم كھ در آینده نیز چنین باشد، اینك نظر خود را در این باره بنویسیدمخالفت ن

) ع(اى نیز بھ این مضمون بھ حسین بن على معاویھ، پس از دریافت این گزارش، عالوه بر پاسخ نامھ مروان، نامھ
 :نوشت

سوگند . دانم باشد من آنھا را شایستھ تو نمىاى از كارھاى تو بھ من رسیده است كھ اگر صحت داشتھ  گزارش پاره»
اى ببندد، باید بھ آن وفادار باشد و اگر این گزارش صحت نداشتھ باشد، تو  بھ خدا ھر كس پیمان و معاھده

اگر با من  .اینك مواظب خود باش و بھ عھد و پیمان خود وفا كن. سزاوارترین شخص براى چنین وضعى ھستى
 (11(»...بینى، از ایجاد اختالف میان امت بپرھیز شوى و اگر بدى كنى بدى مى برو مىمخالفت كنى با مخالفت رو

 بھ معاویھ ) ع(پاسخ تاریخى امام حسین 

 :در پاسخ او چنین نوشت) ع(امام حسین 

اى كھ خبرھایى از من بھ گوش تو رسیده است كھ بھ گمان تو ھیچ وقت زیبنده  اما بعد، نامھ تو بدستم رسید، نوشتھ
باید بگویم تنھا خدا است كھ انسان را بھ كارھاى نیك ھدایت ! اى دانستھ ن نبوده و تو آنھا را در خور شأن من نمىم

 /دھد كند و توفیق اعمال خیر را بھ انسان مى مى

اما آنچھ در باب من بھ گوش تو رسیده، یك مشت سخنان بى اساس است كھ چاپلوسان و سخن چینان تفرقھ انداز و 
اند من نھ تدارك جنگى بر ضد تو  این گمراھان بیدین دروغ گفتھ. اند رداز، از پیش خود ساختھ و پرداختھدورغ پ

ام، ولى از اینكھ بر ضد تو و بر ضد دوستان ستمگر و بى دین تو، كھ  ام و نھ قصد خروج بر ضد تو داشتھ دیده
 /ترسم ام از خدا مى حزب ستمگران و برادران شیطانند، قیام نكرده

و یارانش نبودى؟ قاتل كسانى كھ ھمھ، از نمازگزاران و پرستندگان خداوند بودند؛ » حجربن عدى«آیا تو قاتل 
تو . كردند، و كارشان امر بھ معروف ونھى از منكر بود كسانى كھ بدعتھا را ناروا شمرده و با آن سخت مبارزه مى
كھ بھ خاطر حوادث گذشتھ آزارشان نكنى، برخالف امان  پس از آنكھ بھ آنان امان دادى و سوگندھاى اكید یاد كردى

  .و سوگند خود، آنان را ظالمانھ كشتى، و با این كار، بر خدا گستاخى نموه، عھد و پیمان او را سبك شمردى

، آن مسلمان پارسا كھ از كثرت عبادت چھره و بدنش تكیده و فرسوده شده بود، نیستى »عمرو بن حمق«آیا تو قاتل 
او را  - آمدند  ھاى كوھھا پایین مى دادى، از قلھ پیمانى كھ اگر بھ آھوان بیابان مى-از دادن امان و بستن پیمان  كھ پس
 !كشتى؟

را برادر خود خواندى و او را پسر ابوسفیان قلمداد كردى، در حالى كھ پیامبر ) پسر سمیھ(» زیاد«آیا تو نبودى كھ 
 !؟»د و زناكار باید سنگسار گرددگرد نوزاد بھ پدر ملحق مى«:فرموده است

یافت، اما چنین نبود، بلكھ پسر سمیھ را پس از برادر خواندگى، بر ملت  اى كاش جریان بھ ھمینجا خاتمھ مى
مسلمان مسلط ساختى و او نیز با اتكا بھ قدرت تو مسلمانھا را كشت، دستھا و پاھایشان را قطع كرد، و بر 

معاویھ تو عرصھ را چنان بر مسلمانان تنگ ساختى كھ گویى تو از این امت، و اى ! ھاى نخل بھ دار آویخت شاخھ
 !اند این امت از تو نبوده



، در »وى پیرو دین على است«نیستى كھ جرم او این بود كھ ھمین زیاد بھ تو اطالع داد كھ » حضرمى«آیا تو قاتل 
ان دین است كھ اكنون تو براریكھ حكومت و است و بنام ھم) ص(حالى كھ دین على ھمان دین پسر عمویش پیامبر 

بردید و بزرگترین شرف و  و اگر این دین نبود، تو و پدرانت ھنوز در جاھلیت بھ سر مى! اى قدرت تكیھ زده
فضیلت شما، رنج و مشقت دو سفر زمستانى و تابستانى بھ یمن و شام بود، ولى خداوند در پرتو رھبرى ما خاندان، 

 /ى نكبتبار نجات بخشیدشما را زا این زندگ

اى بزرگتر و  من ھیچ فتنھ. یكى از سخنان تو این بود كھ در میان این امت ایجاد اختالف و فتنھ نكنم! اى معاویھ
دیگر از سخنان تو این بود كھ مواظب رفتار و دین خود، و امت ! مھمتر از حكومت تو بر این امت سراغ ندارم

اى  وظیفھ) افكنم نظر مى) ص(اندیشم و بھ دین خود و امت محمد  خود مى وقتى بھ وظیفھ(من . باشم (ص(محمد 
بھ خاطر یك رشتھ (دانم كھ با تو بجنگم، و این جنگ، جھاد در راه خدا خواھد بود، و اگر  بزرگتر از این نمى

اه خدا چون ممكن است آن عذرھا در پیشگ(كنم  از قیام بر ضد تو خوددارى كنم از خدا طلب آمرزش مى) عذرھا
 /خواھم مرا بھ آنچھ موجب رضا و خشنودى اوست، ارشاد و ھدایت كند و از خدا مى) پذیرفتھ نباشد

اگر من بھ تو بدى كنم، با من بدى خواھى كرد و اگر با تو دشمنى كنم : دیگر از سخنان تو این بود كھ! اى معاویھ
اند، و من  ھمواره با دشمنى بدكاران روبرو بودهدر این جھان نیكان و صالحان : باید بگویم. دشمنى خواھى نمود

امیدوارم دشمنى تو زیانى بھ من نرساند و زیان بداندیشیھاى تو بیش از ھمھ متوجھ خودت گردد و اعمال تو را 
 /!توانى دشمنى كن نابود سازد، پس ھر قدر مى

این را نیز بدان . ایى ثبت شده استاز خدا بترس و بدان كھ گناھان كوچك و بزرگت ھمھ در پرونده خد! اى معاویھ
اى،  كشى، و بھ محض اتھام، آنان را بھ حكومت رسانده كھ خدا جنایات تو را كھ بھ صرف ظن و گمان مردم را مى

 /ھرگز بھ دست فراموشى نخواھد سپرد

 (12.(السالمتو با این كار، خود را بھ ھالكت افكندى، دین خود را تباه ساختى، و حقوق ملت را پایمال كردى، و

 سخنرانى كوبنده و افشاگرانھ در كنگره عظیم حج  -2

پیش از مرگ معاویھ كھ فشار و تضییقات نسبت بھ شیعیان از طرف حكومت وى بھ اوج شدت ) یا دو سال(یك 
آن حضرت » عبدهللا بن جعفر«و» عبدهللا بن عباس«بھ حج مشرف شد و در حالى كھ ) ع(رسیده بود، امام حسین 

و بزرگان آن روز جامعھ اسالمى كھ بھ پاكى و صالح شھرت » تابعین«و » صحابھ»كردند، از  اھى مىرا ھمر
بالغ بر ھفتصد نفر از تابعین و . اجتماع كنند» منى«داشتند، و نیز عموم بنى ھاشم خواست كھ در چادر او واقع در 

 :ت و سخنانى بھ این شرخ ایراد كردآنگاه امام بپاخاس. دویست نفر از صحابھ در چادر آن حضرت گرد آمدند

گذارم،  دیدید كھ این مرد زورگو و ستمگر با ما و شیعیان ما چھ كرد؟ من در اینجا مطالبى را با شما در میان مى»
سخنان مرا بشنوید و گفتار مرا بنویسید؛ وقتى كھ بھ . اگر درست بود، تصدیق، و اگر دروغ بود، تكذیب كنید

ود برگشتید، با افراد مورد اعتماد و اطمینان در میان بگذارید و آنان را بھ رھبرى ما دعوت شھرھا و میان قبائل خ
بھ دست فراموشى سپرده شود و حق نابود و ) رھبرى امت توسط اھل بیت(ترسم این موضوع  كنید، زیرا مى
 «.مغلوب گردد

مت را برشمرد و بدعتھا و جنایتھا و و خاندان اما) ع(امام سپس فضیلتھا و سوابق درخشان پدرش امیر مومنان 
و بدین وسیلھ یك حركت عظیم تبلیغى را بر ضد حكومت پلید معاویھ )13(اعمال ضد اسالمى معاویھ را تشریح كرد

 /پدید آورد و زمینھ را براى قیام فراھم ساخت

را از امام حسین اى  خطبھ «تحف العقول«، از دانشمندان بزرگ قرن چھارم، در كتاب »حسن بن على بن شعبھ»
دھد كھ این  نقل كرده كھ محل و تاریخ ایراد آن روشن نیست، ولى قرائن و شواھد و محتواى خطبھ نشان مى)ع(

ما بھ مناسبت بحث، ترجمھ بخشھایى از این خطبھ را . ایراد نموده است» منى«ھمان خطبھ است كھ حضرت در 
 :آوریم در زیر مى



اید، در پرتو دین خوا در دلھاى  كھ بھ دانش و نیكى و خیرخواھى شھرت یافتھ شما گروھى ھستید! اى رجال مقتدر
دارد، و كسانى  برد و ضعیف وناتوان شما راگرامى مى اید، شرافتمند از شما حساب مى مردم، عظمت و مھابت یافتھ

بھ سبب (من بر شما، كھ ...دارند اند بر آنھا حق نعمتى ندارید شما را بر خود مقدم مى كھ با شما ھم پایھ و در جھ
ترسم كھ از طرف خدا بر شما عذاب و گرفتارى فرود آید، زیرا  مى! نھید برگردن خدا منت مى) سوابق و ایمانتان

كنید،  اید، نیكان و پاكان را احترام نمى اید كھ دیگران دارا نیستند و بر دیگران برترى یافتھ شما بھ مقام بزرگى رسیده
 /خاطر خدا در میان مردم مورد احترام ھستیددر صورتى كھ شما بھ 

كنند، ولى بیم و ھراسى بھ خود  شكنند و با قوانین خدا مخالفت مى بینید كھ پیمانھاى الھى را مى شما بھ چشم خود مى
افتید، ولى بھ اینكھ پیمانھاى رسول خدا شكستھ یا خوار و  از نقض عھد و پیمان پدرتان بھ ھراس مى. دھید راه نمى

افراد كور و الل و زمینگیر در كشور اسالمى بدون سرپرست و مراقبت . دھید مقدار گشتھ است ھیچ اھمیت نمى بى
كنید، و با كسى ھم كھ وظیفھ  شود، اما شما در خور موقعیت و منزلت خویش كارى نمى اند و بر آنھا رحم نمى مانده

، و با سازش و ھمكارى و مسامحھ با ستمگران، خود كنید دھد یارى و ھمكارى نمى خود را در این مورد انجام مى
خداوند فرمان جلوگیرى از منكرات و بازداشتن مردم از آنھا را داده است، ولى شما از آن . دارید را آسوده مى

مصیبت شما عالمان امت از ھمھ بیشتر است، زیرا موقعیت و منزلت عالمان دین مورد تعرض قرار گرفتھ . غافلید
  .دانستید كاش این را مىاست، و اى 

زمام امور باید در دست كسانى باشد كھ عالم بھ احكام خدا و امین بر حالل و حرام او ھستند و شما داراى این مقام 
بودید و از دستتان گرفتند، و ھنگامى این مقام را از دست شما گرفتند كھ پیرامون حق پراكنده شدید، و با وجود 

اگر در راه خدا مشكالت را تحمل كرده در برابر آزارھا و فشارھا . ر اختالف ورزیدیددلیل روشن، در سنت پیامب
شد،  گرفت و ھمھ امور زیر نظر شما اداره مى دادید، زمام امور در قبضھ شما قرار مى شكیبایى از خود نشان مى

لیم كردید تا حالل و حرام ھا تس را بھ آن) حكومت(ولى شما ستمگران را بر مقدرات خود مسلط ساختید و امور خدا
آنان را بر این مقام مسلط نساخت مگر گریز شما . را در ھم آمیزند و در شھوات و ھوسرانیھاى خود غوطھ خورند

شما با این كوتاھى در انجام وظیفھ، ناتوان را زیر دست آنھا قرار . از مرگ و دلبستگیتان بھ زندگى چند روزه دنیا
مقھور خویش، و گروه دیگر را براى زندگى توام با شكست، بیچاره سازند، و بھ پیروى دادید تا گروھى را برده و 

از اشرار، و در اثر گستاخى در پیشگاه خداوند جبار، در اداره حكومت، بھ میل و ھواى خود رفتار كنند و دل بھ 
 /رسوایى و ھوسرانى بسپارند

فرستند، و ھمھ كشور اسالمى  برفراز منبر مى) اھدافشان مزدور را براى تبلیغ(اى  در ھر شھرى از شھرھا، گوینده
در قبضھ آنھاست، و دستشان در ھمھ جا باز است و مردم برده آنان و در اختیار آنان ھستند، ھر ستمى كھ بر این 

ان و اى از این قوم، زورگو و معاندند كھ بر ھر ناتو دستھ. توانند از خود دفاع كنند مردم بى پناه كنند، مردم نمى
 /اى ندارند آورند، و برخى دیگر فرمانروایانى ھستند كھ بھ خداى زنده كننده و میراننده عقیده ضعیفى فشار مى

و چرا در شگفت نباشم در حالى كھ زمین در تصرف فردى ستمگر و دغلكار، و باجگیرى ! شگفتا از این وضع
خدا در كشمكش میان ما حاكم، و او بھ حكم ! كند نابكار است كھ بر مومنان بى ھیچ ترحم و دلسوزى حكمرانى مى

  .خود، بین ما داور است

این حركت ما نھ بھ خاطر رقابت بر سر حكومت و قدرت، و نھ بھ منظور بھ دست آوردن مال ! پروردگارا
جرا ھاى دین تو را بھ مردم نشان دھیم و اصالحات را در كشور اسالمى ا دنیاست؛ بلكھ بھ خاطر آن است كھ نشانھ

 /ات از چنگ ظالمان در امان باشند و واجبات و احكام و سنتھاى تو اجرا گردد كنیم تا بندگان ستمدیده

گردند و در پى خاموش ساختن نور  اگر مرا یارى نكنید ستمگران بر شما چیره مى) شما بزرگان امت(اینك 
 (14....(كوشند پیامبرتان مى
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امام حسین . انى از یمن كھ حامل مقدارى از بیت المال بود، از طریق مدینھ، رھسپار دمشق بوددر ھمان ایام كارو
اى بدین  با اطالع از این موضوع، آن را ضبط كرد و در میان مستمندان بنى ھاشم و دیگران تقسیم كرد و نامھ)ع(

ھا و عطریاتى براى تو  ال و پارچھكرد كھ حامل امو كاروانى از یمن از اینجا عبور مى«: شرح بھ معاویھ نوشت
بود تا آنھا را بھ خزانھ دمشت سرازیر كنى و بھ خویشانت كھ تاكنون شكمھا و جیبھاى خود را از بیت المال پر 

معاویھ از این اقدام سخت ناراحت ! »اند، ببخشى، من نیاز بھ آن اموال داشتم، و آنھا را ضبط كردم، والسالم كرده
 (15. (امام نوشتشد و نامھ تندى بھ 

یك گام آشكار در جھت نامشروع معرفى نمودن حكومت معاویھ و مخالفت صریح ) ع(بى شك این اقدام امام حسین 
 /رفت، و در آن شرائط ھیچ كس جز آن حضرت، جرات چنین كارى را نداشت با وى بھ شمار مى

 ماھیت و عوامل قیام عاشورا

رح است كھ روشن شدن علل قیام آن حضرت بستگى بھ پاسخ این سواالتى مط) ع(در مورد نھضت امام حسین 
 :سواالت چنین است. سواالت دارد

آورد، باز ھم او با حكومت یزید مخالفت  بھ او فشار نمى) ع(آیا اگر یزید براى گرفتن بیعت از امام حسین  -1
 كرد؟ مى

 داد؟ ھم این قیام رخ مىكردند، باز  آیا اگر مردم كوفھ امام حسین را بھ عراق دعوت نمى - 2

آیا این قیام و نھضت، یك اقدام حساب نشده و ناآگاھانھ و یك انقالب انفجارى بود از نوع قیامھا انفجارھاى  -3
 كنند؟ یا یك انقالب آگاھانھ و حساب شده بود؟  اجتماعى كھ امروز مادیھا مطرح مى

ھاى طبیعى كھ معموال تك  شویم كھ برخالف پدیدهبراى روشن شدن پاسخ این سواالت الزم است مقدمتاً یادآور 
تواند در یك زمان، ھم ماھیت طال  ھاى اجتماعى ممكن است چند ماھیتى باشند مثال یك فلز نمى ماھیتى ھستند، پدیده

توانند در آن واحد چند بعد داشتھ باشند و عوامل مختلفى  ھاى اجتماعى مى داشتھ باشد و ھم ماھیت مس، ولى پدیده
تواند داراى ماھیت عكس العملى باشد یعنى صرفاً یك عكس العمل  مثال یك نھضت مى. ھا موثر باشد پیدایش آندر 

باشد، و در عین حال ماھیت تھاجمى نیز داشتھ باشد و در صورت داشتن ماھیت عكس العملى، ممكن است در 
 /بت بھ شمار برودبرابر یك جریان، عكس العمل منفى و در برابر جریان دیگر عكس العمل مث

ھا بود و ھمھ اینھا در نھضت آن حضرت وجود داشت، زیرا عوامل مختلف  از این گونھ پدیده) ع(قیام امام حسین 
  :دھیم در آن اثر داشت كھ ذیال توضیح مى

  (ع(عوامل پیدایش نھضت امام حسین 

 :سھ عامل یاد شده در زیر، در پیدایش این قیام و نھضت اثر داشت

 براى یزید و وارد آوردن فشار بھ آن حضرت بھ این منظور؛) ع(است بیعت از امام حسین درخو -1

 بھ عراق؛) ع(دعوت مردم كوفھ از امام حسین  -2

 /از روز نخست از مدینھ با این شعار حركت كرد) ع(عامل امر بھ معروف و نھى از منكر كھ امام حسین  -3

م تا ببینیم قیام امام حسین ع با توجھ بھ ھر یك از اینھا چھ ماھیتى داشتھ و دھی اكنون ھر كدام از اینھا را توضیح مى
 سھم ھر كدام از اینھا در این انقالب چقدر بوده است؟ 



 مخالفت با بیعت یزید -1

از طرف حكومت یزید و مخالفت آن حضرت با ) ع(از نظر زمانى، نخستین عامل، درخواست بیعت از امام حسین 
یزید بھ )16(ھجرى  60گویند، پس از مرگ معاویھ در نیمھ ماه رجب سال  چنانكھ مورخان مى. این بیعت است

، حاكم مدینھ، نوشت كھ از حسین بن على براى خالفت او بیعت بگیرد و بھ وى »ولید بن عتبھ بن ابى سفیان«
را خواست و موضوع را با ) ع(با رسیدن نامھ یزید، حاكم مدینھ حسین بن على . فرصت تأخیر در این كار را ندھد

كھ از زمان حیات معاویھ با ولیعھدى یزید بشدت مخالفت كرده بود، این بار نیز از ) ع(حسین . او در میان گذاشت
زیرا بیعت با یزید، نھ تنھا بھ معناى صحھ گذاشتن بر خالفت شخص ننگینى مانند او بود، بلكھ بھ . بیعت سرباز زد

چند روز فشار . ون تاسیس رژیم سلطنتى بود كھ معاویھ آن را پایھ گذارى كرده بودمعناى تأیید بدعت بزرگى ھمچ
بر اثر تشدید فشار، . كرد در برابر آن مقاومت مى) ع(از طرف حاكم مدینھ ادامھ داشت، ولى حسین بن على 

سوم  رجب با اعضاى خانواده و گروھى از بنى ھاشم، مدینھ را بھ سوى مكھ ترك گفت و در 28حضرت در 
 /شعبان وارد این شھر شد

انتخاب مكھ از میان شھرھاى مختلف، بھ این دلیل بود كھ مكھ، حرم امن بود، و عالوه بر آن موسم حج در پیش بود 
و با توجھ بھ اجتماع قریب الوقوع حجاج در مكھ، این شھر بھترین جا براى ابالغ پیام امام و رساندن اھداف او بھ 

 /اطالع مسلمانان بود

تا اینجا ماھیت عكس العملى داشت،آنھم عكس العمل منفى در برابر یك تقاضاى نامشروع، ) ع(نھضت امام حسین 
ورزید؛ ولى در ھر حال این  خواست و او خوددارى مى زیرا حكومت یزید از او با فشار و اصرار بیعت مى

فشار حكومت یزید، از خود مخالفت موضوع روشن است كھ امام پیش از آنكھ دعوت كوفیان پیش آید، در برابر 
 /كرد نشان داد و اگر دعوت آنان نیز نبود، باز امام با یزید بیعت نمى

  (ع(دعوت كوفیان از امام حسین  -2

كھ در سوم شعبان وارد مكھ شده بود، در این شھر اقامت گزید و بھ افشارى ماھیت ضد اسالمى ) ع(امام حسین 
با خالفت یزید و اقامت او در مكھ بھ عراق رسید، مردم كوفھ  (ع(ت امام حسین گزارش مخالف. رژیم وقت پرداخت

) ع(كھ خاطره حكومت عدل على ع در حدود بیست سال پیش را در خاطر داشتند و آثار تعلیم و تربیت امیرمومنان 
ز آنھا سرپرستى كرده ھایى كھ ا در آن شھر بكلى از میان نرفتھ بود و ھنوز یتیمھایى كھ على ع بزرگ كرده و بیوه

بود، زنده بودند، دور ھم گرد آمدند وبا ارزیابى اوضاع تصمیم گرفتند از اطاعت یزید سرباز زده از حسین بن 
 /جھت رھبرى خود دعوت كنند و از او پیروى نمایند) ع(على 

، »اعة بن شداد بحلىرف«، »مسیب بن نجبھ«، »سلیمان بن صرد«: بھ دنبال این مذاكرات، سران شیعیان كوفھ مانند
نوشتند و از او دعوت كردند بھ عراق برود و رھبرى آنان ) ع(ھایى بھ حضور امام حسین  نامھ» حبیب بن مظاھر«

ارسال )17.(رسید)ع)ھجرى بھ دست امام حسین  60نخستین نامھ در دھم ماه رمضان سال . را در دست بگیرد
ھمچنان ادامھ یافت بھ طورى كھ تنھا در یك روز ششصد نامھ ھا از طرف شخصیتھا و گروھھاى متعدد كوفى  نامھ

 (18.(رسید، بالغ بر دوازده ھزار نامھ گردید ھایى كھ بھ تدریج مى بھ دست امام رسید و مجموع نامھ

ھا و تقاضاھا، چون احساس وظیفھ كرد كھ درخواست  با توجھ بھ این استقبال عظیم و سیل نامھ) ع(امام حسین 
را بھ نمانیدگى خود بھ كوفھ » مسلم بن عقیل«پذیرد، عكس العمل مثبت نشان داد و پسر عموى خود، عراقیان را ب

اند  اعزام نمود تا اوضاع عراق را مطالعھ كرده نتیجھ را گزارش كند و اگر مردم كوفھ عمال بھ آنچھ نوشتھ
 ////وفادارند، امام نیز رھسپار عراق گردد

با دعوت كوفیان عكس العمل مثبت بود و ماھیت اقدام حضرت ) ع(امام حسین شود، برخورد  چنانكھ مالحظھ مى
گردد  با توجھ بھ آنچھ گفتھ شد، روشن مى. رود ماھیت مثبت است و نوعى ھمكارى و تعاون با عراقیان بھ شمار مى

ھر حال بیعت اى بھ عھده نداشت چون در  در مكھ از نظر خوددارى از بیعت یزید دیگر وظیفھ) ع(كھ امام حسین 



گویى ارزیابى امام . اى براى امام ایجاد كرد اى بھ قضیھ داد و وظیفھ تازه نكرده بود؛ اما دعوت كوفیان بعد تازه
اند، بھ عراق بروم، اگر آنان بھ  حال كھ كوفیان با این ھمھ اصرار و اشتیاق مرا دعوت كرده :این بود) ع(حسین 

 /روم ر، و اگر چنین نبود، باز بھ مكھ برگردم یا بھ یكى از مناطق اسالمى مىھاى خود وفادار بودند كھ چھ بھت وعده

بدین ترتیب از نظر زمانى، خوددارى از بیعت یزید پیش از آن بود كھ اسمى از دعوت كوفیان بھ میان آید، و 
رسید،  در مكھ بھ دست آن حضرت) ع(نخستین نامھ كوفیان نیز در حدود چھل روز پس از اقامت امام حسین 

بنابراین مسئلھ این نیست كھ چون امام از طرف مردم كوفھ دعوت شده بود، با یزید بیعت نكرد، بلكھ ابتدأاً از بیعت 
اى ھم نبود و اگر مردمى ھم او را دعوت  ھاى كوفیان را دریافت داشت، یعنى اگر كوفھ خوددارى كرد و سپس نامھ

 /كرد گرفتند، باز با یزید بیعت نمى تنگ مى كردند، و اگر تمام اقطار زمین را بر او نمى

 عامل امر بھ معروف و نھى از منكر  -3

از این نظر، مسئلھ . از روز نخست از مدینھ با شعار امر بھ معروف و نھى از منكر حركت كرد) ع(امام حسین 
، بلكھ اگر بیعت ھم كند اند و او بیعت نكرده، پس قیام مى بیعت خواستھ) ع(این نبود كھ چون از امام حسین 

كند،  اند، قیام مى نیز مسئلھ این نبود كھ چون مردم كوفھ از او دعوت كرده. دانست خواستند، باز قیام را الزم مى نمى
امام  از این دیدگاه، منطق. زیرا دیدیم كھ حدود یك ماه و نیم بعد از خوددارى از بیعت بود كھ دعوت كوفیان آغاز شد

ض و تھاجم بر حكومت ضد اسالمى بود، منطق او این بود كھ چون جھان اسالم را منكرات منطق اعترا) ع(حسین 
و فساد و آلودگى فراگرفتھ، و حكومت وقت بھ صورت سرچشمھ فساد در آمده است، او بھ حكم مسئولیت شرعى و 

 /وظیفھ الھى خود باید قیام كند

نقش داشتند و ھر كدام یك نوع تكلیف و ) ع(حسین  چنانكھ گفتیم این ھر سھ عامل در قیام و نھضت عظیم امام
 :كرد كردند و موضع حضرت در برابر ھر كدام، فرق مى وظیفھ براى امام ایجاب مى

 /ورزید خواستند و او خوددارى مى از نظر عامل اول، امام حسین حالت دفاعى داشت، زیرا از او بزور بیعت مى

ارى داشت زیرا او را بھ ھمكارى دعوت كردند و او نیز پاسخ از نظر عامل دوم، حضرت موضع تعاون و ھمك
 /مثبت داد

خواستند باز بھ حكومت  اما از نظر عامل سوم، او مھاجم و معترض و پرخاشگر بود، زیرا اگر ھم از او بیعت نمى
 /خواند ھجوم برده، آن را غیر اسالمى مى

 ارزش ھر یك از عوامل سھ گانھ؟

 ن عوامل سھ گانھ كدامیك ارزش بیشترى دارد؟اكنون ببینیم در میان ای

بى شك عامل اجابت دعوت مردم كوفھ ارزشى بسیار دارد، زیرا حضرت در پاسخ مردمى كھ از اطاعت یزید 
سرپیچى نموده و او را براى رھبرى خود دعوت كرده بودند آمادگى خود را اعالم كرد، و اگر اوضاع و شرائط 

اما خوددارى حضرت از بیعت یزید ارزشى بیشتر دارد ؛ . نمود كومت اسالمى مىمساعد بود، اقدام بھ تشكیل ح
زیرا امام بارھا اعالم كرد كھ بھ ھر قیمت و در برابر ھر گونھ فشارى، با یزید بیعت نخواھد كرد و این امر، 

م یعنى امر بھ دھد ولى بیشترین ارزش را عامل سو ایستادگى و مقاومت حضرت را در برابر زور و فشار نشان مى
العمل و دفاع داشت و نھ جنبھ ھمكارى و  معروف و نھى از منكر دارد، زیرا در اینجا اقدام حضرت نھ جنبھ عكس

  .تعاون و اجابت دعوت، بلكھ جنبھ تھاجم و پرخاش و اعتراض داشت

بعاً امام دست از اگر دعوت مردم كوفھ عامل اساسى بود، وقتى كھ خبر رسید كھ زمینھ كوفھ منتفى شده است، ط
بینیم داغترین  كرد، اما مى سخنان و مواضع خود برمى داشت و از ادامھ سفر بھ سوى عراق صرفنظر مى



 .و شورانگیزترین و پرھیجانترین سخنان او، بعد از ماجراى شھادت حضرت مسلم است) ع(ھاى امام حسین  خطبھ
روى عامل امر بھ معروف و نھى از منكر تكیھ داشت و  تا چھ اندازه) ع(گردد كھ امام حسین  از اینجا روشن مى

 (19(تا چھ حد نسبت بھ حكومت فاسد یزید مھاجم و پرخاشگر بود؟

با توضیحاتى كھ تا اینجا دادیم پاسخ سوال اول و دوم كھ در آغاز این بحث مطرح كردیم روشن شد و مشخص 
آورد، باز ھم او با حكومت یزید مخالفت  فشار نمى) ع(گردید كھ اگر فرضاً یزید براى گرفتن بیعت از امام حسین 

اینك براى آنكھ پاسخ سوال سوم نیز . داد كرد و نیز دانستیم كھ اگر دعوت كوفیان نبود بازھم این قیام رخ نمى مى
 بھ وظیفھ امر بھ معروف و نھى) ع(روشن گردد ذیال چند سند و گواه زنده را كھ نمایانگر میزان توجھ امام حسین 

  :كنیم از منكر در این قیام و نھضت است، یادآورى مى

 سیاسى امام  -وصیت نامھ اعتقادى  -1

نوشت و طى آن علت قیام » محمد حنفیھ«اى خطاب بھ برادرش  پیش از حركت از مدینھ، وصیتنامھ) ع(امام حسین 
كردن سیره جدش پیامبر و  و نھضت خود را اصالح امور امت اسالمى و امر بھ معروف و نھى از منكر، و زنده

امام در این وصیتنامھ پس از بیان عقیده خویش درباره توحید و نبوت و معاد، چنین . پدرش على معرفى كرد
گردم، و نھ براى ایجاد فساد و  خارج مى (از مدینھ(من، نھ از روى خودخواھى و سركشى و ھوسرانى ...«: نوشت

ح مفاسد امت جدم و منظورم امر بھ معروف و نھى از منكر است و ستمگرى، بلكھ ھدف من از این حركت، اصال
ھر كس در این راه بھ پاس احترام حق از . و پدرم على بن ابیطالب را در پیش گیرم) پیامبر(خواھم سیره جدم  مى

اوران من پیروى كند، راه خود را در پیش خواھم گرفت، تا خداوند میان من و این قوم داورى كند كھ او بھترین د
 (20(»...است

 :كند بینیم امام در این وصیتنامھ، انگیزه قیام خود را چھار چیز اعالم مى چنانكھ مى

 اصالح امور امت؛ -1

 امر بھ معروف؛ -2

 نھى از منكر؛ -3

 /و زنده كردن سیره آن دو بزرگوار) ع(پیروى از سیره جدش پیامبر و پدرش على  -4

 سكوت نابخشودنى  -2

اى ایراد كرد و  خطبھ» حر»خطاب بھ سپاه » بیضھ«ھنگام عزیمت بھ سوى عراق در منزلى بنام ) ع(امام حسین 
 :طى آن انگیزه قیام خود را چنین شرح داد

ھر مسلمانى با سلطان ستمگرى مواجھ گردد كھ حرام خدا را حالل شمرده و : فرمود) ص(پیامبر خدا ! مردم»
قانون پیامبر از در مخالفت در آمده در میان بندگان خدا راه گناه معصیت  شكند، با سنت و پیمان الھى را در ھم مى

گیرد، ولى او در مقابل چنین سلطانى، با عمل و یا با گفتار اظھار مخالفت نكند،  و عدوان و دشمنى در پیش مى
 /محكوم سازد) آتش جھنم)را بھ كیفر ھمان ستمگر ) ساكت(برخداوند است كھ این فرد 

اند، فساد را ترویج  اطاعت خدا را ترك و پیروى از شیطان را برخود فرض نموده) بنى امیھ(باشید اینان آگاه! مردم
اند و من بھ ھدایت و  بھ خود اختصاص داده) كھ مختص بھ خاندان پیامبر(و حدود الھى را تعطیل نموده، فئ را 

اند، از دیگران شایستھ  ن جدم را تغییر دادهرھبرى جامعھ مسلمانان و قیام بر ضد این ھمھ فساد و مفسدین كھ دی
 (21(»...ترم



 محو سنتھا و رواج بدعتھا  -3

فرستاد و طى آن پس از اشاره بھ دوران » بصره«اى بھ سران قبایل  پس از ورود بھ مكھ نامھ) ع(امام حسین 
ین پیشوایان براى جلوگیرى خلفاى گذشتھ كھ در آن پیشوایان راستین اسالم را از صحنھ سیاست كنار گذاشتند، و ا

 :از اختالف و تفرقھ و بھ خاطر مصالح عالى اسالم این وضع را تحمل كردند، چنین نوشت

كنم، زیرا در  شما را بھ كتاب خدا و سنت پیامبر دعوت مى. فرستم اینك پیك خود را با این نامھ بھ سوى شما مى...»
اگر سخن مرا بشنوید، شما را بھ . ن رفتھ و بدعتھا زنده شده استایم كھ سنت پیامبر بكلى از بی شرائطى قرار گرفتھ

 (22(»!درود و رحمت و بركات خدا بر شما باد. راه راست ھداست خواھم كرد

 شود دیگر بھ حق عمل نمى -4

اى بدین شرح  در میان یاران خود بپاخاست و خطبھ» ذى حسم«در راه عراق در منزلى بنام ) ع(حسین بن على 
 :مودایراد ن

جداً اوضاع زمان دگرگون شده، زشتیھا آشكار و نیكیھا و فضیلتھا از محیط ما . بینید پیشامد ما ھمین است كھ مى»
مردم در زندگى . رخت بر بستھ است، و از فضیلتھا جز اندكى مانند قطرات تھ مانده ظرف آب باقى نمانده است

راگاھى سنگالخ و كم علف، بھ جایگاه سخت و دشوارى برند و صحنھ زندگى، ھمچون چ پست و ذلتبارى بھ سر مى
 /تبدیل شده است

 شود؟ شود، و از باطل خوددارى نمى بینید كھ دیگر بھ حق عمل نمى آیا نمى

مشتاق دیدار پروردگار باشد، در چنین محیط ) از جان خود گذشتھ(در چنین وضعى كھ دارد كھ شخص با ایمان 
 /دانم عادت و زندگى با ستمگران را جز رنج و آزردگى و مالل نمىاى، مرگ را جز س ذلتبار و آلوده

باشد، حمایت و پشتیبانیشان از دین تا آنجا است كھ زندگیشان  این مردم بردگان دنیا ھستند، و دین لقلقھ زبانشان مى
 (23(».ودگاه كھ در بوتھ امتحان قرار گرفتند، دینداران كم خواھند ب ھمراه با رفاه و آسایش باشد، و آن

 قیام آگاھانھ 

كنند، انفجار یك جامعھ مانند انفجار یك دیگ بخار  براساس تفسیرى كھ امروز مادیھا در مورد قیامھاى اجتماعى مى
ھاى اطمینان آن است كھ در این صورت، چھ انسان بخواھد و چھ نخواھد، بھ علت تراكم  بھ ھنگام بستھ شدن دریچھ

دھد، زیرا ھنگامى كھ فشارھا و تضادھاى طبقاتى افزایش یافت ظرفیت تحمل  بخار، انفجار خود بخود رخ مى
بھ تعبیر . گیرد گردد و قھراً انفجار بھ صورت یك پدیده طبیعى انجام مى جامعھ در برابر فشار و ستم لبریز مى

لبریز شدن كاسھ دیگر، قیام انفجارى در مقیاس كوچك مانند انفجار عقده یك فرد خشمگین و پرعقده است كھ ھنگام 
 /گردد ریزد، گر چھ بعداً پشیمان مى صبرش بى اختیار آنچھ را در دل دارد بیرون مى

شود كھ قیام  كھ یادآورى كردیم، بخوبى روشن مى) ع(ھاى امام حسین  با توجھ بھ نمونھ ھایى از سخنرانیھا و نامھ
و بر اساس احساس وظیفھ و با توجھ بھ تمام  این پیشواى بزرگ از این مقولھ نبوده است، بلكھ یك قیام آگاھانھ

خواست یارانش نیز  نھ تنھا خود، آگاھانھ از شھادت استقبال كرد، بلكھ مى) ع(امام حسین . خطرات بوده است
شھادت را آگاھانھ انتخاب كنند، بھ ھمین جھت شب عاشورا آنان را آزاد گذاشت كھ اگر خواستد، بروند، و اعالم 

 /آنان نیز با توجھ بھ ھمھ اینھا ماندن و شھادت را پذیرفتند. فردا با او بماند، كشتھ خواھد شدكرد كھ ھر كس تا 



را در تولد » ماما«بعالوه از نظر مادیھا در قیامھاى انفجارى، رھبران و شخصیتھا چندان نقشى ندارند، بلكھ نقش 
از اختیار قھرمانان انقالب است، فاقد ھر بھ عھده دارند، و چون ظھور و بروز این گونھ قیامھا خارج » نوزاد«

 /در قیام كربال بر احدى پوشیده نیست) ع(نوع ارزش اخالقى است در حالى كھ نقش رھبرى امام حسین 

  نفوذ حزب اموى در مركز قدرت

 گفتیم روشن شد كھ علت اصلى قیام (ع(از آنچھ پیرامون نقش امر بھ معروف و نھى از منكر در قیام امام حسین 
آن حضرت انحراف حكومت اسالمى از مسیر اصلى خود و بھ دنبال آن رواج بدعتھا، از بین رفتن سنت پیامبر، 

 /گسترش فساد و آلودگى و منكرات و اعمال ضد اسالمى در جامعھ آن روز بوده است

بھ دست حزب  كنیم كھ در آن زمان حكومت اسالمى و مقدرات مردم مسلمان اینك براى توضیح بیشتر، یادآورى مى
در فتح مكھ بھ ظاھر ) ص(این حزب پس از سالھا نبرد با پیامبر اسالم . ضد اسالمى و جاھلى بنى امیھ افتاده بود

اسالم آورد، اما كفر و نفاق خود را مخفى كرد و پس از رحلت پیامبر با قیافھ ظاھراً اسالمى بھ فعالیت زیرزمینى 
كھ پس از شھادت  مى نفوذ كرده كارھاى كلیدى را در دست گرفت، تا آنپرداخت و بتدریج در دستگاه حكومت اسال

 /با قبضھ حكومت توسط معاویھ بھ اوج قدرت رسید (ع(امیر مومنان 

گر چھ سران و صحنھ گردانان اصلى این حزب، مقاصد پلید خود را در جھت ضربت زدن بھ اسالم از داخل، و 
داد، و  اما ھم مطالعھ اقدامات و كارھاى آنان این معنا را بخوبى نشان مىساختند  زنده كردن نظام جاھلیت، پنھان مى

كند، پرده از روى مقاصد خود بر  كردند صحبتھاى آنجا بھ بیرون درز نمى ھم گاھى در مجالسى كھ گمان مى
بنى  نخستین خلیفھ از دودمان(داشتند چنانكھ ابوسفیان كھ در رأس این حزب قرار داشت، روزى كھ عثمان  مى
آن (غیر از شما كسى اینجا ھست؟: بھ حكومت رسید و بنى امیھ در خانھ او اجتماع كردند و در را بستند، گفت) امیھ

 :نھ، گفت: گفتند.) روز ابوسفیان نابینا بوده است

اكنون كھ قدرت و حكومت بھ دست شما افتاده است آن را ھمچون گویى بھ یكدیگر پاس دھید و كوشش كنید كھ از 
كنم بھ آنچھ بھ آن عقیده دارم كھ نھ عذابى در كار است و نھ  دمان بنى امیھ بیرون نرود، من سوگند یاد مىدو

 (24! (حسابى، نھ بھشتى است و نھ جھنمى و نھ قیامتى

زد »حمزه بن عبدالمطلب«كرد، بالگد بھ قبر  نیز ھمین ابوسفیان در دوران حكومت عثمان روزى از احد عبور مى
جنگیدیم، امروز بھ دست كودكان ما افتاده است و با آن  زى كھ دیروز بر سر آن با شمشیر با شما مىچی: و گفت

 (25!(كنند بازى مى

  حركتھاى ضد اسالمى معاویھ

) یكى از استانداران خود) «مغیره بن شعبھ«معاویھ بن ابى سفیان در زمان حكومت خود در یك شب نشینى با 
. ، پسر مغیره، فاش شد»مطرف«دى اسالم با وى در میان گذاشت، و این معنا توسط آرزوى خود را مبنى بر نابو

كرد و با او بھ  پدرم بھ كاخ معاویھ زیاد تردد مى. مھمان معاویھ بودیم» دمشق«با پدرم مغیره در : گوید مطرف مى
ستود، اما یك شب كھ  ا مىكرد و وى ر پرداخت و در بازگشت بھ اقامتگاھمان از عقل و درایت او یاد مى گفتگو مى

اى پیش آمده كھ موجب ناراحتى او شده  از كاخ معاویھ برگشت، دیدم بسیار اندوھگین و ناراحت است، فھمیدم حادثھ
 /است

 گفتم مگر چھ شده است؟ ! آیم من اكنون از نزد پلیدترین مردم روزگار مى! پسرم: وقتى علت آن را پرسیدم، گفت

اى،  اى و حكومت را قبضھ كرده اكنون كھ بھ مراد خود رسیده: ت كرده بودم، بھ او گفتمامشب با معاویھ خلو: گفت
كردى و با بنى ھاشم این قدر بد رفتارى  شد كھ در این آخر عمرم با مردم با عدالت و نیكى رفتار مى چھ مى



ى از ناحیھ آنھا متوجھ نمودى، چون آنھا باالخره خویشان تو بوده و عالوه اكنون در وضعى نیستند كھ خطر نمى
 حكومت تو گردد؟

ابوبكر خالفت كرد و عدالت گسترى نمود و پس از مرگش فقط نامى از او باقى ! ھیھات! ھیھات«: معاویھ گفت
سپس برادر . عمر نیز بھ مدت ده سال خالفت كرد و زحمتھا كشید، پس از مرگش جز نامى از او باقى نماند. ماند

رسید، بھ حكومت رسید، اما بھ محض آنكھ مرد، نامش نیز دفن  ت نسب بھ پاى او نمىما عثمان كھ كسى در شراف
اشھد ان «: گویند كنند و مى فریاد مى) پیامبر اسالم(ولى ھر روز در جھان اسالم پنج بار بنام این مرد ھاشمى . شد

چھ راھى باقى مانده است جز ) اندهكھ نام آن سھ تن مرده و نام محمد باقى م(اكنون با این وضع . »محمداً رسول هللا
 «!آنكھ نام او نیز بمیرد و دفن شود؟

» مامون«دارد، زمانى كھ از طریق راویان حدیث بھ گوش  این گفتار معاویھ كھ بھ روشنى از كفر وى پرده بر مى
 (26.(كننداى در سراسر كشور اسالمى دستور داد مردم معاویھ را لعن  رسید، او طى بخشنامھ -خلیفھ عباسى  -

كرده  دھد كھ حزب اموى چگونھ در صدد نابودى اسالم بوده و یك حركت ارتجاعى را رھبرى مى اینھا نشان مى
 است؟ 

 یزید چھره منفور جامعھ اسالمى 

اى پرورش یافتھ و با فرھنگ چنین حزبى بزرگ شده بود، بھ آیین اسالم كھ  یزید كھ در دامن چنین خانواده
 /ر مردم حكومت كند، كمترین اعتقادى نداشتخواست بنام آن ب مى

او فردى بیخرد، بیباك، خوشگذران، . یزید جوانى ناپختھ، شھوت پرست، خودسر، و فاقد دوراندیشى و احتیاط بود
 /عیاش، و كوتاه فكر بود

مت نیز یزید كھ پیش از رسیدن بھ حكومت اسیر ھوسھا و پایبند تمایالت افراطى خود بود، بعد از رسیدن بھ حكو
نتوانست حداقل مثل پدر، ظواھر اسالم را حفظ كند، بلكھ در اثر روح بى پروایى و ھوسبازى كھ داشت، علنا 

 /كرد گذاشت و در راه ارضاى شھوات خود از ھیچ چیز فرو گذارى نمى مقدسات اسالمى را زیر پا مى

نشست و  ر شب نشینیھا و بزمھاى اشرافى مىكرد، او وقتى د خورد و تظاھر بھ فساد و گناه مى یزید علناً شراب مى
 :سرود پرداخت، بى باكانھ اشعارى بدین مضمون مى بھ باده گسارى مى

ھاى شراب را پى در پى  ھاى مطربان خوش آواز گوش دھید و پیالھ برخیزید و بھ نغمھ! یاران ھم پیالھ من»
ساز و آواز، مرا از شنیدن ) انگیز ھوس(ى ھا نغمھ. سربكشید و بحث و مذاكره علمى و ادبى را كنار بگذارید

) كھ نقد است(با خم شراب ) كھ نسیھ است(دارد و من حاضرم حوران بھشتى را  باز مى» هللا اكبر»و نداى » اذان«
 (27)!(نقدمال ما و نسیھ براى كسانى كھ بھ قیامت معتقدند(» عوض كنم

 !كرد و با این وقاحت بھ مقدسات اسالمى دھن كجى مى

كرد و ھمچون جد خود ابوسفیان  را انكار مى) ص(صراحتاً موضوع رسالت و نزول وحى بر حضرت محمد او 
ھاشم «:ضمن اشعارى گفت) ع(داست، چنانكھ پس از پیروزى ظاھرى بر حسین بن على  ھمھ را پندارى بیش نمى

 !!«استبا ملك و حكومت بازى كرده است، نھ خبرى از عالم غیب آمده و نھ وحیى نازل شده 

ھاى دیرینھ خود را از سرداران اسالم، كھ در جنگ بدر و زیر پرچم اسالم بستگان او را از دم شمشیر  آنگاه كینھ
كاش بزرگان ما كھ در بدر «: را تالفى آن ماجرا معرفى كرد و گفت) ع)گذرانده بودند، یاد كرده كشتن امام حسین 

 (28(»!د دست مریزادیزی: گفتند كشتھ شدند، امروز زنده بودند و مى



خواست وانمود كند كھ یزید تنھا اھل بزم  گویا مى(یك سال معاویھ یزید را با لشگرى براى جنگ با رومیھا فرستاد 
یزید در این سفر زن محبوب و . را با وى ھمراه نمود» سفیان بن عوف غامدى«و !) نیست، اھل رزم نیز ھست

سفیان پیش از یزید با لشگریان وارد سرزمین روم شد و بر اثر بدى . برد را ھمراه مى» ام كلثوم»مورد عالقھ خود 
 /بھ تب و آبلھ مبتال شدند)29(»غذقذونھ«آب و ھوا سربازان مسلمان در محلى بنام 

بھ استراحت و عیش و نوش پرداختھ بود، » ام كلثوم«در كنار ) 30(»دیرمران«یزید كھ در راه در منزلى بنام 
 :خبر یافت، گفتچون از این حادثھ 

 ما ان ابالى بما القت جموعھم بالغذقذونھ من حمى و من موم 

 بدیر مران عندى ام كلثوم  اذا اتكات على االنماط فى غرف

ام وام كلثوم در كنار من است، باكى ندارم كھ سربازان  ھا و بالشھا تكیھ زده من كھ در دیرمران در میان غرفھ
 (31!(بلھ شوند و بمیرندمسلمان در غذقذونھ دچار تب و آ

كسى كھ میزان دلسوزى او نسبت بھ نیروھاى رزمنده و جوانان كشور این مقدار باشد، پیداست كھ اگر مقدرات 
 !آورد؟ كشور را در دست بگیرد، چھ بھ روزگار امت اسالمى مى

معھ چنان گسترش یافتھ بود آثار شوم فساد و بى دینى دربار او در جا. درباریزید مركز انواع فساد و گناه شده بود
 (32.(نیز آلوده شده بود» مدینھ«و » مكھ«كھ در دوران حكومت كوتاه مدت او، حتى محیط مقدسى ھمچون 

یزید سرانجام جان خود را در راه ھوسرانى از دست داد و افراط در شرابخوارى سبب مسمومیت و مرگ وى 
 (33.(گردید

یزید در رفتار با مردم روش فرعون را در پیش گرفتھ بود : گوید ى، مى، یكى از مورخان نامدار اسالم»مسعودى»
 (34!(و بلكھ رفتار فرعون از او بھتر بود

شواھد و مدارك فساد و آلودگى یزید و زندگى ننگین و حكومت پلید وى بھ قدرى زیاد است كھ طرح ھمھ آنھا از 
 /د براى معرفى چھره پلید او كافى باشدكنیم آنچھ گفتھ ش حدود این بحث فشرده خارج است و گمان مى

  گرایش یزید بھ مسیحیت تحریف شده

 /از اینھا گذشتھ یزید اصوال بر اساس تعلیمات مسیحیت پرورش یافتھ بود و یا حداقل بھ مسیحیت تمایل داشت

 :نویسد با اشاره بھ این معنا مى» عبدهللا عالئلى«استاد 

د را تربیت مسیحى بدانیم بھ طورى كھ از تربیت اسالمى و آشنایى با شاید عجیب بھ نظر آید اگر تربیت یزی»
فرھنگ و تعلیمات اسالمى دور بوده باشد، و شاید خواننده تا حد انكار از این معنا تعجب كند، ولى اگر بدانیم كھ 

رد،زیرا از بود كھ پیش از اسالم دین مسیحى داشتند، تعجب نخواھیم ك» بنى كلب«یزید از طرف مادر از قبیلھ 
بدیھیات علم االجتماع این است كھ ریشھ كن ساختن عقاید یك ملت كھ اساس خویھا و خصلتھا و ارزشھاى اجتماعى 

 /و سرچشمھ افكار و عادات و فرھنگ عمومى آنھاست، نیازمند گذشت زمانى طوالنى است

و این بھ آن معنا است كھ وى دوران یزید تا زمان جوانى در این قبیلھ پرورش یافتھ بود : گوید تاریخ بھ ما مى
گیرى شخصیت خود را كھ مورد توجھ مربیان است، در چنین محیطى گذارنده بود و با این  تربیت پذیرى و شكل

تربیت، عالوه بر تاثیرپذیرى از مسیحیت، خشونت با دیھ و سختى طبیعت صحرا نیز با سرشت او در ھم آمیختھ 
 /بود



، بعضى از »یزید«و كتاب » معاویھ»مسیحى در كتاب » المنس«رخان، از آن جملھ بعالوه بھ نظر گروھى از مو
خواست زمامدار مسلمانان باشد  اند، و آثار سؤ چنین تربیتى در مورد كسى كھ مى استادان یزید از مسیحیان شام بوده

اداشت كھ انصار را ، شاعر مسیحى را و»اخطل«اینكھ یزید «: گوید آنگاه مى» عالئلى«. بر كسى پوشیده نیست
اند، ریشھ در ھمین  ھجو كند و نیز سپردن تربیت پسرش بھ یك نفر مسیحى كھ مورخان بھ اتفاق آن را نقل كرده

 (35(».تربیت مسیحى وى داشت

 :گفت كرد، بلكھ علنا مى بھ گواھى تاریخ، خود یزید گرایش خود را نسبت بھ مسیحیت كتمان نمى

 على دین المسیح بن مریم  فان حرمت على دین احمد فخدھا

اصوالً باید توجھ .1) (و بیا شام (تو آن را بر دین مسیح بگیر , حرام است ) پیامر اسالم (اگر شراب در دین احمد :
چنانكھ , داشت كھ دولت روم در دربار بنى امیھ نفوذ داشت و برخى از مسیحیان روم در دربار شام مستشار بودند

رومى  <سرجون >بھ توصیھ ء, ھنگام حركت امام حسین ـ علیھ السالم ـ بھ سمت كوفھ یزید , بھ تصریح مورخان 
و تا , بھ حكومت كوفھ منصوب كرد) با حفظ سمت (, بود <بصره >را كھ تا آن موقع والى  <عبیدهللا بن زیاد>2>

دشمنى او با اسالم  اینك كھ چھرهء پلید یزید و كفر و3(بود <نعمان بن بشیر>آن موقع حاكم كوفھ از طرف یزید
بخوبى بھ علت قیام امام حسین ـ علیھ السالم ـ بر ضد حكومت او پى مى بریم و بروشنى در مى یابیم , روشن گردید

بلكھ از نظر بى لیاقتى , كھ حكومت یزید نھ تنھا از این نظر كھ آغاز گر بدعت رژیم سلطنتى موروثى در اسالم بود
بنابر این با توجھ بھ اینكھ با مرگ معاویھ موانع , علیھ السالم ـ نا مشروع بودشخص وى نیز از نظر امام حسین ـ 

وقت آن رسیده بود كھ امام حسین اعالن مخالفت كند و اگر امام حسین ـ علیھ السالم ـ با , زمان او بر طرف شده بود
 این بیعت بزرگترین حجت مشروعیت حكومت یزید بھ شمار مى آمد, یزید بیعت مى كرد

در ھمان . در بیانات و نامھ ھاى آن حضرت بخوبى بھ چشم مى خورد, لت مخالفت امام حسین ـ علیھ السالم ـع
در پاسخ ولید كھ پیشنھاد , نخستین روزھایى كھ حسین بن علیھ ـ علیھ السالم ـ در مدینھ براى اخذ بیعت در فشار بود

فرمانروایى مانند یزید گرفتار شده اند باید فاتحھء اسالم اینك كھ مسلمانان بھ : فرمود, بیعت با یزید را مطرح كرد
 ویژگیھاى زمامدار مسلمانان را چنین بیان كرد, و ضمن در پاسخ نامھ ھاى دعوت كوفیان 4(را خواند 

و راه قسط و عدالت را در پیش گیرد و از , امام و پیشواى مسلمانان كسى است كھ بھ كتاب خدا عمل نموده  ...>
 5)<كرده و با تمام وجود خویش مطیع فرمان خدا باشدحق پیروى 

 پیام آوران قیام كربال 

مبارزات خونین , تشكیل مى گردد مقصود از بخش خون  <پیام >و <خون >ھر قیام و نھضتى عمدتا از دو بخش 
 و قیام مسلحانھ است كھ مستلزم كشتن و كشتھ شدن و جانبازى در راه آرمان مقدس است 

 رساندن و ابالغ پیام انقالب و بیان آرمانھا و اھداف آن است , پیام نیز مقصود از بخش

زیرا اگر اھداف و آرمانھاى یك انقالب در , در پیروزى یك انقالب اھمیت بخش دوم كمتر از بخش اول نیست 
بھ دست  انقالب از حمایت و پشتیبانى مردم برخوردار نمى گردد و در كانون اصلى خود, سطح جامعھ تبیین نشود

 فراموشى سپرده مى شود و چھ بسا گرفتار تحریفھا و دگرگونیھا توسط دشمنان انقالب مى گردد

زیرا انقالب امام , با بررسى قیام مقدس امام حسین ـ علیھ السالم ـ این دو بخش كامال در آن بھ چشم مى خورد
شھادت و ایثار خون بود و رھبر و حسین ـ علیھ السالم ـ تا عصر عاشورا مظھر بخش اول یعنى بخش خون و 

پرچمدار آن نیز خود حسین بن على ـ علیھ السالم ـ در حالى كھ بخش دوم آن از عصر عاشورا آغاز گردید و 
پرچمدار آن امام زین العابدین و زینب كبرى ـ علیھما السالم ـ بودند كھ پیام انقالب و شھادت سرخ آن حضرت و 

د بھ اطالع افكار عمومى مى رساندند و طبل رسوایى حكومت پلید اموى را بھ صدا یارانش را با سخنان آتشین خو
 در آوردند



بویژه (با توجھ بھ تبلیغات بسیار گسترده و دامنھ دارى كھ حكومت اموى از زمان معاویھ بھ بعد بر ضد اھل بیت 
لیھ اسالم ـ بھ افشاگرى و بیدار سازى بى شك اگر باز ماندگان امام حسین ـ ع, بھ راه انداختھ بود) در منطقھء شام 

قیام و نھضت بزرگ و جاویدان آن حضرت را در طول , دشمنان اسالم و مزدوران قدرتھاى وقت , نمى پرداختند
ھمچنانكھ برخى از آنان بھ امام حسن ـ علیھ السالم ـ . تارخ لوث مى كردند و چھرهء آن را وارونھ نشان مى دادند

عده اى دیگر ھم ادعا مى كردند كھ حسین بن على ـ علیھ ! در اثر ذات الریھ و سل از دنیا رفت  :گفتند;ّّ ]تھمت زده 
ما تبلیغات گستردهء بازماندگان حضرت سید الشھدا ـ علیھ السالم ـ در دوران !! السالم ـ با سرطان از دنیا رفت 

اجازهء چنین تحریف و خیانتى را , رده بوداسیرى كھ كینھ توزى سفیھانھ ء یزید چنین فرصتى را براى آنان پیش آو
 بھ دشمنان حسین ـ علیھ السالم ـ نداد

اینك براى آنكھ نقش تاریخساز اسیران آزادیبخش كربال در بیدار سازى افكار عمومى و رساندن پیام انقالب بزرگ 
دیم و نگاھى بھ تاریخچھء در اینجا نا گزیریم قدرى بھ عقب بر گر, امام حسین ـ علیھ السالم ـ بخوبى روشن گردد

 حكومت معاویھ در شام بیفكنیم 

 دوران سلطھء معاویھ در شام 

پسر ولید  <خالد>فرمانروایانى چون , اصوالً باید توجھ داشت كھ شام از آن روز كھ بھ تصرف مسلمانان در آمد
نھ روش , ر یافتھ بودندنھ صحبت پیغمبر را د, مردم این سرزمین . پسر ابوسفیان را بھ خود دید <معاویھ >و

البتھ یكصد و . و نھ اسالم را دست كم انگونھ كھ در مدینھ رواج داشت مى شناختند, اصحاب او را مى دانستند
اما , یا در فتح این سرزمین شركت داشتھ و یا بتدریج در آنجا سكونت گزیده بودند, سیزده تن از صحابھء پیغمبر

مدت كمى محضر پیغمبر را درك , نشان مى دھد كھ جز چند تن از آنان بقیھ  نگاھى بھ ترجمھء احوال این عده نیز
بیشتر این عده در طول خالفت , بعالوه . و جز یك یا چند حدیث از آن حضرت بیشتر روایت نداشتند, كرده بودند

نھا یازده تن از در زمان قیام و شھادت امام حسین ـ علیھ السالم ـ ت. عمر و عثمان تا آغاز حكومت معاویھ مردند
مردمانى در سنین ھفتاد تا ھشتاد سال كھ گوشھ نشینى را بر آمیختن با ; آنان زنده بودند و در شام بھ سر مى بردند

توده ترجیح داده بودند و در عامھ نفوذى نداشتند در نتیجھ نسل جوان ـ آنان كھ در سن یزید بودند ـ از اسالم حقیقى 
نظر آنان اسالم ھم حكومتى بود مانند حكومت كسانى كھ پیش از این دستھ بر آن  چیزى نمى دانستند و شاید در

پرداختن بھ تشریقات معمول قدرتھاى , حیف و مال مال مردم , تجمل دربار معاویھ  .سرزمین فرمان مى راندند
و زندانى كردن و و باالءخره تبعید , خود كامھ چون ساختنى كاخھاى عظیم و ایجاد گارد احترام و كوكبھء مفصل 

زیرا تا نیمقرن پیش چنین نظامى در حكومت قبلى نیز دیده مى شد و  ,براى آنان امرى طبیعى بود, كشتن مخالفان 
در نتیجھ مردم شام . 6(مسلماً كسانى بودند كھ مى پنداشتند آنچھ در مدینھء عصر پیامبر گذشتھ نیز چنین بوده است 

 مونیان او را سنت مسلمانى مى پنداشتندكردار معاویھ پسر ابوسفیان و پیرا

و در حدود , در حدود پنج سال از طرف خلیفھء دوم . سال در دمشق امارت و خالفت كرد42معاویھ در حدود 
كمتر از پنج سال ھم در زمان خالفت امیر موءمنان على بن . دوازده سال از طرف خلیفھء سوم امیر شام بود

حددود شسش ماه نیز در خالفت ظاھرى اما حسن ـ علیھ السالم ـ حكومت شام را بھ ابیطالب ـ علیھ السالم ـ و در 
 7(چیزى كمتر از بیست سال ھم عنوان خالفت اسالمى را یدك مى كشید. دست داشت 

 تبلیغات زھر آگین 

و در , معاویھ در این مدت نسبتاً طوالنى مردم شام را طورى پرورش داد كھ فاقد بصیرت و آگاھى دینى باشند
 برابر اراده و خواست معاویھ بى چون و چرا تسلیم گردند

بلكھ از نظر , معاویھ در طى این مدت نھ تنھا از نظر نظامى و سیاسى مردم شام را تحت سلطھء خود قرار داد
 فكرى و مذھبى نیز مردم آن منطقھ را كور و كر و گمراه بار آورد تا آنچھ او بھ عنوان تعلیمات اسالم بھ آنان

در این زمینھ بھ كامیابیھاى , او با مكر و شیطنت خاصى كھ داشت ! بى ھیچ اشكالى بپذیرند, عرضھ مى كند
دسیسھ ھاى او را در وارونھ نشان دادن چھرهء درخشان مرد بزرگى . بزرگى دست یافت كھ درخور توجھ است 



پس از شھادت عمار . ھمھ مى دانیم , ناسزا گویى بھ آن حضرت ;ّّ ]و ایجاد بدعت , مثل على ـ علیھ السالم ـ
كھ پیامبر , در جنگ صفین در ركاب على ـ علیھ السالم ـ ( سرباز نود سالھ و مبارز دیرین و نستوه اسالمى(یاسر

معاویھ با ترفند عوامفریبانھ , اسالم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم شھادت او را بھ دست ستمگران پیشگویى كرده بود
زیرا على او را بھ میدان جنگ آورده و باعث قتل او , على است , شام شایع ساخت كھ قاتل عمار اى در میان سپاه

 8!!(شده است 

توسط معاویھ نیز  !<چھار شنبھ >در روز <نماز جمعھ >و قضیھء فضاحتبار خواندن  <جمل >و <ناقھ >داستان 
 9(ھ توضیح نداردو چندان مشھور است كھ نیازى ب, موءیدى دیگر براى این معنا است 

خاندان پاك پیامبر صلى هللا علیھ و آلھ و سلم را در , حكومت پلید بنى امیھ با تبلیغات زھر آگین و كینھ توزانھ اش 
بھ طورى كھ مورخان , بنى امیھ را خویشان رسول خدا قلمداد كرده بود, نظر مردم شام منفور جلوه و در مقابل 

ده تن از امراى شام نزد وى  <ابوالعباس سفاح >اسیان و استقرار حكومت پس از پیروزى قیام عب :مى نویسند
 رفتند و ھمھ 

ـ آخرین خلیفھء اموى ـ نمى دانستیم كھ رسول خدا جز بنى امیھ , سوگند خوردند كھ ما تا موقع قتل مروان 
 10(تا آنكھ شما امیر شدید, خویشاوندى داشتھ باشد كھ از او ارث ببرد

 گفت نیست اگر در كتب مقتل بخوانیم بنابر این جاى ش

سپاس خدایى را : بھ ھنگام در آمدن اسیران بھ دمشق مردى در برابر على بن الحسین ـ علیھ السالم ـ ایستاد و گفت 
 كھ شما را كشت و نابود ساخت و مردمان را از شرتان آسوده كرد و امیر الموءمنین را بر شما پیروز گردانید

: سپس از او پرسید. بیرون ریخت , یھ السالم ـ خاموش ماند تا مرد شامى آنچھ در دل داشت على بن الحسین ـ عل
 قرآن خوانده اى ؟

 ـ آرى 

 ـ این آیھ را خوانده اى ؟

بگو بر رسالت خود مزدى از شما نمى خواھم جز دوستى :(11(قل ال اسئلكم علیھ اجرا اال المودة فى القربى 
 نزدیكان 

 ـ آرى 

 و حق خویشاوندان را بده (12:(وآت ذالقربى حقھ : را؟ ـ و این آیھ

 ـ آرى 

 ـ و این آیھ را

 13(انما یرید هللا لیذھب عنكم الرجس اھل البیت و یطھركم تطھیرا

 پاك ساختنى , بى شك خداى متعال مى خواھد ھر گونھ پلیدى را از شما اھل بیت ببرد و شما را پاك سازد)

 ـ آرى 



 ما ییم اھل بیت پاكیز از ھر گونھ آالیش , ما ییم ذوى القربى , ا در حق ما نازل شده است این آیھ ھ, ـ اى شیخ 

لذا از آنچھ , بلكھ فرزندان پیغمبرند, آنان خارجى نیستند; شیخ دانست آنچھ دربارهء این اسیران شنیده درست نیست 
 گفتھ بود پشیمان شد و گفت 

من از دشمنان محمد و آل محمد بیزارم . توبھ مى كنم , بھ درگاه تو, اشتم من از بغضى كھ از اینان در دل د, ـ خدایا
)14 

 ره آورد سفر اسیران 

اھمیت سفر باز ماندگان امام حسین ـ علیھ , اینك با توجھ بھ این ھمھ تبلیغات گسترده و زیانبار بر ضد خاندان پیامبر
آثار چھل سال تبلیغات مسموم كننده را از بین بردند , فرزیرا آنان در این س, السالم ـ بھ شام بخوبى روشن مى گردد

بھ , و چھرهء كریھ حكومت اموى را بخوبى معرفى كردند و افكار خفتھء مردم شام را بیدار و متوجھ حقایق ساختند
طورى كھ مى توان گفت ھنگام باز گشت بھ مدینھ حكم ارتشى فاتح را داشتند كھ ماءموریت خود را بخوبى انجام 

  !ده باشددا

كامالً , در اینجا براى آنكھ عظمت رسالت و ماءموریتى كھ پیام آوران قیام امام حسین ـ علیھ السالم ـ انجام دادند
 روشن گردد بى مناسبت نیست بھ دو نمونھء تاریخى اشاره كنیم 

 ـ مصونیت خاندان امامت در فاجعھء َحّره 1

اندك اندك شھر مدینھ نیز كھ , ان با مناطق دیگر كشور اسالمى پس از شھادت امام حسین ـ علیھ السالم ـ ھمزم
حاكم مدینھ بھ گمان خود تدبیرى اندیشید و گروھى از بزرگان شھر را . بھ ھیجان آمد, مركز خویشاوندان پیامبر بود

از گشت بھ فرستاد تا از نزدیك خلیفھء جوان را ببینند و از مراحم وى بر خوردار شوند تا شاید در ب <دمشق >بھ 
 مدینھ مردم را بھ اطاعت از وى تشویق كنند

, و نھ ظاھر اسالم را رعایت مى كرد, نھ از تدبیر و دور اندیشى بر خوردار بود, یزید كھ نھ تربیت درستى داشت 
نمایندگان مدینھ . نیز بھ شرابخوارى و سگبازى و كارھاى خالف شرع پرداخت  <مدینھ >پیش روى نمایندگان 

یزید مردى شرابخواره و سگباز و فاسق است و چنین كسى نمى :فغان بر آوردند و گفتند, از شام باز گشتند ھمین كھ
حاكم شھر و خاندان اموى , سر انجام شورش سراسر شھر را فرا گرفت و مردم . تواند خلیفھ و امام مسلمانان باشد

مسلم >را ماءمور سر كوبى مردم مدینھ كرد و یزید لشگرى, چون این خبر بھ شام رسید .را از شھر بیرون كردند
پس از چندى ساكنان شھر . مسلم مدینھ را محاصره كرد. امیر آن لشگر كرد, را كھ مردى سالخورده بود <بن عقبھ 

سپاھیان شام سھ روز مدینھ را قتل عام كردند و از ھیچ زشتكارى باز . تاب مقاومت از كف دادند و تسلیم شدند
چھ حرمتھا كھ درھم شكست و چھ زنان و , مردان دیندار و پارسا و شب زنده دار كھ كشتھ شدندچھ . نایستادند

 یاد مى شود <حره >در تاریخ بھ نام جریان , از این فاجعھ  .15)دختران كھ از تجاوز این قوم وحشى ایمن نماندند 

و بھ ھمین جھت دھھا , مصون ماند خانھء امام زین العابدین و بنى ھاشم از تعرض, اما در این فاجعھء بزرگ 
 بھ خانھء آن حضرت پناھنده شده و از خطر نجات یافتند, خانواده مسلمان در مدت محاصرهء شھر

 مى نویسد <طبرى >

 مسلم بن عقبھ را بھ مدینھ فرستاد بدو گفت , ھنگامى كھ یزید

 16)و باوى بھ نیكى رفتار كن  دست از او باز دار, على بن الحسین در كار شورشیان دخالتى نداشتھ است 



 نیز مى نویسد <مفید>شیخ 

وقتى على بن الحسین حاضر شد او . مسلم بن عقبھ وقتى وارد مدینھ شد على بن الحسین ـ علیھ السالم ـ را خواست 
و  ,امیر الموءمنین مرا سفارش كرده است كھ بھ تو نیكى و بخشش كنم : را نزدیك خود نشاند و احترام كرد و گفت 

استر : آنگاه مسلم بھ اطرافیان خود گفت . على بن الحسین او را سپاس گفت . حساب تو را از دیگران جدا سازم 
گویا آنان را ترسانیدیم و شما را بھ سبب آمدنت , بھ میان خانواده ات بر گرد: مرا براى او زین كنید و بھ او گفت 

 17(تراصلھ مى دادیم , چنانكھ سزاوار ھستى , زى بودو اگر در دست ما چی, بھ اینجا بھ زحمت افكندیم 

شك نیست كھ یكى از علل رفتار مسلم آن بود كھ على بن الحسین , بھ دالئلى كھ در سیرهء امام چھارم خواھیم گفت 
 اما این نیز مسلم است كھ; خود را كنار كشید و با شورشیان ھمداستان نگشت , علیھ السالم ـ از آغاز شورش ;ّّ ]ـ

شھادت حسین بن على ـ علیھ السالم ـ براى حكومت یزید گران تمام شده بود و ھنوز حكومت وى بھ علت این 
 خود را بدنامتر سازد, ازینرو یزید نمى خواست با آزار خاندان امامت , جنایت بزرگ تحت فشار افكار عمومى بود

 ـ دستور عبدالملك بن مروان بھ حجاج 2

مرا بھ خون : نوشت , كھ از طرف وى حاكم حجاز بود <حجاج >الملك بن مروان بھ مى نویسد عبد <یعقوبى >
 18(بر افتادند , با آنان در افتادند) ابوسفیان (زیرا خود دیدم كھ چون خاندان حرب , فرزندان ابوطالب آلوده نكن 

ى دانیم كھ او پنج سال پس از و نیز م19(از آنجا كھ مى دانیم عبدالملك از خلفاى با ھوش و سیاستمدارى اموى بود 
زیرا این دستور نشان مى دھد كھ , بھ اھمیت و ارزش این اعتراف پى مى بریم , فاجعھء كربال بھ حكومت رسید

در اھداف شوم خود كامیاب نشدند و جز , با ھمھء فشارى كھ بھ دودمان ابى طالب وارد آوردند, خاندان ابو ـ سفیان 
 نان چیزى نماندروسیاھى و لعن ابدى براى آ

 درھم كوبیدن پشتوانھء فكرى امویان 

 باالخره نیاز بھ , قدرتھا و حكومتھاى ستمگر ھر اندازه زور داشتھ باشند, معموالً در جوامع بشرى 

یعنى بھ یك نظام اعتقادى نیاز دارند كھ تكیھ گاه نظام اقتصادى و , یك پشتوانھء فكرى و فلسفى و عقیدتى دارند
قدرتھاى حاكم ستمگر ھمواره در كنار ابزار سلطھء , بھ تعبیر دیگر. ھ گر وضع موجود آنھا باشدسیاسى و توجی

, نیازمند ابزار فكرى و روانى نیز ھستند تا مردم را براحتى رام و مطیع خود سازند, نظامى و پلیسى بر مردم 
ھرگز , ود را نظام فاسد و خائن بدانندمردمى دارى فكر و اندیشھء درست باشند و نظام حاكم بر خ, زیرا اگر مردم 

از این نظر ضرورت یك پشتوانھء فكرى و عقیدتى براى این گونھ حكومتھا بخوبى روشن , زیر بار آن نمى روند
یك , یك مكتب , بھ صورت یك فلسفھ , البتھ ممكن است این پشتوانھء فكرى بر حسب تفاوت جامعھ ھا. مى گردد

 ھب و اندیشھء مذھبى باشدو یا بھ صورت یك مذ <ایسم >

و چون , حكومت جبار و ضد اسالمى بنى امیھ نیز خود را شدیداً نیازمند چنین پشتوانھء فكرى و عقیدتى مى دید
ناگزیر بود جنایات خود را با توجیھات مذھبى پوشانده و فكر مردم را با یك سلسلھ , جامعھء اسالمى بود, جامعھ 

و در برابر جنایاتشان , د خیال كنیم كھ بنى امیھ نسبت بھ داورى مردم بى تفاوت بودندنبای. تبلیغات مذھبى تخدیر كند
آنان در مقام اغفال افكار مردم نیاز بھ القاى یك سلسلھ افكار , نھ . بگذار مردم ھر چھ مى خواھند بگویند: مى گفتند

 و بنابر این باید حفظ شود, ست و اندیشھ ھاى داشتند تا اذھان عمومى بپذیرد كھ وضع موجود بھترین وضع ا

 جبر گرایى 

معموالً ھر وقت حكومتھاى جبار . ترویج جبر گرایى است , یكى از راھھاى تخدیر افكار مردم و رام ساختن آنان 
در برابر ھر كارى , ھمھ چیز را بھ خدا مستند مى كنند, یعنى ; جبر گرا مى شوند, مى خواھند خود را توجیھ كنند



ند كھ كار خدا بود كھ این جور شد و اگر مصلحت خدایى نبود این جور نمى شد و خدا خودش نمى تلقین مى كن
منطق جبرگرایى این است كھ آنچھ ھست ھمان است كھ باید باشد و آنچھ نیست ھمان . گذاشت كھ این جور بشود

 20!(است كھ نباید باشد

آنان با ترویج جبر گراى كوشش , منطق جبر گراى بود دقیقاً یكى از پشتوانھ ھاى فكر و عقیدتى حكومت بنى امیھ
 داشتند ھر گونھ اعتراض احتمالى مردم را در نطفھ خفھ كنند

ترویج و  <جبریھ >از فرقھ ء, امویان بھ منظور تثبیت پایھ ھاى حكومت خود و جلوگیرى از قیام مردم مسلمان 
این فرقھ معتقد بھ حریت اراده و آزادى انسان در . مواجھ بودند <قدریھ >امویان با خطر نفوذ. حمایت مى كردند

بھ میل خود انتخاب مى كند , مقام عمل بودند و عقیده داشتند كھ انسان ھر نوع عملى را كھ در زندگى پیش مى گیرد
زیرا ھر حریتى طبعاً , در برابر اعمال خود مسئول است , و چون در انتخاب نحوهء عمل و رفتار آزاد است 

 21)سئولیت مى باشد مستلزم م

ازینرو پیروان و . خطر بزرگى محسوب مى شد, كھ از مخالفت ملت مسلمان بیمناك بودند, این مذھب براى امویان 
جانبدارى مى كردند زیرا , كھ درست نقطھء مقابل آن بود, رھبران قدریھ را زیر فشار قرار داده از مذھب جبر

وجود : این مذھب بھ مردم مى گفت . ھدفھاى امویان سازش داشت با , مذھب جبر در زمینھء مبازرات سیاسى 
جز تقدیر الھى نیست و بھ ھیچ وجھ قابل تغییر و تبدیل , ھر قدر كھ ناروا و ظالمانھ باشد, امویان و كارھاى آنان 

ال خود را در معاویھ تظاھر بھ مذھب جبر مى كرد تا اعم. بنابر این مخالفت با آنھا ھیچ فایده اى ندارد! نمى باشد
برابر ملت بدین نحو توجیھ كند كھ ھر چھ او مى كند طبق مقدرات الھى است و ھیچ راھى براى تغییر آن وجود 

ارتكاب ھیچ گناھى بھ مقام او لطمھ نمى زند و مجوز مخالفت با , بعالوه چون معاویھ خلیفھء اسالمى است , ندارد
, نافع مھمى كھ ممكن بود مذھب جبر براى او در برداشتھ باشدپیداست شخصى مثل معاویھ از م !او نخواھد بود

 غفلت 

او و سایر امویان بخوبى مى دانستند كھ حكومت آنھا براى مسلمانان غیر قابل تحمل است و باز مى . نمى كرد
ھیزگار و یك مشت فریبكار و دشمن خاندان پیامبر و قاتل افراد پر, دانستند كھ آنھا در نظر بسیارى از افراد ملت 

, بى گناه مى باشند و نیز مى دانستند كھ اگر عقیده اى باشد كھ مردم را از قیام بر ضد آنھا و اعمالشان باز بدارد
خداوند از روز اول مقدر كرده است كھ این خاندان بھ حكومت : مذھبى كھ بھ مردم مى گوید; مذھب جبر است 

ازینرو نفوذ این افكار و عقاید در ذھن . ء تقدیر حتمى خدا نیست بنابر این اعمال و رفتار آنھا جز نتیجھ, برسند
 22(مسلمانان كامالً بھ نفع امویان و حكومت آنھا بود 

 بھره بردارى از ادبیات تخدیرى 

معاویھ از نفوذ  .از عنصر شعر نیز بھره بردارى مى شد, عالوه بر توجیھات دینى گذشتھ , منظور تاءیید این افكار
معاویھ ـ و . بھ منظور پیشبرد مطامع خود سود مى جست , ء شعراى معاصر خود در افكار عمومى فوق العاده

با , ھمچنین خلفاى اموى بعدى ـ بھ اشعار شعرایى كھ حكومت آنھا را مولود تقدیر و مشیت الھى معرفى مى كردند
مى نمودند تا ھیچ فرد با ایمانى خوشحالى و رضایت گوش مى دادند و حتى آنھا را بھ سرودن چنین اشعارى وادار 

مزدوران معاویھ ماءموریت داشتند افكار مخصوص معاویھ را در قالبھایى . امكان قیام بر ضد بنى امیھ نداشتھ باشد
خواه بھ وسیلھء نقل روایاتى از زبان پیامبر باشد و , بریزند كھ در میان عوام و تودهء مردم بسھولت شایع گردد

 23(خواه بھ وسیلھء شعر

 حضرت زینب ـ علیھا السالم ـ در كاخ پسر زیاد 

شروع بھ تبلیغ كردند و پیروزى ظاھر یزید را , با استفاده از این روش , پس از حادثھء عاشورا مزدوران یزید
 خواست خدا قلمداد كردند



كرد تا قضیھ را بھ  پس از شھادت اما حسین ـ علیھ السالم ـ مردم را در مسجد بزرگ كوفھ جمع <عبیدهللا بن زیاد>
 او قیافھء مذھبى بھ خود گرفت و گفت . اطالع آنھا برساند

ستایش خدا را كھ حق :<الحمدˢ الذى اءظھر الحق و نصر اءمیر الموءمنین و اءشیاعھ و قتل الكذاب بن الكذاب >
 24!! (كشت  و پیروانش را یارى كرد و دروغگو پسر دروغگو را) یزید(را پیروز كرد و امیر الموءمنین 

این , اما متقابالً حضرت زینب و حضرت على بن الحسین ـ علیھم السالم ـ كھ از شگرد تبلیغى دشمن آگاه بودند
پایگاه فكرى بنى امیھ را ھدف قرار داده با سخنان متین و مستدل خود بشدت آن را كوبیدند و یزید و یزیدیان را 

ھنگامى بود كھ زنان و كودكان , از جلوه ھاى بر خورد این دو تفكریكى . مسئول اعمال و جنایاتشان معرفى كردند
 حسینى را وارد كاخ عبید هللا بن زیاد كردند

آن روز عبید هللا در كاخ خود دیدار عمومى ترتیب داد و دستور داد سر بریدهء امام حسین ـ علیھ السالم ـ را در 
 مودندآنگاه زنان و كودكان را وارد كاخ ن. برابرش بگذارند

بھ , در حالى كھ كم ارزش ترین لباسھاى خود را بھ تن داشت و زنان و كنیزان اطراف او را گرفتھ بودند, زینب 
این زن كھ : عبیدهللا چشمش بھ او افتاد و پرسید. صورت ناشناس وارد مجلس شد و بى اعتنا در گوشھ اى نشست 

 ست ؟كی, خود را كنار كشیده و دیگر زنان گردش جمع شده اند

او زینب دختر فاطمھ دختر پیامبر : یكى از كنیزان گفت . عبیدهللا سوءال خود را تكرار كرد. زینب پاسخ نگفت 
 اسالم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم است 

 عبیدهللا رو بھ زینب كرد و گفت 

 25(یش نبودستایش خدا را كھ شما خانواده را رسوا ساخت و كشت و نشان داد كھ آنچھ مى گفتید دروغى ب

 زینب پاسخ داد

جز . گرامى داشت و از پلیدى پاك گردانید) كھ از خاندان ماست (ستایش خدا را كھ ما را بھ واسطھء پیامبر خود
) یعنى تو و دار و دستھ ات ھستید(دیگرانند, و بدكار ما نیستیم , دروغ نمى گوید, فاسق رسوا نمى شود و جز بد كار
 26( و ستایش مخصوص خداوند است

 ـ دیدى خدا با خاندانت چھ كرد؟

آنان كسانى بودند كھ خدا مقدر ساختھ بود كشتھ شوند و آنھا نیز اطاعت كرده و بھ سوى ! ـ جز زیبایى ندیدم 
بھ درگاه , با ھم روبرو مى كند و آنان از تو) در روز رستاخیر(آرامگاه خود شتافتند و بزودى خداوند تو و آنان را

مادرت بھ عزایت بنشیند اى , اینك بنگر آن روز چھ كسى پیروز خواھد شد, خواھى خواھند كردخدا شكایت و داد
 پسر مرجانھ 

) از سخنان صریح و تند زینب و از اینكھ او را با نام مادر بزرگ بد نامش یعنى مرجانھ خطاب كرد(پسر زیاد
این یك ! امیر: گفت  <و بن حریث عمر>یكى از حاضران بنام . سخت خشمگین شد و خواست تصمیم سوئى بگیرد

 زن است و كسى زن را بھ خاطر سخنانش مواءخذه نمى كند

 پسر زیاد بار دیگر خطاب بھ زینب گفت 

 خدا دلم را با كشتھ شدن برادر نافرمانت حسین و خاندان شورشگر و سر كشت شفا داد



 زینب گفت 

, اگر این كار مایھء شفاى توست , مرا در آوردى  نھال مرا قطع كردى و ریشھء, بھ جانم قسم مھتر مرا كشتى 
 ھمانا شفا یافتھ اى 

این ھم مثل پدرش سخن : با خشم و استھزا گفت , پسر زیاد كھ تحت تاءثیر شیوائى كالم زینب قرار گرفتھ بود
 بھ جان خودم پدرت نیز شاعر بود و سخن بھ سجع مى گفت  , پرداز است

 زینب گفت 

 27)(حاال چھ وقت سجع گفتن است ؟(كار؟زن را با سجع گویى چ

, رسوا شده است , ابن زیاد مى خواست وانمود كند كھ ھر كس بر حسب ظاھر در جبھھء نظامى شكست بخورد
 زیرا اگر او بحق بود در جبھھء نظامى غالب مى شد

یگاه فكرى او را در زینب كبرى ـ علیھا السالم ـ كھ بخوبى مى دانست پسر زیاد از چھ دیدگاھى سخن مى گوید پا
نھ قدرت , حقیقت جویى و حقیقت طلبى است  ,<شرف و فضیلت >و با این سخنانش اعالم كرد كھ معیار, ھم كوبید
 ظاھرى 

رسوا كسى است كھ ظلم و ستم كند و از حق , زینب اعالم كرد كھ كسى كھ در راه خدا شھید شده رسواه نمى شود
 منحرف شود

اشك بریزد , بھ زانو در آید, با یك طعنھ , و عزیز از دست داده , داشت زینب مصیبت دیده عبیدهللا بن زیاد انتظار 
 اما زینب شیر دل ـ علیھا السالم ـ سخنان او را در دھانش شكست و غرورش را درھم كوبید! و عجز و البھ كند

پسرى از وى بھ , تھ باشنددر تاریخ بشر كدام زنى را مى توان یافت كھ شش یا ھفت برادر او را كش, براستى 
ده نفر از برادر زادگان و عمو زادگان او را از دم تیغ گذرانده باشند و سپس او را با ھمھء , شھادت رسیده باشد

آنگاه بخواھد در حال اسیرى و گرفتارى از حق خود و شھیدان خود , خواھران و برادر زادگانش اسیر كرده باشند
كز حكومت و خالفت پدرش بوده و در دارالحكومھ اى كھ پدرش در حدود چھار آنھم در شھرى كھ مر, دفاع كند

, و با این وضع و با این ھمھ موجبات ناراحتى و افسردگى , سال از دوران خالفت خود را ھمانجا ساكن بوده است 
خالف میل و  بلكھ با كمال صراحت بگوید كھ ما چیزى بر, نھ تنھا از آنچھ بر سر وى آمده است گلھ مند نباشد

اگر مردان ما بھ شھادت رسیده اند براى ھمین كار آمده بودند و اگر جز این باشد جاى , رغبت خویش ندیده ایم 
اكنون كھ آنان وظیفھء خدایى خویش را بخوبى انجام داده اند و افتخار شھادت را  , نگرانى و اضطراب خاطر است

 28(وفیق شكر و سپاس گوییم چھ كارى از ما شایستھ است ؟جز اینكھ خدا را بر این ت, بھ دست آورده اند

 خطبھء حضرت زینب ـ علیھا السالم ـ در كوفھ 

كوفھ شھرى است كھ تا بیست سال پیش مركز حكومت على ـ , كوفھ با دمشق خیلى فرق دارد, اینجا كوفھ است 
راقیانند ـ طالب حكومت عدل اسالمى و مردم اینجا ـ كھ بخشى از ع. اینجا مركز شیعیان بود. علیھ السالم ـ بود

چنین نعمتى را ) دستیابى بھ (اما حاضر نیستند بھاى , خواھان آزادى از چنگ ستمگران و ھواخواه اھل بیتند
اما اگر فشارى بر , و ھم آزادى از یوغ ستمگران , ھم زندگى مادى و ثروت و ریاست مى خواھند, اینان !بپردازند

اینان شخصیتى دو گونھ ! دست از ھمھء آرمانھاى خود مى كشند, فعشان را در خطر ببینندیا منا, آنان وارد شود
و از سوى  ,از یك سو پسر پیغمبر را با شور و حرارت دعوت مى كنند, گرفتار نوعى تضاد درونى ھستند, دارند

پس  ,بھ قتل او مى بندند بلكھ كمر, دیگر چون فشار بر آنان وارد مى شود نھ تنھا وعدهء خود را فراموش مى كنند
باید گفت كھ با قتل حسین بن على ـ علیھ السالم ـ چھ جنایت , باید متوجھ خطاھایشان ساخت , باید اینان را بیدار كرد
 بزرگى مرتكب شده اند



زیرا زنانى كھ در كوفھ سن آنان از سى سال , از میان زنان بیشتر بھ عھدهء زینب است , این وظیفھء بیدار سازى 
زینب را بیست سال پیش در دوران حكومت على ـ علیھ السالم ـ در این شھر دیده بودند و حرمت , تجاوز مى كرد

زینب براى آنان چھره , او را در دیده ء على و حشمت وى را در چشم پدران و شوھران خویش مشاھده كرده بودند
زینب از . خاطرات گذشتھ را زنده مى كرد, ان اینك دیدن صحنھء رقتبار اسیرى زینب در خیل اسیر, اى آشنا بود

گویى على ـ علیھ السالم ـ , مردم صداى آشنایى شنیدند, شروع كرد بھ صحبت كردن ;ّّ ],این فرصت استفاده نمود
راستى این على است كھ حرف . صداى على بود, حنجره ء على ـ علیھ السالم ـ و صدا, حنجره , صحبت مى كرد

 است ؟ آرى او زینب كبرى بود كھ سخن مى گفت  مى زند یا دختر على

كھ مجموعھ اى از سخنان  <بالغات النساء>در كتاب  280ـ 204)<ابن طیفور>احمد بن ابى طاھر معروف بھ 
 مى نویسد, بلیغ بانوان عرب و اسالم ویكى از قدیمى ترین منابع است 

دیدم . ـ علیھ السالم ـ بود وارد كوفھ شدم در سال شصت و یك كھ سال قتل حسین : مى گوید29)<خدیم اسدى >
و على بن الحسین ـ علیھ السالم ـ را دیدم كھ بیمارى او را ضعیف و , زنان كوفھ گریبان چاك زده گریھ مى كنند

ما گریھ مى ) مظلومیت و مصیبت (اى اھل كوفھ بر: على بن الحسین سر بلند كرد و گفت . ناتوان ساخت بود
 ز شما ما را كشت ؟پس چھ كسى ج! كنید؟

با اشارهء او نفسھا در ! با دست بھ مردم اشاره كرد كھ خاموش باشید30(ـ علیھا السالم ـ  <ام كلثوم >در این ھنگام 
 صداى زنگ شترھا خاموش گشت , سینھ ھا حبس شد

علیھ السالم ـ  گویى از زبان على ـ, من زنى با حجب و حیا را فصیحتر از او ندیده ام , آنگاه شروع بھ سخن كرد
 سخنان زینب چنین بود, سخن مى گفت 

! ھرگز نالھ ھاتان از سینھ بریده نگردد! ھرگز دیده ھاتان از اشك تھى مباد! مردم مكار خیانت كار! مردم كوفھ >
نھ پیمان شما را , بیكبار رشتھ ھاى خود را پاره مى كرد, شما آن زن را مى مانید كھ چون آنچھ داشت مى رشت 

و در , جز درعیان مانند كنیزكان تملق گفتن , جز خودستایى , جز الف ! است و نھ سوگند شما را اعتبارى  ارجى
نھان با دشمنان ساختن چھ دارید؟ شما گیاه سبز وتر و تازه اى را مى مانید كھ بر تودهء سر گینى رستھ باشد و مانند 

! خشم خدا و عذاب دوزخ : اى براى آن جھان آماده كردید چھ بد توشھ. گنجى ھستید كھ گورى را بدان اندوده باشند
 بیش بگریید و كم بخندید! گریھ مى كنید؟ آرى بھ خدا گریھ كنید كھ سزاوار گریستنید

چھ ننگى بدتر از كشتن . چرا نگریید؟ ننگى كھ با ھیچ آب شستھ نخواھد شد, با چنین ننگى كھ براى خود خریدید
سر خجالت را ! بمیرید. مردى كھ چراغ راه شما و یاور روز تیرهء شما بود! شت ؟پسر پیغمبر و سید جوانان بھ

از این پس باید با خوارى ! بیكبار گذشتھء خود را بر باد دادید و براى آینده ھیچ چیز بھ دست نیاوردید !فرو بیفكنید
نزدیك است آسمان بر زمین كارى كردید كھ ! شما خشم خدا را براى خود خریدید, چھ ; و سرشكستگى زندگى كنید

 افتد و زمین بشكافد و كوھھا درھم بریزد

چھ كسانى , مى دانید چھ خونى را ریختید؟ مى دانید این زنان و دختران كھ بى پرده در كوچھ و بازار آورده اید
سراسر كارى كھ زشتى آن , !چھ كار زشت و احمقانھ اى ؟! مى دانید جگر پیغمبر خدا را پاره كردید؟ !ھستند؟

 جھان را پر كرده است 

اما بدانید كھ خوارى عذاب رستا خیز سخت تر , تعجب مى كنید كھ آسمان قطره ھاى خون بر زمین مى چكد؟
خدا كیفر گناه را فورى نمى , آسوده نباشید, ھم اكنون شما را بھ گناھى كھ كردید نمى گیرد, اگر خدا. خواھد بود

 <خدا حساب ھمھ چیز را دارد, فر نمى گذارداما خون مظلومان را ھم بى كی, دھد

, و از دریایى مواج از ایمان بھ خدا نیرو مى گرفت , این سخنان كھ با چنین عبارات شیوا از دلى سوختھ بر مى آمد
در چنان صحنھء غم انگیز و . شنوندگان انگشت ندامت بھ دندان گزیده دریغ مى خوردند. ھمھ را دگر گون كرد

 شعرى بدین مضمون خواند, از بنى جعفى كھ ریشش از گریھ تر شده بود عبرت آمیز مردى



 31(پسران این خاندان بھترین پسرانند و ھرگز بر دامن فرزندان این خانواده لكھء ننگ یا مذلت ننشستھ است 

 حضرت زینب ـ علیھا السالم ـ در كاخ یزید 

. قافلھء اسیران بھ سمت شام حركت كرد. ستندیزید دستور داد اسیران را ھمراه سرھاى شھیدان بھ شام بفر
كھ پیك فتح و پیروزى , دربار شام بھ انتظار رسیدن این قافلھ . ماءموران ابن زیاد بسیار تند خو و خشن بودند

كاروان اسیران از دروازهء ساعات در میان ھزاران , بھ گفتھء مورخان . دقیقھ شمارى مى كرد, محسوب مى شد
قافلھ ء ! پیروزى یزید را جشن گرفتھ بود, غرق شادى و سرور, آن روز شھر دمشق . گردید تماشاچى وارد شھر

 كوچھ ھا و خیابانھا را پشت سر گذاشت و تا كاخ بلند حكومت یزید بدرقھ شد, اسیران در میان انبوه جمعیت 

در . دیدار اسیران بوددرباریان در جایگاه مخصوص نشستھ و یزید بر فراز تخت با غرور و نخوت تمام آمادهء 
بلكھ تنھا بزرگان كشور و سران قبایل و برخى از , ھمھ كس راه نداشت , بر خالف مجلس عبیدهللا , مجلس یزید

 نمایندگان خارجى حضور داشتند و از این جھت مجلس فوق العاده مھم و حساس بود

چون چشم یزید بھ اسیران خاندان . گرفتندقرار , اسیران وارد كاخ شدند و در گوشھ اى كھ در نظر گرفتھ شده بود
دستور داد تا سر امام حسین ـ علیھ السالم ـ را در میان طشتى , و آنان را پیش روى خود ایستاده دید, پیامبر افتاد

عبدهللا بن زبعرى >بھ دندانھاى امام مى زد و اشعارى را كھ , لحظھ اى بعد او با چوبى كھ در دست داشت  .نھادند
 مى خواند و چنین مى گفت , در زمان كافر بودن خود گفتھ بود و یاد آور كینھ ھاى جاھلى بود <سھمى 

امروز در این مجلس حاضر , كاش بزرگان من كھ در بدر حاضر بودند و گزند تیرھاى قبیلھء خزرج را دیدند>
را چشاندیم و انتقام خود را از بھ آل على كیفر روز بدر ! بودند و شادمانى مى كردند و مى گفتند یزید دست مریزاد

 <... آنان گرفتیم

<="" h2=""> 

چندان زشت نمى  , و یا آنچھ بھ فرمان او انجام مى یافت, یزید برنده بود, اگر مجلس بھ ھمین جا خاتمھ مى یافت 
او از زھر  در كام, آنچھ را یزید مایھء شادى مى پنداشت ; اما زینب نگذاشت كار بھ این صورت پایان بیابد, نمود

دختران ھمان پیامبرى ھستند كھ یزید بھ , اینان كھ پیش رویشان سر پا ایستاده اند: بھ حاضران نشان داد; تلختر كرد
 زینب با قدرت و شھامت تمام آغاز سخن كرد و خطاب بھ یزید چنین گفت . نام او بر مردم شام سلطنت مى كند

این بود كھ آیات خدا را دروغ مى خواندند و , آنان كھ كردار بد كردندپایان كار : خدا و رسولش راست گفتھ اند كھ 
 آنھا را مسخره مى كردند

چنین مى پندارى كھ چون اطراف زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفتى و ما را بھ دستور تو مانند اسیر از این ! یزید
ا این كار قدر تو بلند شده است كھ این ما خوار شدیم و تو عزیز گشتى ؟ گمان مى كنى ب, شھر بھ آن شھر بردند

چنین بھ خود مى بالى و بر این و آن كبر مى ورزى ؟ وقتى مى بینى اسباب قدرتت آماده و كار پادشاھیت منظم 
نمى دانى این فرصتى كھ بھ تو داده شده است براى این است كھ نھاد خود را , است از شادى در پوست نمى گنجى 

كافران مى پندارند این مھلتى كھ بھ >:مگر گفتھء خدا را فراموش كرده اى كھ مى گوید . نىآشكار ك, چنانكھ ھست 
آنگاه بھ عذابى مى , ما آنھا را مھلت مى دھیم تا بار گناه خود را سنگینتر كنند , آنھا داده ایم براى آنان خوب است

 <رسند كھ مایھء خوارى و رسوایى است 

لت است كھ زنان و دختران و كنیزكان تو در پس پردهء عزت بنشینند و تو این عدا32!(اى پسر آزاد شدگان 
آنان , و مردان بیگانھ , صداى آنان را در گلو خفھ كنى , پردهء حرمت آنان را بدرى , دختران پیغمبر را اسیر كنى 

و , مواظب حالشان باشدنھ كسى , نھ كسى آنھا را پناه دھد! این شھر بھ آن شھر بگرداندد؟;ّّ ]را بر پشت شتران از
 نھ سر پرستى از مردانشان آنان را ھمراھى كند؟ مردم این سو و آن سو براى نظارهء آنان گرد آیند؟



اما از كسى كھ سینھ اش از بغض ما آكنده است جز این چھ توقعى مى توان داشت ؟ مى گویى كاش پدرانم كھ در 
جملھ با چوب بھ دندان پسر پیغمبر مى زنى ؟ ابداً بھ خیالت نمى  جنگ بدر كشتھ شدند اینجا بودند و ھنگام گفتن این

تو با ریختن خون فرزندان پیغمبر و ! چرا نكنى ؟! رسد كھ گناھى كرده اى و رفتارى زشت مرتكب شده اى 
بزودى در , چھ , شادى مكن . دشمنى دو خاندان را تجدید كردى , كھ ستارگان زمین بودند , خانوادهء عبدالمطلب

, آن وقت است كھ آرزو مى كنى كاش كور و الل بودى و این روز را نمى دیدى , پیشگاه خدا حاضر خواھى شد
خودت حق ما را , خدایا! پدرانم اگر در این مجلس حاضر بودند از خوشى در پوست نمى گنجیدند: كاش نمى گفتى 

 بستان , بگیر و انتقام ما را از آن كس كھ بھ ما ستم كرد

روزى كھ رسول خدا و خاندان او و پاره ھاى تن او در . وست خود را دریدى و گوشت خود را كندى بھ خدا پ
آن روز روزى است كھ , تو با خوارى ھر چھ بیشتر پیش او خواھى ایستاد, سایھء لطف و رحمت حق قرار گیرد

گرد ھم , ھ خون خود خفتھ اندخدا و عدهء خود را انجام خواھد داد و این ستمدیدگان را كھ ھر یك در گوشھ اى ب
آنان زنده اند و از , نھ , مپندارید آنان كھ در راه خدا كشتھ شده اند مرده ـ اند>:او خود مى گوید; خواھد آورد

(= اما آن كس كھ تو را چنین بنا حق بر گردن مسلمانان سوار كرد .<نعمتھاى پروردگار خود بھره مند مى باشند
خواھد , و دست و پاى تو گواه جنایات تو در آن محكمھ باشد, دادستان خدا, محمد, واه آن روز كھ دادخ, )معاویھ 

 دانست كدامیك از شما بدبخت تر و بى پناھتر ھستید

سوگند بھ خدا تو در دیدهء من ارزش آن را ندارى كھ سر زنشت كنم و ! و پسر دشمن خدا! یزید اى دشمن خدا
پس از . اما چھ كنم اشك در دیدگان حلقھ زده و آه در سینھ زبانھ مى كشد, كوچكتر از آن ھستى كھ تحقیرت نمایم 

آنكھ حسین كشتھ شد و حزب شیطان ما را از كوفھ بھ بارگاه حزب بى خردان آورد تا با شكستن حرمت خاندان 
دھانشان از پس از آنكھ دست آن دژخیمان بھ خون ما رنگین و , پیغمبر پاداش خود را از بیت مال مسلمانان بگیرد

توبیخ و , پس از آنكھ گرگھاى درنده بر كنار آن بدنھاى پاكیزه جوالن مى دھند, پاره گوشتھاى ما آكنده شده است 
 سرزنش تو چھ دردى را دوا مى كند؟

بزودى خواھى دید آنچھ سود مى پنداشتى , اگر گمان مى كنى با كشتن و اسیر كردن ما سودى بھ دست آورده اى 
آن روز تو پسر زیاد را بھ كمك خود مى , آن روز جز آنچھ كرده اى حاصلى نخواھى داشت . ت جز زیان نیس

آن روز خواھى , تو و پیروانت در كنار میزان عدل خدا جمع مى شوید! خوانى و او نیز از تو یارى مى خواھد
بھ خدا . سول خدا را كشتى دانست بھترین توشھء سفر كھ معاویھ براى تو آماده كرده است این بود كھ فرزندان ر

ھر نیرنگى كھ دارى بھ كار ! ھر كارى مى خواھى بكن . من جز از خدا نمى ترسم و جز بھ او شكایت نمى كنم 
. بھ خدا این لكھء ننگ كھ بر دامن تو نشستھ است ھرگز سترده نخواھد شد! ھر دشمنى كھ دارى نشان بده ! زن 

از خدا . شت را بھ سعادت پایان داد و بھشت را براى آنان واجب ساخت سپاس خدا را كھ كار سروران جوانان بھ
چھ او سر پرست و یاورى تواناست , مى خواھم رتبھ ھاى آنان را فراتر برد و رحمت خود را بر آنان بیشتر گرداند
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  . معلوم است, عكس العمل چنین گفتار كھ از جگرى سوختھ و دلى سرشار از تقوى نیرو مى گرفت 

ناتوانى خود و قدرت حریف را مى بیند و براى چند , سختدل ترین مرد ھنگامى كھ با ایمان و تقوى روبرو شود
یزید آثار و , سكوتى مرگبار سراسر كاخ را فرا گرفت . از تصمیم گیرى عاجز مى گردد, لحظھ ھم كھ شده است 

;ّّ ]مرجانھ را من راضى بھ كشتن حسین  خدا بكشد پسر: گفت , عالئم نا خوشایندى را در چھرهء حاضران دید
 34!...(نبودم 

 بارزات تبلیغاتى امام چھارم علیھ السالم 

براى رھایى از ذلت و بردگى و باز یابى عزت و آزادگى و فراھم ساختن زمینھ براى یك انقالب ریشھ دار و 
ھى و بیدار سازى و روشنگرى راھى جز آگا, بنیادى در سطحى گسترده بر ضد بیداد و خفقان و تحریف حقایق 

 مردم نیست 



آنگاه خود بخود شورش و , پس باید مردم را روشن كرد و بھ آنان آگاھى و شناخت داد تا احساس مسئولیت كنند
 انقالب پدید مى آید

لھء جزء نقشھء امام حسین ـ علیھ السالم ـ بود كھ مرحلھء اول را خود و یارانش با شھادت انجام دادند و مرح, این 
 دوم آن یعنى رساندن پیام قیام كربال بر عھدهء امام زین العابدین ـ علیھ السالم ـ و زینب كبرى ـ سالم هللا علیھا ـ بود

تنھا با این نوع مبارزه بود كھ مى شد تمام بافتھ ھاى سى و چند سالھء بنى امیھ را از بین برد و شورشى بنیادى بر 
 و امویان را براى ھمیشھ لرزاند و واژگون كرد ضد بنى امیھ پى افكند و كاخ یزید

با خطبھء زینب دختر , و از عصر عاشورا شروع شد, مرحلھء دوم این مبارزه كھ تواءم با مظلومیت اھل بیت بود
ولى بسیار پر شور و موءثر زین العابدین , امیر موءمنان ـ علیھ السالم ـ در بازار كوفھ بعد با سخنان كوتاه و ساده 

 مان شھر تداوم یافت در ھ

آنگاه پس . و ھمھ ساكت شدند, امام بھ جمعیتى كھ بیشتر براى تماشاى اسیران آمده بودند اشاره كرد كھ سكوت كنند
 از ستایش و درود خداى متعال فرمود

ند من على فرزند حسین فرز: و آنكھ نمى شناسد خود را بدو مى شناسانم , مى شناسد, آنكھ مرا مى شناسد! مردم >
و كسان او ... دارایى و مال او را بھ غارت بردند, من پسر آنم كھ حرمتش را در ھم شكستند. على فرزند ابى طالبم 

در حالى كھ نھ بھ كسى ستم كرده و نھ بھ كسى , من پسر آنم كھ در كنار نھر فراتش سر بریدند. را اسیر كردند
شما بھ پدرم , مردم . سر بریدند و این مرا فخرى بزرگ است من پسر آنم كھ او را از قفا .مكرى بھ كار برده بود

نامھ ننوشتید؟ و با او بیعت نكردید؟ و پیمان نبستید؟ و بھ او خیانت نكردید؟ و بھ پیكار او برنخاستید؟ چھ زشت 
 و چھ بد اندیشھ و كردارى ؟! كارى 

بھ چھ ! شما از امت من نیستید, كستیدفرزندان مرا كشتید و حرمت مرا در ھم ش: اگر رسول خدا بھ شما بگوید
 <رویى بھ او خواھید نگریست ؟

توفانى بپا ساخت و چنان در عمق روح و جان مردم , این سخنان كوتاه و جانگذار در آن محیط خفقان و ارعاب 
على . انیدنابود شدید و نمى د: مردم بھ یكدیگر مى گفتند. كوفھ نفوذ كرد كھ ناگھان از ھر سو بانگ شیون برخاست 

خدا بیامرزد كسى را كھ پند مرا بپذیرد و بھ خاطر خدا و رسول آنچھ مى گویم در : بن الحسین ـ علیھ السالم ـ گفت 
 ھمھ گفتند. سیرت ما باید چون سیرت رسول خدا باشد كھ نیكوترین سیرت است . گوش گیرد

و با ھر كس , با ھر كھ گویى پیكار مى كنیم , ى بریم از تو نم, و بھ تو وفا داریم , فرمانبردار, ما شنوا! پسر پیغمبر
على بن الحسین ـ علیھ ! یزید را دستگیر مى كنیم و از ستمكاران بر تو بیزاریم ! خواھى در آشتى بھ سر مى بریم 

 السالم ـ گفت 

 اى اسیران شھوت و آز! اى فریبكاران دغل باز ! ھیھات 

بھ خدا ھنوز زخمى كھ زده اید خون فشان است و سینھ از , رانم كردید؟ نھ مى خواھید با من ھم كارى كنید كھ با پد
تلخى این غمھا گلوگیر و اندوه من تسكین ناپذیر است و از شما مى خواھم نھ با . داغ مرگ پدر و برادرانم سوزان 

 35.(بر ما;ّّ ]ما باشید نھ 

 گفتگوى امام سجاد علیھ السالم با پسر زیاد 

دستگاه حكومت بنى امیھ از جبریگرى بھره بردارى مى كرد و كارھا و جنایتھاى , پیش گفتیم  چنانكھ در صفحات
و چون امام سجاد ـ علیھ السالم , خود را بھ ارادهء خدا نسبت مى داد و بدین وسیلھ افكار عمومى را تخدیر مى كرد

 بشدت با آن مبازره مى كردند, ـ و حضرت زینب ـ علیھا السالم ـ از این شگرد تبلیغى دشمن آگاه بودند



پس از آنكھ اسیران اھل بیت را بھ مجلس . نمونھء روشن این مبارزه گفتگوى امام سجاد با پسر زیاد در كوفھ است 
پسر , عمومى در كاخ پسر زیاد وارد كردند و سخنان تندى بین او و زینب كبرى ـ علیھ السالم ـ رد و بدل گردید

 ـ علیھ السالم ـ متوجھ شد و گفت  زیاد بھ طرف على بن الحسین

 این كیست ؟

 بعضى از حاضران گفتند

 على بن الحسین ـ علیھ السالم ـ است 

 ـ مگر خدا على بن الحسین ـ علیھ السالم ـ را نكشت ؟

 حضرت فرمود

 مردم او را كشتند, برادرى داشتم كھ او را نیز على بن الحسین مى گفتند

 خدا او را كشت ؟, ـ نھ 

خداوند ارواح را بھ ھنگام مرگ قبض مى كند و :(36( یتوفى االءنفس حین موتھا و التى لم تمت فى منامھاـ هللا
 بھ ھنگام خواب مى گیرد, ارواحى را نیز كھ نمرده اند

 ـ با چھ جراءتى این گونھ جواب مرا مى دھى ؟ او را ببرید و گردنش را بزنید

كسى از مردان ما را زنده ! پسر زیاد: گفت , كھ حافظ ودیعھء امامت بود در این ھنگام زینب كبرى ـ علیھا السالم ـ
 مرا نیز با او بكش , اگر مى خواھى او را بكشى , نگذاشتى 

مرا از ! پسر زیاد: سپس گفت , خاموش باش تا من با او سخن بگویم ! عمھ : على بن الحسین ـ علیھ السالم ـ گفت 
 37!(براى ما كرامت است ؟, و شھادت , ھ كشتھ شدن براى ما امر عادى كشتن مى ترسانى ؟ مگر نمى دانى ك

 خطبھء امام سجاد علیھ السالم در شام 

در رساندن پیام انقالب حسین ـ علیھ السالم , سفر بازماندگان امام حسین علیھ السالم ـ بھ شام , چنانكھ قبالً اشاره شد
آنان در لباس اسارت ھمان جھاد مقدسى را انجام دادند كھ . اشت نقش اساسى د, ـ و افشاى ماھیت پلید حكومت یزید

توقف اسیران در شام فرصت خوبى بھ آنان داد تا مردم . حسین ـ علیھ السالم ـ در لباس خون و شھادت انجام داد
ازینرو . دآگاه سازن, شام را كھ در اثر تبلیغات چھل سالھ معاویھ شناخت صحیحى از اسالم و خاندان پیامبر نداشتند

خطبھء امام سجاد ـ علیھ . باز ماندگان حسین ـ علیھ السالم ـ از ھر مناسبتى در این زمینھ بھره بردارى مى كردند
در این میان نقشى تعیین كننده داشت و یزید را رسواى , السالم ـ كھ در یكى از روزھاى توقف در شام ایراد شد

 خاص و عام ساخت 

روایت شده است كھ روزى یزید : و دیگران مى نویسد <مناقب >نقل از صاحب بھ  <عالمھ مجلسى >مرحوم 
دستور داد منبرى گذاشتند تا خطیب بر فراز آن سخنانى در نكوھش حسین ـ علیھ السالم ـ و على ـ علیھ السالم ـ 

ھش على بن سخنان زیادى در نكو, خطیب باالى منبر رفت و پس از حمد و ستایش خداوند. براى مردم ایراد كند
و از . داد سخن داد, بن على ـ علیھما السالم ـ گفت و سپس در مدح و ستایش معاویھ و یزید;ّّ ]ابى طالب و حسین 

! واى بر تو اى خطیب >:بر او بانگ زد) از میان جمعیت (على بن الحسین ـ علیھما السالم ـ . آنان بھ نیكى یاد كرد
 <و جایگاھت را در آتش دوزخ قرار دادى ,  خشنودى خلق را بھ بھاى خشم خالق خریدى



اجازه مى دھى باالى این چوبھا بروم و سخنانى بگویم كھ در آن رضاى خدا باشد و براى ! یزید: سپس گفت 
شاید از او سخنى بشنویم , اجازه بده بر منبر برود! امیر: مردم گفتند. حاضران نیز اجر و ثوابى ؟ یزید اجازه نداد

 گوید؟ببینیم چھ مى (

 پایین نمى آید مگر آنكھ من و خاندان ابوسفیان را رسوا سازد, اگر او بر فراز این منبر برود: یزید گفت 

او از خاندانى است كھ علم : یزید گفت ! چھ مى داند و چھ مى تواند بگوید؟) جوان اسیر(امیر مگر این : كسى گفت 
 یختھ است را از كودكى با شیر مكیده اند و با خون آنھا در آم

و ابتدءا خدا , آنگاه حضرت بر عرشھء منبر قرار گرفت . مردم آنقدر اصرار ورزیدند تا سرانجام یزید اجازه داد
 را حمد و ستایش كرد و سپس خطبھ اى ایراد كرد كھ اشكھا را از دیدگان سرازیر كرد و دلھا را بھ لرزه در آورد

شش امتیاز ارزانى داشتھ و با ھفت فضیلت بر دیگران برترى ) امبرخاندان پی(خداوند بھ ما! مردم : آنگاه فرمود
 بخشیده است 

و شجاعت داده و محبت ما را  , فصاحت, بخشش و بزرگوارى , حلم , علم : شش امتیاز ما این است كھ خدا بھ ما
 در دلھاى موءمنان قرار داده است 

جعفر طیار  , از ماست) على بن ابى طالب (صدیق , ت پیامبر بر گزیدهء خدا از ماس: ھفت فضیلت ما این است كھ 
. دو سبط این امت ـ حسن و حسین ـ از ماست , از ماست ) حمزهء سید الشھدا(شیر خدا و شیر رسول او, از ماست 

 38(از ماست ) مھدى : یا(زھراى بتول 

من , من پسر مكھ و منایم  :و ھر كس نشناخت خود را بدو معرفى مى كنم ,ھر كس مرا شناخت كھ شناخت ! مردم 
منھم , 39(را با گوشھ و اطراف عبا برداشت  <حجر االءسود>منم فرزند آن بزرگوارى كھ , پسر زمزم و صفایم 

در (منم فرزند كسى كھ , منم فرزند بھترین انسانھا, فرزند بھترین كسى كھ احرام بست و طواف و سعى بھ جا آورد
بھ سدرة المنتھى ) در سیر آسمانى (منم پسر كسى كھ , جد االءقصى برده شداز مسجد الحرام بھ مس) شب معراج 

بین (كشید <قاب قوسین او ادنى >منم پسر كسى كھ در سیر ملكوتى آنقدر بھ حق نزدیك شد كھ رخت بھ مقام , رسید
رزند كسى كھ منم ف, منم فرزند كسى كھ با فرشتگان آسمان نماز گزارد, )او و حق دو كمان یا كمتر فاصلھ بود

منم فرزند كسى كھ آنقدر با مشركان , منم فرزند على مرتضى , منم محمد مصطفى , خداوند بزرگ بھ او وحى كرد
منم فرزند كسى كھ در ركاب پیامبر خدا با دو شمشیر و دو نیزه جھاد  ,گشودند <ال الھ اال هللا >جنگید تا زبان بھ 

و لحظھ اى بھ خدا , در بدرو حنین شجاعانھ جنگید, ا پیامبر بیعت نمودو دوبار ب, 41(دوبار ھجرت كرد , 40(كرد 
پیشواى , نابود كنندهء كافران , وارث پیامبران , من فرزند كسى ھستم كھ صالح ترین موءمنان , كفر نورزید

رین قیام بھت, شكیباترین صابران , )از خشیت خدا(فخر گریھ كنندگان , زیور عابدان , نور مجاھدان , مسلمانان 
 كنندگان از تبار یاسین ـ فرستادهء خدا ـ است 

او بامارقین . یاورش میكائیل و خود حامى و پاسدار ناموس مسلمانان بود, نیاى من كسى است كھ پشتیبانش جبرئیل 
. د كردو با دشمنان كینھ توز خدا جھا, جنگید) ستمگران (و قاسطین ) پیمان شكنان (و ناكثین ) از دین بدر رفتگان (

, او خصم گردنكشان . منم پسر برترین فرد قریش كھ پیش از ھمھ بھ پیامبر گروید و پیشگام ھمھء مسلمانان بود
, ولى امر خدا, یارى كنندهء دین خدا, زبان حكمت عابدان , تیر خدایى براى نابودى منافقان , نابود كننده ء مشركان 

 و كانون علم او بود, بوستان حكمت الھى 

 فرمود سپس

معرفى شجره : و در حقیقت , امام در معرفى خود... منم پسر سرور زنان , منم پسر فاطمھء زھرا ـ علیھا السالم ـ
 آنقدر داد سخن داد كھ صداى گریھ و نالھء مردم بلند شد, نامھ ء امامت و رسالت 



بپا خاست و اذان را شروع كرد و  موءذن. لذا بھ موءذن دستور داد تا اذان بگوید, یزید ترسید شورشى بر پا شود
 گفت 

 هللا اكبر, هللا اكبر

بلى مو و پوست و : گفت , اشھدان ال الھ هللا :و چون موذن گفت , بلى ھیچ چیز از خدا بزرگتر نیست : امام فرمود
علیھ اشھد ان محمد رسول هللا صلى هللا : ھمین كھ موءذن گفت . گوشت و خون من بھ یگانگى خدا شھادت مى دھند

آیا محمد صلى هللا علیھ و آلھ و سلم جد من است یا ! یزید: امام از باالى منبر رو بھ یزید كرد و گفت , و آلھ و سلم 
پس چرا , و اگر بگویى جد من است , دروغ گفتھ اى و حق را انكار كرده اى , جد تو؟ اگر بگویى جد تو است 

 42!...(فرزندان او را كشتى ؟

در پایان خطبھء حضرت سجاد  <كامل بھائى >در كتاب , از دانشمندان قرن ھفتم ھجرى  ,< عماد الدین طبرى>
 مى نویسد

جد من بوده است یا جد تو؟ اگر گویى كھ جد تو بوده , این رسول عزیز كریم , اى یزید: گفت ) امام سجاد ) ...>
درم را بیگناه شھید كردى و مال او را بھ است عالمیان دانند كھ دروغ مى گویى و اگر بگویى كھ جد من بوده چرا پ

 تاراج دادى و حرم او را بھ اسیرى آوردى ؟

بھ خدا كھ اگر در دنیا كسى ھست كھ رسول جد او : این بگفت و دست زد و جامھ بدرید و در گریھ افتاد و گفت 
آورد؟ پس , آورند) را(روم  چنانكھ اسیران, پس چرا این مرد پدر مرا بظلم كشت و ما را, بغیر از من نباشد ,باشد

روز قیامت جد , این كار كردى و مى گویى محمد رسول هللا و روى بھ قبلھ مى كنى ؟ واى بر تو, اى یزید: گفت 
 من و پدر من خصم تو باشد

, بعضى نماز كرده , زمزمھ و دمدمھ اى عظیم در خلق افتاد, یزید لعین در این اثنا بانك بر موءذن زد كھ قامت بگو
 43)<پراكنده شدند, بعضى نماز نكرده  و

 نتایج و پیامدھاى قیام عاشورا 

قیام و نھضت امام حسین ـ علیھ السالم ـ آثار و نتایج بزرگى در جامعھء اسالمى بر جا گذاشت كھ ذیالً برخى از 
 آنھا را بھ عنوان نمونھ مورد بررسى قرار مى دھیم 
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ى امیھ بھ حكومت و سلطنت خود رنگ دینى مى دادند و بنام اسالم و جانشینى پیامبر بر جامعھء از آنجا كھ بن
تقویت فرقھ ھاى , جذب شعرا و محدثان , مانند جعل حدیث (اسالمى حكومت مى كردند و با شیوه ھاى گوناگون 

امام حسین ـ علیھ السالم ـ  قیام و شھادت, جھت تثبیت موقعیت دینى خود در جامعھ مى كوشیدند...) جبر گرا و
بویژه آنكھ سپاه یزید ; بزرگترین ضربت را بر پیكر این حكومت وارد آورد و ھیئت حاكمھء وقت را رسوا ساخت 

در جریان فاجعھء عاشورا یك سلسلھ حركات نا جوانمردانھ ھمچون بستن آب بھ روى یاران امام حسین ـ علیھ 
زنان و كودكان خاندان پیامبر و امثال اینھا انجام دادند كھ بھ رسوایى آنان اسیر كردن , كشتن كودكان , السالم ـ

, یكى از شخصیتھاى آن روز ,<مجاھد>بھ طورى كھ , كمك كرد و یزید بشدت مورد نفرت عمومى قرار گرفت 
 مى گوید

 44)او روى گرداندند  بھ خدا سوگند مردم عموماً یزید را مورد لعن و ناسزا قرار دادند و بھ او عیب گرفتند و از



در اثر فشار افكار عمومى قافیھ را باختھ و گناه , یزید با آنكھ در آغاز پیروزى خود بسیار شادمان و مغرور بود
 افكند) حاكم كوفھ (كشتن حسین بن على ـ علیھ السالم ـ را بھ گردن عبید هللا بن زیاد

 مورخان مى گویند

خدمتى عبید هللا بن زیاد او را بھ دمشق دعوت كرد و اموال فراوان و تحفھ یزید پس از حادثھء عاشورا بھ پاس خوش
و او را بھ حرمسراى ) ترفیع رتبھ و درجھ (ھاى بزرگ بھ او بخشید و او را نزد خود نشانید و مقام او را باال برد

 45... (خود نزد زنان خویش برد و ندیم خویش قرار داد

خود را تبرئھ كرد و مسئولیت را بھ گردن عبید هللا , با یك چرخش سریع , ت اما چون فشار افكار عمومى اوج گرف
 افكند

 مى نویسد <ابن اثیر>

موقعیت ابن زیاد نزد او باال رفت و از اقدام او خوشحال شد و بھ وى , ھنگامى كھ سر حسین را نزد یزید بردند
بھ او خشمگین شده اند و بھ او لعن و ناسزا ولى طولى نكشید كھ بھ وى گزارش رسید كھ مردم نسبت , جایزه داد
 او مى گفت . ازینرو از كشتن حسین پشیمان شد ,مى گویند

كاش متحمل اذیت مى شدم و حسین را بھ منزل خود مى آوردم و بھ خاطر پیامبر اسالم و رعایت حرمت قرابت 
) ابن زیاد(خدا پسر مرجانھ . مى شدھر چند موجب ضعف حكومتم , اختیار را بھ وى واگذار مى كردم , حسین با او

در حالى كھ حسین از وى خواستھ بود اجازه بدھد دست در دست , او حسین را مجبور بھ این كار كرد! را لعنت كند
ولى پسر مرجانھ با پیشنھاد او موافت نكرده او را بھ قتل رساند , 46(من بگذارد یا بھ یكى از مناطق مرزى برود 

اینك ھر كس و . ورد بغض و نفرت مسلمانان قرار داده و تخم دشمنى مرا در دلھاى آنھا افشاندو با این كار مرا م
خدا ! این چھ گرفتارى بود كھ پسر مرجانھ براى من درست كرد؟. ناكس بھ خاطر قتل حسین با من دشمن شده است 

 47!(او را لعنت و گرفتار غضب خویش سازد

كودكان و زنان و بازماندگان امام حسین با خشونت غرور و تكبر بر خورد با آنكھ یزید نخست با , از طرف دیگر
بھ فاصلھء كمى با آنان , اما زیر فشار افكار عمومى , كرد و دستور داد آنان را در خانھء مخروبھ اى جاى دھند

 ھ كنم اگر مایل ھستید شما را روانھء مدین: بناى نرمش و مالطفت و محل سكونتشان را تغییر داد و گفت 

زینب كس فرستاد نزد یزید كھ اجازت ده ما را تا تعزیت حسین >:در این زمینھ مى نویسد <عماد الدین طبرى >
. ھفت روز آنجا تعزیت داشتند. یزید اجازت داد و گفت باید ایشان را بھ دار الحجاره برید تا آنجا گریھ كنند , بداریم

مردم قصد كردند كھ خود را بھ خانھء . ز حصر و احصا بیرون بودھر روز چندان زن بر ایشان جمع مى شدند كھ ا
 یزید اندازند و او را بكشند

از این حال واقف شده نزد یزید آمد و با او گفت ھیچ صالح ملك تو نیست كھ اوالد و اھل بیت و 48) <مروان >
كھ كار ! هللا ! هللا , مدینھ فرستى  صالح در آن است كھ كار ایشان بسازى و ایشان را بھ, متعلقان حسین آنجا باشند

 ملك تو تباه شود بھ سبب این عورات 

لعنت بر : پس یزید امام زین العابدین ـ علیھ السالم ـ را بخواند و پیش خود بنشانید و استمالتھاى بسیار كرد و گفت 
قام رسیدى و آنچھ او از اگر من صاحب جطرف مقابل ج پدر تو بود مى نگذاشتمى كھ كار بدین م! پسر مرجانھ باد

باید كھ چون بھ مدینھ رسى ھر كار و حاجتى , من بخواستى بدادمى و حاجت او را روا كردمى ولیكن قضا گذشت 
 49) <امام را خلعت بداد و زنان را تشریفھا فرستاد ولیكن گویند كھ اھل بیت ھیچ قبول نكردند;ّّ ]كھ باشد بنویسى و



اما این ننگ و رسوایى را براى ابد براى خاندان بنى , فاجعھء عاشورا زنده نماندیزید بیش از چھار سال پس از 
بھ طورى كھ ھر كدام از خلفاى اموى بعدى كھ اندكى عقل و درایت داشتند از تكرار كارھاى , امیھ بھ ارث گذاشت 

 مى نویسد, مورخ نامدار اسالم  ,<یعقوبى >چنانكھ . یزید پرھیز مى كردند

مرا بھ : نوشت , كھ از طرف وى حاكم حجاز بود <حجاج >بھ ) در زمان حكومت خود)<بن مروان عبد الملك >
بر افتادند , با آنان در افتادند) ابو سفیان (زیرا من دیدم كھ چون خاندان حرب , خون فرزندان ابو طالب آلوده نكن 

(50 

 ـ احیاى سنت شھادت 2

سنت شھادت را پى ریزى كرد و بھ گواھى , ایمان بھ خدا استوار بود پیامبر اسالم با آوردن آیینى نو كھ بر اساس
استقبال آنان از شھادت در راه خدا بھ خاطر پیروزى حق , عامل بسیارى از پیروزیھاى بزرگ مسلمانان  , تاریخ

گسترش فتوحات و , در اثر انحراف حكومت اسالمى از مسیر اصلى خود, اما پس از در گذشت پیامبر. بود
كم كم مسلمانان روحیھء سلحشورى را از دست دادند و بھ , زیر شدن غنایم بھ مركز خالفت و عوامل دیگرسرا

مردم از ترس از , بھ طورى كھ ھر كس بھ ھر نحوى قدرت را در دست مى گرفت , رفاه و آسایش خو گرفتند
و ستمگرانى كھ , مى كردند دست دادن زندگى آرام و گرفتار شدن در كشمكشھاى اجتماعى براحتى از او اطاعت

از این روحیھء آنان استفاده مى كردند و ھر چھ از عمر حكومت بنى , بنام اسالم بر آن مردم حكومت مى كردند
 این وضع بدتر مى شد تا آنكھ در اواخر عمر معاویھ و آغاز حكومت یزید بھ اوج خود رسید, امیھ مى گذشت 

غالباً مطیع زر و زور بودند و وجدان و شخصیت خود را در برابر مال و , در آن زمان شیوخ قبایل و رجال دینى 
عبید هللا بن >با آنكھ از ریشھء پست خانوادگى , رھبران دینى و سیاسى آن روز. ثروت نا چیز دنیا مى فروختند

, ابر یزید و ابن زیاداین گونھ افراد نھ تنھا در بر. در برابر وى سر تسلیم فرود مى آوردند, كامالً آگاه بودند <زیاد
زیرا جاه و مال و نفوذ در اختیار آنھا بود , بلكھ در برابر زیر دستان ستمگر آن دو نیز مثل موم نرم و مطیع بودند

 و این عده مى توانستند در سایھ تقرب و دوستى با آنھا بھ نام و نان و نوایى برسند

زاھد نمایان عوامفریب بودند كھ ریاكارانھ تظاھر بھ زھد  ,دستھء دیگرى نیز كھ در پستى كمتر از دستھء اول نبود
ولى ھمین كھ توجھ ستمگران , لقمھء چربى گیر بیاورند, و خداشناسى مى كردند تا از طریق ظاھر فریبندهء خویش 

 در جرگھء وابستگان بھ آنان قرار مى گرفتند, وقت را بھ خود جلب مى كردند

ند و چنان با رفتار كثیف این عده خو گرفتھ بودند كھ اعمال آنان در نظرشان مردم آن روز با این چھره آشنا بود
 طبیعى و عادى جلوه مى كرد و موجب ھیچ گونھ اعتراض و انتقادى نمى شد

ھر كس بھ خاطر . تاءمین حوائج شخصى بود, زندگى مردم عادى آن عصر نیز طورى بود كھ یگانھ ھدف آنان 
بھ خاطر رسیدن بھ ھدفھاى شخصى زحمت مى كشید و ھیچ فكرى جز  زندگى شخصى خود كار مى كرد و
 بھ ھیچ وجھ مورد توجھ یك فرد عادى نبود, جامعھ و مشكالت بزرگ آن . دستیابى بھ مقاصد شخصى نداشت 

آنان از . این بود كھ مقرریشان قطع نشود, تنھا چیزى كھ مورد توجھ این گونھ افراد بود و خیلى مواظب آن بودند
, دستور روءسا و رھبران خود را بى كم و كاست اجرا مى كردند و از بیم این موضوع , قطع شدن مقررى  ترس

 لب بھ اعتراض و انتقاد نمى گشودند, با ھر گونھ صحنھ ء ظلم و فساد كھ روبرو مى شدند

حسین . مى زنده كردقیام امام حسین ـ علیھ السالم ـ این وضع را دگرگون ساخت و سنت شھادت را در جامعھء اسال
پرده از روى زندگى آلوده و پست مسلمانان برداشت و راه نوینى پیش پاى آنان گذاشت , ـ علیھ السالم ـ با قیام خود

 اما ذلت نیست , حرمان ھست , آن سختى ھست ;ّّ ]كھ در

در جامعھء اسالمى آن براى آنكھ میزان تاءثیر قیام امام حسین ـ علیھ السالم ـ در بیدارى روح حماسھ و شھادت 
با صرفنظر از اعتراضھاى (باید توجھ داشت كھ جامعھء اسالمى پیش از حادثھء عاشورا, روز روشن گردد



بیست سال بھ سكوت و تسلیم گذرانده بود و با آنكھ در این مدت نسبتاً ) موضعى و مقطعى چون حركت حجر
 رخ نداده بود كوچكترین قیام اجتماعى, طوالنى موجبات قیام فراوان بود

دیدیم كھ یك تھدید دروغین آمدن لشكر شام چگونھ انبوه مردم , كھ بھ آمدن مسلم انجامید, در جنبش مردم كوفھ نیز
 را از گرد نمایندهء شجاِع ساالر شھیدان ـ علیھ السالم ـ پراكنده ساخت 

جامعھء , كھ شعاع تاءثیر آن  فاجعھء كربال وجدان دینى جامعھ را بیدار كرد و تحول روحى اى بھ وجود آورد
, و ھمین كافى بود كھ مردم را بھ دفاع از حریم شخصیت و شرافت و دین خود وا دارد, اسالمى را فرار گرفت 

, و بھ دلھاى مرده و پیكرھاى افسرده , روح مبارزه را ـ كھ در جامعھ بھ خاموشى گراییده بود ـ شعلھ اى تازه بخشد
 بھ جنبش در آورد حیاتى تازه دمیده آنھا را

آنگاه كھ پسر زیاد . در كوفھ بود <عبد هللا بن عفیف ازدى >قیام و مخالفت , از نخستین جلوه ھاى این تحول 
نخستین سخنرانى پس از جنگ مبنى بر اعالم پیروزى خود را با دشنام و ناسزا بھ امام حسین ـ علیھ السالم ـ آغاز 

پسر زیاد دستور . روبرو گردید, 51(بن عفیف كھ مردى نابینا بود  با خروش و فریاد اعتراض عبدهللا, كرد
پسر زیاد گروھى از دژخیمان را جھت . افراد قبیلھء عبدهللا او را بھ منزل رساندند .بازداشت او را صادر كرد

شھادت  ولى سر انجام دستگیر شد و بھ, عبدهللا با شجاعت در برابر یورش آنان مقاومت كرد. دستگیرى او فرستاد
 52(رسید 
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قیام بزرگ و حماسھ آفرین امام حسین ـ علیھ السالم ـ سر چشمھء نھضتھا و قیامھاى متعدد در جامعھء اسالمى 
 گردید كھ بھ عنوان نمونھ برخى از آنھا را مورد بحث قرار مى دھیم 

 الف ـ قیام توابین 

بود ھمین كھ امام  <كوفھ >در شھر <جنبش توابین >امام حسین ـ علیھ السالم ـ نخستین عكس العمل مستقیم شھادت
شیعیانى كھ فرصت طالیى , بھ شھر باز گشت  <نخلیھ >و ابن زیاد از اردوگاه خود در, حسین بھ شھادت رسید

ان تازه متوجھ آن. بشدت پشیمان شده خود را مالمت نمودند ,یارى امام در كار زار عاشورا را از كف داده بودند
زیرا حسین ـ علیھ السالم ـ را دعوت نموده و سپس از یارى او دست , شدند كھ اشتباه بزرگى مرتكب شده اند

در كنار شھر آنان بھ شھادت رسیده و آنھا از جا تكان , نگھداشتھ اند و او كھ بنا بھ دعوت آنھا بھ عراق آمده بود
این گناه از دامن آنھا شستھ نخواھد شد مگر آنكھ انتقام خون حسین را  این گروه احساس كردند كھ ننگ! نخورده اند

 از قاتالن او بگیرند و یا در این راه كشتھ شوند

 بھ دنبال این فكر بود كھ شیعیان نزد پنج تن از روءساى خود در كوفھ كھ عبارت بودند از

عبد هللا بن وال >,<بن نفیل ازدى  عبد هللا بن سعد>,<مسیب بن نجبھء فزارى >,<سلیمان بن صرد خزاعى >
نخست مسیب بن نجبھ رشتھء . رفتند و در منزل سلیمان اجتماعى تشكیل دادند <رفاعة بن شداد بجلى >و ,<تمیمى 

 كالم را بھ دست گرفت و پس از ذكر مقدمھ اى چنین گفت 

ولى در این امتحانى كھ , ستودیم ما پیوستھ دلباختھء خوبیھاى موھوم خود بوده یاران و پیروان خود را مى  ...>
دروغ ما آشكار گردید و ما از این امتحان سر شكستھ و خجلت زده بیرون , خداوند در مورد پسر پیامبر پیش آورد

 آمدیم و از ھر جھت در مورد فرزند پیامبر كوتاھى كردیم 

از ما یارى خواست و راه , ھ آشكارچھ پنھان و چ, حسین پسر پیامبر بھ ما نامھ ھا نوشت و پیكھا فرستاد و بارھا
ولى ما از بذل جان خود در ركاب او دریغ ورزیدیم تا آنكھ در بیخ گوش ما بھ . ھر گونھ عذر و بھانھ را بر مابست 



نھ با مال و ثروت خود , ما آنقدر سستى نمودیم كھ نھ با عمل و زبان او را یارى كردیم . خشنترین وضع كشتھ شد
 افتیم و نھ قبائل خود را جھت یارى او فرا خواندیم بھ پشتیبانى وى شت

در پیشگاه خدا و در حضور پیامبر چھ عذرى داریم ؟ بھ خدا عذرى غیر از این نداریم كھ قاتالن حسین را بھ , حال 
 <...باشد كھ خداوند از ما راضى گردد, كیفر اعمالشان برسانیم و یا در این راه كشتھ شویم 

, كھ بھ رھبرى جمعیت بر گزیده شده بود <سلیمان بن صرد خزاعى >,نرانى پر شور دیگرآنگاه پس از چند سخ
 سخنانى بدین مضمون ایراد كرد

ما در انتظار ورود خاندان پیامبر بھ سر مى بردیم و بھ آنھا وعدهء یارى داده براى آمدن بھ عراق تشویقشان >
سستى كرده ناتوانى پیشھ ساختیم و , بھ سرزمین ما آمد ولى وقتى در خواست ما عملى شد و پسر پیامبر, نمودیم 

 وقت را بھ امروز و فردا گذرانده در انتظار حوادث نشستیم تا آنكھ پسر پیامبر كشتھ شد

و مادام كھ رضاى خدا را بھ , چھ آنكھ خشم خدا را بر انگیختھ اید! بپا خیزید و دست بھ قبضھء شمشیر ببرید! ھان 
خدا از شما راضى نخواھد بود مگر آنكھ انتقام . اید بھ میان زنان و فرزندان خود باز گردیدنب, دست نیاورده اید

 خون فرزند پیامبر را بگیرید

باید مثل بنى اسرائیل باشید . بھ خدا سوگند ھر كس از مرگ بترسد محكوم بھ شكست و ذلت است ! از مرگ نترسید
اینك در پیشگاه آفریدگار خود , بھ خود ظلم كردید, ا گوسالھ پرستى شما ب: كھ موسى ـ علیھ السالم ـ بھ آنان فرمود

 53)<...توبھ نمایید و خود را بكشید

نوشت و  <مدائن >و شیعیان دیگر <سعد بن حذیفة بن یمان >سلیمان بن صرد جریان را بھ , بھ دنبال این اجتماع 
و  <مثنى بن مخرمھء عبدى >ین سلیمان بھ آنان نیز دعوت سلیمان را پذیرفتند ھمچن. از آنان یارى خواست 

 نامھ نوشت و آنھا نیز پاسخ مساعد دادند <بصره >شیعیان دیگر

 انگیزهء توابین 

و لذا بھ , توابین معتقد بودند كھ مسئول قتل حسین ـ علیھ السالم ـ در درجھء اول حكومت بنى امیھ است نھ افراد
بھ سراغ جنایتكاران كوفھ مى , فتند پس از انتقام از بنى امیھ منظور خوانخواھى بھ سوى شام حركت كردند و گ

 رویم 

در البالى . و شوق بھ جبران خطا بود, احساس ندامت از گناه , انگیزهء این جنبش , ھمان طور كھ مالحظھ شد
وج مى م, و شور و شوق سوزان بھ شستشوى گناه , احساس عمیق پشیمانى , سخنان و نامھ ھا و خطبھ ھاى توابین 

ھمین انگیزه بود كھ قیام توابین را در . زند و ھر كس مرورى در آنھا بكند این موضوع را بخوبى لمس مى كند
و جبران , توابین فقط در صدد گرفتن انتقام . ارزیابى ظاھرى بھ صورت یك قیام انتحار آمیز جلوه گر ساختھ بود

این عده نھ طالب فتح و پیروزى بودند و نھ خواھان . تندلغزش و گناه خود بودند و جز این ھیچ ھدف دیگرى نداش
آنان وقتى خانھ ھاى خود را ترك مى گفتند اطمینان داشتند كھ . بلكھ یگانھ ھدفشان انتقام بود, حكومت و غنیمت 

بھ طورى كھ دشمن بھ آنھا , آنان تشنھء مرگ در راه ھدف خود بودند. دیگر بھ خانھ ھاى خود باز نخواھد گشت 
 زیرا آن را دامى براى شكست قیام مى دانستند! ان داد ولى آنھا از قبول امان سرباز زدندام

