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ّدمه م�ق
یج به  دوام سلطه و حکومت خلفای جور در طول قرون متمادی، بتدر
كه اساسًا مبارزه با ظلم  این باور عمومی حّتی نزد غالب متفّکران انجامید 
و ظالم و تشکیل حکومت اسالمی برای تحّقق عینی و عملی دین، وظیفه 
راستین  یعنی جانشینان  ائّمه ی معصومین)علهیم الّسالم(  كه  تکلیفی است  و 
بارز آن، قیام  كه جلوه ی  ادوار _  جز در بعضی   اهلل علیه وآله( 

ّ
سّیدالمرسلین)صل

حضرت اباعبداهلل الحسین)علیه الّسالم( و مبارزه ی رودررو با طاغوت زمان در 
حماسه ی عاشورا است _ تالشی عملی برای ایفای آن مبذول نداشته اند، 
كمان و عمل  هرچند این سکوت و سکون، به سبب فشار فرساینده ی حا
به وظیفه ی اسالمی تقّیه بوده باشد.1 از این رو، ائّمه ی هدی)صلوات اهلل علهیم(، 
سالله ی  آن  خود،  پیروان  قاطبه ی  چشم  در  بلکه  مسلمین  عموم  نگاه  در 
كه فاقد  ک نبی) صل اهلل علیه و آله( و اسوه های علم و فضلیت و عبادت حّقند  پا
كنش یا تأثیر سیاسی و مبارزه با طواغیت زمان محسوب میشوند.  هرگونه 
كه چنین تصّوری، تا چه حد در سوق دادن جوامع اسالمی  بدیهی است 
به خمودی و سستی و ظلم پذیری نقش مؤّثر داشته است؛  هرچند از نقش 
اطهار)علهیم الّسالم(  ائّمه ی  چهره ی  تصویر  برای  حکومت  دستگاه  زیركانه ی 

كتاب حاضر گفتار دهم  1.  ر.ک: 
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اقدامات  از  راضی  كه  ک نهادی  پا برجسته ی  شخصّیتهای  بعنوان 
كمان بلکه همراه با آنان بوده اند نباید غافل بود.1 براستی با وجود چنین  حا
جرئت  خود  به  معصوم)علهیم الّسالم(  امامان  راستین  شیعه ی  پنداری،  كدام 
كربال صورت  واقعه ی  در  آنچه  اندیشه ی  كمتر  از   اندیشه ای حّتی  میدهد 
امام  ی  كار فدا و  نباید مجاهدت  آیا  براین اساس  و  بپرورد؟  گرفت در ذهن 
حضرت  آن  به  مختّص  شرایط  به  منحصر   را  یارانش  و  حسین)علیه الّسالم( 

دانست؟
ه 

ّ
در مقابل این طرز تفّکر غالب، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مّدظل

یخ اسالم و با استناد به احادیث معتبر   العایل( بر پایه ی تحقیق و تأّمل در تار

كه تمامی پیشوایان  یخی از سوی دیگر بر این باورند  از یک سو و روایات تار
دین)علهیم الّسالم( پس از قیام عاشورا تالش وسیعی را برای مبارزه با حکومت 
 اهلل علیه وآله( سامان داده اند، 

ّ
براندازی آن و تشکیل حکومت نبوی)صل و  ظلم 

سلطه ی  و  از  قهر  ناشی  مختلف  شرایط  اقتضای  به  تالشها  این  گرچه 
این  بر  است.  میگرفته  صورت  آشکار  غیر  شکل  كثرًا  به  ا جّبار،  كمان  حا
اساس، امامان معصوم _ از امام سّجاد تا امام عسکری)علهیم الّسالم( _ همگی 
تی، تبیینی  كه از هیچ گونه اقدام عملی رودررو، تشکیال مجاهدانی بوده اند 
كه  حکومتی  تشکیل  با  الهی  ارزشهای  كردن  كم  حا قصد  با  آن  مانند  و 
گیرند، فروگذار نکرده اند، و بنابراین همگی همگامان  خود در رأس آن قرار 
مبارزه  مظهر  آن  با  واحد  جبهه ی  در  و  حسین)علیه الّسالم(«  امام  »همرزمان  و 
اقدامات  و  به حیات  نگرش  این  در  میگیرند.2  قرار  با حکومت ستمگران 
فی  »مجاهدین  آنان  همه ی  پیغمبر)صل اهلل علیه وآله(،  حّق  بر  جانشینان 
راه  در  دشمن  با  مبارزه  حال  در  زمان  و  لحظه  هر  در  یعنی  سبیل اهلل« اند 

كتاب حاضر 1.  ر.ک: صفحه ی 1۸ 
كتاب حاضر 2.  ر.ک: صفحه ی 2۳۶ 
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وصول به مقصدند.1
كرد آنچه طواغیت زمانه یعنی عبدالملک و هشام  بتلخی باید اعتراف 
حقیقی  روش  و  سیره  از  آنان  امثال  و  الّرشید  هارون  و  دوانیقی  منصور  و 
در  همام  امامان  پیروان  یافتند،  در و  فهمیدند  طاهرین)علهیم الّسالم(  ائّمه ی 

قرون متمادی درک نکردند و نشناختند.2 
یخ و سیره ی پیشوایان دین، مستند به شواهد و  این نگرش واقعی به تار
قرائن آشکار، باور عمومی پیش گفته را به چالش میکشد و عموم مسلمانان 
بویژه پیروان و شیعیان هادیان دین را به اقتدا به آن مقتدایان و تأّسی به آن 

اسوه ها فرامیخواند.۳
ه العایل( با خلق تعبیر »انسان 250 

ّ
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مّدظل

را به منزله ی یک انسان   اهلل علیه وآله( 
ّ

كرم)صل از رسول ا ساله«، معصومین پس 
كه از سال 11 تا 2۶0 هجری قمری همواره در حال »جهاد« با ظلم و  میدانند 
گرچه صورت  انحراف، و مبارزه ی سیاسی حاّد ممتد با طواغیت است.4 
و قالب این مبارزه به َتبع شرایط مختلف و به اقتضای زمینه های متفاوت، 
حانه 

ّ
مسل جنگ  به  گاه  كرده،  صلح  گاهی  بوده؛  متفاوت  و  مختلف 

ظلم  حکومت  براندازی  برای  پنهانی  تی  تشکیال مبارزه ی  به  گاه  پرداخته، 
ترغیب  حانه 

ّ
مسل جنگ  و  جهاد  به  را  كسانی  مواردی  در  آورده  و  ی  رو

كالمی  این نگرش  رو،  این  از  آنان پشتیبانی مالی نموده است.5  از  یا  كرده 
كه همه ی معصومین)علهیم الّسالم(  صحیح و استوار در میان متفّکران شیعه 
نور واحدند، به وحدت در مسئله ی مهّم جهاد و مبارزه با دشمن نیز  توسعه 
گواهی به  می یابد،۶ و لذا مخاطبه ی با هر یک از ائّمه ی هدٰی )علهیم الّسالم( و 

كتاب حاضر 1.  ر.ک: صفحات 111 و 112 
كتاب حاضر 2.  ر.ک: صفحه ی 171 
كتاب حاضر ۳.  ر.ک: صفحه ی 15 

كتاب حاضر 4.  ر.ک: صفحات 5۹ تا ۶1 
كتاب حاضر 5.  ر.ک: صفحات ۶4 و ۶5 

كتاب حاضر ۶.  ر.ک: صفحه ی ۶0 
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هاده1 _ معنی   اهد�ق �فی اهلل ��قّ �ج ک �ج هد ا�فّ ا�ش جهاد حقیقی او در راه خدا _ 
می یابد.2

اندیشه ی مبارزه با حکومت جور به قصد براندازی آن و تشکیل حکومتی 
كه پیام سیره ی پیشوایان معصوم)علهیم الّسالم( است،  بر پایه ی ارزشهای الهی 
كشور اسالمی ایران نیز  درسی برای اهل ایمان در دوران سیطره ی طاغوت بر 
ه العایل( كه در سال 1۳50 به 

ّ
داشت. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مّدظل

این ُبعد مهم در زندگی ائّمه) علهیم الّسالم( پی برده بودند: »اّول بار،  این فکر برای 
ابتال دشوار پیدا  و  امتحان  و در دوران محنت بار یک  بنده در سال 1۳50 
این  تبیین  با  گون  گونا اقشار  با  مواجهه ی  در  و  شد.«۳ در مجامع مختلف 
واقعّیت مستحکم زندگی ائّمه ی معصومین) علهیم الّسالم(، بذر واقعی حركت 
و تکاپو برای ایجاد حکومت اسالمی را در دل و ذهن مشتاقان می افشاندند. 
و سلطنت  با حکومت  ایشان  مبارزه ی  و مظاهر  از وجوه  براین اساس یکی 
ی دل و  كه نتیجه ی آن، بیدار شاه، تبیین این حقایق اصیل اسالمی است 

یم طاغوت بود. ذهن مخاطبان و توّجه به وظیفه ی سرنگونی رژ
كتاب حاضر مجموعه ی ده سخنرانی معّظٌم له در باب عنصر مبارزه در 
كه در محّرم سال 1۳۹۳ هجری  سیره ی ائّمه ی معصومین) علهیم الّسالم( است 
كه فضای اختناق ستم شاهی  قمری برابر با بهمن 1۳51 هجری شمسی _ 
خود  اوج  به  پهلوی  بیدادگر  یم  رژ ک  ساوا توّسط  مبارزان  سركوب  و  فشار  و 

رسیده بود _ در هیئت »انصارالحسین)علیه الّسالم(« تهران ایراد شده است.
شناخت  اهّمّیت  درباره ی  سخنرانی ها،  سلسله  این  در  معّظٌم له 
آنان،  مبارزاتی  چهره ی  تحریف  برای  دشمنان  توطئه ی  و  امامان  صحیح 
گفته اند.  سخن  ائّمه) علهیم الّسالم(  مجاهدت  از  مقصود  و  جهاد  معنای 

یارت امین اهلل  1.  مفاتیح الجنان،  ز
كتاب حاضر 2.  ر.ک: صفحه ی ۹۶ 

كنگره ی جهانی حضرت رضا )ع( در مشهد 1۳۶5/4/2۸ ۳. در افتتاحّیه ی 
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سیاسی  حیات  و  جهاد  امر  در  معصومین) علهیم الّسالم(  شخصّیت  وحدت 
كرده  تحلیل  را  كاظم) علهیم الّسالم(  امام  و  صادق  امام  باقر،  امام  سّجاد،  امام 
را توضیح داده اند. سپس به بیان  از آن  با طرح »انسان 250 ساله«، مراد  و 
یدبن علی)علیه الّسالم(  حقیقت فّعالّیتهای سیاسی آشکار امامزادگان از قبیل ز
پرداخته اند، و سپس وجه توّجه ائّمه) علهیم الّسالم( به شعرای مجاهد و برخورد 

كرده  و مقصود از تقّیه را شرح داده اند.  سخت با علمای درباری را بیان 
و  حفظ  )دفتر  اسالمی  انقالب  پژوهشی _ فرهنگی  مؤّسسه ی  اینک 
متن  مجموعه ی  ه العایل(( 

ّ
خامنه ای)مّدظل العظمی  آیت اهلل  حضرت  آثار  نشر 

كه پس از پیاده سازی از سند صوتی، ویرایش و تنظیم شده  سخنرانی ها را 
است، در اختیار خوانندگان ارجمند، جویندگان راه و روش واقعی ائّمه ی 

هدی)علهیم الّسالم( قرار میدهد.
گفتار نهم و  در تنظیم متن سخنرانی ها، به دلیل فقدان سند صوتی از 
كه در زمان ایراد بیانات تولید شده،  گفتار  دهم،  به متن پیاده شده  ی آن دو 

كتفا شده است.  ا
صورت  در  میکند  تقاضا  ارجمند  خوانندگان  همه ی  از  مؤّسسه  این 
دست نوشته های  یا  معّظٌم له  سخنرانی های  صوتی  نوارهای  به  دسترسی 
ایشان در سالهای قبل، نسخه ای از آن را در اختیار این مؤّسسه قرار دهند.
كتاب، چراغ راهی برای شناخت حقیقی ائّمه ی  امید است انتشار این 
اطهار)علهیم الّسالم( برای اقتدا و تأّسی به آن بزرگواران در تحّقق حکومت اسالم 

در همه ی جهان باشد. ان شاءاهلل
و من اهلل الّتوفيق
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ار 
گفت

بسماهللالّرحمنالّرحیم 

ر.1 ک المص�ی ل�ی ا و اإ �ف �ج �ف
أ

ک ا ل�ی ا و اإ ل�ف
ّ

وک ک �ق ا عل�ی �ف ر�جّ
م.2 �ف الحک�ی �ی �ق العرف �ف

أ
ک ا �فّ ا اإ �ف ا ر�جّ � ل�ف �ف روا و اعف �ی�ف ک�ف

دف
ّ
�ق لل �ف �ق ا �ف عل�ف حج ا لا �ق �ف ر�جّ

صار.۳ �ف
أ

�ف م�ف ا الم�ی
� و ما لل�فّ �ق �ی رف �ف

أ
د ا �ق ار �ف ل ال�فّ د�ف ک م�ف �ق �فّ ا اإ �ف ر�جّ

4. �ف ر�ی
وم الکا�ف ا علی ال�ق صر�ف ا و ا�ف دام�ف �ق

أ
�ق ا ّ

�ج را و �ش ا ص�ج �ف ��ف عل�ی �ف
أ

ا ا �ف ر�جّ

�ق  �ف
أ

ا ک  �فّ اإ ک رحم�ق  ا م�ف لد�ف ل�ف ا و ه�ج  �ف �ق دف هد�ی اإ �جعد  ا  �ف لو�ج �ف �ق �ف ا لا�ق �ف ر�جّ
5. الوّها�ج

و  كردیم  اعتماد  تو  بر  ما!  پروردگار  ای   ...« آیه ی4؛  از  بخشی  ممتحنه،  سوره ی   .1
به سوی  تو بازگشتیم و فرجام به سوی  تو است.«

آزار[  آماج  ]و  آزمایش  وسیله ی  را  ما  »پروردگارا!  آیه ی5؛  ممتحنه،  سوره ی   .2
توانای  خود  تو  كه  ببخشای  ما  بر  و  مگردان؛  یده اند،  ورز كفر  كه  كسانی  برای 

سنجیده كاری.«
یقینًا  درآوردی،  آتش  در  تو  را  كه  هر  »پروردگارا!  آیه ی1۹2؛  آل عمران،  سوره ی   .۳

كرده ای؛ و برای ستمکاران یاورانی نیست.« رسوایش 
4. سوره ی بقره، بخشی از آیه ی250؛ »...پروردگارا! بر ]دلهای[ ما شکیبایی فرو ریز و 

كافران پیروز فرمای.« گروه  گامهای ما را استوار دار و ما را بر 
كردی، دلهایمان  5. سوره ی آل عمران، آیه ی۸؛ »پروردگارا! پس از آنکه ما را هدایت 
كه تو خود  را دستخوش انحراف مگردان و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار 

بخشایشگری.«
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مروا 
أ

ا و  کوهق  ال�فّ وا  �ق
آ

ا و  الّصلوهق  اموا  �ق
أ

ا ر�ف 
أ
الا �فی  اهم  مک�فّ �ف  اإ �ی�ف 

دف
ّ
ال

ک�1 هوا ع�ف الم�ف المعرو�ف و �ف �ج

جعلی بودن روایات مبنی بر سازش کار بودن ائّمه)علهیم الّسالم(
مطلب  یک  میکردیم،  تعقیب  دیروز  كه  بحثی  زمینه ى  در 
بنا بوده بحث  كه امروز  از شروع در موضوعی  كه قبل  باقی ماند 
مباحث  سلسله ى  در  است.  الزم  مطلب  آن  یادآورى  كنیم، 
بررسی زندگی ائّمه ى اهل بیت )علهیم  الّصالة و الّسالم( رسیدیم به این 
و  زمان  خلفاى  با  ائّمه )علهیم  الّسالم(  فیما بین  مناسبات  كه  مطلب 
تحریفها  از  گوشه اى  به  بوده.  صورت  چه  به  كم  حا قدرتهاى  با 
طول  در  و  اسالم  صدر  یخ  تار در  زمینه  این  در  كه  تبدیلهایی  و 
كه روایات جعلی و  زمان به وجود آمده است، اشاره شد. دیدیم 
دشمن ساخته را چگونه با مهارت و با تعقیب یک هدف روشن و 
مشّخص، جعل شده بود و براى اینکه شیعه ى دورانهاى بعد، از 
ادامه ى تالش و مبارزه ى اصیل خود دست بردارد، این طور وانمود 
كه رهبران شیعه و بخصوص بنیان گذار مکتب علمی  میکردند 
محّمدالصادق)صلوات اهلل و  جعفربن   همام2،  امام  یعنی  تشّیع، 
تعبیر  به  و  خاشع  و  خاضع  زمان،  قدرتهاى  برابر  در  سالمه علیه( 

كردیم،  بررسی  را  روایات  این  وقتی  بوده اند.  ذلیل  و  زبون  بهتر، 
دیدیم عمده ى این روایات میرسد به ربیع حاجب؛ یعنی دربان 
منصور، حلیف۳ سّر منصور؛ كسی كه منصور عّباسی او را از میان 

كه چون در زمین به آنان توانایی  كسانی  1. سوره ی حج، بخشی از آیه ی41؛ »همان 
از  و  كارهای پسندیده وامیدارند  به  و  و زكات میدهند  پا میدارند  بر  دهیم، نماز 

كارهای ناپسند باز میدارند...«
2. بزرگوار و بلندهّمت.

۳. یار، هم عهد.

http://book-khamenei.ir/


245
...

حاّد
ت 

اما
قد

مت: ا
هش

ار 
گفت این همه خاّصان و نزدیکان خود، به پرده دارى خویش انتخاب 

كامل داشت و از همه جهت نسبت  كرده؛ یعنی به او اطمینان 
كرد. به او خاطرجمع بود؛ و این براى ما خیلی از مسائل را روشن 

خلفا  برابر  در  ائّمه )علهیم الّسالم(  بیانگر شجاعت  روایات  ترجیح 
بر روایات مخالف آن

صادق )علیه  امام  مورد  در  كه  را  روایاتی  كردیم  بررسی  بعد 
گفتیم   الّصالة والّسالم( در جهت عکس این روایات به ما رسیده؛ و 

از  كه  معمولی  انسان  یک  حّتی  بلکه  یخی،  تار محّقق  یک  كه 
دو  این  وقتی  باشد،  برخوردار  حدودى  تا  اسالمی  بینش  مایه ى 
یخ میخواند و  نوع رفتار متناقض را از امام صادق)علیه الّسالم( در تار
كه آنچه متناسب  مشاهده میکند، براى او جاى تردید نمیماند 
و  علی  فرزند  و  حسین  فرزند  یعنی  صادق)علیه الّسالم(،  امام  با 
و  اّول؛  نوع  آن  نه  است،  دّوم  نوع  آن  است،  زهرا )علهیم  الّسالم(  فرزند 
گاه  آ آن  است،  رئیس  مکتب  صادِق  امام  با  متناسب  آنچه  باز 
از اسالم، آن فقیه در قرآن، آن اسالم شناس واقعی است، همین 
زحمت  خودمان  به  ما  بنابراین  اّول.  رفتار  نه  است،  دّوم  رفتار 
كه امام  كنیم  گمان  كنیم و  كه حّتی یک لحظه تردید  نمیدهیم 
كه حّتی  با آن وضعی  برابر منصور عّباسی،  صادق)علیه الّسالم( در 
شایسته ى یک مسلمان نیست تا چه رسد شایسته ى یک رهبر، 
كه بحق اّدعا میکند  ّیتی 

ّ
آن هم رهبر جمعّیت شیعه _ یعنی اقل

كند؛  یچه ى دید او باید مشاهده شود _ رفتار  كه اسالم فقط از در
زیرا چنین رفتاری شایسته ى چنین رهبرى نیست.