 نیرھاى توابین 

و شكستن یوغ ظلم , بكلھ كلیھء كسانى كھ خواھان تغییر اوضاع , تنھا شیعیان نبودند كھ بھ انقالب توابین پیوستند
 پیوستند دستگاه حكومت اموى از طریق جنبشى خونین بودند بھ توابین



و عناصر انقالبى ھیچ ھدفى جز انتقام و یا , البتھ بھ علت آنكھ قیام توابین یك قیام انتقامجویانھ و شھادت طلبانھ بود
در دفتر سلیمان بن صرد شانزده ھزار نفر ثبت نام كرده . عدهء زیادى بھ آنان نپیوستند, مرگ در این راه نداشتند

البتھ علت . در حالى كھ تعداد سپاه شام سى ھزار نفر بود54(نفر حاضر نشدند بودند كھ از این عده جز پنج ھزار 
, این موضوع روشن است زیرا ھمیشھ فقط افرادى كھ در سطح عالى فداكارى و جانبازى در راه عقیده قرار دارند

 است  بدیھى است كھ تعداد این قبیل افراد در ھر زمانى اندك, مجذوب اقدامات شھادت طلبانھ مى شوند

 عملیات توابین 

توابین از آن تاریخ پیوستھ ساز و برگ جنگى فراھم ساختھ و . جنبش توابین در سال شصت و یك ھجرى آغاز شد
مردم نیز از شیعھ و غیر شیعھ دستھ دستھ . مردم را مخفیانھ بھ خونخواھى حسین ـ علیھ السالم ـ دعوت مى كردند

توابین عده اى را بھ اطراف  ,پس از مرگ یزید. دمات قیام بودند كھ یزید مردتوابین سر گرم مق. بھ آنھا مى پیوستند
احتیاط و اختفا را كنار گذاشتھ علناً بھ تھیھء اسلحھ و , در این ھنگام . فرستادند تا مردم را دعوت بھ ھمكارى كنند

 تجھیزات جنگى پرداختند

توابین با ھم بھ سوى تربت , در آن شب : قیام زبانھ زدق نخستین شعلھء 65تا آنكھ شب جمعھ پنجم ربیع الثانى سال 
فریادى از دل بر آورده عنان , پاك امام حسین ـ علیھ السالم ـ روانھ شدند و ھمین كھ باالى قبر آن حضرت رسیدند

 اختیار از كف دادند و این سخنان را با اشك دیدگان در ھم آمیختند

بھ روح حسین و , گناھان گذشتھء ما را بیامرز و توبھء ما را بپذیر, یم ما فرزند پیامبر را یارى نكرد! پروردگار>
ما شھادت مى دھیم كھ بر ھمان عقیده ھستیم كھ حسین بر سر آن كشتھ , یاران راستین و شھید او رحمت فرست 

اھیم اگر گناھان ما را نیامرزى و بھ دیدهء رحم و عطوفت بر ما ننگرى زیانكار و بدبخت خو! پروردگار. شد
 <...بود

قبور شھدا را ترك گفتھ بھ سمت شام حركت كردند و در سرزمینى , پس از پایان این صحنھء مھیج و شور انگیز
روبرو شدند و پس از سھ , كھ فرماندھى آنھا را عبید هللا بن زیاد بھ عھده داشت , با سپاه شام  <عین الورده >بنام 

بھ شھادت رسیدند و بقیھء نیروھایشان  <رفاعھ >سران انقالب بجزسر انجام شكست خوردند و  , روز نبرد سخت
 55(پیوستند , بھ فرماندھى رفاعة بن شداد بھ كوفھ باز گشتند و بھ ھواداران مختار كھ در كوفھ فعالیت داشتند

بر  ولى در ھر حال, و نیز خیلى زود با شكست روبرو گردید, گر چھ ھدف اجتماعى روشنى نداشت , قیام توابین 
 مردم كوفھ تاءثیر عمیقى بھ جا گذاشت و افكار عمومى را براى مبازره با حكومت بنى امیھ آماده ساخت 

 ب ـ قیام مختار 

در عراق قیام كرد تا انتقام خون حسین ـ علیھ السالم ـ  <مختار بن ابى عبید ثقفى >در سال شصت و شش ھجرى 
 را از قاتالن آن حضرت بگیرد

, ولى ھمزمان با گرفتارى و شھادت مسلم , با او ھمكاى مى كرد, بھ كوفھ  <مسلم بن عقیل >مختار پس از ورود
شوھر )<عبد هللا بن عمر>او پس از حادثھء عاشورا بھ وساطت . توسط عبید هللا بن زیاد دستگیر و زندانى شد

در مكھ قیام كرده خود را خلیفھء  <عبد هللا بن زبیر>از زندان آزاد گردید و چون در آن ایام , نزد یزید) خواھرش 
 مختار رھسپار مكھ شد و بھ ھمكارى با عبدهللا بن زبیر پرداخت  ,مسلمانان معرفى مى كرد

مختار چون آمادگى مردم عراق را جھت قیام و انقالب , پنج ماه پس از مرگ یزید, در سال شصت و چھار ھجرى 
رھسپار كوفھ گردید و فعالیت خود را , عبدهللا بن زبیر شنید بر ضد بنى امیھ و بى میلى آنھا را نسبت بھ حكومت

 56);ّّ .]آغاز كرد



 راز ناكامى عبد هللا بن زبیر در عراق 

براى آنكھ بدانیم چرا مردم عراق ابتداءاً بھ ابن زبیر پیوستند و سپس دعوت مختارا را پذیرفتھ و بر ضد او قیام 
 آن روز عراق خواستار دو چیز بودباید توجھ داشتھ باشیم كھ جامعھء , كردند

 مسلمانان غیر عرب كھ در حكومت بنى امیھ مورد ستم واقع شده بودند(ـ اصالحات اجتماعى و حمایت از موالى 1

 ـ گرفتن انتقام خون بنى ھاشم از امویان 2

ن امویان بود و ھم ھم دشم, زیرا وى ; بھ امید تاءمین این دو خواستھ بود كھ جامعھء عراق با ابن زبیر بیعت كرد
ولى عمالً ثابت شد كھ حكومت ابن زبیر چندان تفاوتى با , تظاھر بھ صالح و زھد و بى اعتنایى بھ دنیا مى كرد

ولى قاتالن حسین , درست است كھ ابن زبیر عراق را از زیر نفوذ و تسلط امویان نجات داد! حكومت امویان ندارد
عمرو بن >و <شبث بن ربعى >,<شمر بن ذى ـ الجوشن >طر ناكى ھمچون ـ علیھ السالم ـ و عناصر جنایتكار و خ

بلكھ از مقربان حكومت , نھ تنھا ھنوز در كوفھ زنده بودند, كھ در فاجعھ ء عاشورا نقش مھمى داشتند <حجاج 
 بودند

بنى امیھ در زیرا موالى ھنوز ھم مثل زمان , پسر زیاد از نظر اجراى عدالت نیز مقصود عراقیان را تاءمین نكرد
عدم تاءمین خواستھ ھاى عراقیان . ھمھ در دست شیوخ قبائل بود, محرومیت بھ سر مى برندند و قدرت و امكانات 

 باعث شد كھ مردم از اطراف ابن زبیر پراكنده شده از قیام مختار پشتیبانى كنند

فى كرد و ھمین مطلب باعث معر, فزرند امیر موءمنان  ,<محمد بن حنفیھ >مختار دعوت خود را وابستھ بھ 
پیش بھ سوى انتقام گیرى خون ):<یالثارات الحسین >او شعار خود را جملھ ء. اطمینان مردم بھ حركت وى شد

 عراقیان را بھ تاءمین اھداف خویش امیدوار مى كرد, قرار داد و این موضوع ) حسین 

مھایى در جھت تاءمین حقوق اجتماعى آنان حمایت كرد و گا <موالى >از گروه , مختار پس از رسیدن بھ قدرت 
آنان اجتماعاتى بھ این منظور . اشراف و بزرگان قبائل عرب را بر ضد وى تحریك كرد, این اقدام مختار . برداشت

در راءس این . تشكیل داده توطئھ ھا كردند و با كمك نیروھاى عبد هللا بن زبیر براى جنگ با مختار آماده شدند
و ھمین موضوع كافى بود كھ انقالبیون را وادار بھ , اتالن امام حسین ـ علیھ السالم ـ قرار داشتندق, سران مخالف 

 ایستادگى نموده براى رسیدن بھ پیروزى مصمم سازد

بھ طورى كھ ظرف , قاتالن امام حسین ـ علیھ السالم ـ را سخت مورد تعقیب قرار داد و بھ ھالكت رسانید , مختار
, شتاد نفر از آنان را كشت و خانھ ھاى چند تن از سران جنایتكاران را كھ فرار كرده بودندیك روز دویست و ھ

حجر بن عدى >خانھ ء, را تخریب كرد و دستور داد با مصالح آن  <محمد بن اشعث >از جملھ خانھ ء. ویران كرد
 57(بسازند , بودشھید و یار جانباز على ـ علیھ السالم ـ را كھ توسط زیاد بن ابیھ تخریب شده  <

 ـ انقراض بنى امیھ 4

از این جھت صورت گرفت كھ این دو قیام تاریخى از نظر , بحث اجمالى پیرامون نھضت توابین و قیام مختار
وگرنھ مى دانیم كھ قیامھاى نشاءت , زمانى بھ فاصلھء كمى پس از شھادت امام حسین ـ علیھ السالم ـ رخ داده اند

بكلھ طى سالھاى بعد چندین قیام صورت , ن ـ علیھ السالم ـ منحصر بھ اینھا نبوده است گرفتھ از نھضت امام حسی
ھجرى بھ پیروزى رسید و بساط حكومت بنى امیھ را 132گرفت كھ بزرگترین آنھا انقالب عباسیان بود كھ در سال 

نسبت بھ بنى ھاشم و  شرح ستمگریھاى بنى امیھ, نیرومندترین عامل پیروزى عباسیان در این انقالب . برچید
علیھ ;ّّ ]یاد آورى شھادت امام حسین ـ, مظلومیت این خاندان بود و از نظر تحریك خشم مردم بر ضد بنى امیھ 

 السالم ـ بیشترین تاءثیر را داشت 



 مورخان مى نویسند

, آوردند, اسى نخستین خلیفھء عب ,<ابو العباس >را نزد, آخرین خلیفھ اموى  ,<مروان >ھنگامى كھ سر بریده ء
 خطاب بھ سر بریدهء مروان چنین گفت , ابوالعباس سجده اى اى طوالنى كرد و پس از آنكھ سراز سجده برداشت 

سپس  .<ستایش خدا را كھ مرا بر تو پیروز و مظفر گردانید, ستایش خدا را كھ انتقام مرا از تو و قبیلھ ات گرفت >
زیرا بھ انتقام خون حسین ـ علیھ السالم ـ دو ھزار نفر از , ى فرا رسدبرایم مھم نیست كھ مرگم ك, اكنون >:افزود

 58) <... بنى امیھ را كشتم

دستور داد بر فراز جنازه ھا , وقتى كھ جنازه ھاى نیمھ جان سران بنى امیھ را در برابر ابوالعباس روى ھم انباشتند
در حالى كھ ھنوم , ست و سر گرم صرف غذا شدآنگاه روى جنازه ھا نش, سفره اى گستردند و غذا آماده نمودند

ھرگز در عمرم غذایى بھ : گفت , وقتى كھ از خوردن غذا فارغ شد! بعضى از آنھا زیر پاى او تكان مى خوردند
 این گوارایى نخورده ام 

ھمچون (كنند پاھاى اینھا را گرفتھ بكشید و در راھھا بیفكنید تا مردم اینان را پس از مرگشان نیز لعن: آنگاه گفت 
طولى نكشید كھ مردم دیدند سگھا پاھاى جنازه ھایى را گرفتھ و بر زمین مى كشند و مى برند كھ ). زمان حیاتشان 

 59! (لباسھاى ملیلھ دوزى شده و گرانقیمت بر تن آنھا است 

 
، 1ق، ج .'ه 1328العربى،  -، بیروت، دارحیأ التراث 1ابن حجر العسقالنى، االصابھ فى تمییز الصحابة، ط 1/1 

شیخ محمد باقر : ، تحقیق)جلد مربوط بھ شرح حال حسین بن على(حافظ ابن عساكر، تاریخ دمشق،  333-ص 
 /141ق، ص .'ه 1398، موسسة المحمودى للطباعةو النشر، 1محمودى، ط 

 /333ابن حجر، ھمان كتاب، ص -1/2
 /164حافظ ابن عساكر، ھمان كتاب، ص -1/3
 /530و  249و  114: ، قم، مكتبة بصیرتى، صفحات2وقعھ صفین، ط  نصر بن مزاحم،-1/4
 /507نصر بن مزاحم، ھمان كتاب، ص -1/5
 /405، ص 3ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج -1/6
 /333ابن حجر، ھمان كتاب، ص -1/7
حمد مھدى شمس الدین، ترجمھ ارزیابى انقالب حسین، تالیف م: ك بھ.جھت اطالع بیشتر در این زمینھ ر-1/8

 /، قم، انتشارات توحید2مھدى پیشوائى، چاپ 
 /درباره انگیزه سخنان مغیره در صفحات آینده توضیح خواھیم داد-1/9

، ص 1ق، ج .'ه 1382، قاھره، مكتبھ مصطفى البابى الحلبى، 3ابن قتیبھ دینورى، االمامة السیاسة، ط  -1/10
184/ 

 /48حسن المصطفوى، مشھد، دانشگاه مشھد، ص : ، تصحیح و تعلیق)ة الرجال طوسى، اختیار معرف -1/11
تھران، مكتبھ (این نامھ با اختالف در الفاظ، در بحاراالنوار  180.، ص 1ابن قتیبھ دینورى، ھمان كتاب، ج -1/12

 (نجف، المطبعة المرتضویة(احتجاج طبرسى  - بھ بعد  212، ص 44ج ) ق.'ه 1393االسالمیھ، 
) ق.'ه 1348حسن المصطفوى، مشھد، دانشگاه مشھد، : تصحیح و تعلیق(اختیار معرفھ الرجال  - 161ص  ،2ج 

  .آمده است، ولى ما در ترجمھ، عبارت االمامة و السیاسة را در نظر گرفتیم 48ص 
طبرسى، احتجاج، نجف، المطبعھ  - 206كتاب سلیم بن قیس الكوفى، قم، داراكتب االسالمیھ، ص -1/13

، ص 1ق، ج .'ه 1397، بیروت، درالكتاب العربى، 4عالمھ امینى، عبدالحسین، الغدیر، ط  - 161مرتضویھ، ص ال
198/ 

 /239-237ش، ص .'ه 1363تحف العقول، قم، دفتر انتشارات جامعھ مدرسین، -1/14
نقل از شرح نھج بھ ( 231، ص 2شریف القرشى،باقر، حیاة االمام الحسین بن على، قم، مكتبة الداورى، ج -1/15

 (/البالغھ ابن ابى الحدید
 /200شیخ مفید، االرشاد،قم، مكتبة بصیرتى، ص -1/16
ابومخنف، لوط بن یحیى بن سعید بن مخنف ازدى، مقتل الحسین، قم، ص  -203شیخ مفید، ھمان كتاب، ص -1/17



نابع در مورد حادثھ عاشورا ترین م از آنجا كھ مطالب نسخھ موجود از مقتل معروف ابى مخنف كھ از قدیمى 16.
كند، و از این نظر از اعتبار الزم برخوردار نیست،  اند تطبیق نمى است، با آنچھ طبرى و دیگران از او نقل كرده

حجھ االسالم والمسلمین آقاى حاج شیخ حسن غفارى روایت طبرى از ابى مخنف را در این زمینھ استخراج و با 
یى ھمراه با پاورقیھا و تعلیقات و توضیحات مفید بھ صورت مستقل بھ طبع اى در شرح حال لوط بن یح مقدمھ

 /ایم، مقصود این نسخھ است در این كتاب ھر جا از این مقتل نام برده. اند رسانده
 /15د بن طاووس، اللھوف فى قتلى الطفوف، قم، مكتبھ الداورى، ص -1/18
در این بخش مطرح گردید، از بحثھاى استاد شھید ) ع(آنچھ در زمینھ ماھیت و عوامل قیام امام حسین -1/19

اقتباس و تلخیص ) ش.'ه 1361تھران، انتشارات صدرا، ) «حماسھ حسینى«مرتضى مطھرى در جلد دوم كتاب 
  .شده است

 /329، ص 44ق، ج .'ه 1393لسى، بحاراالنوار، تھران، المكتبة االسالمیة، -120
ن جریر الطبرى، تاریخ االمم و الملوك، بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج محمدب - 85مقتل الحسین، قم، ص  -1/21

نجمى، محمد صادق،  - 48، ص 4عز الدین بن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج  - 229، ص 6
رى احمد بن یحیى البالذ.148از میدنھ تا كربال، قم، دفتر انتشارات جامعھ مدرسین، ص ) ع)سخنان حسین بن على 

 / نقل كرده است 171، ص 3ج » انساب االشراف«نیز بخشى از این خطبھ را در 
 / 54.نجمى، ھمان كتاب، ص  - 86ابو مخنف، ھمان كتاب، ص  -200برى، ھمان كتاب، ص -1/22

ابومخنف،  - 245ش، ص .'ه1363حسن بن على بن شعبھ، تحف العقول، قم، دفتر انتشارات جامعھ مدرسین،  -23
این خطبھ را ابن عساكر در  180.نجمى، ھمان كتاب، ص  - 229طبرى، ھمان كتاب ص  - 86ب، ص ھمان كتا

قم، مكتبھ (و سید بن طاووس در اللھوف ) 214شیخ محمد باقر محمودى، چاپ موسسھ بیادر: تحقیق(تاریخ دمشق
با اندكى ) 192، ص 44 ق، ج.'ه 1393تھران، المكتبھ االسالمیھ، (و مجلسى در بحاراالنوار ) 33الداورى، ص 

اند و طبق نقل ابن عساكر و مجلسى، امام این خطبھ را در كربال و پس از رویارویى با سپاه  تفاوت نقل كرده
 /آنچھ ما نقل كردیم طبق روایت حسن بن على بن شعبھ است. عمربن سعد ایراد كرده است

شرح (53،ص 9ق، ج .'ه 1378الكتب العربى، ، قاھره، داراحیأ 1ابن ابى الحدید، شرح نھج البالغھ، ط -1/24
ط ) در حاشیھ االصابھ(»االستیعاب فى معرفھ االصحاب«در كتاب » ابن عبدالبر«سخنان ابوسفیان را ) 139خطبھ 

النزاع و التخاصم «و تقى الدین مقریزى در كتاب  87، ص 4ق، ج .'ه 1328، بیروت، دارااحیأ التراث العربى، 1
اند كھ ابوسفیان این سخنان را خطاب  با این تفاوت نقل كرده) قاھره، مكتبھ االھرام(» بنى ھاشم فیما بین بنى امیھ و
  .بھ عثمان گفتھ است

 /80، ص 10ق، ج .ه 1379ترى، شیخ محمد تقى، قاموس الرجال، تھران، مركز نشر كتاب، -1/25
 /(شرح حال مامون( 454، ص 3عودى، على بن الحسین، مروج الذھب، بیروت، داراالندلس، ج -1/26
 عشر الندامان قومواواسمعوا صوت االغانى -1/27

 واشربوا كاس مدام واتركوا ذكر المعانى 
 شغلتنى نغمھ العیدان عن صوت االذان 

 و تعوضت عن الحور خمورا فى الدنان 
 /(291ق، ص .'ه 1383سبط ابن الجوزى، تذكره الخواص، نجف، منشورات المكتبھ الحیدریھ، )

 1333حاج شیخ عباس قمى، تتمة المنتھى فى وقایع ایام الخلفأ، چاپ دوم، تھران، شركت سھامى طبع كتاب، -1/28
 /44ق، ص .'ه

  .غذقذونھ نام ناحیھ سرحدى میان شام و روم بوده است كھ طراطوس و مصیصھ در آن واقع است-1/29
 «باشد ران بھ ضم حرف اول، تثنیھ مر مىم«: گوید یاقوت حموى مى. دیرمران محلى در نزدیك دمشق است-1/30

دیرھاى مسیحى نشین در اطراف بالد اسالم مركز بدترین و وقیحترین انواع فسق و ). معجم البلدان، ماده دیر)
فجور و شرابخوارى بوده است و ھمھ ھوسرانان عصر اموى و عباسى براى استفاده از وسائل لھو و لعب بھ این 

یزید نیز بھ ھمین جھت بھ دیر مران كھ مركز سرسبز . آوردند بادت بوده است، روى مىمكانھا كھ در اصل براى ع
عسكرى، سید مرتضى، نقش ائمھ در احیأ دین، تھران، (و خرم و آماده براى فسق و فجود بوده، رفتھ بوده است 

  .(ارات شابشتىمعجم البلدان و الدی: بھ نقل از( 72، ص 6ش، ج .'ه 1361موسسھ اھل البیت، بنیاد بعثت، 
ابن واضح، تاریخ یعقوبى، ترجمھ دكتر محمد ابراھیم آیتى، چاپ سوم، تھران، مركز انتشارات علمى و -1/31

، ص 4بالذرى، احمد بن یحیى، انساب االشراف، بغداد، مكتبة المثنى، ج - 160، ص 2ش، ج .'ه 1362فرھنگى، 
بااندكى  (ماده دیر(534ق، ص .'ه 1399اث العربى، یاقوت حموى، معجم البلدان، بیروت، دارحیأ التر -، 3

 /اختالف در الفاظ 



 /6 7، ص3على بن الحسین، مروج الذھب، بیروت، داراالندلس، ج - 1/32
 /183، ص 2شیخ محمد سماوى، قم، مكتبة المفید، ج : اخطب خوارزمى، مقتل الحسین، تحقیق -1/33
 /68، ص 3مسعودى، مروج الذھب، ج -1/34

 /58م، ص  1972مو المعنى فى سموالذات، بیروت، مكتبة دارالتربیة، س -1/35
  , شركت سھامى طبع كتاب, تھران , چاپ دوم , تتمة المنتھى فى وقایع ایام الخلفا, حاج شیخ عباس قمى  -1

گرایش یزید بھ . البتھ خوردن شراب در آیین واقعى مسیح مثل آیین اسالم تحرم شده است  43ص , ش .ھـ1333
 بھ انحرافھا و بد آموزیھاى ساختگى اى بود كھ بعدھا در این آیین راه یافتھ بود, در حقیقت , مسیحیت 

 -مى باشد <سر ژیوس >معرب  <سرجون >ظاھراً , چانكھ بعضى از دانشمندان گفتھ اند2
 6ج , موس الحدیث دار القا, بیروت , تاریخ االءمم و الملوك , ـ طبرى 22ص , قم , مقتل الحسین , ابو مخنف  -3

, مكتبة بصیرتى , قم , االرشاد, ـ شیخ مفید23ص  4ج , دار صادر, بیروت , الكامل فى التاریخ , ـ ابن اثیر199ص 
بنا بھ نقل 42ص  2ج , ش .ھـ1366, موءسسھء سروش , تھران , تجارب االءمم , ـ ابو على مسكویھ  205ص 

وزیر مالیھ و حسابدار ارتش معاویھ  ,<المنجد= و الغرب  معجم اءعالم الشرق>مسیحى در <فردینان توتل >
پرتوى از عظمت >آیت هللا لطف هللا صافى در كتاب . بوده است  <یوحنا دمشقى >پدر <منصور بن سرجون >

مى  168ص )<معاویھ بن ابى سفیان فى المیزان >در كتاب  <عقاد>:در این زمینھ مى نویسند <حسین علیھ السالم 
ابو على >.واگذار كرد <منصور>و پس از او بھ پسرش  <سر جون بن منصور>یھ امور مالى را بھ معاو: گوید

تجارب ( رومى بود  <سر جون بن منصور>منشى دیوان مالیات حكومت معاویھ و یزید:مى نویسد <مسكویھ 
ق علیھ از امام صاد, از طرف دیگر. 291و 211ص 2ج , ش .ھـ1366, موءسسھء سروش , تھران , االءمم 

السالم روایت شده است كھ ھنگامى كھ على بن الحسین علیھ السالم را با دیگر بازماندگان امام حسین علیھ السالم 
ما را در این خانھ جاى داده اند كھ سقف فرو ریزد : یكى از آنان گفت , در دمشق در خانھء مخروبھ اى جاى دادند

با آنكھ فردا آنھا را مى , از خراب شدن خانھ مى ترسند, اینھا را بنگر :نگھبانان بھ زبان رومى گفتند. و ما را بكشد
ھیچ كس از ما زبان رومى را جز من بنیكویى نمى دانست : على بن الحسین علیھ السالم فرمود! برند و مى كشند

, تھران  , حاج میرزا محسن كوچھ باغى: تصحیح و تعلیق , بصائر الدرجات , ابو جعفر محمد بن الحسین الصفار(
;ّّ ]این روایت نشان مى دھد كھ ماءموران حكومت  338ص  12باب  7جزء , ق .ھـ1404, منشورات االءعلمى 

التبھ . بھ زبان رومى سخن مى گفتھ اند و بھ احتمال قوى رومى االءصل بوده اند, جھت نگھبانى اسیران , یزید
 <بصائر الدرجات >است و اصوال این روایت در كتاب  آگاھى امام چھارم از زبان رومى در پرتو علم امامت بوده

 در باب آگاھى امامان از ھمھء زبانھا نقل شده است 
اللھوف فى قتلى  -,سید بن طاووس (انا ˢ و انا الیھ راجعون و على االسالم السالم اذ قد بلیت االءمة براع مثل یزید4

 11ص , منشورات مكتبة الداورى , قم , الطفوف 
 , قم, االرشاد -,شیخ مفید(مام العامل بالكتاب و االخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسھ على ذات هللا ما اال5

دار , بیروت , تاریخ االءمم و الملوك , ـ طبرى 17ص , قم , مقتل الحسین , ـ ابو محنف 204ص , مكتبة بصیرتى 
 196ص  6ج , القاموس الحدیث 

 185 - ص, ش .ھـ1359, دفتر نشر فرھنگ اسالمى , تھران , یام حسین علیھ السالم ق, سید جعفر, دكتر شھیدى 6
ص , ش .ھـ1347, كتابخانھء صدوق , تھران , چاپ دوم , بررسى تاریخ عاشورا, دكتر محمد ابراھیم , آیتى  -7
47 
 - ص, ق .ھـ1394, موءسسھ االءعلمى للمطبوعات , بیروت  1ط , انساب االءشراف , احمد بن یحیى , بال ذرى 8

317 
  -آورده است 31ص  3ج , دار االندلس , بیروت (ھر دو جریان را مسعودى در مروج الذھب 9

 159ص  7ج , م 1961, قاھرة دار احیاء الكتب العربیة, شرح نھج البالغھ , این ابى الحدید -10
 22:سورهء شورى  -11
 26. سورهء اسراء  -12
 33: سورهء احزاب  -13
ص  2ج , منشورات مكتبة المفید, قم , شیخ محمد سماوى : تحقیق و تعلیق , مقتل الحسین , طب خوارزمى اخ -14

سید , ـ دكتر شھیدى  74ص , منشورات مكتبة الداورى , قم , اللھوف فى قتلى الطفوف , ـ سید بن طاووس 61
ص , ش .ھـ1365, شر فرھنگ اسالمى دفتر ن, تھران , زندگانى على بن الحسین ـ علیھ اسالم ـ چاپ اول , جعفر

66 
, مركز نشر دانشگاھى , تھران , چاپ ششم , تاریخ تحلیلى اسالم تا پایان امویان , سید جعفر, دكتر شھیدى  -15



 170ص , ش .ھـ 1365
 421ص  7ج , دار قاموس الحدیث , بیروت , تاریخ االمم و الملوك  -16
 260ص , مكتبة بصیرتى , قم , االرشاد -17
ضمن حوادث زمان حكومت (49ص  3ج , ق . ھـ1348, منشورات المكتبة الحیدریة, نجف , تاریخ یعقوبى  -18

ص , )دفتر انتشارات جامعھء مدرسین , قم (شیخ مفید <االختصاص >این مطلب در كتاب ). عمر بن عبدالعزیز
از امام صادق ـ علیھ السالم ـ 119ص  46ج ) ق .ھـ1393, مكتبة االسالمیة, تھران (و نیز در بحار االءنوار315

كتب الى الحجاج كتابا و خطھ , لما ولى عبدالملك بن مروان فاستقامت لھ االءشیاء: بھ این صورت نقل شده است 
بسم هللا الرحمن الرحیم من عبدهللا عبدالملك بن مروان الى الحجاج بن یوسف اما بعد فحسبى دماء :كتب فیھ , بیده 

ھر كھ :مثل مشھور... (فانى راءیت آل ابى سفیان لما و لغوا فیھا لم یلبثوا بعدھا اال قلیال و السالم  بنى ـ عبدالمطلب
 ریشھ در ھمین گونھ واقعیات مسلم تاریخى دارد ,<بر افتاد, با آل على در افتاد

 122ص , دار صادر, بیروت , الفخرى فى اآلداب السلطانیة و الدول االسالمیة, ابن الطقطقا -19
 1ج , ش .ھـ1361, انتشارات صدرا, تھران , چاپ اول , حماسھء حسینى , مرتضى , مطھرى ) استاد شھید) -20

 313ـ 312ص 
 284ص , م 1964, مكتبة النھضة المصریھ  9ط , فجر االسالم , احمد, امین  -21
انتشارات , قم , پیشوائى  ارزیابى انقالب حسین ـ علیھ السالم ـ ترجمھء مھدى, محمد مھدى , شمس الدین  -22
 137ـ 135ص  1362 ,توحید
 140ـ 137ص , ھمان كتاب , شمس الدین  -23
 69ص , منشورات مكتبة الداورى , قم , اللھوف فى قتلى الطفوف , سید بن طاووس  -24
 الحمد هللا الذى فضحكم و قتلكم و اءكذب احدوثتكم  -25
 244ص , مكتبة بصیرتى , قم , االرشاد, شیخ مفید(غیرنا و الحمدˢ  انما یفتضح الفاسق و یكذب الفاجر و ھو -26
 68ص , ھمان كتاب , سید بن طاووس  -27
, كتابخانھء صدوق , تھران , چاپ دوم , بررسى تاریخ عاشورا, محمد ابراھیم , دكتر آیتى بیرجندى  28

 203ص , ش .ھـ1347
ھم  ,<بالغات النساء>ذكر شده است و در نسخھ ء <سدى بشیر بن خزیم ا>, رواى خطبھ <لھوف >در كتاب  -29

 نقل شده است , بھ صورت خدیم و ھم بھ صورت خدام 
مقصود زینب كبرى ـ علیھا السالم ـ دختر بزرگ على , بھ صورت مطلق یاد شود, معموالً ھر جا ام كلثوم  -30

 علیھ السالم ـ است 
, قیام حسین ـ علیھ السالم ـ تھران , سید جعفر, دكتر شھیدى  24ص , مكتبھء بصیرتى , قم , بالغات النساء -31

 182ص , ش .ھـ1359, دفتر نشر فرھنگ اسالمى 
از گذشتھء خود , جد یزید, بزرگان قریش و در راءس آنان ابو سفیان , وقتى پیامبر اسالم مكھ را فتح كرد -32

شما آزاد , بروید>:لى حضرت بھ آنان فرمودو, پشیمان بودند و مى ترسیدند كھ پیامبر آنان را مجازات كند
 اشاره بھ آن عفو بزرگ جد خود در مورد جد یزید دارد, زینب ـ علیھا اسالم ـ با این بیان  <شدگانید

 23ـ 12ص , ھمان كتاب , ابن ابى طیفور -33
ص , ش .ھـ1359, دفتر نشر فرھنگ اسالمى , تھران , قیام حسین علیھ السالم , سید جعفر, دكتر شھیدى  -34
 با اندكى تغییر در الفاظ و عبارات  189ـ 187
زندگانى على بن , سید جعفر, ـ دكتر شھیدى 66ص , منشورات الداورى , قم , اللھوف , سید ابن طاووس  -35

, على اكبر, ـ حسنى 56ص , ش .ھـ1365, دفتر نشر فرھنگ اسالمى , تھران , چاپ اول , الحسین علیھ السالم 
احتمال ھست كھ این سخنرانى در ) 40ـ 38ص , انتشارات نسل جوان , قم , رم پاسدار انقالب خونین كربالامام چھا

خطبھ طوالنى است و در موقع رفتن بھ , زیرا از ایك طرف , در كوفھ ایراد شده باشد, باز گشت اھل بیت از شام 
طبرسى در آغاز , و از طرف دیگر, فرصت  نھ آزادى وجود داشت و نھ وقت و, براى ایراد چنین خطبھ اى , شام 

احتجاج على بن الحسین ـ علیھ السالم ـ على اھل الكوفھ حین خرج من الفسطاط و توبیخھ ایاھم : این خطبھ مى گوید
و مى دانیم كھ موقع رفتن بھ شام  166ص  2المطبعة المرتضویة ج , نجف , احتجاج ...(على غدر ھم و نكثھم 
 ھ است كھ امام از آن بیرون آیدخیمھ اى وجود نداشت

 42: سورهء زمر -36
 68ص , منشورات مكتبة الداورى , قم , اللھوف فى قتلى الطفوف , سید بن طاووس  37ّ◌ّ◌ 
فضیلت ھفتم را ذكر , نقل كرده اند <فضلنا بسبع >برخى از مورخان كھ خطبھء حضرت سجاد را با عبارت  -38



 نقل كرده اند <منا المھدى >و بعضى دیگر <منا البتول >بھ صورت  فضیلت ھفتم را, و برخى , نكرده اند
سالگى آن 35اشاره است بھ داستان نصب حجر االءسود توسط پیامبر اسالم صلى هللا علیھ و آلھ و سلم در سن  -39

 حضرت و رفع اختالف مردم مكھ با این تدبیر
 , كھ از طرف خداوند عالم <احد>در جریان جنگ گویا اشاره است بھ شكستھ شدن شمشیر على علیھ السالم  -40

بھ , شاید ھم اشاره بھ موردى بوده كھ حضرت با دو دست شمشیر مى زده است . شمشیر ذو الفقار بھ او داده شد
 قرینھ ء دو نیزه 

 دربارهء ھجرت كردن على علیھ السالم چند احتمال وجود دارد كھ ذیالً بھ آنھا اشاره مى شود -41
رت از مكھ بھ مدینھ در صدر اسالم و سپس ھجرت از آنجا بھ یمن در اواخر عمر پیامبر براى ارشاد و الف ـ ھج

 ھدایت مردم آن سامان 
پس از رحلت پیامبر و در دوران خالفت خود على علیھ (ب ـ ھجرت از مكھ بھ مدینھ و سپس از آنجا بھ كوفھ 

 السالم 
على , حسنى (و سپس ھجرت از مكھ بھ مدینھ ) سھ سال طول كشیدكھ مدت (ج ـ ھجرت از مكھ بھ شعب ابى طالب 

 66ص , انتشارات نسل جوان , قم , امام چھارم پاسدار انقالب خونین كربال, اكبر
بعضى از قسمتھاى خطبھء امام سجاد  137ص  45ج , ق . ھـ1393, المكتبة االسالمیة, تھران , بحار االءنوار -42

 است و این قسمتھا با نھادن سھ نقطھ مشخص شده است  علیھ السالم ترجمھ نگردیده
 301ص , مكتب مرتضوى , تھران , كامل بھائى  -43
 262ص , ق .ھـ1383, منشورات المكتبة الحیدریة, نجف , تذكرة الخواص , سبط ابن الجوزى  -44
 290ص , ھمان كتاب , سبط ابن الجوزى  -45
از خود اضافھ كرده اند زیرا ھرگز امام حسین ـ , دربارى آن روزگاریا مورخان , البتھ این قسمت را یزید -46

از اول تا , و اساساً پیام نھضت عاشورا, علیھ السالم ـ نگفتھ بود كھ حاضر است دست بیعت در دست یزید بگذارد
 نفى بیعت با یزید و یزیدیان است , آخر

چاپ (ـ این جریان را طبرى در تاریخ خود87ص  4ج , دار صادر, بیروت , الكامل فى التاریخ , ابن اثیر -47
المطبعة , چاپ نجف (و نیز سبط ابن الجوزى در تذكرة الخواص  266ص  6ج , دار القاموس الحدیث  , بیروت

 بھ اختصار نقل كرده اند 265و 261ص , ق . ھـ 1383, الحیدریة
گواه این معنا گفتگویى . نگران شد, ده بودحتى ابن زیاد نیز پس از فاجعھء كربال از عواقب جنایتى كھ مرتكب ش

 است كھ بین او و عمر بن سعد رد و بدل شده است و طبرى و ابى مخف آن را بدین صورت نقل كرده اند
آن نوشتھ اى كھ : عبید هللا بن زیاد بھ عمر بن سعد گفت , پس از كشتھ شدن حسین بن على علیھ علیھ السالم 

 كجاست ؟ عمر سعد گفت , بودم دربارهء قتل حسن بھ تو داده 
 ـ بھ دنبال اجراى فرمان تو رفتم و آن نامھ گم شد

 ـ حتما باید آن را بیاورى 
 ـ گم شده است 

 ـ بھ خدا سوگند باید آن را بھ من برگردانى 
ر من بھ تو یك خدمت و خی, ـ آن را نگھداشتھ ام تا در مدینھ بھ پیر زنان قریش نشان داده دستاویز قرار دھم 

 حق پدرى او را ادا كرده بودم , خواھى كردم كھ اگر بھ پدرم سعد وقاص كرده بودم 
بھ خدا سوگند دوست داشتم كھ تا , عمر بن سعد راست گفت : گفت  <عثمان >در این ھنگام برادر ابن زیاد بنام 

 روز قیامت نسل زیاد خوار مى شد ولى حسین بن على كشتھ نمى شد
بھ خدا سوگند ابن زیاد خوف برادر خود را رد : اضافھ مى كند, د این گفتگو بوده رواى قضیھ كھ خود شاھ

ص , قم , مقتل الحسین , ـ ابو مخنف 268ص  6ج , دار القاموس الحدیث , بیروت , تاریخ االءمم و الملوك !(نكرد
229 
 ھ شام سفر كرده بوده است مگر اینكھ بگوییم در این مدت ب, مروان پس از مرگ معاویھ در مدینھ بود است  -48
 302ص , مكتب مرتضوى , تھران , كامل بھائى , عماد الدین طبرى  -49
ضمن حوادث زمان حكومت عمر بن 49ص  3ج , ق . ھـ1384, منشورات الحیدریة, نجف , تاریخ یعقوبى  -50

 این نامھ را در صفحات گذشتھ نیز نقل كرده ایم ). عبدالعزیز
از یاران على علیھ السالم بود و یك چشمش را در جنگ جمل و چشم دیگر را در جنگ عبدهللا بن عفیف  -51

 صفین از دست داده بود
, ـ ابو مخنف 263ص  6ج , دار القاموس الحدیث , بیروت , تاریخ االءمم و الملوك , محمد بن جریر الطبرى  -52



 69ص , منشورات مكتبة الداورى , قم , فوف اللھوف فى قتلى الط, ـ سید ابن طاووس 207ص , قم , مقتل الحسین 
 54:بقره ...(و اذ قال موسى لقومھ یا قوم انكم ظلمتم اءنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى باركم فاقتلوا اءنفسكم  -53
اما ھنگامى بھ میدان , از مدائن ھفتاد نفر و از بصره سیصد نفر جھت پیوستن بھ توابى حركت كرده بودند -54

 دیك شدند كھ توابین شكست خورده بودندجنگ نز
ـ 158ص  4ج , دار صادر, بیروت , الكامل فى التاریخ , ـ ابن اثیر310ـ 248ص , مقتل الحسین , ابو مخنف  -55
186 
ـ 112ص  2ج , ق .ھـ1407, دارالكتب العلمیة, بیروت  1ط , الكامل فى اللغة و االءدب , ابوالعباس المبرد -56
بھ 202ص  2ج , منشورات المفید, قم , تحقیق و تعلیق شیخ محمد سماوى , مقتل الحسین , مى ـ اخطب خوارز116

سلیمان آگاھى الزم : ولى مختار مى گفت , در آن ایام توابین در كوفھ سرگرم آمادگى و جمع آورى نیرو بودند .بعد
 را در مسائل جنگى و نظامى ندارد و بزودى شكست خواھد خورد

 244ـ 211ص  4ج , ھمان كتاب , ابن اثیر -57
این قضیھ را مسعودى نیز  130ص  7ج , دار احیاء الكتب العربیة, قاھر, شرح نھج البالغھ , ابن ابى الحدید -58

دویست نفر نقل , ولى بھ جاى دو ھزار نفر, نقل كرده 257ص  3ج ) داراالءندلس , بیروت (در مروج الذھب 
 كرده است 

 139ص  7ج , ان كتاب ھم, ابن ابى الحدید -59
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 (1(زندگانى امام على بن الحسین زین العابدین 

مشھورترین  ‘(1-1)<شھر بانویھ >مادرش , او فرزند حسین بن على ـ علیھ السالم ـ سومین امام شیعیان جھان 
  .است <سجاد>و <زین العابدین ><لقبش 

و دوران كودكى خود را در مدینھ )1- 2(السالم ـ در سال سى و ھشت قمرى دیده بھ جھان گشود  امام سجاد ـ علیھ
حدود دو سال از خالفت جدش امیر موءمنان ـ علیھ السالم ـ را درك نمود و پس از آن مدت ده سال . سپرى كرد

ر شش ماه آن عھده دار خالفت شاھد حوادث دوران امامت عمومى خویش امام مجتبى ـ علیھ السالم ـ بود كھ تنھا د



بھ مدت ده سال در دوران امامت پدرش , ھجرى 50پس از شھادت امام مجبتى ـ علیھ السالم ـ در سال . اسالمى بود
 در كنار او قرار داشت , حسین بن على ـ علیھ السالم ـ كھ در اوج قدرت معاویھ با او در ستیز و مبارزه بود

. قیام و شھادت پدرش حسین ـ علیھ السالم ـ در سرزمین كربال حضور داشت ھجرى در جریان 61در محرم سال 
, ھمراه دیگر اسیران اردوگاه حسینى بھ اسیرى بھ كوفھ و شام برده شد, پس از فاجعھء كربال كھ امامت بھ او رسید

پرست و تكیھ گاه  و در این سفر سر, و در این سفر سر پرست و تكیھ گاه حسینى بھ اسیرى بھ كوفھ و شام برده شد
او در این سفر با سخنرانیھاى آتشین خود حكومت یزید را رسوا . اسیران در كوران مصائب و گرفتاریھا بود

ھجرى بھ شھادت رسید و در 95یا 94در شھر مدینھ اقامت گزید تا آنكھ در سال , ساخت و پس از باز گشت از شام 
 م حسن ـ علیھ السالم ـ بھ خاك سپرده شددر كنار قبر عمویش اما <بقیع >قبرستان معروف 

 خلفاى معاصر حضرت 

. 

یزید بن معاویھ  -1 :امام على بن الحسین در دوران امامت خود با زمامداران یاد شده در زیر معاصر بوده است
 .(1-3) (ق 64ـ 61(

 .(1-4) (73ـ 61(ـ عبد هللا بن زبیر2

 64چند ماه از سال (ـ معاویھ بن یزید3

 65نھ ماه از سال (بن حكم ـ مروان 4

 86ـ 65(ـ عبد الملك بن مروان 5

 96ـ 86(ـ ولید بن عبد الملك 6

 یك مصلحت الھى; بیمارى امام 

در ذھن آنان , از امام چھارم بھ عنوان امام بیمار یاد مى كنند و با ذكر این لقب , متاءسفانھ بسیارى از مردم ناآگاه 
د و پژ مرده و روحى افسرده تداعى مى شود در حالى كھ واقعیت غیر از شخصى رنجور و ناتوان با چھره اى زر

سال 35زیرا امام چھارم تنھا در كربال مدت كوتاھى بیمار بوده است و پس از آن بھبود یافتھ و در حدود , این است 
 ھمچون سایر امامان از سالمت جسمى بر خوردار بوده است 

عنایت خداوندى بوده است تا بدین وسیلھ از وظیفھء جھاد معذور , ثھ بى شك بیمارى موقت آن حضرت در آن حاد
رشتھء امامت تداوم , و وجود مقدسش از خطر كشتار مزدوران یزید محفوظ بماند و از این رھگذر)1-5(گردد 

اگر حضرت بیمار نبود مى بایست در جھاد با یزیدیان شركت كند و در این صورت ھمچون سایر فرزندان و . یابد
 یاران پدرش بھ شھادت مى رسید و نور ھدایت خاموش مى شد

 1-6(على بن الحسین چون بیمار بود كشتھ نشد : مى نویسد <سبط ابن الجوزى )

بیست و سھ یا بیست و چھار , كھ على بن الحسین ھمراه پدرش بود) عاشورا(آن روز: مى نویسد <محمد بن سعد>
بلكھ او آن ; بى اساس است , ان كوچك بوده و موى بر نیاورده بوده سال داشت و ھر كس بگوید كھ او در آن زم

 1-7(بھ ھمین جھت در جنگ شركت نكرد )روز بیمار بود 



شمر بھ سوى على بن الحسین آمد و , پس از كشتھ شدن حسین بن على : ھمچنین گزارش مى دھد كھ  <ابن سعد>
آیا جوانى ! سبحان هللا : یكى از ھمراھان وى گفت . را بكشیداین : شمر گفت . او بیمار بود و در بستر خوابیده بود

با این : در رسید و گفت  <عمر بن سعد>را كھ بیمار است و در جنگ ھم شركت نداشتھ بكشیم ؟ در این ھنگام 
 1-8(كارى نداشتھ باشید )زنان و این بیمار 

بھ چادر على بن الحسین ) روز عاشورا:(ى كندچنین نقل م, یكى از سپاھیان یزید ,<حمید بن مسلم >از <شیخ مفید>
 بھ او گفتند, شمر با گروھى از پیادگان آمد. او سخت بیمار و بر بسترى خوابیده بود, رسیدیم 

این كودكى است و بیمارى )1-9! (آیا كودكان را ھم مى كشید؟! سبحان هللا : آیا این بیمار را نمى كشى ؟ من گفتم 
عمر بن >در این ھنگام . و چندان از این سخنان گفتم تا آنان را از كشتن او باز داشتم , رداو را از پا در خواھد آو

 آمد <سعد

ھیچ كس از شما بھ خانھ ھاى این زنان داخل نشوید : او بھ افراد خود گفت . زنان بھ روى او فریاد زدند و گریستند
 1-10(متعرض این جوان نشوید )و 

مصلحتى الھى بود كھ موجب حفظ حیات آن حضرت گردید و ھرگز بھ , ام چھارم بیمارى ام, چنانكھ مالحظھ شد
, امام نھ تنھا در آن شرائط سخت و دشوار اسیرى . معناى ضعف روحى و عجز ناتوانى او در برابر دشمن نبود
ورد مى كرد بكلھ با دشمن با شجاعت و شھامت بر خ, ملجاء و پناھگاه اسیران و آرام بخش دلھاى دردمند آنان بود

چنانكھ پس از انتقال اسیران بھ . و سخنرانیھا و مناظرات پر شور آن حضرت در كوفھ و شام گواه این معناست 
عبید هللا خشمگین شد و , بھ دنبال گفتگوى تندى كھ در مجلس عبید هللا بن زیاد بین او و امام صورت گرفت , كوفھ 

, آیا نمى دانى كھ كشتھ شدن ! مرا بھ كشتن تھدید مى كنى ؟>:داما امام فرمو, دستور قتل حضرت را صادر كرد
 1-11(؟ <شھادت براى ما كرامت و فضیلت است );ّّ ]براى ما یك امر عادى بود و

 پیام آور قیام كربال 

امام سجاد در فاجعھء كربال حضور داشت و پس از شھادت پدرش حسین بن على ـ علیھما السالم , چنانكھ اشاره شد
ابالغ پیام قیام و شھادت سرخ آن حضرت را بھ عھده گرفت و با سخنرانیھا , راءس بازماندگان خاندان حسینى ـ در 

 بھ افشاى چھرهء پلید حكومت اموى و بیدار ساختن افكار عمومى پرداخت , و مناظرات خود

عد بر ضد خاندان با توجھ بھ تبلیغات بسیار گسترده و دامنھ دارى كھ حكومت اموى از زمان معاویھ بھ ب
بى شك اگر بازماندگان امام حسین ـ علیھ السالم ـ بھ افشاگرى و , بھ عمل آورده بود) بویژه در منطقھء شام (پیامبر

قیام و نھضت بزرگ و جاوید آن حضرت را , دشمنان اسالم و مزدوران قدرتھاى وقت , بیدار سازى نمى پرداختند
اما تبلیغات گستردهء امام سجاد و دیگر باز , ن را وارونھ نشان مى دادنددر طول تاریخ لوث مى كردند و چھرهء آ

ماندگان حضرت سید الشھدا ـ علیھ السالم ـ در دوران اسیرى ـ كھ حماقت و كینھ توزى یزید چنین فرصتى را براى 
و طبل رسوایى یزید  آنان پیش آورده بود ـ اجازه ء چنین تحریف و خیانت را بھ دشمنان حسین ـ علیھ السالم ـ نداد

از آنجا كھ مبارزات تبلیغاتى امام چھارم را در بخش زندگانى امام حسین ـ علیھ السالم ـ . را بھ صدا در آورد
 در اینجا بھ ھمین مقدار اكتفا مى كنیم , بتفصیل نوشتھ ایم 

 عصر اختناق 

كھ در بخش زندگانى امیر موءمنان ـ (بر اساس تقسیم بندى ادوار چھار گانھء امامت پس از رحلت پیامبر اسالم 
دورهء نومیدى از * یعنى  , زندگانى امام سجاد در دورهء چھارم قرار داشتھ است) علیھ السالم ـ توضیح دادیم 

 پیروزى حركت مسلحانھ 

 كوشش سازنده بھ امید ایجاد حكومت اسالمى توسط خاندان پیامبر در دراز مدت  *



 این ھدف از رھگذر كار فرھنگى و تربیت نیروى انسانى متناسب زمینھ سازى براى رسیدن بھ  *

 تبیین تفكر اصیل اسالمى و نشان دادن بدعتھا و تحریفھا *

و با , ضربت خرد كننده اى بر نھضت شیعھ وارد ساخت ) در كوتاه مدت (توضیح اینكھ حادثھء دلخراش عاشورا
رعب و وحشت شدیدى بر , بویژه در عراق و حجاز ,انعكاس خبر این حادثھ در سراسر كشور اسالمى آن روز

كھ در ھمھء جھان (زیرا مسلّم شد كھ یزید كھ آماده است تا حد كشتن فرزند پیامبر, محافل شیعھ حكمفرما گشت 
و اسیر كردن زنان و فرزندان او حكومت خود را استحكام ) اسالم بھ عظمت و اعتبار و قداست شناختھ شده بود

 1-12(پایھ ھاى حكومت خویش از ھیچ جنایتى دریغ نمى كند )بیت در راه تث, بخشد

و سركوب شدید و  <فاجعھء حره >با بروز, كھ آثارش در كوفھ و مدینھ نمایان گردیده بود, این رعب و وحشت 
شدت یافت و اختناق شدیدى در منطقھ ) ق .ھـ63ذیحجھء سال (بیرحمانھ ء نھضت مردم مدینھ توسط نیروھاى یزید

كھ دشمنان بنى , حاكم شد و شیعیان و پیروان امامان , ذ خاندان پیامبر بویژه مدینھ در حجاز و كوفھ در عراق نفو
امام سجاد با اشاره . دستخوش ضعف و سستى گردیدند و تشكل و انسجامشان از ھم پاشید, امیھ بھ شمار مى آمدند

 1-13) <نفر نیستند كھ ما را دوست بدارنددر تمام مكھ و مدینھ بیست >:مى فرمود)بھ این وضع ناگوار 

امامت را بھ صورت مخفى و با تقیھء شدید و , على بن الحسین >: تصریح مى كند كھ, مورخ نامدار ,<مسعودى >
 1-14) <دشوار عھده دار گردید)در زمانى 

حسین بن على ـ ) ادت شھ(مردم پس از>:امام صادق ـ علیھ السالم ـ در ترسیم این وضع تلخ و اندوھبار مى فرمود
, یحیى بن ام الطویل , ابو خالد كابلى >:جز سھ نفر) از اطراف خاندان پیامبر پراكنده شدند( علیھ السالم ـ بر گشتند

بھ  <یحیى بن ام الطویل >. سپس افرادى بھ آنان پیوستند و تعدادشان افزون گشت .(1-15)<و جبیر بن مطعم 
ھستیم و ) و راه و آیین شما(ما مخالف و منكر شما>: خطاب بھ مردم مى گفتمسجد پیامبر در مدینھ مى رفت و 

 1-16) <... خشم و كینھء آشكار و ھمیشگى ھست)میان ما و شما دشمنى و 

تنھا از معدود افراد جان بر كفى ھمچون , نا گفتھ پیدا است كھ اینگونھ موضعگیرى صریح آشكار در آن شرائط
حجاج >بھ ھمین دلیل , بود كھ خود را براى تمام عواقب خطرناك آن آماده كرده بودند ساختھ <یحى بن ام الطویل >

بھ جرم دوستى و پیروى یحیى از امیر موءمنان ـ علیھ السالم ـ دستھا و پاھاى او را قطع كرد و وى  <بن یوسف 
 1-17))را بھ شھادت رسانید 

ثان شیعھ در اواسط قرن سوم ھجرى و از شاگردان یكى از برجستھ ترین دانشمندان و محد ,<فضل بن شاذان >
 امام جواد و امام ھادى و امام عسكرى ـ علیھ السالم ـ مى گوید

محمد , سعید بن مسیب , سعید بن جبیر>:در آغاز امامت على بن الحسین ـ علیھ السالم ـ جز پنج نفر پیرو او نبودند
 1-18) <كابلى یحیى بن ام الطویل و ابو خالد , جبیر بن مطعم )بن 

  حكومت سیاه عبدالملك

گر چھ پیش از آن . دوران امامت حضرت سجاد، مصادف با یكى از سیاھترین ادوار حكومت در تاریخ اسالم بود
حضرت نیز حكومت اسالمى دستخوش انحراف گشتھ بھ یك حكومت استبدادى و خود كامھ تبدیل شده بود، اما 

ادوار سابق داشت كھ سر دمداران حكومت در این زمان، بھ صورت آشكار و زمان امام چھارم، این تفاوت را با 
گذاشتند  كردند، و آشكارا اصول اسالمى رازیر پا مى بدون ھیچ گونھ پرده پوشى، بھ مقدسات اسالمى دھن كجى مى

 /و ھیچ كس ھم جرأت كوچكترین اعتراض را نداشت



دوران خالفت عبدالملك بن مروان كھ مدت بیست و یك مصادف بود با ) ع(بیشترین دوران امامت حضرت سجاد 
مورخان از عبدالملك بھ عنوان فردى زیرك، با احتیاط و دور اندیش، ادیب، باھوش و دانشمند یاد . سال طول كشید

 (1(كرده اند

ت، عبدلملك فردى خردمند، عاقل، دانشمند، فاضل، ادیب، باھوش، جبار، بسیار باھیب«: گوید مى» الفخرى«مولف
او مردى بود عاقل و فاضل و فصیح و «: نویسد مى» ھندشاه«)2(»فوق العاده سیاستمدار، و داراى حسن تدبیر بود

 /(3(»فقیھ، و علم اخبار و دقایق اشعار، نیكو دانستى و صاحب رأى و تدبیر بود

و دیندارى شھرت  و بھ زھد و عبادت). 4(رفت  او پیش از رسیدن بھ قدرت، یكى از فقھاى مدینھ بھ شمار مى
) كبوتر مسجد(» حمامة المسجد«كرد بھ طورى كھ بھ او  داشت و اوقات خود را در مسجد با عبادت سپرى مى

 (5!(گفتند مى

پس از مرگ پدرش مروان، ھنگامى كھ خالفت بھ او رسید، سرگرم خواندن قرآن بود، اما با شنیدن این : گویند
 (6!.(»و دیگر با تو كارى ندارم! و تو جدایى افتاد اینك بین من«: خبر، قرآن را بست و گفت

او براستى از قرآن جدا شد و در اثر غرور قدت، چنان دستخوش مسخ شخصیت گردید كھ مورخان از كارنامھ 
در طى تاریخ اسالم عبدالملك نخستین كسى : نویسند مى» ابن اثیر«و » سیوطى«. كنند سیاه حكومت او بتلخى یاد مى

و نخستین كسى بود كھ مردم ) عمر و بن سعید بن العاص را پس از امان دادن كشت(و خیانت ورزید بود كھ غدر 
 (7(را از سخن گفتن در حضور خلیفھ منع كرد و نخستین كسى بود كھ از امر بھ معروف جلوگیرى كرد

وارد مدینھ شد و در جریان سفر حج ) ھجرى 75در سال (او دو سال پس از شكست دادن عبدˢ بن زبیر در مكھ 
، نھ ھمچون خلیفھ آسانگیر )عثمان(من نھ ھمچون خلیفھ خوار شده : ضمن سخنانى خطاب بھ مردم چنین گفت

كنم، شما از ما  ھستم، من این مردم را جز با شمشیر درمان نمى) یزید(و نھ مانند خلیفھ سست خرد ) معاویھ(
خوانید و خود بھ آن عمل  ما را بھ پرھیزگارى مى)كنید  ار نمىخواھید، اما، مانند آنان رفت كارھاى مھاجران را مى

 (8!(بھ خداسوگند از این پس ھر كس مرا بھ تقوا امر كند، گردن او را خواھم زد)كنید نمى

» اتق هللا«جملھ اخیر را براى آن گفت كھ خطیبان و ائمھ جمعھ، ھنگام خواندن خطبھ جمعھ، گفتار خود را با جملھ 
كرد، در شھر پیامبر و  پیدا است وقتى كسى كھ خود را خلیفھ پیامبر قلمداد مى)9(كردند آغاز مى) شپرھیزگار با(

كنار مدفن او چنین سخنانى بگوید و بر سنت او اینگونھ حملھ برد، رفتار و گفتار مأموران او در ایالتھاى دور 
 /افتاده چگونھ خواھد بود

ن با ظلم و فساد و بیدادگرى خو گرفت كھ نور ایمان در دل او بكلى عبدالملك در مدت حكومت طوالنى خود، آنچنا
  :چنین گفت» سعید بن مسیت«وى روزى خود بھ این امر اعتراف كرد و بھ . خاموش گشت

! »گردم شوم، و اگر كار بدى از من سر زند، ناراحت نمى ام كھ اگر كار نیكى انجام دھم خوشحال نمى چنان شده»
 (10!(مرگ دل در تو كامل شده است :سعید بن مسیب گفت

ام  شنیده! اى امیر المأمنین«: بھ وى گفت» ام الدردأ«روزى . كرد گفتگو مى» ام الدردأ«عبدلملك غالبا با زنى بنام 
 (11!!(»ام نھ تنھا شراب كھ خون مردم را نیز نوشیده«: و او پاسخ داد! ؟»اى پس از عبادت و تھجد، شراب نوشیده

كرد،  برد و ابراز نفرت مى بھ خدا پناه مى) جھت سركوبى عبدهللا بن زبیر(لشگر كشى یزید بھ مكھ  او كھ روزى از
پس از رسیدن بھ حكومت، نھ تنھا این عملیات را ادامھ داد، بلكھ شخص سفاكى چون حجاج را مأمور این كار كرد 

 (12!(منجنیق سنگباران كرد با) كھ پسر زبیر در آنجا متحصن شده بود(و او مسجد الحرام و كعبھ را 

 ُعّمال ستمگر



نمایندگان عبدالملك نیز در مناطق مختلف كشور اسالمى، بھ پیروى از او، حكومت وحشت و اختناق بھ وجود 
 /كردند آورده بودند و با زور و قلدرى با مردم رفتار مى

حاكم خراسان، » مھلب«م عراق، حاك» حجاج«عمال او ماند . عبدالملك فردى خونریز بود«: نویسد مى» مسعودى»
 /(13(»حاكم مدینھ نیز ھمچون خو وى سفاك و بیرحم بودند» ھشام بن اسماعیل«و 

ھشام بن اسماعیل كھ حاكم مدینھ بود، چندانبر مردم سخت گرفت و آنچنان خاندان پیامبر را آزار داد كھ وقتى ولید 
 (14(ر بركنار نمایدبعد از مرگ پدرش بھ حكومت رسید، ناچار شد او را از كا

عبدالملك پس از شكست عبدهللا بن زبیر . بدتر از ھمھ آنان حجاج بود كھ جنایات او در تارخ اسالم مشھوراست
 (15.(منصوب كرد) مكھ و مدینھ و طائف(توسط حجاج، او را بھ مدت دو سال بھ استاندارى حجاز 

و » سھل بن ساعدى«، »انس بن مالك» « انصارىجابر بن عبدهللا«حجاج در مدینھ گردن گروھى از صحابھ مانند 
 (16!(دستاویز او در این كار آن بود كھ اینان كشندگان عثمانند .!جمعى دیگر را بھ قصدخوار كردن آنان داغ نھاد

  :او ھنگام ترك مدینھ چنین گفت

پلیدتر و مردم آن نسبت بھ  این شھر از ھمھ شھرھا. برد گویم كھ مرا از این شھر گنده بیرون مى خدا را سپاس مى»
در این . كردم این شھر را با خاك یكسان مى. اگر سفارش امیرالمومنین نبود .امیرالمومنین دغلكارتر و گستاخترند

 (17!(؟»دانند، چیزى نیست اى كھ قبر پیامبر مى شھر چز پاره چوبى كھ منبر پیامبر خوانند و استخوان پوسیده

 حطّجاج در عراق 

تواند عراقیان را سرجاى خود بنشاند  حجاج مكھ و مدینھ را مطیع ساخت، عبدالملك دانست آن كھ مى پس از آنكھ
حجاج چون بھ . را بھ وى سپرد) كوفھ و بصره(حجاج است، لذا در سال ھفتاد و پنجم ھجرى حكومت عراق 

صورت خود را پوشاند و بھ در آمد، ھمچون حاكمى كھ از سوى خلیفھ آمده باشد رفتار نكرد، بلكھ سر و » كوفھ«
زمزمھ . طور ناشناس بھ مسجد وارد شد، صف مردم را شكافت و بر فراز منبر نشست و مدتى دراز خاموش ماند

 گوید؟ نھ، صبر كن ببینیم چھ مى: گفتند. او را سنگسار كنیم: در گرفت كھ این كیست؟ یكى گفت

 :د و چنین آغاز سخن كردھمین كھ سكوت ھمھ جا را فراگرفت، حجاج روى خود را گشو

ھا فرارسیده است و باید از تن جداگردد، و  بینم كھ چون میوه رسیده، موقع چیدن آن سرھایى را مى! مردم كوفھ»
 «...درخشد ھا و ریشھا مى بینم كھ میان عمامھ گیرد، و خوانھایى را مى این كار بھ دست من انجام مى

و چنان مردم را ترساند كھ بى اختیار سنگ ریزه از دست مردى كھ  آنگاه سخنان تھدیدآمیز خود را ادامھ داد
 (18) !خواست او را سنگسار كند، بر زمین ریخت مى

چنین » بصره«ورود او را بھ » ابن قتیبھ دینورى«. نیز ھمچون ورود وى بھ كوفھ بود» بصره«ورود حجاج بھ 
 :كند توصیف مى

طرفداران آنان و چھارھزار نفر از نیروھاى متفرقھ، رھسپار بصره حجاج ھمراه دو ھزار نفر از سپاھیان شام و 
ھنگام ورود بھ بصره، دو ھزار نفر از آنان را ھمراه برد و تصمیم گرفت روز جمعھ ھنگام نماز وارد شھر . شد

در او بھ ھمراھانش دستور داد مسجد را محاصره كنند و در كنار ھر یك از درھاى مسجد كھ بالغ بر ھیجده . شود
بھ محض آنكھ در داخل مسجد : آنگاه بھ آنان گفت. بود، صد نفر بایستند و شمشیرھایشان را زیر لباس پنھان سازند

 !اش جلوتر از تنش بیرون رود سروصدا بلند شد، ھر كس خواست از مسجد بیرون برود، كارى كنید كھ سر بریده



حجاج ھمراه دویست نفر مسلح كھ صد نفرشان پیشاپیش  .ماموران در كنار درھا مستقر شدند و بھ انتظار ایستادند
 /كردند و شمشیرھا را زیر لباس مخفى ساختھ بود وى، و صد نفر دیگر پشت سر او حركت مى

وقتى وارد مسجد شدیم، من براى مرم سخنرانى خواھم كردو آنھا مرا سنگباران خواھند : حجاج بھ آنان گفت
ز سرم برداشتم و بر زانو ھایم گذاشتم، شمشیر را از نیام بكشید و آنھا را از ساخت، وقتى كھ دیدید من عمامھ را ا

 ! دم تیغ بگذرانید

) عبدالملك(امیر المومنین ... «: با این نقشھ، وقتى كھ موقع نماز رسید، او بر فراز منبر نشست و طى سخنانى گفت
رده است، و بھ من دستور داده است كھ بھ داد مرا بھ حكمرانى شھر شما و تقسیم بیت المال در میان شما منصوب ك

خلیفھ وقتى مرا بھ این ... مظلومان برسم و ظالمان را كیفر دھم، نیكوكاران را تقدیر و بدكاران را مجازات كنم
شمشیر رحمت در . یكى شمشیر رحمت، و دیگرى شمشیر عذاب و كیفر :سمت منصوب كرد، دو شمشیر بھ من داد

 «...!امام شمشیر عذاب اینك در دست من استراه از دستم افتاد، 

. در این ھنگام عمامھ را از سرش برداشت و روى زانو گذاشت. مردم حجاج را از پاى منبر سنگباران كردند
مردم كھ وضع را چنین دیدند، بھ بیرون مسجد ھجوم بردند، اما ھر كس . ماموران وى بیدرنگ بھ جان مردم افتادند

ن گذاشت، سر از بدنش جدا شد بدین ترتیب فراریھا را مجبور بھ بازگشت بھ درون مسجد گام از در مسجد بیرو
 (19!(ھا را كشتند بھ طروى كھ جوى خون تا درب مسجد و بازار سرازیر گردید كردند و در آنجا آن

بدین ترتیب حجاج در سراسر عراق حكومت وحشت برقرار ساخت، و بسیارى از بزرگان و مردمان پارسا و 
 /او چنان ترسى در دلھا افكند كھ نھ تنھا عراق، بلكھ سراسر خوزستان و شرق را فراگرفت. بیگناه را كشت

 موج كشتار و اختناق 

حجاج بیست سال فرمانروایى كرد و تعداد كسانى كھ در این مدت با شمشیر : نویسد ، مورخ مشھور مى»مسعودى»
وتازه غیر از كسانى بودند كھ ضمن جنگ ! یست ھزار نفر بوددژخیمان وى یا زیر شكنجھ جان سپرد ند، صد و ب

 /با حجاج بھ دست نیروھاى او كشتھ شدند

پنجاه ھزار مرد، و سى ) افتاد كھ از شنیدن نام آن لرزه بر اندامھا مى(ھنگام مرگ حجاج، در زندان مشھور وى 
  !ندھزار زن زندانى بودند كھ شانزده ھزار نفر آنھا عریان و بى لباس بود

كرد و زندانھاى وى بدون سقف بود از اینرو زندانیان از گرما تابستان و  حجاج زنان و مردان را یك جا زندانى مى
 (20.(سرما و باران زمستان در امان نبودند

  نقاط تاریك و روشن كارنامھ ولید بن عبدالملك

ن از ولید تمجید نموده او را بر پدرش برخى از مورخا. بھ خالفت رسید» ولید«پس از مرگ، عبدالملك، پسر وى 
» عمر بن عبدالعزیز«اند، زیرا غیر از  و بسیارى دیگر از خلفاى بنى امیھ ترجیح داده» مروان«عبدالملك و جدش 

ھیچ یك از خلفاى اموى در دوران زمامداران خود، بھ اندازه او كارھاى عام المنفعھ و امور خیریھ انجام نداده 
كرد و  ان زمامدارى خود در تاسیس و توسعھ و تعمیر مساجد و اماكن مقدس كوشش مىولید در دور. است

 /نمود استانداران و فرمانداران خود را بھ كارھا تشویق مى

  :گویند مورخان مى

بھ دستور او در ھر شھرى كھ . را بناكرد و مسجد پیامبر و مسجد االقصى را توسعھ داد» دمشق«ولید مسجد جامع 
وى ھمچنین براى دفاع از مرزھاى كشور اسالمى پایگاھھا . اقامھ نماز وجود نداشت، مسجد ساختھ شد محلى براى



و دژھاى گوناگون ایجاد نمود، راھھاى راتباطى متعدد احداث كرد، در نقاط مختلف كشور چاھھاى آب حفر نمود، 
موده مقررى ثابتى از بیت المال براى ھاى پراكنده را لغو ن مدارس و بیمارستانھایى تاسیس كرد، صدقات و اعانھ

 /بیماران زمینگیر و معلولین و نیازمندان معین كرد

او آسایشگاھھایى براى نگھدارى نابینایان و افراد از پا افتاده و جذامیان احداث كرد و پزشكان و پرستارانى براى 
نیز داراالیتامھایى جھت نگھدارى . نمایندھا رسیدگى  مراقبت از آنھا معین نمود و دستور داد بھ غذا و استراحت آن
كرد  غالب اوقات شخصا از شھر و بازار دیدن مى. و تربیت و تعلیم كودكان بى سر پرست و یتیم بھ وجود آورد

 (21. (نمود وافزایش یا كاھش نرخھا را كنترل مى

 آلودگیھاى ولید

د، وى داراى نقاط ضعف و تاریك بسیار و خور بر رغم نقاط روشنى كھ در زندگى و زماندارى ولید بھ چشم مى
بنابھ گفتھ مورخان، ولید مردى . انحرافھاى آشكارى بود كھ در بررسى زندگى و زمامداراى وى نباید ناگفتھ بماند

ستمگر و جبار بود، پدرو مادرش او را در كودكى، با ھوسرانى و بى قیدى پرورش دادند، از اینرو وى فاقد ادب و 
 (22.(بود شایستگى انسانى

توانست قواعد عربى را بھ كار ببرد و ھنگام گفتگو،  او با علم نحو و ادبیات عرب آشنایى نداشت و تا آخر عمر نمى
 /شد از لحاظ دستور زبان، مرتكب اشتباھات فاحش مى

! رداى را غلط ادا ك اى، ھنگام گفتگو با یك نفر عرب، جملھ بسیار ساده روزى در مجلس پدرش و در حضور عده
ھا حكومت  تواند برآن ھر كس زبان مردم عرب را بخوبى نداند، نمى«: پدرش اورا مورد مواخذه قرار داد و گفت

اى از دانشمندان علم نحو، وارد اطاقى شد و دررا بھ روى خود بست و  ولید بھ دنبال این جریان، ھمراه عده» .كند
 (23! (ین مدت، نادانتر از روز نخست بیرون آمدمدت شش ماه مشغول فراگرفتن این علم شد، ولى پس از ا

داد، محرومیت خود او از دانش بود و  شاید یكى از علل این مسئلھ كھ وى بھ گسترش علوم و فنون توجھ نشان مى
  !خواست از این رھگذر، بر نقطھ ضعف خویش سرپوش گذارد مى

 فرمانروایان ستمگر 

امیر و فرماندار و حاكم، بر سرنوشت مسلمانان مسلط كرده بود و این  ولید عناصر فاسد و جنایتكار را، بھ عنوان
بود كھ وى را پس از مرگ » حجاج بن یوسف«یكى از عمال او  .عده عرصھ را بر مردم تنگ ساختھ بودند

 /عبدالملك، در پست خود ابقا كرد

، و در مصر »مان بن حبارهعث»، در حجاز »حجاج«در عراق . در آن زمان، منطقھ شام زیر نظر خود ولید بود
برادر (» عمر بن عبدالعزیز«كردند و ھر یك از اینھا در بیدادگرى مشھور بودند و  حكمرانى مى» قره بن شریك«

زمین : گفت كھ تا حدى دوستدار عدل و انصاف بود، با اشاره بھ حكومت این چند نفر در این مناطق مى) زاده ولید
 (24!(مردم را از این گرفتارى نجات بده پر از ظلم و ستم شده است، خدایا

طى بیانى، ) ع(گویا با توجھ بھ این بیدادگریھاى سردمداران و مظلومیت و بى پنھاى مسلمانان بود كھ امام سجاد 
نماید كھ  مردم آن زمان را بھ شش دستھ تقسیم كرده، زمامداران را بھ شیر و مسلمانان را بھ گوسفندانى تشبیھ مى

و گرگ و روباه و سگ و خوك گیر كرده گوشت و پوست و استخوانشان توسط شیر دریده در بین شیر 
 (25!(شود مى

 چرا امام چھارم قیام نكرد؟



شویم كھ چرا آن حضرت قیام  اینك كھ فضاى سیاسى زمان حضرت سجاد تا حدى روشن گردید، بخوبى متوجھ مى
ا شده بود و با كنترل و تسلط شدیدى كھ حكومت جبار نكرد؟ زیرا با رعب و اختناق شدیدى كھ در جامعھ حكمفرم

اموى بر قرار ساختھ بود، ھر گونھ جنبش و حركت مسلحانھ پیشاپیش محكوم بھ شكست بود و كوچكترین حركت 
: ماند ؛ چنانكھ روزى جاسوس عبدالملك در مدینھ، بھ وى گزارش داد از دید جاسوسان حكومت اموى پنھان نمى

اى كھ بھ امام  عبدالملك طى نامھ. زى داشتھ، او را آزاد كرده و سپس وى را تزویج نموده استعلى بن الحسین كنی
نوشت، این كار او را براى آن حضرت نقص شمرد و اعتراض كرد كھ چرا حضرت با یكى از افراد ھمشأن خود 

  !از قریش وصلت نكرده است؟

برده خود را بھ ھمسرى )مطلقھ)نبود، او كنیز و زن  بزرگتر و باالتر از پیامبر كسى: امام در پاسخ وى نوشت
خداوند ھر پستى اى را با اسالم باال برد، ھر نقصى را با آن كامل ساخت و ھر لئیمى را در پرتو آن كریم . گرفت

 (26.(باشد اى جز پستى جاھلیت نمى ساخت، و پس ھیچ فرد مسلمانى پست نیست و پستى

را زیر  -حتى امور داخلى و شخصى او -ھ امام ھشدار بدھد كھ ھمھ كارھاى او خواست ب عبدالملك با این كار مى
در چنین شرائطى حركت انقالبى چگونھ امكان داشت؟ گویا امام سجاد با درك این شرائط تلخ و ناگوار ! نظر دارد

 :كرد بود كھ دعاى خود بھ پیشگاه خدا عرض مى

ختھ، دم تیغش را براى ضربھ زدن بر من تیز كرده و چھ بسا دشمنى كھ شمشیر عداوتش را بر ضد من آ»
اش را بھ قصد جان من تیز ساختھ است، زھرھاى جانكاھش را براى كام من در جام فرو ریختھ و مرا آماج  سرنیزه

تیرھاى خویش قرار داده و چشم مراقبتش براى كنترل من نخفتھ است، و مصصم است كھ بھ من گزند برساند و 
 !ود را بھ من بنوشاندتلخابھ مرارت خ

خدایا ناتوانیم را از تحمل گرفتاریھا و رنجھاى گران، عجزم را از شكست دادن آن كھ آھنگ جنگ با من كرده، 
اند، در نظر گرفتى  تنھاییم را در برابر فزونى كسانى كھ با من دشمنى نموده و براى گرفتار كردنم در كمین نشستھ

 (27(» رو بخشیدىو بھ یاریم آغاز كردى و بھ من نی

 دو راھى دشوار 

امام چھارم پس از حادثھ عاشورا بر سر یك دو راھى دشوار قرار گرفتھ «یابیم كھ،  چھ گذشت در مى با توجھ بھ آن
بایست با ایجاد ھیجان و احساسات كھ كسى چون او بسھولت قادر بود در میان جمع معتقدان و  یا مى: بود

اى  ، بھ یك حركت تند و عمل متھوارنھ دست زند، پرچم مخالفتى برافرازد، و حادثھمندان خود بھ وجود آورد عالقھ
اى فرو بخوابد و  شورانگیز بیافریند، ولى بر اثر آماده نبودن شرائط الزم براى پایدارى و اقدام عمیق، چون شعلھ

 /میدان را براى تاخت و تازھاى بنى امیھ در میدان فكر و سیاست خالى كند

بایست احساسات سطحى را بھ وسیلھ تدبیرى پختھ و سنجیده مھار كند، نخست مقدمھ الزم كار بزرگ خود  و یا مى
كار تجدید حیات اسالم و بازافرینى -اندیشھ راھنما و نیز عناصر صالح براى شروع بھ كار اصلى : را فراھم آورد

داد بسیار معدود یاران قابل اتكاى خود را را تامین كند، عجالتاً جان خود و تع -جامعھ اسالمى و نظام اسالمى 
حراست نماید و میدان را در برابر حریف رھا نكند، تا زنده است و تا از چشم جستجوگر و ھراسان دستگاه بنى 

اى بى امان ولى پنھان  بھ مبارزه - جبھھ سازندگى افراد صالح و تعلیم اندیشھ راھنما - امیھ پنھان است، در این جبھھ 
تر بود، بھ امام پس از خود  د و آنگاه ادامھ این راه را كھ بیگمان بھ سرمنزلى مقصود بسى نزدیكمشغول باش

  ...بسپارد

شك نیست كھ راه نخست، راه فداكاران است، ولى یك رھبر مسلكى كھ شعاع تاثیر عمل او نھ تنھا دایره محدود 
كھ فداكار باشد، بلكھ عالوه بر آن باید ژرفنگر  زمان خود، بلكھ سراسر عمر تاریخ را در برمى گیرد، كافى نیست

و دوراندیش و پرحوصلھ وسخت با تدبیر نیز باشد، و این ھمھ شرائطى است كھ راه دوم را براى امام چھارم حتمى 
 (28(».و قطعى ساخت



 شورش مردم مدینھ 

شورش مدینھ در . تحلیل كرد خوددارى پیشواى چھارم از ھمكارى با شورشیان مدینھ را نیز باید از ھمین دیدگاه
این حادثھ از آنجا سرچشمھ گرفت كھ پس )29. (مشھور گردید» حره»ھجرى رخ داد و بھ فاجعھ ) 62یا (63سال 

در شھر . موجى از خشم و نفرت در مناطق اسالمى بر ضد حكومت یزید برانگیختھ شد) ع(از شھادت امام حسین 
عثمان بن محمد (حاكم مدینھ . ابھ و تابعین بود، مردم بھ خشم در آمدندمدینھ نیز كھ مركز خویشاوندن پیامبر وصح

گروھى از بزرگان )30(كھ در ناپختگى و جوانى و غرور چیزى از یزید كم نداشت، با اشاره یزید ) بن ابى سفیان
مراحم وى  شھر را بھ نمایندگى از طرف مردم مدینھ بھ دمشق فرستاد تا از نزدیك، خلیفھ جوان را ببینند و از

 /برخوردار شوند تا در بازگشت بھ مدینھ مردم را بھ اطاعت از حكومت وى تشویق كنند

عبدهللا «، »عبیدهللا بن ابى عمرو مخزومى«، »منذربن زبیر بن عوام«بھ دنبال این طرح، عثمان ھیئتى مركب از 
دیدار با یزید بھ دمشق روانھ و چند تن دیگر از شخصیتھاى بزرگ مدینھ را جھت » بن حنظلھ غسیل المالئكھ

جا كھ یزید نھ از تربیت اسالمى برخوردار بود، نھ مشاورانى داشت كھ بھ او توصیھ كنند كھ حداقل  از آن. ساخت
اى داشتھ باشد، و نھ تدبیر پدر را داشت كھ بداند كسى كھ بھ نام اسالم بر  در حضور آن ھیئات رفتار سنجیده

قل باید ظواھر اسالمى را حفظ كند، نزد آنان نیز از شرابخوارى و سگبازى و تشكیل كند، حدا مسلمانان حكومت مى
بزمھا و مجالس ساز و آواز و فسق و فجور كوتاھى نكرد، اما پذیرایى باشكوھى از آنان در كاخ خود بھ عمل 

ار و صد ھزار دینار آورد، بھ آنان احترام بسیار كرد و بھ ھر كدام ھدایا و خلعتھاى ھنگفتى بالغ بر پنجاه ھز
كرد كھ آنان با دریافت این پولھا و با آن پذیرایى جانانھ در كاخ سبز دمشق، در بازگشت بھ  او فكر مى .بخشید

 /مدینھ، از او تمجید و تحسین خواھند كرد، اما این دیدار نھ تنھا بھ نفع او تمام نشد بلكھ كامال نتیجھ معكوس بخشید

: بھ مدینھ بازگشتند و در اجتماع مردم این شھر اعالم كردند كھ) كھ بھ بصره رفت(ر نمایندگان بجز منذر بن زبی
كند، خنیاگران و  نوازد، سگبازى مى خورد، تارو طنبور مى ایم كھ دین ندارد، شراب مى ما از نزد شخصى برگشتھ«

اینك شما را . پردازد ى مىكنند، و با مشتى دزد و خرابكار بھ شب نشین زنان خوش آواز در مجلس او دلربایى مى
  «گیریم كھ او را از خالفت بركنار كردیم شاھد مى

ام كھ اگر ھیچ كس با من یارى و ھمكارى نكند با ھمین چند پسرم بھ  من از نزد شخصى برگشتھ«: پسر حنظلھ گفت
اى اینكھ در جنگ با جنگ او خواھم رفت، او بھ من عطیھ داد مرا احترام كرد ولى من عطیھ او را نپذیرفتم مگر بر

 «.وى از آن استفاده كنم

بھ دنبال این جریان، مردم مدینھ با عبدˢ پسر حنظلھ بیعت كردند و حاكم مدینھ و ھمھ بنى امیھ را از شھر بیرون 
 /كردند

را كھ مردى سالخورده و از سرسپردگان درباره بنى امیھ بود، با » مسلم بن عقبھ«این گزارش كھ بھ یزید رسید، 
بھ آنان سھ روز مھلت بده، اگر تسلیم : لشكرى انبوھى براى سركوبى نھضت بھ مدینھ اعزام كرد و بھ وى گفت

نشدند، با آنان بجنگ، و وقتى پیروز شدى سھ روز ھر چھ دارند از اموال و چھار پایان و سالح و طعام، ھمھ را 
 ///غارت كن و در اختیار سربازان بگذار

رد حملھ قرار داد و جنگ خونینى بین دو گروه در گرفت و سرانجام، شورشیان شكست سپاه شام، مدینھ را مو
سربازان . مسلم بھ مدت سھ روز دستور قتل عام و غارت شھر را صادر كرد. خوردند و سران نھضت كشتھ شدند

 /نامیدند» مسرف«مسلم را بھ خاطر این جنایات . شام جنایاتى مرتكب شدند كھ قلم از بیان آنھا شرم دارد

 (31! (پس از پایان قتل و غارت، مسلم از مردم بھ عنوان بردگى براى یزید بیعت گرفت

 نقش عبدهللا بن زبیر 



 60بھ مكھ در سال ) ع(عبدهللا بن زبیر، كھ فردى جاه طلب و ظاھر الصالح بود، اندكى پیش از ورود امام حسین 
در مكھ، او تحت الشعاع قرار گرفتھ و چندان ) ع(ت امام حسین وارد مكھ شده در آنجا اقامت گزیده بود، ولى در مد

میدان را براى فعالیت او باز شد و در برابر یزید اعالم ) ع(پس از شھادت امام حسین . مورد توجھ مردم نبود
 /مخالفت كرده خود را خلیفھ خواند

نقش مھمى داشت و در دوران فعالیت » جمل» او در برپایى فتنھ. اى نداشت میانھ) ع(عبدهللا با خاندان امیر مومنان 
پیامبر خویشاوندان : در مكھ، درود بر پیامبر را از آغاز خطبھ حذف كرد و چون در این مورد از او پرسیدند، گفت

از ) ع(با توجھ بھ این سوابق كھ امام سجاد ) 32.(افرازند بدى دارد كھ ھنگام بردن نام او گردن خویش را بر مى
اند كھ اخراج حاكم مدینھ و بنى امیھ از این شھر با موافقت او صورت  نیز گفتھ) 33.(كرد ار نگرانى مىفتنھ او اظھ

 (34. (گرفتھ بوده است

 چرا امام چھارم با شورشیان مدینھ ھمكارى نكرد؟ 

. ماز ھمكارى با شورشیان را مورد بررسى قرار دھی) ع(اینك وقت آن رسیده است كھ علل خوددارى امام سجاد 
 :توان چنین خالصھ كرد علل خوددارى امام را مى

بھ وجود آمده بود، امام شكست  (ع(با ارزیابى اوضاع، و مالحظھ اختناق شدیدى كھ پس از شھادت امام حسین  -1
شود، بلكھ خود و پیروانش  دید اگر در آن شركت جوید، نھ تنھا پیروز نمى كرد، و مى نھضت مدینھ را پیش بینى مى

 /اى حاصل شود رود بدون آنكھ نتیجھ شوند و باقى مانده نیروھاى تشیع از بین مى تھ مىنیز كش

توانست  با توجھ بھ سوابق عبدهللا بن زبیر، و نفوذى كھ او در میان صفوف شورشیان یافتھ بود، این نھضت نمى -2
 /و را پل پیروزى قرار دھندخواست امثال عبدهللا بن زبیر قدرت طلب، ا یك نھضت اصیل شیعى باشد و امام نمى

چنانكھ گذشت، شورشیان، عبدهللا بن حنظلھ را بھ رھبرى خود برگزیده بودند و ھیچ گونھ نظر خواھى از امام  -3
گر چھ رھبران شورش افرادى صالح و پاك بودند و انتقادھا و اعتراضھاى آنان نسبت بھ حكومت یزید . نكرده بود

ا بود كھ این حركت، یك حركت خالص شیعى نیست و در صورت پیروزى معلوم كامال بجا و درست بود، اما پید
 /نیست بھ نفع شیعیان تمام شود

گویا با توجھ بھ این گونھ مالحظات بود كھ امام از ابتدا در شورش شركت نكرد، و یزید كھ این موضوع را 
توصیھ » مسلم بن عقبھ«م شده بود، بھ دانست و از طرف دیگر فاجعھ كربال در افكار عمومى براى او گران تما مى

 /كرده بود كھ معترض على بن الحسین ع نشود

 مامن پناھندگان 

. وقتى كھ بنى امیھ را از مدینھ بیرون كردند، مروان از امام خواھش كرد كھ ھمسر و خانواده او در حرم امام باشند
تخوش قتل و غارت بود، خانھ امام سجاد مامن از اینرو طى سھ روز كھ مدینھ دس. امام نیز با بزرگوارى پذیرفت

خوبى براى پناھندگان بود و تعداد صد نفر زن با اعضاى خانواده خویش بھ منزل امام پناھنده شدند و امام تا آخر 
 /غائلھ از آنان پذیرایى كرد

را نزدیك  وقتى كھ حضرت حاضر شد او. را خواست) ع(، پس از ختم غائلھ، على بن الحسین »مسلم بن عقبھ»
 (35. (خود نشاند و مورد احترام و تفقد قرار داد و سپس با بازگشت حضرت بھ خانھ، موافقت كرد

 با مظالم و مفاسد عصر ) ع(ابعاد مبارزات امام چھارم 



ھاى ارشادى و فرھنگى و تربیتى و مبارزات غیرمستقیم را  بارى امام چھارم با انتخاب راه دوم، یك سلسلھ برنامھ
توان در چند  كھ حساسیت حكومت را برانگیزد، فعالیتھایى انجام داد كھ مھمترین آنھا را مى كرد و بدون آنآغاز 

 :بخش زیر خالصھ كرد

 زنده نگھداشتن یاد و خاطره عاشورا  -1

و یاران آن حضرت در افكار عمومى براى حكومت اموى بسیار گران تمام شده ) ع(از آنجا كھ شھادت امام حسین 
امام با گریھ بر شھیدان و زنده . روعیت آن را زیر سوال برده بود، براى آنكھ این فاجعھ فرموش نشودو مش

ھاى  شك نیست كھ این اشكھاى سوزان وگریھ. داد نگھداشتن خاطره آنان مبارزه منفى را بھ صورت گریھ ادامھ مى
گ و دلخراش بود كھ ھیچ یك از پرسوز ریشھ عاطفى داشت زیرا عظمت فاجعھ و مصیبت كربال بھ قدرى بزر

كردند، اما بى شك چگونگى برخورد امام سجاد با این  شھود عینى آن حادثھ، تا زنده بودند، آن را فراموش نمى
گذاشت ظلم و جنایت حكومت اموى از  موضوع اثر و نتیجھ سیاسى داشت، یادآورى مكرر فاحعھ كربال نمى

افتاد، اشك از چشمانش سرازیر  واست آب بیاشامد، تا چشمش بھ آب مىخ امام ھر وقت مى. ھا فراموش شود خاطره
آب را براى وحوش ) یزیدیان(چگونھ گریھ نكنم در حالى كھ : فرمود پرسیدند، مى وقتى علت این كار را مى. شد مى

 /(و او را تشنھ كشتند( و درندگان بیابان آزادگان گذاشتند، ولى بھ روى پدرم بستند

  .گیرد آورم، گریھ گلویم را مى را بھ یاد مى) س(ھر وقت كشتھ شدن فرزندان فاطمھ  :فرمود امام مى

 !آیا عم و اندوه شما تمامى ندارد؟: روزى خدمتگزار حضرت عرض كرد

واى بر تو، یعقوب پیامبر كھ تنھا یكى از دوازده پسرش ناپدیدشده بود، در فراق فرزند خویش : حضرت فرمود
و كامالً از یافتن ( ش نابینا شد و از شدت اندوه كمرش خم شد، در حالى كھ پسرش زنده بودآنقدر گریست كھ چشمان

ولى من ناظر كشتھ شدن پدرم، برادرم، عمویم و ھفده نفر از بستگانم بودم كھ پیكرھایشان در ) او نا امید نگشتھ بود
، یكى از »سھل بن شعیب«) 36!(د؟اطرافم نقش زمین شده بود، پس چگونھ ممكن است غم و اندوه من پایان یاب

فكر : حال شما چگونھ است؟ فرمود: روزى بھ حضور على بن الحسین رسیدم و گفتم: گوید بزرگان مصر، مى
دانى، برایب  كردم شخصیت بزرگى از مصر مثل شما نداند كھ حال ما چگونھ است؟ اینك اگر وضع ما را نمى نمى

 :دھم توضیح مى

كشتند و  ود، مثل وضع بنى اسرائیل در میان فرعونیان است كھ پسرانشان را مىوضع ما، در میان قوم خ»
امروز وضع بر با بھ قدرى تنگ و دشوار است كھ مردم، با سب و ناسزاگویى . داشتند دخترانشان را زنده نگھ مى

 /(37(».جویند بھ بزرگ و ساالر ما بر فراز منبرھا، بھ دشمنان ما تقرب مى

 مت پند و ارشاد ا -2

توانست مفاھیم مورد نظر خود را بصورت آشكار و صریح  كرد، نمى چون امام چھارم در عصر اختناق زندگى مى
كرد و مردم را از طریق موعظھ با اندیشھ درست اسالمى آشنا  بیان كند، از اینرو از شیوه موعظھ استفاده مى

ول زمان بھ فراموشى سپرده شده یا تحریف گشتھ كرد و این اندیشھ را كھ در اثر تبلیغات حاكمان جائز در ط مى
توانست با  آورد و توده مردم و جامعھ اسالمى را تا ھر مقدار كھ مى بود، بھ صورت اول و اصیل بھ یاد مردم مى

 /ساخت حقایق و تعالیم اسالم آشنا مى

ن اینكھ مردم را نصیحت و اى، ضم دھد كھ امام با روش حكیمانھ و بسیار زیركانھ ھا نشان مى بررسى این موعظھ
كرد، و این، بھترین شكل انتقال  خواست در ذھن مردم جا بگیرد، بھ آنان القا مى كرد، آنچھ را كھ مى موعظھ مى

افكار و اندیشھ درست اسالمى در آن شرائط بود زیرا این مباحث، در عین حال كھ اثر و نتیجھ سیاسى داشت و بر 
، یعنى سیستم حكومت »امامت«امام ضمناً مسئلھ . انگیخت ومت را بر نمىضد دستگاه حاكم بود، حساسیت حك

كرد و مردم را از آنچھ در جامعھ اسالمى آن  اسالمى و رھبرى جامعھ اسالمى توسط امام معصوم، را روشن مى



یم ساخت و بھ آنان تفھ گذشت، یعنى حاكمیت حاكمان زور و كفر و سردمداران فاسق و منافق، آگاه مى روز مى
اھمیت این موضوع از این نظر . ، حكومتى كھ اسالم خواستھ، نیست»عبدالملك »كرد كھ حكومتى مانند حكومت مى

كردند و از حالت جمود و تخدیرى كھ بھ مرور زمان بھ وجود  بود كھ تا مردم نسبت بھ این مسئلھ توجھ پیدا نمى
یك نمونھ از این گونھ .طلوب اسالمى امكان نداشتآمدند، تغییر اوضاع و تشكیل حكومت م آمده بود، بیرون نمى

بیانات و مواعظ امام سجاد كھ بھترین گواه نكات یاد شده است، سخنان مفصلى است كھ بھ تصریح محدثان، امام 
در اینجا بھ عنوان نمونھ بخشھایى . نمود ھر روز جمعھ در مسجد پیامبر، آن را براى یاران خود و دیگران ایراد مى

  :گذرانیم ن امام را از نظر خوانندگان مىاز سخنا

ھر كس آنچھ را كھ از نیك ) رستاخیز)آن روز . پرھیزگار باشید و بدانید كھ بھ سوى خدا باز خواھید گشت! مردم»
... و بد، انجام داده، نزد خود حاضر خواھد یافت و آرزو خواھد كرد كھ بین او و اعمال بدش فرسخھا فاصلھ باشد

كنى،  تو كھ او را عبادت مى» خداى«كھ در قبر، دو فرشتھ منكر و نكیر از آن سوال خواھند كرد،  نخستین امورى
كھ آن ) آسمانى(» كتاب«كنى، و  تو كھ از آن پیروى مى» دین»تو كھ بھ سوى تو فرستاده شده است، و » پیامبر«و 

 (38(»...اى، خواھد بود تو كھ والیتش را پذیرفتھ» امام«كنى، و  را تالوت مى

 :كند در این سخنان چند چیز جلب توجھ مى

  .تكرار این سخنان در ھر روز جمعھ كھ نشانگر اھمیت آن و میزان عنایت امام بھ طرح این مسائل است -1

شود كھ در اینجا مخاطبان امام، تنھا  گردد، معلوم مى آغاز مى) ایھا الناس! (اى مردم: از اینكھ گفتار امام با جملھ -2
  .اند، بلكھ دایره مخاطبان وى وسیع و عام بوده است ان و یا پیروان خاص امام نبودهشیعی

امام طى سخنان خود صراحتاً یا تلویحاً، بھ آیات، متعدد قران استناد و استدالل نموده است و این بدان جھت  -3
كردند، از اینرو  ك امام نگاه نمىاند و آنان بھ امام سجاد بھ عنوان ی است كھ در اینجا طرف سخن، عامھ مردم بوده

كرده است، ولى در مواردى كھ طرف سخن تنھا شیعیان و یاران  امام براى تثبیت مطلب، بھ آیات قرآن استشھاد مى
 (39.(دید خاص امام بودند، حضرت ضرورتى براى استناد بھ آیات قرآن نمى

 كادر سازى 

یكى از بھترین و نزدیكترین » ابوحمزه ثمالى«ست كھ آن را نمونھ دیگر از بیانات امام، موعظھ نسبتا مفصلى ا
دھد كھ در جمع شیعیان و پیروان خاص آن حضرت بیان  متن این روایت گواھى مى. كند یاران حضرت، نقل مى

 :فرماید امام طى سخنانى مى. شده است

شما را طاغوتھا ! اى مومنان. خداوند ما و شما را از مكر ستمگران و ظلم و حسودان و زورگویى جباران حفظ كند
اند و بھ دنبال نعمتھاى بى ارزش و لذتھاى زود گذر آن  و طاغوتیان دنیا طلب كھ دل بھ دنیا سپرده و شیفتھ آن شده

ھا بھ سالمت گذشتید، در  ھستند، نفریبد بھ جانم سوگند در ایام گذشتھ حوادثى را پشت سر گذاشتید و از انبوه فتنھ
جستید؛ پس اكنون نیز از خدا  ز گمراھان و بدعتگذاران و تبھكاران در زمین دورى و تبرى مىحالى كھ پیوستھ ا

تر است،  كھ از حاكمان كنونى شایستھ» ولى خدا«یارى بخواھید و بھ سوى فرمانبرى از خدا و اطاعت از 
 /برگردید

م بدارید، و ھرگز در امور امر خدا و اطاعت از كسى را كھ خدا اطاعت او را واجب كرده، بر ھمھ چیز مقد
جارى، اطاعت از طاغوتھا را كھ شیفتگى بھ فریبندگیھاى دنیا را بھ دنبال دارد، بر اطاعت از خدا و اطاعت از 
رھبران الھى مقدم ندارید از معاشرت با گنھكاران و آلودگان، ھمكارى با ستمگران و نزدیكى و تماس با فاسقان 

باشید و از آنان دورى بجویید و بدانید كھ ھر كس با اولیاى خدا مخالفت ورزد و از  بپرھیزید و از فتنھ آنان برحذر
دینى غیر از دین خدا پیروى كند و در برابر امر رھبرى الھى خود سرانھ عمل كند، در دوزخ گرفتار آتشى شعلھ 

 (40...(ور خواھد شد



 انحطاط وضع اخالقى امت 

گردد كھ میزان انحطاط اخالقى امت در زمان  مام ھنگامى روشن مىاھمیت و ضرورت این نصایح و ارشادھاى ا
حكومت عبدالملك و پسرش ولید و متروك شدن سنتھا و آداب و تعالیم اسالمى در آن عصر را مورد توحھ قرار 

 :دھیم

معھ فساد مالى و انحطاط اخالقى در جا) نیمھ دوم دوران خالفت عثمان(دانیم كھ از حدود سال سى ام ھجرى  مى
اسالمى گسترش یافت و اشراف قریش كھ در آمد كالنى از خزانھ دولت داشتند و از بخششھاى خلفاى وقت نیز 

طلبى و اشرافیت و تجمل پرستى در جامعھ اسالمى  مند بودند، بھ ثروت اندوزى پرداختنند و بدین ترتیب رفاه بھره
ردند و كنیزان و غالمان بسیارى خریدند ؛ ثروت اندوزان، امالك و مستغالت فراوانى گرد آو.رواج یافت

كم كم مجالس بزم و خوشگذرانى و ...بخصوص كنیزانى كھ براى خوانندگى و بزم آرایى تربیت شده بودند
  .خنیاگرى بھ طبقات دیگر نیز سرایت كرد

یز از این ن» مدینھ«و » مكھ«چنان گسترش یافت كھ دو شھر مقدس  این انحطاط اخالقى در زمان حكومت یزید آن
 /آلودگیھا محفوظ نماند

فساد و آلودگى یزید، بھ اطرافیان و عمال وى نیز سرایت كرد، در زمان او ساز و آواز «: نویسد مى» مسعودى»
 (41(» .در مكھ و مدینھ آشكار گردید و مجالس بزم بر پا شد و مردم آشكارا را بھ شرابخوارى پرداختند

پس از بیان گسترش اشرافیت  «شوقى ضیف«چنان ادامھ یافت، بھ طورى كھ این وضع در زمان عبدالملك نیز ھم
  :افزاید و رفاه زدگى در شھر مكھ و مدینھ مى

جا كھ نھ تنھا مردمان عادى، بلكھ فقیھان و  گویى این دو شھر بزرگ حجاز را براى خنیاگران ساختھ بودند، تا آن»
 (42(».شتافتند زاھدان نیز بھ مجالس آنان مى

انگیز  وضع شما با این آواز خوانیھا شگفت! اى مردم مدینھ: گفت بھ بعضى از اھالى مدینھ مى» ضى ابو یوسفقا»
 (43!(است، زیرا ھیچ كس و ناكس و ھیچ شخص محترم و غیر محترم در ایمان شما، از آن ابایى ندارد

 (44. (»كردند د از آن جلوگیرى مىشمردند و نھ عاب نھ عالمان، غنا را ناروا مى«محیط مدینھ طورى شده بودكھ 

در اختالفى كھ یك نفر از اھل مدینھ با » عبدالعزیز مخزومى«آواز خوان، نزد قاضى مدینھ بھ نام » دحمان«روزى 
  .یك عراقى اشت، بھ نفع شخص مدنى شھادت داد و قاضى او را عادل تشخیص داد شھادتش را پذیرفت

 !است» دحمان«این : عراقى بھ قاضى گفت

  !كردم شناختم از ھویتش سوال مى شناسمش، اگر نمى مى: عبدالعزیز گفت

! خدا، ما و شما را بیامرزد: قاضى گفت! دھد از اھل غنا و آوازخوانى است و بھ كنیزان غنا یاد مى: عراقى گفت
 (45! (برو حق این مرد را بده! كدامیك از ما اھل غنا نیست؟

 (46. (اى باشد شد بدون آنكھ در میان زنان و مردان پرده تشكیل مىدر مدینھ مجالس رقص و آواز مختلط 

 (47. (خواند آواز مى» عّزة المیأل«داد و در آن  بزمھاى مختلف ترتیب مى» طلحھ«دختر » عائشھ»



سفرى بھ مكھ » جمیلھ«حتى كار بھ جایى رسیده بود كھ وقتى یكى از مشھورترین زنان آواز خوان آن عصر بنام 
چنان از وى استقبال شد كھ در مورد ھیچ مفتى و فقیھ و محدث و مفسر و قاضى زاھدى  طول مسیر، آنكرد، در 

  :كنند داستان این سفر را چنین نقل مى !سابقھ نداشت

ھیت، «: ھنگامى كھ جمیلھ بھ قصد حج از مدینھ حركت كرد، گروھى از مردان خنیاگر نامدار آن زمان ھمچون
نومة الضحى، رفند، رحمة، ھبة هللا، معبد، مالك، ابن عائشھ، نافع بن طنبوره، بدیح الملیح  طویس، دالل، بردالفؤاد،

فرھھ، ّعزة المیأل، «: و نیز گروھى از زنان خنیاگر ھمچون). اند كھ تعداد آنان را تا سى نفر نوشتھ(» و نافع الخیر
او را مشایعت كردند و گروھى اورا » ، ُسعیده و زرقأجبّابھ، سالّمھ، ُحلیده، عقیلھ، شّماسیھ، فرعھ، بلبلھ، لذة العیش

 /!تا آخر سفر ھمراھى كردند

ھنگامى كھ كاروان جمیلھ نزدیك مكھ رسید، از طرف دیگر از اشراف مكھ و دیگران مورد استقبال گرم قرار 
اى  شور و ھلھلھگرفت و چون بھ مدینھ بازگشت، از طرف اھالى مدینھ و مردان و زنان اشراف استقبال شد و چنان 

 (48. (كردند ھا صف كشیده این صحنھ را تماشا مى بھ وجود آمد كھ اھالى مدینھ بر در خانھ

افرادى كھ در این سفر جمیلھ . اى از سقوط ارزشھا در جامعھ مدینھ در آن عصر است این داستان نشان دھنده گوشھ
حال اگر در . ت آنان در جھان آن روز پیچیده بودرا بدرقھ كردند، از بزرگان خنیاگران عصر خویش بودند كھ شھر

نظر بگیریم كھ ھر یك از آنان چند تن شاگرد و وردست و آموزنده تحت تعلیم داشتھ است، و باز اگر احتمال این 
اند، رقمى بھ دست  امر را منتفى ندانیم كھ گروھى از نوازندگان مشھور در شھر مانده بھ بدرقھ جمیلھ نرفتھ بوده

وقتى كھ وضع اجتماعى قبلھ گاه مسلمانان و مركز تاسیس حكومت . نماید آمد كھ باور كردن آن دشوار مىخواھد 
توان حدس زد كھ دمشق، بصره و دیگر شھرھاى بزرگ آن زمان در چھ وضعى بھ سر  اسالمى چنین باشد، مى

 (49!(برده است؟ مى

 ضرورت تبیین احكام و نشر فرھنگ اصیل اسالمى 

وضع اندوھبار، وقتى كھ ناآگاھى مردم از تعالیم اسالم، و پیدایش بدعتھا و انحرافھا را در نظر  در كنار این
یابیم كھ امام چھارم با درك عمیق درد جامعھ بوده كھ با  گردد و بھتر در مى بگیریم، عمق فاجعھ بیشتر روشن مى

ھایى از متروك شدن تعالیم اسالم، و ناآگاھى  اینك توجھ شما را بھ نمونھ. ساختھ است آن مواعظ، مردم را بیدار مى
  :كنیم مردم از وظایف اسالمى و پیدایش انحرافھا جلب مى

دانستند چگونھ نماز بخوانند و چگونھ حج بھ  نمى (ع(بھ گفتھ برخى از دانشمندان، بنى ھاشم در زمان امام سجاد  -1
 (50!(دانستند اه شنیده بودند، نمىچھ از افو جا آورند و اصوالً شیعیان از احكام دینى جز آن

اى مثل نماز كھ از اركان اسالم است و ھر مسلمانى در شبانھ روز باید پنج بار آن را بھ جا  وقتى كھ وضع فریضھ
توان حدس زد  ھا از ھمھ داناتر و آگاھتر باشند، چنین باشد، مى بایست در این زمینھ آورد، در میان بنى ھاشم كھ مى

ھاى  ى دینى در مردم دیگر شھرھا و مناطق، و شناخت توده مردم مسلمان در مورد سایر برنامھكھ میزان آگاھ
  !اسالم تا چھ حد بوده است؟

: گفتند. چیزى از آنچھ در زمان رسول خدا جارى بود، سراغ ندارم: گفت ، صحابى مشھور، مى»انس بن مالك» -2
 (51!(ھ بود؟پس آنچھ بر سر نماز آوردید، چ: پس نماز چیست؟ گفت

كھ امیر مدینھ بود، بھ عنوان امیرالحاج بھ » عمر بن عبدالعزیز«در زمان خالفت ولید بن عبدالملك  87در سال  -3
 (52.(حج رفت ولى وقوف در روز عید قربان را غلط انجام داد

شستھ گریھ رفتیم، دیدیم تنھا ن «انس بن مالك«در دمشق نزد : گوید مى» محمد بن مسلم بن شھاب زھرى» -4
از مجموع آنچھ از اسالم فرا گرفتم، جز این نماز را سراغ : اش پرسیدم، پاسخ داد كند، وقتى كھ از علت گریھ مى

  .ندارم كھ مانده باشد و آن ھم ضایع شده است



اگر رسول خدا بھ میان شما برگردد، از میان ھمھ آنچھ بھ : گفت مى» حسن بصرى«اندكى پس از زمان انس،  -5
 (53!!(شما چیز دیگرى را نخواھد شناخت» قبلھ«تعلیم كرده، جز  شما

 تبیین معارف در كالس دعا  -3

دانیم كھ دعا  مى. تبیین معارف اسالم در قالب دعا بود) ع(ھاى تبلیغى و مبارزاتى امام سجاد  یكى از دیگر شیوه
مى دارد، از این نظر دعا از نظر اسالم پیوندى است معنوى میان انسان و پروردگار كھ اثر تربیتى و سازندگى مھ

و امامان معصوم یك جا گرد آورى شود، مجموعھ ) ص(جایگاه خاصى دارد و اگر دعاھاى رسیده از پیامبر اسالم 
 /این دعاھا مكتب تربیتى بزرگى است كھ در سازندگى و رشد روحى انسانھا نقش مھمى دارد. بزرگى خواھد شد

 صحیفھ سجادیھ 

آمیزى حكمفرما بود، امام بسیارى از اھداف و مقاصد خود را در  در زمان امام چھارم شرائط اختناقاز آنجا كھ 
معروف است كھ پس از » صحیفھ سجادیھ«مجموع دعاھاى امام سجاد بھ نام . كرد قالب دعا و مناجات بیان مى

رود، بھ  رف الھى بھ شمار مىقرآن مجید و نھج البالغھ، بزرگترین و مھمترین گنجینھ گرانبھاى حقایق و معا
زبور «و » )ع(انجیل اھل بیت «) 54(،»اخت القران«طورى كھ از ادوار پیشین از طرف دانشمندان برجستھ ما 

 (55) .لقب گرفتھ است» )ص(آل محمد 

 صحیفھ سجادیھ تنھا شامل راز و نیاز با خدا و بیان حاجت در پیشگاه وى نیست، بلكھ دریاى بیكرانى از علوم و
اى از قوانین طبیعى و احكام  معارف اسالمى است كھ طى آن مسائل عقیدتى، فرھنگى، اجتماعى، سیاسى و پاره

  .شرعى در قالب دعا مطرح شده است

اى از صحیفھ سجادیھ را  ق، مرجع فقید، مرحوم آیت هللا العظمى نجفى مرعشى قدس سره، نسخھ.'ه 1353در سال 
وى پس از تشكر از دریافت این . فرستاد» قاھره«بھ ) مفتى اسكندریھ(طنطاوى براى عالمھ معاصر مولف تفسیر 

  :ھدیھ گرانبھا و ستایش فراوان از آن، در پاسخ چنین نوشت

این از بد بختى ماست كھ تاكنون بر این اثر گرانبھاى جاوید كھ از مواریث نبوت است، دست نیافتھ بودیم، من ھر »
 (56(» .یابم گفتار مخلوق برتر و از كالم خالق پایینتر مىنگرم، آن را از  چھ در آن مى

بھ خاطر اھمیت و اعتبار كم نظیر صحیفھ سجادیھ، در تاریخ اسالم شرحھاى بسیارى بھ زبان عربى و فارسى بر 
  .این كتاب نوشتھ شده است

بر  -ھا  غیر از ترجمھ - در حدود پنجاه شرح » الذریعھ«در كتاب پرارج » شیخ آغا بزرگ تھرانى«مرحوم عالمھ 
 (57.(صحیفھ سجادیھ را نام برده است

اند كھ تعدادى  ھاى متعددى بر صحیفھ نگاشتھ عالوه بر این شرحھا، گروھى از دانشمندان گذشتھ و معاصر، ترجمھ
 /از آنھا در سالھاى اخیر چاپ و منتشر شده است

  :رار استدعا است كھ فھرست عناوین آنھا بدین ق 54صحیفھ سجادیھ شامل 

  .ستایش خدا -1
  .درود بر محمد ص و خاندان او -2
  .درود بر فرشتگان حامل عرش -3
  .درخواست رحمت براى پیروى پیامبران -4
  .دعاى آن حضرت براى خود و دوستانش -5



  دعا ھنگام صبح و شام-6
 /اندوه آمد و نیز بھ ھنگام دعاى آن حضرت ھنگامى كھ پیشامدھا و حوادث مھم پیش مى-7
 /در پناه جستن بھ خدا از نامالیمات و اخالق ناپسند و كارھاى زشت-8
  در اشتیاق بھ طلب آمرزش-9

 /در پناه بردن بھ درگاه خداوند-10
 /درطلب فرجام نیك-11
 /در اعتراف بھ گناه و طلب توبھ-12
  در درخواست حوائج-13
 /دید داشت، مى شد یا از ستمگران كارى كھ خوش نمى در شكایت از ستمگران، ھنگامى كھ مورد ستم واقع مى-14
 /ھنگام بیمارى و پیش آمدن اندوه یا گرفتارى-15
 /درخواست عفو از گناھان و عیبھا -16
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 /در ذكر توبھ و طلب آن -31
 /دعا پس از نماز شب -32
 /در طلب خیر -33
 /رفتار شده بوددعا ھنگام گرفتارى و ھنگام دیدن كسى كھ بھ رسوایى گناه گ -34
 /دعا در مقام رضا ھنگام دیدن دنیاداران -35
 /دعا ھنگام شنیدن صداى رعد و دیدن ابر و برق -36
 /توان بر آمد دعا در اعتربف بھ اینكھ از عھده شكر نعمتھاى خدا نمى -37
 /درعذر خواھى از كوتاھى در اداى حقوق بندگان خدا -38
 /در طلب عفو و رحمت -39
 /كرد شد، یا از مرگ یاد مى گامى كھ از مرگ كسى با خبر مىدعا ھن -40
 /ئر طلب پرده پوشى و نگھدارى از گناه -41
 /(پایان قرائت آن(ھنگام ختم قرآن  -42
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 /اصرار در خواھش از خدا -52
 /در مقام كوچكى در پیشگاه الھى -53
 (58(در طلب رفع اندوھھا  -54

  ابعاد سیاسى صحیفھ سجادیھ

نكھ اشاره كردیم، صحیفھ سجادیھ تنھا شامل راز و نیاز و مناجات و عرض حاجت در پیشگاه خدا نیست، بلكھ چنا
امام سجاد در ضمن دعاھاى خود در چندین مورد، مباحث . ابعاد سیاسى و اجتماعى و فرھنگى و عقیدتى نیز دارد

ست كھ ذیالً نمونھ ھایى از آنھا را و رھبرى جامعھ اسالمى را مطرح كرده ا» امامت«سیاسى بویژه مسئلھ 
 :آوریم مى

 :گوید چنین مى) دعاى مكارم االخالق(امام در دعاى بیستم -1

، وبر آن كھ با من ستیزه )نیرویى)خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا بر آن كھ بر من ستم كند، دستى »
زد پیروزى عطا كن، و در برابر آن كس كھ نسبت بھ ، و بر كسى كھ با من دشمنى و عناد ور)برھانى(جوید زبانى 

من، بھ حیلھ گرى و بد اندیشى بپردازد، راه و تدبیر، و در برابر آن كھ بر من فشار و آزار رساند، نیرو ده و در 
 /«...خطر تھدید دشمنان، بھ من امنیت عنایت فرما

بودند كھ امام مورد ستم، ) حاكم مدینھ(» زومىھشام بن اسماعیل مخ«آیا چھ كسانى جز كارگزاران عبدالملك نظیر 
اى در  ستیزه جویى،عناد، بد اندیشى، فشار، آزار و تھدید آنان قرار داشت؟ بنابراین در واقع این دعاى امام شكوائیھ

 /برابر زورگوییھاى حكومت وقت بوده و از این نظر بار سیاسى داشتھ است

 :خوانده چنین آمده است جمعھ مىدر دعائى كھ امام روز عید قربان و روز -2

خالفت و رھبرى امت اسالمى كھ اقامھ نماز در روز عید قربان و روز جمعھ وایراد خطبھ از (خدایا این مقام  ...»
مخصوص جانشینان و برگزیدگان تو، و این پایگاھھا، از آن امناى تو است كھ آنان را در رتبھ ) شئون آن است

تا $ آن را بزور، غصب و تصاحب كرده اند ) ھمچون خلفاى ستمگر اموى(ستمگران اى، ولى  واالیى قرار داده
بینند احكام تو تغییر یافتھ، كتاب تو از  اند، در حالى كھ مى آنجا كھ برگزیدگان و خلفاى تو مغلوب و مقھور گشتھ

رت متروك گشتھ پیامب) راه و رسم(صحنھ عمل دور افتاده، فرائض و واجباتت دستخوش تحریف گشتھ، و سنت 
 /است

خدایا دشمنان بندگان برگزیده ات از اولین و آخرین و ھمچنین اتباع و پیروانشان و ھمھ كسانى را كھ بھ كارھاى 
 /«...آنان راضى ھستند، لعنت كن و از رحمت خود دور ساز

رد، و غصب شدن در این دعا امام با صراحت از مسئلھ امامت و رھبرى امت، كھ اختصاص بھ خاندان پیامبر دا
 /كند كند و بدین ترتیب مشروعیت حكومت بنى امیھ را نفى مى آن توسط ستمگران یاد مى

 :گوید امام در دعاى عرفھ چنین مى-3

درود فرست بھ پاكترین افراد خاندان پیامبر كھ آنان را براى رھبرى امت و اجراى اوامر خود ! پروردگارا»
علمت، نگھبانان دینت، جانشینان خود در زمین، و حجتھاى خویش بر بندگانت  اى، و آنان را خزانھ داران برگزیده

اى و آنان را وسیلھ ارتباط با خود و راه  اى و بھ خواست خود، آنان را از ھر گونھ پلیدى یكباره پاك كرده قرار داده
اى كھ او را براى بندگانت  دهاى خدایا،تو در ھر زمان دین خود را بھ وسیلھ امامى تأیید فرمو بھشت خویش قرارداده

اى  اى، پس از آنكھ او را با ارتباط غیبى، با خود مرتبط ساختھ رھبر و پرچمدار، و در گیتى مشعل ھدایت قرار داده
اى كھ ھیچ كس از او  اى، و مقرر داشتھ اى و پیروى از او را واجب كرده و او را وسیلھ خشنودى خود قرار داده

 /«...از پیروى او پس نماندسبقت نگیرد، و ھیچ كس 



حضرت در این دعا نیز از نقش و موقعیت ویژه رھبران الھى و امامان از خاندان نبوت و امتیازھاى آنان سخن 
 /گوید، و این، دقیقاً بھ معناى نفى مشروعیت حكومت زمامداران وقت بود مى

  برخورد و مبارزه با علماى دربارى-4

ندگى امامان، برخورد و مبارزه آنان با سر رشتھ داران ناشایست فكر و فرھنگ یكى از شورانگیزترین بخشھاى ز
ایشان كسانى بودند كھ . در جامعھ اسالمى عصر خویش یعنى فقھأ، محدثان، مفسران، قرأ و قضات دربارى است

نى عباس دادند و آنان را با وضعى كھ خلفاى بنى امیھ و ب فكر و ذھن مردم را بھ سود قدرتھاى جور جھت مى
ساختند و زمینھ فكرى و  دادند و نسبت بھ آن وضع، مطیع و تسلیم مى خواستند در جامعھ حاكم باشد، عادت مى مى

 /كردند ذھنى را براى پذیرش حكومت آنان فراھم مى

» محمد بن مسلم زھرى«نمونھ این گونھ برخورد در زندگانى سیاسى امام چھارم، برخورد شدید آن حضرت با 
 /محدث دربارى است) ق58- 124(

 زھرى كیست؟

زھرى یكى از تابعان و فقیھان آن عصر و از محدثان بزرگ مدینھ بود و علم و دانش فقھاى ھفتگانھ جھان تسنن 
در آن زمان را فرا گرفتھ حضور ده نفر از صحابھ را درك كرده بود، بھ طورى كھ گروھى از بزرگان فقھ و 

 /(59(حدیث، از او روایت كرده اند

او در پرتو این سوابق، وجھھ و شھرت فراوانى در محافل علمى و فقھى آن زمان كسب كرده بود، بھ طورى كھ از 
درمدینھ جز یك محدث و فقیھ ندیدم و او ابن شھاب زھرى «: مالك بن انس گفتھ است: وى با عباراتى نظیر اینكھ

 /زھرى: اى چھ كسى بود؟ گفت رین كسى كھ تاكنون دیدهدانات: گفتند» مكحول«بھ : یا اینكھ. كردند یاد مى) 60(»بود

 بعد از او چھ كسى بود؟: گفتند

 /زھرى: گفت

 بعد از او؟: گفتند

 /زھرى: گفت

 بعد از او؟: باز گفتند

 /(61(زھرى: پاسخ داد

او . و مجذوب مقام معنوى آن حضرت بود) ع(با ھمھ اینھا زھرى شیفتھ عظمت علمى و زھد و پارسایى امام سجاد 
بھترین و : گفت و نیز مى) 62(ھیچ شخصیت قرشى را پرھیزگارتر و برتر از على بن الحسین ندیدم: گفت مى

 /(63(داناترین فرد ھاشمى كھ دیدم على بن الحسین بود

زینت عبادت (» زین العابدین«گریست و از آن حضرت بھ عنوان  كرد، مى زھرى ھرگاه از امام چھارم یاد مى
 /(64(برد ىنام م) كنندگان

 /(65(حضرت نقل كرده است او از محضر امام چھارم بھره فراوان برده و روایات فراوانى از آن



در آن ایام شخصى را تنبیھ كرد و اتفاقاً او در . كرد زھرى مدتى از طرف بنى امیھ در یكى از مناطق حكمرانى مى
احت شد و ترك خانھ و زندگى كرده در بیابان زھرى از این حادثھ سخت تكان خورد و بشدت نار. اثر تنبیھ مرد

 !بعد از این ھرگز سقف خانھ بر سر من سایھ نخواھد افكند: خیمھ زد و گفت

از گناھت بدترست، از خدا بترس و ) از بخشش پروردگار(نا امیدى تو : او را دید و فرمود) ع(روزى امام سجاد 
 /او بفرست و بھ میان خانواده ات برگردتوبھ و استغفار كن و خونبھاى مقتول را براى وراث 

على بن : گفت او بعدھا مى. زھرى كھ با تمام دانش وفقاھتش متوجھ این مسئلھ نبود، از این راھنمایى خوشحال شد
 (66(الحسین بیش از ھر كس بھ گردن من منت دارد

 (ع(شاگردى زھرى در محضر امام سجاد 

برخى، او را شیعھ و دوستدار و پیرو امام . ھ شدت مورد اختالف استمرام و مذھب زھرى در میان دانشمندان ما ب
اند، اما برخى دیگر، او را از دشمنان خاندان امامت و از  معرفى نموده قرائنى بر این معنا بیان كرده) ع(سجاد 

 /اند طرفداران بنى امیھ شمرده مورد انتقاد قرار داده

او ابتدأاً از طرفداران و مزدوان بنى امیھ «ونھ جمع كرده است كھ، بین دو نظریھ بدین گ» روضات الجنات«مؤلف 
بوده است ولى در پرتو علم و آگاھى خویش، در اواخر عمر، راه حق را تشخیص داده با بنى امیھ قطع رابطھ كرده 

 /(67(»پیوستھ است) ع(بھ جرگھ پیروان و شاگردان مكتب امام سجاد 

دھد او در آغاز كار و دوران  د تاریخى فراوانى وجود دارد كھ گواھى مىولى، برعكس نظر او، اسناد و شواھ
برده است ولى بعدھا  ارتباط داشتھ و از مكتب آن حضرت بھره مى (ع(جوانى، كھ در مدینھ بوده، با حضرت سجاد 

پیامبر «: گفتند بھ دربار بنى امیھ جذب شده در خدمت آنان قرار گرفتھ است و اینكھ گاھى امویان بھ طعنھ بھ او مى
ذیالً زندگى او رامورد بررسى . گویا مربوط بھ ھمین دوران بوده است)68!(؟»كند چھ مى) على بن الحسین(تو 

 :گذرانیم قرار داده شواھد پیوند او با دربار بنى امیھ را از نظرخوانندگان مى

  زھرى در دربار بنى امیھ

و » زھرى«روزى على بن الحسین شنید كھ : نویسد شمارد و مى مىاو را یكى از مخالفان على ع » ابن ابى الحدید»
على بن الحسین بھ مسجد رفت و باالى سر . كنند بدگویى مى) ع(در مسجد پیامبر نشستھ بھ على » عروه بن زبیر«

 /(69(آنان ایستاد و آن دو را سخت توبیخ كرد

از ثروت و رفاه دربار بنى امیھ، عازم زھرى در زمان حكومت عبدالملك بن مروان، بھ منظور برخوردارى 
دمشق شد و از علم و دانش خود ھمچون نردبانى جھت دستیابى بھ ترقیات مادى و مناصب ظاھرى استفاده نموده 

توجھ عبدالملك را بھ خود جلب كرد، عبدالملك او را مورد تكریم و احترام قرار داد، براى او از بیت المال مقررى 
ش را پرداخت و خدمتگزارى در اختیارش قرار داد و بدین ترتیب زھرى در ردیف نزدیكان و تعیین كرد، بدھیھای

 /(70)ھمنشینان عبدالملك قرار گرفت 

مھردار مخصوص دفتر » قبیصھ بن ذؤیب«كسى كھ زھرى را وارد دربار عبدالملك كرد، : نویسد مى» ابن سعد»
 /(71(خالفت عبدالملك بوده است

او طعم شیرین رفاه و تنعم و برخوردارى از . ستگى زھرى بھ دربار كثیف بنى امیھ آغاز گردیداز اینجا بود كھ پیو
لذات زندگى دربارى را در دستگاه عبدالملك چشید، و لذا پس از او ھمچنان در دربار فرزندان وى ھمچون ولید، 

 /سلیمان، یزید، ھشام و ھمچنین در دربار عمربن عبدالعزیز جاى داشت



ھشام بن «او، پس از یزید، در دستگاه حكومت . زھرى را بھ منصب قضأ منصوب كرد» عبدالملك یزید بن»
وى این سمت را . از احترام و موقعیت خاصى برخوردار شد و ھشام او را معلم فرزندان خود قرار داد» عبدالملك

 /(73(ھشام ھشتاد ھزار درھم قرض او را پرداخت). 72(تا آخر عمر خود بھ عھده داشت

) بنى امیھ(نزد ھشام رفت و پیش از آن مدت بیست سال نزد آنان » رصافھ«زھرى در : نویسد مى» ابن سعد»
 (74.(اقامت داشت

در سال صد و بیست و سھ زھرى با ھشام، خلیفھ وقت، بھ مكھ آمد و : كند كھ نقل مى» سفیان بن عیینھ«ھمچنین از 
 /(75(تا سال صد و بیست و چھار در آنجا اقامت كرد

كاش در : زھرى آنچنان بھ زندگى دربارى و رفاه و تنعم خاص آن خو گرفتھ بود كھ در اواخر عمرش بھ وى گفتند
نشستى و ما نیز پیرامون  گزیدى و در مسجد پیامبر پاى یكى از ستونھا مى این اواخر عمر در شھر مدینھ اقامت مى

شود، و این كار بھ صالح من  اگر چنین كنم پوستم كنده مى: داد او پاسخ. پرداختى نشستیم و بھ تعلیم مردم مى تو مى
 /(76!(نیست، مگر آنكھ پشت بھ دنیا كرده بھ آخرت بچسبم

  نیاز خلفاى ستمگر بھ وجود علماى دربارى

دانیم كھ خلفاى ستمگر و ضد اسالمى، براى آنكھ بتوانند بر مردمى كھ معتقد بھ اسالم بودند حكومت كنند،  مى
دادند،جلب كنند، زیرا آن روز  ى نداشتند جز اینكھ اعتقاد قلبى مردم را نسبت بھ مشروعیت آنچھ انجام مىا چاره

ھنوز زمان زیادى از صدر اسالم نگذشتھ بود و ایمان قلبى مردم بھ اسالم بھ قوت خود باقى بود، اگر مردم 
و آنان شایستھ خالفت رسول هللا نیستند، بدون اند، بیعت درستى نیست  فھمیدند كھ بیعتى كھ با آن ظالمان كرده مى

اگر این معنا را درباره ھمھ مردم نیز نپذیریم، مسلماً در جامعھ اسالمى آن روز افراد . شدند شك تسلیم آنان نمى
كردند كھ  كردند، یعنى تصور مى زیادى بودند كھ وضع غیر اسالمى دستگاه خلفا را از روى ایمان قلبى تحمل مى

بھ ھمین جھت بود كھ خلفاى ستمگر براى مشروع جلوه دادن حكومت خویش، . ، وضع اسالمى استوضع حاكم
كردند كھ محدثان و علماى دینى را بھ دربار خود جذب كرده آنان را وادار سازند تا احادیثى را از زبان  كوشش مى

مینھ ذھنى و فكرى پذیرش حكومت پیامبر اسالم یا صحابھ بزرگ آن حضرت بھ نفع آنان جعل كنند و بدین وسیلھ ز
 /(77(آنان را در جامعھ آماده سازند

او نیز خود را كامال در . براین اساس، ھدف خلفاى اموى از جذب زھرى، استفاده از وجود و موقعیت دینى او بود
كمك فراوان اختیار آنان قرار داد و بھ نفع آنان كتاب نوشت و حدیث جعل كرد و از این طریق بھ اھداف شوم آنان 

بن (ایم ؛ تا آنكھ ولید  كردیم از زھرى احادیث بسیارى نقل كرده ما خیال مى: گوید مى» معمر«شخصى بنام . كرد
ھاى ولید  كشتھ شد، پس از كشتھ شدن او، دفترھاى زیادى را دیدیم كھ بر چھار پایان حمل و از خزینھ) عبدالملك

یعنى، زھرى آنقدر كتاب و دفتر براى ولید و بھ خواستھ او )78.(این، دانش زھرى است: گفتند شد و مى خارج مى
 !از حدیث پر كرده بود كھ وقتى خواستند آنھا را از خزانھ ولید خارج كنند، ناچار بر چھارپایان حمل كردند

بھ در آغاز، ما از نگارش دانش ناخشنود بودیم تا اینكھ امیران و حكمرانان، ما را وادار : گوید خود زھرى مى
و (، سپس ما چنین اندیشیدیم كھ ھیچ مسلمانى را از این كار منع نكنند )تا بھ صورت كتاب در آید(نوشتن آن نمودند 

 (79). (علم و دانش نوشتھ شود

كسى كھ زھرى را وادار بھ نوشتن حدیث كرد، ھسام بن عبدالملك بود،و از آن روز كھ : نویسد مى» ابن كثیر»
 (80.(یز شروع بھ نوشتن احادیث كردندزھرى كتاب نوشت، مردم ن

روزى ھشام بن عبدالملك از وى خواست براى فرزندان او حدیث یاد بدھد، در این ھنگام زھرى یك نفر منشى 
 (81. (خواست و چھار صد حدیث امال كرد و منشى نوشت



لت نكنید، زیرا ھیچ در نقل و كتابت حدیث از وجود زھرى غف: اى نوشت نیز طى بخشنامھ» عمر بن عبدالعزیز»
 (82! (كس داناتر از او نسبت بھ سنت گذشتھ باقى نمانده است

اینك باید دید دفاتر و كتابھایى كھ بھ امر ولید و ھشام پر از حدیث شده بود، شامل چھ نوع حدیثھایى بوده است؟ بى 
لكھ شامل احادیثى بود كھ بر شك در میان این دفاتر یك حدیث ھم در محكومیت امثال ولید و ھشام وجود نداشت، ب

گذاشت و از وزنھ و موقعیت درخشان رقباى سیاسى آنان یعنى بنى ھاشم  اعمال ننگین و ضد اسالمى آنان صحھ مى
  .كاست مى

 احادیث مجعول زھرى 

زھرى احادیثى بھ نفع بنى امیھ و در جھت توجیھ سیاست كفرآمیز آنان، بر ضد خاندان ھاشمى، جعل كرده است كھ 
  :فرمایید یال نمونھ ھایى از آنھا را مالحظھ مىذ

نباید بار سفر بستھ شود مگر بھ سوى سھ «: زھرى بھ پیامبر اسالم نسبت داده است كھ حضرت فرموده است -1
و مسجد االقصى، و مسجد االقصى براى شما حكم مسجد الحرام را ) در مدینھ(مسجدالحرام، مسجد من : مسجد
 (83. (»دارد

بھ » ابوھریره«از طریق  - سھ تن از محدثان بزرگ جھان تسنن  -» نسائى«و » ابوداود«، »مسلم«را  این حدیث
» مسجد الحرام و مسجدى ھذا و مسجد االقصى: التشد الرحال اال الى ثالثة مساجد«: اند این صورت نقل كرده

د االقصى براى شما حكم مسجد مسج. (»و ھو یقوم لكم مقام المسجد الحرام«: و در ھیچ یك از آنھا جملھ)84(
 !وجود ندارد) الحرام را دارد

توسط زھرى جعل شده و مربوط بھ زمانى است كھ » عبدالملك«پیداست كھ این حدیث با این نكتھ اضافى بھ دستور 
بر مكھ مسلط بود وعبدالملك در منطقھ شام بھ قدرت رسیده بود و بین آن دو، كشمكش نظامى و » عبدهللا بن زبیر«

ماندند، و این،  خواستند بھ حج بروند ناگزیر چند روزى در مكھ مى سیاسى وجود داشت و ھر وقت مردم شام مى
خواست  فرصت بسیار خوبى بود براى عبدهللا بن زبیر كھ بر ضد عبدالملك تبلیغات كند، و چون عبدالملك نمى

عیت حكومت او در مركز خالفت نیز خدشھ دار حاجیان شام تحت تاثیر این تبلیغات قرار گیرند و بدین وسیلھ مشرو
ابن : دارى؟ عبدالملك گفت مردم شكایت كردند كھ چرا ما را از حج واجب باز مى. شود، سفر حج را متوقف ساخت
: شود مگر بھ سوى سھ مسجد بار سفر بستھ نمى: كند كھ حضرت فرمود شھاب زھرى از پیامبر نقل مى

قصى، و مسجد االقصى براى شما حكم مسجدالحرام را دارد، و این سنگى كھ مسجدالحرام، مسجد من، و مسجد اال
 !!گیرد رسول خدا شب معراج پاى خود را روى آن گذاشتھ، جاى كعبھ را مى

ھاى حریر آویختند و خادمانى براى آن  اى ساختند و براى آن پرده آنگاه بھ دستور عبدالملك بر فراز آن سنگ قبھ
 (85.(بھ طواف آن واداشتند، و این رسم، در تمام دوره بنى امیھ باقى بود معین كردند و مردم را

توسط زھرى، منصرف ساختن مردم از )86(شود كھ انگیزه جعل قسمت آخر این حدیث  بدین ترتیب مالحظھ مى
ین و سوق آنان بھ سوى فلسطین بود، زیرا فلسط) كھ تحت سلطھ عبدهللا بن زبیر بود(عزیمت بھ سوى خانھ خدا 

 /كوشید جزئى از شام و تحت نفوذ عبدالملك بود و زھرى بدین وسیلھ در تثبیت موقعیت عبدالملك مى

زھرى، گویا براى آنكھ از میزان نفرت مردم از آل مروان كم كند، و موضعگیرى الھى امام چھارم در برابر  -2
حسین میانھ روترین فرد خاندان خویش و على بن ال«: كرد آنان را وارونھ جلوه دھد، از امام سجاد چنین یاد مى

در صورتى كھ میزان دشمنى مروانیان با خاندان )87!!(»ترین و محبوبترین آنان نزد مروان و عبدالملك بود مطیع
بر ھیچ كس پوشیده نیست و میزان نفرت خاندان علوى از مروانیان نیز بر ھمھ كس روشن است، ) ع(على 

  !كند چھ رسد بھ مطیعتر بودن امام چھارم نسبت بھ مروانیان را باور نمىبنابراین كسى تھمت مطیع بودن 



آیند،  روزى نزد رسول خدا بودم، در این ھنگام دیدم عباس و على مى: كند كھ گفت زھرى از عائشھ نقل مى -3
 (88! (میرند این دو نفر بر غیر دین من مى! عائشھ: رسول خدا فرمود

كاستن از موقعیت عظیم و درخشان على و بھ خاطر خوشایند مروانیان جعل شده  پیداست كھ این حدیث بھ منظور
جالب است كھ زھرى كھ این حدیث را از طریق ! كند كھ چنین حدیثى راست باشد؟ است، وگرنھ چھ كسى باور مى

ت؟ در مورد دانند كھ عائشھ چقدر كینھ على را در دل داشتھ اس كند و ھمھ مى از عایشھ نقل مى» عروه بن زبیر«
وى ھمچون : كند كھ تصریح مى» ابن ابى الحدید» .دانیم كھ وى از دشمنان خاندان پیامبر بوده است عروه نیز مى

 .بوده است) ع(ابو ھریره، عمرو بن عاص، و مغیره بن شعبھ از مزدوران معاویھ براى جعل حدیث بر ضد على 
(89) 

خوانید؟ على  آیا نماز نمى: ھ وارد خانھ على و فاطمھ شد و گفترسول خدا یك بار شبان: كند كھ زھرى نقل مى -4
رسول خدا با شنیدن این سخن، . برمى انگیزد) براى این كار(اختیار ما دست خداست، اگر بخواھد ما را : گفت) ع(

ن اكثر و كان االنسا» :گوید زند و مى در این ھنگام على شنید كھ رسول خدا بھ ران خود مى. چیزى نگفت و برگشت
 (91. (»پردازد انسان بیش از ھر چیز بھ جدل مى«)90(»شیئى جدال

دروغ بودن این ! كرد را یك فرد جبرى و اھل جدل معرفى مى) ع(او با جعل و نقل این جریان بى اساس، على 
پیامبر  ولید كعبھ و قتیل محراب، با! شگفتا. حدیث بھ قدرى آشكار است كھ از ھر نوع نقد و بررسى بى نیاز است

 !كند؟ در باب خواندن نماز جدل مى

شتر پیرى داشتم كھ پیامبر اسالم آن را بابت سھم : كند كھ زھرى از زبان على ع جریانى بھ این مضمون نقل مى -5
 /من از غنائم جنگ بدر داده بود

قرار گذاشتم تا با  »بنى قینقاع»ھنگامى كھ خواست با فاطمھ دختر پیامبر عروسى كنم، با مرد رنگرزى از قبیلھ 
جمع آورى كرده بیاورم و آن را بھ رنگرزھا فروختھ و ھزینھ » ازخر»من بھ صحرا برود و من بھ كمك او گیاه 

و امثال اینھا  براى این منظور، سرگرم آماده سازى جھاز شترھا و تھیھ جوال و طناب. ولیمھ عروسى را تامین كنم
ار خوابانده بودم كھ ناگھان دیدم كوھان شترھا قطع شده و تھیگاه آنھا بودم و شترھا را كنار خانھ یكى از انص

چھ كسى این : وقتى این منظره را دیدم سخت ناراخت شدم و گفتم! شكافتھ شده و جگرشان بیرون كشیده شده است
ى است است، او با جمعى از انصار سرگرم شرابخوار «حمزه بن عبدالمطلب«كار، كار : كار را كرده است؟ گفتند

حمزه از آن مجلس بیرون جست و شمشیر را برداشت و كوھان (!) خواند و كنیز آواز خوانى براى آنان آواز مى
 /شترھا را قطع كرد، و تھیگاھشان را شكافت و جگرشان را بیرون كشید

حتى مرا دید پیامبر كھ نارا. در حضور پیامبر است» زید بن حارثھ«نزد رسول خدا رفتم، دیدم : گوید مى) ع(على 
ھرگز چنین كار زشتى ندیده بودم، حمزه با شترھاى من چنین و چنان كرده است و ھم : چھ شده است؟ گفتم: فرمود

 /اى نشستھ سرگرم شرابخوارى است اى در خانھ اكنون با عده

اى كھ  ھپیامبر بھ خان. من وزید بن حارثھ نیز بھ دنبال حضرت حركت كردیم. پیامبر لباس پوشید و حركت كرد
دیدم حمزه مست است و چشمانش سرخ شده . حمزه در آن بود، وارد شد و شروع بھ توبیخ و سرزنش حمزه كرد

پیامبر كھ دید  !مگر شما بردگان پدر من نیستید؟: او با نگاه خود، پیامبر را از پاى تا سر ورانداز كرد و گفت. است
 (92.(نیز با او بیرون آمدیم ما. حمزه مست است بھ عقب برگشت و خانھ را ترك گفت

اى، از شخصیت عظیم و چھره درخشانى ھمچون حمزه سید الشھدا، كھ پیامبر  زھرى با جعل چنین جریان مسخره
بر پیكر خونین او در میدان جنگ احد ھفتاد بار نماز خواند، شخصى بى قید، شرابخوار، متجاوز، و )ص(اسالم

پیداست كھ این تھمتھاى ناروا و ! معیار اخالقى و دینى سازگار نیستسركش ترسیم كرده كھ كارھاى او با ھیچ 
ناجوانمردانھ از طرف زھرى مزدور، بھ این منظور بوده است كھ حمزه را نیز مثل عناصر پلید بنى امیھ، كھ 

درست اند،فردى آلوده معرفى كرده از این طریق براى اربابان اموى خود شریك جرم  غرق این گونھ آلودگیھا بوده
 !كند



 نامھ كوبنده امام چھارم بھ زھرى 

نامھ تند و كوبند و در عین حال خیرخواھانھ و ) ع(با توجھ بھ این گونھ سوابق سیاه زھرى، امام سجاد 
 :آمیزى بھ وى نوشت كھ ترجمھ آن بدین قرار است نصیحت

اى  حفظ كند، تو در حالتى قرار گرفتھ) خدوز)آتش ) گرفتارى بھ(ھا نگاه دارد و تو را از  خدا، ما و تو را از فتنھ»
نعمتھاى گوناگون خدا بر تو سنگینى كرده . كھ ھر كس این حالت تو را بشناسد، شایستھ است بھ حال تو ترحم كند

خداوند بدن تو را سالم، و عمرت را طوالنى كرده است و چون خداوند تو را حامل علوم قرآن و فقیھ و آشنا : است
خداوند در برابر این نعمتھا شكر .... عارف بھ سنت پیامبر قرار داده حجت او بر تو تمام گشتھ استبھ احكام دین و 

 :آنھا را بر تو واجب كرده و تو را بھ این وسیلھ آزمایش كرده است آنجا كھ فرموده

خت سازم و اگر ناسپاسى كردید، بى شك عذاب من س اگر شكرگزارى كردید، حتما نعمت شما را افزون مى»
 (93. (»است

ببین فردا كھ در پیشگاه خدا ایستادى و خداوند از تو پرسید كھ شكر نعمتھاى او را چگونھ گزاردى، و در برابر 
حجتھاى او چگونھ بھ وظایف خود عمل كردى، وضع تو چگونھ خواھد بود؟ گمان نكن كھ خداوند عذر تو را 

اوند در كتاب خود از علما پیمان گرفتھ است كھ حقایق خد! خواھد پذیرفت و از تقصیرت در خواھد گذشت، ھرگز
). 94(»را براى مردم بیان كنید و كتمان نكنید (كتاب آسمانى(آن «: را براى مردم بیان كنند، آنجا كھ فرموده است

بدان كمترین چیزى كھ كتمان كردى و سبكترین چیزى كھ بر دوش گرفتى، این است كھ وحشت ستمگر را بھ 
ل كردى و چون بھ او نزدیك شدى و ھر بارتو را دعوت كرد اجابت نمودى، راه گمراھى را براى او آرامش تبدی

ترسم كھ در اثر گناھانت فردا جایگاھت با خیانتكاران یكى باشد و بھ خاطر آنچھ بھ ازاى  چقدر مى. ھموار ساختى
 /اى، بازخواست شوى ھمكارى با ستمگران بھ چنگ آورده

تو نبود، وقتى بھ تو دادند، گرفتى، و بھ شخصى نزدیك شدى كھ ھیچ حقى را بھ كسى باز چیزھایى را كھ حق 
نگردانده است و ھنگامى كھ او تو را بھ خود نزدیك كرد، ھیچ باطلى را بر طرف نكردى و كسى را كھ دشمن خدا 

از تو ) حاكمان) آیا چنین نبود كھ وقتى او تو را دعوت كرد و مقرب خود ساخت،.است، بھ دوستى برگزیدى
چرخد و تو را پلى قرار دادند كھ از روى آن بھ  محورى ساختند كھ سنگ آسیاب مظلمھ ھایشان را برگرد آن مى

 روند؟ كنند و نردبانى ساختند كھ از آن بھ بام گمراھى و ضاللتشان باال مى سوى كارھاى خالفشان عبور مى

علما ایجاد ) دل(آنان بھ وسیلھ تو، در .كنى راه آنان را طى مى كنى و بھ سوى گمراھى آنان دعوت مى) مردم را(تو 
تو آنقدر با وجھھ دینى خود بھ آنان خدمت . (شك كردند و بھ وسیلھ تو دلھاى جاھالن ار بھ سوى خود جذب نمودند

وه دادى، نزدیكترین وزرا و نیرومندترین یارانشان، بھ قدرى كھ تو فساد آنھا را در چشم مردم صالح جل) كردى كھ
 /اند بھ آنان كمك كنند و بھ اندازه تو باعث رفت و آمد و ارتباط خواص و عوام با آنان گردند نتوانستھ

از تو ) در توجیھ اعمال خالفشان)اند، در مقابل آنچھ  بھ تو داده...) بھ عنوان حقوق و مقررى و جواھر و(آنچھ 
اند، اینك ببین چقدر  براى تو آباد كرده) از دنیا(چھ  است آنچقدر اندك  !اند، چقدر ناچیز و كم ارزش است؟ گرفتھ

كنى و مراقب خویشتن باش و بدان كھ دیگرى مواظب تو نخواھد بود،  بنگر چھ مى!اند؟ خراب كرده) آخرت تو را)
 /نفس خود را ھمچون یك شخص مسئول، مورد محاسبھ قرار بده

نعمتھاى خود تو را روزى داده، چگونھ بھ جاى آوردى؟ چقدر بنگر كھ شكر خدا را، كھ در خرد سالى و بزرگى با 
 :ترسم كھ مشمول این سخن خدا باشى كھ فرموده است مى

متاع این دنیاى ) اما با این حال(گشتند  (آسمانى تورات(بعد از آنان، فرزندانى جانشین آنھا شدند كھ وارث كتاب »
از طرف (بزودى ) اگر ما گنھكار باشیم: (گویند و مى) دھند و بر حكم و فرمان خدا ترجیح مى(گیرند  پست را مى

 (95(».بخشیده خواھیم شد) پروردگار



تو در سراى جاوید نیستى، بلكھ در جھانى ھستى كھ اعالم كوچ كرده است مگرانسان پس از ھمساالن و ھمگنان 
بیمناك باشد، و بدابھ حال كسى ) شاز گناھان خوی(خوشا بھ حال كسى كھ در دنیا ! ماند؟ خود چقدر در این دنیا مى

 /ماند میرد و گناھانش بعد از وى مى كھ مى

بھ تو ) فعال(گام پیش بنھ كھ  (و در جھت اصالح خویش(ھشیار و بیدارباش كھ بدین وسیلھ بھ تو اعالم خطر شد،
از (ارد، ھرگز د كھ حساب اعمال تو را نگھ مى) خدا(تو با نادان طرف نیستى، و آن كس . مھلت داده شده است

آماده سفر باش كھ سفر دورى در پیش دارى، گناھانت را درمان كن كھ دلت سخت . شود غافل نمى) لغزشھایت
 /بیمار شده است

خواستم تو را سرزنش و مالمت و نكوھش كنم، نھ، خواستم خداوند اشتباھات گذشتھ تو را  گمان نكن كھ من مى
 :تو باز گرداند، ودر این كار، سخن خدا را یاد كردم كھ فرمود جبران كند و دین از دست رفتھ ات را بھ

 (96(».تذكر بده زیرا تذكر براى مومنان سودمند است»

اى، بنگر آیا آن گونھ كھ تو  اى، از خاطر برده اند و تو تنھا مانده یاد ھمساالن وھمگنان خویش را كھ در گذشتھ
نچنان كھ تو سقوط كردى، سقوط كردند؟ آیا توامر نیكى را یاد كردى شدى آنان گرفتار شدند؟ آیا آ) و آلوده(گرفتار 

كھ آنان آن را نادیده گرفتند؟ آیا چیزى را تو دانستى كھ آنان ندانستند؟ نھ، چنین نیست، بلكھ در اثر موقعیتى كھ پیدا 
كنند و  تو پیروى مىكردى، در چشم عوام منزلت و احترام یافتى و وضع تو آنان را بھ زحمت افكند زیرا از رأى 

البتھ . شمارند چھ را حرام بشمارى، حرام مى نمایند، ھر چھ را تو حالل بشمارى حالل، و آن بھ دستور تو عمل مى
ندارى، ولى آنچھ آنان را بر تو چیره ساختھ، طمع بستن آنان بھ  (در حالل و حرام(تو چنین صالحیت و اختیارى 

  .طلبى تو و آنان بوده است ان، چیرگى نادانى بر تو و آنان، و ریاستچھ تو دارى، از دست رفتن علمایش آن

تو آنان را ! برند؟ اى، و مردم چقدر در گرفتارى و فتنھ بھ سر مى بینى كھ چقدر در نادانى و غرور فرو رفتھ آیا نمى
ام و منصب تو شدند، گرفتار كردى و مردم با دیدن وضع و موقعیت تو، دستاوردھاى خود را نادیده گرفتھ شیفتھ مق

و دلھایشان مشتاق است كھ بھ رتبھ علمى تو نایل گردند، یا بھ مقام و منصب تو برسند، و بدین ترتیب در اثر رفتار 
سقوط كردند كھ عمق آن ناپیداست و بھ گرفتارى اى دچار شدند كھ ابعاد آن ) از گمراھى(و حركت تو، در دریایى 

 /است) درماندگان(و برسد كھ او فریاد رس نامعلوم است، خدا بھ داد ما و ت

گیرى كن تا بھ پاكان و صالحان پیشیین بپیوندى ؛ آنان كھ اینك در  اینك از تمام منصبھا و سمتھاى خویش كناره
اند، شكمھایشان بھ پشتھایشان چسبیده است، بین آنھا و خدا ھیچ حجاب وحایلى  كفنھاى پوسیده در آغوش خاك خفتھ

معبود فرا ) میعاد(گاه بھ  دل بستند و آن) بھ دیدار خدا(گردند  دھد و آنان شیفتھ دنیا نمى ان را فریب نمىنیست، دنیا آن
در صورتى كھ دنیا تو را در این سن پیرى وبا این مقام . پیوستند) بھ اسالف خود(خوانده شدند و چندى نگذشت كھ 

، پس، از جوانان كم سن و سال، نادان، سست رأى، و این گونھ گمراه و شیفتھ سازد)97(علمى و در این دم مرگ 
بھ چھ كسى باید پناه برد و از چھ كسى باید چاره » انا ˢ و انا الیھ راجعون«توان داشت؟  اشتباھكار چھ انتظارى مى

ھ كنیم و در این مصیبتى ك كنیم، بھ خدا شكوه مى چھ در تو مشاھده مى درماندگى را خواست؟ از مصیبت خود، و آن
 /توسط تو بر ما وارد شده انتظار اجر و پاداش از پیشگاه او داریم

بنگر كھ چگونھ سپاس خدا را كھ در خردى و بزرگى، بھ تو روزى داده بھ جاى آوردى؟ و چگونھ در پیشگاه خدا 
را در كنى؟ و چگونھ حرمت كسوت الھى را كھ تو  كھ تو را در پرتو دینش در میان مردم آبرو بخشیده، تعظیم مى

كنى؟ و میزان نزدیكى یا دورى تو، نسبت بھ خدا كھ بھ تو دستور داده  آن كسوت بین مردم پوشیده داشتھ حفظ مى
 است بھ او نزدیك و تسلیم فرمانش باشى، تا چھ حد است؟

 بھ خدا سوگند«:گویى كنى؟ و مى شوى و از لغرشھایت توبھ نمى تو را چھ شده است كھ از خواب غفلت بیدار نمى
 !؟»ام كھ در آن دین خدا را زنده كرده یا باطلى را از میان برده باشم ھیچ وقت حركتى براى خدا نكرده



ترسم كھ مصداق این  چقدر مى !آیا این است كھ شكر نعمت پروردگار كھ تو را حامل علوم دین قرار داده ست؟
گمراھى ) كیفر(ھوت نمودند و بزودى نماز را ضایع كردند و پیروى از ش«: سخن خدا در قران باشى كھ فرمود

 (98). «خود را خواھند دید

قرآن قرار داد و علم دین را نزد تو بھ ودیعت سپرد ولى تو آن را ضایع گردانیدى، خدا ) علوم(خداوند تو را حامل 
 (99.(»گزاریم كھ ما را از گمراھى تو حفظ كرد، والسالم را سپاس مى

 درس وارستگى 

داران اموى از دامھایى كھ پیش پاى امثال زھرى گسترده بودند، براى امام چھارم تدارك تصور نشود كھ سردم
كشیدند، اما امام سجاد در برابر تطمیعھا و تھدیدھاى آنان بى اعتنایى  ھا خیلى مى ندیده بودند، خیر، آنان از این نقشھ

دو نمونھ یاده . زد رد بھ سینھ آنھا مى آمدند، دست داد و ھر بار كھ در صدد جلب توجھ آن حضرت بر مى نشان مى
 :شده در زیر گواه صادقى بر این معنا است

نیز ) ع(كرد و امام على بن الحسین  عبدالملك در دوران خالفت خویش، یك سال در مراسم حج طواف مى -1
د و او را بھ پیشاپیش او سرگرم طواف بود و اعتنایى بھ او نداشت، عبدالملك كھ حضرت را از نزدیك ندیده بو

او على بن : گفتند! كند؟ كند و بھ ما اعتنایى نمى این كیست كھ جلوتر از ما طواف مى :شناخت، گفت قیافھ نمى
 /الحسین است

این على بن : وقتى كھ حضرت نزد او حاضر شد، گفت! او را نزد من بیاورید: عبدالملك در كنارى نشست و گفت
 آیى؟ نزد من نمى چرا! الحسین، من قاتل پدر تو نیستم

خواھى مثل  قاتل پدرم من دنیاى او را فنا كرد، ولى پدرم آخرت او را تباه ساخت، اینك اگر تو ھم مى: امام فرمود
 !قاتل پدرم باشى، باش

 /نھ، مقصودم این است كھ نزد ما بیایى تا از امكانات دنیوى ما برخودار شوى: عبدالملك گفت

خدایا قدر و ارزش اولیاى خود را بھ : شست و دامن لباس خود را پھن كرد و گفتدر این ھنگام امام روى زمین ن
خدایا : آنگاه گفت. كند ناگھان دیدند دامن حضرت پر از گھرھاى درخشانیست كھ چشمھا را خیره مى. وى نشان بده

 (100. (اینھا را بگیر كھ مرا نیازى بھ اینھا نیست

و این، چیز جالبى (شمشیر پیامبر اسالم در اختیار على بن الحسین ع است عبدالملك اطالع پیدا كرده بود كھ  -2
وانگھى، بودن آن . رفت از این گذشتھ نوعى مظھر حكومت بھ شمار مى .بود، زیرا یادگار پیامبر بود و مایھ تفاخر

لذا پیكى نزد ). دكر مایھ نگرانى عبدالملك بود زیرا مردم را بھ سوى خود جلب مى) ع(شمشیر نزد على بن الحسین 
آن حضرت فرستاد و درخواست كرد كھ حضرت شمشیر را براى وى بفرستد و در ذیل نامھ نیز نوشت كھ اگر 

 !كارى داشتھ باشید من حاضرم آن را انجام دھم

عبدالملك نامھ تھدیدآمیزى نوشت كھ اگر شمشیر را نفرستى، سھمیھ تو از بیت المال قطع خواھم . امام پاسخ رد داد
اما بعد، : امام در پاسخ نوشت). اى داشت گرفتند امام نیز سھمیھ در آن زمان ھمھ مردم از بیت المال سھمیھ مى(رد ك

جا كھ گمان ندارند  خداوند عھده دار شده است كھ بندگان متقى را از آنچھ ناخوشایندشان است، نجات بخشد، و از آن
 (102)(101(» دارد انتگر ناسپاسى را دوست نمىخداوند ھیچ خی«: فرماید ،روزى دھد و در قرآن مى

 نشر احكام و آثار تربیتى و اخالقى  -5



یكى دیگر از ابعاد مبارزه پیشواى چھارم با مظالم و مفاسد عصر خویش، نشر احكام اسالم و تبیین مباحث تربیتى 
ندان را بھ تحسین و اعجاب امام در این زمینھ گامھاى بلند و بزرگى برداشتھ بطورى كھ دانشم. و اخالقى بود

 :نویسد ، در این زمینھ مى»مفید«واداشتھ است، چنانكھ دانشمند بزرگ جھان تشیع،شیخ 

گنجد، و موعظ و دعاھا و فضائل قران و  اند كھ بھ شمارش نمى فقھاى اھل تسنن بھ قدرى علوم از او نقل كرده»
دانشمندان مشھور است، و اگر بخواھیم آنھا را حالل و حرام بھ حدى از آن حضرت نقل شده است كھ در میان 

 (103(»...كشد شرح دھیم، سخن بھ درازا مى

است كھ » رسالة الحقوق«اى بھ نام  نمونھاى از تعالیم تربیتى و اخالقى كھ از امام چھارم بھ یادگار مانده، مجموعھ
. ویشتن و دیگران، بیان نموده استامام طى آن، وظایف گوناگون انسان را، چھ در پیشگاه خدا و چھ نسبت بھ خ

. امام این وظایف را كھ بالغ بر پنجاه حق است، ابتدأا بھ صورت اجمالى و سپس بھ نحو تفصیل بھ شمرده است
)104) 

رسالھ الحقوق، كھ توسط محدثان نقل و در كتب حدیثى ما ضبط شده است، بارھا جداگانھ چاپ وچندین شرح و 
  .ترجمھ بر آن نوشتھ شده است

  :فھرست حقوقى كھ امام بیان نموده بدین شرح است

حق  -9حق شكم،  -8حق پا،  - 7حق دست،  -6حق چشم،  -5حق گوش، -4حق زبان،  -3حق انسان،-2حق خدا، -1
 -16حق سلطان،  - 15حق قربانى،  -14حق صدقھ،  -13حق روزه،  -12حق حج،  -11حق نماز،  -10عورت، 

حق مادر،  -22حق برده،  -21حق زن،  -20حق شاگردان،  -19حق رعیت،  -18 حق مالك برده، - 17حق معلم، 
حق  -28حق بنده آزاد شده،  -27حق آزاد كننده برده،  -26حق برادر،  -25حق فرزند،  -24حق پدر،  -23

حق شریك،  -34حق رفیق،  -33حق ھمسایھ،  -32حق ھمنشین،  -31حق پیشنماز، -30حق موذن،  -29نیكوكار، 
حق  - 40حق انسان بر خصم، -39حق خصم بر انسان،  -38حق معاشر،  -37حق طلبكار،  - 36حق مال،  -35

حق كوچك،  -45حق بزرگ،  - 44حق نصیحت گو،  - 43خواه،  حق نصیحت -42حق رایزن،  -41مشورت كننده، 
 -51ق ھمكیشان، ح - 50حق بد كننده،  - 49حق شاد كننده انسان،  -48حق مسئول،  -47حق سائل نیازمند،  -46

  .حق اھل ذمھ

 دستگیرى از درماندگان  -6

این خدمات، . یكى از ابعاد درخشان زندگانى امام چھارم، خدمات اجتماعى آن حضرت در آن عصر تاریك است
و چھ در مواقع آرامش كھ نیازمندان و تھیدستان » فاجعھ حره»چھ در ایام بحرانى و پر آشوب مدینھ مانند روزھاى 

ظار دست نوازشگرى بودند كھ با لطف و كرم بھ سوى آنان دراز شود، ھمچنان تا آخر عمر آن حضرت در انت
  :كند اى از این گونھ خدمات آن امام را بازگو مى ھاى برجستھ تاریخ، نمونھ. ادامھ داشت

 (105.(امام چھارم ھزینھ زندگى صد خانواده تھیدست مدینھ را عھده دار بود

كردند، اما آورنده غذا را  رسید، گذران معیشت مى ھ، از غذایى كھ شبانھ بھ دستشان مىگروھى از اھل مدین
پس از درگذشت على بن الحسین تازه متوجھ شدند شخصى كھ شبانھ مواد غذایى و خوار و بار براى . شناختند نمى

 (106! (بوده است) ع(آورده، على بن الحسین  آنان مى

برد و  كشید و بھ در خانھ فقرا مى ن نان و مواد غذایى را شخصا بھ دوش مىاو شبانھ بھ صورت ناشناس انبا
 (107.(سازد صدقھ پنھانى آتش خشم خدا را خاموش مى: فرمود مى

 (108. (ما صدقھ پنھانى را ھنگامى از دست دادیم كھ على بن الحسین در گذشت: گفتند اھل مدینھ مى



ى آرد و دیگر مواد غذایى را بھ دوش كشیده شخصا بھ در خانھ حضرت سجاد در طول سالھا بھ قدرى انبان حاو
فقرا برده بود كھ شانھ حضرت كوفتھ شده و پینھ بستھ بود، بھ طورى كھ پس از شھادت آن حضرت، ھنگام غسل 

این، اثر  :اش، این كوفتگى توجھ حاضران را جلب كرد و وقتى از علت آن پرسیدند، پاسخ شنیدند كھ دادن جنازه
 (109. (ھا و انبانھاى پر از مواد غذایى بھ در خانھ فقرا است شبانھ كیسھحمل 
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رواج  -حتى در مھد تمدن آن زمان یعنى یونان و روم  -ھنگام ظھور اسالم، بردگى در سراسر جھان آن روز 
تلفى زمینھ لغو تدریجى آن را اى بیكباره مقدور نبود، اسالم از راھھاى مخ داشت، و چون لغو چنین پدیده گسترده

از طرف دیگر  .گیرى را تقلیل داده آن را محدود ساخت بدین ترتیب كھ از یك طرف راھھاى برده .فراھم ساخت
آزاد سازى بردگان را كفاره بسیارى از گناھان و خطاھا و ترك واجبات قرار داد و از این رھگذر وسائل آزادى 

ھمچون عضوى از (پیامبر اسالم بھ مسلمانان توصیھ كرد كھ با بردگان از طرف سوم . آنان را فراھم ساخت
خورند و از لباسھایى كھ  رفتار انسانى داشتھ باشند و دستور داد صاحبان بردگان از غذاھایى كھ خود مى) خانواده

  .پوشند، بھ آنان بدھند خود مى

و فضیلت معرفى كرد كھ در روایات ما بسیارى از این گذشتھ، آزاد سازى بردگان را آنچنان داراى ارزش و ثواب 
از اعمال صالح صالح، از نظر كثرت ثواب و فضیلت، بھ آزاد كردن بردگان تشبیھ گشتھ و از این طریق مسلمانان 

 (110. (سازد مجموع اینھا دیدگاه اسالم را در مورد بردگى تا حدى روشن مى. اند بھ این كار تشویق شده

 /الم و پیشوایان آن با مسئلھ برده و برده دارى را باید از این دیدگاه تحلیل كردبرخورد خاص و ظریف اس

خورد، اما دامنھ و سطح این  بارى، در بررسى زندگانى امام چھارم نیز موضوع آزاد سازى بردگان بھ چشم مى
م چھارم در این كار رسد كھ اما عمل بھ حدى وسیع است كھ تنھا با محاسبات باال قابل توجیھ نیست و بھ نظر مى

دھد كھ امام از این اقدام نظر تربیتى و انسانى داشتھ  دقت در این زمینھ نشان مى. ھاى واالترى داشتھ است انگیزه
كرد و  داد و سپس آزادشان مى است، بدین معنا كھ بردگان را خریدارى كرده مدتى تحت آموزش و تربیت قرار مى

پرداختند و پس از آزادى نیز ارتباطشان با امام  عالیت فرھنگى و تربیتى مىآنان بھ صورت انسانھاى نمونھ بھ ف
 /شد قطع نمى

شب آخر ماه رمضان بیست نفر برده ) ع(على بن الحسین : نویسد ضمن اعمال ماه رمضان مى» على بن طاووس»
طار ھفتاد ھزار نفر از خداوند در ھر شب رمضان ھنگام اف: گفت كرد و مى را آزاد مى) با اندكى بیشتر یا كمتر(

كند، دوست دارم  كند، و در شب آخر بھ تعداد كل شبھاى رمضان آزاد مى اھل دوزخ را از عذاب آتش ازاد مى
 /كنم تا بلكھ مرا در روز رستاخیز از آتش دوزخ آزاد سازد خداوند ببیند كھ من در دنیا بردگان خود را آزاد مى

آورد،  اى را در اول یا وسط سال بھ خانھ مى وقتى كھ برده. داشت نگھ نمى امام ھیچ خدمتگزارى را بیش از یك سال
آورد و باز او را در ماه رمضان  ساخت و در سال بعد بھ جاى او شخص دیگرى را مى شب عید فطر او را آزاد مى

  .ساخت و این روال تا آخر عمر او ھمچنان ادامھ داشت آزاد مى

آورد  خرید و آنان را در مراسم حج بھ عرفات مى مى -كھ بھ آنان نیاز نداشت  د آنباوجو - اما بردگان سیاه پوست را
 (111.(داد كرد و جوایز مالى بھ آنان مى كرد، آنان را آزاد مى گاه كھ بھ سوى مشعر كوچ مى و آن

عیان و اشراف یافتند، خود را از قید بندگى ا ھمین كھ بردگان از این موضوع خبر مى:بھ گفتھ یكى از نویسندگان 
 /آمدند رھا ساختھ بھ خدمت زین العابدین در مى

او ھر سال و ھر ماه . شد و زین العابدین ھمچنان بھ آزاد كردن بندگان مشغول بود گذشت و ایام سپرى مى زمان مى
و  كرد تا آنجا كھ در شھر مدینھ گروه عظیمى از بندگان و ھر روز بھ مناسبتھاى مخلتف این امر را تكرار مى

 (112.(كنیزان ازاد شده آن حضرت تشكیل شده بود



توان نتیجھ گرفت كھ امام با این برنامھ در واقع یك كانون تربتیى بھ وجود  چنانكھ اشاره شد، از مجموع اینھا مى
ر كرد، ھ داد و پس از آنكھ آنھا را آزاد مى بردگان را خریدارى كرده مدتى تحت تعلیم و تربیت قرار مى: آورده بود

آنان پس از آزادى نیز پیوند معنوى خود را با امام قطع . كدام یك فرد تربیت شده و الگو براى دیگران بودند
این برنامھ امام، با توجھ بھ محدودیتھایى كھ . دادند كردند و بھ سھم خود دیگران را تحت پوشش تربیتى قرار مى نمى

 (113. (د، بسیار درخور توجھ و بررسى استاو در ارشاد و ھدایت مستقیم جامعھ با آن روبرو بو
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 /76ھندوشاه، ھمان كتاب، ص -5
ابو العباس المبرد، الكامل فى اللغة و االدب، -122ابن طقطقا، ھمان كتاب، ص -217سیوطى، ھمان مأخذ، ص  -6

ھندوشاه، ھمان -192،ص 2م، ج  1985تغارید بیضون، بیروت، دارالكتب العلمیھ، ) و(نعیم زر زور : تحقیق
، 4ق، ج .'ه 1336جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسالم، ترجمھ على جواھر كالم، تھران، امیركبیر،  -76كتاب، ص 

 /100ص 
بعضى از این كارھا را معاویھ نیز قبالً  522.، ص 4ابن اثیر، ھمان كتاب، ج  -218سیوطى، ھمان كتاب، ص -7

 /كرده بود
على بن الحسین، چاپ اول، تھران، دفتر  دكتر شھیدى، سید جعفر، زندگانى-218سیوطى، ھمان كتاب، ص  -8

سید محمد صادق : ابن واضح، تاریخ یعقوبى، تحقیق: ك بھ.ور 98ش، ص .'ه 1365نشر فرھنگ اسالمى،گ 
 /99، ص 4جرجى زیدان، ھمان كتاب، ج  -20ق، ص .'ه 1384بحرالعلوم، نجف، مكتبة الحیدیة، 

 /98دكتر شھیدى، ھمان، ص -9
 /76ھندوشاه، ھمان كتاب، ص  -521، ص 4ابن اثیر، ج  -122اب، ص ابن طقطقا، ھمان كت -10



 /216سیوطى، ھمان كتاب، ص -11
 /76ھندوشاه، ھمان كتاب، ص  -217سیوطى، ھمان كتاب، ص -12
 /91، ص 3مروج الذھب و معادن الجوھر، بیروت، داراالندلس، ج -13
، ص 3ق، ج .'ه 1384لوم، نجف، مكتبة الحیدیة، سید محمد صادق بحرالع: ابن واضح، تاریخ یعقوبى، تعلیق -14

 /220، ص 5محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، بیروت، دارصادر، ج - 29و  27
، 2ق، ج .'ه 1328ابن قتیبھ دینورى، االمامھ و السیاسھ، الطبعھ الثالثھ، قاھره، مكتبھ مصطفى البابى الحلبى،  -15
 /31ص 
الكامل فى (دست آنان را ھمچون اھل ذمھ ذاغ نھاد: گوید بن اثیر مىا.18، ص 3ابن واضح، ھمان كتاب، ج -16

 /(359، ص 4التاریخ، ج 
دكتر شھیدى، سید جعفر، تاریخ تحلیلى اسالم تا پایان اموى، چاپ  - 359، ص 4ابن اثیر، ھمان كتاب،ج  17-

ز ساحت قدس رسول ا). مشكوة االدب: بھ نقل از) 182ش، ص .'ه 1365ششم، تھران، مركز نشر دانشگاھى، 
گرامى اسالم ص بھ خاطر نقل این سخنان شرم آور، كھ از سر ضرورت و براى آشنایى خوانندگان با ماھیت پلید 

 /مولف - طلبم خلفاى اموى صورت گرفت، پوزش مى
ن اب - 311، ص 1ق، ج .'ه 1407مبرد، الكامل فى اللغة واالدب، الطبعھ االولى، بیروت، دارالكتب العلمیة،  -18

ابن واضح، ھمان كتاب، ج : ك بھ.و ر 127، ص 3مسعودى، ھمان كتاب، ج - 375، ص 4اثیر، ھمان كتاب، ج 
اعثم كوفى، الفتوح، الطبعھ االولى، بیروت، دارالكتب العلمیة،  -  184دكتر شھیدى، ھمان كتاب، ص  - 19، ص 3

 /6، ص 7ق، ج .'ه 1406
 /32، ص 2ق، ج .'ه 1382ھره، مطبعة مصطفى البابى الحلبى، االمامة والسیاسة، الطبیعھ الثالثھ، قا -19
 /167و  166، ص 3مروج الذھب، و معادن الجواھر، بیروت، داراالندلس، ج -20
 1967سید امیرعلى، مختصر تاریخ العرب، ترجمھ عفیف البعلبكى، الطبعھ الثانیھ، بیروت، دارالعلم للمالیین، -21

ابن طقطقا، ھمان  -  36، ص 3اریخ یعقوبى، نجف، المكتبھ الحیدریھ، ج ابن واضح، ت: ك بھ.و ر 123م، ص 
سیوطى، ھمان كتاب، ص  - 10و  9، ص 5ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج  - 127كتاب، ص 

 /224و  223
 /223سیوطى، ھمان كتاب، ص -22
 /127ص  ابن طقطقا، ھمان كتاب، -، 11، ص 5ابن اثیر، ھمان كتاب، ج -23
 /11، ص 5ابن اثیر، ھمان كتاب، ج -24
على اكبر الغفارى، قم، منشورات جمامعة المدرسین فى الحوزه العلمیھ بقم : صدوق، الخصال، تصحیح و تعلیق -25

 /(باب السنھ( 339ق، ص .'ه 1403المقدسھ، 
كتاب نكاح باب ( 344، ص 5ش، ج .'ه 1362كلینى، فروع كافى، الطبعھ الثانیھ، تھران، دار الكتب االسالمیھ،  -26

، ص 46مجلسى، بحاراالنوار، ج  - 214، ص 5 محمد بن سعد الطبقات الكبرى، ج: ك بھ.و ر) المومن كفو المومن
ابن قتیبھ دینورى، عیون االخبار، قاھره، الموسسھ المصریھ العامھ للتالیف و الترجمھ و الطباعھ و النشر، ج  - 105

 ،8، ص 4
 /610، ص )براى دفع مكر دشمنان( 49یھ، ترجمھ صدر بالغى، تھران، حسینھ ارشاد، دعاى صحیفھ سجاد-27

 /24اى، سید على، پیشواى صادق، تھران، انتشارات سید جمال، ص  خامنھ) آیت هللا)-28
شود كھ سطح آن سنگھاى آتشفشانى پوشیده شده باشد، و چون اطراف شھر  حره بھ زمین سنگالخى گفتھ مى-29

داراى چنین خصوصیتى است و نفوذ سپاه شام بھ مدینھ از طریق حره و اقم صورت گرفت، این جنگ بھ نام  مدینھ
  .نامیده شد» حره«

 /31، ص 4احمد بن یحیى البالذرى، انساب االشراف، بغداد، مكتبھ المثنى، ج -30
ق، ج .'ه 1399وت، دارصادر، ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیر- 46- 30بالذرى، ھمان ماخذ، ص : ك بھ.ر -31

 /71-68، ص 3مسعودى، مروج الذھب، بیروت، داراالندلس، ج  -  121-111و  103-102: ، صفحات4
 /8، ص 3ق، ج .'ه 1384ابن واضح، تاریخ یعقوبى، نجف، المطبعة الحیدریة،  -32
 /299، ص 2ق، ج .'ه 1381تبریز، مكتبھ بنى ھاشمى، . على بن عیسى اربلى، كشف الغمھ، فى معرفة االئمھ -33
 /30بالذرى، ھمان ماخذ، ص -34
حسن االمین، بیروت، : السید المحسن االمین، اعیان الشیعھ، تحقیق - 319على بن عیسى، ھمان ماخذ، ص  -35

 /633و  630، ص 1ق، ج .'ه 1403دارالتعارف للمطبوعات، 
ابن كثیر، -108، ص 46ق، ج .'ه 1394السالمیھ، مجلسى، بحار االنوار، الطبعھ الثانیھ، تھران، المكتبھ ا -36



ابونعیم اصفھانى، حلیة االولیا و  -107، ص 9م، ج  1977البدایھ والنھایھ، الطبعھ الثانیھ، بیروت،مكتبھ المعارف، 
السید محسن االمین، - 140، ص 3ق، ج .'ه 1407طبقات االصفیأ، الطبعھ الخامسھ، بیروت، دار الكتاب العربى، 

صدوق، الخصال، تصحیح و  -314، ص 2على بن عیسى، ھمان مأخذ، ج -636و  631، ص 1ذ، ج ھمان مأخ
ص، ص .ق'ه 1403على اكبر الغفارى، قم، منشورات جماعة المدرسین فى الحوزه العلمیھ بقم المقدسھ، : تعلیق
518/ 
 /220، ص 5ابن سعد، الطبقات الكبرى، بیروت، دارصادر، ج -37
على اكبر الغفارى، الطبعھ الثانیھ، قم، منشورات : عبھ، تحف العقول، تصحیح و تعلیقحسین بن على بن ش -38

كلینى، الروضھ من الكافى، تصحیح و  - 249ش، ص .'ه 1363جماعھ المدرسین فى الحوزه العلمیھ بقم المقدسھ، 
صدوق االمالى، قم،  - 72 ش، ص.'ه 1362على اكبر الغفارى، الطبعھ الرابعھ، تھران، دارالكتب االسالمیھ، : تعلیق

  (المجلس الثانى(301ق، ص .'ه 1373مطبعھ الحكمھ، 
اى، سید على، پژوھشى در زندگى امام سجاد، چاپ اول، تھران، دفتر حزب جمھورى  خامنھ) آیت هللا)-39

 /38-36ش، ص .ه 1361، 63اسالمى، نشریھ شماره 
 /15، ص كلینى، ھمان مأخذ-252على بن شعبھ، ھمان مأخذ، ص - 40
 /67، ص 3ج الذھب، داراالندلس، ج -41
البتھ این گونھ  347.، ص 2، الطبعھ السابعھ، مصر، دارالمعارف، ج )العصر العباسى(تاریخ االدب العربى، -42

عمدتاً  -كھ در شیعھ درست عكس آن مشھود است  - فقیھان و زاھدان بھ مجالس آنچنانى ) بھ اصطالح(گرایش 
ایجاد ) ع(كھ بنام اسالم اما بھ كام خلفاى جور، و بریده از تعالیم خالص قران و اھل بیت  ریشھ در مكتبى داشت

  .خورد شده بود و متأسفانھ در عصر ما نیز در برخى از محیطھاى اھل سنت رسوباتى از آن بھ چشم مى
قرشى، باقر، حیاة  شریف-11، ص 6ق، ج .'ه 1403ابن عبدربھ، العقد الفرید، بیروت، دارالكتاب العربى،  43-

 /409، ص 2ق، ج .'ه 1409االمام زین العابدین، الطبعھ االولى، بیروت، داراالضؤ، 
 /225، ص 8ابوالفرج االصفھانى، االغانى، بیروت، داراحیأ التراث العربى، ج -44
 /21، ص 6بوالفرج، ھمان ماخذ، ج -45
 /410، ص 2ریف قرشى، ھمان ماخذ، ج -46
 /411ذ، ص قرشى، ھمان ماخ -47
كحالھ، عمر رضا، اعالم النسأ الطبعة الخامسھ، بیروت، موسس -210-208، ص 8ابوالفرج، ھمان ماخذ، ج -48

دكتر شھیدى، جعفر، زندگانى على بن الحسین چاپ اول،تھران، دفتر نشر  - 214-212ق، ص .' ه 1404الرسالھ، 
 /104ش، ص .'ه 1365فرھنگ اسالمى، 

 /ھمان ماخذ- 49
ق، ج .'ه 1400) مجموعھ مقاالت)ى الحسینى العاملى، جعفر، در اسات و بحوث فى التاریخ و االسالم مرتض -50

 /(االمام السجاد باعث االسالم من جدید: مقالھ( 56، ص 1
امین، احمد، ضحى االسالم، الطبعھ السابعھ، قاھره، مكتبھ النھضھ  -مرتضى الحسینى العاملى، ھمان ماخذ -51

  .(باب االعتصام بالسنھ -بھ نقل از بخارى و ترمذى ( 365ص ، 1المصریھ، ج 
سیوطى، جالل الدین، تاریخ الخلفأ، تحقیق، محمد محیى الدین عبدالحمید، الطبعة الثالثھ، قاھره، مطبعھ المدنى،  -52

 /224ق، ص .'ه 1383
  (بھ نقل از جامع بیان العلم( 57مرتضى الحسینى العاملى، ھمان ماخذ، ص -53
 /18، ص 15ق، ج .ه 1378شیخ آغا بزرگ، الذریعھ الى تصانیف، الطبعھ الثانیھ، بیروت، داراالضوأ -54
 /4 - 5مدنى، سید علیخان، ریاض السالكین فى شرح صحیفھ سید الساجدین، موسسھ آل البیت، مقدمھ، ص  -55
 /37مقدمھ، ص  صحیفھ سجادیھ، ترجمھ سید صدرالدین صدر بالغى، تھران، دارالكتب االسالمیھ،-56
سید : ضمنا درباره اسناد صحیفھ سجادیھ رجوع شود بھ.359-345، ص 3شیخ آغا بزرگ، ھمان ماخذ، ج -57

عبدالرزاق الموسوى المقرم، االمام زین  - علیخان مدنى، ریاض السالكین فى شرح صحیفھ سید الساجدین، مقدمھ 
 /118-95العابدین، قم، دارالشبسترى للمطبوعات، ص 

باب بود كھ یازده باب آن را فراموش كرده و شصت  75این دعاھا «: گوید توكل بن ھارون راوى صحیفھ مىم -58
 /«و چند باب آن را حفظ نمودم

دھد كھ چند باب دیگر نیز توسط راویان بعدى حذف یا  مرحوم سید علیخان مدنى پس از نقل بیان متوكل، احتمال مى
 /(29ریاض السالكین، مقدمھ، ص (ل یافتھ است باب تقلی 54فراموش شده و عمالً بھ 

شود، از طرف دانشمندان اسالمى پنج  نامیده مى» صحیفھ كاملھ«در ھر حال عالوه بر صحیفھ مشھور و رایج كھ 



الصحیفھ : گرد آورى شده و بھ نامھاى) ع(صحیفھ دیگر نیز شامل مجموعھ ھایى دیگر از دعاھاى امام سجاد 
 /(21-19، ص 15شیخ آغا بزرگ تھرانى، ھمان مأخذ، ج ( چاپ شده است$ لثھ و الثانیھ، الصحیفھ الثا

و نیز تتمھ المنتھى ) ماده زھر) 573، ص 1حاج شیخ عباس قمى، سفینھ البحار، تھران، كتابخانھ سنائى، ج  -59
ابن : ك بھ.، و ر87على محدث زاده، چاپ دوم، تھران، كتابفروشى مركزى، ص : فى وقایع ایام الخلفأ، تصحیح

 /162، ص 1ق، ج .'ه 1399العماد الحنبلى، شذرات الذھب فى اخبار من ذھب، الطبعة االولى، بیروت، دارالفكر، 
 /388، ص 2محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، بیروت، دارصادر، ج -60
 /343، ص 9ابن كثیر، البدایة و النھایة، الطبعھ الثانیة، بیروت، مكتبة المعارف، ج  -61
  104.ابن كثیر،ھمان مأخذ، ص -62
، 4سید ھاشم رسولى محالتى، قم، انتشارات عالمھ، ج : ابن شھرآشوب، مناقب آل ابى طالب، تصحیح و تعلیق -63
 /159ص 
سید ھاشم رسولى، تبریز، مكتبھ بنى ھاشمى، : على بن عیسى اربلى، كشف الغمھ فى معرفة االئمھ، تعلیق -64

 /288، ص 2ق، ج .'ه 1381
 :براى آگاھى از برخى از این روایات بھ كتابھاى زیر رجوع شود -65

 82و  73و  65و  84و  57: ، صفحات46ق، ج .'ه 1394بحار االنوار، الطبعة الثانیة، تھران، المكتبھ االسالمیة، 
االستبصار، الطبعھ الثانیھ، -51ص  2ق، ج .'ه 1386احتجاج طبرسى، نجف، مطبعة النعمان، 150و  107و 
، 2 ق، ج.'ه 1381كشف الغمھ، تبریز، مكتبھ بنى ھاشمى،  - 80، ص 2ق، ج .'ه 1375جف، دارالكتب االسالمیھ، ن

اصول  -141، ص 3، ج )افست اسماعیلیان)حلیة االولیأ، الطبعھ الثانیة، بیروت، دارالكتب العربى  -315ص 
، و ج 83، ص 4دارالكتب االسالمیھ، ج فروع كافى، تھران،  - 130، ص 2كافى، تھران، دارالكتب االسالمیھ، ج 

 /36، ص 5
محمد  - 320-319، ص 2على بن عیسى اربلى، ھمان مأخذ، ج  -59، ص 4ابن شھر آشوب، ھمان مأخذ، ج  -66

 /106، ص 9ابن كثیر، ھمان مأخذ، ج  -214، ص 5بن سعد، ھمان مأخذ، ج 
ى احوال العلمأ و السادات، قم، انتشارات میرزا محمد باقر موسوى خوانسارى اصفھان، روضات الجنات ف -67

  :در باره نظریھ طرفین رجوع شود بھ 245.، ص 7ق، ج .'ه 1392اسماعیلیان، 
شیخ محمد تقى تسترى، - )ماده زھر( 573، ص 1حاج شیخ عباس قمى، سفینھ البحار، تھران، كتابخانھ سیائى، ج 

ید محمد صادق آل بحرالعلوم، الطبعھ االولى، نجف، ، شیخ طوسى، رجال، تحقیق و تعلیق، س8قاموس الرجال، ج 
 /159ق، ص .'ه 1381المطبعھ الحیدریھ، 

 /159، ص 4ابن شھرآشوب، ھمان مأخذ، ج  -68
 /102، ص 4محمد ابولفضل ابراھیم، قم، دارالكتب االسالمیھ، ج : شرح نھج البالغھ، تحقیق -69
 /346و341، ص 9ابن كثیر، ھمان مأخذ، ج  -70
 /(شرح حال قبیصھ( 447، ص 7طبقات الكبرى، ج ال -71
دكتر احسان عباس، الطبعھ الثانیھ،  :ابن خلكان، وفیات االعیان، تحقیق-341، ص 9ابن كثیر، ھمان مأخذ، ج  -72

 /178، ص 4ش، ج .'ه 1364قم، منشورات الرضى، 
 /343، ص 9ابن كثیر، ھمان مأخذ، ج  -73
 /474ص ، 7محمد بن سعد، ھمان مأخذ، ج  -74
 /497، ص 5محمد بن سعد، ھمان مأخذ، ج  -75
 /348، ص 9ابن كثیر، ھمان مأخذ، ج  -76
اى، سید على، پژوھشى در زندگى امام سجاد، چاپ اول، دفتر مركزى حزب جمھورى  خامنھ) آیت هللا)-77

 /56ش، ص .'ه 1361اسالمى، 
شمس الدین ذھبى، تذكره  - 389، ص 2ج  ابن سعد، ھمان ماخذ، - 346، ص 9ابن كثیر، ھمان ماخذ، ج -78
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 (ع(شناخت مختصرى از زندگانى امام باقر

او ھنگام وفات پدر خود امام زین . چشم بھ جھان گشود» مدینھ«در شھر ھجرى  57در سال ) ع(حضرت باقر 
و » باقر«است و » ابوجعفر«اش  و كنیھ» محمد«نام او . رخ داد، سى و نھ سال داشت 94كھ در سال ) ع(العابدین 

 /باشد لقب او مى «باقر العلوم«

خستین كسى بود كھ ھم از نظر پدر و ھم از و از این جھت ن) ع(دختر امام حسن مجتبى » ام عبدهللا«مادر حضرت 
  .نظر مادر فاطمى و علوى بوده است

ھجرى در شھر مدینھ درگذشت و در قبرستان معروف بقیع، كنار قبر پدر و جدش، بھ خاك  114امام باقر در سال 
 /دوران امامت آن حضرت ھیجده سال بود. سپده شد

  خلفاى معاصر حضرت

  :مت دوران خود با زمامداران و خلفاى یاد شده در زیر معاصر بودپیشواى پنجم در دوران اما

 (96-86(ولید بن عبدالملك  -1

  (99-96(سلیمان بن عبدالملك  -2

 (101- 99(عمر بن عبدالعزیز  -3

 (105- 101(یزید بن عبدالملك  -4

 (125-105(ھشام بن عبدالملك  -5

 -مند بود عالقھ) ص(نسبتا دادگر و نسبت بھ خاندان پیامبر كھ شخصى  -این خلفا، بھ استثناى عمر بن عبدالعزیز
ھمگى در ستمگرى و استبداد و خودكامگى دست كمى از نیاكان خود نداشتند و مخصوصاً نسبت بھ پیشواى پنجم 

  .كردند ھمواره سختگیرى مى

 پایھ گذار نھضت بزرگ علمى 



بھ نشر و اشاعھ حقایق و معارف الھى پرداخت و پیشواى پنجم طى مدت امامت خود، در ھمان شرائط نامساعد، 
دانشگاه بزرگ «مشكالت علمى را تشریح نمود و جنبش علمى دامنھ دارى بھ وجود آورد كھ مقدمات تاسیس یك 

 /بھ اوج عظمت رسید، پى ریزى كرد» امام صادق ع«را كھ در دوران امامت فرزند گرامیش » اسالمى

ضیلت سرآمد ھمھ بزرگان بنى ھاشم بود و مقام بزرگ علمى و اخالقى او مورد امام پنجم در علم، زھد، عظمت و ف
بھ قدرى روایات و احادیث، در زمینھ مسائل و احكام اسالمى، تفسیر، تاریخ اسالم، و . تصدیق دوست و دشمن بود

) ع(و امام حسین انواع علوم، از ان حضرت بھ یادگار مانده است كھ تا آن روز از ھیچ یك از فرزندان امام حسن 
 (1.(بھ جا نمانده بود

كھ ھنوز درحال حیات بودند، از ) ص(اى از یاران پیامبر  رجال و شخصیتھاى بزرگ علمى آن روز، و نیز عده
 /كردند محضر آن حضرت استفاده مى

، »عىاوزا«، »زھرى«، »ابن مبارك«: و فقھائى مانند) از تابعین(» كیسان سجستانى«و » جابر بن یزید جعفى»
مند شده سخنان آن حضرت را، بى  از آثار علمى او بھره» زیاد بن منذرنھدى«، »شافعى«، »مالك«، »ابوحنیفھ«

  .اند واسطھ و گاه با چند واسطھ، نقل نموده

طبرى، بالذرى، سالمى، خطیب بغدادى، ابونعیم اصفھانى، و : كتب و مولفات دانشمندان و مورخان اھل تسنن مانند
موطا مالك، سنن ابى داود، مسند ابى حنیفھ، مسند مروزى، تفسیر نقاش، تفسیر زمخشرى، و دھھا : كتبى مانند

قال «: نظیر اینھا، كھ از مھمترین كتب جھان تسنن است، پر از سخنان پرمغز پیشواى پنجم است و ھمھ جا جملھ
 (2) .خورد بھ چشم مى» قال محمد الباقر«و یا » محمد بن على

است و ھر كس كوچكترین  (ع(ھاى مختلف سرشار از سخنان و احادیث حضرت باقر  در زمینھكتب شیعھ نیز 
 /كند آشنایى با این كتابھا داشتھ باشد، این معنا را تصدیق مى

 از نظر دانشمندان ) ع(امام باقر 

ھاى  گشاینده دریچھ(» باقر العلوم«آوازه علوم و دانشھاى امام باقر ع چنان اقطار اسالمى را پر كرده بود كھ لقب 
  .بھ خود گرفتھ بود) دانش و شكافنده مشكالت علوم

 :نویسد مى» ابن حجر ھیتمى»

اى گنجھاى پنھان معارف و دانشھا را آشكار ساختھ، حقایق احكام و حكمتھا و لطایف دانشھا را  محمد باقر بھ اندازه
و از ھمینجاست كھ وى را شكافنده و جامع بیان نموده كھ جز بر عناصر بى بصیرت یا بد سیرت پوشیده نیست 

 (3. (اند علوم، و برافرازنده پرچم دانش خوانده

  :گوید كھ یكى از شخصیتھاى برجستھ و دانشمندان بزرگ عصر امام بود، مى» عبدهللا بن عطأ»

ى حقیر و از نظر علم) ع(من ھرگز دانشمندان اسالم را در ھیچ محفل و مجمعى بھ اندازه محفل محمد بن على »
را كھ در علم و فقھ مشھور آفاق بود، دیدم كھ در خدمت محمد باقر مانند كودكى » حكم بن عتیبھ«من . كوچك ندیدم

 (4.(در برابر استاد عالیمقام، زانوى ادب بر زمین زده شیفتھ و مجذوب كالم و شخصیت او گردیده بود

ھر «: فرمود آورد و مى اد نموده از كالم خدا شاھد مىامام باقر ع در سخنان خود،اغلب بھ آیات قرآن مجید استن
 (5.(»مطلبى گفتم، از من بپرسید كھ در كجاى قرآن است تا آیھ مربوط بھ آن موضوع را معرفى كنم

  (ع(شاگرادان مكتب امام باقر 



كھ ھر  ھاى فقھ وحدیث و تفسیر و دیگر علوم اسالمى تربیت كرد اى در زمینھ حضرت باقر ع شاگردان برجستھ
بن اعین، ابو بصیر،  محمد بن مسلم، زراره: شخصیتھاى بزرگى ھمچون .رفت كدام وزنھ علمى بزرگى بھ شمار مى

 /برید بن معاویھ عجلى، جابربن یزید، حمران بن اعین، و ھشام بن سالم از تربیت یافتگان مكتب آن حضرتند

زراره، : ر زنده كردند، این چھار نفر عبارتند ازمكتب ما و احادیث پدرم را چھار نف«: فرمود پیشواى ششم مى
اى  اگر اینھا نبودند كسى از تعالیم دین و مكتب پیامبر بھره. ابوبصیر، محمد بن مسلم و برید بن معاویھ عجلى

آنان، از میان شیعیان زمان ما، نخستین كسانى بودند كھ با مكتب ما آشنا . این چند نفر حافظان دین بودند .یافت نمى
 (6(».شدند و در روز رستاخیز نیز پیش از دیگران بھ ما خواھند پیوست

سرآمد فقھا و محدثان زمان بودند و در میدان رقابت علمى بر فقھا و قضات غیر ) ع(شاگردان مكتب امام باقر 
 /شیعى برترى داشتند

 شكافنده علوم و گشاینده درھاى دانش 

اى كھ مكتب بزرگ وى تحویل جامعھ اسالمى داد، پیشگویى  برجستھآثار درخشان علمى پیشواى پنجم و شاگردان 
شخصیت معروف صدر اسالم » جابر بن عبدهللا انصارى«راوى این پیشگویى . را عینیت بخشد) ص(پیامبر اسالم 

 /است

 :گوید مندان خاص خاندان نبوت است، مى و از عالقھ) ص(جابر كھ یكى از یاران بزرگ پیامبر اسالم 

بعد از من شخصى از خاندان مرا خواھى دید كھ اسمش اسم من و «: بھ من فرمود) ص(امبر اسالم روزى پی
 /«او درھاى دانش را بھ روى مردم خواھد گشود. اش شبیھ قیافھ من خواھد بود قیافھ

 /چشم بھ جھان نگشوده بود) ع(ھنگامى كھ پیشگویى را فرمود كھ ھنوز حضرت باقر ) ص(پیامبر اسالم 

كرد، چشمش بھ  ھاى مدینھ عبور مى روزى جابر از كوچھ. از این جریان گذشت، زمان پیشواى چھارم رسید سالھا
 /فرموده بود، عینا در او ھست) ص(وقتى دقت كرد، دید نشانھ ھایى كھ پیامبر . حضرت باقر افتاد

 پرسید اسم تو چیست ؟

  .اسم من محمد بن على بن الحسین است: گفت

 !جدت پیامبر بھ وسیلھ من بھ تو سالم رساند: شانى او زد و گفتجابر بوسھ بر پی

ھر روز دوبار بھ دیدار آن ) ع)و بھ نشانھ عظمت امام باقر ) ص(جابر از آن تاریخ، بھ پاس احترام پیامبر 
و در پاسخ بعضى از مغرضین كھ از كار وى (نشست  رفت، او در مسجد پیامبر میان انبوه جمعیت مى حضرت مى

  .كرد پیشگویى پیامبراسالم را نقل مى (كردند گیرى مى خرده

  یك نكتھ

و ابالغ سالم پیامبر بھ آن حضرت، ضمن ) ع(در اینجا تذكر این نكتھ الزم است كھ جریان دیدار جابر با امام باقر 
 رجال كشى، كشف الغمھ، امالى صدوق، امالى شیخ طوسى،: روایات مختلف و مضمونھاى مشابھ در كتابھاى

 /اختصاص مفید و امثال اینھا نقل شده است

 :رسند این روایات از دو نظر متناقض بھ نظر مى



ھاى مدینھ دیده است، و  را در یكى از كوچھ) ع(از این جھت كھ طبق مفاد بعضى از آنھا، جابر امام باقر : نخست
جا، جابر  ر رفتھ و در آنطبق بعضى دیگر، در خانھ امام چھارم، و مطابق دستھ سوم، حضرت باقر نزد جاب

 /حضرت را شناختھ است

در بعضى از این روایات، تصریح شده است كھ جابر در آن ھنگام نابینا شده بود، ولى در برخى دیگر آمده : دوم
بدیھى است كھ این موضوع با نابینایى جابر سازگار . است كھ جابر با دقت قیافھ امام پننجم را نگاه و وارسى كرد

  .نیست

دھد  ر پاسخ تناقض نخست باید گفت كھ، در یك نظر دقیق، منافاتى میان این احادیث نیست، زیرا قرائن نشان مىد
كرد  كھ جابر روى اخالص و ارادت خاصى كھ بھ خاندان پیامبر داشت، پیشگویى و ابالغ سالم پیامبر را تكرار مى

د، بنابراین چھ اشكالى دارد كھ این جریان چند بھتر روشن گرد) ع(خواست از این طریق عظمت امام باقر  و مى
 بار و در محلھا و مناسبتھاى مختلف تكرار شده باشد؟

اما در پاسخ تناقض دوم این است كھ شاید آن دستھ از روایات كھ حاكى از دیدن و نگاه كردن جابر است، مربوط بھ 
نزد جابر بن عبدˢ : كند كھ حضرت فرمود نقل مى )ع(قبل از نابینایى او بوده است چنانكھ شیخ مفید از امام باقر 

نظیر )7...(كى ھستى؟ و این بعد از نابینایى او بود: جواب سالم مرا داد و پرسید. انصارى رفتم و بھ او سالم كردم
 (8. (این حدیث را سبط ابن جوزى نیز نقل كرده است

 اوضاع و شرائط سیاسى و اجتماعى 

اینك ویژگیھاى ھر یك از آنھا را در امر حكومت و . پنج تن از خلفاى اموى معاصر بودبا ) ع(گفتیم كھ امام باقر 
در چھ شرائط اجتماعى و سیاسى زندگى ) ع(دھیم تا روشن شود كھ امام باقر  اداره جامعھ مورد بررسى قرار مى

 كرده است؟ مى

 ولید بن عبدالملك 

د و چون پیرامون ویژگیھاى او ضمن زندگینامھ امام سجاد ولید بن عبدالملك نخسیتن خلیفھ معاصر امام پنجم بو
  :كنیم كھ توضیح دادیم، در اینجا فقط اضافھ مى

در زمان او قلمرو دولت اموى از شرق و . دوره فتح و پیروزى مسلمانان در نبرد با كفار بود: دوران خالفت ولید
حكمفرما بود، توانست دنبالھ فتوحاتى را كھ ولید در نتیجھ آرامشى كھ در عصر وى بر كشور . غرب وسعت یافت

بھ ھمین جھت قلمرو حكومت وى از طرف شرق و غرب توسعھ . در عصر خلفاى سابق انجام یافتھ بود،بگیرد
یافت و بخشھایى از ھند، و نیز كابل و كاشمر و طوس و مناطق مختلف و وسیع دیگر، بھ كشور پھناور اسالمى 

موسى بن «اندلس امتداد یافت و قشون امپراتورى اندلس از نیروھاى تحت فرماندھى پیوست و دامنھ فتوحات او تا 
 (9.(، فرمانده سپاه اسالم، شكست خوردند و این كشور بھ دست مسلمانان افتاد«نصیر

 سلیمان بن عبدالملك 

سلیمان ) 10( .كوتاه مدت بود، بھ طورى كھ مدت سھ سال بیشتر طول نكشید» سلیمان بن عبدالملك«دوران خالفت 
در آغاز خالفت، از خود نرمش نشان داد و بھ محض رسیدن بھ قدرت، درھاى زندانھاى عراق را گشود و ھزاران 
نفر زندانى بیگناه را كھ حجاج بن یوسف در بند اسارت و حبس كشیده بود، آزاد ساخت و عمال و ماموران مالیات 

 /ھاى ظالمانھ او را لغو نمود حجاج را از كار بركنار كرد و بسیارى از برنامھ

  آتش انتقامجویى



اقدام سلیمان در آزاد ساختن زندانیان بیگناه عراق دولت مستعجل بود، او بعداً این روش خود را عوض كرد و 
او با انگیزه تعصبات . روى حسابھاى شخصى و تحت تاثیر احساسات انتقامجویانھ، دست بھ ظلم و جنایت آلود

پشتیبانى ) قحطانى)را زیر فشار قرار داد و از رقباى آنان یعنى قبایل یمنى » مضرى«یل قبیلگى، افراد قبا
طارق بن «و » موسى بن نصیر«اى از سرداران سپاه و رجال بزرگ را بھ قتل رسانید، و  نیز عده)11.(كرد
 (12.(، دو قھرمان دلیر و فاتح اندلس، را مورد بیمھرى قرار داده طرد كرد»زیاد

 :نویسد مى» تاریخ سیاسى اسالم«ب مولف كتا

داد و براى از میان  بعضى را مورد توجھ قرار مى: كرد سلیمان درباره والیان خود، نظریات خصوصى اعمال مى»
، »ھند«والى » محمد بن قاسم«از جملھ كسانى كھ سلیمان با آنھا دشمنى داشت . كشید بردن بعضى دیگر نقشھ مى

و این دشمنیھا ھمھ از )13. (»والى اندلس بود» موسى بن نصیر«و » أ النھرماور«والى  «قتبیھ بن مسلم«
گرفت كھ متاسفانھ فرصت توضیح بیشتر در این زمینھ در  ھاى شخصى و رقابتھاى قبیلگى سرچشمھ مى انگیزه

  .اینجا نیست

  فساد دربار خالفت

او بھ اندازه . ران، و تجمل پرست بودسلیمان بن عبدالملك مردى فوق العاده حریص، پرخوار، شكمباره، خوشگذ
او لباسھاى پر زرق و برق و گرانقیمت . و سفرھاى وى ھمیشھ رنگین و اشرافى بود! خورد چند نفر عادى غذا مى

داد خدمتگزاران و حتى ماموارن آبدار  كرد كھ اجازه نمى پوشید و در این باره بھ قدرى افراط مى و گلدوزى شده مى
لباس گلدوزى شده و ! نیز با لباس عادى نزد او بروند، بلكھ آنان مجبور بودند ھنگام شرفیابىخانھ دربار خالفت 

تجمل پرستى دربار خالفت كم كم بھ سایر شھرھا سرایت كرد و پوشیدن این گونھ لباسھا در یمن و ! رنگین بپوشند
 (14.(كوفھ و اسكندریھ نیز در میان مردم معمول گردید

 عمر بن عبدالعزیز

بود، اما » یزید بن عبدالملك«ولیعھد سلیمان، برادرش ) پدر سلیمان(» عبدالملك بن مروان«كھ طبق وصیت  آن با
ھنگامى كھ سلیمان بیمار شد و دانست مرگ او فرا رسیده، بھ عللى عمر بن عبدالعزیز را براى جانشینى خود 

 /تعیین كرد

در مسجد اعالم شد، حاضران از این انتخاب استقبال  پس از مرگ سلیمان، ھنگامى كھ خالفت عمربن عبدالعزیز
 (15.(نموده با وى بیعت كردند

ھا و شاھد امواج خشم و تنفر شدید مردم از دستگاه خالفت بنى  عمر بن عبدالعزیز كھ مواجھ با وضع پریشان توده
اى بھ استانداران و  ھامیھ بود، از آغاز كار، در مقام دلجویى از محرومان و ستمدیدگان برآمد و طى بخشنام

 :نمایندگان حكومت مركزى در ایاالت مختلف چنین نوشت

. اند و آیین الھى در میان آنھا وارونھ اجرا شده است مردم دچار فشار و سختى و دستخوش ظلم و ستم گشتھ»
اجراى حق و اند، كمتر در صدد  زمامداران و فرمانروایان ستمگر گذشتھ، با مقررات و بدعتھایى كھ اجرا نموده

ھا جبران گردد و این گونھ اعمال  اینك باید گذشتھ. اند رفتار مالیم و عمل نیك بوده و جان مردم را بھ لب رسانده
 /متوقف شود

از این پس ھر كس عازم حج باشد،باید مقررى او را از بیت المال زودتر بپردازید تا رھسپار سفر شود، ھیچ یك از 
 (16(».ره با من، كسى را كیفر كنید، دست كسى را ببرید یا احدى را بھ دار بیاویزیدشما حق ندارید پیش از مشاو

 مبارزه با فساد و تبعیض 



عالوه بر این، عمر بن عبدالعزیز پس از استقرار حكومت خود، اسبھا و مركبھاى دربار خالفت را بھ مزایده علنى 
، دختر عبدالملك، دستور داد تمام »فاطمھ«ر خود گذاشت و پول آنھا را بھ صندوق بیت المال ریخت و بھ ھمس

جواھرات و اموال و ھدایاى گرانبھایى را كھ پدر و برادرش از بیت المال بھ اوبخشیده بودند، بھ بیت المال 
فاطمھ اطاعت كرده تمام جواھرات و زیور آالتى را كھ . كند، خانھ او را ترك گوید ھا بر نمى برگرداند اگر دل از آن

 (17.(بھ بیت المال بود، تحویل داد متعلق

عمر بن عبدالعزیز نھ تنھا ھمسر خود را با قانون عدل و داد آشنا كرد و حق مردم را از او گرفت، بلكھ تمام اموال 
و دارایى و مستغالت و لباسھاى گرانبھاى سلیمان بن عبدالملك را فروخت و پول آنھا را كھ بالغ بر بیست و چھار 

 (18.(ه بود، بھ بیت المال برگردانیدھزار دینار شد

عمر بن عبدالعزیز كھ اصالحات اجتماعى و مبارزه با فساد را بدین گونھ از خانھ خود و دستگاه خلیفھ قبلى شروع 
كرده بود، شعاع مبارزه را وسعت داد و بنى امیھ و عموزادگان خود را بھ پاى حساب كشید و بھ آنھا فرمان داد كھ 

او با قاطعیت تمام، كلیھ اموالى را كھ بنى امیھ بزور . اند، بھ بیت المال پس بدھند كھ تصاحب كرده اموال عمومى را
از مردم گرفتھ بودند، از آنھا باز ستاند و بھ صاحبان آنھا تحویل داد و دست امویان را تا حد زیادى از مال و جان 

 (19.(مردم كوتاه كرد

اى از  در ھمین زمینھ عده. ضد عمر بن عبدالعزیز تحریكاتى نمودند این موضوع بر بنى امیھ گران آمد و بر
 ترسى كھ قومت بر ضد تو شوریده حكومت تو را واژگون سازند؟ آیا نمى: نزدیكان با او دیدار كرده گفتند

 (20!)(ترسانید؟ آیا مرا از كودتا مى(ترسم،  من غیر از حساب روز قیامت، از ھیچ چیز دیگر نمى: عمر گفت

  !على ع ممنوع سب

مردى نسبتا دادگر بود و ھر چند بھ خاطر عدم  -در قیاس با دیگر خلفاى اموى  - چنانكھ دیدیم عمر بن عبدالعزیز
شود، اما بھ ھر حال  امضاى حكومت او از سوى جانشینان معصوم پیامبر، وى نیز از جرگھ طاغوتیان شمرده مى

اما در میان این خدمات، مھمترین . كومتش خالى از خدمت نبودبا بسیارى از مظالم اسالف خویش در افتاد و ح
خدمت او بھ اسالم بلكھ بھ انسانیت، كھ در كارنامھ حكومت و زندگى او درخشش خاصى دارد، از میان برداشتن 

سالھ را از میان برداشت و  69او با این اقدام خود یك بدعت ننگین ریشھ دار  .است) ع(بدعت سّب امیر مومنان 
 /دمت بزرگى بھ شیعیان بلكھ بھ جھان انسانیت انجام دادخ

كامال بر ) ھجرى 40در سال ) (ع(این بدعت، میراث شوم معاویھ بود، معاویھ كھ پس از شھادت امیر مومنان 
را بھ صورت منفورترین مرد ) ع(اوضاع مسلط شده بود، تصمیم گرفت با ایجاد تبلیغات و شعارھاى مخالف، على 

را زیر فشار قرار  (ع(او براى این كار، از یك سو، دوستداران و پیروان امیر مومنان . معرفى كند !!عالم اسالم
بشدت جلوگیرى كرد و اجازه نداد حتى یك ) ع(داد و با زور شمشیر و سرنیزه از نقل فضایل و مناقب امیر مومنان 

 /نقل و گفتھ شود) ع(حدیث، یك حكایت، و یا یك شعر در مدح على 

را وارونھ جلوه دھد، محدثان و جیره خواران دستگاه ) ع(كھ چھره درخشان على  از طرف دیگر، براى آنو 
و از این رھگذر احادیث بیشمارى جعل شد و در ! جعل كنند) ع)حكومت اموى را وادار نمود احادیثى بر ضد على 

  !میان مردم شایع گردید

د در سراسر كشور پنھاور اسالمى در روزھاى جمعھ بر فراز منابر، معاویھ بھ این ھم اكتفا نكرد، بلكھ دستور دا
 !را ضمیمھ خطبھ كنند) ع(لعن و دشنام على 

این بدعت شوم، رایج و عملى گردید و در افكار عمومى اثر بخشید و بھ صورت امر ریشھ دارى در آمد بھ طورى 
 !از دنیا رفتند) ع(ضد على بزرگ شدند و بزرگترھا با احساسات ) ع(كھ كودكان با كینھ على 



بعد از معاویھ، خلفاى دیگر اموى نیز این روش را دامھ دادند و این بدعت تا اواخر سده اول ھجرى كھ عمر بن 
 (21.(عبدالعزیز بھ خالفت رسید، ادامھ داشت

 شعاع تاثیر یك آموزگار

كار چھ بود و چھ عاملى باعث شد كھ از این » عمر بن عبدالعزیز«در اینجا جاى این سوال باقى است كھ انگیزه 
 در میان خلفاى اموى، تنھا او بھ این اقدام بزرگ دست بزند؟

پاسخ این سوال این است كھ دو حادثھ بظاھر كوچك در دوران كودكى عمر بن عبدالعزیز اتفاق افتاد كھ مسیر فكر 
در واقع از آن روز بود كھ . رگون ساختاو را كھ تحت تاثیر افكار عمومى قرار گرفتھ بود، تغییر داد و بشدت دگ

 /این حادثھ بزرگ زمان خالفت اوپایھ ریزى شد

كھ مردى خداشناس و با ایمان و آگاه بود، تحصیل » عبیدهللا«حادثھ نخست زمانى رخ داد كھ وى نزد استاد خود 
كودكان، . كرد د، بازى مىیك روز عمر با سایر كودكان ھمسال خود كھ از بنى امیھ و منسوبین آنان بودن. كرد مى

عمر نیز در عالم  .كردند را لعن مى) ع(در حالى كھ سرگرم بازى بودند، طبق معمول بھ ھر بھانھ كوچك على 
گذشت، شنید كھ شاگردش نیز  اتفاقاً در ھمان ھنگام آموزگار وى كھ از كنار آنھا مى. شد ھا ھمصدا مى كودكى با آن

ھنگام درس شد و عمر . استاد فرزانھ چیزى نگفت و بھ مسجد رفت. كند ن مىرا لع) ع(مثل سایر كودكان، على 
عمر مدتى نشست و منتظر شد تا استاد . استاد تا او را دید، مشغول نماز شد. براى فراگرفتن درس، بھ مسجد رفت

ستاد از او شاگرد خردسال احساس كرد كھ ا. از نماز فارغ شود، اما استاد نماز را بیش از حد معمول طول داد
 :آموزگار، پس از فراغت از نماز، نگاه خشم آلودى بھ وى افكنده گفت. رنجیده است و نماز بھانھ است

راضى شده بود، بر آنھا غضب كرده و » بیعت رضوان«و » بدر«دانى كھ خداوند پس از آنكھ از اھل  از كجا مى -
 (22(اند؟ ھا را مستحق لعن شده آن

  .ام نشیندهمن چیزى در این باره  -

 كنى؟ را لعن مى) ع(پس بھ چھ علت على  -

 /دھم كھ دیگر این عمل را تكرار نكنم كنم وقول مى خواھم و در پیشگاه الھى توبھ مى از عمل خود عذر مى -

پسر عبدالعزیز از آن روز . سخنان منطقى و موثر استاد، كار خود را كرد و او را سخت تحت تاثیر قرار داد
اما باز در كوچھ و بازار و ھنگام بازى با كودكان، ھمھ جا . را بھ زشتى نبرد) ع(دیگر نام على تصمیم گرفت 

 /كنند تا آنكھ حادثھ دوم اتفاق افتاد و او را در تصمیم خود استوار ساخت را لعن مى) ع(شنید مردم بى پروا على  مى

 اعتراف بزرگ 

مركزى شام، حاكم مدینھ بود و در روزھاى جمعھ طبق حادثھ از این قرار بود كھ پدر عمر از طرف حكومت 
 /رسانید كرد و خطبھ را با سب آن حضرت بھ پایان مى را لعن مى) ع(معمول، ضمن خطبھ نماز جمعھ، على 

 :روزى پسرش عمر بھ وى گفت

احت دھى و با كمال فص شوى داد سخن مى خوانى، در ھر موضوعى كھ وارد بحث مى تو ھر وقت خطبھ مى! پدر -
كند،  رسد، زبانت یك نوع لكنت پیدا مى آیى، ولى ھمینكھ نوبت بھ لعن على مى و بالغت از عھده بیان مطلب بر مى

 علت این امر چیست؟



 اى؟  آیا تو متوجھ این مطلب شده! فرزندم -

  !بلى پدر -

دانم  مى) ع(ھ من از فضایل على چ نشینند، اگر آن اند و پاى منبر ما مى این مردم كھ پیرامون ما جمع شده! فرزندم -
  !بدانند، از اطراف ما پراكنده شده دنبال فرزندان او خواھند رفت

عمر بن عبدالعزیز كھ ھنوز سخنان استاد در گوشش طنین انداز بود، چون این اعتراف را از پدر خود شنید، سخت 
لذا بھ مجرد آنكھ در . از میان بردارد تكان خورد و با خود عھد كرد كھ اگر روزى بھ قدرت برسد، این بدعت را

اى دستور داد كھ در  ھجرى بھ خالفت رسید، بھ آرزوى دیرینھ خود جامھ عمل پوشانید و طى بخشنامھ 99سال 
اّن ّهللا یأمر بالعدل و االحسان و ایتأ ذى القربى و ینھى عن الفحشأ و المنكر و «: آیھ) ع(منابر بھ جاى لعن على 

این اقدام با استقبال مردم روبرو شد و شعرا و گویندگان این عمل را . تالوت شود)23(كم تذكرون البغى یعظكم لعل
 (24.(مورد ستایش قرار دادند

  (ع(باز گرداندن فدك بھ فرزندان حضرت فاطمھ 

بھ عمل آورد، ) ص(اقدام بزرگ دیگرى كھ عمر بن عبدالعزیز در جھت رفع ظلم از ساحت خاندان پیامبر 
 /بود) ص(، دختر گرامى پیامبر اسالم )س(اندن فدك بھ فرزندان حضرت فاطمھ بازگرد

فدك در تاریخ اسالم داستان تلخ و پرماجرایى دارد كھ جاى بحث آن در اینجا نیست، اما بطور اجمال، سیرتاریخى 
رحلت پیامبر  بخشید و پس از) س(آن از این قرار است كھ پیامبر، آن را در زمان حیات خود بھ دخترش فاطمھ 

ابوبكر، بزور آن را از فاطمھ زھرا گرفت و جز اموال دولتى اعالم كرد و از آن زمان بھ وسیلھ خلفاى ) ص(
كھ معاویھ در زمان حكومت خود، آن را بھ مروان بخشید، مروان نیز بھ پسرش  گشت تا آن وقت، دست بھ دست مى

عمر بن . فرزندش عمر بن عبدالعزیز منتقل گردید اھدأ كرد، پس از مرگ عبدالعزیز فدك بھ» عبدالعزیز«
. فدك مال آنھا است و بنى امیھ حقى در آن ندارد: عبدالعزیز، آن را بھ فرزندان حضرت فاطمھ تحویل داد و گفت

ولى متاسفانھ پس از مرگ او، كھ یزید بن عبدالملك بھ خالفت رسید، مجددا فدك را از سادات فاطمى پس گرفت و 
 (25! (میھ قرار دادتیول بنى ا

كند كھ عمر بن عبدالعزیز فدك را در جریان سفر بھ مدینھ در دیدارى كھ با  نقل مى» الخصال«در كتاب » صدوق»
 (26.(داشت، بھ او مسترد كرد) ع(حضرت باقر 

 :فرمود ىم) ع(بود كھ امام باقر ) ص(گویا با توجھ بھ این گونھ خدمات عمر در رفع برخى مظالم از خاندان پیامبر 

 (27(»...عمر بن عبدالعزیز نجیب دودمان بنى امیھ است»

اند بنى امیھ او را مسموم كردند و بھ ھالكت  حكومت عمر بن عبدالعزیز، در حدود دو سال، طول كشید، گفتھ
 (28.(رساندند

  ممنوعیت نوشتن حدیث

انگیز  بھ وقوع پیوست، حادثھ اسفدر جامعھ اسالمى ) ص(بھ دنبال انحرافھاى عمیقى كھ پس از رحلت پیامبر 
كرد و آن عبارت از جلوگیرى از  دیگرى نیز رخ داد كھ آثار شوم و زیانبار آن مدتھا بر جھان اسالم سنگینى مى

 /بود» حدیث«نقل و نوشتن و تدوین 



اب آسمانى بعد از قرآن مجید در درجھ دوم اھمیت قرار گرفتھ است و پس از كت) ص(با آنكھ حدیث و گفتار پیامبر 
باشند، خلیفھ اول و دوم  رود، و اصوالً این دو، از ھم قابل تفكیك نمى بزرگترین منبع فرھنگ اسالمى بھ شمار مى

ھاى سیاسى از ھر  ھاى پوچ و بى اساس، و در واقع با انگیزه بھ مخالفت با نقل وتدوین حدیث برخاستند و بھ بھانھ
 /ابت حدیث بشدت جلوگیرى نمودندگونھ فعالیت مسلمانان در زمینھ نقل و كت

) قرآن(اى پرسید، بگویید كتاب خدا  از رسول خدا چیزى نقل نكنید و اگر كسى از شما درباره مسئلھ: ابوبكر گفت
 (29.(در میان ما و شما است، حاللش را حالل و حرامش را حرام بشمارید

ھر كس «: اى بھ تمام مناطق اسالمى نوشت ھطى بخشنام) ص(خلیفھ دوم براى جلوگیرى از نوشتن احادیث پیامبر 
 (30.(»نوشتھ، باید آن را از بین ببرد) ص(حدیثى از پیامبر 

و حافظان حدیث اكیداً ھشدار داد كھ از ) ص(وى تنھا بھ صدور این بخشنامھ اكتفا نكرد، بلكھ بھ تمام یاران پیامبر 
  !نقل و كتابت حدیث خوددارى كنند

كرد،  ھنگامى كھ عمر ما را بھ سوى عراق روانھ مى: گوید یاران مشھور پیامبر، مى، یكى از »قرظھ بن كعب»
البد خلیفھ براى احترام ما كھ یاران : دانید چرا شما را بدرقھ كردم؟ گفتیم آیا مى: خود مقدارى با ما راه آمد و گفت

را بدرقھ نمودم كھ مطلبى را بھ شما  گذشتھ از احترام شما، براى این جھت شما: گفت! اند پیامبریم، قدم رنجھ كرده
 /ام آن را انجام دھید توصیھ كنم تا بھ پاس پیاده روى و بدرقھ

روید كھ مردم آنجا، با زمزمھ تالوت قرآن، فضاى مسجد و محفل خود را پر  اى مى شما بھ منطقھ: آنگاه افزود
ید و مردم را با احادیث، مشغول نسازید و با ھا را بھ حال خود واگذار اند، توصیھ من بھ شما این است كھ آن كرده

نقل حدیث، از خواندن قرآن باز ندارید، قرآن را پیراستھ از ھر سخن و حدیثى براى مردم بخوانید و از پیامبر 
  !كمتر حدیث بھ میان آورید، من نیز در این كار با شما ھمكارى خواھم كرد) ص(

خلیفھ ما را : وى جواب داد. براى ما حدیث نقل كن: د، بھ او گفتندبھ محل ماموریت خود وارد ش» قرظھ«وقتى كھ 
 (31. (از نقل حدیث باز داشتھ است

عمر در دوران خالفتش یك بار تصمیم گرفت كھ احادیث پیامبر را بنویسد، آنگاه بھ منظور تظاھر بھ آزادى، 
امتھاى «: ا یافت و بھ مردم اعالم كردموضوع را با مردم در میان نھاد و پس از یك ماه اندیشیدن، راه چاره ر

گذشتھ را بھ یاد آوردم كھ با نوشتن بعضى كتابھا و توجھ زیاد بھ آنھا از كتاب آسمانى خود باز ماندند، لذا من ھرگز 
 (32(»آمیزم را با چیزى درھم نمى) قران(كتاب خدا 

بشدت . نمود س را كھ اقدام بھ نقل حدیثى مىكرد، بلكھ ھر ك خلیفھ در این باره تنھا بھ سفارش و تاكید اكتفا نمى
، كھ ھر سھ از شخصیتھاى بزرگ صدر »ابوذر«و » ابودردأ«و » ابن مسعود«كرد، چنانكھ روزى بھ  مجازات مى

ھا را زندانى كرد، این سھ تن تا  كنید؟ و آنگاه آن نقل مى) ص(ھا چیست كھ از پیامبر  این حدیث: اسالم بودند، گفت
 (33! (بردند در زندان بھ سر مى ھنگام مرگ عمر

 /این گونھ كیفرھا و سختگیریھا باعث شد كھ سایر مسلمانان نیز جرأت نقل و كتابت حدیث را نداشتھ باشند

 زیان جبران ناپذیر

این محدودیتھا باعث شد كھ احادیث نبوى در سینھ حافظان حدیث بماند و مسلمانان از این منبع بزرگ فرھنگ 
یك سال با پسر عمر ھمنشین بودم، از وى براى «: گوید مى» شعبى»حروم گردند، بھ حدى كھ اسالمى مدتھا م

 (34(» !ام نمونھ حتى یك حدیث از پیامبر نشنیده



ھمسفر بودم، در طول سفر حتى یك حدیث از » سعد بن مالك«از مدینھ تا مكھ با : گوید مى» سائب بن یزید«و 
 (35(»!پیامبر ص نقل نكرد

با آنكھ بھ دستور پیامبر احادیث آن » عبدهللا بن عمر«یت چنان اثر شومى در جامعھ بھ جا گذاشت كھ این ممنوع
حضرت را ضبط كرده بود، بر اثر بخشنامھ خلیفھ، آنچنان كتاب خود را پنھان ساخت كھ ھرگز در كتب حدیث 

 !خورد نامى از كتاب وى بھ چشم نمى

عیت متوجھ اسالم گردید، قابل جبران نبود، زیرا كتابت احادیث پیامبر ناگفتھ پیداست زیانھایى كھ از این ممنو
 /قریب صد سال متروك گشت و آن كلمات بلند در میان مسلمانان مورد مذاكره قرار نگرفت) ص(

اى مزدور و دورغ پرداز، از این فرصت استفاده نموده مطالب دروغ و بى اساس را بھ نفع  كھ عده از ھمھ بدتر آن
ھا و شنیدن از  ا و زمامداران وقت بھ صورت حدیث جعل كردند ؛ زیرا وقتى مدرك منحصر بھ حافظھحكومتھ

! توانست ھمھ گونھ ادعایى بنماید، چون نھ كتابى در كار بود، نھ دفترى و نھ حسابى افراد گردید، طبعا ھمھ كس مى
برداریھاى نامشروع، خود را محدث واقعى پیدااست كھ در چنین شرائطى، دھھا ابوھریره بھ وجود آمده براى بھره 

  !زدند جا مى

عمر بن . ، ادامھ یافت(101-99) «عمر بن عبدالعزیز«این وضع تا اواخر قرن اول ھجرى، یعنى تا زمان خالفت 
او . عبدالعزیز با یك اقدام شجاعانھ این بدعت شوم را از میان برداشت و مردم را بھ نقل و تدوین حدیث تشویق كرد

 :اى، بھ منظور ترغیب و تشویق دانشمندان و راویان بھ این كار، چنین نوشت بخشنامھطى 

احادیث پیامبر را جمع آورى كرده ) :«انظروا حدیث رسول هللا فاكتبوه فانى خفت دروس العلم و ذھاب اھلھ»
 /(رددبنویسید، زیرا بیم آن دارم كھ دانشمندان و اھل حدیث از دنیا بروند و چراغ علم خاموش گ

، كھ از طرف »ابى بكر بن حزم«اى مشابھ مضمون فوق از شام بھ  ، عمر بن عبدالعزیز نامھ»بخارى«بنا بھ نقل 
 (36.(وى حاكم مدینھ بود، نوشت

احیا شود و ) ص(ولى این آغاز كار بود و مدتھا الزم بود تا یك قرن عقب افتادگى جبران گردد و احادیث پیامبر 
 /، طبعاً آمیختھ بھ برخى تحریفھاى عمدى یا سھوى، روى كاغذ بیابدھا بود آنچھ در حافظھ

یزید «از آنجا كھ دوران خالفت عمر بن عبدالعزیز كوتاه بود، این برنامھ بسرعت پیشرفت نكرد، زیرا پس از او 
د، زمام امور را در دست گرفتند و چیزى كھ در حكومت آنھا مطرح نبو» ھشام بن عبدالملك«و » بن عبدالملك

 /دلسوزى بھ حال اسالم و مسلمانان بود

نخستین كسى كھ بھ امر عمر بن عبدالعزیز احادیث را جمع كرد، محمد بن مسلم بن شھاب زھرى : اند بعضى نوشتھ
 (37.(بود

البتھ باید توجھ داشت كھ گر چھ از زمان عمر بن عبدالعزیز نقل وكتابت حدیث آزاد شد، اما از یك طرف احادیث 
ھاى حدیثى شد و از طرف دیگر محدثان رسمى و طرفدار  ران فترت كتابت حدیث وارد مجموعھمجعول دو

 /شد خوددارى كرده آنھا را كتمان نمودند حكومت از نقل احادیثى كھ بھ نحوى بھ نفع اھل بیت و شیعھ تمام مى

 توجھات بى اساس 

بط حدیث چھ بود و خلیفھ دوم بھ چھ مجوزى آید و آن این است كھ علت ممنوعیت نقل و ض دراینجا سوالى پیش مى
مانند قرآن حجت بوده و ) گفتار پیامبر(دانیم احادیث  اى را صادر كرد؟ در صورتى كھ ھمھ مى چنین بخشنامھ

اعم از قرآن كھ (فرمود  مى) ص(پیروى از آن بر ھمھ مسلمانان واجب است و قران درباره كلیھ مطالبى كھ پیامبر 
: فرماید مى) باشد ولى مفاد آن مربوط بھ جھان وحى مى) ص(دیث كھ الفاظ آن از خود پیامبر گفتار خدا است و ح



» گوید و ھر چھ بگوید، طبق وحى الھى است در گفتار خود از روى ھوى و ھوس سخن نمى) ص(ھرگز پیامبر «
)38) 

و «رار داده و فرموده است از این گذشتھ خداوند صراحتاً سخنان و دستورھاى پیامبر را براى مسلمانان حجت ق
 (39. (»آنچھ را پیامبر براى شما آورده بگیرید و اجرا كنید و از آنچھ نھى كرده خوددارى كنید

اى فرزند عمر «:كند كھ حضرت با اشاره بھ دو لب خود بھ من فرمود نقل مى) ص(از پیامبر »عبدهللا بن عمر»
گویم  آید، آنچھ مى از میان این دو، بیرون نمىسوگند بھ خدایى كھ جانم در دست اوست جز حق چیزى 

 (40.(»بنویس

دارد و از راھھاى مھم و مطمئن آشنایى مردم با حقیقت اسالم بھ شمار ) ص(آیا با اھمیتى كھ احادیث پیامبر 
بھ تمام مناطق اسالمى بخشنامھ ) ص(رود، شایستھ بودكھ خلیفھ دوم براى جلوگیرى از نوشتن احادیث پیامبر  مى

آیا این بخشنامھ با روح اسالم، كھ ! ؟»نوشتھ، باید از بین ببرد) ص(ھر كس حدیثى از پیامبر «:رده بنویسدك
 !ھمواره طرفدار توسعھ و گسترش علم و دانش است، سازگار است؟

یده و اى تراش در پاسخ این سوال، طرفداران دستگاه خالفت بھ دست و پا افتاده، براى اقدام خلیفھ از پیش خود فلسفھ
این است كھ احادیث، با آیات قران مجید ) ص(علت جلوگیرى از نقل احادیث پیامبر : كنند كھ ابوبكر گفت ادعا مى

 (41(!)(آمیختھ نشود 

این عذر بھ قدرى بى اساس است كھ احتیاج بھ پاسخ ندارد، زیرا روزى كھ پیامبر اكرم بدرود زندگى گفت، تمام 
ھاى قوى خود تمام  معین شده بود و نویسندگان وحى و قاریان قرآن با حافظھ ھاى قرآن مضبوط و آیات و سوره

توانست حرفى را  ھاى قرآن چنان معین و مشخص شده بود كھ احدى نمى قرآن را حفظ كرده بودند و آیات و سوره
! ساخت؟ وارد مىاى بر قرآن  آیا با این وضع، نوشتن احادیث لطمھ. از قران بردارد یا حرفى را بر آن اضافھ كند

بعالوه، قرآن مجید ازنظر فصاحت، بالغت، روانى و سالست، جذابیت و تركیب و جملھ بندى طورى است كھ ھیچ 
اى بھ آن شباھت ندارد و ھیچ كالمى، گرچھ از نظر فصاحت بھ عالیترین درجھ برسد، قابل اشتباه با  كالم و نوشتھ

 /قرآن نیست

از نظر فصاحت و سالست و شیرینى در ) ص(ھاى خود پیامبر  بالغھ و خطبھدر نھج ال) ع(سخنان امیر مومنان 
ضمن ) ع(اوج فصاحت و بالغت قرار دارد ولى ھرگز قابل اشتباه با قرآن نیست و آیاتى كھ امیر مومنان 

یب اى كھ با ترك درخشد و ھر خواننده مى) ع(ھاى خود آورده، مانند گوھر درخشانى، در البالى سخنان على  خطبھ
 /گذارد كالم عرب آشنا باشد، در نخستین برخورد میان این دو فرق مى

 انگیزه سیاسى 

دھد كھ صدور این بخشنامھ انگیزه سیاسى داشتھ و منظور این بوده است كھ در پرتو ان، امتیاز  قرائن شھادت مى
ھنگامى كھ پیامبر ) ع(مومنان شده بود، از بین ببرند؛ زیرا امیر  (ع(بزرگى را كھ آن روزھا نصیب امیر مومنان 

و حقایقى راكھ از آن حضرت ) ص(در قید حیات بود، كتابھایى تالیف نموده بود كھ در آنھا احادیث پیامبر ) ص(
 /در ابواب مختلف آموختھ بود، گردآورى بود

 از كتابت حدیث نھى فرموده بود؟) ص(آیا پیامبر 

آن : گویند نسبت داده مى) ص(ز كتابت حدیث را بھ پیامبر اسالم تاسف اورتر این است كھ برخى از محدثان، نھى ا
چیزى از طرف من جز قرآن ننویسید و ھركس چیزى از جز قرآن نوشتھ باید آن را از بین : حضرت فرموده است

 (42.(ببرد



  :دھد كھ این مطلب بى اساس است، زیرا قرائنى شھادت مى

ھاى او  یامبر، احادیث فراوانى از آن حضرت ضبط كرده بود و نوشتھ، شاگرد ممتاز مكتب پ)ع(اوال امیر مومنان 
با ) ع(كرد، ھرگز على  از نوشتن احادیث نھى مى) ص(گشت و اگر پیامبر  مى) ع(دست بھ دست در میان ائمھ 

 /نمود فرمان او مخالفت نمى

سات، در زمان خود آن حضرت ھاى مختلفى در مسائل گوناگون، در احكام و فرائض و مرافعات و سیا ثانیا، نامھ
تعداد انگشت شمارى از . اند نوشتھ شده و محدثان و تاریخ نویسان با اسناد و مدارك متقن، متن آنھا را ضبط كرده

ھا مربوط بھ دعوت بھ اصل اسالم است، ولى بسیارى از آنھا پیرامون فصل خصومتھا و تعیین حدود و  این نامھ
) ص(توان باور نمود كھ پیامبر  فرائض نگارش یافتھ است ؛ بنابراین چگونھ مى كیفرھاى اسالمى و بیان احكام و

ھا اكنون با تمام  عدد از آن 216نامھ، كھ  300از یك طرف از نوشتن غیر قرآن نھى نماید، و از طرف دیگر 
 !خصوصیات در دسترس ماست، در برابر دیدگانش نوشتھ شود و با مخالفت او روبرو نگردد؟

 ھ گذار تدوین حدیث شیعھ پای

خوشبختانھ شیعیان از ھمان دوران حیات پیامبر اسالم در این زمینھ كوششھاى فراوانى بھ عمل آوردند و بھ پیروى 
اى از اخبار  ھاى ارزنده در نقل و ضبط و تدوین حدیث پیشگام شدند و آثار گرانبھا و مجموعھ) ع(از امیر مومنان 

  .تندو احادیث از خود بھ یادگار گذاش

) ع(پیامبر اسالم احادیثى را امال كرد و على . نخستین كسى بود كھ احادیث رسول خدا را جمع آورى كرد) ع(على 
این كتاب پس از على ع در اختیار ائمھ ع بود تا آنكھ بھ . آنھا رانوشت و بھ صورت یك كتاب تدوین شده در آورد

اى با حضرت  وى در مسئلھ. دید) ع(آن را نزد امام باقر  »حكم بن عتیبھ«روزى . منتقل گردید) ع)امام باقر 
اختالف نظر پیداكرده بود، حضرت آن كتاب را بھ وى نشان داده حدیث مربوط بھ مسئلھ مورد اختالف را ) ع(باقر

 (43.(و امالى رسول خدا است) ع(این، خط على  :در آن ارائھ كرد و فرمود

شد و آن را  نامیده مى» صحیفھ«تدوین كرده بود كھ » دیات«یگرى پیرامون كتاب د) ع(از این گذشتھ، امیر مومنان 
  .بست بھ شمشیر خود مى) بھ صورت طومار(

. »نزد ما كتابى نیست كھ آن را بخوانیم، جز كتاب خدا و این صحیفھ«: از آن حضرت نقل شده است كھ فرمود
 (44.(مطالب صحیفھ شامل حكم شرعى زخمھا و جراحات بوده است

دھد كھ در آن زمان ھیچ كتاب دیگرى غیر از قرآن  درباره صحیفھ، بروشنى نشان مى) ع(گفتار امیر مومنان 
را ) ع(و فرزندش حسن ) ع(سیوطى، على . نخستین تدوین كننده حدیث و فقھ است) ع(نوشتھ بوده است و على 

 (45.(شمارد جز طرفداران كتابت حدیث مى

ھى از نوشتن حدیث، صد سال یا بیشتر، احادیث اسالمى را ضبط نكردند، اگر جامعھ تسنن بر اثر بدعت ن
» ابو رافع«) ع(غیر از على ) ص(خوشبختانھ جامعھ تشیع در این راه پیشقدم شدند، زیرا در زمان خود پیامبر 

نوشت  «السنن و االحكام والقضایا«نیز بود، كتابى بھ نام ) ع(یكى از یاران آن حضرت كھ از دوستداران على 
و احكام و سنن مخصوص در ابواب مختلف اسالم را مثل نماز و روزه و زكات و حج و مرافعات گرد آورد )46(

توانیم آن را نخستین كتاب فقھى  و اگر ما این كتاب را نخستین كتاب حدیث بدانیم كھ توسط صحابھ تدوین شده، مى
 (47. (از این نوع نیز بشماریم

از نظر دستگاه خالفت، جرم بزرگى بھ ) ص(را نوشت كھ كتابت حدیث و گفتار پیامبر  ابورافع ھنگامى این كتاب
 /رفت شمار مى



پس از ابورافع، نویسندگان شیعھ در ھمان دوران فترت كتابت حدیث، بھ ضبط و نوشتن احادیث اسالمى پرداختند 
این برنامھ از زمان . حفظ نمودندو از این طریق سخنان پیشوایان خودرا از دستبرد تحریف و دیگر آفات زمان 

پیشرفت درخشانى پیدا كرد، بھ ) ع(تا زمان پیشواى پنجم ادامھ داشت و در زمان حضرت باقر ) ع)امیر مومنان 
طورى كھ ھنگام صدور دستور عمر بن عبدالعزیز مبنى بر جمع آورى و تدوین حدیث، ھر كدام از یاران و 

 (48. (حدیث را در حفظ داشتند شاگردان برجستھ پیشواى پنجم، ھزاران

، از شخصیتھاى بزرگ شیعھ و راویان بسیار بلند پایھ و با فضیلت، نمونھ بارزى از شاگردان »محمد بن مسلم»
او اھل كوفھ بود و طى چھار سال اقامت در شھر مدینھ، پیوستھ بھ . برجستھ پیشواى پنجم در فقھ و حدیث است

شد و از محضر آن دوپیشواى بزرگ  شرفیاب مى) ع(بھ خدمت امام صادق و بعد از او ) ع)محضر امام باقر 
 :گوید وى مى. اندوخت ھا مى بھره

شنیدم، بھ طورى كھ سى ھزار حدیث از  پرسیدم و جواب مى رسید، از امام باقر ع مى ھر موضوعى كھ بھ نظرم مى
 (49.(فرا گرفتم) ع(امام پنجم و شانزده حدیث از امام صادق 

اى باشد  تالیف كرده بود كھ گویا پاسخ چھار صد مسئلھ) چھار صد مسئلھ(» اربعمأْ مسئلھ«مسلم كتابى بنام محمد بن 
 (50) .كھ از پیشواى پنجم و ششم شنیده بود

او نیز اھل كوفھ بود و براى استفاده  .است» جابر بن یزید جعفى«) ع(یكى دیگر از تربیت یافتنگان مكتب امام باقر 
بھ شھر مدینھ ھجرت كرد و در پرتو استفاده از مكتب پرفیض پیشواى پنجم، بھ مرابت ) ع(باقر  از محضر امام

جابر، با استفاده از علوم و دانشھاى سرشار پیشواى پنجم كتب و آثار متعددى از خود با . عالى علمى نائل گردید
كتب . آورى معارف اسالمى است یادگار گذاشت كھ شاھد دیگرى بر توجھ شیعیان بھ مسئلھ تدوین حدیث و جمع

  :جابر بھ قرار زیراست

 /كتاب تفسیر -1

 /كتاب نوادر-2

 /كتاب فضائل -3

 / كتاب جمل-4

  .كتاب صفین -5

  .كتاب نھروان -6

  . (ع(كتاب مقتل امیر المومنین  -7

 (51) . (ع(كتاب مقتل الحسین -8

 یزید بن عبدالملك 

یزید مردى عیاش و خوش گذران و . روى كار آمد» بن عبدالملك یزید«، »عمر بن عبدالعزیز«پس از مرگ 
الابالى بود و بھ ھیچ وجھ بھ اصول اخالقى و دینى پایبند نبود، از اینرو ایام خالفت او یكى از سیاھترین و 

در زمان حكومت وى ھیچ فتح و پیروزى و ھیچ حادثھ . رود تاریكترین ادوار حكومت بنى امیھ بھ شمار مى
 /ى در جامعھ اسالمى اتفاق نیفتاددرخشان



او كھ در زمان خالفت عمر بن عبدالعزیز ولیعھد بود، چھره حقیقى و ماھیت خود را در وراى ظاھر فریبنده و 
بھ ھمین جھت خالفت او . قیافھ مقبولى پوشانده و از این رھگذر افكار عمومى را بھ سوى خود جلب كرده بود

، خاصھ آنكھ وى در نخستین روزھاى زمامدارى اعالم كرد كھ برنامھ خلیفھ نخست با استقبال مردم روبرو شد
 /پیشین را ادامھ خواھد داد

ولو بھ طور نسبى و در (این وعده براى مردم كھ طعم شیرین اجراى حق و عدالت را در زمان عمر بن عبدالعزیز 
ین انتظار مبدل بھ یاس و نومیدى گردید زیرا چشیده بودند، نوید امید بخشى بود، ولى طولى نكشید كھ ا) مدتى كوتاه

 !ھاى ھمھ پوچ از آب در آمد پس از آنكھ چند صباحى از زمامدارى وى گذشت، برنامھ عوض شد و وعده

 شھادت دروغین 

كھ خود را از ھر گونھ گناه و انحرافى تبرئھ  یزید براى آنكھ سرپوشى بر اعمال نارواى خود بگذارد، و براى آن
مھیداتى، چھل نفر از رجال و پیرمردان را وادار نمود تا بھ مصونیت او از گناه و عصیان شھادت بدھند، كند، با ت

 (52! (این عده شھادت دادند كھ ھیچ گونھ حساب و عذابى متوجھ خلفا نیست

ت حكومت اى از سیاستھاى مزورانھ بنى امیھ بھ منظور تثبی البتھ شھادت این عده بھ این سادگى نبود، بلكھ گوشھ
بھ )53(»مرجئھ«رفت، زیرا بنى امیھ براى تامین مقاصد سیاسى خود، یك جمعیت فكرى مانند  خود بھ شمار مى

 /ھاى حكومت اموى زیر پوشش دین بود اى براى تثبیت پایھ وجود آورده بودند كھ فعالیت فكرى آنھا وسیلھ

با یك سلسلھ تفسیرھا و توجیھات دینى، اعمال ضد  این گونھ جمعیتھا، كھ بھ استخدام حكومت اموى در آمده بودند،
 !كردند اسالمى زمامداران اموى را توجیھ مى

 :نویسد مى» ابن قتیبھ دینورى»

یزید ابتدأاً بھ خاطر اخالق فریبنده خود، در میان قریش محبوبیت داشت و اگر پس از رسیدن بھ خالفت، طبق »
كردند؛ ولى وى برخالف انتظار ھمھ، پس از  ز او شكایت نمىكرد، مردم ا روش عمر بن عبدالعزیز رفتار مى

رفتار او موج نفرت . رسیدن بھ قدرت، بكلى تغییر روش داد و عیناً رفتار نامطلوب برادرش ولید را در پیش گرفت
یزید بھ . مسلمانان را بر ضد او برانگیخت، بھ طورى كھ مردم تصمیم گرفتند او را از خالفت بركنار سازند

اى از بنى امیھ نیز بھ اعمال او  ھاى مردم بى اعتنا بود كھ حتى گروھى از قریش وعده اى بھ حقوق و خواستھ ازهاند
 /اعتراض كردند

و در روش خود تجدید نظر نماید، بر خشونت و سختگیرى خود . یزید، بھ جاى آنكھ بھ انتقادھاى مردم گوش داد
امیھ را بھ اخالل در نظم عمومى و شورش و كودتا متھم كرد و بھ  اى از اشراف قریش و بزرگان بنى افزود و عده
این عده قریب دو سال در زندان . ، دستور داد آنھا را بازداشت نموده بھ زندان افكند»محمد بن مروان»عموى خود 

 !ماندند، آنگاه محمد آنھا را بھ وسیلھ زھر مسموم نمود و ھمھ را بھ قتل رسانید

ه، تعداد سى نفر از رجال قریش را دستگیر كرد و پس از آنكھ مبالغ زیادى جریمھ از آنان یزید غیر از این عد
گرفت و اموال و دارایى و مستغالتشان را مصادره نمود، آنان را مورد آزار و شكنجھ سخت قرار داد و از ھستى 

ه با فقر و تنگدستى بھ سر ساقط كرد، بھ طورى كھ افراد مزبور در گوشھ و كنار شام و سایر نقاط پراكنده شد
یزید بھ این ھم اكتفا نكرد، بلكھ دستور داد تمام كسانى را كھ با آنان تماس داشتند، بھ اتھام ھمكارى با .بردند مى

 (54! (»شورشیان و مخالفان حكومت، بھ دار كشیدند

 ساز و آواز و قمار



استانھاى شجاعان قدیم عرب و قصائد شعرا خلفاى پیشین بنى امیھ در اوقات فراغت خویش بھ اخبار جنگھا و د
ساز و آواز جاى قصائد و اشعار را » یزید بن عبدالملك«دادند، ولى در زمان خلفاى بعدى و از آن جملھ  گوش مى

گرفت و در بزمھاى شبانھ دربار خالفت، بھ جاى قصائد حماسى شعرا و داستانھاى جنگى، ساز و آواز رایج 
 /گردید

  ھشام بن عبدالملك

او در جمع آورى ثروت و عمران و آبادى )55. (ھشام مردى بخیل، خشن، جسور، ستمگر، بیرحم و سخنور بود
جا كھ وى شخصى بى عاطفھ و  كوشید و در زمان خالفتش بعضى از صنایع دستى رونق یافت ؛ لكن از آن مى

انسانى در جامعھ روبھ زوال سختگیر بود، در دوران حكومت او، زندگى برمردم سخت شد و احساسات و عواطف 
! كرد رفت و رسم نیكوكارى و تعاون برچیده شد، بھ طورى كھ ھیچ كس نسبت بھ دیگرى دلسوزى و كمك نمى

)56) 

 نفوذ عناصر فاسد و منحرف 

سیاسى آن روز جامعھ اسالمى را بخوبى ترسیم  -، مورخ و دانشمند معروف، وضع اجتماعى »سید امیر على»
 :كند فتار ھشام را بھ نحو روشنى تشریح مىنموده اخالق و ر

با مرگ یزید دوم، خالفت بھ برادرش ھشام رسید؛ لكن خالفت او زمانى استقرار یافت كھ آشوبھا و نھضتھاى »
داخلى را سركوب نمود و آتش جنگھاى خارجى را خاموش ساخت، زیرا در آن زمان، از طرف شمال، قبایل 

آوردند، و درشرق، رھبران عباسى مخفیانھ سرگرم فراھم ساختن  ارد مىتركمن خزر بھ دولت مركزى فشارو
در داخل كشور نیز آتش خشم و كینھ خوارج، كھ مردمى . ھاى حكومت اموى بودند مقدمات براى درھم شكستن پایھ

 /دلیر و سلحشور بودند، شعلھ ور شده بود

تھ شدند و یا قربانى سیاست بدبینى و حسادت ھا، بھترین جوانان عرب، یا در جنگھاى داخلى كش در این كشمكش
اى كھ خلیفھ قبلى از وزرا و درباریان خود داشت،  دربار فاسد خالفت گشتند، زیرا در اثر اطمینان كوركورانھ

حكومت و قدرت بھ دست افراد خود خواه و ناشایستى افتاده بود كھ مردم را بھ خاطر عجر و ناتوانى خود و سؤ 
 /ساختھ بودند اداره كشور متنفر

ھاى درخشان انگشت شمارى بودند كھ با كمال ھمت و دلسوزى نسبت بھ دین و آیین در  البتھ رجال بزرگ و چھره
میان مردم سست و كم فروغ شده و در میان درباریان و عوامل وابستھ بھ حكومت رو بھ زوال بود، زیرا آنان 

 /ھدفى نداشتندعموماً عناصرى بودند كھ جز تامین منافع خود، ھیچ 

در آن عصر خطیر، جامعھ اسالمى نیازمند بازوى توانایى بود كھ كشتى متزلزل حكومت را از غرق شدن نجات 
بدھد، از اینرو طبعاً ھشام بھ مزایا و خصوصیاتى نیازمند بود كھ بتواند در پرتو آن، با دشواریھا و مشكالتى كھ 

 /مقابلھ كندجامعھ اسالمى را از ھر طرف احاطھ كرده بود، 

بود شكى نیست، زیرا در زمان ھشام دربار خالفت از عناصر ناپاك ) یزید(در اینكھ ھشام بھتر از خلیفھ قبلى 
تصفیھ شد، وقار و سنگینى جایگزین سبكسرى و بوالھوسى گردید، و جامعھ از وجود افراد طفیلى كھ سربار جامعھ 

 /بودند پیراستھ گشت

ھشام، بھ سرحد خشونت رسید و صرفھ جوییھاى وى جنبھ بخل یافت و بعضى از ولى سختگیرى بیش از اندازه 
كمبودھاى اخالقى و انسانى وى اوضاع را بدتر كرد، زیرا او فردى كوتاه فكر و مستبد و شكاك و بدبین بود، از 

بھ عملیات شد،  ھایى كھ بر ضد او چیده مى كرد، بلكھ براى خنثى كردن توطئھ اینرو، بھ ھیچ كس اعتماد نمى
شد و از انجا كھ آدم زود باورى بود،با یك بدگویى و سؤ ظن بھترین رجال كشور را  مكارانھ و جاسوسى متوسل مى



این بدبینى افراطى باعث شد كھ عزل و نصب متوالى و بیش از حد فرمانروایان و حكام شھرستانھا، . برد از بین مى
 (57.(»نتایج فوق العاده بھ بار آورد

 در شام ) ع(قر امام با

  .باشد یكى از حوادث مھم زندگى پرافتخار پیشواى پنجم، مسافرت آن حضرت بھ شام مى

بود، ھمیشھ از محبوبیت و موقعیت فوق العاده امام باقر ) ع(ھشام بن عبدالملك، كھ یكى از خلفاى معاصر امام باقر 
كرد مانع  دانند، ھمواره تالش مى مام مىدانست پیروان پیشواى پنجم، آن حضرت را ا بیمناك بود و چون مى

 /گسترش نفوذ معنوى و افزایش پیروان آن حضرت گردد

بھ زیارت خانھ خدا مشرف شده  « (ع(جعفر بن محمد«ھمراه فرزند گرامى خود ) ع(در یكى از سالھا كھ امام باقر 
ان سخنانى در فضیلت و در مجمعى از مسلمان) ع(در ایام حج، حضرت صادق . بود، ھشام نیز عازم حج شد

ھشام، كھ پیوستھ وجود امام باقر . بیان فرمود كھ بالفاصلھ توسط ماموران بھ گوش ھشام رسید) ع(امامت اھل بیت 
در  - شاید بنا بھ مالحظاتى  -كرد، از این سخن بشدت تكان خورد، ولى  را خطرى براى حكومت خود تلقى مى) ع(

بازگشت ) دمشق(رزند آن حضرت نشد، لكن بھ محض آنكھ بھ پایتخت خود و ف) ع(اثناى مراسم حج متعرض امام 
 /و فرزندش جعفر بن محمد را روانھ شام كند) ع(بھ حاكم مدینھ دستور داد امام باقر 

ھشام براى اینكھ عظمت ظاھرى خود را . امام ناگزیر ھمراه فرزند ارجمند خود مدینھ را ترك گفتھ وارد دمشق شد
شاید ھم در این سھ ! ، و ضمنا بھ خیال خود از مقام آن حضرت بكاھد، سھ روز اجازه مالقات ندادبھ رخ امام بكشد

در ) ع(روبرو شود و چھ طرحى بریزد كھ از موقعیت و مقام امام ) ع(روز در این فكر بود كھ چگونھ با امام 
 !انظار مردم كاستھ شود؟

 مسابقھ تیراندازى 

نون پرورش علما و دانشمندان و مجمع سخندانان بود امكان داشت دانشمندان البتھ اگر دربار حكومت ھشام كا
- برجستھ را دعوت نموده مجلس بحث و مناظره تشكیل بدھد؛ ولى از آنجا كھ دربار خالفت اغلب زمامداران اموى

اى رجال علم از وجود چنین دانشمندانى خالى بود و شعرا و داستانسرایان و مدیحھ گویان ج - و از آن جملھ ھشام
دانست اگر از راه مبارزه و مناظره علمى  را گرفتھ بودند، ھشام بھ فكر تشكیل چنین مجلسى نیفتاد،زیرا بخوبى مى

برنخواھند آمد و از این جھت تصمیم گرفت از ) ع(وارد شود ھیچ یك از درباریان او از عھده مناظره با امام باقر 
 /او مسلم بود راه دیگرى وارد شود كھ بھ نظرش پیروزى

را در آن مسابقھ شركت بدھد تا ) ع)ترتیب داده امام ! آرى با كمال تعجب ھشام تصمیم گرفت یك مسابقھ تیراندازى
بھ ) ع(بھ ھمین جھت پیش از ورود امام ! بلكھ بھ واسطھ شكست در مسابقھ، امام در نظر مردم كوچك جلوه كند

وارد ) ع(امام باقر  .اى نصب كرده مشغول تیراندازى گردند شانھاى از درباریان را واداشت ن قصر خالفت، عده
آیا مایلید در مسابقھ تیراندازى شركت نمایید؟ : ناگھان ھشام رو بھ امام كرد و چنین گفت. مجلس شد و اندكى نشست

د فرصت كر ھشام كھ خیال مى. ام و وقت تیراندازیم گذشتھ است، مرا معذور دار من دیگر پیر شده: حضرت فرمود
را در دو قدمى شكست قرار داده است، اصرار و پافشارى كرد كھ تیر و ) ع(خوبى بھ دست آورده و امام باقر 
گیرى  دست برد و كمان را گرفت و تیرى در چلھ كمان نھاد و نشانھ) ع)امام . كمان خود را بھ آن حضرت بدھد

مان گذاشت و رھا كرد و این بار تیر در چوبھ تیر قبلى آنگاه تیر دوم را بھ ك! كرد و تیر را درست بھ قلب ھدف زد
تیر سوم نیز بھ تیر دوم اصابت كرد و بھ ھمین ترتیب نھ تیر پرتاب نمود كھ ھر كدام بھ ! نشست و آن را شكافت

 !چوبھ تیر قبلى خورد

ھشام كھ . ختانگیز، حاضران را بشدت تحت تاثیر قرار داده و اعجاب و تحسین ھمھ را برانگی این عمل شگفت
: اش نقش بر آب شده بود، سخت تحت تاثیر قرار گرفت و بى اختیار گفت حسابھایش غلط از آب در آمده و نقشھ



آنگاه سر بھ زیر  !ام؟ گفتى پیر شده تو سرآمد تیراندازان عرب و عجم ھستى، چگونھ مى! آفرین بر تو اى اباجعفر
و فرزند عالیقدرش را در جایگاه مخصوص كنار خود جاى ) ع(ر سپس امام باق. اى بھ فكر فرو رفت افكند و لحظھ

قریش از پرتو وجود تو شایستھ سرورى بر عرب و : داد و فوق العاده تجلیل و احترام كرد و رو بھ امام كرده گفت
 اى؟  عجم است، این تیراندازى را چھ كسى بھ تو یاد داده است و در چھ مدتى آن را فراگرفتھ

دانى كھ اھل مدینھ بھ این كار عادت دارند، من نیز در ایام جوانى مدتى بھ این كار سرگرم بودم  مى: حضرت فرمود
  .ولى بعد آن را رھا كردم، امروز چون تو اصرار كردى ناگزیر پذیرفتم

كمال «ما خاندان، : نیز مانند تو در تیراندازى مھارت دارد؟ امام فرمود) حضرت صادق(آیا جعفر : ھشام گفت
از یكدیگر بھ ارث ) امامت و والیت(آمده )58(» الیوم اكملت لكم دینكم«را كھ در آیھ » اتمام نعمت«و » دین
 (59.(ماند خالى نمى) حجت(بریم و ھرگز زمین از چنین افرادى  مى

 مناظره با اسقف مسیحیان 

ن اتفاق، پیش از آنكھ گرچھ دربار ھشام براى ابراز عظمت علمى پیشواى پنجم محیط مساعدى نبود، ولى از حس
پیشواى پنجم شھر دمشق را ترك گوید، فرصت بسیار مناصبى پیش آمد كھ امام براى بیدار ساختن افكار مردم و 

ماجرا از این . معرفى عظمت و مقام علمى خود بخوبى از آن استفاده نمود و افكار عمومى شام را منقلب ساخت
در دست نداشت، ناگزیر با مراجعت ) ع)بیشتر بھ پیشگاه امام پنجم ھشام دستاویز مھمى براى جسارت : قرار بود

ھمراه فرزند گرامى خود از قصر خالفت خارج شدند، در ) ع(ھنگامى كھ امام . آن حضر بھ مدینھ موافقت كرد
امام از وضع آنان و علت . انتھاى میدان مقابل قصر با جمعیت انبوھى روبرو گردید كھ ھمھ نشستھ بودند

اند و  اینھا كشیشان و راھبان مسیحى ھستند كھ در مجمع بزرگ سالیانھ خود گردآمده: گفتند. عشان جویا شداجتما
بھ میان ) ع(امام . باشند تا مشكالت علمى خود را از او بپرسند طبق برنامھ ھمھ سالھ منتظر اسقف بزرگ مى

. این خبر فوراً بھ ھشام گزارش داده شد. جمعیت تشریف برده و بھ طور ناشناس در ان مجمع بزرگ شركت فرمود
 /ھشام افرادى را مامور كرد تا در انجمن مزبور شركت نموده از نزدیك ناظر جریان باشند

طولى نكشید اسقف بزرگ كھ فوق العاده پیر و سالخورده بود، وارد شد و با شكوه و احترام فروان، در صدر 
توجھ وى را بھ خود جلب نمود، ) ع(خت، و چون سیماى امام باقر گاه نگاھى بھ جمعیت اندا آن. مجلس قرار گرفت

  :رو بھ امام كرد و پرسید

 از ما مسیحیان ھستید یا از مسلمانان؟  -

  .از مسلمانان -

 از دانشمندان آنان ھستید یا افراد نادان؟  -

  !از افراد نادان نیستم -

 اول من سوال كنم یا شمامى پرسید؟  -

 /ا سوال كنیداگر مایلید شم -

آشامند ولى مدفوعى ندارند؟ آیا براى  خورند و مى كنید كھ اھل بھشت غذا مى بھ چھ دلیل شما مسلمانان ادعا مى -
 این موضوع، نمونھ و نظیر روشنى در این جھان وجود دارد؟

  !كند ولى مدفوعى ندارد بلى، نمونھ روشن آن در این جھان جنین است كھ در رحم مادر تغذیھ مى -



 !پس شما گفتید از دانشمندان نیستید؟! عجب -

  !من چنین نگفتم، بلكھ گفتم از نادانان نیستم -

 /سوال دیگرى دارم -

 /بفرمایید -

شود و ھر چھ از آنھا مصرف شود، باز بھ حال خود  ھا و نعمتھاى بھشتى كم نمى بھ چھ دلیل عقیده دارید كھ میوه -
 توان براى این موضوع ذكر كرد؟ ھاى این جھان را مى آیا نمونھ روشنى از پدیدهكنند؟  باقى بوده كاھش پیدا نمى

شما اگر از شعلھ چراغى صدھا چراغ روشن كنید، شعلھ . آرى، نمونھ روشن آن در عالم محسوسات آتش است -
 $!شود چراغ اول بھ جاى خود باقى است و از ان بھ ھیچ وجھ كاستھ نمى

رسید، ھمھ را پرسید و جواب قانع كننده شنید و چون خود را عاجز  ھ نظرش مىاسقف ھر سوال و مشكلى ب...
دانشمند واال مقامى را كھ مراتب اطالعات و معلومات مذھبى  !مردم«: یافت، بشدت ناراحت و عصبانى شد و گفت

بھ ! از ما برتر وبھترند؟ اید تا مرا رسوا سازد و مسلمانان بدانند پیشوایان آنان او از من بیشتر است، بھ اینجا آورده
این را » !خدا سوگند دیگر با شما سخن نخواھم گفت و اگر تا سال دیگر زنده ماندم، مرا در میان خود نخواھید دید

  !گفت و از جا برخاست و بیرون رفت

 اتھام ناجوانمردانھ 

ھشام، بھ جاى . آورد این جریان بسرعت درشھر دمشق پیچید و موجى از شادى و ھیجان درمحیط شام بھ وجود
) ع(بر بیگانگان خوشحال گردد، بیش از پیش از نفوذ معنوى امام ) ع(كھ از پیروزى افتخارآمیز علمى امام باقر  آن

! بیمناك شد و ضمن ظاھر سازى و ارسال ھدیھ براى آن حضرت پیغام داد كھ حتماً ھمان روز دمشق را ترك گوید
بھ وى دست داده بود، كوشش كرد درخشش علمى و ) ع(علمى امام نیز بر اثر خشمى كھ بھ علت پیروزى 

اجتماعى ایشان را با حربھ زنگ زده تھمت از بین ببرد و رھبر عالیقدر اسالم را متھم بھ گرایش بھ مسیحیت 
 :چنین نوشت) مانند فرماندار شھر مدین(لذا با كمال ناجوانمردى بھ برخى از فرمانداران خود ! نماید

على، پسر ابوتراب، ھمراه فرزندش نزد من آمده بود، وقتى آنان را بھ مدینھ بازگرداندم، نزد كشیشان محمد بن »
ولى من بھ خاطر خویشاوندى اى كھ با من دارند، از . بھ مسیحیان تقرب جستند!! رفتند و با گرایش بھ نصرانیت

 !«مردم اعالم كنید كھ من از آنان بیزارموقتى كھ این دو نفر بھ شھر شما رسیدند، بھ ! كیفر آنان چشم پوشیدم

ولى تالشھاى مذبوحانھ ھشام براى پوشاندن حقیقت بھ جایى نرسید و مردم شھر مزبور كھ ابتدأاً تحت تاثیر تبلیغات 
ھاى امامت كھ از آن حضرت دیده شد، بھ عظمت و مقام واقعى  ھشام قرار گرفتھ بودند، در اثر احتجاجھا و نشانھ

پى بردند، و بدین ترتیب سفرى كھ شروع آن با اجبار و تھدید بود، بھ یكى از سفرھاى ثمربخش و  پیشواى پنجم
 (60! (آموزنده تبدیل شد

 مناظرات امام باقر ع 

معتزلھ، خوارج و : ھاى مذھبى و گروھھاى سیاسى و مذھبى متعددى مانند فرقھ) ع(در دوران امامت حضرت باقر 
نمود و طى  ھمچون سدى استوار در برابر نفوذ عقائد باطل آنان ایستادگى مى) ع(باقر  مرجئھ فعالیت داشتند و امام

كوبید و بى پایگى عقائدشان  مناظراتى كھ با سران این گروھھا داشت، پایگاھھاى فكرى و عقیدتى آنان را در ھم مى
،یكى از سران »نافع بن ازرق«ا در اینجا بھ عنوان نمونھ گفتگوى آن حضرت را ب. كرد رابا دالئلى روشن ثابت مى

 : گذرانیم خوارج، از نظر خوانندگان مى



امام بھ سواالت وى پاسخ داد و ضمن گفتگو . بھ حضور امام رسید و مسائلى از حرام و حالل پرسید» نافع«روزى 
  :فرمود

، در صورتى كھ قبال را حالل شمردید) ع(چرا جدایى از امیر مومنان : بگو) از دین خارج شدگان(بھ این مارقین 
 !دانستید؟ كردید و یارى اورا موجب نزدیكى بھ خدا مى خون خویش را در كنار او و در راه اطاعت از او نثار مى

خداوند در شریعت پیامبر خود در دو : بھ آنان بگو. آنان خواھند گفت كھ او را در دین خدا حكم قرار داد: امام افزود
 :فرماید ه است؛ یكى در مورد اختالف میان زن و شوھر است كھ مىمورد دو نفر را حكم قرار داد

ھا بیم داشتھ باشید، داورى از خانواده شوھر و داورى از خانواده زن انتخاب  و اگر از جدایى و شكاف میان آن»
كند  ق آنھا مىاگر این دو داور تصمیم بھ اصالح داشتھ باشند،خداوند كمك بھ تواف) تا بھ كار آنان رسیدگى كنند(كنید 

 (61.(»خداوند دانا و آگاه است) زیرا)

حكم قرار داد، و » بنى قریظھ«است كھ پیامبر اسالم او را میان خود و قبیلھ یھودى » سعد بن معاذ«دیگرى داورى 
ھ دو دانید كھ امیر مومنان حكمیت را بھ این شرط پذیرفت ك آیا نمى: گاه امام افزود آن. او ھم طبق حكم خدا نظر داد

داور بر اساس حكم قرآن داورى كنند و از از حدود قرآن تجاوز نكنند و شرط كرد كھ اگر بر خالف قران راى 
داورى كھ خود تعیین كردى بر ضرر تو نظر داد، : بدھند، مردود خواھد بود؟ وقتى كھ بھ امیر مومنان گفتند

پس چگونھ مارقین حكمیت قرآن و مردود . ار دادممن او را داور قرار ندادم، بلكھ كتاب خدا را داور قر: فرمود
 !آورند؟ شمارند، اما بدعت و بھتان خود را گمراھى بھ حساب نمى بودن خالف قران را گمراھى مى

بھ خدا سوگند این سخنان را نھ شنیده بودم و نھ بھ ذھنم خطور كرده : با شنیدن این بیانات گفت» نافع بن ازرق»
 (62!(هللا بود، حق ھمین است ان شأ
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 (1)(ع(زندگینامھ امام صادق 

ام «و مادرش ) ع(، پدر ارجمندش امام باقر »صادق«، لقبش»ابو عبدهللا«اش  ، كنیھ»جعفر«اى ششم نام پیشو
 /باشد مى» فروه

ھجرى  148سالگى در سال  65ھجرى در مدینھ چشم بھ جھان گشود و در سن  83او در ھفدھم ربیع االول سال 
 /پدر بزرگوارش بھ خاك سپرده شد در كنار مرقد» بقیع«دیده از جھان فرو بست و در قبرستان معروف 

  خلفاى معاصر حضرت

دوران امامت او مصادف بود با اواخر حكومت امویان كھ در سال . بھ امامت رسید 114در سال ) ع(امام صادق 
 /بھ عمر آن پایان داده شد و اوایل حكومت عباسیان كھ از این تاریخ آغاز گردید 132

  :با افراد زیر معاصر بود از میان خلفاى اموى) ع(امام صادق 

  .(ق'ه125-105(ھشام بن عبدالملك  -1

  .(126-125(ولید بن یزید بن عبدالملك  -2

 /(126(یزید بن ولید بن عبدالملك -3

 /(126روز از سال 70(ابراھیم بن ولید بن عبدالملك -4

  .(132-126(مروان بن محمد مشھور بھ مروان حمار -5

  :یز معاصر بود باو از میان خلفاى عباسى ن

 /(137-132(عبدّهللا بن محمد مشھور بھ سفاح  -1

 /(158-137(ابو جعفر مشھور بھ منصور دوانیقى  -2

  (ع(عظمت علمى امام صادق 



شواھد فراوانى وجود دارد و این معنا مورد قبول دانشمندان تشیع و تسنن ) ع(در باب عظمت علمى امام صادق 
آوردند و برترى علمى او را  رگ در برابر عظمت علمى آن حضرت سر تعظیم فرود مىفقھا و دانشمندان بز. است
 /ستودند مى

زمانى : گفت نیز مى)1(ام من دانشمندتر از جعفر بن محمد ندیده: گفت ، پیشواى مشھور فرقھ حنفى، مى»ابو حنیفھ»
مردم شیفتھ جعفر بن محمد : ترا احضار كرده بود، مرا خواست و گف» جعفر بن محمد«) دوانیقى(» منصور«كھ 
روزى . من چھل مسئلھ مشكل آماده كردم. اند، براى محكوم ساختن او یك سرى مسائل مشكل را در نظر بگیر شده

وقتى وارد مجلس وى شدم دیدم جعفر بن محمد در سمت راست او . بود، مرا احضار كرد» حیره«منصور كھ در 
ن تحت تأثیر ابھت و عظمت او قرار گرفتم كھ چنین حالى از دیدن منصور نشستھ است وقتى چشمم بھ او افتاد آنچنا

او . این ابو حنیفھ است :منصور رو بھ وى كرد و گفت. سالم كردم و با اشاره منصور نشستم. بھ من دست نداد
جعفر ( مسائل خود را با ابو عبدهللا! اى ابو حنیفھ: سپس منصور رو بھ من كرده گفت. شناسمش بلى مى: پاسخ داد
عقیده : داد پرسیدم، پاسخ مى اى مى ھر مسئلھ. در این ھنگام شروع بھ طرح مسائل كردم. در میان بگذار) بن محمد

در برخى از مسائل با نظر ما موافق، و در . شما در این باره چنین و عقیده اھل مدینھ چنان و عقیده ما چنین است
بدین ترتیب چھل مسئلھ را مطرح كردم و ھمھ را . ھر دو مخالف بودبرخى دیگر با اھل مدینھ موافق و گاھى، با 

دانشمندترین مردم، آگاھترین آنھا بھ : گفت (ع(ابو حنیفھ بھ اینجا كھ رسید با اشاره بھ امام صادق : پاسخ گفت
 (2(اختالف مردم در فتاوا و مسائل فقھى است

كردم، او را ھمواره در یكى از سھ  حمد رفت و آمد مىمدتى نزد جعفر بن م: گفت ، پیشواى فرقھ مالكى مى»مالك»
كرد، و ھرگز او را ندیدم كھ بدون وضو حدیث نقل  خواند یا روزه بود و یا قرآن تالوت مى یا نماز مى: حالت دیدم

در علم و عبادت و پرھیزگارى، برتر از جعفر بن محمد ھیچ چشمى ندیده و ھیچ گوشى نشنیده و بھ قلب )3(كند
 /(4(رى خطور نكرده استھیچ بش

بھ قدرى علوم از آن حضرت نقل شده كھ زبانزد مردم گشتھ و آوازه آن ھمھ جا پخش شده : نویسد مى) مفید(شیخ 
 (5(است و از ھیچ یك از افراد خاندان او، بھ اندازه او علم و دانش نقل نشده است

نزد مردم گشتھ و آوازه آن، ھمھ جا پخش شده بھ قدرى علوم از او نقل شده كھ زبا: نویسد مى» ابن حجر ھیتمى»
یحیى بن سعید، ابن جریح، مالك، سفیان ثورى، سفیان بن عیینھ، : مانند (فقھ و حدیث(است و بزرگترین پیشوایان 

 (6(اند ابو حنیفھ، شعبھ و ایوب سجستانى از او نقل روایت كرده

جعفر بن محمد كسى است كھ علم و دانش او : دگوی ، یكى از دانشمندان مشھور قرن سوم، مى»ابو بحر جاحظ»
شود كھ ابوحنیفھ و ھمچنین سفیان ثورى از شاگردان اوست، و شاگردى این دو  جھان را پر كرده است و گفتھ مى

 (7. (تن در اثبات عظمت علمى او كافى است

فتاوا و آراى : نویسد یھ مىام ھاى مذھبى و مكاتب فلسفى در دوران خالفت بنى با اشاره بھ فرقھ» سید امیر على»
گسترش علم در آن زمان، روح بحث و . دینى تنھا نزد سادات و شخصیتھاى فاطمى رنگ فلسفى بھ خود گرفتھ بود

شایستھ ذكر است كھ  .جستجو را برانگیختھ بود و بحثھا و گفتگوھاى فلسفى در ھمھ اجتماعات رواج یافتھ بود
این حوزه را نبیره على . كھ در مدینھ شكوفا شده بود، بھ عھده داشت اى رھبرى این حركت فكرى را حوزه علمى

او پژوھشگرى فعال و متفكرى بزرگ . لقب داشت، تاسیس كرده بود» صادق«بن ابى طالب بنام امام جعفر كھ 
بود، و با علوم آن عصر بخوبى آشنایى داشت و نخستین كسى بود كھ مدارس فلسفى اصلى را در اسالم تاسیس 

  .كرد

كردند، بلكھ فالسفھ و طالب  در مجالس درس او، تنھا، كسانى كھ بعدھا مذاھب فقھى را تاسیس كردند، شركت نمى
واصل بن «و » بصره«، موسس مكتب فلسفى »حسن بصرى» .شدند فلسفھ از مناطق دور دست در آن حاضر مى

 (8.(شدند او سیراب مىموسس مذھب معتزلھ، از شاگردان او بودند كھ از زالل چشمھ دانش » عطأ

 :نویسد ، مورخ مشھور، مى»ابن خلكان»



او یكى از امامان دوازده گانھ در مذھب امامیھ، و از بزرگان خاندان پیامبر است كھ بھ علت راستى و درستى 
. فضل و بزرگوارى او مشھورتر از آن است كھ نیاز بھ توضیح داشتھ باشد. خواندند گفتار، وى را صادق مى

جابر كتابى شامل ھزار ورق تالیف كرد كھ تعلیمات جعفر صادق . ى جابر بن حیان طرطوسى شاگرد او بودابوموس
 (9.(را در برداشت و حاوى پانصد رسالھ بود

 اوضاع سیاسى، اجتماعى، فرھنگى عصر امام 

ضرت در منحصر بھ فرد بوده و شرائط اجتماعى و فرھنگى عصر آن ح) ع(در میان امامان، عصر امام صادق 
زمان ھیچ یك از امامان وجود نداشتھ است، زیرا آن دوره از نظر سیاسى، دوره ضعف و تزلزل حكومت بنى امیھ 

از زمان ھشام بن . و فزونى قدرت بنى عباس بود و این دو گروه مدتى در حال كشمكش و مبارزه با یكدیگر بودند
وارد مرحلھ مبارزه مسلحانھ و عملیات  129، و در سال عبدالملك تبلیغات و مبارزات سیاسى عباسیان آغاز گردید

 /بھ پیروزى رسید 132نظامى گردید و سرانجام در سال 

جا كھ بنى امیھ در این مدت گرفتار مشكالت سیاسى فراوان بودند، لذا فرصت ایجاد فشار و اختناق نسبت بھ  از آن
 /نداشتند (مثل زمان امام سجاد(امام و شیعیان را 

نیز چون پیش از دستیابى بھ قدرت در پوشش شعار طرفدارى از خاندان پیامبر و گرفتن انتقام خون آنان  عباسیان
از اینرو این دوران، دوران آرامش و آزادى نسبى امام صادق . كردند، فشارى از طرف آنان مطرح نبود عمل مى

 /رفت ھ شمار مىو شیعیان، و فرصت بسیار خوبى براى فعالیت علمى و فرھنگى آنان ب) ع(

 شرائط خاص فرھنگى 

در آن زمان شور و شوق  .عصر جنبش فكرى و فرھنگى بود) ع(از نظر فكرى و فرھنگى نیز عصر امام صادق 
علم قرائت : اى در جامعھ اسالمى بھ وجود آمده بود و علوم مختلفى اعم از علوم اسالمى ھمچون علمى بى سابقھ

پدید آمده  $ طب، فلسفھ، نجوم، ریاضیات و: فقھ، علم كالم، یا علوم بشرى مانندقرآن، علم تفسیر، علم حدیث، علم 
بنابراین تشنگى علمى . كرد بود، بھ طورى كھ ھر كس یك متاع فكرى داشت بھ بازار علم و دانش عرضھ مى

 /عجیبى بھ وجود آمده بود كھ الزم بود امام بھ آن پاسخ گوید

 :توان بدین نحو خالصھ كرد ش علمى شده بود مىعواملى را كھ موجب پیدایش این جنب

البتھ عباسیان نیز در این آزادى فكرى بى تاثیر نبود؛ اما ریشھ این . آزادى و حریب فكر و عقیده در اسالم -1
  .توانستند خواستند از آن جلوگیرى كنند، نمى آزادى در تعلیمات اسالم بود، بھ طورى كھ اگر ھم عباسیان مى

تشویقھاى پیامبر . ھاى مذھبى بودند روز اسالمى یك محیط كامالً مذھبى بود و مردم تحت تاثیر انگیزهمحیط آن  -2
اسالم بھ كسب علم، و تشویقھا و دعوتھاى قرآن بھ علم و تعلیم و تفكر و تعقل، عامل اساسى این نھضت و شور و 

 /شوق بود

كھ (سابقھ فكرى و علمى بودند و بعضاً ھمچون نژاد ایرانى  اقوام و مللى كھ اسالم را پذیرفتھ بودند نوعاً داراى -3
این افراد .رفتند و مصرى و سورى،از مردمان مراكز تمدن آن روز بھ شمار مى)اى درخشانتر داشت از ھمھ سابقھ

 /پرداختند بھ منظور درك عمیق تعلیمات اسالمى،بھ تحقیق و جستسجو و تبادل نظر مى

مسلمانان،اھل را تحمل .كتاب آمیز با غیر مسلمانان مخصوصاً ھمزیستى با اھل المتتسامح دینى یا ھمزیستى مس-4
. در آن زمان اھل كتاب، مردمى دانشمند و مطلع بودند. دانستند كردند و این را برخالف اصول دینى خود نمى مى

 (10(اشت مسلمانان با آنان برخورد علمى داشتند و این خود بحث و بررسى و مناظره را بھ دنبال د



 برخورد فرق و مذاھب 

در اثر برخورد مسلمین با . ھا و پیدایش فرق و مذاھب مختلف نیز بود عصر برخورد اندیشھ) ع(عصر امام صادق 
 /عقاید و آراى اھل كتاب و نیز دانشمند یونان، شبھات و اشكاالت گوناگونى پدید آمده بود

مشبھ، متصوفھ، مجسمھ،  (12)زنادقھ، ) 11(جئھ، غالت،معتزلھ، جبریھ، مر: در آن زمان فرقھ ھایى ھمچون
 /كردند تناسخیھ و امثال اینھا پدید آمده بودند كھ ھر كدام عقاید خود را ترویج مى

آمد، مثال در  از این گذشتھ در زمینھ ھر یك از علوم اسالمى نیز در میان دانشمندان آن علم اختالف نظر پدید مى
گرفت و ھر كس بھ نحوى  بحثھا و مناقشات داغى در مى)13(یث، فقھ، و علم كالم علم قرائت قران، تفسیر، حد

 /كرد اى طرفدارى مى داد و از عقیده نظر مى

 دانشگاه بزرگ جعفرى 

با توجھ بھ فرصت مناسب سیاسى كھ بھ وجود آمده بود، و با مالحظھ نیاز شدید جامعھ و آمادگى ) ع(امام صادق 
را گرفت و حوزه وسیع علمى و دانشگاه ) ع(ھضت علمى و فرھنگى پدرش امام باقر زمینھ اجتماعى، دنبالھ ن

: اى ھمچون ھاى مختلف علوم عقلى و نقلى آن روز، شاگردان بزرگ و برجستھ بزرگى بھ وجود اورد و در رشتھ
ان و تربیت ھشام بن حكم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، ھشام بن سالم، مومن طاق، مفضل بن عمر، جابر بن حی

 (14.(اند  كرد كھ تعداد آنھا را بالغ بر چھار ھزار نفر نوشتھ

. ھاى درخشانى بودند كھ خدمات بزرگى انجام دادند ھر یك از این شاگردان شخصیتھاى بزرگ علمى و چھره
د كتاب سى و یك جل» ھشام بن حكم«بھ عنوان نمونھ . گروھى از آنان داراى آثار علمى و شاگردان متعددى بودند

ھاى عقلى و  در زمینھ علوم گوناگون بخصوص رشتھ)16(نیز بیش از دویست جلد» جابر بن حیان«نوشتھ و )15(
تصنیف كرده بود كھ بھ ھمین خاطر، بھ عنوان پدر علم شیمى ) شد كھ آن روز كیمیا نامیده مى(طبیعى و شیمى 

روپایى در قرون وسطى ترجمھ گردید و نویسندگا كتابھاى جابر بن حیان بھ زبانھاى گوناگون ا. مشھور شده است
 /كنند تاریخ علوم ھمگى از او بھ عظمت یاد مى

 رسالھ توحید مفضل 

اى را باز كرد كھ براى دانشمندان  چنانكھ اشاره شد امام صادق ع در علوم طبیعى بحثھایى نمود و رازھاى نھفتھ
توحید مفضل است كھ امام آن را ظرف ) از آموزش جابرگذشتھ (گواه روشن این امر .امروز نیز مایھ اعجاب است

  .شھرت یافت» توحید مفضل«نوشت و بنام كتاب » مفضل بن عمر كوفى«چھار روز امال كرد و 

روزى ھنگام غروب در مسجد پیامبر نشستھ بودم و در عظمت پیامبر و : گوید مفضل خود در مقدمھ رسالھ مى
ابن ابى «در این فكر بودم كھ ناگاه . اندیشیدم ھ آن حضرت عطا كرده مىب$ چھ خداوند از شرف و فضیلت و  آن

پس از آن یكى  .شنیدم نشست ، كھ یكى از زندایقان آن زمان بود، وارد شد و در جایى كھ من سخن او را مى»العوجأ
آنگاه ابن ابى العوجأ ... این دو، مطالبى درباره پیامبر اسالم بیان داشتند. از دوستانش نیز رسید و نزدیك او نشست

نام محمد را، كھ عقل من در آن حیران است و فكر من در كار او درمانده است، واگذار و در اصلى كھ محمد : گفت
در این ھنگام سخن از آفریدگار جھان بھ میان آوردند و حرف را بھ جایى رساندند كھ جھان . آورده است سخن بگو

ز خود بخود از طبیعت پدید آمده است و پیوستھ چنین بوده و چنین خواھد را خالق و مدبرى نیست، بلكھ ھمھ چی
 /بود

چون این سخنان واھى را از آن دور مانده از رحمت خدا شنیدم، از شدت خشم نتوانستم خوددارى : گوید مفضل مى
ز حاالت گوناگون اى دشمن خدا، ملحد شدى و پروردگار را كھ تو را بھ نیكوترین تركیب آفریده، و ا: كنم و گفتم

اگر در خود اندیشھ كنى و بھ درك خود رجوع نمایى، دالئل ! گذارنده و بھ این حد رسانده است، انكار كردى



پروردگار را در وجود خود خواھى یافت و خواھى دید كھ شواھد وجود خدا و قدرت او، نشان علم و حكمتش در 
  .تو آشكار و روشن است

كسانى كھ از مباحث اعتقادى آگاھى داشتند و در بحث و (= رد، اگر تو از متكلمانى اى م«: ابن ابى العوجأ گفت
كنیم ؛ و اگر از  با تو، بھ روش آنان سخن بگویم، اگر ما را محكوم ساختى ما از تو پیروى مى) جدل ورزیده بودند