كه در  از این جهت خاطر ما آسوده است و خود من شخصًا 
زمینه ى زندگی ائّمه )علهیم  الّسالم( مشغول مطالعه و بررسی و تحقیق 
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كه  بیانی  همین  با  من،  ى  كنجکاو من،  سؤال  قانعم.  هستم، 
گر  كه هركسی  ا گمانم این است  كردم، اقناع شده است؛ و  عرض 
كند _ و هرچه بیشتر، بهتر _  كند و بررسی  در همین حد مطالعه 
كه آنچه شنیده ایم و خوانده ایم  م میشود 

ّ
قانع میشود و برایش مسل

است،  آن  از  انباشته ى  زمینه  این  در  ما  كتابهاى  و  دیده ایم  و 
و  كردند  بنی عّباس  چندصدساله ى  حکومت  كه  است  جعلی 
باید هم میکردند؛ هركس دیگر هم جاى آنها بود، همین سیاست 
كه نزدیک هزار  كار میبرد تا امروز  را و همین شیوه ى مزّورانه را به 
سال از زمان امام صادق)علیه الّسالم( میگذرد، هنوز شیعه هر وقت 
صادق)علیه الّسالم(  امام  فکر  می اندیشد،  مسائل  این گونه  درباره ى 
كنون  تا كه  می بینید  باشد.  تردیدآور  برایش  منصور  با  او  رفتار  و 
سیاست موّفقی هم بوده. این، خالصه و عصاره ى بحث دیروز 

كردیم.  كه ذكر  بود؛ البّته با شواهدى 
امیدوارم این حرف به خاطرها مانده باشد و به نگهداشتن آن 
گفته شود، بازگو شود، نقل شود و با  در ذهن بسنده نشود؛ بلکه 
كه روایاِت قسم اّول را نقل میکنند، به عنوان پیشنهاد  كسانی  آن 
گذاشته شود؛ چون ممکن است ندیده باشند، ممکن  در میان 
است توّجه پیدا نکرده باشند. بگویید تا بدانند، خودتان بدانید. 
یک  برگرداندن  است،  عظیمی  تحریف  است،  مهّمی  مسئله ى 
جهت  به  است  جهتی  یک  تبدیل  باطل،  یک  به  است  حق 
یخی  تار ظلم  یک  است؛  بزرگی  ظلم  این  و  مقابلش؛  نقطه ى 
و  تشّیع  مسئله ى  از  یم  بگذر است.  انسانی  ظلم  یک  است، 
ظلم  اصاًل  هستند؛  ما  رهبر  آنها  اینکه  و  ائّمه مان  به  ما  عالقه ى 
كه بعد  است. شما ]تا وقتی تحقیق نکرده اید[ تحّمل نمیکنید 
كه بناحق اسمش  یخ را  از هزار و خرده اى سال، یک بیدادگر تار

ورت جلـــــــوگیری از ظلم  ضر
به امام صــــــــادق)ع( با بیان 
زاتی امام و  احادیث مبـــــــــــــــار

ابطال احادیث جعلی
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گفت زندگی  وقتی  نبوده.  عادل  او  بگویند  گذاشته اند،  »عادل«  را 

می بینیم  میکنیم،  نگاه  را  خون خوار  غّداِر  ک  سّفا انوشیروان 
همه ى  زندگی  مثل  پسرش،  زندگی  مثل  و  پدرش  زندگی  مثل 
و  غّدارى ها  از  انباشته ى  یخ،  تار طول  در  اخالفش  و  اسالفش 
ظلمها و نامردمی ها و نابکارى ها است. یک چنین آدمی را چون 
كرده  كارانه ى او را قبول  یا یخ بناحق عادل دانسته و نقشه ى ر تار
از هزار و خرده اى سال،  گرفته، بعد  تأثیر این نقشه قرار  و تحت 
وقتی كه یک نفر بگوید او عادل نبوده، تا تحقیق نکرده اید، براى 
كه  گرفته اند  ایراد  بعضی  شنیده ام  می آید.  سنگین  احیانًا  شما 
گفته اند  كه چرا  گفته اید انوشیروان عادل نبوده؟ بدشان آمده  چرا 
را  این  انوشیروانند!  اوالد  از  اینکه  انوشیروان عادل نیست؟ مثل 
كه امام  ظلم تلّقی میکنید، آن وقت چگونه ظلم تلّقی نمیکنید 
جعفرى  مکتب  مؤّسس  میگویید  خودتان  كه  صادق)علیه الّسالم( 
است، خودتان میگویید تنها دیدگاه و منظر اصیل اسالم است، 
كه به امام صادق)علیه الّسالم( نرسد،  كه اسالمی  خودتان میگویید 
كه اسالِم غلط است، اصاًل اسالم نیست  اصاًل اسالم نیست؛ نه 
واقعی  اسالم  نیست؛  اسالم   _ مطلب  این  به  معتقدم  هم  من   _
 _ 1» �ف

آ
�ا � ال�ق ل�ق كه قرآن مجّسم است _ »کا�ف �ف نیست. امام صادقی 

لو�ف  ا�ق �ق وا �ی �ی�ف ءام�ف
دف
ّ
قرآنی كه بعثت و نبّوت را جبهه بندى میداند: »ال

ء 
آ

ا اول�ی لوا  ا�ق �ق �ف و�ق  الّ�اعف ل  �ی ��ج �فی  لو�ف  ا�ق �ق �ی روا  ک�ف �ی�ف 
دف
ّ
ال و  اهلل  ل  �ی ��ج �فی 

«2، آنگاه نماینده ى این آیه و این قرآن و این مکتب برود  ٰ��ف �ی
السشّ

گفته شده است )شرح نهج البالغه ی ابن  كرم )ص (  1. این تعبیر درباره ی پیامبر ا
ابی الحدید، ج ۶، ص۳40( اّما میتوان در درجه ی بعد آن را در مورد همه ی اهل 

بیت)ع( استفاده نمود.
كارزار  كه ایمان آورده اند، در راه خدا  2. سوره ی نساء، بخشی از آیه ی7۶؛ »كسانی 
میکنند و كسانی كه كافر شده اند، در راه طاغوت میجنگند. پس با یاران شیطان 

بجنگید....«
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نمیشوید؟  ناراحت  نمی آید؟  دردتان  بگیرد؟  را  طاغوت  بار  زیر 
گناه  تعّجب نمیکنید؟ این ظلم نیست؟ تحریف از این باالتر؟ 
از این بزرگ تر؟ بارى، این را آقایان مسئولّیتی بدانید. این مطلبی 

گذشت. كه  بود 
كنون مکّرر در این محفل عرض كرده ام كه  البّته از اّول محّرم تا
آنچه من میگویم، عصاره ى مطالعاتم نیست، منتخب مطالعاتم 
در این زمینه است. نمیشود همه اش را گفت، قابل خالصه گیرى 
حرف  خیلی  هست،  مطلب  خیلی  نیست.  كردن  عصاره  و 
مجلس  یک  در  را  اینها  نمیشود  هست؛  شواهد  خیلی  هست، 
در  هم  آن  كرد؛  بیان  ساعت  چهار  و  ساعت  دو  و  مجلس  دو  و 
و  بشنوند  حرف  منبرى  كه  كرده اند  عادت  ما  مردم  كه  محیطی 
كسل میشوند. گر چنانچه یک ذّره مسائل تحقیقی در آن باشد،  ا

وجود رگه های فّعالّیتهای مبارزاتی در زندگی ائّمه )علهیم الّسالم(
زندگی  در  كه  است  این  آن  و  ماند  باقی  مطلب  یک  باری، 
پدیده ى  بعد، یک  به  امام صادق)علیه الّسالم(  روزگار  از  ما،  ائّمه ى 
رگه ى  پدیده ى  از  آن عبارت است  و  به چشم میخورد  دیگر هم 
كه به وسیله ى ائّمه ى ما رهبرى میشده است.  فّعالّیتهاى حاّدى 
امامزاده ها  مسئله ى  مسئله،  یک  هست.  ما  روایات  در  این  اثر 
مسئله ى  در  كه  كردم  اشاره  ندارم.  كارى  آن  به  فعاًل  كه  است 
كه  ی الزم است و من سعی میکنم 

ّ
امامزاده ها یک بحث مستقل

این بحث مستقل را در یکی از این دو روز آینده یا یکی دو شبی 
كنم؛  یم، براى آقایان صحبت  كه باز در همین محفل در پیش دار

ولو مختصر.
انجام  نبّوت  خاندان  بازماندگان  به وسیله ى  كه  شورشهایی 

http://book-khamenei.ir/


249
...

حاّد
ت 

اما
قد

مت: ا
هش

ار 
گفت یدبن  علّی بن  ز ید،  میگرفت، مثل یحیی بن  عبداهلل، یحیی بن  ز

ابراهیم بن  عبداهلل  محض،  محّمدبن  عبداهلل محض،   الحسین، 
و  ابراهیم بن  اسماعیل  طباطبا  فّخ _  و  حسین بن  علی_ شهید 
آن  به  فعاًل  دارد؛  الزم  گانه اى  جدا بحث  بزرگ َمردان،  این  دیگِر 
بسیار  اینها  كه  دارد  وجود  دیگرى  جریانهاى  اّما  نمیکنم.  اشاره 
كه انسان مطلب  مجمل هم هست. خیلی دّقت نظر میخواهد 
گویی یک  ائّمه )علهیم  الّسالم(  كند.  روایات استنباط  این  از میان  را 
كارهاى تبلیغاتی خود و آن سبک  كنار  سبک كارى داشته اند در 
اندازه  چه  به  نمیدانم؛  بوده،  موردى  چه  در  بوده.  حادترى  كاِر 
م 

ّ
مسل وجودش  اّمـا  نمیـدانم؛  هم  باز  است،  داشتـه  گستـرش 

است.
ی بن 

ّ
معل با  پدرم  میگوید:  ی[  ]راو كه  هست  روایتی  یک  در 

اینکه  بدون  و  امام صادق )صلوات اهلل علیه( شدند  منزل  وارد   خنیس 
كرده باشد یا آنها  كرده باشد و سؤالی از آنها  امام با آنها صحبتی 
مسرورى  قیافه ى  با  امام  یک دفعه  باشند،  گفته  امام  به  چیزى 

کم و ادالکم م�ف عدّوکم«.1  لو�ج �ف �ق �ی
ه�ج عف ی اهلل صدورکم و ادف �ف گفت: »�ش

است:  این  میکنم  روایت  این  از  بنده  كه  استنباطی 
كه در آن،  ّیتی فرستاده اند  امام)علیه الّسالم( دو نفر را برای یک مأمور
كشته شدن مأمورین امام وجود  گمان  مسئله ی زد و خورد است، 
گمان غلبه و پیروزی آنها هم هست. یکی از این دو نفر یار  دارد و 
كه عاقبِت  ی بن  خنیس است 

ّ
نزدیک امام صادق)علیه الّسالم(، معل

كه یار نزدیک امام است. كارش هم نشان داد 
ی را بشناسد 

ّ
استاندار منصور وارد مدینه شد _ براى اینکه معل

ی بن  خنیس را در همان روزهاى اّول طلب كرد. باز استنباط 
ّ
_ معل

مه محّمدباقر مجلسی، ج۶5، ص۹۳
ّ

1. بحاراالنوار، عال
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فرستاده  مخصوصًا  را  استاندار  این  منصور  که  است  این  من 
امام  نزدیکان  و  دوستان  کند؛  تصفیه  را  مدینه  اینکه  براى  بود 
مبارزات  در  به شّدت عمل  که  را  کسانى  آن  و  صادق)علیهالّسالم( 
که  کسى  شیعى شناخته شده بودند، بگیرد و از بین ببرد. اّولین 
ى بن  خنیس، 

ّ
ى بن  خنیس است. معل

ّ
مورد نظر او قرار میگیرد، معل

هم مبارز است و هم با امام صادق)علیهالّسالم( خیلى مأنوس است 
و  است  او  دست  امام  مالى  کارهاى   _ میدانند  را  این  همه  و   _
میگیرد.  انجام  او  به وسیله ى  شیعیانش  با  امام  روابط  از  خیلى 
گفت: » نام شیعیان نزدیک  ى بن  خنیس را خواست و به او 

ّ
معل

گفت:  ى بن  خنیس 
ّ
معل بگویی.«  باید  را  صادق)علیهالّسالم(  امام 

را خواهم  تو  نگویی،  گر  ا و  بگویی  گفت: »مجبورى  »نمیگویم.« 
گر نام اینها زیر پایم بود، پایم را بلند  گفت: » بخدا قسم ا کشت.« 
که تو فهرست نام اینها را از زیر پاى من بیرون بیاورى؛  نمیکردم 
گفتنى  نام شیعیان را بگویم؟« نگفت نمیدانم، چون این حرف 
ى گفت: 

ّ
کم گفت: »میکشم.« معل نبود؛ معلوم بود که میداند. حا

داود  بن  به وسیله ى  ى بن  خنیس 
ّ
معل و  بکش«؛  خوب،  »بسیار 

 على شهید شد.1 داود   یکى از ارکان بنى عّباس و از رجال انقالِب 
ى بن  خنیس است. بعد 

ّ
اّولین این سلسله است. خب، این معل

به  علنًا  آمدند  صادق)علیهالّسالم(  امام  شد،  کشته  او  که  هم  آن  از 
با  صادق)علیهالّسالم(  امام  ماجراى  کردند.  اعتراض  داود  بن  على 
ى بن 

ّ
معل شدن  کشته  از  بعد    _ منصور  استاندار   _ داود  بن  على 

که امام چگونه  یخ اسالم است،   خنیس، از ماجراهاى شیرین تار
ى بن 

ّ
معل پس  رسید.2  کجا  به  داود    کار  عاقبت  و  زد  حرف  او  با 

1. مناقب آل ابی  طالب)ع(، ابن شهرآشوب ج4، ص225
به  صادق)ع(  امام  ى بن  خنیس، 

ّ
معل شدن  کشته  از  بعد  ص230.  ج4،  همان،   .2

←
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گفت  خنیس یک چنین وضعی دارد.

گویا امام اینها  ایشان با یک نفر دیگر وارد منزل امام میشوند . 
نیست،  حدیث  در  اینها  البّته   _ فرستاده  ّیتی  مأمور یک  به  را 
ّیت،  كه در این مأمور استنباط من است _ و احتمال این هست 
كه اینها  اینها جان خودشان را از دست بدهند. تا امام می بیند 
بدون  گرفته.  انجام  موّفقّیت  با  ّیت  مأمور كه  میفهمد  آمده اند، 
كنند،  گزارشی بدهند و مطلبی را بیان  اینکه آنها حرفی بزنند و 
را شفا  بنا میکند حرف زدن؛ میگوید خدا دل شما  ابتدائًا  امام 
كرد، خدا شما را بر دشمنتان  كینه ى دل شما را خالی  داد، خدا 
قاموس  در  داد.  را  ُحسنٰی   دو  از  یکی  شما  به  خدا  كرد،  ط 

ّ
مسل

اسالمی، رفتن به جنگ با دشمن، یکی از دو نیکی و یکی از دو 
«.1 این منطق  �ف �ی �ی

 ا�دى الحس�ف
آ
 الّا

آ
ا �ف صو�ف �ج ر�جّ ل هل �ق شانس را دارد: »�ق

اسالم است. در جنگ، یکی از دو نیکی براى انسان هست: یا 
كه بر رقیب و حریف غلبه میکند و پیروز میشود و یا  این است 
این است كه به دست او شهید میشود. مردن براى آن كسی كه در 
كشته شدِن معمولی نیست.  راه خدا جهاد میکند، معنی ندارد؛ 
است،  فی سبیل اهلل  مجاهد  كه  را  آدمی  نفر  یک  نیست  ممکن 
دشمن،  بکشند؛  معمولی  صورت  یک  به  را  او  كنند،  مردارش 
باالترین  و شهادت  او شهادت است  مردن  را شهید میکند.  او 
بنابراین  شود؛  نائل  آن  به  میتواند  مسلمان  یک  كه  است  فوزى 
امام  است.  شهادت  ُحسنٰی ،  یک  است،  پیروزى  ُحسنٰی ،  یک 
دو  این  از  یکی  شما  فرمود  برگشتند،  سربلند  اینها  دید  وقتی كه 

ک شد. كردند و او بر اثر نفرین و دعای حضرت هال داودبن  علی اعتراض 
1. سوره ی توبه، بخشی از آیه ی52؛ »بگو آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار 

میَبرید؟...«

تفسیر »احدی الُحسَنَیین«
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پیدا  پس  است.  پیروزى  چیست؟  آن  آورده اید.  گیر  را  ُحسنٰی   
كه اینها به مبارزه رفته بودند، به جریان حاّدی رفته بودند.  است 
گر آن صورت  بعد از آنکه این جمالت را بیان میکند، میفرماید: »ا
كشته میشدید، جاى  دیگر پیش می آمد و شما به دست دشمن 

شما در مقامات عالی بهشت و رضوان خدا بود.«
كرده، این  كه در این روایات بیشتر نظر من را جلب  مطلبی 
نقل  او  است؛  امام  مأمور  دو  این  از  یکی  پسر  ى،  راو كه  است 
با  بودند،  رفته  كجا  ی 

ّ
و معل پدر من  نمیگوید  روایت  میکند. در 

كدام دشمن درگیر شده بودند، ماجراى زد و خورد اینها از چه قرار 
اینها هیچ مطرح  بود؛  داده  را  این دستور  اینها  به  كی  امام  و  بود 
اینکه تقّیه است. اینجا  نیست. چرا مطرح نیست؟ براى خاطر 
یک طرحی از معناى تقّیه باید به ذهن شما بیاید؛ ملتفت شوید 
كه تقّیه چه جور چیزى است؟ تشکیالت است، بنا نیست این 
از  سرشار  امام،  بیان  از  كه  پدرى  رفته.  كجا  بابا  كه  بداند  پسر 
به ما این جور  امام  كه  كرده  به پسرش نقل  برگشته  مسّرت شده، 
گفت. یا شاید این پسر وقتی كه وارد منزل امام شده اند همراه پدر 
از  با یکی  پدر  این  به عنوان خبر،  یا  را شنیده؛  این جریان  و  بوده 
بنا  اّما پسر  و پسر شنیده.  گذاشته  را در میان  دوستانش مطلب 
كی به  كجا رفته بوده، براى چه رفته بوده، امام  نیست بداند پدر 
گفته. چرا؟ چون تشکیالِت مستور و مخفی شیعه است؛ تقّیه  او 
ائّمه )علهیم  الّسالم(  یخ  تار در  را  جریاناتی  یک چنین  وقتی كه  است. 