او خود با ما چنین سخن  آنان نیستى سخن گفتن با تو سودى ندارد؛ و اگر از یاران جعفر بن محمد صادق ھستى،
او از سخنان ما بیش از آنچھ تو شنیدى بارھا شنیده ولى دشنام نداده است . كند گوید و این گونھ با ما مناظره نمى نمى

و در بحث بین ما و او از حد و ادب بیرون نرفتھ است، او آرام و بردبار و متین و خردمند است و ھرگز خشم و 
آوریم، گمان  شنود تا آنكھ ھر چھ در دل داریم بر زبان مى د، سخنان و دالئل ما را مىشو سفاھت بر او چیره نمى

سازد و با كوتاھترین كالم،حجت را بر ما  ایم، آنگاه با كمترین سخن دالئل ما را باطل مى كنیم بر او پیروز شده مى
 /«ى، چنانكھ شایستھ اوست، با ما سخن بگوتوانیم پاسخ دھیم، اینك اگر تو از پیروان او ھست كند چنانكھ نمى تمام مى

من اندوھناك از مسجد بیرون آمدم و در حالى كھ در باب ابتالى اسالم و مسلمانان بھ كفر این ملحدان و شبھات آنان 
امام چون مرا افسرده و اندوھیگین . رسیدم) ع(كردم، بھ حضور سرورم امام صادق  در انكار آفریدگار فكر مى

 تو را چھ شده است؟ : یافت، پرسید

براى تو از حكمت آفریدگار در آفرینش جھان و «: من سخنان آن دھریان را بھ عرض امام رساندم، امام فرمود
حیوانات و درندگان و حشرات و مرغان و ھر جاندارى از انسان و چھار پایان و گیاھان و درختان میوه دار و بى 

خواھم كرد، چنانكھ عبرت گیرندگان از آن عبرت گیرند و بر معرفت میوه و گیاھان خوردنى و غیر خوردنى بیان 
  .«...بامداد فردا نزد ما بیا .مومنان افزوده شود و ملحدان و كافران در ان حیرآن بمانند

امام بیاناتى پیرامون آفرینش انسان از آغاز . بھ دنبال این بیان امام، مفضل چھار روز پیاپى بھ محضر امام رسید
نیروھاى ظاھرى و باطنى و صفات فطرى وى و در خلقت اعضا و جوارح انسان، و آفرینش انواع  خلقت و

 (17. (و فلسفھ آفات و مباحث دیگر ایراد فرمود و مفضل نوشت... حیوانات و نیز آفرینش آسمان و زمین و

از دانشمندان رسالھ توحید مفضل بارھا بھ صورت مستقل چاپ و توسط مرحوم عالمھ مجلسى و برخى دیگر 
 /معاصر بھ فارسى ترجمھ شده است

  (ع(وسعت دانشگاه امام صادق 

با تمام جریانھاى فكرى و عقیدتى آن روز برخورد كرد و موضع اسالم و تشیع را در برابر آنھا ) ع(امام صادق 
 /روشن ساختھ برترى بینش اسالم را ثابت نمود

ان نبود، بلكھ از پیروان سنت و جماعت نیز از مكتب آن منحصر بھ شیعی) ع(شاگردان دانشگاه امام صادق 
  .اند پیشوایان مشھور اھل سنت، بالواسطھ یا با واسطھ، شاگرد امام بوده. شدند حضرت برخوردار مى

او این دو سال را پایھ علوم و . قرار دارد كھ دو سال شاگرد امام بوده است» ابوحنیفھ«در راس این پیشوایان، 
ھالك » نعمان«: »نعمان«اگر آن دو سال نبود، : »لوال السنتان لھلك نعمان«:گوید كند و مى فى مىدانش خود معر

 (18.(شد مى

بنى : شاگردان امام از نقاط مختلف ھمچون كوفھ، بصره، واسط، حجاز و امثال اینھا و نیز از قبائل گوناگون مانند
، بنى ضبھ، قریش بویژه بنى حارث بن عبدالمطلب و اسد، مخارق، طى، سلیم، غطفان، ازد، خزاعھ، خثعم، مخزوم

 (19.(پیوستند بنى الحسن بودند كھ بھ مكتب ان حضرت مى



و از محدثان ) ع(كھ از شاگردان امام رضا » حسن بن على بن زیاد وشأ«در وسعت دانشگاه امام ھمین قدر بس كھ 
در مسجد كوفھ نھصد نفر استاد حدیث : گفت مى، )كرده زندگى مى) ع)طبعاً سالھا پس از امام صادق (بزرگ بوده 

 (20.(كردند مشاھده كردم كھ ھمگى از جعفر بن محمد حدیث نقل مى

فقھا و محدثانى ھمچون شعبھ، سفیان ثورى، سفیان بن عیینھ، مالك، ابن جریح، » ابن حجر عسقالنى«بھ گفتھ 
. اند انبوه دیگر، از آن حضرت حدیث نقل كردهابوحنیفھ، پسروى موسى، و ھیب بن خالد، قطان، ابوعاصم، و گروه 

)21) 

، كتابى شامل »جابرین حیان«شاگرد او  .ھاى دیگر دارد او سخنان نفیسى در علم توحید و رشتھ: نویسد مى» یافعى»
ھر یك از شاگردان خود را در ) ع(امام صادق  (22. (ھزار ورق كھ پانصد رسالھ را در بر داشت، تألیف كرد

نمود و در نتیجھ، ھر كدام از آنھا در یك یا دو رشتھ  با ذوق و قریحھ او سازگار بود، تشویق و تعلیم مى اى كھ رشتھ
 /كردند حدیث، تفسیر، علم كالم، و امثال اینھا تخصص پیدا مى: از علوم مانند

كى از شاگردان كھ كرد تا با ی كردند، راھنمایى مى گاھى امام، دانشمندانى را كھ براى بحث و مناظره مراجعھ مى
 /در آن رشتھ تخصص داشت، مناظره كنند

یك نفر . در محضر آن حضرت نشستھ بودیم) ع(روزى با گروھى از یاران امام صادق : گوید مى» ھشام بن سالم»
 خواھى؟  چھ مى: آنگاه پرسید. بنشین: امام فرمود. مرد شامى اجازه ورود خواست و پس از كسب اجازه، وارد شد

  !ام با شما بحث و مناظره بكنم گویید، آمده ام شما بھ تمام سواالت و مشكالت مردم پاسخ مى شنیده: ى گفتمرد شام

 :امام فرمود

 در چھ موضوعى؟ -

  :شامى گفت

 /درباره كیفیت قرائت قرآن -

 :كرده فرمود» حمران«امام رو بھ 

  !حمران جواب این شخص با تو است -

  :مرد شامى

  !شما بحث كنم، نھ با حمران خواھم با من مى -

  !اى اگر حمران را محكوم كردى، مرا محكوم كرده -

ھر چھ شامى پرسید، پاسخ قاطع و مستدلى از حمران شنید، بھ طورى . مرد شامى ناگزیر با حمران وارد بحث شد
 !كھ سرانجام از ادامھ بحث فروماند و سخت ناراحت و خستھ شد

 :امام فرمود

 ونھ دیدى؟ چگ) حمران را) -



 !اى پاسخ داد راستى حمران خیلى زبر دست است، ھر چھ پرسیدم بھ نحو شایستھ -

 /خواھم درباره لغت و ادبیات عرب با شما بحث كنم مى: شامى گفت

ابان نیز راه ھر گونھ گریز را بھ روى او بست و وى . با او مناظره كن: كرد و فرمود» ابان بن تغلب«امام رو بھ 
 /اخترا محكوم س

  !خواھم درباره فقھ با شما مناظره كنم مى: شامى گفت

 !زراره ھم با او بھ بحث پرداخت و بسرعت او را بھ بن بست كشاند. با او مناظره كن: فرمود» زراره«امام بھ 

. ددستور داد با او بھ مناظره بپرداز «مومن طاق«امام بھ . خواھم درباره كالم با شما مناظره كنم مى: شامى گفت
  !طولى نكشید كھ شامى از مومن طاق نیز شكست خورد

قدرت و توانایى انسان بر انجام یا ترك خیر و (بھ ھمین ترتیب وقتى كھ شامى درخواست مناظره درباره استطاعت 
، توحید و امامت نمود، امام بھ ترتیب بھ حمزه طیار، ھشام بن سالم و ھشام بن حكم دستور داد با وى بھ )شر

با مشاھده این صحنھ . بپردازند و ھر سھ، با دالئل قاطع و منطق كوبنده، شامى را محكوم ساختند مناظره
 (23. (اى شیرین بر لبان امام نقش بست انگیز، از خوشحالى خنده ھیجان

  (ع(مناظرات امام صادق 

مختلف بود و در اثر ھا و پیدایش فرق و مذاھب  عصر برخورد اندیشھ) ع(چنانكھ قبال گفتیم، عصر امام صادق 
ھا و عقاید و آراى فالسفھ و دانشمندان یونان، شبھات و اشكاالت  برخورد فرھنگ و معارف اسالمى با فلسفھ

جھت معرفى اسالم و مبانى تشیع، مناظرات متعدد و پرھیجانى با ) ع(گوناگونى پدید آمده بود، از اینرو امام صادق 
ھا با استداللھاى متین و منطق استوار، پوچى عقاید آنان و  داشت و طى آنھا و مسلكھا  سران و پیروان این فرقھ

 /كرد برترى مكتب اسالم را ثابت مى

، پیشواى فرقھ حنفى، از »ابو حنیفھ«از میان مناظرات گوناگون امام، بھ عنوان نمونھ، مناظره آن حضرت را با 
  :گذرانیم نظر خوانندگان محترم مى

 /امام اجازه نداد. بھ خانھ امام آمد و اجازه مالقات خواست) ع(قات با امام صادق روزى ابوحنیفھ براى مال

امام بھ . اى از مردم كوفھ آمدند، و اجازه مالقات خواستند دم در، مقدارى توقف كردم تا اینكھ عده: گوید ابوحنیفھ مى
  :وقتى بھ حضورش رسیدم گفتم. من ھم باآنھا داخل خانھ شدم. آنھا اجازه داد

نھى ) ص(اى بھ كوفھ بفرستید و مردم آن سامان را از ناسزا گفتن بھ اصحاب محمد  شایستھ است كھ شما نماینده
 :امام فرمود. گویند كنید، بیش از ده ھزار نفر در این شھر بھ یاران پیامبر ناسزا مى

 /پذیرند مردم از من نمى -

 شما فرزند پیامبر خدا ھستید؟  چگونھ ممكن است سخن شما را نپذیرند، در صورتى كھ -

مگر بدون اجازه من داخل خانھ نشدى،و بدون . دھى تو خود یكى از ھمانھایى ھستى كھ گوش بھ حرف من نمى -
 اینكھ بگویم ننشستى ،و بى اجازه شروع بھ سخن گفتن ننمودى؟

 :آنگاه فرمود



 دھى؟ فتوا مى)24(ام كھ تو بر اساس قیاس  شنیده -

 /آرى -

اولین كسى كھ بر این اساس نظر داد شیطان بود؛ وقتى كھ خداوند بھ او دستور داد بھ آدم سجده كند، ! ر توواى ب -
 /«كنم، زیرا كھ مرا از آتش آفریدى و او را از خاك و آتش گرامیتر از خاك است من سجده نمى«: گفت

الف این اصل است، ذكر كرد و ، مواردى از قوانین اسالم را كھ برخ»قیاس«سپس امام براى اثبات بطالن )
 بھ نظر تو كشتن كسى بناحق مھمتر است، یا زنا؟ -:) فرمود

 /كشتن كسى بناحق -

پس چرا براى اثبات قتل، دو شاھد كافى است، ولى براى ثابت ) بنابراین اگر عمل كردن بھ قیاس صحیح باشد) -
 توافق دارد؟نمودن زنا چھار گواه الزم است؟ آیا این قانون اسالم با قیاس 

  .نھ -

 تر است یا منى؟ بول كثیف -

 /بول -

پس چرا خداوند در مورد اول مردم را بھ وضو امر كرده، ولى در مورد دوم دستور داده غسل كنند؟ آیا این حكم  -
 با قیاس توافق دارد؟

 /نھ -

 نماز مھمتر است یا روزه؟ -

 /نماز -

 ى قضاى نماز واجب نیست؟ آیا این حكم با قیاس توافق دارد؟پس چرا بر زن حائض قضاى روزه واجب است، ول -

 /نھ -

 آیا زن ضعیفتر است یا مرد؟ -

 /زن -

 پس چرا ارث مرد و برابر زن است؟ آیا این حكم با قیاس سازگارى است ؟ -

 / نھ -

كسى دست چرا خداوند دستور داده است كھ اگر كسى ده درھم سرقت كرد، دستش قطع شود، در صورتى كھ اگر  -
 كسى راقطع كند، دیھ آن پانصد درھم است؟ آیا این با قیاس سازگار است؟

 /نھ -



: كنى كھ چنین تفسیر مى)25(»شوید در روز قیامت بھ طور حتم از نعمتھاى سوال مى«: ام كھ این آیھ را شنیده -
 /كند مواخذه مى خوردند، خداوند مردم را در مورد غذاھاى لذیذ و آبھاى خنك كھ در فصل تابستان مى

  .ام درست است، من این آیھ را این طور معنا كرده -

اش دعوت كند و با غذاى لذیذ و آب خنكى از تو پذیرایى كند، وبعد بھ خاطر این  اگر شخصى تو را بھ خانھ -
 كنى؟ پذیرایى بر تو منت گذارد، درباره چنین كسى چگونھ قضاوت مى

 /گویم آدم بخیلى است مى -

 ؟)تا اینكھ روز قیامت در مورد غذاھایى كھ بھ ما داده، ما را مورد مؤاخذه قرار دھد(داوند بخیل است آیا خ -

 شود، چیست؟  گوید انسان درباره آن مؤاخذه مى پس مقصود از نعمتھایى كھ قرآن مى -

 (26.(مقصود، نعمت دوستى ما خاندان رسالت است -

 تبیین احكام بھ شیوه خاص شیعى 

چیزى كھ از نظر بیشتر كاوشگران زندگى ) ع(تاسیس حوزه وسیع علمى و فقھى توسط امام صادق در موضوع 
كھ جھات سیاسى این عمل  براى آن. امام پوشیده مانده است، مفھوم سیاسى و معترضانھ این اقدام بزرگ امام است

  :نیز روشن گردد، مقدمتاً باید توجھ داشتھ باشیم كھ

از این جھت با ھمھ دستگاھھاى دیگر حكومت متفاوت است كھ این فقط یك تشكیالت  دستگاه خالفت در اسالم،
براى حاكم اسالمى نشان دھنده ھمین حقیقت » خلیفھ«عنوان  .مذھبى است - سیاسى نیست، بلكھ یك رھبرى سیاسى 

یز آورنده دین و است كھ وى بیش و پیش از آنكھ یك رھبر سیاسى و معمولى باشد، جانشین پیامبر است و پیامبر ن
 /آموزنده اخالق

این . پس خلیفھ در اسالم، بجز تصدى شئون رایج سیاست، متكفل امور دینى مردم و پیشواى مذھبى آنان نیز ھست
حقیقت مسلم، موجب آن شد كھ پس از نخستین سلسلھ خلفاى اسالمى، زمامداران بعدى كھ از آگاھیھاى دینى، بسیار 

ب بودند، در صدد برآیند كھ این كمبود رابھ وسیلھ رجال دینى وابستھ بھ خود تامین كم نصیب و گاه بكلى بى نصی
كنند و با الحاق فقھا و مفسران و محدثان مزدور بھ دستگاه حكومت خود، این دستگاه را باز ھم تركیبى از دین و 

 /سیاست سازند

شت، آن بود كھ اینان طبق میل و فرمان فایده دیگرى كھ بھ كارگیرى این گونھ افراد براى خلفاى وقت در بردا
تغییر و تبدیل داده و » مصالح روز«توانستند احكام دین را بھ بھانھ  زمامداران ستم پیشھ و مستبد، بھ سھولت مى

حكم خدا را بھ خاطر مطامع  -كھ براى مردم عادى و عامى قابل تشخیص نیست -پوششى از استنباط و اجتھاد 
 /خدایگان دگرگون سازند

ھاى وحشت انگیزى از جعل حدیث و تفسیر برأى را كھ غالباً دست  مولفان و مورخان قرنھاى پیشین، نمونھ
  .اند قدرتھاى سیاسى در آن نمایان است، ذكر كرده

تفسیر قرآن بر طبق رأى و نظر مفسر، از جملھ كارھایى : گرفت عینا ھمین عمل درباره تفسیر قرآن نیز انجام مى
كھ از  -نست بھ آسانى حكم خدا را در نظر مردم دگرگون سازد و آنھا را بھ آنچھ مفسر خواستھ استتوا بود كھ مى

 /معتقد كند -خواست كھ حاكم خواستھ بود نیز اكثر اوقات ھمان را مى



یكى از جریان : بدین گونھ بود كھ از قدیمترین ادوار اسالمى، فقھ و حدیث و تفسیر بھ دو جریان كلى تقسیم شد
ستھ بھ دستگاھھاى حكومتھاى غاصب كھ در موارد بسیارى حقیقتھا را فداى مصلحتھاى آن دستگاھھا ساختھ و واب

كردند؛ و دیگرى جریان اصیل وامین كھ ھیچ مصلحتى را بر  بھ خاطر دستیابى بھ متاع دنیا حكم خدا را تحریف مى
، رویارویى دستگاه حكومت و فقاھت داشت و قھراً در ھر قدم مصلحت تبیین درست احكام الھى، مقدم نمى

 /گرفت، و از اینرو، در غالب اوقات شكل قاچاق و غیر رسمى داشت مزدورش قرار مى

 مفھوم معترضانھ مكتب امام 

در برابر فقھ فقیھان رسمى روزگار امام صادق » فقھ جعفرى«توان دانست كھ  با توجھ بھ آنچھ گفتیم، بھ وضوح مى
ختالف عقیده دینى ساده نبود، بلكھ در عین حال دو مضمون متعرضانھ را نیز با خود تنھا تجلى بخش یك ا) ع(

  :كرد حمل مى

نخستین و مھمترین آن دو، اثبات بى نصیبى دستگاه حكومت از آگاھیھاى الزم دینى و ناتوانى آن از اداره امور 
 /بود -» خالفت«یعنى در واقع، عدم صالحیتش براى تصدى مقام  -فكرى مردم 

و دیگرى، مشخص ساختن موارد تحریف دین در فقھ رسمى كھ ناشى از مصلحت اندیشیھاى غیر اسالمى فقیھان 
با ) ع(امام صادق . وابستھ در بیان احكام فقھى و مالحظھ كارى آنان در برابر تحكم و خواست قدرتھاى حاكم بود

اى غیر از شیوه عالمان وابستھ بھ  شیوهگستردن بساط علمى و بیان فقھ و معارف اسالمى و تفسیر قرآن بھ 
حكومت، عمالً بھ معارضھ با آن دستگاه برخاستھ بود آن حضرت بدین وسیلھ تمام تشكیالت مذھبى و فقاھت رسمى 

كرد و دستگاه حكومت را از وجھھ مذھبى اش تھى  آمد، تخطئھ مى را كھ یك ضلع مھم حكومت خلفا بھ شمار مى
  .ساخت مى

بھ عنوان » بى نصیبى خلفا از دانش دین«گیرى از عامل  موزشھاى امام بھ یاران و نزدیكانش، بھرهدر مذاكرات و آ
شود؛یعنى اینكھ امام ھمان  دلیلى بر اینكھ از نظر اسالم، آنان را حق حكومت كردن نیست، بوضوح مشاھده مى

در حدیثى از . گذارده است میان مىاى را كھ درس فقھ و قرآن او را دارا بوده، صریحا نیز در  مضمون متعرضانھ
 :آن حضرت چنین نقل شده است

 (27(» نحن قوم فرض هللا طاعتنا و انتم تاتّمون بمن الیعذر الناس بجھالتھ»

ما كسانى ھستیم كھ خداوند فرمانبرى از آنان را فرض و الزم ساختھ است، در حالى كھ شما از كسى تبعیت »:
 /«او در نزد خدا معذور نیستندكنید كھ مردم بھ خاطر جھالت  مى

اند،  یعنى، مردم كھ بر اثر جھالت رھبران و زمامداران نااھل دچار انحراف گشتھ بھ راھى جز راه خدا رفتھ
ما بھ تشخیص خود راه خطا را نپیمودیم، این پیشوایان و « :توانند در پیشگاه خدا بھ این عذر متوسل شوند كھ نمى

، زیرا اطاعت از چنان رھبرانى، خود، كارى »!جھالت، ما را بھ این راه كشاندند رھبران ما بودند كھ از روى
 (28.(تواند كارھاى خالف بعدى را توجیھ كند خالف بوده است، پس نمى

  (ع(اى از شاگردان مكتب امام صادق  نمونھ

اینجا مناسب بوددكھ حداقل  چنانكھ قبال گفتیم، تربیت یافتگان دانشگاه جعفرى بالغ بر چھار ھزار نفر بودند و در
كردیم، ولى بھ خاطر رعایت اختصار، فقط بھ معرفى یك تن از آنھا بھ  تعدادى از این شخصیتھا را معرفى مى

 /«ھشام بن حكم«پردازیم، و او عبارت است از  عنوان نمونھ مى

 عظمت علمى ھشام بن حكم 



او . رسا، و در فن مناظره فوق العاده زیر دست بود ھشام دانشمند برجستھ، متكلمى بزرگ، داراى بیانى شیرین و
  .رفت بھ شمار مى) ع(از بزرگترین شاگردان مكتب امام صادق و امام كاظم 

ھاى گوناگون قرار داشتند،  نامبرده در آن عصر از ھر سو مورد فشار سیاسى و تبلیغاتى از ناحیھ قدرتھا و فرقھ
كھ از اركان اساسى اعتقاد شیعھ است، بشایستگى » امامت«ژه از اصل اى بھ جھان تشیع كرد و بوی خدمات ارزنده

 /دفاع كرد و مفھوم سازنده آن را در رھبرى جامعھ، بخوبى تشریح نمود

استوار گردید و در این دانشگاه بود  (ع(ھاى عقیدتى و شخصیت بارز علمى ھشام در مكتب امام صادق  البتھ پایھ
) ع(بھ بعد، یعنى پس از شھادت امام صادق 148و نقشبندى شد، اما از سال كھ اساس تكامل فكرى و اسالمى ا

 /تكامل یافت و بھ اوج ترقى و شكوفایى رسید) ع(شخصیت واالى او در پرتو رھنمودھاى امام كاظم 

  در جستجوى حقیقت

ھ این ھدف و دھد كھ وى شیفتھ دانش و تشنھ حقیقت بوده و براى رسیدن ب بررسى تاریخ زندگى ھشام نشان مى
سیراب شدن از زالل علم و آگاھى، ابتدأاً علوم عصر خود را فرا گرفتھ است و براى تكمیل دانش خود، كتب فلسفى 

نوشتھ » ارسطاطالیس»یونان را ھم خوانده و از آن فلسفھ بخوبى آگاھى یافتھ است، بھ طورى كھ كتابى در رد 
  .است

رد مكتبھاى مختلف شده، ولى فلسفھ ھیچ مكتبى او را قانع نكرده و و سپس در سیر تكامل فكرى و علمى خود، وا
فقط تعالیم روشن و منطقى و استوار آیین اسالم، عطش او را تسكین بخشیده است، و بھ ھمین جھت، پس از آشنایى 

خ مسیر آشنا شده و از آن تاری (ع(با مكتبھاى گوناگون، از آنھا دست كشیده و بھ وسیلھ عمویش، با امام صادق 
 /زندگى او در پرتو شناخت عمیق اسالم و پذیرفتن منطق تشیع، بكلى دگرگون شده است

 (زندیق و مادى مشھور(» ابو شاكر دیصانى«در آغاز كار مدتى از شاگردان » ھشام بن حكم«: اند برخى گفتھ

آنان این معنا . است جبرى شده «جھم بن صفوان«گشتھ و یكى از پیروان » جھمیھ«بوده است و سپس وارد مكتب 
در صورتى كھ اوالً، او نھ تنھا شاگرد ).29(را از نقاط ضعف ھشام شمرده او را متھم بھ انحراف عقیده نموده اند

 /(30!(ابو شاكر نبوده، بلكھ با او مناظراتى داشتھ كھ سرانجام باعث تشرف ابو شاكر بھ آیین اسالم نیز شده است

داشتھ باشد شركت او در بحثھا و انجمنھاى پیروان مكتبھاى گوناگون، ثابت و بر فرض این كھ این نسبت صحت 
 /كند كھ حتماً عقاید آنھا را نیز قبول داشتھ است، بلكھ تماس با آنان بھ منظور آگاھى و بحث و مناظره بوده است نمى

كھ در جستجوى حقیقت  ثانیاً، این تحوالت، حكم گذرگاھى در سیر تكامل عقلى و فكرى او را داشتھ و براى كسى
شود، بلكھ باید نقطھ نھائى  خواھد حق را با بینش و آگاھى كامل تشخیص بدھد، نقطھ ضعفى شمرده نمى است و مى

دانیم كھ ھشام تا آخر عمر در راه  ، و مى)31(سیر فكرى و عقیدتى او را در نظر گرفت و بر پایھ آن نظر داد
 /رد و كارنامھ درخشانى از خود بھ یادگار گذاشتترویج اسالم و تشریح مبانى تشیع كوشش ك

 عصر برخودر اندیشھ ھا

ھا  ھا و پیدایش فرقھ چنانكھ قبالً گفتیم قرن دوم ھحرى یكى از ادوار شكوفایى علم و دانش و تحقیق و برخورد اندیشھ
 /و مذاھب گوناگون در جامعھ اسالمى بود

اھى بود، ولى در این قرن از یك سو بھ علت آشنایى دانشمندان با آنكھ آیین اسالم از روز نخست مروج دانش و آگ
مسلمان بافلسفھ یونان و افكار دانشمندان بیگانھ، بحثھا و گفتگوھاى علمى و مذھبى و مناظره در این زمینھ 

 /رفتند برخاستھ بودند كھ ھر كدام وزنھ بزرگى بھ شمار مى



اى نیافتھ بود، زمینھ براى بحث و مناظره  كل ثابت و تدوین شدهھمچنین، از آنجا كھ اكثر مباحث علمى تا آن روز ش
ھا و مذاھب گوناگون اھمیت خاصى پیدا كرده و  در اثر این عوامل، مناظره میان پیروان فرقھ)32(بسیار وسیع بود

ى از داد كھ در خور توجھ و جالب بود و امروز بسیار اینجا و آنجا مناظرات ارزنده و پرھیجان فراوانى رخ مى
 /آنھا در دست است

مجموع این عوامل، مایھ شكوفایى دانش و آگاھى و فھم تحلیلى مسائل در میان مسلمانان گردیده بود، بھ طورى كھ 
 /براى این موضوع در كتب تاریخ اسالم جاى خاصى باز شده است

ھشام بن حكم، كھ در چنین جوى تولد و پرورش یافتھ بود، بھ حكم آنكھ از استعداد شگرف و شور و شوق فراوانى 
برخوردار بود، بزودى جاى خود را در میان دانشمندان باز كرد و در صف مقدم متفكران و دانشمندان عصر خود 

 /(33(قرار گرفت

 نخستین آشنایى 

گمشده خود را نیافتھ بود و با آنكھ مكتبھاى مختلف را بررسى نموده و با  ولى او در این سیر علمى، ھنوز
بزرگترین رجال علمى و مذھبى عصر خود بحثھا كرده بود، ھنوز بھ نقطھ مطلوب خویش نرسیده بود، فقط یك نفر 

 /، پیشواى ششم شیعیان، نبود»جعفر بن محمد«مانده بود كھ ھشام با او روبرو نشده بود و او كسى جز

اى بھ روى وى خواھد گشود، بھ ھمین جھت از عموى خود كھ  كرد كھ دیدار با او دریچھ تازه ھشام بدرستى فكر مى
 /بدھد) ع(مندان امام ششم بود، خواست ترتیب مالقات او را با امام صادق  از شیعیان و عالقھ

دگرگون ساخت، بسیار شیرین و جالب داستان نخستین دیدار او با پیشواى ششم كھ مسیر زندگى علمى او را بكلى 
 /است

بود، از من خواست او » جھمیھ«ام ھشام كھ پیرو مذھب  برادر زاده: گوید ، مى»عمر بن یزید«عموى ھشام، بھ نام 
تا از امام اجازه نگیرم : در پاسخ وى گفتم. ببرم تا در مسائل مذھبى با او مناظره كند) ع(را بھ محضر امام صادق 

 /كنم ین كارى نمىاقدام بھ چن

پس از آنكھ بیرون آمدم و چند گام برداشتم، . شرفیاب شده براى دیدار ھشام اجازه گرفتم) ع(سپس بھ محضر امام 
ام افتادم و لذا بھ محضر امام باز گشتھ جریان بیباكى و جسارت او را یادآورى  بھ یاد جسارت و بیباكى برادرزاده

 /كردم

ام را ھمراه  آنگاه برادرزاده. اكى؟ از این اظھارم شرمنده شدم و بھ اشتباه خود پى بردمآیا بر من بیمن: امام فرمود
اى از او پرسید و او در جواب فرو ماند و  پس از آنكھ وارد شده نشستیم، امام مسئلھ. خود بھ حضور امام بردم

سرانجام . زد ن در و آن در مىچند روز ھشام در صدد تھیھ جواب بود و ای. مھلت خواست و امام بھ وى مھلت داد
ناگزیر دوباره بھ حضور امام شرفیاب شده اظھار عجز كرد و امام مسئلھ را بیان . نتوانست پاسخى تھیھ نماید

 /فرمود

ساخت، مطرح كرد، باز ھشام نتوانست از  در جلسھ دوم امام مسئلھ دیگرى را كھ بنیان مذھب جھمیھ را متزلزل مى
برد، تا  او مدتى در حال بھت و حیرت بھ سر مى. با حال حیرت و اندوه جلسھ را ترك گفتعھده پاسخ برآید، لذا 

 /آنكھ بار دیگر از من خواھش كرد كھ وسیلھ مالقات وى را با امام فراھم سازم

فرمایش . منتظر من باشد)34(»حیره»فردا در فالن نقطھ : فرمود. بار دیگر از امام اجازه مالقات براى او خواستم
 $ او از فرط اشتیاق، قبل از وقت مقرر بھ نقطھ موعود شتافت. مام را بھ ھشام ابالغ كردما



من قبالً بھ محل موعود : بعداً از ھشام پرسیدم آن مالقات چگونھ برگذار شد؟ گفت: گوید مى» عمر بن یزید»
ھنگامى كھ بھ من نزدیك شد . در حالى كھ سوار بر استرى بود، تشریف آورد) ع(رسیدم، ناگھان دیدم امام صادق 

اى از عظمت آن بزرگوار بھ من دست داد كھ ھمھ چیز را فراموش كرده  و بھ رخسارش نگاه كردم چنان جذبھ
 /نیروى سخن گفتن را از دست دادم

امام كھ وضع . امام مرتب منتظر گفتار و پرسش من شد، این انتظار توأم با وقار، برتحیر و خود باختگى من افزود
 (35(ھاى حیره را در پیش گرفت و مرا بھ حال خود واگذاشت چنین دید، یكى از كوچھ مرا

  :در این قضیھ چند نكتھ جالب وجود دارد

كند و  نكتھ نخست، وجود نیروى مناظره فوق العاده در ھشام است، بھ طورى كھ ناقل قضیھ از آن احساس بیم مى
از رویارویى او ) غافل از مقام بزرگ امامت(برد، حتى  باكى نام مىاز توانایى او در این فن بھ عنوان جسارت و بی

 /گذارد كند و مطلب را پیشاپیش با امام در میان مى با امام احساس نگرانى مى

نكتھ دوم، شیفتگى و عطش عجیب ھشام براى كسب آگاھى و دانش و بینش افزونتر است، بھ طورى كھ در این راه 
برد، و پس از درماندگى از پاسخگویى بھ پرسشھاى امام، دیدارھا را  فرصتى بھره مىنشیند و از ھر  از پاى نمى

شتابد، و این، جلوه روشنى از شور و شوق فراوان  كند و در دیدار نھائى پیش از امام بھ محل دیدار مى تازه مى
 /اوست

ھاى  بازد و اندوختھ ود را مىاى كھ ھشام در برابر آن خ است، بھ گونھ) ع(نكتھ سوم، عظمت شخصیت امام صادق 
برد و با زبان چشم و نگاھھاى مجذوب توام با احترام، بھ كوچكى خود در برابر آن  علمى خویش را از یاد مى

 /كند پیشواى بزرگ اعتراف مى

از آن روز ھشام بھ مكتب : بارى جذبھ معنوى آن دیدار، كار خود را كرد و مسیر زندگى ھشام را دگرگون ساخت
ى ششم پیوست و افكار گذشتھ را رھا ساخت و در این مكتب چنان درخشید كھ گوى سبقت را از یاران آن پیشوا

 /حضرت ربود

  تألیفات ھشام

ھاى علمى فراوانى كھ از مكتب امام ششم برد، بزودى مراحل عالى علمى را پیمود و در  ھشام در پرتو بھره
شھا كرد و در این زمینھ میراث علمى بزرگى از خود بھ گسترش مبانى تشیع و دفاع از حریم این مذھب كوش

جلد است، روشنگر عظمت علمى و حجم بزرگ  30توجھ بھ فھرست آثار و كتابھاى او كھ بالغ بر . یادگار گذاشت
 :ھاى مختلف رود، اینك فھرست تألیفات او، در زمینھ كارھاى او بھ شمار مى

 /كتاب امامت -1

 دالئل حدوث اشیأ -2

 /ر زنادقھرد ب-3

 /(دوگانھ پرستى(رد بر ثنویھ-4

 /كتاب توحید-5

 /رد بر ھشام جوالیقى-6



  رد بر طبیعیون-7

 /پیر و جوان-8

 (36(تدبیر در توحید-9

  میزان-10

 /میدان-11

 (37(رد بر كسى كھ بر امامت مفضول اعتقاد دارد-12

 /اختالف مردم در امامت-13

 /وصیت، و رد بر منكران آن-14

 /درجبرو ق-15

 /حكمین-16

 /رد بر اعتقاد معتزلھ در مورد طلحھ و زبیر-17

 /قدر-18

 /الفاط-19

 /(شناخت(معرفت  -20

 /استطاعت-21

 /ھشت باب-22

  رد بر شیطان طارق-23

 شود؟ چگونھ فتح باب اخبار مى-24

 /رد بر ارسطاطیس در توحید -25

 /رد بر عقائد معتزلھ-26

 /(38(مجالس درباره امامت-27

  .تحریم علل-28

 (39)(ارث(فرائض -29



  فعالیتھاى سیاسى امام

با (ھاى علمى  تنھا در زمینھ) ع)در اینجا تذكر این معنا الزم است كھ برخالف تصور عمومى، حركت امام صادق 
شد، بلكھ امام فعالیت سیاسى نیز داشت، ولى این بُعد حركت امام، بر  خالصھ نمى) تمام وسعت و گستردگى آن

كھ امام صادق «در اینجا براى اینكھ بى پایگى این تصور . ز گویندگان و نویسندگان پوشیده مانده استبسیارى ا
كرد و ھیچ گونھ ابتكار عمل  بنا بھ مالحظھ اوضاع و احوال آن زمان ھرگز در امر سیاست مداخلھ نمى) ع(

اى از فعالیتھاى سیاسى  نمونھروشن گردد، » كرد اى نداشت، بلكھ در جھت سیاست خلفاى وقت حركت مى سیاسى
 :آوریم امام را ذیال مى

  اعزام نمایندگان بھ منظور تبلیغ امامت

از آن جملھ، شخصى بھ نمایندگى . فرستاد امام بھ منظور تبلیغ جریان اصیل امامت، نمایندگانى بھ مناطق مختلف مى
پاسخ مثبت دادند و اطاعت كردند و جمعى . از طرف امام بھ خراسان رفت و مردم را بھ والیت او دعوت كرد

 /دست نگھداشتند!) از فتنھ(اى بھ عنوان احتیاط و پرھیز  گروھى سرباز زدند و منكر شدند، و دستھ

نماینده گروه سوم در جریان این سفر  .رفت) ع(آنگاه بھ نمایندگى از طرف ھر گروه، یك نفر بھ دیدار امام صادق 
ھنگامى كھ این چند نفر بھ حضور امام ).و كسى از آن آگاھى نیافت(ى انجام داد با كنیز یكى از ھمسفران، كار زشت

شخصى از اھل كوفھ بھ منطقھ ما آمد و مردم را بھ اطاعت و والیت : رسیدند، ھمان شخص آغاز سخن كرد و گفت
دست  تو دعوت كرد؛ گروھى پذیرفتند، گروھى مخالفت كردند، و گروھى نیز از روى پرھیزگارى و احتیاط

 /نگھداشتند

 تو از كدام دستھ ھستى؟: اما فرمود

 /من از دستھ احتیاط كار ھستم: گفت

آمیز را  تو كھ اھل پرھیزگارى و احتیاط بودى، پس چرا در فالن شب احتیاط نكردى و آن عمل خیانت: امام فرمود
 !انجام دادى؟

منطقھ مأموریت، خراسان بوده در حالى كھ امام شود، در این قضیھ، فرستاده امام اھل كوفھ، و  چنانكھ مالحظھ مى
 /دھد در مدینھ اقامت داشتھ است، و این، وسعت حوزه فعالیت سیاسى امام را نشان مى

  عوامل سقوط سلسلھ امویان

صورت گرفتھ، بھ این مناسبت عوامل شكست و ) ع(از آنجا كھ انقراض سلسلھ امویان در زمان حضرت صادق 
 :دھیم جا بھ اختصار مورد بررسى قرار مىسقوط آنھا را در این

خلفاى اموى یك سلسلھ بدعتھا و انحرافھائى را در حكومت و كشور دارى بھ وجود آورده بودند كھ مجموع آنھا 
. دست بھ دست ھم داده، خشم و نفرت مردم را برانگیخت و منجر بھ قیام مسلمانان و موجب انقراض آنان گردید

 :توان چنین خالصھ كرد را مىعوامل خشم و نفرت مردم 

 /نظام حكومت اسالمى از زمان معاویھ بھ بعد، بھ رژیم استبدادى موروثى فردى مبدل گشت-1

بایست بھ مصرف كارھاى عمومى برسد و نیز غنیمتھاى جنگى وفیئ كھ از آِن مجاھدان  در آمد دولت كھ مى-2
 /گذرانى خود كردند بود، خاص حكومت شد و آنان این مالھا را صرف تجمل و خوش



 /دستگیرى، زندانى كردن،شكنجھ، كشتار، و گاه قتل عام متداول شد-3

تا پیش از آغاز حكومت امویان گر چھ فقھ شیعھ مورد توجھ نبود و ائمھ شیعھ كھ عالم بھ ھمھ احكام اسالم بودند، -4
شد، مثال اگر  ظاھر رعایت مىشدند، اما موازین فقھى رسمى و رایج تا حدى بر حسب  مرجع فقھى شناختھ نمى

كردند و اگر چنان حكمى را  خواستند درباره موضوعى حكمى بدھند نخست بھ قرآن و سنت پیغمبر رجوع مى مى
اید یا نھ؟ اگر پس  پرسیدند كھ آیا در این باره حدیثى از پیغمبر شنیده مى) مھاجر و انصار(یافتند از یاران پیغمبر  نمى

كردند،  یافتند، آنان كھ در فقاھت بصیرتى داشتند، با اجتھاد خود حكم را تعیین مى دى نمىاز ھمھ این جستجوھا سن
اما در عصر امویان، خلفا ھیچ مانعى . بھ شرط آنكھ آن حكم با ظاھر قرآن و سنت مخالفت كلى نداشتھ باشد

بر خالف گفتھ صریح پیغمبر،  دیدند كھ حكمى صادر كنند و آن حكم بر خالف قرآن و گفتھ پیغمبر باشد، چنانكھ نمى
 !/معاویھ زیاد را از راه نامشروع فرزند ابوسفیان و برادر خود خواند

مجرم باید . معروف است» حدود و دیات»دانیم فقھ اسالم براى مجازات متخلفان احكامى دارد كھ بنام  چنانكھ مى-5
مجازات . ھیچ گونھ مطابقتى با جرم نداشت اما در دوره امویان كیفر و مجازات. بر طبق این احكام كیفر ببیند

كشتند و گاه براى محكوم، مجازاتى  بخشیدند و گاه بیگناھى را مى مقصر بستھ بھ نظر حاكم بود، گاه مجرمى را مى
 !كردند پش از جرم تعیین مى

اگر فقیھى حكمى كرد و  با آنكھ فقھاى بزرگى در حوزه اسالمى تربیت شدند، غالبا كسى بھ گفتھ آنان توجھى نمى-6
بدین جھت امر بھ معروف و نھى از منكر، كھ . ماند داد كھ بھ زیان حاكمى بود، از تعرض مصون نمى شرعى مى

 /كرد خلیفھ و یا عامل او را از زشتكارى منع كند دو فرع مھم اسالمى است، تعطیل گردید، و كسى جرات نمى

نمود، اھانت روا  دانچھ در دیده مسلمانان مقدس مىحریم حرمت شعائر و مظاھر اسالمى در ھم شكست و ب-7
چنانكھ خانھ كعبھ و مسجدالحرام را ویران كردند و بھ تربت پیغمبر و منبر و مسجد او توھین نمودند و مردم .داشتند

 /مدینھ را سھ روز قتل عام كردند

ھ و زنان و دختران خاندان او را براى نخستین بار در تاریخ اسالم، فرزندان پیغمبر را بھ طور دستھ جمعى كشت-8
 /بھ اسیرى گرفتند و در شھرھا گرداندند

مدیحھ سرایى كھ از شعارھاى دوره جاھلى بود و در عصر پیغمبر مذموم شناختھ شد، دوباره متداول گردید و -9
آنچھ بود، منزه شاعران عصر اموى چندانكھ توانستند خلیفھ و یا حاكمى را بھ چیزى كھ در او نبود ستودند و از ھر 

 /!شمردند

. اى عالم دنیا طلب و دین فروش بر سر كار آمدند كھ براى خشنودى حاكمان، خشم خدا را بر خود خریدند دستھ-10
 /ھاى قرآن و حدیث پیغمبر راتأویل كردند و بر كردار و گفتار حاكمان صحھ گذاشتند اینان بھ میل خویش ظاھر آیھ

وراك،لباس، ساختمان، اثاث البیت روز بروز بیشتر شد و كاخھاى باشكوه در گرایش بھ تجمل در زندگى، خ-11
 /مقر حكومت و حتى در شكارگاھھا ساختھ شد

ھاى  میگسارى، زن بارگى و خریدارى كنیزكان آواز خوان متداول گشت تا آنجا كھ گفتار روزانھ بعض خلیفھ-12
 (40.(اموى درباره زن و خوراك و شراب بود

ادى، كھ یكى از اركان مھم نظام اسالمى بود، از میان رفت و جاى خود را بھ تبعیض نژادى خشن مساوات نژ-13
در حالى كھ قرآن و سنت پیغمبر امتیازھا را ملغى كرده مالك . بھ سود عرب و زیان ملل و اقوام غیر عرب داد

چون پیغمبر اسالم از : مردند و گفتندداند، اما امویان، نژاد عرب را نژاد برتر ش برترى را نزد خدا پرھیزگارى مى
. عرب برخاستھ است، پس عرب بر دیگر مردمان برترى دارد و در میان عرب نیز قریش از دیگران برتر است

نظام حكومت اشرافى بنى امیھ، موالى . شد ترجیح داده مى» عجم»طبق این سیاست، عرب در تمام شئون بر 
داشت و اصوال تحقیر  زر خرید، از تمام حقوق و شئون اجتماعى محروم مىرا مانند بندگان ) مسلمانان غیر عرب(



حق نداشتند سالح : موالى از ھر كار و شغل آبرومندى محروم بودند. و استخفاف، ھمیشھ با نام موالى ھمراه بود
اگر احیاناً بسازند، بر اسب سوار شوند، و دخترى حتى از بیابان نشینان بى نام و نشان رابھ ھمسرى بگیرند، و 

. كردند گرفت، طالق و جدایى را بر آن زن، و تازیانھ و زندان را بر مرد تحمیل مى چنین كارى مخفیانھ انجام مى
حكومت و قضاوت و امامت نیز ھمھ جا مخصوص عرب بود و ھیچ غیر عربى بھ این گونھ مناصب و مقامات 

اى آقایى و فرمانروایى آفریده شده است و كار و زحمت، اصوالً عرب اموى را اعتقاد بر این بود كھ بر .رسید نمى
این گونھ برخورد نسبت بھ موالى،یكى از بزرگترین علل سقوط آنان بھ دست ایرانیان بھ . مخصوص موالى است

در جریان انقالب بر ضد امویان، عباسیان از این عوامل براى بدنام ساختن آنان و تحریك مردم . رود شمار مى
تحقیر موالى و : كردند، ولى در میان آنھا اثر دو عامل از ھمھ بیشتر بود، این دو عامل عبارت بودند از استفاده مى

 /مظلومیت خاندان پیامبر

عباسیان از این دو موضوع حداكثر بھره بردارى را كردند و در واقع این دو، اھرم قدرت و سكوى پرش عباسیان 
 /رفت براى نیل بھ اھدافشان بھ شمار مى

 پیشنھاد سران قیام عباسى را رد كرد؟) ع(چرا امام صادق 

كند، خوددارى امام از قبول پیشنھاد بیعت  جلب توحھ مى) ع(موضوع دیگرى كھ در بررسى زندگانى امام صادق 
ھاى مذھبى در این  اگر بھ مسئلھ با نظر سطحى بنگریم شاید گمان كنیم كھ انگیزه. سران قیام عباسى با ایشان است

ضت اثرى قوى داشتھ است، زیرا شعارھایى كھ آنان براى خود انتخاب كرده بودند ھمھ اسالمى بود، سخنانى كھ نھ
كنند و  كردند كھ بھ نفع اھل بیت كار مى بر روى پرچمھایشان نوشتھ بودند ھمھ آیات قرآن بود، و چنین وانمود مى

ت پیامبر را از بنى امیھ و بنى مروان بگیرند، آنان قصدشان این است كھ انتقام خونھاى بناحق ریختھ شده اھل بی
اى را كھ مردم را بھ سوى او فرا  اگر چھ ابتدا اسم خلیفھ. كردند انقالب خود را با اھل بیت ارتباط بدھند سعى مى

یعنى براى بیعت با شخص ) ص(الرضا من آل محمد «خواندند، معلوم نكرده بودند،ولى شعارشان این بود كھ  مى
 /ایم قیام كرده) ص(ید اى از خاندان محمد برگز

اینان ھنگام بیعت با ابو مسلم سوگند . ابو مسلم،در میان اعراب نیز ھمراھان و یاران بسیارى داشت: گویند مى
خوردند كھ در پیروى از كتاب خدا و سنت پیامبر و در فرمانبردارى از یك گزیده ناشناس كھ از خاندان پیامبر  مى

باشند و در پیروى از فرماندھان خویش اندیشھ و درنگ را جایز نشمارند و دستور آنھا را بى چون و است، استوار 
 /چرا بھ جاى آورند

خوردند كھ اگر بر دشمن غلبھ كنند جز بھ دستور اسالم و فرماندھان خویش دشمن را بھ ھالكت  حتى سوگند مى
اینان رنگ پرچم . آمد لباس سیاه و علم سیاه بود مار مىشعارى كھ نشانھ شناخت و حلقھ ارتباط آنھا بش. نرسانند

خود را بھ اعتبار اینكھ پرجم پیامبر سیاه بود، و قصد آنان باز گشت بھ دین پیامبر است، یا بھ نشانھ آنكھ قصدشان 
خواستند خود را مصداق  شاید ھم مى. خونخواھى و سوگوارى در عزاى خاندان پیامبر است، سیاه قرار دادند

معرفى كنند كھ طبق آنھا پدید آمدن علمھاى سیاه از سوى خراسان نشانھ زوال دولت جابران و » مالحم«باراخ
 (42(و)41(تشكیل دولبت حقھ شمرده شده است

 /داد كھ قیام عباسیان، یك قیام عظیم با محتواى اسالمى است بھ ھر حال ظاھر امرنشان مى

 (ع(ھاى سران نھضت بھ اما صادق  نامھ

من مردم را بھ دوستى اھل بیت «: چنین نوشت) ع(بھ حضرت صادق » ابراھیم امام«سلم پس از مرگ ابو م
 /«كنم، اگر مایل ھستید كسى براى خالفت بھتراز شما نیست دعوت مى

 :امام درپاسخ نوشت



 (43(نھ تو از یاران منى و نھ زمانھ، زمانھ من است: »ما انت من رجالى و ال الزمان زمانى»

اى از ابو مسلم رسید، حضرت بھ پیك  بودم كھ نامھ) ع(روزى نزد امام صادق : گوید مى» فضل كاتب« ھمچنین
 (44(»نامھ تو را جوابى نیست، از نزد ما بیرون شو«: فرمود

معروف شد، چون بعد از مرگ ابراھیم امام ) ص(وزیر آل محمد «كھ بعدھا بھ عنوان ) 45(»ابوسلمھ خالل«نیز 
لذا بھ سھ تن از . بپیوند) ع(دید، بر آن شد كھ از آنان رو گردانیده بھ فرزندان على  ان خود مىاوضاع را بھ زی
) عبدهللا محض(و عبدهللا بن حسن بن حسن بن على بن ابى طالب ) ع(جعفر بن محمد الصادق : بزرگان علویین

اول نزد جعفر بن : سپرده گفت نامھ نوشت و آن را بھ یكى از دوستان ایشان) ع(العابدین  عمراالشرف بن زین
برو، اگر وى پذیرفت دو نامھ دیگر را از میان ببر، و اگر او نپذیرفت عبدˢ محض را مالقات ) ع(محمد الصادق 

 /كن، اگراو ھم قبول نكرد، نزد عمر رھسپار شو

) ع(حضرت صادق. كردآمد و نامھ ابوسلمھ را بدو تسلیم ) ع(فرستاده ابو سلمھ ابتدأاً نزد امام جعفر بن محمد 
نامھ را بخوانید، امام : مرا با ابو سلمھ كھ شیعھ و پیرو دیگران است، چھ كار؟ فرستاده ابو سلمھ گفت: فرمود
پیك ! بھ خادم خود گفت چراغ را نزدیك وى آورد، آنگاه نامھ را در آتش چراغ انداخت و آن را سوزانید (ع(صادق
 !جوابش ھمین بود كھ دیدى: وددھى؟ امام فرم جواب آن را نمى: پرسید

چون عبدهللا نامھ را خواند آن را بوسید و . رفت و نامھ وى را بھ دستش داد» عبدˢ محض«سپس پیك ابو سلمھ نزد
این نامھ كھ اكنون بھ وسیلھ یكى از شیعیان ما در خراسان : آمد و گفت) ع(فوراً سوار شده نزد حضرت صادق 

از چھ وقت مردم خراسان : حضرت بھ عبدهللا گفت. ا بھ خالفت دعوت كرده استرسیده از ابو سلمھ است كھ مر
شناسى؟ در این صورت كھ نھ  اى؟ آیا تو احدى از آنان را مى اند؟ آیا ابو مسلم را تو پیش آنان فرستاده شیعھ تو شده

سخن تو بدان ماند كھ خود : تشناسند، چگونھ شیعھ تو ھستند؟ عبدهللا گف شناسى و نھ ایشان تو را مى تو آنھا را مى
دانم،  داند كھ من خیر اندیشى را درباره ھر مسلمانى بر خود واجب مى خدا مى: در این كار نظر دارى؟ امام فرمود

چگونھ آن را درباره تو روا ندارم؟ اى عبدهللا، این آرزوھاى باطل را از خود دور كن و بدان كھ این دولت از آن 
 /عبدˢ با ناراحتى از نزد جعفر بن محمد بیرون آمد. ھمین نامھ براى من نیز آمده استبنى عباس خواھد بود،و 

من صاحب نامھ را : وى نامھ را رد كرد و گفت. نیز با نامھ ابوسلمھ برخورد منفى داشت» عمر بن زین العابدین»
 /(46(شناسم كھ پاسخش را بدھم نمى

اى  براى بار دوم طى نامھ» ابو سلمھ»ھاى فتح نمایان شد،  و نشانھھنگامى كھ پرچمھاى پیروزى بھ اھتزاز در آمد 
امام » .ھفتاد ھزار جنگجو در ركاب ما آماده ھستند، اكنون موضع خود را روشن كن«:نوشت) ع(بھ امام صادق 

 (47.(باز ھمان جواب قبلى را داد) ع(

رسیدیم و این ھنگامى بود كھ  (ع(ق ابوبكر حضرمى روایت میكند كھ من و ابان بن تغلب بھ محضر امام صاد
 :بینید؟ حضرت فرمود اوضاع را چگونھ مى: عرض كردیم. پرچمھاى سیاه در خراسان برافراشتھ شده بود

 (48(».ایم، با سالح بھ سوى ما بشتابید ھاى خود بنشینید، ھر وقت دیدید ما گرد مردى جمع شده در خانھ»

ھاى خود بیرون نیایید، زیرا آنچھ  زبانھاى خود را نگاھدارید و از خانھ« :اما در بیان دیگرى بھ یاران خود فرمود
 (49(»رسد بھ این زودى بھ شما نمى) حكومت راستین اسالمى(بھ شما اختصاص دارد 

چھ گفتھ شد، در نظر بدوى تحلیل موضعگیرى امام در برابر پیشنھادھاى ابوسلمھ و ابومسلم مشكل بھ  با توجھ بھ آن
) ع(امام صادق :بریم  ، ولى اگر اندكى در قضایا دقت كنیم، پى بھ علت اصلى این موضعگیرى مىرسد نظر مى

دانست كھ رھبران قیام ھدفى جز رسیدن بھ قدرت ندارند، و اگر شعار طرفدارى از اھل بیت را ھم مطرح  مى
 /ھاى شیفتھ اھل بیت است كنند، صرفاً بھ منظور جلب حمایت توده مى



پس از رسیدن نیروھاى خراسانى بھ كوفھ، زمام » ابو سلمھ خالل«دھد كھ  ى بھ روشنى گواھى مىروایات تاریخ»
او . امور سیاسى را در دست گرفتھ شروع بھ توزیع مناصب سیاسى و نظامى در میان اطرافیان خود كرده بود

ه، خلیفھ تنھا در حد یك خواست با برگزیدن یك خلیفھ علوى، تصمیم گیرنده و قدرت اصلى دولت، خود وى بود مى
دانست كھ ابومسلم و ابوسلمھ دنبال چھره روشنى از اھل بیت  امام مى)50.(»مقام ظاھرى و تشریفاتى باشد

گردند كھ از وجھھ و محبوبیت او در راه رسیدن بھ اھداف خود بھره بردارى كنند، و بھ امامت آن حضرت  مى
 !بھ یك مضمون بھ سھ شخصیت از خاندان پیامبر بنویسند اعتقاد ندارند و گرنھ معنا نداشت كھ سھ نامھ

دانست طراح اصلى قیام، عباسیان ھستند وآنان نیز ھدفى جز رسیدن بھ آمال خود در  امام با نھایت ھوشیارى مى
دانست كھ آنھا بزودى كسى را كھ دیگر بھ دردشان نخورد و یا در سر  زمینھ حكمرانى و سلطھ جویى ندارند و مى

ن قرار گیرد، نابود خواھند كرد؛ ھمان سرنوشتى كھ گریبانگیر ابومسلم و ابوسلمھ و سلیمان بن كثیر و راھشا
اند و در خط مستقیم اسالم و اھل بیت  دانست امثال ابوسلمھ و ابومسلم فریب خورده كامال مى) ع(امام . دیگران شد

بھ اقدامات آنان مشروعیت بخشد، زیرا سران انقالب نیستند و لذا بھ ھیچ عنوان حاضر نبود با آنان ھمكارى كند و 
كردند و كارھایى  آنان در عرصھ انتقامجویى، كسب قدرت، و اعمال خشونت افراط مى. مردان مكتب او نبودند

 /ھا را امضا كند تواند آن دادند كھ ھیچ مسلمان متعھدى نمى انجام مى

 وصایاى وحشتناك ابراھیم امام بھ ابومسلم 

خطاب بھ ابومسلم » ابراھیم امام«خوریم كھ از طرف  ھ بھ تاریخ، بھ متن دستور و وصیتى بر مىبا مراجع
گردید، در سفر » امیر آل محمد«ابومسلم، قھرمان مشھور كھ ملقب بھ لقب . خراسانى در آغاز قیام صادر شده است

مى سیاه كھ بعدھا شعار عباسیان شد، بھ ابراھیم امام وصایاى خود را با پرچ. بھ مكھ ابراھیم امام را مالقات نمود
این وصیت را، از لحاظ اینكھ براى نشان دادن  .وى تفویض نمود و او را مامور خراسان و قیام علنى كرد

 :كنیم ھاى ابراھیم و ابومسلم و دیگر رھبران قیام عباسى سند مھمى است، در اینجا عیناً نقل مى چھره

تو مردى از اھل «:گوید ینكھ ابومسلم، آن جوان كم تجربھ را بیشتر فریب دھد، مىابراھیم در اول این فرمان براى ا
نسبت بھ ھر كس كھ شك كردى و در كار ھر ) در وفادارى بھ ما... (كنم عمل كن بیت ما ھستى، بھ آنچھ سفارش مى

ھم باقى نگذارى، كس كھ شبھھ نمودى، او را بھ قتل برسان، و اگر توانستى كھ در خراسان یك نفر عربى زبان 
و ھر كجا یك بچھ را ھم دیدى كھ طول قدش پنج وجب ) تمام اعراب مقیم خراسان را بھ قتل برسان(چنین كن 

 (51!(»باشد و مورد سؤظن تو قرار دارد، او را بھ قتل برسان مى

 /دھد بدین ترتیب ابراھیم امام در وصیت خود صریحا بھ ابو مسلم دستور قتل و خونریزى مى

خواست ابومسلم را بھ دیار شرك بفرستد كھ آنان را بھ اسالم دعوت كند  اگر ابراھیم امام مى: گوید مى» یزىمقر»
ھرگز جایز نبود چنین وصیتى بھ او بنماید، در صورتى كھ با این حكم او را بھ دیار اسالمى فرستاد و این چنین 

 (52!(دستور كشتن مسلمانان را بھ او داد

 جنایات ابومسلم 

حجاج زمان » یافعى«تاسفانھ ابومسلم ھم بھ این دستور ظالمانھ و وحشیانھ مو بمو عمل كرد تا آنجا كھ بھ تعییر م
تعداد كسانى كھ : نویسند مورخان مى)53.(خود گردید و در راه استقرار حكومت عباسیان مردم بیشمارى را كشت

 (54!(زار نفر بودابومسلم در دوران حكومت خود بھ قتل رساند، بالغ بر ششصد ھ

  :اى بھ وى نوشت ھنگامى كھ از ناحیھ منصور بیمناك شد، طى نامھ: كرد او خود بھ این جنایات اقرار مى

بھ من دستور داد كھ شمشیر بكشم، بھ مجرد سؤ ظن دستگیر كنم، بھ بھانھ كوچكترین اتھامى بھ ) سفاح(برادرت »
بھ دستور وى بسیارى از حرمتھا را كھ خدا حفظ آنھا را الزم كرده من نیز . قتل برسانم، ھیچ گونھ عذرى را نپذیرم



بر زمین ریختم، حكومت را از اھل آن . بود ھتك كردم، بسیارى از خونھا را كھ خدا حرمتشان را واجب كرد
 (55.(»$ستاندم و در جاى دیگر نھادم 

ا بھ قتل برساند، ضمن برشمردن خواست ابومسلم ر وى ھنگامى كھ مى. منصور نیز بھ این مطلب اعتراف كرد
 «ھزار تن را با زجر و شكنجھ بھ قتل رساندى؟ 600چرا «: جنایات او، گفت

 (56.(ھاى حكومت شما بود اینھا ھمھ بھ منظور استحكام پایھ: ابو مسلم بى آنكھ این قضیھ ھولناك شود، پاسخ داد

 (57.(ا صد ھزار نفر یاد كرده استدر جاى دیگر ابو مسلم تعداد قربانیان خود را در غیر از جنگھ

وزیر «ھمكار و دوست خود را نیز كھ بھ » ابوسلمھ خالل«ابومسلم حتى از یاران دیرین خود نیز نگذشت، چنانكھ 
ملقب شده بود، و در پیروزى عباسیان سھم بزرگى داشت و در حقیقت بازوى اقتصادى انقالب بود، بھ » آل محمد

 (58.(قتل رسانید

ھنگام رفتن ابومسلم بھ حج، بادیھ نشینھا از گذرگاھھا : اى شگفت نیست اگر در تواریخ بخوانیمبنابراین ج
 (59!(گریختند، زیرا درباره خون آشام بودن او سخنھاى بسیار شنیده بودند مى

  انتخاب و برنامھ ریزى

شود كھ پیشنھاد  صھ مىگفتیم در این خال) ع(آنچھ در مورد رد پیشنھاد سران قیام عباسى از طرف امام صادق 
آنان نیروھاى اصلى نبودند كھ بتوان بھ كمك آنھا یك . دھندگان فاقد صالحیت الزم براى یك قیام اصیل مكتبى بودند

نھضت اسالمى خالص را رھبرى كرد و اگر نیروھاى اصیل و مكتبى بھ قدر كافى در اختیار امام بود، حتماً 
 /گرفت نھضت را در اختیار مى

دانست و از شرائط سیاسى و اجتماعى آگاه  ر دیگر، امام كھ وضع و حال امت را از لحاظ فكرى و علمى مىبھ تعبی
شناخت، قیام  توانست در پرتو آن مبارزه سیاسى را آغاز كند مى بود و محدودیت قدرت و امكانان خویش را كھ مى

دید، چھ، براى تشكیل  مى كافى نمىبھ شمشیر و پیروزى مسلحانھ و فورى را براى برپا داشتن حكومت اسال
حكومت خالص اسالمى، تنھا آماده كردن قوا براى حملھ نظامى كافى نبود، بلكھ پیش از آن بایستى سپاھى عقیدتى 

شد كھ بھ امام و عصمت او ایمان و معرفت كامل داشتھ باشد و ھدفھاى بزرگ او را ادارك كند و در زمینھ  تھیھ مى
 /گردید، پاسدارى نماید پشتیبانى كرده از دستاوردھایى كھ براى امت حاصل مىحكومت از برنامھ او 

» سدیر صیرفى«از : سازد با یكى از اصحاب خود، مضمون گفتھ فوق را آشكار مى) ع(گفتگوى امام صادق 
 اید؟ چرا نشستھ: بر امام وارد شدم و گفتم: روایت است كھ گفت

 اى سدیر چھ اتفاقى افتاده است؟: گفت

 /گویم از فراوانى دوستان و شیعیان و یاران سخن مى: فتمگ

 كنى چند تن باشند؟  فكر مى: گفت

 /یكصد ھزار: گفتم

 یكصد ھزار؟: گفت

  .آرى و شاید دویست ھزار: گفتم



 دویست ھزار؟: گفت

 /آرى و شاید نیمى از جھان: گفتم

اى سدیر، اگر : اى را دید و فرمود گلھ بزغالھجا  رفت و در آن» ینبع«بھ دنبال این گفتگو، امام ھمراه سدیر بھ 
 (60. (نشستیم ھا رسیده بود ما بر جاى نمى شمار یاران و پیروان ما بھ تعداد این بزغالھ

گیریم كھ نظر امام بدرستى این بود كھ تنھا در دست گرفتن حكومت كافى نیست و  از این حدیث چنین نتیجھ مى
ناصر آگاه مردمى پشتیبانى نشود، برنامھ دگرگونسازى و اصالح اسالمى مادام كھ حكومت از طرف نیروھا و ع

ھاى آن ایمان داشتھ باشند، در راه  گردد؛نیروھا و عناصرى كھ ھدفھاى آن حكومت را بدانند، بھ نظریھ محقق نمى
ى حوادث ھاى مردم تفسیر كنند و در مقابل گردبادھا پشتیبانى آن گام، بردارند، مواضع حكومت را براى توده

 /پایدارى و ایستادگى بھ خرج بدھند

توانست بھ یاران و نیروھایى تكیھ كند كھ پس از پیروزى  یابیم كھ اگر امام مى در مى) ع(از گفتگوى امام صادق 
بخشند، پیوستھ آمادگى داشت كھ بھ قیام مسلحانھ دست زند، اما اوضاع  مسلحانھ بر خصم ھدفھاى اسالم را تحقق مى

داد، زیرا این كار امرى بود كھ اگر ھم قطعا با شكست روبرو  شرائط زمان اجازه این كار را نمى و احوال و
خورد،  شد، باز ھم نتایج آن تضمین شده نبود، بھ عبارت دیگر، با آن شرائط موجود اگر قیام شكست نمى نمى

 (61.(پیروزى آن نیز مسلم نبود

 ؛ رویارویى عباسیان ) ع(امام صادق 

و ) بنى ھاشم(دیدیم، بنى عباس در آغاز كشمكش با بنى امیھ، شعار خود را طرفدارى از خاندان پیامبر چنانكھ 
جا كھ مظلومیت خاندان پیامبر در زمان حكومت امویان دلھاى  در واقع، از آن. تحقق قسط و عدل قرار دادند

سالمى از ھیچ ظلم و ستمى فروگذارى مسلمانان را جریحھ دار ساختھ بود، و از طرف دیگر امویان بنام خالفت ا
كردند، بنى عباس با استفاده از تنفر شدید مردم از بنى امیھ و بھ عنوان طرفدارى از خاندان پیامبر توانستند در  نمى

 /ابتداى امر پشتیبانى مردم را جلب كنند

عملى نشد، بلكھ طولى نكشید  ھاى آنان در مورد رفع مظلومیت از خاندان پیامبر و اجراى عدالت ولى نھ تنھا وعده
ھاى ضد اسالمى بنى امیھ، این بار با شدت و وسعتى بیشتر اجرا گردید، بھ طورى كھ مردم، باز گشت  كھ برنامھ

از آنجا كھ حكومت سفاح، نخستین خلیفھ عباسى، كوتاه مدت بود و در زمان وى ! حكومت اموى را آرزو نمودند
نشده بود، در دوران خالفت او فشار كمترى متوجھ مردم شد و خاندان پیامبر  ھاى حكومت عباسیان محكم ھنوز پایھ

جا كھ منصور مدت نسبتاً  از آن. نیز زیاد در تنگنا نبودند، اما با روى كار آمدن منصور دوانیقى، فشارھا شدت یافت
كھ قدرى پیرامون معاصر بود، لذا بیمناسبت نیست ) ع(طوالنى، یعنى حدود بیست و یك سال، با امام صادق 

 :فشارھا و جنایتھاى او در این مدت طوالنى بھ بحث و بررسى پردازیم

 سیاست فشار اقتصادى 

او جامعھ اسالمى را بھ بدبختى . مردى ستمگر و خونریز و سنگدل بود) دومین خلیفھ عباسى(ابوجعفر منصور 
 /داد با شمشیر مىكشیده جان مردم را بھ لب رسانده بود و پاسخ كوچكترین انتقاد را 

منصور عالوه بر ستمگرى، فوق العاده پول پرست، بخیل، و تنگ نظر بود و در میان خلفاى عباسى در بخل و 
پولپرستى زبانزد خاص و عام بود، بھ طورى كھ در كتب تاریخ درباره بخل و مالدوستى افراطى او داستانھا نقل 

یقات طاقت فرساى اقتصادى او، تنھا با عامل بخل و دنیا پرستى ولى سختگیریھا و فشارھاى مالى و تضی. اند كرده
قابل توجیھ نیست، زیرا او در زمان خالفت خود، اقتصاد جامعھ اسالمى را فلج كرد و مردم را از ھستى ساقط 

 او نھ تنھا اموال عمومى مسلمانان را در خزانھ دربار خالفت گنج گردآورد و از صرف آن در راه عمران و. نمود



ھا گرفت و براى احدى  آبادى و رفاه و آسایش مردم خوددارى كرد، بلكھ آنچھ ھم در دست مردم بود، بزور از آن
مال و ثروتى باقى نگذاشت، بھ طورى كھ طبق نوشتھ برخى از مورخان، مجموع اموالى كھ وى از این طریق 

 (62.(شد جمع كرد، بالغ بر ھشتصد میلیون درھم مى

اى نبود كھ بتوان آن را صرفاً بھ بخل  شد، برنامھ وسیع و گسترده كھ در سطح مملكت اجرا مىآرى، این برنامھ 
دھد برنامھ  ذاتى و پول پرستى افراطى منصور مستند دانست، بلكھ قرائن و شواھدى در دست است كھ نشان مى

صد خاصى آن را دنبال گرسنگى و فلج سازى اقتصادى، یك برنامھ حساب شده و فراگیر بود كھ منصور روى مقا
 /كرد مى

ھدف منصور از این سیاست شوم این بود كھ مردم، ھمواره نیازمند و گرسنھ و متكى بھ او باشند و در نتیجھ 
 /ھمیشھ در فكر سیر كردن شكم خود بوده مجال اندیشھ در مسائل بزرگ اجتماعى را نداشتھ باشند

اى، انگیزه خود را از گرسنھ نگھداشتن مردم  لحن زننده او روزى در حضور جمعى از خواص درباریان خود، با
  :چنین بیان كرد

اند كھ سگ خود را گرسنھ نگھدار تا بھ طمع نان دنبال تو  اعراب چادرنشین در ضرب المثل خود خوب گفتھ»
 (63!!(»بیاید

شخص دیگرى، قرص  ترسم مى» :در این ھنگام یكى از حضار كھ از این تعبیر زننده سخت ناراحت شده بود، گفت
 (64!(»نانى بھ این سگ نشان بدھد و سگ بھ طمع نان دنبال او برود و تو را رھا كند

كرد، بلكھ این برنامھ ضد  منصور نھ تنھا در دوران زمامدارى خود، برنامھ سیاه تحمیل گرسنگى را اجرا مى
 :گفت» مھدى«خود بھ پسرش او ضمن یكى از وصیتھا  .داد نیز تعلیم مى» مھدى«انسانى را بھ فرزندش 

اند و ھمیشھ  گروھى فقیر و بیچاره :اند اینك مردم سھ دستھ. ام من مردم را بھ طریق مختلف، رام و مطیع ساختھ»
ترسند، و گروه سوم در  گروھى متوارى ھستند و ھمیشھ بر جان خود مى :دست نیاز بھ سوى تو دراز خواھند كرد

وقتى كھ بھ حكومت . كنند دى خود را فقط از رھگذر عفو و بخشش تو آرزو مىبرند و آزا گوشھ زندانھابھ سر مى
 (65!(»رسیدى، خیلى بھ مردم در طلب رفاه و آسایش میدان نده

ھاى حكومت منصور طرح شده و ھدف آن جلوگیرى  دھد كھ این برنامھ، بھ منظور تثبیت پایھ این حقایق نشان مى
ف و محو نیروھاى مبارز بود و تنھا حساب صرفھ جویى و سختگیرى از جنبش و مخالفت مردم از طریق تضعی

 /در مصرف اموال دولتى در میان نبود

 موج كشتار و خون 

سیاست ضد اسالمى منصور، منحصر بھ ایجاد گرسنگى و قطع عواید مردم نبود، بلكھ گذشتھ از فشار اقتصادى و 
حكمفرما بود و موجى از كشتار و شكنجھ بھ وسیلھ فقر و پریشانى، رعب و وحشت و اختناق عجیبى در جامعھ 

 /شدند عمال و دژخیمان منصور بھ راه افتاده بود و ھر روز گروھى قربانى این موج خون مى

اى كھ انگار كلمھ  تو چنان با عقوبت و خشونت بھ مردم ھجوم آورده: روزى عموى ابو جعفر منصور بھ وى گفت
ھنوز استخوانھاى بنى مروان نپوسیده و شمشیرھاى آل ابى طالب  :اسخ دادوى پ! بھ گوش تو نخورده است» عفو«

دیدند و امروز  بریم كھ دیروز ما را اشخاصى عادى مى در غالف نرفتھ است، و ما، در میان مردمى بھ سر مى
 (66.(گیرد خلیفھ، بنابر این ھیبت ما جز با فراموشى عفو و بھ كارگیرى عقوبت، در دلھا جا نمى

بیش از ھر نقطھ » مدینھ«كرد، ولى در این میان شھر  این اختناق، در تمام قلمرو حكومت منصور بیداد مى البتھ
دیگر زیر فشار و كنترل بود، زیرا مردم مدینھ بھ حكم آنكھ از روز نخست، از نزدیك با تعالیم اسالم و سیستم 



اى فاسدى مثل حكومت منصور بروند و ھر حكومت اسالمى آشنایى داشتند، ھرگز حاضر نبودند زیر بار حكومتھ
بعالوه، پس از رحلت پیامبر شھر مدینھ اغلب، جایگاه وعظ و ارشاد . پذیرفتند حكمى را بنام دستور اسالم نمى

پیشوایان بزرگ اسالم بود و رجال بزرگ خاندان وحى، كھ ھر كدام در عصر خود رسالت حفظ اسالم و ارشاد 
ودند، تا زمان پیشواى ھشتم، در مدینھ اقامت داشتند و وجود آنھا ھمواره نیرو بخش جامعھ اسالمى را عھده دار ب

 /رفت جنبشھاى اسالمى مسلمانان مدینھ بھ شمار مى

مركز ) ع(در زمان خالفت منصور، پیشواى ششم و بعد از رحلت آن حضرت، فرزند ارجمندش موسى بن جعفر 
ھ كانون گرم جنبشھا و نھضتھاى اصیل اسالمى بر ضد استبداد و رفتند و مدین ثقل مبارزات اسالمى بھ شمار مى

 /شد خودكامگى زمامداران ظالم محسوب مى

 !مدینھ در محاصره اقتصادى

، در اواخر حیات امام )نواده امام حسن مجتبى(» نفس زكیھ«مشھور بھ » محمد بن عبدهللا بن الحسن«پس از قیام 
ریاح «ت شھر مدینھ، شخص بسیار بیرحم و خشن و سنگدلى بنام ، منصور براى درھم شكستن نھض) ع(صادق 

اى  ریاح پس از ورود بھ مدینھ، مردم را جمع كرد و ضمن خطبھ. را بھ فرماندارى مدینھ منصوب كرد» بن عثمان
 :چنین گفت

ھ ھستم كھ شھر شما را ب(67) «مسلم بن عقبھ«من پسر عموى ! من افعى و زاده افعى ھستم! اى اھل مدینھ»
بھ خدا سوگند اگر تسلیم نشوید شھر شما را در ھم خواھم كوبید، بھ طورى . ویرانى كشید رجال شما را نابود كرد

  !«كھ اثرى از حیات در آن باقى نماند

اى  شخصى مثل تو كھ سابقھ«: در این ھنگام گروھى از مسلمانان از جا برخاستند و بھ عنوان اعتراض فریاد زدند
خورده، كوجكتر از آن ھستى ) كیفر اسالمى(دارى و پدرت دوبار بھ واسطھ ارتكاب جرم، تازیانھ ننگین در اسالم 

 «.كھ این كار را انجام دھى، ما ھرگز اجازه نخواھیم داد با ما چنین رفتار كنى

ى بھ منصور نامھ تند. كنند بھ منصور گزارش داد كھ مردم مدینھ شورش نموده از اوامر خلیفھ اطاعت نمى» ریاح»
وسیلھ وى بھ اھل مدینھ نوشت و طى آن تھدید كرد كھ اگر بھ روش مخالفت جویانھ خود ادامھ دھند، راھھاى 

بازرگانى را از خشكى و دریا بھ روى آنھا بستھ و آنھا را در محاصره اقتصادى قرار خواھد داد و با اعزام قواى 
 !نظامى دمار از روزگار آنھا در خواھد آورد

ھنوز نامھ را تا آخر . را در مسجد گرد آورد و بر فراز منبر رفت و شروع بھ قرائت نامھ خیلفھ كرد مردم» ریاح»
نخوانده بود كھ فریاد اعتراض مرم از ھر طرف بلند شد و آتش خشم و ناراحتى آنان شعلھ ور گردید، بھ طورى كھ 

 (68...(فرار كرد و پنھان گردیدوى را باالى منبر سنگباران كردند و او براى حفظ جان خود، از مجلس 

منصور بھ دنبال این جریان تھدید خود را عملى كرد و با قطع حمل و نقل كاال، مدینھ را در محاصره اقتصادى 
 (69. (ادامھ داشت» مھدى عباسى»قرار داد و این محاصره تا زمان خالفت پسر وى 

 و منصور) ع(امام صادق 

محبوبیت عمومى و عظمت علمى  .سخت نگران بود) ع(یاسى امام صادق ابوجعفر منصور از تحرك و فعالیت س
كرد و نقشھ  اى امام را بھ عراق احضار مى بھ ھمین جھت ھر از چندى بھ بھانھ. افزود امام بر بیم و نگرانى او مى

 (70.(گردید كشید، ولى ھر بار بھ نحوى خطر از وجود مقدس امام بر طرف مى قتل او را مى

ان را در مدینھ بشدت تحت كنترل و مراقبت قرار داده بود، بھ طورى كھ در مدینھ جاسوسانى داشت منصور شیعی
 (71.(زدند رفت و آمد داشتند، گردن مى) ع(كھ كسانى را كھ با شیعیان امام صادق 



برخى از : روزى یكى از یاران امام پرسید. داشت امام یاران خود را از نزدیكى و ھمكارى با دربار خالفت باز مى
خانھ ) بنى عباس(شود كھ براى اینھا  گردد و بھ او پیشنھاد مى ما شیعیان گاھى دچار تنگدستى و سختى معیشت مى

ھا  من دوست ندارم كھ براى آن :، این كار از نظر شما چگونھ است؟ امام فرمود)و اجرت بگیرد(بسازد، نھر بكند
ر چند در برابر آن پول بسیارى بدھند، زیرا كسانى كھ بھ گرھى بزنم یا در مشكى را ببندم، ھ) بنى عباس(

 (72.(شوند تا خدا میان بندگان حكم كند اى از آتش قرار داده مى ستمگران كمك كنند در روز قیامت در سراپرده

كرد و احكام صادر شده از محكمھ آنھا را  امام، شیعیان را از ارجاع مرافعھ بھ قضات دستگاه بنى عباس نھى مى
داد كھ بھ دستگاه حكومت وابستھ نشوند و  امام ھمچنین بھ فقیھان و محدثان ھشدار مى. شمرد رعاً الزم االجرا نمىش

بھ ) و با ستمكاران دمساز و ھمكار شدند(فقیھان امناى پیامبرانند، اگر دیدید بھ سالطین روى آوردند : فرمود مى
 (73.(آنان بدگمان شوید و اطمینان نداشتھ باشید

 آیى؟ چرا مانند دیگران نزد ما نمى: نوشت) ع(زى ابوجعفر منصور بھ امام صادق رو

چیزى نداریم كھ براى آن از تو بیمناك باشیم و تو نیز از جھات اخروى ) از لحاظ دنیوى(ما : امام در پاسخ نوشت
ھ خاطر آن بھ تو تبریك تو نھ داراى نعمتى ھستى كھ بیاییم ب. چیزى ندارى كھ بھ خاطر آن بھ تو امیدوار گردیم

 !بینى كھ بیاییم بھ تو تسلیت دھیم، پس چرا نزد تو بیاییم؟ بگوییم و نھ خود را در بال و مصیبت مى

 /بیایید ما را نصیحت كنید: منصور نوشت

 (74!(آید كند و اگر ھم اھل اخرت باشد، نزد تو نمى اگر كسى اھل دنیا باشد تو را نصیحت نمى: امام پاسخ داد

  ى تراشىمفت

كوشیدند با وسائل مختلف، مردم را از مكتب ائمھ دور نگھداشتھ میان آنان و پیشوایان  زمامداران بنى امیھ مى
یا حداقل فقیھان  -بزرگ اسالم فاصلھ ایجاد كنند و بھ این منظور مردم را بھ مفتیان وابستھ بھ حكومت وقت 

 /دادند رجوع مى -سازشكار و بى ضرر

ى نیز با آنكھ در آغاز كار، شعار طرفدارى و حمایت از بنى ھاشم را دستاویز رسیدن بھ اھداف زمامداران عباس
  .خویش قرار داده بودند، پس از آنكھ جاى پاى خود را محكم كردند، ھمین برنامھ را در پیش گرفتند

حیات بخش آنان مردم را  خلفاى عباسى ھم مانند امویان، پیشوایان بزرگ خاندان نبوت را كھ جاذبھ معنوى و مكتب
كردند  بخشید، براى حكومت خود كانون خطرى تلقى مى شیفتھ و مجذوب خود ساختھ و بھ آنان بیدارى و تحرك مى

  .اى كھ ممكن است، آنان را در انزوا قرار دھند كردند بھ ھر وسیلھ و از اینرو كوشش مى

در عصر امام ششم حكومتھاى . خورد بھ چشم مىبیش از ھر زمان دیگر ) ع(این موضوع، در زمان امام صادق 
كوشیدند افرادى را كھ خود مدتى شاگرد مكتب آن حضرت بودند، در برابر مكتب امام بر  وقت بھ طور آشكار مى

  !را نشاندند» مالك بن انس«و » ابوحنیفھ«مسند فتوا و فقاھت نشانده مرجع خلقت معرفى نمایند، چنانچھ 

  تألیف اجبارى

داد و او را مفتى و فقیھ رسمى  قرار مى العاده مورد تكریم را فوق» مالك بن انس«وانیقى بھ ھمین منظور منصور د
جز مالك بن انس و ابن ابى ذئب كسى حق : كرد كھ سخنگوى بنى عباس در شھر مدینھ اعالم مى. كرد معرفى مى

 /(75!(ندارد در مسائل اسالمى فتوا بدھد



مالك از این كار خوددارى . كتاب حدیثى تألیف كرده در اختیار محدثان قرار دھدنیز منصور دستور داد مالك 
باید این كتاب را بنویسى، : روزى منصور بھ وى گفت. ورزید كرد،ولى منصور در این موضوع اصرار مى مى

 !زیرا امروز كسى داناتر از تو وجود ندارد

 /(76(تألیف نمودرا » موطّأ«مالك بر اثر پافشارى واجبار منصور، كتاب 

بھ دنبال این جریان، حكومت وقت با تمام امكانات خود بھ طرفدارى از مالك و ترویج تبلیغ وى و نشر فتاواى او 
 /دور نگھدارد -علیھ السالم  -پرداخت تا از این رھگذر، مردم را از مكتب امام صادق 

تھ بھ تمام شھرھا خواھم فرستاد و مردم را وادار اگر زنده بمانم فتاواى تو را مثل قرآن نوش: منصور بھ مالك گفت
 /(77(خواھم كرد بھ آنھا عمل كنند

البتھ این ُمفتیھا نیز در مقابل پشتیبانیھاى بى دریغ حكومتھاى آن زمان، خواھى نخواھى دست نشانده و حافظ منافع 
ح او برداشتھ یا باطناً با آن موافق برد كھ فقیھ و مفتى وابستھ، قدمى برخالف مصال آنھا بودند و اگر خلیفھ پى مى

 نیست،

كرد؛ چنانكھ مالك بن انس كھ آنھمھ مورد توجھ منصور بود، بر اثر سعایتى كھ از او نزد  بسختى او را مجازات مى
این سعایت مربوط بھ فتوایى بود كھ وى برخالف ! پسر عموى منصور نمودند، بھ دستور وى ھفتاد تازیانھ خورد

 /(78(نموده بود میل خلیفھ صادر

  علیھم السالم قیام زید بن على بن الحسین

و از بزرگان و رجال با فضیلت و عالیقدر خاندان  - السالم  علیھ - ، برادر امام باقر -علیھ السالم  -زید بن على 
 /كرد و در زمان حكومت بنى امیھ زندگانى مى)79(نبوت، و مردى دانشمند، زاھد، پرھیزگار، شجاع و دلیربود

العاده ناراحت بود و عقیده داشت كھ باید با  ھاى ظلم و ستم و تاخت و تاز حكومت اموى فوق زید از مشاھده صحنھ
 /قیام مسلحانھ، حكومت فاسد اموى را واژگون ساخت

  احضار زید بھ دمشق

برداشتھ و خود را از اى از میان  ھشام بن عبدالملك،كھ از روحیھ انقالبى زید آگاه بود، درصدد بود او را بادسیسھ
 /خطر وجود او نجات بخشد

بھ دنبال این نقشھ، زید را از مدینھ بھ دمشق . اى كشید تا از این رھگذر بھ ھدف پلید خود برسد ھشام نقشھ خائنانھ
ھنگامى كھ زید وارد دمشق شد و براى گفتگو با ھشام بھ قصر خالفت رفت، ھشام ابتدأاً او را با . احضار كرد

یرفت و براى اینكھ بھ خیال خود موقعیت او را در افكار عمومى پایین بیاورد، او را تحقیر كرد و جاى سردى پذ
 :نشستن نشان نداد، آنگاه گفت

ششصد ھزار )80(»خالد بن عبدهللا قسرى«بھ من گزارش داده است كھ) استاندار عراق(یوسف بن عمرو ثقفى  -
 /ول را تحویل بدھىدرھم پول بھ تو داده است، اینك باید آن پ

 /خالد چیزى نزد من ندارد -

 /تا او تو را با خالد روبرو كند. پس باید پیش یوسف بن عمرو در عراق بروى -



 /مرا نزد فرد پستى از قبیلھ ثقیف نفرست كھ بھ من اھانت كند -

 !اى نیست، باید بروى چاره -

 :آنگاه گفت

اى بیش  پرورانى، در حالى كھ كنیز زاده كر خالفت را در سر مىدانى و ف ام خود را شایستھ خالفتت مى شنیده -
 /رسد كھ بر مسند خالفت تكیھ بزند نیستى و بھ كنیز زاده نمى

از زن آزاد بھ دنیا آمده » اسحاق»اى كھ  كرده كاھد؟ مگر فراموش كنى موقعیت مادرم از ارزش من مى آیا خیال مى-
د؛ با این حال خداوند پیامبران بعدى را از نسل اسماعیل قرار داد و كنیزى بیش نبو» اسماعیل«بود، ولى مادر 

 پیامبر

 /نیز از نسل او است6اسالم 

 /آنگاه زید ھشام را نصحیت نمود و او را بھ تقوا و پرھیزگارى دعوت كرد

 :ھشام گفت

 كند؟ آیا فردى مثل تو مرا بھ تقوا و پرھیزگارى دعوت مى -

ز منكر، دو دستور بزرگ اسالم است و انجام آن بر ھمھ الزم است، ھیچ كس نباید آرى، امر بھ معروف و نھى ا -
بھ واسطھ كوچكى رتبھ و مقام، از انجام این وظیفھ خوددارى كند و ھیچ كس نیز حق ندارد بھ بھانھ بزرگى مقام از 

 !شنیدن آن اباورزد

 !سفر اجبارى

وقتى زید پیش «:نوشت» یوسف بن عمرو«اى بھ  طى نامھ ھشام پس از گفتگوھاى تند، زید را روانھ عراق نمود و
تو آمد او را بھ خالد مواجھھ كن و اجازه نده وى حتى یك ساعت در كوفھ بماند، زیرا او مردى شیرین زبان، خوش 

 /«گروند بیان، و سخنور است و اگر در آنجا بماند، اھل كوفھ بسرعت بھ او مى

 :رفت و گفتزید بھ محض ورود بھ كوفھ، نزد یوسف 

 چرا مرا بھ اینجا كشاندى؟ -

 /خالد مدعى است كھ نزد تو ششصد ھزار درھم پول دارد -

 /خالد را احضار كن تا اگر ادعایى دارد شخصاً عنوان كند -

خالد را در حالى كھ زنجیر و آھن سنگین بھ دست و پایش بستھ بودند، . یوسف دستور داد خالد را از زندان بیاورند
 :آنگاه یوسف رو بھ وى كرده گفت. آوردند

بھ خدا سوگند نزد او ھیچ چیز ندارم و مقصود : خالد گفت. این زید بن على است، اینك ھر چھ نزد او دارى بگو -
 !شما از آوردن او جز آزار واذیت او نیست

 :در این ھنگام یوسف رو بھ زید نموده گفت



 !ز تو را از كوفھ بیرون كنمامیرالمؤمنین ھشام بھ من دستور داده ھمین امرو -

 /سھ روز مھلت بده تا استراحت كنم آنگاه از كوفھ بروم -

 /ممكن نیست، حتماً باید امروز حركت كنى -

 /پس مھلت بدھید امروز توقف نمایم -

 (81!(یك ساعت ھم مھلت ممكن نیست -

مدینھ ترك گفت و چون مقدارى از اى از مأموران یوسف، كوفھ را بھ سوى  بھ دنبال این جریان، زید ھمراه عده
 ///كوفھ فاصلھ گرفتند، مأموران برگشتند، و زید راتنھا گذاشتند

  در كوفھ

اھل كوفھ كھ از نزدیك . ورود زید بھ عراق جنب و جوشى بھ وجود آورده و جریان او با ھشام ھمھ جاپیچیده بود
شده است، خود را بھ او رساندند و اظھار پشتیبانى مراقب اوضاع بودند، بھ محض آنكھ آگاه شدند زید روانھ مدینھ 

 در كوفھ اقامت كن و از مردم بیعت بگیر، یقین بدان صد ھزار نفر با تو بیعت خواھند: نموده گفتند

نمود و در ركاب تو آماده جنگ خواھند بود، در حالى كھ از بنى امیھ فقط تعداد معدودى در كوفھ ھستند كھ در 
 /مار خواھند شدنخستین حملھ تار و 

 -  ، امام مجتبى-السالم  علیھ -شكنى مردم عراق را در زمان حضرت امیرمؤمنان  وفایى و پیمان زید كھ سابقھ بى
ھاى آنان دلگرم نبود، ولى در اثر  بود، چندان بھ وعده فراموش نكرده - السالم علیھ -و امام حسین  -السالم  علیھ

مدینھ صرفنظر كرده بھ كوفھ باز گشت و مردم گروه گروه با او بیعت نمودند بھ  بھ العاده آنان از رفتن اصرار فوق
  طورى

 /كھ فقط از اھل كوفھ بیست و پنج ھزار نفر آماده جنگ شدند

  پیكار بزرگ

 /داد از طرف دیگر یوسف بن عمرو، تجمع نیروھاى ضد اموى پیرامون زید رامرتباً بھ ھشام گزارش مى

زید حملھ كند و آتش قیام را ھرچھ  درنگ بھ سپاه ھ وحشت افتاده بود، دستور داد یوسف بىھشام كھ از این امر ب
 /زودتر خاموش سازد

جنگید و پیروان خود را  زید با كمال دالورى و شجاعت مى. نیروھاى طرفین بسیج شدند و جنگ سختى در گرفت
 /كرد بھ ایستادگى و پایدارى دعوت مى

 /ن ھنگام تیرى از جانب دشمن بھ پیشانى زید اصابت كرد و در آن فرو رفتدر ای. جنگ تا شب طول كشید

از یارانش در جنگ كشتھ شده و  اى زید كھ بر اثر اصابت تیر قادر بھ ادامھ جنگ نبود، و از طرف دیگر نیز عده
 /نشینى صادر كرد اى دیگر متفرق شده بودند، ناگزیر دستورعقب عده

 شھادت زید



ا آرودند تا پیكان تیر را از پیشانى زید بیرون بیاورد، ولى پیكان بھ قدرى در بدن او فرو شب، طبیب جّراحى ر
سرانجام طبیب، پیكان را از پیشانى زید بیرون كشید ولى براثر .رفتھ بود كھ بیرون كشیدن آن بسھولت مقدور نبود

 /جراحت بزرگ تیر،زید بھ شھادت رسید

گرفتند جسد او را در بستر نھرى كھ در آن حدود جارى بود، بھ خاك سپرده یاران زید پس از مشاوره زیاد تصمیم 
بھ دنبال این تصمیم، ابتدأاً آب نھر را از مسیر . و آب را روى آن جارى سازند تا مأموران ھشام آن راپیدا نكنند

 /ندخود منحرف كردند، و پس از دفن جسد زید در بستر نھر، مجدداً آب را در مسیر خود روان ساخت

بھ دستور . گزارش داد» یوسف بن عمرو«األسف یكى از مزدوران ھشام كھ ناظر دفن زید بود، جریان را بھ  مع
یوسف جسد زید را بیرون آورده سر او را از تن جدا كردند و بدنش را در كناسھ كوفھ بھ دار آویختند و تا چھار 

 /سال باالى دار بود

 !د و آن را آتش زدند و خاكسترش را بھ باد دادندآنگاه بدن او را از دار پایین آوردن

 بود؟ 7آیا قیام زید با موافقت امام صادق 

 -السالم  علیھ -و حضرت صادق  -السالم  علیھ - درباره زید و اینكھ آیا او مدعى امامت بوده یا امامت حضرت باقر
ت كھ در بعضى از آنھا وى مورد نكوھش نقل شده اس -السالم  علیھم -را قبول داشتھ، روایات متضادى از ائّمھ 

 /قرار گرفتھ و در بعضى دیگر از اوتمجید شده است

اكثر دانشمندان و محققان ما، در علم رجال و حدیث، اعّم از قدما و معاصرین، روایات حاكى از نكوھش او را از 
پس  -قّدس سّره  -ّهللا العظمى خوئى  بھ عنوان نمونھ مرحوم آیت. اند نظر سند مردود دانستھ و بھ آنھا اعتماد نكرده

 از نقد و بررسى روایاتى كھ در نكوھش زید نقل شده، آنھا را از نظر سند ضعیف و غیر قابل اعتماد

 :نویسد معرفى نموده مى

حاصل آنچھ گفتیم این است كھ زید فردى بزرگوار و مورد ستایش بوده است و ھیچ مدركى كھ بر انحراف عقدتى 
 /(82(داللت كند، وجود ندارد یا نكوھش او

بدان كھ اخبار، در حاالت : نویسد نیز پس از نقل روایات مربوط بھ زید، مى -قّدس سّره  -مرحوم عالمھ مجلسى 
لكن اخبار حاكى از جاللت و مدح وى و اینكھ او ادعاى نادرستى نداشت،بیشتر است . زید مختلف و متعارض است

بنابراین مناسب است كھ نسبت بھ او حسن ظن داشتھ و از . اند زید نظر داده و اكثر علماى شیعھ بھ علّو شأن
 (83...(نكوھش او خوددارى كنیم

 -دھند كھ قیام او با اجازه و موافقت حضرت صادق  اما در مورد قیام زید، دالئل و شواھد فراوانى گواھى مى
: در پاسخ مأمون است كھ امام طى آن فرمود) ع( از جملھ این شواھد، گفتار امام رضا. بوده است  -السالم  علیھ

 /(84(»واى بھ حال كسى كھ نداى او را بشنود و بھ یارى او نشتابد: بیرون رفت، امام فرمود

بایست با  این روایت شاھد خوبى است بر اینكھ قیام زید با اجازه امام بوده است، اّما چون مسئلھ خروج زید مى
ده باشد، و ممكن بود مداخلھ امام و موافقت او با قیام زید بھ گوش دشمن برسد، نھ رعایت اصول احتیاط و حساب ش

 /امام و نھ خود زید و نھ اصحاب نزدیك آن حضرت بھ ھیچ وجھ مایل نبودند كسى از آن اطالع یابد

ا كشتھ بود، در گفتگو با یكى از یاران زید كھ در ركاب او شش تن از سپاه امویان ر - السالم  علیھ - امام صادق 
بھ خداسوگند عمویم زید روش على و یارانش را در پیش . خداوند مرا در این خونھا شریك گرداند: فرمود
بوده است، چنانكھ از او نقل شده است كھ  -السالم  علیھ - زید از معتقدین بھ امامت حضرت صادق ) 85(گرفتند

 /(86(جعفر امام ما در حالل و حرام است: گفت مى



ام جعفر بن محمد  در ھر زمانى یك نفر از ما اھل بیت حجت خداست، و حجت زمان ما برادر زداه:گفت مى نیز زید
 -امام صادق ). 87(یابد شود و ھر كس با او مخالفت ورزد، ھدایت نمى است، ھر كس از او پیروى كند، گمراه نمى

 :فرمود مى - السالم علیھ

كرد، عمویم زید مردم را بھ رھبرى  وفا مى) بھ قرار خود(شد  مى خوا عمویم زید را رحمت كند، ھرگاه پیروز
 /(88!(كرد، و آن شخص منم اى از آل محمد دعوت مى شخص برگزیده

خدا او را رحمت كند، مرد : نقل شده است كھ درباره زید فرمود -السالم  علیھ -در روایتى دیگر از امام صادق 
كرد و اگر قدرت و حكومت را بھ  شد، بھ عھد خود وفا مى ر پیروز مىمؤمن و عارف و عالم و راستگویى بود، اگ

 /(89(دانست آن را بھ چھ كسى بسپارد آورد، مى دست مى

از این  -السالم  علیھ -خبر شھادت زید و یارانش در مدینھ اثرى عمیق و ناگوار داشت و بیش از ھمھ امام صادق 
را فراگرفتھ بود كھ ھرگاه نام  -السالم  علیھ -غصھ امام صادق  پس از شھادت زید چنان غم و. واقعھ متأثر بود

ھایى جانسوز و تكان دھنده  شد و با جملھ اختیار اشك از چشمان حضرت سرازیر مى آمد، بى كوفھ وزید بھ میان مى
 /داشت ىتوأم با تكریم و احترام عمیق نسبت بھ عموى شھید خود و یاران فداكار وى، خاطره شھادت او را گرامى م

 :گوید ، مى»حمزة بن حمران«یكى از دوستان امام ششم بنام 

 :شرفیاب شدم، حضرت از من پرسید -السالم  علیھ -روزى بھ محضر امام صادق 

 آیى؟ اى حمزه از كجا مى

 /از كوفھ: عرض كردم

وقتى كھ من  .امام تا نام كوفھ را شنید، بشدت گریھ كرد، بھ طورى كھ صورت مباركش از اشك چشمش خیس شد
 :این حالت را مشاھده كردم، از روى تعجب عرض كردم

 چھ مطالبى شما را چنین بھ گریھ انداخت؟! پسر پیغمبر -

 :انگیز و چشمان پر از اشك، فرمود امام، با حالتى حزن -

 /ام گرفت بھ یاد عمویم زید و آنچھ بر سر او آوردند افتادم، گریھ -

 مد؟چھ چیزى از او بھ یاد شما آ -

 /قتل و شھادت او -

 (90...(آنگاه امام چگونگى شھادت او را براى حمزه شرح داد
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 از زندگانى امام موسى كاظم   شناخت مختصرى

 - ، و پدرش پیشواى ششم حضرت صادق »حمیده«،مادرش بانویى بافضیلت بنام »كاظم«،لقبش »موسى«نام او 
 /است -السالم  علیھ

چشم بھ جھان گشود و در سال ) یكى از روستاھاى اطراف مدینھ(» ابوأ«جرى در سرزمین ھ 128او در سال 
 /بھ شھادت رسید)186یا ( 183

  خلفاى معاصر حضرت

آن حضرت . بھ شھادت رسید، دوران امامت حضرت كاظم آغاز گردید - السالم  علیھ -كھ امام صادق  148از سال 
 :معاصر بوددر این دوران با خلفاى یاد شده در زیر 

 /(158-136(منصور دوانیقى  -1



 /(169-158(محمد معروف بھ مھدى  -2

 /(170-169(ھادى  -3

 /(193- 170(ھارون  -4

منصور دوانیقى، خلیفھ مشھور و ستمگر عباسى، دراوج قدرت و تسلط  -السالم  علیھ -ھنگام رحلت امام صادق 
 /بود

او در این راه نھ تنھا . نسانھاى فراوانى را بھ قتل رسانیدھاى حكومت خود، ا منصور كسى بود كھ براى پایھ
ورزیدند، سخت مورد آزار قرار  شیعیان، بلكھ فقھا و شخصیتھاى بزرگ جھان تسنن را نیز كھ با او مخالفت مى

  داد، چنانكھ مى

یام ضّد عباسى در پسر عبدهللا محض، و رھبر ق(» ابراھیم«را بھ جرم اینكھ برضد او بھ پشتیبانى از » ابوحنیفھ»
 (1-1!(فتوا داده بود، شالق زد، و بھ زندان افكند) عراق

امام كاظم پس از وفات پدر، در سن بیست سالگى با چنین زمامدار ستمگرى روبرو گردید كھ حاكم بال منازع 
 /رفت قلمرو اسالمى بھ شمار مى

اى بھ وى  ت امام صادق آگاه شد، طى نامھاز درگذش) فرماندار مدینھ(» محمد بن سلیمان«منصور وقتى كھ توسط 
 :نوشت

 !اگر جعفر بن محمد شخصى را جانشین خود قرار داده، او را احضار كن و گردنش را بزن

 :طولى نكشید كھ گزارش فرماندار مدینھ بھ این مضمون بھ بغداد رسید

 :كھ عبارتنداز جعفر بن محمد ضمن وصیتنامھ رسمى خود، پنج نفر را بھ عنوان وصى خود برگزیده

 !خلیفھ وقت، منصور دوانیقى -1

 (!فرماندار مدینھ و خود گزارش دھنده(محمد بن سلیمان -2

 (برادر بزرگ امام كاظم(عبدهللا بن جعفر بن محمد -3

 /- السالم موسى بن جعفر علیھ -4

 (!ھمسر آن حضرت(حمیده -5

 !ین افراد باید بھ قتل برساند؟فرماندار در ذیل نامھ كسب تكلیف كرده بود كھ كدام یك از ا

اینھا را : العاده خشمگین گردید و فریاد زد كرد با چنین وضعى روبرو شود، فوق منصور كھ ھرگز تصور نمى
 !شود كشت نمى

قبالً امام بعدى و جانشین واقعى  - السالم البتھ این وصیتنامھ امام یك حركت سیاسى بود؛ زیرا حضرت صادق علیھ
ھاى شوم و  كاظم را بھ شیعیان خاص و خاندان علوى معرفى كرده بود، ولى از آنجا كھ از نقشھخود یعنى حضرت 

 /خطرناك منصور آگاھى داشت، براى حفظ جان پیشواى ھفتم چنین وصیتى نموده بود



  پاسدار دانشگاه جعفرى

ر از آغاز روى آن اى كھ حكومت منصو داد كھ ھرگونھ اقدام حاد و برنامھ بررسى اوضاع و احوال نشان مى
نھ بھ وسعت  اى حساسیت نشان بدھد صالح نیست، ازینرو امام كاظم دنبالھ برنامھ علمى پدر را گرفت و حوزه

 /دانشگاه جعفرى تشكیل داد و بھ تربیت شاگردان بزرگ و رجال علم و فضیلت پرداخت

و رجال خاندان ھاشمى -السالم  لیھگروه زیادى از یاران و شیعیان خاص امام كاظم ع:نویسد مى»سید بن طاووس»
  آمدند و سخنان گھربار و پاسخھاى آن حضرت بھ پرسشھاى حاضران را یادداشت در محضر آن حضرت گرد مى

 (1- 2.(كردند نمود، ضبط مى آمدى صادر مى نمودند و ھر حكمى كھ در مورد پیش مى

 :نویسد مى»سید امیرعلى»

در شھر مدینھ درگذشت، ولى خوشبختانھ مكتب علمى او تعطیل نشد،  -م السال امام جعفر صادق علیھ 148در سال 
 (1-3.(، شكوفایى خود را حفظ كرد-السالم  بلكھ بھ رھبرى جانشین و فرزندش موسى كاظم علیھ

الشعاع قرار داده بود، بلكھ از  موسى بن جعفر نھ تنھا از نظر علمى تمام دانشمندان و رجال علمى آن روز را تحت
ضائل اخالقى و صفات برجستھ انسانى نیز زبانزد خاص و عام بود، بھ طورى كھ تمام دانشمندانى كھ با نظر ف

 /اند زندگى پرافتخار آن حضرت آشنایى دارند در برابر عظمت شخصیت اخالقى وى سر تعظیم فرود آورده

 :نویسد ، دانشمند و محدث مشھور جھان تسّن، مى»ابن حجر ھیتمى»

وى در پرتو عفو و گذشت و بردبارى . علوم و دانشھاى پدر و داراى فضل و كمال او بود موسى كاظم وارث
الھى  كس در معارف از خود نشان داد، كاظم لقب یافت، و در زمان او ھیچ)در رفتار با مردم نادان(اى كھ  العاده فوق

 (1- 4.(رسید و دانش و بخشش بھ پایھ او نمى

  (ع(م كاظم كارنامھ سیاه خالفت، در عصر اما

  مھدى عباسى -1

كرد، با مرگ وى بھ پایان رسید  دوران سیاه خالفت منصور كھ سایھ شوم آن در سراسر كشور اسالمى سنگینى مى
 /سال تحمل رنج و فشار، نفس راحتى كشیدند 22و مردم پس از 

ستقبال گرم عموم مردم زمامدارى مھدى ابتدأاً با ا. روى كار آمد» مھدى«پس از وى فرزندش محمد مشھور بھ 
تمام زندانیان » عفو عمومى«روبرو گردید، زیرا وى نخست در باغ سبز بھ مردم نشان داد و با اعالن فرمان 

آزاد ساخت، و بھ قتل و كشتار و شكنجھ و آزار مردم خاتمھ بخشید، و تمام )اعم از بنى ھاشم و دیگران(سیاسى را 
پدرش منصور مصادره و ضبط كرده بود، بھ صاحبان آنھا تحویل داد و اموال منقول و غیر منقول مردم را كھ 

 (1.(المال را در میان مردم تقسیم كرد مقدار زیادى از موجودى خزانھ بیت

، مورخ مشھور، مجموع اموالى كھ منصور بزور از مردم گرفتھ بود، بالغ بر ششصد »مسعودى«طبق نوشتھ 
و این مبلغ غیر از مالیات اراضى و خراجھایى بود كھ منصور در !! دمیلیون درھم و چھارصد میلیون دینار بو

! »بیت المال مظالم«و چون بھ دستور وى تمام این اموال بھ عنوان ) 2.(زمان خالفت خود از كشاورزان گرفتھ بود
 در



نموده شد و نام صاحب ھر مالى روى آن نوشتھ شده بود، مھدى ھمھ آنھا را تفكیك  محل مخصوصى نگھدارى مى
 (3.(بھ صاحبان اموال و یا وارث آنھا تحویل داد

شاید یكى از عوامل اقدام مھدى این بود كھ وقتى كھ او روى كار آمد، جنبشھا و نھضتھاى ضد استبدادى علویان بھ 
 /وسیلھ منصور سركوب شده و آرامش نسبى برقرار شده بود

ایت گروھھاى مختلف اجتماع را فراھم آورد و خون در ھرحال این آزادى و امنیت و رفاه اقتصادى موجبات رض
 /اى در شریان حیات اجتماعى و اقتصادى بھ جریان انداخت تازه

آورد، ولى متأسفانھ طولى نكشید كھ برنامھ  كرد آثار و نتایج درخشانى بھ بار مى البتھ اگر این برنامھ ادامھ پیدا مى
ھاى ضد اسالمى خلفاى پیشین از نو آغاز  اخت و برنامھعوض شد و خلیفھ جدید چھره اصلى خود را آشكار س

 ///گردید

 كانون عیاشى و فساد

كھ مردى خشك و باصالبت بود، خیل ندیمان و عناصر آلوده را »منصور«در آغاز خالفت بھ پیروى از » مھدى»
لس عیش و نوش دورى كردند، بھ دربار راه نداد و از خوشگذرانى و مجا آرایى مى كھ معموالً در دربار خلفأ بزم

جست، ولى بیش از یك سال نگذشتھ بود كھ تغییر روش داد و بساط خوشگذرانى و عیاشى را دایر كرد و ندیمان را 
العاده قرار داد، و ھرچھ خیراندیشان و رجال بى نظر عواقب ناگوار این كار را گوشزد كردند،  مورد توجھ فوق

 (4!(»ھ در بزم بگذرد و زندگى بدون ندیمان دركام من گوارا نیستآن دم خوش است ك«: ترتیب اثر نداد و گفت

كرد كھ حتى گوش بھ نصایح و اندرزھاى وزیر خردمند و بافضیلت خود،  قدرى در این راه افراط مى وى بھ
ھا و  كرد و نقشھ او كھ ھرگز در امور كشورى از نظریات یعقوب عدول نمى. داد ، نمى»یعقوب بن داود«

آمد، بھ سخنان  گذاشت، وقتى پاى بزم و عیش و نوش بھ میان مى او را صد در صد بھ مورد اجرا مىھاى  برنامھ
 /داد غرضانھ او ترتیب اثر نمى منطقى و بى

كرد كھ اطرافیان مھدى  برد، وقتى مشاھده مى یعقوب كھ از فساد و آلودگى دربار خالفت و بوالھوسى خلیفھ رنج مى
 :گفت اند، مى حضور وى بساط میگسارى گسترده و در! در قصر خالفت اسالمى

اى؟ آیا صحیح است كھ بعد  آیا براى ھمین كارھا وزارت را بھ عھده من گذاشتھ و مرا بھ این سمت منصوب كرده»
 /«!از پنج نوبت اقامھ نماز جماعت در مسجد جامع، بر سر سفره شراب بنشینى؟

لمال مسلمانان، شب و روز بھ خوشگذرانى بپردازند، سخنان یعقوب ا ولى ندیمان خلیفھ كھ عادت كرده بودند با بیت
 :گفتند كردند و گاھى بھ زبان شعر مى گسارى تشویق مى را بھ باد تمسخر گرفتھ مھدى را بھ باده

 فََدع َعنَك یَعقُوَب بَن داُوَد جانِباًَواَقبِلھ َعلى َصھبأَ طَیَّب النّشرِ 

  (5!(راب گوارا دمساز باشیعقوب و سخنان او را رھا كن و با ش

پرده و  این روش مھدى موجب گسترش دامنھ آلودگى و الاُبالیگرى در جامعھ اسالمى گردید و اشعار و غزلھاى بى
ھمھ جا دھن بھ دھن گشت و آتش بھ خرمن عفت و پاكى جامعھ زد و صداى » بَّشار«انگیز ُشعرایى مثل  ھوس

 (6.(لند شداعتراض بزرگان و افراد غیور از ھر سو ب

خلیفھ كھ سرگرم خوشگذرانیھاى خود بود، از آگاھى بھ وضع مردم دور ماند و در نتیجھ فساد و رشوه خوارى 
خود وى نیز بناى سختگیرى گذاشت و براى . رواج یافت و مأموران مالیات عرصھ را بر مردم تنگ گرفتند



العاده پریشان گشت و از شدت فشار و  شاورزان فوقو زندگانى ك)7(نخستین بار مالیاتھایى بر بازارھاى بغداد بست
 (8.(سختى بھ ستوه آمدند

  العاده نسبت بھ علویان سختگیرى فوق

طرز رفتار مھدى از جھات مختلف با پدرش منصور فرق داشت، ولى روش این دو، از یك جھت مثل ھم بود و آن 
ھاشم  رگونھ سختگیرى و فشار نسبت بھ بنىمھدى نیز مثل منصور ازھ. سختگیرى و فشار نسبت بھ علویان بود

را  - السالم مھدى كھ فرزندان على علیھ. داد كرد و حتى گاھى بیش از منصور خشونت نشان مى فرو گذارى نمى
. شد دانست، ھمواره در صدد كوبیدن ھر جنبشى بود كھ از طرف آنان رھبرى مى براى حكومت خود خطرناك مى

 /كرد ھمكارى با رھبران علوى بشدت مبارزه مىاو با گرایش بھ سوى تشیع و 

اى نوشت و براى امضاى مھدى نزد وى  ھنگام مرگ خود وصیتنامھ» قاسم بن مجاشع تمیمى«: نویسند مورخان مى
اى رسید كھ قاسم ضمن بیان عقاید اسالمى  مھدى مشغول خواندن وصیتنامھ شد، ولى ھمین كھ بھ جملھ. فرستاد

، 6را بھ عنوان امام و جانشین پیامبر  -السالم  ، على علیھ6گانگى خدا و نبوت پیامبر اسالم خود، پس از اقرار بھ ی
 (9!(معرفى كرده بود، وصیتنامھ را بھ زمین پرت نمود و آن را تا آخر نخواند

  تحریم شراب در قرآن

در مدینھ رخ  -السالم  م علیھنمونھ دیگر از مخالفت شدید مھدى با مظاھر تشیع، گفتگویى است كھ بین او و امام كاظ
مالقات كرد و  -السالم  با امام كاظم علیھ 6در یكى از سالھا مھدى وارد مدینھ شد و پس از زیارت قبر پیامبر . داد

در قرآن را پیش ) شراب(»َخمر»بحث حرمت ! براى آنكھ بھ گمان خود از نظر علمى آن حضرت را آزمایش كند
 :كشید و پرسید

دانند كھ در قرآن از خوردن شراب  مردم اغلب مى: قرآن مجید تحریم شده است؟ آنگاه اضافھ كرد آیا شراب در -
 !دانند كھ معناى این نھى، حرام بودن آن است نھى شده، ولى نمى

 :امام فرمود

 /بلى حرمت شراب در قرآن مجید صریحاً بیان شده است -

 در كجاى قرآن؟ -

بگو پروردگار من، تنھا كارھاى زشت، چھ آشكار و چھ پنھان و «: فرماید مى) خطاب بھ پیامبر(آنجا كھ خداوند  -
 (10.(»...و ستم بناحق را حرام نموده است) گناه(» اِثةم«نیز 

 :آنگاه امام پس از بیان چند موضوع دیگر كھ در این آیھ تحریم شده، فرمود

ھمان شراب است، زیرا خدا در آیھ دیگریى در این آیھ كھ خداوند آن را تحریم نموده، »اثم«مقصود از كلمھ 
 :فرماید مى

و سودھایى براى مردم ھست و گناھش ) گناھى بزرگ(» اثم كبیر«پرسند، بگو در آن  از تو از شراب و قمار مى»
 (11.(»از سودش بزرگتر است

ر رفتھ است، و اثم كھ در سوره اعراف صریحاً حرام معرفى شده، در سوره بقره در مورد شراب و قمار بھ كا
 /بنابراین شراب صریحاً در قرآن مجید حرام معرفى شده است



كرد و ) كھ حضور داشت(» على بن یقطین«اختیار رو بھ  مھدى سخت تحت تأثیر استدالل امام قرار گرفت و بى
ان پیامبر شكر خدا را كھ این علم را در شما خاند«: على بن یقطین گفت! بھ خدا این فتوا، فتواى ھاشمى است: گفت

 (12.(»قرار داده است 6

گویى اى  راست مى«:خورد، گفت مھدى از این پاسخ ناراحت شد و در حالى كھ خشم خود را بسختى فرو مى
 (13!!(»رافضى

  ھادى عباسى -2

انگیز بود، زیرا در این سال پس از  ھجرى در تاریخ اسالم یك سال بحرانى و تاریك و پر تشنج و غم 169سال 
كھ جوانى خوشگذران و مغرور و ناپختھ بود، بھ خالفت رسید و حكومت » ھادى«فرزندش » دى عباسىمھ«مرگ 

 /وى سرچشمھ حوادث تلخى گردید كھ براى جامعھ اسالمى بسیار گران تمام شد

بھ اى نبود، زیرا مدتھا بود كھ حكومت اسالمى بھ وسیلھ خلفاى ستمگر،  البتھ نشستن ھادى بھ جاى پدر، مسئلھ تازه
گشت و انتقال قدرتھا از این  صورت رژیم موروثى درآمده بود و در میان دودمان اموى و عباسى دست بھ دست مى

 /راه كھ با سكوت تلخ و اجبارى مردم ھمراه بود، تقریباً یك مسئلھ عادى شده بود

بوالھوس و  چیزى كھ تازگى داشت، سپرده شدن سرنوشت مسلمانان بھ دست جوانى ناپختھ، فاقد صالحیت،
و از )14(سال تمام نداشت 25خوشگذرانى مثل ھادى بود، زیرا ھنگامى كھ وى بر مسند خالفت تكیھ زد، ھنوز 

 جھات اخالقى بھ ھیچ وجھ شایستگى احراز مقام خطیر خالفت و زمامدارى جامعھ اسالمى را

 /نداشت

ز رسیدن بھ خالفت، اعمال سابق خود را بند و بار بود، بھ طورى كھ حتى پس ا او جوانى میگسار، سبكسر و بى
عالوه بر این، او فردى سنگدل، بدخوى، سختگیر )15.(كرد ترك ننمود، و حتى شئون ظاھرى خالفت را حفظ نمى

 (16.(و كج رفتار بود

ھادى در محیط آلوده دربار عباسى تربیت یافتھ و از پستان چنین رژیم خود خواه و ستمگر و زورگویى شیر 
شد، در جرگھ جوانان زورگو و تھى مغزى قرار  با چنین پرورشى، اگر خالفت نصیب وى نمى. خورده بود

 /گرفت كھ جز ھوسرانى و خوشگذرانى ھدف دیگرى ندارد مى

 !بزمھاى ننگین

المال اسالم  اشرافى خود كھ با بیت او در زمان خالفت پدر، ھمراه برادرش ھارون، جمعى از خوانندگان را بھ بزم
كرد كھ  او آنچنان در این كار افراط مى. پرداخت نمود و بھ میگسارى و عیش و طرب مى شد، دعوت مى مىبرگزار 

چنانكھ یكبار )! 17(كرد خوانان مورد عالقھ او را تنبیھ مى گاھى پدرش مھدى آن را تحمل نكرده ندیمان و آوازه
بردار نبود،  ھى كرد و چون ھادى دست، خواننده مشھور آن زمان را از شركت در بزم او ن»ابراھیم موصلى«

 (18!(ابراھیم را بھ زندان افكند

شد، پس از آنكھ بھ خالفت رسید،  ھادى كھ در زمان پدر، گاھى بھ خاطر رفتار زننده خود با مخالفت پدر روبرو مى
 /ود كردآزادانھ بھ عیاشى پرداخت و اموال عمومى مسلمانان را صرف بزمھاى شبانھ و شب نشینیھاى آلوده خ

داد و بھ  كرد و ساعتھا بھ آواز او گوش مى را بھ دربار خالفت دعوت مى»ابراھیم موصلى«بھ گفتھ مورخان، او
بخشید، بھ طورى كھ یك روز مبلغ دریافتى او از خلیفھ،  حدى بھ او دل بستھ بود كھ اموال و ثروت زیادى بھ او مى

كرد، ما حتى  اگر ھادى بیش از این عمر مى«:گفت راھیم مىپسر اب! بھ یكصد و پنجاه ھزار دینار بالغ گردید
 (19!(»ساختیم مان را از طال و نقره مى دیوارھاى خانھ



ھادى او را تشویق كرد و . چند آواز براى وى خواند و او را سخت بھ ھیجان درآورد» ابراھیم موصلى«روزى 
از پیشكاران خود دستور داد دست ابراھیم را بگیرد در پایان بزم، بھ یكى . مكرر از وى خواست كھ مجدداً بخواند

المال را  بردارد، و حتّى اگر خواست تمام بیت) از اموال مسلمین(و بھ خزانھ بیت المال ببرد تا او ھر قدر خواست 
 (20!!(»المال شدم و فقط پنجاه ھزار دینار برداشتم وارد خزانھ بیت» :گوید ابراھیم مى! ببرد، او را آزاد بگذارد

با چنین طرز رفتار و روش، پیدا بود كھ او از عھده مسئولیت سنگین اداره امور جامعھ اسالمى برنخواھد آمد، بھ 
ھمین دلیل، در دروان خالفت او، كشور اسالمى كھ در آغاز نسبتاً آرام بود و ھمھ ایاالت و استانھا بھ اصطالح 

ال زشت وى، دستخوش اضطراب و تشنج گردید و از ھر مطیع حكومت مركزى بودند، بر اثر رفتار زننده و اعم
 /سو موج نارضایى عمومى پدیدار گشت

البتھ علل مختلفى موجب پیدایش این وضع شد ولى عاملى كھ بیش از ھرچیز بھ نارضایى و خشم مردم دامن زد، 
سادات و بنى ھاشم را  او از آغاز خالفت،. بود -السالم  سختگیرى ھادى نسبت بھ بنى ھاشم و فرزندان على علیھ

شد، قطع كرد و با  المال پرداخت مى فرسا گذاشت و حق آنھا را كھ از زمان خالفت مھدى از بیت زیر فشار طاقت
تعقیبب مداوم آنان، رعب و وحشت شدیدى در میان آنان بھ وجود آورد و دستور داد آنان را در مناطق مختلف باز 

 (21.(داشت نموده و روانھ بغداد كردند

  فاجعھ خونین سرزمین فخّ 

این فشارھا، رجال آزاده و دلیر بنى ھاشم را بھ ستوده آورده آنھا را بھ مقاومت در برابر یورشھاى پى در پى و 
آمیز حكومت ستمگر عباسى واداشت و در اثر ھمین بیدادگریھا، كم كم، نطفھ یك نھضت مقاومت در برابر  خشونت

منعقد )22(»حسین صاحب فخ«بنام  - السالم  وادگان امام حسن مجتبى علیھحكومت عباسى بھ رھبرى یكى از ن
 /گردید

فرساى  البتھ ھنوز این نھضت شكل نگرفتھ و موعد آن كھ موسم حج بود، فرا نرسیده بود ولى سختگیریھاى طاقت
 /ور شود فرماندار وقت مدینھ، باعث شد كھ آتش این نھضت زودتر شعلھ

بود، براى خوش خدمتى بھ دستگاه خالفت، و گویا بھ منظور اثبات  6الفان خاندان پیامبر فرماندار مدینھ كھ از مخ
از جملھ، آنھا را مجبور . كرد اى رجال و شخصیتھاى بزرگ ھاشمى را اذیت مى ھر روز بھ بھانھ! لیاقت خود

رده، آنھا را ضامن ساخت ھر روز در فرماندارى حاضر شده خود را معرفى نمایند، او بھ این ھم اكتفا نك مى
 (23!(نمود داد و یكى را بھ علت غیبت دیگرى، مؤاخذه و بازداشت مى حضور یكدیگر قرار مى

را بھ خاطر غیبت یكى از بزرگان بنى ھاشم سخت مؤاخذه كرد » یحیى بن عبدهللا«و»حسین صاحب فخ«یك روز 
بار باروتى برسد، موجب انفجار خشم و اى كھ بھ ان و بھ عنوان گروگان بازداشت نمود و ھمین امر مثل جرقھ

 /ور گردید انزجار ھاشمیان گردیده نھضت آنھا را جلو انداخت و آتش جنگ در مدینھ شعلھ

 شھید فّخ كیست؟

، بھ عھده  مشھور بھ شھید فّخ، نواده حضرت مجتبى»حسین بن على«چنانكھ اشاره شد، رھبرى این نھضت را 
او مردى وراستھ و بخشنده و . ضیلت و شھامت، و عالیقدر ھاشمى بوداو یكى از رجال برجستھ، باف. داشت

 (24.(رفت بزرگوار بود و از نظر صفات عالى انسانى، یك چھره معروف و ممتاز بھ شمار مى

مشھور بودند ، بھ » زوج صالح»او از پدر ومادر با فضیلت و پاكدامنى كھ در پرتو صفات عالى انسانى خود بھ 
 /خانواده فضیلت و تقوى و شھامت پرورش یافتھ بوددنیا آمده و در 



بھ شھادت »منصور دوانیقى«اى دیگر از خویشان و نزدیكان او، بھ وسیلھ  پدر و دایى و جد و عموى مادرى و عده
رسیده بودند و این خانواده بزرگ كھ چندین نفر از مردان خود را در راه مبارزه با دشمنان اسالم قربانى داده بود، 

 (25.(ستھ در غم و اندوه عمیقى فرو رفتھ بودپیو

اى پرورش یافتھ بود، ھرگز خاطره شھادت پدر و بستگان خود را بھ دست دژخیمان  حسین كھ در چنین خانواده
كرد و یادآورى شھادت آنان روح پرشور و دلیر او را كھ لبریز از احساسات ضد عباسى  فراموش نمى» منصور«

 /، ولى بھ علت نامساعد بودن اوضاع و شرائط، ناگزیر از سكوت درد آلودى بودساخت بود، سخت آزرده مى

دار شده بود، بیدادگریھاى ھادى عباسى و مخصوصاً حاكم مدینھ، كاسھ صبرش را  او كھ قبالً احساساتش جریحھ
 /لبریز نموده او را بھ سوى قیام بر ضّد حكومت ھادى پیش برد

  شكست نھضت

ام كرد، عده زیادى از ھاشیمان و مردم مدینھ با او بیعت كرده با نیروھاى ھادى بھ نبرد بھ محض آنكھ حسین قی
نشینى كردند، بھ فاصلھ چند روز، تجھیز قوانموده بھ  پرداختند و پس از آنكھ طرفداران ھادى را مجبور بھ عقب

ا پایگاه قرار داده دامنھ نھضت را سوى مكھ حركت كردند تا با استفاده از اجتماع مسلمانان در ایام حج، شھر مكھ ر
ھادى سپاھى را بھ جنگ . گزارش جنگ مدینھ و حركت این عده بھ سوى مكھ، بھ اطالع ھادى رسید. توسعھ بدھند
اى  در جریان جنگ، حسین وعده. دو سپاه بھ ھم رسیدند و جنگ سختى در گرفت» فخ«در سرزمین . آنان فرستاد

 شھادت رسیدند و بقیھ سپاه او پراكنده شدند و دیگر از رجال و بزرگان ھاشمى بھ

 /اى نیز اسیر شده پس از انتقال بھ بغداد، بھ قتل رسیدند عده

مزدوران حكومت ھادى بھ كشتن آنان اكتفا نكرده از دفن اجساد آنان خوددارى نمودند و سرھایشان را از تن جدا 
ھ بھ گفتھ بعضى از مورخان تعداد آنھا متجاوز از صد كرده ناجوانمردانھ براى ھادى عباسى بھ بغداد فرستادند ك

 (26.(بود

را  6شكست نھضت شھید فخ فاجعھ بسیار تلخ و دردآلودى بود كھ دل ھمھ شیعیان و مخصوصاً خاندان پیامبر 
 /سخت بھ دردآورد و خاطره فاجعھ جانگداز كربال را در خاطرھا زنده كرد

اى براى  پس از فاجعھ كربال ھیچ فاجعھ :فرمود ھ سالھا بعد، امام جواد مىاین فاجعھ بھ قدرى دلخراش و فجیع بود ك
 (27.(ما بزرگتر از فاجعھ فخ نبوده است

  پیشواى ھفتم، و شھید فخّ 

ارتباط با روش پیشواى ھفتم نبود، زیرا نھ تنھا آن حضرت از آغاز تا نضج و تشكیل نھضت از آن  این حادثھ بى
گرچھ پیشواى ھفتم شكست نھضت را پیش بینى . شھید فخ در تماس و ارتباط بوداطالع داشت، بلكھ با حسین 

 :كرد، لیكن ھنگامى كھ احساس كرد حسین در تصمیم خود استوار است، بھ او فرمود مى

گرچھ تو شھید خواھى شد، ولى باز در جھاد و پیكار كوشا باش، این گروه، مردمى پلید و بدكارند كھ اظھار ایمان »
ولى در باطن ایمان و اعتقادى ندارند، من در این راه اجر و پاداش شما را از خداى بزرگ  كنند مى
 (28.(»خواھم مى

دانست پیشواى ھفتم بزرگترین شخصیت خاندان پیامبر است و سادات و بنى  از طرف دیگر ھادى عباسى كھ مى
را اعتقاد داشت در پشت پرده، از جھاتى گیرند، پس از حادثھ فخ، سخت خشمگین شد، زی ھاشم از روش او الھام مى

 :رھبرى این عملیات را آن حضرت بھ عھده داشتھ است، بھ ھمین جھت امام ھفتم را تھدید بھ قتل كرده گفت



، بھ دستور موسى بن جعفر بر ضد من قیام كرده و از او پیروى نموده است، )صاحب فخ(بھ خدا سوگند، حسین »
 (29!!(»خدا مرا بكشد اگر او را زنده بگذارم. ان كسى جز موسى بن جعفر نیستزیرا امام و پیشواى این خاند

و شیعیان و  6این تھدیدھا گرچھ از طرف پیشواى ھفتم با خونسردى تلقى شد، لكن در میان خاندان پیامبر 
گردد، مندان آن حضرت سخت ایجاد وحشت كرد، ولى پیش از آنكھ ھادى موفق بھ اجراى مقاصد پلید خود  عالقھ

 !طومار عمرش درھم پیچیده شد و خبر مرگش موجى از شادى و سرور در مدینھ برانگیخت

 الرشید ھارون -3

زمامداران اموى و عباسى، كھ چندین قرن بھ نام اسالم بر جامعھ اسالمى حكومت كردند، براى استوار ساختن 
فوذ معنوى در دلھا، و جلب اعتماد و احترام ھاى حكومت خود و بھ منظور تسلط بیشتر بر مردم، در پى كسب ن پایھ

! مردم بودند تا مسلمانان، زمامدارى آنان را از جان و دل پذیرفتھ، اطاعت از آنان را وظیفھ واجب دینى خود بدانند
و از آنجا كھ اعتقاد قلبى چیزى نیست كھ بازور و قدرت بھ وجود آید یا با زور از بین برود، ناگزیر از راه عوام 

 /كردند ھاى مزورانھ براى كسب نفوذ معنوى تالش مى بى وارد شده با نقشھفری

اى در دست داشتند كھ امویان فاقد آن بودند و آن عبارت از  البتھ در این زمینھ عباسیان برحسب ظاھر، برگ برنده
 /بودند 6خویشاوندى و قرابت با خاندان پیامبر اسالم 

بودند، از انتساب خود بھ خاندان رسالت ) عباس بن عبدالمطلب( 6م عباس كھ از نسل عموى پیامبر اسال بنى
 (30.(كردند بردارى تبلیغاتى نموده خود را وارث خالفت معرفى مى بھره

لكن با این حال، حربھ تبلیغاتى آنان در برابر پیشوایان بزرگ شیعھ كند بود، زیرا اوالً در موضوع خالفت، مسئلھ 
 /ھ مھم است شایستگى و عظمت و پاكى خود رھبر و پیشوا استوراثت مطرح نیست، بلكھ آنچ

بر دیگران مقدم  -السالم  علیھ -ثانیاً بر فرض اینكھ وارثت در این مسئلھ دخیل باشد، باز فرزندان امیرمؤمنان 
 /داشتند 6بودند، زیرا قرابت نزدیكترى با پیامبر 

داشتند، ھمواره مورد احترام و  6نزدیك بھ پیامبر پیشوایان بزرگ شیعھ، كھ ھم شایستگى شخصى و ھم انتساب 
آوردند، باز  توجھ مردم بودند و باتمام تالشى كھ زمامداران اموى و عباسى براى كسب نفوذ معنوى بھ عمل مى

 /كرد عمالً كفھ ترازوى محبوبیت عمومى، بھ نفع پیشوایان بزرگ دینى سنگینى مى

 ھا»دل«حكومت بر 

ھارون كھ با آن ھمھ قدرت و .گر بود اى عباسى، بیش از ھمھ، در زمان ھارون جلوهاین موضوع در میان خلف
است،  -السالم  علیھ - » موسى بن جعفر«كرد ھنوز دلھاى مردم با پیشواى ھفتم  توسعھ منطقھ حكومت، احساس مى

 /آمد بر مى اى در صدد خنثى كردن نفوذ معنوى امام برد و با تالشھاى مذبوحانھ از این امر سخت رنج مى

براى او قابل تحمل نبود كھ ھر روز گزارش در یافت كند كھ مردم مالیات اسالمى خود را مخفیانھ بھ موسى بن 
پردازند و با این عمل خود، در واقع حاكمیت او را بھ رسمیت شناختھ از حكومت عباسى ابراز تنفر  جعفر مى

  :دید بھ او گفت» كعبھ«پیشواى ھفتم را كنار  روى ھمین اصل بود كھ روزى ھارون، وقتى كھ. كنند مى

 «گزینند؟ تو ھستى كھ مردم پنھانى با تو بیعت كرده تو را بھ پیشوایى بر مى»

 (31!(ھا ھا و بدن»تن«كنم و تو بر  ھا و قلوب مردم حكومت مى»دل«من بر : امام فرمود



 كیست؟ 6فرزند پیامبر 

. كرد خود بھ مقام رسالت تكیھ نموده در ھر فرصتى آن را مطرح مى چنانكھ اشاره شد، ھارون آشكارا روى انتساب
 6ھنگامى كھ بھ حرم پیامبر . گردید 6وى روزى وارد شھر مدینھ شد و رھسپار زیارت قبر مطھر پیامبر اسالم 

 :ھارون رو بھ قبر پیامبر نموده گفت. رسید، انبوه جمعیت از قریش و قبائل دیگر در آنجا گرد آمده بودند

او در میان آن جمعیت زیاد، نسبت عمو زادگى خود ). 32(»!درود بر تو اى پسر عمو! درود بر تو اى پیامبر خدا»
نمود تا مردم بدانند خلیفھ پسر عموى پیامبر  كشید و عمداً بھ آن افتخار مى را بھ رخ مردم مى) ص(با پیامبر اسالم 

 !است

بود، از ھدف ھارون آگاه شده نزدیك قبر پیامبر رفت و با صداى  در این ھنگام پیشواى ھفتم كھ در آن جمع حاضر
ھارون از این سخن سخت ناراحت شد، بھ طورى . »!درود بر تو اى پدر! درود بر تو اى پیامبر خدا«: بلند گفت

 (33.(واقعاً این افتخار است: اختیار گفت كھ رنگ صورتش تغییر یافت و بى

خواست پیامبر  ویش بھ مقام رسالت را بھ رخ مردم بكشد، بلكھ بھ وسائلى مىكرد انتساب خ او نھ تنھا كوشش مى
 :او روزى بھ پیشواى ھفتم چنین گفت. زادگى این پیشوایان بزرگ را نیز انكار كند

كنید كھ فرزند پیامبر ھستید، درحالى كھ در حقیقت فرزندان على ھستید، زیرا ھركس بھ جد  شماچگونھ ادعا مى»
اى را قرأت نمود كھ خداوند  در پاسخ وى آیھ -السالم  امام كاظم علیھ !«شود نھ جد مادرى وب مىپدرى خود منس

زكریا و یحیى و عیسى و الیاس را كھ ) نیز(و ...و از نژاد ابراھیم، داود و سلیمان و ایوب...«: فرماید ضمن آن مى
 (34.(»ھمگى از نیكان و شایستگانند، ھدایت نمودیم

ر این آیھ، عیسى از فرزندان پیامبران بزرگ پیشین شمرده شده است در صورتى كھ او پدر نداشت د: آنگاه فرمود
رساند، بنابراین بھ حكم آیھ، فرزندان دخترى نیز فرزند  و تنھا از طریق مادرش مریم نسبت بھ پیامبران مى

ھارون در برابر این ). 35(یمشو ، فرزند پیامبر محسوب مى»فاطمھ«واسطھ ماردمان  ما نیز بھ. شوند محسوب مى
 !اى نداشت استدالل متین جز سكوت چاره

با ھارون داشت، در پاسخ سؤال وى كھ چرا شما را  -السالم  در مناظره مشابھ و مفصل و مھیجى كھ امام ھفتم علیھ
 :؟ فرمود-السالم  نامند، نھ فرزندان على علیھ فرزندان رسول خدا مى

 كنى؟ تر تو را براى خود خواستگارى كند، آیا دختر خود را بھ پیامبر تزویج مىزنده شود و دخ 6اگر پیامبر 

 !كنم، بلكھ با این وصلت بھ تمام عرب و عجم افتخار كنم نھ تنھا تزویج مى -

كند و نھ من دخترم را بھ او  دختر مرا خواستگارى مى 6ولى این مطلب در مورد من صادق نیست، نھ پیامبر  -
 /نمایم تزویج مى

 چرا؟ -

 /براى اینكھ من از نسل او ھستم و این ازدواج حرام است، ولى تو از نسل او نیستى -

 (36!(آفرین، كامالً صحیح است -

 این قصر از آن كیست؟



ھارون كھ مست قدرت و . روزى پیشواى ھفتم وارد یكى از كاخھاى بسیار عظیم و باشكوه ھارون در بغداد شد
 :اره كرده با نخوت و تكبر پرسیدحكومت بود، بھ قصر خود اش

 این قصر از آن كیست؟ -

حضرت بدون آنكھ كوچكترین اھمیتى بھ ! نظر وى از این جملھ آن بود كھ شكوه و قدرت خود را بھ رخ امام بكشد
 :كاخ پر زرق و برق او بدھد، با كمال صراحت فرمود

 :فرماید آنان مىاین خانھ، خانھ فاسقان است؛ ھمان كسانى كھ خداوند درباره  -

آورند، و اگر راه رشد  ورزند، و ھرگاه آیات الھى را ببینند ایمان نمى بزودى كسانى را كھ در زمین بناحق كبر مى»
) مطالعھ و درك(كنند، از  گیرند، ولى ھرگاه راه گمراھى را ببینند آن را طى مى و كمال را ببینند آن را در پیش نمى

 /(37(»اند زیرا آنان آیات ما را تكذیب نموده از آن غفلت ورزیدهآیات خود منصرف خواھم كرد، 

 :كرد، با التھاب پرسید ھارون از این پاسخ، سخت ناراحت شد و در حالى كھ خشم خود را بسختى پنھان مى

 پس این خانھ از آن كیست؟ -

 :درنگ فرمود امام بى

ن ما است، ولى دیگران بازور و قدرت، آن را این خانھ از آن شیعیان و پیروا) خواھى اگر حقیقت را مى) -
 /اند تصاحب نموده

 ستاند؟ اگر این قصر از آِن شیعیان است، پس چرا صاحب خانھ، آن را باز نمى -

این خانھ در حال عمران و آبادى از صاحب اصلیش گرفتھ شده است و ھر وقت بتواند آن را آباد سازد، پس  -
 /(38(خواھد گرفت

  شخصیتى ھارون؛ مرد چند

ھر فردى از نظر طرز تفكر و صفات اخالقى، وضع مشخصى دارد، و خصوصیات اخالقى و رفتار او، مثل قیافھ 
كند، ولى بعضى از افراد، در اثر نارساییھاى تربیتى یا عوامل دیگر،  خاص وى، از یك شخصیت معین حكایت مى

این افراد، از نظر منش و . كرى ھستندداراى یك نوع تضاد روحى و ناھماھنگى در شخصیت و زیربناى ف
شخصیت داراى یك شخصیت نیستند، بلكھ دو شخصیتى و حتى گاه، چند شخصیتى ھستند و بھ ھمین دلیل اعمال و 

 /گردد زند كھ گاه موجب شگفت مى رفتار متضادى از آنان سر مى

گردد كھ نھ  ات بشر روشن مىگرچھ در بدو نظر، قبول چنین تضادى قدرى دشوار است، ولى با توجھ بھ خصوصی
 /تنھا چنین چیزى ممكن است، بلكھ بسیارى از افراد گرفتار آن ھستند

بشر بسھولت ممكن است دستخوش احساسات دروغین و ھوسھاى ...«خوانیم كھ  امروز در كتب روانشناسى مى
روغگو؛ و در عین عاطفھ؛ در عین صداقت، د یعنى در عین حساسیت، سخت بى. ناپایدار و آتشین خود گردد

اینھا تضادھایى است كھ نھ تنھا جمع آنھا در بشر ممكن است، بلكھ از ! ریایى و صفا، حتى خویشتن را بفریبد بى
 /(39(»روح انسانى است» ناآگاه«و » آگاه«خصوصیات وجود دو بخش 

در عین : دارنداین گونھ افراد، داراى احساسات كاذب و متضاد ھستند و بھ ھمین جھت رفتارى نامتعادل 
و صوفیگرانھ دارند، نیمى از فضاى فكرى آنان تحت تأثیر » زاھدانھ«و اشرافیت، گاه گرایشھاى » پرستى تجمل«



اگر گذارشان بھ مسجد بیفتد در صف عابدان قرار . پرستى طلبى و ماده تعالیم دینى است، و نیم دیگر جوالنگاه لذت
گذرانند و از سوى دیگر اشك  از یك سو خشونت را از حد مى!ترمى كنند گیرند، و ھرگاه بھ میكده گذر كنند لبى مى