تعقیب میکنیم، نمونه هاى فراوانی را پیدا میکنیم.
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گفت حاّد  فّعالّیتهای  وجود  بر  دلیلی  ائّمه )علهیم الّسالم(؛  با  خلفا  خشن  رفتار 

ایشان

كه در زندگی  یک مطلب دیگر در مورد همین جریان حاّدى 
كیفّیت رفتار خلفا و قدرتها است  ائّمه )علهیم  الّسالم( وجود داشته، 
كه ما شنیده ایم امام  كردم  با ائّمه ى ما. یک روزى این را عرض 
است  این  ما  تصّور  داشته.  گرد  شا هزار  چهار  صادق)علیه الّسالم( 
هزار  چهار  و  می نشست  منبرى  یک  بر  صادق)علیه الّسالم(  امام  كه 
نفر مردم می آمدند پاى این منبر می نشستند و امام بنا میکرد با 
از آسمان و  كردن و  از حرام و حالل صحبت  اینها حرف زدن و 
یک  صادق)علیه الّسالم(  امام  كه  میکنیم  تصّور  و  دادن  خبر  زمین 
هزار  چهار  این  نیست.  این جور  در حالی كه  داشته؛  آزادى  وضع 
كه به تبعیدگاه امام میرفتند، روزها  كسانی هستند  نفر از جمله 
یا  نمی آمد؛  پیش  آنها  براى  امام  دیدار  امکان  میماندند،  منتظر 
حدیث،  دو  حدیث،  یک  فقط  میرفتند  یا  برمیگشتند،  مأیوس 
یک مطلب، دو مطلب از امام می شنیدند و استفاده میکردند. 
با  اصاًل  كه  داشتند؛  وضعی  چنین  یک  ما)علهیم  الّسالم(  ائّمه ى 
كه امروز هستند و آن روز و  كسانی  زندگی راحت و آراِم معمولِی 

روزهاى دیگر بودند، قابل مقایسه نیست.
موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  به  مربوط  كه  روایت  این  به  حاال   
كنید. روایت را من از »مناقب« ابن شهر آشوب نقل  است، توّجه 
از  شما  است؛  كلمه  دو   .۳11 صفحه ى  چهارم،  جلد  میکنم؛ 
ل  كلمه هرچه میخواهید بفهمید، بفهمید. میگوید: »د�ف این دو 
 .» � راه�ج �ی

ار و �ف ع �فی عف و�ق  �ف
ً

ا  هار�ج
ً

�ا
ّ

ک �ف ام م�ق
�ى السشّ � �جعصف �ق ع�ف �ف  �ج موسى �ج

بار  چندین  خودم  بنده  هست.  هم  معروفی  روایت  این،  اّتفاقًا 
كه بازگو میشده؛ منتها از بعِد  گذشته شنیده ام  این روایت را در 

مورد  در  اشتباه  تصــــــــــــّور 
چهارهزار نفر بودن شاگردان 

امام صادق)ع(

فراری  از  عجیب  داستــــــانی 
بودن امام کاظم)ع( در شام
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كردم، خوانده میشود. از اّول روایت  كه من حرفم را قطع  آنجایی 
كه دیدم، برایم  كه من خواندم، نشنفته بودم؛ وقتی  تا اینجایی را 
از  از اینجا به بعد خوانده میشود.  خیلی تازگی داشت. در منابر 
در  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  امام  كه  است  این  بعدش  به  اینجا 
میان غارى با راهب نصرانی برخورد كرد و با این راهب مباحثه كرد 
گیر انداخت و آن راهب مسلمان شد. از اینجا  و او را در مباحثه 
به بعِد روایت اینها است. تا اینجا چیست؟ تا اینجا این است 
موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  همین   _ موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  كه 
كوه ها  در  فرارى  و  ناشناخته   _ باب الحوائج  حضرت  خودمان، 
یک  به  رسید  تا  بود  متوارى  و  میگشت  شام  اطراف  قریه هاى  و 
نظر  موسی بن  جعفر )علیه الّسالم(  باب الحوائجِی  به  فقط  ما  غارى. 
دوخته ایم، براى اینکه قرضمان ادا شود، شکممان سیر شود و از 
این قبیل. اّما آخر، برادر! این باب الحوائج ما یک مّدتی از عمرش 
كوه هاى اطراف شام و در قریه هاى اطراف شام، به صورت  را در 
ناشناخته، فرارى بوده. زندانش را بگذار كنار، چون زندانش را هم 
كه اصاًل آن وضع پرشکوه اّولِی خود  آمیخته اند با یک حرفهایی 
این موسی بن  جعفر )علیه الّسالم( است. موسی بن  از دست داده.  را 
كار  كار میکرده؟ در قریه هاى شام چه   جعفر )علیه الّسالم( در شام چه 
كوه ها رفته بود؟ چرا فرارى باشد؟ چرا متوارى  میکرده؟ چرا در 
اختیار  میکنید،  توجیه  را  این  صورتی  چه  به  شما  حاال  باشد؟ 
یخ  تار در  بدانید یک چنین فصلهایی  اجمااًل  با خودتان است. 

زندگی ائّمه ى ما وجود دارد. این یک مطلب.

بحث مهّم برخورد ائّمه )علهیم الّسالم( با علما و شعرای زمان خود
با مطلب  امروز میخواستم بگویم بی ارتباط  كه  اّما مطلبی  و 
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گفت از  دیگرى  فصل  یک  و  دیگرى  بخش  یک  یعنی  است؛  دیروز 

زندگی ائّمه ى ما )علهیم  الّسالم( است. در روز اّولی كه بنده این بحث1 
را ما مورد  كه چند قسمت  كردم  كردم، عرض  را مطرح و عنوان 
نظر قرار میدهیم: یک قسمت، مناسبات ائّمه ى هدی )علهیم  الّسالم( 
میکرده اند.  عمل  چگونه  اینها  با  اینکه  زمان؛  قدرتهاى  با  است 
با  است  هدی )علهیم  الّسالم(  ائّمه ى  مناسبات  دیگر،  بخش  یک 
یک  میکرده اند.  عمل  چگونه  شیعیانشان  با  اینکه  شیعیان؛  
قسمت، مناسبات ائّمه ى هدی )علهیم  الّسالم( است با علما و فقها 
جامعه ى  فرهنگ  و  فکر  سررشته داران  یعنی  زمان؛  شاعران  و 
اسالمِی آن روز. این مسئله ى بسیار بزرگ و مهّمی است؛ این را 
هم باید فهمید. مسئله اى است در مسائل زندگی ائّمه )علهیم  الّسالم( 
كه  ائّمه. این مطلب امروز ما است و امیدوارم  و بررسی سیره ى 
این  كه  كند  اقتضا  شما  حال  هم  و  من  سینه ی  و  من  حال  هم 
یم یک مقدارش براى روز بعد  كنیم و نگذار مطلب را امروز تمام 
ان شاءاهلل  كنید؛  تحّمل  شدید،  كسل  یک قدرى  هم  گر  ا بماند. 

گیرمان می آید. باالخره از این بحث چیزى 

علما؛ سررشته داران فکر و فرهنگ در تاریخ اسالم
فقها  و  علما  معّرفی  به عنوان  كه  حرفی  این  دید  باید  اّواًل 
اینها  گفتیم  است.  صحیح  چقدر  گفتم،  زمان  آن  شعراى  و 
از  بودند.  اسالم  یخ  تار در  معارف  و  فرهنگ  و  فکر  سررشته داران 
این گونه  میکردند.  استفاده   2... دّوم  خلیفه ى  كه  زمانی  از  بعد 

1. بحث فّعالّیتهای انقالبی ائّمه)ع(
2. نقص نوار

كرم )ص ( را به بهانه ی مخلوط نشدن آن با قرآن ممنوع  ... نوشتن احادیث پیامبر ا

←
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كه حدیث به وجود آمد. مردم همه چیز را از سرچشمه ى دید  بود 
چنانچه  گر  ا یا  ببینند.  میخواستند  اسالم  رهبر  و  كرم  ا پیغمبر 
كرده باشد، مردم ترجیح  یلی برای آیه ى قرآن ذكر  پیغمبر یک تأو
كرده  بیان  كه پیغمبر  به آن صورتی  را  قرآن  آیه ى  آن  كه  میدهند 
میفهمید  ما  از  بهتر  را  قرآن  پیغمبر  میگویند  بفهمند.  است، 
این  معنایش  البد  است،  این  قرآن  آیه ى  معناى  كه  گفت  گر  ا و 
است. من آیه ى قرآن را مثال زدم كه صریح است و زبان دار است 
در عین حال  بفهمد؛  را  آن  میتواند  عرب زبانی  هر  و  است  گویا  و 
درباره ى  مطلبی  یک  تعبیرى،  یک  تفسیرى،  یک  چنانچه  گر  ا
میدادند  ترجیح  مردم  حتمًا  میرسید،  پیغمبر  از  قرآن  آیه ى  یک 
بر فهم  را  و فهم پیغمبر  را  گفته ى پیغمبر  آیه،  این  كه در معناى 
كنید بقّیه ى مطالب  كنون قیاس  خودشان ترجیح دهند. شما ا
مردم  میشد،  نقل  مطلبی  یک   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل از  گر  ا را. 

از  به دستورات زندگی،  گر راجع  ا بی قید و شرط قبول میکردند. 
قبول  مردم  طبعًا  میشد،  نقل  مطلبی  یک   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

گر در  میکردند و به عنوان سّنت، آن را مورد عمل قرار میدادند. ا
كه   اهلل علیه و آله( نقل میشد، 

ّ
شناخت افراد یک مطلبی از پیغمبر )صل

فالنی چنین است، اهل دوزخ است، یا اهل بهشت است، یا آدم 

رگه های  اّولین  ندانست،  مجاز  محدودی  افراد  برای  جز  را  حدیث  نقل  و  كرد 
به عنوان  نیز  خلیفه  خود  گرچه  ا شد.  ایجاد  حکومت  به  وابسته  علمای  ایجاد 
مرجع مذهبی، به تفسیر احکام اجتماعی اسالم و حّتی تغییر برخی از آن احکام 
با دستگاه خالفت اجازه ی نقل حدیث  افراد همسو  از  البّته برخی  میپرداخت. 

داشته اند. 
كتابت و نقل حدیث  در زمان عمربن  عبدالعزیز _ خلیفه ی اموی _  ممنوعّیت   
كتب اولّیه ی حدیثی در بین اهل تسّنن تدوین  كه  برداشته شد و از آن زمان بود 
كتابها از احادیثی كه در حافظه ی تابعان باقی مانده بود، ...  گردآوران این  گردید. 

)ناشر(

رفتـــــــار  و  گفتـــــــــــــار  اهّمّیت 
پیامبر)ص( برای مسلمانان
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گفت خوبی است، یا آدم بدى است، مردم بی قید و شرط تسلیم بودند 

و قبول میکردند.
البّته وضعّیت درستی هم بود، نادرست  كه  این وضعّیت _ 
وه  دف حف کم الّ��ول �ف  ءا�قٰ

آ
كرد »ما  اهلل علیه و آله( قبول 

ّ
نبود، باید از پیغمبر )صل

گفتار و  كه از  كه عّده اى  هوا«1 _  نتیجه اش این شد  �ق ا�ف � �ف ٰهکم ع�ف و ما �ف

كردار پیغمبر مطالبی را نقل میکنند، بشوند سررشته دار  اعمال و 
و  مسلمان،  مردم  عمل  نتیجه  در  و  عقیده  و  فرهنگ  و  فکر 
براى  وضعی  چنین  در  آمد.  به وجود  وضعی  یک چنین  بالّطبع 
از  قدرتهاى زمان، مخصوصًا قدرتهاى باطل، امکان بهره بردارى 
این وضعّیت و این قبول و اعتراف مردم خیلی به وجود می آید. 
كها  برطبِق مال و  باطل حکومت میکند  براساس  كه  قدرتی  یک 
طبق  بر  بلکه  نرسیده،  قدرت  به  اسالمی  ارزشهاى  و  معیارها  و 
حکومت  به  پندارى  و  دروغین  ارزشهاى  و  جاهلی  كهاى  مال
و  فکر  سررشته داران  این  از  تا  چند  بتواند  گر  ا رسیده،  قدرت  و 
فرهنگ جامعه ى اسالمی را یا با پول، یا با زور، یا با رودربایستی، 
كند و بخرد، خیلی چیزها  یا با رفاقت قبلی، به طرف خود جلب 
این  ببینند  میکنند  نگاه  مردم  اینکه  خاطر  براى  آمده؛  گیرش 
 اهلل علیه و آله( چه نقل 

ّ
از پیغمبر )صل سررشته داران فکر چه میگویند، 

كنند.  میکنند، چه فتوا میدهند؛ منتظرند آن را بشنوند و عمل 
گر از این افرادی كه بر جان مردم و بر فکر مردم و بر عمل مردم  پس ا
باطل  قدرت  یک  اطراف  كسی  دارند،  ط 

ّ
تسل رایج  فرهنگ  بر  و 

و نابحق و نابجایی باشد، خیلی به سود آن قدرت خواهد بود. 
گر قدرت حق هم از اینها داشته باشد، به سودش خواهد  البّته ا

بود.

را  آن  داد،  شما  به  ]او[  فرستاده ی  را  آنچه   ...« آیه ی7؛  از  بخشی  حشر،  سوره ی   .1
بگیرید؛ و از آنچه شما را باز داشت، باز ایستید...«

دستگاه  سوءاستفــــــــــاده ی 
خالفت از علمـــــــــــای درباری 

برای رسیدن به اهداف خود
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به کارگیری محّدثان درباری توّسط معاویه
گفتم و شما آن را تصدیق  كه حاال من  یه این مطلب را  معاو
افراد  این  از  تا  چند  كه  كرد  احساس  فهمید؛  زود  خیلی  كردید، 
خب،  اّما  كند.  جمع  خودش  دور  باید  را  حدیث  ى  راو زبده ى 
ابوذر  فارسی.  سلمان  غفارى،  ابوذر  كسانی اند؟  چه  زبده  افراد 
بتواند،  گر  ا غفارى  ابوذر  نمی آید؛  كنار  یه  معاو با  كه  غفارى 
یه میزند. مبارزات بی امان  را برمیدارد و به فرق سر معاو شمشیر 
باید  یا  میدانید،  و  شنیده اید  یا  شما  همه ى  یه  معاو با  را  ابوذر 
در  دّوم  خلیفه ى  استاندار  كه  فارسی  سلمان  بدانید.  و  بشنوید 
او نامه مینویسد و  مدائن است، در اوج قدرت خلیفه ى دّوم به 
بخشنامه  و  كرده  انتخاب  خود  براى  كه  را  خلیفه  خاّص  لقب 
»امیرالمؤمنین«   _ بخوانند  لقب  این  به  را  من  باید  همه  كه  كرده 
است؛  عمر«  »یا  عمر«،  »یا  خطابش  نمینویسد.  اصاًل  نامه  در   _
نامه اى سراپا اهانت، منتها اهانتهاى مناسب سلمان، نه فحش؛ 
زمان  در  از جبهه گیرى خاّص شیعی  كی  تحقیر، سراپا حا سراپا 
یه  كه عمر با معاو صدر اّول. یک چنین نامه اى به عمر مینویسد؛ 
كرد؛  با عمر قیاس  را  یه  قابل مقایسه نیست. نمیشود معاو اصاًل 
هم.  با  است  فاصله دارى  خیلی  نسبت  یک  اینها  نسبت  اصاًل 
ابوذرها،  نه  سلمان ها،  نه  بیاید؟  كنار  یه  معاو با  میتواند  سلمان 
كنند؟  كار  چه  بیایند.  كنار  نمیتوانند  بقّیه،  نه  عّمارها،  نه 
تبلیغات،  با  را  ناموّجه  ناشناخته ى  بگردند چهره هاى  مجبورند 
با استفاده ى از قدرت، با استفاده ى از زر و زور، موّجه و فریبنده 
دارند؛  نگه  مردم  مقابل  در  بزرگ  به صورت یک صحابی  و  كنند 

كه مردم بگویند هركس میخواهد حدیثی بشنود، از اینها بشنود.
است.  كعب األحبار  یکی  كسانی اند؟  چه  چهره ها  این 
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گفت از  این  و  نکرده؛  درک  را   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل حّتی  كعب األحبار 

ى یهودى بوده و در زمان خلیفه ى دّوم 
ّ

عجایب است! او یک مال
 اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل از  هم  حدیث  یک  اینکه  با  شده.  مسلمان 

یه  یان عالی قدر دستگاه معاو نشنیده، اّما یکی از محّدثین و راو
كه بعضی از محّققین  است! دیگرى ابوهریره است؛ ابوهریره اى 
گر این آدم شب و روز هم پهلوى  كه ا كرده اند و دیده اند  حساب 
او  و معاشرت  باز هم زمان مجاورت  باشد،   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

او  ندارد!  را  حدیث  همه  این  گنجایش   اهلل علیه و آله(، 
ّ

پیغمبر )صل با 
زمان  در  اّما  نبوده،  باارزشی  آدم  پیغمبر،  زمان  در  اّول،  صدر  در 
یک  فّعالّیتها،  سلسله  یک  با  دّوم  خلیفه ى  و  اّول  خلیفه ى 
مختصر قیمت و ارزشی در جامعه ى اسالمی پیدا كرده و در زمان 
اّول عالی قدر  بزرگ؛ شده روحانی درجه ى  یه شده محّدث  معاو
هم  كعب األحبار  گرد  شا ضمنًا  ابوهریره  یه!  معاو دستگاه  در 
از هاشم معروف  كه  نوشته اى  اخیرًا در یک  بنده  را  این  هست. 
كه نوشته ى بدى هم نیست _ خودم در  الحسنی است1 دیده ام _ 
یادى در این زمینه نکرده ام.  این باره تحقیقی ندارم و مطالعه ى ز
اینکه  با  است.  كعب األحبار  گرد  شا ابوهریره  كه  میگوید  ایشان 
كعب األحبار  و  بود  كرده  درک  را   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل ابوهریره 

كعب األحبار آدم بااّطالع و دانشمندی  درک نکرده بود، اّما چون 
ابوهریره  داشت،  اّطالعاتی  گذشته  آثار  و  سَیر  و  اخبار  از  و  بود 
براى  بود،  كرده  را  دیرین  سابقه داِر  یهودى  این  تلّمذ2  هم  مّدتی 
یه.  معاو دستگاه  در  میروند  اینها  شود!  كامل  سیاستش  اینکه 

و  الحسنی، هاشم معروف، ج1، صص ۹2  المحّدثین،  و  الحدیث  1. دراسات فی 
كر، ج1، ص275 یخ مدینة دمشق، ابن عسا ۹۳؛ تار

گردی 2. شا
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كه تو پرواز  یه آدمهاى بی ارزشی را ارزش میدهد. »مگسی را  معاو
دهی، شاهین است«.1 امروز متأّسفانه وقتی كه شما نگاه میکنید 
كتابهاى  در  سّنت  اهل  طریق  از  كه  حدیثی  هزار  چندین  به 
حدیث نقل شده، می بینید بسیارى از آنها به ابوهریره برمیگردد 
كمترش از طریق ابی ذر یا سلمان یا مقداد یا عّمار و یا  و خیلی 
بزرگ  صحابیان  كه   _ امیرالمؤمنین)علیه الّسالم(  نزدیک  حوارّییِن 
 اهلل علیه و آله( بودند _  نقل شده. ابوهریره از همه بیشتر نقل 

ّ
پیغمبر )صل

یه است. میکند و این به خاطر فّعالّیت معاو
آنها  وظیفه  چیست؟  ابوهریره ها  نقش  اینجا  در  آن وقت 
گر بخواهم خالصه ى مطلب را بگویم، باید عرض كنم  چیست؟ ا
كه وظیفه  ی آنها این است كه وضع را و زمینه ى جامعه را آن چنان 
یه بتواند به آسانی و با خاطر جمع بر این مردم  كه معاو كنند  آماده 
كار از راه هایی انجام میگیرد: آیات قرآن  حکومت كند. البّته این 
از قول  روایاتی   اهلل علیه و آله(. 

ّ
از قول پیغمبر )صل كنند  را عوضی معنا 

یه  یه و پدر معاو كنند در فضیلت معاو  اهلل علیه و آله( جعل 
ّ

پیغمبر )صل
گر از آقایان  یم _ حاال ا و دودمان بنی امّیه؛ از این قبیل روایات دار
اشاره  بنده  و  باشید  داشته  انسی  روایات،  با  بیش  و  كم  كسانی 
كه نمیخواهم  كنم، شاید چند تا روایت در ذهنتان نقش ببندد؛ 
كنند. به نظر  آنها را بگویم. _ یا از شیوه هاى غیرمستقیم استفاده 

من این شیوه هاى غیرمستقیم خیلی جالب تر هم واقع میشود.

نمونه هایی از روایات دروغین
ابوهریره ها  مال  اینها  كنید؛  توّجه  روایت  تا  دو  یکی  این  به 

كه به شاهی برسم 1. بنده ی خویشتنم خوان 
كه تو پرواز دهی، شاهیــــن است              مگسی را 

)زین العابدین بروجردی(

انـــــــــواع خــــــــــدمات محّدثان 
درباری برای معاویه
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گفت این  شما  است  الزم  میخواهد.  نمونه گیری  است.  آنها  امثال  و 

كه این یک مستوره و نمونه ای است _  سبک روایات را بدانید _ 
 
ً
لا �فّ ر�ج وقتی كه شناختید، روایتهای مشابه را هم می شناسید. »اإ
یک  مثاًل   _ آدمی  یک  به  رسید  كعب االحبار  ار«؛1  ��ج

أ
الا کع�ج  ی  ل�ق

گفت: »شما اهل  : مّم�ف هو؟«؛  ل� کع�ج
أ

سا اسب سوارى در بیابان _ »�ف
مردم  از  »من  گفت:  شخص  آن  ام.« 

السشّ اهل  م�ف  ال:  »�ق كجایید؟« 
ک 

ّ
گفت: هان! »لعل كعب األحبار  گفت از مردم شامم،  شامم.« تا 

«؛  ا�ج ر �سا�ج و لا عدف �ی عف �ج  
ً

ا ال�ف عو�ف  هم ��ج �ق م�ف �فّ ل الحج د�ف �ی �ی�ف 
دف
ّ
ال د  �ف م�ف الحج

هفتاد  قیامت  روز  در  كه  هستی  لشکرى  آن  از  تو  میکنم  گمان 
با  كعب األحبار  میشوند.  بهشت  وارد  حساب  بدون  هزارشان 
یه  كه شاید آن شخص از سپاهیان معاو خودش احتمال میدهد 
یه برساند  یه باشد و خبر این حدیث را به معاو یا از نزدیکان معاو
كامل،  ّیت خود را به طور  كعب األحبار مأمور كه  یه بفهمد  و معاو
شد:  گیج  مردک  میدهد.  انجام  آفاق  همه ى  در  و  همه جا  در 
كه هفتاد هزارشان در روز قیامت  كدام سپاهیانی هستند  اینها 
مسلماِن  گر  ا خب،  میشوند؟  بهشت  وارد  كتاب  و  بی حساب 
حساب وكتاب  قیامت  روز  در  كه  میفهمید  باید  بود،  واقعی 
بهشت  وارد  بی حساب  اصاًل  هست؛  هم  انبیا  براى  هست، 
شدن معنی ندارد. دین همه اش حساب است و آخرت سراسر 
اّما  میشوند؟  بهشت  وارد  بی حساب  چگونه  است؛  حساب 
كه این  بودند  باالتر  از این  بود و اهل شام خیلی  خب اهل شام 
چه  »اینها  هم؟«؛  م�ف  »و  كرد:  سؤال  شخص  آن  بفهمند!  را  چیزها 
كه روز قیامت هفتاد هزارشان بی حساب وارد بهشت  كسانی اند 

1. دراسات فی الحدیث و المحّدثین، الحسنی، هاشم معروف، ج1، ص۹2، به نقل 
كر، ج1، ص275 یخ مدینة دمشق، ابن عسا از تار
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»مردم  گفت:  كعب األحبار  الحمص.«؛  اهل  ال:  »�ق میشوند؟« 
گفت: »نه،  هم«؛ آن شخص  ال: لس�ق م�ف حمص این جوری اند.« »�ق
�ی�ف 

دف
ّ
د ال �ف ک م�ف الحج

ّ
لعل ال: �ف متأّسفانه من از اهل حمص نیستم.«1 »�ق

از آن  تو  گفت: »شاید  كعب األحبار  .«؛  �ف �ی مّ��ق �یوم  هم کّل  ال�ی � اهلل  �ف �ف �ی

كه خدا روزى دو بار به اینها نظر رحمت میکند.«  كسانی هستی 
»اهل  شنید:  پاسخ  كسانی اند؟«  چه  »آنها  گفت:  شخص  آن 
_ اهل  امروز  نه اهل فلسطین  البّته  .«؛ »مردم فلسطین.«  �ف لس��ی �ف

واقعی فلسطیِن امروز دائمًا مورد نظر رأفت و رحمت خدا هستند 
كه لشکر شام بودند و یک صفی بودند  _ اهل فلسطیِن آن روزگار 
یه  آنها استفاده میکرد و جزو سپاهیان معاو از  یه  كه آن روز معاو

بودند. این یک نمونه اى از یک حدیث.
است.2  عمرو عاص  حدیث،  این  ى  راو دیگر؛  حدیث  یک 
كند؟ عمرو عاص  كه عمرو عاص حدیث روایت  شما میخندید 
از  روزگار  آن  مردِم  است.   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل صحابه ى  جزو 

اّما  است؟  دروغین  حدیثش  عمرو عاص  كه  میفهمیدند  كجا 
چون شما امروز چهره ی واقعی عمرو عاص را شناخته اید و وضع 

نقل  الحسنی  معروف  هاشم  كتاب  از  را  دروغین  روایت  این  معّظم له  كه  آنجا  از   .1
كرده  است، در اینجا اصل روایت  میفرمایند و الحسنی نیز آن را نقل به مضمون 

از منبع اصلی نقل شده است و این قسمت نیز از آنجا استخراج شده است:
كعب األحبار  الُخضر.«  بالثیاب  الجنة  فی  یعرفون  الذین  الجند  من  ک 

ّ
»فلعل قال: 

شناخته  سبزرنگ  لباسهای  با  بهشت  در  كه  هستی  كسانی  از  تو  »شاید  گفت: 
كسانی اند؟« قال: »اهل  گفت: »آنها چه  میشوند.« قال: »و من هم؟« آن شخص 
»من  گفت:  منهم.«  »لست  قال:  دمشق.«  »اهل  گفت:  كعب األحبار  دمشق.« 
عرش  ظّل  تحت  هم  الذین  الجند  من  ک 

ّ
»فلعل قال:  نیستم.«  دمشق  اهل  از 

خدا  عرش  سایه ی  زیر  كه  هستی  كسانی  از  تو  »شاید  گفت:  كعب  الرحمن.« 
»اهل  قال:  هستند؟«  كه  »آنها  گفت:  شخص  آن  هم؟«  من  »و  قال:  هستند.« 

گفت: »من اهل اردن نیستم.« گفت: »اهل اردن.« قال: »لست منهم.«  اردن.« 
2. خنده ی حّضار
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گفت تعّجب  كند،  نقل  حدیثی  او  اینکه  از  میدانید،  را  عمرو عاص 

ى حدیث بود،  میکنید؛ لیکن نه، عمرو عاص عالوه بر اینکه راو
اقتدا  به عمرو عاص  بود؛ مردم  اّول  امام جماعت  كشور مصر  در 
میکردند، پشت سر او نماز میخواندند، در قضاوتها به او مراجعه 
كارها حکمّیت او را معتبر میشمردند، قرآن را از او  میکردند، در 
یه،  میخواستند؛ و خب البّته در رأس حکومت و در دستگاه معاو
مهره اى در شطرنِج بازى ظلم و بغی و عدوان علیه عدل علّی بن 
ّى«؛  �ج ال�فّ ع�ف  سمع   � »ا�فّ است:  این  روایت  بود.   ابی طالب)علیه الّسالم( 
سوا  ل�ی ی طال�ج  ا�ج ل 

آ
ا ول:  �ق »�ی  اهلل علیه و آله(. 

ّ
پیغمبر )صل از  شنیدم  خودم 

اء«؛1 آل ابی طالب جزو بستگان من نیستند، جزو نزدیکان  ول�ی
أ

ا لی �ج

من و پیوستگان به من نیستند. در اینجا »ولی« به معنای دوست 
نیست؛ بلکه یعنی پیوسته، هم سطح، هم جبهه. آل ابی طالب 

جزو همفکرهاى من محسوب نمیشوند.
حدیثی دیگر برای شما بخوانم. به نظر من این حدیث از همه 
یم  یاد دار جالب تر و رندانه تر و مؤّثرتر است. از این قبیل احادیث ز
یه ها آسوده و راحت زندگی  كه معاو كارى میکند  كه غیر مستقیم 
اّول  كتاب  كه  بخارى«  »صحیح  كتاب  در  حدیث  این  كنند. 
اء  ی ر�ج حدیِث اهل سّنت است، نوشته و مضبوط است. »ع�ف ا�ج
ر  ال: م�ف ک�ه م�ف ام�ی م �ق

ّ
ل�[ و �ل

آ
� ]و ا ی اهلل عل�ی

ّ
ّى صل �ج اس ع�ف ال�ف �ف ع�جّ ع�ف ا�ج

ر«.2 ص�ج ل�ی  �ف
ً

ا �أ �ی �ش

كند،  زندگی  بخواهد  گر  ا خالفت  روزگار  در  یه  معاو خب 
صحیحش  مصارف  و  موارد  همه ى  به  را  بیت المال  نمیتواند 

نهج البالغه ی  شــــــــــــرح  ص۳2۹؛  عسقـــالنی،  ابن حجر  فتح الباری،  مقــــــــّدمة   .1
مه محّمدباقر مجلسی، ج۳0، 

ّ
ابن  ابی الحــــــــــــــدید، ج4، ص۶4؛ بحاراالنوار، عال

ص400
كتاب الفتن، مسئله ی ۶۶45 2. صحیح بخاری، محّمدبن  اسماعیل بخاری، 
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یه بیت المال را به همه ى مصارف برساند، پس  گر معاو برساند. ا
كعب األحبارها، به  ابوهریره ها، به  باید به  كه  گزافی  این پولهاى 
اطرافش  در  كه  كسانی  دیگر  و  یادبن  ابیه ها  ز به  عمرو عاص ها، 
كنند،  برقرار  و  را استوار  او  تا تخت حکومت  هستند، داده شود 
حق دار  به  ندهد،  مردم  به  كه  است  مجبور  پس  بیاید؟  كجا  از 
حفظ  براى  خودش  نظر  به  كه  مصارفی  در  بتواند  تا  ندهد 
امثال  در حکومت  بنابراین  كند.  حیثّیتش الزم است، مصرف 
یک  نابرابرى ها  و  تبعیضها  طبقاتی،  اختالف  مسئله ى  یه،  معاو
گر  ا است.  اجتناب ناپذیر  است؛  قهرى  و  ضرورى  و  طبیعی  امر 
بدهد،  خوب  پول  همه  به  كند،  تقسیم  پول  همه  بین  یه  معاو
با  را  آنها  چون  ماند؛  نخواهد  باقی  كسی  او  تشکیالت  از  دیگر 
نابرابرى و تبعیض  پول نگه داشته بود. پس فقر به وجود می آید، 
به وجود می آید؛ و این نابرابرى و تبعیض، مردم را آشفته و ناراضی 
یه وا میدارد؛  میکند؛ آنها را به قیام و شورش علیه حکومت معاو
كنند؟ حدیث  كار  یه خیلی سنگین است. چه  و این براى معاو
است  این  حدیث  آن  و  میکنند  درست   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل از 

 
ً

ا �أ �ی ر �ش م�ی
أ

ا كه پیغمبر فرموده: »م�ف ک�ه م�ف    _ امثال این، صدها  و   _
ناخوشایندى  چیز  یک  كمی  حا و  امیرى  یک  از  هركس  ر«؛  ص�ج ل�ی �ف

كند؟ كه صبر  كند. دلیلش چیست  دید، صبر 
كه دیشب در انجمن  ضمنًا معناى صبر را ببینید. دوستانی 
اینجا  صبر  معناى  كه  كنند  توّجه  بودند،  مهندسین  اسالمی 
چطور تحریف شده. دیشب ما به طور خالصه و مختصر صبر را 

كنید. كردیم؛ شما آن را با این صبر مقایسه  معنی 
هم  این   _  1» �ق اهل�یّ �ج �ق  �ق م�ی ما�ق   

ً
را �ج �ش الّسل�ا�ف  م�ف  ��ج  �ف م�ف   � ا�فّ »�ف

1. همان
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گفت ابن عّباس؛  از  نقل  به  است   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل كالم  دنباله ى 

گردن خودش! _ هركس خودش را یک وجب از تحت  گناهش به 
میمیرد؛  جاهلی  مرگ  به  كند،  خارج  مستقر  و  موجود  قدرت 
به  چقدر  حدیث  این  كه  ببینید  شما  خب،  نمیمیرد.  مسلمان 
یه براى  یه قیمت دارد. معاو یه میخورد؛ چقدر براى معاو درد معاو
در  است؟  خوب  باشد،  داده  ابن عّباس  به  چقدر  حدیث  این 
باشد،  گرفته  دینار  میلیارد  چند  ابن عّباس  حدیث،  این  مقابل 
صدر  از  كه  است  وضعّیتی  یک  این  خب،  نرفته؟  كاله  سرش 
اسالم شروع شد. حاال مورد نظر من این قسمتهاى قضّیه نیست.
میشود،  تمام  یه  معاو دوران  میکند.  پیدا  ادامه  قضّیه  این 
پر میکند. در  را  آفاق جامعه ى اسالمی  احادیث جعلی سرتاسر 
مغتنم  هم  عّده اى  میکرد،  را  كار  این  داشت  یه  معاو كه  خاللی 
نام  به  را  خودشان  خاّص  گرایشهاى  و  افکار  كه  میشمردند 
میکردند  فکر  یهودى ها  از جمله  و  بدهند؛  مردم  به خورد  اسالم 
و  بدهند؛  اسالم  خورد  به  وسیله  این  به  را  تورات  اساطیر  كه 
یم  دار روایت  سلسله  یک  ما  شد.  درست  اسرائیلّیات  عاقبت، 
كه یهود _ مثل  به نام اسرائیلّیات؛ روایتهاى اسرائیلی، روایتهایی 
مردم  خورد  به  و  كردند  درست  دیگر  بعضی  و   _ كعب األحبار 
زبان  از  دروغ  حدیث  از  شد  پر  اسالمی  جامعه ى  آفاق  دادند. 
كسانی  مدح  و  اّولین  صحابه ى  زبان  از  و   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل

كه شایسته ى مدح  كسانی  كه شایسته ى مدح نبودند و مذّمت 
تربیتی  گرفت و یک  فرا  را  آفاق عالم اسالم  بودند. این احادیث 

كردند. به وجود آمد و مردم به این صورت تربیتی پیدا 

و  جعلی  احادیث  شیــــــــــــــوع 
دوره ی  از  اسرائیلّیــــــــــــــــــات 

معاویه
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استفاده ی همه ی قدرتمندان ستمگر از روحانی های درباری
است  یه  معاو مخصوص  نه  روحانی  قدرتهاى  از  استفاده ى 
آغاز  از  این  اسالم؛  دوره ى  ستمگر  قدرتمندان  مخصوص  نه  و 
و  میدانند  كرده اند،  مطالعه  را  ادیان  یخ  تار كه  كسانی  آن  بوده. 
ادیان  چه  ما،  باستانی  تمّدنهاى  ادیاِن  همه ى  در  كه  می بینند 
كه در قسمت  بی شمار هندوستان، چه ادیان چین، چه ادیانی 
غربی آسیا، یعنی مصر و حدود آفریقاى شمالی و بعد خاورمیانه 
كار  كه در ایران بر سر  كلده و آشور و باِبل _ و چه ادیانی  بوده _ مثل 
بوده و بارزترینش دین زرتشت، در تمامی این ادیان و در تمامی 
كار  ى  رو ادیان  این  با  و  بوده اند  ادیان  این  هم عصر  كه  نظاماتی 
تركیب شده ى  عوامل  از  یکی  مذهبی  و  روحانی  عامل  بوده اند، 
را  مردم  همه چیز  كه  بوده  استبدادى ای  و  ظالمانه  قدرتهاى 
مقدار  طبقاتی،  اختالفات  ضامن  میخواسته اند.  خود  براى 
و بدبختی ها  بوده است. ضامن تخدیرها  یادی عامل مذهبی  ز
قدرت  به  تن  و  نشدن ها  خارج  قدرت  از  و  نکردن ها  احساس  و 
خب،  است.  بوده  مذهبی  عامل  همین  یادی  ز مقدار  دادن ها، 
كند. آنچه زور را پایدار میکند،  زور یک مّدتی میتواند ادامه پیدا 
میبخشد،  آنها  به  را  استبدادى  قدرتهاى  ادامه ى  امکان  آنچه 
یخ  كه تخت روان جّباران را در طول تار آنچه مردم را آماده میکند 
بر زمین نیندازند و  را  بر دوشهاى برهنه و عریانشان بکشند و آن 
واژگون نکنند، یک عامل معنوى است، یک عامل روحی است؛ 
گرفته  كار  به  دین  به عنوان  و  مکتب  نام  به  كه  است  عاملی 
طبقاتی  اختالف  این جور  باید  كه  میکند  قانع  را  مردم  میشود؛ 
طبقات  از  یکی  گر  ا قدیم  هندوستان  در  باشد.  داشته  وجود 
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گفت كنند؛  قطع  را  دستش  باید  میزد،  دست  برهمن  یک  به  پایین، 

كور  و  كنند  داغ  را  او  چشم  باید  میکرد،  نگاه  برهمن  یک  به  گر  ا
كه خدا  كنند. كسی از این وضع ناراضی نبود، چون معتقد بودند 
این جور قرار داده و باید در مقابل قرارداد خدا تسلیم بود. این را 
چه چیزی تأمین میکند، جز یک عامل معنوى و فکرى؟ پس این 
یه  یه هم بوده. معاو مسئله پیش از اسالم هم بوده، پیش از معاو
گرفته  كار  به  را  عامل  این  خود،  از  قبل  قدرتمنداِن  همه ى  مثل 
یه هم َاخالف او، جانشینان او،  كه بعد از معاو بود. طبیعی است 
دنباله روان راه او، جایگزینان َمسند او، اینها را از دست ندهند؛ 
كار بگیرند. در  این عامل ذى قیمت را فراموش نکنند و آن را به 
آنها صحبت میکنیم  كه ما درباره ى  ائّمه ى هشتگانه اى  دوران 
_ یعنی امام چهارم تا امام یازدهم )علهیم  الّسالم( _ این عامل نسبت 
امامان  این  به  نسبت  و  اسالمی  جامعه ى  به  نسبت  و  شیعه  به 
بزرگوار غوغا و قیامتی بر پا كرده است. اینکه چه كردند، باید نگاه 
كنید و بخوانید؛ بنده فقط یک مختصری از آن را عرض میکنم.