 !ریزند ترحم مى

 /است» الرشید ھارون«ھایى از این افراد چند شخصیتى بھ خاطر دارد كھ یكى از آنان  تاریخ، نمونھ

كشش نیرومندى ھارون كھ در دربار خالفت بھ دنیا آمده و از كوچكى، با عیش و خوشگذرانى خوگرفتھ بود، طبعاً 
طلبى و خوشگذرانى و اشرافیگرى داشت، و از سوى دیگر محیط كشور اسالمى و موقعیت خود وى،  بھ سوى لذت

كرد كھ یك فرد مسلمانان و پایبند بھ مقررات آیین اسالم باشد، ازینرو، وجود او معجونى از خوب و بد و  ایجاب مى
 /زشت و زیبا بود

ظلم و عدل، رحم و خشونت، ایمان و . خورد ت كھ در كمتر كسى بھ چشم مىاو خصوصیات عجیب و متضادى داش
او از یك سو از ظلم و ستم باك نداشت و . كفر، سازگارى و سختگیرى، بھ طرز عجیبى در وجود او بھم آمیختھ بود

خت، و از سوى ری باكانھ مى را بى 6گناه، مخصوصاً فرزندان برومند و آزاده پیامبر اسالم  خونھاى پاك افراد بى
او ھم !. گریست افتاد، سخت مى نشست و بھ یاد روز رستاخیز مى دیگر ھنگامى كھ پاى وعظ علما و صاحبدالن مى

ھنگام شنیدن نصایح دانشمندان، از ھمھ زاھدتر و با . پرداخت خواند و ھم بھ میگسارى و عیش و طرب مى نماز مى
» نرون«پرداخت از  نشست و بھ رتق و فتق امور كشور مى فت مىكرد، اما وقتى كھ بر تخت خال تر جلوه مى ایمان

 !كمتر نبود» چنگیز«و 

، یكى از مردان وارستھ و آراستھ و آزاده آن روز، »فَُضیل بن عیاض«روزى ھارون بھ دیدار : نویسند مورخان مى
لھى كھ در انتظار فضیل با سخنان درشت بھ انتقاد از اعمال نارواى او پرداخت و وى را از عذاب ا. رفت

و چون بھ ھوش آمد، ! ھارون وقتى این نصایح را شنید بھ قدرى گریست كھ از ھوش رفت. ستمگران است، بیم داد
چندین با نصایح فضیل، و بھ دنبال آن، بیھوشى ھارون تكرار . از فضیل خواست دو باره او را موعظھ نماید

 /وارد لزوم مصرف نمایدسپس ھارون ھزار دینار بھ او داد تا در م! گردید

ھارون با این رفتار، نمونھ كاملى از دوگانگى و تضاد شخصیت را نمودار ساختھ بود، زیرا گویى از نظر او كافى 
او دو ھزار كنیزك داشت كھ . بود كھ از ترس خدا گریھ كند و بیھوش شود و بعد ھرچھ بخواھد بدون واھمھ بكند

كنند كھ وى یك بار بھ طرب آمده دستور  نقل مى). 40(و خنیاگرى بودند سیصد نفر از آنان مخصوص آواز و رقص
خوانى را كھ او  و بار دیگر كھ بھ طرب آمد، دستور داد تا آوازه!. داد سھ میلیون درم بر سرحضار مجلس نثار شود

 (41!!(را بھ طرب آورده بود، فرمانرواى مصر كنند

زك دیگر را بھ سى و ششھزار دینار خریدارى كرد، اما دومى را ھارون كنیزكى را بھ یكصد ھزار دینار، و كنی
حاال علت این بخشش چھ بود، خدا ! فقط یك شب نگاھداشت و روز دیگر، او را بھ یكى از درباریان خود بخشید

 (42!(داند مى

رسیدن بھ  كرد، زیرا جد او، منصور، ھنگام المال مسلمانان مى بدیھى است كھ ھارون این ولخرجیھا را از بیت
بنابراین آن پولھا محصول عرق جبین و َكّد یمین كشاورزان  .خالفت بھ اصطالح در نھ آسمان یك ستاره نداشت

؛ اما او با این ھمھ خیانت )43(رسید بھ مصرف مى! فقیر و مردم تنگدست و بینوا بود كھ بھ این ترتیب خداپسندانھ
 !دانست ردان پاك، خود را پرھیزگار مىو ھمچون م! ریخت بھ اموال عمومى، اشك تمساح مى

  چھره حقیقى ھارون

بھ عیش و ) و مردم زمان او(نویسنده معاصر مصرى، پس از آنكھ دو علت براى گرایش ھارون » احمد امین»
كھ بھ گفتھ (خوشگذرانى ذكر نموده، اولى را توسعھ زندگى و رفاه عمومى در دوره وى، و دومى را نفوذ ایرانیان 

 :نویسد كند، مى در دربار وى معرفى مى) دیم گرایش بھ خوشگذرانى داشتندوى از ق



او بھ عقیده من جوانى داراى احساسات تند بود، ولى . علت سوم، مربوط بھ طرز تربیت و سرشت خود رشید است
طرت و او از نظر ف. اى قوى داشت نھ بھ طورى كھ صد در صد تسلیم احساسات خود شود، بلكھ در عین حال اراده

تربیت، داراى روحیھ نظامى بود، و بارھا بھ شرق و غرب لشگركشى كرد، ولى ھمین تندى احساسات و قدرت 
 :ھاى گوناگونى بھ او داده بود اراده و جوشش جوانى، چھره

آمد  كرد، ھنگام استماع موسیقى چنان بھ طرب مى شد و صدا بھ گریھ بلند مى ھنگام شنیدن و عظ، سخت متأثر مى
نواخت و  ساز مى» بَْرصوما«خواند،  آواز مى» ابراھیم موصلى«در بزم او وقتى كھ . شناخت سر از پا نمىكھ 

 :گفت آمیزى مى آمد كھ با طرز جسارت زد، ھارون چنان بھ طرب مى دف مى» َزْلَزل«

 (44!(»شدى دیدى كھ از فرزندان تو، چھ كسانى در بزم من شركت دارند، خوشحال مى اگر امروز مى! اى آدم»

احساسات بھ اصطالح دینى در ھارون رشد كرد، اما بھ موازات آن، ھوسرانى و عالقھ بھ ساز و آواز و طرب نیز 
. آمد كرد و بھ طرب مى خواند و ھم زیاد بھ موسیقى و شعر و آواز گوش مى در نتیجھ، او ھم نماز مى. فزونى یافت

 /رسید ر ھر جھت نیز بھ حد افراط مىشد و د احساسات تند او بھ جھات مختلف متوجھ مى

العاده بھ آنان عالقھ داشت و آنان را مقّرب دربار قرار داده بود، ولى  ھنگامى كھ از برامكھ خرسند بود، فوق
ھنگامى كھ مورد غضب وى قرار گرفتند، و حاسدان، احساسات او را بر ضد برامكھ تحریك كردند، آنان را محو 

 /و نابود ساخت

داد، ولى ھیچ وقت  برد و او را مثل علما و قضات، مقرب دربار قرار مى ز ابراھیم موصلى سخت لذت مىاو از آوا
 ریزد؟ المال مسلمانان را بھ جیب این گونھ افراد مى پرسید كھ بھ چھ مجوزى بیت از خود نمى

خصیت غیر عادى جملھ جالبى دارد كھ طى آن، بھ بھترین وجھى عواطف متضاد و ش» األغانى«نویسنده كتاب 
 :ھارون را ترسیم نموده است

 !«ریخت و در ھنگام خشم و تندى، از ھمھ ظالمتر بود ھارون ھنگام شنیدن وعظ از ھمھ بیشتر اشك مى»

ازینرو جاى تعجب نبود كھ او یك فرد دیندار جلوه كند، و نماز زیاد بخواند، ولى روزى خشمگین گردد و بدون 
اینھا صفاتى . ھان را بریزد، و روز دیگر چنان بھ طرب آید كھ از خودبیخود گرددگنا كوچكترین مجوزى، خون بى

 /(45(است كھ جمع آنھا در یك فرد، بسھولت قابل تصور است

متأسفانھ بعضى از مورخان در بررسى روحیھ و طرز . از آنچھ گفتیم، چھره حقیقى و ماھیت ھارون روشن گردید
ایق را كتمان نموده و دانستھ یا ندانستھ تنھا نیمرخ بھ اصطالح روشن چھره او حق) و امثال او(رفتار و حكومت او 

اند، در حالى كھ الزمھ یك بررسى تحقیقى و بیطرفانھ این  اند، اما نیمرخ دیگر را وارونھ نشان داده را ترسیم نموده
 /است كھ تمام جوانب شخصیت و رفتار فرد مورد بررسى قرار گیرد

  تظاھر او بھ دیندارىنیرنگھاى ھارون و 

چنانكھ در چند صفحھ پیش گفتیم با آنكھ زمامداران اموى و عباسى در منحرف ساختن حكومت اسالمى از محور 
 -بندى در برابر خاندان پیامبر، باھم مشترك بودند، ولى این تفاوت را داشتند كھ خلفاى اموى  اصلى خود، و جبھھ

چندان ارتباطى با رجال و دانشمندان دینى نداشتند و در كار آنان زیاد  - بھ استثناى معاویھ و یكى دو نفر دیگر
 - پرداختند و علما و دانشمندان اسالمى را غالباً  كردند، بلكھ بیشتر بھ امور مالى كشور و امثال اینھا مى مداخلھ نمى

 /گذاشتند، ازینرو حكومت آنان از وجھھ دینى بر خور دار نبود بھ حال خود وا مى

 :ى ھنگامى كھ بساط حكومت امویان برچیده شد و عباسیان روى كار آمدند، قضیھ برعكس شدول



بردارى از عوامل مذھبى بھ نفع حكومت آغاز گردید، و  حكومت رنگ دینى بھ خود گرفت، كوشش براى بھره
خستین عباسى، تظاھر بھ دیندارى و ارتباط و تماس با رجال و دانشمندان اسالمى، مخصوصاً در زمان خلفاى ن

 /رواج یافت

خواستند در عین  خواستند تنھا بھ عنوان زمامدار سیاسى شناختھ شوند، بلكھ مى علت این امر آن بود كھ عباسیان نمى
زمامدارى، وجھھ دینى و رنگ مذھبى نیز بھ خود بگیرند تا از این رھگذر، از احترام در افكار عمومى بر خور 

 /(46(دار گردند

ادى از تظاھر خلفاى عباسى بھ دیندارى و جلب عواطف مذھبى مردم در دست است كھ گویاى ھاى زی نمونھ
 /باشد كوششھاى مزورانھ آنان در جھت كسب وجھھ دینى مى

 :نویسد مى» جرجى زیدان»

خلفاى عباسى، خلفاى فاطمى مصر، خلفاى اموى اندلس، بھ علّت برخودارى از رنگ دینى، در برابر بسیارى از »
بھ ھمین گونھ، دوام حكومتھاى غیرعرب مانند حكومت عثمانى كھ جنبھ دینى یافتھ بودند، . ت پایدار شدندمشكال

 «...بیش از سایر حكومتھا بوده است

اینان براى آنكھ در نظر مردم عوام محبوبیت پیدا كنند، دائماً مقام خود را باال برده خود را بنده مقرب درگاه خدا، و 
 /كردند ت مبعوث از جانب خدا معرفى مىحكومت خود را حكوم

در زمینھ نفوذ تبلیغات فریبنده خلفا در میان عوام و میزان باور مردم بھ این سخنان، اضافھ » جرجى زیدان»
 :كند مى

آورد و اگر خالفت عباسى  خالفت عباسیان تا آمدن مسیح از آسمان دوام مى: گفتند مى) مردم(تا آنجا كھ ...»
مقصود جرجى زیدان البتھ سنیان است، !(شود و گیاه خشك مى! بارد باران نمى! كند اب غروب مىمنقرض شود، آفت

دانستند و بھ آنان عقیده  زیرا شیعیان از ابتدا خلفاى ثالث و اموى و عباسى و عثمانى و غیره را غاصب خالفت مى
 /(نداشتند مترجم

ھارون كھ مرد چیز فھمى بود و در زمان او فرھنگ  ھا را بھ خود پسندیدند، حتى خلفاى عباسى ھم این گزافھ
و اگر در دوره ترقى و عظمت اسالم، خلفا آن قدر تملق ...آمد اسالمى ترقى كرده بود، از این تملّقھا خوشش مى

آیند و  گیرد و متملقان و چاپلوسان پیش مى پسند باشند، معلوم است كھ در دوره فساد، موھومات جاى حقیقت را مى
» متوكل«از آنرو است كھ ھمین چاپلوسان، . شوند وایان و پادشاھان، از حرف، بیش از عمل خشنود مىفرمانر

این سایھ رحمت، براى نگھدارى مردم از : گفتند خواندند و مى مى) اعلیحضرت ظل هللا)عباسى را سایھ خداوند 
فاطمى را چنین » المعز«، »نىابن ھا«و شاعر دربارى چاپلوس ! سوزش گرما از طرف آسمان گسترده شده است

 :ستاید مى

واحد «پیوندد، نھ آنچھ قضا و قدر اراده كنند، پس فرمان بده و فرمانروایى كن كھ  آنچھ تو اراده كنى بھ وقوع مى»
 (!!چھ فرمان یزدان چھ فرمان شاه) (47!!(»تو ھستى» قھار

كرد و كمتر كسى بھ اندازه او از این  ت توجھ مىولى در میان عباسیان شاید كمتر كسى بھ اندازه ھارون بھ این قسم
 /نمود بردارى مى تظاھرھا بھره

او روى تمام جنایتھا و عیاشیھاى خود . ھارون اصرار عجیبى داشت كھ بھ تمام اعمال و رفتارش رنگ دینى بدھد
 /كرد گذاشت و ھمھ را با یك سلسلھ توجیھات، مطابق موازین دینى قلمداد مى سرپوش دینى مى



در اثناى انجام مراسم حج براى پزشك مسیحى خود، . او در یكى از سالھاى خالفتش بھ مكھ رفت: گویند مى
 /كرد ، دعاى بسیار مى»جبریل بن بختیشوع«

این مرد، ذّمى است و مسلمان نیست و : ھارون در برابر اعتراض آنان كھ. بنى ھاشم از این موضوع ناراحت شدند
درست است ولى سالمت و تندرستى من در دست او است، و صالح مسلمانان : اشد، گفتب دعا در حق او جایز نمى

بنابراین خیر و صالح مسلمانان بر طول عمر و خوشى او بستھ است و دعا در حق او  !در گرو تندرستى من
 (48!(اشكالى ندارد

شد و  وجود او خالصھ مىطبق منطق او تمام مصالح عالى جامعھ اسالمى در . منطق ھارون، منطق عجیبى بود
بایست فداى حفظ جان او شود، زیرا طبق این استدالل، او تنھا یك زمامدار نبود، بلكھ وجود او براى  ھمھ چیز مى

شاید تصور شود كھ توجیھ تمام اعمال و رفتار فردى مثل ھارون، با منطق ! جامعھ اسالمى ضرورت حیاتى داشت
خدام و خریدن تنى چند از قضات و فقھاى مزدور و دنیاپرست آن روز، راه دین، كار دشوارى است، ولى او با است

 /را براى توجیھ اعمال خود، كامالً ھموار كرده بود

 !شوراى قضائى

 /است» یحیى بن عبدهللا«ھاى بارز فریبكارى و تظاھر ھارون بھ دیندارى، جریان شھادت و قتل  یكى از نمونھ

رفت و  اى بھ شمار مى ن، یكى از بزرگان خاندان ھاشمى و چھره ممتاز و برجستھنواده امام حس» یحیى بن عبدهللا»
 /(49(و مورد توجھ آن حضرت بود-السالم  از یاران خاص امام صادق علیھ

بر ضد حكومت ستمگر عباسى، در سپاه او شركت داشت و از سرداران » حسین شھید فخّ «یحیى در جریان قیام 
رفت و در آنجا بھ فعالیت » دیلم«او پس از شكست و شھادت حسین، با گروھى بھ  .شد بزرگ سپاه او محسوب مى

 /مردم آن منطقھ بھ او پیوستند و نیروى قابل توجھى تشكیل دادند. پرداخت

فضل پس از ورود بھ دیلم، بھ دستور ھارون باب . را بھ سپاھى بھ دیلم فرستاد» فضل بن یحیى برمكى«ھارون 
ھاى ھارون و  یحیى كھ بر اثر توطئھ. ھاى شیرین داد و بھ و او پیشنھاد امان كرد از كرده وعدهمراسلھ را بھ یحیى ب

پس از آنكھ . دید، ناگزیر راضى بھ قبول امان شد فضل نیروھاى طرفدار خود را در حال تفرق و پراكندگى مى
 /داد، یحیى وارد بغداد شداى بھ خط خود بھ او نوشت و گروھى از بزرگان را شاھد قرار  ھارون امان نامھ

ھارون ابتدأاً با مھربانى با او رفتار كرد و اموال فراوانى در اختیار او گذاشت، ولى پنھانى نقشھ قتل او را كشید و 
نامھ مؤّكد و  او را متھم ساخت كھ مخفیانھ مردم را دور خود جمع كرده در صدد قیام بر ضد او است، اّما چون امان

نامھ، فتوایى از فقھا  بود، قتل او بسھولت مقدور نبود، ازینرو تصمیم گرفت براى نقض امان صریحى بھ او داده
محمد «درست كند، لذا دستور داد شورایى مركب از فقھأ و قضات با شركت ! گرفتھ براى اقدام خود مجوز شرعى

ر مورد صحت یا بطالن تشكیل گردد تا د) 50(»ابوالبَْختَرى«، و »حسن بن زیاد لؤلؤى»، «بن حسن شیبانى
 /(51(نامھ رأى بدھند امان

ابو «اى بود و مثل استادش  كھ دانشمند نسبتاً آزاده» محمد بن حسن«ھمین كھ شوارى قضائى تشكیل شد، ابتدأاً 
نامھ صحیح و مؤكدى است و ھیچ  امان: ، امان نامھ را خواند و گفت(52(خود را بھ ھارون نفروختھ بود» یوسف

 /(53(ض آن وجود نداردراھى براى نق

یحیى بر ضد خلیفھ ! ارزش است نامھ باطل و بى این امان: ابوالبخترى آن را گرفت و نگاھى بھ آن انداخت و گفت
العاده خوشحال  ھارون از این فتوا فوق! اى را ریختھ است، او را بكشید، خونش بھ گردن من قیام كرده و خون عده

 !ت، خود، آن را پاره كن، ابوالبخترى آب دھان در آن انداخت و آن را پاره كردنامھ باطل اس اگر امان :شد و گفت



محمد بن «ولى ) 54!(بھ او انعام داد و او را بھ ِسَمت قضأ منصوب نمود) درھم(ھارون یك میلیون و ششصد ھزار 
! ن شوراى قضائىو بھ استناد بھ اصطالح ای) 55(را بھ جرم این رأى، مدتھا از دادن فتوا ممنوع ساخت» حسن

 /(56(یحیى را بھ قتل رسانید

 !فتواى مصلحتى

) 57(»قاضى القضات«بود كھ از طرف ھارون »قاضى ابو یوسف«چنانكھ اشاره شد یكى از قضات خود فروختھ 
او ھمیشھ مالزم ھارون بود و با قدرت استدالل و نیروى توجیھى عجیب خود، روى اعمال نارواى ھارون . بود

در اینجا بھ عنوان . كرد ذاشتھ با یك سلسلھ توجیھات، آنھا را منطبق با موازین دینى وانمود مىسرپوش دینى گ
 :شود شاھد، بھ دو نمونھ اشاره مى

ھنگامى كھ بھ او اظھار عشق كرد،  .شد) مھدى(ھارون در اوائل خالفت خود، عاشق یكى از كنیزان پدر خود  -1
  .(شوم و من زن پدر تو محسوب مى(پدرت با من ھمبستر شده استاز این كار صرفنظر كن، زیرا : كنیز گفت

توانست دست از او بر دارد، ابو یوسف را احضار نموده جریان را با او در  ھارون كھ شیفتھ او شده بود و نمى
 /جویى كرد میان گذاشت و از او چاره

ید پذیرفتھ شود؟ گوش بھ حرف او نكن، كند، با مگر ھر ادعایى كھ یك كنیز مى: ابو یوسف با خونسردى پاسخ داد
 (58!(زیرا او كنیز راستگویى نیست

در صورتى كھ بر اساس موازین فقھ اسالمى در این گونھ موارد، اعتراف خود زن مورد قبول و مالك عمل )
 /(است

  فریب وجدان

رف غذا، پس از ص .روزى ھارون از آشپز مخصوص خود خواست غذایى از گوشت شتر جوان تھیھ كند -2
وقتى ھارون از این مطلب ! شود ھرلقمھ خلیفھ از این غذا چھار صد ھزار درھم تمام مى: گفت» جعفر برمكى«

اظھار تعجب كرد، جعفر برمكى توضیح داد كھ چون مدتى پیش، خلیفھ چنین غذایى خواستھ بود و در آن ھنگام 
شود و مجموع بھاى  رخانھ دربار خالفت كشتھ مىتھیھ نشده بود، از آن تاریخ، ھر روز یك شتر جوان براى آبدا

 !آنھا تا كنون، بالغ بر چھار صد ھزار درھم است

نمود و ھرگز از آن ھمھ  حساب خود مى پرستیھاى بى المال مسلمانان را صرف عیاشیھا و تجمل ھارون كھ بیت
ن بار در نقش یك فرد دلسوز و آورد، ای اسراف و ریخت و پاش اموال مسلمانان محروم و زحمتكش خم بھ ابرو نمى

از شنیدن این مطلب اظھار ناراحتى كرد و دستور داد بھ اصطالح براى جبران این كار، چندین میلیون ! با وجدان
المال  در حالى كھ این مبلغ نیز از مال شخصى او نبود، بلكھ از بیت! میان فقرا بھ عنوان صدقھ تقسیم شود) درھم(

ست بھ طور عادالنھ در میان مسلمانان تقسیم شود و ھرگز عنوان صدقھ و بخشش خلیفھ و بای مسلمانان بود كھ مى
 /توانست مجوز چنین عملى باشد امثال آن، نمى

ابو یوسف كھ فلسفھ وجودى او در دستگاه ھارون، در چنین مواردى . در ھرحال، خبر بھ گوش ابو یوسف رسید
لیفھ ریخت و بھ ھمین منظور نزد ھارون رفت و علت ناراحتى او شد، طرح جالبى براى توجیھ عمل خ گر مى جلوه

 /را پرسید

شد یا مردم آن را  آیا گوشت این شترھا تلف مى: ابو یوسف رو بھ جعفر نموده پرسید. ھارون جریان را تعریف كرد
 كردند؟ صرف مى

 /كردند مردم مصرف مى: پاسخ داد) كھ گویا بھ ھدف ابو یوسف پى برده بود(جعفر 



اند، زیرا این ھمھ گوشتى كھ در این  مژده باد بر خلیفھ كھ بھ ثواب بزرگى رسیده: ابو یوسف با خوشحالى صدا كرد
مدت تھیھ شده بھ مصرف مسلمانان رسیده و خداوند وسیلھ انجام چنین صدقھ بزرگ را براى خلیفھ فراھم ساختھ 

 (59!(است

د، و پیش از آنكھ گندیده شود، و جلوى سگھاى بغداد بریزند، ش آرى گوشت شترھایى كھ براى سفره خلیفھ كشتھ مى
و آنچھ ھارون انجام داده بود، صدقھ ! شد دادند، در منطق ابو یوسف صدقھ محسوب مى احیاناً بھ چند نفر گرسنھ مى

یدن و بخش» صدقھ«المال تحت عنوان  و خالى كردن بیت! و عمل نیك بود، نھ اسراف و بھ ھدر دادن مال مسلمانان
باتوجھ بھ حقایقى كھ گفتھ شد، میزان دشوارى كار پیشواى ھفتم موسى بن جعفر ! روغن ریختھ بھ این و آن

گردد، زیرا آن حضرت با خلیفھ فریبكارى مثل ھارون مواجھ بود كھ چھره اصلى  بخوبى روشن مى -السالم  علیھ
ه بود و خود را خلیفھ عادل و با ایمان معرفى خود را در وراى یك سلسلھ تظاھرھا، نیرنگھا و ریاھا پنھان نمود

 /كرد مى

ھاى حیلھ و تظاھر و نیرنگ را پاره نموده ماھیت پلید او را بھ ھمھ نشان بدھد،  پیشواى ھفتم براى آنكھ این پرده
 امان بود و براستى اگر شخصیت ممتاز و عظمت انكارناپذیر پیشواى ناگزیر از تالش و مبارزه پیگیر و تبلیغ بى

 /نمود اى مورد تردید مى ھفتم نبود، پیروزى در چنین مبارزه

  على بن یقطین؛ كارگزار امام در دربار ھارون

على، شخصى پاك و گرانقدر بود و در . یكى از شاگردان برجستھ و ممتاز پیشواى ھفتم بود»على بن یقطین»
العاده  ع داراى احترام و ارزش فوقاو در جھان تشی. اى بر خوردار بود محضر امام ھفتم از موقعیت ویژه

 /(60(است

پدر او یقطین از طرفداران عمده . چشم بھ جھان گشود» كوفھ«در اواخر حكومت بنى امیھ در  124على در سال 
 /خواست او را دستگیر كند، و او متوارى شد مى) خلیفھ وقت اموى(» مروان حمار«عباسیان بود، بھ ھمین جھت 

پس از سقوط حكومت . را ھمراه خویش بھ مدینھ برد» عبید«و » على»او، درو فرزند خود ھمسر یقطین در غیاب 
ھمسر او نیز ھمراه . پیوست» ابوالعباس سفاح«بنى امیھ و روى كار آمدن عباسیان، یقطین بھ كوفھ باز گشت و بھ 

 /(61(فرزندان بھ كوفھ بر گشت

 /اگردان پیشواى ھفتم قرار گرفتبارى على بن یقطین در كوفھ پرورش یافت و در جرگھ ش

  مقام علمى على بن یقطین

بھ گواھى دانشمندان علم رجال و مورخان، على از یاران و شاگردان برجستھ پیشواى ھفتم بوده و از محضر آن 
جز یك حدیث نقل ننموده  -السالم  ھا برده و احادیث فراوانى نقل كرده است ولى از امام صادق علیھ حضرت بھره

 /(62(است

رفت و  او، ھم داراى شھرت و شخصیت اجتماعى بود و ھم یكى از دانشمندان رجال علمى زمان خود بھ شمار مى
 :تألیفاتى بھ قرار زیر داشت

 /(63(من المالحم-السالم  ماسئل عنھ الصادق علیھ -1

 /(64(مناظرة الّشاك بحضرتھ -2

 /(65(گرفتھ بودفرا  -السالم  مسائلى كھ از محضر امام كاظم علیھ -3



اى براى شیعھ بود و  على بن یقطین با استفاده از مقام و موقعیت اجتماعى و سیاسى كھ داشت، منشأ خدمات ارزنده
 /رفت چنانكھ خواھیم گفت، پناھگاه استوارى براى شیعیان بھ شمار مى

  وزارت على بن یقطین، چتر حمایتى براى شیعیان

امھاى مسلحانھ پى در پى و متناوب علویان و بنى ھاشم با شكست روبرو در زمان حكومت منصور و ھارون، قی
گردید و با شھادت رھبران این نھضتھا و شكست نیروھاى طرفدار آنان، عمالً ثابت شد كھ در آن شرائط، ھرگونھ 

 /اقدام حاّد و مسلحانھ محكوم بھ شكست است باید مبارزه را از طریق دیگرى شروع كرد

پوشیده بود و تنھا بھ سازندگى افراد، بیدارى  واى ھفتم از دست زدن بھ اقدامات حاّد و تند چشماز این نظر پیش
 /اندیشید افكار، معرفى ماھیت پلید حكومت عباسى و گسترش ھرچھ بیشتر افكار تشیع در سطوح مختلف جامعھ مى

ستمگر، استثنأاً با اشتغال مناصب  براساس ھمین برنامھ بود كھ امام با وجود تحریم عمومى ھمكارى با آن حكومت
كرد، زیرا این كار از یك سو موجب رخنھ آنان در دستگاه  مھم بھ وسیلھ رجال شایستھ و پاك شیعھ مخالفت نمى

 /شد مردم بویژه شیعیان زیر چتر حمایت آنان قرار گیرند حكومت بود، و از سوى دیگر باعث مى

على برخالف پدرش، كھ . ومت ھارون نیز جزئى از این برنامھ بودبھ قدرت رسیدن على بن یقطین در دستگاه حك
نداشت، از شیعیان آگاه و ) رھبرى امت از دیدگاه تشیع(از طرفداران بنى عباس بود و اعتقادى بھ مسئلھ امامت 

 ، یعنى امید بھ ظھور حكومت»انتظار«بھ طورى كھ مسئلھ ). 66(استوار، و بینش او بینش یك شیعھ راستین بود
این .داد مشروعیّت حكومت ستمگر موجود بود، پایگاه فكرى او را تشكیل مى» نفى«كھ الزمھ آن » عدل«و » حق«

: روزى یقطین بھ پسرش گفت. گردد معنا از گفتگوھایى كھ روزى میان او و پدرش رخ داد، بخوبى روشن مى
شیعیان (مھ عملى شد، ولى آنچھ درباره شما اند، ھ پیشگویى كرده) بنى عباس(چگونھ آنچھ پیشوایان شما درباره ما 

 گفتھ شده عملى نگردیده است؟) و پیروزى حكومت موعود شما

آنچھ درباره شما و ما گفتھ شده، از منبع واحدى است، منتھا چون حكومت شما در زمان حاضر : على پاسخ داد
دیدید كھ درست از آب درآمد، ولى  است، از این جھت درباره شما با روشنى و بدون ابھام پیشگویى شده است و

: گفتند چون ھنوز وقت حكومت موعود ما نرسیده است، ما امید و آرزوى آن را داریم، و اگر پیشوایان ما مى
بھ واسطھ طوالنى بودن این (مثالً پس از دویست یا سیصد سال خواھد بود، چھ بسا دلھا  6حكومت خاندان پیامبر 

 (براى اینكھ امید مردم استوار گردد(شد ولى  ان مردم نسبت بھ آن كاستھ مىگردید و از ایم سخت مى) مدت
بھ ھمین زودى خواھد رسید و از این رھگذر مردم را امیدوار ساختھ : گفتند) وقت آن را تعیین نكرده(پیشوایان ما 

 /(67(فرج و ظھور امام را نزدیك معرفى نمودند

 /گردد ن على بن یقطین در دستگاه حكومت ھارون بخوبى روشن مىباتوجھ بھ این سوابق، اھمیت بھ قدرت رسید

  موافقت مشروط امام

بعدھا نیز چندین بارخواست ). 68(وزارت ھارون را پذیرفت -السالم  على بن یقطین با موافقت امام كاظم علیھ
 /(69(استعفا نماید، ولى امام او را از این تصمیم منصرف كرد

. تصدى این منصب، حفظ جان و مال و حقوق شیعیان و كمك بھ نھضت سّرى آنان بود ھدف امام از تشویق على بھ
آنھا : یك چیز را تضمین كن تا سھ چیز را براى تو تضمین كنم، على پرسید: بھ وى فرمود -السالم  امام كاظم علیھ

 كدامند؟

كشتھ ) و بھ دست دشمن(ر ھرگز با شمشی -1: كنم این است كھ سھ چیزى كھ براى تو تضمین مى: امام فرمود
 /نشوى



 /ھرگز تھیدست نگردى -2

 /ھیچوقت زندانى نشوى -3

و اما آنچھ تو باید تضمن كنى این است كھ ھر وقت یكى از شیعیان ما بھ تو مراجعھ كرد، ھر كارى و نیازى داشتھ 
 /باشد، انجام بدھى و براى او عزت و احترام قائل شوى

 /(70(شرائط باال را تضمین نمودپسر یقطین قبول كرد، امام نیز 

تو است، و امید است خداوند بھ وسیلھ تو )شیعھ(مقام تو، مایھ عزت برادران : امام ضمن این گفتگوھا فرمود
 /شكستگیھا را جبران و آتش فتنھ مخالفان را خاموش سازد

بود دژى استوار و پناھگاھى  دار این سمت بارى على بن یقطین بھ پیمان خود وفادار بود و در تمام مدتى كھ عھده
رفت و در آن شرائط دشوار، در تأمین اعتبارات الزم براى حفظ حیات و استقالل  مطمئن براى شیعیان بھ شمار مى

 /كرد شیعیان، نقشى مؤثر ایفا مى

  یك مأموریت سّرى خطرناك

و گاھى در شرائط باریك و  فرستاد اموال خود را بھ حضور پیشواى ھفتم مى» خمس«على بن یقطین بھ طور سّرى 
كنند كھ روزى على بن یقطین ما را  دو نفر از یاران او نقل مى .فرستاد خطرناك، اموالى براى آن حضرت مى

دو مركب سوارى بخرید و از بیراھھ بروید و این اموال و : ھایى بھ ما داد و گفت احضار كرد و اموال و نامھ
 /برسانید، بھ طورى كھ كسى از وضع شما آگاه نشود (حضرت كاظم(-لسالم ا ھا را بھ امام ابى الحسن علیھ نامھ

بھ كوفھ آمدیم و مركب سوارى خریدیم و توشھ راه تھیھ نمودیم و از بیراھھ حركت كردیم تا : گویند این دو نفر مى
راى صرف غذا رسیدیم و چھارپایان را بستیم و براى آنھا علوفھ گذاشتیم و ب» بطُن الّرَمھ«آنكھ بھ سرزمین 

السالم  علیھ - وقتى نزدیك شد، دیدیم امام كاظم . اى ھمراه شخصى دیگر، نمایان گردید در این ھنگام سواره. نشستیم
ھایى را بیرون آورد و  ھا را تحویل دادیم، در این ھنگام امام نامھ از جا برخاستھ سالم كردیم و اموال و نامھ! است -

 /ھاى شما است ب نامھاینھا جوا: بھ ما داد و فرمود

غذا و توشھ ما تمام شده است، اگر اجازه فرمایید بھ مدینھ برویم تا ھم پیامبر را زیارت كنیم و ھم توشھ تھیھ  :گفتیم
 /نماییم

این : آنچھ از توشھ شما باقى مانده بیاورید، توشھ را بیرون آوردیم، آن را با دست زیر و رو كرد و فرمود: فرمود
 /رساند ھ مىشما را تا كوف

پیامبر را دیدید، اینك در پناه خدا بر ) در واقع(شما : امام رفتن ما را بھ مدینھ صالح تشخیص نداد و فرمود
 /(71(گردید

  تقویت بنیھ اقتصادى شیعیان

بندى نیروھاى خود، جھت پیشبرد  شك ھر جمعیت و گروھى كھ ھدف مشتركى دارند، براى سازماندھى و شكل بى
ك، نیاز بھ منابع مالى دارند، چھ، در صورت قطع عواید مالى، ھرگونھ فعالیت و جنبشى فلج ھدفھاى مشتر

شیعیان نیز براساس این اصل كلى، براى ادامھ حیات و تعقیب آرمانھاى مقدس خود، ھمواره نیازمند . گردد مى
ه در فشار اقتصادى بھ پشتوانھ مالى بودند، ولى در ادوار مختلف تاریخ بویژه نیروھاى مبارز آنان ھموار



بردند و حكومتھاى وقت، بھ منظور تضعیف نیروھاى آنان، غالباً آنان را از راھھاى گوناگون در فشار  سرمى
 /دانند اقتصادى قرار مى

از فاطمھ زھرا سالم ّهللا علیھا كھ انگیزه سیاسى داشت و ھدف از آن » فدك«در این زمینھ عالوه بر گرفتن 
ھاى فراوانى در تاریخ اسالم بھ چشم  و بنى ھاشم بود، نمونھ - السالم ع امیرمؤمنان علیھتضعیف اقتصادى موض

یكى از تاكتیكھایى كھ معاویھ بھ . خورد كھ یكى از آنھا روش معاویھ در قبال شیعیان بویژه بنى ھاشم، بود مى
وسل شد، خوددارى وى از براى ولیعھدى یزید، بھ آن مت«-السالم  حسین بن على علیھ«منظور اخذ بیعت از 

المال در جریان سفر وى بھ مدینھ بود تا بدین وسیلھ او را زیر فشار  پرداخت ھرگونھ عطیھ بھ بنى ھاشم از بیت
 /(72(گذاشتھ وادار بھ بیعت كند

بود منصور برنامھ سیاه تحمیل گرسنگى و ) دومین خلیفھ عباسى(» ابو جعفر منصور«نمونھ دیگر، فشار اقتصادى 
اى بھ اجرا گذاشت و ھدف او این بود كھ مردم، نیازمند و گرسنھ و  سازى اقتصادى را در سطح وسیع و گستردهفلج

متكى بھ او باشند و ھمیشھ در فكر سیر كردن شكم خود بوده مجال اندیشھ در مسائل بزرگ اجتماعى را نداشتھ 
انگیزه خود را از گرسنھ نگھداشتن مردم اى  او روزى در حضور جمعى از خواص درباریان بالحن زننده. باشند

سگ خود را گرسنھ نگھدار تا بھ طمع : اند كھ المثل خود، خوب گفتھ عربھاى چادر نشین در ضرب«:چنین بیان كرد
 !!(73(»نان دنبال تو بیاید

زه با در این فشار اقتصادى سھم شیعیان و علویان بیش از ھمھ بود، زیرا آنان ھمیشھ پیشگام و پیشاھنگ مبار
 /خلفاى ستمگر بودند

المال مسلمانان و صرف آن در  بارى دوران خالفت ھارون نیز از این برنامھ كلى مستثنا نبود، زیرا او با قبضھ بیت
پرستیھاى خود و اطرافیانش، شیعیان را از حقوق مشروع خود محروم كرده  راه ھوسرانیھا و بوالھوسیھا و تجمل

 /كرد ان را تضعیف مىبود و از این راه نیروھاى آن

یقطین، یار وفادار و صمیمى پیشواى ھفتم كھ بر رغم كارشكنیھاى مخالفان شیعھ، اعتماد ھارون را جلب  بن على
نموده و وزارت او را در كشور پھناور اسالمى بھ عھده گرفتھ بود، بھ این مطلب بخوبى توجھ داشت، و با استفاده 

ورزید؛ مخصوصاً در تقویت بنیھ مالى  مایت و پشتیبانى از شیعیان دریغ نمىاز تمام امكانات، از ھر كوششى در ح
داد و گاھى بالغ بر صد تا سیصد  كھ جمعاً مبلغ قابل توجھى را تشكیل مى(اموال خود » خمس«شیعیان و رساندن 

حكومت اسالمى دانیم كھ خمس، در واقع پشتوانھ مالى  كرد و مى بھ پیشواى ھفتم كوشش مى)74)(شد ھزار درھم مى
 /است

آمد، بھ پدرم  ھرچیزى الزم داشت یا ھر كار مھمى كھ پیش مى -السالم  امام كاظم علیھ: گوید پسر على بن یقطین مى
ھشام بن «نوشت كھ فالن چیز را براى من خریدارى كن یا فالن كار را انجام بده ولى این كار را بھ وسیلھ  نامھ مى

 /(75(ھشام، فقط در موارد مھم و حساس بود انجام بده، و قید ھمكارى» حكم

آیا وضع و حال : بھ عراق نمود، على از وضع خود بھ امام شكوه نموده گفت -السالم  در سفرى كھ امام كاظم علیھ
خداوند مردان محبوبى : امام فرمود) كھ در چھ دستگاھى قرار گرفتھ و با چھ مردمى سر و كار دارم؟(بینید  مرا مى

كند و تو از آن مردان محبوب  مگران دارد كھ بھ وسیلھ آنان از بندگان خوب خود حمایت مىدر میان ست
 /(76(خدایى

: كسب تكلیف نمود، امام فرمود -السالم  بار دیگر كھ على، در مورد ھمكارى با بنى عباس، از پیشواى ھفتم علیھ
 /اگر ناگزیرى این كار را انجام بدھى مواظب اموال شیعیان باش

یقطین فرمان امام را پذیرفت، و روى ھمین اصل، مالیات دولتى را برحسب ظاھر از شیعیان وصول  بن على
و علت آن این بود كھ حكومت ھارون یك حكومت اسالمى نبود كھ )77(نمود كرد، ولى مخفیانھ بھ آنان مسترد مى مى



 -السالم  ز آن موسى بن جعفر علیھحكومت و والیت از طرف خدا ا. رعایت مقررات آن بر مسلمانان واجب باشد
 /كرد بود كھ پسر یقطین بھ دستور او امول شیعیان را مسترد مى

  نُّواب حجّ 

خانھ  اى را بھ نیابت از طرف خود، بھ زیارت یقطین در تاریخ، این است كھ ھمھ سالھ عده بن یكى از افتخارات على
نفر و  150تعداد این عده در سال بالغ بر ).78(پرداخت فرستاد و بھ ھركدام ده تا بیست ھزار درھم مى خدا مى

 /(79(شد نفر مى 300و یا  250گاھى بالغ بر 

این عمل، باتوجھ بھ اھمیت و فضیلت خاص عمل حج در آیین اسالم، بى شك نمودار ایمان و پارسایى ویژه 
، و نیز با نگرش بھ مبالغ ھنگفتى كھ رود، ولى با در نظر گرفتن تعداد قابل توجھ این عده یقطین بھ شمار مى بن على

 /كند پرداختھ، مسئلھ، عمق بیشترى پیدا مى على بھ آنان مى

نفر در سال،  200شد، میانگین بگیریم و مثالً تعداد آنان را  اگر از گروه نایبان حج و مبلغى كھ بھ آنھا پرداخت مى
 /دھد دو میلیون درھم را تشكیل مى و مبلغ پرداختى را ده ھزار درھم بگیریم، جمعاً مبلغى در حدود

اى از مخارج سالیانھ على بن یقطین و از مازاد  شد، مسلماً گوشھ از طرف دیگر، این مبلغ كھ ھر سال پرداخت مى
ھاى جارى و باقیمانده پرداخت حقوق مالى مثل زكات و خمس و سایر صدقات مستحبى و بخششھا و امثال  ھزینھ

 /اینھا بوده است

 بایست باشد تا كفاف این مبالغ را بدھد؟ اب تقریبى، جمع عواید على بن یقطین چھ مقدار مىبا این حس

او . نخستین كسى است كھ بھ این مسئلھ توجھ پیدا كرده است» مرحوم شیخ بھائى«در میان دانشمندان شیعھ ظاھراً 
اجازه تصرف در خراج و  - الم الس كنم امام كاظم علیھ گمان مى :كند نكتھ لطیف این مطلب را چنین بیان مى

پرداخت  المال مسلمانان رابھ على بن یقطین داده بود و على از این اموال، بھ عنوان اجرت حج، بھ شیعیان مى بیت
بنابراین عمل اعزام نواب حج، در واقع یك برنامھ ). 80(اى براى ایراد و اعتراض بھ دست مخالفان ندھد تا بھانھ

 /نمود على، زیر پوشش این كار، بنیھ اقتصادى شیعیان را تقویت مىحساب شده و منظم بود و 

عبدهللا بن «و » عبدالرحمن بن حجاج«مؤید این مطلب این است كھ در میان نواب حج، شخصیتھاى بزرگى مثل 
خوردند كھ از یاران خاص و مورد عالقھ امام بودند و طبعاً مطرود دستگاه حكومت  بھ چشم مى)81(»یحیى كاھلى

 (82!(محروم ازمزایا و

رسد، شركت دادن شیعیان بخصوص بزرگان آنان، در  نكتھ دیگرى كھ در این برنامھ على بن یقطین بھ نظر مى
ھاى دیگر بپردازند و یك  كنگره بزرگ حج بود تا از این رھگذر بھ معرفى چھره شیعھ و بحث و مناظره با فرقھ

 /موج فرھنگى شیعى بھ وجود آورند

 !نگھدار این لباس را

بود و چندین بار  -السالم  دریغ امام كاظم علیھ على بن یقطین در پرتو این خدمات، ھمواره مورد تأیید و حمایت بى
 :در اثر تدبیر امام از خطر قطعى رھایى یافت كھ یكى از آنھا چنین بوده است

لباس خز مشكى رنگ زربفت از  یك سال ھارون تعدادى لباس بھ عنوان خلعت بھ على بخشید كھ در میان آنھا یك
على اكثر آن لباسھا را كھ لباس گرانقیمت زربفت نیز جز آنھا بود، بھ امام . خورد نوع لباس ویژه خلفا بھ چشم مى

آماده كرده بود، بھ »خمس«اھدا كرد و ھمراه لباسھا اموالى را نیز كھ قبالً طبق معمول بھ عنوان  -السالم  كاظم علیھ
 /دمحضر امام فرستا



این : اى نوشت حضرت ھمھ اموال و لباسھا را پذیرفت، ولى آن یك لباس مخصوص را پس فرستاد، و طى نامھ
 /خورد آید بھ دردت مى اى كھ برایت پیش مى لباس را نگھدار و از دست مده، زیرا در حادثھ

كى از خدمتگزاران خاص خود اتفاقاً روزى وى ی. یقطین از راز رد آن لباس آگاه نشد، ولى آن را حفظ كرد بن على
آن شخص كھ از ارتباط على با امام كاظم . را بھ علت كوتاھى در انجام وظیفھ، تنبیھ و از كار بركنار كرد

فرستاد، آگاھى داشت، از على نزد ھارون سعایت كرد و  و اموال و ھدایایى كھ او براى حضرت مى-السالم  علیھ
 /فرستد است و ھرسالھ خمس اموال خود را براى او مى او معتقد بھ امامت موسى بن جعفر: گفت

لباس مخصوصى را كھ خلیفھ در فالن تاریخ بھ او اھدا كرده بود، بھ : آنگاه داستان لباسھا را گواه آورد و گفت
حقیقت جریان را باید بھ دست : ھارون از شنیدن این خبر سخت خشمگین شد و گفت. موسى بن جعفر داده است

آنگاه بالفاصلھ على را احضار كرد و از آن لباس . ر ادعاى تو راست باشد خون او را خواھم ریختبیاورم و اگ
 /ام و اكنون محفوظ است آن را در یك بقچھ گذاشتھ: وى گفت .پرسش نمود

 !فوراً آن را بیاور: ھارون گفت

ا برو و كلید آن را از صندوقدار بھ فالن اطاق خانھ م: پسر یقطین فورا یكى از خدمتگزاران خود را فرستاد و گفت
اى را كھ در داخل آن است با ھمان مھرى  بگیر و در اطاق را باز كن و سپس در فالن صندوق را باز كن و بقچھ

 /كھ دارد بھ اینجا بیاور

اد ھارون دستور د. طولى نكشید كھ غالم، لباس را بھ ھمان شكل كھ قبالً مھر شده بود آورد و در برابر ھارون نھاد
وقتى كھ بقچھ را باز كردند دید ھمان لباس است كھ عیناً تا شده باقى مانده  .مھر آن را بشكنند و سرآن را باز كنند

 !است

اى را درباره تو باور نخواھم  بعد از این ھرگز سخن ھیچ سعایت كننده: خشم ھارون فرو نشست و بھ على گفت
 (83!(و دادند و شخص سعایت كننده را سخت تنبیھ كردنداى بھ ا كرد، و آنگاه دستور داد جایزه ارزنده

  آرمان تشكیل حكومت اسالمى

و پیروانش، وى را غاصب خالفت پیامبر و زمامدار ستمگرى  -السالم  دانست كھ موسى بن جعفر علیھ ھارون مى
ا او را بھ دست دانند كھ بازور و قدرت سرنوشت مسلمانان را در دست گرفتھ است، و اگر روزى قدرت رزم ب مى

گفتگوى زیر كھ میان پیشواى ھفتم و ھارون رخ داده . اى درنگ نخواھند كرد آوردند، در نابودى حكومت او لحظھ
 /دارد بخوبى از اھداف عالى امام در زمینھ تشكیل حكومت اسالمى، و نیز از نیات پلید ھارون پرده بر مى

بھ آن حضرت اعالم كرد كھ حاضر ) از آرمان پیشواى ھفتمشاید بھ منظور آزمایش و كسب آگاھى (روزى ھارون 
 :امام فرمود. را بھ او برگرداند» فدك«است 

 !در صورتى حاضرم فدك را تحویل بگیرم كھ آن را با تمام حدود و مرزھایش پس بدھى

 حدود و مرزھاى آن كدام است؟ : ھارون پرسید

 /داداگر حدود آن را بگویم ھرگز پس نخواھى : امام فرمود

  امام. ھارون اصرار كرد و سوگند یاد نمود كھ این كار را انجام خواھد داد

 :حدود آن را چنین تعیین فرمود



 حد اولش، عدن؛

 حد دومش، سمرقند؛

 حد سومش، آفریقا؛

 /و حد چھارم آن نیز مناطق ارمنیھ و بحر خزر است

شد، با شنیدن حدود چھارگانھ،  دت ناراحت مىداد و بش ھارون كھ با شنیدن ھر یك از این حدود، تغییر رنگ مى
 !ماند با این ترتیب چیزى براى ما باقى نمى: نتوانست خود را كنترل كند و با خشم و ناراحتى گفت

 (84!(دانستم كھ نخواھى پذیرفت و بھ ھمین دلیل از گفتن آن امتناع داشتم مى: امام فرمود

فدك رمزى از مجموع قلمرو حكومت اسالمى است، و اصحاب سقیفھ : خواست بھ ھارون بگوید امام با این پاسخ مى
اى از مصادره حق حاكمیت  گرفتند، این كار آنان در حقیقت جلوه -كھ فدك را از دختر و داماد پیامبر علیھما السالم 

ردانى، باید بود، بنابراین اگر قرار باشد حق ما را بھ ما برگ -ّهللا علیھم اجمعین  اھل بیت عصمت و طھارت سالم
 /ھمھ قلمرو حكومت اسالمى را در اختیار ما بگذارى

 /دھد این گفتگو، ھدفھاى بزرگ امام را بخوبى نشان مى

  المال آورى بیت جمع

ھا بود و در »تن«از طرف دیگر، گرچھ حكومت و قدرت ظاھرى در دست ھارون بود، اما حكومت او فقط بر 
ھا از آن پیشواى ھفتم بود و در پرتو محبوبیت »قلب«ھا و »دل«ھاى مردم جا نداشت، اما حكومت بر »دل«

بین، خمس اموال خود، و دیگر اموال متعلق بھ  گسترده آن حضرت در افكار عمومى، مسلمانان مبارز و روشن
فرستادند و این معنا بر ھارون پوشیده نبود، زیرا او از طریق جاسوسان  المال را بھ محضر آن حضرت مى بیت

كرد مبنى بر اینكھ از چھار گوشھ كشور پھناور اسالمى، اموال و وجوه اسالمى بھ  زارشھایى دریافت مىخویش گ
 /(85(المال تشكیل داده است گردد، بھ طورى كھ از صندوق بیت سوى امام موسى بن جعفر سرازیر مى
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پس از شھادت حسین بن على، ھنگامى كھ سر بریده او را بھ مدینھ آوردند، پیشواى ھفتم از مشاھده آن سخت -24
گرفت،  بھ خدا سوگند او یك مسلمان نیكوكار بود، او بسیار روزه مى: تأثر و اندوه عمیق فرمودافسرده شد و با 
داد،او  نمود، وظیفھ امر بھ معروف و نھى از منكر را انجام مى خواند، با فساد و آلودگى مبارزه مى فراوان نماز مى

 1385المكتبةالحیدریة،  طالبیین، نجف، منشوراتال االًّصفھانى، مقاتل ابوالفرج)نظیر بود  در میان خاندان خود بى
 /(302ق، ص .'ه

 /285االًّصفھانى، ھمان كتاب، ص  ابوالفرج-25
محمد بن جریر الطبرى، تاریخ األمم والملوك،  -93، ص 6ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج -26

یحیى بن «حسین صاحب فخ، و شھادت او، پس از شكست سپاه  28.، ص 10بیروت، دارالقاموس الحدیث، ج 
رفت و در آنجا بھ فعالیت پرداخت و مردم آن منطقھ بھ او پیوستند و نیروى قابل  «دیلم«با گروھى بھ »عبدهللا

مشروح شھادت او . توجھى تشكیل دادند، ولى ھارون بادسائسى او را بھ بغداد آورد و بھ طرز فجیعى بھ قتل رسانید
 /خواھیم آورد» اى ھاروننیرنگھ«را در فصل 

 /165، ص 48ق، ج .'ه 1385مجلسى، بحاراألنوار، تھران، المكتبةاالًّسالمیة، -27
، ص 1ق، ج .'ه 1381كلینى، األصول من الكافى، تھران، مكتبةالصدوق،  -169مجلسى، ھمان كتاب، ص -28
 /298ق، ص .'ه 1385دریة، المكتبةالحی االًّصفھانى، مقاتل الطالبیین، نجف، منشورات ابوالفرج -366
 /151، ص 48مجلسى، ھمان كتاب ج -29
امیھ چنین دستاویزى براى تصاحب خالفت در دست نداشتند، اما بھ طرق دیگرى در صدد كسب  گرچھ بنى-30

اقدامات مزورانھ معاویھ در زمینھ جعل حدیث بھ نفع خود، و خریدن محدثان . محبوبیت در افكار عمومى بودند
 /رود امیھ بھ شمار مى اى از تالشھاى پرتزویر حكومت بنى ز و مزدور، گوشھپردا دروغ
 /(204المحرقھ، قاھره، مكتبةالقاھره، ص  ابن حجر ھیتمى،الصواعق.(انا امام القلوب و انت امام الجسوم-31
 !السالم علیك یا رسول هللا، السالم علیك یا ابن عم-32
ابن اثیر -298شیخ مفید، االًّرشاد، قم، مكتبة بصیرتى، ص (لیك یا ابة السالم علیك یا رسول هللا، السالم ع-33

، بیروت، مكتبة المعارف، 2ابن اثیر، البدایة والنھایة، ط  -164،ص 6الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج 
 /(204ابن حجر ھیتمى، ھمان كتاب، ص  -183، ص 10م، ج  1977

َو ھاُروَن َو   قُوَب كالّ ھََدْینا ِمْن قَْبُل َوِمْن ُذّریَتِِھ داُوَد َو ُسلَْیماَن َو اَیّوَب َو یُوُسَف َو ُموسىَو َوھَبا لَھُ اِْسحاَق َو یَعْ 34(
 /(86و  85: سوره انعام(ُكّل ِمَن الّصاِلحین   َو عیسى  َكذالَِك نَْجِزى اْلُمْحِسنیَن َو َزَكریّا َو یَْحیى

المھمة، نجف،  ابن صبّاغ مالكى، الفصول-149تْبالمشھدالحسینى، ص شبلنجى، نوراألبصار، قاھره، مك-35
امام در این گفتگو غیر از آیھ مزبور با  203.ابن حجر ھیتمى، ھمان كتاب، ص -220التجاریة، ص  مكتبةدارالكتب

 /اند ده شدهفرزندان پیامبر شمر» ابنائنا«آیھ مباھلھ نیز استدالل كرد كھ طى آن امام حسن و امام حسین با تعبیر 



 /127، ص 48مجلسى، ھمان كتاب، ج -36
یََروْا ِسبیَل َساَصِرُف َعْن آیاتَِى الَذیَن یَتََكبُّروَن فى األَْرِض بَِغْیِر اْلَحّق َو اِْن یََرْوا ُكّل آَيْ◌ٍ◌ الیُؤِمنُوابِھا َو اِْن -37

سوره (ُذوهُ َسبیالً ذلِك بِاَنّھُْم َكّذبُوا بِآیاتِنا َو كانُوا َعْنھا غافِلیَن الّرشاد ال یَتِّخذُوهُ َسبیالً َو اِْن یََرْوا َسبیَل اْلَغّى یَتّخِ 
 /(146: اعراف

 /30، ص 2عیاشى، تفسیر عیاشى، قم، المطبعةالعلمیة، ج  - 138، ص 48مجلسى، ھمان كتاب، ج -38
 /31ش، ص .'ه 1343، ھا، تھران، مؤسسھ مطبوعاتى عطائى دكتر صاحب الزمانى، ناصرالدین، آنسوى چھره-39
ش، .'ه 1336جرجى زیدان، تاریخ تمدن اسالم، ترجمھ على جواھر كالم، تھران، مؤسسھ مطبوعاتى امیركبیر، -40

 /162، ص 5ج 
 /173جرجى زیدان، ھمان كتاب، ص -41
 /163جرجى زیدان، ھمان كتاب، ص -42
 /39تھران، انتشارات مجلھ ماه نو، ص  دكتر الوردى، على، نقش وعاظ در اسالم، ترجمھ محمد على خلیلى،-43
 /كند نقل مى) 241، ص 5ج (احمد امین این قسمت را از ابوالفرج اصفھانى در كتاب األغانى -44
 /، با اندكى تلخیص113-112، ص 1، قاھره، مكتبةالنھضةالمصریة، ج 7امین، احمد، ضحى االًّسالم، ط -45
 /163-162، ص 2امین، ھمان كتاب، ج -46
  جرجى زیدان، تاریخ تمدن! (اشئت ال ما شأت األقدارفاحكم فانت الواحد القھارم-47

 /(242، ص 4ش، ج .'ه 1336اسالم، ترجمھ على جواھر كالم، مؤسسھ مطبوعاتى امیركبیر، 
 /55دكتر الوردى، على، نقش وعاظ در اسالم، ترجمھ محمد على خلیلى، تھران، انتشارات مجلھ ماه نو، ص -48
مرحوم كلینى در  308.ق، ص .'ه 1385المكتبةالحیدریة،  االًّصفھانى، مقاتل الطالبین، نجف، منشورات فرجابوال-49

كند كھ  نقل مى -السالم  اى از یحیى بن عبدهللا خطاب بھ امام موسى بن جعفر علیھ نامھ) 366، ص 1ج (كتاب كافى 
را مورد انتقاد قرار داده و امام پاسخ  -الم الس یحیى در آن، روش آن حضرت و پدر ارجمندش امام صادق علیھ

، ماده 3تنقیح المقال، تھران، انتشارات جھان، ج (مرحوم عالمھ مامقانى در كتاب خود . تندى بھ او داده است
سند این روایت غیر قابل خدشھ است، ولى مضمون این روایت مخالف چیزى : گوید با اشاره بھ این نامھ مى)یحیى

حیاةاالًّمام موسى «اّما مؤلف كتاب ). یعنى شاید اشتباھى از راویان حدیث باشد(یحیى اطالع داریم است كھ درباره 
كند كھ این روایت قابل اعتماد نیست، زیرا اوالً مرسل است و ثانیاً در سند آن افرادى ھستند كھ  اثبات مى» بن جعفر
 1390، نجف، مطبعةاآلداب، 2ام موسى بن جعفر، ط حیاةاالًّم(اند و در كتب رجال اسمى از آنھا نیست  ناشناختھ

 /(99، ص 2ق، ج .'ه
وى وھب بن وھب ابوالبخترى قرشى مدنى است كھ در بغداد سكونت داشت و در زمان خالفت مھدى عباسى، -50

ابوالبخترى فردى آلوده و . از طرف او مدتى قاضى دادرسیى ارتش بود و سپس در مدینھ بھ قضأ اشتغال داشت
الذھبى،  الدین شمس)ف و دروغگو بود و احادیث وى از نظر بزرگان علم حدیث، فاقد ارزش و اعتبار است منحر

 /(278، ص 3ق، ج .'ه 1325، قاھره، مطبعة السعادة، 1محمد، میزان االًّعتدال فى نقد الرجال، ط 
ى آن روز ارائھ كرده بود و آنان و برخى دیگر از فقھا» مالك بن انس«نامھ را بھ  یحیى بن عبدهللا قبالً امان-51

 /صحت و اعتبار آن را تأیید كرده بودند
 /203، ص 2، قاھره، مكتبة النھضةالمصریة، ج 7امین، احمد، ضحى االًّسالم، ط -52
 /204، ص 2امین، ھمان كتاب، ج -53
: ك بھ.نیز ر 100.، ص 2، نجف، مطبعةاآلداب، ج 2شریف القرشى، باقر، حیاةاالًّمام موسى بن جعفر، ط  -54

 /52دكتر الوردى، نقش و عاظ در اسالم، ترجمھ محمد على خلیلى، تھران، انتشارات مجلھ ماه نو، ص 
 /(204، ص 1امین، ھمان كتاب، ج (عالوه بر این، او را از سمت قضأ بركنار كرد-55
 /(100، ص 2شریف القرشى، ھمان كتاب ج (چگونگى قتل یحیى مورد اختالف است -56

 :نویسد مى» قوبىیع»
ما ھر دو در یك : گوید یكى از كسانى كھ با یحیى زندانى بوده مى. یحیى از شدت گرسنگى در زندان جان سپرد

محل زندانى بودیم و سلولھاى ما، در كنار ھم قرار داشت و گاھى یحیى از پشت دیوار كوتاھى كھ میان ما فاصلھ 
روز دھم مأمور ویژه او  !اند نُھ روز است كھ بھ من آب و غذا ندادهامروز : روزى گفت. كرد بود، با من گفتگو مى

وارد سلول وى شد و سلول را تفتیش كرد، سپس لباسھاى او را از تنش در آورد و او را تفتیش بدنى كرد، از زیر 
مقدارى كھ گویا یحیى گاھى از شدت گرسنگى (لباسھاى او یك چوبھ نى پیدا كرد كھ داخل آن روغن ریختھ بودند 

رمق  مأمور، نى را از او گرفت، و بھ دنبال آن یحیى بى). كرده است مكیده و بھ این وسیلھ سّد جوع مى از آن مى
، 3ق، ج .'ه 1384المكتبةالحیدریة،  تاریخ یعقوبى، نجف، منشورات!(نقش زمین شد و جان بھ جان آفرین تسلیم كرد



 /(145ص 
ضات بود كھ بھ تعبیر امروز سمت وزارت دادگسترى، ریاست دیوان الق در آن زمان كسى قاضى: گویند مى-57

مدعى العمومى دیوان كشور، پستھاى قضائى ارتش، و محكمھ انتظامى دیوان كیفر را یكجا بھ عھده . عالى داشت
باتوجھ بھ این پستھاى حساس و مھم، اھمیت قاضى ابو یوسف در دستگاه حكومت ھارون بخوبى روشن . داشت

 !كردند جھت بھ كسى واگذار نمى پیداست این ھمھ اختیارات و پستھا را بى .گردد مى
 /291، ص  عبدالرحمن السیوطى، تاریخ الخلفأ، بغداد، مكتبةالمثنى-58
 /216، ص 10م، ج  1977، بیروت، مكتبة المعارف، 2ابن كثیر البدایة و النھایة، ط -59
 /234معارف اسالمى، ص شیخ طوسى، الفھرست، مشھد، دانشكده الھیات و -60
 /194نجاشى، فھرست اسمأ مصنفى الشیعة، قم، مكتبةالداورى، ص  -234طوسى، ھمان كتاب، ص  -61
 /195نجاشى، ھمان كتاب، ص -62
ھاى آینده در پاسخ سؤاالتى كھ در این زمینھ از آن  از حوادث و فتنھ -السالم  پیشگوییھاى امام صادق علیھ -63

 /حضرت شده بود
 /اظره با یكى از شّكاكان در حضور اماممن-64
 /34طوسى، ھمان كتاب، ص -65
ابن ندیم در فھرست خود، یقطین پدر على را شیعھ معرفى نموده و بعضى از دانشمندان بزرگ گذشتھ و -66

پدر اند كھ  اند، ولى برخى از محققان معاصر ثابت نموده معاصر شیعھ نیز سخنان او را، بدون ذكر مأخذ، نقل كرده
 /(90، ص 7تسترى، محمد تقى، قاموس الرجال، تھران، مركز نشر كتاب، ج (على شیعھ نبوده است 

على بن یقطین این معنا را از پیشواى  295.نعمانى، ابن ابى زینب، كتاب الغیبة، تھران، مكتبةالصدوق، ص -67
نعمانى، ھمان (ھمین پاسخ را داد  ھفتم آموختھ بود، زیرا روزى عین این سؤال را از آن حضرت پرسید، و امام

 /(، پاورقى، بھ نقل از علل الشرایع296كتاب، ص 
 /433حسن المصطفوى، مشھد، دانشكده الھیات و معارف اسالمى، ص : طوسى، اختیار معرفةالرجال، تحقیق-68
 /158، ص 48ق، ج .'ه 1385مجلسى، بحاراألنوار، تھران، المكتبةاالًّسالمیة، -69
 /433طوسى، ھمان كتاب، ص -136مان كتاب، ص مجلسى، ھ-70
 /437-436طوسى، ھمان كتاب، ص -71
 ابن قتیبھ، االًّمامة و السیاسة، الطبعةالثالثة،-551، ص 3ابن اثیر، الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصادر، ج -72

 /191، ص 1ق، ج .'ه 1382قاھره، مكتبة مصطفى البابى الحلبى، 
 /ایم بحث كرده-السالم  زندگانى امام صادق علیھ در این زمینھ در بخش-73
 /434طوسى، ھمان كتاب، ص -74
 /269طوسى، ھمان كتاب، ص -75
 /433طوسى، ھمان كتاب، ص -76
 /158، ص 48مجلسى، ھمان كتاب، ج -77
  این مبلغ كھ كمتر از این نیز نقل شده است، گویا برحسب شخصیت و موقعیت.434طوسى، ھمان كتاب، ص -78

 /كرده است فراد فرق مىا
 /434و  437طوسى، ھمان كتاب، ص -79
 /317، ص 2مامقانى، تنقیح المثال، تھران، انتشارات جھان، ج -80
ھا برده بود، از شخصیتھاى  نیز بھره -السالم  عبدالرحمن بن حجاج كھ از محضر امام صادق و امام كاظم علیھ-81

، مامقانى، 65رست اسمأ مصنفى الشیعة، قم، مكتبةالداورى، ص نجاشى، فھ(پاك و برجستھ و ممتاز شیعھ بود
 :فرمود امام ششم بھ او مى 141عبدّهللا، تنقیح المقال تھران، انتشارات جھان، ص 

اى عبدالرحمن با مردم مدینھ بھ گفتگو و بحث علمى بپرداز، زیرا من دوست دارم در میان رجال شیعھ، افرادى 
طوسى،  -447، ص 1مع الرواة، منشورات مكتبة آیة هللا العظمى المرعشى النجفى، ج اردبیلى، جا(مثل تو باشند 

 /(442ھمان كتاب، ص 
بر خوردار بود، بھ طورى كھ  -السالم  عبدهللا بن یحیى كاھلى نیز از موقعیّت خاصى در محضر امام كاظم علیھ

تأمین رفاه كاھلى و خانواده : زى بھ وى فرمودنمود، چنانكھ رو امام بارھا در مورد او بھ على بن یقطین سفارش مى
على نیز طبق دستور امام از ) 402طوسى، ھمان كتاب، ص !(او را تضمین كن تا بھشت را براى تو تضمین نمایم

ھر جھت زندگى كاھلى و افراد خانواده و خویشان او را تا آخر عمر وى تأمین كرده او را زیر پوشش تكفل و 
 /(448طوسى، ھمان كتاب، ص (قرار داده بوددریغ خویش  حمایت بى



 /435طوسى، ھمان كتاب، ص -82
ابن  -150شبلنجى، نور األبصار، مكتبةالمشھدالحسینى، ص -293شیخ مفید، االًّرشاد، قم، مكتبة بصیرتى، ص -83

طالب، قم، ابن شھراشوب، مناقب آل ابى -218صبّاغ مالكى، الفصول المھمة، نجف، مكتبة دارالكتب التجاریة، ص 
 /289، ص 4مؤسسھ انتشارات عالمھ، ج 

ابن شھرآشوب،  -350ق، ص .'ه 1382سبط ابن الجوزى، تذكرةالخواص، نجف، منشورات المكتبةالحیدریة، -84
ق، ص .'ه 1385االًّصفھانى، مقاتل الطالبیین، نجف، منشورات المكتبةالحیدریة،  ابوالفرج-320ھمان كتاب، ص 

350/ 
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 :شد پى ببریم، كافى است بھ ارقام زیر توجھ كنیم مختلف بھ حضور امام ارسال مى
مبلغ ھفتاد ھزار دینار نزد زیاد بن مروان قندى و مبلغ سى ھزار دینار در  -السالم  ھادت امام كاظم علیھھنگام ش

 /بود) دو نفر از نمایندگان آن حضرت(تحویل على بن حمزه
مجلسى، (عالوه بر اینھا مبلغ سى ھزار دینار نیز در تحویل عثمان بن عیسى رواسى نماینده امام در مصر بود 

 /(253-252، ص 48اب، ج ھمان كت
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  (ع(از زندگانى امام على بن موسى الرضا   شناخت مختصرى

مادر ). 1(ھجرى دیده بھ جھان گشود 148در روز یازدھم ذیقعده سال  -السالم  حضرت على بن موسى الرضا علیھ
نام » طاھره«-السالم  بود كھ پس از تولد حضرت، از طرف امام كاظم علیھ» ْكتَمْ تُ «او بانویى با فضیلت بنام 

 /(2(گرفت



 183در سال (او پس از شھادت پدر بزرگوارش در زندان بغداد . است» رضا«و لقبش » ابوالحسن«كنیھ او 
 /دار مقام امامت و رھبرى اّمت گردید سالگى عھده 35در سن ) ھجرى

  خلفاى معاصر حضرت

، پنج سال معاصر با »الرشید ھارون»دت امامت آن حضرت بیست سال بود كھ ده سال آن معاصر با خالفت م
 /بود» عبدهللا المأمون«، و پنج سال آخر نیز معاصر با خالفت »محمد امین«خالفت 

بھ حكومت، امام تا آغاز خالفت مأمون در زادگاه خود، شھر مقدس مدینھ، اقامت داشت، ولى مأمون پس از رسیدن 
) سالگى 55در سن (ھجرى قمرى  203حضرت را بھ خراسان دعوت كرد و سرانجام حضرت در ماه صفر سال 

 /(3(بھ شھادت رسید و در ھمان سرزمین بھ خاك سپرده شد

  امام در عصر ھارون

ھارون در زندان بغداد بھ دستور  - ھجرى كھ پیشواى ھفتم حضرت موسى بن جعفر علیھماالسالم  183از سال 
 /مسموم شد و از دنیا رفت، امامت پیشواى ھشتم بھ مدت ده سال در دوران حكومت وى سپرى گردید

این مدت، در آن عصر اختناق و استبداد و خودكامگى ھارون، دوران آزادى نسبى و فعالیت فرھنگى و علمى امام 
شد و حضرت آزادانھ فعالیت  م نمىرود، زیرا ھارون در این مدت متعرض اما بھ شمار مى -السالم  رضا علیھ

نمود، ازینرو شاگردانى كھ امام تربیت كرد و علوم و معارف اسالمى و حقایقى از تعلیمات قرآن كھ حضرت در  مى
 /حوزه اسالم منتشر نمود، عمدتاً در این مدت صورت گرفت

بود،  -السالم  ى بن جعفر علیھشاید علت مھم این كاھش فشار از طرف ھارون، نگرانى وى از عواقب قتل امام موس
زیرا گرچھ ھارون تالش فراوانى بھ منظور كتمان این جنایت بھ عمل آورد، اما سرانجام جریان فاش شد و موجب 

گواه این معنا این است كھ  .كرد خود را از این جنایت تبرئھ سازد نفرت و انزجار مردم گردید و ھارون كوشش مى
، كھ جنازه آن حضرت را از دست عملھ ظلم وى گرفتھ با احترام بھ »بن ابى جعفرسلیمان «ھارون بھ عموى خود 

خدا سندى بن شاھك را لعنت كند، او این كار را بدون اجازه من انجام داده «: خاك سپرد، پیغام فرستاد كھ
 /(4!(»است

است،  -السالم  موسى علیھدر مورد على بن » یحیى بن خالد برمكى«مؤید دیگر این معنا اظھارات ھارون در پاسخ 
 :بھ ھارون گفت) بدگویى و سعایت كرده بود -السالم  كھ قبالً نیز درباره امام كاظم علیھ(  یحیى

گویا نظر وى این بود كھ بگوید بھتر (پس از موسى بن جعفر اینك پسرش جاى او نشستھ و ادعاى امامت مى كند 
 /(!ت نظر مأموران خلیفھ قرار گیردتح - السالم است از ھم اكنون على بن موسى علیھ

 :، پاسخ داد)كھ ھنوز قتل موسى بن جعفر را فراموش نكرده بود و از عواقب آن نگران بود(ھارون 

 /(5!(خواھى یكباره شمشیر بر دارم و ھمھ علویّین را بكشم؟ آنچھ با پدرش كردیم كافى نیست؟ مى

 /جرأت نكرد در باره آن حضرت بھ سعایت بپردازدخشم ھارون، در باریانش را خاموش ساخت و دیگر كسى 

كرد و در این مورد بر خالف  على بن موسى با استفاده از این فرصت در زمان ھارون، علناً اظھار امامت مى
داشتند و امام  پدران بزرگوارش تقیھ نداشت، تا آنجا كھ بعضى از مخلصان و دوستان آن بزرگوار، او را برحذر مى

 !داد كھ از سوى ھارون آسیبى بھ وى نخواھد رسید بھ آنان اطمینان مى - السالم علیھ



در گذشت و على بن موسى الرضا  - السالم چون امام ابو ابراھیم موسى بن جعفر علیھ: گوید مى  صفوان بن یحیى
 :امر امامت و خالفت خود را آشكار ساخت، بھ حضرت عرض شد -السالم  علیھ

 /ترسیم بر شما مى (ھارون الرشید(دارید و ما از این ستمگر  اظھار مى شما امر بزرگ و خطیرى را

 /(6(خواھد كوشش كند، او را بر من راھى نیست او ھرچھ مى: فرمود

در ایام خالفت ھارون  -السالم  علیھ -بھ ابى الحسن على بن موسى الرضا : كھ)7(نیز از محمد بن سنان نقل شده
 :عرض كردم

اید، در حالى كھ ھنوز از شمشیر ھارون خون  مت خود را آشكار ساختھ بھ جاى پدر نشستھشما امر خالفت و اما
 !!چكد مى

اگر ابوجھل توانست مویى از سر من كم كند : بخشد كھ فرمود نیرو و جرأت مى 6مرا گفتار پیامبر اكرم : فرمود
 /(8!!(گرفت بدانید من امام نیستم اگر ھارون مویى از سر من :گویم بدانید من پیامبر نیستم، و من بھ شما مى

 امین و مأمون؛ تفاوتھا و تضادھا

ولیعھد خود قرار داده از مردم براى او ) كھ مادرش زبیده بود(را » محمد امین«ھارون در زمان خالفت خود، 
 /ولیعھد دوم قرار داد) كھ از مادرى ایرانى تولد یافتھ بود(را نیز » عبدّهللا المأمون«بیعت گرفت و 

ھجرى بھ ھارون گزارش رسید كھ انقالب و شورش در شھرھاى خراسان باال گرفتھ و فرماندھان  193در سال 
 /اند دھند، از خاموش ساختن فریاد انقالب عاجز مانده رحمى و درندگى كھ نشان مى ارتش، با ھمھ بى

مان سفر كند و قدرت خالفت ھارون پس از مشاوره با وزیران و مشاوران خویش، صالح دید كھ شخصاً بھ آن سا
وى پسرش محمد امین را در بغداد گذاشت و . را یكجا براى سركوبى انقالبھا و نھضتھاى خراسانیان بھ كار گیرد

 /مأمون را كھ ضمناً از طرف پدر والى خراسان بود، ھمراه خود بھ خراسان برد

ھا را خاموش سازد، اما دیگر نتوانست بھ  نھفت - ھارون توانست اوضاع آشفتھ خراسان را آرام كند و بھ اصطالح 
ھجرى در طوس در گذشت و دو برادر را در  193سال   او در سوم جمادى االخرى. برگردد -بغداد مركز خالفت 

 /(9(صحنھ رقابت بر جاى گذاشت

  شكست امین

 /در گذشت، مردم با پسر او محمد امین در بغداد بیعت كردند» طوس«شبى كھ ھارون در 

روز نگذشتھ بود كھ در صدد برآمد مأمون را از والیتعھد خلع كند و آن را بھ فرزند  18خالفت امین بیش از از 
 /، واگذار كند»موسى«خود، 

على بن عیسى بن «او در این باره با وزرا مشاوره نمود و آنھا این كار را مصلحت ندیدند، مگر یك نفر بنام 
 /سرانجام امین، تصمیم خود را مبنى بر خلع برادر اعالم كرد .كھ اصرار بر خلع مأمون داشت» ماھان

مأمون نیز در واكنش نسبت بھ این عمل، امین را از خالفت خلع كرد و پس از یك سلسلھ درگیریھاى نظامى 
 /(10(ھجرى كشتھ شد 198سرانجام امین در سال 



 /ون قرار گرفتبدین ترتیب پس از قتل امین، اختیارات كامل كشور اسالمى در دست مأم

  آزادى نسبى امام در زمان امین

در دوران حكومت امین، و سالھایى كھ بین مرگ ھارون و حكومت مأمون فاصلھ شد، برخوردى میان امام و 
خورد و پیداست كھ دستگاه خالفت بنى عباس در این سالھاى كوتاه  مأموران حكومت عباسى در تاریخ بھ چشم نمى

ى و مناقشات امین و مأمون و خلع مأمون از والیتعھد و واگذارى آن بھ موسى فرزند امین كھ گرفتار اختالف داخل
توانیم این سالھا  خصوصاً نیافت و ما مى -السالم  بود، فرصتى براى ایذا و آزار علویان عموماً و امام رضا علیھ

 /(11(حضرت بدانیم را ایام آزادى نسبى امام و فرصت خوبى براى فعالیتھاى فرھنگى آن) 198- 193(

 مأمون كیست؟

بود كھ در روزھاى پس از تولد مأمون از دنیا رفت و مأمون بھ » مراجل«مادر مأمون كنیزى خراسانى بنام 
ترین كنیز در  ترین و كثیف مادر وى زشت: اند كھ مورخان نوشتھ. مادر پرورش یافت صورت نوزادى یتیم و بى

 /(12(كند د داستانى است كھ علت حاملھ شدن وى را بازگو مىآشپزخانھ ھارون بود، و این خود مؤیّ 

ھجرى، یعنى در ھمان شبى كھ پدرش بھ خالفت رسید، رخ داد و در گذشتش در سال  170والدت مأمون در سال 
 /ھجرى رخ داد 218

 /سپرد تا او را در دامان خود بپروراند» برمكى  جعفر بن یحیى«مأمون را پدرش بھ 

فرمانده كل . شھرت داشت و بعد ھم وزیر خود مأمون گردید» ذو الریاستین«بود كھ بھ » ن سھلفضل ب«مربى وى 
 /بود» طاھر بن حسین ذو الیمینین«قوایش نیز 

  خصوصیات مأمون

زندگى مأمون سراسر كوشش و فعالیت و خالى از رفاه و آسایش آنچنانى بود، درست برعكس برادرش امین كھ در 
یابد كھ تا چھ حد باید زندگى امین غرق در  ھركس زبیده را بشناسد درمى. افتھ بودآغوش زبیده پرورش ی

كرد و نھ تنھا بھ آینده  مأمون مانند برادرش اصالت چندانى براى خود احساس نمى. خوشگذرانى و تفریح بوده باشد
حكومت او تن در نخواھند پنداشت كھ عباسیان بھ خالفت و  خود مطمئن نبود، بلكھ برعكس، این نكتھ را مسلم مى

دید، و بھ ھمین دلیل آستین ھمت باال زد و براى آینده  داد، ازینرو خود را فاقد ھرگونھ پایگاھى كھ بدان تكیھ كند مى
اى تعیین كرد كھ بھ موقعیت خود پى برد و دانست كھ  مأمون خطوط آینده خود را از لحظھ. ریزى پرداخت بھ برنامھ

 /یى برخودار است كھ دست وى از آنھا كوتاه استبرادرش امین از مزایا

با مشاھده امین كھ خود را بھ لھو و لعب سرگرم ساختھ بود، بھ » فضل«مثالً : او از اشتباھھاى امین نیز پند آموخت
كرد، ھربار كھ  مأمون نیز ھمین گونھ مى. گفت كھ تو پارسایى و دیندارى و رفتار نیكو از خود بروز بده مأمون مى

 /گرفت كرد، مأمون ھمان را با جدیت در پیش مى ین كارى را با سستى آغاز مىام

 /در ھرحال مأمون در علوم و فنون مختلف تبحر یافت و بر امثال خویش، و حتى بر تمام عباسیان، برترى یافت

 /در میان عباسیان كسى دانشمندتر از مأمون نبود: گفتند برخى مى

السالم  از حضرت على علیلھ. »آگاھتر از ھمھ خلفا نسبت بھ فقھ و كالم بود«: تھ استاش چنین گف درباره» ابن ندیم»
شان  ھفتمین آنھا، از ھمھ«: گفت، تا بدینجا رسید كھ فرمود نیز نقل شده كھ روزى درباره بنى عباس سخن مى -

 /«دانشمندتر خواھد بود



 :اند ستودهسیوطى، ابن تغرى بردى، و ابن شاكر كتبى نیز مأمون را چنین 

بھترین مرد بنى عباس «بھ لحاظ دوراندیشى، اراده، بردبارى، دانش، زیركى، ھیبت، شجاعت، سیادت و فتوت، 
 /«دار كرده بود بود، ھرچند ھمھ این صفات را اعتقادش بھ مخلوق بودن قرآن لكھ

ام والیتعھد را تصحیح  گرفتھ تصمیم...«:پدر مأمون نیز خود بھ برترى وى بر برادرش امین شھادت داده و گفتھ بود
ستایم، بھ حسن سیاستش اطمینان دارم  پسندم، خط مشیش را مى كنم و بھ دست كسى بسپارم كھ رفتارش را بیشتر مى
عباس بھ پیروى از ھواى نفس  اما بنى. باشد نمى» عبدّهللا «و از ضعف وسستیش آسوده خاطرم، و او كسى جز 

كپارچھ بھ دنبال خواھشھاى نفسانى است، دستش بھ اسراف باز است، زنان و طلبند، چھ او ی خویش، محمد را مى
اى پسندیده و رأیى اصیل دارد و براى  شوند، درحالى كھ عبدّهللا شیوه كنیزكان در رأى او شریك و مؤثر واقع مى

 /(13(»...تصدى چنین امرى بزرگ شخصى قابل اطمینان است

  امام ھشتم در عصر مأمون

اى در آن گشوده شد؛  ورق خورد و صفحھ تازه -السالم  مأمون بر سریر خالفت، كتاب زندگانى امام علیھبا استقرار 
 /سالھایى را با اندوه و نامالیمات بسیار بھ سر برد - السالم  علیھ - اى كھ در آن امام على بن موسى الرضا  صفحھ

بیشترین وحشت و نگرانى را از جانب خاندان  -چھ آنھا كھ از بنى امیھ بودند و چھ بنى عباس  -غاصبین خالفت 
دانستند و  خالفت را حق مسلّم آنان مى -و ال اقل توده انبوھى از آنھا  - داشتند؛ كسانى كھ مردم -السالم  على علیھ

 -السالم  این بود كھ فرزندان بزرگوار على علیھ. یافتند عالوه بر این ھرگونھ فضیلتى را نیز در وجود آنان مى
 /رسیدند واره مورد شكنجھ و آزار خلفاى وقت بودند و سرانجام ھم بھ دست آنان بھ شھادت مىھم

اما مامون احیانا اظھار عالقھ بھ تشیع مى كرد و گردانندگان دستگاه خالفتش ھم غالبا ایرانیان بودند كھ نسبت بھ آل 
ون پدران خود ، ھارون و منصور ، امام على و امامان شیعھ عالقھ و محبتى خاص داشتند و لذا نمى توانست ھمچ

علیھ السالم را بھ زندان بیفكند و مورد شكنجھ و آزار قرار دھد ، ازینرو روش تازه اى اندیشید كھ گر چھ چندان بى 
سابقھ نبود و در زمان خلفاى گذشتھ ھم تجربھ شده بود ، اما در ھر حال خوشنماتر و كم محذورتر بود و بھ ھمین 

  . اى بعد نیز بر ھمان مبنا قرار گرفتجھت روش خلف

مأمون تصمیم گرفت امام علیھ السالم را بھ مرو ، مقر حكومت خود ، بیاورد و با آن حضرت طرح دوستى و 
محبت بریزد و ضمن استفاده از موقعیت علمى و اجتماعى آن حضرت ، كارھاى او را تحت نظارت كامل قرار 

 / دھد

 ا بھ امام واگذارد ؟چرا مامون مى خواست خالفت ر

 دعوت مامون از امام علیھ السالم بھ خراسان 

 (14.(مامون ابتداً از امام بھ صورتى محترمانھ دعوت كرد كھ ھمراه با بزرگان آل على بھ مركز خالفت بیاید

ى از قبول دعوت مأمون خوددارى ورزید، ولى از سوى مأمون اصرار و تأكیدھاى فراوان -السالم  علیھ -امام 
ھمراه با جمعى از آل  -السالم  علیھ -ھاى متعددى رد و بدل شد تا سرانجام امام  صورت گرفت و مراسالت و نامھ

 (15.(ابى طالب بھ طرف مرو حركت فرمود

كھ مأمور آوردن امام و ھمراھى كاروان حضرت شده » رجأ بن ابى ضحاك«و یا بھ نقل دیگر » جلودى«مأمون بھ 
خوددارى نكند،  -السالم  علیھ -كھ بھ ھیچ وجھ از اداى احترام بھ كاروانیان و بخصوص امام  بود، دستور داده بود

 /نمود براى آگاھى مردم آشكارا از این سفر اظھار ناخشنودى مى -السالم  علیھ - اما امام



: كنند و فرمودخواست از مدینھ حركت كند خاندان خود را گرد آورد و از آنان خواست براى او گریھ  روزى كھ مى
 (16.(ام بر نخواھم گشت من دیگر بھ میان خانواده

حضرت چندین بار وداع كرد و باز بھ سوى قبر پیامبر . آنگاه وارد مسجد رسول خدا شد تا با پیامبر وداع كند
 /بازگشت و با صداى بلند گریست

: فرمود. و سفر بخیر گفتمدر این حال خدمت حضرت شرفیاب شدم و سالم كردم : گوید مى» مخول سیستانى»
سپارم و در كنار ھارون دفن  شوم و در غربت جان مى مرا خوب بنگر، من از كنار جدم دور مى! مخول

 (17!(شوم مى

از راه بصره و اھواز و فارس  -طبق دستور مأمون  -از مدینھ بھ مرو  -السالم  علیھ -طریق حركت كاروان امام 
و كوفھ و كرمانشاه و ) قسمتھاى كوھستانى غرب ایران تا ھمدان و قزوین( بود، شاید بھ این جھت كھ از جبل

 (19.(، كھ مركز اجتماع شیعیان بود، عبور نكنند)18(قم

  ورود بھ پایتخت

چند فرسنگ بھ شھر مانده حضرت مورد استقبال شخص . روز دھم شوال بھ مرو رسید -السالم  علیھ - موكب امام 
كثیرى از امرا و بزرگان آل عباس قرار گرفت و با احترام شایانى بھ شھر وارد شد مأمون، فضل بن سھل و گروه 

 /و بھ دستور مأمون ھمھ گونھ وسائل رفاه و آسایش در اختیار آن حضرت قرار گرفت

پس از چند روز كھ بھ عنوان استراحت و رفع خستگى راه گذشت، مذاكراتى بین آن حضرت و مأمون آغاز شد و 
 /د كرد كھ خالفت را یكسره بھ آن حضرت واگذار نمایدمأمون پیشنھا

 /از پذیرفتن این پیشنھاد بشدت امتناع كرد -السالم  علیھ -امام 

ارزش و خوار ندیدم، مأمون بھ على بن موسى  خالفت را ھیچگاه چون آن روز بى: گفت فضل بھ سھل با شگفتى مى
 (20.(كرد وددارى مىنمود و او از قبول آن خ واگذار مى -السالم  علیھ -

 :زد گفت مأمون كھ شاید خوددارى امام را از پیش حدس مى

 !حاال كھ این طور است، پس ولیعھدى را بپذیر

 /از این ھم مرا معذور بدار: امام فرمود

عمر بن «: او گفت. اى را با خشونت و تندى گفت كھ خالى از تھدید نبود مأمون دیگر عذر امام را نپذیرفت و جملھ
بود  -السالم  علیھ -نفر قرار داد كھ یكى از آنھا امیرالمؤمنین على  6رفت شورا را در میان  اب وقتى از دنیا مىخط

اى  شما ھم باید پیشنھاد مرا بپذیرى، زیرا من چاره!.. و چنین توصیھ كرد كھ ھر كس مخالفت كند گردنش زده شود
 (21!(»بینم جز این نمى

آیى و  ھمواره بر خالف میل من پیش مى :را تھدید و اكراه نمود و گفت -السالم  علیھ -او از این ھم صریحتر امام 
بھ خدا سوگند اگر از قبول پیشنھاد والیتعھد، خوددارى كنى تو را بھ جبر . بینى خود را از قدرت من در امان مى

 (22!!(رسانم كنم، و چنانچھ باز ھم تمكین نكردى بھ قتل مى وادار بھ این كار مى

 :ناچار پیشنھاد مأمون را پذیرفت و فرمود -السالم  علیھ -امام 



پذیرم كھ ھرگز در امور ملك و مملكت مصدر امرى نباشم و در ھیچ یك از  من بھ این شرط والیتعھد تو را مى»
 /(23(»امور دستگاه خالفت، ھمچون عزل و نصب حكام و قضأ و فتوا، دخالتى نداشتھ باشم

 رگز بھ انجام نرسید مقام والیتعھد كھ ھ

ھجرى آماده كرده بودند كھ خبر والیتعھد امام 201خود را براى روزه دارى ماه مبارك رمضان سال  <مرو>مردم 
 ـ علیھ السالم ـ منتشر شد و ھمھ این بشارت را با سرورى آمیختھ بھ شگفت تلقى كردند

تھ شد و در پشت ھمان ورقھ حضرت على بن روز دوشنبھ ھفتم ماه رمضان منشور والیتعھد بھ خط ماءمون نگاش
ولى یاد آورى , موسى الرضا ـ علیھ السالم ـ نیز با ذكر مقدمھ اى پر از اشاره و ایماء قبولى خود را اعالم فرمود

بزرگان و فرماندھان كشورى و لشگرى , و آنگاه در كنار ھمان مكتوب !! كرد كھ این امر بھ انجام نمى رسد
 24.(این عھدنامھ را گواھى نمودند, فضل بن سھل , عبدهللا بن طاھر, كثم یحیى بن ا: ھمچون 

آنگاه تشریفات بیعت طى مراسمى شكوھمند در روز پنجشنبھ دھم ماه بھ عمل آمد و حضرت بر مسند والیتعھد 
اءمون بود فرزند م <عباس > ,اولین كسى كھ بھ دستور خلیفھ دست بیعت بھ امام ـ علیھ السالم ـ داد. جلوس فرمود
فرمانده لشگر و  <عبدهللا بن طاھر> ,مفتى دربار <یحیى بن اكثم > , وزیر اعظم <فضل بن سھل >و پس از او 

 25.(با آن حضرت بیعت كردند, سپس عموم اشراف و رجال بنى عباس كھ حاضر بودند

ولى خود آن , دمانى بودطبعاً براى دوستان و شیعیان آن حضرت موجب سرور و شا, موضوع والیتعھد امام ھشتم 
او را نزد , حضرت از این امر اندوھگین و متاءثر بود و وقتى كھ مردى را دید كھ زیاد اظھار خوشحالى مى كند

 خود فراخواند و فرمود

 26)!<دل بھ این كار مبند و بھ آن خشنود مباش كھ دوامى ندارد )

 مشكالت سیاسى مامون

 مون نشان مى دھد كھ وى با یك سلسلھ دشواریھا و بررسى اوضاع و شرائط سیاسى زمان ماء

او سرانجام بھ منظور حل این . مشكالت سیاسى روبرو شده بود و براى رھایى از این بن بستھا تالش مى كرد
ذیالً . در پیش گرفت كھ ھمان طرح ولیعھدى امام رضا ـ علیھ السالم ـ بود <چند بعدى >یك سیاست , مشكالت 

 مون را مورد برسى قرار مى دھیم مشكالت سیاسى ماء

 - ناخشنودى عباسیان از ماءمون 1

 ماءمون در افكار عمومى بمراتب از امین شایستھ تر و سزاوارتر بھ , با آنكھ بھ گواھى مورخان 

اما بنى عباس با وى مخالف بودند و چنانكھ نقل كردیم ھارون بھ تفاوت آشكار بین شخصیت این دو , خالفت بود
  .امالً توجھ داشت و از مخالفت بنى عباس با ماءمون شكوه مى كردبرادر ك

: شاید راز رو گردانى عباسیان از ماءمون آن بود كھ مى دیدند برادرش امین ي عباسى اصیل بھ شمار مى رود
 او بزرگترین زن عباسى, زبیده خود یك ھاشمى و ھم نوهء منصور دوانیقى بود. پدرش ھارون و مادرش زبیده بود

, برادر رضاعى رشید و متنفذترین مرد دربار وى , امین در دامان فضل بن یحیى برمكى . بھ شمار مى رفت 
مرد عربى كھ جدش آزاد شدهء عثمان بود و در ; و فضل بن ربیع نیز متصدى امورش گشتھ بود, پرورش یافتھ 

  . كسى تردید نداشت, مھر ورزیش نسبت بھ عباسیان 



. در دامان جعفر بن یحیى پرورش یافت كھ نفوذش بمراتب كمتر از برادرش فضل بود, اوالً , وى : اما ماءمون 
چھ , مردى بود كھ عباسیان بھ ھیچ وجھ دل خوشى از او نداشتند, ثانیاً مربّى و كسى كھ امورش را تصدى مى كرد

ھم كینھء بسیار سختى , ربیع  فضل بن, ضمناً میان وى و مربى امین , متھم بود بھ اینكھ مایل بھ علویان است , 
. یعنى فضل بن سھل ایرانى , این شخص ھمان كسى بود كھ بعداً وزیر و ھمھ كارهء ماءمون گردید . وجود داشت

ازینرو بزودى جاى آنھا را در دستگاه خود بھ , عباسیان از ایرانیان مى ترسیدند و از دستشان بھ ستوه آمده بودند
  .ندتركان و دیگران واگذار كرد

 - موقعیت برتر امین 2

 امین داراى دار و دستھ اى بسیار نیرومند و یاران بسیار قابل اعتمادى بود كھ در را تثبیت قدرتش 

) اگر نگویم ھمھ شان (بیشتر برمكیان , فضل بن یحیى برمكى , داییھایش : اینھا عبارت بودند از. كار مى كردند
 و بلكھ عربھا, مادرش زبیده 

ھ این نكتھ كھ اینان ھمان شخصیتھاى با نفوذى بودند كھ رشید را تحت تاءثیر خود قرار داده و نقشى با توجھ ب
دیگر طبیعى مى نماید كھ رشید در برابر نیروى آنان اظھار ضعف كند و در , بزرگ در تعیین سیاست دولت داشتند

بسپارد و فرزند بزرگتر , یعنى امین , تر خودنتیجھ ء اطاعت از آنان مجبور شد كھ مقام والیتعھد را بھ فرزند كوچك
  .ماءمون را بھ مقام جانشینى بعد از امین گمارد ,خود

بود كھ در ) دایى امین (شاید حس گروه گرایى و تعصى نژادى بنى عباس و ھمچنین بزرگى مقام عیسى بن جعفر 
در دست زبیده بود كھ این موضوع را  در این ماجرا نقش اصلى. پیش انداختن والیتعھد امین نقش مھمى بازى كرد

  .بھ سود فرزند خود تمام كرد

رشید بھ احتمال قوى در ترجیح امین بر , با توجھ بھ نقشى كھ مسئلھء نسب در اندیشھء عربھا دارد, گذشتھ از این 
در : ده اندبرخى از مورخان این مطلب را بھ این عبارت بیان كر. ماءمون این جھت را نیز مورد نظر داشتھ است 

ماءمون از لحاظ سنى ي ماه بزرگتر . رشید پیمان والیتعھد را براى ماءمون پس از برادرش امین بست 176سال 
مراجل >در حالى كھ ماءمون از كنیزى بنام , زادهء زبیده دختر جعفر از زنان ھاشمى بود, اما امین , از امین بود

  .مان در گذشتھ بودزاده شده و او نیز در ایان نقاھت پس از زای <

 نكیھ گاه ماءمون چھ بود؟ 

 ولى این امر البتھ براى خود , گرچھ پدر ماءمون مقام دوم را پس از امین براى وى تضمین كرده بود

او نمى توانست از سوى , چھ , ماءمون ھیچ گونھ اطمینانى نسبت بھ آینده اش در مسئلھء حكومت ایجاد نمى كرد
بنابراین آیا ماءمون مى توانست در , پدرش مطمئن باشد كھ روزى پیمان شكنى نكنندبرادر و فرزندان عباسى 

 بر دیگران تكیھ كند؟ , صورت بھ خطر افتادن موقعیتش 

ماءمون چگونھ مى توانست بھ حكومت و قدرت دست یابد؟ و در صورت دستیابى چگونھ مى بایستى پایھ ھاى آن 
  !را مستحكم سازد؟

و او مى بایست با نھایت دقت و ھشیارى و , د كھ پیوستھ ذھن ماءمون را مشغول مى داشت اینھا سوءالھایى بو
  .پاسخ آنھا را بجوید و آنگاه حركت خود را ھماھنگ با این پاسخھا شروع كند , توجھ



ممكن  تا ببینیم او در میان كدامي از آنھا, اكنون موضع گروھھاى مختلف را در برابر ماءمون از نظر مى گذرانیم 
بود تكیھ گاھى براى خویشتن پیدا كند تا بھ ھنگام خطرھا و مبارزه طلبیھایى كھ انتظارشان مى رفت ـ ھم بر ضد 

  .خودش و ھم برضد حكومتش ـ بھ مقابلھ برخیزد

 موضع علویان در برابر ماءمون -1

  ,ن در نمى دادندعلویان طبیعى بود كھ نھ تنھا بھ خالفت ماءمون كھ بھ خالفت ھیچ ي از عباسیان ت

بعالوه ماءمون بھ . زیرا خود كسانى را داشتند كھ بمراتب سزاوارتر از عباسیان براى تصدى حكومت بودند
از دست آنان بیش از آنچھ از بنى , چھ , دودمانى تعلق داشت كھ قلوب خاندان على از دست رجال آن چركین بود

  .زجر و آزار كشیده بودند, امیھ دیده بودند

اموالشان را ضبط و خوشان را از شھرھایشان , مى دانیم كھ بنى عباس چگونھ خونھاى علویان را ریختھ  ھمھ
براى ماءمون ھمین لكھء . آواره كرده و خالصھ انواع آزارھا و شكنجھ ھا را در حقشان پیوستھ روا داشتھ بودند

شاخ و برگ برھنھ كرد و نھال وجود چند كسى كھ درخت خاندان نبوت را از ; ننگ كافى بود كھ فرزند رشید بود
  .تن از امامان را از ریشھ برافكند

 موضع اعراب در برابر ماءمون و سیستم حكومتش -2

 اعراب نیز بھ خالفت و حكمرانى ماءمون تن در نمى دادند و این بھ این علت بود كھ چنانكھ گفتیم 

كھ ھمھء اقوام و ملل , ین امر با تعّصب خش عربى و ا, مربیّش و متصدى امورش ھمھ غیر عرب بودند, مادرش 
خاّصھ آنكھ  ;سازگار نبود, زیر دست و اسیر نژادى خاص مى خواست  <ص (بر خالف تعالیم قرآن و پیامبر (را 

میدان را شدیداً بر عناصر , با نشان دادن استعداد شگرف خویش در تصّدى مقامات علمى و سیاسى , ایرانیان 
ء عرب تنگ كرده بودند و با این حساب طبیعى بود كھ اعراب نسبت بھ ایرانیان و ھر كس كھ بھ مغرور و بیمایھ

  .ازینرو ماءمون مورد خشم و نفرت اعراب بود, كینھ بورزند, نحوى با آنان در ارتباط باشد

 كشتن امین و شكست آرزو -3

 ى خالى از عكس العملھا و ول, كشتن امین بظاھر ي پیروزى نظامى براى ماءمون بھ شمار مى رفت 

بویژه شیوه ھایى كھ ماءمون براى تشفّى خاطر خود اتخاذ , نتایج منفى بر ضد ماءمون و ھدفھا و نقشھ ھاى او نبود
و بھ كسى كھ سر , صادر كرد <طاھر>او دستور قتل امین را بھ : بھ این عكس العملھا دامن مى زند, كرده بود

سپس دستور داد سر برادرش را روى , سجدهء شكر ـ ي میلیون درھم بخشید امین را بھ حضورش آورد ـ پس از
نخست بر آن سر نفرین , تختھ چوبى در صحن بارگاھش نصب كنند تا ھر كس كھ براى گرفتن مواجب مى آید

 بفرستد و سپس پولش را بگیرد

ردانند و سپس آن را نزد ابراھیم بلكھ دستور داد سر امین را در خراسان بگ, ماءمون حتى بھ این امور بسنده نكرد
 بن مھدى فرستاد و او را سرزنش كرد كھ چرا بر قتل امین سوگوارى مى كند

و آنان چھ موضعى مى , پس از این نمایشھا دیگر از عباسیان و عربھا و حتى سایر مردم چھ انتظارى مى رفت 
  !توانستند در برابر ماءمون اتخاذ كنند



اثر , گفت این است كھ ماءمون با كشتن برادرش و ارتكاب چنان كردارھاى زننده اى كمترین چیزى كھ مى توان 
اعتماد مردم را نسبت بھ خود متزلزل كرد و نفرت آنان ـ چھ عرب و چھ دیگران , بدى بر روى شھرت خویش نھاد

  . ـ را برانگیخت

 موقعیت دشوار 

 اكنون , ش قدرت و حكومت رسانده بودندماءمون را بھ عر, خراسانیان نیز كھ خود, عالوه بر این 

  .خطرى براى او بھ شمار مى رفتند, از او بر گشتھ 

بھ صف , علویان نیز از فرصت برخورد میان ماءمون و برادرش بھ نفع خود بھره بردارى كرده , در این میان 
, ون را در نظر مجسم كنیدحال شما خوب مى توانید وضع دشوار ماءم. آرایى و افزودن فعالیتھاى خود پرداختند

 :مورد توجھ قرار دھید, بویژه آنكھ فھرستى از شورشھاى علویان را نیز كھ در گوشھ و كنار كشور برخاستھ بود
  . در كوفھ سر بھ شورش برداشت, شورشھاى علویان ابوالسرایا كھ روزى در میان حزب ماءمون جاى داشت 

آنجا را , ن را تار و مار مى كردند و بھ ھر شھرى كھ مى رسیدندلشگریانش با ھر سپاھى كھ روبرو مى شدند آ
  .تسخیر مى كردند

در حالى كھ از روز قیام تا روز گردن , در نبرد ابوالسرایا دویست ھزار تن از یاران خلیفھ كشتھ شدند: مى گویند
  .زدن وى بیش از ده ماه طول نكشید

در  .بھ طورى كھ زید النار قیام كرد, ان مورد حمایت قرار گرفتندعلوی, كھ تجمعگاه عثمانیان بود, حتى در بصره 
, در یمن  .خوانده مى شد <امیرالموءمنین >قیام كرد كھ  ,<دیباج >ملقب بھ , مكھ و نواحى حجاز محمد بن جعفر

واسط كھ در  .محمد بن سلیمان بن داود بن حسن قیام كرد, در مدینھ  .ابراھیم بن موسى بن جعفر بر خلیفھ شورید
 قیام جعفر بن زید بن , بخش عمدهء مردم آن مایل بھ عثمانیان بودند

  .رخ داد, و نیز حسین بن ابراھیم بن حسن بن على , على 

  .محمد بن اسماعیل بن محمد قیام كرد, در مدائن 

ھ شورش بر ضد اقدایم ب, بھ ابتكار خود یا بھ تقاضاى مردم , خالصھ سرزمینى نبود كھ در آن یكى از علویان 
حتى كار بھ جایى كشیده شده بود كھ اھالى بین النھرین و شام كھ بھ تفاھم با امویان و آل ; عباسیان نكرده باشد

گرویده ضمن نامھ اى بھ وى نوشتند كھ در , ھمدم ابوالسرایا, بھ محمد بن محمد علوى , مروان شھرت داشتند
 27(كند  انتظار پیكش نشستھ اند تا فرمان او را ابالغ

 راه حل چند بُعدى 

 . ـ فرو نشاندن شورشھاى علویان1 :باید چند كار را انجام دھد, ماءمون در یافتھ بود كھ براى رھایى از این ورطھ 
 ـ گرفتن اعتراف از علویان مبنى بر اینكھ حكومت عباسیان حكومتى مشروع 2

  . است

  .ان مردم از آن برخوردار بودندـ از بین بردن محبوبیت و احترامى كھ علویان در می3

  . ـ كسب اعتماد و مھر اعراب نسبت بھ خویش4



  . ـ دوام تایید و مشروع شمرده شدن حكومت وى از طرف اھالى خراسان و تمام ایرانیان5

  . ـ راضى نگھ داشتن عباسیان و ھواخواھانشان6

شھرت و حس اعتماد مردم را , ر كشتن برادراو بر اث, چھ ; ـ تقویت حس اطمینان مردم نسبت بھ شخص ماءمون 7
  .نسبت بھ خود سست كرده بود

 ;ـ و باالخره ایجاد مصونیت براى خویشتن در برابر خطرى كھ او را از سوى شخصیتى گرانقدر تھدید مى كرد8
خطر در  آرى ماءمون از شخصیت با نفوذ امام رضا ـ علیھ الّسالم ـ بسیار بیم داشت و مى خواست خود را از این

  .امان نگاه دارد

زیرا با , این ھدفھا تاءمین مى شد, بدین ترتیب با ولیعھدى امام رضا ـ علیھ السالم ـ و شركت او در حكومت 
علویان خلع سالح مى شدند و شعارھایشان , شركت آن حضرت ـ كھ در راءس علویان قرار داشت ـ در حكومت 

  . از بین مى رفت, اثر قیام در بین مردم داشتند از دستشان گرفتھ مى شد و محبوبیتى كھ در

مورد تاءیید واقع مى شد , ماءمون از طرف خراسانیان و عموم ایرانیان كھ طرفدار اھل بیت بودند, از سوى دیگر
  . ھدفش تفویض حكومت بھ اھل آن بوده است, و نیز چنین وانمود مى كرد كھ اگر برادر خویش را كشتھ 

. از خطر او ایمن مى شد, با آوردن امام رضا ـ علیھ الّسالم ـ بھ مرو و كنترل فعالیتھاى او, شتھ از ھمھء اینھا گذ
تنھا اعراب و عباسیان مى ماندند كھ ماءمون مى توانست كھ آن ھم بھ كم ایرانیان و علویان در برابر آنان مقاومت 

  .كند

 نقد و بررسى 

 اقت و اخالص ماءمون را در طرح والیتعھد امام قرائن و نشانھ ھاى روشنى در دست است كھ صد

  :رضا ـ علیھ الّسالم ـ كامال مشكو مى سازد

راستى اگر ماءمون صادقانھ و از روى عقیده و ایمان مى خواست خالفت را بھ على بن موسى ـ علیھ الّسالم ـ 
  :منتقل كند

ار را نكرد و آن حضرت را با اكراه تحت نظر این ك, ـ چرا ھمان طور كھ امام ـ علیھ الّسالم ـ در مدینھ بود1
درحالى كھ مى توانست در مرو بھ نام امام ـ علیھ السالم ـ خطبھ بخواند و خّطھء ایران را , ماءمورین بھ مرو آورد

خالفت پیامبر  ,<نبوت >در پایگاه , بھ نمایندگى از طرف حضرت نگھدارى كند و امام ـ علیھ السالم ـ ھم در مدینھ 
 ھ عھده بگیرد؟ را ب

ـ چرا دستور داد امام ـ علیھ السالم ـ را از طریق بصره و اھواز و فارس كھ اتفاقاً راھى سخت و گرم و ناراحت 2
عبور دھند و از كوفھ و قم عبور نكنند؟ در , و احتماالً از میان كویر لوت بھ خراسان و مرو مى رسد, كننده دارد

یھ السالم ـ استقبال بیشترى مى شد و موقعیت براى ھدف ظاھرى ماءمون آماده حالى كھ در كوفھ و قم از امام ـ عل
 تر مى گشت ؟ 

در صورتى كھ , خود را ولیعھد قرار داد, ـ چرا در نخستین دور مذاكرات كھ پیشنھاد خالفت را بھ امام مى داد3
السالم ـ واگذارد و یا الاقل بھ  مى بایست والیتعھد بعد از حضرت رضا ـ علیھ السالم ـ را بھ امام جواد ـ علیھ

 اختیار امام بگذارد؟ 



ـ ولیعھد بودن امام ـ علیھ السالم ـ آنھم با آن شرط كھ امام در ھیچ كار حكومتى دخالت نكند ـ چھ مقدار امت 4
ر از سال بیشت20اسالمى را بھ واقع و حقیقت نزدي مى كرد؟ با توجھ بھ این كھ عمر امام ـ علیھ السالم ـ در حدود 

ماءمون از بود و طبعاً روى حسابھاى عادى پیش بینى مى شد كھ امام ـ علیھ السالم ـ زودتر از ماءمون از دنیا 
  .رحلت كند و در نتیجھ ھرگز خالفت بھ آل على نمى رسید

دست بھ , دچرا وقتى مواجھ با امتناع امام ـ علیھ السالم ـ ش, ـ ماءمون اگر از روى اعتقاد و ایمان اقدام مى كرد5
 تھدید زد و حضرت را با جبر و اكراه بھ قبول والیتعھد وادار كرد؟ 

ماءمون كھ ھمان ارادت را بھ امام , ـ چرا وقتى حضرت على بن موسى الرضا ـ بھ ھر سبب ـ بھ شھادت رسید6
 مقام والیتعھد را بھ آن حضرت تفویض نكرد؟ , جواد ـ علیھ السالم ـ اظھار مى كرد

ون در جریان مشھور نماز عید حضرت را از راه باز گردانید و نخواست توجھ تودهء مردم بھ آن ـ چرا ماءم7
 حضرت جلب شود؟ 

ـ چرا وقتى ماءمون از مرو بھ طرف بغداد حركت كرد نگذارد كھ حضرت در مرو بماند؟ اگر حقیقتاً حضرت 8
 تحت نظر داشتھ باشد؟ ولیعھد بود چھ مانعى داشت كھ در مرو باشد و این قسمت از كشور را 

ولى دقت در آنھا مى تواند بخوبى روشن سازد كھ , اینھا سوءاالتى است كھ شاید ابتداءاً سھل و ساده بھ نظر برسد
 28)بلكھ موجبات دیگرى در میان بود كھ او را بدین كار وامى داشت , ماءمون در این اقدام مخلص و راستگو نبود

 عھد دالئل امام براى پذیرفتن والیت

 نھ تنھا جان , ھنگامى امام رضا ـ علیھ السالم ـ ولیعھدى ماءمون را پذیرفت كھ دید اگر امتناع ورزد

بلكھ علویان و دوستداران حضرت نیز ھمگى در معرض خطر واقع مى , خویش را بھ رایگان از دست مى دھد
  .شوند

زیرا امت اسالمى بھ وجود آنان و , زندھا برھاندبر امام الزم بود كھ جان خویشتن و شیعیان و ھواخواھان را از گ
اینان بایستى باقى مى ماندند تا براى مردم چراغ راه و رھبر و مقتدا در حل . آگاھى بخشیدنشان نیاز بسیار داشت 

  .مشكالت و ھجوم شبھھ ھا باشند

موج فكرى و فرھنگى بیگانھ  در آن زمان, چھ , مردم بھ وجود امام و دست پروردگان وى نیاز بسیار داشتند, آرى 
ارمغان كفر و الحاد مى , اى بر ھمھ جا چیره شده و در قالب بحثھاى فلسفى و تردید نسبت بھ مبادى خداشناسى 

آورد؟ ازینرو بر امام الزم بود كھ بر جاى بماند و مسئولیت خویش را در نجات امت بھ انجام برساند و دیدیم كھ 
  .دن دوران زندگیش پس از ولیعھدى ـ چگونھ عمالً وارد این كار زار شدامام نیز ـ با وجود كوتاه بو

این فداكارى , ھم خود و ھم پیروانش را بھ دست نابودى مى سپرد, حال اگر او با رد قاطع و ھمیشگى ولیعھدى 
این  عالوه بر .معلوم نیست ھمچون شھادت حیاتبخش و گرھگشاى سید شھیدان گرھى از كار بستھء امت مى گشود

 نیل بھ مقام ولیعھدى ي اعتراف ضمنى از سوى عباسیان بھ شمار مى رفت دائر بر این , 

  .مطلب كھ علویان نیز در حكومت سھم شایستھ اى دارند

را در صحنھء سیاست حاضر بیابند و 9دیگر از دالئل قبول ولیعھدى از سوى امام آن بود كھ مردم خاندان پیامبر 
و نیز گمان نكنند كھ آنان ـ ھمان گونھ كھ شایع شده بود ـ فقط علما و فقھایى ھستند , ارندبھ دست فراموشیشان نسپ

نظر بھ ھمین , داد <ابن عرفھ >شاید امام نیز در پاسخى كھ بھ سوءال . كھ در عمل ھرگز بھ كار ملت نمى آیند
  :ابن عرفھ از حضرت پرسید. مطلب داشت 



 اى وارد ماجراى ولیعھدى شدى ؟ بھ چھ انگیزه ! ـ اى فرزند رسول خدا

  .29(بھ ھمان انگیزه اى كھ جدم على ـ علیھ السالم ـ را وادار بھ ورود در شورا نمود : امام پاسخ داد

امام در ایام ولیعھدى خویش چھرهء واقعى ماءمون را بھ ھمھ شناساند و با افشا ساختن نیت و , گذشتھ از ھمھء اینھا
  .ھرگونھ شبھھ و تردیدى را از ذھن مردم زدود, انجام مى دادھدفھاى وى در كارھایى كھ 

 آیا امام خود رغبتى بھ این كار داشت ؟ 

 بلكھ ھمان گونھ , اینھا كھ گفتیم ھرگز دلیلى بر میلى باطنى امام براى پذیرفتن ولیعھدى نمى باشد

ر و دستھ اش در امان نخواھد بود او مى دانست كھ ھرگز از دسیسھ ھاى ماءمون و دا, كھ حوادث بعدى اثبات كرد
امام بخوبى در مى كرد كھ ماءمون بھ ھر وسیلھ . جانش نیز از آسیب آنان محفوظ نخواھد ماند, و گذشتھ از مقام 

  .اى كھ شده در مقام نابودى وى ـ جسمى یا معنوى ـ برخواھد آمد

ھ گفتیم با توجھ بھ سن امام امید زیستنش چنانك, تازه اگر ھم فرض مى شد كھ ماءمون ھیچ نیت شومى در دل ندارد
پس اینھا ھیچ كدام براى توجیھ پذیرفتن ولیعھدى براى امام كافى . تا پس از مرگ ماءمون بسیار ضعیف مى نمود

 از ھمھء اینھا كھ بگذریم و فرض را بر این بگذاریم كھ امام امید بھ زنده ماندن تا پس از درگذشت ماءمون را  .نبود

ھمچنین  .حتمى بود, ولى برخوردش با عوامل ذى نفوذى كھ از شیوهء حكمرانى وى خشنود نبودند, شت نیز مى دا
توطئھ ھاى عباسیان و دار و دستھ شان و بسیج ھمھء نیروھا و ناراضیان اھل دنیا بر ضد حكومت امام كھ برنامھ 

امام را با مشكالت زیانبارى روبرو , بودو على ـ علیھ السالم ـ ) ص (اش اجراى احكام خدا بھ شیوهء جدش پیامبر 
  . مى ساخت

فقط اتخاذ موضع منفى درست بود با توجھ بھ تمام آنچھ گفتھ شد درمى یابیم كھ براى امام ـ علیھ السالم ـ طبیعى بود 
 كھ اندیشھ ء 

ھاى وى را بھ نھ تنھا ھیچ ي از ھدف, چھ , رسیدن بھ حكومت را از چنین راھى پر زیان و خطر از سر بھ دركند
  .بلكھ بر عكس سبب نابودى علویان و پیروانشان ھمراه با ھدفھا و آمالشان نیز مى گردید, تحقق نمى رساند

  .اقدام مثبت در این جھت ي عمل انتحارى و بى منطق قلمداد مى شد, بنابراین 

 مواضع منفى امام در برابر ترفند ماءمون 

یھ السالم ـ در پذیرفتن ولیعھدى از خود اختیارى نداشت و نمى توانست این مقام حال با توجھ بھ اینكھ امام رضا ـ عل
و از سویى ھم امام نمى توانست ساكت بنشیند و در برابر , را وسیلھء رسیدن بھ اھداف مقّدس خویش قرار دھد

دن توطئھ ھاى پس بایستى برنامھ اى بریزد كھ در جھت خنثى كر, اقدامات دولتمردان چھرهء موافق نشان بدھد
  .30(ماءمون پیش برود 

امام رضا ـ علیھ السالم ـ بھ صورتھاى گوناگونى براى خنثى كردن توطئھ ھاى ماءمو موضع گرفت كھ ماءمون 
  :این این موضعگیریھا. آنھا را قبالً بھ حساب نیاورده بود

ن خود دارى كرد و آنقدر سرسختى نخستین موضعگیرى امام تا وقتى كھ در مدینھ بود از پذیرفتن پیشنھاد ماءمو
 نشان 



حتى برخى از متون تاریخى بھ . داد تا بر ھمگان معلوم بدارد كھ ماءمون بھ ھیچ قیمتى از او دست بردار نمى باشد
  .این نكتھ اشاره كرده اند كھ دعوت امام از مدینھ بھ مرو با اختیار خود او صورت نگرفت و اجبار محض بود

رسختانھ اى براى آن بود كھ دیگران بدانند كھ امام دستخوش نیرنگ ماءمون قرار نمى گیرد و اتخاذ چنین موضع س
با این شیوه امام توانستھ بود ش مردم را پیرامون آن رویداد . بخوبى بھ توطئھ و ھدفھاى پنھانیش آگاھى دارد

 برانگیزد

ده اش ھركھ را كھ مى خواھد ھمراه خویش موضعگیرى دوم بر رغم آنكھ ماءمون از امام خواستھ بود كھ از خانوا
 بھ 

در حالى كھ آن ي سفر , ولى امام با خود ھیچ كس حتى فرزندش جواد ـ علیھ السالم ـ را ھم نیاورد, مرو بیاورد
بلكھ سفر و ماءموریتى بس بزرگ و طوالنى بود كھ مى بایست امام طبق گفتھء ماءمون رھبرى امت , كوتاه نبود

  .بگیرد اسالمى را بھ دست

 امام با نمایاندن چھرهء محبوبش براى دھھا و بلكھ صدھا ھزار تن از مردم , موضعگیرى سوم در ایستگاه نیشابور

  :روایت زیر را خواند, استقبال كننده 

مصون  و ھر كس بھ ِدِژ من داخل شود از كیفرم, ِدِژ منست ) ال اِلھَ اِالّ ّهللا (كلمھء توحید : خداوند متعال مى فرماید
  .مى ماند

جالب توجھ آنكھ مى بینیم . در آن روز این حدیث را حدود بیست ھزار نفر بھ محض شنیدن از زبان امام نوشتند
از نماز و روزه و این قبیل مطالب , امام در آن شرائط ھرگز مسائل فرعى دین و زندگى مردم را عنوان نكرد

و با آنكھ داشت بھ ي سفر سیاسى بھ . نیا و امثال آن تشویق نكردچیزى را گفتنى ندید و نیز مردم را بھ زھد در د
  .مرو مى رفت ھرگز مسائل سیاسى یا شخصى خویش را با مردم در میان ننھاد

امام بھ عنوان رھبر حقیقى مردم توجھ ھمگان را بھ مسئلھ اى معطوف كرد كھ مھمترین مسائل , بھ جاى ھمھء اینھا
  . ھ شمار مى رفتدر زندگى حال و آینده شان ب

توحید پایھء ھر زندگى با فضیلتى است كھ , چھ , را پیش كشید <توحید>امام در آن شرائط حساس فقط بحث , آرى 
رھایى مى یابند و اگر انسان توحید را در زندگى خویش گم كند ھمھ چیز , ملتھا بھ كم آن از ھر نگونبختى و رنجى 

مى خواست بفھماند كھ جامعھء وسیع و , بھ كالمى كھ چند لحظھ بعد فرمود با توجھ, ضمناً . را از كف باختھ است 
  . از حقیقت توحید عارى و خالى است, پرتكاپوى اسالمى آن روز

 رابطھء مسئلھء والیت با توحید 

 ولى ھنوز دیدگان ھزاران انسان شیفتھ بھ , ناقھء امام بھ راه افتاد, پس از فرو خواندن حدیث توحید

ناگھان ناقھ ایستاد و  ,ھمچنانكھ مردم غرق در افكار خویش بودند و یا بھ حدیث توحید مى اندیشیدند. ودسوى او ب
كلمھء توحید > : امام سراز عمارى بیرون آورد و كلمات جاویدان دیگرى بھ زبان آورد و با صداى رسا گفت

مسئلھء : بنیادى دیگرى را عنوان كرد در اینجا امام ي مسئلھء .<من از جملھء شروط آن ھستم , شروطى ھم دارد
 را كھ چون تنھ اى برآمده از  <والیت >

  . ریشھء درخت توحید است



 ,اگر ملت خواھان زندگى با فضیلتى است پیش از آنكھ مسئلھء رھبرى حكیمانھ و دادگرانھ برایش حل شود, آرى 
ن صحنھء تاخت و تاز ستمگران و اگر مردم بھ والیت نگروند جھا. ھرگز امورش بھ سامان نخواھد رسید

قائل شده و با اجراى احكامى غیر , طاغوتھایى خواھد بود كھ براى خویشتن حق قانونگذارى كھ مختص خداست 
  ...سرگردانى و بطالت خواھند كشانید, شقاوت , نكبت , از حكم خدا جھان را بھ وادى بدبختى 

با ي  <و من از جملھء آن ھستم > : خواھیم دریافت كھ گفتھء امام ,اگر براستى رابطھء والیت با توحید را در كنیم 
بلكھ با این بیان مى خواست ي موضوع اساسى و كلى را خاطر , مسئلھء شخصى بھ نفع خود او سر و كار نداشت 

  .نشان كند

كالم خداست كھ از , سلسلھء سند آن را ھم ذكر كرد و بھ ما فھماند كھ این حدیث , لذا پیش از خواندن حدیث مزبور
چنین شیوه اى در نقل حدیث از امامان ما . زبان پدرش و جدش و دیگر اجدادش تا رسول خدا شنیده شده است 

را بھ  <رھبرى امت >مگر در موارد بسیار نادرى مانند اینجا كھ امام مى خواست مسئلھء , بسیار كم سابقھ دارد
  .امھء تاریخى امامت معصوم را بھ امت اسالمى معرفى كندمبداء على و خدا پیوستھ سازد و ضمناً شجره ن

امام در شھر نیشابور براى بیان این حقیقت از فرصت حساسى كھ بھ دست آمده بود حكیمانھ سود جست و در برابر 
بزگترین ھدف ماءمون را با این , بنابراین . پاسدار دژ توحید معرفى كرد, صدھا ھزار تن خویشتن را بھ حكم خدا

او مى خواست كھ با كشاندن امام بھ مرو از وى اعتراف بگیرد كھ بلى , چھ , گاھى بخشیدن بھ توده ھا درھم كوبیدآ
  . حكومت او و بنى عباس ي حكومت مشروع و اسالمى است

 موضعگیرى چھارم 

نھ . مى گفت امام ـ علیھ السالم ـ چون بھ مرو رسید ماھھا گذشت و او ھمچنان از موضع منفى با ماءمون سخن 
پیشنھاد خالفت و نھ پیشنھاد ولیعھدى ـ ھیچ كدام ـ را نمى پذیرفت تا آنكھ ماءمون با تھدیدھاى مكرر بھ قصد جانش 

  . برخاست

مى خواھم : امام گفت . امام با این گونھ موضعگیرى زمینھ را طورى چید كھ ماءمون را رویاروى حقیقت قرار داد
با این . بلكھ این دنیاست كھ از پى او روان شده است , بن موسى بھ دنیا چسبیده  كارى كنم كھ مردم نگویند على

رویّھ بھ ماءمون فھماند كھ نیرنگش چندان موفقیت آمیز نیست و در آینده نیز باید دست از توطئھ و نقشھ ریزى بر 
 . م دھد بھ تزلزل در انداختدر نتیجھ از ماءمون سلب اطمینان كرد و او را در ھر عملى كھ مى خواست انجا. دارد

  .در دل مردم نیز بر ضد ماءمون و كارھایش ش و تردید افكند, عالوه بر این 

بلكھ در ھر فرصتى تاءكید مى كرد كھ , بھ اینھا نیز بسنده نكرد, موضعگیرى پنجم امام رضا ـ علیھ السالم ـ
 ماءمون او را 

  . ه استبھ ولیعھدى رساند, بھ اجبار و با تھدید بھ قتل 

پیمان , مردم را گاه گاه از این موضوع نیز آگاه مى ساخت كھ ماءمون بزودى دست بھ نیرنگ زده , افزون بر این 
امام بصراحت مى گفت كھ بھ دست كسى جز ماءمون كشتھ نخواھد شد و كسى جز . خود را خواھد شكست 

  .ماءمون ھم گفتھ بود این موضوع را حتى در پیش روى. ماءمون او را مسموم نخواھد كرد

بلكھ رفتارش نیز در طول مدت ولیعھدى ھمھ از عدم رضایت وى و مجبور , امام تنھا بھ گفتار بسنده نمى كرد
, بدیھى است كھ اینھا ھمھ عكس نتیجھ اى را كھ ماءمون از ولیعھدى وى انتظار مى داشت . بودنش حكایت مى كرد

  .بھ بار مى آورد

این معنا را بھ , علیھ السالم ـ از كوچكترین فرصتى كھ بھ دست مى آورد سود جستھ موضعگیرى ششم امام ـ 
 دیگران 



یاد آورى مى كرد كھ ماءمون در اعطاى سمت ولیعھدى بھ وى كار مھمى نكرده جز آنكھ در راه بر گرداندن حق 
امام پیوستھ مشروع نبودن خالفت بنابراین , گام بر داشتھ است , مسلم خود او كھ قبالً از دستش بھ غصب ربوده بود

  . ماءمون را بھ مردم خاطر نشان مى ساخت

امام  :موضعگیرى ھفتم امام براى پذیرفتن مقام ولیعھدى شروطى قائل شد كھ طى آنھا از ماءمون چنین خواستھ بود
 نھ رسم و سنتى را براندازد و , نھ كسى را عزل كند, ھرگز نھ كسى را بر مقامى گمارد

ماءمون نیز تمام این شروط  .بلكھ از دور مشاور در امر حكومت باشد, ى از وضع موجود را دگرگون سازدنھ چیز
 بنابراین مى بینیم كھ امام بر پاره اى از ھدفھاى ماءمو خط بطالن . را پذیرفت 

  :زیرا اتخاذ چنین موضعى دلیل گویایى بود بر امور زیر, كشید

  . دن سیستم حكومتى وىالف ـ اعتراف نكردن بھ مشروع بو

  .ب ـ سیستم موجود ھرگز نظر امام را بھ عنوان ي نظام حكومتى تاءمین نمى كرد

دیگر با قبول این شروط نمى توانست كارھایى را بنام , ج ـ ماءمون بر خالف نقشھ ھایى كھ در سر پرورانده بود
  .امام و بھ دست او انجام دھد

  .31(ى قدرت حاكم را اجرا سازد د ـ امام ھرگز حاضر نبود تصمیمھا

 شرائط خاص فرھنگى جامعھء اسالمى 

 در عصر عباسیان 

 ولى چون زیر بنایى محكم و استوار , از محیط حجاز بیرون نرفت ) ص (با اینكھ اسالم در عصر پیامبر 

متمدن آن آنچنانكھ در مدت كوتاھى سراسر دنیاى , داشت بعد از رحلت آن حضرت بسرعت رو بھ گسترش نھاد
, كلده و آشور را كھ در شمال , یمن , مصر, ایران , عصر را فرا گرفت و باقیماندهء تمدنھاى پنجگانھء عظیم روم 

در كورهء داغ خود فرو برد تا آنچھ خرافھ و ظلم و انحراف و فساد و استبداد , غرب و جنوب حجاز بودند, شرق 
بلكھ , مدن شكوھمند اسالمى با صبغھء الھى و توحیدى باقى بماندبسوزد و آنچھ مثبت و مفید بود زیر چتر ت, بود

طبیعت علم دوستى اسالم سبب شد كھ بھ موازات پیشرفتھاى سیاسى و عقیدتى در كشورھاى . رشد و نمو یابد
علوم و دانشھاى آن كشورھا بھ محیط جامعھء اسالمى راه یابد و كتب علمى دیگران از یونان گرفتھ , مختلف جھان 

  .ترجمھ شود, كھ زبان قرآن بود, ا مصر و از ھند تا ایران و روم بھ زبان تازى ت

دانشھاى دیگران را مورد نقد و بررسى قرار , علماى اسالم كھ فروغ اندیشھء خود را از مشعل قرآن گرفتھ بودند
نو  <صورت > , مدن گذشتھفرھنگ و ت <ماّده ء>دادند و ابتكارات و ابداعات جدید و فراوانى بر آن افزودند و بر 

  .و صبغھء اسالمى زدند

شروع شد و در عصر ) كھ خود با علم و اسالم بیگانھ بودند(ترجمھء آثار علمى دیگران از زمان حكومت امویان 
ھمان گونھ كھ در این زمان وسعت كشور (بھ اوج خود رسید , مخصوصاً زمان ھارون و ماءمون , عباسیان 

  .(د خود در طول تاریخ رسیداسالمى بھ باالترین ح

نتیجھء مستقیم , این , البتھ این حركت علمى چیزى نبود كھ بھ وسیلھء عباسیان یا امویان پایھ گذارى شده باشد
یِن َو > : تعلیمات اسالم در زمینھء علم بود كھ براى علم و دانش وطنى قائل نبود و بھ حكم اُطلُبُوا اْلِعْلَم َولَوبِالصِّ



ھر چند در دور افتاده ترین , مسلمانان را بھ دنبال آن مى فرستاد ,<اْلِعْلَم َولَْو بَِسفِك اْلُمھَِج َوَخْوِض اللَُجج ِ  اُْطلُبُوا
  .و با پرداختن ھرگونھ بھا در این راه حتى خون قلب بود, نقاط جھان یعنى چین 

از او مسائلى پرسید , ى را در خواب دیدفیلسوف مشھور یونان, در تواریخ آمده است كھ ماءمون شبى ارسطاطالیس 
نامھ اى بھ پادشاه روم نوشت و از وى , و چون از خواب برخاست بھ فكر ترجمھء كتابھاى آن فیلسوف افتاد

این , پادشاه روم پس از گفتگوى بسیار. براى او بفرستد, خواست مجموعھ اى از علوم قدیم كھ در بالد روم بود
  . درخواست را پذیرفت

 <بیت الحكمة>سرپرست  ,<سلما>و  <ابن بطریق >و  <حجاج بن مطر>مون جمعى از دانشمندان را مانند ماء
  .را ماءمور انجام این مھم نمود) كتابخانھ ء بسیار بزرگ و مشھور بغداد)

ء آنھا را آنان آنچھ را از بالد روم یافتند و پسندیدند جمع آورى كرده نزد ماءمون فرستادند و ماءمون دستور ترجمھ
  .32(داد

آنھا در این  !ساده نیست و قاعدتاً جنبھ سیاسى دارد, بدون ش خوابھاى سیاست بازان كھنھ كارى ھمچون ماءمون 
 خوابھا امورى را مى بینند كھ پایھ ھاى كاخ بیدادگریشان را محكم مى سازد و بھ ھر حال این 

  :عمل ماءمون از نظر تحلیل سیاسى احتماالتى دارد

دست بھ این كار زد تا از این طریق امتیاز , ماءمون براى اینكھ خود را مسلمانى طرفدار علم و دانش قلمداد كندـ 1
  .و وجھھ اى كسب كند

ـ او مى خواست بھ این وسیلھ ي نوع سرگرمى براى مردم در برابر مشكالت اجتماعى و خفقان سیاسى درست 2
  .كند

متفكران جامعھء اسالمى بھ سوى خود و در نتیجھ تقویت پایھ ھاى حكومت ـ ھدف او جلب افكار اندیشمندان و 3
  .بود

كھ در میدان علم و دانش در ) ص (ـ او مى خواست از این طریق دكانى در برابر مكتب علمى اھل بیت پیامبر 4
  .باز كند و بدین وسیلھ مشتریان آن مكتب را كم كند و از فروغ آن بكاھد, اوج شھرت بودند

روم و , او مى خواست ثابت كند كھ دستگاه خالفت بنى عباس شایستگى حكومت بر كشورھایى ھمچون ایران ـ 5
  .مصر را دارد

ولى علت , البتھ منافاتى در میان این احتماالت پنجگانھ نیست و ممكن است ھمھء آنھا مورد توجھ ماءمون بوده 
و پول زیادى در این راه , بھاى یونانى كوشش بسیار نمودھرچھ باشد در این مسئلھ ش نیست كھ او در ترجمھء كتا

و بھ قدرى بھ ترجمھء كتابھا توجھ , بھ طورى كھ مى گویند گاه در مقابل وزن كتابھا طال مى داد, صرف كرد
و مردم را بھ خواندن و فرا گرفتن آن علوم , داشت كھ روى ھر كتابى كھ بھ نام او ترجمھ مى شد عالمتى مى گذارد

و بھ این ترتیب نشر علوم  33(با حكما خلوت مى نمود و از معاشرت آنھا اظھار خشنودى مى كرد, ق مى كردتشوی
حتى اشراف و اعیان دولت كھ معموالً , مسئلھء مطلوب روز شد, در كنار دانشھاى اسالمى , و دانشھاى دیگران 

منطق را گرامى , ارباب علم و فلسفھ , ردندشامھ ء تیز و حساسى در این گونھ امور دارند خط ماءمون را تعقیب ك
  .34(ایران بھ بغداد آمدند , شام , مترجمین بسیارى از عراق , داشتند و در نتیجھ 

  :مورخ مشھور مسیحى در این زمینھ مى نویسد <جرجى زیدان >



كان ھندى و موقعى بھ خالفت رسید كھ بھ واسطھء آمد و شد دانشمندان و پزش 193ـ 170حك (ھارون الرشید 
ایرانى و سریانى بھ بغداد افكار مردم تا حدى پختھ شده بود و توجھ اذھان عمومى بھ علوم و كتب پیشینیان توسعھ 

دانشمندان غیر مسلمان كھ زبان عربى آموختھ بودند و با مسلمانان معاشرت داشتند آنان را بھ فراگرفتن . یافتھ بود
فكر , چھ , ھم مسلمانان از توجھ بھ علوم بیگانھ جز علم پزشكى بیم داشتندولى باز , علوم گذشتھ تشویق مى كردند

چون پزشكان نزد خلفا مقرب شدند و , با اینھمھ . مى كردند كھ جز طّب علوم بیگانھء دیگر مخالف اسالم است 
شنیدن مطالب منطقى خواه ناخواه خلفا را بھ , غالب آنان دوستدار منطق و فلسفھ بودند و از آن علم بھره اى داشتند

تا آنجا كھ اگر كشورى یا , رفتھ رفتھ خلفا با فلسفھ و منطق آشنا شدند و با آن خو گرفتند. و فلسفى مشغول مى داشتند
شھرى را فتح مى كردند كتابھاى آنجا را آتش نمى زدند و نابود نمى ساختند بلكھ دستور مى دادند كتابھا را بھ بغداد 

و سایر شھرھاى روم  <عموریھ >و  <آنكارا>چنانكھ ھارون پس از فتح , ى ترجمھ كنندبیاورند و بھ زبان عرب
را  <یوحنا بن ماسویھ > ,آن ھا را بھ بغداد حمل كرد و طبیب خود, كتابھاى بسیارى در آن بالد بھ دست آورده 
ود و چیزى از فلسفھ در آن راجع بھ طب یونانى ب, اما كتابھا مزبور. دستور داد آن كتابھا را بھ عربى ترجمھ كند

  .یافت نمى شد

بھ عربى ترجمھ شد و این ترجمھ را  <حجاج بن مطر>براى مرتبھء اول توسط  <اُقلیِدس >در زمان ھارون كتاب 
مى  <ماءمونیّھ >مى گویند و بار دیگر در زمان ماءمون آن كتاب بھ عربى ترجمھ شد و این دومى را  <ھارونیّھ >

را بھ عربى ترجمھ كرد و عده اى آن كتاب  <ِمَجْسطى >در زمان ھارون كتاب  <خالد برمكى یحیى بن > .خوانند
را بھ آن كار , مدیر بیت الحكمة ,<سلما>و  <ابا حسان >را تفسیر كردند و چون بخوبى از عھده برنیامدند ھارون 

  .گماشت و آنان مجسطى را با دقت تصحیح و تفسیر نمودند

 طق ماءمون و فلسفھ و من

 كتابھاى فلسفى در زمان ماءمون ترجمھ شد و آن ھم بھ خاطر عالقھ مندى خود ماءمون بھ آن كار 

از آغاز اسالم مسلمانان بھ آزادى گفتار و فكر و مساوات معتاد بودند و اگر ھر ي از آنان دربارهء امور . بود
امیر ابراز مى كرد و ابھت مقام سیاسى و غیره فكرى بھ خاطرش مى رسید بى پروا آن را بھ خلیفھ و یا 

ھمین قسم در امور دینى نیز آزادى عقیده داشتند و اگر كسى چیزى , فرمانروایى او را از این كار باز نمى داشت 
از معناى آیھ و یا حدیث در مى كرد و آن را مخالف نظر دیگران مى دید نظر خود را آشكارا مى گفت و با مخالفان 

بھ قسمى كھ پس از , سبب پیدایش مذاھب مختلف گشت , رد و ھمین آزادى فكر و عقیده مناظره و مجادلھ مى ك
انقضاى دروهء صحابھ و آغاز قرن دوم ھجرى فرقھ ھاى متعددى در جھان اسالم پدید آمد كھ از جملھء آنھا فرقھ ء 

اشد و اگر با دقت در معتزلھ گروه بسیارى بودند كھ اساس مذھب آنان تطبیق دین و عقل مى ب. بود <معتزلھ >
افكار و عقاید آنان مطالعھ شود معلوم مى گردد كھ بعضى از افكار و آراى آنان با جدیدترین آراى انتقادى مذھبى 

  .امروز موافق در مى آید

 ماءمون و اعتزال 

 مذھب اعتزال در اواخر قرن اول ھجرى پدید آمد و چون اصول این مذھب پیروى از احكام 

منصور عباسى با پیراوان طریقھء , و در زمینھ فقھ . لذا در مدت كوتاھى پیروان زیادى پیدا كرد, ودعدل و منطق ب
این فكر و نظر منصور پس . راءى و قیاس موافق بود و از ھمینرو ابوحنیفھ را پیش انداختھ و با نظر او ھمراه شد

بسیار نزدي ) پیروى از راءى و قیاس (ین طریقھ اتفاقاً مذھب معتزلھ با ا. از وى نیز در میان عباسیان باقى ماند
چون طایفھء مزبور كوشش داشتند عقاید خود را با ادلھ عقلى ثابت كنند و بدین جھت ھر كس را كھ مطلع از , است 

منطق و گفتھ ھاى ارسطو مى دیدند دنبال او را مى گرفتند و از او براى تاءیید نظر خود و جدال با مخالفان استمداد 
طایفھء  .بیشتر شایع شد) پیروى از منطق (این فكر , در زمان خالفت مھدى بھ علّت كثرت زنادقھ . كردندمى 

 و بدان جھت پیش از , برامكھ نیز از پیروان راءى و قیاس بودند و طبعاً بھ علم توجھ و اشتیاق داشتند