محّمد ُزْهری؛ یکی از روحانی های درباری
ى معروفی به نام محّمدبن  شهاب 

ّ
در دوران امام چهارم، مال

ُزْهرى وجود دارد. البّته محّمدبن  مسلم ُزْهرى هم به او میگویند، 
محّمدبن  شهاب1 ُزْهرى هم به او میگویند. البّته امروز بعضی از 
كنند، گاهی بغلط ُزْهرى  كه این مطلب را میخواهند نقل  كسانی 
را ُزَهرى نقل میکنند، لیکن ضبط صحیحش همان ُزْهرى است؛ 
محّمدبن  شهاب. او مرد بسیار دانشمند و فقیهی است. نامه اى 

1. نام دیگر پدر ُزْهرى، شهاب بوده است.
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كه امام سّجاد)علیه الّسالم( به او مینویسد و من آن نامه را امروز  هم 
گاهی  ان شاءاهلل میخواهم برایتان از رو بخوانم، دانش و فضل و آ
و  فقاهت  و  از لحاظ علم  كه  كسی است  او  تأیید میکند.  را  او 
آشنایی با حدیث، منکر در زمان خودش نداشته. البّته دوستدار 
 اهلل علیه و آله( هم بوده و امام سّجاد)علیه الّسالم( را از 

ّ
خاندان پیغمبر )صل

یقین  را  این   _ است  این  گمانم  میداشته.  دوست  قلب  صمیم 
امام  و  امام سّجاد  كه  كه در آن سفرى  ندارم، احتمال میدهم _ 
باقر )علهیماالّسالم( را به شام خواستند و با ُغِل جامعه1 امام سّجاد را 
كنار او  به شام بردند و جوانش محّمدبن  علی)علهیما الّسالم( هم در 
كه پیش  كسی  آن  كردند،  وارد مجلس خلیفه  را  آنها  وقتی  بود، 
 اهلل علیه و آله( است، 

ّ
گفت او فرزند پیغمبر )صل كرد و  خلیفه وساطت 

كن2، همین محّمدبن  شهاب ُزْهرى  گردنش باز  غل جامعه را از 
 اهلل علیه و آله( هم بوده، روایت 

ّ
است. پس دوستدار خاندان پیغمبر )صل

جناب  این  اّما  كرده.  نقل   اهلل علیه و آله( 
ّ

پیغمبر )صل خاندان  از  هم 
یکی از عوامل حکومت و قدرت دستگاه عبدالملک و فرزندان 
روحانی  و  مذهبی  عامل  نقش  یگر  باز یعنی  است.  عبدالملک 
است در جامعه ى زمان امام چهارم و بعد امام پنجم )علهیماالّسالم(. 
چقدر  دارد؛  قیمت  چقدر  محّبتها  این  كه  میفهمیم  اینجا  از 
امام چهارم)علیه الّسالم( است،  باشد. محّب  ارزش داشته  میتواند 
امروز  و  میگیرد.  قرار  چهارم)علیه الّسالم(  امام  مقابل  نقطه ى  در  اّما 
به خود جرئت  قرار میگیرد،  ُزْهرى  ابن شهاب  برابر  در  كه شیعه 
استغفار  برایش  یا  كند  ترّحم  احساس  او  به  نسبت  كه  نمیدهد 

گردن  كه پس از قرار دادن دستها در دستبند، آن دو را به  1. غل جامعه: نوعی غل 
مّتصل میکرده است.

مه محّمدباقر مجلسی، ج4۶، ص12۳ )با اندكی تفاوت(
ّ

2. بحاراالنوار، عال

بودن محّبت های  بی فایـــــده  
ظاهری به ائّمه)ع(
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گفت تند  نامه ى  آن  چهارم)علیه الّسالم(  امام  كه  است  كسی  چون  كند؛ 

باشد،  كرده  توبه  گر  ا باشد.  كرده  توبه  بعدًا  مگر  نوشته؛  برایش  را 
برگشته باشد، به صف امام پیوسته باشد، آن را من نمیدانم؛ اّما 
نقطه ى مقابِل امام چهارم است، با اینکه محّبت او را هم دارد؛ و 
كه این محّبتها _ محّبت خشک و خالی _ چقدر  اینجا بفهمیم 
میتواند ارزش داشته باشد. محّمدبن  شهاب ُزْهرى و امثال او در 
كه تشکیالت سیاسی  كارشان این است  زمان عبدالملک مروان 
یةبن  ابی سفیان را  عبدالملک مروان و بازماندگان حکومت معاو

كنند. براى مردم از نظر مذهبی توجیه 
از شورشهاى  یکی  بخوانم.  برایتان  او  از  روایت  ید یک  بگذار
اسالمی _ كه البّته شورش شیعی نبود، اّما شورشی بر ضّد دستگاه 
آدم  عبداهلل بن  زبیر  است.  عبداهلل بن  زبیر  شورش   _ بود  خالفت 
روانی اش  صفات  است،  بدى  بسیار  آدم  نیست،  قبولی  مورد 
هم بد است، جبهه گیرى و موضع گیرى فکرى و مذهبی اش هم 
بسیار بد است و ضّد علی و ضّد حسین )علهیماالّسالم( است؛ لیکن 
او علیه حکومت یزید و بعد از یزید، علیه مروان و بعد از مروان، 
حدودى  تا  شورش  این  و  كرد  پا  به  شورشی  عبدالملک،  علیه 
شهرهاى  از  بخشی  حّتی  و  گرفت  را  مّکه  یعنی  شد؛  موّفق  هم 
كوفه را به وسیله ى برادرش مصعب  حجاز را و یک مّدتی از زمان، 
بود.  شام  به  محــدود  تنها  عبدالملک  قدرت  كرد.  تصّرف 
ِرحال  َشـــــّدِ  اسالم  عالم  كناف  ا از  مردم  و  میرسد  فرا  حج  وقت 
در خانه ى خدا  كنند.  یارت  ز را  بروند خانه ى خدا  كه  میکنند1 
ایده آلی  آدم  زبیـر  عبداهلل  زبیر.  عبداهلل  است؟  كم  حا كسی  چه 
نیست، اّما با عبدالملک طرف مقایسه نیست. عبدالملک پسر 

1. بار برمی بندند.
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تبعید  كرده،  بیرون  مدینه  از  را  او  كرم  ا پیغمبر  كه  است  مروانی 
و   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل خاندان  با  آنها  دشمنی  سابقه ى  كرده. 

سابقه اى  یک  قرآن،  با  و  اسالم  با  و   اهلل علیه و آله( 
ّ

پیغمبر )صل خود  با 
كه همه ى مسلمانها میدانند. این عبدالملک و سابقه ى  است 

اسالمّیتش.
 اهلل  

ّ
اّما عبداهلل زبیر پسر زبیر است. زبیر پسرعّمه ى پیغمبر )صل

جبهه ى  دو  در  علی)علیه الّسالم(  با  بعدها  گرچه  ا است.  علیه و آله( 

كشته شد،  گرفتند، اّما در همان حال هم وقتی كه زبیر  مقابل قرار 
»چقدر  گفت:  و  برداشت  را  او  شمشیر  امیرالمؤمنین)علیه الّسالم( 
زبیر  سترد!«1  پیغمبر  چهره ى  از  شمشیر  این  كه  را  كدورت  غبار 
قابل  هم  با  اینها  پس  اسالم.  در  است  شخصّیتی  یک چنین 
حّد  در  است،  دانایی  مرد  زبیر  عبداهلل  بعالوه  نیستند.  مقایسه 
 اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل از  حدیث  است،  دین شناسی  مرد  خود، 

شنیده، پسِر پسر عّمه ی پیغمبر است، سخنها دارد، حرفها دارد؛ 
اّما عبدالملک  زاهدى است؛  آدم  آدم عابدى است،  همچنین 
ک خون ریِز شارب الخمِر عّیاش و هرزه اى است؛  ک سّفا آدم هّتا

اینها با هم قابل مقایسه نیستند.
وارد  مّکه،  یارت  ز براى  بیایند  شوند  بلند  شام  مردم  خب، 
در حّد عامِی  ببینند،  را  انقالب  رهبر  بشوند،  انقالبی  محّوطه ى 
این  آیا  شوند؟  مخالف  عبدالملک  با  بعد  بپسندند،  را  او  خود 
كنند  كار  خوب است براى عبدالملک؟ نه. پس مردم باید چه 
عبداهلل  كه  امسال  باید  مردم  باشد؟  خوب  عبدالملک  براى  كه 
زبیر در مّکه است، به مّکه مسافرت نکنند. خب، چطور میشود 
كارى  گفت به مّکه مسافرت نکنید؟ مگر میشود چنین  به مردم 

مه محّمدباقر مجلسی، ج۳2، ص200
ّ

1. بحاراالنوار، عال
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گفت میخواهند  مستطیعند،  مردم  است،  واجب  است،  حج  كرد؟ 

كه  است  اینجا  كرد.  استفاده  مذهبی  عامل  از  باید  بروند. 
آنها  از  كارى  شوند،  جمع  گر  ا عبدالملک  حکومت  اركان  تمام 
از  عاجزند،  بزرگ  استانداران  عاجزند،  سپاه  سرداران  برنمی آید. 
از  برنمی آید.  كارى  عبدالملک  تخت  اطراف  سیاستمدارهاى 
كار برمی آید؟ حضرت مستطاب آقاى ُزْهرى؛ روحانی  كسی  چه 
بزرگ و عالیقدر )!(. اینجا میدان، میدان او است؛ او باید بیاید و 
كار میکند؟ حدیث نقل میکند.  نگذارد مردم به مّکه بروند. چه 
كارى  كه این حدیث را نگفته. خب، جعل میکند؛  آخر، پیغمبر 

كنید. گوش  كرد. حاال این حدیث را  كه؛ و جعل  ندارد 
لا  ال  �ق  � ا�فّ ال:  �ق  اهلل علیه و آله[ 

ّ
]صل اهلل  ر�ول  �فّ 

أ
ا کم  حّد�ش �ی ْه�ى  ال�ف »ا�فّ 

 اهلل علیه و آله( فرمود: مردم 
ّ

د«؛ پیغمبر )صل �ق مسا�ج لا�ش �ش ّد الّ��ال الّا الی  سش
ق
�

حق ندارند َشّد رحال كنند و طّی طریق كنند و راه پیمایی كنند، 
مگر به سوى سه مسجد. این سه مسجد از لحاظ فضیلت با هم 
خانه ى  است،  مسجدالحرام  یکی اش  الح�ام«؛  د  »المسحج برابرند: 
ید،  برو هم  آنجا  است؛  مدینه  مسجد  یکی  مسجدی«؛  »و  خدا. 
هم  یکی  بیت المقدس«؛  مسجد  »و  است.  خدا  خانه ى  مثل 
مسجد االقصٰی است در فلسطین، در كشور خودمان _ كشور شام 
كنید؟ امسال در اّیام حج به جاى مّکه  یارت  ید مّکه را ز _ چرا برو
ى مسجداالقصی  كنید! تکیه رو یارت  را ز ید مسجداالقصی  برو
�فّ 

أ
ا روی  �ی ى  �ق

ّ
ال �هق  الصحف ه 

ف
ه� »و  میگوید:  دنبالش  به  بعد  لذا  است. 

 1». �ق الکع�ج ام  م�ق لکم  وم  �ق �ق الّسماء  لی  اإ صعد  لّما  ها  عل�ی دم�  �ق ع  وصف اهلل  ر�ول 

اّما  بگویید  گر  ا گفت: مسجداالقصی مثل مسجدالحرام است. 
میگوید:  ندارد؛  كعبه  مسجداالقصی  دارد،  كعبه  مسجدالحرام 

یخ یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، ج1، ص214 1. تار
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كعبه دارد. آیا یک سنگی در آنجا نیست  نه، مسجداالقصی هم 
ى آن سنگ  كه پیغمبر وقتی میخواست به معراج برود، پایش را رو
كنید!  را طواف  ید همان  برو كعبه است،  گذاشت؟ آن به جاى 

این، نقش ُزْهرى بود؛ و این سلسله ادامه دارد.

عبداهلل عمر؛ در خدمت اهداف معاویه
از زمان امام سّجاد این مسائل بود، قبل از امام سّجاد هم بود؛ 
مثل كارهای جناب عبداهلل عمر. عبداهلل عمر، آن مرد زاهدمسلک 
بی مقداِر ذلیِل زبون با امیرالمؤمنین بیعت نکرد، اّما از ترس جان، 
كرد!1 عجیب  با حّجاج بن  یوسف، آن هم با پای حّجاج بیعت 
یه اّدعاى  گاهی با معاو كه  كسانی بود  كه او یکی از  هم این است 
میشود  دید  بود؛  شناخته  را  او  یه  معاو اّما  میکرد  هم  دشمنی 
كرد. عبداهلل عمر و محّمدبن  شهاب ُزْهرى  به آسانی از او استفاده 
باقر)علیه الّسالم(،  امام  زمان  در  ُزْهرى،  محّمدبن  شهاب  از  بعد  و 
اختیار  در  عالی قدر،  دین شناسان  بزرگ،  فقهاى  زمان،  علماى 
قدرتهاى شیطانی قرار گرفتند؛ قرآن در اختیار شیطان قرار گرفت، 
خدا در اختیار ظلم، بغی و عدوان قرار گرفت؛ و این رشته تا زمان 

امام صادق)علیه الّسالم( ادامه داشت.

استقبال ُزّهاد و ُعّباد از منصور عّباسی
علمی  نشاط  و  شکوه  زمان  كه  صادق)علیه الّسالم(  امام  زمان 
فّعالّیت حاّد همین علما هم  و  نشاط  زمان  اّتفاقًا  شیعه است، 
هست. امام صادق)علیه الّسالم( را از مدینه تبعید میکنند به حیره. 

1.  شرح نهج البالغه ، ابن ابی الحدید، ج1۳، ص242
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گفت صادق)علیه الّسالم(  امام  كه  میداند  الزم  است،  حیره  در  منصور 

پهلوى او باشد. وقتی كه منصور وارد حیره میشود، تمام علماى 
استقبال  به  می آیند  معروف  چهره هاى  و  ُعّباد  و  ُزّهاد  و  اطراف 
كه  كه در همان عراق بودند، می آیند؛ آنهایی هم  منصور. آنهایی 
ابراهیم  نبودند، َشّد رحال میکنند و می آیند پیش منصور؛ مثل 
كه بدبختانه امروز ما هم اینها را چهره هاى  ادهم1 همین عرفایی 
میگذارند؛  احترام  اینها  به  ما  مردم  و  می شناسیم  مقّدسی 
قدرتها.  دیگر  و  ریزه خواران خوان منصور عّباسی  و  جیره خواران 
داشته؛  وجود  ائّمه )علهیم  الّسالم(  زمان  در  وضعیتی  یک چنین  پس 
خیلی  است،  بوده  چه  اینها  نقش  اینکه  مطلب.  مقّدمه ى  این 
كه من هرچه بخواهم بگویم و بخواهم  در این باره حرف هست؛ 
بخوانم، می بینم كه این رشته سر درازى خواهد داشت و مقتضی 

این مجلس و بحث حضورى نیست.