ظاھراً . مباحثھ و مناظره تشكیل دادندماءمون بھ ترجمھء كتابھاى علمى مشغول شدند و در خانھ ھاى خویش انجمن 
  .ھارون با این كار آنان موافق نبود و برامكھ از بیم وى تظاھر بھ آن عمل نمى كردند

ماءمون مرد باھوش و مطلعى بود و بھ , چھ , اوضاع تغییر یافت  218ـ 198حك (ھمین كھ ماءمون خلیفھ شد 
مطالعھ و بررسى كرده , یم را كھ قبل از وى ترجمھ شده بودطریقھ ء قیاس میل وافر داشت و بسیارى از كتب قد

بود و در نتیجھ بیش از پیش بھ طریقھء قیاس متمایل گشت و سرانجام مذھب معتزلھ را پذیرفتھ و بزرگان آن طایفھ 
كیل را بھ خود نزدي ساخت و مجالس مناظره با علماى علم كالم تش) ابراھیم بن سیار و غیره , ابى الھذیل عالف (

در اثر این توجھ ماءمون حرفھایى كھ . داد و در مذھب اعتزال پا برجا ماند و پیروان آن طریقھ را ھمراھى كرد
بى پرده در میان مردم شایع شد و از آن جملھ صحبت از , ممكن نبود) بھ علّت بیم از فقھاى عاّمھ )اظھار آن 

  .مخلوق بودن قرآن بود كھ یكى از دعاوى معتزلھ مى باشد

معتقد بود و مسلمانان مى ترسیدند كھ ) خلق قرآن (بھ آن موضوع , اتفاقاً ماءمون پیش از رسیدن بھ مقام خالفت 
من از خدا : علناً مى گفت  <فُضیل بن عیاض >تا حدى كھ , مبادا ماءمون خلیفھ شود و آن عقیده را ترویج كند

  . ر امان باشمبراى ھارون طول عمر مى خواھم تا از شر خالفت ماءمون د

جار و جنجال بر پا , فقھاى عامھ كھ این را دیدند. اما باالخره ماءمون خلیفھ شد و بھ پیروى از معتزلھ تظاھر كرد
ماءمون كھ . این ھیاھو براى ماءمون تولید زحمت كرد, كردند و چون اكثریت مسلمانان نیز بر خالف معتزلھ بودند

راه مناظره و مباحثھء علمى وارد شد و مجالس بحث و گفتگو تشكیل داد تا  از, نمى توانست از نظر خود بر گردد
گفتھ ھاى طرفین با عقل و منطق سنجیده شود و براى تاءیید مباحث منطقى دستور ترجمھء كتب فلسفى و منطقى را 

د و عقیده اش صادر كرد تا ھرچھ زودتر از یونانى بھ عربى ترجمھ شود و خود نیز آن ترجمھ ھا را مطالعھ مى كر
ولى این تمھیدات در جلب عامھء مردم بھ عقاید , دربارهء معتزلھ در اثر مطالعھء كتب مزبور محكمتر مى گشت 

ماءمون تاءثیر جندانى نداشت و زمانى كھ ماءمون این را دانست و از مماشات نومید شد بھ قواى قھریھ دست زد و 
اسحق بن >نت رفتار كرد و ھنگامى كھ خارج از بغداد بود بھ در اواخر خالفت خویش یا مخالفان اعتزال بخشو

دستور داد قضات و شھود و اھل علم را امتحان كند و ھر كدام آنان كھ بھ مخلوق بودن قرآن , والى بغداد ,<ابراھیم 
  .35(اقرار دارد آزاد گردد و كسانى كھ آن عقیده را ندارند بھ آنان تعلیم داده شود 

چنان بھ نظر مى رسد كھ ماءمون بھ علّت كثرت اطالعات و آزادى عقیده و تمایل بھ قیاس , گفتیم با توجھ بدانچھ 
از ترجمھء علوم یونانى بھ عربى با نداشت و ابتداءاً براى تاءیید مذھب معتزلھ بھ ترجمھء كتب منطق و , عقلى 

پرداخت و بدین گونھ در اوائل قرن سوم  سپس بھ ترجمھء كلیھء تاءلیفات ارسطو از فلسفھ و غیره ـ, فلسفھ دست زد
مطالب فلسفى ارسطو را دریافتند و , معتزلھ مانند تشنھ اى كھ بھ آب برسد. ھجرى ترجمھء آن كتابھا آغاز گشت 

 36(حربھء تازه اى بھ دست آوردند , آن را كامالً بررسى و مطالعھ كردند و در نتیجھ براى مبارزه با مخالفان 

 خارجىترجمھء كتب علمى 

  :نیز در این باره چنین مى نویسد <ابراھیم حسن >دكتر 

نخستین كسى  <خالد بن یزید بن معاویھ >ترجمھء كتابھاى بیگانھ بھ زبان عربى در دوران امویان رواجى نداشت 
وى گروھى از یونانیان مقیم مصررا فرا خواند و خواست تا , بود كھ طب و شیمى را بھ زبان عربى درآورد

وى كوشش . رى از كتابھاى یونانى و مصرى را كھ از شیمى عملى سخن داشت براى او بھ عربى برگردانندبسیا
دفترھاى دولت را كھ تا آن  <عبدالمل مروان >در دوران . مى كرد تا از راه شیمى طالى مصنوعى بھ دست آورد

بھ , یز كھ بھ زبان مصرى و یونانى بودبھ زبان عربى برگرداندند و دیوان مصر را ن, روز بھ فارسى و یونانى بود
عربان و , از آنجا كھ این دولت رو بھ پارسیان داشت , زمانى كھ دولت عباسى روى كار آمد .عربى ترجمھ كردند

 پارسیان در 

 <منصور> .پایتخت ایشان با ھم اختالط و آمیزش یافتند و خلفا بھ دانستن علوم یونان و ایران رغبت نشان دادند
و  <ُسقراط>بعضى از كتابھاى  <حنین بن اسحاق > .داده بود تا چیزى از كتابھاى بیگانھ را ترجمھ كنندفرمان 



را  <اُقلیدس >را بھ عربى در آورد و نیز كتاب  <كلیلھ > , ابن ُمقَفَّع. را براى وى بھ عربى برگرداند <جالینوس >
ز در كار ترجمھء متون بھ زبان فارسى شھرتى بسیارى دیگر از دانشمندان نی <ابن مقفع >ترجمھ كرد و جز 

و ) موءلف فتوح البلدان )و احمد بن یحیى بالذرى ) وزیر ماءمون (مانند خاندان نوبختیان و حسن بن سھل , یافتند
از بعضى از شھرھاى بزرگ روم كتابھایى بھ : در دوران ھارون ترجمھ رواجى دیگر یافت . عمرو بن فرخان 

تشویقى نیز كھ برمكیان از مترجمان . از كتابھاى یونان ھرچھ بھ دست آمد ترجمھ كنند: و گفت تصرف وى افتاد و ا
خود ماءمون ھم ترجمھ مى كرد او . در رواج ترجمھ موءثر بود, مى كردند و ایشان را عطاھاى خوب مى دادند

نیھ فرستاد تا كتابھاى كمیاب مخصوصاً بھ ترجمھ ء كتابھاى یونانى و ایرانى عالقھ داشت و كسانى را بھ قُسطنط
میان ماءمون و پادشاه روم نامھ ھایى رد و بدل : م处گوید <ابن ندیم > .فلسفھ و ھندسھ و موسیقى و طب را بیاورند

كتابھایى بفرستد و او از پس امتناع پذیرفت و ماءمون , شد و از او خواست تا از علوم قدیم كھ در خزانھء روم بود
فرستاد , از آن جملھ بودند ,<دارالحكمة>سرپرست  ,<سلما>و  <ابن بطریق >و  <ن مطرحجاج ب>گروھى را كھ 

و آنان . تا از آن كتابھا ھرچھ خواستند بر گرفتند و چون نزد ماءمون بردند دستور داد تا آنھا را بھ عربى برگردانند
كلدانى نظارت داشت و یحیى بن در كار ترجمھ از یونانى و سریانى و  <قسطابن لوقا> .نیز این كار را كردند

خاص ماءمون نبود كھ مردم بھ دین ملو مى , تشویق و تاءیید مترجمان . ھارون مراقب ترجمھ ھاى فارسى بود
از آن جملھ محمد و احمد و حسن پیروان . رفتند و بسیارى از كتابھا بھ ھمت توانگران بھ عربى ترجمھ گردید

اى فراھم كردن كتابھاى ریاضیات دادند و در ھندسھ و موسیقى و نجوم منجم بودند كھ مال بسیارى بر <شاكر>
  .را بھ دیار روم فرستادند تا كتابھاى كمیاب بیاورد <حنین بن اسحاق >ھم آنھا , آثار گرانبھا داشتند

 وى نخستین كسى. در دوران ماءمون ریاضیدانھاى بزرگ پدید آمدند كھ محمد بن موسى خوارزمى از آن جملھ بود
رواج ترجمھ ي نتیجھء طبیعى داشت كھ . بود كھ دربارهء جبر مطالعات منظم كرد و آن را از علم حساب جدا كرد

بسیارى از مسلمانان دربارهء ترجمھ ھا بحث و تحقیق كردند و بر آن حاشیھ زدند و خطاھا را بھ اصالح آوردند كھ 
در طب و فلسفھ و حساب و منطق و ھندسھ و نجوم  وى. را باید نام برد <یعقوب بن اسحاق كندى >از آن جملھ 

تبحر داشت و در تاءلیفات خود از روش ارسطو پیروى مى كرد و بسیارى از كتابھاى فلسفھ را ترجمھ كرد و 
حنین بن اسحاق و ثابت بن قرهء : بجز او سھ تن دیگر در این مرحلھ شھرت داشتند. مشكالت آن را توضیح داد

  . ن طبرىحرانى و عمرو بن فرخا

عباسیان ھمھء علوم یونانى و پارسى را از فلسفھ و طب و نجوم و ریاضیات و موسیقى و منطق و ھیئت و جغرافیا 
فرزندان شاكر منجم ھر ماھھ بھ گروه مترجمان كھ : مى گوید <ابن ندیم > .و تاریخ و ِحَكم و ِسیَر ترجمھ كردند

  .قریب پانصد دینار مقررى مى دادند, آن جملھ بودند حنین بن اسحاق و جیش بن حسن و ثابت بن قره از

 , در دوران اموى كتابخانھ اھمیتى نداشت و چون بھ دوران عباسى كار ترجمھ باال گرفت و كاغذ سازى پیش رفت
وّراقان پدید شدند كھ كارشان نویسانیدن و خرید و فروش كتاب بود و مكانھاى وسیع داشتند كھ دانشوران و ادیبان 

كتابخانھ ھاى بزرگ پدید آمد كھ كتابھاى دینى و علمى در آن , بھ دنبال این نھضت . آنجا فراھم مى شدنددر 
  .نگھدارى مى شد و بعدھا ھمین كتابخانھ ھا معروفترین مراكز فرھنگى دنیاى اسالم شد

یید كرد و كتابھاى بسیار آن را تاء, كھ بھ احتمال قوى ھارون بنیانگذار آن بود و ماءمون پس از پدر <دارالحكمة>
این كتابخانھ . بزرگترین كتابخانھ ھاى دوران عباسى بود و ھمچنان باقى بود تا بغداد بھ دست مغوالن افتاد, بدان داد

از ھمھء علوم متداول كتابھا داشت و عالمان و ادیبان كھ بھ قصد مطالعھ بھ آنجا مى رفتند در نھضت علمى دوران 
 .ند و فرھنگ اسالم و فرھنگ قدیم را میان مسلمانان و ھمھء مردم دیگر رواج مى دادندخویش نفوذ بسیار داشت

  <مسعودى > .بلكھ وزیران و بزرگان دولت نیز تقلید از ایشان مى كردند, خاص خلفا نبود, ترویج علم 

ملل دیگر در آن  یحیى بن خالد برمكى بھ بحث و مناظره راغب بود و مجلسى داشت كھ متكلمان اسالم و: مى گوید
  .37(فراھم مى شدند 

 دربرابر امواج فكرى بیگانھ ) ع(نقش امام رضا

 افرادى , این بود كھ در بین این گروه مترجمان , آنچھ مایھء نگرانى بود, اما با وجود این ھمھ تالشھاى علمى 



ومیان و برھمنھاى ھند ر, نسطوریان , صابئیان , از پیروان متعصب و سرسخت مذاھب دیگر مانند زردشتیان 
التین و غیره بھ عربى ترجمھ مى , ھندى , سریانى , فارسى , بودند كھ آثار علمى بیگانھ را از زبانھاى یونانى 

  .كردند

یقیناً ھمھء آنھا در كار خود حسن نیّت نداشتند و گرھى از آنان سعى مى كردند كھ آب را گل آلود كرده و ماھى 
بھ , فرصتى براى نشر عقاید فاسد و مسموم خود, داغ انتقال علوم بیگانھ بھ محیط اسالم بگیرند و از این بازار 

دست آورند و درست بھ ھمین علت عقاید خرافى و افكار انحرافى و غیر اسالمى در البالى این كتب بظاھر علمى 
  .38)و بى آالیش نفوذ كرد و بسرعت در افكار گروھى از جوانان و افراد ساده دل , بھ محیط اسالم راه یافت , 

مسلماً در آن زمان ي ھیاءت نیرومند علمى كھ از تقوا و دلسوزى برخوردار باشد در در بار عباسیان وجود نداشت 
و آن را از صافى جھان بینى اصیل اسالمى , كھ آثار علمى بیگانگان را مورد نقد و بررسى دقیق قرار دھد

رد و تنھا آنچھ را كھ صافى و بى غل و غش است در اختیار جامعھء اسالمى دردھا و ناخالصیھا را بگی ,بگذراند
 مھم این جاست كھ این شرائط خاص فكرى و فرھنگى وظیفھء سنگینى بر دوش امام على بن موسى الرضا  .بگذارد

دامن  ,ودـ علیھ السالم ـ گذارد و آن امام بزرگوار كھ در آن عصر مى زیست و بخوبى از این وضع خطرنا آگاه ب
اصالت  ,و در برابر این امواج سھمگین و تند باد خطرنا, ھمت بر كمر زد و انقالب فكرى عمیقى ایجاد فرمود

عقیده و فرھنگ جامعھء اسالمى را حفظ كرد و سرانجام این كشتى را با رھبرى حكیمانھء خویش از سقوط در 
  .گرداب خطرنا انحراف و التقاط رھایى بخشید

ئلھ آنگاه روشنتر مى شود كھ بدانیم وسعت كشور اسالمى در عصر ھارون و ماءمون بھ آخرین حد اھمیت این مس
بھ طورى كھ بعضى از مورخان معروف تصریح كرده اند در ھیچ عصر و زمان چنان حكومت , خود رسیده بود

  .(دانند تنھا وسعت كشور اسكندر كبیر را با آن قابل مقایسھ مى(گسترده اى در جھان وجود نداشت 

  : در آن زمان كشورھاى زیر ھمھ در قلمرو اسالم قرار داشت

, تونس , الجزایر, سودان , عربستان , فلسطین , سوریھ , عراق , تركیھ , فقفاز, تركستان , سند, افغانستان , ایران 
اسبھء اسپانیا و بھ این ترتیب مساحت كشورھاى اسالمى در عصر عباسیان بدون مح) اندلس (اسپانیا  , مراكش

 39! (برابر با مساحت تمام قارهء اروپا بود یا بیشتر

مایھء اختالط و آمیختگى آنھا , طبیعى است كھ فرھنگ پیشین این كشورھا بھ مركز اسالم نفوذ مى كرد و این نفوذ
 مخلوط بود در حالى كھ غّث و سمین و سره و ناسره در آن فرھنگھا با ھم, با اندیشھ و فرھنگ اصیل اسالمى بود

انگیزهء اصلى ماءمون براى تشكیل جلسات مناظره ماءمون پس از تحمیل مقام والیتعھد بر امام على بن موسى 
 الرضا ـ علیھ السالم ـ در خراسان 

بھ این , اعم از مسلمان و غیر مسلمان , و از اكابر علماى زمان , جلسات گستردهء بحث و مناظره تشكیل داد
 جلسات دعوت كرد

شك پوشش ظاھرى این دعوت اثبات و تبیین مقام واالى امام ـ علیھ السالم ـ در رشتھ ھاى مختلف علوم و مكتب  بى
 در میان محققان گفتگو است , اما در این زیر این پوشش ظاھرى چھ صورتى پنھان بود, اسالم بود

چرا كھ اصل در تفسیر نگرشھاى , ندـ گروھى كھ با بدبینى این مسائل را مى نگرند ـ و حق دارند كھ بدبین باش1
ماءمون ھدفى جز این نداشت كھ بھ پندار خویش مقام امام ـ علیھ السالم : سیاسى جباران بر بدبینى است ـ مى گویند

مخصوصاً ایرانیان كھ سخت بھ اھل بیت عصمت ـ علیھم السالم ـ عالقھ داشتند و عشق مى , ـ را در انظار مردم 
بھ گمان این كھ امام ـ علیھ السالم ـ تنھا بھ مسائل ساده اى از قرآن و حدیث آشناست و از , ردپایین بیاو, ورزیدند

 فنون علم و استدالل بى بھره است 



چنانكھ . استدالل مى كنند, براى اثبات این مدعا بھ گفتار خود ماءمون كھ در متون اسالمى آمده است , گروھى فوق 
 مى خوانیم , امام ـ علیھ السالم ـ یار نزدیك, در روایتى از نوفلى 

ماءمون او را گرامى داشت و انعام . در خطھء خراسان نزد ماءمون آمد, عالم مشھور علم كالم , سلیمان مروزى 
 سپس بھ او گفت . فراوان داد

علیرا  و دانشمندان این) عقاید(پسر عمویم على بن موسى ـ علیھ السالم ـ از حجاز نزد من آمده و او علم كالم 
انتخاب این روز شاید براى اجتماع گروه بیشترى (, )روز ھشتم ماه ذى الحجھ(اگر مایلى روز ترویھ , دوست دارد

 نزد ما بیا و با او بھ بحث و مناظره بنشین ) از علما بوده است 

ر مجلس تو در من دوست ندارم از مثل او د! اى امیرموءمنان : گفت , سلیمان كھ بھ علم و دانش خود مغرور بود
من نمى توانم سخن را با امثال , مبادا از عھده برنیاید و مقامش پایین آید, حضور جماعتى از بنى ھاشم سوءال كنم 

 او زیاد تعقیب كنم 

چرا كھ من مى دانم تو در علم و مناظره , ھدف من نیز چیزى جز این نیست كھ راه را بر او ببندى : ماءمون گفت 
 توانا ھستى 

در مجلسى از من و او دعوت كن و در این صورت مذمتى بر من , اكنون كھ چنین است مانعى ندارد: ان گفت سلیم
 40.(نخواھد بود

این مناظره با قرار قبلى ترتیب یافت و امام ـ علیھ السالم ـ در آن مجلس سلیمان را سخت در تنگنا قرار داد و تمام )
 نى او را آشكار ساخت راھھاى جواب را بر او بست و ضعف و ناتوا

ھنگامى كھ ماءمون مجالس بحث و . شاھد دیگر حدیثى است كھ از خود امام على بن موسى الرضا نقل شده است 
و شخصاً در مقابل مخالفان اھل بیت ـ علیھم السالم ـ بھ بحث مى نشست و امامت امیر , مناظره تشكیل مى داد

ا بر تمام صحابھ روشن مى ساخت تا بھ امام على بن موسى الرضا ـ موءمنان على ـ علیھ السالم ـ و برترى او ر
 چنین فرمود, امام ـ علیھ السالم ـ بھ افرادى از یارانش كھ مورد وثوق بودند, علیھ السالم ـ تقرب جوید

تا ولى چاره اى جز صبر ندارم , بھ خدا سوگند ھیچ كس جز او مرا بھ قتل نمى رساند, فریب سخنان او را نخورید>
 41)!<دوران زندگیم بھ سر آید

زیرا از یك سو شعار , البتھ ماءمون حق داشت كھ این گونھ با كمال صراحت از مكتب امیرموءمنان على دفاع كند
و از سوى , بود و بھ بركت آن توانستھ بودند روى كار آیند <الرضا من آل محمد>نخستین حكومت عباسیان شعار 
ل حكومتش را ایرانیان تشكیل مى دادند كھ عاشق مكتب اھل بیت ـ علیھم السالم ـ دیگر ستون فقرات لشكر و رجا

 بودند و براى حفظ آنھا راھى جز این نداشت 

بھ ھر حال تعبیرات امام ـ علیھ السالم ـ در حدیث فوق بخوبى نشان مى دھد كھ ماءمون در برنامھ ھایش در مورد 
 در این باره مى گوید, پیشكار امام , لصلت چنانكھ ابوا, جلسات مناظره صداقتى نداشت 

ماءمون , از آنجا كھ امام در میان مردم بھ علت فضائل و كماالت معنوى خود محبوبیت روزافزون مى یافت ....>
امام را بھ موضع عجز اندازند و بدین , تا در مباحثھ , بر آن شد كھ علماى كالم را از ھر نقطھء كشور فراخواند

ولى امام ـ علیھ السالمـ , و عامھء مردم نیز پى بھ كمبودھایش ببرند, از نظر دانشمندان پایین بیایدوسیلھ مقامش 
ـ ھمھ را در بحث محكوم ...منكر خدا و, برھمن صابئى , زردشتى , مسیحى , دشمنان خود ـ از یھودى 

 42)<...نمود



ولى پس از شھادت امام ـ علیھ , حثات بودجالب توجھ آن كھ دربار ماءمون پیوستھ محل برگزارى این گونھ مبا
 السالم ـ دیگر اثرى از آن مجالس علمى و بحثھاى كالمى دیده نشد و این مسئلھ قابل دقت است 

ھنگامى كھ من با اھل تورات بھ تواتشان : مى فرمود, خود امام ـ علیھ السالم ـ ھم كھ از قصد ماءمون آگاھى داشت 
با موءبدان بھ , با ستاره پرستان بھ شیوهء عبرانیشان , با اھل زبور بھ زبورشان , با اھل انجیل بھ انجیلشان , 

ھمھ را , و با اھل بحث و گفتگو بھ زبانھاى خودشان استدالل كرده , با رومیان بھ سبك خودشان  , شیوهء پارسیشان
 43...(یقیناً پشیمان خواھد شدو , ماءمون خود خواھد فھمید كھ راه خطا را برگزیده , بھ تصدیق خود وادار كنم 

 و بھ این ترتیب نظر بدبینان در این زمینھ كامالً تقویت مى شود

ـ اگر از این انگیزه صرفنظر كنیم انگیزهء دیگرى كھ در اینجا جلب توجھ مى كند این است كھ ماءمون مى 2
و تدریجاً او را از مسائل سیاسى , دخواست مقام واالى امام ھشتم ـ علیھ السالم ـ را تنھا در بعد علمى منحصر كن

و او كارى با , و چنین نشان دھد كھ امام مرد عالمى است و پناھگاه امت اسالمى در مسائل علمى است , كنار بزند
 مسائل سیاسى ندارد و بھ این ترتیب شعار تفكیك دین از سیاست را عملى كند

كھ ھمیشھ سیاستمداران شیاد و كھنھ كار اصرار دارند در  ـ انگیزهء دیگرى كھ در اینجا بھ نظر مى رسد این است3
سرگرمیھایى براى تودهء مردم درست كنند تا افكار عمومى را بھ این وسیلھ از مسائل اصلى , مقطعھاى مختلف 

او مایل بود كھ مسئلھء مناظرهء امام على بن موسى الرضا ـ علیھ . جامعھ و ضعفھاى حكومت خود منحرف سازند
و ھمھء عالقھ مندان و عاشقان مكتب اھل , ـ با علماى بزرگ عصر و زمان خود نقل محافل و مجالس باشدالسالم 

و , بیت ـ علیھم السالم ـ در جلسات خود بھ این مسائل بپردازند و از پیروزیھاى امام در این مباحث سخن بگویند
 نقاط ضعف حكومتش باشد و پوششى بر, ماءمون كارھاى سیاسى خود را با خیال راحت دنبال كند

تمایل داشت بھ , آدم بى فضلى نبود, این است كھ ماءمون خود, ـ چھارمین انگیزه اى كھ در اینجا بھ نظر مى رسد4
و عشق او را بھ علم و دانش آن ھم در محیط ایران , عنوان یك زمامدار عالم در جامعھء اسالمى معرفى گردد

و این یك امتیاز براى حكومت او باشد و از این , ماً ھمگان باور كنندو در محیط اسالم آن روز عمو, خصوصاً 
 طریق گروھى را بھ خود متوجھ سازد

از آنجا كھ این جلسات بحث و مناظره بھ ھر حال قطعاً جنبھء سیاسى داشت و مسائل سیاسى معموالً تك علتى 
 چھار گانھ براى ماءمون مطرح بوده است  ھیچ مانعى ندارد كھ بگوییم احتماالً ھمھء این انگیزه ھاى, نیستند

ولى چنانكھ , در ھر صورت با این انگیزه ھا جلسات بحث و مناظرهء گسترده اى از سوى ماءمون تشكیل شد
 بلكھ نتیجھء معكوس گرفت , و نھ تنھا بھ ھدفش نرسید, خواھیم دید ماءمون از این جلسات ناكام بیرون آمد

ھر چند با كمال , دمات بھ سراغ قسمتى از این جلسات بحث و مناظره مى رویم اكنون با در نظر گرفتن این مق
بلكھ بسیار خالصھ , تاءسف در متون تاریخ و حدیث گاھى جزئیات بحثھایى كھ رد و بدل شده اصالً ذكر نگردیده 

علیھ السالم ـ پى  و اى كاش امروز ھمھ آن جزئیات در اختیار ما بود تا بتوانیم بھ عمق سخنان امام ـ, شده است 
و , و این گونھ كوتاھیھا و سھل انگاریھا در كار روات حدیث (ببریم و از زالل كوثر علمش بنوشیم و سیراب شویم 

ولى خوشبختانھ قسمتھایى را مشروح نقل , )ناقالن تاریخ كم نیست كھ تنھا تاءسفش امروز براى ما باقى مانده است 
 ى از خروار باشدكرده اند كھ ھمانھا مى تواند مشت

 مناظرات امام با پیروان ادیان و مكاتب 

 ولى از ھمھ مھمتر ھفت , گرچھ مناظرات امام على بن موسى الرضا ـ علیھ السالم ـ فراوان است 

 مناظره است كھ ذیالً فھرست وار از نظر مى گذرد



ضا آورده و مرحوم عالمھء در كتاب عیون اخبار ـ الر, مرحوم شیخ صدوق , این مناظرات را عالم بزرگوار
. نیز آمده است 2بحار االنوار از كتاب عیون نقل كرده و در كتاب مسند االمام الرضا جلد 49مجلسى نیز در جلد 

 این مناظرات عبارتند از

 44(ـ مناظره با جاثلیق 1

 45(ـ مناظره با راءس الجالوت 2

 46(ـ مناظره با ھربز اكبر3

 47(ـ مناظره با عمران صابى 4

 این چھار مناظره در یك مجلس و با حضور ماءمون و جمعى از دانشمندان و رجال خراسان صورت گرفت 

 كھ مستقالً در یك مجلس با حضور ماءمون و اطرافیانش صورت گرفت  48(ـ مناظره با سلیمان مروزى 5

 49(ـ مناظره با على بن محمد بن جھم 6

 ـ مناظره با ارباب مذاھب مختلف در بصره 7

ھر یك از این مناظرات داراى محتواى عمیق و جالبى است كھ امروزه ھم با گذشت حدود ھزار و دویست سال از 
ھم از نظر محتوا و ھم از نظر فن مناظره و طرز ورود و , آن تاریخ رھگشا و بسیار آموزنده و پر بار است 

 خروج در بحثھا

 مى رویم , ى از جلسات بزرگ ماءمون واقع شده بھ عنوان نمونھ بھ سراغ مناظره با جاثلیق كھ در یك

 تالش ماءمون

 ھنگامى كھ على بن موسى الرضا ـ علیھ السالم : در عیون اخبار الرضا در این باره چنین مى خوانیم 

دستور داد كھ پیروان مكاتب مختلف را مانند , وزیر مخصوصش , ـ وارد بر ماءمون شد او بھ فضل بن سھل 
عالم بزرگ نصرانى (و نسطاس رومى ) پیشواى بزرگ یھودیان (و راءس الجالوت ) رگ مسیحى عالم بز(جاثلیق 

 و ھمچنین علماى دیگر علم كالم را دعوت كند تا سخنان آن حضرت را بشنوند و ھم آن حضرت سخنان آنھا را) 

 ندھمھ حاضر: ھنگامى كھ جمع شدند نزد ماءمون آمد و گفت , فصل بن سھل آنھا را دعوت كرد

 سپس افزود, بھ ھمھ خوش آمد گفت , پس از ورود. ھمھء آنھا داخل شوند: ماءمون گفت 

و دوست دارم با پسر عمویم كھ اھل مدینھ است و تازه بر من وارد , من شما را براى كار خیرى دعوت كرده ام 
و ! ھمھ سر بر فرمانیم , شم چ: ھمھ گفتند. فردا ھمگى نزد من آیید واحدى از شما غیبت نكند. مناظره كنید , شده

 فردا صبح ھمگى نزد تو خواھیم آمد

ما خدمت امام على بن موسى الرضا مشغول صحبت بودیم كھ ناگاه یاسر خادم : مى گوید) 50(حسن بن سھل نوفلى 
وارد شد و گفت ماءمون بھ شما سالم مى رساند و مى گوید برادرت بھ قربانت , كھ عھده دار كارھاى حضرت بود

اگر دوست دارید قبول , اصحاب مكاتب مختلف و ارباب ادیان و علماى علم كالم از تمام فرق و مذاھب جمعند! ادب



و نیز اگر مایل , زحمت فرموده فردا بھ مجلس ما آیید و سخنان آنھا را بشنوید و اگر دوست ندارید اصرار نمى كنم 
  باشید ما بھ خدمت شما مى آییم و این براى ما آسان است

 امام ـ علیھ السالم ـ در یك گفتار كوتاه و پرمعنا فرمود

 51)<سالم مرا بھ او برسان و بگو مى دانم چھ مى خواھى ؟ من ان شاء هللا صبح نزد شما خواھم آمد>

امام ـ علیھ السالم ـ نگاھى , وقتى یاسر خادم از مجلس امام بیرون رفت : نوفلى كھ از یاران حضرت بود مى گوید
در این باره چھ مى اندیشى ؟ ماءمون , تو اھل عراق ھستى و مردم عراق ظریف و باھوشند: كرد و فرمودبھ من 

 چھ نقشھ اى در سر دارد كھ اھل شرك و علماى مذاھب را گرد آورده است ؟

 عرض كردم او مى خواھد شما را بھ محك امتحان بزند و بداند پایھء علمى شما تا چھ حد است ؟: وفلى مى گوید
 بھ خدا سوگند طرح بدى ریختھ و بناى بدى نھاده است , ولى كار خود را بر پایھء سستى بنا نھاده 

 چھ بنایى ساختھ و چھ نقشھ اى طرح كرده ؟: امام ـ علیھ السالم ـ فرمود

كھ گویا ھنوز نسبت بھ مقام شامخ على امام معرفت كامل نداشت و از توطئھ ماءمون گرفتار وحشت شده (نوفلى 
واقعیتھا را انكار نمى , چرا كھ عالم , علماى علم كالم اھل بدعتند و مخالف دانشمندان اسالمند: عرض كرد) بود
و اگر , اگر دلیل بیاورى كھ خدا یكى است مى گویند این دلیل را قبول نداریم , اما اینھا اھل انكار و سفسطھ اند, كند

در برابر انسان ...) آنھا افرادى خطرناكند و(خالصھ , اثبات كن  بگویى محمد رسول هللا است مى گویند رسالتش را
فدایت شوم از اینھا برحذر , و آن قدر سفطھ مى كنند تا انسان دست از حرف خود بردارد, دست بھ مغالطھ مى زنند

 باش 

 را بر من ببندند؟ تو مى ترسى دالئل مرا باطل كنند و راه, اى نوفلى : امام ـ علیھ السالم ـ تبسمى فرمود و گفت 

امیدوارم كھ خداوند , نھ بھ خدا سوگند من ھرگز برتو نمى ترسم : گفت ) كھ از گفتھء خود پشیمان شده بود(نوفلى 
 تو را بر ھمھء آنھا پیروز كند

 دوست دارى بدانى كھ ماءمون از كار خود پشیمان مى شود؟, اى نوفلى : امام فرمود

 آرى : عرض كرد

و , و در برابر اھل انجیل بھ انجیلشان , استدالالت مرا در برابر اھل تورات بھ توارتشان بشنود ھنگامى كھ: فرمود
, و در برابر موءبدان بھ زبان فارسیشان , و در مقابل صابئین بھ زبان عبریشان , در مقابل اھل زبور بھ زبورشان 

 ختلف بھ زبان خودشان و در برابر پیروان مكتبھاى م, و در برابر اھل روم بھ زبان رومى 

 ,آرى ھنگامى كھ دلیل ھر گروھى را جدا گانھ ابطال كردم بھ طورى كھ مذھب خود را رھا كنند و قول مرا بپذیرند
و ھیچ حركت , آن وقت پشیمان خواھد شد! آنگاه ماءمون مى داند مقامى را كھ او در صدد آن است مستحق نیست 

 <َو ال َحْوَل َو ال قَُوةاِال بِللھ ِ اْلَعلِىِّ اْلَعِظْیم ِ > : ستو قوه اى جز بھ خداوند متعال عظیم نی

فدایت شوم پسیر : ھنگامى كھ صبح شد فضل بن سھل خدمت امام ـ علیھ السالم ـ آمد و عرض كرد: نوفلى مى گوید
 نظرتان در این باره چیست ؟, در انتظار شماست و جمعیت نزد او حاضر شده اند) ماءمون (عمویت 

نوشید و بھ ما ) 52(سپس وضو گرفت و شربت سویقى , من ھم ان شاء هللا خواھم آمد, تو جلوتر برو: ام فرمودام
 سپس ھمراه حضرت بیرون آمدیم تا وارد بر ماءمون شدیم , ھم داد نوشیدیم 



و جمعى  با جماعتى از بنى ھاشم و آل ابى طالب) 53(مجلس پر از افراد مشھور و سرشناس بود و محمد بن جعفر
محمد , ھنگامى كھ امام ـ علیھ السالم ـ وارد مجلس شد ماءمون برخاست . از فرماندھان لشگر نیز حضور داشتند
اما آنھا بھ احترام امام ـ علیھ , امام ـ علیھ السالم ـ ھمراه ماءمون نشست . بن جعفر و تمام بنى ھاشم نیز برخاستند
مدتى ماءمون بگرمى مشغول سخن . جلوس بھ آنھا داده شد و ھمگى نشستند السالم ـ ھمچنان ایستاده بودند تا دستور

 سپس رو بھ جاثلیق كرد و گفت , گفتن با امام ـ علیھ السالم ـ بود

من دوست دارم با او سخن بگویى و , این پسر عموى من على بن موسى بن جعفر ـ علیھ السالم ـ است ! اى جاثلیق 
 را در بحث رھا مكن اما طریق عدالت , مناظره كنى 

او بھ كتابى استدالل ) با او قدر مشتركى ندارم (من چگونھ بحث و گفتگو كنم كھ ! اى امیرموءمنان : جاثلیق گفت 
  . مى كند كھ من منكر آنم و بھ پیامبرى عقیده دارد كھ من بھ او ایمان نیاورده ام

 مناظره با جاثلیق 

اگر بھ انجیل خودت براى تو استدالل كنم ! اى نصرانى  :سخن كرد و فرمود در اینجا امام ـ علیھ السالم ـ شروع بھ
 آیا مى توانم گفتار انجیل را انكار كنم ؟ آرى بھ خدا سوگند اقرار : اقرار خواھى كرد؟ جاثلیق گفت 

 خواھم كرد ھر چند بر ضرر من باشد

 وھر چھ مى خواھى بپرس و جوابش را بشن: امام ـ علیھ السالم ـ فرمود

 درباره نبوت عیسى و كتابش چھ مى گویى ؟ آیا چیزى از این دو را انكار مى كنى ؟: جاثلیق 

 ,امام ـ علیھ السالم ـ من بھ نبوت عیسى و كتابش و بھ آنچھ بھ امتش بشارت داده و حواریون بھ آن اقرار كرده اند
كتابش نكرده و امتش را بھ آن بشارت  و) ص (عیسى كھ اقرار بھ نبوت محمد) آن (و بھ نبوت , اعتراف مى كنم 

 نداده كافرم 

 آیا بھ قضاوت از دو شاھد عادل استفاده نمى كنى ؟

 امام ـ علیھ السالم ـ آرى 

پس دو شاھد از غیر اھل مذھب خود از كسانى كھ نصارى شھادت آنان را مردود نمى شمارند بر نبوت : جاثلیق 
 دو شاھد بر این معنا از غیر اھل مذھب خود بیاوریم  اقامھ كن و از ما نیز بخواه كھ) ص (محمد

عیسى , آیا كسى را كھ عادل بود و نزد مسیح , امام ـ علیھ السالم ـ ھم اكنون انصاف را رعایت كردى اى نصرانى 
 بن مریم مقدم بود مى پذیرى ؟

 نامش را ببر, این مرد عادل كیست : جاثلیق 

 دیلمى چھ مى گویى ؟ <اى یوحن>امام ـ علیھ السالم ـ دربارهء 

 محبوبترین فرد نزد مسیح را بیان كردى ! بھ بھ : جاثلیق 

حضرت مسیح مرا از : امام ـ علیھ السالم ـ تو را سوگند مى دھم آیا انجیل این سخن را بیان مى كند كھ یوحنا گفت 
من نیز بھ حواریون , د آمددین محمد عربى باخبر ساخت و بھ من بشارت داد كھ بعد از او چنین پیامبرى خواھ

 بشارت دادم و آنھا بھ او ایمان آوردند؟



این سخن را یوحنا از مسیح نقل كرده و بشارت بھ نبوت مردى و نیز بشارت بھ اھل بیت و ! آرى : جاثلیق گفت 
نھا را اما نگفتھ است این در چھ زمانى واقع مى شود و این گروه را براى ما نام نبرده تا آ, وصیش داده است 

 بشناسیم 

و اھل بیتش و ) ص (امام ـ علیھ السالم ـ اگر ما كسى را بیاوریم كھ انجیل را بخواند و آیاتى از آن را كھ نام محمد
 تالوت كند آیا ایمان بھ او مى آورى ؟, امتش در آنھا است 

 بسیار خوب است : جاثلیق 

 سوم انجیل را از حفظ دارى ؟آیا ِسْفِر : امام ـ علیھ السالم ـ بھ نسطاس رومى فرمود

 از حفظ دارم , بلى : نسطاس گفت 

آیا تو ھم انجیل را مى خوانى ؟ گفت آرى بھ جان : رو كرد و فرمود) بزرگ یھودیان (سپس امام بھ راءس الجالوت 
و اگر  اگر در آن ذكرى از محمد و اھل بیتش بود بھ نفع من شھادت ده, فرمود ِسْفِر سوم را بر گیر. خودم سوگند

 نبود شھادت نده 

آنگاه متوقف شد و رو بھ جاثلیق كرد , رسید) ص (سپس امام ـ علیھ السالم ـ ِسْفِر سوم را قرائت كرد تا بھ نام پیامبر
 تو را بھ حق مسیح و مادرش آیا قبول دارى كھ من از انجیل باخبرم ؟! اى نصرانى : و فرمود

 آرى : جاثلیق 

! اى نصرانى : سپس افزود, و اھل بیت و امتش را براى او تالوت كرد) ص (نام پیامبرسپس امام ـ علیھ السالم ـ 
موسى و , این سخن عیسى بن مریم است ؟ اگر تكذیب كنى آنچھ را كھ انجیل در این زمینھ مى گوید, چھ مى گویى 

 عیسى ھر دو را تكذیب كرده اى و كافر شده اى 

 جیل براى من روشن شده است انكار نمى كنم و بھ آن اعتراف دارم من آنچھ را كھ وجود آن در ان: جاثلیق 

 ھر سوءال مى خواھى بكن : اى جاثلیق : سپس فرمود, امام ـ علیھ السالم ـ ھمگى شاھد باشید او اقرار كرد

 ودند؟از حواریان عیسى بن مریم خبر ده كھ آنھا چند نفر بودند و نیز خبر ده كھ علماى انجیل چند نفر ب: جاثلیق 

اما . حواریون دوازده نفر بودند و اعلم و افضل آنھا لوقا بود, از شخص آگاھى سوءال كردى : امام ـ علیھ السالم ـ 
یوحناى دیگرى در قرقیسا و یوحناى دیلمى , یوحناى اكبر در سرزمین باخ : علماى بزرگ نصارى سھ نفر بودند

 و او بود كھ بھ امت عیسى و بنى اسرائیل بشارت داد, بودو نام پیامبر و اھل بیت و امتش نزد او , در رجاز

ولى تنھا , داشت ) ص (اى نصرانى بھ خدا سوگند ما ایمان بھ آن عیسى داریم كھ ایمان بھ محمد: سپس فرمود
 ایرادى كھ بھ پیامبر شما عیسى داریم این بود كھ او كم روزه مى گرفت و كم نماز مى خواند

, و پایھء كار خویش را ضعیف نمودى , بھ خدا سوگند علم خود را باطل كردى : و گفت  جاثلیق ناگھان متحیر شد
 و من گمان مى كردم تو اعلم مسلمانان ھستى 

 مگر چھ شده ؟: امام ـ علیھ السالم ـ 

در حالى عیسى حتى یك روز را افطار , بھ خاطر اینكھ مى گویى عیسى ضعیف و كم روزه و كم نماز بود: جاثلیق 
 نخوابید و صائم الدھر و قائم اللیل بود) بھ طور كامل (رد و ھیچ شبى را نك



 براى چھ كسى روزه مى گرفت و نماز مى خواند؟: امام ـ علیھ السالم ـ 

زیرا اگر اعتراف بھ عبودیت عیسى مى كرد با ادعاى الوھیت او سازگار (جاثلیق نتواتنست پاسخ گوید و ساكت شد 
 نبود

 سوءال دیگرى از تو دارم , اى نصرانى : م ـ امام ـ علیھ السال

 اگر بدانم پاسخ مى گویم : گفت , با تواضع , جاثلیق 

 تو انكار مى كنى كھ عیسى مردگان را بھ اذن خداوند متعال زنده مى كرد؟: امام ـ علیھ السالم ـ 

مردگان را زنده كند و كور چرا كھ آن كس كھ , انكار مى كنم : جاثلیق در بن بست قرار گرفت و بناچار گفت 
 مادرزاد و مبتال بھ برص را شفا دھد او پروردگار است و مستحق الوھیّت 

امام ـ علیھ السالم ـ حضرت الیسع نیز ھمین كار را مى كرد و او بر آب راه رفت و مردگان را زنده كرد و نابینا و 
حزقیل پیامبر نیز ھمان . و كسى او را عبادت نكرداما امتش قائل بھ الوھیت او نشدند , مبتال بھ برص را شفا داد

 كار مسیح را انجام داد و مردگان را زنده كرد

آیا اینھا را در تورات مى یابى كھ بخت النصر , اى راءس الجالوت : سپس رو بھ راءس الجالوت كرده فرمود
خداوند حزقیل را بھ سوى , ابل آورداسیران بنى اسرائیل را در آن زمان كھ حكومت با بیت المقدس مبارزه كرد بھ ب

ھیچ كس جز منكران حق از آن , آنھا فرستاد و او مردگان آنھا را زنده كرد؟ این واقعیت در تورات مضبوط است 
 را انكار نمى كنند

 ما این را شنیده ایم و مى دانیم : راءس الجالوت 

و آنگاه خود شروع بھ , این ِسْفر از تورات را بگیراى یھودى : سپس افزود, راست مى گویى : امام ـ علیھ السالم ـ 
 مرد یھودى تكانى خورد و در شگفت فرو رفت , خواندن آیاتى از تورات كرد

را دربارهء زنده شدن ) ص (سپس امام ـ علیھ السالم ـ رو بھ نصرانى كرد و قسمتى از معجزات پیامبر اسالم 
با : اران غیر قابل عالج را بھ بركت او برشمرد و فرمودبعضى از مردگان بھ دست او و شفاى بعضى از بیم

عیسى را خداى خود بدانید باید , اگر بھ خاطر این گونھ معجزات , اینھمھ ما ھرگز او را پروردگار خود نمى دانیم 
ل زیرا آنھا نیز مردگان را زنده كردند و نیز ابراھیم خلی, را نیز معبود خویش بشمارید <حزقیل >و  <الیسع >

, سپس آنھا را فرا خواند و ھمگى زنده شدند, پرندگانى را گرفت و سر برید و آنھا را بر كوھھاى اطراف قرار داد
موسى بن عمران نیز چنین كارى را در مورد ھفتاد نفر كھ با او بھ كوه طور آمده بودند و بر اثر صاعقھ مردند 

, زیرا تورات و انجیل و زبور و قرآن از آن سخن گفتھ اند, ى تو ھرگز نمى توانى این حقایق را انكار كن, انجام داد
 پس باید ھمھ اینھا را خداى خویش بدانیم 

 سخن تواست و معبودى جز خداوند یگانھ نیست , سخن : تسلیم شد و گفت , جاثلیق پاسخى نداشت بدھد

 من از آن بخوبى آگاھم: او گفت . ردسپس امام ـ علیھ السالم ـ در باب كتاب اشعیا از او و راءس الجالوت سوءال ك
من كسى را دیدم كھ بر دراز گوشى سوار است و لباسھایى از : این جملھ را بھ خاطر دارید كھ اشعیا گفت : فرمود .

اشاره بھ (و كسى را دیدم كھ بر شتر سوار است و نورش مثل نور ماه ) اشاره بھ حضرت مسیح (نور در تن كرده 
 آرى اشعیا چنین سخنى را گفتھ است : گفتند ) )ص (پیامبر اسالم 



من بھ سوى : این سخن مسیح را در انجیل بھ خاطر دارى كھ فرمود, اى نصرانى : امام ـ علیھ السالم ـ افزود
آن گونھ كھ (مى آید و دربارهء من شھادت بھ حق مى دھد  <بارقلیطا>پروردگار شما و پروردگار خودم مى روم و 

 54(و ھمھ چیز را براى شما تفسیر مى كند؟) دت داده ام من دربارهء او شھا

 آنچھ را از انجیل مى گویى ما بھ آن معترفیم : جاثلیق 

سپس امام ـ علیھ السالم ـ سوءاالت دیگرى دربارهء انجیل و از میان رفتن نخستین انجیل و بعد نوشتھ شدن آن بھ 
انجیلھایى كھ ھم اكنون (دام نشستند و انجیلى را نوشتند یوحنا و متّى كھ ھرك, لوقا, مرقس : وسیلھء چھار نفر

 سخن گفت و تناقضھایى از كالم جاثلیق گرفت , )موجود و در دست مسیحیان است 

لذا ھنگامى كھ امام ـ علیھ السالم ـ بار دیگر بھ . بھ گونھ اى كھ ھیچ راه فرار نداشت , جاثلیق بكلى درمانده شده بود
اكنون : او از ھر گونھ سوءالى خود دارى كرد و گفت , ھر چھ مى خواھى سوءال كن  ,اى جاثلیق : او فرمود

قسم بھ حق مسیح كھ گمان نمى كردم در میان مسلمانان كسى مثل تو , شخص دیگرى غیر از من سوءال كند
 55.(باشد(
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 /87، ص 6در، ج الكامل فى التاریخ، بیروت، دارصا -10
، قم، انتشارات نسل جوان، - السالم  محقق، سید على، زندگانى پیشواى ھشتم؛ امام على بن موسى الرضا علیھ-11
 /60ص 
كرد و چون رشید بازى را باخت،  زبیده با ھارون الرشید شطرنج بازى مى: این داستان چنین نقل شده است-12

رشید كھ از این امر بسى كراھت داشت، . اش ھمبستر شود ن كنیز آشپزخانھتری زبیده بھ او حكم كرد كھ باید با زشت
حاضر شد مالیاتھاى سراسر مصر و عراق را بھ زبیده ببخشد تا او را از اجراى این حكم منصرف سازد، ولى 

ھمبستر  و با او.را یافت كھ واجد ھمھ این صفات تنفرآمیز بود» مراجل«رشید بناچار كنیزى بنام . زبیده نپذیرفت
این داستان منافات با آن ). ق.'ه 1383،  دمیرى، حیاةالحیوان، قاھره، مكتبةالتجاریةالكبرى(شد و مأمون متولد گردید



مأمون در شبى زاده شد كھ رشید بھ خالفت رسید، زیرا ولیعھدھا نیز پیش از رسیدن بھ خالفت : اند ندارد كھ گفتھ
مثال ھمین رشید سراسر كشور خود را میان سھ فرزندش تقسیم كرده  .بزرگترین قلمروھا را در اختیار داشتند

مرتضى الحسینى، سید جعفر، زندگى سیاسى ھشتمین امام، ترجمھ دكتر سید خلیل خلیلیان، چاپ چھارم، (بود
 /(97ش، ص .'ه 1365تھران، دفتر نشر فرھنگ اسالمى، 

 /100-97مرتضى الحسینى ھمان كتاب، ص -13
ل تاریخى ھنگام دعوت امام بھ مرو، نامى از خالفت یا والیتعھد آن حضرت بھ میان نیامده در مدارك اصی -14

كرده  است و ظاھراً این فكرى بوده كھ بعداً براى مأمون پیش آمده و یا اگر ھم قبالً این فكر را داشتھ ابراز نمى
طاھر در عراق با امام بھ  :نویسد ىدر این میان، تنھا بیھقى جریان را بھ نحو دیگرى ضبط كرده، و حتى م .است

رسد، زیرا اوالً طاھر در بغداد بوده و مسیر حضرت  والیتعھد بیعت كرد؛ ولى این نقل چندان صحیح بھ نظر نمى
اند و ثانیاً، نقل بیھقى، از ابتدا بحث از والیتعھد دارد و سخنى از اصل انتقال خالفت  را ھمھ از طریق بصره نوشتھ

با این . كرد مأمون بھ حضرت ابتدأاً پیشنھاد انتقال خالفت مى: نویسند حالى كھ اغلب مورخان مىدر آن نیست، در 
ھایى كھ بھ فارسى یا عربى در شرح حال آن حضرت نگاشتھ شده، مسئلھ بكلى خلط شده و  حال در بعضى از رسالھ

محقق، سیدعلى، زندگانى پیشواى (اند  دعوت از آن حضرت را رسماً بھ عنوان دعوت براى قبول خالفت تلقى كرده
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چیزى نگذشت كھ مسلمانان با فرھنگھاى بیگانھ بخصوص با  سپس: مى نویسد, بخصوص فرھنگ یونانى گذاشت 
اینھا ھمھ روى مسلمانان اثر گذاشت و آن را وسیلھ ء . فرھنگ یونانى و از ھمھ بیشتر با فلسفھ یونان آشنا شدند
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 (ع(شناخت مختصرى از زندگانى امام جواد 

. 'ه 195است، در ماه رمضان سال  «جواد«و » تقى«و لقب او » ابو جعفر«اش  و كنیھ» محمد«امام نھم كھ نامش 
 (1.(دیده بھ جھان گشود» مدینھ«ق در شھر 



، از نظر فضائل اخالقى در )2(رود سر پیامبر اسالم بھ شمار مىھم» ماریھ قبطیھ«كھ از خاندان » سبیكھ«مادر او 
علیھ السالم از او بھ عنوان  - ، بھ طورى كھ امام رضا )3(درجھ واالیى قرار داشت و برترین زنان زمان خود بود

 /(4(كرد بانویى منزه و پاكدامن و با فضیلت یاد مى

گذشت، او حدود ھشت سال داشت و در سن بیست و پنج  در -علیھ السالم  -روزى كھ پدر بزرگوار امام جواد 
بھ  -علیھ السالم  -و در قبرستان قریش در بغداد در كنار قبر جّدش، موسى بن جعفر ) 5(سالگى بھ شھادت رسید

 /خاك سپرده شد

  خلفاى معاصر حضرت

 - 218(» معتصم«و  (218 - 193(» مأمون«پیشواى نھم در مجموع دوران امامت خود با دو خلیفھ عباسى یعنى 
معاصر بوده است و ھر دو نفر او را بھ اجبار از مدینھ بھ بغداد احضار كردند و طبق شیوه سیاسى اى كھ ) 227

 /مأمون در مورد امام رضا بھ كار برده بود، او را در پایتخت زیر نظر قرار دادند

  مولودى پرخیر و بركت

، بھ عنوان مولودى -علیھ السالم  - محافل شیعھ، از حضرت جواد و در -علیھ السالم  -در خانواده امام رضا 
، -علیھ السالم  - روزى در محضر امام رضا : گوید مى» ابو یحیاى صنعانى«چنانكھ . شد پرخیر و بركت یاد مى

از تر  این مولودى است كھ براى شیعیان ما، با بركت«:امام فرمود. فرزندش ابو جعفر را كھ خردسال بود، آوردند
 /(6(»او زاده نشده است

كرده و این موضوع در میان شیعیان و  گویا امام، بھ مناسبتھاى مختلف، از فرزند ارجمند خود با این عنوان یاد مى
عبّاد بن «و » ابن اسباط«معروف بوده است، بھ گواه اینكھ دو تن از شیعیان بنام  - علیھ السالم -یاران امام رضا 

این ھمان : بودیم كھ ابو جعفر را آوردند، عرض كردیم -علیھ السالم  - ر محضر امام رضا د: گویند مى» اسماعیل
تر از او زاده  آرى، این ھمان مولودى است كھ در اسالم بابركت» :مولود پرخیر و بركت است؟ حضرت فرمود

 /(7(»نشده است

شرفیاب شدم، دیدم حضرت موز  - المعلیھ الس -در مكھ بھ حضور امام رضا : گوید مى» ابو یحیاى صنعانى«باز 
این ھمان مولود پرخیر و بركت است؟ : عرض كردم .دھد كند و بھ فرزندش ابو جعفر مى را پوست مى

 /(8(»تر از او زاده نشده است آرى، این مولودى است كھ در اسالم مانند او، و براى شیعیان ما، با بركت«:فرمود

از این حدیث این است كھ امام جواد از ھمھ امامان قبلى براى شیعیان، با شاید در بدو نظر تصور شود كھ مقصود 
تر بوده است، در حالى كھ چنین مطلبى قابل قبول نیست، بلكھ بررسى موضوع و مالحظھ شواھد و قرائن،  بركت

ر و دھد كھ ظاھراً مقصود از این حدیث این است كھ تولد حضرت جواد در شرائطى صورت گرفت كھ خی نشان مى
اى بوده و  عصر ویژه -علیھ السالم  - بركت خاّصى براى شیعیان بھ ارمغان آورد، بدین معنا كھ عصر امام رضا 

حضرت در تعیین جانشین خود و معرفى امام بعدى، با مشكالتى روبرو بوده كھ در عصر امامان قبلى، بى سابقھ 
معروف شدند، » واقضیھ»گروھى كھ بھ  -لسالم علیھ ا -بوده است، زیرا از یك سو پس از شھادت امام كاظم 

تا حدود چھل ) ع(را انكار كردند و از سوى دیگر امام رضا ) ع(ھاى مادى، امامت حضرت رضا  براساس انگیزه
و ھفت سالگى داراى فرزند نشده بود و چون احادیث رسیده از پیامبر حاكى بود كھ امامان دوازده نفرند كھ نھ نفر 

، ھم امامت خود آن حضرت، و -علیھ السالم  - ام حسین خواھند بود، فقدان فرزند براى امام رضاآنان از نسل ام
علیھ  -برد و واقفیھ این موضوع را دستاویز قرار داده امامت حضرت رضا  ھم تداوم امامت را زیر سؤال مى

 /كردند را انكار مى - السالم



ابن «. ھ امام ھشتم در این مورد، و پاسخ آن حضرت استب» حسین بن قیاما واسطى«گواه این معنا، اعتراض 
او را متھم بھ عقیمى كرد و  - علیھ السالم  - اى بھ امام رضا  ، طى نامھ)9(بوده است» واقفیھ«كھ از سران » قیاما

 !چگونھ ممكن است امام باشى در صورتى كھ فرزندى ندارى؟ :نوشت

گذرد كھ  ى فرزندى نخواھم بود، سوگند بھ خدا بیش از چند روز نمىدانى كھ م دارا از كجا مى: امام در پاسخ نوشت
 /(10(كند كند كھ حق را از باطل جدا مى خداوند پسرى بھ من عطا مى

منحصر بھ این مورد نبوده است، بلكھ این ) و دیگر پیروان واقفیھ(» حسین بن قیاما«این شگرد تبلیغى از طرف 
ھمواره سخنان و دالئل  -علیھ السالم  - شده و امام رضا  د گوناگون تكرار مىمعنا بھ مناسبتھاى مختلف و در موار

، تا آنكھ تولد حضرت جواد بھ این سمپاشیھا خاتمھ داد و موضع امام و شیعیان كھ از )11(كرده است آنان را رد مى
 /(12(این نظر در تنگنا قرار گرفتھ بودند، تقویت گردید و اعتبار و وجھھ تشیّع باال رفت

ھاى واقفیھ و دشمنان خاندان امامت در این مورد، بھ حدى بود كھ حتى پس از والدت حضرت جواد كھ  وسوسھ
طبعاً بر اساس حسد ورزیھا و تنگ نظریھا  -علیھ السالم  -واقفیھ را خلع سالح كرد، گروھى از خویشان امام رضا 

 !!فرزند على بن موسى نیستگستاخى را بھ جایى رساندند كھ ادعا كردند كھ حضرت جواد،  -

ھاى پنھانى خویش، جز شبھھ عوام  آنان در این تھمت ناجوانمردانھ و دور از اسالم، براى مطرح كردن اندیشھ
چیزى نیافتند و گندمگونى صورت حضرت جواد را ! فریبانھ عدم شباھت میان پدر و فرزند از نظر رنگ چھره

او فرزند من : امام ھشتم فرمود! ى كھ گندمگون باشد وجود نداشتھ است در میان ما، امام :بھانھ قرار داده گفتند
، باید بین ما و تو قیافھ شناسان داورى )13(شناسى داورى كرده است با قیافھ) ص(پیامبر اسالم : آنان گفتند. است
ان نگویید براى چھ كنم، اما بھ آن شما در پى آنان بفرستید ولى من این كار را نمى :فرمود) ناگزیر(حضرت . كنند

 ///اید دعوتشان كرده

در باغى نشستند و آن  -علیھ السالم  -یك روز بر اساس قرار قبلى، عموھا، برادران و خواھران حضرت رضا 
اى گشاده و پشمین بر تو و كالھى بر سر و بیلى بر دوش داشت، در میان باغ بھ بیل  حضرت، در حالى كھ جامھ

 /غبان است و ارتباطى با حاضران نداردزدن مشغول شد، گویى كھ با

را حاضر كردند و از قیافھ شناسان درخواست نمودند كھ پدر وى را از میان آن  -علیھ السالم  - آنگاه حضرت جواد 
پدر این كودك در این جمع حضور ندارد، اما این شخص، عموى پدرش، و  :آنان بھ اتفاق گفتند. جمع شناسایى كنند

، و این ھم عمھ اوست، اگر پدرش نیز در اینجا باشد باید آن شخص باشد كھ در میان باغ بیل بر این، عموى خود او
بھ آنان  -علیھ السالم  -در این ھنگام امام رضا ! دوش گذارده است، زیرا ساق پاھاى این دو، بھ یك گونھ است

 !پدر او، این است: قیافھ شناسان بھ اتفاق گفتند. پیوست

ى بن جعفر، عموى حضرت رضا از جا برخاست و بوسھ برلبھاى حضرت جواد زد و عرض در این ھنگام عل
بدین ترتیب بكبار دیگر توطئھ و دسیسھ مخالفان ). 14(دھم كھ تو در پیشگاه خدا امام من ھستى گواھى مى: كرد

 /امامت براى خاموش ساختن نور خدا، با شكست روبرو شد و خداوند آنان را رسوا ساخت

  ردسالاماِم خ

از آنجا كھ حضرت جواد نخستین امامى بود كھ در كودكى بھ منصب امامت رسید، طبعاً نخستین سؤالى كھ در 
تواند مسئولیت حساس و  رسد، این است كھ چگونھ یك نوجوان مى ھنگام مطالعھ زندگى آن حضرت بھ نظر مى

انسانى در چنین سنى بھ آن حد از كمال برسد  سنگین امامت و پیشوایى مسلمانان را بر عھده بگیرد؟ آیا ممكن است
 كھ بتواند جانشین پیامبر خدا باشد؟ و آیا در امتھاى پیشین چنین چیزى سابقھ داشتھ است؟

درست است كھ دوران شكوفایى عقل و جسم انسان معموالً حد و مرز خاصى : در پاسخ این سؤالھا باید توجھ داشت
رسند، ولى چھ مانعى دارد كھ خداوند قادر حكیم، براى  روان بھ حد كمال مىدارد كھ با رسیدن آن زمان، جسم و 



در . مصالحى، این دوران را براى بعضى از بندگان خاص خود كوتاه ساختھ، در سالھاى كمترى خالصھ كند
عنایت  اند و در پرتو لطف و اند كھ از این قاعده عادى مستثنا بوده جامعھ بشریت از آغاز تاكنون افرادى بوده

 /اند خاصى كھ از طرف خالق جھان بھ آنان شده است در سنین كودكى بھ مقام پیشوایى و رھبرى امتى نائل شده

 :كنیم براى اینكھ مطلب بھتر روشن شود ذیالً مواردى از این استثناھا را یاد آورى مى

: فرماید برگزیده شده است، مى قرآن مجید درباره حضرت یحیى ورسالت او و اینكھ در دوران كودكى بھ نبوت - 1
 /(15(»ما فرمان نبوت را در كودكى بھ او دادیم«

مقصود از این : اند اند و بعضى گفتھ را در آیھ باال بھ معناى ھوش و درایت گرفتھ» حكم«بعضى از مفسران كلمھ 
از آن جملھ، روایتى  نقل شده است،» اصول كافى«مؤید این نظریھ روایاتى است كھ در كتاب . است» نبوت«كلمھ، 

حضرت یحیى در » نبوت«در آیھ مزبور، بھ » حكم«از امام پنجم وارد شده است كھ حضرت طى آن با تعبیر 
پس از در گذشت زكریا، فرزند او یحیى كتاب و حكمت را از او بھ ارث : فرماید كند و مى خردسالى استشھاد مى

اى یحیى كتاب «:»ُخِذ اْلَكتاَب بِقُّوة َو آتَْیناهُ الُحْكَم َصبِیّاً   یا یَْحیى«: دفرمای برد و این ھمان است كھ خداوند در قرآن مى
 /(16(»را با نیرومندى بگیر، و ما فرمان نبوت را در كودكى بھ او دادیم) آسمانى(

كھ  دانیم با اینكھ براى آغاز تكلم و سخن گفتن كودك معموالً زمانى حدود دوازده ماه الزم است، ولى مى - 2
كھ بھ قدرت (در ھمان روزھاى نخستین تولد زبان بھ سخن گشود و از مادر خود  -علیھ السالم  -حضرت عیسى 

) الھى بدون ازدواج باردار شده و نوزادى بھ دنیا آورده بود و بھ این جھت مورد تھمت و اھانت قرار گرفتھ بود
كرد، در صورتى كھ این گونھ سخن گفتن و با این ھاى معاندین را با منطق و دلیل رد  بشدت دفاع كرد و یاوه

 :كند قرآن مجید گفتار او را چنین نقل مى. محتوا، در شأن انسانھاى بزرگسال است

عطا فرموده و مرا در ھر جا كھ باشم ) انجیل= آسمانى(بى شك من بنده خدایم، بھ من كتاب «: گفت) عیسى)
بھ نیكى ) نیز مرا(ام بھ نماز و زكات توصیھ فرموده و  ان كھ زندهوجودى پربركت قرار داده است، و مرا تا آن زم

 /(17(»در حق مادرم سفارش كرده و جبار و شقى قرار نداده است

رسیم كھ قبل از امامان نیز، مردان الھى دیگرى از این موھبت و نعمت  با توجھ بھ آنچھ گفتھ شد بھ این نتیجھ مى
 /اختصاص بھ امامان ما نداشتھ استاند و این امر  الھى برخوردار بوده

  گفتار امامان در این زمینھ

علیھ  - شود كھ این مسئلھ در زمان خود آنان مخصوصاً عصر امام جواد  از برسى تاریخ زدگانى امامان استفاده مى
ھ روایت در این بھ عنوان نمونھ توجھ شما را بھ س. اند نیز مطرح بوده و آنان ھم با ھمین استدالل پاسخ داده - السالم 

 :كنیم زمینھ جلت مى

روزى بھ محضر امام جواد : گوید مى - علیھما السالم -على بن اسباط، یكى از یاران امام رضا و امام جواد  - 1
رسیدم، در ضمن دیدار، بھ سیماى حضرت خیره شدم تا قیافھ او را بھ ذھن خود سپرده، پس از بازگشت بھ مصر 

 /(18(بیان كنم براى ارادتمندان آن حضرت

كھ گویى تمام افكار مرا خوانده بود، در برابر من نشست و بھ من  -علیھ السالم  -درست در ھمین لحظھ امام جواد 
كارى كھ خداوند در مسئلھ امامت انجام داده، مانند كارى است كھ در مورد  !اى على بن اسباط: توجھ كرد و فرمود

ما بھ یحیى در كودكى فرمان «: فرماید مى -علیھ السالم  -حضرت یحیى  خداوند درباره. نبوت انجام داده است
 /(19(»نبوت دادیم

و علم ) نبوت(ھنگامى كھ او بھ حد رشد رسید، بھ او حكم «: فرماید مى - علیھ السالم  -و درباره حضرت یوسف 
 (20.(»دادیم



و علم ) نبوت(بلوغ رسید، بھ او حكم  و چون بھ سن رشد و«:فرماید مى - علیھ السالم  -و درباره حضرت موسى 
 /(21(»دادیم

بنابر این ھمان گونھ كھ ممكن است خداوند، علم و حكمت را در سن چھل سالگى بھ شخصى عنایت كند، ممكن 
 /(22(است ھمان حكمت را در دوران كودكى نیز عطا كند

یكى از حاضران بھ . ضر امام رضا بودیمدر خراسان در مح: گوید مى -علیھ السالم  - یكى از یاران امام رضا  - 2
بھ : پیش آمدى رخ دھد، بھ چھ كسى مراجعھ كنیم؟ امام فرمود) خداى نخواستھ(سرور من، اگر : اما عرض كرد

علیھ  -را كم شمرد، امام رضا  - علیھ السالم  - در این ھنگام آن شخص سن حضرت جواد ). 23(فرزندم ابو جعفر
یسى بن مریم را در سنى كمتر از سن ابو جعفر، رسول و پیامبر و صاحب شریعت خداوند ع: فرمودند - السالم 

 /(24(تازه قرار داد

من ابو جعفر را در جاى خود «: فرمود «معمر بن خالد«بھ یكى از یاران خود بھ نام  - علیھ السالم  -امام رضا  - 3
 (25!(»برند مو بمو از بزرگانمان ارث مى نشاندم و جانشین خود قرار دادم، ما خاندانى ھستیم كھ كوچكتران ما

  گرداب اعتقادى

اما بر رغم تمام آنچھ در مورد امكان رسیدن بھ مناصب بزرگ الھى در سن خردسالى گفتھ شد، ھنوز مشكل 
كوچكى سّن حضرت جواد، نھ تنھا براى بسیارى از افراد عادى از شیعیان حل نشده بود، بلكھ براى برخى از 

و  -علیھ السالم  -بھ ھمین جھت پس از شھادت امام رضا . ى شیعھ نیز جاى بحث و گفتگو داشتبزرگان و علما
با گرداب اعتقادى خطرناك و در  - بویژه شیعیان عامى - آغاز امامت فرزند خردسالش، حضرت جواد، شیعیان 

  .گردید اى مواجھ شدند و كوچكى سن آن حضرت بھ صورت یك مشكل بزرگ پدیدار نوع خود بى سابقھ

  :نویسد ، از دانشمندان قرن چھارم ھجرى، مى»ابن رستم طبرى»

بھ شش سال و چند ماه رسید، مأمون پدرش را بھ قتل رساند و شیعیان در ) حضرت جواد(زمانى كھ سّن او »
ن در حیرت و سرگردانى فرو رفتند و در میان مردم اختالف نظر پدید آمد و سّن ابو جعفر را كم شمردند و شیعیا

 /(26(»سایر شھرھا متحیر شدند

بھ ھمین جھت، شیعیان اجتماعاتى تشكیل دادند و دیدارھایى با امام جواد بھ عمل آوردند و بھ منظور آزمایش و 
حصول اطمینان از اینكھ او داراى علم امامت است، پرسشھایى را مطرح كردند و ھنگامى كھ پاسخھاى قاطع و 

  .ردند، آرامش و اطمینان یافتندروشن و قانع كننده دریافت ك

در سال دویست و دو رحلت نمود، سّن ابوجعفر  -علیھ السالم  -چون امام رضا : نویسند مورخان در این زمینھ مى
، »ریّان بن صلت«. نزدیك بھ ھفت سال بود، ازینرو در بغداد و سایر شھرھا در بین مردم اختالف نظر پدید آمد

، با گروھى از بزرگان »یونس بن عبدالرحمن«و » عبدالرحمن بن حجاج«، »ن حكیممحمد ب«، »صفوان بن یحیى«
گرد ) 27(»بركھ زلزل«ھاى بغداد بھ نام  ، در یكى از محلھ»عبدالرحمن بن حجاج«و معتمدین شیعھ، در خانھ 

) باید دید(ارید، دست از گریھ و زارى برد: یونس بھ آنان گفت... آمدند و در سوك امام بھ گریھ و اندوه پرداختند
بزرگ شود، مسائل خود را از چھ كسى باید ) ابوجعفر(گردد؟ و تا این كودك  امر امامت را چھ كسى عھده دار مى

 بپرسیم؟ 

زد،  برخاست و گلوى او را گرفت و فشرد، و در حالى كھ بھ سر و صورت او مى» ریّان بن صلت«در این ھنگام 
اگر امامت او از جانب ! دارى؟ كنى و شّك و شرك خود را پنھامى مى مان مىتو نزد ما تظاھر بھ ای: با خشم گفت

خدا باشد حتى اگر طفل یك روزه باشد، مثل پیرمرد صد سالھ خواھد بود، و اگر از جانب خدا نباشد حتى اگر صد 
گام حاضران بھ در این ھن. سالھ باشد، چون دیگران یك فرد عادى خواھد بود، شایستھ است در این باره تأّمل شود

  .(28)توبیخ و نكوھش یونس پرداختند 



ھشتاد نفر از فقھا و علماى بغداد و شھرھاى دیگر رھسپار حج شدند و بھ . و در آن موقع، موسم حج نزدیك شده بود
كھ خالى  -علیھ السالم  -قصد دیدار ابو جعفر عازم مدینھ گردیدند، و چون بھ مدینھ رسیدند، بھ خانھ امام صادق 

بن موسى، عموى حضرت جواد، وارد شد و در  ùََدر این ھنگام عبدا. بود، رفتند و روى زیرانداز بزرگى نشستند
چند نفر . این پسر رسول خداست، ھركس سؤالى دارد از وى بكند: یك نفر بپا خاست و گفت. صدر مجلس نشست

ن متحیّر و غمگین شدند و فقھا مضطرب شیعیا) 29!...(از حاضران سؤاالتى كردند كھ وى پاسخھاى نادرستى داد
َ◌ نزد ما ùَتوانست جواب مسائل ما را بدھد، عبدا اگر ابوجعفر مى: گشتند و برخاستھ قصد رفتن كردند و گفتند

  !داد آمد و جوابھاى نادرست نمى نمى

جعفر است كھ این ابو: وارد مجلس گردید و گفت» موفق«در این ھنگام درى از صدر مجلس باز شد و غالمى بنام 
آنگاه . امام وارد شد و نشست و مردم ھمھ ساكت شدند. آید، ھمھ بپا خاستند و از وى استقبال كرده سالم دادند مى

سؤاالت خود را با امام در میان گذاشتند و وقتى كھ پاسخھاى قانع كننده و كاملى شنیدند، شاد شدند و او را دعا 
نزد خدا بزرگ ! عمو: حضرت فرمود. چنین و چنان فتوا داد ùََ، عبداعموى شما: كردند و ستودند و عرض كردند

با آنكھ در میان امت، داناتر از تو وجود داشت، چرا ندانستھ بھ : است كھ فردا در پیشگاه او بایستى و بھ تو بگوید
 (30!(بندگان من فتوا دادى؟

  :گوید كھ آن سال ھمراه این گروه بود، مى» اسحاق بن اسماعیل»

اگر بھ : با خود گفتم. در آن موقع ھمسرم حاملھ بود. اى ده مسئلھ نوشتھ بودم تا از آن حضرت بپرسم نیز در نامھ من
اى را كھ ھمسرم بھ آن آبستن است، پسر قرار  كنم كھ دعا كند خداوند بچھ پرسشھاى من پاسخ داد، از او تقاضا مى

یز نامھ را در دست گرفتھ بپا خاستم تا مسائل را مطرح وقتى كھ مردم سؤاالت خود را مطرح كردند، من ن. دھد
بگذار؟ بھ دنبال این قضیھ ھمسرم پسرى بھ دنیا آورد و » احمد«اسم او را ! اى اسحاق: امام تا مرا دید، فرمود. كنم

  .(31(گذاشتم » احمد»نام او را 

مایھ ) 32(صورت گرفت  -یھ السالم عل -این دیدار و بحث و گفتگو و دیدارھاى مشابھ دیگرى كھ با امام جواد 
اطمینان و اعتقاد كامل شیعیان بھ امامت آن حضرت گردید و ابرھاى تیره ابھام و شبھ را از فضا فكر و ذھن آنان 

  .كنار زد و خورشید حقیقت را آشكار ساخت

  (ع(مناظرات امام جواد 

، حضرت )33(خردسالى بھ منصب امامت رسید  چنانكھ گفتھ شد، از آنجا كھ امام جواد نخستین امامى بود كھ در
. انگیز و جالب بوده است مناظرات و بحث و گفتگوھایى داشتھ است كھ برخى از آنھا بسیار پر سر و صدا و ھیجان

علت اصلى پیدایش این مناظرات این بود كھ از یك طرف، امامت او بھ خاطر كمى سن براى بسیارى از شیعیان 
) گرچھ بزرگان و دانایان شیعھ بر اساس عقیده شیعھ ھیچ شك و تردیدى در این زمینھ نداشتند( كامالً ثابت نشده بود

  .كردند ازینرو براى اطمینان خاطر و بھ عنوان آزمایش، سؤاالت فراوانى از آن حضرت مى

و رونق  افزایش یافتھ بود و مكتب اعتزال بھ مرحلھ رواج» معتزلھ«از طرف دیگر، در آن مقطع زمانى، قدرت 
كرد و از سلطھ و نفوذ خود و دیگر  گام نھاده بود و حكومت وقت در آن زمان از آنان حمایت و پشتیبانى مى

امكانات مادى و معنوى حكومتى، براى استوارى و تثبیت خط فكرى آنان و ضربھ زدن بھ گروھھاى دیگر و 
دانیم كھ خط فكرى اعتزال در اعتماد بر عقل  مى. كرد تضعیف موقعیت و نفوذ آنان بھ ھر شكلى بھره بردارى مى

كردند و  معتزلیان دستورھا و مطالب دینى را بھ عقل خود عرضھ مى :نمود محدود و خطاپذیرى بشرى افراط مى
كردند و چون نیل بھ مقام امامت اّمت  پذیرفتند و بقیھ را رد و انكار مى كرد مى آنچھ را كھ عقلشان صریحاً تأیید مى

كردند تا بھ  اى را مطرح مى ردسالى با عقل ظاھر بین آنان قابل توجیھ نبود، سؤاالت دشوار و پیچیدهدر سنین خ
  !پندار خود، آن حضرت را در میدان رقابت علمى شكست بدھند

با پاسخھاى قاطع و روشنگر، ) در پرتو علم امامت(ولى در ھمھ این بحثھا و مناظرات علمى، حضرت جواد 
. نمود برد و امامت خود و نیز اصل امامت را تثبیت مى ید را در مورد پیشوایى خود از بین مىھرگونھ شك و ترد



این موضوع ) كھ او نیز در سنین كودكى بھ امامت رسید(بھ ھمین دلیل بعد از او در دوران امامت حضرت ھادى 
رخوردارى از این منصب مشكلى ایجاد نكرد، زیرا دیگر براى ھمھ روشن شده بود كھ خردسالى تأثیرى در ب

  .خدایى ندارد

 (34(مناضره با یحیى بن اكثم 

فرستاد و امام را بھ بغداد  -علیھ السالم  -اى براى حضرت جواد  آمد، نامھ» بغداد«بھ » طوس«از » مأمون«وقتى 
  .البتھ این دعوت نیز مثل دعوت امام رضا بھ طوس، دعوت ظاھرى و در واقع سفر اجبارى بود. دعوت كرد

حضرت پذیرفت و بعد از چند روز كھ وارد بغداد شد، مأمون او را بھ كاخ خود دعوت كرد و پیشنھاد تزویج دختر 
  .را بھ ایشان كرد» اُّم الفضل«خود 

مأمون این سكوت را نشانھ رضایت حضرت شمرد و تصمیم گرفت ) 35. (امام در برابر پیشنھاد او سكوت كرد
  .ازدمقدمات این امر را فراھم س

بنى : او در نظر داشت مجلس جشنى تشكیل دھد، ولى انتشار این خبر در بین بنى عباس انفجارى بھ وجود آورد
اى است؟ اكنون كھ على بن موسى از  این چھ برنامھ: آمیزى بھ مأمون گفتند عباس اجتماع كردند و با لحن اعتراض

بدان كھ ما نخواھیم گذاشت ! فت را بھ آل على برگردانى؟خواھى خال دنیا رفتھ و خالفت بھ عباسیان رسیده باز مى
  !اى؟ این كار صورت بگیرد، آیا عداوتھاى چند سالھ بین ما را فراموش كرده

 حرف شما چیست؟ : مأمون پرسید

  .اى ندارد این جوان خردسال است و از علم و دانش بھره: گفتند

بزرگ اینھا بھره عظیمى از علم و دانش دارند و چنانچھ  شناسید، كوچك و شما این خاندان را نمى: مأمون گفت
حرف من مورد قبول شما نیست او را آزمایش كنید و مرد دانشمندى را كھ خود قبول دارید بیاورید تا با این جوان 

  .بحث كند و صدق گفتار من روشن گردد

اى براى  خاب كردند و مأمون جلسھانت) بھ دلیل شھرت وى(را » یحیى بن اكثم«عباسیان از میان دانشمندان، 
دھى  اجازه مى: در آن مجلس یحیى رو بھ مأمون كرد و گفت .سنجش میزان علم و آگاھى امام جواد ترتیب داد

 سؤالى از این جوان بنمایم؟ 

 /از خود او اجازه بگیر: مأمون گفت

  .خواھى بپرس ھر چھ مى: امام فرمود. یحیى از امام جواد اجازه گرفت

 (36(گویید؟  درباره شخصى كھ ُمْحِرم بوده و در آن حال حیوانى را شكار كرده است، چھ مى: گفتیحیى 

كشتھ است یا در حرم؟ ) خارج از محدوده َحَرم(آیا این شخص، شكار را در ِحّل : فرمود - علیھ السالم  -امام جواد 
بخطا؟ آزاد بوده یا برده؟ صغیر بوده یا كبیر؟ عالم بھ حكم حرمت شكار در حال احرام بوده یا جاھل؟ عمداً كشتھ یا 

براى اولین بار چنین كارى كرده یا براى چندمین بار؟ شكار او از پرندگان بوده یا غیر پرنده؟ از حیوانات كوچك 
بوده یا بزرگ؟ باز ھم از انجام چنین كارى ابا ندارد یا از كرده خود پشیمان است؟ در شب شكار كرده یا در روز؟ 

  !حراِم ُعمره بوده یا احراِم حج؟در ا



یحیى بن اكثم از این ھمھ فروع كھ امام براى این مسئلھ مطرح نمود، متحیر شد و آثار ناتوانى و زبونى در 
اش آشكار گردید و زبانش بھ لكنت افتاد بھ طورى كھ حضار مجلس ناتوانى او را در مقابل آن حضرت نیك  چھره

  .دریافتند

  .را بر این نعمت سپاسگزارم كھ آنچھ من اندیشیده بودم ھمان شدخداى : مأمون گفت

 (37!(پذیرفتید دانستید؟ آیا اكنون آنچھ را كھ نمى: سپس بھ بستگان و افراد خاندان خود نظر انداخت و گفت

 حكم شكار در حاالت گوناگون توسط ُمْحِرم 

شتند و جز نزدیكان خلیفھ، كسى در مجلس آنگاه پس از مذاكراتى كھ در مجلس صورت گرفت، مردم پراكنده گ
قربانت گردم خوب است احكام ھر یك از فروعى را كھ : كرد و گفت - علیھ السالم -مأمون رو بھ امام جواد . نماند

بلى، : فرمود -علیھ السالم  - امام جواد . در مورد كشتن صید در حال احرام مطرح كردید، بیان كنید تا استفاده كنیم
اش یك گوسفند است و  شكار كند و شكار از پرندگان بزرگ باشد، كفاره) خارج از حرم(حرم در ِحّل اگر شخص م

اش یك بره است كھ  اى را در بیرون حرم بكشد كفاره اش دو برابر است؛ و اگر جوجھ پرنده اگر در حرم بكشد كفاره
قیمت آن جوجھ را باید بدھد؛ و اگر شكار از تازه از شیر گرفتھ شده باشد، و اگر آن را در حرم بكشد ھم بره و ھم 

اش یك شتر است و  اش یك گاو است و اگر شتر مرغ باشد كفاره حیوانات وحشى باشد، چنانچھ گورخر باشد كفاره
  .شود اش دو برابر مى اگر آھو باشد كفاره آن یك گوسفند است و اگر ھر یك از اینھا را در حرم بكشد كفاره

ذبح »  ِمنى«ى بكند كھ قربانى بر او واجب شود، اگر در احرام حج باشد باید قربانى را در و اگر شخص محرم كار
كفاره شكار براى عالم و جاھِل بھ حكم، یكسان . قربانى كند» مّكھ«كند و اگر در احرام عمره باشد باید آن را در 

ى در صورت خطا، گناه از او گناه نیز كرده است، ول) عالوه بر وجوب كفاره(است؛ منتھا در صورت عمد، 
كفاره شخص آزاد بر عھده خود او است و كفاره برده بھ عھده صاحب او است و بر صغیر . برداشتھ شده است

شود، ولى  اش پشیمان است برداشتھ مى كفاره نیست ولى بر كبیر واجب است و عذاب آخرت از كسى كھ از كرده
  .(38(آنكھ پشیمان نیست كیفر خواھد شد 

 !شود ضى القضات مات مىقا

حال خوب است شما نیز از یحیى بن اكثم سؤالى بكنید ھمان ! خدا بھ تو نیكى كند! احسنت اى ابا جعفر: مأمون گفت
اختیار با : بپرسم؟ یحیى گفت: بھ یحیى فرمود -علیھ السالم  -در این ھنگام ابو جعفر . طور كھ او از شما پرسید

  .شوم مند مى گویم وگرنھ از شما بھره م پاسخ مىشماست فدایت شوم، اگر توانست

كند و آن نگاه حرام است،  بھ من بگو در مورد مردى كھ در بامداد بھ زنى نگاه مى: فرمود -علیھ السالم  -ابو جعفر 
شود، و چون وقت  شود باز بر او حرام مى شود، و چون ظھر مى آید آن زن بر او حالل مى و چون روز باال مى

شود بر  شود، و چون وقت عشأ مى كند بر او حرام مى گردد، و چون آفتاب غروب مى رسد بر او حالل مى عصر مى
گردد؟  شود، و بھ ھنگام طلوع فجر بر وى حالل مى رسد بر او حرام مى گردد، و چون شب بھ نیمھ مى او حالل مى

 شود؟  این چگونھ زنى است و با چھ چیز حالل و حرام مى

دانم، اگر  برم، و سبب حرام و حالل شدن آن زن را نمى بھ خدا قسم من بھ پاسخ این پرسش راه نمى نھ،: یحیى گفت
  .دانید از جواب آن، ما را مطلّع سازید صالح مى

كند و آن  اى بھ او نگاه مى در بامدادان، مرد بیگانھ. این زن، كنیز مردى بوده است: فرمود -علیھ السالم  -ابو جعفر 
شود او را  شود، چون ظھر مى خرد و بر او حالل مى آید، كنیز را از صاحبش مى بود، چون روز باال مىنگاه حرام 

آورد و بر او حالل  رسد او را بھ حبالھ نكاح خود در مى گردد، چون عصر فرا مى كند و بر او حرام مى آزاد مى
دھد و  شود، موقع عشار كفاره ظھار مى و بر او حرام مى) 39(كند  مى» ِظھار»شود، بھ ھنگام مغرب او را  مى



شود و ھنگام طلوع  دھد و بر او حرام مى گذرد او را طالق مى شود چون نیمى از شب مى مجدداً بر او حالل مى
  .(40)گردد  كند و زن بر او حالل مى فجر رجوع مى

 ھایى از علم گسترده امام  جلوه

 فتواى قضائى امام و شكست فقھاى دربارى  - 1

غیر از مناظراتش كھ دو نمونھ از آن یاد شد، گاه از راھھاى دیگر نیز بیمایگى فقھا و  - علیھ السالم  -ام جواد ام
كرد و از این رھگذر اعتقاد بھ  قضات دربارى را روشن نموده برترى خود بر آنان را در پرتو علم امامت ثابت مى

جملھ فتوایى بود كھ امام در مورد چگونگى قطع دست  از آن. نمود را در افكار عمومى تثبیت مى» امامت»اصل 
  :دزد صادر كرد كھ تفصیل آن بدین قرار است

از مجلس » ابن ابى ُدؤاد«یك روز  :گوید دوستى و صمیمیت داشت، مى) 42(»ابن ابى ُدؤاد«، كھ با )41(»ُزرقان»
امروز آرزو كردم كھ كاش : گفت .علت را جویا شدم. معتصم بازگشت، در حالى كھ بشدت افسرده و غمگین بود

 چرا؟ : پرسیدم! بیست سال پیش مرده بودم

  !در مجلس معتصم بر سرم آمد) امام جواد(بھ خاطر آنچھ از ابو جعفر : گفت

  !جریان چھ بود: گفتم

خلیفھ . خواست كھ با اجراى كیفر الھى او را پاك سازد) معتصم(شخصى بھ سرقت اعتراف كرد و از خلیفھ : گفت
  :را نیز فرا خواند و از ما پرسید) حضرت جواد(» محمد بن على«مھ فقھا را گرد آورد و ھ

 دست دزد از كجا باید قطع شود؟ 

  .از مچ دست: من گفتم

 دلیل آن چیست؟ : گفت

» مسح كنید صورت و دستھایتان را«): 43(»فَاْمَسُحوا بُِوُجوِھُكْم َواَْیِدْیُكمْ «: چون منظور از دست در آیھ تیمم: گفتم
  .تا مچ دست است

دست دزد باید از مچ قطع شود، ولى گروھى دیگر : گفتند گروھى از فقھا در این مطلب با من موافق بودند و مى
: منظور از دست در آیھ وضو: الزم است از آرنج قطع شود، و چون معتصم دلیل آن را پرسید، گفتند: گفتند

  .تا آرنج است» صورتھا و دستھایتان را تا آرنج بشویید«): 44(»ُكْم اًّلَى اْلَمرافِقِ فَاْغِسلُوا ُوُجوھَُكْم َواَْیِدیَ «

 نظر شما در این مسئلھ چیست؟ : كرد و پرسید) امام جواد(آنگاه معتصم رو بھ محمد بن على 

  .اینھا نظر دادند، مرا معاف بدار: گفت

  .معتصم اصرار كرد و قسم داد كھ باید نظرتان را بگویید

اینھا در اشتباھند، زیرا فقط انگشتان دزد باید قطع شود و . گویم چون قسم دادى نظرم را مى: محمد بن على گفت
  .بقیھ دست باید باقى بماند

 بھ چھ دلیل؟ : معتصم گفت



، دو كف دست، دو )پیشانى)صورت : پذیرد سجده بر ھفت عضو بدن تحقق مى: فرمود 9زیرا رسول خدا : گفت
ماند  بنابراین اگر دست دزد از مچ یا آرنج قطع شود، دستى براى او نمى). دو انگشت بزرگ پا(دو پا  سر زانو، و

  :فرماید تا سجده نماز را بھ جا آورد، و نیز خداى متعال مى

از آن ) گیرد م مىھفت عضوى كھ سجده بر آنھا انجا(سجده گاھھا «): 45(»أَحداً  ùََِفَال تَْدُعوا َمَع ا ùََِ َو اَّن اْلَمساِجدَ »
و آنچھ براى خداست، قطع ) 46(»)و عبادت نكنید(خداست، پس، ھیچ كس را ھمراه و ھمسنگ با خدا مخوانید 

  .شود نمى

و ما نزد (معتصم جواب محمد بن على را پسندید و دستور داد انگشتان دزد را قطع كردند : گوید مى» ابن أبى ُدؤاد»
 (47! (آرزوى مرگ كردم) از فرط شرمسارى و اندوه(جا و من ھمان!) حضار، بى آبرو شدیم

 !شوند حدیث سازان رسوا مى - 2

در مجلسى كھ مأمون و امام و یحیى ) 48(نقل شده است كھ پس از آنكھ مأمون دخترش را بھ امام جواد تزویج كرد 
  :بن اكثم و گروه بسیارى در آن حضور داشتند، یحیى بھ امام گفت

من «: گوید رساند و مى خدا بھ شما سالم مى! یا محمد: جبرئیل بھ حضور پیامبر رسید و گفتروایت شده است كھ 
 (49(نظر شما درباره این حدیث چیست؟. »از ابوبكر راضى ھستم، از او بپرس كھ آیا او ھم از من راضى است؟

د خبر دیگرى را نیز كھ پیامبر كند بای من منكر فضیلت ابوبكر نیستم، ولى كسى كھ این خبر را نقل مى: امام فرمود
كسانى كھ بر من دروغ ببندد، جایگاھش در «: پیامبر فرمود. اسالم در حجة الوداع بیان كرد، از نظر دور ندارد

پس چون حدیثى از من براى شما نقل شد، آن را بھ كتاب خدا و سنت من عرضھ كنید، آنچھ را كھ . آتش خواھد بود
امام جواد . »بود، بگیرید و آنچھ را كھ مخالف كتاب خدا و سنت من بود، رھا كنید با كتاب خدا و سنت من موافق

ما انسان را آفریدیم و «: با كتاب خدا سازگار نیست، زیرا خداوند فرموده است) درباره ابوبكر)این روایت : افزود
 /(50(» گذرد و ما از رگ گردن بھ او نزدیكتریم دانیم در دلش چھ چیز مى مى

  .این عقالً محال است! شنودى و ناخشنودى ابوبكر بر خدا پوشیده بوده است تا آن را از پیامبر بپرسد؟آیا خ

  .«ابوبكر و عمر در زمین، مانند جبرئیل در آسمان ھستند«: روایت شده است كھ: یحیى گفت

مقّرب درگاه خداوند درباره این حدیث نیز باید دقت شود؛ چرا كھ جبرئیل و میكائیل دو فرشتھ : حضرت فرمود
اند، ولى ابوبكر و عمر  اى از دایره اطاعت خدا خارج نشده ھستند و ھرگز گناھى از آن دو سر نزده است و لحظھ

اند، اما اكثر عمرشان را در شرك و بت پرستى سپرى  اند، و ھر چند پس از ظھور اسالم مسلمان شده مشرك بوده
  .ن دو را بھ جبرئیل و میكائیل تشبیھ كنداند، بنابر این محال است كھ خدا آ كرده

درباره این حدیث چھ ). 51(»ابوبكر و عمر دو سرور پیران اھل بھشتند«: ھمچنین روایت شده است كھ: یحیى گفت
  .گویید؟ مى

این روایت نیز محال است كھ درست باشد، زیرا بھشتیان ھمگى جوانند و پیرى در میان آنان یافت : حضرت فرمود
 9این روایت را بنى امیھ، در مقابل حدیثى كھ از پیامبر اسالم !) تا ابوبكر و عمر سرور آنان باشند(د شو نمى

، جعل »حسن و حسین دو سرور جوانان اھل بھشتند«نقل شده است كھ  -علیھما السالم  -درباره حسن و حسین 
  .اند كرده

این نیز محال است؛  :حضرت فرمود. »استعمر بن خطاب چراغ اھل بھشت «روایت شده است كھ : یحیى گفت
و ھمھ اینھا و فرستادگان خدا حضور دارند، چطور بھشت با  9زیرا در بھشت، فرشتگان مقرب خدا، آدم، محمد 

  !گردد؟ شود ولى با نور عمر روشن مى نور اینھا روشن نمى



ر ھرچھ گوید، از جانب َملَك و عم(گوید  بھ زبان عمر سخن مى» سكینھ«روایت شده است كھ : یحیى اظھار داشت
  .(گوید فرشتھ مى

من «: گفت من منكر فضیلت عمر نیستم؛ ولى ابوبكر، با آنكھ از عمر افضل است، باالى منبر مى: حضرت فرمود
  .«كند، ھرگاه دیدید از راه درست منحرف شدم، مرا بھ راه درست باز آورید شیطانى دارم كھ مرا منحرف مى

شدم، حتماً عمر مبعوث  اگر من بھ پیامبرى مبعوث نمى«: شده است كھ پیامبر فرمودروایت : یحیى گفت
  .(52(»شد مى

بھ خاطر بیاور ھنگامى «: تر است، خدا در كتابش فرموده است از این حدیث راست) قرآن(كتاب خدا : امام فرمود
آید كھ خداوند از پیامبران  صریحاً بر مى از این آیھ). 53(»...را كھ از پیامبران پیمان گرفتیم، و از تو و از نوح

پیمان گرفتھ است، در این صورت چگونھ ممكن است پیمان خود را تبدیل كند؟ ھیچ یك از پیامبران بھ قدر چشم بر 
كند كھ بیشتر عمر خود را با شرك بھ  اند، چگونھ خدا كسى را بھ پیامبرى مبعوث مى ھم زدن بھ خدا شرك نورزیده

من ) ھنوز آفریده نشده بود(در حالى كھ آدم بین روح و جسد بود «: و نیز پیامبر فرمود! است؟ خدا سپرى كرده
  .«پیامبر شدم

ھیچگاه وحى از من قطع نشد، مگر آنكھ گمان بردم كھ بھ «: باز یحیى گفت، روایت شده است كھ پیامبر فرمود
  .نھا منتقل شده است، یعنى نبوت از من بھ آ»نازل شده است) پدر عمر(خاندان خطّاب 

: فرماید این نیز محال است، زیرا امكان ندارد كھ پیامبر در نبوت خود شك كند، خداوند مى: حضرت فرمود
بنابر این، با گزینش الھى، دیگر جاى ). (54(»گزیند خداوند از فرشتگان و ھمچنین از انسانھا رسوالنى بر مى«

  .(ندارد شكى براى پیامبر در باب پیامبرى خویش وجود

  .«یافت شد، كسى جز عمر از آن نجات نمى اگر عذاب نازل مى«: فرمود 9روایت شده است كھ پیامبر : یحیى گفت

و مادام كھ تو در میان آنان » :این نیز محال است، زیرا خداوند بھ پیامبر اسالم فرموده است: حضرت فرمود
بدین ترتیب تا ). 55(»كند كنند، خدا عذابشان نمى استغفار مىكند و نیز مادام كھ  ھستى، خداوند آنان را عذاب نمى

  .(56(كند  كنند، خداوند آنان را عذاب نمى زمانى كھ پیامبر در میان مردم است و تا زمانى كھ مسلمانان استغفار مى

 از دیدگاه دانشمندان  7شخصیت امام جواد 

قھى توسط آن حضرت، تحسین و اعجاب دانشمندان سخنان و مناظرات امام جواد و حّل مشكالت بزرگ علمى و ف
و پژوھشگران اسالمى اعم از شیعھ و سنى را برانگیختھ و آنان را بھ تعظیم در برابر عظمت علمى امام واداشتھ 

او در علم و تقوا و زھد » :گوید مى» سبط ابن الجوزى«بھ عنوان نمونھ، . اند است و ھر كدام او را بھ نحوى ستوده
  .(57(» ر روش پدرش بودو بخشش ب

مأمون او را بھ دامادى انتخاب كرد، زیرا با وجود كمى سّن، از نظر علم و آگاھى «: نویسد مى» ابن حجر ھیتمى»
  .(58) «وحلم، بر ھمھ دانشمندان برترى داشت

خود را نشان  مأمون پیوستھ شیفتھ او بود، زیرا با وجود كمى سّن، فضل و علم و كماِل عقل«: گوید مى» شبلنجى»
  .(59) «خود را آشكار ساخت) عظمت(داده برھان 

دید  مأمون شیفتھ او شد، زیرا مى» :كنند از آن حضرت چنین یاد مى» فتّال نیشابورى«، و »شیخ مفید«استاد شیعھ 
از كھ او با وجود كمى سّن، از نظر علم و حكمت و ادب و كمال عقلى، بھ چنان رتبھ واالیى رسیده كھ ھیچ یك 

  .(60(»اند بزرگان علمى آن روزگار بدان پایھ نرسیده



امام جواد را در شمار ده تن از  (61)بوده،  -علیھ السالم  - كھ از مخالفان خاندان على » جاحظ عثمانى معتزلى»
، ھر یك از آنان، عالم، زاھد، عبادت پیشھ، شجاع، بخشنده«: ى آورده كھ درباره آنان چنین گفتھ است» طالبیان«

آنان . باشند و تا ده تن، ھر یك فرزند دیگرى است برخى از آنان خلیفھ و برخى نامزد خالفت مى. پاك و پاكنھادند
ھیچ یك از . حسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفربن محمد بن على بن الحسین بن على: عبارتند از

  .(62(» خاندانھاى عرب و عجم داراى چنین نسب شریفى نیست

  !آمیز ازدواج توطئھ

گفتیم كھ مأمون چون در میان یك سلسلھ تنگناھا و شرائط دشوار  - علیھ السالم  -در شرح زندگانى امام رضا 
سیاسى قرار گرفتھ بود، براى رھایى از این تنگناھا، تصمیم گرفت خود را بھ خاندان پیامبر نزدیك سازد، و بر 

  .خواست سیاست چند بُعدى خود را بھ مورد اجرا بگذارد تم مىھمین اساس با تحمیل ولیعھدى بر امام ھش

رفت خالفت را از بنى عباس بھ علویان منتقل سازد،  از سوى دیگر، عباسیان از این روش مأمون كھ احتمال مى
سخت ناراضى بودند و بھ ھمین جھت بھ مخالفت با او برخاستند و چون امام توسط مأمون مسموم و شھید شد آرام 

  .فتند و خشنود شدند و بھ مأمون روى آوردندگر

مأمون كار زھر دادن بھ امام را بسیار سّرى و مخفیانھ انجام داده بود و سعى داشت جامعھ از این جنایت آگاھى 
كرد، اما با ھمھ پرده پوشى و  نیابد و از ھمینرو براى پوشاندن جنایات خود تظاھر بھ اندوه و عزادارى مى

ام بر علویان آشكار گردید كھ قاتل امام جز مأمون كسى نبوده است، لذا سخت دل آزرده و ریاكارى، سرانج
خشمگین گردیدند و مأمون بار دیگر حكومت خویش را در معرض خطر دید و براى پیشگیرى از عواقب امر، 

تصمیم گرفت دختر  -علیھ السالم  -توطئھ دیگرى آغاز كرد و با تظاھر بھ مھربانى و دوستى نسبت بھ امام جواد 
در نظر داشت از  -علیھ السالم  - اى را كھ از تحمیل ولیعھدى بر امام رضا خود را بھ حضرت تزویج كند تا استفاده

  .این وصلت نیز بدست آورد

ق یعنى یك سال پس از شھادت امام . 'ه 204را در سال  -علیھ السالم  -بر اساس ھمین طرح بود كھ امام جواد 
از مدینھ بھ بغداد آورد و بھ دنبال مذاكراتى كھ در جلسھ مناظره امام با یحیى بن اكثم گذشت  - السالم  علیھ - رضا 

  !را بھ ھمسرى حضرت درآورد» اّم الفضل«دختر خود ) و قبالً آن را نقل كردیم(

 ھاى مأمون  انگیزه

ان دریافت كھ وى از این كار چند تو این ازدواج كھ مأمون بر آن اصرار داشت، كامالً جنبھ سیاسى داشت و مى
  :كرد ھدف یاد شده در زیر را تعقیب مى

با فرستادن دختر خود بھ خانھ امام، آن حضرت را براى ھمیشھ دقیقاً زیر نظر داشتھ باشد و از كارھاى او  - 1
و تاریخ شاھد داد  دختر مأمون نیز براستى وظیفھ خبر چینى و گزارشگرى مأمون را خوب انجام مى(بیخبر نماند 

  .(این حقیقت است

با این وصلت، بھ خیال خام خویش، امام را با دربار پر عیش و نوش خود مرتبط و آن بزرگوار را بھ لھو و  - 2
لعب و فسق و فجور بكشاند و بدین ترتیب بر قداست امام لطمھ وارد سازد و او را در انظار عمومى از مقام 

  !ار و خفیف نمایدارجمند عصمت و امامت ساقط و خو

مند بھ آن وانمود  با این وصلت علویان را از اعتراض و قیام بر ضد خود باز دارد و خود را دوستدار و عالقھ - 3
  .(63(كند 



علیھ  -من بھ این وصلت اقدام كردم تا ابو جعفر : گفت ھدف چھارم مأمون، عوامفریبى بود؛ چنانكھ گاھى مى - 4
 -و على بن ابى طالب  9فرزند شود و من پدر بزرگ كودكى باشم كھ از نسل پیامبر  از دخترم صاحب - السالم 

) 64!(اما خوشبختانھ این ُحقّھ مأمون نیز بى نتیجھ بود زیرا دختر مأمون ھرگز فرزندى نیاورد. است - علیھ السالم
  .ھمگى از ھمسر دیگر امام بودند -علیھ السالم  -و فرزندان امام جواد 

 چرا با این ازدواج موافقت كرد؟  -علیھ السالم  -حال باید دید امام جواد . ھاى مأمون از این ازدواج بود گیزهاینھا ان

دانست كھ  دانست و نیز مى از آنجا كھ بى ھیچ شكى، امام اھداف و مقاصد واقعى مأمون را از این گونھ كارھا مى
رسد كھ موافقت  شده، بھ نظر مى - علیھ السالم  -رضا او ھمان كسى است كھ مرتكب جنایت بزرگ قتل پدرش امام 

امام با این ازدواج عمدتاً بر اثر فشارى بوده است كھ مأمون از پیش بر امام وارد كرده بوده است، زیرا ازدواجى 
توان تصّور كرد كھ نزدیكى امام بھ دربار  نیز مى! اینچنین، تنھا بھ مصلحت مأمون بوده است نھ بھ مصلحت امام

توانست مانع ترور حضرت از طرف معتصم و عامل پیشگیرى از سركوبى سران تشیّع و یاران برجستھ امام  مى
توانست شبیھ قبول وزارت ھارون از طرف على بن یقطین یعنى  توسط عوامل خلیفھ باشد، و این، بھ یك معنا مى

  .نفوذ در دربار خالفت بھ نفع جبھھ تشیّع باشد

شرفیاب شدم و  -علیھ السالم  - در بغداد خدمت امام جواد: گوید ز یاران امام جواد، مى، یكى ا»حسین مكارى»
اینك كھ امام بھ این زندگى مرفّھ رسیده است ھرگز بھ وطن خود، «در ذھنم خطور كرد كھ، . زندگیش را دیدم

ى كھ رنگش از اندوه زرد اى سر بھ زیر افكند، آنگاه سر برداشت و در حال امام لحظھ. »مدینھ، باز نخواھد گشت
بینى  نزد من از آنچھ مرا در آن مى 9نان جوین و نمك خشن در حرم رسول خدا ! اى حسین: شده بود، فرمود
  .(65(محبوبتر است 

ھمچنان در مدینھ  220بھ مدینھ بازگشت و تا سال » ام الفضل«بھ ھمین جھت امام در بغداد نماند و با ھمسرش 
  .زیست مى

 طى وكالت شبكھ ارتبا

با تمام محدودیتھاى موجود، از طریق نصب وكال و نمایندگان، ارتباط خود را با شیعیان  - علیھ السالم  -امام جواد 
كرد و با فعالیت  را اعزام مى) وكالیى(در سراسر قلمرو حكومت خلیفھ عباسى، امام، كارگزارانى . كرد حفظ مى

اھواز، ھمدان، : كارگزاران امام در بسیارى از استانھا مانند. شد ى مىگسترده آنان از تجزیھ نیروھاى شیعھ جلوگیر
  .، رى، بصره، واسط، بغداد و مراكز سنتى شیعھ یعنى كوفھ و قم پخش شده بودند)66(سیستان، بُست 

داد كھ بھ دورن دستگاه حكومت نفوذ كرده مناصب حساس را در دست بگیرند، از  امام بھ ھواداران خود اجازه مى
نوح بن «. مقامات واالیى در دستگاه حكومت داشتند» احمد بن حمزه قمى«و » محمد بن اسماعیل بن بزیع«اینرو 
  .بود» كوفھ«، و پس از آن قاضى »قاضى بغداد«نیز چندى » دّراج

» حكم بن علیا اسدى«شد و » سیستان»و » بُست«حاكم » نیشابورى ùََحسین بن عبدا«بعضى دیگر از شیعیان مانند 
پرداختند كھ حاكى از بستگى پنھانى  خمس مى -علیھ السالم  -ھر دو نفر بھ امام جواد . رسید» بحرین«بھ حكومت 

  .(67(آنان بھ امام نھم بود 

در دیدار با آن حضرت، با دقت بھ  «على بن اسباط«نوشتیم،  -علیھ السالم  -چنانكھ در بحث خرد سالى امام جواد 
آن را بھ ذھن خود سپرده در بازگشت بھ مصر، براى پیروان امام در آن منطقھ بیان كند و قیافھ امام نگریست تا 

  .دھد كھ امام در آنجا نیز پیروان و ارادتمندانى داشتھ است این، نشان مى

محمد بن «گسترش نفوذ تشیع در آن زمان، در مصر، بر اثر ھجرت بسیارى از محدثان كوفھ ھمچون : گویند مى
بھ مصر، و فعالیت » اسماعیل بن موسى الكاظم«و » حسین بن على مصرى«، »احمد بن سھل«، »عثمحمد بن اش

 /(68(آنان در آن سرزمین بوده است 



اى بھ  كند كھ حضرت جواد، بنا بھ درخواست یكى از شیعیان بُست و سیستان، طى نامھ نقل مى» كلینى«مرحوم 
والى كھ از پیروان امام بود، نھ تنھا بدھى او . بر او سخت نگیردوالى این منطقھ سفارش كرد كھ در اخذ مالیات، 

. بابت خراج را نگرفت، بلكھ اعالم كرد تا آن زمان كھ بر سركار است او را از پرداخت خراج معاف خواھد كرد
  .(69) !عالوه بر این دستور داد براى او مستمّرى نیز تعیین كردند

 مكتب علمى امام جواد علیھ السالم 

این پیشوایان بزرگ ھر كدام در عصر خود . دانیم كھ یكى از ابعاد بزرگ زندگى ائمھ ما، بعد فرھنگى آن است مى
كردند و علوم و دانشھاى خود را توسط آنان در جامعھ  فعالیت فرھنگى داشتھ در مكتب خویش شاگردانى تربیت مى

علیھ السالم  -ان نبوده است، مثالً در زمان امام باقر كردند، اما شرائط اجتماعى و سیاسى زمان آنان یكس منتشر مى
شرائط اجتماعى مساعد بود و بھ ھمین جھت ) بھ شرحى كھ در سیره آنان نوشتیم( -علیھ السالم  -و امام صادق  -

 شد، ولى از دوره امام بالغ بر چھار ھزار نفر مى -علیھ السالم  -دیدیم كھ تعداد شاگردان و راویان حضرت صادق 
بھ دلیل فشارھاى سیاسى و كنترل شدید فعالیت آنان از طرف دربار خالفت،  -علیھما السالم  -جواد تا امام عسكرى 

شعاع فعالیت آنان بسیار محدود بود و از این نظر تعداد راویان و پرورش یافتگان مكتب آنان نسبت بھ زمان 
خوانیم كھ تعداد راویان  بنابر این اگر مى. دھد مىكاھش بسیار چشمگیرى را نشان  -علیھ السالم  - حضرت صادق 

كاھش بسیار چشمگیرى را نشان  -علیھ السالم  -و پرورش یافتگان مكتب آنان نسبت بھ زمان حضرت صادق 
قریب صد و ده نفر  -علیھ السالم  -خوانیم كھ تعداد راویان و اصحاب حضرت جواد  بنابر این اگر مى. دھد مى

، نباید تعجب كنیم، زیرا از یك سو، آن حضرت )71(حدیث از آن حضرت نقل شده  250معاً و ج) 70(اند  بوده
شدیداً تحت مراقبت و كنترل سیاسى بود و از طرف دیگر، زود بھ شھادت رسید و بھ اتفاق دانشمندان بیش از 

  !بیست و پنج سال عمر نكرد

ھاى درخشان و  اصحاب و راویان آن حضرت، چھره در عین حال، باید توجھ داشت كھ در میان ھمین تعداد محدود
على بن مھزیار، احمدبن محمدبن ابى نصر بزنطى، زكریا بن آدم، محمد بن اسماعیل : اى مانند شخصیتھاى برجستھ

بن بزیع، حسین بن سعید اھوازى، احمد بن محمد بن خالد برقى بودند كھ ھر كدام در صحنھ علمى و فقھى وزنھ 
  .رفتند، و برخى داراى تألیفات متعدد بودند خاصى بھ شمار مى

شوند، بلكھ محدثان و  تنھا در محدثان شیعھ خالصھ نمى - علیھ السالم  -از طرف دیگر، راویان احادیث امام جواد 
خطیب «بھ عنوان نمونھ . اند دانشمندان اھل تسنن نیز معارف و حقایقى از اسالم را از آن حضرت نقل كرده

  .(72(ى با سند خود از آن حضرت نقل كرده است احادیث «بغدادى

ابوبكر : و مؤلفانى نیز مانند (73) «معالم العترة الطاھرة«در كتاب » عبدالعزیز بن اخضر جنابذى«ھمچنین حافظ 
احمد بن ثابت، ابو اسحاق ثعلبى، و محمد بن مندة بن مھربذ در كتب تاریخ و تفسیر خویش روایاتى از آن حضرت 

  .(74(اند  نقل كرده

 7جواد  شھادت امام

ھجرى  220او در سال  .جاى او را گرفت» معتصم«ھجرى درگذشت و پس از او برادرش  218مأمون در سال 
امام را از مدینھ بھ بغداد آورد تا از نزدیك مراقب او باشد و چنانكھ قبالً ذكر شد، در مجلسى كھ براى تعیین محل 

و دیگران شرمنده شدند و چند ) ابن ابى ُدؤاد(ام را نیز شركت داد و قاضى بغداد قطع دست دزد تشكیل داده بود، ام
از باب خیر خواھى، بھ شما تذكر : از حسد و كینھ توزى نزد معتصم رفت و گفت» ابن ابى دؤاد«روز بعد از آن 

قامات عالى دھم كھ جریان چند روز قبل بھ صالح حكومت شما نبود، زیرا در حضور ھمھ دانشمندان و م مى
، یعنى فتواى كسى را كھ نیمى از مسلمانان او را خلیفھ و شما را غاصب حق )امام جواد(مملكتى فتواى ابو جعفر 

دانند، بر فتواى دیگران ترجیح دادى و این خبر میان مردم منتشر و خود دلیل قاطعى بر حقانیت او نزد  او مى
  .شیعیانش شد



بیشتر تحریك شد و » ابن ابى دؤاد»نى با امام را در نھاد خود داشت، از سخنان معتصم كھ مایھ ابراز ھر نوع دشم
در صدد قتل امام برآمد و سرانجام منظور پلید خود را عملى ساخت و امام را توسط منشى یكى از وزرایش مسموم 

  .(76(امام ھنگام شھادت بیش از بیست و پنج سال و چند ماه نداشت ). 75(و شھید نمود 
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 كاظم، االًّمام الجواد من المھد اًّلى اللحد، الطبعة األولى، بیروت،
 /337 ق، ص.'ه 1408مؤسسة البالغ، 

على بن عیسى األربلى، كشف الغّمة، تبریز، مكتبة بنى  -  318 شیخ مفید، االًّرشاد، قم، مكتبة بصیرتى، ص -9
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318/ 
كلینى، ھمان كتاب،  - 316تسترى، ھمان كتاب، ص  -  142على بن عیسى االًّربلى، ھمان كتاب، ص  -11
ن المصطفوى، مشھد، حس: ، تصحیح و تعلیق)معروف بھ رجال كّشى(طوسى، اختیار معرفة الرجال  - 321 ص

 /1045، حدیث شماره 553ق، ص .'ه1348دانشگاه مشھد، 
ق، .'ه 1408قزوینى، سید كاظم، االًّمام الجواد من المھد اًّلى اللحد، الطبعة األولى، بیروت، مؤسسة البالغ،  -12
 /337 ص

از طرف آنان مطرح شد و  ادعائى بود كھ صرفاً ) ص(شناسى از طرف پیامبر اسالم  معتبر شناختھ شدن قیافھ -13
نبود، و اگر حضرت بھ این پیشنھاد تن در داد، یا از  -علیھ السالم  - ھرگز بھ معناى تأیید آن از طرف امام رضا

دانست این كار در نھایت، بھ روشن شدن واقعیت، و اثبات پوچى ادعاى آنان تمام  روى ناگزیرى بھ این دلیل كھ مى
 /شود مى

شناسى نزد اعراب  قیافھ. كردند بودند كھ از روى شباھت اندام، نسب اشخاص را تعیین مى قیافھ شناسان كسانى
برخى . دانند علماى امامیھ تعلیم و تعلّم و گرفتن مزد در قبال انجام دادن این عمل را حرام مى. جایگاه مھمى داشت

دانند كھ موجب فعل حرام  را حرام مىاند و برخى در صورتى آن  از علماى امامیھ این عمل را مطلقاً حرام شمرده
ھر كس كھ از فقھ اسالمى آگاھى داشتھ باشد، عدم جواز این عمل و استفاده از . یا منجر بھ اظھار نظر قظعى گردد

ك بھ .ر! (داند، چھ رسد بھ این كھ بھ استناد آن، مسائل مربوط بھ ارث و نكاح و امثال اینھا حل گردد آن را مسلّم مى
، ترجمھ دكتر پرویز لوالور، مشھد، بنیاد - علیھ السالم  -عبدالرزاق، نكاھى گذرا بر زندگانى امام جواد  مقّرم، سید

 /(35 ش، ص.'ه1370پژوھشھاى اسالمى آستان قدس رضوى، 
مقّرم، سید عبدالرّزاق، نگاھى گذرا  - 322 ، ص1 ق، ج.'ه 1381كلینى، اصول كافى، تھران، مكتبة الصدوق،  -14

، ترجمھ دكتر پرویز لوالور، مشھد، بنیاد پژوھشھاى اسالمى آستان قدس - علیھ السالم - نى امام جواد بر زندگا
خود را بھ رسول خدا، و فرزندش  -علیھ السالم  - بھ ھمین جھت بود كھ امام رضا  36. ص. ش.'ه 1370دضوى، 

یم از ماریھ قبطیھ برخى از ھمسران رسول كرد، زیرا پس از تولد ابراھ جواد را بھ ابراھیم فرزند پیامبر تشبیھ مى



ولى پس از !! خادم رسول اكرم است» جریح«این نوزاد از : خدا از روى حسد، چنین تھمتى بھ وى زدند و گفتند
و بھ این ترتیب خداوند دروغ آنان را آشكار ! فاقد عضو تناسلى است» جریح«تحقیق و كاوش روشن شد كھ اصوالً 

، ص 4 ابن شھر آشوب، مناقب آل أبى طالب، قم المطبعة العلمیة، ج(ین تھمت تبرئھ كرد ساخت و ماریھ را از ا
ق، ص .'ه 1363الطبرى، محمد بن جریر بن رستم، دالئل االًّمامة، الطبعة الثالثة، قم منشورات الرضى،  - 387
201 - 204)/ 
 /(12: مریم(َو آتَیناهُ الُحْكَم َصبِیّاً  -15
 /(باب حاالت األئمة فى الّسنّ ( 382، ص 1 ق، ج.'ه 1381ن، مكتبة الّصدوق، اصول كافى، تھرا -16
لَْم  آتنَِى اْلِكتاَب َو َجَعلَنِى ُمبركاً أْینَما ُكْنُت و اَْوصِنى بالّصلوة َو الّزكاِة ماُدْمُت َحیّاً َو بَّراً بِوالَِدتِى وَ  ùََِقاَل اِنّى َعْبدُ  -17

 /(32 - 30: مریم( یَْجَعْلنِى َجبّاراً َشقِیّاً 
بوده و » نبى«در آن زمان كھ سخن گفت،  -علیھ السالم  -شود كھ حضرت عیسى  از بعضى از روایات استفاده مى

بنابر این ھیچ . نداشتھ است و در سن ھفت سالگى بھ مقام رسالت نائل گردیده است» رسالت«ھنوز منصب 
كلینى، (بھ منصب امامت برسند   ى ھمانند سّن حضرت عیسىھم در سنّ  -علیھم السالم  -استبعادى ندارد كھ ائمھ 

 /(382، ص 1 ق، ج.'ه 1381اصول كافى تھران، مكتبة الصدوق، 
شود كھ آن حضرت در آن زمان پیروانى ھم در مصر داشتھ است و آنان  از سخن بن اسباط استفاده مى -18
 /اند با خصوصیات جسمى حضرت آشنا شوند مند بوده عالقھ
 (12:سوره مریم(آتَْیناهُ الُحْكَم صبِیّاً  وَ  -19
 /(22:سوره یوسف(َو لَما بَلََغ أَشّدهُ ُحْكماً َو ِعْلماً  -20
 /(14:سوره قصص(آتَْیناهُ ُحْكماً َو ِعْلماً   َو لَما بَلََغ أَُشّدهُ َواْستَوى -21
و ص ) ب حاالت األئْم فى الّسنّ با( 384، ص 1 ق، ج.'ه 1381كلینى، اصول كافى، تھران، مكتبةالصدوق،  -22
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ق، .'ه 1374مسعودى، اثبات الوصیة، الطبعة الرابعة، نجف، منشورات المطبعة الحیدریة،  - 232ق، ص .'ه 1408
 /211ص 

 
ابو جعفر ثانى  -علیھ السالم  - است، ایشان را براى تمایز از امام باقر  -علیھ السالم  - عفر كنیھ امام جواد ابو ج -23

 /نامند مى
فتّال  - 319شیخ مفید، االًّرشاد، قم، مكتبة بصیرتى، ص  - 384و  322، ص 1 كلینى، ھمان كتاب، ج -24

على بن عیسى  - 261ق، ص .'ه 1406سسة األعلمى، نیشابورى، روضة الواعظین، الطبعة األولى، بیروت، مؤ
،  طبرسى، اًّعالم الورى - 141، ص 3 ق، ج.'ه 1381االًّربلى، كشف الغّمة، تبریز، مكتبة بنى ھاشمى، 

 /346الطعبةالثالثة، المكتبةاالًّسالمیة، ص 
 

ربلى، ھمان كتاب، ص على بن عیسى االًّ  - 346طبرسى، ھمان كتاب، ص  - 318شیخ مفید، ھمان كتاب، ص  -25
 /320ھمان كتاب ص  - 21، ص 50 ق، ج.'ه 1395مجلسى، بحار األنوار، تھران، المكتبةاالًّسالمیة،  - 141
  204.ش، ص .'ه 1363دالئل االًّمامة، الطبعبةالثالثة، قم، منشورات الرضى،  -26
این : نویسند ت، زیرا برخى مىصحیح اس» زلزل«آمده است، ولى گویا » بركھ زلول«در برخى از منابع  -27

حفر و آن را براى مسلمانان وقف نمود و از این جھت بھ » عیسى بن جعفر بن منصور«غالم » زلزل«بركھ را 
، ترجمھ دكتر پرویز - علیھ السالم  - مقّرم، سید عبدالرزاق، نگاھى گذرا بر زندگانى امام جواد (وى منسوب گردید 

  .(، پاورقى109ش، ص .'ه 1370آستان قدس،  لوالور، بنیاد پژوھشھاى اسالمى
را از اطراف كوفھ بھ بغداد آورد و بھ آن » زلزل«و » برصوما«ابراھیم موصلى نوازنده، : نویسد یاقوت حموى مى

نام اصلى . دو، موسیقى و آواز عربى آموخت و آنان از این طریق بھ دربار راه یافتند و مورد توجھ خلفا واقع شدند
معجم البلدان، بیروت، دار اًّحیأ التراث العربى، (ر، و خواھر او ھمسر ابراھیم موصلى بوده است زلزل، منصو

  .(402، ص 1ق، ج .'ه 1399
یونس و ھمچنین صفوان بن یحیى از اصحاب اجماع اند یعنى دانشمندان امامیھ بر درستى و صحت روایات و  -28

لت قدر و عظمت معنوى در رتبھ بسیار واالیى قرار داشتھ و از یونس از نظر جال. احادیث آنان اتفاق نظر دارند
با . اند  طرف پیشوایان ما، مورد تمجید فراوان واقع شده است و دانشمنداان علم رجال، در ستایش او داد سخن داده

 این اوصاف ، وقتى شخصیت بزرگ و استوارى مانند او چنین اظھاراتى بكند، وضع توده مردم و عوام شیعیان
از این نظر بعضى از دانشمندان معاصر نتوانستھ باور كند كھ وى چنین بگوید، ازینرو گفتار او را ! روشن است



امتحان و آزمایش حاضران در مجلس بوده تا » گریھ را كنار بگذار«بدین گونھ توجیھ كرده كھ مقصود او از جملھ 
شاید او بتواند در ارشاد و راھنمایى كسى كھ از امام  آنان كھ در مقابل حق معرفتى استوار دارند شناختھ شوند تا

  (، پاورقى110ص  -علیھ السالم  -نگاھى گذرا بر زندگانى امام جواد ! (منحرف شده است، تالشى كرده باشد
اند، ولى ما بھ منظور رعایت اختصار از نقل آنھا صرف نظر  در اینجا مورخان سؤالھا و جوابھا را نوشتھ -29
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  29. - 27ش، ص .'ه 1365محمد حسینى، قم، دفتر انتشارات اسالمى وابستھ بھ جامعھ مدرسین، ترجمھ سید 
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  .نیز، در حالى كھ بیش از پنج سال نداشت، بھ این منصب نائل گردید -علیھ السالم  -و بعد از او امام مھدى 
ھاى گوناگون  نامدار زمان مأمون، خلیفھ عباسى، بود كھ شھرت علمى او در رشتھ یحیى یكى از دانشمندان -34

اى داشت و با آنكھ مأمون خود از نظر علمى  او در علم فقھ تبحر فوق العاده. علوم آن زمان زبانزد خاص و عام بود
ده او گذاشت و با حفظ وزنھ بزرگى بود، ولى چنان شیفتھ مقام علمى یحیى بود كھ اداره امور مملكت را بھ عھ

یحیى عالوه بر اینھا دیوان محاسبات و رسیدگى بھ فقرا را نیز عھده . سمت، مقام قضأ را نیز بھ وى واگذار كرد
خالصھ آنكھ تمام كارھاى كشور اسالمى پھناور آن روز زیر نظر او بود و چنان در دربار مأمون تقرب . دار بود

  .ھ مأمون كسى نبودیافتھ بود كھ گویى نزدیكتر از او ب
او علم را براى رسیدن بھ مقام و  .اما متأسفانھ یحیى، با آن مقام بزرگ علمى، از شخصیت معنوى برخوردار نبود

رفت، آنقدر از علوم  ھر دانشمندى بھ دیدار او مى. شھرت و بھ منظور فخر فروشى و برترى جویى فرا گرفتھ بود
  !عجز خود در مقابل وى اقرار كند كرد تا طرف بھ گوناگون از وى سؤال مى

  .در مورد ازدواج امام جواد، در صفحات آینده توضیح خواھیم داد -35
. یكى از اعمالى كھ براى اشخاِص در حال احرام، در جریان اعمال حج یا عمره حرام است شكار كردن است -36

دى مثل یحیى بن أكثم، از میان مسائل مختلف، در میان احكام فقھى، احكام حج، پیچیدگى خاصى دارد، از اینرو افرا
  !كردند تا بھ پندار خود، امام را در بن بست علمى قرار دھند احكام حج را مطرح مى

قزوینى،  -  76 - 75، ص 50ق، ج .'ه 1395مجلسى، بحار األنوار، الطبعةالثانیة، تھران، المكتبةاالًّسالمیة،  -37
 172. - 168ق، ص .'ه 1408ھد اًّلى اللحد، الطبعةاألولى، بیروت، مؤسسةالبالغ، سید كاظم، االًّمام الجواد من الم

و امام جواد و از  - علیھ السالم  - است كھ از یاران امام رضا  -دایى معتصم  -» ریّان بن شبیب«راوى این قضیّھ 
 319مكتبة بصیرتى، ص  شیخ مفید، االًّرشاد، قم، -  168قزوینى، ھمان كتاب، ص (محدثان مورد وثوق بوده است 

مسعودى، اثبات الوصیة، نجف،  - 245، ص 1350طبرسى، االًّحتجاج، نجف، المطبعةالمرتضویة،  -  321 -
على اكبر : شیخ مفید، االًّختصاص، تصحیح و تعلیق - 216ق، ص .'ه 1374منشورات المطبعةالحیدریة، 

  .(99م المقدسة، ص ق -الغفّارى،، منشورات جماعة المدّرسین فى الحوزةالعلمیة
طبرسى،  - 322شیخ مفید، االًّرشاد، ص  - 174قزوینى، ھمان كتاب، ص  - 77مجلسى، ھمان كتاب، ص  -38

  100.شیخ مفید، االختصاص، ص  - 217مسعودى، ھمان كتاب، ص  - 246ھمان كتاب، ص 
سبت بھ من، مانند پشت مادرم یا پشت تو براى من یا ن: ِظھار عبارت از این است كھ مردى بھ زن خود بگوید -39

ِظھار پیش از . خواھرم، یا دخترم ھست، و در این صورت باید كفاره ِظھار بدھد تا ھمرش مجدداً بر او حالل گردد
گشت، ولى حكم آن در اسالم تغییر  شد و موجب حرمت ابدى مى اسالم در عھد جاھلیت نوعى طالق حساب مى

  .گردید) ھ شرحى كھ گفتھ شدب(یافت و فقط موجب حرمت و كفاره 
طبرسى،  - 322شیخ مفید، االرشاد، ص  - 175قزوینى، ھمان كتاب، ص  - 78مجلسى، ھمان كتاب، ص  -40

  247.ھمان كتاب، ص 
استاد اصمعى » عمرو«لقب ابو جعفر بوده كھ مردى محدث بوده است و فرزندش بنام ) بروزن عثمان(ُزرقان  -41

  .(، پاورقى5، ص 50ى، ھمان كتاب، ج مجلس(شده است  محسوب مى



در زمان خالفت مأمون، معتصم، واثق و متوكل عباسى، قاضى بغداد بوده ) بر وزن ُغراب(ابن ابى ُدؤاد  -42
  (، پاورقى5مجلسى، ھمان كتاب، ص (است 
  5.آیھ : سوره مائده -43
  5.آیھ : سوره مائده -44
 /18آیھ : سوره جن -45
بھ معناى محل سجده است، و  (بر وزن مشعل، جمع آن مساجد: بر وزن مجلس، یا بفتح جیم: بكسر جیم(مسجد  -46

گیرد، محل سجده ھستند، خود پیشانى و  ھمان طور كھ مسجدھا و خانھ خدا و مكانى كھ پیشانى روى آن قرار مى
ر در این روایت شوند و بھ ھمین اعتبا كنیم محل سجده محسوب مى شش عضو دیگر نیز كھ با آنھا سجده مى

نیز در دو روایت دیگر از امام  .شود، تفسیر شده است بھ معناى ھفت عضوى كھ با آنھا سجده مى» المساجد«
بھ ھمین ھفت » المساجد«در كتاب كافى و ھمچنین یك روایت در تفسیر على بن ابراھیم قمى  - علیھ السالم  - صادق 

. را بھ ھفت عضو سجده تفسیر نموده است» المساجد«، »یھفق«شیخ صدوق نیز در كتاب . عضو تفسیر شده است
ضمناً باید توجھ داشت كھ اگر تفسیر . اند نیز نقل كرده» فّرأ«و » زّجاج«و » سعید بن ُجبیر«ھمین معنا را از 

بھ ھفت عضو یاد شده، جاى خدشھ داشت، حتماً فقھائى كھ در مجلس معتصم حاضر و در صدد » المساجد«
بنابراین چون ھیچ گونھ اعتراضى از طرف فقھاى حاضر در . كردند كالم امام بودند، اشكال مىگیرى بر  خرده

بھ معناى ھفت عضو سجده بوده و یا الاقل یكى از » المساجد«شود بھ نظر آنان نیز  مجلس ابراز نشد، معلوم مى
 26، مؤسسھ در راه حق، ص -علیھ السالم  - پیشواى نھم حضرت امام محمد تقى . (شده است معانى آن محسوب مى

، 10تفسیر مجمع البیان، ج  - 440، ص 5تفسیر نور الثقلین، ج  - 752، ص 2تفسیر صافى، ج : ، بھ نقل از29 -
  .(372ص 
، ص 10ق، ج .'ه 1379طبرسى، مجمع البیان، شركةالمعارف االسالمیة،  - ، ھمان صفحات ...پیشواى نھم -47
 320، ص 1حاج سید ھاشم رسولى محالتى، قم، مطبعةعلمیة، ج  :صحیح و تعلیقعیّاشى، كتاب التفسیر، ت - 372

بیروت،  - 471، ص 1سید ھاشم حسینى بحرانى،، البرھان فى ال تفسیر القرآن، قم، مطبوعاتى اًّسماعیلیان، ج  -
 /(4ابواب حّد الّسرقة، باب ( 490، ص 18دار اًّحیأ التراث العربى،، ج 

  .اج در صفحات آینده بحث خواھیم كرددر مورد این ازدو -48
این حدیث دروغ و از احادیث مجعول محمد بن : نویسد مى) 321، ص 5ج (عالمھ امینى در كتاب الغدیر  -49

  .بابشاذ است
  .(16: ق   سورهّ (لَوِرید َولَقَدَخلَقنَا االْنَساَن َو نَْعلَُم َم تَُوْسِوُس بِِھ نَْفسھُ َو نَْحُن أَْقَرُب اًِّ◌لَْیِھ ِمْن َحْبِل ا» -50

داند، زیرا یحیى  شمرده و غیر قابل قبول مى» یحیى بن عنبسْ «ھاى  عالمھ امینى این حدیث را از برساختھ -51
را جاعل » یحیى بن عنبسھ«نیز » ذھبى«). 322، ص 5الغدیر، ج (شخصى جاعل حدیث و دغلكار بوده است 

میزان (كند  علوم الحال شمرده و احادیثش را مردود معرفى مىداند و او را م حدیث و دغلكار و دروغگو مى
  .(400، ص 4ق، ج .'ه 1382على محمد البجاوى، دار اًّحیأ الكتب العربیة، : االعتدال، الطبعةاألولى، تحقیق

  .(316و  312، ص 5الغدیر، ج (اند  عالّمھ امینى ثابت كرده است كھ راویان این حدیث دروغگو بوده -52
  (7: سوره احزاب(» َو اًِّ◌ْذ اََخْذنَا ِمَن النّبِیّیَن ِمیثَاقَھُْم َوِمْنَك َوِمْن نُوحٍ » -53
  (75: سوره حج(» یَْصطَفِى ِمَن الَمالئَِكِة ُرُسالً َو ِمَن النّاسِ  ùََُا» -54
  (33: سوره انفال(» َو ھُْم یَْستَْغفُِرونَ  َو َما َكاَن هللا لِیَُعّذبُھُْم َو أَْنَت فِیِھْم َو َما َكاَن هللاُ ُمَعّذبَھُمْ » -55

مجلسى، بحار األنوار،  - 248 - 247، ص 2ق، ج .'ه 1350طبرسى، احتجاج، نجف، المطبعة المرتضویة،  -56
قرشى، سید على اكبر، خاندان وحى،  83 - 80، ص 50ق، ج .'ه 1395تھران، المكتبة االسالمیة،  -الطبعةالثانیة 

مقّرم، سید عبدالرزاق، نگاھى گذرا بر  -  647 - 644ش، ص .'ه 1368ار الكتب االسالمیة، چاپ اول، تھران، د
، ترجمھ دكتر پرویز لوالور، مشھد، بنیاد پژوھشھاى اسالمى آستان قدس -علیھ السالم  -زندگانى امام جواد 

  100. - 98ش، ص .'ه 1370رضوى، 
  359.ق، ص .'ه 1383تذكرة الخواص، نجف، مكتبة الحیدریة،  -57
  205.ق، ص .'ه 1385الصواعق المحرقة، الطبعة الثانیة، قاھره، مكتبة القاھرة،  -58
  161.نور األبصار، قاھره، مكتبة المشھد الحسینى،، ص  -59
روضة الواعظین، الطبعة األولى، بیروت، مؤسسة األعلمى  - 319االرشاد، قم، مكتبة بصیرتى،، ص  -60

  261.ص  ق،.'ه 1406للمطبوعات، 
زیستھ و داراى اطالعات سرشارى بوده و در بسیارى از علوم و فنون رایج عصر خود  جاحظ در بصره مى -61

 /و پس از او معاصر فرزندانش بوده است) علیھ السالم(كتابھایى نوشتھ و معاصر امام جواد 



، ترجمھ سید محمد حسینى، - السالم علیھ  - مرتضى العاملى،، سید جعفر، نگاھى بھ زندگانى سیاسى امام جواد  -62
  .(بھ نقل از آثار الجاحظ( 106ش، ص .'ه 1365قم، دفتر انتشارات اسالمى وابستھ بھ جامعھ مدرسین، 

  38.ش، ص . 'ه 1366، مؤسسھ در راه حق، قم، -علیھ السالم  -پیشواى نھم حضرت امام محمد تقى  -63
ابن شھر اشوب، مناقب  - 189، ص 3ق، ج . 'ه 1384الحیدریة، ابن واضح، تاریخ یعقوبى، نجف، المطبعة  -64

مأمون قبالً ھم بھ ھمین منظور یكى از دختران خود را بھ امام  380.ص  4آل أبى طالب، قم، المطبعة العلمیة، ج 
 !ھشتم تزویج كرده و در آن مورد نیز ناكام مانده بود

 344، ص 1ج شیخ اسدهللا ربّانى، انتشارات مصطفوى، ج حا: راوندى،، الخرائج والجرائح، تصحیح و تعلیق -65
قزوینى،، سید كاظم، االمام  - 48، ص 50ق، ج . 'ه 1395مجلسى، بحار األنوار، تھران، المكتبة االسالمیة،  -

  152.ق، ص . 'ه 1408الجواد من المھد اًّلى اللحد، الطبعة األولى، بیروت، مؤسسة البالغ، 
). سیستان(شھرى است از سجستان  .بُست بر كناره رود ھندمند است: نویسد مى) ق. 'ه 721 - 672(ابو الفدأ  -66

ه مرحلھ است -از بست تا غزنھ در حدود چھارد. نخلستانھا و تاكستانھاى بسیار دارد. شھرى بزرگ و پر نعمت
  .(391ص ش، . 'ه 1349تقویم البلدان، ترجمھ عبد المحمد آیتى، انتشارات بنیاد فرھنگ ایران، (

دكتر حسین، جاسم، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدھم، ترجمھ دكتر سید محمد تقى آیت اللّھى، چاپ اول،  -67
  79.ش، ص .'ه 1367تھران، مؤسسھ امیر كبیر، 

  78.دكتر جاسم حسین، ھمان كتاب ص  -68
  111.، ص 5فروع كافى، ج  -69
مؤلف  409. - 397ق، ص .'ه 1381ورات المكتبة الحیدریة، شیخ طوسى، رجال، الطبعة األولى، نجف، منش -70

عطاردى،، شیخ عزیز هللا، مسند (داند  نفر مى 121تعداد یاران و شاگردان امام جواد را » مسند االمام الجواد«
نفر  257 و قزوینى آنھا را جمعاً ) ق. 'ه 1410، -علیھ السالم  -االمام الجواد، مشھد، المؤتمر العالمى لالًّمام الرضا 

 1408قزوینى،، سید محمد كاظم، االمام الجواد من المھد اًّلى اللحد، الطبعة األولى، بیروت، مؤسسة البالغ، (داند  مى
  (ق. 'ه

آقاى عطاردى درمسند االمام الجواد با احصائى كھ كرده مجموع احادیث منقول از پیشواى نھم را در  -71
  .، تعداد مذكور در فوق ضبط كرده است...قى، وھاى مختلف فقھى، عقیدتى، اخال زمینھ
  55.و  54، ص 3تاریخ بغداد، بیروت، دار الكتاب العربى،، ج  -72
  35.، ص 2ق، ج . 'ه 1403امین، سید محسن، أعیان الشیعة بیروت، دار التعارف للمطبوعات،  -73
  384.، ص 4ابن شھر اشوب، قم، المطبعة العلمیة، ج  -74
 320، ص 1حاج سید ھاشم رسولى محالتى،، قم، المطبعة العلمیة، ج : تاب التفسیر، تصحیح و تعلیقعیاشى، ك -75

در  382.قزوینى، ھمان كتاب، ص  - 41، مؤسسھ در راه حق، ص ...پیشواى نھم - 7مجلسى، ھمان كتاب، ص  -
ز ذكر آنھا خوددارى مورد چگونگى شھادت حضرت جواد اقوال دیگرى نیز ھست كھ بھ خاطر رعایت اختصار، ا

مجلسى، بحار  - 380، ص 4ابن شھر اشوب، مناقب آل ابى طالب، ج : جھت اطالع بیشتر رجوع شود بھ. شد
  267.فتّال نیشابورى، روضة الواعظین، ص  -  9و  8، ص 50األنوار، ج 

جریر بن رستم محمد بن  - 7مجلسى، ھمان كتاب، ص  - 326شیخ مفید، االرشاد، قم، مكتبة بصیرتى،، ص  -76
  208.ش، ص . 'ه 1363الطبرى،، دالئل االمامة، الطبعة الثالثة، قم، منشورات الرضى،، 
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 (ع(شناخت مختصرى از زندگانى امام ھادى 

ھجرى در  212ذیحجھ سال پیشواى دھم شیعیان، در نیمھ  -علیھ السالم  -» امام ابوالحسن على النقى الھادى»
و مادرش  -علیھ السالم  -پدرش پیشواى نھم، امام جواد ). 1(بھ دنیا آمد» صریا«اطراف مدینھ در محلى بھ نام 

  .(2(است كھ كنیزى با فضیلت و تقوا بود » سمانھ»بانوى گرامى 

  .(3(گویند  نیز مى» ثابوالحسن الثال«است، و بھ آن حضرت » ھادى«و » نقى«مشھورترین القاب امام دھم، 

ھجرى پس از شھادت پدر گرامیش برمسند امامت نشست و در این ھنگام  220در سال  - علیھ السالم  - امام ھادى 
در شھر  254سال و چند ماه بود و در سال  41سال و عمر شریفش  33مدت امامت آن بزرگوار . ھشت سالھ بود

  .سامّرأ بھ شھادت رسید

 خلفاى معاصر حضرت 

  :امام ھادى در مدت امامت خود با چند تن از خلفاى عباسى معاصر بود كھ بھ ترتیب زمان عبارتند از

 /(4) (227 - 217(معتصم، برادر مأمون  - 1

  .(232 - 227(واثق، پسر معتصم  - 2

  .(248 - 232(متوكل، برادر واثق  - 3

  .(ماه 6(منتصر، پسر متوكل  - 4

  .(252 -  248(تصر مستعین، پسر عموى من - 5

  .(255 - 252(معتّز، پسر دیگر متوكل  - 6

  .امام ھادى در زمان خلیفھ اخیر مسموم گردید و بھ شھادت رسید و در خانھ خود بھ خاك سپرده شد

 اوضاع سیاسى، اجتماعى عصر امام 

 بھ برخى از این ویژگیھا سازد ذیالً  ھا جدا مى این دوره از خالفت عباسى ویژگیھاى دارد كھ آن را از دیگر دوره
  :كنیم اشاره مى

خالفت، چھ در دوره اموى و چھ در دوره عباسى، براى خود ھیبت و جاللى : زوال ھیبت و عظمت خالفت - 1
داشت، ولى در این دوره بر اثر تسلط تركان و بردگان بر دستگاه خالفت، عظمت آن از بین رفت و خالفت ھمچون 

كردند، و خلیفھ عمالً یك مقام  خواستند پرتاب مى افتاد كھ آن را بھ ھر طرف مىگویى بھ دست این عناصر 
شد خلفا و اطرافیان و عموم  تشریفاتى بود، ولى در عین حال ھر موقع خطرى از جانب مخالفان احساس مى

  .كارمندان دستگاه خالفت، در سركوبى آن خطر نظر واحدى داشتند

خلفاى عباسى در این دوره بھ خاطر خألى كھ بر دستگاه خالفت حكومت : یانخوش گذرانى و ھوسرانى دربار - 2
. پرداختند و دربار خالفت غرق در فساد و گناه بود كرد، بھ شب نشینى و خوش گذرانى و میگسارى مى مى

  .اى آنان را ضبط نموده است صفحات تاریخ اخبار شب نشینیھاى افسانھ



ظلم و جور و نیز غارت بیت المال و صرف آن در عیاشیھا و : مگىگسترش ظلم و بیدادگرى و خودكا - 3
  .خوشگذرانیھا جان مردم را بھ لب آورده بود

در این مقطع از تاریخ، كوشش دولت عباسى بر این بود كھ با ایجاد نفرت در : گسترش نھضتھاى علوى - 4
شود،  شبحى از نھضت علویان مشاھده مى ھر موقع كوچكترین .جالمعھ نسبت بھ علویان، آنھا را تارو مارو سازد

گشت، و علت شدت عمل نیز این بود كھ دستگاه خالفت با تمام اختناق و  برنامھ سركوبى بى رحمانھ آنان آغاز مى
  .دید و از این نوع نھضتھا سخت بیمناك بود كنترلى كھ برقرار ساختھ بود، خود را متزلزل و ناپایدار مى

اى از آل  شخص برگزیده«ع زمانى این بود كھ از كسى نامى نبرند و مردم را بھ رھبرى شیوه علویان در این مقط
تحت » سامّرأ«دیدند كھ امامان معصوم آنان، در قلب پادگان نظامى  دعوت كنند، زیرا سران نھضت مى» محمد

تھا و انقالبھا این نھض. گردد باشند و دعوت بھ شخص معین مایھ قطع رشتھ حیات او مى مراقبت و مواظبت مى
بازتاب گسترش ظلم و فشار بر جامعھ اسالمى در آن عصر بود و نسبت مستقیمى با میزان فشار و اختناق داشت، 

مند بود و در زمان او  كھ تا حدى بھ خاندان نبوت و امامت عالقھ» منتصر»بھ عنوان نمونھ در دوران حكومت 
  .صورت نگرفتشد، قیامى  كسى متعرض شیعیان و خاندان علوى نمى

این قیامھا نوعاً با شكست روبرو  .اند قیام ضبط كرده 18قمرى، تعداد  270تا  219تواریخ، تنھا در فاصلھ سال 
  .گشتند شده و توسط حكومت عباسى سركوب مى

 علل شكست قیامھا 

جو كرد و از علل شكست این نھضتھا و قیامھا را از یك سو باید در ضعف رھبرى و فرماندھى این نھضتھا جست
رھبران نھضتھا نوعاً داراى برنامھ صحیح و كاملى نبودند و  :طرف دیگر در طرفداران و یاران این رھبران

نابسامانیھایى در كار آنھا وجود داشت و از طرف دیگر قیام آنھا صدر در صد رنگ اسالمى نداشت و از این جھت 
  .ندگرفت معموالً مورد تأیید امامان زمان خود قرار نمى

البتھ گروھى از یاران و طرفداران این قیامھا مردمى مخلص و شیعیان واقعى بودند كھ تا سر حد مرگ براى 
جنگیدند، ولى تعداد این دستھ كم بود و غالب مبارزین كسانى بودند كھ اھداف اسالمى  اھداف عالى اسالمى مى

شد، ناراحت شده و در صدد تغییر اوضاع برآمده  روشنى نداشتند، بلكھ در اثر ظلم و ستمى كھ بر آنان وارد مى
این گروه، در صورت احساس شكست و یا احتمال مرگ، رھبر خود را تنھا گذاشتھ از اطراف او پراكنده . بودند

  .شدند مى

صد گرفت، یا بھ این دلیل بود كھ صد در  چنانكھ اشاره شد، اگر بسیارى از این انقالبھا مورد تأیید امامان قرار نمى
شد و یا طراحى و برنامھ ریزى آنھا طورى  اسالمى نبودند و در اھداف آنھا و رھبران آنھا انحرافھایى مشاھده مى

كرد، در صورت شكست قیام، اساس  بود كھ شكست آنھا قابل پیش بینى بود، و لذا اگر امام آشكارا آنھا را تأیید مى
  .گرفت خطر قرار مىتشیع و امامت و ھستھ اصلى نیروھاى شیعھ در معرض 

 فعالیتھاى مخفى امام 

دھد، از میان آنان متوكل از ھمھ بیشتر با امام ھادى معاصر  آنگونھ كھ جدول مدت حكومت خلفاى عباسى نشان مى
  :دھیم بوده است؛ ازینرو موضعگیرى او را در برابر امام ذیالً توضیح مى

او بھ آنان بدگمان بود و ھمواره آنان را متھم . داشت روا مىمتوكل نسبت بھ بنى ھاشم بد رفتارى و خشونت بسیار 
نمود و او را تشویق  نیز پیوستھ از بنى ھاشم نزد متوكل سعایت مى» عبدهللا بن یحیى بن خاقان«وزیر او . نمود مى

نى متوكل در خشونت واجحاف بھ خاندان علوى گوى سبقت را از تمامى خلفاى ب. كرد بھ بد رفتارى با آنان مى
  .(5(عباس ربوده بود 



شد كھ كسى بھ آن  و خاندانش كینھ و عداوت عجیبى داشت و اگر آگاه مى -علیھ السالم  - متوكل نسبت بھ على 
  .(6(رساند  كرد و خود او را بھ ھالكت مى مند است، مال او را مصادره مى حضرت عالقھ

بویژه در زمان متوكل، فعالیتھاى خود را بھ  ،- علیھ السالم  - بر اساس ھمین مالحظات بود كھ حضرت ھادى 
مؤید این . كرد داد و در مناسبات خویش با شیعیان نھایت درجھ پنھانكارى را رعایت مى صورت سّرى انجام مى

  :اند اى است كھ آن را مورخان چنین نقل كرده معنا حادثھ

آیا تو پسر شرف : امام فرمود. رفتم ھ راه مىدر مدین -علیھ السالم  - ھمراه امام ھادى : گوید مى» محمد بن شرف»
ما در حال «: آنگاه خواستم از حضرت پرسشى كنم، امام بر من پیشى گرفت و فرمود. آرى: نیستى؟ عرض كردم

  .(7! (»گذر از شاھراھیم و این محل، براى طرح سؤال مناسب نیست

  .سازد جبارى امام را بخوبى روشن مىدھد و میزان پنھانكارى ا این حادثھ شدت خفقان حاكم را نشان مى

در بر قرارى ارتباط با شیعیان كھ در شھرھا و مناطق گوناگون و دور و نزدیك سكونت  - علیھ السالم  - امام ھادى 
كرد و وجوه و ھدایا و نذور ارسالى از طرف آنان را با نھایت پنھانكارى  داشتند، ناگزیر ھمین روش را رعایت مى

  :یك نمونھ از این قبیل برخورد، در كتب تاریخ و رجال چنین آمده است. كرد دریافت مى

و نذور و » خمس«و اطراف آن كھ شامل » قم«اموالى از : كنند نقل مى» محمد طلحى«و » محمد بن داود قمى»
اد كھ باز در راه، پیك اما در رسید و بھ ما خبر د. كردیم ھدایا و جواھرات بود، براى امام ابوالحسن ھادى حمل مى
ما باز گشتیم و آنچھ نزدمان بود، ھمچنان نگھ داشتیم تا . گردیم، زیرا موقعیت براى تحویل این اموال مناسب نیست

آنكھ پس از مدتى امام دستور داد اموال را بر شترانى كھ فرستاده بود بار كنیم و آنھا را بدون ساربان بھ سوى او 
بھ : بعد از مدتى كھ بھ حضور امام رسیدیم، فرمود. یت حمل كردیم و فرستادیمما اموال را بھ ھمین كیف. روانھ كنیم

  .(8(دیدیم در خانھ امام، اموال بھ ھمان حال محفوظ است ! اید، بنگرید اموالى كھ فرستاده

ل و چون در سامرأ كنتر(گرچھ روشن نیست كھ این جریان در زمان اقامت امام در مدینھ اتفاق افتاده یا در سامّرأ 
، اما در ھر حال نمونھ بارزى از ارتباطھاى محرمانھ و دور از دید جاسوسان دربارخالفت )مراقبت، شدیدتر بود

  .رود بھ شمار مى

 شبكھ ارتباطى وكالت 

شرائط بحرانى اى كھ امامان شیعھ در زمان عباسیان با آن روبرو بودند، آنان را واداشت تا ابزارى جدید براى 
این ابزار چیزى جر شبكھ ارتباطى وكالت و تعیین نمایندگان و  .با پیروان خود جستجو كنند برقرارى ارتباط

  .كارگزاران در مناطق مختلف توسط امام نبود

ھدف اصلى این سازمان جمع آورى خمس، زكات، نذور و ھدایا از مناطق مختلف توسط وكال، و تحویل آن بھ 
مشكالت فقھى و عقیدتى شیعیان و توجیھ سیاسى آنان توسط وكیل امام  امام، و نیز پاسخگویى امام بھ سؤاالت و

  .این سازمان كاربرد مؤثرى در پیشبرد مقاصد امامان داشت. بود

كھ در سامّرأ تحت نظر و كنترل شدیدى قرار گرفتھ بود، برنامھ تعیین كارگزاران و  - علیھ السالم  - امام ھادى 
اجرا كرده بود، ادامھ داد و نمایندگان و وكالئى در مناطق و  -علیھ السالم  -نمایندگان را كھ پدرش امام جواد 

شھرھاى مختلف منصوب كرد و بدین وسیلھ یك سازمان ارتباطى ھدایت شده و ھماھنگ بھ وجود آورد كھ ھدفھاى 
  .كرد یاد شده را تأمین مى

ا افزایش داد، بھ نحوى كھ كارگزاران سیاسى وكال ر -فقدان تماس مستقیم بین امام و پیروانش، نقش مذھبى 
اى را در سازماندھى  وكالى امام بتدریج تجربیات ارزنده. امام مسئولیت بیشترى در گردش امور یافتند) وكالى(



دھد كھ وكال، شیعیان را بر مبناى  گزارشھاى تاریخى متعدد نشان مى. شیعیان در واحدھاى جداگانھ بھ دست آوردند
  :چھار گروه تقسیم كرده بودندنواحى گوناگون بھ 

ناحیھ سوم، قم و . ناحیھ دوم، شامل بصره و اھواز بود. شد را شامل مى) كوفھ(نخستین ناحیھ، بغداد، مدائن و عراق 
ھر ناحیھ بھ یك وكیل مستقل واگذار . گرفت ھمدان، و باالخره ناحیھ چھارم، حجاز، یمن و مصر را در بر مى

اقدامات سازمان وكالت را در دستور العملھاى . شدند زاران محلى، منصوب مىشد كھ تحت نظر او كارگ مى
شود كھ آن حضرت طى  نقل مى. توان مشاھده كرد بھ مدیریت این سازمان، مى - علیھ السالم  - حضرت ھادى 

  :نوشت) در بغداد(، وكیل محلى خود »على بن بالل«ق، بھ . 'ه 232اى در سال  نامھ

این مسئولیت را بدان . منصوب كردم) 9(» على بن حسین بن عبدربھ«را بھ جاى ) ن راشدب(من ابو على  ...»
جھت بھ او واگذار كردم كھ وى از صالحیت الزم بھ حد كافى برخوردار است، بھ نحوى كھ ھیچ كس بر او تقدم 

و را از این موضوع اى ت دانم كھ تو بزرگ ناحیھ خود ھستى، بھ ھمین جھت خواستم طى نامھ جداگانھ مى. ندارد
پیروان دیگر ما را . در عین حال، الزم است از او پیروى كرده و وجوه جمع آورى شده را بھ وى بسپارى. آگاه كنم

نیز بھ این كار سفارش كن و بھ آنان چنان آگاھى ده كھ وى را یارى كنند تا بتواند وظائف خود را انجام 
  .(10(»...بدھد

  :اى دیگر بھ وكالى خود در بغداد، مدائن، و كوفھ نوشت در نامھ - علیھ السالم  - امام ھادى 

خوددارى كن، ھر دو موظفید در ناحیھ خاص » ابوعلى«بھ موجب این فرمان از برخورد با ! اى ایوب بن نوح»
توانید وظائف خود را بدون نیاز بھ  خویش بھ وظائفى كھ بر عھده تان واگذار شده عمل كنید، در این صورت مى

  .مشاوره با من انجام دھید

بر اساس این دستور ھیچ چیز از مردم بغداد و مدائن نپذیر، و بھ ھیچ یك از آنان اجازه تماس با من ! اى ایوب
  .اگر كسى وجوھى را از خارج از حوزه مسئولیت تو آورد، بھ او دستور بده بھ وكیل ناحیھ خود بفرستد. رانده

  .(11(» كنم كھ آنچھ را بھ ابو ایوب دستور دادم عیناً اجرا كنى ىبھ تو نیز سفارش م! اى ابو على

و اطراف آن » عراق«، »مدائن«، »بغداد«بھ پیروان خود در » ابو على بن راشد«اى توسط  ھمچنین امام نامھ
  :فرستاد و طى آن نوشت

دم، و اینك او نزد من بھ و وكالى قبلى خود برگزی» حسین بن عبدربھ«را بھ جاى » ابو على بن راشد«من  ...»
اختیارات وكالى قبلى را نیز بھ ابوعلى بن راشد دادم تا وجوه مربوط بھ من را . منزلھ حسین بن عبدربھ است

كھ  -شما . بگیرد و او را كھ فردى شایستھ و مناسب است، براى اداره امور شما برگزیدم و بدین منصب گماشتم
مبادا رابطھ خود را با او تیره سازید، اندیشھ مخالفت با  .وجوه نزد او برویدبراى پرداخت  -رحمت خدا بر شما باد 

از ریختن خون یكدیگر خوددارى . اطاعت خدا و پاك كردن اموالتان بشتابید بھ. او را از اذھان خود خارج سازید
مول رحمت خویش قرار یكدیگر را در راه نیكوكارى و تقوا یارى دھید و پرھیزگار باشید تا خدا شما را مش. كنید
من فرمانبردارى از او را ھمچون . ھمگى بھ ریسمان خدا چنگ بزنید و نمیرید مگر آنكھ مسلمان باشید. دھد

دانم، پس بر ھمین شیوه باقى  دانم و نافرمانى نسبت بھ او را نافرمانى در برابر خود مى اطاعت از خودم الزم مى
او از آنچھ در خزانھ خود دارد، . بخشد از فضل خود وضع شا را بھبود مى دھد و باشید كھ خداوند بھ شما پاداش مى

این نامھ را بھ خط خود . ما و شما در پناه او ھستیم. بخشنده و كریم و نسبت بھ بندگان خود سخاوتمند و رحیم است
  .(12(» سپاس و ستایش بسیار تنھا شایستھ خدا است. نوشتم

، »بغداد«، از قراى اطراف »ھمینیا»و اھل  -علیھ السالم  -یندگان امام ھادى ، یكى دیگر از نما»على بن جعفر»
او پس از گذراندن دوران . گزارش فعالیتھاى او بھ متوكل رسیده بود، متوكل او را بازداشت و زندانى كرد. بود

  .(13)طوالنى زندان، آزاد شد و بھ دستور امام ھادى رھسپار مكھ شد و در آن شھر اقامت گزید 



اى بھ او  حضرت ھادى طى نامھ. نام برد» ابراھیم بن محمد ھمدانى«در شمار نمایندگان امام ھادى ھمچنین باید از 
  :نوشت

وجوه ارسالى رسید، خدا از تو قبول فرماید و از شیعیان ما راضى باشد و آنان را در دنیا و آخرت ھمراه ما قرار »
 /«...دھد

 -كھ ابراھیم از طرف امام مسئولیت مالى داشتھ و احتماالً غیر از وظائف دیگر  دھد این نامھ بروشنى نشان مى
امام در ادامھ این نامھ، در تقدیر از فعالیتھا و . موظف بوده وجوه جمع آورى شده از شیعیان را نزد امام بفرستد

  :تأیید موقعیت وى نوشت

رض تو نشود و با تو مخالفت نكند و موقعیت تو را نوشتم و بھ او سفارش كردم كھ معت) 14(» نضر«اى بھ  نامھ»
ھمچنین بھ دوستداران خود در . نیز عیناً ھمین را دستور دادم (15(» ایوب«بھ . نزد خویش بھ وى اعالم كردم

ماجز تو وكیلى در آن » :اى نوشتھ و بھ آنان تأكید كردم كھ از تو پیروى نمایند و یادآورى نمودم كھ ھمدان نامھ
  .(16(» داریمناحیھ ن

متوكل با جذب و استخدام . در ھر حال نقش سازمان وكالت، بویژه در زمان حكومت متوكل عباسى، نمایان بود
كوشید تا ترتیب كار مخالفان خود را بدھد و فعالیتھاى سازمان یافتھ  نظامى افرادى كھ بینش ضد علوى داشتند، مى

او دست بھ یك رشتھ عملیات نظامى جھت بازداشت و دستگیرى . زدزیر زمینى علویان بویژه امامیھ، را نابود سا
شیعیان زد و این برنامھ را با خشونت و شدت ادامھ داد، بھ طورى كھ بعضى از وكالى امام در بغداد، مدائن، كوفھ 

جّدى بر ھاى  این اقدامات لطمھ). 17(اى دیگر بھ زندان افتادند  و سایر نقاط عراق زیر شكنجھ در گذشتند و عده
با تالش پختھ خویش، این شبكھ را ھمچنان فعال و  - علیھ السالم  - پیكر شبكھ وكالت وارد كرد، اماحضرت ھادى 

  .پر ثمر نگھ داشت

 انتقال امام از مدینھ بھ سامّرأ 

بود بھ كرد و در صدد  از روش نیاكان پلید خود استفاده مى - علیھ السالم  - متوكل براى زیر نظر گرفتن امام ھادى 
روش مأمون را در مورد كنترل فعالیتھاى امام پیش از . ھر وسیلھ ممكن فكر خود را از طرف حضرت راحت كند

 :این دیدیم

برقرار كرد، توانست كنترل و سانسور را حتى در درون  -علیھ السالم  -او از طریق وصلتى كھ با حضرت جواد 
 -پس از شھادت امام جواد . ھاى حضرت را زیر نظر داشتھ باشدخانھ امام بر قرار سازد و تمام حركات و مالقات

اى بر خلیفھ وقت كامالً روشن  بھ جاى پدر، ضرورت اجراى چنین نقشھ» ھادى«و جانشینى امام  -علیھ السالم 
ر داشت، قطعاً براى حكومت جابرانھ او خط كرد و خلیفھ بھ او دسترسى نمى بود، زیرا اگر امام در مدینھ اقامت مى

اینجابود كھ كوچكترین گزارشى درباره خطر احتمالى امام، خلیفھ را بشدت نگران ساخت و  .داشت جدى دربر مى
 :توضیح اینكھ. منجر بھ انتقال امام بھ سامرا گشت

اى خلیفھ را بشدت از فعالیتھاى سیاسى امام نگران  ، فرماندار وقت مدینھ، طى نامھ»عبدهللا بن محمد ھاشمى»
اى براى متوكل  ، ولى حضرت با ارسال نامھ)18(یگاه اجتماعى آن حضرت را براى متوكل تشریح كردساخت و پا

 /را رد كرد و از او بھ متوكل شكایت كرد» عبدهللا»ادعاھاى 

را از » عبدهللا بن محمد«متوكل مانند اغلب سیاستمداران جھان، با یك حركت مزورانھ و دو پھلو، از یك طرف 
اى بھ حضرت بنویسد كھ بر حسب ظاھر  و از طرف دیگر بھ كاتب دربار خویش دستور داد نامھ كار بركنار كرد

حضرت بود و  !كرد، ولى در واقع دستور جلب محترمانھ بیان مى -علیھ السالم  -عالقھ متوكل را نسبت بھ امام 
 :نامھ بدین مضمون بود. راھم ساختف -علیھ السالم  - بعداً خواھیم دید كھ متوكل چھ فشارھا و تضییقاتى براى امام



شناسد، شخصیت، بزرگوارى و نسبت و  بنام خدا، پس از حمد و ثناى خداوند، امیر المؤمنین شما را خوب مى»
اكنون . كند، و تنھا ھدف او جلب رضایت و خشنودى خداوند و شما است رعایت مى 9قرابت شما را با رسول خدا

، كھ مرتكب خالف اھانت »عبدهللا بن محمد«فرمانده جنگ و امام جمعھ شھر، دستور دادند كھ طبق درخواست شما 
او دستور دارد در برابر امر شما مطیع  .منصوب شود» محمد بن فضل«بھ شما شده است، بركنار و بھ جاى او 

میرالمؤمنین بوده در تكریم و تعظیم شما نھایت سعى و كوشش را بھ عمل آورد تا بدان وسیلھ بھ خدا و رسول او و ا
  .تقرب جوید) متوكل)

امیر المؤمنین مشتاق دیدار شما است تا تجدید عھدى صورت گیرد، اگر مایل بھ زیارت خلیفھ باشید و بھ آن عالقھ 
برنامھ سفر بھ اختیار خودتان است، ھرجا . مندان حركت كنید توانید بھ اتفاق خانواده و دوستان و عالقھ دارید مى

، مالزم ركاب خواھد بود و بھ «یحیى بن ھرثمھ«در صورت تمایل، خدمتگزار خلیفھ، . ییدخواستید توقف نما
والسالم علیكم ورحمة . مندیم خدمتگزارى شما مفتخر خواھد شد، زیرا شما نزد ما محترمید و ما شدیداً بھ شما عالقھ

  .(19)هللا وبركاتھ 

اى جز رفتن بھ سامّرأ نداشت، زیرا قبول نكردن دعوت  بدون تردید امام از سؤ نیت متوكل آگاه بود، ولى چاره
گردید و بھانھ بیشترى بھ دست  شد و باعث تحریك بیشتر متوكل مى متوكل سندى در تأیید گفتار سعایت كنندگان مى

دلیل اینكھ امام از نیت شوم متوكل آگاه بود . داد كھ تضییقات و مشكالت فراوانى را براى حضرت فراھم كند او مى
مرا از مدینھ با اكراه با سامّرأ «: فرمود بناچار بھ این سفر اقدام نمود، جمالتى است كھ امام بعدھا در سامّرآ مى و

  .(20(»آوردند

  .(21(عازم سامّرأ گردید » یحیى بن ھرثمھ«در ھر حال امام نامھ دعوت را دریافت داشت و ناگزیر ھمراه 

 گزارش فرمانده دژخیمان متوكل 

را از مدینھ بھ سامّرأ جلب نماید، ماجراى  -علیھ السالم  -، كھ مأموریت داشت امام ھادى »ھرثمھ یحیى بن»
  :دھد مأموریت خود را چنین شرح مى

پس از ورود من بھ خانھ او، و آگاه شدن مردم مدینھ از . رفتم) النقى(» على«وارد مدینھ شدم، بھ سراغ منزل 
جیبى در شھر بھ وجود آمد و چنان فریاد و شیون برآوردند كھ تا آن روز جریان جلب او، اضطراب و ناراحتى ع

  .مانند آن را ندیده بودم

ھیچ قصد سوئى در كار نیست و من مأمور اذیت و : ابتدأًا با قسم و سوگند تالش كردم كھ آنان را آرام سازم، گفتم
در اطاق مخصوص او جز تعدادى قرآن و . دمآنگاه مشغول بازدید و جستجوى خانھ و اثاثیھ آن ش. آزار او نیستم

چند نفر مأمور، او را از منزل خارج كردند و خود خدمتگزارى او را از منزل تا . كتاب دعا چیز دیگرى نیافتم
  .شھر سامّرأ عھده دار گشتم

: من گفت وى بھ. ، فرماندار بغداد، روبرو شدم»اسحاق بن ابراھیم طاھرى«ابتدأًا با » بغداد«پس از ورود بھ 
این آقا فرزند پیامبر است، اگر متوكل را در كشتن او تحریك و ترغیب نمایى بدان كھ خونخواه و دشمن تو، ! یحیى

  .خواھد بود 9رسول خدا 

  .ام كھ بھ چنین كارى دست بزنم بھ خدا قسم، تا بھ حال جز نیكى و خوبى چیز دیگرى از او ندیده: در پاسخ گفتم

نقل ) 22(» وصیف تركى«و پس از ورود بھ شھر سامّرأ جریان را براى ) أ حركت كردمآنگاه بھ سوى سامرّ )
از سخنان اسحاق بن ابراھیم و ! اگر یك مو از سر او كم شود، مسئول آن تو خواھى بود: كردم، او نیز بھ من گفت

الع او رساندم، دیدم وصیف تركى تعجب كردم و پس از ورود بھ دربار و دیدار با متوكل، گزارش سفر را بھ اط
  .(23(متوكل نیز براى او احترام قائل است 



 ورود امام بھ سامرأ 

حضرت را در محل ! روز ورود بھ سامّرأ بھ بھانھ اینكھ ھنوز محل اقامت امام آمده نیست» متوكل«طبق دستور 
د و حضرت آن روز را معروف بود، وارد كردن) كاروانسراى گدایان و مستمندان(» خان الصعالیك«پستى كھ بھ 

 (24!(البتھ ھدف از این كار تحقیر موذیانھ و دیپلمات مآبانھ حضرت بود .در آنجا بھ سر برد

  .(25(روز بعد، منزلى براى سكونت امام معیّن كردند كھ در آنجا استقرار یافت 

را موقعیت محل طورى بود كھ برد، زی امام در این شھر ظاھراً آزاد بود ولى در حقیقت ھمانند یك زندانى بھ سر مى
  .گردید امام ھمواره تحت نظر بود و رفت و آمدھا و مالقاتھاى حضرت توسط مأموران خلیفھ كنترل مى

اگر شخصى علم : گفت ، با اشاره بھ انتقال اجبارى امام بھ سامّرأ مى»بختیشوع«، طبیب مسیحى و شاگرد »یزداد»
اند تا از گرایش مردم بھ سوى او جلوگیرى كنند، زیرا با وجود وى  آورده او را بھ اینجا. داند، تنھا اوست غیب مى

  .(26(بینند حكومت خود را در خطر مى

  .توان از انتخاب محل سكونت حضرت فھمید ترس و وحشت متوكل از نفوذ معنوى امام در میان مردم را مى

ترسید  دانست و مى ت خود خطرى جدى مىبارى متوكل با ھمھ این مراقبتھا باز ھم وجود حضرت را براى حكوم
اى طرح كنند و براى زمینھ سازى جھت  یاران و پیروان امام مخفیانھ با او تماس گرفتھ براى قیام و شورش نقشھ

  .این كار، پول و سالح جمع آورى كرده افرادى را آموزش دھند

لذا متوكل ھر چند وقت یك بار . داشتند ر مىاطرافیان خلیفھ ھم گاھى او را از احتمال شورش امام و یارانش بر حذ
گشتند، اما  داد خانھ امام بھ دقت مورد بازرسى قرار گیرد، و با آنكھ مأموران ھر بار با دست خالى بر مى دستور مى

  :كنیم بھ یك نمونھ از این موارد اشاره مى. كرد او باز نگران بود و احساس خطر مى

  !ریزد بزم شراب درھم مى

ھا و اشیاى دیگرى است كھ  ، باز ھم از امام ھادى نزد متوكل سعایت كردند كھ در منزل او اسلحھ و نوشتھیك بار
متوكل گروھى را بھ منزل آن حضرت . از شیعیان او در قم بھ او رسیده و او عزم شورش بر ضّد دولت را دارد

اوردند، آنگاه امام را در اطاقى تنھا دیدند كھ فرستاد و آنان شبانھ بھ خانھ امام ھجوم بردند، ولى چیزى بھ دست نی
در بھ روى خود بستھ و جامھ پشمین بر تن دارد و بر زمینى مفروش از شن و ماسھ نشستھ و بھ عبادت خدا و 

 /تالوت قرآن مشغول است

دیدیم كھ قرآن اش چیزى نیافتیم و او را روبھ قبلھ  در خانھ: امام را با ھمان حال نزد متوكل بردند و بھ او گفتند
  .خواند مى

متوكل چون امام را دید، عظمت و ھیبت امام او را فرا گرفت و بى اختیار حضرت را احترام كرد و در كنار خود 
گوشت و خون : امام سوگند یاد كرد و گفت! نشاند و جام شرابى را كھ در دست داشت بھ آن حضرت تعارف كرد

  !شعرى بخوان: او دست برداشت و گفت! معارف دار من با چنین چیزى آمیختھ نشده است، مرا

  .من شعر كم از بردارم: امام فرمود

 باید بخوانى؟ : گفت

  :امام اشعارى خواند كھ ترجمھ آن چنین است



بر قلھ كوھسارھا شب را بھ روز آوردند در حالى كھ مردان نیرومند از آنان ) زمامدارن جھانخوار و مقتدر)
  .برھانند) از خطر مرگ)ھا نتوانستند آنان را  لى قلھكردند، و پاسدارى مى

جایشان دادند؛ چھ منزل و ) گورھا(آنان پس از مدتھا عزت از جایگاھھاى امن بھ زیر كشیده شدند و در گودالھا 
  !آرامگاه ناپسندى

 سھاى فاخر؟ كجاست آن دست بندھا و تاجھا و لبا: پس از آنكھ بھ خاك سپرده شدند، فریاد گرى فریاد برآورد

بارگاه و پرده و دربان (آویختند  ھا مى ھاى در ناز و نعمت پرورش یافتھ كھ بھ احترامشان پرده كجاست آن چھره
 ؟ )داشتند

  !ستیزند ھا با ھم مى اكنون كرمھا بر سر خوردن آن چھره: گور بھ جاى آنان پاسخ داد

نان كھ خورنده ھمھ چیز بودند، خود خوراك حشرات و آنان مدت درازى در دنیا خوردند و آشامیدند؛ ولى امروز آ
  !اند كرمھاى گور شده

ھا را  ھا و خانواده چھ خانھ ھایى ساختند تا آنان را از گزند روزگار حفظ كند، ولى سرانجام پس از مدتى، این خانھ
  !ترك گفتھ بھ خانھ گور شتافتند

  !گفتھ رفتند و آنھا را براى دشمنان خود واگذاشتند چھ اموال و ذخائرى انبار كردند، ولى ھمھ آنھا را ترك

  .(27!(ھا تبدیل شد و ساكنان آنھا بھ سوى گورھاى تاریك شتافتند ھا و كاخھاى آباد آنان بھ ویرانھ خانھ

متوكل . دیگر مجلسیان نیز گریستند .تر شد تأثیر كالم امام چندان بود كھ متوكل بھ سختى گریست، چنانكھ ریشش
اد بساط شراب را جمع كنند و چھار ھزار درھم بھ امام تقدیم كرد و آن حضرت را با احترام بھ منزل دستور د

 (28!(بازگرداند

 امام در زندان متوكل 

متوكل كینھ عجیبى از امام در دل داشت و ھمواره در صدد آزار و اذیب آن حضرت بود و با آنكھ امام در سامّرأ 
برد، با این حال پس از احضار امام از مدینھ بھ سامّرأ دستور داد مدتى  سر مى در حقیقت ھمانند یك زندانى بھ

  .حضرت را زندانى كنند

را بھ سامّرأ آوردند، رفتم تا از حال او جویا  -علیھ السالم  - ھنگامى كھ امام ھادى : گوید مى» صقر بن ابى دلف»
 اى؟  براى چھ كار آمده: پرسید. وارد شدم. دربان متوكل مرا دید و دستور داد وارد شوم» زّرافى«. شوم

  .خیر است: گفتم

كھ بھ چنین كار (اشتباه كردم : نشستم، ولى ھراسان شدم و سخت در اندیشھ فرو رفتم و با خود گفتم! بنشین: گفت
  .(خطرناكى اقدام كردم و براى دیدار امام آمدم

 اى؟  ون خلوت شد، گفت چھ كار دارى و براى چھ آمدهكار مردم را انجام داد و آنھا را مرخص كرد و چ» زرافى»

  .براى كار خیرى: گفتم

  !موالى من كیست؟ موالى من خلیفھ است: اى حال موالى خود خبر بگیرى، گفتم گویا آمده: گفت



  .دانم ساكت شو، موالى تو بر حق است، نترس كھ من نیز بر اعتقاد تو ھستم و او را امام مى: گفت

  .آرى: خواھى او را ببینى؟ گفتم آیا مى: آنگاه گفت. پاس گفتممن خدا را س

: چون وى بیرون رفت، با اشاره بھ من، بھ غالمش گفت. بیرون رود) نامھ رسان(قدرى بنشین تا پستچتى : گفت
  .این را بھ اتاقى كھ آن علوى در آن زندانى است، ببر و نزد او واگذار و برگرد

اى قرار دارد، سالم  ضرت را دیدم روى حصیرى نشستھ و در برابرش قبر حفر شدهچون بھ خدمت امام رسیدم، ح
 اى؟  براى چھ آمده: پرسید! نشستم! بنشین: فرمود. كردم

گریان مباش كھ : فرمود. در این ھنگام بر قبر نظر كردم و گریستم. ام از حال شما خبرى بگیرم آمده: عرض كردم
  .سدر در این گرفتارى آسیبى بھ من نمى

مرا واگذار و : آنگاه از معناى حدیثى پرسیدم، امام جواب گفت، و پس از جواب، فرمود. من خدا را سپاس گفتم
  .(29(بیرون رو كھ بر تو ایمن نیستم و بیم آن است كھ آزارى بھ تو برسانند 

دیگر بیانگر میزان رساند و از سوى  این حادثھ از یك سو خشونت و شدت عمل متوكل را در مورد امام ھادى مى
  .نفوذ امام در میان درباریان و مأموران ویژه خلیفھ است

، دستور داد امام را بھ قتل برساند، ولى »سعید بن حاجب«متوكل در آخرین روزھاى عمرش بھ پیشكار خود، 
 (30! (شود، و ھمین جور ھم شد گذرد كھ متوكل كشتھ مى بیش از دو روز نمى: حضرت فرمود

 سختگیریھاى متوكل در مورد شیعیان جنایات و 

و خاندان و شیعیان او  -علیھ السالم  - او در دشمن با امیر مؤمنان. متوكل یكى از جنایتكارترین خلفاى عباسى بود
از آنجا كھ . رود دلى پر كینھ داشت و دوران حكومت او براى شیعیان و علویان یكى از سیاھترین دورانھابشمار مى

 :كنیم توان در این بحث فشرده بیان كرد، ناگزیر بھ برخى از جنایات او نمونھ وار اشاره مى را نمىھمھ جنایات او 

محمد بن «توان از  در حكومت او گروھى از علویان زندانى یا تحت تعقیب و متوارى شدند كھ از آن جملھ مى - 1
یكى از مبلغان حسن بن زید كھ در طبرستان (» محمد بن جعفر«و  (-علیھ السالم  -از نوادگان امام مجتبى (» صالح

  .(31(نام برد ) قیام كرده بود

و بناھاى  - علیھ السالم  - قمرى دستور داد آرامگاه سرور شھیدان حضرت ابا عبدهللا الحسین  236او در سال  - 2
زا زیارت آن  اطراف آن ویران و زمین پیرامون آن كشت شود و نیز در اطراف آن پاسگاھھایى بر قرار ساخت تا

نبوده است،  - علیھ السالم -گویا ھیچ یك از مسلمانان حاضر بھ تخریب قبر امام حسین . حضرت جلوگیرى كند
رفتن بھ زیارت : متوكل اعالم كرد. انجام داد كھ یھودى األصل بود» دیزج«زیرا او این كار را توسط شخصى بنام 

 - ترسید قبر امام حسین او مى). 32(برود، مجازات خواھد شد حسین بن على ممنوع است و اگر كسى بھ زیارت او 
پایگاھى بر ضد او گردد و مبارزات و شھادت آن شھید بزرگوار الھام بخش حركت و قیام مردم در  -علیھ السالم 

اما شیعیان و دوستداران سرور شھیدان در ھیچ شرائطى از زیارت آن تربت پاك . برابر ستمھاى دربار خالفت شود
پس از قتل متوكل . رفتند كردند و باز بھ زیارت مى ھا را تحمل مى ھا و شكنجھ باز نایستادند و زائران، انواع صدمھ

  .(33(دوباره شیعیان با ھمكارى علویان قبر آن حضرت را باز سازى كردند 

» بغداد«مردم مسلمانان را بشدت خشمگین ساخت، بھ طورى كھ  -علیھ السالم  -خراب كردن قبر امام حسین 
نوشتند و شعراى مبارز و متعھد، با سرودن اشعارى، او را  شعارھایى بر ضد متوكل بر در و دیوارھا و مساجد مى

  :ھا، شعرى است كھ ترجمھ آن بھ قرار زیر است از جملھ آن سروده .كردند مى» ھجو«



بنى (نك كسانى كھ از دودمان پدر او ھستند بھ خدا قسم اگر بنى امیھ، فرزند دختر پیامبرشان را بھ ستم كشتند، ای»
 (توسط عباسیان(این قبر حسین است كھ بھ جان خودم سوگند . اند جنایتى مانند جنایت بنى امیھ مرتكب شده) عباس

و اینك با تجاوز بھ تربت ! اند شركت نداشتھ -علیھ السالم  -بنى عباس متأسفند كھ در قتل حسین . ویران شده است
  .(34(» !اند ان كردن قبر او، بھ جان استخوانھاى او افتادهحسین و ویر

او در زمان خالفت خود بزرگانى از مردم مسلمان و معتقد بھ اھل بیت را بھ شھادت رسانید كھ از جملھ آنان  - 3
ستى ، یار با وفاى امام جواد و امام ھادى و شاعر و ادیب نام آور شیعى، بود كھ متوكل بھ جرم دو»ابن سّكیت«

این دو : روزى متوكل با اشاره بھ دو فرزند خود، از وى پرسید) 35(او را بھ قتل رسانید  -علیھ السالم  - على
 ؟ »حسین«و » حسن«فرزند من نزد تو محبوبترند یا 

بھ خدا سوگند «: ابن سّكیت از این سخن و مقایسھ بى موردسخت برآشفت و خونش بھ جوش آمد و بى درنگ گفت
  «!در نظر من از تو و دو فرزندت بھتر است -علیھ السالم  -م على غال» قنبر«

 (36! (متوكل كھ مست قدرت و ھوا و ھوس بود، فرمان داد زبان او را از پشت سر بیرون كشیدند

متوكل عباسى : نویسد درباره شكنجھ و آزار طرفداران خاندان رسالت از سوى متوكل مى» خطیب بغدادى» - 4
 -و حضرت فاطمھ  -علیھ السالم  -را بھ علت حدیثى كھ درباره منقبت و فضیلت على » ھضمىنصر بن على ج«

تازیانھ زد و دست از او برنداشت » ھزار«نقل كرده بود  -علیھما السالم  -و امام حسن و امام حسین  - علیھا السالم 
 (37! (تا آنكھ شھادت دادند او از اھل سنت است

داد تا درباره  مبالغ ھنگفتى صلھ مى» مروان بن ابى الجنوب«اى ھمچون  خود فروختھاو بھ شعراى مزدور و  - 5
  .(38(مشروعیت حكومت بنى عباس و ھجو بنى ھاشم شعر بسرایند 

دست زد، افرادى را از مناطقى كھ در بینش ضد » شاكریھ«او زمانى كھ بھ ایجاد ارتشى نوین موسوم بھ  - 6
 /(39(سوریھ، الجزیره، جبل، حجاز و عنبا استخدام كردعلوى مشھور بودند، بویژه از 

 236آنگاه در سال . اوبھ حاكم مصر دستور داد تا طالبیان را بھ عراق تبعید كند، حاكم مصر نیز چنین كرد - 7
  .(40(آنان را بھ مدینھ منتقل كرد 

بھ . ساخت عمومى خدشھ دار مىكرد و موقعیت آنان را در اذھان  او شیعیان را از دستگاه دولت اخراج مى - 8
یاد كرد كھ متوكل او را بھ جرم شیعھ بودن از حكمرانى » اسحاق بن ابراھیم«توان از بركنارى  عنوان نمونھ، مى

افراد دیگرى نیز بھ ھمین علت موقعیتھاى خود را از دست . بركنار كرد» جبل«در استان » سیروان»و » سامّرأ«
  .(41(دادند 

ھا، از بروز ھر گونھ حركتى از ناحیھ شیعیان بر ضد رژیم خود جلوگیرى كرد، لكن  این شیوه متوكل با اِعمال
موفق نشد فعالیتھاى پنھانى آنان را خاتمھ بخشد و چنانكھ قبالً گفتیم، گزارشھاى تاریخى، حاكى از آن است كھ امام 

  .داد ارتباطھاى خود را با پیروانش در نھان ادامھ مى - علیھ السالم  - ھادى

 فشارھاى اقتصادى بر شیعیان 

متوكل بھ منظور تضعیف جبھھ تشیع و نابود ساختن نیروھاى مبارز شیعھ، آنان را شدیداً در فشار اقتصادى قرار 
  .داده بود، بھ طورى كھ تا این حد فشار اقتصادى بر شیعیان تا آن تاریخ بى سابقھ بود

در این . ، ھمواره از نظر اقتصادى در فشار و مضیقھ قرار داشتدانیم كھ شیعھ پس از رحلت پیامبر البتھ مى
سالم هللا علیھا كھ انگیزه سیاسى داشت و ھدف از آن تضعیف  - از فاطمھ زھرا» فدك«زمینھ، عالوه بر گرفتن 

شم ھاى فراوانى در تاریخ اسالم بھ چ و بنى ھاشم بود، نمونھ -علیھ السالم  -بنیھ اقتصادى جناح امیر مؤمنان 



یكى از تاكتیكھایى كھ معاویھ بھ منظور اخذ . خورد كھ یكى از آنھاروش معاویھ با شیعیان، بویژه بنى ھاشم، بود مى
براى ولیعھدى یزید بھ آن متوسل شد، خوددارى وى از پرداخت ھرگونھ  -علیھ السالم  - بیعت از حسین بن على

نھ بود تا بدین وسیلھ امام را زیر فشار گذاشتھ وادار بھ بیعت عطیھ بھ بنى ھاشم از بیت المال در جریان سفر بھ مدی
  .(42(كند 

منصور برنامھ سیاه تحمیل . بود (دومین خلیفھ عباسى(» ابو جعفر منصور دوانیقى«نمونھ دیگر، فشار اقتصادى 
كھ مردم، گذاشت و ھدف او این بود  اى بھ اجرا مى گرسنگى و فلج سازى اقتصادى را در سطح وسیع و گسترده

نیازمند و گرسنھ و متكى بھ او باشند و در نتیجھ ھمیشھ در فكر سیر كردن شكم خود بوده مجال اندیشھ در مسائل 
اى انگیزه  او روزى در حضور جمعى از خواص درباریان خویش با لحن زننده. بزرگ اجتماعى را نداشتھ باشند

: اند كھ ھاى بادیھ نشین در ضرب المثل خود، خوب گفتھ عرب: خود را از گرسنھ نگھداشتن مردم چنین بیان كرد
رساند كھ امت اسالم در چشم  این سخن ضمناً مى)! 43(»سگ خود را گرسنھ نگھدار تا بھ طمع نان دنبال تو بیاید«

  .!اند؟ بنى عباس، تا چھ حد بى ارزش بوده

ھمیشھ پیشگام و پیشاھنگ مبارزه با خلفاى  در این فشار اقتصادى سھم شیعیان و علویان بیش از ھمھ بود زیرا آنان
  .ستمگر بودند

دوران خالفت ھارون نیز از این برنامھ كلى مستثنا نبود، زیرا او با قبضھ بیت المال مسلمانان و صرف آن در راه 
 ھوسرانیھا و بوالھوسیھا و تجمل پرستیھاى خود و اطرافیانش، شیعیان را از حقوق مشروع خود محروم كرده بود

بنابراین شیعیان با این گونھ فشارھا آشنا بودند، اما چنانكھ اشاره شد . كرد و از این راه نیروھاى آنان را تضعیف مى
  :كنیم تر و وحشتناكترى داشت كھ ذیالً برخى از آنھا را یاد آورى مى فشار اقتصادى زمان متوكل ابعاد گسترده

در آن زمان گروھى از بانوان علوى در : گویند گرفت كھ مى او از نظر اقتصادى بھ قدرى بر شیعیان سخت - 1
مدینھ حتى یك دست لباس درست نداشتند كھ در آن نماز بگزارند و فقط یك پیراھن مندرس بر ایشان مانده بود كھ 

ختى گذراندند، و پیوستھ در چنین س كردند و نیز با چرخ ریسى روزگار مى بھ ھنگام نماز بھ نوبت از آن استفاده مى
  .(44(و تنگدستى بودند تا متوكل بھ ھالكت رسید 

را فرمانرواى مكھ و مدینھ ساخت، و او مردمان را از نیكى و احسان بھ آل ابى » عمر بن فرج ُرّخجى«متوكل  - 2
داشت و سخت دنبال این كار بود؛ چنانكھ مردم از بیم جان، دست از رعایت و حمایت علویان  طالب بار مى

  .(45(» سخت شد -علیھ السالم  -زندگى بر خاندان امیر مؤمنان  برداشتند و

نقل شده است كھ درآمد فدك در آن زمان بالغ ). 46(بود مصادره كرد » فدك«متوكل دارایى علویان را كھ ملك  - 3
  .(47(رد كھ از ھواداران او بود، عطار ك» عبدهللا بن عمر بازیار«متوكل فدك را بھ . دینار بوده است 24000بر 

  :او بھ حاكم خود در مصر دستور داد با علویان بر اساس قواعد زیر برخورد كند - 4

بھ شھرھاى » فسطاط«بھ ھیچ یك از علویان ھیچ گونھ ملكى داده نشود، نیز اجازه اسب سوارى و حركت از  - الف 
  .دیگر داده نشود

  .ه نشودبھ ھیچ یك از علویان جواز داشتن بیش از یك برده داد - ب 

چنانچھ دعوائى مابین یك علوى و غیر علوى صورت گرفت، قاضى نخست بھ سخن غیر علوى گوش فرا دھد  - ج 
 (48! (و پس از آن بدون گفتگو با علوى آن را بپذیرد

 كاخھا و بزمھاى پر تجمل 



بناى كاخھاى با شكوه در كنار این فشارھا و محدودیتھاى جانكاه نسبت بھ شیعیان، متوكل در تاراج بیت المال و 
 /كرد وراه اندازى تشریفات پرخرج بیداد مى

شاه، عروس، شبداز، : از جملھ، كاخھایى بنامھاى. او كاخھاى متعددى بنا كرد و اموال ھنگفتى ھزینھ آنھا نمود
قصر نیز ). 49!(بدیع، غریب و برج بنا كرد و یك میلیون و ھفتصد ھزار دینار فقط ھزینھ ساختن كاخ اخیر كرد

ساختمان این قصر كھ از بھترین و بزرگترین قصرھاى وى . شھرت یافت» بُرُكوأ«دیگرى ساخت كھ بھ قصر 
جعفرى، ملیح، غرو، مختار، حیر :قصرھاى دیگرى نیز بنامھاى) 50!(بود، بیست میلیون درھم ھزینھ برداشت

شتھ و مورخان بتفصیل از آنھا یاد براى خوشگذرانى بنا كرده بود كھ ھر كدام ھزاران میلیون درھم خرج بردا
 /(51(اند كرده

را ختنھ كند و براى این منظور تشریفات بسیار پرخرج و سرسام » عبدهللا معتزّ «متوكل تصمیم گرفت پسرش 
 :كنیم اند و ما بھ گوشھ ھایى از آن اشاره مى آورى بھ راه انداخت كھ مورخان بتفصیل نوشتھ

عرض آن نیز پنجاه ذراع بود، براى تاالر قصر كھ داراى ھمین ابعاد بود، فرشى را كھ طول آن یكصد ذراع و 
 !تھیھ كردند و براى پذیرایى از مدعوین چھار ھزار صندلى از طال و مرصع بھ جواھر در تاالر قصر چیدند

! ثار كردندبھ فرمان متوكل بیست میلیون درھم كھ براى نثار آماده شده بود، بر سر زنان و خدام و حاشیھ نشینان ن
و یك میلیون درھم كھ روى آنھا عنوان جشن و مراسم ختنھ كنان حك شده بود، بر سر آرایشگر و ختنھ كننده و 

 !غالمان و پیشكاران مخصوص نثار گردید

ھشتاد و چند ھزار دینار : آن روز از ختنھ كننده معتّز پرسیدند كھ تا موقع صرف غذا، چھ مبلغى عائد تو شده؟ گفت
بالغ ... بھ متوكل تسلیم شد» ختنھ كنان«وقتى كھ صورت مخارج جشن  !اشیاى زرین و انگشترى و جواھر غیر از

 (52!!(بر ھشتاد و شش میلیون درھم شده بود

اینھا گوشھ ھایى از خوشگذرانیھا و ولخرجیھاى متوكل از محل بیت المال بود، و گرنھ شرح بزمھا و عیاشیھاى او 
او چھار ھزار كنیز در كاخ خود : نویسد مى» سیوطى«كنیم كھ  تنھا اینجا اضافھ مى. نجدگ در این بحث فشرده نمى

در ھیچ زمان و ھیچ عصرى مانند : گوید ، مورخ نامدار، مى»مسعودى«) 53!(داشت كھ از ھمھ آنھا كام جستھ بود
 (54!(شد دوران حكومت متوكل، پول خرج نمى

  یك سند تاریخى

اى كھ در آن، سختگیریھاى  ، طى نامھ)393یا  383متوفى (ده بزرگ عصر آل بویھ ، نویسن»ابوبكر خوارزمى»
گذارد و  دھد، انگشت روى جنایتھاى متوكل مى عباسیان نسبت بھ شیعیان و مظلومیت سادات و شیعیان را شرح مى

 /كند از این جشن ننگین نیز یاد مى

كند و قبر  رود، كسى جنازه او را تشییع نمى ت از دنیا مىپیشوایى از پیشوایان ھدایت و سیدى از سادات خاندان نبو
و ) عدول دار القضأ(اى و بازیگرى از آل عباس بمیرد تمام عدول  شود، اما چون دلقك و مسخره او گچكارى نمى

دھریان و ! دارند شوند و قائدان و والیان براى او مجلس عزادارى بپا مى قاضیان در تشییع جنازه او حاضر مى
ھر كس نام . رسانند در امانند، لیكن آنھا ھركس را شیعھ بدانند بھ قتل مى) آل عباس(سطائیان از شّر ایشان سوف

شاعر شیعھ چون در مناقب وصى و معجزات نبى شعر بگوید، . ریزند بگذارد، خونش را مى «على«پسرش را 
و جعفر متوكل در ) ود واثق خلیفھ استمقص)ھارون، پسر خیزران . كنند برند و دیوانش را پاره مى زبانش را مى

نمودند كھ بھ آل ابى طالب دشنام گوید، مانند عبدهللا بن ُمصَعب زبیرى  كردند و بخشش مى صورتى بھ كسى عطا مى
. و وھب بن وھب بُحتُرى و مروان بن ابى َحفَصھ اموى و عبد الملك بن قَُرْیب اصمعى و بّكار بن عبدهللا زبیرى

اما در وصایت او شك ) مقصود مدت حكومت بنى امیھ است(منبرھا بھ امیرالمؤمنین ناسزا گفتند  مدت ھزار ماه در
 /بھ خود راه ندادیم



كنند، در حالى كھ خراج مصر و اھواز و صدقات حرمین شریفین و حجاز  علویان را از یك وعده خوراك منع مى
م موصلى وابن جامع سھمى و َزْلَزْل ضارب و ابن ابى مریم مدنى و ابراھی) ُخنیاگرانى از قبیل(بھ مصرف 

اما سیدى از سادات اھل بیت، ! متوكل عباسى دوازده ھزار كنیز داشت. رسد مى) سرنا زن، نى زن(بَْرُصوما زامر 
اموال خالص و پاكیزه خراج، بھ دلقكھا و مھمانیھاى مربوط بھ . زنگى یا سندى دارا بود) خدمتكار(فقط یك كنیز 
بھ سگبازان و بوزینھ داران، بھ مخارق و علویھ خنیاگر و بھ زرزر و عمرو بن بانھ بازیگر، منحصر  ختنھ اطفال،

قومى كھ خمس بر . دارند دریغ مى -علیھا السالم  -یك وعده خوراك و یك جرعھ آب را از اوالد فاطمھ ! شده است
جب است، از فقر، ُمشِرف بھ ھالك آنان حالل و صدقھ حرام است و گرامى داشتن و دوستى نسبت بھ ایشان وا

آنان گناھى ندارند جز اینكھ جدشان نبى . فروشد اش را مى گذارد و دیگرى جامھ ھستند، یكى شمشیر خود را گرو مى
من . و پدرشان وصى و مادرشان فاطمھ و مادر مادرشان خدیجھ و مذھبشان ایمان بھ خدا و راھنمایشان قرآن است

را شخم زدند و در محل آن زراعت كردند و  -علیھ السالم  - تربت و قبر امام حسین  چھ بگویم درباره قومى كھ
 (55...(زائران قبرش را بھ شھرھا تبعید نمودند

 قتل متوكل و خالفت منتصر

» منتصر«سرانجام متوكل، شبى كھ در بزم شراب در كاخ حكومت بھ مستى فرو رفتھ بود، با نقشھ قبلى فرزندش 
 /(56(و منتصر بھ خالفت رسید) 247شوال (كشتھ شد  «فتح بن خاقان«ان، ھمراه وزیرش و با ھمكارى ترك

عباده در مجلس متوكل متّكایى روى  .«عباده مخنّث«ماجراى قتل متوكل بدین ترتیب بود كھ وى ندیمى داشت بنام 
ابر متوكل بھ رقص كرد و در بر بست و سر خود را كھ موھایش ریختھ بود، برھنھ مى شكم خود زیر لباسش مى

و » این مرد طاِس شكم گنده آمده تا خلیفھ مسلمانان شود«: خواندند پرداخت و آوازه خوانان ھمصدا چنین مى مى
در یكى . داد خورد و خنده مستانھ سر مى متوكل نیز شراب مى. بود -علیھ السالم  -» على«مقصودشان از این جملھ 

وى از دیدن این . كرد، منتصر در مجلس حاضر بود كیفیت مسخرگى مى از روزھا كھ عباده طبق معمول بھ ھمین
 /منظره ناراحت شد و با اشاره، عباده را تھدید كرد

در این ھنگام منتصر بپا . چھ شده؟ عباده برخاست و علت را بیان كرد: متوكل پرسید. عباده از ترس ساكت شد
خندند، پسر عموى تو  آورد و مردم مى داى او را در مىآن كسى كھ این شخص ا! اى امیر المؤمنین: خاست و گفت

خواھى گوشت او را بخورى بخور، ولى  اگر خود مى. شود و بزرگ خاندان تو است و مایھ افتخار تو محسوب مى
متوكل با تمسخر، بھ آوازه خوانان دستور داد كھ ھمصدا این شعر را . اجازه نده این سگ و امثال او از آن بخورند

 :دبخوانن

  .غار الفتى البن عّمھ رأس الفتى فى ِحِر اّمھ این جوان بھ خاطر پسر عمویش بھ غیرت در آمد

 (57!(مادرش باد... سر این جوان در

  .بھ دنبال این قضیھ بود كھ منتصر با نقشھ قبلى با ھمكارى تركان پدر را بھ قتل رساند

 -ساخت و بھ مردم دستور داد بھ زیارت حسین بن على  منتصر برخالف پدر، دوستى با على و خاندان او را آشكار
 /(58(بردند، ایمنى داد بروند و بھ علویان كھ در زمان پدرش در بیم و وحشت بھ سر مى -علیھ السالم 

 :از این گذشتھ، سھ اقدام بزرگ را بھ مورد اجرا گذاشت

 /فدك را بھ علویان پس داد - 1

 /د كردموقوفات علویان را بھ آنان مستر - 2



على بن «كرد، بر كنار كرد و بھ جاى او  را كھ با بنى ھاشم بدرفتارى مى» صالح بن على«والى مدینھ بنام  - 3
 /(59(را بھ این سمت منصوب كرد و توصیھ نمود كھ از نیكى و خدمت بھ بنى ھاشم دریغ نورزد» الحسین

 /اختناق و فشار از سر گرفتھ شدولى از آنجا كھ دوران خالفت منتصر كوتاه بود، پس از وى باز 

  ، رویاروى فقیھان دربارى7 امام ھادى

با آنكھ سیاست خلفاى عباسى این بود كھ توجھ مردم را بھ فقھاى دربارى جلب كنند و آرأ و فتاواى آنان را بھ 
ار اختالف فتوا بھ رسمیت بشناسند، اما در مدت اقامت امام ھادى در سامّرأ چندین بار در میان فقھاى وابستھ بھ درب

وجود آمد و ناگزیر براى حل مشكل بھ امام مراجعھ كردند و امام با دانش امامت و استدالل روشن، چنان مسئلھ را 
 /شكافت كھ فقھا در برابر آن ناگزیر بھ تحسین شدند

 :گذرانیم اینك دو نمونھ از این گونھ موارد را ذیالً از نظر مى

 كیفر مسیحى زناكار - 1

متوكل خواست در مورد او حد  .یك نفر مسیحى را كھ با زن مسلمانى زنا كرده بود، نزد متوكل آوردندروزى 
اسالم آوردن او، كفر و : قاضى القضات گفت» یحیى بن اكثم» .شرعى اجرا شود، در این ھنگام مسیحى اسالم آورد

ا گفتند باید سھ بار در مورد او حد جارى برخى ار فقھ. عملش را از میان برده و نباید حّد در مورد او اجرا شود
 -وجود اختالف آرأ و فتاوا، متوكل را مجبور ساخت تا از امام ھادى . اى دیگر فتوا دادند برخى دیگر بھ گونھ. شود

 /«آنقدر باید شالق بخورد تا بمیرد«: امام پاسخ داد. مسئلھ را در محضر امام مطرح كردند. استفتا كند -علیھ السالم 

این فتوا در ھیچ آیھ و روایتى وجود : و سایر فقھا روبرو گردید و گفتند» یحیى بن اكثم«واى امام با مخالفت شدید فت
. متوكل موضوع را بھ امام نوشت. اى بھ امام نوشتھ مدرك این فتوا را بپرسد ندارد و از متوكل خواستند كھ نامھ
ْوا بَأَْسنا آَمنّا بِاˢِ َوْحَدهُ َو َكفَْرنا بِما ُكنّا بِِھ ُمْشَرِكیَن فَلَْم یَُك یَْنفَُعھُْم اْیمانُھُْم فَلَّما َرأَ «: امام در پاسخ پس از بسم هللا نوشت

 /(60(»لَّما َرأوا بَأَْسنا ُسنّة هللاِ الّتِى قِْد َخلَْت فِْى ِعباِدِه َو َخِسَر ھُنلَِك اْلُمبطَلُونَ 

 بھ خداى یگانھ ایمان آوردیم و بھ بتھا و عناصرى كھ آنھا را: تندھنگامى كھ قھر و قدرت ما را دیدند، گف»:

این سنت و حكم . شریك خدا قرار داده بودیم، كافر شدیم، ولى ایمانشان بھ ھنگام دیدن قھر و قدرت ما، سودى ندارد
 «.الھى است كھ در میان بندگان وى جارى است و پیروان باطل در چنین شرائطى زیانكار شدند

 /(61(پاسخ مستدل امام را پذیرفت و دستور داد حد زناكار طبق فتواى امام اجرا شود متوكل،

ھمان طور كھ ایمان مشركان، عذاب خدا را از آنھا باز نداشت، اسالم : امام با ذكر این آیھ شریفھ، بھ آنان فھماند
 /كند آوردن این مسیحى نیز حد را ساقط نمى

  نذر متوكل - 2

. در راه خدا صدقھ بدھد) سكھ زر =) دینار» كثیرى«شد و نذر كرد كھ اگر شفا یابد، تعداد روزى متوكل بیمار 
محسوب شود؟ فقھا در این » كثیر«ھنگامى كھ بھبود یافت، فقھا را گرد آورد و پرسید چند دینار باید صدقھ بدھم كھ 

امام پاسخ داد كھ باید ھشتاد و سھ دینار  .باره فتاواى مختلف دادند متوكل ناگزیر مسئلھ را از امام ھادى سؤال كرد
 فقھا از این فتوا تعجب كردند و بھ متوكل گفتند از او بپرسید این فتوا را بر اساس چھ مدركى داده است؟. بپردازى



لَقَْد نََصَرُكُم هللاُ فِْى َمواِطَن » :فرماید خداوند در قرآن مى: حضرت فرمود. متوكل موضوع را با امام مطرح كرد
اند  ، و ھمھ خاندان ما روایت كرده»یارى كرده است» كثیر«را در موارد ) مسلمانان)خداوند شما «): 62(»َكثِیَرة

 (63.(اسالم ھشتاد و سھ جنگ است) ص(ھاى زمان پیامبر كھ جنگھا و سریّھ

  امام ھادى و مكتبھاى كالمى

رواج یافتھ و آرأ و » اشاعره»و » معتزلھ«مكاتب عقیدتى متعددى ھمچون  -علیھ السالم  -در عصر امام ھادى 
نظریات كالمى فراوانى در جامعھ اسالمى پدید آمده بود و بازار مباحثى ھمچون جبر، تفویض، امكان یا عدم امكان 

گرفت كھ پیدا  رؤیت خدا، جسمیت خدا، و امثال اینھا بسیار داغ بود، از اینرو گاه امام در برابر سؤالھایى قرار مى
نفوذ آرأ و نظریات باطل از این راه در محافل شیعھ، . این گونھ آرأ و نظریات سرچشمھ گرفتھ استبود از 

بخشید، از اینرو پیشواى دھم طى مناظرات و  ضرورت ھدایت و رھبرى فكرى شیعیان را از سوى امام شدت مى
را با استداللھاى روشن ... و مكاتبات خود، بیپایگى مكاتب و آرأ و نظریات باطل ھمچون جبرگرائى و جسمیت خدا

نمود و مكتب اصیل اسالم را پیراستھ از ھر گونھ تحریف و تفكر باطل، بھ جامعھ عرضھ  و قاطع اثبات مى
 (64(ھاى عظمت علمى آن بزرگوار بود كرد، و این یكى از جلوه مى

پیرامون این گونھ ' لسالم علیھ ا - دھد كھ اكثر مناظرات امام ھادى مطالعھ و برسى حیات علمى امام نشان مى
موضوعات كالمى بوده و روایات متعددى از آن حضرت در این زمینھ نقل شده است كھ برترى مبانى اعتقادى 

توان از نامھ مفصل امام یاد كرد كھ در پاسخ سؤال مردم اھواز  بھ عنوان نمونھ مى. كند شیعھ را بروشنى ثابت مى
تھ و طى آن با بیان روشن و استالل قاطع، نظریھ درست را كھ نھ جبر نگاش» تفویض«و » جبر«درباره موضوع 

 /(65(است و نھ تفویض، اثبات كرده است

ولى چون این بحثھا از موضوع این كتاب كھ بیشتر جنبھ تاریخى دارد، خارج است، از توضیح و تفصیل آن 
 /دھیم كنیم، و طالبین را بھ كتاب مربوطھ ارجاع مى صرفنظر مى

  با ُغالت مبارزه

فعال بودند، گروه غالت را باید  -علیھ السالم  -از جملھ گروھھاى باطل و منحرفى كھ در دوران امامت امام ھادى 
آنان درباره امام ُغلّو . كردند نام برد كھ افكار و عقاید پوچ و منحط و بى اساسى داشتند و خود را شیعھ وانمود مى

كردند و بدین وسیلھ  شدند و گاھى نیز خود را منصوب از طرف امام قلمداد مى نموده براى او مقام اوھیّت قائل مى
امام ھادى از این گروه اظھار تبرى نموده با . كردند ھاى دیگر فراھم مى موجبات بدنامى شیعیان را در میان فرقھ

 /ع بنشیندنمود كھ با طرد آنان، اجازه ندھد لكھ ننگى بر دامن تشی كرد و تالش مى آنان مبارزه مى

 :علت پیدایش اعتقاد آنان بھ الوھیت امام، و سایر عقاید پوچ و بى اساس، امور زیر بوده است: شاید بتوان گفت

شد و این گروه كھ قادر بھ توجیھ و  اى كھ از امام مشاھده مى كرامتھا، آگاھى غیبى و دیگر امور خارق العاده - الف 
ند، آنھا را دستاویز خرافات و بدعتھا و حركتھاى ضد اسالمى قرار تحلیل صحیح و پختھ این گونھ مسائل نبود

 /دادند مى

خواسند قیود و حدود و ضوابط اسالمى را زیر پا گذاشتھ طبق میلھا و ھوسھاى خود  این گروه منحرف مى - ب 
 /شمردند رفتار كنند، از اینرو تمام محرمات اسالمى را حالل مى

 /پداختند بھ چنگ آورند خواستند وجوھى را كھ شیعیان بھ ائمھ مى ھ بودند و مىچشم طمع بھ اموال مردم دوخت - ج 

 :اى بودند كھ سران آنان افرادى ھمچون اشخاص زیر بودند در ھر حال غالت گروه خطرناك و گمراه كننده



 /على بن َحَسَكھ قمى - 1

 /قاسم یقطینى - 2

 /حسن بن محمد بن باباى قمى - 3

 /ھرىمحمد بن نُصیر ف - 4

 /فارس بن حاتم -5

 :بھ عنوان نمونھ، عقیده على بن حسكھ بدین قرار بود

 !خدا و خالق و مدبر جھان ھستى است -علیھ السالم  -امام ھادى  - الف 

 !ابن حسكھ نبّى و فرستاده از جانب امام براى ھدایت مردم است - ب 

 !واجب نیست... ھیچ كدام از فرائض اسالمى از قبیل زكات، حّج، روزه و - ج 

 :گفت محمد بن نصیر فھرى نیز مى

 !خالق و پرورگار جھان است -علیھ السالم  -امام ھادى  - الف 

 !ازدواج با محارم از قبیل مادر، دختر، وخواھر، جایز است - ب 

 !لواط جایز، و یكى از راھھاى اعمال شھوت است كھ خداوند آن را حرام نكرده است - ج 

 !(تناسخ(كند  لبد آیندگان حلول مىارواح مردگان در كا -د 

داد، این گروه را منحرف و كافر معرفى  ھا و پاسخھایى كھ بھ سؤاالت شیعیان در این باره مى امام دھم طى نامھ
 /نمود كھ از آنان دورى جویند كرد و بھ شیعیان توصیھ مى مى

 :ن نوشتو عقاید باطل او، چنی» ابن حسكھ«امام در پاسخ یكى از شیعیان درباره 

دانم، او را چھ شده  دروغ گفتھ است، من او را از دوستان و پیروان خود نمى' كھ لعنت خدا بر او باد  -ابن حسكھ »
و پیامبران پیش از او را جز بھ آیین یكتا پرستى و امر بھ  9سوگند بھ خدا، پروردگار، محمد! است؟ خدا لعنتش كند

ما جانشینان . جز بھ سوى خداى یكتاى بى ھمتا دعوت نكرده است 9حمدنماز و زكات و حج و والیت نفرستاده و م
اگر او را اطاعت كنیم مشمول رحمت او خواھیم بود و چنانچھ از  .ورزیم او نیز بندگان خداییم و بھ او شرك نمى

بر تمامى  ما بر خدا حجتى نداریم، بلكھ خدا است كھ بر ما و. فرمانش سرپیچى نماییم، گرفتار كیفرش خواھیم شد
 /آفریده ھایش حجت دارد

برم، شما نیز از آنان  جویم و از چنین گفتارى بھ خدا پناه مى گوید، بیزارى مى من از كسى كھ چنین سخنانى مى
دورى گزینید و آنان را در فشار و سختى قرار دھید و چنانچھ بھ یكى از آنھا دسترسى پیدا كردید، سرش را با 

 /(66(سنگ بشكنید

 :از فھرى و ابن باباى قمى نیز بیزارى چستھ در باره آن دو چنین نوشت» عبیدى«اى بھ  من نامھامام ض



جویم و تو و تمام شیعیان را از فتنھ او بر  و حسن بن محمد بن باباى قمى بیزارى مى) محمد بن نصیر(من از فھرى 
خداوند . انگیز و مزاحم ھستند خورند و فتنھ مىاین دو تن، مال مردم را بنام ما . كنم دارم و آنان را لعن مى حذر مى

 /آنان را عذاب كند و گرفتار فتنھ سازد

شیطان بر ! خداوند او را لعنت كند! من است» باب«ام و او  گمان برده كھ من او را بھ نبوت برانگیختھ» ابن بابا»
او مرا آزار داده است، خداوند در  !اگر توانستى سر او را با سنگ بشكن. او مسلط شده و او را گمراه ساختھ است

 /(67(دنیا و آخرت او را معذب سازد

نیز كھ گفتیم یكى از رھبران ُغالت بود، از طرف امام مورد لعن و تكذیب قرار گرفت، و در » فارس بن حاتم»
دعتھا و انحرافھا و ب. پیش آمده بود، على را مورد تأیید قرار داد) 68(»على بن جعفر«اختالفى كھ بین او و 

گمارھسازیھاى فارس بھ قدرى زیاد بود كھ امام دستور قتل او را صادر نمود و بھشت را براى قاتل او تضمین كرد 
 :و نوشت

. خواند دھد و آنان را بھ بدعت در دین فرا مى زند و مردم را فریب مى بھ اسم من دست بھ كارھایى مى» فارس»
 /ستخون او براى ھر كس كھ او را بكشد، ھدر ا

 /كنم كیست كھ با كشتن او مرا راحت كند؟ من در مقابل، بھشت را براى او تضمین مى

فرمان آن حضرت را درباره او اجرا كرد و با قتل او جامعھ اسالمى را از شّر او » جنید«یكى از یاران امام بنام 
 /(69(راحت كرد

  فتنھ خلق قرآن

جنجال و كشمكش  - علیھ السالم  - یدتى در دوران امام ھادىیكى از مھمترین و داغترین جریانھاى فكرى و عق
  .شدید بر سر مخلوق بودن یا مخلوق نبودن قرآن بود

كردند، مسئلھ  كھ عقل گراى افراطى بودند و در مسائل عقیدتى كند و كاو عقلى بیش از حدى مى» معتزلھ«گروه 
بودن قرآن كھ گروه » قدیم«ح كردند و با بودن قرآن را در ارتباط با صفات خدا مطر» حادث«و » مخلوق«
كردند، بھ مخالفت برخاستند و درگیرى بین طرفداران این دو بینش  و اھل حدیث از آن جانبدارى مى» اشاعره«

  .اعتقادى رخ داد

اوائل قرن دوم (بھ گفتھ اھل تحقیق، بحث پیرامون مخلوق بودن قرآن، از اواخر حكومت بنى امیھ آغاز گردید 
» مروان بن محمد«، معلم »َجْعد بن درھم«و نخستین كسى كھ این بحث را در محافل اسالمى مطرح كرد،  )ھجرى

یھودى فرا  «طالوت بن اعصم«نیز از » ابان«، و »ابان بن سمعان«او این فكر را از . آخرین خلیفھ اموى، بود
  .گرفتھ بود

َجْھم بن «وفھ فرار كرد و در آنجا این نظریھ را بھ پس از طرح این بحث مورد تعقیب قرار گرفت و بھ ك» َجْعد»
  .(70(منتقل كرد» صفوان ترمذى

» مسیح«برخى بر این باورند كھ اعتقاد بھ قدیم بودن قرآن از مسیحیت بھ جامعھ اسالمى نفوذ كرده بود، زیرا آنان 
  .شد شناختھ مى» قدیم«ن از نظر آنا -كھ از خداست  - دانستند و در نتیجھ، كالم خدا  مى» كلمة هللا«را 

حاكم بغداد نوشت، » اسحاق بن ابراھیم«اى كھ در این مورد بھ  مؤید این نظریھ این است كھ مأمون در بخشنامھ
  .گویند را متھم كرد كھ در مورد قرآن، ھمچون سخنان مسیحیان در مورد حضرت عیسى، سخن مى» اشاعره«



شود یھودى تبار بوده، این بحث را دنبال كرد  ، كھ گفتھ مى»َمریسىِبْشر «، »ھارون«در ھر حال در زمان خالفت 
و مدت چھل سال بھ ترویج فكر مخلوق بودن قرآن پرداخت و چون روزى شنید كھ ھارون سخنان او را شنیده و 

  .وى را غیاباً بھ مرگ تھدید كرده است، متوارى شد

او . بھ آن دامن زد و آتش اختالف را شعلھ ورتر كرد »مأمون«این بحث ھمچنان بین دو گروه مطرح بود تا آنكھ 
كھ فردى دانشمند و مطلع، آشنا بھ فلسفھ و فقھ و ادبیات عرب، و اھل بحث و مناظره و دقت علمى بود، از ھمان 

ترسیدند  فقھا و اھل حدیث مى. كرد بودن قرآن جانبدارى مى» مخلوق«زمان جوانى بھ اعتزال گرایش داشت و از 
من از خدا براى «: گفت علناً مى» فُضیل بن عیاض»ى خلیفھ شود و این عقیده را ترویج كند، بھ حدى كھ مبادا و

 (71! (»خواھم تا از شر خالفت مأمون راحت باشم ھارون طول عمر مى

و در نتیجھ از نظریھ مخلوق بودن قرآن » معتزلھ«مأمون پس از رسیدن بھ قدرت، رسماً از . حدس آنان درست بود
رفدارى كرد و آن را عقیده رسمى دولت اعالم نمود و قدرت دولت را جھت سركوبى مخالفان این نظریھ بھ كار ط

شدند، مقاومت نشان دادند، بحران بھ اوج خود رسید و  و چون مخالفان كھ در آن زمان اھل سنت نامیده مى. گرفت
سیاسى تبدیل گردید و صحبت  -حاّد عقیدتى جریان از حد بحث علمى و مذھبى خارج شد و بھ یك بحث جنجالى و 

  .روز شد و ھمھ جا حتى در میان عوام با حرارت مطرح گشت

، حاكم بغداد، صادر كرد كھ باید تمام قضات و »اسحاق بن ابراھیم«قمرى فرمانى خطاب بھ  218مأمون در سال 
ھ خلق قرآن باشد، در كار خود ابقا شود شھود و محدثان و مقامات دولتى مورد آزمایش قرار گیرند، ھر كس معتقد ب

» ِمحنَةاْلقُْرآن«این كار كھ در واقع نوعى تفتیش عقاید بود، در تاریخ، بھ عنوان ). 72(و گرنھ از كار بر كنار گردد 
 /مشھور شده است) 73(

، قاضى »دابن ابى ُدؤا«كرد،  را بھ این كار تشویق مى - و پس از او معتصم و واثق عباسى  -كسى كھ مأمون 
او كھ از شھرت و آوازه . قاضى القضات شده بود» یحیى بن اكثم»مشھور دربار عباسى بود كھ پس از بركنارى 

شد، در  بلند علمى برخوردار بود و در بذل و بخشش و میزان نفوذ و قدرت در دربار عباسى با برامكھ مقایسھ مى
كھ دیدیم (اند كھ بنیانگذار این نظریھ او بوده است  تصور كرده نقش مھمى داشت و از این رو برخى» ِمحنَةُ القُْرآن«

  .(چنین نیست

در ھر حال سختگیرى دولت عباسى بھ جایى رسید كھ مخالفان مورد شكنجھ و آزار قرار گرفتند و زندانھاپر از 
و در زمان  )74!(كرد، تازیانھ خورد كھ در دفاع از عقیده خویش پافشارى مى» احمد بن حنبل«. آنان گردید

، شاگرد شافعى، مورد »یوسف بن یحیى بَُریطى«بھ قتل رسید و » احمد بن نصر خزاعى»، «واثق«حكومت 
  :نویسد وى مى. كند در این باره داستان عجیبى نقل مى» یعقوبى«. شكنجھ قرار گرفت و در زندان مصر در گذشت

داد كھ اسیران بسیارى از مسلمانان در اختیار دارد،  امپراتور روم بھ واثق خلیفھ عباسى نامھ نوشت و بھ او خبر»
واثق این پیشنھاد را پذیرفت . دھد، او حاضر است اسیران مسلمان را آزاد كند (سربھا(اگر خلیفھ در مقابل آنھا فدیھ 
خلوق بودن گرفتند و عقیده آنان را در باره م نمایندگان خلیفھ اسیران را كھ تحویل مى. و نمایندگانى بھ مرز فرستاد

پذیرفتند و لباس و پول در اختیارشان  دادند، مى پرسیدند، و تنھا كسانى را كھ بھ این سؤال جواب مثبت مى قرآن مى
  .(75(»!دادند قرار مى

بھ خالفت رسید، جانب اھل  «متوكل عباسى«این سختگیریھا سبب نفرت مردم از معتزلھ گردید، لذا وقتى كھ 
ولى این بحث فوراً از رونق نیفتاد و تا مدتھا در جامعھ اسالمى . خاتمھ داد» القرآن محنة«حدیث را گرفت و بھ 

  .(76(مطرح بود 

  (ع(موضع امام ھادى 



امامان معصوم كھ رھبرى اندیشھ اصیل اسالمى را بھ عھده داشتند، سكوت در برابر چنین بحث و جدال فكرى را 
كردند و با تبیین موضع اصولى و  ه، اندیشھ درست را مشخص مىناروا شمرده، خطّ بطالن بر فكر انحرافى كشید

  .داشتند اى بر حذر مى ھدایتگرانھ خود، مسلمانان را از وارد شدن در چنین بحث و جدال بیھوده

قرآن : نظر شما درباره قرآن چیست؟ فرمود: عرض كرد -علیھ السالم  - بھ محضر امام رضا » ریّان بن صلت»
  .شوید در این باره بیش از این بحث نكنید كھ گمراه مى !كالم خداست، ھمین

نقل شده نسبتاً گسترده و روشن است، امام در پاسخ یكى از  - علیھ السالم  -سخنى كھ در این زمینھ از امام ھادى 
  :(77(چنین نوشت » بغداد«شیعیان 

فظ كند كھ در این صورت بزرگترین نعمت خداوند ما و تو را از دچار شدن بھ این فتنھ ح. بسم هللا الرحمن الرحیم
كھ مخلوق (بھ نظر ما بحث و جدال درباره قرآن . را بر ما ارزانى داشتھ است، وگرنھ ھالكت و گمراھى است

بدعتى است كھ سؤال كننده و جواب دھنده در آن شریكند، زیرا پرسش كننده دنبال چیزى است كھ  (است یا قدیم؟
افكند كھ در توان او  ه نیز براى موضعى بى جھت خود را بھ زحمت و مشقت مىسزاوار او نیست وپاسخ دھند

  .باشد نمى

خالق، جز خدا نیست و بجز او ھمھ مخلوقند، قرآن نیز كالم خداست، از پیش خود اسمى براى آن قرار مده كھ از 
كسانى ھستند كھ ) متقیان: (فرماید خداوند ما و تو را از مصادیق سخن خود قرار دھد كھ مى. گمراھان خواھى گشت

  .(78(ترسند و از روز جزا بیمناكند در نھان از خداى خویش مى

  .این موضعگیرى امامان باعث شد كھ شیعیان از این درگیریھا بدور باشند و گرفتار بدعت و گمراھى نشوند

 (ع(شاگردان مكتب امام ھادى 

صر اختناق و استبداد بود امام، براى فعالیت فرھنگى در عصر زندگى امام ھادى ع - بھ تفصیلى كھ گفتیم  -گرچھ 
بویژه عصر امام  -علیھ السالم  -سطح گسترده آزادى عمل نداشت و از این نظر فضاى جامعھ با عصر امام باقر 

تفاوت فراوان داشت ؛ اما آن حضرت در ھمان شرائط نامساعد، عالوه بر فعالیتھاى  - علیھ السالم  - صادق 
طریق مناظرات، مكاتبات، پاسخگویى بھ سؤالھا و شبھات، و تبیین بینش درست در برابر مكاتب فرھنگى از 

كالمى منحرف، راویان و محدثان و بزرگانى از شیعھ را تربیت كرد و علوم و معارف اسالمى را بھ آنان آموزش 
  .داد و آنان این میراث بزرگ فرھنگى را بھ نسلھاى بعدى منتقل كردند

نفر  185ھاى مختلف علوم اسالمى را  ، دانشمند نامدار اسالم، تعداد شاگردان آن حضرت در زمینھشیخ طوسى
  .(79(داند  مى

فضل بن شاذان، حسین بن : اى مانند ھاى درخشان علمى و معنوى و شخصیتھاى برجستھ در میان این گروه، چھره
مدفون در (ى ناصر كبیر، عبدالعظیم حسنى حسن بن عل) حسن بن راشد(سعید اھوازى، ایوب بن نوح، ابوعلى 
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سرانجام تنھا راه را خاموش كردن نور خدا پنداشتند و در صدد قتل امام برآمدند و بدین ترتیب امام . بردند رنج مى
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 شناخت مختصرى از زندگانى امام عسكرى 

پدرش امام دھم، حضرت  .(1)ق چشم بھ جھان گشود . 'ه 232یادھمین پیشواى شیعیان، در سال  امام عسكرى،
یاد » سوسن«كھ برخى، از او بنام ) 2(، است »ُحَدیثھ«و مادرش بانوى پارسا و شایستھ،  - علیھ السالم  -ھادى 
و در فضیلت او ھمین بس كھ پس از این بانوى گرامى، از زنان نیكو كار و داراى بینش اسالمى بود  .(3(اند  كرده

پناھگاه و نقطھ اتّكاى شیعیان در آن مقطع زمانى بسیار بحرانى و پر  -علیھ السالم  -شھادت امام حسن عسكرى 
  .(4(اضطراب بود 

داشت، بھ ) اجبارى(سكونت » عسكر»، در محلھ »ساّمرأ«از آنجا كھ پیشواى یازدھم بھ دستور خلیفھ عباسى در 
  .(5(شود  نامیده مى» عسكرى«ھمین جھت 

سالھ بود كھ پدر  22او . است «ابو محمد«اش  وكنیھ) 6(» زكى«و » نقى«از مشھورترین القاب دیگر حضرت، 
بھ شھادت رسید و ' ه 260سال بود، در سال  28سال و عمر شریفش  6مّدت امامتش . ارجمندش بھ شھادت رسید

  .(7(ش بھ خاك سپرده شد در خانھ خود در ساّمرأ در كنار مرقد پدر

 خلفاى معاصر حضرت 

در مدت كوتاه امامت خویش با سھ نفر از خلفاى عباسى كھ ھر یك از دیگرى  -علیھ السالم  -امام عسكرى 
  :ستمگرتر بودند، معاصر بود، این سھ تن عبارتند از

1 -  ˢ255 - 252(المعتّز با)  

  (256 - 255(المھتدى هللا - 2

  (279 -  256(باˢ المعتمد - 3

خلفاى عباسى كھ روز نخست بھ نام طرفدارى از علویان و بھ عنوان گرفتن انتقام آنان از بنى امیھ قیام كردند، آنچھ 
را كھ قبالً بھ مردم وعده داده بودند، نادیده گرفتھ و مانند خلفاى بنى امیھ و بلكھ بدتر از آنان ستمگرى و خود 

  .كامگى را آغاز كردند

معاصر بودند، ذیالً بھ حوادث دوران  - علیھ السالم -اى ارائھ كارنامھ سیاه خلفاى عباسى كھ با امام عسكرى بر
  :كنیم و چگونگى زمامدارى آنان را بھ صورت فشرده اشاره مى حكومت



 معتّز  - 1

فت و راه زمام امور را بھ دست گر 252وى فرزند متوكل عباسى است كھ پس از بركنارى مستعین در سال 
  .پیشینیان را تعقیب كرد

پس از قتل متوكل، تركان بر امور كشور مسلط شدند و بھ جاى اینكھ خلیفھ فرمانده آنان باشد، خلیفھ را بھ زیر 
داد، نقشھ بركنارى یا قتل او را  ھاى آنان تن نمى اى كھ اگر خلیفھ بھ خواستھ فرمان خود در آوردند، بھ گونھ

  :شویم گواه این معنا است كھ ذیالً یادآور مىداستانى . كشیدند مى

شناسى را احضار  گروھى از ھمفكران و محرمان اسرار خود را در مجلسى گرد آورد سپس ستاره» معتز«روزى 
من بیش از ستاره شناس، از : در این موقع ظریفى كھ در مجلس بود، گفت. كردند تا مدت خالفت وى را تعیین كند

تا روزى كھ تركان ھوادار خلیفھ ھستند و : آنگاه نظریھ خود رإ؛ ّّ◌ل چنین بیان كرد. آگاھم مدت خالفت و عمر او
دوام حكومت او را بخواھند، او بر مسند خالفت مستقر خواھد بود و روزى كھ مورد خشم آنان قرار گیرد و عالقھ 

 (8!(آنان از او قطع شود، آن روز پایان حكومت او خواھد بود

 قتل معتّز 

اى بود كھ خلیفھ یك مقام تشریفاتى بیش نبود ورتق وفتق  اثر نفوذ و تسلط تركان در دربار خالفت، وضع بھ گونھبر 
  .امور عمالً در دست تركان قرار داشت

روزى گروھى از تركان وارد قصر معتز شدند و او را كشان كشان بھ اتاقى بردند، آنگاه او را با چوب و چماق 
آفتاب آن روز بھ قدرى گرم بود كھ . ا سوزاندند و او را در حیاط قصر زیر آفتاب نگھ داشتندكتك زده و پیراھنش ر

توانست دو پاى خود را بر روز زمین بگذارد و ناچار بود بھ اصطالح پا  زمین مانند تنور داغ بود و ھیچ كس نمى
سپس بھ منظور . ر این خلع گوه گرفتنددر این موقع تركان او را از مقام خالفت خلع كردند و گروھى را ب. بپا شود

ھاى فراوان بھ  قتل خلیفھ معزول تصمیم گرفتند او را بھ یك نفر بسپارند تا در اثر گرسنگى و تشنگى و شكنجھ
بدین گونھ خلیفھ را در حالى كھ نیمھ جانى در بدن داشت، در سردابى جا دادند و درب . زندگى او خاتمھ دھد

 (9!(دود كردند و معتز بھ ھمان حالت زنده بھ گور شدسرداب را با خشت و گچ مس

 مھتدى  2

در » معتز«، دومین خلیفھ معاصر امام یازدھم، و چھاردھمین خلیفھ عباسى بود كھ پس از قتل برادرش »مھتدى»
  .بر مسند خالفت تكیھ زد' ه 255سال 

مھتدى، در . تركان دربار عباسى بود مھتدى نیز بسان برادر، استقاللى در كارھا نداشت و پیوستھ بازیچھ دست
در » عمر بن عبدالعزیز«قیاس با دیگر خلفاى عباسى، فردى معتدل بود، و از نظر اخالق و رفتار بى شباھت بھ 

) عمر بن عبدالعزیز(در میان خلفاى اموى حداقل یك فرد پاكدامن : گفت او گاھى مى. میان خلفاى بنى امیھ نبود
ار شرم آور است كھ در میان خلفاى عباسى كسى شبیھ و مانند او نباشد؛ ازینرو او نیز وجود داشت، براى ما بسی

كرد و در غذا و لباس و امور اقتصادى میانھ  ھمچون عمر بن عبدالعزیز تا حدودى بھ شكایات مردم رسیدگى مى
فیگرى پاكسازى و او پس از رسیدن بھ خالفت، دربار را از مظاھر تشریفات و اشرا. نمود روى را رعایت مى

  .(10(اند  مورخان در این زمینھ داد سخن داده او را بھ این مناسبت ستوده. بساط میگسارى را جمع كرد

او این معنا را درك . رسد كھ انگیزه مھتدى در این حركت، مالحظات اجتماعى و سیاسى بوده است البتھ بھ نظر مى
تر وجود دارند و با وجود چنین  ز او بھتر و آگاھتر و شایستھكرد كھ در جامعھ اسالمى افرادى بھ مراتب ا مى

شخصیتھایى او باید زمام كار مسلمانان را بھ آنان بسپارد و خود از صحنھ سیاست و زمامدارى كنار برود و با این 
 گرفت و خواست پایگاه مردمى پیدا كند، وگرنھ شخصى كھ بھ قول برخى از مورخان، روزھا روزه مى ژستھا مى



، باید آنچنان ھوسھاى نفسانى خویش را سركوب كرده باشد كھ خالفت را )11(كرد  با نان و سركھ و نمك افطار مى
بینیم او تا آخرین لحظھ عمر و تا روزى كھ مانندبرادر خود معتز كشتھ شد، بر  بھ چیزى نخرد، در صورتى كھ مى

دیده و بسیار بعید است كھ این نوع كارھا انگیزه الھى تاریخ از این زمامداران زیاد . مسند خالفت تكیھ زده بود
روشنترین گواه بر دنیاطلبى و طغیانگرى مھتدى این است كھ وى امام عسكرى را بھ زندان فرستاد و . داشتھ باشد

. برد و حتى تصمیم داشت امام را بھ قتل برساند در دوران حكومت او تا شبى كھ كشتھ شد امام در زندان بھ سر مى
)12) 
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چھار سال از دوران امامت حضرت . معتمد عباسى است -علیھ السالم  -سومین خلیفھ معاصر امام عسكرى 
  .در دوران حكومت او سپرى شده است -علیھ السالم  -عسكرى 

  .در گذشت 279بھ وسیلھ تركان بھ خالفت رسید و در سال  256متولد شد و در سال  229معتمد در سال 

اند، در  مطالبى تمجیدآمیز نوشتھ و تا حدى او را ستوده) 13) (پسر عموى معتمد(مورخان درباره مھتدى اگر 
اند و اتفاق نظر دارند كھ او شیفتھ عیاشى و خوشگذرانى بود و آنچھ  مقابل، در بیان فساد اخالق معتمد داد سخن داده

ت مردم نیز از او روى گردان بودند و چشم امید بھ از این جھ. براى او مطرح نبود كار و گرفتاریھاى مردم بود
دوختھ بودند زیرا بھ علت آنكھ او بشدت در فساد اخالق و شھوات غوطھ ور شده ) طلحھ(» موفق«برادر او 

  .زمام امور را بھ دست گرفتھ بود «موفق«، برادرش )14(بود

بود، اما » معتمد«م خالفت بظاھر در دست گرچھ زما: نویسند در عصر معتمد مى» موفق«مورخان در باب اقتدار 
 (15. (بود و براى معتمد از خالفت نامى بیش نبود» موفق«در واقع گرداننده خالفت 

 (ع(اوضاع سیاسى، اجتماعى عصر امام عسكرى 

در كردند و این فشارھا  چنانكھ دیدیم، خلفاى عباسى از ھر گونھ اِعمال فشار و محدودیت نسبت بھ امامان دریغ نمى
شّدت این فشارھا بھ قدرى بود كھ سھ . عصر امام جواد و امام ھادى و امام عسكرى در ساّمرأ بھ اوج خود رسید

امام جواد : زیستند، با عمر كوتاھى جام شھادت نوشیدند مى) ساّمرأ(پیشواى بزرگ شیعھ كھ در مركز حكومت آنھا 
شود؛ و  سال مى 92سالگى كھ جمعاً  28رى در سن سالگى و امام عسك 41سالگى، امام ھادى در سن  25در سن 

ولى در این میان، فشارھا و محدودیتھاى زمان امام . باشد این حاكى از شّدت فشارھا و صدمات رسیده بر آنھا مى
  :حسن عسكرى، بھ دو علّت، از دو پیشواى دیگر بیشتر بود

رت عظیم در عراق درآمده بود و ھمھ مردم شیعھ بھ صورت یك قد -علیھ السالم  - در زمان امام عسكرى  - 1
داند،  دانستند كھ این گروه بھ خلفاى وقت معترض بوده و حكومت ھیچ یك از عباسیان را مشروع و قانونى نمى مى

باقى است، و در آن زمان شخصیت ممتاز این  - علیھ السالم  - بلكھ معتقد است امامت الھى در فرزندان على 
عباسى، » معتمد«، وزیر «ùََعبید ا«گواه قدرت شیعیان، اعتراف . بود -علیھ السالم  -ى خانواده امام حسن عسكر

نزد عبید هللا رفت و » كّذاب«توضیح اینكھ پس از شھادت حضرت عسكرى، برادرش جعفر . بھ این موضوع است
وزیر بھ او پرخاش . مدھ منصب برادرم را بھ واگذار، من در برابر آن سالیانھ بیست ھزار دینار بھ تو مى: گفت

دانند، شمشیر كشید تا بلكھ بتواند  خلیفھ آن قدر بھ روى كسانى كھ پدر و برادر تو را امام مى! احمق: كرد و گفت
آنان را از این عقیده برگرداند، ولى نتوانست، و با تمام كوششھایى كھ كرد توفیقى بھ دست نیاورد، اینك اگر تو در 

زى بھ خلیفھ و غیر خلیفھ ندارى واگر در نظر آنان چنین مقامى نداشتھ باشى، كوشش ما، نظر شیعیان امام باشى نیا
 (16. (اى نخواھد داشت در این راه كوچكترین فایده

دانستند مھدى موعود كھ تار و مار كننده كلیھ  خاندان عباسى و پیروان آنان، طبق روایات و اخبار متواتر، مى - 2
خواھد بود، بھ ھمین جھت پیوستھ مراقب  -علیھ السالم  - ز نسل حضرت عسكرى حكومتھاى خود كامھ است، ا



ھمچون تالش بیھوده فرعونیان براى (وضع زندگى او بودند تا بلكھ بتوانند فرزند او را بھ چنگ آورده و نابود كنند 
  .چنانكھ در جریان شھادت امام توضیح خواھیم داد!) نابودى موسى

اال، فشار و اختناق در مورد پیشواى یازدھم فوق العاده شدید بود و از ھر طرف او را تحت بھ دالئل یاد شده در ب
حكومت عباسى بھ قدرى از نفوذ و موقعیت مھم اجتماعى امام نگران بود كھ امام را . كنترل و نظارت داشتند

 (18)(17.(ناگزیر كرده بود ھر ھفتھ روزھاى دوشنبھ و پنجشنبھ در دربار حاضر شود

امام را بازداشت و زندانى كرد  «معتز«ربار عباسى بھ قدرى وحشت داشت كھ بھ این مقدار كفایت نكرد، بلكھ د
دستور داد امام را بھ سمت كوفھ حركت داده و در راه او را بھ قتل برساند، ولى » سعید حاجب«و حتى بھ ) 19(

 /(20(پس از سھ روز، تركان، خوِد او را بھ ھالكت رساندند

نیز امام را بازداشت و زندانى كرد و تصمیم بھ قتل حضرت داشت كھ خداوند مھلت نداد و » مھتدى«ز او پس ا
  .(21(تركان بر ضّد او شوریدند و وى را بھ قتل رساندند 

 (ع(تدابیر امنیتى امام عسكرى 

ھاى خائنانھ  نقشھ عالوه بر آنچھ گفتیم، اسناد و شواھد دیگرى در دست است كھ از یك سو عمق شیطنت و وسعت
دھد، و از سوى دیگر ھشیارى و تدابیر امنیتى امام را بخوبى  دربار عباسى در مورد امام و یارانش را نشان مى

  :تون نام برد سازد كھ از آن جملھ چند مورد یاد شده در زیر را مى جلوه گر مى

و برادرش » امام عسكرى«ندان بودیم كھ ما چند نفر در ز: گوید مى) 22(» ابو ھاشم داود بن قاسم جعفرى» - 1
در . براى عرض ادب و خدمت، بھ سوى حضرت شتافتیم و گرد ایشان جمع شدیم. را وارد زندان كردند» جعفر«

: امام متوجھ حضور وى شد و گفت. كرد كھ از علویان است بود و ادعا مى) عجمى: خ ل) «جمحى«زندان، مردى 
اشاره كرد كھ » جمحى«آنگاه بھ مرد . شوید گفتم كى آزاد مى بود، مى نیست نمىاگر در جمع شما فردى كھ از شما 

این مرد از شما نیست، از او بر حذر باشید، او گزارشى از آنچھ : سپس فرمود. بیرون رود، و او بیرون رفت
كرد و گزارش را یكى از حاضران او تفتیش . اید براى خلیفھ تھیھ كرده كھ ھم اكنون در میان لباسھاى اوست گفتھ

 (23.(كھ در الى لباس پنھان كرده بود، كشف كرد، مطالب مھم و خطرناكى درباره ما نوشتھ بود

  .دھد كھ حتى در زندان ھم براى كنترل امام و شیعیان، مأمور مخفى گماشتھ بودند این حادثھ نشان مى

م رسیدم و از او درخواست كردم كھ چیزى بھ حضور اما: گوید مى» احمد بن اسحاق«یكى از یاران امام بنام  - 2
امام ) و دشمن نتواند بنام امام نامھ جعل كند(اى از او رسید، خطش را بشناسم  بنویسد و من خط او ببینم تا اگر نامھ

 (24...(خط من، گاھى با قلم باریك و گاھى با قلم پھن است، اگر چنین تفاوتى مشاھده كردى نگران نباش :فرمود

ما گروھى بودیم كھ وارد سامّرأ شدیم و مترصد روزى بودیم كھ امام از منزل : گوید ز یاران امام مىیكى ا - 3
اى بھ این مضمون از طرف امام بھ ما  در این ھنگام نامھ. خارج شود تا بتوانیم او را در كوچھ و خیابان ببینیم

! ه نكند، زیرا براى شما خطر جانى داردھیچ كدام بر من سالم نكنید، ھیچ كس از شما بھ سوى من اشار :رسید
)25) 

ناگھان امام حسن . روزى در خیابان منتھى بھ بازار گوسفند فروشھا نشستھ بودم: گوید مى» عبدالعزیز بلخى» - 4
این حجت ! مردم: خوب است فریاد كنم كھ: در دلم گفتم. كرد عسكرى را دیدم كھ بھ سوى دروازه شھر حركت مى

امام وقتى بھ كنار من رسید و من بھ او ! كشند ولى با خود گفتم در این صورت مرا مى. بشناسیدخدا است، او را 
من بسرعت پیش رفتم و بوسھ بر پاھاى او ! نگریستم، انگشت سبابھ را بر دھان گذاشت و اشاره كرد كھ سكوت

باید : فرمود. سیدمشب آن روز بھ حضور امام ر! شوى مواظب باش، اگر فاش كنى، ھالك مى: فرمود. زدم
 (26. (شوید، خود را بھ خطر نیندازید رازدارى كنید وگرنھ كشتھ مى



شخصى از علویان بھ عزم كسب و كار از سامّرأ بیرون آمده و بھ سوى  -علیھ السالم  - در زمان امام عسكرى  - 5
» حلوان«ان امام از مردم شخصى از دوستدار. رفت) قسمتھاى كوھستانى غرب ایران تا ھمدان و قزوین(بالد جبل 

  :بھ او برخورد كرد و پرسید) پل ذھاب(

 اى؟  از كجا آمده -

  .از سامّرأ -

 شناسى؟  آیا فالن محلھ و فالن كوچھ را مى -

  .آرى -

 از حسن بن على خبرى دارى؟  -

  .نھ -

 اى؟  براى چھ بھ جبل آمده -

  .براى كسب و كار -

علوى . برسان) عسكرى(یر و با ھم بھ سامّرأ برویم و مرا بھ خانھ حسن بن على من پنجاه دینار دارم، آن را بگ -
 (27...(پذیرفت و او را بھ خانھ امام برد

دھد كھ بھ واسطھ كنترل بسیار شدید حكومت، دسترسى بھ امام تا چھ حّد دشوار بوده  این ماجرا بخوبى نشان مى
  .است

بھ شخص علوى پرداخت، نشانھ  - رابر راھنمایى او بھ خانھ حضرتدر ب -از طرف دیگر، مبلغى كھ مرد حلوانى 
اھمیّت دیدار با امام در آن روزگا است ،زیرا پنجاه دینار در آن زمان مبلغ قابل توجھى بوده است، چھ، ارزش یك 

نظر قدرت خرید ، بنابر این پنجاه دینار از )28(اند  دینار در آن زمان را برخى از دانشمندان، معادل یك شتر دانستھ
  !در آن زمان، مثل این بوده است كھ كسى در زمان ما، قیمت پنجاه شتر را بپردازد

 (ع(ابعاد ھفتگانھ فعالیت امام عسكرى 

امام عسكرى، با وجود ھمھ این فشارھا و كنترلھا و مراقبتھاى بى وقفھ حكومت عباسى، یك سلسلھ فعالیتھاى 
توان آنھا را بدین  داد كھ مى اسالم و مبارزه با افكار ضد اسالمى انجام مى سیاسى و اجتماعى و علمى در جھت حفظ

 :گونھ خالصھ كرد

 كوششھاى علمى در دفاع از آیین اسالم و رّد اشكالھا و شبھات مخالفان، و نیز تبیین اندیشھ صحیح اسالمى، - 1

 عزام پیكھا و ارسال پیامھا،ایجاد شبكھ ارتباطى با شیعیان مناطق مختلف از طریق نمایندگان و ا - 2

 فعالیتھاى سّرى سیاسى بر رغم تمامى كنترلھا و مراقبتھاى حكومت عباسى،  - 3

 حمایت و پشتیبانى مالى از شیعیان، بویژه یاران خاص خود، - 4

 تقویت و توجیھ سیاسى رجال و عناصر مھم شیعھ در برابر مشكالت، - 5



 ى جلب منكران امامت و دلگرمى شیعیان،استفاده گسترده از آگاھى غیبى برا - 6

 /آماده سازى شیعیان براى دوران غیبت فرزند خود امام دوازدھم - 7

 :دھیم اینك ھر كدام از این فعالیتھا، را جداگانھ توضیح مى

  كوششھاى علمى - 1

ه بود، موفق گرچھ امام عسكرى بھ حكم شرائط نامساعد و محدودیت بسیار شدیدى كھ حكومت عباسى برقرار كرد
بھ گسترش دانش دامنھ دار خود در سطح كل جامعھ نشد، اما در عین حال، با ھمان فشار و خفقان شاگردانى تربیت 

 /كرد كھ ھر كدام بھ سھم خود در نشر و گسترش معارف اسالم و رفع شبھات دشمنان نقش مؤثرى داشتند

كھ در میان آنان ) 29(نفر ثبت كرده استتعداد شاگردان حضرت را متجاوز از صد  -ره  - » شیخ طوسى»
احمد بن اسحاق اشعرى قمى، ابو ھاشم داود بن : اى مانند ھاى روشن، شخیتھاى برجستھ و مردان وارستھ چھره

قاسم جعفرى، عبدهللا بن جعفر حمیرى، ابو عمرو عثمان بن سعید َعمرى، على بن جعفر و محمد بن حسن صفّار بھ 
گنجد و زندگینامھ پر افتخار و آموزنده آنان را  مات و كوشھاى آنان در این كتاب نمىخورند كھ شرح خد چشم مى

 /توان در كتب رجال خواند مى

آمد كھ جز حضرت  عالوه بر تربیت این شاگردان، گاھى چنان مشكالت و تنگناھایى براى مسلمانان پیش مى
اقع، در پرتو علم امامت، با یك تدبیر فوق العاده، امام در این گونھ مو. آمد عسكرى كسى از عھده حل آنھا بر نمى

 :توان دو نمونھ ذكر كرد براى این مطلب مى. كرد شكست و مشكل را حل مى بن بست را مى

 !اشتباه فیلسوف -الف 

رفت و در عراق اقامت  كھ از فالسفھ اسالم و عرب بھ شمار مى» اسحاق ِكندى«: نویسد مى» ابن شھر آشوب»
او مدتھاى زیادى در منزل نشستھ و گوشھ نشینى اختیار ! »تناقضھاى قرآن«بى تألیف نمود بھ نام ، كتا)30(داشت

علیھ  -روزى یكى از شاگردان او بھ محضر امام عسكرى . كرده و خود را بھ نگارش آن كتاب مشغول ساختھ بود
  :ھنگامى كھ چشم حضرت بھ او افتاد، فرمود. السالم شرفیاب شد

ما : را پاسخ گوید؟ شاگرد عرض كرد» كندى«ھاى استادتان  ما مردى رشید وجود ندارد كھ گفتھآیا در میان ش
اگر مطالبى بھ شما تلقین و : امام فرمود. توانیم بھ اشتباه استاد اعتراض كنیم ھمگى از شاگردان او ھستیم و نمى

 توانید آن را براى استاد نقل كنید؟ تفھیم شود مى

 :فرمود آرى، امام: شاگرد گفت

از اینجا كھ برگشتى بھ حضور استاد برو و با او بھ گرمى و محبت رفتار نما و سعى كن با او انس و الفت پیدا 
اى براى من پیش آمده است كھ غیر از شما  مسئلھ: ھنگامى كھ كامالً انس و آشنایى بھ عمل آمد، بھ او بگو. كنى

آیا ممكن است گوینده قرآن از گفتار خود معانى اى غیر : ست كھكسى شایستگى پاسخ آن را ندارد و آن مسئلھ این ا
 زنید اراده كرده باشد؟ از آنچھ شما حدس مى

دانید، شاید  در این ھنگام بگو شما چھ مى. بلى، ممكن است چنین منظورى داشتھ باشد: او در پاسخ خواھد گفت
كرده باشد و شما الفاظ او را در غیر معناى خود  زنید، اراده گوینده قرآن معانى دیگرى غیر از آنچھ شما حدس مى

او آدم باھوشى است، طرح این نكتھ كافى است كھ او را متوجھ اشتباه : اید؟ امام در اینجا اضافھ كرد بھ كار برده
 /خود كند



س سپ. شاگرد بھ حضور استاد رسید و طبق دستور امام رفتار نمود تا آنكھ زمینھ براى طرح مطلب مساعد گردید
  :سؤال امام را بھ این نحو مطرح ساخت

مقصود : اى سخنى بگوید و از آن مطلبى اراده كند كھ بھ ذھن خواننده نیاید؟ و بھ دیگر سخن آیا ممكن است گوینده
گوینده چیزى باشد مغایر با آنچھ در ذھن مخاطب است؟ فیلسوف عراقى با كمال دقت بھ سؤال شاگرد گوش داد و 

آرى، ھیچ بعید نیست امكان  :استاد تأملى كرد و گفت. شاگرد سؤال را تكرار نمود. تكرار كن سؤال خود را :گفت
دارد كھ چیزى در ذھن گوینده سخن باشد كھ بھ ذھن مخاطب نیاید و شنونده از ظاھر كالم گوینده چیزى بفھمد كھ 

 /وى خالف آن را اراده كرده باشد

تواند مطرح نماید و در حّد اندیشھ او نیست، رو بھ  ا از پیش خود نمىدانست شاگرد او چنین سؤالى ر استاد كھ مى
 دھم كھ حقیقت را بھ من بگویى، چنین سؤالى از كجا بھ فكر تو خطور كرد؟  تو را قسم مى: شاگرد كرد و گفت

چنین نھ، تو ھنوز زود است كھ بھ : چھ ایرادى دارد كھ چنین سؤالى بھ ذھن خود من آمده باشد؟استاد: شاگرد
 اى؟ مسائلى رسیده باشى، بھ من بگو این سؤال را از كجا یاد گرفتھ

 /مرا با این سؤال آشنا نمود) -علیھ السالم  - امام حسن عسكرى (» ابو محمد«حقیقت این است كھ، : شاگرد

توانند  د كھ مىآنان ھستن(چنین سؤالھایى تنھا زیبنده این خاندان است : سپس افزود. اكنون واقع امر را گفتى: استاد
 /(31)(حقیقت را آشكار سازند

آنگاه استاد با درك واقعیت و توجھ بھ اشتباه خود، دستور داد آتشى روشن كردند و آنچھ را كھ بھ عقیده خود درباره 
 (32!(نوشتھ بود تماماً سوزاند» تناقضھاى قرآن«

 !شود مشت راھب باز مى -ب 

 9 طلب باران(، خلیفھ وقت، فرمان داد مردم بھ نماز استسقأ »معتمد«. یك سال در سامّرأ قحطى سختى پیش آمد
روز چھارم . مردم سھ روز پى در پى براى نماز بھ مصالّ رفتند و دست بھ دعا بر داشتند، ولى باران نیامد. بروند

خود را  یكى از راھبان ھر وقت دست. ، بزرگ اسقفان مسیحى، ھمراه مسیحیان و راھبان بھ صحرا رفت»جاثِلیق»
روز بعد نیز جاثلیق ھمان كار را كرد و آنقدر باران آمد . بارید كرد بارانى درشت فرو مى بھ سوى آسمان بلند مى

كھ دیگر مردم تقاضاى باران نداشتند، و ھمین امر موجب شگفت مردم و نیز شك و تردید و تمایل بھ مسیحیت در 
ناگوار آمد و ناگزیر امام را كھ زندانى بود، بھ دربار خواست و این وضع بر خلیفھ . میان بسیارى از مسلمانان شد

 !امت جدت را دریاب كھ گمراه شدند: گفت

 /از جاثلیق و راھبان بخواه كھ فردا سھ شنبھ بھ صحرا بروند: امام فرمود

اى  ن چھ فایدهخواھند، چون بھ قدر كافى باران آمده است، بنابراین بھ صحرا رفت مردم دیگر باران نمى: خلیفھ گفت
 دارد؟

 /براى آنكھ ان شأ هللا تعالى شك و شبھھ را برطرف سازم: امام فرمود

نیز در  -علیھ السالم  - امام عسكرى . خلیفھ فرمان داد پیشواى مسیحیان ھمراه راھبان سھ شنبھ بھ صحرا رفتند
اران دست بھ سوى آسمان آنگاه مسیحیان و راھبان براى طلب ب .میان جمعیت عظیمى از مردم بھ صحرا آمد

امام فرمان دست راھب معینى را بگیرند و آنچھ در میان انگشتان اوست . آسمان ابرى شد و باران آمد. برداشتند
امام استخوان را گرفت، در . در میان انگشتان او استخوان سیاه فامى از استخوانھاى آدمى یافتند. بیرون آوردند

راھب این بار نیز دست بھ آسمان برداشت، اما بعكس ابر ! اینك طلب باران كن: اى پیچید و بھ راھب فرمود پارچھ
 :خلیفھ از امام پرسید. مردم شگفت زده شدند! كنار رفت و خوشید نمایان شد



 این استخوان چیست ؟

وان ھیچ اند و استخ این استخوان پیامبرى از پیامبران الھى است كھ از قبور برخى پیامبران برداشتھ: امام فرمود
استخوان را آزمودند، دیدند ھمان . خلیفھ امام را تحسین كرد. شود گردد جز آنكھ باران نازل مى پیامبرى ظاھر نمى

 /فرماید طور است كھ امام مى

در این ھنگام امام از . این حادثھ باعث شد كھ امام از زندان آزاد شود و احترام او در افكار عمومى باال رود
رده و آزادى یاران خود را كھ با آن حضرت در زندان بودند، از خلیفھ خواست و او نیز خواستھ فرصت استفاده ك

 /(33(حضرت را بھ جا آورد

  ایجاد شبكھ ارتباطى با شیعیان - 2

تشیع در مناطق مختلف و شھرھاى متعددى گسترش و شیعیان در نقاط  -علیھ السالم  -در زمان امام عسكرى 
، مدائن، خراسان، یمن رى )آوه(كوفھ، بغداد، نیشابور، قم، آبھ  :شھرھا و مناطقى مانند. ھ بودندفراوانى تمركز یافت

در میان این مناطق، بھ دالئلى، . رفتند آذربایجان، ساّمرأ، جرجان و بصره از پایگاھھاى شیعیان بھ شمار مى
 /(34(سامّرأ، كوفھ بغداد قم و نیشابور از اھمیت ویژھاى برخوردار بود

كرد تا پیوند شیعیان را با  گستردگى و پراكندگى مراكز تجمع شیعیان، وجود سازمان ارتباطى منظمى را ایجاب مى
حوزه امامت از یك سو، و ارتباط آنان را با ھمدیگر از سوى دوم برقرار سازد، و از این رھگذر، آنان را از نظر 

 /دینى و سیاسى رھبرى و سازماندھى كند

شد و چنانكھ در سیره آن حضرت و امام دھم توضیح دادیم، شبكھ ارتباطى  ان امام نھم احساس مىاین نیاز، از زم
وكالت و نصب نمایندگان در مناطق گوناگون، بھ منظور برقرارى چنین سیستمى، از آن زمان بھ مورد اجرا 

 /شد گذاشتھ مى

بھ گواھى اسناد و شواھد تاریخى، امام عسكرى  :نیز تعقیب گردید -علیھ السالم  -این برنامھ در زمان امام عسكرى 
ھاى درخشان و شخصیتھاى برجستھ شیعیان، برگزیده، در مناطق متعدد  نمایندگانى از میان چھره -علیھ السالم  -

از میان این . منصوب كرده و با آنان در ارتباط بود و از این طریق پیروان تشیع را در ھمھ مناطق زیر نظر داشت
 /، یاد كرد»نیشابور«، نماینده امام در «ابراھیم بن عبده«توان از  ، مىنمایندگان

و شیعیان نیشابور، پس از توضیح نقش امامت در ھدایت » اسحاق بن اسماعیل«امام طى نامھ مفصلى خطاب بھ 
 :امت اسالمى، تشریح ضرورت و اھمیت پیروى از امامان و ھشدار از سرپیچى از فرمان امام نوشت

اى كھ توسط محمد موسى  تو فرستاده من نزد ابراھیم بن عبده ھستى تا وى بھ آنچھ من در نامھ! اسحاق اى ...»
 /تو و ھمھ كسانى كھ در شھر تو ھستند موظفید بر اساس نامھ مزبور عمل كنید. ام عمل كند نیشابورى فرستاده

درود و رحمت فراوان خدا بر ... ى باقى نماندابراھیم بن عبده این نامھ مرا براى ھمھ بخواند تا جاى سؤال و ابھام
ھمھ كسانى كھ از پیروان من و از مردم شھر تواند و این نامھ را ! ابراھیم بن عبده و بر تو و ھمھ پیروان ما باد

اند، باید حقوق مالى ما را بھ ابراھیم بن عبده بپردازند و او  بخوانند و كسانى كھ در آن ناحیھ از حق منحرف نشده
 /(36(»..كند، تحویل بدھد، و این دستور من است یا بھ كسى كھ وى معرفى مى) 35(»رازى«ز باید آن را بھ نی

از این نامھ، عالوه بر موضوع جمع آورى وجوه مالى شیعیان كھ اھمیت بسزایى در تقویت و تحكیم وضع 
مراتبى بودند و حوزه فعالیت ھر كدام شود كھ نمایندگان امام داراى سلسلھ  اقتصادى جبھھ تشیع داشت، استفاده مى

 /بایست در نھایت بھ دست وكیل اصلى برسد و او بھ امام برساند از آنان مشخص بود و وجوه جمع آورى شده مى



امام، گویا براى تقویت و تثبیت موقعیت ابراھیم بن عبده و نیز براى روشن ساختن شعاع حوزه فعالیت او، طى 
 :چنین نوشت «مِدویھ بیھقىعبدهللا بن حَ «اى بھ  نامھ

من ابراھیم بن عبده را براى دریافت حقوق مالى آن سامان و ناحیھ شما منصوب كردم و او را وكیل امین و مورد »
تقوا در پیش گیرید و مراقب باشید و وجوه مالى واجب را بپردازید كھ  .اعتماد خویش نزد پیروان خود قرار دادم

 (37(»...اخت آن معذور نیستھیچ كس در ترك یا تأخیر پرد

گویا برخى از شیعیان در مورد اصالت خط و نامھ امام درباره ابراھیم ایجاد شبھھ و تردید كرده احتمال داده بودند 
 :اى نوشت كھ مجعول باشد، از اینرو امام طى نامھ جداگانھ

 - بوط بھ من از شیعیان آن منطقھ جھت دریافت حقوق مالى مر -نامھ اى كھ درباره وكالت ابراھیم از ناحیھ من »
 (38(»...رسیده، بھ خط خود من است

، از یاران خاص امام و از شخصیتھاى »احمد بن اسحاق بن عبدهللا قمى اشعرى«یكى دیگر از نمایندگان امام 
 /بزرگ شیعى در قم، بود

اصحاب خاص آن حضرت یاد  بعضى از دانشمندان علم رجال، از او بھ عنوان رابط بین قمیھا و امام و از جملھ
استفاده » بحار األنوار«از روایتى در ). 40(اند اما دانشمندان دیگر، او را وكیل و نماینده امام دانستھ). 39(اند كرده

 /(41(شود كھ او نماینده امام در موقوفات قم بوده است مى

وق، نماینده امام ابو محمد احمد بن اسحاق قمى اشعرى، استاد شیخ صد: نویسد مى» محمد بن جریر طبرى»
از طرف حضرت . وقتى كھ آن حضرت درگذشت، وكالت حضرت صاحب الزمان را بھ عھده گرفت. عسكرى بود

شد، و او وجوه و حقوق مالى قم و اطراف آن را گرد آورى نموده و بھ امام  نامھ ھایى خطاب بھ او صادر مى
نقره را كھ از شیعیان قم گرفتھ بود، بھ امام تسلیم  احمد بن اسحاق صدو شصت كیسھ طال و). 42(رساند مى
 /دھد و این، حجم چشمگیر و جوه جمع آورى شده را نشان مى) 43(كرد

اموالى از بیت المال نزد او جمع آورى شده بود و . اھوازى، یكى دیگر از وكالى امام بود» ابراھیم بن مھزیار»
ز شھادت امام، ھنگامى كھ ابراھیم بیمار شد، بھ فرزندش پس ا .موفق نشده بود بھ حضرت عسكرى تحویل دھد

او نیز این مأموریت را انجام داد و . محمد وصیت كرد كھ آن اموال را بھ محضر حضرت صاحب الزمان برساند
 /(44(بھ جاى پدرش بھ نمایندگى امام دوازدھم منصوب گردید

رار داشت كھ وكالى دیگر، بھ وسیلھ او با امام در ق» محمد بن عثمان َعمرى«در رأس سلسلھ مراتب وكالى امام، 
 (45(رساند دادند و او بھ محضر امام مى آنان نوعاً اموال و وجوه جمع آورى شده را بھ وى تحویل مى. ارتباط بودند

 پیكھا و نامھ ھا

ساخت و  برقرار مى عالوه بر شبكھ ارتباطى وكالت، امام از طریق اعزام پیكھا نیز با شیعیان و پیروان خود ارتباط
توان از فعالیتھاى  در این زمینھ، بھ عنوان نمونھ، مى. كرد از این رھگذر مشكالت آنان را برطرف مى

ھا و پیامھاى امام را بھ پیروان آن حضرت  او نامھ). 46(، یكى از نزدیكترین یاران امام یاد كرد«ابواألدیان«
الت، خمس و دیگر وجوه ارسالى شیعیان را دریافت نموده و در سامّرأ ھا، و سؤالھا، مشك رساند، و متقابالً نامھ مى

آخرین مأموریت او را كھ در روزھاى آخر حیات امام عسكرى رخ داد، در . رساند بھ محضرامام عسكرى مى
 /بخش جریان شھادت آن حضرت توضیح خواھیم داد

ساخت و از این رھگذر آنان را زیر چتر  رار مىگذشتھ از پیكھا، امام از طریق مكاتبھ نیز باشیعیان ارتباط برق
و در بخش تقویت و توجیھ سیاسى عناصر مھم  -نوشتھ » ابن بابویھ»اى كھ امام بھ  نامھ. داد ھدایت خویش قرار مى

از این گذشتھ، امام دو نامھ بھ شیعیان قم و آبھ ). 47(ھا است اى از این نامھ نمونھ -شیعھ از آن یاد خواھیم كرد 



ھاى دیكرى نیز بھ مناسبتھاى دیگر از امام در  نامھ). 48(نوشتھ است كھ متن آنھا در كتابھاى ما مضبوط است) هآو(
، اندكى پیش از رحلت، 'ه 260بر اساس روایتى، امام عسكرى بامداد روز ھشتم ربیع األول سال ) 49(دست است

 (50(ھاى فراوانى بھ مردم مدینھ نوشت نامھ

  ى سیاسىفعالیتھاى سرّ  - 3

آمد،  بررغم تمامى محدودیتھاى و كنترلھایى كھ از طرف دستگاه خالفت بھ عمل مى -علیھ السالم  -امام عسكرى 
ھاى بسیار ظریف پنھانگارى، از چشم  كرد كھ با گزینش شیوه یك سلسلھ فعالیتھاى سّرى سیاسى را رھبرى مى

خورد كھ ذیالً دو مورد  ھاى فراوانى بھ چشم مى مینھ نمونھدر این ز. ماند بیدار و مراقب جاسوسان دربار، بدور مى
 :گذرانیم آن را از نظر خونندگان محترم مى

،زیر پوشش روغن فروشى )51(ترین یاران امام بود كھ از نزدیكترین و صمیمى» عثمان بن سعید َعمرى» - 1
خواستند بھ امام  جوھى را كھ مىاموال و و -علیھ السالم  - شیعیان و پیروان حضرت عسكرى. كرد فعالیت مى

 /(52(رساند رساندند و او آنھا را در ظرفھا و مشكھاى روغن قرار داده و بھ حضور امام مى تحویل دھند، بھ او مى

، خدمتگزار امام كھ مأمور ھیزم كشى و گرم كردن حمام خانھ حضرت عسكرى بود، »داود بن اسود» - 2
در راه بھ یك . من چوب را گرفتھ روانھ شدم. ببر و بھ او بده» ثمان بن سعیدع«این چوب را بگیر و نزد : گوید مى

من چوب را بلند كردم وبھ قاطر . سقا از من خواست حیوان را كنار بزنم. قاطر او راه مرا بست .نفر سقّا برخوردم
داخل چوب بوده  چوب شكست و من وقتى محل شكستگى آن را نگاه كردم، چشمم بھ نامھ ھایى افتاد كھ در. زدم

 ///بسرعت چوب را زیر بغل گرفتھ و برگشتم و سقا مرا بھ باد فحش و ناسزا گرفت! است

چرا : گوید آقا و سرورت مى: خدمتگزار امام كنار در بھ استقبالم آمد و گفت» عیسى«وقتى بھ در خانھ امام رسیدم، 
كنى كھ مجبور  چرا كارى مى: ؟ امام فرموددانستم داخل چوب چیست نمى :قاطر را زدى و چوب را شكستى؟ گفتم

گوید، راه خود را  مى) ھم)بھ عذر خواھى شوى؟ مبادا بعد از این چنین كارى كنى، اگر شنیدى كسى بھ ما ناسزا 
بریم، تو فقط كار خود را بكن و بدان  ما، در شھر بد و دیار بدى بھ سر مى. بگیر و برو و با او مشاجره نكن

 /(53(رسد ما مى گزارش كارھایت بھ

ھا و نوشتھ ھایى را كھ سّرى بوده، در میان چوب، جاسازى كرده و  دھد كھ امام، اسناد، نامھ این قضیھ نشان مى
كھ شخص بسیار مورد اعتماد و رازدارى بوده، فرستاده بوده و این كار را بھ عھده مأمور » عثمان بن سعید«براى 

كرده واگذار  و طبعاً سؤ ظن كسى را جلب نمى -و امثال اینھا بوده حمام كھ كارش ھیزم آوردن و چوب شكستن 
 !كرده بوده است، ولى بر اثر بى احتیاطى او، نزدیك بوده این راز فاش شود

  حمایت و پشتیبانى مالى از شیعیان - 4

ه از یاران حمایت و پشتیبانى مالى از شیعیان، بویژ - علیھ السالم  -یكى دیگر از موضعگیریھاى امام عسكرى 
شود كھ  با یك مطالعھ در زندگانى آن حضرت، این مطلب بھ خوبى آشكار مى. خاص و نزدیك آن حضرت، بود

كردند و حضرت، گرفتارى مالى آنان را  گاھى برخى از یاران امام، از تنگناى مالى، در محضر امام شكوه مى
این اقدام امام مانع از . كرد ل آنان را برطرف مىساخت و گاه حتى پیش از آنكھ اظھار كنند، امام مشك برطرف مى

توان براى نمونھ چند مورد  در این زمینھ مى. شد كھ آنان زیر فشار مالى، جذب دستگاه حكومت عباسى شوند آن مى
 :زیر را یاد كرد

ھ اى ب خواستم وضع خود را طى نامھ. از نظر مالى در مضیقھ بودم: گوید مى) 54(»ابو ھاشم جعفرى» - 1
وقتى كھ وارد منزل شدم، امام صد دینار . بنویسم، ولى خجالت كشیدم و صرفنظر كردم -علیھ السالم  -امامعسكرى 

ھر وقت احتیاج داشتى، خجالت نكش، و پروا مكن، و از ما بخواه كھ : اى نوشت براى من فرستاد و طى نامھ
 /(55(رسى بخواست خغا بھ مقصود خود مى



با این پول كنیزى : مبلغى پول بھ من داد و فرمود - علیھ السالم  -امام عسكرى : گوید مى »على بن زید علوى» - 2
 (56!(وقتى كھ بھ منزل برگشتم، دیدم كنیز مرده است. بخر، زیرا كنیز تو مرده است

ر بھ من اى حاوى پانصد دینا نیاز مالى خود را بھ اطالع امام رساندم، امام كیسھ: گوید مى» ابو ھاشم جعفرى» - 3
 (57!(این را بگیر و اگر كم است عذر ما را بپذیر! ابو ھاشم: داد و فرمود

مبالغ ) 58(»على بن جعفر»یك سال بھ حج مشرف شد و در مراسم حج مشاھده كرد كھ » ابو طاھر بن بالل» - 4
قبالً دستور «: شتامام در پاسخ نو. وقتى كھ از حج بازگشت، جریان را بھ امام گزارش كرد. ھنگفتى انفاق كرد

داده بودیم صد ھزار دینار بھ وى بدھند، سپس مجدداً بالغ بر ھمین مبلغ براى او حوالھ كردیم ولى او براى رعایت 
بھ حضور امام شرفیاب شد، بھ دستور حضرت سى ھزار » على بن جعفر«بعد از این جریان . »حال ما نپذیرفت

 (59.(دینار بھ وى پرداخت گردید

كرده است، و اگر چھ مورد مصرف  مبالغ درشتى در حجاز توزیع مى» على بن جعفر«دھد كھ  نشان مىاین روایت 
دھد كھ این، یك برنامھ وسیع و طراحى شده بوده و طبعاً  آنھا در روایت معین نشده ولى حجم بزرگ پولھا نشان مى

ند و این برنامھ با آگاھى و ھدایت و ا شده شیعیان نیازمند وشخصیتھاى بزرگ و مبارز شیعھ از آن برخوردار مى
 /شده است حمایت مالى امام اجرا مى

البتھ پرداخبت چنین مبلغھایى با توجھ بھ محدودیت امام، نباید موجب تردید یا انكار گردد زیرا بررغم آنكھ 
یان مناطق فعالیتھاى اجتماعى و سیاسى امام بشّدت تحت كنترل حكومت عباسى بود، رقمھاى قابل توجھى از شیع

بھ محضر امام  «جرجان«شخصى از : گوید مثالً تاریخ مى. رسید مختلف، توسط نمایندگان امام بھ آن حضرت مى
، یا شخصى كھ )60(تسلیم كرد» مبارك«رسید و اموالى را كھ شیعیان آن منطقھ فرستاده بودند بھ پیشكار امام بھ نام

با راھنمایى یك نفر علوى بھ حضور امام رسیده بود، چھار ) دانقسمتھاى كوھستانى ایران تا قزوین و ھم(از جبل 
صد و شصت كیسھ طال ) احمد بن اسحق(، یا چنانكھ قبالً گفتیم، نماینده امام در قم )61(ھزار دینار بھ امام تقدیم كرد

ه قابل توجھى نیز غیر از اینھا اموال و وجو). 62(نقره كھ از شیعیان آن شھر تحویل گرفتھ بود، بھ امام تسلیم كرد
جمع آورى شده بود كھ تحویل آنھا تا زمان شھادت حضرت بھ تأخیر  -علیھ السالم  -توسط نمایندگان امام عسكرى 

توان بھ عنوان نمونھ از اموال فراوانى یاد كرد كھ در  افتاد و طبعاً بھ پیشگاه حضرت ولى عصر تقدیم شد كھ مى
 /(63(بھ نماینده امام عصر تحویل داد» محمد«س از مرگ او پسرش بوده و پ» ابراھیم بن مھزیار«اختیار 

، و نیز از پانصد دینارى كھ در اختیار یكى )64(توان از ھفتصد دینارى كھ نزد یكى از اھالى جبل بوده ھمچنین مى
 /، نام برد)65(بوده «عمران ھمدان«دیگر از شیعیان بنام 

  شیعھ تقویت و توجیھ سیاسى رجال و عناصر مھمّ  - 5

تقویت و توجیھ سیاسى رجال مھم شیعھ در برابر  - علیھ السالم  -از جالبترین فعالیتھاى سیاسى امام عسكرى 
از آنجا كھ شخصیتھاى بزرگ . فشارھا و سختیھاى مبارزات سیاسى، در جھت حمایت از آرمانھاى بلند تشیع بود

كرد و روحیھ  از آنان را بھ نحوى دلگرم و راھنمایى مىشیعھ در فشار بیشترى بودند، امام بھ تناسب مورد، ھر یك 
برد تا میزان تحمل و صبر و آگاھى آنان در برابر فشارھا، تنگناھا و فقر و تنگدستیھا فزونى یابد و  آنان را باال مى

  .بتوانند مسئولیت بزرگ اجتماعى و سیاسى و وظایف دینى خود را بخوبى انجام دھند

نوشتم و از فقر و تنگدستى شكوه  - علیھ السالم -اى بھ امام عسكرى  نامھ: گوید مى» نمحمد بن حسن بن میمو»
فقرا با ما بھتر از توانگرى با دیگران : نفرموده كھ -علیھ السالم  -مگر امام صادق : كردم، ولى بعداً پیش خود گفتم

  .است، و كشتھ شدن با ما بھتر از زنده ماندن با دشمنان ما است

  :پاسخ نوشت امام در



كند و گاھى از بسیارى از گناھان آنان در  ھرگاه گناھان دوستان ما زیاد شود، خداوند آنھا را بھ فقر گرفتار مى
ما براى كسانى كھ بھ ما پناھنده . اى، فقر با ما بھتر از توانگرى با دیگران است ھمچنان كھ پیش خود گفتھ. گذرد مى

براى نجات از (ما نگھدار كسانى ھستیم كھ . ھ از ما ھدایت بجویند، نوریمشوند، پناھگاھیم، و براى كسانى ك
با ماست، و كسى كھ پیرو ) تقّرب بھ خدا(ھر كس ما را دوست بدارد، در رتبھ بلند . شوند بھ ما متوسل مى) گمراھى

  .(66(راه ما نباشد، بھ سوى آتش خواھد رفت 

، یكى از »على بن حسین بن بابویھ قمى«بھ  - علیھ السالم  -كرى اى كھ امام عس نمونھ دیگر در این زمینھ نامھ
ھا و رھنمودھاى الزم، چنین یاد  امام در این نامھ پس از ذكر یك سلسلھ توصیھ. فقھاى بزرگ شیعھ، نوشتھ است

  .برترین اعمال امت من انتظار فرج است: صبر كن و منتظر فرج باش كھ پیامبر فرموده است :كند آورى مى

ظاھر شود؛ ھمان كسى كھ پیامبر بشارت ) امام دوازدھم(عیان ما پیوستھ در غم و اندوه خواھند بود تا فرزندم شی
  .داده كھ زمین را از قسط و عدل پر خواھد ساخت، ھمچنانكھ از ظلم و جور پر شده باشد

ین از آن خداست و ھر زم! صبر كن و شیعیان مرا بھ صبر فرمان بده! اى بزرگمرد و مورد اعتماد و فقیھ من
سالم و . فرجام نیكو، تنھا از آِن پرھیزگاران است. دھد آن قرار مى) حاكم(كسى از بندگانش را كھ بخواھد، وارث 

 (67! (رحمت خدا و بركات او بر تو و بر ھمھ شیعیان باد
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جھان، از آگاھى غیبى برخوردار بودند و در مواردى كھ اساس  دانیم كھ امامان، در پرتو ارتباط با پروردگار مى
گرفت، از  در معرض خطر قرار مى) ھمچون مشروعیت امامت آنان)حقانیت اسالم یا مصالح عالى امت اسالمى 

پیشگوییھا و گزارشھاى غیبى امامان، بخش مھمى از . كردند ھدایت استفاده مى» ابزار«این آگاھى بھ صورت 
آن حضرت : رسد كھ دھد، اما با یك مطالعھ در زندگى امام عسكرى چنین بھ نظر مى آنان را تشكیل مىزندگینامھ 

  .ساختھ است بیش از امامان دیگر آگاھى غیبى خود را آشكار مى

 -بر اساس تحقیق یكى از دانشمندان معاصر، از كرامات و گزارشھاى غیبى و اقدامات خارق العاده امام عسكرى 
صد و » مدینة المعاجز«در » سید بحرانى«جمعاً چھل مورد، » خرائج»در كتاب » قطب راوندى«، -م علیھ السال

بحار «در » عالمھ مجلسى«صد و سى و شش مورد، و » اثبات الھداة«در » شیخ حر عاملى«سى و چھار مورد، 
ز كرامات و گزارشھاى غیبى و این، بخوبى روشنگر فزونى برو) 68(اند  ھشتاد و یك مورد را ثبت كرده» األنوار

  .باشد از ناحیھ آن حضرت مى

رسد علت این امر شرائط نامساعد و جّو پر اختناقى بود كھ امام یازدھم و پدرش امام ھادى در آن  بھ نظر مى
بھ شرحى كھ در سیره آن  - كردند؛ زیرا از وقتى كھ امام ھادى از سر اجبار بھ ساّمرأ منتقل گردید  زندگى مى
بھ عموم شیعیان بھ » حسن«بشّدت تحت مراقبت و كنترل بود، ازینرو امكان معرفى فرزندش  - گفتیمحضرت 

عنوان امام بعدى وجود نداشت و اصوالً این كار، حیات او را از ناحیھ حكومت وقت در معرض خطر جدى قرار 
ه گرفتن آنان در این باب، در بھ شیعیان و گوا - علیھ السالم  - بھ ھمین جھت كار معرفى امام عسكرى . داد مى

بھ طورى كھ ھنگام رحلت آن حضرت ھنوز ) 69(صورت گرفت،  -علیھ السالم  -ماھھاى پایانى عمر امام ھادى 
  .(70(آگاھى نداشتند » حسن عسكرى«بسیارى از شیعیان ازامامت حضرت 

، »محمد بن على«یعیان بھ امامت گویا عامل دیگرى نیز در این زمینھ بى تأثیر نبوده و آن اعتقاد گروھى از ش
این گروه بر اساس ھمین پندار او را در محضر . برادر حضرت عسكرى، در زمان حیات امام ھادى بوده است

كرد و آنان را بھ امامت فرزندش حسن راھنمایى  كردند، ولى حضرت با این پندار مبارزه مى امام ھادى احترام مى
  .نمود مى

، این پندار را دستاویز قرار »ابن ماھویھ«گروھى از خیانتكاران و نادانان، ھمچون  پس از شھادت حضرت ھادى
  .داده و بھ اغواى مردم و منحرف ساختن افكار از امامت حضرت عسكرى پرداختند



این عوامل دست بھ دست ھم داده و موجب شك و تردید گروھى از شیعیان در امامت آن حضرت در آغاز كار 
و برخى دیگر در این زمینھ با امام ) 71(آمدند  انكھ برخى از آنان در صدد آزمایش امام بر مىگردیده بود، چن

این تزلزلھا و تردیدھا بھ حّدى بود كھ امام در پاسخ گروھى از شیعیان در این زمینھ با  .(72(كردند  مكاتبھ مى
  :آزردگى و رنجش فراوانى نوشت

 (73(»...اند شك و تزلزل شیعیان در امر امامت نشدهھیچ یك از پدرانم، مانند من، گرفتار »

امام عسكرى براى زدودن زنگار این شكھا و تردیدھا، و نیز گاه براى حفظ یاران خود از خطر، و یا دلگرمى 
ھاى حجاب را كنار زده، از آن سوى جھان ظاھر، خبر دھد، و این،  شد پرده آنان، و یا ھدایت گمراھان، ناگزیر مى

  .ھاى جلب مخالفان و تقویت ایمان شیعیان بود رین شیوهاز مؤثرت

 -ھر وقت بھ حضور امام عسكرى : گوید كھ قبالً گفتیم یكى از نزدیكترین یاران امام بود، مى» ابوھاشم جعفرى»
  .(74(كردم  اى بر امامت او مشاھده مى رسیدم، برھان و نشانھ تازه مى -علیھ السالم 

 -علیھ السالم  -در این زمینھ روشن گردید، چند نمونھ از پیشگوییھاى غیبى امام عسكرى  ھاى امام اینك كھ انگیزه
  :گذرانیم را از نظر خوانندگان گرامى مى

 -حضرت عسكرى : گوید ترین یاران امام بود، مى كھ یكى از نزدیكترین و صمیمى» محمد بن على سمرى» - 1
  .«اى براى شما پیش خواھد آمد، آماده باشید ھفتن«: اى بھ من نوشت طى نامھ -علیھ السالم 

آیا این ھمان فتنھ است؟ حضرت پاسخ  :بھ امام نوشتم. بعد از سھ روز در میان افراد بنى ھاشم اختالفى روى داد
 (75!(كشتھ شد» معتز«چند روز بعد . »!مواظب باشید! این، آن نیست«: داد

در خانھ خود بمان، حادثھ : نوشت «اسحاق بن جعفر زبیرى«ھ ب» معتزّ «امام حدود بیست روز پیش از قتل  - 2
اى كھ گفتھ  حادثھ: كشتھ شد، بھ محضر امام نوشتم» بریحھ«پس از آنكھ : گوید وى مى! مھمى اتفاق خواھد افتاد

شتھ ك» معتز«طولى نكشید  !اى كھ گفتم، حادثھ دیگرى است حادثھ: بودید، رخ داد، اینك چھ كار كنم؟ امام پاسخ داد
 (76! (شد

علیھ  -كھ از نزدیكترین یاران حضرت عسكرى » ابو ھاشم جعفرى«توسط : گوید مى» محمد بن حمزه سروى» - 3
امام بھ خط . اى بھ آن حضرت نوشتم و در خواست كردم دعائى در حق من بكند تا توانگر شوم بود، نامھ - السالم 

» یحیى بن حمزه»پسر عموى تو . ى تو را بى نیاز گردانیدخداوند بھ این زود! مژده باد بر تو :خود جواب داد
 (77. (درگذشت و وارثى ندارد، دارایى او كھ صد ھزار درھم است بزودى بھ دست تو خواھد رسید