برخورد خشن ائّمه )علهیم الّسالم( با علمای درباری
اینها چه وضعی داشته اند؟  مقابل  در  ائّمه )علهیم  الّسالم(  حال، 
ما  وقتی  است.  ائّمه )علهیم  الّسالم(  زندگی  گوشه هاى  از  یکی  این 
ائّمه )علهیم  الّسالم(  متقابل  موضع گیرى  و  ائّمه )علهیم  الّسالم(  مناسبات 
این  كه  میفهمیم  آنگاه  میگیریم،  نظر  در  علما  این  مقابل  در  را 
پیکارجوِى  سربازاِن  وضع  هدی )علهیم  الّسالم(  ائّمه ى  كه  اّدعا 
به  چقدر  داشته اند،  خود  حکومت  دوران  در  را  سلحشورى 
و  است؛  متقن  و  متین  و  درست  چقدر  است،  نزدیک  واقعّیت 
كه ائّمه را مردمانی محافظه كار، سازش كار،  اّدعاى آن یاوه گویانی 
عافیت طلب و جان عزیز میدانستند، چقدر واهی است، چقدر 

1. ابواسحاق ابراهیم بن  ادهم بن  سلیمان بن  منصوره )1۶1 _ 100 ق( از ُزّهاد قرن دوم
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است.  جدا  و  دور  یخی  تار واقعّیتهاى  از  چقدر  است،  ظالمانه 
با اینها چه میکرده اند. خیلی مطالب در  ببینیم ائّمه )علهیم  الّسالم( 
این زمینه وجود دارد. من یک حدیث از امام سّجاد )صلوات اهلل علیه( 
امام  از  هم  مختصرى  و  كوچک  حدیث  یک  و  میخوانم 

باقر)علیه الّسالم(. اّول حدیث امام باقر)علیه الّسالم(:

گفتار صریح امام باقر )علیه الّسالم( به ِعکرمه
سفر،  آن  در  گمانم  است.  حج  سفر  در  باقر)علیه الّسالم(  امام 
گر هریک از خلفاى بنی امّیه هم  هشام بن  عبدالملک هست، یا ا
به حج آمده بود، با دارودسته اش به حج آمده بود. البّته جزو این 
كه از جمله ى  دارودسته، علماى دربارى خلیفه هم وجود دارند؛ 
كتابهاى  امروز  بود.  ابن عّباس  گرد  ِعکرمه شا ِعکرمه است.  آنها 
البّته خوشبختانه شیعه  از احادیث عکرمه.  پر است  مسلمانها 
از او هیچ روایت نمیکند. غالبًا برادران اهل سّنت ما از او خیلی 
بنی امّیه  دستگاه  حاشیه نشینان  جزو  ِعکرمه  كرده اند.  روایت 
گرد ابن عّباس بهتر از این هم نمیشود؛  است و البّته به نظر من شا
این  و حال،  بود  یه  او حاشیه نشین معاو میپیوندد. خود  باالخره 
باقر)علیه الّسالم(  امام  ِعکرمه،  بشود.  عبدالملک  حاشیه نشین  باید 
بودند.  جوان  سّنی  لحاظ  از  باقر)علیه الّسالم(  امام  نمی شناسد.  را 
میکنند؛  احترام  را  او  مردم  میرود،  دارد  مردى  یک  دید  ِعکرمه 
اّبهت و عظمت خاندان علم و تقوا در سیماى او هویدا است. 
كیست. رفت نزدیک، دید او را نمی شناسد.  گفت بروم ببینم او 
گفتند  كه من در او عظمتی می بینم.  پرسید این شخص كیست 
است؛  سّجاد  امام  فرزند  محّمد  او  محّمد بن  علّی الباقر«؛  »هذا 
ابن عّباس  گرد  شا دیگر.  می شناسند  اینها  خب،  شناخت. 
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گفت محّمدبن  علی  این  عجب،  شده.  بزرگ  بنی هاشم  خاندان  با 

یک  بکند،  مباحثه اى  یک  آنجا  برود  است  مایل  خب،  است؟ 
یشی بجنباند، فضل خودش را نشان بدهد: محّمدبن  علی! تو  ر
از جّدت چه روایت میکنی؟ بله، من هم این را روایت میکنم. 
و  بیاورند؛  به وجود  رفاقتی  احیانًا  كنند،  صحبت  كنند،  بحث 
به  را.  محّمدبن  علی  هم  باشد،  داشته  را  عبدالملک  هم  خب 
این قصد رفت پهلوى امام باقر)علیه الّسالم(. تا رسید در مقابل امام 
بزند، دست  كند، خواست حرف  باقر)علیه الّسالم(، خواست سالم 
گرفت. این  یدن؛ یک رعشه اى اندام ِعکرمه را  كرد لرز و پایش بنا 
مرد چاپلوس، این مرد زبون و كوچک، این مردى كه از شخصّیت 
این  نیست،  برخوردار  علمی  واقعی  شخصّیت  حّتی  و  انسانی 
ارزشی  فروخته،  زمان  قدرتهاى  به  را  خود  خویشتن  كه  آدمی 
ندارد، شخصّیت و استقاللی ندارد. در مقابِل امام باقر)علیه الّسالم( 
نتوانست  ید،  لرز پایش  و  دست  بود،  استقامت  و  صبر  كوه  كه 
 _ باقر)علیه الّسالم(  امام  آغوش  در  افتاد  كند؛  حفظ  را  خود  تعادل 
امام   _ باشد  افتاده  باقر)علیه الّسالم(  امام  پاى  به  مثاًل  كه  آن جورى 
گفت:  كم كم توانست حرف بزند.  كردند و او نشست.  او را بلند 
بزرگان  از  پیغمبر! من پیش خیلی  فرزند  اى  »یا محّمدبن  علی! 
گردى  شا كرده ام،  را  عّباس  عبداهلِل  گردى  شا من  رفته ام،  علم 
كرده ام، پیرمردها را دیده ام؛ در   اهلل علیه و آله( را 

ّ
صحابه ى پیغمبر )صل

مقابل هیچ یک از این شخصّیت های ممتاز علمی، این حالت 
رعشه و دستپاچگی و خودباختگی به من دست نداد؛ چه شد 
كه وقتی تو را دیدم، این جور خودم را باختم؟« خیال میکنید امام 
ید؟ بنده قابل  كه اختیار دار گفت  گفت؟  باقر)علیه الّسالم( به او چه 
نیستم؟ شما بسیار آدم جلیل القدرى هستید؟ سالم بنده را هم 
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ید؟ امام باقر این جورى  به عبدالملک برسانید؟ كار ما را راه بینداز
ام«؛ »واى بر تو اى 

د اهل السشّ �ی ا ع�ج لک �ی گفت: »و�ی با او حرف زد؟ نه. 
و�ق  �ی �ج دی  �ی �ف  �ی �ج ک  »ا�فّ بی مقدار!«  َبرده ى  اى  شام!  مردم  غالمک 
كوچکی هستی و  ها اسم�«1؛ »تو یک برده ی  �ی

ک� �ف دف ع و �ی ��ف �ف اهلل ا�ف �ق ادف

كه در آن، نام او به عظمت  اینجا خانه اى است كه خدا اذن داده 
برده شود. اینجا خانه ى معارف اسالمی است، قرآن نشسته، اى 

برده ى بی مقدار! میخواهی نلرزی؟«

دو روایت در بیان سرسپردگی ُزْهری به دربار خلیفه
ُزْهری  محّمدبن  مسلم  سّجاد)علیه الّسالم(.  امام  روایت  اّما  و 
محّمدبن  مسلم  از  غیر  شخص  این  البّته  بشناسید.  باید  را 
امام  گردان  شا از  كه  است  دانشمندى  عالی قدر  فقیه  ثقفی، 
ابن سعد  »طبقات«  از  حدیث  دو  من  است.  صادق)علیه الّسالم( 
نمایشگر  كه   _ كرده ام  یادداشت  محّمدبن  شهاب  درباره ى 
امام  بدانید  شما  تا   _ است  مرد  این  اجتماعی  و  علمی  وضع 
كه  كسی طرف صحبت است. اّواًل بگویم  سّجاد)علیه الّسالم( با چه 
مقام علمی اش مورد قبول همه بوده است. اجمااًل این را بدانید 
كه مقام علمی اش مورد قبول و اعتراف تمام علما و محّدثین و 
فقهاى زمان خودش بوده است _ در این هیچ تردیدى نیست _ 
و حدیث  كتب رجال  در  را  ُزْهرى  ابن شهاب  اسم  و هر جا شما 
از لحاظ مقام علمی؛  با تجلیل می بینید. این  ببینید،  یخ  تار و 
این  بوده؟  چگونه  حکومت  با  موضع گیرى اش  و  وضعش  اّما  و 
را  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  نامه ى  بعد  تا  بخوانم  را  كوتاه  روایت  دو 
كسی دارد  كه میخوانم، شما بدانید امام سّجاد)علیه الّسالم( با چه 

1. مناقب آل ابی طالب)علهیم الّسالم( ابن شهرآشوب، ج4، ص1۸2

مقام علمی غیر قابل تردیـــــــد 
زهری
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گفت حرف میزند.

العلم«؛  ا�ج  ک�ق ک�ه  �ف ا  »ک�فّ میگوید:  كه  كرده اند  نقل  ایشان  قول  از 
نشان  موافقی  ى  رو چندان  علم  نوشتن  و  حدیث  نوشتن  به  ما 
م�اء«؛ 

أ
الا � هولاء  ا عل�ی ى اک�ه�ف نمیدادیم، حالش را نداشتیم. »��قّ

كردند. ببینید چقدر امیران عالقه  تا قدرتها و امیران، ما را مجبور 
كه   اهلل علیه و آله(، 

ّ
كلمات پیغمبر )صل داشتند به حفظ آثار اسالمی و 

حتمًا  بنویسید،  حدیث  حتمًا  میکنند  مجبور  را  ابن شهاب ها1 
م�ف   

ً
�دا

أ
ا ع�  م�ف �ی لا  �ف 

أ
ا ا  �ف �ی

أ
�ا »�ف است.  الزم  چون  كنید؛  تألیف  كتاب 

«؛ فهمیدیم وقتی كه قدرتها و حّکام به ما بگویند حدیث  �ف المسلم�ی

كنید، دیگر كسی در این زمینه  كتابها ضبط  بنویسید و علم را در 
كردیم  با ما مخالفتی نخواهد داشت. خاطرمان آسوده شد و بنا 
كه روابط ایشان  كتاب نوشتن و حدیث نوشتن2. این یک روایت، 

را با ُاَمرا در اینجا میتوانید بفهمید.
روایت دیگر: »عن المعّمر« _ یکی از روات اهل سّنت است _ 
ْه�ى«؛ میگوید ما خیال میکردیم  ا ع�ف ال�ف ر�ف د اک�ش ا �ق �ى ا�فّ ا �ف ال ک�فّ »�ق
یاد  ز ما  نظر  به  است.  ما  اختیار  در  خیلی  روایت  ُزْهرى  از  كه 
د«؛  ل الول�ی �ق ى �ق كرده ایم. »��قّ كه ما از ُزْهرى نقل  می آمد آن روایاتی 
ا  ادف كشته شد. »�ف ک اموى _  تا ولیدبن عبدالملک _ خلیفه ى سّفا
ْه�ى«۳، بعد  ول م�ف علم ال�ف �ق � �ی

�ف ا�أ �ف د حمل�ق علی الّدوا�جّ م�ف �ف � �ق ا�ق الّد�ف

كه  كتابها و نوشته هایی  كه خلیفه از دنیا رفت، دیدیم دفترها و 
از قصر  پاها حمل میکنند،  ى چهار رو بر  ُزْهرى  بیکران  دانش  از 
كسی  كه ایشان علم را براى چه  ولید خارج میشود! معلوم میشود 

1. نام دیگر پدر ُزْهری، شهاب بوده است.
2. الطبقات الکبری، محّمدبن  سعد بغدادی، ج2، ص۳۸۹

۳. همان.

کتب  نوشتن  بر  دربار  اجبار 
علمی و حدیثی
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كتابها و نوشته هاى ایشان در اختیار دستگاه خالفت  مینوشته. 
قرار میگرفت!  ولید  كتابخانه ى شخصی و خصوصی جناب  و 
و  حدیثش  از  الزم  وقت  در  و  میکرد  ضبط  را  كتابها  ایشان  و 
این،  میکرد.  استفاده  مردم  از  استفاده  سوء  براى  گفتارش  از 
شخصّیت محّمدبن  شهاب ُزْهرى است. البّته باز هم در اینجا 

كه بخوانم. كه دیگر ظاهرًا بیجا است  از این مطالب آورده ام 

تازیانه های موعظه ی امام سّجاد)علیه الّسالم( بر ُزْهری
واقعًا  و  امام سّجاد)علیه الّسالم( است  ُزْهرى دوستدار  این  حاال 
هم نسبت به امام سّجاد)علیه الّسالم( جاسوس مسلکی نکرده؛ یعنی 
گزارشی از امام سّجاد)علیه الّسالم( به دستگاه  كه  انصاف این است 
كه نباید به صورت رد  خالفت رد نکرده. البّته همه ى وا بستگی ها 
كردن، خدمت  گزارش رد  گزارش باشد؛ او خیلی مهم  تر از  كردن 
میکند به دستگاه خالفت و قدرت بنی امّیه و بنی مروان؛ لزومی 
گزارش نخواهد داد،  كه او  كند. امام هم میداند  گزارشی رد  ندارد 
لذا یک نامه اى به ُزْهرى مینویسد به این مضمون و به این لفظ: 
كه  �«؛1 نامه اى است  ْه�ى �یع�ف لی محّمد�ج�ف  مسلم ال�ف �)علیه الّسالم( اإ ا�ج »ک�ق

امام سّجاد)علیه الّسالم( نوشته است به محّمدبن  شهاب ُزْهرى كه او 
كه حدیث را از آن میخوانم، »تحف  كتاب  را موعظه میکند. این 
شروع  این جورى  نامه  است.  »علی بن  شعبه«  مرحوم  العقوِل« 
ار«؛ خدا ما و تو را  ال�فّ �ف و رحمک م�ف  �ق اک م�ف ال�ف �یّ اإ ا اهلل و  ا�ف »ک�ف میشود: 
كند. ابتدا میفرماید  از آزمایشها و فتنه هاى زندگی سربلند خارج 
ما و تو را؛ بعد میفرماید: »و از آتش بر تو رحمت بیاورد.« یعنی تو با 
حال  ح�ق �ج ص�ج

أ
د ا �ق كند. »�ف این وضعّیت، اهل آتشی؛ خدا به تو رحم 

1. تحف العقول، ابن شعبه حّرانی، ص274
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گفت كه هركه  گرفته اى  �حمک«؛ در وضعی قرار  �ف �ی

أ
ها ا ک �ج ی لم�ف ع��ف �ف �ج

�ف �ی

وضعّیت تو را بداند، باید دلش به حال تو بسوزد. در چه وضعی 
كه یک  كه اّول شخصّیت این مملکت است، او  گرفته؟ او  قرار 
اشاره اش در دستگاه حکومت ارزش بیشترى دارد از تصریحهاى 
دارد،  كه  مقام  و  موقعّیت  دارد،  كه  ثروت  حکومت.  اركان 
كسی بداند تو در چه وضعّیتی  گر  كه ا درعین حال امام میگوید 
عم اهلل«؛  ک �ف ل�ق �ق �ش

أ
د ا �ق هستی، باید دلش به حال تو رحمت بیاورد. »�ف

ک و  د�ف �ج صّح م�ف 
أ

ما ا »�ج نعمتهاى خدا بر دوش تو سنگینی میکند. 
طال م�ف عم�ک«؛ خدا بنیه ى قوى و بدن سالمی به تو داده، عمر 

أ
ا

حج  ک �حج ام�ق عل�ی درازى به تو داده؛ اینها نعمتهاى خدا است. »و �ق
اهلل«؛ حّجتهاى خدا هم بر تو تمام است. ممکن است فالن بّقالی 

كه در شام زندگی میکند، حّجت خدا بر او تمام نباشد؛ بنابراین 
كه  آدمی  فالن  است  ممکن  كرد.  نخواهد  مؤاخذه اى  او  از  خدا 
در دستگاه عبدالملک زندگی میکند و به نفع عبدالملک عمل 
گاهی تو را ندارد، خدا این قدرها عذابش نکند؛  میکند و دانش و آ
ک  ام�ق عل�ی چون او نمیداند، اّما تو چطور؟ تو این جور نیستی. »و �ق
ما حّملک  حج اهلل«؛ حّجتهاى خدا بر تو تمام شده و قائم شده. »�ج �حج

�«؛  �ف هک م�ف د�ی
�قّ »و �ف �«؛ تو قرآن را خوانده اى و فهمیده اى.  ا�ج م�ف ک�ق

ک  گاهی دارى. »و عّ��ف دین خدا را شناخته اى و از مقّررات دینی آ
 اهلل علیه و آله( را 

ّ
ل�«؛ سّنت پیغمبر )صل

آ
� وا ی اهلل عل�ی

ّ
� محّمد صل �یّ �ج �ق �ف م�ف ��فّ

کّل  �فی  و  ک  عل�ی ها  �ج عم  �ف
أ

ا عم�ق  �ف کّل  �فی  لک  ��ف  »�ف شناسانده .  تو  به 
كه  نعمتی  هر  مقابل  در  ى«؛  �ف �ق ما  �ج ��ف  ال�ف ک  عل�ی ها  �ج  ّ حج ا��ق �ق  �حجّ

گاهی  خدا به تو داده، مسئولّیتی بر دوش تو نهاده؛ در مقابل هر آ
كه تو به دست آورده اى، رسالت و وظیفه اى را بر  و هشیارى ای 
ما  »�ف دانایان!  اى  شناسندگان،  اى  گاهان،  آ اى  گرفته اى؛  دوش 
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�ف  ل�أ ال:  �ق �ف ک  عل�ی ل�  صف �ف  � �ی
�ف دى  �ج

أ
ا و  لک  دف �فی  ک�ک  �ش لی  �ق ا�ج لّا  اإ ى  �ف �ق

گفته  تو  به  و  داده  قرار  مورد حساب  را  تو  بعد هم  کم«؛  د�فّ �ی رف
أ
لا م  ک��ق �ش

را  را شناختی و دهنده ى نعمت  گر نعمت  ا كردى،  گر شکر  ا كه 
كه معناى شکر  كار بردى _  شناختی و نعمت را در جاى خود به 
كار بردن نعمت  این است: شناخت نعمت، شناخت منعم، به 
كار رود و براى آن است _ خدا این نعمت  كه باید به  در آنجایی 

را بر تو خواهد افزود.
ل  ّى ر�ج

أ
� ا �ف ا�ف خب، اینها مقّدمه ى نامه است. بعد میفرماید: »�ف

ها  �ق �ف رع�ی ک ک�ی ٍ عل�ی
عم�ق لک ع�ف �ف

أ
سا دى اهلل �ف �ف �ی �ی �ق �ج �ف ا و�ق دف  اإ

ً
دا کو�ف عف �ق

در  را  تو  كه خدا  قیامت  فرداى  ها«؛  �ق �ی صف �ق �ف  ک�ی ک  عل�ی  � حج �حج ع�ف  و 

كه این نعمتهاى من  كند  حساب و میزان به پا بدارد و از تو سؤال 
گاهی هایی  كار بردى و از این حجتهاى من و آ را در چه راهی به 
كردى،  كه به دست آورده اى، چگونه بهره بردى و چه استفاده اى 
� و  �ی

عدف ال�قّ ک �ج  م�ف
ً
لا ا�ج

�فّ اهلل �ق حس�ج جواب خدا را چه خواهی داد؟ »و لا �ق
كه خدا فرداى قیامت عذرهاى  ر«؛ گمان نکن  ص�ی �ق ال�قّ ک �ج  م�ف

ً
ا �ی لا راصف

تو را قبول كند، یا تقصیرها و كوتاهی هاى تو را به نظر عفو و اغماض 
لک«؛ این جور نیست. كوچک ترین  س کدف ها�ق ل�ی ها�ق ه�ی بنگرد. »ه�ی
تو  بی مسئولّیتی  كوچک ترین  تو،  خطاى  كوچک ترین  تو،  كار 
زده است،  تو سر  از  كه  و وظیفه ای  نکردن مسئولّیت  مراعات  و 
به  قرار میگیرد؛ خدا  بازخواست  و  در نظر پروردگار مورد مؤاخذه 
ال:  دف �ق اإ  � ا�ج دف علی العلماء �فی ک�ق �ف

أ
ا لک  س کدف »ل�ی این آسانی نمیگذرد. 

كتاب خود  �«1«؛ خدا از علما و دانایان در  مو�ف ک�ق اس و لا �ق � لل�فّ �فّ �ف �یّ �ج »ل�ق
كنید و  كنید، آشکار  كه باید براى مردم بیان  گرفته است  پیمان 
ید؛ حق را بگویید؛  از دیدگان جستجوگر مردم چیزى را پنهان ندار
كه از علما هستی.  و اینها وظیفه ى تو بوده اى ابن شهاب ُزْهرى! 

1. سوره ی آل عمران، بخشی از آیه ی 1۸7
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گفت كتمان نکنی و  كه باید  گفته  حّجت خدا بر تو تمام است. قرآن 

اّما تو نکردى. چطور  كه میدانی و میفهمی.  باید بگویی آنچه را 
نکردى؟ آن وقت امام نشان میدهد قصورهاى او را و تقصیرهاى 
او را و عمل به وظیفه نکردن هاى او را و مسئولّیت نشناسی هاى 

كنید! او را. دّقت 
الم و 

�ق ال�فّ س�ق و�سش
ف
�
آ

�ف ا
أ

مل�ق ا  ما ا��ق
�فّ �ف

أ
م�ق و ا د�فی ما ک�ق

أ
�فّ ا

أ
»و اعلم ا

ّی.«؛ كمترین چیزى كه تو پوشانده اى و سبک ترین  �ق ال�ف �ّهل�ق ل� طر�ی

خود  همراهی  با  كه  است  این  شده اى،  متحّمل  تو  كه  گناهی 
گر تو در كنار ظالم  وحشت ظالم را از بین برده اى، اى ابن شهاب! ا
گر تو در جبهه ى ظالم قرار نمیگرفتی، او از خشم  نمی نشستی، ا
و عصیان مردم میترسید و بیم میبرد؛ اّما تو به او نزدیک شدى، 
كردى، تو خود را از او دانستی یا او را از خود،  تو با او َسر و ِسّر برقرار 
كردى، براى او خواب  وحشت او را از بین بردى، خاطر او را جمع 
گرفته اى،  كه تو بر دوش  گناهی  كردى؛ سبک ترین  راحت فراهم 
گمراهی و ظلم و  كه وحشت ظالم را از بین برده اى. راه  این است 
ک  �ق ا�ج �ج و�ق و اإ �ف د�ف � ��ی ّوک م�ف د�ف كرده اى. »�ج عدوان را براى او هموار 
گفتی؛ هروقتی  «؛ هروقتی تو را خواست، بله قربان  �ق �ف دع�ی ل� ��ی

كرد، مثل بّره ى رام و سربه راه و مطیعی رفتی؛  تو را به خود نزدیک 
 

ً
دا مک عف �ش ـاإ �ج وء  �ج �ق کو�ف  �ق �ف 

أ
ا ى  �ف و�ف �ف

أ
ا ما  »�ف كردى.  او خواست،  كارى  هر 

در  قیامت  روز  در  كه  میبرم  بیم  تو  بر  ابن شهاب!  اى  «؛  �ق و�ف الحف مع 

گناه  زمره ى خیانت كنندگان به دین و به قرآن و به مسلمانان، بار 
لم  طف علی  ک  �ق عا�ف ـاإ �ج �ق  دف �ف

أ
ا عّما  ل 

أ
سا

ق
� �ف 

أ
ا »و  بگیرى.  دوش  بر  را  خود 

بركت  به  آنچه  برابر  در  كنند  مؤاخذه  و  كنند  تو سؤال  از  «؛  لم�ق
ال�فّ

كمک به ظالمان به چنگ آورده اى. تو خیال میکنی خدا از مقام 
كه وقتی محّمدبن  شهاب  تو، از لیاقت تو، از قدرت روحانی تو _ 
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محّمدبن  كه  میرفتند  پس پس  مردم  میشد،  مسجدالحرام  وارد 
كرد؟ این موقعّیت را مفت به دست   شهاب آمد _ سؤال نخواهد 
یا نه، دینت  كرده اى؟  را مفت تحصیل  آورده اى؟ این موقعّیت 
تحصیل  و  كردى  تأیید  را  ظالم  كردى؟  تحصیل  و  فروختی  را 

كرد. كردى؟ خدا در قیامت از تو مؤاخذه خواهد 
تو  به  هرچه  هركس  ع�اک«؛ 

أ
ا مّم�ف  لک  س  ل�ی ما  �ق  دف �ف

أ
ا ک  �فّ »اإ

یادى، هر هدیه اى، هر  گرفتی. هر پول ز داد، ولو مال تو هم نبود، 
كه شایسته ى آن نبودى و حّق تو نبود، هركس به تو داد،  احترامی 
گرفتی. خلیفه براى تو صد هزار دینار فرستاد. تو مالک این صد 
هزار دینار نمیشوى بدبخت! در اقطار كشور بنی امّیه، در این ُقری 
گرسنه به سر میبرند؛ به  و قصبات1، در این شهرها، مردم تا صبح 
گهان صد هزار دینار در یک هدیه و در یک تعارف نمیرسد؛  تو نا
گذاشتی. »و  ى چشم  گرفتی و رو اّما چون خلیفه به تو داده بود، 
كسی نزدیک شدى و به او دل  «؛ به 

ً
ا

�د ��قّ
أ

�ّد علی ا و�ق مّم�ف لم �ی د�ف

كسی را به او نداده؛  كه ده شاهی حق  گرفتی  از او پول  بستی و 
كه حق یک حق دار را به او نرسانده نزدیک شدى ای  كسی  تو به 
اک«؛ و تو هم  د�ف

أ
�ف ا  ��ی

ً
اطلا �ّد �ج محّمدبن  شهاب! چه میکنی؟ و لم �ق

كه نزدیک او رفتی، نتوانستی از مسیر باطِل او اندكی او را منحرف 
را  خودت  دل  بکشانی.  صحیح  راه  و  حق  به سوى  را  او  و  كنی 
كه من میروم براى اینکه  كردى  كردى، وجدانت را آسوده  خوش 
تو  كه  راهی  به  گر  ا عبدالملک  كه  ندانستی  اّما  كنم؛  اصالحش 
عبدالملک  وقتی  نیست.  عبدالملک  دیگر  بیاید،  میگویی، 
نبود، به تو احتیاج ندارد؛ به تو دروغگو ، به تو زبون، به تو فرومایه. 
خواهد  احتیاج  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  به  نبود،  عبدالملک  وقتی 

1. شهرها و روستاها
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گفت كنی؟ رفتی به  داشت، نه به تو محّمدبن  شهاب! رفتی درستش 

تغییر  قابل  عبدالملک  خصلت  مگر  میتوانی؟  بیاورى؟  راهش 
قابل  مگر  است؟  شدن  دگرگون  قابل  خصلتها  این  مگر  است؟ 

كنی، اى ساده دل! كه تو رفتی عوض  عوض شدن است 
او  كه  گرفتی  خود  دوست  را  كسی  اهلل«؛  �اّد  م�ف  �ق  �ج ��ج

أ
ا »و 

توّجه  اینکه  یعنی  چه؟  یعنی  است.  گرفته  خود  دشمن  را  خدا 
كه محّمدبن  گمان میکنی  كنید به معناى دوستی و دشمنی. تو 
هیچ  نه،  میداشت؟  دوست  را  عبدالملک  واقعًا  ُزْهرى   شهاب 
دوست نمیداشت؛ یقین دارم. چرا عبدالملک را دوست داشته 
كه  كه برود آنجا. اّما امام میگوید  باشد؟ صرفه ى او اقتضا میکند 
گرفتی؟ یعنی همسطح و  گرفتی. یعنی چه دوست  او را دوست 
هم جبهه ی او هستی، ولو دوستش هم نداشته باشی، ولو در دلت 
به او فحش هم بدهی، اّما عماًل در جبهه ى او هستی یا نه؟ از شما 
عبدالملک  جبهه ى  در  ُزْهرى  محّمدبن  شهاب  میکنم:  سؤال 
جبهه ى  در  كه  است  این  جز  سّجاد؟  امام  جبهه ى  در  یا  بود 
این  نمینوشت،  برایش  امام  را  كاغذ  این   

ّ
واال بود؟  عبدالملک 

كار نمیبرد. اّما با اینکه در جبهه ى عبدالملک  لحن را براى او به 
هم  دوست  دل  اعماق  از  را  سّجاد)علیه الّسالم(  امام  یقینًا  بود، 
میداشت. آن دوستی هاى خشک و خالی، آن دوستی هاى بی اثر 

و ثمرنابخش قیمتی ندارد. دوستی یعنی هم جبهگی.
ک ر�ى  �ج داروا 

أ
ا  

ً
ا ��ج �ق علوک  �ف دعاک �ج اک ��ی �یّ اإ  � دعا�أ �ج س  ل�ی و   

أ
»ا

تو  آیا  بیچاره!  اى  میگوید  است.  تشبیهی  عجیب  المهم«.  م�ف

ى، دلشان براى  كه از تو خواستند پیششان برو كه اینها  نفهمیدى 
نگران محو  و  بود  و سّنت نسوخته  قرآن و حدیث  و  و دین  خدا 
حقایق و فضایل نبودند بلکه به جهت دیگرى تو را خواستند؟ تو 
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را خواستند تا اینکه تو را میله اى قرار بدهند كه بر این میله، سنگ 
گر نباشد، سنگ آسیا  آسیاى مظالم خود را بگردانند؛ میله اى كه ا
كار نمی افتد. اى محّمدبن  شهاب! تو همان  نمیگردد و آسیا به 
گردن تو  ى  كه سنگ آسیاى مظالم بنی امّیه بر رو میله اى هستی 
و بر محور تو میچرخد. ببین این نقش، چه نقش عظیمی است؛ 
محّمدبن  شهاب ها  كه  است  خطیرى  و  حّساس  موقعّیت  چه 
پلی  را  تو  اهم«؛  لا�ی �ج لی  اإ ک  عل�ی رو�ف  ع�ج �ی  

ً
�را �ج »و  دارند.  و  داشته اند 

به بدبختی ها و مسکنت ها  و  تو رد شدند  ى  از رو كه  قرار دادند 
هم«؛ نردبانی به سوى  لال�ق لی صف ما اإ

ّ
و بیچارگی هایشان رسیدند. »و �ل

هم«؛ دعوت كننده ى گمراهی آنها  ّ
�ی

لی عف  اإ
ً

ا گمراهی آنها شدى. »داع�ی
لهم«؛ رونده ى راهشان شدى. پس تو هم با آنهایی،  �ی  ��ج

ً
شدى. »�الکا

كاله نگذار،  از آنهایی، تو هم در راه آنهایی؛ سر خودت را  تو هم 
نگو من محّمدبن  شهابم و عالمم و او عبدالملک است و اموى 
است و من دوستدار امام سّجادم؛ نه، تو هم جزو آنهایی، تو هم 
ک علی 

ک السشّ لو�ف �ج د�ف كارواِن رو به جهّنمی. »�ی یکی از افراد همان 
كردند. این تردید را  العلماء«؛ به وسیله ى تو در دل دانایان شک وارد 

گر این راه خطا است، پس چرا  كه ا در هر عالمی به وجود آوردند 
خطیرى  مسئولّیت  چه  نروم؟  من  چرا  رفت؟  محّمدبن  شهاب 
را  گاهان  آ حّتی  را،  دانایان  كه  دادند  قرار  وسیله اى  را  تو  است! 
كه از  به سوى خود بکشانند، اّما توی ناداِن غفلت زده نفهمیدى 
العلماء  علی  ک 

السشّ ک  �ج لو�ف  د�ف »�ی دارند میکنند.  استفاده اى  تو چه 
كه  است  همانی  جمله  این  هم«؛  ال�ی ّهال  الحج لو�ج  �ق ک  �ج ادو�ف  �ق �ق �ی و 

یخ براى  عرض كردم: نقش قدرتهاى مذهبی و روحانی در طول تار
آنها میرسیم، امام چهارم در  به  امروز  كه ما  حکومتها. حرفهایی 
هم«؛  ّهال ال�ی لو�ج الحج ک �ق ادو�ف �ج �ق �ق �ی گفته. »و  سیزده قرن پیش آنها را 
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گفت به وسیله ى تو دل جاهالن را به سوى خود جلب میکنند، مردم را 

به سوى خود عالقه مند میکنند و به دنبال خود میکشانند. این، 
مفّصل  روایت  باشد.  بس  محّمدبن  شهاب!  اى  است  تو  نقش 

است و باز هم ادامه دارد.
این هم نقش امام سّجاد)علیه الّسالم( و دیگر ائّمه ى معصومین 
فقهاى  سوء،  علماى  زمان،  علماى  مقابل  در  است  )علهیم الّسالم( 

كه در  نابکار، روحانیان و پرچم داران مذهب و داعیه داران دین 
آیا باز  خدمت اهداف دولت و حکومت و قدرت قرار میگیرند. 
گریه  هم میتوانید بگویید امام سّجاد)علیه الّسالم( خانه نشین بود و 
میکرد؟ امام سّجاد)علیه الّسالم( چرا این نامه را نوشت؟ یک تّکه ى 
دیگر از بحث امروز من باقی است، آن را هم بگویم؛ چون بنا دارم 
كه بحث علما و شعرا را دیگر فردا تعقیب نکنم و فردا بحث الزم 

دیگرى را بگویم.

بهره گیری ائّمه )علهیم الّسالم( از شعرای مجاهد شیعه
كه علما  اندازه اى  یک مسئله، مسئله ى شعرا است. همان 
و  فقها نقش حّساسی دارند، در منطقه اى دیگر  و  و دانشمندان 
در سطحی دیگر، عین همین نقش را به صورت دیگرى شاعران 
همه ى  در  دارند.  نقش  اجتماعی  هر  در  همیشه  شعرا  دارند. 
كه به سوى راهی و هدفی میروند، شاعر نقش اساسی  اجتماعاتی 
به  بنده  شاعر،  نقش  درباره ى  است.  این جور  همیشه  دارد؛ 
كه در یکی دو سال قبل از این در اینجا مختصرى  نظرم می آید 
زمانی  بر دوش شاعران هر  كرده ام. مسئولّیت عظیمی  صحبت 
هست. توّجه ندارند كه این هرزه گویی ها و هرزه درایی ها و تعقیب 
كه امروز در جهان حکمفرما  غیر مستقیم سیاستهاى ظالمانه اى 

نقش اساسی شعـــــــــــــــــرا در 
جوامع
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است و هر زمانی حکمفرما بوده، چقدر جرم است. این شعرایی 
كه فرهنگ را و سطح بینش جامعه را در حد مسائل سکسی پایین 
براى  را  بی ادب  و  بی پرده  ادب  میگویند،  عریان  شعر  می آورند، 
بزرگ ترین  نمیدانند چه جنایتی میکنند.  مردم مطرح میکنند، 
كار  كه در این سطح ممکن است انجام بگیرد، این  جنایتهایی 
كه سالح  است؛ و این را شعرا، مخصوصًا شعراى جوان بدانند 
كالسیک خیلی  شعرشان خیلی بّرنده است. زبان شعر نو از شعر 
گویا  نو و زبان  گویاتر است. خود من عالقه مندم به شعر  رساتر و 
البّته درستها و باضابطه هایش، نه هر چرندى.  نو؛  و رساى شعر 
گر چنانچه یک شاعرى _ چه امروز، چه هر روز دیگرى _ با این  ا
ت 

ّ
كه در درجه ى اّول احتیاج این مل سالح بّرا بپردازد به مسائلی 

گناه را انجام داده؛ و همیشه همین جور بوده  نیست، بزرگ ترین 
كه در عالم شعر به وقوع میپیوندد، چند  است؛ منتها انحرافهایی 
كه شاعر شعر میگفت براى  نوع است: یک روزى انحراف این بود 
گر نادار هم   ا

ّ
صله؛ یعنی براى پول. پول را آدم نادار نمیداد؛ َواال

حاضر  هم  كوچه  سر  فقیِر  گر  ا میگفت.  شعر  هم  او  براى  میداد، 
بود بدره ى1 زر را در مقابل فالن شاعر بیندازد، قصیده را به جاى 
عنصرى  گر  ا میگفت.  او  براى  بگوید،  پولدارى  یک  براى  اینکه 
كمربند مرّصع و جواهرنشان را  كه همان دیگدان زر و  میدانست 
كوچه هم برایش درست میکند، حاضر بود برای او  فالن بّقال سر 

هم شعر بگوید:
كه از نقــــــــره زد دیگدان  شنیــــــدم 

                    ز زر ساخت آالت خوان عنصرى2

كیسه. 1. همیان و 
2. خاقانی
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گفت نقره میگذارد؛  از  را  گذشته ى ما، دیگدانش  عنصرى، شاعر 

او  به  هركس  را  این  خب،  میکند.  درست  طال  از  را  سفره  آالت 
از  غیر  زمان  آن  در  منتها  بگوید؛  شعر  برایش  بود  حاضر  میداد، 
كه به او بدهد. سلطان محمود  كسی را نداشت  سلطان محمود 
انحراف  یک جور  این  میگفت.  شعر  هم  او  میداد،  یغ  بی در هم 
هم  دیگر  یک جور  بود.  كمتر  بعد  روزگارهاى  در  البّته  كه  بود، 
این  و  میکنیم؛  مشاهده  و  می بینیم  ما  امروز  كه  است  انحرافی 
بحث انحرافی است و حاال نمیخواهم وارد این بحث شوم، چون 

ارتباطی به بحث مربوط ما ندارد.
عرب  زبان  اصاًل  است.  یاد  ز شاعر  ائّمه )علهیم الّسالم(،  زمان  در 
را  این   _ فارسی  شعر  كه  روزى  آن  است.  بازتر  عجم  از  شعر،  به 
كه امروز در این  اینکه تبلیغات بسیار مسمومی را  میگویم براى 
زمینه ها وجود دارد تا فرهنگ عربی و اسالمی را از نظر ما ساقط 
كوهی در دشت چگونه  كرده باشم _ در حد »آهوى  كنند، خنثی 
كه نه شعر بود و نه نثر و اصاًل معنی نداشت، عالی ترین  ...«1 بود، 
یخ ادبّیات عرب میدرخشد،  كه هنوز بر پیشانی تار قصاید عربی 
گفته میشد و بر پیشانی  قات سبع«، در همان روزگار 

ّ
یعنی »معل

یخ شعر، از ما خیلی جلو  یخته میشد. عرب از لحاظ تار كعبه آو
است. زبان عرب و فرهنگ عرب _ منظورم فقط فرهنگ زبان و 
شعر و این قسمت از فرهنگ عرب است _ پیشینه ی درخشانی 
غالب  میگفتند،  شعر  همه جور  بود،  یاد  ز شاعر  بنابراین  دارد. 