. از فشار زندان و سنگینى غل و زنجیر بھ حضرت شكایت كردم. زندانى بودم: گوید مى» ابو ھاشم جعفرى» - 4
طولى نكشید از زندان خالص شدم و نماز . وز نماز ظھر را در منزل خود خواھى خواندامر: امام در پاسخ نوشت
 (78) !را در منزل خواندم

اى بھ  كرد، طى نامھ» موالى«، خلیفھ عباسى، شروع بھ كشتار »مھتدى«موقعى كھ : گوید مى» احمد بن محمد» - 5
رى پیدا كرده و فرصت مزاحمت بھ شما را شكر خدا كھ خلیفھ گرفتا: نوشتم -علیھ السالم  -حضرت عسكرى 

  .«باید اینھا را از روى زمین بردارم«: گفتھ كرده و مى ام شما را تھدید مى ندارد، شنیده

از امروز بشمار، . عمر او كوتاھتر از آن خواھد بود كھ این تھدیھا را عملى كند: امام در پاسخ با خط خود نوشت
شش روز بعد، ھمان گونھ كھ امام پیشگویى كرده بود، مھتدى بھ . خواھد شددر روز ششم با خوارى و خفت كشتھ 

 (79) .قتل رسید



علیھ  -اى بھ حضرت عسكرى  برادرم محمد كھ ھمسرش آبستن بود، نامھ: گوید مى» جعفر بن محمد قالنسى» - 6
امام در پاسخ . باشدنوشت و خواھش كرد كھ حضرت دعا كند زایمان ھمسرش بى خطر، و نوزاد او پسر  - السالم 
آن زن پسر آنھم  .دو اسم خوبى ھستند» عبد الرحمن«و » محمد«كند، و  خداوند فرزند پسر بھ تو عنایت مى: نوشت

  .(80(دو قلو زایید، یكى را محمد و دیگرى را عبدالرحمن نانم نھادند 

با ھم گفتگو  -علیھ السالم  - چند نفر بودیم كھ در مورد كرامات امام عسكرى: گوید مى» محمد بن عیاش» - 7
نویسم، اگر آن را پاسخ داد،  اى بدون مرّكب براى او مى من نوشتھ: گفت) دشمن اھل بیت(فردى ناصبى . كردیم مى
  .پذیرم كھ او بر حق است مى

مت ھا بھ خد اى مطلب خود را نوشت و آن را با نامھ ناصبى نیز بدون مرّكب روى برگھ. ما مسائل خود را نوشتیم
حضرت پاسخ سؤالھاى ما را مرقوم فرمود و روى برگھ مربوط بھ ناصبى، اسم او و اسم پدرش را . امام فرستادیم

ناصبى چون آن را دید از ھوش رفت، و چون بھ ھوش آمد، حقانیت حضرت را تصدیق كرد و در زمره !. نوشت
 (81. (شیعیان قرار گرفت

وقتى امام بیرون آمد، جلو رفتم . نشستم - علیھ السالم -انھ امام عسكرى بر دِر خ: گوید مى» اسماعیل بن محمد» - 8
  !و از فقر و نیازمندى خویش شكوه كردم و سوگند خوردم كھ حتى یك درھم ندارم

این را براى آن : آنگاه افزود! اى؟ كنى، درصورتى كھ دویست دینار در خاك پنھان كرده سوگند یاد مى: اما فرمود
غالم صد دینار بھ . آنچھ ھمراه دارى بھ او بده: و عطائى نكنم، و آنگاه رو بھ غالم خود كرد و فرمودنگفتم كھ بھ ت

  .خداى متعال را سپاس گفتم و باز گشتم. من داد

من سراغ . ترسم آن دویست دینار را، در وقتى كھ بسیار نیازمند آن ھستى، از دست بدھى مى: حضرت فرمود
. جایشان را عوض كردم و طورى پنھان ساختم كھ ھیچ كس مطلع نشود .در جاى خود یافتمدینارھا رفتم و آنھا را 

. سراغ آنھا رفتم چیزى نیافتم و این امر بر من بسیار گران آمد. بھ دینارھا نیازمند شدم. از این قضیھ مدتى گذشت
تیجھ چیزى از آنھا بھ دست من نرسید و در ن! بعداً فھمیدم پسرم جاى آنھا را یافتھ و دینارھا را برداشتھ و برده است

  (82! (ھمان طور شد كھ امام فرموده بود

علیھ السالم  -امام عسكرى (در سامّرأ گرد آمده بودیم و منتظر خروج ابو محمد : گوید مى» حلبى«شخصى بنام  - 9
 :كردیم كھ در آن نوشتھ بوداى از حضرت دریافت  در این ھنگام نامھ. از خانھ بودیم تا او را از نزدیك ببینیم) -
ھشدار كھ ھیچ كس بر من سالم نكند و كسى با دست، بھ سوى من اشاره نكند، در غیر این صورت جانتان بھ »

كنى؟  اینجا چھ مى: گفتم. از مدینھ: از كجایى؟ گفت: در كنار من جوانى ایستاده بود، بھ او گفتم» !خطر خواھد افتاد
ام تا او را ببینم و سخنى از او بشنوم  اختالفى پیش آمده است، آمده -علیھ السالم  -» ابو محمد«درباره امامت : گفت

علیھ  -در این ھنگام امام حسن . ھستم) 83(» ابوذر ِغفارى«اى ببینم تا دلم آرام گیرد، من از نوادگان  یا نشانھ
: ر كنار من بود، نگریست و فرمودوقتى كھ روبروى ما رسید، بھ جوانى كھ د. ھمراه خادمش بیرون آمد - السالم

. خوب است: كند؟ چوان پاسخ داد چھ مى» حمدویھ«مادرت  :امام فرمود. آرى: آیا تو ِغفارى ھستى؟ جوان پاسخ داد
. خیر: آیا او را قبالً دیده بودى؟ پاسخ داد: رو بھ جوان كردم و گفتم. امام پس از این سخنان كوتاه از كنار ما گذشت

 (84!(كمتر از این نیز كافى بود: ن تو را كافى است؟ گفتآیا ھمی: گفتم

من . كرد و ما در ركاب او بودیم در راه حركت مى - علیھ السالم  -امام عسكرى : گوید جعفر بن محمد مى - 10
آیا من صاحب فرزندى خواھم شد؟ در این ) عسكرى(اى ابا محمد : آرزو داشتم كھ داراى فرزندى شوم، در دلم گفتم

پسر خواھد شد؟ حضرت با سر اشاره كرد : در دلم گفتم. آرى: ام امام نگاھى بھ من كرد و با سر اشاره كرد كھھنگ
 (85! (چندى بعد خدا فرزند دخترى بھ ما داد! نھ: كھ

كند، از  خطرى تو را تھدید مى :اى از طرف حضرت بھ من رسید كھ نامھ: گوید على بن محمد بن زیاد مى - 11
اى بھ امام نوشتم و  در آن روزھا یك گرفتارى براى من پیش آمد كھ از آن وحشت كردم، نامھ. شوخانھ خارج ن

طولى نكشید  .خطرى كھ گفتیم از این بدتر خواھد بود: این ھمان خطر است؟ امام در پاسخ نوشت: پرسیدم كھ



نده من صد ھزار درھم تحت تعقیب قرار گرفتم، و از طرف حكومت براى دستگیر كن» جعفر بن محمود«بخاطر 
 (86! (جایزه اعالم گردید

 آماده سازى شیعیان براى دوران غیبت  - 7

از آنجا كھ غائب شدن امام و رھبر ھر جمعیتى، یك حادثھ غیر طبیعى و نامأنوس است و باور كردن آن و نیز 
شین بتدریج مردم را با این باشد، پیامبر اسالم و امامان پی تحمل مشكالت ناشى از آن براى نوع مردم دشوار مى

  .كردند موضوع آشنا ساختھ و افكار را براى پذیرش آن آماده مى

شد، بھ  كھ زمان غیبت نزدیك مى - علیھ السالم -و امام عسكرى  -علیھ السالم  - این تالش در عصر امام ھادى 
ت اقدامات خود را نوعاً چنانكھ در زندگانى امام ھادى دیدیم، آن حضر. خورد صورت محسوسترى بھ چشم مى

  .گرفت داد و كمتر شخصاً با افراد تماس مى توسط نمایندگان انجام مى

جلوه بیشترى یافت ؛ زیرا امام از یك طرف، با وجود تأكید بر تولد  -علیھ السالم  - این معنا در زمان اما عسكرى 
داد و از طرف دیگر تماس  یك نشان مىاو را تنھا بھ شیعیان خاّص و بسیار نزد -علیھ السالم  - حضرت مھدى 

شد، بھ طورى كھ حتى در خود شھر سامّرأ بھ  مستقیم شیعیان با خود آن حضرت روز برزو محدودتر و كمتر مى
داد و بدین ترتیب آنان را براى تحمل  مراجعات و مسائل شیعیان از طریق نامھ یا توسط نمایندگان خویش پاسخ مى

ساخت، و چنانكھ خواھیم دید این ھمان  صر غیبت و ارتباط غیر مستقیم با امام آمده مىاوضاع و شرائط و تكالیف ع
روشى است كھ بعداً امام دوازدھم در زمان غیبت صغرى در پیش گرفت و شیعیان را بتدریج براى دوران غیبت 

  .كبرى آماده ساخت

شدند، اینك در  مى -علیھ السالم  -  اشاره كردیم كھ گاھى برخى از شیعیان خاص، موفق بھ دیدار حضرت مھدى
  :آوریم اینجا بھ عنوان نمونھ یك مورد از این دیدارھا را مى

  (عج(پیشگویى غیبت مھدى 

بھ حضور امام عسكرى : گوید ، مى- علیھ السالم -، یكى از یاران خاص و گرانقدر امام عسكرى »احمد بن اسحاق»
  :مام بعد از او بپرسم، حضرت پیش از سؤال من فرمودخواستم درباره ا رسیدم مى -علیھ السالم  -

خالى » حجت«خداوند از زمانى كھ آدم را آفریده تا روز رستاخیز، ھرگز زمین را از ! »احمد بن اسحاق«اى 
كند و باران  خود در زمین، بال را از مردم جھان دفع مى» حجت»خداوند از بركت وجود . گذارد نگذاشتھ و نمى

  .سازد ركات نھفتھ در دل زمین را آشكار مىفرستد و ب مى

پیشوا و امام بعد از شما كیست؟ حضرت بسرعت برخاست و بھ اطاق دیگر رفت و طولى نكشید كھ : عرض كردم
درخشید بھ  اى را كھ حدود سھ سال داشت و رخسارش ھمچون ماه شب چھارده مى برگشت، در حالى كھ پسر بچھ

  .دوش گرفتھ بود

دادم، او ھمنام و ھم  اگر پیش خدا و امامان محترم نبودى، این پسرم را بھ تو نشان نمى! »بن اسحاق احمد«: فرمود
از (او در میان این امت . كند چنانكھ از ظلم و جور پر شده باشد كنیھ رسول خداست، زمین را پر از عدل و داد مى

) در اثر طوالنى بودن آن(داشت كھ  است، او غیبتى خواھد» ذوالقرنین«و » خضر«ھمچون ) نظر طول غیبت
بسیارى بھ شك خواھند افتاد و تنھا كسانى كھ خداوند آنان را در اعتقاد بھ امامت او ثابت نگھ داشتھ و توفیق دعا 

  .(87... (یابند بخشد، از گمراھى نجات مى جھت تعجیل قیام و ظھور او مى

 جلوه درخشان حقیقت 



داشتند، عظمت معنوى  - علیھ السالم  - ى كھ درباریان عباسى نسبت بھ امام عسكرىبا تمام دشمنیھا و كینھ توزیھای
داد كھ ناگزیر در برابر آن حضرت سر تعظیم فرود  و فروغ كماالت او گاه آنان را چنان تحت تأثیر قرار مى

  .گشودند آوردند و زبان بھ مدح و ستایش آن بزرگوار مى مى

و » قم«متصدى اراضى » احمد»ان و رجال مھّم حكومت عباسى بود و پسرش از درباری» عبید هللا بن خاقان»
حسن بن محمد اشعرى و محمد بن یحیى . شد شمرده مى) دشمنان امامان(مأمور اخذ مالیات این شھر و از ناصبیان 

  :گفت» احمد«. اند كھ روزى در مجلس او سخن از علویان و عقایدشان بھ میان آمد و دیگران آورده

كسى از علویان را از نظر روش و وقار و عفت و نجابت و فضیلت و عظمت در میان خانواده » سامّرأ«در من 
خاندانش او را بر بزرگساالن و سران . ندیدم) امام عسكرى)خویش و تمامى بنى ھاشم مانند حسن بن على بن محمد 

بھ یاد دارم روزى نزد  .مین وضع را داشتدر نزد سران سپاه و وزیران و عموم مردم نیز ھ. داشتند خود مقدم مى
خواھد وارد  مى) - علیھ السالم  - امام حسن عسكرى ) (88)ابو محمد، ابن الرضا : پدرم بودم، دربانان خبر آوردند

من از اینكھ در بانان نزد پدرم از او با كنیھ و با احترام یاد . بگذارید وارد شود: شود، پدرم با صداى بلند گفت
) 89(فت زده شدم، زیرا نزد پدرم جز خلیفھ یا ولیعھد یا كسى را كھ خلیفھ دستور داده بود او را بھ كنیھ كردند، شگ

آنگاه مردى گندم گون، خوش قامت، خوشرو، نیكو اندام، جوان و داراى ھیبت و . كردند یاد كنند، این گونھ یاد نمى
بھ یاد نداشتم پدرم نسبت . و چند گام بھ استقبال او رفتچون چشم پدرم بھ او افتاد، از جا برخاست . جاللت وارد شد

پدرم دست در گردن او انداخت و صورت . بھ كسى از بنى ھاشم یا فرماندھان سپاه چنین احترامى ابراز كرده باشد
و سینھ او را بوسید و دست او را گرفت و بر جاى نماز خود كھ در آنجا نشستھ بود، نشانید، و خود، رو بروى او 

دیدم در  من از آنچھ مى. گفت مى» فدایت شوم«نشست و با او بھ صحبت پرداخت، و در ضمن صحبت، بھ او 
معمول این . خواھد وارد شود آمده است و مى) برادر خلیفھ(عباسى » موفق«ناگاه دربانى آمد و گفت  .شگفت بودم

آمدند و در فاصلھ در ورودى  ویژه سپاه او مى آمد، پیش از او دربانانان و نیز فرماندھان مى» موفق«بود كھ ھرگاه 
  .كرد از میان آنھا عبود مى» موفق«ماندند و  ایستادند و بھ ھمى حال مى قصر تا مجلس پدرم در دو صف مى

كرد تا آنگاه كھ چشمش  بود و با او گفتگو مى) علیھ السالم - امام عسكرى (» ابو محمد«بارى، پدرم پیوستھ متوجھ 
فدایت شوم اگر مایلید، تشریف ببرید، و بھ دربانان : افتاد، در این موقع بھ او گفت» موفق«صوص بھ غالمان مخ

ابومحمد برخاست و پدرم نیز برخاست و دست . او را نبیند» موفق«خود دستور داد او را از پشت صف ببرند تا 
  .در گردن او انداخت و با او خداحافظى كرد و او بیرون رفت

این چھ كسى بود كھ او را در حضور پدرم بھ كنیھ یاد كردید و پدرم نیز با ! وه: و غالمان پدرم گفتم من بھ دربانان
  .!او چنین رفتار كرد؟

معروف » ابن الرضا«گویند و بھ  مى «- علیھما السالم -حسن بن على «او یكى از علویان است كھ بھ او : گفتند
عادت پدرم این بود كھ . فكر او و رفتار پدرم با او بودم تا شب شد اش در تعجب من بیشتر شد و آن روز ھمھ. است

وقتى . كرد نشست و گزارشھا و امورى را كھ الزم بود بھ اطالع خلیفھ برساند، بررسى مى پس از نماز عشأ مى
 كارى دارى؟ ! احمد: پرسید. كسى پیش او نبود. نماز خواند و نشست، من آمدم و نزد او نشستم

  .دھى بگویم پدر، اگر اجازه مىآرى : گفتم

  .اجازه دارى: گفت

این مرد كھ صبح او را دیدم چھ كسى بود كھ نسبت بھ او چنین تواضع و احترام نمودى و در سخنانت، ! گفتم، پدر
» رافضیان«او امام ! پسرم: گفت! ساختى؟ گفتى و خود و پدر و مادرت را فداى او مى مى» فدایت شوم«بھ او 

  .است» ابن الرضا«معروف بھ » بن على حسن«، )90(



اگر خالفت از دست خلفاى بنى عباس بیرون ! پسرم: سپس گفت. من نیز ساكت ماندم. آنگاه اندكى سكوت كرد
رود، كسى از بنى ھاشم جز او سزاوار آن نیست، و این بھ خاطر فضیلت و عفت و زھد و عبادت و اخالق نیكو و 

  .ى بزرگوار و با فضیلت بودشایستگى اوست، پدر او نیز مرد

دیگر ھم و غمى جز این نداشتم كھ  .با این سخنان اندیشھ و نگرانى ام بیشتر و خشمم نسبت بھ پدر فزونتر شد
از ھیچ یك از بنى ھاشم و سران سپاه و . درباره ابن الّرضا پرس و جو كنم و پیرامون اوكاوش و بررسى نمایم

یگر افراد درباره او سؤال نكردم مگر آنكھ او را در نظر آنان در نھایت بزرگى نویسندگان و قاضیان و فقیھان و د
كردند و او را بر تمامى خاندان و بزرگان خویش مقدم  و ارجمندى و واالیى یافتم، ھمھ از او بھ نیكى یاد مى

آنكھ در مورد او بھ  مقام او در نظرم باال رفت، زیرا ھیچ دوست و دشمنى را ندیدم مگر) بدین گونھ. (شمردند مى
  .(91...(ستود گفت و او را مى نیكى سخن مى

 ھاى بى ثمر  شھادت امام، و توطئھ

معتمد عباسى كھ ھمواره از محبوبیت و نفوذ معنوى امام در جامعھ نگران بود، چون دید توجھ مردم بھ امام روز 
سرانجام بھ ھمان شیوه مزورانھ دیرینھ شود و زندان و اختناق و مراقبت تأثیر معكوس دارد،  بروز بیشتر مى

  .متوسل شد و امام را پنھانى مسموم ساخت

 -علیھ السالم  -امام عسكرى : اند بسیارى از دانشمندان ما گفتھ: نویسد ، مى»طبرسى«دانشمند نامدار جھان تشیع، 
، «كفعمى«) 92. (اند ا رفتھبر اثر مسومیت بھ شھادت رسید، چنانكھ پدرش و جدش و ھمھ امامان، با شھادت از دنی

، از دانشمندان »محمدبن جریر بن رستم«و ) 93(مسموم ساخت » معتمد«او را : گوید دانشمند معروف شیعھ، مى
 (94. (در اثر مسمومیت بھ درجھ شھادت رسید -علیھ السالم  - امام عسكرى: شیعى در قرن چھارم، معتقد است كھ

اى بود كھ معتمد عباسى در  دربار عباسى، تحّركھا و تالشھاى فوق العادهھاى شھادت امام توسط  یكى از نشانھ
  .روزھاى مسمومیت و شھادت امام، براى عادى جلوه دادن مرگ آن حضرت از خود نشان داد

كھ از (، یكى از درباریان عباسى »عبید هللا بن خاقان«، یكى از دانشمندان اھل سنت، از قول »ابن صبّاغ مالكى»
  :نویسد مى (او نسبت بھ امام یاد كردیماحترام 

معتمد، خلیفھ عباسى حال مخصوصى پیدا  -علیھ السالم  -ھنگام در گذشت ابو محمد حسن بن على عسكرى  ...»
كھ خلیفھ وقت بود و قدرت را در دست (كردیم چنین حالى در او  كرد كھ ما از آن شگفت زده شدیم و فكر نمى

رنجور شد، پنج نفر از اطرافیان خاص خلیفھ كھ ھمھ از فقیھان ) امام عسكرى(» محمد ابو«وقتى . دیده شود) داشت
دھد بھ او  معتمد بھ آنان دستور داد در خانھ ابو محمد بمانند و ھرچھ روى مى. دربارى بودند، بھ خانھ او گسیل شدند

فرمان » قاضى بن بختیار»مچنین بھ اى را بھ عنوان پرستار فرستاد تا مالزم او باشند، و ھ گزارش كنند، نیز عده
داد ده نفر از معتمدین را انتخاب كند و بھ خانھ ابو محمد بفرستد و آنان ھر صبح و شام نزد او بروند و حال او را 

خلیفھ . تر شده و بعید است بھتر شود دو یا سھ روز بعد بھ خلیفھ خبر دادند حال ابو محمد سخت. زیر نظر بگیرند
روز مالزم خانھ او باشند و آنان پیوستھ مالزم خانھ آن بزرگوار بودند تا پس از چند روزى  دستور داد شب و

وقتى خبر درگذشت آن حضرت پخش شد، سامّرأ بھ حركت در آمد و سراپا فریاد و نالھ گردید و . رحلت فرمود
، شعرا، شھود و گواھان و بنى ھاشم، دیوانیان، امراى لشكر، قاضیان شھر. ھا بستھ شد بازارھا تعطیل و مغازه

  !سایر مردم براى شركت در مراسم تشییع حركت كردند، سامّرأ در آن روز یاد آور صحنھ قیامت بود

. ، را فرستاد تا بر جنازه آن حضرت نماز بگزارد»عیسى بن متوكل«وقتى جنازه آماده دفن شد، خلیفھ برادر خود، 
و بھ . شتند، عیسى نزدیك رفت و صورت آن حضرت را باز كردھنگامى كھ جنازه را براى نماز روى زمین گذا

است كھ بھ مرگ » ابو محمد عسكرى«این : علویان و عباسیان و قاضیان و نویسندگان و شھود نشان داد و گفت
بعد روى جنازه را پوشاند و بر او !! اند طبیعى درگذشتھ است و فالن و فالن از خدمتگزاران خلیفھ نیز شاھد بوده

  (95(»...ز خواند، و فرمان داد براى دفن ببرندنما



البتھ این نماز جنبھ تشریفاتى داشت و طرحى بود كھ رژیم حاكم براى لوث كردن ماجراى شھادت امام ریختھ بود و 
بھ طور خصوصى بر جنازه پدر  -عج  - چنانكھ در میان دانشمندان شیعھ مشھور است، حضرت مھدى 

  .(96(نماز گزارد  -یھ السالم عل -بزرگوارش، امام عسكرى 

 تالش مذبوحانھ جعفر كّذاب 

ھا آن حضرت را بھ شھرھا  بودم و نامھ -علیھ السالم  -من از خدمتگزاران امام عسكرى : گوید مى» ابواألدیان»
ھ اینھا را ب: ھایى نوشت و فرمود حضرت نامھ. در مرضى كھ امام با آن از دنیا رفت، بھ خدمتش رسیدم. بردم مى
برى، پانزده روز در سامّرأ نخواھى بود، روز پانزدھم كھ داخل شھر شدى، خواھى دید كھ از خانھ  مى «مدائن«

  .اند من نالھ و شیون بلند است و جسد مرا در محل غسل گذاشتھ

ز من اگر چنین شود، امام بعد از شما كیست؟ فرمود ھر كس بھ جنازه من نماز گزارد، قائم بعد ا! سرور من: گفتم
است خبر دھد، او امام بعد ) كمر بند(ھر كس از آنچھ در میان ھمیان : فرمود .نشانھ دیگرى بفرمایید: گفتم. او است

 مقصود از آنچھ در ھمیان است چیست؟ : ھیبت و عظمت امام مانع شد كھ بپرسم. از من است

پانزدھم وارد سامّرأ شدم، دیدم ھمان  بردم و جواب آنھا را گرفتھ و روز» مدائن«ھاى آن حضرت را بھ  من نامھ
در كنار خانھ آن ) كّذاب(» جعفر«نیز دیدم برادرش . طور كھ امام فرموده بود، از خانھ امام صداى نالھ بلند است

  (!!) گویند حضرت نشستھ و گروھى از شیعیان، اطراف او را گرفتھ بھ وى تسلیت، و بھ امامتش تبریك مى

اگر جعفر امام باشد، پس وضع امامت عوض شده است، زیرا من با : وردم و با خود گفتممن از این جریان یّكھ خ
من ھم جلو رفتھ و . كرد و اھل تار و طنبور بود خورد و قمار بازى مى چشم خود دیده بودم كھ جعفر شراب مى

  !رحلت برادرش را تسلیت و امامتش را تبریك گفتم، ولى از من چیزى نپرسید

جنازه برادرت را كفن كردند، بیایید نماز : ، خادم خانھ امام، بیرون آمد و بھ جعفر گفت»عقید« در این ھنگام
» سلمھ«معروف بھ » حسن بن على«و ) 97(» سّمان«. شیعیان در اطراف او بودند. جعفر وارد خانھ شد. بخوانید

  .پیشاپیش آنھا قرار داشتند

. را كفن كرده و در تابوت گذاشتھ بودند» -علیھ السالم  -م عسكرى اما«وقتى كھ بھ حیاط خانھ وارد شدیم، جنازه 
وقتى كھ خواست تكبیر نماز را بگوید، ناگاه كودكى گندمگون و سیاه . جعفر پیش رفت تا بر جنازه امام نماز گزارد

: شید و گفتموى كھ دندانھاى پیشینش قدرى با ھم فاصلھ داشت، بیرون آمد و لباس جعفر را گرفت و او را كنار ك
آن كودك . اش دگرگون شده بود، كنار رفت جعفر، در حالى كھ قیافھ .كنار برو، من باید بر پدرم نماز بخوانم! عمو

  .بر جنازه امام نماز خواند و حضرت را در خانھ خود در كنار قبر پدرش امام ھادى دفن كردند

ھا را بھ  جواب نامھ! ھ را كھ ھمراه تو است بدهجواب نام! اى مرد بصرى: بعد ھمان كودك رو بھ من كرد و گفت
آنگاه پیش . ، حاال فقط ھمیان مانده)ھا نماز بر جنازه، و خواستن جواب نامھ(:این دو نشانھ : وى دادم و با خود گفتم

او !! آن كودك كى بود؟: كھ حاضر بود بھ جعفر گفت» حاجز وشأ«. جعفر آمدم و دیدم سر و صدایش بلند است
وهللا تا بھ حال او را : جعفر گفت. محكوم كند) كرد كھ بیخود ادعاى امامت مى(ت با این سؤال جعفر را خواس مى

  !شناسم ام و نمى ندیده

پرسیدند، و چون  - علیھ السالم  - آمدند و از امام حسن عسكرى» قم«در آنجا نشستھ بودیم كھ گروھى از اھل 
آنھا بھ جعفر سالم . جانشین امام كیست؟ حاضران جعفر را نشان دادند :دانستند كھ امام رحلت فرموده است، گفتند
اند و  ھا را چھ كسانى نوشتھ نامھ: ایم، بفرمایید ھا و پولھایى آورده نامھ: كرده تسلیت و تھنیت گفتند و اظھار داشتند

 :كرد، گفت پاك مى ھاى خود را پولھا چقدر است؟ جعفر از این سؤال بر آشفت و برخاست و در حالیكھ گرد جامھ
ھا از فالن كس و  نامھ: در این میان خادمى از خانھ بیرون آمد و گفت!! اینھا از ما انتظار دارند علم غیب بدانیم

  .اند فالن كس است و در ھمیان ھزار دینار است كھ ده تا از آنھا را آب طال داده



ھر كس تو را براى گرفتن ھمیان فرستاده، او امام : م گفتندھا و ھمیان را تحویل داده و بھ خاد نمایندگام مردم قم نامھ
 (98...(است

 تالشھاى بى ثمر

بھ خیال خام خویش، بھ مقصد و مرادخود رسیده بود،  - علیھ السالم  -عباسى كھ با شھادت امام عسكرى » معتمد»
خاطر خود دست بھ كرد دیگر خطرى سر راه حكومت خودكامھ وى وجود ندارد، ولى براى اطمینان  تصور مى

اى مأموریت داد كھ وارد  او بھ عده. طلبى و عمق نگرانى او از ناحیھ فرزند امام بود اعمال دیگرى زد كھ نشانھ جاه
  .منزل امام شوند و اثاثیھ حضرت را كامالً بازرسى كرده آنھا را مھر و موم نمایند

فرزندى باقى مانده، در صدد یافتن او بر  -م علیھ السال -از طرف دیگر، چون شنیده بود كھ از حضرت عسكرى 
ھا، زنان و كنیزان آن حضرت را معاینھ نمایند و اگر آثار حملى در آنان مشاھده شد،  اى از قابلھ آمد و دستو داد عده

ھا بھ كنیزى ظنین شد و از طرف خلیفھ دستور داده شد كھ آن كنیز را  نقل شده است كھ یكى از قابلھ. گزارش كنند
اى از زنان  ھمراه عده) یكى از درباریان، و پیشكار مخصوص خلیفھ(» نحریر«ر محلیل تحت نظر قرار بدھند و د

مّدت دو سال آن كنیز تحت نظر بود ولى سر انجام ) 99. (مراقب حاالو باشند تا صدق و كذب گزارش معلو گردد
 (100! (اثرى از حمل ظاھر نشد و كذب گزارش روشن گشت

فرزندى باقى نمانده، و شیعیان از  - علیھ السالم - م معتمد براى آنكھ وانمود كند كھ از امام عسكرى در این ھنگا
، ولى )101(وجود امام بعدى نومید گردند، دستور داد میراث آن حضرت میان مادر و برادرش جعفر تقسیم شود 

، زیرا تعدادى (102)امت را بھ عھده دارد شیعیان ھمچنان عقیده داشتند كھ از امام فرزندى باقى مانده است كھ ام
  .(چنانكھ نمونھ آن را قبالً گفتیم(از آنان فرزند خردسال امام را قبالً دیده بودند 

در ھر حال فشار و اختناق و انواع محدودیتھا در مورد خاندان امام براى یافتن امام دوازدھم ھمچنان ادامھ داشت تا 
و آشوب و فتنھ » عبد هللا بن یحیى بن خاقان«، و مرگ ناگھانى »خراسان«در  «یعقوب بن لیث صفارى«آنكھ قیام 

پیش آمد و دربار عباسى تمام نیروى خود را براى مقابلھ با این حركتھابسیج كرد و » بصره«در » صاحب الزنج»
 (104)(103! (دیگر مجال تعّرض و سختگیرى در مورد خاندان امام باقى نماند
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 (عج(شناخت مختصرى از زندگانى امام مھدى 

در نیمھ شعبان  - عجل هللا تعالى فرجھ -جة بن الحسن المھدى، امام زمان دوازدھمین پیشواى معصوم، حضرت ح
و ھمكنیھ آن حضرت ) م ح م د(او ھمنام پیامبر اسالم ) 1. (دیده بھ جھان گشود» سامرأ«ھجرى در شھر  255سال 

 (3. (اند ولى پیشوایان معصوم از ذكر نام اصلى او نھى فرموده) 2. (است) ابوالقاسم)

و مشھورترین آنھا ) 5(، بقیة هللا است )4(لقاب آن حضرت، حجت، قائم، خلف صالح، صاحب الزمان از جملھ ا
 (6. (باشد مى» مھدى«

) 7(است »نرجس «و مادرش، بانوى گرامى  -علیھ السالم  - پدرش، پیشواى یازدھم حضرت امام حسن عسكرى 
میزان فضیلت و معنویست نرجس خاتون تا ) 8(. نیز از او یاد شده است» صقیل«و » سوسن«، »ریحانھ«كھ بنام 

كھ خود از بانوان عالیقدر خاندان امامت بود، او را  -علیھ السالم  - خواھر امام ھادى  «حكیمھ«آن حد، واال بود كھ 
 (9. (نامید سرآمد و سرور خاندان خویش، و خود را خدمتگزار او مى

اولى، ). غیبت كبرى(و دیگرى دراز مّدت ) بت صغرىغی(یكى كوتاه مّدت : حضرت مھدى دو دوره غیبت داشت
از ھنگام تولد تا پایان دوران نیابت خاّصھ ادامھ داشتھ و دومى، با پایان دوره نخست آغاز شد و تا ھنگام ظھور و 

 (10. (قیام آن حضرت طول خواھد كشید

 از دیدگاه علماى اھل سنت ) ع(تولد حضرت مھدى 

ح خواھیم داد، اعتقاد بھ موضوع مھدویت اختصاص بھ شیعھ ندارد، بلكھ بر اساس چنانكھ در صفحات آینده توضی
منتھا آنان نوعاً . رسیده، علماى اھل سنت نیز این موضوع را قبول دارند) ص(روایات فراوانى كھ از پیامبر اكرم 

خبر داده، ) س از غیبتپ(شخصیتى كھ پیامبر اسالم از قیام او : گویند كنند و مى تولد حضرت مھدى را انكار مى
 (11! (ھنوز متولد نشده است و در آینده تولد خواھد یافت



با این حال تعداد قابل توجھى از مورخان و محّدثان اھل سنت، تولد آن حضرت را در كتب خود ذكر كرده و آن را 
 (12(. اند بعضى از پژوھشگران بیش از صد نفر از آنان را معرفى كرده. اند یك واقعیت دانستھ

 (ع(دیدار حضرت مھدى 

بتفصیل نگاشتیم، از آنجا كھ حكومت ستمگر عباسى، بھ منظور  -علیھ السالم  -چنانكھ در سیره امام حسن عسكرى 
دستابى بھ فرزند آن حضرت و كشتن او، خانھ امام را سخت تحت كنترل و مراقبت قرار داده بود، تولد حضرت 

قیق و منظمى كھ پیشاپیش، از سوى امام در این مورد ریختھ شده بود، كامالً بر اساس طرح د - علیھ السالم  - مھدى 
  .صورت گرفت) و حتى شیعیان(بھ صورت مخفى و دور از چشم مردم 

رسیده كھ از نزدیك  -علیھ السالم  -عمھ حضرت عسكرى » حكیمھ«مستندترین گزارش در این زمینھ، از طرف 
اما باید توجھ داشت كھ این پنھانكارى بھ آن معنا نیست كھ  .بوده است - علیھ السالم  -شاھد تولد حضرت مھدى 

سال آغاز عمر او، كھ امام یازدھم در حال حیات بود، كسى آن بزرگوار را ندیده بود،  6 - 5بعدھا یعنى در مدت 
فرصتھاى افراد خاصى از شیعیان در  -چنانكھ یك نمونھ از آن را در زندگانى حضرت عسكرى نوشتیم  -بلكھ 

شدند تا بھ تولد و وجود وى یقین حاصل كنند و در موقع لزوم بھ  مناسب و گوناگون بھ دیدار آن حضرت نائل مى
  .شیعیان دیگر اطالع دھند

، ولى شاید مھمترین آنھا دیدار چھل (13(اند  دانشمندان ما جریان این دیدارھا را بھ صورت گسترده گزارش كرده
  :با آن حضرت باشد كھ تفصیل آن بدین قرار بوده است - علیھ السالم -ى تن از اصحاب امام عسكر

  :گوید مى) 14(» حسن بن ایوب بن نوح»

در مجلس آن حضرت چھل نفر . رفتیم - علیھ السالم -ما براى پرسش درباره امام بعدى، بھ محضر امام عسكرى 
خواھم از موضوعى  مى: بپا خاست و عرض كرد )یكى از وكالى بعدى امام زمان)عثمان بن سعید . حضور داشتند

  .سؤال كنم كھ درباره آن از من داناترى

ھیچ كس از مجلس بیرون  :حضرت فرمود. عثمان با ناراحتى خواست از مجلس خارج شود. بنشین: امام فرمود
: حضرت فرمود. او بپا خاست. در این ھنگام، امام، عثمان را صدا كرد. كسى بیرون نرفت و مدتى گذشت. نرود

اید كھ از  براى این بھ اینجا آمده: فرمود. بفرمایید: اید؟ ھمھ گفتند خواھید بھ شما بگویم كھ براى چھ بھ اینجا آمده مى
ترین مردم بھ امام  در این ھنگام پسرى نورانى ھمچون پاره ماه كھ شبیھ. بلى: گفتند. حجت و امام پس از من بپرسید

  :حضرت با اشاره بھ او فرمود. د، وارد مجلس شدبو -علیھ السالم  -عسكرى 

فرمان او را اطاعت كنید و پس از من اختالف نكنید كھ . این، امام شما بعد از من و جانشین من در میان شما است»
  .(15(» ...گردد شوید و دینتان تباه مى در این صورت ھالك مى

 اجتماعى غیبت  -علل سیاسى 

یان الھى بھ منظور ھدایت مردم بھ سر منزل كمال مطلوب است و این امر در شكى نیست كھ رھبرى پیشوا
اگر چنین زمینھ مساعدى در . صورتى میّسر است كھ آنھا آمادگى بھره بردارى از این ھدایت الھى را داشتھ باشند
  .مردم وجود نداشتھ باشد، حضور پیشوایان آسمانى در بین مردم ثمرى نخواھد داشت

بھ بعد بر امامان وارد شد، و محدودیتھاى  - علیھ السالم -ارھا و تضییقاتى كھ بویژه از زمان امام جواد متأسفانھ فش
نشان داد كھ  -بھ طورى كھ فعالیتھاى امام یازدھم و دوازدھم را بھ حداقل رسانید  - اى كھ برقرار گردید فوق العاده

ازینرو . وجود ندارد) در حّد نصاب الزم(مامان در جامعھ زمینھ مساعد جھت بھره مندى از ھدایتھا و راھبریھاى ا



حكمت الھى اقتضا كرد كھ پیشواى دوازدھم، بتفصیلى كھ خواھیم گفت، غیبت اختیار كند تا موقعى كھ آمادگى الزم 
  .در جامعھ بھ وجود آید

در روایات ما، در . باشداى كھ گفتیم رمز اساسى غیبت  البتھ ھمھ اسرار غیبت بر ما روشن نیست ولى شاید نكتھ
  :زمینھ علل و اسباب غیبت، روى سھ موضوع تكیھ شده است

  آزمایش مردم -الف 

صحنھ زندگى . دانیم یكى از سنتھاى ثابت الھى، آزمایش بندگان و انتخاب صالحان و گزینش پاكان است چنانكھ مى
بر و تسلیم خویش در پیروى از اوامر خداوند ھمواره صحنھ آزمایش است تا بندگان از این راه در پرتو ایمان و ص

  .تربیت یافتھ و بھ كمال برسند و استعدادھاى نھفتھ آنان شكوفا گردد

شود و  گروھى كھ ایمان استوارى ندارند، باطنشان ظاھر مى: شوند در اثر غیبت حضرت مھدى، مردم آزمایش مى
قلبشان ریشھ دوانده است، بھ سبب انتظار ظھور آن گردند و كسانى كھ ایمان در اعماق  دستخوش شك و تردید مى

گردند و بھ درجات بلندى از اجرا و پاداش الھى نائل  تر مى تر و شایستھ حضرت و ایستادگى در برابر شدائد، پختھ
  .گردند مى

مبادا ھنگامى كھ پنجمین فرزندم غایب شد، مواظب دین خود باشید، : فرمود -علیھ السالم  -امام موسى بن جعفر 
او ناگزیر غیبتى خواھد داشت، بھ طورى كھ گروھى از مؤمنان از عقیده خویش بر . كسى شما را از دین خارج كند

 (16...(كند خداوند بھ وسیلھ غیبت، بندگان خویش را آزمایش مى .گردند مى

زمایشھاى الھى است ترین آ آید كھ آزمایش بھ وسیلھ غیبت حضرت مھدى، از سخت از سخنان پیشوایان اسالم بر مى
  :و این سختى از دو جھت است). 17(

. گردند شود بسیارى از مردم دستخوش شك و تردید مى از جھت اصل غیبت، كھ چون بسیار طوالنى مى - 1 9
كنند و جز افراد آزموده و مخلص و داراى  برخى در اصل تولد و برخى دیگر در دوام عمر آن حضرت شك مى

پیامبر اسالم ضمن حدیث مفصلى . ماند ایمان و عقیده بھ امامت آن حضرت باقى نمىشناخت عمیق، كسى بر 
شود و جز كسانى كھ خداوند دلھاى آنان را جھت ایمان،  مھدى از دیده شیعیان و پیروانش غایب مى: فرماید مى

  .(18(مانند  شایستھ قرار داده، در اعتقاد بھ امامت او استوار نمى

سازد، بھ  دھد و مردم را دگرگون مى فشارھا و پیشامدھاى ناگوار كھ در دوران غیبت رخ مى از نظر سختیھا و - 2
گردد و ایمان مردم در معرض مخاطرات شدید  طورى كھ حفظ ایمان و استقامت در دین، كارى سخت دشوار مى

 (19) .گیرد قرار مى

 حفظ جان امام  -ب 

تل حفظ كرده است، زیرا اگر آن حضرت از ھمان آغاز زندگى در خداوند، بھ وسیلھ غیبت، امام دوازدھم را از ق
بر این اساس اگر پیش از موعد مناسب نیز ). چنانكھ تفصیل آن را نوشتیم(كشتند  شد، او را مى میان مردم ظاھر مى

  .دگرد افتد و بھ انجام مأموریت الھى و اھداف بلند اصالحى خود موفق نمى ظاھر شود، باز جان او بھ خطر مى

امام منتظر، پیش : فرمود -علیھ السالم  - امام صادق: گوید مى -علیھ السالم  -، یكى از یاران امام صادق »زراره»
  .از قیام خویش مّدتى از چشمھا غایت خواھد شد

 چرا؟ : عرض كردم



 (20.(بر جان خویش بیمناك خواھد بود : فرمود

 آزادى از یوغ بیعت با طاغوتھاى زمان  -ج 

او مأمور بھ تقیھ از ھیچ . شناسد اى دوازدھم، ھیچ رژیمى را، حتى از روى تقیھ، بھ رسمیّت نشناختھ و نمىپیشو
حاكم و سلطانى نیست و تحت حكومت و سلطنت ھیچ ستمگرى در نیامده و در نخواھد آمد، چرا كھ مطابق وظیفھ 

بنابراین جاى . كند اى اجرا مى یم و مالحظھكند و دین خدا را بھ طور كامل و بى ھیچ پرده پوشى و ب خود عمل مى
  .ماند ھیچ عھد و میثاق و بیعت با كسى و مراعات و مالحظھ نسبت بھ دیگران باقى نمى

امام حسن (بینم كھ ھنگام مرگ سومین فرزندم  گویى شیعیانم را مى: امام ھشتم فرمود: گوید مى» حسن بن فّضال»
  .یابند گردند اما او را نمى ا مىدر جستجوى امام خود، ھمھ جا ر) عسكرى

 شود؟  چرا غایب مى: عرض كردم

 (21. (كند، بیعت كسى در گردن وى نباشد براى اینكھ وقتى با شمشیر قیام مى: فرمود

 غیبت صغرى و كبرى 

  .«غیبت كبرى«و » غیبت صغرى«: شود چنانكھ گفتیم، غیبت امام مھدى بھ دو دوره تقسیم مى

سال در گذشت آخرین نایب خاص ( 329تا سال ) سال شھادت امام یازدھم(ھجرى  260غیبت صغرى از سال 
در دوران غیبت صغرى، ارتباط شیعیان با امام بكلى قطع نبود و آنان، بھ ) 22. (سال بود 69یعنى حدود ) امام

  .اى خاص و محدود، با امام ارتباط داشتند گونھ

با حضرت در » نایب خاص»بھ عنوان ) كھ ذكرشان خواھد آمد( در طول این مّدت، افراد مشخصى: توضیح آنكھ
توانستند بھ وسیلھ آنان مسائل و مشكالت خویش را بھ عرض امام برسانند و توسط آنان  تماس بودند و شیعیان مى

د و ھم توان گفت در این مّدت، امام، ھم غایب بو ازینرو مى. پاسخ دریافت دارند و حتى گاه بھ دیدار امام نائل شوند
  .نبود

توان دوران آماده سازى شیعیان براى غیبت كبرى دانست كھ طى آن، ارتباط شیعیان با امام، حتى  این دوره را مى
در ھمین حد نیز قطع شد و مسلمانان موظف شدند در امور خود بھ نایبان عام آن حضرت، یعنى فقھاى واجد 

  .شرائط و آشنایان بھ احكام اسالم، رجوع كنند

. داد، ممكن بود موجب انحراف افكار شود و ذھنھا آماده پذیرش آن نباشد ر غیبت كبرى یكباره و ناگھان رخ مىاگ
اما گذشتھ از زمینھ سازیھاى مدبرانھ امامان پیشین، در طول غیبت صغرى، بتدریج ذھنھا آماده شد و بعد، مرحلھ 

ا امام در دوران غیبت صغرى، و نیز شرفیابى برخى ھمچنین امكان ارتباط نایبان خاص ب. غیبت كامل آغاز گردید
 (23. (از شیعیان بھ محضر آن حضرت در این دوره، مسئلھ والدت و حیات آن حضرت را بیشتر تثبیت كرد

با سپرى شدن دوره غیبت صغرى، غیبت كبرى و دراز مّدت امام آغاز گردید كھ تاكنون نیز ادامھ دارد و پس از 
  .خداوند اذن ظھور و قیام بھ آن حضرت بدھد، ادامھ خواھد داشتاین نیز تا زمانى كھ 

غیبت دو گانھ امام دوازدھم، سالھا پیش از تولد او توسط امامان قبلى، پیشگویى شده و از ھمان زمان توسط راویان 
مینھ اكتفا و محدثان، حفظ و نقل و در كتابھاى حدیث ضبط شده است كھ بھ عنوان نمونھ بھ نقل چند حدیث در این ز

  :كنیم مى



  :فرمود -علیھ السالم  -امیر مؤمنان  - 1

در دوران غیبت او، تنھا كسانى  .تر از دیگرى خواھد بود غایب ما، دو غیبت خواھد داشت كھ یكى طوالنى) امام)
 (24. (مانند كھ داراى یقینى استوار و معرفتى كامل باشند در اعتقاد بھ امامتش پایدار مى

  :فرمود -علیھ السالم  -اقر امام ب - 2

 (25...(او مرده است: خواھند گفت: قائم دو غیبت خواھد داشت كھ در یكى از آن دو) امام)

دو ) ص(قائم آل محمد : فرمود امام باقر مى: عرض كردم - علیھ السالم  - گوید، بھ امام صادق  ابوبصیر مى - 3
  .د بودتر از دیگرى خواھ غیبت خواھد داشت كھ یكى طوالنى

 (26...(بلى، چنین است: فرمود - علیھ السالم  - امام صادق 

  :فرمود -علیھ السالم  -حضرت صادق  - 4

 (27...(یكى كوتاه مّدت و دیگرى دراز مّدت: امام قائم دو غیبت خواھد داشت

اى دو گانھ امام سیر تاریخ، صحت این پیشگوییھا را تأیید كرد و ھمچنانكھ پیشوایان قبلى فرموده بودند، غیبتھ
  .عینیّت یافت

 (28(نواب خاص 

نایبان خاص حضرت مھدى در دوران غیبت صغرى، چھار تن از اصحاب با سابقھ امامان پیشین و از علماى 
  :اینان بھ ترتیب زمانى عبارت بودند از. اند نامیده شده» نّواب اربعھ«پارسا و بزرگ شیعھ بودند كھ 

 د َعمرى، ابو َعمرو عثمان بن سعی - 1

 ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید َعمرى،  - 2

 ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى،  - 3

  .ابو الحسن على بن محمد َسَمرى - 4

بغداد، كوفھ، اھواز، ھمدان، قم، رى  :وكالى دیگرى نیز در مناطق مختلف مانند - علیھ السالم  - البتھ امام زمان 
كھ یا بھ وسیلھ این چھار نفر، كھ در رأس سلسلھ مراتب وكالى امام قرار داشتند، داشت ... آذربایجان، نیشابور و

صادر ) 30(ھایى  «توقیع«و از سوى امام در مورد آنان ) 29(رساندند  امور مردم را بھ عرض حضرت مى
نفر، وكالتى  سفارت و وكالت این چھار - اند  آن گونھ كھ بعضى از محققان احتمال داده -و یا ) 31. (شده است مى

  :مانند). 32(اند  عاّم و مطلق بوده ولى دیگران در موارد خاصى وكالت و نیابت داشتھ

، )33(محمد بن جعفر اسدى، احمد بن اسحاق اشعرى قمى، ابراھیم بن محمد ھمدانى، احمد بن حمزة بن الیسع 
و ھاشم داود بن قاسم جعفرى، محمد بن ، اب)35(، حاجز بن یزید، محمد بن صالح )34(محمد بن ابراھیم بن مھزیار 

  .(36(على بن بالل، عمر اھوازى، و ابو محمد و جنائى 
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در محافل . شد نیز نامیده مى» عسكرى»عثمان بن سعید از قبیلھ بنى اسد بود و بھ مناسبت سكونت در شھر سامّرأ، 
شد، زیرا بھ منظور استتار فعالیتھاى سیاسى، روغن فروشى  یاد مى) ن فروشروغ(= » سّمان«شیعھ از او بھ نام 

دادند، در ظرفھاى روغن قرار داده بھ محضر امام  كرد و اموال متعلق بھ امام را، كھ شیعیان بھ وى تحویل مى مى
بن سعید قبالً نیز گفتنى است كھ عثمان ) 38. (او مورد اعتماد و احترام عموم شیعیان بود)37. (رساند عسكرى مى

» احمد بن اسحاق» .بوده است -علیھما السالم  -از وكال و یاران مورد اعتماد حضرت ھادى و حضرت عسكرى 
  :گوید باشد، مى كھ خود از بزرگان شیعھ مى

حاضر و وقتى ھم كھ  (در اینجا(من گاھى غایب و گاھى : روزى بھ محضر امام ھادى رسیدم و عرض كردم
 سخن چھ كسى را بپذیرم و از چھ كسى فرمان ببرم؟ . توانم بھ حضر شما برسم نمىحاضرم ھمیشھ 

، فردى امین و مورد اطمینان من است، آنچھ بھ شما بگوید، از )عثمان بن سعید َعمرى(این ابو َعمرو «: امام فرمود
  .«رساند گوید و آنچھ بھ شما برساند، از طرف من مى جانب من مى

 -علیھ السالم  -روزى بھ حضور امام عسكرى  -علیھ السالم  - پس از رحلت امام ھادى : ویدگ احمد بن اسحاق مى
  .شرفیاب شدم و ھمان سؤال را تكرار كردم

این ابو َعمرو مورد اعتماد و اطمینان امام پیشین، و نیز طرف اطمینان من در زندگى : حضرت مانند پدرش فرمود
. رساند گوید و آنچھ بھ شما برساند از طرف من مى وید از جانب من مىآنچھ بھ شما بگ. و پس از مرگ من است

)39) 

پس از رحلت امام عسكرى، مراسم تغسیل و تكفین و خاكسپارى آن حضرت را، در ظاھر، عثمان بن سعدى انجام 
نمایندگى  و بھ -علیھ السالم  - نیز ھمو بود كھ روزى در حضور جمعى از شیعیان بھ فرمان امام عسكرى ) 40.(داد

از طرف آن حضرت، اموالى را كھ گروھى از شیعیان یمن اورده بودند، از آنان تحویل گرفت و امام در برابر 
اظھارات حاضران مبنى بر اینكھ با این اقدام حضرت، اعتماد و احترامشان نسبت بھ عثمان بن سعید افزایش یافتھ 

 .است، و پسرش محمد نیز، وكیل پسرم مھدى خواھد بود گواه باشید كھ عثمان بن سعید وكیل من: است، فرمود
 -ھمچنین، در پایان دیدار چھل نفر از شیعیان با حضرت مھدى كھ شرح آن در اوائل این بخش گذشت  (41)

  :حضرت خطاب بھ حاضران فرمود

او نماینده امام شماست  گوید، از او بپذیرید، مطیع فرمان او باشید، سخنان او را بپذیرید، مى) بن سعید(آنچھ عثمان 
 (42. (و اختیار با اوست

در گذشتھ باشد و برخى  267 - 260اند او بین سالھاى  برخى احتمال داده. تاریخ وفات عثمان بن سعید روشن نیست
 (43) .اند دانستھ 280دیگر فوت او را در سال 

 محمد بن عثمان بن سعید َعمرى  - 2

بزرگان شیعھ و از نظر تقوا و عدالت و بزرگوارى مورد قبول و احترام محمد بن عثمان نیز ھمچون پدر، از 
احمد بن «بود، چنانكھ حضرت در پاسخ شؤال  -علیھ السالم  -و از یاران مورد اعتماد امام عسكرى ) 44(شیعیان 
تماد ، و پسرش، ھر دو، امین و مورد اع)عثمان بن سعید(َعمرى : كھ بھ چھ كسى مراجعھ كند؟ فرمود» اسحاق

سخنان آنان را . گویند رسانند، و آنچھ بھ تو بگویند از طرف من مى ھستند، آنچھ بھ تو برسانند، از جانب من مى
 (45. (بشنو از آنان پیروى كن، زیرا این دو تن مورد اعتماد و امین منند

» محمد«فرزندش  پس از درگذشت عثمان، از جانب امام غایب توقیعى مبنى بر تسلیت وفات او و اعالم نیابت
  (46. (صادر شد



اى با ھما خطى كھ قبالً امام با آن با  وقتى كھ عثمان بن سعید در گذشت، نامھ: گوید مى» عبد هللا بن جعفر ِحمیَرى»
 (47. (بھ جاى پدر منصوب شده بود) محمد بن عثمان بن سعید(كرد، براى ما آمد كھ در آن ابو جعفر  ما مكاتبھ مى

خداوند از عثمان بن سعید و  :، چنین نوشت»اسحاق بن یعقوب«ن توقیعى در پاسخ سؤاالت ھمچنین اما، ضم
  .(48(او مورد وثوق و اعتماد من، و نوشتھ او نوشتھ من است . زیست، راضى و خشنود باشد پدرش، كھ قبالً مى

و یا بھ دست ابو (نایب امام ابو جعفر تألیفاتى در فقھ داشتھ است كھ پس از وفاتش، بھ دست حسین بن روح، سومین 
 (49. (رسیده است) الحسن سمرى، نایب چھارم

محمد بن عثمان، حدود چھل سال عھده دار سفارت و وكالت امام زمان بود و در طول این مّدت، وكالى محلّى و 
ھاى متعددى  توقیع. كرد و بھ اداره امور شیعیان اشتغال داشت اى را سازماندھى و بر فعالیتشان نظارت مى منطقھ

 (50. (درگذشت 305یا  304او سرانجام در سال . از ناحیھ امام صادر، و توسط او بھ دیگران رسید

 (51. (او پیش از مرگ، از تاریخ وفات خود خبر داد، و دقیقاً در ھمان تاریخى كھ گفتھ بود، در گذشت

 ابو القاسم حسین بن روح نوبختى  - 3

چنانچھ از دنیا رفتم، بھ امر امام،  :او گفت. گروھى از بزرگان شیعھ نزد او رفتنددر روزھاى آخر عمر ابو جعفر، 
بھ او مراجعھ كنید و در كارھایتان بھ او . خواھد بود» ابو القاسم حسین بن روح نوبختى«جنشین من و نایب امام 

 (52. (اعتماد نمایید

دتھا پیش، براى تثبیت امر نیابت او زمینھ سازى حسین بن روح، از دستیاران نزدیك نایب دوم بود و َعمرى از م
 (53. (داد و او، رابط بین عثمان بن سعید و شیعیان بود كرد و شیعیان را جھت تحویل اموال، بھ او ارجاع مى مى

آن را جھت اظھار نظر، نزد فقھاى قم . تألیف كرده بود «التأدیب«حسین بن روح، كتابى در فقھ شیعھ بھ نام 
) 54. (ان پس از بررسى، در پاسخ نوشتند، جز در یك مسئلھ، ھمگى مطابق فتاواى فقھاى شیعھ استآن. فرستاد

بھ تصدیق موافق و مخالف، حسین : گفتند بعضى از معاصرین او، عقل و ھوش و درایت وى را تحسین كرده و مى
لیفھ عباسى، بھ خدت پنج ، خ»مقتدر»نوبختى در دوران حكومت ) 55. (بن روح از عاقلترین مردم روزگار است

و سرانجام، بعد از بیست و یك سال فعالیّت و سفارت، در سال ) 56. (آزاد شد 317سال بھ زندان افتاد و در سال 
 (57. (چشم از جھان فرو بست 326

 (58(ابو الحسن على بن محمد َسَمرى  - 4

ح، على بن محمد سمرى منصب نیابت وبا وصیت و معرفى نوبختى، پس از حسین بن رو) ع(بھ فرمان امام عصر 
 (60. (خاص و اداره امور شیعیان را عھده دار گردید

كھ دیده از جھان فرو  329او تا سال ) 61. (بوده است -علیھ السالم  -سمرى از اصحاب و یاران امام عسكرى 
ز ناحیھ امام بھ این چند روز پیش از وفات او توقیعى ا. بست، مسئولیت نیابت و وكالت خاص را بھ عھده داشت

  :مضمون خطاب بھ وى صادر شد

تو تا شش روز دیگر از . خداوند در سوك فقدان تو پاداشى بزرگ بھ برادرانت عطا كند! اى على بن محمد سمرى
دوران غیبت كامل فرا رسیده . كارھایت را مرتب كن و ھیچ كس را بھ جانشینى خویش مگمار. دنیا خواھى رفت

اجازه خداوند متعال ظھور نخواھم كرد و ظھور من پس از گذشت مدتى طوالنى و قساوت دلھا و است و من جز با 
) ارتباط با من بھ عنوان نایب خاص)افرادى نزد شیعیان من مّدعى مشاھده من . پر شدن زمین ازستم خواھد بود



نین ادعایى بكند، دروغگو چ) 62(» صیحھ آسمانى«و » سفیانى«آگاه باشید كھ ھر كس پیش از خروج . خواھند شد
 (63. (و افترا زننده است و ھیچ حركت و نیرویى جز بھ خداوند عظیم نیست

نایب : پیش از مرگش از وى پرسیدند) 64. (در ششمین روز پس از صدور توقیع، ابو الحسن سمرى از دنیا رفت
 (65. (اجازه ندارم كسى را معرفى كنم: بعد از تو كیست؟ پاسخ داد

شت ابو الحسن سمرى دوره جدیدى در تاریخ شیعھ آغاز گردید كھ بھ دوران غیبت كبرى معروف است و با در گذ
  .ما در صفحات آینده پیرامون آن بحث خواھیم كرد

 وظایف و فعالیتھاى اساسى نّواب خاص 

ود كھ گفتیم از ب» وكالت«انتخاب نواب خاص از سوى امام دوزدھم، در واقع ادامھ و توسعھ فعالیت شبكھ ارتباطى 
گسترش  -علیھما السالم  -زمان پیشواى نھم بھ صورت فّعال در آمده، و در زمان امام ھادى و امام عسكرى 

وظایف و فعالیتھاى اساسى نّواب خاص را . چشمگیرى یافتھ بود، و اینك در زمان امام قائم بھ اوج رسیده بود
  :توان در چند مورد زیر خالصھ كرد مى

 ان داشتن نام و مكان امام پنھ -رالف 

در دوران غیبت صغرى براى نّواب خاص و برخى از  - عجل هللا تعالى فرجھ  -گرچھ امكارؤیت حضرت مھدى 
اّما بھ دلیل مشكالت سیاسى، ھر یك از نواب  (66)گرفت  شیعیان وجود داشت و گھگاه دیدارھایى صورت مى
زیرا . ت و افشاى محل او در سطح عمومى خوددارى ورزنداربعھ در زمان خود موظف بودند از بردن نام حضر

این سیاست استتار و پنھانكارى، دقیقاً بر . افتاد در غیر این صورت، جان امام از سوى حكومت وقت بھ خطر مى
چنانكھ روزى ابتدأاو بدون اینكھ سؤالى از حضرت در این . گرفت اساس دستور و راھنمایى خود امام صورت مى

  :صادر شد) سفیر دوم(باشد، توقیعى بھ این مضمون خطاب بھ محمد بن عثمان باره شده 

) در انتظار آنان(پرسند، باید بدانند اگر سكوت كنندبھشت، و اگر حرفى بزنند جھنم  مى) من(كسانى كھ از اسم 
  (67. (دھند نشان مى سازند و اگر از مكان آگاه شوند، آن را چھ، اینان اگر بر اسم واقف شوند، آن را فاش مى. است

ھمچنین روزى عبید هللا بن جعفر حمیرى و احمد بن اسحق اشعرى، كھ ھر دو از بزرگان اصحاب امامان و از 
آیا جانشین : داشتند از وى پرسیدند) سفیر اّول(شیعیان برجستھ و صمیمى بودند، در دیدارى كھ با عثمان بن سعید 

از نام آن حضرت پرسش كردند، وى از گفتن آن . ست؟ وى پاسخ مثبت دادرا دیده ا -علیھ السالم  - امام عسكرى
  :خوددارى كرد و گفت

چھ اختیارى ندارم كھ  -گویم  بر شما حرام است كھ در این باره پرسش كنید، و من این سخن را از پیش خود نمى
بر این باور است ) عباسى(ومت بلكھ این، بھ دستور خود اوست، زیرا حك - حاللى را حرام یا حرامى را حالل كنم 

كھ امام عسكرى در گذشتھ و فرزندى از خود باقى نگذاشتھ است، و بھ ھمین دلیل نیز ارثیھ او را بین كسانى تقسیم 
و این موضوع با صبر و سكوت امام ) جعفر كذاب و مادر حضرت عسكرى(كردند كھ وارث آن حضرت نبودند 

با خانواده او ارتباط برقرار كند یا چیزى از آنھا بپرسد، و اگر اسم امام  روبرو گردید، و اینك كسى جرأت ندارد
 (68. (خدا را در نظر بگیرید و از این بحثھا خوددارى كنید! زینھار! زینھار. گیرد فاش شود مورد تعقیب قرار مى

اتل كردند كھ چگونھ در زمان نیابت ابوالقاسم حسین بن روح، از ابوسھل نوبختى كھ از بزرگان شیعیان بود، سؤ
  :تو، بھ این ِسَمت انتخاب نشدى و حسین بن روح انتاب شد؟ وى پاسخ داد



اگر من . كار من، بر خورد و مناظره با مخالفان و دشمنان است. اند، خود داناترند آنان كھ او را بھ این مقام برگزیده
دادم، ولى  گرفتم، محل او را نشان مى قرار مىدانستم، شاید اگر در فشار  ھمانند حسى نبن روح مكان امام را مى

 (69! (زند اگر اما زیر عباى ابو القاسم پنھان شود، چنانچھ او را قطعھ قطعھ ھم كنند، ھرگز لباس خود را كنار نمى

 سازماندھى وكال  -ب 

عالیت متفاوتى كھ ھاى ف با اختیارات گوناگون و حزه - چنانكھ گفتیم نمایندگان و وكالى محلى امام در عصر غیبت 
در مناطق تمركز شیعیان مستقر بودند و ھر چند در زمان پیشواى دھم و یازدھم این دستھ از وكال معموالً  -داشتند 

گرفتند، اّما در ھر حال امكان ارتباط مستقیم با خود امام نیز براى آنان وجود  توسط وكیل اّول با امام تماس مى
اى امام در بالد  كان ارتباط مستقیم كالً قطع گردید و وكالى فرعى و منطھداشت، ولى در عصر غیبت صغرى ام

كردند  ناگزیر منحصراً زیر نظر نایب خاّص، انجام وظیفھ مى) 70( - مختلف كھ اسامى گروھى از آنان قبالً گذشت 
چنانكھ قبالً . رساندند ھا و سؤاالت و وجوه شرعى شیعیان را توسط نایب خاص بھ محضر امام غایب مى و نامھ

اشاره كردمى، در زمان سفارت ابو جعفر محمد بن عثمان، تنھا در بغداد حدود ده نفر زیر نظر او فعالیت 
 (71. (كردند مى

. كردند دادند ولى شیعیان از وكالى دیگر قبض مطالبھ مى نّواب خاّص، در مقابل دریافت وجوه و اموال، قبض نمى
مر محمد بن عثمان، شخصى بھ توصیھ او، اموال مربوط بھ امام را بھ حسین بنا بھ نقل شیخ طوسى، در اواخر ع

بھ دنبال شكوه حسین بن روح از این بابت، محمد بن عثمان . كرد پرداخت، و از او قبض مطالبھ مى بن روح مى
 (72. (ستھر چھ بھ دست ابو القاسم برسد، بھ دست من رسیده ا: دستور داد كھ از وى قبض مطالبھ نشود و افزود

 اخذ و توزیع اموال متعلق بھ امام  -ج 

نوآب خاص امام، ھر كدام در دوران سفارت خود، وجوه و اموال متعلق بھ آن حضرت را كھ شیعیان مستقیماً یا 
رساندند، یا در مواردى  گرفتند و بھ ھر طریقى كھ ممكن بود بھ امام مى پرداختند، تحویل مى توسط وكالى محلى مى

  .كردند داد مصرف مى دستور مىكھ امام 

گروھى از شیعیان قم و بعضى دیگر از مناطق ایران وارد  -علیھ السالم  -در روزھاى شھادت امام عسكرى 
این گروه، اموالى را از طرف شیعیان مناطق خود آورده بودند . سامرأ شدند و در آنجا از در گذشت امام آگاه گشتند

، برادر امام، را نشان (كذاب(ز جانشین امام عسكرى پرسش كردند، بعضیھا جعفر تا تحویل امام بدھند و وقتى ا
آنان طبق روال معمول، نشانى و خصوصیات پولھا و اموال را از جعفر پرسیدند تا معلو شود كھ وى داراى . دادند

ند و ناگزیر بھ عزم علم امامت است یا خیر؟ وقتى كھ جعفر از پاسخ درماند، از تحویل اموال بھ وى خوددارى كرد
  .بازگشت بھ وطن، از سامّرأ خارج شدند

آنان را بھ محضر امام راھنمایى  - عجل هللا تعالى فرجھ الشریف -در بیرون سامرأ، پیك سّرى حضرت بقیة هللا 
كرد و پس از تشّرف بھ حضور امام، بعد از آنكھ حضرت خصوصیات تمامى پولھا و امول را بیان فرمود، اموال 

  :آنگاه امام فرمود. تحویل ایشان دادند را

دھید و توقیع توسط او  كنم، اموال را بھ او مى من شخصى را در بغداد معیّن مى. بعد از این چیزى بھ سامرأ نیاورید
از آن بھ بعد بود كھ امام، عثمان سعید را بھ نیابت خاص منصوب كرد و او در بغداد وظایف ) 73. (گردد صادر مى
  .غاز كردخود را آ

 پاسخگویى بھ سؤاالت فقھى و مشكالت عقیدتى  -د 



شد، بلكھ دایره فعالیت آنھا شامل پاسخگویى بھ  حوزه فعالیت نواب اربعھ تنھا بھ مواردى كھ شمردیم محدود نمى
شد كھ مخالفان مطرح  ھمھ گونھ سؤاالت فقھى و شرعى، حل مشكالت عقیدتى و نیز میارزه علمى با شبھاتى مى

  .كوشیدند كردند و از این راه در تضعیف عقاید و پریشانى فكرى شیعیان مى مى

نواب خاّص، این وظایف را با استفاده از آموزشھاى امام و دانش بسیار باالیى كھ داشتند، بھ بھترین وجھى انجام 
فقیھاى آنان را در نگاھى گذرا بھ كارنامھ سفارت این چھار شخصیت بزگر، ابعاد گسترده كوششھا و مو. دادند مى

  .دھد این زمینھ نشان مى

كردند و در این راستا،  ھاى مربوط بھ انكار وجود امام را، از راھھاى گوناگون خنثى مى آنان از یك سو، وسوسھ
و گاھى نیز توقیعى از سوى حضرت در این ) 74(داشتند  گاه ناگزیر، پرده از دیدارھاى سّرى خود را امام بر مى

 (75. (شتافت شد و امام در دفع شبھات مزبور بھ كمك آنان مى ىباره صادر م

گرفتند و بھ مردم ابالغ  از سوى دیگر، سؤاالت فقھى و شرعى شیعیان را بھ عرض امام رسانده پاسخ آنھا را مى
ھاى توان از توقیعى نام برد كھ توسط محمد بن عثمان صادر شده و طى آن بھ پرسش بھ عنوان نمونھ، مى. كردند مى
توان توقیع مفصلى یاد كرد كھ  ھمچنین مى) 76. (ھاى گوناگون پاسخ داده شده است در زمینھ» اسحاق بن یعقوب«

 (77. (، صادر گردید»محمد بن عبدهللا بن جعفر حمیرى«در پاسخ بھ سؤاالت نماینده مردم قم، 

كردند كھ  ساختند و تأكید مى را محكوم مى از این گذشتھ، گاه، نواب خاّص، مناظراتى با مخالفان انجام داده و آنان
اى در  چنانكھ حسین بن روح، در یك مجلس مناره، پاسخ شخصى را كھ شبھھ .اند این پاسخھا را از امام آموختھ

مطرح كرده بود، بھ صورت گسترده بیان نمود و فرداى آن روز با  - علیھ السالم  -مورد شھادت امام حسین 
اگر از : اظھار داشت - كرد پاسخھا تراوش فكرى خود اوست  كھ فكر مى -یكى از شیعیان  اشارھبھ پاسخ مزبور، بھ

آسمان سقوط كنم و طعمھ مرغان ھوا شرم یا باد تندى مرا بھ محل درورى پرتاب كند، در نظرم بھتر از این است 
. خدا شنیده شده است مطالبى كھ دیروز شنیدى از حجت. كھ در دین خدا رأى و نظریھ شخصى خود را اظھار كنم

)78) 

و  -علیھ السالم  -ھمچینین وى در پاسخ پرسش یكى از متكلّمان وقت در مورد عامل شھادت امام موسى بن جعفر 
علیھا  -اند و نیز راز برترى حضرت فاطمھ  اینكھ آیا پیشوایان معصوم ھمھ، با شمشیر یا با مسمومیّت در گذشتھ

اى داد كھ تحسین دانشمند مزبور  ، توضیحات روشن و قانع كننده)ص(یامبر اسالم نسبت بھ دختران دیگر پ - السالم
  .(79(ام  در این باره پاسخى از این بھتر و كوتاھتر از كسى نشنیده: را بر انگیخت و گفت

 مبارزه با مّدعیان دروغین نیابت  -'ه

ادعاھاى باطل آنان را نیز باید بھ فعالیتھاى مبارزه با غالت و مّدعیان دروغین بابیّت و نیابت و وكالت و افشاى 
چنانكھ درسیره امام ھادى توضیح دادیم، گروھى از افراد منحرف و جاه طلب با طرح مطالب . نواب اربعھ افزود

كردند و بھ نام امام از مردم خمس یا وجوه  بى اساس از قبیل ربوبیت والوھیت ائمھ، مقاماتى براى خود ادعا مى
  .كرد رفتند و این موضوع موجبات بد نامى شیعھ را فراھم ساختھ و مشكالتى براى ائمھ ایجاد مىگ دیگر را مى

در عصر غیبت صغرى، عالوه بر اینھا، افراد دیگرى پیدا شدند كھ بھ دروغ مدعى سفارت و نیابت خاص امام 
ادى، سخنان گمراه كننده بر زبان بودند و در اموال متعلق بھ امام تصرفات بیمورد نموده و در مسائل فقھى و اعتق

خاستند و گاه رد طرد و لعن آنان از  اینجابود كھ نواب خاّص، با رھنمود امام، بھ مقابلھ با آنان بر مى .راندند مى
  .شد ناحیھ حضرت، توقیع صادر مى

بن منصور  ابو محمد شریعى، محمد بن نصیر نمیرى، احمد ھالل كرخى، ابو طاھر محمد بن على بن بالل، حسین
 (80. (حالّج و محمد بن على شلمغانى از این گروه بودند



نوشتھ بود، ولى بعدھا بھ غلّو و انحراف  «تكلیف«شد و حتى كتابى بھ نام  شلمغانى قبالً از فقھاى شیعھ شمرده مى
وحى پیامبر ر: گفت كرد و مى از آن جملھ، بر روى نظریھ حلول تأكید مى .كشده شد و افكارى كفرآمیز مطرح كرد

نایب (در كالبد حسین بن روح  - علیھ السالم  - ، روح امیر مؤمنان )سفیر دوم(در پیكر محمد بن عثمان ) ص)اسالم 
  .در بدان ام كلثوم، دختر محمد بن عثمان حلول كرده است -علیھا السالم  -و روح حضرت فاطمھ ) خاص سوم

ده آن را از نوع عقاید مسیحیان در مورد حضرت مسیح شمرد حسین بن روح، این عقیده را كفر و الحاد معرفى كر
با تو جھ بھ نقش تخریبى شلمغانى بود . و او را طرد نمود و افشار افكار باطلش او را در میان قومش رسوا ساختن

كھ در ذیحجھ سال سیصد و دوزاده، توقیعى توسط حسین بن روح در لعن و تكفیر وارتداد او صادر كردید و سر 
 (81. (كشتھ شد 323ام در سال انج

 غیبت كبرى 

  .چنانكھ گفتیم، با در گذشت چھارمین نایب خاص امام دوازدھم، دوران غیبت كبرى آغاز گردید

در این دوره، علماى واجد شرائط، از سوى امام زمان نیابت عاّمھ دارند چنانكھ دیدیم، نیابت خاّصھ عبارت از این 
اسم و رسم معرفى كند و نایب خود قرار دھد، ولى نیابت ھر فردى كھ آن  است كھ امام، شخص خاصى را با

امامان . ضابطھ با او تطبیق كند، نایب شناختھ شود و بھ نیابت از امام، در امر دین و دنیا، مرجع شیعیان باشد
ائط را بیان در روایات متعددى این شر -عجل هللا تعالى فرجھ  -معصوم، بھ ویژه حضرت حجة بن الحسن المھدى 

اند كھ بھ واجدان شرائط مزبور رجوع نموده و طبق  فرموده و مسلمانان را در دوران غیبت كبرى موظف كرده
  :گذرانیم اى از این روایات را ذیالً از نظر خوانندگان محترم مى پاره. دستو آنان عمل كنند

اگر بین دو نفر از شیعیان بر سر قرض یا : سیدمپر -علیھ السالم  -از امام صادق : گوید مى» ُعَمر بن حنظلھ» - 1
ھر كس در : مراجعھ كنند آیا این كار جایز است؟ امام فرمود) وقت)ارث اختالفى پیش آید و بھ حكومت و قضات 

مراجعھ كرده و ھر چھ را بھ حكم آنان بگیرد، ) 82(مورد حق یا باطل بھ آنان مراجعھ كند، در حقیقت بھ طاغوت 
گرفتھ است، ھز چند حق ثابت او باشد، زیرا آن را بھ حكم طاغوت گرفتھ كھ خداوند امر كرده است بھ طور حرام 

): 83(یُریُدوَن أن یَتَحاَكُمواالَى الطّاغوِت َوقَد أُِمُروا أن یَكفُُروا بِِھ : فرماید بھ او كفر ورزند، و انكار كنند، چنانكھ مى 
  .«حالى كھ بھ آنان دستور داده شده كھ بھ طاغوت كافر شوندخواھند طاغوت را بھ داورى بطلبند در  مى«

 پس چھ باید بكنند؟ : پرسیدم

باید نگاه كنند ببینند چھ كسى از شما حدیث ما را روایت نموده و در حالل و حرام ما نظر افكنده و صاحب : فرمود
رأى بپذیرند، زیرا من او را حاكم بر  نظر شده و احكام و قوانین ما را شناختھ است، او را بھ عنوان حاكم و صاحب

اگر او بر اساس حكم ما حكم نماید و كسى از او نپذیرد، حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده . ام شما قرار داده
 (84... (و كسى كھ ما را رد كند، خدا را رّد كرده است و این، بھ منزلھ شرك ورزیدن بھ خداى متعال است

یك فرمان كلى و عمومى است و مفاد آن شامل ھمھ فقھاى واجد شرائط  -علیھ السالم  -دق این فرمان امام صا
 /شود مى

در صورتى كھ امام راضى نشود در یك اختالف جزئى بھ قضات حكومت طاغوتى مراجعھ شود، مسلّماً راضى 
نظر فقھاى عادل شیعھ قرار  نخواھد بود سایر امور مسلمانان زیر نظر ستمگران باشد بلكھ اداره این امور را زیر

  .داده است

ام را بھ پیشگاه  خواستم نامھ (دومین نایب خاص حضرت مھدى(از محمد بن عثمان : گوید اسحاق بن یعقوب مى - 2
  .امام با خط خود جواب نوشتھ بود. در آن نامھ مسائل مشكلى كھ داشتم پرسیده بودم. امام برساند

  :پیشامدھا در عصر غیبت بھ چھ كسى مراجعھ كنم در پاسخ این سؤال فرموده بود از جملھ سؤاالتم این بود كھ در



آنھا حجت من بر شما ھستند و من حجت خدا . دھد، بھ راویان احادیث ما مراجعھ كنید و اّما در حوادثى كھ رخ مى
 (85. (ھستم) بر شما(

، ولى امام بھ صورت عمومى پاسخ داده و با آنكھ اسحاق بن یعقوب در این نامھ در مورد وظیفھ خو سؤال كرده
  .وظیفھ ھمھ شیعیان را معیّن نموده است

 در منابع شیعھ ) ع(مھدى 

درباره تولد، غیبت، ظھور و قیام  -علیھم السالم  -اخبار و روایات فراوانى از پیامبر اسالم و ھر یك از امامان 
لھا پیش از تولد آن حضرت، خصوصیات و جھانى و سایر ویژگیھاى حضرت مھدى نقل شده و در واقع سا

علیھ  - و از نسل حسین  -علیھا السالم  -، از فرزندان فاطمھ )ص(او از خاندان پیامبر : از قبیل اینكھ - ویژگیھاى او 
تعداد این روایات . پیشگویى شده است -است و با قیام جھانى خویش زمین را پر از عدل و داد خواھد كرد  - السالم 

  .راوان است كھ درباره كمتر موضوعى از موضوعات اسالمى این اندازه حدیث وارد شده استبھ حدى ف

و نیز اسامى كتبى كھ  -علیھ السالم  -ما نخست بھ تعداد روایات وارد شده از ائمھ شیعھ درباره حضرت مھدى 
از ) ص(یده از پیامبر اسالم كنیم، سپس روایات رس اند اشاره مى علماى این مذھب مستقالً درباره آن حضرت نوشتھ

  :دھیم طریق اھل سنت و نیز كتب آنھا را در این باره مورد بررسى قرار مى

با آنكھ عصر ھر یك از ائمھ و یژگیھایى داشتھ و توجھ آن بزرگواران : در اینجا بى مناسبت نیست یاد آورى كنیم
عج هللا تعالى  -ن حال، موضوع حضرت مھدى قاعدتاً معطوف بھ مسائل و موضوعات حاّد روز بوده، اّما در عی

اند كھ  ھمواره مورد نظر آنان بوده و بھ مناسبتھاى گوناگون بیانات و پیشگوییھاى فراوانى نموده - فرجھ الشریف
ذیالً بھ عنوان نمونھ آمارى اجمالى از احادیثى كھ از ائمھ در این زمینھ رسیده از نظر خوانندگان محترم 

  :گذرانیم مى

 حدیث،  51 -علیھ السالم  -امیر مؤمنان  - 1

 حدیث،  5 -علیھ السالم  -امام حسن  - 2

 حدیث،  14 -علیھ السالم  - امام حسین  - 3

 حدیث،  11 -علیھ السالم  -امام زین العابدین  - 4

 حدیث،  63 -علیھ السالم  -امام باقر  - 5

 حدیث،  124 -علیھ السالم  -امام صادق  - 6

 حدیث،  6 - علیھ السالم  - موسى بن جعفر امام  - 7

 حدیث،  19 - علیھ السالم  -امام رضا  - 8

 حدیث،  6 -علیھ السالم  -امام جواد  - 9

 حدیث،  6 -علیھ السالم  -امام ھادى  - 10

 (87)(86. (حدیث 22 - علیھ السالم  -امام حسن عسكرى  - 11



  :كنیم بھ عنوان نمونھ بھ نقل چند حدیث اكتفا مى

رسد مگر آنكھ مردى  عمر جھان بھ پایان نمى: پیامبر اسالمى فرمود: فرماید مى -علیھ السالم  -امیر مؤمنان  - الف 
  (88. (كند ھمچنانكھ پر از ظلم شده است گیرد و دنیا را پر از عدل مى از نسل حسین امور اّمت مرا در دست مى

از آن جملھ ) 89. (سخنان متعددى در این زمینھ نقل شده است »نھج البالغھ«در  -علیھ السالم  -از امیر مؤمنان 
پس از ) رود اش مى و بھ سراغ بچھ(كند  دنیا، ھمچون شتر چموشى كھ از دوشیدن شیرش جلوگیرى مى: فرماید مى

خواھیم بھ مستضعفان زمین نعمت بخشیم و آنان را  ما مى«: فرماید خداوند مى) 90. (آورد چموشى، بھ ما روى مى
 (91. (»یشوایان و وارثان زمین قرار دھیمپ

  :فرمود مى -علیھ السالم  -حسین بن على  - ب 

كند تا آنكھ مردى از نسل من قیام  اگر از عمر دنیا تنھا یك روز باقى مانده باشد، خداوند آن روز را طوالنى مى
 .فرمود از رسول خدا شنیدم چنین مى. كند چنانكھ از ظلم و ستم پر شده است كند و دنیا را پر از عدل و داد مى مى

(92) 

  :فرمود -س  - بھ عبد العظیم حسنى  -علیھ السالم  -امام جواد  - ج 

او . قائم ما ھمان مھدى منتظّر است كھ در زمان غیبت باید در انتظارش بود و در زمان ظھور باید اطاعتش نمود
را بھ پیامبرى برگزید و امامت را ویژه ما خاندان قرار سوگند بھ آن خدایى كھ محمد . سومین فرزند من خواھد بود

گرداند تا مھدى ظاھر شود و زمین  داد، اگر از عمر دنیا جز یك روز باقى نمانده باشد، خدا آن روز را طوالنى مى
نانكھ كند، چ خداوند متعال كار وى را یك شبھ اصالح مى. را از عدل و داد پر كند چنانكھ از ظلم و ستم پر شده است

او رفت تا براى ھمسرش آتش بیاورد اما با منصب نبوت و : كار موسى كلیم هللا را در یك شب اصالح فرمود
  .رسالت برگشت

  (93. (بھترین اعمال شیعیان ما، انتظار ظھور و قیام اوست: امام جواد سپس فرمود

 درباره او تألیف شده است ) ع(كتابھایى كھ پیش از تولد مھدى 

یبت و قیام حضرت مھدى در اسالم بھ قدرى قطعى و مسلّم بوده كھ كتابھاى متعددى درباره آن تألیف موضوع غ
م (» حسن بن محبوب زراد0مثالً . شده و تاریخ نگارش بعضى از آنھا سالھا پیش از تولد حضرت بوده است

غیبت كبرى نوشتھ و اخبار  را یكصد سال قبل از» المشیخ «، یكى از محدثان و مصنفان موثق شیعھ، كتاب )224
 (94. (مربوط بھ غیبت امام مھدى را در آن نقل كرده است

اخبار غیبت را در  - علیھما السالم  - محدثان شیعھ در زمان امام باقر و امام صدق : نویسد مرحوم طبرسى مى
 (95. (اند تألیفات خویش آورده

) 96(اند، مانند ابراھیم بن صالح انماطى  تاب نوشتھھمچنین برخى از اصحاب ائمھ درباره آن حضرت و قیام او ك
، محمد )- علیھما السالم  - از اصحاب امام موسى بن جعفر ) (97(، حسن بن محمد بن سماعھ )از یاران امام باقر(

علیھ  -از یاران امام جواد ) (99(، على بن مھزیار )- علیھ السالم  - از یاران امام رضا ) (98(بن حسن بن جمھور 
) - علیھم السالم  -از شاگردان امام رضا و امام جواد و امام ھادى ) (100(و فضل بن شاذان نیشابورى ) - سالم ال
)101).  

 درمنابع اھل سنت ) ع(مھدى 



و ظھور او، اختصاص بھ  -عجل هللا عالى فرجھ  -چنانكھ قبالً اشاره كردیم، مھدویت و اعتقاد بھ وجود مھدى 
محدثان بزرگ اھل سنت نیز احادیث مربوط بھ آن حضرت از از طریق گروه بسیارى از  مذھب تشیّع ندارد، بلكھ

اند، بھ طوریكھ گذشتھ از كتب شیعھ، كتب و آثار دیگر مذھب اسالمى  صحابھ و تابعین در كتابھاى خویش نقل كرده
  .سرشار است نیز از روایات نبوى كھ درباره مھدى و ظھور او رسیده،) حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى(

نفر از  33بر اساس پژوھش برخى از محققان بزرگ، محدثان اھل سنت احادیث مربوط بھ حضرت مھدى را از 
نفر از مشاھیر علماى بزرگ اھل سنت، اخبار  106؛ تعداد )102(اند  صحابھ پیامبر اسالم در كتب خود نقل كرده
نفر از آنان مستقالً درباره حضرت مھدى كتاب  32 ؛ و)103(اند  ظھور امام غایب را در كتابھاى خود آورده

 (104. (اند نوشتھ

از جملھ كتب مشھور اھل ) ھجرى 256متوفاى (» صحیح بخارى«و ) ھجرى 241متوفاى (»مسند احمد حنبل»
 نوشتھ شده و احادیث مربوط بھ آن حضرت در آنھا نقل - عجل هللا تعالى فرجھ  - سنت است كھ قبل از تولد امام قائم 

 (105. (شده است

اگر از عمر جھان جز «: فرمود (ص(پیامبر اسالم : نقل كرده این حدیث است» احمد حنبل«از جملھ احادیثى كھ 
انگیزدو او جھان را پر از عدل و  را بر مى -خاندان  - یك روز باقى نماند، خداوند حتماً در آن روز شخصى از ما 

 (106. (كند ھمچنانكھ پر از ظلم شده باشد داد مى

و صفات و عالئم ایشان در كتابھا و منابع قدیم اھل  -عجل هللا تعالى فرجھ  - احادیث نبوى پیرامون حضرت مھدى 
» متواتر«سنت بھ قدرى زیاد است كھ دانشمندان علم حدیث و حافظان بزرگ سنّى، احادیث مربوطبھ مھدى را 

  (107) .اند دانستھ

بودن احادیث مھدى در » متواتر»نفر از دانشمندان بزرگ اھل سنت، بھ  17بر اساس یك بررسى اجمالى، تعداد 
در خصوص اثبات تواتر این روایات، كتابى بھ نام » شوكانى»عالمھ ). 108(اند  كتابھاى خود، تصریح كرده

 (109. (تألیف كرده است» التوضیح فى تواتر ما جأ فى المنتظر والّدجال و المسبح«

نجا، بھ عنوان نمونھ، سخنان چند تن از مشاھیر علماى سنّى را در این زمینھ از نظر بى مناسبت نیست در ای
  :خوانندگان محترم بگذارانیم

ھمھ احادیثى كھ آوردیم، : گوید در كتاب یاد شده، پس از نقل احادیث مربوط بھ حضرت مھدى مى» شوكانى» - 1
بنابر این با توجھ بھ ھمھ احادیثى كھ نقل كردیم، مسلّم شد كھ . رسد، چنانكھ بر مطلّعان پوشیده نیست بھ حّد تواتر مى

اى ایمان و اندكى انصاف  آنچھ گفتھ شد براى كسانیكھ ذره... احادیث منقول درباره مھدى منتظر، متواتر است
 (110!(رسد دارند، كافى بھ نظر مى

باب (» البیان فى أخبار صاحب الزمان«در كتاب ) ق. 'ه 658متوفاى (ابو عبد هللا گنجى شافعى ) 111(حافظ  - 2
  :گوید مى) 11

  (112. (»درباره مھدى، بھ دلیل راویان بسیارى كھ دارد، بھ حّد تواتر رسیده است) ص(احدیث پیامبر اكرم »

كھ در شرح  99 فتح البارى«در كتاب ) ق. 'ه 852متوفاى (» ابن حجر عسقالنى شافعى«حافظ مشھور  - 3
  :گوید ھ است، مىنوشت» صحیح بخارى«

از آسمان فرود آمده  -علیھ السالم  - مھدى، از این اّمت است و عیسى: احادیث متواترى وجود دارد حاكى از اینكھ»
 (113. (»و پشت سر وى نماز خواھد گزارد

  :نویسد مى» مؤمن شبلنجى» - 4



» كند او زمین را پر از عدل و داد مىدھد مھدى از خاندان اوست و  اخبار متواترى از پیامبر رسیده كھ نشان مى»
)114).  

  :نویسد مى» شیخ محمد صبّان» - 5

كند و اینكھ او از خاندان پیامبر است و  قیام مى) سرانجام(اخبار متواترى از پیامبر نقل شده مبنى بر اینكھ مھدى »
  .(115(» ...زمین را پر از عدل و داد خواھد كرد

» التاج الجامع لألُصول«و مؤلف كتاب » األزھر«علماى بزرگ و معاصر شیخ منصور على ناصف، از  - 6
  :نویسد ، مى)116(

در میان دانشمندان گذشتھ و امروز مشھور است كھ در آخر الزمان بھ حتم و یقیم مردى از اھل بیت پیامبر كھ نام 
مسلمانان، ھمھ پیرو او خواھند . او بر ھمھ كشورھاى اسالمى تسلّط خواھد یافت. او مھدى است، ظھور خواھد كرد

عیساى مسیح از آسمان . شود آنگاه دّجال پیدا مى. بخشد كند، و دین را قّو مى شد، او در میان آنان بھ عدالت رفتار مى
  .كند كشد، یا با مھدى در كشتن دّجال ھمكارى مى آید و دّجال را مى فرود مى

: محّدثان بزرگى مانند. اند از نیكان اصحاب پیامبر روایت كردهسخنان و احادیث پیامبر را درباره مھدى، جماعتى 
ابو داود، ترمذى، ابن ماجھ، طبرانى، ابو یعلى، بّزاز، امام احمد حنبل و حاكم نیشابورى آن احادیث را در كتابھاى 

 (117. (اند خود نقل كرده

  :یسدنو ترین علماى اھل سنت، در این زمنیھ مى ابن ابى الحدید یكى از متتبع

پذیرد مگر پس  ، پایان نمى)بشر بھ اجرا احكام الھى(تمامى فرق اسالمى، اتفاق نظر دارند كھ عمر دنیا و تكلیف »
  .(118(» از ظھور مھدى

 بیانیھ رابطة العالم االسالمى 

قّر ان در مكھ ، كھ از بزگرتین مراكز و ھابیّت بوده و م»»رابطة العالم االسالمى«این بخش را با نقل بیانیّھ رسمى 
یكى از جھات اھمیّت . بریم است، بھ عنوان یك سند زنده بر اعتقاد عموم مسلمانان بھ موضوع مھدویّت بھ پایام مى

نیز این موضوع را  -یعنى وھابیان  -تندروترین گروھھا در ضدیت با شیعھ : دھد این بیانیھ این است كھ نشان مى
كنند و آن را از عقاید قطعى و مسلّم اسالمى  ھ بھ طور جّدى از آن دفاع مىاند بلك اند، نھ تنھا پذیرفتھ پذیرفتھ

بھ عالوه این مركز، بھ عنوان یك مركز جھانى . شمارند و انى، بھ خاطر كثرت دالئل و اسناد این موضوع است مى
  .كند و روابط بین ملل اسالمى فعالیّت مى

سؤالى درباره ظھور مھدى منتظر » كنیا«از كشور » دابو محم«م شخصى بھ نام  1976در ھر صورت در سال 
دبیر كل این مركز در پاسخى كھ براى او فرستاده، ضمن یاد آورى این . كرده است»» رابطة العالم االسالمى«از 

نیز احادیث مربوط بھ مھدى را پذیرفتھ، متن رسالھ كوتاھى را كھ ) مؤسس مذھب و ھابیّت) «ابن تیمیھ«نكتھ كھ 
در این رسال پس . اند، براى او ارسال داشتھ است از علماى معروف كنونى حجاز در این زمینھ تھیھ كردهپنج تن 

  :از ذكر نام حضرت مھدى و محل ظھور او یعنى مّكھ چنین آمده است

ند، ك جھان را پر از عدل و داد مى) مھدى)بھ ھنگام ظھور فساد در جھان و انتشار كفر و ستم، خداوند بھ وسیلھ او 
  .ھمان گونھ كھ از ظلم و ستم پر شده است

احادیث مربوط بھ . او آخرین خلفاى راشدین دوازده گانھ است كھ پیامبر در كتب صحاح از آنھا خبر داده است
  :از آن جملھ .اند مھدى را بسیارى از صحابھ پیامبر نقل كرده



رحمان بن عوف، عبدهللا بن عباس، عمار بن یاسر، عثمان بن عفان، على بن أبى طالب، طلحة بن عبید هللا، عبد ال
عبد هللا بن مسعود، ابو سعید ُخدرى، ثوبان، قرة بن ایاس مزنى، عبدهللا بن حارث، ابو ھریره، حذیفة بن یمان، جابر 

سپس اضافھ . بن عبد هللا، ابو امامھ، جابر بن ماجد، عبد هللا بن عمر، انس بن مالك، عمران بن حصین وام سلمھ
  :كند ىم

ھم احادیث یاد شده در باال كھ از پیامبر نقل شده و ھم گواھى صحابھ كھ در اینا در حكم حدیث است، در بسیارى از 
  :از جملھ. اعم از سنن و معاجم و مسانید آمده است (ص(كتب معروف اسالمى و متون اصلى حدیث پیامبر 

طبرانى : ، بّزاز؛ صحیح حاكم؛ معاجم احمد، أبى یَعلى: سانیدبى داود، ترمذى، ابن ماجھ، ابن عمر الدانى ؛ م: .سنن
و ابن عساكر در » تاریخ بغداد«و خطیب بغدادى در » اخبار المھدى«و رویانى و دار قُطنى و ابو نَُعیم د كتاب 

  .و غیر اینھا» تاریخ دمشق«

  :كند بعد اضافھ مى

  :از جملھ. اند كرده بعضى از دانشمندان اسالمى كتبخاصى در این زمینھ تألیف

: ، شوكانى»القول المختصر فى عالمات المھدى المنتَظر«: ، ابن حجر ھیتمى»»اخبار المھدى«كتاب : ابو نعمى
، ابو العباس بن عبد »»المھدى«: ، ادریس عراقى مغربى»التوضیح فى تواتر ماجأ فى المنتظر و الدّجال و المسیح«

  .«رّد على ابن خلدونالوھم المكنون فى ال«: المؤمن مغربى

آخرین كسى كھ در این زمینھ بحث مشروحى نگاشتھ رئیس دانشگاه اسالمى مدینھ است كھ در چندین شماره مجلھ 
  (119. (دانشگاه مزبور بحث كرده است

 اند كھ احادیث رسیده در ھاى خود تصریح كرده اى از بزرگان و دانشمندان اسالم، از قدیم و جدید، در نوشتھ عّده
  :از جملھ). و بھ ھیچ وجھ قابل انكار نیست(است » تواتر«زمینھ مھدى در حّد 

مناقب «، ابو الحسن ابرى در «شرح العقیدة«، محمد بن احمد سفاوینى در كتاب »فتح المغیث«سخاوى در كتاب 
» مھدى«مون ، ادریس عراقى مغربى در كتابى كھ پیرا»الحاوى»، ابن تیمیھ در فتاوایش، سیوطى در »»الشافعى

نظم «، محمد بن جعفر كتانیدر كتاب »...التوضیح فى تواتر ما جأ فى المنتظَر«تألیف كرده، شوكانى در كتاب 
  .«...الوھم المكنون«و ابو العباس بن عبد المومن در كتاب » المتناثر فى الحدیث المتواتر

  :نویسد در پایان بیانیھ مى

ث مربوط بھ مھدى را با حدیث بى اساس و مجعولى بھ این مضمون كھ تنھا ابن خلدون است كھ خواستھ احادی
اند،  ولى پیشوایان و دانشمندان بزرگ اسالم، گفتار او را رد كرده. مورد ایراد قرار دھد» مھدى جز عیسى نیست«

ب اى نوشتھ است كھ از سى سال قبل در شرق و غر كھ در رّد گفتار او كتاب ویژه» ابن عبد المؤمن«بخصوص 
  .انتشار یافتھ است

است و » حسن«و » صحیح«اند كھ احادیث مھدى مشتمل بر احادیث  حافظان احادیث و محدثان نیز تصریح كرده
  .باشد و صحیح مى» متواتر«مجموع آن قطعاً 

واجب بوده و جز عقاید اھل سنت و جماعت است و جز افراد ) بر ھر مسلمانى(بنابر این، اعتقاد بھ ظھور مھدى 
  .كنند ادان و بى خبر یا بدعتگذار، آن را انكار نمىن

 محمد منتصر كنانى : مدیر اداره مجمع فقھى اسالمى



 (120. (اینھا ترجمھ قسمتھاى حساس این رسالھ است كھ از نظر خوانندگان محترم گذشت

 پدر مھدى كیست؟ 

معرفى شده » عبد هللا«حضرت مھدى  در اینجا تذكر این موضوع الزنم است كھ در بعضى از منابع اھل سنت، پدر
رساند نام پدر آن حضرت  در حالى كھ در منابع شیعھ و سنّى اخبار فراوانى وجود دارد كھ مى) 121. (است

سر چشمھ این اختالف آن است كھ در بعضى از روایات اھل سنّت پیرامون . است - علیھ السالم -» حسن«
. »....یواطئ اسمھ اسمى و اسم أبیھ اسم أبى... «: سالم نقل شده استویژگیھاى آن حضرت، این جملھ از پیامبر ا

  .اسم من، و اسم پدرش، اسم پدر من است) مھدى(یعنى، اسم او ) 122(

عمداً یا اشتباھاً از طرف » اسم پدرش اسم پدر من است«دھد جملھ اخیر یعنى  قرائنى در دست است كھ نشان مى
. وجود داشتھ است» اسم او اسم من است«: است و در گفتار آن حضرت فقط جملھ راوى بھ كالم پیامبر افزوده شده

  :گوید حافظ گنجى شافعى در این باره مى

، كھ داراى »احمد بن حنبل»نیز ) 124. (این حدیث را نقل كدره ولى جملھ اخیر در آن نیست) 123(» ترمذى»
 (125. (خود نقل كرده ولى جملھ اخیر در آنھا نیست» مسند»قدرت ضبط و دقت بوده این حدیث را در چند جا از 

در اكثر روایاتى كھ حافظان حدیث و محدثان مورد وثوق اھل سنت در این باره نقل : كند اضافھ مى» گنجى»
نقل كرده، این جملھ بھ چشم » عاصم«از » زائدة«فقط در حدیثى كھ شخصى بھ نام . اند، جملھ اخیر نیست كرده

  .كرده است، نقل او اعتبارى ندارد چیزھایى از خود بھ حدیث اضافھ مى» زائده»و چون . خورد مى

مناقب «است و حافظ ابو نعیم در كتاب » عاصم«گواه این معنا، این است كھ راوى این حدیث، شخصى بھ نام 
در ھیچ كدام  اند، و شنیده» عاصم«، سى و یك نفر از راویان این حدیث را نام برده كھ ھمگى آن را از »»المھدى

خورد كھ طبعاً در مقابل آن ھمھ روایات، فاقد اعتبار  این جملھ بھ چشم مى» زائده«و فقط در نقل . جملھ اخیر نیست
 (126. (است

 و احادیث مھدى ) 127(ابن خلدون 

چنانكھ مالحظھ شد، اكثریت قریب بھ اتفاق دانشمندان اھل سنّت، احادیث مربوط بھ حضرت مھدى را صحیح و 
. است» ابن خلدون«اند كھ از آن جملھ  اما تنى چند، آنھا را رد نموده یا مورد تشكیك قرار داده. دانند مورد قبول مى

  :گوید وى مى

در میان تمام مسلمانان در طول قرون و اعصار مشھور بوده و ھست كھ در آخر الزمان حتماً مردى از خاندان 
كنند، وى بر تمام  سازد، مسلمانان از او پیروى مى دل و داد را آشكار مىكند و دین را تأیید و ع پیامبر ظھور مى

وشد و ظھور دجال و حوادث بعدى كھ از مقدمات  كند، این شخص مھدى نامیده مى كشورھاى اسالمى تسلّط پیدا مى
دّجال او را یارى م  كشد یا در قتل آید و دّجال را مى مسلّم قیامت است، بھ دنبال قیام او خواھد بود، عیسى فرود مى

  ...خواند كند و عیسى پشت سر او نماز مى

احادیث مربوط بھ   ترمذى، ابو داود، بّزاز، ابن ماجھ، حاكم، طبرانى، ابو یَعلى: گروھى از پیشوایان حدیث، مانند
، عبد هللا بن على، ابن عباس، عبد هللا بن عمر، طلحھ: مھدى را در كتابھاى خود بھ نقل از گروھى از صحابھ مانند

مسعود، ابو ھریره، أنس، ابو سعید ُخدرى، أُّم حبیبھ، أُّم سلمھ، ثوبان، قّرة بن اًیاس، على ھاللى، عبد هللا بن حارث، 
  .اند آورده

» َجرح«ولى چھ بسا منكران این احادیث، در سند آنھا مناقشھ كنند در میان دانشمندان اھل حدیث معروف است كھ 
غفلت، كم : بنابراین اگر ما، در بعضى از راویان این احادیث نقطھ ظعفى از قبیل. مقّدم است )128(» تعدیل«بر 

 (129... (شود حافظگى، ضعف یا انحراف عقیده یافتیم، اصل حدیث از درجھ اعتبار ساقط مى



ر موثق اعالم وى آنگاه بھ نقل تعدادى از این احادیث و بررسى وضع راویان آنھا پرداختھ و برخى از آنھا را غی
  :كند نموده و اضافھ مى

اند و چنانكھ مالحظھ  این است مجموع احادیثى كھ پیشوایان حدیث درباره مھدى و قیام او در آخر الزمان نقل كرده
 (130. (كردید، ھمھ آنھا جز مقدار بسیار كمى مخدوش است

  .- عجل هللا تعالى فرجھ -ى منتظر این بود خالصھ و فشرده نظریھ ابن خلدون درباره احادیث مربوط بھ مھد

دانشمندان صاحبنظر و متخصصان علم حدیث اعم از شیعھ وسنى، سخنان وى را با دالئل روشن رد كرده و آن را 
، استاد و »شیخ عبد المحسن عباد«ولى ما، در اینجا بھ عنوان نمونھ خالصھ سخنان ) 131. (اند بى پایھ دانستھ

  :كنیم ل مىرئیس دانشگاه مدینھ را نق

، در رّد نظریھ ابن خلدون چنین »عقیدة أھل السنّة واألثر فى المھدى المنتظَر«وى در كنفرانسى زیر عنوان 
  :گوید مى

اگر ابراز شك و تردید در مورد احادیث مھدى از طرف شخصى حدیث شناس بود، یك لغزش بھ شمار  - الف 
 رفت، مى

  :«شیخ احمد شاكر«چھ خوب گفتھ است . م حدیث نیستندچھ رسد بھ موّرخانى كھ اھل تخّصص در عل

او در . ابن خلدون چیزى را دنبال كرده است كھ بھ آن آگاھى ندارد و وارد میدانى شده است كھ مرد آن نیست
فصلى كھ در مقدمھ خود بھ مھدى اختصاص داده، پریشان گویى عجیبى كرده و مرتكب اشتباھات روشنى شده 

  !چیست؟» جرح بر تعدیل مقّدم است«: وجھ نشده است كھ مقصود محدثان از این جملھ كھاصوالً او مت. است

  :وى در آغاز فضل مربوط بھ مھدى اعتراف كرده است كھ - ب 

در میان مسلمانان در طول قرون و اعصار مشھور بوده و ھست كھ در آخر الزمان حتماً مردى از خاندان پیامبر 
 كند  ظھور مى

اینكھ موضوع قیام مھدى در میان تمام مسلمانان در طول قرون و اعصار امرى مشھور و مورد قبول  با اعتراف بھ
بوده و ھست، آیا صحیح نبود كھ او نیز این عقیده مشھور را مثل دیگران نپذیرد؟ ایا نظریھ وى، با وجود اعتراف 

اند  نیست؟ آیا ھمھ مسلمانان اشتباه كردهبھ اینكھ ھمھ مسلمانان برخالف او عقیده دارند، نوعى كجروى و تكرروى 
  !و فقط ابن خلدون درست فھیمده است؟

اصوالً این موضوع یك اجتھادى نیست، بلكھ یك موضوع نقلى و غیبى است و جایز نیست كسى آن را با ھیچ دلیلى 
كند و آنان در این  ات مىاثبات كند و دلیل مزبور در اینجا نظریھ مسلمانان را اثب)ص(جز با كتاب خدا و سنت پیامبر

  .موضوع نقلى داراى تخصص ھستند

اینك ما در اینجا احادیثى را كھ در این باره نقل شده، «: گوید ابن خلدون پیش از نقد و بررسى این احادیث مى - ج 
ھدى این است مجموع احادیثى كھ پیشوایان حدیث درباره م«: گوید و پس از نقل احادیث مى) 132. (»كنیم ذكر مى

اند، ما  آنچھ محدثان از روایات مھدى نقل كرده«: گوید و در جاى دیگر مى. »اند و قیام او در آخر الزمان نقل كرده
 (133) .«ھمھ را بھ قدر توان در اینجا آوردیم

العرف «در حالى كھ وى بسیارى از احادیث مھدى را ناگفتھ گذاشت است، چنانكھ این معنا با مراجعھ بھ كتاب 
ھمچنین او از حدیثى كھ با سند معتبر در كتاب . گردد روشن مى «سیوطى«تألیف »» دى فى أخبار المھدىالور

  .نقل شده، غفلت كرده است» ابن قیم«تألیف  «المناز المنیف«



كند، در حالى  ابن خلدون تعدادى از این احادیث را نقل و بھ خاطر بعضى از راویان آنھا در سند آنھا اشكال مى -د 
یا حداقل یكى از آنھا در صحیح خود از آنھا نقل حدیث » مسلم«و » بخارى»ھ راویان یاد شده، كسانى ھستند كھ ك

  .اند اند و دانشمندان در سند آنھا ایرادى نكرده كرده

  .كند كھ تعداد كمى از احادیث مربوط بھ مھدى جاى ھیچ نقد و ایرادى از نظر سند ندارد ابن خلدون اعتراف مى - 'ه

آن تعداد كم كھ بھ گفتھ وى مورد قبول است، براى اثبات مطلب كافى است و بقیھ احادیث نیز : بنابراین باید بگوییم
 (134. (مؤید آن تعداد خواھد بود

 انتظار مھدى و مدعیان مھدویت 

اند، یا  دھد كھ در طول زمان، افرادى جاه طلب و سودجو ادعاى مھدویت كرده نگاھى بھ تاریخ اسالم نشان مى
دھد كھ موضوع مھدویت و اعتقاد بھ ظھور  این امر نشان مى. اند پنداشتھ گروھى از مردم عوام افرادى را مھدى مى

ھاى آن  یك منجى غیبى، در میان مسلمانان امرى مسلّم و مورد قبول بوده است، و چون نام یا برخى از نشانھ
كرده، آنان از این موضوع سؤ استفاده كرده و خود را  حضرت با مشخصات برخى از مدعیان یاد شده تطبیق مى

اند لكن برخى از عوام الناس از روى نادانى یا شّدت ستم و  یا چھ بسا خود آنان ادعایى نداشتھ. اند مھدى قلمداد نموده
ھاى  اند، یا بھ علل دیگر، بدون آنكھ در مجموع نشانھ اى كھ در ظھور مھدى داشتھ بیدادگرى حكومتھا یا عجلھ

  .اند حضرت دقت كنند، بھ اشتباه، آنان را مھدى موعود تصور كرده

را چون ھمنام و ھمكنیھ پیامبر اسالم بوده، مھدى پنداشتھ و » محمد بن حنفیھ«گروھى از مسلمانان : بھ عنوان مثال
 (135. (گردد ىشود و بر دنیا مسلّط م اند كھ او نمرده است و غایب است و بعداً ظاھر مى بر این باور بوده

نمرده، بلكھ مرگ او از روى  - علیھ السالم  - گروھى از فرقھ اسماعیلیھ معتقد بودند كھ اسماعیل فرزند امام صادق 
 (136. (شود كند و بر دنیا مسلّط مى موعود است و قیام مى» قائم«میرد و ھمان  مصلحت اعالم شده است و او نمى

در زمان منصور دوانیقى عباسى قیام كرد و بھ مناسبت » هللا بن حسنپسر عبد » نفس زكیھ«مشھور بھ » محمد»
. نامش، پدرش ادعا كرد كھ ھمان مھدى موعود است و با تكیھ روى این موضوع، طرفدارانى براى او فراھم آورد

)137) 

وقتى كھ  .كھ از فقیھان و عابدان مدینھ بود، بھ كمك وى برخاست» محمد بن عجالن«در جریان قیام نفس زكیھ، 
چرا : ابن عجالن را احضار كرد و بھ وى گفت -حاكم مدینھ  -» جعفر بن سلیمان«محمد شكست خورد و كشتھ شد، 

  .با آن دروغگو خروج كردى؟ و آنگاه دستور داد دستش را قطع كنند

: و گفتندفقیھان و اشراف مدینھ كھ حضور داشتند از جعفر بن سلیمان، براى ابن عجالن درخواست عفو كردند 
محمد بن عجالن فقیھ و عابد مدینھ است و موضوع براى او مشتبھ شده و خیال كرده است كھ محمد بن عبد ! امیر

 (138. (هللا، ھمان مھدى موعود است كھ در روایات آمده است

و او ھم در نیز كھ از دانشمندان و محدثان بزرگ مدینھ بود، پیش آمد » عبد هللا بن جعفر«عین این گرفتارى براى 
  :پاسِخ بازخواست حاكم مدینھ، گفت

من بھ این علّت با محمد بن عبد هللا ھمكارى كردم كھ یقین داشتم او ھمان مھدى موعود است كھ در روایات ما یاد 
تا او زنده بود ھیچ شكى در این موضوع نداشتم و ھنگامى كھ كشتھ شد فھمیدم كھ اومھدى نیست، و بعد . شده است

 (139. (دیگر فریب كسى را نخواھم خورداز این 

كرد كھ  بود، بر پسر خویش لقب مھدى گذارده و ادعا مى» محمد«و نام پرس » عبد هللا«منصور نیز، كھ نامش 
 (140! (مھدى موعود فرزند من است، نھ نفس زكیھ



حضرت » ناووسیھ«اند، مثالً  ھا، بھ مھدویت بعضى از امامان پیشین اعتقاد داشتھ بینیم كھ برخى از فرقھ ھمچنین مى
ھمین اعتقاد را درباره امام » واقفیھ«) 141. (پنداشتند را مھدى و امام و زنده و غایب مى - علیھ السالم  - صادق 

میرد تا بر شرق و غرب  و بر این باور بودند كھ آن حضرت نمى) 142. (داشتند -علیھ السالم  -موسى بن جعفر 
فوت آن  -علیھ السالم  - و باألخره گروھى نیز پس از رحلت امام حسن عسكرى ) 143. (جھان مسلّط مھدى است

 (144. (باشد مى» قائم«او زنده و غایب است و ھمان امام : حضرت را انكار كردند و گفتند

و بعد از، موضوع مسلّمى بوده )ص(دھد موضوع مھدویت در زمان پیامبر اسالم اینھا نمونھ ھایى است كھ نشان مى
اند كھ قیام كند و با ظلم و ستم بستیزد و پرچم حاكمیت عدل و داد  و امت اسالم ھمواره در انتظار شخصى بوده است

  .را در جھان بھ اھتزاز در آورد

تواند مجّوزى  بدیھى است كھ سؤ استفاده برخى بازیگران از موضوع مھدویت در بعضى از ادوار، ھرگز نمى
اشد، زیرا در طول تاریخ، حقایق بسیارى از سوى عناصر بازیگر و فرصت براى انكار اصل مسئلھ مھدویت ب

اند ادیان  مدعیان الوھیت، یا نبوت و سایرمقامات معنوى، در دنیا كم نبوده. طلب مورد سؤ استفاده قرار گرفتھ است
دا و نبوت انبیأ شود كھ كسى منكر اصل وجود خ ولى انیھا ھزگز دلیل این نمى. ساختگى نیز در نیا كم نبوده است

  .گردد

رود، ولى آیا  علم و دانش و صنعت نیز در زمان ما مورد سؤ استفاده واقع شده و در راھھاى ضد بشرى بھ كار مى
  !شود كھ ما اصل علم و صنعت را نفى كنیم؟ این باعث مى

 سیماى حكومت مھدى در آینھ قرآن 

بدون انیكھ وارد جزئیات  -ھاى دیگر  بسیارى از زمینھمانند  -قرآن كریم در زمینھ ظھور و قیام حضرت مھدى 
شود، بھ صورت كلى و اصولى بحث كرده است؛ یعین از تشكیل حكومت عدل جھانى، و پیروزى كامل و نھائى 

این گونھ آیات را مفسران اسالمى، بھ استناد مدارك حدیثى و تفسیرى، . صالحان در روى زمین سخن گفتھ است
ما از مجموع آیات قرآنى كھ دانشمندان آنھا را ناظر بھ این . اند ى و ظھور و قیام او دانستھمربوط بھ حضرت مھد

و صراحت بیشترى دراند، جھت رعایت اختصار، سھ ایھ را مورد بررسى قرار ). 145(اند  موضوع دانستھ
  :دھیم مى

زبور پس از ) كتاب(ما، در «) 146(الّصالُِحوَن    ِعباِدىَ َولقَد كتبنا فِى الّزبُوِر ِمن بَعِد الّذكِر أّن األرَض یَِرثُھا  - 1
  .«ایم كھ سرانجام، زمین را بندگان صالح من بھ ارث خواھند برد تورات نوشتھ

در اصل بھ معناى ھر چیزى است كھ مایھ تذكر و یاد » ذكر«: كنیم كھ در توضیح معناى این آیھ یاد آورى مى
تفسیر گردیده است » تورات«یعنى  -علیھ السالم  -كتاب آسمانى حضرت موسى  آورى باشد ولى در آیھ یاد شده بھ

  .بھ قرینھ اینكھ قبل از زبور معرفى شده است

اشاره بھ قرآن مجید است زیرا كھ در خود آیات قران این عنوان بھ قرآن گفتھ شده » ذكر«طبق تفسیر دیگرى، 
بوده و معناى آیھ چنین » عالوه بر«بھ معناى » من بعد«بنابراین، كلمھ  (27 / تكویر(اّن ھَُو اّالّ ِذكٌر لِلعالَمین : است

ایم كھ سرانجام، زمین را بندگان صالح من بھ ارث خواھند  ما، عالوه بر قرآن، در زبور نوشتھ: خواھد بود
  .(147(برد

آیھ و آیھ بعدى كھ نقل ، بھ این - عجل هللا تعالى فرجھ - مرحوم شیخ مفید در آغاز فصل مربوط بھ حضرت مھدى 
 (148. (كنیم، استناد كرده است مى

این بندگان صالح، ھمان یاران مھدى در آخر : نقل شده است كھ فرمود -علیھ السالم  - در تفسیر این آیھ از امام باقر 
  .(149(الزمانند 



  :گوید در تفسیر آیھ مزبور پس از نقل حدیث یاد شده مى» طبرسى«مفسر برجستھ قرآن، مرحوم 

اگر از عمر دنیا جز یك «: اند، بر این موضوع داللت دارد نقل كرده)ص(حدیثى كھ شیعھ و سنى از پیامبر اسالم
گرداند تا مردى صالح از خاندان مرا بر انگیزد و او جھان  روز باقى نماند، خداوند آن روز را آن قدر طوالنى مى

 (150. (»جور پر شده باشدرا پر از عدل و داد كند ھمان گونھ كھ از ظلم و 

دھد كھ  اشاره قرآن بھ پیشگویى حكومت بندگان شایستھ خداوند در روى زمین در كتاب تورات و زبور، نشان مى
شده  این موضوع از چنان اھمیتى برخوردار است كھ در كتب آسمانى پیامبران پیشین یكى پس از دیگرى مطرح مى

  .است

است و ) تورات(كھ امروز جز كتب عھد قدیم » مزامیر داود«وضوع در كتاب جالب توجھ این است كھ عین این م
است، بھ تعبیرھاى گوناگون بھ چشم  - علیھ السالم  - اى از مناجاتھا و نیایشھا و اندرزھاى داود پیامبر  مجموعھ

  :خوانیم مى 37از جملھ در مزمور .خورد مى

د وارث زمین خواھند شد، و حال اندك است كھ شریر نیست شریران منقطع میشوند، اما متوكالِن بھ خداون ...»
شود كھ ھر چند مكانش را استفسار نمایى ناپیدا خواھد بود اما متواضعان وارث زمین شده از كثرت سالمتى  مى

  .«متلذذ خواھند شد

  :خوانیم ھمچنین در ھمان مزمور چنین مى

 (151. (»عونان وى منقطع خواھند شدوارث زمین خواھند شد، اما مل) خداوند(متبركان  ...»

ایم كھ بر مستضعفان زمین نعمت بخشیم  وارد كرده» (152...(َونُریُد أن نَُمّن َعلَى الّذیَن استُضِعفُوا فِى األرِض  - 2
  .«قرار دھیم) زمین(و آنان را پیشوایان و وارثان 

پس از پیشگویى بازگشت و  -علیھ السالم  -نقل كردیم، امیر مؤمنان » مھدى در منابع شیعھ«چنانكھ در بخش 
 (153. (جھان بھ سوى خاندان وحى، این آیھ را تالوت فرمود) مردم(گرایش 

روزى شرح : گوید او مى. ، یكى از علویان، در زمان مأمون بر ضد خالفت عباسى قیام كرد»محمد بن جعفر»
: صبر كن تا تأویل آیھ: او گفت. بن انس نقل كردمگرفتاریھا و فشارھایى را كھ با آنھا روبرو ھستیم، براى مالك 

 (154. (آشكار گردد... َونُریُد أن نَُمّن َعلَى الّذین

لَیَُمّكنَّن لَھُم َوَعَد هللاُ الّذیَن آَمنُوا ِمنُكم َوَعِملُوا الّصالِحاِت لَیَستَخلِفَنّھُم فِى األرِض َكَما استَخلََف الّذین ِمن قَبلِِھم وَ  - 3
  .(155... (لَھُم َولیُبَِدلَنّھُم ِمن بَعِد َخوفِِھم أَمناً یَعبُُدونَنى الیُشِرُكوَن بِى َشیئاً   الِّذى ارتَضى دینَھُمُ 

اند، وعده داده است كھ حتماً آنان را خلیفھ روى  خداوند بھ كسانى از شما كھ ایمان آورده و اعمال صالح انام داده»
ان را خالفت روى زمین بخشید؛ و دین و آیینى را كھ خود براى آنان زمین خواھد كرد، ھمان گونھ كھ پیشینی

پرستند  مرا مى) آنچنانكھ(پسندیده استقرار خواھد بخشید و بیم و ترس آنان را بھ ایمنى و آرامش مبّدل خواھد ساخت 
  .«...دھند و چیزى را براى من شریك قرار نمى

  :گوید در تفسیر این آیھ مى» طبرسى«مرحوم 

از حضرت على بن » عیّاشى«. نازل شده است) ص(خاندان پیامبر روایت شده است كھ این آیھ درباره آل محمد از 
بھ خدا سوگند آنان شیعیان ما خاندان پیامبر : روایت كرده است كھ این آیھ را خواند و فرمود - علیھ السالم  - الحسین 

او ھمان . رساند و او مھدى این امت است ما بھ انجا مىخداوند این كار را در حق آنان بھ دست مردى از . ھستند
  :درباره او فرمود)ص(كسى است كھ پیامبر



گرداند تا مردى از خاندان من  اگر از عمر دنیا جز یك روز باقى نماند، خداوند آن روز را آن قدر طوالنى مى»
سازد ھمان گونھكھ از ظلم و جور  پر مىاست، او زمین را از عدل و داد ) محمد(اسم او اسم من . حاكم جھان گردد

  .«پر شده باشد

نیز  -علیھ السالم  -و امام صادق  -علیھ السالم  -این معنا در تفسیر آیھ مزبور از امام باقر : افزاید مى» طبرسى»
 (156. (روایت شده است

 فواید وجود امام در دوران غیبت 

د، مناسب است كھ بھ یكى از شایعترین پرسشھا پیرامون آن اینك كھ بحث ما پیرامون حضرت مھدى بھ اینجا رسی
زندگى امام در : فایده وجود امام در عصر غیبت چیست؟ بھ تعبیر دیگر: حضرت پاسخ گوییم، و آن این است كھ

بنابرانى وجود مقدس او چھ اثر . دوران غیبت یك زندگى خصوصى است نھ یك زندگى اجتماعى در نقش یك پیشوا
 توانند از او ببرند؟  اى مى تواند داشتھ باشد و مردم چھ نوع بھره مردم مى عمومى براى

البتھ باید توجھ داشتھ باشیم كھ غایب بودن امام ھرگز بھ این معنا نیست كھ وجود آن حضرت بھ یك روح نامرئى یا 
خارجى دادر، منتھا با  بلكھ وى یك زندگى طبیعى عینى و! امواج ناپیدا و رؤیایى و امثال اینھا تبدیل شده است

كند ولى  ھا رفت و آمد دارد و در نقاط مختلف زندگى مى آن حضرت در میان مردم و در دل جامعھ. عمرى طوالنى
: فرمود مى - علیھ السالم  -امام صادق ) 157. (»ناشناس»و » نامرئى«و فرق بسیار است بین . بھ صورت ناشناس

 (158. (بینند بیند ولى آنان او را نمى شود و مردم را مى وسم حج حاضر مىاو در م. كنند مردم امام خود را گم مى

 خورشید پنھان 

در پاسخ سؤال یاد شده یاد آورى كنیم كھ این سؤال تازگى نداشتھ و تنھا در عصر ما مطرح نشده است، بلكھ از 
این سؤال مطرح بوده و ھنگامى نیز  -علیھ السالم  -آید كھ حتى پیش از تولد حضرت مھدى  روایات اسالمى بر مى

آوردند، با  از مھدى و غیبت طوالنى آن حضرت سخن بھ میان مى - علیھم السالم  -كھ پیامبر اسالمى و ائمھ پیشین 
  :بھ عنوان نمونھ. گفتند شدند و بھ آن پاسخ مى چنین سؤالى روبرو مى

بلى، : برد؟ فرمود اى مى از وجود قائم فایدهپیامبر اسالم در پاسخ این پرسش كھ آیا شیعھ در زمان غیبت،  - 1
برند و از نو والیتش بھره  سوگند بھ پروردگارى كھ مرا بھ پیامبرى بر انگیخت، در دوران غیبتش از او نفع مى

 (159. (كنند گیرند، ھمان گونھ كھ از خورشید بھ ھنگام قرار گرفتن در پشت ابرھا استفاده مى مى

از روزى كھ خداوند حضرت آدم را آفریده تا روز رستاخیز، زمین ھیچگاه : فرمود -الم علیھ الس -امام صادق  - 2
خالى از حجت نبوده و نخواھد بود، یا حجت ظاھر و آشكار و یا غایب و پنھان، و اگر حجت خدا نباشد، خدا ستایش 

  .شود نمى

آنچنانكھ از خورشید پشت ابر : فرمودكنند؟ حضرت  مردم چگونھ از امام غایب و پنھان استفاده مى: راوى پرسید
 (160. (كنند استفاده مى

در توقیعى كھ آن حضرت در . نیز روى این معنا تكیھ كرده است -عجل هللا تعالى فرجھ  - خود حضرت مھدى  - 3
: صادر فرمود و توسط محمد بن عثمان تحویل اسحاق گردید، چنین نوشت» اسحاق بن یعقوب«پاسخ بھ سؤاالت 

. شود نگى استفاده مردم از من ھمچون استفاده آنھاست از خورشید، ھنگامى كھ در پشت ابرھا پنھان مىاما چگو
)161) 

  :خورشید داراى دو نوع نور افشانى است: در توضیح این تشبیھ باید یاد آورى كنیم كھ



 نور افشانى آشكار و مستقیم،  - 1

  .نور افشانى غیر مستقیم - 2

شود ولى در تابش غیر مستقیم، ابرھا ھمانند یك شیشھ مات،  ، اشغھ خورشید بخوبى دیده مىدر نور افشانى آشكار
، ...اما آثار حیات بخش خورشید در رشد و نمو موجودات و. كند نور مستقیم خورشید را گرفتھ و پخش مى

تولید : مانند - این آثار تابد، بلكھ بسیارى از  مخصوص زمانى نیست كھ نور آن مستقیماً بر پھنھ حیات و طبیعت مى
ھا و  گرما، رویش و رشد گیاھان، تولید انرژى الزم براى حركت و حیات، بھ بار نشستن درختان، خندیدن شكوفھ

اشعھ معنوى وجود امام، ھنگامى ھم . در زمان تابش نور مات خورشید از پشت ابرھا نیز وجود دارد - شكفتن گلھا 
داراى آثار گوناگونى است كھ با وجود متوقف شدن كالس تعلیم و تربیت و  كھ در پشت ابرھاى غیبت پنھان است،

اینك برخى از این آثار را بھ اختصار مورد بررسى قرار . سازد رھبرى مستقیم، فلسفھ وجودى او را آشكار مى
  .دھیم مى

 جان جھان  - 1

اند، در  كھ دانشمندان ارائھ كرده طبق احادیث فراوانى كھ در موضوع امامت وارد شده، و بر اساس دالئلى است
امام قلب عالم وجود، ھستھ مركزى جھان . بینش اسالمى، امام، جان جھان است و جھان بھ وجود او بستگى دارد

و اگر او . بین عالم و آفریدگار عالم است و از این جھت حضور و غیبت او تفاوتى ندارد» واسطھ فیض«ھستى و 
 -علیھ السالم  -چنانكھ امام صادق . ریزد جھان نباشد، جھان ھستى در ھم فرو مىدر  - ولو بھ صورت ناشناس  -

  .(162. (برد اگر زمین بدون وجود امام بماند، ساكنان خود را در كام خود فرو مى: فرمود

در . دارد نگھ مى -جز بھ اذان او  - در پرتو وجودئ ماست كھ خداوند آسمان را از فرو پاشى: امام چھارم فرمود
بھ واسطھ ماست كھ خداوند . دارد پرتو وجو ماست كھ خداوند زمین را از لرزش و سلب آرامش ساكنانش، نگھ مى

و اگر آن كس از ما  .آورد گستراند و بركات و نعمتھاى زمین را بیرون مى كند و رحمت خود را مى باران نازل مى
 (163) .برد كھ در زمین است نبود، زمین اھل خود را فرو مى

 پاسدارى از آیین خدا  - 2

در یكى از سخنان خود در مورد لزوم وجود رھبران الھى در ھر عصر و زمان  - علیھ السالم  - امیر مومنان 
  :گوید مى

ماند، خواه ظاھر و آشكار باشد و  اى با حجت و دلیل، خالى نمى خدایا چنین است، ھرگز روى زمین از قیام كننده»
  .(164(» ...تا داللئ و اسناد روشن الھى از بین نرود و بھ فراموشى نگرایدخواه بیمناك و پنھان، 

ھا و افكار شخصى بھ مسائل مذھبى و دراز شدن دست مفسده جویان بھ سوى تعالیم  با گذشت زمان و آمیزش سلیقھ
  .دگرد رود و دین دستخوش تغییرات زیانبخش مى اى از قوانین الھى از دست مى آمسانى، اصالت پاره

براى آنكھ اصالت آیین الھى حفظ گردد و جلوى تحریفات و تغییرھا و خرافات گرفتھ شود، باید این رشتھ بھ وسیلھ 
وجود دارد كھ اسناد مھم آن مؤسسھ » صندوق آسیب ناپذیرى«در ھر مؤسسھ مھم، . یك پیشواى معصوم ادامھ یابد

سینھ امام و روح . آتش سوزى و امثال اینھا محفوظ بماندكنند تا از دستبرد دزدان یا خطر  را در آن نگھدارى مى
ناپذیر حفظ اسناد آیین الھى است تا ھمھ اصالتھاى نخستین و ویژگیھاى آسمانى این تعالیم  بلندش نیز صندوق آسیب
  (165. (را در خود نگاھدار كند

علیھ  -ول حضرت عیسى پس از نقل احادیث حاكى از نز» صحیح بخارى«در شرح » ابن حجر عسقالنى«حافظ 
  :نویسد و اقتداى او بھ آن حضرت مى - عجل هللا تعالى فرجھ  - بھ زمین ھنگام ظھور حضرت مھدى  - السام 



كند و پشت سر او نماز  در آخر الزمان و نزدیك قیامت، بھ مرد از این اّمت اقتدا مى - علیھ السالم  - اینكھ عیسى 
زمین ھرگز از وجود حجت كھ با دالئل : دانشمندان اسالمى است كھ خواند، دلیل بر نظریھ صحیح در میان مى

 (166. (ماند كند، خالى نمى وبراھین آشكار، براى خدا قیام مى

 امید بخشى  - 3

در میدانھاى نبرد، تمام كوشش سربازان زبده وفداكار معطوف این امر است كھ پرچم سپاه، در برابر حمالت 
كوشند پرچم آنھا را سرنگون سازند، چرا كھ  و متقابالً سربازان دشمن دائماً مى دشمن ھمچنان در اھتزاز باشد،

  .برقرار بودن پرچم، مایھ دلگرمى سربازان و تالش و كوشش مستمر آنھا است

خون گرم و پر حرارتى  -ھر چند ظاھراً خاموش و ساكت باشد  -ھمچنین وجود فرمانده لشگر در مقّر فرماندھى 
دارد كھ فرمانده ما زنده است و پرچممان  آورد و آنھا را بھ تالش بیشتر وا مى ن بھ گردش در مىدر عروق سربازا

  !در اھتزاز

اّما ھرگاه خبر قتل فرمانده در میان سپاه پخش شود، یك لشگر عظیم با كارآیى فوق العاده ،یك مرتبھ روحیھ خود را 
  .گردد بازد و متالشى مى مى

گر، مادام كھ زنده است، ھر چند مثالً در سفر یا فرضاً در بستر بیمارى باشد، مایھ رئیس یك جمعیت یا یك لش
حیات و حركت و نظم و آرامش آنھاست، ولى شنیدن خبر از دست رفتن او گرد و غبار یأس و نومیدى را بر سر 

  .پاشد ھمھ مى

بیند، اما خود را تنھا  یان خود نمىاى كھ بھ وجود امام زنده دارد، ھر چند او را در م جمعیت شیعھ طبق عقیده
داند، و اثر روانى این عقیده در روشن نگھداشتن چراغ امید در دلھا ووادار ساختن افراد بھ خود سازى و  نمى

  .آمادگى براى آن قیام بزرگ جھانى، كامالً قابل درك است

  :گوید نامدار فرانسوى مىو مستشرق ) فرانسھ(استاد فلسفھ در دانشگاه سوربن » ھانرى كربن«پروفسور 

بھ عقیده من مذھب تشیّع تنھا مذھبى است كھ رابطھ ھدایت الھى را میان خدا و خلق براى ھمیشھ نگھداشتھ است و 
  .دارد بھ طور مستمر و پیوستھ، والیت را زنده و پا برجا مى

ت كلیم ختم كرده و پس از آن بھ اى است واقعى میان خدا و عالم انسانى، در حضر مذھب یھود، نبّوت راك ه رابطھ
ھمچنین مسیحیان در . كند اذعان ننموده و رابطھ مزبور را قطع مى)ص(نبوت حضرت مسیح و حضرت محمد

توقف كرده و با ختم نبّوت در )ص(اھل سنت از مسمانان نیز در حضرت محمد. اند حضرت مسیح متوقف شده
را با حضرت » نبّوت«تنھا مذھب تشیّع است كھ . دانند نمىاى میان خالق و مخلوق، موجود  ایشان، دیگر رابطھ

باشد، بعد از آن حضرت و براى  را كھ ھمان رابطھ ھدایت و تكمیل مى» والیت«داند، ولى  ختم شده مى)ص(محّمد
  .(167(داند  ھمیشھ زنده مى

 پایان 

  :پى نوشتھا

بورى، روضة الواعظین، الطبعة االولى، بیروت، فتّال نیشا -  346شیخ مفید، االرشاد، قم مكتبة بصیرتى،، ص  -1
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صدوق، كمال الدین، قم، مؤسسة النشر (ھجرى ضبط شده است  256در بعضى از مآخذ، تاریخ تولد حضرت، سال 
و ) 147و  139طوسى،، الغیبة، ص  - 432ق، ص  -ه 1405لجماعة المدرسین بقم المشرفة، ) التابعة)االسالمى 
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ذكر شده است و ابو جعفر ) 15، ص )ضمن مجموعھ نفیسھ(ابن ابى الثلج بغداى، تاریخ االئمة، قم، مكتبة بصیرتى، 

دالئل االمامة، الطبعة الثالثة، قم، منشورات الرضى،، (داند  مى 257محمد بن جریر بن رستم طبرى آن را در سال 
  .272و  271ص 
ابن  - 227اربلى، ھمان كتاب، ص  - 417طبرسى،، ھمان كتاب، ص  - 346شیخ مفید، ھمان كتاب، ص  -2

  310.صبّاغ، ھمان كتاب، ص 
نوار، تھران، المكتبة مجلسى،، بحاراأل - 332كلینى،، ھمان كتاب، ص  - 648صدوق، ھمان كتاب، ص  -3
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مقطعى و مربوط بھ دوران غیبت صغرى بوده یا اینكھ حرمت ذكر نام آن حضرت تا ھنگام ظھور و قیامش باقى 
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مردم آن زمان كنیزان خویش را براى ). كیمھ بوده استبنابر روایاتى، او قبالً كنیز ح(بھ وى داده باشد  - السالم 
دكتر حسین (خواندند و نرجس، ریحانھ و سوسن ھمھ اسامى گلھا ھستند  خوشامد گویى، بھ اسامى گوناگون مى

جاسم، تاریخ سیاسى غیبت امام دوازدھم، ترجمھ دكتر سید محمد تقى آیت اللّھى، چاپ اّول، تھران، مؤسسھ انتشارا 
  .(114ش، ص . 'ه 1367، امیركبیر
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  39.، 23، ص - السالم 
تعدادى از این منابع كھ در دسترس نگارنده است و تولد حضرت مھدى بھ صراحت در آنھا بیان شده، بھ قرار زیر 
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  91. - 90صافى، ھمان كتاب، ص  -108
  91.صافى، ھمان كتاب، ص  -109
فتقّرر بجمیع ما سقناه أّن األحادیث  .وجمیع ما سقناه بالغ حّد التواتر كما الیخفى على من لھ فضل اطّالع -110

نقل از غایة . (من أیمان و قلیل من انصافو ھذا یكفى لمن كان عنده ذّرة ... الواردة فى المھدى المنتظر متواترة
، قاھره، دار احیأ 2المأمول فى شرح التاج الجامع لألصول، تألیف شیخ منصور على ناصف، در حاشیة التاج، ط 

  .(327، ص 5الكتب العربیة، ج 
د و بھ  حافظ، كسى است كھ بر سنن رسول اكرم احاطھ داشتھ باشد و موارد اتفاق و اختالف آن را بدان -111

  .(22، ص 2مدیر شانھ چى، ھمان كتاب، ج (احوال راویان و طبقات مشایخ حدیث كامالً مطلّع باشد 
 .(منتختب األثر، ص، پاورقى)فى أمر المھدى )ص(تواترت األخبار و استفاضت بكثرة رواتھا عن المصطفى -112

 
فتح البارى بشرح (سینزل و یصلّى خلفھ  - السالم علیھ - تواترت األخبار بأّن المھدى من ھذه االمھ واّن عیسى  -113

  .(494 - 493، ص 6صحیح البخارى،، بیروت، دار المعرفة، ج 
نور األبصار، قاھره، مكتبة المشھد (انّھ من أھل بیتھ وانّھ یمأل األرض عدالً )ص(تواترت األخبار عن النبى  -114

  .(171الحسینى،، ص 
اسعاف الراغبین، در (بخروجھ و انّھ من أھل بیتھ وانّھ یمأل االرض عدالً )ص(تواترت األخبار عن النبى  -115

  .(140حاشیھ نور األبصار، ص 
اصول «اش ذكر شده است، بھ منظور جمع آورى مجموعھ قابل اطمینانى از  این كتاب، چنانكھ در مقدمھ -116

مؤلف كتاب . در پنج جلد چاپ شده استحدیث كھ مھمترین كتب حدیث اھل سنت است، تألیف گردیده و » پنجگانھ
  .اش چاپ شده است در شرح آن نوشتھ كھ در حاشیھ» غایة المأمول«شرحى بھ نام 

  310.، ص 5، دار احیأ الكتب العربیة، ج 2التاج الجامع لألصول، قاھره، ط  -117
شرح نھج )) (المھدى(االّ علیھ  قد وقع اتفاق الفرق من المسلمین أجمعین على اّن الدنیا و التكلیف الینقضى -118

  .(96ص  10م، ج  1960البالغھ، قاھره، دار احیأ الكتب العربیة، 
  .درصفحات آینده، قسمتھایى از مطالب این مجلھ را نقل خواھیم كرد -119
، نقل شده است و 155تا  151مھدى انقالبى بزرگ، از صفحھ : متن كامل عربى این یبانیھ درك كتاب -120
  .آن با تغییرات اندكى از این كتاب گرفتھ شده است ترجمھ
  .در بیانیھ یاد شده نیز این منابع پیروى شده است -121
 - 4282، كتاب الفتن و الماحم، كتاب المھدى ،، حدیث 106، ص 4سنن ابى داود، بیروت، دار الفكر، ج  -122

  272.سیوطى، تاریخ الخلفأ، بغداد مكتبة المثنى، ص 
، مؤلف یكى از شش كتاب مشھور و معتبر نزد اھل سنت 'ه 279د بن عیسى بن سوره ترمذى متوفاى محم -123

  .است
التذھب الدنیا حتى یملك العرب رجل من أھل بیتى یواطئ اسمھ : 9قال رسول هللا: متن حدیث جنین است -124
و  2230، ح ))ماجأ فى الھدى( 52، باب 505، ص 4سنن ترمذى،، بیروت، دار احیأ التراث العربى،، ج )اسمى 
2231).  



  448.، ص 1مسند احمد حنبل، ج : ك بھ. ر -125
و موسوعة االمام  -  235 - 231ق، ص . 'ه 1373صافى، ممنتخب األثر، تھران، مركز نشر كتاب،  -126

 المھدى،، اصفھان،
اند كھ جھت رعایت  دیگرى نیز داه در این باره احتماالت 16. - 13، ص 1مكتبة االمام أمیر المؤمنین العاّمة، ج 

  .اختصار از نقل آنھا خود دارى شد
  .'ه 808 -  732عبد الرحمان بن محمد بن خلدون مغربى  -127
مقصود از جرح این است كھ راوى یا راویان یك حدیث . شناسى است جر و تعدیل از اصطالحات علم حدیث -128

روغگو، جاعل حدیث، اھل غلّو و تعبیرات دیگرى كھ در این علم د: از طرف حدیث شناسان با تعبیراتى از قبیل
  .مطرح شده، معرفى شود كھ طبعاً آن حدیث فاقد اعتبار خواھد بود

شخص عادل، موثق و مانند اینھا معرفى شود كھ طبعاً حدیث او : و مقصود از تعدیل، این است كھ راوى بھ عنوان
دانشمندان اھل سنت نیز . ھاى جرح و تعدیل از دیدگاه دانشمندان شیعھ استالبتھ اینھا معیار. مورد قبول خواھد بود

  .معیارھایى دارند كھ ھمھ جا با معیارھاى شیعھ یكسان نیست
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  96.نوبختى، ھمان كتاب، ص  -144
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  106: .انبیأ -146

  122. - 121مكارم، ناصر، مھدى انقالبى بزرگ، چاپ دوم، قم، مطبوعاتى ھدف، ص ) آیت هللا) -147
  346.كتبة بصیرتى،، ص االرشاد، قم، م -148
  66.، ص 7ق، ج . 'ه 1379طبرسى،، مجمع البیان، تھران، شركة المعارف االسالمیة،  -149
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  55: .نور -155
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  338.، ص 1ق، ج . 'ه 1381ینى، اصول كافى، تھران، مكتبة الصدوق، كل -158
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