مردم شعر میگفتند؛ زنها، دخترها، مردها.

را  َرَوذا. این بیت  یار، بی یار چگونه  او ندارد  َبَوذا/  كوهی در دشت چگونه  1. آهوی 
یکی از اّولین اشعار فارسی در اوزان عربی میدانند و شاعر آن ابوحفص سغدی 

كه در  اواخر قرن سّوم و اوایل قرن چهارم میزیسته است. است. 
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استفاده  است  ممکن  نفر  دو  شعر،  وسیله ى  این  از  خب، 
یا  هشام،  سّجاد)علیه الّسالم(؛  امام  یکی  عبدالملک،  یکی  كنند؛ 
امام جعفر صادق)علیه الّسالم(؛ هارون، یا موسی بن  جعفر)علیه الّسالم(. 
یختن براى استفاده ى از شعر. در میان این  قدرتها بنا كردند پول ر
كه شاعران زمان به نفع قدرتهاى زمان به وجود  غوغا و هیاهویی 
گناه میکنند و حق  و  و جنایت میکنند  و پول میگیرند  آوردند 
را میکوبند و باطل را تأیید میکنند، ائّمه )علهیم  الّسالم( بیکار و آرام 
یانه ى روح  كه شعرشان تاز ننشستند؛ یک عّده شعراى زبان دار را 
این  داراى  كه  هركسی  شیعه  از  و  كردند  جمع  خود  اطراف  بود، 

كالن دادند. صفت بود، برای تشویق جایزه هاى 
ائّمه )علهیم  الّسالم(  زندگی  در  دیگرى،  جهت  واسطه ى  به  بنده 
و  شعر  مسئله ى  منظورم  البّته  كه  شدم،  متوّجه  مسئله اى  به 
كنم و مقایسه اى  كه تحقیق و مطالعه  شاعرى نبود و مجبور شدم 
امام  و  صادق  امام  كه  هدیه هایی  و  عطایا  مبلغ  بین  بکنم 
باقر)علهیما الّسالم( میدادند و آنچه امام هادى و امام عسکرى و امام 
جواد )علهیم  الّسالم( میدادند. دیدم امام صادق و امام باقر )علهیماالّسالم( 
به  بودند؛  مضیقه  در  مالی  وضع  لحاظ  از   _ اّول  ائّمه ى  این   _
كم است. چند تا روایت  همین خاطر عطایا و جوایزشان خیلی 
میفرماید  كه  صادق)علیه الّسالم(  امام  قول  از  هست  بحاراالنوار  در 
بود.  قبیل  این  از  و  درهم  پنجاه  درهم،  هفتاد  من  پدر  عطایاى 
كه مقدار عطایاى امام باقر و امام  شاید پنج شش روایت هست 
صادق)علهیما  الّسالم( را خیلی كم بیان میکند.1 اّما در همین روزگار، 
ید اسدی، شاعر مجاهد و زبان آور شیعه قصیده اى  كمیت بن ز

مه محّمدباقر مجلسی، ج ۶۳، صص۶1 _ ۶۳
ّ

1. بحاراالنوار، عال

شعر  از  ائمه)ع(  استفاده ی 
اهداف  و شعــــــــــــرا در جهت 

مقّدسشان

http://book-khamenei.ir/


289
...

حاّد
ت 

اما
قد

مت: ا
هش

ار 
گفت امام  صادق)علهیما الّسالم(،  امام  یا  باقر  امام  پیش  می آید  و  میگوید 

«.1 اصاًل وضع  هق ال�ف
أ

ام�  ل� ما صد هزار درهم برایش فراهم میکند؛ »�ف
كرده  باز  ویژه اى  حساب  یک چنین  شاعر  ى  رو بوده؛  این جورى 
كه دعوت شعرى بسیار بااهّمّیت  بودند؛ و این به خاطر این است 
كه شعر با تار روح  است، بسیار مؤّثر و نافذ است؛ براى این است 

سروكار دارد و در مردم تأثیر عمیق میبخشد.

ائّمه)علهیم الّسالم( با شعرای درباری و تشویق شعرای  برخورد 
متعّهد

بودند، یک عّده هم در  از شاعران در اطراف خلفا  یک عّده 
نفاق آمیزى  وضع  هم  عّده  یک  بودند،  ائّمه )علهیم  الّسالم(  اطراف 
باقر )صلوات اهلل علیه(،  امام  پیش  آمد  شاعر  ر«  »كَثّیِ میکردند.  بازى  را 
دالملک؟«؛2  د��ق ع�ج حضرت با خطابی عتاب آلود به او گفتند: »ام�ق
ما میدانی،  با  را  و خود  اّدعاى دوستی میکنی  ما  با  اینکه  با  »تو 
به  كه  آدم  شد.  دستپاچه  كثّیر  میکنی؟«  مدح  را  عبدالملک 
گناهش اقرار و اعتراف نمیکند؛ بنا كرد عذرخواهی كردن. گفت: 
»یابن  رسول اهلل! من عبدالملک را مدح حسابی نکردم _ خواست 
اى امام  ا امام الهدى؛  كاله بگذارد! _ من به او نگفتم: �ی سر امام را 
شما  و  است  مّدعی  او  كه  را  منصبی  یعنی  هدایت؛  پیشواى  و 
مّدعی هستید و مال شما است و او غاصب است، به او نسبت 
؛ اسد یک نوع  �د کل�ج

أ
�د؛ اى شیر. و الا

أ
ا ا ندادم؛ بلکه به او گفتم: �ی

�ی؛ اى افعِی 
�ف

أ
ا ا گفتم: �ی كند _ به او  سگی است _ میخواهد توجیه 

؛ آن هم یک حشره اى است. به او گفتم:  �ق ّ
�ج میدان جنگ. و هى دو�ی

1. مناقب آل ابی طالب)ع(،  ابن شهرآشوب، ج4، ص1۹7
2. همان، ص 207
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چنین  جماداتند.  اینها  و  ماه.  اى  خورشید،  اى  مر؛  �ق ا  �ی مس،  �ش ا  �ی

گفتم، اشکالى ندارد.« ببینید یک اشتباه خیلى  که من  مطلبى 
را  یا خودش  اشتباه میکند،  یا  او  گرفته.  لطیفى صورت  و  رقیق 
مگر  دارد.  اشکال  هم  همین  درحالى که  میزند،  کردن  اشتباه  به 
که تو  گفتى مردک؟ مگر امام نمیدانست  امام نمیدانست تو چه 
اعتراض دارد.  به همان  و  امام شنفته  را  »یا اسد«؟ همان  گفتى 
کنى، نباید در خدمت او باشى  اصاًل نباید بگویی، نباید تعریف 
»یا  نگفتى؛  هم  الهدى«  »امام  که  گیرم  کمک کارش؛  او  راه  در  و 
اسد« هم نباید بگویی. »فتبّسم)علیهالّسالم(«؛ امام لبخندى زدند؛ 
یعنى خب، میفهمم چه میگویی؛ مطلب معلوم است. بعد رو 
کردند به کمیت، گفتند: »حاال تو بخوان! تو بخوان اى شاعر ما! تو 
هام«،  م مس�ق ّ

�ی ل�ب م�ق : م�ن ل�ق �ق د الکم�ی �ش
ن
�

أ
ا بخوان اى شاعر حقیقت!«. »�ن

بنا کرد آن اشعار عالى و بلند »هاشمّیات« خود را خواندن، که سر 
تا پایش انقالب بود.

شعرها  همین  به خاطر  که  است  کسى  همان  کمیت  این  و 
سال  بیست  ُکمیت  برآمد.  گرفتنش  درصدد  حکومت  دستگاه 
که من »دار«م را بر دوش  متوارى بود و میگفت بیست سال است 
خودم میکشم. یک مّدتى به او امان دادند، بعد هم یک بهانه ى 
کم  کشتند. وارد دربار حا کردند و او را  کوچک و ناچیزى درست 
که معلوم بود بهانه  گرفتند _  کوچکى از او  کوفه شد، یک بهانه ى 
گفتند: »بریزید  کمیت باشد _ به غالمان ترک  است، نمیخواهند 
یختند بر سرش، با شمشیرها قطعه قطعه اش  تّکه تّکه اش کنید.« ر
کردند. پسرش نقل میکند، میگوید: »تا پدرم به زمین افتاد، رفتم 
ضعیفى  صداى  یک  با  آخر  لحظات  آن  در  دیدم  سرش،  باالى 
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گفت خدایا!  محّمد«؛1  ل 

آ
ا هّم 

ّ
الل محّمد،  ل 

آ
ا هّم 

ّ
الل محّمد،  ل 

آ
ا هّم 

ّ
»الل میگوید: 

است؛  حق  از  دفاع  به خاطر  خدایا!  است،  محّمد  آل  به خاطر 
كشتند.« اینها هم یک دسته از شعرا بودند. این  میدانم چرا مرا 
كه شعراى زمان این جور عمل  یک جبهه گیرِى بسیار پرشکوه بود 

میکردند و شیعه شاعرانش این جورى بودند.

نقش گریه در پیشرفت اسالم
ِدعبل ُخزاعی هم یکی از این شعرا است. امروز كه روز عاشورا 
كربال بود و بیشتر باید  است، بیشتر باید به یاد خاطره ى پرشکوه 
انسانی تر  نسبت  به  و  كرد  گفتگو  و  نشست  خاطره  این  یاد  به 
بر این خاطره  انسان است،  گریست. هركه  باید  بودن آن، بیشتر 
است؛  انسانّیت  بزرگداشت  خاطره ى  خاطره،  چون  میگرید؛ 
فضیلت دوست تر  هركه  و  است؛  فضیلت  خاطره ى  خاطره، 
یخی متأثر میشود.  است، بیشتر در این واقعه و حادثه ى عظیم تار
كنیم اّما نفهمیم  كه غش  كنیم  گریه  كه آن قدر  نمیخواهم بگویم 
كه با توّجه  گریه اى  كه بی ارزش است.  گریه میکنیم؛ نه، این  چرا 
كه با فقه2 حقیقت  گریه اى  كه با فهم واقعه باشد،  گریه اى  باشد، 
گریه  و  است؛  فضیلت  نشان  و  انسانّیت  نشان  باشد،  همراه 
كه در روزگار ائّمه ى ما )علهیم  الّسالم( از آن به سود اسالم  عاملی بود 
امروز  این كه  به  ندارم  كاری  میشد.  استفاده  حقیقت  سود  به  و 
گریه در اسالم و  این مسئله تحریف شده باشد. اصل فلسفه ى 
گریه برانگیزاننده  كربال این است؛  در شیعه یعنی براى حادثه ى 

ج2،  عبدالحسین،  امینی،  الغدیر،  ۳0؛  ص  ج17،  اصفهانی،  ابوالفرج  االغانی،   .1
ص211.

2. فهم عمیق

یه  انگیزه های متعالی در گـــــر
بر  اباعبداهلل)ع(
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گریه تحریک كننده است؛ حقایق را نشان دهنده است،  است؛ 
احساسات را لطیف كننده و رقیق كننده است و خالصه، انسان 
پرخورده ى  آدم  یک  حاال  است.  كننده  حّساس تر  را  انقالبی 
بریزد، یک خرده عقده هاى دلش خالی شود؛  نفهمی هم اشک 
كه اصاًل براى امام حسین)علیه الّسالم( نیست؛ براى خاطر  آن اشک 
قرضهاى عقب افتاده و اجاره ى خانه و گرسنگی و اینها است؛ آن 
گریه ى اهل معرفت را میگویم و خودم طرف دار  كار ندارم. من  را 

كنندگان اهل معرفت را. گریه  كند  گریه ام. خدا رحمت  این 

امام  اباعبداهلل)علیه الّسالم( توّسط دعبل در حضور  ذکر مصیبت 
رضا)علیه الّسالم(

دعبل ُخزاعی آمد خدمت امام هشتم)علیه الّسالم(، در روزگارى 
را  بزرگوار  این  عّباسی  سیاست  و  است  مدینه  در  هنوز  امام  كه 
كه آن هم فصل دیگرى دارد. دعبل  به سوى خراسان نکشانده؛ 
و جزو  امام هشتم)علیه الّسالم(  بزرگی است، محبوب  غ 

ّ
مبل و  شاعر 

اركان تشّیع در زمان خود است. امام)علیه الّسالم( فرمودند: »دعبل! 
آیا شعرى ندارى بخوانی؟« خود امام شعرشناس است. وقتی كه 
امام)علیه الّسالم(  خواند،  امام)علیه الّسالم(  برای  را  خود  شعر  ُكمیت 
شاعر  این  كه  كرد  تصحیح  آن چنان  و  كرد  تصحیح  را  او  شعر 
ى«؛1 تو از من شاعرترى، تو از من  ع� م�فّ �ش

أ
دى ا ا ��یّ �ق �ی �ف

أ
گفت: »ا بزرگ 

خودش  امام)علیه الّسالم(  بنابراین  شعرشناس ترى؛  و  شعرفهم ترى 
شعرشناس است. بعد هم در درجه ى اّول، مسئله مربوط است 
كاروان او. لذا حضرت سؤال  به او؛ به فکر او، به راه او، به قافله و 
ت 

ّ
كنیم، لذ گوش  كه اى دعبل! شعرى ندارى بخوانی،  میکند 

1. مناقب آل ابی طالب)ع(، ابن شهرآشوب، ج4، ص207
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معروف  و  مفّصل  قصیده ى  این  كرد  بنا  دعبل  »بخوان.«  فرمود: 
خود را خواندن. قصیده این جور شروع میشود:

ّدلا   �ف محج ل�ق الحس�ی اطُم لو �ف  �ف
أ

        ا
1 �ا�ق ّ� �ف ا �جسش ـــــا�ف د ما�ق ع�سش     و �ق

خطاب  و  است  عاشورا  و  كربال  واقعه ى  به  مربوط  شعر 
با  شاعر  است.  زهرا)علهیاالّسالم(  فاطمه ى  به  قصیده  این  در 
 اهلل علیه و آله( حرف 

ّ
فاطمه)علهیاالّسالم( حرف میزند، با دختر پیغمبر )صل

تحلیل  و  تفسیر  را  این  بخواهند  وقتی كه  معمواًل  چرا؟  میزند. 
كنند، میگویند چون فاطمه ى زهرا مادر حسین )علهیماالّسالم( است 
كه بر فرزندش بگرید و دلش براى  كسانی است  و مادر، اولٰی تریِن 
كه خطاب به فاطمه ى زهرا است. اّما من  فرزند بسوزد؛ این است 
گریه  گمان میکنم این نیست. در اینجا مسئله ى دل سوختن و 
نه  مگر  باشد.  داشته  دیگرى  ت 

ّ
عل میکنم  گمان  نیست؛  كردن 

كه دعبل جزو انقالبّیون شیعه است و امام هشتم رهبر  این است 
تجدید  در  شعر  این  كه  است  این  نه  مگر  و  است؟  انقالب  این 
یخ شیعه _ یعنی حسین بن  علی  خاطره ى بزرگ ترین انقالبِی تار
گذشته  وقایع  از  و  شیعه  نهضت  گذشته ی  رهبران  از  یکی  و    _
است،  درست  این  گر  ا خب،  نیست؟  این جورى  مگر  است؟ 
یک انقالبی دارد مرثیه ى یک انقالبی دیگر را میگوید و میخواهد 
چون  باشد،  زهرا  به  خطاب  باید  پس  كند؛  احساسات  تحریک 
شیعه،  اّول انقالبی  شد.  شروع  زهرا)علهیا الّسالم(  از  شیعه  انقالب 
این  و  است   اهلل علیه و آله( 

ّ
پیغمبر )صل دختر  زهرا)علهیاالّسالم(،  فاطمه ى 

فاطمه ى  به  لذا  گفتم؛  شما  برای  گذشته  روزهای  از  یکی  در  را 

مه محّمدباقر مجلسی، ج45، ص257
ّ

1. بحاراالنوار، عال
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�ف  الحس�ی ل�ق  �ف لو  اطم  �ف  
أ

»ا و میگوید:  زهرا)علهیاالّسالم( خطاب میکند 
گمان  آیا  پیغمبر!  دختر  اى  زهرا!  فاطمه ى  اى  یعنی  ّدلا«؛  محج

آفتاب  زیر  در  عریان  و  برهنه  حسین،  فرزندت  كه  میکردى 
تصّورى  چنین  آیا  بیفتد؟  دشت  آن  كهاى  خا ى  رو بر  كربال  گرم 
وقتی  كردى،  شروع  را  راهت  وقتی  زهرا؟  فاطمه ى  ای  میکردى 
د  �ق »و  داشتی؟  گمانی  چنین  آیا  دیدى،  را  بزرگ  مصیبت هاى 
حسین  فرزندت  كه  میکردى  گمان  آیا  «؛  �ا�ق �ف  �ّ �جسش  

ً
ا ا�ف ع�سش ما�ق 

بر  را  او  جسد  و  كنند؟  شهید  تشنه  لب  با  فرات  آب  كنار  در  را 
گمانی میکردى ای  آیا چنین  گرم بیندازند؟  كهاى  ى این خا رو

فاطمه ى زهرا؟
ی    د�ج ر و ا�ف �ی �ق الحف �ف ا ا�ج ومى �ی اطم �ق  �ف

أ
ا

ـلاهق ر�ف �ف
أ

ـا ـوم �ـمــــــــــــــاوا�ق �ج ـحج      �ف
ستاره هاى  بریز،  اشک  و  برخیز  پیغمبر!  نیک  دختر  اى 
دختران  آسمان  ستاره هاى  كنده اند.  پرا صحرا  میان  در  آسمان 
اشاره  كجا  به  دعبل  فاطمه اند.  كوچک  فرزندان  فاطمه اند، 
مثل  در  میکند؟  بیان  دارد  را  جانگداز  واقعه ى  كدام  میکند؟ 
تركش  تیر  آخرین  وقتی كه  آفتاب،  غروب  نزدیکی هاى  امروزى، 
دشمن  قلب  به  و  میرود  میدان  به  حسین  خود  یعنی  حقیقت، 
گهان همه ى زنها ملتفت  ک و خون می افتد، نا میخورد و به خا
كنند،  كه عالج  كه حسین از دنیا رفته است. درصددند  میشوند 
آتش  را  اباعبداهلل  حرم  خیمه هاى  می آیند  دشمن  دژخیمان  اّما 

میزنند و دختران حسین سر به بیابانها میگذارند.
ی    د�ج ر و ا�ف �ی �ق الحف �ف ا ا�ج ومى �ی اطم �ق  �ف

أ
 ا

ـلاهق ر�ف �ف
أ

ـا ـوم �ـمــــــــــــــاوا�ق �ج ـحج      �ف
 باهلل العلّی العظیم.

ّ
ال حول و ال قّوة اال
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